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ر تصور مقترح لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزه
  في ضوء النموذج األوروبي للتميز

الــ هللا عبــد ف شــر س1الــسيد يــو شــاذ فــراج، محمــدين كــم ا عبــد حــشمت ،
جالل   ع

نة املقا اسات والد والتخطيط ة دا رقسم ر ر - ر جامعة ـــ لية بالدق بية ال   زلية
ي 1 و لك يد   eg.edu.azhar@26.elsayedelsehly :ال
  

  

:المستخلص  
ضـوء ـ ـر بجامعـة ـاص ا ع الطـا ذات الوحـدات واقع ع التعرف ا ا البحث دف زاس
ضــوء ـ الوحـدات تلـك ر لتطـو ح ـ مق تـصو وضــع ـ إ أيـضا ـدف كمـا ، ـ للتم ـي و رالنمـوذج ًر

ا اســتخدم وقـــد ، ــ للتم ـــي و و يلرالنمــوذج ســـ ـــ اســتعان كمـــا الوصــفي، املـــن ــا ا لبحـــث
ــــا قوام بلـــغ عينـــة ـــ ع طبقــــت بانة باســـ البيانـــات ع234جمـــع الطــــا ذات الوحـــدات أعـــضاء مـــن

واقـع أن ـا، بي مـن النتائج من مجموعة إ البحث وتوصل ر، بجامعة البحث محل اص زا
و للنمـــــــوذج وفقـــــــا ــــــاص ا ع الطـــــــا ذات الوحــــــدات جـــــــةًأداء بد جــــــاء ـــــــ للتم ــــــي رو ) متوســـــــطة(ر

بلــغ و مــو نبمتوســط مـــن)1.84(ز ــ و املرتبــة ــ املؤســـسية والثقافــة القيــادة محــو جـــاء وقــد ر،
جــــة د و التحقـــق، جــــة د رحيـــث لـــھ)متوســـطة(ر ــــس ال ن الـــو ــــان و محـــو) 2.19(ز، الغايــــة"ريليــــھ

اتيجية ســ و ــة تحقــق" ؤوالر جـــة د ــس) متوســطة(رو ن بــو زأيـــضا، توصـــلت)1.85( بلـــغً كمــا ،
بالوحــدات ــ للتم ــي و و النمــوذج تطبيــق مــن تحــد املعوقــات مــن مجموعــة وجــود ــ إ اســة رالد ر

ــــــا م ــــــاص ا ع الطــــــا تقنيــــــات: ذات ــــــا م وأ ديثــــــة ا للتقنيــــــات امــــــ وال الــــــشك ســــــتخدام
و الـنظم وافتقـاد قي ـسو ال التوجـھ وضعف اسبات، وا تصاالت و ـةاملعلومات املوج ليـات

نتــــائج ضـــوء ـــ و للوحـــدات، التنافــــسية ات القـــد تـــضاؤ ثـــم ومــــن املـــستفيدين، ضـــاء وإ ردمـــة لر
ذات الوحــدات ر لتطــو ح ــ مق تــصو وضــع ــ إ ــا ا البحــث توصــل وامليدانيــة ــة النظر اســة رالد ر

للتم ي و و النموذج ضوء ر بجامعة اص ا ع رالطا   .ز

املفتاحيـــة لمـــات قالو :ال ـــسو ، ـــ للتم ـــي و و النمـــوذج ، ـــ التم ـــاص، ا ع الطـــا ذات رحـــدات
امعية ا دمات   .ا
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ABSTRACT: 
The current research aimed to identify the status of the University 
Academic Units at Al-Azhar University in the light of the EFQM 
excellence model.It also aimed to introduce a proposed conception for 
the development of those units in the light of EFQM excellence model. 
The research used the descriptive approach, and used a questionnaire 
in order to collect data that was applied to a sample of 234 members of 
those units. The research results included that the reality of the 
performance of the studied Academic Units at Al-Azhar University 
according to the EFQM Excellence Model came at a “medium” degree 
with a weighted average of (1.84). The highest dimension in terms of 
the degree of achievement is the “leadership and institutional culture” 
dimension, as it came with a “medium” degree, and its weighted 
average was (2.19), It was followed by the "goal, vision and strategy" 
dimension, as it came with a “medium” degree, and its weighted 
average was (1.85). The study also found that there are a set of 
obstacles that limit the application of the EFQM Excellence Model in 
Al-Azhar University Academic Units, including: the formal and 
marginal use of modern technologies, the most important of which is 
information and communication technologies. Besides weak marketing 
orientation and lack of systems and mechanisms directed at serving 
and satisfying the stakeholders, and thus diminishing the competitive 
capabilities of the units, and in the light of the results of the theoretical 
and field study, this  research introduced a proposed conception  for 
developing Academic Units at Al-Azhar University in light of EFQM 
excellence model. 
Keywords: University Academic Units, Excellence, EFQM Excellence 
Model, Marketing University Services 
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  :مقدمة

وذلــك ـا، خاء و مـم تقــدم ـ وفاعـل ـم م دو ذات علميــة، حا صـر امعـات ا ـ رعت ر ًو

املختلفــة التنميــة مجــاالت ــ ــة حيو أدوار مــن تؤديــھ والثقافيــة،: بمــا قتــصادية، و جتماعيــة،
جـــديرةوالــسياسية، ــة محو قــضية ــا، فاعلي مـــستو ن وتحــس ــا أدا ر تطــو يجعـــل الــذي رمــر ى

ثانيابالع ا وملجتمع أوال املؤسسات لتلك ادة والر التم تحقيق أجل من تمام، و ًناية ً
.  

إن بــــھ ــــسعد ــــا ثانو أمــــرا أو ترفــــا عــــد لــــم ــــ التم ــــ إ والــــس املــــستمر ر فــــالتطو ًولــــذا ً ً

بــــل أساســــيا ومطلبــــا العــــصر ات ضــــر مــــن ة ضــــر أضــــ بــــل فقــــدناه، إن عليــــھ ــــ ونأ ًتحقــــق، ً ر ور و
ع ــــــ غ ال أوًمقومـــــا العامــــــة للمؤســــــسات بقــــــاء وال العــــــصر، ــــــذا ــــــ ســــــتمرار مقومــــــات مــــــن نــــــھ

ــــــــ التم تحقيــــــــق أجــــــــل مــــــــن املــــــــستمر ر التطــــــــو ــــــــ إ ــــــــس مــــــــالم ــــــــة بو ال أو اصــــــــة يالبــــــــيالو (ا
ن، ـــدف)69 -68: 2006ووآخــر ال ـــذا تحقيـــق مـــن تـــتمكن لـــم املؤســـسات تلـــك مـــن ـــ الكث أن إال ،

بالتم املقصود م ف لقصو يجة أنرن يمكـن الـذي املناسـب النمـوذج اختيـار وعـدم ة، ج من
أخـــــر ــــة ج مــــن ـــــ التم اك إد أجــــل مــــن ر والتطـــــو التقيــــيم لتحقيــــق املؤســـــسات تلــــك بعــــھ ىت -Al)ر

Dhaafri et. al.,2013: 68).  

طــــــار ــــــ للتم ــــــي و و النمــــــوذج ــــــ عت ــــــ) framework(رو واســــــتخداما ا ــــــشا ان ــــــ ًك ًر
ره وتطــــــــو داء ن ألداءتحــــــــس ــــــــامال ومت شــــــــموليا ا منظــــــــو عطــــــــي حيــــــــث العــــــــالم مــــــــستو ــــــــ ع

ً ً ًر ى
ــــ ع ا قــــاد متناغمــــا نظامــــا ل ــــش ــــ ال التنظيميــــة ســــات املما ر تطــــو ــــ م ــــسا كمــــا ًراملؤســــسة، ًر ً

ي الـــذا التقيــيم ودعــم ـــا، جوان بمختلــف املؤســسة اتيجية اســـ تنفيــذ خــالل مـــن النتــائج تحقيــق
وا املنــــتظم التحليـــل ــــ ع معــــايالقـــائم مــــع تتوافـــق ــــ ال التنظيميــــة عـــاد مــــن ملجموعـــة ــــ مل

  (Moura ; Fernandes, 2020: 2 )النموذج

ـ بـالتعليم املرتبطـة دبيات وتتفق ع ـام امعـة أن ا ثـالث منـوط ا ـسة وظـائف ـا رئ
س، :ـ ، والبحـث رالتـد ـ مـن وخدمـة العل ـ كب قـدر تـوافر ـ إ ة شـا وتجـدر التـداخلراملجتمـع،

الـثالث، الوظـائف ـذه ن بـ ـشابك ـ وال املرتبـة خدمـة وظيفـة أن مـن الـرغم وع ـ ي تـأ املجتمـع
يف، ـذا ـ الثالثـة ـا ثمـة أنـھ إال التـص ب ًعامـا ًتوج ـ يـذ ـا إ ـ الوظيفـة غـدو أن يجـب أ بـل و

، للتعلـيم والقائـدة ـام س يـصبح بحيـث ا ـسا رالتـد ًتد بحثـا لبحـثوا املجتمـع، دمـة ر
ً

دمـة 
   . (Pucciarelli& Kaplan,2016: 312)املجتمع

ع الطا ذات ا حدا و ا مراكز خالل من السابقة الوظائف ذه امعات ا تؤدي أن مكن وو
ا، ســـال تحقيــق ــ الفعالـــة مة املــسا مــن ــا تمك وماديـــة ة ــشر قــو مـــن تمتلكــھ بمــا ــاص، را ي

حيـــث كمـــل، الوجـــھ ـــ ع ا ـــداف بــــأدواروأ تقـــوم مـــة، م جامعيـــة كيانـــات الوحـــدات تلـــك ـــ عت
معتمـدة امعات ل ي الذا ل التمو من قدر وتوف املجتمع وخدمة العل البحث مجال ة كب
عقيـدا ـ أك مشكالت ة معا م يمك متعددة، تخصصات من ن الباحث من ة كب مجموعة ًع

ا شاب و
ً

.  

البحث لة   :مش

جامعـــة وخدمـــةتـــؤدي ـــ العل البحـــث مجـــال ـــ متنوعـــة ـــشطة وأ ة ـــ كب ـــودا ج ـــر
ً

ز
ا عـــدد بلـــغ ـــ وال ـــا، ـــاص ا ع الطـــا ذات والوحـــدات املراكـــز خـــالل مـــن ئـــة الب وتنميـــة املجتمــع

عــــام إحــــصائية عــــدد2019حــــسب إجمــــا ــــو ي ــــذلك و وحــــدات، وثمــــان مركــــزا وثالثــــو نثالثــــة ن
ً
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و واحـــــد ـــــر بجامعـــــة العاملـــــة حـــــدةزاملراكـــــز و مركـــــزا عـــــو وأ ً ن ـــــر،(ر ـــــس )2019زجامعـــــة و ،
مــن ــد املز ــشاء إ حيــث مــن ســواء املجــال ــذا ــ ات التطــو أحــدث مواكبــة ــ إ ــدة جا امعــة را
تفــي ال الــت ما الوحــدات تلــك أن إال بالفعــل، القائمــة الوحــدات عمــل آليــات تنظــيم أو زالوحــدات

ال املشكالت م أ وتتمثل ا، م املطلوب بجامعـةربالدو ـاص ا ع الطـا ذات الوحـدات ا تواج
ي فيما ر   :ز

 ـــــاص؛ ا ع الطـــــا ذات الوحـــــدات ــــ اتي ســـــ التوجـــــھ ـــــغيــــاب ذلـــــك تمثــــل غيـــــابو
ـــــدمات ا ق ـــــسو أو املجتمـــــع، بخدمـــــة الـــــصلة ذات ة ـــــ الوا اتيجية ســـــ ـــــداف

خطــــــــط وجــــــــود وعــــــــدم القائمـــــــة، واللــــــــوائح عات ــــــــشر ال ــــــــ امعيـــــــة اتيجياتا اســــــــ أو
ــــــ ال ـــــدمات با م ف عــــــر أجـــــل مـــــن املجتمــــــع، مـــــن معينـــــة فئــــــات دف ـــــس مـــــستقبلية

ـــاص ا ع الطـــا ذات ا حــدا و املختلفـــة ـــا ليا و امعـــة ا ا  -9: 2012شـــقر،( وتقــدم
ـ)10 والـضعف القصو جوانب من العديد وجود إ اسات الد إحدى توصلت كما ر، ر

ا ل اتي ســــ ــــاصالتوجــــھ ا ع الطــــا ذات ا حــــدا و ــــا ليا و ــــانو،(ومعــــة : 2017عر
198.( 

 الوحــدات ــذه القيــادات أداء ــذهضــعف ــ القيــادات تفــرغ عــدم ــ إ عــز الــذي مــر ي؛
يقومــو كمــا نتــداب، بنظــام عملــو حيــث نالوحــدات ممــان أخــر ليــات ــ س ىبالتــد ر

متطلبـات تلبيـة ـ ع م قـد وعـدم م ـشغال ا ـ إ بالوحـدةريـؤدي ـم ب،(عمل ـس ا عبـد
ل)230: 2006 يـــل التأ وقلـــة ع، الطـــا ذات الوحـــدات قيـــادات ـــا وم امعيـــة، ا لقيـــادات

تطبيـــــــق ــــــ والقــــــصو املعاصــــــرة، ــــــة دا و القياديــــــة ــــــات باالتجا خــــــذ ــــــ ــــــاص، را ر
كفــــاءة مـــن ترفـــع أن يمكــــن ـــ وال امعيـــة ا ة دا ــــ ديثـــة ا التكنولوجيـــة رســـاليب

تــصالوفع وسـائل مــع التعامـل ات ـا م ــ إ الوحـدات بتلـك القــادة وافتقـار داء، راليـة
ديثـــة ،(ا املـــو ــــ)283: 2013عبـــد تفك ألســـاليب القيـــادات تلــــك ـــ تب ـــ إ باإلضــــافة ،

ر التطـــو ـــ م غبـــ وضـــعف جيـــة، ا ا ئـــة الب ات ـــ متغ قـــراءة ـــ ع ة قـــاد ـــ غ رتقليديـــة ر ر
باملنافــــ تمــــام و املؤســــساتاملؤســــ ن بــــ مرموقــــة انــــة م ــــ ع ــــصو ل ــــ والتم لسة

