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تطوير دليل إداري تربوي للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردن
حنان صبحي عبد اهلل عبيد ،عاطف عمر بن طريف *

ملخـص

هدفت هذه الدراسة الى تطوير دليل إداري تربوي للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردن ،استناداً إلى األدب
النظري المتعلق بالموضوع ،والى الواقع التخطيطي الحالي في و ازرة التعليم العالي وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع
أقسام و ازرة التعليم العالي األردنية في العام ( )2014/2013وعددهم ( ،)236واختير منهم األشخاص الذين يشاركون
تم مسح األدب النظري والدراسات
بالتخطيط االستراتيجي وصنع القرار وعددهم ( )186شخص .ولتحقيق هدف الدراسة ّ
وتم التأكد من صدقه بعرضه على
السابقة وتطوير دليل اداري تربوي للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردنّ ،
السادة المحكمين ،وقامت الباحثة بتضمين الدليل في إستبانة (أداة تحليل المحتوى) وت ّكونت االستبانة من ( )74فقرة
لخصت واقع الخطة المتوفرة في و ازرة التعليم العالي والتحديات التي تواجه واشتملت على سبعة مجاالت :التخطيط
للتخطيط .وعدد فقراته (/ )14التحليل اإلستراتيجي .وعدد فقراته ( /)10االتجاه اإلستراتيجي (الفلسفة والرسالة واألهداف).
وعدد فقراته ( /)19الصياغة اإلستراتيجية .وعدد فقراته ( /)8التنفيذ اإلستراتيجي .وعدد فقراته (/ )12المتابعة والضبط
اإلستراتيجي وعدد فقراته ( /)5معوقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي .وعدد فقراته (.)6
وتم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتعرف الواقع التخطيطي في و ازرة التعليم العالي ودرجة الرغبة في
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المطلعة والمشاركة بوضع الخطة فتمثلت في القيادات العليا في الو ازرة .وأظهرت نتائج الدراسة حاجة و ازرة التعليم العالي
تم تطوير دليل إداري تربوي للتخطيط
الماسة إلى توفر دليل إداري تربوي في التخطيط االستراتيجي بالو ازرة
ّ
ً
وبناء على ذلك ّ
أما النتيجة الرئيسة للدراسة ،فقد تمثلت في تطوير الدليل االداري التربوي للتخطيط
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االستراتيجي وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة إعطاء دورات تدريبية متخصصة على تبني الدليل اإلداري التربوي
المطور للتخطيط االستراتيجي بجلساته الثمانية ،تشمل الموظفين ذوي العالقة في المستويات اإلدارية الثالثة للمسؤولين
عند وضع الخطط وتنفيذ الخطط االستراتيجية.
الكلمات الدالة :التخطيط ،اإلستراتيجية ،اإلدارة اإلستراتيجية ،التخطيط اإلستراتيجي.

المقدمــة
لقد كان من عظيم امتنان اهلل تعالى على خلقه أن بصرهم بالغاية من وجودهم (وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون)
(الذاريات .) 56 ،ووجه خلقه للهدف العام وهو إرضاء اهلل تعالى ،وعبادته وقد صيغت في رسالة سامية ووضعت وفق جدول زمني
يبدو كإستراتيجية محكومة بعمر اإلنسان ،لكنها في الحقيقة ممتدة بعمر األجيال.
والتعليم والتنمية والتخطيط ليست غاية في حد ذاتهاّ ،إنما هي أساليب متداخلة ومتكاملة لعمليات مترابطة ،متفاعلة هدفها
األسمى هو رفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع( .لينا وديراني.)2011 ،
فإذا كان التعليم هو العملية الذي بمقتضاه تنمية قدرات األفراد ،واستعداداتهم ،واكسابهم القيم واألفكار واإلتجاهات ليمارسوا
فإن التخطيط هو األداة التي يتم بمقتضاها التوجيه والتحكم في مجريات هذه العملية وضبطها وفق ًا
أدوارهم بكفاية وفعاليةّ ،
ألولويات وبدائل (محمد.)9 :2000 ،
وي عد التخطيط اإلستراتيجي من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر ،وارتبط مفهوم التخطيط
أن ارتباطه بالتعليم وبالمنظمات التربوية جاء مع بداية التسعينات ،ويجدر
اإلستراتيجي بالمفاهيم العسكرية ،ثم الصناعية ،إال ّ
"بأنه منهج نظامي يستشرق آفاق المستقبليات التربوية
االشارة إلى ما أورده الدكتور حسن مختار في مفهوم التخطيط اإلستراتيجي ّ
________________________________________________

* كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،األردن ( .)2 ،1تاريخ استالم البحث  ،2017/04/04وتاريخ قبوله .2017/09/18
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المحتملة ،والممكنة ،ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة ،وتصميم اإلستراتيجيات البديلة ،واتخاذ ق اررات
عقالنية بشأن تنفيذها ،ومتابعة هذا التنفيذ" (حسين.)2002:169 ،
والتخطيط اإلستراتيجي يهتم بتحديد المستقبل األساس للمنظمة ،واألهداف العريضة التي تسعى إلى تحقيقها ،ويترابط مفهوم
اإلستراتيجية ( )strategyوهو األسلوب الذي تختاره اإلدارة لإلستفادة من الموارد المتاحة لها وتحقيق أفضل النتائج (السلمي،
.)120 :2000
والتخطيط اإلستراتيجي يعب ر عن فهم واقعي لما يدور في البيئة الداخلية للمنظمة ،ومحاولة التعرف على نقاط القوة ونقاط
الضعف فيها ،وفهم بيئة المنظمة الخارجية ومحاولة التعرف على الفرص والمخاطر التي تنطوي عليها ،ليمكن من استشراق
المستقبل ،واإلعداد له بصياغة مجموعة من البدائل اإلستراتيجية التي تقود المنظمة لتحقيق أهدافها ،وتوفير ظروف أفضل تسهم
في تسهيل تحقيق األهداف (المرسي.)12 :2002 ،
وبدأت العالقة بين التعليم العالي والتخطيط اإلستراتيجي في العام ( )1959في اإلجتماع الرسمي األول الذي عقد للمسؤولين
عن التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي .حين بدأ مناخ التعليم يشهد حالة من عدم الثبات بشكل تجاوز التضخم .حتى كان
العمل الذي نشره جورج كلير عام ( )1983بعنوان "اإلستراتيجية األكاديمية" نقلة نوعية نحو التركيز على التخطيط اإلستراتيجي،
وأصبح المسؤولون عند اعتماد الجامعات والمعاهد على ّأنه ال غنى عنه في تقييم الفعالية واإلدارية والمؤسسية ككل (دوريس،
.)28 :2006
وقد شهد التعليم العالي تحوالً جذرياً في أنماط التعليم ومجاالته وقد أتى هذا التطور استجابة لجملة من التحديات التي واجهت
مما دفع
التعليم العالي التي تمثلت في تطور تقتنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه ،واالنفجار المعرفي الهائل .وانتشار ظاهرة العولمة ّ
الباحثين إلى ضرورة إحداث تغيير في طريقة التفكير نحو التوجهات اإلستراتيجية.
والقيادة الفاعلة القائمة على استثمار الموارد البشرية ،واعدادها ال سيما اإلعداد المالئم الستيعاب كافة المتغيرات ،وحسن
اختيار البدائل في ضوء رؤية واضحة ونظرة مستقبلية واعية لعملية التغيير .ويعد التعليم العالي من أهم المراحل التعليمية في حياة
تم تحقيقه في مراحل التعليم األساسية والثانوية( .الحوسني.)2009 ،
اإلنسانّ ،
ألنه يأتي استكماالً لما ّ
فإن تحقيق األهداف التربوية التي يتوخاها المجتمع يعتمد على قدرة النظام التربوي على تحقيق أهدافه في كافة المراحل،
ولذلك ّ
ولتحقيق النوعية في هذا التعليم ال يتحقق إال من خالل توجيه وتخطيط استراتيجي يحقق التميز والتنمية للمؤسسات الجامعية في
ضوء الصورة المتناسبة مع متطلبات العصر (السلمي.)2001:270 ،
أن التخطيط اإلستراتيجي عنصر أساس في أي إدارة تربوية حديثة ،هذا يقتضي أن يمارسه التربويون بشكل مستمر ،وأن
وبما ّ
ألنه يشكل النظرة الشاملة للمشكالت التربوية ،وهو أداة التنمية ووسيلتها
تتضاعف استثماراتهم حوله ليكون تخطيطاً فعاالًّ ،
األساسية ،وله دور في االقتصاد ،والحياة االجتماعية ،وفي نمو الثقافة ،والحضارة( .غنوم.)2009 ،
الفعال المبني على أسس علمية ،إذ ينطلق من الواقع ويحلل
لذلك تحتاج عملية اإلصالح التربوي إلى التخطيط اإلستراتيجي ّ
اتجاهات الماضي القريب ويعد نفسه لرؤية مستقبلية عما ستكون عليه األحوال في المستقبل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن تطبيق التخطيط االستراتيجي في مجال التعليم أصبح ضرورة للوفاء بمتطلبات العملية اإلدارية السليمة ،وفي إدارة
ّ
أن العمليتين ما زالتا تحتاجان إلى مزاوجة ال سيما عند إعداد الخطة االستراتيجية وضرورة مراعاة جميع
المؤسسات التربوية ،إال ّ
ما من شأنه االرتقاء باألداء وتنظيمه ،وتحسينه ،وقد قامت الباحثة بعمل دراسة استشرافية ووزعت استبانة مبدئية على العاملين في
و ازرة التعليم العالي لتحديد درجة ممارسة العاملين للتخطيط االستراتيجي ووجد ّأنه لم يحظ الربط بين التخطيط االستراتيجي ووجود
دليل تربوي إداري للتخطيط اإلستراتيجي مبني على أسس علمية بإهتمام كاف من قبل القائمين على التعليم العالي إذ الحظت
أن عملية التخطيط وصياغة الخطط اإلستراتيجية ال تزال تبنى دون توفر دليالً إدارياً
الباحثة من خالل عملها في الميدان التربوي ّ
تربوياً ،ومن هنا تبرز مشكلة البحث ودرجة ارتباط توفر الدليل اإلداري التربوي للتخطيط اإلستراتيجي في تحقيق جودة األداء في
ال
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ولما لهذا الدليل من آثار إيجابية على العملية التربوية بمراحلها كافة سوغ للباحثة تطوير دلي ً
إدارياً تربوياً للتخطيط االستراتيجي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،لما لذلك من انعكاسات إيجابية على العملية
التعليمية التعلمية ،واإلنعكاس اإليجابي المباشر على الطلبة والمجتمع ،ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال
الرئيس اآلتي :ما الدليل اإلداري التربوي المطور للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردن؟
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تطوير دليل إداري تربوي...

