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�ر  ة املؤسسية 
	امعة � زواقع القد اسة ميدانية( ر   )رد

  يأحمد يو0س دمحم محمود فكر،  محموديدمحم ص)' حافظ، بدر حامد ع � مسعود

نة اسات املقا ة والتخطيط والد رقسم 8دا ر �ر،?لية ال='بية بن;ن القا�رة، ر   ز جامعة �

  sabrlhafez1381.el@azhar.edu.eg: ال)'يد Fلك='و0ي للباحث الرئAس

  :مIJص

�ر من خـ ة املؤسسية �امعة 	 اسة ا��الية بحث واقع القد ز       �دفت الد ر  تحليـل 	سـس :اللر
�ـر  ة املؤسـسية �امعـة 	 ة املؤسسية ل2امعات، والكشف عن واقع عناصر القـد زالنظر3ة للقد ر ر

د املالية واملادية، وتقديم : باالقتصار ع56 رGسEFاتيجية، القيادة وا��وكمة، الAي@ل التنظي?<، املوا
�ـر ة املؤسـسية �امعــة 	 زمقEFحـات لتطـو3ر القــد فقـا لطبيعــ. ر اسـة ا��اليــة تـم اســتخدام وو رة الد

�ــر للوقــوف ع6ــ5 واقــع  Oس بجامعـة 	 زاملـنYZ الوصــفي واســVبانة موجAــة للـسادة أعــضاء �يئــة التــد ر
ة املؤســــسية ل2امعــــة، حيــــث طبقــــت GســـــVبانة ع6ــــ5  Oس با�امعـــــة) 395(رالقــــد . رعــــضو �يئــــة تــــد

ــــوافر  اســـــة إaـــــ5 تـ ـــEFاتيجية"روتوصـــــلت الد جـــــة موافقـــــة ) 1.93(ط eـــــd املرتبـــــة 	وaـــــ5 بمتوســـــ" Gســ رود
جـة موافقـة ) 1.78(بمتوسـط " الAي@ـل التنظي?ــ<"، ثـم )متوسـطة( د املاليــة )متوســطة(رود ر، ثـم املـوا

جـــــة موافقـــــة ) 1.61(واملاديـــــة بمتوســـــط  ) 1.56(بمتوســـــط " القيـــــادة وا��وكمـــــة"، ثـــــم )ضـــــعيفة(رود
جـــة موافقـــة  ة). ضـــعيفة(رود اســـة بـــضر روتوnـــm< الد �ـــر  تطـــو3ر اســـEFاتيجية طموحـــة ور G امعـــةز�

 >oات العاملية الEpوكذلك املتغ ،d6�tتمع اtعتبار احتياجات املستفيدين واحتياجات اG de تأخذ
وتطو3ر �ي@ل تنظي?< يالئم احتياجات ا�امعة و3راG dvنVشار ا�غراde . تؤثر ع56 عمل ا�امعة

Eـpتنميــة. وعـدد ال@ليـات الكب dـe ديثـة�ـات ا�Aسـتفادة مــن التوجGو ypكEFامعـة بــالد املاليـة ل2 ر املـوا
 .ع56 التمو3ل الذا}ي وGستفادة من الAبات والتEzعات وعوائد خدمات ا�امعة

ة املؤسسية، جامعـة :الLلمات املفتاحية ة املؤسسية، تطو3ر القد ة املؤسسية، تقييم القد ر القد ر ر
�ر   .ز	
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Abstract: 

      This study aimed at examining the status quo of the institutional 
capacity of Al-Azhar University through analyzing the Theoretical 
framework of the institutional capacity of universities, and revealing 
the status quo of the institutional capacity the elements of Al-Azhar 
University which are confined to: strategy, leadership and governance, 
organizational structure and financial and material resources. 
Providing appropriate proposals for developing the institutional 
capacity of Al-Azhar University. According to the nature of the study, 
the descriptive approach was used. a questionnaire was directed to the 
faculty at Al-Azhar University to determine the status quo of the 
institutional capacity of the university. The questionnaire was applied 
to (395) faculty at the university. The study found that: availability of 
the “strategy” was in the first rank with a mean (1.93) and an approval 
degree (Moderate), then the “organizational structure” with a mean 
(1.78). an approval degree (Moderate), then financial and material 
resources with a mean (1.61). an approval degree (Low), and 
"Leadership and Governance" came in the last rank with a mean (1.56) 
and an approval degree (Low). The study recommended the necessity 
to develop an ambitious strategy for Al-Azhar University that takes 
into account the needs of the stakeholders and the local community, as 
well as global variables that affect the work of the university. 
Moreover it should take advantage of modern trends in developing the 
financial resources of the university by focusing on self-financing and 
benefiting from gifts, donations and the returns of university services. 

Keywords: institutional capacity, institutional capacity assessment, 
institutional capacity development, Al-Azhar University. 
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  :مقدمة

ً     تواجــھ مؤســسات التعلــيم العـــاda عمومــا وا�امعــات خــصوصا الكثpـــE مــن التحــديات والعقبـــات  ً

ــــصاعد ســــــقف التوقعـــــات املتعلقــــــة بمخرجــــــات  ـــd ظـــــل التطــــــو التق~ــــــ< الكبpـــــE وتــ رغpـــــE املــــــسبوقة، eـــ
قعالقـة ا�امعـات �ـسو العمـل وGسـتجابة للتنافـسية، ا�امعات، وكذلك تحديات تتعلق بتعز3ز 

ومتطلبـات التـص�يفات العامليــة، عـالوة ع6ــ�G 5تمـام بتعظــيم العوائـد املاليــة الoـ< يــتم إنفاقAـا ع6ــ5 
د املاليـة، و�ـذه التحـديات واملتطلبـات وغ�Epـا وجAـت أنظـار ا�امعـات  ة املـوا را�امعات de ظـل نـد ر

��ا املؤسسية و   .عناصر�ا ا�tتلفة وفق ب�ئة ا�امعة واحتياجا��ارلال�تمام بقد

ة املؤسـسية أحـد الوسـائل الoـ< }ـستخدم لتمكـpن املؤسـسة  ر     وOعد �Gتمـام بتقيـيم وتطـو3ر القـد
جيـة  رمن Gستجابة للتحـديات، وتحقيـق التحـو املطلـوب وفـق التغpـEات الداخليـة وا��ا  .Light et)ل

al., 2004, 13)ـ< }ـس��دف ، حيث يتضمن تقييم وoة املؤسسية مجموعة مـن العمليـات ال رتطو3ر القد
dvمـاة }ـسAم eـd تحقيـق التطـو الفـردي وا� رإحـداث }غيpـe Eـd م@ونـات املؤسـسة بـصو والتنظي?ـ<  ر

  ).63، 2017سالم، (

ال ســيما eــd ظــل التوجــھ القــومي ا��ــاda الــذي يــضع تطــو3ر –    ومؤســسات التعلــيم العــاda املــصر3ة 
أس  ـــا وتحقيــــق أ�ــــدافAا-	ولو3ــــاترالتعلــــيم ع6ــــ5  فــــع مــــستو 	داء وتحــــسpن نتائجAـ ىبحاجــــة إaــــ5   ،ر

�ا   .رللمسا�مة de التنمية Gجتماعية وGقتصادية واt�افظة ع56 بقا �ا واستمرا

ة البحث de واقعAا وما  ة املؤسسية، مما يدعو إ5a ضر جة �Gتمام بالقد ر      و3توقف ذلك ع56 د ر ور
ـــوافر، ومــــن ثــــم البحــــث eــــd مــــصادر تطو3ر�ــــا والعناصــــر والقــــو املــــؤثرة ف£�ــــايتــــوافر م¢�ــــا ومــــا ال ي  .ىتـ

ة املؤسـسية ينظــر إل£�ـا ع6ــ5 أ¥�ـا جAـد طو3ــل 	مـد ي�ب¤ــd ترسـيخھ، حيـث تركــز ع6ـ5 اكVــساب  روالقـد
ات ا�ديــدة، وتطـــو3ر ب�ئــة العمـــل التنظيميــة الoـــ< تالئــم Gبت@ـــار والــتعلم وال }غفـــل  ف واملAـــا راملعــا ر

جية وتوقعا��ا 	طراف ا��   .(Whittle et. al., 2012, 14)را

ة املؤسسية ل2امعات وسيلة لبناء GلyFام با�ودة والتحسpن املـستمر، و§ـان �ـذا       و}عتEz القد
ً

ر
ة املؤسـسية ومـن ثـم تطو3ر�ـا ع6ـ5 املـستو  ىس¨با de ظAو الكثEp من ا�Aود الداعمة لتقيـيم القـد ر ر

اt�6ـــd أو العــــال?<، فمحليـــا قا
ً

 Epعتمـــاد ب¨نــــاء معــــايGيئـــة القوميــــة لــــضمان جـــودة التعلــــيم وAمــــت ال
ئ�ـسpن �مـا  3ن  رضمان ا�ودة de محو ة والفاعليـة(ر 3ن عـدة معـايEp )رالقـد ر، ول@ـل محـو مـن اt�ـو ر

ت �ذه املعايEp عام 2009و§ان ذلك de عام  ي  م2015رم، ثم عادت الAيئة وطو رحيث تم دمج محو
ة والفعالية مع إحداث  الAيئـة القوميـة لـضمان جـودة (�عض التغيEpات الطفيفة ع56 املعايEp رالقد

  ).2015؛ 2009التعليم وGعتماد، 

ة  ر     وع6ـــ5 املـــستو 	جن®ـــ< قامـــت �عـــض ا�امعـــات بإعـــداد نمـــاذج وأدوات لقيـــاس وتطـــو3ر القـــد ى
ة تحقيـق  	مر3كيـة بالـشراكة مـع منظمـUniversity of Hawai‘iاملؤسـسية حيـث قامـت جامعـة �ـاواي 

¾حيــــة- ""Achieving the Dreamا��لـــم   Eـــpة املؤســــسية -رمنظمـــة دوليــــة غ ربإعـــداد أداة تقيــــيم القـــد
ICAT)((University of Hawai‘I, 2016, 2-3) ، كمــا أجــرت جامعـــة وايــومنج University of Wyoming 

ة املؤسسية عا مت@امال لتطو3ر القد ر	مر3كية مشر
ً ً   . ، (University of Wyoming, 2018, 6)و

�يئــة البحــث والتبــادل قــدمت إضـافة إaــ5 جAــود �عــض املؤسـسات املAتمــة بــالتعليم العــاda حيـث      
 daايـــر3كس"الـــدو "The International Research & Exchanges Board (IREX)  ات رأداة تقيـــيم القـــد

 daاملؤسسية للتعليم العا)HEICAT( (Lori Mason et. al., 2016, 4).  
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ة املؤسسية ل2امعـات و3ظAـر ذلـك مـن       وع ر56 املستو الوط~< يوجد ا�تمام كبEp بتعظيم القد ى
قا�تمـام الدولـة املـصر3ة بتعز3ـز عالقـة ا�امعـات �ـسو العمـل، و�Gتمـام بتحقيـق مراكـز متقدمـة 
د ال¨ـــشر3ة والقيـــادات 	§اديميـــة  رeـــd التـــص�يفات العامليـــة، و�Gتمـــام بجـــودة التعلـــيم وتطـــو3ر املـــوا

د املالية، وذلك ضمن اسEFاتيجية  ة املوا تقاء بالبحث العل?< وGبت@ار، وتحسpن إدا G3ة، و روÊدا ر ر ر
 da@ومة لتطو3ر التعليم العا�3ة مصر العر¾ية،  (2030-2015ا�   ).90، 2015رجمAو

�ر بما يمك¢�ا من  ة املؤسسية �امعة 	 اسة واقع القد      و3تËÌ مما سبق ا��اجة إ5a د
ّ

ز ر مسايرة ر
��ا ع56 تحقيق أ�دافAا GسEFاتيجية الo< }س5Î نحو�ا رGتجا�ات العاملية واt�لية وOعز قد   .ز

اسة   :رمشLلة الد

ات  تمÎــd واملتمثــل eــd إنتــاج املAــاtا ا� ر        }عتzــE ا�امعــات بمثابــة قــاطرات التنميــة، وذلــك لــدو ر
تمــع، tـا اAــ< يحتاجoر والكفـاءات واملعرفــة التطبيقيـة ال تمÎــd مـن الــضرtــذا الـدو ا�Ï يوللقيـام و ر

ة املؤســسية الداعمــة لل¢�ــوض �عــبء �ــذا الــدو  رامــتالك القــد  وجامعــة ،(Hölttä et. al., 2015, 12)ر
�ــر إحــدى أ�ـــم املنظومــات التعليميـــة eــd مـــصر حيــث Õعــو عل£�ـــا كثpــEا ع6ـــ5 مــستو3ات مختلفـــة  	

ً
ل ز

3ة مصر العر¾ية، (    )2010رجمAو

ه املنتظـر، إال أنـھ        و¾الرغم م �ـر للقيـام بـدو 	 dÎـامرن ا�Aود الo< تبـذل لتطـو3ر التعلـيم ا� ي ز
الــت تواجـھ �عــض املــشكالت  �ـر يتــËÌ أ¥�ـا ما اسـات الoــ< أجر3ـت ع6ــ5 جامعــة 	 زوفقـا لــبعض الد ز ر

ً

��ا املؤسسية   .ركما أ¥�ا تحتاج إ5a بذل مز3د من ا�Aد de مجال تقييم وتطو3ر قد

اسة التخطيط GسEFاتيdÖ ى       فع56 مستو  أن �ناك �عض )م2013إبرا�يم، (ر أو×�ت نتائج د
ىاملــشكالت ع6ـــ5 املـــستو املركـــز ل2امعـــة وع6ـــ5 مــستو ال@ليـــات ي  وتتمثـــل �ـــذه املـــشكالت eـــd قلـــة ،ى

وضـــوح مفAـــوم التخطـــيط GســـEFاتيdÖ وضـــعف ثقافـــة التخطـــيط GســـEFاتيdÖ، وعـــدم وجـــود خطـــة 
 .را�امعة، باإلضافة إ5a قصو ا��طط املوجودةاسEFاتيجية للكثEp من §ليات 

 يوجــد ضــعف eــÊ dفــصاح عــن معــايEp اختيــار القــادة ب@ليــات بالقيــادة وا��وكمــة       وفيمــا يتعلــق 
�ر وGعتماد ع56 التعيpن، وتمركز السلطات de أيدي القيادات العليا ل2امعـة وضـعف  زجامعة 	

 ع6ــــ5 ضــــعف اســـتخدام 	ســــاليب ا��ديثــــة الداعمــــة عـــالوة). 170، 2017أبــــو النــــصر، (التفـــو3ض 
3ـــة للقيـــادات ا�امعيــــة  ات القـــادة با�امعـــة، باإلضـــافة إaـــ5 كÚـــEة 	عبـــاء Êدا رلعمليـــات صـــنع قـــرا ر

  ).278، 2013إسماعيل، (بالش@ل الذي يؤثر بالسلب ع56 حيا��م العملية وال�Ûصية 

 EــzعتOي@ـــل التنظي?ـــ<      وAمـــشكالت جامعـــة ال Eـــzامعـــة مـــن ضـــعف  أحـــد أك�ـــر حيـــث }عـــاÜي ا� ز	
3ــــة و	§اديميـــة وÝعــــضAا الـــبعض، وGعتمــــاد ع6ــــ5  رالت�ـــسيق الــــداخd6 بـــpن ال@ليــــات، و	قـــسام Êدا

ة ا�امعة، نـة الAي@ـل التنظي?ـ< ممـا يـؤثر ع6ـG 5تـصال بـpن املـستو3ات و راملركز3ة de إدا وضـعف مر
3ـــة �ـــش@ل ســـل®<  ، (رÊدا Eــــpــــشار باإلضـــاف ).180، 2015يالبحVنG مـــن ËÌم الــــذي يتـــ�Ìـــ5 التـــaة إ