املناظرة امعة انو،(ا  ).155: 2017عر

 ة ــشر وال املاديــة انــات م تــوافر العاملــةضـعف والوحــدات املراكــز ــذه عــض إن حيـث ؛
ن ــــــ وإدا ن ــــــاحث و س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء مــــــن ة ــــــشر وقــــــو إدار ــــــل ي ــــــا ل س رلــــــ ر ى ي

ـ ن خاصـ ن وفنيـ ن نتـداب،وأخـصائي بنظـام ـم معظم عمـل بـل : 2012شـقر،( ا،
ب،؛199 -198 ـــس ا ـــ باإلضـــافة)287-286: 2006عبـــد  دوات تـــوافر قلـــة إ

ديثـة والتكنولوجيـا ة ا ـشر ال ـة يوالقـو با راملد ًتـد  ذات والوحـدات بـاملراكز ًجيـدا ر
ع التم الطـــــا تـــــوف ــــــ الوحـــــدات تلـــــك دو وقـــــصو امعــــــة، با ـــــاص را ير الــــــذا ـــــل و

امعة ،(ل املو  . )276: 2013عبد

 بالــشراكة؛ تمــام ذاتغيــاب ا حــدا و ــر جامعــة تمــام ا ضــعف ــ ذلــك تجــسد وو ز
وضــعف ومؤســساتھ، ـ املح املجتمــع مــع ـوار وا للــشراكة قنــوات بفـتح ــاص ا ع الطـا

أ واشراك املجتمعية للمسئولية ا وا نظاما ا حدا و امعة ا ًتب ً ةو املـص اب
ا وخـدما ا شط أ مجال الصلة ذات املجتمع ،)210-209: 2017مـسعود،(وقطاعات
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بحثيــة شــراكة عالقــات ــا ل عــة التا واملؤســسات ــر جامعــة إقامــة ضــعف عــن زفــضال
ً

مختلـــــــــف ــــــــ س التــــــــد يئــــــــة ألعــــــــضاء البحثيــــــــة نتاجيــــــــة لتطبيــــــــق النطــــــــاق رواســــــــعة
املستفيدة ات ا مع مؤسالتخصصات تنظي  ).1073: 2019شقر،( إطار

 املناسـبة؛ م التقـو آليـات تـوافر اضعف مـشو مـا تقو الوحـدات ـذه ل م التقـو ـ عت ًحيـث ً

جـدو اسـات د وجـود قلـة عن فضال ، املؤس م التقو ديثة ا ساليب عتمد ىال ر
ً

املتخصـصة، املراكــز مــن والعوائـد حتياجــات ن اتبـ ــ تب مناســبةوعــدم آليــات امعـة
احتياجاتـــھ اســــة ود املجتمـــع مــــع ـــا ودو الوحــــدات ـــذه أداء عــــة متا رـــ : 2007ســــالم،(ر

245.(  

تية     سئلة ع جابة ا ا البحث لة مش بلو ت سبق ما ضوء   :رو

يما .1 املفا اصطار ا ع الطا ذات دارللوحدات الفكر أدبيات  ؟يضوء

سس .2 املعاصر؟ما دار الفكر أدبيات ضوء للتم ي و و للنموذج ة يالنظر  ر
اص .3 ا ع الطا ذات الوحدات واقع العينة ما أفراد الستجابات وفقا ر ًبجامعة

ز
ميدانية( املستفتاة اسة  ؟) رد

اص .4 ا ع الطا ذات الوحدات ر لتطو ح املق التصو ضوء رما ر زبجامعة
؟النموذج للتم ي   رو

البحث داف   :أ

ـــــاص ا ع الطـــــا ذات الوحـــــدات ر لتطـــــو ح ـــــ مق تـــــصو وضـــــع ـــــ إ ـــــا ا البحـــــث رـــــدف
التالية الفرعية داف خالل من للتم ي و و النموذج ضوء ر ربجامعة   :ز

ع .1 يالتعرف املفا أدبياتطار يتج كما اص ا ع الطا ذات للوحدات
املعاصرالفكر بو وال يدار  .ي

دار .2 الفكر أدبيات ا عكس كما ي و و للنموذج ة النظر سس ع يالتعرف ر
املعاصر بو  .يوال

ذاتالوقوف .3 الوحدات واقع اصع ا ع أفراد الطا الستجابات وفقا ر ًبجامعة
ز

 .العينة
بجامعة .4 اص ا ع الطا ذات الوحدات ر لتطو ح مق تصو ضوءروضع ر ز

للتم ي و و  .  رالنموذج

البحث مية   :أ

ي فيما ا ا البحث مية أ   : تكمن

مــر .1 ــو و ــا، ر تطو وكيفيــة ــر بجامعــة ــاص ا ع الطــا ذات الوحــدات ألداء زتناولــھ
دو ميــة أل نظــرا ة ــ خ ة ــ الف ــ امعــة ا عــن ن املــسئول تمــام ا ــ ع ــستحوذ رالــذي ً

الوحـــــدات البحـــــثتلـــــك وظيفـــــة ـــــ و امعـــــة ل والثالثـــــة الثانيـــــة ن الـــــوظيفت تحقيـــــق ـــــ
ئة الب وتنمية املجتمع، وخدمة   .العل



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021سنة  لأبریل، )  3  (، الجزء )190: (العدد
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ــكمـا .2 م ــس ــة إدا كــأداة ـ للتم ــي و و النمــوذج ميــة أ مـن ميتــھ أ البحــث ــسب ريك ر
تحقيــق أجـل مــن ر التطـو ـ ع ا ومــساعد املختلفـة للمؤسـسات ي الــذا التقيـيم تحقيـق

  .التم
اتخــــــاذ .3 ــــــ ــــــر جامعــــــة ة إدا ــــــ ع ن والقــــــائم ن املــــــسئول ــــــا ا البحــــــث ــــــساعد زقــــــد ر

مـــن وذلــك فعـــال ل ــش والوحــدات املراكـــز ــذه مــن لالســـتفادة يحية التــ جــراءات
ســاليب و الطــر عــض تحديــد محاولــة وكــذا ــا، تواج ــ ال ات الــصعو تحديــد قخــالل

التــــصو خــــالل مـــن الوحــــدات ــــذه أداء ر ــــدافلتطـــو أ تحقيــــق ــــ للمـــساعدة ح ــــ املق ر
ر  .   زجامعة

والوحـــــدات .4 املراكـــــز ـــــذه عـــــن ن واملـــــسئول ن القـــــائم ـــــ و ـــــادة ـــــ البحـــــث ـــــساعد زقـــــد
يجابيـــــــــة وانــــــــب ا ومعرفـــــــــة ــــــــا عل القـــــــــضاء ومحاولــــــــة الـــــــــسلبية، وانــــــــب ا بمعرفــــــــة

ا  .وتدعيم

البحث   :من

ــــ أك عــــد معينــــا ــــا من بحثيــــة لة مــــش ــــل تفــــرض
ً

ــــة معا إطــــار ــــ و ا، اســــ لد رمالئمــــة
الوحــدات واقــع وتفــس وتحليــل لرصــد الوصــفي املــن اســتخدام تــم فقــد ــا ا البحــث لة مــش

، ـ للتم ــي و و النمـوذج ضــوء ـ ره تطــو انيـة وإم ــاص، ا ع الطـا البحــثرذات اسـتخدم وقــد
بانة بجامعةاس اص ا ع الطا ذات الوحدات أعضاء إ ة رموج   . ز

البحث  :حدود

تية دود ا ع ا ا البحث   :يقتصر
املوضوعية .1 دود الوحدات:ا ر لتطو ح مق تصو وضع ع ا ا البحث يركز رحيث

اص ا ع الطا ن ذات معيا ع ذلك واقتصر ي، و و النموذج ضوء ر ربجامعة رز
والقيادة:(فقط اتيجية، س و ة والر املؤسسيةؤالغاية  ). والثقافة

انية .2 امل دود ع:ا الطا ذات والوحدات املراكز عض ع ا ا البحث يقتصر حيث
رة بالقا ر بجامعة اص الدو: (زا واملركز سالمي، لالقتصاد امل صا مركز

تكنولوجيا بيو ومركز الطفولة، معوقات ومركز انية، الس والبحوث اسات للد رسالمي
ية،ا البي املخاطر ة ومعا لتحديد العلوم ومركز التطبيقية، يواوجيا وامليكر ولتخمرات

ية العر اللغة لتعليم ايد الشيخ ومركز وجراحاتھ، القلب ألمراض سالمي الدو زواملركز
ب والتد ودة ا ضمان ومركز ا، ن الناطق   ).رلغ

ة .3 شر ال دود ع:ا ا ا البحث يقتصر اصحيث ا ع الطا ذات الوحدات أعضاء
الذكر سالفة ر  .زبجامعة

الزمانية .4 دود عام :ا من مايو ر ش خالل امليدانية اسة الد أداة تطبيق   .م2020رتم

البحث ات   :مصط

التالية ات املصط ا ا البحث ات مصط   :تنحصر
اص .1 ا ع الطا ذات   : University Academic Units الوحدات
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عـنـ ة ـا اقتـصادي ـشاط ذات وحـدات رعبـا يـة اجتماعيـة رسـالة ل ي يـة و ب ـا ـة ول  رإدا
مـا املوجـود مـستقل ونظـام ذلـك عـن ـة بالوحـدات ومختلـف وميـة ردا ن،(  ا وآخـر وحـان ر

2014 :347.(  
البحثيـة التنظيميـة الوحـدات تلـك ـا بأ كـذلك ـاص ا ع الطـا ذات الوحـدات عـرف كمـا

تمثــل ــ بــاحثوال ــا عمــل و امعــات، ا ــ العلميــة قــسام عــن مــستقال جامعيــا بحثيــا نكيانــا
ً ً ً ً

كة مش بحثية عات مشر ن جر و متعددة، تخصصات ومن   ). Gray et. al., 2001: 247(و

ـو ي ـ وال ـر جامعـة بـع ت ال والوحدات املراكز ا بأ البحث ذه إجرائيا عرف نو ز ً

إدار اســــتقالل ـــا وتنميــــةيل املجتمــــع خدمـــة ــــ ـــر جامعــــة دو ـــز عز ــــ إ ـــدف و ــــ وف زومـــا ر
امعة ل ي الذا ل التمو وتوف ، العل البحث شاطات مة واملسا ئة،  .الب

ي .2 و و  :EFQM Excellence model للتم رالنموذج
التغي ة إدا ع املؤسسات ساعد عامليا بھ ف مع إطار عن ة عبا رو كماًر داء، ن وتحس

التم وتحقيق النجاح عن تبحث ال املؤسسات ا ستخدم أن يمكن ة إدا أجندة يوفر رأنھ
املستدام   ).EFQM, 2019a: 5(واملستقبل

خــــالل ا وضــــع تقيــــيم مــــن املنظمــــة ن لتمكــــ ــــ وعم شــــامل نمــــوذج عــــن ة عبــــا أيــــضا ــــو رو ً

وا ا لـــــد ـــــسية الرئ القـــــوة نقـــــاط ـــــم وف ـــــ التم ة ـــــامـــــس ر ضـــــوء ـــــ وذلـــــك املحتملـــــة ؤلفجـــــوات
ا سال   ).Schoten et al.,2016: 904(رو

تتــضمن عمليــة ــة إدا أداة عــن ة عبــا بأنــھ البحــث ــذا ــ إجرائيــا ــ التم نمــوذج عــرف رو ر ً

ا وضــع تقيـيم مـن ـاص ا ع الطــا ذات الوحـدات تمكـن ي، الـذا التقيــيم إلجـراء ة ـ وا يـة ُمن

القو مواطن وتحديد ا للتما للوصو م الال ر التطو تحقيق ا ومساعد والضعف، لة   .ز

السابقة اسات   :رالد

تــم وقـد مباشـر، ـ غ ل ــش البحـث موضـوع تناولـت ــ ال اسـات الد مـن مجموعـة رثمـت
ـم أ اسـتعراض مكـن و حـدث، ـ إ قـدم مـن ـا ل ـ الزم سلـسل ال وفـق اسات الد ذه ب رترت

الصلة ذات السابقة اسات تيةرالد املحاو خالل من ا ا البحث   :ربمجال

أوال
ً

اص:  ا ع الطا ذات بالوحدات تمت ا اسات   :رد

مــــل ا اســـــة د دفت اتي) 2017(راســــ ســـــ التخطـــــيط تطبيــــق انيـــــة إم ــــ ع التعـــــرف
ـ ع والتعـرف امعيـة ا ـدمات ا ق ـسو لتفعيـل طنطـا بجامعـھ ـاص ا ع الطـا ذات للوحـدات

ا ــــدمات ا ــــواقــــع ال ــــدمات ا ق ــــسو ل اتيجية اســــ خطــــة ضــــع و طنطــــا جامعــــھ ــــ وامعيــــة
مــن الوصــفي املــن اســة الد اســتخدمت وقــد امعــة، با ــاص ا ع الطــا ذات الوحــدات ا رتقــدم
اتيجية ســـ صـــياغة أجـــل مـــن ـــ البي التحليــل اســـة الد اســـتخدمت كمـــا ا، ـــداف أ تحقيـــق رأجــل

ت ــ ال النتــائج ن بــ مــن ــان و حــة، عاملق الطــا ذات الوحــدات قيــام ضــعف اســة، الد ــا إل روصــلت
اتيجية اســ بنــاء مــن اســة الد تمكنــت كمــا املجتمــع، خدمــة ــ ا بــدو طنطــا جامعــة ــ ــاص را ر

امعة با اص ا ع الطا ذات للوحدات امعية ا دمات ا ق سو لتفعيل حة  .مق

ن وآخــر ــ م ا اســة د دفت اســ نمــا وب دو) 2018( ر ــ ع امعيــةالتعــرف ا الوحــدات ر
ـــــــم أ وتحديـــــــد ئـــــــة، الب وتنميـــــــة املجتمـــــــع خدمـــــــة ـــــــ ة املـــــــصر امعـــــــات با ـــــــاص ا ع الطـــــــا ذات
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الوحــــدات دو لتفعيـــل ح ــــ مق تـــصو وتقــــديم الوحـــدات، تلــــك تواجـــھ ــــ ال واملعوقـــات راملـــشكالت ر
الوصـفي املـن واسـتخدمت ئـة، الب وتنميـة املجتمـع خدمة اص ا ع الطا ذات امعية مـنا

