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 جامعة الكويت يفالتخطيط االسرتاتيجي تواجه  التحديات التي

 صاحل حممد محد مشعل
 الكويت -بوزارة التربية معلم 

 
 مستخلص البحث:

التخطيط اإلستراتيجى فى تحديد التحديات العالمية التى تواجه البحث إلى هذا هدف 
من أعضاء هيئة التدريس والقيادات ( عضو 118الدراسة من )عينة وتكونت  ،جامعة الكويت
التحديات العالمية التي تواجه واستخدم الباحث استبانة للتعرف على  ،كويتفى جامعة ال

، وقد خلص البحث لذلك ، كما استخدم المنهج الوصفىالتخطيط االستراتيجي بجامعة الكويت
وجود مجموعة من التحديات التي تواجه التخطيط االستراتيجي بجامعة الكويت منها على  إلى

 لدى القدرةضعف  -ستراتيجياال الجامعة بالتخطيطب العاملين لدىنقص المعرفة :)سبيل المثال
بالجامعة  نيالعاملضعف رغبة -ستراتيجياال التخطيط في المشاركة الجامعة علىب العاملين

 نيالعاملعدم امتالك -ستراتيجياال مجال التخطيط في وتنميتها وتحسينها قدراتهم تطوير على
 التدريب -ستراتيجيةاال الخطة تعديل في آرائهم إبداء من نهمتمك التيالكافية  الخبرة بالجامعة

المركزية شيوع  -كاف  غير ستراتيجي اال التخطيط مجال في الجامعة للعاملين إدارة هتقدمالذي 
 .(ستراتيجىفي القرارات المتعلقة بالتخطيط اال

 التخطيط االستراتيجى. –التحديات العالمية  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The current research aimed at identifying the global 

challenges facing strategic planning at Kuwait University. The 
sample of the research consisted of (118) faculty members and 
leaders at Kuwait University, and the researcher used a 
questionnaire to identify the global challenges facing strategic 
planning at Kuwait University, and the descriptive method was 
used in the research. The research concluded that there are a 
range of challenges facing the strategic planning at Kuwait 
University, for example: (Weak ability of the university employees 
to participate in strategic planning -Weak desire of the university 
employees to develop, and improve their abilities in the field of 
strategic planning- The university employees do not have 
sufficient experience that enables them to express their opinions in 
the process of strategic plan modification- The training provided 
by the university administration to employees in the field of 
strategic planning is insufficient-The prevalence of centralization 
in decisions related to strategic planning. 
Keywords: (Strategic planning - Global challenges). 
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 مقدمة:
تحتل الجامعة مكان الصدارة في المجتمع، فهي المسئولة عن تطوره وتجديد أفكاره، 
باعتبارها مركز إشعاع علمي ومعرفي وثقافي، وهي المنبر الذي تنطلق منه توجهات وأراء 

حيث تمثل الجامعة عقل األمة ومعيار مجدها ودليل شخصيتها  ؛المفكرين والعلماء
  .(2013طارق أبو العطا، )الثقافية

تطوير  إلى الدول معظم سعت فقد وضرورة تحسين جودتها، ونظًرا لدور الجامعة
التخطيط  مقدمتها التي يأتي في الحديثة المداخل تبني من خالل الجامعي التعليم مؤسسات

 ومحتملة، ممكنة ومستقبليات تربوية آفاق يستشرف مدخل بمثابة يعد والذي اإلستراتيجي،
 واستشراف والمتوقعة، الجامعة، لدى المتاحة اإلمكانات بتشخيص مواجهتها، ويعمل على

  .(2007)حسن مختار، الجامعة لمستقبل والمتاحة الجديدةالفرص واإلمكانات 
 للتوجه العالي التعليم مؤسسات تجبر التي والعوامل القوى  من حيث إن هناك العديد

 (Hayward, 2008)  والعوامل ما ذكره هوارد هذه القوى  ومن االستراتيجي، نحو التخطيط
 والحاجة للتنافس الحكومي، التمويل حجم تراجع مع العالي التعليم خدمات على زيادة الطلب

 التقليدية الجامعة روح على للمحافظة الحاجة مع الجديدة الطارئة العالي أنماط التعليم مع
 هذه مواجهة على العالي التعليم مؤسسات تساعد سوف اإلستراتيجية لذلك فالخطط القائمة،

  .Chang), (2008التحديات واالحتياجات. 

 إداري  كأسلوب اإلستراتيجي ( أن التخطيط37، 2002امين، أحمد القط)فقد ذكر 
 قد ونظرياته وأساليبه األساسية مبادئه في كون  الفعالة اإلدارة أساليب من غيره عن يختلف
 .المتخصص المنهجي األكاديمي والفكر العملية الميدانية التجارب من بمزيج تطويرها جرى 

ى مجموعة من التحديات العالمية عل (2 -1، 2009) ماجد أنور عشقيوقد أشار 
 المنافسة، والتغيرات التغيير، وشدة معدالت التي تواجه التخطيط االستراتيجي، أبرزها: زيادة

ا، والتحول الفكري من وتطبيقً  افكرً  اإلدارة وندرتها، وعولمة المتاحة الموارد التكنولوجية، وعجز
 ير قوى العمل.اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االستراتيجية، وتغ

( بعض التحديات التي تواجه 232، 2007) بن أحمد الصائغ عبد الرحمنكما أورد 
  نظمة التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها:أ
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عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على استيعاب األعداد المتزايدة من الطالب الذين  .1
 ينهون مرحلة الثانوية.

 والشكلية. التصلب والجمود .2
 انعدام المواءمة أو الموازنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية. .3
 المركزية في صناعة القرارات. .4
 االختالل أو عدم التوازن في الوظائف التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي. .5
 دة اإلداريين.عدم اعتماد معايير الكفاءة واالقتدار والتمييز في اختيار القا .6

يتضح مما سبق أن جامعة الكويت تبذل جهًدا كبيًرا في التخطيط االستراتيجي سعًيا و 
لتحقيق أهدافها المنشودة، إال أنها تواجه تحديات متعددة قد تؤثر على خططها االستراتيجيها، 

 مما يفرض دراسة تلك التحديات والعمل على مواجهتها.
 :البحثمشكلة 

كبيرة على استثمار الجامعة في تحقيق التنمية المنشودة،  ماالً آتضع دولة الكويت 
ولذلك تسعى الجامعة جاهدة لتحقيق رؤية الدولة من خالل الخطط االستراتيجية وتنفيذها، إال 

، حيث الحظ الباحث من خالل دراسته بالجامعة تحدياتأن هذا التنفيذ يواجهه العديد من ال
وقد تأكد الباحث من تلك  .خلل فى تنفيذ الخطة االستراتيجية ومتابعته لدور الجامعة أن هناك

 (2014التحديات من خالل مراجعته للدراسات السابقة، مثل دراسة )مبارك عواد البرازي، 
إلى وضع تصور تدريبي مقترح لتطوير القيادات الجامعية في مجال اإلدارة والتي هدفت 

ضر ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وتلبية االستراتيجية لتكون قادرة على استيعاب الحا
والتي بينت بعض  (2009حسين على العسعوسي ) ، ودراسة ابتساملمتطلبات سوق العم

الجامعة،  في اإلداري  والتعقيد المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعة، مثل: الروتين
 المجتمع ومؤسسات لجامعةا بين العالقة للجامعة، وضعف الخارجية البيئة تحليل وصعوبات

 سوق  واحتياجات الجامعية البرامج بين الجامعة، والفجوة داخل القرار صناعة المدني، ومركزية
  الجامعة للتغيير. في والعاملين بعض المسؤولين العمل، ومقاومة

تعرض جامعة الكويت لبعض التحديات العالمية التى ولذلك تتبلور مشكلة البحث في 
  بها.تخطيط االستراتيجي لتعيق عملية ا
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 :البحث أسئلة
 ؟الكويتبدولة  واقع التعليم الجامعى ما .1
 جامعة الكويت ؟فى التخطيط اإلستراتيجي التحديات العالمية التى تواجه  ما .2

 : البحثأهداف 
التخطيط االستراتيجي تحديد التحديات العالمية التى تواجه  هدف البحث الحالي إلى: 

 .فى جامعة الكويت
 : البحثمية أه

 تتضح أهمية البحث من خالل: 
:االهتمام بمرحلة تعليمية مهمةة فةي الكويةت وهةي التعلةيم الجةامعي، والتةي النظريةاألهمية  .1

 تتطلب المزيد من الدراسات والبحوث الهادفة لرفع مستوى أداء الجامعة. 
معةةة الكويةةت، التخطةةيط اإلسةةتراتيجى فةةى جا تحديةةد التحةةديات التةةى تواجةةه :العلميةةة األهميةةة .2

 سةبلالتحةديات العالميةة و تلةك يقدم للمسئولين ومتخذي القرار بالجامعةة صةورة عةن سوف 
 مواجهتها. 

 : إجراءات البحث
 سئلته تأتى خطوات البحث كما يلى: أفى ضوء مشكلة البحث ولإلجابة عن 

 الكويت.   التخطيط االستراتيجى وتحدياته العالمية بجامعةيتناول بناء اإلطار العام للبحث  .1
 .التخطيط االستراتيجى التى تواجه تحدياتلتحديد الإعداد استبانة  .2
  اختيار عينة البحث. .3
تطبيق االستبانة على عينة البحث للوصول إلةى النتةائج، وتقةديم مجموعةة مةن التوصةيات  .4

 .والبحوث المقترحة
 : البحثمصطلحات 

  التخطيط اإلستراتيجي:
لية العلمية المدروسة التي تنتهي بوضع خطة طويلة يعرفه الباحث إجرائيا بأنه العم

األجل يحدد فيها رسالة الجامعة والغايات واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وطرق تحقيقها، 
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والبرامج الزمنية لتحقيقها، مع األخذ بعين االعتبار التهديدات والفرص البيئية واألمكانيات 
 .المتاحة للجامعة

 التحديات العالمية:
هي مجموعة المتغيرات المتالحقة والمتسارعة والجديدة  الباحث إجرائًيا بأنها: عرفهاي

والتي يجب على الجامعة التكيف معها التي تواجه التخطيط االستراتيجي بجامعة الكويت، 
ال أ  .الجامعة بالشكل المأمول تحقيق أهدافوحالت بين عاقت باستيعابها أو مواجهتها وا 

 حث:اإلطار النظرى للب
 :أوال: مفهوم التخطيط اإلستراتيجي

تفكيةةر اسةةتراتيجي هةةو بأنةةه ( التخطةةيط االسةةتراتيجى 170، 2002)حسةةن مختةةار يعةةرف
متغيةرات  مقوماته ومفاهيمةه وتقنياتةه الفعالةة، ويسةتخدم المةنهج العلمةي الستشةراف منظم، له

لمتاحةةة، ومواجهةةة ا المسةةتقبل، وتحليةةل بيئةةة المؤسسةةة داخليةةًا وخارجيةةًا؛ لإلفةةادة مةةن الفةةرص
كمةةا يعةةرف  .اسةةتراتيجيات قابلةةة للتنفيةةذ التحةةديات القائمةةة والمتوقعةةة، بصةةورة تمكةةن مةةن بنةةاء

التخطيط اإلستراتيجي بأنه عبارة عن التبصةر بالشةكل المثةالي للمنظمةة فةي المسةتقبل وتصةور 
  .توجهات مسار المنظمة وتحديد رؤية ورسالة المنظمة مستقباًل 

التنظيميةة،  التخطةيط االسةتراتيجي علةى أنةه عمليةة وضةع األهةداف وهناك من ينظر إلى
هةذه األهةداف، ويهةةتم  وتحديةد البةرامج الشةاملة لافعةال والتصةرفات التةي تسةاعد علةى تحقيةق

جوهرية، سواء التغيرات التةي تتعلةق بةالنمو  ويركز على القرارات التي تهدف إلى إحداث تغيرات
 . Richards), 2009, (23. أو باالنكماش

التعليميةة نحةو  كما يعرف التخطيط االستراتيجي بأنه علم وفن توجيه كل قوى المؤسسةة
مالمةح مسةتقبل المؤسسةة، ووضةع  تطوير االستراتيجيات، واتخاذ القرارات الجوهرية التي تحةدد

