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اعتمادا على التحليل  الرؤيا االستراتيجية للمنظمة التعليمية

 االستراتيجي

 دراسة تحليلية على كليات ومعاهد هيئة التعليم التقني / محافظة بغداد

 دنيا طالب كاظم
Dunea_taleb@alyahoo.com 

 ًمعهد االدارة التقن

 

 
 :المستخلص

 ومتغٌراته الداخلة فً تحدٌد الرؤٌا  (swot)توضح الدراسة عالقة المتغٌر 

 ألبعاد، اذ تضمن الجزء االول من الدراسة تأطٌراً نظرٌاً االستراتٌجٌة للمنظمة التعلٌمٌة

الدراسة ومتغٌراتها ومهمة الدراسة واالطار التحلٌلً لفرضٌاتها، معتمدة على فرضٌتٌن 

 الدراسة. ألبعادخصصت 

 والرؤٌا  (swot)توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن التحلٌل  .1

 .االستراتٌجٌة للمنظمة التعلٌمٌة

هناك عالقة تأثٌر ذات داللة معنوٌة بٌن والرؤٌا االستراتٌجٌة والتحلٌل  .2

swot)للمنظمة التعلٌمٌة  ). 

وقد استخدم المنهج الوصفً للتحلٌل معتمدة على االسالٌب واالدوات 

االحصائٌة من اهمها استمارة االستبٌان واستخراج معامل االرتباط واالنحدار ودرجة 

 .ة اضافة الى جدول الحالة والنسبٌالصدق والثبات والمعول

واختتمت هذه الدراسة بجملة من التوصٌات واالستنتاجات  التً تساهم فً 

توضٌح العالقات بٌن ابعاد الدراسة ومتغٌراتها، فضالً عن وضع وسائل والٌات ٌمكن 

 تطبٌقها على الواقع المٌدانً لكلٌات ومعاهد هٌئة التعلٌم التقنً. 

 التحليل االستراتيجي, الرؤية االستراتيجية, المنظمة التعليمية.الكلمات الرئيسية: 
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 المقدمة

تسعى االدارة االستراتٌجٌة الى تحقٌق االهداف التً ترتبط  بصفة جوهرٌة 
االستراتٌجٌة للمنظمة ككل والمنظمة  الرؤٌةوكذلك   swotبعملٌة التحلٌل االستراتٌجً 

ات االعمال االستراتٌجٌة ومستوى التعلٌمٌة على وجه الخصوص على مستوى وحد
المجاالت الوظٌفٌة الرئٌسٌة  فً المنظمة وعلٌه فإن الغاٌات الموجودة فً عملٌة االدارة 

 االستراتٌجٌة هً :
 .االستراتٌجٌة للمنظمة الرؤٌةصٌاغة  .1
تحلٌل الفرص والتهدٌدات والقٌود فً البٌئة الخارجٌة وتحلٌل اماكن القوة  .2

 .بٌئتها الداخلٌة والضعف فً المنظمة او
 .اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة للمنظمة .3
 .تقوٌم االداء الكلً .4

واهتماماتها وعملٌاتها طورت  االستراتٌجٌةلذلك فإن المستجدات الفكرٌة لإلدارة 
العلٌا فً المنظمات ، الستٌعاب مشكالت  اإلداراتووظائف أبعادا جدٌدة فً توجهات 

وفرص نجاحها ، واستثمار االتجاهات  بٌئة المنظماتالتغٌٌر المنظورة والمتوقعة فً 
االٌجابٌة وفرص نجاحها ومن ثم فهً تفسر رؤٌة ودور القٌادات المسؤولة عن تلك 

لى العملٌات اإلدارة وعملٌاتها مقارنة بالدور القٌادي غٌر االستراتٌجً الذي ٌنصب ع
 .الٌومٌة ومستلزماتها

 لإلدارةالجزئٌات فً الهٌكل المعرفً  إحدىوبناءا على ذلك ، تناولت الدراسة 
 إذا كان ٌقود إلى نجاح المنظمة  إلى  swot، وتحددت بدراسة التحلٌل  االستراتٌجٌة

صائبة ألنه اعتمد على معطٌات التحلٌل قرارات الٌبقً  أنٌستطٌع صاحب القرار 
sowt   والتعلٌل فً مستقبلٌة تستطٌع أن تجابه التغٌرات السرٌعة  استراتٌجٌةوبناء رؤٌة

حاالت عدم التأكد والقدرة على محاكاة المتغٌرات الحاسمة فً البٌئة التنافسٌة ، ومن هذا 
المنطلق ابتنى البحث محاوره على هذه التصورات فقد اختٌرت للدراسة عٌنة من 
القٌادات األكادٌمٌة فً كلٌات ومعاهد هٌئة التعلٌم التقنً فً بغداد ، وقد اعد لهذا 

ومواقفها تجاه العالقة  اس معنوي ٌفصح عن تحدٌد أراء القٌادات األكادٌمٌةالغرض مقٌ
، وحددت مشكلة البحث فً مجموعة االستراتٌجٌة الرؤٌةو  sowt واألثر بٌن التحلٌل 

 .تها وبلورة اإلطار المنهجً للبحثمن إشارات سعٌا إلجاب
          فقد تم تقسٌم الدراسة إلى خمسة مباحث حٌث إن المبحث األول منهجٌة البحث 

. بٌنما عرض المبحث الثانً التحلٌل (مشكلة البحث، فرضٌاتها، أهمٌته، أدواته)
. أما المبحث الثالث فهو (بداٌاته، أهمٌته، وأدواته التحلٌلٌة، مفهومه) sowt االستراتٌجً

 ، بداٌاتها، أهمٌتها،االستراتٌجٌةبالمفهوم للرؤٌا الذي اهتم ) االستراتٌجٌة الرؤٌة
أما المبحث  (االستراتٌجٌة الرؤٌةب sowtوعالقة التحلٌل  االستراتٌجٌة الرؤٌةومتطلبات 

تنتاجات والتوصٌات فهو الجانب العملً والتطبٌقً. والمبحث الخامس هً االس الرابع
 .الخاصة بالبحث

 



 

 2414/  34العدد   دنيا طالب كاظم اعتمادا على التحليل االستراتيجي الرؤيا االستراتيجية للمنظمة التعليمية
 

   ISSN (1681-6870)                                  119                       مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 الدراسةمنهجية : األولالمبحث 

وقد وضحت االتً : مشكلة الدراسة ، اهمٌة الدراسة ، اهداف الدراسة ، عرض 
المتغٌرات للدراسة ، اسالٌب جمع البٌانات ، عٌنة الدراسة ، مواصفات الدراسة ، حدود 

 .ة المستخدمة فً التحلٌل االحصائًالدراسة، والوسائل االحصائٌ
 

 مشكلة الدراسة : 1.1

تواجه المنظمات التعلٌمٌة فً العراق وهٌئة التعلٌم التقنً على وجه الخصوص العدٌد 
من التغٌرات السرٌعة التً تفرز عنها العدٌد من التحدٌات التً تجعل استمرارها بدون 
رؤٌا استراتٌجٌة غاٌة فً الصعوبة ، اذ البد من اجراء تحلٌل لبٌئتها الداخلٌة والخارجٌة 

الموضوعة ونستعمل لهذا  الرؤٌةٌتها المستقبلٌة وتحقٌق اهدافها وفق من اجل تحقٌق رؤ
المنظمة التعلٌمٌة الداخلٌة والخارجٌة حٌث تعد  بٌئةالغرض ادوات متعددة لتحلٌل 

ت واستخدام الموارد الداخلٌة هدٌدااالستراتٌجٌة هو دالة لحسن تحلٌل الفرص والت الرؤٌة
وانطالقاً مما تقدم  .مع المؤسسات التعلٌمٌة االخرى نًالتً تتمٌز بها هٌئة التعلٌم التق

 :ٌمكن استشراق واقع هٌئة التعلٌم التقنً من خالل اثارة التساؤالت التالٌة
 

 هٌئة التعلٌم التقنً منهجاً علمٌاً فً عملٌات التحلٌل ًهل تعتمد القٌادات العلٌا ف .1
 والخارجٌة. للبٌئة الداخلٌة

عاهد وكلٌات استراتٌجٌة التعلٌم التقنً فً م ما هً نقاط التمكن والضعف فً .2
 .هٌئة التعلٌم التقنً

  الرؤٌةفً صٌاغة  [swot ]هل هناك عالقة ارتباط وتأثٌر لتحلٌل   .3

 االستراتٌجٌة العلٌا.
 [swot ]هل هناك عالقات لمعاهد وكلٌات هٌئة التعلٌم التقنً بٌن التحلٌل  .4

 .علٌم التقنًالت االستراتٌجٌة لهٌئة الرؤٌةو
 

 اهمية الدراسة : 1.2

فً المؤسسات  االستراتٌجٌة الرؤٌةواثرها على  [swot]توضح الدراسة عملٌة تحلٌل 

هٌئة التعلٌم التقنً فً محافظة بغداد ، لذا فأهمٌة التعلٌمٌة وخاصة كلٌات ومعاهد 
 الدراسة تقع فً محورٌن اساسٌٌن هما :

 م التقنً بأهمٌةهٌئة التعلٌتوجٌه اهتمام عمداء ورؤساء اقسام كلٌات ومعاهد  .1
لنقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات التً خالل استعراض التحلٌل من 

 .االستراتٌجٌة الرؤٌة على تواجه العملٌة التعلٌمٌة وآثارها 
 فً كلٌات ومعاهد هٌئة ةاالستراتٌجٌ الرؤٌةتشخٌص حقٌقة التحلٌل  البٌئً و .2

لكً نستطٌع التكٌف والبقاء فً ظل معطٌات . وتطوٌرها مستقبال ً التعلٌم التقنً
تحلٌل  وتأثٌر، لذا من الضرورة فهم لمؤسسات التعلٌمٌةا البٌئة التً تشهدها
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swot  [نقاط القوة والضعف والتهدٌدات والفرص] الرؤٌةوعالقته ب 

 .االستراتٌجٌة
 

 اهداف الدراسة :  1.3

 :لتالٌةٌمكن تحدٌد اهداف  الدراسة بالنقاط ا
وتأثٌره على  [swot ]تحلٌل   المستخدمة فً المؤشرات والمقاٌٌستحدٌد  .1

 .فً هٌئة التعلٌم التقنً االستراتٌجٌة الرؤٌة
االستراتٌجٌة  ةالرؤٌ الوقوف على اهم التغٌرات البٌئٌة التً لها تأثٌر على .2

المعتمدة للمنظمة التعلٌمٌة والتً من خاللها ٌتم رسم الخطط واالستراتٌجٌات 
اق ومجابهة التحدٌات التغٌر السرٌع لواقع التعلٌم العالً فً العرظل هذا فً 

 .وبناء الفرص
دراسة الحالة التً من خاللها التعرف على اكثر المتغٌرات المستقلة تأثٌرا على  .3

 .االستراتٌجٌةالرؤٌة 
 

 متغيرات الدراسة :  1.4

   ومتغٌراته الداخلة  هً : :المتغير المستقلاوال: 
 
 .والتمكننقاط القوة  .1

 امتالك ثقافة. 
 البحوث والتطوٌر. 
 استخدام التقنٌات الحدٌثة. 

