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متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر 
 بجامعة دمشق في كلية التربية التعليميةة هيئالأعضاء 

  )دراسة ميدانية(
  
  

  الدكتور فاضل حنا
  ةتربيكلية ال

   جامعة دمشق
 
 
 

  الملخص
اإلدارة أعضاء الهيئة التعليمية في أهمية متطلبـات         آراء   تعرفالبحث إلى   هذا  هدف  

 في كلية التربية بجامعة دمشق، وإمكانية تطبيق هـذه المتطلبـات فـي              ةاالستراتيجي
 علـى  البحـث  عينة  اشتملت استخدم المنهج الوصفي،  لمعالجة مشكلة البحث    . كليتهم

 اسـتبانة   تواسـتخدم  . 2011 -2010للعام الدراسـي     عضو هيئة تعليمية  ) 132(
، ية التربية بجامعـة دمـشق     أعضاء الهيئة التعليمية في كل     من   عينةمن  على   وزعت

متطلبـات عامـة لـإلدارة      (أربعة مجاالت هـي      احتوت، وقد   متطلباً) 72(احتوت  
متطلبات صياغة اإلستراتيجية، متطلبات تطبيق اإلستراتيجية، متطلبات       ،  اإلستراتيجية

النـسب المئويـة،    : استخدام األساليب اإلحـصائية التاليـة     وتم   ).تقويم اإلستراتيجية 
للحكم على صدق و). T - Test(ات الحسابية، واالنحراف المعياري، واختبار والمتوسط
وتم .  بجامعة دمشق  محكمين مختصين ) 9(عرضت على مجموعة مؤلفة من      االستبانة  
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 مـن   عضو هيئة تعليمية  ) 15( استطالعية شملت    عينةالتأكد من ثباتها بتطبيقها على      
  ألهميـة )0.94( بلغ الذي، و)Cronbach – Alpha(لفا كرونباخ أخالل حساب معامل 

ــات  ــتراتيجية، ومتطلب ــات  )0.95(اإلدارة االس ــق متطلب ــة تطبي اإلدارة  إلمكاني
  .االستراتيجية

  حصلت على تقدير عاٍلاإلدارة االستراتيجية أهمية متطلبات أن نتائج البحث بينت 
 وجود بينتكما  لدى إجابات أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق،

وقد كشفت ).  العلمي، والخبرةمؤهل، والنوع العمل(ات اآلتية تغيرمتبعاً للفروق دالة 
 حصلت على تقدير اإلدارة االستراتيجيةمتطلبات النتائج أيضاً أن إمكانية تطبيق 

فروق ، وعدم وجود )، والخبرةنوع العمل(ي تغيرمتبعاً ل دالة فروٍقمتوسط، ووجود 
اإلدارة أهمية متطلبات كما وجدت فروق في .  العلميمؤهل التغيرمبعاً لتدالة 

 أن تتبنى كلية  كما قدم البحث مقترحات منها.االستراتيجية وفي إمكانية التطبيق
 العمل تطوير في التغيير من أدوات دمشق اإلدارة االستراتيجية كأداة التربية بجامعة

  .اإلداري
  

 اإلدارة االستراتيجية، التخطيط االسـتراتيجي،      ،اإلدارة العالي،التعليم  : كلمات مفتاحية 
   .أعضاء الهيئة التعليمية
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  : ـ مقدمة1
إن مفهوم االستراتيجية قديم في الفكر البشري، ويتنوع إدراك الناس لهذا المفهوم؛ فقد             
تعني كلمة استراتيجية للبعض أنها عبارة عن شيء مهم، ويفهم آخرون أنهـا خطـة               

   .أنها برنامج عمل يهدف إلى النجاح واالمتيازأو فعلية، 
 لمفهـوم  تطـور  وهي والتطبيق، الفكر في اإلداري الهرم قمة االستراتيجية اإلدارةوتعد 

 إلى داخلية نظرة أي واحد، آن في والمستقبل بالحاضر تهتم حيث التخطيط االستراتيجي،

ن اإلدارة إحيث ). 5، 2005عساف، (يلية التشغ الكفاءة اإلبداع ورفع إلى تهدف الخارج
 لما راًظن أذهان اإلداريين، في التربوية القيادة لدور الحقيقية الصورة تأعاد اإلستراتيجية

 المؤسـسة  فـي  والـضعف  جوانب القوة وتشخيص ،األضواء تسليط في قدرة من تملكه

كما أن  .)Hamtick, 2002, 15(بيئتها الخارجية  في أو الداخلية بيئتها في سواء التربوية،
تطبيقهـا بـشكل     تم   اإلدارة االستراتيجية ضرورة في مؤسسات التعليم العالي، إذا ما        

 كـّل   ا تؤدي إلى رفع أداء المنظمات في الحاضر والمستقبل، وقد أجمعـت           ألنَّهجيد،  
منظمات األعمال العالمية التي استخدمت أسلوب اإلدارة االسـتراتيجية علـى ذلـك             

)2Nicoline and Antje, 2006, .( رتطوير اإلدارة االستراتيجية هو أن وفي عملية تغي 
  تطوير اإلدارة التي تقوم بقصد تعزيز القـدرة االسـتراتيجية واألداء فـي المنظمـة              

)Paul, 2003, 289.(  
، يةمؤسسات التعليم في الاإلستراتيجيةاإلدارة  أهمية تطبيق  يتضحمن خالل مما سبق     و

 على هذه المؤسسات، ومنها كليات التربية فـي جامعـات القطـر              أصبح لزاماً  حيث
مارسـها  تالتـي   اإلدارية  واألساليب    النظر في جميع المفاهيم    العربي السوري، إعادة  

 اإلنتـاج  مـن عاليـة    الوصول إلى معدالت بهدفحديثة   استراتيجيات إدارية تطبيق  و
   .لية بالجودة العا المطلوبةةالخدم ستطيع تقديمناألداء حتى و
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، يـأتي   يةالتعليمالمؤسسات   في   ةاالستراتيجياإلدارة  تطبيق  ومن األهمية التي يشكلها     
 بجامعة دمشق من وجهة نظر كلية التربية   متطلبات تطبيقها في  هذا البحث للكشف عن     

  .أعضاء الهيئة التعليمية العاملين فيها
  : ـ مشكلة البحث2

 االتجاه  في المتوافرة الطاقات باستغالل تقدمه ىعل تعمل للمجتمع، تطوير أداة اإلدارةتعد
 وانقالبـات،  ثـورات  مـن  التاريخ في حدث فما ممكن، مدى أقصى إلى فيه المرغوب

 إعـادة  إلـى  معظمه في يعود إنما تكنولوجي تقدم من صاحبه الصناعي، وما كاالنقالب

 من كغيره التعليمي يالتربو  والنظام.فيها التي حدثت البلدان في اإلدارة أساليب في النظر

 إلـى  تحتاج فإنها التربية ثمارها، تحقق ولكي إدارة، إلى يحتاج المختلفة الحياتية األنظمة

   .األهداف المرجوة تحقيق أجل من أفرادها جهود وتنسق نشاطاتها تنظم فاعلة إدارة
 أن ال بـد انتشار المعلومات سرعة ات فيه و  تغيرموفي عالمنا الحالي ونتيجة لتسارع ال     

تدار المؤسسات بأسلوب إداري هادف وواعي كي تستطيع التحرك لتجـاوز واقعهـا             
كن من تحقيق األهـداف والمهـام      تتم ول ،الحالي المملوء بالكثير من المشاكل والعقبات     

.  وهذا األسلوب اإلداري هو ما يطلق عليه اإلدارة اإلستراتيجية         ،التي أنشئت من أجلها   
ستراتيجية في مؤسسات التعليم يسهم في رفع جودة العمليـة          فتطبيق أسلوب اإلدارة اإل   

التعليمية، من خالل قيام تلك المؤسسات بتحديد الرؤية المستقبلية لها، وتحديد غاياتهـا            
على المدى الطويل، وتحديد أبعاد العالقة المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يـساعد فـي               

والضعف، وذلك بهدف اتخاذ القرارات     تحديد الفرص والمخاطر المحيطة ونقاط القوة       
  . االستراتيجية على المدى البعيد ومراجعتها وتقييمها

أنمـاط   مـن  نمط ممارسة غياب يلمح مجتمعنا في التربوي اإلداري الواقع ومن مالحظة
 كـان  المنظمات من كثير في اإلدارة وتطور فنمو، اإلدارة االستراتيجية وهو أال اإلدارة،

 النمط هذا أن النتائج أوضحت  مما.وممارسته النمط هذا على التطبيقات من لسلسلة نتيجة

  .اإلنتاج في والجودة يةفعالال إلى يؤدي
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 في مجال التعلـيم،     اإلستراتيجيةاإلدارة  ويرى الباحث أنه على الرغم مما كتب حول         
ذا النمط  ممارسة ه في   اً ضعف هناككما أن   ،  إال أنه لم يلقَ االهتمام الكافي من الباحثين       

في التعليم العالي عامة، وفي كليات التربية بشكل خاص، مما دفع الباحث إلى تنـاول               
متطلبـات اإلدارة   هذا الموضوع، والكشف عن آراء أعضاء الهيئـة التعليميـة فـي             

 هـذه إمكانيـة تطبيـق      في كلية التربية بجامعة دمشق وعن مدى توافر          اإلستراتيجية
  . ن وجهة نظرهم أيضاً في كلية التربية مالمتطلبات

  : وانطالقاً مما سبق، فإنّه يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي
في كلية التربية بجامعة دمشق من وجهـة نظـر           متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  ما  

 هـذه  إمكانية تطبيـق  ة، وما مدى توافر     الكلِّيأعضاء الهيئة التعليمية العاملين في      
  ية التربية؟ في كلالمتطلبات

  : ـ أسئلة البحث3
  :يجيب البحث على األسئلة اآلتية

 في كلية التربية بجامعة دمشق من وجهـة نظـر           متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  ما   .1
 ة؟الكلِّي البحث من أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في هذه عينةأفراد 

 كليـة التربيـة بجامعـة      في متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  ما درجة إمكانية تطبيق      .2
 البحث من أعضاء الهيئة التعليمية العـاملين فـي   عينةدمشق من وجهة نظر أفراد    

 .ة؟الكلِّيهذه 

 البحث من أعـضاء الهيئـة       عينةهل توجد فروق دالة إحصائياً بين إجابات أفراد          .3
ـ       متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية   أهمية   فيالتعليمية   شق  في كلية التربية بجامعـة دم
 ؟) العلمي، الخبرةمؤهلنوع العمل، ال(ات اآلتية تغيرمتعزى لل

 البحث من أعـضاء الهيئـة       عينةهل توجد فروق دالة إحصائياً بين إجابات أفراد          .4
 في كلية التربيـة     متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية    درجة إمكانية تطبيق   ولحالتعليمية  

 ؟) العلمي، الخبرةمؤهللعمل، النوع ا(ات اآلتية تغيرمبجامعة دمشق تعزى لل
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 فـي كليـة     اإلدارة اإلسـتراتيجية  ما المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطبيق          .5
 .التربية بجامعة دمشق؟

  : ـ فرضيات البحث4
  :لإلجابة عن أسئلة البحث، ولتحقيق أهدافه وضعت الفرضيات اآلتية

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .1
 فـي  متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية  أهمية فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية   
 .نوع العمل تغيرمكلية التربية بجامعة دمشق تعزى ل

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .2
 فـي  متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية أهمية  فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية   
 ). العلميمؤهلال (تغيرمكلية التربية بجامعة دمشق تعزى ل

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .3
 فـي  متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية  أهمية فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية   

 ).الخبرة (تغيرم بجامعة دمشق تعزى لكلية التربية

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .4
متطلبـات اإلدارة   درجة إمكانيـة تطبيـق   فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية    

 .نوع العمل تغيرم في كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( روق دالة إحصائياً عند مستوى داللةال توجد ف .5
متطلبـات اإلدارة   درجة إمكانيـة تطبيـق   فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية    

 ). العلميمؤهلال (تغيرم في كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية

 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .6
متطلبـات اإلدارة   درجة إمكانيـة تطبيـق   فيالبحث من أعضاء الهيئة التعليمية    

 ).الخبرة (تغيرم في كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية
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 عينـة آراء أفراد  بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة .7
 درجـة   آراءهـم حـول   متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية، وبين    أهمية   حولالبحث  

 .  في كلية التربية بجامعة دمشقهاإمكانية تطبيق

  : ـ أهداف البحث5
  :يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي

متطلبـات اإلدارة    البحث من أعضاء الهيئة التعليميـة ل       عينةدراسة تقديرات أفراد     .1
 .شق في كلية التربية بجامعة دماإلستراتيجية

  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية لدرجة إمكانية تطبيق        عينةدراسة تقديرات أفراد     .2
  . في كلية التربية بجامعة دمشقمتطلبات اإلدارة اإلستراتيجية

ـ     عينة الفروق بين إجابات أفراد      تعرف .3  ول البحث من أعضاء الهيئـة التعليميـة ح
 التربيـة بجامعـة دمـشق تعـزى          في كليـة   متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  أهمية  

 ). العلمي، الخبرةمؤهلنوع العمل، ال(ات اآلتية تغيرملل

ـ     عينة الفروق بين إجابات أفراد      تعرف .4  ول البحث من أعضاء الهيئـة التعليميـة ح
 في كلية التربية بجامعة دمـشق       متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية   درجة إمكانية تطبيق  

 ). العلمي، الخبرةمؤهلوع العمل، الن(ات اآلتية تغيرمتعزى لل

 في كليـات التربيـة     اإلدارة اإلستراتيجية تقديم مقترحات يمكن أن تسهم في تطبيق         .5
 .بجامعات القطر العربي السوري

  : ـ أهمية البحث6
 ،المنظمات على تحسين وتطوير أدائها للوصول إلـى األداء المرضـي     كّل   تحرص §

توى نجاحها في تحقيق ذلك يتفـاوت حـسب         وأن واقع المنظمات يشير إلى أن مس      
كفاءتها في إدارة إستراتيجياتها، ويمكن أن تسهم نتائج هذا البحـث فـي مـساعدة               

بجامعات القطـر   كليات التربية   السعي لتطوير اإلدارات الجامعية في       في المهتمين
 .العربي السوري
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من اإلدارة لما له    حاجة المؤسسات التربوية لهذا النمط       أهمية من البحث أهمية تأتي §
ات البيئيـة الداخليـة     تغيـر م في رسم الخطط على أسس علمية وفـق ال         فعالدور  

 .الخارجية لكليات التربية في جامعات القطر

قلة األبحاث والدراسـات التـي تناولـت         تبينمن خالل مراجعة الدراسات السابقة       §
ي كليات التربية بـشكل     تطبيق اإلدارة إستراتيجية في التعليم العالي بشكل عام، وف        

 .  والبحث الحالي يأتي لسد هذه الثغرةخاص، 

 :  ـ منهج البحث7
 ،في ضوء طبيعة البحث والبيانات المراد الحصول عليها استخدم المـنهج الوصـفي            

 عنها تعبيراً كميـاً وكيفيـاً       يعبر و ،والذي يصف الظاهرة التربوية كما هي في الواقع       
قات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول إلـى اسـتنتاجات   بحيث يؤدي ذلك إلى فهم عال     

اإلدارة إستراتيجية  تطبيق إمكانية إلى نتائج حول أهمية و     توصلوتعميمات تساعد في ال   
 اإلدارة إسـتراتيجية   مفهوم السابقة والدراسات األدبيات في فاستعرضفي كلية التربية    

اإلدارة إسـتراتيجية    أهميـة  حول النتائج استخلصت العملي الجانب وفي تطلباتها،وم
  .في كلية التربية بجامعة دمشق هاتطبيق إمكانيةو
  : ـ حدود البحث8

  .2011 – 2010 اقتصر البحث على العام الدراسي :ـ الحدود الزمنية
  .كلية التربية بجامعة دمشق اقتصر البحث على :الحدود المكانية ـ
 الهيئة التعليمية في كلية التربية      أعضاء اقتصر البحث الحالي على      :الحدود البشرية  ـ

  .بجامعة دمشق
 في كليـة التربيـة       تمثّل في أهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية      :ـ حدود المحتوى  

  .ةالكلِّيفي هذه متطلباتها بجامعة دمشق، وفي درجة إمكانية تطبيق 
  :ات البحثتغيرم  ـ10
  .الخبرة العلمي، مؤهلال، نوع العمل: ات المستقلةتغيرمال
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 فـي كليـة      متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية   درجة إمكانية تطبيق  يتمثل ب  : التابع تغيرمال
  .التربية بجامعة دمشق

   : ـ مصطلحات البحث11
 بغرض خلـق درجـة مـن        صمم هي تلك الخطط أو األنشطة التي ت       :االستراتيجية §

تحقيـق أهـداف   التطابق بين أهداف المنظمة ورسالتها والمخاطر التي تتعرض لهـا ل      
 ).27، 2000 السيد،(االستراتيجية مع التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة 

 ويعمـل  بيئته الخارجية، عن تميزه حدود وله متعمد، بشكل منسق اجتماعي  كيان:المنظمة §

 ).20، 2002، عريفج(مشتركة  أهداف أو هدف لتحقيق النسبي، االستمرار أساس على

 ويرسم ،يسبق العمل ذهني نشاط أيضاً وهو اإلبداعي التفكير كالأش من  شكل:التخطيط §

 .في المستقبل العمل سير خط عن ذهنية خارطة عن عبارة فهو وبالتالي له، أولياً تصوراً
أسـلوب   باختـصار  إنـه ، مختلفة ومسارات لبدائل اختيار عملية هو التخطيط فإن كذلك
 ).33 – 31، 2001غنيم،  (؟ونجاح ةبكفاء نريد ما نحقق وكيف؟  نريد ماذا لمعرفة

