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 :امللخص

تحسين األداء املؤسسعي بكليات التربية  يتضمة ا األداء املؤسسةعي  ةدا رحةاي   لى البحث الحالي يهدف
 ئيسةةي  مه  ةةا ال يالةةظ الض وي يةة  يالل ليةةات الدارليةة  ياملةةكا د اللبةةذت ا ت ةةا  ض لةة  هةة ا الضحسةةين 

  بةةةةةةض ظ   ةةةةةة
ع
 ر اهي يةةةةةةا

ع
ى  ةةةةةةدا   ا ةةةةةةذ راةةةةةةظ اةدا اا يا سةةةةةةتراتي ي  ياملةةةةةة    من  كةةةةةةكن ه ةةةةةةاه ميةةةةةةا ا

 
ع
 ل  ةةةك   رلةةةين رحةةةدد رسةةةبما

ع
 يي مةةةا

ع
يُيلةةةد م ةةةك   . املضةةةكا نا ت ةةةا  بةةةتر  من  كةةةكن هةةة ا ا يةةةا  رذمةةةا

ردرظ مدا ي فةي وةكئي    ةا تحسةين األداء املؤسسةعي يا  تمةاء بةي يالح ةا   McKinsey 7Sراتينزي 
يسةةةي  املككمةة  لةةةي يرةةةيي ا سةةةتراتي ي ا ال يكةةةظ الض وي ةةةيا موةةة    ةةى الضكا ةةة  بةةةين األبلةةةاد السةةةبل  الذئ

 سةةةةض د   .الل ةةةةظا المةةةةي  املبةةةةترت  لللةةةةارلينا م ةةةة  اةدا ا السةةةةائدا  ةةةةذ  الل ةةةةظا ر ةةةةا ات اللةةةةارلين
البحةةةث الحةةةةالي املةةةة    الك ةةةة و يالةةةة ي تمةةةةك  ر كاتةةةةي فةةةي هةةةة ا البحةةةةث   ةةةةى تحد ةةةةد ربةةةةكل  البحةةةةثا 

   ي ةةةةة  الد اسةةةةة  امليداميةةةةة ا يارضيةةةةةا  مسةةةةةالي  ج ةةةةةي البيامةةةةةات يج ةةةةةي البيامةةةةةات ياملللكرةةةةةاتا يارضيةةةةةا
يإ ةةةةةدادهاا يتمةةةةةد   رعيوةةةةةات ركوةةةةةك ي  ر ضمةةةةةاا ب ذتمةةةةة  ر و ةةةةة  ير يةةةةةزا ببةةةةةكظ د يةةةةة ا يي ةةةةة  
ال ضةةةةةائل يتحليل ةةةةةا يت سةةةةةيرها فةةةةةي  بةةةةةا ات ياخةةةةةح  يرحةةةةةدداا فةةةةةي رحايلةةةةة   سةةةةةض ع   ل ي ةةةةةات  ات 

 رةةةةا مدبيةةةةات مةةةة  مهةةةةداف البحةةةةث. رغةةةةضي تمةةةةي  لل لذ ةةةة  ي سةةةة   فةةةةي ب ةةةةاء ت ةةةةك  رمتةةةةر   ح
ع
ام ع ةةةةا

 
ع
   ةى مضةائل البحةث الحةالي ال وذتة  يامليدامية  يتحميمةا

ع
البحث يالد اسات السابم  يمضائ  ا ياست ادا

ألهةةةةداف البحةةةةث  ةةةةد  البحةةةةث ت ةةةةك ا رمتريةةةةا ُ   ةةةةا من  سةةةة   فةةةةي تحسةةةةين األداء املؤسسةةةةعي بكليةةةةات 
 التربي  را   يب ؤسسات الضللي  الجارعي  ار .

األداء املؤسسةةةةةةعيا لليةةةةةةات التربيةةةةةة ا ال يالةةةةةةظ الض وي يةةةةةة ا الل ليةةةةةةات الدارليةةةةةة ا  : كلمااااااات املفتا يااااااةال
 .McKinsey 7Sاملكا د اللبذت ا م ك   راتينزي 
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Abstract: 

The current research aims to improve institutional performance in 
faculties of education. Institutional performance includes several main 
axes, the most important of which are organizational structures, 
internal processes and human resources. This improvement also 
requires that there be a conceptual framework that includes several 
elements such as management, strategy and a balanced approach, and 
this framework is also required to be flexible. According to a 
predetermined model. The McKinsey 7S model is a managerial 
approach in the light of which organizational performance can be 
improved and upgraded, and maintain compatibility between its seven 
main dimensions, namely; Strategy, organizational structure, work 
systems, common values of employees, prevailing management style, 
work teams, skills of employees. The current research uses the 
descriptive approach, whose steps in this research are based on 
defining the research problem, collecting data and information, 
selecting a field study sample, choosing methods of data collection and 
preparation, providing selected objective observations in an organized 
and distinct manner in a precise manner, describing the results, 
analyzing and interpreting them in clear and specific terms. In an 
attempt to derive meaningful generalizations that add to knowledge 
and contribute to building a proposed scenario that achieves the 
objectives of the research. Proceeding from the literature of research 
and previous studies and their results, and based on the results of the 
current theoretical and field research, and in order to achieve the 
objectives of the research, the research presented a suggested 
perspective that could contribute to improving institutional 
performance in faculties of education in particular and in institutions 
of university education in general. 

Keywords: institutional performance, faculties of education, 
organizational structures, internal processes, human resources, 
McKinsey 7S model. 
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ألداء املؤسس ي بكليات التربية جامعة كفرالشيخ في ضوء أبعاد تصور مقترح لتحسين ا
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس McKinsey 7-Sنموذج ماكينزي 

 مقدمة:

ُ لةةد ا هض ةةا  بضحسةةين األداء املؤسسةةعي بكليةةات التربيةة  رةةا املكوةةك ات امل  ةة  ياألساسةةي   
 أله يةة  الةةدي  ملةةا ل ةةا رةةا مرةةذ تبيةةر   ةةى ج يةةي املضاحمةةين ب ؤسسةةات الضللةة

ع
ي  جيةةظ بلةةد جيةةظا يم مةةا

الةة ي تمةةك  بةةي لليةةات التربيةة  فةةي م ةةداد امللل ةةين فةةي ج يةةي الض   ةةاتا يتةة ل  ملةةا ل ةة   املؤسسةةات 
رةةا ركامةة  بةةين رؤسسةةات الجض ةةي تكةةظ يال ةةي ُ  وةةذ ل ةةا فةةي الةةدي  املضمدرةة    ةةى م هةةا مهةة  املؤسسةةات 

  الضللي ي  في الجض ي   ى اةيع .

 للبحةةةةةث يالضملةةةةةعي يامل ا بةةةةة  با ضبةةةةةا   ر ةةةةة ا  ياألداء ا 
ع
 رذتكبةةةةةا

ع
  ل يةةةةةا

ع
ملؤسسةةةةةعي ريةةةةةداما

ت ا سةةعي ملةةاد  ي تض سةةد رةةا رعلةةي ر  جيةة  ي ليةةات الض يةةز فةةي الض ةةاي ات اللامليةة  لاجارلةةاتا ي ةة  
اوةةةحى ي ةةةيل  ت ا ةةةظ بةةةين  ةةة اا المةةةذا  فةةةي الجارلةةةات يبةةةين املسةةةض د ا فةةةي  سةةة  سياسةةة ها يت ةةةكتذ 

امليةةةةدان فةةةةي رمدرةةةة  اهض ةةةةا  املؤسسةةةةات الضللي يةةةة  ياأللاد  يةةةة  امل ض ةةةة  بتب ةةةةي  بذار  ةةةةاا يم ةةةةب  هةةةة ا
 (1)ركا ي رذرك   ل ا مي تحسين مدائها را رع  تب ي بذارل يالدرك  في رم ا  الض يز

يُت اةةةةظ األداء املؤسسةةةةعي امل وكرةةةة  املضكارلةةةة  ل ضةةةةا  م  ةةةةا  املؤسسةةةة  فةةةةي وةةةةكء ت ا ل ةةةةا رةةةةي  
 جيةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةاألداء املؤسسةةةةةةةةعي رح ةةةةةةةةل  لكةةةةةةةةظ رةةةةةةةةا األداء ال ةةةةةةةةذدي يمداء   ا ةةةةةةةةذ بيا هةةةةةةةةا الدارليةةةةةةةة  يال ا

ا مي (2)الكيةةدات الض وي يةة  باةوةةا   ملةةى تةةيريرات البياةة  ا جض ا يةة  يا  ض ةةاد   يالاما يةة   ل ه ةةا
من األداء املؤسسةةعي يهةةض  بالبياةة  الدارليةة  يال ا جيةة  للكليةة  ي  ُ   ةةا من  ةةض  تحسةةي ي م  رةةا رةةع  

 ج يي جكام  الل لي  الضللي ي . ا هض ا  بضحسين

ت ل  ُ لةد األداء املؤسسةعي اكلكةاأل لاهةداف ال ةي تذتة  املؤسسةات فةي تحميم ةا فةي وةكء 
ت ا ل ةا رةي رككمةةات بيا هةا الدارليةة  يال ا جية  يهةة ا الض ا ةظ  تسةة  بةالض يز يالمةةد ا   ةى ا سةةض ادا 

ا  بةةر  ه ةةا ُبلةةد  رةةذ (3) لبةةات املذجةةكارةةا ركا دهةةا املاد ةة  ياللبةةذت  ي ئةة ير يتائ  ةةا فةةي تحميةة  املض
  رةةةةذ   ةةةةى م ةةةةا  

ع
لةةةةاداء املؤسسةةةةعي  ض اةةةةظ فةةةةي تي يةةةة  ا سةةةةض ادا رةةةةا رةةةةكا د الكليةةةة  يالةةةة ي ُ لةةةةد رؤ ةةةةذا

 الكلي  في تحد د يتحمي  مهدا  ا.

يت اةةةةظ رسةةةةضكتات األداء الحةةةةد ال ا ةةةةظ بةةةةين ال  ةةةةا  يا ر ةةةةا ا  ل ةةةةى مسةةةةاأل األداء تب ةةةة   
 هةةا رةةا تحد ةد ات اهةةات سةير كبةةا  املؤسسةة ا يتحد ةد رةةدي ا  تةةرا    لية   ةة ي المةذا ات يات ا

يا بضلةةةاد  ةةةا تحميةةة  األهةةةدافا يت  يةةة  ال  ةةة  يالبةةةرارلا يالذ ةةةد فةةةي اسةةةض دا  املةةةكا د يرسةةةضكي 
 .(4)ت اءا ي ا لي  املؤسس 

هةةةةةة ا يتةةةةةة ل ء تحسةةةةةةين األداء املؤسسةةةةةةعي رةةةةةةا رةةةةةةع   وةةةةةةا اللةةةةةةارلين فةةةةةةي املؤسسةةةةةة  يرةةةةةةدي   
ن يال ةذت ين يمحةحا  األ  ةا ا يبالضةالي   ةى ت ةاءا األ  ةا ا     وةا املسةض يدي لل  ة  يم ةكه  ي  

ا (5)يجةةكدا ال ذجةةات ي تةةادا رلةةد  ا بةةداا يا بضكةةا  لل ؤسسةة  يتحسةةين مك يةة  الحيةةاا ياسةةضدار ها
 ل ا  لض  ا هض ا  بل لي  تحسين األداء املؤسسعي يرواهذ  را   دارظ لليات التربي .

 ألن رؤسسةةات
ع
الضللةةي  يراهةةا لليةةات التربيةة     ل ةةظ فةةي بياةة  رغلمةة  ييةةث م هةةا موةةا   يموةةذا

ر ضك   ةؤرذ يتضةيرذ بالبياة  الحي ة   هةاا  ةءن ت اءدهةا ي ةد دها   ةى الضغييةر يركاج ة  البياة  ال ا جية  
يالدارليةةةةةة  تض لةةةةةة  الميةةةةةةا  ب ةةةةةةكا رةةةةةةا الض ةةةةةةكتذ  ت ةةةةةةاي  األهةةةةةةداف يالسياسةةةةةةات يال يالةةةةةةظ ياألمو ةةةةةة  

 ملى ج   ري ت كتذ األ ذاديالمكا د ياةج
ع
 .(6)ذاءات يامل ا ات يالل ليات ج با
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ت ةا تكاجةي املؤسسةةات التربكتة  فةي ي ض ةةا الحاوةذ تحةةد ات تبةري تض اةظ فةةي وةذي ا تحسةةين  
األداء ت  ل  مساسعي را مجةظ الض  ية  املسةضدار ا ر ةا د ةا المةكي السياسةي  يا جض ا ية  فةي تايةر 

ي  ملى ه ا الض كتذا يساه   لة  فةي يوةي ال  ة  يا سةتراتي يات را الدي  لضب ي السياسات الذار
 
ع
 ربا ةةةذا

ع
  ةةةا من مداء املؤسسةةة  يييةةةدادها  ةةةذتب  ا تبايةةةا

ع
ال ةةةي تةةةد   تةةةك ير تلةةة  ال ةةةذ ا هةةة ا  مةةةع

   .(7)با ستراتي ي  املمتري 

ي  ةةةةةد ال وةةةةةذ ملةةةةةى   ليةةةةة  تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي بكليةةةةةات التربيةةةةة  م ةةةةةد م هةةةةةا ت  ةةةةةكي   ةةةةةى  
 ض لةةةةة  ا ت ةةةةةا (8)   ئيسةةةةةي  مه  ةةةةةا ال يالةةةةةظ الض وي يةةةةة  يالل ليةةةةةات الدارليةةةةة  ياملةةةةةكا د اللبةةةةةذت رحةةةةةاي 

تحسةةين األداء املؤسسةةعي من  كةةكن ه ةةاه ميةةا  ر ةةاهي ي  ضمةة ا   ا ةةذ راةةظ اةدا اا يا سةةتراتي ي  
 
ع
 ل  ةك   رلةين رحةدد رسةبما

ع
 يي مةا

ع
ا يرةا (9)يامل    املضكا نا ت ةا  تضمة ا من  كةكن هة ا ا يةا  رذمةا

ةان البحةةث  ةةا م ةةك    ح ةةظ راةةظ هةة   املكا ةة ات ُ   ةةا رةةا رةةع  ا  ض ةةاد  ليةةي تحميةة  رةةا  ه ةةا لة
 يهدف مليي البحث.

رةةةةةدرظ مدا ي تةةةةة  ت ةةةةةكتذ  بكاسةةةةة   رستبةةةةةا ي  McKinsey 7Sيُيلةةةةةد م ةةةةةك   رةةةةةاتينزي 
ا ي تتبةةةةا د  Robert Watermanا ي يبةةةةذت ييتذرةةةةان  Tom Petersاأل  ةةةةا  امللةةةةذي ين تةةةةك  بيتةةةةر 

يهةك  بة ظ سةبل  مبلةاد  ئيسةي  يرةيي  Anthony Athosا يممضةككو  رةكأل  Richard Pascaleاسةكا  ب
ا سةةتراتي ي ا ال يكةةظ الض وي ةةيا موةة  الل ةةظا المةةي  املبةةترت  لللةةارلينا م ةة  اةدا ا السةةائدا  ةةذ  

يةةث الل ةةظا ر ةةا ات اللةةارلينا ييسةةض د  ال  ةةك   لةةيداا لضميةةي  ي  ةةد يتحسةةين األداء املؤسسةةعيا ي
 لض ةةةةد ال  ةةةةك     ةةةةى ال وذتةةةة  المائلةةةة  بيمةةةةي لكةةةةو  ل ةةةةظ املؤسسةةةة  ببةةةةكظ جيةةةةدا   ةةةة  من تكةةةةكن هةةةة   
الل ا ةةةةذ السةةةةبل  رضكا تةةةة  ييلةةةةض  بلمةةةة ا الةةةةبلو لةةةة ل     ةةةةا اسةةةةض دا  ال  ةةةةك   لل سةةةةا دا فةةةةي  

  فةةي لليةةات التربيةة(10)تحسةةين األداء املؤسسةةعي يا  تمةةاء بةةي يالح ةةا    ةةى الضكا ةة  بةةين األبلةةاد السةةبل 
 ببكظ را  يالض بي    ى رؤسسات الضللي  الجارعي ببكظ  ا 

ير ا سةب   ضحة  مه ية  ا هض ةا  بضحسةين األداء املؤسسةعي يالبحةث  ةا مسةالي  يم ةا    
لض ةةةكتذ  يراهةةةا م ةةةك   رةةةاتينزي الةةة ي ُ لةةةد رةةةا مهةةة  انليةةةات ال ةةةي تذتةةةض   ةةةى تحسةةةين األداء املؤسسةةةعي 

 لحالي في رحاي   المادر .بكليات التربي  يه ا را  كخحي البحث ا

 مشكلة البحث:

متدت الد اسات   ى يجكد   ك  في األداء بالجارلات يهة ا األرةذ  ض لة  يجةكد  يةادات 
 غيييةةةر  ات   تةةة  استبةةةذا ي  محةةةك املسةةةضمبظ ةيةةةداال ت ةةةك   ةةةارظ ييوةةةي ا سةةةتراتي يات يتحةةةد ث 

يالمةةةةةةةةي  املبةةةةةةةةترت ا ياألم ةةةةةةةةا  ال يالةةةةةةةةظ الض وي يةةةةةةةة  ي غييةةةةةةةةر الةةةةةةةة و  الضمليد ةةةةةةةة ا يت ةةةةةةةةكتذ امل ةةةةةةةةا اتا 
ا تة ل  متةدت اللد ةد رةا الد اسةات   ةى من لليةات التربية  بحاجة  ملةى موةا  تمةكت  مداء (11)المياد  

 .(12) ارظ يرضكارظ ُ   ا من  ميء الض يز في مدائها

 ل  ةةةا   يرلةةةا ير  امليةةة  يالك ةةةك  ملةةةى 
ع
لةةة ا يجةةة  ا هض ةةةا  بضحسةةةين األداء املؤسسةةةعي ي مةةةا

ا  ض ةةةاد  ل هةةةا فةةةي يوةةةي ر ةةة  يا ليةةة  لضحسةةةين األداء املؤسسةةةعيا يبةةةال وذ ملةةةى رةةةا سةةةب  مضةةةائل ُ   ةةةا 
م ةةةد من لةةةظ هةةة   الل ا ةةةذ مم ةةةا رةةةي مبلةةةاد ل  ةةةك   رةةةاتينزي الةةة ي ُ   ةةةا رةةةا رعلةةةي الميةةةا  بضحسةةةين 

 األداء املؤسسعي.
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 ....... McKinsey 7-Sفي ضوء أبعاد نموذج ماكينزي 
 السعيد السعيد بدير سليماند/ 

 

 

 

6 

مكااان تحسااااين األداء يتحةةةاي  البحةةةث الحةةةةالي اةجابةةة    ةةةةى السةةةؤا  الةةةةذئيء الضةةةالي : كياااام ي 
 ؟       McKinsey 7-Sؤسس ي بكليات التربية جامعة كفرالشيخ في ضوء أبعاد نموذج ماكينزي امل

 يتض ذا را ه ا السؤا  األسال  ال ذ ي  انتي :

 را األسء ال وذت  لاداء املؤسسعي؟  .1
 را مبلاد م ك   راتينزي؟ .2
  ت ذالبةي  فةةي رةا م اء  ي ة  الد اسة  امليداميةة  يةك  األداء املؤسسةعي بكليةات التربيةة  جارلة .3

 وكء م ك   راتينزي؟
رةةةا الض ةةةك  املمتةةةر  لضحسةةةين األداء املؤسسةةةعي بكليةةةات التربيةةة  جارلةةة  ت ذالبةةةي  فةةةي وةةةكء  .4

 م ك   راتينزي؟

 منهج البحث:

 للةةدد رةا اللكارةظ مه  ةةا يبيلة  البحةث يتي يةة   
ع
 ضحةدد املة    املسةض د  فةةي البحةث يبمةا
اا ييسةةض د  البحةةث الحةةالي املةة    الك ةة و يالةة ي رلالجةة  ربةةكلضي ياألهةةداف ال ةةي  سةةعى لضحميم ةة

تمةةةةك  ر كاتةةةةي فةةةةي هةةةة ا البحةةةةث   ةةةةى تحد ةةةةد ربةةةةكل  البحةةةةثا يج ةةةةي البيامةةةةات ياملللكرةةةةاتا يارضيةةةةا  
 ي ةة  الد اسةة  امليداميةة ا يارضيةةا  مسةةالي  ج ةةةي البيامةةات يإ ةةدادهاا يتمةةد   رعيوةةات ركوةةةك ي  

 ضةائل يتحليل ةا يت سةةيرها فةي  بةا ات ياخةةح  ر ضمةاا ب ذتمة  ر و ة  ير يةةزا ببةكظ د ية ا يي ةة  ال
يرحةةةدداا فةةةي رحايلةةة   سةةةض ع   ل ي ةةةات  ات رغةةةضي تةةةؤدي ملةةةى تمةةةد  امللذ ةةة  يب ةةةاء ت ةةةك  رمتةةةر  

  (13) حم  مهداف البحث

ت ةةا  ةةذي البحةةث الحةةالي من ا  ض ةةاد   ةةى م ةةك   رةةاتينزي ت ةةدرظ لضحسةةين األداء بكليةةات 
م ةةةةةةةةةك   رةةةةةةةةةاتينزي رب ةةةةةةةةةي   ةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةبل  ابلةةةةةةةةةاد  ئيسةةةةةةةةةي  يرةةةةةةةةةي  التربيةةةةةةةةة  ي لةةةةةةةةة  ملبةةةةةةةةةر ات  ةةةةةةةةةدا راهةةةةةةةةةاي من

ا سةةتراتي ي ا ال يكةةظ الض وي ةةيا موةة  الل ةةظا المةةي  املبةةترت  لللةةارلينا م ةة  اةدا ا السةةائدا  ةةذ  
الل ظا ر ا ات اللارلينا يبال وذ مل هةا م ةد م هةا ت اةظ الجكامة  الذئيسةي  للاهةكؤ بةيي رؤسسة  يمن 

 رةةةا ربةةةر ات الل ةةةظ   ةةةى تحسةةةياها يا  تمةةةاء  
ع
هةةةا   ةةة  فةةةي الاها ةةة  فةةةي ر ةةةاح  املؤسسةةة  تكةةةظا يم مةةةا

األر  ب  ك   راتينزي مد ا الد اسةات ال ةي ا ض ةدت  ليةي فةي املؤسسةات الضللي ية  لة ا ُ لةد رحايلة  
 را البايث ُ   ا را رعل ا تحسين األداء بكليات التربي 

 أهداف البحث:

  تذ راها را   ي: سعى البحث الحالي لضحمي   دد را األهداف م 

 رحايل  ت كتذ األداء املؤسسعي بكليات التربي  جارل  ت ذالبي . .1
 م ادا ب اء ا ستراتي يات يال    ي  ي رلد ت األداء. .2
 ت  ي  ر ا ات اللارلين ب ؤسسات الضللي  اللالي. .3
 ا  ض اد   ى م ك   جد د يت بيمي   ى رؤسسات الضللي  ت ام  م عحي. .4
 لضحسين األداء املؤسسعي بكليات التربي  جارل  ت ذالبي .تمد   ت ك  رمتر   .5
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 أهمية البحث:

   ةةا تمسةةي  مه يةة  البحةةث ملةةى األه يةة  ال وذتةة ا ياأله يةة  الل ليةة  مي الض بيميةة  ي لةة  
   ى ال حك الضالي:

 :األهمية النظرية للبحث

يلةةت تحسةةين تابةةي األه يةة  ال وذتةة  للبحةةث رةةا لكمةةي موةةا    ل يةة  فةةي الد اسةةات ال ةةي ت ا
األداء املؤسسةعي بكليةات التربية ا تة ل  مةد ا الد اسةات ال ةةي ت ايلةت ا  ض ةاد   ةى م ةك   رةاتينزي فةةي 
 رلذ ةةةةةةةة  اسةةةةةةةةتراتي يات الل ةةةةةةةةظ يال يكةةةةةةةةظ الض وي ةةةةةةةةي يم ةةةةةةةة  اةدا ا 

ع
تحسةةةةةةةةين األداء املؤسسةةةةةةةةعيا م مةةةةةةةةا

 ير ا ات  ذ  الل ظ يالل ظ   ى ت كتذها.

 :األهمية العملية للبحث

ية  الل لية  للبحةث فةي الضلةذف   ةى م اء م مةاء هياة  الضةد يء بكليةات التربية  ت الةت األه 
يالتربي  ال ك ي  يالتربي  الذتاوي  ب ارل  ت ذالبي  يك  تحسين األداء املؤسسةعي فةي وةكء م ةك   
رةةاتينزي يإجةةذاء الضحليةةظ ا ي ةةابو امل اسةة  للك ةةك  ملةةى مضةةائل    ةةا رةةا رعل ةةا ب ةةاء ت ةةك  رمتةةر  

 حمو مهداف البحث .  يد في ت

 مصطلحات البحث:

 :األداء املؤسس ي -1

 :األداء في اللغة 

ُ لةةةةذف األداء فةةةةي اللغةةةة  بيمةةةةي امدي القةةةةعيء مي  ةةةةا  بةةةةي ي مةةةةا ا يتةةةةيدي لارةةةةذ مي مرةةةة  مداتةةةةي  
 (14)ياسضلد ليا ياألرذ تيسذ يدهييا

 
ً
 :األداء اصطال ا

 ةةة  وةةةذي ا يوةةة اما م ةةةبحت   ليةةة  تحد ةةةد ر  ةةةك  األداء يتحسةةةي ي ب ذتمةةة  تم يةةة  ير و
مل ا سة   كتةة  فةةي الك ةت الحاوةةذا يرةةا ه ةةا لامةت مه يةة  تحد ةةد امل ةاهي  ال ضل ةة  لةةاداءا يمسةةالي  

 تحسي يا ي ل    ى ال حك الضالي:

 لل لةد  امل ةذيؤ  
ع
ُ لذف األداء بيمي الميا  بي بةاء الكتي ة  رةا رسةاكليات يياجبةات ي مةا

 
ع
 بيمةةةي سةةةلكه يتي ةةةو هةةةادف    و ةةةذ متي ةةة   ةةةكي مي رةةةا اللارةةةظ ال ةةة ء املةةةد  ا هارةةةا  لةةةذف م مةةةا

وةةةةغك  مابلةةةة  رةةةةا دارةةةةظ ال ةةةةذد  مةةةة  ا يل  ةةةةي متي ةةةة  ت ا ةةةةظ يتكا ةةةة  بةةةةين المةةةةكي الدارليةةةة  لل ةةةةذد 
يالمةةكي ال ا جيةة  الحي ةة  بةةيا مي ممةةي ت  يةة  املكتةة  أل  الةةي يرسةةاكلياتي ال ةةي تكل ةةي بةةي امل و ةة  مي 

 .(15)ال ضائل ال ي  حمم ا املكت  لل ؤسس االج كد ال ي تذتب  يتي ضي  هاا ت ا  ل   

يتم ةةةةةد بةةةةةاألداء الةةةةةكتي و رةةةةةا  مةةةةةك  بةةةةةي ركتةةةةة  مي رةةةةةد ذ رةةةةةا م  ةةةةةا  مي مكبةةةةة   رذتب ةةةةة   
بكتي ةة  رلي ةة ا يت ضلةة  األداء رةةا يتي ةة  ألرةةذي يإن يجةةد بياه ةةا  ارةةظ ربةةترها يتض ةةي ال ايةةر رةةا 

من السةةلكهي هةةك رةةا  مةةك  بةةي األ ةةذاد رةةا البةةاياين ملةةى الض ييةةز بةةين السةةلكه ياةم ةةا  ياألداء ا  يةةرين 
م  ةةةةا  فةةةةي امل و ةةةةات ال ةةةةي  ل لةةةةكن  هةةةةاا مرةةةةا اةم ةةةةا ي هةةةةك رةةةةا  بمةةةة  رةةةةا مرةةةةذ مي مضةةةةائل بلةةةةد من  ضك ةةةة  
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األ ةةةذاد  ةةةا الل ةةةظي فةةةي يةةةين من األداء هةةةك الض ا ةةةظ بةةةين السةةةلكه ياةم ةةةا  مي ممةةةي  لبةةةر  ةةةا ر  ةةةكا 
 
ع
 .(16)األ  ا  يال ضائل رلا

سسةةةعي بيمةةةي ات ةةةاءا مداء الكليةةة  ب ةةةا  حمةةة   وةةةا اللةةةارلين يالةةةضلل  الجيةةةد يُيلةةةذف األداء املؤ 
ا يُتم ةةد بضمةةكت  األداء املؤسسةةعي بيمةةي ار  ك ةة  اةجةةذاءات (17)يرسةةضكي  ةةا  فةةي الل ليةةات اةدا تةة ا

ال ي  مك   ها املل يكن  هدف تحيد مما  المكا يالمل  فةي مداء املؤسسة ا يال مةا  ال ةي تحضةا  ملةى 
 .(18)ء رلا ير رحددا بغذؤ تحسين األداءات كتذ في وك

يُتم ةةةد ب   ةةةك  تحسةةةين األداء ممةةةي  بةةةا ا  ةةةةا اسةةةض دا  ج يةةةي املةةةكا د املضايةةة  لضحسةةةةين 
ال ذجةات يإمضاجية  الل ليةاتا يتحمية  الضكارةظ بةةين الض  كلكجيةا التةحيح  ال ةي تكتة   مأل املةةا  

الجةةةةةةةةةةةكدا ا ياةمضاجيةةةةةةةةةةة  ا بال ذتمةةةةةةةةةةة ا  ض لةةةةةةةةةةة  تحسةةةةةةةةةةةين مداء م ةةةةةةةةةةة  رؤسسةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةكا ن   ا ةةةةةةةةةةةذ راةةةةةةةةةةةظ: 
يالض  كلكجياا يالضكل   ألن تكا ن ه   الل ا ذ  ؤتةد من تك لةات يايضياجةات محةحا  امل ةاح  فةي 

 .(19)املؤسس   د مر ت بلين ا  ضبا 

 
ً
عااااارف تحساااااين األداء املؤسسااااا ي  جرا ياااااا بيمةةةةةي ت ةةةةةاءا لليةةةةةات التربيةةةةة  بالميةةةةةا  بيدي اهةةةةةا  وي 

املسةةةةةا دا لضحميةةةةةة  مهةةةةةدا  ا الضللي يةةةةةة  يتحميةةةةة  ت للةةةةةةات  ال ضل ةةةةة  يال  ةةةةةا  فةةةةةةي تمةةةةةد   األكبةةةةةة  
ا سةتراتي ي ا يال يكةةظ الجض ةي يا  تمةاء بيب اءهةا فةي وةكء الح ةا    ةةى مهة  مبلادهةا يال ةي تض اةظ فةي 
 الض وي يا يمو  الل ظا يالمي  املبترت  ا ياةدا ا ا ي ذ  الل ظا يامل ا ات. 

