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تعليم التخطيط الاستراتيجي على أداء وإنتاجية قطاعي ال تأثير

 العام والجامعي بمنطقة الجوف
 ملخص الدراسة:

نتاجيذة  أجريت هذه  الدراسذة بفذد  تحليذ  أرذر التخطذيال ارسذتراتيجى ألذء أداء واي
مذذخ خذذرل دراسذذة وتحليذذ  واقذذ   ،قطذذاأى التعلذذيم العذذام والتعلذذيم الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو 

تو ذذيات مذذخ اذذينفا زيذذاد  إلذذء  ارسذذتراتيجى وذذالتعليم العذذام والجذذامعى للو ذذول التخطذذيال
مسذتو  الفاذذاء  والاعاليذة ذذذى هذهيخ ال طذذاأيخه اسذذتمدت هذه  الدراسذذة أهميتفذا مذذخ خذذرل 
مجموأذذة مذذخ ااتذذاذات المتوقعذذة التذذى يمكذذخ أخ ي ذذدمفا الوذذاحروخ ذذذى الح ذذ  األفذذاديمى 

قطاع التعليم العام والجذامعى ذذى منط ذة الجذو ه  والمفنى والمنظمات الحكومية وخ و ا  
اتوعذذت الدراسذذة المنفجذذيخ الو ذذاى وال ياسذذى الذذهً يعطذذى تحلذذير  أفرذذر أم ذذا  ييخذذه ذذذى و 

اأتوار  ما سيحدث ذى المست ب  ويعطى نتائج أفرر دقة وموروقية وقدر  ألء التنبؤ قياسذا  
ف محاورهذذا والتذذى وزأذذت ألذذء أدوات الدراسذذة ومختلذذ وهلذذم مذذخ خذذرل ،والتحليذذ  الو ذذاىه

أذراد الدراسة مخ م ذدمى الخدمذة ومسذتايديفا ذذى قطذاأى التعلذيم العذام والجذامعى ومنط ذة 
مذذخ م ذذدمى  (610، و)مذذخ م ذذدمى خذذدمات التعلذذيم الجذذامعى (20) :الجذذو  وبلذذد أذذددهم
 مستايدا ( تم توزيعفا بيخ ك  مخ مدينذة سذكافا ومحاذظذات 240)، والخدمات التعليم العام

 هودومة الجندل وال ريات وطبرج 
وجذذود ق ذذور وافتاذذا  مواهذذو الطذذرو وارهتمذذام إلذذء  وأاذذارت نتذذائج الدراسذذة

اذرامالاخ ى بفم ومذدار  منط ذة الجذو ، وبااذرام المسذتايديخ  الجفذات هات ال ذلة  واي
والخدمات التعليمية ر سيما م دمى الخدمات التعليمية والمستايديخه كما يوجد ق ور ذيما 

ية الخطة، وارتااع درجة انحرا  الخطة والتعام  إلزامعلق والتنسيق واستمراريته، وبدرجة يت
معفا واحتراذية أالية، وتعف المتاوعة والرقاوة ألء الخطال ميدانيا  ومتاوعذة تمويلفذاه كمذا 

أخ سرأة ارستجاوة للطرو مخ قب  األساته  واادارييخ وزياد  مستو  إلء  أاارت النتائج
، والتذى هذى مذخ أهذم مذاخزام وتحسيخ الخدمات واألناطة الر اية وتعزيز مسذتو  األارلت

العوام  التى تجع  المستايد يلتم  الخدمات التعليمية ومنط ة الجو  ذذى المذد  ال  ذير 
والمد  الطوي ، كما أخ تفريف المتاوعة الميدانية والمالية للخطال الموجود  وزياد  مسذتو  

إلذء  هات ال لة واتوذاع أسذلوو التخطذيال الجيذد وذالتعليم العذام، تذؤدً التنسيق بيخ الجفات
 تحسذذيخ مسذذتو  الخذذدمات التعليميذذة الم دمذذة لسذذكاخ منط ذذة الجذذو  ذذذى األجذذ  ال  ذذير

ذى التعليم الجامعى ومنط ة الجو   اأخ هنام ق ور إلء  كما أاارت النتائج أيتا   الطوي هو 
                                                           

 مخ نااطات الفرسى العلمى ل احو السمو الملفى األمير ذفد بخ بدر أبد العزيز هها الوحث ممَول ت
آل السعود للتنمية اادارية ومنط ة الجو ، معفد الوحوث والدراسات ارستاارية والتدريو، جامعة 

 هالجو 



 م0267لسنة  ديسمبر األول( الجزء 671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 152 - 

ذى تعف لجاخ التخطيال واألقسام وأذدم وتذو   مخ وجفة نظر األساته  واادارييخ متمرر  
السياسذذات وااجذذراءات واألقسذذام والفليذذات وأذذدم ربطفذذا واامكانذذات الرزمذذة وتذذعف إاذذرام 
المسذذتايديخ وم ذذدمى الخدمذذة، إتذذاذة لتذذعف ذاأليذذة النظذذام ااداًر المسذذتخدم وتذذعف 

يتعلذذق والتنسذذيق ال ناأذذة وذذالخطال الحاليذذة الموتذذوأة، وق ذذور ذذذى التعلذذيم الجذذامعى ذيمذذا 
لزاموتوذر وسائله، و  ية الخطال التى تتتمخ المحاسوة والمساءلة حال أدم الت يذد وذالخطال اي

الموتذذذوأة ممذذذا يذذذؤرر سذذذلوا  ذذذذى تذذذعف الخذذذدمات التعليميذذذة الم دمذذذة وجذذذود  المخرجذذذات 
خذذدمات التعلذذيم الجذذامعى ممذذرر  ذذذى أذذدم وتذذو  مؤاذذرات األداء  النفائيذذة، وق ذذور ذذذى

 مخرجذذات تعليميذذةإلذذء  نحذذرا  الخطذذة والتعامذذ  معفذذا واحتراذيذذة ممذذا يذذؤدًوارتاذذاع درجذذة ا
 أالية الجود ه

Abstract: 

This study was conducted under the title "The impact of 
strategic planning on the performance and productivity of the 
general education and university education sectors in Al-Jouf". 
The study aimed at analyzing the impact of strategic planning on 
the performance and productivity of general education and 
university education in Al-Jouf region by studying and analyzing 
the situation of strategic planning in general education and 
university education to reach recommendations that increase 
efficiency and effectiveness in these two sectors. The importance 
of this study comes through a number of expected additions that 
the researchers can provide the academic and professional fields 
in government organizations, especially the general education and 
university education sectors in Al-Jouf region. The study followed 
descriptive and analytical approaches that provide a deeper 
analysis and insight for what will happen in the future and gives 
more accurate, reliable and predictive results compared to 
descriptive analysis. This is done through the tools of the study in 
various areas that took into account different members of service 
providers and their beneficiaries in the general education and 
university education sectors in Al-Jouf. The number of 
questionnaires included (92) of the university education providers, 
(162) of the public education service providers, and (342) 
beneficiaries of the study, these were distributed between the city 
of Sakaka and the provinces of Domat al-Jandal, Al-Qurayyat and 
Tabarjal. 

The results of the study indicate that there is a lack of 
discovering the talents of students and personal attention to them 
in the schools of the Jouf region, and a lack of the involvement of 
beneficiaries and the involvement of relevant bodies of 
educational services, especially educational service providers and 
beneficiaries. There is also a lack of coordination and continuity, 
the degree of mandatory of the plan, and high degree of deviation 
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of the plan and in dealing with it in a professional manner, and 
weak follow-up and control of plans on the ground and follow-up 
their financing. The results indicated that there is a fast response 
to students by teachers and administrators, and an increasing 
level of commitment, improving services and extra-curricular 
activities and enhancing the level of safety. These are among the 
most important factors that make the beneficiary feel educational 
services in Al-Jouf region in the short and long term. The result 
also revealed that the intensifying of field and financial follow-up 
of existing plans and increasing level of coordination between the 
relevant authorities and the proper planning of general education, 
would lead to an improvement in the level of educational services 
provided to Al Jawf residents in the short and long term. The 
results also indicate that there is a shortage in the university 
education in Al-Jouf region (from the point of view of lecturers 
and administrators) as shown in the weakness of the planning 
committees and the lack of clarity of policies and procedures in 
the departments and colleges, and the law level of linking the 
plans to the necessary means and weak involvement of 
beneficiaries and service providers in these plans. This is in 
addition to weak efficiency of the administrative system used, the 
weakness of the conviction of current plans, the lack of university 
education in terms of coordination, availability of means, the 
mandatory of the plans that include accounting and accountability 
in case of non-compliance with the plans set. This would 
negatively affects the weakness of educational services provided 
and the quality of final output, and lack of university education 
services represented by the lack of clarity of performance 
indicators and high degree of deviation of the plan and dealing 
with it professionally leading to high quality of educational 
outputs. 

 ً  :ااطار النظر
 الم دمة:

اهتم اانساخ منه ناوئه والتعليم وأأار  أهمية كبير ، ومخ المسذلم وذه أخ التعلذيم 
التعليم أبذر الع ذور كمفنذة ور اذذة وذلسذاة  يعتبر مخ أفبر النعم وأجلفا، وقد تطور قطاع

 حد كبير ألء الح ائق اادارية والتجارو العلميةهإلء  دوأ وح يعتم
 هذذد  نبيذذ  ونعمذذة ر هذذو يتمنذذا  كذذ  إنسذذاخ، ور اذذم أخ تطذذوير التعلذذيم هذذو مذذا

نعمة، وألء اانساخ أخ يحاذظ ألء هه  النعمذة التذى يرت ذى ويت ذدم مذخ خرلفذا  يتاهيفا
ديات المتجذذدد  والمتريذذرات ويواجذذه التعلذذيم ذذذى أالمنذذا المعا ذذر الفريذذر مذذخ التحذذ هاانسذذاخ

المتسارأة ون ص ذى الموارد المتاحة لإلنااق ألذء التعلذيم مذ  زيذاد  الطلذو أليفذا، وهلذم 
يحتم ألء المفتميخ وألماء التربيذة التخطذيال ارسذتراتيجى ذذى ظذ  هذه  التريذرات لمواجفذة 
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مر والذهً التخطذيال ارسذتراتيجى الاعذال والمسذتإلذء  هه  التحديات ويبيخ حاجة المؤسسذات
 يعتبر التاكير ارستراتيجى قاأدته وأساسهه

األمذام إلذء  ويعتبر التاكيذر ارسذتراتيجى متعذدد الذرؤ  والزوايذا ذفذو يتطلذو النظذر
ذى ذفمه للماتى ويتبنء النظر مخ األألء لافم ما هو أسا  ويوظف ارستدرل التجريدً 

اياء بواقعية وهو تاكيذر تاذاؤلى لافم ما هو كلى ويلجي للتحلي  التاخي ى لافم ح ي ة األ
نسانى يؤمخ و درات اانساخ وطاقته الع لية الفبير   ه(620-0262،626)الطيطى،  واي

أما التخطذيال ارسذتراتيجى ذفذو  ذن  الخيذارات وأمليذة م ذممة لذدأم ال ذاد  ذذى 
كونفم مفتميخ ويهداذفم وأساليو أملفم ووكلمات وسذيطة ذذالتخطيال ارسذتراتيجى هذو أدا  

ريذذة، واذذينفا اذذيخ أً أدا  إداريذذة أخذذر  تسذذتخدم لفذذد  واحذذد، هذذو مسذذاأد  المنظمذذة إدا
 ه(Davis, Alison Jean, 2011لل يام وعم  أذت  )

أمليذة م ذممة لذدأم ال ذاد  ذفذو  ذن  الخيذارات وهذو أما التخطذيال ارسذتراتيجى 
يجى هذو ذى كونفم مفتميخ ويهداذفم وأسذاليو أملفذم ووكلمذات وسذيطة، التخطذيال ارسذترات

مسذاأد  المنظمذة أدا  إدارية، واينفا ايخ أً أدا  إدارية أخر  تستخدم لفد  واحد، هو 
 ه(22، 0221/0227)أليسوخ،  لل يام وعم  أذت 

وللتخطذذيال ارسذذتراتيجى دورا  وذذالد األهميذذة ذذذى ت ذذدم وازدهذذار الذذدول والمجتمعذذات 
ا  إداريذذذة ور تسذذذتخدم إر ومنظمذذذات األأمذذذال المختلاذذذة،ويعتبر التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى أد

لررض واحد أر وهو مساأد  المؤسسة ذى أداء أم  أذت  ويمكذخ للتخطذيال ارسذتراتيجى 
أخ يسذذاأد الفيئذذات الحكوميذذة الخدميذذة ألذذء أخ تركذذز نظرتفذذا وأولوياتفذذا ذذذى ارسذذتجاوة 

 يذق يعملذوخ واتجذا  تحللتريرات الحادرة ذى البيئة مخ حولفا واخ يتمخ أخ أذراد المنظمذة 
 ه(66، 0262)خير الديخ،  نا  األهدا 

وللتخطيال ارستراتيجى م وماته ومااهيمه، كما أخ لذه ت نياتذه الاعالذةه ومذخ أهذم 
مذا ينورذى أخ إلذء  إمكانات هها المستو  مخ التاكير والتخطيال أنه يسذاأدنا ألذء الو ذول

ييذذر الواقذذ ، يكذذوخ، ويتذذعنا أمذذام الممكذذخ مذذخ األهذذدا  وأمذذام طذذرق العمذذ  ومسذذاراته لتر
بذذداع الوسذذائ  واألدوات الرزمذذة لفذذ  منفمذذا،  ويسذذاأدنا ألذذء طذذر  ارحتمذذارت الممكنذذة واي

لء مواجفة التريير ذيه أذخ طريذق الموازنذة بذيخ البذدائ  واختيذارات إلء  ويتجه بنا الواق ، واي
لبذدائ  زنة بذيخ امتعدد  ويتعنا أمام اامكانات وال يود والموارد التى تؤرر ألء أملية الموا

  ه(612-652، 0220)حسيخ،  وارختيار بينفا
التخطذيال ارسذتراتيجى ألذء  تذيريرومخ هنا تيتى هه  الدراسة للوقذو  ألذء واقذ  

نتاجية ال طذاع هلذم ذ ذد تذم ت سذيم هذها الوحذث ألذء رذرث إلذء  التعليمذىه وللو ذول أداء واي
ألذذء العنا ذر التاليذذة:  أجذزاء: الجذزء األول يتنذذاول ااطذار العذذام ومنفجيذة الوحذذث وياذتم 

أهميذذذة الدراسذذذة وأهذذذداذفا وطبيعذذذة الماذذذكلة وأسذذذئلة الوحذذذث وم ذذذطلحات الدراسذذذة  حيذذذث 
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تعريف مافوم ارسذتراتيجية ومافذوم التخطذيال والتخطذيال ارسذتراتيجى إلء  سيتطرق الواحث
ومافذذومى التخطذذيال ارسذذتراتيجى ذذذى التعلذذيم ومافذذومى اانتاجيذذة واألداء الذذوظياى، وبينمذذا 

وتذذح الجذذزء الرذذانى ااطذذار النظذذًر والدراسذذات السذذاو ة المتعل ذذة بفذذها الوحث،أمذذا الجذذزء ي
الرالذذث مذذخ هذذه  الدراسذذة ذذذيخص النتذذائج والتو ذذيات التذذى تذذم التو ذذ  إليفذذا أبذذر الدراسذذة 

 الميدانية التى أجريت ألء المدار  الحكومية ومنط ة الجو  وجامعة الجو ه
 يجى:المحور األول: التخطيال ارسترات

يعتبذذذر وتذذذ  األهذذذدا  ارسذذذتراتيجية ذ أهذذذدا  التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى:أمذذذا أذذذخ 
تعكذ  المسذتويات  للمنظمة أحد أنذواع المواجفذة مذ  التحذديات التذى تجاوذه المنظمذة وهذى

نجذذازات الواجذذو بلولفذذا لتح يذذق نجذذا  رسذذالتفا، وأنذذدما تتح ذذق جميذذ  المطلووذذة مذذخ اا 
تفا بنجذذا ه وألذذء هذذها األسذذا  يجذذو أخ تفذذوخ األهذذدا  تفذذوخ المنظمذذة قذذد ح  ذذت رسذذال

العرقة بيخ األهدا  والرؤية والرسالة محكمة لفى تستطي  األهدا  التعبيذر أذخ الحاجذات 
، 0265: )جرجذذر، الح ي يذذة للمنظمذذة ومذذخ أهذذم األهذذدا  للتخطذذيال ارسذذتراتيجى مذذا يلذذى

622-022)  : 
 يمذذى وااجذذراءات وال واأذذذد تفيئذذة المنظمذذة داخليذذا بذذذاجراء تعذذديرت ذذذى الفيكذذذ  التنظ

 واألنظمة وال و  العاملة للتعام  م  البيئة الداخلية والخارجية وكااء  وذاأليةه
  اتخاه قرارات هامة ومذؤرر  تعمذ  ألذء زيذاد  الح ذة السذوقية وزيذاد  رتذا المتعذامليخ

 م  المنظمة وتعظيم المكاسو لجمي  المتعامليخه
 خ يص الموارد الرزمةهتحديد األولويات واألهمية النسبية وت 
 إيجاد المعيار الموتوأى للحكم ألء كااء  اادار ه 
  زيذذاد  ذاأليذذة وكاذذاء  أمليذذات اتخذذاه ال ذذرارات والتنسذذيق والرقاوذذة وافتاذذا  وت ذذحيح

 ارنحراذات لوجود معايير تتمر  ذى األهدا  ارستراتيجيةه 
ألذء مسذتو  اادار  التخطيال ارستراتيجى ذ مستويات التخطيال ارستراتيجى:وأما 

العليذذا: هذذو التخطذذيال ارسذذتراتيجى الذذهً يوتذذ  بواسذذطة مجلذذ  اادار ، التذذى تتذذ  ن ذذو 
أينيفا أهدا  المؤسسذة كلفذا، وأليفذا يتذيرر الماذروع كلفذا، ويركذز التخطذيال ارسذتراتيجى 

يركذز و  التخطذيال ارسذتراتيجى لوحذدات األأمذال:وهنذام  الفلى ألء طبيعذة أمذ  المؤسسذةه
تخطذذذيال ألذذذء الفيايذذذة التذذذى يمكذذذخ مذذذخ خرلفذذذا لفذذذ  وحذذذد  مذذذخ الوحذذذدات األأمذذذال هذذذها ال

التخطذذذذيال وهنذذذذام  ارسذذذذتراتيجية المسذذذذاهمة ذذذذذى تعزيذذذذز ارسذذذذتراتيجية الفليذذذذة للمؤسسذذذذةه
األقسذذام ذذذى الوحذذدات داخذذ  المؤسسذذة  ويخذذتص وذذه ارسذذتراتيجى ألذذء المسذذتو  الذذوظياى:

الوحذذدات، ومذذا  مستراذذد  واسذذتراتيجية حيذذث توتذذ  لفذذها األقسذذام اسذذتراتيجيات خا ذذة بفذذا
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)أبد الجليذ ،  يميز هها المستو  وكونه ق ير األمد وهات العرقة والجانو التاريلى لل سم
 (ه072-074، 0261

جذزأيخ: إلذء  ت سذيم التخطذيال أمومذا  أنذه يمكذخ إلء  (26، 0262وياير زهراخ )
مؤسسذة ويحذدد ويحذاول إنجذاز يحاول الوذاء واألهدا  طويلة األمذد للواستراتيجى، األول: 
)تنايذهً(، يسذاأد ذذى تطبيذق الخطذة ارسذتراتيجية ويحذدد مذا  تاريلىوالر انى:  أهداذفاه

الذذهً يجذذو أملذذة وكيذذف يمكذذخ أملذذة تذذمخ إطذذار زمنذذى تذذمخ المذذوارد المتاحذذة، ذالخطذذة 
 التاريلية تترجم الخطة ارستراتيجية أملياه

تراتيجية التذذذذى تتوذذذذ  التخطذذذذيال ( الاذذذذرق بذذذذيخ اادار  ارسذذذذ6ويوتذذذذح الجذذذذدول )
 ارستراتيجى أاد  واادار  التنايهية مخ جفة أخر ه

 (17 ،0222 قحف، )أبو (: الارق بيخ اادار  ارستراتيجية واادار  التنايهية:6جدول )
 أس  الم ارنة )التاريلية(اادار  التنايهية اادار  ارستراتيجية

الو اء وارستمرار ذى األج  
استراتيجيات التطوير  الطوي  +

 والتنمية

مااف  تنايه العم  أو 
األناطة + ارستراتيجيات 

الموتوأة تساند 
 ارستراتيجيات الرئيسية

 مجال ارهتمام

 التركيز النتائج الحالية النتائج المست بلية
الموارد المست بلية + الظرو  

 أو البيئة ذى المست ب 
الموارد الحالية + البيئة أو 

 ال يود السائد  اآلخ الظرو 
الوحث أخ حلول مبتفر  + 
 توقعات وتنبؤات والمست ب 

ارأتماد ألء الخبر  
 أسلوو ح  الماكرت الساو ة

ج اتخاه ال رارات منف انخااض درجة المخاطر  ارتااع درجة المخاطر 
 )المخاطر (
تفذذوخ أمليذذة التخطذذيال اسذذتراتيجى مفمذذة  خ ذذائص التخطذذيال ارسذذتراتيجى:ومذذخ 

ألنفا تتتمخ اختيار ما هو أذت  استجاوة للظرو  التى تاك  بيئذة ديناميكيذة وربمذا ذذى 
تواع أملية يجى هو أملية منتظمة حيث تدأوا ر التخطيال ارستراتو  وعض األحياخ أدائيةه

معنذذذى والمسذذذت ب : ذفذذذو يتذذذيح توجيذذذه وهذذذو  تذذذم هيكلتفذذذا كمذذذا أنفذذذا تعتمذذذد ألذذذء البيانذذذاته
دارتذذهه خطذذيال ارسذذتراتيجى وسذذيلة للتاكيذذر والت ذذر  مذذخ اجذذ  أمذذ  ترييذذر التو  المسذذت ب  واي

لتوجيذذذه المراحذذذ   إطذذذار رسذذذتراتيجية تاذذذك  اادار و  أمليذذذة مسذذذتمر  وأائذذذد هوهذذذو  معذذذيخه
اادار  ارسذذتراتيجية ليسذذت أمليذذة سذذفلة األداء بذذ  هذذى أمليذذة  ذذعوة و  األخذذر  لذذإلدار ه

)خيذر  الفريذر مذخ ارنتذواا وارلتذزامتتطلو المزيد مخ الجفد: ذفذى تتطلذو مجفذود ذفذًر و 
ه والتفامذ الاذمول  خ ائص نظام التخطيال ارستراتيجى:ومخ (ه 62-66، 0262الديخ، 
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،  هالتااأذذ  بذذيخ التخطذذيال والتنايذذهه و المرونذذةه و التااأذذ  بذذيخ المسذذتويات ااداريذذةو  )وحيذذًر
 (ه065-062، 0227

ومراحذذ  منفذذا تحديذذد  ويذذهكر )أبذذو الن ذذر( أخ أمليذذة التخطذذيال ارسذذتراتيجى تمذذر
 ،ودراسذة احتيذاا المسذتايديخ ،هذام تذيريرارتجاهات والتطورات وال تايا التى قد يكوخ لفذا 

وتطبيق مؤارات األداء والترهيذة  ،وتحديد مواطخ ال و  أو التعف لد  المنظمات المناذسة
 (ه62-66، 0260)أبو الن ر،  العكسية

حذد كبيذر إلذء  ارستراتيجى تعتمذدوألء توء ما سبق يتتح أخ ذاألية التخطيال 
ألء ذاألية نظام المعلومات وارت ارت والمنظمةه ذاادار  ألء المستو  ارستراتيجى ذى 

معلومات أخ التريرات التى تحدث ذى البيئة الخارجية للمنظمة، ومعلومذات أذخ إلء  حاجة
ناذذطة ذذذى تذذوء البيئذذة التناذسذذية ومعلومذذات رقابيذذة، ووالتذذالى إأذذاد  توجيذذه مسذذارات األ 

