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Abstract 

The study aimed to determine the relationship between the level of strategic 
planning and the level of knowledge management in the Palestinian universities 
in the governorates of Gaza from the point of view of the faculty members in 
them. To achieve this, the researcher used the descriptive analytical method. Two 
questionnaires were applied to a sample of (100) faculty members from four 
universities: (Islamic University, Al-Azhar University, Al-Aqsa University, and 
Palestine University (. The results showed that the degree of the sample members’ 
appreciation of the level of strategic planning practice in Palestinian universities 
was medium at a relative weight of (65.98%), and that the degree of their 
appreciation of the level of knowledge management in Palestinian universities 
was medium at a relative weight of (66.37%). There is a statistically significant 
relationship between the level of strategic planning in Palestinian universities and 
the level of knowledge management in them, and it is a direct relationship with 
the correlation coefficient (0.789). 
The study recommended the need to transform Palestinian universities into 
incubators for the knowledge industries project, especially information 
technology industries, and to build a knowledge management team in universities 
that works to study their capabilities, and accordingly draws up the necessary 
strategies.    
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 ملخص:
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 أنأظهيا  النتيا   (  وقد جامعة فلسطين  جامعة األقصع  جامعة األزها  اليامعة اإلسالميةجامعا  ه :  

 عنيد ةمتوسطكانت  اليامعا  الفلسطينية ف االستااتيي   ممارسة التخطي مستوى  درجة تقديا أفااد العينة

 كانيت اليامعيا  الفلسيطينية في المعافية إدارة  ن درجية تقيدياهل لمسيتوىأ (  %65.98    نسيث  وزن

التخطيي  االسيتااتيي   مسيتوى بيين إاصيا يا دالية عالقية توجيد (  وأني %66.37  ة عند وزن نسث  متوسط

.  (0.789   االرتثيا  معامي وه  عالقية  اديية ب فيها  إدارة المعافة مستوى وبين ف  اليامعا  الفلسطينية

 وخاصية المعافية صيناعا  لمشياو  ااضينا  إليع الفلسطينية اليامعا  تحوي ضاورة وأوصت الدراسة ب

 وبناء  إم انياتها دراسة علع يعم  اليامعا  ف  المعافة إلدارة فاي  بناءو  المعلوما  ايت نولوج صناعا 
 الالزمة. االستااتيييا  باسل يقول للا لعع

 كلمات مفتاحية: التخطيط االستراتيجي، إدارة المعرفة، الجامعات الفلسطينية
 

 

 مقدمة:

ميي  تقتضيي  مواجهيية التحييديا  والتاييياا  السييايعة فيي  بيئيية األعمييا  وجييود توجيي  جديييد للع

التاياا . وتعد المعافة وتطثيقاتها من أبياز تحيديا  القيان الحيال  يستييب ويواكب تلا التحديا  و

استخدامها إل تسعع منظما  األعما  إلع تحديد المعلوما  لا  القيمة والتقا ها و –القان الاقم   –

 ف  العمليا .

هيه   تنظييل عليع المسيتما والعمي    اليوميية اياتنيا في  المعلوميا  من الها   وال ل الضخل التدف  إن

 المعلوميا   هيه  مين مم نية منفعية ألقصيع الوصيو  ومحاولية التلف  من عليها والمحافظة الثيانا 

 مين يعان  زا  ال المصطلح هها نأ إال   المعافة بإدارة يعاف أصثح جديد مصطلح إلع ظهور أدى

 ايد عليع بها العاملين وكهلا المؤسسا  علع القا مين من العديد لدى بعيد اد والااابة إلع الاموض

 .سواء

( هي  التي  تضيمن لمنظميا  الييول تولييد  Knowledge Managementفيإدارة المعافية     

داريية الادييدة وتشييي  اإلبيدا  وزييادة المعافة وتوزيعها وتطثيقها للمسياعدة في  اتخيال القياارا  اإل

القدرة التنافسية وتحقي  األهداف اإلستااتييية لهه  المنظما  وزيادة قيمتهيا واالرتقياء بادا هيا. فلييس 

ك  المعلوما  تمث  معافية ولييس كي  المعيارف لا  قيمية   مميا ينثاي  عليع اإلدارة التقيا  المعافية 

 .(66: 2010  الفارس  ا  المنظمة.المفيدة واستخدامها ف  نشا ا  وعملي

 نياح علع الفعا  األثا لا  الحديثة األف ار أهل من المعاصا عالمنا ف  المعافة إدارة تعد و

 علع تؤسس المعافة ألن إدارة الف اي  الما  رأس مفهول من انطالقا التابوية  األعما  والمؤسسا 

 وبااءا  تااخيص من تشمل  ما ب   معافة من لديها ما باستاال  ملزمة أن المؤسسا  مفادها ف اة

 لمعافية إدارة ا ظهيور اعتثار ويم ن والمستهل ين في  تعم  الهي بالميا  ومعلوما  خاصة اختاا 

   واإلدارة اإلستااتييية. الشاملة إدارة اليودة لتطور  ثيعيا تطورا  

 في  " المعافة إدارة " ةأهمي ابويالت الف ا ادا وقي لالتعلي اقضاي ف  الثااثون أدرك لقدوعلع للا ف

 أفضي  بعوا يد أهيدافها  وتحقيي العيال  لالتعليي مؤسسيا  بياداء واالرتقياء التعليميية ةالعمليي ةسوي رف 

 الثقياء ضياورا  مين ضياورة غيدا عافيةلما إدارة مثياد   بتطثيي االلتيزال أن بي  أقي   فوت يالي

 .( 2: 2008  معايعة   .وسمعة اناكي العال  لالتعلي سسا لمؤ

 الشياكا  إايدى قاميت عنيدما التسيعينا   بدايية في  إدارة المعافية مثيدأ ظهيور تيليع و

 خثياا  مين الشياملة االسيتفادة بهيدف والت نولوجيية المالية مصادرها األماي ية باستثمار االستشارية

 خيال  مين لاتهيا  المؤسسية ومعيارف ومهيارا  وخثاا  ف  المؤسسة  العاملين ومهارا  ومعارف

 في  الشياكة نيياح وعنيد وم ان  وقت ك  ف  لليمي  لت ون متوفاة اآلل  الحاسب تطثيقا  تخدالاس

 معارف وأصثحت األعما   منظما  ف  بصورة سايعة إدارة المعافة مثدأ انتشا النظال هها تطثي 

 يالتطيو اسيتثمارها يييب التي  اليديدة والثياوة األصو  من ومهاراتهل وخثااتهل والمنظمة العاملين

 التي  الا يسية العوامي  مين كميا أصيثحت التنافس   وضعها وتحسين المنظما  أداء ثل ومن العاملين

 (15: 2007   العتيث   .اإلدارة نياح بها يقاس
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 أساسي  بشي   يهيتل أن يييب المعافي  التمييز إليع يتطلي  ميتمي  أي  فيإن سيث   ميا عليع وتاسيسيا  

 تتضمن الت  النشا ا  من سلسلة بتنفيه تقول  المؤسسا هه  ألن العال   التعليل بمؤسسا 

أو  كي  عمليية تمث  الت   ."المعافة إدارة " مصطلح عليها يطل  بما وتوظيفها ونشاها المعافة توليد

 دعيل أج  من كانت أينما المعافة استخدال أو تثاد  أو تحصي  أو اكتساب أو خل  دانها من ممارسة

 (6: 2007الوهاب  دعثؤسسا .  الم ف  واألداء التعليل

ف العايضية واألهيدا للمنشياة من نااية أخاى يهتل التخطي  االستااتيي  بتحدييد المسيتقث  األساسي  

وهيو األسيلوب اليهي تختيار   (Strategy   اإلسيتااتييية  ويتااب  م  مفهيول الت  تسعع إلع تحقيقها

 ( 120: 2000  السلم    اإلدارة لالستفادة من الموارد المتااة لها وتحقي  أفض  النتا  

نقيا   وهو يعثا عن فهل واقع  لما يدور ف  الثيئة الداخلية للمنظمة   ومحاولية التعياف عليع

والمخيا ا    وفهيل بيئية المنظمية الخارجيية ومحاولية التعياف عليع الفيا القوة ونقا  الضيعف فيهيا

ميموعية مين الثيدا    اغة  بصيين استشيااف المسيتقث   واإلعيداد لي   مما يم ين ميالت  تنطوي عليها

وظياوف أفضي  تسياهل في  تسيهي   الت  تقود المنظمة لتحقي  أهيدافها   وتيوفيا دياو  اإلستااتييية

 تحقي  هه  األهداف .

وتؤكد الشواهد الواقعية للعديد من المنظما  أن األما لل يعد قاصاا علع مااعاة اإلم انييا  

حق  ال فاءة ف  األداء والفعاليية في  تحقيي  النتيا    وإنميا الداخلية والمؤثاا  الخارجية القا مة ل   تت

  ع اتياها  عناصيا الثيئية الخارجييةيقتض  األما أن يتوفا لدى المنظمة أدواتها المهنية للتعاف عل

دأة إلايداثها  أو تايييا خصا صيها  أو تاثياهيا مين   ب  والمثاةواست شاف مؤداا  األاداث المتوقع

لدى المنظمة القدرة علع توظيف تليا االتياهيا  واألايداث واسيتثمارها بميا    وأن يتوفا أيضاجانب

 (12: 2002يحق  رسالتها ويخدل أهدافها من جانب آخا.  الماس   وآخاون  

ا  فيها وتشييعهل والعاملين القادة اتياها  تحديد ف  لليامعة التخطي  االستااتيي  دور ألهمية ونظا 

 التخطي  االسيتااتيي  وإدارة بعدي الثاام يتناو  فسوف وإدارتها فةالمعا إنتاج ف  المساهمة علع

 اليامعيا  الفلسيطينية  في  التخطي  االسيتااتيي   بين العالقة  ثيعة علع للوقوف بالدارسة المعافة

 :هو ر يسا تساؤال يثيا الثحم هها فان هنا  ومن وإدارة المعافة  

منن وجهنة نظنر الجامعات الفلسطينية  فيارة المعرفة وعالقته بإدالتخطيط االستراتيجي  مستوى ما

 ؟ أعضاء هيئة التدريس فيها

 :التالية الفرعية التساؤالت السابق الرئيس السؤال هذا من ويتفرع

من وجهة نظا  اليامعا  الفلسطينية التخطي  االستااتيي  ف  مستوىل الدرجا  التقدياية ما  -١

 ؟فيهاأعضاء هيئة التدريس 

من وجهة نظا أعضاء  اليامعا  الفلسطينية ف  المعافة إدارة مستوىدرجا  التقدياية لال ما - ٢

 ؟فيهاهيئة التدريس 

 وإدارةاالستااتيي  التخطي   مستوىدرجت  التقديا ل بين إاصا ية داللة لا  عالقة توجد ه  - ٣

 الفلسطينية؟اليامعا   ف  المعافة

 :الدارسة أهداف
 اليامعا  الفلسطينية  التخطي  االستااتيي  ف  مستوىل لتقديايةالدرجا  ا التعاف إلع  -١

 اليامعا  الفلسطينية  ف  المعافة مستوى إدارةل الدرجا  التقدياية التعاف إلع  -٢

اليامعيا   في  إدارة المعافية ومسيتوىاالسيتااتيي  التخطيي   مسيتوى بيين العالقية تحدييد - ٣

 .الفلسطينية

 :الدراسة أهمية

 إل  اإلدارة مييدان ف  والحديثة المهمة الموضوعا  من تعد أنها ف  الحالية الدراسة هميةأ ت من  -١

  ف  الوقت اليهي تتيي  اليامعيا  ةالمعاف وإدارة التخطي  االستااتيي   هما اديثين مفهومين تتناو 

 .نحوهما بخطا  سايعة.