القضةةايا والمشةكالت التةةي يتطلبهةا الوصةةول  الخطةط الالزمةة إلنجةةاز األهةداف واألغةةراض، وحةل
 (137، 2010وسعيد عبد الغفار،  ،حربي )منير .لمستقبل المنشودإلى هذا ا
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 :مميزات التخطيط اإلستراتيجي: ثانًيا
، 2005(؛ وفريةد نصةيرات، وصةالح الخطيةب )65، 2005يتفق كةاًل مةن محمةد األغةا )

 بةين البنةاء والحةوار التفاعةلقيةق حمنهةا ت عديةدة تزاميةم االسةتراتيجي للتخطةيط( أن 416
 التنظةيم مسةتقبل وبةين الةدنيا( – الوسةطى - التخطةيط )العليةا فةي الةثالث إلداريةا المستويات

 مةن التقليةل علةى يعمةل، واإلداريةة العمليةة فةي القةرارات ويرشةد اتخةاذ وتطةوره، نجاحةه وسةبل
 وتقةديم وكفاءتةه، فاعليتةه وزيةادة التنظةيم نشةاط علةى المحيطةة للظةروف السةلبية اآلثةار

 تصةور إيجةاد إلةى يسةعىأنةه كمةا أنةه  الخدمةة. أو للمنةتج أفضةل جةودة إحداث في المساهمة
 المتوقعةة االتجاهةات تحليةل خةالل مةن تنافسةية، وذلةك ميةزة تحقةق أن خاللةه مةن تسةتطيع
 إنتةا  علةى يركةز نةوعي بأنةه االسةتراتيجي ويتميز التخطيط المستقبل، على والتركيز والممكنة
  ..المسبوقة غير األفكار وتوريد
 ،الشةةربينى و )الهاللةي  (Tregoe & Zimmeman ,1980، 20)نيؤكةد كةل مةو 
 على مميزات وفوائد التخطيط اإلستراتيجي:(148، 2006

يساعد التخطيط االستراتيجي المؤسسة فةي اإلجابةة عةن األسةئلة المتعلقةة ب )مةاذا وكيةف  .1
 .(وأين

ل بةةين يشةةجع المشةةاركة ويعمةةل علةةى المواءمةةة بةةين اآلراء المتباينةةة وفةةتح قنةةوات اتصةةا .2
 .العاملين

 .ييسر اتخاذ القرارات بشأن القضايا المحورية ويساعد على تنفيذها .3
 .الفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة وّتعرفيساعد على حصر األولويات  .4
يساعد على تغيير نمط القيادة من رد الفعل إلى منحي الفعل؛ ومن ثم إدارة التغيير بفعالية  .5

 .وكفاءة
 والمستقبل. ضروالحا الماضي ىعل يركز .6

 ويتضح من العرض السابق ما يشتمله التخطيط االستراتيجي من مميزات منها:
 مستقبل وبين التخطيط في اإلدارية المستويات بين التفاعلقيق حالمساهمة في ت .1

 .اإلدارية العملية في القرارات د اتخاذيرشتو  ،ارهيوتطو ها نجاح وسبل لمؤسسةا
 ا.كفاءته وزيادة لمؤسسةا نشاط على المحيطة للظروف ةالسلبي آلثارا تقليل على عملال .2
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 والداخلية، الخارجية البيئة توقعات على تقوم مستمرة عمليةاالستراتيجي التخطيط  .3
 .والمستقبل والحاضر في الماضي األداء ومستويات

 :التخطيط اإلستراتيجيالمبادئ واألسس التي يقوم عليها  ثالًثا:
المسةتقبل، وبنةاء  واقةع الحاضةر ثةم التطلةع إلةى ّتعةرفعلةى يقوم التخطةيط االسةتراتيجي 

وبالتةالي وضةع الخطةط والبةرامج التنفيذيةة  الرؤية والرسالة ثم تحديد األهةداف واالسةتراتيجيات،
نقاط القوة والضعف الداخلية وفي  ّتعرفويتم ذلك في إطار  وذلك من خالل البرامج والمبادرات،

  (14 ،2009 )مشعل العنزي،.يئة مع تعدد أبعادها ومستوياتهاواإليجابيات بالب إطار السلبيات

باتجاهةات المتغيةرات  علةى عمليةة التنبةؤ -إلةى حةد كبيةر -ويعتمد التخطيط االستراتيجي
المختلفةة، فةي ضةوء متطلبةات اسةتراتيجية  البيئية، وتحديد أثرها في نشاط الجامعةة، وحاجاتهةا

مةدى المسةتقبلي الطويةل، وعلةى هةذا يقةوم التخطةيط ال الجامعة، وما تريد إنجازه من أعمال فةي
ثم تقدير احتياجةات اسةتراتيجية الجامعةة مةن المةوارد المختلفةة التةي  االستراتيجي بالتنبؤ، ومن

 أهدافها تضع إدارة المؤسسة لجامعية استراتيجية عملها، التي تتوافق مع وتخدم على أساسها
(Schueler, 2007, 18). 

المناسةةب،  تراتيجي إلةةى بعةةض األسةةس ومنهةةا: البنةةاء التنظيمةةيويسةةتند التخطةةيط االسةة
ووجةةود نظةةام مالئةةم للتحفيةةز، ووجةةود أنظمةةة فعالةةة  ،لتخصةةيص المتةةوازن للمةةوارد الالزمةةةوا

 ( 68، 2002)أحمد القطامين،  .ثقافة تنظيمية مشجعة للعمل للمعلومات اإلدارية، ووجود

  Prusha),2006, 9(: مبادئ ومنهاعلى مجموعة من ال االستراتيجي ويعتمد التخطيط

 .يسعى التخطيط االستراتيجي إلى االستجابة االستراتيجية للظروف الحالية والمتوقعة .1
يرأسةةةها مةةةدير  يجةةةب تنسةةةيق عمليةةةات التخطةةةيط االسةةةتراتيجي مةةةن خةةةالل لجنةةةة محةةةددة، .2

يس شةةريطة أن األفةةراد العةةاملين، وأعضةةاء هيئةةة التةةدر  ويةةتم تطبيقهةةا بواسةةطة، المؤسسةةة
 .يتهحمل كل فرد مسئوليت

أولهما: على مسةتوى الكليةة  يتم التخطيط االستراتيجي في التعليم الجامعي على مستويين، .3
لكليةةة(، وثانيهمةةا: علةةى مسةةتوى ا )بقةةدر اإلمكةةان المؤسسةةة الجامعيةةة ككةةل، وجميةةع أقسةةام

 .الجامعة
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لةى ثةالث للتركيةز ع الجامعةةتتطلب عمليةة التخطةيط االسةتراتيجي تشةجيع كةل وحةدة داخةل  .4
التةدريس، والبحةث العلمةي، وخدمةة  قضايا هي التوجه االستراتيجي للمؤسسةة فةي مجةاالت

 .المجتمع
التخطةيط االسةتراتيجي علةى  يعتمد التخطيط االستراتيجي علةى التعةاون المتبةادل بةين لجةان .5

 .مستوى الكلية ومستوى الجامعة

جموعةة مةن المبةادئ مالتخطةيط االسةتراتيجي يقةوم علةى أن  ضح من خالل مةا سةبقتوي
 واألسس منها:

  .المستقبل، وبناء الرؤية والرسالة واقع ثم التطلع إلىال ّتعرف .1
متغيرات البيئيةة، وتحديةد أثرهةا فةي البة يعتمد التخطيط االسةتراتيجي علةى عمليةة التنبةؤ .2

 .نشاط الجامعة في ضوء متطلبات استراتيجية الجامعة
المناسةةب، والتخصةةيص المتةةوازن  التنظيمةةيويسةةتند التخطةةيط االسةةتراتيجي إلةةى البنةةاء  .3

  .للموارد الالزمة للنشاطات التنفيذية المختلفة
يرأسةها )رئةيس  يجةب تنسةيق عمليةات التخطةيط االسةتراتيجي مةن خةالل لجنةة محةددة، .4

األفةةةراد العةةةاملين، وأعضةةةاء هيئةةةة  عميةةةد الكليةةةة(، ويةةةتم تطبيقهةةةا بواسةةةطةو الجامعةةةة 
 .التدريس

أولهمةا: علةى مسةتوى  ي فةي التعلةيم الجةامعي علةى مسةتويين،يتم التخطيط االسةتراتيج .5
 .(، وثانيهما: على مستوى الجامعةهاجميع أقسامبالكلية )

 الجامعيةة للتركيةز علةى تطلب التخطيط االستراتيجي تشجيع كل وحدة داخل المؤسسةةي .6
 .التوجه االستراتيجي

سةتوى الكليةة ومسةتوى التخطيط االسةتراتيجي علةى م التعاون المتبادل بين لجان يعتبر .7
 .التخطيط االستراتيجي من أهم أسس الجامعة

 أهداف التعليم الجامعي في الكويت:  :رابًعا
شخصةية  نميةةعي فةي الكويةت فهنةه يتجةه نحةو تأما أهداف التعليم علةى المسةتوى الجةام

ة لهةا بكةل ومعرفًيا؛ ليتحمل المهام واألعمال التي تعةده الجامعة ،ًيالوعق ،الطالب روحًيا وجسمًيا
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كمةةا أوضةةحها ) عيسةةى ويمكةةن تلخةةيص أهةةداف التعلةةيم الجةةامعي  ،كفايةةة ومقةةدرة ومسةةئولية
  إلعداد الطالب كما يلي:( 2007األنصارى، 

تقةان لخدمةة مجتمعةه  .1 مؤهاًل ومدرًبا في مجال تخصصه وقادًرا علةى العمةل البنةاء بكفةاءة وا 
 بوعي وخلق ومسئولية. 

اآلخةرين فةي جميةع مواقةف حياتةه االجتماعيةة. والسةبيل  قادًرا على التكيف مع نفسةه ومةع .2
 لتحقيق هذا الهدف توفير البيئة المناسبة للطالب للتعبير عن آرائهم الخاصة.  

 قادًرا على اإلبداع والتجديد والتوافق مع التغير الحضاري السريع ومتطلباته.  .3
 لتعاون. قادًرا على بناء أسرة متماسكة يسودها روح االحترام والمحبة وا .4
 قادًرا على مواجهة مشكالت الحياة المختلفة بحكمة وعقالنية وجرأة.  .5

 

وقد واجه التعليم الجامعي في الكويت العديد من العقبات التي وقفةت حةائاًل دون تحقيةق 
فبعضها يرجع إلى العملية التعليمية التراكميةة التةي تلقةى  ،أهداف التعليم الجامعي بشكل كامل

يمه وهى سوء البناء التعليمي الحاصل في مراحل التعلةيم العةام والةذي انعكةس منها الطالب تعل
 ،ومنها مةا يرجةع إلةى أسةاليب التةدريس ،بشكل تلقائي على أداء الطالب في المرحلة الجامعية

حيث إن األساليب التقليدية في التعليم أصبحت غير مجدية والتي تقةوم علةى التلقةين المباشةر 
 (.2017)أحمد فيصل، من طرف واحد أو ما يسمى بالتعليم

شخصةةية يهةةدف بشةةكل كبيةةر إلةةى تنميةةة التعلةةيم الجةةامعي فةةي الكويةةت ويةةرى الباحةةث أن 
ومعرفًيةةا بحيةةث يصةةبح  ،وعقًيةةا ،الطالةةب الكةةويتي فةةي كافةةة المجةةاالت والنةةواحي روحًيةةا وجسةةمًيا

تقان لخدمة مجتمعه كما يكون  ،مختلفةومواجهة مشكالت الحياة ال ،قادًرا على العمل بكفاءة وا 
وكةةذلك  ،قةةادًرا علةةى تحمةةل المسةةئولية وبنةةاء أسةةرة متماسةةكة يسةةودها روح المحبةةة والتعةةاون 

وأيًضةا يصةبح قةادًرا علةى  ،التكيف مع نفسه ومع اآلخرين في جميع مواقف حياته االجتماعيةة
 اإلبداع والتجديد والتوافق مع التغيرات الحضارية ومتطلباتها.

