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 ملخص الدراسة:                                                                                                

يمية في جامعة بنغازي هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة القيادات اإلدارية واألكاد
متغيرات التدريس في ضوء ة أقات تطبيقه من وجهة نظر أعضاء هيومعو اإلستراتيجي للتخطيط 

 الدرجة العلمية .                                                                النوع، والمؤهل العلمي، و 
وائية بسيطة ة تدريس ليبي اُختيرت منه عينة عشأ( عضو هي920ن مجتمع الدراسة من )وتكو 

 .                    2016-2015ة التدريس ، وذلك خالل العام الجامعي أ( عضو هي140قوامها )
كما تم التأكد من  ، ي اسة ، خضعت الختبار الصدق الظاهر لجمع بيانات الدر  ةوُطورت استبان

وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام   ( SPSS )ثباتها، حيث أظهرت نتائج الدراسة انخفاض 
،  كما اإلستراتيجي اإلدارية واألكاديمية للتخطيط ى ممارسة القيادات الحقيبة اإلحصائية  مستو 

تضح عدم وجود فروق ذات ادون تطبيقه في جامعة بنغازي ، و  تبين وجود تحديات ومعيقات تحول
في جامعة بنغازي اإلستراتيجي لدراسة لمعوقات تطبيق التخطيط داللة إحصائية في وصف عينة ا

لمؤهل العلمي ، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في وصف تلك تعزى لمتغيري النوع ، وا
 المعوقات تعزى لمتغير الدرجة العلمية.                                            

Abstract 
This study aimed to determine the level of the practice of Strategic 
Planning by administrative and academic leaders in Benghazi University 
and obstacles of the practice of Strategic Planning from the viewpoint of 
the faculty members in the light of variables of Gender, academic 
qualification, and scientific degree .The population of the study was (920) 
Libyans faculty members, (140) faculty member has been selected 
randomly during the academic year 2015-2016  .In order to collect useful 
and relevant information to specific issue under research, the 

questionnaire has been carefully developed and Piloted by both  face 
validity and reliability, data collected was analysed by using SPSS 

program  .The results showed a low level of practice of strategic planning 
by the academic and administrative leaders in Benghazi University, as 
well as there are also challenges facing practice of strategic planning in 
Benghazi g University, Furthermore, there have not been any significant 
differences according to gender and scientific  qualification  , While there 
have been  statistically significant differences according to the  variable of 

Academic  degree. 
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 مقدمة                                                                                                               

،   يلمعاصرة في مؤسسات التعليم العالأحد أهم وظائف اإلدارة ااإلستراتيجي عد التخطيط يُ  
ل وعنصرًا أساسيًا من عناصرها، فهو عملية منظمة تعتمد على األسلوب العلمي الدقيق في العم

تتعاطى معها مؤسسات التعليم العالي  .و ذلك عن طريق  يلمواجهة العقبات والتحديات الت
مكان ياته، التفاعل المستمر  مع مشكالت المجتمع، والتقدير السليم والواقعي الحتياجاته وموارده وا 

والعمل على إعداد إطار عام لخطة واقعية قابلة للتنفيذ في ضوء اإلمكانيات المتاحة .حيث ارتبط 
إدارة النظم  يثم الصناعية ،وبدأت استخداماته فبالمفاهيم العسكرية اإلستراتيجي مفهوم التخطيط 

في علم اإلدارة  اإلستراتيجي ( .وظهر التخطيط  2000: يبوية مع بداية التسعينيات)الحسينالتر 
ف المستقبل وتقوم على توقعات تغيير وعدم استشر اتتعلق بفه عملية مستمرة في اآلونة األخيرة بوص

استقرار مكونات البيئة الداخلية والخارجية ، وتحليل مستويات األداء في الماضي والحاضر 
ستراتيجيات والمستقبل ، وتقييم الفرص والمخاطر المحتملة عن طريق تطوير األهداف واال

(.ذلك ألن التغيير أصبح قاعدة وليس استثناء ،جعل من 2005والسياسات ) نصيرات والخطيب:
مناخات غامضة ومتغيرة ، وتتعامل مع ظروف عدم  يوالعشرين تعمل ف يات القرن الحادمنظم

ل (على ضرورة اعتماد التحلي1999اليقين ، وحاالت عدم التأكد وفى هذا السياق يؤكد الهوارى)
تحديد نقاط القوة والضعف ، وعوامل البيئة الخارجية  يالذى يسهم ف يالرباعاإلستراتيجي 

أمامها لتطوير معدالت األداء والتحديات المحتملة ، والقدرات الذاتية للمنظمة والفرص المتاحة 
 يفتتعرض لها  المنظمة   يل المنظمة وللطرقات والصدمات التستجابة الفاعلة للتغيير داخواال

 بيئتها الخارجية.                                                                   

يمثل التخطيط االستراتيجي، أحد النماذج الحديثة للتطوير والتغيير  يوفى إدارة التعليم العال
الجامعي، ألنه يعمل على االنتقال من الممارسات اإلدارية العشوائية والمزاجية والنمطية المقولبة ، 

، فضاًل عن ذلك  إلى الممارسات اإلدارية المعتمدة على المشاركة واالبتكار والتميز، واإلبداع 
تواجه األنظمة  يجهة صعوبات وتحديات المستقبل التموااإلستراتيجي  أحد سبل طيط يمثل التخ

الجديد الذى تشهده المنطقة العربية  يظل المشهد السياس يعربية خصوصا فالتربوية في البالد ال
 ي عوبات ، ولذا يعد التخطيط التربو يكتنفه من غموض واضطرابات و تحديات وص وما

المناسب لتحسين استثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، وتحقيق أهداف التنمية البديل  اإلستراتيجي 
    جتماعية.                                                                                                   والتكنولوجية والديموغرافية واال قتصاديةمة ومواجهة التحديات الخارجية االالمستدا
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 مفهوم التخطيط االستراتيجي

على التعليم  يجتماعمع زيادة الطلب االاإلستراتيجي ط التناغم بين التعليم العالي والتخطي ظهر
 يتكاليف التعليم فظروف التوسع السريع، حيث أخذت  يتعزيز الفرص التربوية ف يودوره ف

    والديموغرافية.جتماعية واالقتصادية االرتفاع نتيجة للتغيرات اال

في  relliK ) ,1983القرن الماضي انتشار واسع ألفكار جورج كيلر )شهدت حقبة الثمانينات من 
 يحينه تغييرًا جوهرياً ف يتبر  فالذى اعُ   Academic Planning ياألكاديم كتابه التخطيط

دة من أساليب جديدة أمام الكليات والجامعات لالستفا اً األفكار والممارسات اإلدارية ، وفتح أفاق
( أعلن مجلس التعليم العالي 1998. وبحلول التسعينات وتحديدًا في العام)  اإلستراتيجي التخطيط 

لمعايير التميز عن تصوره للبراهين الخاصة بالسياسات والمنهجيات واألساليب والطرق التي تؤكد 
إحداث  يتسهم ف يستراتيجيات التوضرورة وضع وتنفيذ االي اإلستراتيجعلى أهمية التخطيط 

 ( .   Dooris et al  2004التغيير  )

جراءات تتصل بهوية اإلستراتيجي يعد التخطيط  جهد منظم يهدف إلى اتخاذ قرارات أساسية وا 
المنظمة و تحدد ماهية المؤسسة، وماذا تفعل؟ ولماذا تفعل ذلك ؟ من خالل التركيز على 

تضمن التهيؤ ألفضل الطرق استجابة للظروف البيئية تستراتيجية  إعملية فهو   المستقبل.
يتضمن تحديدًا متعمدًا لألهداف ) اختيار المستقبل المرغوب( وتطوير البديل و المحيطة بالمؤسسة، 

عملية منظمة تشمل ترتيب محدد اإلستراتيجي ن التخطيط إ المناسب  لتحقيق هذه األهداف. 
مجموعة من األسئلة تحقيقها ، فالعملية تثير  ييتم التركيز عليه وعلى فاعليته فلألهداف ونمط 

تساعد المخططين على اختبار الفرضيات وجمع ودمج المعلومات حول المستقبل  يالمتتابعة الت
يجاد ا  الجامعية والمعنية بخدمتها، و  سةوالتنبؤ بالبيئة المستقبلية التي تشكل حاضنة معرفية للمؤس

( . كما أنه " العملية التي يتم من خاللها صياغة تصور 2006حلول فاعلة لمشكالتها )ثابت: 
الممارسات  للمستقبل واختيار الوسائل والعمليات الالزمة لتحقيق هذا المستقبل من خالل جملة من

اختيار  يهم المؤسسة بكل مقوماتها ف، وتسئمتعتمد على تحليل الوضع القا يواألفعال الواعية الت
فالتخطيط  أفضل االحتماالت التي تساعدها في إنجاح مهمتها في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة ،

 ( 36: 2012)حلس: عملية تأملية تقييمية"

على المؤسسة الجامعية االستجابة للبيئة الدينامية المتغيرة وليس اإلستراتيجي ويشترط التخطيط 
يؤكد على اإلستراتيجي ن التخطيط إوبالتالي ف البيئة األكثر ثباتًا المفترضة للتخطيط بعيد المدى .
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أهمية اتخاذ القرارات التي تعزز قدرة الجامعة على االستجابة الفاعلة للتغيرات في البيئة التي تعمل 
وب عملي إلدارة أسلكاإلستراتيجي تائج بعض الدراسات أن التخطيط ( . وتؤكد ن2006)ثابت: فيها

وضمان التعاون الفعال مع المكونات السياسية لبيئة  عن تحسين األداء والً المؤسسات يعد مسؤ 
 (. Greenly: 1986الراهن) العمل في العصر
 المؤسسة الجامعية: يفاإلستراتيجي أهمية التخطيط 

 يدين الماضيين فالعق يشاع استخدامها ف يدة لنماذج التخطيط التقليدية التسهمت القدرة المحدو أ
، وأصبحت المنظمات التربوية بصورة خاصة هدفا لمثل هذا اإلستراتيجي تطوير أساليب التخطيط 

 (.2005النوع من التخطيط )غنيمة:

وفقًا لتناوالت  اإلستراتيجية واإلدارة اإلستراتيجي إلى التخطيط  ين توجه مؤسسات التعليم العالإ
تأتي من خالل قدرتها على تخطيط النشاطات المستقبلية لضمان  Chang( ، 2008شانغ)

صادر المتاحة توظيف الم يفضاًل عن دوره ف نجاحها، ومواجهة التحديات المستقبلية المتوقعة،
 وضع خطط شاملة تضمن نجاح عملية اتخاذ القرارات في تلك المؤسسات. يبفعالية، وأهميته ف

