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 شكر وتقدير
  

ويسعدني بعد ذلك أن  الذي أعانني على إنجاز هذا البحث .. للعلي القديرأتوجه بالشكر 

 أتقدم بجزيل الشكر إلى:

معة االفتراضية، الجا -في ماجستير إدارة األعمال  إدارة المشاريع ستاذأالدكتور إياد زوكار 

بداء المالحظات العلمية القيمة والمتابعـة المستمرة  والحرص  باإلشراف لتكرمه   على هذه الدراســة وا 

فلحضرته كل الشكر  ،أتم وجه هذا العمل على  يكون أن لضمانوالعون الدعم والتوجيه على الدائم 

  .واالمتنان

بول مناقشة هذا البحث، الحكم الكرام لتفضلهم بقواالمتنان ألعضاء لجنة  َكما أتقدم بالشكر     

 ر.وتشجيعهم المستم القيمةإلى الجامعة االفتراضية وجميع أساتذتي لتوجيهاتهم  كما أتقدم بالشكر

 .سواء بالخبرة أو اإلرشاد أو التدقيق هذه الدراسة ساهم في إتمام كما أشكر كل من      

 وتحمل خوتي لما بذلوه من جهد وتضحيةا  و  ي  لوالدنان ويعجز اللسان عن تقديم الشكر واالمت

 .أقدم هذا العملحتى خالل فترة الدراسة 

 

 الشكر لكم جميعًا...

  

 الباحث                                                                          

 هالل عصمت فراس                                                                       
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 : باللغة العربيةالدراسة ملّخص   
وزارة آخذين   تحسين أداء المنظماتفي التخطيط اإلستراتيجي  دور تركز هذه الدراسة على

وذلك لتطوير قطاع التعليم العالي ورسم  أنموذجًا  في الجمهورية العربية السورية التعليم العالي

 وتحقيق التنمية الشاملةسورية بما يضمن أهداف الدولة  السياسات المستقبلية التعليمية في

لتخطيط ا فحاجة الوزارة لتبني. إلى جعل سورية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا  والسعي

البيئة حاصلة في الكثيرة التحديات لفي ظل التغيرات واأكثر إلحاحًا  اإلستراتيجي أصبح

إذا لم يتم ضبطها والسيطرة عليها أو حتى التأقلم معها تلك التغيرات التي  ،للوزارة  المحيطة

 سوف تشهد تراجعًا وقصورًا كبيرًا في أدائها. هذا القصور والتراجع سوف ينعكس الوزارةفإن 

 .الفرص والتهديدات التي تواجهها ظل في وقدرتها على المنافسة خاصة الوزارة على أداء

 ،وزارة التعليم العاليأداء  خطيط االستراتيجي  علىالتأثر دراسة و قد تم من خالل هذا البحث 

الرسالة  –) الرؤية    مراحله المختلفةلمن خالل عرض  الوزارةعمل في أداء أثره والتعرف على 

 .األهداف (   –

 : الكلمات المفتاحية  

 – جيةاإلستراتي  -اإلستراتيجية  االدارة   -    الرسالة  -  الرؤية  -  التخطيط االستراتيجي
 . أداء المنظمات –األهداف االستراتيجية 

:Key words 

Strategic Planning – Mission – Vission – Strategic Management – 
Strategy - Strategic Goals – Performance of Organizations. 
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8 



 ح 
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محة عن وزارة التعليم العالي في ل –المبحث األول  3،0

 سورية
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 التعليم العالي في سورية
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 21 نتائج وتوصيات الدراسةالمبحث الخامس :  1،2
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 28 مالحق البحث 
 83 ملخص باللغة اإلنكليزية 
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 53 الدخل الشهريتوزع عينة الدراسة بحسب  2
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 تأثير التخطيط اإلستراتيجي في أداء المنظمات
 

 نموذجا  وزارة التعليم العالي أحالة 

 

 العام للبحث اإلطار  :األول الفصل  - 1

 

 

 :مقدمــــــــــة 

نتيجة مستويات ختلف مناحي الحياة على جميع المفي مركبة و عصرنا متغيرات متسارعة يشهد

الذي حتم على تأثير العولمة والتطورات الكبيرة والمستمرة على المستوى العلمي والتقني األمر 

والسياسات تغيير االستراتيجيات لعمل على ا على حد سواءالمنظمات الحكومية  والخاصة 

السياسية ، ئية ) التغيرات البيالتطورات  إضافة إلى هذه تستطيع  التكيف مع كي ل دائمبشكل 

متمثلة بالتخطيط  أداة جديدةوجود برزت الحاجة لجتماعية ...( . لذلك االقتصاية ، التقنية ، اال

المنظمة لتحقيق ما تصبو بيسير بوصفه منهجًا كأحد أهم األدوات اإلدارية المتميزة تيجي ار االست

 إليه بكفاءة وفعالية .
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 :كلة الَبحثشم

تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل التالي: "ما هو دور التخطيط اإلستراتيجي في 

 .في سورية حالة وزارة التعليم العالي تحسين أداء المنظمات"، وذلك من خالل دراسة

في   (األهداف  –الرسالة  –فالتعرف على أثر التخطيط اإلستراتيجي بمراحله المختلفة )الرؤية 

 يعتبر القضية الرئيسية التي تعالجها هذه الدراسة. ، أداء وزارة التعليم العالي

 :أهمية البحث

تكمن أهمية الدراسة في وجود عالقة إيجابية بين التخطيط اإلستراتيجي وبين أداء المنظمات 

اء والعاملين أمرًا هامًا جدًا لكل من المدر  والتي تعتبر)وزارة التعليم العالي في هذه الدراسة( 

والمتعاملين في أو مع هذه الوزارة، فوجود عالقة إيجابية بينهما سوف يجعل المدراء يحققون 

نتائج مرضية لألهداف الموضوعة مما يقلل من الوقت والجهد. كما أن المتعاملين مع تلك 

. مما طلباتهمين( سوف يالحظوا وجود دقة وسرعة في تلبية يالوزارة )وباألخص الطالب الجامع

ينعكس إيجابًا بالرضا عن تلك الوزارة. أما العاملون فإنهم سوف يقومون بأداء مهامهم وفق ما 

 العقوبة.لة أو المساءهو مخطط لهم دون وجود أي مخالفات أو تجاوزات أو تقصير يستوجب 

 :أهداف البحث
وزارة التعليم تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى معرفة أثر التخطيط اإلستراتيجي في أداء 

 ، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية، وهي:سوريةالعالي ب

 التعرف على تأثير الرؤية اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي على أدائها. (6
 التعرف على تأثير الرسالة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي على أدائها. (6
 تيجية لوزارة التعليم العالي على أدائها.التعرف على تأثير األهداف اإلسترا (3
 .التعرف على تأثير نظام التخطيط اإلستراتيجي لوزارة التعليم العالي على أدائها (4
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   :الدراسات السابقة 

لتحقيق  المهمةتم تناول التخطيط االستراتيجي بالكثير من الدراسات باعتباره أحد الركائز 

رديفًا أساسيًا في إثراء الدراسات تعد الدراسات السابقة ف .الفاعلية والكفاءة في أداء المنظمات 

وفي هذه الدراسة يستعرض الباحث عددًا من الدراسات  الالحقة عن التخطيط االستراتيجي . 

مختتمًا الدراسة السابقة العربية واألجنبية وفق التسلسل التاريخي بدء من األقدم إلى األحدث 

 ومدى استفادة الدراسة الحالية منها .  بالتعليق على الدراسات السابقة

 الدراسات العربية :

التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة  "( بعنوان :  0992)  الغزاليكرمة دراسة  (0

 . "األردنية  

مدى وعي اإلدارات العليا في المؤسسات العامة  دراسةال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

ومدى المشاركة في وضع الخطط  رجة ممارستهبمفهوم التخطيط االستراتيجي ود

 . االستراتيجية

ضـروروة تطبيــق مفهـوم التخطــيط االســتراتيجي :   وأهــم النتــائج التــي توصــلت اليهــا الدراســة

هـــا الداخليـــة والخارجيـــة ، يبيئت كأســـلوب إداري لمســـاعدة المنظمـــات علـــى التـــأقلم مـــع كـــل مـــن

دراء مـــســـتراتيجية بحيـــث تتـــال الفرصـــة للوالتأكيـــد علـــى مبـــدأ المشـــاركة فـــي وضـــع الخطـــط اال

 .   دارية الدنيا المشاركة في إعداد هذه الخطط إلوالمسؤولين من المستويات ا
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تصور مقترح لتطبيق التخطيط  "( بعنوان :  5115حسين ) حسن مختار دراسة  (5

 . " االستراتيجي في التعليم الجامعي المصري

هوم التخطيط االستراتيجي وخطواته ومشكالته مف دراسةال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

تطبيق التخطيط االستراتيجي كأسلوب في التعليم  لكيفية وضع تصور مقترلإضافة إلى 

 الجامعي المصري .

ــائج التــي توصــلت اليهــا الدراســة :  إجــراء تحليــل ومســح بيئــي لمؤسســات التعلــيم  وأهــم النت

راتيجي للتعلــيم العـــالي لضـــمان التطبيـــق علـــى إنشــاء جهـــاز للتخطـــيط االســـت الجــامعي والعمـــل

المتابعـة النوعيـة والمسـتمرة لكـل خطـوة مـن  طيط االستراتيجي ، إضافة إلى تحقيقالفعال للتخ

 خطوات التخطيط عند تحديد رسالة ورؤية المؤسسسات وحتى مراحل التنفيذ .  

ي رفع أداء اإلدارة االستراتيجية وأثرها ف "( بعنوان :  5117دراسة سوما سليطين )  (3

  " دراسة ميدانية على المنظمات الصناعية العامة في الساحل السوري –منظمات األعمال 

ومتطلبات تطبيق اإلدارة  وأهمية مفهومدراسة ال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

والخطوات العلمية والعملية الواجب إتباعها في إدارة استراتيجيات منظمات  ،  اإلستراتيجية

معرفة الفروق بينها وبين الخطوات المتبعة في إدارة استراتيجيات منظمات األعمال و 

 .األعمال الصناعية العامة في الساحل السوري

عدد محدود جدًا من مدراء المنظمات  لديهم :   وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

 ، علومات إدارية فعالةتوافر نظم م عدممعلومات عن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية ومكوناتها ، 

المقبول في هذه  رال تتوفر الموارد المادية الالزمة لعملية إدارة االستراتيجيات بالمعيا
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تنافسية مع وجود قصور كبير في عملية  ةأي من المنظمات ميز  كال تمتلو  ، المنظمات 

 .  تنفيذ ورقابة اإلستراتيجية  

 :الدراسات األجنبية 

 عنوان :( ب,Carter 1999دراسة ) (1

 "  Strategic Planning Reborn " 
االهتمام التي تبديه المنظمات كونه أداة للرقابة دراسة ال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

 . واتخاذ القرارات واألفعال البناءة في بيئة محيطة سريعة التغير

عملية أن يكون التخطيط االستراتيجي يجب :   وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

دائمة ومستمرة لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة عالية . إضافة إلى إشراك كافة الموارد 

 البشرية في عملية التخطيط االستراتيجي .  

 ( بعنوان :,Mike Schraeder 5115دراسة )  (2

 "  A Simplified Approach to Strategic Management " 
قة بين التخطيط االستراتيجي واألداء في العالدراسة ال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

 منظمات األعمال إضافة إلى أكثر المقاربات استخدامًا في تطوير الخطط االستراتيجية .

:  يجب تطوير الخطط االستراتيجية بشكل واضح  وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

 هدافها بشكل أفضل . ومبسط والذي سيمكن منظمات األعمال من إنجاز أعمالها وتحقيق أ
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 ( بعنوان :,McBain & Smith 2010دراسة )  (3

 "  Strategic Management in the Public Sector " 
اإلدارة العامة ومفهوم الحوكمة وأهميته وكيف أن دراسة ال ههذ تتناول : ملخص الدراسة 

 . هذين المفهومين أعادوا تشكيل القطاع العام

أن يكون مفهوم اإلدارة االستراتيجية :  يجب  توصلت اليها الدراسة وأهم النتائج التي      

األداة األساسية القياسية الذي يتوجب على المدراء استخدامها لرسم الخطط االستراتيجية والذي 

 . يزيد من قيمة منظمات األعمال ويساهم في تحقيق أهدافها

 :  التعليق على الدراسات السابقة

فاد من الدراسات السابقة في إغناء اإلطار النظري للدراسة الحالية الشك بأن الباحث است

واالستفادة الثرية من نتائج الدراسات السابقة في صياغة النتائج والتوصيات التي توصلت 

 إليها الدراسة الحالية .