 م الجامعي في الكويت: واقع التعليخامًسا: 
تشةةير العديةةد مةةن التقةةارير التةةي تسةةتعرض مراكةةز الةةدول فةةي ترتيبهةةا التعليمةةي إلةةى أن 

عالمًيةا مةن  742فالكويةت تحتةل المركةز  ،الكويت قد احتلت مراكز متةأخرة علةى مسةتوى العةالم
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لعةةام  (QS)عربًيةةا بحسةةب تصةةنيف المؤسسةةة العالميةةة لتصةةنيف الجامعةةات  31و 895أصةةل 
ونةةذكر بعةةض أوجةةه التةةدهور علةةى  ،ممةا يةةدل علةةى تةةدهور التعلةةيم فةةي الكويةت 2014/2015

 مستوى التعليم الجامعي: 
 حاجة سوق العمل:  .1
لةةم يعةةد نظةةام التعلةةيم العةةام الحةةالي بقةةادر علةةى إعةةداد القةةوى العاملةةة مةةن الكةةويتيين علةةى  -

 مواكبة تحديات المستقبل.  
افةةق بةةين مخرجةةات التعلةةيم وحاجةةات سةةوق وهنةةاك عةةدة عوامةةل ترجةةع إليهةةا سةةبب عةةدم التو  -

  (.2002محمد عبدهللا، )العمل
يبةةدو أن ال حةةواًرا منهجًيةةا أو نظامًيةةا وال تخطةةيط مشةةترك بةةين وزارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي  -

يةةين والمحتةةرفين وبةةين والمسةةاهمين فةةي سةةوق العمةةل للتوفيةةق بةةين المخرجةةات مةةن المهن
 .حاجات السوق 

الوضع الحالي يشكل واحةًدا مةن مسةتويات المشةاركة فةي التعلةيم  التعليمي:  المبنىضعف  .2
 الجامعي الذي تصاحبه عالمات استفهام بشأن جودة وكفاءة التعليم الجامعي.

تدلل نتائج الدراسةة التةي أجرتهةا إدارة الدراسةات والبحةوث فةي مجلةس  السياسة التعليمية:  .3
فةي مقارنةة أولويةات كةا مةن ( 2010-2009األمة على الفصل التشةريعي الثالةث عشةر )

 النواب والمواطنين الكويتيين بأن السلطة التشريعية تضع التعليم في المرتبة الخامسة. 
 

وال يمكن ألي دولة أن تتطلع ألن تكون فةي مصةاف الةدول المتقدمةة وال يحظةى تعليمهةا 
رامهم للقةوانين إذ أن التنمية ترتبط بالوعي المجتمعي لافراد ومةدى إحتة ،في االهتمام المطلوب

ونظم العمل فضاًل عن االعتقاد الذي يجب أن يترسخ بأهميةة دور كةل فةرد علةى حةده فةي أداء 
)تونى بليةر، الدور المناط به في عمله فةي سةبيل الةدفع بعجلةة التنميةة فةي المجةاالت المختلفةة

2012.)  
طالة وهناك عوامل أخرى كثيرة منها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، معدل الب

 .والحقبة التاريخية وطبيعتها التي يعيشها المجتمع، ثم االتجاهات العالمية
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وتعد قضية تمويل التعليم واإلنفاق عليه من الموضوعات التي باتت تشغل المسئولين 
 :لمجموعة من األسباب منها

الطلب االجتماعي المتزايد على التعليم من قبل كافة شرائح المجتمع وفئاته  .1
 .وذلك لكافة مراحل التعليم وكل أنواعهالمختلفة 

 .االرتفاع الملحوظ في تكلفة إعداد طالب اليوم عن تكلفة إعداده باألمس .2
دخول القطاع الخاص المجال التعليمي بشكل قوي ومؤثر حتى صار اآلن منافًسا  .3

 (.75 -74، 2001) نبيل متولى، قوًيا للقطاع الحكومي في التعليم
 تواجه التعليم الجامعي في الكويت:التحديات التي رابعًا: 

لقد أدى البحث عن العوامل األساسية في زيادة الثروة والدخل واإلسراع فةي التنميةة إلةى 
التساؤل عن مكانة التربية ضمن هذه العوامل، وعن وظيفتها االقتصادية. لقةد تةم التأكيةد علةى 

تقةدم للمةواطنين، وأنهةا بالتةالي  أن التربية تمثةل اسةتثماًرا لةرؤوس األمةوال ال مجةرد اسةتهالكية
 .صناعة من الصناعات، وأن ما ينفق عليها يعطي أرباحا وعوائد أضعاًفا مضاعفة

 :ومن األسباب الداعية العتبار التربية استثماًرا وتوظيًفا مثمًرا لرؤوس األموال ما يلي
م سةبل الحصةول من النتائج البارزة للتربية أنها تزيةد مةن دخةل األفةراد وأربةاحهم وتيسةر لهة .1

 .على األعمال والوظائف، وبالتالي كسب الرزق 
تقدم التربية للمجتمع عوائد إنتاجية كبيرة عن طريةق تيسةير سةبل البحةث العلمةي ووسةائله  .2

 .وما ينجم عنه من نتائج كبيرة تعود بالفائدة على الفرد نفسه وبالتالي على المجتمع
 .م والكشف عنها وتقديمها للمجتمعتقوم التربية بتعهد قابليات األفراد ومواهبه .3
 .تزيد التربية من قدرة األفراد على التكيف مع ظروف العمل وتقلباته .4
أهمية الدور الذي يلعبه رأس المال البشةري فةي جميةع مجةاالت التنميةة، حيةث يعتبةر رأس  .5

نتاجيةة مكانيةات هةو أكثةر رؤوس األمةوال عطةاء وا  ) المال البشري بما يمتلكةه مةن قةدرات وا 
  (.96-95، 2005هللا الرشدان، عبد

وقةد شةهد التعلةيم واإلنفةاق عليةه فةي العقةود األخيةرة زيةادة كبيةرة تمثلةت فةي ارتفةاع تكلفةة 
 :التعليم في جميع مستوياته، ويمكن إرجاع ما سبق إلى العوامل التالية
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 الزيادة السكانية وخاصة الناتجة عن زيةادة المواليةد وقلةة الوفيةات، ومةا يصةاحب ذلةك مةن .1
 .زيادة الضغط على التعليم، خاصة بعدما تبنت دول العالم فكرة التعليم اإللزامي المجاني

محةةةاوالت معظةةةم الةةةدول إطالةةةة عةةةدد سةةةنوات التعلةةةيم اإللزامةةةي المجةةةاني ليتعةةةدى المرحلةةةة  .2
 .االبتدائية إلى اإلعدادية، وربما إلى المرحلة الثانوية

مستوى إعداد المعلةم وتدريبةه أثنةاء الخدمةة، االهتمام بعوامل الجودة في التعليم مثل: رفع  .3
 .وتطوير المناهج

 .تزايد االهتمام بالدراسات التطبيقية والتكنولوجية في مرحلة التعليم الثانوي والعالي .4
التوسع الكمي والكيفي في التعليم العالي الذي يعد أكثر مراحل التعليم تكلفةة، نظةرًا لطبيعةة  .5

  .(58 -57، 2000محمد عابدين،  )الدراسة فيه وألهدافه المتميزة
المشروعات التعليمية وما تتطلبه من مباني ومعدات وأجهزة وأثاث ومعلمين وفنيين وعمال  .6

 .وتجهيزات باهظة التكاليف وتحتا  إلى نفقات مالية وذلك في ظل االرتفاع المتزايد
عليهةا مةن زيةادة  غلبة القيم الديمقراطية ومبادئ الرفاهيةة والعدالةة االجتماعيةة، ومةا ترتةب .7

الطموح التعليمي، وزيادة التزام الدولة بالتوسع في مجاالت التنمية والخدمات على السةواء 
قةةد جعةةل ميةةدان التعلةةيم يةةدخل فةةي سةةباق مةةع غيةةره مةةن الميةةادين مةةن أجةةل الحصةةول علةةى 

  (.132-131، 2000، وفهد الرويشد ،جمان عبد المنعمو  ،فيصل الراوي )التمويل
 :تالية من الدستور الكويتي على ما يليتنص المواد الو 

 ( التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه13مادة : ). 
 ( التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقًا للقانون وفي حةدود النظةام العةام 40مادة : )

 .واآلداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله األولى وفقًا للقانون 
التعليم سواء الجامعي أو ما قبله في أغلب الدول العربية ومنها الكويت يعتمد إن تمويل 

علةةى ميزانيةةة الدولةةة التةةي تكةةاد تكةةون المصةةدر األول والوحيةةد لتمويةةل التعلةةيم، إلةةى جانةةب نةةذر 
القليل من الهبات والتبرعات غير المنتظمة، وذلك في ظةل المركزيةة التةي تضةرب بجةذورها فةي 

العربي. إن بعض المؤشرات اإلحصائية التي تؤكد عدم نجةاح أسةاليب إدارة جميع أنظمة الحكم 
األنظمةة التعليميةةة وعجزهةةا عةةن االسةةتغالل األمثةل لإلمكانيةةات االقتصةةادية فةةي تطةةوير منظومةةة 
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) التعليم في دول الخليج العربي بوجه عةام، وفةي الكويةت بوجةه خةاص تبةرز فةي مجةال التعلةيم
 . (8، 2007سعد العازمى، 

خالل ما تم عرضه من تحديات يخلص الباحث إلى تحديد أهم التحديات التةي تواجةه  من
التعليم الجامعي في الكويت، ومنهةا: ارتفةاع تكلفةة التعلةيم الجةامعي فةي دولةة الكويةت، كمةا أن 
ضمان الجودة واالعتماد بدولة الكويت ما زال في مرحلة البداية، ممةا يترتةب عليةه نةدرة الةوعي 

دة، وضعف التعاون بين مركز التقويم الذاتي لكل جامعة وبين المؤسسةة الخارجيةة بثقافة الجو 
التةةي سةةتتولى عمليةةة االعتمةةاد األكةةاديمي، وتطبيةةق معةةايير دوليةةة قةةد ال تتماشةةى مةةع طبيعةةة 

 الكليات بجامعة الكويت.
 منهج البحث وإجراءته

 : البحثمنهج أواًل: 
( بأنةه 2003ن شةحاته وزينةب النجةار، ، والةذي يعرفه)حسةالوصفيم المنهج استخدتم ا

الواقةةع أو الظةةاهرة كمةةا هةةي فةةي الواقةةع، ويهةةتم  دراسةةةأحةةد منةةاهج البحةةث الةةذي يعتمةةد علةةى 
 .بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبر عنها تعبيًرا كيفًيا أو تعبيًرا كمًيا

 ثانًيا: عينة البحث:
، متمثلةةة فةةي ويةةتفةةى جامعةةة الكاألكاديميةةة عينةةة عشةةوائية مةةن القيةةادات  لبحةةثعينةةة ا

 (118مةن )العينةة  توتكونة ،األكاديميةة األقسام رؤساءو العمداء  مساعدي، و مداء الكلياتع
 ا.فردً 

 :بحثأداة الثالثًا: إعداد 
فةي  اإلسةتراتيجيالتخطةيط العالميةة التةى تواجةه  تحةدياتالإلةى تحديةد هدفت أداة البحةث 

 البةاحثون  عليهةا يعتمةد التي والمقاييس األدوات من العديد على طالعاال بعدو. جامعة الكويت
 باسةتخدام الباحةث قةام فقةد المشةكالت، وحةل لفهةم المطلوبةة المعلومةات صةول علةىحال فةي

 Likert) تةم اسةتخدام مقيةاس ليكةرت الخماسةيو  ،البحةث لمشةكلة كةأداة مناسةبة اإلسةتبانة

Scale)( نقةاط، 5) تماًمةافةق فقةرات االسةتبانة بنةاًء علةى القةيم اآلتيةة: أوا ، وذلك لإلجابة عن
نقطة  (1) مطلقاً ( نقطتان، ال أوافق 2( نقاط، ال أوافق )3( نقاط، أوافق إلى حد ما )4أوافق )
 :التالى اإلستبانة بناءوتم  واحدة.
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 وهى:في صورتها المبدئية  اإلستبانة شملتها التي الرئيسة لمحاورا تحديد .1
 ( عبارة.13ور على )وقد اشتمل هذا المح المحور األول: قيادة الجامعة -
( 20وقد اشتمل هذا المحور على ) المحور الثانى: جهاز التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة -

 عبارة.
وقةةد اشةةتمل هةةذا المحةةور علةةى  : ثقافةةة العةةاملين )أعضةةاء هيئةةة التةدريس(ثالةةثالمحةور ال -

 ( عبارة.10)
( 10المحةور علةى ) وقةد اشةتمل هةذا : الجهاز اإلداري بالجامعة )العةاملين(رابعالمحور ال -

 عبارة.
 كل محور. تحت تندر  التي العبارات صياغة .2
وضةح ( ي1)رقةم  والملحةق ( عبةارة،53) شةملت والتةي األولية صورتها في اإلستبانة إعداد .3

 . األولية صورتها في االستبانة
  التربيةة المقارنةة واإلدارة التعليميةة مجةال فةي عشةرة محكمةين علةى اإلسةتبانة عةرض تةم .4

 . المحكمين أسماء يبين (3رقم ) والملحق
صةورتها  فةي أصةبحت حيةث ؛المحكمةين السةادة مالحظةات بنةاًء علةى االسةتبانة تعةديل تةم .5

 وهى: ( عبارة،71)ستة محاور رئيسة واشتملت على  النهائية
 .( عبارات8د اشتمل هذا المحور على )وق المالية الموارد توافرالمحور األول:  -
 .( عبارات10اشتمل هذا المحور على ) وقد البشرية واردالم كفاءة: الثانيالمحور  -
 ( عبارة.13وقد اشتمل هذا المحور على )المحور الثالث: قيادة الجامعة  -
( 20وقد اشتمل هذا المحةور علةى ) بالجامعة اإلستراتيجيالمحور الرابع: جهاز التخطيط  -

 عبارة.
ور علةى د اشةتمل هةذا المحةوقة المحور الخامس: ثقافة العاملين )أعضاء هيئة التةدريس( -

 .( عبارات10)
اشةةتمل هةةذا المحةةور علةةى  وقةةد المحةةور السةةادس: الجهةةاز اإلداري بالجامعةةة )العةةاملين(

 النهائية. صورتها في وضح االستبانةي (2رقم ) والملحق .( عبارات10)
 :حساب صدق وثبات االستبانة
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 : وهما بطريقتين األداة صدق من التأكد تم وقد
 :توى حالم صدق -1

 في األداة عرض تم الظاهري  الصدق من وللتأكد الظاهري، الصدق عليه ويطلق
التربية المقارنة  مجال في متخصصين جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورتها

 عبارات مناسبة حول إبداء مالحظاتهم منهم لبط   وقد ،1( 10بلغ عددهم ) واإلدارة التعليمية
 الصياغة، وضوح ، وكذلكربعةالمحاور األ  محور من كل إلى العبارات انتماء ومدى اإلستبانة

 الموارد توافروهما محور آخرين  إضافة محورين رئيسيين تم والمالحظات التعديالت ضوء وفي
المحاور الرئيسية ستة محاور بداًل من  عدد ليصبح البشرية الموارد كفاءةمحور و  المالية

من  عبارة بدالً  (71النهائية ) صورتها في االستبانةارات أربعة محاور وبذلك تصبح عدد عب
  .2النهائية في صورتها اإلستبانة يبين (2) رقم والملحق (1) جدول بحسب موزعة (،53)

 محور كل حسب عدد عبارات االستبانةالمحاور الرئيسة و ( 1جدول )
 

 عدد العبارات المحور
 8  المالية الموارد : توافرالً أو 

 10 البشرية الموارد فاءةكثانًيا: 
 13 ثالًثا: قيادة الجامعة  

 20 ستراتيجى بالجامعةرابًعا: جهاز التخطيط اال
 10 خامًسا: ثقافة العاملين )أعضاء هيئة التدريس(

 10 سادًسا: الجهاز اإلداري بالجامعة )العاملين(
 71 محموع عبارات االستبانة ككل

 

 :االتساق الداخلى صدق -2
 

تواجةةةه التخطةةةيط التةةةي تحةةةديات الاالتسةةةاق الةةةداخلى السةةةتبانة صةةةدق تحقةةةق مةةةن تةةةم ال
 :   ، ويمكن توضيحها كما يلىستبانةاالستراتيجى وذلك من خالل تطبيق اال

 

                                                 
 اء السادة المحكمين. ( بأسم1ملحق ) 1
 ( االستبانه فى صورتها النهائية. 2ملحق ) 2
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 ستراتيجىتواجه التخطيط االالتي تحديات الأ ( حساب معامالت االرتباط بين مفردات استبانة 
 والدرجة الكلية لالستبانة.

 
والدرجة  ستراتيجىتواجه التخطيط االالتي تحديات العامالت االرتباط بين مفردات استبانة ( م2جدول )

 .() الكلية لالستبانة
 

 رقم

 المفردة

معامل ارتباط 
 المفردة

بالدرجة الكلية 
 لالستبانة

 مستوى 

 الداللة

 رقم

 المفردة

معامل ارتباط 
 المفردة

بالدرجة الكلية 
 لالستبانة

 مستوى 

 الداللة

 رقم

 مفردةال

معامل ارتباط 
 المفردة

بالدرجة الكلية 
 للمقياس

 مستوى 

 الداللة

1 **.634 0.01 25 **.499 0.01 49 **.616 0.01 

2 ** .688 0.01 26 **.541 0.01 50 **.589 0.01 

3 **.615 0.01 27 **.678 0.01 51 **.550 0.01 

4 **.696 0.01 28 **.648 0.01 52 **.656 0.01 

5 **.699 0.01 29 **.620 0.01 53 **.646 0.01 

6 **.561 0.01 30 **.585 0.01 54 **.635 0.01 

7 **.602 0.01 31 **.617 0.01 55 **.522 0.01 

8 **.701 0.01 32 **.662 0.01 56 **.463 0.01 

9 **.742 0.01 33 **.634 0.01 57 **.540 0.01 

10 **.714 0.01 34 **.743 0.01 58 **.642 0.01 

11 **.581 0.01 35 **.666 0.01 59 **.562 0.01 

12 **.617 0.01 36 **.612 0.01 60 **.585 0.01 

                                                 
( ) .رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقمها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية 
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13 **.644 0.01 37 **.687 0.01 61 **.620 0.01 

14 **.637 0.01 38 **.753 0.01 62 **.617 0.01 

15 **.576 0.01 39 **.706 0.01 63 **.693 0.01 

16 **.620 0.01 40 **9.65 0.01 64 ** .681 0.01 

17 **.520 0.01 41 **.666 0.01 65 **.585 0.01 

18 **.641 0.01 42 **.652 0.01 66 ** .543 0.01 

19 **.647 0.01 43 **.665 0.01 67 **.595 0.01 

20 **.577 0.01 44 **.701 0.01 68 **.609 0.01 

21 **.601 0.01 45 **.605 0.01 69 **.590 0.01 

22 **.643 0.01 46 **.771 0.01 70 **.694 0.01 

23 **.664 0.01 47 **.470 0.01 71 **.680 0.01 

24 **.746 0.01 48 ** .520 0.01    

 

 يدل وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح
والدرجة  ستراتيجىتواجه التخطيط االالتي تحديات المفردات استبانة  وتماسك ترابط على

 الكلية لالستبانة.

 والدرجة الكلية لالستبانة. محورب( حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 
 

تواجه التي تحديات المعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور استبانة  (3جدول )
 والدرجة الكلية لالستبانة. ستراتيجىالتخطيط اال

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط االستبانة محاور

 0.01 966.** المالية الموارد توافرالمحور األول: 

 0.01 964.** لبشريةا الموارد كفاءةالمحور الثانى: 
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 0.01 941.** المحور الثالث: قيادة الجامعة

 0.01 962.** ستراتيجى بالجامعةالمحور الرابع: جهاز التخطيط اال

المحور الخامس: ثقافة العاملين )أعضاء هيئة 
 التدريس(

**.960 0.01 

 0.01 967.** المحور السادس: الجهاز اإلداري بالجامعة )العاملين(

 يدل وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح
تواجه التخطيط التي تحديات الكل محور من محاور استبانة  وتماسك ترابط على
 والدرجة الكلية لالستبانة.  ستراتيجىاال

  ( حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور والدرجة الكلية للمحور.
 ساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور األول والدرجة الكلية للمحور.ح 

 

 .()  معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور األول والدرجة الكلية للمحور (4جدول )
 

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى 

 الداللة

1 **.648 0.01 

2 **.693 0.01 

3 **.644 0.01 

4 **.696 0.01 

5 **.728 0.01 

6 **.608 0.01 

7 **.645 0.01 

                                                 
( ) فى صورتها النهائية رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقمها تبعاً لالسنبانة ككل. 
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8 **.709 0.01 

 يدل وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح
 كل مفردة من مفردات المحور األول والدرجة الكلية للمحور.  وتماسك ترابط على

 معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الثانى والدرجة الكلية للمحور. حساب 
 .()  ( معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الثانى والدرجة الكلية للمحور5جدول )

 

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى 

 الداللة

9 **.698 0.01 

10 **.763 0.01 

11 **.688 0.01 

12 **.724 0.01 

13 **.790 0.01 

14 **.701 0.01 

15 **.792 0.01 

16 **.785 0.01 

17 **.845 0.01 

18 **.808 0.01 

 وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح   
 لمحور الثانى والدرجة الكلية للمحور. كل مفردة من مفردات ا وتماسك ترابط على يدل

 
                                                 

( ) ير إلى رقمها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية.رقم المفردة فى الجدول يش 
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 .حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور 
 .()  ( معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور6جدول )

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة

 كلية للمحوربالدرجة ال

 مستوى 

 الداللة

19 **.698 0.01 

20 **.763 0.01 

21 **.688 0.01 

22 **.724 0.01 

23 **.790 0.01 

24 **.701 0.01 

25 **.792 0.01 

26 **.785 0.01 

27 **.845 0.01 

28 **.808 0.01 

29 **.701 0.01 

30 **.674 0.01 

31 **.679 0.01 

 

                                                 
( ) . رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقمها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية 
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 وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن سابقالجدول ال من يتضح   
 كل مفردة من مفردات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور.  وتماسك ترابط على يدل

 .حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور 
 .() ردات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور( معامالت االرتباط بين كل مفردة من مف7جدول )

 

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى 

 الداللة

32 **.677 0.01 

33 **.725 0.01 

34 **.657 0.01 

35 **.757 0.01 

36 **.505 0.01 

37 **.526 0.01 

38 **.679 0.01 

39 **.647 0.01 

40 **.665 0.01 

41 **.520 0.01 

42 **.609 0.01 

43 **.662 0.01 

44 **.644 0.01 

45 **.666 0.01 

46 **.504 0.01 

47 **.551 0.01 

48 **.702 0.01 

                                                 
() .رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقمها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية 
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49 **.698 0.01 

50 **.639 0.01 

51 **.702 0.01 

 وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح   
 كل مفردة من مفردات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور.  وتماسك ترابط على يدل

 .حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور 
 .()  ( معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور8جدول )

 

 رقم

 فردةالم

 معامل ارتباط المفردة

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى 

 الداللة

52 **.641 0.01 

53 **.641 0.01 

54 **.642 0.01 

55 **.586 0.01 

56 **.650 0.01 

57 **.665 0.01 

58 **.650 0.01 

59 **.567 0.01 

60 **.521 0.01 

61 **.579 0.01 

 وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط تمعامال أن الجدول السابق من يتضح   
 كل مفردة من مفردات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور.  وتماسك ترابط على يدل

                                                 
( ) ها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية.رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقم 
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 .حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور السادس والدرجة الكلية للمحور 
 .( )  لسادس والدرجة الكلية للمحور( معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المحور ا9جدول )

 

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة

 بالدرجة الكلية للمحور

 مستوى 

 الداللة

62 **.600 0.01 

63 **.582 0.01 

64 **.601 0.01 

65 **.652 0.01 

66 **.620 0.01 

67 **.687 0.01 

68 **.691 0.01 

69 **.725 0.01 

70 **.602 0.01 

71 **0.63 0.01 

 وهذا( 01،0) مستوى  عند دالة االرتباط معامالت أن الجدول السابق من يتضح   
مما  كل مفردة من مفردات المحور السادس والدرجة الكلية للمحور وتماسك ترابط على يدل

 يدل على أن االستبانة تتمتع باتساق داخلى. 