 
 نقاط الضعف.  .2

 قلة الراجح. 
 قلة المهارات. 
 قلة التوظٌف. 

 

 الفرص.  .3

 زٌادة االقسام. 
 مشارٌع تعلٌمٌة. 
 التطورات التعلٌمٌة. 

 

  تهديداتال .4

 توفٌر االساتذة. 
 االنظمة والقوانٌن. 
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 توفٌر المستلزمات. 
 

 االستراتٌجٌة ومتغٌراته الداخلٌة هً  الرؤٌةهو  :المتغير التابع: ثانيا
 
 .التوجه لمستقبلي .1

 ًاالتجاه المستقبل. 
  باألنشطةتحقٌق مستوٌات عالٌة. 
 تحقٌق تكامل االهداف. 

 

 القدرات.  .2

 تطبٌق النشاطات. 
 المرونة فً ترجمة المشاكل. 
 تحوٌل تصوراتها. 

 
 التفكير االبداعي.  .3

 توافق المناهج. 
 ترسٌخ القٌم. 
 دراسة االمكانٌات. 

 

 :اساليب جمع البيانات  1.5

الجانب النظري : اعتمد على مجموعة من الكتب العربٌة واالنجلٌزٌة اضافة  .1
 .وث واالنترنت والمقاالت المتوفرةالى الدراسات والبح

فقرة موزعة على المتغٌر  [21]الجانب العملً :  تم اعداد استمارة استبٌان من  .2
فً اعداد  [ 106: 2009 الجبوري،]وقد اعتمد   swotالمستقل هو التحلٌل 

فً اعداد فقرات [97: 2005محمود،]واعتمد فقرات االستمارة للمتغٌر المستقل 

م خماسً وتم توزٌعها على لسوباالستراتٌجٌة  الرؤٌةاالستمارة للمتغٌر التابع 
 .هٌئة التعلٌم التقنً ذو العالقة ات ومعاهدعمداء ورؤساء اقسام  كلٌ

 

 swot    التحليل االستراتيجي: المبحث الثاني

 : swotمفهوم التحليل   2.1

 ;هو عملٌة تحلٌل تهدف الى مقارنة القوة والضعف فً المنظمة بالفرص والتهدٌدات 
ٌقوم على اساس افتراضً وان قوة االستراتٌجٌة الفعالة هً التً   swotوان تحلٌل 

        تستطٌع ان تقدر ما ٌتعلق بالمنظمة من قوة وضعف وفرص وتهدٌدات 
[Wright, 1996: 77] . 
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اداة معٌنة لتحلٌل الوضع العام للمنظمة على اساس  بـأنه  swot وقد عرف تحلٌل

عناصر القوة والضعف والفرص والتهدٌدات وهذا المدخل ٌحاول اقامة موازنة بٌن 
عناصر القوة والضعف الداخلة للمنظمة والفرص والتهدٌدات الموجودة فً البٌئة 

اطار هذا  الخارجٌة والعمل على تمٌٌز جمٌع العوامل والمتغٌرات ذات العالقة فً
 Johnson لرأي اوفق  swotواٌضاً عرف تحلٌل  [105  :2002ٌاسٌن ، ]التصنٌف 

[2002: 80،Johnson] إن االستراتٌجٌٌن بحاجة ماسة الى معرفة طبٌعة التغٌرات ب

من المالئمة والتناسب لكً تتمكن المنظمة من تحقٌق نوع  الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة
اخلٌة وعوامل البٌئة الخارجٌة المؤثرة بالشكل الذي ٌمكن بٌن االنشطة والموارد الد

وكذلك عرف تحلٌل  .ً اداء اعمالها وفً تحقق اهدافهاالمنظمة من تحقق النجاح ف
swot عبارة عن اداة تخطٌط استراتٌجً لتقوٌم القوة والضعف والفرص  على انه

 .[21 :2002ٌاسٌن ، ] والتهدٌدات التً تواجه منظمات االعمال

 

 : swotاهمية المصفوفة   2.2

فً تحدٌد مدى العالقة بٌن االستراتٌجٌة الحالٌة   تكمن   swotان اهمٌة تحلٌل 

للمنظمة ونقاط قوتها وضعفها بالمتغٌرات التً تجري فً بٌئة اعمالها كما انه ٌفٌد ببٌان 
او الدافع االستراتٌجً الذي ٌجب على المنظمة استخدامه لكً تكتسب  ةاالستراتٌجٌنوع 

 .  Row] ،170 :1994 ]  مٌزة تنافسً
 ى اهمٌة المصفوفة حٌث انها :ال [2008:265،رشٌد  ]وقد اشار

تساعد فً تحدٌد عناصر القوة والضعف داخل المنظمات وتحدٌد الفرص  .1
 والتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة للمنظمة .

تساعد فً تحدٌد الموقع التنافسً الذي تمتلكه المنظمة بٌن المنظمات األخرى  .2
 المنافسة .

 تحدٌد البدٌل االستراتٌجً المناسب وفق المعادلة اآلتٌة : باإلمكان .3
SA= O/ [S-W] 

 حيث:
SA: ًٌمثل البدٌل االستراتٌج. 

O: الفرص الخارجٌة المتاحة. 
S: عناصر القوة الداخلٌة للمنظمة. 

W: عناصر الضعف للمنظمة. 

وبقدر تعلق االمر بتحدٌد نقاط القوة والضعف الداخلٌة والفرص والتهدٌدات البٌئٌة، 
وبالنسبة      Internal assessmentفإن االمر ٌتوقف على اجراء عملٌة التقٌٌم الداخلً

النسبة ب    External scanningص الخارجٌة  رلنقاط القوة والضعف وعملٌة الف

 .والتهدٌدات البٌئٌة للفرص
 
 



 

 2414/  34العدد   دنيا طالب كاظم اعتمادا على التحليل االستراتيجي الرؤيا االستراتيجية للمنظمة التعليمية
 

   ISSN (1681-6870)                                  123                       مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 : swotبداية التحليل   2.3

اطروحاته    Philip sielzniحٌث قدم  1951الى عام  swotتعود فكرة تحلٌل 

الخاصة بالمالئمة بٌن العوامل الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة وظروف البٌئة الخارجٌة ثم 
طور هذا الفكر الحقاً من قبل مجموعة اساتذة االدارة العامة من مدرسة هارفارد 

كً تصبح اداة ٌستند الٌها ال فً تحدٌد   learned and Andrewsوال سٌما    لألعمال
للمنظمة بل فً تحدٌد الفرص التً    Distinctive Competencies ةزالقدرات الممٌ

الموارد المناسبة تتعلق بعدم امتالك  ألسبابالمنظمة االستفادة منها  باستطاعةلٌس 
 .[ 21: 2009الجبوري،   ]واالستفادة منها 

 

 : swotادوات التحليل  2.4

ٌئة الخارجٌة والداخلٌة الى تحلٌل الب نقسمة الذي ٌبٌئالى تحلٌل ال swotٌحتاج تحلٌل 

 :وكما ٌلً
 

لغرض االستفادة القصوى من الفرص البٌئٌة التً  تحليل البيئة الداخلية : -اوال
حددتها المنظمة ،ٌجب على االدارة العلٌا ان تقٌم بشكل تفصٌلً امكانات المنظمات فً 

 .Johnson [Johnson  ,  2002: 4]فً حٌن ٌؤكد [ 148: 2004,الركابً ]المنافسة  

 ٌعةالثقافة ، طب ]ان العوامل التً ٌنبغً ان ٌوجه الٌها تحلٌل البٌئة الداخلٌة هً 
 وان تحلٌل البٌئة الداخلٌة ٌعتمد على العناصر [، واالهداف والتأثٌر الداخلًاالعمال

 :لتالٌةا
 
عناصر القوة: هً بعض العناصر المتوفرة فً المنظمة والتً تساهم بشكل  .1

اٌجابً فً العمل او هً الخصائص التً تعطً المنظمة امكانات جٌدة  تعزز 
وقد عرفت على انها مزاٌا اٌجابٌة   [155 : 2005الدوري، ]عناصر القوة 

الجادر ، ]تمتلكها المنظمة كً تسهم بشكل اٌجابً فً نجاحها ودفعها الى االمام 
2007:41]. 