لمؤسسات  ً اإلستراتيجي مهمأن التخطيط    Hax & Majluf( 1996ماجلوف) و هاكسويرى 
تسلكها الجامعة ويرسم أهدافها المستقبلية،  يث يضع إطارًا يحدد االتجاهات التالتعليم العالي حي

لمناصري الجامعة  ويمنحها إطار عمل شامل يحقق لها ميزة تنافسية مع الجامعات، ويسمح
المشاركين  كما يوضح من مستوى وضوح الرؤية لدىبالمشاركة والعمل معًا نحو تحقيق أهدافها، 

لعمل الجامعة،  وأكد اإلستراتيجي بشكل إبداعي فى إطار التوجيه  الرئيسيين لتشجيعهم على العمل
وتطبيقه من قبل القيادات اإلدارية اإلستراتيجي ضرورة األخذ بالتخطيط ( إلى  2007الشاعر ) 

 ألسباب اآلتية: فى المؤسسات التعليمية  العربية وذلك ل

ا فضاًل عن التشابك والتعقيد مع األنظمة االجتماعية األخرى، هذ وتشابكه النظام التعليمي تعقد -
ن إدراك هذه العالقات المتشابكة أومكوناته ، و  ي تبادلة بين مؤسسات النظام التربو عتمادية المواال

ن طبيعة التخطيط أو والوعي بها ضروريان لضبط مسارات النظام التربوي وتحقيق أهدافه، 
 وعملياته تؤكد على أهمية بيان تلك العالقات وتحليلها.اإلستراتيجي 

تغيير ه ذلك من التغيير الطبيعي المستمر في أهداف اإلدارة الجامعية وأولوياتها، وما يتطلب -
ستراتيجي، والذي يستجيب يجعلها تأخذ بتقنيات التخطيط اإل أساليبها ووسائلها، يبدرجات متفاوتة ف

 بفاعلية لهذا التغيير .
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تلبية الحاجات التعليمية والمجتمعية، وارتفاع تكاليف  نع يعجز بعض مؤسسات التعليم العال -
قدرة إدارة من القيود والحدود التي تؤثر في  ووجود  العديد ي نفاق التربو ليم ، وزيادة حجم اإلالتع

على تلبية هذه الحاجات كندرة المصادر و محدودية الموارد، والتغيير  يمؤسسات التعليم العال
المستمر في عمليات العرض والطلب، وتأثير ثورة المعلومات واالتصال على النظام التعليمي و   

الف بني وهياكل مؤسسات التعليم وعمليات تنظيمه كان من آثار هذه القيود والحدود تعدد واخت
دارته وتمويله ومستوياته ومعايير األداء والتقييم فيه.  وا 

التغير الجذري في األساليب والتقنيات التخطيطية، حيث اعتمد التخطيط اإلداري للتعليم في  -
تفاقمت بعض المشكالت السنوات السابقة على أساليب لم تحقق ما كان ينبغي عليه أن يحققه، بل 
 والقضايا التربوية بشكل متزايد في ظل اعتماد نماذج التخطيط التقليدي .

نظم التربوية ألساليب التخطيط ستجابة الفاعلة لحاجات المجتمع المتغيرة تبنى إدارة التتطلب اال
ف على الذى يتضمن تقنيات استشراف المستقبل ووسائل التعامل معه ، بهدف التعر اإلستراتيجي 

الفرص واالمكانيات المتاحة ، وحجم التهديدات المحتملة ، وتشخيص جوانب القوة والضعف فى 
تمكنها من تحقيق تطلعات وتوقعات  يتغييرات المناسبة التأداء المؤسسات التربوية ، إلحداث ال

 (.2006مجتمعاتها )بطاح:
 المؤسسات الجامعية يفاإلستراتيجي معوقات التخطيط 

باعتباره   يي نحو تطبيق التخطيط االستراتيجيتوجه العديد من مؤسسات التعليم العال بالرغم من
يحقق الفاعلية التنظيمية من خالل قدرته على مواجهة  التحديات المستقبلية المتوقعة   اً مناسب بديالً 

(2008  :Chang إال أن تطبيقه  .)يواجه معوقات عديدة كعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل 
بشكل دقيق، والمقاومة الداخلية للتغيير من المؤسسة ألن النظم واألساليب القديمة تكون متجذرة 

مما قد يؤدى إلى نشوب صراعات تنظيمية داخلية،  إلى ظهور كيانات تقاوم التغيير بحيث تؤدي
ن من إ( . فضاًل عن ذلك ف2001)العارف:واعتقاد القيادات الجامعية أن التخطيط ليس مسؤوليتها 

هي: اضطراب البيئة الخارجية المحيطة اإلستراتيجي أبرز العوامل التي تعيق تطبيق التخطيط 
، وصعوبة بالجامعة مما يضعف التخطيط ويجعله متقادمًا قبل بدئه، وضعف الموارد المتاحة

دة وضعف القدرات اإلدارية، كما يحتاج التخطيط   إلى قاع يوالتقن يالحصول على الدعم المال
المجتمعات النامية  يًا ما تفتقدها الجامعة وخصوصًا فغالب ين المعلومات واإلحصائيات التم
عندما اإلستراتيجية النفوذ على إعاقة التخطيط والخطط  و(. وقد يعمل األفراد ذو 2001خطاب:)
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د ت تعن نشر الوعى وتعزيز الحوار لتشكيل القناعاإالقناعة التامة بأهميته ، لذلك فالتتوافر لديهم 
مراحل اإلعداد والتنفيذ  يفاإلستراتيجية ودعم الخطط اإلستراتيجي أفعال ضرورية لنجاح التخطيط 
حالة من التردي واالرتباك، خاصة  ية داخل مؤسسات التعليم العال، وقد  تعتري عملية تنفيذ الخط

إذا لم يتوفر لدى األفراد معرفة مسبقة بكيفية التعامل مع إدارة الصراعات الدائرة داخل المؤسسة. 
كما ركز الكثيرون على أن التنبؤ وتوافر نظم للمعلومات واالتصاالت الداعمة والالزمة لتطوير 

العديد من العوامل تتغير ومن الصعب التنبؤ  بدائل صنع القرار جميعها أمور غير مضمونة ، ألن
(. وبالرغم من تنوع وتعدد وتشابك العوامل التى تعيق تطبيق 2007باتجاه هذا التغير) الشاعر :

 إال أن هناك شبه إجماع حول المعوقات التالية:اإلستراتيجي التخطيط 

 :معوقات متعلقة بالسمات الشخصية للقيادات اإلدارية األكاديمية  -

داخل المؤسسة الجامعية، اإلستراتيجي توجد بعض السلوكيات والعوامل التي تعيق فعالية التخطيط 
خاذ القرار، واعتماد وقد ترتبط تلك المعوقات بالقيادة ذاتها أو بنمطها القيادي وتشمل التردد في ات

نعدام المعرفة افس، و والمجهول، وعدم الثقة بالن التفكير والممارسة ، والخوف من الفشل يالتقليدية ف
، وصراع الدور، وعدم القدرة على مواجهة المشكالت،  والقلق وعدم االستقرار النفسي، وانعدام روح 

العديد من الدول النامية تمنع  ي(. فف2001ة، واالنطواء  )عابدين:المخاطرة والمبادرة ، واالعتمادي
صالحات من تبنى التغيير، ووضع اإل يتحجرة مؤسسات التعليم العالنماذج الحكم واإلدارة الم

،  يمؤسسات التعليم العال ييث تقليدية الممارسات اإلدارية فواالبتكارات موضع التنفيذ ، ح
أمراض البيروقراطية ، وضعف أداء قياداتها ، وغياب واضح لعنصر المرونة اإلدارية ، وانتشار 

 ( . وقد يعزى ذلك إلى  :2003محاوالت لإلصالح والتطوير)البنك الدولي: يمما يكبح أ

 ستراتيجي.م توافر الوقت الكافي للتخطيط االاعتقاد القيادات األكاديمية واإلدارية  بعد -أ
قد تنجز بدون توافر نظم  اإلستراتيجي اعتقاد القيادات األكاديمية بأن عملية  التخطيط    -ب

 (. 2001للمكافأة والتحفيز )العارف:

ذا كان التخطيط على المستوى  لإلدارة يتضمن ترجمة  لرؤية أو رسالة الجامعة إلى اإلستراتيجي وا 
ختزال وتجزئة اتحدث عمليات  مجموعة من الخطط طويلة المدى واألهداف الواسعة، فإنه غالبًا ما

يتم تحويلها من قبل القيادات األكاديمية إلى مجموعة من اإلستراتيجية ، حيث  نجد أن الرؤية 
سطة المدى نتيجة لقلة الخبرة والخوف من المدى البعيد تجنبًا لمواجهة األهداف القصيرة والمتو 
 (.  Townsend and Cheng: 2002المخاطر غير المتوقعة )
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 الجامعية: معوقات ترتبط بعملية مشاركة األفراد داخل المؤسسة

م الخطة تعد عملية اقتناع أفراد المؤسسة الجامعية بأهمية عملية التخطيط خطوة أساسية لدع  
إذ تعكس العالقة بين التخطيط والتنفيذ جانبا من الخالف  خالل مرحلة إعدادها أو تنفيذها، سواء

أم يفضل دمج التخطيط من األفضل أن يتم الفصل بينهما، في وجهات النظر بشأن ما إذا كان 
تخطيط مع التنفيذ. فحيث تسود وجهة النظر الخاصة بالفصل بين التخطيط والتنفيذ نجد أن ال

يكون من اختصاص المستويات القيادية العليا في الجامعة ، وفي ظل حالة الفصل هذه ال يكون 
للمستويات الدنيا القائمة بالتنفيذ في الجامعة إال أن تقدم المعلومات والبيانات التي تتعلق 

رامج أو باإلمكانيات المتاحة والظروف المحيطة بالتنفيذ دون أن يتسع دورها ليتضمن اقتراح ب
سياسات أو أهداف. واألخذ بوجهة النظر هذه قد يفضي إلى عدد من المشكالت، أهمها احتمال 

الممارسة والتنفيذ،  القائمين على وضعها بظروفقعية الخطط الموضوعة لعدم دراية عدم وا
نخفاض دافعية القائمين بالتنفيذ للخطط الموضوعة لعدم اشتراكهم في صياغتها اوضعف حماس و 

( .كما أن التخطيط غالبًا ما يصطدم بمقاومة ومناهضة أولئك الذين يرفضون 2002نصور: )م
أ الجدارة والكفاءة يقاف العمل بمبدا  دم االهتمام بتأهيل العاملين ، و التغيير. فضاًل عن ذلك فإن ع

المواقع القيادية ، واحتكار السلطة ، وحجب المعلومات ، وضعف الثقة  يتول يواالستحقاق ف
يض والتمكين بقدرات اآلخرين ومهاراتهم ، وشيوع القيود البيروقراطية ، وضعف عمليات التفو 

خفض دافعية األفراد وتحد من إقدامهم على المشاركة فى عمليات  يجميعها عوامل تسهم ف
 التخطيط والتنفيذ .

