
  

  

  
  

 

ات اإلدارية جبامعة ر أداء القيادـــتصور مقرتح لتطوي
  بعض معايري اجلودة واالعتماد األزهريف ضوء

  
  إعـــــــداد

  حســن حمـمـد حســن أبو النــصر/ أ
  ة والتخط�� والدراسات المقارنةالمدرس المساعد 	قسم اإلدار

ـــ جامعة األزهر   #ل�ة التر"�ة 	الدقهل�ة 

  

  

  الرحيم عبد عباس حممد/ د.م.أ                  سليم حسني خمتار حسن/ د.أ

       أستاذ اإلدارة والتخط�� والدراسات المقارنةوالتخط�� والدراسات المقارنة أستاذ اإلدارة 

   المساعد 	#ل�ة التر"�ة بنین 	الدقهل�ة           	#ل�ة التر"�ة بنین 	القاهرة             

  زهرجامعة األزهر                                       جامعة األ             
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	عض معاییر تصور مقترح لتطو-ـــر أداء الق�اداتاإلدار-ة بجامعة األزهر في ضوء 

  الجودة واالعتماد

  حسن دمحم حسن أبو النصر، حسن مختار حسین سل�م، دمحم ع	اس عبد الرح�م

 .قسم اإلدارة والتخط�� والدراسات المقارنة، �ل�ة التر��ة بنین �القاهرة، جامعة االزهر

  eg.edu.azhar@Hassanhamd :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

   :لخصم

�ر، باإلضافة إ�� وضع  �ة بجامعة � زاس-,دف البحث ا&%ا�$ الكشف عن واقع أداءالقيادات �دا ر

�ــة ;ــ$ ضـوء معــاي89 ا&7ــودة و4عتمـاد،  رتـصو مق<ــ8ح لتطــو�ر أداء القيـادات �دا واســتخدم البحــث ر

ٌاملنST الوصفي، كما اعتمد ع�D 4سNبانة Mأداة &7مع البيانات واملعلومات، والGH طبقت ع�D عينـة  ُ

^س ;$ ) 407(قوامWا  �ـا ) 12(رمن أعضاء �يئة التد �ـر، والHـG تـم اختيا رMليـة مـن Mليـات جامعـة � ز

وجـــھ -يوجـــھ بحـــر-القـــا�رة (واملوقـــع ا&7غرا;ــ$) عمليـــة-نظر�ـــة(بحيــث تراgـــ$ التنـــوع ;ـــ$ التخصــصات 

$Dوأثمـر البحـث عـن النتـائج ،)غ9ـ8 معتمـدة-معتمـدة(واملوقـف مـن 4عتمـاد ) بنات-بن9ن(والفرع ) قب 

�ـــة ;ـــ$ ضـــوء معـــاي89 ا&7ـــودة و4عتمـــاد ;ـــ$ : rتيـــة جـــة التـــوافر إلجماليـــأداء القيـــادات �دا رجـــاءت د ر

ـــــــستو  ـــــــطة"ىمـــ ـــــــساwي " متوســـ ــــــــرت نتــــــــــائج ال)1.92(بمتوســــــــــط حـــ ـــــد القيــــــــــادة ، كمــــــــــا أظWــ ـــــأن {عـــــ بحثـــــ

ة ا&7ـودة والتطـو�ر ;ـ$ املرتبـة )2.04(وا&%وكمةجاء ;$ املرتبة �و�� بمتوسـط حـساwي  ر،يليـھ {عـد إدا ُ

ُ،وجــــاء {عــــد التخطــــيط 4ســــ<8اتي�$ ;ــــ$ املرتبــــة الثالثــــة بمتوســــط )1.94(الثانيــــة بمتوســــط حــــساwي 

اسة النظر�ة وامليدانيـ)1.93(حساwي  ة مـن نتـائج، قـدم البحـث ا&%ـا�$ ر، و;$ ضوء ما ان-,ت إليھ الد

�ر ;$ ضوء معاي89 ا&7ودة و4عتماد �ة بجامعة � ا مق<8حا لتطو�ر أداء القيادات �دا زتصو ر ً   .ًر

�ة، معاي89 ا&7ودة و4عتماد: اللمات املفتاحية ،القيادات �دا ر�داء �دار   .ي
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ABSTRACT: 

The research aimed to reveal the status-quo of the performance of 
administrative leaders at Al-Azhar University, in addition to 
developing a suggested proposal for developing the performance of 
administrative leaders in light of quality and accreditation standards. 
The research used the descriptive approach. A questionnaire as a tool 
for collecting data and information was administered to a sample 
consisting of (407) faculty members in (12) faculties of Al-Azhar 
University, which was chosen to take into account the diversity in 
disciplines (theory - practical), geographical location (Cairo - Lower 
Egypt - Upper Egypt), branch (boys - girls) and the accreditation 
(accredited - unaccredited). The results revealed that the availability 
degree of the total performance of the administrative leaders in light of 
the quality and accreditation standards was at the “medium” level with 
a mean of (1.92). The results also indicated that the leadership and 
governance dimension came in the first rank with a mean of (2.04), 
followed by the dimension of quality management and development in 
the second rank with a mean of (1.94), and the dimension of strategic 
planning in the third rank with a mean of (1.93). In light of the 
theoretical and field study results, the research presented a suggested 
proposal for developing the performance of administrative leaders at 
Al-Azhar University in the light of quality and accreditation standards. 

Keywords: Administrative Performance, Administrative Leadership, 
Quality and Accreditation Standards. 
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أوال
ً

  :�طار العام للبحث: 

  :مقدمة

عة ;ـ$ جميـع ا�7ـاالت 4قتـصادية و4جتماعيـة  ات مNـسا ر�شWد العالم اليوم �غ9ـ8ات وتطـو ر
ـــع املؤســــسات  والتكنولوجيةوالــــسياسية، وقــــد ا�عكــــست تلــــك التغ9ــــ8ات عDــــ� طبيعــــة �داء ;ــــ$ جميـ

ا�%Dـــ$ و�قلي�ــG ل�%فـــاظع�D ىوخاصــة التعليميــة م�,ـــا، ممــا اســـتوجب عل�,ــا املنافــسة عDـــ� املــستو 
جــة تقــدم �مــم مر�ــو {عوامــل  نمركز�ــا، خاصــة {عــد أن أصــبح املعيــار �سا�ــ�G الــذي تقــاس بــھ د ر
ة ;ــ$ التنفيــذ واملتا{عــة وتحقيــق ��ــداف والنتــائج امل�ــشودة،  رعديــدة تــأ�ي ;ــ$ مقــدم-,ا أســلوب �دا

ن الفــــرد يومــــن �نــــا أصــــبح التطــــو�ر عDــــ� مــــستو Mــــل �جWــــزة واملؤســــسات وال وWيئــــات املعنيــــة {ــــشؤ
ة م�%ـة ال يمكـن ا&%يـاد ع�,ـا، لــذا �ـس�$ تلـك املؤسـسات عDـ� اختالفWـا إ�ـ� التطــو�ر  وروا�7تمـع ضـر
�ا ل�ـل �مـم حHـ� تـتمكن مـن مـسايرة مـا �ـشWده العـالم مـن  ا حـضا بوصفھ مطلبا اسـ<8اتيجيا وخيـا

ً ً ً ً
ر ر

، أمـا الثبـات تحوالت غ89 مسبوقة عM �Dافة �صعدة واملستو�ات، فسنة  رال�و �$ التغ9ـ8 والتطـو ن
  .فيع�G الفناء و4ندثار

ـــــس نأدا�,ا  ـــــــــ ــــــــ ةتحــــ ــــــساتالتعليميةفيوقتناالرا�نتحدياتك¢8ىمن أ�مWاضر ــــــــ ـــــــــ ـــــــــھ املؤســـ ــــــــ وروتواجـــــــــ
ــــسيا كمطلبأساسيمنأجاللتنميةاملستدامة،ممادعاالقوىالسياسيةو4جتماعيةفيكث89منالدوللتب�ىالـــ

ـــــ<8اتيجياتالت تدعمتساتالراميةإلىالتطو�رتوافقامعمتطلباتا&7و دة،وسا�مذلكفيوضعا&¤ططو4ســــــ
ا&7ودة �ــــسل(ووف89فرصالتعلم�7ميعاملواطن9ن،بلوا&%رصعلىتقديمتل�الفرصبمــــستوىمتم9¥منالتطو�ر

  ).86: 2010م وخضر، 

̈ـG صـا�عة ال�ـوادر الوطنيـة  وا&7امعة من ب9ن �ذه املؤسسات الGH تقف ;$ موقـع خـاص، ف
يعقــل املفكــر واملكتــب 4سNــشار القــومي الــذي ال يبخــل عDــ� الHــG تخطــط للتنميــة وتقود�ــا، و�ــ$ ال

ـــــــات  ــــل ;ــــــــ$ مختلــــــــف القطاعـ ـــ ــــــھ العمـ ــــــ8ات وحــــــــل املـــــــــشكالت وتوجيــ ــــ$ تقــــــــديم ا&¤¢ــ الـــــــــشلGª (بلــــــــده ;ــــ
ن،   ).38: 2011ووآخر

�فـــي املنظمـــات ا&%ديثـــة وخاصـــة ا&7امعـــات محـــل  روقـــد أصـــبح �4تمـــام بتطـــو�ر �داء �دا
خصـــصات وتنــوع ال�ليـــات وأقـــسامWا، وملــا �ـــش�لھ تطـــو�ر أداء ا�تمــام عـــال�G، الســـيما {عــد �عـــدد الت

فع مستوا�ا وم�ان-,ا ب9ن  ر�ذه ا&7امعات من أ�مية بالغة ;$ تحقيق فوائد عديدة، م�,ا �سWام ;$ 
Gوالعـــال� Gـــ� املـــستو �قلي�ــDي، لــذا يـــأ�ي تطـــو�ر �داء �دار )59: 2003م¬7ـــوب، (ىا&7امعــات ع

ة التعلـيم العـا�$، فـال يمكـن أن يـن¯® العمـل ا&7ـام�$ ل�7امعات ;$ قمـة أولو�ـات ال رقـائم9ن عDـ$ إدا
ة  ــــة واعيـــــة متطــــــو ة علميـ ــــن �نــــــاك إدا ـــا لـــــم تكـ ـــ$ خدمــــــة ا�7تمـــــع والب ئـــــة، مـــ ـــا أو ;ــ ــــا و±حثيــ رأMاديميـ ر

ً ً

  ).141: 2009عش بة،(ومتجددة

  :مشلة البحث

�Dـود مـن الرغم عW7&ا GـHـ� راملـستم والتأكيـد العر±يـة، با&7امعـات �داء لتطـو�ر تبـذل الDع 
ة �ة،إالأن الواقع يكشف عن كث89 من املشكالت الHـG تواجـھ ا&7امعـات  أنظم-,ا تطو�ر ورضر ر�دا

تي�G والنظام الب89وقراطي التقليدي إ�� وعD$ املستو �دار الذي يحمل الطا{ع الر ي  العديد جانب ي
ت الHـــG والـــضعف رالقـــصو أوجـــھ مـــن  الكDـــ$ �داء عDـــ�  ا�عكـــست الHـــG الـــسلبيات الكث9ـــ8 مـــن زأفـــر

�ــر مــن )130: 2019د هللا،عبــ( ل�7امعـات ز، حيـث �عــا�ي ا&7امعـات املــصر�ة عمومـا وم�,ــا جامعـة �
ً

�داء الــضعيف ;ـــ$ كث9ــ8 مـــن ا&7وانــب، و±ـــالنظر إ�ـــ$ املعــاي89 الدوليـــة نجــد أن التـــص�يفات العامليـــة 
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ل�7امعـات ال تـدخل ف�,ــا ا&7امعـات املـصر�ة إال مــا نـدر، و±ال�ـسبة ملؤشــر التنافـسية الدوليـة تحتــل 
  ).23،22: 2014دمحم، (ي م�انة متأخرة عD$ مستو العالم من حيث جودة نظام التعليم العا�$مصر

 GHر إ�� وجود العديد من املشكالت ال� اسات الGH تناولت جامعة � ت {عض الد زولقد أشا ر ر
�ــش89 ا�ــ$ ضــعف �داء �دار ·,ــا وتــؤدي إ�ــ� تــد�ي مــستوا�ا محليــا وعامليــا، وتؤكــد عDــ� قلــة تــوافر

ً ً  ي
ا �عـــو حــصو العديــد مــن Mليــات ا&7امعــة عDـــ�  لمعــاي89 ا&7ــودة و4عتمــاد أو {عــض مؤشــرا¸,ا، ممــ ق

 :  4عتماد من أ�مWا

�ـــــــة  - ـــر �دار املعاصــــــر، مـــــــع تطبـــــــيقWم املفـــــــا�يم �دا �ـــــــة للفكــــ ـــــادات �دا ـــم القيــ رضــــــعف فWــــ ير
ســال-,ا �ــة ا&7امعــة و رالتقليديـة، واتبــاعWم نمــط التخطــيط التقليــدي، وقلــة وضــوح ر  لــد«,م، ؤ

�¼يـة لتعـر�فWم ·,ـذا التخطــيط  ات تد ة وجـود دو روقلـة معـرف-,م بـالتخطيط 4سـ<8اتي�$، ونـد رر
ة مــشاركة معظمWــم ;ــ$  ســتھ، ونــد رمــن حيــث مفWومــھ وأ�دافــھ وأ�ميتــھ ومراحلــھ وكيفيــة مما ر

عبـــد (وضــع ا&¤طــة 4ســـ<8اتيجية ل�7امعــة، كمـــا ال توجــد خطـــط اســ<8اتيجية ملعظـــم ال�ليــات 
 ).295 -242: 2013املو�$، 

-  ، يضـــعف التأ�يـــل العل�ـــG و�عـــداد �دار لعـــدد كب9ـــ8 مـــن العـــامل9ن با&W7ـــاز �دار جـــالل، (ي
2013 :173-197.( 

ـــــــة �داء ىمــــــــــستو تــــــــــد�ي - �ـــ ــــــة، و�دا ـــــادات �Mاديميــــ ة القيـــــ ـــد ـــــــة لنـــــــ ـــــــة، نNيجـــ ر�دار با&7امعـــ ر  ي
GHة تمتلك ا�%<8فةال  ).315: 2013إسماعيل، (4س<8اتي�$  التفك89 ع�D رالقد

�ـة ب�ليـات جامعـة قلة توظيف وا - رسNثمار تكنولوجيا املعلومات و4تصاالت ;ـ$ العمليـات �دا
;ـــــ$ �جWـــــزة والب�يـــــة التحتيـــــة  ـــة ;ـــــ$ القـــــصو  ـــن وجـــــود معوقـــــات ماديـــــة متمثلــ �ـــــر، فـــــضال عــ ر� ز
التكنولوجيــة ·,ـــذه ال�ليـــات، إضـــافة ا�ـــ$ قلـــة إملــام كث9ـــ8 مـــن �فـــراد ·,ـــذه ال�ليـــات باســـتخدام 

 ).171،172: 2009،جالل(ومات و4تصاالت وتوظيف تكنولوجيا املعل

ــــل  - ــــود الWي�ـــ ــــافة ا�ـــــــ$ جمـــ ــــ$ 4تـــــــصال �دار با&7امعة،إضـــ ـــاليب التقليديـــــــة ;ـــ ــــتخدام �ســــ ياســ
ـــام ا&7امعــــــة  ـــــستو التفك9ــــــ8 4ســــــ<8اتي�$ لــــــدى القيــــــادات، قلــــــة ا�تمـــ ىالتنظي�ــــــG، وضــــــعف مـ

  ).202: 2017، عر±انو(يباملنافسة والتم9¥، مركز�ة النظام 4دار با&7امعة

  :ر سبق تNبلو مش�لة البحث ا&%ا�$ ;$ �جابة ع�D �سئلة التاليةو;$ ضوء ما

�ة؟ - رما �سس النظر�ة لألداء �دار للقيادات �دا  ي

�ـر وفقــا الســتجابات أفــراد  - �ـة بــبعض Mليــات جامعــة � ًمـا واقــع �داء �دار للقيــادات �دا
ز ر ي

اسة ميدانية(العينة   ؟)رد

�ر ;$ ضـوء معـاي89 رما التصو املق<8ح لتطو�ر أداء ا - �ة ببعض Mليات جامعة � زلقيادات �دا ر
  ا&7ودة و4عتماد؟
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  :أ!داف البحث

�ة - رالتعرف ع�D �طار املفا�ي�G لألداء �دار للقيادات �دا  .ي

�ـر وفقـا السـتجابات عينـة  - �ـة بـبعض Mليـات جامعـة � ًالوقوف ع�D واقع أداء القيـادات �دا ز ر
اسة  .رالد

;ــــ$ ضـــــوء {عــــض معـــــاي89 روضــــع تــــصو مق<ـــــ8ح  - �ـــــر  �ــــة بجامعــــة � زلتطــــو�ر أداء القيـــــادات �دا ر
 .ا&7ودة و4عتماد

 :أ�مية البحث

�ــة والـذي �عت¢ــ8 رك9ـ¥ة أساســية  - رتكمـن أ�ميـة �ــذا البحـث ;ــ$ أنـھ يبحــث ;ـ$ أداء القيـادات �دا
ي لنجــاح العمــل ا&7ـــام�$ ومــن أ�ــم أســـباب تحــس9ن م�انــة املؤســـسات التعليميــة عDــ� املـــستو

Gوالعال� G4قلي�. 