دو تحقيــق أجــل مــن الوحــدات تلــك ا تقــدم ــ ال دوار ر تطــو وأســاليب آليــات ــم أ صــد رخــالل ر
الوحــدات ــا توج ــ ال املعوقــات ن بــ مــن أن ـ إ وتوصــلت املجتمــع، خدمــة ــ ــا ظيف و امعـة وا

ــاص ا ع الطـا الرســمية: ذات بــاإلجراءات والتمـسك الوحــدات، ـذه عــض ـداف أ وضــوح عـدم
م تــصووضـعف وضـع ـ إ وخلـصت بالوحـدات، العمـل طــط املـستمر ـ والتغي املتاحـة رانـات

ئــــة الب وتنميـــة املجتمـــع خدمـــة ـــ ــــاص ا ع الطـــا ذات امعيـــة ا الوحـــدات دو ر لتطـــو ح ـــ رمق
ة املصر امعات   .با

العال عبد اسة د ـاص) 2018(رأما ا ع الطـا ذات الوحـدات دو تفعيـل ـ إ ـدفت رفقـد
ــــــد أ ضــــــوء عــــــضـــــ واقــــــع صــــــد دفت اســــــ كمـــــا كيــــــة، مر امعــــــات ا ة ــــــ خ ضـــــوء ــــــ و ا، راف

جرائيـــة حـــات املق مــن مجموعـــة وتقــديم ة، املـــصر امعـــات با ــاص ا ع الطـــا ذات الوحــدات
الوحـدات دو ضـعف ـ إ وتوصـلت الوصـفي، املـن اسـتخدمت وقد الوحدات، تلك دو رلتفعيل ر

املــــصر امعــــات با ــــاص ا ع الطـــا مــــنذات عــــدد قــــدمت كمــــا الطالبيــــة، دمــــة ا ن تحــــس ــــ ة
ــــا م حـــات التنميــــة: املق بإحــــداث مـــرتبط وشــــامل عــــام لتخطـــيط وفقــــا الوحــــدات ـــشاء إ يــــتم ًأن

للوحــدات ــو ت أن ة وضــر الوطنيــة، ة املــص وتحقيــق امعــات با املحــيط للمجتمــع نالــشاملة ور
طـــط ل وفقـــا ــا لتحقيق ميـــع ا ـــس ة ـــ وا ـــداف وأ ــة ًر وأنؤ املوضـــوعة، اتيجيات ســـ و

م ضا وتحقيق املستفيدين الحتياجات وفقا الوحدات شطة وأ برامج ر تطو ريتم
ً   . 

ن وآخــر ــسو جي ووأجــرت املراكــز) Gibson et. al)  2019ن دو تقيــيم ــ إ ــدفت اســة رد ر
ال دفت واســ البحـوث، ومراكــز امعـات ا ن بــ التعاونيـة العالقــة ـ امعيــة ا ــالبحثيـة إ توصـل

الـــشراكة ــز عز أســـاليب ــ ع التعـــرف ــا خالل مـــن يمكــن البحثيـــة بــاملراكز ـــاص ا لــألداء س مقــا
متعـــــدد مقيـــــاس اســـــتخدمت و اديميـــــة، واملؤســـــسات الـــــصناعية واملؤســـــسات ومـــــات ا ن بـــــ

كمــاMulti-dimensional Criteriaعــاد عــاد، متعــددة رة الظــا طبيعــة مــع ناســب ي ــ ح ،
البحثيــــةاســـتخ بـــاملراكز داء لقيــــاس نمـــوذج بنـــاء ــــ إ اســـة الد وتوصـــلت ، املحتــــو تحليـــل ردمت ى

وقـــد املراكــز، تلــك دو تقيــيم خاللــھ مــن يمكــن والكيفيــة الكميــة س املقــاي باســتخدام امعيــة را
اء ــــ ا مـــن مجموعــــة ـــ ع عــــرض عـــد ح ــــ املق النمـــوذج ا37(اعتمـــد ـــ خب

ً
جــــوالت)  ســـت ضــــمن

ســالمة مــن أجــلللتأكـد ومــن تــھ، ن و محتــواه وتناســق وســالمة ، عناصــره تــرابط حيــث مــن بنــاءه
للتعميم النموذج قابلية ع كم   . ا

للتم: ًثانيا ي و و بالنموذج تمت ا اسات رد   :ر

واد ا عبد اسة د ـ) 2016(ردفت للتم ـي و و النموذج معاي توافر جة د تحديد رإ ر
جــــراء وتوضــــيح حائــــل، ا،بجامعــــة اســــتفا يــــتم لــــم ــــ وال ه معــــاي عــــض يفاء الســــ حــــة املق ات

حائــل جامعــة يفاء اسـ جــة د أن ـ إ توصــلت وقــد ا، ـداف أ لتحقيــق الوصـفي املــن رواسـتخدمت
متوســـطة، جــة بد جـــاءت س التــد يئــة أعـــضاء نظــر ـــة وج مــن ــ للتم ـــي و و النمــوذج رملعــاي ر ر

ل طبقــــا بانة ســــ معــــاي ــــب ترت جــــاء ــــًوقــــد ي كمــــا التــــوافر جــــة العمليــــات،: رد د، واملــــوا رالــــشراكة
املعـــاير يفاء اســـ ة بـــضر اســـة الد أوصـــت كمـــا اتيجية، ســـ ة، ـــشر ال د املـــوا القيـــادة، رالنتـــائج، ر ور
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تطبيـــــق ـــــ م ـــــسا ـــــ ال حـــــات املق مـــــن مجموعـــــة اســـــة الد ضـــــعت و امعـــــة، با املتـــــوافرة ـــــ رغ و
ي واس امعة، با للتم ي و و املتوافرةرالنموذج غ املعاي تلك  .فاء

ن الــضالع دار) 2018(ىوأجــر ــ التم لتحقيــق حــة مق معــاي وضــع دفت اســ اســة يد ر
ميـــــة أ جــــة د ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت كمــــا ، ــــ للتم ــــي و و النمــــوذج ضــــوء ــــ جــــدة ربجامعــــة ر

س التـــــد يئـــــة وأعـــــضاء اديميـــــة القيـــــادات نظـــــر ـــــة وج مـــــن حـــــة املق جـــــدةراملعـــــاي بجامعـــــة
الوصــــفي، املــــن واســــتخدمت العينـــة، أفــــراد اســــتجابات ن بــــ حـــصائية ق الفــــر عــــن ووالكـــشف

بلغــت ــ ال اســة الد عينــة ــ ع بانة اســ جــدة،387روطبقــت بجامعــة س التــد يئــة أعــضاء رمــن
بجامعـ دار ـ التم لتحقيـق حـة املق املعاي مية أ ع اسة الد عينة اتفاق أن إ يوتوصلت ةر

متوسـطات ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فر توجد ال أنھ إ توصلت كما ة، كب جة بد جاء وجدة ر
املتطلبـات تـوف ة بـضر أوصـت كمـا اديمية، الرتبة إ عز اسة الد عينة أفراد راستجابات ور ى

جدة بجامعة دار التم معاي لتطبيق  .   يساسية

ومنــدز ـت لو اســة د دفت رواسـ القــضايا )Laurett& Mendes) 2019ر ــم أ ـ ع التعــرف
دبيـــات ـــا تناول كمـــا العـــا التعلـــيم مؤســـسات ـــ ـــ للتم ـــي و و النمـــوذج باســـتخدام راملتعلقــة

ــم و ثقــة ن العـــامل ن الناشــر ــ أك مــن ن اثنــ  ISI Web of Knowledge & SCOPUS(ضــمن
databases(النموذج استخدام ات مم صد دفت اس كما واسـتخدمتر، املعوقـات، ـم أ وكـذا ،

املنـتظم دبيـات تحليـل مـن”Systematic Literature Review (SLR)“أسـلوب أن ـ إ وتوصـلت ،
لتلـك املـستمر ر التطـو تحقيـق العـا التعلـيم مؤسـسات ـ ي و و النموذج تطبيق ات مم م رأ

ك وال ــي، و و ــ التم ــائزة التقــدم انيــة وإم والتعــرفراملؤســسات، املــستفيدين، ــ ع ــ الكب ــ
املـــــستمر ن التحـــــس عمليـــــات ن العـــــامل ام ـــــ وال ومـــــشاركة ن، التحـــــس ومـــــواطن القـــــوة نقـــــاط ـــــ ع
تطبيــق عقبــات ــم أ مــن أن ــ إ أيــضا توصــلت وقــد املؤســسة، ثقافــة ــ ــ غي وإحــداث دمــة، ًل

ن،: النمــــوذج العــــامل ن بــــ التواصــــل كفايــــة وعــــدم ــــة، دا ةرالتعقيــــدات ــــ وا املعرفــــة وضــــعف
ة شر ال د املوا ونقص بالنموذج،  .رالسابقة

وفرنانــديز ا مــو اســة د رأمــا بــرامج) Moura& Fernandes) 2020 ر تقيــيم ــ إ ــدفت فقــد
املـــستفيدين نظـــر ـــة وج مـــن للقـــادة واملقدمـــة ـــي و و النمـــوذج ـــ ع املعتمـــدة املحليـــة رـــشطة

ك غـــــال، ال ــــ ن جي ـــــا وا ن النمـــــوذجرالــــداخلي اســـــتخدام صــــالحية مـــــن التأكــــد ـــــ إ ـــــدفت مــــا
ــي و و النمــوذج كفــاءة جــة د ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد ــدفت كــذلك الفئــة، تلــك مــع ـي و رو رر ر
مــن ــا تجميع تــم ــ ال البيانــات خــالل مــن املقــدم نــامج ال ــ والــضعف القــوة مــواطن تحديــد ــ

نـــــام ال ـــــ اء والـــــشر ن، واملـــــشرف دمـــــة، ا واســــــتعانتمتلقـــــى الوصـــــفي، املـــــن واســـــتخدمت ج،
غــــــــال، ال وســـــــط بلديـــــــة ـــــــ القـــــــادة بـــــــرامج أحــــــــد ـــــــ ع طبقـــــــت حيـــــــث الـــــــة ا اســـــــة د ربأســـــــلوب
مجموعـة مـع ـصية ال املقـابالت اسـتخدام إ باإلضافة البيانات، مع بانة س واستخدمت

محــــل نــــامج ال ــــ القــــوة مــــواطن أبــــر مــــن أن ــــ إ وتوصــــلت املــــستفيدين، تحقيــــقزمــــن اســــة رالد
نـامج، ال اتيجية واسـ ـة ر وضـوح ـ إ باإلضـافة ـم، ال و املـستفيدين ضـا مـن عالية ات ؤمستو و ر
ن، العـامل ضـا تحقيـق س بمقـاي افيـة ال العنايـة عـدم نـامج ال ـ الـضعف مـواطن ـم أ مـن روأن

و نامج، ال ع ن املشرف قبل من املبذولة ر التطو ود القادة تقدير مـواطنوعدم ت اعت قد
املستقبل ن للتحس نقاط ذه    . الضعف
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و لاملحو للبحث: ر النظر   :يطار

أوال
ً

امعات:  با اص ا ع الطا ذات للوحدات يمي املفا   :طار

ــ ايـدة م ميــة بأ امعـات با البحثيـة واملراكــز ـاص ا ع الطــا ذات الوحـدات حظيـت
ا ة ــــ الف خــــالل اديميــــة ئـــة ــــذهالب ل املؤســــسية وانــــب ا حــــو البحــــوث تركـــزت وقــــد لملاضــــية،

مـــن والوحـــدات املراكـــز تلـــك تـــؤثر أن يمكـــن ـــ ال بـــالطر مـــؤخرا العنايـــة تزايـــدت كمـــا قالوحـــدات، ً

املجتمعيـة املـشكالت ـة ومعا اديميـة نيـة امل يـاة ا تنميـة ـ ع ـا  :Corley& Gaughan(خالل
2005, 371(.   

الط .1 ذات الوحدات وم اصمف ا ع  :ا

بـــــــــع ت تنظيميـــــــــة وحـــــــــدات عـــــــــن ة عبـــــــــا ـــــــــا بأ ـــــــــاص ا ع الطـــــــــا ذات الوحـــــــــدات رعـــــــــرف
، ــــ والف املــــا ســــتقالل حيــــث مــــن اديميــــة العلميــــة قــــسام عــــن ــــ تتم ــــا أ إال امعــــات، ا
ات ـــ التغ وإحــداث بـــداع، مــن ــ كب قـــدر ــ إ تحتـــاج ــ ال واملــشكالت البحثيـــة القــضايا ــة ومعا

  ).  Lauto& Sengoku:2015, 139(ةاملجتمعي

بنـوع تتمتـع جامعيـة وحـدات عـن ة عبـا ـا بأ ـاص ا ع الطـا ذات الوحدات عرف ركما
عــــن عيــــدة و واملعقـــدة ــــشابكة امل العالقـــات مــــن شـــبكة داخــــل العمـــل مــــن ـــا يمك ســــتقالل مـــن

الوقـت ذات ـ العـال أم ـ قلي أم ـ املح املـستو ع سواء وقراطية   :Wai Lo,2014( ىالب
47.(  

العا .2 التعليم بمؤسسات اص ا ع الطا ذات الوحدات داف   :أ

ـــــداف مـــــن مجموعـــــة تحقيـــــق ـــــ ع ـــــاص ا ع الطـــــا ذات والوحـــــدات املراكـــــز عمـــــل
مجـال ـ أو م تـد أو الطـالب علـيم مجـال سواء ا برسال القيام امعة ا معاونة رتتضمن

الع البحــــوث وإجـــــراء ـــــشاطالبحــــوث، ال ـــــا يواج ــــ ال الواقعيـــــة ل املــــشا حـــــل ـــــ إ ادفــــة ال لميـــــة
نتــــــا ــــــشاط ال ومعاونــــــة املجتمــــــع، ــــــ املختلفــــــة العمــــــل مواقــــــع أو ــــــدمات ا دو أو رنتــــــا

نتـاج وفـرة ا عل تب ي جديدة أساليب وخلق ر تطو إ تؤدي وال والفنية العلمية باألساليب
ام ســ و نھ، وتحــس عــدده والفنيــةو العلميــة ســاليب اســتخدام ــ ع املجتمــع أفــراد ب تــد رــ

مـــــع والعلميـــــة الثقافيـــــة ابط الـــــر وتوثيـــــق املجـــــاالت، شـــــ ـــــ نتاجيـــــة م كفـــــاي فـــــع و ديثـــــة وا ر
تنفيـــــــذ ـــــــ مة واملـــــــسا ، والعـــــــال ـــــــي العر الـــــــصعيد ـــــــ ع العلميـــــــة يئـــــــات وال خـــــــر امعـــــــات ىا