 قاعدة البيانات: تتعلق بمحدودية التنبؤ وقصورمعوقات   

الدول النامية مشكلة ضعف البيانات والمعلومات المتوافرة  يما تواجه المؤسسات التعليمية ف غالباً 
التنبؤات التي تشكل جوهر عملية التخطيط، وقد يكون  يم دقتها بحيث تتمكن من توظيفها فوعد

رة في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة بحيث يصعب سبب ذلك التغيرات واألوضاع غير المستق
التنبؤ بها بصفة مسبقة، وفي مثل هذه الحالة يفضل وضع خطط وبرامج مرنة مع تحديد 

 (  .  2002 :استراتيجيات بديلة تناسب الظروف المتغيرة التي تواجهها  )منصور

عن استيعابها أو وضع  تعجز الخطةظهور مشاكل كثيرة غير متوقعة  يفويسهم عدم دقة التنبؤ 
الحلول المناسبة لها بشكل يحول دون االستمرار في تنفيذها . وأحياًنا يؤثر ظهور هذه المشكالت 

متها، لذلك يجب على واضعي غير المتوقعة على فاعلية التخطيط وقد يفقد الخطة أهميتها و قي
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أو التخفيف لخطة لمنع حدوث تنبؤ عند إعداد ااستخدام أفضل الوسائل والبيانات وطرائق الالخطط 
هو اإلستراتيجي (. إن الهدف الرئيسي للتخطيط 2001 :من عدد وحدة المشكالت الطارئة )غنيم

ارد وفقا لعملية التنبوء ، لذا توزيع المو  يسسة والتنبؤ بمستقبلها ، وبالتالتحليل البيئة المحيطة بالمؤ 
عملية التخطيط   من أجل تحقيق  يل فُتصنع من التحليل الحاصاإلستراتيجية ن القرارات إف

ينجز من خالل القدرة على استبصار اإلستراتيجي التخطيط  يومن ثم فإن التنبؤ فاألهداف، 
واستشراف مستقبل البيئة المحيطة بالجامعة،  وهذا يتطلب القدرة على التخطيط بفعالية وممارسة 

ين ظروف البيئة المحيطة بها للتأكد من أن اإلشراف والرقابة الكافية أو التأثير على الجامعة وتحس
 :Teresa et al) النواتج المخطط لها قد تتحقق من خالل توزيع وا عادة توزيع الموارد المتاحة  

ت دقيقة حول المتغيرات البيئية على صعوبة الوصول إلى تنبؤا (2007(. ويؤكد الشاعر)2003
ك بعض األحداث ليس من السهل التنبؤ بها محيط المؤسسات اإلدارية على وجه العموم، فهنا يف

وخاصة المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية على وجه الخصوص ، فصعوبة 
 ستراتيجي.ات قد تكون عقبة أمام التخطيط االالحصول على معلومات دقيقة في ظل هذه المتغير 

 

 :معوقات تتعلق باإلدارة العليا والسياسة المتبعة  

أظهرت الدراسات الحديثة أن التحدي الجوهري الذى تواجهه مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ 
 ي،وهذا يتطلب استبصار المسؤولين فيقع على عاتق  اإلدارة العليا،  اإلستراتيجية الخطط 
ستعداد  لها  والعمل على مواجهتها ، كما أن الوعي جل االأالعليا لهذه التحديات من  اإلدارات

ستراتيجي، والتي تتضمن ثقافة التخطيط االاإلستراتيجي القضايا التي تهم عملية التخطيط ب
مؤسسات التعليم العالي ، فضاًل عن  يد عقبة تواجهها اإلدارة العليا فوضعف مشاركة األفراد تع

عدم توافر كثرة األعباء التي تلقيها اإلدارة العليا على عاتق القيادات األكاديمية بهذه اإلدارات ، و 
الحوافز المادية والمعنوية للقائمين على إعداد الخطط وتنفيذها وانشغال القيادات في المستويات 

التي تتعلق اإلستراتيجية اإلدارية العليا بالمشكالت اليومية الروتينية دون االهتمام بالمشكالت 
العملية   ياألكاديمية فالقيادات اإلدارية  تركز برؤية الجامعة وعوامل تقدمها ، إذ غالبا ما

التخطيطية  على بعض الجوانب مثل العوامل  االقتصادية  الكمية المتصلة بالتكلفة، وتصرف 
النظر عن العديد من العوامل واالعتبارات  األخرى كالعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية 

سياسات اإلجرائية الخاصة (. حيث يالحظ عجز القيادات عن إعداد ال 2005والتعليمية )عطا هللا:
ل اإلداري في بالتخطيط والبرمجة والتنفيذ والمراقبة والمتابعة والتقويم والتحفيز بما يخدم العم



د. رمضان سعد كريم  ، د. إبتسام على حمزة العبار...  مجلة كلية التربية  ... العدد الرابع ... 
 م 2017يوليو

 

  
10 

 
  

المجتمعات النامية ، فضاًل عن تقادم األساليب المتبعة في التخطيط  يالجامعات وخصوصًا ف
جتماعية والتقنية والعلمية، و وعدم متابعتها للمستجدات الحضارية والمتغيرات االقتصادية واال

االزدواجية في تنفيذ األعمال اإلدارية، وصراع األدوار ،وعدم التحديد الواضح للصالحيات 
والمسؤوليات وغياب وحدة القيادة مما يؤدي إلى ضياع المسؤولية ، وقلة الموارد المالية والبشرية 

وعدم االهتمام بتدريب القائمين على إعداد  وتنفيذهااإلستراتيجية التي يتم اعتمادها ألعداد الخطط 
التي تخدم العمل اإلداري، وجمود األساليب المتبعة في التخطيط وعدم اإلستراتيجية الخطط 

 (.   :2002تطويرها  )أبو عاشور
 

 مشكلة الدراسة:

دارة النظم التربوية ، وتنوعت مصادر المعرفة ووسائلها بفعل  يظهرت اهتمامات جديدة ف التربية وا 
عه ومراحله نتيجة ، وازداد الطلب على التعليم بمختلف أنوا  ي، والنمو المعرف يتطور التكنولوجال

جات القطاعات من ، وتغيرت حا يوارتفاع معدالت النمو الديموغرافبأهميته ،  يالوعى االجتماع
 أبعادها الكمية والنوعية.  ية فالقوى العامل

وانتشرت الصراعات والتباينات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية ، األمر الذى 
تحقيق التنمية  يمتعلقة بدور المؤسسات التربوية فأدى إلى ارتفاع سقف التوقعات المجتمعية ال

مجتمعات ذات ثقافات  يوالتعايش السلمى ف  وقيم العدالةالشاملة ، وترسيخ ثقافة التسامح ، 
 متنوعة وأوضاع اقتصادية متباينة .

لقد أصبح التغيير قاعدة وليس استثناء فالثابت هو المتغير، وتقاس فاعلية النظم التربوية بقدرتها 
ر ظل البيئات الداخلية والخارجية المضطربة وغي يطور ، وتحقيق الميزة التنافسية فعلى النمو والت

ومؤسسات  اً نظمأن تكون إدارة النظم التربوية ومؤسساتها  ي المستقرة ، لذلك كان من الضرور 
لومات نفتاحا مسؤواًل ، يمكنها من تأسيس نظام دعم متبادل قائم على المعامنفتحة على بيئاتها 

ظروف عمل تتصف بضعف اليقين ، ومناخات تشوبها حاالت عدم  يالالزمة التخاذ القرارات ف
 التأكد .

تتجاوب النظم التربوية المنفتحة مع حاجات مجتمعاتها وتتأثر بعوامل البيئة الخارجية وتؤثر فيها 
ثراء ممارساتها بهدف انتاج مخرجات تفاعل واالتصال والتواصل المستمرعبر عمليات من ال ، وا 

( . وشهدت ليبيا تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية 2001البيئة ) الطويل: تلك يلها داللتها ف
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العديد من التحديات الناتجة عن  ي لجامعات ، حيث تواجه جامعة بنغاز بنيوية أثرت على عمل ا
الوقت نتيجة للصراعات  لتحاق الطلبة بمختلف كلياتها ، وتوقفت الدراسة بعضات زيادة معدال

مصادر السلطة التربوية ، وضعف نظم  يوحالة التشرذم والتصدع والتعدد فة ، المدين يالدائرة ف
المعلومات البيئية الداخلية والخارجية ، األمر الذى قد يحد من قدرتها على وضع رؤية شاملة 
تحقق بعدي الفاعلية الداخلية والخارجية من خالل تقدير حاجة المجتمع لخدماتها ومخرجاتها 

 جات الراهنة والمقبلة . ونوعية تلك المخر 

دارته ، والتحكم فوتتطلب قي لتحديد  يعتماد استراتيجية التحليل الرباعمساراته ا  يادة التغيير وا 
ة ، ورصد أداء الجامعة ، وتحديد مستويات فاعليتها الداخلية والخارجي يجوانب القوة والضعف ف
وير بدائل للتعامل مع التغييرات المقبلة قد تعيق تحقيقها ألهدافها ، وتط يالتهديدات المحتملة الت

أثناء تنفيذ البرامج  يمكن توفيرها يصادر الذاتية المتوافرة وتلك التفى ضوء المعرفة المعمقة للم
 . اإلستراتيجي ستخدام أساليب االتخطيط اير بتستجيب الستحقاقات التغي يوالخطط الت

 األسئلة التالية :  يتقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف وبناء على ما

 

في جامعة بنغازي للتخطيط كاديمية لقيادات اإلدارية واأل ممارسة اما مستوى السؤال األول: 
 ة التدريس  ؟أمن وجهة نظر أعضاء هياإلستراتيجي 

 

معة بنغازي من وجهة نظر في جااإلستراتيجي تطبيق التخطيط ما معوقات السؤال الثاني: 
 ة التدريس؟  أأعضاء هي

تحديد معوقات تطبيق التخطيط  يفروق ذات داللة إحصائية فهل توجد السؤال الثالث: 
لمتغيرات النوع ، والمؤهل العلمي ، و الدرجة العلمية تعزى  ي جامعة بنغاز  يفاإلستراتيجي 

 ة التدريس ؟   أء هيألعضا
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 همية الدراسة أ

ت اواإلجراءات المتصلة بتطبيقه في اإلدار تناوالت المتعددة لمفهوم التخطيط االستراتيجي، إن ال
مية كمستوى اإلداء ، والفاعلية يالمعاصرة تظهر تأثيراتها المتفاوتة في العديد من المتغيرات التنظ

