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 الشكر والتقدير

احلود هلل زب العادلني محداً طْباً هبازكاً فْو كوا ّلْك جبالل لدزه ًعظْن سلطاًو، ًأصلِ ًأسلن علَ أشسف اخللك 

 "، أها بعد:  ًادلسسلني حمود بي عبداهلل " 

فوا كاى ذلرا العول ادلحٌاضع  أى ّحن لٌال فضل اهلل عز ًجل ًجٌفْمو، ًفضلل أصلباب الفضلل اللرّي ذللن أدّلي،       

ًكنللث  للن بعللد اهلل أسللحعني، ال ّسللعق م ىللرا ادلمللام إال أى أجمللدم بالللل س ًالحمللدّس لٌالللدُ زعا للا اهلل      

 ًألبسيوا ثٌب الصبة ًالعافْة. 

اللللللدكحٌز   ل لللللللللللالفاضاذُ لللللللللللسفاى إىل أسحلللللللللس ًالعللللللللللللص الل للللللللدم خباللللللللللللللسفق أى أجملًّلللللل

علللللَ جيللللده  ادلحوْللللز م اذشللللساف علللللَ  ىللللره السسللللالة، ًهسللللا حو الف سّللللة م    حموللللٌد هصللللطفَ

 و.للللللجعزّز هنيجْحيا العلوْة ًإثساء هضاهْنيا الف سّة، ًعلَ حسي هعاهلح

ًعظلْن اللل س   جباًيب طٌال فلة  دزاسل    ي الالجَ ًلف  ىناءًبْعة فاطوة ًزلصدّماجِ ل س الأجمدم بكوا 

،ًالل س هٌصٌل ل ل هي أسين إسياهاً فعاالً م هسلريجِ العلوْلة ًالعولْلة ء لاء ىلرا       اشحٌُ شبري لألسحاذ  

 العول.

 ًاحل ن علْيا. ّسعدًِ أى أجمدم جبزّل الل س ًالحمدّس ذعضاء جلنة ادلناللة لحفضلين بمبٌل هناللة زسال  كوا

 

 ًم اخلحام أجٌجو بالل س ًالحمدّس ل ل هي أسين بسأّو ًجٌجْيو ًجلجْعو يل .

 

 ًآخس دعٌاًا أى احلود هلل زب العادلني ؛؛؛

 الباحثة...                                                                                                                                                                                               
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 اإلهداء
 إىل كل أم ث لَ لدهث فلد  كبدىا فداءً للٌطي .

 إىل كل أزهلة جادت بعواد بْحيا عز  للعسب .  

 إىل كل ضائع م ىرا ال ٌى ادل فيس.

 إىل كل أسس  فجعث بعزّز.

 إىل كل شيْد زًٍ بدهو الزكِ أزض العسًبة ًاءسالم .

 إىل كل هعاق ّعْش حْا  احلسس  ًاحلسهاى .

 إىل كل أًة ّطلميا هظلٌم أً حمسًم .

 ، ًالعدالة، ًادلساًا  هع بمْة اللعٌب.ًإىل غد عسبِ هلسق جسٌده احلسّة

 أقدو هذا اجلهد املتواضع .....                                                                                                                                                  
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 مستخمص الدراسة :     

أف التعميـ العالي يتطمب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيؽ األٌداؼ التي تسعى لٍا الجاهعات الرائدة      

والتجديد التي تتطمبٍا الخطط  ي الهجاالت األكاديهية واإلدارية، إال أىً يواجً تحديات التطويرف

 التىهوية التعميهية الهستقبمية .

يجي الهتهثمة في لهرقب إبعاد التخطيط االستراتوتكهف هشكمة الدراسة في هدى تطبيؽ جاهعة ا  

وهدى تطبيؽ جاهعة الهرقب لهحاور الجودة في  األٌداؼ والخطط االستراتيجية ،الرسالة ،الرؤيا

 ،هىاٌج الدراسيةوال ،والبحث العمهيالتعميـ العالي الهتهثمة في أعضاء ٌيأة التدريس والهكتبة، 

ؿ ٌىاؾ أثر بيف أبعاد التخطالبوال  طيط االستراتيجي وهحاور الجودة في التعميـ العالي ؟. ٌو

ٌذي الدراسة بشكؿ رئيسي لمتعرؼ عمى أثر التخطيط االستراتيجي في تطبيؽ الهحاور  تٍدؼ   

الجودة في الجاهعة الهرقب، حيث اعتهدت الباحثة عمى الهىٍج الوصفي/ التحميمي، هستخدهة 