عناصر الضعف: عجز المنظمة عن مجاراة منافسٌها بسبب ضعف قدرتها             .2
        الداخلٌة مما ٌؤدي الى عدم قدرتها على تحقٌق اهدافها االستراتٌجٌة 

وهً ضعف المنظمة عن مجاراة منافسٌها بسبب عدم  .[2007:40الجادر ، ]

المنظمات بصورة عامة ومنها الشركات  توفر القدرات  الداخلٌة لها ،وتمتلك
العمالقة او المتعددة الجنسٌة عناصـــر القــــــوة والضعف مع اختالف درجات 

ومع تباٌن تأثٌر القدرة فً  القوة والضعف اختالف تأثٌرها فً نتائج االعمال 
  [28 : 2009 ,الجبوري ]  تحمل عناصر الضعف

 
وهً جمٌع العوامل المحٌطة بالمنظمة والتً تؤثر بشكل  تحليل البيئة الخارجية : -ثانيا
وتعرف اٌضاً   . [47:، 2006 ,ابراهٌم ] القرار وغٌر مباشر فً عملٌات اتخاذ  مباشر
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تهدٌدات  ]على انها طبٌعة درجة المنافسة فً الصناعة ٌتوقف على خمسة عوامل هً : 
تهدٌدات منتجات او قوة مساومة المشترٌن،  مساومة المجهزٌن،، الداخلٌٌن الجدد
 .[ 72: 2002,ٌاسٌن  ] ، وجود منافس قوي ضمن المشاركٌن فً المنافسةخدمات بدٌلة

المباشرة وتشمل العوامل االقتصادٌة والعوامل  وهناك تحلٌل البٌئة الخارجٌة غٌر 
والعوامل والمتغٌرات  والمتغٌرات السٌاسٌة والقانونٌة والعوامل االجتماعٌة والثقافٌة،

 .]  [Wib Ray, 1990 : 3التكنولوجٌة
 

 االستراتيجية الرؤيةالمبحث الثالث : 

 االستراتيجية  الرؤيةمفهوم  3.1

بالوالء  والعاملٌن ومصدر شعور لإلدارة مستقبلً منظور بأنها الرؤٌة تعرف
الغرض االساسً الذي وجدت  اما الرسالة فهً.[2002:45,ٌاسٌن  ]المشترك  واالنتماء
 2002 ,ٌاسٌن ]وجودها واستمرارها  المنظمة او المهمة الجوهرٌة لها ومبرر من اجله

 الفكرة العامة المجردة ذات المضمون الفلسفً على انها  الرؤٌةكما تعرف  .[46:

المنظمة  اعمالها فهً ترشد المستقبلٌة هو التوجه المستقبلً ومسار الرؤٌةواٌضاً عرفت 
 :2008,الطرف ]تسعى القٌام به لكً تصبح فً مكانها الممٌز فً المستقبل   ا ــــــلم

االستراتٌجٌة هً المستقبل المرغوب الذي ترٌد المنظمة  الرؤٌةواٌضاً عرفت  .[19

                    الوصول الٌه ، فً حٌن التوجه المستقبلً ٌحدد كٌفٌة الوصول الى هذا المستقبل
االستراتٌجٌة  هً الخطوة االولى ألي عملٌة  الرؤٌة وعرفت   [ 2001:71,السألم  ]

تضع االسباب لبقاء المنظمة والحالة المثالٌة التً تهدف  الرؤٌةتخطٌط استراتٌجً وان 
معنى ٌتعدى الخدمات والمنتجات المستقبلٌة التً تقدمها  الرؤٌةالى تحقٌقها ، وهنا تحمل 

المنظمة كٌف تعمل المنظمة ككٌان واحد فً المستقبل، وماذا سوف تكون قٌمتها ومجال 
ك عرفت الرؤٌة االستراتٌجٌة بأنها وكذل .[19 :2008,الطرف  ]عملها الذي تعمل به

 ااستراتٌجٌمستقبلٌة وٌحقق ذلك مثاالً  تاستراتٌجٌااو مجموعة  ةالستراتٌجٌتصور 
واالنشطة  اتاالستراتٌجٌتصوراً عن توجه وغرض كامن فً  ٌهٌئللمنظمة ، فهو 

، لذا فعملٌة خلق الرؤٌة االستراتٌجٌة هً احدى مهام االدارة االستراتٌجٌة  ةاالستراتٌجٌ
 ةاالستراتٌجٌوضع القرارات و نظاماً مصمماً لمساعدة االدارة فً تقدٌر باعتبارها

بما تحتاجه تلك التصورات من قرارات ومن  ةاستراتٌجٌاضافة الى وضع تصورات 
زٌادة الكلف وٌهدد استمرارٌة المنظمة  كلف وموارد ولعل االخفاق فٌها سٌؤدي الى

[Thompson & Strickland , 2003 , 10]. 

 

 االستراتيجية  الرؤيةبدايات  3.2

فً عدة مواضع فً القرآن الكرٌم واٌضاً وردت فً بعض  الرؤٌةظهر موضوع 
على انها القدرة على تصور االشٌاء التً ال ٌمكن  [Webster ] القوامٌس ومنها قاموس

 .[19 :2008,الطرف  ]رؤٌتها اال من خالل التصور الذهنً واالدراك والمقارنة 
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عام هرت بصورة واضحة االستراتٌجٌة فً مٌدان االعمال وقد ظ الرؤٌةونطبق مفهوم 
 الرؤٌةو ٌة االستراتٌجٌة فً التخطٌطمواههدف الى   New man عندما اشار 1951

االستراتٌجٌة خطوة اولى  الرؤٌةوتعد  . [ 27 :2002 ,ٌاسٌن  ]للمشروع االقتصادي

رغوبة التً تسعى المنظمة الى الملالدارة االستراتٌجٌة وصورة عن الحالة المستقبلٌة 
 .[ 52 :2007 ,الجنابً]الحصول علٌها 

 

   االستراتيجية الرؤيةاهمية  3.3

 االستراتٌجٌة التهٌؤ للمستقبل وتحقق جملة من الفوائد وتتمثل باالتً : الرؤٌةتساعد 
 الذي ترغب المنظمة التحرك الٌه. تحدٌد االتجاه .1
 .[146 :2006 ,العطٌات]تحدٌد االهداف التً تسعى المنظمة تحقٌقها  .2

 
ماذا تعمل المنظمة الٌوم لتحقٌق  ]طالما هناك دور للرسالة وتحقٌق االهداف حول 

االستراتٌجٌة عموماً لها قٌمة اكبر من الصٌاغة االستراتٌجٌة  الرؤٌةفإن  [ االهداف
الراهن ،  –دائم وملح للنظر الى ما بعد الٌوم وتكوٌن التوجه .. اذ ان هناك داع اداري 

ت وكٌفٌة احتٌاجا  ،ً تلوح فً االفقهو تأثٌر التقنٌات الجدٌدة الت ااستراتٌجٌوالتفكٌر 
وتغٌٌر التوقعات .. وماذا ٌلزم لمواكبة المنافسٌن وتجاوزهم ، مما ٌجعل السوق الزبون 

ملتهباً بالتهدٌدات ، اضافة الى جمٌع العوامل الداخلٌة والخارجٌة المؤثرة على الشركة 
 الرؤٌةحٌث ان  .[, Strickland 7 :2003]ونشاطاتها فً التهٌئة للمستقبل 

او الشركة ومصلحتها او اعمالها ، وتزوٌدها  االستراتٌجٌة تعكس طموحات المنظمة
 وتعطً اشراقات حول مستقبل خططها ، انها تترجم [الى اٌن نذهب  ]عن  شاملةبنظرة 

منظمة فً اتجاه معٌن ، الكما انها تحدد  .بعٌد االمد ، وتجسد هوٌة المنظمةالفرص ال
 .[, Strickland  7 :2003 ] لها من اجل اتباعه استراتٌجٌاوترسم مساراً 

 

 االستراتيجية الرؤيةمتطلبات  3.4

تً والموضوعً ، الراهن الذا ةاالستراتٌجٌالتمٌز بٌن انواع  الرؤى  .1
 .والمستقبل

 .ة المنظمة وادارتها على المبادأةقدر .2
 .الرؤٌة االستراتٌجٌة تستثمر وتشكٌلً ًاستراتٌجتخطٌط  أسالٌباعتماد  .3
 .التعامل مع بٌئة االعمالوهات فً استخدام نظام السٌنارٌ .4
 .الدور الحرج للتفكٌر االستراتٌجً .5
 .د اسالٌب علمٌة كالتنبؤ والتفكٌراعتما .6
 .قاء نماذج التحلٌل الكمً والنوعًانت .7
 & Joyce 8 :1996]والقدرة على التكٌف  ًاالستراتٌجوضوح التوجه  .8

Woods , ]. 
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 مفهوم متغيرات الرؤية االستراتيجية المستخدمة في البحث 3.5

تعرف القدرات على انها طاقة الفرد فً اداء عمل ما جسمٌا وعقلٌا" قبل وبعد 
 ةاما التفكٌر االبداعً مهار .[41 : 2000المٌلٌجً،]التدرٌب وتشمل المهارات المركبة 

وعرفت  .[:68:8:1 ادوار،]اعتمادا" على الخبرة  ونشاطهعلمٌة ٌمارس بها الذكاء 

 والمعلومات بطرٌقة ما واعادة تركٌب الخبرةتشكٌل وتنظٌم االفكار  اٌضا"
افضلٌة نتائج االحداث  انهالمستقبلً فقد عرف على  اما التوجه . [78 :2005عطا،]

وعملٌات تراكمت من خالل التغٌرات الثابتة من داخل المجتمع والواقعة علٌة من 
 .[88: 2004النعٌمً ،] الخارج

 

 االستراتيجية الرؤيةب  swotعالقة تحليل  3.6

االستراتٌجٌة هو التتابع الملموس من التفكٌر االستراتٌجً ، وان الرسالة هو  الرؤٌة
نتاج الرؤٌة لما تتوقعه المنظمة للمستقبل ، وفً ضوئها ٌمكن القٌام ببناء غاٌات المنظمة 

بغٌة تحدٌد االهداف والسٌاسات التً من   swot  التً تسعى لتحقٌقها فً ضوء تحلٌل 

         نظمة انشطتها واعمالها المختلفة الممٌزة عن المنظمات االخرىخاللها تنجز الم
[ 1999 :7- 8   Joyce & Woods ,].  احد مداخل التخطٌط  الرؤٌةحٌث تعد