دارة األزمات، والتطوير  ، والقرار الفعال، لذلك يصبح من الضروري تحديد يالتنظيموالكفاءة، ، وا 
وتحديد معوقاته  بصورة مستدامة لصيانة النظم الجامعية اإلستراتيجي مستوى ممارسة التخطيط 

يترتب على ذلك من تداعيات على الفاعلية  األداء وما يف يسلبيات التدن وتمكينها من تجاوز
الداخلية والخارجية للجامعة ،وتنمية القدرة على تحديد الفرص المتاحة  والمخاطر المحتملة لجعلها 

رة على تحقيق الميزة التنافسية الناتجة عن تقديم الجهود اإلضافية قادرة على النمو والتطور وقاد
والنوعية التي تفوق التوقعات، خاصة في إدارة النظم الجامعية التي تعيش حالة التبدل المستمر 

ية واستشراق معنية بتعميق معاني التطور والتنم اً وتواجه تحديات متنامية ، فضاًل عن كونها نظم
لها دالالتها لدى جميع العاملين فيها  يالفعالة التاإلستراتيجية ظل الخطط  يف يالمستقبل المجتمع

                                                 والمتعاملين معها، ولدى كافة المستخدمين في جميع نظم النشاط اإلنساني.                                                          

تشخيص المعوقات  يالمتوقع ف هاساهمإتها النظرية واإلجرائية من خالل هذه الدراسة أهمي وتكتسب
الكشف عن المهارات التصورية لدى  ي، ودورها فاإلستراتيجي تحول دون تطبيق التخطيط  يالت

تحديد احتياجاتهم  ي، وهى بذلك قد تسهم ف ي جامعة بنغاز  يت اإلدارية واألكاديمية فالقيادا
تنمية  يأهميته فالوقت نفسه قضايا جوهرية تتصل بالتأمل و  يتدريب والتنمية المهنية ،وتطرح فلل

 لدى تلك القيادات .                                                      يالتفكير اإلبداع

ة فيما أدوار القيادات الجامعية ، وخاص يج هذه الدراسة األبعاد الحيوية ففضاًل عن ذلك تعال
خدمة المجتمع وقيادة التغيير  يخلية والخارجية للجامعة ودورها فيتعلق بسبل تحقيق الفاعلية الدا

قد يسهم صنع القرارات ، و  ير هذه الدارسة أهمية المعلومات فظروف الهشاشة الشاملة، وتظه يف
امعية ، وقد تعمل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات  الج يذلك ف

دارية واألكاديمية ، على نشر الوعى بأهمية تطوير معايير يتم تطبيقها أثناء اختيار القيادات اإل
 يفاإلستراتيجي خطيط تحدد مستويات تطبيق الت ياه إجراء المزيد من الدراسات التتجاوقد تدفع ب

 المراحل التعليمية المختلفة .      ي، والمؤسسات التربوية المحلية ف بقية الجامعات الليبية
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 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :                                   

اإلستراتيجي للتخطيط  ي في جامعة بنغاز  لقيادات اإلدارية واألكاديميةممارسة امعرفة مستوى  - 
 ة التدريس بالجامعةأمن وجهة نظر أعضاء هي

 من وجهة نظرفي جامعة بنغازي اإلستراتيجي تواجه تطبيق التخطيط  يمعرفة المعوقات الت - 
 ة التدريس.                                                                                  أأعضاء هي

اإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط  تحديد يلة الفروق اإلحصائية )إن وجدت( فمعرفة دال - 
العلمية درجة الو لمي ، يمكن أن تعزى لمتغيرات النوع، والمؤهل الع يوالت ي جامعة بنغاز  يف

 ة  التدريس.                                                                               أألعضاء هي

 الدراسات السابقة 

باهتمام كبير من قبل الفكرية، و التطبيقية اإلجرائية أبعاده النظرية  يفاإلستراتيجي التخطيط حظي 
إلدارية .وتزايد االهتمام بهذا الموضوع في بدايات القرن وقيادات النظم ا العديد من الباحثين ،

البيئات الداخلية والخارجية والظروف المحيطة بعمل  يدي والعشرين مع تنامي التحديات فالحا
المنظمات اإلدارية، وأجريت العديد من الدراسات الميدانية التي هدفت إلى تحديد مستويات تطبيقه 

 وعة.                                                                  في بيئات إدارية وتربوية متن

( إلى التعرف على مدى وعي اإلدارات العليا في  2000ضمن هذا السياق هدفت دراسة  الغزالي) 
ودرجة ممارسته في تلك المؤسسات، اإلستراتيجي المؤسسات العامة األردنية بمفهوم التخطيط 

،والعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند اإلستراتيجية ركة في وضع الخطط وتحديد درجة المشا
الدراسة وضعها .و اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي  وطورت  أداة لجمع بيانات 

( من مجتمع قيادات اإلدارات العليا فى % 75،وشملت الدراسة ) ي باإلفادة من األدب النظر 
وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف  العينة لديهم فهم ووعي  المؤسسات العامة األردنية

، واتضح أن قيادات المؤسسات العامة األردنية  تمارس  التخطيط اإلستراتيجي بمفهوم التخطيط 
وضع الخطط  يالمدير العام بدرجة عالية جدًا فبدرجة متوسطة ، حيث يشارك اإلستراتيجي 
، بينما وصفت درجة مشاركة اإلستراتيجي التجاهاته اإليجابية نحو االتخطيط  نتيجةاإلستراتيجية 

 رؤساء الوحدات التنظيمية بأنها قليلة.                                                              
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    Kasozi, الداخلية   ( هدفت إلى معرفة العوامل2005نوعية قام بها ك كاسيوزى) وفى دراسة
ت الدراسة للتعليم العالي في أوغندا، ولجمع بيانااإلستراتيجي لخارجية المؤثرة في عملية التخطيط وا

ة تدريس، واستخدم اسلوب تحليل وثائق التعليم أ( عضو هي 25بالت مع ) أُجريت سلسلة من المقا
هرت النتائج العالي، وتمت مراجعة الدراسات األوغندية التي أجريت في مجال التعليم العالي ، وأظ

في التعليم اإلستراتيجي أن الضغط المجتمعي يعد من أهم العوامل المؤثرة في عمليات التخطيط 
العالي األوغندي، باإلضافة إلى القرارات الحكومية والبرلمانية، وتحديات العولمة والمشاكل في 

                                                                                                     إفريقيا،  وضغوطات سوق العمل والمنافسة وظهور أنماط جديدة من  التعليم. 

 يهدفت دراسة الدجنوفق معايير الجودة الشاملة اإلستراتيجي ومن منظور دراسة التخطيط  
في الجامعة اإلسالمية بغزة من خالل الخطة اإلستراتيجي معرفة واقع التخطيط  إلى( 2006)

والجودة ة الوطنية لالعتماد والنوعية أمعايير الجودة التي أقرتها الهي المعدة في ضوءاإلستراتيجية 
صمم  لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين. حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،   و 

مفهوم التخطيط  يربعة مجاالت تمثلت فموزعة على أ ( فقرة 58استبانة تكونت من ) 
ستراتيجي، ومدى الممارسة جال قياس االتجاه نحو التخطيط االومدى وضوحه ، وماإلستراتيجي 

    للجامعة،اإلستراتيجية ، ومدى توافر معايير الجودة في الخطة اإلستراتيجي الفعلية  للتخطيط 
ستخدام اوحللت البيانات المجمعة بعضوًا، (  117ووزعت االستبانة على عينة شملت ) 

ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين األحادي، وأظهرت  سطات الحسابية والنسب المئوية،المتو 
معة ،الذي ُمورس  بمستوى لدى إدارة الجااإلستراتيجي وضوح المفهوم العام للتخطيط نتائج الدراسة 

خطوة الزمة ومهمة اإلستراتيجي جودة التخطيط فضاًل عن ذلك أكد أفراد العينة على أن  مرتفع ،
ة الوطنية أئها، كما اتضح توافر معايير الهيالجامعة وأدا لتحقيق الجودة الشاملة في سياسات

وذلك بالرغم من  للجامعة بنسبة مرتفعة،اإلستراتيجية لالعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة 
الرسالة واألهداف من حيث عمومية الرؤية ضعف في صياغة بعض جوانب الرؤية و وجود 

وضعف استشرافها للمستقبل، والصياغة غير المفصلة لبعض األهداف ، وعدم وصف بعض 
 مكونات الرسالة .                                                                     

لدى اإلستراتيجي خطيط (  إلى التعرف على معوقات تطبيق الت2007و هدفت دراسة الشاعر)
 ضوء متغيرات النوع، يافظات غزة، وسبل التغلب عليها، فمديري المدارس الحكومية في مح

والمرحلة التعليمية ، حيث اُستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته  والخبرة المهنية،
( مديًرا ومديرة، سحبت منه عينة عشوائية  353لموضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من ) 
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( 5( فقرة، وزعت على ) 50ت من  ) لجمع بيانات الدراسة تكون ةورت استبان( وط 187حجمها )
موضوع الدراسة وُحللت البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات مجاالت تتعلق ب

تواجه تطبيق  يقات التعن  وجود جملة من المعو  ، وأسفرت النتائج  (SSSS)االجتماعية
من قبل عينة الدراسة من بينها صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على اإلستراتيجي التخطيط 

المخطط لها في المستقبل، و كثرة انشغال المدير بمشكالت الطلبة وأولياء  النشاطات المدرسية
تواجد المدارس المشتركة في المبنى الواحد ، ونقص اإلمكانات والموارد المتاحة في و  األمور،

المدرسة، و إتباع اإلدارة العليا لسياسة الترفيع اآللي، ونقل مدير المدرسة بشكل مفاجيء، وتأثير 
ظيمات السياسية في ظل األوضاع الراهنة على العملية التعليمية، كما أوضحت نتائج أداء التن

لدى اإلستراتيجي تحديد معوقات تطبيق التخطيط  يالدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع ،والخبرة المهنية ، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في 

حديد تلك المعوقات تعزى للمرحلة التعليمية،  ولصالح المرحلة الثانوية ،وحسب متغير وصف وت
 المؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم العالي .                                                                                 

 (Ford,2008ين ياألكاديمادة شف عن تصورات الرؤوساء والقإلى الكوهدفت دراسة فورد (  
( فرًدا 74والمسؤولين الماليين المتصلة بفاعلية التخطيط االستراتيجي،  وتكونت عينة الدراسة من )

ستخدام  استبانة أعدت لهذا الغرض، وتحليلها اوبعد جمع البيانات ب من جامعة شمال كارولينا،
خلصت الدراسة إلى أن الرؤوساء كانوا متفائلين بخصوص عملية التخطيط االستراتيجي،  ويرون 
ضرورة تطبيق عملية التخطيط ضمن مشاركة جميع المستويات اإلدارية، كما أكد أفراد العينة على 