 7S McKinseyنموذج ماكينزي  -2

بيمةةةةةةي ميةةةةةةا    ةةةةةةظ لضحليةةةةةةظ املؤسسةةةةةةات ي لالي هةةةةةةا  7S McKinseyرةةةةةةاتينزي ُ لةةةةةةذف م ةةةةةةك   
 بحةةةةث فةةةةي األبلةةةةاد السةةةةبل  ال ةةةةي ت لةةةةظ املؤسسةةةةات مالحةةةة  يرةةةةي: اةسةةةةتراتي ي ا يال يكةةةةظ الض وي ةةةةيا 

 . (20)يمو  الل ظا يالمي  املبترت  لللارلين ا م   اةدا ا السائدا ي ذ  الل ظا يامل ا ات

رةةةدرظ مدا ي لضحليةةةظ اةجةةةذاءات الض وي يةةة  ياةدا تةةة  رةةةا  McKinsey 7Sيُيلةةةد م ةةةك   
رةةةةةةةةةةع  ال وةةةةةةةةةةةذ ملةةةةةةةةةةةى املؤسسةةةةةةةةةة  تكةةةةةةةةةةةظا بحيةةةةةةةةةةةث    ةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةة ي  املبةةةةةةةةةةة عت الض وي يةةةةةةةةةةة  يت ةةةةةةةةةةةكتذ 
ةةةةةةةةةا  ا سةةةةةةةةتراتي يات يت  يةةةةةةةةة ها ي هةةةةةةةةدف  تحسةةةةةةةةةين األداءا يت  ةةةةةةةةا تميةةةةةةةةةي  ال لاليةةةةةةةة  الض وي يةةةةةةةةة  دارليع

مداا لضحليةظ اةجةذاءات الض وي ية  ياةدا تة  م هةا يال ي ُ  وذ ل ا   ى  McKinsey 7Sباسض دا  مبلاد 
بحيةةةةةةث    ةةةةةةا   ةةةةةة ي  املبةةةةةة عت الض وي يةةةةةة  يت ةةةةةةكتذ ا سةةةةةةتراتي يات يت  يةةةةةة هاا يت ضلةةةةةة  هةةةةةة ا 
ال  ةةةةةك    ةةةةةا م ةةةةةا   الضحليةةةةةظ الض وي ةةةةةي األرةةةةةذي بةةةةةين ميةةةةةا  الل ةةةةةظ  مةةةةةي  الض وةةةةةي  الةةةةةدار ي اللةةةةةا  

 (12)يت   ي    ي  املب عت الض وي ي  يت  ي ها في املؤسسات
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 الدراسات السابقة:

 ةةةةةةض   ةةةةةةذؤ الد اسةةةةةةات السةةةةةةابم  ال ةةةةةةي تك ةةةةةةظ مل هةةةةةةا البحةةةةةةث يال ةةةةةةي تت ةةةةةةاي  تحسةةةةةةين األداء  
ياألرةةذي املضللمةة  ب  ةةك   رةةاتينزي رةةا رةةع  رحةةك تا  ئيسةةين األي   ت ةةاي  الد اسةةات اللذبيةة   ي ةةا 

  ت اي  الحك  الااكو الد اسات األج لي .  

: الدراسات العربية
ً
 أوال

 مل  جي  را األيدال ملى األ د  ي ل    ى ال حك الضالي: 
ع
  لذؤ الد اسات اللذبي  ي ما

دور العدالة التنظيمية في األداء املؤسس ي: دراسة  الاة اجللاس األع اإل لرساتراتي ية  -1
 (22)م 2020 –م 2015والية الخرطوم 

سةةةتراتي ي  بةةةةي وةةةةل  ت الةةةت ربةةةةكل  الد اسةةة  فةةةةي من األداء املؤسسةةةةعي بةةةالجلء األ  ةةةةى ل   
للةةةظ  لةةة  المةةةل  مةةةاتل  ةةةا  ةةةد  ت بيةةة  اللدالةةة  الض وي يةةة  بةةةالجلء يتض اةةةظ ربةةةكل  البحةةةث فةةةي 
األسةةال  انتيةةة : الذئيسةةةعي: هةةظ  كجةةةد دي  لللدالةةة  الض وي يةةة  فةةي األداء املؤسسةةةعي األ  ةةةى ل سةةةتراتي ي  

اةجذائيةةةةة ؟ يرةةةةةا رةةةةةدي دي  ي  ةةةةة  ال ذيةةةةةك . يتض ةةةةةذا ر ةةةةةي األسةةةةةال  ال ذ يةةةةة  الضاليةةةةة : رةةةةةا دي  اللدالةةةةة  
اللدالةةة  الضك يليةةة ؟ يرةةةدي دي  اللدالةةة  الضلارليةةة  )الض ا ليةةة (؟. ت ةةةا دهةةةدف الد اسةةة  ملةةةى بحةةةث دي  
اللدالةة  الض وي يةة  فةةي األداء املؤسسةةعي بةةالجلء األ  ةةى ل سةةتراتي ي  ي  ةة  ال ذيةةك ا يالضلةةذف   ةةى 

يرلذ ة  دي  اللدالة  الضلارلية  )الض ا لية (. دي  اللدال  اةجذائية ا يد اسة  دي  اللدالة  الضك يلية ا 
يت الةةةت  ذوةةةيات البحةةةث فةةةي ال ذوةةةي  الذئيسةةةي :  كجةةةد دي  لللدالةةة  الض وي يةةة  فةةةي األداء املؤسسةةةعي 
بةةةالجلء األ  ةةةى ل سةةةتراتي ي  ي  ةةة  ال ذيةةةك . يال ذوةةةيات ال ذ يةةة :  كجةةةد دي  لللدالةةة  اةجذائيةةة ا 

لللدالةةةةة  الضلارليةةةةة  )الض ا ليةةةةة (. ياتبةةةةةي البحةةةةةث املةةةةة     يتكجةةةةةد دي  لللدالةةةةة  الضك يليةةةةة ا يتكجةةةةةد دي  
 .SPSSالك  و الضحلي ي يامل    الضا تخي ياسض دا  بذمارل 

يرةةةا رةةةع  الد اسةةة  امليداميةةةة  تةةة  الضك ةةةظ ملةةةةى  ةةةدا مضةةةائل راهةةةةا: تكجةةةد  ع ةةة   ات د لةةةة   
ي . يلامةةةةةت مجابةةةةةات مي ةةةةائي  بةةةةةين اللدالةةةةة  الضك يليةةةةة  ياألداء املؤسسةةةةةعي بةةةةالجلء األ  ةةةةةى ل سةةةةةتراتي 

يتكجةد  ع ة   ات د لة  مي ةائي  بةين اللدالة   %44ي %72املبحكرين بالك م  باسب  تذاييت بين 
اةجذائيةة  ياألداء املؤسسةةعي بةةالجلء األ  ةةى ل سةةتراتي ي ا يلامةةت مجابةةات املبحةةكرين بالكا مةة  باسةة  

اللدالةةةةةةة  الضلارليةةةةةةة  ا يتكجةةةةةةةد  ع ةةةةةةة   كتةةةةةةة   ات د لةةةةةةة  مي ةةةةةةةائي  بةةةةةةةين %52ي  %64تذاييةةةةةةةت بةةةةةةةين 
)الض ا ليةةةةةة ( ياألداء املؤسسةةةةةةعي بةةةةةةالجلء األ  ةةةةةةى ل سةةةةةةتراتي ي . يلامةةةةةةت مجابةةةةةةات املبحةةةةةةكرين بالكا مةةةةةة  

 .%50ي  %84باس  تذاييت بين 

 ةةدرت الد اسةة  ر  ك ةةة  رةةا الضك ةةةيات راهةةا: ا هض ةةةا  بضحسةةين بلةةةو  كارةةظ اللدالةةة   
آت(. رةةةةي بةةةة   املضتةةةةد رةةةةا الج ةةةةد يالح ةةةةا    ةةةةى الضك يليةةةة  املض الةةةة  فةةةةي )الذياتةةةة ا يالحةةةةكا ضا ياملكا ةةةة

الج ةةةكدات املمةةةد ا ال ةةةي مدت   ةةةى يسةةةا األداء الحةةةالي فةةةي اللدالةةة  الضك يليةةة  ياةجذائيةةة  يالض ا ليةةة  
 بالجلء األ  ى ل ستراتي ي .

 (23)دور  دارة اللودة وأثرها في األداء املؤسس ي: دراسة ميدانية في جامعة األنبار -2

 ت ايلةةةةت هةةةةة   الد
ع
  ل يةةةةةا

ع
 اسةةةة  ركوةةةةةك ي الجةةةةكدا ياألداء املؤسسةةةةةعيا ييةةةةث م ةةةةةبحا ريةةةةداما

ةةةةةةاد  يين تض سةةةةةةةد رةةةةةةةا   للبحةةةةةةةث يالضملةةةةةةةعي يامل ا بةةةةةةة  با ضبا ه ةةةةةةةا ر ةةةةةةة احين ت ا سةةةةةةةيين ملة
ع
رذتكبةةةةةةةا

رعل  ةةا ر  جيةة  ي ليةةات الض يةةز فةةي الض ةةاي ات اللامليةة  لاجارلةةاتا ي ةة  موةةحى ي ةةيل  ت ا ةةظ بةةين 
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 يد ا فةةي  سةة  سياسةة ها يت ةةكتذ بذار  ةةا. يم ةةب  هةة ا امليةةدان فةةي  ةة اا المةةذا  فةةي الجارلةةات ياملسةةض
رمدر  اهض ارات املؤسس  الضللي ي  ياأللاد  ية  امل ض ة  بتب ةي ركا ةي رذرك ة  ل ةا مي تحسةين مدائهةا 
رةةا رةةع  تب ةةي بةةذارل الجةةكدا يالةةدرك  فةةي رمةة ا  الض يةةز. يابةةكظ  ةةا   حةةاي  البايةةث اةجابةة    ةةى 

دا ا الجةةةكدا دي  ربا ةةذ فةةةي األداء املؤسسةةعي؟ ي ةةةد رذجةةت الد اسةةة  ب   ك ةةة  التسةةا   ان ةةةو: هةةظ ة 
را ا سضاضاجات ت ذ را بياها من يجكد تيرير رل كي ةدا ا الجكدا فةي األداء املؤسسةعي فةي الجارلةات 
املبحكر ا يارضض ت الد اسة  ب  لة  رةا الضك ةيات ياملمتريةات ال ةي  سة   فةي تكوةي  اللع ةات بةين 

 اسةة  يمبلادهةةةاا يسةةائظ ي ليةةات ت  ةةةيلي     ةةا ت بيم ةةا   ةةةى الكا ةةي امليةةداكو لاجارلةةة  رضغيةةرات الد
  ةا ا تةرا  مجةذاء 

ع
املبحكر  لضي ير ا ت اهةات اة  ابية  يالسةعي لضمليةظ ا ت اهةات السةلبي ا  مةع

  دد را الد اسات يالبحكال املسضمبلي  ال ي تضلل  ب ضغيرات الد اس .

األداء املوساااايقي: دراسااااة تطبيقيااااة ع ااااإل هيئااااة أبحااااا  العلااااوم  أثاااار  دارة املواهاااا  ع ااااإل -3
 (24)الطبيعية والتكنولوجيا

ت اةةةظ ال ةةةةدف الذئيسةةةةعي ل ةةةة   الد اسةةة  فةةةةي الضك ةةةةظ ملةةةةى ت ةةةك  رمتةةةةر  لكا ةةةةي مدا ا املكاهةةةة   
بال ياةةة  الليليةةة  ألبحةةةاال الللةةةك  ال بيليةةة  يالض  كلكجيةةةاا ي ةةةد تكةةةكن ر ض ةةةي الد اسةةة  رةةةا  ي ةةة  رةةةا 

ارلين بال ياةةةة  الليليةةةة  ألبحةةةةاال الللةةةةك  ال بيليةةةة  يالض  كلكجيةةةةاا بليليةةةةاا ي ي ةةةة   بةةةةكائي  األ ةةةةذاد اللةةةة
ا رةةةةا مج ةةةةالي اللةةةةارلين بال ياةةةة  يرةةةةا ج يةةةةي املسةةةةضكتات الكتي يةةةة   هةةةةاا يالبةةةةال   ةةةةددها %11تمةةةةد  بةةةةة 

(ا ييبمت الد اس  باسض دا  امل    الك  و الضحلي ي يت  اسض دا  اسةتبام  تككمةت رةا رةعال 88)
اي ا يمت ةةةذت مضةةةائل الد اسةةة  من ه ةةةاه  ةةةذي  مي ةةةائي   ات د لةةة  رل كتةةة  بةةةين رسةةةضكتات مدا ا رحةةة

 
ع
 لاحالةة  ا جض ا يةة  ييةةث من كسةةب  املتةةزيجين م  ةةى رةةا كسةةب  الغيةةر رتةةزيجينا يم مةةا

ع
املكاهةة  يبمةةا

 لل سةةةةضكي الةةةةكتي و 
ع
 كجةةةد  ةةةةذي  مي ةةةةائي   ات د لةةة  رل كتةةةة  بةةةةين رسةةةةضكتات مدا ا املكاهةةة  يبمةةةةا

ث جاءت رةا هة  فةي رسةضكي )اةدا ا الةدميا( باسةب  م  ةى رةا تيرهةا رةا املسةضكتاتا بي  ةا مت ةذت يي
 
ع
مضةةةةائل الد اسةةةةة  من ه ةةةةاه  ةةةةةذي  مي ةةةةةائي   ات د لةةةة  رل كتةةةةة  بةةةةةين رسةةةةضكتات مدا ا املكاهةةةةة  يبمةةةةةا
ةسةةتراتي ي  جةة   املكاهةة ا يمت ةةذت مضةةائل الد اسةة  من ه ةةاه  ةةذي  مي ةةائي   ات د لةة  رل كتةة  

 ةسةةةتراتي ي  ا يض ةةةا  باملكاهةةة ا يتكجةةةد  ةةةذي  مي ةةةائي   ات  بةةةين
ع
رسةةةضكتات مدا ا املكاهةةة  يبمةةةا

 ةستراتي ي  ت  ية  املكاهة ا ممةي  كجةد مرةذ لكةظ بلةد 
ع
د ل  رل كت  بين رسضكتات مدا ا املكاه  يبما

ع ةةةة  رةةةا مبلةةةةاد مدا ا املكاهةةة  فةةةةي تحميةةة  ريةةةةزا ت ا سةةةي  باملؤسسةةةة ا يتك ةةةلت الد اسةةةة  ملةةةى يجةةةةكد  
ا تباييةة  م  ابيةة  بةةين اةدا ا ياللةةارلين   هةةاا يتةة ل   ةةد  يجةةكد  ةةذي  فةةي اسةةض ابات اللةةارلين محةةك 
يا ةةةةةي األداء املؤسسةةةةةعي فةةةةةي ال ياةةةةة   لةةةةةةضي ملةةةةةى رضغيةةةةةرات )الجةةةةةاءا يالل ةةةةةةذا ال بةةةةةرا فةةةةةي ر ةةةةةا  الل ةةةةةةظا 

 يس كات ال برا.

تحليلياااااة فاااااي  دور التخطااااايت االساااااتراتي ي فاااااي جاااااودة األداء املؤسسااااا ي، دراساااااة وصااااافية-4
 (25)اللامعات النظامية الفلسطينية

هةةةةدف البحةةةةث ملةةةةى  لةةةةذف دي  الض  ةةةةي  اةسةةةةتراتي،ي فةةةةي جةةةةكدا األداء املؤسسةةةةعيا يت ةةةةكتذ  
رلا ير يرؤ ذات لمياأل جكدا األداء املؤسسةعي فةي الجارلةات ال لسة ياي ا ي لة  رةا رةع  اةجابة  

ي جةةةةةكدا األداء املؤسسةةةةةعي لاجارلةةةةةات  ةةةةةا سةةةةةؤا  البحةةةةةث الةةةةةذئيءا رةةةةةا دي  الض  ةةةةةي  ا سةةةةةتراتي،ي فةةةةة
 ال لس ياي ا؟

يل جابةةةةةة   ةةةةةةا مسةةةةةةال  البحةةةةةةث اتبةةةةةةي البايةةةةةةث املةةةةةة    الك ةةةةةة و الضحلي ةةةةةةيا ياملةةةةةة    الب ةةةةةةابو  
الض ةةةةةكتذي ملعءر ه ةةةةةا ملكوةةةةةكا البحةةةةةثا ي ةةةةةد تةةةةةيل  ر ض ةةةةةي البحةةةةةث رةةةةةا الل ةةةةةداءا ياملةةةةةد اءا يلجةةةةةان 
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(  مةكاا اسةض ا  رةاه  100 ةدده  )الض  ي  يالجكدا فةي الجارلة  اةسةعري  يجارلة  األ لةع  ي 
 باسب  استرداد )91)

ع
 ( را ر ض ي البحث.%19(  ذدا

يلضحميةة  مهةةةداف البحةةةث  ةةةا  البايةةةث بض ةة ي  مداا ا سةةةتبام  ياملمابلةةة  املم  ةةة  لضحميةةة   
(  مةةةذا رك  ةةة    ةةةى ر ةةةالين  ئيسةةةيين ه ةةةا: يا ةةةي 87بلةةةو مهةةةداف الد اسةةة ا يتضكةةةكن ا سةةةتبام  رةةةا )

(  مةةذاا دي  الض  ةةي  ا سةةتراتي،ي 55سسةةعي فةةي وةةكء تةةكا ذ رؤ ةةذاتي يتضكةةكن رةةا )جةةكدا األداء املؤ 
 مةةذا  43(  مةةذاا فةي يةةين تككمةت ب ا ة  املمابلةة  رةا 32ي ع ضةي بيبلةاد األداء املؤسسةةعي يتضكةكن رةا )

رك  ةةةةة    ةةةةةى م الةةةةة  مبلةةةةةاد  ئيسةةةةةي رةةةةةي: )الضحليةةةةةظ البييةةةةةي )البياةةةةة  ال ا جيةةةةة (ا الضحليةةةةةظ البييةةةةةي )البياةةةةة  
ية (ا تكةكتا اةسةتراتي ي ا ت  يةة  اةسةتراتي ي ا يالذ ابة  يالضميةي (ا ي ةةد  ةا  البايةث بلةةذؤ الدارل

( رح  ةةةاا يتةةة  الضحمةةة  رةةةا  ةةةد  ا سةةةتبام  يربادهةةةا رةةةا رةةةع  18ا سةةةتبام  يب ا ةةة  املمابلةةة    ةةةى )
ا ت ةةا تحمةة  رةةا  ةةد  يربةةات ب ا ةة  املمابلةةة  30ت بيم ةةا   ةةى  ي ةة  اسةةض ع ي  رككمةة  رةةا )

ع
(  ةةذدا

يذتمةة  مل ةةةا تذيمبةةةاةا ييذتمةةة  الض ضئةةة  ال  ةةة ي ا ي لةة   بةةةظ ت بيم ةةةا   ةةةى ر ض ةةةي الد اسةةة ا ي ةةةا  
ا لضحليةةةةةةظ اسةةةةةةض ابات م ةةةةةةذاد اللي ةةةةةة ا ت ةةةةةةا (SPSS)البايةةةةةةث باسةةةةةةض دا  بذمةةةةةةارل الضحليةةةةةةظ اةي ةةةةةةابو 

 اسض د  الج ك   البؤ ت  ليداا لض كتذ رلا ير يرؤ ذات لاداء املؤسسعي.

: الدراسات األج
ً
 نبيةثانيا

 مل  جيةةةة  رةةةةا األيةةةةدال ملةةةةى األ ةةةةد  ي لةةةة    ةةةةى ال حةةةةك 
ع
تةةةة   ةةةةذؤ الد اسةةةةات األج ليةةةة  ي مةةةةا

 الضالي:

 S7McKinsey (26)بحث  ول  صالح  دارة بيانات املكتبات: مناقشة  ول نموذج  -1
ت ايلةةةةت هةةةة   الد اسةةةة  م ةةةةك   رةةةةاتينزي يدي   فةةةةي م ةةةةادا هيكلةةةة  امل ضبةةةةات فةةةةي   ةةةةذ تةةةةد   

 اسةةةةةةةةة  الضحةةةةةةةةةد ات ال ةةةةةةةةةي تكاجةةةةةةةةةي امل ضبةةةةةةةةة  الذ  يةةةةةةةةة  يتةةةةةةةةةيرير املللكرةةةةةةةةةات البيامةةةةةةةةةاتا ت ةةةةةةةةةا ميخةةةةةةةةةحت الد
الض  كلكجيةة   ل هةةاا ت ةةا  ةةدرت الد اسةة  م ةةك   رةةاتينزي يدي   فةةي مدا ا رةةدرات امل ضبةةات الذ  يةةة  
را رةع  مبلةاد  السةبل  يال ةي  بة ظ : اةسةتراتي ي  ا يال يكةظ ا يال وةا  ا ياألسةلك  ا ياملةكت ين ا 

  املبةةترت ا ت ةةا هةةد ت الد اسةة  ملةةى   ةةي رسةةضكي مداء امل ضبةةات يت كتذهةةا فةةي وةةكء يامل ةةا ات ا يالمةةي
 الضغيرات اللاملي  يتي ي  ا سض اب  ل ا.

خطااة بناااء االنضااباا للدراسااات اللامعيااة فااي اللامعااات التطبيقيااة للامعااة جوان اادون   -2
 S7McKinsey  (27)باييون الصينية بناًء ع إل نموذج 

 لج ك ةةةةةة  رةةةةةةا ت ايلةةةةةةت هةةةةةة   الد اسةةةةةة  ا
ع
لض ةةةةةةك  الحةةةةةةادال فةةةةةةي الجارلةةةةةةات الض بيميةةةةةة  ي مةةةةةةا

اللكارةةةةةةظ ال ةةةةةةي مرةةةةةةذت فةةةةةةي  لةةةةةة ا ت ةةةةةةا ميخةةةةةةحت هةةةةةة   الد اسةةةةةة  املبةةةةةة عت ال ةةةةةةي ياج ةةةةةةت ت ةةةةةةكتذ هةةةةةة   
 
ع
امل ضبةةةةةاتا يت ايلةةةةةت الد اسةةةةة  جارلةةةةة  جكام ةةةةةديمل بةةةةةا كن ت اةةةةةا  مل ا بةةةةة  رسةةةةةا ات الض ةةةةةكتذ ي مةةةةةا

ي  ا يال يكةةظ ا يال وةةا  ا ياألسةةلك  ا ياملةةكت ين ا اةسةةتراتي  يالةة ي  مةةك    ةةى 7Sل  ةةك   رةةاتينزي 
يامل ةةا اتا يالمةةي  املبةةترت ا يإ  ةةاء هةة   األبلةةةاد السةةبل  سةةي ا تكهات الض بيةة  ال ةةي تحمةة  هةةةدف 

ي ليةة  ب ةةاء ا ممةةبا  يتمةةد   الةةد   ا سةةتراتي،ي ياملذجليةة  ل ةة ي المةةذا  ا ممةةبا ا يإ ةةع  موةةا  
 لضلضتض الجارلات.