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من تطوير دليل اداري تربوي للتخطيط االستراتيجي في و ازرة التعليم العالي األردني ،وعليه يؤمل أن تستفيد
الجهات التالية من نتائج هذه الدراسة:
 .1يؤمل أن تساعد و ازرة التعليم العالي لتطوير أداة إرشادية لتحسين عملية التخطيط اإلستراتيجي.
 .2يؤمل أن تسهم في وضع استراتيجيات وآليات يمكن أن يستخدمها المسؤولون في التعليم العالي.
 .3يؤمل أن يكون للدراسة قيمة واهتمام لدى الخريجين والباحثين المهتمين في التعليم العالي األردني.
 .4يؤمل أن تقدم الدراسة دليالً يسهم في تقدير قدرة التعليم العالي على تحقيق التفوق والتميز في األداء اإلستراتيجي وتحقيق
المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
كما تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات – حسب علم الباحثة – التي تطور دليل إداري تربوي للتخطيط االستراتيجي لتطبيقه
في و ازرة التعليم العالي.
هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت الدراسة إلى تطوير دليل اداري تربوي للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردن من خالل اإلجابة عن األسئلة
الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع إدارة التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي األردني؟
 -2هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0 , 5 0في استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة
التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي.
 -3ما الدليل اإلداري التربوي المطور للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي في األردن؟
مصطلحات الدراسة:
هناك بعض المصطلحات والمفاهيم التي ستتبناها هذه الدراسة وقد عرفت تعريفاً مفاهيمياً أوالً ثم إجرائياً بما يتناسب مع
استخدامها في هذه الدراسة.
التعريف المفاهيمي واإلجرائي للمصطلحات:
التخطيط ،اإلستراتيجية ،اإلدارة اإلستراتيجية ،التخطيط اإلستراتيجي.
-1التخطيط:Planning :
يعد التخطيط أ حد العناصر الجوهرية في عملية اإلدارة وله األولوية من بين الوظائف اإلدارية من تنظيم وتنسيق ورقابة.
 وقد تعددت التعريفات المتعلقة بالتخطيط منها-:هو عملية تتضمن تحديد مختلف األهداف ،والسياسات ،واإلجراءات ،والبرامج ،وطرق العمل ،ومصادر التمويل ،ومعرفةالمشاكل المتوقعة ،وطرق معالجتها (اللوزي.)2002:92 ،
 واجرائياً :هو عملية تقوم بموجبها المنظمة بصياغة أهدافها مستندة إلى معلومات دقيقة بهدف التغلب على المشاكلالمتوقعة ،وتطوير أدائها باستمرار.
 – 2اإلستراتيجية:strategy :
يعد مفهوم اإلستراتيجية مفهوم قديم حديث تمتد جذوره إلى الحضارة اليونانية القديمة وتعني فن إدارة الحروب "-هي األسلوب
الذي تختاره المنظمة لإلستفادة من الموارد المتاحة لها ،وتحقيق أفضل النتائج"( .الطويل والمناصير.)2011 ،
واجرائياً :هي اتجاه عام وقرار تتخذه المؤسسة تحدد بموجبه مسار عملها خالل مدة محددة.
 –3اإلدارة اإلستراتيجية:strategic management :
تمث ل اإلدارة اإلستراتيجية مجموعة الق اررات والممارسات واإلدارية التي تحدد األداء طويل األجل للمنظمة بكفاءة وفاعلية
ويتضم ن ذلك وضع أو صياغة اإلستراتيجية وتطبيقها وتقويمها باعتبارها منهجية أو أسلوب عمل.
"أن البذرة األولى لتطوير اإلدارة اإلستراتيجية كانت في حقل سياسة األعمال في مدرسة هارفارد في الستينات وفي عقد
ّ
تم استخدام مصفوفة  swotوهي ترمز  strength .threats .opportunities weaknessesأي تحليل عناصر القوة
وقد
السبعينات
ّ
والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية" (الدوري)23 :2005 ،
"واإلدارة اإلستراتيجية "إدارة األلفية الثالثة" إدارة التميز وهي نموذج إداري حديث ،وتمثل فن الحرب للتحركات العسكرية،
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والتخطيط للنشاطات السياسية والتجارية" (كراج ،جيمس.)10 ،2002 ،
تص ور منظمة ما لمستقبلها (ماذا ستكون عليه في المستقبل على المدى البعيد "استشراف المستقبل" (الظاهر ،نعيم،
"وهي ّ
ص.)10
واجرائياً :اإلدارة اإلستراتيجية تمثل تحديد االتجاه المستقبلي للمنظمة وبيان ما تسعى إليه من خالل تحليل المتغيرات البيئية
المحيطة بها ،واتخاذ الق اررات الخاصة بتحديد وتخصيص الموارد المطلوبة لتحقيق ذلك باعتبارها خطة شاملة لتحقيق األهداف من
خالل إطار عام يحكم سياسات المنظمة بمختلف المجاالت.
 –4التخطيط اإلستراتيجي:strategic planning -:
بأنه" :منهج نظامي يستشرق آفاق المستقبليات التربوية والمحتملة والممكنة ،ويستعد
 يعرف التخطيط االستراتيجي ّلمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم اإلستراتيجيات البديلة واتخاذ ق اررات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا
التنفيذ" (حسين.)2002:169 ،
ائيا :هو عملية علمية شاملة تقوم على استشراق المستقبل وادراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة،
واجر ً
تقوم بموجبه قيادة المنظمة التعليمية بتحديد رؤية ورسالة وأهداف المنظمة.
حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية:
الحدود البشرية:
تتحدد هذه الدراسة باستجابات القادة والخبراء التربويون في و ازرة التعليم العالي.
الحدود المكانية:
سيتم تطبيق الدراسة على القادة والخبراء التربويون في و ازرة التعليم العالي في األردن.
الحدود الزمانية:
تم إجراء الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي2014/2013( :م).
ّ
الدراسات السابقة:
رّكزت معظم الدراسات السابقة التي أجريت لدراسة التخطيط االستراتيجي على اآلثار المترتبة على تطبيق التخطيط
االستراتيجي على العاملين في مثل الشعور بالرضا الوظيفي والشعور باألمن والوالء التنظيمي ،ولم تعثر الباحثة على دراسة
طورت دليل للتخطيط االستراتيجي في التعليم العالي األردني وسيتم هنا عرض بعضاً من هذه الدراسات مرتبة من األقدم إلى
األحدث.
**الدراسات العربية:
– دراسة الحجار ( :)2008بعنوان تصور مقترح لتحسين عملية التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية .هدفت الدراسة
إلى تفحص واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية وعلى تفحص البيئة الخارجية والبيئة الداخلية وتقييم الحاجات
ورؤية الجامعة وأهداف الجامعة واستراتيجيات تحقيق األهداف والى التوصل إلى تحسين التخطيط االستراتيجي في الجامعات
الفلسطينية واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمداً على دراسة الواقع من خالل فحص الوثائق في الجامعات الفلسطينية
وكذلك نتائج الدراسات السابقة وعلى المقابالت التي أجريت على عينة ( )22مسؤول في الجامعات الفلسطينية .وتوصلّت الدراسة