ـ ال وتقنياته ومفاهيمه مقوماته له منظم استراتيجي  تفكير:االستراتيجي التخطيط §  ة،فعال

 داخليـاً  المؤسـسة  بيئة وتحليل المستقبل، اتتغيرم الستشراف المنهج العلمي ويستخدم

 تمكن بصورة متوقعةوال القائمة التحديات ومواجهة الفرص المتاحة، من وخارجياً، لإلفادة

 بغيـة  المطروحـة،  والخيـارات  البدائل من للتنفيذ المستمدة قابلة استراتيجيات بناء من

 ).170، 2002حسين،  (للمؤسسات االستراتيجية لألهداف الوصول

 تصور الرؤى المستقبلية للمنظمة، ورسم رسـالتها وتحديـد          :اإلدارة االستراتيجية  §
يد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يـسهم         غاياتها على المدى البعيد، وتحد    

في بيان الفرص والمخاطر المحيطة بها، ونقاط القوة والضعف المميزة لهـا، وذلـك              
بهدف اتخاذ القرارات االستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد ومراجعتهـا وتقويمهـا            

مجموعة  :يفاً إجرائياً بأنها   تعر اإلدارة االستراتيجية  تعرفو). 35،  2006المغربي،  (
 ،ة بكفاءة وفاعليـة   كليالقرارات والممارسات اإلدارية التي تحدد األداء طويل األجل لل        
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 وتطبيقها وتقويمها باعتبارها منهجيـة أو      اإلستراتيجيةويتضمن ذلك وضع أو صياغة      
 .أسلوب عمل

 : ـ األسس النظرية والدراسات السابقة للبحث10
  :ظرية للبحث ـ األسس الن1 ـ 10

  اإلدارة االستراتيجية أحد المفاهيم اإلدارية التي يمكن استخدامها في مختلف أنواع           تعد
المؤسسات بصفة عامة، والمؤسسات التعليمية بصفة خاصة، باعتبارها مدخالً إداريـاً           
شامالً يساعد من خالل المراحل المختلفة لها، في تحقيق طفـرات اسـتراتيجية فـي               

 بحشد طاقاتها لتحقيق إنجازات استراتيجية طبقاً لألولويات التي تـضعها           أدائها، وذلك 
 ممارسة اإلدارة االستراتيجية فـي المؤسـسات   نكما أ). 62، 2008شحادة،  ( اإلدارة

 خطوط المسؤولية والصالحية،  توضحالتربوية يسهم في تطوير الهياكل التنظيمية التي        
وتنفيذها، وإزالة االزدواجية والتعـارض إن      وتسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات       

وجد، ومراجعة اإلجراءات اإلدارية واختصارها من أجل إزالة التعقيد والبيروقراطيـة     
وإتاحة المزيد من المرونة واالستقاللية للقيادات اإلدارية فـي اتخـاذ القـرارات ذات            

أن ممارسـة   و). 115،  2003المبعـوث،   (العالقة، باالستفادة من الموارد المتاحـة       
اإلداري لوظائفه األساسية تتطلب منه أن يكون على علم بوظـائف دوره ومتطلباتـه              

 وأنه يحسن في الوقت نفسه تبصر منطلقاته الفلسفية ومـدى تكامـل مفـاهيم     ،وأبعاده
النظرية التي يعتمدها في ممارسة عملية االختيار بين البدائل واحتماالت المواقف التي            

  ).45، 2006الطويل، (عها يقابلها ويتعامل م
 ويرجـع  ،اإلدارة كتب من الكثير في) Strategy (اإلستراتيجية مصطلح استخدام شاع
 تعرفو. المعارك وإدارة الحرب فنون وتعني ،)Strategos (اليونانية الكلمة إلى أصلها

 مـن  اختياره يتم مسار عن وتعبر ،االستراتيجي التخطيط من جزء بأنها اإلستراتيجية
 الذي االتجاه تحقيق ثم   ومن ،ورسالتها المنشأة أهداف لتحقيق وذلك ،مسارات عدة نبي

 وهو يستخدم حالياً    ).110 ،2006 المحسن، عبد (المستقبل في لنفسها المنشأة ارتضته
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في ميادين النشاط اإلنساني للداللة على الخطة الطويلة األمـد التـي تنطـوي علـى                
 ومجموعة من األساليب والوسائل التي تحقـق     ،لهامةمجموعة من المبادئ واألهداف ا    

  ). 102، 2007رحمة، (هذه األهداف 
عدم كفاية : (المفاهيم واالفتراضات اآلتية ظّل   ظهر مفهوم اإلدارة االستراتيجية في    كما  

وضع االستراتيجية من قبل اإلدارة العليا، بل البد من إدارة عملية تنفيذ االستراتيجية،             
ظة على تكيف المنشأة مع البيئة المحيطة بها كـي تـستطيع تنميـة              وضرورة المحاف 

الفرص وتفادي التهديدات، والتخطيط االسـتراتيجي ال يـنجح بمنـأى عـن تنظـيم               
استراتيجي وقيادة استراتيجية ورقابة االستراتيجية، كما أن اإلدارة االستراتيجية ذاتهـا           

 لفـظ  ويطلق. )8، 2004توفيق، ( )أداة من أدوات إدارة التغيير أو تحويل المنظمات

 المرتبطـة  والفوائد ومقارنة التكاليف البدائل ووضع المحددة األهداف على اإلستراتيجية

للتنفيذ  قابل زمني برنامج في هووصف اإلستراتيجي األفضل البديل اختيار ثم وتقييمها بها،
 الحـادي  القـرن  تطـورات ل المالئمـة  العصرية الوسيلة فهي ).1، 2005عبيدات، (

وقـدرتها   التربوية المؤسسة إلمكانات والحقيقية الواقعية الصورة تعطى فهي ،والعشرين
 خطة عمل طويلة اإلستراتيجية ف).Yashino, 2001, 96(التطورات  هذه مع لتكيفعلى ا

 باستخدام موارد اإلستراتيجيةالمدى تحدد أسلوب مؤسسات التعليم العالي لبلوغ أهدافها        
  ).6، 2007مختار، (ة تغيرميئة  في بعينةم
تشتمل االستراتيجية على عناصر أساسية مثل التركيز على توجه المنظمة في األجل            و

البعيد، ومقابلة نشاطاتها مع البيئة والموارد المتاحة لديها بهدف التقليل من التهديـدات             
 تتعلـق   أنهاهمبعضويرى . )Nicholas, 2002, 663 (المحدقة وتعظيم الفرص المتاحة

 بتحقيـق  تتعلـق  التـي  قصيرة األجل بالخطط مقارنة الهامة باألمور أو األكبر بالصورة

بالكفايـة   المتعلقـة  بـاألمور  قصيرة األجل تهـتم  الخطط بأن يرون اإلستراتيجية، فهم
)Efficiency(تتعلق بالفاعلية  التي باألمور اإلستراتيجية تهتم حين ، في)Effectiveness .(

 قـصيرة  والخطـط  بين اإلستراتيجية التفرقة بأن النظرة ويرى هذه )Porter(ر  بورتوينتقد

 قصيرة خطة يكون قد عينةلمنظمة م إستراتيجية يمثل أن يمكن فما واضحة، دائماً ليست األجل
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 يـتم  الذي األجل القرار قصير فإن االعتبار في الزمن عنصر ٌأخذ وإذا أخرى، لمنظمة األجل

  .)3، 2005العظيم،  عبد(المستقبل  في إستراتيجية لميزة مصدراً نيكو قد اآلن اتخاذه
 فمـن   ،تختلف اإلدارة االستراتيجية عن التخطيط االستراتيجي والتخطيط العمليـاتي        و

 وتوسـيعاً   ،اإلدارة االستراتيجية ثمرة لتطور مفهوم التخطيط االسـتراتيجي       تعد  ناحية  
تراتيجي هو عنصر مهم جداً مـن عناصـر         لنطاقه وإغناء ألبعاده؛ فإن التخطيط االس     

ا تعني إدارة التغييـر     ألنَّه وال يمثل اإلدارة االستراتيجية بعينها،       ،اإلدارة االستراتيجية 
التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد والبيئة في الوقت نفسه، ولهذا السبب            

احد، فهي نظرة داخليـة إلـى       تهتم اإلدارة االستراتيجية بالحاضر والمستقبل في آن و       
 أي هـي عمليـة خلـق    ،الخارج ونظرة تحليلية لحاضر المنظمة من منظور مستقبلي    

 في حين أن التخطيط االستراتيجي هو عملية تنبؤ لفتـرة طويلـة مـن               ،وإبداع هادفة 
 ولكن في نطاق الزمن الذي تحـدده      ، وتخصص اإلمكانيات  ، وتوقع ما سيحدث   ،الزمن
، إذ جوة االستراتيجية وسيلة تحقيق الغاية المرعديمكن و ).Hamel, 1996, 70 (الخطة

يمكن تحديدها كوسائل تعبيرية عامة وتفاصيل إضافية، فتتطور االستراتيجية من خالل         
 أو على األقل أن تكون موجودة بشكلها الصحيح وفـي الوقـت           ،مجموعة خطط جيدة  

و التأكد من فهم صـانعي  المناسب بحيث يكون هدف التخطيط االستراتيجي الرسمي ه       
 ويـرى  ).Sarah & Eric, 2003, 72 (القرارات الرئيسيين لماهية عمل المنظمة وهدفها

أن اإلدارة االستراتيجية هي العملية التي تتـضمن الخطـوات        ) 26،  2005الدوري،  (
صياغة رسالة المنظمة وتحديد أهدافها ـ التحليـل االسـتراتيجي ـ صـياغة      (اآلتية 

).  ـ االختيار االستراتيجي ـ تنفيذ االستراتيجية ـ تقويم االسـتراتيجية    االستراتيجية
 اإلدارة االستراتيجية بأنها منظومة من العمليات المتكاملة ذات العالقة بتحليل           تعرفو

البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة استراتيجية مناسبة، وتطبيقها وتقييمها في ضـوء           
ن تحقيق ميزة استراتيجية للمنظمة،     يضمعليها، وذلك بما    ات المهمة   تغيرمتحليل أثر ال  

 ها شـمس يعرفو). 15، 2002ياسين، (نجازها في أنشطة األعمال المختلفة إوتعظيم 
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 الموارد للعمل وتخصيص مسارات وتبني للمنشأة، األساسية األهداف تحديد: الدين بأنها

هـا عـوض   يعرففي حين ). 71، 2003الدين،  شمس(األهداف  هذه لتنفيذ الضرورية
العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم القرارات ذات األثر طويل األجل التي            "بأنها  

 وعرفها  ).6،  2001عوض،  (تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر المجتمع          
 التـي تتـضمن   المتقدمة، النشاطات من بأنها مجموعة ")Thompson, 2001 (ثومبسون

 أهـداف  وضـع  من خالل التطبيق، موضع االستراتيجية لإلدارة مستقبليةال الرؤيا وضع

 ها الفرايعرفو. )Thompson, 2001, 29(األداء  وتقويم لها تنفيذية ووسائل للقياس، قابلة

 أجل شمولية من نظرة بها المحيطة والظروف المنظمة إلى تنظر التي اإلدارة تلك: بأنها

 تحقيـق  أجـل  مـن  التنافسي المركز تعزيز في تساعد التي المناسبة االستراتيجية وضع

النظـام  (وتمثَّل اإلدارة االستراتيجية بأنها ). 60، 2003الفرا، (وفاعلية  أهدافها بكفاءة
التـي تقـود    ) العمليـات  (فعال عن مجموعة من القرارات واأل     يعبرأو الترتيب الذي    

ظيمية، والعنصر الرئيـسي األول      لتحقيق األهداف التن   فعالالمنظمة إلى تطوير منهج     
 ثـم    هو وضع األهداف والغايات والرؤية والرسالة التنظيمية،       الحسبانالذي يؤخذ في    

تأتي تلك األنشطة التي تتدرج في تحليل تلك العناصر األولية الـسابقة، ومـن هـذه                
 ي أنالحسين يرى كما). Mary, 2005.12 (األنشطة التحليل واالختيار والتطبيق والتقييم

 عنصرين بين العالية تتسم بالكفاءة والتي التطابق، من درجة خلق إلى تهدف االستراتيجية

  )14، 2000الحسيني،  (:وهما أساسيين
 ال حيـث  غرضها، المنظمة أي غاية المنظمة وبين أهداف بين التطابق من درجة خلق §
التي داف والغاياتاأله بين التناقض من حالة وجود ظّل في تعمل أن من المنظمة كنتتم 

 .تحقيقها على تعمل

 أن ذلـك  معنـى  فيهـا،  تعمل التي والبيئة المنظمة رسالة بين التطابق من درجة خلق §

 .فيهـا  المـؤثرة  البيئيـة  الظـروف  تلك المنظمة رسالة تعكس عندما االستراتيجية تعمل
 يـدات التهد الحـسبان  في األخذ مع ألهدافها المنظمة تحقيق طرق تصف واالستراتيجية
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 رئيـسة  عوامل ثالث يشمل وهذا المنظمة، لهذه الحالية والموارد واإلمكانيات والفرص

الـسياسية   اتهـا تغيرمو الخارجيـة  البيئـة  (:االستراتيجية وهي على كبيرة بدرجة تؤثِّر
  ـ األهـداف  .الداخلية واإلمكانيات ـ الموارد. والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية

 .)محدد زمني إطار ضمن إلنجازها وتسعى ،نظمةالم تحددها التي

 على تنطوي االستراتيجية أن) 23، 2006إدريس ومرسي،  (يرى سبق ما ضوء وفي

 عامة عبارات تتضمن والتي المنظمة، رسالة أو مهمة صياغة (:هي مهام رئيسية تسع

 فهاظرو تظهر والتي ،المنظمة صورة وأهدافها، تنمية  وفلسفتهاالرئيس غرضها تعكس

 قوى من تتضمنه بما للمنظمة الخارجية البيئة قييم ت،الداخلية ومواردها وقدراتها

 إحداث محاولة خالل من االستراتيجية البدائل العامة، تحليل بيئتها تسود اتتغيرمو

 البدائل أكثر الخارجية، تحديد في البيئة السائدة والظروف مواردها بين التوافق

 وظروفها، اختيار ومواردها المنظمة رسالة ضوء في اذبيةالج حيث من االستراتيجية

في  تساعد أن يمكن التي العامة واالستراتيجيات ،األجل طويلة األهداف من مجموعة
 والتي ،األجل قصيرة واالستراتيجيات السنوية األهداف جاذبية تحديد الفرص أكثر تحقيق

 من االستراتيجية الخيارات ، تنفيذالعامة األجل واالستراتيجيات طويلة األهداف مع تتسق

 نجاح مدى بالمهام واألفراد، تقييم الخاصة األبعاد مراعاة مع الموارد تخصيص خالل

القرارات  يةفعال زيادة في المتولدة المعلوماتمن  واالستفادة االستراتيجية العملية
هي  خصائص أربع لها الصحيحة االستراتيجية الرؤيةكما أن  ).المستقبلية االستراتيجية

 العمل، بيئة في مدلول أو أثر لها يكونأن  والدافعية، بالطاقة وتزويدهم األفراد تنشيط(

  ).37، 2001العارف، ) (المستقبل إلى والنظرة والتميز، للتفوق أو معيار مقياس ديتحد
  : ويرى المغربي أن أهم متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية هي

  )239ـ  236، 2004المغربي، (
 حـسب  المركزيـة  بطريقة السنوية األهداف تحديد يجب: السنوية األهدافتحديد   -أ

 علـى  ومؤسـسة  مرحلية، بصورة تتم بحيث واألقسام والقطاعات واإلدارات الفروع
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 الموارد، المعايير وتخصيص توزيع أسس(تحديد  في وتفيد األهداف ،المشاركة عملية

 األولويـات ، األجـل  طويلة األهداف تحقيق في تقدمال األداء، مدى لتقييم الضرورية

 .)واألقسام واإلدارات باألفراد الخاصة

 والمرشـدة  المحـددة  العامة والقواعد المبادئ السياسات تمثل: السياسات صياغةب ـ  

 .الموضـوعة  األهـداف  تحقيق على يساعد بما والنشاط لتوجيه العملتعد  إذ ،للتطبيق
 مـنهم،  كّل من المطلوب على تعرفلل والعاملين المديرين نكالً م السياسات وتساعد

  .بنجاح االستراتيجية تطبيق يمكن وبالتالي
 ويعتمد العليا، اإلدارة أنشطة من الموارد تخصيصيعد  :الموارد وتخصيص توزيع  -ج

 األهـداف  صـورة  في الموضوعة األولويات مراعاة علي الصحيح للموارد التوزيع

 .السنوية

 التنظـيم  يالئمهـا   فاالستراتيجيات البسيطة:المناسب التنظيمي الهيكل يئةتهو اء بن -د

 حسب مختلفة تنظيمية إلى هياكل حاجة في فهي المعقدة االستراتيجيات أما الوظيفي،

  .التطبيق ظروف
االسـتراتيجي   التطبيـق  عملية  لنجاح:الداخلية واألنشطة للعمليات ةفعالال اإلدارة - هـ

 وتناسـقها،  اكتمالها على واالطمئنان الداخلية العمليات واألنشطة كافة راعاةم يتطلب

 ونظـم  األداء، الدافعيـة  لقيـاس  المعايير بناء: (مراعاتها الواجب العوامل بين ومن

 اإلنجاز عند الذي يعطل السلوك منع المنظمة تضمن بحيث :والعقاب الحوافز، الردع

 .)استراتيجياتها تطبيق

 القـدرات  وتنميـة  توفير  إن:والقيادية اإلدارية والكفاءات القدرات تنميةو  تكوين -و