 :البحث فرضيات 

لتخطيط داللة إحصائية بين ا وذ أثرتتجلى فرضية الدراسة الرئيسية في اآلتي: "هنالك 
اإلستراتيجي وبين أداء وزارة التعليم العالي"، ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات 

 الفرعية اآلتية:

 هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرؤية اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها. (6
 ي في أدائها.هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرسالة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العال (6
 هنالك أثر ذو داللة إحصائية لألهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها. (3
 هنالك أثر ذو داللة إحصائية لنظام التخطيط اإلستراتيجي لوزارة التعليم العالي في أدائها. (4
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 :منهج البحث

 مع المنهج هذا مناسبةل نظرا الدراسة إجراء في التحليلي الوصفي المنهج البحث على  اعتمد

 وبيان بياناتها وتحليل  ،الدراسة موضوع الظاهرة وصف بهدف وذلك الدراسة، طبيعة وأهداف

 مكوناتها  . العالقة بين

 :البيانات جمع مصادر

 هو متال من الكتب والبحوث والتقارير ومواقع االنترنت بما ةالمتمثل :الثانوية المصادر - 

 .التخطيط االستراتيجي ووزارة التعليم العاليم من مفاهي بكل العالقة ذات

حيث   المتمثلة بجمع البيانات من المصدر بشكل مباشر لغرض البحث  :األولية المصادر  -

،  أسئلة خاصة بالبحث والتي تتضمن   ) االستبانة ( الرئيسة البحث أداة باستخدام جمعها تم

 م العالي .في وزارة التعليتوزيعها على عينة البحث  وقد تم

 :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة أفراد اإلدارة الوسطى والعليا التي تشارك في التخطيط 

فرد يمثلون  (   100  )اختيار عينة عشوائية من  تماإلستراتيجي في وزارة التعليم العالي، 

س دائرة( ليمثلوا عينة رئي –رئيس قسم  –معاون مدير  –واحدًا من المناصب اآلتية )مدير 

 . الدراسة المطلوبة
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 الفصل الثاني : أدبيات الدراسة

 التخطيط االستراتيجيماهية :    المبحث األول 

 طيط االستراتيجيخمفاهيم أساسية حول الت   -المطلب األول 

نهم ممن قبل العديد من المؤلفين وكل على طريقته وبشكل يميز كل االستراتيجي تم تعريف التخطيط 

عن اآلخر مع التركيز على الشيء نفسه وهو وضع الخطط االستراتيجية واتخاذ كافة االجراءات 

لتحقيق تنافسية ومتغيرة ضمن بيئة و ضمن الموارد المتاحة فيما يخص مستقبل المنظمة الالزمة 

إلى  وقبل البدء بتعريف التخطيط االستراتيجي فقد يكون من المفيد التطرق. أهداف هذه المنظمة

 االستراتيجية واالدارة االستراتيجيةالتفكير االستراتيجي و  مثلالتخطيط االستراتيجي تتكامل مع مفاهيم 

، ومن الجدير بالذكر بأن عملية التخطيط االستراتيجي مرحلة والرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

ة االستراتيجية تطبيقًا للتفكير الحقة تأتي بعد عملية استكمال التفكير االستراتيجي وتعد اإلدار 

 1االستراتيجي وترجمة له بصورة عملية .

: نشاط إبداعي وتحليلي يقوم على المعرفة التي تم اكتسابها في مرحلة  مفهوم التفكير االستراتيجي

ي التاستراتيجي والقضايا تراتيجي نقوم بتحديد ماتريد القيام به بحس التعلم . وأثناء مرحلة التفكير االس

خيارات واسعة  . فالتفكير االستراتيجي يتطلب االبداع الذي يولد بدوره تناولها من أجل النجال يجب

 2وكلما زادت الخيارات ، زادت احتماالت أن نجد أفضل خيار متال .يمكن التفكير فيها . 

ات للعملي : تعبر عن مصطلح عسكري وتعني الخطة الحربية أو فن التخطيط االستراتيجيةمفهوم 

العسكرية قبل نشوب الحرب وفي نفس الوقت فن إدارة العمليات عقب نشوب الحروب . وتعكس 

                                                 
 ( . 110، ص  2007حلريري ، رافدة  ، التخطيط االسرتتيجي يف املنظومة املدرسية ) ا 1

 ( .  6، ص  2002ماكجرو هيل ، كيف ختطط وتنفذ اسرتاتيجية )  2
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البعيد في ضوء االمكنيات هدف عين على المدى االستراتيجية الخطط المحددة مسبقًا لتحديد 

 3.المتاحة

في األجل مجموعة قرارات ونظم إدارية تحدد رؤية ورسالة المنظمة  : مفهوم االدارة االستراتيجية

متابعة وتقييم الفرص و  وتسعى نحو تتنفيذها من خالل دراسةالطويل في ضوء ميزاتها التنافسية  

 األطرافوتحقيق التوازن بين مصالح  عالقاتها بالقوة والضعف التنظيمىو والتهديدات البيئية 

 4.المختلفة

التي ستكون عليها مؤسسة  ُتبين الرؤية إلى أين تتجه المؤسسة ، وما هي الهيئةمفهوم الرؤية : 

رشاد بشأن األساس الذي يجب المحافظة عليه وتصور إلاألعمال مستقباًل ، فهي بذلك توفر ا

 5المستقبل الذي ينبغي دفع ُخطى األعمال تجاهه .

اإلطار المميز للمنظمة عن غيرها من المنظمات األخرى من حيث مجال نشاطها  مفهوم الرسالة:

أسواقها والتي تعكس السبب الجوهري لوجود المنظمة وهويتها ونوعيات عملياتها ومنتجاتها وعمالئها و 

 6وأشكال ممارستها .

ر عن نية لدى ات تتم بطريقة عالية التنظيم وتعبالنتائج النهائية لنشاط مفهوم األهداف االستراتيجية :

من حيث القدرة على  المخطط لالنتقال من الموقف الحالي إلى الموقف المستهدف الذي يزيد نوعياً 

 7. اإلنجاز عن الموقف الحالي

 تعريف التخطيط االسترتيجي :

تحديد ل المنظماتهو عملية تقوم بها بأنه  ( Wikipedia )   تم تعريفه من قبل موسوعة

ها لتحقيق هذه االستراتيجية، بما في ، أو اتجاهها، واتخاذ القرارات بشأن تخصيص موارداستراتيجيتها
                                                 

3 https://ar.wikipedia.org  
4 http://www.mdcegypt.com  
  (  . 74، ص   2002املنظور االسرتاتيجي لبطاقة األداء املتوازن ) –ة األداء االسرتاتيجي إدريس ، وائل حممد صبحي . الغاليب ، طاهر حمسن منصور ، سلسلة إدار  5

 ( . 2002االسرتاتيجية )  ، مجال الدين ، اإلدارةاملرسي  6

 ( . 2002عشر ، العدد الثاين ،كانون أول ،  اجمللد الثامن جملة العلوم االقتصادية واإلدارية )التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العام ، القطامني ، أمحد ،  7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ذلك رؤوس األموال واألشخاص. وهنالك العديد من أساليب تحليل األعمال المختلفة، بما في ذلك 

( تصار للكلمات )نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتوهو إخSWOT باعيالتحليل الر 

جتماعية، اال،وهو اختصار الكلمات )السياسية، االقتصاد  ، PESTبيستباإلنجليزية، وتحليل 

وهو اختصار للكلمات)الثقافة االجتماعية  STEERستيرباإلنجليزية، وتحليل  والتكنولوجية(

وهو  EPISTELتنظيمية( باإلنجليزية ، وتحليل ايبيستل والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية، والعوامل ال

 8 .اإلنجليزية)البيئة والسياسية والمعلومات والمجتمع والتكنولوجيا واالقتصاد والقانون( بياختصار االت

بأنه المسار (  6662) الحريري ، ( التخطيط االستراتيجي والمشار إليه في 6554خطاب ، ويعرف )

لديها لتحقيق أهدافها في المسارات البديلة المختلفة والمتوفرة األساسي الذي تختاره المؤسسة من بين 

الموارد جأ إليه اإلدارة في استخدام والمخاطرة كما أنها األسلوب العلمي التي تل عدم التأكد فظل ظرو 

 9المتاحة وصواًل إلى األهداف المرسومة .

اتجاه تحليلي منتظم بأنه (  6662) الحريري ، والمشار إليه في (  Arnistrong ،2001ويرى )

رؤية جديدة موحدة ومتناسبة ومتوافقة  تطويريراجع العمل ككل في ضوء عالقته ببيئته وبهدف تحقيق 

ق الذي ترغب المؤسسة في اتباعه وتسهيل تكييف المؤسسة مع التغييرات البيئية والهدف من الطريمع 

أهداف وموارد المؤسسة مع الفرص التي توفرها التخطيط االستراتيجي هو خلق صلة مستمرة بين 

 بيئتها .

ستراتيجية التوجهات اإلبأنه عقلنة  ( 6662) الحريري ، ( والمشار إليه في 6666مدبولي ، ) هويعرف

إال بما هو ثابت من المعلومات والبيانات  ، فهو ال يعنىوالرؤية االستراتيجية بما يميزها من طمول 

يسمح باستقراء نماذج معينة من تجارب المنظورة، كما أنه حول الموقف االستراتيجي بكافة أبعاده 

سقاطها على المستقبل .  الماضي وا 
                                                 

8 https://ar.wikipedia.org 
 ( . 102، ص  2007احلريري ، رافدة  ، التخطيط االسرتتيجي يف املنظومة املدرسية )  9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EPISTEL&action=edit&redlink=1
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على أنه وسيلة  ( 6662) الحريري ، والمشار إليه في ( 6660،  بريدي) كما تم تعريفه من 

ومع التحديات التي تواجه تقنية لمساعدة القادة والمديرين على التعامل مع البيئة المضطربة 

 المؤسسات .

 

 إلى التخطيط االستراتيجي : الحاجة –المطلب الثاني 

  العوائق إضافة إلى يقدم رؤية واضحة وجديدة للمنظمة مع الحرص على تحديد التحديات و

 10فهم أفضل للبيئة المتغيرة التي تحيق بالمنظمة . 

 . يقوم بطرل طرق جديدة للتفكير في المشاكل الحالية أو التي ممكن أن تنشأ في المستقبل 

 . يحرص على التركيز على احتياجات المنظمة الداخلية والخارجية 

 . يسهل عملية صنع القرار في المنظمة 

  ويحسن األداء التنظيمي . الوظيفييزيد من الرضا 

  

 :خطوات التخطيط االستراتيجي   -المطلب الثالث 

  يتم  والذي يمكن أن الحالة الراهنة للمنظمة من خالل تحليل بيئتها الداخلية والخارجيةتحليل

يقوم بتحديد نقاط قوة وضعف المنظمة حيث   ( SWOT )عبر التحليل االستراتيجي الشهير 

 التي يمكن أن تواجهها .لفرص التي يمكن اقتناصها والتهديدات إلى اإضافة 

 . تحديد الحالة المستقبلية للمنظمة من خالل صياغة الرؤية والرسالة 

 
                                                 

10 Prentice Hall ,2009 Thomas L.Wheelen ( Basic conepts of Strategic Managemnt) 
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 . عداد االسترتيجيات  تقرير األهداف وا 

 .  تنفيذ االستراتيجيات 

 . 11التحكم والتقييم 

 

 اميةفي البلدان الن  التخطيط االستراتيجي:     الثانيالمبحث 

 

 :طيط االستراتيجي كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملةخالت   -المطلب األول 

الدول حتم على دة للوصول إلى األهداف المرجوة يُ االستراتيجي كعقي إن اعتناق التخطيط 

لكثرة المشكالت والتعقيدات وقلة وخاصة النامية منها االعتماد على التخطيط االستراتيجي 

الدول النامية ، فالتخطيط  ت والموارد المادية والبشرية التي تعاني منهاالخبرات واالمكانيا

الشاملة ) االقتصاية واالجتماعية  راتيجي يمثل منهاج  عمل يغطي كافة مجاالت التنمية االست

 .والتعليمية .....(  والتربوية 

نما كان التخطيط الجزئي ن نوعًا م فالبلدان النامية لم تشهد تطبيقًا للتخطيط االستراتيجي وا 

لمشكالت التي يمكن أن توجه البلدان النامية وذلك الغير متكامل والذي لم يستطع أن يعالج ا

لغياب النظرة والتفكير والتخطيط االستراتيجي مما أوصل البلدان النامية إلى أوضاع سلبية في 

 .كافةالمجاالت 

                                                 
11 Prentice Hall ,2009 onepts of Strategic Managemnt)Thomas L.Wheelen ( Basic c 
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ركيز على تبني استراتيجية راتيجي والتطيط االستختوجه الواضح لتطبيق التبع من النتفالمعالجة 

في كافة القطاعات بما يعود بالخير والرفاه على تلك إلحداث تغييرات جذرية  تنموية شاملة

 البلدان .

  

 معوقات التخطيط االستراتيجي في البلدان النامية :  - الثانيالمطلب 

 يمكن أن يستند  عدم وجود وزارة أو هيئة خاصة في العديد من الدول النامية والتي

 التخطيط االستراتيجي عليها في وضع اآلفاق والتصورات واألهداف .

 ضافة إلاالفتقار إلى الكوادر البشرية المؤهلة والتي تعي أهمية التخطيط االستراتيجي با

 إلى عدم وجود ثقافة التخطيط االستراتيجي .

 ملية التخطيط تطبيق التخطيط االستراتيجي بشكل مجتزأ األمر الذي يجعل من ع

 االستراتيجي عملية غير متوازنة وغير سليمة .

  عدم مواكبة النظم اإلدارية في أغلب البلدان النامية آلخر التطورات الحديثة في علوم

 اإلدارة االستراتيجية وبالتالي فقدان االستفادة منها بالشكل األمثل .