ااطداة للتخطااايت االساااتراتي ي والتقيااايم االقتصاااادي فاااي اساااتخدام اإلطااار ا -3 لسااابعة ملااااكينزي كا
 (28)عملية التحول الرقمي

ةةيداا للض  ةةةي  ا سةةةتراتي،ي فةةةي  ت ايلةةةت هةةة   الد اسةةة  األبلةةةاد السةةةبل  ل  ةةةك   رةةةاتينزي لة
ةةا مللةةا ير    ليةة  الضحةةك  الذ  ةةيا ت ةةا هةةد ت الد اسةة  ملةةى تميةةي  األداء لعمضمةةا  للضحةةك  الذ  ةةي ي مع
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   ةةةةظ هيكةةةةظ ت وي ةةةةي يتميةةةةي  ا ض ةةةةادي لل ؤسسةةةةات فةةةةي 
ع
رةةةةاتينزيا ت ةةةةا هةةةةد ت هةةةة   الد اسةةةة  م مةةةةا

  ليةةةة  الضحةةةةك  الذ  ةةةةي ياملسةةةةاه   فةةةةي األدبيةةةةات فةةةةي هةةةة ا الضميةةةةي  ا تةةةة  ت ةةةة ي  امللةةةةا ير ةيةةةةا    ةةةةظ 
ةةا مل  جيةة  ات ةةا  المةةذا  رضلةةددا امللةةا ير فةةي هةة   الد اسةة ا يتةة  ت  يةةي مبلةةاد رةةاتنزي 

رةةي  رةةاتينزي ي مع
رلةةةةا ير الضحةةةةك  الذ  ةةةةي فةةةةي هةةةة ا الض  يةةةةيا تةةةة  تحد ةةةةد مي ان امللةةةةا ير يتةةةة  الك ةةةةك  ملةةةةى تميةةةةي  محةةةة  

لة  رةا 
ُ
رةد ذتا ربةراء تميةي  امللةا ير  ي ةا بيةاه  بلةد  لة  ا  5األ  ا  للضحك  الذ  ي فةي الد اسة ا ي

سةضليان يةك  ت  مجةذاء رئة  ملةكت و املؤسسة  لضميةي  محة  األ  ةا  يتة  يةذ  األسةال  رةا رةع  ا  
املذايةةظ ال ةةةي تةة  مجذا هةةةا رةةع    ليةةة  الضحةةةك  الذ  ةةي لل ؤسسةةة  ملةةى رةةةكت و األ  ةةا ا يتةةة  تحد ةةةد 
ةا ملةاتينزي تةة  تحد ةد مي ان امللةا ير رةةع  رذيلة  الضحةك  الذ  ةةي  رلةا ير الضحةك  الذ  ةي لا  ةةا  ي مع

اا ت  تحد د مح  الضحك  الذ  ي لل ؤسس .  في املؤسسات مريرع

و بطاقااااة أداء املتااااوازن لتعفيااااف التنفياااا   SWOTوتحلياااا   Mckinsey 7sمااااوذج اسااااتخدام ن -4
 . (29)الفعال لالستراتي ية التنظيمية

لضلضتةةةةةةض  ي ب ا ةةةةةة  مداء املضةةةةةةكا ن  SWOTت ايلةةةةةةت هةةةةةة   الد اسةةةةةة  م ةةةةةةك   رةةةةةةاتينزي يتحليةةةةةةظ 
الض وي يةة   الض  يةة  ال لةةا  لعسةةتراتي ي  الض وي يةة ا يتك ةةلت ملةةى من الض  يةة  ال لةةا  لعسةةتراتي ي 

 لض ةةةد ملةةةى يةةةد تبيةةةر   ةةةى  ةةةدا  كارةةةظ رةةةا بةةةين هةةة   اللكارةةةظ ال يكةةةظ الض وي ةةةي ياألمو ةةة  ياألسةةةلك  
يالمي  املبترت  يامل ا ا را بين مرك  مرذي يال ةي  بة ظ ال هد ةدات ال ا جية  يامل ا سة  لةان م ةك   

مل  ية  لضميةي  األداء راتينزي يالو األديات األرذي رةي األديات ال ةي  سةض در ا رلوة  املؤسسةات ا
اللةةا  لل ؤسسةة  فةةي هةة   الد اسةة  تةة  اسةةض دا  األديات املةة لك ا م ةةع  للضيتةةد رةةا الضحليةةظ املضل ةة  
ألداء املؤسسةةات فةةي تامةةاا ت ةةا تةة  اسةةض دا  تم يةة  تحليةةظ املئةة  فةةي الد اسةة  للضحميةة  فةةي الل ليةةات 

 سة  تة  ج ةي البيامةات األيلية  اليكري  لسةبي ييةدات  ئيسةي  رةا امل و ة  دارةظ  ةذيا البةذلات ال 
ا ر سةةةةة  )50رةةةةةا ر سةةةةةين ) ةةةةةا 45( م مةةةةةاء مدا تةةةةةين لل مابلةةةةة  ير سةةةةة  يم الةةةةةين )5( رسةةةةةض يبع ( ركت ع

ا لعسضليان لان امل ضا  را بين مضائل الد اس  هك الد كا ة ادا ال يكل  الكارل  لةل ؤسس .  مساسيع

 (30)القيادة: تغيير أداء البحث املؤسس ي -5
اسةةة  اسةةةض دا  رةةةد ذي الجارلةةةات ببةةةكظ رتزا ةةةد ر  ك ةةة  رةةةا املمةةةا يء ت ايلةةةت هةةة   الد  

لضميةةةةةةي  جةةةةةةكدا الل ةةةةةةظ الةةةةةة ي  ةةةةةةض  مجةةةةةةذا   فةةةةةةي رؤسسةةةةةةاده  يت ضلةةةةةة  ييةةةةةةدا الضحليةةةةةةظ ال ا ةةةةةة   هةةةةةة   
ةةةةا  ل ةةةةظ الضميةةةةي  فةةةةي  الضميي ةةةات رةةةةا المسةةةة  مم لتةةةةرا ير ةةةةا  البحةةةةث مسةةةةترالياا يرةةةا  ةةةةابيا يل ةةةةا يض ع

ا لل سةةةةؤيلين يتايةةةر الضحةةةك ت فةةةةي السياسةةة  املؤسسةةةةي  يذتمةةةي ملةةةى البةةةةاياينا هةةة ا  بةةةكظ تحةةةةد ع  ا تبيةةةرع
ا رةةةا األسةةةال  املضللمةةة  بالل ةةةظ  ملكاج ةةة  تحةةةد ات الض كتةةةظ يالسةةة ل  يتمةةةد ذ ال ةةةلكد فةةةي الذتةةة   ةةةددع
ةا رةا  ةض  م ال هةا  األلاد  ي ي ي ضي ايالجد ذ بالة تذ من المةذا ات املضللمة  بمي ة  الل ةظ األلةاد  ي تالبع

ا رةةةةا ر  ةةةة  هةةةة ا ةةةاد  ي يتملةةةةظ رةةةةا ممضةةةةا   جيةةةةدع الل ةةةةظ يهةةةة ا  ضتةةةةظ الجامةةةة  اةكسةةةةاكو رةةةةا الل ةةةةظ األلة
امللذ ة  ملةى رؤ ةذات    ية  يتحميةة  رؤ ةذات األداء الذئيسةي ا ت ةا م ض ةةد   ةى الضحةك ت فةي رك ةة  
سياس  املؤسس  يتيرير  ل    ى الباياين   ى يجي ال  ك ا ت ةا تة  ال بة  انرةا  املترتبة    ةى 

ض دا  رمةةةةةةا يء ر ضل ةةةةةة    ةةةةةةا لامةةةةةةت رضةةةةةةك ذا فةةةةةةي  لةةةةةة  الك ةةةةةةت ا يتك ةةةةةةي من  تب ةةةةةة  ألداء البحةةةةةةث باسةةةةةة
 ر ةا   م ة  فةي من  ةذا ات اةدا ا    ةا المةك  م هةةا 

ع
البةاياكن اسةتراتي يات بد لة    ةى ال ةك ا يم مةا

ت ةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةي ر ةةةةةةةةةاح  الاهةةةةةةةةةكؤ ب كامةةةةةةةةة  املؤسسةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةي األلاد  يةةةةةةةةة  اللامليةةةةةةةةة  املتزا ةةةةةةةةةداا راةةةةةةةةةظ هةةةةةةةةة   
  الترتيةةةز يكتةةةظ املةةةدي لب ةةةاء بةةةذارل بحةةةث رض اسةةة   يرض ةةةك ا الكسةةةائظ البد لةةة  ا سةةةتراتي يات تت ةةةاي 

ل  ةةةةة  تحةةةةةد ات اسةةةةةتراتي ي  اةدا ا ال ةةةةةي لةةةةةديها المةةةةةد ا   ةةةةةى الضةةةةةيرير   ةةةةةى السياسةةةةة  يت ةةةةةكتذ البةةةةةرارل 
 للباياين الحاليين يال ارحين. 



 

 جامعة األزهر

 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022لسنة  يوليو(، 2(، الجزء ) 195العدد: )

 

 

13 

 (31)لتقييم مدى استعداد نظام التعلم اإللكتروني  S7MCKINSEY طار نموذج  -6

 سض د  ه   الد اس  ليساأل موذي    ا ب ةاء  ليةي ات ةا  المةذا  يالض  يةر ا سةتراتي،ي 
ا لضميةةةي  رةةةدي اسةةةضلداد رؤسسةةة  رةةةا لض  يةةة   ا جد ةةةدع يةةةك  موةةةا  الةةةضلل  اةل تريكةةةو ت ةةةا تمتةةةر  ميةةةا ع

باسةةةةض دا  تحليةةةةةظ امل  ةةةةة   McKinsey 7Sربةةةةذيا موةةةةةا  الةةةةضلل  اةل تريكةةةةةو   ةةةةةى مسةةةةاأل م ةةةةةك   
مبلةةةةاد تةةة    لضميةةةةي  الكوةةةي الحةةةةالي لل ؤسسةةة   بةةةةظ ت  يةةةة   7  الد اسةةة  فةةةةي ا  ضبةةةا  المةةةبااوا يتيرةةةة

ال وةةةةا  لضحد ةةةةد ممةةةةا  المةةةةل  ال ةةةةي  ةةةةد تكاجةةةةي املؤسسةةةة  يا ض ةةةةت يتةةةة  الترتيةةةةز   ةةةةى ا سةةةةضليامات 
ياملمةةةابعت الج ا يةةة  لج ةةةي بيامةةةات رحةةةددا رةةةا رةةةعال لليةةةات فةةةي جارلةةة  املك ةةةظ فةةةي اللةةةذا ا يت  ةةةا 

فةةي ب ةةاء موةةا  الةةضلل  اةل تريكةةو فةةي جارلةة  املك ةةظ  ةةا يذتةة  تميةةي  الجاهضتةة   تحميةة   لةة  ال  ةةا 
ا يبالضةةةالي    ةةةا  23 ةةةض  ارضيةةةا   رةةةا رةةةع   7Sي ةةة  م ةةةك   رضلةةةدد األبلةةةاد  لض ةةةد   ةةةى ميةةةا  

ع
 ةةةارع

ت  ةة  اةر ا ةةات مي ممةةا  المةةل  ال ةةي تكاجةةي   ليةة  الض  يةة  رةةا  بةةظ بةةدء املبةةذيا ير ةةكا محةةك 
ا ات ا  المذا ات ال ي تحم  ال  ا  فةي هة ا الجةا ا يتة ل  لض  ة  الضكل ة  اللالية  ت  ين اةدا ا ر

 امل ايب  لل لي  الض  ي .

 تعقي  ع إل الدراسات السابقة:

بلةةةةةد اللةةةةةذؤ السةةةةةاب  للد اسةةةةةات السةةةةةابم   ضحةةةةة  من بلةةةةةو هةةةةة   الد اسةةةةةات ت ايلةةةةةت رحةةةةةك  األداء 
يد اسةة  م ةةاد   ةةى ، ال ةةك ي ي  ةةي ال ي ةةي  بدالسةةع  املؤسسةةعي راةةظ د اسةة  رح ةةد مبةةك ةجةةظا يد اسةة 

ي يالةبلو انرةذ رةا الد اسةات السةابم  ت ةاي  م ةك   رةاتينزي راةظ  Scott Eacottالةدج يا يد اسة  
ا ي ةد اسةض اد البحةث الحةالي رةا  Zhou Meijuan& Zhou Jiangdiا يد اسة   Hongqiu Liuد اسة  

 ةةةكف   ةةةةى األيةةةذ ال  ذتةةة  للبحةةةثا ي ةةةةد الد اسةةةات السةةةابم  ج يل ةةةا فةةةي يوةةةةي األسةةةء ال وذتةةة  يالك 
ات ة  البحةث الحةالي رةي الد اسةات السةابم  فةي ت ايلةي أليةد رحةاي  البحةث سةكاء لةان األداء املؤسسةةعي 

ارضلةةةةة  البحةةةةةث الحةةةةةالي  ةةةةةا الد اسةةةةةات السةةةةةابم  فةةةةةي من البحةةةةةث  ت ةةةةةاي  مي م ةةةةةك   رةةةةةاتينزيي بي  ةةةةةا 
 رةا الد اسةات السةةابم ا  تحسةين األداء املؤسسةعي فةي وةكء مبلةاد م ةك   رةاتينزي يهة ا

ع
لة  تت ايلةي م ةا

ت ةا مجةةذي البحةث الحةةالي د اسةضي امليداميةة    ةى  ي ةة  رةا لليةة  التربية ا يلليةة  التربية  ال ك يةة ا يلليةة  
التربيةةة  الذتا اوةةةي ا ب ارلةةة  ت ذالبةةةي  يرةةةي الةةةاعال لليةةةات املل يةةة  بض ةةةذتل رلل ةةةين فةةةي ت   ةةةات 

 ر ضل   ب ارل  ت ذالبي .

 البحث:خطوات السير في 

 للدد را ال  كات ي ل    ى ال حك الضالي: 
ع
  سير البحث الحالي ي ما

 ال  كا األيلى: ا يا  اللا  للبحث

 ال  كا الاامي : تحسين األداء املؤسسعي يمبلاد م ك   راتينزي )ميا  موذي(

 ال  كا الاالا : الد اس  امليدامي 

 ال  كا الذابل : مضائل البحث يالض ك  املمتر 

 

 



 
تصور مقترح لتحسين األداء المؤسسي بكليات التربية جامعة كفر الشيخ 

 ....... McKinsey 7-Sفي ضوء أبعاد نموذج ماكينزي 
 السعيد السعيد بدير سليماند/ 
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 جحور الثاني تحسين األداء املؤسس ي وأبعاد نموذج ماكينزي ) طار نظري( ا

يفةةةةةي هةةةةة ا الحةةةةةك   ت ةةةةةاي  البحةةةةةث رةةةةةا رةةةةةع  ربحاةةةةةين ميةةةةةده ا   ةةةةةض  بد اسةةةةة  يتحليةةةةةظ 
 تحسين األداء املؤسسعيا في يين  ت اي  املبحث انرذ مبلاد م ك   راتينزي 

 املبحث األول : تحسين األداء املؤسس ي

ر  ك  تحسين األداء املؤسسةعيا ي  ا ةذ تحسةين األداءا يمه ية   املبحث ونتناول في ه ا
تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعيا ر ةةةةةائ  تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعيا رؤ ةةةةةذات تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعيا 
رض لبةةات تحسةةين األداء املؤسسةةعي بكليةةات التربيةة ا اللكارةةظ ال ةةي  سةةا د   ةةى تحسةةين األداءا رلةةا ير 

 مساسةةةةةةيات تحسةةةةةةين األداء بكليةةةةةةات التر 
ع
بيةةةةةة ا  كائةةةةةةد تحسسةةةةةةين األداءا ديا ةةةةةةي تحسةةةةةةين األداءا يمريةةةةةةرا

 تحسين األداء. 

: مفهوم تحسين األداء املؤسس ي 
ً
 أوال

هك  ل  األداء ال ي ُ ل ء الكا ي ال ل ي لاجارلة  )الكلية ( رةا ركوةي البحةث يالد اسة  
يةةةةةات الضللةةةةةي  يالةةةةةضلل  رةةةةةا ييةةةةةث األ  ةةةةةا  يامل ةةةةةا  امل ايةةةةة  بي مةةةةةاء هياةةةةة  الضةةةةةد يء ياللةةةةةارلين ي  ل
 (32)ير اد  يردر  الجض ي يت  ي  يردي م اي   في الميا  بي  ال   الحالي 

ت ةةةةةةا ُ لةةةةةةذف األداء بيمةةةةةةي كبةةةةةةا   ةةةةةة كلي رسةةةةةةض ذ  ل ةةةةةةء  ةةةةةةد ا املؤسسةةةةةة    ةةةةةةى اسةةةةةةضغع  
مركاميادهةةةا ي ةةة  مسةةةء يرلةةةا ير رلي ةةة  تمةةةل ا ب ةةةاء   ةةةى مهةةةدا  ا يكتلةةة  األجةةةظا  ةةةءن ارضل ةةةت مضةةةائل 

هةةةةك ركوةةةةكا رةةةةا امللةةةةا ير  ةةةةءن اةدا ا تمةةةةك  بضتةةةةحي  اةجةةةةذاءات مللالجةةةة  ا رةةةةضع  بةةةةين  األداء   ةةةةا
ال ضةةةةائل املضك لةةةة  يال ضةةةةائل ال لليةةةة ا يهةةةةك املميةةةةةاأل الحميمةةةةو مللذ ةةةة  رةةةةدي   ةةةةظ الاسةةةة  املؤسسةةةةةعيا 

 .(33) األداء رضغير ر   لضحمي  ال  اءا يال لالي 

سةةيض  رةةا رعل ةةا م  ةةاء األ ةةذاد امللذ ةة  يلةةذف تحسةةين مداء اللةةارلين : بيمةةي الل ليةة  ال ةةي ي 
يامل ةةةةا ات الع رةةةة  لضحسةةةةين مداءهةةةة ا يليكةةةةكن لةةةةديه  المةةةةد ا   ةةةةى الميةةةةا  بةةةةاديا  يتح ةةةةظ رسةةةةاكليات 

 بيمةةي مرةةداد اللارةةظ بالضةةد ت  الةةع   لضحسةةين ال بةةرات يامل ةةا ات يتحسةةين (34)متثةةر
ع
ا ت ةةا  لةةذف م مةةا

رسةضكي رةا األداءا يب ةا  لةكد بةال  ي   ةى املؤسسة  تذيف الل ظ ا يب ا  س   لللارظ بء  ةاء م  ةى 
 (35)يالجض ي

مةي ملةى مي رةدي   ةد  الضللةي  ييسةا د ال الة  بالل ةظ فةي ت ةا ُ  وةذ لةاداء الجةارعي   ةى م
بيئضةةةةي يهةةةة ا  ل ةةةة ا  يةةةةاأل المي ةةةة  امللذ يةةةة  ال ةةةةي ي ةةةةظ  ل هةةةةا ال الةةةة  رةةةةا د اسةةةةضي بالجارلةةةة ا ت ةةةةا 

 رلةةا ير  يةةاأل األداء لةة
ع
دي ال الةة  فةةي رسةةضكي الضللةةي  الاهةةابو مي   ةةد الض ةةذ  ي كائةةد ي بةة ظ م مةةا

 .(36)الد يأل الل لي  يال ضبر   يتيرها

 رةةةةةا امل ةةةةةاهي  ال ضل ةةةةة  لضحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي ُ   ةةةةةا رةةةةةا  
ع
يه ةةةةة ا  ةةةةةد  البحةةةةةث  ةةةةةددا

 
ع
رعل ةا الك ةكف   ةةى بلةو جكامةة    لية  تحسةةين األداءا ت ةا  رسةةت بلةو هةة   الضلذت ةات مبلةةادا

 ل   يرضبا    ُ ست د  ل ها في تكوي  مه ي  الد كا ملى تحسين األداء املؤسسعي بكليات التربي .ر ض

: عناصر تحسين األداء املؤسس ي
ً
 ثانيا

يُت  ةا تكوةي   كجد ال اير را الض ةاي ات ال ةي ت ايلةت   ا ةذ تحسةين األداء املؤسسةعي   
البةةةةارظا يتضكةةةةكن رةةةةا ر سةةةة    ا ةةةةذ يالةةةة ي   لةةةة   ليةةةةي املةةةة    املضكارةةةةظ ةدا ا الضحسةةةةين بلمةةةة ا 
 :(37)يال ي تذي من   ا ذ تحسين األداء املؤسسعي تض اظ  ي ا   يمساسي  
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: يهةةةك   اةةةظ اةسةةةتراتي ي  ال ةةةي تحةةةدد ات اهةةةات الضحسةةةين املسةةةضمبلي ا يال ةةةي Directionالضكجيةةة   -1
  ل ظ   ى تذتيز ال ا ات ييبد الج كد لضحسين  ع ات الل ظ في املؤسس .

: يرةةي تض يةةز بي هةةا تمةةي املؤسسةة  مرةةا  ر  جيةةات الضحسةةين   Basic Concepts ةةاهي  األساسةةي  امل -2
 األساسي ا يال ي تضكارظ ري األكب   اللاد   ألداء األ  ا  .

: يرةةةةةي تذتةةةةةض   ةةةةةى   ليةةةةةات ت ةةةةةذتل الكةةةةةكاد  ال ةةةةةي ت لةةةةةظ Delivery Processes  ليةةةةةات الض ةةةةةذ   -3
رةا  ةد دها   ةى الض ية ا يتة ل  ت  ةو الك ةت يالج ةد املؤسس  متثر ت اءا ي لالي ا يتضتد 

 يالضكل  .

: يهةةةةك   ةةةةض  بكوةةةةي املمةةةةا يء يال يكةةةةظ الض وي ةةةةي Organizational Impactالضةةةةيرير الض وي ةةةةي  -4
 لل ؤسس .

: يت ةةض  هةة ا الجامةةة  ب وةةا  املكا ةةآتا يالةة ي  ضمةةة ا الحةةكا ض املاليةة  يتيةةةر Rewardاملكا ةةآت  -5
 ي  امل ا  األرذي دارظ الب اء الض وي ي .املالي  ا يهدف د   مه 

يه ةةةةةةة ا مةةةةةةةذي من هةةةةةةة   الل ا ةةةةةةةذ  بةةةةةةةض ظ   ةةةةةةةى رلوةةةةةةة  األبلةةةةةةةاد السةةةةةةةبل  املككمةةةةةةة  ل  ةةةةةةةك    
 م ةةد من الل  ةةذ األي  يالةة ي  بةةض ظ   ةةى ا سةةتراتي ي    اةةظ الُبلةةد األي  ل  ةةك   

ع
رةةاتينزيا   ةةاع

 رةةاتينزيا تةة ل  الل  ةةذ الذابةةي ُ  اةةظ الُبلةةد الاةةاكو ل  ةةك   
ع
رةةاتينزي يهةةك ال يكةةظ الض وي ةةيا يم مةةا
الل  ةةةذ الاةةةاكو ُ  اةةةظ ُبلةةةد موةةة  الل ةةةظ فةةةي م ةةةك   رةةةاتينزيا يبالضةةةالي  ضحةةة  الةةةذب  ه ةةةا بةةةين   ا ةةةذ 

 تحسين األداء املؤسسعي يبين مبلاد م ك   راتينزي.

  ةةةةى الل ا ةةةةذ  Chouيه ةةةةاه ت ةةةةاي ات مرةةةةذي لل ا ةةةةذ تحسةةةةين األداء ييةةةةث  متةةةةد  بةةةةك 
دي  موةةةةا  مدا ا األداء اةسةةةةتراتي،ي ا يرةةةةي ال لاليةةةة  الض وي يةةةة  ا يمداء املابةةةةيا رةةةة   الاعرةةةة  ال ةةةةي تبةةةةين

مستراتي ي  ال ذت  ا ال ةي تحمة  الضكارلية   ي ةا بياهةا ا يمهة  رةا   هةا تي ية  مدا ا ال ذتة  الكايةد ال ةي 
 ةاء اةدا ا ا ت ةا يةاي  ر  ك ة  رةا  ل(38)تؤرذ ببكظ تبير   ى األداء اةستراتي،ي الاهابو لل ؤسسة 

  سةةةةت د ملةةةةى رعرةةةة    ا ةةةةذ ي لةةةة    ةةةةى 
ع
م ةةةةداد م ةةةةك   لل ا ةةةةذ تحسةةةةين األداء  ةةةةد  الةةةةبلو م ك جةةةةا

 :(39)ال حك الضالي

 الج د املب ي  في الل ظ: يهك  ل ء د ج  ي األ ال ذد ألداء الل ظ يردي دا ليضي لاداء. -1

سةةةةابم  يال ةةةةي  ضك ةةةة  الج ةةةةد المةةةةد ات يال  ةةةةائ  ال ذد ةةةة : يرةةةةي المةةةةد ات ال ذد ةةةة  يال بةةةةرات ال -2
 املب ي   ل ها.

مد اه ال ةذد لةةدي   الةةكتي و: تض اةةظ فةةي سةلكه ال ةةذد ال  لةةعي مر ةةاء األداء لض ةةك اتي يام با اتةةي  -3
  ا ال ي ي  ال ي   ا أل  ها في امل و   .

  ضمةةة  ان بلةةةةو مبلةةةاد م ةةةةك   رةةةةاتينزي 
ع
يبةةةال وذ للض ةةةةاي ين السةةةابمين م ةةةةد م ه ةةةا م مةةةةا

 م ةةةةة  اةدا اا ي ةةةةةذ  الل ةةةةةظا ي ةةةةةةد ات  لضحسةةةةةين األداء
ع
املؤسسةةةةةعي    هةةةةةا م ةةةةةد ا سةةةةةةتراتي ي ا يم مةةةةةا

 اللارلين يال ي ُ  اظ ُبلد امل ا ات في م ك   راتينزي.
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 : أهمية عملية تحسين األداء املؤسس ي:
ً
 ثالثا

لةد   ليةة  تحسةين األداء املؤسسةةعي رةا مهةة  رةا   ةة  من يهةض   هةةا  ة اا المةةذا  يالمةادا فةةي  
ُ
 

 :(40)سسات ال ضل   ي ل  لسل ها تحمي  را   ياملؤ 

  سلي  المكء   ى ردي ال  اءا في اسضغع  املؤسس  ملكا دها املضاي  . -1

 يلم  مساسي  في الل لي  اةدا ت  املضكارل  . -2

 املسا دا في ات ا  المذا ات اةدا ت  . -3

 . املسا دا في الضحم  را  د ا املؤسس    ى تحمي  مهدا  ا -4

 ت كتذ األداء يتحسي ي را رع  تحد د امللك ات يبيان األسبا  يالحلك  املمتري . -5

  سا د ه   الل لي  في تحسين ال  اءات املض يزا يال ا ات املضك ذا ةم ا  يتائ  املؤسس . -6

يتمةةةةي  البحةةةةث الحةةةةالي مه يةةةة  مرةةةةذي لضحسةةةةين األداء املؤسسةةةةعي بكليةةةةات التربيةةةة  راهةةةةاي ت ةةةةذتل 
فةةةي ج يةةةي الض   ةةةات  ضةةةكا ذ  ةةة ه  امللةةةا ير اللامليةةة  لل للةةة ا تةةة ل  تحميةةة  لليةةةات التربيةةة  رلل ةةةين 

 الضةةةةةيرير ا   ةةةةةااو 
ع
لل ضا ةةةةةا الض ا سةةةةةي  ييجكدهةةةةةا بةةةةةين م مةةةةةظ املؤسسةةةةةات الحليةةةةة  ياة لي يةةةةة ا  يم مةةةةةا

الضاتل  ا   ليات الضحسين ال ي  ب ظ الجض ي بيت لةي با ضبةا  من رؤاسسةات م ةداد املللة  ت ةء 
  يي ر احي الحياا بالجض ي.ج

: خصا ص عملية تحسين األداء
ً
 رابعا

 :(41)ر ائ  لل لي  تحسين األداء املؤسسعي    ا  تذ بلم ا  ي ا   ي  كجد  دا 

   لي  رسض ذا تع   املؤسس  يال ذد يكا  يياتي الكتي ي  . -1

 تض لةةةة  يجةةةةكد  ةةةة    عيةةةةش يتذا ةةةة  األداء ببةةةةكظ رسةةةةض ذ ليكةةةةكن الميةةةةاأل رك  -2
ع
 يسةةةةلي ا

ع
وةةةةك يا

 يتحد د الجكام  املذاد تحسياها .

   لي  تض ل  يجكد رلا ير لاداء لاح     ى ت اءتي. -3

تحد د ممةا  المةل  للل ةظ   ةى  عج ةا يتكةكتا  ذتة    ةظ با  ةتراه رةي مدا ا املةكا د اللبةذت   -4
 س  .با ترا  مكا الضد ت  ال ي  حضاجي اللارلين ياملسا دا ال ي تحضاج ا املؤس

 سا د في ات ا  المذا ات امل ير   املضللم  باللارلين راةظ التر ية  ا ياملكا ةآت ا يال  ةظ يتة ل   -5
 الضد ت  ال ي  حضاجي .

  ليةةة    مةةةي ل ةةةا لا ةةة  اللةةةارلين   ةةةى ر ضلةةة  املسةةةضكتات اةدا تةةة ا يال ةةةدف رةةةا  لةةة  من  بةةةلذ  -6
ن   ةةى م  ةةال   يمن تمةةدر   فةةي ج ةةيل   بنزاهةة  ي دالةة  ال وةةا  يليلةةذف من الج يةةي رحاسةةبك 

 السل  الكتي و رذهكن بض ك    في الل ظ.

