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  :املستخلص

جــة تـوافر�ـدف البحــث       ة 0ســ*(اتيجية ب-ليـات ال*(بيــة جامعــة رتحديـد د ر متطلبــات تطبيـق 2دا

، تم;يـــدا لوضـــع آليـــات لتوف7(�ـــا،  �ـــا 2دار ?ـــسية وج;ا �ـــر مـــن وج;ـــة نظـــر أعـــضاء �يئA@ـــا التد Jً ي ز ر ز

اســـتخدم البحـــث املـــنYZ الوصـــفي، كمـــا اســـتعان باالســـRبانة PQمـــع البيانـــات ولتحقيـــق �ـــذا ال;ـــدف 

مة من عينة قوام;ا  ?س بتلك ال-ليات، و) 143(زالال رعضوا من أعضاء �يئة التد ًعضوا من ) 136(ً

ـــ*(اتيجية بتلــــك ال-ليــــات متطلبــــات يأعــــضاء اPQ;ــــاز 2دار l@ــــا، وتوصــــل إiــــh أن  ة 0سـ رتطبيــــق 2دا

جة  و ) متوسطة(رمتوفرة بد نبمتوسط مـو روقـد جـاء محـو الثقافـة التنظيميـة sـr ال*(تqـب  ،)1,77(ز

جــة التــوافر  رJو مــن حيــث د و ل نبمتوســط مــو جــة تــوافر متوســطة، يليــھ sــr ال*(تqــب ) 1,84(ز روyد

و  نالثــا|ي محــو ال;ي-ــل التنظي}ــz بمتوســط مــو ز جــة تــوافر متوســطة، يليــھ sــr ال*(تqــب ) 1,79(ر روyد

و  د ال�ــشر~ة بمتوســـط مـــو نالثالــث محـــو املـــوا ز جــة تـــوافر متوســـطة، يليــھ sـــr ال*(تqـــب ) 1,76(رر روyد

د املاليـــــة ب رالرا�ــــع محــــو املــــوا و ر نمتوســــط مــــو ـــr ال*(تqـــــب ) 1,74(ز ـــھ sـ جــــة تـــــوافر متوســــطة، يليـ روyد

و  ــــو ــــصاالت بمتوســــــط مــ �ــــــامس وJخ7ــــــ( محــــــو نظــــــم املعلومــــــات و0تــQنا ز ـــــة تــــــوافر ) 1,71(ر جـ روyد

  .متوسطة، وrs ضوء تلك النتائج قدم البحث مجموعة من �ليات لتوف7( تلك املتطلبات

ة 0س*(اتيجية:ال�لمات املفتاحية   الثقافة التنظيمية ـــ، ال;ي-ل التنظي}z، ات ال*(بية �لي،ر 2دا

د ال�شر~ة  د املالية ،ر                    املوا   . نظم املعلومات و0تصاالت،ر املوا
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Requirements of Applying Strategic Management at 
Faculties of Education, Al-Azhar University 

(Field Study) 
Mohamed Abdel Hameed Rezq orbano*, Hassan Mokhtar 
Hussein Selim, Mohamed Abbas Mohamed Abdel Rahem. 

Department of Management, Planning and Comparative Studies, 
Faculty of Education in Tafahna Al-Ashraf - Al-Azhar University. 

*E.mail: mohamedorbano.26@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The aim of this research is to determine the degree of availability of 

the requirements for applying strategic management at faculties of 

education, Al-Azhar University from their teaching staff members and 

administrative staff's points of view  to set mechanisms  needed.  To 

achieve this, the research used the descriptive method as well as a 

questionnaire headed for  (143) teaching staff members in those 

faculties and (136) administrative staff members, The research showed 

that the requirements for applying  strategic management at those 

faculties are available at a (medium) degree with a weighted average 

(1.77). The organizational culture axis came first in terms of 

availability with  a weighted average (1.84) & medium availability, 

then the organizational structure axis with a weighted average (1.79) &  

medium availability, the human resources axis came third with a 

weighted average (1.76) with a medium availability, the financial 

resources axis came fourth with a weighted average (1.74) & medium 

availability, Information and communications systems axis came last 

with a weighted average (1.71) & a medium availability and in light of 

those results, The research presented  a set of mechanisms to provide 

these requirements.  

Keywords: Strategic Management, Faculties of Education 

,Organizational Structure, Organizational Culture, Human Resources, 

Financial Resources , Information & Communication Systems. 
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  :مقدمة    

ن خاصـــة مـــع مطلـــع القـــر ا�Qـــادي والعـــشر~ن مجموعـــة مـــن �عـــqش العـــالم عامـــة والـــوطن العر�ـــي     
، أس;مت rs صنع;ا عدة تحديات شاع ا�Qديث ع�@ا وتم تناول;ـا �ـش-ل  ىالتغ7(ات والتحوالت الك�(
ة  ~ات واملراجـــع العلميــة وال�ــz مـــن بي�@ــا التقــدم العل}ـــz والتكنولــو�r، وثـــو رعل}ــs zــr كث7ـــ( مــن الــدو ر

ـــا، وفرضــــت �ـــــذه املعلومــــات و0تــــصاالت، والعوملــــة، وا لتكــــتالت 2قليميــــة وع�ــــ( 2قليميــــة بأنواع;ـ
ـــــ تحـــديث منظوما�@ـــا التعليميـــة  أســـ;ا �ليـــات ال*(بيـــة ـ  hــــ وع�ـــ رالتحـــديات ع�ـــh املؤســـسات اPQامعيـــة ــ
ـــا  ة مــــستمرة ل-ــــي تــــتمكن مــــن تلبيــــة احتياجــــات ا�Pتمــــع محليــــا وإقليميــ �دميــــة بــــصوQًوالبحثيــــة وا ً ر

  . ًودوليا

ة اسRـشراف املـستقبل بأسـلوب عل}ـz، والعمـل ع�ـh ¡ـشكيلھ بقـدر      كما فرضت عل @ا ور أيـضا ضـر ً

ا  ــ ـــك م�@ـــــا بــــذل مز~ـــــد مـــــن اPQ;ــــد إلعـــــداد خر~ج @ـــ ـــتعداد لـــــھ فقـــــط، و~تطلــــب ذلــ 2م-ــــان ولـــــqس 0سـ
نللمــستقبل امل¨ــشود واملتوقــع؛ ألن اPQامعـــة بوصــف;ا منظمــة ت-ــو فاقـــدة لرســالA@ا وجــدوا�ا إذا لـــم 

ـــر  نتتجــــاو بqئA@ــــا بر�ــــع قـ مــــن الزمــــان، أي الوفــــاء باحتياجــــات املــــستقبل، إذ أن خر~ج @ــــا �ــــم قــــادة ز
�دمية Qاالت 2نتاجية واPافة ا�� rs 142: 2008مصطفى، (املستقبل.(  

     واســـتجابة لتلـــك التغ7ـــ(ات والتحـــديات شـــ;دت �ليـــات ال*(بيـــة بمـــصر ــــــ ومـــن بي�@ـــا �ليـــات ال*(بيـــة 
�رــــــ sــــr العقـــدين Jخ7ــــ(ين إ J رامج;ـــا وأســــالي©@ا، زبجامعـــةyـــا وأ�ــــداف;ا و@� رصـــالحات عديـــدة sــــr إدا

�ا القائد للتطو~ر و2صالح التعلي}z؛ حيث تتوhi إعـداد وyنـاء املعلـم Pªـر الزاو~ـة والعامـل  رباعتبا
تقاء l@ـا  ، �ـذا فـضال عمـا تقدمـھ )273-274: 2014�لـل، (رJساس rs نجاح العملية التعليمية و0

ً

  .معيةمن بحث عل}z وخدمة مجت

     لكـــن ع�ــــh الـــرغم مــــن تلــــك 2صـــالحات إال أن �ــــذه ال-ليـــات لــــم ¡ــــستطع مواج;ـــة تلــــك التغ7ــــ(ات 
جي7ن،  �ـاQاحتياجات املستفيدين الـداخلي7ن وا z®رومواكبة تلك التحديات بالقدر املطلوب؛ ل-ي تل

الــت ¡عــا|ي مــن  �ــا، وال  ̄ة تنافــسية و¡عز زوتحقــق م7ــ �@ا أو مــشكالت عديــدة ســواء sــr اختيــار مــدخالز
~ة والوظيفية ذا�@ا أو rs جودة مخرجا�@ا    .  )8: 2010حST، (رالعمليات 2دا

ة املتبـع؛ حيـث  يتوقـف نجـاح املؤسـسة اPQامعيـة sـr مواج;ـة تلـك ر     وقد يرجع ذلـك إiـh نمـط 2دا
ة وكفاءة القائم7ن عل @ا ة 0س*. رالتغ7(ات ومواكبة تلك التحديات ع�h نمط 2دا رو¡عد 2دا

ُ
(اتيجية 
~ــــة ا�Qديثــــة النا�³ــــة sــــr تحقيــــق الــــرyط بــــ7ن املؤســــسة اPQامعيــــة وqyئA@ــــا  رأحــــد أبــــر املــــداخل 2دا ز

ومراعاة النظرة ًا��يطة املتغ7(ة لتحقيق املنفعة املتبادلة، مع وضع املستقبل دائما �ع7ن 0عتبار، 
 ,.Ginter, et al)ت-ـارالـشمولية ل-افـة جوانـب وqyئـات املؤسـسة، sـr ظـل منـاخ يـدعم 2بـداع و0ب

2002: 14).  

ة 0ســـ*(اتيجية بالعديـــد مـــن الفوائـــد ع�ــــh املؤســـسة اPQامعيـــة؛ حيـــث تكـــشف عــــن      و ر¡عـــود 2دا
جيــة، وyالتــاri ¡عز~ــز  �اQــا ا@Aئqب rــs ديــدات@Aــا الداخليــة والفــرص وال@Aئqب rــs رنقــاط القــوة والــضعف

ســم نقـاط القـوة ومعاPQـة نقــاط الـضعف واقتنـاص الفــرص ومواج ر;ـة الA@ديـدات، كمــا تمك�@ـا مـن 
ّ
ِ َ ُ

�r، وتواكـــــــب  �ــــــاQـــــا بمجتمع;ـــــــا ا ـــا، و¡عــــــز عالقA@ـ ات تحقيق;ــــ رمــــــستقبل;ا وتحديــــــد أ�ـــــــداف;ا ومــــــسا زر
د و2م-انات بحكمة، وتوفر املعلومات  ات ا�Qديثة، وتنوع مصادر التمو~ل، وتخصص املوا رالتطو ِ

ّ ُ
ر

ات  ، (الــــسليمة بالـــسرعة املطلوyـــة رالدقيقـــة والـــ«�يحة sـــr الوقــــت املناســـب التخـــاذ القـــرا رحبتــــو
2004 :56-57.(  
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ِكمــا تمكــن املؤســسة اPQامعيــة مــن توقـــع التغ7ــ(ات البي¼يــة ا�Qاليــة واملــستقبلية والتعامــل مع;ـــا      
ّ ُ

�ــــا ومواج;A@ــــا بفاعليــــةبكفــــاءة عاليــــة، ـــن املــــشكالت قبــــل ظ;و وتو¾ــــ½ أدوار جميــــع ، ر والكــــشف عـ
دواجيـــة، وتز~ـــد مـــن دافعيـــA@م و¡عـــاو¿@م ًالعــامل7ن بدقـــة منعـــا لتـــداخل م;ـــام;م أو ز ظ;ـــو نــوع مـــن 0 ر

ات وصياغة 0س*(اتيجيات، و ِتحسن جودة حيا�@م الوظيفية رنRيجة إشراك;م rs اتخاذ القرا
ّ َ ُ

 zوتل®ـ
ُ

،  )et al,  Olanipekun/373 -369: 2008, .et al, Taylor. ,2015 :186(احتياجـا�@م Jساسـية
ـــ�ــــل مـــــا ســـــبق ̄ة تنافـــــسية  l@ـــــدف تلبيــــة احتياجــ جي7ن، وyنـــــاء م7ـــــ �ــــاQرات املـــــستفيدين الـــــداخلي7ن وا

  .و¡عز~ز�ا

  :مش�لة البحث

�ر عدة مشكالت  J ة ـــ وظيفية(ز     تنطلق مش-لة البحث من معاناة �ليات ال*(بية بجامعة~ ، )رإدا
~جيـــة ة تد ~ــة ا�Qديثـــة للتغلــب عل @ــا بــصو ة 0ســـتعانة بأحــد املــداخل 2دا روال�ــz ¡ــستدrÀ ضــر ر رر ، و

ح�ــÁ تــتمكن �ــذه ال-ليــات مــن تحقيــق ال;ــدف امل¨ــشود م�@ــا sــr ضــوء احتياجــات ا�Pتمــع وتطلعــات 
  :املستقبل، وفيما ي�r عرض موجز أل�م تلك املشكالت

ــا مـــــن خـــــوض صـــــراع املنافـــــسة مـــــع ال-ليـــــات  -  ̄ة تنافـــــسية تمك�@ـــ ـــك ال-ليـــــات وجـــــود م7ـــــ تفتقــــد تلــ
جة ضعيفة ، ( راملناظرة، كما أن مقومات بناÄ@ا متوفرة بد  ).150: 2019يالعشماو

 -  hــ أيــة �ليــة مــن تلــك ال-ليــات خطــة اســ*(اتيجية مكتملــة العناصــر، وع�ــ ــ لــم ¡عتمــد ـــــ ح�ــÁ �ن ـ
م، إال إ¿@ـا لــم 2025 ــــ 2020الـرغم مـن اعتمـاد �ليـة ال*(بيـة بنــ7ن بالقـا�رة خطA@ـا 0سـ*(اتيجية 

ُ �عـــد أك�ـــ( عـــائق sـــr ســـ�يل لتحـــدد املـــصدر املمـــو ل-ـــل بنـــد مـــن بنـــود خطA@ـــا التنفيذيـــة، و�ـــذا

�ـــر (تحقيق;ــا  J ـــودة ب-ليـــات ال*(بيــة جامعـــةPQـــصية مــع مـــدير وحـــدات ضــمان ا�Ç زمقابلـــة ي
~خ   .)م28/11/2020 ـــ 12ربتا

جمـــود ال;ي-ـــل التنظي}ـــz لتلـــك ال-ليـــات، ومركز~ـــة اتخـــاذ القـــرار l@ـــا، وقلـــة توظيـــف التقنيـــات  - 
: 2017متــــوri،(ســــسات ا�Pتمـــع ا���ـــr ا�Qديثـــة sـــr أعمال;ـــا، وضــــعف الـــشراكة بي�@ـــا وyـــ7ن مؤ

118 ،124(.  

سيادة ثقافة تنظيميـة ال ¡ـPÊع ع�ـh إجـراء أي ¡غي7ـ(، بـل ¡ـPÊع ع�ـh تكـر?س الوضـع الـرا�ن؛  - 
ات  ~ادة Jعباء أو فقد �عض 0متيا زخشية   ).150: 2018أبو النصر، (ز

ــــة قلــــــة  -  ـــــا؛ نRيجــ د املاليــــــة عــــــن تلبيــــــة احتياجــــــات ال-ليــــــات وطموحا�@ـ ا��صــــــصات رPÌــــــز املــــــوا
 ).146: 2017أحمد، (ا�Q-ومية وضعف مصادر التمو~ل الذا¡ي 

ـــن  -  س مــ �ر~ــــة واملــــدا J ـــ( مرتبطــــة باالحتياجـــــات الفعليــــة للمعا�ــــد رسياســــة قبــــو الطــــالب غ7ـ ز ل
yــط ال-ليــات باملؤســسات التعليميــة لتعــرف قــضايا التعلــيم ومــشكالتھ،  راملعلمــ7ن، مــع ضــعف 

ات إصــالح التعلـيم كمـا ال توجـد قنـاة لـرyط نتــائج البحـوث ا نـصار وعبـد العلــيم، (رل*(بو~ـة بقـرا
2012 :224-228  .( 

�ــر~ج7ن متطلبــات ســو العمــل؛ نRيجــة بــطء اســتجابة بــرامج ال-ليــات لتغ7ــ(ات  - Qققلــة مالئمــة ا
~ة ل;م لتقييم عملية 2عداد بال-لية، �ـذا فـضال عـن ضـعف  ، وقلة املتا�عة الدو �ذا السو

ً
ر ق

 ).  284، 175: 2017رسالن، (تلك ال-ليات نظم املعلومات و0تصاالت ب
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ة البحــــث عـــن مـــدخل إدار حــــديث يمكـــن تطبيقـــھ l@ــــذه  ي     إن وجـــود تلـــك املــــشكالت يحـــتم ضـــر ور ِ
ّ َ ُ

ُال-ليـــات، بحيـــث �ـــس;م sـــr التغلـــب ع�ـــh تلـــك املـــشكالت ال�ـــz ¡عوق;ـــا عـــن تحقيـــق أ�ـــداف;ا والقيـــام 

�ا ع�h الوجھ Jمثل، واعتمادا ع�h العديد من ا ًبدو ة ر اسات وJبحاث ال�z تناولت مدخل 2دا رلد ر
ــr ال�@ــــوض باملؤســــسات عامــــة والتعليميــــة  تــــھ الكب7ــــ(ة sــ ه الفعــــال وقد ر0ســــ*(اتيجية، وأو¾ــــ�ت دو ر

riس التاqالسؤال الرئ rs وجھ التحديد، يمكن صياغة مش-لة البحث hامعية ع�PQخاصة وا:  

ة �س�
اتيجية ب�ليات  �ر؟ر     ما متطلبات تطبيق �دا   زال�
بية جامعة �

  : وان�ثق من السؤال الرئqس السابق Jسئلة الفرعية التالية

ة 0س*(اتيجية؟  -1  رما Jسس النظر~ة لإلدا
�ـر مـن وج;ــة  -2 J ة 0سـ*(اتيجية ب-ليـات ال*(بيــة جامعـة جـة تـوافر متطلبــات تطبيـق 2دا زمـا د ر ر

؟ �ا 2دار ?سية وج;ا ينظر أعضاء �يئA@ا التد ز  ر
�ر؟ما آليات -3 J ة 0س*(اتيجية ب-ليات ال*(بية جامعة ز توف7( متطلبات تطبيق 2دا   ر

  :أ�داف البحث

  :  سps البحث إpq تحقيق ��داف التالية

ة 0س*(اتيجية -1 ر¡عرف Jسس النظر~ة لإلدا ُّ َ
. 

�ــر مـــن  -2 J ة 0ســ*(اتيجية ب-ليـــات ال*(بيــة جامعـــة جــة تـــوافر متطلبــات تطبيـــق 2دا زتحديــد د ر ر
�ا 2داروج;ة ن ?سية وج;ا يظر أعضاء �يئA@ا التد ز  .ر

�ر -3 J ة 0س*(اتيجية ب-ليات ال*(بية جامعة زوضع آليات لتوف7( متطلبات تطبيق 2دا   .ر

  :أ�مية البحث

St مية البحث�  :  تمثلت أ

اســة  -1 رأ�ميـة املؤســسات ال�ــz تجــر عل @ـا الد ى ُ
�ــر( J ؛ حيــث إن نوعيــة )ز�ليــات ال*(بيــة بجامعـة

 خـــر~ج7ن وyحــوث ترyو~ـــة وخـــدمات مجتمعيــة تـــؤثر ع�ـــh فاعليــة وكفـــاءة النظـــام مخرجا�@ــا مـــن
�ر J بمصر خاصة z{يالتعلي  .ز

ة مواكبـة تلـك ال-ليـات لPÓ;ـود ال�ـz تبـذل;ا الدولـة �عامـة واPQامعـة بخاصـة، وال�ـz تؤكــد  -2 ورضـر
rÔ0س*(اتي YZالن zÕأ�مية بل وحتمية تب hِع�

ّ. 
~ــــة ا�Qديثــــة؛ �Qــــل املــــشكالت العديــــدة ال�ــــz حاجـــة تلــــك ال-ليــــات لألخــــذ بأحــــد املــــد -3 راخل 2دا

�ا ع�h الوجھ Jمثل  .ر¡عوق;ا عن تحقيق أ�داف;ا والقيام بدو
̄ة تنافـــسية و¡عز~ز�ـــا مـــن خـــالل تبÕـــz أحـــد أ�ـــم املـــداخل  -4 ِتمكـــ7ن تلـــك ال-ليـــات مـــن تحقيـــق م7ـــ

ّ

 .املوصلة إhi ذلك

  :حدود البحث

  :  اقتصر البحث عpw ا()دود التالية

ة 0ســـ*(اتيجية ب-ليـــات ال*(بيـــة جامعـــة :وعيةحـــدود موضـــ -1 ر وتمثلـــت sـــr متطلبـــات تطبيـــق 2دا
r×ر و� Jد ال�شر~ة املؤ�لة ـــ : (ز رال;ي-ل التنظي}z املناسب ـــ الثقافة التنظيمية املساندة ـــ املوا

د املالية ال-افية ـــ نظم املعلومات و0تصاالت الداعمة  ).راملوا
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�ــر وعــدد�ا خمــس �ليــات و×ــrشــمل البحــ: حــدود م�انيــة -2 J ليــة : (زث �ليــات ال*(بيــة بجامعــة�
ـــ �ليـــة  ـ ال*(بيــة بنــ7ن بالقــا�رة ـــــ �ليــة ال*(بيــة بنــات بالقــا�رة ـــــ �ليــة ال*(بيــة بنــ7ن بتف;نــا Jشــراف ـ

 ).ال*(بية بن7ن بأسيوط ـــ �لية ال*(بية بنات بأسيوط
?س واPQ;ــاز 2دار ًعــضوا مــن أعــضاء) 279( اقتــصر البحــث ع�ــh :حــدود }ــشرzة -3 ي �يئــة التــد ر

�ر J زب-ليات ال*(بية جامعة .  