 في االسيتااتيي  التخطيي   بيين العالقية لطثيعية فهيل إليع التوصي  في  الدراسية هيه  تسيهل قيد - ٢

 .المعافة إدارة اليامعا  الفلسطينية وبين
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 النهيوض ديانها ميناسيتااتيييا   بوضي العيال  مييا  التعلييل  ف  الدراسة المهتمين هه  تفيد قد  -٣

 .المعافة إنتاج ف  تساهل اتعالفلسطينية بواق  التخطي  االستااتيي  ف  اليامعا  

 :الدراسة حدود

 :التالية بالحدود الدراسة تتحدد

في  اليامعيا  مسيتوى إدارة عالقتي  بوالتخطيي  االسيتااتيي   مسيتوىإليع التعياف  :الموضنوع حند

  .الفلسطينية

جامعية   جامعية األزهيا  اإلسيالمية  اليامعيةاليامعا  الفلسطينية بمحافظا  غزة.  :المؤسسي الحد

  فلسطين(جامعة   األقصع

 غزة ةمحافظ :المكاني الحد

 2019/2020الدراس   للعال ثان ال س االدر الفص  ف  الدراسة إجااء تل :زمنيال الحد

 .المهكورة آنفا   األرب  اليامعا  ف  التدريس هيئة أعضاءعينة عشوا ية من / البشري الحد

 مصطلحات الدراسة:

 آفييا  يستشيياف نظييام  ميينه  " بانيي :( 1993يعافيي   زاهييا  التخطننيط االسننتراتيجي: -1

 المتااية اإلم انيا  بتشيخيص لمواجهتهيا ويسيتعد  والمم نية ابوية والمحتملةالت المستقثليا 

 ومتابعية  تنفييهها بشيان عقالنيية قاارا  واتخال  الثديلة تصميل االستااتيييا  و والمتوقعة

 (116: 1993 زاها   . التنفيه هها

ف    -  الثيئية اسيةدر مين خيال   بي  اإلدارة تقيول مسيتقثل  تصيور " باني  2007) الشياعا  يعا ِّ

 ونقيا  ليدى المؤسسية  المتيوفاة القيوة نقيا  عليع والتعياف وتحليلهيا  والخارجيية الداخليية

 الوضي  مين واالنتقيا  أهيدافها لتحقيي  لهيا المناسيثة الحليو  بوضي  تواجههيا  التي  الضيعف

 (43: 2007الشاعا  . (المستقث  ف  أفض  وض  إلع الحال 

 المتايياا  وإدراك المسيتقث  استشيااف عليع تقيول دياملة علميية عمليية " بأننه الباحن  اويعرفهن

 الوضي  إليع الحيال  الوضي  مين االنتقيا  إليع تهيدف   للمؤسسية والخارجية الداخلية بالثيئة الماتثطة

 عصا المعلوماتية وميتم  المعافة. بمتطلثا  يف  الهي المامو 

 في  اإلنسيان بهيا يقيول التي  ييةالعقل العمليا  نتا  " ه   المعافة أن القيل ابن ياى المعرفة: -2

 أن أيضيا ويياى  "بي  المحيطية األديياء عين ومعلوماتي  وتصيورات  ت يوين مدركاتي  سيثي 

 .(ب  الهدايية عنهيا يعثيا فهيو ليها عليي  ونعمية تعيالع لننسيان هللا مين عطياء المعافية

 (417:1988 الحياجع )

 أعميالهل ألداء األفااد يستحضا  ظاهاي أو ضمن  د ء ك  ( بانها : 2005ويعافها   ال ثيس    -

 1)   2005   . ال ثيس  قاارا  صا ثة التخال  أو بإتقان

 ي تسثها الت  والمعلوما  والمهارا  الخثاا  من ميموعة" : بأنها إجرائيا المعرفة الباح  ويعرف

 اتي اي مسيتوى تطيويا في  تسياعد  اتيع تعميمهيا إليع يسعع ثل الممارسة  أو التعلل عن  اي  الفاد

 مشياك  لهيا أو يتعياض التي  المشياك  اي  مين تم ني  والتي  المناسيثة القياارا  علع اتخال وتساعد 

 ."ب  المحي  الميتم 

 وقيد "السفسيطا  " أهمهيا  محاورا  عدة ف  المصطلح هها أفال ون تناو  إدارة المعرفة: -3

 المثي   عيالل ف  يعاف  ما يتهكا فهو األدياء معافة علع يولد مفطورا اإلنسان أن إلع لهب

 يوليدون األ فا   عند وكامنة فطاية األف ار وبان  "نسيان واليه  تهكا العلل" القا    وهو

 عليها عالمها  من بنزولها عنها الت  ااتيثت والحقيقة المعافة إلع تص  ول   معهل  وتولد

 (12:1994  جنزرل    .بالعق  للا ف  مستعينة تعاف  كانت ما وتستاج  تتهكا أن

  للمعافة الواضحة و النظامية اإلدارة " أنها أساس فيعافها علع (Skyrme) سكايرم  أما

 واستااللها  واستخدامها  ونشاها  وتنظيمها  وجمعها  باستحداثها  والخاصة بها الماتثطة العمليا 

 خال  من جل  بش   تقاسمها يم ن تعاونية معافة إلع الشخصية المعافة تتطلب تحوي  وه 

  .لمنظمةا
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 المنظمية المنهييية العمليية" أني :  عليع المعافية إدارة مفهيول إليع 29:2009 )  القاني  (ويشييا

 لدى الف اي الما  رأس استثمار أج  من وامتالكا  وتشاركا ونشاا توليدا للمعافة لالستخدال الخال 

 .المنظما  المختلفة أفااد

 للعياملين وإتااتهيا المعافية تيوفيا ف  المنهيية ( بانها : " العمليةLaudon,2007: 32كما يعافها  

  ).والمعلوما  المعارف ونشا والمعلوما  الثيانا  توفيا من خال  المعارف لزيادة فاصة يوفا بما

 الميا  الف ياي رأس واسيتثمار تنميية يستهدف منظل جهد" : عن عثارة بانها ا  إجرائي  الباح هاويعرف

    وتنظيمهيا والخارجيية الداخليية مصيادرها مين وتولييدها المعافية اصيا خيال  مين اليامعيا  في 

  وتطثيقهيا في  جدييدة معافية لخلي  واسيتخدامها   األفيااد بيين فيهيا والتشيارك وتوزيعهيا  وخزنهيا 

 ." ال المش وا  القاارا  كاتخال اإلدارية األنشطة

 الدراسات السابقة:
 الدراسا  من عدد علع العثور من تم ن الثاام أن إال الدراسة موضو  اداثة من الاغل علع

 قسمين: إلع بتقسيمها قال وقد الموضو   من ما اد إلع القايثة

  دراسات متعلقة بالتخطيطي االستراتيجي الجامعي /األول

 .المعرفة دراسات متعلقة بإدارة  /الثاني
 متعلقة بالتخطيط االستراتيجي الجامعيالالدراسات  /أوال

ومن هيه  الدراسيا  هناك العديد من الدراسا  الت  تناولت التخطيط  االستااتيي  بشتع المياال   

 علع سثي  المثا  ال الحصا:

تطثييي  التخطييي  االسييتااتيي  لمييدياي  إم انيييةهييدفت التعيياف إلييع ( 2013دراسننة )عننو ،  -1

الثانوي ف  محافظة غزة  وقيد اسيتخدمت الثااثية المينه  الوصيف  التحليلي  عليع عينية  ماالة التعليل

طثيي  لماااي  هنياك نسيثة عاليية مين الت أن( مدياا ومدياة  وقد توصلت الدراسة إلع 90م ونة من  

التخطي  االستااتيي   م  عدل وجود فاو  لا  داللة إاصا ية فيما يتعل  بمتاييا اليينس والمؤهي  

وقيييد اقتاايييت الثااثييية تصيييورا لتم يييين الميييدياين مييين خيييال  التخطيييي     وسييينوا  الخدمييية.العلمييي

 االستااتيي  بعاض المنطلقا  والفلسفة واألهداف والم ونا .

هدفت بيان ماهية التخطي  االستااتيي  الستشااف الفا  المتااية ( 2012دراسة ) فرج هللا،   -2

لعميي   وقييد اسييتخدمت الدراسيية الميينه  الوصييف   واهييل التهديييدا  المفاوضيية فيي  إ ييار بيئيية سييو  ا

وتوصلت الدراسة إلع أن متوس  فهيل اليهيا  القا مية عليع التخطيي  االسيتااتيي  ليدور  في  تحدييد 

% وأن هنياك ضيعف في  القييدرة عليع تحدييد آثيار العولمية عليع التخطييي  8.9متطلثيا  سيو  العمي  

هيا  القا مية عليع مؤسسيا  التعلييل العيال  %  وان إدراك الي29.9االستااتيي  اييم كانيت النسيثة 

 %.64لمدى تواف  التخطي  االستااتيي  م  متطلثا  سو  العم  كانت ضعيفة بنسثة 

هيييدفت التعييياف إليييع دور التخطيييي  االسيييتااتيي  فييي  جيييودة األداء ( 2011دراسنننة ) الننندجني،  -3

  الفلسيطينية  وقيد المؤسس   وتطويا معاييا ومؤدياا  لقيياس جيودة األداء المؤسسي  في  اليامعيا

جيودة األداء  اتث  الثاام المنه  الوصف  التحليل   وقد توصلت الدراسة إلع نتا   أهمها: توافا أبعاد

المؤسس  ف  اليامعا  الفلسيطينية بنسيثة كثيياة  تيوافا جيودة التخطيي  االسيتااتيي  في  بعيد تحليي  

بيين  0.05داللية إاصيا ية عنيد مسيتوى الثيئة الداخليية والخارجيية بنسيثة كثيياة  ووجيود عالقية لا  

  مستوى التخطي  االستااتيي  وجودة األداء المؤسس .

في  اليامعيا  الفلسيطينية  اإلسيتااتيييةهدفت التعاف إلع واقي  اإلدارة  (2008دراسة ) وهبة،  -4

( ر يس قسيل 88وسث  تطوياها  وقد استخدل الثاام المنه  الوصف  وقد دملت عينة الدراسة علع  

موزعيييية علييييع مييييياال  اإلدارة ( فقيييياة 45ديم   ثقييييت عليييييهل أداة الدراسيييية الم ونيييية ميييين  أكييييا

الدرجية ال ليية لممارسية عملييا  اإلدارة اإلسيتااتييية كانيت  اإلستااتييية  وقد أظها  الدراسية أن:

 %( 68.2%(  وكان أضعف المياال  للا المتعل  بالتقييل والاقابة ايم كانت نسثت   70 

بعي  متايياا  التوجي   هدفت هه  الدراسية إليع تحليي  العالقية بيين ( 2006دهدار ، دراسة ) ال -5

  وكيهلا التعياف االستااتيي   ومعيدال  االبت يار  والتاييا الت نوليوج   مث  التخطي  االستااتيي 
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علع اقيقة التوج  االستااتيي  لدى اإلدارة العليا ف  المؤسسا  اليامعية ف  غزة  واستخدل الثاايم 

ميين  165مينه  الوصييف  التحليلي    واعتمييد  الدراسية االسييتثانة كيياداة ليمي  الثيانييا   ثقيت علييع ال

   وتوصلت إلع نتا   من أهمها :ا ف  اليامعا  الفلسطينية ف  غزةالعاملين ف  اإلدارا  العلي

ا %( ميين ايييل العينيية يتفقييون أن مفهييول التخطييي  االسييتااتيي  واضييح لييدى اإلدارة العلييي 50أن  • 

 لليامعا  الفلسطينية .

ميين ايييل العينيية توكيي  القيييال بييالتخطي  االسييتااتيي  لليييان  (%55.1 أظهييا  الدراسيية أن نسييثة • 

 استشارية خارجية  كما تهتل إدارة اليامعا  باألكاديميين بدرجة أكثا من اإلداريين.