�ــــق  ، و�ـــذا GنVـــشار الكبpـــE أ 3ة إaـــ5 أســـو را�غراeـــd الكبpـــE وعـــدد ال@ليـــات املنVـــشر مـــن Êســــكند نر
اد من مركز��3ا  ، (زا�امعة و  .)303، 2009يالصاو

�ـــر مـــن  د املاليـــة واملاديـــةز     و}عـــاÜي جامعـــة 	 ليا��ا، مـــع ضـــعف؛ رضـــعف املـــوا  وبمـــا ال يفـــي بمـــسؤ
ــــل  ـــ5 تنوOــــــع مــــــصادر التمو3ــ ة ع6ـــ رGســــــتغالل ا�يــــــد لتلــــــك ا�tصــــــصات، إضــــــافة اaــــــ5 ضــــــعف القــــــد
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د الذاتيـة ل2امعـة،وGعتماد 	ساmÞ< ع56 التمو3ل ا��@ومي ة املـوا ر، وند نـة  ر زحيـث بلـغ إجمـاda موا
ــــام �ـــــــــر للعـــــ ـــة 	 ـــــــا ) 2,153,304,000(م 2015/2016 زجامعـــــ ــــومي ) 1,959,661,000(م¢�ــ ـــــم ح@ـــــ دعــــ

�ر، (تمو3ل ذا}ي ) 193,643,000(و   ).2015زجامعة 	

ـــة  ــــصر العر¾يـــ 3ـــــة مــ ؤ3ــــــة جمAو ــــاda و ر      وتوافقـــــا مــــــع الواقــــــع ا��ــ ـــاء " 2030"ر تقـــ G ــــــ< }ــــــس��دفoروال
لبا�امعــات مــن خــالل حــصو §افــة ا�امعــات املــصر3ة ع6ــG 5عتمــاد مــرتpن ع6ــ5 	قــل مــن الAيئــة 

جـــــود  ـــودة التعلـــــيم وGعتمـــــاد، و  500امعـــــات ع6ـــــ5 	قـــــل ضـــــمن أفـــــضل  ج10والقوميــــة لـــــضمان جــ
ة املؤســـسية �امعـــة  ر الEFكpـــy ع6ـــ�G 5تمـــام بـــالتقييم املـــستمر للقـــد رجامعـــة بالعـــالم مـــن الـــضر ي و

�ر  3ة مصر العر¾ية، (ز	   ). 36، 2016رجمAو

�ر �Ïـدف الوقـوف ع6ـ5  ة املؤسسية �امعة 	 ز       ومن خالل ما سبق تتËÌ ا��اجة لبحث القد ر
  .تطو3ر�اواقعAا ومن ثم 

اسة   :رأسئلة الد

daالسؤال الرئ�س التا de اسة   :ر      يمكن صياغة مش@لة الد

�ر؟ • ة املؤسسية 
	امعة � زما واقع القد  ر
  و3تفرع من �ذا السؤال الرئ�س 	سئلة الفرعية التالية؟

ة املؤسسية ل2امعات؟ .1  رما 	سس النظر3ة للقد
ة املؤسسية �امعة 	 .2 زما واقع عناصر القد اسة؟�رر اء أفراد عينة الد ر من خالل آ  ر
�ر؟ما التوصيات املقEFحة ل .3 ة املؤسسية �امعة 	 زتطو3ر القد  ر

اسة   :رأ�داف الد

�ر من خالل ة املؤسسية �امعة 	 اسة ا��الية إ5a بحث واقع القد ز       ��دف الد ر   :ر

ة املؤسسية لJ	امعات .1   .رتحليل �سس النظرbة للقد
�رالكشف عن واقع عناصر  .2 ة املؤسسية 
	امعة � زالقد اء أفـراد عينـة  ر رمن خـالل آ

اسة   .رالد
�ـــــر  .3 ة املؤســــسية 
	امعـــــة � ـــبة لتطـــــوbر القـــــد زتقــــديم توصـــــيات مناســ ـــ� ضـــــوء نتـــــائج ر qــ

اسة النظرbة وامليدانية   .رالد

اسة    رأ�مية الد

اســـة         ة املؤســـسية § رتظAـــر أ�ميـــة الد و¥�ـــا أحـــد را��اليـــة eـــd أ�ميـــة موضـــوعAا املتمثـــل eـــd القـــد
لا�وانــب الoــ< }ــشغل القيــادات ا�امعيــة والوطنيــة eــd ضــوء تزايــد التوقعــات حــو تحــسpن جــودة 

اسـة التعليم با�امعات، عالوة ع56  رمـسايرة Gتجا�ـات العامليـة والوطنيـة الoـ< تؤكـد ع6ـ5 أ�ميـة د
ة املؤسسية ل2امعات de ظل التنافسية الكبEpة بـpن ا�امعـات ع6ـ5 املـس تو3ات العامليـة رواقع القد

اسـة ا��اليـة eـdواt�لية،  ة املؤسـسية ل2امعـة،  ركما تظAـر أ�ميـة الد رÊفـادة مـن نتـائج واقـع القـد
ة املؤسسية de ضوء �ذا الواقع  .روإم@انية تقديم مقEFحات }سAم de تطو3ر القد
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اسة وأداrsا   رمنtu الد

 YZالية فقد تم استخدام املن�اسة ا� ة املؤسسية ر      وفقا لطبيعة الد اسة واقع القد رالوصفي لد ر
اسة  �ر، واستخدمت الد ر�امعة 	 �ر ز Oس بجامعة 	 زاسVبانة موجAة للسادة أعضاء �يئة التد ر

ة املؤسسية ل2امعة  .رللوقوف ع56 واقع القد

اسة   :رحدود الد

d6اسة فيما ي   :ر     تتمثل حدود الد

رو3تمثــل eـd تنــاو �عــض عناصـر القــد :ا
wـد املوضــوv� -أ  GســEFاتيجية، : ة املؤســسية واملتمثلـة eــdل
د املادية واملالية، وتم Gقتـصار ع6ـ5 �ـذه العناصـر ع6ـ5  رالقيادة وا��وكمة، الAي@ل التنظي?<، املوا

ة املؤسسية ل2امعات  .راعتبار أ¥�ا عناصر أساسية de القد

�ر بالقا�رة والوجpAن البحر والقبd6 :ا
wدود املLانية -ب  يجامعة 	   .ز

اسة من  ت:ود الxشرbةا
wد -ج  رت@و عينة الد �رن Oس بجامعة 	 ز�عض أعضاء �يئة التد  .ر

ـــن العــــام ا�ــــامdÎ  :ا
wــــدود الزمانيــــة -د  اÞــــm< الثــــاÜي مـ اســــة امليدانيــــة eــــd الفــــصل الد رطبقــــت الد ر
 .م2020-2021

اسة     رمصطwJات الد

de اسة   :رتنحصر مصط2�ات الد

ة املؤسسية  -1  Institutional Capacityرالقد
د�ا وأصـولAا لتحقيـق أ�ـدافAا، وåـd      }عر ة املؤسسية بأ¥�ا قوة املؤسسة de اسVثمار موا رف القد ر

      و}عرفAــا الAيئـــة  (Cosner, 2009, 250) مجموعــة الــسمات الoــ< تمكـــن املؤســسة مــن أداء مAامAـــا
ة املؤســسة ع6ــ5 	داء بكفــاءة مــن خــالل املــ د رالقوميـة لــضمان جــودة التعلــيم وGعتمــاد بأ¥�ــا قــد روا

سـال��ا وغايا��ـا وأ�ـدافAا GسـEFاتيجية املعلنـة، مـع وجـود  رال¨شر3ة واملادية املتاحـة، وذلـك لتحقيـق 
ـــــــسئوليات  ــــــسلطة، وتحديــــــــد دقيــــــــق للمـ ــــــات وا×ــــــــ�ة للــ ــــو ع6ــــــــ5 عالقــ ـــ< مالئــــــــم ينطــــ ــــــل تنظي?ـــــ ي�ي@ــ
3ـــة موجAـــة بـــالتخطيط GســـEFاتيdÖ، ��ـــتم با��وكمـــة  روGختـــصاصات، eـــd ظـــل قيـــادة أ§اديميـــة وإدا

  ).2009الAيئة القومية لضمان جودة التعليم وGعتماد، (الشفافية و

ا بأ¥�ـــا  تمـــع ً       وOعرفAـــا الباحـــث إجرائيـــtـــا وتلبيـــة توقعـــات اAـــر ع6ـــ5 أداء وظائف� ة جامعـــة 	 زقـــد ر
د�ـــا املاليــــة واملاديـــة، eـــd ضـــوء اســــEFاتيجية  رو§افـــة أæـــ�اب املـــصا�Ë مـــن خــــالل Gســـتفادة مـــن موا

  .ظي?< مالئم وقيادة أ§اديمية موجAة با��وكمةوا×�ة، و�ي@ل تن
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اسات السابقة ر8طار النظر والد   :ي

مة eـd التنميـة،  ات والكفاءات الال ز      ا�امعات من أ�م املؤسسات الo< }سAم de توليد املAا ر
ا��ا ة �Gتمام بقد رإال أ¥�ا تواجھ عددا غEp قليل من التحديات الo< تفرض عل£�ا ضر ور ً(Hölttä 

et. al., 2015, 10)  ة ات يثpــ�G Eتمــام نحــو ضــر تبــاط أداء ا�امعــات بمــا تملكــھ مــن قــد ر، وا ر ور
 Eــــــpة غ ـــرتبط بالقـــــد ـــات، حيـــــث إن تـــــدÜي 	داء يـــ ة املؤســـــسية ل2امعـــ رالتقيـــــيم املـــــستمر للقــــــد ر

ات ال@افيـــــة واملــــستخدمة بفاعليـــــة ـــرتبط بالقـــــد  & Léautier) رال@افيــــة، و	داء الـــــسليم يـ

Mutahakana, 2012, 1)  .   

أوال
ً

  :ي8طار النظر: 

�ا. 1  ة املؤسسية مف�وم�ا وتطو رالقد   ر

ة  dë3 ملفAــــوم القــــد ـــو التــــا ة املؤســــسية والتطـ ر      Õــــس��دف �ــــذا اt�ــــو تنــــاو مفAــــوم القــــد ر رر لر
�ا   .راملؤسسية وتطو

ة املؤسسية -أ    رمف�وم القد
 ìة بمع~ــ ة بمع~ــCapability ìر    تختلــف القــد ة  حيــثCapacityر عــن القـــد ر ÕــشEp مفAــوم القـــد

 ìبمع~ـــCapability م�� ف وGتجا�ـــات الفرديـــة لألفـــراد أو للمجموعـــات وقــــد ات واملعـــا ر للمAـــا ر ر
 ìة بمع~ـــــ ـــا مفAـــــوم القـــــد ليات واملAــــام امللقـــــاة ع6ـــــ5 عـــــاتقAم، أمـ رع6ــــ5 القيـــــام باملـــــسؤ  Capacityو

ـــة لألفـــــراد مـــــع تحقيـــــق أ ات الفرديــ ــــساق املAـــــا �ـــــداف رفيتعـــــدى التعر3ـــــف الـــــسابق إaـــــ5 مـــــدى ا}ـ
ــــوافر Êطـــــار  ــــدى تـ ـــة لتحقيـــــق أ�ـــــداف املؤســـــسة، ومـ د املطلو¾ــ راملؤســـــسة، ومـــــدى تـــــوافر املـــــوا

ات   ).11، 2018راملناو والعلبان، ( راملناسب لتطو3ر القد

ة إلنجـاز عمـل  ة ع6ـ5 أ¥�ـا الكفـاءة أو Gسـتعداد؛ وGسـتطاعة أو املAـا ر       و3مكن وصف القـد ر
ما، وقد }شEp أيضا إG 5aختصاص و

ً
	�لية والقوة واملو�بة إلنجاز مAمة أو وظيفة، و3تضمن 
ف باإلضــافة إaـــ5  د واملعــا ادة وا��ـــافز وåــd صــفات }ــستلزم تـــوافر املــوا Êــم وAه الف رذلــك بــدو ر ر ر

ة (Rozikin et. al., 2021, 283)القواعد والعالقـات والـتحكم بـاإلجراءات وفAمAـا  ر، و}عر3فـات القـد
مــة إل ات الال ز}ــشEp إaــ5 املAــا نجــاز مAمــة أو وظيفــة مــا بنجــاح باإلضــافة إaــ5 الفعاليــة والــسلطة ر

د الo< تصاح�òا  .)17، 2012اليون�س@و، ( روÊنتاجية واملوا

ة 	فراد واملنظمات و	نظمة ع56 أداء وظائفAا بفعالية وكفاءة  ة املؤسسية då قد ر       والقد ر
ة املؤسـسية  .(Steven and Anton, 2008, 23)و¾طر3قـة مـستمرة لـضمان Gسـتدامة  روتطـو3ر القـد

�Ïذا املع~ì مفAوم أوسع من التطو3ر التنظي?< ألنھ يأخذ G deعتبار النظام العام أو الب�ئة أو 
تمعــات tفـــراد واملنظمــات وا	عمـــل و3تفاعــل فيــھ Õ ع6ـــ5 (الــسياق الــذي yــpكEFولـــ�س مجــرد ال

  .(Seddon & Cairns, 2002, 743)) املؤسسةا�وانب الداخلية ب

ة املؤســــسية يقــــصد �Ïــــا تحقيــــق ا�ــــودة الــــشاملة للمؤســــسة التعليميــــة مــــن خــــالل  ر      والقــــد
ــا التنظيميــــة وإم@انا��ــــا ال¨ــــشر3ة واملاديــــة، فõــــ<  ط اt�ــــددة لب�ي��ــ ومجموعــــة القواعــــد؛ والــــشر
ة  ــــصو ـــــدافAا بـــ ســــــال��ا وأ�ــ ـــــا يحقـــــــق  ـــــا بمــ 3ـــــــادة فاعلي��ـ رعمليــــــة مت@املـــــــة لتمكــــــpن املؤســـــــسة و ر ز

اج، (تم ذلك باستخدام مدخالت متنوعة مستديمة، و3ö2011 ،65 .(  
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ة املؤسـسية ع6ـ5 أ¥�ـا ر       كمـا عـرف الـبعض القـد ة املنظمـات ع6ـ5 القيـام باملAـام بفعاليــة : ّ رقـد
ـــــ@الAا  ــــة أشـ د ب@افــ ــــة املـــــــوا ـــة مــــــستمرة }ــــــشمل تنميــ ال¨ـــــــشر3ة (روكفــــــاءة واعتبــــــار تطو3ر�ــــــا عمليــــ

لEFكyp ع6ـ5 النظـام أو الب�ئـة أو الـسياق العـام الـذي وOشمل ا) واملؤسسية واملالية واملعلوماتية
تمعاتtفراد واملنظمات وا	) يتفاعل من خاللھ Mertkan & Sugrue, 2014, 334(.  

