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DEVELOPMENT CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON STRATEGIC PLANNING 

 

Ehab A. NAAS1 

 

 Abstract: 

Planning has become a feature of contemporary life, and no nation 

seeks a better future without planning a policy that follows its 

guidance and benefits from it. The world has become in dire need 
of planning after its means of living became complicated, its 

means intertwined, its aspects diverged, and its potentialities 

multiplied. 

Strategic planning is a management tool used by the organization 

in order to do its work better by focusing its energies and making 
sure that all its employees are moving towards the same goals in 

addition to evaluating and adjusting the direction of the 

institution in response to Environmental variables.  
Key words: Strategic Planning, Operational Planning, 

Development, Forecasting, Risks. 
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"جا  " أمنوذ ليبيا –حتدايت التنمية وأثرها على التخطيط اإلسرتاتيجي   

 
 2إيهاب عبد الرزاق النعاس 

 

 :امللخص
من أمة تسعى إىل مستقبل أفضل إال وتضع التخطيط  أصبح التخطيط مسة من مسات احلياة املعاصرة، وما

سياسة هلا تسري على هديه وتستفيد منه. وقد أصبح العامل أشد حاجة للتخطيط بعد أن تعقدت وسائط 
  .معيشته، وتشابكت وسائلها، وتشعبت جوانبها، وتعددت إمكاانهتا

القيام بعملها بصورة أفضل وذلك ويعد التخطيط االسرتاتيجي أداة إدارية تستخدمها املؤسسة من أجل 
من خالل تركيز طاقاهتا والتأكد من أن مجيع العاملني فيها يسريون يف اجتاه نفس األهداف، إضافة إىل 

 .تقومي وتعديل اجتاه املؤسسة استجابة للتغريات البيئية
 .اطرالتخطيط اإلسرتاتيجي، التخطيط التشغيلي، التنمية، التنبؤ، املخ الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

alnaass.en@gmail.com
، ليبيا، املركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ،د 2   



 Ehab A. NAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

 األول احملور 
 مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي واملصطلحات املرتبطة به

 مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي 
التخطيط هو مرحلة التفكري اليت تسبق أي عمل، واليت تنتهي ابختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله وكيف يتم ومىت يتم، 

تتعلق ابملستقبل حيث أنه يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا  فالتخطيط سلسلة من القرارات اليت
ويُعد التخطيط االسرتاتيجي فكرًا جديًدا، يتضمن جمموعة من املفاهيم يف جماالت خمتلفة، وعلى ذلك  فمن  .(1)املستقبل

ن من فهمه، ومن هذا املنطلق سيتم عرض الضروري وصف وحتليل هذا الفكر يف التخطيط من خالل رؤى متعددة؛ كي نتمك
 جمموعة من التعريفات اليت وردت يف الكتاابت املختلفة، واليت تناولت هذا األسلوب على النحو التايل:

يُ َعرف التخطيط االسرتاتيجي من خالل أربع نقاط، يُرى أهنا تغطي اجلوانب اليت يتضمنها هذا األسلوب 
 :(2)التخطيطي، وهي

حيث أن التخطيط االسرتاتيجي يركز على حتديد مواطن القوة والضعف اليت تكمن يف ارات احلالية: مستقبلية القر  .1
املستقبل؛ وذلك إلجياد أساس ُُيكن للمؤسسة أن تعتمد عليه يف اختاذ قرارات حالية تؤدي لالستفادة من الفرص املتاحة 

 وحتديًدا للوسائل الكفيلة إبحداثه.وجتنب املخاطر، وعلى ذلك فالتخطيط هنا يعين تصميًما للمستقبل 
فالتخطيط االسرتاتيجي عملية تبدأ بوضع األهداف، مث حتديد االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط التخطيط كعملية؛  .2

التفصيلية اليت تتضمن تنفيذ االسرتاتيجيات بصورة تؤدي إيل حتقيق األهداف املطلوبة، وعلى ذلك فالتخطيط هبذه الصورة 
يتحدد من خالهلا شكل مسبق لنوع اجلهد التخطيطي املطلوب، وتوقيته، وكيفية تنفيذه، والشخص أو اجلهة يعد عملية 

اليت ستتوىل التنفيذ، وكيفية التعامل مع النتائج، وهذا يعين أهنا عملية تسري على أسس مفهومه، ولكنها يف نفس الوقت 
البيئة، وإن كان ذلك ال يعين تغيري اخلطط كل يوم، ولكن عندما تتصف ابالستمرارية؛ الحتواء التغريات اليت قد حتدث يف 

 تكون هناك ضرورة لذلك.
فالتخطيط يعد اجتاًها وطريقة للحياة؛ فهو يركز على األداء املبين على أساس من دراسة واستلهام التخطيط كفلسفة؛  .3

 على جمموعة اثبتة من اإلجراءات واألساليب. املستقبل، كما أنه يُركز أيًضا على استمرارية التخطيط وعدم اعتمادها فقط
فالتخطيط االسرتاتيجي يعمل على ربط ثالثة أمناط رئيسية من اخلطط هي: اخلطط اإلسرتاتيجية، التخطيط كبناء؛  .4

 والربامج متوسطة املدى، وامليزانيات قصرية املدى، واخلطط اإلجرائية، هبدف حتويل التكامل بينها إىل قرارات حالية. 
( التخطيط االسرتاتيجي على أنه الطريقة أو الوسيلة اليت من خالهلا تستطيع املؤسسة أو 1985رفه هاري كوبر )ويع

د املنظمة حتديد املتغريات واالجتاهات ذات الصلة داخل البيئة احمليطة هبا، وحتليل النتائج احملتملة، وبناء إسرتاتيجية متكاملة لتحدي
   .(3)اهتا الطارئةهذه األحداث املستقبلية وتغري 
( إيل التخطيط االسرتاتيجي على أنه العملية القادرة على اإلجابة على األسئلة التالية: ما 1997وتنظر دايان سكيلدر )

وضع املؤسسة احلايل؟ ما املصادر اليت متلكها املؤسسة؟ أين تريد املؤسسة أن تكون يف املستقبل؟ كيف تصل املؤسسة إيل 
بًقا لرؤية دايان سكيلدر يكون على التخطيط االسرتاتيجي أن يقدم صورة واضحة ملا يريده النظام أن يصل ؟ أي انه ط(4)هناك

 إليه، على أال تكون هذه الصورة اثبتة ولكن يف إطار من التغري املنظم.
عرف على الوضع ويُعرف التخطيط االسرتاتيجي أيًضا على أنه عملية مدركة يستطيع من خالهلا املعهد أو املؤسسة أن يت

احلايل ومستقبله احملتمل، مث يطور بعد ذلك االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات، هبدف اختيار وتنفيذ إحداها أو بعضها. 
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فالتخطيط االسرتاتيجي يركز على أربع جوانب، ُيكن إمجاهلا على النحو التايل: التعامل مع املستقبل، وفهم البيئة احمليطة اليت 
سسة، وحتديد مواطن القوة والضعف احلالية ابملؤسسة، والقدرة على استخدام املعلومات اجملمعة يف النقاط الثالث حتيط ابملؤ 

 .(5)السابقة الختاذ قرارات مناسبة، تؤدي إيل رفاهية املؤسسة
 

 مصطلحات مرتبطة ابلتخطيط اإلسرتاتيجي
ن املصوطلحات الويت تُعورب عون منطوق أو مونهج يف التفكوري يُعترب مفهووم التخطويط اإلسورتاتيجي واحوًدا مون سلسولة ُمتصولة مو

يستهدف ترشيد حركة "نظام ما" حنو املستقبل، مبا يؤدي إيل زايدة مالءمته وتطوره، ويف الوقت الذي يزيد قدرته على اإلسهام يف 
 . هذه السلسلة من املصطلحات هي:(6)التطوير من حوله
. واصطالًحا، هي الغرض األساسي الذي توجد (7)وتكون يف موضوع واحدالرسالة لغة، ما يُرسل  :Missionالرسالة 

 .(8)املؤسسة من أجله، والذي تسعى إيل حتقيقه
، واصوطالًحا تُعورف (9)لغة، الورأي: االعتقواد والعقول والتودبري والنظور والتأمول، والورؤاي: موا يورى يف النووم :Visionالرؤية 

تاحووووة، وإن كووووان موووون املمكوووون الوصووووول إليهووووا يف األجوووول أبهنووووا طموحووووات املؤسسووووة الوووويت ال ُُيكوووون حتق
ُ
يقهووووا يف إلوووول اإلمكوووواانت امل

 .(10)الطويل
لغوووة، الغايوووة هوووي النهايوووة والخووور. فغايوووة كووول شووويء: هنايتوووه وأخرتوووه. و ايوووة األمووور: الفائووودة : Objectivesالغ   اايت 

يف املستقبل، وأتيت عادة يف حدود املهمة، وترمجة  . وهي املواقع أو األوضاع اليت تر ب املؤسسة يف الوصول إليها(11)املقصودة منه
هلووا بصووورة أكثوور تفصووياًل وحتديووًدا يف ألفوواغ وأرقووام موون  ووري ربووط هلووا مبوودى زمووين معووني، ولكنهووا يف الوقووت نفسووه ال تكووون بدرجووة 

 .(12)التفصيل أو التحديد اليت تظهر يف األهداف املباشرة
احلياة العسكرية، وتطورت دالالهتا حىت أصبحت تعين فون القيوادة  هي لفظه استخدمت يف: Strategyاإلسرتاتيجية 

العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة، مث انتقلت إيل جماالت أخرى اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية. وهي عبارة عن جمموعة 
متكاملة تنطلوق حنوو حتقيوق أهوداف معينوة وحتودد من األفكار واملبادئ اليت تتناول جمااًل من جماالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة و 

األساليب والوسائل اليت تساعدها على حتقيق هذه األهداف، مث تضع أساليب التقومي املناسبة للتعرف على مدى جناحها وحتقيقها 
 إيل  ايتها. وتتعدد . وتعرف أيًضا أبهنا االجتاه العام أو خط السري الذي تتخذه املؤسسة وصوالً (13)لألهداف اليت حددهتا من قبل

طرق الوصول إيل  اية من الغاايت، ومن هنا أتيت تشكيلة من البدائل اإلسرتاتيجية لكل  اية، وأتيت املفاضلة واالختيوار مون هوذه 
حتملة، والتكلفة، وسرعة الوصول إيل الغاية، والعوائد

ُ
املتوقعة.  البدائل وفق معايري، منها: اإلمكاانت والظروف املتاحة، والعوائق امل

وقود تكوون اإلسوورتاتيجية املفضولة مزجيًووا مون عوودد مون اإلسورتاتيجيات، أو سلسوولة متتابعوة موون عودد موون االسورتاتيجيات )إسوورتاتيجية 
 .(14)مرحلة(، مثال ذلك االسرتاتيجيات اليت ُُيكن بواسطتها تعميم التعليم االبتدائي بوصفه  اية

علوى  –زموااًن وإجنوازاًن  –وهوي النقواط املعينوة أو احملوددة  :Goals and Targetsاألهداف )املباشرة( أو املرام ي 
طُووول حتقيووق الغوواايت الوويت تو نملُشوودها املؤسسووة، وأتيت صوويا تها يف معظووم األحوووال أبسوولوب كمووي؛ لكووي تكووون قابلووة للقيوواس، ويووتم 