 :من~{ البحث وأداتھ

اســـA@ا، وsـــr إطـــار معاPQـــة مـــش-لة  ر     تفـــرض �ـــل مـــش-لة بحثيـــة منPZـــا معينـــا �عـــد أكØـــ( مالئمـــة لد ُ ً ً

البحـــث ا�Qـــاri ولتحقيـــق �Jـــداف الـــسابق عرضـــ;ا، اســـتخدم البحـــث املـــنYZ الوصـــفي الـــذي يقـــوم 
ة 0سـ*(اتيجية)�Ç2009 :187اتھ، (و �ائن وتفس7(ه بوصف ما � ر؛ لتعرف Jسس النظر~ة لـإلدا ُّ َ َ، 

ة بتلك ال-لياتكما استعان باالسRبانة ل جة توافر متطلبات تطبيق �ذه 2دا رتحديد د   . ر

  :مصط�)ات البحث

rs ات البحث�Óتمثلت مصط  :  

ة �س�
اتيجية1   Strategic Management :رــ �دا

�ــر  :ً~مكــن ¡عر~ف;ــا إجرائيــا بأ¿@ــا     و J زنمــط أو مــدخل إدار حــديث يمكــن �ليــات ال*(بيــة بجامعــة ِ
ّ َ ُ ي

̄ة  جي7ن، وتحقيــق م7ـــ �ــاQمـــشكال�@ا، وتلبيــة احتياجــات املــستفيدين الـــداخلي7ن وا hرمــن التغلــب ع�ــ
جيـــــة، ثـــــم صــــــياغة  �اQيص الــــــدقيق للبي¼تـــــ7ن الداخليـــــة وا�Êــــ ـــن خـــــالل الRـ ــــا، مــ رتنافـــــسية و¡عز~ز�ـ

 .(اتيجية مالئمة، وتنفيذ�ا، ومراقبA@ااس*

ة �س�
اتيجية2  :رــ متطلبات تطبيق �دا

ف ال�ـــz البـــد مـــن توافر�ـــا بال-ليـــة ل-ــــي : ً     و~مكـــن ¡عر~ف;ـــا إجرائيـــا بأ¿@ـــا د و2م-انـــات والظــــر واملـــوا ر
ة 0ســــ*(اتيجية  ســــة مراحـــل 2دا رتـــتمكن مـــن مما ــ التنفيــــذ 0ســـ*(ات(ر ـــــ التخطـــيط 0ســــ*(اتيrÔ ــــ يrÔ ــ

ــــ الثقافــــة التنظيميــــة (بنجــــاح، وال�ــــz تتمثــــل sــــr ) الرقابــــة 0ســــ*(اتيجية ال;ي-ــــل التنظي}ــــz املناســــب ـــ
د املالية ال-افية ـــ نظم املعلومات و0تصاالت الداعمة د ال�شر~ة املؤ�لة ـــ املوا راملساندة ـــ املوا   ).ر

اسات السابقة   :رالد

اسات ال عرضھ قتصر البحث rs     ا اسات العرyية وJجن�ية ال�z تناولت رلد رلسابقة ع�h �عض الد
ة 0ســـ*(اتيجية sــــr التعلــــيم العــــاri واPQــــامrÙ، وقــــد تـــم ترتي©@ــــا وفــــق الRسلــــسل الزمÕــــz ل;ــــا مــــن  ر2دا

riالنحو التا hحدث ع�J hiقدم إJ:  

أوال
ً

اسات العر$ية:    :رالد

اسـة  -1 رة مؤســسات التعلـيم اPQــامrÙ تطـو~ر إداروضـع تــصو مق*ـ(ح ل) �2013لفــي، (ر�ـدفت د
ـــ*(اتيجية)  أكتــــوyر6جــــامع�z القــــا�رة و( ة 0سـ ـــوء مــــدخل 2دا ، ولتحقيــــق �ــــذا ال;ــــدف رsــــr ضـ

اسة املنYZ الوصفي وأسلوب تحليل النظم والتحليل 0س*(اتيrÔ الرyاrÀ، كما  راستخدمت الد
ة املالحظـــة و0ســـRبانة للكـــشف عـــن مـــ �ـــصية واســـتماÊاملقـــابالت ال hدى تـــوافر راعتمـــدت ع�ـــ



 متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية بكليات التربية جامعة األزهر
 "دراسة ميدانية"

  دمحم عبد الحميد رزق عربانو
  حسن مختار حسين سليم/ د.أ 
 دمحم عباس دمحم عبد الرحيم/ د 

 

 

 
 

 

756 

ة تلـــك املؤســـسات مـــن وج;ـــة نظـــر القيـــادات اPQامعيـــة  رمتطلبـــات تطبيـــق �ـــذا املـــدخل sـــr إدا
م لتلبيـــــة  ــــص التمو~ـــــل الـــــال ?س، وتوصـــــلت إiـــــh معانـــــاة اPQامعـــــة مـــــن نقـ ــــد زوأعـــــضاء �يئـــــة التـ ر
احتياجـات التطــو~ر، وقلـة إشــراك العــامل7ن l@ـا sــr وضـع خطط;ــا، وضــعف العالقـة بي�@ــا وyــ7ن 

جــــود العديــــد مــــن مؤســــسات ا�Pتمــــع و املــــد|ي، وتــــد|ي مــــستو خر~ج @ــــا، وتقــــادم ¡ــــشر?عا�@ا و ى
�@ا، وrs ضوء  رالثغرات l@ا، وقلة حوافز�ا املادية واملعنو~ة، وسيطرة الطا�ع التقليدي ع�h إدا
 rــــs rÙـــامPQة مؤســـسات التعلــــيم ا ا مق*(حـــا لتطــــو~ر إدا اســـة تــــصو ر�ـــذه النتـــائج وضــــعت الد ًر ًر

ة 0س*(ات   .يجيةرضوء مدخل 2دا

اســـــة  -2 ُّ ¡عـــــرف )2014دمحم، (ر�ـــــدفت د َ
ـــر  ة التعلـــــيم العـــــاri أثــ ا ة 0ســـــ*(اتيجية ع�ـــــh أداء و ر2دا زر
ــــ 1989والبحــث العل}ـــz بالـــسودان sـــr الف*ـــ(ة مــن  م، ولتحقيـــق �ـــذا ال;ـــدف اســـتخدمت 2011 ــ

اســــة املـــــنYZ الوصـــــفي واملـــــنYZ 0ســـــتقراÛي 0ســــت¨باطي، كمـــــا اســـــتعانت باالســـــRبانة PQمـــــع  رالد
ـــن البي اســـــة ال�ـــــz ت-ونـــــت مــ مـــــة مـــــن عينـــــة الد رانــــات الال ـــا ) 90(ز ة العليــ رمفـــــردة مـــــن أفـــــراد 2دا

ة 0ســـ*(اتيجية  ة، وتوصـــلت إiـــh وجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــ7ن 2دا ا روالوســـطى والتنفيذيـــة بـــالو ر ز
 rـــــs ـــامل7ن ة متخصـــــصة للعمـــــل 0ســـــ*(اتيrÔ، وإشـــــراك العــ ـــت بإ|ـــــشاء إدا ة، وأوصــ ا روأداء الـــــو ر ز

رجية، وتحـــديث قاعـــدة البيانـــات املوجـــودة لتواكـــب التطـــو العل}ـــz والتقÕـــz، صـــياغة 0ســـ*(اتي
�ططQد املالية لدعم ا   . روتوف7( املوا

اســة  -3 ي وضـــع تــصو مق*ـــ(ح لــضمان جـــودة التعلــيم اPQـــامrÙ املــصر sـــr )2015دمحم، (ر�ــدفت د ر
اسـة املـنYZ الوصـفي ة 0س*(اتيجية، ولتحقيـق �ـذا ال;ـدف اسـتخدمت الد رضوء مدخل 2دا  ر

ملالئمتھ طبيعA@ا وأ�داف;ا، حيث عرضت فلسفة ضمان اPQودة rs التعليم اPQامrÙ، وJسس 
ا مق*(حـا  ة 0س*(اتيجية وإم-انية 0سـتفادة م�@ـا، وsـr ضـوء ذلـك وضـعت تـصو ًالنظر~ة لإلدا ًر ر

ة 0س*(اتيجية رلضمان جودة التعليم اPQامrÙ املصر rs ضوء مدخل 2دا   .ي

اسة  -4 دن  )2016الر$يـع، (ر�دفت د J rـs اصـة�Qامعـات اPÓة 0سـ*(اتيجية ل ر¡عـرف أثـر 2دا ر ُّ َ

ق  ـــة توافـــــ جــ ـــد د ؛ لتحديـ ـــل التوقعـــــات املـــــستقبلية ل;ــــذا الـــــسو رع�ــــh ســـــو العمــــل l@ـــــا، وتحليـ ق ق
اسة املنYZ الوصفي  راس*(اتيجيات �ذه اPQامعات مع;ا، ولتحقيق �ذا ال;دف استخدمت الد

�ـــصية مـــع �عـــض املـــسئول7ن وصـــناع القـــرار بتلـــك التحلي�ـــr، كمـــا اعتمـــدت ع�ـــh املقـــابالت اÊل
?ع;ـــا ع�ـــh عينـــة قـــصدية قوام;ـــا  زاPQامعـــات لتعـــرف اســـ*(اتيجيا�@ا، فـــضال عـــن اســـRبانة تـــم تو

ً ُّ َ

�ا مركز الثقل الطال�ي، ) 240( رأستاذ وإدار من خمس جامعات خاصة بمدينة عمان باعتبا َّ َ ي
rامعـــات تحـــدد املـــسار املـــستقب�PQأن �ـــذه ا hـــiاســـة متأنيـــة الحتياجـــات وتوصـــلت إ ر ل;ـــا دو د ن

ـــو  اســــة 0حتياجــــات الكميــــة والنوعيــــة لــــسو العمــــل قبــــل قبـ لســــو العمــــل، لــــذا أوصــــت بد ق رق
نالطــــالب، وأن يختــــار الطـــــالب املتقــــدمو التخصـــــصات املطلوyــــة لــــضمان فـــــرص العمــــل �عـــــد 

  .التخرج

اسة  -5 ة 0س*(اتيج  تحديد)2017ال���� وآخران، (ر�دفت د سة 2دا جة مما رد ر ية ب-لية ر
ولتحقيــق �ــذا ال;ــدف اســتخدمت ، ال*(بيــة Jساســية sــr دولــة ال-و~ــت مــن وج;ــة نظــر الطلبــة

اسـة املـنYZ الوصـفي،  اســة رالد مـة مـن عينـة الد ركمـا اسـتعانت باالســRبانة PQمـع البيانـات الال ز
ة 0سـ*(اتيجية تمــا)530(ال�ـz ت-ونـت مـن  َر طالبـا وطالبـة مــن ال-ليـة، وتوصـلت إiـh أن 2دا ر

ُ س ً
جة متوسطة، وأوصت ب�ناء قاعدة بيانات ومعلومات مت-املة بال-لية، و0ستفادة  ربال-لية بد

ة 0س*(اتيجية ̄ة rs مجال 2دا ب اPQامعات املتم7 رمن تجا   .ر
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اســة  -6 ُّ ¡عــرف )2018أبـــو شــيخة ومـــساعدة، (ر�ــدفت د َ
 rـــs ة 0ســ*(اتيجية رأثــر تطبيـــق 2دا

قاءتحس7ن جودة التعليم �Jادي}rs z جا اسة ، رمعة الز رولتحقيق �ذا ال;دف استخدمت الد
 ،rالوصـفي التحلي�ـ YZاسـة املن مـة مـن عينـة الد ركمـا اسـتعانت باالسـRبانة PQمـع البيانـات الال ز

?س من إجماri )71(ال�z ت-ونت من  ًعـضوا باPQامعـة، وتوصـلت إiـh أن ) 316(ر عضو �يئة تد

جة مر ة 0س*(اتيجية مطبقة باPQامعة بد ر2دا ًتفعة، كما أن ل;ا أثرا وا¾�ا rs تحس7ن جودة ر ً

ـــل ونــــــدوات ألعــــــضاء �يئــــــة  ش عمـــ ــــة و ~�يــ ات تد رالتعلــــــيم �Jــــــادي}l z@ــــــا، وأوصــــــت �عقــــــد دو ور ر
ة دنية؛ لتبص7(�م بأ�مية تطبيق �ذه 2دا J امعاتPQس والعامل7ن با? رالتد ر  .ر

اسات �جن�ية: ًثانيا   :رالد

اسـة  -1 ُّ¡عـرف كيـف يمكــن لإلجـراءات 0ســ*(اتيجية أن  (Sutić & Jurčević, 2012)ر�ـدفت د َ

اسـة ا�Qالـة؛  اسة منYZ د ر¡عز اPQودة بالتعليم العاri، ولتحقيق �ذا ال;دف استخدمت الد ر ز
ُ

غــــرب، بجانــــب إجــــراء عــــدة  اســــات حالــــة للوحــــدات امل-ونــــة PQامعــــة  �ــــع د زحيــــث تــــم إجــــراء أ ر ر
��ـ(اء sـr مجـال ضـمان Qا و�عـض ا@áصية مع �عـض مـدير�Ç مقابالت ،riـودة بـالتعليم العـاPQا

فــضال عــن تحليــل �عــض الوثــائق الرســمية، وتوصــلت إiــh أن 2جــراءات 0ســ*(اتيجية القائمــة 
ً

ع�h أ�داف وا¾�ة ومحددة يمكن أن ¡س;م sـr ¡عز~ـز اPQـودة بـالتعليم العـاs riـr حالـة وجـود 
Qـودة الـشاملة باPQة ا اâـ�ة، وأن التخطـيط 0سـ*(اتيrÔ وإدا رثقافة تنظيميـة  Pامعـة يتـأثران ر

ات السياسة الوطنية وسو العمل والتكنولوجيا قبقرا   . ر

اســـة  -2 ة 0ســـ*(اتيجية (Birinci & Eren, 2013) ر�ـــدفت د ســـات 2دا رالكـــشف عـــن مما ر
باPQامعات rs تركيا، وتحليل أثر�ا sـr أداء �ـذه اPQامعـات، ولتحقيـق �ـذا ال;ـدف اسـتخدمت 

ــا اعتمــــ اســـة مــــنYZ البحــــث 0ستقــــصاÛي، كمــ دت ع�ــــh املقــــابالت املباشــــرة و0ســــRبانة ال�ــــz رالد
?س sـــr اPQامعــات واملؤســـسات التأسqـــسية العاملـــة  رطبقــت ع�ـــh عينـــة مـــن أعــضاء �يئـــة التـــد

ُ

سـات ) مؤسـسة41 جامعة ـــ 89(ًعضوا من حواri ) 890(بلغت  ر، وتوصـلت إiـh أن مـستو مما ى
غــم ات ة 0ســ*(اتيجية l@ــذه اPQامعــات جــاء دو املتوســط،  ر2دا فــاق أفــراد العينــة ع�ــh أثر�ــا نر

̄ة التنافـــــسية، كمــــا تــــوri �ــــذه اPQامعــــات ا�تمامــــا كب7ـــــ(ا  ًالكب7ــــ( sــــr تحــــس7ن Jداء و¡عز~ــــز امل7ــــ ً ُ

جيـــة، لـــذا يمك�@ـــا التكيـــف مـــع التغ7ـــ(ات  �اQئـــة اqنـــة بتحليـــل الب ربتحليـــل البqئـــة الداخليـــة مقا ر
ات ال�z تحدث ع�h املستو الداخلية �ش-ل كبrs ،)7 ح7ن ال يمك�@ا مواكبة التغ7(ات والتط ىو ر

القومي أو العال}z، يضاف إhi ما سبق أن 0س*(اتيجيات املوضوعة لم تحقق التأث7( املطلوب 
  .ع�J hداء

اسة  -3 نة حو تحليل  (Hladchenko, 2014)ر�دفت د لإجراء مقا  rs �عض مؤسسات SWOTر
ــــق ذلـــــ وyيـــــة، وتحديـــــد 2طـــــار العـــــام لـــــھ، ولتحقيـ اســـــة ع�ـــــh رالتعلـــــيم العـــــاJ riو رك طبقـــــت الد

ُ

ـــدير  ــــداء وأســـــاتذة ومــ ـــتعانة �عمـ غ بأملانيـــــا باالســ ــــو ــــن بي�@ـــــا جامعـــــة فرايبـ ـــات عديـــــدة مـ يجامعــ ر
اه والطـــالب sــــr املقاطعـــات، باإلضــــافة إiـــh عمــــدة  رال-ليـــات واملراكـــز البحثيــــة، وyـــاحzè الــــدكتو

تحـــــدد ال يمكــــن أن وتوصــــلت إiــــh أن املؤســــسة املدينــــة و�عــــض أعــــضاء ال�(ملانــــات 0تحاديـــــة، 
 hل;ا تأث7( حاسم ع� zبدقة إال �عد تحديد العوامل التنظيمية والبي¼ية ال� rÔتوج;;ا 0س*(اتي

ـــــل  أداÄ@ــــــا وتفوق;ــــــا، وأن �ـــــــسhÙ إiــــــh تحقيــــــق التوافـــــــق بــــــ7ن 2م-انــــــات الداخليـــــــة  SWOTتحليـ
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جية للمؤسسة، وال يقتصر استخدامھ ع�h اPQامعة فقط بل �ـستخدم أيـضا  �اQف ا ًوالظر ر و
  .ى ال-لياتع�h مستو

اســــــة  -4 ة Jداء  (Karuhanga, 2015)ر�ـــــدفت د ســــــات إدا راق*ــــــ(اح أداة لتقيــــــيم تنفيــــــذ مما ر
اسـة املــنYZ الوصــفي، 0سـ*(اتيs rÔــr جامعـات أوغنــدا،  رولتحقيــق �ـذا ال;ــدف اســتخدمت الد

اسة ال�z ت-ونت من  مة من عينة الد ركما استعانت باالسRبانة PQمع البيانات الال ً فردا )330(ز

?س، وتوصـلت إiـh أنـھ يمكـن تقيـيم تنفيـذ من ر رساء الوحدات �Jاديمية وأعـضاء �يئـة التـد ؤ
rســــات مــــن خــــالل خمــــسة محــــاو و×ــــ ر�ــــذه املما ~ــــة والرســــالة و�Jـــــداف، : ر ؤموائمــــة Jداء للر

ة Jداء،  ــــــم إلدا ــــــــامل7ن وف;م;ــــ ــــr العــ Àــــــ ـــــــيم Jداء، و ـــة لتقيـــ ـــة للتحــــــــــس7ن، وخطـــــــ ــــــــود خطـــــــ جــ رو و و
  . ومشاركA@م ف @ا

اســ -5 ة 0ســ*(اتيجية sــr مؤســـسات  )(Yureva, 2016ة ر�ــدفت د رالكــشف عـــن مــشكالت 2دا
ســــــية، إذ ال تــــــزال  ة غ7ــــــ( مطبقــــــة ع�ــــــh النحــــــو Jمثــــــل sــــــr �ــــــذه �ــــــذه والتعلـــــيم العــــــاri الر ر2دا