أن معظم الجامعات الفلسطينية جامعة غزة ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة القدس المفتوحة ،جامعة األقصى ،جامعة األزهر،
إلى ّ
أن قدرة المسئولين على صياغة عناصر التخطيط
جامعة أبوديس ،جامعة النجاح بير زيت تفتقد إلى الخطط اإلستراتيجية و ّ
االستراتيجي ضعيفة .أوصى الباحث باعتماد أنموذج للتخطيط االستراتيجي يمكن أن تسير عليه الجامعات الفلسطينية وتحسن من
عملية التخطيط بها.
 دراسة غنوم ( :) 2009بعنوان دور التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي في جامعة الملك خالد .هدفت الدراسةإلى توضيح دور التخطيط االستراتيجي وأهميته في ميدان التعليم العالي حيث ّإنه يعد العنصر األساسي لنجاح أي فرد أو أي
أن التخطيط االستراتيجي أسلوب للتفكير
مؤسسة وتحديد الصعوبات التي تعيق تطبيق التخطيط االستراتيجي وكانت نتائج الدراسة ّ
في المستقبل واستعراض احتياجاته ومتطلباته وظروفه هو بناء يضم خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى في المجاالت
والمستويات التعليمية المختلفة .ويساعد في تشخيص الفرص المتاحة واالستفادة منها وذلك عن طريق التنبؤ والتهيؤ للمستقبل.
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وأوصت الدراسة بما يلي :أن يتولى أمر التخطيط متخصصون في التربية والتعليم بشكل عام وفي التخطيط التربوي بشكل خاص.
وأن تراعي في عملية التخطيط من أجل إصالح التعليم وتطويره ،المعايير والمحكات العلمية الموضوعة وتدريب العدد الالزم من
المتخصصين في مجاالت التربية واإلدارة واالقتصاد واإلحصاء الذين يشاركون في التخطيط إلعدادهم للعمل في و ازرات التربية
والتعليم العالي وهيئات التخطيط وتحسين اإلدارة التربوية.
دراسة ديراني ،وخليف ( :)2011بعنوان أنموذج إداري مقترح لتطوير مفهوم التخطيط االستراتيجي لمديري المدارس الثانويةالحكومية في األردن .هدفت الدراسة إلى اقتراح أنموذج إداري لتطوير مفهوم التفكير االستراتيجي لمديري المدارس الحكومية في
وتم تطوير استبانة وتوزيعها على جميع مجتمع الدراسة وعددهم ( )115مدي اًر ومديرة في تربية عمان األولى والثانية في
األردنّ ،
عمان للعام الدراسي (2008/2007م) وتوصلّت الدراسة إلى النتائج التالية :كانت درجة إدراك مفهوم التفكير االستراتيجي
وممارسته مرتفعة لدى مديري المدارس الحكومية في األردن ،وبينت الد ارسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة ممارسة
مديري المدارس الحكومية في األردن لمفهوم التفكير االستراتيجي تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة في مجال
تم بناء أنموذج اداري مقترح لتطوير مفهوم التخطيط االستراتيجي لمديري المدارس الثانوية
اإلدارة ،وفي ضوء نتائج الدراسة ّ
الحكومية في األردن .وأوصت الدراسة بتبني األنموذج اإلداري المقترح ،واجراء مزيد من الدراسات التي تتناول التفكير االستراتيجي
للمنظمات التربوية والتعليمية األردنية.
**الدراسات األجنبية:
– دراسة بيدكوك " :)2001( "Pidcockبعنوان التخطيط االستراتيجي في الجامعة الجديدة وهدفت الدراسة إلى التحقق من عملية
التخطيط االستراتيجي في انجلت ار وقد قارنت الدراسة بين األنموذج المعتمد في الجامعة الجديدة والممارسة الحقيقة وباستخدام
أن الوعي برسالة
مقابالت مستندة إلى األنموذج مع ضرورة التوثيق الداخلي وبعد دراسة ومناقشة القضايا كانت نتائج الدراسة ّ
المؤسسة كان ضعيفاً من خالل المشاركين في التخطيط االستراتيجي كذلك التقويم لم يكن متطور وأ ّن الرؤية لم تربط بين التخطيط
االستراتيجي وعملية التعليم الجامعي والنشاط العلمي والبحث ومن توصيات الدراسة إيجاد طرق لرفع الوعي بالتخطيط االستراتيجي
حتى نحقق االنتماء للتخطيط وتوضيح قيمة التخطيط االستراتجي في النشاطات األكاديمية.
دراسة ولكنز" :)2006( "Wilkinsبعنوان المشتركين في التخطيط االستراتيجي في المدارس الحضرية بفلوريدا الوالياتالمتحدة األمريكية دراسة حالة .هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية :ما التأثيرات البيئية على التخطيط االستراتيجي؟ ما
درجة فهم المشاركين في التخطيط االستراتيجي ألهداف عملية التخطيط االستراتيجي؟ ما درجة فهم المشتركين لمعوقات التخطيط
االستراتيجي؟ ما درجة فهم المشاركين في التخطيط االستراتيجي عن كيفية تحسين التخطيط االستراتيجي في النظم التربوية؟
استخدمت الدراسة المقابالت مع الفئة المستهدفة التي بلغ عددها ( )8أفراد من مجتمع الدراسة المكون من ( )21فرداً من القادة
أن البيئة المحيطة بالمنظمة تؤثر على التخطيط االستراتيجي فيها.
التربويين في الوالية ومراجعة الوثائق.تبين من نتائج الدراسة ّ
أن عملية التخطيط االستراتيجي تسير دون نظام مراقبة ومتابعة وأوصت الدراسة إلى ضرورة وجود حاجة
وكذلك ّإنهم مستاءون ّ
فعال مع التخطيط االستراتيجي في النظم التربوية وضرورة االهتمام بالقضايا
إلى سياسة واضحة تمكن النظام من التعامل بشكل ّ
البيئية وضرورة تبني أنظمة معلوماتية لمساعدة القيادات التربوية للنجاح في التخطيط االستراتيجي.
تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
تناولت الدراسات السابقة أثر التخطيط اإلستراتيجي على الرضا الوظيفي ،واإلبداع ،والشعور باألمان الوظيفي ،والوالء
تم استخدامها متنوعة كاالستبانات ،والمقابالت،
التنظيمي ،كما في دراسة (الغنوم( ،)2009 ،والحجار .)2008 ،واألدوات التي ّ
أما هذه الدراسة فتلتقي مع الدراسات السابقة في
والمالحظات ،كما في دراسة (ديراني وخليف )2011 ،ودراسة (ولكنزّ .)2006 ،
رفع المستوى االبد اعي في النظمات التربوية ،والو ازرات .وأداة الدراسة وهي اإلستبانة .وتختلف عن الدراسات السابقة بمجتمع
بأنها ستطور دليالً إدارياً تربوياً للتخطيط
الدراسة وباعتمادها المنهج المسحي اإلرتباطي التطويري ،وتتميز هذه الدراسة ّ
اإلستراتيجي في و ازرة التعليم العالي إذ لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة قدمت دليالً إدارياً تربوياً للتخطيط االستراتيجيفي التعليم
العالي.
الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة:
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 )1مجتمع الدراسة وعينتها:
تم الحصول عليها من سجالت
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في و ازرة التعليم العالي وذلك حسب اإلحصائيات التي ّ
و ازرة التعليم العالي للعام ( ،)2014وعددهم الكلي ( ،)236عدد الذكور ( ،)144ومؤهالتهم بكالوريوس ( ،)73ماجستير (،)18
دكتوراه ( ،)10وعدد اإلناث ( ،)92ومؤهالتهم بكالوريوس ( ،)57ماجستير ( ،)6دكتوراه ( )0ودرجة تطبيقهم للخطط اإلستراتيجية.
والجدول ( )1يبين توزع مجتمع الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي
الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي

العدد الكلي
236

الجنس
ذ
ث

العدد
144
92

بكالوريوس
73
57

ماجستير
18
6

دكتوراه
10
0

 )2عينة الدراسة:
أخذت الباحثة ( )186شخص مجتمع الدراسة الذين يشاركون بعملية التخطيط االستراتيجي وصنع القرار.
أداة الدراسة:لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بدراسة الوصف الوظيفي للقادة التربويون في و ازرة التعليم العالي األردني وبعد ذلك قامت
بتطوير استبانة لمعرفة درجة ممارسة و ازرة التعليم العالي األردني للتخطيط اإلستراتيجي وستشمل هذه االستبانة األبعاد اآلتية:
تطبيق و ازرة التعليم العالي األردني لعناصر التخطيط االستراتيجي /أثر التخطيط االستراتيجي على أداء التعليم العالي /درجة
التوافق بين تخطيط التعليم العالي والتخطيط االستراتيجي /توافق التخطيط االستراتيجي مع األهداف اإلستراتيجية .وتحت كل مجال
سيكون هناك مجموعة من الفقرات وأمام كل فقرة ميزان لقياس الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسي.
صدق األداة :Validity
تم االعتماد على:
بغرض التحقق من صدق األداة ومالءمة توزيع الفقرات على مجاالت الدراسةّ ،
صدق المحتوى (:)Content Validity
تم عرض االستبانة على مجموعة تتكون من ( )15من المحكمين ممن يعتبرون خبراء في مجال اإلدارة التربوية من الجامعات
ّ
الرسمية ،وقد طلب منهم إبداء الرأي في درجة انتماء الفقرة ،ودقة الصياغة اللغوية ،والتعديل المقترح ،وتمت االستجابة آلراء
المحكمين بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل ،ونقل بعض العبارات من بعد ٍ
لبعد آخر ،واضافة عبارات جديدة وفي ضوء المقترحات
المقدمة خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
ثبات األداة :Reliability
تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو ّ
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة اإلتساق الداخلي من خالل تطبيق معادلة كرونباخ ألفا
والشروط ،وقد ّ
( ،)Cronbach Alphaوكانت النتائج كما هي في الجدول (.)2
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أرقام الفقرات
14-1
24-15
43-25
51-44
63-52
68-64
74-69

البعد
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
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الجدول ()2
قيم معامل كورنباخ ألفا لثبات أداة الدراسة حسب مجاالتها

المجال
التخطيط للتخطيط
التحليل االستراتيجي
االتجاه االستراتيجي
الصياغة االستراتيجية
التنفيذ االستراتيجي
المتابعة والضبط االستراتيجي
المعوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي

عدد الفقرات
14
10
19
8
12
5
6

االتساق الداخلي /معامل كرونباخ الفا
0.803
0.788
0.940
0.692
0.971
0.665
0.986

التحليل اإلحصائي
لإلجابة عن السؤال األول :ما واقع إدارة التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي األردني؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية والتك اررات واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عن االستبانة.
ّ
لإلجابة عن السؤال الثاني :هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0 , 5 0في استجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع إدارة التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي.
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الثالثي و( )T Testلتعرف دالالت الفروق بين
ّ
متوسطات مستويات واقع التخطيط االستراتيجي تبعاً لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي.
لإلجابة عن السؤال الثالث :ما مضامين الدليل اإلداري التربوي المقترح للتخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي في األردن؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية والتك اررات واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عن االستبانة ،وعرض نتائج
ّ
بناء على معرفتهم بالنتائج
األولى
الجولة
في
استجاباتهم
اجعة
ر
م
منهم
الطلب
و
أنفسهم،
العاملين
مجموعة
على
األولى
االستبانة
ً
اإلحصائية للجولة ككل .في حالة ظهور استجابات متطرفة ،يصر عليها العاملون المتطرفون في آرائهم ،يطلب من هؤالء تبرير
آرائهم المتطرفة .تكرار الخطوة السابقة عدة مرات (جوالت دلفاي المتعددة) للوصول إلى تصورات نهائية للعاملون التربويين.
المرحلة الرابعة:
قامت الباحثة في هذه المرحلة بتطوير الدليل اإلداري التربوي للتخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي األردني واعتماداً على نتائج
االستبانات وآراء التربويون المحكمين للدليل.
خامساً :المرحلة الخامسة:
تم عرض الدليل على مجموعة من المحكمين الخبراء من أجل تصديق الدليل والحكم عليه وستعرض أسماءهم بجدول عند
ّ
مناقشة السؤال الثالث.
وتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لكل مجال من مجاالت الدراسة.
ّ
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الجدول ()3
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لكل بعد من أبعاد الدراسة
أرقام الفقرات

البعد

المجال

14-1
24-15
43-25
51-44
63-52
68-64
74-69

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

التخطيط للتخطيط
التحليل االستراتيجي
االتجاه االستراتيجي
الصياغة االستراتيجية
التنفيذ االستراتيجي
المتابعة والضبط االستراتيجي
المعوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي

عدد
الفقرات
14
10
19
8
12
5
6

المتوسط
الحسابي

االنحرف
المعياري

3.40

1.07

3.44

1.02

3.45

0.99

3.46

1.03

3.53

1.04

3.52

1.04

3.42

1.11

درجة
الممارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
كبيرة
متوسطة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة وترواحت المتوسطات الحسابية بين
وكذلك ّ
أما اإلنحرافات المعيارية فتراوحت بين (.)0.92-1.22
( ،)3.12 -3.70ومتوسط األداة بدرجة متوسطةّ ،
الجدول ()4
األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات استجابة األفراد على فقرات اإلستبانة
الفقرة
 .62كتابة الخطة اإلستراتيجية بشكل واضح.
 .20االطالع على تجارب متميزة في مجال التخطيط االستراتيجي.
 .67اطالع جميع المهتمين على درجة اإلنجاز في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي أول
بأول.
 .13االتفاق على وضع خطة إستراتيجية للتعليم العالي.
 .55تحديد المعلومات األزمة لعملية التنفيذ.
 .39وضوح رسالة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لدى اإلدارة العليا.
 .68تطوير الخطة اإلستراتيجية بشكل مستمر.
 .63رفع تقارير دورية لعملية التنفيذ وفقا لجداول زمنية محددة.
 .45التزام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالبرامج الزمنية التي تضعها لتحقيق أهدافها.
 .56توفر أنظمة تحفيز فاعلة تساهم في إثارة دافعية العاملين في و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي.
 .33مساهمة العاملين في الو ازرة بتوجيه العمل نحو الهدف المشترك.
 .23وجود قاعدة بيانات مركزية شاملة تصف الوضع الحالي لو ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي.
 .47تحديد األولويات اإلستراتيجية ضمن الحدود المتاحة للو ازرة في البيئة المحيطة.
 .50اختيار البدائل اإلستراتيجية األكثر مالءمة لتحقيق األهداف.
 .71صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الداخلية على النشاطات المخطط لها في المستقبل.
 .36قيام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل وفق رؤية واضحة للحد من نقاط
الضعف.
 .64تحديد الجهة المسؤولة عن عملية المتابعة.
 .65اعتماد نظام رسمي موثق للرقابة لمتابعة درجة التقدم في تحقيق األهداف..
 .41تحقيق الو ازرة لألهداف التي وضعتها لنفسها في ضوء إمكانياتها المتاحة.
 .24اتساق فلسفة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع فلسفة الدولة.
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الوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

3.70

1.06

3.61

1.01

2.378
1.352

3.61

1.11

1.196

0.233

3.60

1.04

3.59

.95

3.58

.96

3.57

1.03

3.56

1.02

3.54

.94

1.195
1.224
0.997
0.817
0.748
0.555

0.234
0.223
0.321
0.415
0.455
0.580

3.54

1.08

0.408

0.684

3.53

.97

0.411

0.681

3.52

.99

0.242

0.809

3.52

.94

3.52

1.07

3.52

1.07

0.213
0.262
0.262

0.832
0.793
0.793

3.51

.95

0.784-

0.434

3.51

.94

3.51

1.07

3.50

1.00

3.49

.99

0.128
0.113
0.0400.081-

0.898
0.910
0.968
0.936

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية
0.019
0.178
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تطوير دليل إداري تربوي...
 .22امتالك المهارات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي لدى القيادة العليا في و ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي.
 .40وضوح رسالة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لدى جميع العاملين.
 .21امتالك المهارات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي لدى العاملين في و ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي.
 .25اتساق رسالة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع فلسفة الدولة.
 .35تناغم أهداف األقسام واألفراد مع األهداف العامة للو ازرة.
 .42وضع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بدائل إستراتيجية مناسبة.
 .51رسم خطط عمل بديلة لكل إستراتيجية تتسم بالمرونة.
 .54توصيف لألنشطة المختلفة الواجب القيام بها لضمان نجاح الخطة اإلستراتيجية.
 .26تناسب فلسفة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع معاييره.
 .28حرص و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي على صياغة أهداف قابلة للقياس.
 .70نقص خبرة اإلدارة العليا في التعليم العالي والبحث العلمي بخطوات التخطيط
االستراتيجي.
 .27تناسب رسالة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع معاييره.
 .34استخدام إستراتيجية العصف الذهني لتحسين األداء في الو ازرة.
 .37قيام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل وفق رؤية واضحة الستثمار نقاط القوة
والتقليل من نقاط الضعف.
 .57تحقيق التوازن في تطبيق جميع القضايا اإلستراتيجية التي تتضمنها الخطة.
 .66تفعيل نظام المساءلة المستند إلى المعايير الخاصة باإلنجاز خالل عملية التنفيذ
 .58توفير المرونة الكافية للتعامل مع التغيرات التي تحدث في البيئة أثناء تطبيق الخطة
 .8تعزيز توجه العمل نحو الهدف المشترك.
 .18دراسة القوانين ذات األثر في عملية التخطيط االستراتيجي.
 .49عمل مخططات مبدئية تحدد البدائل اإلستراتيجية التي يمكن االعتماد عليها.
 .71صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على النشاطات المخطط لها في المستقبل.
 .17تحليل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للبيئة الداخلية للتعرف إلى نقاط الضعف فيها
لعالجها.
 .52تحقيق التكامل بين االستراتيجيات الفرعية والخطة اإلستراتيجية العامة لو ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي.
 .53إعداد الخطط السنوية انطالقاً من الخطة اإلستراتيجية في أقسام و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي..
 .60وضع جداول زمنية لكل مكون من مكونات الخطة اإلستراتيجية وفق أسس علمية
واقعية.
 .19دراسة تأثير الوضع االقتصادي في عملية التخطيط االستراتيجي.
 .32وضع رؤية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بعد مناقشتها مع العاملين في الو ازرة.
 .43عقد اجتماعات دورية بين أعضاء فريق التخطيط لتبادل اآلراء.
 .3وجود فريق للتخطيط االستراتيجي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
 .29قيام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمراجعة الدورية لرسالتها.
 .48انسجام استراتيجيات و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع المعايير العالمية.
 .59وضع الموازنات المالية المفصلة لكل مكون من مكونات الخطة اإلستراتيجية.
 .69صعوبة توافر قاعدة بيانات تبنى عليها الخطة اإلستراتيجية.
 .74صعوبة التوازن بين التخطيط االستراتيجي والتنفيذي.
 .7االستعانة بخبراء لإلستشارة أثناء تصميم الخطة اإلستراتيجية.
 .30قيام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمراجعة الدورية ألهدافها.
 .44يتوصل فريق التخطيط االستراتيجي إلى إجماع على االهداف المقررة.
 .46التزام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالموازنة المحددة بالخطة التنفيذية.
 .10وضع إطار زمني لعملية التخطيط االستراتيجي.
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1.03
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0.194
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3.38

1.11
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1.06

3.37

1.05

3.37
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3.37
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3.35
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1.14
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3.35

.92
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 .38تضع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي أهدافها في ضوء رؤية واضحة لديها ومتفق
عليها من قبل الجميع في الو ازرة.
 .14تحليل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للبيئة الخارجية للتعرف إلى التهديدات التي
تواجهها لتالفيها.
 .16تحليل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للبيئة الداخلية للتعرف إلى نقاط القوة فيها
لتعزيزها.
 .73اعتبار الرؤية اإلستراتيجية مجرد شعارات.
 .9إتباع أساليب علمية لتوظيف الموارد المتاحة للوصول لألهداف المنشودة.

3.34

.96

2.084-

0.039

3.33

1.15

1.812-

0.072

3.32

1.14

1.974-

0.050

3.32

1.14

3.31

1.14

2.0012.108-

0.047
0.037

 .12بناء ثقافة مؤسسية داعمة لعملية التخطيط االستراتيجي.