ــــــــد ومعا ــــــــا ليا و امعــــــــة ا عات الــــــــصيانةومــــــــشر بأعمــــــــال والقيــــــــام ــــــــا باحتياجا ا ــــــــد وتز وا،
عات ومــشر بــرامج وتــصميم فنيــة ات ــشا اس وتقــديم ا، اختــصاصا ــ تــدخل ــ ال صــالحات وو ر

للغ نتاجية باألعمال والقيام يئات، وال ات ية،( ل العر مصر ة و  ).196: 2018رجم
ال ذات والوحــــدات املراكــــز ــــداف أ تنــــوع يتــــ ثــــم تتــــضمنومــــن حيــــث ــــاص ا ع طــــا

مــن امعــة ل ي الــذا ــل التمو تــوف وأيــضا ، ــ العل البحــث مجــال ــ وكــذا املجتمــع خدمــة ًمجــال

امعــــات ا ســــالة و ــــة ر لتحقيــــق دعــــم مــــن تقدمــــھ عمــــا فــــضال خــــدمات، مــــن تؤديــــھ مــــا رخــــالل ؤ
ً

  . املختلفة
  
  



 مقترح لتطویر الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزھر في تصور
 ضوء النموذج األوروبي للتمیز

 السید شریف عبد هللا السحلي/ أ
 حشمت عبد الحكم محمدین فراج/د.أ
 شاذلي یونس علي جالل/د

 

 

446 

العا .3 التعليم بمؤسسات اص ا ع الطا ذات الوحدات مية   :أ

م أ التاليةوتتمثل النقاط اص ا ع الطا ذات والوحدات املراكز   :ية

ديدة  .أ  ا صيغھ التطبيقي البحث ط الوحدات ذه بھ( رمشاركة يقوم الذي
من ومجموعات العليا، اسات الد طالب م عاو مختلفة تخصصات من بحثية رفر ق

ن واملتخصص ن، ا)الفن بامل اتيجية، س دوار و ب، والتد التقليديةر، م
املجتمع وخدمة العل والبحث التعليم من العا التعليم  Marvin(ملؤسسات

Peterson,2003:41.( 
والدو .ب  املجتمعات تواجھ ال واملشكالت القضايا اسة د كب بدو لتضطلع ر ر

العلمية حات واملق ى الر ة لو و ا ا و تكمن ال سباب ومعرفة ا، ؤوتحليل ر ر
ااملتعلقة ل املناسبة لو ا ضع و لا صادق(و  ).2014،147محمد

للتعاو  .ج  ة كب فرص من تتضمنھ بما ــــــــ اص ا ع الطا ذات والوحدات املراكز نتمثل
داخل بداعية شطة لتنمية خصبة ئة ب ــــــــ املؤسسات مختلف مع الوثيق

الرس عز كما املالية، د املوا وتوف ، التنظي زالسياق والعمليةر اديمية الة
يئة ألعضاء البحثية ود ا توجيھ وإعادة ب، ترت إعادة خالل من امعات ل
ة وم مة، م جيو ا ا املستفيدو ا عت ال املجاالت نحو س نالتد رن ر

)CresoSá,2008:32,33.( 
خالل  .د  من املعر النمو ز عز م م دو من ا ل ملا الوحدات ذه مية أ ز دعمرت

شر ال املال أس وترقية التعاونية ات الشب شاء وإ التخصصات، ن ب يالتعاو رن
وتقنيا ًعلميا ً)Youtie, Jan; Dirk Libaers; Barry Bozeman,2006:1055.( 

العا: ًثانيا التعليم مؤسسات للتم ي و و   :رالنموذج

ــ للتم ــي و و النمــوذج ــ ،مــن EFQM Excellence Modelرعت ــ التم نمــاذج ر أشــ
ــا وتمكي املؤسـسات أداء بمــستو تقـاء و ر للتطــو عامليـا املعتمــدة الوسـائل ــم أ أحـد عــد ىكمـا ر ً

ــة دا يم املفـا وتطبيـق ، ـ التم تحقيـق أجـل مــن التنافـسية ا قـد ـز عز و ي، الـذا التقيـيم رمـن ر
يح بمـا عاليـة جـودة و لفـة ت بأقـل املـستدامة والتنميـة عمـداملعاصـرة وأن املـستفيدين، ضـا رقـق

م ا وقـــد م ــا مل طلــق و م لـــد بــداع ح ر يؤصــل بمـــا ة ــشر ال ــا د موا تنميـــة ــ إ راملؤســسة ( ور
  .)12: 2015أحمد،

للتم .1 ي و النموذج وم   :رمف

إلزامــــي ــــ وغ ــــ متم عمــــل إطــــار عــــن ة عبــــا بأنــــھ ــــ للتم ــــي و و النمــــوذج رعــــرف -non(ر
prescriptive (مـــــــــــساعدةلـــــــــــنظم غـــــــــــرض ـــــــــــودة، ا ة إلدا يـــــــــــة و و املؤســـــــــــسة أعدتـــــــــــھ ة، ردا رر

والتنافسية والتم ر التطو تحقيق نحو ا سع  )..(Kralj,2016:55(املؤسسات

بنموذج عرف وال ــــــــــ ديدة ا صيغتھ تھ ن و النموذج وم مف قوم وإن2020و ،
عام من ر أكتو تم قد ا إطالق ثالثــ2019ان أسئلة عن جابة ثمل ي قو منطق ع : يـــــــ

ذه" ملاذا" ت اختا وملاذا ا، تحقيق إ س ال الغايات وما املؤسسة، ذه رتوجد
يمثل ما و و ا، عي اتيجية التوجھ (س و)تحديد ا" كيف"، غايا تحقق أن للمؤسسة يمكن

جانب يمثل ما و و ا، اتيجي و)ذالتنفي (واس ن،" ماذا"، ح تحقق أن املؤسسة استطاعت
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جانب يمثل ما و و املستقبل، تحقيقھ تو ت الذي النموذج) النتائج(يوما
)EFQM, 2019a: 9.(  

للتم. 2 ي و و النموذج داف   :رأ

ن تحس ا شا وان رة ش ك النموذج للتم ي و النموذج ًرعت رهر وتطو داء
تحديد ع النموذج عمل حيث العالم، جاء أ من الكث و بل ي، و و السياق رداخل ر

ية السب العالقة م ف من القادة يمكن كما املؤسسة، اتيجية يجة(اس والن ب الس ن) عالقة ب
نتائج من تحققھ ما ن و املؤسسة تفعلھ النم)Mora et. al.,2015: 1639(ما عمل و وذج،

ا بي من داف من مجموعة تحقيق ع ي و   ):EFQM,2020: 2 (رو

املستدام  .أ  التم تحقيق ع املؤسسات  .مساعدة
املستمر  .ب  ر التطو ثقافة  .خلق
رة  .ج  م نتائج تحقيق ع املؤسسات  .مساعدة
م  .د  ل املضافة القيمة وتحقيق املستفيدين ضا تحقيق ع  .رالتأكيد
داخل  .ه  التم ثقافة  . املؤسسةشر

خالل من التم تحقيق ع املؤسسات مساعدة إ كذلك ي و و النموذج دف رو
تتضمن مركبة ية من استخدام يتطلب مر ذا و بداع، و والتعلم املستمر، ر التطو
مصداقية لإلعطاء ، مستقلو اء خ بھ يقوم الذي ا ا والتقييم ي، الذا التقييم نعمليات ر

ا خاللللتقييم من املعلومات ع صو ا تم و ا، بنفس املؤسسة أجرتھ الذي ي لملبد
ر تطو كيفية ا، شط أل تخطط كيف ا، داف أ لتحقيق املؤسسة ا تقوم ال العمليات

ع ا عمليا تأث عن فضال ا، داف أ لتحقيق ا ستخدم ال د املوا والعمليات، شطة
ً

ر
ن س الرئ   .)Mora et. al.,2015: 1639 املستفيدين

للتم. 3 ي و و النموذج   :رمكونات

أن للمنظمات خاللھ من يمكن ا إطا يوفر ي ل للتم ي و و النموذج ر تطو تم ًرلقد ر
فحص قائمة س ل فالنموذج ولذا ا، اتيجيا اس وتنفيذ ر تطو عمليات فعالية  Check( تحدد

List (مؤس ألي يمكن إلزامي غ إطار أوإنھ ا م عن النظر غض بتطبيقھ تقوم أن سة
تم حيث املاضية السنوات خالل مرة من أك النموذج مراجعة تم وقد بھ، عمل الذي القطاع

ات التغ ليواكب عديلھ وتم وتنظيمية، عية شر متطلبات إدماج وتم جديدة، ار أف إضافة
ت وصد والسياسية، جتماعية و قتصادية ئة النموذجرالب من ة خ و السادسة ة ال

بنموذج2019عام عرف أجزاء2020وال ثالثة من ة خ تھ النموذج و ت و ن،
  ):Jaroslav Nenadál,2020:19(و

يم(املبادئ-أ للتم) املفا بمثابة: ساسية و النموذج ا عل يقوم أساسية مبادئ وتتضمن
معاي ط تر ال نظرةالوصالت لتقدم يم املفا ذه ستخدم و البعض، ا ببعض التم

بالنموذج ضمنيا توجد و ، التم عن  .ًشمولية
وتتضمن: املعاي-ب النموذج، مية أ ك زء ا بمثابة تحت23و تندرج فرعيا ا ًمعيا ًر

امل داخل التفاصيل م لف املعاي ذه ستخدم و سية، الرئ السبعة  .ؤسسةاملعاي
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ادار  -ج ية ع: رمن عتمد و التقييم، عملية خالل والقياس التقييم ستخدم أداة و
املستمر ر والتطو التعلم من  .حلقة

ي كما التفصيل من ء السابقة الثالث العناصر تناو مكن   : لو
للنموذج. أ ساسية   :املبادئ

ــــ ع يجــــر الــــذي ــــ والتغي ر التطــــو يتــــضمن ن حــــ معظــــميــــ مــــستمر ل ــــش النمــــوذج
الــــزمن، ـــ ع الثابـــت ـــزء ا ـــ ـــ عت النمــــوذج ـــا عل ـــ يب ـــ ال ساســـية املبـــادئ أن إال وناتـــھ م
قطـــاع أم خـــاص أم عـــام قطـــاع انـــت أ ســـواء ـــا عمل وطبيعـــة املؤســـسة ـــم عـــن النظـــر غـــض و

ب تتمتــع للنمــوذج ساســية املبـــادئ فــإن دميــة، ا القطاعــات أحــد أم مـــنأعمــال، ة ــ كب جــة رد
النمـــوذج مـــن ــ خ صـــدار ـــذا و الــزمن، ـــ ع نـــاقص ت ال ســـابقيھ2020ميــة عـــن يختلــف ال

مية أ ع تأكيده حيث   :)EFQM, 2019 a: 6(من

 للمؤسسة ة كأولو  .املستفيد
 املستفيدين ع املدى ل طو ك  .ال
 ن ب ية السب العالقة م تفعلھ،: ف وكيف املؤسسة، تفعلھ فعلھما من يجة الن  .وما
 املستدامة املضافة القيمة  .خلق

للتم. ب ي و و النموذج   :رمعاي
فــراد و املؤســسات ــساعد ــة حيو يــة ومن ا إطــا ة ــ خ و الــسادسة تھ ــ ــ النمــوذج ــ ًرعت

اليـوم عـالم ـ املؤسـسات ـا تواج ـ ال والتحـوالت ات ـ التغ ـ ع التغلـب ـ  :EFQM, 2019 b(ع
بـدال)3 معـاي سـبعة ـ إ املعـاي عدد تقلص حيث املعاي جانب ات التغ عض تضمن وقد ،

ً

التوجـــھ تحديــد ، ـــ مراحــل ثالثـــة تحـــت املعــاي ـــذه وتنــدرج ـــسعة، مرحلـــة(Direction)مــن أو
التنفيـــذ ومرحلـــة النتـــائج(Execution)عــداد، ومرحلـــة ،(Results)املراحـــل ـــذه تحـــت نـــدرج و ،

و معاي سبعة ومـشاركة(الثالث املؤسـسية، والثقافـة والقيـادة اتيجية، سـ و ة والر ؤالغاية
املــــستفيدين، ات وتــــصو ، التحــــو وقيــــادة داء ة وإدا مــــستدامة، قيمــــة وتحقيــــق راملــــستفيدين، ل ر

ــشغي وال اتي سـ داء ا)ونتـائج مـن مجموعــة ـسية الرئ املعــاي ـذه تحــت نـدرج و ملعــاي،
املؤشـــرات مـــن ومجموعـــة املراحـــل) EFQM, 2019 a: 3(الفرعيـــة، تلـــك التـــا ل الـــش ـــ و و

  :واملعاي
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قم ل للتم) 1(رش ي و و النموذج ومعاي مراحل   2020ريو

الــــثالث املراحـــل ـــا حـــيط و النمــــوذج قلـــب ـــ تتمركـــز املؤســــسة أن الـــسابق ل الـــش مـــن ( يتـــ
وال والتنفيــــذ كمـــــا)نتـــــائجالتوجــــھ، نظــــامي، ل ـــــش الــــسبعة املعـــــاي ثــــق تن الــــثالث املراحـــــل ومــــن ،

تزد ة لف ثابتا ظل والذي السابق سعة ال الصناديق ل ش عن النموذج ل ش غ أيضا ًيالحظ ً

ي ما سياق املعاي عرض مكن و سنوات، العشر   :  عن

اتيجية*  س و ة والر   Purpose, Vision & Strategy)       نقطة100:  (ؤالغاية

ــــــة     ؤ و محفــــــزة، غايـــــات بتــــــوافر عــــــرف ة ـــــ املتم املؤســــــسات أن ــــــ إ املعيـــــار ــــــذا ـــــش رو
ميـة أ اء و ب الـس توضـيح املؤسسة غايات تتضمن حيث للتنفيذ، قابلة اتيجية واس رطموحة،

املــستدامة القيمـة وتوصــل توجــد ـي ل ــا ل املناســبة ئـة الب تــصنع كمــا بـھ، تقــوم للمــستفيدين،مـا
الــذي ـ البي النظــام ـ ع والتـأث املــشاركة ـ املؤسـسة ــا تتحمل ـ ال املـسئولية ــر يظ ا إطـا ًروتـوفر