        عمليات األخرى في   الجامعة.                                                                                                  في جميع الاإلستراتيجي تأثير عمليات التخطيط 

في بعض الجامعات اإلستراتيجية ( دراسة هدفت إلى تحديد واقع اإلدارة  2008و أجرت وهبة ) 
( فقرة موزعة 45لجمع بيانات الدراسة،  تكونت من)الفلسطينية ،و سبل تطويرها ، وطورت أداة 

لها ، والتقييم والرقابة ها ستراتيجية، وتنفيذلت في التحليل البيئي، وتكوين االعلى أربعة مجاالت تمث
(  مفردة من رؤساء األقسام األكاديمية في  الجامعة 88ووجهت االستبانة إلى عينة قوامها ) ،

وبعد تحليل البيانات  امعة األقصى، التابعة لمحافظة غزة ،اإلسالمية، وجامعة األزهر، وج
اإلستراتيجية ستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة ، أكدت نتائج الدراسة أن اإلدارة االُمجمعة ب

تطبق بدرجة فوق المتوسط في الجامعات الفلسطينية، كما أتضح سعي اإلدارات الجامعية إلى بناء 
فروق ذات داللة إحصائية جامعات المتقدمة تقنيًا، وتبين عدم وجود عالقات إيجابية مع بعض ال

تعزى لمتغيرات التخصص ، والدرجة العلمية ،والخبرة المهنية لعينة  اإلستراتيجية تطبيق اإلدارة  يف
 الدراسة.                                                                    
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 Al-Omari andدراسة هدفت إلى(  2009)  وضمن الدراسات المقارنة أجرى العمري وسالمه 
Salameh  اإلستراتيجي ة التدريس واألكاديميين حول فعالية التخطيط أمعرفة تصورات أعضاء هي

( فقرة 42في بيئة إصالح التعليم العالي األردني، ولجمع بيانات الدراسة اُستخدمت استبانة شملت )
امعات ، وبعد ( إداريًا في الج 188تدريس و) هيأة ( عضو  338وتكونت عينة الدراسة من )  .

يمارس بمستويات اإلستراتيجي هرت نتائج الدراسة أن التخطيط تم جمعها أظ يتحليل البيانات الت
 من أكثر العوامل المؤثرة يعمليات التطبيق الدقيق والمعمق همتوسطة من الفاعلية ، وأتضح أن 

 ين وجود فروق ذات داللة إحصائية ف، وكشفت نتائج الدراسة عاإلستراتيجي تخطيط فاعلية ال يف
تعزى  ياألردن يالتعليم العال يفاإلستراتيجي راسة المتصلة بفاعلية التخطيط تصورات عينة الد

 ووفقًا لمتغير الجامعة  .                          لمتغير النوع ولصالح الذكور،

المجتمع كما  Oloade التخطيط اإلستراتيجي إلى تحديد مفاهيم  (2011) هدفت دراسة  اولودي 
تحقيق  يف تؤثر مفاهيمهم على مساهماتهم فيدركها أعضاء كلية المجتمع بوالية أريزونا ،وكي

المهام المؤسساتية، واألهداف والغايات التربوية وتحديد مستوى تعاون كل من الكلية واإلدارة 
حيث  يلنوعوصفهم شركاء في اتخاذ القرار للمؤسسة التعليمية، واُستخدمت أساليب البحث اب
ختيرت عينة قصدية تكونت من عشرة رؤساء كليات مجتمع أُجريت معهم مقابالت جماعية معمقة ا

، وكشفت الدراسة عن وجود تواصل ضعيف بين أعضاء الكلية واإلدارة، وأظهرت  الحاجة لوضع 
 يجية وظيفية يتم تقييمها وتعديلها دوريًا.                                          خطة استرات

اإلستراتيجي ( إلى التعرف على معوقات تطبيق التخطيط 2012) ةو هدفت دراسة الكلثم وبدارن  
مجتمع الدراسة من جميع  التدريس فيها، وقد تكون هيأة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء 

تدريس ، هيأة و ( عض 143ة التدريس في كلية التربية بجامعة أم القرى البالغ عددهم) أأعضاء هي
( فقرة. و أظهرت نتائج  18لجمع بيانات الدراسة تكونت بصورتها النهائية من )  ةوأُعدت استبان

معة أم القرى وبدرجة كبيرة، من في جااإلستراتيجي الدراسة وجود معوقات تواجه تطبيق التخطيط 
 يأهمها  الروتين والتعقيد اإلداري في الجامعة، كما أتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

الرتبة األكاديمية  والخبرة المهنية لعينة  ي تعزى لمتغير اإلستراتيجي تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
                              الدراسة.                                     

( إلى معرفة درجة ممارسة عمداء ونواب الكليات 2013وفي السياق نفسه هدفت دراسة الصانع)
وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم وتكون اإلستراتيجي الجامعية المتوسطة للتخطيط 
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ردنية المتوسطة في المملكة األالجامعية مجتمع الدراسة من جميع العمداء ونوابهم بالكليات 
الهاشمية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريًا وماليًا وأكاديميًا وفنيًا، حيث ضمت عينة الدراسة 

اإلستراتيجي ، وطورت استبانتين: األولى لقياس مستوى ممارسة التخطيط  اً ونائب اً (عميد47)
تهما ، وبعد جمع من صدق األداتين وثبا والثانية لقياس مستوى ضمان الجودة ، وتم التحقق

ستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط، احصائيا باالبيانات ُحللت 
كانت اإلستراتيجي ليات ونوابهم للتخطيط وأوضحت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة عمداء الك
لمتوسط ة نظر العمداء ونوابهم  في المستوى امرتفعة ، بينما كان مستوى ضمان الجودة  من وجه

يجابية  ذات داللة احصائية بين درجة ممارسة عمداء الكليات إ، ووجدت عالقة  ارتباطية 
 و مستوى ضمان الجودة من وجهة نظر العمداء اإلستراتيجي الجامعية المتوسطة للتخطيط 

 ونوابهم   .                                                                                    

دارس العمانية ( فقد هدفت إلى تحديد مستوى ممارسة الم2014أما دراسة عيسان والمهدى )
فضاًل ،والخبرة   ،يتغيرات النوع ، والمستوى التعليمضوء م ي، فاإلستراتيجي لمراحل التخطيط 

، وطورت أداة لجمع اإلستراتيجي تعيق ممارسة مراحل التخطيط  يعن تحديد أهم الصعوبات الت
تخدمت ، واس Allison&Kayeالبيانات اعتمادا على األدبيات النظرية وبما يتفق مع نموذج 

لتحليل بيانات الدراسة ، حيث أظهرت النتائج أن ممارسة  يستنتاجحصاء الوصفي واالأساليب اإل
كان في المستوى المتوسط، كما اإلستراتيجي م بسلطنة عمان لمراحل التخطيط مدارس التعليم العا

يق التخطيط تصورات عينة الدراسة لمراحل تطب يح وجود فروق ذات داللة إحصائية فأتض
ن نة عمان تعزى لمتغير النوع ، بينما لم تسفر الدراسة عمدارس التعليم العام بسلط يفاإلستراتيجي 

والخبرة،  ،  يالمستوى التعليم ي هذه التصورات تعزى لمتغير  يوجود فروق ذات داللة إحصائية ف
 يفاإلستراتيجي  تعيق ممارسة مراحل التخطيط يالنتائج أن من أهم المعوقات الت كما أشارت

ص الدعم من اإلدارات العليا وضبايبة الموقف حيال السلطات نقمدارس التعليم العام العمانية هو 
 يوضعف التنمية المهنية فاإلستراتيجي وعي المعلمين بأهمية التخطيط  العليا ،فضاًل عن قلة

 .يستراتيجمجال التخطيط اال

 

يالحظ من المراجعة المعمقة للدراسات السابقة أنها اهتمت بوصف مستوى ممارسات التخطيط 
في بيئات تربوية متنوعة ، شملت المدارس والجامعات ، واُستخدمت منهجيات اإلستراتيجي 

تضمنت اإلستراتيجي عديدة لوصف تلك الممارسات والمعوقات التي تواجه تطبيق التخطيط 
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انات في جمع الستبمناهج البحث الكمي والنوعي، واُستخدمت المقابالت الجماعية المعمقة وا
ات عمدية قصدية ،وعينات عشوائية بسيطة لغايات الفهم والتعميم ، وتوصلت البيانات من عين

تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة اإلستراتيجي هذه الدراسات إلى أن مستويات ممارسة التخطيط 
، فضاًل عن ذلك تبين أن أغلب المتغيرات الديموغرافية كالنوع ، والخبرة ، والتخصص ال أثر لها 

رتبطت ايجابيًا بالفاعلية التنظيمية والجودة الشاملة انخفاض تلك الممارسات التي ع أو افي ارتفا
ها في بعض المؤسسات التربوية من بيناإلستراتيجي ، ووجدت معوقات واجهت تطبيق التخطيط 

فتقار إلى المعرفة المعمقة المتصلة بتقنيات التخطيط صعوبة استشراف المستقبل ، واال
هتمام بالتدريب والتنمية المهنية للعاملين وقيادات النظم وأساليبه ، وضعف االاإلستراتيجي 

 التربوية.
 