 األهدا  المحدد  وما يساأد ألء تح يق التوازخ الحركى للنظامه
كونذه يح ذق الاوائذد التاليذة: )الفرخذى، ذذى تتلخص أهمية التخطيال ارسذتراتيجى و 
رانيذذا : يسذذاأد  أور: توتذذيح المسذذت ب  والتنبذذؤ واألحذذداث والتفيذذؤ لفذذاه: (50-52، 0261

رالرذذا : يسذذاأد  نيذذة ذذذى تحديذذد خيارتفذذا ذذذى العمذذ هالمنظمذذة ألذذء اسذذتخدام الطري ذذة الع ر 
راوعذا : يعذزز العمذ  الجمذاأى  المنظمة ألء التوظيذف الراذيد ل ذدراتفا الماليذة وارقت ذاديةه

خامسا : يساأد ألذء تحسذيخ أداء المنظمذة مذخ خذرل  ويكسو الخبر  لفاذة أذراد المنظمةه
اجففاه سادسا : يدذ  واتجذا  تحسذيخ ألناطتفا وال عووات التى تو  كاف ال تايا الرئيسية

 كياية  ن  ال رار ألنه يؤكد ألء النااطات الرئيسية للمنظمة وكياية تح ي فاه
الترييذذذرات ارسذذذتراتيجى يكتسذذذو أهميتذذذه مذذذخ ويذذذهكر )الن ذذذيرات( أخ التخطذذذيال            

 هارقت ذذادية ذذذى مجذذال األسذذعار واألجفذذز  واألدويذذة والترييذذر ذذذى الذذدخ  الاذذردً واألسذذرً 
ترييذذذرات ارجتماأيذذذة كتريذذذر ال ذذذيم والعذذذادات والسذذذلوم ونمذذذال الحيذذذا  وأسذذذلوو السذذذكخ الو 

 لسذذكاخ والتوزيذذ  العمذذًر والجرراذذذىالترييذذرات الديمولراذيذذة كتريذذر حجذذم اوكذذهلم  والمعياذذةه
 ه(622-602، 0265 )الن يرات،

يح ذق التخطذيال ارسذتراتيجى أنذه  :منفذاال ارسذتراتيجى مزايذا يذهكر كما أخ للتخطي
يسفم التخطيال ارستراتيجى ذى و لتااأ  والحوار البناء بيخ المستويات اادارية المختلاةها

 هدأم أسذاليو اتخذاه ال ذرارات المسذت بلية واذك  ألمذى قذائم ألذء الدراسذة والتحليذ  والتنبذؤ
ء يعمذذ  التخطذذيال ارسذذتراتيجى ألذذء الت ليذذ  مذذخ اآلرذذار السذذلبية للظذذرو  المحيطذذة ألذذكمذذا 

 ه(2-6، 0265)أحمد،  نااا التنظيم
م  ما سبق هكر  مخ أهمية التخطيال أموما  ومزايا  إر أخ العديذد مذخ المنظمذات 

إأذذداد أمليذذة  تعذذانى ألذذء مختلذذف المسذذتويات مذذخ العديذذد مذذخ المسذذاو  وارنت ذذادات ذذذى
أذدم رلوذة  :ومنفذا ق أملية التخطيال ارستراتيجىالتخطيال وهى ومراوة المعوقات التى تعو
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اأت ذاد المذدير وعذدم تذواذر الوقذت الفذاذى و  أو ترددهم ذذى اسذتخدام هذها األسذلووهالمديريخ 
اأت اد المذدير وينذه لذخ يكاذذي و  اأت اد المدير وينفا ليست مسئوليههو  للتخطيال ارستراتيجىه

البيئة الخارجية متطربة، مما يجع  التخطذيال مت ادمذا  و  ألء أملية التخطيال ارستراتيجىه
ماذاف  التخطذيال و  تااع تفلاه متاوعة هها التريير أخ قرو و ور  مستمر هار و  قب  أخ يبدأه
 ه(20 ،0264 ،)محمد تترم انطواأا سيئا ذى ههخ المديرارستراتيجى 

وواجه أذددا   ،ووالم اب  لم ين  التخطيال ارستراتيجى استحسانا  ومواذ ة وااجماع
ة حيويذة ر لنذء أنفذا أو وظياذة تساءل الوعض ذيمذا إها كذاخ ذعذر  أمليذ، و تارنت ادامخ 

تذذذدخ  ذذذذى  ذذذلو العمذذذ  أو انذذذه ر يتعذذذد  كونذذذه آخذذذر الت نيذذذات ذذذذى محذذذرت الت نيذذذات 
الحديرةهوقد يكوخ هنذام كلمذات قليلذة مذخ اذينفا التسذبو ذذى تذيو  المجتمعذات الفبيذر  مذخ 
 الطرو ذى معظم الجامعذات، ربذد أخ مذخ بينفذا م ذطلحخ التخطذيال ارسذتراتيجىخ والح ي ذة

 التخطذيال ارسذتراتيجى ألذء أنذه الطريذق المذؤدًإلذء  هى أخ معظم المعاهد والفليات تنظذر
 Darren Swanson and László) األلذم والتعاسذة بذدر مذخ ارزدهذار والنجذا إلذء 

Pintér, François Bregha Stratos, 2004)ه  
، 0260  )ومخ ارنت ادات الموجفة للتخطيال ارستراتيجى كما هكرها أبذو الجذدائ 

خ أذذالم اليذذوم الذذهً وأ خ أمليذذة التخطذذيال ارسذذتراتيجى تسذذتررق وقتذذا  طذذوير ه: أ(24-25
يتسذذذم والسذذذرأة المارطذذذة للتريذذذر يجعذذذ  الخطذذذة ارسذذذتراتيجية مت ادمذذذة ومجذذذرد الاذذذرا  مذذذخ 

ارأت ذذاد وذذيخ التخطذذيال ارسذذتراتيجى خيذذالى تجريذذدً وعيذذد أذذخ أرض الواقذذ  ذذذى و إأذذدادهاه 
خ العديد مخ المنظمات التى تعم  ذى كما أإدار  النااطات اليوميةه  أولية حيز الحيا  العم

مجذذال العمذذ  ارجتمذذاأى تواجذذه أزمذذات تتطلذذو مواجفذذة سذذريعة لمرذذ  هذذه  األزمذذات الوقذذت 
خ المنظمات التى تعمذ  ذذى مجذال العمذ  ارجتمذاأى ر وأالرزم اجراء تخطيال استراتيجىه 

سذذذتراتيجية التذذذى تتذذذعفا مذذذخ خذذذرل أمليذذذة التخطذذذيال تطبذذذق ارسذذذتراتيجيات أو الخطذذذال ار
ارستراتيجى، مما يؤدً لتوجيذه ارنت ذاد ونذداءات التحذرر مذخ وهذم التخطذيال ارسذتراتيجى، 

 ألنه ر قيمة لهه
التحليذذذ  ارسذذذتراتيجى للمنظمذذذة يحذذذددها و  وهنذذذام أوامذذذ  مذذذؤرر  ألذذذء ارختيذذذار 

المسذتويات  تذيريرو  ،لء البيئذة الخارجيذة)إدري ( بادرام المديريخ لدرجة اأتماد المنظمة أ
وارسذذتراتيجيات السذذاو ة  ،وأامذذ  الذذزمخ ،وأرقذذات ال ذذو  بذذيخ المذذديريخ ،المختلاذذة وذذاادار 

 ه(020، 0262)إدري ،  للمنظمة
إها ذفرنذذا وماذذاهيم قيذذاد  التربيذذة للتريذذر داد أهميتذذه تذذز ذ التخطذذيال التعليمذذى:أمذذا 
اآلخ أفرذر اأتمذادا  ألذء ارقت ذاد كعامذ  أساسذى مذخ  أ وحت التربية والتعليم ارجتماأىه

خ التريذذرات الحا ذذلة ذذذى بنيذذة التعلذذيم ومااهيمذذه تسذذتدأى كمذذا أ أوامذذ  زيذذاد  ذعاليتفذذاه
هنذذام أرقذذة و  البنيذذات الجديذذد هإلذذء  تخطيطذذا  سذذليما  لرنت ذذال مذذخ مرحلذذة الذذنظم الت ليديذذة
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د، وبذيخ الحذرام ارجتمذاأى، وكذهلم تنذوع إيجابية بيخ إتاحة التعليم وذتح الارص أمام األذرا
الذدول التذى كمذا أخ  ه(246، 0227)لنذوم،  ذرص العم  اانتذاجى أو المفذخ ارقت ذادية

تح يذذق برامجفذذا للعدالذذة ارجتماأيذذة ربذذد لفذذا مذذخ التخطذذيال التعليمذذى لعرقتذذه إلذذء  تسذذعء
تذذذات ارجتماأيذذذة، العتذذذوية واألساسذذذية بنتذذذائج البذذذرامج التعليميذذذة الفايلذذذة بازالذذذة التناق

 .Charles B. Shrader, Lew Taylor, Dan R) والاروق ارقت ذادية بذيخ األذذراد
Dalton, 1984ه) 

وذذالتخطيال السذذليم المذذدرو  يمكذذخ ارسذذتااد  مذذخ المذذوارد المتاحذذة ذذذى تح يذذق و
اسذذتيعاو أفبذذر للمتعلمذذيخ، كمذذا أخ التخطذذيال كايذذ  بتتذذييق الفذذو  الزمنيذذة ألذذء األقذذ  بذذيخ 

تح يذق إلذء  ذمخ الواتذح أخ الذدول التذى تسذعء والمعرذة الجديد  وبيخ األخه بفاهالسماع 
التعليمذذى لعرقتذذه العتذذوية واألساسذذية  برامجفذذا للعدالذذة ارجتماأيذذة ربذذد لفذذا مذذخ التخطذذيال

بنتذذائج البذذرامج التعليميذذة الفايلذذة بازالذذة التناقتذذات ارجتماأيذذة، والاذذروق ارقت ذذادية بذذيخ 
سذذبق هكذذر  مذذخ أهميذذة التخطذذيال التعليمذذى، ذ ذذد تزايذذدت الحاجذذة لتطبيذذق ومذذ  مذذا  األذذذراده

التخطيال ارستراتيجى ذى المؤسسات التعليمية نتيجذة زيذاد  الطلذو ألذء التعلذيم، م ذحووا 
والتيفيد ألء أهمية الوحذث أذخ م ذادر بديلذة للتمويذ ، والتريذر ذذى الخريطذة الديمولراذيذة 

المتجذذدد  للمؤسسذذات التعليميذذة، وذعاليذذة أمليذذة  مناذسذذة النمذذاهاإلذذء  للطذذرو، والحاجذذة
التخطذيال ارسذتراتيجى ذذى تيهيذ  المؤسسذذات التعليميذة لمواجفذة التحذديات المترح ذة التذذى 
 ذذذاحبت مجتمذذذ  المعرذذذذة وتداأياتذذذه المختلاذذذة، وتزايذذذد الحاجذذذة ابذذذراز الميذذذز  التناذسذذذية 

 ه(260، 0266ً، )تحاو  ة، والحااظ ألء دورها ذى المجتم للمؤسسات التعليمي
 المحور الرانى: اانتاجية

يعتبر تحسخ اانتاجية مخ األمور الفامة ألذء مسذتو  ارقت ذاد الفلذى حيذث أخ 
الزياد  ذى اانتاجية ي حبفا ارتااع ذى مستو  الرذاهية وأيتا ينذتج أذخ زيذاد  اانتاجيذة 

وأيتذا يذؤدً زيذاد   زياد  ذذى ال ذدر  ألذء زيذاد  اانتذاا وذالرلم مذخ اسذتخدام ناذ  المذوارد
مذخ زياد  ر يد الدولة مخ المدذوأات الدولية ووالتالى زياد  الدخ  الح ي ذى إلء  اانتاجية

ية اانتاجية ذى وتفمخ أهمه (521، 6224)البل ينى،  تخايض التتخمإلء  العم  ويؤدً
اانتاجيذة أن ذر هذام ذذى و  أن ر هذام ذذى نجذا  المناذقت وقذدرتفا ألذء ارسذتمرارهأنفا 

تح يذذذق األربذذذا  التذذذى تمرذذذ  م ذذذدرا هامذذذا للتفذذذويخ الذذذرأ  المذذذالى وارسذذذترمار الذذذهاتى ذذذذى 
أن ر هذام ذذى توسذي  نطذاق السذوق بت ذديم المزيذد مذخ السذل  والخذدمات وهى  المناقته

أن ذذر هذام ذذذى كاذاء  اسذذتخدام الطاقذات اانتاجيذذة كمذذا أنفذا  ااذواع احتياجذذات المجتمذ ه
 (ه02 ،ده ت )السلمى، اري ومخ رم خلق ذرص للتوظيف والت

( أنه لجع  الارد يبذهل ق ذار  جفذد  ذذى العمذ  ربذد 27، 6265وير  ال واأى )
، والتواذذذق ارجتمذذاأى، والماذذاركة ذذذى اتخذذاه  مذذخ تذذوذر: الجذذزاء المذذادً، والجذذزاء المعنذذًو
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ال ذذذرارات، والتماسذذذم بذذذيخ أذذذذراد التنظذذذيمه وهذذذه  الحذذذواذز إمذذذا أخ تفذذذوخ جماأيذذذة أو ذرديذذذة 
وظايخ الوذذارزيخ ذذذى العمذذ  أو جماأيذذة تاذذم  مجموأذذة كبيذذر  مذذخ أذذذراد التنظذذيم وكذذهلم للمذذ

الجنذو  أذخ إلذء  معاقوة األذراد المسيئيخ حتء ر تتفرر ااساء  ووالتالى تؤدً والمؤسسذة
الراية التى أناذئت مذخ أجلفذا، وحتذء ر يذؤرر األذذراد المسذيئيخ ألذء اآلخذريخ ذذى التنظذيم 

 سير العم ه  ووالتالى الترر ألء
ويمكذذخ ال ذذول إخ أسذذا  نظذذام الحذذواذز النذذاجح ربذذد وأخ يتذذواذر ذيذذه الخ ذذائص 

رانيذا : تذواذر  والم ومات اآلتية: أور : التوازخ ذيما بيخ الحذواذز اايجابيذة والحذواذز السذلبيةه
 رالرا : إخ مخ أهذم النظريذات ذذى السذلوم اانسذانى هذى الحواذز المادية والحواذز المعنويةه

أخ األذراد يتجاوبوخ م  البيئذة التذى يعياذوخ ذيفذا وذ ذا  لمافذومفم أو لتاسذيرهم لمذا تعنيذه 
هذذه  البيئذذة والنسذذوة لفذذمه لذذهلم ذذذاخ أيذذة مجموأذذة مذذخ األذذذراد تبذذهل مذذخ الجفذذد ذذذى دورهذذا 

راوعا :  ارجتماأى و در ما تت ور أخ المجتم  كك  يعلق مخ أهمية ألء نتائج هها الجفده
، 6215 الاذذردً الموااذذره )حلمذذى، تذذيريراألفرذذر ذاأليذذة هذذى الحذذواذز هات الإخ الحذذواذز 

 ه(20-22
التذدابير المختلاذذة الرزمذة لرذذذ  اانتاجيذذة إلذذء  (076، 6265كمذا أاذذار العلذى )

يجذاد دواذذ  و  ذى ال طاأذات ارقت ذادية والتذى مذخ أهمفذا: رذذ  المسذتو  الر ذاذى أمومذا ه اي
 مفمذذة رذذذ  اانتاجيذذة مفمذذة مركزيذذة وواجذذو وطنذذىهاأتوذذار و  ماديذذة ومعنويذذة محسوسذذةه

 ارسذذتااد  مذذخ منجذذزات العلذذم والتفنولوجيذذاهو  تنميذذة وتطذذوير ال ذذدرات ااداريذذة والتنظيميذذةهو 
تيسذذي  و  زيذذاد  ارسذذترمار ذذذى مجذذال الوحذذوث والتطذذويرهو  تنظذذيم بذذرامج التذذدريو المفنذذىهو 

 الحلول العملية الناجحةه مرافز وطنية لإلنتاجية،وتتولء هه  المرافز دراسة ووت 
وتتعدد أساليو رذ  الفااية اانتاجيذة وتتاذرع ذوعتذفا يخذتص والناحيذة الفندسذية 
واآلخذذر والناحيذذة ارقت ذذادية والرالذذث والناحيذذة اانسذذانية، ويو ذذء بتطبيذذق هذذه  األسذذاليو 

نتيجذة محذدود  ولذي  معنذء هلذم أخ يذتم إلذء  خ تطبيق أحدها مناردا يؤدًإمجتمعة حيث 
طبيق هه  األساليو مر  واحد  ب  و ور  تدريجية وألذء خطذوات حتذء يكتمذ  اسذتخدامفا ت

 (ه20، 6272)السيد، 
إلذء  تح يق زياد  اانتاجية مخ الناحية العملية لذي  وذاألمر الفذيخ ذفذى تحتذااو 

تتذاذر كذ  المجذارت الماذتركة ذذى أمليذة اانتذاا مذخ رجذال األأمذال، والعمذال والمذديريخ 
سويق وليرهمه ويجو أخ يسبق هها كله ارقتناع مخ لدخ الفاذة واكر  الارق بيخ ورجال الت

زيذذذاد  اانتذذذاا دوخ زيذذذاد  اانتاجيذذذة، وبذذذيخ زيذذذاد  اانتذذذاا الم ذذذحوو وارتاذذذاع اانتاجيذذذة 
 (ه662، 6262)وطر ، 

 :المحور الرالث: األداء
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تذوذير  خ قيا  األداء يايد المؤسسات ذذى:أإلء  (250، 0264ياير الاارسى )
تمكذذيخ اادار  العليذذا مذذخ و  قاأذذد  معلومذذات تذذدأم تبنذذى اادار  لمنفجيذذة موذذادر  ذذذى العمذذ ه

تذماخ تتوذ  ور ذد أرذر ال ذرارات و  ارستجاوة الاورية والسذريعة تجذا  األداء ذذى المؤسسذةه
 تبيذاخ ن ذاا ال ذو  والتذعف ذذى األقسذام والاذروع واادارات المختلاذةهو  التى تتخذهها اادار ه

لمساأد  ذى تطبيذق منفجيذة إدار  الجذود  الاذاملة كطري ذة لتذماخ جذود  وكاذاء  األداء او 
توذير أسا  متيخ للتذدقيق الانذى والتنبذؤ بنتذائج آيذة تو ذيات قذدمت واعذ  و  ذى المنظمةه

 التدقيقه
نايذذذه نظذذذام ( أخ المعوقذذذات العامذذذة لتطذذذوير وت66، 0220كمذذذا أوتذذذح الروينذذذ  )

لاذال و  ال أنظمة وتعليمات المحاسوة الحكومية ل يذا  األداءهإلاقيا  األداء، تتمر  ذى  اي
لاذذال الفيئذذات الرقابيذذة و متطلوذذات إأذذاد  الت ذذارير الماليذذة الحكوميذذة ل يذذا  وت يذذيم األداءه  اي

أذذذدم تذذذوذر الخبذذذرات وهًو ارخت ذذذاص ال ذذذادريخ ألذذذء تطذذذوير هذذذها و  لنظذذذام قيذذذا  األداءه
تع يذذدات و  د  الحكوميذذة تذذؤرر ألذذء األداءهوجذذود أوامذذ  أديذذد  خذذارا تحكذذم الوحذذو  النظذذامه

أذدم وجذود ألذء إمكانيذة قيذا  وت يذيم األداءه و الفيك  التنظيمى الحكومى وانعكاسات هلم 
هيئذذات متخ  ذذة قذذادر  ألذذء مسذذاأد  الجفذذات الحكوميذذة ألذذء تطذذوير وتطبيذذق مرذذ  هذذها 

 النظامه
خ ذائص ووما أخ سلوم أداء الاذرد هذو مح ذلة لتااأذ  الخ ذائص الهاتيذة مذ  

خ ذائص إلذء  أسذواو ترجذ البيئة المحيطة لها يمكننا ت سيم أسواو ماذكرت األداء إلذء: 
الحذذارت ارناعاليذذة التذذى و  أذذدم كاايذذة ال ذذدرات الع ليذذةه هاتيذذة للاذذرد خأسذذواو داخليذذةخ مرذذ :

خ ذذائص البيئذذة إلذذء  أسذذواو ترجذذ و  تحديذذد الاذذرد لمسذذتو  نجاحذذههو  تعذذوق أداء الوظياذذةه
ات السذلبية تذيرير الو  أدم كااية المعرذذة المرتوطذة والوظياذةه و خارجيةخ مر :المحيطة خأسوا
-076، 0225)ذليذه وأبذد المجيذد،  أذدم مرءمذة محذيال العمذ  المذادًو  لجماأة العمذ ه

  ه(072
وهنام حلول جزئيذة لماذكلة تطذوير األداء ذذى المنظمذات الحكوميذة وتاذم ، كمذا 

أنذد وتذ  الحلذول ياتذ  التركيذز ألذء األداء ر  أور : (:22، 0222ياذير لذهلم إبذراهيم )
رانيا : تخ يص المزيد مخ التاكيذر وارهتمذام والفيايذة التذى يمكذخ بواسذطتفا  ألء اانااقه

رالرذذا : ممارسذذة قذذدر أفبذذر مذذخ تاذذويض المسذذؤوليات وال ذذرحيات  إتذذاذة قيمذذة للمذذدخرته
لتاذذذويض ارحتاذذذاظ ألناسذذذفم راوعذذذا : ينورذذذى للمسذذذئوليخ أذذذخ ا ألذذذء مسذذذتو  اادار  العليذذذاه

خامسذذا : العمذذ  ألذذء  والمسذذؤوليات أذذخ المفذذام الرئيسذذية وتذذرم المتو ذذى لذذإلدار  المحليذذةه
سادسذا : بذهل المزيذد مذخ الجفذد  اطرع الرأً العذام ألذء مذا يجذًر ذذى المنظمذة الحكوميذةه

 واتجا  تطوير م ايي  األداءه
 أهمية الدراسة:
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 تستمد هه  الدراسة أهميتفا مما يلى:
أهميذذذة موتذذذذوع الدراسذذذذة كونذذذذه يذذذذيتى تذذذذمخ اهتمذذذذام الفريذذذذر مذذذذخ األفذذذذاديمييخ  ه6

 هءواادارييخ، نظرا  ألهمية التخطيال ارستراتيجى ذى أملية تطوير األدا
ات األهميذذة ال  ذذو  لإلنتاجيذذة وتذذذرور  التوظيذذف األنمذذوهجى لمختلذذف اامكانذذذ ه0

 لبلولفاه
مجموأة ااتاذات المتوقعذة التذى يمكذخ أخ ت ذدمفا الدراسذة للوذاحريخ ذذى الح ذ   ه2

 األفاديمى والمفنى والمنظمات الحكومية وخ و ا قطاع التعليم العام والجامعىه
 أهدا  الدراسة:

 ترمى هه  الدراسة لتح يق األهدا  التالية:
نتاجيذة قطذاأى التعلذيم العذام دراسة وتحلي  أرر التخطيال ارستراتيجى ألء أدا ه6 ء واي

 والجامعى ومنط ة الجو ه
دراسذذذة وتحليذذذ  واقذذذ  التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى وذذذالتعليم العذذذام والجذذذامعى ومنط ذذذة  ه0

 الجو ه
رذ  التو يات التى مخ اانفا زياد  مستو  الفااء  والاعالية ذى قطاأى التعلذيم  ه2

 العام والجامعى ومنط ة الجو 
والبذذرامج التذذى تسذذاأد ذذذى تطذذوير التعلذذيم العذذام  المسذذاهمة ذذذى وتذذ  السياسذذات ه4