3.29
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 .11توزيع األدوار على أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي.
 .6االهتمام بآراء العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي.
 .31وضع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي أهدافها بعد مناقشتها مع العاملين في الو ازرة.
 .61مراجعة الخطة اإلستراتيجية النهائية إلجراء التعديالت الالزمة لتالئم التغذية الراجعة.
 .1وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى العاملين في و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي.
 .2اهتمام التخطيط االستراتيجي بتحديد التوجهات المستقبلية.
 .15تحليل و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي للبيئة الخارجية للتعرف إلى الفرص المتاحة
فيها الغتنامها.
 .5مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط االستراتيجي.
 .4مشاركة جميع أقسام الو ازرة في رسم الخطة اإلستراتيجية.

مناقشة النتائج والتوصيات
تم التوصل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة ،وفي ما يلي عرض للنتائج التي ّ
الدراسة.
أن
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه" :ما واقع التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي؟ أظهرت نتائج الدارسة ّتقدي ارت الموظفين على فقرات استبانة التخطيط االستراتيجي في و ازرة التعليم العالي تراوحت بين ( ،)3.70-3.12وفيما يلي
مناقشة االبعاد بالتفصيل.
 كان أعالها الفقرة التي تنص على" :كتابة الخطة اإلستراتيجية بشكل واضح" ،وترى الباحثة ّأنه يمكن تفسير هذه النتيجةحتى يتمكن جميع العاملين من اإلطالع على الخطة اإلستراتيجية ،ومشاركة جميع األطراف ذات اإلهتمام (وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ،جميع العاملين الذين لهم عالقة باتخاذ القرار ،وأصحاب المصالح).
 ثم جاءت الفقرة التي تنص على" :اإلطالع على تجارب متميزة في مجال التخطيط االستراتيجي" ،وترى الباحثة ّأنه يمكنتفسير هذه النتيجة من خالل كثرة تبادل الخبرات بين العاملين في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي والو ازرات المماثلة في الدول
العربية المجاورة ،والدول المتقدمة في هذا المجال ،وكذلك لربط و ازرة التعليم العالي بشبكة االتصال الدولية عبر اإلنترنت،
باإلضافة إلى قيام الو ازرة بتشجيع التوأمة مع الو ازرات أخرى.
 والفقرة التي تنص على" :إطالع جميع المهتمين على درجة اإلنجاز في و ازرة التعليم العالي أوالً بأول" ،وترى الباحثة ّأنهيمكن تفسير ذلك حتى يتم حل المشكالت التي تواجه و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء عملية التتنفيذ للخطة االستراتيجية
واالستفادة من التغذية الراجعة ،وتفصيل الحدث والتفكير المبدع الخالق في جميع المستويات اإلدارية ،وتوليفها لتخدم هذه العملية،
ولتحديث الموقع المستقبلي لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،وفقاً للتغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية ودرجة
التكيف معها ،وسم السيناريوهات واختيار أنسب البدائل لزيادة المقدرة التنافسية.
 ثم تليها الفقرات :التي تنص على "االتفاق على وضع خطة إستراتيجية للتعليم العالي" ،وبمكن أن تفسر الباحثة ذلك إلىالتخطيط اإلستراتيجي يساع د المنظمات على تحقيق األهداف طويلة األمد ،وذلك من خالل ترجمة الخطط اإلستراتيجية واألهداف
الموضوعة إلى خطط تفصيلية وبرامج وموازنات قابلة للتنفيذ ،ويساعد المديرين في وضع البدائل المناسبة للمشكالت الرئيسية التي
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تطوير دليل إداري تربوي...

تواجه المؤسسة ،وتعرف المشكالت والمعوقات التي يمكن أن تعترض سبيل المؤسسة في تحقيق أهدافها واالستعداد المبكر
بالحلول المناسبة لمواجهة المشكالت ،وكذلك تجهيز الموارد البشرية بالتوجه المستقبلي للمنظمة لتتكاتف الجهود لتحقيق الهدف
المنشود ،باإلضافة إلى توفير معايير موضوعية لمراقبة األداء ومتابعة تنفيذ البرامج ،من خالل ما سبق فإ ّن المنظمات بحاجة
ماسة للتخطيط االستراتيجي لتحقيق أهدافها ومساعدتها في رسم التوجه المستقبلي لها.
ّ
 والفقرة التي تنص على "تحديد المعلومات األزمة لعملية التنفيذ" ،وبمكن أن تعزو الباحثة ذلك إلى سبب توفر قاعدةبيانات للو ازرة من حيث عدد الموظفي ن ،وطبيعة عملهم ،ومؤهالتهم ،ودرجاتهم ،والدرورات التدريبية التي حصلوا عليها ،ويفسر ذلك
لتقدم هذه البيانات من أجل المشاركة في جائزة الملك عبداهلل الثاني لألداء المتميز والشفافية.
 والفقرة التي تنص على "وضوح رسالة و ازرة التعليم العالي لدى اإلدارة العليا" ،ويمكن أن تفسر الباحثة ذلك إلى أهميةالرسالة ودورها في تدعيم هوية المؤسسة أو طبيعتها ،وارتباطاتها بالمؤسسة وارتباط النتائج المالية والمادية فيها .وتمثل رسالة
المؤسسة هويتها وفلسفتها ومبرر وجودها وأهدافها اإلستراتيجية وتوجهاتها ،وتمثل تعبير عن الرؤية اإلستراتيجية وهي توصيف
مفصل ألنشطة وخدمات وقيم وثقافة المؤسسة وترتكز رسالة المؤسسة على عدة عناصر أساسية والعنصر األكثر أهمية بالصورة
الذهنية واإلدراك الذي تريد المؤسسة الوصول إليه عند الرأي العام .وتسعى معظم المنظمات إلى إضفاء الشرعية على وجودها في
البيئة التي تعمل ف يها من أجل المحافظة على بقائها واستم ارريتها ويتم ذلك من خالل توفر الرؤية الواضحة للمنظمة سواء أكانت
المؤسسة في بداية حياتها ،أم في إعادة بناءها وهذا يتطلب ضرورة امتالك اإلدارة العليا للرؤية الواضحة المناسبة حيث تقدم
الرؤية الدليل الذي يمكن االعتماد عليه في التوجه لقيادة حركة المؤسسة في االتجاه المقصود .ويؤكد ذلك الركابي ( )2004وكذلك
أن اإلدارة العليا تسعى إلى ترجمة رؤيتها بوضوح في جمل تحمل في طياتها السبب الرئيس لوجود
الصيرفي ( ،)2008في ّ
المنظمة .وبذلك تتحول الرؤية إلى رسالة للمنظمة ويمكن لهذه الرؤية والرسالة أن تتغير بمرور الوقت .وتمثل الرسالة اإلطار
الرئيس للمنظمة دون غيرها من المنظمات من حيث مجال نشاطاتها ومنتجاتها وعمالئها وأسواقها وبهدف بيان السبب الجوهري
أن الرسالة تمثل اإلطار العام التجاهات المؤسسة
لوجود المؤسسة وهويتها وعملياتها وممارساتها .وفي ضوء ما سبق يمكن القول ّ
في جميع المجاالت وتهدف إلى بيان الحاجة األساسية التي دعت إلى وجود المؤسسة في المجتمع .وضروري أن تصاغ رسالة
المؤسسة بعبارات واضحة محددة إذ يعد وضوح رسالة المؤسسة لدى المجتمع والعاملين سبب جوهري ال يمكن االستغناء عنه وهذا
الوضوح يساعد في تحديد ومعرفة اتجاهات نمو المؤسسة كما تعد الرسالة النهائية التي توجه إليها كل األنشطة التي تقوم بها
فإن الرسالة تستخدم كمرشد وحافز لألفراد لتوجيه سلوكهم فيما يتعلق باألداء ويلعب التعبير الواضح للرسالة
المنظمة .وبهذا المعنى ّ
دو اًر مهماً في تطوير إستراتي جية المنظمة ،فهو يزود المؤسسة بأداة إليجاد وغربلة اإلبدال اإلستراتيجية كما تستخدم كمعيار يتم من
بد أن تتم صياغة الرسالة بلغة واضحة وبسيطة وال تحتمل التأويل وال يكتنفها الغموض.
خاللها تقييم األداء الكلي للمنظمة .وال ّ
 والفقرة التي تنص على "تطوير الخطة اإلستراتيجية بشكل مستمر" ،وبمكن أن تفسر الباحثة ذلك إلى قيام المسؤولين فيو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالتغذية الراجعة ،وكذلك توفر فريق متخصص لتطوير الخطة باستمرار في اإلدارة العليا.
 والفقرة التي تنص على "رفع تقارير دورية لعملية التنفيذ وفقاً لجداول زمنية محددة" ،ويمكن أن تفسر الباحثة ذلك إلى قيامالمسؤولين في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلب من جمع المدراء ،ورؤساء األقسام بتقديم تقارير دورية لعملية التنفيذ
الخطة اإلستراتيجية وفقاً لجداول زمنية محددة من قبل اإلدارة العليا.
 بينما أدنى متوسط كان للفقرة التي تنص على "مشاركة جميع أقسام الو ازرة في رسم الخطة اإلستراتيجية" ،وترى الباحثةأن المسؤولين في اإلدارة العليا في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي يقتصرون المشاركة فقط على من
ّأنه يمكن تفسير ذلك إلى ّ
هم يحملون الدرجة الخاصة واألولى نظ اًر لخبرتهم في هذا المجال لقناعتهم ّأنهم األقدر على القيام بهذه المهمة .وعدم إثارة دافعية
ألن الو ازرة تتخذ الق اررات
العاملين للمشاركة في التخطيط االستراتيجي لعدم تقديم الحوافز المادية والمعنوية إزاء المشاركة في ذلك .و ّ
الخاصة بها بشكل مركزي.
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه :هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05=فياستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة)؟
فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والمؤهل في كل من األبعاد اآلتية :التحليل
أما
االستراتيجي ،واالتجاه االستراتيجي ،والصياغة االستراتيجية ،والمتابعة والضبط االستراتيجي ،ومعوقات التطبيق االستراتيجيّ ،
لبعد التخطيط للتخطيط فقد تبين وجود أثر دال إحصائياً لمتغير الخبرة عند مستوى الداللة ( )0.05=αوعند إجراء اختبار شافيه
- 692 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ،45العدد  ،4الملحق 2018 ،1