 : يتطلـب  وهـذا  التطبيق اإلستراتيجي، نجاح مفتاح هو والقيادية اإلدارية والكفاءات
 قـدرات  تنميـة  سبل االستراتيجية ـ بيان  لتطبيق المطلوبين األشخاص عدد تحديد(

 في المطلوبين والمديرين القادة خصائص المطلوبة ـ بيان  البشرية الكوادر ومهارات
  .)نشاط أو عملكّل 
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  : ـ الدراسات السابقة2 ـ 10
تطبيق تحليل الوظائف كمـدخل  : بعنوانالتي جاءت  (William, 2000)دراسة وليام  §

 Application of Job Analysis to Internal Manpower(لتخطـيط القـوى العاملـة    

Planning Management ( 

 على استخدام المهارة، والمعرفة، والقدرة، بالنسبة لتحليل الوظائف         تعرفالإلى  هدفت  
كمدخل لتخطيط القوى العاملة، ودراسة وضع معايير لتقييم صـالحيات المرشـحين            

تباع سياسـة  ات الدراسة إلى ضرورة العمل على توصلو. لشغل الوظائف في المنظمة   
 وضـرورة تحديـد   ،كلفة التـدريب توظيف جيدة في المنظمة، مما يؤدي إلى خفض ت     

وظيفة الستخدامها في الحكم السليم علـى المرشـحين لـشغل        كّل   مهارات، ومعارف 
  .الوظائف

 كـضرورة  االسـتراتيجية  اإلدارة  تعريف:بعنوان) Seibert, 2004( سيبرت دراسة §

 The identification of strategic(.التقنية المراكز وتطوير الصغيرة المشاريع لكفاءات
management counseling competencies essential for the small Business and 

Technology Development Center (  
 لـدى ) المواقـف  المهارة، المعرفة،(اإلدارية  الكفاءة ضروريات بين التمييز إلىهدفت 

 إلـى  هدفت كما كارولينا الشمالية، في التقني التطور ومراكز األعمال مؤسسات مديري

 اإلستراتيجيات تطبيق وتطورها، ومدى اإلدارة تغيير في اإلستراتيجية اإلدارة دور معرفة

 تتوصل التي النتائج أهم  ومن.المطلوب األداء بمستوى ربطها ومدى الزبائن، خدمة في
 عـدم   ورغم.األداء تطوير على اًواضح اًأثر اإلستراتيجية الدراسة هي أن لإلدارة إليها

 .المواقف بعض خالل من أنهم يمارسونها إال ،المديرين من فئة لدى المعرفة بعض وجود
 اإلدارة مبـادئ  تطبيق في والمهارة المعرفة بين إيجابية  الدراسة وجود عالقةبينتكما 

 .اإلستراتيجية
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ق من للتحق: مناقشات حول التخطيط": بعنوان) Wagne, 2006(دراسة ويغن وجاءت  §
 :Conversation on Planning(" واألعمـال، واألداء  يجيات،العالقة بـين االسـترات  

Investigation Relationship Between Strategies ( 

ية عمليات التخطيط االسـتراتيجي  فعالإلى معرفة العوامل المؤثرة على   الدراسة  هدفت  
بثالث كليات في وسط الواليات المتحدة األمريكية، واستكشاف العالقة بين التخطـيط            

، ومدى حاجة المؤسسات إلى استخدام      اتالكلِّياالستراتيجي، واألداء المؤسسي في تلك      
 لممارسـة   ت الدراسة إلـى أن    توصلوقد  . عملية التخطيط االستراتيجي لتطوير األداء    

حاجة ماسـة    وجود   بينت كما   .التخطيط االستراتيجي أثراً إيجابياً في األداء المؤسسي      
االستراتيجي الستمرار تحـسن األداء، وصـناعة القـرارات         الستغالل أداة التخطيط    

 .اإلستراتيجية في المنظمات محل الدراسة

االستراتيجي  فهم المشتركين في التخطيط :بعنوان) Wilkins, 2006(دراسة ويلكنس  §
 .في منطقة حضرية

(Participant Perception of Strategic Planning in an Urban School District: 

 A case study). 
إلى معرفة ما مدى التأثيرات البيئية على التخطيط االستراتيجي، وفهـم      الدراسة   هدفت

المشتركين في التخطيط ألهداف ومعوقات عملية التخطـيط االسـتراتيجي، وكيفيـة            
ت الدراسـة إلـى أن البيئـة    توصلوتحسين التخطيط االستراتيجي في النظم التربوية،     

عبر المـشاركون عـن      كما   . على التخطيط االستراتيجي فيها    ؤثِّرتالمحيطة بالمنظمة   
استيائهم من متابعة عملية التخطيط االستراتيجي، مع وجود حاجٍة إلى سياسٍة واضحٍة            

أوصت الدراسة بضرورة   .  مع أصحاب المصالح   فعالتمكّن النظام من التعامل بشكٍل      
لى تبني أنظمة معلوماتية لتدفق البيانات،      االهتمام بالقضايا البيئية المحيطة، باإلضافة إ     

 . لمساعدة القيادات التربوية لدفع عملية التخطيط االستراتيجي نحو النجاح
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 التوجـه  صياغة في ودورها اإلستراتيجية  القيادة: بعنوان)2001حسين، (دراسة  §

 .االستراتيجي الجامعي
 صـياغة  فـي  وصنعاء عدن لجامعتي اإلستراتيجية القيادة دور على تعرفال إلى هدفت

 في االستراتيجي التوجه وكان من أهم نتائج الدراسة أن. الجامعي التوجه االستراتيجي

، صـنعاء  إداريي جامعـة  لدى منه ايجابياً أكثر عدن جامعة إداريي لدى األهداف صياغة
 جيةاإلسـتراتي  لألهداف التنفيذ لعملية استراتيجياً توجهاً أكثر هم عدن جامعة إداريي وأن

ن داريياإل آراء بين د فروق دالة كما أشارت إلى وجو.صنعاء جامعة من إداريي للجامعة
 .والرقابة للتقويم التوجه االستراتيجي في في الجامعتين

 التربيـة  وزارة فـي  اإلسـتراتيجية  اإلدارة واقع:  بعنوان)2005الشبول، ( دراسة §

 اإلدارة واقـع  تعرفإلى  لدراسةا هدفت .لتطويرها أنموذج األردن وبناء في والتعليم

 المعوقـات  إلـى أن أهـم   تتوصل. في األردن والتعليم التربية وزارة في اإلستراتيجية

  النتائجبينتوفنية، و إدارية معيقات يليها مالية معيقات كانت اإلستراتيجية اإلدارة لتطبيق

الـوزارة ألبعـاد    فـي  العليا اإلدارة ممارسة درجة متوسطات بين دالة فروق وجود عدم
 عـدم و .للجـنس  تعزى )والرقابة ،والتنفيذ اإلستراتيجية، والتخطيط، األهداف صياغة(

 .العلمي مؤهللل تعزى) والتقييم والتنفيذ، والرقابة، التخطيط(أبعاد  دالة في فروق وجود
نتائج  وفي ضوء. الوظيفي تعزى للمستوى جميعها، األبعاد في فروق وجود كذلك بينتو
 مـن أربعـة   تكونت التربية وزارة في اإلستراتيجية اإلدارة لتطوير أنموذج بناء دراسةال

 ،ةاالسـتراتيجي  تطبيـق  المستقبلية، اإلستراتيجية وصياغة القائم الوضع تحليل :عناصر
 .والمتابعة والتقويم

العالقة بين التوجه االسـتراتيجي لـدى اإلدارة         :بعنوان) 2006الدهدار،   (دراسة §
  دراسة ميدانية علـى جامعـات  –في الجامعات الفلسطينية وميزتها التنافسية العليا  

 المؤسسات في العليا اإلدارة لدى االستراتيجي التوجه على تعرفال إلى هدفت .قطاع غزة
 لكهـا تمت التـي  المـوارد  استغالل في قدراتهم تحسين ومحاولة غزة، قطاع في الجامعية
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أن : أهمهـا  نتائج  عدةإلى الدراسة تتوصل وقد اتيجية،اإلستر لتحقيق أهدافهم المؤسسة
اإلدارة  لـدى  واضـح  االستراتيجي التخطيط مفهوم أن  على يتفقون عينةمعظم أفراد ال

 والميزة التنافسية جميعها االستراتيجي التوجه اتتغيرم بين دالة عالقة وأن هناك. العليا

 بيئة مناسبة خلق ضرورة دت الدراسة علىوأك ،غزة قطاع في العالي التعليم لمؤسسات

  .الشاملة الجودة لتطبيق

اإلدارة اإلستراتيجية للمـوارد البـشرية فـي        : بعنوان) 2007الزهيري،   (دراسة §
  لمتطلبات توصلإلى ال هدفت   .مؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي      

ية في مؤسسات التعليم العالي بدول    تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشر      
مجلس التعاون الخليجي، حيث أوضحت الغرض الرئيسي من تنمية الموارد البـشرية،    

ات الناتجـة عـن     تغيـر هو مساعدة العاملين في المؤسسات التعليمية على مواجهة ال        
ـ        تغيرمال ات ات الثقافية، واالجتماعية واالقتصادية، والتكنولوجية، والتكيف مع المتطلب

ت هذه الدراسـة إلـى ضـرورة العمـل علـى تطبيـق اإلدارة               توصلوقد  . الجديدة
اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، مع            

 .تبني إدارة الجودة الشاملة

مدخل اإلدارة االستراتيجية ومتطلبات تطبيقـه فـي        : بعنوان) 2008الهاللي،  (دراسة   §
مفهـوم اإلدارة اإلسـتراتيجية، وعالقتهـا       الدراسـة   وضحت  أ . جامعة المنصورة  كليات

بالتخطيط للمستقبل وإدارة الجودة الشاملة والتفكير االبتكاري، وإبراز التحديات التي تواجـه       
 إلـى العمليـات   تعـرف األخذ بمدخل اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي، وال        

لضرورية لتطبيق مدخل اإلدارة اإلستراتيجية في مؤسـسات التعلـيم          والمهارات اإلدارية ا  
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة بين درجة األهميـة، ودرجـة التـوافر          . الجامعي

، وهـي الرسـالة واألهـداف     جميعهـا لصالح درجة األهمية في مفردات محاور الدراسة   
حديـد البـدائل    ت و ئـة الداخليـة،   اإلستراتيجية، وتحليل البيئـة الخارجيـة، وتحليـل البي        

 . وتطبيق اإلستراتيجية، ومحور التقويم،اإلستراتيجية، واختيار اإلستراتيجية المناسبة
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اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفلسطينية     واقع  : بعنوان) 2008وهبة،  (دراسة   §
 يجيةاإلدارة اإلسترات  إلى واقع    تعرفإلى ال هدفت   .في محافظات غزة وسبل تطويرها    

ت الدراسة إلـى    توصلو. في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة وسبل تطويرها       
حصل على المرتبة   ) البيئة الداخلية أو الخارجية   (أن التحليل البيئي    إ:  أهمها ،عدة نتائج 

ييم والرقابة فـي  األولى في درجة ممارسة عمليات اإلدارة اإلستراتيجية، بينما جاء التق     
كما أن اهتمام اإلدارة في الجامعـات الفلـسطينية بالبيئـة الداخليـة             . ةالمرتبة األخير 

والمجتمع المحلي كان بدرجة فوق المتوسط لكن لم يصل إلى ما هو مطلوب منها في               
ات والتطـورات التكنولوجيـة    تغيرعملية مراعاتها للمجتمع وقيمه وقوانينه ومواكبة ال      

 .التي وصل إليها المجتمع

ية تطبيق التخطيط االستراتيجي فـي      فعالقياس  : بعنوان) 2010 ،الشامسي( دراسة §
إدارة، وتنمية الموارد البشرية في وزارة التربية دراسة ميدانية على وزارة التربية           

 يقـوم  التي العلمية والمبادئ األسس، على تعرفال إلى هدفت .والتعليم بسلطنة عمان  
 البـشرية  المـوارد  تنمية في يتهفعال مدى على تعرفوال االستراتيجي، التخطيط عليها
 عمليـة  تواجه التي والتحديات المشاكل وتبيان عمان، بسلطنة والتعليم التربية بوزارة
 التخطـيط  نأ: أهمهـا  ،نتـائج  عـدة  إلـى  الدراسة وخلصت. االستراتيجي التخطيط

 علـيم، والت التربيـة  منظمات تواجه قد التي بالمشكالت التنبؤ على يساعد االستراتيجي
 التـي  البيئية اتتغيربال التنبؤ على المديرين يساعد كما وقوعها، قبل لحلها واالستعداد

 ويـساعد  ،لـه  واالسـتعداد  المستقبل، قراءة على يساعد كما منظماتهم، بعمل تحيط
 وصـياغة  رسـالة  تحديـد  في المشاركة على والتعليم التربية، منظمات في العاملين
  .منظماتهم في اإلستراتيجية األهداف

 أنهـا أجمعـت علـى تطبيـق اإلدارة          تبـين  السابقة الدراساتمن خالل استعراض    
 في من هذه الدراسات الباحث استفاد، وقد  جميعهاة في المؤسسات التعليميةاالستراتيجي

الحـالي،   البحـث  بنتـائج  ومقارنتها نتائجها على تعرفوال المعلومات، جمع أداة تطوير
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 باإلطـار  المتعلقـة  اآلراء بعـض  تدعيم ة، وفيالمناسب اإلحصائية المعالجات واستخدام

 معرفـة  إلـى  ىسع بكونه السابقة الدراسات عن ميزالحالي يت   إال أن البحث   .النظري
دمشق، ومتطلبـات    جامعةكلية التربية ب   في ةاالستراتيجيمدى أهمية متطلبات اإلدارة     

 أيـة  ملتتـش  لـم  التيملين فيها، و من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية العا       تطبيقها
كلية التربية   في ةاالستراتيجيمتطلبات اإلدارة    تطبيق إمكانية مدىعلى   ميدانية راسةد

  .دمشق جامعة  فيمن وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية
   :وعينته البحث مجتمع ـ 11
، والبالغ  ق أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمش        يضم البحث مجتمع إن

أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في      من عينة أخذت وقد .عضواً وعضوة ) 360(عدده  
 منها عادت ، عند تطبيق البحث   )140 (بلغت،  2010/2011 الدراسي   للعامة  الكلِّي هذه

 المطلوبـة،  المعلومـات وجود نقص في    ل استبانات ثالث استبعادوتم   استبانة،) 135(
 تـوزع  إلى) 1( اآلتي الجدول ويشير. %)37(، بنسبة   عضواً) 132 (عينةال فأصبحت

  :  اآلتي الوجه على بحسب الجنس والمرتبة العلميةمجتمع البحث 
  )1(جدول 

  بحسب الجنس والمرتبة العلمية 2010/2011للعام الدراسي مجتمع البحث توزع  
  المجموع  إناث  ذكور المرتبة العلمية  الجنس

  14  5  9  متعاقد
  104  55  49  محاضر

  41  26  15  عضو لجنة فنية
  97  69  28  معيد
  63  34  29  مدرس

  21  6  15 أستاذ مساعد
  20  5  15  أستاذ

  360  200  160  المجموع

 بحسبمن أعضاء الهيئة التعليمية      البحث عينة توزع إلى) 2( اآلتي الجدول يشيركما  
  :  اآلتي الوجه على المئوية ونسبتها البحث اتتغيرم
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  )2(جدول 
  ات المستقلة للبحثتغيرمال بحسب 2010/2011للعام الدراسي  عينةال 

  79.5  105  تدريسي  نوع العمل الموكل إليك  20.5  27  إداري
 37.3 50  إجازة جامعية
 35.6 47  ماجستير

  مؤهلال
 العلمي

 26.5 35  دكتوراه
 25 33   سنوات5أقل من 

 34.1 45  سنوات) 10 ـ 5(من 
 40.9 54   سنوات10أكثر من 

 الخبرة

 100 132  المجموع

  : ـ إعداد االستبانة وحساب النتائج12
 بناءتم  ثم ومن النظري، اإلطار خالل منمتطلبات اإلدارة االستراتيجية  استخالص تم

 اإلجابة وطريقة االستبانة، من الهدف تبين مقدمة االستبانة نتتضمو التحكيم، استبانة
، واعتمد أسلوب التصحيح وفق مدرج خماسي ،األساسية والبيانات ،اراتهاعب نع
 متطلبات اإلدارة أهمية: على محورين، تضمن المحور األول) االستبانة (األداة اشتملتو

متطلبات اإلدارة ، في حين اشتمل المحور الثاني على درجة إمكانية تطبيق االستراتيجية
 ،امعة دمشق، وفي المحورين اشتملت بنود االستبانة في كلية التربية بجاالستراتيجية

متطلبات ، متطلبات عامة لإلدارة اإلستراتيجية(على عبارات تتعلق بأربعة مجاالت 
، )صياغة اإلستراتيجية، متطلبات تطبيق اإلستراتيجية، متطلبات تقويم اإلستراتيجية

 درجة لتقدير مدرجاً، وزناً ألربعةا بالمجاالت االستبانة فقرات من فقرة لكل وأعطي
 ،5 الدرجة أعطيت: جداً عالية: (اآلتي الشكل علىودرجة إمكانية التطبيق  األهمية،
 ،2 الدرجة  أعطيتضعيفة ،3 الدرجة أعطيت: متوسطة ،4 الدرجة أعطيت: عالية
 على الحسابي المتوسط قيمة خالل من وقد حسبت النتائج .1الدرجة  أعطيتضعيفة
 – األعلى المدى(من خالل  التدرج، على الفاصلة النقاط حددت حيث القصوى، الدرجة
 بين المقارنة بغرض وذلك) 5 -1÷3) (مستويات ثالثة على مقسوماً األدنى المدى

