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 ملخص البحث

مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في كلية التربية للعلوم تحديد هدفت الدراسة الحالية الى 

( تدريسياً وتدريسية، واستعمل 072بلغت عينة الدراسة ) وقد جامعة ديالى، –اإلنسانية 

 ( فقرة موزعة بين خمسة محاور،29االستبانة كأداة للدراسة الحالية وتكونت من )الباحث 

تحليل نتائج الدراسة باستعمال  وجرى 9102-9102تطبيق األداة للعام الدراسي  وجرى

 .     الوسائل اإلحصائية المناسبة

 عن آالتي: ـأسفرت النتائج 

بلغ تقدير مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي للمحاور ككل )مرتفع( بوسط حسابي  -0

 ( .17.2( وبانحراف معياري )0771)

حاز محور اإلجراءات االستراتيجية على المرتبة األولى بوسط حسابي قدره  -9

تيجية ( وبتقدير )مرتفع( ، وحاز محور األهداف االسترا1779( وانحراف معياري )0722)

( وبتقدير 1779( وانحراف معياري )0779على المرتبة الثانية بوسط حسابي قدره )

)مرتفع( ، وحاز محور التحليل االستراتيجي على المرتبة الثالثة بوسط حسابي قدره 

( وبتقدير )مرتفع( ، وحاز محور الرسالة االستراتيجية 1770( وانحراف معياري )0770)

( وبتقدير )مرتفع( ، .177( وانحراف معياري )07.2ط حسابي )على المرتبة الرابعة بوس

( 07.7وحاز محور الرؤية االستراتيجية على المرتبة الخامسة بوسط حسابي قدره )

 ( وبتقدير )مرتفع( .1772وانحراف معياري )
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( فقرات، وبلغ عدد 01بلغ عدد الفقرات التي حازت على تقدير )مرتفع جداً( ) -0

( فقرة ، وبلغ عدد الفقرات التي حازت على 02على تقدير )مرتفع ( )الفقرات التي حازت 

 ( فقرة .0( فقرة ، وبلغ عدد الفقرات التي حازت على تقدير منخفض )00تقدير متوسط )

The level of implementation of strategic planning in the college of 

Education for Humanities 

Inst. Ihsan Adnan (Ph.D.) 

University of Diyala :College of Education for Human Sciences 

 

Abstract  

The study aims at determining the level of implementation of strategic 

planning in the college of Education for Humanities - University of 

Diyala. The sample of the Study consists of  (179) teaching staff 

members. The researcher used the questionnaire as a tool for the 

current study which consisted of (42) items distributed  over five 

aspects. The tool was carried out in academic year of 2018-2019. The 

results of the study were analyzed using appropriate statistical 

methods. 

Results demonstrated the following  :  

1. The level of implementation of the strategic planning of the axes 

as a whole was (high) as it was calculated with a mean (3.70) and a 

standard deviation of (0.69). 

2. The aspect of  Strategic Action  ranked first with a mean (3.84), 

and a  standard deviation was  (0.72) with  high rate. The aspect of 

strategic objectives  ranked second with a mean of 3.72 and a standard 

deviation of 0.72 with a high rate. (3.73) and a standard deviation of 

(0.73) and an estimate (high). The strategic message axis ranked 

fourth with a mean (3.69), and a standard deviation of (0.76) and an 

estimate of (high) rate (3.57) However the aspect of Strategic vision 

ranked fifth with mean of 3.5u and standard deviation (0.74) with an 

estimated (high rate). 

3. The number of items  that received a (very high) rate was  (10) 

items, and the number of items that have received a (high rank ) was  

(18) items , and the number of items  that received an estimate of an 

average rank was  (13) items, and the number of items  that have 

achieved  Low rank was  (1) item. 
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 الفصل االول

 : مشكلة البحث

تواجه المؤسسات الجامعية في العراق عدداً من التحديات منها انخفاض مستوى المواءمة مع 

احتياجات التنمية وسوق العمل، وتنامي الطلب على التعليم العالي، وضعف التمويل 

والمستوى النوعي للمناهج وجودة البرامج، ومستوى البحث العلمي، فضال عن ذلك هناك 

والمستجدات المعاصرة المتمثلة بالتطورات الهائلة في تكنولوجيا  تحديات فرضتها التغيرات

المعلومات واالتصاالت، والعولمة والمنافسة العالمية وتأثيرهما في البرامج والتخصصات 

وتُعد الكليات التربوية (. .، ص9100التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي )العاني والنعيمي،

ـب أن تخضع للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات المؤسسات التعليمية التي يج من

والتغيرات المتسارعة للعصر الحالي وذلك لضمان الحصول على موقع للتنافس بينها وبين 

المؤسسات التعليمية سواًء على المستوى المحلي او العالمي وتحقيق التوازن بين متطلبات 

طلبة على النوع والقدر المناسب مـن البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة فضالً عن حصول ال

ان التعليم النظري والتدريـب العملي الذي يؤهلهم إلتقان مهنة التعليم في مجال تخصصهم ، و

تفعيل دور التخطيط االستراتيجي يُمكن كلية التربية للعلوم اإلنسانية من مواجهة التحديات 

ممكنين وذلك من خالل ايمان القيادة المحلية والعالمية وتحقيق اهداف الكلية باقل وقت وجهد 

العليا بأهمية التخطيط االستراتيجي وتوفير متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي فضالً عن 

تصميم اهداف الكلية بما يتوافق مع رسالة ورؤية الكلية، وتشكيل فرق عمل لتحليل البيئة 

طر المتوقعة للحد من آثارها الخارجية والداخلية واكتشاف الفرص المتوقعة والتنبؤ بالمخا

السلبية التي تهدد سير العمل داخل الكلية. ومن خالل عالقة التربية بالتنمية تبرز أهمية 

التخطيط بما يقوم به من ترجمة تلك العالقة وتجسيد معاني الواقع ، ومن أولى اشكال تلك 

املة المؤهلة والمدربة ، العالقة وفاء النظام التعليمي باحتياجات خطط التنمية من القوى الع

وفي حالة وجود  عجز فيها يبرز دور التخطيط لتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة بأكبر 

ذلك من خالل العديد من اإلجراءات والعمليات إلصالح  رة وسرعة  ممكنة ، ويجريقد

، 9101ما ، التعليم وحل مشكالته واالختيار الواعي لألهداف التي ينبغي الوصول إليها )تو

 (. .ص

 

 وبناًء على ما تقدم تتركز مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤل االتي:

ما مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في كلية التربية للعلوم اإلنسانية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس؟

 

 اهمية البحث: 
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اعداد وتنمية وتطوير جامعاتها لما  قضيةتضع الكثير من الدول المتقدمة نصب عينها اليوم 

لها من دور بالغ االثر في تحسين التعلم وتحقيق اهدافه المبتغاة ، لينعكس ايجاباً على تنمية 

لمواكبة التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي الذي يشهده عصرنا المجتمع وتطوير ابنائه 

كونه الوعاء الفكري ألي مجتمع لي ويتضح اهتمام الدول المتقدمة بالتعليم الجامع الحالي ،