ــــ إ املؤســــسة ــــس مــــا تــــصف ــــا بأ ة ــــ املتم املؤســــسات ــــ أيــــضا ــــة الر وتتــــصف فيــــھ، ًعمــــل ؤ
ـــشط ات ملـــسا ة ـــ وا مرجعيـــة تـــوف ـــ إ ـــدف كمـــا ـــل، الطو املـــدى ـــ ع اليـــةرتحقيقـــھ ا ة

بنـــــــــاء ـــــــــا عل ند ــــــــس ـــــــــ ال ســـــــــس املؤســــــــسة غايـــــــــات مـــــــــع امن بــــــــال تـــــــــوفر كـــــــــذلك واملــــــــستقبلية،
ا اسـتخدام املؤسسة م ع ال قة الطر تصف ف املؤسسة اتيجية اس عن أما ا، اتيجي اس

ـــ ع والعمـــل اتيجية، ســـ ـــا ا أولو لتحقيـــق ـــستخدم ـــ ال ـــا خطط وتفـــصل ـــا، غايا لتحقيـــق
اتحق ر  .)EFQM, 2020: 8(ؤيق

التاليـــة الفرعيـــة املعـــاي املعيـــار ـــذا تـــضمن ـــم:(و وف وتحديـــد ـــة، والر الغايـــة ؤتحديـــد
ر وتطـــــــو فيـــــــھ، عمـــــــل الـــــــذي ـــــــ البي النظـــــــام وتحـــــــديات ات قـــــــد ـــــــم وف املـــــــستفيدين، راحتياجـــــــات

داء ة وإدا وكمة ل نظام وتنفيذ وتصميم اتيجية،  ).رس

ذات للوحـــدات مكـــن ـــو إ والوصـــو ـــ وا توجـــھ تحديـــد خـــالل مـــن ـــاص ا ع لالطـــا
ـ ك وال صـطفاف و التوافـق تحقيـق طـراف جميـع ن بـ ـا عل ومتوافـق عنايـة سـة مدر وخطـط
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ــــ ن واملعنــــ املــــستفيدين قــــيم ــــم ف أن كمــــا ا، اتيجي واســــ ــــا ؤ و الوحــــدة غايــــات تحقيــــق ــــ رع
عل ــــو ت أن يمكــــن بمــــا بــــؤ والت اضــــر، ا التحديــــدنالوقــــت مــــن الوحــــدة يمكــــن املــــستقبل ــــ يــــھ

ا اتيجي واســـ ـــا، ؤ و ـــا، وغايا ـــا؛ لتوج عتمـــد(Tuominen& Vaso, 2013: 10)رالـــدقيق و ،
احتياجـــات ــ ع التأكيــد ــ ع ــي و و النمــوذج وفــق ــاص ا ع الطــا ذات الوحــدات اتيجية راســ

املستفيدين   .(Moura e Sá,, Fernandes,2020: 5)وتوقعات

املؤسسية* والثقافة    Organizational Culture & leadership)نقطة100:(القيادة

ـــــــــ التنظي املـــــــــستو ن؛ مـــــــــستو تتـــــــــضمن القيـــــــــادة أن ـــــــــ إ املعيـــــــــار ـــــــــذا ـــــــــش   يو
organizationalقائــــدة ــــا ذا املؤســــسة ــــو ت حيــــث ــــل، ك املؤســــسة مــــستو ــــ ع القيــــادة ــــو نو ى

ك عمل و ا، ئ ب املؤسسات من ا الفرديلغ املستو أما ، خر املؤسسات تحتذيھ ىنموذج ى
people-levelوتبــدوا فــراد، مــن محــددة لفئــة ا دو س ولــ مــستمر ــشاط ك فيــھ القيــادة ــر ًرفتظ

ــ ع القياديــة سـات املما عمــل و املؤسـسة، وأجــزاء ات مــستو ـل ــ ة ـ وا القياديــة سـات راملما ر
و القــيم ــ وتب م، وتنميــ ن، خــر ـ ــزتحف عز و املؤســسة، ثقافــة توجيــھ ــ ــساعد ــ ال عــراف

بالثقافــــــــة قــــــــصد و اتيجية، ســــــــ و ــــــــة والر الغايــــــــة ر تطــــــــو ــــــــ نخــــــــراط و ــــــــار، بت و ؤبــــــــداع
املــدى ـ ع تؤثرــــ ـ وال املؤســسة داخـل فـراد ا يتقاسـم ــ ال عـراف و القـيم مجمـوع املؤسـسية

يتعـــــامل ـــــ ال قـــــة الطر ـــــ ع ـــــــــ ـــــل خـــــارجالطو مـــــن املـــــستفيدين ومـــــع الـــــبعض م عـــــض مـــــع ـــــا نو
باملؤسـسة ر والتطـو ـ التغي ـود ج ا بـدو تـدعم ـ وال أيـضا راملؤسـسة ً)Asfa Muhammad et al. 

2020: 10 .( 

التاليــــة الفرعيــــة املعــــاي املعيــــار ــــذا تــــضمن يئـــــة:( و و القــــيم، عايــــة و املؤســــسة ثقافــــة رتوجيــــھ
وتمكـــ ، ـــ التغي لتحقيـــق ف ـــةوالظـــر والر الغايـــة لتحقيـــق ـــود ا وتوحيـــد ـــار، بت و بـــداع ؤن

اتيجية س     ).و

ذات   بالوحـدات املـستمر ر التطـو عمليـات ـز عز ـ ع ـي و النمـوذج وفـق القادة عمل رو
ـ ع املعتمـدة ات املبـاد وتقديم الضعف، نقاط تحليل خالل من ا ف واملشاركة اص، ا ع رالطا

املنــتظ القــوةالتقيــيم نقــاط ــم أ أحــد املــستمر ر بــالتطو القــادة ام ــ ال ــ عت ثــم ومــن للعمليــات، م
أجـل مـن واملجتمـع واملـستفيدين ن العـامل مـع بالتواصـل القادة يقوم كما النموذج، ا يتضم ال
قنــــوات خــــالل مــــن املــــستفيدين مــــع التواصــــل يـــتم نــــا و أيــــضا، ــــا وثقاف املؤســــسة ــــداف أ ـــز ًعز

املبا يــــــتمتـــــصال ولـــــذا يانات، ســـــت و اتفيـــــة، ال تـــــصاالت و جتماعــــــات، ذلـــــك ـــــ بمـــــا شـــــرة
يــــتم لــــم إذا إنــــھ حيــــث ــــم، مع ــــ املعر ك ــــشا وال املــــستفيدين مــــع التواصــــل ميــــة أ ــــ ع رالتأكيــــد

يـــصبحو ســوف اء والــشر ن العــامل فـــإن املؤســسة ــة ؤ و ــداف وأ ســـالة و قــيم حــو نالتواصــل رل ر
ـام للم للمـستفيدين) Task Performers(نمنفـذو مـستدامة حقيقيـة قيمـة يقـدمو وال  )نفقـط،

Moura ; Fernandes, 2020: 6)  .   

ادار. جـ ية   Radar Methodology    رمن

داء لتقييم منظما مدخال توفر ة قو ة إدا وأداة ي، دينامي تقييم إطار ادار ية من ًتمثل ً
ر   ر

ادار لمـة و ، ـ للتم ـي و النمـوذج ي الذا التقييم عملية ر جو عد بذلك و راملؤسسات، ر
RADARحــرف ــش حيــث التاليــة يــة نجل لمــات لل اختــصار لمــة) R(ـ النتــائجResultsل أو

الو ـ ترغب ال للنتائج تخطط أن التم تحقيق الراغبة املؤسسات ع ب ي ـاإذ إل لصـو
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حــرف ــش و ا، اتيجي اســ تحقيــق أجــل لمــة)A(مـن ــ رApproachا تطــو بــھ قــصد و املــن أو
ــــــ و اضــــــر ا الوقــــــت ــــــ ــــــة املطلو النتــــــائج تحقيــــــق أجــــــل مــــــن واملــــــداخل املنــــــا مــــــن مجموعــــــة

حــــرف ــــش و ـــــ) D(املــــستقبل، املناســـــبةDeploymentإ املنــــا توظيــــف بـــــھ قــــصد و التطبيــــق
قـــة نبطر ــــرف ا ـــش و ــــ) AR(نظاميــــة، لم ـــ تقيــــيمAssessment & Reviewإ ــــ إ ـــش و

ذلك مر تطلب لما يات املن    .)Carmen Guadalupe, et. al.,2020:712(ومراجعة

املؤسسات تتمكن وح املؤسسات، أداء تقييم ا خالل من يمكن أداة ادار عت ركما
أن ا عل فإن ا أدا تقييم   ):Jairo Cifuentes, Pablo Vals , Joaquim Deulofeu, 2019:134(من

 ا تحقيق ترغب ال النتائج   .تحدد
 ة املرغو النتائج تحقيق املؤسسة ساند ن مت أساس ع يقوم ا من وتطو ًتخطط ر

أيضا املستقبل و اضر ا   .ًالوقت

 التنفيذ سالمة يضمن نظاميا مدخال ًتوظف ً
.  

 بمراج تمتقوم ال النتائج وتحليل صد ع بناء املستخدمة املنا وتقييم رعة ً

أيضا املستمر التعلم شاطات ع ناء و ا، ًتحقيق ً.  

ثالثا
ً

العا:  التعليم مؤسسات للتم ي و و النموذج تطبيق   : رمتطلبات

ت تحملــــــھ بمــــــا العــــــا التعلــــــيم مؤســــــسات ــــــ ــــــ للتم ــــــي و و النمــــــوذج تطبيــــــق لــــــكرإن
العوامــل مـن مجموعـة تــوافر يتطلـب املؤسـسات مــن ـا غ عـن وتفــرد خـصوصية مـن املؤسـسات

املتطلبـــــات ـــــذه ن بـــــ ومـــــن ة، ـــــ متم مؤســــسة بنـــــاء أجـــــل مـــــن ـــــا ن ت يجـــــب ــــ  .Wageeh A(ال
Nafei,2016:58:(  

التم .1 ع صة ر ا القيادة  .توافر
العـــــامل .2 ميـــــع بـــــالتم يتعلـــــق فيمـــــا القيـــــادة ـــــة ر اتؤتوصـــــيل املـــــستو مختلـــــف ـــــ ع ن

والتنظيمية ة ومحددةردا ة وا قة  .بطر
بالتم .3 املؤسسة شطة وأ عمليات جميع ط  .ر
النحـــو .4 ــ ع ات القــد ــذه اســتغالل كيفيــة وتقيــيم للمؤســسة، ساســية ات القــد ــم رف ر

التم تحقيق أجل من  .مثل
م .5 ا مباد يع و ن العامل ن  .رتمك
الف .6 انات م ممكنتوظيف استخدام أع لتحقيق  .نية
املؤسسةشر .7 داخل ن املوظف جميع ن ب  .املعرفة
التنظي .8 واملستو ، ما ا واملستو الفردي، املستو ع التعلم ىيع ى  .ى

يتحقـق ال ـي و النمـوذج ضـمن ـ والتم ر التطـو تحقيـق أن ـ إ دبيـات عـض ش رو
املؤســسات تــتمكن ــي ول ، ــ والتم لم املقومــاتبــا مــن مجموعــة تــوف يجــب ــ التم تحقيــق مــن

مـــــــن مجموعـــــــة دبيـــــــات عـــــــض ذكـــــــرت وقــــــد إيجابيـــــــة، نتـــــــائج ـــــــ إ للوصـــــــو واملحفـــــــزة لالداعمــــــة
و التم لتحقيق مة الال ،(زاملتطلبات   ):9: 2002السل

للمؤسسة .1 املستقبلية ات التوج عن ع امل مت اتي اس  . بناء
ن .2 ت مرنة تنظيمية ل املحيطةيا ات التغ مع  .اسب
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الرقابـــــــةنظــــــام .3 وآليـــــــات ـــــــودة ا ومواصــــــفات ط شـــــــر يحـــــــدد الــــــشاملة ـــــــودة ا ولتأكيـــــــد
يح  .والت

وفعالنظام .4 امل مت  .معلومات
م .5 وتمكي م وتحف ة شر ال د املوا ة إلدا متطو رنظام ر  .ر
داءتمام .6 ة وإدا  .ربقياس
التم .7 بفكر القيادة ام  .ال
امل .8 ع ك مال مع التواصل خالل من ن والتحس م ا وآ  .رستفيدين
ل .9 ابطةتحو وم سة مدر عمليات إ املؤسسة أعمال  . ول

الــــــــــــسياسات وصـــــــــــياغة مـــــــــــة، مل ســـــــــــالة و ـــــــــــة ر ـــــــــــشاء إ أن ـــــــــــ ع يؤكـــــــــــد مـــــــــــن ن البـــــــــــاحث رومـــــــــــن ؤ
نم ب تمـــــام و ـــــة، دا خالقيـــــات و بـــــالقيم ام ـــــ ل و ، بـــــالتم ام ـــــ ل و اتيجيات، ســـــ يـــــةرو

واســتخدام م، وتطلعـا فـراد احتياجـات ومراعـاة ـار، بت و ن بـالتمك والعنايـة ة، ـشر ال د راملـوا
العمـــــــالء، خدمـــــــة وتـــــــوف ات، والـــــــشرا د بـــــــاملوا تمـــــــام و ديثـــــــة، ا التكنولوجيـــــــة رالتطبيقـــــــات

املجتمـــع، تجـــاه ليات باملـــسؤ ام ـــ ل و يـــدة، ا العمـــل عالقـــات ـــز عز و م، برضـــا ـــووالعنايـــة عت
التم تحقيق لضمان مة الال املتطلبات من ا   ).Khoo Hsien Hui,2002:53(زجميع

العا التعليم مؤسسات للتم ي و و النموذج توظيف   :رمعوقات

مجموعـــة خـــالل مـــن ، ـــ والتم ر التطـــو لتحقيـــق ـــدة جا العـــا التعلـــيم مؤســـسات ـــس
املؤسسات بتلك اصة ا العمليات مجتمـعمن س وتأسـ ـشاء إل ا ضـر أمـرا ـ التم ز عز عد و ورً، ً

ــ الكث إال العمــل، فــرص وخلــق قتــصادي النمــو ــداف أ ولتحقيــق املعرفــة، ــ ع قــائم واقتــصاد
ـــة ومواج نماذجـــھ تطبيـــق ـــ ع ا ا قـــد مـــن تقلـــل ومعوقـــات مـــشكالت مـــن ي عـــا املؤســـسات رمـــن