االستراتٌجً المعتمد على نظام السٌنارٌوهات او المشاهدات ذات العالقة المباشرة 
وبناء المركز التنافسً وتطوٌر خٌار االدارة كونها مترابطة  swotبتحلٌل بٌئة االعمال  
 . [, Joyce & Woods  8 -7: 1999 ]مع بعضها البعض 

 

 الجانب العملي :المبحث الرابع

 :المقدمة

فقرة موزعة بٌن المتغٌر  [21] لقد استخدمت استمارة لجمع البٌانات مكونة من
والضعف ، والفرص  ، التمكن] ومتغٌراته [ swot]المستقل وهً التحلٌل االستراتٌجً 

التوجه المستقبلً،  ] االستراتٌجٌة ةوالمتغٌر التابع الرؤٌ [الخارجٌة، والضغوطات 
وقد تم توزٌعها على عمداء ورؤساء  .ذات سلم خماسً [والتفكٌر اإلبداعً والقدرات، 

معهد االدارة التقنً ، ومعهد تكنولوجٌا ، ومعهد اعداد المدربٌن التقنٌٌن  ]اقسام كل من 
، ومعهد الفنون التطبٌقٌة ، والكلٌة التقنٌة االدارٌة ، ومعهد االدارة الرصافة ، وكلٌة 

ونالحظ من خالل التحلٌل  .وسٌتم ادناه وصف عٌنة البحث [التقنٌات االدارٌة والصحٌة 
ل من عوامل التمكن والتً لها عالقة قوٌة مع الرؤٌة االحصائً بانه اكثر عام

والً ٌمثل مواكبة التطورات التقنٌة الحدٌثة حٌث بلغت   X12كان العامل  االستراتٌجٌة
وجاء بالمرتبة الثانٌة العامل  [ 0.988 ]العالقة حسب معامل االرتباط الخطً البسٌط 

 [ 0.970 ]معاناة توظٌف المعرفة التقنٌة ومدى استخدام التقنٌات الحدٌثة حٌث بلغت 
ة والتً تمثل دعم الدولة حٌث والمرتبة الثالثة العامل الفرص الخارجٌ X22والذي ٌمثل 
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تأثٌر  والعامل الرابع هً الضغوطات والتً تمثل  X34تمثل والتً  [ 0.958 ]بلغت 
، لذا X42والذي تمثل  [ 0.950 ]إدارة المعهد او الكلٌة باألنظمة والقوانٌن حٌث بلغت 

 :ذات عالقة ارتباط قوٌة والتً هً المتغٌرات المستقلةتم استخدام 
[ X42, X34, X22, X12]  [اإلستراتٌجٌة  الرؤٌة ]مع المتغٌر التابع. 

 
 :ينة البحثوصف ع - اوال

 
 وفق التحصيل الدراسي :وصف عينة البحث  .1

ٌشٌر الجدول الخاص بتوزٌع عٌنة البحث وفق التحصٌل الدراسً الى ان حملة 
من افراد العٌنة ،  ٌلٌهم حملة شهادة الماجستٌر  [%40 ]شهادة الدكتوراه ٌشكلون نسبة 

من افراد العٌنة اٌضا ، اما حملة شهادة الدبلوم العالً والبكالورٌوس  [%40 ]بنسبة 
 من افراد العٌنة. [%20 ]فٌشكلون نسبة 

 
 يمثل وصف عينة البحث حسب التحصيل الدراسي: 1رقم جدول 

 الماجستير الدكتوراه الشهادة
الدبلوم العالي 
 والبكالوريوس

 المجموع

 44 8 16 16 العدد

 %144 %24 %44 %44 النسبة

 
 :وصف عينة البحث وفق الجنس .2

 [16 ]ٌظهر الجدول  الخاص بوصف عٌنة البحث وفق الجنس ان عدد الذكور 
 .[%60 ]وبنسبة  [24 ]وان عدد االناث  [% 40 ]وبنسبة 

 
 يمثل وصف عينة البحث حسب الجنس: 2رقم جدول 

 المجموع االناث الذكور الجنس

 44 24 16 العدد

 %144 %64 %44 النسبة

 

 وصف عينة البحث وفق المنصب الوظيفي  .3
وان عدد  [%25 ]بنسبة  [10 ]ٌبٌن الجدول ان عدد افراد العٌنة بمنصب عمٌد بلغ 

وان عدد افراد العٌنة بمنصب  [%30]بنسبة  [12]افراد العٌنة بمنصب معاون عمٌد 
 .[%45]بنسبة  [18]رئٌس قسم 
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 المنصب الوظيفييمثل وصف عينة البحث حسب : 3رقم جدول 

 المجموع رئيس قسم معاون عميد عميد المنصب الوظيفي

 44 18 12 14 العدد

 %144 %45 %34 %25 النسبة

 

 وصف عينة البحث وفق العمر  .4
عٌنة البحث وفق الفئات العمرٌة ان عدد افراد العٌنة  ٌبٌن الجدول الخاص بتوزٌع

من مجموع افراد العٌنة وتمثل الفئة  [%10]ٌمثل نسبة  [29-20]للفئات العمرٌة من 
وبلغت الفئة  [%15]تمثل  [49-40]والفئة العمرٌة  [%20]نسبة  [39-30 ]العمرٌة 
 .[%15]ر نسبة ثفأك 60والفئة  [%40]نسبة  [59-50]العمرٌة 

 

 فئة العمريةيمثل وصف عينة البحث حسب ال: 4رقم جدول 

 المجموع فأكثر 64  59-54 49 -44 39 -34    29-24 العمر

 44 6 16 6 8 4 العدد

 %144 %15 %44 %15 %24 %14 النسبة

 
 

 وفق االشتراك بالدورات التطويرية  وصف عينة البحث .5
التطوٌرٌة ان اغلب افراد العٌنة مشاركٌن ٌبٌن الجدول الخاص باالشتراك بالدورات 

اما المشاركٌن بالدورات  [%70]وبنسبة  [28 ]بالدورات داخل القطر حٌث بلغ عددهم 
 . [%30]بنسبة  [12]خارج القطر بلغ عددهم 

 

 وفق االشتراك بالدورات التطويريةيمثل وصف عينة البحث : 5رقم جدول 

 
 والثبات: الصدق مقياس - ثانيا

بٌانات التً تم تحلٌلها والمستخدمة فً استمارة االستبٌان ان للٌوضح مقٌاس صدق 
    SWOTفقرات االستمارة صادقة حٌث تراوحت قٌمة الصدق للمتغٌر المستقل تحلٌل 

للمتغٌر المستقل ان فقرات االستبانة ثابتة  اوضحت النتائج كما [0. 59 -0 .684].

 المجموع داخل القطر خارج القطر الدورات 

 44 12 28 العدد

 %144 %34 %74 النسبة
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 746  [وهً الرؤٌة االستراتٌجٌة وبلغت قٌمة الصدق للمتغٌر التابع. [06668]وبمقدار 
 .كما اوضحت النتائج بان فقرات االستبانة ثابتة للمتغٌر التابع [566. -.

 
 :المعولية -ثالثا"

ومن خالل االرتباطات بٌن المتغٌر المستقل والتابع اظهرت نتائج المعولٌة بان 
التهدٌدات والقدرات  بٌن وكانت اعلى قٌمة للمعولٌة عند االرتباط مااالرتباطات واقعٌة 

 -06980]بٌن  وبصورة عامة كانت جمٌع قٌم الفا عالٌة وتتراوح ما 06983 وبلغت
وهذا ٌدل على واقعٌة تلك االرتباطات التً تم اعتمادها فً البحث لتحقٌق  [06669

 .فرضٌة البحث
 

 معامل االنحدار البسيط  -رابعا"
المؤسسات التعلٌمٌة على مواكبةة ان هناك اهتمام من قبل  6رقم ٌوضح الجدول 

التطورات فً المناهج واالداء والبرامج من اجل بناء تصورات ورؤٌة صحٌحة تسةتطٌع 
بها تلك المؤسسات من مجابهة التهدٌدات التً تواجههةا والتغٌةر فةً البٌئةة التعلٌمٌةة .وقةد 

 االتً: 6 بٌنت احصائٌات الجدول

 
ن التحلٌل االستراتٌجً ] مواكبة عند العالقة بٌ  0.773اعلى مٌل حدي هو  .1

 .كمتغٌر تابع التطورات [ كمتغٌر مستقل مع التوجه المستقبلً ] التصورات [
[ بٌن التطورات كمتغٌر مستقل مع التوجه  1.136]   T: قٌمة    Tاختبار  .2

 المستقبلً  ] تحقٌق متكامل االهداف الداخلٌة والخارجٌة [.

اما    2.35الجدولٌة بلغت   Fلعالقة بان : ٌالحظ من خالل هذه ا   Fاختبار  .3
لذا تدل على معنوٌة العالقة بٌن التحلٌل لالستراتٌجً  0.744المحسوبة 

 ]التمكن [ والرؤٌة االستراتٌجٌة ] التوجه المستقبلً [.

اعلى ارتباط عند العالقة ما بٌن التحلٌل االستراتٌجً ] التطورات [ والرؤٌة  .4
 .عالٌة الستراتٌجٌة تحقٌق مستوٌاتا

 
مع المتغير   [التطورات  ]يمثل العالقة بين  التحليل االستراتيجي  : 6رقم جدول 

 .[التوجه المستقبلي  ] االستراتيجية الرؤيةالتابع التوجه 

R T Β  التطورات 

 التصورات 0.773 0.361 0.720

 تحقيق مستويات عالية 0.115   0.797 0.977

0.263 1.136 0.132 
التكامل لألهداف الداخلية تحقيق 

 والخارجية
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كمتغير  [توظيف المعرفة  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي : 7جدول رقم 
 كمتغير تابع . [التوجه المستقبلي  ]  االستراتيجية الرؤيةمستقل مع 

R T Β توظيف المعرفة 

 التصورات 0.129 1.705 0.276

 عالية تحقيق مستويات 0.183 0.084 0.013

0.206 0.208 0.215 
تحقيق التكامل لالهداف الداخلية 

 والخارجية

 
اعاله انه فً حالة ضعف االهتمام فً توظٌف المعرفةة قلةت  7ٌوضح الجدول و

الصحٌحة والتوجه المسةتقبلً لتلةك المؤسسةات وبالتةالً فةأن العالقةة  االستراتٌجٌةالرؤٌة 
 بٌنت احصائٌات الجدول االتً:وقد طردٌة بٌن كل من التوظٌف والقدرات . 