 (.2، ص9109من المجتمعات )الشمري ، 

( ان المؤسسة الجامعية لها واجبات تتمثل في القيام بتدريس مختلف 9101وتشير )توما ، 

التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع وإعداد المهنيين القادرين على القيام باإلعمال التي 

ستهدف هذا التدريس إعداد الخبراء القادرين على اإلبداع ضمن تتطلبها الحياة، والبد إن ي

اختصاصات المهن المختلفة، فضال ًعن ذلك تسيير اإلعمال االعتيادية، إذ من المهم تنظيم 

الهيكل التعليمي وتطوير الهيكل الوظيفي بحيث يسد احتياجات البالد من القوى العاملة في 

 ( . 09، ص 9101ا ، تخصصاتها ومستوياتها المختلفة ) توم

 في اإلدارة علم في وتجدًدا وبروًزا أهميًة المواضيع أكثر من االستراتيجي التخطيط ويعد

 الخارجية البيئة توقعات على وتقوم بالمستقبل تتعلق مستمرة، عملية بعدهاألخيرة،  اآلونة

 عن والمخاطر الفرص وتقييم والمستقبل، والحاضر في الماضي األداء ومستويات والداخلية،

، .911 والخطيب، نصيرات والسياسات ) واالستراتيجيات األهداف تطوير طريق

 ( ..00ص

 ومن ،عدة جوانب من وذلك العالي التعليم لمؤسسات مهًما االستراتيجي ويُعد التخطيط

 المستقبلية، أهدافها تسلكها لتحديد التي الجامعة اتجاهات لتحديد إطاًرا يضع أنه :أبرزها

 ويسمح لمناصري الجامعات، بين تنافسية ميزة لها يحقق شامل عمل إطار الجامعة ويمنح

لدى  الرؤيا مستوى من يرفع كما الجامعة، أهداف تحقيق نحو مًعا والعمل بالمشاركة الجامعة

 لعمل االستراتيجي التوجيه نحو إبداعي بشكل العمل على لتشجيعهم الرئيسيين المشاركين

 للوصول التخطيط، في المشاركين بين حوار ساحة إنشاء في مساهمته فضال عن  الجامعة،

 & Hax) .وأجودها التخطيط مراحل ألعلى على الوصول وقدرة مرونة الهيكليات أكثر إلى

Majluf,1996, P.72 ) 

ويعمل التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية على تحسين بيئة العمل واجتذاب طلبة 

دراسي مرتفع ، وتطوير البنى التحتية ، وتأهيل الموارد البشرية ، مستوى تحصيل ذوي 

وتحديد اإلمكانات المتوافرة للمؤسسة التعليمية فضالً عن توفير الموارد البشرية والمادية 

 الالزمة لتحقيق األهداف باقل جهد ووقت ممكنين.

 التخطيط نحو العالي التعليم مؤسسات توجه أسباب (أنChang,2008وذكر شانغ )

 نجاحها، لضمان المستقبلية النشاطات تخطيط على قدرته خالل من تأتي االستراتيجي

 ووضع بفعالية، المتاحة المصادر استغالل المتوقعة، ولضمان المستقبلية التحديات ومواجهة

 (Chang,2008, P.43) .المؤسسات تلك في القرارات اتخاذ عملية إلنجاح ثابتة خطط

الباحث النيوزلندي يشير  ـ اذويرتبط التخطيط بنوعية العمل داخل المؤسسات التعليمية 

( إلى مسائل النوع والجودة في التعليم، وإلى إمكانية Sharless Bebeyشارلز بيبي )

 التخطيط بل ضرورته، لرفع جودة التعليم .
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ألهداف العريضة التي ويهتم التخطيط االستراتيجي بتحديد المستقبل األساسي للمؤسسة وا

تسعى إلى تحقيقها ، ويقصد بذلك وجوب دعم خطط تحقيق نوعية وجودة العمل داخل 

كون التخطيط االستراتيجي عملية متكاملة األبعاد لالمؤسسة بصيغ متكاملة من منطلق 

،  9112والمعالم والرؤية مع ضرورة سعي الجميع لتحقيق أهداف هذا التخطيط  )علوش ، 

 ( .97ص 

 على يعمل ألنه الجامعي، والتغير للتطوير الحديثة النماذج أحد االستراتيجي، التخطيط ويمثل

 على المعتمدة اإلدارية الممارسات إلى والمزاجية، العشوائية اإلدارية من الممارسات االنتقال

 وتحديات صعوبات لمواجهة الطرق أحد يمثل أنه كما والتميز، واإلبداع، واالبتكار المشاركة

 لتحسين المناسب الطريق وهو البالد العربية، في التربوية باألنظمة المتعلقة المستقبل

، 9109)الكلثم والبدرانة,البشري وتحسين االستثمار العلمي، والبحث التكنولوجيا استثمار

 . ( 021ص

والبحث العلمي وتُعد الكليات التربوية ضمن المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي 

ويقع على عاتقها تأهيل الطلبة لمزاولة مهنة التعليم ،  لذا البد االهتمام بكافة مكونات 

 -العمليات –المنظومة التعليمية داخل كلية التربية للعلوم االنسانية المتمثلة بـ )المدخالت 

يعتمد  المخرجات( من خالل تشكيل رؤى استراتيجية واضحة تستند الى تخطيط استراتيجي

األساليب اإلدارية الحديثة لرسم سياسات الكلية ويوظف التقنية الحديثة لتنفيذ إجراءات العمل 

الكليات  في االستراتيجي التخطيط أهمية وتبرزداخل المؤسسة التعليمية ، ومن جانب اخر 

خاللها،  من المؤسسة تعمل التي للتوجهات محدد اطار وضع عملية أنه يشكل في التربوية

 .وصوالً الى تحقيق اهداف المؤسسة باقل جهد ووقت ممكنين

 العالي التعليم مؤسسات تجبر التي والعوامل القوى من الى العديد  Fred2008)فريد) أشارو

 خدمات على الطلب زيادة :والعوامل هذه القوى ومن االستراتيجي التخطيط نحو للتوجه

 العالي التعليم أنماط مع والحاجة للتنافس الحكومي، التمويل حجم تراجع مع العالي التعليم

 لذلك فالخطط القائمة، التقليدية الجامعة روح على للمحافظة الحاجة مع الجديدة الطارئة

 التحديات هذه مواجهة على العالي التعليم مؤسسات تساعد سوف اإلستراتيجية

 (Fred, 2008, P.21).واالحتياجات

تقييم دور التخطيط االستراتيجي يأتي فيي الصيدارة إلظهياره ميدى ( ان 9100كما يرى )لفتة،

التييزام المنظوميية بأعييداد وتطبيييق خطيية اسييتراتيجية متكامليية لمختلييف مسييتوياتها وعملياتهييا 

 وعالقاتها بالمنظومة االخرى وفقاً للمؤشرات اآلتية:

 امكانيات التنفيذ. فيها فرامدى وجود خطة موثوقة ومتكاملة وشاملة، تتو -0

فاءة منهجية اعداد الخطة ومدى اعتمادها على معلومات موضوعية وذات مصيداقية ك -9

 حديثة.