�ـــة بـــبعض Mليـــات جامعـــة  - رمـــن املمكـــن أن �ـــساعد �ـــذا البحـــث ;ـــ$ تطـــو�ر أداء القيـــادات �دا
�ر بما يتما¿�� مع معاي89 ا&7ودة و4عتماد  .ز�

  :منST البحث وأداتھ

، فضال عن واقع  �ستخدم البحث ا&%ا�$ املنST الوصفي لرصد �سس النظر�ة لألداء �دار
ً

ي
�ر ;$ ضوء معـاي89 ا&7ـودة و4عتمـاد، تمWيـدا لوضـع أداء القي �ة ب�ليات جامعة � زادات �دا ر

�ــــة،  رالتـــصو املق<ـــ8ح، واعتمـــد البحـــث عDـــ� 4ســــNبانة للكـــشف عـــن واقـــع أداء القيـــادات �دا ر
�ر   .زوتطو�ره ببعض Mليات جامعة �

  : حدود البحث

�ة من خالل {عض معاي89 لاقتصر البحث ا&%ا�$ ع�D تناو أداء ا:  حدود موضوعية- رلقيادات �دا
ة ا&7ودة والتطو�ر: ا&7ودة و4عتماد املتمثلة ;$   .رالتخطيط 4س<8اتي�$، القيادة وا&%وكمة، إدا

�ا بحيث �شمل Mليات البن9ن  : حدود مانية- �ر، وتم اختيا رتناو البحث {عض Mليات جامعة � ز ل
  .يا�رة والوجھ البحر والوجھ القبD$والبنات، وال�ليات العملية والنظر�ة، ;$ الق

�ـــر مــــن : حـــدود +ـــشر)ة- ^س بجامعــــة � زاقتــــصر البحـــث عDـــ� عينــــة ممثلـــة مـــن أعــــضاء �يئـــة التـــد ر
ة   .رال�ليات ا�¤تا

ا��G : ا.-دود الزمانية - اسة امليدانية خالل شWر نوفم¢8 ود�سم¢8 من العام الد رطبقت أداة الد ير َّ ُ

  .م2020/2021

  : البحث ا&%ا�$ ع�D املصط�%ات rتيةاقتصر   :مصط/-ات البحث

  :ي3داء �دار �

ة، وذلـك لتحقيـق وظـائف  - رقيام العامل9ن باملنظمة {سلوك إدار ما ;$ ضـوء مبـادئ �دا ي
قت وت�اليف ة بأقل جWد و و�دا   ).77: 2008أبو النصر،(ر
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ــــــيط �داء الفــــــــردي  - ــــــسات ا�¤تلفــــــــة لتخطــ ــــــن قبــــــــل املؤســ ــــــة مــ ــــــود الWادفــ مجموعــــــــة ا&W7ــ
ـــع معـــــاي89 ومقـــــاي س واÄـــــ%ة ومقبولـــــة كWـــــدف �ـــــس�$ وا&7ما ضــ وعيوتنظيمـــــھ وتوج�,ـــــھ و

  ).13: �2011الل، (لا&7ميع إ�� الوصو إليھ

عــرف البحــث ِ̂و
ّ َ )ــة إجرائيــا ُ ًأداء القيــادات �دا �ــة بــبعض " بأنــھر رمــا تقــوم بــھ القيــادات �دا

�ــر  �ـةزMليـات جامعـة � �ــة مرتبطـة بالعمليــات �دا اجبـات إدا رمـن مWــام و ر  املتمثلــة ;ـ$ التخطــيط، و
تحقيـق ��ـداف عDـ� التنظـيم، القيـادة، 4تـصال، ومـا يتطلبـھ ذلـك مـن تنميـة مـستمرة بمـا يـضمن 

  ".نحو أفضل

 :معاي;: ا.9ودة �

ة عــن حكــم أو قاعـدة أو مــستو معــ9ن �ـس�� للوصــو إليــھ عDــ� : �عـرف املعيــار بأنــھ - لعبـا ى ر
لتعـــرف عDـــ� مـــدى اق<ـــ8اب �ـــذا أنـــھ غايـــة يجـــب تحقيقWـــا ·,ـــدف قيـــاس الواقـــع ;ـــ$ ضـــوئھ ل

  ).189: 2005رمضان، (ىالواقع من املستو املطلوب

ط الت يجــــب توافر�ــــا ;ــــ$ جميــــع  - ــا املواصــــفات والــــشر وو�نظــــر إ�ــــ� معــــاي89 ا&7ــــودة عDــــ� أÉ,ــ
جوانب النظام بحيث تحقق أ�داف ال�لية و�عمل ع�D تلبية احتياجات املستفيدين من 

  ).34: 2010تمام، (اممخرجات تNسم بالكفاءة ;$ ضوء �ذا النظ

ط الHـG حـدد¸,ا : ًو�مكن �عر�ف معاي89 ا&7ودة و4عتماد إجرائيا بأÉ,ا - واملواصـفات والـشر
ــG إذا تـــــوافرت تحـــــصل املؤســـــسة عDـــــ$  ــــضمان ا&7ـــــودة و4عتمـــــاد، والHـــ ـــة لـ الWيئـــــة القوميــ

 .4عتماد

  : @عتماد 3?ادي<= �

ـشمل ذلـك 4 - لع<8اف باملؤسسة ك�ل وفقا ملعاي89 محددة حو كفاية املرافـق واملـصادر ̂و
ً

الطالبية املساندة واملناSÊ ومستو�ات العامل9ن باملؤسسة، وتوف89 ا&¤دمات �Mاديمية و
ــــــة  ـــــا مـــــــن م�ونــــــــات املؤســــــــسة التعليميــ ^س وغ�89ـــ ـــــد ــــــة التـــ ـــــة وأعــــــــضاء �يئـ ـــــاز الطلبـــ ـــــــــ رإنجــ

)،   ). 147: 2015ياملعمر

و)مكن Eعر)ف @عتماد 3?ادي<= إجرائيا بأنھ
ً

4ع<8اف الذي تمنحھ الWيئة القومية لضمان : 
ة إذا تمكنــــت مــــن تــــوف89 املعــــاي89 واملؤشــــرات الHــــG حــــدد¸,ا ا&7ــــودة و4عتمــــاد للمؤســــسات التعليميــــ

  .الWيئة

اسات السابقة   : رالد

اسـة، وقــد تــم  اسات الــسابقة العر±يــة و�جن¼يةاملرتبطةبموضوعالد رفيمـا يDــ$ عــرض لبعـضالد ر
  :ترتيÍ,ا وفق الNسلسل الزم�G لWا من �قدم إ�� �حدث ع�D النحو �rي

أوال
ً

اسات العرJية:    :رالد
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س وعراÎــ$أج̂ر اســة �ــدفت إ�ــ� التعـرف عDــ� أ�ــم املق<8حــات حيــال تطــو�ر )2012 (وعيـدار رد
�داء املؤسـG�Ï ب�ليــة ال<8بيـة جامعــة الطـائف ;ــ$ ضـوء معــاي89 ضـمان ا&7ــودة و4عتمـاد، ولتحقيــق 
اسة املنST الوصفي القائم ع�D الوصف والتحليل والتفس89 والت�بؤ بالظا�رة  رذلك استخدمت الد

^ــــسية عDــــ� عينــــة بلغــــت قيـــد الد اســــة ;ــــ$ اســــNبانة موجWـــھ للWيئــــة التد راســــة، وتمثلــــت أداة الد ر  70ر
لعـــضوة حـــو واقـــع �داء املؤســـG�Ï ب�ليـــة ال<8بيـــة جامعـــة الطـــائف مـــن اجـــل معرفـــة الواقـــع الفعDـــ$ 
للمؤســسة وآليــات التطــو�ر املــستقبD$ لWــا بمــا يــضمن تطبيــق معــاي89 ضــمان ا&7ــودة و4عتمــاد ·,ــا، 

ة إ�ــــشاء وحــــدات أو مراكــــز ضــــمان : اســــة عــــدة توصــــيات ومق<8حــــات مــــن أ�مWــــاروقــــدمت الد ورضــــر
�ـة و�قـسام �Mاديميـة بال�ليـة، وإ�ـشاء &7نـة دائمـة ت�ـو  نا&7ـودة و4عتمـاد ب�افـة الوحـدات �دا ر
ات  رحلقــة 4تـــصال الـــدائم بالWيئـــات الوطنيـــة و�قليميـــة والدوليـــة ل�7ـــودة و4عتمـــاد، وعقـــد الـــدو

�¼يـــــة  ــــمان ا&7ـــــودة و4عتمـــــاد وكيفيــــــة رالتد ــــم عDـــــ� معـــــاي89 ضــ �ــــــة الطالعWـ ^ـــــسية و�دا ـــة التد رللWيئــ ر
  .تطبيقWا

اســـــة عثمـــــان ــــادات ) 2020(رو�ـــــدفت د ــــ� مـــــستو جـــــودة �داء �دار للقيـ يإ�ـــــ� التعـــــرف عDـ ى
�Mاديمية بجامعة امللك خالد وآليات تطو�ره ;$ ضوء معاي89 ا&7ـودة ;ـ$ التعلـيم العـا�$ مـن وجWـة 

اســــــة املـــــنST الوصـــــفي التحليDــــــ$، نظـــــر أعـــــض ^س، ولتحقيـــــق ذلـــــك اســـــتخدمت الد راء �يئـــــة التــــــد ر
�ن لقيــــاس مــــستو جــــودة �داء و4ســــNبانة أداة لWا ىحيــــث تــــم تــــصميم اســــNبانة م�ونــــة مــــن محــــو ر

اسة مـن  ر�دار للقيادات �Mاديمية با&7امعة وأ�م آليات تطو�ره، وت�ونت عينة الد عـضو 100ي
^س، وأظWـــرت ال جـــة مرتفعـــة ر�يئــة تـــد رنتــائج أن جميـــع محـــددات جــودة �داء �دار تحققـــت بد ي

جـــة مرتفعــــة أيــــضا، )3.68(بمتوســـط حــــساwي  ، كمـــا تحققــــت جميـــع محــــددات أليـــات التطــــو�ر بد
ً

ر
ق ذات داللة إحصائية ;$ استجابات العينة �%و مـستو جـودة  ىوأظWرت النتائج عدم وجود فر ر و

ــــودة �داء �دار ي�داء �دار للقيــــــــادات �Mاديميــــــــة و ــــــستو جــــ ـــات تطــــــــو�ر مــ ــــو أ�ــــــــم آليـــــ يمحــــ ى ر
جة العلمية (ىبا&7امعة �عز ملتغ89ات  ىعند مستو داللة )  ا&�7سية- النوع – سنوات ا&¤¢8ة -رالد

)0.05.(  

ـــر الغامــــــدي ة )2021(يكمــــــا أجـــ ـــــرف عDــــــ� واقــــــع �داء �دار بــــــإدا اســــــة �ــــــدفت إ�ــــــ� التعـ رد ير
ة البعثات والعالقات ا&7امعية وتقديم مق< ر8حات لتحس9ن ذلك �داء وتطو�ره ;$ ضوء مـدخل إدا

اســة  اسـة املــنST الوصـفي التحليD$،وتوصــلت الد را&7ـودة الــشاملة، ولتحقيـق ذلــك اســتخدمت الد ر
ـــ$ مجموعــــــة مــــــن النتـــــائج والتوصــــــيات م�,ــــــا ة البعثــــــات والعالقــــــات : إ�ــ رأن �داء �دار ملـــــوظفي إدا ي

جـــة ضـــعيفة ق ذات را&7امعيـــة بجامعـــة الباحـــة جـــاء بد اســـة، وجـــود فـــر و مـــن وجWـــة نظـــر عينـــة الد ر
ة �عـــز الخـــتالف ا&7ـــ�س وMانـــت لـــصا&® �نـــاث،  یداللـــة إحـــصائية حـــو واقـــع �داء �دار بـــاإلدا ي رل
اسة  روالختالف املؤ�ل الذي ابتعث املعيد أو ا�%اضر ل�%صو عليھ وMانت لصا&® أفراد عينة الد ل

ق ذات داللـــة )و ماجـــست89لغـــة أ( لالـــذين تـــم ابتعـــاÓ,م ل�%ـــصو عDـــ� مؤ�ـــل  و، ;ـــ$ حـــ9ن ال توجـــد فـــر
  .إحصائية �عزÔالختالف نوع البعثة، ودولة 4بتعاث، ونوع ال�لية

اسات 3جنLية: ًثانيا   :رالد
اســــــة�دفت إ�ــــــ� التعــــــرف عDــــــ� ا)Salajegheh) 2013يأجــــــر   ة ا&7ــــــودة رد ــــ9ن إدا ـــة بــ رلعالقـــ

 STاســــة املــــن رالــــشاملة و�داء التنظي�ــــG ;ــــ$ املؤســــسات الــــصناعية، ولتحقيــــق ذلــــك اســــتخدمت الد
اء ) 97(الوصـفي، وجمعــت البيانـات مــن عينـة عــشوائية طبقيـة تناســ¼ية قوامWـا  �ـ9ن واملــد رمــن �دا ر

اسة وجود عالقة �ة، وأظWرت الد رواملشرف9ن ;$ Mافة املستو�ات �دا  إيجابية ذات داللة إحصائية ر
ة ا&7ــودة الــشاملة و�داء التنظي�ــG، {عــد جمــع البيانــات وتحليلWــا الــذي لــم  ربــ9ن ترســيخ مبــادئ إدا
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 GHة ال� ة استحداث نظم املعلومات �دا اسة بضر ريظWر عالقة مع �داء التنظي�G، وأوصت الد ر ور
فــــع مــــستو �داء التنظي�ــــG ق�ــــساعد ;ــــ$ جمــــع البيانــــات وتحليلWــــا بطــــر علميــــة ســــليمة �ــــسWم ى ;ــــ$  ر

  .للعامل9ن

اسـة كمـا �ــدفت س ;ــ$ محافظــة )Al Mashikhi)2017رد اء املـدا رإ�ــ� تطـو�ر �داء �دار ملــد ر ي
اسـة تــم اسـتخدام املــنST الوصـفي مــن خــالل  رظفـار مــن وجWـة نظــر املعلمـ9ن، ولتحقيــق أ�ــداف الد

ئ ــسية وتــم تطبيــق 4ســNبانة ال�,ائيــة عDــ� عينــة عــشوائية قوامWــا   ۲۷۸راســتخدام 4ســت¼يان Mــأداة 
معلما ;$ 

ً
س ة ال<8بية والتعليم بمنح املدير�ن تراخيص دولية ومحلية قابلـة رمدا ا ر ظفار، وأوصت و ز

س أثنـاء عملWــم  اسـة املـشكالت الHـG يواجWWـا مـدير املـدا wـع سـنوات عDـ� �قـل، ود رللتجديـد Mـل أ ر ور
  .ومحاولة التغلب عل�,ا

  :ي�طار النظر للبحث: راQ-و الثاOي

ا تــــؤدي القيــــادات �دا ــ ة املؤســــسات بخاصــــة التعليميــــة م�,ــــا، حيــــث أÉ,ــ ا مWمــــا ;ــــ$ إدا ر�ــــة دو ر
ً
ر

لة عن التوجيھ والتأث89 ;$ أفعال �خر�ن لتحقيق ��داف امل�شودة، لذلك فإن التنظيمات  واملسؤ
�ة فاعلة �عتمد ع�D �سلوب العل�G ;$ قيادة  ربمختلف أ7æامWا ومستو�ا¸,ا ;$ حاجة ا�$ قيادة إدا

مل9ن، وتطبيــــق مختلـــف ا&¤طـــط و4ســــ<8اتيجيات، ومـــن �نـــا فــــإن نجـــاح أي مؤســــسة وتحر�ـــك العـــا
اد الــــوالء  �ــــة  ضــــا العــــاملو عـــن القيــــادة �دا اد  �ـــة، ف�لمــــا  تباطــــا وثيقــــا بقيادا¸,ــــا �دا زيـــرتبط ا ر ر ز ر نر

ً ً

: 2012فرحــات، (لالتنظي�ــG لWــم، و±التــا�$ الوصــو ا�ــ$ تحقيــق ��ــداف ;ــ$ أقــل وقــت وجWــد وت�لفــة
125.(  

أوال
ً

 :مفTوم تطو)ر 3داء: 

  :مفTوم التطو)ر -
، ) رطـــو(التطـــو�ر ;ـــ$ اللغـــة مـــن الفعـــل  � روطـــو الـــG�çء أي حولـــھ مـــن طـــو إ�ـــ� طـــو ر �ـــو )رالطـــو(ر