ة املؤسسية -ب  رتطو مف�وم القد  ر
ة �Gتمــــام    ـــد حيــــث ÕعتzـــــE الــــبعض أن تطـــــو3ر القـــــد ة املؤســــسية لـــــ�س بــــاألمر ا�ديــ ر بالقـــــد ر

	 5aات §ـان موجـودا املؤسسية }ش@ل عودة إ سس، وإ5a جو�ر وجذو التنمية، فتعز3ـز القـد
ً

ر ر
ات و}ــش@ل جAـود إعـادة Êعمــار �عـد ا��ـرب العامليـة الثانيــة مثـاال قو3ـا عــن  منـذ فجـر ا��ـضا

ً ً
ر

ات  . (Sherlock and Webber, 2009, 12)رعملية تطو3ر القد

3جيا eـــd ا��مـــسي�يات والـــست�ني      وتطـــو �ـــذا النـــوع مـــن الـــدعم تـــد
ً

ر لات ليتحـــو إaـــ5 مـــا عـــرف ر
ات ردوليــا بVنميــة القــد

ً
ن وeــd أوائــل ســـبعي�يات القــر العــشر3ن تزايـــد )13، 2012اليون�ـــس@و،  (

3ر 	مـم املتحـدة، وeـd منتـصف }ـسعي�يات القـر العـشر3ن،  ناسـتخدام املفAـوم مـن خـالل تقـا ر
3ــادة �Gتمـام بــأداء املنظمـات غpــE الر خمــا نVيجـة  ة املؤسـسية  زاكVـس¨ت القــد ز ¾حيـة مــن قبــل ًر

  .(Wang et. al., 2017, 1576)ىاملانحpن، ومن ثم انتقل املفAوم إ5a قطاعات أخر أ�مAا التعليم 

ال التعلي?< إ5a عقد الVسعي�يات من القـر tا de ة املؤسسية ن       و3رجع ظAو مفAوم القد ر ر
3ادة تركyp صناع السياسات التعليمية ع56 تطبيق وسائل  وأدوات جودة زالعشر3ن الذي شAد 

3ــــادة  زأكÚـــE تمركــــزا حــــو ســـد متطلبــــات الــــسو وتحقيـــق الــــصا�Ë العــــام للمجتمـــع مــــن خــــالل  ق ل
ً

ة املؤسـسية §ــأداة لــدعم الـسياسات العامــة أو ا��@وميــة  ر�Gتمـام بتطبيــق نظـم تطــو3ر القــد
  ).21، 2013إبرا�يم بن ح�ش، (املطبقة de مجال التعليم 

ز     ومنـذ بدايـة القـر ا��ـاda بـر ا ة املؤسـسية مـن خـالل �Gتمـام بمــا ن رلEFكpـy ع6ـ5 تطـو3ر القـد
 d62010 ,2-3(ي, .al. Wigboldus et(:  

ات • ر3ادة املشاركة de تطو3ر القد   .ز

  .التأكيد ع56 التعلم املستمر والتكيف •

ة القائمة ع56 النتائج واملدى الطو3ل، وGستدامة •   .رالتوجھ باإلدا

  .اتتحليل Gحتياج/ الEFكyp ع56 تقييم  •

  .انVشار شب@ات املعرفة القائمة ع56 تكنولوجيا املعلومات وGتصاالت •

• Ëاب املصا��æن أpسيق ب� .ز3ادة الت

سات، والEFكyp ع56 ا��وكمة الرشيدة • ب وأفضل املما رGنفتاح ع56 التجا   .ر
ة املؤسسية. 2   رأ�مية القد

ة املؤسسية با�امعات de §و¥�ا وسيلة ل رلعبو اda مستقبل }علي?< أفضل ر       تتجسد أ�مية القد
ـــــصداقية؛  ــــدعيم املــ ـــd تــ ــــاد eــــ ـــــسا�م Gعتمــ ــــث Õـ ــــة، حيـــ ـــــسات ا�امعيــ ــــا أدت اaــــــd اعتمـــــــاد املؤسـ إذا مــ
3ة، وتحقيق الكفاءة والفعالية بالنظم التعليمية  رواt�اس¨ية؛ والتنافسية، وإجراء املراجعات الدو
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ا��ا غايــة eـ اك ا�امعــة لقــد 3ـة؛ لــذا فــإن معرفـة وإد روÊدا ر d 	�ميــة حoــì تـتمكن مــن التوفيــق بــpن ر
ا��ا املؤسسية  �ا وقد ردو ن، (ر   ). 395، 2018وحسpن وآخر

ة املؤســــسية ل2امعــــات تــــوفر العديــــد مــــن العوائــــد املــــستقبلية، ولكــــن نظــــرا ألن الفوائــــد  ً    والقــــد ر
ات �Gتمــ ر�عيـدة، و3ــصعب قياســAا أحيانــا، قــد يواجــھ صــاÜعو الــسياسات مــشا§ل eــd تEzيــر مبــاد

ام ً
 de ة سيؤدي ر الوقت؛ ولكن �ناك افEFاض أساmÞ< �و أن تطو3ر القد ة ودعمAا بمر ربتطو3ر القد ور

  .(Dill, 2000, 223)ّال¢�اية إ5a تحسن de النتائج 	§اديمية 

ة املؤســـسية eــd إدخــال }غيpــE متعـــدد املــستو3ات موعـــات  ر       وOــساعد �Gتمــام بالقــدtلألفــراد وا
ع املتغEpات �ش@ل مستمر، كما أ¥�ا }شمل مستو3ات مختلفة تتضمن جميع ل�ستطيعوا التجاوب م

  .(Visser, 2010, 41)م@ونات ا�امعة 

ة  ة املؤســـــسية مـــــن املـــــسائل الAامـــــة eـــــd مـــــستو املؤســـــسة، وأن قـــــد ـــة تطـــــو3ر القـــــد ر     و}عـــــد عمليــ ىر
ىاملؤسسة ع56 البقاء وGستمرار، وع56 بلوغ أ�دافAا }عتمـد كثpـEا ع6ـ5 مـستو قـد

ً
 dـe را��ا وإم@انا��ـا
ة املؤسـسية  ة وتطو3ر�ا، و�ناك العديد من 	سباب الo< تدعو إaـ5 تطـو3ر القـد رتحسpن �ذه القد ر

  ):10-9، 2009، شبd6 وعd6(و�Gتمام ا�دي �Ïا، ومن أ�م �ذه 	سباب 

 ضعف العالقة بـpن الطلـب والتجpAـy، أي صـعو¾ة اسـتجابة املؤسـسة للطلبـات املتوقـع أن تلب£�ـا، -
ـــ< تقـــــدمAا ا�امعــــة للعمــــالء، وإنمـــــا تتعــــدى ذلــــك إaـــــ5  ـــدد با��ــــدمات الoـ والطلبــــات �نــــا ال تتحــ

الطلبات املتنوعة ألæ�اب املصا�Ë، فضال عن طلبات التغيEp والتطو3ر
ً

.  
¾طھ بمتطلبات ا�ودة  - رGفتقار إ5a التمو3ل الذي يفرضھ واقع عمل ا�امعات، خصوصا إذا تم 

ة املؤســــسية وإم@انــــات وخفـــض ال@لفــــة، و�ـــذا يــــصعب ت رحقيقــــھ دو �Gتمـــام ا�ــــدي بالقـــد ن
  .تحسي¢�ا

- Epستجابة املستمرة للتغيG 5 املساندة من أجلaامعات إ  .حاجة ا�
العزلة الo< }عاÜي م¢�ا �عض ا�امعات نVيجة لضعف أنظمة Gتصال، أو املواءمة املنطقيـة بـpن  -

تمعيةtحتياجات اG. 
ة محدودية كفاءة مواد تطو3ر  - Oس والتعليم، و�ذه تنعكس سلبا ع56 اتجا�ات تطو3ر القد رالتد ر

ً

�ا   .رواسVثما
ة املؤسسية. 3   رعناصر القد

ة املؤسسية متعددة العناصر، وتختلف باختالف املؤسسات حيث يمكن لبعض  ر      إن القد
ات معينة ب�نما }سVند مؤسـسات أخـر ع6ـ5  ىاملؤسسات أن تحقق أ�دافAا باالسVناد ع56 قد ر

ات مغايرة لتحقيق نفس 	�داف، وع56 الـرغم مـن ذلـك �نـاك عناصـر أساسـية تتـضم¢�ا ق رد
ة املؤسسية، و�ناك الكثEp من ا�Aود الo< سعت إ5a تحديد �ذه العناصر، وقد حددت  رالقد
ة املؤسـسية الoـ< }عـد جـزء مـن تقــو3م  رالAيئـة القوميـة لـضمان ا�ـودة وGعتمـاد عناصـر القــد

الAيئة القومية (ا�د التعليم العاde da مصر ومن أ�م �ذه العناصر ما يd6 واعتماد §ليات ومع
؛ الAيئــة القوميــة لــضمان جــودة التعلــيم وGعتمــاد، )2009لــضمان جــودة التعلــيم وGعتمــاد، 

2014:(  
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ؤ3ــــة وا×ــــ�ة : التخطــــيط Fســــ='اتي�� − ســــالة و ر أن ي@ــــو للمؤســــسة التعليميــــة  رمــــن الــــضر ر ن ي و
ك eــــd وضــــعAا ومعلنــــة تحــــدد أغراضــــAا و} تمÎــــÕ ،dــــشاtــــ< واûـــا التعلي?ــــ< والبح �ـ رعzــــE عــــن دو ر

 .	طراف املعينة وتو×Ë الكيفية الo< ستحقق �Ïا أ�دافAا، وتVسق مع اسEFاتيجية ا�امعة

ا��ا وتقيـيم أدا �ـا وفقـا : القيادة وا
wوكمة − �ـا وتنميـة قـد رللمؤسـسة قيـادات مؤ�لـة، يـتم اختيا ر
ـــات املAنيــــــة ملعــــــايEp موضــــــوعية وتلFــــــyم املؤســــــسة  بالyüا�ــــــة واملــــــصداقية والــــــشفافية و	خالقيـــ

ــــم ونــــوع أÜــــشط��ا، ý� ســــ?< مــــالءم ـــن قــــيم جو�ر3ــــة، وللمؤســــسة �ي@ــــل تنظي?ــــ<  رانطالقــــا مـ
سال��ا وأ�دافAا GسEFاتيجية Õشمل توصيف موثق ل@ل الوظائف  .رو3ضمن تحقيق 

ديــــد دقيــــق للمســــئوليات تح للمؤسسة �ي@ل تنظي?< مالئم ومعتمد يوجد بھ :ال�يLل التنظي�� −
ــادات 	§اديميــــة أو التنفيذيـــــة باملؤسـسة، وشـ@ل تنظي?ـ<  ـــواء للقيــ للتعامـل ) �نـة/ وحـدة(سـ

�ــا بدقـة، و�نــاك توصــيف وظيفــي شــامل وموثــق �ميــع  ث تــم تحديــد أدوا مــات وال@ــوا رمـع 	 ر ز
يفي de التعيـــpن والنقـــل والنـــدب للوظـــائف وظائف املؤسسة، و3ـــتم اســـتخدام التوصـــيف الوظ

ا�tتلفة، كما توجد وحدة ضمان ا�ـودة بتحديـد دقيـق لـسلطات ومـسئوليات �ـذه الوحـدة، 
 .والتأكيد ع56 وجود عالقة وا×�ة بpن �ذه الوحدة ومركز ضمان ا�ودة با�امعة

د املالية واملادية − د�ا املالية واملادي: راملوا ة والVسAيالت الداعمة املالءمة لطبيعة رللمؤسسة موا
د املاليـة وفقـا لالحتياجـات الفعليــة و¾مـا يمك¢�ـا مـن تحقيــق  Oـع املــوا مـھ، و3ـتم توöا وAـشاطÜر ز

  .رسال��ا وأ�دافAا
اسات السابقة والتعليق عل�rا: ًثانيا   رالد

d63ن كما ي   :ر     و3تم تناولAا de محو
اسات العر�ية �  رالد

 d6وع d6اسة شب ات جامعـة البـصرة واملتمثلـة eـd  )2009(ر�دفت د ر}�Ûيص وتطو3ر قد
Oـــــسية، ال�ـــــشاطات املـــــساندة، املراجعـــــات  ــــة التد ـــة ا�امعيـــــة، العمليـ ـــEFاتيdÖ، ا��طــ رالتوجـــــھ Gســ

3ة اسة ا��الة ومنYZ تحليل النظم. رÊدا اسة منYZ د رواستخدمت الد اسة ع56 عينة . ر روطبقت الد
Oس بجامعـــة البـــصرة عـــضو مـــن أعـــضاء �يئـــة ال100م@ونــة مـــن  اســـة إaـــ5 حاجـــة . رتـــد روتوصـــلت الد

ئاســـة ا�امعـــة والعمـــادات لـــصياغة الـــسياسات وإعـــداد ا��طـــط،  ا  را�امعـــة إaـــ5 آليـــة }ـــسEFشد �Ïـــ
ات ا�امعة وأ�دافAا GسEFاتيجية   . روتنظيم تصو

اســــــة إبــــــرا�يم بــــــن حــــــ�ش  ــــدفت د ة ) 2013(ر�ــ ــــصو مقFــــــEح لتطــــــو3ر القــــــد رإaــــــ5 تقــــــديم تــ ر
ـــدخل  واســـــتخدمت . لــــضمان ا�ـــــودة وGعتمــــاد 	§ـــــادي?< eــــd ا�امعـــــات الــــسعوديةاملؤســــسية كمــ

اســة املــنYZ الوصـــفي التحلي6ــd، وطبقـــت اســVبانة ع6ــ5 عينـــة مــن القيـــادات بلغــت  . ًقائـــدا) 483(رالد
جة متوسطة، وأن أÜشطة بناء  ة املؤسسية تتوافر بد اسة إ5a أن متطلبات بناء القد َّوتوصلت الد َّ

ر ر ر
ة املؤســــــسية ة رالقــــــد ـــاء القــــــد ـــة إaــــــ5 أن أÜــــــشطة بنـــ اســـ ـــا توصــــــلت الد ــــة ضــــــعيفة، كمـــ جــ س بد ر تمــــــا ر ر ر

  . املؤسسية }سAم de ضمان ا�ودة وGعتماد 	§ادي?< با�امعات السعودية
 >m¨ــــــ��اســــــة ا� ــــدفت د ة املؤســــــسية  )2015(ر�ـ ــــع تــــــصو مقFــــــEح لتحــــــسpن القــــــد رإaــــــ5 وضــ ر

ــــة وا ة الEFبيـ ا ـــو د ال¨ــــــشر3ة بـــ ــــوا ـــة املـ ــــة لتنميـــ ـــة العامــ رللمدير3ــ ــــات مواصــــــفة زر ـــd ضـــــوء متطلبــ لتعلــــــيم eـــ
ق اســـVبانة ع6ـــ5 عينـــة مـــن مـــدير دوائـــر ). 2008-9001(و	يــز اســـة تـــم تطبيـــ يولتحقيـــق أ�ـــداف الد ر

د ال¨ــشر3ة باملنـــاطق  ة والــدوائر التا�عــة للمدير3ــة العامـــة لتنميــة املــوا ا د ال¨ــشر3ة بـــالو رتنميــة املــوا ر زر
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ســـاء مر ؤســـاء 	قـــسام وكـــذلك ر ؤالتعليميـــة؛ ونـــوا�Ïم؛ و 3ب التا�عـــة للمدير3ـــة eـــd جميـــع ر راكـــز التـــد
اسـة إaـ5. ًفـردا) 86(اt�افظات التعليميـة و¾لـغ عـدد�م  ة : رتوصـلت الد رأن ترت�ـب محـاو واقـع القـد ر

ة الEFبيـــــة والتعلـــــيم eـــــd ضـــــوء متطلبـــــات  ا د ال¨ـــــشر3ة بـــــو راملؤســـــسية للمدير3ـــــة العامـــــة لتنميـــــة املـــــوا زر
؛ القيـادة وا��وكمـة؛ التخطـيط : ومواصفة 	يـز جـاء ع6ـ5 النحـو G}ـي يGسـEFاتيdÖ التنظـيم Êدار