( هفردة 257وزعت ٌذي االستباىة عمى عيىة حجهٍا )استباىة أعدت كأداة لجهع بياىات الدراسة، و 

%( هف حجـ الهجتهع 28.8)عشوائية البسيطة، وتهثؿ ها ىسبتً)هوظفًا(، اختيرت بطريقة العيىة ال

 Krejicie and Morganحيث استعاىت الباحثة بجدوؿ( هوظفًا، 715األصمي البالغ عددٌـ )

( استباىة، شكمت ها 227)اىات الخاضعة لمتحميؿعدد االستب لتحديد حجـ العيىة. وقد بمغ (1970)

استخداـ %( هف االستباىات الهوزعة، وتـ تحميؿ بياىات الدراسة واختبار فرضياتٍا ب96.3)ىسبة

 .SPSS) ، الهعروؼ اختصارًا  بػ )برىاهج الحزهة اإلحصائية

 استخالص الىتائج التي كاف أٌهٍا:وتـ 

تخصصة في هجاؿ التخطيط االستراتيجي في الجاهعة وجود ىقص في الكفاءات والكوادر اله -1

هحؿ الدراسة ،باإلضافة إلى عدـ توفر خطط استراتيجية في هعالجة بعض الهشكالت في حالى 

 فشؿ الخطط الهىفذة.
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كتبة بجاهعة هحؿ الدراسة تعاىي هف سمبيات كثيرة وأف ٌذي سمبيات ترجع لوجود الكثير هأف ال -2

 صائييف الهكتبات وفي إهكاىيات الهادية هف حيث التجٍيزات واألثاث.هف الهشكالت في أعداد أخ

 ة إلى هجهوعة هف التوصيات وكاىت هف أٌهٍا هايمي: كها توصمت الدراس

االرتقاء بالرؤية هف البعد الهحمي الي البعد الدولي و هواكبة التطور في اساليب التعميـ و  -1

تصبح جاهعة الهرقب الجاهعة الرائدة التي تعهؿ عمى تقىيات التعميـ و تعديؿ صياغة الرؤية بحيث 

 الىٍوض بالهستوى العمهي و التقافي .

ىظاـ ادارة الجودة الشاهمة في االدارة ، باالٌتهاـ بتطوير هكتبات الجاهعة هف خالؿ االخذ  -2

باإلضافة الى ضرورة االٌتهاـ الهستفيد هف الهكتبات الجاهعية و الحرص عمي التعرؼ عمي 

 و توقعاتً في الهكتبة و بدؿ جٍد اكبر في تحقيقٍا.رغباتً 

االٌتهاـ بتدريب أعضاء ٌيأي التدريس و تأصيمٍا لمعهؿ بشكؿ افضؿ هف خالؿ اشتراكٍـ  -3

ر فمسفً ىظـ ادارة الجودة الشاهمة .  بدورات و براهج تدريبية لتحقيؽ التحسيف الهستهر بوصفً جٌو
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Abstract 

 

Higher education requires a strategic plan to achieve the goals which the 

pioneer universities seek to achieve in the academic and administrative 

fields. However, higher education faces threatening of developing and 

renewing which are necessary for future educational developing plans. 

The problem of this study implies in the extension of applying Al-Mergib 

University the dimensions of the strategic planning that includes: mission, 

objectives  and the strategic plans and if Al-Mergib University applies the 

frameworks of  quality assurance in the higher education which includes: 

teaching staff members, libraries, academic research, curriculum and 

students. And if there is an affect between the extensions of the strategic 

plans and the principles of the quality assurance in the higher education? 

Basically, this study aims at identifying the effect of the strategic planning 

when applying the methods of quality assurance in Al-Mergib University. 

The researcher based on the analytical/descriptive method by 

questionnaire was prepared as a tool to collect the study data. The 

questionnaires were distributed to a sample of (257) units (employees). 

The sample was chosen randomly. It represents the rate of (28.8%) of the 

original sum which are (715) clerks. Besides, the researcher used the 

(Krejici and Margan) (1970) to limit the sample size. Total of the analyzed 

questioners were (227), which represent (96.3%) of the distributed 

questioners. Data has been analyzed and hypothesis has been chosen by 

using the statistical program known shortly as (SPSS). 

Following findings have been extracted: 

1. There was a lack in the cadre and proficiency that are specialized in 
the field of strategic planning in the concerned university. 
Furthermore, there were no strategic plans to solve some problems 
in case that the executed plans have been failed. 
 