والجذذذامعى بنذذذاء ألذذذء اسذذذتخدام أسذذذاليو التحليذذذ  الفمذذذى للتنبذذذؤ وذذذيرر التخطذذذيال 
 ال طاأيخ ذى المست ب  ومنط ة الجو ؟ ههيخ ارستراتيجى ألء

 
 
 

 ماكلة الدراسة:
نتاجيذذذذة  تذذذذيريريلعذذذذو التخطذذذذيال ارسذذذذتراتيجى دورا  متعاظمذذذذا  ذذذذذى ال ألذذذذء أداء واي

 طاأات والفيئات الحكومية، وواألخص قطاأى التعليم العام والجذامعى الحكذومىه وتفمذخ ال
ماكلة هه  الدراسة ذى تحلي  واق  ومست ب  التعلذيم العذام والجذامعى ومنط ذة الجذو  ذيمذا 
يتعلذذذق وذذذالتخطيال ارسذذذتراتيجى وأرذذذر  ألذذذء أداء هذذذه  ال طاأذذذات الحيويذذذة ووالتذذذالى يمكذذذخ 

 ذى التساؤرت التالية: يالة ماكلة الدراسة 
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مذذا الواقذذ  الذذراهخ للتعلذذيم العذذام والجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  ذيمذذا يتعلذذق وذذالتخطيال  ه6
 ارستراتيجى؟

مذذا المعوقذذات وال ذذعووات التذذى تواجذذه التخطذذيال ارسذذتراتيجى ذذذى قطذذاأى التعلذذيم  ه0
 العام والجامعى ومنط ة الجو ؟

سذذذتراتيجى وأرذذذر  ألذذذء مذذذا آرذذذار السياسذذذات وااجذذذراءات المتوعذذذة ذذذذى التخطذذذيال ار ه2
 إنتاجية وأداء قطاأى التعليم العام والجامعى ومنط ة الجو ؟

تحسيخ أرر التخطيال ارستراتيجى إلء  ما السياسات والبرامج التى يمكخ أخ تؤدً ه4
 ألء كااء  التعليم العام والجامعى ومنط ة الجو ؟

 ذرتيات الدراسة:
ة وذذيرر التخطذذيال ارسذذتراتيجى وعذذد ارطذذرع ألذذء العديذذد مذذخ الدراسذذات هات ال ذذل

 ألء كااء  وأداء قطاأى التعليم العام والجامعى، ركزت الدراسة ألء الارتيات التالية:
يوجد خل  ذى وعض أنا ذر التخطذيال ارسذتراتيجى ممذا يذنعك  سذلوا  ألذء واقذ   ه6

التعلذذيم العذذام والجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  وخ و ذذا  ألذذء الخذذدمات والمخرجذذات 
 التعليميةه

وعذذذض ال ذذذعووات والمعوقذذذات التذذذى تذذذؤرر ألذذذء ذاأليذذذة وكاذذذاء  التخطذذذيال  توجذذذد ه0
نتاجيذذة قطذذاأى التعلذذيم العذذام والجذذامعى ومنط ذذة  ارسذذتراتيجى وأرذذر  ألذذء أداء واي

 الجو ه
يوجذذذد خلذذذ  ذذذذى تطبيذذذق السياسذذذات وااجذذذراءات والبذذذرامج المتوعذذذة ذذذذى التخطذذذيال  ه2

نتاجيذذة قطذذاأى التعلذذيم ا لعذذام والجذذامعى ومنط ذذة ارسذذتراتيجى وأرذذر  ألذذء أداء واي
 الجو ه

يوجذذد توذذايخ ذذذى مسذذتو  ت ذذديم الخذذدمات التعليميذذة ومسذذتو  ارسذذتااد  منفذذا ذذذى  ه4
مدخ ومحاذظات منط ة الجذو  المختلاذة ذيمذا يتعلذق وذيرر التخطذيال ارسذتراتيجى 

نتاجية قطاأى التعليم العام والجامعىه  ألء أداء واي
 المنفجية وااجراءات:

الو ذذاى والمذذنفج ال ياسذذى انجذذاز هذذه  الدراسذذة، ذاذذى  اتوعذذت الدراسذذة المذذنفج
الفتذو واألوحذاث والدراسذات واألدبيذات المتخ  ذة ذذى هذها إلء  المنفج الو اى تم الرجوع

تاسيرات يمكخ تعميمفا لزياد  ر يد إلء  مخ خرل معالجة بيانات الدراسة للو ول المجال
يذ  البيانذات تحلذير  متعم ذا  واسذتخدام تحلإلذء  المعرذة أخ الموتوع قيد الدراسة، وااتاذة
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أسذذاليو ال يذذا  والت ذذنيف والتاسذذير بفذذد  اسذذتخراا ارسذذتنتاجات هات الدرلذذة، ومذذخ رذذم 
 الو ول التعميمات وايخ الظاهر  موتوع الدراسةه

كما استخدمت الدراسة المنفج ال ياسذى والذهً تحذاول الدراسذة مذخ خرلذه معرذذة 
المتريذذرات، وهلذذم للتنبذذؤ وذذيرر هذذه  العوامذذ  ألذذء التخطذذيال قذذو  واتجذذا  العرقذذة بذذيخ وعذذض 

ارستراتيجى لفهيخ ال طاأيخ ومنط ة الجو  مما يعطى تحلير  أفرر أم ا  ييخه ذى اأتوار  
مذذا سذذيحدث ذذذى المسذذت ب ، إه أنذذه يعطذذى نتذذائج أفرذذر دقذذة وموروقيذذة، ويسذذاأد ذذذى وتذذ  

م الخذذذدمات التعليميذذذة ومسذذذتو  السياسذذذات والبذذذرامج التذذذى يمكذذذخ أخ تتطذذذور مسذذذتو  ت ذذذدي
 ارستااد  منفاه

 م طلحات الدراسة:
 التخطيال ارستراتيجى: 

يعذذذر  التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى وينذذذه إحذذذد  الوظذذذائف ااداريذذذة أو إحذذذد  وظذذذائف 
حذذد  مكونذذات العمليذذة ااداريذذة وهذذو أمذذ  يسذذبق التنايذذه ووموجوذذة يذذتم تحديذذد  المذذدير واي

لزمنيذة الرزمذذة لذهلم رذذم وتذ  الخطذذة الفايلذة لتح يذذق األهذدا  المطلذذوو تح ي فذا والمذذد  ا
هلم ووالتالى يمكخ ال ول إخ التخطيال أملية تسبق التنايه وتفوخ ن طة البدايذة ذيذه وتذ  

 (ه47، 0262األهدا ه )الوليد،
 األداء: 

يعذذر  وينذذه المنظومذذة المتفاملذذة انتذذاا أأمذذال المنظمذذة ذذذى تذذوء تااألفذذا مذذ  
والخارجية، ويام  األداء المؤسسى بفها المافوم ألء أوعاد رررة أنا ر بيئتفا الداخلية 

هى: أداء األذراد ذذى إطذار وحذداتفم التنظيميذة المتخ  ذة، وأداء الوحذدات التنظيميذة ذذى 
إطار السياسات العامة للمؤسسة، وأداء المؤسسة ذى إطار البيئة ارقت ادية وارجتماأيذة 

 (ه2، 0222والر اذية )مخيمر، 
 اجية: اانت

تتفوخ اانتاجية مذخ خذرل العمذ  ألذء م ابلذة الطلذو المت لذو أذخ طريذق وتذ  
اسذذتراتيجيات مرلذذء تسذذاأد ألذذء تح يذذق هذذها الفذذد  ويقذذ  تفلاذذة ممكنذذة،وألء الذذرلم مذذخ 
 عووة اختيار مستو  معيخ مذخ اانتذاا ذذى ظذ  الطلذو المت لذو ذذيخ التخطذيال ااجمذالى 

تحديذذذد مسذذتًو اانتذذذاا الممكذذذخ واألمرذذ  لفذذذ  ذتذذذر ه لإلنتذذاا يفذذذد  والدرجذذذة األولذذء إلذذذء 
 (ه55، 0224)الحسيخ، 

 العام:  التعليمقطاع 
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ذذة المجانيذذة ذذذى كاذذذذة  م الخدمذذة التعليميا ي  ذذد وذذالتعليمع العذذاما ال طذذاعع الذذهً يع ذذدلا
المراح  المعتَمد  ذى نظام التعليم الاذام ، مذخ ال ذف األول األساسذى إلذء ال ذف الرذانى 

ذة مراحله، ذى مدار  تاوعة لوزار  التربية والتعلذيم )ال طذاع الحكذومى(، ويكذوخ الرانوًا وكا
و ال انوخ المن وص ألء إلزامياة التعلذيم ذذى المراحذ  األساسذياة،  التعليم ذيفا إلزامياا  وموجل

تتوزع المدار ، والجامعات الحكومية ذذى كاذذة أنحذاء الدولذة،  .وحسو قوانيخ وعض الدول
المنذذذاطق التذذذى ي طذذذخ ذيفذذذا تجمعذذذات سذذذكنية يزيذذذد أذذذدد أذرادهذذذا أذذذخ  وحيذذذث ترطذذذى كاذذذذة

خمسمائة نسذمة، وحيذث ت سذم المذدار  الحكوميذة ذيفذا إلذء رررذة مسذتويات هذى: مرحلذة 
 رياض األطاال، المدار  األساسية، المدار  الرانوية ومرحلة الجامعةه

 قطاع التعليم الجامعى: 
لتعليم العالى، المرحلة األخير  مخ المراحذ  ي  د والتعليم الجامعى أو ما يعسماء وا

الدراسذذية التذذى يذذدر ع ذيفذذا الطالذذوع ذرأذذا  مذذخ الاذذروع الدراسذذية واذذك   أفرذذر تخ  ذذا ، وهذذو 
، ويعح اق الطالو ذيه معذدر  دراسذياا   امعية، أو لرلتحاقل والتخ صل الجامعى الذهً يفذتمع ذى المرحلة الرانوية يعؤهلهع للدراسةل الجالمستو  التعليمىا الهً ييتى مواار   وعد التعليم الرانوًا
بدراسته، ووعد التخرا مخ التعليم الجامعى يح  ع الطالو ألء افاد   تؤهله مذخ الح ذولل 

 ألء أم   معيخ  تمخ مؤهرتهل التعليميةه
 الدراسات الساو ة:

 المتعل ة وموتوع الوحث كما يلى: نستعرض ذيما يلى أهم الدراسات
التعر  ألء تطبيق مراح  التخطيال ارسذتراتيجى إلء  هدذت (:0265دراسة الزيدانييخ ) -

إلء  وأررها ألء ممارسات إدار  الموارد الوارية ذى وزار  التربية والتعليم األردنية، وااتاذة
، ألذذء ممارسذذات المذذوارد مسذذتو  التمكذذيخ ذيفذذا، وأرذذر التخطذذيال ارسذذتراتيجىإلذذء  التعذذر 

ل، حيث وتعت مجموأة مخ الارتيات لفها الررضه  الوارية، بوجود التمكيخ كمترير معدا
وطو ت الدراسة ألء وزار  التربية والتعلذيم األردنيذة، وأظفذرت النتذائج وجذود ذذروق معنويذة 

ت )أذذدد ذذذى ت ييمذذات أذذذراد العينذذة لمسذذتو  ممارسذذات إدار  المذذوارد الواذذرية، توعذذا لمتريذذرا
دورات الموارد الوارية، والمستو  الذوظياى، والمحاذظذة(، وأذدم وجذود ذذروق ذذى ت ييمذات 
أذذذراد العينذذة لمسذذتو  ممارسذذات إدار  المذذوارد الواذذرية توعذذا لمتريذذرات )المسذذتو  التعليمذذى، 

 وأدد دورات أساليو التدري ، والخبر  العملية(ه 
وعنواخ خدور التخطيال ارسذتراتيجى  دراسته أاارت نتائجالتى  (:0265دراسة المطيًر ) -

أخ خطذوات التخطذيال  إلذء: ذى التنبؤ واألزمذات الووائيذة ذذى وزار  ال ذحة ومدينذة الريذاضخ
ارسذذتراتيجى هذذى: تاذذكي  ذريذذق ادار  األزمذذة الووائيذذة قبذذ  وقوأفذذا، وتحديذذد رؤيذذة وزار  

ل حة ذى مواجفة األزمات ال حة نحو األزمات الووائية المحتملة، وتوتيح رسالة وزار  ا
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أخ المعوقذذات التذذى تحذذد مذذخ دور التخطذذيال ارسذذتراتيجى ذذذى التنبذذؤ و  الووائيذذة المحتملذذةه
هذذذى: تذذذعف التنسذذذيق بذذذيخ األجفذذذز   واألزمذذذات الووائيذذذة ذذذذى وزار  ال ذذذحة بدرجذذذة كبيذذذر ،

أخ مواجفة األزمذات الووائيذة المحتملذة، و ذعووة تحديذد درجذة خطذور   المسئولةال حية 
مذات الووائيذة المحتملذة، وليذاو أسذاليو اانذهار الموكذر للفاذف أذخ األزمذات الووائيذذة األز 

 لد  أذراد مجتم  الدراسة رؤية متاابفة نحو دور التخطيال ارستراتيجىكما أخ  المحتملةه
 مفما اختلات أأمارهمه 

ية توتذيح أرذر التخطذيال ارسذتراتيجى للمذوارد الواذر إلء  هدذت(: 0264الواير )دراسة  -
إلذذء  ألذذء أداء أأتذذاء هيئذذة التذذدري  ذذذى كليذذات ارقت ذذاد والجامعذذات الليبيذذة، والتعذذر 
إلذذء  مسذذتو  ممارسذذة الجامعذذات الليبيذذة للتخطذذيال ارسذذتراتيجى للمذذوارد الواذذرية والتعذذر 
أخ إلذذء  مسذذتو  أداء أأتذذاء هيئذذة التذذدري  مذذخ وجفذذة نظذذرهمه وتو ذذلت نتذذائج الدراسذذة

الجامعذذات الليبيذذة للتخطذذيال ارسذذتراتيجى للمذذوارد الواذذرية  هنذذام مسذذتو  متوسذذطا لممارسذذة
الخاص ويأتاء هيئة التدري ، ومستو  متوسطا ألداء أأتاء هيئة التذدري  ذذى كليذات 
ارقت ذذاد والجامعذذات الليبيذذة، وأظفذذرت نتذذائج تحليذذ  ارنحذذدار الخطذذى الوسذذيال أخ المتريذذر 

خذذاص ويأتذذاء هيئذذة التذذدري ( يذذؤرر المسذذت   )التخطذذيال ارسذذتراتيجى للمذذوارد الواذذرية ال
 ( ووذاقى النسذوة تعذود%5441ألء المتريذر التذاو  )أداء أأتذاء هيئذة التذدري ( بنسذوة )

أوام  أخر ، كما أظفرت نتائج تحلي  ارنحدار المتعدد التدريجى أخ أفرر األوعذاد قذدر  إلء 
ايز كاخ له األرذر ألء التنبؤ ومستو  أداء أأتاء هيئة التدري  هو التحايز، أً أخ التح

ور يوجذد أرذر هو درلذة (ه %4240) األفبر ذى مستو  أداء أأتاء هيئذة التذدري  بنسذوة
إح ائية لمستو  ممارسة الجامعات الليبية لرسذت طاو ألذء أداء أأتذاء هيئذة التذدري  

إلذذء  ذذذى كليذذات ارقت ذذاد والجامعذذات الليبيذذةه ومذذخ خذذرل النتذذائج السذذاو ة أو ذذت الدراسذذة
وجذذود قسذذم مخذذتص ذذذى الجامعذذة للتخطذذيال ارسذذتراتيجى ألأتذذاء هيئذذة التذذدري   تذذرور  

وهلم لتماخ استمرارية العم  وكااء  وذاألية، وتذرور  إناذاء مرافذز تطذوير أداء أأتذاء 
 هيئة التدري  ذى ك  جامعةه

وعنذذذذواخ خأرذذذذذر التخطيذذذذذال ارسذذذذتراتيجى ذذذذذى أداء العذذذذذامليخ  (:0262دراسذذذذة يوسذذذذف ) -
تدور ماكلة الدراسة حذول كيايذة اسذتخدام آليذات تطبيذق التخطذيال و لخدميذةخ والمؤسسذات ا

ارسذذتراتيجى والماذذاف  الناجمذذة أذذخ التطبيذذق ليذذر السذذليم للتخطذذيال ارسذذتراتيجىه وأاذذارت 
درام ومااهيم التخطذيال ارسذتراتيجى، إلء  نتائج الدراسة أخ العامليخ والجامعة لديفم وأى واي
ال بيخ الخطة ارستراتيجية واحتياجات العذامليخ، ولعذدم إاذرام أدم وجود ربإلء  كما أاارت

الجامعذذة للعذذامليخ ذذذى إأذذداد الخطذذة ارسذذتراتيجية ذتذذر  أذذخ التذذدريو ليذذر الاعذذاله كمذذا 
تو ذذيات أهمفذذا: أنذذه ينورذذى ألذذء الجامعذذة أخ تاذذرم العذذامليخ ذذذى الخطذذة إلذذء  تو ذذلت

ذذ  التذذدريو ذذذى هذذها  المجذذال، مذذ  تذذرور  إدخذذال البذذرامج ارسذذتراتيجية، كمذذا أليفذذا أخ تعاعل
 الجديد  مخ أج  تحسيخ األداءه
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التعذذذر  ألذذذء واقذذذ  أمليذذذة التخطذذذيال إلذذذء  هذذذدذت (:0260ألذذذى ) دراسذذذة جذذذرار وأبذذذو -
ارستراتيجى ذى الجامعات األردنية مخ وجفت نظذر أأتذاء هيئذة التذدري  الذهيخ ي ومذوخ 

تذذاء هيئذذة التذذدري  الذذهيخ أخ وجفذذة نظذذر أأإلذذء  ويأمذذال إداريذذة، وقذذد خل ذذت الدراسذذة
ي وموخ ويأمال إدارية تظفر وبدرجذة كبيذر  وجذود اهتمذام بجميذ  مجذارت أمليذة التخطذيال 

وأظفرت النتائج أخ استجاوات أذراد أينة الدراسة كانت إيجابية ومرتاعة نحذو ارستراتيجىه 
المذؤرر  ألذء أهمية التخطيال ارستراتيجى، وأخ استجاوات أذراد أينة الدراسذة نحذو العوامذ  

 التخطيال ارستراتيجى جاءت مرتاعة أيتا ه
خه وعنذواخ خ (:0262) دراسذة إدريذ  - أرذر التخطذذيال ارسذتراتيجى ألذء رأ  المذال الواذذًر

وقذذد أظفذذرت النتذذائج وعذذد إجذذراء التحلذذيرت ااح ذذائية المختلاذذة أخ التخطذذيال ارسذذتراتيجى 
 ً ذى الجامعاتهوالجامعات السودانية يعتمد ألء كااء  العن ر الوار 

التعذذذر  ألذذذء مذذذد  اسذذذتخدام اادار  الرياتذذذية إلذذذء  هذذذدذت (:0262دراسذذذة إبذذذراهيم ) -
وأاذارت  .( ذذردا  52للتخطيال ارستراتيجى ذى وزار  الاواو والرياتة، وبلرت أينة الوحث )

أهدا  اادار  الرياتية لذم تتح ذق، وأخ التخطذيال بذادار  الرياتذة ر أخ إلء  نتائج الدراسة،
ح ذذق األهذذدا  الموتذذوأة وأخ الفيافذذ  التنظيميذذة وذذاادار  الرياتذذية ر توتذذ  ومنفجيذذة ي

وأخ اادار  الرياتذية لذي  لذديفا ميزانيذة كاذيذةه كمذا أخ أنمذاا ال يذاد  ذذى اادار   .ألميذة
الرياتية تت ف والاردية ذى اتخاه ال رارات،وأخ  اات اادارييخ واادار  الرياتية ر تتاذق 

داًر الجيذذد،وأخ تاذذريعات ال ذذوانيخ ذذذى اادار  الرياتذذية ر تسذذاأد ألذذء تح يذذق و ذذاات اا
 هاألهدا 

النظذًر  ااطذاروعنذواخ  (:(Peter Cuttance, Jean Thompson, 2008دراسذة  -
ارسذذتراتيجية،  ذذممت لتعلذذيم مفذذارات التاكيذذر  اادار  : وقذذد بينذذت الدراسذذة أخاألوردلتعلذذيم 

اك  افبر مخ الح ائق والمااهيم ولهلم، ذاخ ألذء التربذوييخ امذترم والتحلي  ارستراتيجى و
وعض الر ة ذى أخ طربفم يتعلموخ لتطبيق استراتيجية الفااء  الهاتية والتذى تعذزز اهتمذام 

وقد وحرت الدراسة ذذى ،الارد والواجو واا رار والرلوة ذى بهل الجفد ودأم األداء الوظياى
ودراسة الحالة ذى تحسيخ الفااء  الهاتية أنذد الطلوذة ذذى  نسوة مساهمة أسلوبى المحافا 

أخ إلذء  الدراسذة اادار  ارستراتيجية، وواستخدام بيانات ارختوار ال بلى والوعدً، وتو ذلت
نتيجذذة المحافذذا  كانذذت هات مرذذز  أذتذذ  ذذذى تحسذذيخ الفاذذاء  الهاتيذذة مذذخ أسذذلوو دراسذذة 

 الحارته
لتعذر  ألذء واقذ  التخطذيال ارسذتراتيجى للمذوارد اإلذء  هذدذت (:0226دراسة التذمور ) -

الوارية ذى ال طاع العام األردنى، والتعر  ألء العوام  المؤرر  ألء التخطيال ارستراتيجى 
ذذذى الذذوزارات األردنيذذة، وكذذاخ مذذخ أهذذم النتذذائج التذذى تو ذذلت إليفذذا الدراسذذة: وجذذود أرقذذة 

تحليذ  وت ذميم العمذ  وتخطذيال المذوارد ارتواطية إيجابية بيخ أناذطة إدار  المذوارد الواذرية 
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الواذذذرية واسذذذت طاو المذذذوارد الواذذذرية واختيذذذار المذذذوارد الواذذذرية وتذذذدريو وتطذذذوير المذذذوارد 
دار  أداء الموارد الوارية وممارسة التخطيال ارستراتيجى  الوارية وتحايز الموارد الوارية واي

 ادار  الموارد الوارية ذى الوزارات األردنيةه
جاوذات وح ذائق تذؤدًإلذء  التو  إلء  هدذت (:0221د نور )دراسة محم - إلذء  نتذائج واي

معرذذذة أهميذذة وتذذ  األهذذدا  ذذذى التخطذذيال ارسذذتراتيجى ودورهذذا ذذذى تنايذذه الماذذروأات 
التنموية وكياية  ذيالة تلذم األهذدا  والاذروا الواجذو توذرهذا ذيفذا وآرارهذا الموااذر  ذذى 

مذة حسذوما هذو مخطذال لذه أذرو  ألذء ارتوذاا تحديد مرافذز المسذؤولية وتوجيذه سذير المنظ
ال رارات واألهدا ه وقد اتو  الدار  منفج دراسة الحالة رختوار ذرتيات الوحذث وارأتمذاد 

أهميذذة وتذذ  األهذذدا  بدقذذة إلذذء  ألذذء المذذنفج الو ذذاى والتحليلذذى، وقذذد تو ذذ  الواحذذث
ا األرذر الاعذال كاذاء  األهذدا  الموتذوأة لفذ لتماخ تنايه الخطال الموتذوأة بنجذا ه وأخ

 األرر الواتح لألهدا  ظفر ذى كااء  اتخاه ال راره ذى تفلاة تنايه الماروأاته وأخ
التعذذذر  ألذذذء طبيعذذذة إدار  أمليذذذة التخطذذذيال إلذذذء  هذذذدذت(: 0225دراسذذذة أيذذذدارو  ) -

ارستراتيجى، مخ حيذث مافومفذا وخطواتفذا ومبرراتفذا ذذى األدبيذات، والتعذر  ألذء مافذوم 
المدرسذة، وسذماتفا ومسذذتوياتفا ذذى الاكذر ااداًر المعا ذر، والتعذذر  إلذء   اادار  المرتفذز 