 تي تواجهها البلدان النامة في كما أن حالة الفساد المستشرية تعتبر من أهم المعوقات ال

 مجمل تطبيقها للتخطيط االستراتيجي .
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 :على أداء المنظمات التخطيط االستراتيجيأثر :    الثالثالمبحث 

 

رونة التي يتمتع بها والتجديد ممن خالل الللتخطيط االستراتيجي أثره العميق في أداء المنظمات 

 والقدرة على التأقلم مع مع كل تغير أو تطور قد ينشأالدائم للخطط االستراتيجية التي تتالءم 

مما ُيسهم في جعل هذه المنظمات أكثر هذا التغير إضافة إلى تالفي مخاطر البيئة الخارجية 

 فاعلية في أداء مهامها .

ارسة التخطيط االستراتيجي لما له من آثر ينعكس إيجابًا على أدائها فقد بدأت المنظمات بمم

الكثير سم بالتغير والتطور السريع في مختلف مناحي الحياة ، حيث استطاعت في ظل عالم يت

والتي  من المنظمات من تحقيق مستويات مرتفعة من النجال بفضل التخطيط االستراتيجي

تكمن قوته في االستعداد ومواجهة المستقبل وحل المشكالت واالستفادة من نقاط القوة والحد من 

، اجهة المستجدات والمواقف الطارئةومو لفرص وتخفيف التهديدات نقاط الضعف وفي اقتناص ا

 .وتطوير أعمالها وتحقيق أهدافهانظمات بصورة أفضل موهذا من شأنه تحسين أداء ال
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 وزارة التعليم العاليالفصل الثالث:  

 

 :لمحة عن وزارة التعليم العالي في سوريةالمبحث األول :   

وتهدف الوزارة منذ أنشائها إلى  م1966  عامعالي في سورية في تأسست وزارة التعليم ال  

 وسياسات التعليم العاليوضع الخطط العلمية والمعرفية، و  لنهوض بالبحث العلمي وتطويره ا

والمجالس المختصة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز  مجلس التعليم العاليالمستقبلية من خالل 

وكان للوزارة  ،ليم العالي في اإلسهام في خطط التنمية الوطنية المستدامةدور منظومة التع

 .2008بالمئة عام  64,6التي أصبحت ال تزيد عن  األميةالفضل األول في محاربة 

 12  :رؤية ورسالة وأهداف وزارة التعليم العالي في سورية  -المبحث الثاني  

من خالل بناء  ،تحقق التميز واإلتقان والجودة ،منظومة تعليمية بحثية وطنية شاملة الرؤية:

البنية األساسية لنقل المعرفة وتوفر  ،واستثمار الموارد البشرية والمعرفة كثروة إستراتيجية

 ،وتوطينها وتوليدها ونشرها بما يضمن تحقيق أهداف الدولة وتنمية اإلنسان العربي السوري

 وتسعى إلى جعل سورية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا خالل العقدين القادمين.

مع متطلبات  وتنسجم ،تأمين فرص تعليم وبحث علمي تتناسب والتطور العالميالرسالة: 

وتسعى إلى تعميق ربط الجامعات بالمجتمع وتطوير  ،التنمية المستدامة واالحتياجات المجتمعية

 أدائها ومخرجاتها وفق معايير معتمدة للجودة والتميز.

 
                                                 

12  http://mohe.gov.sy/mohe/index.php 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1966%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1966%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 :األهداف

 . تاحتها للجميع وفق معاييرالجدارة  زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وا 

 تعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية .تعزيزاالستثماراألمثل في ال 

 مة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .ئالموا تعزيز 

 . تطويراألداء وكفاءة االستخدام األمثل للموارد 

 تعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل اإلداري المؤسساتي . 

 13 لعالي في سوريةاستراتيجية وزارة التعليم ا  -  الثالثالمبحث 

  تحسين فرص التعليم العالي والسعي للوصول إلى توزيع جغرافي أمثل للجامعات

 ومؤسساتها والتركيز على التنمية التعليمية المتوازنة .

  تحسين نوعية التعليم وتعزيز الصلة وقنوات الترابط بين مؤسسات التعليم العالي

فعيل دور قطاع األعمال في التعليم العالي جهات الطالبة له وتلالعارضة للبحث العلمي وا

ة التحتية والبيئة التمكينية ومستلومات العملية ث العلم . إضافة إلى تعزيز البنيوالبح

التعليمية والبحثية واحتياجاتها التقانية . والتركيز على تعزيز عالقات التعاون بين 

 الجامعات السورية والجامعات العربية واألجنبية .

 فاءة التعليم بتعزيز التشاركية مع القطاعات المستفيدة وتطوير المناهج والبرامج تحسين ك

إضافة إلى تطوير البيئة  .بما يوفر الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية 

                                                 
13  http://mohe.gov.sy/mohe/index.php 
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باحتياجات سوق العمل واعتماد مبدأ التعليم المستمر والتعليم التشريعية لتعزيز ربط التعليم 

 . مدى الحياة

  االستخدام األمثل للموارد والمرافق المتاحة وتعزيز حاكمية مؤسسات التعليم العالي

والتركيز على برامج التأهيل النوعي لألطر اإلدارية والتعليمية وتطوير المستشفيات 

 والمراكز الطبية التعليمية وتحديثها وتحسن أدائها واالرتقاء بجودة ومستوى خدماتها .

 

 تطبيق وتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي في سورية : – رابعالمبحث ال

 

جيتها عبر خطط تحرص وزارة التعليم العالي في سورية على تطبيق استراعلى الرغم من 

ودعم العملية التعليمية وتحقيق هدفها في  وذلك من خالل االرتقاء بأداء التعليم العالي، خمسية 

، تظل وزارة  جتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في سوريةدفع عجلة التنمية االقتصادية واال

من التحديات التي تؤخر تنفيذ استرتجيات التعليم العالي مثل  التعليم العالي تواجه العديد

بسبب الظروف الحالية محدودية التمويل واالعتمادات المالية وتعثر العالقات الثقافية والدولية 

 الدولي . م مشاريع التعاون وتوقف معظوالعقوبات الدولية 
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 ( :للدراسة الفصل الرابع : الدراسة الميدانية )  اإلطار العملي

 سوف يتم في هذا الفصل القيام بإجراءات الدراسة العملية، والتي تتضمن الخطوات اآلتية:

 الدراسة الوصفية. -

 اختبارات الثبات والصدق. -

 الدراسة التحليلية. -

 اختبار الفرضيات. -

يت الدراسة على عينة عشوائية من موظفي اإلدارة العليا لوزارة التعليم العالي بلغ حجمها ُأجر 

راد العينة ومن ثم استردادها ليتم تفريغها في راسة على أففردًا. وتم توزيع استبيان الد 666

وقد أجريت كل االختبارات اإلحصائية  SPSSقاعدة بيانات ضمن البرنامج اإلحصائي 

 .6.68ا البرنامج وعند مستوى داللة باستخدام هذ

 :Descriptive Study Resultsنتائج الدراسة الوصفية  المبحث األول : 

 توزع عينة الدراسة بحسب الجنس:

 %05كانت نسبة الذكور ضمن عينة الدراسة أكبر من نسبة اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور 

 ذلك.لإلناث. ويبين الجدول والمخطط التاليين  %36مقابل 
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 (: توزع عينة الدراسة بحسب الجنس.0الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 68.0% 68 ذكور
 32.0% 32 إناث

Total 100 %100.0 
 

 
 .الجنس(: توزع عينة الدراسة بحسب 0المخطط )

 أعمار المستقصى آرائهم:توزع عينة الدراسة بحسب 

موظفين الذين تراوحت أعمارهم بين الخمسة والثالثين والخمسة واألربعين عامًا في جاءت فئة ال

المرتبة األولى مشكلًة نحو ثلثي حجم عينة الدراسة، في حين جاءت مجموعة الموظفين ممن 

من حجم العينة،  %64فاقت أعمارهم الخمسة واألربعين عامًا في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 

من حجم عينة  %63عامًا( في المرتبة الثالثة مشكلًة  38و  68ة الفتية )بين وجاءت المجموع

 ( توزع العينة بحسب الفئة العمرية.6الدراسة. ويبين الجدول والمخطط رقم )
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 العمر.(: توزع عينة الدراسة بحسب 5الجدول )
 النسبة المئوية التكرار العمر

 13.0% 13 سنة 32و  52بين 
 63.0% 63 نةس 12إلى  32من 

 24.0% 24 سنة 12أكبر من 
Total 100 %100.0 

 

 

 

 (: توزع عينة الدراسة بحسب العمر.5المخطط )

 توزع المشاركين في الدراسة بحسب مستوى تحصيلهم العلمي:

من  %06جاءت فئة أصحاب الشهادات الجامعية في المرتبة األولى حيث بلغت نسبتهم 

مجمل حجم عينة الدراسة، وجاء حملة شهادة الدراسات العليا في المرتبة الثانية وبنسبة الثلث 

من إجمالي حجم عينة الدراسة، ، وأخيرًا جاء حملة الشهادة الثانوية في المرتبة األخيرة وبنسبة 

 ( التاليين توزع المشاركين4فقط من مجمل حجم العينة. ويوضح الجدول والمخطط رقم ) 0%

 في الدراسة بحسب مستوى تحصيلهم العلمي.
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 .المؤهل العلمي(: توزع عينة الدراسة بحسب 3الجدول )
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 6.0% 6 ثانوية
 61.0% 61 جامعية

 33.0% 33 دراسات عليا
Total 100 %100.0 

 

 
 .المؤهل العلميسة بحسب (: توزع عينة الدرا3المخطط )

 توزع المشاركين في الدراسة بحسب عدد سنوات العمل في الوزارة:

سنوات من العمل في وزارة التعليم العالي(  66و  8جاء أصحاب الخبرة المتوسطة األمد )بين 

من حجم العينة اإلجمالي، تبعهم أصحاب الخبرات  %44في المرتبة األولى مشكلين نسبة 

من إجمالي  %68تهم بلعمل في الوزارة( والذين بلغت نسسنوات من ا 66ر من الطويلة )أكث

سنوات فبلغت نسبتهم  8و  6حجم عينة الدراسة. أما من تراوحت فترة عملهم في الوزارة بين 

من مجمل حجم عينة الدراسة، وأخيرًا كانت نسبة الموظفين حديثي العهد في العمل  63%
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من مجمل حجم عينة الدراسة. ويوضح الجدول  %5ولم تتعَد  بالوزارة )أقل من سنة( ضعيفة

( التاليين توزع المشاركين في الدراسة بحسب عدد سنوات خبرتهم في العمل 4والمخطط رقم )

 ضمن الوزارة.

 عدد سنوات العمل في وزارة التعليم العالي.(: توزع عينة الدراسة بحسب 1الجدول )
 النسبة المئوية رارالتك في الوزارة عدد سنوات الخبرة

 8.0% 8 أقل من سنة
 23.0% 23 سنوات 2و  0بين 
 44.0% 44 سنوات 01و  2بين 

 25.0% 25 سنوات 01أكثر من 
Total 100 %100.0 

  

 
عدد سنوات الخبرة في العمل ضمن وزارة العليم (: توزع عينة الدراسة بحسب 1المخطط )

 العالي.

 
 

 



 23 

 توزع المشاركين في الدراسة بحسب الدخل الشهري:

ألف ليرة سورية في  56و  46جاءت مجموعة األفراد ممن تراوحت دخولهم الشهرية بين 

من حجم عينة الدراسة تبعهم أصحاب الدخول المرتفعة  %46المرتبة األولى وبنسبة بلغت 

شهريًا في المرتبة الثانية حيث  ألف ليرة سورية 666و  56نسبيًا والذين تراوحت دخولهم بين 

من حجم العينة اإلجمالي، وجاء أصحاب الدخول المرتفعة  %30شّكلت هذه المجموعة نسبة 

من  %68ألف ليرة سورية( ثالثًا وبلغت نسبتهم  666)والذين فاقت دخولهم الشهرية حاجز الـ 

قلت دخولهم الشهرية حجم عينة الدراسة، أما أصحاب الدخول المنخفضة من الموظفين الذين 

فقط من مجمل حجم عينة الدراسة. ويوضح  %5ألف ليرة سورية فبلغت نسبتهم  46عن 

 ( توزع المشاركين في الدراسة بحسب الدخل الشهري.8الجدول والمخطط رقم )

  دخل الشهري.ال (: توزع عينة الدراسة بحسب2الجدول ) 
 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 9.0% 9 ألف 11أقل من 
 40.0% 40 ألف 81و  11بين 
 36.0% 36 ألف 051و  81بين 

 15.0% 15 ألف 051أكثر من 
Total 100 %100.0 
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 .الدخل الشهري(: توزع عينة الدراسة بحسب 2المخطط )

 Validity & Reliabilityثبات االختبار دراسة صدق و المبحث الثاني : 
 تبار الصدق:اخ 

 Exploratoryلعاملي االستكشافي ا التحليل تطبيق من خالل تم التحقق من صدق االستبيان

factor analysis  على بتوزيعها لنقوم البحث غيراتمت بإدخال خالله من نقوم تحليل وهو 

 كما يبين الجدول التالي: النتائج وكانت أو األبعاد المحتملة، العوامل من عدد

(: نتائج التحليل العاملي االستكشافي واستكشاف العوامل الكامنة ضمن 2م )الجدول رق
 االستبيان.

 
رقم 
 العبارة

 العبارة
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

لوزارة التعليم العالي رسالة  0
 .لهاتمثل الغاية الكبرى 

.687     

5 
ارة يشارك جميع أعضاء وز 

التعليم العالي في صياغة 
 الرسالة.