درجية تطبيييق الخطيية ومسييتوى اشييراك العياملين واالطييراف االخييرى المعنييية بهييا فييي  -0

 اعدادها وتنفيذها.

 (021،ص9100منهجية تحديث الخطة وتعديلها. )لفتة، -2

 الحالي بما يأتي :وفي ضوء ما تقدم، يمكن إيجاز أهمية البحث 
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إن هذا البحث يلبي حاجة كلية التربية للعلوم اإلنسانية لتحديد مستوى تطبيق التخطيط  -0

 االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

أهمية دور التخطيط االستراتيجي في رسم الرؤى االستراتيجية بما يتناسب مع  -9

 ل جهد ووقت ممكنين.   اإلمكانات المتوافرة وتحقيق اهداف المؤسسة باق

أهمية كلية التربية للعلوم اإلنسانية في إعداد المالكات التعليمية التي ترفد وزارة  -0

التربية بالموارد البشرية المؤهلة لمزاولة مهنة التعليم فضال عن رفد مؤسسات الدولة 

 النسانية.المختلفة بالموارد البشرية الحاصلة على الشهادات العليا في عدد من التخصصات ا

رفد حركة البحوث والدراسات بهذه الدراسة التي قد تكون منطلقاً لبحوث ودراسات  -2

 .أخرى تتناول الموضوع من أوجه مختلفة

تضع هذه الدراسة المسؤولية المهمة والكبيرة على القائمين على المؤسسات التعليمية  -.

والفكرية واإلدارية الحاصلة  الجامعية  لالهتمام والتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية

 .في عالمنا اليوم

 

 هدف البحث:

تحديد مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في كلية التربيية للعليوم اإلنسيانية مين وجهية نظير 

 أعضاء هيئة التدريس.

 

 حدود البحث : 
الحدود العلمية : محاور وفقرات التخطيط االستراتيجي التي ستحدد في الدراسة  -0

 الحالية .

 .أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية للعلوم اإلنسانية الحدود البشرية :  -9

 جامعة ديالى. –الحدود المكانية : كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -0

 . 9102-9102الحدود الزمانية : سوف يتم تطبيق اداة الدراسة للعام الدراسي  -2

 

 تحديد المصطلحات :

 التخطيط االستراتيجي : 

مستمرة ونظامية يقوم بها األعضاء من القادة في المؤسسة باتخاذ القرارات عملية  -0

المتعلقة بمستقبل تلك المؤسسة وتطويرها ، فضال عن اإلجراءات والعمليات المطلوبة 

فيها قياس مستوى النجاح وتحقيقه  المنشود وتحديد الكيفية التي يجري لتحقيق ذلك المستقبل

(Federation report,1997.)  

أسلوب علمي يستهدف تحديد األهداف وتدبير الوسائل ورسم الطريق لتحقيق هذه  -9

األهداف مستغالً مختلف الوسائل، بما في ذلك وضع القرارات ورسم السياسات وتجنيد 

 ( . 02، ص.022اإلمكانيات لوضع األهداف موضع التنفيذ. )فهمي، 

 التعريف االجرائي
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بعيدة المدى وادراك متغيرات البيئة الداخلية  عملية مخططة وشاملة تستند الى رؤيا

والخارجية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية فضالً عن ما تقوم به القيادات العليا في الكلية من 

تحديد رؤية ورسالة واهداف الكلية ، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الباحث من خالل 

 دراسة الحالية .اعدادها لتحقيق هدف الحث التي جرى أداة الب

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية: 

هي احدى مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق التابعة لجامعة 

ديالى تعنى بالتربية والثقافة والتعليم وتعمل على تأهيل المالكات البشرية وتنميتها بالشكل 

قبول  تالءم مع متطلبات سوق العمل، ويجريالتي تالذي يخدم المجتمع ويزوده بالمعرفة 

تتراوح مدة الدراسة فيها اربع سنوات ، وبإمكان من اتم الدراسة  خريجي الدراسة الثانوية، اذ

االولية التقديم الى الدراسات العليا ومدة الدراسة فيها سنتان لدراسة الماجستير وثالث سنوات 

قسم اللغة  –علمية تتمثل بـ )قسم اللغة العربية وتضم خمسة اقسام لدراسة الدكتوراه ، 

         .قسم العلوم التربوية والنفسية ( –قسم الجغرافية  –قسم التاريخ  –اإلنكليزية 

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة:

وقد قام  عدداً من الدراسات التي لها عالقـة بموضوع الدراسة ، يتضمن هذا الفصل عددً 

بعض الدراسـات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة بهدف تعرف أهم الباحث بمراجعة 

النتائج والمؤشرات العامـة التي أسفرت عنها تلك الدراسات واالفادة منها في اإلجراءات 

 واألساليب اإلحصائية:

 دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي، 9100الدجني ،دراسة  -0
ور التخطيط االستراتيجي في تحقيق جودة األداء المؤسسي هدفت الدراسة التعرف على د

الشامل للجامعات الفلسطينية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت االستبانة والمقابلة 

( فرداً. ومن اهم نتائج  001المقننة كأداة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من ) 

 :الدراسة

 دور مستوى بين ( 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود - أ

 الحسابي المتوسط بلغ اذ الفلسطينية للجامعات المؤسسي األداء وجودة االستراتيجيالتخطيط 

 %(.7.727)النسبي 

( بين مستوى دور  .171وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  - ب

هداف كأحد أبعاد جودة االداء المؤسسي التخطيط االستراتيجي ومعيار الفلسفة والرسالة واأل

 %( وهي درجة كبيرة جدا. 297.7بلغت نسبة الموافقة )  اذللجامعات الفلسطينية 

بين مستوى دور التخطيط  .171وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ت

لفلسطينية االستراتيجي ومعيار الحكم واإلدارة كأحد أبعاد جودة األداء المؤسسي للجامعات ا

 %( وهي درجة كبيرة جدا. 77791بلغت نسبة الموافقة )  اذ
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( بين مستوى دور  .171وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  - ث

التخطيط االستراتيجي ومعيار النطاق المؤسسي كأحد أبعاد جودة األداء المؤسسي للجامعات 

 وهي درجة كبيرة جدا. %( 77720بلغت نسبة الموافقة ) اذ الفلسطينية 

( بين مستوى دور  .171وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  - ج

التخطيط االستراتيجي ومعيار الموارد المؤسساتية والخدمات كأحد أبعاد جودة األداء 

 %( وهي درجة كبيرة جدا.  ..727بلغت نسبة الموافقة )  اذالمؤسسي للجامعات الفلسطينية 

، درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بتطوير التعيم 9102ظاهر ،دراسة  -9

  االلكتروني في الجامعات الفلسطينية:
درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بتطوير التعيم هدفت الدراسة التعرف على 

ستبانة ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت اال االلكتروني في الجامعات الفلسطينية

 ( فرداً ، ومن اهم نتائج الدراسة :0.9كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

%( 297.2بلغت درجة ممارسة جامعة القدس المفتوحة للتخطيط االستراتيجي ) -أ

 بدرجة تقدير كبيرة.