 حتقيقها عن طريق برامج ومشروعات وأنشطة ُتصمم من أجلها.
وهووي جمموعووة موون األنشووطة الوويت   اختيارهووا وتنظيمهووا  :Programs and Projectsال  مامو واملو  روعات 

وصوويا اهتا أو تصووميمها يف جمموعووات موون املشووروعات، اوودم كوول منهووا هوودفًا أو عوودًدا مرتابطًووا موون األهووداف موون انحيووة، وحُت وود ُد مل 
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يووات، أو كمووا يسووميها الووبعك التكنيكووات الوويت موووارد دووددة لتنفيووذه موون انحيووة أخوورى. والووربامج هبووذا املضوومون هووي الوسووائل والل
 .(15)تستعني هبا املؤسسة يف التحرك حنو أهدافها و ايتها

حركووة للووربامج أو املشووروعات علووى خووط سووري املؤسسووة أو طريووق عملهووا موون أجوول : Resourcesامل  وار  
ُ
وهووي القوووة امل

بشرية )مهارات( ُمتاحوة ومتوقعوة، وهنواك مون يضويف إليهوا  حتقيق أهدافها و ايتها ومهمتها. وُتصنف عادة إيل موارد مالية وأخرى
أقساًما أخرى مثل: مدى التقدم العلمي والتكنولوجي، والقيم السائدة يف اجملتمع الذي توجد فيه املؤسسة، واملسواندة الشوعبية هلوذه 

 املؤسسة، والتحمس ألهدافها و ايتها ومهمتها.
فصوولة املتعلقووة  :Strategies of Implementationاس  رتاتيجيات التنفي  ذ 

ُ
وهووي تشوومل: اإلجووراءات امل

بتنفيووذ الووربامج واملشووروعات، ومووا يتصوول هبووا موون حتديوود نقوواط البوودء واملسووئوليات يف املواقووع وعلووى املسووتوايت املختلفووة، واخلطوووات 
بكسوب أتييود العواملني يف املؤسسوة  اإلجرائية، ووسائل التنفيذ وأسواليب اإلشوراف والتقوومي واملتابعوة، واإلجوراءات التفصويلية املتعلقوة

 واملتصلني هبا للخطة، وحتفزهم على إجناحها.
 –وهي اخلطط اليت يلتجأ إليها يف حالة إُلهور بوادر : Contingency Plansاخلطط االحتياطية أو البديلة 

حداث مفاجئة )حروب إقليمية،  تُوغ يو ُر ُصورة املستقبل وما يتصل هبا من قوى وعوامل ومسلمات، أو وقوع أ –أثناء التنفيذ 
 .(16)كشوف علمية، اخرتاعات تكنولوجية، و ري ذلك(، مل تكن متوقعة سلًفا عند تصميم اخلطط األصلية

 
 (17) التنمية العصر احلديث:

ليها إلهر مفهوم التنمية يف العصر احلديث ، واهتمت به الدول احلديثة بشكل كبري، نظراً إىل الاثر اإلجيابية اليت ترتّتب ع
يف مجيع جماالت احلياة، وأتثريها احلساس واملباشر يف حياة أفراد اجملتمع، لذلك ُوضعت اخلطط االسرتاتيجية املدروسة يف سبيل 

 حتقيق أنواع التنمية املختلفة، فما هو مفهوم التنمية؟
 

 .ضاعفة: الزايدة، والنماء، والكثرة، والوفرة، واملعريف التنمية لغة واصطالحا  التنمية لغة
اختلفت مفاهيم التنمية اصطالحاً من شخص لخر تبعاً للمضمون الذي يرّكز عليه، لكن ُيكن إمجال  التنمية اصطالحا :

ن التعاريف للتنمية أبهّنا عبارة عن التغيري اإلرادي الذي حيدث يف اجملتمع سواًء اجتماعياً، أم اقتصادايً، أم سياسياً، حبيث ينتقل م
احلايل الذي هو عليه إىل الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، هبدف تطوير وحتسني أحوال الناس من خالل خالله من الوضع 

استغالل مجيع املوارد والطاقات املتاحة حىت تستّغل يف مكاهنا الصحيح، ويعتمد هذا التغيري بشكل أساسي على مشاركة أفراد 
 اجملتمع نفسه.

فالتنمية ترتبط دائمًا بتغيريات جذرية يف هيكل املؤسسة نفسها وليس فقط  نمية،يفّرق العلماء بني مفهوم النمو والت 
 .على النتيجة كما هو احلال يف النمو

 
 أشكال التنمية التنمية الثقافّية الفكريّة:

هي اليت تعتمد على حتسني ثقافة األفراد وزايدة الوعي لديهم، ويكون ذلك من خالل عدة طرق منها تعميم التعليم 
 .لجميع وداربة األميةل
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هتدف إىل حتقيق االستقرار االجتماعي لألفراد وتشجيعهم على املشاركة ابملناسبات االجتماعية،  التنمية االجتماعّية:
  .واألعمال اخلرييّة، ونشر الروح اجلماعية املشرتكة فيما بينهم

لعملية السياسية، وصنع القرارات، والقدرة على االختيار هتدف إىل زايدة قدرة األفراد على املشاركة يف ا التنمية السياسّية:
 السليم.

هتدف إىل تشجيع األفراد على العمل، واإلنتاج، واإلخالص يف العمل النابع من الضمري الداخلي  التنمية االقتصا يّة: 
 .للشخص، واحلرص على املصلحة العامة

 
 :خصائص تنمية اجملتمع

 ع واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واإلدارية، حيث تتعامل معه ابعتباره نظامًا كامالً عملية شاملة جلميع جوانب اجملتم
  .ومتكامالً 

  عملية مستمرة، فهي ال تقف عند حد معني من التغيري، كما أّن عملية تطبيقها للحصول على النتائج املطلوبة حتتاج إىل وقت
 للمجتمع. طويل؛ ألّن التغيري حيصل يف البنية األساسّية

  عملية خمططة، فال ُيكن البدء أبي شكل من أشكال التنمية إال بعد حتديد األهداف الرئيسية منها، وال ُيكن حتقيق هذه
 األهداف إال من خالل عملية ختطيط ذات أسلوب علمي منظم.

 عملية إدارية يرتكز النجاح  .يق النتائجعملية استثماريّة؛ حيث ترتكز على استثمار املوارد البشريّة واملاديّة املوجودة هبدف حتق
  فيها على كفاءة اإلدارة يف الدولة، وبتعاون مجيع املؤسسات فيها سواًء كانت حكومّية أم خاصة.

 .عملّية التنمية هتدف إىل النهوض أبفراد اجملتمع وحتقيق الرفاهية هلم 
 

 خصائص التخطيط اإلسرتاتيجي وأهدافه
طيطي جديد لوه جمموعوة مون اخلصوائص متيوزه، ويونعكس إدراك املمارسوني لعمليوة التخطويط التخطيط اإلسرتاتيجي كفكر خت

لتلك اخلصائص وعد إ فاهلا يف مراحل العملية التخطيطية إجيابًيا على فاعلية التخطيط، ومن مث على أداء املؤسسة. من أهوم هوذه 
 :(18)اخلصائص ما يلي

نطلق األساسي لعملية التخطيط؛  تدور عملية التخطيط اإلسرتاتيجي حول األهداف، .1
ُ
والتوصيف الدقيق لألهداف هو امل

فهو جوهر عملية تقييم ومفاضلة واختيار بني بدائل لتحقيق األهداف. وعدم الوضوح الكامل للغاايت واألهداف جيعل اخلطة 
قيوووويم النتووووائج ومقارنتهووووا  وووري فعالووووة، وموووون مث عوووودم وضوووووح أولوووووايت العموووول والوووربامج واملهووووام و يوووواب مؤشوووورات قيوووواس األداء وت

 ابألهداف املوضوعة.
تتأثر فعالية التخطيط مبدى التكامل والرتابط الداخلي ملكوانت اخلطة، ويرتتب على ذلك أن عملية التخطيط هي نظام  .2

 مركب من عديد من املكوانت تتمثل يف األهداف والسياسات والقواعد والربامج واملعايري.
لمي لفاعلية التخطيط اإلسرتاتيجي، وذلك من خالل االلتزام ابلتحليل املنطقوي واملوضووعي حتمية املوضوعية واملنهج الع .3

للمواقف واملتغريات وحتديد االجتاهات. فالتخطيط الفعال ال ُيكون أن يقووم علوى املوداخل الوصوفية واالعتبوارات العاطفيوة دون 
تطلبوان حتقيوق قودر مقبوول مون التووازن بوني اجلوانوب الرمسيوة و وري املعايري القياسية الرشويدة، فتحقيوق املوضووعية واملونهج العلموي ي

 الرمسية يف التخطيط.
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عملية التخطيط اإلسورتاتيجي هوي نظوام متكامول لوه مدخالتوه وعملياتوه وخمرجاتوه؛ حيوث تتمثول املودخالت يف متطلبوات  .4
يط كافووة أنشووطة التجميووع والتحليوول التخطوويط سووواء كانووت ماديووة أو بشوورية أو معلوماتيووة، بينمووا تتضوومن عمليووات نظووام التخطوو

والتفسري وحتديد العالقات واالجتاهات للمتغوريات، وتتمثول خمرجاتوه فيموا يوتم حتديوده وصويا ته مون أهوداف وسياسوات وخطوط 
وبرامج ومعايري، كما أن مكوانت نظام التخطيط شأنه شأن أي نظام ال تعمل بشكل مستقل أو منفصل، وإمنا يتوقف الناتج 

 ن عمليات التخطيط على التفاعل والتأثري التباديل بني مكوانت النظام.النهائي م
التأثري التباديل بني عملية التخطيط وخصائص البيئة، فال ُيكن أن متارس عملية التخطيط مبعزل عن الظروف البيئية اليت  .5

 البيئية ألهداف واجتاهات املؤسسة. تعمل فيها املنظمة؛ حيث من األهداف األساسية لعملية التخطيط حتقيق قدر من املالئمة
فعاليووة عمليووة املتابعووة والرقابووة هووي أسوواس فعاليووة نظووام التخطوويط اإلسوورتاتيجي؛ حيووث تتكووون ابلتخطوويط واملتابعووة واملراقبووة  .6

 وسيلة املؤسسة للتحرك واالنتقال من موقف حايل إيل وضع ُمستهدف وخُمطط.
كل مرحلة من مراحل التخطيط هلا درجتها يف االعتماد على املعلومات، اعتمادية عملية التخطيط على نظام املعلومات و  .7

 ومن خالل املعلومات وتوافرها يتحقق مستوى أداء مرتفع ونتائج ًمرضية.
 :(19)( إىل أن عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي عملية2009وأشار أندرو برتسون )

 ل ما يسعوا لتحقيقه، ومىت وكيف ُيكن فعل تعلم تعمل على توفري الفرصة للمشاركني لفهم بصورة أوضح وأمش
 ذلك.
 .اكتشاف؛ ألن من خالهلا ُيكن التعرف على الفرص واحللول الغري معروفة 
 .انفتاح على التصورات واملفاهيم املختلفة، واليت متثل األساس إلجياد احللول املختلفة للمشكالت املتنوعة 
 تطلب فصل القضااي اإلسرتاتيجية عن القضااي األخرى.تركيز على األمور اإلسرتاتيجية اهلامة، واليت ت 
  تاحوة، ودعوم األولووايت

ُ
تتضمن صانعة القورارات، وذلوك مون خوالل اختيوار البوديل األصولح مون بوني البودائل امل

تاحوة، واالسوتناد إيل تقوومي كول جمموعوة مون القورارات املرتابطوة، ودعوم عمليوات عاليوة اجلوودة مثول اخلطوة 
ُ
واملصادر امل

 عة املخاطر.مرتف
 .تاحة

ُ
 تنظيم للجهود؛ لتنفيذ القرارات مع األخذ يف االعتبار املصادر واإلمكاانت املؤسسية امل

  ،تبووين رؤيووة واقعيووة موون التوقعووات، وتقوودير للحوواالت الطارئووة والتغووريات؛ حيووث تتصووف هووذه العمليووات ابملرونووة
 ئيسة ملرحلة اتلية أو أكثر.ورسم صالت واضحة بني خمرجات مرحلة واحدة، واليت متثل مدخالت ر 

  وضع لألهداف وترتيبها بصورة منطقية، وحتديد مدى تطابق األهداف وارتباطها مع بعضها البعك، واألخذ
 يف االعتبار احلاجة إيل تتابع األهداف بصورة منطقية مبرور الوقت، وإبداع وجتاوب أكثر منها تفاعلية.