.625     
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3 
 

تعمل وزارة التعليم العالي 
على تحقيق الرسالة التي 

 وضعت.
.585     

تساهم وزارة التعليم العالي  1
     711. في تحقيق وجود المنظمة.

2 
لوزارة التعليم العالي تصور 
مستقبلي لما ستكون عليه 

 بالمستقبل.
 .662    

2 
بناء رؤية وزارة التعليم يتم 

العالي بناًء على أسس 
 منهجية قابلة للتحقيق.

 .859    

7 
تقوم وزارة التعليم العالي 
بتحقيق رؤيتها التي قامت 

 ا سابقًا.ھبوضع
 .686    

8 
تعمل وزارة التعليم العالي 
على الترويج بشكل دائم 

 لرؤيتها.
 .858    

9 
لدى وزارة التعليم العالي 

ام للنتائج التي تصور ع
 .ستحققها

  .585   

01 

توضع األهداف 
اإلستراتيجية بناًء على ما 
تم صياغته في رسالة 

 المنظمة ورؤيتها.

  .809   

00 

تضمن األهداف 
اإلستراتيجية تحقيق 
المصلحة الفردية إلى 
 جانب المصلحة العامة.

  .888   

05 
يتم تقييم األهداف 

اإلستراتيجية بناًء على 
تائج التي تم وضع هذه الن

  .581   
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 .أساسهااألهداف على 

13 
تقوم وزارة التعليم العالي 
بوضع تصور للبيئة 
 .لهاالتنافسية التي تنتمي 

   .505  

14 
يتم األخذ بعين االعتبار 

الظروف المحيطة 
 والداخلية.

   .689  

15 

تتم عملية رصد وتقييم 
نهائية للبرامج واألنشطة 

ذا ھل الضامنة لنجا
 النظام.

   .742  

16 

لوزارة التعليم العالي هدف 
يمثل ترابط رسالة المنظمة 
مع رؤيتها واألهداف 

 اإلستراتيجية.

   .920  

17 
تتم إعادة صياغة األهداف 
والرؤية والرسالة إذا كان 

 نالك حاجة لذلك.ھ
   .933  

 تحقق وزارة التعليم العالي 18
 .اكبر بكفاءة أهدافها

    .651 

19 
 تقوم وزارة التعليم العالي
باستثمار أفضل الموارد 

 المتاحة لها.
    .729 

 تقوم وزارة التعليم العالي  20
 بتعظيم عوائدها.

    .747 

21 
وزارة التعليم العالي  لدى
 للحصول فاعلية أكثر طرق
 أهمية. أكثر معلومات على

    .866 

55 
يتزايد عدد الطالب الذي 

وزارة التعليم  يتعاملون مع
 العالي.

    .737 
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53 

وزارة التعليم  حصة تتزايد
والمؤسسات التابعة  العالي
 نسبة السوق في  لها

المؤسسات  لحصة
 .التعليمية

    .740 

51 
تمتلك وزارة التعليم العالي 
صورة إيجابية في ذهن 

 عمالئها.
    .766 

تتحسن سمعة وزارة التعليم  52
 ئها.العالي في أذهان عمال

    .713 

52 
وزارة التعليم العالي  تحصل
 ذات بشرية موارد على

 .كفاءة كبيرة
    .704 

57 
وزارة التعليم العالي  تحصل
كفاءة  ذات تكنولوجيا على

 .كبيرة
    .677 

 5.424% 6.626% 9.449% 9.714% 24.319% نسبة المعلومة المشروحة 

إجمالي المعلومة  
 %88.834 المشروحة

 1.465 1.789 2.551 2.623 6.566 لجذور الكامنةا 
 

 والتياالستكشافي  العاملي التحليل منة المستخرج العوامل عدد أن السابق الجدول من نالحظ

 يتوافق وهذاخمسة فقط  هو Kaiser معيار حسب الواحد من أكبر جذورها الكامنة ةقيمكانت 

  نسبة إجمالي بلغ وقدتقلة ومحور تابع( )أربعة محاور مس أداة البحث مقياس أبعاد عدد مع
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تجاوزت  ألنها جيدة التحليل جودة أن على يدل وهذا %88.834للتحليل  المشروحة المعلومة

 .Kaiserحسب معيار  86%

 وهذا ، 6.5 و 6.8 بين يتراول العوامل لجميع ( Loadings) العاملي الوزن أن أيضاً  ونالحظ

تتراول  العاملي الوزن قيمة أن حيث تمثلها، التي والعوامل تالمتحوال بين تمثيل جيد على يدل

والعامل،  المتحول بينتمثيل أقوى  على ذلك دل 6+ من اقتربت وكلما 6 +و 6- بين ما

 .التحليل سننتقل لتفسيرة ولذلك جيد جودة ذو التحليل أن سبق مما نستنتج وبالتالي

 وامل وقد جاءت كما يلي:خمسة ع إلى المتحوالت قسم قد التحليل أن نالحظ

 .1حتى  0رسالة المنظمة ويتضمن العبارات من العامل األول: 

 .8حتى  2من ويتضمن العبارات  رؤية المنظمةالعامل الثاني: 

 .05حتى  9من ويتضمن العبارات  األهداف اإلستراتيجيةالعامل الثالث: 

 .07حتى  03من ويتضمن العبارات  العامل الرابع: نظام التخطيط اإلستراتيجي

 .57حتى  08من ويتضمن العبارات  العامل الخامس: أداء المنظمة

  ألفا -باستخدام معامل كرونباختقييم الثباتCronbach’s α coefficient: 

تم حساب قيمة معامل كرونباخ ألفا لكل محور من محاور االستبيان الخمسة ويقدم الجدول رقم 

 ( عرضًا لقيم المعامل الناتجة.2)

 لمحاور استبيان الدراسة.معامل كرونباخ ألفا  ة(: قيم7لجدول )ا
 

 المحور
عدد 

 العبارات
 قيمة معامل كرونباخ ألفا
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 6.062 4 رسالة المنظمة
 6.062 4 رؤية المنظمة
األهداف 
 6.265 4 اإلستراتيجية

نظام التخطيط 
 اإلستراتيجي

8 6.002 

 6.280 66 أداء المنظمة
لكل محاور االستبيان الفرعية أو الكلية، وهذا يدل  6.0امل قد تجاوزت نالحظ بأن قيمة المع

على تمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات تتيح تطبيقه على مجتمع الدراسة وبدرجة عالية 

 من الثقة.

 الدراسة التحليلية:   الثالثالمبحث 

o  ول: التخطيط تحري مواقف المستقصى آرائهم بالنسبة لعبارات المحور الرئيسي األ

 اإلستراتيجي.

 .المحور الفرعي األول: رسالة المنظمة 

( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى 5يبين الجدول رقم )

 ( ت) ( نتائج اختبار 5آرائهم على عبارات المحور الفرعي األول، في حين يبين الجدول رقم )

تحري وجود أي اختالف جوهري في إجابات المستقصى آرائهم عن للعينة الواحدة والذي يهدف ل

على سلم ليكرت الخماسي الدرجات المعتمد لإلجابة على كل  3القيمة الحيادية الموافقة للدرجة 

 عبارات استبيان الدراسة.
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قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى (: 8)رقم الجدول 
 عبارات المحور الفرعي األول المتعلق برسالة المنظمة. آرائهم على

 One-Sample Statistics 

 N Mean العبارة رقم العبارة
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

6 
لوزارة التعليم العالي 
رسالة تمثل الغاية 

 الكبرى لها.
100 3.78 1.021 .102 

6 
يشارك جميع أعضاء 
وزارة التعليم العالي 

 غة الرسالة.في صيا
100 2.64 1.259 .126 

3 
تعمل وزارة التعليم 
العالي على تحقيق 
 الرسالة التي وضعت.

100 3.76 1.006 .101 

4 
تساهم وزارة التعليم 
العالي في تحقيق 
 وجود المنظمة.

100 3.13 1.134 .113 

كامل 
المحور 
الفرعي 
 األول

3.327 100 رسالة المنظمة
5 

.75185 .07518 
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للعينة الواحدة لتحري اتجاه المستقصى آرائهم في  (ت)نتيجة اختبار (: 9)رقم ول الجد
 اإلجابة على كل عبارة من عبارات المحور الفرعي األول المتعلق برسالة المنظمة.

One-Sample Test 

رقم  نتيجة االختبار
 العبارة

Test Value = 3 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

6 7.641 99 .000 .780 .58 .98 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

6 -2.858 99 .005 -.360 -.61 -.11 
 يوجد داللة باتجاه

 الموافقة عدم

3 7.553 99 .000 .760 .56 .96 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

4 1.146 99 .254 .130 -.10 .36 
ال يوجد داللة 
 )موقف محايد(

رسالة 
 المنظمة

4.356 99 .000 .32750 .1783 .4767 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة
 
 

( خالصة لنتيجة االختبار السابق وموقف أفراد عينة الدراسة تجاه كل 66ويبين الجدول رقم )
 عبارة من عبارات محور رسالة المنظمة.
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لمواقف المستقصى آرائهم تجاه كل عبارة من عبارات المحور  خالصة(: 01)رقم الجدول 
 الفرعي األول.

رقم 
 موقف المستقصى آرائهم من العبارة العبارة

يوافق المستقصى آرائهم على وجود رسالة لوزارة التعليم العالي تمثل الغاية  0
 الكبرى لها.

5 
ا يدل على أن وهذال يوافق المستقصى آرائهم على مضمون العبارة الثانية 

صياغة الرسالة الخاصة بوزارة التعليم العالي ال يتم من قبل جميع األعضاء 
 في الوزارة.

يوافق المستقصى آرائهم على أن وزارة التعليم العالي تعمل لتحقيق الرسالة  3
 التي وضعتها.

ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح  1
 كانت الوزارة تساهم بشكل فعال في تحقيق وجودها كمنظمة. فيما إذا

رسالة 
 موافقة المنظمة

 
وبالنظر إلى نتيجة االختبار بالنسبة لكامل المحور الفرعي األول يمكن االستنتاج بقناعة 

موظفي الوزارة بامتالك وزارة التعليم العالي السورية لرسالة محددة وهادفة كجزء من عملية 

 ستراتيجي.التخطيط اال

 .المحور الفرعي الثاني: رؤية المنظمة 

( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى 66يبين الجدول رقم )

 (ت)( نتائج اختبار 66آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثاني، في حين يبين الجدول رقم )

 مع المحور الفرعي األول.للعينة الواحدة وبنفس الطريقة التي ُذكرت 
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قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى (: 00)رقم الجدول 
 آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثاني المتعلق برؤية المنظمة.

 One-Sample Statistics 

 N Mean العبارة رقم العبارة
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

8 

ة التعليم العالي لوزار 
تصور مستقبلي لما 

ستكون عليه 
 بالمستقبل.

100 2.81 1.212 .121 

0 

يتم بناء رؤية وزارة 
التعليم العالي بناًء 
على أسس منهجية 

 قابلة للتحقيق.

100 3.22 .938 .094 

2 

تقوم وزارة التعليم 
العالي بتحقيق رؤيتها 
التي قامت بوضعها 

 سابقًا.

100 2.99 .969 .097 

5 
تعمل وزارة التعليم 
العالي على الترويج 
 بشكل دائم لرؤيتها.

100 3.83 1.083 .108 

رؤية 
 المنظمة

المحور الفرعي 
الثاني: رؤية 
 المنظمة.

100 
3.212

5 .71543 .07154 

 



 34 

للعينة الواحدة لتحري اتجاه المستقصى آرائهم في  (ت)نتيجة اختبار (: 05)رقم الجدول 
 ة من عبارات المحور الفرعي الثاني المتعلق برؤية المنظمة.اإلجابة على كل عبار 

One-Sample Test 

رقم  نتيجة االختبار
 العبارة

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

د داللة ال يوج 05. 43.- 190.- 120. 99 1.568- 8
 )موقف محايد(

0 2.345 99 .021 .220 .03 .41 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

ال يوجد داللة  18. 20.- 010.- 918. 99 103.- 2
 )موقف محايد(

5 7.664 99 .000 .830 .62 1.04 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة
رؤية 
 3545. 0705. 21250. 004. 99 2.970 المنظمة

جاه يوجد داللة بات
 الموافقة

 
( خالصة لنتيجة االختبار السابق وموقف أفراد عينة الدراسة تجاه كل 63ويبين الجدول رقم )

 عبارة من عبارات محور رؤية المنظمة.
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خالصة لمواقف المستقصى آرائهم تجاه كل عبارة من عبارات المحور (: 03)رقم لجدول ا
 الفرعي الثاني "رؤية المنظمة".

رقم 
 موقف المستقصى آرائهم من العبارة العبارة

ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح  2
 فيما إذا كانت الوزارة تمتلك تصور قائم لوضعها المستقبلي.

يوافق المستقصى آرائهم على وجود أسس منهجية قابلة للتحقيق يتم البناء  2
 عليها في صياغة الرؤية المستقبلية للوزارة.

ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح  7
 فيما إذا كانت الوزارة تقوم بالعمل الحثيث لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

تقصى آرائهم على حقيقة كون وزارة التعليم العالي تعمل بشكل يوافق المس 8
 فعال لترويج رؤيتها.