اسـة تــم وضــع تــصو  د املاليــة واملاديــة التقـو3م املؤســ�m< وضــبط ا�ــودة، وeـd ضــوء نتــائج الد راملـوا ر ر
 de بية والتعليمEFة ال ا د ال¨شر3ة بو ة املؤسسية للمدير3ة العامة لتنمية املوا رمقEFح لتحسpن القد ر زر

  .وضوء متطلبات مواصفة 	يز
ن  اســــــة عبدا��ميــــــد وآخــــــر ــــدفت د و�ــ ســــــة  )2018(ر ة املؤســــــسية للمد رإaــــــ5 تطــــــو3ر القــــــد ر

ة با��ـــب اســـة ع6ـــ5 املـــنYZ الوصـــفي، واســـVبانة تـــم . رالثانو3ـــة ع6ـــ5 ضـــوء مـــدخل Êدا رواعتمـــدت الد
ـــEة، وتوصـــــلت  س الثانو3ـــــة العامـــــة بالقـــــا�رة والبحpــ ـــدا ــــ< املــ ـــا ع6ـــــ5 عينـــــة مـــــن مـــــدير ومعل?ـ رتطبيقAــ ي

اســـة إaـــ5 أن املد 3ـــة رالد 3ـــة واعيـــة محبـــة تـــدعم بنـــاء ر ؤســـة الثانو3ـــة العامـــة تحتـــاج إaـــ5 قيـــادات إدا ر ر
مــشEFكة eــd إطــار Êحــساس باملــسئولية املــشEFكة لتحقيــق 	�ــداف امل�ــشودة، كمــا كــشفت النتــائج 
سة الثانو3ة العامة تتمثل de ضعف مـساندة §ـوادر  ة املؤسسية للمد رعن أن تحديات تطو3ر القد ر

تمع التعليميtمةاAالقضايا امل de محاضرة الطالب لتوعي��م de ة والطبية. 
ن  اسة عبدالفتاح وآخر و�دفت د ة املؤسسية ) 2019(ر رالتعرف عÊ 56طار النظر للقد ي

ة املؤسسية de مرحلة التعليم  اسة واقع مرحلة التعليم 	ساmÞ<، وعرض وتحليل مجال القد رمع د ر
اســـة	ساÞـــm< بمحافظـــة الفيـــوم مـــن وجAـــة نظـــر عينـــ اســـة املـــنYZ الوصـــفي . رة الد رواســـتخدمت الد

س ا��@وميـة  كالء وÝعـض معل?ـ< املـدا روGسVبانة الo< وجAت إ5a مدير و و ) Gبتدائيـة وGعداديـة(ي
ـــة إaــــ5 أ�ميــــة تفعيــــل دو املعلــــم eــــd حــــل . مفــــردة) 600(بمحافظــــة الفيــــوم، بوقــــع  اسـ روتوصــــلت الد ر

ة نظامـــ ة اتبـــاع Êدا تمـــع، وضـــرtًمـــشكالت ا ر ا لقيـــاس مـــدى تقـــدم املتعلمـــpن، عـــالوة ع6ـــ5 ضـــعف ور
ســة خــدمات  رتناســب مــساحات وتجpAــyات الفنــاء مــع أعــداد وخــصائص املتعلمــpن، وقلــة تــوفEp املد
ـــداد وخـــــصائص  ـــــرات 	Üـــــشطة مـــــع أعــöــــة تناســـــب الفـــــصو و ــــات ا��اصـــــة، وقلـ للـــــذو Gحتياجـ ي

ة �Gتمــــــام بتحفpــــــy املعلمــــــpن، و}. املتعلمـــــpن اســــــة بــــــضر ـــm< الد روتوnـــ تمعيــــــة، ورtعز3ــــــز املــــــشاركة ا
ات التكنولوجية   .روGستعانة بالنظم الذكية ومواكبة التغEpات والتطو

�ي  اسة ا��ا ر�دفت د ة املؤسسية  )2020(ر eـd مجـاالت (رالتعرف ع56 متطلبات بناء القد
ات التنظيميــة ات ا�ماعيـة، والقـد ات الفرديـة، والقـد رالقـد ر eـd م@اتـب التعلـيم بمدينـة جـدة مــن ) ر

مـــشرفا تر¾و3ـــا eـــA)147 ( dـــة نظـــر املـــشرفpن الEFبـــوp3ن ف£�ـــا، وتـــم اســـتخدام اســـVبانة طبقـــت ع6ـــ5 وج
ً ً

ة املؤســــسية eـــd مجــــاالت . م@اتـــب التعلـــيم بمدينــــة جـــدة اســـة أن متطلبـــات بنــــاء القـــد روأظAــــرت الد ر
اســـة الثالثـــة  ق ذات )  التنظيميـــة– ا�ماعيـــة -الفرديـــة (رالد و§انـــت عاليـــة، كمـــا أظAـــرت وجـــود فـــر

ة املؤسـسية }عـز دال اسـة ملتطلبـات بنـاء القـد ىلة إحصائية بpن متوسـطات اسـتجابات مجتمـع الد ر ر
ق }عز ملتغEp اسم املكتب جة العلمية وسنوات ا��دمة، ب�نما ال توجد فر ىملتغEp الد و   .ر

اسات �جنxية �  رالد
اسة تاي  ة ملؤسـسات التعلـيم العـاda مـن ) Teay, 2009(ر�دفت د رالتعرف ع56 بناء القـد

ت  ، وأشــــــا ـــل اt�تـــــو ــة أســـــلوب تحليـــ اســــ رمنظـــــو Gســــــتدامة وGكتفـــــاء الــــــذا}ي، واســـــتخدمت الد ىر ر
ا��ا  اسة إ5a أن تحقيق Gكتفـاء الـذا}ي �ـو 	سـاس الـذي يمكـن ل2امعـة أن تبـدأ منـھ بنـاء قـد رالد ر
اســة إaــ5 أن أكÚـE مــشكالت مؤســسات التعلـيم العــاda نVيجــة  ت نتـائج الد روتحقـق Gســتدامة، وأشــا ر

ات و}عز3ـز القــيم الoـ< تــؤثر ع6ـ5 }عز3ــز ضـع ف واملAـا ا��ا املؤسـسية القائمــة ع6ـ5 املعــا رف تقيـيم قــد ر ر
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أس املــال التنظي?ــ<  ة  ر إدا اســة بــضر ات وتحــسن 	داء وتحقــق Gســتدامة، وتوnــm< الد رالقــد ر ر ير و
ة املؤسسية  .رGسEFاتيdÖ ل2امعة، وتطو3ر أنظم��ا وأسلو�Ïا لتطو3ر القد

اسة شيلر ات ا�امعية  )Schiller & Brimble, 2009(  و¾ر3مبلر�دفت د رإ5a تحليل بناء القد
واسـتخدمت . وتأث�Epا ع56 الEFابط بpن ا�امعات والقطاع الصناdv ونقل املعرفـة eـd الـبالد الناميـة

اسة املنYZ التحليd6، كما استخدمت املقابلة ال�Ûصية §أداة �مع البيانات حيـث تـم مقابلـة  رالد
ًواملـــوظفpن �خـــر3ن مـــن ســـبع جامعـــات تايالنديـــة، تـــم أيـــضا تجميـــع البيانـــات الثانو3ـــة مـــن املـــدير3ن 

اسة إ5a أن العالقة بpن ا�امعات de تايالند والقطاع الصناdv ال . ا�امعات السبعة روتوصلت الد
ة  رتزال ضعيفة كمـا أن عالقـات الـشراكة ونقـل املعرفـة محـدودة للغايـة، وذلـك �ـس¨ب ضـعف القـد

ــــd توجAـــــات ا�امعـــــات حـــــو عالق��ـــــا باملؤســـــسات املؤســـــ ــــاين eـ لسية با�امعـــــات، كمـــــا أن �نـــــاك تبـ
  .الصناعية

تمع بجامعة §ولومبيا tاسة مركز بحوث §لية ا  Community College Research(ر�دفت د

Center, 2015 ( تمـع بـثالث واليـات أمر3كيــةtسياسـات التمو3ـل املقدمـة ل@ليـات ا Epالتعـرف ع6ـ5 تـأث
ة املؤسـسية لAـذه ال@ليـات، وتـأثEp ذلـك Tennessee، ت�ن��Indiana >m، إنديانا ohioيو أو�ا ر، ع56 القـد

اسـة املـنYZ التحلي6ـd واملقابلـة �مـع  رع56 ا�Aود املبذولـة لتحـسpن نتـائج الطـالب، واسـتخدمت الد
ات إضـافة إaـ5 ً قائدا من القيادات ا��@ومية eـd تلـك الواليـ39البيانات واملعلومات حيث تم مقابلة 

اســة إaــ5 افتقـــار 222 تمــع بالواليـــات الــثالث، وتوصــلت الدtس ب@ليــات اO ر إدار وعــضو �يئــة تــد ر ي
ات الo< تمك¢�ا من تحسpن نتائج الطالب ة تقـديم . ر�عض ال@ليات إ5a القد اسـة بـضر روتوnـm< الد ور

 de ات املؤسسية املتمثلة م لز3ادة القد رالتمو3ل الال  البحث العل?<، التغيEp تكنولوجيا املعلومات،(ز
  ).ÊيجاÝي والتطو3ر، الEzامج التعليمية

اســة بر¾ــا  Oس eــd (Purba, 2015)ر�ــدفت د ر بحــث Gســتفادة مــن تطــو3ر أعــضاء �يئــة التــد
 YZاسة من ة مؤسسات التعليم العاda بأندون�سيا، ولتحقيق �ذا الAدف استخدمت الد رتطو3ر قد ر

اســـة ا��الـــة  Vبانة طبقـــت ع6ـــ5 عينـــة م@ونـــة مـــن ).جامعـــة إيـــھ Þـــm< جاكرتـــا(رد  227 واســـتخدمت اســـ
Oس �ش@ل جيد ي�ـتج عنـھ Üـشر 	بحـاث  اسة إ5a أن تطو3ر أعضاء �يئة التد رمفردة، وتوصلت الد ر
 de §ادي?< املرمو	شر �الت الدولية ذات السمعة الكبEpة والكتب ÊلكEFونية وغ�Epا من الtا deق

ــــاda، §ونـــــھ ÕـــــسAم eـــــd }عز3ـــــز كمـــــا أنـــــھ عنـــــصر أساÞـــــm< للفعال. العـــــالم ـــيم العـ يـــــة املؤســـــسية eـــــd التعلــ
اســـة تحقيـــق تطـــو3ر اســـEFاتيe dÖـــd ثالثـــة  Oس 	§ـــادي?<، واقEFحـــت الد ات، وتحـــسpن التـــد رGبت@ـــا ر ر

ئ�ـــسية ات خدمـــة : رمجــاالت  ات البحـــث العل?ـــ<، تطــو3ر مAـــا Oس، تطـــو3ر مAــا ات التـــد رتطـــو3ر مAــا ر ر ر
االت الفرعtتمع، وحددت مجموعة من اtئ�سا   .رية تحت §ل مجال 

اسـة  استكـشاف العوامـل املؤسـسية والتنظيميـة الoـ<  al. Abaspour et., )2017(رو�ـدفت د
ات ا�امعات ا��@ومية de إيران اسة املنYZ النوdv، وتم استخدام . رتؤثر ع56 قد رواستخدمت الد

ًقائـدا جامعيـا) 33(و¾لغـت العينـة . املقابالت شبھ املنظمة �مـع البيانـات  وتظAـر النتـائج أن �نـاك .ً
ُ

ـــما ًاث~ــــ< عـــــشر عــــامال حاســ ً
ات :  ـــوانpن واللـــــوائح، وGعتبـــــا ـــنع القـــــرار، والقـ ــام صـ ا�ــــm<، ونظـــ ة 	 رإدا ر ر

ـــة، وتطــــو3ر  ة 	§اديميـ ـــة التحتيــــة والقيــــادة، وÊدا را��@وميــــة، وإشــــراك أæــــ�اب املــــص2�ة، والب�يـ
 .عل?< وا��ر3ة وGعتمادات واملypانيةGتصاالت، وعملية التوظيف، والتمكpن امل	<، وGستقالل ال

اسة اياد عd6 الدجاÜي  (Eyad Ali El-Dajani, 2018)ر�دفت د
ة املؤسـسية   رالتعرف ع6ـ5 القـد

تمعيـة، : لر3اض 	طفال de محافظات غزة من خـالل بحـثtد ال¨ـشر3ة، الـشراكة ا ر	نظمـة، املـوا
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). 110(ســVبانة طبقــت ع6ــ5 عينــة بلغــت وتــم اســتخدم املــنYZ الوصــفي التحلي6ــd، وا. مــصادر الــدخل
dـ5 مـا ي6ـaاسة إ ات Gسـت¨يان : روتوصلت الد ممـا Õع~ـ< ) ٪68.44(ربلـغ املتوسـط ا��ـساÝي �ميـع عبـا

ات Gســـت¨يان §انـــت مرضـــية �ـــش@ل عـــام 3ـــاض 	طفـــال ع6ـــ5 أع6ـــ5 . رأن عبـــا روحـــصل مجـــال أنظمـــة 
جة مرضية  و¾ـذلك ). ٪66.33(جة مرضـية رع56 أقل د" مصادر الدخل"، ب�نما حصلت )٪69.25(رد

 Epام بمعــايyــFلG طفــال مــن خــالل	لر3ــاض  >mن البنــاء املؤســ�pع6ــ5 تحــس ypكEFاســة بــال رأوصــت الد
ي ة لضمان ذلك �ش@ل دو ا را�ودة وGعتماد ومتا�عة الو ر   .ز

اســة ة البحثيــة  Ekepu, D., & Anthony, E. (2020) إيكيبــو أنتــوÜي ر�ـدفت د رتقيــيم القــد
ا Gجتمـــاع العـــام ل2امعـــات 	ف ور3قيـــة مـــن خـــالل مـــ�Ë مقطÎـــd للمـــدير3ن والعمـــداء الـــذين حـــضر

اعــة  ات eـd الز رالـسنو ملنتــدى ا�امعــات Êقلي?ــ< لبنــاء القــد ر ، مــالو eــRUFORUM dي ي eــd ليلوÜغــو ي
اسة است¨يان م�Ë يت@و من أسئلة مفتوحة ومغلقة، باالعتماد ع6ـ5 . 2017عام  نواستخدمت الد ر

ا  Higher Educationت املؤســـــسية للتعلـــــيم العـــــاda ا��اصـــــة بمنظمـــــة ايـــــركس رأداة تقيـــــيم القـــــد

Institutional Capacity Assessment tool ة عــشوائيا مــن .  مــستجيبا53ر وتـم تطبيقAــا ع6ــ5 عينــة مختــا
ًأظAـــرت النتـــائج أن ا�امعـــات 	فر3قيـــة منخرطـــة eـــd شـــب@ات دوليـــة، وتجـــر بحثـــا }عاونيـــا، وتتخـــذ  ً ي

ا اسEFاتيجيZًن Oس ع6ـ5 ال�ـشر الـدوda، واملـشاركة eـd املـؤتمرات ً ة، وت@ـا�e أعـضاء �يئـة التـد إلدا را لـ ر
شــــاد، كمــــا }ــــشEp . واملنظمـــات املAنيــــة Êشــــراف وÊاســــة بتعز3ــــز �يا§ــــل دعـــم البحــــث و روتوnــــm< الد ر

ـــم مجــــاالت التنميــــة  سـ ا��ا ا��اليــــة و اســــة إaــــ5 أن ا�امعــــات 	فر3قيــــة بحاجــــة إaــــ5 تقيــــيم قــــد رالد ر ر
ئ�سية لتعز3ز }عددية التخصصات de ا�امعات 	فر3قيةGسEFات   .ريجية كم@ونات 