( بين متوسط درجات العينة .171ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) -ب

 المسمى الوظيفي(. –سنوات الخدمة  –متغير )المؤهل العلمي تعزى ل

 %( بدرجة تقدير كيبرة.  22772بلغت درجة تطوير التعليم االلكتروني ) -ت

 كاليفورنيا لتأثير والية مجتمع كلية تخطيط لجان ، إدراك Ikuing  ،9112دراسة  -3

 المتحدة االمريكية : الواليات " االستراتيجي التخطيط عملية على المسؤولية تقاسم مدخل

 مجتمع والية كليات في االستراتيجي التخطيط لجنة تصورات توضيح إلى الدراسة هدفت

 وقد،  االستراتيجي التخطيط عملية على المسؤولية مشاركة نظام أثر يخص فيما كاليفورنيا

 من محاضر واستفاد مقننة، مقابالت بإجراء وقام الحالة، دراسة منهج الباحث استخدم

( 91من ) الدراسة مجتمع ويتكون للمشاركين، اإللكتروني والبريد والمذكرات االجتماعات

 طالب،( على وتحتوي كليات ومراكز تعليمية ، ثالث يمثلون عضواً من أعضاء اللجنة وهم

 جميع أعضاء ومدراء( واعتمد المجتمع، وممثلي الموظفين، وممثلي الكليات، إدارة وممثلي

 للدراسة، ومن اهم نتائج الدراسة :  اللجنة

 المشكالت، حل لعملية قوية آلية وجود في يسهم المسؤولية توسيع مبدأ اعتماد إن - أ

 للنجاح والتحضير والتفاهم الوحدة من جو وتحقيق االستراتيجية، الخطة تطوير وتفهم مطالب

 .المتسارعة التغيرات على والتغلب في المستقبل،

التخطيط  وعملية المسؤولية تقاسم لمصطلحات مشترك فهم وجود عدم أن تبين كما - ب

 .االستراتيجية الخطة إعداد لجنة أداء في يؤثر االستراتيجي

 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :

 التعرف على منهجية الدراسات السابقة واإلفادة منها في منهجية الدراسة الحالية. -0

 تحديد مجتمع البحث والعينة. -9

 وبناء أداة الدراسة الحالية.تحديد  -0
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 التعرف على الوسائل االحصائية وأسلوب تحليل النتائج. -2

 

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهج البحث واإلجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحث ، واختيار 

الوسائل اإلحصائية المعتمدة العينة ، وكيفية بناء األداة ، ووسائل التأكد من صدقها وثباتها ، و

 في التعامل مع البيانات ، وعلى النحو اآلتي :

 أوالً : منهج البحث 

اختار الباحث المنهج الوصفي ، ألنه يتالءم وطبيعة بحثه .إذ أن وصف المشكلة القائمة مثلما 

 هي عليه يساعد على اتخاذ الخطوات الالزمة لعالجها .

جمع البيانات وتبويبها ، بل يتضمن قدراً من تفسير وال يقتصر البحث الوصفي على 

والموازنة بين هذه البيانات ، وهذا يتطلب تصنيف البيانات وتحليلها تحليالً دقيقاً وصوالً إلى 

 ( .20، ص  9111تعميمات بشأن الظاهرة موضوع البحث ) عبد الحفيظ وناهي ، 

 ثانياً : مجتمع البحث  

قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من كلية التربية للعلوم  بهدف تحديد مجتمع البحث فقد

 تدريسي وتدريسية . 072االنسانية، وتكون مجتمع البحث من 

 ثالثاً: عينة البحث

تكون ممثلة لمجتمعها، وقد أن تحديد مجتمع البحث تم تحديد عينة البحث، وهي  جرىأن بعد 

(072اختيار مجتمع البحث ككل وبواقع ) جرى
 

( يبين توزيع 9تدريسي وتدريسية، جدول )

 العينة حسب متغيرات البحث:

 ( توزيع عينة البحث وبحسب النسبة المئوية 9جدول )

القسم 

 العلمي

 متغير الجنس

 

 

 

 

 

 متغير اللقب العلمي 

 

المجموع 

 الكلي

 

 

 

      

مدرس  اناث ذكور 

 مساعد
أستاذ  مدرس

 مساعد
 أستاذ 

عمادة 

 الكلية
01 2 . 7 0 0 02 

 92 2 01 01 2 02 02 الجغرافية

 00 2 .0 . 0 01 90 التاريخ

العلوم 

النفسية 

 والتربوية

0. 02 9 2 0. . 01 

اللغة 

 العربية
9. 02 9 07 02 2 29 

اللغة 

 اإلنكليزية
00 0. . . 02 9 97 

المجموع 

 الكلي
99 90 09 45 22 31 029 
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 رابعاً: أداة البحث:

بما أن البحث الحالي يهدف إلى تحديد مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في كلية التربية 

للعلوم اإلنسانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، وهذا يتطلب استبانة تكون أداةً 

ولعدم توافر استبانة لهذا الغرض، تتضمن جوانب وفقرات تكون أداةً للدراسة الحالية ، 

 لباحث قائمة بالجوانب والفقرات الالزمة لذلك، وفق اإلجراءات اآلتية: للبحث، أعّد ا

االطالع على بعض الدراسات والبحوث المحلية والعربية واالجنبية السابقة ذات الصلة  .0

بموضوع البحث، وضم قسم منها في الجزء الخاص بالدراسات السابقة )الفصل الثاني( في 

 الدراسة الحالية.

االدبيات المحلية والعربية واالجنبية التي تناولت موضوع التخطيط مراجعة عدد من  .9

 االستراتيجي.

االستبانة المفتوحة )السؤال المفتوح( التي وجهت إلى أعضاء هيئة التدريس، إذ طلب  .0

 منهم إعطاء الفقرات التي يرون أنها مناسبة لكل محور من المحاور الرئيسة. 

المتخصصين في مجال االدارة التربوية ومجال تواصل الباحث مع عدد من األساتذة و .2

 التعليم.

( فقرة .2ومن خالل هذا تمكن الباحث من تحديد الجوانب الرئيسة وعدد من الفقرات بلغت )

 ضمن خمسة محاور.

 

 خامساً : صدق األداة 

يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توافرها في أداة البحث ، وتكون األداة صادقة إذا 

حققت الغرض الذي أعّدت من اجله . واألداة الصادقة هي التي تستطيع قياس ما وضعت 

( ، وقد عرض الباحث فقرات االستبانة على عدد من  97، ص 0272لقياسه )عيسوي ,

وبعد ان حصل فقرة من فقرات االستمارة أو عدم صالحيتها،  المحكمين لمعرفة صالحية كل

فقرات ألنها لم  وحذفت ثالثالباحث على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعض الفقرات 

ووضع الباحث بعد كل  %(،21تحصل على نسبة الموافقة التي حددها الخبراء والبالغة )

 (.0عديل(، ملحق )فقرة ثالثة بدائل هي )تصلح، ال تصلح، بحاجة الى ت

 

 سادساً: ثبات األداة

االتساق يعني الثبات لغرض التحقق من ثبات أداة البحث الحالي، اعتمد الباحث اسلوب 

الداخلي للفقرات والذي يعتمد على إيجاد العالقة بين كل فقرة والفقرات األخرى ولجميع 

فقرات األداة، ونستعمل لهذا الغرض معادلة الفاكرونباخ ، وبناء على ما تقدم فأن معامل 