 [توظٌةةف المعرفةةة  ]اعلةةى مٌةةل حةةدي عنةةد العالقةةة بةةٌن التحلٌةةل االسةةتراتٌجً  .1
 . 215حٌث بلغ  [التوجه المستقبلً  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةكمتغٌر مستقل مع 

عند العالقةة بةٌن توظٌةف المعرفةة كمتغٌةر  [1.705 ]  : بلغت قٌمة    Tاختبار  .2

 .كمتغٌر تابع [التوجه المستقبلً  ]مستقل مع التصورات 
الضةعف فةً  ]: العالقةة معنوٌةة عنةد العالقةة التحلٌةل االسةتراتٌجً    Fاختبةار  .3

  Fحٌةث بلغةت  [التوجةه المسةتقبلً  ]االسةتراتٌجٌة  الرؤٌةةو [توظٌةف المعرفةة 
 .[2.35 ]  والجدولٌة  [1.325]المحسوبة 

 الرؤٌةةةةو [توظٌةةةف المعرفةةةة  ]اعلةةةى ارتبةةةاط هةةةو بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجً  .4
 .[التوجه المستقبلً  ] االستراتٌجٌة  

 
 [الدخول في مشاريع تعليمية  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي : 8جدول رقم 

 .[التوجه المستقبلي  ]االستراتيجية  الرؤيةكمتغير مستقل مع المتغير التابع 

R T β الدخول في مشاريع تعليمية 

 التصورات 0.82 0.591 0.091

 تحقيق مستويات عالية 0.442 2.761 0.421

0.080 0.604 0.188 
الداخلية  لألهدافتحقيق التكامل 

 والخارجية
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اعةاله انةه كلمةا زاد االهتمةام مةن قبةل المؤسسةات التعلٌمٌةة للةدخول فةً  8ٌبٌن الجةدول و

الصةحٌحة وخلةق  االستراتٌجٌةالمشارٌع التعلٌمٌة كلما زاد التوجه المستقبلً لبناء الرؤٌة 
 الفرص وبناء القدرات ذات المستوى العالً  وقد بٌنت احصائٌات الجدول االتً:

الةدخول  ] بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجًعنةد العالقةة [ 0.820]اعلى مٌل حدي هةو  .1

 .[التوجه المستقبلً  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [فً المشارٌع
عند العالقة ما بٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  T  [ 2.761]: بلغت قٌمة    Tاختبار  .2

 .[التوجه المستقبلً  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةوبٌن  [تحقٌق مستوٌات عالٌة  ]
 ممةا ٌةدل [ 2.350 ]والجدولٌةة  [2.713 ]المحسةوبة  F: بلغةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 [الةدخول فةً المشةارٌع  ] على عدم معنوٌة العالقة ما بٌن التحلٌل االسةتراتٌجً
 .[التوجه المستقبلً  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو

الةةدخول فةةً  ] مةةا بةةٌن التحلٌةةل االسةةتراتٌجً العالقةةة [0.421]اعلةةى ارتبةةاط هةةو .4

 .[تحقٌق مستوٌات عالٌة]المستقبلٌة الرؤٌةمع [المشارٌع
 
 

 باألنظم  ةتت  أثر ادارة المعه  د  ] يمث  ل العالق  ة ب  ين التحلي  ل االس  تراتيجي: 9دول رق  م ج  
 [التوجه المستقبلي]االستراتيجية  الرؤيةكمتغير مستقل مع المتغير التابع  [والقوانين 

R t Β  والقوانين باألنظمةتأثر ادارة المعهد 

 التصورات 0.144 0.70 0.118

 تحقيق مستويات عالية 0.170 1.020 0.168

0.18 0.111 0.22 
الداخلية  لألهدافتحقيق التكامل 

 والخارجية

 
ٌبةةٌن الجةةدول اعةةاله بةةأن هنةةاك تهدٌةةدات تجابةةه ادارة المؤسسةةات التعلٌمٌةةة وهةةً تأثٌرهةةا 

احصةةائٌات الجةةدول وقةةد بٌنةةت  والقةةوانٌن فةةً بنةةاء ورسةةم رؤٌتهةةا المسةةتقبلٌة . باألنظمةةة
 االتً:
تتةأثر ادارة المعهةد  ]اعلى مٌل حدي عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .1

حٌةةث  [تحقٌةةق مسةةتوٌات عالٌةةة  ]االسةةتراتٌجٌة  الرؤٌةةةو [والقةةوانٌن  باألنظمةةة
 .[1.760 ]بلغت 

عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  T  [  1.02]: بلغت قٌمة    Tاختبار  .2

تحقٌةةةق ]االسةةةتراتٌجٌة  الرؤٌةةةةمةةةع  [والقةةةوانٌن  باألنظمةةةةتتةةةأثر ادارة المعهةةةد ]
 .[مستوٌات عالٌة

ممةا ٌةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [0.596]المحسةوبة   F: بلغةت قٌمةة    Fاختبار  .3

 الرؤٌةةةةو [الضةةةغوطات ] القةةةة مةةةا بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجًعلةةةى معنوٌةةةة الع
 .[التوجه المستقبلً ] االستراتٌجٌة
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 باألنظمةةةةةادارة المعهةةةةد  تتةةةةأثر] اعلةةةةى ارتبةةةةاط هةةةةوبٌن التحلٌةةةةل االسةةةةتراتٌجً .4
 .168حٌث بلغت  [تحقٌق مستوٌات عالٌة] االستراتٌجٌة الرؤٌةو [والقوانٌن

 
كمتغير مستقل  [التطورات  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي : 11جدول رقم 

 كمتغير تابع. [القدرات  ]االستراتيجية  الرؤيةمع 

 
اعةاله بةأن هنةاك اهتمةام مةن قبةل ادارة المؤسسةات التعلٌمٌةة لمواكبةة  10ٌوضح الجدول 

التطورات السرٌعة فً مجال التعلٌم وذلك من خالل تموٌل النشاطات الحالٌة والمسةتقبلٌة 
 وقد بٌنت احصائٌات الجدول االتً:. االستراتٌجٌةالتً تتفق مع الرؤٌة 

حلٌةةةل االسةةةتراتٌجً عنةةةد العالقةةةة مةةةا بةةةٌن الت [ 0.160]اعلةةةى مٌةةةل حةةةدي هةةةو  .1

 .[القدرات  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [التطورات ]
 عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً T  [ 0.190]: بلغت قٌمة    Tاختبار .2

 .[تموٌل تصوراتها المستقبلٌة ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةوبٌن  [التطورات]
ممةا ٌةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [ 0.316 ]المحسوبة   F: بلغت قٌمة    Fاختبار  .3

 الرؤٌةةةةو [التطةةةورات]علةةةى معنوٌةةةة العالقةةةة مةةةا بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجً 
 .[القدرات ]االستراتٌجٌة 

   عنةةةةد العالقةةةةة مةةةةا بةةةةٌن التحلٌةةةةل االسةةةةتراتٌجً  [0.131 ]اعلةةةةى ارتبةةةةاط هةةةةو .4

 .[تموٌل تصوراتها المستقبلٌة ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [التطورات ]
 

كمتغير  [توظيف المعرفة  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي :  11جدول رقم 
 كمتغير التابع. [القدرات  ]االستراتيجية  الرؤيةمستقل مع 

R t β توظيف المعرفة 

 تطبيق النشاطات الحالية والمستقبلية 0.231 0.859 0.031

 المرونة في ترجمة المشاكل 0.196  0.993 0.002

 تبني ادارة المعهد تمويل تصوراتها المستقبلية 0.165 0.716 0.061

 
انه كلما كان هناك ضةعف فةً توظٌةف المعرفةة كلمةا كانةت المشةاكل  11ٌوضح الجدول 

ضعٌفة ، لذا تسعى ادارة المؤسسات التعلٌمٌةة الةى زٌةادة االهتمةام بتوظٌةف المعرفةة مةن 

R T Β  التطورات 

 تطبيق النشاطات الحالية والمستقبلية 0.160 0.556 0.100

 المرونة في ترجمة المشاكل 0.136 0.186 0.31

0.131 0.790 0.144 
تبني ادارة المعهد تمويل تصوراتها 

 المستقبلية
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تصةةةورات ورؤٌةةةة اجةةةل خلةةةق قةةةدرات تمتلةةةك المرونةةةة فةةةً ترجمةةةة المشةةةاكل وعطةةةاء 
 وقد بٌنت احصائٌات الجدول االتً: .ستراتٌجٌة واقعٌة وقابلة للتطبٌقا

عنةةةد العالقةةةة مةةةا بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجً  [ 0.231]اعلةةةى مٌةةةل حةةةدي هةةةو  .1

 .[المرونة فً ترجمة المشاكل ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [توظٌف المعرفة ]
 مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجًعند العالقة  T  [  0.993]: بلغت قٌمة  Tاختبار  .2

 .[المرونة فً ترجمة المشاكل ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [توظٌف المعرفة ]
ممةا ٌةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [ 0.050 ]المحسةوبة   F: بلغةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 الرؤٌةةو [توظٌةف المعرفةة ]على معنوٌة العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً 
 .[القدرات ]االستراتٌجٌة 

تموٌةل تصةوراتها  ]اعلى ارتباط هةو عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .4
 .[القدرات ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [المستقبلٌة 

 
 

كمتغير مستقل  [دعم الدولة  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي : 12جدول رقم 
 كمتغير التابع. [القدرات ]االستراتيجية  الرؤيةمع 

R t Β دعم الدولة 

 تطبيق النشاطات الحالية والمستقبلية 0.197 0.033 0.351

 المرونة في ترجمة المشاكل 0.167 0.718 0.057

 تبني ادارة المعهد تمويل تصوراتها المستقبلية 0.141 0.706 0.059

 
ٌوضةح الجةدول بةةأن الدولةة فةةً الوقةت الحاضةةر تةدعم المؤسسةةات التعلٌمٌةة مةةن 

قدرات تقوم بتطبٌةق النشةاطات الحالٌةة والمسةتقبلٌة ووضةع تصةورات مسةتقبلٌة اجل بناء 
وقةةد بٌنةةت احصةةائٌات الجةةدول  وكةةذلك بنةةاء قةةدرات لهةةا القابلٌةةة علةةى ترجمةةة المشةةاكل .