رؤية 
 موافقة المنظمة

 
وبالنظر إلى نتيجة االختبار بالنسبة لكامل المحور الفرعي الثاني يمكن االستنتاج بقناعة 

ن عملية التخطيط موظفي الوزارة بامتالك وزارة التعليم العالي السورية لرؤية مستقبلية كجزء م

 االستراتيجي.
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 .المحور الفرعي الثالث: األهداف اإلستراتيجية 

( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى 64يبين الجدول رقم )

 (ت)( نتائج اختبار 68آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثالث، في حين يبين الجدول رقم )

 واحدة وبنفس الطريقة التي ُذكرت مع المحورين الفرعيين األول والثاني.للعينة ال

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى (: 01)رقم الجدول 
 آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثالث المتعلق باألهداف اإلستراتيجية.
 One-Sample Statistics 

 N Mean بارةالع رقم العبارة
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

5 
لدى وزارة التعليم 
العالي تصور عام 
 للنتائج التي ستحققها.

100 3.56 1.038 .104 

66 

توضع األهداف 
اإلستراتيجية بناًء على 
ما تم صياغته في 
رسالة المنظمة 

 ورؤيتها.

100 3.50 .905 .090 

66 

تضمن األهداف 
اإلستراتيجية تحقيق 
المصلحة الفردية إلى 
جانب المصلحة 

 العامة.

100 3.02 .974 .097 

يتم تقييم األهداف  66
اإلستراتيجية بناًء على 

100 3.59 .975 .098 



 37 

النتائج التي تم وضع 
هذه األهداف على 

 أساسها.

األهداف 
 اإلستراتيجية

المحور الفرعي 
األهداف : الثالث

 اإلستراتيجية
100 

3.417
5 .71779 .07178 

 

 
 للعينة الواحدة لتحري اتجاه المستقصى آرائهم في  (ت)نتيجة اختبار (: 02)رقم الجدول 

 
 اإلجابة على كل عبارة من عبارات المحور الفرعي الثالث المتعلق باألهداف اإلستراتيجية.

 

One-Sample Test 

 نتيجة االختبار
 رقم العبارة

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

5 5.396 99 .000 .560 .35 .77 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

66 5.528 99 .000 .500 .32 .68 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

ال يوجد داللة  21. 17.- 020. 838. 99 205. 66
 )موقف محايد(

66 6.049 99 .000 .590 .40 .78 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة
األهداف  يوجد داللة باتجاه  5599. 2751. 41750. 000. 99 5.816
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 الموافقة اإلستراتيجية
( خالصة لنتيجة االختبار السابق وموقف أفراد عينة الدراسة تجاه كل 60ويبين الجدول رقم )

 جية.عبارة من عبارات محور األهداف اإلستراتي

خالصة لمواقف المستقصى آرائهم تجاه كل عبارة من عبارات المحور (: 02)رقم الجدول 
 الفرعي الثالث "األهداف اإلستراتيجية".

 موقف المستقصى آرائهم من العبارة رقم العبارة

يوافق المستقصى آرائهم على وجود تصور عام للنتائج لدى وزارة التعليم  9
 عى لتحقيقها في المستقبل.العالي السورية والتي تس

يوافق المستقصى آرائهم على أن رسالة المنظمة ورؤيتها تمثل المرجعية عند  01
 صياغة األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي السورية.

00 
ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح 

فردية إلى جانب المصلحة العامة عند فيما إذا كان يتم ضمان المصالح ال
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية.

يوافق المستقصى آرائهم على أن تقييم األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم  05
 العالي السورية تتم بناًء على النتائج المحققة لهذه األهداف.

األهداف 
 موافقة اإلستراتيجية

نسبة لكامل المحور الفرعي الثالث يمكن االستنتاج بقناعة وبالنظر إلى نتيجة االختبار بال

موظفي الوزارة بامتالك وزارة التعليم العالي السورية ألهداف إستراتيجية محددة كجزء من عملية 

 التخطيط االستراتيجي.
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 .المحور الفرعي الرابع: نظام التخطيط اإلستراتيجي 

واالنحراف والخطأ المعياري إلجابات المستقصى ( قيم المتوسط الحسابي 62يبين الجدول رقم )

 (ت)( نتائج اختبار 65آرائهم على عبارات المحور الفرعي الرابع، في حين يبين الجدول رقم )

 للعينة الواحدة وبنفس الطريقة التي ُذكرت مع المحاور الفرعية الثالثة السابقة.

أ المعياري إلجابات المستقصى قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخط(: 07)رقم الجدول 
 آرائهم على عبارات المحور الفرعي الرابع المتعلق بنظام التخطيط اإلستراتيجي.
 One-Sample Statistics 

 N Mean العبارة رقم العبارة
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

63 

تقوم وزارة التعليم 
العالي بوضع تصور 
للبيئة التنافسية التي 

 تنتمي لها.

100 2.43 1.174 .117 

64 
يتم األخذ بعين 
االعتبار الظروف 
 المحيطة والداخلية.

100 3.28 1.280 .128 

68 

تتم عملية رصد وتقييم 
نهائية للبرامج 

واألنشطة الضامنة 
 ذا النظام.ھلنجال 

100 3.27 1.118 .112 

60 

لوزارة التعليم العالي 
هدف يمثل ترابط 
رسالة المنظمة مع 

األهداف رؤيتها و 

100 3.85 1.019 .102 
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 اإلستراتيجية.

62 

تتم إعادة صياغة 
األهداف والرؤية 
والرسالة إذا كان 

 نالك حاجة لذلك.ھ

100 3.84 1.022 .102 

نظام 
التخطيط 
 اإلستراتيجي

المحور الفرعي الرابع: 
نظام التخطيط 
 اإلستراتيجي.

100 3.334
0 

.73803 .07380 

 

 

 للعينة الواحدة لتحري اتجاه المستقصى آرائهم في  (ت)اختبار  نتيجة(: 08)رقم الجدول 
 

 اإلجابة على كل عبارة من عبارات المحور الفرعي الرابع المتعلق بنظام التخطيط 
 

 اإلستراتيجي.
One-Sample Test 

 نتيجة االختبار
 رقم العبارة

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

يوجد داللة باتجاه  34.- 80.- 570.- 000. 99 4.854- 63
 عدم الموافقة

64 2.188 99 .031 .280 .03 .53 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

يوجد داللة باتجاه  49. 05. 270. 018. 99 2.415 68
 الموافقة
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60 8.343 99 .000 .850 .65 1.05 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

يوجد داللة باتجاه  1.04 64. 840. 000. 99 8.218 62
 الموافقة

نظام 
التخطيط 
 اإلستراتيجي

يوجد داللة باتجاه  4804. 1876. 33400. 000. 99 4.526
 الموافقة

راسة تجاه كل ( خالصة لنتيجة االختبار السابق وموقف أفراد عينة الد65ويبين الجدول رقم )

 عبارة من عبارات محور نظام التخطيط اإلستراتيجي.

  

 
خالصة لمواقف المستقصى آرائهم تجاه كل عبارة من عبارات المحور (: 09)رقم الجدول 

 الفرعي الرابع "نظام التخطيط اإلستراتيجي".
 

 موقف المستقصى آرائهم من العبارة رقم العبارة

03 
على مضمون هذه العبارة وبالتالي ال يشعر ال يوافق المستقصى آرائهم 

بوضع تصور للبيئة التنافسية التي أعضاء الوزارة بأن الوزارة كمنظمة تقوم 
 .لهاتنتمي 

يوافق المستقصى آرائهم على أن الظروف الداخلية والمحيطة تؤخذ بعين  01
 ة.االعتبار عند تخطيط األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي السوري

عملية رصد وتقييم نهائی ب الوزارة تقوميوافق المستقصى آرائهم على أن  02
 نظام التخطيط اإلستراتيجي للوزارة.للبرامج واألنشطة الضامنة لنجال 

 النهائي للوزارة يتمثل من خالل يوافق المستقصى آرائهم على أن الهدف 02
 ية.ترابط رسالة المنظمة مع رؤيتها واألهداف اإلستراتيج

07 
لوزارة صياغة األهداف والرؤية والرسالة يوافق المستقصى آرائهم على أن 

التعليم العالي عملية مرنة ويمكن أن تخضع للتعديل عندما تستدعي الحاجة 
 ذلك.
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نظام 
التخطيط 
 اإلستراتيجي

 موافقة

 
تاج بقناعة وبالنظر إلى نتيجة االختبار بالنسبة لكامل المحور الفرعي الرابع يمكن االستن

موظفي الوزارة بامتالك وزارة التعليم العالي السورية لنظام تخطيط إستراتيجي جيد كجزء من 

 عملية التخطيط االستراتيجي.

o .تحري مواقف المستقصى آرائهم بالنسبة لعبارات المحور الرئيسي الثاني: أداء المنظمة 

لخطأ المعياري إلجابات المستقصى ( قيم المتوسط الحسابي واالنحراف وا66يبين الجدول رقم )

 (ت)( نتائج اختبار 66آرائهم على عبارات المحور الرئيسي الثاني، في حين يبين الجدول رقم )

 للعينة الواحدة وداللة هذا االختبار في تحديد مواقف أفراد العينة تجاه عبارات هذا المحور.

أ المعياري إلجابات المستقصى قيم المتوسط الحسابي واالنحراف والخط(: 51)رقم الجدول 

 آرائهم على عبارات المحور الرئيس الثاني المتعلق بأداء المنظمة.
 

 One-Sample Statistics 

 N Mean العبارة رقم العبارة
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

65 
تحقق وزارة التعليم 

 بكفاءة أهدافها العالي
 .اكبر

100 2.97 1.185 .118 

رة التعليم تقوم وزا 65
باستثمار  العالي

100 2.27 .983 .098 
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أفضل الموارد المتاحة 
 لها.

66 
تقوم وزارة التعليم 

بتعظيم  العالي 
 عوائدها.

100 2.68 1.127 .113 

66 

وزارة التعليم  لدى
 أكثر العالي طرق

 على للحصول فاعلية
 أهمية. أكثر معلومات

100 3.57 1.225 .122 

66 
 يتزايد عدد الطالب
الذي يتعاملون مع 
 وزارة التعليم العالي.

100 3.59 1.147 .115 

63 

وزارة  حصة تتزايد
 التعليم العالي

والمؤسسات التابعة 
 نسبة السوق في  لها

المؤسسات  لحصة
 .التعليمية

100 3.73 1.205 .120 

64 
تمتلك وزارة التعليم 
العالي صورة إيجابية 
 في ذهن عمالئها.

100 3.02 1.073 .107 

68 
تتحسن سمعة وزارة 
التعليم العالي في 
 أذهان عمالئها.

100 3.08 1.161 .116 

60 
وزارة التعليم  تحصل

 موارد العالي على
كفاءة  ذات بشرية

100 3.63 1.089 .109 
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 .كبيرة
 

62 
وزارة التعليم  تحصل

 تكنولوجيا العالي على
 .كفاءة كبيرة ذات

100 3.31 .992 .099 

أداء 
 المنظمة

محور الرئيس ال
 100 الثاني: أداء المنظمة

3.185
0 .62738 .06274 

 

للعينة الواحدة لتحري اتجاه المستقصى آرائهم في  (ت)نتيجة اختبار (: 50)رقم الجدول 
 اإلجابة على كل عبارة من عبارات المحور الرئيس الثاني المتعلق بأداء المنظمة.

One-Sample Test 

رقم  نتيجة االختبار
 رةالعبا

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

65 -.253 99 .801 -.030 -.27 .21 
ال يوجد داللة 
 )موقف محايد(

65 -7.424 99 .000 -.730 -.93 -.53 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقةعدم 

يوجد داللة باتجاه  10.- 54.- 320.- 005. 99 2.839- 66
 الموافقةعدم 

66 4.654 99 .000 .570 .33 .81 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

يوجد داللة باتجاه  82. 36. 590. 000. 99 5.145 66
 الموافقة
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63 6.059 99 .000 .730 .49 .97 
يوجد داللة باتجاه 

 الموافقة

ال يوجد داللة  23. 19.- 020. 853. 99 186. 64
 )موقف محايد(

68 .689 99 .492 .080 -.15 .31 
ال يوجد داللة 
 )موقف محايد(

يوجد داللة باتجاه  85. 41. 630. 000. 99 5.787 60
 الموافقة

يوجد داللة باتجاه  51. 11. 310. 002. 99 3.126 62
 الموافقة

أداء 
 3095. 0605. 18500. 004. 99 2.949 المنظمة

د داللة باتجاه يوج
 الموافقة

( خالصة لنتيجة االختبار السابق وموقف أفراد عينة الدراسة تجاه كل 66ويبين الجدول رقم )

 عبارة من عبارات محور أداء المنظمة.

 
خالصة لمواقف المستقصى آرائهم تجاه كل عبارة من عبارات المحور (: 55)رقم الجدول 

 الرئيس الثاني "أداء المنظمة".
 

 رقم
 العبارة

 موقف المستقصى آرائهم من العبارة

ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح  08
 .اكبر بكفاءة أهدافها وزارة التعليم العاليفيما إذا كانت 

ال يوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة وبالتالي ال يشعر  09
 باستثمار أفضل الموارد المتاحة لها.تقوم  ليم العاليوزارة التع الموظفون بأن

ال يوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة وبالتالي ال يشعر  51
 .تعظيم عوائدهاعلى  وزارة التعليم العالي  الموظفون بعمل
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50 
 مما يدل على امتالكيوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة 

 أهمية. أكثر معلومات على للحصول فاعلية أكثر طرقللعالي وزارة التعليم ا

عدد  مما يدل على تزايديوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة  55
 الطالب الذي يتعاملون مع وزارة التعليم العالي.