ألء الواق  الراهخ ادار  المؤسسات التعليمية والتعليم العذام ذذى مذص، وتمرلذت أهذم نتذائج 
الدراسذة ذذذى إيتذذاحفا ألخ أمليذذات التخطذذيال ارسذتراتيجى المدرسذذى يجذذو أخ تاذذتم  ألذذء 

خارجيذذة، وتحليذذ  البيئذذة الداخليذذة، والتوجذذه ارسذذتراتيجى سذذتة أوعذذاد، وهذذى تحليذذ  البيئذذة ال
 للمدرسة، وتطبيق الخطة ارستراتيجية، واستراتيجيات التنايه وت ويم األداءه

التعر  ألء واق  التخطيال ارسذتراتيجى ذذى قطذاع إلء  هدذت(: 0222دراسة الخطيو ) -
لممارسذذة، وم ذذذادر وهلذذذم مذذخ خذذذرل درجذذة وتذذذو  المافذذوم، ودرجذذذة ا ،األدويذذة األردنذذى

المعلومات، واألطرا  المااركة ذى هه  العملية، وأهم العوام  البيئية التى تؤخه والحسذواخ 
أند ال يام بفه  العملية، وأرقة هها الواق  واألداء المؤسسى لفه  الاركات م اسا  والعائذد 

راسذة يذروخ مخ أينة الد %51ألء األ ول ووال يمة السوقية المتاذةه بينت النتائج أخ 
أخ أملية التخطيال ارستراتيجى تتم مخ خذرل اادار  العليذا وعيذدا أذخ المسذتويات ااداريذة 

كما أنه لذي  هنذام  األخر  األمر الهً يعك  درجة أالية مخ المركزية ذى اتخاه ال راراته
أرقة هات درلة إح ائية بيخ درجة ممارسة التخطيال ارستراتيجى وبيخ األداء المؤسسذى 
لفه  الاركات سواء م اسا  والعائد ألء األ ول أو وال يمة السوقية المتاذةه أما والنسذوة 
لوتو  المافوم واألداء المؤسسى ذ د أظفر اختوار الارتية الرانية أنه لي  هنام أرقذة 
هات درلذذة إح ذذائية بذذيخ وتذذو  مافذذوم التخطذذيال ارسذذتراتيجى وبذذيخ األداء م اسذذا والعائذذد 

 ال يمة السوقية المتاذةهألء األ ول و 
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تسذذليال التذذوء ألذذء واقذذ  التخطذذيال ارسذذتراتيجى إلذذء  هذذدذت (:0222دراسذذة أبذذو زيذذد ) -
للمذذوارد الواذذرية ذذذى ال طذذاأيخ العذذام والخذذاص، ومذذد  وتذذو  مافذذوم هذذها التخطذذيال لذذد  
مديًر الموارد الوارية ذى ال طاأيخ، ومد  تطبيق المافوم ذى الممارسة الاعليذة ألناذطة 

وارد الوارية المختلاة، ومخ أهذم النتذائج التذى تو ذلت إليفذا الدراسذة: أخ هنذام وتذو  الم
لذد  مذديًر المذوارد الواذرية للمنظمذات ذذذى ال طذاأيخ العذام والخذاص ذذى مافذوم التخطذذيال 
ارسذذذذتراتيجى للمذذذذوارد الواذذذذرية، وتمرلذذذذت أهذذذذم المعوقذذذذات التذذذذى تحذذذذول دوخ تبنذذذذى خطذذذذة 

تذعف نظذام الترهيذة الراجعذذة ذذى ال طذاأيخ وتذعف نظذذام  اسذتراتيجية للمذوارد الواذرية ذذذى
الحذذواذز وتذذدنى موقذذ  إدار  المذذوارد الواذذرية لذذد  ال طذذاع العذذام، وأخ هنذذام أرقذذة ارتواطيذذة 
إيجابية بيخ أناطة إدار  المذوارد الواذرية وممارسذة التخطذيال ارسذتراتيجى للمذوارد الواذرية 

 ذى ال طاأيخ العام والخاصه
توتيح وعض الاذروق بذيخ التخطذيال ارسذتراتيجى إلء  هدذت (:0222) دراسة الموعوث -

والتخطيال الت ليدً، وبياخ وعض ماكرت التعلذيم العذالى للمجتمذ  العربذى، ودراسذة نمذوها 
المملفة ذى التخطيال للتعليم العالى مخ خرل منفج تحلي  المحتو ، وت ذديم ت ذور م تذر  

مجموأذذة مذذخ النتذذائج إلذذء  وقذذد خل ذذت الدراسذذة للتخطذذيال ارسذذتراتيجى ذذذى التعلذذيم العذذالى
ذذى المملفذة ومذا يتاذق  أهمفا: ترور  تطذوير الفيافذ  التنظيميذة ذذى المؤسسذات الجامعيذة

مذذذ  تح يذذذق التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى الذذذهً ذرتذذذه أ ذذذر المعلومذذذات، إخ تبنذذذى التخطذذذيال 
الممارسذذذات ارسذذذتراتيجى ذذذذى إدار  مؤسسذذذات التعلذذذيم العذذذالى والجامعذذذات يلذذذزم الجامعذذذات و

المنفجيذذة وتبنذذى اسذذتراتيجية واتذذحة تجذذا  متطلوذذات أمليذذة التخطذذيال، ومذذخ أهمفذذا تطذذوير 
 ال درات المفنية لل و  العاملة ذى مجال التخطيال ارستراتيجىه

وت  ت ور اام  لتخطيال اسذتراتيجى إلء  التو  إلء  هدذت (:6221دراسة الوادً ) -
يذذيتى هذذها الت ذذور تطذذويرا لإلمكانذذات وال ذذدرات  مسذذت بلى للعرقذذات العامذذة، وهذذ  يمكذذخ أخ
أخ العمذذ  ذذذى العرقذذات إلذذء  وتو ذذلت الدراسذذة والممارسذذات الحاليذذة، ولذذي  رذذور  أليفذذا؟

العامة والمنظمات، يتطلو إحداث ترييرات أساسذية ذذى الماذاهيم واألسذاليو واألهذدا ، ومذا 
ق التفامذ  بينفمذا وطري ذة يتناسو م  ترورات التطبيق ارستراتيجى ومتطلواته، وومذا يح ذ

 طبيعية وهادذة وذعالةه
تعليم مذا التخطيال التربًو ذى إدار  الجاءت هه  الدراسة وعنواخ خ (:6221دراسة ماجد ) -

أهمية دور التخطيال ارستراتيجى ذذى العمليذة إلء  خ وتو لت النتائجقب  المدرسة اربتدائية
لذذء وجذذود أوامذذ  للعمليذذة التربويذذة ذذذى هذذه  ااداريذذة لتعلذذيم مذذا قبذذ  المدرسذذة اربتدائيذذة، و  اي

المرحلة، لتو ى ذى النفاية وترور  وت  خطة استراتيجية ت ذرو مذخ واقذ  هذه  المرحلذة 
 وتستجيو لمتطلواتفاه
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ظذر مذديًر وعنواخ خالتخطذيال ارسذتراتيجى مذخ وجفذة ن (:6225دراسة حمامى والايخ ) -
اول مافوم التخطيال ارسذتراتيجى كمذا يذرا  وقد حاولت الدراسة تنه خاركات األأمال األردنية

وعذض العوامذ  التنظيميذة ألذء  تذيريرمديرو اركات األأمال األردنيذة، والتعذر  ألذء مذد  
مرذذ  درجذذة المركزيذذة، واتجاهذذات  ،هذذه  الرؤيذذة، والتعذذر  ألذذء وعذذض ممارسذذات التخطذذيال

مذخ مذديًر  %46أخ إلذء  المديرية نحو هها النذوع مذخ التخطذيال، وتو ذلت نتذائج الدراسذة
 ،األردنيذة، لذديفم لمذوض أو أذدم وتذو  ذذى ذفذم التخطذيال ارسذتراتيجى اذركات األأمذال

وأخ مذذديًر الاذذركات الحديرذذة أفرذذر ذفمذذا للتخطذذيال ارسذذتراتيجى مذذخ نظذذرائفم ذذذى الاذذركات 
 ال ديمة، واخ لد  مديًر الاركات األردنية اتجاهات إيجابية نحو التخطيال ارستراتيجىه

 :جراءاتالمنفجية واا
 منفج الدراسة:

اتوعذذت الدراسذذة المذذنفج الو ذذاى والمذذنفج ال ياسذذى انجذذاز هذذه  الدراسذذة، ذاذذى 
الفتذو واألوحذاث والدراسذات واألدبيذات المتخ  ذة ذذى هذها إلء  المنفج الو اى تم الرجوع

المجذذال التذذى ترذذر  الدراسذذة ذذذى جانبيذذه النظذذًر والتطبي ذذىه ذفذذها المذذنفج ر ي ذذف أنذذد حذذد 
إلذء  حسو، ب  يحل  واقعفا وياسر نتائجفذا مذخ خذرل معالجذة البيانذات للو ذولالو ف ذ

تاسيرات يمكخ تعميمفا لزياد  ر يد المعرذة أخ الموتوع قيد الدراسةه ور ي ت ذر الوحذث 
التحليذذذ  إلذذذء  الو ذذذاى ألذذذء جمذذذ  البيانذذذات والح ذذذائق وت ذذذنيافا وتبويبفذذذا، بذذذ  يتعذذذداها

اسذذير لفذذه  النتذذائج، لذذهلم كريذذرا  مذذا ي تذذرخ الو ذذف المتعمذذق، كمذذا يتتذذمخ قذذدرا  مذذخ الت
اسذذتخدام أسذذاليو ال يذذا  والت ذذنيف والتاسذذير بفذذد  اسذذتخراا إلذذء  والم ارنذذة، وااتذذاذة

 تعميمات وايخ ماكلة الدراسةهإلء  ارستنتاجات هات الدرلة، ومخ رم الو ول
قذذو  تحذذاول مذذخ خرلذذه معرذذذة  كمذذا اسذذتخدمت الدراسذذة المذذنفج ال ياسذذى والذذهً

واتجذذا  العرقذذة بذذيخ وعذذض المتريذذرات ألذذء سذذبي  المرذذال منفذذا التخطذذيال والتنسذذيق وارلتذذزام 
والمتاوعذذة )كمتريذذرات تاسذذيرية( مذذ  وعذذض المتريذذرات التذذى تمرذذ  مسذذتو  ت ذذديم الخذذدمات 

الجذامعى )كمتريذرات تاوعذة( وارأتماديذة وارسذتجاوة والتعذاطف و  التعليمية ذذى التعلذيم العذام
 مذاختاسيرية( وأررهذا ألذء درجذة ارسذتااد  مذخ الخذدمات التعليميذة ومسذتو  األ)كمتريرات 

)كمتريذرات تاوعذذة(، وهلذم للتنبذذؤ وذيرر هذذه  العوامذذ  ألذء ارسذذتااد  مذخ الخذذدمات التعليميذذة 
وتطويرها مما يعطى تحلير  أفرر أم ا  ييخه ذى اأتوذار  مذا سذيحدث ذذى المسذت ب  مذخ أرذر 

اد  مذذخ الخذذدمات التعليميذذة الم دمذذة ومنط ذذة الجذذو  وتطويرهذذا لفذذه  العوامذذ  ألذذء ارسذذتا
 ووالتذذالى يسذذاأد ذذذى تاذذكي  السياسذذات الرزمذذة لتطذذوير الخذذدمات التعليميذذةه هذذها التحليذذ 

 يعطى نتائج أفرر دقة وموروقية قياسا  والتحلي  الو اىه
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ألذء  وعد ارطرع ألء العديد مخ الدراسات المتعل ة وذيرر التخطذيال ارسذتراتيجىو
تفذويخ أربعذة نمذاها للدراسذة، وذيمذا يلذى تاا ذي  إلذء  الخدمات التعليمية، خلص الواحروخ 

 هه  النماها:
 نموها الدراسة األول:

يمر  المتريذر التذاو  ارسذتااد  مذخ الخذدمات التعليميذة الم دمذة )متوسذال مجمذوع 
الم دمذذة  المحذذاور والتذذى تمرذذ  المتريذذرات المسذذت لة ذذذى ناذذ  الوقذذت ومسذذتو  الخذذدمات

)الملموسية(، ارلتزام بت ديم الخدمات التعليمية )ارأتمادية(، ت ديم الخدمة التعليميذة وقذت 
(، درجة ماخذى الخدمات التعليمية )األ ماخ)ارستجاوة(، مد  توذر أن ر األ إليفاالحاجة 

التعذذذاطف مذذذ  المسذذذتايديخ )التعذذذاطف( والخذذذدمات األخذذذر  الم دمذذذة )الاندقذذذة واألناذذذطة 
ر ذذاية(، وااتذذاذة لبنذذاء وعذذض العرقذذات مذذخ نمذذاها قياسذذية بذذيخ المتريذذرات التاسذذيرية ال

لمعرذذذة العرقذذات الت اطعيذذة بينفذذا لتسذذاأد ذذذى وتذذ  السياسذذات المناسذذوة لتطذذوير وتجويذذد 
الخدمات التعليمية ومنط ة الجو  )العرقة بيخ متريذرات ارسذتااد  مذخ الخذدمات التعليميذة 

 مخ جفة أخر (ه ماخمات الم دمة واألمخ جفة ومستو  الخد
 نموها الدراسة الرانى:

يمر  المترير التاو  م دمو الخدمات التعليمية ألء مستو  التعليم العام )متوسذال 
مجموع المحاور والتى تمر  المتريرات المست لة ذى نا  الوقت وهى: التخطيال، التنسذيق، 

عذذة ومراقوذذة تنايذذه الخطذذال الموتذذوأة يذذة الخطذذال، مسذذتو  تنايذذه الخطذذال، متاوإلزامدرجذذة 
وتحذذديرفا وتطويرهذذا(، وااتذذاذة لبنذذاء وعذذض العرقذذات مذذخ نمذذاها قياسذذية بذذيخ المتريذذرات 
التاسذذيرية لمعرذذذة العرقذذات الت اطعيذذة بينفذذا لتسذذاأد وتذذ  السياسذذات المناسذذوة لتطذذوير 

دمات التعليميذة وتجويد الخدمات التعليمية ومنط ة الجو  )العرقة بذيخ متريذرات ت ذديم الخذ
 مخ جفة ومستو  األداء وتطوير الخدمات التعليمية مخ جفة أخر (ه

 
 نموها الدراسة الرالث:

ألذذء مسذذتو  التعلذذيم الجذذامعى  يمرذذ  المتريذذر التذذاو  م ذذدمو الخذذدمات التعليميذذة
)متوسال مجموع المحاور والتى تمر  المتريرات المست لة ذى نا  الوقذت وهذى: التخطذيال، 

الخطذذذة، مسذذذتو  تنايذذذه الخطذذذال، متاوعذذذة ومراقوذذذة تنايذذذه الخطذذذال  يذذذةإلزامجذذذة التنسذذذيق، در 
الموتذذوأة وتحذذديرفا وتطويرهذذا(، وااتذذاذة لبنذذاء وعذذض العرقذذات مذذخ نمذذاها قياسذذية بذذيخ 
المتريرات التاسيرية لمعرذة العرقات الت اطعية بينفا لتساأد ذى وت  السياسات المناسوة 

ألذذء المسذتو  الجذذامعى ومنط ذة الجذذو  )العرقذة بذذيخ  لتطذوير وتجويذد الخذذدمات التعليميذة
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وتطوير الخذدمات التعليميذة مذخ  األداءمتريرات ت ديم الخدمات التعليمية مخ جفة ومستو  
 جفة أخر (ه

 نموها الدراسة الراو  )ألء المستو  الفلى(:
يمرذ  المتريذذر التذذاو  جذذود  الخذذدمات التعليميذذة الم دمذذة )متوسذذال المجمذذوع الفلذذى 

تايدً وم دمى للخدمات التعليمية ألء مستو  التعلذيم العذام والتعلذيم الجذامعى، والتذى لمس
تمر  المتريرات المست لة ذذى ناذ  الوقذت وهذى: درجذة ارسذتااد  مذخ الخذدمات التعليميذة، 
مسذذتو  ت ذذديم الخدمذذة ألذذء مسذذتو  التعلذذيم العذذام، مسذذتو  ت ذذديم الخدمذذة ألذذء مسذذتو  

لبنذذذاء وعذذذض العرقذذذات مذذذخ نمذذذاها قياسذذذية بذذذيخ المتريذذذرات  التعلذذذيم الجذذذامعى، وااتذذذاذة
الجذامعى مذخ جفذة و  التاسيرية )العرقة بيخ ت ديم الخدمذة التعليميذة ألذء المسذتوييخ العذام

ودرجة ارستااد  مخ الخدمات التعليمية مخ جفذة أخذر ( لمعرذذة العرقذات الت اطعيذة بينفذا 
ويد الخذدمات التعليميذة ومنط ذة الجذو ، لتساأد ذى وت  السياسات المناسوة لتطوير وتج

وربذذال التحليذذ  هنذذا بذذيخ أربذذ  مسذذتويات مذذخ البيانذذات )المسذذتايدوخ مذذخ الخدمذذة، وم ذذدمو 
وألذء  ،الخدمة ألء مستو  التعليم العذام، وم ذدمو الخدمذة ألذء مسذتو  التعلذيم الجذامعى

 المستو  الفلى التجميعى لفه  المستويات(ه
 :وأينتفا مجتم  الدراسة

وخ مجتم  الدراسة مخ مستايدً وم دمى الخدمات التعليمية ذى التعليم العام يتف
والجذذامعى ومنط ذذة الجذذو ، حيذذث بلذذد أذذدد المسذذتايديخ مذذخ الخذذدمات التعليميذذة ومنط ذذة 

 (6215) وأذذدد األسذذاته  ،( طالذذو وطالوذذة ألذذء مسذذتو  التعلذذيم العذذام62520الجذذو  )
 (02274) بلذد أذدد طذرو جامعذة الجذو وألء المستو  الجذامعى  ،(6460) واادارييخ

 (6652) وااداريذذذيخ والجامعذذذة (6271) هيئذذذة التذذذدري  أأتذذذاءطالذذذو وطالوذذذة، وأذذذدد 
ريتاذارد جيجذر إلذء  وقد تم اختيار حجم أينه ألذء أسذا  المعادلذة التاليذة وترجذ  ،موظاا  

نحذو التى توتح اختيذار حجذم أينذة المسذتايديخ بنذاء  ألذء معرذذة حجذم المجتمذ  وألذء ال
 التالى:

 
 

 
 

 2425: الدرجذة المعياريذة الم ابلذة لمسذتو  الدرلذة Zه : حجم المجتمذ N :حيث
 ووالتطبيق ألء معادلذة جيجذر ومعلوميذة حجذم المجتمذ ه : نسوة الخطيDه 6421وتساًو 
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ووعذد اسذتوعاد ارسذتوانات ليذر المكتملذة ذ ذد بلذد حجذم ) مسذتايدا   260بلذد حجذم العينذة )
ايدا ( وزأت جرراذيا  بيخ كذ  مذخ مدينذة سذكافا ومحاذظذات دومذة الجنذدل مست 240) العينة

وال ريذذذات وطبرجذذذ ، وأخذذذه ذذذذى ارأتوذذذار أذذذدد المذذذدار  اربتدائيذذذة والمتوسذذذطة والرانويذذذة، 
و ذذمم اسذذتبياخ الدراسذذة  ،والمسذتو  الجذذامعى ممذذرر  بجامعذذة الجذذو  وأذرأفذذا والمحاذظذذات

وبلذذد إجمذذالى  الجذذامعىهو  سذذتويى التعلذذيم العذذامالخذذاص وم ذذدمى الخذذدمات التعليميذذة ألذذء م
مذخ م ذدمى خذدمات التعلذيم  (20( و)610)المستجيبيخ مخ م ذدمى خذدمات التعلذيم العذام 

الجذامعى، حيذث تذم توزيعفذا بذنا  المنفجيذة التذى وزأذت بفذا أينذة المسذتايدوخه وقذد تذم 
ع أسذلوو العينذة ( واتوذاProbabilty Sampleارأتماد ألء منفجية العينة ارحتماليذة )

 ( ذى اختيار العيناتهSimple Random Sampleالعاوائية الوسيطة )
مذخ خذرل م ذدريخ همذا: الم ذادر تذم جمعفذا ذ ذد  طرق جم  البيانذات:أما أخ 

 الرانوية والم ادر األوليةه
الم ادر الرانوية: اأتمد الواحروخ ألء أوأية المعرذة ألء اختر  أنواأفا مخ الفتذو  -

والرسذائ   ،  المتخ  ة، والنارات والدوريات، ومجذرت األوحذاث العربيذة واألجنبيذةوالمراج
إلذء  إتذاذة ،واألعطروحات واألوحاث المناور  وليذر المناذور ، وأوأيذة المعرذذة االفترونيذة

 البيانات التى تم الح ول أليفا مخ تعليم الجو  وجامعة الجو ه
توانة الموجفذة للمسذتايديخ مذخ خذدمات التعلذيم استخدم الواحروخ ارس ية:الم ادر األول -

ومنط ة الجو  وارستوانة الموجفة لم دمى الخدمات التعليميذة ألذء مسذتو  التعلذيم العذام 
وقذد احتذو  ال سذم األول مذخ  ،ألذء التذوالى (20،610، 240والجامعى، حيذث تذم جمذ  )

م يذا  الرررذى لفذ  ذ ذر  ك  استوانة ألء البيانات األساسية بينما أأتمد الواحروخ ألذء ال
مخ ذ رات ارستوانات، وقد  مم هها الم يا  للتعر  ألذء درجذة مواذ ذة المسذتجيو ألذء 

رذرث  "أواذق "وحيث تعطء إجاوة العوارات، وهلم واستخدام م يا  مكوخ مخ ررث درجات،
 (ه0درجة واحد  كما ذى الجدول )" لير مواذق"درجتاخ و "محايد"درجات و

 
 يف ن اا ذ رات ارستوانة( ت ن0جدول )

 لير مواذق محايد مواذق الت نيف
 6 0 2 الن اا

تذذم قيذذا  مسذذتو  ارسذذتااد  مذذخ الخذذدمات التعليميذذة ومسذذتو  ت ذذديم الخذذدمات و 
التعليميذذة ألذذء مسذذتو  التعلذذيم العذذام والجذذامعى لفذذ  بنذذد أو ذ ذذر  مذذخ ذ ذذرات ارسذذتوانات 

 6،52مذخ )و الخدمذة )مذنخاض جذدا (ه  ( يكوخ مستو  6،52أق  مخ إلء  6مخ ) كاآلتى:
( 2،22أقذ  مذخ إلذء  0،52مذخ )و  ( يكوخ مسذتو  الخدمذة )متوسذال(ه0،52أق  مخ إلء 

 يكوخ مستو  الخدمة )مرتا  جدا (ه
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يوتذذح الجذذدول أدنذذا  محذذاور أدا  الدراسذذة وأذذدد ذ محذذاور أدا  الدراسذذة:أمذذا أذذخ 
 (:2) جدول  الدراسة كما ذى يا  محاور أداالعوارات لف  محور والتى تم مخ خرلفا ق

 (: محاور أدا  الدراسة وأدد أواراتفا2جدول )
 العام م دمو خدمات التعليم م دمو خدمات التعليم الجامعى المستايدوخ مخ خدمات التعليم

 أدد  المحور
 أدد  المحور العوارات

 أدد  المحور العوارات
 العوارات

 2 األساسيةالبيانات  2 األساسيةالبيانات  1 األساسيةالبيانات 
 62 التخطيال 7 التخطيال 6 الخدمات الملموسة