يتمي  البحث الحالي ر ائ  مرةذي لل لية  تحسةين األداء املؤسسةعي ييةث   ة  من تتسة   
 ب ا   ي:
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الاسةةةلي : ي ل ةةةي من   ليةةةات تحسةةةين األداء املؤسسةةةةعي ت ضلةةة  رةةةا رؤسسةةة  ألرةةةذي يمحةةةةا  ▪
لتربية  يل ةةا ر ك ةي  ت ضلةة   ةا تحسةةين األداء ب ةدد تحسةةين األداء املؤسسةعي بكليةةات ا

  ل ي الاسلي  ارضعف الضرانا يارضعف الجض لات
ع
 في رؤسسات مرذيا يم ما

املعئ ةة : ي ل ةةي من بلةةو الضحسةةي ات تضكا ةة  رةةي لليةةات التربيةة  يالةةبلو انرةةذ    ضكا ةة   ▪
 رل ا.

ي  ةةةةلكب    ةةةةد السةةةة كل : مي من بلةةةةو الضحسةةةةي ات  سةةةة ظ مجذائهةةةةا يالةةةةبلو انرةةةةذ تمابلةةةة ▪
 ت  ي  الضحسي ات امل لكب .

: مؤشرات تحسين األداء: 
ً
 خامسا

يت  ةةةةةا تمسةةةةةي  رؤ ةةةةةذات  يةةةةةاأل األداء ملةةةةةى م اةةةةةي ر  ك ةةةةةات مساسةةةةةي  ي لةةةةة    ةةةةةى ال حةةةةةك 
 :(42)الضالي

تحميةةةةة  األهةةةةةداف ال ةةةةةي  ل ةةةةةظ املؤسسةةةةة    ةةةةةى ت كتذهةةةةةاا  Effectivenessرؤ ةةةةةذات تضللةةةةة  ب ا ليةةةةة   -
 ملؤ ذات   ى يبيل  كبا  يمهداف لظ رؤسس  .يتضك   تل  الج ك   را ا

اسةةةض دا  املةةةكا د املسةةض در  فةةةي لةةةظ رؤسسةةة ا ييةةةث تضمةةة ا  Efficiencyرؤ ةةذات تضللةةة  ب  ةةةاءا  -
هةةةةةة   الج ك ةةةةةة  كسةةةةةةب  الضكةةةةةةالي  اةج اليةةةةةة  ملةةةةةةى بلةةةةةةو ال ذجةةةةةةات الحةةةةةةددا ال ةةةةةةي  مةةةةةةدر ا هةةةةةة   

 املؤسس .

تكةةةةكن  لةةةة   ةةةةا يذتةةةة  اللع ةةةة  الاسةةةةلي  بةةةةين املؤسسةةةة  ي  Productivityرؤ ةةةةذات تضللةةةة  بءمضاجيةةةة   -
 ر ذجادها يردرعدها.

  qualityرؤ ةةةةةذات تضللةةةةة  ب سةةةةةضكي جةةةةةكدا  -
ع
ال ةةةةةدرات املةةةةةؤداا فةةةةةي املؤسسةةةةة  يتضمةةةةة ا  لةةةةة  تحلةةةةةيع

 لابلاد األساسي  ال ي تضككن راها جكدا ال در .

ي يبةةةةال وذ ملةةةةى املؤ ةةةةذات السةةةةابم  م ةةةةد م هةةةةا  بةةةة ظ تالبيةةةة  جكامةةةة  مي رؤسسةةةة   للي يةةةة 
ييةةث  بةة ظ ال ا ليةة  يال  ةةاءا يا مضاجيةة  يرسةةضكتات الجةةكداا يبضحميةة  هةة   املؤ ةةذات ُ   ةةا 

 لل ؤسس  من تحم  رسضكتات  الي  را تحسين مدائها املؤسسعي ببكظ  ا .

: متطلبات تحسين األداء املؤسس ي في كليات التربية:
ً
 سادسا

 :(43)تذ راهاه اه  دد را رض لبات لضحسين األداء في لليات التربي  م 

 تك ير بيا    ها الضحسين املسض ذ مسلك  يياا . -1

 ب اء ال د  يا يترا  بين األسات ا يال لب  . -2

لةةةيء للضحسةةةين  ها ةةة ا   ةةةك رسةةةض ذ لاسةةةات ا رةةةا رةةةع  اةيةةةعا   ةةةى لةةةظ رةةةا هةةةك جد ةةةد فةةةي ر ةةةا   -3
للل يةةة ا يلل لبةةة  ا رض ةةةا  موةةةا   ملةةةى تضابةةة  البحةةةكال ياملبةةةا ت  فةةةي ال ةةةديات ياملةةةؤت ذات ا

   ى الحاوذات يال ض  امل  جية   مة  يإم ةا رذاجلة  امل ضبةات يتيرهةا رةا 
ع
 د  ا  ض اد لليا

 ال اد  ياملا الكلي   ائ  ا يهك را رض لبات يجكدها .

الضحسةةين   ليةة   ةةارل  ألن الجةةكدا   تض ةةضم يبالضةةالي  عةةي  بةة ظ   ةةى   ا ةةذ املةةدرعتا رذايةةظ  -4
 درعت ملى ر ذجات.ي  ليات تحكتظ امل
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 تحضا    لي  الضحسين ملى ج كد ج يي را  ل ظ في الكلي  . -5

 من  د  يجكد مر اء    ل    د  يجكد ياج  للضحسين . -6

 الل ظ الج ا ي ياملبا ت  ألن الضحسين رسؤيلي  الج يي . -7

الحا ةةةةةةظ فةةةةةةي الل ةةةةةةظ   ةةةةةةى تحسةةةةةةين امل ةةةةةةام  يال ضةةةةةة  املمةةةةةةذ ا يب ةةةةةةك ا رسةةةةةةض ذا ملكاتبةةةةةة  الض ةةةةةةكتذ  -8
 الجارلات األرذي .

يتمةةةةةي  البحةةةةةث الحةةةةةالي  ةةةةةددا  رةةةةةذ رةةةةةا رض لبةةةةةات الضحسةةةةةين مه  ةةةةةا رسةةةةةا دا يرسةةةةةامدا  
ج يةةةةةي رؤسسةةةةةات الجض ةةةةةي سةةةةةكاء راهةةةةةا املؤسسةةةةةات الحككريةةةةة  مي رؤسسةةةةةات الجض ةةةةةي املةةةةةدكو يتةةةةةك ير 

 البحةةةث فةةي  لةةةد ظ ب
ع
لةةو لةةةكائ  الةةد   املةةةادي ياملل ةةكي لكليةةةات التربيةة    ةةةى ج يةةي املسةةةضكتاتا م مةةا

لليةةةةات التربيةةةة  ببةةةةكظ  مةةةة ا اللدالةةةة  فةةةةي تك يةةةةي املمةةةةذا ات بةةةةين األ سةةةةا  ال ضل ةةةة  يإ  ةةةةاء األيلكتةةةة  
لل  ةةةةةاح  اللليةةةةةةا لل الةةةةة  يت ةةةةةة  من  تةةةةةةزارا  لةةةةة  رةةةةةةي  لةةةةةد ظ  ئحةةةةةة  املذتبةةةةةةات يإ ةةةةةادا ال وةةةةةةذ   هةةةةةةا 

 رةةةةةي رةةةةةا ُ بةةةةة   رةةةةةا 
ُ
ج ةةةةةد ي  بالكارةةةةةظا ألن رةةةةةا  ح ةةةةةظ  ليةةةةةي  مةةةةةك هياةةةةة  الضةةةةةد يء    ت اسةةةةة   هائيةةةةةا

 ت اسةةةةة  رةةةةةي رةةةةةا  ح ةةةةةظ  ليةةةةةي الةةةةةبلو فةةةةةي يتةةةةةائ  مرةةةةةذي ي   ت اسةةةةة  م مةةةةةا رةةةةةي رض لبةةةةةات الحيةةةةةاا 
 يت ك ها.

: العوام  التي تساعد ع إل تحسين األداء: 
ً
 سابعا

 كجةةد اللد ةةد رةةا اللكارةةظ ال ةةي  سةةا د   ةةى تحسةةين األداء بكليةةات التربيةة  ييةةث من ت  يةة  
ء ر ةةةا  رحةةةددا لالضةةةد يء ياةدا ا يتيرهةةةاا يتؤتةةةد   ةةةى امل ةةةا ات ت  ةةةا  مةةةك هياةةة  الضةةةد يء رةةةا مدا

مه يةةة  م ةةةداد  مةةةك هياةةة  الضةةةد يء لةةةيء  مةةة  مل ارةةةي الحاليةةة  دارةةةظ الجارلةةة  يإم ةةةا للميةةةا  ب  ةةةا  
رسضمبلي  را   الجض يي ت ا  ؤدي تحسين األداء ملةى   ةي رسةضكي م مةاء هياة  الضةد يء باسةض ذا  

 ملى الضلذف   ى ي
ع
 .(44)اجاتي الحالي  املسضمبلي يبض  ي  د ي  يم ما

يالحةةةا ض   Abilityيتضحةةةدد مداء مي  ةةةذد فةةةي الجض ةةةي للل ةةةظ بلةةةارلين  ئيسةةةين ه ةةةا املمةةةد ا  
Motivation   بمةةد ا  اليةة  يل ةةا لةةا  كةةكن ه ةةاه  ع ةة 

ع
ا يإ ا لةة   ضةةكا ذ الحةةا ض  مةةد  كةةكن رض ضلةةا

تكةكن ه ةةاه يةكا ض  الية  يل ةا لةة  بةين هة   املمةد ا يبةين مدائةةي لل ةظ رلةينا يرةا ماييةة  مرةذي  مةد 
تضةةكا ذ المةةةد اا  ةةةءن الحةةةكا ض لةةةا تكةةةكن ل ةةةا  ع ةةة  بةةةاألداء مي من املمةةةد ا يالحةةةا ض جةةةضءان وةةةذي تان 

 .(45)يرضكارعن لم ان األداء ال لا 

ت ا من بلو ه   الد اسات ارضبرت اللع   بين بلو اللكارةظ )راةظ المةد ا الض وي ية   
المةةةد ا   ةةةى املبا ةةةذا فةةةي الل ةةةظ ا اةسةةةتراتي ي  ال ةةةي تتبل ةةةا املؤسسةةة ا   ةةةى الةةةضلل  ا يال ت  ةةة  ا 

يتكارةةةةةةظ موةةةةةةة  رللكرةةةةةةةات ا يت  ةةةةةةةا الذ ابةةةةةةة  ا يامل ا سةةةةةة  ( ياألداء يرل ةةةةةةةت تلةةةةةةة  الد اسةةةةةةةات ملةةةةةةةى من 
 : (46)اللكارظ ال ي  سا د في تحسين األداء ُ   ا  تذ بلم ا   ى ال حك الضالي

الدارلية  يال ا جية  لل ؤسسة  ر ةا  ضتةد رةا ت ةاءا اةدا ا تمد   رللكرات  ا لظ رةا األيوةاا  -1
 في ات ا  المذا ات .

 تحمي  الضكارظ بين لظ را ييدات املؤسس . -2

 رةا المةادا ياملذ سةين فةي  -3
ع
ت كتو السل   ياملسؤيلي  األدك  في املؤسس  ال ي تضمة ا م ةذاه تةع
التةةةةةةةةحيح    ةةةةةةةةى الذ سةةةةةةةةاء   ليةةةةةةةة  الض  ةةةةةةةةي  يالذ ابةةةةةةةة ا ر ةةةةةةةةا   ةةةةةةةةذؤ السةةةةةةةةل   ياملسةةةةةةةةؤيلي  

 ياملذ سين لضحمي  األهداف الض وي ي  يبالضالي تحسين األداء املؤسسعي .
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 لل ؤسس  . -4
ع
 الضمد  في ت  كلكجيا املللكرات ر ا  سل  مداء رض ك ا

  رةةةةذ رةةةةةا اللكارةةةةظ ال ةةةةي تةةةةؤرذ فةةةةي تحسةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي 
ع
يتمةةةةي  البحةةةةث الحةةةةالي  ةةةةددا

رةةدي   ا ةة  ج يةي اللةةارلين بكليةةات التربيةة  رةةا   ةةداء يم مةةاء هياةة   بكليةات التربيةة  يال ةةي رةةا بياهةةاي
الضةةةد يء يال ياةةة  امللايمةةةة  بةةةظ يا دا تيةةةين ب ةةةةديي   ليةةةات تحسةةةين األداء املؤسسةةةةعيا تةةة ل  اللائةةةةد 
الةة ي تح ةةظ  ليةةي لليةةات التربيةة  متي ةة  الميةةا  بةةءجذاءات الضحسةةين املؤسسةةعيا م مةةا رةةدي ر اسةةب  

 ري رض لبات الل ذ يرا  ض لبي سك  الل ظ الضحسي ات الكاج  مجذائها

: معايير تحسين األداء املؤسس ي بكليات التربية
ً
 ثامنا

 :  (47)ه اه سض  رلا ير  ض    ى وكئها  ياأل رسضكتات األداء الجارعي يتحسي ي يري

 ت  ي  ال    الد اسي  يت وي  رحضكي املاها  . -1

 يذ  يمسالي  الضد يء يالضلل  يالضمكت  . -2

 مسالي  د   يإ  اد ال لب  )املسامدا ال عبي (. -3

 رسضكتات مداء يتمد   ال لب  . -4

 ر اد  الضلل  يالضللي  املضك ذا لضد يء ركوكا الضمكت  . -5

 مدا ا الجكدا يالضحسين يمسالي  ت كتذ األداء ال ك ي للبرمارل . -6

بةة ظ ال  ةة ا ييذائةة  هةة   امللةةا ير مم ةةا تكخةة  بلةةو رسةةضكتات تحسةةين األداء ييةةث  ي 
الضد يءا يالد   املؤسسعي لل ع ا ير اد  الةضلل ا يمسةالي  الضحسةينا يتمةي  البحةث رلةا ير 

 مرذي ت ذ  الل ظ يامل ا ات ياةدا ا.

: فوا د تحسين األداء املؤسس ي 
ً
 تاسعا

 : (48)لضحسين األداء املؤسسعي  كائد تايرا يرضلدداا م تذ راها را   ي 

 د ال الحين للتر ي  .ارضيا  األ ذا -1

 املساه   في   ي مداء اللارلين يت كتذ  . -2

  ي الذي  املل كت  لدي اللارلين لبلك ه  بةين رةا  ب لكمةي رةا ج ةد فةي مداء م  ةال  ا هةك ركوةي  -3
 تمد ذ ياهض ا  اةدا ا .

 سةةةةةة يظ الض  ةةةةةةي   ةةةةةةا يذتةةةةةة  رلذ ةةةةةة  األ ةةةةةةذاد الةةةةةة  ا    ةةةةةةا من  ضةةةةةةد جكا فةةةةةةي ر ا ةةةةةة  م  ةةةةةةى فةةةةةةي  -4
 املسضمبظ .

 الحا و    ى رسضكي  اٍ  مي رسض ذ لل  ا  . -5

   جيي الض ا ء بين األ ذاد ي    سض يديا را  ذ  التر ي  ي تادا األجك  . -6

  بةة  لةة دا ا اللليةةا  ةةا ركا ةةي المةةكا يال لةةظ فةةي م سةةا  املؤسسةة  ال ضل ةة  يبالضةةالي  سةةا د فةةي  -7
   لي  م ادا الض وي  .

 جات الضد تلي  يتحد د ممكاا البرارل يت كتذها .ال ب   ا الحا -8
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ت ةةةا  كجةةةد اللد ةةةد رةةةا ال كائةةةد األرةةةذي لضحسةةةين األداء املؤسسةةةعي بكليةةةات التربيةةة  راهةةةاي رضابلةةة  
الكليةةةةةة  للض ةةةةةةةك ات اللامليةةةةةةة  املتسةةةةةةةا   ا يجةةةةةةةكد الكليةةةةةة  يالجارلةةةةةةة  فةةةةةةةي رذتبةةةةةةة  رضمدرةةةةةةة  بالض ةةةةةةةاي ات 

 را موذائها.اللاملي ا ايضع الكلي  رنزل  ت ا سي  م  ى 

: دواعي تحسين األداء املؤسس ي 
ً
 عاشرا

    رلة  بياة   ةالح  ملكاج ة  املضغيةرات ال ةي  ليبة ا لليةات التربية  يرةا رة  المةد ا   ةى  
الض يةةة  رل ةةةاا يه ةةةاه  ةةةدد رةةةا املبةةةر ات ال ةةةي تةةةد ك ملةةةى تحسةةةين األداء املؤسسةةةعي مةةة تذ راهةةةا   ةةةى رةةةا 

 : (49)  ي

 رةةةةا الضحةةةةدي لا ةةةةذاد الةةةة  ا  ل لةةةةكن فةةةةي مي ي لةةةةد  الاةةةةك ا الض  كلكجيةةةة  : -1
ع
 را ةةةةا

ع
هةةةة   الاةةةةك ا مك ةةةةا

 رؤسس  مدرلت الضم ي  الحد ا  في ت  ي  م  ال ا .

ا يهةةةك رةةةا  -2 
ع
ا م  ةةا  امللذفةةةي : لمةةةد تمةةةا   ةجةةة  امللذ ةةة  اةكسةةةامي  فةةي  تةةةرات  ر يةةة    ةةةيرا جةةةدا

 لك  يت   ات جد دا .مدي ملى  لمد ال برا يامللذ   اةكسامي  ي بل    ا ذها يت ك   

 ل ةةةةةي الك ةةةةةك  ملةةةةةى د جةةةةة   اليةةةةة  رةةةةةا الض يةةةةةز فةةةةةي تمةةةةةد    الجةةةةةكدا يالض ةةةةةاي  الةةةةةديلي لاجارلةةةةةات:  -3
 ملى  واه  

ع
 ال درات الضللي ي  ملمابل  ايضياجات ال ع  يالجض ي ي ك 

وةةةةل  بةةةةةذارل الضابةةةةةا  الض وي يةةةة  : ييةةةةةث   ةةةةة  تضيتةةةةد م مةةةةةاء هياةةةةة  الضةةةةد يء ب للكرةةةةةات  ةةةةةا  -4
يتي يةة  مداء امل ةةا  الكتي يةة  ب  ةةاءاا يب ي يةة  الضكا ةة  رةةي  رعئهةة  يالبةةلك  بالضمبةةظا  الل ةةظا

 ي     ي  املؤسس  يرلا يرها .

 ةةةةيكا اسةةةةض دا  يةةةةذ  يمسةةةةالي  تد يسةةةةي  تمليد ةةةة : راةةةةظ درةةةةك  الحاسةةةة  انلةةةةي ت مةةةةذ  د اسةةةةعي  -5
 يلكسي   للي ي في الضللي  الجارعي.

لحاوةةةذ  كةةةةاد البحةةةث اللل ةةةي   مةةةد  ا ليضةةةي   ةةةد م مةةةاء هياةةةة   لةةة  البحةةةكال اللل يةةة : فةةةي ي ض ةةةا ا -6
الضةد يء ي لةة  لضك ةة  بلمةة    ةةا اةمضةةا  اللل ةةي ب  ةةذد ي ةةكلي   ةةى الةةدتضك ا  مي  م  ةةا  

 تاير را ركوك اتي  ا املب عت ال ي  لاكو راها   ا ات الجض ي . 

يء ر ةةةةةةةةالبكن ب  ةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةكا بةةةةةةةةين م مةةةةةةةةاء هياةةةةةةةة  الضةةةةةةةةد يء يال ةةةةةةةةع : من م مةةةةةةةةاء هياةةةةةةةة  الضةةةةةةةةد   -7
 الجض لات ال عبي  دارظ الجارل  يرحايل  السعي ملى ايضمان ال ع  ي تادا ا هض ا   ه  .

الحاجةة  املاحةة  لض ليةةظ اة  ةةاد األلةةاد  ي :  ض لةة  رةةا  مةةك هياةة  الضةةد يء بةة     ةةا ي ج ةةد   -8
   الجارلي .ملسا دا ال ع    ى ت  ي  بذار    يتحمي  مهدا    األلاد  ي  ي   اللكائ

يه ةةةةة ا  ةةةةةءن هةةةةة   املبةةةةةر ات يتيرهةةةةةا  سةةةةةضكج  ا هض ةةةةةا الةةةةةدائ  ياملسةةةةةض ذ بل ليةةةةة  تحسةةةةةين  
األداء املؤسسةةعي بكليةةةات التربيةة  ي ةةة  تةةض  ا رةةةا الميةةا  بةةةدي ها ت ةةا  الجض ةةةي يتحميةة  مهةةةدا  ا ال ةةةي 

 مكبئت را مجل ا يتحمي  مهداف الجض ي تكظ.

 أ د عشر: أساسيات تحسين األداء املؤسس ي

 كجد ال اير را مساسيات تحسين األداء املؤسسعي م ا ت مل ها  دد را الد اسةات    ةا  تةذ 
 :(50)بلم ا   ى ال حك الضالي

تحد ةةةةد مهةةةةداف اسةةةةتراتي ي  ياخةةةةح   ت اهةةةةات ير ةةةةا ت الضحسةةةةين املسةةةة هدف فةةةةي األداء  .1
 املؤسسعي.
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تحميةةةةةة   تب ةةةةةي م كةةةةةا  ير ةةةةةاهي  رض ةةةةةك ا لضكجيةةةةةي   ليةةةةةات الضحسةةةةةين يوةةةةة ان  لالي هةةةةةا فةةةةةي .2
 رسضكتات األداء الحمم .

 استيلا  يت بي  تم يات ير ام    ظ جد دا يرض ك ا. .3
ت  يةةة   ع ةةةات م  ابيةةة  يرض ةةةك ا بةةةين األ ةةةذاد يج ا ةةةات الل ةةةظ لض  يةةة  الضلةةةاين يالضكارةةةظ  .4

 مت مجظ الضحسين املس هدف.
البحةةةةةةث املسةةةةةةض ذ  ةةةةةةا م كةةةةةةا  جد ةةةةةةدا ي ةةةةةةد  الض سةةةةةة  بالسياسةةةةةةات يالةةةةةة و  ياةجةةةةةةذاءات  .5

 ليد   الجاردا.الضم
 السعي لضحمي  رسضكي األداء اللاملو في ر عت كبا  املؤسس . .6
ت  يةةة  يت ليةةةظ  مأل املةةةا  ال  ةةةذي يتةةةك ذ امللذ ةةة  املترات ةةة  لةةةديه  يتحكتل ةةةا ملةةةى ت بيمةةةات  .7

  لال  في   ليات املؤسس .
املما مةةةة  املسةةةةض ذا رةةةةي امل ا سةةةةين يالبحةةةةث  ةةةةا السةةةةبظ يا ليةةةةات لضحميةةةة  الض ةةةةك  يالض يةةةةز  .8

  ل ه  يليء ر ذد ا  ضداء  ه .

يبةةةال وذ ملةةةى األساسةةةيات السةةةابم  لضحسةةةين األداء م ةةةدها تلضمةةةو رةةةي رلوةةة  مبلةةةاد م ةةةك   
رةةةةةاتينزي ييةةةةةث  تب ةةةةة  األسةةةةةاأل األي  ا سةةةةةتراتي يات يا مهةةةةةداف ا سةةةةةتراتي ي ا ت ةةةةةا م ةةةةةد األسةةةةةاأل 

ؤسسةةةةعي فةةةةي يةةةةين م ةةةةد بالبحةةةةث  ةةةةا م ةةةةا   ير ةةةةام  جد ةةةةدا لضايسةةةةين األداء امل يهةةةةض الاةةةةاكو يالاالةةةةث 
 األساأل الذابي  ضم ا  ذ  الل ظ يلظ  ل  را مبلاد م ك   راتينزي.

 املبحث الثاني : نموذج ماكينزي 

 McKinseyالةةة ي يك تةةةي  ةةةذت   McKinsey 7-Sفةةةي هةةة ا املبحةةةث سةةةيض  تكوةةةي  م ةةةك   
يةةةةظ فةةةةي ب ةةةةاء األ  ةةةا  رةةةةا رةةةةع  رذا ةةةاا مبلةةةةاد ال  ةةةةك   يتحل McKinsey 7-Sييةةةث  سةةةةاه  م ةةةةك   

الكوةةةةةةةي الحةةةةةةةالي لل ؤسسةةةةةةةةات ييوةةةةةةةي ر ةةةةةةة    ةةةةةةةةظ لضحسةةةةةةةين مداء املؤسسةةةةةةة  تض ا ةةةةةةةةع  رةةةةةةةي مهةةةةةةةةداف 
املؤسسةةةةاتا يتحليةةةةةظ ت ةةةةةا عت   ا ةةةةةذ ال  ةةةةك   رةةةةةي تمةةةةةد   املللكرةةةةةات الذئيسةةةةي  فةةةةةي   ليةةةةة  الب ةةةةةاء 

فةةةةةةي  تةةةةةةادا اةمضاجيةةةةةة   McKinseyبالض  ةةةةةةيظ  هةةةةةةدف تمةةةةةةد   ا ترايةةةةةةات جد ةةةةةةدا  سةةةةةةاه    هةةةةةةا م ةةةةةةك   
 . (15)الض وي ي  لل ؤسس 

ا ال يكةةةظ  Strategyيتضكةةةكن م ةةةك   رةةةاتينزي رةةةا سةةةبل  مبلةةةاد  ئيسةةةي  يرةةةيي ا سةةةتراتي ي   
ا م ةةة   Shared Valuesا المةةةي  املبةةةترت  لللةةةارلين  Systemsا موةةة  الل ةةةظ Structure الض وي ةةةي

 ألبلةةادتةةؤدي الج ةةي بةةين هةة   اي ي  Skillsا ر ةةا ات اللةةارلين  Staffا  ةةذ  الل ةةظ   Styleاةدا ا السةةائد 
ا ملةةى تكةةكتا  ةةب    ذتةةدا لكةةظ رؤسسةة  يال ةةي تض اةةظ ال  ةةذا املذتضتةة    هةةا فةةي مركاميةة   يةةا  Sا السةةبل 

ميةةةةد امل ا سةةةةين بض ةةةةذا  ُبلةةةةد يايةةةةدا يل ةةةةا رةةةةا ال ةةةةل  كئةةةة   ةةةةب   املؤسسةةةة  بالكارةةةةظ رةةةةا األبلةةةةاد 
لدا لةةةةة  يبالضةةةةالي لةةةةيء رةةةةا امل  ةةةةا تحد ةةةةد مي رةةةةةا هةةةة   األبلةةةةاد السةةةةبل  سةةةةيككن المةةةةكا ا Sالسةةةةبل  

 (52)لضغيير رؤسس  رلي   في ي ت رلين

ُ  وةذ ملةةى األبلةاد الاعرةة  األيلةى رةةا م ةك   رةةاتينزي   ةى م هةةا راد ة ا يمتثةةر يا لية  ي ابلةة  و 
للميةةةةةاألا ييسةةةةة ظ   ةةةةةى اةدا ا الةةةةةضح     هةةةةةاا بي  ةةةةةا ُ  وةةةةةذ ملةةةةةى األبلةةةةةاد األ الةةةةة  األرةةةةةذي   ةةةةةى م هةةةةةا تيةةةةةر 

ظ ربا ةةةةذا يتذتةةةةض ال  ةةةةك     ةةةةى التةةةةراب  بةةةةين الل ا ةةةةذ رل كسةةةة  بد جةةةة  متبةةةةر يت ةةةةل  مدا دهةةةةا ببةةةةك
السةبل  ةت ةا  تيةة   ض لة   غييةر ميةةد الل ا ةذ  غييةرات فةةي الل ا ةذ األرةذي ا يتمةةاي  الترتيةز   ةةى 
   ةةةذ يايةةةد با ضبةةةا   متثةةةر مه يةةة  ا يت  ةةةا  ةةةكا ال  ةةةك   فةةةي الامةةةظ الةةة ي    حةةةي ملكاءرةةة   ةةةدد رةةةا 
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بةةةكظ مساسةةةعيا ييةةث  بةةةير اةيةةةا  ملةةةى من ا سةةةتراتي ي  ال لالةةة  األبلةةاد الكار ةةة  ي اء مداء املؤسسةةة  ب
 .(53)ري متثر را ر ذد ركوك ات  ذد   راظ ت كتذ اةستراتي ي  مي الضغيير الض وي ي