اسات السابقة   :رالتعليق ع � الد

ة املؤســــسية  اســــات الــــسابقة يتــــ�G ËÌتمــــام الكبpــــE بتطــــو3ر القــــد ر      مــــن خــــالل اســــتعراض الد ر
رل2امعات §و¥�ا تمثل خطوة أساسية لتحقيق ا�ودة وا��ـصو ع6ـG 5عتمـاد، كمـا أشـا ت �عـض ل

ة املؤسسية ألداء أدوار ا�امعات ومواجAة الب�ئة املتغEpة اسات إ5a أ�مية القد رالد   .ر

اسـة واقـع  اسات السابقة من حيـث �ـدفAا واملتمثـل eـd د اسة ا��الية مع �عض الد ر      وتتفق الد ر ر
ة املؤسسية مثل  اسة شبd6 وعd6 رالقد ا)2009(رد اسة ا��الية مع �عض الد ر، كما تتفق الد سات ر

اســة اســة )2013(إبــرا�يم بــن حــ�ش  رالــسابقة eــd اســتخدام املــنYZ الوصــفي وGســVبانة مثــل د ر، ود
ن  اســـة ايـــاد ع6ـــd الـــدجاÜي)2018(وعبدا��ميـــد وآخـــر ، كمـــا تتفـــق Eyad Ali El-Dajani (2018) ر، ود

Oس با�امعـات  اسات الo< طبقت ع56 عينـة مـن أعـضاء �يئـة التـد اسة ا��الية مع �عض الد رالد ر ر
اسة شبd6 وعd6 : وم¢�ا اسة محمود )2009(رد اسة بر¾ا )2010(ر، ود   . Purba)2015(ر، ود

اســـات الـــسابقة eـــd ترك�ypــا ع6ـــ5  اســـة ا��اليـــة عـــن §افــة الد ر       وتختلــف الد اســـة واقـــعر ة رد ر القـــد
 d6وع d6اسة شب �ر، كما اختلفت مع د راملؤسسية �امعة 	 اسة  الo< استخدمت منYZ) 2009(ز رد

اســــة بر¾ـــاا��الـــ اســـة ا��الــــة، ، )Purba (2015 رة ومـــنYZ تحليـــل الـــنظم، ود رالoــــ< اســـتخدمت مـــنYZ د
اسـة تـاي اسـة، Teay )2009( رود ، ود رالoـ< اسـتخدمت أسـلوب تحليـل اt�تـو  al. Abaspour et. ,)2017( ى

اســات الــسابقة الoــ<  اســة ا��اليــة عــن �عــض الد رالoــ< اســتخدمت املــنYZ النــوdv، كمــا تختلــف الد ر
اســــة إبــــرا�يم بــــن حــــ�ش : با�امعــــات وم¢�ــــا) فقـــط( ع6ــــ5 عينــــة مــــن القيــــادات 	§اديميــــة طبقـــت رد

)2013 .( >m¨ــ��اسـة ا� د ال¨ــشر3ة )2015(رود ر، الoــ< طبقــت ع6ــ5 عينــة مـن مــدير دوائــر تنميــة املــوا ي
اسة شيلر و¾ر3مبل ة التعليم السعودية، ود ا ربو ر   .  Brimble & Schiller)2009 (ز
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ـــتفادت الد ـــdر       واســ اســـــات الـــــسابقة eــ اســـــة : راســـــة ا��اليـــــة مـــــن الد ة و}ـــــشكيل مـــــش@لة الد ربلـــــو ر
اســة  اســة، املــسا�مة eــd بنــاء أداة الد روتحديــد�ا وال�Ezنــة عل£�ــا، }ــشكيل و¾نــاء Êطــار النظــر للد ر ي

�ر ة املؤسسية �امعة 	 زامليدانية، املسا�مة de تقديم �عض التوصيات حو تطو3ر القد ر  .ل

اسة املي   :دانيةرإجراءات الد

               d6ة املؤسسية كما ي اسة امليدانية حو واقع القد ريتم استعراض إجراءات الد   :لر

اسة امليدانية .أ    رأ�داف الد

Oس بجامعـة  اسـة مـن أعـضاء �يئـة التـد اء عينـة الد اسة امليدانية إ5a التعرف ع56 آ ر     ��دف الد ر ر ر
�ر ة املؤسسية �امعة 	 �ر حو واقع القد ز	 ر   .لز

اسة امليدانيةأ .ب    رداة الد

اسة امليدانية قام الباحث بإعـداد اسـVبانة باالسـتفادة مـن Êطـار النظـر  ي      لتحقيق أ�داف الد ر
اســــات الــــسابقة وقــــد تــــم عــــرض GســــVبانة ع6ــــ5 عــــدد  ات ) 24(روالد ـــا، ومــــن ثــــم }عــــديل عبــــا رمحكمـ ً

G ن، وتـم وضـعpكمـ�tحات ومالحظـات الـسادة اEFبانة بناء ع56 مقVسG ا ال¢�ائيـة�� رسـVبانة eـd صـو
dـــåعـــة محـــاو وÝ رم@ونـــة مـــن أ د املاليـــة ، GســـEFاتيجية، القيـــادة وا��وكمـــة: ر رالAي@ـــل التنظي?ـــ<، املـــوا

ات GســـVبانة .واملاديـــة ة40(ر وقـــد بلـــغ إجمـــاda عبـــا ات GســـVبانة eـــd )ر عبـــا ر، و§انـــت Êجابـــة ع6ـــ5 عبـــا
جة وفق مقياس ليكرت الثال�ي  ة متد رصو  ). ضعيفة–توسطة  م–كبEpة (ر

  : للتأكد من صالحية Fس�بانة تم حساب الصدق وذلك كما ي �:صدق وثبات Fس�بانة .ج 
 ): صدق ا�wكم;ن(يالصدق الظا�ر  •

حيـث تـم عـرض ) صـدق اt�كمـpن(ي      ��ساب صدق GسVبانة تم Gعتمـاد ع6ـ5 الـصدق الظـا�ر 
ة الEFبو3ة وأصو الEFبيـةGسVبانة ع56 عدد من ا��Ezاء املتخصصpن de مجال Êد لا وقـد تـم إجـراء  ر

  %).100-90(التعديالت املناسبة والo< نالت اتفاق السادة اt�كمpن ب�سبة تراوحت بpن 

   :صدق �Fساق الداخ �  •

َّ       تم التحقق مـن صـدق GسـVبانة عـن طر3ـق صـدق G}ـساق الـداخd6، وذلـك باسـتخدام معامـل 

تباط بEpسو de حساب معامل  نا موع الكd6، و¾pن أ�عاد GسVبانة رtبانة واVسG ن أ�عادpتباط ب Gر
ـــد فيمــــا بي¢�ــــا، ف@انــــت  ات §ــــل �عـ ُوÝعــــضAا الــــبعض وذلــــك للتأكــــد مــــن مــــدى تماســــك وتجــــاÜس عبــــا ر

ُ ُ

daدو التاتباط كما با� G لمعامالت   :ر
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  ) 1(لجدو 

VسG جة ال@لية ل@ل محو من محاو تباط بpن الد G رمعامالت ر ر جة ال@لية لالسVبانةر   ربانة والد

 الرا�ع الثالث الثاÜي ل	و  Êجماda راt�و

daجماÊ  1 0.709** 0.827**  0.854**  0.858**  

  **0.484  **0.587  **0.578  1   ل	و

  **0.695  **0.780  1     الثاÜي

  **0.730  1       الثالث

  1         الرا�ع

  )0.01(ىدالة عند مستو (**) 

جات §ـل محـو مـن محـاو GسـVبانة        ÕشEp ا� تباط بpن د G 5 أن §ل معامالتaدو السابق إر ر ر ر ل
جة ال@لية لالسVبانة دالة عند مستو  ىوالد جة صدق ) 0.01(ر رمما يدل ع56 أن GسVبانة تتمتع بد

  .ا}ساق داخd6 مرتفعة
نبــاخ تــم Gعتمـــاد ع6ــ5 طر3قــة��ــساب ثبـــات : الثبــات -1 لا�ـــدو ، وAlpha Chornbachو ألفـــا كر

 :رالتاda يو×Ë معامالت الثبات �tتلف محاو GسVبانة
  ) 2(لجدو 

نباخ ومعامالت الثبات t�او GسVبانة حسب معادلة ألفا كر   ر
ات  را�wو   معامل الثبات  رعدد العبا

  G. 13  0.912سEFاتيجية .1

  0.880  10 .القيادة وا��وكمة .2

  0.869  8 .الAي@ل التنظي?< .3

د املالية وامل .4   0.887  9 .اديةراملوا

  0.974  40  8جما��

اسة  .د    رمجتمع وعينة الد

�ـر، ونظـرا ال}ـساع النطـاق  Oس ب@ليات جامعة 	 اسة de أعضاء �يئة التد ز      يتحدد مجتمع الد ر ر
dv عنـد اختيـار  �ر، فقد حاو الباحث أن يختار عينة ممثلة، حيث ر وا�غراde ل@ليات جامعة 	 ل ز

vــd التنــوع ا�غراeــe dــd )شــرعية وعر¾يــة، نظر3ــة، عمليــة(ثالثــة العينــة تمثيلAــا للقطاعــات ال و، كمــا ر
، الوجھ القبd6(اختيار ال@ليات  dv متغEp املنـصب Êدار )يالقا�رة، الوجھ البحر ي، كما ر Õـشغل (و

3ا 3ا وال Õشغل منصبا إدا منصبا إدا
ً ً ً ً
ر   ).   ر

اســة مــن حــالل ا�ــدل  Oــع مجتمــع وعينــة الد ر      و3مكــن توضــيح تو �ــر، ال�ــشرة (التــاda ز زجامعــة 	
  .):مÊ2019-2020حصائية السنو3ة Êجمالية، 
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  ) 3(لجدو 

اسة Oع العينة بحسب متغEpات الد رتو   ز

  فرع ا�امعة

 ياملنصب Êدار
  القا�رة

الوجھ 
  يالبحر

الوجھ 
d6القب  

daجماÊ  

  30  6  8  16  شرعية وعر¾ية

  ال@لية  18  2  3  13  نظر3ة

  23  5  2  16  عملية
3ا  رًأشغل منصبا إدا

ً

  )حاda أو سابق(

daجماÊ  45  13  13  71  

شرعية 
  وعر¾ية

22  50  78  150  

  ال@لية  58  8  11  39  نظر3ة

  116  29  9  78  عملية

ًال أشغل منصبا 

3ا   رًإدا

daجماÊ  139  70  115  324  

شرعية 
  وعر¾ية

38  58  84  180  

  ال@لية  76  10  14  52  نظر3ة

  139  34  11  94  ةعملي

daجماÊ  

daجماÊ  184  83  128  395  

  

�ر من  نة وتراdv خصائص جامعة 	 ز       ومن خالل ا�دو السابق يتËÌ أن العينة جاءت متوا ز ل
Oع ا�غراde ) شرعية وعر¾ية، نظر3ة، عملية(حيث نوع ال@ليات  قا�رة، وجھ قبd6، (زومن حيث التو

Oس العاملpن �Ïا من حيث املنصب Êدار)يوجھ بحر   .ير، وأيضا تراdv خصائص أعضاء �يئة التد
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  �ساليب 8حصائية املستخدمة  .ه 

  :   تم استخدام 	ساليب Êحصائية �تية

ات وال¦سب املئوbة -   رالتكرا

ن ال¦س¨�املتوسط ا
wسا§ي أو  -  زالو

ىوا�دو التاda يو×Ë مستو ومدى التحقق ل@ل استجابة de مقياس ليكرت الثال�ي         .ل
  )4(لجدو 

  Gستجابات الثالثى مستو ومدى التحقق ل@ل استجابة من 

جة التحقق   مدي التحقق  رد

  3.0 -   2.34  كبEpة

  2.33 -  1.67  متوسطة

  1.66 -  1.00  ضعيفة

  .يFنحراف املعيار لتحديد مدى �ش�ت استجابة أفراد العينة عن متوسط�ا ا
wسا§ي -
ات .و  اسة التفصيلية للعبا رالد   ر

اســـة مـــن  ة ر       لتحليــل نتـــائج اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد Oس حـــو واقـــع القـــد رأعـــضاء �يئـــة التـــد لر
�ــــــر عمــــــل الباحــــــث ع6ـــــ5 حــــــساب املتوســــــط ا��ــــــساÝي وGنحــــــراف املعيــــــار  ــــة 	 ياملؤســـــسية �امعــ ز

d6ستجابات، وجاءت النتائج كما يG ذهAجة املوافقة ل   :روال�سبة املئو3ة ود

لا�wو �و -1  Fس='اتيجية: ر

ج اسة حو د ر     جاءت استجابات أفراد عينة الد ات العنصر 	و GسEFاتيجية كما لر لة توافر عبا ر
daدو التا  :لبا�

  ) 5(لجدو 

ات العنــــصر 	و  جـــة تــــوافر عبـــا اســـة حــــو د لاملتوســـط وGنحـــراف املعيــــار الســـتجابات أفــــراد عينـــة الد ل ري ر ر
  GسEFاتيجية

ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

bـــة ا
	ا .1 -الطـــالب(معـــة معلنـــة لLافـــة من�ـــسب�rا ؤر
¬س   ).العامل;ن-رأعضاء �يئة التد

  7 متوسطة 65.0%  0.726 1.95

  2 متوسطة  %69.7  0.745  2.09  .رسالة ا
	امعة وا®wة ومعلنة .2

  1 متوسطة  %72.7  0.854  2.18  .لJ	امعة قيم جو�رbة وا®wة لLافة العامل;ن .3

ــــ� توعيـــــة العـــــامل;ن وأعـــــضاء  .4 ـــة ع ـ ـــل ا
	امعــ   12 متوسطة  %60.7  0.815  �1.82عمــ
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ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

¬س بأ�داف�ا Fس='اتيجية�يئة   .ر التد

ــة  .5 ـــــــــ ـــــــــة الداخليـــ ـــــل البAئـــــ ـــ ــــة بتحليــــــ ــــــــ ـــــــتم ا
	امعــ ـــــ rsــ
جية   .روا
Iا

  11 متوسطة  62.0%  0.752  1.86

�عمل ا
	امعة ع � متا±عـة مـدى تحقـق ��ـداف  .6
  .Fس='اتيجية

  9 متوسطة  64.0%  0.835  1.92

ء مـا رتطو ا
	امعة ��داف Fس='اتيجية q� ضـو .7
  .³ستجد من متغ;'ات محلية وعاملية

  4 متوسطة  67.0%  0.790  2.01

bــة ا
	امعــة qــ� ضــوء مــا ³ــستجد مــن  .8 ؤيــتم تطــو ر ر
  .أحداث

  6 متوسطة  65.3%  0.781  1.96

سالة ا
	امعة q� ضوء مـا ³ـستجد مـن  .9 ريتم تطو  ر
  .أحداث

  8 متوسطة  64.7%  0.778  1.94

ـــ�  .10 ــــة qــــ ـــات املتاحـــ ـــستفيد ا
	امعـــــــة مـــــــن 8مLانــــ �ـــ
  .قيق ��داف Fس='اتيجيةتح

  3 متوسطة  67.7%  0.804  2.03

11.  µ
ك أ¶wاب املصا أعضاء �يئة -الطالب(ر³شا
¬س ــــن ا�	تمـــــــــع -رالتــــــــد ـــــــامل;ن، ممثلـــــــــ;ن عـــــ العــ

ـــــ� ـــــ� تطـــــــوbر ا
Iطـــــــة Fســـــــ='اتيجية ....). ا�w ــ qــ
  .لJ	امعة

  10 متوسطة  62.7%  0.768  1.88

̧ة التنافــــسية مــــن  .12 �ــــس�¹ ا
	امعــــة لتحقيــــق امل;ــــ
  .يط Fس='اتي��خالل التخط