للمقارنات البعدية بين مستويات الخبرة ،فقد تبين الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الموظفين الذين خبراتهم ()10-5
سنوات والموظفين الذين خبرتهم أكثر من ( )10سنوات لصالح الموظفين الذين خبرتهم أكثر من عشرة سنوات ،ولبعد التنفيذ
االستراتيجي فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية للخبرة عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αوعند إجراء اختبار المقارنات
البعدية شافية تبين وجود فروق داله إحصائياً بين متوسط تقديرات الموظفين الذين خبراتهم ( )10-5سنوات ومتوسط تقديرات
الموظفين الذين تقديراتهم أقل من خمس سنوات لصالح اللذين خبراتهم أقل من ( )5سنوات ،وكذلك إلى وجود فروق دالة إحصائياً
بين المستويين ( )10-5سنوات وأكثر من ( )10سنوات لصالح الموظفين الذين خبراتهم أكثر من ( )10سنوات ،ويعزى ذلك إلى
دافعية العاملين في السنين األولى من خدمتهم ،وبعد عشر سنوات يشاركون في التخطيط نتيجة الستالمهم وظائف قيادية أعلى.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه :ما الدليل اإلداري التربوي المطور للتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي فياألردن؟
ويتضمن هذا الدليل ( )8جلسات متتالية ،يؤدي اتباعها خطوة بخطوة ،وحسب ظروف و ازرة التعليم العالي ،وال بد من إطالع
جميع العاملين اإلطالع على كافة محتويات كافة الجلسات ،إذ ينبغي أن تدار وفق قواعد متفق عليها ومنها :وفيما يلي عرض
للجلسات المقترحة ،والمكونة من ثمان جلسات ،يتبعها ملحقات متعلقة بالجلسات نشير إلى كل منها عند الحاجة إليها .ويشتمل
الدليل على مقدمة نظرية تبين كيفية تطبيق الدليل اإلداري التربوي المطور للتخطيط االستراتيجي إذ يمثل بوصلة تحدد الخريطة
التي تسير عليها و ازرة التعليم العالي وبدونه ال يمكن فك رموز الخريطة للسير في االتجاه المأمول ،وحاجة و ازرة التعليم العالي
الماسة لهذا الدليل ،وفوائد األخذ به.
ّ
 .1إ رشادات عامة للتعامل مع الدليل وكيفية العمل بما جاء به ،وبث ثقافة التغيير المطلوبة واقناع المسؤولين بالبعد عن
المركزية إشراك العاملين في عملية التخطيط لو ازرة التعليم العالي.
 .2تضمين الدليل بأهداف منبثقة من أدبيات التخطيط االستراتيجي ومنسجمة مع مراحله وبما ال يتعارض مع النصوص
القانونية ذات العالقة.
وتم توضيح أصحاب العالقة والمكان والزمان
 .3تصميم الدليل على شكل جلسات عملية م ّكونة من ( )8جلسات متتاليةّ ،
واألهداف واإلجراءات ومؤشرات النجاح والمصادر والمالحظات بشكل واضح ومفصل .مثالً:
الجلسة األولى
تاريخ انعقادها() مكانها () الفئة المستهدفة-:جميع العاملين في و ازرة التعليم العالي ممن لهم عالقة بالتخطيط
رؤساء الجامعات الرسميةأعضاء من المجتمع المحلي (مستفيدين)الدوائر الحكومية والو ازرات وخصوصا و ازرة الخارجية واالتصاالت. -طلبة من اتحادات الطلبة في الجامعاات ونخبة من أولياء األمور.

- 693 -

تطوير دليل إداري تربوي...

أهداف الجلسة

-1التبصر بمفهوم
التخطيط االستراتيجي.
 -2بيان أهمية التخطيط
اإلستراتيجي لو ازرة التعليم
العالي.

-3تطوير االلتزام بعملية
التخطيط االستراتيجي.

-4اختيار أعضاء فريق
التخطيط االستراتيجي.

حنان أبو عبيد ،عاطف بن طريف
اإلجراءات التنفيذية
واالستراتيجيات المقترحة
 الترحيب بالحضوروبيان أهداف الجلسة.
 قراءة مقدمة الدليل أمامالحضور ،وفتح باب
المناقشة اتوضيح أهمية
التخطيط اإلستراتيجي
لو ازرة التعليم العالي
وللمجتمع.
 استطالع آراءالمشاركين ورغبتهم في
اتباع منحى التخطيط
اإلستراتيجي .
 فتح باب لعضويةفريق التخطيط
اإلستراتيجي بعد
قراءة(*)من خانة
المالحظات.
 اجراء عملية االقتراع:(انظر خانة المالحظات
(**))
أما على قصاصات
أّ -
من الورق .
ب-أو بالتصويت العلني.
 اإلعالن عن أسماءفريق التخطيط
االستراتيجي.
تحديد موعد االجتماعالثاني وأهدافه واألطراف
المعنية

مؤشرات النجاح

طبيعة استجاباتالحضور.

عدد األصوات الراغبةفي التخطيط اإلستراتيجي
ونسبتها الى المجموع
العام.

المصادروالتقنيات

شاشة عرض لعرضساليدات تعطي معلومات
عن التخطيط
اإلستراتيجي.
قراءات مدعمة عنالتخطيط اإلستراتيجي.