 
 :(20)أهداف التخطيط اإلسرتاتيجي يف

التغوووري يف بيئوووة عمووول املؤسسوووة؛ حيوووث هتووودف عمليوووة التخطووويط إيل التوصووويف املنهجوووي لبيئوووة عمووول املؤسسوووة ووضوووع  مواجهوووة .1
اسورتاتيجيات التعاموول الفعوال معهووا، وتطووير إمكانيووات املؤسسوة للتعوورف وحتليول الفوورص والتحودايت وتقوُيهووا ووضوع سووبل التعاموول 

لقوووة وأوجووه الضووعف لووديها وحتديوود متطلبووات التعاموول الفعووال معهووا، وتوووفري الفعووال معهووا، وتوودعيم قوودرة املؤسسووة يف حتديوود نقوواط ا
 املرونة لدى املؤسسة للتكيف مع التغريات  ري املتوقعة، وتوفري أدوات التنبؤ والتقدير الجتاهات عناصر بيئة عمل املؤسسة.
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وأهودافها، وحتديود وتوجيوه مسوار العمول  حتديد توجيه املسارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وذلك بصيا ة وتطووير رسوالة املؤسسوة .2
فيها، وصيا ة الغاايت واألهداف اإلسرتاتيجية مع توفري متطلبات حتسني األداء وحتقيق النمو والتقدم، والتأكد من ربوط األهوداف 

قتصادية، وتوجيه اإلسرتاتيجية بطموحات اإلدارة العليا ومصلحة أعضاء املؤسسة، وتوجيه املوارد واإلمكاانت إيل االستخدامات اال
 اجلهود البحثية لتطوير أداء املؤسسة وحتقيق الرتابط بني الرسالة واألهداف وما يتم وضعه منة سياسات وقواعد وأنظمة عمل.

تطوووير وحتسووني أداء املؤسسووة، وذلووك بتحديوود اخلصووائص الرئيسووة لبيئووة العموول الداخليووة للمؤسسووة؛  ووا يسوواعدها علووى حتقيووق  .3
وتوودعيم األداء املرتفووع ألفووراد ومجاعووات العموول، وتقووومي األداء املوونخفك وتوووفري متطلبووات حتسووينه، والتأكوود موون أهوودافها ورسووالتها، 

املتابعوة املسوتمرة لعناصوور بيئوة العموول وحتديود ُسوبل تطويرهووا، وتووفري متطلبووات دعوم العالقوات اإلجيابيووة والتوصول املثموور بوني املؤسسووة 
 وتدعيم مقومات بقاءها واستمرارها ومنوها. واألطراف اخلارجية ذوي العالقة هبا،

تطوير النظام اإلداري للمؤسسة، وذلك بتوفري املناخ التنظيمي املالئم لتوليد األفكار املبتكرة، وتوفري فرص التعليم والتحسني  .4
خططة، والعمل على  التنظيمي واإلداري، وتدعيم مرونة اإلجراءات وحرية التصرف، مبا يوفر مقومات حتقيق اإلجنازات واألهداف

ُ
امل

تيسري االتصاالت اإلدارية بني أعضاء ومجاعات العمل والوحدات التنظيمية داخل املؤسسة، وحتديد القواعد والسياسات واألنظمة 
قومي وفق اإلدارية اليت تيسر حتقيق أهداف املؤسسة ورسالتها، والرتكيز على توفري اإلطار العام املالئم ألعمال املتابعة والرقابة والت

 أسس سليمة للمحافظة على موارد وإمكاانت املؤسسة، والتأكد من استخدامها لتحقيق اإلجنازات واألهداف املخططة.
 

 (21)أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي وفوائده:
حتقيق  تكمن أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف تركيزه على الربط الفعال بني املؤسسة وبيئتها احمليطة بشكل يضمن جناحها يف

رسالتها، ويرجع ذلك: لوجود اتفاق عام بني القادة واخلرباء على أن التخطيط اإلسرتاتيجي مكون حاسم لإلدارة واحلكم اجليد، 
ويساعد التخطيط اإلسرتاتيجي املؤسسات على فهم احتياجات حتقيق األهداف املتنوعة، وخطط التنفيذ، و الًبا ما يكون 

صعب التنفيذ وأقل يف العائد، ويعترب التخطيط اإلسرتاتيجي ختطيطًا هاًما  –ملدة سنة أو سنتني ختطيط  –التخطيط بعيد املدى 
 جًدا يف البيئة املتغرية.

 
 (22) ميكن إمجال فوائد التخطيط اإلسرتاتيجي يف:

يوود األولوووايت وفًقووا التوجوه املثموور للجهووود واملوووارد واسووتثمارها بشووكل أفضوول، وتعزيوز دور احلكومووات واملؤسسووات املعنيووة يف حتد .1
 لدراسة علمية منهجية.

حتديد جماالت التغيري والتحدايت الويت تواجوه املؤسسوة، ووضوع احللوول املناسوبة لعالجهوا، واملسواعدة علوى ابتكوار طورق و ليوات  .2
 عمل جديدة حتسن من مستوى األداء.

لقضوااي املطروحوة يف العمول ، وحتديود أهوداف حتديد القضااي األساسية اليت تشكل جوهر العمل ، واختاذ قورارات تتناسوب موع ا .3
 إجرائية للربامج والوإلائف واملسئوليات احملددة لكل عضو يف املؤسسة.

وضع تصور ملستقبل املؤسسة من خالل الكشف عن واقع إمكاانت املؤسسة ومواردها املتاحة، والوصول ابملؤسسات التعليمية  .4
والعمل على إحداث التغري اإلجيايب املناسب لتحقيق الرسالة التعليميوة حنوو الطوالب إيل مستوى عال حنو حتقيق أهدافها ورسالتها، 

 والبيئة واجملتمع.
الرتكيز الدائم على القضااي األساسية ذات العالقة بواقع املؤسسة ومستقبلها، والتوصول إيل قورارات إسورتاتيجية يف األوقوات الويت  .5

 تملة يف املستقبل.تتعرض هلا املؤسسة لتحدايت داخلية وخارجية د
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الرتكيز على أمهية املشاركة والتعاون بني أعضاء اجملتمع التعليمي واجملتمع احمللي؛ لتحقيق أهداف املؤسسة، وحتديد جوانب القوة  .6
  والضعف يف املؤسسات التعليمية من خالل عمليات القياس والتقومي واملتابعة املستمرة.
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 احملور الثاين
 ت واأل وات الالزمة إلعدا  خطة العمل ومهام كل مرحلةاملهارات والتقنيا 

 عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي
لوويس هنوواك طريقووة واحوودة تُعتوورب املوودخل األفضوول للتخطوويط اإلسوورتاتيجي، فوويمكن إجووراء التخطوويط االسوورتاتيجي علووى كافووة 

يط االسورتاتيجي النواجح يسوتطيع أن جييوب علوى املستوايت ابتداء جامعة ما، أو نظوام تعليموي موا، وانتهواء ابجملتموع ككول، والتخطو
أربعووووة أسووووئلة رئيسووووه هووووي: أيوووون حنوووون الن؟ وأيوووون نريوووود أن نكووووون يف املسووووتقبل؟ وكيووووف نصوووول إيل هنوووواك؟ وكيووووف ُيكوووون أن نقوووويس 

 ؟(23)تقدمنا
 (24) :( املراحل الرئيسة للتخطيط االسرتاتيجي يف1999وحدد مركز بنسلفانيا للجودة والتخطيط )

 : التخطيط للتخطيط:اخلطوة األويل
تُعتووورب هوووذه اخلطووووة، اخلطووووة األوىل احلامسوووة ابلنسوووبة للمؤسسوووة؛ فمووون خالهلوووا تقووويم املؤسسوووة مووودى اسوووتعدادها السوووتخدام 

 التخطيط االسرتاتيجي، وتصميم عمليات التخطيط املطابقة أل راضها ومصادرها وبيئتها السياسية.
ى القووادة التوصوول إيل اتفوواق حووول: الغايووة واحلاجووة إيل حتقيووق اهلوودف، وقبوول البوودء يف اخلطوووات األوىل للتخطوويط، جيووب علوو

د واسووتعداد املؤسسووة يف اجلوانووب املتعلقووة ابملوووإلفني، واملصووادر املاليووة، الثقافووة العامووة، ومبوودأ االلتووزام، وصووي  التقووارير، والوقووت احملوود
العمليوات؛ ليكوون مسوار التطبيوق واضوح وحوىت يوتم إتبواع لتقدمي كل تقرير من التقارير الالزمة خوالل عمليوة التخطويط، واخلطووات  

 اخلطوات بطريقة منطقية، والتنظيمات املؤسسية؛ لكي يتم تنفيذ عمليات التخطيط االسرتاتيجي.
ومعظوووم التنظيمووووات املؤسسووووية الشوووائعة قائمووووة علووووى تشووووكيل جلنوووة تنسوووويقية مسووووئولة علووووى اإلشوووراف واختوووواذ القوووورارات، أمووووا 

 ل على تقدمي التوصيات إيل اللجنة التنسيقّيِة بناًء على الدراسة العميقة للموضوعات موضع االهتمام.جمموعات املهام فتعم
 اخلطوة الثانية: اكتساب و عم االلتزام: 

يووتم يف هووذه اخلطوووة حتديوود املشوواركني الرئيسووني يف عمليووة التخطوويط والتنفيووذ موون مشوورعني، وقووادة، وموووإلفني حكوووميني، أو 
جتموع املقصوود مون عمليوة التخطويط يف عمليوات التخطويط مواطنني. ومن ال

ُ
طرق اليت قود ُتسوتخدم ملشواركة الفئوات املختلفوة مون امل

 اإلسرتاتيجي، ما يلي:
 .املسوحات، واإلعالانت اإلعالمية، واالجتماعات العامة لوصف عمليات التخطيط االسرتاتيجي 
  عات العمل، والنشرات الدورية.اللقاءات واالجتماعات مع الفئات املختلفة، وحتديد جممو 
 .إنشاء مكاتب للتوجيه واإلرشاد، واإلجابة على االستفسارات املختلفة 

ولتحقيووق التووزام الفئووات املشوواركة يف عمليووات التخطوويط والتنفيووذ، جيووب: التأكيوود بشووكل مسووتمر علووى ضوورورة التووزام أفووراد 
ل ُددد الزمن، ووضع توقعات حقيقية ومالئمة للمشاركني املؤسسة بشكل عام، وفريق التخطيط بصورة خاصة، ووضع جدول عم

يف عمليووة التخطوويط، واسووتخدام الفوورص لتحقيووق النجوواح، واملتابعووة واالتصووال املسووتمر بووني فريووق التخطوويط، وربووط املؤسسووة ابلبيئووة 
حيطة.