إلةةى التبةةاين  يسةةبة بةةين التبةةاين الحقيقةةا لجيلفةةورد النبانة وفًقةةتيقصةةد بثبةةات االسةة األداة:ثبةةات 
( لدرجات االختبةار، وهةو مةن أهةم الشةروط السةيكومترية للمقيةاس بعةد الصةدق يالمشاهد )الكل

، 2008قياسةةه )علةةى مةةاهر خطةةاب،  يألنةةه يتعلةةق بمةةدى دقةةة المقيةةاس فةةى قيةةاس مةةا يةةدع
163.) 

 

                                                 
( ) . رقم المفردة فى الجدول يشير إلى رقمها تبعاً لالستبانة ككل فى صورتها النهائية 



 
 صالح محمد حمد مشعل                        جامعة الكويتفي التخطيط االستراتيجي التحديات التي تواجه 

 

 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

- 227 - 

 : االستبانةواستخدم الباحث الطرق التالية لحساب ثبات 
 

 يقة ألفا كرونباخ.طر  -1
 سبيرمان براون، وجوتمان. يطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلت -2

 

 هذه الطرق:لوفيما يلى توضيح 

 طريقة ألفا كرونباخ. -1
 

قام الباحث باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانة وذلك من خالل    
ويوضةةح مسةةئول ( 118تطالعية التةةى قوامهةةا )علةةى العينةةة االسةة سةةتبانةالتطبيةةق الةةذى تةةم لال

 ( التالى:10الباحث معامالت الثبات للمحاور الستة ولالستبانة ككل من خالل جدول )
بانة ككل تستراتيجى واالستواجه التخطيط االالتي تحديات المعامالت ثبات محاور استبانة  (10جدول )

 بطريقة ألفا كرونباخ.
 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ تعدد المفردا االستبانة محاور
 937. 8  المالية الموارد توافرالمحور األول: 
 947. 10 البشرية الموارد كفاءةالمحور الثانى: 

 916. 13 المحور الثالث: قيادة الجامعة  
 917. 20 ستراتيجى بالجامعةالمحور الرابع: جهاز التخطيط اال

ة المحةةةةور الخةةةةامس: ثقافةةةةة العةةةةاملين )أعضةةةةاء هيئةةةة
 التدريس(

10 .903 

 936. 10 المحور السادس: الجهاز اإلداري بالجامعة )العاملين(
 987. 71 االستبانة ككل

 

 .االستبانة ثبات يؤكد ( مما0.98) ثبات االستبانة ككل ( أن معامل10يتضح من نتائج جدول )

 طريقة التجزئة النصفية.  -2

، وحساب مسئول( 118التى قوامها )تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية تم 
( )لالستبانة ككل( وكذلك لكل محور يوالفرد ياالستبانة )الزوج يمعامل االرتباط بين نصف
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حيث تم حساب معامل االرتباط )معامل   SPSSمن المحاور، باستخدام البرنامج اإلحصائى
ة تصحيح الطول ثبات التجزئة النصفية( باستخدام معادلة جوتمان وكذلك باستخدام معادل

 ( التالى:11لسبيرمان براون وفيما يلى توضيح من خالل جدول )
ستراتيجى ككل ولكل تواجه التخطيط االالتي تحديات المعامل ثبات التجزئة النصفية استبانة  (11جدول )

 باستخدم معادلة جوتمان وسبيرمان براون. محور من المحاور

 باستخدام معادلة االستبانة محاور
 نجوتما

 باستخدام معادلة
 سبيرمان براون 

 938. 937.  المالية الموارد توافرالمحور األول: 
 926. 911. البشرية الموارد كفاءةالمحور الثانى: 

 917. 914. المحور الثالث: قيادة الجامعة  
 906. 903. ستراتيجى بالجامعةالمحور الرابع: جهاز التخطيط اال
ملين )أعضةةةةةاء هيئةةةةةة المحةةةةةور الخةةةةةامس: ثقافةةةةةة العةةةةةا

 903. 901. التدريس(

 928. 928. المحور السادس: الجهاز اإلداري بالجامعة )العاملين(
 987. 986. االستبانة ككل

 

 ثبات يؤكد ( مما0.98) ثبات االستبانة ككل ( أن معامل11يتضح من نتائج جدول )
 .االستبانة

ا: الدراسة امليدانية:
ً
 رابع

، فةةى جامعةةة الكويةةتاألكاديميةةة عينةةة عشةةوائية مةةن القيةةادات ى تةةم تطبيةةق االسةةتبانة علةة
من العينة  توتكون ،األكاديمية األقسام رؤساءو العمداء  مساعدي، و مداء الكلياتمتمثلة في ع

إلةةى وجةةود مجموعةةة مةةن التحةةديات التةةي تواجةةه التخطةةيط  بحةةثخلةةص الوقةةد  ا.فةةردً  (118)
 .االستراتيجي بجامعة الكويت
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 البحث: خامسًا: نتائج
خطةةيط االسةةتراتيجي بجامعةةة لتالتةةي تواجةه االتحةةديات العالميةةة  ّتعةرفإلةةى  هةدف البحةةث

ما التحديات العالمية التي تواجه التخطيط االسةتراتيجي بجامعةة " .، نستعرضها فيما يلىالكويت
 الكويت من وجهة نظر عينة البحث؟"

حةديات العالميةة التةي تواجةه التتم عمل اسةتبانة للتعةرف علةى  السؤال هذا على ولإلجابة
 Likert) تةةم اسةةتخدام مقيةةاس ليكةةرت الخماسةةيو  التخطةةيط االسةةتراتيجي بجامعةةة الكويةةت

Scale) ،( نقةاط، 5) اتماًمةوافةق أعلةى القةيم اآلتيةة:  فقةرات االسةتبانة بنةاءً  وذلك لإلجابة عن
نقطة  (1) مطلقاً فق اأو  ال( نقطتان، 2وافق )( نقاط، ال أ3نقاط، أوافق إلى حد ما )( 4وافق )أ

 .واحدة

 المحور األولالدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة12جدول )
 .التوزيع النسبي ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب (المالية الموارد توافر)

  العبارة م
أوافق 

 اتمام  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

ق أواف

 اتمام  

  ىسةتراتيجاال التخطةيط عمليةة رتبطتة  .1
 .المالية الموارد بتوافر

 4 5 20 30 59 التكرار

 النسبة

% 
50 25.4 16.9 4.23 3.38 

 مةن مناسًبا جزءً الجامعة  إدارة تخصص  .2
 .ستراتيجياال للتخطيط تهاموازن

 10 40 18 20 30 التكرار

 النسبة

% 
25.4 16.9 15.3 33.8 8.47 

3.  
 ططيختلعمليات ال المخصص بلغالم
 األهداف حقيقلت افيك ستراتيجياال

 .المنشودة

 10 40 18 30 20 التكرار

 النسبة

% 
16.9 25.4 15.3 33.8 8.47 

 ططيختلا تنفيذ فيالجامعة  إدارة تعتمد  .4
 .الخارجية المنح على ستراتيجياال

 33 30 40 10 5 التكرار

 النسبة

% 
4.23 8.47 33.8 25.4 27.9 

5.  
 على للحصولالجامعة  إدارة تسعى
 المانحة العربية المؤسسات من تمويل

 .والدولية

 10 28 30 30 20 التكرار

 النسبة

% 
16.9 25.4 25.4 23.7 8.47 

 5 33 10 30 40 التكرار الطالب إيرادات علىالجامعة  إدارة تعتمد  .6

 4.23 27.9 8.47 25.4 33.8 النسبة
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 % .ستراتيجيةاال خطتها بناء في

 ططيختلا مراحل المالية الموارد تكفي  .7
 .كافة ومستوياتها ستراتيجياال

 59 20 30 4 5 التكرار

 النسبة

% 
4.23 3.38 25.4 16.9 50 

 عملية دعم في محلية مؤسسات تشارك  .8
 .ستراتيجياال التخطيط

 10 28 30 30 20 التكرار

 النسبة

% 
16.9 25.4 25.4 23.7 8.47 

ائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول السابق أن نسب متوسط االستجابة تشير نت
 للبعد 

( ويتحقق بدرجة عالية، في 0.83 -0.39المالية يقع بين ) الموارد األول الخاص بتوافر
 .ويتحقق بدرجة عالية (0.63) الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد

لتحديدهم لدرجة تحقق التحديات  بحثاللسابق استجابات أفراد عينة ويوضح الجدول ا
(  والتي 1جعلت العبارة ) بحثال، ويتضح أن استجابات عينة المالية الموارد بتوافرالمرتبطة 

" في مقدمة التحديات المالية الموارد بتوافر االستراتيجي التخطيط عملية ترتبطتنص على  "
اتيجي حيث جاء هذا التحدي في الترتيب األول بنسبة متوسط التي تواجه التخطيط االستر 

( والتي تنص 6( ويتحقق بدرجة عالية، ثم تاله في الترتيب الثاني العبارة )0.83)استجابة 
" بدرجة تحقق االستراتيجية خطتها بناء في الطالب إيرادات الجامعة على إدارة تعتمدعلى "

 الموارد تكفيوالتي تنص على "  (7األخيرة العبارة ) (، وجاءت في المرتبة0.71عالية أيَضا )
بنسبة متوسط متوسطة " بدرجة تحقق كافة ومستوياتها االستراتيجي مراحل التخطيط المالية

بجامعة  التخطيط االستراتيجي(. في ضوء ذلك يتضح وجود تحديات تواجه 0.39استجابة )
 الكويت ترتبط بمدى توافر الموارد المالية. 

 الثانيالمحور الدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة13جدول )
 .التوزيع النسبي ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب (البشرية الموارد كفاءة)

  العبارة م
أوافق 

 تماما  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 اتمام  

 التخطيط على قادرة اءاتالجامعة كف في تتوافر  .9
 .ستراتيجياال

 89 25 2 1 1 التكرار

 75.4 21.2 1.7 0.85 0.85 % النسبة
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 بةالتخطيط الجامعةة معرفةة فةي العةاملين لةدى  .10
 .ستراتيجياال

 87 20 9 2 صفر التكرار

 73.7 16.9 7.6 1.7 صفر % النسبة

 علةى الجامعةة القةدرة فةي العةاملين لةدى يتةوافر  .11
 .ستراتيجياال التخطيط يف المشاركة

 89 25 2 1 1 التكرار

 75.4 21.2 1.7 0.85 0.85 % النسبة

12.  
 فةةةةةةي لمشةةةةةةاركةا الجامعةةةةةةة فةةةةةةرصة إدار  تةةةةةةوفر

 التخطةيط مجال والعربية في المحلية المؤتمرات
 .ستراتيجياال

 59 42 11 2 4 التكرار

 50 35.6 9.3 1.7 3.4 % النسبة

 وتحسةينها همقدرات تطوير على العاملون  يسعى  .13
 .ستراتيجياال مجال التخطيط في وتنميتها

 102 4 4 6 2 التكرار

 86.4 3.4 3.4 5.1 1.7 % النسبة

 إبةداء مةن تمكةنهم التةي الخبرة العاملون  يمتلك  .14
 .ستراتيجيةاال الخطة تعديل في رأيهم

 89 20 4 5 صفر التكرار

 75.4 16.9 3.4 4.2 صفر % النسبة

 عاتق على ستراتيجياال خطيطالت مسؤولية تقع  .15
 .الجامعة في العاملين

 4 10 11 16 77 التكرار

 3.4 8.5 9.3 13.6 65.2 % النسبة

 العلميةة الكفةاءات الجامعةة بتعيةين إدارة تهةتم  .16
 .اإلدارية المناصب في واإلدارية