فييي  اليامعييية  (  هيييدفت التعييياف إليييع واقييي  التخطيييي  االسيييتااتيي  2006دراسنننة ) الننندجن  ،  -6

اإلسالمية بازة  ومن خال  الخطة اإلستااتييية ف  ضوء معاييا الييودة التي  أقاتهيا الهيئية الو نيية 

لالعتميياد واليييودة والنوعييية لمؤسسييا  التعليييل العييال  فيي  فلسييطين   وقييد اسييتخدل الثااييم الميينه  

  وردية عمي  بؤريية لدراسيةل    واعتمد بطاقة تحليي  المحتيوى  واالسيتثانة كياداتين لالوصف  التحلي

  وقييد لييي  محتييوى الخطييةلميموعيية ميين عشيياة ميين أسيياتهة اليامعيية ميين كليييا  ودوا ييا مختلفيية لتح

 توصلت الدراسة إلع عدة نتا   من أهمها :

 %(79.98وضوح المفهول العال للتخطي  االستااتيي  لدى إدارة اليامعة بنسثة   • 

والييودة والنوعيية في  م ونيا  الخطية اإلسيتااتييية لليامعية  توافا معاييا الهيئة الو نية لالعتماد• 

 %(67.17بنسثة بلات   

هييييدفت إلييييع وضيييي  إ ييييار للتطثييييي  المحاسييييث  لمفيييياهيل اإلدارة (  2005، سننننة ) المليجننننيدرا -7

  ولليا لافي  جيودة ع مؤسسيا  التعلييل العيال  السيعوديالاقابة المحاسثية علي ف  ميا  اإلستااتييية

 واستخدل الثاام المنه  الوصف  ايم تطا  إليع األدب التابيوي الخيا  بياإلدارة  يميةالعملية التعل

مؤسسيا  و  مختليف أنيوا  المنظميا  بصيفة عامية كمفهيول إداري يم ين اسيتخدام  في  اإلستااتييية

في   اإلسيتااتيييةوخلصيت الدارسية إليع ضياورة تطثيي  مفهيول اإلدارة التعليل العال  بصفة خاصة  

  لاف  جودة العملية التعليمية من خال  قييال تليا المؤسسيا  بتحدييد السعودي عليل العال مؤسسا  الت

  وتحديد أبعاد العالقية المتوقعية بينهيا وبيين وتحديد غاياتها علع المدى الطوي لها    الاؤية المستقثلية

   ولليالهيا ونقيا  الضيعف والقيوة الممييزة  في  تحدييد الفيا  والمخيا ا المحيطيةيسياعد  بيئتها بما

 علع المدى الثعيد ومااجعتها وتقويمها. اإلستااتيييةبهدف اتخال القاارا  

هييدفت إلييع تقييديل بعيي  الحلييو  والمقتااييا  لمواجهيية التحييديا   ( 2005دراسننة )  ل الشنني  ،  -8

والعقوبا  الت  تعتاض تنفيه الخط  اإلستااتييية ف  مؤسسا  التعليل العال    وقيد اسيتخدل الثاايم 

بنييياء عليييع خثييياا  العدييييد مييين الميييدراء ( Sterling 2003الوصيييف   وقيييدل قا مييية أعيييدها   لمييينه ا

لماالية تنفييه    وما توص  إلي  الثااثون األكاديميون تساعد المسئولين عليع التخطيي  اليييدالتنفيهيين

   ومن هه  الحلو :اإلستااتيييةالخط  

 وإم انياتها. م  بنا ها التنظيم    وقدراتهاللمؤسسة تتواف   إستااتيييةالحا  علع وض  خطة • 

 .اإلستااتيييةاألخه بعين االعتثار ردود أفعا  اآلخاين للخطة • 

 .اإلستااتيييةإدااك العاملين ف  عملية تطويا الخطة • 

 .اإلستااتيييةإيصا  المعلوما  ال افية لمستوى المؤسسة فيما يخص الخطة • 

 م  تقديل الدعل بالميزانيا  ال افية. والمشاري  ام  الحا  علع التخطي  الييد للثا• 

الخطييية  الحييا  عليييع األفعيييا  الامزيييية التيي  تثيييين ميييدى جديييية المسييئولين بالمؤسسييية فييي  تنفييييه• 

   ومدى تقدياهل للقا مين علع التنفيه.اإلستااتييية

يي  إلييع توضيييح بعيي  الفيياو  بييين التخطييي  االسييتاات هييدفت  ( 2003دراسننة ) المبعننو  ،  -9

ودراسية نميولج   العابي  وبيان بع  المش ال  ف  التعليل العيال  في  الميتمي  والتخطي  التقليدي  

  لليا تقيديل تصيور مقتياح للتخطيي   ثل بن  علععودية ف  التخطي  للتعليل العال الممل ة العابية الس

  وتوصي  إليع ضياورة الوصيف  التحليلي    وقد استخدل الثاام المنه االستااتيي  ف  التعليل العال 
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فيي  بيياام  كليييا  الدراسييا  العليييا التابوييية  تثنيي  تصييور للتخطييي  االسييتااتيي  كمييادة دراسييية فيي 

 االستااتيي  من قث  مؤسسا  التعليل العال .   وأن يتل ممارسة التخطي التابية بالممل ة

 الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة: /ثانيا
الموضيو  دارة المعافة  ول ن فيميا يلي  عياض ليثع  التي  تناوليت تعدد  الدراسا  الت  تناولت إ

 ف  ميا  التعليل العال .

هيدفت الدراسية التعياف إليع الثقافية التنظيميية السيا دة في  جامعية  (2010دراسنة )أبنو حشني    -1

األقصع وعالقتها بإدارة المعافة وللا من وجهة نظا أعضاء الهيئة التدريسية. وقد اسيتخدل الثاايم 

المنه  الوصف  التحليل  ف  هه  الدراسية لمناسيثتها لهيا  كميا اسيتخدل الثاايم اسيتثانة كياداة أساسيية  

(. 306( عضييوا  ميين الهيئيية التدريسييية فيي  اليامعيية التيي  تثليي  قوامهييا  98و ثقهييا علييع عينيية بلاييت  

قصييع كمييا يااهييا وتوصييلت الدراسيية إلييع النتييا   التالييية: أن الثقافيية التنظيمييية السييا دة فيي  جامعيية األ

  وأن مستوى إدارة المعافية في  .%57.76أعضاء الهيئة التدريسية ضعيفة  وللا بوزن نسث  قدر  

جامعييية األقصيييع كميييا يااهيييا أعضييياء الهيئييية التدريسيييية أيضيييا  ضيييعيفة  ولليييا بيييوزن نسيييث  قيييدر  

لتنظيميية   وأن ضعف مستوى إدارة المعافة ف  جامعة األقصع ل  عالقة بضعف الثقافة ا.59.10%

 .السا دة ف  اليامعة

وأكييد  علييع ضيياورة التاكيييز علييع تعزيييز الثقافيية التنظيمييية المثدعيية والديمقاا ييية أيضييا  

المحفزة للعاملين  وإييياد ايوافز وم افيم  ماديية ومعنويية ورفي  المسيتوى االقتصيادي واالجتمياع  

يية اجتماعيية بيين العياملين  ورفي  ألعضاء الهيئة التدريسية  والقيال بتعميل قيل وقصص أخالقية ومهن

 .كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية بما يتناسب م  التطور الت نولوج  المعاصا

بضيياورة إيييياد فييا  مهنييية لافيي  مسييتوى أعضيياء الهيئيية التدريسييية ممييا  ونيياد  الدراسيية

أعضياء والنفسي  بيين  االجتمياع بمسيتوى التعياون  واالرتقياءيساهل ف  رفي  مسيتوى ثقيتهل بانفسيهل 

بتنظييييل النيييدوا   واالهتميييالالهيئييية التدريسيييية واإلدارة  وبيييين أعضييياء الهيئييية مييي  بعضيييهل اليييثع  

 .والمؤتماا  داخ  اليامعة

 التعلييل جيودة تحقيي  ضيمان في  المعافية إدارة دور بييان إليع هيدفت (2010دراسنة ) ماضني،  -2

 التحليلي  المينه  إتثيا  تيل الدراسية فأهيدا ولتحقي  بازة اإلسالمية دراسية علع اليامعة االة العال 

   % 69 اسيتاداد عضيو هيئية تيدريس  بنسيثة 275 تطثيي  أداة الدراسية عليع   تيل كميا   الوصيف 

 الثنيية ايو  العينية أفيااد آراء في  فياو  وجيود : أهمهيا كيان النتيا   من عدد إلع وتوصلت الدراسة

 آراء في  فاو  وجود وعدل   التدريسية لهيئةا ألعضاء العلمية للدرجة تعزى إلدارة المعافة التحتية

 بيين عالقية ووجيود   التدريسيية الهيئية ألفيااد العلمية للدرجة تعزى اليودة او  ضمان العينة أفااد

 .العال  التعليل جودة تحقي  وضمان الم تثا  اوسثة

 العيال   يلالتعلي جيودة تحقيي  الحديثية وضيمان العلميية المسيتلزما  تيوفيا بيين عالقية وجيود وكيهلا

   العال  التعليل جودة تحقي  والداخلية وضمان الخارجية الثيانا  بقواعد االدتااك بين عالقة ووجود

  التعليل العال  جودة تحقي  وضمان الم تثة تنوي  بين عالقة وجود كهلا

 وسيث  ة الفلسيطيني اليامعيا  ف  المعافة إدارة واق  عن ال شف هدفت( 2010دراسة ) عودة،  -3

 ة الفلسيطيني باليامعيا  نالعياملي ليدى ممارسيتها الواجيب المعافية إدارة ا ييعمل دييتحد و مها تيدعي

 قيال الدراسية أهيداف  تحقيي أجي  ومين المعافية إدارة ا لعمليي نالعياملي ممارسة درجة اسلقي إضافة

 والثيال  اسيةالدر ميتمي  أفيااد عليع االسيتثانة  توزيي وتيل لي التحلي الوصف  المنه  باستخدال الثاام

 وجامعية   األزهيا وجامعية ة اإلسيالمي اليامعية :مين ك  ف  ناإلداريي نالعاملي من ( 327 ) عددهل

 :التال  عن الدراسة نتا   أسفا  وقد .األقصع

 :التال  النحو علع المعافة إدارة ا لعملي ةالفلسطيني اليامعا  ف  نالعاملي ممارسة بتاتي جاء -

 المعافة دتولي  (% 85.00 ) نسث  بوزن المعافة لتنظي  (% 85.25 )  نسث بوزن المعافة  تطثي

 (79.46% )  نسث  بوزن المعافة ف  التشارك ثل  ( (% 84.58  نسث  بوزن 

   2008 إلي  1998 مين العقيد في  المعافية إدارة فا يدة لفهيل هيدفت( Hislop, 2010دراسنة )  -4

 األكاديميية الفا يدة ميدى ف  للتحقي  األكاديمية لثيانا ا قواعد الثاام استخدل أن الدراسة منه  وكان
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 المسيتوى أن مفادهيا نتييية إليع وتوصيلت للشياكا  االل تاونيية الصيفحا  وكيهلا المعافية إلدارة

 د   علع منحنع تتث  لل 2008 إلع 1998 بين ادثت الت  المعافة إلدارة األكاديمية للفا دة المطاد

 بشي   القيو  جيدا المث يا مين ييزا  ال أني  القيو  يم ن للا وم  ا تصاعدي منحنع تتث  ول نها جاس

 واالسيتماارية الديمومية ميا  ف  وضعت أنها اد إلع المؤسسية المعافة إدارة أصثحت إلا ما قا  

 .األكاديمية المتطلثا  لتحقي 

 اسيتهدفت تعياف واقي  أداء عضيو هيئية التيدريس باليامعيا  المصياية( 2009دراسة ) جوهر،  -5

لوض  تصور مقتاح لتطويا أداء عضو هيئة من منظور األ ا المعيارية لمدخ  إدارة المعافة سعيا  

التييدريس  وتحقيقييا لييهلا انتهيييت الدراسيية الميينه  الوصييف  واسييتخدمت أسييلوب دلفييع للوصييو  إلييع 

التصور المقتاح عثا رؤى الخثااء ف  ميا  التخصص  وقد أكد  الدراسة علع أهمية وجيود قييادة 

أكاديمية تؤمن باهمية إدارة المعافة  وضاورة وجود ثقافة تنظيمية مشيعة عليع تثياد  المعافية بيين 

 أفااد الميتم  األكاديم .