وتوقعـــــــا تطلعـــــــات مـــــــستو ـــــــ إ تفـــــــاع و ىاملنافـــــــسة املـــــــشكالتر تلـــــــك أبـــــــر ومـــــــن املـــــــستفيدين، زت
ـ ي مـا ،(واملعوقـات  Tasopoulou, Konstantina, Tsiotras, George,2017: 617 2:2002الـسل

 :(  

غيـاب .1 ثـم ومـن للمؤسـسات، التنافـسية القـوة ومصادر ة املحو ات بالقد الو رضعف ر
ـ ات القـد تلـك وتفعيـل ثمار اسـ لكيفيـة ة الوا ة دا ة رالر ر ـؤ ع التفـو قتحقيـق

املستفيدين خدمة التم ة وإدا ن    .راملنافس
ن، .2 العـــامل وســـلوك أداء ات مـــستو ن ـــ و املؤســـسات وقـــيم ـــداف أ ن بـــ التناســـق ضـــعف

ن، العامل داف أ ن و ة دا توقعات ن ب التناقض ضوح رو  و
وآليـا .3 نظـم وضـعف ة، دا وأفراد ات مستو ن ب ا شت و املسئوليات ع رتو املحاسـبةز ت

داء، نتائج عن  واملساءلة
أســــــاس .4 ــــــ ع التنظيميــــــة ـــــل يا ال نــــــاء و التنظــــــيم ــــــ تقليديـــــة ومعــــــاي أنمــــــاط اعتمـــــاد

ـ للقـيم املنتجـة ابطـة امل العمليـات أسـاس ـ ع س ولـ املتباعـدة الوظيفيـة املجموعات
 املؤسسات،

ا .5 ة ـ الف متطلبـات مـع والتعامل اضر ا مشكالت ـافنحصار اعتبـار دو ة نلقـص
للمستقبل، عداد  ملتطلبات

وقــت .6 نفاذ واســ الوقــت، ــا م وأ املتجــددة ــ غ د املــوا وخاصــة د املــوا ــدار إ صــو رعــدد ر ر
مناسب، توقيت املستفيدين إ الوصو فرص من يقلل بما العمليات لأطو  ل
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تقنيـــــــــــات .7 ــــــــــــا م وأ ديـــــــــــدة ا للتقنيــــــــــــات امـــــــــــ وال الــــــــــــشك املعلومــــــــــــاتســـــــــــتخدام
تلـــــك اقتنـــــاء ـــــ املتمثـــــل ـــــر املظ انـــــب با كتفـــــاء و ليـــــة اســـــبات وا تـــــصاالت يو

ا، وتفعيل ا يعا الس ا ال د ا بذل دو  نالتقنيات
ضـــــــــــاء .8 وا دمـــــــــــة ــــــــــة املوج ليـــــــــــات و الـــــــــــنظم وافتقــــــــــاد قي ـــــــــــسو ال التوجـــــــــــھ رضــــــــــعف

للمؤسسات التنافسية ات القد تضاؤ ثم ومن راملستفيدين،  .ل

يا الثا للبحث: رملحو ي امليدا   :طار

أوال
ً

امليدانية:  اسة الد داف   :رأ

ــر بجامعــة ــاص ا ع الطــا ذات الوحــدات أداء واقــع عــن الكــشف امليدانيــة اســة الد زــدفت ر
الوحدات تلك أعضاء نظر ة وج من للتم ي و النموذج   .رضوء

اسة: ًثانيا الد أداة   :ربناء

امل اســة الد بانةراسـتخدمت ســ عينــة) (Questionnaireيدانيـة أفــراد مـن البيانــات جمـع غــرض
اســة للد النظــر انــب ا عنــھ أســفر مــا ضــوء ــ داة ــذه إعــداد تــم وقــد اســة، رالد ضــوءوير ــ

اســــة، الد مجـــال ــــ املتخصــــصة ــــة دا دبيــــات و الــــسابقة، اســـات رالد ر الباحــــثر قــــام ثــــم ومــــن
ا تــــــم كمــــــا داة، تلــــــك الــــــصدقبتحكــــــيم معــــــامالت وحــــــساب اســــــة الد أداة صــــــالحية مــــــن رلتأكــــــد

ي كما النتائج جاءت وقد   :والثبات،

اسة  -1 الد ألداة ر الظا رالصدق  face Validityي

ـــــ ع ا عرضـــــ خـــــالل مـــــن املحتـــــو وصـــــدق ر الظـــــا بانة ســـــ صـــــدق مـــــن التأكـــــد ىتــــم ي
الد محــل املجـال ــ ة ــ وا ختـصاص ذو مــن ن، املحكمـ مــن رمجموعـة اءي آ ــ ع نــاء و راسـة،

ات العبــا عــض وحــذف إضــافة تــم وكــذلك ات، العبــا لــبعض التعــديل تــم م ومالحظــا ن راملحكمــ ر
الباحـــــثوأصـــــبحت اســـــتخدم وقـــــد ي، ـــــا ال ا ل شـــــ أخـــــذت أن عـــــد للتطبيـــــق ة صـــــا بانة ســـــ

ليكــــــرت نLikert مقيــــــاس بــــــ فيــــــھ ســــــتجابة اوح ــــــ ت والــــــذي عــــــاد ــــــي ومتوســــــطة،(ثال ، ة ــــــ كب
عينــة)  وضــعيفة أفــراد نظــر ــة وج مــن بانة ســ فقــرات مــن فقــرة ــل تحقــق جــة د ــ ع رللتعــرف
اسة   .رالد

اسة -2 الد أداة  Reliability رثبات

نبــــاخ     كر ألفــــا قــــة بطر الثبــــات حــــساب قيمــــة)Cronbach's alpha(وتــــم جــــاءت وقــــد ،
اســة الد أداة لثبــات نبــاخ كر ألفــا رمعامــل الثبــ)0.95(و معــامالت أن كمــا اســة، الد أداة ملحــاو رات ر

ن بــ مــا ة ــ الف ــ تراوحــت حيــث مرتفعــة؛ ــا جميع معامــل)0.91-0.74(جــاءت قيمــة بلغــت وقــد ،
اســة الد ألداة ي الــذا الثقــة)0.97(رالــصدق التــا و لــألداة، يــد ا الثبــات ــ إ ــش الــذي مــر ،

ا عل البناء وسالمة امليدانية اسة الد   .رنتائج

ثالثا
ً

اسةمجتم:  الد وعينة   :رع

ــر، بجامعـة ــاص ا ع الطـا ذات الوحـدات أعــضاء جميـع اســة الد مجتمـع زتـضمن ر
م عــدد للعــام410والبـالغ ــر جامعـة إحــصائية بحــسب زعــضوا، الباحــث2019ً اعتمــد وقــد ،
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ع الطـا ذات الوحـدات أنـواع مختلـف تمثل وحدات ي ثما من الطبقية العشوائية العينة أسلوب
ب اص تضما كما جتماعية، و سانية العلوم مجال عمل وحدات تضم حيث امعة، ا

الــشرعية العلــوم مجـال ــ عمــل وحـدات تــضم كــذلك ، والـص ــ الط املجــال ـ عمــل وحـدات
تـــــضم كمـــــا والتطبيقيـــــة، الطبيعيـــــة العلـــــوم مجـــــال ـــــ عمـــــل وحـــــدات أيـــــضا وتحتـــــو يـــــة، ًوالعر ي

العلـــوم مجــال ـــ عمــل املمثلـــةوحــدات للعينــة ـــى د ــد ا حـــساب تــم وقــد يـــة، والبي اعيــة رالز
جـان، ومو جـ كر معالـة باستخدام للعينـةKrejcie& Morganرللمجتمع ـى د ـد ا أن ن وتـ

يبلغ للمجتمع دفة)198(املمثلة املس والعينة اسة الد مجتمع التا دو ا و و ر،   .ل

قم رجدو   ل

اسة) 1( الد وعينة   رمجتمع

اسةمجتم الد العشوائية  رع للعينة ى د د املجمع  ا إ العينة   سبة

410  198  48.29  

ع بتو الباحث قام ـ) 291(زوقد ـاص ا ع الطـا ذات الوحـدات أعـضاء ـ ع بانة اسـ
عـــــام مـــــن مـــــايو ر صـــــ2020شـــــ املجتمـــــع وخـــــصائص ات ـــــ متغ مراعـــــاة مـــــع العمـــــل،(م، مجـــــال

واملركــــز ة، ــــ جــــوع)وا عــــد و للتحليـــــلر، ة الــــصا بانات ســــ عــــدد أن ن تبــــ بانات ســــ زوفــــر
ه) 234( قــد بفاقــد بانة، ــة) 41(راســ مئو ــسبة ب بانة بعاد%)14.08(اســ باســ الباحــث قــام كمــا ،

ـة) 16(عـدد مئو ـسبة ب ــا اكتمال لعـد بانة العــشوائية ،%)5.49(اسـ للعينـة ـى د ــد ا حـساب و
الطا ذات الوحدات ألعضاء ـساواملمثلة أنـھ ن تبـ ـر بجامعـة اص ا يع نـاء) 198(ز و ًفـردا، ً

ة الـــصا بانات ســـ عـــدد فـــإن ذلـــك ـــ املمثلـــة) 234(ع العـــشوائية للعينـــة ـــى د ـــد ا زيتجـــاو
اسة الد   .رملجتمع

عا ًا حصائية: ر ة املعا   :أساليب

البحـــث  ســــو معامــــلاســـتخدم ب تبـــاط نا اســـة(Person Correlation)ر نرلد بـــ رمحــــاورتبــــاط
ألفـا ومعامـل البحـث، البحـث،) Cronbach's alpha (وفقـرات أداة ثبـات عـن اتللكـشف روالتكـرا

و املـو واملتوسـط ـا، وأك ات تكــرا أقـل عـن الكـشف يــتم ـ ح للموافقـة ـة املئو ـسب نوال ز حيــثر
محــــو أو فقــــرة ــــل ــــ ع العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط ــــ ع التعــــرف خاللــــھ مــــن مــــنريمكــــن

بانة، ســــــ حــــــو رمحــــــاو العينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات ت ــــــش مــــــدى لتحديــــــد املعيــــــار نحــــــراف لو ي
ا، تـــــم متوســـــط يوقـــــد حـــــصا نــــــامج ال باســـــتخدام البحـــــث نتـــــائج جتماعيــــــةتحليــــــل  :للعلـــــوم

)SPSS (Statistical Package for Social Sciences،ن والعشر امس ا   وصدار
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نتائ: ًخامسا وتحليل البحثعرض   :ج

جمالية .1 ي: النتائج النحو ع امليدانية اسة بالد اصة ا النتائج البحث   : رستعرض

  ) 2(لجدو

جمالية اص لواقع النتائج ا ع الطا ذات الوحدات من وحدة ل ل للتم ي و و النموذج رمعاي
ر بجامعة اسة الد زمحل   ر

الفجوة املتوسط(داللة
  )3=لاملأمو

  العدد الوحدة/ املركز
املتوسط

و   نزاملو
نحراف

  ياملعيار
جة رد

  التحقق
ب ت   ال

قيمة
  قالفر

التاء   قيمة
الداللة

  حصائية

سالمي الدو املركز
انية الس اسات   رللد

  0.00  42.66-  1.02-  1  متوسطة  0.24  1.98  99

امل صا مركز
سالمي   لالقتصاد

  0.00  40.27-  1.27-  5  متوسطة  0.15  1.73  24

الطفولة معوقات   0.00  69.36-  1.42-  8  ضعيفة  0.09  1.58  19  مركز

سالمي الدو املركز
وجراحاتھ القلب   ألمراض

  0.00  49.08-  1.22-  4  متوسطة  0.15  1.78  38

لتحديد العلوم مركز
ية البي املخاطر ة   ومعا

  0.00  51.01-  1.32-  6  متوسطة  0.08  1.68  9

ودةمركز ا ضمان
ب   روالتد

  0.00  38.38-  1.16-  2  متوسطة  0.09  1.84  9

لتعليم ايد الشيخ زمركز
لغ ية العر اللغة

ا ن   الناطق
  0.00  46.71-  1.19-  3  متوسطة  0.13  1.81  28

بيوتكنولوجيا مركز
ولوجيا وامليكر والتخمرات

  التطبيقية
  0.00  31.41-  1.35-  7  ضعيفة  0.12  1.65  8

يباستقرا ما يت السابق دو ا نتائج   :لء

النمــــوذج معــــاي تحقــــق جــــة د حيــــث مــــن اســــة الد محــــل الوحــــدات ن بــــ تفــــاوت ريوجــــد ر
الـــــــضعيفة ن بــــــ التحقــــــق جــــــة لد العينـــــــة أفــــــراد اســــــتجابات تراوحــــــت حيـــــــث ــــــا ــــــ للتم ــــــي و رو ر

ه قــــــد و مــــــو متوســــــط و رواملتوســــــطة، ن ــــــ)1.58،1.98(ز انية الــــــس اســــــات الد مركــــــز جــــــاء وقــــــد ر،
ه قــــد و مــــو بمتوســــط التحقــــق جــــة د حيــــث مــــن و ــــب ت رال نر وقــــد) 1.98(زل متوســــطة، جــــة د رو

الدوليــة املؤســسات مــن العديــد قبــل مــن ــ دو دعــم مــن املركــز ــذا بــھ يحظــى مــا ــ إ ذلــك ىعــز
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مـــــن العديـــــد ـــــشمل حيـــــث املركـــــز ـــــذا ـــــشطة أ ـــــساع وا الـــــدو والبنـــــك املتحـــــدة مـــــم خاصـــــة و
ـــ جيـــة ا ا ــــرـــشطة املح املـــستو ـــ ع الرائـــد ه دو ــــ إ باإلضـــافة ـــا وغ قيـــة فر يالــــدو رل

وحـائزة ـا، مجال ـ ر جامعة مو من املركز ذا قيادة عت وكذلك ، والعال بل قلي زو زر
جــاء ي الثــا ــب ت ال ــ و املطلــوب، املــستو دو ال مــا ذلــك ومــع ــة، التقدير الدولــة جــائزة ــ ىع ن ز