 منهج الدراسة 

كاديمية للتخطيط وى ممارسة القيادات اإلدارية واألاستخدم المنهج الوصفي للتعرف على مست
ن وجهة نظر م  ي تحول دون تطبيقه  في جامعة بنغاز  ي، وتحديد أهم المعوقات التاإلستراتيجي 
 ة التدريس.أأعضاء هي

 

 أداة الدراسة 

أُجريت لتحديد مستويات  ي، والدراسات السابقة التاإلستراتيجي بعد مراجعة أدبيات التخطيط 
بيئات تربوية متنوعة ، وباإلفادة من األدوات التي استخدمت في جمع بياناتها، وخاصة  يتطبيقه ف

في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير اإلستراتيجي ( عن واقع التخطيط 2006) يدراسة الدجن
لدى مديري اإلستراتيجي ( عن معوقات تطبيق التخطيط  2007الجودة ، و دراسة الشاعر) 

تكونت من ثالثة أجزاء المدارس الحكومية في محافظات غزة، طورت أداة لجمع بيانات الدارسة 
( فقرة لتحديد 14)  ي، بينما تضمن  الجزء الثانرافية حيث شمل الجزء االول منها البيانات الديموغ

جامعة  ياإلدارية واألكاديمية  العليا ف من قبل القياداتاإلستراتيجي مستوى تطبيق التخطيط 
جامعة  يفاإلستراتيجي بنغازي ، بينما ُخصص الجزء الثالث لتحديد معوقات تطبيق التخطيط 

ستراتيجي،  والمعوقات المتصلة تتعلق بطبيعة التخطيط اال يشملت المعوقات الت يزي والتبنغا
بالجامعة و العاملين فيها)البيئة الداخلية(، ومعوقات تتعلق بطبيعة العالقة وعمل وزارة التربية 
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والتعليم ، ومعوقات تتعلق بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي)البيئة الخارجية( ، واشتمل كل بعد 
 ( فقرات.10على )

التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، كما تم التأكد من ثباتها باستخدام معامل تم  و
 .α =  0.05( وهو معامل ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.84الفاكرونباخ الذي بلغ )

 

 مجتمع الدراسة وعينتها                      

( منهم درجة التخصص 471، يحمل ) ية تدريس ليبأهي ( عضو 920تكون مجتمع الدراسة من) 
.   )الماجستير( ية التدريس درجة التخصص العالأ( عضو هي449كتوراه( بينما يحمل )الدقيق )الد
وتقنية  والهندسة، والعلوم، والقانون، قتصاد،واال ) اآلداب، ي كليات جامعة بنغاز  ييعملون ف

،   اختيرت منه  عينة  2016-2015 يل العام الجامععالم( خالالمعلومات، والفنون واإل
ة تدريس، وبعد توزيع استمارات االستبانة على العينة أ( عضو هي275ئية بسيطة بلغ حجمها)عشوا

 ( استبانة.140ُجمعت والقابلة للتحليل اإلحصائي ) يبلغ عدد االستبيانات التالمختارة 

 

 عرض نتائج الدراسة وتوصياتها  

 ومناقشتها  ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:يمكن عرض نتائج الدراسة 
جامعة بنغازى للتخطيط لقيادات اإلدارية واألكاديمية في ممارسة اما مستوى السؤال األول: 

    التدريس ؟هيأة من وجهة نظر أعضاء اإلستراتيجي 

هيأة نحراف المعياري  الستجابات أعضاء واال عن هذا السؤال اُستخراج المتوسط الحسابيلإلجابة  
 (t.test)ختبار التائي لفرضي لهذه األداة ، واُستخدم االالتدريس عن أداة الدراسة ، والمتوسط ا

 (.1لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين وذلك كما هو موضح بالجدول )
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الدراسة ، والمتوسط  نحراف المعياري الستجابات عينة المتوسط الحسابي واال (  1جدول  )
 ختبار داللة الفرق بين المتوسطين .             ألداة القياس والقيمة التائية ال الفرضي

(t) الداللة  قيمة
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 ي المعيار 

المتوسط 
 يالحساب

عدد 
 الحاالت

 المتغير

التخطيط  140 40.14  8.40  42  139  0.01 )*-2.60 (
 االستراتيجي

 0.05) *( قيمة ذات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ∝ 

لدرجة عينة الدراسة على أداة قياس مستوى  ي( أن المتوسط الحساب1من الجدول )يالحظ 
نحراف ا(  ب 40.14قد بلغ)  اإلستراتيجي ة واألكاديمية لوظيفة التخطيط ممارسة القيادات اإلداري

( 42ياس مستوى تلك الممارسات )لفقرات ق يبلغ المتوسط الفرض حين ي( ف8.40قدره )  ي معيار 
(  وهي قيمة ذات داللة   .                                                                    -2.60ختبار داللة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية ) اوب

∝=  ى داللة احصائية عند مستو   0.05

لوظيفة  ي بجامعة بنغاز وتعكس هذه النتيجة ضعف ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية  
ختلفت هذه النتيجة مع نتائج جميع الدراسات السابقة التي أظهرت أن او اإلستراتيجي التخطيط 

 في البيئات التنظيمية موضع الدراسة تراوحت بين المستوياتاإلستراتيجي ممارسة التخطيط 
قتصادية التغييرات البنيوية السياسية واالالمتوسطة والمرتفعة ، وربما يعزى ذلك إلى عمق 

شهدها المجتمع الليبي والتي ألقت بظاللها على ظروف عمل ومناخات جامعة  يجتماعية التواال
 بنغازي ، وجعلت من قياداتها اإلدارية واألكاديمية تتصرف ضمن ظروف اللحظة الراهنة واآلنية ،
وتوظف جميع امكاناتها إلدارة األزمات المتنامية والمتالحقة ، وتركز كل اهتمامها على تصريف 
 األمور اليومية المعقدة بالجامعة.                                                                 

لوظيفة  ي دارية واألكاديمية بجامعة بنغاز ممارسة القيادات اإل يوظهرت جوانب الضعف ف
ؤية الجامعة ورسالتها في صور عديدة من بينها عدم قيامهم بتوضيح ر اإلستراتيجي التخطيط 
الجامعة والمتعاملين معها ونشر الوعي والقناعة بها لضمان حرص الجميع على  يللعاملين ف

األداء الجامعي ، وتحديد المخاطر  يمامهم برصد مواطن الضعف والقوة فتنفيذها ، وعدم اهت
البيئة الخارجية وذلك نظرًا لعدم تطبيق الجامعة لبرامج التقييم الفردي  يفوالتهديدات المحتملة 
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تضييق الخيارات واألبدال المتاحة أمام الجامعة لتحقيق  يمؤسسي بصفة دورية وأسهم كل ذلك فوال
                                                              أهدافها .                                   

صنع القرارات الجامعية من قبل العاملين  يذلك يالحظ ضعف عمليات المشاركة ففضاًل عن 
قضايا  يع المحلي بوصفهم شركاء حقيقيين فوالجماعات الضاغطة ، والعناصر المؤثرة في المجتم

جات الجامعة نتيجة لضعف التواصل واالنفتاح الداخلي والخارجي ، التربية والتعليم ، وتوظيف مخر 
مكانات الذاتية المتاحة ، األمر الذي جعل من الجامعة غير عدم االهتمام بتحليل المصادر واإلو 

ت على وضع قادرة على االستجابة الفاعلة لحاجات المجتمع المحلي ،وعملت جميع هذه الممارسا
 يمثلة فجاالت مزاولة  الوظائف المركزية والحيوية للجامعة والمتم يحد لما يمكن أن ينجز ف

التدريس ،والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع ، وتنمية ثقافة الزمالة المهنية ، حيث يمكن وصف 
دود األفعال اآلنية ممارسات القيادات اإلدارية واألكاديمية بأنها ممارسات طارئة قائمة على ر 

ى تصريف األمور وسلوك اللحظة الراهنة في ظل القدرة المحدودة على تعتمد عل يالعاجلة ،الت
ي المخاطر و استشراف المستقبل وضعف مهارات التقييم والتحليل لمصادر البيئة الداخلية وتنام

البيئة الخارجية وعدم استقراراها ، وفي ظل مناخات أكاديمية منغلقة داخليًا  يالتهديدات السائدة ف
شار التصرفات التقليدية المقولبة والنماذج  المألوفة في الفكر والممارسة وصناعة وخارجيًا ، وانت

 القرارات اإلدارية واألكاديمية .                                          

                                                                                                                

معة بنغازي من وجهة نظر جا يفاإلستراتيجي ما معوقات تطبيق التخطيط :  يالسؤال الثان
 ة التدريس ؟     أأعضاء هي

ستجابات عينة  نحرافات المعيارية الال ُحسبت المتوسطات الحسابية وااللإلجابة عن هذا السؤ 
جامعة بنغازي ،         يفاإلستراتيجي الدراسة والمتوسطات الفرضية لمعوقات تطبيق التخطيط 

  يواُستخدم االختبار التائ(t.test)لتحديد داللة الفرق بين المتوسطات ، وذلك كما هو موضح    
 (.                                                                                                    2بالجدول )
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نحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  على معوقات المتوسطات الحسابية واال ( 2جدول )
والمتوسطات الفرضية لهذه المعوقات ،  والقيمة التائية إلختبار  اإلستراتيجي تطبيق التخطيط 

 داللة الفرق بين المتوسطات.

معوقات تطبيق التخطيط 
 ستراتيجياال

االمتو 
سط 

الحساب
 ي 

  
نحراف اال 

 المعياري 

المتوسط  
 الفرضي

درجة 
 الحرية

الداللة  
 قيم (t) اإلحصائية 

معوقات البيئة              
 الداخلية     

 
42.49 

4.49  30  139  0.00  
32.39*(

) 

معوقات العالقة مع وزارة  
 التربية والتعليم.                                   

 
38.07 

 2.82 30  139  0.00  
33.89*(

) 

  معوقات البيئة الخارجية .              
37.98 

 5.98 30  139  0.00 15.78*(
) 

معوقات تتعلق بطبيعة  
 ستراتيجي.                             التخطيط اال

 
33.52 

 4.14 30  139  0.00 10.07*(
) 

 0.01) *( قيم  ذات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ∝ 

أداة الدراسة شكلت تحديات حالت دون تطبيق  ي( أن جميع المعوقات الواردة ف2ل)يظهر الجدو 
، حيث كانت جميع اإلستراتيجي جامعة بنغازي ألساليب التخطيط  يادات اإلدارية واألكاديمية فالقي

∝القيم التائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  النتيجة مع دراسة الكلثم  ، واتفقت هذه0.01
في جامعة أم اإلستراتيجي ( التي أظهرت وجود معوقات تواجه تطبيق التخطيط 2012) ةرانوبد

( التي كشفت عن وجود معوقات تواجه ممارسة مراحل 2014القرى ، ودراسة عيسان والمهدي )
في مدارس التعليم العام العمانية .وجاءت المعوقات المتصلة بالبيئة الداخلية اإلستراتيجي التخطيط 
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ن تلك البيئة يالحظ ضعف دافعية العاملي يولى ،و بوصف المناخات السائدة فالمرتبة األ يف
عات الالزمة للتغيير واالنخراط لعدم توفر القنااإلستراتيجية وضع الخطط  يبالجامعة للمشاركة ف

قدرة القيادات اإلدارية واألكاديمية على إحداث  يالنشاطات ، وضعف ثقة العاملين ف هذه يف
 ظل المناخات المضطربة وغير المستقرة ، يخطط استراتيجية قابلة للتنفيذ ف تغيير ووضعال

الجامعة والمجتمع ، وتراجع وتعدد السلطات التربوية الرسمية ،  يوظروف الهشاشة الشاملة ف
عدم وضوح في رؤية الجامعة ورسالتها لدى العديد من العاملين في الجامعة  فضاًل عن ذلك يوجد

وزعت وحداتها اإلدارية في العديد من المناطق ، وذلك بالرغم من محدودية وشحة المصادر التي ت
 واإلمكانيات الجامعية .