 وصف تم وبالتالي ، التطبيقإمكانيةدرجة أهمية المتطلبات، ودرجة  وترتيب المتوسطات
 ـ 2.34 (من ضعيفة،) 2.33 ـ 1 (من: اآلتي الشكل على المتطلبات عبارات مستوى
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 المقارنات إلجراء) T-Test (اختباركما استخدم . عالية) 5ـ3.68 (من متوسطة،) 3.67
 شافيه واختبار ،)One Way ANOVA(  األحادي التباين تحليل واستخدم للثنائية،

)Schaffee (و)LSD (وبذلك. البعدية للمقارنات برنامج باستخدام األداة نتائج تحليل تم 
  . البحث نتائج إلى توصللل" SPSS "اإلحصائية الحزمة

   :األداة وثبات صدق ـ 13
 من المحكمين من عدد على األولية بصورتها عرضت األداة صدق إلى توصللل

 في المختصين في كلية التربية بجامعة دمشقكلية التربية  في التدريس هيئة أعضاء
 الرأي وإبداء االستبانة، فقرات قراءة منهم لبوط ،محكماً) 9(، بلغ عددهم المجال هذا
 تنتمي الذي للمجال مالءمتها ودرجة اللغوية، صياغتها وسالمة وضوحها، درجة في
 النظر وجهات بيان وأخيراً مجاالت، إضافة أو واقتراح فقرات، حذف أو وإضافة إليه،
 اإلستراتيجية أهمية متطلبات اإلدارة لمعرفة االستبانة مالئمة درجة عن عام بشكل

القطر، إلى أن استقرت االستبانة بصورتها  اتجامعكلية التربية ب في هاتطبيق وإمكانية
  . )72(النهائية، وقد بلغ عدد بنودها 

األربعة  االستبانة لمجاالت الداخلي االتساق معامل حساب تم االستبانة ثبات ولحساب
 ألفا معادلة باستخدام مكانية تطبيقهاألهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية، وأيضاً إل

 خارج من فرداً) 15 (على تطبيقها طريق عن وذلك ،)Cronbach Alpha (كرونباخ
  :اآلتي) 3( الجدول في مبينال النحو على الداخلي االتساق معامل وكان البحث، عينة

  ) 3 (الجدول
  الدراسة أداة مجاالت ثبات معامل

  معامل الثبات لتوافر المتطلب المتطلبمعامل الثبات ألهمية   المجال
  *0.95  *0.85 أوالً ـ متطلبات عامة لإلدارة اإلستراتيجية

  *0.96  *0.93  ثانياً ـ متطلبات صياغة اإلستراتيجية
  *0.8 *0.79 ثانياً ـ متطلبات صياغة اإلستراتيجية
  *0.96 *0.86 رابعاً ـ متطلبات تقويم اإلستراتيجية

  *0.95  *0.94  األداة ككل
  .0.05عند مستوى داللة * 
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 بحيث ، والوثوقيةالداخلي االتساق من عالية بدرجة تتسم البحث أداة أن إلى يشير وهذا
  .أجلهمن  تصمم ما لقياس عليها االعتماد يمكن
  :ـ النتائج والمناقشة 14

  :  من أسئلة البحث الذي ينص علىالسؤال األوللإلجابة عن 
 في كلية التربية بجامعة دمشق من وجهـة          اإلستراتيجية متطلبات اإلدارة ما أهمية   
  ة؟الكلِّي البحث من أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في هذه عينةنظر أفراد 

المئوية، والمتوسطات واالنحرافات المعياريـة   والنسب التكرارات باستخدام الباحث قام
 مجال، وللمجـاالت  كّل نلكل متطلب من متطلبات اإلدارة االستراتيجية الواردة ضم

 ألهمية عينتها تقديرات حسب البحث لنتائج عرض يليوفيما  مجالها، فقرة مع ولكل ككل
  :اإلدارة االستراتيجية في كلية التربية بجامعة دمشق مجاالت من مجال كّل متطلبات
:عامة لإلدارة اإلستراتيجيةالمتطلبات الأوالً ـ   

د العبارات الواردة في مجال متطلبـات عامـة         أن متوسط بنو  ) 4(يالحظ من الجدول    
 وهو يقع ضمن الدرجـة العاليـة، كمـا أن           ،)3.61(لإلدارة اإلستراتيجية جاء بواقع     

، )6،7،9،11،  2( وهي حسب التسلسل   ،خمسة بنود واردة جاءت ضمن الدرجة العالية      
 أن كمـا . المتوسطة ضمن الدرجة) 12، 10، 8، 5، 4، 3، 1(في حين جاءت البنود     

 جـداً،  عاليـة %) 22.87 (هـي  المجـال  هـذا  في الواردة للعبارات النسب متوسط
. جداً ضعيفة%) 3.54 (،ضعيفة%) 11.98 (،متوسطة%) 27.01 (،عالية%) 34.6(

أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمـشق   أن نرى النتائج هذه خاللومن 
 عمليـة تراتيجية كعوامـل مهمـة فـي     المتطلبات العامة اإلدارة االسأهمية يدركون

     .التخطيط
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  )4(جدول 
  المتطلباتأهمية آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 

النسب المئوية بجامعة دمشق ممثلة  في كلية التربيةالعامة لإلدارة اإلستراتيجية 
  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 النسبة المئوية  ألهمية المتطلب
ـ الرقم ـباراتاـل  عالية عــــــــ

 جداً
 ضعيفة متوسطة عالية

 ضعيفة
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  أهمية
 المتطلب

1.  
ة المعرفة بعمليات اإلدارة الكلِّيتتوافر لدى أفراد 

  .اإلستراتيجية
 عالية 0.91 3.68 0 10.6 30.3 39.4 19.7

2.  
ة نظم معلومات جيدة تسهل عملية الكلِّيافر في تتو

 .اتخاذ القرارات اإلستراتيجية
 عالية 0.98 3.7 1.5 12.1 21.2 44.7 20.5

3.  

اجتماعات، (ة أنظمة اتصال جيدة الكلِّيتوجد في 
تساعد على توفير فهم متكامل ....) تقارير، لجان،

 .للقرارات المتخذة

 متوسطة 1.12 3.29 5.3 22.7 22.7 36.4 12.9

4.  
يز القرارات المتخذة في مختلف المستويات تتم

  .التنظيمية للكلية بالترابط والتكامل
 متوسطة 1.18 3.52 7.6 10.6 27.3 31.1 23.5

 متوسطة 1.21 3.28 8.3 20.5 23.5 30.3 17.4  .ة لتحقيق التميز على المدى الطويلالكلِّيتسعى   .5

6.  
رة والبحث عن ة على روح المبادالكلِّيتؤكد إدارة 

  .الفرص في بيئتها الخارجية
 عالية 1.09 3.72 3.8 9.8 24.2 34.8 27.3

 عالية 0.97 3.81 0.8 9.1 25.8 37.1 27.3  .ة بالتغييرات المخططةالكلِّيتلتزم إدارة   .7

8.  
ة قدراً كبيراً من الحماس للعمل الكلِّييظهر أفراد 
  .والرضا عنه

 متوسطة 1.14 3.55 6.8 8.3 30.3 31.8 22.7

9.  
ة بدرجة عالية من الكفاءة الكلِّيع أفراد تمتي

  .واالنضباط
 عالية 0.89 3.8 0.8 3 37.9 32.6 25.8

10. 
تشيع الثقة بين اإلداريين في مختلف المستويات 

  .التنظيمية وبين اإلداريين والعاملين
 متوسطة 0.96 3.62 1.5 6.8 42.4 26.5 22.7

11. 
ذ القرار لكل تتداول المعلومات الالزمة التخا

  .ةالكلِّياإلداريين والعاملين في 
 عالية 1.06 3.74 0.8 16.7 17.4 37.9 27.3

12. 
ية في اتخاذ القرارات فعالة بالكلِّييشارك أفراد 
  .المرتبطة بهم

 متوسطة 1.18 3.63 5.3 13.5 21.2 32.6 27.3

  3.61 3.54 11.98 27.01 34.6 22.87 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب للمجال األول

  :ثانياً ـ متطلبات صياغة اإلستراتيجية
 صـياغة أن متوسط بنود العبارات الواردة في مجال متطلبات         ) 5(يالحظ من الجدول    

 اً بندثالثة عشروهو يقع ضمن الدرجة العالية، كما أن  ،  )3.7(اإلستراتيجية جاء بواقع    
، 23، 21، 20، 19 ،16 ،13،15( وهي حسب التسلـسل      ، ضمن الدرجة العالية   ورد
، 26، 25، 22، 18، 17،  14(في حين جاءت البنود     ،  )34،  33،  32،  31،  30،  24
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 هذا في الواردة للعبارات النسب متوسط أنو. ضمن الدرجة المتوسطة  ) 29،  28،  27
 ،متوسـطة %) 22.35 (،عاليـة %) 33.9 (جـداً،  عاليـة %) 25.13 (هي المجال

 وتؤكد هذه النتيجة إدراك أعضاء الهيئة       . جداً ضعيفة%) 5.16 (،ضعيفة%) 13.39(
االستراتيجي فـي   اإلداري الفكر تطبيق التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق ألهمية

االستراتيجية، وإدراكهم ألهميـة صـياغة    اإلدارة في المؤثرة بالعوامل كليتهم، واإللمام
  .الخطط االستراتيجية طويلة األمد

  )5(جدول 
  متطلباتأهمية آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 

النسب المئوية بجامعة دمشق ممثلة  في كلية التربيةالصياغة اإلستراتيجية 
  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

ـبارات الرقم  ألهمية المتطلب المئوية النسبة ـعــــــــ  اـل
 عالية
 جداً

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  أهمية
 المتطلب

ة الحوار المفتوح واألفكار الكلِّيشجع إدارة ت .13
 .الجديدة

 عالية 1.03 3.76 1.5 11.4 24.2 35.6 27.3

ة في جلسات للعصف الذهني الكلِّييشارك أعضاء  .14
 .لتحديد توجهاتها المستقبلية

 متوسطة 1.19 3.52 3 21.2 23.5 25 27.3

ة في جلسات للعصف الذهني الكلِّييشارك أعضاء  .15
 .لتحديد أهم العوامل المؤثرة على أدائها

 متوسطة 1.21 3.45 1.5 30.3 15.2 28 25

ة فهماً واضحاً لما تريد أن تكون عليه الكلِّيلك تمت .16
 عالية 1.19 3.68 5.3 12.9 21.2 29.5 31.1  .وتسعى له

ة أدوارهم في ضوء مجموعة لكلِّيايمارس أفراد  .17
 عالية 1.03 3.68 2.3 9.8 30.3 32.6 25  .من القيم التنظيمية المتفق عليها

ة االستقاللية في تحديد رسالتها الكلِّيلك تمت .18
 متوسطة 1.11 3.67 6.1 5.3 30.3 31.8 26.5  .وتطويرها

ة رسالتها بشكل ينعكس على الكلِّييعي أفراد  .19
 عالية 1.01 3.97 1.5 9.8 13.6 40.2 34.8 .أدائهم

ة بناء على النتائج المرغوبة الكلِّيتحدد أهداف  .20
 عالية 1.04 3.7 2.3 13.6 18.9 42.4 22.7  .لألداء الحالي

يشترك في وضع األهداف األفراد المسؤولون عن  .21
 عالية 0.97 4 1.5 7.6 15.2 40.9 34.8  .تحقيقها

ها على المدى ة تحقيق رؤيتالكلِّيتعزز أهداف  .22
 متوسطة 1.26 3.39 9.1 15.9 25.8 25.8 23.5  .البعيد والقريب

ة بالواقعية بحيث تعكس الكلِّيتتسم أهداف  .23
 عالية 1.04 3.89 1.5 9.8 20.5 34.1 34.1  .اإلمكانيات الحقيقية للكلية

ة بالمرونة واالستجابة لظروف الكلِّيتتسم أهداف  .24
 عالية 1 3.87 2.3 7.6 20.5 40.2 29.5  .ومتطلبات بيئتها

 متوسطة 1.13 3.42 3 20.5 29.5 25.8 21.2  .تصاغ األهداف بشكل إجرائي قابل للقياس .25
ة بشكل دوري للتأكد من الكلِّيتراجع أهداف  .26

 متوسطة 1.14 3.54 3 18.2 25 29.5 24.2  .تماشيها مع المستجدات في بيئتها الخارجية

وأنشطة المقررات ة في محتوى الكلِّيتترجم أهداف  .27
 متوسطة 1.12 3.46 6.1 13.6 25 38.6 16.7  .والبرامج الدراسية
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 متوسطة 1.15 3.48 8.3 9.1 28 35.6 18.9  .ة على تحقيق التميز في العملالكلِّيتركز أهداف  .28
ة على العدد المطلوب من قبول الكلِّيتركز أهداف  .29

 متوسطة 1.1 3.52 6.8 9.8 25 40.9 17.4  .ةالكلِّيالطلبة وحسب إمكانيات واستيعاب 

ة بشكل مستمر لتحديد التوجهات الكلِّييتم مسح بيئة  .30
في النواحي االجتماعية الديموغرافية (ات تغيروال

  .)والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية
 عالية 1.04 3.78 3 11.4 15.2 45.5 25

المالية واإلدارية والبشرية (ة الكلِّيتحليل إمكانيات  .31
 عالية 1.01 3.77 3 8.3 22 42.4 24.2  .بشكل دوري) والتكنولوجية

ة في الكلِّيتدرس جوانب القوة والضعف في أداء  .32
 عالية 0.8 4.02 0 3.8 18.9 48.5 28.8  .ضوء الفرص والتهديدات في بيئتها الخارجية

 على تحقيق أهداف تؤثِّرتبرز أهم القضايا التي قد  .33
 عالية 0.91 4.09 36.4 43.9 14.4 3 2.3  .ةالكلِّي

34. صياغة استراتيجيات محددة للتعامل مع القضايا تتم 
 عالية 1.09 3.83 6.1 0.8 29.5 31.1 32.6  .الهامة وتحقيق أهداف المنظمة

  3.7 5.16 13.39 22.35 33.95 25.13  .ثانيال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط

 :ةثالثاً ـ متطلبات تطبيق اإلستراتيجي
 أن متوسط بنود العبارات الواردة في مجـال متطلبـات           تبيني) 6(من قراءة الجدول    

 سبعة وهو يقع ضمن الدرجة العالية، كما أن         ،)3.79( اإلستراتيجية جاء بواقع     تطبيق
، 48،  42 ،40(وهي حـسب التسلـسل      ،  بنود واردة جاءت ضمن الدرجة المتوسطة     

 متوسـط  أنو. ضمن الدرجة العالية  بارات  ، في حين أتت بقية الع     )55،  54،  53،  49
%) 40.15 (جـداً،  عاليـة %) 27.52 (هـي  المجال هذا في الواردة للعبارات النسب
   . جداًضعيفة%) 4.5 (،ضعيفة%) 6.81 (،متوسطة%) 21 (،عالية

  )6(جدول 
  متطلباتأهمية آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 
النسب المئوية والمتوسط بجامعة دمشق ممثلة  في كلية التربيةتراتيجية تطبيق اإلس

  الحسابي واالنحراف المعياري
ــــــــبارات الرقم  ألهمية المتطلب المئوية النسبة  الـــع

 عالية
 جداً

ضعي متوسطة عالية
 فة

 ضعيفة
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  أهمية
 المتطلب

 عالية 0.74 4.15 0 3 11.4 53 32.6 .ة وأقسامها خطط بعيدة المدىالكلِّيتضع  .35
36. برمجة الخطط بعيدة المدى إلى خطط تتم 

 عالية 0.95 4.08 2.3 3 18.2 37.9 38.6 .سنوية

ة خططها بعيدة المدى في وثائقها الكلِّيتنشر  .37
 عالية 1.15 3.79 6.1 6.8 21.2 34.1 31.8 .ومنشوراتها

ة خططها السنوية في وثائقها كلِّيالتنشر  .38
 عالية 0.97 4.05 1.5 8.3 9.8 43.9 36.4  .ومنشوراتها

تشتق أهداف األقسام من األهداف العامة  .39
 عالية 1.06 3.92 6.8 0.8 16.7 44.7 31.1  .للكلية

ة مجموعة من السياسات الكلِّيتضع  .40
واإلجراءات التي توجه أفرادها عند تحقيق 

   .األهداف
 متوسطة 1.15 3.58 6.8 11.4 21.2 38.6 22

ة تبعاً الحتياجات الكلِّييتم تدريب العاملين ب .41
 عالية 1.13 3.92 6.8 3 18.2 35.6 36.4 .ومهام الخطط الجديدة



 ...متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة 

 86 

ة في محتوى الكلِّييتم تضمين قيم وأخالقيات  .42
 متوسطة 1.11 3.65 8.3 3.8 23.5 43.2 21.2  .البرامج التدريبية

ين مؤهلة على جذب المبدعين اليالكلِّتحرص  .43
 عالية 0.92 3.77 1.5 6.1 28.8 40.9 22.7  .لتحقيق أهدافها

يراعى عند اختيار العاملين توافق خلفياتهم  .44
 عالية 0.82 4.01 1.5 2.3 17.4 51.5 27.3  .ةالكلِّيوخبراتهم وقيمهم مع أهداف 

ة أفرادها على التجديد واإلبداع الكلِّيتشجع  .45
 عالية 0.85 4.07 0.8 3.8 16.7 45.5 33.3 .طرق أفضل لألداءوابتكار 

توظف التكنولوجيا المتقدمة في عمليات  .46
اإلدارة والتدريس بشكل يؤدي إلى تطوير 

  .األداء
 عالية 0.86 3.92 1.5 3 22.7 47 25.8

ة للتطور والتميز من خالل برامج الكلِّيتسعى  .47
 عالية 1.03 3.86 3 6.8 21.2 38.6 30.3  .للبحوث والتطوير