ثية يهدفت علع المستوى العلم  إلع إلقياء الضيوء عليع االتياهيا  الحد (2008دراسة )معايعة ،  -6

  الضيوء عليع بعي  الينظل ي  وتسيلةثيية الحدييفي  ضيوء التطيورا  المعاف ل العيال يلمؤسسا  التعل

أما عليع المسيتوى العملي  فهيدفت الدراسية  فة ونظل المعلوما إلدارة المعا دةياليدالعالمية والنمالج 

ا المعلوما  ية االهتمال إلدارة المعافة وت نولوجيل العال  ألهميإلع لفت نظا أصحاب القاار ف  التعل

ة المعافة الالزل ية نوعيمداركهل من ناا  ي  وتوسلمعافةم ودورها ف  بناء ميتم  ايبمفهومها الحد

وقيد اتثعيت   المتسيارعة ةييئيالث اا يي ون بإم يان مؤسسياتهل التعامي  مي  المتايها اتع يالحصو  عل

عية مين النتيا   فقيد ركيز  عليع خلصيت الدراسية إليع ميمو لي  وقيديالوصف  والتحل الدراسة المنه 

العيال  كمييا اني  ميين الضياورة االسييتفادة مين التيييارب  لي  التعلييالمعافية" فيي  مؤسسيا إدارة ة "ييأهم

ص الوقت ف  الوصو  ينهل من اج  تقليننا وبيالفيوة المعافية ب الناجحة للدو  المتقدمة اتع ال تزداد

 إلع أفض  النتا  .

ا في  الف ي هدفت الدراسة إلع توضيح مفهيول ة إدارة المعافية وأهميتهيا  (2007دراسة )العتيبي،  -7

  والوقوف علع العالقة بين اليامعا  وإدارة المعافة انطالقا من رصيد اليامعا  اإلداري المعاصا

المعافيي  والف يياي ودورهييا فيي  بنيياء العنصييا الثشيياي  وكييهلا تحديييد أهييل عمليييا  إدارة المعافيية 

لميينه  والممارسييا  التيي  تييؤدي إلييع تفعيلهييا  ثييل دراسيية وتحلييي  الواقيي  الحييال    اسييتخدل الثااييم ا

   492عيددها  كياداة ليمي  المعلوميا  مين عينية الدراسية والثيال  -الوصف  التحليل  وصيمل اسيتثان  

وخلصت الدراسة إلع عدة نتا   كان من أهمهيا: أن أفيااد عينية الدراسية يياون أن اليامعية ال تعطي  

بش   م ثف  كما اني   األولوية إلدارة المعافة  و ان  ال يتل تداو  مصطلح إدارة المعافة ف  اليامعة

 .المعافة إلدارةة واضحة يييال توجد إستاات

استهدفت الدراسية اسيتخدال إدارة المعافية كمليية إلدارة  (Milly & Shoham, 2007دراسة )  -8

التايياا  التنظيمية والتقنية واسعة النطا  وبخاصة التعليل االل تاوني   وباميييا  تخطيي  مصيادر 

ا  اإلسياا يلية  وقيد اسيتند  هيه  الدراسية إليع المقيابال  المتعمقية كياداة ف  اليامعي EPRالمشاو  

ر يسية للدراسة من خال  مقابلة قادة أكاديميين  مدراء تقنييين  وأعضياء هيئية تيدريس مين مؤسسيا  

التعليل العال  الاسمية  وتوصلت الدراسة إلع أن التاياا  التنظيميية في  اليامعيا  اإلسياا يلية تاخيه 

بدون نمولج واضح أو مخط  جيد  عالوة علع للا ال توجد  ا  أو أدلة إردادية أو اتع  موضعها

مسيييتود  خثييياا  للييينظل الاسيييمية داخييي  أو خيييارج اليامعييية  واقتاايييت الدراسييية نمولجيييا لتطثيييي  

اسييتااتيييا  إدارة المعافيية النييياز إدارة التاييييا فيي  اليامعييا  ل يي  تسييه  تحييو  اليامعييا  نحييو 

 ياا  المختلفة.  مواجهة التاي

 التعقيب عل  الدراسات السابقة:
من خال  العاض الساب  لميموعة الدراسا  المتعلقية بموضيو  الدراسية الحاليية والخاصية 

بيالتعليل الييامع   يم ين القيو  واسيب عليل الثااييم أني  ال توجيد دراسيا  تناوليت الموضيو  بعينيي   

قييت الدراسية الحالييية فيي  اييدودها المؤسسيياتية ول ين تناولييت الموضييو  بشييقي  كي  علييع اييدة  وقييد اتف
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(  2006  اليييدجن   ( و2006( و  الدهييدار 2008  وهثيية والميينه  المتثيي  ميي  الدراسييا  المحلييية 

 (2010  عودة  (  و2010و ماض   

علع مدخل  الدراسة ف  ضمان جودة التعليل اليامع   وخاصة مين  أكد معظل الدراسا  قد  أنكما 

 2010عييودة  ( ودراسيية  2010التحتييية إلدارة المعافيية مثيي  دراسيية  ماضيي   خييال  تييوفيا الثنييية

( 2010  أبييو اشييي     (Milly & Shoham, 2007    ودراسيية (2007( ودراسيية  العتيثيي   

ميا ومن المالاظ عند اسيتعااض الدراسيا  السيابقة أني  ليل توجيد دراسية جمعيت ديق  الدراسية وهيها 

أنها تثحم ف  العالقة بين مدخلين ايديثين مين ميداخ  اإلدارة  يم ايميز الدراسة الحالية عن غياها 

 ف  أرب  جامعا  مختلفة االتياها   وعلع عينة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس فيها.

 اإلطار النظري للدراسة:
سيييتناو  الثااييم فيي  هييها اليانييب  تفصيييال بسيييطا لمفهييول كييال ميين دييق  الدراسيية  وهمييا: 

   وإدارة المعافة.التخطي  االستااتيي 

 التخطيط االستراتيجي: /المحور األول

للتمييز  سيعيا   قيدما   السييا إليع المعاصياة التحيديا  أميال التعليميية المؤسسيا  إدارة تحتياج

 غيا ووسا لها وإجااءاتها بعملياتها التقليدية اإلدارة أضحت المحمومة التحديا  تلا وأمال والمنافسة 

أصيثح  ليهلا لتليا التحيديا   الممييزة السمة يعد الهي الثيئ  االضطااب متطلثا  مواجهة علع قادرة

 (17: 2005  الدوري  (وملحة اتمية ضاورة االستااتيي  التخطي  

 مييا  متياخاا  عين بيدأ التعليميية المؤسسيا  في  االسيتااتيي  التخطيي  تثني  أن مين الياغل وعليع

وفعاليتي   اييم يسيعع التخطيي   ناسيثت م التسيعينا  مطلي  في  أثثيت أني  إال األعميا   منظميا 

بالماض  أو الحاضا مات زا  عليع  االستااتيي  إلع تحديد التوجها  المستقثلية دون التقيد ف  التف يا

ميين الييداخ  نحييو الخييارج  ويثحييم فيي   ب بالوصييو  إلييي   لييها فهييو ينطليي التف يييا الااييب فيمييا ياغيي

دمول   وقد تناو  العديد من ال تياب التخطيي   بش   المؤثاا  الداخلية والخارجية   ويتناو  القضايا

أن " التخطي  االستااتيي  عثارة عن التثصا بالش    االستااتيي  بالعديد من التعايفا   نورد منها

 -هها الش     فهو إلن : ف  المستقث   وتحقي  مؤسسةالمثال  لل

 · مؤسسةكشف ايب المستقث  الخا  بش   ال -

 ·ة ف  المستقث  التثصا بمالمح الشاك -

 ·ف  المستقث   مؤسسةتصور توجها  ومسار ال -

 ·مستقثال  مؤسسة رؤية ورسالة وأهداف ال -

 (8: 2001تخي  ميا  األعما  واألنشطة.  العارف    -

 مسيتقث  وتخيي  تصيور  بواسيطتها ييتل التي  العمليية " ( باني :299: 2002ويعافي    الصيان    

 ."هها المستقث  لتحقي  الضاورية العمليا و اإلجااءا  تطويا وعملية المؤسسة 

 مزايا التخطيط االستراتيجي:

المختلفة ولعي   للتخطي  االستااتيي  مزايا عديدة تنطل  من كون  يات  تطورا  نوعيا  ألنوا  التخطي 

 أهل ما يميز التخطي  االستااتيي  ما يل :

إكسياب أو  داملة تيؤدي إليع إستااتييية. أن  عملية مت املة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطثي  خطة 1

 خل  الميزة التنافسية للمنظمة.

وللفيا   . ينطل  التخطي  االستااتيي  من تحلي  منهي  دام  للماكز التنافس  الحال  للمنظمية 2

الموجيودة في  داخي   ولعناصا القوة والضيعف الهاتيية األعما  والتهديدا  الحالية والمتوقعة ف  بيئة 

 (27: 2005   الدوري جهة أخاى.المنظمة من 

التقليدييية  . التخطيي  االسييتااتيي  عملييية واسييعة متعييددة األوجيي  ومتنوعيية األنشييطة تتييياوز النظيياة3

ودينيييامي    ا  األخييياى مييين التخطيييي   فيييالتخطي  االسيييتااتيي  لييييس ميييياد نشيييا  وظيفييي لألنمييي

  العقالني  التحليلي  التف ييا توى مينوال    وأغنيع أبعيادا    وأعمي  مسيمتخصص  وإنما هو أوس  دم

نظيياة ديياملة ل افيية صييياغة  ايييم يتسييل بييالتف يا الموضييوع  المتثصييا الييهي ينطليي  ميين محاوليية

 (6: 2001القانونيين   ب  للمحاسثينخلية والخارجية ( .  الميم  العائية  الداالمتاياا  الثي
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ولليا  تحقي  مييزة تنافسيية   . يسعع التخطي  االستااتيي  إلع إيياد تصور تستطي  مين خاللي  أن4

التخطي  االسيتااتيي   من خال  تحلي  االتياها  المتوقعة والمم نة والتاكيز علع المستقث   ويتميز

 بان  نوع  ياكز علع إنتاج وتوريد األف ار غيا المسثوقة . 

 التخطيي   . يحق  التخطي  االستااتيي  التفاع  والحوار الثناء بيين المسيتويا  اإلداريية اليثالث في5

اتخيال القياارا  في   ا( وبين مسيتقث  التنظييل وسيث  نيااي  وتطيور   وياديدالدني -الوسطع  - العليا 

 العملية اإلدارية.