وجاءت المعوقات ذات الصلة بالعالقة مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في المرتبة الثانية  
في جامعة بنغازي على ممارسة من حيث دورها في الحد من قدرة القيادات اإلدارية واألكاديمية 

، وتجلى ذلك من خالل ضعف الدعم واالهتمام الالزم من قبل الوزارة اإلستراتيجي التخطيط 
فتقار إلى البرامج والمؤتمرات والندوات العلمية التي ارية واألكاديمية بالجامعة ، واالللقيادات اإلد

من اإلدارة التربوية ، وعدم االهتمام في المستويات العليا اإلستراتيجي تعزز وظيفة التخطيط 
بتصميم البرامج التدريبية لتدريب القيادات اإلدارية واألكاديمية على تقنيات التخطيط التربوي 

فتقار إلى الخبرات ونات إدارة النظم التربوية ، واالنفتاح بين مك، وضعف التواصل واالاإلستراتيجي 
وشيوع على مستوى وزارة التربية والتعليم ، راتيجي اإلستالمتخصصة في مجال التخطيط التربوي 

بحيث تم  ستقرارية الهرمية نتيجة لمناخات عدم االالعالقات التربو  يمظاهر التشويش والضبابية ف
استشراف المستقبل التربوي في ضوء  يفطيات الراهنة بداًل من التفكير التركيز على الظروف والمع
 حاجات المجتمع المحلي .

بجانب ذلك توجد معوقات البيئة الخارجية التي أسهمت في الحد من ممارسة القيادات اإلدارية  
،حيث توصف مالمح البيئة اإلستراتيجي واألكاديمية في جامعة بنغازي ألساليب التخطيط 

الخارجية المحيطة بالجامعة بالتغيير المستمر والذي يصعب معرفة اتجاهاته وآثاره، ويحول ذلك 
القدرة على تحديد المخاطر والتهديدات الناتجة عنه بسبب التبدالت المستمرة في المشهد دون 

السياسي ،وتعدد مصادر السلطة السياسية وتنوع توجهاتها ، والدور غير الفعال للكيانات السياسية 
لقدرة الجامعة على  ية الستشراف المستقبل ، ووضع حدوعمل كل ذلك على تقويض الجهود الرام

تكيف مع تلك األوضاع دائمة التغيير ، وجعل من فرص االستفادة من الخبرات الدولية محدودة ال
قليمية المعنية بالتخطيط التربوي الفعال مع المنظمات التربوية اإل للغاية ، وأصبح التواصل

 الوقت الراهن . يغير مالئمة فاإلستراتيجي 
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حالت دون تطبيق  يالمعوقات المذكورة والت أهمية عنتقل  خرى الأفضاًل عن ذلك توجد معوقات 
وتتصل تلك المعوقات بطبيعة التخطيط اإلستراتيجي القيادات اإلدارية واألكاديمية للتخطيط 

مه من قبل تلك القيادات في ظل وأساليبه ، إذ يوجد غموض وصعوبة في استخدااإلستراتيجي 
ضعف عوامل القدرة واإلرادة ، وانخفاض فتقار لنظم المعلومات ، وقواعد حديثة للبيانات ، و اال

لدى القيادات اإلدارية واألكاديمية في اإلستراتيجي مستوى مهارات التأمل ، والتفكير النظمي و 
ي ظل ستخدام فبوصفه تقنية غير مناسبة لالاإلستراتيجي جامعة بنغازي التي تنظر إلى التخطيط 

ستقرار ، وذلك حسب وصف عينة الدراسة لمستوى ممارسة ظروف الهشاشة وحاالت عدم اال
 ومعوقات تطبيقه في ظروف عمل جامعة بنغازي.اإلستراتيجي التخطيط 

 
في اإلستراتيجي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فى تحديد معوقات التخطيط  السؤال الثالث:

العلمية من وجهة نظر أعضاء جة جامعة بنغازي تعزى لمتغيرات النوع ، والمؤهل العلمي، والدر 
 ة التدريس؟ أهي

في جامعة بنغازي      اإلستراتيجي الختبار داللة الفروق اإلحصائية في معوقات تطبيق التخطيط 
 والتي يمكن أن تعزى لمتغيري النوع ، والمؤهل العلمي اُستخدم االختبار التائي(t.test) . كما تم 

 استخدام تحليل التباين األحادي(One way Anova)لتحديد داللة الفروق اإلحصائية في تلك   
  المعوقات والتى يمكن أن تعزى لمتغير الدرجة العلمية ، وذلك على النحو التالي:

 متغير النوع :      -

عة امفي جاإلستراتيجي لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
   ة التدريس والتي يمكن أن تعزى لمتغير النوع  ، اُستخدم أبنغازي  من وجهة نظر أعضاء هي

 يختبار التائاال (t.test)(.3وذلك كما هو موضح بالجدول)
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نحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة على معوقات تطبيق واال  ي( المتوسط الحساب3جدول )
                            ختبار داللة الفرق بين المتوسطين تبعًا لمتغير النوع.                                                                          والقيمة التائية الاإلستراتيجي التخطيط 

  

أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة من )الذكور( على بعد ( 3يالحظ من الجدول)
نحراف معياري قدره ا( ب39.47ي جامعة بنغازي قد بلغ )فاإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

على البعد نفسه  ستجابات عينة الدراسة من اإلناثفي حين بلغ المتوسط الحسابي ال( 9.48)
.                             بين المتوسطين بلغت القيمة  داللة الفرق  ختبارا( وب6.43نحراف معياري قدره )اب( 41.14)

∝  ( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة -1.15التائية )0.05

ر هذه النتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وصف معوقات تطبيق التخطيط وتظه
يطلقها  يأن األوصاف والنعوت واألحكام التفي جامعة بنغازي تعزى لمتغير النوع.  اإلستراتيجي 

في اإلستراتيجي التدريس في جامعة بنغازي عن معوقات تطبيق التخطيط هيأة ويصدرها أعضاء 
أداة الدراسة  يإلى وجود تلك المعوقات الواردة فالجامعة جاءت متسقة ومتناغمة ،وتشير 

التدريس في جامعة بنغازي هيأة وبالمستوى نفسه بغض النظر عن متغير النوع حيث أكد أعضاء 
تها على دور عوامل البيئة الداخلية ، والعالقات الهرمية الرأسية ، وظروف البيئة الخارجية وتهديدا

،وضعف اإلستراتيجي ة بتقنيات وميكانزمات التخطيط ، وصعوبة التنبوء ، والتعقيدات المتصل
المهارات التصورية واإلدراكية ، والقدرات   التأملية للقيادات اإلدارية واألكاديمية بوصفها أبعاد 

 في جامعة بنغازي.  اإلستراتيجي معيقة حالت دون تطبيق التخطيط 

 

  

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية 

(t)   قيمة 

   1.15-    0.25   138  9.48  39.47 84  ذكر

     6.43   41.14  56  أنثى
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 لعلمي :                                                                                             المؤهل ا -  

ة في جامعاإلستراتيجي ختبار داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط ال
     ختبار اُستخدم االلمية لعينة الدراسة ، ختالف المؤهالت العبنغازي ، والتي يمكن أن تعزى ال

    يالتائ(t.test) (.4وذلك كما هو موضح بالجدول )             

الستجابات عينة الدراسة على معوقات  ي نحراف المعيار واال  يالحساب ( المتوسط4جدول ) 
والقيمة التائية لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين تبعًا لمتغير اإلستراتيجي تطبيق التخطيط 

 المؤهل العلمي.                                                                                            

المؤهل 
 العلمي

عدد 
 الحاالت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

(t) قيمة 

  -1.41  0.89  138    9.78   39.24  78 ماجستير

     6.19    41.25  62 دكتوراه

  
لي ستجابات عينة الدراسة من حملة التخصص العا( أن المتوسط الحسابي ال4الجدول )يبين 

الحسابي ( في حين بلغ المتوسط 9.78نحراف معياري قدره )ا( ب39.24)الماجستير( قد بلغ )
نحراف معياري قدره ا( ب41.25ستجابات عينة الدراسة من حملة التخصص الدقيق )الدكتوراه( )ال
( وهي قيمة غير    .                                                                -1.41ختبار داللة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية )ا( وب6.19)

∝  حصائيًا عند مستوى داللة دالة إ 0.05

وتظهر هذه النتيجة أن اختالف المؤهل العلمي لعينة الدراسة لم يسهم في وجود تباينات أو 
امعة بنغازي ، في جاإلستراتيجي اختالفات في أحكامهم الصادرة بشأن معوقات تطبيق التخطيط 

ة التدريس على أن العوائق التي شملتها أداة الدراسة كافة حالت دون تطبيق أحيث وافق أعضاء هي
 في الجامعة .                                                                  اإلستراتيجي التخطيط 

التدريس المشمولين بالدراسة هيأة وربما يعزى ذلك إلى مستوى النضج المعرفي والمهني ألعضاء 
الذي جعل من أحكامهم متسقة ومتناغمة إلى حد كبير بغض النظر عن اختالف مؤهالتهم و 

العلمية ، كما قد يعزى ذلك إلى مستويات الوضوح التي تتصف بها تلك المعوقات والتي شكلت 
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تحديات ظاهرة وبينة في مناخات جامعة بنغازي ، وحالت دون تحقيقها لفاعليتها الداخلية 
التدريس مالحظة هيأة النغالقها الداخلي والخارجي ، بحيث تمكن جميع أعضاء والخارجية نتيجة 

 تلك المعالم والمالمح والعوائق بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية .      