 2 التنسيق 2 التنسيق 2 ارأتمادية
 2 الخطة يةإلزام 2 الخطة يةإلزام 2 ارستجاوة

 4 هالتناي 2 هالتناي 0 ماخاأل
 4 المتاوعة والرقاوة 4 المتاوعة والرقاوة 2 التعاطف

 4 التطوير 4 التطوير 2 خدمات أخر  
العدد الفلى  06 العدد الفلى للعوارات

العدد الفلى  07 للعوارات
 26 للعوارات

إلذء  اذيرذروذات األدا : ي روات و ذدق أدا  الدراسذة )تحليذ  ارأتماديذة(:أما أخ 
ذذررت الدراسذذة ذذذى ظذذرو  ماذذابفة  قذذدر  ارسذذتوانة ذذذى الح ذذول ألذذء ناذذ  النتذذائج لذذو كع

لذء ناذ  العينذة )أً أذدم تنذاقض الم يذا (، كمذذا واسذتخدام ناذ  األدا  )ارسذتوانة( أو أ
تعنذذى مذذد  قذذدر  ارسذذتوانات ألذذء قيذذا  المتريذذرات التذذى  ذذممت ل ياسذذفا، وألجذذ  هلذذم 

محكمذذيخ مذخ هًو الدرايذذة والخبذذر  بفذد  التيفذذد مذذخ  ذدقفاه كذذهلم تاذذير  4أرتذت ألذذء 
وروات نتائجذه تماسم األخطاء، وبهلم يتيفد مد  خلو  مخ إلء  دقة الم يا  وروات نتائجه

أنذذد قيذذا  مختلذذف العنا ذذر الموجذذود  وذذه، وألجذذ  هلذذم تذذم اسذذتخدام طري ذذة ألاذذا كرونوذذا  
(Alpha Cronbachs)  أينات مذخ كذ   62حيث تم توزي  أينة استطرأية مكونة مخ

استوانة للتيفد مخ  دق وسرمة ارستوانات، ذفانت قيمة ألاا كرونوذا  لا ذرات ارسذتوانات 
وللتيفد مذخ درجذة ارأتماديذة تذم اختوذار أسذئلة كذ  اسذتوانة  (ه4ى الجدول )المبدئية كما ذ

( أدنا  أخ معام  ارأتمادية )ألاذا 4) اأتمادا  ألء م يا  ارأتمادية حيث يوتح الجدول
للمحذاور الخا ذة  كرونوا ( كاخ بدرجة أالية مخ ارأتمادية حيث بلد معام  الاا كرونوا 

ألذذء مسذذتو  التعلذذيم الجذذامعى ا م ذذدمو الخذذدمات التعليميذذة أمذذ (%66وعينذذة المسذذتايديخ )
وأليذه ذذاخ الم ذايي   (%62) وم دموها ألء المستو  التعليم العام بلرذت( %65) ذبلرت

التذى اسذذتخدمت لجمذ  البيانذذات األوليذذة ذذى هذذه  الدراسذة تتمتذذ  بدرجذذة أاليذة مذذخ ال ذذدق 
 هوالروات

 ت الدراسة( قيمة ألاا كرونوا  لا رات استوانا4جدول )
 الرقم المستايدوخ مخ خدمات التعليم م دمو خدمات التعليم العام م دمو خدمات التعليم الجامعى
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 المحور العوارات الاافرونوا  المحور العوارات الاافرونوا  المحور العوارات الاافرونوا 
 1 الملموسية 8 728. التخطيال 7 833. التخطيال 10 877.
 2 ارأتمادية 3 655. التنسيق 3 807. التنسيق 3 767.
 3 ارستجاوة 3 671. لزاماا  3 648. لزاماا  3 729.
 4 ماخاأل 2 629. التنايه 3 770. التنايه 4 724.
 5 التعاطف 3 741. المتاوعة 4 824. المتاوعة 4 827.
 6 أخر   3 606. التطوير 4 814. التطوير 4 829.
 الفلى 22 882. الفلى 24 835. الفلى 28 855.

 :أرض وتحلي  البيانات
( توزيذذ  أينذذة الدراسذذة جرراذيذذا  ألذذء مذذدخ ومحاذظذذات منط ذذة 5يوتذذح الجذذدول )
 هطبرج و  دومة الجندل وال رياتو  الجو  ذى ك  مخ سكافا
 (: توزي  العينة حسو محاذظات منط ة الجو 5جدول )

 التفرار النسوة التفرار النسوة التفرار النسوة السكخ الحالى تايدوخ المس م دمو خدمات التعليم الجامعى م دمو خدمات التعليم العام
 سكافا 203 59.4 52 56.5 93 57.8
 دومة الجندل 16 4.7 10 10.9 15 9.3
 طبرج  41 12.0 9 9.8 21 13.0
 ال ريات 82 23.9 21 22.8 32 19.9
 ااجمالى 342 100.0 92 100.0 161 100.0

اربتدائيذذة والمتوسذذطة  المذذدار دراسذذة المسذذتايديخ مذذخ  إخ نسذذوة اسذذتجاوة أينذذة
إر ذذى أينذذة  ،والرانويذة ومنط ذة الجذو  تفذاد تفذوخ مت اربذة، حيذث ر توجذد ذروقذات كبيذر 

م دمى الخدمات التعليمية ألء مستو  التعليم العام، ذفانذت أألذء ذذى المذدار  اربتدائيذة 
اربتدائيذذة أفبذذر مذذخ  المذذدار   وهذذو أمذذر منط ذذى هلذذم أخ مجتمذذ (%52)بنسذذوة تجذذاوزت 
ً و  مريله المتوسال ويمكخ ال ول أخ نسذوة اسذتجاوة المذدار  ذذى أينذة المسذتايديخ  ،الرانو

ووالتالى ذاخ نتائج الدراسة تفوخ أند أدنء درجات التحيذز  ،كانت بدرجة أالية مخ التوازخ 
ى تعتمذد ت الت)أفرر موتوأية( ذى استجاوة المدار  كما هو مطلوو ذى مر  هه  الدراسا

 (ه1جدول ألء البيانات األولية )
(: توزي  أينة المستايديخ وم دمى الخدمات التعليمية ألء مستو  التعليم العام 1جدول )

 حسو المرحلة الدراسية
مستو   المستايدوخ  م دمو خدمات التعليم العام
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 المدرسة التفرار النسوة التفرار النسوة
16.8 27 43.0 147  ً  رانو
 متوسال 103 30.1 43 26.7
 ابتدائى 92 26.9 91 56.5
 ااجمالى 342 100.0 161 100.0

( أخ أألذذء نسذذوة مذذخ المسذذتجيبيخ ذذذى أينذذة المسذذتايديخ 7رحذذظ مذذخ الجذذدول )ي
وأخ أألء نسوة مخ المسذتجيبيخ لعينذة م ذدمى الخذدمات  (%15) كانت مخ الطرو بنسوة

   التعلذذيم العذذام كانذذت مذذخ األفذذاديمييخ بنسذذوةالتعليميذذة لمسذذتو  التعلذذيم الجذذامعى ومسذذتو 
ألذذذء التذذذوالىه وهذذذها يذذذدل ألذذذء أخ أينذذذة الدراسذذذة اسذذذتفدذت أ ذذذحاو (%14)و (64%)

 الم لحة الح ي ييخ وهلم أنفم أذت  مخ ي يام الخدمات التعليمية الم دمة والمنط ةه
 

 نوع المستايد قوذ(: أينة المستايديخ وم دمى الخدمات التعليمية للتعليم العام 7جدول )
 م دمو خدمات التعليم

 المستايدوخ  ال اة م دمو خدمات التعليم العام الجامعى 

 ال اة التفرار النسوة التفرار النسوة التفرار النسوة
 طالو 222 64.9 تعليمى 135 83.9 59 64.1
 ولى أمر 56 16.4 إدارً  26 16.1 33 35.9
 مستايد آخر 64 18.7 - - - - -

 ااجمالى 342 100.0 ااجمالى 161 100.0 92 100.0
 
 

المتوسذذذذطات وارنحراذذذذذات المعياريذذذذة لمحذذذذور أدا  الدراسذذذذة التجميعيذذذذة ألذذذذء 
 المستو  الفلى:

( أدنذذذا  المتوسذذذطات وارنحراذذذذات المعياريذذذة لفذذذ  محذذذاور أدا  6) يبذذذيخ الجذذذدول
)الواحذذد ء إلذذ الدراسذذة ذذذى كذذ  أينذذة، ذنجذذد أخ ارنحذذرا  المعيذذاًر لجميذذ  المحذذاور أقذذرو

ال حيح(، وهها يدل ألء التجذان  بذيخ إجاوذات أذذراد العينذة أذخ جميذ  أوذارات المحذاور، 
(ه وحسذذو 2الارتذذى وهذذو ) كمذذا يتتذذح لنذذا أخ المتوسذذال لفذذ  المحذذاور أقذذ  مذذخ الوسذذال

، ذاخ إجاوات الموحوريخ (6)ر أواذق ( و0و)محايد  (2م يا  الدراسة الهً يعطى )مواذق
( لعينذة المسذتايديخ وبذوزخ نسذبى 0444سطات حسابية بلرت حوالى )كانت مت اربة وومتو 



 م0267لسنة  ديسمبر األول( الجزء 671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 164 - 

، أمذا أينذذة م ذدمى خذدمات التعلذذيم العذام ذ ذد بلذذد (2422754) وانحذرا  معيذارً  (66%)
، أمذذذا أينذذذة (2452042) معيذذذارً  وانحذذذرا  (%71) ( وبذذذوزخ نسذذذبى0407المتوسذذذال )

 وانحرا  (%72) نسبى ( وبوزخ 0467م دمى خدمات التعليم الجامعى ذ د بلد المتوسال )
رحذذذظ انخاذذذاض الذذذوزخ النسذذذبى والمتوسذذذال ذذذذى أينذذذة م ذذذدمى (، وي2456202) معيذذذارً 

خذدمات التعلذيم الجذذامعى م ارنذة وعينذة المسذذتايديخ وم ذدمى خذدمات التعلذذيم العذام، ويعذذز  
تع يذدا  مذخ خذدمات التعلذيم العذام وت ذديمفا يمذر  أفرذرأخ خذدمات التعلذيم الجذامعى إلء  هلم

بير مخ المستويات وال نوات مما يتطلو هلم بهل المزيد مخ الجفد ودرجة أالية مخ وعدد ك
 التنسيق وارلتزام والمتاوعة واتواع نفج التطوير المستمره

 المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحاور أدا  الدراسة (:6جدول )
 خ مخ خدمات التعليمالمستايدو العام م دمو خدمات التعليم

 م

يو
ترت
ال

 

 الوزخ 
 النسبى

ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
يو المحور الحسابى

ترت
ال

 
 الوزخ 
 النسبى

ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 المحور الحسابى

 1 الملموسية 2.5128 40859. 62471 2 التخطيال 2.2768 55413. 75462 2
 2 ارأتمادية 2.4133 46666. 62444 2 التنسيق 2.2484 65434. 74425 0
 2 ارستجاوة 2.3860 57579. 72452 2 لزاماا  2.2836 61938. 71460 2
 4 ماخاأل 2.6301 54815. 67417 2 تنايهال 2.2774 64252. 75426 2
 5 التعاطف 2.4064 59992. 62406 2 المتاوعة 2.2143 66194. 72466 0
 1 أخر   2.3187 58890. 77402 2 التطوير 2.3059 62185. 71461 2
 الفلى 2.4445 39754. 66446 2 الفلى 2.2678 50240. 75452 2

 
 
 

 (6جدول )تاو  
 م دمو خدمات التعليم الجامعى

 الحسابىالوسال  المعيارً ا  ارنحر  النسبىالوزخ  الترتيو
0 72427 .51771 2.2011 
0 74465 .62137 2.2246 
0 72402 .63881 2.1087 
0 76426 .53514 2.1304 
0 72406 .61185 2.1984 
0 70462 .74942 2.1848 
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0 70442 .51923 2.1747 
 

 محاور وأوارات المستايديخ مخ خدمات التعليم:
تناولنا أوارات ك  محور ألء حدا يعطينا تحلير  أفرر دقذة مذخ تنذاول مجمذ   إها 

محور الخذدمات الملموسذة ذذى أينذة المسذتايديخ، إلء  المحاور المهكور  أأر ، ذاها نظرنا
م ارنذذة وعوذذارات  )الموذذانىههه والمعذذدات واألجفذذز ههه(نرحذذظ تذذدنى متوسذذال ووزخ أوذذارتى 

المحاور األخر ، مما يوتح أخ موانى المدار  والتسفيرت الرزمة والمعدات واألجفز  لذم 
 (ه2تفخ والمستو  المطلوو )جدول 

 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور مستو  الخدمات الملموسة2جدول )
 الوزخ  الترتيو

 الوسال  رنحرا  المعيارً ا النسبى
 م العوار  الحسابى

الموانى والرر  ذى المدرسة جهاوة وتتوذر ذيفا  2.22 809. 74.00 2
 6 التسفيرت الرزمة

 0 إليهتتمت  المدرسة وموق  مرئم يسف  الو ول  2.63 681. 87.67 3
 2 المدرسية حديرة ومتطور  واألجفز المعدات  2.33 729. 77.67 3
 4 ونظيف أنيقوالموظاوخ ومظفر  األساته يتمت   2.72 587. 90.67 3
 5 تتوذر الفتو واللوازم والمدرسة 2.65 648. 88.33 3
 1 توتح المدرسة تعليماتفا ذى مكاخ واتح 2.61 671. 87.00 3

دار  األساته ياعر الطالو واهتمام كاذى مخ قب   2.40 762. 80.00 3  واي
 7 المدرسة

 6 والمدرسة مستو  أال مخ ارنتواا ذى العم  2.55 660. 85.00 3
 إجمالى المحور 2.5128 40859. 83.67 3

تذدنى متوسذال ووزخ أوذار  )ال  ذور ذذى افتاذا   التذالى (62الجذدول )ويوتح 
ومذدار  منط ذة  مواهو الطرو( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتح أخ هنذام خلذر

هذذذو الطذذذرو، ممذذذا يذذذنعك  هلذذذم سذذذلوا  ألذذذء الطذذذرو الجذذذو  ذيمذذذا يتعلذذذق وافتاذذذا  موا
هذذه  المواهذذو وتوظيافذذا  المتميذذز ، ووالتذذالى نسذذتطي  مراأذذا الموهذذوبيخ وأ ذذحاو ال ذذدرات 

 التوظيف األمر  وما يحسخ مخ مخرجات التعليم العام والمنط ةه 
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور ارأتمادية62جدول )

 الوزخ  الترتيو
 لنسبىا
 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

يلتزم األستاه وااداًر بت ديم الخدمة ذى  2.52 688. 64422 2
 6 الوقت المناسو
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 0 يتوذر األستاه لف  المواد والمدرسة 2.55 691. 65422 2

هنام الفرير مخ ال  ور ذى افتاا  مواهو  2.17 823. 70422 0
 2 الطرو

 إجمالى المحور 2.4133 46666. 62422 2
تدنى متوسال ووزخ أوار  )سعى المدرسة لمعرذذة التالى ( 66يتتح مخ جدول )

ومذدار   ارأً متل ى الخدمة( م ارنة وعوذارات المحذور األخذر  ممذا يوتذح أخ هنذام ق ذور 
منط ة الجو  ذى إارام المستايديخ لتحسيخ جود  الخدمة، إه أنذه مذخ التذروًر لتجويذد 

لتعليم أخ تفوخ هنام ترهيذة راجعذة مذخ المسذتايديخ أ ذحاو الم ذلحة الح ي يذيخ خدمات ا
 ودراسة هه  الترهية الراجعة وأخهها وعيخ ارأتواره

 (: المتوسطات وارنحراذات لمحور ارستجاوة66جدول )
 الوزخ  الترتيو

 النسبى
 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

اجد األساته  وااداريوخ وسرأة أند يتو  2.51 684. 62417 2
 6 الحاجة إليفم

هنام دقة ذى مواأيد التدري  وااارا   2.50 692. 62422 2
 0 وأناطة المدرسة وذعالياتفا

تسعء إدار  المدرسة ومعرذة رأيم أخ جود   2.15 838. 76417 0
 2 الخدمة

 إجمالى المحور 2.3860 57579. 72417 2
مرتاعذة ذذى المتوسذال والذوزخ النسذبى ممذا  ماخمحور األ يتتح أخ جمي  أوارات

ومذدار  منط ذة الجذو  ممذا يذنعك   ماخيوتح أنه ر توجد ماكلة ذيما يتعلق وعن ر األ
 هلم إيجاوذا  ألذء المخرجذات التعليميذة، ووالتذالى يجذو تعزيذز هذه  الميذز  والمحاذظذة أليفذا

 (ه60) جدول
 ماخارية لمحور األ(: المتوسطات وارنحراذات المعي60جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 وييدً أمينة والمدرسة وينهياعر الطالو  2.69 606. 62417 2
تراأء إدار  المدرسة العادات والت اليد  2.57 676. 65417 2

 0 واألأرا  للطالو
 إجمالى المحور 2.6301 54815. 67417 2

( انخااتذذذا  قلذذذير  ذذذذى متوسذذذال ووزخ أوذذذار  )ارهتمذذذام 62رحذذذظ مذذذخ جذذذدول )ي
الاخ ى والطرو مخ قب  األساته  واادارييخ( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتذح 
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ومدار  منط ذة الجذو  ذيمذا يتعلذق وارهتمذام الاخ ذى وذالطرو، إه أنذه  اأخ هنام ق ور 
يميذذة جيذذد  أخ تبذذذهل الجفذذود المناسذذوة وارهتمذذذام مذذخ األهميذذة ومكذذاخ لت ذذذديم خذذدمات تعل

الاخ ى والطرو مخ قب  األساته  واادارييخ لما له مخ وق  كبير ذى ناو  الطرو مذخ 
 الهً يدذعفم نحو التاوق والتميزه األمرالناحية المعنوية 
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التعاطف62) جدول

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 المعيارً 

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 يتسم سلوم األساته  واادارييخ والمجاملة واللطف 2.40 742. 62422 2
 0 يبدً األساته  وااداريوخ اهتماما  اخ يا  والطالو 2.35 746. 76422 2
 2 ي رء األستاه وااداًر لاكو  الطالو 2.47 729. 60422 2
 إجمالى المحور 2.4064 59992. 62422 2

( تذدنى المتوسذال والذوزخ النسذبى لعوذارتى )العنايذة بنظاذذة 64مخ جدول ) يتتح
لر  الطرو وارهتمام واألناطة الر اية( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتح أخ 

ومذذدار  منط ذذة الجذذو  ذذذى ارهتمذذام والبيئذذة التعليميذذة ذيمذذا يتعلذذق بنظاذذذة  اهنذذام ق ذذور 
الر ذذاية، إه أنذذه مذذخ التذذروًر تفيئذذة البيئذذة الدراسذذية للطذذرو  واألناذذطةارسذذة لذذر  الد

لت ديم خذدمات تعليميذة جيذد  بجانذو األسذتاه والطذرو )ركذائز  األساسيةألنفا تعتبر الركيز  
يجذو ارهتمذام المتعذاظم واألناذطة الر ذاية ألنفذا تلعذو دورا  كبيذرا   العملية التعليمية( كما

 ات التعليمية الجيد  مخ خرل افتاا  مواهو الطرو وتنمية قدراتفمهذى ت ديم الخدم
 
 
 

(: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور الخدمات األخر  )الاندقة 64جدول )
 واألناطة الر اية(

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

بريد والتدذئة والففرباء تتوذر خدمات الت 2.41 779. 62422 2
 6 داخ  الرر 

 0 يتم ت ديم أناطة ر  اية واك  جيد 2.30 773. 71417 2
 2 هنام أناية كاملة بنظاذة لر  الطرو 2.25 810. 75422 0
 إجمالى المحور 2.3187 58890. 77422 2

 محاور وأوارات م دمى خدمة التعليم العام:



 م0267لسنة  ديسمبر األول( الجزء 671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 166 - 

وزخ النسذذبى للعوذذارات )إاذذرام م ذذدمى تذذدنى المتوسذذال والذذ (65جذذدول )يوتذذح 
الخدمذذة ذذذى التخطذذيال، إاذذرام المسذذتايديخ مذذخ الخدمذذة ذذذى التخطذذيال ووجذذود قناأذذة أاليذذة 
والخطال الموجود  مخ م دمى الخدمة( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتح أخ هنام 

ر سذيما ذذى إاذرام الجفذات هات ال ذلة والخدمذة التعليميذة  ومدار  منط ة الجو  اق ور 
م دمى الخدمة والمستايديخ، حيث أخ التخطيال ال ائم ألء إارام هه  الجفات يكذوخ أفرذر 

 كااء  وينتج أنه ت ديم خدمات تعليمية جيد  ومخرجات تعليمية مميز ه
 لمحور التخطيال (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية65جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 المعيارً 

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 توجد خطال تا يلية واتحة ذى المجال األفاديمى 2.62 670. 67422 2
 الخطال واقعية وم رونة واامكانات الرزمة 2.33 781. 77417 2

 0 انااه الخطة 
 2 يتم إارافى كم دم للخدمة ذى وت  الخطال 2.02 887. 17422 0
 4 وت  الخطال يتم إارام المستايدوخ ذى 2.11 829. 72422 0
 5 تراج  وتعدل الخطال و ور  دورية 2.29 764. 71422 2
 1 النظام ااداًر المستخدم هو ذاألية أالية 2.32 730. 77422 2
 وجود قناأة أالية والخطال الموجود   2.24 810. 74417 0

 7 مخ قب  المناهيخ
 المحور إجمالى 2.2768 55413. 71422 2

المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )وجذذود درجذذة ( تذذدنى 61يتتذذح مذذخ جذذدول )
أاليذذة مذذخ التنسذذيق وتذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ التنسذذيق المسذذتمر( م ارنذذة وعوذذارات المحذذور 

يتعلذذذذق والتنسذذذذيق  ومذذذذدار  منط ذذذذة الجذذذذو  ذيمذذذذا األخذذذذر  ممذذذذا يوتذذذذح أخ هنذذذذام خلذذذذر
ينذتج أنذه  واستمراريته، ذاخ التخطيال الم روخ بدرجة أالية مخ التنسيق الاعذال والمسذتمر

الجيذذد وحذذد  ليذذر كذذاذى لررت ذذاء والخذذدمات  ت ذذديم خدمذذة تعليميذذة جيذذد ه إه أخ التخطذذيال
التعليمية ومنط ة الجو ، ذر بد مخ توذر درجة أالية مخ أنا ر التخطذيال األخذر  والتذى 

 التنسيقه أهمفامخ 
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التنسيق61جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

توجد درجة أالية مخ التنسيق ألء كاذة  2.24 781. 74417 0
 6 المستويات

 0 تتوذر درجة أالية مخ التنسيق المستمر 2.15 784. 76417 0
 2 تتوذر وسائ  التنسيق المناسوة 2.35 745. 76422 2
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 المحورإجمالى  2.2484 65434. 75422 0
تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذار  )وجذذود المحاسذذوة والمسذذاءلة حذذال  يتتذذح

ومذذدار   أذذدم الت يذذد والخطذذة( م ارنذذة وعوذذارات المحذذور األخذذر  ممذذا يوتذذح أخ هنذذام خلذذر
ية الخطة، ذذاخ التخطذيال الم ذروخ بدرجذة أاليذة مذخ إلزاميتعلق بدرجة  منط ة الجو  ذيما

والمساءلة ينتج أنه ت ديم خدمات تعليمية جيد ، إه أخ التخطيال  متتمنا  المحاسوة لزاماا 
الجيذذد وحذذد  ليذذر كذذا  لررت ذذاء والخذذدمات التعليميذذة، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ 
أنا ر التخطذيال األخذر  والتذى مذخ أهمفذا المحاسذوة والمسذاءلة حذال أذدم الت يذد والخطذة 

 (ه67)جدول
 ية الخطةإلزامالمعيارية لمحور  المتوسطات وارنحراذات (:67جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 توجد درجة أالية مخ ارلتزام والخطال 2.29 826. 71422 2