53 
 حصة مما يدل على تزايديوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة 

 لحصة نسبة السوق في والمؤسسات التابعة لها عاليوزارة التعليم ال
 .المؤسسات التعليمية

ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتالي ليس من الواضح  51
 صورة إيجابية في ذهن عمالئها.تمتلك وزارة التعليم العالي  إذا كانتفيما 

ي ليس من الواضح ال يوجد موقف محدد تجاه مضمون هذه العبارة وبالتال 52
 في أذهان عمالئها.تتحسن سمعة وزارة التعليم العالي  إذا كانتفيما 

52 
 مما يدل على حصوليوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة 

 .كفاءة كبيرة ذات بشرية موارد وزارة التعليم العالي على

 لى حصولمما يدل عيوافق المستقصى آرائهم على مضمون هذه العبارة  57
 .كفاءة كبيرة ذات تكنولوجيا وزارة التعليم العالي على

أداء 
 المنظمة

 موافقة

 

وبالنظر إلى نتيجة االختبار بالنسبة لكامل المحور الرئيس الثاني يمكن االستنتاج بقناعة 

نوطة موظفي الوزارة بأن وزارة التعليم العالي تمتلك فعالية وكفاءة جيدة نسبيًا في أداء المهام الم

 بها.

 اختبار فرضيات الدراسة:   الرابعالمبحث 

تتجلى فرضية الدراسة الرئيسية في اآلتي: "هنالك أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي 

 في أداء وزارة التعليم العالي"، ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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 اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها. هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرؤية 

 .هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرسالة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها 

 .هنالك أثر ذو داللة إحصائية لألهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها 

  اتيجي لوزارة التعليم العالي في هنالك أثر ذو داللة إحصائية لنظام التخطيط اإلستر

 أدائها.

بين إجابات المستقصى آرائهم  Pearsonتم تطبيق اختبار االرتباط )حساب معامل االرتباط 

على كل محور من المحاور الفرعية األربعة "المحاور المستقلة لعملية التخطيط االستراتيجي" 

جاباتهم على المحور التابع "أداء المنظمة"(  االنحدار البسيط الختبار كل فرضية من جهة وا 

 من الفرضيات األربعة الفرعية للدراسة.

 .هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرسالة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها 

نالحظ وجود ارتباط طردي )موجب االتجاه( متوسط الشدة بين رسالة المنظمة وأدائها حيث 

وكانت هذه القيمة ذات  6.834بين المحورين  Pearsonبلغت قيمة معامل االرتباط 

 .6.68معنوية إحصائية جوهرية عند مستوى داللة 

قيمة معامل االرتباط بيرسون بين محوري رسالة المنظمة وأداء (: 53)رقم الجدول 
 المنظمة.
Correlations 

 
رسالة 
 المنظمة

أداء 
 المنظمة

رسالة 
 المنظمة

Pearson 
Correlation 1 

*34.5
* 
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Sig. (2-
tailed)  .000 

N 100 100 

أداء 
 المنظمة

Pearson 
Correlation 

**.534 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000  

N 100 100 
**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
 

رس أثر ( قيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار الذي يد64بالمقابل يبين الجدول رقم )

 %65.8وبالتالي فإن رسالة المنظمة تفسر  6.658رسالة المنظمة في أدائها وقد بلغت 

 من التغيرات التي قد تحصل على أداء المنظمة.

 خالصة قيمة معامل االنحدار والتحديد لنموذج االنحدار البسيط (: 51)رقم الجدول 
 

 الذي يدرس أثر رسالة المنظمة في أدائها.
Model Summary 

Mo
del R 

R 
Squar

e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 a.534 .285 .278 .53310 
a. Predictors: (Constant)، رسالة المنظمة 
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( فيما إذا كان لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر رسالة 68ويبين الجدول رقم )

 Sigاإلحصائية وقد كانت قيمة المعنوية  المنظمة في أدائها جوهرية أو أهمية من الناحية

وهذا يدل على وجود أثر جوهري لرسالة  6.68وبالتالي فهي أقل من  6.666أقل من 

 المنظمة في أدائها بالنسبة لوزارة التعليم العالي السورية.

المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر (: 52)رقم الجدول 
 ي أدائها.رسالة المنظمة ف

bANOVA 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regres
sion 11.116 1 11.116 

39.11
3 

a.000 

Residua
l 

27.852 98 .284   

Total 38.968 99    
a. Predictors: (Constant)، رسالة المنظمة 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
( قيم ثوابت معادلة االنحدار البسيط الذي يدرس تأثير رسالة 60) وأخيرًا يبين الجدول رقم

المنظمة على أدائها ويمكن االستنتاج بأن كل تغير مقداره درجة واحدة في اإلجابة على 

محور رسالة المنظمة سيقود لتغير جوهري مماثل في االتجاه في اإلجابة على محور أداء 

رت الخماسي الدرجات(. ويمكن صياغة معادلة درجة )على سلم ليك 6.440المنظمة قدره 

 االنحدار البسيط الخاصة باختبار الفرضية الفرعية األولى كما يلي:

 رسالة المنظمة. ×( 1.112+ ) 0.715أداء المنظمة = 
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ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر (: 52)رقم الجدول 
 رسالة المنظمة في أدائها.

acientsCoeffi 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts T Sig. 

B 
Std. 
Error Beta 

1 

(Const
ant) 

1.702 .243  7.003 .000 

رسالة 
 المنظمة

.446 .071 .534 6.254 .000 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
 

 

 راتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها.هنالك أثر ذو داللة إحصائية للرؤية اإلست 

نالحظ وجود ارتباط طردي )موجب االتجاه( متوسط الشدة بين رؤية المنظمة وأدائها حيث 

وكانت هذه القيمة ذات  6.446بين المحورين  Pearsonبلغت قيمة معامل االرتباط 

 .6.68معنوية إحصائية جوهرية عند مستوى داللة 

مة معامل االرتباط بيرسون بين محوري رؤية المنظمة وأداء قي(: 57)رقم الجدول 
 المنظمة.

 

Correlations 
أداء  رؤية 
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 المنظمة المنظمة

 رؤية
 المنظمة

Pearson 
Correlation 

1 
*.441

* 
Sig. (2-
tailed)  .000 

N 100 100 

أداء 
 المنظمة

Pearson 
Correlation 

**.441 1 

Sig. (2-
tailed) .000  

N 100 100 
**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
( قيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار الذي يدرس أثر الرؤية 65ويبين الجدول رقم )

وبالتالي فإن رؤية المنظمة تفسر  6.654اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها وقد بلغت 

 على أداء المنظمة.من التغيرات التي قد تحصل  65.4%

خالصة قيمة معامل االنحدار والتحديد لنموذج االنحدار البسيط (: 58)رقم الجدول 
 الذي يدرس أثر رؤية المنظمة في أدائها.

Model Summary 

Mo
del 

R 
R 

Squar
e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 a.441 .194 .186 .56597 
a. Predictors: (Constant)، رؤية المنظمة 
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( جوهرية النموذج من الناحية اإلحصائية وقد كانت قيمة المعنوية 65ويبين الجدول رقم )

Sig  وهذا يدل على وجود أثر جوهري لرؤية  6.68وبالتالي فهي أقل من  6.666أقل من

 المنظمة في أدائها بالنسبة لوزارة التعليم العالي السورية.

نوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر المع(: 59)رقم الجدول 
 المنظمة في أدائها. رؤية
bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 

Regres
sion 

7.576 1 7.576 23.65
3 

a.000 

Residua
l 31.391 98 .320   

Total 38.968 99    
a. Predictors: (Constant)، ةرؤي المنظمة 
b. Dependent Variable: أداء المنظمة 

( قيم ثوابت معادلة االنحدار البسيط الذي يدرس تأثير رؤية 36وأخيرًا يبين الجدول رقم )

المنظمة على أدائها ويمكن االستنتاج بأن كل تغير مقداره درجة واحدة في اإلجابة على 

في اإلجابة على محور أداء محور رؤية المنظمة سيقود لتغير جوهري مماثل في االتجاه 

درجة )على سلم ليكرت الخماسي الدرجات(. ويمكن صياغة معادلة  6.352المنظمة قدره 

 االنحدار البسيط الخاصة باختبار الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:

  رؤية المنظمة. ×( 1.387+ ) 0.913أداء المنظمة =  
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ج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر ثوابت ومعنوية معادلة نموذ(: 31)رقم الجدول 
 المنظمة في أدائها. رؤية

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts t Sig. 

B 
Std. 
Error Beta 

1 

(Const
ant) 

1.943 .262  7.426 .000 

 رؤية
 المنظمة

.387 .080 .441 4.863 .000 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
 .هنالك أثر ذو داللة إحصائية لألهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي في أدائها 

( فهنالك ارتباط طردي )موجب االتجاه( عالي الشدة بين محور 36كما يبين الجدول رقم )

 األهداف اإلستراتيجية للمنظمة ومحور أداء المنظمة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

Pearson  وكانت هذه القيمة ذات معنوية إحصائية جوهرية عند  6.266بين المحورين

 .6.68مستوى داللة 

 قيمة معامل االرتباط بيرسون بين محوري األهداف اإلستراتيجية (: 30)رقم الجدول 
 

 للمنظمة وأدائها.
 

 

 

Correlations 
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األهداف 
اإلستراتي
 جية

أداء 
 المنظمة

األهداف 
ياإلسترات
 جية

Pearson 
Correlation 

1 
*.712

* 
Sig. (2-
tailed)  .000 

N 100 100 

أداء 
 المنظمة

Pearson 
Correlation 

**.712 1 

Sig. (2-
tailed) .000  

N 100 100 
**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
وذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر ( قيمة معامل التحديد لنم36ويعرض الجدول رقم )

وبالتالي فإن األهداف  6.860األهداف اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها وقد بلغت 

 من التغيرات التي قد تطرأ على أداء المنظمة. %86.0اإلستراتيجية للمنظمة تفسر 

يط خالصة قيمة معامل االنحدار والتحديد لنموذج االنحدار البس(: 35)رقم الجدول 
 الذي يدرس أثر األهداف اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها.

Model Summary 

Mo
del 

R 
R 

Squar
e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 
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1 a.712 .506 .501 .44302 
a. Predictors: (Constant)، األهداف اإلستراتيجية 

 

ية اإلحصائية وقد كانت قيمة المعنوية ( جوهرية النموذج من الناح33ويبين الجدول رقم )

Sig  وهذا يدل على وجود أثر جوهري  6.68وبالتالي فهي أقل من  6.666أقل من

 لألهداف اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها بالنسبة لوزارة التعليم العالي السورية.

 المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر(: 33)رقم الجدول 
 األهداف اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها.

bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 

Regres
sion 19.734 1 19.734 

100.5
47 

a.000 

Residua
l 

19.234 98 .196   

Total 38.968 99    
a. Predictors: (Constant)، األهداف اإلستراتيجية 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
( قيم ثوابت معادلة االنحدار البسيط الذي يدرس تأثير األهداف 34وأخيرًا يبين الجدول رقم )

اإلستراتيجية للمنظمة على أدائها ويمكن االستنتاج بأن كل تغير مقداره درجة واحدة في 

في اإلجابة على محور األهداف اإلستراتيجية سيقود لتغير جوهري مماثل في االتجاه 

درجة )على سلم ليكرت الخماسي  6.066اإلجابة على محور أداء المنظمة قدره 
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الدرجات(. ويمكن صياغة معادلة االنحدار البسيط الخاصة باختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 كما يلي:

 األهداف اإلستراتيجية للمنظمة. ×( 1.255+ ) 0.129أداء المنظمة = 
ية معادلة نموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر ثوابت ومعنو (: 31)رقم الجدول 

 األهداف اإلستراتيجية للمنظمة في أدائها.
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.059 .217  4.891 .000 
األهداف 

اإلستراتيجية 
 ةللمنظم

.622 .062 .712 
10.02

7 .000 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 

 .هنالك أثر ذو داللة إحصائية لنظام التخطيط اإلستراتيجي لوزارة التعليم العالي في أدائها 

( وجود ارتباط طردي )موجب االتجاه( متوسط الشدة بين محور نظام 38يبين الجدول رقم )

ظمة ومحور أداء المنظمة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط التخطيط اإلستراتيجي للمن

Pearson  وكانت هذه القيمة ذات معنوية إحصائية جوهرية عند  6.362بين المحورين

 .6.68مستوى داللة 
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قيمة معامل االرتباط بيرسون بين محوري نظام التخطيط (: 32)رقم الجدول 
 اإلستراتيجي للمنظمة وأدائها.

Correlations 

 

ظام ن
التخطيط 
اإلستراتي
 جي

أداء 
 المنظمة

نظام 
التخطيط 
اإلستراتي
 جي

Pearson 
Correlation 1 

*.307
* 

Sig. (2-
tailed) 

 .002 

N 100 100 

أداء 
 المنظمة

Pearson 
Correlation 

**.307 1 

Sig. (2-
tailed) 

.002  

N 100 100 
**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
( عرضًا لقيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس 30ويقدم الجدول رقم )

فقط وبالتالي فإن  6.654أثر نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها وقد بلغت 

فقط من التغيرات التي قد تطرأ على أداء  %5.4نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة يفسر 

 لمنظمة.ا
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خالصة قيمة معامل االنحدار والتحديد لنموذج االنحدار البسيط (: 32)رقم الجدول 
 الذي يدرس أثر نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها.