            
 الدرجة العلمية : -

ة التدريس  أة إلى خمس مجموعات شملت أعضاء هيوزعت عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمي
ين يحملون الدرجات العلمية )محاضر مساعد، ومحاضر، وأستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك، الذ

التدريس هيأة ستجابات أعضاء نحرافات المعيارية اللحسابية واالوأستاذ ( وحسبت المتوسطات ا
 (.      5، وذلك كما هو مبين بالجدول )اإلستراتيجي على ُبعد معوقات تطبيق التخطيط 

ستجابات عينة الدراسة على ُبعد نحرافات المعيارية الالمتوسطات الحسابية واال ( 5جدول )
 حسب متغير الدرجة العلمية .             اإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

 ي نحراف المعيار اال  يالمتوسط الحساب عدد الحاالت  الدرجة العلمية 

  6.89 57.40  15 محاضر مساعد

 10.36  55.81  49 محاضر

  13.77 58.46  35 أستاذ مساعد

  7.25  49.06 31 أستاذ مشارك

  11.53  49.80 10 أستاذ

 

والتي يمكن     اإلستراتيجي ولمعرفة داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
كما  يتباين اآلحادأن تعزى لمتغير الدرجة العلمية، اُستخدم تحليل ال One way Anovaوذلك

 (.            6الجدول ) يهو موضح ف
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( قيمة   6جدول ) (f)لتحديد داللة الفروق اإلحصائية في استجابات عينة الدراسة على ُبعد  
 العلمية. في جامعة بنغازي وفقًا لمتغير الدرجةاإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

 (f)الداللة  قيمة
 اإلحصائية

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 مصدر التباين مجموع المربعات

 
3.98)*( 

 0.004 

  

 بين المجموعات 2341.68  585.42  4

 داخل المجموعات  19857.05 147.08  135

 المجموع  22198.74   139

 = 0.01حصائية عند مستوى داللة إ)*(قيمة ذات دالة  

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.98قد بلغت ) (f)( أن 6يتضح من الجدول ) 
مستوى إدراك  يإحصائية ف. وتشير هذه النتيجة إلى وجود فروق ذات داللة  =  0.01داللة

من قبل القيادات اإلستراتيجي ة التدريس للمعوقات التي تحول دون تطبيق التخطيط أأعضاء هي
لتباين  إلى ثقة وقناعة أعضاء اإلدارية واألكاديمية تعزى الختالف الدرجة العلمية   ،ويعزى  هذا ا

تغلب ة التدريس الذين يشغلون الدرجات العلمية األعلى في سلم الترقي األكاديمي إلى إمكانية الأهي
ذلك مقارنة و تيجي اإلسترااليرونها تحديًا يعيق ممارسة التخطيط  يعلى تلك المعوقات ، وبالتال

 السلم األكاديمي . ييشغلون الدرجات العلمية األدنى فة التدريس ، الذين أبزمالئهم من أعضاء هي
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 لنتائج والتوصيات:ا

 يمكن إيجاز نتائج الدراسة،   على النحو التالي:                                                       

، اإلستراتيجي انخفاض مستوى ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة بنغازي للتخطيط  - 
 ة التدريس . أوذلك من وجهة نظر أعضاء هي

توجد معوقات تحول دون تطبيق وممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة بنغازي للتخطيط  - 
، والعالقة مع وزارة التربية والتعليم ، والبيئة الخارجية ، ومعوقات تتصل بالبيئة الداخلية اإلستراتيجي 

 .اإلستراتيجي أخرى تتصل بأساليب التخطيط 

اإلستراتيجي ال توجد فروق ذات  إحصائية  في وجهات نظر عينة الدراسة لمعوقات تطبيق التخطيط  - 
لة إحصائية في تحديد عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع ، والمؤهل العلمي ، بينما وجدت فروق ذات دال

 تعزى لمتغير الدرجة العلمية . اإلستراتيجي لمعوقات تطبيق التخطيط 

 يمكن تقديم التوصيات التالية: اإلستراتيجي وبناء على نتائج الدراسة ، وباإلفادة من أدبيات التخطيط 

الجامعة ،بوصفه أحد أهم  بين صفوف العاملين  فياإلستراتيجي نشر الوعي بأهمية التخطيط  –  
مداخل التطوير اإلداري والتربوي ، وذلك من خالل إقامة ورش العمل ، وعقد الندوات والمؤتمرات 

 التي تتناول أساليبه وتقنياته واستخداماته في اإلدارة التربوية  المعاصرة.

 

واعتماد مبدأ  ة ،تطوير معايير موضوعية الختبار القدرة على القيادة اإلدارية واألكاديمي  - 
الكفاءة والجدارة واالستحقاق في عمليات المفاضلة بين الراغبين في تولي المواقع القيادية واإلدارية 

 واألكاديمية.                                                                                          

ن خالل توسيع قاعدة المشاركة في وضع الرؤية ، نفتاح على البيئة الداخلية للجامعة ماال - 
نفتاح ، وجعل المشاركة واالاإلستراتيجية والرسالة ، واألهداف الجامعية، وصنع القرارات الروتينية و 

 أحد مكونات الثقافة التنظيمية المميزة لجامعة بنغازي.                                        
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وصنع اإلستراتيجي وقاعدة شاملة للبيانات الداعمة للتخطيط  ،تتصاالتأسيس نظام فاعل لال -
نتقال والتحول التدريجي بإدارة الجامعة إلى اإلدارة الجامعية اإللكترونية ،واالاإلستراتيجية القرارات 

 .                                                   وفق خطة عملية واضحة المعالم والغايات

، وقيادات  ي قيادات التعليم األساسي والثانو  توسيع عضوية مجلس الجامعة بحيث تتضمن - 
القطاعات الحيوية بمدينة بنغازي ، ومديري الشركات الكبرى في المدينة ، والتأسيس لنوع من 

،  ستجابة الفاعلة لحاجاتهاعلى البيئة الخارجية ، وتضمن اال الشراكة الحقيقية التي تعزز االنفتاح
 وتحقق  في الوقت نفسه الوظيفة المركزية للجامعة في خدمة المجتمع.                                 

 فياإلستراتيجي وتوسيع نطاق البحث ليشمل دراسة واقع التخطيط  ،جراء المزيد من الدراساتإ - 
 ، وفي إدارة النظم التربوية. ي مرحلتي التعليم األساسي والثانو 
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 المصادر: 

( ،عمان : دار الشروق للنشر 1.)طقضايا معاصرة فى اإلدارة التربوية ( 2006بطاح ، أحمد ) -
 والتوزيع.                                                                                                     

  تواجه التعليم العالي. يالمعرفة : التحديات الجديدة الت مجتمعات ( بناء2003البنك الدولي) -
 مركز معلومات قراء الشرق األوسط.                                                      (،القاهرة:1)ط
دائرة التربية  وكالة الغوث الدولية ، (  1)ط ستراتيجي.التخطيط اإل ( 2006زياد محمد ) ثابت، -

 والتعليم :مركز التطوير التربوي.                                                                         

هيأة من وجهة نظر أعضاء الاإلستراتيجي ( مؤشرات التخطيط 2012حلس ، سالم عبدهللا  )  -
العربي  دمت ضمن فعاليات المؤتمرورقة عمل قُ ، التدريسية بالجامعة اإلسالمية بغزة في فلسطين

 أبريل.          4 5. يومي  -،الجامعة الخليجية، البحرين، الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي

(، 1.)ط:مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرةاإلستراتيجية اإلدارة (2000الحسيني، فالح ) -
                                                                   :دار وائل للطباعة والنشر.            عمان

 الجامعة العمالية.   ( القاهرة:1)طستراتيجية.مقدمة في اإلدارة اال(   2001خطاب، عايدة سيد)  -

في الجامعة اإلسالمية في ضوء اإلستراتيجي (  واقع التخطيط  2006، إياد علي ) يالدجن -
 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية .                             رسالة ماجستير غير منشورة  . معايير الجودة

لدى مديري المدارس اإلستراتيجي ( معوقات تطبيق التخطيط 2007داود محمد ) يالشاعر، عدل -
                                                                                                       .، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية غير منشورة . رسالة  ماجستيرالحكومية في محافظات غزة

(  درجة ممارسة عمداء الكليات الجامعية المتوسطة في 2013الصانع؛ خولة عبدالعزيز حماد) -
رسالة  وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم.اإلستراتيجي محافظات الوسط للتخطيط 

 كلية العلوم التربوية ، جامعة الشرق االوسط .              ، ماجستير غير منشورة

عمان : دار  مفاهيم وآفاق. اإلدارة التعليمية :( 2001عبدالرحمن صالح ) يهان الطويل،  -
                                                                    وائل للطباعة والنشر .                          
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(،عمان :دار الشروق 1. )ط اإلدارة المدرسية الحديثة( 2001عابدين، محمد عبدالقادر ) -
 للنشر. 

 سكندرية : الدار الجامعية   .  ( ، اإل1.)طاإلستراتيجية اإلدارة  (  2001، نادية )  العارف -

(  معوقات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري  2002أبو عاشور، خليفة مصطفى )  -
          .          82-63(،2)18، مجلة جامعة دمشقالمدارس ومديراتها في مديرية تربية بني كنانة، 

في قطاع المقاوالت : دراسة اإلستراتيجي ( واقع التخطيط  2005، سمر رجب )  عطا هللا -
، كلية التجارة،   . رسالة ماجستير غير منشورةميدانية على شركات المقاوالت في قطاع غزة 

                  الجامعة اإلسالمية.                                                                          

    يالمدرساإلستراتيجي ( تطوير ممارسات التخطيط 2014)عيسان، صالحة  والمهدي ،ياسر  -
   في سلطنة عمان وفق نموذج إليسون وكي (Allison&Key)( ، 2)1، مجلة العلوم التربوية. 
4-26                                                                     .                                    

(، عمان : دار صفاء  2)ط   التخطيط أسس ومبادئ عامة (  2001غنيم، عثمان محمد)  -
 للنشر.                                                                                                         

(، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع 1. )ط ي التخطيط التربو ( 2005غنيمة، محمد متولى ) -
 والطباعة.                                                                                                        

 في المؤسسات العامة األردنية دراسةاإلستراتيجي ( التخطيط  2000الغزالي، كرمه ماجد )   -
قتصاد والعلوم ، كلية االغير منشورة . رسالة ماجستيرميدانية من وجهة نظر اإلدارة العليا

 اإلدارية، جامعة  اليرموك.                                                                                   

( معوقات تطبيق التخطيط 2012حازم علي أحمد) ،ةبدارنحمد بن مرضي و  الكلثم، -   
. المجلة العربية التدريس فيهاهيأة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء اإلستراتيجي 

 .                                               202 - 187(،10) 5، لضمان جودة التعليم الجامعي

لمواجهة تحديات القرن الحادي  اإلستراتيجية  اإلدارة (1999عبدالفتاح عبدالحميد)  المغربي،   -
 (، القاهرة: مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع.                                                    1. )طوالعشرين

( ، القاهرة: مجموعة 1)طمبادئ اإلدارة :أسس ومفاهيم .(   2002منصور، علي محمد)  -
                                                                                                     النيل  العربي.
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واألداء المؤسسي: اإلستراتيجي (  التخطيط  2005نصيرات، فريد والخطيب، صالح  )    -
(، 2، دراسات العلوم اإلدارية). مجلة أبحاث اليرموكدراسة تحليلية لقطاع صناعة األدوية األردنية

415-433                                                                                        . 
( 2.)طوالعشرين يلعبور بالمنظمات إلى القرن الحادل يالقائد التحويل( 1999سيد ) ،ي الهوار  -

                                                                ، القاهرة : مكتبة عين  شمس.                 

 يالجامعات الفلسطينية ف يفاإلستراتيجية ( ، واقع اإلدارة 2008لكريم  )عبدا يوهبة، هان -
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