 70 25 16 1 6 التكرار

 59.3 21.2 13.6 0.85 5.1 % النسبة

 في للعاملين الكافي التدريب الجامعة إدارة تقدم  .17
 .ستراتيجياال التخطيط مجال

 60 37 10 11 1 التكرار

 50.8 31.4 8.5 9.3 0.85 % النسبة

18.  
 المقدمةة التدريبيةة بةالفرص التزام العاملين لدى
 التخطةةيط الجامعةةة فةةي مجةةال إدارة مةةن
 .ستراتيجياال

 65 30 9 10 4 التكرار

 55.1 25.4 7.6 8.5 3.4 % النسبة

تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول السابق أن نسب متوسط االستجابة 
 للبعد 
( ويتحقق بدرجة عالية، في 0.86 -0.26البشرية يقع بين ) الموارد كفاءةبالخاص  الثاني

ويتحقق بدرجة  (0.36) الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد
 .ةمتوسط

لتحديدهم لدرجة تحقق التحديات  بحثاليوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة و 
(  15جعلت العبارة ) بحثال، ويتضح أن استجابات عينة البشرية الموارد بكفاءةالمرتبطة 

" في الجامعة في العاملين عاتق على االستراتيجي التخطيط مسؤولية تقعوالتي تنص على "
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واجه التخطيط االستراتيجي حيث جاء هذا التحدي في الترتيب األول مقدمة التحديات التي ت
( ويتحقق بدرجة عالية، ثم تاله في الترتيب الثاني العبارة 0.86)بنسبة متوسط استجابة 

 التخطيط مجال في للعاملين الكافي الجامعة التدريب إدارة تقدم ( والتي تنص على "17)
 (9(، وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )0.36ا )" بدرجة تحقق عالية أيَض .االستراتيجي

" والعبارة .االستراتيجي التخطيط على قادرة الجامعة كفاءات في تتوافروالتي تنص على " 
 التخطيط في المشاركة على الجامعة القدرة في العاملين لدى يتوافر( والتي تنص على "11)

في ضوء ذلك يتضح  (.0.26ستجابة )بنسبة متوسط امتوسطة " بدرجة تحقق االستراتيجي
 .البشرية الموارد كفاءةبجامعة الكويت ترتبط ب التخطيط االستراتيجيوجود تحديات تواجه 

قيادة ) لثالثاالمحور الدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة14)
 .وزيع النسبيالت ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب (الجامعة

  العبارة م
أوافق 

 اتمام  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

 ال أوافق

 

ال 

أوافق 

 اتمام  

19.  
فةةةةةةي القةةةةةةرارات  التمسةةةةةةك بالمركزيةةةةةةة

 المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجى.

 صفر 1 17 30 70 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 14.4 25.4 59.3

20.  
الجامعيةة وفًقةا  جمود اللوائح والقوانين

 لتخطيط اإلستراتيجى.لمتطلبات ا

 صفر صفر 16 37 65 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 13.6 31.4 55.1

21.  

تقتصر مهام التخطيط اإلستراتيجى 
العليةةةا للجامعةةةة وضةةةعف علةةةى اإلدارة 

 اشراك العاملين بها.

 صفر 1 15 42 60 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 12.7 35.6 50.8

22.  
ذ ضةةعف متابعةةة قيةةادات الجامعةةة تنفيةة

 ستراتيجية. الخطة اال
 صفر صفر 4 55 59 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 3.4 46.6 50

23.  

علةةى  بتةةدريب القيةةاداتقلةةة االهتمةةام 
متابعة وتنفيذ الخطةة االسةتراتيجية 

 للجامعة.

 1 1 9 20 87 التكرار

 النسبة

% 
73.7 16.9 7.6 0.85 0.85 

 صفر صفر 4 25 89 التكرارغيةةةةةاب سياسةةةةةة المحاسةةةةةبية مةةةةةن قبةةةةةل   .24
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يخةةةةص متابعةةةةة وتنفيةةةةذ القيةةةةادات فيمةةةةا 
 الخطة االستراتيجية للجامعة.

 النسبة

% 
 صفر صفر 3.4 21.2 75.4

25.  

ضةةةةةةعف تةةةةةةوافر قواعةةةةةةد البيانةةةةةةات 
الالزمةةةةة  لةةةةدى القيةةةةادةوالمعلومةةةةات 

 للتخطيط االستراتيجى للجامعة.

 1 2 8 17 90 التكرار

 النسبة

% 
76.3 14.4 6.8 1.7 0.85 

26.  
افز التشةةةجيعية للمشةةةاركين قلةةةة الحةةةو 

 ستراتيجى للجامعة.في التخطيط اال
 1 2 4 35 76 التكرار

 النسبة

% 
64.4 29.7 3.4 1.7 0.85 

27.  
ضةةةعف االعتمةةةادات الماليةةةة الالزمةةةة 

 ستراتيجىة للجامعة.لتنفيذ الخطة اال
 2 2 3 17 94 التكرار

 النسبة

% 
79.7 14.4 2.5 1.7 1.7 

28.  

ت الماليةةةةة سةةةةوء اسةةةةتخدام االعتمةةةةادا
سةةةةةتراتيجى المخصصةةةةةة للتخطةةةةةيط اال

 للجامعة.

 1 3 4 25 85 التكرار

 النسبة

% 
72 21.2 3.4 2.5 0.85 

اعتمةةاد الجامعةةة علةةى التمويةةل الحكةةومي   .29
 فقط لتنفيذ الخطة االستراتيجية.

التكرار 

 النسبة

% 

 صفر صفر 2 27 89

 صفر صفر 1.7 22.9 75.4

ة صةةرف المخصصةةات الماليةةة للجامعةة  .30
 في أمور هامشية.

 التكرار

 النسبة

% 

 صفر 1 5 35 77

 صفر 0.85 4.2 29.7 65.2

غيةةةةةاب سياسةةةةةات واضةةةةةحة لإلنفةةةةةاق   .31
 المالي في الجامعة.

 التكرار

 النسبة

% 

102 8 6 1 1 

86.4 6.8 5.1 0.85 0.85 

تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول السابق أن نسب متوسط  
( ويتحقق بدرجة 0.95 -0.87يقع بين ) قيادة الجامعةبالخاص  الثالثللبعد  ستجابةاال

ويتحقق  (0.92) عالية، في الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد
 .بدرجة عالية

لتحديدهم لدرجة تحقق التحديات  بحثالويوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة 
(  والتي تنص 31جعلت العبارة ) بحثال، ويتضح أن استجابات عينة الجامعة قيادةبالمرتبطة 
" في مقدمة التحديات التي تواجه غياب سياسات واضحة لإلنفاق المالي في الجامعة على  "

التخطيط االستراتيجي حيث جاء هذا التحدي في الترتيب األول بنسبة متوسط استجابة 
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( والتي تنص على 29اله في الترتيب الثاني العبارة )( ويتحقق بدرجة عالية، ثم ت0.95)
" بدرجة تحقق عالية اإلستراتيجيةاعتماد الجامعة على التمويل الحكومي فقط لتنفيذ الخطة "

تقتصر مهام والتي تنص على "  (21(، وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )0.95أيَضا )
" بدرجة تحقق العاملين بها إشراكعة وضعف على اإلدارة العليا للجام اإلستراتيجيالتخطيط 

التخطيط (. في ضوء ذلك يتضح وجود تحديات تواجه 0.87عالية بنسبة متوسط استجابة )
 .قيادة الجامعةبجامعة الكويت ترتبط ب االستراتيجي

 ابعالر المحور الدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة15جدول )
 .التوزيع النسبي ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب (ستراتيجى بالجامعةجهاز التخطيط اال)

  العبارة م
أوافق 

 اتمام  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

 ال أوافق

ال 

أوافق 

 اتمام  

32.  
ة الداخليةةةة للجامعةةةة يئةةةصةةةعوبة تحليةةةل الب

 )نقاط القوة والضعف(.
 صفر صفر 13 30 75 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 11 25.4 63.6

33.  
صةةةةةةعوبة تحديةةةةةةد الفةةةةةةرص التةةةةةةي يمكةةةةةةن 

 االستفادة منها فى تطوير الجامعة.
 صفر 1 1 30 86 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 0.85 25.4 72.9

34.  
إهمةةةال تعةةةرف التهديةةةدات الخارجيةةةة التةةةي 

 يمكن أن تؤثر في الجامعة.
 صفر صفر 1 27 90 التكرار

 النسبة

% 
 صفر رصف 0.85 22.9 76.3

35.  
ستراتيجى إنفراد المسئولين عن التخطيط اال
 بالرأي في كل عملياته ومراحله.

 صفر 3 15 35 65 التكرار

 النسبة

% 
55.1 29.7 12.7 2.5  

36.  
عةةةةةةدم وجةةةةةةود معةةةةةةايير واضةةةةةةحة الختيةةةةةةار 

 المسئولين عن التخطيط االستراتيجى.
 1 1 1 25 90 التكرار

 النسبة

% 
76.3 21.2 0.85 0.85 0.85 

37.  
ة يسةتراتيجسرية عمليات صياغة الخطة اال

 للجامعة.
 1 1 2 27 87 التكرار

 النسبة

% 
73.7 22.9 1.7 0.85 0.85 

38.  
سةةةتراتيجى لةةةدى نقةةةص خبةةةرات التخطةةةيط اال
 المسئولين عنه بالجامعة.

 1 1 7 15 94 التكرار

 النسبة

% 
79.7 12.7 5.9 0.85 0.85 

39.  
قلةةةةةة إطةةةةةالع المسةةةةةئولين عةةةةةن التخطةةةةةيط 

سةةةةةةتراتيجى علةةةةةةى التجةةةةةةارب الناجحةةةةةةة اال
 2 3 7 10 96 التكرار

 النسبة

% 
81.4 8.5 5.9 2.5 1.7 
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 للجامعات والمؤسسات األخرى.

40.  
عةةةةةدم قناعةةةةةة المسةةةةةئولين عةةةةةن التخطةةةةةيط 

 لتطوير الجامعة. ارةستراتيجى بجداال
 3 3 5 10 97 التكرار

 النسبة

% 
82.2 8.5 4.2 2.5 2.5 

41.  

ن عةةةةةن ضةةةةةعف التواصةةةةةل بةةةةةين المسةةةةةئولي
سةةةتراتيجى ووحةةةدات الجامعةةةة خطةةةيط االتال

 اإلدارية وكلياتها.

 صفر صفر 15 15 88 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 12.7 12.7 74.6

42.  
ضةةةةةعف التواصةةةةةل بةةةةةين المسةةةةةئولين عةةةةةن 

سةتراتيجى ومؤسسةات المجتمةع التخطيط اال
 المحلي.

التكرار 

 النسبة

% 

66 35 10 5 2 

55.9 29.7 8.5 4.2 1.7 

ل األدوار بين المسئولين عن التخطيط تداخ  .43
 ستراتيجى في الجامعة.اال

 التكرار

 النسبة

% 

65 40 10 2 1 

55.1 33.9 8.5 1.7 0.85 

غياب اآلليات والسياسات التي تحدد كيفيةة   .44
 ستراتيجى.المشاركة في التخطيط اال

 التكرار

 النسبة

% 

 صفر 3 11 15 89

 صفر 2.5 9.3 12.7 75.4

45.  
م بعض أعضاء الهيئة التدريسية ضعف فه

واإلدارية ألسس التخطيط االسةتراتيجى ممةا 
 يحد من مشاركتهم.

 التكرار

 النسبة

% 

66 35 10 5 2 

55.9 29.7 8.5 4.2 1.7 

46.  
كثةةةةرة األعمةةةةال الروتينيةةةةة التةةةةي تسةةةةتنزف 

سةةةةةةتراتيجية عمليةةةةةات اإلعةةةةةةداد للخطةةةةةة اال
 للجامعة.

 التكرار

 النسبة

% 

 صفر صفر 7 11 100

 صفر صفر 5.9 9.3 84.7

قلة اآلليات الواضحة لمتابعة وتنفيذ الخطة   .47
 االستراتيجية.

 التكرار

 النسبة

% 

 صفر 1 10 20 87

 صفر 0.85 8.5 16.9 73.7

قلة االلتةزام بالخطةة الزمنيةة الالزمةة لتنفيةذ   .48
 الخطة االستراتيجية للجامعة.