ُ
 امل
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 اخلطوة الثالثة: حتليل احتياجات ورغبات املستفيدين من خدمات املؤسسة:
تضع املؤسسة يف االعتبار احتياجات ور بات املسوتفيدين مون خودماهتا. وهوذا يعوين ضورورة األخوذ بنصوائح  حيث جيب أن

وإرشادات املستفيدين يف عمليات التخطيط، ومن الضروري مشاركتهم يف وضع رسالة املؤسسة و رؤيتها وقيمها، وكذلك ُيكن أن 
 للمؤسسة. يساعدوا يف حتديد الفجوة بني التوقعات واألداء احلايل

 اخلطوة الرابعة: حتليل نقاط القوة والضعف يف أ اء املنظمة، والفرص والتحدايت احمليطة هبا:
فلتطوووير خطووة واقعيووة؛ جيووب الوقوووف علووى نقوواط القوووة والضووعف يف أداء املؤسسووة، وكووذلك إجووراء حتليوول للبيئووة اخلارجيووة؛ 

سووتقبل. وجيووب أن تركووز عمليووة فحووص نقوواط القوووة والضووعف علووى لتحديوود الفوورص والتحوودايت الوويت قوود تواجووه عموول املؤسسووة يف امل
موضوعات مثل: بناء املؤسسة، وثقافتها السائدة، وموإلفيها، والوضع املوايل. ومون مصوادر احلصوول علوى املعلوموات إلجوراء عمليوة 

ستفيدين، وملف التطور السياسي، وقواعد البياانت ا
ُ
لداخلية، والتقارير السونوية، الفحص: استطالعات املوإلفني، واستطالعات امل

 ومتطلبات امليزانية، وتقومي الربامج، واخلطط الداخلية.
أما حتليل البيئة الداخلية فيعترب من املالمح اهلامة واملميزة للتخطيط االسرتاتيجي، فيعمل على حتديد هل تؤدي املؤسسة يف 

 ضوء اجتاهات املاضي والواقع احلايل وإمكانيات املستقبل أم ال.
ومن العوامل القوية اليت قود توؤثر علوى املؤسسوة التغوريات السوكانية، واألوضواع االقتصوادية، التغوريات التنظيميوة، والتطوورات 
التكنولوجيووووة. وموووون مصووووادر احلصووووول علووووى املعلومووووات: قواعوووود البيوووواانت والتقووووارير اإلحصووووائية احلكوميووووة، والتشووووريعات احلكوميووووة، 

 ت السياسية، والدراسات اخلاصة، ومراكز املعلومات ابلكليات واجلامعات.والقوانني، امليزانيات، والبياان
 اخلطوة اخلامسة: وضع االجتاه االسرتاتيجي:

يسوواعد حتديوود االجتوواه االسوورتاتيجي علووى حتديوود هويووة املؤسسووة، وحيوودد ماهيووة املؤسسووة، ومووا تسووعى لتحقيقووه؛ فيعموول علووى 
الطلبوات واألهوداف املتعوددة، واحلكوم علوى كيفيوة معاجلوة والقيوام ابملهوام املختلفوة، مساعدة املؤسسة يف: حتديد األولوايت مون بوني 

وبناء روح العمل اجلماعي ورفع الروح املعنوية بني العاملني، واكتساب وجهة النظور بعيودة املودى الالزموة لتحقيوق التغوري احلقيقوي يف 
 وضع املؤسسة احلايل.

تقبل جذاب وموثوق وواقعي"، وهناك العديد من املداخل لتطوير عبارات الرؤية، فتحديد الرؤية يُعرف على أنه "تصور ملس
مراجعوة حتليول نقواط القووة والضووعف، الفورص والتحودايت، وإجوراء جلسوات عصووف ذهوين، ورسوم رؤيوة ختطيطيوة للمسووتقبل،  منهوا:

ان التخطوويط، ومووا حتتويووه موون مهووام والقيووام بوضووع تصووور للمسووتقبل موون خووالل مشوواركة مؤسسووات اجملتمووع، واالسووتعانة بتقووارير جلوو
 منتهية، واالستعانة ُرؤى   تطويرها من قبل مؤسسات أخرى.

، ويرتبط تطوير رؤية املؤسسة بتطوير الرسالة، والرسالة اجليدة جيب أن جتيب على التساؤالت التالية: من حنن؟، ومن خندم؟
موا الوذي نسوعى لتحقيقوه؟، ومووا ، و عاب الويت ُأسسونا مون أجلهوا؟موا املشواكل والصو، و موا الغورض الورئيس الوذي مون أجلوه تواجودان؟و 

 الذي جيعلنا متميزين وفريدين من نوعنا؟
ويوورتبط أيًضووا حتديوود رؤيووة املؤسسووة ورسووالتها بتحديوود قوويم املؤسسووة، فهووي املبووادئ الوويت توجووه سوولوك املؤسسووة، ويووتم حتديوود 

مقوودمي اخلدمووة واملسووتفيدين منهووا، ومعووايري أخالقيووة توونظم التعاموول، عبوارات القوويم يف صووورة موضوووعات هووي: االحوورتام املتبووادل بووني 
 وسياسات تكافؤ الفرص، والتأكيد على اخلدمات املتميزة.
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 اخلطوة السا سة: حتديد املوضوعات اإلسرتاتيجية:
حووودد ملسوووتقبل املؤسسوووة، لوووذلك جيوووب ترتيبهوووا بصوووورة منطقيوووة؛ لتسوووتطيع امل

ُ
ؤسسوووة تنفيوووذ متثووول املوضووووعات اإلسووورتاتيجية امل

رسالتها. ولكي حتدد املنظمة موضوعاهتا اإلسورتاتيجية ومتيزهوا حتتواج إيل اإلجابوة علوى التسواؤالت التاليوة: موا املوضووع؟، وملواذا ُيثول 
هول ُيكون أن ، و ما العوامل اليت جعلت منه موضووًعا إسورتاتيجًيا؟، و من قال أنه موضوًعا؟، وكيف نعرف أنه موضوع؟، و موضوًعا؟
 ما النتائج املرتتبة عن عدم تسجيل هذا املوضوع؟، و ؤسسة شيًئا بشأن هذا املوضوع؟تفعل امل

 اخلطوة السابعة: تطوير األهداف واألغراض مقاييس األ اء:
متثوول األهووداف أحوود أهووم األدوات الرئيسووة الالزمووة لتحديوود اجتوواه املؤسسووة حنووو املسووتقبل. فاألهووداف عبووارات عامووة موجهووة 

ى تركيز األفعال حنو حتقيق  رض دددة وواضح. واألهوداف عوادة موا تورتبط ابملوضووعات اإلسورتاتيجية مثول للموضوعات تعمل عل
 التعليم والصحة العامة. وعندما يتم تطوير عبارات األهداف، جيب أخذ التساؤالت التالية يف االعتبار:

 ا؟هل تتوافق األهداف مع اإلطار التشريعي للمؤسسة ورويتها ورسالتها وقيمه .1
 هل يساعد حتقيق األهداف على إجناز الرؤية والرسالة؟ .2
 هل تعكس األهداف القضااي واألولوايت اإلسرتاتيجية؟ .3
 هل توفر األهداف اجتاهات واضحة للعمل؟ .4
 هل األهداف بعيدة املدى  ري مقيدة ابلوقت؟ .5

از رؤيوة  املؤسسوة وأهوداف ها واخلطوة التالية هي حتديد األ راض،  واليت تعرف على أهنا "خطوات مؤقتة قابلة لل قياس حنو إجنمل
البعيدة املدى". وتكون مرتبطة ابألهداف بصورة مباشرة، وهوي قابلوة للقيواس؛ حيوث تركوز علوى نتوائج أداء املؤسسوة يف هنايوة الفورتة 

 احملددة لتنفيذ اخلطة، ومعايري كتابة األ راض هي:
ستخدمة لتحقيق ذلك. دددة؛ حيث تعكس املهام الواجب تنفيذها، وليست الطرق .1

ُ
 )اإلسرتاتيجيات( امل

 قابلة للقياس؛ فاأل راض جيب أن تكون قابلة للقياس، فهي متثل الوسيلة اليت جتعل األداء قابل للقياس. .2
قوية ولكن سهلة املنال، فاأل راض متثل معايري للتقودم، وابلتوايل فيجوب تكوون متحديوة لقودرات املؤسسوة،  .3

 قدرة املؤسسة على اإلجناز. ولكن بصورة واقعية ويف نطاق
 موجة النتائج، فيجب أن تكون دددة للنتائج واملخرجات، وليس طرق حتقيقها. .4
 دددة الوقت، فكل  رض جيب أن حيدد وقت إجنازه. .5

وابلطبع، سيكون حتديد األهداف واأل راض  ري كاف بدون الوقوف على  ليات تقومي التقدم اليت تساعد على التصحيح 
 الوقت املناسب؛ فعمليات التخطيط اإلسرتاتيجي الناجحة تب ى على أسواس احملاسوبية، وقيواس األداء جيوب يكوون جوزء والتعديل يف

 من اخلطة اإلسرتاتيجية وُيستخدم لتقومي األداء حنو حتقيق األهداف واأل راض.
 اخلطوة الثامنة: حتديد اإلسرتاتيجيات وخطط العمل:

ة، حتديوود كيفيووة الوصووول إليهووا. واإلسوورتاتيجيات هووي وسووائل إلمتووام األهووداف واأل ووراض، فوواخلطوة التاليووة بعوود حتديوود الوجهوو
تاحة؛ للتأكد من أهنا تقابل  

ُ
حددة وامل

ُ
فقد ُتستخدم أكثر من إسرتاتيجية إلجناز كل  رض. وابلتايل جيب مراجعة اإلسرتاتيجيات امل

ستخدمة من قبل مؤسسة أخرى لتحقيق كل األهداف واأل راض السابق حتديدها، ومن فعاليتها وذلك بتح
ُ
ديد اإلسرتاتيجيات امل
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تاحووة يسوواعد علووى تضوويق حيووز 
ُ
أهووداف  اثلووة، وهوول ُُيكوون تعووديلها أو اإلضووافة إليهووا لتحسووني فعاليتهووا؟. فتقووومي اإلسوورتاتيجيات امل

 االختيار واملفاضلة، وعند القيام التقومي جيب أن يوضع يف االعتبار ما يلي:
  ة تعكس اإلطار التشريعي للمؤسسة ورويتها ورسالتها وقيمها؟هل اإلسرتاتيجي .1
حددة؟ .2

ُ
 هل ترتبط اإلسرتاتيجي بصورة واضحة إبجناز األهداف واأل راض امل

 هل اإلسرتاتيجية واقعية حبيث حُتدد االعتبارات السياسية فريق العمل والتكاليف؟ .3
 هل اإلسرتاتيجية عملية بشكل تقين؟ .4
 ن قبل املستفيدين؟هل ستقبل اإلسرتاتيجية م .5
ستخدمة؟ .6

ُ
 هل اإلسرتاتيجية متوافقة مع اإلسرتاتيجيات األخرى امل

 اخلطوة التاسعة: تطبيق اخلطة:
يف حالة اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة، جيب تطوير خطط التنفيذ؛ لتوفري تفاصيل تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية، وخطط التنفيذ 

فووون(، وخطووووات التنفيوووذ، وجووودول العمووول واملواعيوود النهائيوووة للتنفيوووذ، ومعلوموووات الكلفوووة جيووب أن حتووودد: مهوووام فريوووق العمووول )املوإل
 واإلنفاق، ومصادر التمويل.