 االتً:
عنةةةد العالقةةةة مةةةا بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجً  [ 0.197] اعلةةةى مٌةةةل حةةةدي هةةةو .1

 .[تطبٌق النشاطات الحالٌة  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [توظٌف المعرفة]
 عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً T  [  0.718]: بلغت قٌمة  Tاختبار  .2

 .[المرونة فً ترجمة المشاكل  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [توظٌف المعرفة  ]
ممةا ٌةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [ 2.006 ]المحسةوبة   F: بلغةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 الرؤٌةةو [الفةرص الخارجٌةة ]على معنوٌة العالقة ما بٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً 
 .[القدرات ]االستراتٌجٌة 

االسةتراتٌجٌة  الرؤٌةةاعلى ارتباط هو عند العالقة ما بٌن التحلٌل االسةتراتٌجً و .4
 .[0.351  ]  حٌث بلغت 
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 باألنظمةيمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي تتأثر ادارة المعهد : 13 جدول رقم
 كمتغير التابع. [القدرات  ]االستراتيجية  الرؤيةكمتغير مستقل مع  [والقوانين 

R t β  والقوانين باألنظمةتأثر ادارة المعهد 

 تطبيق النشاطات الحالية والمستقبلية 0.201 0.961 0.008

 المرونة في ترجمة المشاكل 0.170 0.620 0.083

0.171 1.034 0.143 
تبني ادارة المعهد تمويل تصوراتها 

 المستقبلية

 
ٌوضح الجدول اعاله بةأن ادارة المؤسسةات التعلٌمٌةة فةً الوقةت الحاضةر تتةأثر 

والقوانٌن الموضوعة وبالتالً فإنه ٌؤثر علةى قةدرة تلةك المؤسسةات فةً تطبٌةق  باألنظمة
وقةد النشاطات الحالٌة والمستقبلٌة وترجمة المشاكل وبناء التصورات لمجابهة التهدٌدات .

 بٌنت احصائٌات الجدول االتً:
تتةأثر ادارة المعهةد ]اعلةى مٌةل حةدي عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .1

ٌةةةةق النشةةةةاطات الحالٌةةةةةة تطب ] االسةةةةةتراتٌجٌة الرؤٌةةةةةو [والقةةةةوانٌن نظمةةةةةباأل
 .[0.201] حٌث بلغت [والمستقبلٌة

 عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً T  [  1.034]: بلغت قٌمة  Tاختبار  .2

االسةةتراتٌجٌة  الرؤٌةةةكمتغٌةةر مسةةتقل و [والقةةوانٌن باألنظمةةةتتةةأثر ادارة المعهةةد ]
 .[القدرات]

ممةةا ٌةةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [0.448]المحسةةوبة   F: بلغةةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 باألنظمةةتتةأثر ادارة المعهةد ]على معنوٌة العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً 
 .[القدرات ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [والقوانٌن

معهةد تتةأثر ادارة ال]اعلى ارتباط هةو عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .4
حٌةث  [تموٌل تصوراتها المسةتقبلٌة  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [والقوانٌن باألنظمة
 .[0.171]بلغت 

 
كمتغير مستقل  [التطورات  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي : 14 جدول رقم

 كمتغير التابع. [ اإلبداعيالتفكير  ] االستراتيجية الرؤيةمع 

R T β التطورات 

 توافق المناهج لمواكبة التطورات 0.095 0.255 0.201

 ترسيخ قيم التغير في البيئة 0.142 0.441 0.136

 المتاحة مع المتطلبات اإلمكاناتدراسة  0.108 0.246 0.199

 
ٌوضةةةةح الجةةةةدول ان اهتمةةةةام ادارة المؤسسةةةةات التعلٌمٌةةةةة بةةةةالبحوث والمنةةةةاهج 
والبرامج وترسٌخ قٌم التغٌر فً البٌئة التعلٌمٌة ٌسةهم فةً نمةو التفكٌةر اإلبةداعً وبالتةالً 

وقةد بٌنةت ٌساعد هةذه المؤسسةات علةى مواصةلة التطةور وٌزٌةد مةن فرصةها الخارجٌةة . 
 احصائٌات الجدول االتً:
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 الرؤٌةةو [التطةورات]عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  مٌل حدي أعلى .1
 .[ 0.142]حٌث بلغت  [ترسٌخ قٌم التغٌر فً البٌئة  ]   االستراتٌجٌة

 عنةةةد العالقةةةة مةةةا بةةةٌن التحلٌةةةل االسةةةتراتٌجًT[0.441]: بلغةةةت قٌمةةةة Tاختبةةةار .2

 .[ترسٌخ قٌم التغٌر فً البٌئة] االستراتٌجٌة الرؤٌةو [التطورات]
ممةةا ٌةةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [0.944]المحسةةوبة   F: بلغةةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 االستراتٌجٌة. الرؤٌةعلى معنوٌة العالقة ما بٌن التحلٌل االستراتٌجً و

 الرؤٌةةو [التطةورات]ارتباط هو عند العالقة ما بٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  أعلى .4
 .[ اإلبداعًالتفكٌر  ]  االستراتٌجٌة

 
كمتغي  ر  [توظي  ف المعرف  ة  ]يمث  ل العالق  ة ب  ين التحلي  ل االس  تراتيجي : 15 ج  دول رق  م
 كمتغير التابع. [ اإلبداعيالتفكير  ] االستراتيجية  الرؤيةمستقل مع 

R t Β  توظيف المعرفة 

 توافق المناهج لمواكبة التطورات 0.134 0.154 0.250

 ترسيخ قيم التغير في البيئة 0.200 0.275 0.190

 المتاحة مع المتطلبات اإلمكاناتدراسة  0.153 0.323 0.157

 
ٌوضةةح الجةةدول انةةه كلمةةا كةةان هنةةاك توظٌةةف للمعرفةةة وللمهةةارات والبةةرامج 
التدرٌبٌة والتً تمثل نقطة ضعف تلك المؤسسات كلما اصبحت المناهج المسةتخدمة اكثةر 
تطةةورا بترسةةٌخ قةةٌم التغٌةةر فةةً البٌئةةة التعلٌمٌةةة وهةةذا سةةٌخلق تفكٌةةر ابةةداعً تسةةتطٌع 

وقةةد بٌنةةت المسةةتقبلٌة . االسةةتراتٌجٌةالرؤٌةةة المؤسسةةات التعلٌمٌةةة االعتمةةاد علٌةةه فةةً بنةةاء 
 احصائٌات الجدول االتً:

 [توظٌةةف المعرفةةة]اعلةةى مٌةةل حةةدي عنةةد العالقةةة مةةا بةةٌن التحلٌةةل االسةةتراتٌجً  .1
كمتغٌةةر تةةابع حٌةةث  [ اإلبةةداعًالتفكٌةةر  ]االسةةتراتٌجٌة  الرؤٌةةةكمتغٌةةر مسةةتقل و

 .[ 0.200]بلغت 
عنةةد العالقةةة مةةا بةةٌن التحلٌةةل االسةةتراتٌجً  T [0.323]: بلغةةت قةةٌم Tاختبةةار  .2

 .[ اإلبداعًالتفكٌر ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [توظٌف المعرفة ]
ممةةا ٌةةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [1.308]المحسةةوبة   F: بلغةةت قٌمةة   Fاختبةار .3

التفكٌةر  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةعلى معنوٌة العالقة ما بٌن التحلٌل االستراتٌجً و
 .[االبداعً 

 [توظٌةف المعرفةةة]اعلةى ارتبةاط هةو عنةةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةةل االسةتراتٌجً  .4
 .[ 0.250 ]حٌث بلغت  [القدرات  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو
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كمتغير مستقل  [دعم الدولة  ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي :16 جدول رقم
 كمتغير التابع. [التفكير االبداعي  ] االستراتيجية الرؤيةمع 

R t β دعم الدولة 

 توافق المناهج لمواكبة التطورات 0.114 0.006 0.459

 ترسيخ قيم التغير في البيئة 0.170 0.374 0.142

 المتاحة مع المتطلبات اإلمكاناتدراسة  0.129 0.047 0.315

 
ٌوضح الجدول ان دعم الدولة فً زٌادة الفرص الخارجٌة عن طرٌق فتح اقسةام 
خارجٌة والةدخول فةً مشةارٌع تعلٌمٌةة واسةعة تسةاعد فةً بنةاء منةاهج وتسةهم فةً زٌةادة 

وقةةد بٌنةةت احصةةائٌات الجةةدول الصةةحٌحة .  االسةةتراتٌجٌةالتفكٌةةر اإلبةةداعً وبنةةاء الرؤٌةةة 
 االتً:

كمتغٌةر  [دعةم الدولةة]اعلى مٌل حدي عند العالقة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .1
 .[ 0.170]حٌث بلغت  [التفكٌر االبداعً   ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةمستقل  و

  عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  T  [0.374]: بلغةت قٌمةة  Tاختبار  .2

 .[كٌر االبداعً التف ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو [دعم الدولة  ]
ممةةا ٌةةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [3.675]المحسةةوبة   F: بلغةةت قٌمةة   Fاختبةار .3