Model Summary 

Mo
del 

R 
R 

Squar
e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 a.307 .094 .085 .60009 
a. Predictors: (Constant)،  نظام التخطيط
 اإلستراتيجي

 

( جوهرية نموذج االنحدار البسيط هذا من الناحية اإلحصائية وقد 32ويبين الجدول رقم )

وهذا يدل على وجود أثر  6.68وبالتالي فهي أقل من  Sig 6.666بلغت قيمة المعنوية 

ديث عن وزارة التعليم العالي جوهري لنظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها عند الح

 السورية.

 المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر (: 37)رقم الجدول 
 

 نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها.
bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 

Regres
sion 

3.677 1 3.677 10.21
1 

a.002 

Residua
l 

35.291 98 .360   



 52 

Total 38.968 99    
a. Predictors: (Constant)، نظام التخطيط اإلستراتيجي 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
( قيم ثوابت معادلة االنحدار البسيط الذي يدرس تأثير نظام 35وأخيرًا يبين الجدول رقم )

مكن االستنتاج بأن كل تغير مقداره درجة التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة على أدائها وي

واحدة في اإلجابة على محور نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة سيقود لتغير جوهري 

درجة )على سلم  6.606مماثل في االتجاه في اإلجابة على محور أداء المنظمة قدره 

باختبار ليكرت الخماسي الدرجات(. ويمكن صياغة معادلة االنحدار البسيط الخاصة 

 الفرضية الفرعية الرابعة كما يلي:

 نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة. ×( 1.520+ ) 5.301أداء المنظمة = 

 ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط الذي يدرس أثر (: 38)رقم الجدول 
 

 نظام التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها.
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts T Sig. 

B 
Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) 2.314 .279  8.296 .000 
 التخطيط

اإلستراتيجي 
 للمنظمة

.261 .082 .307 3.195 .002 
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b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
o ة إحصائية للتخطيط اإلستراتيجي التحقق من صحة الفرضية الرئيسية: هنالك أثر ذو دالل

 لوزارة التعليم العالي في أدائها.

قيمة معامل االرتباط بيرسون بين محور التخطيط اإلستراتيجي (: 39)رقم الجدول 
 للمنظمة ومحور أداء المنظمة.

Correlations 

التخطيط  
 اإلستراتيجي

أداء 
 المنظمة

التخطيط 
 اإلستراتيجي

Pearson 
Correlation 1 

*739.
* 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 

N 100 100 

 أداء المنظمة

Pearson 
Correlation 

**.739 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000  

N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 
بين المحورين الرئيسين المستقل )التخطيط  Pearsonبلغت قيمة معامل االرتباط 

وهي قيمة تدل على وجود ارتباط  6.235والتابع )أداء المنظمة(  6.362اإلستراتيجي( 

طردي عالي الشدة بين المحورين المذكورين، وبالطبع فقد كان لهذا المعامل معنوية 

 .6.68إحصائية جوهرية عند مستوى داللة 
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بسيط الذي يدرس ( عرضًا لقيمة معامل التحديد لنموذج االنحدار ال46ويقدم الجدول رقم )

فقط وبالتالي فإن التخطيط  6.840أثر التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها وقد بلغت 

 من التغيرات التي قد تطرأ على أداء المنظمة. %84.0اإلستراتيجي للمنظمة يفسر إجمااًل 

قيمة معامل االنحدار والتحديد لنموذج االنحدار البسيط الذي (: 11)رقم الجدول 
 س أثر التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها "الفرضية الرئيسية".يدر 

Model Summary 

Mo
del R 

R 
Squar

e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 a.739 .546 .541 .42491 
a. Predictors: (Constant)، التخطيط اإلستراتيجي 

من الناحية اإلحصائية عند مستوى داللة  ( جوهرية هذا النموذج46ويبين الجدول رقم )

وهذا يدل على وجود أثر جوهري للتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة في أدائها عندما يتم  6.68

 الحديث عن وزارة التعليم العالي السورية.

 المعنوية اإلحصائية لنموذج االنحدار البسيط الذي يختبر الفرضية (: 10)رقم الجدول 
 

 الرئيسية للدراسة.
bANOVA 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regres
sion 

21.274 1 21.274 117.8
33 

a.000 

Residua 17.693 98 .181   
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l 
Total 38.968 99    

a. Predictors: (Constant)، التخطيط اإلستراتيجي 
b. Dependent Variable: أداء المنظمة 

ثوابت معادلة نموذج االنحدار البسيط التي تختبر الفرضية  ( قيم46ويبين الجدول رقم )

الرئيسية للدراسة ويمكن االستنتاج بأن كل تغير مقداره درجة واحدة في اإلجابة على محور 

التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة سيقود لتغير جوهري مماثل في االتجاه في اإلجابة على 

لم ليكرت الخماسي الدرجات(. ويمكن درجة )على س 6.546محور أداء المنظمة قدره 

 صياغة معادلة االنحدار البسيط الخاصة باختبار الفرضية الرئيسية للدراسة كما يلي:

  التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة. ×( 1.915+ ) 1.122أداء المنظمة =  

 ثوابت ومعنوية معادلة نموذج االنحدار البسيط الذي يختبر (: 15)رقم الجدول 
 

 الرئيسية للدراسة.الفرضية 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) .055 .291  .189 .851 
التخطيط 
 اإلستراتيجي

.942 .087 .739 10.85
5 

.000 

b. Dependent Variable: أداء المنظمة 
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 ( تلخيصًا لنتائج اختبار فرضيات الدراسة:43رقم ) ويقدم الجدول
 ملخص لنتائج اختبار فرضيات الدراسة.(: 13)رقم الجدول 

 الداللة النتيجة الفرضية الفرعية الفرضية الرئيسية

هنالك أثر ذو داللة 
إحصائية للتخطيط 

اإلستراتيجي لوزارة التعليم 
 العالي في أدائها.

)نتيجة اختبار الفرضية 
يسية: يوجد أثر الرئ

 طردي عالي الشدة(

هنالك تأثير ذو داللة معنوية 
للرؤية اإلستراتيجية لوزارة 

على  التعليم العالي كمنظمة
 أدائها.

 قبول
يوجد تأثير طردي 
 متوسط الشدة.

هنالك تأثير ذو داللة معنوية 
لرسالة وزارة التعليم العالي 

 أدائها.على  كمنظمة
يوجد تأثير طردي  *قبول

 وسط الشدة.مت

هنالك تأثير ذو داللة 
لألهداف معنوية 

اإلستراتيجية لوزارة التعليم 
على  العالي كمنظمة
 أدائها.

 قبول
يوجد تأثير طردي 

 عالي الشدة.

هنالك تأثير ذو داللة 
لنظام التخطيط معنوية 

اإلستراتيجي لوزارة التعليم 
على  العالي كمنظمة
 أدائها.

 قبول
يوجد تأثير طردي 

 وسط الشدة.مت

يقصد بالقبول قبول الفرضية البديلة )وجود اختالف جوهري( أما الرفض فيقصد به  *
 الموافقة على فرضية العدم )عدم وجود اختالف جوهري(.
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 : لنتائج والتوصيات والدراسات المستقبليةاالمبحث الخامس : 

 

 :النتائج 
أدائها، حيث تبين أن على وزارة التعليم العالي للرؤية اإلستراتيجية لتأثير ذو داللة معنوية  يوجد .6

من التغيرات التي يمكن أن تحدث في أداء وزارة  %65.4الرؤية اإلستراتيجية تفسر حوالي 

 التعليم العالي.

أدائها، حيث تبين على للرسالة اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي تأثير ذو داللة معنوية  يوجد .6

من التغيرات التي يمكن أن تحدث في أداء وزارة  %65.8تفسر حوالي  أن الرسالة اإلستراتيجية

 التعليم العالي.

أدائها، حيث تبين على لألهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي تأثير ذو داللة معنوية  يوجد .3

من التغيرات التي يمكن أن تحدث في أداء  %86.0أن األهداف اإلستراتيجية تفسر حوالي 

 تعليم العالي.وزارة ال

أدائها، حيث على لنظام التخطيط اإلستراتيجي لوزارة التعليم العالي تأثير ذو داللة معنوية  يوجد .4

من التغيرات التي يمكن أن تحدث في  %5.4تبين أن نظام التخطيط اإلستراتيجي يفسر حوالي 

 أداء وزارة التعليم العالي.

ريًا مؤثرًا في أداء وزارة التعليم العالي، حيث تبين يلعب التخطيط اإلستراتيجي إجمااًل دورًا جوه .8

من التغيرات التي تطرأ في أداء وزارة  %84.0أن كافة محاور التخطيط اإلستراتيجي تفسر 

 التعليم العالي.
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تلعب األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي الدور األكثر تأثيرًا في أداء الوزارة مقارنُة ببقية  .0

األخرى، ومن ثم يأتي دور كل من رسالة التخطيط اإلستراتيجي، الرؤية اإلستراتيجية  المتغيرات

 للوزارة ونظام التخطيط اإلستراتيجي على الترتيب في تأثيرهم في أداء الوزارة.

   

 التوصيات: 

يوصي الباحث بضرورة قيام وزارة التعليم العالي بإجراء عمليات التخطيط اإلستراتيجي بكافة  .6

 ا باعتبار أنها تؤثر بشكل إيجابي في أداء الوزارة.عناصره

يوصي الباحث بإعطاء األهداف اإلستراتيجية لوزارة التعليم العالي األهمية األكبر في عملية  .6

التخطيط اإلستراتيجي طالما أن لها التأثير األكبر في أداء الوزارة، ومن ثم التركيز على كل من 

 تها اإلستراتيجية، وأخيرًا نظام التخطيط اإلستراتيجي فيها.رسالة الوزارة اإلستراتيجية، رؤي

يوصي الباحث بضرورة العمل على تعزيز دور نظام التخطيط اإلستراتيجي في التأثير على  .3

أداء وزارة التعليم العالي، فقد تبين أن نظام التخطيط اإلستراتيجي ذو التأثير األقل في أداء 

 الوزارة.

 

 :الدراسات المستقبلية 

محاور وذلك من خالل أخذ  في األداءوأثره التخطيط اإلستراتيجي القيام بدراسات مستقبلية حول  .6

 .أخرى للتخطيط اإلستراتيجي غير المحاور األربعة السابقة
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وزارات أخرى كقطاعات في  في األداءوأثره التخطيط اإلستراتيجي القيام بدراسات مستقبلية حول  .6

 ابهة.حكومية، أو في هيئات خاصة مش

االستفادة من نتائج الدراسة الحالية، والعمل على إجراء دراسات مقارنة مستقبلية، والعمل على  .3

 إجراء نفس الدراسة وذلك لمراحل زمنية متعددة.
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 : قائمة المصادر والمراجع

 (. 6662الحريري ، رافدة  ، التخطيط االسترتيجي في المنظومة المدرسية )  -

 ( . 6666محمد عبد الخالق ، التخطيط المدرسي االستراتيجي ) مدبولي ،  -

 ( . 6554)  االدارة االستراتيجية،  عايدة سيد،  خطاب -

 بريدي ، مارجريت وجالتر ، رون وليفاسيس ، روزا ، اإلدارة التعليمية ، االستراتيجية ، -

 ( . 6660الجودة ، الموارد ) بهاء شاهين ، مترجم ( ) 

 ( .6665ف تخطط وتنفذ استراتيجية ) ماكجرو هيل ، كي -

إدريس ، وائل محمد صبحي . الغالبي ، طاهر محسن منصور ، سلسلة إدارة األداء  -

 ( . 6665المنظور االستراتيجي لبطاقة األداء المتوازن ) –االستراتيجي 

 ( . 6666ة االستراتيجية ) ار ، جمال الدين ، اإلدالمرسي  -

ستراتيجي في مؤسسات التعليم العام ، مجلة العلوم االقتصادية القطامين ، أحمد ، التخطيط اال -

 . ( 6666كانون أول ،  واإلدارية ) المجلد الثامن عشر ، العدد الثاني ،

- https://ar.wikipedia.org 
- http://www.mdcegypt.com 
- Thomas L.Wheelen ( Basic conepts of Strategic Managemnt) Strategic 

Managemnt & Business Policy 12th Edition , Prentice Hall ,2009 . 
- http://mohe.gov.sy/mohe/index.php 

 

 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.mdcegypt.com/
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 المالحق

 :االستبيان –الملحق األول 
 السادة الكرام:

 التخطيط االستراتيجي بدورالمرفق أدناه بما يتعلق أرجو من حضرتكم القيام بتعبئة االستبيان 
، علمًا أن إجابتكم ستبقى سرية وزارة التعليم العالي حالة دراسة – المنظماتتحسين أداء  في

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
 الجزء األول: المتغيرات الديموغرافية.

 الجزء الثاني: العبارات الخاصة بمتغيرات الدراسة.
 