ا ضمان همركز قد و مو بمتوسط ب والتد رودة نر عـز) 1.84(ز وقد متوسطة، تحقق جة د ىو ر
يئــــة ألعــــضاء يــــة التد ات الـــدو لتنفيــــذ عــــداد و الكفـــاءة عاليــــة ة ــــشر ـــوادر تــــوافر ــــ إ رـــذا ر
ن النـاطق ـ لغ يـة العر اللغة لتعليم ايد الشيخ مركز جاء الثالثة املرتبة و امعة، با س زالتد ر

بمتوســ هــا قــد و مــو رط ن املركــز) 1.81(ز جــاء عــة الرا املرتبــة ــ و أيــضا، متوســطة تحقــق جــة د ًو ر
ه قد و مو بمتوسط وجراحاتھ القلب ألمراض سالمي رالدو ن متوسـطة) 1.78(ز تحقـق جـة د رو

و مــــــو بمتوســــــط ســــــالمي لالقتــــــصاد امــــــل صــــــا مركــــــز جــــــاء امــــــسة ا املرتبــــــة ــــــ و نأيــــــضا، ز ً

ه تحقـــق) 1.73(رقـــد جـــة د لتحديــــدرو العلـــوم مركـــز جـــاء الـــسادسة املرتبـــة ــــ و كـــذلك، متوســـطة
ه قـــــد و مـــــو بمتوســــط يـــــة البي املخـــــاطر ــــة رومعا ن ـــــ) 1.68(ز و أيـــــضا، متوســـــطة تحقــــق جـــــة د ًو ر

و مـو بمتوسـط التطبيقيـة ولوجيـا وامليكر التخمـرات بيوتكنولوجيـا مركـز جـاء عة الـسا ناملرتبـة ز و
ه حيــــــث) 1.65(رقــــــد ضــــــعيفة، تحقــــــق جــــــة د القــــــصورو أوجــــــھ مــــــن العديــــــد املركــــــز ذلــــــك ي رعــــــا

ه قـــــد و مــــو بمتوســــط الطفولــــة معوقــــات مركــــز جـــــاء ة ــــ خ و الثامنــــة املرتبــــة ــــ و روالــــضعف، ن ز
ن،) 1.58( للعامل املالية وافز ا انخفاض إ عز أن يمكن الذي مر ضعيفة، تحقق جة د ىو ر

خدم أك املركز يقدم حيث ي الذا ل التمو جوانب يتقاروقصو وال باملجان للمستفيدين اتھ
أي بــــدو تـــؤدى ـــ ف خدماتـــھ بــــا أمـــا فقـــط، يـــة التد ــــدمات ا ـــ نظ جـــدا يلة ضـــ ســـوما نإال ِ ر ر

ً ً

ار بت و بداع م غب و ن والعامل املركز ألعضاء ة املعنو ح الر ع يؤثر مما رمقابل،   .و

م جميـــــع تحقـــــق جـــــة لد و املـــــو املتوســـــط ن بـــــ الفجـــــوة رإن ن وز املـــــو واملتوســـــط اســـــة الد نحـــــاو ز رر
داللة) 3(لاملأمو مستو عند إحصائيا دالة جاءت وحدة ل ل ىوفقا أن)0.05(ً إ ش ما و و ،

تحقيـق يخـص فيمـا والضعف القصو أوجھ عض ي عا تزال ما اص ا ع الطا ذات رالوحدات
ن ب الفجوة تلك تراوحت حيث للتم ي و و النموذج   ،)1.42،1.02(رمعاي

و. 2 املحو لنتائج اتيجية: ر س و ة والر   ؤالغاية

  ) 3(لجدو

اتيجية س و ة والر الغاية محو فقرات ع اسة الد عينة ؤاستجابات ر   ر

  ستجابة
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115  107  12  

1  

الوحدة بتحديد/ تقوم املركز
امعة ا سالة ضوء ا رغايا

ا داف   .وأ

اتيجية   .س
49.15%  45.73%  5.13%  

ة  0.59  2.44    1  كب

62  115  57  
2  

م ف ع الوحدة غايات تؤكد
الفرص حيث من جية ا ا ئة رالب

ديدات   %24.36  %49.15  %26.50  .وال
  3  متوسطة  0.71  2.02

ا  3 ر بإعداد الوحدة   2   متوسطة  0.66  2.04  46  132  56ؤتقوم
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  ستجابة
  الفقرة م

ة   ضعيفة  متوسطة  كب

و
ملو

طا
وس

ملت
ا

ن
فز

حرا
ن

ار
عي

امل
ي ق  

حق
الت

جة
د ر

  

ب
ت

ال
  

ئة الب تحليل ع بناء ا اتيجي واس
  .الداخلية

جية ا   .روا

23.93%  56.41%  19.66%  

73  58  103  

4  

الوحدة اتيجية واس ة ر ند ؤس
الية، ا لالحتياجات دقيق م ف إ

شراف واس للمستفيدين
املستقبلية م   .احتياجا

31.20%  24.79%  44.02%  
   4  متوسطة  0.86  1.87

47  59  128  
5  

صياغة ن املعني الوحدة شرك
ا اتيجي واس ا،   %54.70  %25.21  %20.09  . ؤر

   10  ضعيفة  0.79  1.65

31  101  102  
6  

ة والر الغايات شر ؤيتم
الوسائل ش اتيجية س و

قية(املناسبة والو ونية   %43.59  %43.16  %13.25  ).رلك
  9   متوسطة  0.69  1.70

46  93  95  
7  

ا اتيجي اس ر بتطو الوحدة تقوم
مستمر ل   %40.60  %39.74  %19.66  .ش

   8  متوسطة  0.75  1.79

39  118  77  
8  

الوحدة اتيجية واس ة ر ؤتقدم
ا شط أ افة ل مرجعيا ا ًإطا ًر

ا رامج   %32.91  %50.43  %16.67  .و
   5  توسطةم  0.69  1.84

46  96  92  
9  

اتيجية س البدائل الوحدة تحلل
مالية د موا لتوف راملحتملة

املالية ستدامة لتحقيق   %39.32  %41.03  %19.66  .إضافية
   7  متوسطة  0.74  1.80

48  99  87  
10  

البيانات ع الوحدة عتمد
تحقيق واملعرفة واملعلومات

ا اؤر اتيجي   %37.18  %42.31  %20.51  .واس
   6  متوسطة  0.74  1.83

22  105  107  
11  

آليات الوحدة اتيجية اس تتضمن
البحث مجال ا دو ز رلتعز

  %45.73  %44.87  %9.40  . العلمي
   11  ضعيفة  0.64  1.64

30  88  116  
12  

وكمة ل نظاما الوحدة ًتصمم

من ا يمك داء ة تحقيقروإدا
ا اتيجي واس ا   %49.57  %37.61  %12.82  .ؤر

  12   ضعيفة  0.70  1.63

اتيجية س و ة والر   متوسطة  0.34  1.85  ؤالغاية

ي ما يت السابق دو ا نتائج   : لباستقراء

م متوسطة مستو تقع اتيجية س و ة والر الغاية محو إجما تحقق جة د ىأن ؤ ر نر
بلغ و مو بمتوسط اسة الد عينة أفراد نظر ة نوج ز ونة)1.85(ر املو املتوسطات تراوحت وقد ز،

من ة الف الفقرات مستو ع التحقق جة ىلد من)2.44(إ) 1.63(ر ذلك توضيح مكن و ،
ي ما   :خالل
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قــــم - ة العبــــا رجـــاءت تــــنص) 12(ر ـــ الوحـــدة" وال ة/ تــــصمم وإدا وكمــــة ل نظامــــا راملركــــز داءً
ا اتيجي واســ ــا ر تحقيــق مــن ــا املحــو"ؤيمك ات عبــا ن بــ ــ خ و عــشر ي الثــا ــب ت ال ــ ر، ر
و مـو بمتوسـط ضعيفة، تحقق جة د نو ز معيـار)1.63(ر وانحـراف ـش)0.70(ي، الـذي مـر ،

عـدم ـ إ عـز أن يمكـن مـا ـو و داء ة وإدا وكمـة ا بـنظم الوحـدات تلـك عناية ضعف ىإ ر
يمكــنتــوا ملــا الوحــدات اك إد وضــعف الوحــدات، بتلــك واملــساءلة الــشفافية مــن ــاف قــدر رفر ٍ

قـــم ة العبــا جــاءت كمـــا اتيجية، ســ و الغايــة لتحقيـــق وكمــة ا تقدمــھ رأن تـــنص) 11(ر ــ وال
العل" البحث مجال ا دو ز لتعز آليات الوحدة اتيجية اس ـادي" رتتضمن ا ـب ت ال ـ

ات عبـــا ن بـــ ورعـــشر مـــو بمتوســـط ضـــعيفة، تحقـــق جـــة د و ، املحـــو نـــذا ز وانحـــراف)1.64(رر ،
ــ)0.64(يمعيـار ع الوحــدات بتلــك ــ العل البحــث ــشطة أ تركـز ــ إ عــز أن يمكــن مــا ــو و ى،

ــز بتعز اث ــ ك وضــعف العليــا، العلميــة جات الــد ــ إ ــ ال أجــل مــن البــاحثو بــھ يقــوم رمــا ن
، ـــ العل البحــــث مجـــال ـــ الوحـــدة علميــــةردو مات مـــسا مـــن الوحـــدة تقدمــــھ أن يمكـــن ومـــا

اسـة د مـع ـذا تفـق و ر، جامعة سمعة عز رجادة ز ـ) V. Kumar, 2017(ز إ توصـلت ـ وال
ـة التجا والعالمـات املــستفيدين ة إدا ـ ـ التم مركـز دو ميـة رأ ر جيــا(CEBCM)  ر جو ربجامعـة

البحثية ه أدوا خالل من امعة ا سمعة ز   . رعز

قــــمجــــا- ة العبــــا رءت تــــنص) 1(ر ـــــ الوحـــــدة" وال ســـــالة/ تقــــوم ضــــوء ــــ ـــــا غايا بتحديــــد راملركــــز
اتيجية س ا داف وأ امعة ة،،"ا ـ كب تحقـق جـة د و املحـو ات عبـا ن بـ و ـب ت ال رـ رر ل

و مــــــو نبمتوســــــط معيــــــار)2.44(ز وانحــــــراف غايــــــات)0.59(ي، ــــــو ــــــ إ عــــــز قــــــد مــــــا ــــــو و ن، ى
ش مرتبطة ضوءالوحدات صل تصاغ وال ا اصة ا عات شر وال باللوائح كب ل

قم ة العبا جاءت كما ا، داف وأ امعة ا رسالة ر تنص) 3(ر ـا" وال ر بإعـداد الوحدة ؤتقوم
جيـة ا وا الداخليـة ئـة الب تحليل ع بناء ا اتيجي ـذا" رواس ات عبـا ن بـ ي الثـا ـب ت ال رـ

جـــة د و ، راملحـــو ور مـــو بمتوســــط متوســـطة، نتحقــــق معيـــار)2.04(ز وانحــــراف وقــــد)0.66(ي، ،
والـــضعف القـــوة لعناصـــر ـــا الر التحليـــل ميـــة بأ الوحـــدات بتلـــك القيـــادات ـــ و ذلـــك يرجـــع
ال مـا أيضا ذلك ان وإن اتيجية س و ة الر لصياغة سابقة كمرحلة ديدات وال زوالفرص ً ؤ

املطلوب املستو ىدو   .  ن
امل. 2 ينتائج الثا املؤسسية: رحو والثقافة   :القيادة

  ) 4(لجدو

املؤسسية والثقافة القيادة محو فقرات ع اسة الد عينة راستجابات  ر
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116  70  48  
1  

منظومة الوحدة قيادة ْتب
َ

م توجھ القيم امن خالل ن
املؤسسة   %20.51  %29.91  %49.57  . ثقافة

  4   متوسطة  0.79  2.29

95  96  43  
2  

ات التغ الوحدة قيادة تحدد
املراد جية ا وا رالداخلية

ا   %18.38  %41.03  %40.60  .تنفيذ
  6   متوسطة  0.74  2.22
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34  73  127  
3  

إ الوحدة قيادة س
ار بت و بداع ن توط

املؤسسية   %54.27  %31.20  %14.53  .الثقافة
   10  ضعيفة  0.73  1.60

112  89  33  
4  

تحف ع القيادة عمل
لتحقيق ن العامل ود ج

ا اتيجي واس ا ؤ و ا   %14.10  %38.03  %47.86  .رغايا
ة  0.71  2.34    2  كب

114  66  54  
5  

ثقافة شر ع القيادة عمل
املستم ر بالوحدةالتطو   %23.08  %28.21  %48.72  .ر

  5   متوسطة  0.81  2.26

129  83  22  
6  

لتحف آليات القيادة تضع
خدمة املشاركة ع فراد

  %9.40  %35.47  %55.13  .املجتمع
ة  0.66  2.46   1   كب

94  76  64  
7  

توظيف ع القيادة تركز
التكنولوجية املصادر
العم مراحل   %27.35  %32.48  %40.17  .لمختلف

  8   متوسطة  0.81  2.13

93  91  50  
8  

ثقافة بناء ع القيادة عمل
بالوحدة   %21.37  %38.89  %39.74  .التم

   7  متوسطة  0.75  2.18

95  68  71  
9  

ئة ب الوحدة داخل تتوافر
البحثية شطة لأل محفزة

  %30.34  %29.06  %40.60  .املختلفة
   9  متوسطة  0.84  2.10

99  106  29  
10  

قيادة ع الوحدة عمل
من ا ئ ب خر ىاملؤسسات

ستدامة تحقيق   %12.39  %45.30  %42.31  .أجل
  3   متوسطة  0.68  2.30

املؤسسية والثقافة   متوسطة  0.33  2.19  القيادة

ي ما يت السابق دو ا نتائج   :لباستعراض

ةجاءت وج من متوسطة مستو املؤسسية والثقافة القيادة محو إجما تحقق جة ىد ر ر
و مو بمتوسط اسة د عينة ننظر ز التحقق)2.19(ر جة لد ونة املو املتوسطات تراوحت وقد ر، ز

من ة الف الفقرات مستو النحو)2.46(إ) 1.60(ىع ع النتائج تلك استعراض مكن و ،
  :ي

ة - العبــــا تــــنص) 3(رقــــمرجــــاءت ــــ ــــ" وال ــــار بت و بــــداع ن تــــوط ــــ إ الوحــــدة قيــــادة ــــس
املؤســسية ضــعيفة،"الثقافــة تحقــق جــة د و املحــو ات عبــا ن بــ ــ خ و العاشــر ــب ت ال ــ ر، رر