 التكرار

 النسبة

% 

85 11 15 5 2 

72 9.3 12.7 4.2 1.7 

المتابعةةة الشةةكلية الروتينيةةة لتنفيةةذ الخطةةة   .49
 ة للجامعة.يستراتيجاال

 التكرار

 النسبة

% 

 صفر 5 5 18 90

 صفر 4.2 4.2 15.2 72.9

عةةةةةدم وضةةةةةع خطةةةةةط بديلةةةةةة لمواجهةةةةةة أى   .50
 ة للجامعة.يستراتيجتعديالت في الخطة اال

 التكرار

 النسبة

% 

77 20 10 10 1 

65.2 16.9 8.5 8.5 0.85 

 التكرارضةةةةعف االسةةةةتفادة مةةةةن التغذيةةةةة الراجعةةةةة   .51

 النسبة
 صفر 1 7 23 87
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والتقةةةةةويم المسةةةةةتمر فةةةةةي تعةةةةةديل وتطةةةةةوير 
ة يسةةةةةةةتراتيجإجةةةةةةةراءات تنفيةةةةةةةذ الخطةةةةةةةة اال

 للجامعة.

% 

 صفر 0.85 5.9 19.5 73.7

تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول السابق أن نسب متوسط االستجابة 
 للبعد 

( ويتحقق 0.96 -0.83يقع بين ) بالجامعة االستراتيجيجهاز التخطيط الخاص ب رابعال
 (0.87) بدرجة عالية، في الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد

 .ويتحقق بدرجة عالية
لتحديدهم لدرجة تحقق التحديات  بحثالويوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة 

جعلت  بحثال، ويتضح أن استجابات عينة بالجامعة االستراتيجيجهاز التخطيط بمرتبطة ال
كثرة األعمال الروتينية التي تستنزف عمليات اإلعداد للخطة (  والتي تنص على "46العبارة )

" في مقدمة التحديات التي تواجه التخطيط االستراتيجي حيث جاء هذا للجامعة اإلستراتيجية
( ويتحقق بدرجة عالية، ثم تاله في 0.96)لترتيب األول بنسبة متوسط استجابة التحدي في ا

إهمال تعرف التهديدات الخارجية التي يمكن أن ( والتي تنص على "34الترتيب الثاني العبارة )
(، وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة 0.95" بدرجة تحقق عالية أيَضا ) تؤثر في الجامعة

ضعف فهم بعض أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ألسس التخطيط ى "والتي تنص عل (45)
(. 0.83" بدرجة تحقق عالية بنسبة متوسط استجابة )مما يحد من مشاركتهم االستراتيجي

جهاز ببجامعة الكويت ترتبط  التخطيط االستراتيجيفي ضوء ذلك يتضح وجود تحديات تواجه 
 .بالجامعة االستراتيجيالتخطيط 

 الخامسالمحور الدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة16جدول )
 .التوزيع النسبي ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب أعضاء هيئة التدريس( -ثقافة العاملين)

  العبارة م
أوافق 

 اتمام  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

 ال أوافق

ال 

أوافق 

 اتمام  

52.  
فةةةةةةةاهيم المسةةةةةةةتخدمة فةةةةةةةي غمةةةةةةةوض الم
 ستراتيجى.التخطيط اال

 صفر 3 5 20 90 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 2.5 4.2 16.9 72.9
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53.  
مقاومة بعض القيادات الجامعية للتخطيط 

 ستراتيجى.اال
 1 2 7 23 85 التكرار

 النسبة

% 
72 19.5 5.9 1.7 0.85 

54.  
اعتبةةةار رؤيةةةة الجامعةةةة ورسةةةالتها مجةةةرد 

 يق.شعارات ال تصلح لتطب
 1 1 8 22 86 التكرار

 النسبة

% 
72.9 18.6 6.8 0.85 0.85 

55.  

ضةةعف اهتمةةام الجامعةةة بمشةةاركة أعضةةاء 
الهيئةةةةةةةةةة التدريسةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةي التخطةةةةةةةةةيط 

 ستراتيجى.اال

 صفر صفر 8 21 89 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 6.8 17.8 75.4

56.  
ضةةعف دافعيةةة أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية 

 ستراتيجى.تجاه التخطيط اال
 1 1 9 20 87 التكرار

 النسبة

% 
73.7 16.9 7.6 0.85 0.85 

57.  
تقبةةةةةل أعضةةةةةاء الهيئةةةةةة التدريسةةةةةية  قلةةةةةة

 للتغيير والتطوير لممارساتهم التقليدية.
 صفر صفر 5 21 92 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 4.2 17.8 77.9

58.  

سةةتراتيجى غمةةوض سياسةةات التخطةةيط اال
بمةةةةا يحةةةةد مةةةةن المشةةةةاركة فةةةةي عملياتةةةةه 

 تلفة.المخ

 صفر 1 2 18 97 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 2.5 15.2 82.8

59.  

اعتبةةةةةار أعضةةةةةاء الهيئةةةةةة التدريسةةةةةية أن 
المشةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةي عمليةةةةةةةةات التخطةةةةةةةةيط 

 ستراتيجى مضيعة للوقت.اال

 صفر 1 1 15 101 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 0.85 12.7 85.6

60.  
تمسك أعضةاء الهيئةة التدريسةية بةالخطط 

 لتطوير العمل الجماعي.التقليدية 
 صفر صفر 10 13 95 التكرار

 النسبة

% 
 صفر صفر 8.5 11.1 80.6

61.  
اقتنةةاع أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية  ضةةعف

 ستراتيجى.بجدوى التخطيط اال
 صفر 1 12 18 87 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 0.85 10.2 15.2 73.7

السابق أن نسب متوسط االستجابة  تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول
 للبعد 

( ويتحقق 0.97 - 0.92يقع بين ) أعضاء هيئة التدريس -ثقافة العاملينبالخاص  لخامسا
 (0.94) بدرجة عالية، في الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد

 .ويتحقق بدرجة عالية
لتحديدهم لدرجة تحقق التحديات  ثبحالويوضح الجدول السابق استجابات أفراد عينة 

جعلت  بحثال، ويتضح أن استجابات عينة أعضاء هيئة التدريس -ثقافة العاملينبالمرتبطة 



 
 صالح محمد حمد مشعل                        جامعة الكويتفي التخطيط االستراتيجي التحديات التي تواجه 

 

 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

- 238 - 

اعتبار أعضاء الهيئة التدريسية أن المشاركة في عمليات  (  والتي تنص على  "59العبارة )
التخطيط االستراتيجي " في مقدمة التحديات التي تواجه التخطيط االستراتيجى مضيعة للوقت

( ويتحقق بدرجة 0.97)حيث جاء هذا التحدي في الترتيب األول بنسبة متوسط استجابة 
غموض سياسات التخطيط  ( والتي تنص على "58عالية، ثم تاله في الترتيب الثاني العبارة )

(، 0.96" بدرجة تحقق عالية أيَضا ) االستراتيجى بما يحد من المشاركة في عملياته المختلفة
مقاومة بعض القيادات الجامعية والتي تنص على "  (53وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )

(. في ضوء ذلك 0.92" بدرجة تحقق عالية بنسبة متوسط استجابة ) للتخطيط االستراتيجى
 -ثقافة العاملينبجامعة الكويت ترتبط ب التخطيط االستراتيجييتضح وجود تحديات تواجه 

 .ئة التدريسأعضاء هي
الجهاز ) السادسالمحور الدراسة على العبارات المتعلقة ب ( التوزيع النسبي المئوي إلجابات مفردات عينة17جدول )

 .التوزيع النسبي ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب العاملين( -اإلداري بالجامعة

  العبارة م
أوافق 

 اتمام  
 أوافق

وافق أ

إلى حد 

 ما

ال 

أوا

 فق

 ال أوافق

 اتمام  

62.  
الةةةروتين وربةةةط اإلجةةةراءات اإلدرايةةةة فةةةي 

 الجامعة وكلياتها المختلفة.
 صفر 8 5 20 85 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 6.8 4.2 16.9 72

63.  

ضةةةةعف التةةةةرابط بةةةةةين وحةةةةدات وكليةةةةةات 
الجامعةةةةة وعملهةةةةا كجةةةةزر منعزلةةةةة عةةةةن 

 بعضها البعض.

 2 3 8 13 92 التكرار

 النسبة

% 
77.9 11.1 6.8 2.5 1.7 

64.  

ضةةةةعف التواصةةةةل بةةةةين الجهةةةةاز اإلداري 
بالجامعةةةةةة والمسةةةةةئولين عةةةةةن التخطةةةةةيط 

 ستراتيجى.اال

 1 1 8 22 86 التكرار

 النسبة

% 
72.9 18.6 6.8 

0.8

5 
0.85 

65.  
ضعف اهتمام الجامعةة بمشةاركة الجهةاز 

 ستراتيجى.اإلداري في التخطيط اال
 5 7 18 22 66 التكرار

 النسبة

% 
55.9 18.6 15.2 5.9 4.2 

66.  
ضةةةةةعف دافعيةةةةةة الجهةةةةةاز اإلداري تجةةةةةاه 

 ستراتيجى.المشاركة في التخطيط اال
 صفر 1 12 18 87 التكرار

 النسبة

% 
73.7 15.2 10.2 

0.8

5 
 صفر

67.  
اعتبار الجهةاز اإلداري أن المشةاركة فةي 

سةةتراتيجى مضةةيعة عمليةةات التخطةةيط اال
 9 8 20 21 60 التكرار

 النسبة

% 
50.8 17.8 16.9 6.8 7.6 
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 للوقت.

68.  
تقبةةةةةةةل الجهةةةةةةةاز اإلداري للتغييةةةةةةةر  قلةةةةةةةة

 والتطوير لممارساتهم التقليدية.
 4 3 13 18 80 التكرار

 النسبة

% 
67.8 15.2 11.1 2.5 3.4 

69.  
الجهةةةاز اإلداري بجةةةدوى   ضةةةعف قناعةةةة

 ستراتيجى.التخطيط اال
 5 8 5 15 85 التكرار

 النسبة

% 
72 12.7 4.2 6.8 4.2 

70.  
هةةةةاز اإلداري قلةةةةة االهتمةةةةام بتةةةةدريب الج
 ستراتيجى.بالجامعة ألسس التخطيط اال

 صفر 2 8 13 95 التكرار

 النسبة

% 
 صفر 1.7 6.8 11.1 80.6

71.  
تمسك الجهةاز اإلداري بةالخطط التقليديةة 

 لتطوير العمل الجماعي.
 1 1 9 20 87 التكرار

 النسبة

% 
73.7 16.9 7.6 

0.8

5 
0.85 

ت الواردة بالجدول السابق أن نسب متوسط االستجابة تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانا
 للبعد 

( ويتحقق 0.94 -0.79يقع بين ) العاملين -الجهاز اإلداري بالجامعةلخاص بسادس اال
 (0.89) بدرجة عالية، في الوقت الذي بلغت نسبة متوسط االستجابة لمجمل هذا البعد

 .ويتحقق بدرجة عالية
لتحديةدهم لدرجةة تحقةق التحةديات  بحةثالأفةراد عينةة ويوضح الجدول السابق استجابات 

جعلةةت  بحةةثال، ويتضةةح أن اسةةتجابات عينةةة العةةاملين -الجهةةاز اإلداري بالجامعةةةبالمرتبطةةة 
قلةةة االهتمةةام بتةةدريب الجهةةاز اإلداري بالجامعةةة ألسةةس  (  والتةةي تةةنص علةةى  "70العبةةارة )

لتخطةيط االسةتراتيجي حيةث جةاء هةذا " في مقدمةة التحةديات التةي تواجةه االتخطيط االستراتيجى
وجاءت في  ( ويتحقق بدرجة عالية.0.94)التحدي في الترتيب األول بنسبة متوسط استجابة 

اعتبةةةار الجهةةةاز اإلداري أن المشةةةاركة فةةةي والتةةةي تةةةنص علةةةى " (67المرتبةةةة األخيةةةرة العبةةةارة )
متوسةةط اسةةتجابة " بدرجةة تحقةةق عاليةةة بنسةبة مضةةيعة للوقةةت  االسةتراتيجيعمليةات التخطةةيط 