التنظييل  . يعم  التخطي  االستااتيي  علع التقلي  من اآلثار السيلثية للظياوف المحيطية عليع نشيا 6

  ث جودة أفض  للمنت  أو الخدمةوزيادة فاعليت  وكفاءت    وتقديل المساهمة ف  إادا

 تيي  تتمثيي  بخطيي وضيي  مسييارا  ر يسييية للفعيي  االسييتاا. يسييعع التخطييي  االسييتااتيي  إلييع 7

الاسيمية  أق  رسمية وأق  ثثاتا    وأكثا تايياا  وأوس  دموال    وأعم  تحلييال  مين الخطي  إستااتييية

 (242: 2001 غنيل   ومااا  تنفيهها.التقليدية الت  تنال  علع ثوابت مثاد ها وقواعد عملها 

 -: هي التخطيط عملية في جديدة عناصر االستراتيجي التخطيط ويضع

 · ؤسسةللم اإلستااتييية باألهداف التخطي  رب  -

 الثيئية تحليي   الخيارج إليع بيالنظاة  )الداخليية الثيئية تحليي   اليداخ  في  النظياة ت امي   -

 (.الخارجية

 عة.واس دمولية بنظاة التنظيمية واردوالم القدرا  وتحلي  دراسة -

 الحاضيا في  االسيتااتيي  الموقيف وتحليي  الماضي   ف  ؤسسةالم أداء لتقييل مت املة نظاة -

 .المستقث  أج  من المنظل العم  م  داملة نظاة وت وين

 · السو  ف  الفاع  التاثيا أج  من والتخطي  الفع  ردود بصياة العم  مستوى تياوز -

 · .المحيطة العم  بيئة ف  األعما  لعثة وبقواعد للمنظمة التنظيمية الثقافةب التخطي  رب  -

 .والقدرا  والموارد لألوضا  دام  استااتيي  لتاييا كاداة التخطي  فهل -

 أج  من السع  ومن القدرا   بناء إلع الموارد اشد من االست شاف  إلع التنثؤ من االنتقا  -

 خلي  أو ت وين إلع تؤدي الت  االستااتيييا  بناء إلع الااهن الوض  علع والمحافظة الثقاء

 (8-7: 2001 القانونيين  للمحاسثين العاب  الميم   المؤكدة اإلستااتييية التنافسية الميزة

لعلمييية  أن ال ثيييا مميين يمارسييون التخطييي  يقعييون فيي  لييثس بييين المفيياهيل المتعييددة موييياى الثاايي

وقياارا  تعيال  ميدة   ومة باهيدافإستااتييية جديدة محا  التخطي  فييعلون ج  مهمتهل إعداد خطط

 :بأن التخطيط االستراتيجي ليس هو( 123:  2003زمنية أ و  وقد أدار  العثد 

محاولية  فالتنثؤ هو امتيداد  ثيعي  مين الحاضيا للمسيتقث    أميا التخطيي  االسيتااتيي  هيو . التنبؤ:1

 تصور.ف  المستقث  وتحقي  هها ال تصويا د   المؤسسة

عيين  : التخطييي  االسيتااتيي  هيو محاوليية للتحليي  والثحيم لكميننة فني التخطنيطتطبينق األسناليب ا. 2

وهي  أميور  األف ار واالبت ار واإلبدا  والتعم  ف  دراسية دخصيية المنظمية وثقافتهيا لثنياء مسيتقثلها

 تثتعد عن استخدال األساليب ال مية.

بي  هي   ااتيي  ليس قاارا  تخطيطية  ويلة األج  فق  التخطي  االست القرارات طويلة األجل :. 3

مسيتقث  ومصييا  تؤخه اليول ألنها تؤثا في  اإلستااتييية. ف ثياا  من القاارا  قاارا  ااضاة أيضا

 .مؤسسةال

االسيتااتيي    الما أن هنياك مسيتقث   فهنياك مخيا اة غييا أن التخطيي  التغلب عل  المخاطرة :. 4

العامية ورسيالة المنظمية  جودة ف  األهدافلمخا اة  استنادا  إلع معاييا مويل ايساعد اإلدارة علع تقي

 وغياها.

األسيئلة  عليع اإلجابية خيال  مين منشياة أي في  االسيتااتيي  التخطيي  وجيود عليع الح يل ويم ين

 (4 2006 :كوثا  : (يل  ما أهمها من والت  التشخيصية

 االستااتيي ؟ للتخطي  صحيحال العلم  لألسلوب المنشاة استخدال مدى ما  -1

 والاسالة؟ الاؤية بوض  المنشاة تقول ه  -2
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 التهديدا ؟ أو والمخا ا الفا  بتحديد للمنشاة الخارجية الثيئة مسح فعال   يتل ه  -3

 وتقويل اإلستااتييية؟ وتطثي  رسل لتدعل وفعالية كفاءة لا  إدارية معلوما  نظل هناك ه  -4

 الماسومة؟ االستااتيييا  تحقي  ف  وتساهل م  تتالءل الت  الثشاية القوى اختيار يتل ه  -5

 الخطة؟ لنياح الالزمة الموارد تخصيص يتل ه  -6

 وفي  الوقيت الصيحيح بالشي   األداء تقيويل مين المنشياة يم ين ورقابية تقيويل نظيال وجيود ميدى ما -7

 حها؟وتصحي الماسومة الخط  عن االنحاافا  تحديد من يم نها بما المناسب

الخطية  مي  تتناسيب ومعياييا وبياام  وإجيااءا  وسياسيا  تقديايية موازنية وجيود ميدى ميا -8

 اإلستااتييية؟

 مراحل التخطيط االستراتيجي:
 ( أن عملية التخطي  االستااتيي  تتضمن المااا  التالية:2005وصالحية    أبو دولةوتوضح  

 .لنستااتييية. وض  اإل ار العال 1

والقييود التي   لتحدييد الفيا  التي  تتيحهيا  بالمؤسسية لعوام  الخارجية المحيطية   ا. دراسة وتحلي2

 تفاضها.

 تفاضها.   والقيود الت ؤسسة  لتحديد الفا  الت  تتيحها. دراسة وتحلي  العوام  الداخلية للم3

 اتيي .االستا   واختيار الثدي والمقارنة بينها الثديلة يييا  . تحديد األهداف ووض  االستاات4

أهييداف  ايييم تييتل تاجميية األهييداف  ويليية األجيي  إلييع والموازنييا  . وضيي  السياسييا  والثيياام  5

   ووضعها علع د   باام  زمنية.ة األج متوسطة وقصيا

األميور في   ومااجعية هيه  الموضيوعة   واالسيتااتيييا  يل األداء الحيال  في  ضيوء األهيداف. تقي6

 ضوء الظاوف الثيئية المحيطة.

المصيااثة للقياارا   وتحقي  ت يف التنظيل للتاياا  الالزمة داد التاتيثا  التنظيمية واإلدارية . إع7

 (93: 2005وصالحية    دولة  أبو اإلستااتييية.

 ( فيرى أن مراحل التخطيط االستراتيجي تتمثل في اآلتي: 1994، )بدرأما 

 .المنظمة(أو أغااض   غاض. تحديد رسالة المنظمة 1

 وإعداد تحلي  الفا  والداخلية معلوما  عن ظاوف المنظمة الخارجية  . تحديد2

   ونقا  القوة ونقا  الضعف.والتهديدا 

 .اإلستااتييية. وض  األهداف 3

 .اإلستااتييية. وض  السياسا  4

 . وض  أو اكتشاف استااتيييا  بديلة.5

 المناسثة. اإلستااتييية. تقييل واختيار 6

 .ستااتيييةاإل. اتخال القاارا  7

 الا يسية. اإلستااتييية. تنفيه 8

 (29: 1994   بدرالا يسية  اإلستااتييية. تقييل ومااقثة 9

 ( علييع الخطييو  العاميية 1994  ( و   بييدر2005وصييالحية      أبييو دوليية  كيي  ميين ويالاييظ اتفييا

وتحدييد  لمؤسسية واألساسية ف  مااا  التخطي  المتعلقة بعملية التحلي  الثيئ  اليداخل  و الخيارج  ل

   ثل إجااء عملية التقييل والمااقثة.األهداف والسياسا  اإلستااتييية ووض 

 :العالي التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط متطلبات

 ( أن من أهل متطلثا  التخطي  االستااتيي  ف  مؤسسا  التعليل العال :9: 2005ياى   الفاا  

 .مؤسسةلل ومناسب واضح تنظيم  هي    -1

 بالتخطي  للقيال والمتنوعة المناسثة والمهارا  المادية اإلم انا  توفا -2

 .جيدا   القصور وإدراك اليامعة بيئة عن واضحة صورة -3

 .بالخطة ملتزمون وإدارة موظفون -4

 .اإلستااتييية الخطة تطثي  علع المتاتثة الفوا د بحيل بالخطة للمشاركين كاملة قناعة -5

 إدارة المعرفة: /انيالمحور الث
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 المثدعية والمنظميا  المؤسسيا  إدارة أن إليع المعاصيا اإلداري الف يا في  ا األدبيي اتشيي

 صيناعة ودعيل  تحليي خيال  من المعافة  تطثي إلع والسع  المعافة  إدارة مفهول إلع تطثي  بحاجة

 ةالثنيي إ يار ف  اعا واليم لألفااد مثدعة بممارسا  تسمح ومعلوما  انا بي قاعدة اوتوفي القاار 

 المعافية بيإدارة االهتميال ادةزيي عليع الت نولوج  التطور ساعد وقد  اليامعية للمؤسسا  ةاالجتماعي

 عني  نيت  اليهي األما   هاعلي الحصو  مصادر ف  الها   والنمو المعلوما  ف  المستما التدف  بفع 

 المعلوميا  انفييار مشي لة عليع للتاليب ةكمحاولي المعافية بيإدارة االهتمال استلزل مما القل  من االة

 .فعا  بش   دةالمتزاي المعافة من واالستفادة

 المنظمية المنهييية العمليية" أني : عليع المعافية إدارة مفهيول إليع 29:2009 ) القاني   (ويشييا

 لدى الف اي الما  رأس استثمار أج  من وامتالكا  وتشاركا ونشاا توليدا للمعافة لالستخدال الخال 

 .المؤسسا  المختلفة فاادأ

 ليندارة وتفعيي  مت امي  نظمي  ميدخ  " بانهيا: 8:2004 )   الافياع   وياسيين  مين كي  هياويعاف

والسياسيا    والوثيا    الثيانيا   قواعيد لليا في  بميا   المعلوميا  أصيو  كي  في  المشياركة

 . "العاملون األفااد يحملها سابقة وخثاا  تيارب إلع باإلضافة واإلجااءا  

 العناصا تتضمن فإنها المعافة إدارة تناولت الت  المفاهيل وتنوعت تعدد  مهما أن  انالثااث ياى و

 :التالية الا يسية

 .وواضحة صايحة نظامية إدارة أنها 1- 

 .بالمعافة تاتث  وباام  وسياسا  وممارسا  أنشطة علع تحتوي 2- 

 .المختلفة رهامصاد عن والثحم توليدها  اي  عن المعافة إنتاج 3- 

 .وتنظيمها وتصنيفها وتثويثها وتاديحها وتنقيحها المعافة اختيار 4- 

 . المتااة الوسا   عثا المعافة نشا  5-

 واتخال القاارا  التخطي  ف  استخدامها مث  العم  مصلحة يخدل بما وتوظيفها المعافة استخدال 6- 

 .المش ال  وا 

 .والتخطي  االستااتيي  المعافة منظومة وبناء التعلل   يا عمل لدعل المعافة مخاجا  استخدال 7 

 :المعرفة إدارة فوائد

 بيين أو المؤسسية  في  العياملين بيين تفاعليية عالقية إييياد علع العم  تعن  المعافة إدارة إن

 كافية بيين متثادلية ثقية وجيود مين بيد ال لليا يتحقي  واتيع المعافية  إدارة في  المشياركة المؤسسيا 

 مين الماجيوة المعافية إدارة فوا يد بعي  لكيا ويم ين المعافية  إدارة مين الفا دة تعل عات األ ااف