ان ، ولتحقيق �ذا ال;دف تم تحليلاملؤسسات ز اس*(اتيجية التطـو~ر بجامعـة 0تحاديـة sـr قـا
ا�@ــا الرئqــسة،مــن خــالل النظــر sــr أ�ــدا) فولغــا( وتوصــلت إiــh أن مؤســسات التعلــيم  زف;ا وإنجا

 hiة 0س*(اتيجية إ �اصة، لذا يجب أن ¡سRند آلية تطبيق 2داQا ا@AيPZسية ل;ا من رالعاri الر و
~ة   .ر�ذه املنPZية؛ أل¿@ا تختلف عن منPZية املؤسسات التجا

اســــة  -6 ة 0 (Mondkar, 2017)ر�ــــدفت د ســـــات 2دا رالكـــــشف عــــن أثــــر مما ســــ*(اتيجية sـــــr ر
 riيـو(مؤسسات التعليم العاyمومبـاي و rـs ة ن�ليـات 2دا لع�ـh سـمعA@ا وم-انA@ـا والقبـو l@ـا، ) ر

اســــة  ـــة، كمــــا اســــتعانت بالد اســــة ا�Qالـ اســــة مــــنYZ د رولتحقيــــق �ــــذا ال;ــــدف اســــتخدمت الد ر ر
 hأجر~ـــــت ع�ـــــ zـــ 0ســـــتطالعية ال�ــ

ُ
ئqـــــسا أ�اديميـــــا و) 60( ًمـــــديرا و ً ر يـــــة �ل) 20(ًطالبـــــا مـــــن ) 680(ً

~ر ا�Q-وميـة ال�ـz ) 5(بمنطقة مومباي و ، �ذا بجانب تحليل �عض التقـا ر�ليات بمنطقة بيو ن
ة 0ســـ*(اتيجية ل;ـــا أثــر كب7ـــ( sــr تحـــس7ن ســـمعة  رتتعلــق بـــالتعليم العــاri، وتوصـــلت إiــh أن 2دا

~ادة معدالت القبو l@ا  hمر الذي ينعكس باإليجاب ع�J ،ا@Aفع م-ان لال-لية و ز   .ر

اســة -7 ة 0ســ*(اتيجية  (Nuryanta, 2018)ر�ــدفت د sــr اPQامعــة  روصــف عمليــة تطبيــق 2دا
تــا بإندونqــسيا،  ̄ة التنافــسية، ر2ســالمية sــr يوجيا�ا ولتحقيــق �ـــذا وyيــان أثر�ـــا sــr تحقيــق امل7ــ

اســـة ا�Qالـــة،  اســـة مـــنYZ د رال;ـــدف اســـتخدمت الد كمـــا اســـتعانت باالســـRبانة PQمـــع البيانـــات ر
اسة ال مة من عينة الد رالال ئqس اPQامعة وز ~ـة عمداء ) 8(ر�z ت-ونت من  روأعـضاء ال;يئـة 2دا

ئqــــس7ن، وتوصـــلت �طـــة 0ســــ*(اتيجية ل;ــــذه ربمؤســـسة Jوقــــاف بـــصفA@م مــــسا�م7ن Qأن ا hــــiإ 
 zêامعة قد شملت التحليل البيPQا)r� �اQوا rـداف ) رالداخ��Jة والرسالة والغايـات و~ ؤوالر

�طــــــة التنفيذيـــــــة، وأن 2دQ̄ة والــــــسياسات وا ــ ــــا دو كب7ــــــ( sـــــــr تحقيــــــق امل7ـــــ ة 0ســــــ*(اتيجية ل;ـــ را ر
  .التنافسية لPÓامعة

اســة  -8 ة :  2جابــة عــن الــسؤال الــرئqس التــاri(Angiola, et al., 2019)ر�ــدفت د ر�ــل لــإلدا
ر0ســــ*(اتيجية دو sــــr تحـــــس7ن أداء اPQامعــــات ا�Q-وميـــــة 2يطاليــــة؟، ولتحقيـــــق �ــــذا ال;ـــــدف 

اســة املــنYZ الوصــفي الت خطــة ) 29(حلي�ــr، حيــث قامــت بتحليــل مــا يقــرب مــن راســتخدمت الد
ىاس*(اتيجية جامعية؛ لتقدير جود�@ا ثم تحديد عالقA@ا بمستو Jداء ب-ل جامعـة مـن خـالل 
ة  راسـتخدام �عــض Jســاليب 2حــصائية مثــل تحليــل 0نحــدار املتعــدد، وتوصــلت إiــh أن لــإلدا

ا كب7(ا rs تحس7ن أداء �ذه اPQامع 0ًس*(اتيجية دو   .اتًر
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اسات السابقة   : ر¡عقيب عpw الد

 -  rـــs ة 0ســـ*(اتيجية اســـات الـــسابقة sـــr التأكيـــد ع�ـــh أ�ميـــة 2دا ر¡ـــشابھ البحـــث ا�Qـــاri مـــع الد ر
ـــة، ومـــــنYZ البحــــــث  ـــة خاصـــ ـــة عامـــــة واPQامعيـــ ، وأداتــــــھ )املـــــنYZ الوصــــــفي(املؤســـــسات التعليميـــ

 ).0سRبانة(

اسات السابقة rs ال;دف وا -  جة راختلف البحث ا�Qاri مع الد ر�Pتمع، حيث سhÙ إhi تحديد د
�ــــر مــــن وج;ــــة نظــــر  J ـــة ة 0ســــ*(اتيجية ب-ليــــات ال*(بيــــة جامعـ زتــــوافر متطلبــــات تطبيــــق 2دا ر

، تم;يدا لوضع آليات لتوف7(�ا �ا 2دار ?سية وج;ا ًأعضاء �يئA@ا التد ي ز  . ر

اسات السابقة ابتداء من ¡عرف Jسس النظر~ة ملاستفاد البحث -  ُّ ا�Qاri من الد َ ً ة ر ردخل 2دا
اســة امليدانيــة  ا ب�نــاء أداة الد ر0ســ*(اتيجية، ومــر صــوال إiــh وضــع ) 0ســRبانة(وًر وإجراءا�@ــا، و

ً
و

�ر J زآليات لتوف7( متطلبات تطبيق �ذا املدخل ب-ليات ال*(بية جامعة.  

  يالنظر للبحث �طار

~ـــة ا�Qديثـــة  ة 0ســـ*(اتيجية أحـــد أبـــر املـــداخل 2دا ر     ¡عـــد 2دا زر
ُ

ال�ـــz تركـــز ع�ـــh النظـــرة الـــشاملة 
غبـــة  رواملـــستقبلية للعمـــل اPQـــامrÙ، وقـــد تزايـــد �0تمـــام l@ـــا خـــالل العقـــود الثالثـــة املاضـــية نRيجـــة 
اPQامعــات sــr مواج;ـــة التغ7ــ(ات البي¼يـــة ا��تلفــة والتكيــف مع;ـــا، والت¨بــؤ باملـــستقبل و¡غي7ــ(ه قـــدر 

̄ة  تنافـسية تمك�@ــا مـن خـوض صـراع املنافــسة 2م-ـان، وتلبيـة احتياجـات املــستفيدين، وتحقيـق م7ـ
riوالدو z{و2قلي rاملستو ا��� hىع�.  

أوال
ً

ة �س�
اتيجية:    :رمف¥وم �دا

ة 0ســ*(اتيجية تبعـــا لتعـــدد وج;ــات نظـــر الكتـــاب والبــاحث7ن؛ النـــاتج عـــن  َّ     ¡عــددت ¡عر~فـــات 2دا ُ ً ر
س الفكر~ة ال�z ي¨تمو إل @ا، ومن ب7ن �ذه  ناختالف املدا ة 0س*(اتيجية ×rر   :رالتعر~فات أن 2دا

رتصو املؤسسة عن العالقة بي�@ا و7yن بqئA@ا، بحيث يو¾½ نوع العمليات ال�z يجب القيام l@ا  - 
 .(Ansoff, 1988: 4)ع�h املدى البعيد، والغايات ال�z يجب أن تبلغ;ا 

ى البعيــد، وتختـــار العمليــة ال�ــz ترســم 0تجــاه املــستقب�r للمؤســسة، وتحــدد غايا�@ــا ع�ــh املــد - 
0ســ*(اتيجية املناســبة؛ لتحقيــق تلــك الغايــات sــr ضــوء العوامــل واملتغ7ــ(ات البي¼يــة الداخليــة 

جية، ثم تنفيذ�ا، ومتا�عA@ا وتقييم;ا �اQ)رواThompson & Strickland, 1998: 8( . 

مـــة -  �طـــط الالQصـــياغة وتنفيـــذ ومراقبـــة ا hـــiتـــؤدي إ zات و2جـــراءات ال�ـــ زمجموعـــة مـــن القـــرا  ر
ف البي¼يــة  ســالA@ا وغايا�@ـا وأ�ــداف;ا، مــع مراعــاة التكيـف مــع الظــر ~ــة املؤســسة و ولتحقيـق ر رؤ

 (Pearce & Robinson, 2007: 3). ا��يطة

مجموعــة مــن J|ــشطة املـــستمرة ال�ــz تتــضمن التحليـــل 0ســ*(اتيrÔ، وصــياغة 0ســـ*(اتيجية،  - 
د املؤسسة    (Athapaththu, 2016: 126).روتنفيذ�ا، ومراقبA@ا، وتنظيم موا

د املؤســــسة لتحقيـــق أ�ــــداف;ا وغايا�@ـــا، وتتــــضمن وضـــع �Jــــداف، وتحليـــل النظــــام  -  ة مـــوا رإدا ر
الداخ�r والبqئة التنافسية، وتقييم 0س*(اتيجيات واختيار أفضل;ا و|شر�ا rs املؤسسة، كما 
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اك نـــة بمنافــس @ا، وكيفيـــة إد رتتــضمن sـــr جو�ر�ـــا كيــف تحـــشد املؤســـسة �ــل إم-انا�@ـــا مقا ر
ً

ا  ;ـــ
جية   .(Pishkari, 2017: 109)رللفرص والA@ديدات ال�z تواج;;ا سواء �انت داخلية أم خا

 
ة �س�
اتيجية   :ر يت§¦ من تحليل التعرzفات السابقة أن �دا

 .ينمط أو مدخل إدار حديث - 

̄ة تنافسية و¡عز~ز�ا -  تركز ع�h تلبية احتياجات املستفيدين وتحقيق م7
ُ

. 

تحلل البqئة الداخلية لل - 
ُ

 ).نقاط القوة ـــ نقاط الضعف(مؤسسة للوقوف ع�h إم-انا�@ا 

جية للمؤسسة للكشف عن متغ7(ا�@ا  -  �اQئة اqرتحلل الب
ُ

 ).الفرص ــــ الA@ديدات(

تطرح مجموعة من 0س*(اتيجيات وتفاضل بي�@ا rs ضوء معاي7( محددة - 
َ

.  

سالA@ا وتحديد غايا�@ا وأ�داف;ا و -  ~ة املؤسسة وصياغة  رتتضمن صنع ر  .وضع خطA@اؤ

ة بأع�h كفاءة ممكنة -  د و2م-انات املتاحة؛ لتنفيذ 0س*(اتيجية ا��تا رتحشد �افة املوا ر
َ

. 

مة -  زتراقب عملية التنفيذ؛ للوقوف ع�h املعوقات وجوانب القصو واتخاذ 2جراءات الال ر
ُ

.  

ة �س�
اتيجية: ًثانيا   :رأ�داف �دا

ة 0س*(اتيجية ي     �سhÙ �ل نمط أو مدخل إدار إhi تحقيق ر �دف محدد، وyمراجعة أدبيات 2دا
 hiإ hÙَّتب7ن أ¿@ا ¡س َ َ) ، 
1�  ): 428 -426: 2010ي©)او واملليST،  / 90-89: 2007يالز

مــــة sــــr ال;ي-ــــل التنظي}ــــz وJنظمــــة والقواعــــد  -  ز�@يئــــة املؤســــسة داخليــــا بــــإجراء التعــــديالت الال ً

جيـة ىو2جـراءات والقـو العاملـة، بالـش-ل الـذي يز~ـد �اQئـة اqالتعامـل مـع الب hا ع�ـ@� ر مـن قـد ر
 . بكفاءة وفعالية

د و2م-انــات الداخليــة  -  ة مــستمرة عــن املــوا رتجميــع البيانــات واملعلومــات بــصو نقــاط القــوة ــــــ (ر
جيـــة ) نقــاط الـــضعف �اQف والعوامــل ا روالظـــر ؛ الكRـــشاف املـــشكالت )الفـــرص ـــــ الA@ديـــدات(و

ات ال�z ¡عت رمبكرا، واتخاذ القرا د الفعلً ة ولqس  رمد ع�h املباد  . ر

ـــل  -  تحديــــد Jولو~ــــات و�Jميــــة ال¨ــــس�ية، بحيــــث يــــتم وضــــع الــــسياسات و�Jــــداف طو~لــــة Jجـ
د وفق �ذه Jولو~ات  . رو�Jداف السنو~ة وتخصيص املوا

ــاrÀ، ممــــا يز~ــــد مـــــن ف;م;ــــم ل;ـــــا،  -  ـــل اPQمـــ �طــــط مـــــن خــــالل العمـQوضــــع ا rـــــs إشــــراك العــــامل7ن
 .، وyالتاri قلة مقاومة التغي7(ودافعيA@م نحو تنفيذ�ا

جيــة، باعتبــار أن اســتغالل الفــرص ومقاومــة الA@ديــدات �ــو  -  �اQئــة اqالــسو والب hرال*(ك7ــ¯ ع�ــ ق
 .املعيار الرئqس لنجاح املؤسسات

ة 0س*(اتيجية ¡سhÙ إhi تحقيق �Jداف التالية (Plance, 2015: 11)ىبqنما تر      :رأن 2دا

 .ق̄ة تنافسية ¡ساعد�ا rs التفو ع�h املنافس7نتمك7ن املؤسسة من تحقيق م7 - 

سالA@ا وعمليا�@ا 0س*(اتيجية -  ~A@ا و رتطو~ر املؤسسة، وتوسيع نطاق عمل;ا وفقا لر ؤ ً. 

 .تمك7ن املؤسسة من تحديد أ�داف;ا وتوج;;ا 0س*(اتيrÔ بوضوح - 
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ملـة، وyالتـاri ًجعل املدير~ن والعامل7ن باملؤسـسة أكØـ( تن©@ـا للفـرص اPQديـدة والA@ديـدات ا��ت - 
�ــا الــسلبية sــr حــال  راقتنــاص الفــرص قبــل ضــياع;ا، ومنــع حــدوث الA@ديــدات أو ا�Qــد مــن آثا

 .حدو÷@ا

ـــا تتــــــضمنھ مــــــن عوامــــــل سياســــــية واقتــــــصادية  -  ــــد ف @ــــــا، بمـــ ــz تتواجــ ـــة ال�ــــ رyـــــط املؤســــــسة بالبqئـــ
 . واجتماعية وثقافية و¡شر?عية وتكنولوجية

ة (Rahman, 2014: 31 / Esmaeili, 2015: 125 / Loncar, 2017: 87)   وقـد ذكـر  ر أن 2دا
  :0س*(اتيجية ¡سhÙ إhi تحقيق �Jداف التالية

  .قوضع اس*(اتيجيات وتنفيذ�ا للتفو ع�h جميع املنافس7ن ا�Qالي7ن وا��تمل7ن - 

̄ة تنافسية تم7¯ املؤسسة عن املؤسسات Jخر ال�z ¡عمل rs نفس ا�Pال -   .ىتحقيق م7

جيــة، ومعاPQـــة نقــاط الـــضعف 0ســتفادة مــن نقـــاط القــو -  �اQرة الداخليـــة واقتنــاص الفـــرص ا
جية والقضاء عل @ا �اQديدات ا@Aرالداخلية ومواج;ة ال. 

د و2م-انات املتاحة واملمكنة -  yحية املؤسسة من خالل 0ستغالل Jمثل للموا ر~ادة  ر  .ز

ِوضــع خطــط تمكــن املؤســسة مــن التكيــف مــع التغ7ــ(ات الــسياسية و0قتــصادية و - 
ّ َ ُ

0جتماعيــة 
 .والثقافية والRشر?عية والتكنولوجية بل والتغلب عل @ا

ة املؤسسة ع�h توقع املستقبل وا�Qصو ع�h معلومات عن البqئة ا��يطة -  ل~ادة قد ر  .ز

ضع خطط ملواج;A@ا والقضاء عل @ا -  مات قبل حدو÷@ا و Jوالكشف عن املشكالت و  .ز

 . ب7ن العامل7ن¡PÊيع العمل اPQماrÀ وتدعيم العالقات 2|سانية - 

ة ع�h صياغة مستقبل;ا بنفس;ا -   .رجعل املؤسسة أكØ( قد

�دمات ال�z تقدم;ا املؤسسة - Qتحقيق جودة املنتجات أو ا. 

قصد التغ7(ات املرتبطة �سو العمل و0ستجابة ل;ا -   .ر

ف البي¼ية ال�z تتواجد ف @ا املؤسسة -  وyط عملية صنع القرار بالظر   .ر

ة 0ســ*(اتيجية تحــدده طبيعــة املؤســسة؛      و~مكــن sــr ضــوء مــا ســبق القــ رو بــأن ال;ــدف مــن 2دا ل
̄ة تنافسية تمك�@ـا مـن  ة إhi تحقيق م7 رففي املؤسسات الرyحية �ش-ل ك�r أو جزÛي ¡سhÙ �ذه 2دا
0ســتحواذ ع�ــh أك�ــ( قــدر مــن ا�Qــصة الــسوقية، بqنمــا ¡ــسs hÙــr املؤســسات غ7ــ( الرyحيــة إiــh تلبيــة 

~ـــــا ــــصار ع�ـــــh زاحتياجـــــات املـــــستفيدين و ــــن وج;ـــــة نظـــــر�م، �ـــــذا بجانـــــب 0نتـ دة قيمـــــة املؤســـــسة مـ
  . مستو~ات Jداء السابقة

ثالثا
ً

ة �س�
اتيجية:    :رمتطلبات تطبيق �دا

ة 0ســ*(اتيجية باملؤســـسات عامــة والتعليميــة خاصـــة واPQامعيــة ع�ــh وجـــھ  ر     يتطلــب تطبيــق 2دا
 r×ة توف7( عدة متطلبات و تنظي}z املناسب ـــ الثقافة التنظيمية املساندة ال;ي-ل ال(ورالتحديد ضر

د املالية ال-افية ـــ نظم املعلومات و0تصاالت الداعمة د ال�شر~ة املؤ�لة ـــ املوا رـــ املوا  ,Palladan) )ر
  :، وفيما ي�r توضيح �ذه املتطلبات(3-4 :2018
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 Organizational Structure:ــ ال¥ي�ل التنظي�� املناسب1

~ـــة ¡ــستخدم لتحقيــق أ�ــداف املؤســـسة، حيــث يحــدد التـــصميم ُ     �عــد ُ ال;ي-ــل التنظي}ــz أداة إدا ُ
ر

مة لتنفيـذ 0سـ*(اتيجية، وطبيعـة  ~ة وJقسام والوحدات والوظائف الال زال;يك�r للمستو~ات 2دا ر
  ).392: 2008زداودي وحر هللا، (العالقات و0تصاالت بي�@ا، ومسئوليا�@ا وسلطا�@ا 

جـة املركز~ــة؛ وال�ــz :أول¥ــا ا�Qكــم ع�ـh جــودة ال;ي-ــل التنظي}ـz مــن خــالل عـدة جوانــب ُ     و~مكـن ر د
ـــة تفــــو~ض الــــسلطة، ف-لمــــا أصـــــبحت  جــ ر¡ــــش7( إiــــh مــــن يملــــك حـــــق اتخــــاذ القــــرار sــــr املؤســــسة، ود

ُ

جــة عاليــة مــن  ات �لمــا �انــت املؤسـسة تتمتــع بد ة ع�ـh اتخــاذ القــرا راملـستو~ات التنفيذيــة أكØــ( قــد ر ر
جة التخصص وتقسيم امل;ام وJ|شطة داخل :وثان±°االالمركز~ة،  جة التعقيد؛ وال�z ¡ش7( إhi د ر د ر

ُ

جــــة التعقيــــد sــــr الفــــصل الرأúــــzù بــــ7ن املــــستو~ات  دواجيــــة، وتظ;ــــر د راملؤســــسة منعــــا للتكــــرار أو 0 ز ً