 متوسطة 1.06 3.53 2.3 15.9 28.8 32.6 20.5  .ة بيئة مريحة تشجع على العملالكلِّيتوفر  .48
ترتبط أنظمة المكافآت والحوافز بمدى تحقق  .49

 متوسطة 1.18 3.54 7.6 9.8 28 30.3 24.2  .ة على المدى القريب والبعيدالكلِّيأهداف 

لالزمة تخصص الموارد المادية والبشرية ا .50
 عالية 1.09 3.69 5.3 6.1 29.5 32.6 26.5 .هدف كلّ لتحقيق

ة مهارات إدارية عالية الكلِّيلك إدارة تمت .51
تساعدها على التغلب على المشكالت التي 

  .تواجه تنفيذ الخطط الموضوعة
 عالية 1.02 3.91 4.5 3.8 17.4 44.7 29.5

تحدد المسؤوليات والوظائف الموكلة لألفراد  .52
 عالية 1.04 3.77 3.8 5.3 28.8 34.1 28  .مسؤولين عن التنفيذ بدقةال

قسم في تفعيل  كّل تحدد المسؤوليات ودور .53
 متوسطة 1.13 3.44 3 22.7 21.2 33.3 19.7  .الخطط الموضوعة

يتم مراجعة الهيكل التنظيمي والمسؤوليات  .54
 متوسطة 1.26 3.54 11.4 9.1 16.7 40.2 22.7  .للتأكد من مناسبتها للخطة

ة التزام أفرادها بتحقيق الكلِّييحفز قادة  .55
 متوسطة 1.17 3.48 9.8 8.3 23.5 40.9 17.4  .الرؤية المنشودة

  3.79 4.5 6.81 21 40.15 27.52  .ثالثال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط

  :رابعاً ـ متطلبات تقويم اإلستراتيجية
 تقويمط بنود العبارات الواردة في مجال متطلبات  أن متوستبيني) 7(من قراءة الجدول   

جميع العبارات  وهو يقع ضمن الدرجة العالية، كما أن ،)4.03(اإلستراتيجية جاء بواقع 
وجاءت عبارة توفر نظام التقويم     . ضمن الدرجة العالية  الواردة ضمن هذا المجال أتت      

نـسب بلغـت     على متوسط المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في الوقت المناسب بأ       
%) 35.08 (هـي  المجال هذا في الواردة للعبارات النسب متوسط أن، كما   %)44.7(

%) 2.23 (،ضعيفة%) 4.33 (،متوسطة%) 17.14 (،عالية%) 41.25 (جداً، عالية
 الرقابة  البحث في تحديد أسسعينة وقد أتت هذه النتيجة من إيمان أفراد . جداًضعيفة

  والمسائلفعالاأل بخصوص ومتحدة موحدة آراء وجود ضمان وبالتالي ،والتقييم واإلدارة

   .الرقابة الالزمة في كلية التربية وآليات األداء مقاييس تحديد ثم الهامة، ومن
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  )7(جدول 
  متطلباتآرائهم في أهمية حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 

النسب المئوية والمتوسط  بجامعة دمشق ممثلة لتربيةفي كلية اتقويم اإلستراتيجية 
  الحسابي واالنحراف المعياري

 الــعـــــــــبارات الرقم  ألهمية المتطلب المئوية النسبة

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية جداً عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  أهمية
 المتطلب

 عالية 1.05 3.83 4.5 5.3 21.2 40.5 28.8  .حددة األداءتطوير معايير واقعية وم .56

ة بالمعايير الموضوعة بشكل الكلِّييقارن أداء  .57
  .دوري

 عالية 0.96 3.9 2.3 6.8 17.4 45.5 28

ة أداءها مع أداء كليات التربية الكلِّيتقارن  .58
  .األخرى محلياً وعالمياً

 عالية 0.95 4.02 1.5 5.3 18.9 37.9 36.4

ة أداءها مع المؤسسات المعروفة الكلِّي تقارن .59
 عالية 1.13 3.79 6.1 7.6 17.4 39.4 29.5  .عينةبتميزها في مجاالت م

 عن ة الراجعة على أخذ التغذيةالكلِّيتحرص  .60
 عالية 1.02 3.82 4.5 3.8 23.5 41.7 26.5  .أدائها من الجهات المستفيدة من خدماتها

ة من أعضاء الكلِّيتؤخذ التغذية الراجعة عن أداء  .61
  .هيئة التدريسية والعاملين باالعتبار

 عالية 0.9 4.02 2.3 2.3 18.9 43.9 32.6

ة من طالبها الكلِّيتؤخذ التغذية الراجعة عن أداء  .62
  .باالعتبار

 عالية 0.92 4.05 0.8 5.3 18.9 37.9 37.1

يوفر نظام التقويم المعلومات الالزمة التخاذ  .63
  .لمناسبالقرارات في الوقت ا

 عالية 0.79 4.28 0.8 2.3 9.8 42.4 44.7

تعدل اإلجراءات والممارسات في ضوء نتائج  .64
 عالية 0.86 4.17 2.3 0.8 13.6 43.9 39.4  .التقويم

تعدل الخطط واألهداف في ضوء نتائج تحليل  .65
 عالية 0.94 4.11 1.5 5.3 13.6 40.2 39.4  .البيئة الخارجية للكلية

ويم على قياس اإلبداع والتجديد تركز عملية التق .66
  .ةالكلِّيوالتطوير لدى أفراد 

 عالية 1.05 3.86 4.5 5.3 18.9 41.7 29.5

يوازن التقويم بين قياس تحقق األهداف على  .67
  .المدى البعيد والقريب

 عالية 0.8 4.22 0 3.8 12.1 42.4 41.7

تحلّل أهداف المقررات والبرامج للتأكد من  .68
 عالية 0.72 4.26 0 2.3 9.1 49.2 39.4  .تغطيتها لألهداف العامة للكلية

ة على إيصال نتائج تقويم أداء الكلِّيتحرص إدارة  .69
 عالية 0.8 4.05 0 3 20.5 45.5 31.1  .ة إلى أفرادها والمستفيدين من خدماتهاالكلِّي

لمدى سنوياً للتأكد من تراجع الخطط بعيدة ا .70
  .ات في بيئة المنظمةتغيرمالءمتها لل

 عالية 1.04 3.87 3.8 6.1 19.7 40.2 30.3

ة مسوح دورية لتقويم مدى رضا الكلِّيتنفذ  .71
  .أفرادها والمستفيدين من خدماتها

 عالية 0.94 4.1 1.5 3 21.2 32.6 41.7

تغطي عملية التقويم كافة الجوانب المهمة في  .72
  .ة وبيئتها الداخلية والخارجيةالكلِّيأداء 

 عالية 0.96 4.08 1.5 5.3 16.7 36.4 40.2

  4.03 2.23 4.33 17.14 41.25 35.08  .رابعال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط
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 فـي كليـة     متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية   ما درجة إمكانية تطبيق     : السؤال الثاني 
 البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينةهة نظر أفراد  التربية بجامعة دمشق من وج    

  .ة؟الكلِّيالعاملين في هذه 
  :أوالً ـ المتطلبات العامة لإلدارة اإلستراتيجية

المتطلبات العامـة   فقرات تطبيق بإمكانية المتعلقة) 8(واردة في الجدول ال نتائجال أشارت
 أن  إلىالبحث عينة نظر وجهة منق بجامعة دمش في كلية التربيةلإلدارة اإلستراتيجية 

ا  وقد بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذ   متوسطة، كانتا المجال هذ فقرات تطبيق إمكانية
ية في اتخاذ القـرارات     فعالة ب الكلِّيمشاركة أفراد   ، وقد حصلت عبارة     )2.84(المجال  

 الذي الهتماما إلى يعود قد ،هذا المجال في تطبيقإمكانية  درجة أعلى علىالمرتبطة بهم 
اتخـاذ القـرارات    ه كلية التربية بجامعة دمشق في مشاركة العاملين لديها عنـد            تولي

وحـصلت  . االستراتيجية، وحرصها الشديد على ذلـك اإلدارة عند تطبيق المتعلقة بهم  
تساعد على توفير فهم    ..) اجتماعات، تقارير، لجان،  (وجود أنظمة اتصال جيدة     عبارة  

 يـشير  قدو، للفقرات تطبيقإلمكانية ال درجة كأدنىة الكلِّيمتخذة في متكامل للقرارات ال
  .المرضية بالصورة مفعلة تكن لمأنظمة االتصال الجيدة  أن إلى

  )8(جدول  
إمكانية تطبيق آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 
النسب بجامعة دمشق ممثلة  ربيةفي كلية التالعامة لإلدارة اإلستراتيجية  المتطلبات

  المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
ـعـــــــــبارات الرقم  لتوافر المتطلبالمئوية النسبة  اـل

 عالية
 جداً

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  توافر
 المتطلب

 متوسطة 1.16 2.67 17.4 28 32.6 13.6 8.3 . المعرفة بعمليات اإلدارة اإلستراتيجيةةالكلِّيلدى أفراد فر اوتت .1
ة نظم معلومات جيدة تسهل عملية اتخاذ القرارات الكلِّيتتوافر في  .2

 متوسطة 1.2 2.86 15.2 22.7 33.3 18.2 10.6 .اإلستراتيجية

....) ،اجتماعات، تقارير، لجان(ة أنظمة اتصال جيدة الكلِّيتوجد في  .3
 متوسطة 1.14 2.75 13.6 31.8 27.3 20.5 6.8  .تساعد على توفير فهم متكامل للقرارات المتخذة

4. يز القرارات المتخذة في مختلف المستويات التنظيمية للكلية تتم
  .بالترابط والتكامل

 متوسطة 1.12 2.74 15.2 25.8 36.4 15.2 7.6

 متوسطة 1.17 2.66 17.4 28.8 33.3 11.4 9.1  . الطويلة لتحقيق التميز على المدىالكلِّيتسعى  .5
ة على روح المبادرة والبحث عن الفرص في بيئتها الكلِّي إدارةتؤكد  .6

 متوسطة 1.12 2.62 15.9  11.4  32.6  32.6 7.6   .الخارجية

 متوسطة 1.13 2.83 15.2 20.5 37.9 18.9 7.6  .ة بالتغييرات المخططةالكلِّيتلتزم إدارة  .7
 متوسطة 1.06 2.81 5.3 18.2 43.2 18.9 14.4  .ة قدراً كبيراً من الحماس للعمل والرضا عنهالكلِّير أفراد يظه .8
 متوسطة 1.18 2.77 18.2 22 32.6 19.7 7.6  .ة بدرجة عالية من الكفاءة واالنضباطالكلِّيع أفراد تمتي .9

ن تشيع الثقة بين اإلداريين في مختلف المستويات التنظيمية وبي .10
 متوسطة 1.16 3.02 12.1 17.4 37.9 21.2 11.4  .اإلداريين والعاملين

تتداول المعلومات الالزمة التخاذ القرار لكل اإلداريين والعاملين في  .11
 متوسطة 1.2 3.12 11.4 15.9 37.9 18.9 15.9  .ةالكلِّي

 متوسطة 1.24 3.17 10.6 18.2 34.8 16.7 19.7  .ية في اتخاذ القرارات المرتبطة بهمفعالة بالكلِّييشارك أفراد  .12
  2.84 13.96 21.73 34.98 18.82 10.55 األول للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط
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  :ثانياً ـ متطلبات صياغة اإلستراتيجية
 الصياغة فقرات تطبيقإمكانية  بدرجة المتعلقة )9( المدرجة في الجدول نتائجال أشارت

ا المجال هذ فقرات تطبيق درجة أن لىإ البحث عينةأفراد  نظر وجهة من اإلستراتيجية
هذه  تفسير ويمكن). 2.8(ا المجال  وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذمتوسطة، كانت
 البحث من أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في كلية التربية عينةأفراد  أن إلى النتيجة

 مع يشترك األمد طويل التخطيط لكون اإلستراتيجية الصياغة تمارس ،بجامعة دمشق

 من النوعين كال يصل حيث ،ا المجالهذ في الشكلية الناحية من ةاإلستراتيجي اإلدارة

حصول عبارة  أن كما .الموضوعة األهداف لتنفيذ وبرامج سياسات إعداد إلى التخطيط
ا هذ يف تطبيق درجة أعلى  علىة االستقاللية في تحديد رسالتها وتطويرهاالكلِّيامتالك 
، تحديد رسالتهاة في الكلِّيالبحث ألهمية استقالل  عينةأفراد  إدراك إلى يعود قد ،المجال
 ة تحقيق رؤيتها على المدى البعيد والقريبالكلِّيتعزز أهداف عبارة  حصول أن كما
 ةالكلِّيفي  التخطيط كون ذلك إلى مرد يكون قد ،ا المجالهذ في تطبيق درجة أدنى على
  . على المدى القريب، ويهمل أهدافها على المدى البعيدفقط يتم حاليال وضعهب

  :)9(جدول  
إمكانية تطبيق آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 

النسب المئوية بجامعة دمشق ممثلة  في كلية التربيةالصياغة اإلستراتيجية  متطلبات
  عياريوالمتوسط الحسابي واالنحراف الم

 الــعـــــــــبارات الرقم  لتوافر المتطلبالمئوية النسبة
 عالية
 جداً

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  توافر
 المتطلب

 متوسطة 1.32 2.67 24.2 23.5 25 15.2 12.1 .ة الحوار المفتوح واألفكار الجديدةالكلِّيشجع إدارة ت .13
ة في جلسات للعصف الذهني لتحديد الكلِّييشارك أعضاء  .14

 .توجهاتها المستقبلية
 متوسطة 1.13 2.59 18.2 30.3 32.6 12.1 6.8

ة في جلسات للعصف الذهني لتحديد أهم الكلِّييشارك أعضاء  .15
 .العوامل المؤثرة على أدائها

 متوسطة 1.21 3.17 10.6 19.7 26.5 28.8 14.4

 متوسطة 1.26 2.86 15.9 25.8 28 17.4 12.9  .ة فهماً واضحاً لما تريد أن تكون عليه وتسعى لهيالكلِّلك تمت .16
ة أدوارهم في ضوء مجموعة من القيم الكلِّييمارس أفراد  .17

 متوسطة 1.26 3.01 11.4 28  25 19.7 15.9  .التنظيمية المتفق عليها

 عالية 1.14 4 21.2 34.1 34.1 15.2 5.3  .ويرهاة االستقاللية في تحديد رسالتها وتطالكلِّيلك تمت .18
 متوسطة 1.13 3.14 7.6 22 31.8 25.8 12.9 .ة رسالتها بشكل ينعكس على أدائهمالكلِّييعي أفراد  .19
 متوسطة 1.06 3.23 6.8 15.9 34.8 31.8 10.6  .ة بناء على النتائج المرغوبة لألداء الحاليالكلِّيتحدد أهداف  .20
 متوسطة 1.04 2.64 15.9 26.5 40.2 12.9 4.5  .هداف األفراد المسؤولون عن تحقيقهايشترك في وضع األ .21
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 ضعيفة 1.12 2.18 34.8 28.8 23.5 9.1 3.8  .ة تحقيق رؤيتها على المدى البعيد والقريبالكلِّيتعزز أهداف  .22
ة بالواقعية بحيث تعكس اإلمكانيات الحقيقية الكلِّيتتسم أهداف  .23

 متوسطة 1.17 2.89 14.4 22 32.6 22 9.1  .للكلية

ة بالمرونة واالستجابة لظروف ومتطلبات الكلِّيتتسم أهداف  .24
 متوسطة 1.16 2.61 17.4 33.3 27.3 14.4 7.6  .بيئتها

 متوسطة 1.06 2.82 15.2 16.7 43.9 19.7 4.5  .تصاغ األهداف بشكل إجرائي قابل للقياس .25
ن تماشيها مع ة بشكل دوري للتأكد مالكلِّيتراجع أهداف  .26

 متوسطة 1.08 2.71 13.6 28.8 37.1 13.6 6.8  .المستجدات في بيئتها الخارجية

ة في محتوى وأنشطة المقررات والبرامج الكلِّيتترجم أهداف  .27
 متوسطة 1.12 2.63 17.4 29.5 31.8 15.2 6.1  .الدراسية

 متوسطة 1.19 2.44 27.3 24.2 33.3 7.6 7.6  .ة على تحقيق التميز في العملالكلِّيتركز أهداف  .28
ة على العدد المطلوب من قبول الطلبة وحسب الكلِّيتركز أهداف  .29

 متوسطة 1.16 2.50 22.7 30.3 26.5 15.2 5.3  .ةالكلِّيإمكانيات واستيعاب 

ات تغيرة بشكل مستمر لتحديد التوجهات والالكلِّييتم مسح بيئة  .30
تكنولوجية واالقتصادية في النواحي االجتماعية الديموغرافية وال(

  )والسياسية
 متوسطة 1.07 2.42 22.7 31.1 31.8 10.6 3.8

) المالية واإلدارية والبشرية والتكنولوجية(ة الكلِّيتحليل إمكانيات  .31
 متوسطة 1.06 2.58 16.7 31.8 33.3 13.6 4.5  .بشكل دوري

ة في ضوء الفرص الكلِّيتدرس جوانب القوة والضعف في أداء  .32
 متوسطة 1.16 2.92 12.9 25 26.5 28 7.6  .يدات في بيئتها الخارجيةوالتهد

 متوسطة 1.17 2.89 14.4 22.7 30.3 24.2 8.3  .ةالكلِّي على تحقيق أهداف تؤثِّرتبرز أهم القضايا التي قد  .33
34. صياغة استراتيجيات محددة للتعامل مع القضايا الهامة تتم 