  اخلطوة العاشرة: قياس األ اء/تقومي النتائو:
 ُيُثووول التقوووومي حلقوووة التغذيوووة الراجعوووة يف عمليوووات التخطووويط اإلسووورتاتيجي، املكملوووة للووودورة الووويت تبووودأ مووون التخطووويط وتنتهوووي

 ابألداء، وجيب مالحظة أن هناك ثالثة أنواع خمتلفة من املراقبة والتقومي، هم:
مراقبووة األداء: جيووب أن يووتم مراقبووة األداء وتقريووره بشووكل منووتظم وعلووى فوورتات متقاربووة، فاملراقبووة املنتظمووة ال تسوواعد  .1

ا، وجيب أن يتضمن هذا النوع على حتديد مواقع املشكالت فقط، بل تعمل على إإلهار قوة اإلسرتاتيجية ومدى نفعه
 من املراقبة على اإلجابة على التساؤالت التالية:

 هل تتقدم املؤسسة حنو حتقيق رؤيتها؟ 
 هل تنفيذ املؤسسة رسالتها؟ 
 تسقة مع قيمها؟

ُ
 هل تتصرف املؤسسة ابلطرق امل

 ستفيدين؟
ُ
 هل تقابل املؤسسة توقعات امل

عمليات التنفيذ، وجيب عند القيام بذلك طرح األسئلة التالية واإلجابة  مراقبة العمليات: فيجب أيًضا مراقبة وتقومي .2
 عليها:

 هل وضع حنن الن أفضل من قبل األخذ مببدأ التخطيط؟ 
   هوول القيووام بعمليووات التخطوويط موورة أخوورى سوووف يعموول علووى حتقيووق مووا حنوون فيووه؟ وإذا كووان األموور

 كذلك، ماذا  ريان؟
  ستفيدين جزًءا من فريق

ُ
 العمل؟ وكيف ندعم هذه العالقة؟هل أصبح امل
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حيطووة يتغووري بشووكل اثبووت، ومراقبووة البيئووة اخلارجيووة حتتوواج إيل مهووام منتظمووة  .3
ُ
مراقبووة البيئووة: فالعووامل اخلووارجي والبيئووة امل

ومسووتمرة،  ووا جيعوول املؤسسووة علووى واعووي ابلتغووريات احلادثووة يف اجملوواالت املختلفووة والتقنيووات املتنوعووة، ومبووا أن التخطوويط 
رتاتيجي يعتمد على حتليل البيئة اخلارجيوة لتحديود الفورص والتحودايت؛ فوتن التغوريات يف تلوك البيئوة قود توؤثر علوى اإلس

ستخدمة.
ُ
 تنفيذ اخلطة امل
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 احملور الثالث
 حتديد معوقات تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات 

لتخطويط اإلسرتاتيجي يف تقدم املؤسسات ورقيها وازدهارها، والنجاحات الكبرية يكاد ال اتلف اثنان حول أمهية  ارسة ا
التوي حققتهوا مون جوراء استخدامه، ولكن من خالل اإلطالع الواسع على األحباث يف هذا اجملال، وجد الباحث أبن هناك 

اإلسرتاتيجي، فنجد أبن أ لبية املؤسسات تسعي معوقات كبرية تقف حوائاًل دون حتقيوق املوراد والتطبيق السلس لعملية التخطيط 
جاهدة إلعداد اخلطة وتبذل يف سبيل ذلك الكثري من اجلهد واملال والوقت، ولكن تصطدم مبعوقات وصعوابت خالل عملية 

إال مظهر التطبيق، حىت كاد األمر يصل بكثري من املؤسسات أن ال يتجاوز األمر لديها أكثر من أن اخلطوة اإلسرتاتيجية ما هي 
ليس إال، وذلك نظرًا حلالة اإلحباط اليت تصل إليها اإلدارة العليوا مون جراء الفشل يف التطبيق السليم للخطة اإلسرتاتيجية 

 .واملعوقات اليت تواجهها
 حتدايت التنمية البورية يف ليبيا وأثرها على التخطيط اإلسرتاتيجي:

 التنمية البورية يف املفهوم اللييب:
ف مفهوم التنمية البشرية يف العقل واملفهوم اللييب عن ذلك املفهوم الذي تطرحه واثئق األمم املتحدة، وخاصة وثيقة ال اتل

إىل أن التنمية البشرية هي ذلك  1995. ويشري تقري التنمية البشرية املستدامة يف ليبيا لعام (25)األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة
ناس دور التنمية، ويكون النمو االقتصادي وسيلة وليس  اية وتتم فيه محاية األجيال احلاضرة، ومحاية اجملتمع الذي يكون فيه ال

فرص حياة األجيال القادمة واحرتام نظام الطبيعة الذي تتوقف عليه احلياة برمتها. كما يؤكد تقرير التنمية البشرية يف ليبيا لعام 
يهدف إىل توفري فرص حياة أفضل للناس، ويعمل على حتقيق ثالثة أهداف رئيسية،  توجه إمنائيأن التنمية البشرية هي  1999

 هي:
 حياة أطول وأكثر صحة. .1
 متتع الفرد ابملعرفة املتجددة. .2
 إاتحة مستوايت معيشية الئقة. .3

ملناخ العام للتنمية ويؤكد مفهوم التنمية البشرية كما تراه ليبيا، إىل أن هذا التوجه اإلمنائي ال ُيكن أن يتحقق إال يف إطار ا
البشرية الذي يتضمن العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسي واإلبداع واالحرتام املتبادل واالمتثال إىل مبادئ حقوق اإلنسان، 

و  اية وتوجه التنمية بكل أشكاهلا وبراجمها إىل اإلرتقاء إبنسانية اإلنسان، وجعله مسئواًل عن قدراته وشئونه العامة واخلاصة، فه
 التنمية املستدامة ووسيلتها يف  ن واحد.

إن التنمية البشرية كما تطرحها األلفية الثالثة، وضمنيًا تستوعبها وتتجسد يف اخلطط االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع 
 اللييب، تربز وتظهر عدة خصائص وتوجهات من أمهها:

وميزه عن سائر املخلوقات ابلعقل واإلُيان واإلنتماء اإلُيان ابإلنسان كمخلوق كرمه هللا سبحانه وتعايل،  .1
 لغريه من املخلوقات يف الكون، وابلتايل القدرة على خلق احلضارة والثقافة.

عنصر التواصل واالستدامة، مبع ى أن مجيع السياسات االجتماعية واالقتصادية جيب أن تتم صيا تها  .2
لتحديد فتن االستدامة تعين توإليف اإلمكاانت املتاحة، ولكن ال والتخطيط هلا حبيث حتمل عنصر التواصل بينها، واب

جيب استنزاف كل اإلمكاانت واملوارد الطبيعية، حبيث ال يرتك شيء لألجيال القادمة. كما أن هذه السياسات 
حياته  االجتماعية واالقتصادية جيب أن يصنعها وينفذها اإلنسان ومن أجل اإلنسان وخلريه ولصاحله، والرقي بنوعية
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العامة واخلاصة على السواء، فالتنمية يصنعها اجلميع، وينفذها اجلميع، وينعم بعوائدها اجلميع دون تفرقة بني إنسان 
  .(26)و خر، وبني رجل وإمرأة 

زايدة اخليارات املتاحة أمام اإلنسان، ومن أمهها خيار احلياة الصحية اخلالية من األمراض واألخطار املادية  .3
ة، وخيار اكتساب املعرفة، واحلصول على ما يلزم من بيئة نظيفة ومسكن الئق، والتمتع مبستوى معيشي  واالجتماعي

 كرمي والئق بكرامة اإلنسان.
متتع الفرد ابحلرايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك احلرية الشخصية وحق اخلصوصية أو  .4

كان أو هيئة كانت إال ابلطرق املشروعة اليت ينظمها قانون اجملتمع احلياة اخلاصة، وعدم التدخل فيها من أي فرد  
 وشرعيته ومبا يتفق والكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان، واملساواة بني أبناء اجملتمع الواحد.

بناء وتكوين مهارات اإلنسان، مبا يف ذلك املهارات املختلفة الالزمة للمشاركة الفعلية يف احلياة اجلماعية،  .5
 طلب ذلك إكساب الناس والشباب والشاابت املهارات املختلفة، ومن أمهها:ويت

تكوين وبناء املهارات العلمية واملهنية واالجتماعية والثقافية، ومبا ُيّكن اإلنسان من العيش يف جمتمع األلفية  .أ 
نعزال والعيش يف  الثالثة، أي مبا ُيّكن اإلنسان من العيش يف احلاضر، واإلعداد جملتمع املستقبل، وليس اال

كهوف املاضي، فاملاضي تراث وعربة، ولكن احلاضر هو احلقيقة واملستقبل، وهو ما نر ب أن نكون فيه، وما 
 نريد أن نصنعه بدرجة أو  خرى ألنفسنا وألبنائنا يف املستقبل.

العامل برؤية تكوين روح العيش اإلجيايب املشرتك مع الخرين، ونبد كل أشكال التفكري األحادي الذي يرى  .ب 
 واحدة، ويقيس األمور مبسطرة واحدة، وحترر العقل اإلنساين من اجلمود واالنغالق الذهين والتعصب.

تعزيز ثقافة احملافظة على البيئة، وبناء روح احملبة والتواصل اإلجيايب مع مكوانت البيئة املادية واالجتماعية.  .ج 
 لناس ومن أجل الناس، وابلناس يكون للحياة قيمة ومع ى.فاإلنسان مل الق ليعيش وحده يف العامل فهو مع ا

احرتام حقوق املرأة والطفل، واعتبارمها عنصرًا رئيسًيا من عناصر ومكوانت أي ختطيط اجتماعي  .6
 واقتصادي، أو ختطيط اسرتاتيجي إمنائي قريب أو بعيد املدى.

االهتمام ابلفئات االجتماعية الضعيفة واملهمشة لظروفها اخلاصة، وإبتكار الربامج واملشروعات اليت تعمل  .7
 على دجمهم يف اجملتمع واحلياة العامة، واالستجابة حلاجاهتم اليت تفرضها إلروفهم اخلاصة.