ـــ7ن الوحــــدات تبعــــا لنوعيــــة العــــامل7ن  ~ــــة وفقــــا لRسلــــسل و�رميــــة الــــسلطة، والفــــصل Jفقــــي بـ 2ًدا ً
ر

جـة :وثال³°ـا، (Taboli & Rahmani, 2014: 567)م مـع تحقيـق الت¨ـسيق والت-امـل بيـ�@م وم;ـام; ر د
 rـــs ات والتعليمــات رالرســمية؛ وال�ــz ¡ــش7( إiــh مـــدى اعتمــاد املؤســسة ع�ــh القـــوان7ن واللــوائح والقــرا

ُ

ا}ع¥ا، (Mehrabi, et al., 2013: 118)توجيھ سلوك العامل7ن وتنفيذ أ|شطA@ا  نة؛:رو جة املر و د  ر
~ــة أو دمــج  ـــ بإضــافة أو حــذف أو ¡عــديل وحــدة إدا ــ روال�ـz ¡ــش7( إiــh مــدى إم-انيــة التغي7ــ( sــr ال;ي-ـلـ ـ

ُ

ــــ للتكيف مع التغ7(ات    .(Hao, et al., 2012: 38)�عض الوحدات 

ُ     و~ضاف إhi ما سبق أن يالئم ال;ي-ل اس*(اتيجية املؤسسة و~حقق أ�داف;ا، وأن يو¾½ �Jمية  ُ

أل|ــشطة Jساســية وJ|ــشطة املكملــة أو الداعمــة ل;ــا، وأن يو¾ــ½ مــسئوليات وســـلطات ال¨ــس�ية ل
ض، وأن يحقق التواز بي�@ما، مع وضع دليل مكتوب ــــ �عـدل  َّالوحدات والعامل7ن بدقة منعا للتعا َ ُ ن ر ً

ـــــ يو¾ــــ½ ذلـــك، وأن �عتمــــد مبــــدأ وحــــدة Jمـــر، وأن ت-ــــو |ــــسبة الوظــــائف القياديــــة  نمـــع التغي7ــــ(ات ـــ
  .2شرافية فيھ إhi الوظائف التنفيذية معقولةو

 Organizational Culture:ــ الثقافة التنظيمية املساندة2

ـــا       ¡ــــش7( الثقافــــة التنظيميــــة إiــــh مجموعــــة القــــيم واملعتقــــدات وأنمــــاط الــــسلوك ال�ــــz �ــــش*(ك ف @ـ
ُ

̄�ا وتحـدد �و~A@ـا، و¡ـش-ل أسـس ومعـاي7( الـسل ِأعضاء املؤسسة، وyالتاri تم7
ّ ُ لوك التنظي}ـz املقبـو ُ

  .  )24: 1999املغر¶ي، (الذي تحرص ع�h ا�Qفاظ عليھ ونقلھ من جيل إhi آخر 

ة 0سـ*(اتيجية ثقافـة تنظيميـة تRـسم بإشـراك العـامل7ن sـr تخطـيط العمـل وصــنع  ر     وتتطلـب 2دا
ـــــوف7( ا�Qــــــوافز  ا�@م ومق*(حــــــا�@م، و¡ــــــPÊيع;م ع�ــــــh 0بت-ــــــار، وتـ املاديــــــة رالقــــــرار، وال*(حيــــــب بمبــــــاد

̄ام  واملعنو~ـة ل;ــم، و¡عميــق الــوالء و0نتمــاء بــداخل;م، �ــذا فـضال عــن �@يئــة املنــاخ ا��فــز ع�ــh 0ل*ــ
ً

ــــPÊيع الرقابــــــة الذاتيــــــة  ــــة وقــــــاÛي، و¡ـ قابـ جـــــود نظــــــام  ح العمـــــل اPQمــــــاrÀ، و رالتنظي}ـــــz، وإذ�ــــــاء ر و و
إيمـان �افــة أعــضاء والـشفافية واملــساءلة والعدالـة، ومالئمــة الـنمط القيــادي للمواقـف ا��تلفــة، و

-46: 2005مخيمــر، (ًاملؤســسة بحتميــة ¡غي7ــ( �Jــداف والــسياسات والقــوان7ن وفقــا للمــستجدات 
47(.  

 hوأال تقتــــصر املؤســــسة ع�ــــ ،rÔة والعــــامل7ن بأ�ميــــة التوجــــھ 0ســــ*(اتي ر     كمــــا تتطلــــب قناعــــة 2دا
yحيــة فقــط، وأن تواكــب التطــو التكنولــو�r وتتوافــق مــع ا رتحقيــق أ�ــداف  ملتغ7ــ(ات البي¼يـــة، وأن ر

̄ة تنافـــسية، وأن ¡ـــشيع أواصـــر الثقـــة بـــ7ن أفراد�ـــا  تــدعم فكـــرة إدخـــال أ|ـــشطة جديـــدة وتحقيـــق م7ــ
ُ

̄ام باألخالق ا�Qميدة    ).48-47: 2016حسن، (وتحü@م ع�h 0ل*
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ة 0ســــ*(اتيجية تــــدعم;ا sــــr صــــياغة  ـــإلدا ر     لــــذا يمكــــن القــــو أن وجــــود ثقافــــة تنظيميــــة مــــساندة لـ ل
ية جيدة وتنفيذ�ا وتقو~م;ا بنجاح والعكس �ýيح، فالثقافـة التنظيميـة يمكـن أن تقـود اس*(اتيج

ـــد ¡عــــو التغي7ــــ(ات  قاملؤســــسة ملــــستو~ات اســــتþنائية مــــن Jداء إذا أحــــسن اســــتغالل;ا وتوج @;ــــا، وقـ
ُ

  .0س*(اتيجية بل و�@دد نمو وyقاء املؤسسة إذا تم تجا�ل;ا

د ال�شرzة املؤ�لة3    Human Resources:رــ املوا

ـــr وضـــــع أ�ـــــداف;ا  ــ املـــــشارك7ن sــ ــــ ــ ة وعـــــامل7ن  ـــ إدا ـــ د sـــــr جميـــــع أفـــــراد املؤســـــسة ــ ـــذه املـــــوا ـــل �ــ ر     تتمثــ ر
ولضمان نجاح �ذه العمليات ، )18: 2002بلوط، (0س*(اتيجية وyناء خطط;ا وتنفيذ�ا ومراقبA@ا 

ـــوء أ�ـــــداف;ا وخطط;ـــــا، ضـــــع يجـــــب تحليـــــل احتياجـــــات املؤســـــسة مـــــن الوظـــــائف ا��تلفـــــة sـــــr ضــ و و
 hواملسئوليات امللقاة ع� ، ىتوصيف ل-ل وظيفة يو¾½ موقع;ا rs ال;ي-ل وعالقA@ا بالوظائف Jخر
ف  ��ـــ(ات واملعــــاQة إحـــداث تـــواز بي�@مـــا، واملـــؤ�الت وا ا مـــع ضــــر رعاتق;ـــا والـــسلطات املمنوحـــة ل;ـــ نر و

�صية ال�z تتطل©@اÊات والصفات ال ،  (روامل;ا   ). 218: 2008رمنصو

ــ ـــا      وyجانـــــــب تحليـــــ ل 0حتياجـــــــات ا�Qاليـــــــة للمؤســـــــسة مـــــــن الوظـــــــائف، يجـــــــب تحديـــــــد احتياجا�@ــــ
مـة لتلبيA@ـا منعـا �Qـدوث شـواغر أو  �طـط الالQضـع ا د ال�ـشر~ة كمـا ونوعـا، و ًاملـستقبلية مـن املـوا ز ور ً ً

اســـة �ي-ــل العمالـــة ا�Qـــاri مـــن حيـــث العمـــر ،)149: 2003دºـــسلر، (فــوائض  ر و?عتمـــد ذلـــك ع�ـــh د
ان العمالة، وأ�داف املؤسسة وخطط;ا املستقبليةواPQ¨س والتأ�يل، ومعدل   .ر دو

     و�عد عملي�z التحليل والتخطـيط تـأ¡ي عمليـة 0سـتقطاب وال�ـz ¡عÕـz البحـث عـن Jفـراد الـذين 
 Áات العالية م�@م للعمل باملؤسسة �ـش� ط شغل الوظيفة، وجذب أ�ýاب القد رتتوافر ف @م شر و

، وتنقــسم مــصادر 0ســتقطاب إiــh داخ�ــr )85: 2002وش، الــسالم وحرحــ(قالطــر واملزايــا املمكنــة 
و?ــشمل ال*(قيــات والنــدب والنقــل، و~ؤخــذ عليــھ أنــھ يRــس�ب sــr إحــداث فــراغ sــr إحــدى الوظــائف، 
�r و?ــشمل طلبــات العمــل املقدمــة للمؤســسة، و2عــالن، وم-اتــب التوظيــف، وم-اتــب القـــو  ىوخــا ر

، وال شك أن 0ستقطاب اPQيد يـؤدي إiـh )128: 2001عبد البا¼S، (العاملة، واPQامعات واملعا�د 
ة الختيار Jفضل  ات واسعة أمام 2دا �ياQتصبح ا riالتاyر~ادة عدد املتقدم7ن لشغل الوظيفة، و ر ز

  . وJكفأ من بي�@م

     تأ¡ي �عد ذلك عمليـة املفاضـلة بـ7ن املتقـدم7ن واختيـار Jجـدر بالوظيفـة وفـق املعـاي7( املوضـوعة 
r ذلـــك إجـــراءات ¡عيqنـــھ وتبـــص7(ه بأ�ـــداف املؤســـسة وتنظيم;ـــا والقـــوان7ن واللـــوائح ال�ـــz ًمـــسبقا، ي�ـــ

~بـھ ع�ـh أداء م;ـام عملـھ بكفـاءة، ثـم تنميتـھ م;نيـا طـوال  اجبـا�@م، وتد ًتحكم;ا وحقـو العـامل7ن و ر و ق
مة  ات والقيم الال ف وامل;ا زف*(ة عملھ إلكسابھ املعا ر ييم  مع 0ستمرار rs تق،)437: 2005عقيSw، (ر

ة منتظمـــة للوقـــوف ع�ـــh نقـــاط القـــوة والـــضعف فيـــھ، وyالتـــاri تـــدعيم Jوiـــh ومعاPQـــة  رأدائـــھ بـــصو
~ادة فاعلية املؤسسة، فضال عن أثر التقييم rs ا�Qوافز وال*(قيات  rs الثانية لإلس;ام

ً
 .ز

مـــــــة للقيــــــام �عمليـــــــات 2دا ات الال ات وامل;ــــــا د للقــــــد ــــوا ــــة امـــــــتالك �ــــــذه املـــ جــ ز     وال شــــــك أن د ر ر ر رة ر
ـــ التنفيذ ـــ الرقابة(0س*(اتيجية  ة ) التخطيط  رتؤثر �ش-ل كب7( ع�h مدى النجاح 0س*(اتيrs rÔ إدا

 rــs ات عاليــة �لمــا ســا�م ذلــك ات وم;ــا د �ــشر~ة �افيــة ذات قــد راملؤســسة، ف-لمــا أمكــن تــوف7( مــوا ر ر
ٍتحقيق �Jداف املرجوة بمستو عال من اPQودة والكفاءة   .ى
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د امل4  Financial Resources:الية ال�افيةرــ املوا

ة  ة 0ســ*(اتيجية؛ حيــث تمك�@ــا مــن حيــا د املاليــة العامــل JكØــ( أ�ميــة sــr نجــاح 2دا ز     ¡عــد املــوا ر ِر
ّ َُ ُ

مـة لوضـع 0سـ*(اتيجية وتنفيـذ�ا ومراقبA@ـا، كمـا تـدعم J|ـشطة 2بداعيــة،  د و2م-انـات الال زاملـوا ر
?ع املبتكــرة و0ســ ، (Hieu & Nwachukwu, 2020: 19-20)*(اتيجيات ا�Qديثــة روتجرyــة املــشا

فضال عن منح املدير~ن حر~ة 0ختيار من ب7ن البدائل املتاحة 
ً

(Izadi, et al., 2015: 333) .  

ـــق       ـــــ7ن ت-لفــــــــة تحقيـــــ ـــــــة تــــــــواز بدقــــــــة بـــ ة ماليــــــــة حكيمـ ـــــ*(اتيجية وجــــــــود إدا ة 0ســـ نوتتطلــــــــب 2دا ر ر
د امل اليــــة املتاحــــة واملمكنــــة، وتــــرyط حــــوافز العــــامل7ن بتحقيــــق �ــــذه ر0ســـ*(اتيجية املوضــــوعة واملــــوا

ة صياغة  ور0س*(اتيجية؛ لز~ادة معدالت النجاح rs تنفيذ�ا وتقليل |سب 2خفاق، و�ذا �عzÕ ضر
اسات )87: 2017أحمد، (اس*(اتيجية املؤسسة rs ضوء إم-انا�@ا املالية  ت إحدى الد ر، حيث أشا ر

د املاليـــــة ٪ مــــن املؤســــسات ال تـــــ60إiــــh أن  رواز بــــ7ن ت-لفــــة تحقيــــق 0ســـــ*(اتيجية املوضــــوعة واملــــوا ن
٪ م�@ــا ال تــرyط حــوافز العــامل7ن بتحقيــق �ــذه 0ســ*(اتيجية، Jمــر الــذي 75املتاحــة واملمكنــة، وأن 

، (Barasa, 2019: 29)أدى إiـh فـشل �ـذه 0سـ*(اتيجيات sـr تحقيـق أ�ـداف;ا �ـش-ل ك�ـr أو جزÛـي 
�طــة ولعــل �ــذا �ــو الــس�ب الــرئQا rــs ة تحديــد ت-لفــة أي |ــشاط واملــصدر املمــو لــھ اء ضــر لqس و ور ر

  .  للمؤسسةAction Planالتنفيذية 

ع sـــــr صـــــياغة أيـــــة اســـــ*(اتيجية؛ حيـــــث  ــــل الـــــشر و     لـــــذا ي¨ب�ـــــr تحليـــــل الوضـــــع املـــــاri للمؤســـــسة قبـ
حـة، مــع مراعـاة ا ات املطر �يــاQـشطة وا|J و¡ـستخدم نتــائج التحليـل كمعيــار للمفاضـلة بــ7ن ر

ُ
ل*(ك7ــ¯ 
د وJقــــل sــــr الت-لفــــة  ـــتغالال للمــــوا ات Jع�ــــh قيمــــة للمؤســــسة وJكØــــ( اسـ �يــــاQــــشطة أو ا|J hرع�ــــ ر

ً

  .(Kono & Barnes, 2010: 1)وا��اطر املالية ا��تملة 

د املاليــة املتاحــة لأل|ـشطة ا��تلفــة بأســلوب محكـم ودقيــق مــع مراعــاة       كمـا �عــد تخــصيص املـوا
َ ْ ُ ر ُ

ة 0سـ*(اتيجية؛ حيـث يـؤدي Jولو~ات من العو رامـل الرئqـسة ال�ـz تـؤثر �ـش-ل كب7ـ( ع�ـh نجـاح 2دا
?ــــع إiــــh وجــــود قــــصو sــــr عمليا�@ــــا ا��تلفــــة  رســــوء التو ـــــ الرقابــــة(ز ــ التنفيــــذ ــ ـــ ــ فــــضال عــــن ) التخطــــيط 

ً

?ــع sــr املقــام Jو إiــh  (Mwamba, et al., 2019: 764)انخفـاض كفاء�@ــا ل، و~رجــع ســوء التو ز
̄ات الس   . (Henry,  2013: 6)ًلوكية لقادة املؤسسات أو قلة خ�(�@م أو 0ثن7ن معاالتح7

ـــا  ـــل بديلـــــة غ7ـــــ( تقليديـــــة تجنبــ ة تـــــوف7( مـــــصادر تمو~ــ ة 0ســـــ*(اتيجية أيـــــضا ضـــــر ً     وتتطلـــــب 2دا ر ور ً

لألضـــرار ال�ــــz تــــنجم عــــن 0عتمـــاد ع�ــــh مــــصدر واحــــد، مــــع تـــصميم أنظمــــة محكمــــة للرقابــــة املاليــــة 
د املالية وا�Qد من ال;در وا��اس�ية، بما    .)65: 1997جالل، (ريضمن 0ستخدام Jمثل للموا

 Information & Communication Systems:ـ نظم املعلومات و�تصاالت الداعمة5

ي     تحتــو �ــذه الــنظم ع�ــh بيانــات ومعلومــات عــن ÇJــ�اص وJمــاكن وJشــياء داخــل املؤســسة، 
صد �ل ما يتعلق بالبqئة جية سواء �انت خاصة أو عامة ربجانب  �اQر ا) ،�Âو�ذا )42: 2005الزغ ،

 .�عzÕ أ¿@ا تتضمن بيانات ومعلومات تصف الواقع و¡�Pل املا�zù وتت¨بأ باملستقبل

 rسم بما ي�Rأن ت rمن �ذه النظم ي¨ب� hولتحقيق 0ستفادة املث�  
ُ

zد، (     :)395: 2015زأبو 

سم -  سمية موثو l@ار¡ستمد البيانات واملعلومات من مصادر  قية وغ7(   .ر

ِتوفر البيانات واملعلومات ال«�يحة والدقيقة - 
ّ َ ُ

. 

ِتوفر البيانات واملعلومات rs الوقت املناسب بما يRيح 0ستفادة م�@ا - 
ّ َ ُ

. 
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جية -  �اQئة الداخلية واqرتوفر البيانات واملعلومات عن �افة عناصر الب ِ
ّ َ ُ

. 

ِتوفر البيانات واملعلومات للمستفيدين �س; - 
ّ َ ُ

 .ولة و?سر

ات -  رتحلل البيانات واملعلومات بالش-ل الذي يفيد rs اتخاذ القرا
ُ

. 

ة مستمرة وفق املستجدات واملتغ7(ات ا��يطة -  رتحدث البيانات واملعلومات بصو ِ
ّ َ ُ

. 