بجامعةةة الكويةةت  التخطةةيط االسةةتراتيجي(. فةةي ضةةوء ذلةةك يتضةةح وجةةود تحةةديات تواجةةه 0.79)
 .العاملين -الجهاز اإلداري بالجامعةبترتبط 

وجةةود مجموعةةةة مةةن التحةةةديات التةةي تواجةةةه التخطةةيط االسةةةتراتيجي  إلةةةى بحةةثخلةةص ال
 تتمثل في:بجامعة الكويت 
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 .المرجوة األهداف حقيقلت افيةكغير  ستراتيجياال ططيختلعمليات الة المخصص غالالمب .1
 .ستراتيجياال ططيختلا مراحل المالية الموارد تكفيال  .2
 .ستراتيجياال التخطيط على قادرةال كفاءاتالالجامعة ب تتوافرال  .3
 .ستراتيجياال الجامعة بالتخطيطب العاملين لدىنقص المعرفة  .4
 .ستراتيجياال التخطيط في اركةالمش الجامعة علىب العاملين لدى القدرةضعف  .5
 مجال التخطيط في وتنميتها وتحسينها قدراتهم تطوير علىبالجامعة  نيالعاملضعف رغبة  .6

 .ستراتيجياال
 تعةديل فةي آرائهةم إبةداء مةن تمكةنهم التةيالكافيةة  الخبةرة بالجامعةة نيالعةاملعةدم امةتالك  .7

 .ستراتيجيةاال الخطة
 .كاف  غير  ستراتيجياال التخطيط مجال في لعاملينالجامعة ل إدارة هتقدمالذي  التدريب .8
 .ستراتيجىالمركزية في القرارات المتعلقة بالتخطيط االشيوع  .9

 ستراتيجية. تنفيذ الخطة االلضعف متابعة قيادات الجامعة  .10
 ة للجامعة.يستراتيجقلة االهتمام بتدريب القائمين على متابعة وتنفيذ الخطة اال .11
 ستراتيجى للجامعة.والمعلومات الالزمة للتخطيط اال ضعف توافر قواعد البيانات .12
 صعوبة تحديد الفرص التي يمكن اإلفادة منها لتطوير الجامعة. .13
 ستراتيجى بالرأي في كل عملياته ومراحله.إنفراد المسئولين عن التخطيط اال .14
 ستراتيجى لدى المسئولين عنه بالجامعة.نقص خبرات التخطيط اال .15
 ستراتيجى بجدواه لتطوير الجامعة.التخطيط اال عدم قناعة المسئولين عن .16
سةةتراتيجى ووحةةدات الجامعةةة اإلداريةةة خطةةيط االتضةةعف التواصةةل بةةين المسةةئولين عةةن ال .17

 وكلياتها.
 ستراتيجى ومؤسسات المجتمع المحلي.اصل بين المسئولين عن التخطيط االضعف التو  .18
 ستراتيجية.ت واضحة لمتابعة وتنفيذ الخطة االعدم وضع آليا .19
 ة للجامعة.يستراتيجلة االهتمام بالخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ الخطة االق .20

ا: 
ً
 :بحثال توصياتسادس
 :قدم التوصيات التاليةليه الباحث من نتائج يخالل ما توصل إمن 
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 لمعالجةةتطةوير التخطةيط االسةتراتيجي وذلةك لجامعةة الكويةت  فةي نيالمسئول سعي ضرورة .1
 بأهميةة ممارسةة بالتوعيةة وقيةامهم تواجهةه، التةي لكثيةرةا التحةديات مشةكالته، ولمواجهةة

 العالي. التعليم مؤسسات تطويرل ستراتيجياالالتخطيط  ملياتع
تةةةدريب القةةةائمين بهعةةةداد الخطةةةط االسةةةتراتيجية، وربةةةط الخطةةةة االسةةةتراتيجية قيةةةد التنفيةةةذ  .2

 .الجامعةباحتياجات العاملين في 
 خةالل مةن ستراتيجياال التخطيط ممارسة نحو الكويت جامعة في العاملين اتجاهات تعزيز .1

 .نحوه إيجابية مفاهيم وتعمق تزيد التي الثقافة نشر
 ةالجامع دور يبرز والذي المحلي والمجتمع جامعة الكويت بين والتفاعل التواصل تعميق .2
 واالجتماعيةة، االقتصةادية المشةكالت حةل فةي والمسةاهمة وتطةويره المجتمةع نميةةي تنفة

لخطةة ا تطبيةق أمةام الطريةق وتمهيةد تطةوير فةي أهميةة مةن لةذلك لمةا سياسةيةوال والثقافيةة،
 .ستراتيجيةاال
 فةي ودولًيةا عربًيةا المتقدمة الجامعات خبرات من لالستفادة جامعة الكويت سعي ضرورة .3

 .المجال هذا في الناجحة تجاربها نقل ومحاولة ستراتيجياالتخطيط ال مجال
ا: 

ً
 :بحثمقرتحات السابع
 : اآلتية بحوثال إجراء الباحث يقترح نتائج منبحث ال إليه توصل ام ضوء في
 معةاييرعةام فةي ضةوء ال التعلةيم مؤسسةات يفة سةتراتيجياال التخطيط تحديات  واقع دراسة .1

 .الشاملة الجودة
 . عامال التعليم مؤسسات في ستراتيجياال التخطيط تطوير كيفية حول دراسة .2
جامعي في ال التعليم مؤسسات في العاملين كفاءة رفع في ستراتيجياال التخطيطأثر  دراسة .3

 . الشاملة الجودة معاييرضوء 
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 مراجع البحث
درجة وعي القادة التربويين وأعضاء هيئةة التةدريس "(. 2009ابتسام حسين على العسعوسي )

رسالة ماجستير غيةر . "في جامعة الكويت لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ودرجة تطبيقه
 ، الجامعة األردنية.منشورة

تحليليةة  دراسةة -التخطةيط االسةتراتيجي فةي مؤسسةات التعلةيم العةام"(. 2002أحمد القطامين )
 .68، (2(، العدد )18المجلد ) ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية،"تطبيقية

دراسةةة تحليليةةة  -(. التخطةيط االسةةتراتيجي فةةي مؤسسةات التعلةةيم العةام2002أحمةد القطةةامين )
 (.2(، العدد )18، المجلد )، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةطبيقيةت

التعلةيم الجةامعي بةين الواقةع والطمةوح: الدراسةات المسةتقبلية فةي "(. 2017أحمد فيصل أحمد )
، رسةةالة ماجسةةتير. "فةةي التربيةةة والتعلةةيم العةةام والعةةالي والبحةةث العلمةةي بدولةةة الكويةةت

 ربية.الدراسات المستقبلية في في الت
. 2030(. رؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الكويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 2012تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوني بليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر )

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/11/12/%D8%A7%D

9%8. 
تصةةةور مقتةةةرح لتطبيةةةق التخطةةةيط االسةةةتراتيجي فةةةي التعلةةةيم "(. 2002حسةةةن مختةةةار حسةةةين )
 . 170، 6، العددمجلة التربية، "الجامعي المصري 
مكتبةةة . القةةاهرة: إدارة الجةةودة الشةةاملة فةةي التعلةةيم الجةةامعي(.  2007حسةةن مختةةار حسةةين )

 .بيروت

تطةوير األنظمةة اإلداريةة للتعلةيم العةام فةي دولةة الكويةةت "(. 2007سةعاد دليةل محمةد العةازمي )
، معهةةد  رسةةالة دكتةةوراه غيةةر منشةةورة،  "تصةةور مقتةةرح فةةي ضةةوء الخبةةرات العالميةةة

 .الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة
(. تطةوير اإلدارة الجامعيةة باسةتخدام اإلدارة االسةتراتيجية. 2013أبو العطا عبةد القةادر ) طارق 

 . 250 – 237، 2، الجزء 94، العدد مجلة كلية التربية ببنها
التعليم العالي بدول الخليج العربي: الواقع والتحةديات "(. 2007بن أحمد الصائغ ) عبد الرحمن

 -لجامعةةات العربيةةة: التحةةديات واآلفةةاق المسةةتقبلية( مةةؤتمر )ا ، "والةةرؤى المسةةتقبلية
  .232 ،المغرب –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
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 :عمان .في اقتصاديات التعليم، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة(. 2005عبد هللا زاهي الرشدان )
 .دار وائل للنشر

لتةةي يمارسةةها طلبةةة جامعةةة األنمةةاط السةةلوكية األخالقيةةة ا"(. 2007عيسةةى محمةةد األنصةةاري )
 -، المجلةة التربويةة، جامعةة الكويةةت "الكويةت مةن وجهةة نظةر أعضةاء هيئةة التةدريس

 .88-51مجلس النشر العلمي، 

 دراسةة المؤسسةي، واألداء االسةتراتيجي التخطةيط" (.2005وصةالح الخطيةب ) نصةيرات، فريةد

 اإلداريةة، العلةوم راسةاتد اليرمةوك، أبحةاث ،"األردنيةة األدويةة صةناعة لقطةاع .تحليليةة 
(2،) 416. 

االدارة التربويةة نظرياتهةا (. 2000) وفهةد الرويشةد ،جمان عبةد المةنعمو   ،فيصل الراوي رفاعي
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع : . الكويتوتطبيقاتها في التعليم ورياض األطفال

ة، الحلقةة العلميةة حةول التحديات التةي تواجةه اإلدارة االسةتراتيجي "(.2009ماجد أنور عشقي )
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، "تنمية المهارات االستراتيجية للقادة

برنامج تدريبي مقترح لتطةوير القيةادات الجامعيةة بدولةة الكويةت "(. 2014مبارك عواد البرازي )
 – 329، 2زء ، الجة45، العدد 15، السنة ، عالم التربية"مجال اإلدارة االستراتيجيةفي 
377. 

 .اإلسالمية الجامعة . غزة: دار النشرالتربوي  التخطيط في محاضرات (.2005األغا ) محمد
متطلبةةات اإلرتقةةاء بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي لتنميةةة المةةوارد "(. 2002محمةةد عبةةد هللا المنيةةع )

قتصةاد منظور مستقبلي، الرؤى المستقبلية لال: "البشرية في المملكة العربية السعودية
 هة، الرياض.1440السعودي حتى عام 

الةةدار المصةةرية  : . القةةاهرةعلةةم اقتصةةاديات التعلةةيم الحةةديث(. 2000محمةةود عبةةاس عابةةدين )
 .اللبنانية
العربيةةةة  التخطةةةيط االسةةةتراتيجي لتنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية بالمملكةةةة"(. 2009مشةةعل العنةةةزي )

دكتةوراه غيةر  رسةالة، "ارد البشةريةالسعودية: دراسة تحليلية ألداء صةندوق تنميةة المةو 
 .السعودية كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية منشورة،
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االستراتيجي  تطبيقات عملية لبعض نماذ  التخطيط"(. 2010منير حربي، وسعيد عبد الغفار )
النةةدوة العلميةةة السةةابعة  المسةةتخدمة فةةي تطةةوير العمليةةة التعليميةةة بةةالتعليم الجةةامعي،

، جامعةة كليةة التربيةةالعةالي"،  لقسةم أصةول التربيةة "التخطةيط االسةتراتيجي فةي التعلةيم
 .طنطا

 .التخطةةيط اإلسةةتراتيجي للمةةوارد البشةةرية فةةي القطةةاع العةةام(. 2011فةةق محمةةد الضةةمور )و م
 .دار الحامد للنشر والتوزيع :عمان

إشكاليات -ي التعليم المصر دور المشاركة الشعبية فى تمويل "(. 2001نبيل عبدالخالق متولى )
 .75-74 ،(21) 7 ، مستقبل التربية العربية،"الواقع وسيناريوهات المستقبل

التخطةةةيط اإلسةةةتراتيجي وديناميكيةةةة التغيةةةر فةةةي الةةةنظم (. 2006الهاللةةةي الشةةةربيني الهاللةةةي )
 .الجامعة الجديدة االسكندرية: دار. التعليمية
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