فريق تخطيطي كامل .توثيق وقائع الجلسة.أخذ التواقيعوااليميالت

نتائج أبحاث عنالتخطيط اإلستراتيجي.
-ضيافة مناسبة للحضور

مالحظات

(*) يتراوح عدد أعضاء
فريق التخطيط
اإلستراتيجي من
( )30-20حسب أقسام
و ازرة التعليم العالي وتمثل
12قسم ،برئاسة وزير
التعليم العالي .
ويراعي احتواءه على:
عضو فاعل أوعضوين من أفراد
المجتمع المحلي.
أعضاء من العاملينأصحاب الرؤى الجديدة.
أعضاء متعددو الخبراتوالمؤهالت .اعالن اختتام
الجلسة وتقديم الشكر
وضيافة للحضور

 -5وتكليف جميع االقسام بتصميم خططهم إنبثاقاً من الخطة االستراتيجية األم ووفقاً للرؤية المشتركة ورسالة الو ازرة.ومن ثم
تحديد موعد الجلسة الثانية للتدريب  ...وهكذا..
التوصيات:
 -1ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين موظفي و ازرة التعليم العالي من خالل عقد محاضرات وتوزيع منشورات
تحثهم على االلتزام بالتخطيط االستراتيجي.
 .2على و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقوم بتحليل بيئتها الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن
تؤثر عليها في المستقبل ،أيضاً يجب أن يشارك في صياغة أهداف الو ازرة االستراتيجية جميع األطراف المسؤولة عن تحقيقها
وذلك لتنمية المسؤولة الذاتية لديهم.
 .3إ شراك كل المستويات في و ازرة التعليم العالي في لجان التخطيط االستراتيجي وعدم اقتصار التخطيط على المستويات العليا
في و ازرة التعليم العالي.
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 .4إعطاء دورات تدريبية متخصصة على الدليل اإلداري التربوي المطور للتخطيط االستراتيجي بجلساته الثمانية ،تشمل
الموظفين ذوي العالقة في المستويات االدارية الثالثة للمسؤولين عن وضع الخطط وتنفيذ الخطط االستراتيجية.
 .5إعطاء أولوية لجانب التقييم في تنفيذ الخطط االستراتيجية لمعرفة اإلنحرافات من أجل استخالص العبر لالستفادة منها في
تعديل مسارات هذه الخطط.
 .6االهتمام بجوانب متابعة التنفيذ والرقابة على الخطط االستراتيجية من خالل إعطاء حوافز لألداء الجيد ومعاقبة األداء
السيء وعدم االقتصار على وضع خطط استراتيجية ممتازة.
 .7اعتماد الدليل اإلداري التربوي المطور في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون مرشداً للعاملين فيها ليكون لهم لغة
واحدة يعملون بها.

المراجـع
أوالً :المراجع العربية
القرآن الكريم.

الحجار ،رائد ،)2008( .تصور مقترح لتحسين عملية التخطيط االست ارتيجي في الجامعات الفلسطينية .المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم
والبحث العلمي في الدول العربية 27–24 ،فبراير 2008م.
حسين ،حسن ،)2002( .تصور مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في التعليم الجامعي المصري ،مجلة التربية ،عدد خاص ،ص -160
 ،210الجمعية العلمية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية :مصر.
الحوسني ،محمد ،)2009( .درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في و ازرة التربية والتعليم بسلطنة عمان .دراسات العلوم التربوية ،مجلد،36
ملحق ص .244-227
الدوري ،زكريا ،)2005( .اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،عمان :اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
الدوري ،زكريا ،)2005( .اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،عمان :اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
دوريس ،مايكل ،)2006( ،التخطيط اإلستراتيجي الناجح ،اتجاهات جديدة للبحث المؤسساتي ،ترجمة عبد ربه ،سمه ،ط ،1الرياض :العبيكان
للطباعة والنشر..
ديراني ،واخليف ،)2011( .أنموذج إداري مقترح لتطوير مفهوم التخطيط االستراتيجي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن .دراسات
العلوم التربوية ،مجلد  38ملحق 2ص.503-480
الركابي ،نزار ،)2004( .اإلدارة اإلستراتيجية ،العولمة والمنافسة .عمان :دار وائل للنشر.
السلمي ،علي ،)2000( .اإلدارة المعاصرة ،مصر :مكتبة الغريب.
السلمي ،علي ،)2001( .خواطر اإلدارة المعاصرة ،القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.
الصيرفي ،محمد ،)2008( .اإلدارة اإلستراتيجية .اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.
غنوم ،أحمد ،)2009( .دور التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي .ندوة في مجلة تربيتنا .جامعة الملك خالد .السعودية.
كراج ،جيمس ،)2002( .اإلدارة اإلستراتيجية .القاهرة :الفاروق للنشر والتوزيع.
اللوزي ،موسى ( ،)2002التنمية اإلدارية ،ط ،2دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.
محمد ،أحمد ( ،)2000التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد ،ط ،1دار المناهج ،عمان :األردن.
محمد ،رضوان ،)2011( .مدى ممارسة التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية في اليمن ،دراسات العلوم التربوية ،مجلد  ،38ملحق
 ،6ص. 2063-2053
المرسي :)2002( ،التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية منهج تطبيقي ،الدار الجامعية ،مصر.
المناصير ،والطويل ،)2011( .تطوير استراتيجية لضبط مشكالت التعليم في المدارس الخاصة األردنية ،دراسات العلوم التربوية ،مجلد ،38
ملحق ،4ص.1398-1378

ثانياً :المراجع األجنبية:

Pidcock. S. (2001). Strategic planning in anew university. Journal of further and higher education. 25. (1).

Wilkins.J. (2006). Participant perception of strategic planning in an urban school district. A case study EdD,
http://ww.umi.com/dissertations/fullecit/3216275.

- 695 -

 عاطف بن طريف،حنان أبو عبيد

...تطوير دليل إداري تربوي

Developing a Strategic Guide of Administrative
In Educational Planning For Higher Education in Jordan
Hanan S. Obaid, Atef O. Tariff *

ABSTRACT
This study aims to develop an educational management guide for strategic planning of higher
education in Jordan, based on the theoretical literature on the subject and the current planning reality in
the Ministry of Higher Education. The study society may be from all sections of the Jordanian Ministry
of Higher Education in 2013-2014 And their total number (236), And 186 persons were selected to
participate in strategic planning and decision-making. In order to achieve the objective of the study, the
theoretical literature and previous studies were reviewed and the development of an educational
management manual for strategic planning of higher education in Jordan was verified. The researcher
included the questionnaire in the questionnaire (content analysis tool). The questionnaire consisted of
74 paragraphs summarizing the reality of the plan Available in the Ministry of Higher Education and
the challenges faced and encompassed seven areas: planning to planning The number of paragraphs
(14) / Strategic analysis And the number of paragraphs (10) / strategic direction (philosophy, mission
and goals) (19) / Strategic Drafting And the number of paragraphs (8) / strategic implementation. (12) /
follow-up and strategic control and the number of paragraphs (5) / obstacles to the application of
strategic planning and the number of paragraphs (6).
Statistical averages and standard deviations were used to determine the planning reality in the Ministry
of Higher Education and the degree of desire to practice its stages. It was found that the Ministry of
Higher Education adopts the plan of implementation and then the long-term plan and the strategic plan,
and the person familiar with and participate in the development of the plan were represented in the
senior leadership in the ministry. The results of the study showed the need of the Ministry of Higher
Education to provide an educational management Gide in the strategic planning of the ministry.
Accordingly, an educational management manual for the strategic planning of the Ministry of Higher
Education was developed.
Keywords: Planning, Strategy, strategic management, Strategic Planning.
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