تي¨ية -  ~ة واملالية الر و¡ستخدم التقنيات ا�Qديثة مليكنة Jعمال 2دا  . ر

مـة وyـرامج أمـان �Qمايـة البيانـات واملعلومـات 2لك*(ونيـة      و~ضاف إhi ما سبق أن تتـوافر l@ـا أنظ
قيـة القديمـة إلك*(ونيـا لالسـتفادة م�@ـا،  ًمن القرصنة والسرقة، وأن توثق البيانات واملعلومـات الو ر ِ

ّ َ ُ

وأن توفر معلومات تفو عوائد�ا ت-لفة ا�Qصو عل @ـا، وأن تحـدد املؤسـسة احتياجا�@ـا مـن �ـذه 
ُ لُ ق ِ

ّ َ

ِ، وأن توطد عالقA@ا مع )تخطيط نظم املعلومات 0س*(اتيجية(ددة النظم وفق خطة مح
ّ

مؤسسات 
ـــة والRــــــشر?عية والتكنولوجيــــــة؛  ــــسياسية و0قتــــــصادية و0جتماعيــــــة والثقافيـــ ـــــة الــ وقطاعــــــات الدولـ

جية �اQاملعلومات املتعلقة بالعوامل ا hصو ع��Qس7( عملية اqرلت    .ل

ة 0ســ*(اتيجية      كمـا تحتــاج أيــة مؤســسة خــالل عمليــات 2د ـــ التنفيــذ ـــــ الرقابــة(را ــ إiــh ) التخطــيط 
جــة عاليـة مــن الدقـة والـسرعة؛ لــرyط املؤسـسة باPQ;ــات  رشـبكة اتـصاالت إلك*(ونيــة حديثـة ع�ـh د
جيــة ذات الــصلة، ودعــم تـــدفق املعلومــات داخــل املؤســسة مـــن خــالل تبادل;ــا بــ7ن املـــستو~ات  �اQرا

~ة ا��تلفة  ن، القحطا6(روالوحدات 2دا   ).47: 2018وي وآخر

     يت�½ مما سبق أن نظم املعلومات اPQيدة توفر املعرفـة �نيـة ب-ـل مـا يتعلـق بالبqئـة الداخليـة 
ف البي¼يــة ا��يطــة l@ــا، كمــا تحقــق شــبكة 0تــصاالت اPQيــدة التواصــل الفعــال  وللمؤســسة والظــر

�r مــــن ناح �ــــاQــــ7ن العــــالم اyي�@ــــا وyوال شــــك أن ذلــــك ربـــ7ن أجــــزاء املؤســــسة مــــن ناحيــــة و ، ىيــــة أخــــر
ات ومواج;ة املشكالت   .رينعكس باإليجاب ع�h جودة القرا

اسة امليدانية   :رالد

أوال
ً

اسة امليدانية:    :رأ�داف الد

اســــة امليدانيــــة ة 0ســــ*(اتيجية ب-ليــــات  ر     �ـــدفت الد جــــة تــــوافر متطلبــــات تطبيــــق 2دا رتحديــــد د ر
 rــs تتمثــل zــر، وال�ــ� J ــــ الثقافــة التنظيميــة املــساندة ـــــ ال;ي-ــل(زال*(بيــة جامعــة  التنظي}ــz املناســب ـ

د املالية ال-افية ـــ نظم املعلومات و0تصاالت الداعمة د ال�شر~ة املؤ�لة ـــ املوا راملوا    ).ر

اسة امليدانية: ًثانيا   :رأداة الد

اسـة امليدانيـة sـr 0سـRبانة، وفيمـا ي�ـr وصـف مل راحـل إعـداد�ا ر     تمثلت أداة جمع البيانات rs الد
 :ونتائج حساب الصدق والثبات و0¡ساق الداخ�r ل;ا

ة �ولية ألداة البحث -1  :رإعداد الصو

�طوات التاليةQولية ألداة البحث باJ ة   :ر  مرت عملية إعداد الصو
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اسـات الـسابقة وJدبيـات ذات الـصلة بموضـوع البحـث، وذلـك l@ـدف تحديـد  -  ر0طـالع ع�ـh الد
ا�@ارمحاو 0سRبانة وص  .رياغة عبا

�@ا Jوليـــة، ثـــم عرضـــت ع�ـــh املـــشرف7ن  -  ا�@ـــا sـــr صـــو َتـــم تحديـــد محـــاو 0ســـRبانة وصـــيغت عبا
ِ

ُ ر ر ر
ثـــم أعيـــدت صـــياغA@ا sـــr ضـــوء �ـــذه التوج @ـــات مـــن أجـــل إعـــداد�ا , لالســـتفادة مـــن توج @ـــا�@م

ُ

 . للعرض ع�h ا��كم7ن
 Face Validity :يالصدق الظا�ر ألداة البحث -2

ي الظــــا�ر لالســــRبانة مــــن خـــالل عرضــــ;ا ع�ــــh مجموعــــة مــــن ا��كمــــ7ن ذو      تـــم حــــساب الــــصدق ي
ات 0سـRبانة مـن حيـث  ��(ة rs مجال البحث، فأبدوا مالحظـا�@م حـو محـاو وعبـاQر0ختصاص وا ر ل
لمدى مالئمA@ا ملوضوع البحث، وصدق;ا rs الكشف عن املعلومات املرجو الوصو إل @ا، وكذلك من 

ة للمحو رحيث انتماء �ل عبا جت تحتھ، ومدى وضوح;ا وسالمة صياغA@ا، مـع اق*ـ(اح مـا ر ر الذي أد
ُ

أوه مناسبا من حيث ا�Qذف أو التعديل أو 2ضافة، فضال عن النظر sـr تـدرج 0سـRبانة وطر~قـة 
ً ً ر

  .عرض;ا

 Reliability :ثبات أداة البحث -3

نبــاخ  مــة معامــل ألفـــا ، وقــد بلغــت قي)Cronbach's alpha(و     تــم حــساب الثبــات بطر~قــة ألفــا كر
نبــــاخ لثبــــات أداة البحـــــث  ، و×ــــr قيمـــــة مرتفعــــة ¡ــــش7( إiـــــh ثبــــات نتـــــائج البحــــث وإم-انيـــــة )0,97(وكر

ُ

  .¡عميم;ا والبناء عل @ا

 Internal Consistency :�¡ساق الداخSw ألداة البحث -4

ات Jداة تمثيال جيدا للمراد قياسھ ً     و~قصد بھ مدى تمثيل عبا ً
ر ُ(Creswell, 2012: 618)  وتم ،

ة وا��ــو الـــذي  جــة �ــل عبــا تبــاط بـــ7ن د رالتأكــد مــن �ــذا 0¡ــساق مـــن خــالل حــساب معــامالت 0 ر ر ر
تبـــاط ب7(ســـو ت¨ت}ـــz لـــھ  نباســـتخدام معامـــل ا �½ ،(Person Correlation)ر ات واتـــ ر أن جميـــع عبـــا

تبــاط دال إحـصائيا عنـد مـستو داللــة  ى0سـRبانة تـرتبط بـا��و الــذي ت¨ت}ـz لـھ بمعامـل ا ً ر ، )0,01(ر
  .و�و ما يؤكد 0¡ساق الداخ�r ألداة البحث

ثالثا
ً

اسة امليدانية وعينÆ°ا:    :رمجتمع الد

اســــة امليدانيــــة  ة 0ســــ*(اتيجية ب-ليــــات ر     �ــــدفت الد جــــة تــــوافر متطلبــــات تطبيــــق 2دا رتحديــــد د ر
 ، �ــــا 2دار ?ــــسية وج;ا ـــة نظــــر أعــــضاء �يئA@ـــــا التد �ــــر مـــــن وج;ـ J ـــة جامعــــة يال*(بيـ ز ر  إiـــــh وyــــالرجوعز

 rÙـامPQـر للعـام ا� J امعةPQ أعـضاء 2020 ـــ 2019زال¨شرة 2حصائية 2جمالية riم تبـ7ن أن إجمـا
?س بتلك ال-ليات  يعضوا، وأعضاء اPQ;از 2دار ) 221(ر�يئة التد            .ًعضوا) 168(ً

ث تـــم      وقـــد تـــم حـــساب العينـــة املمثلـــة �Pتمـــع البحـــث باســـتخدام أســـلوب العينـــة الطبقيـــة؛ حيـــ
?س، والثانيــــة تــــضم أعــــضاء : تقــــسيم مجتمــــع البحــــث إiــــh طبقتــــ7ن ـــh تــــضم أعــــضاء �يئــــة التــــد رJوiـ

، وتــــم حــــساب ا�Qـــد Jد|ــــى للعينــــة املمثلــــة �Pتمـــع البحــــث sــــr �ـــل طبقــــة ع�ــــh حــــده  ياPQ;ـــاز 2دار
، حيـث تبـ7ن أن ا�Qـد Jد|ـى Krejcie &(Lodio, et al., 2006: 146) Morgan باسـتخدام معادلـة 

غ لل ?س قــد بلــ ًعــضوا، وا�Qــد Jد|ــى للعينــة املمثلــة ألعـــضاء ) 141(رعينــة املمثلــة ألعــضاء �يئــة التــد

  .ًعضوا) 117(ياPQ;از 2دار قد بلغ 
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?ــــع  ـــام الباحــــث بتو ?س، و) 155(ز     وقــــد قـ ـــh أعــــضاء �يئــــة التــــد اســــRبانة ع�ـــــh ) 145(راســــRبانة ع�ـ
اسـRبانة ألعـضاء �يئـة ) 147( عادت م�@ا م،2021يأعضاء اPQ;از 2دار خالل ش;ر إبر~ل من عام 

?س وتم اسRبعاد  اسRبانة ألعضاء اPQ;از ) 139(اسRبانات م�@ا لعدم اكتمال;ا، كما عادت ) 4(رالتد
اســـRبانات م�@ـــا لعـــدم اكتمال;ـــا، وyـــذلك أصـــبح عـــدد 0ســـRبانات املكتملـــة ) 3(ي2دار وتـــم اســـRبعاد 

?س، و) 143( ، وyنــاء ع�ــh ذلــك )136(راســRبانة ألعــضاء �يئــة التــد ً اســRبانة ألعــضاء اPQ;ــاز 2دار ي
زيمكن القو أن �ذا العدد يتجاو ا�Qد Jد|ى للعينة املمثلة للمجتمع rs �لتا الفئت7ن   .ل

ًا}عا اسة امليدانية وتحليل¥ا: ر   :رعرض نتائج الد

  :رــ النتائج �جمالية للمحاو1

قم  رجدو    )1(ل

�ر ملتطلبات تطبيق 2النتائج 2جمالية J ة 0س*(اتيجية ب-ليات ال*(بية جامعة زدا   ر

  راÉ)و
املتوسط 

و ناملو   ز
�نحراف 

  ياملعيار
معامل 

  �ختالف
جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

ال¥ي�ل التنظي�� ل�ليات ال�
بية جامعة 
�ر   ز�

  2  متوسطة  11,70%  0,21  1,79

الثقافة التنظيمية ب�ليات ال�
بية جامعة 
�ر   ز�

  1  متوسطة  9,97%  0,18  1,84

د ال�شرzة ب�ليات ال�
بية جامعة  راملوا
�ر   ز�

  3  متوسطة  12,44%  0,22  1,76

د املالية ب�ليات ال�
بية جامعة  راملوا
�ر   ز�

  4  متوسطة  14,40%  0,25  1,74

نظم املعلومات و�تصاالت ب�ليات 
�ر   زال�
بية جامعة �

  5  متوسطة  12,04%  0,21  1,71

 Sqة متطلبات تطبيق �إجما ردا
�ر   ز�س�
اتيجية ب�ليات ال�
بية جامعة �

ـــ  متوسطة  5,87%  0,10  1,77 ــ   ـ

rدو السابق ما ي�PQل  يت�½ من ا: 

�ــــر متطلبــــات  -  J ة 0ســــ*(اتيجية ب-ليــــات ال*(بيـــــة جامعــــة زتطبيــــق 2دا جــــة ر ) متوســـــطة(رمتــــوفرة بد
و  نبمتوســط مــو ســ*(اتيs rÔــr الـــسنوات ، وقــد يرجــع ذلــك إiـــh سياســة اPQامعــة وتوج;;ــا 0)1,77(ز

 zÕئة التنظيمية املالئمة لتبqة �@يئة الب ـــ ضر Jِخ7(ة، والذي فرض ع�h �ليا�@ا ـــ وم�@ا �ليات ال*(بية 
ّ

ور
rÔ0س*(اتي YZالن.  

ب rs اسـتجابات العينـة ��ـو الثقافـة التنظيميـة ب-ليـات  -  ر¡ش7( قيم معامل 0ختالف إhi وجود تقا ر
ُ

�ــــر J 9,97(؛ حيــــث بلغــــت قيمــــة معامــــل 0خــــتالف زال*(بيــــة جامعــــة(% rــــs ̄ايــــد 0خــــتالف ، بqنمــــا ي*
�ــــر؛ راســـتجابات العينـــة ��ـــو  J د املاليــــة ب-ليـــات ال*(بيـــة جامعـــة زاملـــوا حيـــث بلغـــت قيمـــة معامــــل ر

ن، وقد يرجع ذلك إhi أن الثقافة التنظيمية بم-ونا�@ا ت-اد ت-و وا¾�ة ملعظم %)14,40(0ختالف 
د املالية ال�z �شوl@ا الغموض rs كث7( من JحيانJعضاء، بخالف    . راملوا
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  :رــ النتائج التفصيلية للمحاو2

�ر  :زأ ــ ال¥ي�ل التنظي�� ل�ليات ال�
بية جامعة �

قــم  ر     يو¾ــ½ جــدو  ات محــو) 2(ل رالتــاri اســتجابات عينــة البحــث لعبــا ال;ي-ــل التنظي}ــz ل-ليــات  ر
�ر J زال*(بية جامعة.  

قم  رجدو    )2(ل

ات محو راستجابات عينة البحث لعبا �ر ر J ل-ليات ال*(بية جامعة z{زال;ي-ل التنظي  

ة م  �ستجابات   رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

ِيو©¦ ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية   1  155  36  88  ك
ّ َ ُ

  %55,56  %12,90  %31,54  %  .مسئوليات الوحدات وسلطاÒ°ا بدقة
  5متوسطة  0,90  1,76

نة  2  135  83  61  ك ويÔسم ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية باملر ِ
َّ َ.  

%  21,86%  29,75%  48,39%  
  9متوسطة  0,80  1,73

ة ال�لية بقدر Öاف من ا()رzة   3  194  40  45  ك ٍتتمتع إدا ر
ات �س�
اتيجية   %69,53  %14,34  %16,13  %  .رSt اتخاذ القرا

  16  عيفةض  0,76  1,47

يتم تصميم ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية وفق   4  130  91  58  ك
  %46,59  %32,62  %20,79  %  .متطلبات تنفيذ خطÆ°ا

  7متوسطة  0,78  1,74

ُيراSÚ ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية الت�امل   5  161  43  75  ك
  %57,71  %15,41  %26,88  %  .ب1ن جميع وحداتھ

  11متوسطة  0,87  1,69

ح الÔشرÛعات دو   6  149  81  49  ك ة ال�لية بر نتل�Ýم إدا و ر
َ

  %53,41  %29,03  %17,56  %  .التقيد ا()رSt بنص¥ا
  14  ضعيفة  0,76  1,64

تÔناسب مسئوليات الوحدات بال�لية مع   7  57  55  167  ك
  %20,43  %19,71  %59,86  %  .السلطات املمنوحة ل¥ا

  1  كب1
ة  0,81  2,39

ات   8  132  73  74  ك ريخصص لأل6شطة �ساسية إدا َّ َ ُ

ئ>سة St ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية   %47,31  %26,16  %26,52  %  .رعليا 
  4متوسطة  0,84  1,79

تختص Öل وحدة بال¥ي�ل التنظي��   9  133  62  84  ك
َ

  %47,67  %22,22  %30,11  %  .بم¥ام وظيفة واحدة
  3متوسطة  0,87  1,82

ة ال�لية جزءا من سلطاÒ°ا   10  141  67  71  ك ًتفوض إدا ر ِ
ّ َ ُ

  %50,54  %24,01  %25,45  %  .للمستوzات �د6ى
  6متوسطة  0,84  1,75

ًيتم تقسيم امل¥ام ب1ن �فراد بدقة منعا   11  142  68  69  ك

دواجية   %50,90  %24,37  %24,73  %  .زلال
  8متوسطة  0,83  1,74

ة يÔناسب ن  12  68  40  171  ك رطاق �شراف بال�لية مع قد
  %24,37  %14,34  %61,29  %  .املشرف

  2  كب1
ة  0,85  2,37

ِي>سر ال¥ي�ل التنظي�� عملية �تصال   13  151  69  59  ك
ّ َُ

  %54,12  %24,73  %21,15  %  .داخل ال�لية
  13متوسطة  0,80  1,67

ºَعتمد ال¥ي�ل التنظي�� لل�لية مبدأ   14  138  78  63  ك
  %49,46  %27,96  %22,58  %  .ة �مروحد

  10متوسطة  0,81  1,73

تÔناسب مسئوليات �فراد بال�لية مع   15  162  45  72  ك
  %58,06  %16,13  %25,81  %  .السلطات املمنوحة ل¥م

  12متوسطة  0,86  1,68

ُيراpÚ البعد �قتصادي عند إ6شاء أية   16  188  18  73  ك ُ

zة بال�لية   %67,38  %6,45  %26,16  %  .روحدة إدا
  15  ضعيفة  0,88  1,59

�ر زإجماSq محو ال¥ي�ل التنظي�� ل�ليات ال�
بية جامعة �   متوسطة  0,21  1,79  ر
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ات ا��و تقع sـr فئـة  ل     يت�½ من اPQدو السابق رأن عبا مـن حيـث ) كب7ـ(ة ـــ متوسـطة ـــ ضـعيفة(ر
جـــة التـــوافر، حيـــث تراوحـــت ا ونـــة بـــ7ن رد ليـــا )1,47 ـــــ 2,39(زملتوســـطات املو ات تنا ً، وy*(تqـــب العبـــا ز ر

جة التوافر تب7ن �¡ي و لد ربحسب املتوسط املو ن  : ز

قم  ة  ر     احتلت العبا تÔناسـب مـسئوليات الوحـدات بال�ليـة مـع الـسلطات  "وال�z تـنص ع�ـh) 7(ر
جــة التــوافر"املمنوحــة ل¥ــا نو ، بمتوســط مــور املرتبــة Jوiــh مــن حيــث د ي، وانحــراف معيــار )2,39(ز

اك قيادات تلك ال-ليات أ�مية أن تRناسب مسئوليات الوحدات مع وقد يرج، )0,81( رع ذلك إhi إد
ســـلطا�@ا؛ ح�ـــÁ تـــتمكن مـــن إنجـــاز م;ام;ـــا بـــأع�h كفـــاءة ممكنـــة، فز~ـــادة املـــسئوليات عـــن الـــسلطات 

~ا ~ادة السلطات عن املسئوليات قد تحدث فسادا إدا �ا، و رًتحو دو إنجا ًز ُُ زَ ن   . ل

ة  ة املشرف"وال�z تنص ع�h ) 12(ر     بqنما احتلت العبا " ريÔناسب نطاق �شراف بال�لية مع قد
و  جــة التــوافر، بمتوســط مــو ناملرتبــة الثانيــة مــن حيــث د ز وقــد ، )0,85(ي، وانحــراف معيــار )2,37(ر

اك قيادات تلك ال-ليات أ�مية أن ة املشرف؛ ألن ريرجع ذلك إhi إد ر يRناسب نطاق 2شراف مع قد
وس7ن عن ؤ~ادة عدد املر ة الرئqس سوف تؤدي حتما إhi قصو rs متا�عA@مز ر وقت وقد ً    . ر

ة  ُيراÚــp البعــد �قتــصادي عنــد إ6ــشاء أيــة وحــدة "وال�ــz تــنص ع�ــh ) 16(ر     sــr حــ7ن جــاءت العبــا ُ

zة بال�لية و"رإدا جـة التـوافر، بمتوسـط مـو ن rs املرتبة قبل Jخ7(ة من حيث د ز ، وانحـراف )1,59 (ر
ة اPQامعة، �ذا بجانب ع ذلك إhiوقد يرج، )0,88(يمعيار  ر أن معظم الوحدات ت¨شأ بقرار من إدا

  .ملعظم وحدات ال-لية) خاصة 0جتماrÀ(صعوyة حساب الت-لفة والعائد 

قم       ة  ربqنما جاءت العبا ة ال�لية بقدر Öاف من ا()رzة St اتخاذ "وال�z تنص ع�h ) 3(ر ٍتتمتع إدا ر
ات �ســـــ�
اتيجية و املرتبـــــ  sـــــr"رالقـــــرا جـــــة التـــــوافر بمتوســـــط مـــــو ـــن حيـــــث د ـــ(ة مــ نة Jخ7ــ ز ، )1,47(ر

�ر، )0,76(يوانحراف معيار  J اتخاذ القرار بجامعة rs املركز~ة الشديدة hiزوقد يرجع ذلك إ.   

�ر  :زب ــ الثقافة التنظيمية ب�ليات ال�
بية جامعة �

قم  ر     يو¾½ جدو  ات محـو) 3(ل رالتاri استجابات عينـة البحـث لعبـا لثقافـة التنظيميـة ب-ليـات ا ر
�ر J زال*(بية جامعة.  