توجد مساءلة ومحاسوة حال أدم الت ييد  2.25 783. 75422 0
 0 والخطة

نات الرزمة لتنايه تتوذر الوسائ  والمعي 2.31 816. 77422 2
 2 الخطة كما وتعت

 إجمالى المحور 2.2836 61938. 71422 2
تدنى المتوسال والوزخ النسبى لعوارتى )ارتااع نسوة ارنحرا  ذذى الخطذة  يرحظ

 اوالتعامذذ  معفذذا واحتراذيذذة( م ارنذذة وعوذذارات المحذذور األخذذر  ممذذا يوتذذح أخ هنذذام ق ذذور 
درجذذة انحذذرا  الخطذذة والتعامذذ  معفذذا واحتراذيذذة  ومذذدار  منط ذذة الجذذو  ذذذى جانذذو ارتاذذاع

والهً ت ذ  ذيذه درجذة ارنحذرا  أذخ  لزاماا أالية، ذاخ التخطيال الم روخ بدرجة أالية مخ 
الخطة الموتوأة ينتج أنه ت ديم خدمات تعليمية مميز ه إه أخ التخطيال الجيد وحد  ليذر 

ة أاليذذة مذذخ أنا ذذر التخطذذيال كذذا   لررت ذذاء والخذذدمات التعليميذذة، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذ
ية التخطيال وت لي  درجة ارنحرا  مخ الخطة المناه  كما هو إلزاماألخر  والتى مخ أهمفا 

 (ه66موتح والجدول )
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التنايه66جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 المعيارً 

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 تتمت  الخطة ومرونة أالية حال تنايهها واقعيا   2.47 750. 60422 2
 0 نسوة ارنحرا  أخ الخطة متدنية 2.24 779. 74417 0
 2 يتم التعام  م  انحرا  الخطة واحتراذية أالية 2.13 799. 76422 0
 إجمالى المحور 2.2774 64252. 71422 2
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راقوذذة ومتاوعذذة الخطذذة ميذذدانيا  تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )م يظفذذر
ومذدار  منط ذة  ومراقوة تمويلفا( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتح أخ هنام خلر

الجذذو  ذيمذذا يتعلذذق وتذذعف المتاوعذذة والرقاوذذة ألذذء الخطذذة ميذذدانيا  ومتاوعذذة تمويلفذذا، ذذذاخ 
  ذيذذه درجذذة انحذذرا  التخطذذيال الم ذذروخ والمتاوعذذة والمراقوذذة الميدانيذذة والمراقوذذة الماليذذة ت ذذ

الخطذذة ويذذتم ذيذذه تذذدارم األخطذذاء وتعذذدل ذيذذه مسذذير  الخطذذة إها ح ذذلت وعذذض المسذذتجدات 
والظذذرو  ممذذا ينذذتج أنذذه ت ذذديم خذذدمات تعليميذذة مميذذز ه إه أخ التخطذذيال الجيذذد وحذذد  ليذذر 
كذذاذى لررت ذذاء والخذذدمات التعليميذذة، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ المتاوعذذة والمراقوذذة 

 (ه62) انية والمالية لتنايه الخطة واقعيا  كما هو موتح والجدولالميد
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور المتاوعة والرقاوة62جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 المعيارً 

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

متاوعة ومراقوة الخطة مكتبيا  ألء كاذة  2.30 781. 71417 2
 6 وياتالمست

متاوعة ومراقوة الخطة ميدانيا  ألء كاذة  2.16 818. 70422 0
 0 المستويات

تنعك  نتائج المتاوعة والمراقوة ألء الخطة  2.29 802. 71422 2
 2 وتا ير   إجمار

 يتم متاوعة ومراقوة تموي  بنود الخطة  2.12 869. 72422 0
 4 ويول أور

 ورالمح إجمالى 2.2143 66194. 72417 0
 آليذذاتنرحذذظ تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )التطذذوير المسذذتمر ذذذى 

المتاوعذة والمراقوذة( م ارنذة وعوذارات المحذور  آليذاتالتنسيق والتنايه والتطوير المسذتمر ذذى 
ومذذدار  منط ذذة الجذذو  ذيمذذا يتعلذذق بتطذذوير آليذذات  األخذذر  ممذذا يوتذذح أخ هنذذام خلذذر

اقوة والمتاوعة مما يحول دوخ ت ديم خدمات تعليميذة مميذز ه إه التنسيق والتنايه واليات المر 
أخ التخطذيال الجيذذد وحذد  ليذذر كذا  لررت ذذاء والخذدمات التعليميذذة، ذذر بذذد مذخ تذذوذر درجذذة 
أاليذذة مذذذخ أنا ذذذر التخطذذذيال األخذذذر  والتذذذى مذذخ أهمفذذذا تطذذذوير آليذذذات التنسذذذيق والتنايذذذه 

العمليذة التخطيطيذة حيذث يكذوخ المنتذوا والمتاوعة والرقاوذة ممذا ينذتج أنفذا تفامذ  أنا ذر 
 (ه02النفائى خدمات ومخرجات تعليمية مميز ، جدول )

 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التطوير02جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى
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لجمالية يوجد تطوير مستمر ذى وت  الخطال ا 2.37 780. 72422 2
 6 والتا يلية

يوجد تطوير مستمر ذى آليات التنسيق  2.19 763. 72406 0
 0 والتنايه

يوجد تطوير مستمر ذى آليات المتاوعة  2.24 756. 74417 0
 2 والرقاوة

يوجد تطوير للعامليخ نتيجة للمااركة والتنايه  2.42 803. 62417 2
 4 للخطال

 رإجمالى المحو  2.3059 62185. 71417 2
 محاور وأوارات م دمى خدمات التعليم الجامعى:

( تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى للعوذذارات )وجذذود لجنذذة 06نرحذذظ مذذخ جذذدول )
جذذراءات للخطذذة واتذذحة ومعلنذذة، وجذذود خطذذال واقعيذذة  تخطذذيال وال سذذم، وجذذود سياسذذات واي

طذذال، وم رونذذة واامكانذذات الرزمذذة اناذذاه الخطذذة، يذذتم إاذذرام م ذذدم الخدمذذة ذذذى وتذذ  الخ
ارام المستايديخ ذى وت  الخطال، والنظام  المستخدم هو ذاألية أالية، ال ناأذة  اادارً واي

ذذى التعلذيم  والخطال الموتوأة( م ارنة وعوارات المحور األخر  ممذا يوتذح أخ هنذام خلذر
الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  حسذذو وجفذذة نظذذر األسذذاته  وااداريذذيخ متمذذرر  ذذذى تذذعف لجذذاخ 

وأذذدم وتذذذو  السياسذذذات وااجذذراءات واألقسذذذام والفليذذات وأذذذدم ربطفذذذا التخطذذيال واألقسذذذام 
تذذعف إلذذء  واامكانذذات الرزمذذة وتذذعف إاذذرام المسذذتايديخ وم ذذدمى الخدمذذة، وااتذذاذة

ذاأليذذة النظذذام ااداًر المسذذتخدم وتذذعف ال ناأذذة وذذالخطال الحاليذذة الموتذذوأة ممذذا يحذذول 
 هلم دوخ ت ديم خدمات تعليمية ومخرجات مميز ه
 
 

 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التخطيال06) جدول

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

توجد خطال تا يلية واتحة ذى المجال  2.489 6873. 62422 2
 6 األفاديمى

 0 توجد لجنة تخطيال ذى ال سم 2.239 7756. 74417 0
 2 جد لجنة تخطيال ذى الفليةتو  2.370 7066. 72422 2
جراءات للخطة واتحة ومعلنة 2.076 7737. 12422 0  4 توجد سياسات واي
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الخطال واقعية وم رونة واامكانات الرزمة  2.098 7119. 12417 0
 5 انااه الخطة

 1 يتم إارافى كم دم للخدمة ذى وت  الخطال 2.239 8564. 74417 0
 7 المستايدوخ ذى وت  الخطاليتم إارام  2.120 7239. 72417 0
 6 تراج  وتعدل الخطال و ور  دورية 2.065 8228. 61417 2
 2 النظام ااداًر المستخدم هو ذاألية أالية 2.174 6891. 70422 0

وجود قناأة أالية والخطال الموجود  مخ قب   2.141 7498. 76422 0
 62 المناهيخ

 إجمالى المحور 2.2011 51771. 72422 0
( تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )وجذذود درجذذة 00ح مذذخ جذذدول )يتتذذ

أالية مخ التنسيق وتوذر وسائ  التنسيق المناسوة( م ارنذة وعوذارات المحذور األخذر ، ممذا 
ذذذى التعلذذيم الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  ذيمذذا يتعلذذق والتنسذذيق وتذذوذر  يوتذذح أخ هنذذام خلذذر

ة مخ التنسيق الاعذال وتذوذر وسذائله ينذتج أنذه وسائله، ذاخ التخطيال الم روخ بدرجة أالي
لررت ذذاء  أخ التخطذذيال الجيذذد وحذذد  ليذذر كذذا  إهت ذذديم خذذدمات ومخرجذذات تعليميذذة مميذذز ه 

بخذذدمات التعلذذيم الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو ، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ أنا ذذر 
 التخطيال األخر  والتى مخ أهمفا التنسيق وتوذر وسائلهه

 
 
 
 
 
 
 

 لمتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التنسيق(: ا00جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

توجد درجة أالية مخ التنسيق ألء كاذة  2.130 7734. 76422 0
 6 المستويات

 0 تتوذر درجة أالية مخ التنسيق المستمر 2.315 7693. 77422 2
 2 تتوذر وسائ  التنسيق المناسوة 2.228 7126. 74422 0
 إجمالى المحور 2.2246 62137. 74422 0
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نرحذذظ تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذار  )وجذذود المحاسذذوة والمسذذاءلة حذذال 
ذذى خذدمات  أدم الت يد والخطة( م ارنة وعوارات المحور األخر  مما يوتذح أخ هنذام خلذر

ية الخطة مخ ناحية المحاسوة والمسذاءلة الزامتعلق بالتعليم الجامعى ومنط ة الجو  ذيما ي
ممذذا ينذذتج أنذذه خلذذ  ذذذى ت ذذديم الخذذدمات التعليميذذة ووالتذذالى خلذذ  ذذذى المخرجذذاته إه أخ 
التخطيال الجيد وحد  لير كاذى لررت اء والخدمات التعليمية، ذر بد مذخ تذوذر درجذة أاليذة 

تخطذذذيال متتذذذمنا  المحاسذذذوة ال يذذذةإلزاممذذذخ أنا ذذذر التخطذذذيال األخذذذر  والتذذذى مذذذخ أهمفذذذا 
 (ه02والمساءلة حال أدم الت يد والخطة، جدول )

 ية الخطةإلزام(: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور 02جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 توجد درجة أالية مخ ارلتزام والخطال 2.174 7929. 70422 0

توجد مساءلة ومحاسوة حال أدم الت ييد  2.033 7625. 17417 0
 0 والخطة

تتوذر الوسائ  والمعينات الرزمة لتنايه  2.120 8233. 72417 0
 2 الخطة كما وتعت

 إجمالى المحور 2.1087 63881. 72422 0
تذذذدنى المتوسذذذال والذذذوزخ النسذذذبى لعوذذذارات )وجذذذود مؤاذذذرات أداء واتذذذحة  يتتذذذح
ع نسذذوة ارنحذذرا  ذذذى الخطذذة والتعامذذ  معفذذا واحتراذيذذة( م ارنذذة وعوذذارات ومحذذدد ، ارتاذذا

ذذى خذدمات التعلذيم الجذامعى ومنط ذة الجذو   االمحور األخر  مما يوتذح أخ هنذام ق ذور 
متمرلذذذة ذذذذى أذذذدم وتذذذو  مؤاذذذرات األداء وارتاذذذاع درجذذذة انحذذذرا  الخطذذذة والتعامذذذ  معفذذذا 

اذذذرات أداء واتذذذحة وت ذذذ  ذيذذذه درجذذذة واحتراذيذذذة أاليذذذة، ذذذذاخ التخطذذذيال المعتمذذذد ألذذذء مؤ 
ت ديم خدمات ومخرجذات إلء  ارنحرا  أخ الخطة ويتم التعام  معفا واحتراذية أالية يؤدً

 (ه04) تعليمية مميز  جدول
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التنايه04جدول )

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

تتمت  الخطة ومرونة أالية حال تنايهها  2.207 7192. 72417 0
 6 واقعيا  

 0 نسوة ارنحرا  أخ الخطة متدنية 2.152 6451. 76417 0

يتم التعام  م  انحرا  الخطة واحتراذية  2.065 7383. 16417 0
 2 أالية
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 4 واتحة ومحدد  أداءتوجد مؤارات  2.098 7853. 12417 0
 إجمالى المحور 2.1304 53514. 76422 0

نرحذذظ تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )مراقوذذة ومتاوعذذة الخطذذة ميذذدانيا  
ذذى التعلذيم  اومراقوة تمويلفا( م ارنذة وعوذارات المحذور األخذر  ممذا يوتذح أخ هنذام ق ذور 

وعذة الجامعى ومنط ة الجو  ذيما يتعلق وتعف المتاوعة والرقاوة ألذء الخطذة ميذدانيا  ومتا
تموي  الخطة، ذاخ التخطيال الم روخ والمتاوعة والمراقوة الميدانية والمراقوة المالية ت   ذيه 
درجة انحرا  الخطة وتذدارم وتعذدل ذيذه األخطذاء إها ح ذلت وعذض المسذتجدات والظذرو  
مما ينتج أنه ت ديم خدمات تعليمية جيد  ومخرجذات أاليذة الجذود ه إه أخ التخطذيال الجيذد 

كذذا  لررت ذذاء بخذذدمات التعلذذيم الجذذامعى، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ وحذذد  ليذذر 
أنا ذذر التخطذذيال األخذذر  والتذذى مذذخ أهمفذذا المتاوعذذة والمراقوذذة الميدانيذذة والماليذذة لتنايذذه 

 (ه05) الخطة واقعيا ، جدول
 (: المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور المتاوعة والرقاوة05جدول )

 الوزخ  الترتيو
 لنسبىا
 ارنحرا  
 المعيارً 

 الوسال 
 م العوار  الحسابى

 6 متاوعة ومراقوة الخطة مكتبيا  ألء كاذة المستويات 2.261 7540. 75422 2
 0 متاوعة ومراقوة الخطة ميدانيا  ألء كاذة المستويات 2.217 7236. 74422 0
 جمارإتنعك  نتائج المتاوعة والمراقوة ألء الخطة  2.217 7387. 74422 0

 2 وتا ير  
 4 ويول أوريتم متاوعة ومراقوة تموي  بنود الخطة  2.098 7992. 12417 0
 إجمالى المحور 2.1984 61185. 72422 0
 آليذذاتنرحذذظ تذذدنى المتوسذذال والذذوزخ النسذذبى لعوذذارتى )التطذذوير المسذذتمر ذذذى 

ارنذة وعوذارات المحذور التنسيق والتنايه والتطوير المسذتمر ذذى آليذات المتاوعذة والمراقوذة( م 
األخر  مما يوتح أخ هنام تدخ  ذى خذدمات التعلذيم الجذامعى ومنط ذة الجذو  ذيمذا يتعلذق 
بتطوير آليات التنسيق والتنايه وآليذات المراقوذة والمتاوعذة وتطذوير العذامليخ ممذا ينذتج أنذه 
   خلذذ  ذذذى ت ذذديم الخذذدمات التعليميذذة والمخرجذذاته إه أخ التخطذذيال الجيذذد وحذذد  ليذذر كذذا

لررت ذذاء والخذذدمات التعليميذذة، ذذذر بذذد مذذخ تذذوذر درجذذة أاليذذة مذذخ تطذذوير آليذذات التنسذذيق 
والتنايه والمتاوعة والرقاوة وتطوير العامليخ والتعليم الجامعى مما ينتج أنفا تفام  أنا ذر 
 العملية التخطيطية حيذث تفذوخ المخرجذات النفائيذة خذدمات تعليميذة أاليذة الجذود ، جذدول

 (ه01)
 المتوسطات وارنحراذات المعيارية لمحور التطوير (:01) جدول

 الوزخ  الترتيو
 النسبى

 ارنحرا  
 ً  المعيار

 الوسال 
 م العوار  الحسابى
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يوجد تطوير مستمر ذى وت  الخطال  2.272 8268. 75417 2
 6 والتا يلية ااجمالية

التنسيق  آلياتيوجد تطوير مستمر ذى  2.109 8182. 72422 0
 0 والتنايه

المتاوعة  آلياتيوجد تطوير مستمر ذى  2.185 8507. 70417 0
 2 والرقاوة

يوجد تطوير للعامليخ نتيجة للمااركة والتنايه  2.174 8067. 70422 0
 4 للخطال

 إجمالى المحور 2.1848 74942. 70417 0
 (:Person Correlationتحلي  اررتواا )

الدراسذذة بفذذد  التعذذر  ألذذء العرقذذة  متريذذراتتذذم اسذذتخدام تحليذذ  اررتوذذاا بذذيخ 
اررتواطية بيخ المتريذرات المسذت لة والمتريذر التذاو ، ذفلمذا كانذت درجذة اررتوذاا قريوذة مذخ 

 حيح ذاخ هلذم يعنذى أخ اررتوذاا قويذا  بذيخ المتريذريخ وكلمذا قلذت درجذة اررتوذاا الالواحد 
خ العرقذذة طرديذذة أو  ذذحيح كلمذذا تذذعات العرقذذة بذذيخ المتريذذريخ وقذذد تفذذوالأذذخ الواحذذد 

( 2422ق  مذخ )إها كانت قيمة معام  اررتواا أ أكسية، وواك  أام تعتبر العرقة تعياة
(، أمذا إها 2472 - 2422ويمكخ اأتوارها متوسطة إها تراوحت قيمة معام  اررتواا بذيخ )

 ( تعتبر العرقة قوية بيخ المتريريخه2472كانت قيمة اررتواا أفرر مخ )
اختوار تحلي  اررتواا الهً يبيخ العرقة اررتواطية بذيخ محذاور أينذة وقد أوتح 

المسذذتايديخ حيذذث بلرذذت درجذذة اررتوذذاا بذذيخ ارسذذتجاوة ومسذذتو  ارسذذتااد  مذذخ الخدمذذة 
م ارنة بيخ محاور العينة، وقد بلرت العرقذة  (%10)التعليمية الم دمة أألء معام  ارتواا
هذذه  المتريذذرات تذذؤرر وتتذذيرر بوعتذذفا الذذوعض،  (%52)بذذيخ التعذذاطف وارسذذتجاوة نسذذوة 
وااداريذذيخ أنذذد الحاجذذة إلذذيفم والتعذذاطف مذذ   األسذذاته ذيمكننذذا ال ذذول أخ سذذرأة اسذذتجاوة 

ارتاذاع مسذتو  ارسذتااد  مذخ خذدمات التعلذيم إلذء  الطرو هى أفرذر المتريذرات التذى تذؤدً
 ومنط ة الجو ه

العرقذذة بذذيخ التخطذذيال والتنسذذيق أمذذا ذذذى أينذذة م ذذدمى خذذدمات التعلذذيم العذذام ذذذاخ 
ألء حد سواء، كما بلرذت العرقذة اررتواطيذة بذيخ المتاوعذة  (%15)بلرت لزامواا والتخطيال 
والعرقذذة بذذيخ التطذذوير  (%14)والمتاوعذذة  لذذزاماا ، والعرقذذة بذذيخ (%16)حذذوالى والتخطذذيال 

بوعتذفا بدرجذذة  ، ووالتذالى ذذاخ هذذه  المتريذرات تذؤرر وتتذذيرر(%14)والمتاوعذة بلرذت حذذوالى
كبيذذر ، ولت ذذديم خذذدمات تعليميذذة جيذذد  ومنط ذذة الجذذو  يجذذو بذذهل المزيذذد مذذخ الجفذذود ذذذى 
ارتااع درجة التنسيق وجع  الخطال ملزمة وواجوة التنايه ومتاوعتفا ألذء ال ذعيد الميذدانى 

 هوالمالى واتواع نفج التطوير المستمر ذى الخطال التعليمية والمنط ة



 م0267لسنة  ديسمبر األول( الجزء 671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 121 - 

ات التعليم الجامعى ذاخ العرقذة بذيخ التخطذيال والتطذوير أما ذى أينة م دمى خدم
، كمذا بلرذت العرقذة اررتواطيذة (%71) والمتاوعة قد بلرت التخطيال ، وبيخ(%65)قد بلرت

، ووالتذالى هذه  المتريذرات تذؤرر (%72) بيخ المتاوعة والتطوير والتخطذيال والتنسذيق حذوالى
ليميذذة جامعيذذة بدرجذذة أاليذذة مذذخ الجذذود  وتتذذيرر بوعتذذفا بدرجذذة كبيذذر ، ولت ذذديم خذذدمات تع

ومنط ذذة الجذذو  يجذذو بذذهل المزيذذد مذذخ الجفذذود ذذذى انتفذذاا أسذذلوو التطذذوير المسذذتمر ذذذى 
الخطال التعليمية والمنط ة ورذذ  درجذة التنسذيق ومتاوعذة الخطذال ألذء ال ذعيديخ الميذدانى 

 والمالىه
 (: تحلي  اررتواطات بيخ متريرات الدراسة07جدول )

 المستايدوخ  أخر   التعاطف ماخاأل ارستجاوة أتماديةار الملموسية
 الملموسية 563.** 530.** 544.** 617.** 499.** 

 ارأتمادية 375.** 350.** 341.** 383.**  499.**
 ارستجاوة 472.** 585.** 472.**  383.** 617.**
 ماخاأل 363.** 500.**  472.** 341.** 544.**
 التعاطف 484.**  500.** 585.** 350.** 530.**
 أخر    484.** 363.** 472.** 375.** 563.**

 الم دميخ التطوير المتاوعة التنايه لزاماا  التنسيق التخطيال
 التخطيال 606.** 613.** 591.** 652.** 648.** 

 التنسيق 569.** 550.** 466.** 555.**  648.**
 لزاماا  562.** 636.** 574.**  555.** 652.**
 التنايه 477.** 502.**  574.** 466.** 591.**
 المتاوعة 637.**  502.** 636.** 550.** 613.**
 التطوير  637.** 477.** 562.** 569.** 606.**

لزاماا  التنسيق التخطيال  الجامعة التطوير المتاوعة التنايه 
 التخطيال **847. **760. **646. **624. **736. 

 التنسيق **740. **729. **555. **491.  **736.

لزاماا  **568. **546. **738.  **491. **624.  

 التنايه **587. **637.  **738. **555. **646.

 المتاوعة **733.  **637. **546. **729. **760.

 التطوير  **733. **587. **568. **740. **847.
** p<.01 * p <.05 
  (Chi 2 –Parametic Tests -Non) 0لمية كاًمعتحلي  ارختوارات الر
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 :(Sample K-S -1)سمرنو (  /اختوار التوزي  الطبيعى )اختوار كولمجرو 

 إها كانذذت البيانذذات تتوذذ  التوزيذذ  سذذمرنو  قيذذا  مذذا -كذذولمجرو ي ذذي  اختوذذار 
ألخ معظذذذذم  المعمليذذذةلطبيعذذذى أم ر وهذذذو اختوذذذذار تذذذروًر ذذذذذى حالذذذة إجذذذراء ارختوذذذذارات 

( نتذائج 06) تاترا أخ يكوخ توزي  البيانذات طبيعيذا ه ويوتذح الجذدول المعمليةات ارختوار 
وهذذها يذذدل ألذذء أخ  (0.05) ارختوذذار حيذذث أخ قيمذذة مسذذتو  الدرلذذة لفذذ  محذذور أقذذ  مذذخ

 .المعمليةالبيانات تتو  التوزي  الطبيعى ما يعنى وجوو استخدام ارختوارات 
 سمرنو ( -ولمجرو (: اختوار التوزي  الطبيعى )ك06) جدول

 م دمى خدمات التعليم
الجامعى   

 م دمى خدمات التعليم
دوخ الجامعى   المستايدوخ  

 مستو  
 مستو   قيمة Z الدرلة

 المحاور قيمة Z الدرلة مستو   المحاور قيمة Z الدرلة
 الملموسية 1.756 004. التخطيال 1.710 006. 1.370 047.
 ارأتمادية 1.802 003. التنسيق 1.963 001. 1.643 009.
لزاماا  1.922 001. 1.917 001.  ارستجاوة 2.099 000. 
ماخاأل 3.588 000. التنايه 2.089 000. 1.502 022.  
 التعاطف 2.326 000. المتاوعة 1.769 004. 1.366 048.
 أخر   2.019 001. التطوير 1.732 005. 1.876 002.