  ).223: ت.، درابن منظو(ا&%الة

  : رأما من املنظو 4صطالè$ فإن التطو�ر يقصد بھ

ــــــاي89 � ــــضعف ;ــــــــــ$ ضــــــــــوء معــــ ــ ــــــاط الــــ ــــــé%يح نقــــ ــــــــوة وتــــ ـــــــب القــ ـــــــدعيم جوانـــ ــــــا تـــ ــــة يــــــــــتم ف�,ــــ  عمليــــــ
 ).ê2003 :107%اتةوالنجار، (محددة

ـــــــة  � �ــــ ـــــــــل �دا ــــات الWياMــ ـــــــن م�ونـــــــ ــــــ8 مــــ ـــــــــس9ن عنـــــــــــصر أو أكëـــــ ــــــشاملة أو تحــ ـــــالح الـــــ ـــ ـــــة �صـــ رعمليــــــ
ن،(و�فراد   ).99: 2010واملؤمن وآخر

 :مفTوم 3داء -

$Dعددت �عر�فات �داء نذكر م�,ا ما ي�:  

اك الـــدو والHــG �ــش89 إ�ــ � ات وإد ر�ثــر الــصا;$ ل�W7ــود الHــG تبــدأ بالقــد ر جــة تحقيــق واتمـــام ر ر� د
  ).2019: 2003سلطان، (املWام امل�ونة لوظيفة الفرد

^س، (النتائج املرغو±ة الGH �س�� املنظمة إ�� تحقيقWا �   ).283: 2009رحمدان وإد
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عـز  � زالسلوك الذي �ـسا�م بـھ الفـرد ;ـ$ تحقيـق أ�ـداف املنظمـة عDـ� أن يـدعم �ـذا الـسلوك ̂و
ة املنظمة، بما يضمن النوع �برمن قبل إدا  ).36: 2019ا&¤ناق، (رية وا&7ودة من خالل التد

  :يأ!داف تطو)ر 3داء �دار:ًثانيا

فع كفاءة املؤسسة وتحس9ن أدا�,ا، وذلك من خالل  ر¸,دف عمليات التطو�ر {ش�ل عام ا�$ 
تقـــاء بمـــستو أفراد�ـــا، وفيمـــا يDـــ$ عـــرض لـــبعض أ�ـــداف تطـــو�ر �داء ي4 نة، (ر ، )27: 2009رالـــس�ا

  ):183،184: 2002حمود،(

 .إشاعة جو من الثقة ب9ن العامل9ن ع¢8 مختلف املستو�ات التنظيمية السائدة -

إيجاد آفاق 4نفتاح التنظي�G حيث يمكن العامل9ن ;$ مختلف مجاالت العمـل بـ9ن املـسا�مة  -
;$ معا&7ة الظوا�ر واملشاMل الGH تواجھ التنظيم {ش�ل واÄ® وصر�ح وعـدم ال�7ـوء للتكـتم 

اسة والتحليل لتل�املشاMل والظوا�رأو تحا¿�G املن  . راقشة والد

ة مــستمرة دونطمــس ل�%قـــائق  - راملــسا�مة ;ــ$ تــوف89 املعلومـــات والبيانــات ملتخــذي القــرار بـــصو
 .واملفا�يم

ح  - و املـسا�مة ;ـ$ إيجــاد عالقـات تبادليــة وت�امليـة بــ9ن العـامل9ن Mــأفراد أو جماعـات و�ــ7ìيع ر
ة بيـــ�,م ممــا يـــؤدي ;ــ$ الوقـــت املنافــسة ضــمن الفر�ـــق الواحــد للعمـــل وتــ رصعيد �بـــداع واملبــاد

 .ذاتھ لز�ادة فعالية ا&7ماعات

-  ، جـة عاليـة مـن التعـاو فع مستو �داء وتحقيق مستو عال مـن الدافعيـة ود  �Dنالعمل ع ى رى ر
 . واساليب أوÄ® لالتصال وا&%د من الصراع وتحقيق الت�اليف املنخفضة

رب التــد�و ;ــ$ �داء، وتحــس9ن الفعاليــة، مــن خــالل العمـل عDــ� إحيــاء الرMــود التنظي�ــG وتجنــ -
 . �عديل ال<8كيبة التنظيمية

ثالثا
ً

  :يأ!مية تطو)ر 3داء �دار: 

$Dة من خالل ما ي�   ):310: 2017ز�ران، (رتظWر أ�مية تطو�ر أداء القيادات �دا

�ة  - ات �دا �ة ;$ تنمية عملية اتخاذ القرا ر�سWم تطو�ر أداء القيادات �دا ر مما يNيح 4ختيار ر
�فضل للبدائل وتقليـل ا�¤ـاطر، حيـث �عت¢ـ8 اتخـاذ القـرار مـن املWـام ا&7و�ر�ـة للقائـد، و�ـو 

 . يما يم9¥ه عن غ89ه من أعضاء التنظيم �دار

ات الGH يتطلÍ,ا العمل �دار  - ات العالقات ��سانية والGH �عد من املWا ييؤدي إ�� تدعيم مWا ر ر
جــة كب9ــ8ة نظــرا ل ًبد لتفاعــل بــ9ن القيــادات و�فــراد العــامل9ن ;ــ$ Mافــة املــستو�ات وأ�ميــة �ــذا ر

ة عامة  .رالتفاعل ;$ وضع وتنفيذ ا&¤طط و��داف التنظيمية بصو

ف واملعلومــــات املتعلقـــة بالعمـــل واملؤســــسة  - ر�ـــساعد تطـــو�ر �داء �دار عDــــ� اكNـــساب املعـــا ي
  .ك�ل

ًا+عا   :يعمليات 3داء �دار: ر

ة إ�ــ� تحقيقــھ، وأي تفــر�ط �ـستمد �داء ر �دار أ�ميتــھ مــن أ�ميــة الWــدف الـذي �ــس�$ �دا ي
ي;$ عملياتھ يؤدي إ�� إ�دار طاقات العامل9ن، من �نا Mان ا&%رص ع�D �داء �دار ا&7يد من أ�م 
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ا مWما للوصو ة، لذا Mان �داء وسيلة مWمة ل�%كم ع�D �نتاجية املطلو±ة ومعيا ما �ع�G بھ �دا
ً
ر ل ر

  ).34: 2013العتيGª، (إ�� ��داف املرجوة وفق معاي89 محددة مسبقا

$Dي وتتعدد عمليات �داء �دار نذكر م�,ا ماي:  

  : التخطيط -1

ـــيط بأنــــــــــھ ــــــرف التخطــــــــ عــــ ـــــــع : ̂و ضــــ ــــــــد ��ــــــــــداف و ـــــضمن تحديـــ ــــــة الHـــــــــــG تتـــــ �ــــ ـــة �دا ـ والعمليـــــــ ر
مـا يـضمن الت�ـسيق والت�امـل بـ9ن 4س<8اتيجيات وا&¤طـط الHـG تكفـل تحقيـق أ�ـداف املؤسـسة، ب

  .(Robbins, 2012:9)��شطة واملWام ا�¤تلفة

ة املــــستقبلية  روترجــــع أ�ميــــة التخطــــيط إ�ــــ� �دوار الHــــG يقــــوم ·,ــــا مــــن حيــــث تحديــــد الــــصو
ـــق  �ــــة وتحقيــ د املتاحــــة لتحقيــــق �فــــضل مــــن خــــالل تحديــــد الر ؤاملرغو±ــــة للمؤســــسة وحــــشد املــــوا ر

ات وحــــل املـــشاMل لتخفـــيض ا�¤ـــاطر املتوقعـــةالت�امـــل والت�ـــسيق وترشـــيد القـــ : 2015عبابنــــة، (ررا
37 .(  

 $D29: 2012الش9ن وقر�ي، (يوتتمثل أ�مية التخطيط �دار فيما ي:(  

 .توضيح أ�داف املؤسسة للعامل9ن، وت�سيق جWود�م وتفعيلWا -
د الفعل - �ة م9¥ة املبادأة بدال من العمل بأسلوب  ريكسب القيادات �دا ر

ً
 . 

نة �داء الفعD$ باألداء ا�¤ططنبدو ال - قابة حيث أن الرقابة �ع�G مقا رتخطيط ال توجد   .ر
 :التنظيم -2

يكNـــسب التنظـــيم أ�ميتـــھ مـــن خـــالل تـــأث89ه ;ـــ$ نجـــاح املؤســـسة، وتحقيـــق أ�ـــدافWا و�ـــسWيل 
ليات،  ع املWمـــات واملـــسؤ ;ـــ$ تـــو �عتمـــد عل�,ـــا  GـــHه الوســـيلة ال وأعمالWـــا وفعاليا¸,ـــا ا�¤تلفـــة باعتبـــا ز ر

ساعد العامل9ن ع�D العمل سو�ا إلنجاز ��داف، و�عي9ن وتنظ يم �قسام ا�¤تلفة للمؤسسة، ̂و
املWام وا�7موعات لأل�شطة داخل Mل قسم ;$ املؤسسة، إضافة ا�ـ$ تفـو�ض الـسلطات، وتتعـدد 
خصائص التنظيم وم�,ا �عيـ9ن املWـام وا�7موعـات لأل�ـشطة داخـل Mلقـسم، وتفـو�ض الـسلطات، 

دواختيار امل  ).Daft, R, 2006:32(روا

ة ل�ــل العــامل9ن باملنظمــات  ، حيــث أصــبح ضــر وريقــع التنظــيم ;ــ$ مقدمــةعملياتاألداء �دار ي
ة فعالــة البـد أن ت�ــو ذات تنظـيم جيـد �عمــل عDـ� تنفيــذ  نعDـ� مختلـف صــنوفWا، ول�ـي ت�ـو �دا رن

اســة التنظــيم واعت¢ــ8 اد الفكــر �دار بد رال¢ــ8امج ا�¤طــط لWــا، وقــد قــام ر ي �ــة و روه بأنــھ عمليــة إدا
ئ ــسية والت�ــسيق  ر�امــة ¸,ــتم بتجميــع ��ــشطة و�عمــال املــراد القيــام ·,ــا ضــمن وظــائف وأقــسام 
ب9ن �ذه �قسام، Mل ذلك من أجل إيجاد مناخ و± ئة صا&%ة ودافعـة للعمـل، وقيـام �فـراد عDـ� 

: 2007عليمات، ( Mلفةمختلف مستو�ا¸,م بواجبا¸,م ح�H تحقق املنظمة أ�دافWا بأقل جWد وأقل
47.(  

: 2012الشـ9ن وقر�ــي، (يو�مكـن حـصر أ�ميــة التنظـيم Mأحــد عمليـات �داء �دار ;ــ$ النقـاط �تيــة
34:(  

^ـع �عمـال  - ات وام�انيـات الفـرد حيـث يـتم تو ز�ساعد التنظيم عDـ� تحقيـق 4سـتفادة مـن قـد ر
 .نب9ن �فراد ع�D أساس من التخصص ;$ عمل دو �خر
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- �Dساعد ع�ات ;ـ$ مختلـف  ر التحديد الدقيق للعالقات ب9ن �فراد {عضWم الـبعض و±ـ9ن �دا
 .أجزاء التنظيم

يحقق التنظيم أسلو±ا جيدا للرقابة ع�D �داء -
ً ً

. 

ات ب9ن أجزاء التنظيم -  .ر�عمل ع�D �سWيل نقل املعلومات و�وامر والقرا

لعمــل كفر�ـق واحــد عDـ� أســاس �ـساعد عDـ� تــضافر وتوحيـد ا&W7ــود بـ9ن �فــراد ;ـ$ املنظمـة وا -
 .نالتعاو والتألف

�ة - ^ع العمل ع�D �فراد ;$ جميع املستو�ات �دا ر�عمل ع�D إيجاد وسيلة لتو  .ز

�ـــة الواعيـــة ;ـــ$ غايـــة ��ميـــة لنجـــاح املؤســـسة ;ـــ$ تحقيـــق  رومـــن �نـــا نجـــدأن القيـــادات �دا
GH تر±ط ب9ن أعضائھ باإلضـافة أ�دافWا، وتتوقف فعالية التنظيم واستمرار بقائھ ع�D العالقات ال

نة ودقة املعلومـات ممـا يحقـق الـسيطرة للتنظـيم مـع املواقـف  وإ�� نظام املعلومات الذي يتم9¥ باملر
ـــاطر وال-,ديـــــدات  ـــن الفــــرص املتاحــــة وتجنــــب ا�¤ـ تــــھ عDــــ� �فــــادة مـ رالHــــG يتعامــــل معWــــا وتــــزداد قد

) ،G170: 2004السل�.( 

  :القيادة -3

ـــن التحـــــديات ;ــــ$ ظـــــل مــــا يطلـــــق عليــــھ اليـــــوم تواجــــھ مؤســــسات التعلـــــيم العــــ ا�$ مجموعـــــة مـ
جيــة والتطــو التكنولــو÷$ والتق�ــG ومــا يتطلبــھ مــن  �ــادة حــدة املنافــسة الداخليــة وا&¤ا ربالعوملــة، و ر ز
ة عDــــ� مواجWــــة �ــــذه التحــــديات ولــــد«,ا الكفــــاءة الHــــG تؤ�لWــــا لقيــــادة التغي9ــــ8،  �ــــة قــــاد رقيــــادات إدا ر

�ا وتقدمWا مستو أداء أي مؤسسة �عليمية، إذ �عد فالقيادة من أ�م املقومات الGH ي يتحدد بتطو ر
ســـلوك القائـــد ترجمـــة للـــصفات القياديـــة وقناعتـــھ بالعمـــل الـــذي يقـــوم بـــھ، و±املفـــا�يم والنظر�ـــات 

ة املؤسسة  �ة الGH يت¼نا�ا ;$ إدا رالقيادية �دا   ). 134: 2017أبو نص ب، (ر

يدام التـــأث89 غ9ـــ8 القWـــر لتوجيـــھ وت�ـــسيق والقيـــادة �ـــ$ العمليـــة الHـــG يـــتم مـــن خاللWـــا اســـتخ
  .)Ricky and Gregory, 2012, 325(�شاطات ا�7موعة لتحقيق ��داف

�ا مـن MوÉ,ـا  �ة ومفتاح نجاحWا، وترجع أ�مية م�ان-,ا ودو رو�عد القيادة جو�ر العملية �دا ر
ة أكëــ8 د �ــة، فتجعــل �دا رتقــوم بــدو أسا�ــ�G يــؤثر ;ــ$ Mــل جوانــب العمليــة �دا ر يناميكيــة وفاعليــة ر

يو�عمــل Mــأداة محركــة لتحقيــق أ�ــدافWا، و±ــالنظر إ�ــ$ �دب ال<8بــو نجــد أنــھ قــد اختلفــت و�عــددت 
ة عDـــ� توجيـــھ  راملفـــا�يم ا&¤اصـــة بالقيـــادة، ب نمـــا اتفقـــت ;ـــ$ مـــضموÉ,ا عDـــ� وجـــود فـــرد يمتلـــك القـــد

يـة جامـدة، وإنمـا �ـ$ جماعة ما، واملفWـوم املت�امـل للقيـادة يقـوم عDـ� أسـاس أن القيـادة ل ـست عمل
ًعملية ديناميكية حية يمكن من خاللWا أن يقوم القائد بأدوار مختلفـة وفقـا للمتطلبـات ومـا يتوقـع 

  ).104: 2004املغامG�Ï، (من القائد نفسھ 

ا مWما ترتكز عليھ مختلف ال�شاطات ;$ املؤسسات بـصفة  ومن �نا فإن القيادة �عت¢8 محو
ً
ر

ـــة و±خاصـــــة التعليميـــــة، و;ـــــ$ ا عة واملتالحقـــــة ;ـــــ$ جميـــــع عامــ لعـــــصر ا&%ـــــديث ومـــــع التغي9ـــــ8ات الـــــس̂ر
ا�7االت أصبحت القيادة ا&%كيمة الواعية أمرا ال غ�G عنھ ل<8شيد سلوك �فراد وحشد طاقـا¸,م 

ً

ـــق  �م وتـــــوج�,Wم الوجWــــة الـــــé%يحة نحــــو تحقيــ ا¸,م وت�ـــــسيق جWــــود�م وتنظـــــيم أمــــو رو�عبئــــة قــــد ر
  .��داف املرجوة
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  :@تصال -4

ق التنظــــيم حيــــث فيــــھ ا&%يــــاة �عت¢ـــ8 4تــــص �ــــة بمثابــــة الــــدم الــــذي يجــــر ;ــــ$ عــــر واالت �دا ي ر
ــــــصية  ـــــدافWم الì¤ــ ـــق أ�ـــ ـــ� تحقيـــــ ـــيم عDـــــ �ــــــــساعد أعــــــــضاء التنظـــــ وا&%يو�ــــــــة وال�ــــــــشاط، فاالتــــــــصال 
واملؤسـسية،وفWم وتحقيــق 4ســتجابة الفعالـة للمتغ9ــ8ات البيýيــة والتنظيميـة، وإجــراءات الت�ــسيق 