قم  رجدو    )3(ل

ات محو ر استجابات عينة البحث لعبا �ر ر J زالثقافة التنظيمية ب-ليات ال*(بية جامعة  

  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

  114  72  93  ك
1  

ر¡شرك إدا ِ
ْ ُ

 St ا �اء ة ال�لية أعض
  %40,86  %25,81  %33,33  %  .تخطيط العمل

  4  متوسطة  0,86  1,92

  140  35  104  ك
2  

ات �عضاء  اد ة ال�لية بمب رترحب إدا ر ِ
ّ َ ُ

ءة   %50,18  %12,54  %37,28  %  .ومق�
حاÒ°م البنا
  5  متوسطة  0,93  1,87

ة ال�لية بالشفافية Ö Stاف  3 دا رتÔسم إ
َ

ة 
ساÒ°ا   .رمما

  10  متوسطة  0,86  1,75  145  58  76  ك
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  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

%  27,24%  20,79%  51,97%  

  158  49  72  ك
4  

 pwة ال�لية �عضاء ع ر¡�äع إدا
ُ

  %56,63  %17,56  %25,81  %  .�بت�ار
  15  متوسطة  0,86  1,69

  163  58  58  ك
5  

ة ال�لية املستفيدين  ر¡شرك إدا ِ
ْ ُ

ات  جي1ن St صنع القرا را(æا ر
  %58,42  %20,79  %20,79  %  .�س�
اتيجية

  20  ضعيفة  0,81  1,62

  143  70  66  ك
6  

ة ال�لية �عضاء  رتدعم إدا َ َ

املتمÝ1ين با()وافز املادية 
  %51,25  %25,09  %23,66  %  .واملعنوzة

  13  متوسطة  0,82  1,72

  139  47  93  ك
7  

ُيؤمن أعضاء ال�لية بأ�مية 
ة �س�
اتيجية   %49,82  %16,85  %33,33  %  .ر�دا

  6  متوسطة  0,90  1,84

  130  78  71  ك
8  

ريواكب أعضاء ال�لية التطو  ُ

Sè46,59  %27,96  %25,45  %  .العل�� والتكنولو%  
  9  متوسطة  0,82  1,79

  64  49  166  ك
9  

َيÔسم أعضاء ال�لية باالل�Ýام 
  %22,94  %17,56  %59,50  %  .التنظي��

  1  كب1
ة  0,83  2,37

  66  48  165  ك
10  

َيل�Ýم أعضاء ال�لية بالقيم 
  %23,66  %17,20  %59,14  %  .ا()ميدة St سلوكياÒ°م

  2  كب1
ة  0,84  2,35

  145  65  69  ك
11  

ºَسps أعضاء ال�لية نحو تحقيق 
  %51,97  %23,30  %24,73  %  .مÝ1ة تنافسية

  12  متوسطة  0,83  1,73

  148  72  59  ك
  .ء ل¥اَيÔسم أعضاء ال�لية بالوال  12

%  21,15%  25,81%  53,05%  
  16  متوسطة  0,80  1,68

  164  53  62  ك
13  

 pqعات تحو ال�لية إÛشرÔل¡عز ال ُّ ز
ُ

ة �س�
اتيجية   %58,78  %19,00  %22,22  %  .ر�دا
  19  ضعيفة  0,82  1,63

  123  81  75  ك
14  

تركز ال�لية عpw تلبية احتياجات 
ُ

  %44,09  %29,03  %26,88  %  .املستفيدين
  7  متوسطة  0,83  1,83

  153  64  62  ك
15  

َيÔسم النمط القيادي السائد 
بال�لية بمالءمتھ للمواقف 

  %54,84  %22,94  %22,22  %  .اæÉتلفة
  18  متوسطة  0,82  1,67

  148  55  76  ك
16  

قابة وقاëي  ريوجد بال�لية نظام  ُ

  %53,05  %19,71  %27,24  %  .ملنع وقوع �خطاء
  11  متوسطة  0,86  1,74

  148  75  56  ك
17  

�و السمة  SÚعد العمل ا(�ماºُ
  %53,05  %26,88  %20,07  %  .الغالبة بال�لية

  17  متوسطة  0,79  1,67

تتوافق ال�لية }سرعة مع   18
  .املتغ1
ات البيíية

  14  متوسطة  0,86  1,71  154  51  74  ك
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  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

%  26,52%  18,28%  55,20%  

  65  55  159  ك
19  

¡
َ

شيع أواصر الثقة ب1ن أعضاء 
  %23,30  %19,71  %56,99  %  .ال�لية

  3  كب1
ة  0,83  2,34

  130  75  74  ك
20  

ُيوجد بال�لية نظام وا©¦ 
  %46,59  %26,88  %26,52  %  .لتحقيق العدالة

  8  متوسطة  0,83  1,80

� زإجماSq محو الثقافة التنظيمية ب�ليات ال�
بية جامعة �   متوسطة  0,18  1,84  رر

ات ا��و تقع sـr فئـة  ل     يت�½ من اPQدو السابق رأن عبا مـن حيـث ) كب7ـ(ة ـــ متوسـطة ـــ ضـعيفة(ر
ونـــة بـــ7ن  جـــة التـــوافر، حيـــث تراوحـــت املتوســـطات املو زد ليـــا )1,62 ـــــ 2,37(ر ات تنا ً، وy*(تqـــب العبـــا ز ر

جة التوافر تب7ن �¡ي و لد ربحسب املتوسط املو ن  :ز

قم       ة  راحتلت العبا املرتبة Jوhi " َيÔسم أعضاء ال�لية باالل�Ýام التنظي�� "وال�z تنص ع�h) 9(ر
جــة التــوافر و رمــن حيــث د ن، بمتوســط مــو وقــد يرجــع ذلــك إiــh ، )0,83(ي، وانحــراف معيــار )2,37(ز

ـــA@م sـــــ غبـ ـــة، أو قبــــول;م القــــو لرســـــالة ال-ليــــة وأ�ــــداف;ا و ـــن املـــــساءلة القانونيـ رخــــوف Jعــــضاء مـ r ي
�ا   .زإنجا

ة  " َيل�Ýم أعضاء ال�لية بالقيم ا()ميدة St سلوكياÒ°م "وال�z تنص ع�h) 10(ر     بqنما احتلت العبا
و  جــة التــوافر، بمتوســط مــو ناملرتبــة الثانيــة مــن حيــث د ز وقــد ، )0,84(ي، وانحــراف معيــار )2,35(ر

J معظم العامل7ن بجامعة hسيطر ع�¡ z̄عة الدي¨ية ال�   .ز�ريرجع ذلك إhi ال�

ة  ــــاءت العبـــــا ــــ7ن جـ ة "وال�ـــــz تــــــنص ع�ـــــh ) 13(ر     sـــــr حـ ر¡عـــــز الÔـــــشرÛعات تحـــــو ال�ليـــــة إqــــــp �دا ل ُّ ز
ُ

و"�س�
اتيجية جـة التـوافر، بمتوسـط مـو ن sـr املرتبـة قبـل Jخ7ـ(ة مـن حيـث د ز ، وانحـراف )1,63 (ر
نغ7ـــ(، فقـــانو ِ قـــدم تلـــك الRـــشر?عات وقلــة مواكبA@ـــا للواقـــع املتوقـــد يرجـــع ذلـــك إiــh، )0,82(يمعيــار 

�ر  J ة عام 1961لسنة ) 103(زتنظيم م، لم يطـرأ عل @مـا 1975رم وكذلك الئحتھ التنفيذية الصاد
�ما ح�Á �ن رأي تطو~ر جو�ر منذ إصدا   .ي

قــم       ة  ربqنمــا جــاءت العبــا جي1ن tــS "وال�ــz تــنص ع�ــh ) 5(ر ة ال�ليــة املــستفيدين ا(æــا ر¡ــشرك إدا ر ِ
ْ ُ

ات �س�
اتيجية و  rs" رصنع القرا جة التوافر، بمتوسط مـو ناملرتبة Jخ7(ة من حيث د ز ، )1,62(ر
ـــراك ، )0,81(يوانحـــــراف معيـــــار  ـــة إشــ ـــادات تلـــــك ال-ليـــــات بأ�ميــ وقـــــد يرجـــــع ذلـــــك إiـــــh قلـــــة وÀـــــr قيــ

�م أبر العناصر املتأثرة  ات خاصة 0س*(اتيجية م�@ا؛ باعتبا جي7ن rs صنع القرا �اQزاملستفيدين ا ر ر ر
  .l@ا

ـ د ال� جـ ـ �رراملوا  :زشرzة ب�ليات ال�
بية جامعة �

قـــم  ر     يو¾ـــ½ جـــدو  ات محـــو) 4(ل رالتـــاri اســـتجابات عينـــة البحـــث لعبـــا د ال�ـــشر~ة ب-ليـــات  ر راملـــوا
�ر J زال*(بية جامعة.  
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قم  رجدو    )4(ل

ات محو ر استجابات عينة البحث لعبا �ر ر J د ال�شر~ة ب-ليات ال*(بية جامعة زاملوا   ر

  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

توسط امل
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

  التوافر
  ال�
ت>ب

  126  66  87  ك
1  

ة ال�لية املعرفة العلمية  رتمتلك إدا
َ

ة �س�
اتيجية سة �دا رملما   %45,16  %23,66  %31,18  %  .ر
  3  متوسطة  0,86  1,86

  154  50  75  ك
2  

ــد بال�ليـــة كـــوادر }ـــشرzة مـــا�رة  توجـ
ُ

  %55,20  %17,92  %26,88  %  .س�
اتيStST التخطيط �
  6  متوسطة  0,86  1,72

  68  38  173  ك
3  

ـــن  ـــــاSt مـــ ـــدد ال�ـ ــة العـــ َيتــــــوافر بال�ليــــ
ـــــال  ــ ـــــــشرzة ألداء �عمــــــ د ال�ــــــ ــــــوا ــ ـــ راملــ

  .املطلو$ة
%  62,01%  13,62%  24,37%  

  1  كب1
ة  0,85  2,38

  165  36  78  ك
4  

د ال�ـــــشرzة  رتÔناســــب مــــؤ�الت املــــوا
ــــــع متط ـــا مــــــ ـــــــ ـــغل وخ:
اÒ°ــ ـــــــ ــــــات شـــ ــ لبــــ

  .الوظائف
%  27,96%  12,90%  59,14%  

  11  متوسطة  0,88  1,69

  156  56  67  ك
5  

 Sــt ال��ــز 
َتـضع ال�ليــة بــدائل لتـوف1
 Sـــــ ــ ــــــــشرzة والتــــــــــصرف tـــ د ال�ــ ـــــوا راملـــــ

  .الزzادة
%  24,01%  20,07%  55,91%  

  13  متوسطة  0,84  1,68

  157  58  64  ك
6  

تحدد ال�لية احتياجاÒ°ا املستقبلية 
ُ

د ال�شرzة كما ونوعامن  ًاملوا ً   %56,27  %20,79  %22,94  %  .ر
  15  متوسطة  0,83  1,67

  163  54  62  ك
7  

ـــــة  ـــــاليب فعالــ ـــــة أســ ـــستخدم ال�ليــ ـ ¡ـــ
َ

ــــــة  مـــــــ ـــاءات الال ــــــ ــ ــــتقطاب الكفــ ــ ــ ـــ زالســ
  .لشغل الوظائف الشاغرة

%  22,22%  19,35%  58,42%  
  18  ضعيفة  0,82  1,64

  159  45  75  ك
8  

ــــــمانات ل ــــــة ضــ ــــــد بال�ليــ توجــ
ُ

ــــــة  عدالــ
�ختيـــار مـــن بـــ1ن املتقـــدم1ن لـــشغل 

  .الوظيفة
%  26,88%  16,13%  56,99%  

  9  متوسطة  0,87  1,70

  155  51  73  ك
9  

�zيـة  رتحدد ال�ليـة �حتياجـات التد
ُ

ـــــــصميم  تـــ ـــــل  ــــــشرzة قبــــ د ال�ـــ ـــوا رللمــــــ
�zية   .رال:
امج التد

%  26,16%  18,28%  55,56%  
  7  متوسطة  0,86  1,71

  141  52  86  ك
10  

ــ ــ ــ تــ
ُ

ــــدعم  ـــــبل الــــ ــ ــــــة سـ ــــــة Öافــ ُوفر ال�ليــ َ
ِ
ّ

 Sــt يــة�z مــة لنجــاح ال:ــ
امج التد رالال ز
  .تحقيق أ�داف¥ا

%  30,82%  18,64%  50,54%  
  4  متوسطة  0,88  1,80

  162  47  70  ك
11  

ــــ
امج  ــــــ ــــــة ال:ـــ ــ ـــــــــــة فاعليــــ ـــــــيم ال�ليــ ــ ِتقـــ
ّ َ ُ

�zية باستخدام آليات جيدة   %58,06  %16,85  %25,09  %  .رالتد
  16  متوسطة  0,85  1,67

  159  36  84  ك
12  

د ال�ـــــشرzة  ـــة أداء املـــــوا رتقـــــيم ال�ليــ ِ
ّ َ ُ

  %56,99  %12,90  %30,11  %  .وفق معاي1
 موضوعية وشاملة
  5  متوسطة  0,90  1,73

  169  30  80  ك
13  

zب والنقل بïتائج  رتر$ط ال�لية التد
َ

د ال�شرzة   %60,57  %10,75  %28,67  %  .رتقييم أداء املوا
  14  متوسطة  0,89  1,68

  165  55  59  ك
14  

رتÔناســــب �جــــو وامل�افــــآت بال�ليــــة 
ـــل  ـــــ ـــــة والتأ�يــ ــ ـ ــة الوظيفــ ــــــ ـــــــع طبيعــ مـــ

  .املطلوب ل¥ا
%  21,15%  19,71%  59,14%  

  20  ضعيفة  0,81  1,62
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  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

توسط امل
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

  التوافر
  ال�
ت>ب

  75  29  175  ك
15  

¡ــ�äع ال�ليــة أعــضاء�ا عwــp النمـــو 
ُ

�ñ26,88  %10,39  %62,72  %  .امل%  
  2  كب1
ة  0,88  2,36

  171  36  72  ك
16  

ـــرامج  ــــــ ــــــضاò°ا بــ ـــ ـــــــة ألعــ ــ ـــــنظم ال�ليــ ــ ــ ِتــ
ّ َ ُ

تأ�يليـــة لـــشغل الوظـــائف القياديـــة 
  .ó°ا

%  25,81%  12,90%  61,29%  
  17  ضعيفة  0,86  1,65

  154  56  69  ك
17  

د ال�ـــشرzة بال�ليـــة  رتـــتم ترقيـــة املـــوا
ة ربناء عpw ا(�دا ً.  %  24,73%  20,07%  55,20%  

  8  متوسطة  0,84  1,70

  162  39  78  ك
18  

ــــــد ـــــال ُيوجــ ــ ــــــام فعـ ـــــة نظــ ــ ــــــدى ال�ليـ  لــ
ــــــÝام بالـــــــسلوكيات  لالنــــــضباط و�ل�

  .امل¥نية
%  27,96%  13,98%  58,06%  

  10  متوسطة  0,88  1,70

  166  34  79  ك
19  

د ال�شرzة بال�ليـة بمنـاخ  رتنعم املوا َ ْ َ

  %59,50  %12,19  %28,32  %  .تنظي�� محفز عpw �نجاز
  12  متوسطة  0,89  1,69

  161  60  58  ك
20  

ــــــة  ـــشرzة بال�ليـــ د ال�ــــــ ــــــوا ــ ـــــــع املـ رتتمتــ
َ

ــــدمات  ــــــن ا(æــــــــ ــ ــــال مــــ ــــــ ــــــستو عــ ــ ــ ٍبمــ ى
  .�جتماعية والö)ية

%  20,79%  21,51%  57,71%  
  19  ضعيفة  0,81  1,63

�ر د ال�شرzة ب�ليات ال�
بية جامعة � زإجماSq محو املوا ر   متوسطة  0,22  1,76  ر

ات ا�� ل     يت�½ من اPQدو السابق مـن حيـث ) كب7ـ(ة ـــ متوسـطة ـــ ضـعيفة(رو تقع sـr فئـة رأن عبا
ونـــة بـــ7ن  جـــة التـــوافر، حيـــث تراوحـــت املتوســـطات املو زد ليـــا )1,62 ـــــ 2,38(ر ات تنا ً، وy*(تqـــب العبـــا ز ر

جة التوافر تب7ن �¡ي و لد ربحسب املتوسط املو ن  : ز

قم  ة  ر     احتلت العبا د ال�ـشرzة ألداء َيتوافر بال�لية العدد ال�ـاSt "وال�z تنص ع�h) 3(ر ر مـن املـوا
جــــة التــــوافر"�عمــــال املطلو$ــــة و ر املرتبـــــة Jوiــــh مــــن حيـــــث د ن، بمتوســـــط مــــو ، وانحـــــراف )2,38(ز

ة يناير ، )0,85(يمعيار  م، خاصة 2011روقد يرجع ذلك إhi عملية التعي7ن الكب7(ة ال�z تمت �عد ثو
  . ¡عي7ن عدد كب7( من ال;يئة املعاونة

ة      بqنمــا احتلــت العبــ ¡ــ�äع ال�ليــة أعــضاء�ا عwــp النمــو املñــ� "وال�ــz تــنص ع�ــh) 15(را
ُ

املرتبــة " 
و  جـــة التـــوافر، بمتوســـط مـــو نالثانيـــة مـــن حيـــث د ز وقـــد يرجـــع ، )0,88(ي، وانحـــراف معيـــار )2,36(ر

ة ال-لية أ�مية التنمية امل;نية  اك إدا رذلك إhi إد �ا وسيلة ) خاصة الذاتية(ر رل-افة Jعضاء؛ باعتبا
  .اكبة اPQديد rs مجال التخصص، وسد �غرات عملية 2عدادجيدة ملو

ة  د ال�ـشرzة بال�ليـة بمـستو عـال مـن "وال�z تـنص ع�ـh ) 20(ر     rs ح7ن جاءت العبا ٍتتمتـع املـوا ى ر
َ

و"ا(æدمات �جتماعية والö)ية جة التوافر، بمتوسط مو ن rs املرتبة قبل Jخ7(ة من حيث د ز  ر
�ــــدمات؛ وقـــد يرجــــع ذلـــك إiـــh، )0,81(ي، وانحـــراف معيـــار )1,63(Qصــــصات املاليـــة ل;ـــذه ا� قلـــة ا�

  . نRيجة قلة التمو~ل ا�Q-ومي وضعف التمو~ل الذا¡ي
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ة       ـــا جـــــاءت العبــــا رتÔناســــب �جـــــو وامل�افــــآت بال�ليـــــة مــــع طبيعـــــة "وال�ـــــz تــــنص ع�ـــــh ) 14(ربqنمـ
جـــة التــــواف  sــــr"الوظيفـــة والتأ�يـــل املطلــــوب ل¥ـــا و راملرتبـــة Jخ7ــــ(ة مـــن حيــــث د نر، بمتوســـط مــــو ز

نــة أفــراد العينــة وقــد يرجــع ذلــك إiـــh ، )0,81(ي، وانحــراف معيــار )1,62( خاصــة أعــضاء �يئـــة (رمقا
?س ىدخل;ــم املــادي بــدخل �عــض الوظــائف Jخــر ال�ــz تحتــاج إiــh تأ�يــل ومج;ــود أقــل، �ــذا ) رالتــد

J السنوات rs نيھ املصرPQجو وامل-افآت �عد ¡عو~م اJ يفضال عن تد|ي قيمة ر
ً

  .خ7(ة

�ر د ــ د املالية ب�ليات ال�
بية جامعة � زاملوا   :ر

قم  ر     يو¾½ جدو  ات محو) 5(ل رالتاri استجابات عينة البحث لعبا د املالية ب-ليات ال*(بية  ر راملوا
�ر J زجامعة.  