ة المقبولة في ( تعد نسبة مقبولة, إذ إن النسب 1720الثبات بطريقة الفاكرونباخ والتي بلغت )

وبذلك أصبحت (. ..0, ص0222( فما فوق  )عودة والخليلي, 1،71مثل هذه البحوث هي )
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( فقرة ضمن خمسة محاور رئيسة، وجدول 29الفقرات التي ستعتمد في االستبانة النهائية )

 ( يبين النسب المئوية لكل محور وعدد الفقرات:0)

 

 مئوية موزعة بحسب المحاور ( عدد فِقرات االستبانة ونسبتها ال3جدول )

 

 سابعاً: تطبيق األداة 

توزييع  وجرى قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة البحث في كلية التربية للعلوم االنسانية،

وبعد ذلك تم استرجاع  االستبانات من أفراد العينية بعيد أن ( استبانة على عينة البحث ، 072)

إعطيياء المسييتجيبين الوقييت الكييافي لدجابيية لمييدة أكثيير ميين أسييبوعين، وبلغييت نسييبة  جييرى

( اسيييتبانة صيييالحة للتحلييييل 070%( وهيييو ميييا مجموعيييه )2.7.0االسيييترجاع لالسيييتبانات )

( يوميياً لمجمييوع أفييراد 01االحصييائي ، علميياً بييأن مييدة التوزيييع واالسييترجاع اسييتمرت نحييو )

 العينة . 

خماسييياً إلجابية فقييرات االسيتبانة الييذي يطلييب فييه ميين المسييتجيبين  وقيد اعتمييد الباحيث مقياسيياً 

اختيار المستوى الذي يرونه مناسباً لدجابية، وهيذا الميدرج مكيون مين خمسية مسيتويات، وقيد 

 ( على التوالي.  0، 9، 0، .،2كممت هذه االختيارات بإعطاء األرقام )

 

 سابعاً : الوسائل اإلحصائية 

 ( الختبار صالحية الفقرات من استجابات المحكمين. Chi – squareمربع كاي ) -0

             

 معادلة ألفا كرونباخ استخدمت لحساب الثبات بمعنى االستقرار للمعايير واألداة ككل. -9

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحديد مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي . -0

 خالل االتي : تم تحديد محك الدراسة الحالية من -2

 نسبتها المئوية ارقام الفِقرات عدد الفِقرات المحاور ت

 0.7.7 7-0 7 الرؤية االستراتيجية 0

 0.7.7 02-2 7 الرسالة االستراتيجية 9

 9.702 .9-.0 00 األهداف االستراتيجية 0

 02712 00-.9 2 التحليل االستراتيجي 2

 90720 29-02 2 اإلجراءات االستراتيجية .

 %011  59 المجموع

 0729-0 المتوسط
0791-

9749 

9721-

3739 

3751-

5709 
5791-4 
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 الفصل الرابع

   -عرض النتائج ومناقشتها :

لتحقيق هدف البحث المتعلق بـ )مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي في كلية التربية للعلوم 

اإلنسانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس( استخرج الباحث الوسط الحسابي 

عن كل فقرة من كل محور، ثم استخرج واالنحراف المعياري لتقديرات افراد عينة البحث 

المعياري لكل محور، وأيضاً جرى استخراج الوسط الحسابي الوسط الحسابي واالنحراف 

( يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف 2واالنحراف المعياري للمحاور ككل، جدول )

 المعياري بشكل عام للمحاور ككل.

يبين معدل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى تطبيق التخطيط ( 5جدول )

 االستراتيجي لكل محور من المحاور 

 المحاور
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

 مرتفع 1772 07.7 اوالً : الرؤية االستراتيجية

 مرتفع .177 07.2 ثانياً: الرسالة االستراتيجية

 مرتفع 1779 0779 األهداف االستراتيجيةثالثاً: 

 مرتفع 1770 0770 رابعاً: التحليل االستراتيجي

 مرتفع 1779 0722 خامساً: اإلجراءات االستراتيجية

 مرتفع 1729 3721 المعدل العام

 

اما فيما يتعلق بمعرفة بمستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي لكل فقرة من فقرات المحاور 

 فكانت كاالتي:

( فقرات، وقد تباينت الفقرات في معدل الوسط 7: يتضمن )اوالً: الرؤية االستراتيجية

( حازت على اعلى معدل لمستوى 0، وان الفقرة تسلسل ) الحسابي واالنحراف المعياري

( وبمستوى 1720( وانحراف معياري )2700تطبيق الرؤية االستراتيجية بوسط حسابي )

( 0( على ادنى مستوى للتطبيق بوسط حسابي )7وحازت الفقرة تسلسل ) )مرتفع جداً(،

 (:.( وبمستوى )متوسط( ، حسب جدول )1720وانحراف معياري )

 

 

 

 

 

 

 التقدير
درجة قليلة 

 جدا
 درجة قليلة

درجة 

 متوسطة
 درجة كبيرة

درجة كبيرة 

 جدا
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( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور التخطيط االستراتيجي 4جدول )

 مرتبة تنازلياً بحسب الوسط الحسابي

 ( ما يأتي :4يتضح من جدول )

( 07.7بلغ مستوى تطبيق محور الرؤية االستراتيجية )مرتفع( وحاز على وسط حسابي )

  -تعزى هذه النتيجة الى:وقد ( حسب تقديرات عينة البحث 1772وانحراف معياري )

فاعلية كلية التربية للعوم اإلنسانية في نشر رؤيتها من خالل عدد من الوسائل ومنها استعمال 

شبكة االنترنت ونجاح موقع الكلية االلكتروني لنشر الرؤية االستراتيجية للمجتمع الخارجي 

كترونية والتقنيات الحديثة والداخلي فضالً عن اهتمام القيادة اإلدارية بتوظيف البرامج االل

النجاز االعمال المختلفة داخل الكلية ، وتحرص القيادة اإلدارية في كلية التربية للعلوم 

اإلنسانية على استعمال انجع األساليب اإلدارية الحديثة لتطوير نوعية وجودة العمل اإلداري 

  وتحقيق الرؤية االستراتيجية ضمن التوقيتات الزمنية المخطط لها.

( فقرات، وقد تباينت الفقرات في معدل الوسط 7: يتضمن )ثانياً: الرسالة االستراتيجية

( حازتا على اعلى معدل 2-2، وان الفقرتين تسلسل ) الحسابي واالنحراف المعياري

( 1720( وانحراف معياري )27.1لمستوى تطبيق الرسالة االستراتيجية بوسط حسابي )

( وبمستوى 2( للفقرة )1727( وانحراف معياري )2709( ، ووسط حسابي )2للفقرة )

بوسط حسابي ( على ادنى مستوى للتطبيق 02وحازت الفقرة تسلسل ) )مرتفع جداً( ،

 (:.( وبمستوى )متوسط( ، حسب جدول )1729( وانحراف معياري )0700)

 االستراتيجيةاوالً / الرؤية  ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

0.  
 1720 2700 .تعلن الكلية رؤيتها للمجتمع الداخلي والخارجي

مرتفع 

 جدا

تمتلك الكلية رؤية استراتيجية واضحة ومحددة   .9

 .للطموح المستقبلي
2 1727 

 مرتفع

 مرتفع 0719 07.0 . تسعى الكلية إلى تحسين عالقتها مع البيئة الخارجية  .0

تسعى الكلية إلى توظيف التقنية الحديثة للوصول إلى   .2

 . الرقي الحضاري
07.1 1729 

 مرتفع

 متوسط 1722 0701 . رؤية الكلية محددة بتوقيتات زمنية مناسبة لتحقيقها  ..