 (8: 2006 ناصا   :النقا  التالية خال 

 المعيارف تطيويا في  اسيتخدامها يسيه  التعليمية المؤسسية في  وتصينيفها المعافية جمي  إن -1

 .المتاابطة

 .العمل  التطثي  إلع والتحو  منها االستفادة عملية تسه  جيد بش   المنظمة المعافة إن  -2

 .مختلفة تطثيقا  ف  المعافة استخدال إم انية -3

 النتا  . تحلي  علع بناء المطلوب والتوس  المعافة بين العالقة تحديد سهولة -4

 المتيوفاة  المعيارف بيين الفييوة جسيا خيال  مين جدييدة معيارف عليع الحصيو  سيهولة -5

 .والمعارف اليديدة

 تحتهيا تنيدرج المعافية إدارة فعالييا  أن  184:2008) و علييان   62:2007) العتثثي   (ويياى

 -:المياال  التالية

 .والتيارب والوثا   والثيانا  المعلوما  وتشم  :المعرفة موجودات مجال . أ

 .لالتقيي االستخدال  المااقثة  النق   الثناء  د يالتول ا يعمل ويشم  :فةالمعر نشاطات مجال .ب

 المنظمية قدرا  إلع إضافة وخثااتهل  ولهل ومي األفااد  قدرا  شم وي :وللميوا القدرات مجال .ج

 .واستخدامها المعافة لثناء

 .وثقافتها وممارستها   ستااتييياتهاوا وتوجهاتها  المنظمة أهداف شم وي : المنظمة مجال .د
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 عناصر إدارة المعرفة:
 ييون عثييا عناصييا أساسييية إن الحصييو  علييع المعلومييا  والنشييا ا  المعافييية البييد أن ي

مت املة متفاعلة للمعافة يسه  علع المهتمين تحديد د   و ثيعية إدارة المعافية وميدى االاتيياج لهيا 

 ف  مؤسسا  التعليل العال   وهه  العناصا ف  مح  اتفا  بين الثااثين  وه  علع النحو التال :

نها أسلوب التحاك لمواجهة تهديدا  أو تعاف  اإلستااتييية علع أ  /العنصر األول: اإلستراتيجية( 1

لتطيويا علع مسيئو  اإلدارة  األساليب واألدوار التنفيهية الت  تق  مسئوليتها وللا لثحم فا  بيئية 

 (188: 2008  عليان   وكهلا لتطويا نظال نوعية التوثي  للمعلوما . المؤسسة التعليمية 

قصيد يواليزء األسياس في  إدارة المعافية   الثشايعد اليانب ي  /العنصر الثاني: الجانب البشري( 2

ت ون هؤالء في  ارة الموارد الثشاي  ويدوا ايالمعلوما  ف  الثحم والتطو هنا االهتمال ب ادر أنظمة

  ن ك  ف  ميال  المختلف.ييمين واألكاديياإلدار ة منيدان التابيم

ة  ية المعافة ف  المؤسسا  التابوفه  تلعب دورا مهما ف  إدار  /ايالعنصر الثال : التكنولوج( 3

  م  المصادر األخاى ياكتسابها أو نشاها أو االاتفاظ بها  وبالتنس د المعافة أويمن ايم تول

 (45: 2006.   ناصا ةي  م  الموارد الثشايا بالتنسيدور كث ا لهايللمعافة  والت نولوج

اللتيين تعيدان مين أهيل مصيادر المعافية   توفا العمليية المهيارة والحافية  /ةيالعنصر الرابع: العمل( 4

 ة:ية ف  إدارة المعافة بالنشا ا  التاليد دور العمليم ن تحديعثا الم انة  و هايوتتل المحافظة عل

 د منيدة الت  تزية تطور ممارسا  العم  اليدية ف  ظ  التطورا  الت نولوجيتتضمن العمل -أ

 التااب  المتثاد  ألفااد العم  الوااد.

 ا  يشالون مااكز متقدمة ف  قسل العملين ياتث  بنشا  صنا  المعافة الهيعم  المعاف  ال -ب

 ل علمهل.يوتع س خثاتهل بقوة ف  تصم

  ة التيي  تثنيي  المشيياركة بالمعافيية واإلبييدا  ميين خاللهييايا الثيياام  الاسييمية فيي  تطييويييتسييهل العمل -ج

 بانام  إدارة المعافة.ة ف  ية واليماعيد األدوار والمهال للمشاركة الفاديوتحد

   الت لفةيه الثانام  وتعطع مؤداا  لتقلية التقدل بتنفياس النتا   وتااقب عملية قيتوفا العمل -د

   ساعة االستيابة.يوتحق

 :المعرفة إدارة تطبيق مراحل

 الفعيا   بالشي   للمؤسسية المتااية المعافية تطثيي  هيو المعافية إدارة مين والاايية الهدف إن

 ضيمن يميا التابويية المؤسسيا  في  المعافية إدارة تطثيي  أن 133:2007 ) ،يالوي الثيويياى 

 :يل  كما وه    العمليا  المت املة من ميموعة

 المعافية ومنتياتها محتوياتها علع والتعاف والخارجية  الداخلية المعافة مصادر عن الثحم -1

 .متطلثاتها م  وتناسثها التابوية المؤسسا  ااتياجا  م  ومدى اتفاقها

 علع العاملين لتشيي  الحوافز وتقديل العاملين  لدى ال امنة المعافة مصادر عن ال شف محاولة -2

 .أدا هل تحسين

 ومحاولية والخارجيية  الداخليية مصيادر  مين التابوية للمؤسسا  المتاح المعاف  المحتوى تحلي  -3

 .لليامعا  اإلستااتييية جها التو م  بالتواف  اتياهات  وتنسي  م ونات   التواف  بين

 االتصا  قنوا  خال  من التابوية المؤسسا  أعضاء بين المعاف  والتثاد  التفاع  سث  تنمية -4

 .التفاع  هها اصيلة و بنتا   المعاف  الاصيد تحديم ومتابعة المختلفة  التنظيمية

 توضي  بحيم العياملين المهي وتحدييد األداء وخطي  األعميا  تصيميل في  المتااية المعافية إدمياج -5

 باستماار وتيديدها تنميتها ويتل الفعل   االستخدال المعافة ف 

 الخيارج إليع ونقلهيا المختلفية ومستوياتها التابوية المؤسسا  قطاعا  بين المتااة المعافة تعميل -6

 واإلداري التقني  المسيتوى تمثي  عايضية معافيية قاعيدة وت يوين العميالء  بيين نشياها مين خيال 

 .اليامعا  ب  الهي تتمت  لمتطورا

 طيالتخطن إدارة منع األمور من ديالعد في تتشابه المعرفة إدارة أن للباح  سبق ما خالل من تضحيو

 :ومنها جيياالسترات

 .للمؤسسة واضحة ورسالة ةيرؤ وجود -1
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 عتهيا ومتاب األهداف  وض  ف  ةييياإلستاات الخطة خطوا  م  تتشاب  المعافة إدارة خطوا  إن -2

 .ايوالتطو نيالتحس اج  من مستما بش   تهايوتاه

 مين لالسيتفادة المتااية والفاصية ةييوالخارج ةييالداخل التهدييدا  معافية المعافية إدارة تتطليب -3

 ي ياالسيتاات  يالتخطي مين أساسي  جيزء ا ييالعمل وهيه  عوا    دون دةيواليد المتوفاة المعلوما 

 .للمؤسسة

 اجيا ياالات تااعي  مةيسيل ةييمنهي خطية وضي  ي ياالسيتاات  يوالتخطي المعافية إدارة تتطليب -4

 .للمؤسسة ةيالمستقثل

 .المستقث  م  التعام  ةيفيوك ةيالمستقثل الخطوا  إلع تنظا ي ياالستاات  يوالتخط المعافة إدارة -5

 :واإلجراءات الطريقة
ب المييدان  مين يتضمن هها اليزء مين الدراسية الخطيوا  واإلجيااءا  التي  تميت في  الياني

ايييم المنهيييية المتثعيية  وميتميي  وعينيية الدراسيية  وأداتيي  الدراسيية  والمعاليييا  اإلاصييا ية التيي  

استخدل ف  تحلي  الثيانا  الختثار صد  وثثا  أداة الدراسة  ومن ثل جم  الثيانيا  مين العينية ال ليية 

 للتوص  إلع النتا   النها ية للدراسة  وللا كما يل :

 :الدراسة منهج :أوالا 

اليهي يثحيم عين الحاضيا  ويهيدف إليع   التحليلي  الوصيف  المينه  الحاليية الدارسية اتثعيت

تيهيييز بيانييا  إلثثييا  فيياوض معينيية تمهيييدا  لنجابيية علييع تسيياؤال  محييددة بدقيية تتعليي  بييالظواها 

تخدال الحالية  واألاداث الااهنة الت  يم ن جم  المعلوما  عنها ف  زمان إجيااء الثحيم  ولليا باسي

 (.43: 2002 األغا,  يتل تحلي  نتا يها. مناسثة أدوا 

ا   وعينتها: الدراسة  مجتمع :ثانيا
ت ييون ميتميي  الدراسيية ميين جمييي  أعضيياء هيئيية التييدريس المتفيياغين باليامعييا  الفلسييطينية 

   وقيد تيل(1056والثيال  عيددهل   فلسيطين( –األقصيع  -األزها –بمحافظة غزة  وه    اإلسالمية 

( فياد  100العينية   عيدد بلي  إل  %(10بنسيثة   الثسييطة العشيوا ية الدراسية بالطايقية عينية تحدييد

 واليدو  التال  يوضح خصا صهل:

 ( خصائص أفراد العينة1جدول )
 المجموع البيـــــان المتغير

 الجنس

 أنث  ذكر

100 76 24 

76% 24% 

 الرتبة العلمية

 أستاذ دكتور مشارك مساعد

100 51 33 16 

51% 33% 16% 

 نوع الكلية

 إنسانية علمية

100 44 66 

44% 66% 

 الجامعة

 فلسطين األقص  األزهر اإلسالمية

100 32 29 23 16 

32% 29% 23% 16% 

 أداة الدراسة:
 بعييد اإل ييال  علييع األدب التابييوي  والدراسييا  السييابقة المتعلقيية بالموضييو  قييال الثااييم بثنيياء أداة

لدراسيية وهيي  االسييتثانة  وميين ثييل عاضييها علييع ميموعيية ميين المح مييين ميين لوي االختصييا  ا

والخثيياة. وعلييع ضييوء المالاظييا  التيي  أبييداها المح مييون قييال الثااييم بصييياغتها بشيي لها النهييا  . 
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ولنجابة عل  تساؤال  الدراسة قال الثاام باعتماد المعيار التال  للح ل عل  الدرجة والوزن النسيث  

االستثانة, وف  سيلل  لي يا  الخماسي ( وباإلضيافة السيتخدال الت ياارا  والمتوسيطا  الحسيابية  ل  

تل تاميز وإدخا  الثيانا  إليع الحاسيب اآللي   اسيب مقيياس لي يا  الخماسي  والنسب المئوية ايم 

 يو  فتياة كثيياة جيدا  (  ولتحدييد  5  كثياة  4متوسطة   3قليلة   2قليلة جدا    1لدرجة االستخدال   

-5مقياس لي ا  الخماس    الحدود الدنيا والعليا( المستخدل ف  محياور الدراسية  تيل اسياب الميدى  

(   بعد 0.8=4/5(  ثل تقسيم  علع عدد فتاا  المقياس الخمسة للحصو  علع  و  الفقاة أي  4=1

ا لتحديد الحيد األعليع للا تل إضافة هه  القيمة إلع اق  قيمة ف  المقياس   وه  الوااد الصحيح( ولل

 يوضح أ وا  الفتاا  كما يل : التال  للفتاة األولع وه ها  وجدو  

 