 متوسطة 1.06 2.67 13.6 31.8 32.6 17.4 4.5  .وتحقيق أهداف المنظمة

  2.8 17.04 26.45 31.3 17.7 7.95  .ثانيال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط

:ثالثاً ـ متطلبات تطبيق اإلستراتيجية  
تطبيـق   فقـرات  تطبيـق إمكانيـة  ب المتعلقة )10(المدرجة في الجدول النتائج  أشارت

 كانـت ا المجال هذ فقرات تطبيق درجة أن ىإل البحث عينةأفراد  نظر  مناإلستراتيجية

، وهو أقل متوسـط حـسابي   )2.52(ا المجال وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذ متوسطة،
 عينـة أفراد  أن إلى ذلك تفسير ويمكنة، اإلستراتيجيمقارنة بمجاالت متطلبات اإلدارة 

 اإلدارة مـع  يـشترك  األمد طويل التخطيط لكون اإلستراتيجي التطبيق تمارس ،البحث

 سياسات إعداد إلى التخطيط من النوعين كال يصل حيث ،الشكلية الناحية من اإلستراتيجية

ة علـى جـذب   الكلِّي حرص عبارة حصول أن كما .الموضوعة األهداف لتنفيذ وبرامج
 قـد  ،ا المجالهذ في تطبيقإمكانية  درجة أعلى علىين لتحقيق أهدافها مؤهلالمبدعين ال

ة تعمل على جذب الكوادر العلمية المبدعـة  الكلِّيالبحث بأن  عينة أفراد كادرإ إلى يعود
ة التـزام أفرادهـا   الكلِّي تحفيز قادة عبارة حصول أن كماة تأهيالً علمياً عالياً، مؤهلوال

 إلى ذلك مرد يكون قد ،ا المجالهذ في تطبيق درجة أدنى علىبتحقيق الرؤية المنشودة 

  .لتحديد مسارها لدى أفرادها  المتوافر االلتزامبدقة إمكانياتال تدرك ة الكلِّي كون
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)10(جدول   
إمكانية تطبيق آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 
النسب المئوية بجامعة دمشق ممثلة  في كلية التربيةتطبيق اإلستراتيجية  متطلبات

 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
ـعـــبارات لرقما  لتوافر المتطلبالمئوية النسبة  اـل

 عالية
 جداً

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  توافر
 المتطلب

 متوسطة 1.07 2.73 12.9 29.5 35.6 15.9 6.1 .ة وأقسامها خطط بعيدة المدىالكلِّيتضع  .35
36. متوسطة 1.10 2.54 16.7 37.9 26.5 12.9 6.1 .المدى إلى خطط سنوية برمجة الخطط بعيدة تتم 
 متوسطة 1.21 2.80 16.7 25.8 26.5 22.7 8.3 .ة خططها بعيدة المدى في وثائقها ومنشوراتهاالكلِّيتنشر  .37
 متوسطة 1.11 2.88 11.4 23.5 40.9 14.4 9.8  .ة خططها السنوية في وثائقها ومنشوراتهاالكلِّيتنشر  .38
 متوسطة 1.13 2.97 11.4 21.2 35.6 22.7 9.1  .تشتق أهداف األقسام من األهداف العامة للكلية .39
ة مجموعة من السياسات واإلجراءات التي توجه أفرادها عند الكلِّيتضع  .40

 متوسطة 1.23 2.69 22 20.5 33.3 15.2 9.1   .تحقيق األهداف

 متوسطة 1.2 2.67 18.9 26.5 32.6 12.1 9.8 .ومهام الخطط الجديدةة تبعاً الحتياجات الكلِّييتم تدريب العاملين ب .41
 متوسطة 1.23 2.40 28 30.3 23.5 9.8 8.3  .ة في محتوى البرامج التدريبيةالكلِّييتم تضمين قيم وأخالقيات  .42
 ضعيفة 1.35 2.33 37.1 23.5 18.9 9.8 10.6  .ين لتحقيق أهدافهامؤهلة على جذب المبدعين الالكلِّيتحرص  .43
يراعى عند اختيار العاملين توافق خلفياتهم وخبراتهم وقيمهم مع أهداف  .44

 متوسطة 1.26 2.49 27.3 26.5 25 12.1 9.1  .ةالكلِّي

 ضعيفة 1.27 2.30 34.8 25.8 22.7 7.6 9.1 .ة أفرادها على التجديد واإلبداع وابتكار طرق أفضل لألداءالكلِّيتشجع  .45
دمة في عمليات اإلدارة والتدريس بشكل يؤدي توظف التكنولوجيا المتق .46

 ضعيفة 1.28 2.17 43.2 20.5 18.9 10.6 6.8  .إلى تطوير األداء

 ضعيفة 1.2 2.30 33.3 24.2 28 7.6 6.8  .ة للتطور والتميز من خالل برامج للبحوث والتطويرالكلِّيتسعى  .47
 ضعيفة 1.21 2.19 37.9 25.8 22 8.3 6.1  .ة بيئة مريحة تشجع على العملالكلِّيتوفر  .48
ة على المدى الكلِّيترتبط أنظمة المكافآت والحوافز بمدى تحقق أهداف  .49

 ضعيفة 1.19 2.14 38.6 28.8 18.9 7.6 6.1  .القريب والبعيد

 ضعيفة 1.16 2.06 40.2 31.1 17.4 5.3 6.1 .هدف كلّ تخصص الموارد المادية والبشرية الالزمة لتحقيق .50
ة مهارات إدارية عالية تساعدها على التغلب على لكلِّيالك إدارة تمت .51

 متوسطة 1.14 2.74 17.4 22.7 33.3 21.2 5.3  .المشكالت التي تواجه تنفيذ الخطط الموضوعة

 متوسطة 1.16 2.75 16.7 25.8 30.3 20.5 6.8  .تحدد المسؤوليات والوظائف الموكلة لألفراد المسؤولين عن التنفيذ بدقة .52
 متوسطة 1.06 2.65 18.2 22 39.4 17.4 3  .قسم في تفعيل الخطط الموضوعة كلّ ؤوليات ودورتحدد المس .53
 متوسطة 1.06 2.68 14.4 28 37.9 14.4 5.3  .يتم مراجعة الهيكل التنظيمي والمسؤوليات للتأكد من مناسبتها للخطة .54
 متوسطة 1.07 2.54 20.5 27.3 32.6 17.4 2.3  .ة التزام أفرادها بتحقيق الرؤية المنشودةالكلِّييحفز قادة  .55

  2.52 24.65 26.06 28.56 13.6 7.14  .ثالثال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط

  :رابعاً ـ متطلبات تقويم اإلستراتيجية
تقـويم   فقـرات  تطبيـق  بإمكانيـة  المتعلقـة  )11(المدرجة في الجدول  نتائجال أشارت

ا المجـال  هذ فقرات تطبيق درجة أن  إلىالبحث نةعيأفراد  نظر وجهة من اإلستراتيجية
 إلى ذلك تفسير ويمكن، )2.68(ا المجال  وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذمتوسطة، كانت

 مع شتركي األمد طويل التخطيط لكون اإلستراتيجي التقويم تمارس ،البحث عينةأفراد  أن

 عبارة موازنة التقويم بين قياس لحصو أن كما الراجعة، التغذية في ةاإلستراتيجي اإلدارة
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 ،ا المجـال هـذ  في تطبيق درجة أعلى علىتحقق األهداف على المدى البعيد والقريب 
 أن كمـا البحث ألهمية ذلك من وجهة نظـرهم،   عينة أفراد إدراك إلى ذلك يعود ربما

 ينةعة أداءها مع المؤسسات المعروفة بتميزها في مجاالت مالكلِّيعبارة مقارنة  حصول
للكلية  الحالي أن التخطيط إلى ذلك مرد يكون قدو ،ا المجالهذ في تطبيق درجة أدنى على

 مع أداء كليات ثانيـة فـي   الحالي وضعها فية الكلِّيال تضع في حسبانها مراقبة أداء 
  .جامعات أخرى متميزة

  )11(جدول 
إمكانية تطبيق آرائهم في حول  البحث من أعضاء الهيئة التعليمية عينة إجابات 
النسب المئوية ممثلة   بجامعة دمشقفي كلية التربيةتقويم اإلستراتيجية  متطلبات

  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
ـعـــــــــبارات الرقم  لتوافر المتطلبالمئوية النسبة  اـل

 عالية
 جداً

 ضعيفة ضعيفة وسطةمت عالية
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
  توافر
 المتطلب

 متوسطة 1.11 2.47 22.7 31.1 25 18.9 2.3  .تطوير معايير واقعية ومحددة األداء .56
 متوسطة 1.17 2.60 22 26.5 25 22.7 3.8  .ة بالمعايير الموضوعة بشكل دوريالكلِّييقارن أداء  .57
 متوسطة 1.13 2.58 21.2 28 25 23.5 2.3  .اًة أداءها مع أداء كليات التربية األخرى محلياً وعالميالكلِّيتقارن  .58
ة أداءها مع المؤسسات المعروفة بتميزها في مجاالت الكلِّيتقارن  .59

 متوسطة 1.09 2.51 21.2 31.1 24.2 22.7 0.8  .عينةم

ة على أخذ التغذية عن أدائها من الجهات المستفيدة من الكلِّيتحرص  .60
 متوسطة 1.08 2.67 15.2 30.3 30.3 20.5 3.8  .خدماتها

ة من أعضاء هيئة التدريسية الكلِّيتؤخذ التغذية الراجعة عن أداء  .61
 متوسطة 1.13 2.92 9.1 32.6 24.2 25.8 8.3  .والعاملين باالعتبار

 متوسطة 1.02 2.76 11.4 30.3 31.8 24.2 2.3  .ة من طالبها باالعتبارالكلِّيتؤخذ التغذية الراجعة عن أداء  .62
ويم المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في الوقت يوفر نظام التق .63

 متوسطة 1.10 2.52 21.2 28.8 29.5 17.4 3  .المناسب

 متوسطة 1.08 2.59 18.9 28.8 28 22.7 1.5  .تعدل اإلجراءات والممارسات في ضوء نتائج التقويم .64
 متوسطة 1.08 2.97 12.1 18.9 32.6 32.6 3.8  .تعدل الخطط واألهداف في ضوء نتائج تحليل البيئة الخارجية للكلية .65
تركز عملية التقويم على قياس اإلبداع والتجديد والتطوير لدى أفراد  .66

 متوسطة 1.1 2.66 16.7 26.5 37.9 12.1 6.8  .ةالكلِّي

 متوسطة 1.2 2.81 15.2 28 26.5 21.2 9.1  .يوازن التقويم بين قياس تحقق األهداف على المدى البعيد والقريب .67
لّل أهداف المقررات والبرامج للتأكد من تغطيتها لألهداف العامة تح .68

 متوسطة 1.25 2.74 19.7 26.5 22 23.5 8.3  .للكلية

ة إلى أفرادها الكلِّية على إيصال نتائج تقويم أداء الكلِّيتحرص إدارة  .69
 متوسطة 1.15 2.81 14.4 28.8 22.7 29.5 4.5  .والمستفيدين من خدماتها

ات في تغير بعيدة المدى سنوياً للتأكد من مالءمتها للتراجع الخطط .70
 متوسطة 1.1 2.84 14.4 23.5 28 31.8 2.3  .بيئة المنظمة

ة مسوح دورية لتقويم مدى رضا أفرادها والمستفيدين من الكلِّيتنفذ  .71
 متوسطة 1.18 2.63 22.7 22 29.5 21.2 4.5  .خدماتها

ة وبيئتها الكلِّية في أداء تغطي عملية التقويم كافة الجوانب المهم .72
 متوسطة 1.12 2.51 23.5 25.8 30.3 17.4 3  .الداخلية والخارجية

  2.68 17.74 27.5 27.79  22.81 4.14  رابعال للمجال النسب ومتوسط الحسابي المتوسط
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 بـين  ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة: الفرضية األولى
متطلبـات اإلدارة   أهميـة   فـي    البحث من أعضاء الهيئة التعليمية       عينةآراء أفراد   

  :نوع العمل تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية 
للتحقق من صحة الفرضية الخاصة بالفروق بين آراء أعضاء الهيئة التعليمية في كلية             

في درجـة  ) مدرسينأو ين، إداري(لعمل الموكل إليهم نوع ا تبعاً لالتربية بجامعة دمشق  
 في كلية التربية بجامعـة دمـشق،      تقديرهم لمدى أهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية       

). 12( للمقارنات الثنائية، وأدرجت نتائج الحساب في الجدول         (T-Test)استخدم اختبار   
ن العـاملي  أن الفروق التي ظهرت بين آراء أعضاء الهيئة التعليمية           تبينومن قراءته ي  

درجة تقديرهم لمـدى  حول العاملين كمدرسين    أعضاء الهيئة التعليمية      وبين ،كإداريين
في كلية التربية بجامعة دمشق ليست دالة وغيـر         أهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية     

 أكبر   ذلك من قيمة مستوى الداللة     تبين، فقد   متطلبات تقويم اإلستراتيجية  جوهرية عند   
، في حين أن الفروق في %)95(بمجال الثقة  ،  )130(ت حرية   ، عند درجا  )0.05(من  

متطلب من متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية اآلتيـة   كّل دالة وجوهرية عند  اآلراء جاءت   
متطلبـات  ، متطلبات صـياغة اإلسـتراتيجية   ،  المتطلبات العامة لإلدارة اإلستراتيجية   (

متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية    ، وعلى المستوى اإلجمالي لكافة      )تطبيق اإلستراتيجية 
قيمـة   البحث، حيث جـاءت      عينة وفقاً إلجابات أفراد     في كلية التربية بجامعة دمشق    

وبناء على ذلك تكون الفرضية الصفرية األولـى        ،  )0.05( أصغر من    مستوى الداللة 
   .التي وضعت لذلك غير محققة

  )12 (جدول
  ومستوى داللة الفروق) t( اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

 في كلية التربية اإلدارة اإلستراتيجية درجة أهمية متطلبات البحث حول عينةإلجابات 
  نوع العمل تغيرمتبعاً ل

المتوسط    عينةال المتطلب  %)95(مجال الثقة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t   
 المحسوبة

  قيمة االحتمال
)p(  أعلى  أدنى  

  مستوى
   الداللة

المتطلبات العامة لإلدارة  8.13 39.19 126 إداري
 8.66 44.42 74 تدريسي اإلستراتيجية

 *دال 1.580- 8.887- 0.005 2.834-

 13.56 83.27 74 تدريسي متطلبات صياغة اإلستراتيجية 10.09 74.59 126 إداري
 *دال 3.151- 14.197- 0.002 3.107-

 9.04 80.7 74 تدريسي طبيق اإلستراتيجيةمتطلبات ت 9.3 75.67 126 إداري
 *دال 1.147- 8.91- 0.012 2.563-

 متطلبات تقويم اإلستراتيجية 8.86 67.04 126 إداري
 8.84 68.8 74 تدريسي

 غير دال 2.012 5.538-  0.357 0.924-

 25.62 277.18 74 تدريسي  كافة المتطلبات 22.95 256.48 126 إداري
 *دال 9.980- 31.419- 0.000 3.82-

  .0.05عند مستوى داللة * 
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أعضاء الهيئة   عينةن الفروق التي ظهرت جاءت لصالح       إلى أ ) 12(كما يشير الجدول    
الكبير لدى  هتمام  باالالعاملين كمدرسين في كلية التربية، وتفسر هذه الفرضية         التعليمية  

بمتطلبات اإلدارة اإلستراتيجية، وهـم علـى اطـالع واسـع           ة  أعضاء الهيئة التعليمي  
  .  صياغتها وتطبيقهاتبمتطلبات اإلدارة االستراتيجية وبالمفاهيم المتعلقة بها، وبمتطلبا

 بـين  ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة: الفرضية الثانية
متطلبـات اإلدارة   أهميـة   فـي   يمية   البحث من أعضاء الهيئة التعل     عينةآراء أفراد   

  ): العلميمؤهلال (تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية 
وداللتها في درجـة تقـديرهم      أعضاء الهيئة التعليمية    للكشف عن الفروق بين إجابات      

 هلمؤفي كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لل      لمدى أهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية      
 الجانـب   إجراء تحليل التباين األحادي    تم   ،)دكتوراه،  إجازة جامعية، ماجستير  (العلمي  

)ANOVA ( للفروق عند مستوى داللة)0.05=  α(   ويوضـح الجـدول ،)هـذه  ) 13
تقـدير  في درجـات    ذات داللة إحصائية     عدم وجود فروق     تبين تهمن قراء  و .النتائج

 اإلدارة  متطلبـات  ألهميـة    لتربية بجامعـة دمـشق    أعضاء الهيئة التعليمية في كلية ا     
المتطلبات العامـة لـإلدارة اإلسـتراتيجية،    (في كلية التربية عند مجالي      اإلستراتيجية  

أكبر مـن   )  F(حيث جاءت قيمة مستوى الداللة لـ       ) ومتطلبات صياغة اإلستراتيجية  
المتطلبات همية  ألتقديرهم   في درجات    فروق دالة وجوهرية   توجد، في حين    )0.05(

) كافة المتطلبات متطلبات تطبيق اإلستراتيجية، ومتطلبات تقويم اإلستراتيجية، و      (اآلتية  
جاءت قيمـة مـستوى   ، حيث ) دكتوراه، ماجستيرإجازة جامعية،( العلمي مؤهلتبعاً لل 

  ). 0.05(أصغر من )  F(الداللة لـ 
  )13(جدول 

 في كلية التربيةدارة اإلستراتيجية  اإلاألحادي لدرجة أهمية متطلبات تحليل التباين 
   العلميمؤهل التغيرملتبعاً 

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط المربعات   درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المتطلب
 89.701 2 179.402  بين المجموعات