  5 متوسطة  65.7%  0.818  1.97

bـــة عـــن تقـــدم تحقيـــق  .13 bر دو ّت¦ــشر ا
	امعـــة تقـــا ر ر
 .��داف Fس='اتيجية

  13 ضعيفة  53.3%  0.785  1.60

    متوسطة  %64.6  0.7886  1.939  8جما��

  :السابق ما يd6) 5(ليتËÌ من جدو 

اســة ع6ـــ5  - ات العنـــصر 	و ربلــغ املتوســط ا��ــساÝي Êجمـــاda ملوافقــة عينــة الد جــة تــوافر عبــا لد ر ر
جــة %) 64.6(وÜــسبة مئو3ــة بلغــت ) 0.7889(يبــانحراف معيــار بلــغ ) G) "1.93ســEFاتيجية" رود

  ).متوسطة(موافقة 

قم  - ة  رجاءت العبا eـd املرتبـة ." ل2امعـة قـيم جو�ر3ـة وا×ـ�ة ل@افـة العـاملpن"والo< }شEp إ5a ) 3(ر
%) 72.7(وÜسبة مئو3ة تبلغ ) 0.854(يف معيار بلغ وانحرا) 2.18(	و5a بمتوسط حساÝي بلغ 

جـــة املوافقــة  ســوخ قـــيم ا�امعـــة حيــث تتمتـــع جامعـــة )متوســـطة(روجــاءت د ر، ممـــا يؤكــد ع6ـــ5 
�ـر منـذ تأس�ـسAا بقــيم وا×ـ�ة تتمثـل eــd اt�افظـة ع6ـ5 القــيم والAو3ـة Êسـالمية وGلFــyام  ز	
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ات Êســـالمية والتطـــو3ر املـــستمر، باألخالقيــات والEFكpـــy ع6ـــ5 الطالـــب، والتواصـــل مـــع ا��ـــ رضا
�ر   .زو�ذا ما تؤكد عليھ ا��طة GسEFاتيجية �امعة 	

قم  - ة  رجاءت العبا 3ـة عـن تقـدم تحقيـق 	�ـداف "والo< }ـشEp إaـ5 ) 13(ر 3ر دو ّت�ـشر ا�امعـة تقـا ر ر
) 0.785(يوانحــراف معيــار بلــغ ) e)1.60ــd املرتبــة 	خpــEة بمتوســط حــساÝي بلــغ ." GســEFاتيجية

جــــة املوافقــــة ) 53.3(وÜــــسبة مئو3ــــة تبلــــغ  ـــا ÕــــشEp إaــــ5 ضــــعف ا�تمــــام ) ضــــعيفة(روجــــاءت د ممـ
3ــة حــو التقــدم eــd تحقيــق أ�ــدافAا GســEFاتيجية، و�ــذا يؤكــد ع6ــ5  3ر دو لا�امعــة ب�ــشر تقــا ر ر
ضعف نظام متا�عة تحقيق 	�داف GسEFاتيجية، كما أنھ من خالل مراجعة موقع ا�امعة 

3ر تتعلق بتحقيق 	�داف GسEFاتيجية ل2امعةاتËÌ عدم وجود أي   .ر تقا

ـــاء  �ــــر جــ ز      ومــــن خـــــالل النتــــائج الـــــسابقة يتــــËÌ أن واقـــــع �Gتمــــام باالســـــEFاتيجية eــــd جامعـــــة 	
3ــة  ؤمتوســطا ممــا ÕــشEp إaــ�G 5تمــام املتوســط �عناصــر GســEFاتيجية املتمثلــة eــd تحديــد القــيم والر

  .ةوالرسالة و	�داف GسEFاتيجي

 dوع6ـــ d6اســـة شـــب ة ) 2009(ر       وتتفـــق �ـــذه النتـــائج مـــع مـــا أكـــدت عليـــھ د ورحيـــث أكـــدت ع6ـــ5 ضـــر
ات ا�امعـــة  رصــياغة الــسياسات وإعــداد ا��طــط GســـEFاتيجية املناســبة ومتا�ع��ــا، وتنظــيم تــصو

ـــة محمــــود  اســ ة عمـــــل خطـــــة اســـــEFاتيجية ) 2010(روأ�ــــدافAا GســـــEFاتيجية، ود ورالoـــــ< أوصـــــت بــــضر
ن واقعية م اسة حسpن وآخر ة املؤسسية، ود ووثقة لل@ليات لتطو3ر القد ر الo< أكدت ع6ـ5 ) 2018(ر

ة املؤسسية   .رأن �ناك عالقة إيجابية بpن تحقيق مؤشرات التخطيط GسEFاتيdÖ ومعايEp القد

 القيادة وا
wوكمة: العنصر الثا0ي -2

ات ال جـــــة تـــــوافر عبـــــا ـــو د ـــة حــ اســ ـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الد ر      جــــاءت اســ ر عنـــــصر الثـــــاÜي القيـــــادة لر
daدو التا  :لوا��وكمة كما با�

  )6(لجدو 

ات العنـــصر الثـــاÜي  جــة تـــوافر عبــا اســة حـــو د ر املتوســط وGنحـــراف املعيــار الســـتجابات أفــراد عينـــة الد ر لر ي
  القيادة وا��وكمة

ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

;' وا®wة الختيار تضع ا
	امعة معاي .1
  .القيادات �?اديمية

  4 ضعيفة 55.3%  0.823 1.66

توفر ا
	امعة برامج مناسبة لتحقيق التنمية  .2
  .امل�نية للقيادات �?اديمية

  3 ضعيفة  55.3%  0.661  1.66

إعداد (توجد خطط معلنھ للتعاقب الوظيفي  .3
) الصف الثا0ي والثالث من القيادات

  .ت ا
	امعةللقيادات �?اديمية بLليا
  7 ضعيفة  54.0%  0.664  1.62

يوجد نظام وا®µ لتقوbم أداء القيادات  .4
  .�?اديمية

  9 ضعيفة  53.3%  0.670  1.60
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ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

ك أ¶wاب املصا
q µ� مجالس ا
	امعة  .5 ر³شا
¬س-الطالب(والLليات  -رأعضاء �يئة التد

ممثل;ن عن ا�	تمع ا�w � -العامل;ن
  ....).والقطاعات 8نتاجية

  2 متوسطة  57.0%  0.744  1.71

bة  .6 bر دو رت¦شر ا
	امعة تقا عن ) سنوbة(ر
- البحثية(جوانب �داء ا�Iتلفة 

  ).التعليمية
  8 ضعيفة  54.0%  0.735  1.62

bر �داء q� تطوbر جوانب  .7 رتوظف ا
	امعة تقا
  .العمل ¾rا

  6 ضعيفة  54.3%  0.676  1.63

  1 طةمتوس  %60.3  0.799  1.81  .يوجد نظام وا®µ للمحاسxية با
	امعة .8

xbية مناسبة  .9 رتقدم ا
	امعة برامج تد
�م  رللقيادات �?اديمية فو اختيا قبل (ر

سة امل�نة   ).رمما
  10 ضعيفة  52.3%  0.742  1.57

تدعم ا
	امعة الت¦سيق ب;ن القيادات  .10
 .�?اديمية السابقة والالحقة بالLليات

  5 ضعيفة  55.0%  0.781  1.65

daجماÊ  1.561  0.7293  52.0%  ضعيفة    

  :السابق ما يd6) 6(لتËÌ من جدو ي

ات العنــصر الثــاÜي  - جــة تــوافر عبــا اســة ع6ــ5 د ربلــغ املتوســط ا��ــساÝي Êجمــاda ملوافقــة عينــة الد ر ر
ــــة" ـــــغ ) 1.56" (القيــــــادة وا��وكمــ ـــــار بلـ %) 52(وÜــــــسبة مئو3ــــــة بلغــــــت ) 0.7293(يبــــــانحراف معيـ

جة موافقة    ).ضعيفة(رود

قم  - ة  رجاءت العبا eـd املرتبـة 	وaـ5 ." د نظام وا×ـË للمحاسـ¨ية با�امعـةيوج"والo< }شEp إ5a ) 8(ر
ـــساÝي بلـــــغ  %) 60.3(وÜـــــسبة مئو3ـــــة تبلـــــغ ) 0.799(يوانحـــــراف معيـــــار بلـــــغ ) 1.81(بمتوســـــط حــ
جـة املوافقـة  ية با�امعـة وقـد يرجــع ) متوســطة(روجـاءت د ممـا ÕـشEp إaــ5 وضـوح نظـام اt�اسـ̈ـ

نت التا�عة ل2امعة لقانو واحـد يـنظم ذلك إ5a احت@ام ا�امعة و§ليا��ا وكذلك §افة الوحدا
عمـل ا�امعـة وكــذلك اللـوائح الداخليــة الoـ< تحكــم ال@ليـات والوحــدات التنظيميـة ا�tتلفــة، 
نحيـــث يـــتم Gحت@ــــام لAـــذه القـــوانpن واللــــوائح eـــd §افـــة الــــشئو التنظيميـــة وا�زائيـــة املتعلقــــة 

Oس   .ربالعاملpن وأعضاء �يئة التد

قم  - ة  رجاءت العبا 3¨ية مناسبة للقيادات 	§اديميـة "o< }شEp إ5a وال) 9(ر رتقدم ا�امعة برامج تد
�م  رفو اختيا سة املAنة(ر وانحـراف ) 1.65(de املرتبة 	خpـEة بمتوسـط حـساÝي بلـغ )". رقبل مما

جة املوافقة %) 55(وÜسبة مئو3ة تبلغ ) 0.781(يمعيار بلغ  ممـا ÕـشEp إaـ5 ) ضـعيفة(روجاءت د
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 تقيــــيم أداء القيــــادات 	§اديميــــة با�امعــــة وكــــذلك تقــــديم بــــرامج ضــــعف �Gتمــــام �عمليــــات
�ــا، وقــد يــرتبط ذلــك بفلــسفة اختيــار القيــادات  3¨يــة للقيــادات 	§اديميــة الoــ< يــتم اختيا رتد ر
	§اديمية با�امعة والo< قد تخضع ملعايEp غEp مناسبة ال سيما de اختيار العمداء والوكالء، 

3ــــة حيـــث يــــتم eــــd �عــــض 	حيــــان } كـــالء لــــم Õــــسبق لAــــم شــــغل أي مناصــــب إدا رعيــــpن عمــــداء و و
سـاء 	قـسام، وال يوجـد نظـام معلـن لتقيـيم القيـادات 	§اديميـة، وكـذلك ال  ؤوكذلك �عـض ر

3¨ية تقدم للقيادات 	§اديمية   .رتوجد برامج تد

�ـــر جـــاء  ًضــــعيفا، ز      وتؤكـــد النتـــائج الـــسابقة ع6ـــ5 أن واقـــع عنـــصر القيـــادة وا��وكمـــة بجامعـــة 	

حيث }عاÜي ا�امعة من ضـعف �Gتمـام بالتنميـة املAنيـة للقيـادات 	§اديميـة، وضـعف Êفـصاح 
عـــن معــــايEp وا×ــــ�ة ومحــــددة الختيــــار القيــــادات 	§اديميـــة با�امعــــة، كمــــا ال يوجــــد نظــــام معلــــن 

ود و3فقـد�ا نللتعاو بpن القيادات 	§اديمية السابقة والالحقة مما يفقد ا�امعة الكثEp مـن ا�Aـ
الطـــا�ع املؤســـ�m< الـــذي يـــتم التأكيـــد عليـــھ eـــd التطـــو3ر طو3ـــل املـــدى حيـــث تب~ـــì §ـــل قيـــادة ع6ـــ5 مـــا 
توصــــلت اليـــــھ القيــــادات الـــــسابقة عــــالوة ع6ـــــ5 ضــــعف �Gتمـــــام بوضــــع خطـــــط للتعاقــــب الـــــوظيفي 
3ــــة متمpــــyة تكVـــسب ا��zــــEة العمليــــة مــــن خــــالل  رللقيـــادات 	§اديميــــة بمــــا Õــــسمح بإعـــداد §ــــوادر إدا
3¨يــة املناســبة  رتواجــد�ا eــd امليــدان، عــالوة ع6ــ5 تج�ypAــا املــسبق مــن خــالل اســ��دافAا بــالEzامج التد
3ر عــن 	داء ممــا يؤكــد ع6ــ5  3ــة، كمــا أن ا�امعــة ال ��ــتم ب�ــشر تقــا رقبــل التحاقAــا بالوظــائف Êدا ر

  .ًياالشفافية باإلضافة إ5a غياب نظام تقييم أداء القيادات 	§اديمية وتطو3ر�م مAن

اسـة تـاي  اســة )Teay, 2009(ر    وتتفـق �ـذه النتـائج مـع مـا أكـدت عليـھ د  ,.Abaspour et. alر ود
ن ) (2017 اسة عبدا��ميد وآخر وود ة املؤسـسية يحتـاج ) 2018(ر ت إ5a أن تطـو3ر القـد روالo< أشا ر

3ــة مـشEFكة eــd إطـار Êحــساس باملـسئولية املــشEFكة  لتحقيــق ؤإaـ5 قيــادات واعيـة محبــة تـدعم بنــاء ر
  .	�داف امل�شودة

 ال�يLل التنظي��: العنصر الثالث -3

ات العنـــصر الثالـــث الAي@ــــل  جـــة تـــوافر عبـــا اســـة حـــو د ر         جـــاءت اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد ر لر
daدو التا  :لالتنظي?< كما با�

  ) 7(لجدو 

ا جـــة تــوافر عبــا اســة حــو د راملتوســط وGنحــراف املعيــار الســتجابات أفـــراد عينــة الد ر لر ت العنــصر الثالـــث ي
  الAي@ل التنظي?<

ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

ليات  .1 وتحدد ا
	امعة م�ام ومسؤ
¬س بدقة   .رأعضاء �يئة التد

 3 متوسطة 65.7%  0.797 1.97

ليات  .2 وتحدد ا
	امعة م�ام ومسؤ
  .أعضاء ال�يئة املعاونة بدقة

 8 ضعيفة  53.0%  0.740  1.59

�عتمد ا
	امعة توصيف وظيفي  .3
  .يمعلن لLافة أعضاء ا
	�از 8دار

 4 متوسطة  61.3%  0.731  1.84



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

تتخذ ا
	امعة 8جراءات التنظيمية  .4
مثل . (لالداعمة للتحو الرق��

  ).اعتماد املراسالت 8لك='ونية
 1 متوسطة  67.0%  0.820  2.01

rsتم ا
	امعة بتطوbر نظام شامل  .5
ة 8   .لك='ونيةرلإلدا

 2 متوسطة  66.7%  0.814  2.00

�عمل ا
	امعة ع � تطوbر ال�يLل  .6
 �Âضوء ��داف ال �q التنظي��

  .�س�¹ إ�� تحقيق�ا
 7 ضعيفة  53.7%  0.723  1.61

نة بما  .7 وي�سم ال�يLل التنظي�� باملر
³ساعد ع � إضافة وحدات 

ظائف جديدة وفق ما ³ستجد  وو
  .من متغ;'ات

 5 ضعيفة  55.0%  0.637  1.65

يتم تطوbر ال�يLل التنظي�� ±شLل  .8
مستمر بما يواكب التوسع q� ?ليات 

  .ا
	امعة
 6 ضعيفة  54.3%  0.665  1.63

daجماÊ  1.787  0.7408  59.6%  متوسطة    

  :السابق ما يd6) 7(ليتËÌ من جدو 

ات العنـصر الثالــث - جــة تـوافر عبـا اسـة ع6ـ5 د ربلـغ املتوسـط ا��ـساÝي Êجمـاda ملوافقــة عينـة الد ر  ر
%) 59.6(وÜـــــسبة مئو3ـــــة بلغـــــت ) 0.7408(يبـــــانحراف معيـــــار بلـــــغ ) 1.78" (الAي@ـــــل التنظي?ـــــ<"