التعليم الذي يعتمد على  بناء جمتمع املعرفة الذي يعتمد أساًسا على نشر التعليم بكل أمناطه والتحول من .8
، كما يقول فالسفة الرتبية املعاصرة، التعّلمإىل  التعليم، أي التحول من التفكريالتعليم الذي يعتمد على التلقني إىل 

وهذا يعين تشجيع اإلبداع واالبتكار واستقاللية التفكري، وتشجيع التأهيل وإعادة التأهيل حبسب متطلبات العصر 
 الضرورية.ومتطلبات اإلنسان 

النظر إىل التنمية البشرية كعملية أو عمليات انبعة من الثقافة احمللية للناس، مراعية الحتياجاهتم على  .9
اختالف أنواعها واختالف مناطق إقامتهم يف اجملتمع الواحد، وعلى أن تتناسب هذه التنمية البشرية مع املعايري 

 ؤسساته العلمية والقانونية والثقافية والسياسية.واملقاييس الدولية اليت اتفق عليها العامل يف م
العمل على توإليف طاقات البشر مبا يستجيب حلاجاهتم وميوهلم الفردية واجلماعية، فكل إنسان مفيد  .10

لنفسه ولغريه إذا ما متت تربيته وتعليمه ورعايته وإرشاده اإلرشاد الرتبوي واملهين املناسب، فاإلنسان مبا ُيلك من طاقات 
رات واجتاهات هو احملرك األساسي ألي تنمية، ويتطلب ذلك أتهيل كل طفل ليكون مواطنًا تواقًا للتعليم  أي ومها

متمتعًا ابستقالل ذايت للتعليم، ومن مث يكون قادرًا بنفسه على حتسني معارفه، ومنطلًقا الكتساب معارف  خرى، مع 
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والتواصل الثقايف واالجتماعي يف عامل الثقافة الكونية املشرتكة بني  إعداده لدخول جمتمع املعرفة واقتصاد املعرفة الكونية،
 . )27(مجيع بين البشر

أتكيد أمهية احلراك الفكري والثقايف املتواصل، ابلعمل على أتسيس شبكة تنسيقية من اخلرباء املتخصصني  .11
ع املبادرات اإلقليمية، والتعريف واملسئولني الفنيني لتبادل اخلربات والتجارب، وملتابعة اجلهود الوطنية، وتشجي

ابلتوجهات الدولية يف ميادين وقضااي التنمية البشرية، وإدماج الشبكات املهنية العاملية اليت تقوم على جتميع خرباء العامل 
هين يف الخر، ويتطلب ذلك أيضًا تنمية األجواء املشجعة على منو العلم واملعرفة والثقافة، واحلوار والتواصل العلمي وامل

 .(28)جمال التنمية عامة  والتنمية البشرية خاصة 
تطرح التنمية البشرية قيمًا ثقافية واجتماعية قد تتعارض مع خصوصية وثقافة اجملتمع وهذه اإلشكالية  .12

ترتبط أساسًا ابألصالة واحلداثة. وهنا تظهر ضرورة وقدرة  ليات التنمية البشرية على خلق وتكوين جسر وتواصل بني 
اضي واحلاضر أي بني األصالة واحلداثة، ومبعادلة مقبولة ال هتمل املاضي وأصالته ولكنها منطلقة للمستقبل وتواقة امل

 للحداثة و فاقها.
 

 التنمية البورية يف ليبيا على ضوء أهداف األلفية الثالثة:
ًا ابلتنمية مبا يف ذلك التنمية البشرية، منذ ن املتتتبع للتنمية االجتماعية واالقتصادية يالحظ أن ليبيا أولت اهتمامًا كبري إ

و  1976( و)1975و  1973 واخر الستينيات من القرن املاضي، خباصة خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية املتتالية )
وحىت الوقت احلاضر. واملالحظة األخرى أن هذه اخلطط  1986(، وبرامج ومشروعات التنمية 1985و  1981( و)1981

ائية اشتقت أهدافها من الفلسفة السياسية واالجتماعية للمجتمع اللييب وتراثه العريب اإلسالمي، وكذلك املواثيق الدولية اإلمن
والقانونية اليت أصدرهتا األمم املتحدة، واليت التزمت ليبيا بتنفيذها ومراعتها يف كل خططها ومشروعاهتا االجتماعية واالقتصادية 

 وعات واخلطط اإلمنائية حققت الكثري من اإلجنازات يف خمتلف ميادين احلياة.والثقافية. وهذه املشر 
والتنمية، مبا يف ذلك التنمية البشرية، تواجه حتدايت أفرزهتا خصوصية اجملتمع اللييب الداخلية، وأفرزهتا التطورات الدولية 

املي، وخاصة منو الصناعة ومنو التجمعات االقتصادية واإلقليمية يف  ن واحد، وخاصة تطور العلم والتقنية، وحركة االقتصاد الع
اإلقليمية، وعوملة االقتصاد املتمثل يف الشركات العابرة للقارات وهيمنتها على االقتصاد يف العامل. يضاف إىل ذلك التطورات 

لعامل. أمام هذه التطورات والتفاعالت الثقافية واالجتماعية والسياسية اليت أضعفت احلدود اجلغرافية والثقافية واالجتماعية بني دول ا
 العاملية، فتن التنمية البشرية يف ليبيا مثل كل بلدان العامل، جتد نفسها أمام وضعية إقليمية وعاملية جديدة ال مناص من إعادة النظر

اق العاملي االجتماعي فيها بناء على ذلك يف طبيعتها وتوجهاهتا و لياهتا أبكملها، وذلك حىت يندمج اجملتمع اللييب يف السي
واالقتصادي والثقايف، وحيت يتمكن أبناء اجملتمع اللييب من العيش والعمل يف عصرهم، وليس اإلنعزال أواالنفصال عنه، سواء استقر 

ومتطلباته أبناء اجملتمع اللييب يف وطنهم أو تنقلوا وسافروا إىل مجيع أحناء العامل. فال مناص من إعدادهم وتعليمهم وأتهيلهم للعصر 
ومؤهالته. وما مل يتم ذلك، فمصريهم اجلمود واالنعزال واهلامشية والتخلف عن املسرية العاملية. إذن هناك حتول عاملي يشهده القرن 

هنية احلادي والعشرون، وال ُيكن التعامل مع هذا التحول العاملي إال بفهمه وإعداد وتكوين املوارد البشرية املؤهلة مبعايريه العلمية وامل
وقيمه وإجتاهاته الثقافية، وطبعًا مع االحتفاغ بكل خصوصيتهم الثقافية واحلضارية اليت هي أواًل وأخريًا عربية إسالمية يف فضاء 

 أفريقي، وفضاء متوسطي، وفضاء مغاريب، وفضاء عاملي وإنساين.
ه حتدايت، عليها مواجهتها والتفكري يف إجياد هبذه املعطيات، وما حتقق يف السابق، يبدو أن التنمية البشرية يف ليبيا تواج

 حلول هلا، وهي فيما نعتقد:
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ضعف التكوين العلمي واملهين والثقايف لإلنسان، بسبب تدين مستوى التعليم، وفقر ثقافة األسرة،  التحدي األول:
 وضعف برامج التأهيل وإعادة التأهيل حبسب متطلبات العصر.

قايف، والتخوف من اجلديد  ا أدى إىل الفقر البشري، واملقصود هنا ليس نقص ضعف التواصل الث التحدي الثاين:
املال، ولكن نقص املعرفة والعلم ونضوب منابع اإلبداع واالبتكار، بعبارة أخرى ضعف بناء جمتمع املعرفة، وضعف بناء جمتمع 

 العمل، وضعف بناء اقتصاد املعرفة، وضعف بناء جمتمع الثقافة.
 ياب ثقافة املبادرة واالعتماد على النفس، وخلق فرص عمل جديدة لضعف التأهيل العلمي واملهين  :التحدي الثالث

 واإلعدادي والثقايف.
 ضعف املؤهالت املهنية والفنية للموارد البشرية والقوى العاملة وخاصة الشباب منهم بشكل عام. التحدي الرابع:

حتتويه من أعراف وعادات وتقاليد وثقافة العصر واحلداثة اليت تتطلب  التناقك بني ثقافة املاضي وما التحدي اخلامس:
 عادات وتقاليد جديدة خمتلفة عن القدُية، إهنا إشكالية األصالة واحلداثة يف اجملتمع العريب بكامله وليس يف ليبيا فقط.

 ة يف ليبيا اليوم، وهي:وفيما يلي نلقي نظرة حتليلية سريعة على هذه التحدايت اليت تواجهها التنمية البشري
 التحدي األول: ضعف التكوين العلمي واملهين:

ال يستطيع أحد أن ينكر ما حققه التعليم اللييب من إجنازات ضخمة يف جمال الكم والنوع، وإاتحة الفرصة لكل الرا بني 
وع ليبيا املرتامية األطراف، وبذلك فقد والقادرين والذين بلغوا سن التمدرس وااللتحاق ابلتعليم من اجلنسني، أينما كانوا يف رب

% 40حققت مبدأ تكافؤ الفرص بني اجلنسني، وبني الريف واحلضر، يف إطار التطور الكمي اهلائل للتعليم. والن ما ال يقل عن 
مؤسسات من سكان ليبيا هم بشكل أو  خر يف خمتلف مراحل ومؤسسات التعليم والتدريب املهين. وهذه اإلجنازات تشهد هبا كل 

 .(29)التعليم والرتبية يف العامل ويف مقدمتها أكرب منظمة عاملية للتعليم "اليونسكو"
 ابلر م  ا سبق، يتمثل التحدي األول للتنمية البشرية يف اجلوانب التالية:

وضوعات الكثريمن موضوعات املناهج مل تستجب ملطالب واحتياجات اجملتمع ابلشكل املر وب، وحبيث جند الكثري من امل
والتخصصات مل تكن يف مستوى االستجابة لطموحات ومطالب املتعلم واجملتمع على حد سواء، فالطالب حيتاج إىل إعداد علمي 
وتربوي ومهين يتناسب والعصر، واجملتمع حيتاج إىل مواطنني هلم مهارات ومؤهالت حديثة وعصرية، وما النقص يف بعك 

املتوسطة يف قطاع ما وزايدهتا وتكدسها يف قطاع  خر إال دليل على املسافة أو اهلوة بني التعليم الكفاءات الفنية والعلمية العالية و 
 .(30)واجملتمع

وُيكن اعتبار تدين التحصيل وضعف قدرة الطالب اللييب على التحليل واالستنتاج واملقارنة واالبتكار والتطبيق دليال على 
عي وتسربه مبكرًا من التعليم اجلامعي فهو امتداد لضعف التعليم األساسي ذلك، يضاف إىل ذلك ضعف قدرات الطالب اجلام

والثانوي. هذا إىل جانب ضعف برامج التأهيل وإعادة التأهيل حبسب ميادين العمل. وعلى ضوء ذلك فتننا نعتقد أن ضعف 
 البشرية وخاصة العناصر التالية: التعليم وضعف جودته يعترب من أكرب التحدايت اليت تواجه التنمية، مبا يف ذلك التنمية 

 عدم وضوح فلسفة التعليم وتالؤمها مع حتدايت العصر وتطوراته العلمية والتقنية واحلضارية. -
 ياب مؤشرات كمية وكيفية ُيكن على ضوئها تقييم التعليم ومدى استجابته حلاجات التلميذ وحاجات اجملتمع يف هذه  -

 األلفية الثالثة.
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ق بني مدخالت وخمرجات التعليم وعالقتهما خبطط التنمية املختلفة، مبا يف ذلك خطط التنمية  ياب أو ضعف التنسي -
 البشرية للمستقبل يف ليبيا.