رؤية الكلية قابلة للقياس بمقدار التقدم الذي تحرزه   ..

 . الكلية

 متوسط 1722 0799

الكلية عملية التغيير اإلداري نحو الوضع  تقود رؤية  .7

 المأمول لها.

 متوسط 1720 0

 مرتفع 1725 3742 المعدل العام
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 ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات المحور التقني مرتبة تنازلياً 2جدول )  

 ( ما يأتي:2يتضح من جدول )

( 07.2بلغ مستوى تطبيق محور الرسالة االستراتيجية )مرتفع( وحاز على وسط حسابي )

  -تعزى هذه النتيجة الى:وقد ( حسب تقديرات عينة البحث .177وانحراف معياري )

ايمان القيادة اإلدارية بكلية التربية للعلوم اإلنسانية بأهمية تطوير أداء العاملين من خالل 

راتيجية لجميع العاملين، وتشكيل لجان بشكل دوري إلتاحة الفرصة وضوح الرسالة االست

لجميع العاملين للمشاركة في صياغة الرسالة االستراتيجية وتحديد الموارد المادية والبشرية 

بما يتوافق مع رسالة الكلية ، فضالً عن اعتماد كلية التربية للعلوم اإلنسانية معايير عالمية 

 ومعايير محلية )معايير تقييم األداء المؤسسي(. ( CAEP Standardsوهي )

( فقرة، وقد تباينت الفقرات في معدل الوسط 00: يتضمن )ثالثاً: االهداف االستراتيجية 

( حازت على اعلى معدل 07-.0-.0، وان الفقرات تسلسل ) الحسابي واالنحراف المعياري

( 1727وانحراف معياري )( 2720لمستوى تطبيق الرسالة االستراتيجية بوسط حسابي )

( ، ووسط .0( للفقرة )1720( وانحراف معياري )2709( ، ووسط حسابي ).0للفقرة )

وحازت  ( وبمستوى )مرتفع جداً( ،07( للفقرة )1722( وانحراف معياري )2791حسابي )

 ثانياً / الرسالة االستراتيجية  ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

رسالتها إلى جميع تسعى الكلية الى وصول   -0

 .منتسبيها لغرض رفع كفاءة األداء
 مرتفع جدا 1720 27.1

تتضمن رسالة الكلية قيمها ومعتقداتها وماهية   -9

 عملها وأهم ما يميزها .
 مرتفع جدا 1727 2709

رسالة الكلية تسمح باستثمار الفرص الجديدة   -0

 . لتطوير الرصيد المعرفي
 مرتفع 1727 0771

الكلية بشكل متوازن بما يتوافق مع تُعد رسالة   -2

 .اإلمكانات والموارد المتوفرة
 مرتفع .071 ..07

رسالة الكلية محددة باألطر والحدود التي يتميز من   -.

 . خاللها األفراد باإلبداع والتميز
 متوسط 1722 0701

رسالة الكلية هي اإلطار المميز لها عن باقي   -.

 . الكليات المنافسة
 متوسط 1722 .070

رسالة الكلية تعد مخرجات متخصصة وفقا لمعايير   -7

 . أكاديمية وعالمية
 متوسط 1729 0700

 مرتفع 1722 3729 المعدل العام
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( وانحراف معياري 0( على ادنى مستوى للتطبيق بوسط حسابي ).9الفقرة تسلسل )

 (:7)متوسط( ، حسب جدول ) ( وبمستوى.172)

 

 

( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور األهداف االستراتيجية 2جدول )

 مرتبة تنازلياً 

 

 

 ( ما يأتي:2من جدول )يتضح 

( 0779بلغ مستوى تطبيق محور االهداف االستراتيجية )مرتفع( وحاز على وسط حسابي )

  -تعزى هذه النتيجة الى:وقد ( حسب تقديرات عينة البحث 1779وانحراف معياري )

وفق رؤية ورسالة الكلية انعكس بشكل إيجابي على على  صياغة االهداف االستراتيجية 

نوعية وجودة األهداف االستراتيجية للكلية فضالً عن ارتباط األهداف بالنتائج المتوقعة ، 

وتعمل الكلية على استغالل كافة الوسائل لدعالن عن أهدافها من خالل الموقع االلكتروني 

هداف والعمل على تحقيقها ، وتستثمر وإقامة الندوات وورش العمل للتعريف بأهمية األ

 ثالثاً / األهداف االستراتيجية ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

 مرتفع جدا 1727 2720 . تمتلك الكلية أهدافاً بعيدة المدى تسعى لتحقيقها  -0

 مرتفع جدا 1720 2709 .تشتق األهداف من رؤية ورسالة الكلية   -9

 مرتفع جدا 1722 2791 . أهداف الكلية قابلة للمالحظة والقياس  -0

اهداف الكلية محفزة لقدرات ومهارات العاملين من   -2

 .أجل التطوير وتحسين مستوى األداء
 مرتفع 1729 0720

جميع األطراف يشارك في صياغة أهداف الكلية   -.

 المسؤولة عن تحقيقها .
0721 1721 

 مرتفع

تسعى الكلية الى تحقيق اهدافها في ضوء االمكانات   -.

 . المتاحة
 مرتفع 1729 ..07

 مرتفع 0719 07.1 .تعلن الكلية عن أهدافها لجميع منتسبيها  -7

 مرتفع 0710 07.9 . تشجع اهداف الكلية البحث العلمي واالستقالل الفكري  -2

 متوسط .172 .070 . أهداف الكلية واضحة ومفهومة لدى جميع منتسبيها  -2

 متوسط 1722 0797 . تلتزم الكلية بالجداول الزمنية لتحقيق أهدافها  -01

تتميز أهداف الكلية بالمرونة والقدرة على التكيف مع   -00

 .المتغيرات غير المتوقعة
 متوسط .172 0

 مرتفع 1729 3729 المعدل العام
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القيادة اإلدارية العليا في الكلية الجانب العلمي لتطوير األهداف االستراتيجية وذلك من خالل 

اجراء دراسات للتعرف على آراء العاملين والجهات والمستفيدة بنوعية األهداف ومدى 

المدة الزمنية التي تتطلبها تحقيق  إمكانية تحقيقها وفق اإلمكانات المتاحة مع االخذ باالعتبار

 تلك األهداف. 