قم  رجدو    )5(ل

ات محو راستجابات عينة البحث لعبا �ر ر J د املالية ب-ليات ال*(بية جامعة زاملوا   ر

  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   التوافر
  ال�
ت>ب

ع   1  160  65  54  ك وتحلـل ال�ليـة وضـع¥ا املـاSq قبـل الـشر ُ

St.  %  19,35%  23,30%  57,35% صياغة أية خطة
  8  ضعيفة  0,79  1,62

  200  34  45  ك
2  

د  ـــوا ـــS ضــــــوء املـــ ــا tـــ ـــة خطÆ°ــــ رتــــــضع ال�ليـــ
َ

%71,68  %12,19  %16,13  %  .املالية املتاحة واملمكنة
  12  ضعيفة  0,76  1,44

  174  35  70  ك
3  

ــة اæÉصـــصة لل�ليـــة  د املاليـ رتكفـــي املـــوا
ْ َ

%62,37  %12,54  %25,09  %  .ِمن قبل ا(�امعة Öافة احتياجاÒ°ا
  7  ضعيفة  0,86  1,63

  148  38  93  ك
4  

ــــ ــ ـــــا وإم�اناÒ°ــــ ـــ د�ــ ــــــــة موا ــــسÔثمر ال�ليــ ــــ ر¡ــ
َ

ا 
Stل إضاzتمو pw53,05  %13,62  %33,33  %  .لل�)صو ع%

  3  متوسطة  0,91  1,80

  176  43  60  ك
5  

ــــــسات  ــراد ومؤســ ــــة أفــــــ ـــستقطب ال�ليــــ ¡ـــــ
%63,08  %15,41  %21,51  %  .ًا�Éتمع املد6ي لدعم¥ا ماليا

  9  ضعيفة  0,82  1,58

  63  55  161  ك
6  

قـا¶ي ل�)ـد مـن �ـدر  ريوجد بال�لية نظـام  ُ

%22,58  %19,71  %57,71  %  . املاليةاæÉصصات
  2  كب1
ة  0,83  2,35

  181  36  62  ك
7  

 pـــwالرقابــة ع Sـــt ع1ن
ِ¡ــشرك ال�ليـــة املت:ــ
ْ ُ

%64,87  %12,90  %22,22  %  .النوا÷S املالية ó°ا
  10  ضعيفة  0,83  1,57

  65  48  166  ك
8  

 pـــwد املاليــة بحكمــة ع ع ال�ليــة املــوا رتــو ِ
ّ زُ َ

%23,30  %17,20  %59,50  %  . �6شطة اæÉتلفة
  1  كب1
ة  0,84  2,36

  152  61  66  ك
9  

ِترتـــب ال�ليـــة أولوzـــات �نفـــاق tـــS ضـــوء 
ّ َُ

%54,48  %21,86  %23,66  %  .احتياجات املستفيدين
  4  متوسطة  0,83  1,69

  201  31  47  ك
10  

 Sــt م°òبـأدا تـر$ط ال�ليـة حــوافز العـامل1ن 
َ

%72,04  %11,11  %16,85  %  .تنفيذ ا(æطة املوضوعة
  11  ضعيفة  0,77  1,45

  167  31  81  ك
11  

ات �عwــp قيمـــة  رتركــز ال�ليــة عwـــp ا(æيــا
ُ

د ا للموا 
 اسÔثماøرو�ك %59,86  %11,11  %29,03  %  .ًر
  5  متوسطة  0,89  1,69
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  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة   رد

   التوافر
  ال�
ت>ب

  12  167  33  79  ك
 Sـــt ـــستخدم ال�ليـــة آليـــات ســـ¥لة وآمنـــة¡

َ

د املالية وصرف¥ا %59,86  %11,83  %28,32  %  .رتحصيل املوا
  6  متوسطة  0,89  1,68

�ر د املالية ب�ليات ال�
بية جامعة � زإجماSq محو املوا ر   متوسطة  0,25  1,74  ر

ات ا��و تقع sـr فئـة  ل     يت�½ من اPQدو السابق رأن عبا مـن حيـث ) كب7ـ(ة ـــ متوسـطة ـــ ضـعيفة(ر
جـــة التـــوافر، حيـــث تراوحـــت ا ونـــة بـــ7ن رد ليـــا )1,44 ـــــ 2,36(زملتوســـطات املو ات تنا ً، وy*(تqـــب العبـــا ز ر

جة التوافر تب7ن �¡ي و لد ربحسب املتوسط املو ن  : ز

قـــم  ة  ر     احتلـــت العبـــا د املاليـــة بحكمـــة عwـــp �6ــــشطة  "وال�ـــz تـــنص ع�ـــh) 8(ر ع ال�ليـــة املـــوا رتــــو ّزِ
َ ُ

جـــــة التـــــوافر"اæÉتلفــــة و ، بمتوســـــطر املرتبـــــة Jوiـــــh مـــــن حيـــــث د ن مـــــو ي، وانحـــــراف معيـــــار )2,36(ز
?ــع ، )0,84( ة ال-ليــة أ�ميــة مراعــاة العدالــة وفقــھ Jولو~ــات عنــد تو اك إدا زوقــد يرجــع ذلــك إiــh إد ر ر

د املالية ع�h أ|شطة ال-لية ا��تلفة؛ تجنبا للنجاح rs |شاط ع�h حساب أخر ًاملوا   .ر

قـــــم  ة  ر     بqنمــــا احتلـــــت العبــــا ـــh) 6(ر ـــz تــــنص ع�ــ قـــــا¶ي ل�)ــــد مـــــن �ـــــدر ُيوجـــــد بال "وال�ــ ر�ليــــة نظـــــام 
و " اæÉصــصات املاليــة جــة التــوافر، بمتوســط مــو ناملرتبــة الثانيــة مــن حيــث د ز ، وانحــراف )2,35(ر

د ، )0,83(يمعيــار  قـــا�ي؛ �Qمايـــة املـــوا ة ال-ليـــة أ�ميــة وجـــود نظـــام  اك إدا روقـــد يرجـــع ذلـــك إiـــh إد ر ر ر
  .املالية من �2مال أو 2سراف أو 0ختالس

ة      sــr حــ7ن  تــر$ط ال�ليــة حــوافز العــامل1ن بــأداò°م tــS تنفيــذ "وال�ــz تــنص ع�ــh ) 10(رجــاءت العبــا
َ

و"ا(æطــــة املوضــــوعة جــــة التــــوافر، بمتوســــط مــــو ن sــــr املرتبــــة قبــــل Jخ7ــــ(ة مــــن حيــــث د ز ، )1,45 (ر
 القوان7ن واللوائح ال�z تـنص ع�ـh مـنح جميـع العـامل7ن وقد يرجع ذلك إhi، )0,77(يوانحراف معيار 

ات، واملقصر~ن rs أداء م;ام;ما�Qوافز    . ز�املة، و?سRثÁÕ من ذلك ا�Qاصل7ن ع�h أجا

قم       ة  ربqنما جاءت العبا د املالية املتاحة "وال�z تنص ع�h ) 2(ر رتضع ال�لية خطÆ°ا St ضوء املوا
َ

و   sــr"واملمكنــة جــة التــوافر، بمتوســط مــو ناملرتبــة Jخ7ــ(ة مــن حيــث د ز ي، وانحــراف معيــار )1,44(ر
وقــــد يرجــــع ذلــــك إiــــh قلــــة ا�تمــــام القــــائم7ن بــــالتخطيط بتحليــــل الوضــــع املــــاri لل-ليــــة قبــــل ، )0,76(

�طـــة، ومـــا ي*(تـــب ع�ـــh ذلـــك مـــن وضـــع خطـــة ال تRناســـب مـــع إم-انـــات ال-ليـــة Qصـــياغة ا rـــs ع  والـــشر
 ــــ 2020(املالية، وخ7( دليل ع�h ذلك أن �لية ال*(بية بن7ن بالقا�رة قد وضعت خطA@ا 0س*(اتيجية 

قبت-لفـة تقدير~ـة تفــو إم-انا�@ـا املاليـة، ولعــل الـس�ب sــr ذلـك تجا�ـل تحليــل الوضـع املــاri ) م2025
  .لل-لية

�ر ه ــ   :زنظم املعلومات و�تصاالت ب�ليات ال�
بية جامعة �

قم  ر     يو¾½ جدو  ات محو) 6(ل رالتاri استجابات عينة البحث لعبا نظم املعلومات و0تصاالت  ر
�رب-ليات ال*(بي J زة جامعة.  
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قم  رجدو    )6(ل

ات محو ر استجابات عينة البحث لعبا �ر ر J زنظم املعلومات و0تصاالت ب-ليات ال*(بية جامعة  

  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

تتوافر بال�لية كوادر }شرzة ما�رة   1  71  34  174  ك
َ

 St
التعامل مع نظم املعلومات 

  .و�تصاالت
%  62,37%  12,19%  25,45%  

  1  كب1
ة  0,86  2,37

  186  55  38  ك
2  

تتوافر بال�لية �ج¥زة وال:
مجيات 
َ

مة لنظم معلومات جيدة   %66,67  %19,71  %13,62  %  .زالال
  18  ضعيفة  0,72  1,47

  153  62  64  ك
3  

تتوافر بال�لية سياسات وأنظ
َ

مة عمل 
تحكم التعامل مع نظم املعلومات 

  .و�تصاالت
%  22,94%  22,22%  54,84%  

  8  متوسطة  0,82  1,68

  161  43  75  ك
4  

تتوافر بالنظم برامج أمان ()ماية 
َ

البيانات واملعلومات من القرصنة أو 
  .السرقة

%  26,88%  15,41%  57,71%  
  6  متوسطة  0,87  1,69

  83  45  151  ك
5  

¡ست
َ

مد النظم البيانات واملعلومات من 
سمية موثو ó°ا  
سمية وغ1 قمصادر  ر   %29,75  %16,13  %54,12  %  .ر

  2  متوسطة  0,88  2,24

  158  47  74  ك
6  

ِتوفر النظم بيانات ومعلومات عن 
ّ َ ُ

  Ö.  %  26,52%  16,85%  56,63%افة عناصر الب>ئة الداخلية
  4  متوسطة  0,86  1,70

  195  33  51  ك
7  

ِتوفر النظم بيانات ومعلومات عن 
ّ َ ُ

جية   %69,89  %11,83  %18,28  %  .رÖافة عناصر الب>ئة ا(æا
  17  ضعيفة  0,79  1,48

  164  38  77  ك
8  

ِتوفر النظم بيانات ومعلومات 
ّ َ ُ

  ú.  %  27,60%  13,62%  58,78%)يحة ودقيقة
  7  متوسطة  0,88  1,69

  175  48  56  ك
9  

ِتوفر النظم البيان
ّ َ ُ

 St ات واملعلومات
ُالوقت املناسب بما يÔيح �ستفادة 

  .مü°ا
%  20,07%  17,20%  62,72%  

  16  ضعيفة  0,81  1,57

  166  54  59  ك
10  

ِتوفر النظم البيانات واملعلومات 
ّ َ ُ

جي1ن }س¥ولة   %59,50  %19,35  %21,15  %  .رللمستفيدين ا(æا
  14  ضعيفة  0,81  1,62

  164  35  80  ك
11  

ِتوف
ّ َ ُ

قر النظم بيانات ومعلومات تفو  َ

  %58,78  %12,54  %28,67  %  .لعوائد�ا ت�لفة ا()صو عل±°ا
  5  متوسطة  0,89  1,70

  166  45  68  ك
12  

ُتحلل النظم البيانات واملعلومات 
ات ربالش�ل الذي يفيد St اتخاذ القرا ُ.  %  24,37%  16,13%  59,50%  

  12  ضعيفة  0,85  1,65

  160  54  65  ك
13  

ِتحدث النظم البيانات واملعلومات 
ّ َ ُ

ة مستمرة وفق املستجدات   %57,35  %19,35  %23,30  %  .ربصو
  10  ضعيفة  0,83  1,66

  168  43  68  ك
14  

ُتحدد ال�لية احتياجاÒ°ا من البيانات 
منية   %60,22  %15,41  %24,37  %  .زواملعلومات وفق خطة 

  13  ضعيفة  0,85  1,64

  166  58  55  ك
15  

ِتوطد ال�لية عالقÆ°ا مع مؤسسات 
ّ َ ُ

لالدولة لت>س1
 ا()صو عpw البيانات 
  .واملعلومات

%  19,71%  20,79%  59,50%  
  15  ضعيفة  0,80  1,60

وثقت ال�لية البيانات واملعلومات   16
َّ َ

قية القديمة إلك�
ونيا لالستفادة  ًالو ر
  3  متوسطة  0,84  1,71  151  58  70  ك
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  �ستجابات
ة م   رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كب1
ة

املتوسط 
و ناملو   ز

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال�
ت>ب

%  25,09%  20,79%  54,12%  
  165  42  72  ك

17  
ُتوجد بال�لية شبكة اتصاالت 

إلك�
ونية حديثة تÔسم بالسرعة 
  .والدقة

%  25,81%  15,05%  59,14%  
  9  متوسطة  0,86  1,67

  158  61  60  ك
18  

¡ستخدم ال�لية التقنيات ا()ديثة 
َ

تيïية zة الر ومليكنة �عمال �دا   %56,63  %21,86  %21,51  %  .ر
  11  ةضعيف  0,81  1,65

�ر زإجماSq محو نظم املعلومات و�تصاالت ب�ليات ال�
بية جامعة �   متوسطة  0,21  1,71  ر

�½ مـن اPQـدو الـسابق      ات ا��ــو تقـع sـr فئـة  ليتـ رأن عبـا مـن حيــث ) كب7ـ(ةـ ـــ متوسـطة ـــ ضـعيفة(ر
ونـــة جـــة التـــوافر، حيـــث تراوحـــت املتوســـطات املو زد ليـــا )1,47 ـــــ 2,37( بـــ7ن ر ات تنا ً، وy*(تqـــب العبـــا ز ر

جة التوافر تب7ن �¡ي و لد ربحسب املتوسط املو ن   : ز

قم  ة  ر     احتلت العبا تتوافر بال�لية كوادر }شرzة ما�رة St التعامل مع نظم  "وال�z تنص ع�h) 1(ر
َ

جة التوافر"املعلومات و�تصاالت نو ، بمتوسـط مـور املرتبة Jوhi من حيث د ، وانحـراف )2,37(ز
ات التعامـل مـع ، )0,86(يمعيار  روقد يرجع ذلك إiـh سـrÙ �عـض أعـضاء ال-ليـة إiـh الـتمكن مـن م;ـا

ة عصر~ة �ا ضر رنظم املعلومات و0تصاالت باعتبا   .ور

قم  ة  ر     بqنما احتلت العبا ¡ـستمد الـنظم البيانـات واملعلومـات مـن مـصادر  "وال�z تنص ع�h) 5(ر
َ

س  
رسمية وغ1 و " قمية موثو ó°ار جـة التـوافر، بمتوسـط مـو ناملرتبة الثانيـة مـن حيـث د ز ، )2,24(ر
ة ال-ليــة sــr أن ت-ــو البيانــات واملعلومــات ، )0,88(يوانحــراف معيــار  غبــة إدا  hــiنوقــد يرجــع ذلــك إ ر ر

  .�ýيحة ودقيقة

قم  ة  ر     rs ح7ن جاءت العبا ِتوفر النظم بيانات ومعلومات ع"وال�z تنص ع�h ) 7(ر
ّ َ ُ

ن Öافة عناصر 
جيـــــة ـــة ا(æا و"رالب>ئــ جـــــة التـــــوافر، بمتوســـــط مـــــو ــــ(ة مـــــن حيـــــث د ن sـــــr املرتبـــــة قبـــــل Jخ7ـ ز ، )1,48 (ر
ة ال-ليـــة بأ�ميـــة تلـــك العناصـــر، �ـــذا وقـــد يرجـــع ذلـــك إiـــh، )0,79(يوانحـــراف معيـــار  ر قلـــة وÀـــr إدا

لفضال عن صعوyة ا�Qصو ع�h البيانات واملعلومات املتعلقة l@ا
ً

  .  

قم بqنما جاء      ة  رت العبا مة لـنظم "وال�z تنص ع�h ) 2(ر زتتوافر بال�لية �ج¥زة وال:
مجيات الال
َ

و   sــr"معلومــات جيــدة جــة التــوافر، بمتوســط مــو ناملرتبــة Jخ7ــ(ة مــن حيــث د ز ، وانحـــراف )1,47(ر
د املالية بال-لية، )0,72(يمعيار    .روقد يرجع ذلك إhi قلة املوا
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�ر  آليات توف1
 متطلبات تطبيق ة �س�
اتيجية ب�ليات ال�
بية جامعة � ز �دا   ر

  :rs ضوء أ�داف البحث والنتائج ال�z توصل إل @ا يقدم �ليات التالية   

  :ــ آليات متعلقة بال¥ي�ل التنظي�� بتلك ال�ليات1

وضـــع دليـــل يو¾ـــ½ مـــسئوليات الوحـــدات وســـلطا�@ا بدقـــة بـــدال مـــن تبعØ(�ـــا بـــ7ن عـــدة قـــوان7ن  - 
ً

اتولوائح وقر  .را

تـــصميم ال;ي-ـــل بطر~قــــة تـــضمن ســــ;ولة إضـــافة أو حــــذف أو دمـــج أو فــــصل �عـــض الوحــــدات  - 
 . التنظيمية؛ للتكيف مع التغ7(ات البي¼ية

�ـــــر ومجلـــــس  -  ـــن قيـــــود ا�Pلـــــس Jع�ــــh لأل ـــات |ـــــس�يا مـ ز¡عــــديل الRـــــشر?عات لتحر~ـــــر �ــــذه ال-ليــ ً

 .اPQامعة

�طة - Qة ال-لية أن ال;ي-ل أداة لتنفيذ أ|شطة ا رأن ¡rÙ إدا
َ

؛ لذا ي¨ب�r تصميمھ بدقة بما يتالئم 
 .مع متطلبات تنفيذ�ا

دواجية rs أعمال �عض الوحدات -   .زالقضاء ع�h التكرار أو 0

ة املقصد من الRشر?ع عند اتخاذ أي قرار -  رأن تراrÀ 2دا
ُ

. 

 -  rــs ساســيةJ ـــشطة|J أساســـية وفرعيــة، ثــم وضــع hــiــشطة إ|J ـــسة تــص¨يفqئ ات عليــا  رإدا ر
 .A@ا ال¨س�يةًتأكيدا أل�مي

 .ًأن تقتصر �ل وحدة ع�h م;ام وظيفة واحدة، تأكيدا ملبدأ التخصص rs العمل - 

ك أ�ميـــة التفــــو~ض sـــr التخفيــــف مـــن أعباÄ@ــــا  -  وســـ7ن، وأن تــــد ات املر ة sـــr قــــد رأن تثـــق 2دا ر ر
ُ ؤَ

وس7ن  .ؤوتحف7¯ املر

 .أن يتم مراعاة التوصيف الوظيفي عند تقسيم امل;ام - 

ة التقليل من طو السل -  لضر  .م ال;رمي عند تصميم ال;ي-لور

ئـــqس واحــد ح�ـــÁ ال يرتبــك و~RـــشRت و~ــنخفض أداءه وتتـــداخل  -  وس أوامـــره مــن  رأن يتلقــى املــر ؤ
 .م;امھ مع م;ام �خر~ن

~ادة املسئوليات عن السلطات تحو دو نإحداث تواز ب7ن مسئوليات الفرد وسلطاتھ؛  -  نألن  ل ُ َ
ز
~ادة السلطات عن املسئوليات قد تحد �ا، و إنجا

ُ ز ~از رًث فسادا إدا ً.  

~ـــة؛ للتأكـــد مـــن أن العائـــد قبـــل حـــساب الت-لفـــة والعائـــد  -  0قتـــصادي ــــــ (رإ|ـــشاء أيـــة وحـــدة إدا
rÀقيفو الت-لفة) 0جتما. 

  :ــ آليات متعلقة بالثقافة التنظيمية بتلك ال�ليات2 

�ـــاص l@ـــم؛ ألن ذلـــك يز~ـــد مـــن  - Qتخطـــيط العمـــل ا rـــs عـــضاءJ إشـــراك hة ع�ـــ رأن تحـــرص 2دا
 .م;م لھ ودافعيA@م نحو تنفيذهف;

اسA@ا -  ات واملق*(حات ود ر¡شكيل PQنة لتلقي املباد  . ر

�اص - Qر�ا ل-افة املستفيدين من خالل موقع;ا ا~ ا�@ا وتقا ة قرا رأن ت¨شر 2دا ر ر
َ

 . 
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جي7ن -  �ــاQة املــستفيدين ا رأن ¡ــشرك 2دا ر ِ
ْ ُ

دين ـــــ النقابــات العماليــة ـــــ  ( ـــ املــو رالعمــالء ـــــ املمــول7ن ـــ
ات 0س*(اتيجية بال-لية) ا�Q-ومة  .رrs صنع القرا

ش عمل لتوعية  -  ة 0س*(اتيجيةورعقد ندوات و    .رأعضاء ال-لية بأ�مية 2دا

̄ين -  ة حوافز مادية ومعنو~ة لألعضاء املتم7  .  رأن تخصص 2دا

 . �0تمام بالتنمية امل;نية ألعضاء ال-لية - 

̄ة تنافسيةتبصJ )7عضاء بالفوائد ال�z تنجم عن تحقي -   .ق م7

ة تلبية احتياجات Jعضاء وحل مشكال�@م -   .ورضر

ة 0س*(اتيجية -   . ر¡عديل الRشر?عات بما يتما�Áù مع 2دا

 .قتحديد املستفيدين، ثم تحديد احتياجا�@م، ثم العمل ع�h تلبيA@ا �ش�Á الطر املمكنة - 

ة فوائد القيادة املوقفية -  ك 2دا ة أن تد رضر ر ر
ُ

 .و

 .مية الرقابة الوقائية rs ا�Qد من �در الوقت واPQ;د والت-لفةتبصJ )7عضاء بأ� - 

نة بالفردي -   .رتبصJ )7عضاء بالفوائد ال�z تنجم عن العمل اPQماrÀ مقا

جية بصفة دائمة والتوافق مع متغ7(ا�@ا -  �اQئة اqرتحليل الب . 