 وبشكل عام لتحليل ودراسة هذا التحدي، البد من اإلجابة على األسئلة التالية:
 التنمية احلالية واملنظورة يف املستقبل؟ما هي جوانب القوة والضعف يف نظام التعليم اللييب؟ وإىل أي مدى حيقق أهدف  .1
 هل حتقق الكيف إىل جانب الكم يف التعليم؟ .2
 هل يستجيب التعليم حلاجات الفرد واجملتمع؟  .3
هل استطاع التعليم أن يسهم بفاعلية يف بناء رؤية حضارية وثقافية متجانسة تسهم يف حل إشكالية األصالة واحلداثة يف  .4

 اب والالنتماء واإلنفصال احلضاري؟ذهن الطالب وحتميه من اال رت 
 إىل أي مدى أسهم التعليم يف بناء جمتمع املعرفة واقتصاد املعرفة؟ .5
 إىل أي مدى أسهم التعليم يف إعداد الطالب للتنافسية الدولية؟  .6
 إىل أي مدى أسهم التعليم يف بناء املواطنة وتكوين روح املسئولية حنو الذات وحنو الخرين. .7

 : ضعف التواصل الثقايف:التحدي الثاين
من مسلمات التنمية البشرية الن منو قدرة اإلنسان على التواصل الثقايف واحلوار وهذا يتطلب املرونة العقلية، ويتطلب سعة 
 الفق وثراء الثقافة، وهذه املهارات مهمة جدًا لعامل اليوم الذي أزداد فيه االتصال والتواصل، وإلهرت الضرورة القصوى للتواصل
واحلوار والتبادل واألخذ والعطاء. و ا يالحظ أن مؤسسات التعليم واألسرة والثقافة والعمل مل تفلح كثريًا يف إكساب وتدريب 
الطالب على التواصل واحلوار واالستماع إىل الخر، فدائًما وتقليداًي التعليم واحلديث يسري يف اجتاه واحد، من املعلم إىل التلميذ، 

األبناء، ومن مدير املؤسسة إىل العامل أو املوإلف، ومن الرجل إىل املرأة، ومن الغين إىل الفقري... وهكذا تسري ومن األب إىل 
األمور يف العقل ويف الواقع اليومي للحياة. وهذا االف تقريبًا عن معطيات ومبادئ التنمية البشرية اليت تؤكد على حرية الرأي 

، إىل أي حد استطاع التعليم اللييب أو اجملتمع اللييب بكل مؤسساته حتقيق هذه األهداف املهمة واالختيار وتنوع البدائل. والسؤال
جدًا يف عامل اليوم؟ عامل احلوار والتواصل والتفاهم. وُيكن تقدمي الكثري من األمثلة اليت تبني هذه املشكلة أو التحدي يف اجملتمع 

 اللييب، منها على سبيل املثال:
 التلميذ من قبل املعلم .إساءة معاملة  .1
 إساءة معاملة الرجل للمرأة سواًء كانت ابنته أو أخته أو زوجته وُيكن حىت والدته. .2
العنف األسري، وخاصة ضد املرأة والطفل، وضد العاجز أو املسن. والعنف هنا ليس ابلضرورة أن يكون عنًفا جسداًي،  .3

 ة لآلخرين.ولكنه أيضاً العنف اللفظي وإساءة املعاملة اإلنساني
 فرض الرأي ابلقسر واإلكراه يف مؤسسات األسرة والتعليم والعمل، دون االهتمام ابالستماع إىل الرأى الخر مهما كان. .4

 التحدي الثالث: غياب ثقافة املبا رة:
ومبع ى  خر أن لعل من أكرب التحدايت اليت تواجهها التنمية البشرية يف ليبيا  ياب ثقافة املبادرة واالعتماد على النفس، 

اإلنسان اللييب ال ُيتلك ثقافة حديثة للعمل، فهو يعمل  الًبا أبسلوب تقليدي ووسائل تقليدية، يعزز ذلك  البًا ثقافة قبلية أو 
جهوية تتحكم يف كل تفكريه وعمله. وأكثر من ذلك فتن اإلنسان اللييب ال ُييل إىل االعتماد على نفسه فهو دائًما يتوقع أن 

خرون خاصة من أبناء قبيلته أو قريته أو مدينته، وكل شيء جيب أن يقدم له على ملعقة من الفضة كما يقال، وهو ادمه ال
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ابلتايل يتفادى  الًبا العمل الشاق، والعمل الذي يتطلب متابعة، والعمل الذي ترتتب عنه مسئولية كبرية. هذا انهيك عن  ياب 
شروعات لنفسها ولغريها من الناس، ولذلك هم دائماً يفضلون العمل املضمونة عوائده فئة أو شرحية من الناس قادرة على خلق م

دون مغامرة أو جمازفة، وابلتايل يغيب عن التنمية الليبية رواد املشروعات الكربى االقتصادية واالجتماعية، مثلما حدث يف اتريخ 
نمية مبا فيها التنمية البشرية، حتتاج إىل رواد هلم الر بة والقدرة النمو االقتصادي العريب يف القرنني التاسع عشر والعشرين. والت

واملؤهالت إلبتكار املشروعات وإدارهتا وتسيريها، وحتّمل النجاح والفشل فيها مهما كانت، ورمبا على الدولة الليبية أن تعمل كما 
الة الفشل وطبيعي أال يفشل اجلميع، ولكن هذا عملت الياابن وكثري من بلدان العامل، أن تعوض صاحب املشروع أو تضمنه يف ح

األسلوب يّكون جمموعة من الرواد ورجال األعمال الذين يصنعون التنمية اليت حتقق فرص العمل لآلخرين، وتسهم يف إنتاجية 
 االقتصاد الوطين الشامل. واألسئلة اليت ُيكن طرحها هنا هي:

 ة والعمل واالعتماد على النفس؟ما الذي ُيكن عمله إلكساب الناس ثقافة املبادر  .1
ما الذي ُيكن عمله لتكوين العقل املبدع واليد املاهرة، والشخصية القادرة على العمل وحتمل الصعاب  .2

 واملشاق اليت تضحي براحة اليوم يف سبيل عوائد الغد؟
 وال احلياة؟ما الذي ُيكن عمله جلعل املدرسة واألسرة ومكان العمل مؤسسات لإلبداع والتعلم املستمر ط .3
 ما الذي ُيكن عمله لبناء وتكوين قوى عاملة ماهرة وملتزمة وحريصة على جودة العمل. .4
ما الذي ُيكن عمله لدفع اإلنسان اللييب لالطالع على جتارب الخرين والتعلم منها والسعي الدائم إىل  .5

 األفضل يف كل شيء يف حياته؟
 التحدي الرابع: ضعف املؤهالت العلمية:

نتائج تدين التعليم والتأهيل ضعف مؤهالت اخلرجيني العلمية واملهنية والثقافية  وبعدها عن املعايري الدولية، ولذلك من أهم 
 فالتحدي يبدو يف ضرورة البدء يف إصالحات واسعة، خاصة يف:

 إعداد املعلم وأتهيله ليكون معلم مدرسة القرن احلادي والعشرين. .1
 دراسية.ختطيط وضع املناهج واملقررات ال .2
إدخال التقنيات الرتبوية احلديثة يف التعليم والتأهيل، مثل تعلم احلاسوب والتعليم اإللكرتوين والتعليم عن طريق  .3

 حل املشكالت، والتعلم من العمل امليداين يف املواقع والتعليم االفرتاضي.
مل من املهارات التنسيق والتكامل بني التعليم والتخطيط االقتصادي، وخاصة احتياجات سوق الع .4

 والتخصصات، وقدرة النظام التعليمي إلعداد هذه املهارات الالزمة.
 التحدي اخلامس: أزمة األصالة واحلداثة:

من أهم حتدايت التنمية البشرية يف ليبيا احلالة العقلية للطالب املتأرجحة بني األصالة واحلداثة، بني املاضي واحلاضر، 
يقدم له احلل أو الرؤية اليت يستطيع االعتماد عليها يف احلياة العملية، ولذلك قد يكون من املفيد فاملدرسة واملنهج املدرسي مل 

واملهم إعادة النظر يف مناهج ومقررات العلوم اإلنسانية، وخاصة الرتبية االجتماعية واملواد الثقافية. فالطالب واملواطن بصورة عامة 
راعات املذهبية والفكرية لتحميه من التطرف واال رتاب والالنتماء. وال يقتصر األمر على حيتاج إىل رؤية ثقافية تقوده يف خضم الص

املدرسة واملنهج الرتبوي بل هناك ضرورة إلنشاء منابر ثقافية واجتماعية تعمل يف األوساط االجتماعية لتوعية الناس ومساعدهتم 
ة يف حياهتم، وهذا سيساعد على التقليل من كثري من األمراض فكراًي واجتماعًيا على التوفيق بني مظاهر األصالة واحلداث

االجتماعية واالحنرافات االجتماعية الناجتة عن هذا الصراع الثقايف بني األصالة واحلداثة ليس يف ليبيا فقط بل يف مجيع البالد 
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ا الصراع الثقايف احلاد الذي مل يستطع العرب العربية، فاإلنسان العريب اليوم يواجه أزمة يف عقله وسلوكه وتصرفاته وحياته بسبب هذ
 إجياد حل له، وهو إلاهر يف كل ميادين احلياة اليومية العربية وينعكس على استقرار وتوازن اجملتمع العريب أبكمله.

 
 (31(التنمية املستدامة ومعوقاهتا: 
ارية واألراضي، وُيارس هذا النوع من التنمية أبهنا عبارة عن عملية تطويرية للمدن واألعمال التج تُعرف التنمية املستدامة

سعيا لتحقيق االكتفاء الذايت يف خمتلف النواحي، ويشرتط يف هذه التنمية أن تتماشى مع احلاضر من خالل تلبية احتياجاته 
الذي يتفاقم يوما  ومتطلباته، وقد إلهرت هذه العمليات التنمويّة على هامش ما يعانيه العامل من خطورة كبرية يف التدهور البيئي

بعد يوم، وبناء على ذلك فتن األمر قد استوجب على العامل التصدي هلذا التدهور، وابلتايل حتقيق التنمية االقتصادية والعدل 
م، وقد جاء ذلك يف تقرير أصدرته اللجنة 1987االجتماعي. كما أن االستخدام الفعلي ملصطلح التنمية املستدامة يعود إىل عام 

ة للتنمية والبيئة حتت عنوان "مستقبلنا املشارك"، وُعرِّفت التنمية املستدامة أبهنا تنمية ختدم العنصر البشري دون إحلاق األذى العاملي
ابألجيال القادمة أو املساس هبا، وتركز على ضرورة النمو االقتصادي الذي يتصف ابلتكامل واالستدامة، واإلشراف البيئي، 

التنمية هي عملية جمتمعية شاملة متوازنة هدفها أتمني متطلبات احلياة الكرُية لإلنسان، وتسعى للنهوض  واملسؤولية االجتماعية.
بكل مكوانت الدولة عرب عمليات متوالية ومتتالية. وجيب ان ال تكون ذات حركة عشوائية او استجابة وقتية و نية ملتطلبات واقعة 

كون دائما يف جوهرها عملية مستقلة شاملة متواصلة من خالل السيطرة على الفائك او رد فعل لضغوط دولية او إقليمية، وإمنا ت
االقتصادي وعدم استنزافه، وإعادة توزيعه لصاحل الطبقات الفقرية واملتوسطة، لتحقيق التطور والتقدم وإجياد هنضة حضارية. ويف 

الرتكيز على قطاع بعينه عن القطاعات األخرى، أي الرتكيز الوقت ذاته جيب على التنمية ان تعمل لتحقيق التوازن للمجتمع دومنا 
 على التنمية االقتصادية على حساب التنمية السياسية والثقافية واالجتماعية.