 ]االسةتراتٌجٌة  الرؤٌةةعلى عدم معنوٌة العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً و
 .[التفكٌر االبداعً

 الرؤٌةةو [دعةم الدولةة ]ما بٌن التحلٌل االسةتراتٌجً  [0.459 ]اعلى ارتباط هو  .4

 .[توافق المناهج  ] االستراتٌجٌة 
 

 باألنظمةالمعهد  إدارةتتأثر ]يمثل العالقة بين التحليل االستراتيجي: 17 جدول رقم
 كمتغير التابع. [التفكير االبداعي  ]االستراتيجية  الرؤيةكمتغير مستقل مع  [والقوانين 

R t β  والقوانين  باألنظمةالمعهد  إدارةتأثر 

 توافق المناهج لمواكبة التطورات 0.115 0.138 0.253

 ترسيخ قيم التغير في البيئة 0.172 0.168 0.215

 دراسة االمكانات المتاحة مع المتطلبات 0.131 0.662 0.071

 
ٌوضح الجةدول ان التهدٌةدات التةً تواجةه المؤسسةات التعلٌمٌةة ومنهةا تةأثر تلةك 

وقد بٌنةت احصةائٌات  والقوانٌن سٌؤدي سلبا على التفكٌر اإلبداعً . باألنظمةالمؤسسات 
 الجدول االتً:
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تتةأثر ادارة المعهةد ]اعلةى مٌةل حةدي عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  .1
 [التفكٌةةر االبةةداعً] االسةةتراتٌجٌة الرؤٌةةةكمتغٌةةر مسةةتقل و [والقةةوانٌن باألنظمةةة

 .[ 0.172]كمتغٌر تابع حٌث بلغت 
عنةد العالقةة مةا بةٌن التحلٌةل االسةتراتٌجً  T  [0.662]: بلغةت قٌمةة  Tبار اخت .2

التفكٌةةةةر ]االسةةةةتراتٌجٌة  الرؤٌةةةةةو [والقةةةةوانٌن باألنظمةةةةةتتةةةةأثر ادارة المعهةةةةد ]
 .[االبداعً

ممةةا ٌةةدل  [ 2.35 ]والجدولٌةة  [2.086]المحسةةوبة   F: بلغةةت قٌمةة   Fاختبةار .3

التفكٌةر  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةعلى معنوٌة العالقة ما بٌن التحلٌل االستراتٌجً و
 .[االبداعً

 [توافةةق المنةةاهج]اعلةةى ارتبةةاط هةةو عنةةد العالقةةة مةةا بةةٌن التحلٌةةل االسةةتراتٌجً  .4
 .[التفكٌر االبداعً  ]االستراتٌجٌة  الرؤٌةو
 

 الرؤيةب وعالقته [sowt] المستقل للمتغير الحالة دراسة يوضح :81 رقم  جدول
 الستراتيجيةا

  %1 %2 %3 %4 %5 الفقرات

 نقاط التمكن -اوال

  ثقافة امتالك 

 مواكبة التطور 
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حٌث بلغت نقطة القوة 
للمتغٌر المستقل التمكن 

 [%63 ]هو  

اما نقطة الضعف بلغت      
[ 3,13%] 

  %3,2 %14 %33 %51 %12 المجموع العام

 نقاط الضعف -ثانٌا

  ضعف االهتمام
 بالبحوث

 قلة البرامج التدرٌبٌة 

 ضعف التوظٌف 
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0 
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 [نقاط الضعف ]المستقل 

[45%]  
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[37%]  

  %12 %25 %26 %27 %18 المجموع العام

 الفرص -ثالثا
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 التهدٌدات -رابعا

 زٌادة عدد الطالب 

 توفٌر االساتذة 

 التأثر بالقوانٌن 

 
5,38% 

5,2% 
15% 

 
25% 

5,52% 
5,27% 

 
25% 
25% 

5,42% 

 

 
5,12% 
5, 2% 
5, 7% 

 
5% 

5,12% 
5,17% 

بلغت نقطة القوة للمتغٌر   
  [%54]هً  [التهدٌدات ]

اما نقطة الضعف بلغت     
[ 20%]  

  %12 %8 %34 %35 %14 المجموع العام

 
نستنتج من خالل الجدول ان هناك خطط وسٌاسات وبرامج مسةتقبلٌة مةن خةالل 

مسةتندة علةى رؤٌةة لمسةتقبل التربٌةة والتعلةٌم العةالً ، تحلٌل الواقةع وتشةخٌص التحةدٌات 
عبةر مشةارٌع محةددة  لتحقٌق غاٌات واهداف استراتٌجٌة ترتقً بأداء قطاع التعلٌم العةالً

 االسةةتراتٌجٌة الرؤٌةةةوعالقتةةه ب  sowtٌوضةةح جةةدول الحالةةة للمتغٌةةر  .ومجدولةةة زمنٌةةا

 االتً :
امةةتالك الثقافةةة ومواكبةةة  ]ٌةةؤثر المتغٌةةر المسةةتقل نقةةاط الةةتمكن ومتغٌراتةةه هةةً  .1

 االسةةتراتٌجٌة الرؤٌةةةعلةةى المتغٌةةر التةةابع  [التطةةور واسةةتخدام التقنٌةةات الحدٌثةةة 
 .اكثر من جمٌع المتغٌرات المستقلة

زٌةادة عةدد  ]ٌأتً بالمرتبة الثانٌة المتغٌر المسةتقل التهدٌةدات ومتغٌراتةه الداخلةة  .2
 .االستراتٌجٌةوتأثٌره على الرؤٌة  [الطالب وتوفٌر االساتذة والتأثر بالقوانٌن 

قلةةة  ]ة قل نقةةاط  الضةةعف ومتغٌراتةةه الداخلةةٌةةأتً بالمرتبةةة الثالثةةة المتغٌةةر المسةةت .3
 الرؤٌةةوتةأثٌره علةى  [وقلة البةرامج التدرٌبٌةة وقلةة التوظٌةف االهتمام بالبحوث 

 .االستراتٌجٌة
المهةارات  ] المسةتقل الفةرص ومتغٌراتةه الداخلةة لمرحلة االخٌرة المتغٌةرٌأتً با .4

 .االستراتٌجٌة الرؤٌةوتأثٌره على  [والمسؤولٌات واالقسام المفتوحة 
 

 االستنتاجات 

وجود عالقة ارتباط قوٌة بٌن مواكبة التطةورات التقنٌةة الحدٌثةة للمتغٌةر الةتمكن  .1
 .وبٌن قدرة ادارة المعهد او الكلٌة فً بناء التصورات الصحٌحة 

توظٌف المعرفة التقنٌة واسةتخدام التقنٌةات الحدٌثةة  هناك عالقة ارتباط قوٌة بٌن .2
 .لرؤٌة االستراتٌجٌةفً بناء ا المستقبلً التوجهوبٌن  للمتغٌر المستقل

علةةى قةةدرة إدارة الكلٌةةات  فةةً جةةدول الحالةةة أوضةةحت نتةةائج وصةةف المتغٌةةرات .3
 الرؤٌةةةوالمعاهةةد علةةى تطبٌةةق النشةةاطات الحالٌةةة والمسةةتقبلٌة التةةً تتفةةق مةةع 

 اسةةةتراتٌجٌةعبةةةر عةةةن رؤٌةةةة وان قةةةرارات مواجهةةةة المسةةةتقبل ت االسةةةتراتٌجٌة
 .للقٌادات

مةن خةالل زٌةادة االقسةام   تدعم الفةرص الخارجٌةة  فً الوقت الحاضران الدولة  .4
والةةةدخول فةةةً  مشةةةارٌع تعلٌمٌةةةة وذلةةةك مةةةن اجةةةل بنةةةاء التصةةةورات المسةةةتقبلٌة 

 للمؤسسات التعلٌمٌة.
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قوٌةة بةٌن قةدرة الكلٌةة او المعهةد فةً  وجةود عالقةة ارتبةاط  جةدول الحالةة أظهر .5
تلةك الكلٌةة او المعهةد للتفكٌةر االبةداعً الةذي  تمتلكةه مواكبة التطةورات وبةٌم مةا
 .واضحة ةاستراتٌجٌٌساعد على اعطاء رؤٌة 

ان الدولةةةة فةةةً الوقةةةت الحاضةةةر تةةةدعم القةةةدرات مةةةن خةةةالل فةةةتح اقسةةةام جدٌةةةدة  .6
واسةةةتخدام وسةةةائل متطةةةورة وزٌةةةادة الفةةةرص الخارجٌةةةة مةةةن اجةةةل بنةةةاء رؤٌةةةة 

 قابلة للتنفٌذ. ةاستراتٌجٌ

 
 
 

 التوصيات 

الكلٌة او المعهد بتهٌئة مناخ مالئم مةا بةٌن تمكةن الكلٌةة او  إدارةضرورة اهتمام  .1
 التطورات التقنٌة الحدٌثة كمتغٌر.المعهد لمواكبة 

ضةةرورة صةةٌاغة منهجٌةةة لتوظٌةةف المعرفةةة مةةن قبةةل الهٌئةةة لتواكةةب التوجةةه  .2
 .قبلٌةٌد النشاطات الحالٌة والمستبالكلٌة او المعهد وتحد المستقبلً للقسم الخاص

بناء التصور الكامل للمتغٌرات على تطبٌةق النشةاطات الحالٌةة والمسةتقبلٌة التةً  .3
 .االستراتٌجٌة الرؤٌةتتفق مع 

اهتمام الهٌئة بدعم الفرص الخارجٌة فً بناء التوجه المسةتقبلً للكلٌةة او المعهةد  .4
 .تصورات الكاملة للكلٌة او المعهدفً صٌاغة ال

ذات رؤٌة واضحة ، ونهج عملً محدد تنطلق مةن  استراتٌجٌةضرورة صٌاغة  .5
تشخٌصةةها لواقةةع التعلةةٌم العةةالً والبحةةث العلمةةً ، ومسةةتندة إلةةى مبةةاد  محةةدده 