  7Sيت  ا اسض دا  م ةك   رةاتينزي 
ع
فةي ر  ك ة  رض ك ة  رةا املكوةك ات ييةث  كةكن رةدرع

   ى سليظ املاا  لل سا دا  ي ا   ي
ع
 :(54)ر اسبا

 تحسين مداء املؤسس . ▪
 بيان انرا  الحض ل  للضغييرات املسضمبلي  دارظ املؤسس . ▪
 تحد د رسا ات اةدا ات يالل ليات مر اء درل بلو ييدات املؤسس . ▪
 تحد د م مظ السبظ لض  ي  اةستراتي ي  املمتري  لل ؤسس . ▪

مللالجة  ميجةي  ي د  درت بلو الد اسات  يا  ميدي الجارلات بكوةي اسةتراتي يات جد ةدا
ةان ال ةةدف رةةا هةة   الد اسةة  هةةك ت ةةكتذ مسةةتراتي ي  ال درةة   الم ةةك   هةةا بءتبةةاا م ةةك   رةةاتينزي يلة

يتةةة  ت وةةةي  ا سةةةضليان   ةةةى سةةةبل   McKinsey 7Sالجارليةةة  ب ةةةاءع   ةةةى مضةةةائل مبلةةةاد م ةةةك   رةةةاتينزي 
لةةةارلين لل ةةةا جةةةضء رةةةا يمت ةةةذت ال ضةةةائل من ال يكةةةظ يال وةةةا  يامل ةةةا ا يال McKinsey  ا ةةةذ املككمةةة  لةةةة 

من تحسةةةي ات  McKinsey 7Sمت ةةةذت مبلةةةاد  Covid-19الل ا ةةذ ال ةةةي   ةةة  رلالج هةةةا مر ةةةاء جائحةةة  
 McKinsey (55)ردرات الجارلات    ا تحميم ا را رع  م ك   

يرةةةا اللةةةذؤ السةةةاب   ضحةةة  من م ةةةك   رةةةاتينزي ميةةةد املةةةدارظ اةدا تةةة  امل  ةةة  يالحد اةةة   
ل هةةةةةا فةةةةي تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي بكليةةةةةات التربيةةةة  يإجةةةةةاء الضغييةةةةةرات امل لكبةةةةة  يال ةةةةي ُ   ةةةةةا ا  ض ةةةةةاد  

يالضغلةة    ةةى ميجةةي الم ةةك  ييوةةي ال  ةة  يا سةةتراتي يات لل ليةة  تحسةةين األداء يمهةة  رةةا رةةا  يز 
 
ع
 م ك   راتينزي هك ا هض ا  باألبلاد السبل  رلا

 نشطة نموذج ماكينزي 

,  ي يبةةذت Tom Petersتةك  بيتةر  1978فةي  ةا   فةي اجض ةاا أل الة  رةؤل ين 7Sت ةذ م ةك   
 Anthony Athosيممضةككو  رةكأل  Richard Pascale, ي تتبةا د باسةكا  Robert Watermanييتذرةان 

اسض باف األسبا  ال ي تمة  ي اء ت يةز املؤسسةاتا يكبةذيا ميةا  الل ةظ فةي تضةا ه :  ي ل  للبحث ي
ا ستبةةةةا ت  رةةةةا تك ةةةةلكا مليةةةةي  McKinseyذت  افةةةةي البحةةةةث  ةةةةا الض يةةةةزا يفةةةةي هةةةة ا الك ةةةةتا ات ةةةة ت  ةةةة

 S7McKinsey  (56)لءيا    ظ يليداا مساسي  ل دا ا اللاملي  يم ب  ُ لذف باس  م ك   

  ارةت  ةةذت  
ع
 McKinseyبض بيةة   م ةةك    McKinsey Coيفةي ميارةةذ السةةبليايات م مةةا

7S ات ال ةي  لةاكو ر ةي لت  ي  مسبا  الم ك  الض وي ي ي يات  بذارل الضحسين ي  د ال ةلكب
املةةةةةةةةد اء الض  يةةةةةةةة  كن فةةةةةةةةي ي ةةةةةةةةت الضلارةةةةةةةةظ ب لاليةةةةةةةة  رةةةةةةةةي ربةةةةةةةةالظ اةدا ا اللارةةةةةةةة  املضللمةةةةةةةة  باللكارةةةةةةةةظ 

 .(57)ا ستراتي ي  يالض وي ي 

يرةةةةا اللةةةةذؤ السةةةةاب   ضحةةةة  كبةةةةيا م ةةةةك   رةةةةاتينزي  ةةةةا يذتةةةة  م الةةةة  ات ةةةةا  أل الةةةة  رةةةةا 
رةةةي اللل ةةةاء األ الةةة    ةةةى تحسةةةين اللل ةةةاء ي ارةةةت  ةةةذت  رةةةاتينزي بض بيةةة  الض ةةةك  الةةة ي يوةةةلي ي د

 األداء املؤسسعي للبذت  يتحد د ميجي الم ك  يرلالج ها.

 أبعاد نموذج ماكينزي 

 7Sلةةة ا   لةةة   ل هةةةا  S ضكةةةكن م ةةةك   رةةةاتينزي رةةةا سةةةبل  مبلةةةاد  ئيسةةةي  يتبةةةدم لل ةةةا بحةةةذف 
 ي ي ا   ي  ذؤ ل    األبلاد السبل    ى ال حك الضالي:
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 أوال: استراتي ية الكلية

اةسةةةةتراتي ي  رةةةةي ر ةةةة   ابلةةةة  للض  يةةةة  لضحميةةةة  ر  ةةةة  رحةةةةددا  ذد ةةةة  مي ت وي يةةةة   لض ةةةةد   
متي ةةةة  اةسةةةةتراتي ي    ةةةةةى الض  ةةةةي  اةسةةةةتراتي،ي ياملؤسسةةةةة  يتحد ةةةةد يوةةةةل اا يت  ةةةةةا ت ييزهةةةةا ملةةةةةى 
ا  ةةةةةةض  تذتي هةةةةةةا يرذا ب هةةةةةةا  مةةةةةةك ين: األيلةةةةةةى اةسةةةةةةتراتي ي  ال   ةةةةةة : ي ل ةةةةةةي مسةةةةةةتراتي ي  رحةةةةةةددا رسةةةةةةبمع

 هةةةةةا لغةةةةةذؤ رحةةةةةدد ايالااميةةةةة  مسةةةةةتراتي ي  ال ةةةةةكا  : ت ةةةةة  تيةةةةةا  امل  ةةةةة  ي الغةةةةةذؤ رةةةةةا يالةةةةةضح    
اةجةةةةذاءات ال ةةةةي  ةةةةض  ت  يةةةة ها فةةةةي املؤسسةةةةاتا يتضحمةةةة  المةةةةد ا الض ا سةةةةي  لل ؤسسةةةة    ةةةةدرا ت ةةةةي  
املؤسسةة  اسةةتراتي ي ها يت  ةة ها ل لةة  المي ةة  ب  ةةا  يمن تحةةدد املؤسسةة  رةةا سةةض للي يرةةا لةةا ت للةةي 

 (58)  املضغيرالعسض اب  للبيا

ت ةةا من اسةةةتراتي ي  الل ةةةظ رةةةي ر  ك ةةة  رضكارلةة  يراسةةةم  رةةةا ا لتزارةةةات ياةجةةةذاءات فةةةي 
املؤسسةةة   تتسةةةا  ريةةةزا ت ا سةةةي  رةةةا رةةةع  ا سةةةض ادا رةةةا ت اءادهةةةا األساسةةةي  فةةةي مك يةةة  رذت  هةةةا 
يرسةةةةةةةا دا املؤسسةةةةةةة    ةةةةةةةى تحد ةةةةةةةد ات اه ةةةةةةةا رةةةةةةةا رةةةةةةةع  تحد ةةةةةةةد رك ل ةةةةةةةا رةةةةةةةا ييةةةةةةةث سةةةةةةةك  الل ةةةةةةةظ 

 ج ةةةد ربةةة ي  رةةةا  بةةةظ املؤسسةةة  فةةةي يوةةةي السياسةةةات ياملبةةةاد  يامل ا 
ع
سةةةين ياملسةةةض يد اا يرةةةي م مةةةا

الضكج هيةةةةةةةة  لعلتزارةةةةةةةةات ياةجةةةةةةةةذاءات املضكارلةةةةةةةة  امل ةةةةةةةة    لب ةةةةةةةةاء الض يةةةةةةةةز فةةةةةةةةي األ  ةةةةةةةةا ا هةةةةةةةة ا ي لض ةةةةةةةةد 
(  كارةةةةةةةةةظ اةدا ا املل كسةةةةةةةة : الض كتةةةةةةةةةظ يالض  كلكجيةةةةةةةةةا 1مسةةةةةةةةتراتي ي  الل ةةةةةةةةةظ   ةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةارلين مدا تةةةةةةةةةين: 

   (59)( ا ارظ اةدا ا تير املل كس : الميادا يالضكا ظ ياةبداا2تا ي يالل ليا

اسةةةةتراتي ي  املؤسسةةةة  الض  ةةةةي  لاكبةةةة   املسةةةة هد   ييوةةةةي ر ةةةة  يتذا ةةةةى   ةةةةد يوةةةةي  
ا سض اب  للضغيرات في البيا  ال ا جي  مي باي  اة داد ي   لك ل   ةض    ت هةا بلةد يه ةاه اللد ةد رةا 

ي  راهةةةةةا اتحد ةةةةةد األهةةةةةداف يالغا ةةةةةات يكتلةةةةة  املةةةةةدي لل ؤسسةةةةة ا يات ةةةةةا  الةةةةةذ ي مل ةةةةة ا  ا سةةةةةتراتي 
اةجةةذاءات يت  ةةي  املةةةكا د امل لكبةة  لضحميةةة  هةة   األهةةدافاا ي بةةة ظ اةدا ا اةسةةتراتي ي  رةةةعال 
رككمةةةات: الض  ةةةي  يالض  يةةة  يالذ ابةةة ا ياللد ةةةد رةةةا رةةةد اء املؤسسةةةات  لضمةةةدين من يبيلةةة  اةدا ا 

ض  ةةةةي  يتض ةةةةاهلكن املككمةةةةات األرةةةةذيا ت ةةةةا   ةةةة  من تكةةةةكن اةسةةةةتراتي ي  اةسةةةةتراتي ي  ت  ةةةةا فةةةةي ال
ر ضكب  يياخح  ياملؤسس  لديها ريزامي  س كت  ير     ظ ل ل  لظ  عيء ياخة  يلةظ رةا تبمة  هةك 
الض  يةةةة  يالةةةة ي   ةةةة  من  ل ةةةةظ املؤسسةةةة  فةةةةي  ةةةةكظ تيةةةةر رتةةةةزارا يتكةةةةار ي رةةةةا مجةةةةظ تحميةةةة  ال  ةةةة  

الممةةاء ا ت ةةا دهةةدف ا سةةتراتي ي    ةةى (60) ةة  ل ةةا تةة  ت  يةة هايالضيتةةد رةةا من ج يةةي األكبةة   ال 
  ةةةةى ج يةةةةي األكبةةةة   ال ةةةةي لةةةةيء ل ةةةةا تةةةةيرير   ةةةةى تحسةةةةين ال الةةةة ا يتمليةةةةظ الضكةةةةالي ا يتحسةةةةين   ةةةةظ 

 . (61)األكب   بين الكتائ  ال ضل   ياللع ات الض وي ي  الدارلي 

ترت  يالل ا ةذ ال ةي تحةي   هةا  ةض  ب ةاء مسةتراتي ي  املؤسسة    ةى مسةاأل الذ تة  املبةت ا   
ببةةكظ ربا ةةذ يدهةةدف مسةةةتراتي ي  املؤسسةة  ملةةى من  كةةةكن ل ةةا ات اهةةات ياخةةةح  ييا رةة  يةةك  يةةةذ  
اسض دار ا لضحمي  مهةدا  ا يتا ادهةا ت ةا   ة  من  ل ةء ا سةتراتي ي  د اسة  د يمة  لبياة  الل ةظ 

يضان بةد لضان سةيض  ت  ية ه ا يرا ة  اةجةذاءات ياألكبة   الحالية  ياملسةضمبلي  رةي يوةي اسةتراتي 
هةةةك ت ةةةكتذ ال ذجةةةات يت ةةةكتذ سةةةك  الل ةةةظ يتعه ةةةا   ةةة  من ت وةةةذ  يةةةي لضتةةةادا المةةةد ا الض ا سةةةي  

 : (63)  ى مه ي  را   ي يفي ميا   ل  مؤتدا (62)لل ؤسس 

 الترتيز األ مظ   ى اةستراتي ي  ال ي تمكد ملى د    ياأل مضائل األداء . -1

ل  فةةي املؤسسةة  ب ذتمةة  تح يز ةة ا يكبةةذ الض ةةا ء الةةدار ي  ي ةةا بيةةاه  لضحميةة  البةة ا ي  ياملسةةائ -2
 األ مظ .
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 التزا  م  ى يرساك  را  بظ اةدا ا اللليا لل ضابل ا يتيتيد الض  ي  . -3

الحاج  املاس   سض دا  ر  ك   ياسل  را رما يء األداءي مللذ   ات ا  املؤسس  فةي تحمية   -4
  سال ها .

 ؤسس  بكوي األهداف ببكظ ميخ  ا ي ابل  للمياأل يالض  ي . يا  امل -5

  تادا ا لتزا  باةستراتي ي  يالسعي ةم ا ها . -6

يرةةا اللةةذؤ السةةاب  مةةذي مبلةةاد مرةةذي  سةةتراتي ي  املؤسسةة   عةةي   ةة  من دهةةض  بضحد ةةد األهةةةداف 
ملةةةةى ال ذجةةةةاتا ي سةةةة  ال  ةةةة  يتضلةةةةدي دي هةةةةا ملةةةةى تكوةةةةي  تي يةةةة  الض  يةةةة  يالذ ابةةةة  ي ةةةة  الك ةةةةك  

يالممةةةةةةاء   ةةةةةةى لةةةةةةظ رةةةةةةاليء لةةةةةةي دي  فةةةةةةي تحسةةةةةةين م ةةةةةةداد ال ةةةةةةع  يتةةةةةةيهيل  ا رةةةةةةي الضيتيةةةةةةد   ةةةةةةى د ةةةةةة  
ا سةةةتراتي ي  ال ةةةي تحمةةة  األ مةةةظ لل ؤسسةةة  يا هض ةةةا  بالبةةة ا ي  ااملسةةةائل  يالتةةةزا  اةدا ا اللليةةةا 

 بة ظ ج يةي بتب ي  ل  ري اسةض ا  ر  ك ة  تبيةرا رةا رمةا يء األداء لكوةي ر ة  تحسةين األداء 
 جكام  املؤسس .

: الهيك  التنظيمي للكلية
ً
 ثانيا

 سةةةةةا د ال يكةةةةةظ فةةةةةي  بةةةةة يظ الل ةةةةةكد ال مةةةةةذي للكليةةةةة  يتمةةةةة ا من تكةةةةةكن رض لبةةةةةات م ةةةةةداد  
الضمةةا تذ وةة ا سلسةةةل  الميةةادا ياخةةةح  أل مةةاء هياةةة  الضةةد يء رةةةي الترتيةةز   ةةةى ر ةةك  ا ت ةةةا ا 

 ي   ةةة  من تض ةةة   الكليةةة    ةةة  من تكةةةكن  يةةةي يتمسةةةي  امل ةةةا  ياملسةةةؤيلياتا يال يكةةةظ الض وي ةةةي الةةة
  ةةةكات ا ت ةةةا  رةةةا م  ةةةى ملةةةى مسةةة ظ يالل ةةةءا يرةةة و ا يم مةةةوا يرتبةةةاب  مي رةةةضتل بةةةين  لةةة  ا رةةةي 
ةةةةةا باملضا ةةةةةا ال ةةةةةي    ةةةةةا من  يرحةةةةةي   ةةةةةكي يرةةةةةذنا يا يض ةةةةةا  بةةةةةة  اءا ر و ةةةةة  رذتضتةةةةة  رةةةةةي الض ضةةةةةي م مع

 (64)تك ذها العرذتضت 

  ال عسةي ي  المائلة  بةين اال يكةظ  تبةي اةسةتراتي ي ا ألن ت ا     ت اي  ال  ةذا امللسة  
ةةةةةا بالل ا ةةةةةةذ ال  سةةةةةة  األرةةةةةذي باةوةةةةةةا   ملةةةةةةى  اةسةةةةةتراتي ي  تةةةةةةذتب  لةةةةةةيء  مةةةةة  بال يكةةةةةةظ يل ةةةةةةا م مع
ا سةتراتي ي  يال يكةظ ا  ةءن األبلةاد األرةذي ل  ةك   رةاتينزي يرةي: المةي  املبةترت ا يامل ةا اتا ي ةةذ  

دا ا يهةةةة   الل ا ةةةةذ السةةةةبل  ال ةةةةي تةةةة  اسةةةةتيلا ها فةةةةي ال  ةةةةك   رتراب ةةةة  الل ةةةةظا ياألمو ةةةة ا يم ةةةة  اة 
ببةةةةكظ رضبةةةةاد  رةةةةي الضيتيةةةةد   ةةةةى ا تةةةةراؤ الحاجةةةة  ملةةةةى الضكا ةةةة  مي ا كئةةةةجا  بةةةةين الل ا ةةةةذ السةةةةبل  

 (65)ةيا  الل ظ ت يزا مساسي  للض  ي  ال ال  لعستراتي ي  في وكء ال يكظ الض وي ي

 يكةةةةةةةظ الض وي ةةةةةةةي لل ؤسسةةةةةةة  الةةةةةةة ي  ةةةةةةة و  موةةةةةةةا  الل ةةةةةةةظ ال يكةةةةةةةظ املبةةةةةةةا  مليةةةةةةةي ه ةةةةةةةا هةةةةةةةك ال 
يالسةةل   ياملسةةؤيلي  باةوةةا   ملةةى ت ةةكتو امل ةةا  ملةةى ييةةدات   ةةظ رحةةددا مي م ةة ا  يالضكا ةةظ 

لضحميةة  األهةةداف الض وي يةة ا يال يكةةظ هةةك    ةةذ رذبةةو لةة ل  رةةا السةة ظ  لد لةةي مي  غييةةر  ت ةةا ممةةي 
ُ لةةةةةد تذتيةةةةة  ي ع ةةةةة  بةةةةةين لةةةةةظ  سةةةةة  يالكتي ةةةةة  املكجةةةةةكدا فةةةةةي املؤسسةةةةة  فةةةةةي ت  يةةةةة  األكبةةةةة   لضحميةةةةة  

 .(66)ل  يامل لكب األهداف املضك 

يتكخةةة  اللةةةذؤ السةةةاب  مه يةةة  ال يكةةةظ الض وي ةةةي يتكوةةةيحي لةةة    ا ت ةةةا  بةةةين ج يةةةي  
جكامةة  املؤسسةة  ت ةةا   ةة  ا هض ةةا  بل ةةاء هيكةةظ ت وي ةةي دارةةظ لليةةات الذبيةة   كخةة  ارض ا ةةات 
األ سةةةةةا  ي ع ةةةةة  بلمةةةةةة ا بةةةةةبلو يتكوةةةةةةي  امل ةةةةةا  ياملسةةةةةةاكليات يالسةةةةةل ات لكةةةةةةظ   ا ةةةةةذ الل ليةةةةةة  

  ي  دارظ لليات التربي .الضللي
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: نظم العم  بالكلية
ً
 ثالثا

الل  ةةذ السةةلكلو فةةي املؤسسةةات الةة ي  سةةض دري المةةادا  ساالوأ أو  وةةذ مل هةةا   ةةى م هةةا األ 
يرما ةة  الض ا ةةظا  ت ةةا  بةة ظ ال ذتمةة  ال ةةي  ض ا ةةظ  هةةا المةةادا رةةي م مةةاء هياةة  الضةةد  يء يال ذتمةة  

ت بةة و  الل ةةظ يالاما ةة  لةة ا  ضلةةين   ةةى المائةةد اليةةك   غييةةر ال ةةي  ممةةكن  هةةا ي ةة ه  ا يتضةةيرذ الجارلةةا
ا ا يابضكا ع  .(67)مسلكبي ملى بيا  متثر ام ضايع

ت ا   وذ ل ا بي ها األسلك  ةيداال الضغييةر الض وي ةي ا يم ة  الل ةظ الة ي تض ة   اةدا ا  
ه ية  ا هض ةا  بة و  ا يه ةا  ضحة  م(68)اللليا رع   ترا  ر ي  ه ا ر   للغا   بالاسب  ألي رؤسس 

الل ةةةةةظ بالكليةةةةة  ياألسةةةةةلك  املضبةةةةةي الةةةةة ي  سةةةةة   فةةةةةي تحميةةةةة  األهةةةةةداف املكوةةةةةك   يإيةةةةةداال الضحسةةةةةين 
 امل لك  في لا   جكام  املؤسس .

: القيم املشتركة للعاملين بالكلية
ً
 رابعا

تحةةةةةةدد هةةةةةة   المةةةةةةي  امللضمةةةةةةدات يالض للةةةةةةات الذئيسةةةةةةي  لل ؤسسةةةةةة  ي بةةةةةةكظ جةةةةةةكهذ رما ةةةةةة   
عى املؤسسةات ال ةي تحضةا  ملةى  غييةر  ي  ةا ملةى ال مةكا لضحةك ت ج  تة  ت  ةكي املؤسس ا ييث  سة

  ةةةةةى م ةةةةةةادا تميةةةةةي  مساسةةةةةةي  لج يةةةةةي جكامةةةةةة  األكبةةةةةة   يفةةةةةي بلةةةةةةو األييةةةةةان  ةةةةةةض  مدرةةةةةا  راةةةةةةظ هةةةةةة   
الضغييةةةرات ت بةةةا يي م ةةةادا ه دسةةة  الل ليةةةات ييلةةةد ميةةةد األسةةةبا  الذئيسةةةي    ت ةةةاا رلةةةد  ال بةةةظ 

 ةةةةةا فةةةةةي تةةةةةذأل  ةةةةةي  ربةةةةةترت  جد ةةةةةدا    اهةةةةةا فةةةةةي الكا ةةةةةي ايضمةةةةةان دارةةةةةظ مي رؤسسةةةةة  هةةةةةك  ةةةةةد  م اي
الضغييةةةةةرات الج  تةةةةة  امل لكبةةةةة  لضحميةةةةة  األهةةةةةداف ال ةةةةةي يةةةةةدددها ل  سةةةةة ا ييوةةةةةلت البةةةةةرارل ال ضل ةةةةة  

 .(69)لضحميم ا

يت اةةةةظ المةةةةي  املبةةةةترت  ر  ك ةةةة  رةةةةا السةةةة ات يالسةةةةلكتيات يال  ةةةةائ  ال ةةةةي تةةةةؤرا  هةةةةا  
ةةةةا رةةةةا ت ةةةةد املؤسسةةةةات  ات المةةةةي  المةةةةلي   املؤسسةةةة ا يهةةةة ا  بةةةة ظ   تةةةة  املؤسسةةةة  ي   سةةةةال ها. تالبع

ياألهداف املبترت  ركت  ها  تبلكن مهدا    ال   ي  ال ي  د تككن ر ضل   مي ي ة  تضلةا ؤ رةي 
مهةةةةداف املؤسسةةةة  مي  رعئهةةةة  يت ةةةة    ةةةةى المائةةةةد من  ب ةةةةي ر و ةةةة   ةةةة ا   ييةةةةث    ةةةةا لللةةةةارلين من 

  الذ تةة ا ت ةةا     ةةي ا لتةةزا  بالبةة ا ي  رةةا رةةع   ضلا بةةكا رةةي  ةةي    هةة ا سةةكف  سةةا د فةةي تحميةة
ر ا اتةةةي ال   ةةةي  ا يالضلةةةاي  ا يا م ضةةةا  يال ةةةد  ا ياةدا ا الجيةةةدا يت  ةةةا من  ةةةؤدي ا ت ةةةا  
امل ضةةةةةك  ملةةةةةى ات ةةةةةا   ةةةةةذا ات م مةةةةةظ يتتةةةةةحي  مسةةةةةذا لار ةةةةةاء ت ةةةةةا ممةةةةةي  ح ةةةةةي رةةةةةا مسةةةةةاءا اسةةةةةض دا  

ا  .(70)السل   يت لظ البيا  متثر مرامع

 McKinsey 7Sت اظ المي  املبةترت  الجةكهذ الذئيسةعي ةيةا    ةظ  القيم املشتركةن ت ا م 
ال ةةةي رةةةي الاما ةة ا ي ةةةي  املبةةا ت  رةةةي فةةي األسةةةاأل رلةةةا ير مي  لل ؤسسةة أل هةةا تضللةةة  بةةالمي  األساسةةةي  

 كا ةةد تكجةةي السةةلكه لج يةةي اللةةارلين ي ي ةة  تكجةةي املةةكا د اللبةةذت  للضلارةةظ رةةي املبةةالظ ال ا جيةة  
 ظ ا مدرا  في املؤسس  ا بحيث       ى لظ  مك في امل و ة    ة  المةي  املكجةكدا يالاما ة  ي لد

 .(71)ال ي تضل اها املؤسس    ى ال حك الضالي

 م( الذي : مداء ج يي األكب   دارظ املؤسس  بذي  ب اء املؤسس .

ا ملى تلبي  ايضياجات سك  الل ظ.   ( ا بضكا : ابضكا  يهدف دائ ع

 دا: الح ا    ى جكدا ال ذجات ( الجك 
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د( ال ةةةةةد : م  ةةةةةاء األيلكتةةةةة  لل ةةةةةد  بحيةةةةةث تكةةةةةكن اللع ةةةةةات رائةةةةةج   فةةةةةي ج يةةةةةي الجةةةةةا ت دارةةةةةظ 
 املؤسس .

 ه(  وا ال ع  ياللارلين:  وا ال ع  ياللارلين هك مه   عيء بالاسب  لل ؤسس 

ربيةةة  الل ةةةظ يرةةةا اللةةةذؤ السةةةاب   ضحةةة  ُبلةةةد المةةةي  املبةةةترت  يال ةةةي   ةةة    ةةةى لليةةةات الت 
كبةةةةةةذ هةةةةةة   المةةةةةةي  بةةةةةةين ج يةةةةةةي اللةةةةةةارلين بالكليةةةةةة  ييةةةةةةث رلضمةةةةةةدات الل ةةةةةةظ بةةةةةةذي  ب ةةةةةةاء الكليةةةةةة ا ييةةةةةةظ 
املبةةةةة عت ال ةةةةةي تكاجةةةةةي الل ةةةةةةظا يا بضكةةةةةا ا يتلبيةةةةة  سةةةةةك  الل ةةةةةةظا يال ةةةةةد ا يا هض ةةةةةا  ب ض لبةةةةةةات 

 ال ال ا يالضلاي ا يا لتزا  بالب ا ي .