تعنذذى أخ جميذذ  أذذذراد أينذذة الدراسذذة  ت رإخ النتذذائج الذذوارد  أأذذر  ذذذى المتوسذذطا
خ محايذذدي ا( أخ هنذذام أذذذراد2متا ذذوخ ألذذء هلذذم، حيذذث أنذذه وكمذذا ورد سذذاو ا ذذذى الجذذدول )

حذذول هلذذم، ورختيذذار وجذذود ذذذروق هات درلذذة إح ذذائية بذذيخ أأذذداد المذذواذ يخ والمحايذذديخ 
اختيذار )مربذ  كذقً( ولير المواذ يخ والمحايديخ ولير المواذ يخ للنتائج أأر  تذم اسذتخدام 

لدرلذذة الاذذروق بذذيخ ااجاوذذات ألذذء أوذذارات المحذذور المعذذيخ للذذررث أينذذات، الجذذدول رقذذم 
 لذذزاماا ويبذذيخ الجذذدول أنذذه مذذا أذذدا محذذوًر  ( يلخذذص نتذذائج ارختوذذار لفذذه  العوذذاراته02)

والتنسيق ذى أينة م دمى خدمات التعليم الجامعى، ذاخ قيمة مرب  كقً المحسووة لدرلذة 
روق بيخ أينة الدراسة للمواذ يخ والمحايديخ وليذر المذواذ يخ والمحايذديخ ألذء مذا جذاء الا

(، %6والمحذذاور مذذخ قيمذذة تعذذد أفبذذر مذذخ قيمذذة مربذذ  كذذقً الجدوليذذة أنذذد مسذذتو  درلذذة )
وجذود ذذروق هات درلذة إلذء  ( ذذاخ هلذم ياذير02واأتمادا ألء مذا ورد ذذى الجذدول رقذم )

( بذيخ إجاوذات العينذة ول ذالح المذواذ يخ ممذا يذدل ألذء %6إح ائية وأند مستو  درلة )
التجان  ذى إجاوات العينة ووجود أرقات جوهرية بيخ هه  المحاور وأخ هنام اتساق ذى 
محاور ارستوانات ووجود ذروق بيخ إجاوات الموحوريخ وومواذ ة كبير  ألء معظم أوذارات 

ذذى إجاوذات الموحذوريخ مذخ العينذة ألذء المحاور ذى إجاوات أذذراد العينذةه ر توجذد مواذ ذة 
إلذء  ذى أينة م ذدمى خذدمات التعلذيم الجذامعى ممذا ياذير لزامإجاوات محوًر التنسيق واا 

أخ اخذذتر  وجفذذات النظذذر والنسذذوة للمسذذتجيبيخ حذذول هذذهيخ المتريذذريخ، ووالتذذالى يمكننذذا 
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خ ذذذى هذذهيخ ال ذذول أخ معظذذم الخلذذ  ذذذى الخذذدمات التعليميذذة الجامعيذذة ومنط ذذة الجذذو  يكمذذ
 المتريريخ وهها ما أفدته النتائج رح ا ه

 (: نتائج اختوار مرب  كقً لدرلة الاروق اجاوات المحاور02جدول )
 المستايدوخ  م دمو خدمات التعليم دوخ الجامعى م دمو خدمات التعليم الجامعى

 مستو   م
 المعنوية

 قيمة 
 كاً

 درجات 
 الحرية

 مستو  
  درجات قيمة كاً المعنوية

 مستو   المحور الحرية
 درجات  قيمة كاً المعنوية

 المحور الحرية

 1 الملموسية 15 263.006 000. التخطيال 64 48.534 000. 62 34.522 016.
 2 ارأتمادية 6 191.105 000. التنسيق 1 40.174 000. 1 23.348 1.000
 3 ارستجاوة 6 123.971 000. لزاماا  1 46.609 000. 1 5.239 514.
 4 ماخاأل 4 355.310 000. التنايه 1 35.826 000. 6 35.174 000.
 5 التعاطف 6 163.310 000. المتاوعة 6 41.416 000. 6 15.413 052.
 1 أخر   6 80.129 000. التطوير 6 58.969 000. 8 30.478 000.
 المجموع 188 241.579 005. المجموع 600 263.006 000. 71 19.130 1.000

 :tوار تحلي  التوايخ واختواراخت
يذذذتم اسذذذتخدام هذذذه  ارختوذذذارات ذذذذى حالذذذة التيفذذذد مذذذخ وجذذذود ذروقذذذات هات درلذذذة 

أفرذر ذذى حذذال  أو( وبذيخ رررذة أينذات tبذيخ أينتذيخ ذذى حذال اسذتخدام اختوذذار ) إح ذائية
لعينتذذذيخ  (t)اسذذذتخدام تحليذذذ  التوذذذايخ هو ارتجذذذا  الواحذذذده وقذذذد اسذذذتخدمت الدراسذذذة اختوذذذار

تيخ ذى ك  محاور الدراسةه كما تم اسذتخدام اختوذار تحليذ  التوذايخ األحذادً رختوذار مست ل
 الاروق بيخ إجاوات الموحوريخ حول محاور الدراسة نتيجة لرختر  الجرراذى للمناطقه 

ووذذذالنظر ل يمذذذة مسذذذتو  الدرلذذذة لمحذذذاور أينذذذة المسذذذتايديخ نرحذذذظ أخ معظذذذم 
ة مما يعنى أدم وجود ذروق هات درلة إح ائية ذذى المتريرات ر توجد بفا ذروقات معنوي

آراء المسذذتجيبيخ حذذول معظذذم محذذاور العينذذة مذذا أذذدا محذذور الخذذدمات األخذذر  )الخذذدمات 
الر ذذاية( ل ذذالح محاذظذذة ال ريذذاته ممذذا يعنذذى أخ مذذدار  محاذظذذة  واألناذذطةالاندقيذذة 

دمات الاندقيذذة ال ريذذات أذتذذ  مذذخ مذذدار  المحاذظذذات األخذذر  وذذالجو  ذيمذذا يتعلذذق والخذذ
واألناذذطة الر ذذاية حسذذو وجفذذة نظذذر المسذذتايديخه ونرحذذظ مذذخ أينذذة م ذذدمى خذذدمات 

والمتاوعة والتطوير ل ذالح دومذة  لزاماا التعليم العام أخ هنام اخترذات جوهرية ذى محاور 
الجندل، مما يعنذى أخ مذدار  محاذظذة دومذة الجنذدل أذتذ  ذذى ت ذديم الخذدمات التعليميذة 

ار  المحاذظات األخر  حسو وجفة نظر م دمى خدمات التعليم العامه أمذا ذذى م ارنة ومد
أينذذة م ذذدمى خذذدمات التعلذذيم الجذذامعى ذذذاخ مدينذذة سذذكافا تعذذد أذتذذ  ذيمذذا يتعلذذق بت ذذديم 
الخذذدمات التعليميذذة الجامعيذذة م ارنذذة والمحاذظذذات األخذذر  ذذذى محذذوًر التنسذذيق والمتاوعذذة، 

حيذذة التنايذذه والتطذذوير ذذذى ت ذذديم الخذذدمات التعليميذذة بينمذذا تعذذد دومذذة الجنذذدل أذتذذ  مذذخ نا
الجامعيذذة م ارنذذة والمحاذظذذات األخذذر  وذذالجو  حسذذو وجفذذة نظذذر م ذذدمى خذذدمات التعلذذيم 

 الجامعىه
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 (: اختوار تحلي  التوايخ للمستايديخ22جدول )
 F المعنوية سكافا دومة الجندل طبرج  ال ريات المتريرات تحلي  التوايخ المتوسال

 الملموسية 1.164 324. 2.5143 2.3625 2.3958 2.6705
 ارأتمادية 200. 897. 2.4085 2.4333 2.4444 2.5152
 ارستجاوة 1.272 284. 2.3873 2.3000 2.0556 2.6061
 ماخاأل 734. 532. 2.6286 2.5000 2.9167 2.6364
 التعاطف 1.633 182. 2.4116 2.4333 1.8889 2.5152
 أخر   خدمات 2.261 081. 2.3026 2.2333 2.5556 2.7273
 العام 806. 491. 2.4422 2.3771 2.3762 2.6117

 وتحلي  التوايخ لم دمى خدمات التعليم العام والتعليم الجامعى T (: اختوار26جدول )
 خدمات التعليم العام م دمو خدمات التعليم الجامعى م دمو

 تحلي  التوايخ المتوسال      المتريرات
 T المعنوية سكافا دومة الجندل F المعنوية سكافا دومة الجندل رياتال 

 التخطيال 1.184 884. 2.2875 1.9429 1.435 244. 2.2307 2.2000 1.8857
 التنسيق 970. 141. 2.2607 1.8667 3.217 045. 2.2667 2.3000 1.6667
 لزاماا  2.430 011. 2.2735 2.6000 2.160 121. 2.1644 2.0000 1.6667
 التنايه 044. 553. 2.2778 2.2667 6.707 002. 2.2133 1.9250 1.5357

 المتاوعة  2.006 010. 2.2051 2.5000 3.361 039. 2.2533 2.1750 1.6429
 والرقاوة

 التطوير 3.073 048. 2.2933 2.7000 2.467 091. 2.2167 2.3500 1.6071

 المجموع  220.- 739. 2.2663 2.3127 3.923 023. 2.2242 2.1583 1.6675
 الفلى

 تحلي  ارنحدار الخطى لف  أينة ألء حدا:
التحليذذ  ال ياسذذى يعطذذى تحلذذير  أفرذذر أم ذذا  ييخذذه ذذذى اأتوذذار  مذذا  أخكمذذا أسذذلانا 
يعطى نتائج أفرر دقة وموروقية وقدر  ألذء التنبذؤ قياسذا  والتحليذ  و سيحدث ذى المست ب ،

 الو اىه
إلذذء  ارنحذذدار الخطذذى الوسذذيال والمتعذذدد والذذهً يفذذد  تذذم اسذذتخدام اختوذذار تحليذذ 

وعذذض المتريذذرات ألذذء  تذذيريرو  محذذاور كذذ  أينذذة ألذذء المجمذذوع الفلذذى تذذيريرالتعذذر  ألذذء 
(ه وقذد تذم ارأتمذاد ألذء 24و 20وعتفا ذى اك  بناء نماها قياسية كمذا ذذى الجذداول )

لتريذر الحا ذ  ذذى وحذد  ( لمعرذة الترير المتوق  ذى المترير التذاو  وسذبو اBetaمعام  )
( للتعذر  ألذء قذدر  R²واحد  مخ المترير المست  ، كما تم ارأتماد ألذء معامذ  التحديذد )

إلذذذء  النمذذذوها ألذذذء تاسذذذير العرقذذذة بذذذيخ المتريذذذرات المسذذذت لة والمتريذذذر التذذذاو ، وااتذذذاذة
ء للتعذذر  ألذذء درجذذة معنويذذة النمذذوها الفليذذةه وقذذد تذذم ارأتمذذاد ألذذ (F)اسذذتخدام اختوذذار
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، حيذذذث تذذذم م ارنذذذة مسذذذتو  تذذذيريرللحكذذذم ألذذذء مذذذد  معنويذذذة ال (2425)مسذذذتو  الدرلذذذة 
ات هات درلذة إح ذائية تذيرير المعنوية المحتسو م  قيمة مسذتو  الدرلذة المعتمذد، وتعذد ال

( 2425إها كانذذت قيمذذة مسذذتو  الدرلذذة المحتسذذو أ ذذرر مذذخ مسذذتو  الدرلذذة المعتمذذد )
 والعك   حيحه

 ( والنسذذوة لمتريذذر الملموسذذية ياذذيرR2أخ معامذذ  التحديذذد )( يبذذيخ 20جذذدول )و 
مذذخ التريذذرات ذذذى ارسذذتااد  مذذخ الخذذدمات التعليميذذة يذذتم تاسذذيرها بواسذذطة  (%11)أخإلذذء 

مذخ التريذر  (%12) ، وأخ مترير ارستجاوة ياسذر(2472) الخدمات الملموسة ومعدل ترير
( ومتريذذذر 2455دل تريذذذر )ذذذذى ارسذذذتااد  مذذذخ الخذذذدمات التعليميذذذة ومنط ذذذة الجذذذو  ومعذذذ

مذذخ التريذذرات ذذذى ارسذذتااد  مذذخ الخذذدمات التعليميذذة ومعذذدل تريذذر  (%10)التعذذاطف ياسذذر
(ه نرحذذذظ ذذذذى أينذذذة المسذذذتايديخ أخ تحسذذذيخ مسذذذتو  الخدمذذذة الم دمذذذة وسذذذرأة 2450)

ارستجاوة للطرو مخ قب  األساته  وااداريذيخ أنذد الحاجذة إلذيفم واتوذاع أسذلوو التعذاطف 
لية، ك  هه  العوام  ترذ  مخ درجة ارسذتااد  الح ي يذة الحاليذة والمسذت بلية مذخ بدرجة أا

 الخدمات التعليمية ومنط ة الجو ه
 
 
 
 
 
 
 

 (: اختوار ارنحدار المتعدد للمستايديخ 20جدول )
 المستايدوخ 

 معام   م
 R)(2التحديد 

 مستو  
 معام   قيمة ت المعنوية

 (β)تيريرال
 المتريرات 
 المست لة

 1 الملموسية 793. 25.960 000. 665.

 2 ارأتمادية 539. 15.073 000. 401.

 2 ارستجاوة 548. 24.105 000. 631.

 4 ماخاأل 522. 19.090 000. 517.

 5 التعاطف 521. 23.474 000. 617.

 1 أخر   497. 20.043 000. 542.
 ااد (المترير التاو : المتوسال الفلى لعوارات المستايديخ )درجة ارست
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( والنسذوة لمتريذر التخطذيال بلذد 2Rأخ معامذ  التحديذد ) (22) يتتح مخ الجدول
مذخ الم ذدر  التاسذيرية للتريذرات ذذى  %72ولمتريذر التطذوير  ،(2426) ومعدل تريذر 60%

مذذخ  %75متريذر المتاوعذذة ياسذذر و  (2470الخذدمات الم دمذذة للتعلذذيم العذام وومعذذدل تريذذر )
انتفذاا  إخ(ه 2472لم دمذة ومنط ذة الجذو  ومعذدل تريذر )التريرات ذذى مسذتو  الخذدمات ا

التخطيال الجيد وارستمرار ذى تطوير الخطال التعليميذة والمتاوعذة لفذه  الخطذال ألذء  أسلوو
واتواع درجات أالية مخ التنسذيق الاعذال، كذ   واادارً المستو  الميدانى والمستو  المالى 

د  ذى الوقذت الحذالى وكذهلم ذذى المسذت ب  ت ديم خدمات تعليمية جيإلء  هه  العوام  تؤدً
 ومدار  منط ة الجو ه

مذخ  %76( والنسذوة لمتريذر التخطذيال قذد بلذد 2Rكما نرحظ أخ معام  التحديذد )
التريرات ذى الخدمات التعليمية الم دمة ألء ال عيد الجامعى ومنط ة الجو  يتم تاسذيرها 

مذذذخ التريذذذر ذذذذى  %16ياسذذذر  لذذذزاماا ، ومتريذذذر (0.76)بواسذذذطة التخطذذذيال ومعذذذدل تريذذذر 
( ومتريذذر المتاوعذذة ياسذذر 2417الخذذدمات الم دمذذة ألذذء ال ذذعيد الجذذامعى ومعذذدل تريذذر )

(ه 2410مذذخ التريذذرات ذذذى الخذذدمات الم دمذذة ألذذء ال ذذعيد الجذذامعى ومعذذدل تريذذر ) 17%
مذذخ التريذذرات ذذذى الخذذدمات الم دمذذة ألذذء ال ذذعيد الجذذامعى  %14ومتريذذر التطذذوير ياسذذر 

التخطذذيال الجيذذد وجعذذ  الخطذذال ملزمذذة والمتاوعذذة  أسذذلووانتفذذاا  إخ(ه 2414ومعذذدل تريذذر )
واتوذاع درجذات أاليذة مذخ  واادارً لفه  الخطال ألذء المسذتو  الميذدانى والمسذتو  المذالى 

إلذذء  التنسذيق الاعذذال، وارسذتمرار ذذذى تطذوير الخطذذال، كذ  هذذه  العوامذ  ألذذء التذوالى تذذؤدً
اليذذة الجذذود  حاليذذا  ومسذذت ور  وذذالتعليم الجذذامعى ت ذذديم خذذدمات تعليميذذة جيذذد  ومخرجذذات أ

 ومنط ة الجو ه
 
 

 الجامعىو  (: اختوار ارنحدار لم دمى خدمات التعليم العام22جدول )
 م دمى خدمات التعليم العام م دمى خدمات التعليم الجامعى

 معام   م
 R)(2التحديد 

 مستو  
 المعنوية

 قيمة
 )ت( 

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 

 مست لةال
 معام  
 R)(2التحديد 

 مستو  
 معام   قيمة ت المعنوية

 (β)تيريرال
 المتريرات 
 المست لة

 1 التخطيال 908. 20.178 000. 819. التخطيال 765. 19.846 000. 712.

 2 التنسيق 701. 14.635 000. 701. التنسيق 605. 16.114 000. 620.

 3 لزاماا  632. 11.726 000. 604. لزاماا  668. 18.311 000. 678.

 4 التنايه 783. 12.985 000. 652. التنايه 586. 14.284 000. 562.

 5 المتاوعة 735. 16.422 000. 750. المتاوعة 623. 18.115 000. 674.

 6 التطوير 617. 18.509 000. 792. التطوير 645. 16.699 000. 637.
ى المترير التاو : المتوسال الفلى لعوارات م دم

 خدمات التعليم الجامعى
المترير التاو : المتوسال الفلى لعوارات م دمى خدمات 

 التعليم العام
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( والنسذوة للمتريذرات التاسذيرية التذى 2R( أخ معامذ  التحديذد )24جدول )يوتح 
مخ التريذرات ذذى الخذدمات التعليميذة الملموسذة ومنط ذة الجذو ، حيذث يذؤرر  (%57)تاسر

( ومتريذر 2466، ومتريذر ارأتماديذة ومعذدل تريذر )(2402) تريذرومعذدل  مترير ارسذتجاوة
ومعذذدل تريذذر  مذذاخ( ومتريذذر األ2467الر ذذاية ومعذذدل تريذذر ) واألناذذطةالخذذدمات الاندقيذذة 

أخ سرأة ارستجاوة للطرو مخ قب  األساته   (،ووالتالى نح   ألء نتيجة ماادها2461)
الر ذذذاية  واألناذذذطةلخذذذدمات الاندقيذذذة وااداريذذذيخ وزيذذذاد  مسذذذتو  ارأتماديذذذة وتحسذذذيخ ا

العوام  التذى تجعذ  المسذتايد يلذتم  مسذتو   أفررألء التوالى تعد  ماخوتعزيز مستو  األ
الخدمات التعليمية ومنط ة الجو  ذى األج  ال  ير واألج  الطوي ه كما نرحذظ أخ معامذ  

لتريذرات ذذى أن ذر مذخ ا (% 27)( والنسذوة للمتريذرات التاسذيرية التذى تاسذر2Rالتحديذد )
، (2442)ومنط ذذذة الجذذذو ، حيذذذث يذذذؤرر متريذذذر الخذذذدمات الملموسذذذة ومعذذذدل تريذذذر  مذذذاخاأل

ووالتذالى  (ه2466( ومتريذر ارسذتجاوة ومعذدل تريذر )2402ومترير التعاطف ومعذدل تريذر )
ذاخ اعور المستايد بجود  الخدمات التعليميذة وزيذاد  مسذتو  التعذاطف مذخ قبذ  األسذاته  

 مذذاخأفرذذر اذذعورا  واأل وسذذرأة ارسذذتجاوة للطذذرو ألذذء التذذوالى تجعذذ  المسذذتايدوااداريذذيخ 
 ومدار  منط ة الجو  ذى األج  ال  ير والطوي ه

 )المستايدوخ( ماخ(: اختوار ارنحدار المتعدد ألء الملموسية واأل24جدول)
 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

 قيمة 
 )ت(

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 
 المست لة

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

 قيمة 
 )ت(

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 
 المست لة

.368 

 الرابت 611. 3.828 000.

.566 

 الرابت 678. 7.241 000.
 ارأتمادية 176. 4.946 000. ارأتمادية 064. 1.077 282.
 ستجاوةار 200. 5.908 000. ارستجاوة 107. 1.860 064.
 ماخاأل 165. 5.072 000. التعاطف 229. 4.417 000.
 التعاطف 046. 1.393 164. الملموسية 432. 5.072 000.

 أخر   168. 5.557 000.  أخر   012.- 236.- 813. 
 المترير التاو : الملموسية ماخاألالمترير التاو : 

متريرات التاسذيرية التذى ( والنسوة لل2Rمعام  التحديد ) أخ( 25) الجدوليوتح 
مذذخ التريذذرات ذذذى تطذذوير التخطذذيال ذذذى التعلذذيم العذذام ومنط ذذة الجذذو ، حيذذث  (%56)تاسذذر

( ومتريذر 2406، ومترير التخطذيال ومعذدل تريذر )(2426) يؤرر مترير المتاوعة ومعدل ترير
ووالتذذالى نسذذتنتج أخ تفريذذف المتاوعذذة الميدانيذذة والماليذذة  (ه2466التنسذذيق ومعذذدل تريذذر )

للخطال الموجود  وزياد  مستو  التنسيق بيخ الجفات هات ال لة واتوذاع أسذلوو التخطذيال 
تحسيخ مستو  الخذدمات إلء  الجيد والتعليم العام ألء التوالى تعد أفرر العوام  التى تؤدً

الطويذ ه كمذا نرحذظ أخ  واألجذ ال  ذير  األج التعليمية الم دمة لسكاخ منط ة الجو  ذى 
مذذخ التريذذرات ذذذى  (%40)( والنسذذوة للمتريذذرات التاسذذيرية التذذى تاسذذر 2R)معامذذ  التحديذذد 

 ومعذدل تريذر ومنط ة الجو ، حيث يؤرر مترير وتذ  الخطذال تنايه الخطال ذى التعليم العام
ووالتذذذالى ذذذذاخ وتذذذ  الخطذذذال  (ه2407تريذذذر ) التخطذذذيال ومعذذذدل يذذذةإلزامومتريذذذر  ،(2425)
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العوامذ  التذى  أفرذرعلذيم العذام ألذء التذوالى تعذد وذالتخطيال ذذى الت لذزامالجيد  ورذ  درجة اا 
 تحسيخ مستو  التنايه حاليا  ومست ور هإلء  تؤدً
 (العام(: اختوار ارنحدار المتعدد ألء التطوير واألداء )م دمو خدمات التعليم 25) جدول

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 
 لةالمست 

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 
 المست لة

.423 

 الرابت 425. 2.348 020.