 .ج والخطط المعدة للتنفٌذ وتوجههاوفلسفة واضحة وقادرة على إدارة البرام
مسةةتقلة عةةن سٌاسةةة  ةاسةةتراتٌجٌمةةن الضةةروري ان تتبنةةى المؤسسةةات التعلٌمٌةةة  .6

 .ن الخاصة  بالدولةٌوالقوان باألنظمة تتأثر الدولة وال
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 نموذج استبيان اراء الخبراء في قياس صدق االستبانة
 

 هٌئة التعلٌم التقنً
 معهد االدارة التقنً
 قسم انظمة الحاسوب

 
 م/ صدق االستبانة

 
 االستاذ الفاضل ................................... المحترم

 تحٌة طٌبة وبعد 
فً تحدٌد الرؤٌة    sowtدور تحلٌل  ]اجراء دراسة حول ة وم الباحثتر

على عٌنة من كلٌات ومعاهد هٌئة التعلٌم دراسة تحلٌلٌة  [للمنظمة التعلٌمٌة  االستراتٌجٌة
التقنً / بغداد وهً جزء من الترقٌة العلمٌة ، وبالنظر لما عرفتم به من خبرة علمٌة 

 واكادٌمٌة فً هذا المجال .
ٌسر الباحثة ان تضع بٌن اٌدٌكم هذه االستبانة التً تسعى الدراسة لجعلها مقٌاسا 

ومقترحاتكم اذ تم االستناد على عدد من الدراسات وتضمٌنها خبراتكم  آرائكم إلبداء
مع  لتتالءممع اجراء بعض التعدٌالت علٌها والجهود السابقة وبعض المقاٌٌس الجاهزة 

 الدراسة الحالٌة .
التفضل وإبداء الرأي حول االستبانة واالبعاد والفقرات التً تندرج ضمنها مع ٌرجى 

 بٌان المالحظات فً ضوء االجابة على االسئلة التالٌة :
 بٌان مدى صالحٌة الفقرات .1
 حذف او اضافة الفقرات الى الشكل المناسب .2

 مدى مالئمة الفقرة للمتغٌر الرئٌسً التً تنطوي تحته .... .3

 االجابة الذي ٌستخدم هو الخماسً علما ان مٌزان 
 

5 4 3 2 1 

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما

 
 وتقبلوا فائق احترامً وتقدٌري

 
 الباحثة                                                             
 دنٌا طالب كاظم                                                                

 -بفقرات االستبٌان: اوأشادو هوقد تم عرض االستبٌان على االساتذة ادنا
 د.هٌثم عبد القادر عبد الستار /استاذ مساعد/معهد االدارة التقنً

 استاذ مساعد/معهد االدارة التقنً د. صباح عبد الوهاب عبد الرزاق/
 التقنًد. جاسم مشتت دواي /استاذ مساعد/معهد االدارة 
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 هيئة التعليم التقني
 اختً الكرٌمة-----اخً الكرٌم 

              اضع بٌن اٌدٌكم االستمارة المتعلقة بالبحث الموسوم )دور التحلٌل االستراتٌجً
  (swot  راجٌا من حضراتكم ) على تحدٌد الرؤٌا االستراتٌجٌة للمنظمة التعلٌمٌة )

االجابة على الفقرات بالدقة والموضوعٌة اذ ستعامل هذه المعلومات بكل سرٌة ولغرض 
 البحث فقط شاكرٌن تعاونكم .

                             
 دٌرمع التق                                              

 الباحثة 
 دنٌا طالب 

 مدرس مساعد

 المحور االول : المعلومبت العبمة
 الجنس .1

 التحصيل العلمي .2

 المنصب الوظيفي .3

 العمر .4

 عدد سنوات الخدمة .5

 داخل القطر                          خارج القطر             الدورات  .6

 المحور الثبني: متغيرات الدراسة
 .امام االجابة التً ترغب بها √ٌرجى وضع عالمة  

 
 (swotالتحليل )  :اوال

 نقاط القوة والتمكن .1

 الفقرات
 

اتفق 
 تماما

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 تماما

 تسعى ادارة المعهد والكلٌة الى امتالك تقانة .1

 .تعلٌمٌة متمٌزة من ناحٌة التنظٌم واالدارة 
     

 ادارة المعهد او الكلٌة بالبحوث تهتم .2

 .والتطوٌر لمواصلة التقدم
     

 تحرص ادارة المعهد او الكلٌة الى استخدام .3

 .التقنٌات االدارٌة والتعلٌمٌة الحدٌثة
     

 
 
 
 
 



 

 2414/  34العدد   دنيا طالب كاظم اعتمادا على التحليل االستراتيجي الرؤيا االستراتيجية للمنظمة التعليمية
 

   ISSN (1681-6870)                                  142                       مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 نقاط الضعف .2

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 قال اتف محايد اتفق
الاتفق 

 تماما

 من تعانً ادارة المعهد او الكلٌة .1

  لألساتذة قلة البرامج التدرٌبٌة المستمرة 
 .واالدارٌٌن والفنٌٌن 

     

 الى تفتقر ادارة المعهد او الكلٌة .2

 .المهارات لبعض االساتذة
 

    

 من تعانً ادارة المعهد او الكلٌة .3

 ضعف توظٌف المعرفة التقنٌة
 .واستخدام التقنٌات الحدٌثة فً العمل

 
    

 
 الفرص الخارجية .3

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 الاتفق محايد اتفق
 الاتفق

 تماما

 تتسع مجاالت عمل ادارة المعهد .1

 بسبب زٌادة االقسام او الكلٌة
     

 الى تسعى ادارة المعهد او الكلٌة .2

 الدخول فً مشارٌع تعلٌمٌة واسعة فً الخارج
     

 تهتم ادارة المعهد او الكلٌة بالتعرف .3

 المعاهد الى اهم التطورات التعلٌمٌة فً
 والجامعات 

     

 
 الضغوطات  .4

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 الاتفق محايد اتفق
الاتفق 

 تماما

 من توفٌر عانً ادارة المعهد او الكلٌة .1
 .االساتذة االختصاص

     

 باألنظمة تتأثر إدارة المعهد او الكلٌة .2

 والقوانٌن المتغٌرة والتً تؤثر فً
 .قراراتها

     

 من تعانً ادارة المعهد او الكلٌة .3

 .الدراسة خارج القطرتوفٌر مستلزمات     
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 : االستراتيجيةالرؤيا  -ثانيا
 

 المستقبلي هالتوج .1

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 الاتفق محايد اتفق
الاتفق 

 تماما

 تصورات  تمتلك ادارة المعهد او الكلٌة .1

 المستقبلً  هكاملة عن تحدٌد االتجا    
 .هواهداف هواحتٌاجات    

     

 تحقٌق  الكلٌةتستطٌع ادارة المعهد او  .2

 .التعلٌمٌة باألنشطةمستوٌات عالٌة 

     

 الى تحقٌق  تسعى ادارة المعهد او الكلٌة .3

 .الداخلٌة والخارجٌة لألهدافالتكامل 

     

 
 القدرات .2

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 الاتفق محايد اتفق
الاتفق 

 تماما

 على  القدرة تمتلك ادارة المعهد او الكلٌة .1

 تطبٌق النشاطات الحالٌة والمستقبلٌة التً 
 .تتفق مع الرؤٌا االستراتٌجٌة

     

 تتوفر لدى الكلٌة المرونة فً ترجمة  .2

 .المشاكل المعقدة الى مفهومة

     

 تتبنى ادارة المعهد او الكلٌة االلٌات  .3

 الالزمة لتحوٌل تصوراتها المستقبلٌة الى 
 واقعٌة
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 االبداعيالتفكير  .3

 الفقرات
اتفق 
 تماما

 الاتفق محايد اتفق
الاتفق 

 تماما

 تتوافق المناهج والبرامج لتواكب  .1

 .التطورات المستمرة
     

 تعمل ادارة المعهد او الكلٌة على ترسٌخ  .2

 .قٌم التغٌٌر فً البٌئة التعلٌمٌة
     

 عمل ادارة المعهد او الكلٌة الى دراسة  .3

 االمكانٌات المتاحة مع المتطلبات للتغٌر 
 فً المستقبل 
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دور الرؤٌا االستراتٌجٌة فً نجاح المؤسسات "طرف ، صادق محمود ، ال .3
 . 2008، اطروحة ماجستٌر الكلٌة  التقنٌة االدارٌة ، بغداد ،"التعلٌمٌة 

 استخدام مدخل عملٌات ادارة المعرفة فً"الجنابً ، فادٌة لطفً عبد الوهاب ،  .4
عٌنة من  آلراءدراسة استطالعٌة  ٌا االستراتٌجٌة للمنظمة"،رؤصٌاغة ال
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" ، دار الٌازوري ، عمان ،  ٌاسٌن ، سعد غالب، " االدارة االستراتٌجٌة .11
2002. 
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 . 2000، 15،16واالقتصاد ،صنعاء،
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Abstract: The study shows the changing relationship 

(SWOT) and the variables involved in determining the 

strategic vision of the educational organization, as it 

included the first part of the study the theory to keep 

supervision over the study variables and important study 

and analytical framework for hypotheses, based on two 

assumptions allocated to pry the study. 

 

1 - There is a significant correlation between moral analysis 

(SWOT) and strategic vision of the educational 

organization. 

2 - There is a significant effect between moral and strategic 

vision and analysis swot)) of the educational organization. 

Descriptive approach has been used for the analysis based 

on statistical methods and tools of the most important form 

of a questionnaire and extraction coefficient of correlation 

and regression and the degree of validity and reliability and 

reliability in addition to the status table and ratios. 
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The study concluded with a number of recommendations 

and conclusions that contribute to clarify the relationships 

between the dimensions of the study and their variants, as 

well as to develop the means and mechanisms that can be 

applied to the reality on the ground of Schools and Institutes 

of Technical Education. 
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