ــــق ــــھ املرغـــــوب، والتـــــصدي الفعــــــال بـــــ9ن ��ـــــشطة التنظيميـــــة، وتحقيـ  التكيفـــــات واملWــــــام عDـــــ� الوجـ
  ). 604-600: 2002عبد الرحمن ودمحم، (للمشكالت ومعوقات العمل 

,ــدف عمليــة 4تــصال إ�ــ� نقــل املعلومــات و�ف�ــار و�ســس والقواعــد مــن êــ¤ص ألخــر، وتوحيــد  ̧و
ت وأف�ـــار العـــامل9ن ممـــا اتجا�ـــات �فـــراد نحـــو تحقيـــق ��ـــداف املرغو±ـــة، وكـــذلك تطـــو�ر معلومـــا

ح املعنو�ة وتنمية التعاو البناء ب9ن العامل9ن  فع الر  $Dساعد ع�ن و   ).277: 2007حسان والG�7þ، (ر
�ـــة بــصفة عامــة  رومــن �نــا �عت¢ــ8 4تــصال عــامال مWمــا لنجــاح املؤســسات 4قتــصـادية و�دا

ظائفــWا وتحـس9ن عالق-,ـا جيـة، فنجـاح ووالتعليمية بصفة خاصة فــي أداء مWامــWا و ر الداخليـة وا&¤ا
أيـــة مؤســـسة وانــــضباط موظف�,ـــا �عت¢ــــ8 مـــن مؤشــــرات تطبيقWـــا &¤طــــة اتـــصالية نا�%ــــة تقـــوم عDــــ� 
ة املؤسسة، وعليـھ ال يمكـن  رأسس علمية واÄ%ة، يلعب ف�,ا 4تصال الدو ا&%اسم ;$ عملية إدا ر

نتـــصو أي تنظـــيم دو 4تـــصاالت املوجـــودة بداخلـــھ، فاالتـــصال الـــداخD$ �ـــو  الـــذي يـــضمن و^ـــس89 ر
ع و�قــسام امل�ونــة للمؤســسة و�ــو مــا �ــسمح  و�ــذه العالقــة املوجــودة بــ9ن مختلــف �طــراف والفــر
ة إ�ــــ� املــــوظف9ن، و±التــــا�$ يمكــــن القــــو بــــأن أي عمليــــة تطــــو�ر لــــألداء�دار  ات �دا يبوصــــو قــــرا ل رل ر

جة �و�� ع�D قبـو �فـراد العـامل9ن و�عـاوÉ,م ;ـ$ إتاحـة الف لتتوقف بالد رصـة إلنجاحـھ �مـر الـذي ر
�عتمد ع�D تصميم مناخ مناسب من �ساليب و�نماط 4تصالية التنظيمية ا�¤تلفة واملستعملة 

  ).85: 2013كمال، ( إحداث �ذا التطو�ر داخل املؤسسة، ومدى فعالي-,ا ;$

مما سبق فإن 4تصال �ساعد ;$ فWم طر�قة تنفيذ العمل داخل املؤسـسة، وتحقيـق نتـائج 
ة إيجابيــة  �ـادة التفاعـل 4جتمـاg$، وتنميـة العالقـات ��ـسانية، ممـا يـؤثر بـصو رمرضـية تـؤدي إ�ـ$  ز

  . ع�D نتائج العمل ك�ل

  : يمتطلبات تطو)ر 3داء �دار: ًخامسا

�ـة  ؤتتعدد متطلبات تطو�ر �داء �دار و;$ مقدمـة �ـذه املتطلبـات، وجـود قيـادات ذات ر ي
اســـة تقـــود املؤســـسة نحـــو أداء أفـــضل، فالقائـــد ا&7يـــد �ـــو الـــذي واÄـــ%ة، وأ�ـــداف محـــددة، وسي

يقــوم بتحقيــق ��ــداف مــن خـــالل تبــادل �ف�ــار ومــشارك-,ا مــع العـــامل9ن ;ــ$ املؤســسة �مــر الـــذي 
�7ìع جميع العامل9ن عD$ تحس9ن أدا�,م، و±التا�$ تحس9ن أداء املؤسسة ك�ل، وفيما يD$ مجموعة 

  ):368-376: 2016إسماعيل، (من املتطلبات 

�Í,م ع�D طر �داء الفعالة - قتوف89 �فراد املؤ�ل9ن للقيام بالعمل، وإعداد�م وتد  .ر

ف ا�%يطـــة  - ,يئـــة الظـــر وتـــوف89 املعلومـــات ال�املـــة عـــن خطـــة ��ـــداف ومـــستو�ات ا&7ـــودة، ̧و
بم�ان تنفيذ العمل بما يضمن التنفيذ السليم، متا{عة �داء ومالحظة ما يقوم بھ الفرد أثناء 

�ده باملعلومات املتجددة  .والعمل وتز

 .رصد نتائج التنفيذ وتé%يحWا بالقياس إ�� ��داف ا�%ددة -
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د يتطلÍ,ا  - رتوف89 مستلزمات �داء املادية والتقنية من مواد ومعلومات ومعدات وغ�89ا من موا
 ..�داء الفعال ;$ العمل

^ع املسئوليات والصالحيات وتحس9ن م�ان العمل و -  .تطو�ر ثقافة املؤسسةزإعادة تو

  : يمعوقات تطو)ر 3داء �دار: ًسادسا

 $D69: 2012أحمد، (يتتمثل معوقات تطو�ر �داء �دار فيما ي :(  

جـــة معينـــة  - ة وجـــود تخطـــيط مـــنظم عDـــ� مـــستو املؤســـسة حيـــث يحتـــاج التخطـــيط إ�ـــ� د رنــد ىر
ات   .رمنالالمركز�ة ;$ اتخاذ القرا

ا �غلــــب عDــــ� ال يوجـــد �ي�ــــل تنظي�ـــG يــــر±ط املـــستو - �ــــة ا�¤تلفــــة {عـــضWا بــــبعض، كمـــ ر�ات �دا
ةاملؤسسة استخدام الWياMـل التنظيميـة الرأسـية ول ـست �فقيـة أي أن القـرار يتخـذ مـن  رإدا

 .أع�D إ�� أسفل
ات العصر -  .ر�ساليب و�دوات الفنية والتكنولوجية املستخدمة ال تواكب تطو
 .د عل�,ا املؤسسةقلة وجود قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة �عتم -
ة عــــن تحقيـــق أ�ــــدافWا و�ــــذا يرجــــع  - رنظـــام 4تــــصال داخــــل املؤســــسة �ـــو أحــــد معوقــــات �دا

ـــة ونقــــص املعلومـــــات وعــــدم وضـــــوح أ�ــــداف العمـــــل لـــــدى  إلىــــنقص ا&¤¢ـــــ8ة والكفــــاءة الوظيفيــ
ة وس9ن نNيجة غياب دو �دا ساءواملر رالر ر ؤ  .ؤ

 .يخل العمل �داررقصو �4تمام با&7انب ��سا�ي ودافعية �فراد دا -
�ة والفنية واملالية للقيادات مح�ومة بمجموعة من اللوائح والقوان9ن -   .رالصالحيات �دا

  :�طار امليداOي للبحث: راQ-و الثالث

اسة امليدانية: أوال   :رأ!داف الد

�ـــر ;ــــ$  �ــــة بجامعـــة � اســـة امليدانيـــة إلىــــالتعرف عDـــ$ واقـــع أداء القيـــادات �دا ز�ـــدفت الد ر ر
^سعضمعاي89 ا&7ودة ضوء {   .رو4عتماد من وجWة نظر أعضاء �يئة التد

اسة امليدانية: ثانيا   :رأداة الد

اســة، وقــد تــم  اســة امليدانيــة 4ســNبانة {غــرض جمــع البيانــات مــن عينــة الد راســتخدمت الد ر
اســـات الـــسابقة،  رإعــداد �ـــذه �داة ;ـــ$ ضـــوء مــا أســـفر عنـــھ ا&7انـــب النظــر مـــن عرضـــوتحليل للد ي

اسة، ومن ثم قامالباحث بتحكـيم تلـك �داة، والتأكـد و�دبيا رت العلمية املتخصصة ;$ مجال الد
  :من صالحي-,ا بحساب معامالتالثبات و�4ساق الداخD$ لWا، ع�D النحو �rي

اسة .1  .رصدق أداة الد
ىتم التأكد من صدق 4سNبانة الظـا�ر وصـدق ا�%تـو مـن خـالل عرضـWا عDـ� مجموعـة مـن  ي

اسة؛ وذلك للقيام بتحكيمWـا {عـد 4طـالع عDـ� ا�%كم9ن من ر ذو 4ختصاص وا&¤¢8ة ;$ مجال الد ي
ا�,ـــم ومالحظـــا¸,م حـــو  اســـة، و�ـــساؤال¸,ا، وأ�ـــدافWا، وقـــد طلـــب مـــن ا�%كمـــ9ن إبـــداء آ لعنـــوان الد ر ر

ُ

اســـة، وصـــدقWا ;ـــ$ الكـــشف عـــن  ات ملوضـــوع الد ات 4ســـNبانة مـــن حيـــث مـــدى مالءمـــة العبـــا رعبـــا ر ر
اسةاملعلومات املرغ   .رو±ة للد
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اسة .2   ر@Eساق الداخbc ألداة الد

ات املقيـاس تمثـيال جيـدا للمـراد قياسـھ ً      يقـصد باال�ـساق الـداخD$ مـدى تمثيـل عبـا ً
 ,Creswell(ر

اســـة تـــم تطبيقWـــا ميـــدانيا عDـــ� عينـــة ),18 ,2012 ً، فبعـــد التأكـــد مـــن الـــصدق الظـــا�ر ألداة الد ر ي
^س،) 65(اسـتطالعية م�ونــة مــن  اســة مــن رعـضو �يئــة تــد ر وتـم التعــرف عDــ� مـدى ا�ــساق أداة الد

جــة ا�%ـو الــذي ت�ت�ـG لWوكــذلك حــساب  ة ود جــة Mــل عبـا تبــاط بـ9ن د رخـالل حــساب معـامالت 4 ر ر ر ر
تبـاط ب89سـو  جة ال�لية للمقياس باستخدام معامـل ا جة Mل محو والد تباط ب9ن د نمعامالت 4 ر ر ر رر

)Pearson Correlation(،اتـأداة �® أن جميـع عبا الذيت�تميلـھ بمعامــل رواتـ اســة تـرتبط با�%و ر الد ر
تباط دال إحصائيا عند مـستو داللـة  ىا ً مـستو أداء )0.01(ر ى، كمـا أن جميـع �{عـاد الفرعيـة �%و ر

تبـاط  جـة ال�ليـة للمحـو بمعامـل ا �ة ;$ ضوء معاي89 ا&7ـودة و4عتمـاد تـرتبط بالد رالقيادات �دا ر رر
ىدال إحصائيا عند مستو داللة  اسة،)0.01(ً   .ر و�و ما يؤكد �4ساق الداخD$ ألداة الد

اسة .3   رثبات أداة الد

، وقـد جـاءت قيمـة Cronbach's alphaو بطر�قـة ألفـا كـر نبـاخReliabilityتم حساب الثبـات 
اســة  نبــاخ لثبــات أداة الد رمعامــل ألفــا كر ، و^ــش89 تحليــل الثبــات إ�ــ� الثبــات ا&7يــد لــألداة، )0.98(و

اسة امليدانية وسالمة البناء عل�,او±التا�$ الثقة ;$ نتائج    .رالد

اسة امليدانية .4  رمجتمع وعينة الد
�ـة ;ــ$ ضـوء معــاي89 ا&7ــودة  اســة امليدانيـة إلىــالتعرف عDـ$ واقــع أداء القيــادات �دا ر�ـدفت الد ر
^س ·,ـا،  �ر من وجWـة نظـر أعـضاء �يئـة التـد رو4عتماد ومعوقات تطو�ره ببعض Mليات جامعة � ز

اســـة عDــ� وقــد تـــم تطبيــق أدا �ــا بحيـــث ) 12(رة الد �ـــر، والHــG تـــم اختيا رMليـــة مــن Mليـــات جامعــة � ز
) وجـــھ قبDـــ$-يوجـــھ بحـــر-القـــا�رة(واملوقـــع ا&7غرا;ـــ$ ) عمليـــة-نظر�ـــة(تراgـــ$ التنـــوع ;ـــ$ التخصـــصات 

اسـة )غ89 معتمـدة-معتمدة(واملوقف من 4عتماد ) بنات-بن9ن(والفرع  ر، ولتحديـد 7æـم مجتمـع الد
ة املتمثـل ;ـ$ أعـضاء ةعن �دا ^ـس¼تلك ال�ليـات، تـم مراجعــة ال�ـشرة �حـصائية الــصاد ر �يئــة التد ر ر

Gا�ـ� �ـر للعـام الد رالعامة للمعلومات و�حصاء بجامعة � م، وتبـ9ن أن إجمـا�$ 7æـم 2020/2021ز
اسةيبلغ  س) 1574(رمجتمع الد ^س ما ب9ن أستاذ وأستاذ مساعد ومد رعضو �يئة تد   .ر

اســـة باســـتخدام أســـلوب العينـــة العــــشوائية وقـــد تـــم تحديـــد 7æـــم العينـــة امل رمثلــــة �7تمـــع الد
ق والHـG �عت¢ـ8 مـن أفـضل طـر املعاينـة، حيـث تقـوم عDـ� اختيـار Simple random sampleال¼سيطة 

اسـة  :Dattalo, 2008(رأفراد العينـة بطر�قـة عـشوائية تـضمن الت�ـافؤ بـ9ن جميـع أفـراد مجتمـع الد
ـــــــــ)4 ـــــــــة العــــ ـــى للعينــــ ــــــــ ـــــــــد �د�ــ ـــــــــــساب ا&%ــــ ــــــــــم حــ ــــــــــتخدام ، وتــ ــــة باســـ اســـــــــ ـــــــع الد ـــ ـــــــــة �7تمـــ رشوائية املمثلــــ

اسة يبلغ  جانوتب9ن أن ا&%د �د�ى للعينة العشوائيةاملمثلة �7تمع الد رمعادلةك89ج سيمو ) 309(ر
^س،ب�ـــسبة  لمــن إجمـــا�$ 7æـــم ا�7تمـــع، و�وÄــ® ا&7ـــدو التـــا�$ مجتمـــع %) 19.63(رعــضو �يئـــة تد

اسة   :روعينة الد
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قم رجدو    )1(ل

اسة   رمجتمع وعينة الد

اسةم  �سبة العينة ا�$ ا�7تمع ا&%د �د�ى للعينة العشوائية رجتمع الد

1574 309 )19.63(% 

اسة املس-,دف ;$ شWر نـوفم¢8 ود�ـسم¢8 مـن  ^ع ��� 4سNبانة ع�D عينة الد روقد قام الباحث بتو ز
دا مكـتمال) 407(لم، مع مراعاة متغ89ات وخصائص ا�7تمع �صD$، وتم ا&%ـصو عDـ� 2021عام 

ً ً
 ر

  %).25.86(ب�سبة معاينة بلغت 

  :أساليب املعا.9ة �حصائية .5

استخدم البحث ا&%ا�$ {عض �سـاليب �حـصائية الوصـفية و4سـتداللية، واملوÄـ%ة عDـ� النحـو 
  :�rي

ات والlـسب املئو)ــة للموافقـة � ات ليكـرت وأك¢�8ــا، : رالتكـرا رحيـث يــتم الكـشف عـن أقــل تكـرا
عDـ� )  ضـعيفة-متوسـطة-كب9ـ8ة(�ـل تكـرار بقـسمة تكـرار Mـل مـن و�ـتم حـساب ال�ـسبة املئو�ـة ل

ات ا&¤ام �ا أك8ë �عب89ا من التكرا رالعدد الكD$ للعينة وتحو�ل النتائج إ�� �سبة مئو�ة باعتبا  .ًر
ر للتعرف ع�D متوسط استجابات أفراد العينة عM �Dل فقرة أو محو من :املتوسط ا.-ساmي �

 .رمحاو 4سNبانة
 ل لتحديد مدى �شNت استجابات أفراد العينة حو متوسطWا ا&%ساwي:ير@نحراف املعيا �
اسـةتـم  �  SPSS) (Statistical Package for( باسـتخدام ال¢8نـامج �حـصا�ي رتحليـل نتـائج الد

Social Sciences.( 

  :عرض وتحليل نتائج البحث .6

لالبعد 3و ُ :bsاتي:tالتخطيط @س.  