 كثياة جدا   كثياة متوسطة قليلة قليلة جدا   درجة الموافقة

 5 4 3 2 1 الوزن

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفتاة

 100-85 84-69 68-53 52-37 36-20 الوزن النسث 

 المقياس(: الدراسة ) أداة صدق

 :التال  النحو علع االستثانة صد  من التحق  تل

 تمثيل  بناء المقياس أثناء روع  وقد تحديد  ف  المنطق  الصد  علع اعتمد وقد : المحتوى صدق .١

 .أخاى أهداف إلع التطا  دون الثحم أهداف

 أبيدو مالاظياتهل اييم المح ميين مين ميموعية علع ستثانةاال عاض تل ايم: المحكمين صدق .٢

 آراء السيادة ضيوء في  النها يية للمقيياس النسخة ف  الفقاا  بع  صياغة علع التعدي  تل  كما علي 

 .المح مين

ويظها للا  ك   والمقياس الثعد بين بياسون االرتثا  معام  ااتساب تل ايم : الداخلي االتساق .٣

  (2رقل  ف  اليدو  التال  

 (٢٨= معامالت االرتباط لكل بعد لالختبار ) ن ( 2)جدول رقم 
 الداللة االحصائية معامل االرتباط بيرسون البعد

 دالة 0.901 التخطيط االستراتيجي

 دالة 0.932 إدارة المعرفة

 ٠.٣٧٤( = ٠.٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوى ) 

 ٠.٤٧٨( = ٠.٠١قيمة ر الجدولية عند مستوى ) 

 ياس(:)المق الدراسةثبات أداة 

 بالتحق  مين ثثيا  االسيتثانة بااتسياب معامي  ألفيا كاونثياج بعيد تيابية األداة عليع عينية انقال الثااث

   وقيد كانيت قييل معامي  ألفيائة تيدريس مين خيارج العينية األصيلية( عضو هي٣٠عشوا ية م ونة من  

 ( يثين للا: 3اليدو  التال  رقل  ها يعن  معدال  عاليا  للثثا   ووه( 0.916 

 (٣٠قيم ثبات ألفا لكل مجال مع المقياس ككل ) ن =  (3)جدول رقم 
 معامل ألفا المجال

 0.792 التخطيط االستراتيجي

 0.936 إدارة المعرفة

 0.916 المقياس ككل

 :اإلحصائية المعالجة أساليب

  والمتوسيطا كيالت اارا  اإلاصيا ية األسياليب مين ميموعية الثيانيا  تحليي  في  الثاايم اسيتخدل

ألفيا  االرتثيا  معيامال  اسيتخدال عين فضيال   النسيثية  واألوزان المعياريية واالنحاافيا  الحسيابية

 كاونثاج.

 :ومناقشتها الدراسة نتائج

 نظنر أعضناء وجهنة التخطنيط االسنتراتيجي منن مستوى ما والذي ينص عل : األول السؤال إجابة

 ؟ بمحافظات غزة الجامعات الفلسطينية في التدريس هيئة
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 علع الحصو  خال  من العينة أفااد استيابا  بتحلي  الثاام قال الهكا ساب  السؤا  عن لنجابة

 علع النتا   كانت وقد النسثيةزان واألو المعيارية اافا واالنح الحسابية والمتوسطا  الت اارا  

 : التال  اليدو  يظها  الهي النحو

 (4جدول )

 العينة أفراد الستجابات النسبية واألوزان  المعيارية حرافاتواالن الحسابية والمتوسطات التكرارات

  بالتخطيط االستراتيجي المتعلقة بانةاالست فقرات عل 

مجموع  الفقرة م

 التكرارات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الدرجة الترتيب

1- 
المتايياا   عليع للتعياف الخارجيية الثيئية بتحلي  اليامعة تقول

 المستقث  ف  عليها تؤثا أن يم ن الت  لفةالمخت
 متوسطة 25 54% 1.63 2.7 270

2-  
 للتعياف اليامعية في  الداخلية الثيئة بتحلي  اليامعة إدارة تقول

 الضعف ونقا  القوة علع مصادر
 ةمتوسط 18 61.2% 1.74 3.06 306

3-  
القيوة  نقا  واستثمار لتطويا واضحة رؤية وف  اليامعة تعم 

 . الضعف نقا  من ي والتقل
 متوسطة 23 55.8% 1.66 2.79 279

4-  
 االنيياز مين مسيتوى تحقي  علع العاملين رؤية اليامعة تحفز

 ..العادي اإلنياز يفو 
 ةمتوسط 16 62.4% 1.75 3.12 312

 كثياة 7 %73.2 1.9 3.66 366 . العاملين فيها لدى واضحة اليامعة رسالة -5

6- 
 صييياغة الاسييالة عنييد ثقافتهييا الااتييا تاكييز اليامعيية علييع

  والاؤية
 كثياة 6 73.4% 1.91 3.67 367

7- 
 والموضيوعية فهي  الواقعيية الظياوف اليامعية رسالة تااعع

 . التطثي  مم نة
 ةمتوسط 19 60.4% 1.73 3.02 302

8- 
 وبياام  وسياسيا  خطي  إليع للتحويي  قابلية اليامعية رسيالة

 . عم  واضحة
 كثياة 9 69.9% 1.85 3.49 349

9- 
 ضيوء في  لنفسيها وضيعتها التي  األهيداف اليامعية تحقي 

 . إم انياتها المتااة
 كثياة 8 71.2% 1.87 3.56 356

 متوسطة 21 %57.4 1.68 2.87 287 . مناسثة إستااتييية بدا   اليامعة تض  10

 متوسطة 22 %56.6 1.67 2.83 283  التنفيهية الخط  إعداد ف  العاملين جمي  اليامعة تشارك 11

 تضيعها التي  الزمنيية والييداو  بيالثاام  اليامعية إدارة تلتزل 12

 . لتحقي  أهدافها
 ةمتوسط 11 66% 1.81 3.3 330

 متوسطة 20 %58.8 1.71 2.94 294  التنفيهية الخطة ف  المحددة بالموازنة اليامعة إدارة تلتزل 13

14 
 ياالقضيا ليميي  اليامعية إدارة تطثيي  في  تيوازن يوجيد

 . الخطة تتضمنها اإلستااتييية الت 
 ةمتوسط 10 67% 1.82 3.35 335

 للح يل واضيحة أداء ومؤدياا  معياييا اليامعية إدارة تطثي  15

 علع الخطة
 كثياة 5 75.6% 1.93 3.76 376

 في  تحيدث التي  التاياا  لمقابلة ال افية الماونة اليامعة لدى 16

 معها الثيئة والت يف
 كثياة 1 78.6% 1.97 3.93 393

17 
 للقييال الالزمية والتيهييزا  الماديية اإلم انيا  تيوفا اليامعية

 .التعليمية التعلمية بالعملية
 متوسطة 24 54.8% 1.64 2.74 274

 ةمتوسط 13 %65.4 1.8 3.27 327 . والوصف  ال م  للقياس قابلة اليامعة وأهداف غايا  18

19 
 الت ييف عليع لقيدرةوا بالماونية اليامعية وأهيداف غايا  تتسل

 المتوقعة غيا م  المتاياا 
 ةمتوسط 15 63.4% 1.77 3.17 317

 ةمتوسط 12 %65.6 1.8 3.28 328 . العالمية المعاييا من األكاديمية اليامعة استااتيييا  تقتاب 20

21 
 القييل بيدعل تتعلي  أهيدافا لليامعية اإلسيتااتييية الخطية تتضمن

 . األخالقية
 كثياة 3 77.8% 1.96 3.89 389

22 
 واألهيداف للاسيالة الدوريية بالمااجعية اليامعية إدارة تقيول

 العامة
 ةمتوسط 17 62.2% 1.75 3.11 311

23 
 ومضمون مستوى تطويا لليامعة اإلستااتييية الخطة تااع 

 األكاديمية الثاام 
 كثياة 2 78% 1.96 3.90 390

24 
 بما الدراسية المناه  تطويا لليامعة اإلستااتييية الخطة تدعل

 العالمية والمعاييا يتالءل
 ةمتوسط 14 64.4% 1.78 3.22 322



.118-97Journal of Current Researches on Educational Studies, 2022, 12 (1),   113 

مجموع  الفقرة م

 التكرارات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الدرجة الترتيب

25 
 المسيتما التعلييل نشيا ا  لليامعية اإلسيتااتييية الخطية تيدعل

 المحل  وخدمة الميتم 
 كثياة 4 76.8% 1.95 3.84 384

 ةمتوسط  %65.98 22.07 82.47 8247 البعد ككل 

 كما اليامعا  الفلسطينية ف  مستوى التخطي  االستااتيي   نأ ( 4   رقل الساب  اليدو  من يتضح

مي  ميا  في وهيها ميا يت%  65.98 قيدر   نسيث  بيوزن ولليا متوسي   التدريسيية الهيئية ياا  أعضياء 

( رغيييل وضيييوح المفييياهيل المتعلقييية 2006(  ودراسييية   اليييدجن   2008جييياء  بييي  دراسييية   وهثييية 

هيها  في  فقياتين أعليع نفسي  أن الييدو  مين يتضيح كميا .بيالتخطي  االسيتااتيي  ليدى إدارة اليامعية

 :كانتا الميا 

معهيا"  بيوزن نسيث   الثيئة والت ييف ف  تحدث الت  التاياا  لمقابلة ال افية الماونة اليامعة " لدى -

 ومضيمون الثياام  مسيتوى تطيويا لليامعية اإلسيتااتييية الخطية   والفقياة " تااعي  78.6%

%   وقد يعزى السثب ف  للا إلع قناعية أفيااد العينية بحاجية اليامعيا  78 بوزن نسث   "األكاديمية

إليع مواكثيية التطييورا  الميتمعييية والعالمييية بتييوفيا ال يوادر الثشيياية المدربيية  والقييادرة علييع تحقييي  

التنمية  وإلع توجها  اليامعا  االييابيية نحيو ربي  التخطيي  االسيتااتيي  بييودة العمي  الييامع   

 اح من اإلم انيا .بقدر المت

 عليع للتعياف الخارجيية الثيئية بتحليي  اليامعية أميا أدنيع الفقياا  في  هيها المييا   فهي : " تقيول -

وهها ما يختليف مي   %  54المستقث  " بوزن نسث   ف  عليها تؤثا أن يم ن الت  المتاياا  المختلفة

 اإلم انيا  فقياة " تيوفا اليامعيةوال ( ألنها كانت دراسة االة  2011ما جاء  ب  دراسة   الدجن   

  وقيد يعيزى % 54.8" بيوزن نسيث  .التعليميية التعلميية بالعمليية للقييال الالزمية والتيهييزا  الماديية

مضيطابة  ظياوف السثب ف  للا إليع عيدل الثثيا  في  الثيئية الخارجيية اسيب الظياوف السياسيية ال

لماديية ميياتث  بالممارسيا  اإلسيياا يلية عييدل تيوفيا اإلم انييا  ا أن  وكييهلا إليع خارجية عين اإلرادة(

المتعلقيية بييالتطويا وإعييادة  القهاييية بفيياض الحصييار  وعييدل السييماح بإدخييا  مسييتلزما  اليامعييا 

 . االعمار بعد الحاب.