: نمت اإلدارة السا د بالكلية
ً
 خامسا

لك  اةا ا  الةةةةة ي سةةةةةيض  الضلبيةةةةةر   ةةةةةي رةةةةةا رةةةةةع  ال يكةةةةةظ الض وي ةةةةةي ا المةةةةةي  يتكخةةةةة  مسةةةةة
الض وي ي  بيت لي ا يامللضمةدات يةك  وةذي ا املؤسسة  يييكت هةا الض وي ية  يا  ض ةاد   ا يركام هةا 

األسةةلك  اةدا ي الةة ي سةةيرتض  ليةةي املةةد ذين رةةا ا سةةيككن  ا ميلكتةة   اليةة  ي  فةةي الاسةةيل الض وي ةةيا 
فةةةةةي مي مسةةةةةلك  مدا ي سةةةةةيل ظ ج يةةةةةي اللةةةةةارلين باملؤسسةةةةة  يم ةةةةةا سةةةةةيرتضين اهض ةةةةةار   مي ر   مةةةةة  

اةدا ي يتي يةةةة  مكبةةةةاء  لةةةةاين دارةةةةظ املؤسسةةةة  مي را ج ةةةةا يتي يةةةة  تح ةةةةظ املسةةةةؤيلي  يا سةةةةض ابات 
 .(72)الض وي ي  ل ر ا ات يال  ايات

 ا هض ةةةا  بكجةةةكد  ةةةدد م ةةظ رةةةا التسلسةةةعت ال ذريةةة  يسلسةةل   ياد ةةة  م ةةةغ
ع
ذا ت ةةةا يم مةةا

  ة    ةةى المائةةد من   لةة  رما ةة  ييةةث  مةةك  اللةةارلين رةةا  م ةةديمي يييةةث  كةةكن رةةا انرةةا ب ةةا  يةةي 
ال  ا ةةةةة  من  ضحةةةةةدركا ب ةةةةةا فةةةةةي  لةةةةةك ه ا تةةةةة ل    ةةةةة  من   ةةةةةب  متثةةةةةر  ةةةةةد ا فةةةةةي الضلارةةةةةظ رةةةةةي الممةةةةةا ا 

 .(73)ال ضل   ييسا د األ  ا  ال  ا  ض ا لكن   ى ت كتذ ر ا ات مدا ت  م مظ

   ضحةةةةة  مه يةةةةةة  ُبلةةةةةةد اةدا ي السةةةةةائد بالكليةةةةةة  يدي   فةةةةةةي  يةةةةةا  ج يةةةةةةي اللةةةةةةارلين ير ةةةةةا سةةةةةةب 
ب ساكلياده  ت ا  الل ظ ببكظ  را رةي تمليةظ التسلسةعت ال ذرية  يالح ةا    ةى المةي  الض وي ية  

 للكلي  يا ساء رما   اللد  ياملساياا بين الج يي.

: فرق العم  بالكلية
ً
 سادسا

ا  الةةة  ا  ككمةةةكن  ةةةذ  الل ةةةظ باملؤسسةةة  يتي يةةة  تحد ةةةد  ةةةدي  هةةة ا الُبلةةةد يةةةك  األ ةةة  
رةةةةةةكاه ه  يت   ةةةةةةاده  ي  ا  هةةةةةةا ي ةةةةةةمل اا ياملؤسسةةةةةةات ال لالةةةةةة  لةةةةةةديها ر ةةةةةة  للضلارةةةةةةظ رةةةةةةي تةةةةةةديتذ 
اللةةةةةةةةارلين يت  ةةةةةةةةا من تضحةةةةةةةةذه بسةةةةةةةةذ   لبةةةةةةةةغظ الكتةةةةةةةةائ ا ييلضبةةةةةةةةر الض ةةةةةةةةكتو يالضةةةةةةةةد ت  يالضح يةةةةةةةةز 

ا بالغةةةة  األه يةةةةة  بالاسةةةةب  لللةةةةةارلين  يي  الكتةةةةةائ  اللاليةةةة ا يهةةةةةك مرةةةةذ رلتةةةةةرف بةةةةةيا يالضلةةةةكتو مرةةةةةك ع
ا بيري ذايي  تبيرا للضلارظ رلي  . (74)يبالضالي تذست ج كدع

يفةةةي الُبلةةةد السةةةادأل يالةةة ي  بةةةض ظ   ةةةى  ةةةذ  الل ةةةظ م ةةةد ممةةةي يهةةةض  بارضيةةةا  م مةةةاء  ةةةذ   
الل ةةةظ ال ضل ةةة  يالبحةةةث  ةةةا ت  ا ةةةاده  يرةةةكاه ه ا باةوةةةا   ملةةةى تكتيةةة  الل ليةةةات اةدا تةةة  فةةةي 

ارةةظ رل ةة  ييةةث ت ةةكؤ ل ةة  بلةةو املسةةاكليات رةةي م  ةةائه  السةةل ات ال ةةي  ليةةاه    ةةى الميةةا  الضل
ل كا بي را م  ا ا ري  مد الدي ات الضد تب  الع ر  ل ل .

ُ
 ب ا ل
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: مهارات العاملين بالكلية
ً
 سابعا

  ري المد ات يال  اءات الحددا أل ماء املؤسس  يتحضا  ملةى املذاجلة  يالضميةي املهارات 
 رةةةةا 

ع
 رةةةةا امل ةةةا ات املؤسسةةةةي  يامل ةةةا ات ال ذد ةةةة ا يتالبةةةا

ع
باسةةةض ذا  مل ةةةي المةةةة ك ا  بةةة ظ امل ةةةةا ات تةةةع

 .(75)تمك  املؤسسات بض كتذ استراتي يات اتتسا  امل ا ات لسد ال  كات امللذ ي  الذئيسي 

يتضحةةة  ه ةةةا وةةةذي ا ا هض ةةةةا  ب  ةةةا ات ي ةةةد ات ج يةةةي اللةةةةارلين باملؤسسةةة  يالبحةةةث  ةةةةا  
  ال  ةةةةةةةاءات يت  يةةةةةةةاه  رةةةةةةةي اركاميةةةةةةة  ا سةةةةةةةضلام  بيحةةةةةةةحا  امل ةةةةةةةا ات رةةةةةةةا رؤسسةةةةةةةات مرةةةةةةةذي محةةةةةةةحا

يتةةةةكتي    ة ةةةةادا ب ةةةةاء املؤسسةةةة ا هةةةة ا يإ ا ت ةةةةا  هةةةةض  بامل ةةةةا ات ال ذد ةةةة  لللةةةةارلين  ي ةةةة  م  كغ ةةةةظ 
 مه ي  امل ا ات املؤسسي  يال ي ت يز رؤسس   ا تيرها.  

زي السةةةةةبل  بدا ةةةةة  رةةةةةا ا سةةةةةتراتي ي  يتضحةةةةة  رةةةةةا اللةةةةةذؤ السةةةةةاب  ألبلةةةةةاد م ةةةةةك   رةةةةةاتين  
 ل ةةةةذ  الل ةةةةةظا 

ع
يرةةةةذي ا بال يكةةةةظ الض وي ةةةةيا يموةةةة  الل ةةةةظا يالمةةةةةي  املبةةةةترت ا يم ةةةة  ا دا اا ي ةةةةك 

يام هاءع ب  ا ات اللارلين من هة   األبلةاد   ة  ا هض ةا   هةا فةي  ةكظ رضةكا ي دارةظ لليةات التربية  ا ا 
 ؤسسعي يم  كل و ُبلد مه ي    ى يسا  ُبلدا  رذ.م دما من محم  تحسين لج يي جكام  األداء امل

 اجحور الثالث: الدراسة امليدانية

فةةي الحةةةك تا السةةةابمين  ةةد  البحةةةث  ذوةةةا ميخةة   يةةةي اةيةةةا  اللةةا  للبحةةةث باةوةةةا   ملةةةى 
األسء ال وذتة  لضحسةين األداء املؤسسةعي يمبلةاد م ةك   رةاتينزي لل ةدرظ لضحسةين األداء املؤسسةعي 

جارلة  ت ذالبةي ا يرةع  هة ا الحةك   مةد  البحةث الضلةذف   ةى م اء  ي ة  الد اسةة   بكليةات التربية 
 دت ل ل .

ُ
 يك  ر ذدات ا ستبام  ال ي م

: اجراءات الدراسة امليدانية
ً
 أوال

ي  ها  ت اي  البحث ر ض ي الد اس  امليدامي ا ي ي ة  الد اسة ا يمداا الد اسة  يرةي  بةا ا 
  ى م اء  ي   الد اس ا باةوا   ملى  د  يربات ا ستبام . ا ا ستبام  امللدا للضلذف  

 م تمع الدراسة:

بةةال وذ ملةةى ر ض ةةي الد اسةة  م ةةد من الد اسةة  امليداميةة  تمةةك    ةةى الضلةةذف   ةةى م اء  ي ةة  
البحةةث لضحسةةةين األداء املؤسسةةةعي فةةةي وةةةكء مبلةةةاد م ةةةك   رةةةاتينزي بكليةةةات التربيةةة ا يالتربيةةة  ال ك يةةة ا 

   في جارل  ت ذالبي  يتكخ  الجدي  الضالي  دد م ذاد الجض ي ال  ي للد اس  يالتربي  الذتاوي

 ( 1جدي  )
  كخ   دد م ذاد ر ض ي الد اس 

 الكلية
 استاذ
 

استاذ 
 مساعد

 مدرس
مدس 
 مساعد

 معيد
اجلموع 
 الك ي

 103 20 16 18 12 37 التربية
التربية 
 النوعية

12 30 28 6 24 100 

التربية 
 الرياضية

15 14 24 9 9 71 
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 عينة الدراسة:

 50ت  ارضيا   ي   الد اس  امليدامي  رةا لليةات التربية  الةاعال ي ةا  البايةث بضك يةي  ةدد 
بكليةةةةةةة  التربيةةةةةةة  الذتاوةةةةةةةي ي يالةةةةةةةد ج ةةةةةةةي  40بكليةةةةةةة  التربيةةةةةةة  ال ك يةةةةةةة ا ي 50اسةةةةةةةتبام  بكليةةةةةةة  التربيةةةةةةة ا ي

باةوةةةا   ملةةةى ا سةةةتبامات ال ةةةي لةةة  ا سةةةتبامات ياسةةةتبلاد ا سةةةتبامات تيةةةر التةةةحيح  يتيةةةر امل ض لةةة ا 
رةا للية   29 سض ي   ل هةا بلةو م ةذاد اللي ة  يا سةتبامات امل مةكداي لامةت اللي ة  الاهائية  للبحةث 

رةةةا لليةةة  التربيةةة  الذتاوةةةي  يج يل ةةةا رالةةةت لةةةظ الةةةد جات  23رةةةا لليةةة  التربيةةة  ال ك يةةة ا  24التربيةةة ا 
 اللل ي 

 أداة الدراسة:

الد اسةة  امليداميةة ) ا سةةتبام ( فةةي  ةةك دها األيليةة  يال ةةي ا ةةض لت  ةةا  البايةةث بء ةةداد مداا 
 بةةةةا اا يالحةةةةك  الاةةةةةاكو  54  ةةةةى رحةةةةك تا  ئيسةةةةيين الحةةةةك  األي  تمةةةة ا سةةةةبل  مبلةةةةاد يايضةةةةكي   ةةةةى 

 بةةةةةا اا  يالةةةةةد تح ي ةةةةةي رةةةةا رةةةةةع   ذوةةةةةي   ةةةةى  ةةةةةدد رةةةةةا السةةةةةادا  16ا ةةةةض ظ   ةةةةةى ُبلةةةةةد ا يتمةةةة ا 
ياةدا ا الضللي يةةةة  يالةةةة  ا ت مةةةةلكا بءوةةةةا   بلةةةةو اللبةةةةا ات ا سةةةةات ا فةةةةي ت  ةةةة  التربيةةةة  املما مةةةة  

يية ف الةةبلو انرةذ ي لةةد ظ  ةدد  رةةذ رةا اللبةةا ات يالةد مجةةذاء الضلةد عت ا ةةض لت ا سةتبام  فةةي 
س ت   ى سبل  مبلاد يال ي ت اظ مبلاد م ك   راتينزي  59 ك دها الاهائي    ى  دد 

ُ
  با ا  

 صدق االستبانة:

تميء ا ستبام  الغذؤ ال ةي ُ ة  ت رةا مجلةي يللضيتةد رةا  ةد  ا سةتبام   ةا   ييل ي ملى مي د ج 
 البايث ب ا   ي:

 ةةا  البايةةث بلةةذؤ ا سةةتبام    ةةى  ةةدد رةةا ا سةةات ا املض   ةةين فةةي صاادق اجحكمااين:  -أ
 التربي  ي ل  ال  ء للضيتد را ر ابم  

اةة  الضةد يء فةةي تة   ةذؤ ا سةةتبام    ةى ر  ك ة  رةةا ال بةراء املض   ةةين رةا م مةاء هي
الجارلةةات امل ةةةذت  فةةي ر ةةةا  التربيةة  ي لةةة  الةة  ء يرا ةةة  املض   ةةين فةةةي التربيةة  املما مةةة  ياةدا ا 
الضللي ية   هةةدف ابةداء الةةذمي يةك   بةةا ات يمبلةاد ا سةةتبام  يال ةيات  اللغكتةة  ي ةعيي   ا سةةتبام  

 دت را مجلي يبحسا  كس  ا ت ةا  تة  ا بمةاء   ةى الل
ُ
بةا ات يا بلةاد ال ةي ي ةلت للغذؤ ال ي م

 ةةيتثر يرةةي اللبةةا ات يا بلةةاد ال ةةي  بةةض ظ  ل هةةا ا سةةتبام  فةةي  ةةكدها الاهائيةة   %80  ةةى كسةةب  ات ةةا  
 ال ي ت  ت بيم ا في  ي   الد اس .

 صدق املفرادات  -ب

 ةةا  البايةةث بةةالضحم  رةةا  ةةد  امل ةةذدات رةةا رةةع  يسةةا  رلارةةظ ا  تبةةا  بةةين د جةة  
كليةةة  للبلةةةد الةةة ي تاض ةةةي مليةةيا يالجةةةدي  الضةةةالي  كخةةة  ال ضةةةائل ال ةةةي تةةة  الضك ةةةظ لةةظ  بةةةا ا يالد جةةة  ال

 مل ها. 
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 (  2جدي  )

 رلارعت ا  تبا  بين د جات اللبا ات يالد ج  الكلي  للبلد ال ي تاض ي مليي

 العبارات

 

 االبعاد

1 2 3 4 5 6 7 

1 0.904** 0.871** 0.869** 0.902** 0.819** 0.741** 0.851** 

2 0.859** 0.898** 0.811** 0.842** 0.867** 0.848** 0.917** 

3 0.754** 0.907** 0.829** 0.855** 0.592** 0.909** 0.850** 

4 0.801** 0.868** 0.828** 0.858** 0.869** 0.853** 0.915** 

5 0.835** 0.828** 0.831** 0.872** 0.883** 0.932** 0.926** 

6 0.811** 0.843** 0.850** 0.675** 0.879** 0.848** 0.638** 

7 0.825** 0.900** 0.834** 0.890** 0.852** 0.678** 0.926** 

8 0.883**  0.823** 0.854** 0.889**   

9 0.823**  0.834** 0.852** 0.860**   

10 0.755**       

11 0.726**       

 0.01** دال    د رسضكي 

اب  ان ج يةةي  ةةي  رلةةارعت ا  تبةةا  بةةين اللبةةا ات ال ذ يةة  يالد جةة  الكليةة   ضحةة  رةةا الجةةدي  السةة
للبلةةةةةةد الةةةةةة ي تاض ةةةةةةي مليةةةةةةي دالةةةةةة  يركجبةةةةةة  يرذت لةةةةةة  ييبةةةةةةير  لةةةةةة  ملةةةةةةى  ةةةةةةد  الد جةةةةةة    ةةةةةةى ا سةةةةةةتبام  

 ي عيي ها لعسض دا  في متذاؤ البحث.

 ثبات االستبانة:

 25ة   ةةى  ي ةة  رككمةة  رةةا تةة  الضحمةة  رةةا ربةةات ا سةةتبام  باسةةض دا  يذتمةة  مل ةةا تذيمبةةا
 مك هيا  تد ء را الجارل  تير م مةاء هياة  الضةد يء املبةا تين فةي اللي ة  األساسةي  ي ي ةا   ةي 

 جدي   كخ  مضائل الابات ال ي تك ظ مل ها البايث
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 ( 3جدي  )

 يبين نس  ثبات االستبانة

  ي   مل ا تذيمباة اس  البلد  

 0.692 استراتي ي  الكلي   -1

 0.724 يكظ الض وي ي للكلي ال   -2

 0.688 مو  الل ظ بالكلي   -3

 0.730 المي  املبترت  لللارلين بالكلي   -4

 0.618 م   اةدا ا السائد بالكلي   -5

 0.716  ذ  الل ظ بالكلي   -6

 0.704 ر ا ات اللارلين بالكلي   -7

 0.712 الد ج  الكلي  

مبةةاة رذت لةة  يركجبةة  ي بةةير ملةةى  ضحةة  رةةا الجةةدي  السةةاب   ةةي  الابةةات ب ذتمةة  مل ةةا تذي 
 ربات الد جات   ى ا ستبام .

: نتا   الدراسة امليدانية وتفسيرها
ً
 ثانيا

عد األول استراتي ية الكلية –أ   است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (4جدي  )

اسةةض ابات  يالةك ن الاسةةلي لللبةةا ات لد لةة  ال ةةذي  بةةين 2 بةين الض ةةذا ات يالاسةةب  املاكتةة  ي ي ةة  لةةا 
لد  .استراتي ي  الكلي  م ذاد  ي   الد اس  يك  بُ

 

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 
تتسااااااااااااااق اسااااااااااااااتراتي ية 
الكليااااااااااااااة مااااااااااااااع الر يااااااااااااااة 

 والرسالة واألهداف
30 39.5 32 42.1 14 18.4 7.68* 2.21 2 

2 

تتضااامن االساااتراتي ية 
دا  باااااااااااااااااااارام  اسااااااااااااااااااااتح

للتنمياااة املهنياااة للمياااع 
 العاملين بالكلية

21 27.6 43 56.6 12 15.8 20.07** 2.12 5 

3 

بنى االستراتي ية ع إل 
 
ت

اسااااااااااااااااااااااااااااتثمار مااااااااااااااااااااااااااااوارد 
وإمكانااااااااااااات ومقااااااااااااادرات 

 الكلية

31 40.8 32 42.1 13 17.1 9.02** 2.23 1 
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 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

4 
تراعاااااااااااااااي اسااااااااااااااااتراتي ية 
الكلية ج أ الداعمين 

إقناع املعارضين  و
15 19.7 43 56.6 18 23.7 18.65** 1.96 10 

5 
تاااااااربت اساااااااتراتي ية الكلياااااااة 
باااااااااااااااااااااااااااااين العااااااااااااااااااااااااااااااملين   اااااااااااااااااااااااااااااا 

 واملستفيدين من ا 
26 34.2 30 39.5 20 26.3 2.00 2.07 6 

6 
تتساااااااااق االساااااااااتراتي ية 
ماااااااع ا تياجاااااااات ساااااااوق 

 العم 
24 31.6 43 56.6 9 11.8 22.92** 2.19 4 

7 

ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااتم تحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااديث 
االسااااااااتراتي ية بشااااااااك  
دوري لتلبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

اجااااااااااااااااااات البيئاااااااااااااااااااة ا تي
 املتغيرة

17 22.4 27 35.5 32 42.1 4.60 1.80 11 

8 

تراعاااااااااااااااي اسااااااااااااااااتراتي ية 
الكليااااااااااااااااااااااة متطلبااااااااااااااااااااااات 
وتطلعاااااااااااااااااات اجلتماااااااااااااااااع 

 اجح ي

24 31.6 28 36.8 24 31.6 0.42 2.00 7 

9 
تعمااااااا  اساااااااتراتي ية الكلياااااااة 
ع اااإل تغييااار األوضااااع القا ماااة 

 لألفض 
25 32.9 24 31.6 27 35.5 0.18 1.97 8 

10 

الكلياااااااااااااااااااااااااااااااة  تمتلااااااااااااااااااااااااااااااا 
استراتي ية تمكن ا من 
قياااااااااااااااااس نتاااااااااااااااااا   األداء 

 وتحسينه

 مكرر 2 2.21 **9.50 17.1 13 44.7 34 38.2 29

11 

ت اااااااااااااااااااتم اساااااااااااااااااااتراتي ية 
الكليااة بالبحااث العلمااي 
ورصد امليزانية الالزماة 
لالرتقااااااااااااء باااااااااااه وتنفيااااااااااا  

 املشروعات العلمية

 مكرر 8 1.97 4.52 28.9 22 44.7 34 26.3 20

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 

 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

ب ةةة  ا سةةةتراتي ي    ةةةى اسةةةتا ا  رةةةكا د يإركامةةةات يرمةةةد ات 3جةةةاءت اللبةةةا ا   ةةة  )
ُ
( يال ةةةي  بةةةير ملةةةى )ت

دهةض  فةي الكلي ( في الترتي  األي  ر ا  د    ى ات ا  تال  م ذاد  ي   الد اس    ةى من لليةات التربية  
( يال ةةي  بةةير ملةةى 7ب ةةاء اسةةتراتي ي ها   ةةى ا سةةتا ا  فةةي اركامادهةةا يركا دهةةاي بي  ةةا جةةاءت اللبةةا ا   ةة  )

) ةةةض  تحةةةد ث ا سةةةتراتي ي  ببةةةكظ دي ي لضلبيةةة  ايضياجةةةات البياةةة  املضغيةةةرا( فةةةي الترتيةةة  األريةةةر ي لةةة  
 تبيةرا بضحةد ث مم ا  د    ى ات ا  رلو  م ذاد  ي ة  الد اسة    ةى من لليةات الترب

ع
ية    تةكلي اهض ارةا
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استراتي ي ها ي د  ركاتب هةا لعيضياجةات البيئية  املضغيةراا ت ةا م ةد من اللبةا تين األيلةى ياللا ةذا  ةد 
ي ةةةةةةلضا   ةةةةةةى م ةةةةةةء الترتيةةةةةة  يجاءتةةةةةةا فةةةةةةي الترتيةةةةةة  الاةةةةةةاكو  ت ةةةةةةا    ي ةةةةةة  الد اسةةةةةة   ل ه ةةةةةةا ر ةةةةةةا  ل ةةةةةةي 

ياألهةةةدافا ت ةةا من الكليةةة  ت ضلةة  اسةةةتراتي ي  ت  اهةةةا اسةةتراتي ي  الكليةةة  تتسةة  رةةةي الذ تةة  يالذسةةةال  
 را  ياأل مضائل األداء يتحسي ي

عد الثاني الهيك  التنظيمي للكلية –أ   است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (5جدي  )

يالةك ن الاسةةلي لللبةةا ات لد لةة  ال ةةذي  بةةين اسةةض ابات  2 بةين الض ةةذا ات يالاسةةب  املاكتةة  ي ي ةة  لةةا 
لد م ذاد  ال يكظ الض وي ي للكلي   ي   الد اس  يك  بُ

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 
يوضااااااااح هيكاااااااا  الكليااااااااة 

 جميع الوظا م
38 50.0 26 34.2 12 15.8 13.36** 2.34 2 

2 

يشاااااااام  هيكاااااااا  الكليااااااااة 
ع ااااااااإل جميااااااااع األقسااااااااام 
وكافاااااااااااااااااااااااة الو ااااااااااااااااااااااادات 

 دةاملوجو 

41 53.9 23 30.3 12 15.8 16.92** 2.38 1 

3 
توجاااد خطاااوا اتصاااال 
واضاااااااااحة باااااااااين أقساااااااااام 

 الكلية وو دات ا
27 35.5 38 50.0 11 14.5 14.55** 2.21 3 

4 

اااااااا  الكليااااااااااة  يحااااااااادد هيكا
املسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائوليات 
والسااااااااااااااااالطات بشاااااااااااااااااك  

 دقيق

25 32.9 40 52.6 11 14.5 16.60** 2.18 4 

5 

يوضااااااااااااااااااااح هيكاااااااااااااااااااا  الكليااااااااااااااااااااة 
وظيفي بطاقااااات الوصاااام الاااا

ملهااااااااااااااااااام ووظااااااااااااااااااا م جميااااااااااااااااااع 
 العاملين بالكلية  

22 28.9 22 28.9 17 22.4 8.55** 2.06 5 

6 
يشاااااااالع هيكاااااااا  الكليااااااااة 
ع ااااااااااااااإل التعاااااااااااااااون بااااااااااااااين 

 أقسامها اجختلفة
25 32.9 25 32.9 26 34.2 0.02 1.98 6 

7 

يوجااااااااد دلياااااااا  تنظيمااااااااي 
للكليااااااة يبااااااين أقسااااااامها 
اجختلفاااااااااااااااة الر يساااااااااااااااية 

 والفرعية وو دات ا 

26 43.2 38 50.0 12 15.8 13.36** 2.18 4 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
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 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

( يال ةةةي  بةةةير ملةةةةى ) بةةة ظ هيكةةةظ الكليةةةة    ةةةى ج يةةةي األ سةةةةا  يلا ةةة  الكيةةةةدات 2جةةةاءت اللبةةةا ا   ةةةة  )
ى ات ةةةا  تالةةةة  م ةةةذاد  ي ةةة  الد اسةةةة    ةةةى من لليةةةةات املكجةةةكدا( فةةةي الترتيةةةة  األي  ي لةةة  مم ةةةا  ةةةةد    ةةة

( 6التربيةةة   كخةةةة  هيكل ةةةا ج يةةةةي األ سةةةا  يالكيةةةةدات املكجةةةةكدا بالكليةةة  ي بي  ةةةةا جةةةاءت اللبةةةةا ا   ةةةة  )
يال ي  بير ملى )  جي هيكظ الكلي    ى الضلاين بةين م سةار ا ال ضل ة ( فةي الترتية  األريةر ي لة  مم ةا 

  الد اس    ةى من هيكةظ لليةات التربية  فةي ياجة  ملةى ت ليةظ الضلةاين  د    ى ات ا  رلو  م ذاد  ي 
بةةين م سةةار ا ال ضل ةة  يا  ةةاد ت   ةةات بيايةة  ُ   ةةا رةةا رعل ةةا  تةةادا الض ا ةةظ بةةين م سةةا  الكليةة  

 ال ضل  .