ـــدو  ات وال�ــــسب) 2(ل   يوÄــــ® ا&7ــ �ـــــة رالتكـــــرا ر املئو�ـــــة واملتوســـــطات ا&%ــــسابية و4نحرافـــــات املعيا
اتبعدالتخطيط 4س<8اتي�$ اسة ع�D عبا ات بحسب استجابات عينة الد ُوترت ب العبا ر ر   .ر

  )2(لجدو 

bsاتي:tاتبعدالتخطيط @س اسة عuc عبا ُ نتائج استجابات عينة الد ر   ر

 @ستجابة

ة م  رالعبا
 ضعيفةمتوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

  جةرد

  التوافر
الt:تwب

 55 206 146 ك

1 
)ة بوضع  رتقوم القيادات �دا

خطة اسt:اتيجية لللية 
%13.51 %50.61%35.87 % .معتمدة ومكتملة العناصر

 5 متوسطة 0.67 2.22
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 @ستجابة

ة م  رالعبا
 ضعيفةمتوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

  جةرد

  التوافر
الt:تwب

 66 182 159 ك
2 

)ة  )ة ر ؤتمتلك القيادات �دا ر
مستقبلية مناسبة، معتمدة 

%16.22 %44.72%39.07 % .ومعلنة

 4 متوسطة 0.71 2.23

 58 186 163 ك
3 

سالة  )ة  رت�ب�= القيادات �دا ر
!ا  روا�-ة، Eعكس دو

%14.25 %45.70%40.05 % .التعلي<= والبح�=
 3 متوسطة 0.69 2.26

 128 195 84 ك
4 

)ة  رEشرك القيادات �دا
)ة  ؤ3طراف املعنية �b وضع الر

%31.45 %47.91%20.64 % .والرسالة
 8 متوسطة 0.71 1.89

 39 183 185 ك
5 

سالة اللية �b تحقيق  رEسTم 
 %9.58 %44.96%45.45 % .رسالة ا.9امعة

 1 كب;:ة 0.65 2.36

 54 156 197 ك
6 

ت�سق ا.�طة @سt:اتيجية 
%13.27 %38.33%48.40 % .لللية مع اسt:اتيجية ا.9امعة

 2 كب;:ة 0.70 2.35

 134 214 59 ك

7 
�شمل التحليل البي�= لللية 
جميع جوانب بwئ��ا الداخلية 

جية %32.92 %52.58%14.50 % .روا.�ا
 10 متوسطة 0.66 1.82

 156 236 15 ك
8 

ك �b التحليل البي�= لللية  ر�شا
%38.33 %57.99 %3.69 % .?افة 3طراف املعنية

 13 ضعيفة 0.55 1.65

 187 192 28 ك

9 

 b� تتعدد الوسائل املستخدمة
إجراء التحليل البي�= بما 

يضمن مالءمة الوسيلة ملوضوع 
%45.95 %47.17 %6.88 % .التحليل والفئة املس��دفة

 15 ضعيفة 0.61 1.61

 109 263 35 ك
10 

)ة أ!داف  رتحدد القيادات �دا
اسt:اتيجية وا�-ة ومعلنة ملا 

ھ �b ضوء تر)د تحقيق
ف املتاحة %26.78 %64.62 %8.60 % .و@مانيات والظر

 9 متوسطة 0.57 1.82

 97 182 128 ك
11 

تب�= 3!داف @سt:اتيجية 
%23.83 %44.72%31.45 % .لللية عbc التحليل البي�=

 6 متوسطة 0.74 2.08

 93 267 47 ك
12 

 b� اتيجية:tم 3!داف @سTسE
%22.85 %65.60%11.55 % .رسالة الليةتحقيق 

 7 متوسطة 0.58 1.89
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 @ستجابة

ة م  رالعبا
 ضعيفةمتوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

  جةرد

  التوافر
الt:تwب

 180 209 18 ك
13 

تقبل 3!داف @سt:اتيجية 
القياس والتحقق �b املدى 

%44.23 %51.35 %4.42 % .الزم�= ل/�طة
 16 ضعيفة 0.57 1.60

 164 235 8 ك

14 

)ة خطط  رتضع القيادات �دا
ال�= تنفيذية تتضمن O3شطة 

 b� اتيجية:tتحقق 3!داف @س
ضوء إمانات ا.-اضر 

 .وتوقعات املستقبل
% 1.97% 57.74% 40.29%

 14 ضعيفة 0.53 1.62

 140 235 32 ك

15 

)ة خطط  رت�ب�= القيادات �دا
تنفيذية محدد ��ا مسئولية 
لالتنفيذ، وا.9دو الزم�=، 
والتلفة املالية، ومؤشرات 

 .3داء

% 7.86% 57.74% 34.40%
 11 متوسطة 0.59 1.73

 150 223 34 ك
16 

)ة تقدم  رتتا+ع القيادات �دا
ا.�طط التنفيذية وفقا 

)ر  رل/9دو الزم�= من خالل تقا ل
)ة %36.86 %54.79 %8.35 % .ردو

 12 متوسطة 0.61 1.71

bsاتي:tعد التخطيط @س+ bــ متوسطة 0.33 1.93 ُإجما� ــ  ـ

ـــا�$ {عــــد التخطــــيط 4ســــ<8اتي�$ تقــــع ;ـــــ$  جــــة تــــوافر إجمـ �® مــــن ا&7ــــدو الــــسابق أن د ُيتــــ ر ل
ــــستو  ــــة بمتوســـــــط حـــــــساwي " متوســـــــطة"ىمـــ اســـ ــــن وجWـــــــة نظـــــــر عينـــــــة الد ـــد تراوحـــــــت )1.93(رمـــ ،وقــــ

ات من  جة التوافر ع�D مستو العبا راملتوسطات ا&%سابية لد ات )2.36(إ�� ) 1.60(ىر ر، أي أن العبا
ليــا بحــسب املتوســط تراوحــت د ات تنا زجــة توافر�ــا مــن مــستو ضــعيفة إ�ــ� كب9ــ8ة، و±<8ت ــب العبــا ر ىر

جة التوافر يالحظ أÉ,ا جاءت بال<8ت ب التا�$   :را&%ساwي لد

قم  - ة  رجاءت العبا سـالة ا.9امعـة"والGH تـنص عDـ�) 5(ر سـالة الليـة �ـb تحقيـق  رEـسTم  ;ـ$ املرتبـة " ر
جـــة تحقـــق كب9ـــ8ة، وقـــد يرجـــع )0.65(يمعيـــار ، وانحـــراف )2.36(�و�ـــ$، بمتوســـط حـــساwي  ر، و±د

ــــــة  ــــــــ ــــــالة ال�ليــــــــ ـــــــــ ـــ ســــ ـــــــياغة  ـــــــــ ــــــــــد صــــــ ــــــ ــ ــــــت عنــــ ــــــــ اعــــــــ ـــد  ـــــــــ ـــ ـــــ ـــــــة قــ ـــــــــ �ــــــ ـــــــادات �دا ـــ ـــــ ــــــــــ$ أن القيـــــــ ـــــــــ ــــك ا�ـــ ـــ ــــــــ رذلـــــــ ر ر
�ــــــر �4ــــــساقمعاملبادئوالقيماإلسالمية، ـــــالة العامــــــة لأل ســــــالة ا&7امعــــــة والرسـ ز;$ إطــــــار تحقيــــــق  ر

ـــــــــ$  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــG تراgــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــشر�ف، الHــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــطيةو4عتدال،من الــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ تقديمرسالة�سالمالقائمةعلىالوســــ
ـــــضايااملعاصرةومخاطبة خالل ــــــــ ــــــسلم ا�7تمعيوالتعاملمعالقــــــــ ـــــــــ �شرال<8اثالعر±يو�سالميوثقافةالـــــ

ـــــــــــالمية  ــــــــ ــــــــضةالفكراملتطرفمن خال&¤ر�ج�,امللمي�بأصواللدعوة�ســـــ ـــــــــ العاملبلغا¸,ا�¤تلفة،ومنا�ـــــــ
�نعلىالتواصلمحلياوإقليمياوعامليا   .رالقاد
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قم  - ة  ر;$ ح9ن جاءت العبا :اتيجية لللية مع اسt:اتيجية ت�سق ا.�طة @سt"والGH تنص ع�D) 6(ر
ـــة، بمتوســــط حــــساwي "ا.9امعــــة جــــة )0.70(ي، وانحــــراف معيــــار )2.35(، ;ــــ$ املرتبــــة الثانيـ ر، و±د

اسة ا�$ أن ا&¤طة 4س<8اتيجية لل�لية تNسق  اك عينة الد رتحقق كب89ة، �مر الذي �ش89 ا�$ إد ر
ـــــاك ــــــش89 ا�ـــــــ$ أن �نــ ــــــة 4ســـــــ<8اتيجية ل�7امعـــــــة، ممـــــــا �ـ ـــع ا&¤طـ ــــــاط مــــ تبـ ـــــق را ـــ9ن وتوافــ ــــــةا بــــ  &¤طــ

ل�7امعة، وقد يرجع ذلك ا�$ أن نجاح ال�لية يتوقف  4س<8اتيجية وا&¤طة لل�لية 4س<8اتيجية
عD$ خط-,ا 4س<8اتيجية الGH تتـا{ع املـستجدات الHـG مـن شـأÉ,ا التـأث89 ;ـ$ مـردود عملWـا، وتر±طWـا 

  . {ش�ل مباشر بالكيان �ك¢8 الذي ت�ت�G اليھ
قم  - ة  رب نما جاءت العبا تتعدد الوسائل املستخدمة �b إجراء التحليل البي�= "والGH تنص ع�D) 9(ر

، ;ـــ$ املرتبـــة قبـــل �خ9ــــ8ة، "بمـــا يـــضمن مالءمـــة الوســــيلة ملوضـــوع التحليـــل والفئـــة املــــس��دفة
جـة تحقـق ضـعيفة، �مـر الـذي �ــش89 )0.61(ي، وانحـراف معيـار )1.61(بمتوسـط حـساwي  ر، و±د

حليـل البي�ــG غ9ــ8 مالئمـة ملوضــوع التحليـل وللفئــة املــس-,دفة، ا�ـ$ أن الوســائل املـستخدمة ;ــ$ الت
�ـــة اعتمــدت عDـــ$ وســـيلة واحــدة ;ـــ$ أغلـــب �حيـــان  رو�مكــن أن يرجـــع ذلـــك ا�ــ$ أن القيـــادات �دا
إلجراء التحليل البي�G و�$ 4ست¼يان الذي يتم من خاللھ التعرف عD$ نقاط القوة والضعف ;$ 

جية و±ناء عليھ يتم إعداد مصفوفة تحليل الب ئة الداخلية والفرص وال-,ديدا رت ;$ الب ئة ا&¤ا
ش  جيـــة، عDــــ$ الـــرغم مــــن �عـــدد �دوات مثــــل املقـــابالت، واملالحظــــة، و رالب ئـــة الداخليــــة وا&¤ا ور
�ــة، مــع العلــم أن  رالعمــل، وا&%لقــات النقاشــية، وجلــسات العــصف الــذ��G، و4جتماعــات الدو

ـــية ;ـــــ$ ـــل البي�ـــــG �ـــــو الرك9ـــــ¥ة �ساســ نقـــــاط القـــــوة ونقـــــاط الـــــضعف املوجـــــودة ;ـــــ$   معرفـــــةالتحليـ
جيـــة والقـــو املـــؤثرة عDـــ� املؤســـسة، و�قـــوم  ىاملؤســسة، كمـــا يNـــيح معرفـــة الفـــرص و�خطـــار ا&¤ا ر
ة تخدم أ�داف  عمل ع�D تصميمWا بصو ف ليضع ت�بؤات مستقبلية ̂و اسة جميع تلك املعا ربد ر ر

  .املؤسسة
قــــــم  - ة  ــــا جــــــاءت العبــــــا رب نمــ ـــ�) 13(ر بــــــل 3!ــــــداف @ســــــt:اتيجية القيـــــــاس تق"والHــــــG تــــــنص عDـــ

، وانحـــراف )1.60(، ;ــ$ املرتبــة �خ9ـــ8ة، بمتوســط حــساwي "والتحقــق �ــb املــدى الزم�ـــ= ل/�طــة
اســـة ا�ـــ$ أن )0.57(يمعيـــار  اك عينـــة الد جـــة تحقـــق ضـــعيفة، �مـــر الـــذي �ـــش89 ا�ـــ$ إد ر، و±د ر ر

كــن أن يرجــع ذلــك ا�ــ$ ��ــداف 4ســ<8اتيجية غ9ــ8 قابلــة للتحقــق ;ــ$ املــدي الزم�ــ� ل�¤طــة، و�م
�ة ;$ تقدير املدي الزم�G الذي يمكن من خاللھ تحقيق ��داف،  ة القيادات �دا رضعف قد ر

منيةمحددةإذ أن    .زالWدف 4س<8اتي�$ �ع¢8عنالنNيجةاملطلو±تحقيقWاوالوصوإلل�,اخاللف<8ة
  

  .القيادة وا.-وكمة: ُالبعد الثاOي

ات وال�ــــسب امل ريوÄــــ® ا&7ــــدو التــــا�$ التكــــرا �ــــة ل ـــة واملتوســــطات ا&%ــــسابية و4نحرافــــات املعيا رئو�ـ
اتبعدالقيادة وا&%وكمة اسة ع�D عبا ات بحسب استجابات عينة الد ُوترت ب العبا ر ر   .ر
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  )3(لجدو 

اتبعد القيادة وا.-وكمة اسة عuc عبا ُ نتائج استجابات عينة الد ر   ر

 @ستجابة

ة م  رالعبا
 ضعيفة متوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 فرالتوا

 الt:تwب

 170 219 18 ك

1 

يتم اختيار القيادات 
)ة وفقا ملعاي;:  ر�دا

موضوعية ومعلنة وآليات 
ذات شفافية تحقق تافؤ 

 .لالفرص وتداو السلطة

% 4.42% 53.81% 41.77% 
 17 ضعيفة 0.57 1.63

 109 244 54 ك
2 

ات  ريتم تنمية قد
)ة ا.-الية  رالقيادات �دا

Qتملةوا-. 
% 13.27% 59.95% 26.78% 

 11 متوسطة 0.62 1.86

 56 297 54 ك
3 

 ucلية عة ال رEعمل إدا
تكو)ن كوادر جديدة من 

)ة  %13.76 %72.97 %13.27 % .رالقيادات �دا
 10 متوسطة 0.52 2.00

 60 270 77 ك

4 
يتم تقييم أداء القيادات 
)ة �b ضوء معاي;:  ر�دا

 %14.74 %66.34 %18.92 % .موضوعية
 9 متوسطة 0.58 2.04

 164 189 54 ك
5 

ك 3طراف املعنية  رEشا
باللية �b تقييم القيادات 

)ة  %40.29 %46.44 %13.27 % .ر�دا
 13 متوسطة 0.68 1.73

 177 180 50 ك

6 
Eستخدم نتائج تقييم 

)ة لتحس;ن  رالقيادات �دا
 %43.49 %44.23 %12.29 % .أدا��ا �b املستقبل

 14 متوسطة 0.68 1.69

 194 166 47 ك
7 

)ة  رEعتمد القيادات �دا
عuc آليات فاعلة للتعامل 

مات  %47.67 %40.79 %11.55 % .زمع املشكالت و3
 16 ضعيفة 0.68 1.64

 55 244 108 ك
8 

)ة  رت�ب�= القيادات �دا
قيم جو!ر)ة معلنة 

 %13.51 %59.95 %26.54 % .ومتاحة للمعني;ن

 7 متوسطة 0.62 2.13

 13 291 103 ك
9 

)ة  رتمتلك القيادات �دا
آليات فاعلة لضمان 

سات  رالشفافية واملما
 %3.19 %71.50 %25.31 % .العادلة وعدم التمي; 

 6 متوسطة 0.49 2.22

)ة  10 رEعمل القيادات �دا
ت عbc تطبيق 3خالقيا

 3 كب;:ة 0.54 2.51 9 183 215 ك
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 @ستجابة

ة م  رالعبا
 ضعيفة متوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 فرالتوا

 الt:تwب

% 52.83% 44.96% 2.21% 

 5 189 213 ك

11 

)ة  رEساعد القيادات �دا
�b وضع !يل تنظي<= 
معتمد ومعلن ومالئم 
 ..¡9م اللية وOشاطTا

% 52.33% 46.44% 1.23% 
 2 كب;:ة 0.52 2.51

 28 325 54 ك

12 

تنظي<= يتضمن الTيل ال
مة  ات 3ساسية الال ز�دا ر

سالة اللية  رلتحقيق 
 .وأ!دافTا

% 13.27% 79.85% 6.88% 
 8 متوسطة 0.44 2.06

 4 158 245 ك
13 

يحدد التوصيف الوظيفي 
املسئوليات 

و@ختصاصات وفقا 
 .للTيل التنظي<=

% 60.20% 38.82% 0.98% 
 1 كب;:ة 0.51 2.59

 135 244 28 ك

14 

�ستخدم التوصيف 
الوظيفي �b حاالت 

التعي;ن والنقل و@نتداب 
 .للوظائفا�Qتلفة

% 6.88% 59.95% 33.17% 
 12 متوسطة 0.58 1.74

 1 244 162 ك
15 

يحقق التوصيف الوظيفي 
التافؤ ب;ن السلطات 

 %0.25 %59.95 %39.80 % .واملسئوليات
 4 كب;:ة 0.49 2.40

 19 265 123 ك

16 

)ة  رEساعد القيادات �دا
ن�b أن تكو املعلومات 

املعلنة عن اللية شاملة 
 .وEغطي سائر أOشط��ا

% 30.22% 65.11% 4.67% 
 5 متوسطة 0.53 2.26

 187 172 48 ك

17 

)ة  رتحرص القيادات �دا
عuc تحديث املعلومات 

 b¥لية وترااملعلنة عن ال
 .مصداقي��ا

% 11.79% 42.26% 45.95% 
 15 ضعيفة 0.68 1.66

ــ متوسطة 0.12 2.04 ُإجما�b +عد القيادة وا.-وكمة ــ  ـ

�® مــــن ا&7ـــــدو  ـــا�$ {عــــد القيـــــادة وا&%وكمــــة تقـــــع ;ــــ$ مـــــستو ) 8(ليتــــ جــــة تـــــوافر إجمـ ىأن د ُ ر
اســــة بمتوســـــط حــــساwي " متوســــطة" ،وقـــــد تراوحــــت املتوســـــطات )2.04(رمــــن وجWـــــة نظــــر عينـــــة الد