يقوم منوذج التنمية احلقيقية يف جوهره على فكرة العدل واملساواة، حيث جيب ان تتحرك بصورة شاملة ومتوازنة على مجيع 
  :قيق هنضة حضارية شاملة يف الدولة أما معوقات التنمية املستدامة فيمكن تلخيصها فيما يلياملستوايت، من اجل حت

ال ُيكن حتقيق تنمية مستدامة يف إلل وجود حالة من عدم االستقرار السياسي، واحلروب  عدم االستقرار السياسي:
)أي تغيري الوزراء بشكل مستمر( تؤدى إىل تضارب يف األهلية أو االنقالابت العسكرية. كما أن التغيريات املتكررة يف احلكومة 

  السياسات وبرامج التنمية ونقص االستمرارية يف أنشطة التنمية، وكلها أمور تتعارض مع التنمية املستدامة.
الفساد والتواطؤ بني النخبة والسياسيني يف السلطة مع رجال األعمال تعيق أنشطة التنمية، جبانب  الفسا  والتواطؤ:

  .الفتقار إىل املسائلة، وإهدار املال العام، واالفتقار إىل املؤسسات الدُيقراطية الشعبية واملشاركة يف صنع القرارا
تستلزم التنمية املستدامة اعتماد هنج وخطط، تتطلب تفاعال متعدد التخصصات يشمل مجيع  غياب التخطيط السليم:

جيب ان تعمل بطريقة متكاملة ويف وقت واحد وبتنا م يف عملية التخطيط. كما الوزارات والدوائر احلكومية ذات الصلة، واليت 
تتطلب التنمية املستدامة دمج الشوا ل البيئية بشكل أفضل يف الربانمج يف مرحلة التخطيط، وهذا يستلزم تدريب وتوجيه جلميع 

  .املعنيني
بيئة يف سياسات واسرتاتيجيات التنمية، مبع ى  خر، جيب جتسيد االهتمام ابل السياسات واالسرتاتيجيات الغري مناسبة:

جيب صيا ة السياسات فيما يتعلق ابألهداف املراد حتقيقها . وجيب أن هتدف االسرتاتيجيات اليت سيتم اعتمادها إىل جمموعة من 
  .اإلمكان اخليارات االسرتاتيجية البديلة اليت تضمن احلفاغ على املوارد وتعزيز جودة قاعدة هذه املوارد قدر
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هناك حاجة إىل حوافز اقتصادية وصكوك قانونية وتشريعية لدعم مشاريع  الدعم القانوين والتوريعي لمامو التنمية:
التنمية اليت حتظى فيها جودة البيئة واحملافظة على املوارد أبولوية عالية. عند  ياب هذه األدوات، سيكون من الصعب ضمان 

  .اجلودة البيئية واختاذ التدابري الالزمة لفرض االمتثالحتقيق احلفاغ على املوارد و 
تتطلب التنمية تطبيق العلوم والتقنيات املناسبة للحفاغ على املوارد الطبيعية وإدارهتا ومعاجلتها  القيو  التكنولوجية:

الت، وال متتلك القدرة املؤسسية على واالستخدام الرشيد هلا. معظم البلدان العربية تفتقر اىل الكوادر املدربة يف العديد من اجملا
  .إنتاج التكنولوجيات وتكييفها جلعلها مناسبة لتنفيذ برامج التنمية

تشمل القيود االجتماعية واالقتصادية أوجه القصور يف التعليم والتدريب، والظروف  القيو  االجتماعية واالقتصا ية:
ب التنمية املستدامة التعليم البيئي على مجيع املستوايت وتطوير مناهج مناسبة يف االقتصادية  ري املواتية، وقيود الدعم املايل. تتطل

التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر  .العلوم والتكنولوجيا تتضمن خمتلف جوانب حفظ املوارد الطبيعية وإدارهتا
ا، كما أن عبارة تنمية مستدامة تعين منطا من التنمية ال تفرط يف من دون النيل من قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهت

استثمار مصادر الثروات الطبيعية اليت ترتكز عليها هذه التنمية أو خترهبا، أي أهنا تنمية تعمل على جتديد املوارد والثروات، وإعادة 
على أنظمة احلكم يف الدول العربية اذا كانت جادة  .التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصاحلة حلياة األجيال احلاضرة والقادمة

لتحقيق التنمية املستدامة ومعاجلة معوقاهتا، ان تعيد صيا ة توجهات ومسار التنمية العربية مبا يساعدها على االستفادة املتبادلة من 
ير التعليم التكنولوجي وتضييق اهلوة ما بني اإلمكانيات واملوارد املتوافرة لديها ككتلة إقليمية قادرة على االستمرار والتواصل، وتطو 

خمرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي، وهذا يتطلب توفري بيئة سياسيه وأمنية مناسبة 
تقالل الوطن ومستقرة، حتمي الطبقات املتوسطة والفقرية وحتفظ حقوق االنسان األساسية وتلتزم بقيم العدل واملساواة وحتفظ اس

 .وأمنه وتؤمن مستقبله ومستقبل أجياله
 

 اخلامتة: 
نتوصل إىل أن نظرية التنمية البشرية تؤكد دور اإلنسان احلر يف التنمية، واإلنسان املتمكن واحلاصل على كل حقوقه، هو 

ة البشرية أو املوارد البشرية تعتمد الذي سيب ى التنمية والنمو ويدفع هبما إىل أعلى درجات التقدم. وواضح جًدا أن نظرية التنمي
على التعليم والتأهيل وإعادة التأهيل كأهم الوسائل واألساليب لتكوين اإلنسان الذي يصنع التنمية، وهذا يؤكد أن الثروة احلقيقية 

ية يف جمتمعهم، ألي أمة هي أبناؤها الذين تطورت وتقدمت عقوهلم ومعارفهم ومهاراهتم، وانلوا حقوقهم االجتماعية واالقتصاد
 وابلتايل قاموا بواجباهتم حنو أنفسهم و ريهم من أبناء وطنهم.

حاول هذا البحث استعراض مفهوم التنمية البشرية يف ليبيا، ووجد أنه يتطابق مع املفاهيم اليت طرحتها األلفية الثالثة لألمم 
االختيار والشراكة الدولية، كما اتضح أن هذه العناصر هي  املتحدة، واملتعلقة أساًسا ابلتعليم والصحة والضمان االجتماعي وحرية

يف ذات الوقت من أهم مقومات التنمية البشرية اليت عملت وتعمل ليبيا على حتقيقها منذ السبعينيات من القرن املاضي واىل 
 الوقت احلاضر.

مل النامي ألسباب اتراية، ولعوامل ومؤثرات ويشري أيًضا إىل أن التنمية البشرية يف ليبيا تواجه حتدايت مثل كل بلدان العا
دولية ابخلصوص من أمهها تطور وتنوع املعرفة والتقنية وسرعة احلراك العاملي، وهذه التحدايت يف السياق اللييب أتخذ املظاهر 

 التالية: 
 ضعف التكوين العلمي واملهين لإلنسان. .1
 ضعف قدرات ومهارات التواصل الثقايف. .2
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 درة واالعتماد على النفس. ياب ثقافة املبا .3
 ضعف املؤهالت العلمية واملهنية والثقافية. .4
 أزمة األصالة واحلداثة والتناقك بني احلاضر واملاضي. .5

ور م هذه التحدايت اليت هي نتيجة طبيعية خلصائص اجملتمع اللييب كمجتمع انم يتحول بسرعة حنو التنمية واحلداثة 
أن التنمية البشرية يف ليبيا، وسائر األنواع األخرى من برامج التنمية متواصلة دون توقف حتقق واإلندماج يف اجملتمع العاملي. إال 

 تقدًما وجناًحا كبريًا كل يوم، وساعية ملزيد من رعاية ومحاية اإلنسان ابعتباره اهلدف األول واألخري لكل عمليات التنمية االجتماعية
 واليت اطط إلجنازها يف العقود القادمة من األلفية الثالثة.واالقتصادية اليت أجنزت يف العقود املاضية 

 
 التوصيات: 

أتيت هذه الورقة يف داولة للكشف والوقوف عند أهم املعوقات والصعوابت اليت تواجه املؤسسات خالل عملية التطبيق 
 واملمارسة للخطط اإلسرتاتيجية اخلاصة هبا، واليت ُيكن حوصرها يف العوامل التالية:

 لصعوابت والعوائق اخلاصة بعدم استقرار الظروف واملتغريات البيئية.ا .1
الصعوابت والعوائق اخلاصة إبمكانيات وقدرات املنظمة الذاتية، خاصة املهوارات والكووادر اإلدارية العليا، واملسئولة عن  .2

  التخطيط اإلسرتاتيجي ومنها ما يلي:
 ت التخطيطية، عدم اقتنواع اإلدارة العليوا أبمهيوة التخطيط اإلسرتاتيجي، قصور وضعف املهارات اإلدارية العليا والكفاءا

وابلتايل ضعف املساندة الكافية، وعدم ختصيص الوقت الكايف، والرتكيز على النواحي التشغيلية قصرية األجل، وقصور 
هذا النظام تفوق مزاايه، واالفرتاض  الوعي واملعرفة مبفاهيم وأساليب التخطيط اإلسورتاتيجي، واالعتقاد اخلاطئ أبن تكاليف

السنوية تكفي عن  ارسة التخطيط اإلسرتاتيجي طويل األجل، وعدم موشاركة بواقي  أبن نظم املوازنوات )التوشغيلية(
املوستوايت اإلدارية يف عملية التخطيط، وتفويك وإليفة التخطيط اإلسرتاتيجي ملخطط ال يوليها االهتمام الكايف، عدم 

نة ابخلربات االستشارية يف التخطيط اإلسرتاتيجي، وعدم وضوح دور املخطط ابملنظمة، واخللط بني التخطيط االستعا
للتخطيط من خالل االجتماعات الدورية  اإلسرتاتيجي واألنواع األخرى، وعدم االتفاق علوى االفرتاضوات األساسوية

  .الرؤية الشاملة يف املستقبلواملنتظمة، وإ فال عملية التحليل البيئي يف التخطيط ووضع 
  كما أن من أسباب مشاكل عملية التخطيط اإلسرتاتيجي تتمثل يف عودم حتقيوق التوافق بني مهام التخطيط واملهارات

الفردية للمديرين، حيث يتطلب التخطيط اإلسرتاتيجي التفكيور على مستوى املنظمة ككل، والعالقات بني املنظمة 
تؤثر عليها يف جمال البيئة اليت تعمل هلا، فالقدرة على رؤية النماذج على املستوى الكلي أكثر أمهية  والعوامل العديدة اليت

من تشغيل أجزاء صوغرية من املعلومات إلجياد حلول ملشاكل على املستوى اجلزئي، ومن املساوئ الناجتة من عدم حتقيق 
 ااي التشغيلية، وعدم القدرة على إهناء املهام.هذا التوافق، هو الرجوع إىل الوراء واالهتمام فقط ابلقض

 ،وإضافة إىل هذه املشاكل فهناك  ياب املكافآت املمنوحة لألداء  عدم التزام اإلدارة العليا بعمليوة التخطويط اإلسورتاتيجي
 املتميز يف جمال التخطيط.

البيانوات واملعلومات األساسية ملمارسة عملية املشاكل والصعوابت اخلاصة ابلقصور يف نظم املعلوموات الكوفء التوي تووفر  .3
التخطيط اإلسرتاتيجي ابجلودة املناسبة ويف الوقت املناسوب، ابإلضافة إىل تشغيل هذه املعلومات من خالل احلاسب اليل وتطبيق 

 .الربامج املساعدة فوي اختواذ القرار



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

58 

ت اإلحصائية اخلارجية وليس لديوه اتوصال موع مراكوز اإلحصاء أو أن نظام املعلومات اإلداري احلايل املستخدم ال يوفر املعلوما .4
 إحصائيات أخرى خارجية تساعد متخذي القرارات. 
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