( فقرات، وقد تباينت الفقرات في معدل الوسط 2: يتضمن )رابعاً: التحليل االستراتيجي

( حازتا على اعلى معدل 97-.9، وان الفقرتين تسلسل ) الحسابي واالنحراف المعياري

( 1720نحراف معياري )( وا2729لمستوى تطبيق التحليل االستراتيجي بوسط حسابي )

( وبمستوى 97( للفقرة )1729( وانحراف معياري )2771( ، ووسط حسابي ).9للفقرة )

( على ادنى مستوى للتطبيق بوسط حسابي 00وحازت الفقرة تسلسل ) )مرتفع جداً( ،

 (:2( وبمستوى )منخفض( ، حسب جدول )0710( وانحراف معياري )9722)

واالنحراف المعياري لفقرات محور التحليل االستراتيجي ( يبين الوسط الحسابي 9جدول )

 مرتبة تنازلياً 

 ( ما يأتي:9يتضح من جدول )

( 0770بلغ مستوى تطبيق محور التحليل االستراتيجي )مرتفع( وحاز على وسط حسابي )

  -تعزى هذه النتيجة الى:وقد ( حسب تقديرات عينة البحث 1770وانحراف معياري )

الوسط  رابعاً / التحليل االستراتيجي ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

تقوم الكلية بتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة   -0

 . ونقاط الضعف
2729 1720 

مرتفع 

 جدا

البيئة الخارجية لتحديد الفرص تقوم الكلية بتحليل   -9

 . والتهديدات المتوقعة
2771 1729 

مرتفع 

 جدا

تتابع الكلية آخر التطورات التقنية والعلمية   -0

 والمعرفية التي تعكس الطموحات المستقبلية لها .
2701 1727 

 مرتفع

تسعى الكلية الى استثمار نقاط القوة والتقليل من   -2

 . نقاط الضعف
07.0 1729 

 مرتفع

تسعى الكلية الى استثمار الفرص المتاحة والتقليل   -.

 .من اثر التهديدات المتوقعة
07.2 1722 

 مرتفع

تعمل الكلية على تفعيل العالقات بينها وبين البيئة   -.

 الخارجية.
070. 0711 

 متوسط

تمتلك الكلية مصفوفة إلدارة المخاطر للتحكم   -7

 بالمخاطر والتقليل من آثارها.
0712 1722 

 متوسط

 SWOTيشارك منتسبي الكلية في لجنة تحليل   -2

 بشكل دوري.
9722 0710 

 منخفض

 مرتفع 1723 3720 المعدل العام
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للتعرف على متغيرات البيئة الداخلية  (SWOTاجراء كلية التربية للعلوم اإلنسانية تحليل )

والخارجية ومدى تأثر الكلية بتلك المتغيرات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة 

ر التهديدات المتوقعة والتهديدات المتوقعة مما سمح للكلية باستثمار نقاط القوة والحد من اث

واستثمار الفرص المتاحة ومعالجة نقاط الضعف ضمن البيئة الداخلية ، فضالً عن تصميم 

الكلية لمصفوفة إدارة المخاطر لتوقع المخاطر التي من الممكن ان تواجهها وذلك للعمل على 

 تجنبها او التقليل من اثرها . 

فقرات، وقد تباينت الفقرات في معدل الوسط ( 2: يتضمن )خامساً: اإلجراءات االستراتيجية

( حازتا على اعلى معدل .0-92، وان الفقرتين تسلسل ) الحسابي واالنحراف المعياري

( 1721( وانحراف معياري )..27لمستوى تطبيق االجراءات االستراتيجية بوسط حسابي )

( وبمستوى .0( للفقرة )1722( وانحراف معياري )2701( ، ووسط حسابي )02للفقرة )

( على ادنى مستوى للتطبيق بوسط حسابي 29وحازت الفقرة تسلسل ) )مرتفع جداً( ،

 (:2( وبمستوى )متوسط( ، حسب جدول )0712( وانحراف معياري )0797)

( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور اإلجراءات 9جدول )

 االستراتيجية مرتبة تنازلياً 

الوسط  اإلجراءات االستراتيجيةخامساً /  ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

0-  
 1721 ..27 توثق الكلية اجراءاتها ورقياً والكترونياً 

مرتفع 

 جدا

يتم مراجعة اإلجراءات واآلليات من قبل جهة   -9

 متخصصة لتحديثها
2701 1722 

مرتفع 

 جدا

تمتلك الكلية معايير لقياس اداء كل عنصر من   -0

 . عناصر الخطة اإلستراتيجية
 مرتفع 1720 2702

تطبق الكلية معايير ومؤشرات أداء واضحة   -2

 .وموضوعية للحكم على خطتها
 مرتفع 1729 2

تمتلك الكلية إجراءات عمل موثقة وواضحة وفعالة   -.

 لتحقيق أهدافها
 مرتفع 1720 0721

يشارك جميع العاملين في إعداد الخطة التنفيذية   -.

 .للكلية
 مرتفع .172 0772

تعمل الكلية على توعية وتثقيف للموظفين بإجراءات   -7

 العمل
 مرتفع 1722 0722

 متوسط 0710 0701 .تلتزم الكلية بالتوقيت الزمني إلنجاز اجراءاتها  -2

تمتلك الكلية بدائل إستراتيجية مناسبة تتناسب مع   -2

 .التغيرات غير المتوقعة
 متوسط 0712 0797

 مرتفع 1729 3795 المعدل العام
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 ( ما يأتي:9يتضح من جدول )

بلغ مستوى تطبيق محور اإلجراءات االستراتيجية )مرتفع( وحاز على وسط حسابي 

تعزى هذه النتيجة وقد ( حسب تقديرات عينة البحث 1779( وانحراف معياري )0722)

  -الى:

رونية لتنفيذ اعمالها ومنها اعتماد كلية التربية للعلوم اإلنسانية على عدد من البرامج االلكت

برنامج االرشفة االلكترونية ، فضالً عن متابعة مجلس الجامعة ومجلس الكلية لكافة 

اإلجراءات للتعرف على جوانب القوة والضعف ووضع آليات مناسبة لتطوير إجراءات 

ة التي تتمثل بـ اجعة مكونات منظومة العمل الرئيسالعمل داخل الكلية من خالل مر

المخرجات( ، وتعتمد الكلية على مؤشرات أداء وفق معايير الجودة  –العمليات  –دخالت )الم

الشاملة المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وتستثمر الكلية الموارد البشرية 

بشكل فعال لتنفيذ خطتها والعمل على تطوير الموارد البشرية والمادية لمواجهة التغيرات 

 ة مستقبالً . المتوقع

 

 االستنتاجات :

علييى شييهادات  حاصييالً  اً متخصصيي اً ادارييي اً تمتلييك كلييية التربييية للعلييوم اإلنسييانية كييادر -0

جامعييية عليييا سيياعد فييي صييياغة رؤييية ورسييالة الكلييية بمييا يتوافييق مييع حجييم الكلييية وإمكاناتهييا 

 المتاحة.

االنسيانية انعكيس بشيكل  التخطيط السليم من قبل القييادات العلييا فيي كليية التربيية للعليوم -9

 إيجابي لتوظيف بعض البرامج والتقنيات االلكترونية.

اسييتعمال كلييية التربييية للعلييوم اإلنسييانية ألسيياليب إدارييية حديثيية تعتمييد الجييودة والنوعييية  -0

 إلنجاز اعمالها.