 76.981 129 9930.568 مجموعاتداخل ال
  المتطلبات العامة 
 لإلدارة اإلستراتيجية

  131 10109.970 المجموع 
 غير دال 0.315 1.165
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 197.299 2 394.599  بين المجموعات
 178.127 129 22978.394 داخل المجموعات

 
متطلبات صياغة 
  131 23372.992 المجموع اإلستراتيجية 

 غير دال 0.333 1.108

 353.426 2 706.852  بين المجموعات
 82.050 129 10584.481 داخل المجموعات

متطلبات تطبيق 
  اإلستراتيجية 

  131 11291.333 المجموع 
 *دال 0.015 4.307

 320.893 2 641.785  بين المجموعات
 74.362 129 9592.730 داخل المجموعات

 
متطلبات تقويم 
  131 10234.515 المجموع اإلستراتيجية 

 *دال 0.015 4.315

 2426.129 2 4852.257  بين المجموعات
 المتطلباتكافة  669.197 129 86326.371 داخل المجموعات

  131 91178.629 المجموع
 *دال 0.029 3.625

  .0.05عند مستوى داللة * 
  

 كما هـو     معنوية فروققل  أل) LSD(وللكشف عن طبيعة هذه الفروق استخدم اختبار        
 ن أن مصدر هذا الفرق كان بـين درجـات تقـدير   ، الذي بي)14(موضح في الجدول  

 مؤهـل بـين ذوي ال    تطبيق اإلدارة اإلسـتراتيجية      متطلبات البحث ألهمية    عينةأفراد  
 عينةأفراد  درجات تقدير    لصالح حملة اإلجازة، وبين      ماجستيرإجازة جامعية و  العلمي  
، وقـد جـاءت     توراهالدكلصالح حملة   ودكتوراه    العلمي ماجستير  مؤهلذوي ال البحث  

فـي درجـات تقـدير      النتيجة ذاتها عند كافة المتطلبات اإلستراتيجية، في أن الفروق          
 مؤهـل  ذوي ال  متطلبات تقويم اإلستراتيجية جاءت بين    أعضاء الهيئة التعليمية ألهمية     

 مؤهـل ذوي ال لصالح حملة اإلجازة من جهة، وبـين     ماجستيرإجازة جامعية و  العلمي  
  . لصالح حملة اإلجازة الجامعية من جهة أخرىودكتوراه  جامعية إجازةالعلمي 

وتفسر هـذه النتيجـة      ، العلمي األقل  مؤهلومن المالحظ أن الفروق ظهرت لصالح ال      
في كلية التربية    متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  أهمية  على دراية كبيرة ب    كون هذه الفئة  

، ، وكفاية أعلـى   ةفعالية بصورة   لتقويمت ا التي تتطلب القيام بالعمليا   من حيث التطبيق    
، والتي تتطلب   لكها هذه الفئة  تمتإلى القاعدة المعرفية العريضة التي      وربما يعود السبب    

احتياجـات اإلدارة اإلسـتراتيجية     ع، فهي أقدر على تلمس      استمرارية البحث واالطال  
  . ومتطلباتها، والعمل على وضعها في أولويات التنفيذ
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  )14 (جدول
 اإلدارة اإلستراتيجية لدرجة أهمية متطلبات  معنويةفروققل أل) LSD(نتائج اختبار 

   العلميمؤهللا تغيرملتبعاً  في كلية التربية
  المجال

(I) لالمؤه (J) لالاختالف المتوسط مؤه (I-J)   الخطأ
 المعياري

  %95الثقة مجال   قيمة الداللة

 0.54- 7.82- 0.025 1.840 (*)4.182- ماجستير
 5.24 2.66- 0.519 1.996 1.291 دكتوراه   جامعيةازةإج

 7.82 0.54 0.025 1.840 (*)4.182  جامعيةإجازة
 ماجستير

 9.47 1.47 0.008 2.022 (*)5.474 دكتوراه

 2.66 5.24- 0.519 1.996 1.291-  جامعيةإجازة

  
  

متطلبات تطبيق 
 اإلستراتيجية

 

 دكتوراه
 1.47- 9.47- 0.008 2.022 (*)5.474- ماجستير

 0.72- 7.66- 0.018 1.752 (*)4.190- ماجستير
 1.17- 8.69- 0.011 1.900 (*)4.931- دكتوراه   جامعيةإجازة

 7.66 0.72 0.018 1.752 (*)4.190  جامعيةإجازة
 ماجستير

 3.07 4.55- 0.701 1.925 0.742- دكتوراه

 8.69 1.17 0.011 1.900 (*)4.931  جامعيةإجازة

  
  

متطلبات تقويم 
 اإلستراتيجية

 دكتوراه
 4.55 3.07- 0.701 1.925 0.742 ماجستير

 2.81- 23.60- 0.013 5.256 (*)13.204- ماجستير
 9.83 12.73- 0.799 5.701 1.454- دكتوراه   جامعيةإجازة

 23.60 2.81 0.013 5.256 (*)13.204  جامعيةإجازة
 ماجستير

 23.18 0.32 0.044 5.776 (*)11.750 دكتوراه

 12.73 9.83- 0.799 5.701 1.454  جامعيةإجازة

  
  

 كافة المتطلبات
 

 دكتوراه
 0.32- 23.18- 0.044 5.776 (*)11.750- ماجستير

  .0.05اختالف المتوسط عند مستوى داللة * 
 بـين  ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة: الفرضية الثالثة

متطلبـات اإلدارة   أهميـة   فـي    البحث من أعضاء الهيئة التعليمية       عينةآراء أفراد   
  ):الخبرة (تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لاإلستراتيجية 

 وللكشف عن الفروق فـي المتوسـطات الحـسابية     للتحقق من صحة الفرضية الثالثة،    
 حول درجة   التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق      بين إجابات أعضاء الهيئة   وداللتها  

تبعاً لمـستوى الخبـرة     في كليتهم   متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية    أهمية  تقديرهم لمدى   
اسـتُخدام  ،  ) سـنة  20 – 10 سنوات، من    10 - 5 سنوات، من    5أقل من   (اإلدارية  
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ومـن  ). 15(ل  ، وأدرجت النتائج في الجدو    )ANOVA(تحليل التباين األحادي الجانب     
 البحـث  عينـة  عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات إجابات أفراد       تبينقراءته ي 

تبعاً لمستوى الخبرة   ) تطبيق اإلستراتيجية، وتقويم اإلستراتيجية   (متطلبات  أهمية  حول  
 وجود فروق جـوهرة ودالـة   تبين، كما 0.05أكبر من ) F(اإلدارية، فقد جاءت قيمة     

المتطلبات العامة لإلدارة اإلستراتيجية، ومتطلبات صياغة اإلستراتيجية،       (من   كّل   عند
   ).0.05(أصغر من ) F(جاءت قيمة حيث ، )كافة المتطلباتو

  
  )15(جدول 

 في كلية التربية اإلدارة اإلستراتيجية األحادي لدرجة أهمية متطلباتتحليل التباين 
   الخبرةتغيرملتبعاً 

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط المربعات   درجة الحرية  وع المربعاتمجم مصدر التباين  المتطلب
 334.238 2 668.476  بين المجموعات
 73.190 129 9441.494 داخل المجموعات

  المتطلبات العامة 
لإلدارة 

  131 10109.970 المجموع اإلستراتيجية

4.567 
 
 

0.012 
 
 

 *دال

 732.155 2 1464.311  بين المجموعات
 169.835 129 21908.681 داخل المجموعات

 
متطلبات صياغة 
  131 23372.992 المجموع اإلستراتيجية 

4.311 
 
 

0.015 
 
 

 *دال

 11.081 2 22.162  بين المجموعات
 87.358 129 11269.172 داخل المجموعات

متطلبات تطبيق 
  اإلستراتيجية 

  131 11291.333 موعالمج 

0.127 
 
 

0.881 
 
 

غير 
 دال

 87.427 2 174.855  بين المجموعات
 77.982 129 10059.660 داخل المجموعات

 
متطلبات تقويم 
  131 10234.515 المجموع اإلستراتيجية 

1.121 
 
 

0.329 
 
 

غير 
 دال

 3283.193 2 6566.387  بين المجموعات
 كافة المتطلبات 655.909 129 84612.242 عاتداخل المجمو
  131 91178.629 المجموع

 *دال 0.008 5.006

  .0.05عند مستوى داللة *    
للمقارنـات البعديـة كمـا هـو     ) Scheffe(وللكشف عن طبيعة الفروق استخدم اختبار  

  ).16(موضح في الجدول 
  
  
  



 ...متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة 

 98 

  )16( جدول
في اتيجية  اإلدارة اإلسترفي درجة أهمية متطلبات للفروق) Scheffe(نتائج اختبار 

   الخبرةتغيرم لتبعاً كلية التربية
  المجال

(I) خبرة (J) خبرة 
اختالف المتوسط 

 (I-J)  
الخطأ 
  %95مجال الثقة   قيمة الداللة المعياري

 6.43 3.28-  7260. 1.961 1.572 سنوات 10 ـ 5 من
 سنوات 5 من أقل

 10.00  640.  0210. 1.890 (*)5.320 فأكثر سنوات 10

 سنوات 10 ـ 5 من 3.28 6.43-  7260. 1.961 1.572- سنوات 5 من أقل
 8.02 0.53-  0990. 1.727 3.748 فأكثر سنوات 10 

 0.64- 10.00-  0210. 1.890 (*)5.320- سنوات 5 من أقل

  
 المتطلبات العامة 

لإلدارة 
  اإلستراتيجية

 فأكثر سنوات 10
  530.  8.02-  0990. 1.727 3.748- سنوات 10 ـ 5 من 

 سنوات 5 من أقل 9.37 5.42-  8030. 2.987 1.978 سنوات 10 ـ 5 من
 14.87  610.  0300. 2.880 (*)7.741 فأكثر سنوات 10 

 سنوات 10 ـ 5 من 5.42 9.37-  8030. 2.987 1.978- سنوات 5 من أقل
 12.28 0.75-  0950. 2.630 5.763 فأكثر سنوات 10 

 0.61- 14.87-  0300. 2.880 (*)7.741- سنوات 5 من أقل

  
متطلبات صياغة 

 اإلستراتيجية

 فأكثر سنوات 10
 750.  12.28-  0950. 2.630 5.763- سنوات 10 ـ 5 من 

 سنوات 5 من أقل 20.42 8.65-  6060. 5.870 5.887 سنوات 10 ـ 5 من
 31.02 2.99  0130. 5.659 (*)17.002 فأكثر سنوات 10 

 سنوات 10 ـ 5 من 8.65 20.42-  6060. 5.870 5.887- سنوات 5 من أقل
 23.92 1.69-  1030. 5.169 11.115 فأكثر سنوات 10 

 2.99- 31.02-  0130. 5.659 (*)17.002- سنوات 5 من أقل

  
  

 كافة المتطلبات
 

 فأكثر سنوات 10
 1.69  23.92-  1030. 5.169 11.115- سنوات 10 ـ 5 من 

  .0.05لة اختالف المتوسط عند مستوى دال* 
 أن الفروق بين إجابات أعضاء الهيئة التعليمية في كليـة  تبيني) 16(من قراءة الجدول    

 متطلبات اإلدارة اإلسـتراتيجية أهمية  حول درجة تقديرهم لمدى  التربية بجامعة دمشق  
 ،وات سـن  10 وبين ذوي الخبرة أكثر من    ،  سنوات 5جاءت بين ذوي الخبرة أقل من       

مـن   كـّل  وات عنـد  سن 10 التعليمية من ذوي الخبرة أكثر من     لصالح أعضاء الهيئة    
كافـة  المتطلبات العامة لإلدارة اإلستراتيجية، ومتطلبات صـياغة اإلسـتراتيجية، و         (

، وتفسر النتيجة بأنه كلما ازدادت خبرة أعـضاء الهيئـة التعليميـة ازداد              )المتطلبات
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نظرهم، ووفقاً لهذه النتيجـة     متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة       ألهمية   متقديره
  .الفرضية الصفرية الثالثة غير محققةتكون 

 بـين  ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة: الفرضية الرابعة
درجـة إمكانيـة تطبيـق    فـي   البحث من أعضاء الهيئة التعليمية       عينةآراء أفراد   

نـوع   تغيـر مية بجامعة دمشق تعزى ل    في كلية الترب  متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية    
  :العمل

 عينـة للتحقق من صحة الفرضية الخاصة بالفروق بين آراء أعضاء الهيئة التعليميـة             
فـي درجـة تقـديرهم      ) مدرسـين أو  إداريين،  (لعمل الموكل إليهم    نوع ا تبعاً ل البحث  

استخدم  مشق،في كلية التربية بجامعة د    إلمكانية تطبيق متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية      
 فـي الجـدول     مبـين  للمقارنات الثنائية، وجاءت النتائج على النحو ال       (T-Test)اختبار  

 أن الفروق التي ظهرت بين آراء أعضاء الهيئـة التعليميـة            تبينومن قراءته ي  ). 17(
درجة تقديرهم  حول  العاملين كمدرسين    أعضاء الهيئة التعليمية     العاملين كإداريين وبين  

في كلية التربية بجامعة دمـشق ليـست      طبيق متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية     إلمكانية ت 
، فقـد   )تقويم اإلسـتراتيجية  و ،تطبيق اإلستراتيجية (متطلبات  دالة وغير جوهرية عند     

، )130(، عنـد درجـات حريـة        )0.05( أكبر من     ذلك من قيمة مستوى الداللة     تبين
العـاملين  أعضاء الهيئة التعليميـة     ، في حين أن الفروق في آراء      %)95(بمجال الثقة   

متطلب من متطلبات    كّل   دالة وجوهرية عند  كإداريين وبين العاملين كمدرسين جاءت      
متطلبات صياغة  ، و المتطلبات العامة لإلدارة اإلستراتيجية   (اإلدارة اإلستراتيجية اآلتية    

في كليـة  تيجية ، وعلى المستوى اإلجمالي لكافة متطلبات اإلدارة اإلسترا       )ةاإلستراتيجي
قيمـة مـستوى    البحث، حيث جـاءت  عينة وفقاً إلجابات أفراد     التربية بجامعة دمشق  

 أعـضاء الهيئـة التعليميـة    وهذه الفروق جاءت لـصالح   ،)0.05( أصغر من    الداللة
وبناء على ذلك تكون الفرضية الصفرية الرابعة التي وضعت مـن           العاملين كمدرسين   
  .أجل ذلك غير محققة
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العاملين كمدرسين فـي كليـة      أعضاء الهيئة التعليمية    النتيجة بالرغبة الشديدة    وتفسر  
 للتطوير  نظراً لحاجتهم الماسة   بضرورة تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في كليتهم،        التربية

كون سـبيالً لتحـسين الممارسـات    سـت يرون أنه من خالل تطبيقها   حيث  والتحديث،  
  . لدى إدارتهماإلدارية

  )17 (جدول
  ومستوى داللة الفروق) t( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار 

في  اإلدارة اإلستراتيجية درجة إمكانية تطبيق متطلبات البحث حول عينة إلجابات 
  نوع العمل تغيرم تبعاً لكلية التربية

 المتطلب  %)95(مجال الثقة
المتوسط    عينةال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

) (t   
 المحسوبة

  ة االحتمالقيم
)p(  أعلى  أدنى  

  مستوى
   الداللة

  المتطلبات العامة لإلدارة 8.83 29.19 126 إداري
 10.75 35.28 74 تدريسي  اإلستراتيجية

 *دال 1.65- 10.53- 0.008 2.716-

 متطلبات صياغة اإلستراتيجية 14.05 53.89 126 إداري
 17.68 61.79 74 تدريسي

 *دال 0.64- 15.16- 0.033 2.153-

 متطلبات تطبيق اإلستراتيجية 10.35 48.89 126 إداري
 16.28 54.1 74 تدريسي

 غير دال 1.31 11.74- 0.116 1.582-

 متطلبات تقويم اإلستراتيجية 16.97 45.22 126 إداري
 12.29 45.68 74 تدريسي

 غير دال 5.25 6.16- 0.875 0.157-

 كافة المتطلبات 30.82 177.19 126 إداري
 42.49 196.85 74 تدريسي

 *دال 2.4- 36.92- 0.026 2.254-

  .0.05عند مستوى داللة *    
 بين ) = 0.05a( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة: الفرضية الخامسة

درجـة إمكانيـة تطبيـق    فـي     البحث من أعضاء الهيئة التعليمية     عينةآراء أفراد   
 مؤهلال (تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى ل      متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية    

  ):العلمي
متطلبات اإلدارة  درجة إمكانية تطبيق    في  للتحقق من صحة الفرضية الخاصة بالفروق       

إجـازة   ( العلمـي  مؤهـل  ال تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى ل      اإلستراتيجية  
 مـستوى  عنـد إجراء تحليل التباين األحادي للفروق       تم   ،) دكتوراه ، ماجستير جامعية،
 عدم وجـود  تبين تهمن قراءو. هذه النتائج) 18(، ويوضح الجدول )α  =0.05 (داللة
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أعضاء الهيئة  تقدير   في درجات    )0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       فروق  
 اإلدارة اإلستراتيجية   مكانية تطبيق متطلبات   إل بية بجامعة دمشق  التعليمية في كلية التر   

اإلدارة متطلـب مـن متطلبـات        كّل    العلمي عند  مؤهل ال تغيرملتبعاً  في كلية التربية    
) F(، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة لـ        اإلستراتيجية، وعلى مستوى المتطلبات كافة    

ة الصفرية الخامسة التي وضعت من      وبناء على ذلك تكون الفرضي    ،  )0.05(أكبر من   
   .أجل ذلك محققة