 
 
 
 

 الجنس
 أنثى ذكر

 العمر
 38 – 68بين  سنة 68أقل من 

 سنة
 48 – 38من 

 سنة
 سنة 48أكبر من 

 المؤهل العلمي
دراسات عليا أو  معهد أو جامعة ثانوية أقل من ثانوية

 دكتوراه
 الدخل

أقل من 
 ل.س 46666

 46666بين 
– 56666 

 ل.س

 – 56666بين 
 ل.س 666666

أكتر من 
 ل.س 666666

 عدد سنوات العمل في الوزارة
 8 – 6بين  أقل من سنة

 سنوات
 66 – 8ن بي

 سنوات
 66أكثر من 
 سنوات
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 العبارة الرقم
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

المتغير المستقل: التخطيط  
 االستراتيجي

     
      المنظمة رسالة أوال  
 تمثل رسالة لوزارة التعليم العالي 6

 لھا. الكبرى غايةال
     

وزارة التعليم  أعضاء جميع يشارك 6
 الرسالة. صياغة في العالي

     

 على وزارة التعليم العالي تعمل 3
 وضعت. التي الرسالة تحقيق

     

 وزارة التعليم العالي في تساھم 4
 المنظمة. وجود تحقيق

     
      المنظمة رؤية ثانيا  
 تصور يلوزارة التعليم العال 8

 بالمستقبل. عليه ستكون لما مستقبلي
     

0 
 رؤية وزارة التعليم العالي بناء يتم

 أسس منھجية قابلة على بناء  
 للتحقيق.

     

 تحقيقب وزارة التعليم العالي تقوم 2
 .سابقا   بوضعھا قامت التي رؤيتھا

     

 وزارة التعليم العالي على تعمل 5
 .لرؤيتھا دائم بشكل الترويج

     
      اإلستراتيجية األهداف ثالثا  
 وزارة التعليم العالي تصورلدى  5

 .ستحققھا التي للنتائج عام
     

66 
 بناء   اإلستراتيجية األھداف توضع
 صياغته في رسالة تم ما على

 .ورؤيتھا المنظمة
     

66 
 تحقيق اإلستراتيجية األھداف تضمن

 إلى جانب الفردية المصلحة
 .العامة ةالمصلح

     

66 
 بناء   اإلستراتيجية األھداف تقييم يتم

 ھذه تم وضع التي النتائج على
 .أساسھا على األھداف
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      اإلستراتيجي التخطيط نظام رابعا  

63 
 بوضع وزارة التعليم العالي تقوم

 تنتمي التي التنافسية للبيئة تصور
 لھا.

     

 روفالظ االعتبار بعين األخذ يتم 64
 والداخلية. المحيطة

     

68 
 نھائية وتقييم رصد عملية تتم

 الضامنة لنجاح واألنشطة للبرامج
 .النظام ھذا

     

62 
 ھدف يمثل لوزارة التعليم العالي

رؤيتھا  مع المنظمة رسالة ترابط
 .اإلستراتيجية واألھداف

     

 والرؤية األھداف صياغة إعادة تتم 65
 .لذلك حاجة الككان ھن إذا والرسالة

     
 
 

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

      المتغير التابع: أداء المنظمات 
 تحقق وزارة التعليم العالي  6

 .اكبر بكفاءة أھدافھا
     

 تقوم وزارة التعليم العالي  6
باستثمار أفضل الموارد المتاحة 

 لھا.

     

 وزارة التعليم العالي تقوم  3
 بتعظيم عوائدھا.

     

 طرق وزارة التعليم العالي  لدى 4
 على للحصول فاعلية أكثر

 أھمية. أكثر معلومات

     

يتزايد عدد الطالب الذي  8
يتعاملون مع وزارة التعليم 

 . العالي 

     

وزارة التعليم  حصة تتزايد 0
 لحصة نسبة السوق في العالي 

 .لتعليميةالمؤسسات ا

     

     تمتلك وزارة التعليم العالي  2
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صورة إيجابية في ذھن 
 عمالئھا.

تتحسن سمعة وزارة التعليم  5
 العالي في أذھان عمالئھا.

     

وزارة التعليم العالي  تحصل 5
كفاءة  ذات بشرية موارد على

 .كبيرة

     

وزارة التعليم العالي  تحصل 66
ة كفاء ذات تكنولوجيا على

 .كبيرة

     

 

الملحق الثاني:  جداول التوزيعات التكرارية إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات 
 االستبيان:

 

 لوزارة التعليم العالي رسالة تمثل الغاية الكبرى لها.
 

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

2 2.0 2.0 2.0 

 14.0 12.0 12.0 12 فقغير موا

 31.0 17.0 17.0 17 محايد

 75.0 44.0 44.0 44 موافق

موافق 
 بشدة

25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 يشارك جميع أعضاء وزارة التعليم العالي في صياغة الرسالة.
 
 

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
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Vali
d 

وافق غير م
 بشدة

21 21.0 21.0 21.0 

 55.0 34.0 34.0 34 غير موافق

 66.0 11.0 11.0 11 محايد

 94.0 28.0 28.0 28 موافق

موافق 
 بشدة

6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيق الرسالة التي وضعت.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

4 4.0 4.0 4.0 

 13.0 9.0 9.0 9 غير موافق

 27.0 14.0 14.0 14 محايد

 80.0 53.0 53.0 53 موافق

موافق 
 بشدة

20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تساهم وزارة التعليم العالي في تحقيق وجود المنظمة.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

8 8.0 8.0 8.0 

 30.0 22.0 22.0 22 غير موافق

 61.0 31.0 31.0 31 محايد

 88.0 27.0 27.0 27 موافق
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موافق 
 بشدة

12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 ا ستكون عليه بالمستقبل.لوزارة التعليم العالي تصور مستقبلي لم

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

16 16.0 16.0 16.0 

 45.0 29.0 29.0 29 غير موافق

 65.0 20.0 20.0 20 محايد

 93.0 28.0 28.0 28 موافق

موافق 
 بشدة

7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

يتم بناء رؤية وزارة التعليم العالي بناًء على أسس منهجية قابلة 
 للتحقيق.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

1 1.0 1.0 1.0 

 23.0 22.0 22.0 22 غير موافق

 64.0 41.0 41.0 41 محايد

 90.0 26.0 26.0 26 موافق

موافق 
 بشدة

10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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 تقوم وزارة التعليم العالي بتحقيق رؤيتها التي قامت بوضعها سابقاً.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

5 5.0 5.0 5.0 

 33.0 28.0 28.0 28 غير موافق

 67.0 34.0 34.0 34 محايد

 96.0 29.0 29.0 29 موافق

موافق 
 بشدة

4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تعمل وزارة التعليم العالي على الترويج بشكل دائم لرؤيتها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

1 1.0 1.0 1.0 

 15.0 14.0 14.0 14 غير موافق

 35.0 20.0 20.0 20 محايد

 66.0 31.0 31.0 31 موافق

موافق 
 بشدة

34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 لدى وزارة التعليم العالي تصور عام للنتائج التي ستحققها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 3.0 



 75 

 18.0 15.0 15.0 15 غير موافق

 40.0 22.0 22.0 22 محايد

 83.0 43.0 43.0 43 موافق

موافق 
 بشدة

17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

توضع األهداف اإلستراتيجية بناًء على ما تم صياغته في رسالة 
 المنظمة ورؤيتها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

2 2.0 2.0 2.0 

 14.0 12.0 12.0 12 غير موافق

 44.0 30.0 30.0 30 محايد

 90.0 46.0 46.0 46 موافق

موافق 
 بشدة

10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

تضمن األهداف اإلستراتيجية تحقيق المصلحة الفردية إلى جانب 
 صلحة العامة.الم

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

6 6.0 6.0 6.0 

 31.0 25.0 25.0 25 غير موافق

 64.0 33.0 33.0 33 محايد

 97.0 33.0 33.0 33 موافق
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موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

اف اإلستراتيجية بناًء على النتائج التي تم وضع هذه يتم تقييم األهد
 األهداف على أساسها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

1 1.0 1.0 1.0 

 15.0 14.0 14.0 14 غير موافق

 43.0 28.0 28.0 28 محايد

 82.0 39.0 39.0 39 موافق

موافق 
 بشدة

18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

تقوم وزارة التعليم العالي بوضع تصور للبيئة التنافسية التي تنتمي 
 لها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

22 22.0 22.0 22.0 

 62.0 40.0 40.0 40 غير موافق

 80.0 18.0 18.0 18 محايد

 93.0 13.0 13.0 13 موافق

موافق 
 بشدة

7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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 يتم األخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة والداخلية.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

11 11.0 11.0 11.0 

 29.0 18.0 18.0 18 غير موافق

 52.0 23.0 23.0 23 محايد

 80.0 28.0 28.0 28 موافق

موافق 
 بشدة

20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

تتم عملية رصد وتقييم نهائية للبرامج واألنشطة الضامنة لنجاح هذا 
 النظام.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

افق غير مو
 بشدة

7 7.0 7.0 7.0 

 24.0 17.0 17.0 17 غير موافق

 56.0 32.0 32.0 32 محايد

 86.0 30.0 30.0 30 موافق

موافق 
 بشدة

14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

لوزارة التعليم العالي هدف يمثل ترابط رسالة المنظمة مع رؤيتها 
 واألهداف اإلستراتيجية.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
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Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 3.0 

 12.0 9.0 9.0 9 غير موافق

 27.0 15.0 15.0 15 محايد

 73.0 46.0 46.0 46 موافق

موافق 
 بشدة

27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

لرسالة إذا كان هنالك حاجة تتم إعادة صياغة األهداف والرؤية وا
 لذلك.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 3.0 

 12.0 9.0 9.0 9 غير موافق

 28.0 16.0 16.0 16 محايد

 73.0 45.0 45.0 45 موافق

موافق 
 بشدة

27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تحقق وزارة التعليم العالي أهدافها بكفاءة اكبر.

 Freque
ncy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

11 11.0 11.0 11.0 

 39.0 28.0 28.0 28 غير موافق

 63.0 24.0 24.0 24 محايد
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 90.0 27.0 27.0 27 موافق

موافق 
 بشدة

10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تقوم وزارة التعليم العالي باستثمار أفضل الموارد المتاحة لها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

22 22.0 22.0 22.0 

 66.0 44.0 44.0 44 غير موافق

 86.0 20.0 20.0 20 محايد

 99.0 13.0 13.0 13 موافق

موافق 
 بشدة

1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تقوم وزارة التعليم العالي  بتعظيم عوائدها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

16 16.0 16.0 16.0 

 49.0 33.0 33.0 33 غير موافق

 70.0 21.0 21.0 21 محايد

 97.0 27.0 27.0 27 موافق

موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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لدى وزارة التعليم العالي طرق أكثر فاعلية للحصول على معلومات 
 أكثر أهمية.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

8 8.0 8.0 8.0 

 23.0 15.0 15.0 15 فقغير موا

 35.0 12.0 12.0 12 محايد

 77.0 42.0 42.0 42 موافق

موافق 
 بشدة

23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 يتزايد عدد الطالب الذي يتعاملون مع وزارة التعليم العالي.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

افق غير مو
 بشدة

5 5.0 5.0 5.0 

 20.0 15.0 15.0 15 غير موافق

 39.0 19.0 19.0 19 محايد

 77.0 38.0 38.0 38 موافق

موافق 
 بشدة

23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

تتزايد حصة وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها  في 
 ة.السوق نسبة لحصة المؤسسات التعليمي

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
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Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

4 4.0 4.0 4.0 

 22.0 18.0 18.0 18 غير موافق

 33.0 11.0 11.0 11 محايد

 68.0 35.0 35.0 35 موافق

موافق 
 بشدة

32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 عالي صورة إيجابية في ذهن عمالئها.تمتلك وزارة التعليم ال

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

6 6.0 6.0 6.0 

 35.0 29.0 29.0 29 غير موافق

 66.0 31.0 31.0 31 محايد

 91.0 25.0 25.0 25 موافق

موافق 
 بشدة

9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تتحسن سمعة وزارة التعليم العالي في أذهان عمالئها.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

10 10.0 10.0 10.0 

 32.0 22.0 22.0 22 غير موافق

 61.0 29.0 29.0 29 محايد

 89.0 28.0 28.0 28 موافق
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موافق 
 بشدة

11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تحصل وزارة التعليم العالي على موارد بشرية ذات كفاءة كبيرة.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

5 5.0 5.0 5.0 

 15.0 10.0 10.0 10 غير موافق

 39.0 24.0 24.0 24 محايد

 78.0 39.0 39.0 39 موافق

موافق 
 بشدة

22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تحصل وزارة التعليم العالي على تكنولوجيا ذات كفاءة كبيرة.

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

غير موافق 
 بشدة

3 3.0 3.0 3.0 

 22.0 19.0 19.0 19 غير موافق

 54.0 32.0 32.0 32 محايد

 90.0 36.0 36.0 36 موافق

موافق 
 بشدة

10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Abstract: 

  

   This study focuses on the role of strategic planning in 

improving the performance of organizations, taking the Ministry 

of Higher Education in the Syrian Arab Republic as a model to 

develop the higher education sector and plan future educational 

policies in Syria in order to ensure the goals of the state, achieve 

comprehensive development and seek to make Syria capable of 

competing at the regional and international level. The need to 

adopt strategic planning by the ministry has become more 

urgent in light of the many changes and challenges taking place 

in the external environment of the Ministry. If these changes are 

not adjusted and controled, the ministry will witness a 

significant decline and failure in performance. This kind of 

failure and decline will be reflected on the ministry's 

performance and its ability to compete especially in light of the 

opportunities and threats it faces. 

  