ات مــن ا&%ــسا جــة التــوافر عDــ� مــستو العبــا ربية لد ات تراوحــت )2.59(إ�ــ� ) 1.63(ىر ر، أي أن العبــا
ليــا بحـسب املتوســط ا&%ــساwي  ات تنا جـة توافر�ــا مـن مــستو ضــعيفة إ�ـ� كب9ــ8ة، و±<8ت ـب العبــا زد ر ىر

جة التوافر يالحظ أÉ,ا جاءت بال<8ت ب التا�$   :رلد
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ــــــم  - قـــ ة  ـــــــا ـــــــاءت العبــ رجــ ـــــــ�) 13(ر ـــــــG تـــــــــنص عDــ ــــدد ال"والHــ ــــوظيفي املـــــــــسئوليات يحـــــ ــــــيف الـــــ توصـــ
، وانحراف )2.59( ;$ املرتبة �و�$، بمتوسط حساwي "و@ختصاصات وفقا للTيل التنظي<=

�ـة تمتلــك )0.51(يمعيـار  جـة تحقـق كب9ـ8ة، و�مكـن أن يرجـع ذلـك ا�ـ$ أن القيـادات �دا ر، و±د ر
صعنالوظيفة، توصـيفات وظيفيـة محــدد ·,ااملـسمىالوظيفي، الواجباتاألساسـيةللوظيفة، م�¤ــ

 .توىأداءالوظيفة، العالقةالوظيفيةمسئولياتوسلطةالوظيفة، الرئ ساملباشر، مس
قـــم  - ة  رب نمـــا جـــاءت العبـــا )ـــة �ـــb وضـــع !يــــل "والHـــG تـــنص عDـــ�) 11(ر رEـــساعد القيـــادات �دا

 ;ـ$ املرتبـة الثانيـة، بمتوسـط حـساwي "تنظي<= معتمد ومعلن ومالئـم .¡9ـم الليـة وOـشاطTا
جـــة تحقـــق كب9ـــ8ة، و�مكـــن أن يرجـــع ذلـــك ا�ـــ$ امـــتالك )0.52(ي، وانحـــراف معيـــار )2.51( ر، و±د

�ـساعد ال�ليــة ;ــ$ تحقيـق أ�ــدافWا، و�رتــب  Gــ� وضــع �ي�ـل تنظي�ــDة ع �ــة القـد رالقيـادات �دا ر
مة   .زالعالقات و�حدد�ا، و�منح املسئول9ن الصالحيات الال

قـم  - ة  ر;ـ$ حـ9ن جـاءت العبـا )ـة"والHـG تـنص عDـ� ) 7(ر  عcـu آليـات فاعلــة رEعتمـد القيـادات �دا
مات ، وانحراف )1.64(، ;$ املرتبة قبل �خ89ة، بمتوسط حساwي "زللتعامل مع املشكالت و3

اســــة مــــن )0.68(يمعيــــار  اك عينــــة الد جــــة موافقــــة ضــــعيفة، �مــــر الــــذي �ــــش89 ا�ــــ$ إد ر، و±د ر ر
�ـــة ;ـــ$ التعامـــل ^س لـــضعف �ليـــات الHـــG �عتمـــد عل�,ـــا القيـــادات �دا رأعـــضاء �يئـــة التـــد  مـــع ر

�ــــة عDــــ$ ا&%لــــو التقليديــــة  ـــ$ اعتمــــاد القيــــادات �دا مــــات، وقــــد يرجــــع ذلــــك ا�ـ لاملــــشكالت و� ر ز
مـــات تجنـــا للمخــاطرة و±ـــذل مز�ــد مـــن الوقـــت وا&W7ــد، ومـــن أقـــرب  ًللتعامــل مـــع املــشكالت و�

ز
�ب  ونا، الGH ظWر من خاللWـا عـدم تـد مة ف89وس Mو �ة أ مات الGH واجWت القيادات �دا ر� ز ر رز

^س التقليـدي ا�ــ$ الــنمط أعـضاء ^س والWيئــة املعاونـة عDــ$ 4نتقـال مــن نمـط التــد ر �يئــة التـد ر
4لك<8و�ي، قلة توافر 4ن<8نت مما س¼ب العديد من املشاMل أثناء تقديم ا�%اضرات واجراء 

ات 4لك<8ونية   .  ر4ختبا
ـــم  - قــ ة  ر;ـــــ$ حـــــ9ن جـــــاءت العبـــــا ــــنص عDـــــ� ) 1(ر ـــار القيـــــادات �"والHـــــG تـ )ـــــة وفقـــــا ملعـــــاي;: يـــــتم اختيــ ردا

، ;ـــ$ املرتبـــة "لموضــوعية ومعلنـــة وآليـــات ذات شــفافية تحقـــق تـــافؤ الفـــرص وتــداو الـــسلطة
جـــة موافقـــة ضـــعيفة، �مـــر )0.57(ي، وانحـــراف معيـــار )1.63(�خ9ـــ8ة، بمتوســـط حـــساwي  ر، و±د

^س لضعف اختيار القيادات �د اسة من أعضاء �يئة التد اك عينة الد رالذي �ش89 ا�$ إد ر �ة ر را
لوفقـا ملعــاي89 موضـوعية، �مــر الـذي ال يحقــق ت�ـافؤ الفــرص وتـداو الــسلطة {ـش�ل جيــد، وقــد 

ا ;ـ$ ال<8قيـة وشــغل املواقـع القياديـة �ـسNند ا�ـ$ معــاي89 يرجـع ذلـك ا�ـ$  �ـسNند ال�,ـ GــHُأن املعـاي89 ال

ة  .رالثقة والوالء أك8ë من معاي89 الكفاءة وا&7دا
  

ة ا.9ودة وا: ُالبعد الثالث   لتطو)ررإدا

ات وال�ــــــسب املئو�ــــــة واملتوســــــطات ا&%ــــــسابية و4نحرافــــــات  ـــدو التــــــا�$ التكــــــرا ريوÄــــــ® ا&7ـــ ل
ة ا&7ودة والتطو�ر اتبعد إدا اسة ع�D عبا ات بحسب استجابات عينة الد �ة وترت ب العبا راملعيا ر ر ر   .ُر
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  )9(لجدو 

ة ا.9ودة والتطو)ر  اتبعدإدا اسة عuc عبا ر نتائج استجابات عينة الد ر   ُر

 @ستجابة
 ةرالعبا م

 ضعيفة متوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

جة   رد

  التوافر
الt:تwب

 72 151 184 ك
1 

ـــــمان ا.9ـــــــــودة  ـــــوفر لوحـــــــــدة ضــــ يتــــ
مة %17.69 %37.10%45.21 % . زباللية الكوادر الLشر)ة الال

 1 متوسطة 0.74 2.28

 187 184 36 ك
2 

)ـــة لوحـــدات  رتـــوفر القيـــادات �دا
9ــودة التجT;ــ ات املاديــة ضــمان ا.

%45.95 %45.21 %8.85 % .املالئمة
 13 ضعيفة 0.64 1.63

 190 166 51 ك
3 

ك �ــــb وحــــدة ضــــمان ا.9ــــودة  ر�ـــشا
ـــــات  ــــــف الفئــــ ـــــــن مختلـــ ــــــو عــ نممثلـــ

%46.68 %40.79%12.53 % . باللية
 10 ضعيفة 0.69 1.66

 108 187 112 ك

4 

ــاين  ــــة تبـــــ )ـــ ــــادات �دا رترا¥ـــــــb القيـــ
ات لتغطيــة املTــام ا.�¦ــ: رات واملTــا

املتعــــددة بوحــــدة ضــــمان ا.9ــــودة 
 .باللية

% 27.52%45.95% 26.54%
 6 متوسطة 0.74 2.01

 183 187 37 ك

5 

)ــة العــامل;ن  رتحفــز القيــادات �دا
ـــالب للمــــشاركة �ــــO3 bـــــشطة  والطـ
ا�Qتلفــــة لوحــــدة ضــــمان ا.9ـــــودة 

 .باللية
% 9.09% 45.95% 44.96%

 12 ضعيفة 0.64 1.64

 1 298 108 ك
6 

تتـضمن الالئحـة الداخليـة لوحــدة 
ًضــمان ا.9ــودة !ــيكال تنظيميــا لــھ  ً

 . تبعية وعالقات وا�-ة
% 26.54%73.22% 0.25% 

 2 متوسطة 0.45 2.26

 72 184 151 ك

7 
يو�ــــ§ الTيــــل التنظي<ــــ= لوحــــدة 
ضـــــــمان ا.9ـــــــودة عالقـــــــة الوحـــــــدة 

%17.69 %45.21%37.10 % .بمركز ضمان ا.9ودة با.9امعة
 4 متوسطة 0.72 2.19

 108 263 36 ك

8 

 bـــــــcـــــة ع )ـ ــــساعد القيـــــــادات �دا رEــ
ــــنو)ة  )ر ســــــــ ــا ــــــــط وتقـــــــــ ـــــــل خطــــ رعمــــ
ــــن  ـــودة عـــــــــ ــــــمان ا.9ـــــــــ ــــــدة ضـــــــ لوحــــــ

 .OشاطTا باللية
% 8.85% 64.62% 26.54%

 8 متوسطة 0.57 1.82

 36 334 37 ك
9 

)ة عuc توف;:  رEعمل القيادات �دا
ـــــــدة قواعــــــــد  بيانــــــــات ألOــــــــشطة وحـ

 %8.85 %82.06 %9.09 % .ضمان ا.9ودة باللية
 7 متوسطة 0.42 2.00

يـــتم تقـــو)م أOـــشطة الليـــة بـــصفة  10
)ـــــة باســـــتخدام مؤشـــــرات أداء  ردو

 3 متوسطة 0.58 2.19 36 256 115 ك
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 @ستجابة
 ةرالعبا م

 ضعيفة متوسطة كب;:ة

املتوسط 
 ا.-ساmي

@نحراف 
 ياملعيار

جة   رد

  التوافر
الt:تwب

% 28.26%62.90% 8.85% 

 145 226 36 ك
11 

)ة أدوات رEستخدم القيادات �دا
ــــــــة  ــــــــ ــــات داخليـ ــــــــ ـــــــــة ومراجعـــــ مالئمــــــــ

جية لتقو)م أOشطة اللية %35.63 %55.53 %8.85 % .روخا

 9 متوسطة 0.61 1.73

 37 259 111 ك

12 
ـــائج  )ـــــة نتــ رتنـــــاقش القيـــــادات �دا
تقـو)م أOـشطة الليــة مـع املعنيــ;ن 

 %9.09 %63.64%27.27 % .و�b مجالسTا الرسمية
 5 متوسطة 0.58 2.18

 144 260 3 ك
13 

ــــن  ــة مــ )ــــ ـــادات �دا ــــستفيد القيـــ رEــ
ــــــb توجيـــــــھ  ـــائج تقـــــــو)م الليـــــــة �ـ نتــــ
ــــــــــراءات  ــــــاذ �جــ ـــــيط واتخــــــ ــــ التخطـــ

%35.38 %63.88 %0.74 % .الت©-يحية والتطو)ر

 11 ضعيفة 0.49 1.65

ة ا.9ودة والتطو)ر رإجما�b +عد إدا ــ متوسطة 0.16 1.94 ُ ــ  ـ

�® مــن ا&7ــدو ة ا&7ــودة والتطــو�ر تقـع ;ــ$ مــستو ) 9(ل يتـ جـة تــوافر إجمــا�$ {عـد إدا ىأن د ر ُر

اســــة بمتوســـــط حــــساwي " متوســــطة" ،وقـــــد تراوحــــت املتوســـــطات )1.94(رمــــن وجWـــــة نظــــر عينـــــة الد
ات مـــن  جـــة التـــوافر عDـــ� مــــستو العبـــا را&%ـــسابية لد ات جــــاءت )2.28(إ�ـــ� ) 1.63(ىر ر، أي أن العبـــا

جــة توافر�ـــا جميعـــا ;ـــ$ مـــستو ضـــع ىد ليـــا بحـــسب املتوســـط ر ات تنا زيفة ومتوســطة، و±<8ت ـــب العبـــا ر
جة التوافر يالحظ أÉ,ا جاءت بال<8ت ب التا�$   :را&%ساwي لد

قــــم  - ة  رجــــاءت العبــــا يتــــوفر لوحــــدة ضــــمان ا.9ــــودة بالليــــة الكـــــوادر " والHــــG تــــنص عDــــ� ) 1(ر
مـــــة  ــــط حــــــساwي ،"زالLـــــشر)ة الال ـــ$ املرتبـــــة �و�$،بمتوسـ ، )0.75(ي، وانحـــــراف معيــــــار )2.28(;ـــ

اســة ا�ـــ$ أن ال�ــوادر ال¼ـــشر�ة  اك أفــراد عينـــة الد جــة تحقــق متوســـطة، ممــا �ـــش89 ا�ــ$ إد رو±د ر ر
متــوفرة، مــن حيــث العــدد للقيــام بأعبــاء وحــدة ضــمان ا&7ــودة، وقــد يرجــع ذلــك ا�ــ$ الز�ــادة ;ــ$ 
^س ومعاون�,م ;$ الف<8ة �خ89ة {ش�ل م�%وظ، مما ساعد ع�D توافر  رأعداد أعضاء �يئة التد

روادر ال¼ـشر�ة الHـG تتحمــل أعبـاء ال�7ـان املن¼ثقــة عـن الوحـدة والHـG �ــساعد ;ـ$ ت ـس89 أمــو ال�ـ
  . العمل وتحقيق أ�دافWا وغايا¸,ا

قــم  - ة  رجــاءت العبــا تتــضمن الالئحــة الداخليــة لوحــدة ضــمان ا.9ــودة "والHــG تــنص عDــ� ) 6(ر
ً!ــيكال تنظيميـــا لـــھ تبعيـــة وعالقـــات وا�ــ-ة ً

، )2.26(ط حـــساwي ;ـــ$ املرتبـــة الثانيـــة، بمتوســـ،"
�ة )0.45(يوانحراف معيار  جة تحقق متوسطة، وقد يرجع ذلك ا�$ قيام القيادات �دا ر، و±د ر

ليات  ــــسؤ ــــ%ة تحقـــــق التـــــواز بـــــ9ن العالقـــــات والـــــصالحيات واملـ وبوضـــــع �ياMـــــل تنظيميـــــة واÄـ ن
ــــان إدار يخـــــتص بتطبيـــــق نظـــــم ا&7ـــــودة  ـــمان ا&7ـــــودة كيـ ياملمنوحـــــة لألفـــــراد، إذ أن وحـــــدة ضــ

�اومعاي89    . رًجودة مؤسسات التعليم العا�$ و�Nبع عميد ال�لية إدا
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قـــــــم  - ة  ـــــاءت العبـــــــا رجـ ــــالب "والHــــــG تـــــــنص عDـــــــ� ) 5(ر )ـــــــة العـــــــامل;ن والطـــ رتحفـــــــز القيــــــادات �دا
، ;ـــ$ املرتبـــة قبـــل �خ9ـــ8ة، "للمـــشاركة �ـــO3 bـــشطة ا�Qتلفـــة لوحـــدة ضـــمان ا.9ـــودة بالليـــة

جة تحقـق ضـعيفة، وقـد يرجـع ذلـك ، )0.64(ي، وانحراف معيار )1.64(بمتوسط حساwي  رو±د
�ادة الدافعية إلنجاز �عمال، ع�D الرغم من  �ا ;$  �ة ل�%وافز ودو زا�$ إ�مال القيادات �دا رر
أن ا&%ــــوافز بنوع�,ــــا املاديةواملعنو�ــــةتؤثر {ــــش�ل مباشــــرفيالدافعيةللعمل، حيــــث �عمــــل عDــــ� 

ة حماس �فراد و�7ìي ، وإثا ح املشاركة والتعاو رتنمية ر ن   . ع املنافسة بي�,مو
قـــم  - ة  ر;ـــ$ حـــ9ن جـــاءت العبـــا )ـــة لوحـــدات ضـــمان "والHـــG تـــنص عDـــ� ) 2(ر رتـــوفر القيـــادات �دا