و مــــو نبمتوســـط معيــــار)1.60(ز وانحــــراف قيــــادة)0.73(ي، عنايــــة قلــــة ــــ إ ــــش الــــذي مــــر ،
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عة مــ ئــة ب بتــوف لإلبــداعالوحــدات ة ــ الكب ميــة مــن الــرغم ــ ع ــار بت و بــداع ــ ع
ن القـوان مـن بحزمـة القيـادة يد تكبيل إ ذا عز وقد ، والتم ر التطو تحقيق ار بت ىو
بتلــك ـار بت و بـداع مـن جيـد بمـستو الــسماح دو حـائال تقـف ـ ال واللـوائح عات ـشر ىوال ن

تحظـــــ ممـــــا الـــــرغم ـــــ ع عـــــدمالوحــــدات ـــــ إ باإلضـــــافة ، وإدار ـــــ وف مـــــا اســـــتقالل مــــن بـــــھ يى
اســـة د مـــع ـــذا تفــــق و عات، ـــشر وال ن، القـــوان ـــذه ل ر والتطـــو ،(رالتحـــديث نــــداو و يشـــقر

ـ) 2017 والتم بـداع ـ ع ـر بجامعـة ن العـامل ع ـ مناخ توف مية أ ع أكدت زوال
اسـة د مـع كـذلك تفـق و داء، أكـدت) Jeanne C. Marsh, Keith E. Brown, 2019(رـ ـ وال

قـم ة العبـا جاءت كما البحثية، املراكز ألعضاء ة ا بت شطة دعم ة ضر رع ر ر ـ) 9(ور وال
املختلفــة" تــنص البحثيــة ــشطة لأل محفــزة ئــة ب الوحــدة داخــل التاســع"تتــوافر ــب ت ال ــ ،

بمت متوســــــطة، تحقــــــق جــــــة د و ، املحــــــو ــــــذا ات عبــــــا ن ربــــــ ورر مــــــو نوســــــط وانحــــــراف)2.10(ز ،
املناسـبة،)0.84(يمعيار التحتيـة ية والب ات التج توافر ضعف إ عز أن يمكن ما و و ى،

وضــــــعف التحتيــــــة، يــــــة الب تحــــــديث أو املــــــستخدمة، ــــــزة لألج ــــــة الدو الــــــصيانة تــــــوافر روعــــــدم
علمية تخصصات إ تمو ي م و ل املراكز تلك داخل ن الباحث ن ب   . مختلفةنالتواصل

قــــم - ة العبــــا رجــــاءت تــــنص) 6(ر ــــ ــــ" وال املــــشاركة ــــ ع فــــراد ــــ لتحف آليــــات القيــــادة تــــضع
املجتمع و،"خدمة مـو بمتوسـط ة، ـ كب تحقـق جـة د و املحـو ات عبا ن ب و ب ت نال زل رر ر

معيـــار)2.46( وانحـــراف ع،)0.66(ي، الطـــا ذات الوحـــدات قيـــادة حـــرص ـــ إ ـــش الـــذي مـــر
ا جامعةا تأكيد إ عز قد ما و و املجتمع، خدمة املشاركة ع فراد تحف ع ىص

خدمـــــة ـــــ ـــــاص ا ع الطـــــا ذات ا حـــــدا و ـــــا ليا و امعـــــة ا دو ـــــ ع مـــــستمر ل ـــــش وـــــر ر ز
جــاءت كمــا ــا، مجتمع وقـضايا ــر جامعــة ن بـ الوثيــق تبــاط أصـالة مــن انطالقــا زاملجتمـع ر

قــم ة رالعبـا تــنص) 4(ر ـ الوحــدة" وال غايــات لتحقيـق ن العــامل ـود ج ــ تحف ـ ع القيــادة عمـل
ا اتيجي واســــ ــــا ؤ ة،"رو ـــــ كب تحقــــق جـــــة د و ، املحــــو ـــــذا ات عبــــا ن بــــ ي الثـــــا ــــب ت ال ـــــ ر، رر

و مـــــو نبمتوســـــط معيـــــار)2.34(ز وانحـــــراف القيـــــادات)0.71(ي، ســـــ ـــــ إ ـــــش الـــــذي مـــــر ،
م ــــاص ا ع الطــــا ذات أجــــلبالوحــــدات مــــن ن العــــامل ــــود ج ــــ وتحف حــــشد ــــ إ اســــة الد رحــــل

شــديد ئــة ب ظــل ــ واملنافــسة ســتمرار و البقــاء ــا ل يــضمن مــا و ا اتيجي واســ ــا ر ؤتحقيــق
والتعقيد  .  التغي

الثالـــث بجامعـــة: راملحـــو ـــاص ا ع الطـــا ذات الوحـــدات ر لتطـــو ح ـــ املق رالتـــصو
للتم ي و و النموذج ضوء رر   :ز

ذات الوحـدات ر لتطـو ح ـ املق التصو بوضع الباحث قام ا، إل التوصل تم ال النتائج رضوء
التا النحو ع للتم ي و النموذج ضوء ر بجامعة اص ا ع رالطا   :ز

أوال
ً

ح:  املق التصو داف   : رأ

ــ .1 القــصو مــن ــر بجامعــة ــاص ا ع الطــا ذات بالوحــدات رالتحــو ز ــال ا ــا واقع
التم إ وصوال املستمر ر التطو تحقق فعالة مؤسسات و ت أن إ

ً
 .ن

ن .2 بــــ تنافـــسية ة ـــ م تحقيــــق مـــن ـــر بجامعـــة ــــاص ا ع الطـــا ذات الوحـــدات ن زتمكـــ
للتم ي و و النموذج توظيف خالل من والعاملية املحلية ا ا  .رنظ

ال .3 ـــ ع عتمـــد فعالـــة تنظيميـــة ثقافـــة معـــايـــشكيل تحقيـــق ـــ إ وصـــوال ي الـــذا تقيـــيم
ً

للتم ي و و  .رالنموذج
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ــــم .4 ف ــــ ع ــــر بجامعــــة ــــاص ا ع الطــــا ذات الوحــــدات أمــــر ــــ ع ن القــــائم زمـــساعدة
ضــــــوء ــــــ الوحــــــدات تلــــــك ر تطــــــو ـــــ إ يــــــؤدي ممــــــا ، ــــــ للتم ــــــي و و النمــــــوذج روتطبيـــــق

ر للتطو املعتمدة العاملية سات املما من  . رمجموعة
ح: اًثاني املق التصو   :رعناصر

اتيجية .1 س و ة والر  :ؤالغاية

ع الطــا ذات بالوحــدات اتيجية ســ و ــة والر الغايــة محــو أن امليدانيــة اســة الد نتــائج ؤكــشفت ر ر
متوســطة، جــة بد جــاء ــاص ــا،را ل اتي ســ التوجــھ تحديــد ــ ع التأكيــد يتطلــب الــذي مــر

س املما خالل من ذلك يتم أن مكن التاليةرو  :ات

الوحدة  .أ  اتيجية/ تقوم س ا داف وأ امعة ا سالة ضوء ا غايا بتحديد   .راملركز
ديدات  .ب  وال الفرص حيث من جية ا ا ئة الب م ف ع الوحدة غايات   .رتؤكد
جية  .ج  ا وا الداخلية ئة الب تحليل ع بناء ا اتيجي واس ا ر بإعداد الوحدة رتقوم   .ؤ
واس  .د  ة ر ند للمستفيدينؤس الية ا لالحتياجات دقيق م ف إ الوحدة اتيجية

املستقبلية م احتياجا شراف   .واس
ا  .ه  اتيجي واس ا، ر صياغة ن املعني الوحدة   . ؤشرك
املناسبة  .و  الوسائل ش اتيجية س و ة والر الغايات شر ونية(ؤيتم لك

قية   ).روالو
اتيجي  .ز  اس ر بتطو الوحدة مستمرتقوم ل ش   .ا
ا  .ح  رامج و ا شط أ افة ل مرجعيا ا إطا الوحدة اتيجية واس ة ر ًتقدم ًر   .ؤ
لتحقيق  .ط  إضافية مالية د موا لتوف املحتملة اتيجية س البدائل الوحدة رتحلل

املالية   .ستدامة
ا  .ي  اتيجي واس ا ر تحقيق واملعرفة واملعلومات البيانات ع الوحدة   .ؤعتمد
العلتت  .ك  البحث مجال ا دو ز لتعز آليات الوحدة اتيجية اس   . رضمن
ا  .ل  اتيجي واس ا ر تحقيق من ا يمك داء ة وإدا وكمة ل نظاما الوحدة ؤتصمم ر ً 

املؤسسية .2 والثقافة  :القيادة

ع الطا ذات بالوحدات املؤسسية والثقافة القيادة محو أن امليدانية اسة الد نتائج ركشفت ر
ا والثقافةا القيادة من ل دو ع التأكيد يتطلب الذي مر متوسطة، جة بد جاء رص ر

التالية سات املما خالل من ذلك يتم أن مكن و   :راملؤسسية،

املؤسسة  .أ  ثقافة ا خالل من توجھ القيم من منظومة الوحدة قيادة ْتب
َ

 .  
تنفيذ  .ب  املراد جية ا وا الداخلية ات التغ الوحدة قيادة   .ارتحدد
املؤسسية  .ج  الثقافة ار بت و بداع ن توط إ الوحدة قيادة   .س
ا  .د  اتيجي واس ا ؤ و ا غايا لتحقيق ن العامل ود ج تحف ع القيادة   .رعمل
بالوحدة  .ه  املستمر ر التطو ثقافة شر ع القيادة   .عمل
املجت  .و  خدمة املشاركة ع فراد لتحف آليات القيادة   .معتضع
العمل  .ز  مراحل مختلف التكنولوجية املصادر توظيف ع القيادة   .تركز
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بالوحدة  .ح  التم ثقافة بناء ع القيادة   .عمل
املختلفة  .ط  البحثية شطة لأل محفزة ئة ب الوحدة قيادة   .توفر
ستدامة  .ي  تحقيق أجل من ا ئ ب خر املؤسسات قيادة ع الوحدة  .ىعمل
ثالثا

ً
امعوقات:  عل التغلب وسبل ح املق التصو   :رتنفيذ

ي فيما ح املق التصو تنفيذ ض ع قد ال املعوقات عض بلو ت أن ربمكن   :ر

مجــال  .أ  ــ التطبيقيــة أم ـا م ــة النظر ســواء املــشكالت ـة ملعا البحثيــة ــرائط ا غيـاب
الوحدة  تخصص

ذات  .ب  بالوحدات للعمل املنظمة واللوائح عات شر ال اصجمود ا ع  .الطا
ـة  .ج  دا املـداخل بتطبيـق ـاص ا ع الطـا ذات بالوحـدات القيـادات عض اث اك رعدم

ديثة  .ا
والوحدات  .د  املراكز عض ات ا اب وأ وادر ال  نقص
ع  .ه  الطـــا ذات الوحـــدات ر لتطــو املخصـــصة انيـــات امل وانخفــاض املاليـــة، د املـــوا رضــعف

اص  .ا
الداخليـــ  .و  ئـــة الب تحليـــل مـــال وضـــعإ عنـــد ـــاص ا ع الطـــا ذات للوحـــدات جيـــة ا وا رة

اتيجية س طة  .ا

والوحدات  .ز  املراكز عض دوات و واملعدات ات التج  .نقص
ــــــــــا  .ح  م ــــــــــ املث ســــــــــتفادة و التكنولوجيــــــــــة، للمــــــــــستحدثات الفعــــــــــال التوظيــــــــــف ضــــــــــعف

اص ا ع الطا ذات  بالوحدات

خالل من السابقة املعوقات ع التغلب مكن يو   :ما

امعــة  .أ  ول عامــة بــصفة للمجتمــع ساســية حتياجــات ــ تل ــ ال البحــوث ــ ع ــ ك ال
خاصة   .بصفة

ل  .ب  ــش املـستفيدين ـ إ الوصـو ـا خال مـن يمكـن جيـدة، ق ـسو خطـط م وتقـو لتنفيـذ
 جيد

تلـــــــك  .ج  طبيعـــــــة مــــــع تتفـــــــق ــــــاص ا ع الطـــــــا ذات بالوحـــــــدات ية للمحاســــــ نظـــــــم تــــــصميم
ال ا داف وأ االوحدات إل  .س

واملجتمعيـــة  .د  التكنولوجيــة ات ــ التغ لتواكــب العمـــل وتقنيــات دوات و ــزة ج تحــديث
عة سا  .رامل

ــــــ  .ه  ع التغلــــــب ــــــ ع ا ـــــساعد ل ــــــش بالوحــــــدات اصـــــة ا ن والقــــــوان اللــــــوائح تحـــــديث
أمكن ما وقراطية والب القيود وتقليل ا،  .مشكال

مجــال  .و  ـــ ثمار ســـ و التحتيـــة بـــالب سياســـاتتمــام ـــ ع عتمـــاد وعـــدم ـــار، بت
ارج ا من التكنولوجيا   .نقل

الوحدة  .ز  شطة بأ الصلة ذات يئات وال ات ا مع البحثية ات الشرا ز  .عز
سة  .ح  ومما فكرا اص ا ع الطا ذات الوحدات بداع و التعلم ثقافة رشر

ً
. 

بجامعــة ــاص ا ع الطــا ذات والوحــدات للمراكــز ــ أع مجلــس ــشاء ــإ ع يقــوم ــر ــةز تقو
ا ومنتجا ا، خدما ق سو و ا، ودعم والوحدات املراكز   .ردو
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البحث   :مراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

فت محمد شاكر التنظي)." 2015(أحمد، ة،"التم بو ال ة دا امس،رمجلة ا العدد ،
ص ص  .13-11يونيو،

صادق محمد كيف.)2014(إسماعيل، ي الغر والعالم ي العر الشر ن ب العلمي قالبحث
تراجعنا؟ وملاذا رةضوا القا شر، وال ب للتد ية العر املجموعة  .ر،

السالم عبد محمد أحمد امعة). 2012(شقر، امعية ا دمات ا ق سو ل ح مق رتصو
ه، شو م غ ماجست سالة املعاصرة، ات ا عض ضوء رر ر بية،ز ال لية

ر   .زجامعة

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر) "2019(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بجامعة اديمية القيادات سات مما ن زتحس عادر أل
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