جة موافقة    ).متوسطة(رود

قـــم  - ة  رجـــاءت العبـــا لتتخـــذ ا�امعـــة Êجـــراءات التنظيميـــة الداعمـــة للتحـــو "والoـــ< }ـــشEp إaـــ5 ) 4(ر
) 2.01( حــساÝي بلــغ eــd املرتبــة 	وaــ5 بمتوســط)". مثــل اعتمــاد املراســالت ÊلكEFونيــة. (الرق?ــ<

جــة املوافقــة %) 67(وÜــسبة مئو3ــة تبلــغ ) 0.820(يوانحــراف معيــار بلــغ  ) متوســطة(روجــاءت د
قــــــــم  ة  ــــاءت العبــــــــا روجــــ ـــــ< }ــــــــشEp إaــــــــ5 ) 5(ر ة "والoـــ ـــامل لــــــــإلدا ر��ــــــــتم ا�امعــــــــة بتطــــــــو3ر نظــــــــام شـــــ

سبة وÜ) 0.814(يوانحراف معيار بلغ ) de)2 املرتبة الثانية بمتوسط حساÝي بلغ ". ÊلكEFونية
جــة املوافقــة %) 66.7(مئو3ــة تبلــغ  3ــادة �Gتمـــام )متوســـطة(روجـــاءت د ز، وقــد يرجــع ذلـــك إaــ5 

مة §وفيد  3ة أثناء أ Oسية وÊدا زبالتحو الرق?< de العملية التد ر ر  والoـ< جعلـت العديـد مـن 19ل
لاملؤســسات التعليميــة مجzــEة ع6ــ5 التحــو نحــو النمــوذج الرق?ــ< أو ع6ــ5 	قــل Gســتفادة مـــن 

Ê اســـة صـــدتھ الد مـــة، وتتفـــق �ـــذه النتـــائج مـــع مـــا  رم@انـــات التقنيـــة املتـــوافرة eـــd ظـــل �ـــذه 	 ر ز
�ــــر حيــــث اتــــËÌ أن ا�امعـــــة  ـــة 	 ة املؤســــسية �امعـ زالنظر3ــــة املتعلقــــة بتقيــــيم واقــــع القــــد ر
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لعملــت ع6ــ5 }ــشكيل �نــة ملتا�عــة التحــو الرق?ــ< با�امعــة و3وجــد ا�تمــام كبpــ�Ï Eــذا ا�انــب 
ات اt�ققة فيھحيث يتم متا�عتھ   .ر �ش@ل مستمر وÊعالن عن التطو

قــم  - ة  رجـاءت العبــا ليات أعــضاء الAيئــة املعاونــة "والoـ< }ــشEp إaــ5 ) 2(ر وتحـدد ا�امعــة مAــام ومـسؤ
وÜــسبة ) 0.740(يوانحــراف معيــار بلــغ ) e)1.59ــd املرتبــة 	خpــEة بمتوســط حــساÝي بلــغ ". بدقــة

جة املوافقة %) 53(مئو3ة تبلغ  ن، وقد يرجع ذلك إ5a ضعف تحديـد قـانو )يفةضع(روجاءت د
ً ملAام أعضاء الAيئة املعاونة وا��لط الكبde Ep مAامAم ومسئولي��م الo< غالبا 1961 لسنة 103

فAـــا، كمـــا أن  ويـــتم تقـــدير�ا �ـــش@ل فـــردي مـــن قبـــل ال@ليـــات بحـــسب احتياجـــات §ـــل §ليـــة وظر
ليات الAيئــة املعاونـة eــd §ليــا ت ا�امعـة يVــس¨ب eــd ضــعف وضـعف وجــود تحديــد وا×ـË ملــسؤ

Gسـتفادة مـن �ـذه القـوة eـd تطـو3ر ا�امعـة أو eـd �عـض 	حيـان يـتم ت@لـيفAم بأعمـال ل�ـست 
  .ضمن تخصصا��م أو مAامAم

�ـــر حيـــث  ز      وتؤكـــد النتـــائج الـــسابقة ع6ـــ5 ضـــعف �Gتمـــام بتطـــو3ر الAي@ـــل التنظي?ـــ< بجامعـــة 	
�ر �ش@لھ �ر زÕعتEz الAي@ل التنظي?< بجامعة 	 ز ا��اda أحد أكEz التحديات الo< تواجAھ جامعة 	

�ر، حيث توجد العديد  اسات السابقة الo< تناولت جامعة 	 زو�ذا ما أكدت عليھ العديد من الد ر
ة شـئو ا�امعـة eـd ظـل عـدد ال@ليـات  نمن املقEFحات الo< تنادي بتخفيف املركز3ة الo< يتم �Ïـا إدا ر

ع املنVشرة بأنح 3ةوالكبEp والفر   .راء ا�مAو

د املالية واملادية: العنصر الرا±ع -4  راملوا

د املالية  ات العنصر الرا�ع املوا جة توافر عبا اسة حو د ر         جاءت استجابات أفراد عينة الد ر ر لر
daدو التا  :لواملادية كما با�

  ) 8(لجدو 

جــة عبـــا اســة حـــو د راملتوســط وGنحـــراف املعيــار الســـتجابات أفــراد عينـــة الد ر لر د ي رات العنــصر الرا�ـــع املـــوا
  املالية واملادية

ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

ـــــا  .1 ــــــــة بمــــ ــــــات املاديـ ــــات الLليـــ ــــة احتياجـــــ تـــــــــوفر ا
	امعـــــ
  .ي�ناسب مع أعداد الطالب

  2 ضعيفة 53.7%  0.761 1.61

ي�ناســـب 8نفـــاق ع ـــ� البحـــث العل�ـــ� با
	امعـــة مــــع  .2
¬ستوقعات   .ر أعضاء �يئة التد

  9 ضعيفة  47.3%  0.737  1.42

ــــدات ذات الطـــــــا±ع ا
Iــــــــاص qـــــــ� تنميــــــــة  .3 �ـــــــس�م الوحــــ
د املالية لJ	امعة   .راملوا

  3 ضعيفة  53.0%  0.664  1.59

ــــــــــل  .4 ــــــــــدماrsا مثـ ــــــة خـ ات(ق�ـــــــــــسو ا
	امعـــــ ــــــشا -رFس�ــــــ
  ....).ا
Iدمات املتخصصة

  6 ضعيفة  51.7%  0.668  1.55

ــ .5 ـــة بــــصيانة الب¦يــــة التحتيــ ـــتم ا
	امعـ ة وا�wافظــــة rsـ
  .ع � سالمrÄا

  1 متوسطة  72.0%  0.747  2.16
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ة   املتوسط  رالعبا
Fنحراف 

  ياملعيار
ال¦سبة 
  املئوbة

جة  رد
  املوافقة

  ال='تAب

ــــــات  .6 ـــــزة بالتقنيـــ ـــــ'ات بالLليــــــــات مج�ـــ املعامــــــــل وا�Iت)ـــ
  .ا
wديثة

  5 ضعيفة  52.3%  0.662  1.57

اســة بالLليــات مــع أعــداد  .7 ري�ناســب Å	ــم قاعــات الد
  .الطالب

  7 ضعيفة  51.3%  0.672  1.54

تنوع ا
	امعة مصادر التموbل غ;' ا
wكومية .8
ّ

  4 ضعيفة  52.7%  0.687  1.58  .

bادة �عمال .9 عات  رتدعم ا
	امعة مشر   8 ضعيفة  %50.7  0.585  1.52  .و

daجماÊ  1.616  0.6868  53.9%  ضعيفة    

  :السابق ما يd6) 8(ل      يتËÌ من جدو 

ات العنــصر الرا�ــع  - جــة تــوافر عبــا اســة ع6ــ5 د ربلــغ املتوســط ا��ــساÝي Êجمــاda ملوافقــة عينــة الد ر ر
د املاليـــــ ـــار بلـــــغ ) 1.61(ة واملاديـــــة راملــــوا ـــت ) 0.6868(يبــــانحراف معيــ ) 53.9(وÜــــسبة مئو3ـــــة بلغــ

جة موافقة    ).ضعيفة(رود

قـــم  - ة  رجـــاءت العبـــا ��ــــتم ا�امعـــة بـــصيانة الب�يــــة التحتيـــة واt�افظـــة ع6ــــ5 "والoــــ< }ـــشEp إaـــ5 ) 5(ر
 وÜــسبة )0.747(يوانحـراف معيـار بلـغ ) e)2.16ـd املرتبـة 	وaـ5 بمتوسـط حــساÝي بلـغ ". سـالم��ا

جــة املوافقــة %) 72(مئو3ــة تبلــغ  غبــة ا�امعــة eــd )متوســطة(روجــاءت د ر، وقــد يرجــع ذلــك إaــ5 
ي ممـا  د مادية حيث }عمل ع56 صيان��ا �ش@ل دو را��فاظ ع56 ما تملكھ من ب�ية تحتية وموا ر
ريـضمن سـالم��ا و¾قا �ـا eـd تأديـة الـدو الـذي تقــوم بـھ، حيـث تملـك ا�امعـة ب�يـة تحتيـة كبpــEة 

ع ًجــــد ـــكنية باملــــدن ا�امعيــــة املنVــــشرة eــــd فــــر حــــدات سـ 3ــــة و§ليــــات و ـــاÜي إدا وا تتمثــــل eــــd مبـ و ر
  .ا�امعة ا�tتلفة، و�ذه Êم@انات الكبEpة تحتاج إ5a صيان��ا واt�افظة عل£�ا

قم  - ة  رجاءت العبا يVناسب Êنفاق ع56 البحث العل?< با�امعة مـع توقعـات "والo< }شEp إ5a ) 2(ر
يوانحـراف معيــار بلــغ ) e)1.42ـd املرتبــة 	خpــEة بمتوسـط حــساÝي بلــغ ". رOسأعـضاء �يئــة التــد

جـــة املوافقــة %) 47.3(وÜــسبة مئو3ـــة تبلــغ ) 0.732( ، وقـــد يرجــع ذلـــك إaـــ5 )ضـــعيفة(روجـــاءت د
�ــــر بتمو3ـــل البحــــث العل?ــــ< �ــــش@ل عـــام وÊنفــــاق عليــــھ؛ حيــــث إن  زضـــعف ا�تمــــام جامعــــة 	

dـــe ـــر ســـواء� عات زالبحـــث العل?ـــ< بجامعـــة 	 و ال@ليـــات النظر3ـــة أو العمليـــة ال يمثـــل إال مـــشر
ـــة أو  جــــات علميـ Oس �Ïــــدف ا��ــــصو ع6ــــ5 د رفرديــــة يقــــوم �Ïــــا البــــاحثو وأعــــضاء �يئــــة التــــد لر ن
Oس  اســـة أن ا�امعـــة ال تـــدعم جAـــود أعـــضاء �يئـــة التـــد اء عينـــة الد رالEFقيـــة، و3تـــËÌ مـــن آ ر ر

عات بحثيــة قــد تحقــق عوائــد ماليــة كبpــEة ل 2امعــة ع6ــ5 غــرار العديــد مــن وباإلنفـاق ع6ــ5 مــشر
ـــــو Õعــــــــز الــــــــشرا§ات  ــــل قـــ ــــصدر دخـــ ــا مــــ ـــــ< يمثــــــــل البحـــــــث العل?ــــــــ< �Ïــــــ ــــة الoـــ ــــات العامليــــ زا�امعـــ ي

د ا�امعة ات وغ�Epا من 	عمال الo< }عز موا روGسVشا   . زر

�ــر حيــث أكــدت  ��ــا بجامعــة 	 د املاليــة وضــعف إدا ز      وتؤكــد النتــائج الــسابقة ع6ــ5 ضــعف املــوا ر ر
اســة ع ة ع6ـــ5 تــوفG Epحتياجــات املاليـــة لل@ليــات بمــا يVناســـب مــع أعـــداد رعينــة الد ر6ـــ5 ضــعف القــد
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رالطـالب نظـرا للز3ــادة الكبpـEة eـd أعــداد طـالب ا�امعـة، وكــذلك ضـعف دو الوحـدات ذات الطــا�ع 
د املاليـة با�امعـة حيـث إن أغلـب الوحـدات ذات  �ا de تحسpن وتنمية املـوا را��اص de القيام بدو ر

غpــــE مفعلــــة وغpــــÜ Eــــشطة، كمــــا أن ا�امعــــة }عتمــــد �ــــش@ل أساÞــــm< ع6ــــ5 التمو3ــــل الطــــا�ع ا��ــــاص 
نا��@ومي دو �Gتمام بVنوOع املصادر املالية وتحسpن مصادر التمو3ـل الـذا}ي ل2امعـة  باإلضـافة 
د املاديــة ع6ــ5 الــرغم مــن امــتالك ا�امعــة لب�يــة تحتيــة جيــدة تتمثــل eــd الكثpــE مــن  رإaــ5 ضــعف املــوا

ـــة التحتيــــة حيــــث إن املبــــاÜي واملــــس ا�ــــm< إال أن �نــــاك ضــــعف كبpــــe Eــــd تطــــو3ر �ــــذه الب�يـ راحات و	
ىمستو تجypA املعامل وا�tتEzات ال يزال ضعيفا كما أن Gستفادة من التقنيات ا��ديثة de تطو3ر 
 dــe ناســب مــع أعــداد الطــالبVاســة ال ي ــم قاعــات الدö راملكتبــات واملعامــل ضــعيف جــدا، كمــا أن ً

Oــــع الطــــالب ع6ــــ5 قاعــــات ضــــوء العــــدد ال Oس وتو eــــd التــــد زكبpــــE للطــــالب و	خــــذ بــــالنظم التقليديــــة  ر
اسة   .رالد

د املادية واملالية }عد أحد أ�م عناصر تطو3ر  اسات السابقة ع56 أن املوا ر      وتؤكد العديد من الد ر
ـــا عبــــد الــــصادق  ضـ اســـــة  ة املؤســــسية ل2امعــــات وم¢�ــــا د رالقــــد ر اســــة ناصـــــر )2014(ر ، )2015(ر، ود

تمـع بجامعـة §ولومبيـا وtاسـة مركـز بحـوث §ليـة ا  ,Community College Research Center(رد
اســـة صـــا�Ë يـــوÜس ) 2015 د املاليـــة }عتzـــE مـــن العناصـــر الoـــ< ) 2017(رود رالoـــ< أكـــدت ع6ـــ5 أن املـــوا

ئة مات الطا ر}ساعد ا�امعات ع56 مواجAة التحديات و	   ز

اسة النظرbة وامليدانية   :رنتائج الد

3خيـــة حيـــث بـــر بقـــوة eـــd أدبيـــات مفAـــو -  ب eـــd ا�ـــذو التا ة املؤســـسية وتطو3ر�ـــا ضـــا زم القـــد ر ر رر
3جيا إaــ5 العديـد مــن املؤســسات والoــ< م¢�ــا  راملؤسـسات الدوليــة املAتمــة بالتنميــة، ثـم انتقــل تــد

 .املؤسسات التعليمية

ة املؤســسية وتطو3ر�ـا ســواء للمــستفيدي -  اسـة واقــع القــد رتتعـدد الفوائــد الناجمــة عــن د ن مــن ر
ة املؤســــسية eــــd تحــــسpن أداء  رخـــدمات ا�امعــــة أو العــــاملpن �Ïـــا، وكــــذلك ÕــــسAم تطــــو3ر القـــد