، وانحــراف )1.63(، ;ــ$ املرتبــة �خ9ــ8ة، بمتوســط حــساwي "ا.9ــودة التجT;ــ ات املاديــة املالئمــة
جــــة تحقــــق ضــــعيفة، وقــــد يرجــــع ذلــــك ا�ــــ$ ضــــعف ا�¤صــــصات املاليــــة، )0.64(يمعيــــار  ر، و±د

�ة ع�D م9¥انية ا&7امعة كمصدر أسا��G للتمو�ل، ممـا ال �ـساعد عDـ� و راعتماد القيادات �دا
مة املطلو±ة لطبيعة عمل الوحدة  .زشراء �جWزة واملعدات و�دوات والتج9W¥ات الال

ــb : راQ-ــــو الرا+ـــــع ــر �ـــ !ــ )ــــة بجامعـــــة 3 ــادات �دا زالتــــصو املقtـــــ:ح لتطــــو)ر أداء القيـــ ر ر
 .ودة و@عتمادضوء +عض معاي;: ا.9

ر;ـــ$ ضـــوء النتـــائج الHـــG تـــم التوصـــل ال�,ـــا، قـــام الباحـــث بوضـــع تـــصو مق<ـــ8ح لتطـــو�ر أداء القيـــادات 
�ر ;$ ضوء {عض معاي89 ا&7ودة و4عتمادع�D النحو التا�$ �ة بجامعة � ز�دا   :ر

أوال
ً

  :رأ!داف التصو املقt:ح: 

  :ر�س�$ التصو املق<8ح لتحقيق ��داف التالية

�رتقديم مق � �ة ببعض Mليات جامعة � ز<8حات إجرائية �ساعد ;$ تطو�ر أداء القيادات �دا  .ر
�ر عD$ تنمية أدا�,م بصفة مـستمرة ملواكبـة  � �ة ببعض Mليات جامعة � ز�7ìيع القيادات �دا ر

ات املتالحقة  .رالتطو
ة ع�D خلق ب ئة عمل مستقرة، وقاد � �ة فاعلة وقاد راملسا�مة ;$ ت�و�ن قيادات إدا رة ع�D القيام ر

 .بأعباء �عمال املوMلة إل�,ا بكفاءة عالية
�ـر مـن تطــو�ر أدا�,ـم ممـا �ــسا�م ;ـ$ تحقيــق  � �ــة بـبعض Mليـات جامعــة � زتمكـ9ن القيـادات �دا ر

 .م9¥ة تنافسية ل�ليا¸,م
  :رعناصر التصو املقt:ح: ًثانيا

�ــــة اســــة امليدانيــــة عــــن أن واقــــع أداء القيــــادات �دا رأثمــــرت نتــــائج الد  بــــبعض Mليــــات جامعــــة ر
جـة متوســطة، �مـر الــذي يتطلــب مز�ـدا مــن العنايـة و�4تمــام مـن جانــب القيــادات  �ـر جــاء بد �ً ر ز
�ة لتحس9ن أدا�,م وتتـضمن عناصـر التـصو املق<ـ8ح عـدة إجـراءات يمكـن مـن خاللWـا تحـس9ن  ر�دا ر

�ــــة ملWــــامWم ;ــــ$ مجــــاالت  ة –يــــادة وا&%وكمــــة الق–التخطــــيط 4ســــ<8اتي�$ (رأداء القيــــادات �دا ر إدا
  :وفيما يD$ توضيح ذلك بالتفصيل) ا&7ودة والتطو�ر

1- bsاتي:tالتخطيط @س : 
�ــــة بــــبعض Mليــــات  ــا يتعلــــق بواقــــع أداء القيــــادات �دا اســــة امليدانيــــة فيمــ رجــــاءت نتــــائج الد ر
جــــة متوســـطة، �مـــر الــــذي يتطلـــب مز�ـــدا مــــن  �ـــر ;ـــ$ مجــــال التخطـــيط 4ســـ<8اتي�$ بد ًجامعـــة � ر ز

�ة ;$ �ذا ا�7ال�4   .رتمام لتحس9ن أداء القيادات �دا
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�ـــر ;ــــ$  �ـــة بـــبعض Mليـــات جامعـــة � اســـة ;ـــ$ ســـ¼يل تطـــو�ر أداء القيـــادات �دا زوتق<ـــ8ح الد ر ر
$Dمجال التخطيط 4س<8اتي�$ ما ي:  

�ة واÄ%ة للمستقبل ومشارك-,ا مع جميع العامل9ن بال�لية  � �ة ا�$ تب�G ر ؤس�$ القيادات �دا ر
�ةوتحف9¥�م  . ؤ إلجراء التغ89ات املطلو±ة لتحقيق �ذه الر

�ب  � �ــة ¸,ــتم بــالتخطيط 4ســ<8اتي�$ عDــ� مــستو ال�ليــة، ·,ــدف إعــداد وتــد رإ�ــشاء وحــدة إدا ير
 . فر�ق التخطيط و4شراف والرقابة ع�D ا&¤طط وتنفيذ�ا

ـــ<8اتي�$ يتـــــضمن وضـــــع ا&7ـــــداو الزمنيـــــة والبيانـــــات املطلو±ـــــة،  � لإعـــــداد دليـــــل للتخطـــــيط 4ســ
مة إلعداد ا&¤طة وتنفيذ�او  . زاملؤشرات التخطيطية املبدئية، وامل9¥انية الال
�¼ية، �سا�م ;$ ترقية أدا�,م  � ات تد �ة وتقديم دو رمعرفة 4حتياجات الفعلية للقيادات �دا رر

 .يامل�G و�دار ومن ثم تحقيق ��داف 4س<8اتيجية
ش عمـــل مـــع 4طـــراف ا�7تمعيـــة املع � نيـــة، وأ�ـــ%اب املـــص�%ة أثنـــاء القيـــام ورعقـــد لقـــاءات، و

Gبالتحليل البي�. 
ــــــياغة  � ــــــــ ـــــ$ صــــــ ــــــــ ـــــة ;ـــــــ ـــــــــ �ــــــ ــــــادات �دا ــــــــ ات القيــــــ ــــد ـــــــــ ــــــــــة قـــــــ ــــــــ رتنميــ ــــــــــ<8اتيجيةبحيث ر ــــــــ ــــــــــداف 4ســـ ـ ـــــــ ��ــ

منيةمحددة   .ز�ع¢8عنالنNيجةاملطلو±تحقيقWاوالوصوإلل�,اخاللف<8ة
ش العمـل، ا � �ة وح�,م ع�D املشاركة ;$ Mافة املـؤتمرات والنـدوات و رتأ�يل القيادات �دا لHـG ور

 .من شأÉ,ا أن �سWم ;$ تطو�ر أدا�,م
4ستعانة بخ¢8اء ;$ التخطيط 4س<8اتي�$ ·,دف ترسيخ ثقافة التخطـيط وإكـساب القيـادات  �

مة ات الال �ة ا&¤¢8ات واملWا ز�دا ر  .ر
 :القيادة وا.-وكمة -2

�ــــة بــــبعض Mليــــات  ــا يتعلــــق بواقــــع أداء القيــــادات �دا اســــة امليدانيــــة فيمــ رجــــاءت نتــــائج الد ر
�ر ;$ مجال جام جة متوسطة، �مـر الـذي يتطلـب مز�ـدا مـن �4تمـام القيادة وا&%وكمةزعة � ر بد

�ة ;$ �ذا ا�7ال   .رلتحس9ن أداء القيادات �دا

�ـــر ;ــــ$  �ـــة بـــبعض Mليـــات جامعـــة � اســـة ;ـــ$ ســـ¼يل تطـــو�ر أداء القيـــادات �دا زوتق<ـــ8ح الد ر ر
  : ما يD$القيادة وا&%وكمةمجال 

�ب القيادات � � �ة ا&%ديثةرتد �ة بال�لية ع�D �ساليب �دا ردا  .ر

�ـــة، مـــن خـــالل تـــوف89 منـــاخ �ـــ7ìع عDـــ� املـــشاركة  � ة بنـــاء صـــف ثـــان مـــن القيـــادات �دا رضـــر ور
ات املسار الوظيفي ا�%تمل �Í,م ع�D مWا راملستمرة، وتحس9ن �داء وتد  .  ر

�ة  � ات القيادات �دا ات وقد تقاء بمWا ر4ستعانة بخ¢8اء ·,دف 4 ر ر �دارر يوالعامل9ن با&W7ا  .ز

ة ال�لية �  .  رتفعيل استخدام التكنولوجياا&%ديثة ;$ إدا

�ـة بال�ليـة، والتطبيـق الفعDـ$  � �ة لت س89 العمليـة �دا رمنح مز�د من السلطات للقيادات �دا ر
ة  .رلنظام الالمركز�ة ;$ �دا

مــات والت � ة � مــات، ·,ــدف �ـــشر ثقافــة إدا ث و� زإ�ــشاء وحــدة لل�ـــوا ر ز وعيـــة بمخاطر�ــا وســـبل ر
مات، والتخطيط  مة للتعامل مع � �ب ال�وادر ال¼شر�ة الال زالتعامل معWا حال وقوعWا، وتد ز ر

�ا  .رالتخاذ �جراءات الوقائية &%ماية ال�لية و�فراد من أخطا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

683 

�ة بصفة مستمرة �  .ر تفعيل مشاركة�طرافاملعنيةبال�ليةفيتقييم أداءالقياداتاإلدا

ة ا.9ودة وا -3  : لتطو)ررإدا
�ة ببعض Mليات جامعة  اسة امليدانية فيما يتعلق بواقع أداء القيادات �دا رجاءت نتائج الد ر

�ــر ;ــ$ مجــال  ة ا&7ــودة والتطـــو�رز� جــة متوســطة، �مــر الـــذي يتطلــب مز�ــدا مــن �4تمـــام رإدا ً بد ر
�ة ;$ �ذا ا�7ال   .رلتحس9ن أداء القيادات �دا

اسة ;$ س¼يل تطو�ر  �ـر ;ـ$ مجـال روتق<8ح الد �ة ببعض Mليـات جامعـة � زأداء القيادات �دا ر
ة ا&7ودة والتطو�ر   : ما يD$رإدا

ـــة مـــــن العـــــامل9ن  � ـــمان ا&7ـــــودة بال�ليــ ـــة للمـــــشارك9ن ;ـــــ$ وحـــــدة ضــ تقـــــديم حـــــوافز ماديـــــة ومعنو�ــ
 .والطالب

نا&%ــرص عDــ� مـــشاركة ممثلــو مـــن مختلــف فئــات العـــامل9ن بال�ليــة، لـــضمان تقــديم خـــدمات  �
 .رضا املستفيدينمتم9¥ة لكسب 

العمــل عDــ� كـــسب ثقــة القطـــاع ا&¤ــاص ومؤســـسات ا�7تمــع ا�%Dـــ$ وحــ�,م عDـــ� املــسا�مة ;ـــ$  �
�¼ية يقدمWا  ات تد مة لوحداتضمانا&7ودة، نظ89 ا&%صو ع�D دو رتوف89 التج9W¥اتاملاديةالال رز ل

^س بال�لية  .رلWم أعضاء �يئة التد
املراجعــــة املــــستمرة، لتحديــــد نقــــاط ي العمــــل عDــــ$ تحــــس9ن مــــستو �داء مــــن خــــالل التقيــــيم و �

ضع مق<8حات للتحس9ن املستمر  . والقوة والضعف، و
فـع كفـاء¸,م، وتقــديم  � رإ�ـشاء وحـدة لقيـاس وتقـو�م �داء ي�ـو �ــدفWا متا{عـة أداء العـامل9ن و ن

 . التغذية الراجعة ;$ ضوء نتائج التقو�م املستمر
�ب ي�ـــــو �ـــــدفWا �ـــــشر ثقافـــــة ا&7ـــــودة، و � ــــدة للتـــــد نإ�ـــــشاء وحـ �¼يـــــة بنـــــاء عDـــــ� ر ــــع خطـــــة تد رضـ و

ش عمــــل وحلقــــات نقــــاش  �¼يــــة و ات تد ر4حتياجـــات الفعليــــة &7ميــــع القطاعــــات، وعقــــد دو ور ر
�ب خارج ا&7امعة  . روتبادل ا&¤¢8ات مع وحدات التد

�9ن بال�لية،  � ^س و�دا �¼ية ألعضاء �يئة التد رإ�شاء قاعدة بيانات خاصة باالحتياجات التد ر ر
  .�شطةوحدةضمانا&7ودةبال�ليةإضافة ا�$ قواعدبياناتأل

ثالثا
ً

 :رمعوقات تطبيق التصو املقt:ح: 

ريوجــد مجموعــة مــن الــصعو±ات واملعوقـــات الHــG قــد تحــو دو تطبيـــق التــصو املق<ــ8ح، تتمثــل ;ـــ$  ن ل
  :�rي

عات اللوائح جمود -  .بال�ليات للعمل املنظمة والNش̂ر

�ة الصالحيات قلة - �ة للقيادات املتاحة واملالية والفنية ر�دا  .ر�دا

�ة أداءالقيادات تطو�ر ومتطلبات أ�داف غموض -  .ر�دا

ة - �ة القيادات ب9ن 4تصال قنوات رند  .ا�¤تلفة ا�7تمع ومؤسسات ر�دا

�ة القيادات عض{ مقاومة -  .التقليدية العمل بأساليب وتمسكWم للتغي89، ر�دا
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- 8ëة القيادات {عض �ع� �ة تحقيق ;$ ر�دا سالة ؤر  .ال�لية رو

�ة القيادات {عض دافعية ضعف -    .أدا�,م تطو�ر نحو ر�دا

 .ا&7ودة تحقق جديدة أف�ار تقديم عند يواملعنو املادي ا&%افز ضعف -

�ة القيادات {عض لدي الوg$ قلة -  .4س<8اتي�$ بالتخطيط ر�دا

�ة القيادات تقييم ;$ العامل9ن مشاركة قلة -  .ر�دا

ات تنمية خطط ضعف - �ة القيادات رقد  .وا�%تملة ا&%الية ر�دا

ات قلة - �¼ية رالدو �ة� القيادات أداء لتطو�ر ا&7امعة تقدمWا الGH رالتد  .ردا

�¼ية ال¢8امج تناسب قلة - �ة للقيادات الفعلية لالحتياجات رالتد  . ر�دا

ة - �ب ;$ با&¤¢8اء 4ستعانة رند �ة القيادات رتد  .ر�دا

د نقص - مة املادية راملوا �ة القيادات أداء لتطو�ر زالال  .ر�دا

 .و4تصاالت املعلومات لتكنولوجيا �مثل والتوظيف 4ستفادة ضعف -

�ة القيادات مسايرة صعو±ة - ع والتق�G لتكنولو÷$ا رللتطو ر�دا  .الس̂ر

ـــــــد البيانـــــــــات  - ـــة، ونقــــــــص قواعـ ـــ� التقنيــــــــات ا&%ديثــــــ ـــة عDـــــ ـــار إ�ــــــــ� نظــــــــم معلومـــــــــات قائمـــــ 4فتقـــــ
�ة  .راملطلو±ةملقومات العملية التعليمية و�دا

ًا+عا   :رمقt:حات التغلب عuc معوقات تطبيق التصو املقt:ح: ر

عات املعمـــو ·,ـــا ومراجع-,ـــا بـــصفة -  مـــستمرة {ـــش�ل يـــضمن ل�عـــديل وتحـــديث اللـــوائح والNـــش̂ر
ـــا �ــــساعد عDـــــ� ابت�ــــار أســـــاليب  ,ا للمــــستحدثات العلميـــــة والتكنولوجيــــة، ممــ ن-,ــــا ومـــــساي̧ر ومر

�ة جديدة تواكب مستحدثات العصر  .رإدا

�شر ثقافة التغي89 ;$ ال�لية، والتدرج �عز�ز الثقافة التنظيمية امل7ìعة ع�D تحقيق ا&7ودة، -
لتغي9ـ8 املفـا÷� يـأ�ي ب�تـائج عكـسية ;ـ$ الغالـب، إصـافة ;$ تطبيقھ والبـدء بـالتغي89 ا&7ز�ـي ألن ا

 .  ا�$ تفعيل نظام ا&%وافز املادية واملعنو�ة الGH من شأÉ,ا تخفيض مقاومة التغي89

�ـــة والفنيـــة واملاليـــة، مــــا  - �ـــة املز�ــــد مـــن الـــصالحيات �دا رتقليـــل املركز�ـــة ومـــنح القيـــادات �دا ر
 .�ل أسرع�ساعد ع�D القيام باملWام املنوطة ·,م {ش

ــــة،  - ــــات ا&%ديثـــ مـــــــة الســـــــتخدام التقنيـــ ـــو�ر الب�يـــــــة التحتيـــــــة الال ــــل زتطـــ ــــاليب التواصـــ ـــع أســـ تنو^ــــ
ش العمل املستمرة �ةومؤسساتا�7تمعا�¤تلفة من خالل عقد اللقاءات و رب نالقياداتاإلدا  .ور
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�ـ - ات املWنيـة والتكنولوجيـة للقيـادات �دا رالتأكيد ع�D أ�مية الـتعلم الـذا�ي للرفـع مـن القـد ة ر
 .بال�لية

