ورشة عمل

التخطيط االس ﺮاتي ي ي مؤسسات التعليم الجام ي
أ.د  /محمد ص ﺮي حافظ محمود
أستاذ اإلدارة والتخطيط والدراسات املقارنة
وعميد كلية ال ﺮبية  -جامعة األزهر

تعريفات :التخطيط االستراتيجي
• ھو إطار شامل لتنفيذ التفكير االستراتيجي
موضحا ً فيھا الطريقة واألفعال واإلجراءات التي
تحقق النتائج المرغوبة .
• ھو صورة واضحة لما تريد المؤسسة أن تصل
إليه على إال تكون ھذه الصورة ثابتة ولكن فى
إطار من التغير المنظم .

الفرق بين التخطيط االستراتيجيي واإلدارة
االستراتيجية

الفرق بين التخطيط االستراتيجيي
والتخطيط طويل المدى

صور من معوقات التخطيط االستراتيجي

فريق عمل غير متعاون

نقص الموارد المادية

طبيعة العمل
عدم الشعور باألمن

خصائص المفكر االستراتيجي
•
•
•
•
•
•

قدرة على بناء الغايات
االستشعار البيئي
مھارة تحليل البيانات والمعلومات وتفسيرھا
البصيرة والفراسة في وزن االمور وتوقع االشياء
مھارة االختيار االستراتيجي
القدرة على اتخاذ القرارات االستراتيجية

  

تحليل SWOT
•
•
•
•
•

من خالل مراحل التحليل السابقة نستطيع ان:
نحدد الفرص المتوفرة في البيئة الخارجية الغير مغطاه.
نحدد التھديدات والمخاوف في البيئة الخارجية.
نحدد نقاط القوة المتوفرة لدى المؤسسة )مزايا تنافسية(
نحدد نقاط الضعف الموجودة لدى المؤسسة )وضع
الحلول لعالجھا(.

SWOT مثال على تحليل

   


اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ

اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ









وثيقة اساسية لوصف االھداف االستراتيجية وصياغة الخطط لتحقيقھا.
البرنامج الذي يقوم على اتباع وسائل محددة لتحقيق أھداف استراتيجية.
تخدم األھداف بعيدة المدى.
اداة من خاللھا يمكن قياس مدى التقدم نحو االھداف.
تعتبر المعيار الذي يتم من خالله قياس االداء.
تبرھن على سير المؤسسة باالتجاه الصحيح.
ينبغي ان تتضمن ارقام ومواعيد تكون واقعية ضمن الموارد المتوفرة.
استمرارية العمل االستراتيجي.

لماذا نضع خطة استراتيجية؟








تجعل المؤسسة مبادرة إلحداث ما تريد.
السيطرة والتحكم والقيادة بكفاءة.
لتجنب المفاجآت والمخاطر :تفكير مسبق يقلل االخطاء المكلفة.
تزايد تعقد البيئة :حدة المنافسة ،تغير العادات والرغبات ،التقدم
التكنولوجي
توفير المال والجھد والوقت.
خطوات مدروسة بدل ردود األفعال.
في مجال التعليم :توقع العديد من الطالب والمجتمع والعاملين
تطور ملحوظ في الخدمات التعليمية المقدمة ،تواكب التغيرات
الحادثة من حولھم.

لماذا نضع خطة استراتيجية؟









يجب النظر للتخطيط االستراتيجي كأداة.
وجود خطة استراتيجية للمؤسسة أفضل من عدم وجودھا.
ضرورة المرونة في الخطة ليتم التعديل كلما حدثت متغيرات.
ما البديل المطروح عن التخطيط االستراتيجي.
يساعد على تخصيص الموارد بطريقة أمثل.
يساعد على تكامل االنشطة المختلفة.
تطوير وتحسين االتصال بين المستويات االدارية المختلفة.
اتمام المشاريع واكمالھا.