 .املؤسسية ك@ل

ـــ5 مـــــستو الكتابـــــات 	§اديميـــــة  -  ة املؤســـــسية ع6ـ ىيوجــــد تبـــــاين كبpـــــe Eـــــd تحديــــد عناصـــــر القـــــد ر
ة املؤسسية با�امعات   .روالنماذج الo< سعت لوضع معايEp لتطو3ر القد

 - Ýسا�ي بلغ املتوسط ا�Üات العنصر الثا جة توافر عبا اسة ع56 د ري Êجماda ملوافقة عينة الد ر ر
ــــة" ـــــغ ) 1.56" (القيــــــادة وا��وكمــ ـــــار بلـ %) 52(وÜــــــسبة مئو3ــــــة بلغــــــت ) 0.7293(يبــــــانحراف معيـ

جة موافقة    ).ضعيفة(رود

ات العنصر الرا�ع  -  جة توافر عبا اسة ع56 د ربلغ املتوسط ا��ساÝي Êجماda ملوافقة عينة الد ر ر
د املاليـــــة واملاديـــــة املــــ ـــار بلـــــغ ) 1.61(روا ـــت ) 0.6868(يبــــانحراف معيــ ) 53.9(وÜــــسبة مئو3ـــــة بلغــ

جة موافقة    ).ضعيفة(رود

ات العنــــصر  -  جــــة تــــوافر عبــــا اســــة ع6ــــ5 د ــاda ملوافقــــة عينــــة الد ربلــــغ املتوســــط ا��ــــساÝي Êجمــ ر ر
ــــث  ـــــانحراف معيـــــــار بلــــــغ ) 1.78" (الAي@ــــــل التنظي?ـــــــ<"الثالــ ـــــة بل) 0.7408(يبـ ــــسبة مئو3ـ غـــــــت وÜـــ

جة موافقة %) 59.6(   ).متوسطة(رود
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ات اt�ــو 	و  -  جـة تــوافر عبـا اسـة ع6ــ5 د لبلـغ املتوســط ا��ـساÝي Êجمــاda ملوافقـة عينــة الد ر ر ر ر
جــة %) 64.6(وÜــسبة مئو3ــة بلغــت ) 0.7889(يبــانحراف معيــار بلــغ ) G) "1.93ســEFاتيجية" رود

 ).متوسطة(موافقة 

اسة   :رتوصيات الد

اسة توmn< بما يde      d6 ضوء ما تم التو   :رصل إليھ من نتائج فإن الد

�ــم وتطـــو3ر  - ة تقــديم الــدعم ال@ــاde للقيــادات 	§اديميـــة بمــا يمكــ¢�م مــن أداء أدوا رضــر ور
ا��م عــالوة ع6ــ5 أ�ميــة تطــو3ر معــايEp وا×ــ�ة الختيــار وتقيــيم القيــادات 	§اديميـــة . رقــد

 .با�امعة

ة املؤســـسي - ر�Gتمـــام بــــدو القيـــادة eــــd تطـــو3ر القــــد eــــd التوجيـــھ والــــدعم ر ة والــــذي يتمثـــل 
daا�ضوء الواقع ا� de ساعد ع56 تحقيق أ�داف التطو3ر{ >oكة الEF3ة املش   .ؤوخلق الر

د املاليـة ل2امعـة بـالEFكyp ع6ـ5 التمو3ــل  - رGسـتفادة مـن التوجAـات ا��ديثـة eـd تنميــة املـوا
 .الذا}ي وGستفادة من الAبات والتEzعات وعوائد خدمات ا�امعة

ورة تطـو3ر �ي@ـل تنظي?ـ< يالئـم احتياجــات ا�امعـة و3راvـG dنVـشار ا�غراeـd وعــدد ضـر -
Epال@ليات الكب. 

اســــة،  - ـــEات، وقاعــــات الد ـــة ل2امعــــة بــــالEFكyp ع6ــــ5 املعامــــل وا�tتzـ رتطــــو3ر الب�يــــة التحتيـ
 .واملكتبات

�ـــر تأخـــذ eـــG dعتبـــار احتياجـــات  - ر تطـــو3ر اســـEFاتيجية طموحـــة �امعـــة 	 زمـــن الـــضر ي و
تمــع اt�6ــd، وكــذلك املتغpــEات العامليــة الoــ< تــؤثر ع6ــ5 عمــل املــtستفيدين واحتياجــات ا

 .ا�امعة

3ـــة  - عات تمكـــن مـــن تحقيـــق ر ؤ�Gتمـــام بEFجمـــة اســـEFاتيجية ا�امعـــة إaـــ5 خطـــط ومـــشر و
ّ

سالة ا�امعة  .رو

ة  - ـــــd عمليــــــات تقيــــــيم القــــــد ـــــام بز3ــــــادة اشــــــراك أæــــــ�اب املــــــص2�ة واملــــــستفيدين eـ ر�Gتمـ
ضع خطط التطو3راملؤسسية ب   .وا�امعة و

ة املؤسـسية، فأÜـشطة و¾ـرامج  - ة خلـق ثقافـة تنظيميـة تـدعم التقيـيم املـستمر للقـد رضر ور
Oس ولـذلك  ة املؤسـسية تقـع ع6ـ5 عـاتق العـاملpن وأعـضاء �يئـة التـد رتقييم وتطو3ر القد ر

ر أن تتوافر ثقافة داعمة إلنجاز �ذه املAام يمن الضر   .و

وافرة با�امعــة ال ســيما أن ا�امعــة يتــوفر لــد��ا الكثpــE مــن Gســتفادة مــن ا��zــEات املتــ -
ة  ـــــة تقيـــــــيم وتطــــــو3ر القـــــــد ـــــ< يمكـــــــن أن }ــــــساعد eـــــــd عمليـ ـــــشر3ة ا��بpـــــــEة الoـ رالعناصــــــر ال¨ـ

  .املؤسسية

ـــق  - ة املؤســـــسية فيمـــــا يتعلــ ـــ< تحتاجAـــــا عمليـــــة تقيـــــيم وتطـــــو3ر القـــــد رتـــــوفEp املعلومـــــات الoــ
Ëاب املصا��æبتوقعات واحتياجات أ.  
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اسةمق='حات ال   :رد

د ال¨ــــشر3ة،  - �ــــر مثــــل املــــوا ة املؤســــسية 	خــــر �امعــــة 	 اســــة �عــــض عناصــــر القــــد رد ز ر ىر
  .التكنولوجيا وغ�Epا

�ر - ة املؤسسية �امعة 	 اسة أ�م املتغEpات الوطنية والعاملية الo< تؤثر ع56 القد زد ر  .ر

ة املؤسسية �امعة 	 - اسة ا��Ezات 	جن¨ية وGستفادة م¢�ا de تطو3ر القد رد   .ز�رر

�ر - ة املؤسسية �امعة 	 اسة آليات تطو3ر القد زد ر   .ر
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  قائمة املراجع

  املراجع العر�ية: أوال

�ــــر eــــd ضـــــوء مــــدخل التخطـــــيط ). 2013. (إبــــرا�يم، الطيــــب دمحم زتـــــصو مقFــــEح لتطــــو3ر جامعـــــة 	 ر
 ،dÖاتيEFسG)ة اه غEp م�شو رسالة دكتو ر �) ر  .رز§لية الEFبية، جامعة 	

ــــا�ر ـــر ). 2017. (أبـــــو النــــــصر، دمحم مـ �ـــ ـــات جامعـــــة 	 ــــة ب@ليـــ زتــــــصو مقFــــــEح لتفعيـــــل ا��وكمــ ـــا (ر تفAنـــ
ة (،)	شراف رسالة ماجستEp غEp م�شو �ر،)ر   .ز §لية الEFبية، جامعة 	


   ،إ�������� ���� ����� 
������� ا�دار���� �������دات      ). 2013. ( را����� �������ا ���� ���ا���
ء ��,+� إدارة ا��#�(��،       ا"آ�د���� &%���ت $��#�� ا"ز    �. 
�) �را0   (ه���ر����� دآ

1رة�� ��2(��&��، $��#� ا"زه� .، آ��� ا�

، السيد السيد محمود Epـر ). 2015. (يالبح� 	 dÎـامياسEFاتيجية مقEFحة للتوسـع eـd التعلـيم ا� ز
اســــاتeــــd ضــــوء صــــيغ التعلــــيم ا�ــــامdÎ ا��ديثــــة واملتغpــــEات اt�ليــــة والعامليــــة،  العلــــوم -رد

Fبو3ة الE– ،دن  .1113-1087، )3(42ر	

�ر، نة واملتا�عة املالية إزجامعة 	 ة ا��سابات واملوا زدا �ر  ).2015. (ر نة جامعة 	 زبيان ب�م موا ز
 .م2015/2016للعام 

ة املعلومات وÊحصاء بمركز املعلومات �ر، إدا رجامعة 	 ال�شرة Êحـصائية الـسنو3ة Êجماليـة، : ز
  .م2019-2020

�ـــر والAيئـــات 1961 لـــسنة 103نقـــانو  ).2010. (3ـــة مـــصر العر¾يـــةرجمAو زم �ـــشأن إعـــادة تنظـــيم 	
  ).33(مادة . ن، الAيئة العامة لشئو املطا�ع 	مEpية، القا�رة4. طالÕ >oشملAا،

3ـــة مـــصر العر¾يـــة -2015: اســــEFاتيجية ا��@ومـــة لتطـــو3ر التعلــــيم العـــاe daـــd مــــصر). 2015. (رجمAو
2030) de ثمرV3ة مصر العر¾ية،) املستقبلمصر }س   .ر جمAو

3ة مصر العر¾ية 3ة مصر ). 2016. (رجمAو ة التخطيط واملتا�عة وÊصالح Êدار، 2030ؤر ا يو ر  .ز

�ي، ســــعود بـــــن عبــــدا�بار ات املؤســــسية eـــــd م@اتــــب التعلـــــيم ). 2020. (را��ــــا ـــات بنــــاء القـــــد رمتطلبــ
لــة. بمدينــة جــدة مــن وجAــة نظــر املــشرفpن الEFبــوp3ن ف£�ــاtبو3ــة الدوليــة املتخصــصةاEFال  :

اسات و	بحاث،   .87 - 74، )1(9ردار سمات للد

ة املؤســـسية للمدير3ــــة العامـــة لتنميــــة ). 2015. (ا��¨ـــ�m<، ناصـــر بــــن عبيـــد بــــن حمـــد رتحـــسpن القــــد
ة الEFبية والتعلـيم eـd سـلطنة عمـان eـd ضـوء متطلبـات مواصـفة 	يـز  ا د ال¨شر3ة بو واملوا رز ر

  .جامعة السلطان قابوس، مسقط).  ماجستEpرسالة (،)2008: 9001(

ـــاج، إبــــرا�يم عبداt�ــــسن دمحمö) .2011 .( يÜتمــــع املــــدtة املؤســــسية ملنظمـــات ا رمتطلبـــات القــــد
�ــر : مجلــة الEFبيــةلتحقيــق 	�ــداف Êنمائيــة لأللفيــة ا�ديــدة،   §ليــة الEFبيــة، -زجامعــة 	

1)145( ،61-113.  
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 dاتھ، ع6ــ�أحمــد و�ــ dن، أحمــد ع6ــpانيــا دمحم دمحمحــس  ، رحامــد ع6ــd واملــسار العالقــة بــpن ). 2018. (ي
ة املؤسسية اسة تطبيقية ع56 ا�امعات : رمؤشرات التخطيط GسEFاتيdÖ ومعايEp القد رد

3ــــة املعاصــــرةاملــــصر3ة ا��@وميــــة،  ة، -جامعــــة ســــو�اج : رمجلــــة البحــــوث التجا ر §ليــــة التجــــا
32)4( ،383 - 433.  

ات املؤسسية de جامعـة امللـك عبـد العز3ـز eـd ت). 2017. ( سعيد نجاةسالم، رصو مقEFح لبناء القد ر
لـــة الEFبو3ـــة الدوليـــة املتخصـــصة ضـــوء نظر3ـــة الـــذ§اءات املتعـــددة، tدنيــــة (ا را�معيـــة 	

دن) لعلم النفس  .76-61، )2(6، ر	

 ،d6شـــيدمـــسلمشـــب ¾ـــة  ر عـــالو وع6ـــd، عر و ات eـــd جامعـــة البـــصرة وافـــا). 2009. (ي ق رقيـــاس واقـــع القـــد
ـــــسي¢�ا ــــــــــة: تحـــــــــ ـــــة حالــــ اســـــــــ ــــــــــــة. رد 3ــ ــــات إدا اســــــــــ ـــــة د ـــــ رمجلــــ ـــــــصرة : ر ــــــــــة البـــــــ ة -جامعــــ ــــــة Êدا ر§ليــــــــ

  .35-1، )5(3وGقتصاد،
يالـــصاو

، ). 2009. ( دمحم وجيــــھ، �ــــر وا�امعــــات 	خـــر ىاملؤتلـــف وا�tتلــــف بــــpن جامعـــة 	 اســــات املعرفيــــةز نــــة، مرـكــز الد را�معيــــة املـــصر3ة للEFبيــــة املقا ، ر

303-307.  

ان دمحمعبدا��ميــد، شــيماء م ة ). 2018. (زنpــE ومطــاوع، أســامة مــصطفى واملAــدي، ســو رتطــو3ر القــد
ة با��ـــــب ــــوء مـــــدخل Êدا ــــة ع6ـــــ5 ضـ ســـــة الثانو3ـ راملؤســـــسية للمد املؤســـــسة : عـــــالم الEFبيـــــة. ر

د ال¨شر3ة،  ات العلمية وتنمية املوا رالعر¾ية لالسVشا   .209 - 194، )61(4ر

ة حـــسن زكر3ــا ومـــصطفى، يوســـف عبــدامل . عطي وعبـــدالتواب، محمـــود عبـــدالتوابوعبــدالفتاح، مـــر
ة املؤســــسية eـــd مرحلــــة التعلـــيم 	ساÞــــm< بمحافظـــة الفيــــوم). 2019( مجلـــة جامعــــة . رالقـــد

  .294 - 257، )12(4 §لية الEFبية، -جامعة الفيوم : الفيوم للعلوم الEFبو3ة والنفسية
ات املؤسسية للوحدات ). 2018 (.العلبان، م~ìو فيصل ،راملناو   .44-7 ،)57(  ال@و3ت،،املعAد العرÝي للتخطيطاt�لية، ربناء القد

ات للتعلـــــيم ). 2012). (اليون�ـــــس@و(منظمــــة 	مـــــم املتحـــــدة للEFبيـــــة والعلـــــوم والثقافـــــة  رتنميـــــة القـــــد
ــــ5 أفعــــــال ـــات إaــ ـــع ترجمــــــة النظر3ـــ ـــع،: ل2ميـــ ات للتعلــــــيم ل2ميـــ ــــد ــــة القــ  مكتــــــب ربرنــــــامج تنميــ

 .اليون�س@و de بEpوت

 دليل Gعتمـاد ملؤسـسات التعلـيم العـاda، ).2009( .جودة التعليم وGعتماد القومية لضمان الAيئة
3ة مصر العر¾يةمÊ2009صدار الثاÜي،    .ر، جمAو

ك التقـو3م الـذا}ي ملؤسـسات ). 2014. (الAيئة القومية لضمان جودة التعليم وGعتماد ردليـل املـشا
 ،da3ة مصر العر¾يةالتعليم العا   .رجمAو

دليـــل اعتمـــاد §ليــــات ومعا�ـــد التعلــــيم  ).2015. (ضمان جـــودة التعلـــيم وGعتمــــاد القوميـــة لــــالAيئـــة
3ة مصر العر¾يةم،2015العاÊ ،daصدار الثالث،    .ر جمAو
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