.510 

 الرابت 398. 2.472 015.
 التخطيال 209. 2.099 037. التخطيال 347. 3.162 002.
 التنسيق 177. 2.418 017. التنسيق 038. 451. 652.
 لزاماا  091. 1.079 282. المتاوعة 081. 926. 356.
 التنايه 060. 834. 406. التطوير 075. 834. 406.
 المتاوعة 312. 4.191 000. لزاماا  274. 2.964 004.
 المترير التاو : التطوير المترير التاو : التنايه

 التذىة ( والنسوة للمتريرات التاسذيري2Rمعام  التحديد ) أخ( 21الجدول )يوتح 
ومنط ذة الجذو ، حيذث  مخ التريرات ذذى تطذوير الخطذال ذذى التعلذيم الجذامعى (%75)تاسر

ذى  (ه2405، ومترير التنسيق ومعدل ترير )(2464)ومعدل ترير  يؤرر مترير وت  الخطال
وت  الخطال الجيذد  ورذذ  مسذتو  التنسذيق بذيخ الجفذات هات  أخإلء  هها السياق نخلص

تطذذوير التعلذذيم الجذذامعى ومنط ذذة إلذذء  العوامذذ  التذذى تذذؤدً رذذرأفال ذذلة ألذذء التذذوالى تعذذد 
( والنسذذوة 2Rالجذذو  ذذذى األجذذ  ال  ذذير واألجذذ  الطويذذ ه كمذذا نرحذذظ أخ معامذذ  التحديذذد )

مخ التريرات ذى تنايه الخطال ذذى التعلذيم الجذامعى  (%12)للمتريرات التاسيرية التى تاسر
ومتريذر متاوعذة (ه 2442)يال ومعذدل تريذر والتخط ومنط ة الجو ، حيث يؤرر مترير ارلتزام
(، ووالتذذالى زيذذاد  مسذذتو  ارلتذذزام وذذالخطال 2406تنايذذه الخطذذال الموتذذوأة ومعذذدل تريذذر )

الموتذذوأة وذذالتعليم الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  وتفريذذف المتاوعذذة الميدانيذذة والماليذذة ألذذء 
جذ  ال  ذير واألجذ  تحسيخ مستو  التنايذه ذذى األإلء  التوالى تعد أفرر العوام  التى تؤدً

 الطوي ه
 اختوار ارنحدار المتعدد ألء التطوير واألداء (:21جدول )

 )م دمو خدمات التعليم الجامعى( 
 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β)التيرير

 المتريرات 
 المست لة

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β)التيرير

 المتريرات 
 المست لة

.629 

 الرابت 409. 2.423 017.

.754 

 الرابت 623.- 3.323- 001.
 التخطيال 842. 6.007 000. التخطيال 128. 876. 384.
 التنسيق 250. 2.419 018. التنسيق 048. 516. 607.
 لزاماا  058. 599. 551. االزام 434. 6.094 000.
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 التنايه 029.- 238.- 813. عةالمتاو 212. 2.176 032.

 المتاوعة 154. 1.358 178. التطوير 022.- 238.- 813.
 المترير التاو : التطوير المترير التاو : التنايه

 تحلي  ارنحدار ألء المستو  الفلى التجميعى للعينات:
( والنسذذوة لمتريذذر ت ذذديم الخذذدمات 2R( أخ معامذذ  التحديذذد )27الجذذدول )يوتذذح 

مذذخ التريذذر ذذذى جذذود  الخذذدمات التعليميذذة الم دمذذة  (%45)يميذذة وذذالتعليم العذذام تاسذذرالتعل
( والنسذذوة لمتريذذر 2Rوأخ معامذذ  التحديذذد )(، 2420) ومنط ذذة الجذذو ، حيذذث تذذؤرر ومعذذدل

مذذخ التريذذر ذذذى جذذود  الخدمذذة  (%42)ت ذذديم الخدمذذة التعليميذذة والمسذذتو  الجذذامعى تاسذذر
معامذ   أخمذخ جانذو آخذر، نرحذظ (، 2426) ومعذدل التعليمية ومنط ة الجو ، حيث تذؤرر

( والنسذوة لمتريذًر ت ذديم الخدمذة التعليميذة والمسذتو  الجذامعى والتعلذيم العذام 2Rالتحديد )
مذذذخ التريذذذر ذذذذى درجذذذة ارسذذذتااد  مذذذخ الخذذذدمات التعليميذذذة ومنط ذذذة  (%25والتذذذى تاسذذذر )

 هذذه  الجزئيذذة نخلذذصألذذء التذذوالىه ذذذى (، 2452(، )2457) الجذذو ، حيذذث يذذؤرراخ ومعذذدل
نتيجة ماادها أخ معدل ت ديم الخدمات التعليمية والتعليم العام ومنط ة الجو  أفبر مخ إلء 

معذذذدل ت ذذذديم الخدمذذذة التعليميذذذة والمسذذذتو  الجذذذامعى ذذذذى إطذذذار الجذذذود ، كمذذذا أخ مسذذذتو  
 ارستااد  مخ الخدمات التعليمية الم دمة ومنط ذة الجذو  ألذء مسذتو  التعلذيم العذام أفبذر
مذخ مسذذتو  ارسذذتااد  مذخ الخذذدمات التعليميذذة الم دمذذة والمسذتو  الجذذامعىه هذذه  النتيجذذة 

أخ حجذم الترطيذة أفبذر ذذى التعلذيم العذام م ارنذة وذالتعليم الجذامعىه كمذا أخ إلذء  ربما تعذز  
ت ديم الخدمات التعليمية الجامعية يعتبر أفرذر تع يذدا  ذيمذا يتعلذق ومسذتويات ت ذديم الخدمذة 

 وعدد كبير مخ ال نوات والمستويات والتخ  ات م ارنة والتعليم العامه وأنفا تمر
 
 
 

 اختوار ارنحدار المتعدد للمستو  الفلى لعوارات المستايديخ وم دمى الخدمة (:27) جدول
 درجات 
 الحرية

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β) تيريرال
 درجات 
 الحرية

 معام  
 R)2) التحديد

 مستو  
 المعنوية

  قيمة
 )ت(

 معام  
 (β)تيريرال
 المتريرات 
 م المست لة

 1 المستايدوخ  188. 2.257 026. 054. 20 - - - - -

20 
 

 953ه
 

 ت ديم الخدمة  319. 8.654 000. 454. 20 573. 7.289 000.
 2 )تعليم أام(

 ت ديم الخدمة  308. 7.707 000. 398. 20 528. 6.205 000.
 3 تعليم جامعى()

 المترير التاو : المتوسال الفلى لعوارات المستايديخ والم دميخ ديخيالمترير التاو : المجموع الفلى للمستا
 )جود  الخدمة( للخدمة

 :ملخص النتائج والتو يات
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نتاجيذذة إلذذء  هذذدذت هذذه  الدراسذذة تحليذذ  أرذذر التخطذذيال ارسذذتراتيجى ألذذء أداء واي
الجذذو  مذذخ حيذذث دراسذذة وتحليذذ  واقذذ  التخطذذيال  ومنط ذذةمعى قطذذاأى التعلذذيم العذذام والجذذا

تو ذذيات مذذخ اذذانفا زيذذاد  مسذذذتو  إلذذء  ارسذذتراتيجى وذذالتعليم العذذام والجذذامعى للو ذذول
الفااء  والاعالية ذذى هذهيخ ال طذاأيخ مذخ خذرل مسذاهمتفا ذذى وتذ  السياسذات والبذرامج 

تخدام أسذاليو التحليذ  الفمذى التى تساأد ذى تطوير التعليم العذام والجذامعى بنذاء ألذء اسذ
واسذذتمدت هذذه   هللتنبذذؤ وذذيرر التخطذذيال ارسذذتراتيجى ألذذء هذذهيخ ال طذذاأيخ ذذذى المسذذت ب 

الدراسذذة أهميتفذذا مذذخ كونفذذا تتعلذذق وموتذذوع إداًر مفذذم يذذدخ  تذذمخ اهتمذذام الفريذذر مذذخ 
خ األفاديمييخ واادارييخ، ومخ خرل مجموأة ااتاذات التى مذخ المتوقذ  أخ ت ذدم للوذاحري

إلذذء  واتوعذذت الدراسذذة المذذنفج الو ذذاى والمذذنفج ال ياسذذى، وتو ذذلت ،ذذذى الح ذذ  األفذذاديمى
 :أدد مخ النتائج نهكر أبرزها كما يلى

  يوجذذذد ق ذذذور ومذذذدار  منط ذذذة الجذذذو  ذيمذذذا يتعلذذذق وافتاذذذا  مواهذذذو الطذذذرو
 وارهتمام الاخ ى بفمه

  جذذود  هنذذام ق ذذور ومذذدار  منط ذذة الجذذو  ذذذى إاذذرام المسذذتايديخ ذذذى تحسذذيخ
 هالخدمات التعليمية

  يذة الخطذة، وارتاذاع إلزاميوجد ق ور ومذدار  منط ذة الجذو  ذيمذا يتعلذق بدرجذة
 هدرجة انحراذفا

   وذذالجو  ذيمذذا مذذدار  محاذظذذة ال ريذذات أذتذذ  مذذخ مذذدار  المحاذظذذات األخذذر
  اية حسو وجفة نظر المستايديخه يتعلق واألناطة الر

 ديم الخدمات التعليمية م ارنة ومدار  مدار  محاذظة دومة الجندل أذت  ذى ت 
 المحاذظات األخر  حسو وجفة نظر م دمى خدمات التعليم العامه

  مذذدار  مدينذذذة سذذذكافا أذتذذذ  ذيمذذذا يتعلذذق بت ذذذديم الخذذذدمات التعليميذذذة الجامعيذذذة
 م ارنة والمحاذظات األخر  والخا ة وعن ًر التنسيق والمتاوعةه

 انيا  ومتاوعذذة تمويذذ  هذذه  الخطذذال ذذذى تذذعف المتاوعذذة والرقاوذذة ألذذء الخطذذال ميذذد
 هالتعليم العام

 مذذاخوتعزيذذز مسذذتو  األ ،سذذرأة ارسذذتجاوة للطذذرو مذذخ قبذذ  األسذذاته  وااداريذذيخ ،
تعذذد مذذخ أهذذم العوامذذ  التذذى تجعذذ  المسذذتايد ياذذعر ويهميذذة الخذذدمات التعليميذذة 

 ومنط ة الجو ه
  األسذذاته  هنذذام ق ذذور ذذذى التعلذذيم الجذذامعى ومنط ذذة الجذذو  حسذذو وجفذذة نظذذر

 هواادارييخ متمرر  ذى تعف لجاخ التخطيال واألقسام
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 جراءات التخطيال واألقسام والفلياته  تعف وتو  سياسات واي
  ،ق ور ذى التعليم الجامعى ومنط ة الجو  ذيما يتعلق والتنسيق وتوذر وسائله 
 هتعف وتو  مؤارات األداء ذى التعليم الجامعى 

 ا يلى: وألء توء ما سبق تو ى الدراسة وم
 هزياد  ارهتمام وافتاا  مواهو الطرو 
  إارام المستايديخ ذذى وتذ  الخطذال لتذماخ جذود  الخذدمات التعليميذة والمنط ذة

 ووالتالى تحسيخ مخرجات التعليمه
   توجيه إدارات المدار  ومنط ة الجو  لبهل المزيد مخ ارهتمام والطرو مذخ قبذ

ذى ناو  الطرو مذخ الناحيذة المعنويذة األساته  واادارييخ لما له مخ وق  كبير 
 األمر الهً يدذعفم للتاوق والتميزه

   هية الخطال وما يتمخ المحاسوة والمساءلةإلزامرذ  درجة 
  وتذذدريو العذذامليخ  اامكذذاخألذذء متخذذه ال ذذرار تخاذذيض درجذذة انحذذرا  الخطذذال قذذدر

 للتعام  معفا واحتراذية أالية لتماخ ت ديم خدمات تعليمية أذت ه 
  هتمام بتطوير آليات التنسيق والتنايه وآليات المراقوة والمتاوعة مما ينتج أنذه ار

 ت ديم خدمات تعليمية أذت ه 
   وااجذذذراءاتيجذذذو تاعيذذذ  لجذذذاخ التخطذذذيال واألقسذذذام بجانذذذو وتذذذو  السياسذذذات 

 واألقسام والفليات وربطفا واامكانات الرزمةه 
   ى والوتذذو  لمعرذذذة مذذواطخ ذذذى التعلذذيم الجذذامع األداءيجذذو أخ تتسذذم مؤاذذرات

إلذء  الخل  لت لي  درجة انحرا  الخطة والتعام  معفذا واحتراذيذة أاليذة ممذا يذؤدً
 مخرجات تعليمية أذت ه

   العم  ألء زياد  سرأة استجاوة األساته  واادارييخ للطذرو أنذد الحاجذة إلذيفم
  درجذذة رذذذإلذذء  وزيذذاد  التعذذاطف مذذ  الطذذرو واأتوارهذذا أفرذذر العوامذذ  التذذى تذذؤدً

 ارستااد  مخ خدمات التعليم الجامعى ومنط ة الجو ه
  إجراء المزيذد مذخ الدراسذات المتخ  ذة ذذى مختلذف أوعذاد التخطذيال ارسذتراتيجى

 هذى العم  التعليمى ومختلف مستوياته
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 المراج :
التنميذة  (ه قيا  األداء ذى المنظمات الحكوميةه مجلذة0222إبراهيم، سناء اوقىه ) ه6

 ه25-20(، 62)00اادارية، م ره 
إلذذء  (ه ارسذذتراتيجية ذذذخ تحويذذ  الرؤيذذة0260أبذذو الجذذدائ ، حذذاتم  ذذر  سنوسذذىه ) ه0

 واق ه م ر، ال اهر : مركز الخبرات المفنية لإلدار  خوميمخه
(ه م ومذذذذات التخطذذذذيال والتاكيذذذذر ارسذذذذتراتيجى 0260مذذذذدحت محمذذذذده ) الن ذذذذر، أبذذذذو ه2

 لمجموأة العربية للتدريو والنارهالمتميزهم ر، ال اهر : ا
(ه اادار  ارسذذذذذتراتيجية وتطبي اتفذذذذذاه م ذذذذذر، 0222قحذذذذذف، أبذذذذذد السذذذذذرمه ) أبذذذذذو ه4

 ااسكندرية: دار المعرذة الجامعيةه
( واق  التخطيال ارسذتراتيجى ذذى الجامعذات 0265أحمد، أماد الديخ محمد الحسخه ) ه5

ربيذذذة لتذذماخ الجذذذود  ذذذذى تطبي ذذذىه المجلذذة الع أنمذذذوهاالسذذودانية: جامعذذذة الخرطذذوم 
 ، الخرطوم، السوداخه22-2(، 62)6التعليم الجامعى 

( اادار  ارسذذذذتراتيجيةه المملفذذذذة العربيذذذذة 0262إدريذذذذ ، جعاذذذذر أبذذذذد   موسذذذذءه ) ه1
 السعودية جد : خوارزم العلمية للنار والتوزي ه

ه (ه التخطيال ارستراتيجى للمؤسسات ليذر الربحيذة0227أليسوخ مايك ، كاً جوده ) ه7
(ه السذذذعودية، الريذذذاض: العبيكذذذاخه )سذذذنة الناذذذر األ ذذذلية  )ترجمذذذة: مذذذرواخ الحمذذذًو

 (ه0221
، سذذعده ) ه6 ذذذى المنظمذذات  األداء، ذبرايذذر(ه التخطذذيال ارسذذتراتيجىه قيذذا  0227وحيذذًر

 الحكوميةه ال اهر ، م ره
 ( زيذذذاد  اانتذذذاا واانتاجيذذذةه مجلذذذة الدراسذذذات ااأرميذذذة،6262وطذذذر ،  ذذذليوه ) ه2

 ، م ره626-660 ،(55)
، رذذذذامر ياسذذذذره ) ه62 ( إدار  المستاذذذذاياته األردخ، أمذذذذاخ: دار اليذذذذازوًر 0225الوكذذذذًر

 العلمية للنار التوزي ه
(ه تحلي  اانتاجيذة لمناذقت الخذدمات وذالتطبيق ألذء 6224البل ينى، محمد توذيقه ) ه66

-525 ص ،(4)66اذذركات التذذيميخ ال طريذذةه المجلذذة الم ذذرية للدراسذذات التجاريذذة، 
 عة المن ور ، م ره، جام522

(ه متطلوات تطبيق التخطيال ارسذتراتيجىه 0265جرجر، إبراهيم الواير أبد الحميده ) ه60
 ، م ره066-626(، 6)1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 
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(ه 0(ه اادار  والتخطذذذذيال التعليمذذذذى ارسذذذذتراتيجى )ا0220الجنذذذذدً، أذذذذادل السذذذذيده ) ه62
 رياض: مكتوة الراد للنار والتوزي هالمملفة العربية السعودية، ال

ومتذذولى،  العتيبذذى، بذذدر جويعذذد  زيذذاد ، م ذذطاء أبذذد ال ذذادر  الحامذذد، محمذذد معجذذو  ه64
(ه التعلذذيم ذذذى المملفذذة العربيذذة السذذعودية رؤيذذة الحاتذذر 0220نبيذذ  أبذذد الخذذالق )

المملفذذذة العربيذذذة السذذذعودية، الريذذذاض: مكتوذذذة الراذذذد للناذذذر  المسذذذت ب ه واستاذذذرا 
 . والتوزي

(ه ت ذذور م تذذر  لتطبيذذق التخطذذيال ارسذذتراتيجى ذذذى 0220حسذذيخ، حسذذخ مختذذاره ) ه65
ه مجلة التربية،   ، م ره062-652 ،(1)5التعليم الجامعى الم ًر

، يونيذذذو(ه الحذذذواذز ورذذذذ  الفاايذذذة اانتاجيذذذةه وقذذذائ  مذذذؤتمر 6215حلمذذذى، سذذذميره ) ه61
دار  الحذذذذذواذز ذذذذذذى المجتمذذذذذذ  اراذذذذذترافىه جماأذذذذذة خريجذذذذذذى المعفذذذذذد ال ذذذذذومى لذذذذذذإل

 العليا،ااسكندرية، م ره
(ه نحذذو اسذذتراتيجية مسذذت بلية لتذذوذير أذتذذ  الخذذدمات ده تأبذذد الذذرحمخ ) الحميذذدً، ه67

أبذذر  0261نذذوذمبر،  06ال ذحية لألأذذداد المتزايذذد  مذخ السذذكاخ ذذذى المملفذةه زيذذار  
 الاكذر ارسذتراتيجىهإلذء  (ه مدخ 0262اوكة اانترنت: خير الديخ، لساخ مدحته )

 أماخ: دار الراية للنار والتوزي هاألردخ، 
(ه التخطذذيال ارسذذتراتيجى بذذيخ النظريذذة 0222الاتذذو ه ) أبذذوالفذذريم  أبذذد الذذدريوي ، ه66

 دبى: مطاو  البياخ التجاريةه العربية المتحد ، ااماراتوالتطبيقه 
مجلذة جامعذة  (ه قيذا  األداء ذذى الوحذدات الحكوميذةه0220الروين ، سذعد  ذالحه ) ه62

 ، المملفة العربية السعوديةه620-15(، 0)61 ز،الملم أبد العزي
دار  أمذذاخ: األردخ، إدار  المستاذذايات والرأايذذة ال ذذحيةه (ه0262زهذذراخ، متذذره ) ه02

 زهراخ للنار والتوزي ه
 دار لريو للطواأةه ال اهر : م ر، اانتاجيةه السلمى،ألىه )بدوخ(ه إدار  ه06
تاجيذةه مجلذة المذال والتجذار ، ( أسذاليو رذذ  الفاايذة اان6272السيد، السيد محمذده ) ه00

 ، م ره26-20 ،(667)62
، بيومى محمده ) ه02 (ه التخطذيال ارسذتراتيجى ذذى التعلذيم: رؤ  مسذت بلية 0266تحاًو

 ، جامعة بنفا، م ره264-260 ،(61)00ونماها تطبي يةه مجلة كلية التربية، 
ليليذذذذة (ه إدار  الوقذذذذت واألداء الذذذذوظياى: دراسذذذذة تح0220الطراونذذذذة، محمذذذذد أحمذذذذده ) ه04

 ، األردخه24-12 ،(6)67م ارنةه مؤتة للوحوث والدراسات،
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(ه اادار  ارسذذتراتيجيةه األردخ، أمذذاخ: 0262الطيطذذى، ختذذر م ذذوا  إسذذماأي ه ) ه05
 دار ومكتوة الحامد للنار والتوزي ه

(ه متطلوذات تطبيذق التخطذيال ارسذتراتيجى 0261الجليذ ، أ ذام محمذد طلعذته ) أبد ه01
نظيمذذى ومؤسسذذات الرأايذذا ارجتماأيذذة: دراسذذة مطو ذذة ألذذء لمذذدخ  لتطذذوير البنذذاء الت

(، 55)6مديريذذذة التتذذذامخ ارجتمذذذاأى ومحاذظذذذة أسذذذيواهمجلة الخدمذذذة ارجتماأيذذذة 
 ، أسيوا، م ره072-074

(ه اانتاجيذذة: مافومفا،قياسذذفا، العوامذذ  المذذؤرر  6262العلذذى، وجيذذه أبذذد الرسذذوله ) ه07
 ، جامعة الفويت، الفويته072-017(، 2)62 ذيفاه مجلة العلوم ارجتماأية،

(ه دور التخطيال ارستراتيجى ذذى مؤسسذات التعلذيمه 0227لنوم، أحمد أبد الفريمه ) ه06
 ، م ره256-227 ،(55مجلة كلية التربية والزقازيق، )

(ه إدار  المستاذذايات رؤيذذة معا ذذر ه م ذذر، المن ذذور : 0221لنذذيم، احمذذد محمذذده ) ه02
 المكتوة الع رية للنار والتوزي ه

 ،(40)61(ه قيذذذا  مؤاذذذرات األداءه مجلذذذة العذذذدل، 0264رسذذذى،أبد   كذذذريمه )الاا ه22
 ، السوداخه227-217

( السذذذذلوم التنظيمذذذذى ذذذذذى إدار  0225ذليذذذذه،ذاروق أبذذذذد   وأبذذذذد المجيذذذذد، السذذذذيده ) ه26
 دار المسير  للنار والتوزي ه المؤسسات التعليميةه األردخ، أماخ:

 ،(4)01 اانتاجيذذذةه رسذذذالة المعلذذذم،(ه السذذذلوم ااداًر و 6265ال وذذذاأى، محمذذذوده ) ه20
 ، األردخه22-42

األردخ،  (ه التخطذذذيال ارسذذذتراتيجى أذذذرض نظذذذًر وتطبي ذذذىه0261الفرخذذذى، مجيذذذده ) ه22
 أماخ: دار المناهج للنار والتوزي ه 

ارسذذتراتيجية الحديرذةه األردخ، أمذذاخ: المعتذذز  اادار (ه 0264محمذذد هذانىه ) محمذد، ه24
 للنار والتوزي ه

(ه التنميذذة الواذذرية والتخطذذذيال ارسذذتراتيجى للتعلذذذيم 0222المذذذدنى )محمذذد  المختذذار، ه25
 ، م ره420-266 ،(56)61العالىه مجلة مست ب  التربية العربية 

(ه اادار  ارسذذذتراتيجيةه األردخ، أمذذذاخ: دار 0262مسذذذاأد ، ماجذذذد أبذذذد المفذذذدًه ) ه21
 الميسر  للنار والتوزي ه

   /http://mawdoo3.com :لفترونى( مخ الموق  اا 0267مافوم التعليم العامه ) ه27

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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ه ) منفذذذ ، محمذذذد حسذذذيخ  والعوذذذادً، ه26  السذذذيناريو ارسذذذتراتيجىه (ه0264هااذذذم ذذذذوًز
 أماخ: دار الرتواخ للنار والتوزي ه األردخ،

(ه 1(ه إدار  منظمذذذذذذذات الرأايذذذذذذذة ال ذذذذذذذحية )ا0265ذريذذذذذذذد توذيذذذذذذذقه ) ن ذذذذذذذيرات، ه22
 الميسر  للنار والتوزي  والطواأةهاألردخ،أماخ: دار 

أمذذذاخ: دار الميسذذذر   األردخ، (ه إدار  المستاذذذاياته0264ن ذذذيرات، ذريذذذد توذيذذذقه ) ه42
 للنار التوزي  والطواأةه 
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