مكانيـة تطبيـق     البحث قد يمتلكون فهماً متقارباً إل      عينةأفراد  أن  بوتفسر هذه النتيجة    
ممارسات هي  من  ن ما تتضمنه    ، حيث إ  في كلية التربية   اإلدارة اإلستراتيجية    متطلبات

  .ن على ممارستها أثناء عملهموادرقهم مألوفة لديهم، و
  ) 18(جدول 

في كلية  اإلدارة اإلستراتيجية األحادي لدرجة إمكانية تطبيق متطلباتتحليل التباين 
   العلميمؤهل التغيرمل تبعاً التربية

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط المربعات   درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المتطلب
 171.363 2 342.726  بين المجموعات
 112.366 129 14495.152 داخل المجموعات

  المتطلبات العامة 
 يةلإلدارة اإلستراتيج

  131 14837.879 المجموع 

1.525 
 
 

0.222 
 
 

 غير دال

 168.431 2 336.862  بين المجموعات
 299.427 129 38626.131 داخل المجموعات

 
متطلبات صياغة 
  131 38962.992 المجموع اإلستراتيجية 

0.563 
 
 

0.571 
 
 

 غير دال

 175.492 2 350.983  بين المجموعات
 237.099 129 30585.828 داخل المجموعات

متطلبات تطبيق 
  اإلستراتيجية 

  131 30936.811 المجموع 

0.740 
 
 

0.479 
 
 

 غير دال

 170.136 2 340.271  بين المجموعات
 177.239 129 22863.812 داخل المجموعات

 
متطلبات تقويم 
  131 23204.083 المجموع اإلستراتيجية 

0.960 
 
 

0.386 
 
 

 غير دال

 1386.946 2 2773.891  بين المجموعات
 كافة المتطلبات 1690.009 129 218011.101 داخل المجموعات

  131 220784.992 المجموع
 غير دال 0.442 0.821

 بين ) = 0.05a( روق دالة إحصائياً عند مستوى داللةال توجد ف: الفرضية السادسة
درجـة إمكانيـة تطبيـق    فـي   البحث من أعضاء الهيئة التعليمية       عينةآراء أفراد   

  ).الخبرة (تغيرمفي كلية التربية بجامعة دمشق تعزى لمتطلبات اإلدارة اإلستراتيجية 
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وسـطات الحـسابية    وللكشف عن الفروق فـي المت  للتحقق من صحة الفرضية الثالثة،    
 حول درجة  بين إجابات أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق         وداللتها  

تبعاً لمستوى الخبـرة  في كليتهم متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية مكانية تطبيق   تقديرهم إل 
اسـتُخدام  ،  ) سـنة  20 – 10 سنوات، من    10 - 5 سنوات، من    5أقل من   (اإلدارية  
  ).19(، وأدرجت النتائج في الجدول )ANOVA(اين األحادي الجانب تحليل التب

  ) 19(جدول 
في كلية  اإلدارة اإلستراتيجية األحادي لدرجة إمكانية تطبيق متطلباتتحليل التباين 

   الخبرةتغيرمل تبعاً التربية
 القرار داللةقيمة ال Fقيم  متوسط المربعات   درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المتطلب

 277.062 2 554.124  بين المجموعات

 110.727 129 14283.754 داخل المجموعات

  المتطلبات العامة 
 لإلدارة اإلستراتيجية

  131 14837.879 المجموع 

2.502 
 
 

0.086 
 
 

 غير دال

 415.838 2 831.676  بين المجموعات

 295.592 129 38131.316 داخل المجموعات

متطلبات صياغة 
 اإلستراتيجية 

  131 38962.992 المجموع

1.407 
 
 

0.249 
 
 

 غير دال

 515.292 2 1030.584  بين المجموعات

 231.831 129 29906.227 داخل المجموعات

متطلبات تطبيق 
  اإلستراتيجية 

  131 30936.811 المجموع 

2.223 
 
 

0.112 
 
 

 غير دال

 953.592 2 1907.183  بين المجموعات

 165.092 129 21296.900 داخل المجموعات

متطلبات تقويم 
 راتيجية اإلست

  131 23204.083 المجموع

5.776 
 
 

0.004 
 
 

 *دال

 كافة المتطلبات 6767.699 2 13535.397  بين المجموعات
 1606.586 129 207249.595 داخل المجموعات

 *دال 0.017 4.212

  .0.05ستوى داللة عند م*    
من قراءة الجدول السابق ذكره عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين درجـات             ويالحظ  

المتطلبات العامة لـإلدارة اإلسـتراتيجية،      (مكانية تطبيق    البحث إل  عينةإجابات أفراد   
تبعاً لمستوى الخبـرة  ) ومتطلبات صياغة اإلستراتيجية، ومتطلبات تطبيق اإلستراتيجية  

 تبـين ، كمـا  0.05أكبر من ) F(، فقد جاءت قيمة  )0.05(ة عند مستوى داللة     اإلداري
كافـة  متطلبـات تقـويم اإلسـتراتيجية، و      (مـن    كّل   عندوجود فروق جوهرة ودالة     

وللكـشف   ).0.05(أصغر من   )  F(جاءت قيمة مستوى الداللة لـ      حيث  ،  )المتطلبات
 فـي   مبـين  البعدية كما هـو      للمقارنات )Scheffe( عن طبيعة الفروق استخدم اختبار    

 ).20(الجدول 
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  )20(جدول
 اإلدارة في درجة إمكانية تطبيق متطلبات للفروق) Scheffe(نتائج اختبار 

   الخبرةتغيرم لتبعاً في كلية التربيةاإلستراتيجية 
  المجال

(I) خبرة (J) خبرة 
 اختالف المتوسط

 (I-J)  
الخطأ 
  %95مجال الثقة   قيمة الداللة المعياري

 سنوات 5 من أقل 1.14 13.45- 0.117 2.945 6.157- سنوات 10 ـ 5 من
 9.57 4.67- 0.696 2.876 2.450 فأكثر سنوات 10 

 سنوات 10 ـ 5 من 13.45 1.14- 0.117 2.945 6.157 سنوات 5 من أقل
 14.98 2.23 0.005 2.574 (*)8.607 فأكثر سنوات 10 

 4.67 9.57- 0.696 2.876 2.450- سنوات 5 من أقل

  
متطلبات تقويم 
 اإلستراتيجية

 فأكثر سنوات 10
 2.23- 14.98- 0.005 2.574 (*)8.607- سنوات 10 ـ 5 من 

 سنوات 5 من أقل 4.77 40.73- 0.151 9.186 17.984- سنوات 10 ـ 5 من
 26.77 17.67- 0.879 8.973 4.552 فأكثر سنوات 10 

 سنوات 10 ـ 5 من 40.73 4.77- 0.151 9.186 17.984 سنوات 5 من أقل
 42.42 2.65 0.022 8.031 (*)22.536  فأكثر سنوات 10 

 17.67 26.77- 0.879 8.973 4.552- سنوات 5 من أقل

  
  

 كافة المتطلبات
 

 فأكثر سنوات 10
 2.65- 42.42- 0.022 8.031 (*)22.536- سنوات 10 ـ 5 من 

  .0.05لة اختالف المتوسط عند مستوى دال* 
 أن الفروق بين إجابات أعضاء الهيئة التعليمية في كليـة  تبيني) 20(من قراءة الجدول    

متطلبـات اإلدارة   مكانيـة تطبيـق      حول درجـة تقـديرهم إل      التربية بجامعة دمشق  
 وبين ذوي الخبرة أكثـر  ،سنوات) 10 ـ  5( جاءت بين ذوي الخبرة من اإلستراتيجية

 سنوات  10لهيئة التعليمية من ذوي الخبرة أكثر من         لصالح أعضاء ا   ، سنوات 10من  
 وبذلك تكون اإلجابة عن     .)كافة المتطلبات متطلبات تقويم اإلستراتيجية، و   (من   كّل   عند

  .الفرضية الصفرية السادسة، والتي أظهرت النتائج أنها مرفوضة
مكانية إل مه وتفسر النتيجة بأنه كلما ازدادت خبرة أعضاء الهيئة التعليمية ازداد تقدير          

حيث أن مدة العمل في المؤسسة  في كلية التربية،    متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية    تطبيق  
 .متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية في عملية إمكانية اً مؤثرعامالًتعد ) الخبرة(التربية 

 بـين  ) = 0.05a( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللةال : الفرضية السابعة
هم حول ئ آرامتطلبات اإلدارة اإلستراتيجية، وبين البحث حول أهمية عينةأفراد آراء 

 .  في كلية التربية بجامعة دمشقهادرجة إمكانية تطبيق
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درجـات إجابـات    المقارنة بين متوسط     تمتمن أجل التحقق من صحة هذه الفرضية        
 ،فـي كليـة التربيـة     ة  أهمية متطلبات اإلدارة اإلستراتيجي   أعضاء الهيئة التعليمية في     

حـساب الفـروق وداللتهـا      تـم    ومتوسط درجاتهم في إمكانية تحقق هذه المتطلبات،      
 المدروسة، وعلى   المتطلباتمتطلب من    كّل   عند للمقارنات الثنائية،    (T-Test)باستخدام  

 عينـة المستوى اإلجمالي لكافة متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية وفقاً إلجابـات أفـراد            
 أن  ،  0.05 مع مستوى الداللـة      p وبمقارنة قيمة    ،)21(من الجدول    تبين وقد   ،البحث

أهمية متطلبـات   أعضاء الهيئة التعليمية في      إجابات   الفروق التي ظهرت بين متوسط    
 ومتوسط درجاتهم فـي إمكانيـة تحقـق هـذه           ،في كلية التربية  اإلدارة اإلستراتيجية   

أصـغر مـن    ) P)=  0.000 فروق دالة وجوهرية، حيث جاءت قيمة        هيالمتطلبات،  
متطلبات اإلدارة لصالح أهمية ، %95 وبمجال ثقة ،)130(، عند درجات حرية     )0.05(

وتتعارض مع الفرضية القائلة بعدم وجود فروق دالـة          ،بية في كلية التر   اإلستراتيجية
أهميـة  البحـث أكـدوا علـى        عينةبأن أغلب إجابات أفراد     وتفسر النتيجة   . في ذلك 

هم اختلفـت فـي إمكانيـة       ءإال أن آرا  ،   في كلية التربية   متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية  
آلليات التي يمكن االعتمـاد     ، وربما يعود إلى ا     كلية التربية بجامعة دمشق    فيتطبيقها  

 . اتخاذ قرار تطبيقها تم  في حالعليها عند تطبيقها على أرض الواقع
  )21 (جدول

ومستوى داللة الفروق ) t(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار
بجامعة دمشق وبين   في كلية التربية اإلدارة اإلستراتيجيةدرجة أهمية متطلباتبين 

   البحث عينةإلجابات  تحققها وفقاً درجة
 المتطلب  %)95(مجال الثقة

المتوسط    عينةال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t   
 المحسوبة

  قيمة االحتمال
)p(  أعلى  أدنى  

مستوى 
  الداللة

 المتطلبات العامة 8.79 43.35 132 أهمية المتطلب
 10.64 34.03 132 تحقق المتطلب لإلدارة اإلستراتيجية

 *دال 11.683 6.953  0.000 7.758

متطلبات صياغة  13.36 81.49 132 أهمية المتطلب
 17.25 60.17 132 تحقق المتطلب اإلستراتيجية

 *دال 25.057 17.58  0.000 11.228

متطلبات تطبيق  9.28 79.67 132 أهمية المتطلب
 15.37 53.04 132 تحقق المتطلب اإلستراتيجية

 *الد 29.706 23.552  0.000 17.04

متطلبات تقويم  8.84 68.44 132 أهمية المتطلب
 13.31 45.58 132 تحقق المتطلب اإلستراتيجية

 *دال 25.594 20.118  0.000 16.436

 41.05 192.83 132 بتحقق المتطل كافة المتطلبات 26.38 272.95 132 أهمية المتطلب
 *دال 88.485 71.758  0.000 18.86

  .0.05عند مستوى داللة * 
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 أن الدراسة الحالية اتفقت مع      تبينوعند مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة،        
 الدراسات السابقة في أهمية متطلبات اإلدارة االستراتيجية التي أكدت عليهـا  دراسـة    

دراسة  أكدت، كما   )2007ي،  الزهير(و ،)2005الشبول،  (، و )2001حسين،  (من  كّل  
)Wagne, 2006( حاجة ماسـة السـتغالل أداة التخطـيط االسـتراتيجي      على وجود

 كـّل   دراسة و ،الستمرار تحسن األداء، وصناعة القرارات اإلستراتيجية في المنظمات       
 االهتمام بالقضايا البيئيـة   ضرورةبينت التي )2008وهبة، (و ،)Wilkins, 2006(من 

والعناية بالثقافة الداخليـة للنظـام، وتوضـيح الغايـات،          مجتمع المحلي   والالمحيطة،  
واألهداف التي يسعى النظام لتحقيقها، باإلضافة إلى تبني أنظمـة معلوماتيـة لتـدفق              

 أكدت دراسة كما  . اإلستراتيجيةالبيانات، لمساعدة القيادات التربوية في تطبيق الخطط        
علـى ضـرورة التطـوير اإلداري،    ) 2006الدهدار، (، و(William, 2000)من كّل 

) Seibert, 2004(وظيفة، وأظهـرت دراسـة    كّل وضرورة تحديد مهارات، ومعارف
 )2010 ،الشامسي(يرى وتطورها، في حين  اإلدارة تغيير في اإلستراتيجية اإلدارة دور

 كةالمشار على والتعليم التربية منظمات في العاملين يساعد إلى أن تطبيق اإلستراتيجية   
، كمـا أن دراسـة      منظمـاتهم  فـي  اإلستراتيجية األهداف وصياغة رسالة تحديد في
أظهرت أهمية الرسالة واألهداف اإلسـتراتيجية، وتحليـل البيئـة          ) 2008الهاللي،  (

الخارجية، والداخلية، وتحديد البدائل اإلستراتيجية، واختيـار اإلسـتراتيجية المناسـبة          
  .ويم، والتي أكد عليها البحث الحالي واتفق معهاوتطبيق اإلستراتيجية، ومحور التق

  :نتائج البحث ـ 14
فـي كليـة التربيـة      اإلدارة االستراتيجية    متطلبات    إلى تعرفسعى هذا البحث إلى ال    

 إلـى  توصل وقد. بجامعة دمشق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية العاملين فيها         
  : أهمهانتائج عدة
 عينـة أفراد   حصلت على تقدير عاٍل لدى إجابات        تراتيجيةاإلدارة االس ن متطلبات   أ §

 .أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشقالبحث من 
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 في كلية التربيـة بجامعـة دمـشق      اإلدارة االستراتيجية متطلبات  ن إمكانية تطبيق    أ §
أعـضاء الهيئـة     البحث من    عينةأفراد  حصلت على تقدير متوسط بحسب إجابات       

  . العاملين فيهاالتعليمية

اإلدارة  متطلبـات     البحـث فـي أهميـة      عينـة في آراء أفـراد     وجود فروق دالة     §
نـوع العمـل،    (ات اآلتية   تغيرمتبعاً لل في كلية التربية بجامعة دمشق      االستراتيجية  

 .) العلمي، والخبرةمؤهلوال

اإلدارة  متطلبـات     البحث في إمكانية تطبيـق     عينةفي آراء أفراد    فروق دالة   وجود   §
، )نوع العمل، والخبـرة   (ي  تغيرم تبعاً ل  في كلية التربية بجامعة دمشق    االستراتيجية  
 . العلميمؤهل التغيرمتبعاً لفروق دالة وعدم وجود 

متطلبـات اإلدارة   البحث حول أهمية عينةآراء أفراد بين فروق دالة إحصائياً وجود   §
 في كلية التربيـة بجامعـة       هاجة إمكانية تطبيق   آراءهم حول در   اإلستراتيجية، وبين 

 .دمشق

  : البحثمقترحات ـ 15
اإلدارة مـن   تطـوير  في تفيد، التي يمكن أن البحثإليها  توصلمن خالل النتائج التي 

جهة، وفي توفير متطلبات اإلدارة االستراتيجية في كلية التربية في جامعة دمشق مـن      
  :قدم البحث المقترحات اآلتية وبناء على هذه النتائج .جهة أخرى

 المتعلقـة  المفـاهيم  كّل    حصر يتم فيه   باإلدارة االستراتيجية  خاص قاموس وضع .1
 في كليات التربيـة بجامعـات       العاملين كافة على  وتوزيعه باإلدارة االستراتيجية 

 .القطر

العاملين فـي كليـات التربيـة        لدى ةاالستراتيجي اإلدارة ثقافة لترسيخ آلية وضع .2
 لهـذه  العامـة  الثقافة من تتجزأمن أعضاء هيئة تعليمية وإدارية    ات القطر بجامع

 .المؤسسة
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 تحليـل  علـى  والقـدرة  بوضوحة  الكلِّي أهداف صياغة إتقان أهمية على التدريب .3
 المناسـبة  واألساليب الوسائل واختيار الهدف، لخدمة الخبرات وتسخير محتواها،
 .األهداف لتحقيق

 اإلدارة  وجـدوى  بأهميـة  في كليـات التربيـة     العاملين عوإقنا المستمرة لتوعيةا .4
 .االستراتيجية في كليات التربية بجامعات القطر

 واألداء التعليمـي  المـستوى  رفـع  فـي اإلدارة االستراتيجية    وأهمية دور إبراز .5
 .لديهم الدافعية وتقوية معنوياتهم لرفع ةالكلِّي في للعاملين اإلداري

 فـي تعليمية في جامعـات القطـر        ومؤسسات أفراد عم ةفعال اتصال قنوات فتح .6
  .ةالكلِّي، لالستفادة من تجاربها في تحسين مستوى األداء في المجاالت مختلف
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