 .وضع دليل للمحاس�ية يو¾½ معاي7( الثواب والعقاب وآليا�@ما - 

د ال�شرzة بتلك ال�لياتــ آليات متعلقة 3   :   رباملوا

ســــة مراحــــل  -  ف;م املتعلقــــة بمما ة ال-ليــــة؛ لتنميــــة معــــا ش عمــــل إلدا ~�يــــة و ات تد رعقــــد دو ر ر ر ور ر
ة 0س*(اتيجية  .ر2دا

 - rÔات التخطيط 0س*(اتي  .راختيار �عض ال-وادر ال�شر~ة بال-لية وإكساl@م م;ا

د من أنھ يRناسب مع الوظيفـة املـسكن النظر rs مؤ�ل شاغ�r الوظائف ا�Qالية؛ للتأكإعادة  - 
َّ َُ

مة  .زعل @ا، مع إجراء التغي7(ات الال

د ال�ــشر~ة أن  -  ات وJقــسام؛ لتــوف7( ال�Pــز sــr املــوا رتــضع ال-ليــة بــدائل متعــددة sــr �افــة 2دا ر
َ

  .والتصرف rs الز~ادة

د ال�شر~ة كما  -  ًأن تضع ال-لية خطة خمسية تو¾½ احتياجا�@ا املستقبلية من املوا  . ًونوعار

ـــؤتمرات  -  أن ¡ــــستع7ن ال-ليــــة بأســــاليب 0ســــتقطاب الفعالــــة مثــــل 2عالنــــات واملــــستقطب7ن واملـ
~ب  .روالندوات والتد

 .معاي7( وا¾�ة وموضوعية للمفاضلة ب7ن املتقدم7نأن تضع ال-لية  - 

 - rــs يـة�~ ~�يــة أوال ثـم تـصميم ال�ــ(امج التد ة ال-ليـة بأ�ميــة تحديـد 0حتياجـات التد رتوعيـة إدا ر ر
ً

 
 . ضوÄ@ا

مة  -  ف الال د و2م-انات والظر زأن ت�� ال-لية �افة املوا ور ُ
~�ية    .رلنجاح ال�(امج التد
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~�يـــة وال�ـــz مـــن أ�م;ـــا -  تحقيـــق : رأن ¡ـــستخدم ال-ليـــة آليـــات جيـــدة لتقيـــيم فاعليـــة ال�ـــ(امج التد
د فعل;م تجاه ال�(ن أá@م و ات جديدة، و ف أو م;ا 7yن معا رأ�داف ال-لية، واكRساب املتد ر ر ر امج ر

z®~  .  رالتد

 .نإعادة النظر rs معاي7( تقييم Jداء ا�Qالية لت-و أكØ( موضوعية وشمولية - 

yط  -  ة ال-لية أ�مية  ك إدا رأن تد ر ر
ُ

د ال�شر~ة ~ب والنقل ب¨تائج تقييم أداء املوا رالتد   .ر

ن لت-ـــو متوافقـــة مـــع متطلبـــات الوظيفـــة رإعـــادة النظـــر sـــr منظومـــة Jجـــو وامل-افـــآت ا�Qاليـــة؛ - 
 .ى املعqشة ا�Qاriومستو

ة ال-لية بأ�مية أن تؤ�ل أعضاء�ا لشغل الوظائف القياديةأن تقتنع -   . ر إدا

ة الوظيفية -  د ال�شر~ة تركز ع�h اPQدا روضع معاي7( موضوعية ل*(قية املوا  .ر

 .تفعيل عملي�z الرقابة وا��اس�ية - 

الة العوائق ال�z ¡عكر صفو املناخ التنظي}z بال-لية -  إ
ُ

 .ز

د -  ̄ةرتخصيص املوا �دمات اجتماعية و�ýية متم7Q مة   .ز املالية الال

د املالية بتلك ال�لياتــ4         :ر آليات متعلقة باملوا

�طة - Qصياغة ا rs ع ة ال-لية أ�مية تحليل الوضع املاri قبل الشر ك إدا وأن تد ر ر
ُ

 . 

 . البحث عن بدائل التمو~ل ا�Q-ومي خاصة التمو~ل الذا¡ي - 

ز¡عرف ال-لية أبر مداخل  -  ُّ َ َ
د املؤسسة اPQامعية ر0سRثمار rs أصو وموا  . ل

جيــة ذات الــصلة وتبــص7(�ا بالعائــد 0جتمــاrÀ و0قتــصادي النــاتج  -  �اQــات ا;PQرالتواصـل مــع ا
 . عن الدعم املادي املقدم م�@م

 .املت�(ع7ن rs الرقابة ع�h النوا�r املالية بال-لية؛ لز~ادة ثقA@م l@اإشراك  - 

 . وترتي©@ا حسب أ�ميA@ا، ثم ترتqب أولو~ات 2نفاق rs ضوÄ@اتحديد احتياجات املستفيدين  - 

 .ى¡عديل الRشر?عات القائمة؛ لرyط قيمة ا�Qوافز بمستو Jداء - 

 .تحليل �ل خيار ع�h حدة من حيث الت-لفة والعائد و|سبة النجاح واحتمالية ا��اطرة - 

د املالية وصرف;ا0ستعانة بالتقنيات املعاصرة  -   .رrs تحصيل املوا

     :بتلك ال�لياتبنظم املعلومات و�تصاالت  آليات متعلقة ــ5

م لشراء Jج;زة وال�(مجيات -   .زتوف7( الدعم املاri الال

ــــــ½  -  ــــم املعلومـــــــات وضـــــــع دليـــــــل يو¾ـ ـــع نظـــ ــــل ال�ـــــــz تحكـــــــم التعامـــــــل مــــ ــــات وأنظمـــــــة العمـــ سياســـ
 .و0تصاالت

 .توف7( برامج أمان عالية ا�Qماية - 

د ا�Qــصر الــدائم للبيانــات واملعلومــا -  رت املتعلقــة بال;ي-ــل التنظي}ــz والثقافــة التنظيميــة واملــوا
د ال�شر~ة ونظم املعلومات و0تصاالت، �ذا فضال عن �ـل مـا  املالية و2م-انات املادية واملوا

ً
ر

 .يخص التعليم والبحث العل}z وخدمة ا�Pتمع بال-لية
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 . التأكد من �ýة البيانات واملعلومات ودقA@ا قبل إدخال;ا النظام - 

 .تحديث البيانات واملعلومات بصفة دائمة - 

جي7ن ع�h موقع ال-لية -  �اQيحتاج;ا املستفيدين ا zر|شر البيانات واملعلومات ال�  . 

 .لتحليل ت-لفة البيانات واملعلومات وعائد�ا قبل ا�Qصو عل @ا - 

 .0ستعانة ب�(امج اتخاذ القرار - 

 . جيةأن تRبÁÕ ال-لية أسلوب تخطيط نظم املعلومات 0س*(اتي - 

 -  rــــs ـــا بمؤســــسات الدولــــة ة ال-ليــــة أ�ميــــة عالقA@ـ ك إدا رأن تــــد ر
ُ

لتqــــس7( ا�Qــــصو ع�ــــh البيانــــات 
جيةواملعلومات �اQر املتعلقة بالعوامل ا. 

قية القديمة وتوثيقھ إلك*(ونيا -  ًحصر املتبقي من البيانات واملعلومات الو  .ر

تي¨ي0ستعانة -  ~ة الر و بالتقنيات ا�Qديثة مليكنة Jعمال 2دا   .ةر

 .تحديث شبكة 0تصاالت ا�Qالية - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية بكليات التربية جامعة األزهر
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  مراجع البحث

 أوال
ً

  :املراجع العر$ية: 

�ـر مـن ): 2018(أبو النصر، حـسن دمحم حـسن  J ال*(بيـة جامعـة zب-لي�ـ zزمعوقـات التغي7ـ( التنظي}ـ
?س،  ةروج;ــة نظــر أعــضاء �يئــة التــد رســالة ماجــست7( غ7ــ( م¨ــشو �ــر، �ليــة ر J ز، جامعــة

   .بن7ن بالقا�رةال*(بية 
~د ردو نظم املعلومات 0س*(اتيجية rs فاعلية Jداء الRسو~قي rs ): 2015(، داليا عبد العاطي زأبو 

اســـــة ميدانيـــــة،  ــــ د ــــو املـــــصر ــــ رقطـــــاع النقـــــل اPQـ ي ~ـــــة ي اســـــات التجا ـــة للد ــــة العلميــ را�Pلـ ر
ة، مج والبي¼ية   .3، ع 6ر، جامعة قناة السو?س، �لية التجا
ة 0ســ*(اتيجية sــr ): 2018(حمــد ومــساعدة، ماجــد عبــد امل;ــدي أبــو شــيخة، نــادر أ رأثــر تطبيــق 2دا

قــــاء،  اســــة حالــــة جامعــــة الز ـــــ د ة ـــ دنيــــ J امعــــاتPQا rــــs z{ــــادي�J رجــــودة التعلــــيم ر مجلــــة ر
اسات 2|سانية قاء للبحوث والد رالز قـاء، عمـادة البحـث العل}ـz، مـج ر ، 18ر، جامعـة الز

  .  2ع 
ع ): 2017 (ق، طـار يوسـف دمحمأحمـد اسـة حالـة مــشر مـات، د J ة ة 0سـ*(اتيجية sـr إدا ودو 2دا ر ز ر ر ر

ــــــ 2005اPQز~ــــرة  ةم، 2016 ـ اه غ7ـــــ( م¨ــــشو ـــو ـــالة دكتـ رســ ر ـــالمية، ر ـــان 2ســ مـ ر، جامعـــــة أم د
اسات العالم 2سالمي   .رمع;د بحوث ود

�ــر ب): 2017(، محمــود مــصطفى أحمــد J ل-ليــة ال*(بيــة بجامعــة zùداء املؤســ�J اســـتخدام زتطــو~ر
 ، ةنمـدخل بطاقـة Jداء املتـواز اه غ7ـ( م¨ـشو رسـالة دكتـو ر �ـر، �ليـة ال*(بيــة ر J ز، جامعـة

  .بن7ن بالقا�رة

ة مؤســـسات التعلـــيم اPQـــامs rÙـــr ضـــوء ): 2013(قJلفـــي، طـــار أبـــو العطـــا عبـــد القـــادر  رتطـــو~ر إدا
ة 0س*(اتيجية،  ةرمدخل 2دا اه م¨شو رسالة دكتو ر اسـات ، جامعـة القـا�رة، مع;ـدر ر الد

  .ال*(بو~ة
�اص rs سو العمل rs ): 2016(الرyيع، معتصم عايد Qا rÙامPQة 0س*(اتيجية للتعليم ا قدو 2دا ر ر

دن،  Jةر ــــالة ماجــــــست7( غ7ـــــ( م¨ــــــشو رسـ ـــد البحــــــوث ر مــــــان 2ســـــالمية، مع;ـــ ر، جامعـــــة أم د
اسات 0س*(اتيجية   .روالد

 rحـــسن ع�ـــ ،zنظـــم املعلومـــات 0ســـ*(اتيجية): 2005(الزغ®ـــrÔـــــــ مـــدخل اســـ*(اتي َّ، عمـــان، دار وائـــل   َ

?ع   .زلل¨شر والتو
 ، د ال�شر~ة rs مؤسسات التعليم العاri ): 2007(إبرا�يم عباس يالز�7( ة 0س*(اتيجية للموا ر2دا ر

ــــل مقدمـــــة sـــــr نـــــدوة  ــــة عمـ قـ ــr، و �ليÔـــQرلـــــدو مجلـــــس التعـــــاو ا ن د ال�ــــــشر~ة "ل ة املـــــوا رإدا ر
تقـاء بمؤسـسات التعلـيم ا �ليÔـrرومتطلبـات 0Qلـدو مجلـس التعـاو ا riنلعـا ، املنعقـدة "ل

س15 ـــ rsُ13 �لية ال*(بية بصاللة ــ سلطنة عمان rs الف*(ة من    .ر ما
ــــ مــدخل اســ*(اتيrÔ): 2002(الــسالم، مؤ~ــد ســعيد وحرحــوش، صــاQ½ عــادل  د ال�ــشر~ة ـ ة املــوا رإدا ، ر

َّعمان، عالم الكتاب ا�Qديث َ.  
ك Pªــاج وآخــران  ة 0ســ*(اتيجية ب-ليــة ال*(بيــة ): 2017(رال�P}ــPª ،zــاج مبــا ســة 2دا جــة مما رد ر ر

، جامعـــــة  مجلــــة الطفولــــة وال*(بيــــةJساســــية sــــr دولــــة ال-و~ــــت مــــن وج;ـــــة نظــــر الطلبــــة،
~اض Jطفال، مج  ~ة، �لية  ر2سكند   .3، ع 9ر

، محمود سعيد دمحم  �ر rs ضوء أ�عاد ا): 2019(يالعشماو J ة �لية ال*(بية جامعة زتطو~ر إدا ̄ة ر مل7ـ
ةالتنافسية،  اه غ7( م¨شو رسالة دكتو ر �ر، جامعة ر Jلية ال*(بية بن7ن بالقا�رةز� ،.  
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ن  د ال�ــشر~ة ): 2018(والقحطـا|ي، قمـرا طــاحوس بليـھ وآخــر ة املـوا ة 0سـ*(اتيجية sــr إدا ردو 2دا ر ر ر
س التعلــيم العــام sــr اململكــة العرyيــة الــسعودية،  ، مجلــة البحــث العل}ــs zــr ال*(بيــةربمــدا

  .12، ج 19، ع وال*(بيةجامعة ع7ن شمس، �لية البنات لآلداب والعلوم 
ة 0ســـ*(اتيجية ملواج;ـــة تحـــديات القـــر ا�Qـــادي ): 1999(، عبـــد ا�Qميـــد عبـــد الفتـــاح املغر�ـــي ن2دا ر

  .، القا�رة، مجموعة النيل العرyيةوالعشر~ن
د ال�ـــشر~ة مــن منظـــو اســـ*(ات): 2002(، حـــسن إبـــرا�يم بلــوط ة املـــوا رإدا ر ، ب7ـــ(وت، دار ال�@ـــضة يrÔر

  .العرyية
ة 0س*(اتيجية): 1997(، أحمد ف;}z جالل   .، القا�رة، مكتبة ع7ن شمسر2دا

 ½Qعبـد العز~ـز صــا ، ة جديـدة sــr عـالم متغ7ـ(): 2004(رحبتـو ـــ إدا ة 0سـ*(اتيجية ـ ر2دا َّ، عمــان، دار ر َ

?ع   .زاملس7(ة لل¨شر والتو
مجلــــة يــــات ال*(بيــــة مطلــــب قــــومي ومــــسئولية جامعيــــة، تطــــو~ر �ل): 2010(حÔــــr، أحمــــد إســــماعيل 

ة التعليمية، مج ال*(بية نة و2دا ر، اPQمعية املصر~ة لل*(بية املقا  .29، ع 13ر
̄ة ): 2016(، عبــــد املغيــــث عبــــد الــــرحيم حــــسن ــ ــا sــــr تحقيــــق امل7ــ ~ب وأثر�ــ ة 0ســــ*(اتيجية للتــــد ر2دا ر

ةالتنافــــسية،  اه غ7ــــ( م¨ــــشو رســــالة دكتــــو ر مــــار ن 2ســــالمية، مع;ــــد بحــــوث ر، جامعــــة أم د
اسات العالم 2سالمي   .رود

ـــ¯ للعـــــامل7ن، ): 2008(زداودي، الطبqــــب وحـــــر هللا، مـــــراد  ـــJ hداء املتم7ــ ة 0ســــ*(اتيجية ع�ــ رأثـــــر 2دا
�ر، مج مجلة مركز صاQ½ عبد هللا �امل لالقتصاد 2سالمي J 36، ع 12ز، جامعة.  

د ال�ــشر~ة): 2003(يد�ـسلر، جـار  ة املـوا رإدا ، دمحم سـيد عبــد املتعـال وعبـد ا��ـسن جــودة:  ــــ ترجمـةر
?ع   .زالر~اض، دار املر~خ لل¨شر والتو

�ـر ): 2017(رسالن، إبرا�يم عبد الغفار إبرا�يم  J ة ب-ليـة ال*(بيـة جامعـة~ زتطو~ر العمليات 2دا ر
ة، )six sigma(باستخدام مدخل اPQودة 2حصاÛي  رسالة ماجست7( غ7( م¨شو ، جامعة ر

Jز�ر، �لية ال*(بية بن7ن بالقا�رة.  
، القـا�رة، مكتبـة املرجع sـr منـا�ــج البحـوث ال*(بو~ـة والنفـسية): �Ç)2009اتھ، حسن سيد حسن 

  .الدار العرyية للكتاب
ضـــا إبـــرا�يم   ،rـــÔبيـــومي دمحم وامللي ، ر¾ـــ�او ة ال*(بو~ـــة الفعالـــة sـــr مجتمـــع ): 2010(ي رتوج;ـــات 2دا

  .كر العر�ي، القا�رة، دار الفاملعرفة
د ال�شر~ة باملنظمات): 2001(عبد البا�r، صالح الدين  ة املوا راPQوانب العلمية والتطبيقية rs إدا ، ر

~ة، الدار اPQامعية   .ر2سكند
ـــــ املعاصــــرة �عــــد اســــ*(اتيrÔ): 2005(عقي�ــــr، عمــــر وصــــفي  ـ د ال�ــــشر~ة ـ ة املــــوا ُإدا ر َّ، عمــــان، دار وائــــل ر َ

?ع   .زلل¨شر والتو
�ـر وسـبل ): 2017( دمحم متوri، إبرا�يم J ب-ليـة ال*(بيـة جامعـة z{ـادي�J زمعوقات تطبيـق 0عتمـاد

ةالتغلب عل @ا،  رسالة ماجست7( غ7( م¨شو �ر، �لية ال*(بية بن7ن بالقا�رةر J ز، جامعة.  
 zùا�ــ يتــصو مق*ــ(ح لــضمان جــودة التعلــيم اPQــامrÙ املــصر sــr ضــوء ): 2015(ردمحم، âــ�ر دمحم أبــو  ر

ة ، 8، مـج ا�Pلـة العرyيـة لـضمان اPQـودة sـr التعلـيم اPQـامrÙ 0سـ*(اتيجية، رمدخل 2دا
  .19ع 
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ــــr عثمـــــان  ة 0ســـــ*(اتيجية ع�ـــــh أداء مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــاri ): 2014(دمحم، مرتـــــ�Áù ع�ـ رأثـــــر 2دا
ة التعلــــيم العــــاri والبحــــث العل}ـــــs zــــr الف*ــــ(ة مــــن  ا اســــة حالـــــة و ــــــ د ـ ربالــــسودان ـ ــــــ 1989زر  ـــ

ةرســــــالةم، 2011 ـــ( م¨ـــــــشو اه غ7ــــ ر دكتـــــــو ــــالمية، مع;ـــــــد بحـــــــوث ر مـــــــان 2ســـ ر، جامعــــــة أم د
اسات العالم 2سالمي   .رود

ــــل  ـــز جميـ ــــد العز~ــ ، القـــــا�رة،  دليـــــل املـــــدير العر�ـــــي sـــــr التخطـــــيط 0ســـــ*(اتيrÔ):2005(مخيمـــــر، عبـ
~ة   .راملنظمة العرyية للتنمية 2دا

ة 0ستـ): 2008(مصطفى، أحمـد سـيد    .، القا�رة، دار الفكر العر�يراتيجيةرتحديات العـوملة و2دا
قــة عمــل مقدمــة sــr امللتقــى العر�ــي الثالــث ): 2008(، صــب�r رمنــصو ة 0ســ*(اتيجية، و ر2دا ة "ر رإدا

ات ـــ Jساليب ا�Qديثة rs تطو~ر وyناء القد د ال�شر~ة  راملوا   .، املنعقد بالقا�رة rs ف�(اير"ر
مــــــضان م وف وعبــــــد العلـــــــيم،  ــــr عبــــــد الــــــر رنــــــصار، ع�ــ متطلبــــــات تطبيــــــق 0عتمـــــــاد  ):2012(حمــــــود ؤ

ـــة نظـــــر أعـــــضاء �يئـــــة  �ـــــر ومـــــدى توافر�ـــــا مـــــن وج;ــ J ــــة ز�Jـــــادي}z ب-لي�ـــــz ال*(بيـــــة جامعـ
?س،    .1، ع 10، مج مجلة اتحاد اPQامعات العرyية لل*(بية وعلم النفسرالتد
ة سمعة �ليات ال*(بية من وج;ة نظر أعضاء �يئـة ): 2014(�لل، شعبان أحمد  ?س رواقع إدا رالتـد

  .88، ع 21، مج مجلة مستقبل ال*(بية العرyيةوآليات تطبيق;ا، 
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