تحديث موقع الكلية االلكتروني على شبكة االنترنت أتاح الفرصة لعرض رؤية ورسيالة  -2

ورييية واإلنجييازات ة للمجتمييع الييداخلي والخييارجي ، فضييالً عيين النشيياطات الدواهييداف الكلييي

 عرضها ضمن الموقع االلكتروني بشكل مستمر.  العلمية التي يجري

الدراسات التقويمية التي أجرتها الكلية مين جهية واجرتهيا وزارة التعلييم العيالي للكلييات  -.

وتغييير إجيراءات العميل وآلياتيه  ككل من جهة أخرى انعكس اثرها بشكل إيجابي على تطيوير

 داخل الكلية.

المنافسيية بييين كلييية التربييية للعلييوم اإلنسييانية والكليييات المحلييية األخييرى انعكييس بشييكل  -.

 مع كليات أخرى. عمال لتحقيق مراتب متقدمة موازنةإيجابي على انجاز اال

عجيييز الموازنييية الحكوميييية انعكيييس بشيييكل سيييلبي عليييى التوظييييف األمثيييل لتكنولوجييييا  -7

المعلومات لتطبيق اإلدارة االلكترونية ، فضالً عين ضيعف تطيوير الميوارد البشيرية مميا أدى 

تدريسيييين( وميين تلييك االعمييال  –الييى حصيير بعييض االعمييال بعينيية ميين المنتسييبين )مييوظفين 

 (.SWOTاجراء تحليل )

ضعف االستقرار األمني والسياسي داخل العراق انعكس بشكل سلبي عليى منافسية كليية  -2

 ية للعلوم االنسانية لكليات إقليمية وعالمية.الترب
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 التوصيات :

في تكيف المؤسسة التعليمية مع  ط االستراتيجي كأسلوب اداري يسهمتفعيل التخطي -0

 بيئتها الداخلية والخارجية.

نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين افراد المؤسسة الجامعية من خالل الندوات  -9

والمواقع االلكترونية وإقامة الندوات وورش العمل للتعريف بأهمية والملصقات التعريفية 

 التخطيط االستراتيجي.

اجراء مراجعة دورية سنوية للخطة االستراتيجية والتأكد من مدى تحقيق اهداف الخطة  -0

 باستعمال نماذج متابعة تحدد االنحرافات ومستواها وسبل معالجتها.

وفق متغيرات البيئة  على اعداد الخطة التنفيذية االهتمام بالبدائل االستراتيجية عند -2

 الداخلية والخارجية للكلية .

االستعانة بخبراء من خارج الكلية ألجراء عملية تقييم ألداء الكلية عند تنفيذ الخطة  -.

 االستراتيجية.

وذلك  المختلفة العمل مجاالت يتضمن ومعلن، وموثق، واضح، سياسات دليل وضع -.

 وسياساتها.الكلية  لتوجهات موحدة رؤية وفق على األعمال تنفيذ لضمان توحيد

وضع آلية عمل داخل األقسام العلمية والشعب اإلدارية لتنفيذ بنود الخطة االستراتيجية  -7

 والتعرف على كيفية تقييمها.

منح صالحية لكلية التربية للعلوم االنسانية لتطوير وتغيير القوانين والتعليمات الخاصة  -2

 إلدارية المختلفة.باإلجراءات ا

العمل على إحداث تكامل في قو اعد البيانات بحيث تغطي جميع أنشطة الجامعة  -2

 وتوثقها، من أجل دعم اتخاذ القرار بطريقة فاعلة من قبل القيادات اإلدارية العليا.    

توعية المجتمع المحلي للكلية بأهمية التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع وافراده  -01

 كلية التربية للعلوم االنسانية.وبين 

 اعتماد نتائج البحوث والدراسات التي تبحث في مجال التخطيط االستراتيجي. -00

 

 المقترحات :

إجراء دراسات موازنة بين كلية التربية للعلوم االنسانية وغيرها من الكليات المحلية او  -0

 العربية حول مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي.

 التخطيط االستراتيجي في تطوير أداء الجامعات العراقية . اثر ةاجراء دراسة لمعرف -9

 

 المصادر

التخـصص الـجامعي وعـالقته باألداء الوظيفي لموظفي ، 9101توما ، فائزة كوركيس،  .0
 كلية التربية للبنات. –، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد رئاسة جامعة بغداد 

، التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي  دور، 9100الدجني ، علي اياد ،  .9

 كلية التربية. –رسالة ماجستير ، جامعة دمشق 
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، معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة ديالى، 9109الشمري، وسام عماد ، .0

 رسالة ماجستير، كلية التربية األساسية، جامعة ديالى.

ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته درجة ، .910ظاهر ، رائد عبد الرحمن ،  .2
 –، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية  بتطوير التعيم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية

 غزة. –كلية التربية 

، التعليم العالي والتنمية 9100العاني، طارق علي جاسم، والنعيمي، صالح عبد القادر،  ..
مكتب اليونسكو للعراق، بحث منشور، الموقع  ،اآلفاق(-التحديات-في العراق )الواقع

 /.http://mohesr.gov.iqااللكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

طرق البحث العلمي ،  9111عبد الحفيظ، إخالص محمد وناهي ، مصطفى حسين ، ..
 ، مركز الكتاب للنشر ،والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

 مصر، القاهرة. 

متطلبات ادارة الجودة الشاملة في كليتي التربية ، 9112علوش ، جليل ابراهيم ،  .7
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية  والتربية االساسية الجامعة المستنصرية

 االساسية ، الجامعة المستنصرية. 

للباحثين في التربية االحصاء (، 0222عودة، أحمد سليمان والخليلي، خليل يوسف ) .2
 االردن. -، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان والعلوم النفسية

، القاهرة القياس والتجريب في التربية وعلم النفس، 0272عيسوي ، عبدالرحمن محمد ، .2

 ، دار النهضة العربية .

،  التخطيط التعليمي  أسسه وأساليبه ومشكالته( ، .022فهمي ، محمد سيف الدين ) .01

 بة االنجلو المصرية ، مصر ـ القاهرة .مكت

، معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة ام 9109الكلثم  والبدارنة، حمد وحازم،  .00
، بحث منشور في المجلة العربية لضمان القرى من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

 . 01جودة التعليم الجامعي ، المجلد الخامس ،العدد

، دار صفا للنشر 0، طاالدارة الحديثة لمنظمة التعليم العالي، 9100لفتة، جواد كاظم، .09

 والتوزيع، عمان، االردن. 

 ،المؤسسي واألداء االستراتيجي التخطيط ،( .911صالح ) والخطيب، فريد نصيرات، .00

 اإلدارية. العلوم دراسات اليرموك، أبحاث األردنية، األدوية صناعة قطاع تحليلية دراسة

14. Chang, J. (2008). The world comes to the academy. Education 

Review. 

15. Federation union report,( 1997) the best practice in strategic 

planning based on customers. 

16. Fred, M. (2008). Strategic planning for Higher Education in 

Developing countries: challenges and lessons. Planning for Higher 

Education. 
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