 هيئة نظر أعضاء وجهة من المعرفة إدارة مستوى ما :، والذي ينص علي الثاني السؤال إجابة

 ؟ حافظات غزةبم الجامعات الفلسطينية في التدريس

عليع  الحصيو  خيال  مين العينية أفيااد اسيتيابا  بتحليي  الثاايم قال الهكا ساب  السؤا  عن لنجابة

 عليع النتيا   كانيت وقيد النسيثية واألوزان المعياريية واالنحاافيا  الحسيابية والمتوسطا  الت اارا 

 (5رقل   التال  اليدو  يظها  النحو الهي

 (5جدول )

 العينة أفراد الستجابات النسبيةواألوزان  المعيارية واالنحرافات الحسابية طاتوالمتوس التكرارات

  بإدارة المعرفة المتعلقة االستبيان فقرات عل 
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 متوسطة 30 %53.2 1.62 2.66 266 .المميزة العلمية الاسا   اليامعة تنشا -1

 كثياة 2 %79.2 1.98 3.96 396 والدكتورا  الماجستيا رسا   اليامعة توث   -2

3-  
 نق  علع تساعد الت  التابوية والتقنيا  الوسا   اليامعة توفا

 .المعافة
 كثياة 8 74.8% 1.92 3.74 374

4-  
 مثي  لليتعلل اليهات  ومناسيثة اديثية ت نولوجيية وسيا   اليامعة توفا

 .المحاكاة وقاعا  الحاسوب مختثاا 
 كثياة 9 74.4% 1.79 3.27 327

5- 
 الميياال  ف  كافية مختصين ومدربين تدريثية باام  اليامعة توفا

 .والعملية العلمية
 متوسطة 16 62.8% 1.76 3.14 314

 كثياة 1 %80 1.98 4.00 400 وأعضياء هيئية للطلثية االل تاوني  الثاييد خدمية اليامعية تيوفا -6
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 .والموظفين التدريس

7- 
 اسيب لليميي  كي  متياح االنتانيت عليع خيا  موق  اليامعة توفا

 .ااجت 
 كثياة 3 78.2% 1.96 3.91 391

8- 
 المنياه  العلميية تواكيب مطيورة تدريثيي  ميادة اليامعية في  توجيد

 . الحديثة
 متوسطة 29 54.8% 1.64 2.74 274

 كثياة 7 %77.2 1.95 3.86 386 .لية متخصصةمح مؤسسا  بيانا  بقواعد اليامعة تشتاك -9

 متوسطة 27 %55.8 1.66 2.79 279 .دولية متخصصة مؤسسا  بيانا  بقواعد اليامعة تشتاك 10

 متوسطة 12 %66.4 1.81 3.32 332 .ال تب وباعة بالناداين مثاداة اليامعة تتص  11

 الخيدما  اءبالفعاليية ألد اليامعية في  المتوفا االتصاال  نظال يتسل 12

 .للمستفيدين االل تاونية
 كثياة 6 77.6% 1.96 3.88 388

 متوسطة 19 %60.4 1.72 3.02 302 .وأجنثية ال تاونيا عابية وجامعا  اليامعة بين تعاون يوجد 13

 كثياة 11 %69.8 1.85 3.49 349 .والثااثين ااتياجا  الدارسين لخدمة مت املة م تثة اليامعة توفا 14

 أقياا  المتعيددة مين بالوسيا   مخيتص قسيل اليامعية م تثية تيوفا 15

 .) وما ية مدمية  مسموعة
 متوسطة 23 57.2% 1.23 2.86 286

 متوسطة 22 %57.4 1.32 2.87 287 .علع المي اوفيلل باال ال  خا  قسل اليامعة م تثة توفا 16

 متوسطة 25 %56.6 1.19 2.83 283 .ال تب النادرة علع باال ال  خا  قسل اليامعة م تثة توفا 17

 متوسطة 13 %66 1.45 3.30 330 .والدوريا  السابقة لألبحاث خا  قسل اليامعة م تثة توفا 18

 متوسطة 20 %58.8 1.17 2.94 294 .التدريس أساليب ف  مستماة دورا  اليامعة تنظل 19

 متوسطة 21 %58.4 1.19 2.92 292 .واالنتانت الحواسيب استخدال ف  دورا  اليامعة تنظل 20

21 
الدولية  الميؤتماا  خيارج في  التيدريس هيئة مشاركة اليامعة تسه 

 .معوقا  بدون
 كثياة 10 73.8% 1.75 3.69 369

 متوسطة 14 %65.2 1.42 3.26 326 .الميتم  ف  العم  لمواق  ميدانية زيارا  اليامعة تنظل 22

23 
ماليية  م افياة وتمنحي  الييامع  لألسيتال المتمييزة الثحيوث تنشيا

 .لتشييع 
 كثياة 4 78% 1.66 3.90 390

24 
هيئية  لعضو التدريس  األداء جودة علع وباستماار اليامعة تحا 

 .التدريس
 متوسطة 15 64.4% 1.51 3.22 322

25 
والمؤسسيا   اليامعيا  مي  مشيتاك  علميية مشياري  اليامعية تنفيه

 .األخاى
 متوسطة 24 56.8% 1.21 2.84 284

26 
مييا   ف  العالل ف  الحديثة والمستيدا  التطورا   اليامعة تااع 

 .المعلوما  ت نولوجيا
 كثياة 5 77.8% 1.77 3.89 389

27 
الحيياة  في  للمينه  النظايية اليوانيب ربي  عليع اليامعية تحيا 

 .العامة
 متوسطة 28 55.6% 1.09 2.78 278

28 
عا  موضيو في  األخياى اليامعيا  مي  المعلوميا  اليامعية تتثياد 

 .التدريثية الورش
 متوسطة 18 61.2% 1.56 3.06 306

 متوسطة 26 %56 1.10 2.8 280 . البها بين الثقاف  التثاد  زيادة علع اليامعة تشي  29

 متوسطة 17 %62.4 1.47 3.12 312 اليامعين األساتهة بين الثقاف  التثاد  زيادة علع اليامعة تشي  30

 متوسطة  %66.37 29.85 98.08 9806 البعد ككل 

يياا    كميا اليامعيا  الفلسيطينية في  مسيتوى إدارة المعافية  أن ( 5   رقيل الساب  اليدو  من يتضح

م  ميا جياء  بي   ف %  وهها ما يت66.37 قدر   نسث  بوزن وللا متوس   التدريسية الهيئة أعضاء

( التيي  2010عييودة    (  واختلفييت ميي  دراسيية2007(  ودراسيية   العتيثيي   2010دراسيية   ماضيي  

-80وجييد  ان ممارسيية العيياملين فيي  اليامعييا  الفلسييطينية لعمليييا  إدارة المعافيية تتييااوح مييا بييين 

 :كانتا هها الميا  ف  فقاتين أعلع نفس  أن اليدو  من يتضح كما .85%

 " بيوزن نسيث  .والميوظفين التيدريس وأعضاء هيئة للطلثة االل تاون  الثايد خدمة اليامعة " توفا -

%  وقيد يعيزى 79.2واليدكتورا  " بيوزن نسيث   الماجسيتيا رسيا   اليامعية %  والفقياة " توثي 80
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السثب ف  للا إلع هه  الممارسا  تعتثيا مين أبييديا  العمي  الييامع   في  هيها العصيا اليهي يتسيل 

 بزيادة الطلب علع التعليل اليامع  خاصة ف  ظ  الحصار.

" بيوزن نسيث  .الممييزة العلميية الاسيا   اليامعية فهي : " تنشياأما أدنع الفقياا  في  هيها المييا    -

بيوزن . الحديثية المنياه  العلميية تواكيب مطيورة تدريثيي  مادة اليامعة ف  %  والفقاة : " توجد53.2

%  وقييد يعييزى السييثب فيي  للييا إلييع تييدن  ميزانييية اليامعيية  ايييم أن مصييدر معظييل 54.8نسييث  

   ال تعتثا هه  األمور من أهل أولوياتها.اليامعا  الفلسطينية لات   وبالتال

التخطنيط  مسنتوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل :، والذي ينص عل إجابة السؤال الثال 

 الجامعات الفلسطينية ؟ في إدارة المعرفة ومستوى االستراتيجي 

 الستثانة المقدميةا ف  الثحم عينة التدريس هيئة أعضاء استيابا  رصد تل الفاض هها من وللتحق 

 العالقية بيين داللية عين لل شيف   اسيتياباتهل متوسيطا  بيين بياسيون االرتثيا  معام  واساب لهل 

 دالة وجود عالقة علع يد  وهها  (0.790   االرتثا  معام  قيمة كانت ايم   االستيابا  متوسط 

 إدارة المعافية مسيتوى وبيين التخطيي  االسيتااتيي  في  اليامعيا  الفلسيطينية مسيتوى بين إاصا يا

تايييا يطياأ عليع إايداهما ييؤثا في   عالقية  اديية بيين ديق  الدراسية وأيأن ال آخيا وبمعنيع فيهيا 

 اآلخا.

( مين أن 2010هه  النتيية تتف  إليع ايد بعييد مي  ميا جياء  بي  دراسية   ماضي   أن انويعتقد الثااث

تحقييي  الييودة فيي  المؤسسييا   تيوفا مسييتوى جييد ميين إدارة المعافيية مياتث  ارتثا ييا موجثيا بضييمان

نيياح إدارة أن ( التي  تياى 2007التعليمية العليا  كما تتف  بش ء من االييابية م  دراسة   العتيثي   

المعافة ماتث  باهتميال اليامعيا  للتخطيي  لهيا  فيالتخطي  غييا االسيتااتيي  ال يضيمن إسيتااتييية 

 واضحة إلدارة المعافة.

 التوصيات:

 :يل  بما الثاام يوص الدراسة  نتا   إلي  لتتوص ما علع بناء  

 الهيئية ألعضياء واالجتمياع  االقتصيادي المسيتوى ورفي  ومعنوية مادية وم افم  اوافز توفيا - 1

 .المعافة إنتاج ف  ليسهموا التدريسية

مين خيال   المعاصيا الت نوليوج  التطيور مي  يتناسيب بميا التدريسيية الهيئية أعضياء كفياءة رفي   -2

 .  واالنخاا  ف  المؤسسة كمنظمة متعلمةب الدوري المتواص التدري

واليامعيا   اليامعا  بازة بين االل تاون  االتصا ا  واليامع ف  الفاق  الثحث  العم  تشيي  - 3

 الثحثي  جوانيب التعياون في  األبحياث ومااكيز اإلاصيا ية والمااكيز واألجنثية منها العابية األخاى

 .ضمان نشا المعافة علع األثا ثياك من لهلا لما واالبتعاث

 لمشاو  ااضنا  إلع الفلسطينية اليامعا  وخاصة العال  التعليل مؤسسا  تحوي ضاورة  -4

 المعلوما  ت نولوجيا صناعا  وخاصة المعافة صناعا 

ومعافية  اليامعية أوضيا  دراسية عليع عمي ي ةينيالفلسيط اليامعيا  في  المعافية إلدارة  ييفا بناء-5

 ماااي  مين ماالية كي  في  إتثاعهيا الواجيب االسيتااتيييا  باسيل يقيول لليا عليع وبنياء ا إم انياته

 .اليامعا  داخ  اإلداري تطويا العم 

هيئيية  أعضياء أميال  وتسيهي  العقثيا  تماا  باليامعيا  المحلييةوالميؤ النيدوا  بتنظييل االهتميال-6

 التدريس للمشاركة ف  مؤتماا  دولية.

دريس علييع المشيياركة فيي  عملييية التخطييي  االسييتااتيي  لليامعيية  تييدريب أعضيياء هيئيية التيي-7

 وتحديد التوجها  االستااتييية لها.

 

 قائمة المراجع: 
 ."اإلستراتيجية للخطط الجيد التنفيذ معوقات " : الاامن عثد بن سليمان   الشيخ آ 

http://www.kku.edu.sa/StratigicManage/Summary/Default.asp.  

 إدارة في  االسيتااتيي  التخطيي  ممارسية مسيتوى تقيييل (.2005   .محميد ليؤي  وصيالحية داوود ميا ج  دولية أبيو

 ، لنددارة العربينة المجلنة  األردنيية والخيا  العيال القطاعين منظما  بين مقارنة دراسة  الثشاية الموارد

25  1 )   85-133. 
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