عد الثالث نظم العم  بالكلية –ج   است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (6جدي  )

يالةك ن الاسةةلي لللبةةا ات لد لةة  ال ةةذي  بةةين اسةةض ابات  2اسةةب  املاكتةة  ي ي ةة  لةةا بةين الض ةةذا ات يال 
لد  مو  الل ظ بالكلي  م ذاد  ي   الد اس  يك  بُ

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 

يااااااتم تحديااااااد األنشااااااطة 
واملهاااااااام اليوميااااااااة التااااااااي 

هيئاااة  يقااوم   اااا أعضااااء
التااااااااااادريس ومعاااااااااااااون  م 
 لتحقيق أهداف الكلية

27 35.5 36 47.4 13 17.1 10.60** 2.18 1 

2 

يااااااااااااتم تحديااااااااااااد معااااااااااااايير 
العمااااااا  داخااااااا  الكلياااااااة 
بطريقااااااااااااة تتسااااااااااااق مااااااااااااع 

  مكانيات ا

24 31.6 35 46.1 17 22.4 6.50* 2.09 3 

3 
تضااااااااااااااع الكليااااااااااااااة نظاااااااااااااام 
للعماااااااا  يمكاااااااان لهااااااااا أن 

 تحقق أهدافها
 مكرر 1 2.18 *5.15 39.5 30 39.5 30 39.5 30

4 
تتااااااااااااااااااااااااوفر األسااااااااااااااااااااااااالي  
التكنولوجياااة املناسااابة 
 للعم    ا داخ  الكلية

24 31.6 20 26.3 32 42.1 2.94 1.89 9 

5 
تتناسااا  نظااام املرتباااات 
افف مااع مااا يباا ل  والحااو

 من م هودات
15 19.7 31 40.8 30 39.5 6.34* 1.80 9 

6 

تتناااااوع  دارة الكلياااااة  فاااااي 
اتبااااااااااااااااااااااااااع األساااااااااااااااااااااااااالي  

التاااااااي تحقاااااااق اجختلفاااااااة 
 صالح العم 

22 28.9 35 46.1 19 25.0 5.71 2.03 6 
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7 
تعتمااااااااااااد الكليااااااااااااة ع ااااااااااااإل 
 جراءات تيسر األعمال 
 اليومية بشك  مناس 

23 30.3 32 42.1 21 27.6 2.71** 2.02 7 

8 
تتكاماااا  أدوار العااااااملين 

 داخ  الكلية
20 26.3 42 55.3 14 18.4 17.15** 2.07 5 

9 

تتضاااااااااااااااااااااااااااح اللاااااااااااااااااااااااااااوا   
ت التاااااااااااااااااااي والتشاااااااااااااااااااريعا

تشااااااالع أعضااااااااء هيئاااااااة 
التاااادريس ع ااااإل تحقيااااق 

 أع إل معدالت لألداء

24 31.6 24 31.6 15 19.7 9.65 2.11 3 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
 

 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

ليكرية  ال ةي  مةك   هةا ( يال ةي  بةير ملةى ) ةض  تحد ةد األكبة   يامل ةا  ا1جاءت اللبةا ا   ة  )
( يال ةةةي  بةةةير ملى)تمةةةي 3م مةةةاء هياةةة  الضةةةد يء يرلةةةايم ه  لضحميةةة  مهةةةداف الكليةةة (ا ياللبةةةا ا   ةةة  )

الكليةةة  موةةة  للل ةةةظ    ةةةا ل ةةةا من تحمةةة  مهةةةدا  ا( فةةةي الترتيةةة  األي  يتكخةةة  هةةة ا ات ةةةا  تالةةة  م ةةةذاد 
د ةةد األكبةة   يامل ةةا  أل مةةاء اللي ةة    ةةى من لليةةات التربيةة   ل ةةظ   ةةى تحميةة  مهةةدا  ا رةةا رةةع  تح

هياةةةة  الضةةةةد يء يرلةةةةايم ه  ال ةةةةي  سةةةة   فةةةةي  لةةةة ا باةوةةةةا   ملةةةةى يوةةةةي الةةةة و  ال ةةةةي  سةةةة   فةةةةي تحميةةةة  
( يال ةةةةةةي تةةةةةة     ةةةةةةى )تضةةةةةةك ذ األسةةةةةةالي  الض  كلكجيةةةةةة  4مهةةةةةةداف الكليةةةةةة ي بي  ةةةةةةا جةةةةةةاءت اللبةةةةةةا ا   ةةةةةة  )

  ةةةى ات ةةةا  رلوةةة  م ةةةذاد  ي ةةة   امل اسةةةب  للل ةةةظ  هةةةا دارةةةظ الكليةةة ( فةةةي الترتيةةة  األريةةةر يهةةة ا ام ةةةا  ةةةد 
الد اس    ى ممي   الت لليات التربي  في ياج  ملى الةد   الض  كلةك ي يتض ة  البايةث ت ةا  رةي م ةذاد 

 را   في تظ تحك  ج يي املؤسسات محك الضحك  الذ  ي.
ع
  ي   الد اس  امليدامي  في  ل  ت ارا

عد الرابع –د   القيم املشتركة للعاملين بالكلية است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 ( 7جدي  )

ةا يالةةك ن الاسةةلي لللبةةا ات لد لةة  ال ةةذي  بةةين اسةةض ابات  2 بةةين الض ةةذا ات يالاسةةب  املاكتةة  ي ي ةة  لة
لد  المي  املبترت  لللارلين بالكلي  م ذاد  ي   الد اس  يك  بُ

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % توسطةم % كبيرة

1 
تبنااااااااي القاااااااايم املشااااااااتركة 
للعااااااملين ع اااااإل تحقياااااق 
 امليزة التنافسية للكلية

27 35.5 28 36.8 21 27.6 1.13 2.07 5 

2 

تسااااااااااااااااااااااااااااااهم املبااااااااااااااااااااااااااااااااد  
األساساااية للعااااملين فاااي 
 ااااااااا  املشااااااااااكالت التااااااااااي 

 تواجه الكلية

23 30. 21 27.6 32 42.1 2.71 1.88 8 

يساااااااااااااود الكلياااااااااااااة قااااااااااااايم  3
اظ تعمااااا  ع اااااإل اال تفاااااا

19 25.0 23 30.3 34 44.7 4.76 1.80 9 
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 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % توسطةم % كبيرة

 باملواه  

4 

تعمااا  سياساااات وممارساااات 
الكليااة ع ااإل تطااوير اللواناا  
االقتصااااااااااادية واالجتماعياااااااااااة 

 للم تمع

17 22.4 43 56.6 16 21.1 18.50** 2.01 6 

5 

تبناااااااااااي قااااااااااايم العااااااااااااملين 
بالكليااااااااااة ع ااااااااااإل  عطاااااااااااء 
الطالااااااااااااااااااااااااا  األولياااااااااااااااااااااااااة 

 األساسية

22 28.9 41 53.9 13 17.1 16.13** 2.11 2 

6 

ت اااااااتم القااااااايم املشاااااااتركة 
ألعضاء هيئة التدريس 
ومعااااااااااااااااااون  م بالكليااااااااااااااااااة 
باااااااااااااااا وي اال تياجااااااااااااااااات 

 الخاصة

25 32.9 35 46.1 16 21.1 7.13* 2.11 

 

 

 مكرر 2

 

7 
ت اااااااتم القااااااايم املشاااااااتركة 
للعااااااملين بالكلياااااة ع اااااإل 

 تحقيق العدالة
19 25.0 36 47.4 21 27.6 6.81* 1.97 7 

8 
بااين  يوجااد ثقااة متبادلااة

 جميع العاملين بالكلية
20 26.3 44 57.9 12 15.8 21.89** 2.10 4 

9 
بناااااااااااااااااى القاااااااااااااااااايم ع ااااااااااااااااااإل 

 
ت

االهتماااام ببيئاااة العمااا  
 وا تياجات العاملين

21 27.6 44 57.9 11 14.5 22.60** 2.13 1 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
 

  ي:وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي

ب ةة  المةي    ةى ا هض ةا  ببياة  الل ةظ يايضياجةةات 9جةاءت اللبةا ا   ة  )
ُ
( يال ةي  بةير ملةى )ت

مم ةةةا تب ةةةة    ةةةى مرةةةةذتا  اللةةةارلين( فةةةي الترتيةةةة  األي  يهةةة ا  كخةةة  من المةةةةي  املبةةةترت  لللةةةةارلين بالكليةةة 
اللبةا ا   ة   مساسيين يه ا ا هض ا  ببيا  الل ظ رةي  ةد  مه ةا  ايضياجةات اللةارلينا بي  ةا جةاءت

( يال ةةةي تةةة     ةةةى ) سةةةكد الكليةةة   ةةةي   ل ةةةظ   ةةةى ا يض ةةةا  باملكاهةةة ( فةةةي الترتيةةة  األريةةةر يتكخةةة  3)
 لةةةة  من  ةةةةي  ا يض ةةةةا  باملكاهةةةة  م ةةةةظ رةةةةا  سةةةةكد بةةةةين اللةةةةارلين بالكليةةةة  ي ةةةةد  لةةةةكد  لةةةة  ملةةةةى سياسةةةة  

 يةةز اا ت ةةا من الض ةةا ء   ةةى امل ا ةة  دارةةظ الكليةة  يسةةلكه الةةبلو سةةلكتيات تحةةا   املكاهةة  ياملض
الجةةةك اللةةةةا  دارةةةةظ الكليةةةة      ةةةجي   ةةةةى ا هض ةةةةا  باملكاهةةةة  يال  ةةةاءات ر ةةةةا   لةةةةظ الةةةةبلو   لةةةةض  

  ا مكب   الكلي .
ع
 بليدا
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عد الخامس –ه   نمت اإلدارة السا د بالكلية است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (8جدي  )

 ن الاسةةلي لللبةةا ات لد لةة  ال ةةذي  بةةين اسةةض ابات يالةك  2 بةين الض ةةذا ات يالاسةةب  املاكتةة  ي ي ةة  لةةا 
لد  م   اةدا ا السائد بالكلي  م ذاد  ي   الد اس  يك  بُ

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 
يشااااااارء أعضاااااااء هيئااااااة 
التااااااااااااادريس فاااااااااااااي صااااااااااااانع 
 القرارات الخاصة   م

17 22.4 42 55.3 17 22.4 16.44** 2.00 9 

2 

تاااااااااااااااااااااوفر اإلدارة بيئاااااااااااااااااااااة 
مناساااااااااااااااااااااااابة لتعاااااااااااااااااااااااااون 
أعضاااء هيئااة التاادريس 

 ومعاون  م

24 31.6 40 52.6 12 15.8 15.57** 2.15 4 

3 
يتنااااافس أعضاااااء هيئااااة 
التااااااااادريس ع اااااااااإل تقلااااااااااد 

 املناص  األكاديمية
34 44.7 28 36.8 14 18.4 8.31* 2.26 1 

4 
تتسااااااااااااااااام  دارة الكلياااااااااااااااااة 
بقاااااااااوة التماسااااااااا  باااااااااين 

 فرادهاأ
22 28.9 46 60.5 8 10.5 29.15** 2.18 3 

5 
ناااااااااااا   يساااااااااااود الكلياااااااااااة م 
شاااااااااااااااااالع ع اااااااااااااااااااإل   داري ي 

 اإلخاء والتفاهم
22 28.9 39 51.3 15 19.7 12.02** 2.09 7 

6 
تتبنى  دارة الكلية نمت 

 اإلدارة التشاركية
21 27.6 40 52.6 15 19.7 13.44** 2.07 8 

7 

تعماااااااااااااااااا  اإلدارة ع ااااااااااااااااااإل 
جاااااا أ أكبااااااار عااااااادد مااااااان 
أعضاااء هيئااة التاادريس 
 لتحقيق أهداف الكلية

23 30.3 39 51.3 14 18.4 12.65** 2.11 6 

8 
تاااااااااااااااااؤمن  دارة الكلياااااااااااااااااة 
بمبااااااااااااااااااااااادأ العالقاااااااااااااااااااااااات 

 اإلنسانية في اإلدارة
 مكرر 4 2.15 **12.34 17.1 13 50.0 38 32.9 25

9 
تااااااااااااتمكن الكليااااااااااااة ماااااااااااان 
اتخااااااااااااااااااااااااااذ القااااااااااااااااااااااااارارات 

 االدارية السليمة
24 31.6 45 59.2 7 9.2 28.60** 2.22 2 

 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
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 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

( يال ةي  بةير ملةى ) ت ةا ء م مةاء هياة  الضةد يء   ةى تملةد امل ا ة  3جاءت اللبا ا     )
 تبةةةة  م مةةةةاء هياةةةة  ا لاد  يةةةة ( فةةةةي الترتيةةةة  األي  يهةةةة ا  كخةةةة  ات ةةةةا  رلوةةةة  م ةةةةذاد الد اسةةةة  يةةةةك  

( يال ةةةي 1الضةةةد يء بالكليةةة    ةةةى الض ةةةا ء فةةةي  ةةةغظ الكتةةةائ  ا لاد  يةةة ي بي  ةةةا جةةةاءت اللبةةةا ا   ةةة  )
تةة     ةةةى ) بةةةا ه م مةةاء هياةةة  الضةةةد يء فةةةي  ةة ي المةةةذا ات ال ا ةةة   هةةة ( فةةي الترتيةةة  األريةةةر يهةةة ا 

لةضي  لة  ملةى  لة   كخ  ول  ربا ت  م ماء هيا  الضد يء في   ي المذا ات ال ا ة   هة  ي ةد  ُ 
الذتبةةةةةة  لةةةةةةدي  ةةةةةةاكعي المةةةةةةذا ات ياملسةةةةةةاكلين  ةةةةةةا مدا ا لليةةةةةةات التربيةةةةةة  را ةةةةةة  يرؤسسةةةةةةات الضللةةةةةةي  
الجةةةةةةارعي  ارةةةةةة  فةةةةةةي ا ةةةةةةذاه م مةةةةةةاء هياةةةةةة  الضةةةةةةد يء   ةةةةةةد  ةةةةةة ا   المةةةةةةذا ات ال ضل ةةةةةة ا يمن اةدا ا 

بةةداا اللةةةارلين الجارليةة    ةةضا  تةةةي و  هةةا المةةةذا ات رةةا م  ةةةى ألسةة ظ يتةةةذي البحةةث من هةةة ا  ةةؤرذ   ةةةى م
ي لةةة  امضةةةاجي ه  رةةةا البحةةةث اللل ةةةي ي لةةة  الذتبةةة  لةةةديه  رةةةا املبةةةا ت  فةةةي مكبةةة   ير ا سةةةات الكليةةة  

 ال ضل  .
عد السادس فرق العم  بالكلية –و   است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (9جدول )
ااا  لاااة الفاااروق باااين اسااات ابات والاااوزن النسااابي للعباااارات لدال 2يباااين التكااارارات والنسااابة املئوياااة وقيماااة كا

عد فرق العم  بالكلية  أفراد عينة الدراسة  ول ب 

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 
نشاااااااط الكلياااااااة فااااااارق عمااااااا  

 
ت

 لتحقيق أهدافها
35 46.1 34 44.7 7 9.2 19.92** 2.36 1 

2 
يوجاااااااااااااااااد درجاااااااااااااااااة عالياااااااااااااااااة ماااااااااااااااااان 

والتفااااااهم والتفاعااااا   االنسااااالام
 بين أعضاء فريق العم  الوا د

25 32.9 35 46.1 16 21.1 7.13* 2.11 5 

3 
يوجااااد تعاااااون وتكاماااا  بااااين 
فاااااااااااارق العماااااااااااا  اجختلفااااااااااااة 

 بالكلية
22 28.9 46 60.5 8 10.5 29.15** 2.18 4 

4 
تتساام قاارارات فاارق العماا  

 باإلجماع
23 30.3 31 40.8 22 28.9 1.92 2.01 7 

5 
كااااااااا  فرياااااااااق  يعاااااااااي أعضااااااااااء

طبيعاااة عملهااام واألهاااداف 
 املنوا تحقيقها

25 32.9 45 59.2 6 7.9 30.02** 2.25 3 

6 
يشااااااااااااااالع فرياااااااااااااااق العمااااااااااااااا  
 فاااي 

ً
األعضااااء األكنااار نشااااطا

 االنضمام  ل  م
27 35.5 27 35.5 22 28.9 0.65 2.06 6 

7 
ي تماااااع فرياااااق العمااااا  كااااا  
فتاارة لتقااويم مااا تاام أن اااز  

 من أعمال
32 42.1 36 47.4 8 10.5 18.10** 2.31 2 

 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
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 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

ابةةةةةي الكليةةةةة   ةةةةةذ    ةةةةةظ لضحميةةةةة  مهةةةةةدا  ا( فةةةةةي 1جةةةةةاءت اللبةةةةةا ا   ةةةةة  )
ُ
( يال ةةةةةي  بةةةةةير ملةةةةةى )ت

بءكبةةةاء  ت التربيةةة  دهةةةض الترتيةةة  األي  يهةةة ا  كخةةة  من تالةةة  م ةةةذاد  ي ةةة  الد اسةةة  تض ةةة    ةةةى من لليةةةا
 ةةةةذ    ةةةةظ تحمةةةة  مهةةةةدا  اا ي ةةةةد  ذجةةةةي  لةةةة  لذتبةةةة  رلوةةةة  لليةةةةات التربيةةةة  لضحميةةةة  رلةةةةا ير الجةةةةكدا 

( يال ةي تة     ةى )تتسة   ةذا ات  ةذ  الل ةظ 4فةي يةين جةاءت اللبةا ا   ة  ) يالح ك    ى ا  ض ةادي
فةةةةي تالةةةة   ذا دهةةةةا   تكةةةةكن  باةج ةةةةاا( فةةةةي الترتيةةةة  األريةةةةر يتبةةةةين هةةةة ا من  ةةةةذ  الل ةةةةظ املبةةةةكل  بالكليةةةة 

باألتلبيةة  ي ةةد تكةةكن هةة   تةةاهذا حةةحي  فةةي بلةةو األييةةان ييةةث ارةةضعف يج ةةات ال وةةذ يفةةي الاها ةة  
  ؤر  المذا  بيتلبي  األ كات. 

عد السابع –ز   مهارات العاملين بالكلية است ابات أفراد عينة الدراسة  ول الب 

 (10جدول )

ااايباااين التكااارارات والنسااابة املئوياااة و   والاااوزن النسااابي للعباااارات لداللاااة الفاااروق باااين اسااات ابات  2قيماااة كا
عد مهارات العاملين بالكلية  أفراد عينة الدراسة  ول ب 

 العبااااارة م
 درجة التحقق

الوزن  2كا
 النسبي

 الترتي 
 % قلية % متوسطة % كبيرة

1 

يتااااااااااوفر لاااااااااادى أعضاااااااااااء 
هيئاااااااااااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااااااااااادريس 
ومعااااااااااااااااون  م املهاااااااااااااااارات 

زماااااااااااااااة والكفااااااااااااااااءات الال 
 لتحقيق أهدف الكلية

37 48.7 33 43.4 6 7.9 22.44** 2.40 1 

2 

يمتلااااااا  أعضااااااااء هيئاااااااة 
التااااااااااادريس ومعاااااااااااااون  م 
القاااادرة ع ااااإل تنفياااا  ماااااا 

 وكلوا به من أعمال

36 47.4 28 36.8 12 18.8 11.78** 2.31 2 

3 

توجااد يليااة لتقياايم أداء 
أعضاااء هيئااة التاادريس 
ومعااااااااااااااون  م للوقااااااااااااااوف 
ع اااااإل ماااااا يمتلكوناااااه مااااان 

 مهارات

23 30.3 30 39.5 23 30.3 1.28 2.00 7 

4 

يمتلااااااا  أعضااااااااء هيئاااااااة 
التااااااااااادريس ومعاااااااااااااون  م 
مهاااااااااااااااااااارات التواصااااااااااااااااااا  
 والتفاع  مع اآلخرين

 مكرر 2 2.31 **11.39 17.1 13 34.2 26 48.7 37

5 

يتسااااااااام أعضااااااااااء هيئاااااااااة 
التااااااااااادريس ومعاااااااااااااون  م 
بالقاااااااااادرة ع ااااااااااإل  قامااااااااااة 
عالقااات مااع مؤسسااات 
اجلتماااااااااااااااااااع اجختلفاااااااااااااااااااة 

 هداف الكليةلتحقيق أ

34 44.7 29 38.2 13 17.1 9.50** 2.27 4 
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6 

يسااااااااعإل أعضاااااااااء هيئااااااااة 
التااادريس باااعبرام عقاااود 
مشااااااااااااااريع ماااااااااااااع رجاااااااااااااال 
األعماال للحصاول ع ااإل 
تموياااااااااااااااا  املشااااااااااااااااروعات 

 بالكلية

30 39.5 17 22.4 29 38.2 4.13 2.01 6 

7 
يخضع جمياع العااملين 
بالكليااااة لعملياااااة تقيااااايم 

 األداء
29 38.2 32 42.1 15 19.7 6.50* 2.18 5 

 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 

 وباستقراء بيانات اللدول السابق يتضح ما ي ي:

( يال ةةةةي تةةةة     ةةةةى ) ضةةةةك ذ لةةةةدي م مةةةةاء هياةةةة  الضةةةةد يء يرلةةةةايم ه  1جةةةةاءت اللبةةةةا ا   ةةةة  )
خة  ات ةا  تالة  م ةةذاد امل ةا ات يال  ةاءات الع رة  لضحمية  مهةةدف الكلية ( فةي الترتية  األي  يهةة ا  ك 

اللي ةة    ةةى تةةكا ذ امل ةةا ات يال  ةةاءات لةةدي م مةةاء هياةة  الضةةد يء يالع رةة  لضحميةة  مهةةداف الكليةة  
يهةةة ا ُ لةةةد  ةةةعيء يبيعةةةي ألن م مةةةاء هياةةة  الضةةةد يء هةةة  ال بةةةراء الحميميةةةين الةةة  ا   ةةة  من  مكرةةةكا 

ي تة     ةى )تكجةد  لية  لضميةي  ( يال ة3بل ليات ا  ع  في     الجا تي بي  ا جاءت اللبا ا   ة  )
مداء م ماء هيا  الضةد يء يرلةايم ه  للك ةكف   ةى رةا   ضلككمةي رةا ر ةا ات( فةي الترتية  األريةر يهة ا 
مم ةةا  كخةة  ممةةي   تكجةةد  ليةة  ياخةةح  يرحةةددا لضميةةي  مداء م مةةاء هياةة  الضةةد يء يرلةةايم ه ا يتةةذي 

 لةة  الحةةكا ض املل كتةةة  ياملاليةة      ةةةجي  البحةةث من ه ةةاه بلةةةو انليةةات يل اهةةا تيةةةر ر للةة ا ت ةةةا من
 األ ماء   ى يوي  ليات ر ضل   لضميي  مدائه . 

يه ة ا  ةةذؤ البحةةث فةي رحةةك   الاالةةث ياملل ةي بالد اسةة  امليداميةة    تة  ييج ةة  موةةذ  ي ةة   
رةةةا م مةةةاء هياةةة  الضةةةد يء يرلةةةايم ه  بكليةةةات التربيةةة , يالتربيةةة  ال ك يةةة , يالتربيةةة  الذتاوةةةي  ب ارلةةة  

 ذالبةةةةي  يةةةةك  تحسةةةةين األداء املؤسسةةةةعي بكليةةةةاده  فةةةةي وةةةةكء م ةةةةك   رةةةةاتينزيا يالضلةةةةذف   ةةةةى م  ةةةةى ت
اللبةةةا ات ال ةةةي   ةةةت  بةةةك  لةةةدي  ي ةةة  الد اسةةة  يمتةةةديا   ةةةى تحمم ةةةا بكليةةةاده  يم مةةةا اللبةةةا ات ال ةةةي 
ي ةةةلت   ةةةى م ةةةظ ت ةةةذا ات رةةةا جامةةة   ي ةةة  الد اسةةة  ي ميا وةةةذي ا الل ةةةظ   ةةةى تحسةةةياها ي ةةة  ُ   ةةةا 

مةةاء بةةاألداء املؤسسةةعي فةةي هةة   الكليةةات يهةة ا رةةا تةة  تكخةةحيي فةةي  ةةذاءا الجةةداي  السةةبل  املاوةةي  ا  ت
 ياملضللم  بيبلاد م ك   راتينزي.
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 اجحور الرابع: نتا   البحث والتصور املقترح

   ةةةةى مضةةةةائل البحةةةةث 
ع
 رةةةةا مدبيةةةةات البحةةةةث يالد اسةةةةات السةةةةابم  يمضائ  ةةةةا ياسةةةةت ادا

ع
ام ع ةةةةا

 ألهةةةداف البحةةةث  سةةةعى الحةةةك  الحةةةالي رةةةا البحةةةث يوةةةي ت ةةةك  الحةةةالي ال وذ 
ع
تةةة  يامليداميةةة  يتحميمةةةا

رمتةةةةةر  ُ   ةةةةةةا من  سةةةةة   فةةةةةةي تحسةةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي بكليةةةةةةات التربيةةةةةة  را ةةةةة  يب ؤسسةةةةةةات الضللةةةةةةي  
 الجارعي  ار , يم ما ا  تماء بيداء م ماء هيا  الضد يء يرلايم ه .

: نتا   البحث
ً
 أوال

ملةةةةةى  ةةةةةدد رةةةةةا ال ضةةةةةائل ال وذتةةةةة  يامليداميةةةةة  ُ   ةةةةةا الب ةةةةةاء  ل هةةةةةا فةةةةةي يوةةةةةي تك ةةةةةظ البحةةةةةث الحةةةةةالي 
 الض ك  املمتر  ي ل    ى ال حك الضالي:

 النتا   امليدانية   -أ

تك ةةظ البحةةث الحةةةالي فةةي د اسةةةضي امليداميةة  ملةةةى  ةةدد رةةةا ال ضةةائل ُ   ةةةا  تةةذ بلمةةة ا   ةةى ال حةةةك 
 الضالي :

ب  في ُبلد استراتي ي  الكلي  ي لت •
ُ
  ا سةتراتي ي    ةى اسةتا ا  رةكا د يإركامةات  با ا ات

ا   ةةى م  ةةى ي ن كسةةلي يات ةةا   ي ةة  الد اسةة  امليداميةة   ل هةةا ر ةةا د    ةةى يرمةةد ات الكليةة 
 
ع
 اهض ا  لليات التربي  بل اء استراتي ي ها جيدا

متةةةةدت الد اسةةةةة  امليداميةةةةة  فةةةةي ُبلةةةةةدها الةةةةة ي ت ةةةةاي  ا سةةةةةتراتي ي    ةةةةةى  لةةةة  اهض ةةةةةا  لليةةةةةات  •
 ةةةةض  تحةةةةد ث ا سةةةةتراتي ي  الضحةةةةد ث الةةةةدائ   سةةةةتراتي ي ها ييةةةةث جةةةةاءت  بةةةةا ا االتربيةةةة  ب

ببةةةةكظ دي ي لضلبيةةةة  ايضياجةةةةات البياةةةة  املضغيةةةةراا فةةةةي الترتيةةةة  األريةةةةر بي ةةةةظ ي ن كسةةةةلي ي ةةةةد 
 لةةةكد  لةةةة  من لليةةةةات التربيةةة  يالتربيةةةة  ال ك يةةةة  يالتربيةةةة  الذتاوةةةي  ب ارلةةةة  ت ذالبةةةةي  لةةةة  

 .تح ظ مي راها   ى ا  ض اد
ا بةة ظ هيكةةظ الكليةة    ةةى ج يةةي األ سةةا  ُبلةةد ال يكةةظ الض وي ةةي للكليةة  ي ةةلت  بةةا ا  فةةي •

يلا ةة  الكيةةةدات املكجةةةكداا   ةةةى م  ةةةى ي ن كسةةةلي بةةين  بةةةا ات الُبلةةةد ر ةةةا متةةةد   ةةةى  ةةة ك  
 هيكظ الكلي    ى ج يي األ سا  يالكيدات ييوك   ل  لدي  ي   الد اس  امليدامي .

للضلةةةةةاين بةةةةةين م سةةةةةةا  الكليةةةةة  ال ضل ةةةةة  ييةةةةةث متةةةةةةدت وةةةةةذي ا الض  يةةةةةر   ةةةةةى ا  ةةةةةةاد  ةةةةةذ   •
الد اسةة  امليداميةة    ةةى وةةل  ي لةة  هةة ا الضلةةاين من هيكةةظ الكليةة      ةةجي  لةة  يهةة ا رةةا 

  ةةى م ةةظ  ا  ةةجي هيكةةظ الكليةة    ةةى الضلةةاين بةةين م سةةار ا ال ضل ةة امتدتةةي ي ةةك   بةةا ا 
 ي ن كسلي بين  با ات الُبلد.

م ةةةذاد الد اسةةةة  امليداميةةة    ةةةى ا هض ةةةةا  بضحميةةة  الكليةةةة  فةةةي ُبلةةةد موةةةة  الل ةةةظ بالكليةةة  متةةةةد  •
ألهةدا  ا رةةا رةةع  تحد ةةد األكبةة   يامل ةةا  اليكرية  ال ةةي  مةةك   هةةا م مةةاء هياةة  الضةةد يء 

 يوي مو  للل ظ ال ضل   
ع
 يرلايم ه ا يم ما

    ا هض ا  بذيات  يركا آت م ماء هيا  الضد يء يرلةايم ه  ييةث تك ةلت الد اسة   •
   ملى  د  تت اس  مو  املذتبات يالحكا ض ري را  ب   را ر  كدات.امليدامي

المةةةي  املبةةةترت  لللةةةارلين بالكليةةة  متةةةدت الد اسةةة  امليداميةةة    ةةةى من  ةةةي  اللةةةارلين  فةةةي ُبلةةةد •
ب     ى ا هض ا  ببيا  الل ظ يايضياجاده .