ىتوف89 ب ئة عمل داعمة ل7ìNيع �داء املتم9¥ ع�D مستو Mل فرد وع�D مستو ال�لية ك�ل -  .ى

اسة 4 - �ة مب�ية ع�D د �¼ية للقياداتاإلدا ات تد رعقد دو ر ر  .حتياجاتالفعلية لWمر
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  قائمة املراجع

  :املراجع العرJية

  .223، دار ب89وت، ب89وت،ص2، ا�7لد لسان العرب اQ-يط).ت.د(رابن منظو  -

�ب وال�ـشر، ي3داء �دار املتم; ).م2008(أبو النصر، مدحت دمحم  - ر، ا�7موعـة العر±يـة للتـد
  .77القا�رة، ص

اســـة " الـــسلوك القيــادي عDـــ� تطــو�ر أداء العـــامل9ن أثــر). م2017(أبــو نـــص ب، عرفــة ج¢8يـــل - رد
  .134، يناير، ص112، ع مجلة الثقافة والتنمية، "تطبيقية جامعة ا�7معة

ـــافظ فـــــرج  - ـــد، حــ ــــسات الt:بو)ـــــة).م2012(أحمــ ــــ  �ـــــb املؤسـ ، دار الطـــــائف ي3داء �دار املتم;ـ
^ع، القا�رة، ص   .69زلل�شر والتو

امــــــي يوســــــف عDــــــ$ - ـــماعيل،  ـــt).م2013(رإســـ )ــــــة للقيــــــادات اســـ ر:اتيجية مقt:حــــــة للتنميــــــة �دا
ـــــة ة املعرفـ ـــــb ضــــــوء مــــــدخل إدا !ــــــر �ـ ر3?اديميــــــة بليــــــات جامعــــــة 3 اه غ9ــــــ8 ز ـــــو ــــالة دكتـ ســ ر،  ر

�ر، Mلية ال<8بية،ص  ة، جامعة � زم�شو  .315ر

ـــد  - ــــــماعيل، مــــــــشعل خالـــــ ـــو�ر �داء �دار ;ــــــــ$ املؤســــــــسات ). م2016(إســ يتــــــــصو مق<ــــــــ8ح لتطـــــ ر
ة 4لك<8ونية، التعليمية ;$ ضوء مدخل � ،ص 3، ع 63، جامعـة طنطـا، مـج مجلـة الt:بيـةردا

  .368،376ص 

^ــــس، وائــــل دمحم -  @ســــt:اتيجية والتخطــــيط @ســــt:اتيbs).م2009(رب�ــــG حمــــدان، خالــــد دمحم وإد
^ع، ص "منST معاصر" ر العلمية لل�شر والتو ز، عمان، دار الياز   .283يو

امج التعلــيم املفتــوح �ــb ضــوء @تجا!ــات ا.9ــودة �ــb برنــ).م2010(تمــام، شــادية عبــد ا&%لــيم -
^ع، صالعاملية و@حتياجات اQ-لية   .34ز، القا�رة، املكتبة العصر�ة لل�شر والتو

!ــر باســتخدام مــدخل إعــادة ).م2009(جـالل، ابــو بكــر أحمــد صــديق - ة جامعــة 3 زتطــو)ر إدا ر
ة @لكt:ونيـــة ة، جامعـــةرالTندســـة �ـــb ضـــوء �دا اه غ9ـــ8 م�ـــشو ســـالة دكتـــو ر،  ر �ـــر، Mليـــة ر ز �

  .171،172ال<8بية،ص ص

ـــاذ�$ يــــو�س عDـــــ$ - !ــــر باســـــتخدام ).م2013(جــــالل، شـ ـــ= لليـــــات جامعــــة 3 زالتطــــو)ر التنظي<ـ
ة التغي;: ة، ص صرمدخل إدا سالة ماجست89 غ89 م�شو ر،   .173 -197ر

ة الt:بو)ــــة).م2007(حــــسان، حــــسن وال�7þــــG، دمحم  - دن، دار املــــس89ة لل�ــــشر ر�دا ر، عمــــان، �
^   .277ع،ص زوالتو

^ع، ص ص السلوك التنظي<=).م2002(حمود، خضM 89اظم  - ز، عمان، دار صفا لل�شر والتو
183 ،184.  
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، ال�ليــــة مظــــا!ر 3داء @ســــt:اتيbs وامل;ــــ ة التنافــــسية).م2019(ا&¤نــــاق، ســــناء عبــــد الكــــر�م  -
�ة، {غداد، العراق، ص   .36رالتقنية �دا

إعـــداد املعلـــم ب�ليـــات ال<8بيـــة ;ـــ$ ســـلطنة تطـــو�ر نظـــم ). م2005(رمــضان، صـــالح الـــسيد عبـــده -
اســة ميدانيــة(عمــان ;ــ$ ضــوء معــاي89 ا&7ــودة الــشاملة  ، 15 مــج مجلــة ?ليــة الt:بيــة بب¬�ــا،، )رد

  .189،ص60ع

، عمــان، نظــم املعلومــات وأثر!ــا �ــb التخطــيط @ســt:اتيbs).م2017(الز±يدي،ضــ¼يان شــمام  -
^ع، ص   .73زدار ا&7نان لل�شر والتو

جـــب ز�ران،إيمـــان حمــــدي - س التعلــــيم الثــــانو ). م2017(ر  يتطــــو�ر �داء �دار ملــــدير مـــدا ي ري
ة �لك<8ونيــة،  �ــر، ع مجلــة ?ليــة الt:بيــةرالعـام ;ــ$ مــصر عDــ� ضــوء �دا ، ج 173ز، جامعــة �

  .310، ص1

نة، بـــــالل خلـــــف  - ، عمـــــان، دار املـــــس89ة لل�ـــــشر يالتطـــــو)ر التنظي<ـــــ= و�دار). م2009(رالـــــس�ا
^ع،ص   .27زوالتو

�ة، دار ا&7امعــــة ا&7ديــــدة، ص الــــسلوك التنظي<ــــ=)م2003( دمحم ســــعيدســــلطان، - ر، �ســــكند
219.  

-  �Dع ،Gالقا�رة، دار غر�ب، ص). م2004(السل� ،Gة السلوك التنظي�   .170رإدا

-  �Dع،Gــــسل� ــــات).ت. د(الـــ ــــــد املنظمـــ ـــــو)ر أداء وتجديـ ة املعاصـــــــرة،  تطــ ـــــة �دا ر، القـــــــا�رة، مكتبــ
 .26،25ص

ن - ــــشبD$،�يثم محمــــــــود، وآخــــــــر ـــــــG�Ï ). م2011(والــــ ـــــ<8اتيجية تحــــــــس9ن وتطــــــــو�ر �داء املؤسـ اســـ
�ـة،  رل�7امعات العر±يـة أنموذجـا مق<ـ8ح لـضمان ا&7ـودة �دا

ً
، 35، ع مجلـة العلـوم @Oـسانية

ي قسنطينة، ا&7زائر، ص   .38رجامعة مونتو

��ــــــب - ـــار،  ، الــــــدار م9ـــــم املــــــصط/-ات الt:بو)ــــــة والنفــــــسية).م2003(زêـــــ%اتة، حــــــسن والنجـــ
  .107ية، القا�رة، ص املصر�ة اللبنان

، عمــان، دار يالتخطــيط الt:بــو املعاصــر النظر)ــة والتطبيــق).م2015(عبابنــة، صــا&® أحمــد  -
^ع، ص    .37زاملسرة لل�شر والتو

�ة،ص الـسلوك التنظي<ـ=).م2001(عبد الباÎ$، صالح الدين دمحم - ر، الـدار ا&7امعيـة، �سـكند
221.  

نظر)ــات ونمــاذج "الــسلوك التنظي<ــ= ).م2002(عبــد الــرحمن، ثابــت دمحم ودمحم، جمــال الــدين  -
ة السلوك �b املنظمة   .604-600، القا�رة، الدار ا&7امعية،ص ص "روتطبيق عمbc إلدا
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اسـ<8اتيجية مق<8حـة لتطـو�ر �داء املؤسـG�Ï &7امعـة ) م2019(عبد هللا، مجدي عبـد الـرحمن -
ة  ــــG و4دا ـــل بـــــ9ن مـــــدخD$ الـــــتعلم التنظي�ـ ـــائج، رالـــــوادي ا&7ديـــــد ;ـــــ$ ضـــــوء الت�امــ ا9Qلـــــة بالنتــ

  .130، جامعة سو�اج، Mلية ال<8بية، ص58، مج الt:بو)ة

!ر �b ضوء مـدخل ).م2013(عبد املو��، الطيب دمحم إبرا�يم - زتصو مقt:ح لتطو)ر جامعة 3 ر
bsاتي:tليــة ال<8بيــة، ص ص التخطــيط @ســM ،ــر� ة، جامعــة � اه غ9ــ8 م�ــشو ســالة دكتــو ز،  رر ر

242 - 295.  

�ـة ب�ليـات فــرع البنـات جامعـة امللــك ). م2017(العتيªـG، عاليـة دمحم - رتطـو�ر أداء القيــادات �دا
ة 4س<8اتيجية،  ، جامعة �مام 11، ع مجلة العلوم الt:بو)ةرعبد العز�ز ;$ ضوء مدخل �دا

  .393دمحم بن سعود �سالمية، ص

ـــادي  - ار املــــسيلة، ، دتطــــو)ر 3داء �ــــb املؤســــسات التعليميــــة).م2013(العتيªــــG، نــــواف دمحم البـ
  .34ال�و�ت، ص

يمـستو جـودة �داء �دار لـدى القيـادات �Mاديميـة وآليـات ). م2020(عثمان، انجم أحمـد - ى
مجلة ا.9امعة �سالمية تطو�ره بجامعة امللك خالد ;$ ضوء معاي89 ا&7ودة بالتعليم العا�$، 

)ة اسات @قتصادية و�دا رللد   .ة، ا&7امعة �سالمية، غز28، مج 4، عر

!ر للتفك;: ).م2017(عر±انو، دمحم عبد ا&%ميد - سة القيادات 3?اديمية بجامعة 3 زواقع مما ر
°س اســة ميدانيــة(ر@ســt:اتيbs مــن وجTــة نظــر أعــضاء !يئــة التــد رســالة ماجــست89 غ9ــ8 ، )رد

�ر، Mلية ال<8بية، ص ة، جامعة � زم�شو   .202ر

^ــش - اســات �ــb تطــو)ر التعلــيم ).م2009(وعــش بة، فت�ــ$ در ا.9ــام±b عcــu ضــوء التحــديات رد
^ـع، القـا�رة، املعاصرة ابط العلميـة لل�ـشر والتو ز، �Mاديمية ا&%ديثـة للكتـاب ا&7ـام�$ والـر و

  .141ص 

ـــر  - ــــة). م2007(عليمـــــات، صـــــا&® ناصــ ــــb املؤســـــسات الt:بو)ـ ــــة �ـ )ـ ـــان، دار رالعمليـــــات �دا ، عمــ
^ع، ص ق لل�شر والتو زالشر   .47و

س،احمدنجم الدين، عراÎـ$، الـس - تطـو�ر �داء املؤسـG�Ï ل�ليـة ). م2012(عيد الـسعيدوعيدار
، مجلــة القــراءة واملعرفــةال<8بيــة بجامعــة الطــائف ;ــ$ ضــوء معــاي89 ضــمان ا&7ــودة و4عتمــاد، 

  .، جامعة ع9ن شمس، Mلية ال<8بية124ع

ـــــ$ دمحم - ــــن عDـ ـــــصل بــ ة البعثــــــات والعالقــــــات ). م2021(الغامــــــدي، فيـ رتطــــــو�ر �داء �دار بــــــإدا ي
ة ا&7ودة الشاملة، ا&7امعية بجام ، 189، ع مجلة ?لية الt:بيةرعة الباحة ;$ ضوء مدخل إدا

�ر، Mلية ال<8بية4ج   .ز، جامعة �

�ـــا ;ــــ$ ت�ــــو�ن ســــما¸,م ). م2012(فرحـــات، ناصــــر عبــــد ا&%ميـــد - �ــــة ودو رإعــــداد القيــــادات �دا ر
  .125،ص4، جامعة الز�تونة، ع مجلة جامعة الز)تونةوصفا¸,م القيادية، 
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ا9Qلــة العرJيــة لــضمان ا&7ــودة بــ9ن ا&%اضــر واملــستقبل، ). م2008(غ�ــG يوســفقــرم، عبــد ال -
  .12، ص 3، ع جودة التعليم

مجلـة 3?اديميـة ردو 4تصال الـداخD$ ;ـ$ عمليـة التغي9ـ8 التنظي�ـG، ). م2013(يكمال،بر±او  -
  .85، الواليات املتحدة �مر�كية، ص10، ع 4، مج 3مر)كية العرJية للعلوم والتكنولوجيا

)ة).م2004(كنعان، نواف - ^ع، عمان، صرالقيادة �دا   .98ز، دار الثقافة لل�شر والتو

ؤ ).م2012(الشــ9ن، دمحم عبــد ا&%ميــد وقر�ــي، أســامة محمــود  - ة التعليميــة اتجا!ــات و ي�دا ر ر
  .29م، ص2012، القا�رة، دار الفكر العرwي، تطبيقية معاصرة

ة ا.9امعــات ).م2003(م¬7ــوب، {ــسمان فيــصل - ، املنظمــة �ــb ضــوء املواصــفات العامليــةرإدا
�ة، القا�رة،ص   .59رالعر±ية للتنمية �دا

�ــــة "معوقـــات التخطــــيط 4ســـ<8اتي�$ با&7امعــــات املـــصر�ة ). م2014(دمحم، أحمـــد دمحم أحمــــد - ؤر
يبحـث مقـدم للمــؤتمر الـسنو الثـامن عـشر ملركــز تطـو)ر التعلـيم ا.9ـام±b بجامعــة ، "تر±و�ـة

ظومة 3داء �b ا.9امعات العرJية �b ضـوء املتغ;ـ:ات العامليـة ع;ن شمس +عنوان تطو)ر من
  .23،22، جامعة ع9ن شمس، مركز تطو�ر التعليم، القا�رة،ص صاملعاصرة

ة ا.9امعيــة ).م2017(دمحم، �ــشام بيــومي - رمتطلبــات تطبيــق نظــام معلومــات اســt:اتيbs لــإلدا
!ر،  �ر، Mلزبجامعة 3 ة، جامعة � اه غ89 م�شو زسالة دكتو رر   . 159ية ال<8بية، ص ر

، فWــــد صــــا&® مغر±ــــة - ـــة ال<8بيــــة و�لــــسن ). م2015(ياملعمــــر  -عمــــران-يتقيــــيم �داء �دار ب�ليـ
�ــة اليمنيــة وفقــا لــبعض متطلبــات ا&7ــودة الــشاملة،  با&7مWو

ً
ا9Qلــة العرJيــة لــضمان جــودة ر

b±147، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ص 8، مج 20، عالتعليم ا.9ام.  

ــــا&® املغامــــــG�Ï، ســــــ - ـــن فــ مــــــة لقــــــادة ). م2004(عيد بـــ ـــة الال ات القياديـــ ـــادة ال<8بو�ــــــة واملWــــــا زالقيـــ ر
ة، ع مجلة ?لية الt:بيةاملؤسسات ال<8بو�ة،    .  104، ص1، ج 54ر، جامعة املنصو

ن  - )ة).م2010(واملؤمن، ق س وآخر ^ع، عمان،صرالتنمية �دا �ران لل�شر والتو ز، دار    .99ز

ة 3داء).م2011(�ــــالل، دمحم عبــــد الغ�ــــG حــــسن  - ات إلدا رمTــــا معــــاي89 وتطبيقــــات ا&7ــــودة ;ــــ$  "ر
  .13، مركز تطو�ر �داء والتنمية، القا�رة، ص"�داء

ـــد هللا، خـــــضر، إيمـــــان أحمــــد - تطـــــو�ر �داء املؤســـــG�Ï و�Mـــــادي�G ). م2010(�ــــسلم،خديجة عبــ
ـــيم العــــا�$ ا&¤لي�ــــ$  بــــالتطبيق عDــــ� جــــامعGH الطــــائف وامللــــك فWــــد للب<ــــ8ول "بمؤســــسات التعلـ

ات العر±ية املتحدة يبحث مقدمللمؤتمر السنو العرmي ، "رواملعادن بالسعودية وجامعة �ما
ـــاOي، @تجا!ـــــات ا.-ديثـــــة �ـــــb تطـــــو)ر 3داء املؤســـــ´³= و3?ـــــادي<= �ـــــb -ا.�ـــــامس   الـــــدو�b الثــ

 15 -14املنعقـــد ;ـــ$ الف<ـــ8ة مـــن مؤســـسات التعلـــيم العـــا�b النـــو¥b �ـــb مـــصر والعـــالم العرmـــي، 
ة، Mلية ال<8بية النوعية،ص أبر�ل، جامعة   .86راملنصو
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