ُ
 ت

ا سةةض ادا راهةةا يت  ي هةةا ي  وةةذي ا الل ةةظ   ةةى ا هض ةةا  بمةةي  تةةد ك ملةةى ا يض ةةا  باملكاهةة  •
 في تحسين األداء بكليات التربي  را   يب ؤسسات الضللي  الجارعي  ار 
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في ُبلد م   اةدا ا السائد بالكلي  متةد م ةذاد  ي ة  الد اسة  امليدامية    ةى ت ةا ء م مةاء  •
 هيا  الضد يء   ى تملد امل ا   ا لاد  ي .

   هة  ببةكظ تبيةر ييةث من هة      با ه م ماء هيا  الضد يء في   ي المذا ات ال ا  •
 اللبا ا ي لت   ى م ظ كسب  تحم  لدي م ذاد  ي   الد اس  امليدامي .

  ةةةةةد د اسةةةةة  ُبلةةةةةد  ةةةةةذ  الل ةةةةةظ بالكليةةةةة  تبةةةةةين من الكليةةةةة  دهةةةةةض  بءكبةةةةةاء  ةةةةةذ    ةةةةةظ لضحميةةةةة   •
 مهدا  ا يه ا را ات    ليي م ذاد  ي   الد اس  امليدامي .

تتسةةة   الممةةةا ا ياملكوةةةك ات ال ةةةي تمةةةك  بد اسةةة هاُ لةةةد  ةةةدي   ةةةذا ات  ةةةذ  الل ةةةظ ييةةةا    •
 بظ بيتلبي  األ كات. رلو  ه   المذا ات بلد  باةج اا

 ضةةةك ذ لةةةدي م مةةةاء هياةةة  الضةةةد يء يرلةةةايم ه  فةةةي ُبلةةةد ر ةةةا ات اللةةةارلين بالكليةةة  م ةةةد ممةةةي  •
 .امل ا ات يال  اءات الع ر  لضحمي  مهدف الكلي 

يرلةةةايم ه  للك ةةةكف   ةةةى رةةةا   ضلككمةةةي رةةةا ر ةةةا ات  ليةةة  تميةةةي  مداء م مةةةاء هياةةة  الضةةةد يء  •
 لدي م ذاد  ي   الد اس  امليدامي .

ع
 م د م ها ل  تلم   بك 

 النتا   النظرية  -أ

رةةةا رةةةع  د اسةةة  ال وذتةةة  يرةةةا مضةةةائل الد اسةةةات السةةةابم  تك ةةةظ البحةةةث ملةةةى  ةةةدد رةةةا ال ضةةةائل 
 ال وذت  ُ   ا  تذ بلم ا  ي ا   ي:

ي  بةةةةةض ظ   ةةةةةى ا سةةةةةتراتي ي  ا يال يكةةةةةظ الض وي ةةةةةيا   ا ةةةةةذ تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةع ▪
 مبلاد م ك   راتينزي.

ع
 ي ذ  الل ظا ي د ات اللارلين يري تمذتبا

لةةةةةد   ليةةةةة  تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي رةةةةةا مهةةةةة  رةةةةةا   ةةةةة  من يهةةةةةض   هةةةةةا  ةةةةة اا المةةةةةذا   ▪
ُ
 

 يالمادا في املؤسسات ال ضل  .
رلل ةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةي ج يةةةةةةةةةي   ةةةةةةةةةؤدي تحسةةةةةةةةةين األداء املؤسسةةةةةةةةةعي بكليةةةةةةةةةات التربيةةةةةةةةة  ملةةةةةةةةةى ت ةةةةةةةةةذتل ▪

الض   ةةةةات  ضةةةةكا ذ  ةةةةة ه  امللةةةةا ير اللامليةةةةة  لل للةةةة ا تةةةة ل  تحميةةةةة  لليةةةةات التربيةةةةة  
 لل ضا ا الض ا سي  ييجكدها بين م مظ املؤسسات الحلي  ياة لي ي .

تحسةةةين األداء املؤسسةةةعي   ليةةة    مةةةةي ل ةةةا لا ةةة  اللةةةةارلين   ةةةى ر ضلةةة  املسةةةةضكتات  ▪
   يالكيدات يالل ليات.اةدا ت ا ت ا   مي ل ا ج يي األ سا

تضحةةة    ليةةة  تحسةةةين األداء املؤسسةةةعي بكليةةةات التربيةةة  رةةةا رةةةع  رؤ ةةةذات ال ا ليةةة   ▪
 يال  اءا يا مضاجي  يرسضكتات الجكدا.

رةةا مهةة  رض لبةةات تحسةةين األداء املؤسسةةعي تةةك ير بياةة   كةةكن   هةةا الضحسةةين املسةةض ذ  ▪
 مسلك  يياا.

ين األداء بكليةةات التربيةة  ييةةةث من  كجةةد اللد ةةد رةةا اللكارةةظ ال ةةي  سةةا د   ةةى تحسةة ▪
 ت  ي  امل ا ات ت  ا  مك هيا  الضد يء را مداء ر اري.

 يتضحدد مداء مي  ذد في الجض ي للل ظ بلارلين  ئيسين ه ا املمد ا يالحا ض. ▪
  ي الذي  املل كت  لدي اللارلين لبلك ه  بين را  ب لكمي رةا ج ةد فةي مداء م  ةال    ▪

 اةدا ا ُ لد را مه   كائد تحسين األداء.هك ركوي تمد ذ ياهض ا  
تحد ةةةةةةةةد مهةةةةةةةةداف اسةةةةةةةةتراتي ي  ياخةةةةةةةةح   ت اهةةةةةةةةات ير ةةةةةةةةا ت الضحسةةةةةةةةين رةةةةةةةةا مهةةةةةةةة   ▪

 مساسيات تحسين األداء املؤسسعي.
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رةدرظ مدا ي  بةض ظ   ةى سةبل  مبلةاد  ئيسةي   McKinsey 7Sيُيلةد م ةك   رةاتينزي  ▪
بةةترت  لللةةارلينا م ةة  يرةةيي ا سةةتراتي ي ا ال يكةةظ الض وي ةةيا موةة  الل ةةظا المةةي  امل

ةةةيداا لضميةةةةي   اةدا ا السةةةةائدا  ةةةةذ  الل ةةةةظا ر ةةةةا ات اللةةةةارلينا ييسةةةةض د  ال  ةةةةك   لة
 ي  د يتحسين األداء املؤسسعي.

ُ  وةةذ ملةةى األبلةةةاد الاعرةة  األيلةةةى رةةا م ةةةك   رةةاتينزي   ةةةى م هةةا راد ةةة ا يمتثةةر يا ليةةة  و ▪
 ي ابل  للمياألا ييس ظ   ى اةدا ا الضح     ها.

 وةةةذ ملةةةى األبلةةةاد األ الةةة  األرةةةذي رةةةا م ةةةك   رةةةاتينزي   ةةةى م هةةةا تيةةةر رل كسةةة  بي  ةةةا  ُ   ▪
 يت ل  مدا دها ببكظ ربا ذ.

فةةةي ر  ك ةةة  رض ك ةةة  رةةةا املكوةةةك ات ييةةةث  7Sيت  ةةةا اسةةةض دا  م ةةةك   رةةةاتينزي  ▪
 لضحسين األداء املؤسسعي.

ع
 ر اسبا

ع
  ككن ردرع

: تصور مقترح لتحسين األداء املؤسس ي في ضوء نموذج
ً
 ماكينزي  ثانيا

 سةةةعى البحةةةةث الحةةةةالي ملةةةةى يوةةةةي ت ةةةك  رمتةةةةر  فةةةةي وةةةةكء رةةةةا تك ةةةظ مليةةةةي البحةةةةث رةةةةا مضةةةةائل 
   ى ال  كات انتي : 

ع
 ي ل  رلض دا

 أ: منطلقات التصور املقترح

 ُ ب   الض ك  املمتر    ى ر  ك   را امل  لمات ُ   ا  تذ بلم ا  ي ا   ي: 

لةد لليةةات التربيةة  رةا مهةة  رؤسسةةات الضللةي  ال ▪
ُ
جةةارعي    ةةك   هةا ت ةةذتل رلل ةةين الةة  ا  

ل ةةةة  الةةةةدي  الةةةةذئيء فةةةةي ب ةةةةاء يتكةةةةكتا ج يةةةةي ر ةةةةا الجض ةةةةي ال ضل ةةةة  رةةةةا ميبةةةةاء ير  دسةةةةين 
 يرحاسبين يرا تير  ل .

من ا هض ةةةا  بضحسةةةين األداء املؤسسةةةعي بكليةةةات التربيةةة  لةةةي األرةةةذ األتبةةةر فةةةي تحميةةة  مهةةةدا  ا  ▪
 يتحد ث بذار  ا ي  ي رسضكي ت للادها.

ر م ةةةةةةك   رةةةةةةاتينزي رةةةةةةا املةةةةةةدارظ اةدا تةةةةةة  الحد اةةةةةة  يامل  ةةةةةة  يامل اسةةةةةةب  يال ةةةةةةي    ةةةةةةا ُ لضبةةةةةة ▪
ا  ض ةةةةةاد  ليةةةةةي فةةةةةي تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي بكليةةةةةات التربيةةةةة  ب ةةةةة   را ةةةةة  يب ؤسسةةةةةات 

 الضللي  الجارعي األرذي ب     ار .
مةةةةة  تتزا ةةةةةد انرةةةةةا  اة  ابيةةةةة  املترتبةةةةة    ةةةةةى تحسةةةةةين األداء املؤسسةةةةةعي ب ةةةةةك ا تبيةةةةةرا لل ةةةةةا تح ▪

 الضحسين في لظ جكام  املؤسس  الضللي ي .
ُ مةةةةاأل تمةةةةد  الجض لةةةةات ب سةةةةضكي رةةةةا تمدرةةةةةي رؤسسةةةةات الضللةةةةي  الجةةةةارعي ألب ائهةةةةاا لةةةةة ا  ▪

 يج  ا هض ا  ب سضكي را تمدري لليات التربي  را بذارل.

 أ: أهداف التصور املقترح

 يهدف الض ك  املمتر  لضحمي   دد را األهداف راها را   ي: 

 ء باألداء املؤسسعي بكليات التربي .ا  تما •
 اسض دا  مبلاد م ك   راتينزي في تحسين األداء املؤسسعي بكليات التربي . •
 الك كف   ى مبلاد يمه ي  األداء املؤسسعي. •
 رلذ   مه  جكام  األداء املؤسسعي الكاج  تحسياها. •
ي  هةا اللد ةد تمد     تة  ُ   ةا  ةا يذتة  ت بيم ةا تحمية  ال ايةر رةا الض للةات ال ةي   ةاد •

 را مسات ا التربي  في ر ذ.
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 جا: عناصر التصور املقترح

  ةةةد ب ةةةاء الض ةةةك  املمتةةةر  تةةة  ا سةةةت اد فةةةي   ا ةةةذ    ةةةى مبلةةةاد م ةةةك   رةةةاتينزي يرةةةا ات ةةة   
 ليةةةةةةي م ةةةةةةذاد  ي ةةةةةة  الد اسةةةةةة  امليداميةةةةةة  يرةةةةةةا م دتةةةةةةي مضةةةةةةائل الد اسةةةةةةات السةةةةةةابم  يالد اسةةةةةة  الضحليليةةةةةة  

 ال وذت ا ل ا  ضككن الض ك  
ع
املمتر  لضحسين األداء املؤسسعي بكليةات التربية  جارلة  ت ذالبةي  ي مةا

 ألبلاد م ك   راتينزي را الل ا ذ انتي  يال ي  كخح ا البكظ الضالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: استراتي ية الكلية
ً
 أوال

لةةظ رةةا   ةة  ا هض ةةا  بل ةةاء اسةةتراتي ي  الكليةة  يالل ةةظ   ةةى تحةةد الها ببةةكظ دي ي يا يةةعا   ةةى 
هةةك جد ةةد فةةةي ب ةةاء ا سةةتراتي ياتا   ةةةى من  بةةض ظ ا سةةتراتي ي    ةةةى ج يةةي رةةا  لةةةض  لع تمةةاء بةةةاألداء 
املؤسسةعي دارةةظ لليةةات التربيةة  را ةة  يرؤسسةةات الضللةي  الجةةارعي  ارةة ا ت ةةا   ةة  الل ةةظ   ةةى من 

  ضكا ذ في استراتي ي  لليات التربي  را   ي:

 عناصر

 التصور

 المقترح

الهيكل 
التنظيمي 

 للكلية

 نمط 
اإلدارة 
 السائد

القيم 
المشتركة 
 للعاملين

 

مهارات 
 العاملين

 

إستراتيجية 
 الكلية

 

نظم العمل 
 بالكلية

 فرق 
 العمل 

لكليةبا  

يوضح عناصر التصور المقترح (1)شكل   

حثاالمصدر : من إعداد الب  
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  افا سا  ا ري الذ ت  يالذسال  ياألهد ▪

 اسضحداثها بذارل للض  ي  امل  ي  لج يي اللارلين بالكلي  ▪

 استا ا ها ركا د ياركامات يرمد ات الكلي  ▪

 ج   الدا  ين يإ  اا امللا وين ▪

  الذب  بين اللارلين  ها ياملسض يد ا راها ▪

 ا سا  ا ري ايضياجات سك  الل ظ ▪

 تحد الها ببكظ دي ي لضلبي  ايضياجات البيا  املضغيرا ▪

 ها ملض لبات يت للات الجض ي الح يرذا اد ▪

 سل ها الدائ  لضغيير األيواا المائ   لا مظ ▪

 ت  اها را  ياأل مضائل األداء يالل ظ   ى تحسي ي ▪

 ا هض ا  بالبحث اللل ي ي  د امليزامي  الع ر  لع تماء بي يت  ي  املبذي ات اللل ي  ▪

: الهيك  التنظيمي للكلية   
ً
 ثانيا

ض وي ةةةي ميةةةد الةةةد ائ  فةةةي مي رؤسسةةة  لةةة ا يجةةة  ا هض ةةةا  بةةةي يالل ةةةظ   ةةةى من  لضبةةةر ال يكةةةظ ال
 تسةةة  بلةةةدد تبيةةةر رةةةا السةةة ات  سةةة   بالضكا ةةةظ بةةةين ج يةةةي مب ةةةاء الكليةةة  يييةةةدادها يم سةةةار اا ت ةةةا 

     من  ضك ذ في ال يكظ الض وي ي لكليات التربي  را   ي:

كةةةةظ يتي ةةةة  ير  ةةةة  يوةةةةك  ج يةةةةي يتةةةةائ  الكليةةةة  رةةةةي يوةةةةي ب ا ةةةةات الك ةةةة  الةةةةكتي و ل •
 يلج يي اللارلين تبين را     الميا  بي

   كلي  ج يي األ سا  يلا   الكيدات املكجكدا بالكلي  •

ا ت ةةةةةةا  الةةةةةةدائ  بةةةةةةين م سةةةةةةا  الكليةةةةةة  يييةةةةةةدادها   ةةةةةةى من  كةةةةةةكن هةةةةةة ا ا ت ةةةةةةا  فةةةةةةي ج يةةةةةةي  •
 ا ت اهات 

 ربي تحد د املساكليات يالسل ات ببكظ د ي  لكظ م ذاد الض وي  دارظ لليات الت •

   جيي الضلاين بين م سار ا ال ضل   •

 يوك  م سا  الكلي  ال ضل   الذئيسي  يال ذ ي  يييدادها •

: نظم العم  بالكلية 
ً
 ثالثا

األكبةة   ياأل  ةةا  اليكريةة  ال ةةي  مةةك   هةةا ج يةةي اللةةارلين بكليةةات التربيةة  رةةا مجةةظ ام ةةا  ج يةةي 
   ي ل   ا يذت  را   ي:ر ا  الل ظ يا هض ا  ب و  الل ظ دارظ لليات التربي

تحد ةةد األكبةة   يامل ةةا  اليكريةة  ال ةةي  مةةك   هةةا م مةةاء هياةة  الضةةد يء يرلةةايم ه  لضحميةة   ▪
 مهداف الكلي 

 تحد د رلا ير الل ظ دارظ الكلي  ب ذتم  تتس  ري مركاميادها ▪
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 يوي مو  للل ظ    ا ل ا من تحم  األهداف ▪

 ا دارظ الكلي تك ير األسالي  الض  كلكجي  امل اسب  للل ظ  ه ▪

الل ةةةةةةظ   ةةةةةةى ا هض ةةةةةةا  بةةةةةة و  املذتبةةةةةةات يالحةةةةةةكا ض يال ةةةةةةي   ةةةةةةجي م مةةةةةةاء هياةةةةةة  الضةةةةةةد يء  ▪
 يرلايم ه    ى ب   املضتد را الج كدات ياأل  ا 

الض ةكا فةةي اتبةاا األسةةالي  ال ضل ةة  ال ةي  سةة   فةي ام ةةا  الل ةةظ ب ذتمة  حةةحيح  يرةةا مي   ▪
 رذا

 ي  تحد د اةجذاءات ال ي تيسذ األ  ا  اليكر ▪

 ا هض ا  بضكارظ مديا  اللارلين  ▪

م دا  اللكائ  يالتبذيلات ال ي   ةجي م مةاء هياة  الضةد يء   ةى تحمية  م  ةى رلةد ت  ▪
 لاداء

: القيم املشتركة للعاملين بالكلية
ً
 رابعا

المي  األساسي  يال  كيةات ال ةي  بةتره   هةا م ةذاد لليةات التربية  يرةي تلة  األ كةا  ال ةي تذتة  
ب    ي  اللارلين بكليات التربي    ى را   ي:مدا ا الكل

ُ
 ي  في كبذها بين م ماءهاا ل ا     من ت

•  
ع
تحميةةةةة  امليةةةةةزا الض ا سةةةةةةي  للكليةةةةة  يا  تمةةةةةةاء  هةةةةةا بةةةةةين رالي هةةةةةةا بةةةةةين الكليةةةةةةات امل ةةةةةاتذا رحليةةةةةةا

 
ع
 يإ لي يا

 رساه   اللارلين في يظ املب عت ال ي تكاجي الكلي  •
  ل ظ   ى ت  ي ها يإ  ائها ال ذ   لل  ك يالض ك  ا يض ا  باملكاه  يال  اءات يال •
 ا هض ا  بض كتذ الجكام  ا  ض اد   يتحمي  الذ اهي  ا جض ا ي  ألب اء الجض ي •
الترتيةز   ةةى ال الة  يايضياجاتةةي يإ  ةاء  األيليةة  األساسةي ا  ةةالضللي  م ةب  ُ ب ةة    ةى رةةا  •

     من  لذ ي املضلل  يليء را  لذ ي امللل 
 يي ا يضياجات ال ا   يالضلذف   ى رض لباده  يالل ظ   ى تك يرها  ا     •
 يوي رلا ير لضحمي  اللدال  بين ج يي اللارلين بكليات التربي  •
   ا الام  بين اللارلين يت  ي ها ببكظ دائ   •
 ا هض ا  ببيا  الل ظ يايضياجات اللارلين •

: نمت اإلدارة السا د بالكلية
ً
 خامسا

األ د كلكجيةةةةة  ال  ذتةةةةة  ةدا ا الكليةةةةة  ي لسةةةةة  ها الض وي يةةةةة ا يُتم ةةةةةد  هةةةةةا م مةةةةةا  يت اةةةةةظ م ةةةةة  اةدا ا
امل  جيةةةة  اةدا تةةةة  مي من  كةةةةكن للكليةةةة  م   ةةةةا اةدا ي فةةةةي الضلارةةةةظ رةةةةي املذتضتةةةة  يالعرذتضتةةةة ا يتي يةةةة  
ات ةةةةا  المةةةةةذا ات ييةةةةةظ املبةةةة عتا تةةةةة ل  ارضيةةةةةا  األسةةةةةلك  اةدا ي امل اسةةةة  للضلارةةةةةظ رةةةةةي املكا ةةةةة  

  ال ضل ةةةة  يال ةةةةي ت اسةةةة  ر ةةةة  الكليةةةة ي يت  ةةةةا من  سةةةة   م ةةةة  اةدا ا السةةةةائد فةةةةي تحسةةةةين اةدا تةةةة
 األداء املؤسسعي بكليات التربي   ا يذت  را   ي:

 ا هض ا  بء ذاه م ماء هيا  الضد يء في   ي المذا ات ال ا    ه  ▪
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   هةا تككن را ر ا  اةدا ا األساسي  تك ير بيا    ةظ حةحي ا   ة  رةا رؤسسةات  للي ية ▪
 اللد د را ال ذا ات يال ي تؤرذ   ى مداء ج يي اللارلين  ها 

   جيي الضلاين م ماء هيا  الضد يء يرلايم ه  يالم   البلو  ▪
 يوي رلا ير ياخح  لضملد امل ا   ا لاد  ي  ▪
 الترتيز   ى الض اس  بين اللارلين بالكلي  ▪
 يب اء ُر اة مدا ي ُ  جي   ى اةراء يالض اه  بين الج ي ▪
 تب ي اةدا ا م كا  لج   متبر  دد را م ماء هيا  الضد يء لضحمي  مهداف الكلي  ▪
 من تمك  مدا ا الكلي  بترسي  ربدم اللع ات اةكسامي  في اةدا ا ▪

: فرق العم  بالكلية
ً
 سادسا

يُيلد را مه   كارظ تحسةين األداء املؤسسةعي ييةث متةدت الد اسةات   ةى من الل  ةذ اللبةذي 
الكليةة  فةةي مدائهةةاا ي لةة  رةةا رةةع  يسةةا   ليةة  ارضيةةا ه ا يتةةد ت ه  يت  يةة   ةةد اده  هةةك سةةذ م ةةا  

بكةظ رةا هةك جيةةد رةا ر ةا ات يرلةا ف يات اهةةاتا يالل ةظ   ةى تح يةزه  يركا ةةيده  وة ا موةا  رةةذن 
لل كا ةةةةآت يالحةةةةكا ض املاد ةةةة  ياملل كتةةةة ي يُت  ةةةةا ل ةةةةذ  الل ةةةةظ من  سةةةة   فةةةةي تحسةةةةين األداء املؤسسةةةةعي 

 بي   ا يذت  را   ي:بكليات التر 

 ا هض ا  بءكباء  ذ    ظ  ل ظ   ى تحمي  مهداف للي  التربي  •

 ا كئجا  يالض اه  يالض ا ظ بين م ماء  ذت  الل ظ الكايد •
 الضلاين يالضكارظ بين  ذ  الل ظ ال ضل   بالكلي  •
 الترتيز   ى من  عي م ماء لظ  ذت  يبيل    ل   ياألهداف امل ك  تحميم ا •
 في ا مم ا  مل ه   د رك •

ع
 ا يت ل ذت  الل ظ ال ي   جي األ ماء األتثر كبايا

 الضمكت  املسض ذ ملا  ض  ام ا   را م  ا  ببكظ دي ي ري يوي ر   ا  ع   •

: مهارات العاملين بالكلية
ً
 سابعا

يري  با ا  ا المد ات ياةركامات ال ي  سةض يي من تحةك  املةيرك  ملةى يا ةيا لة ا  ةءن الضحسةين 
ملؤسسةةةعي لكليةةةات التربيةةة  لةةةا  ضةةةي   م  رةةةا رةةةع  ا هض ةةةا  ب  ةةةا ات ج يةةةي اللةةةارلين يت  يةةة   ةةةد اده  ا

سةةكاء لامةةت ر ةةا ات  ديتةة  مي ر ةةا ات  ه يةة  مي   يةة  مي    ةةي  مي اجض ا يةة  يرةةا تيةةر  لةة ا يب ةةاء 
   ى  ل  ُ   ا تحسين األداء املؤسسعي بكليات التربي   ا يذت  را   ي:

سةةةةةةا  م مةةةةةةاء هياةةةةةةة  الضةةةةةةد يء يرلةةةةةةايم ه  امل ةةةةةةا ات يال  ةةةةةةاءات الع رةةةةةةة  الضيتيةةةةةةد   ةةةةةةى ات ▪
 لضحمي  مهدف الكلي 

 ارضعه م ماء هيا  الضد يء يرلايم ه  المد ا   ى ت  ي  را يللكا بي را م  ا  ▪

 ارضعه م ماء هيا  الضد يء يرلايم ه  ر ا ات الضكا ظ يالض ا ظ ري انرذتا ▪

   ع ةات رةي رؤسسةةات الجض ةي ال ضل ة  لضحميةة   ةد ا م مةاء هياةة  الضةد يء   ةى م ارةة ▪
 مهداف الكلي 

   جيي مبذا   مكد ربا يي ري  جا  األ  ا  لاح ك    ى ت كتظ املبذي ات بالكلي  ▪
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 د: معوقات تنفي  التصور املقترح

  د  كجد ر  ك   را امللك ات  لذ ظ تحمي  الض ك  املمتر  م تذ راها :  

  ليات ت كتذ يتحسين لليات التربي  تير رعئ  د  ككن الض كتظ ال    لل •
رما   املماير  سكاء را دارظ لليات التربي  مي را را ج ا را الجض ي الحي   هةا سةكاء  •

 الجض ي الجارعي مي الجض ي ال  ي    اه را  تر د لكليات التربي .
 ء املؤسسعي. ل  األر  ب ا جاء في الض ك  املمتر  را م كا   د  س   في تحسين األدا •

 ه: متطلبات تحقيق التصور املقترح والتغل  ع إل معوقات تنفي  

لضحمية  الض ةك  املمتةر   لةض  تةك ير  ةدد رةا املض لبةات   ةى لا ة  ال ةكاحي ال ضل ة  ي لة   
   ى ال حك الضالي:

 ا   ان بكجكد رب عت في األداء يت     دها ي   ي  ا الل ظ   ى يوي الحلك  ل ا ▪
لضحسةةةين بةةةين ج يةةةي اللةةةارلين يال تسةةةبين بكليةةةات التربيةةة  را ةةة  يرؤسسةةةات كبةةةذ رما ةةة  ا ▪

 الضللي  الجارعي  ار 
 ت  ي  املكا م  املالي  الع ر  لل ليات الض كتذ يالضحسين ▪
   د املكا يت املاد   ياللي   لكظ را  ذ د ربكل  يتمد  ل ا الحلك   ▪
مبدا ية   سةة   فةي تحسةةين األداء   ةجيي ج يةي اللةةارلين بكليةات التربيةة    ةى تمةد   م  ةةا   ▪

 املؤسسعي
  ةةةةةةي د جةةةةةة  ا سةةةةةةضلداد لضحميةةةةةة  ي ةةةةةةذا فةةةةةةي لليةةةةةةات التربيةةةةةة  باسةةةةةةض دا  املةةةةةةدارظ اةدا تةةةةةة   ▪

 امل اسب  راظ م ك   راتينزي 
 تكوي  للذمي اللا  انرا  املترتب    ى تحسين األداء املؤسسعي بكليات الذبي  ▪
 داء بكليات التربي الذب  بين بذارل الض    ا تمض اد   يتحسين األ  ▪
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 .177ا   2018ا  كميك 8ا  80ا جض ا يينا ا 
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 .225ا   2020ا ابذتظ 1ا ا7رل
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-1 ا    2022ا  ةبا  11اةكسامي  يا جض ا ي ا رذتةض السةابل  للبحةكال يالد اسةاتا  ا 
41. 

 بدالسةةع    ةةى يسةةين ال ةةك يا   ةةي جبيةةر ر ةة    ال ي ةةي : دي  مدا ا الجةةكدا يمرذهةةا فةةي األداء  .23
املؤسسةةةةةةةعي: د اسةةةةةةة  ريداميةةةةةةة  فةةةةةةةي جارلةةةةةةة  األمبةةةةةةةا  ا ر لةةةةةةة  جارلةةةةةةة  األمبةةةةةةةا  للللةةةةةةةك  ا  ض ةةةةةةةاد   
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