2. Library in the study university suffers from many negatives. These 
negatives related to various problems - preparing librarians and 
providing availabilities such as equipment and furniture. 
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The study has reached to some important recommendations as follows: 

1. The mission should be getting higher from the local extension to the 
international extension to escort development in teaching methods 
and education techniques. The mission format should be changed 
so that Al-Mergib University will become a pioneer university to 
seek for the progress of the scientific and cultural levels. 

 

2. University libraries should use the system of the comprehensive 
quality assurance management. Furthermore, it is necessary to pay 
attention to the beneficiaries of the university libraries. Librarians 
should know what he/she wants and what his expectations about 
the libraries in order to give more efforts to achieve it. 

 

3. University staff member should be cared for. They should be trained 
in the best way by joining into courses and training programs to 
achieve advanced qualification. Teaching staff members are the 
basic of the comprehensive quality assurance system management 
philosophy. 
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 وياتــــة المحتـــقائم                               

 ر.م
 

 الموضـــــــــوع
 

 

 الصفحة

 أ اآلٌة 

 ب الشكر والتقدٌر 

 ج اإلهداء  

 د مستخلص الدراسة  

 ح قائمة المحتوٌات  

 ي قائمة الجداول 

 ل قائمة األشكال 

 الفصل األول 

 دراسةاإلطار العاو لل  
 

 2 مقدمة 1.1

 5 مشكلة الدراسة 2.1
 6 أهداؾ الدراسة 3.1

 6 الدراسة  أهمٌة 4.1

 6 الدراسة فرضٌات 5.1

 7 متؽٌرات الدراسة 6.1

 8 منهجٌة الدراسة 7.1

 9 مجتمع الدراسة 8.1

 9 أدوات ومصادر جمع البٌانات 9.1

 9 حدود الدراسة 11.1

 9 مصطلحات الدراسة 11.1

 11 سات السابقةاالدر 12.1

  الفصل الثاىي

 التخطيط االسرتاتيجياإلطار اليظزي للدراسة ـــ  
 

 21 مقدمة 1.2

 21 االستراتٌجًمفاهٌم أساسٌة فً التخطٌط  2.2

 26 االستراتٌجًالتفكٌر االستراتٌجً والتخطٌط  3.2

 27 أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم العالً 4.2

 27 أهداؾ التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم العالً 5.2

 28 متطلبات تطبٌق التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم العالً 6.2

 29 التخطٌط االستراتٌجً  مراحل 7.2

 67 فوائد التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم العالً  8.2

 67 المعاٌٌر التخطٌطٌة فً التعلٌم العالً 9.2

 71 صعوبات التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم العالً 11.2
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 الفصل الثالث

 التعليه العالييف         اجلودة الشاملةـــ االطار اليظزي للدراسة 

 73 مقدمة  1.3

 73 مفهوم الجودة  2.3

 74 فً التعلٌم العالًالشاملة مفهوم الجودة  3.3

 76 فً التعلٌم العالً الشاملة الجودةتطبٌق  أهمٌة 4.3

 77 فً التعلٌم العالًالشاملة الجودة  أهداؾ 5.3

 81 مبادئ تطبٌق الجودة الشاملة فً التعلٌم العالً 6.3

 83 فً التعلٌم العالًالشاملة متطلبات تطبٌق الجودة  7.3

 84 فً التعلٌم العالًالشاملة تطبٌق الجودة فوائد  8.3

 85 فً التعلٌم العالًالشاملة مراحل تطبٌق الجودة  9.3

 86 فً التعلٌم العالًالشاملة مبررات تطبٌق الجودة  11.3

 87 العالً فً التعلٌمالشاملة مسوؼات تطبٌق الجودة  11.3

 88 فً التعلٌم العالً الشاملة محاور الجودة  12.3

 زابعالفصل ال

 التخطيط االسرتاتيجي واجلودة

 111 التخطٌط االستراتٌجً والجودة  13.4

 111 لجودة للتخطٌط االستراتٌجً واتجارب معاصرة  14.4

 الفصل اخلامس 

 اإلطار العلني للدراسة

 123 مقدمة 1.5

 123 مختصرة عن جامعة المرقبنبذة  2.5

 124 منهج الدراسة 3.5

 124 مجتمع الدراسة 4.5

 124 تصمٌم أداة الدراسة  5.5

 125 اختبار صدق وثبات الدراسة  6.5

 سادسالفصل ال

 حتليل أسئلة الدراسة واختبار الفزضيات 

 136 مقدمة  1.6

 137 تحلٌل بٌانات الدراسة 2.6

 141 اختبار الفرضٌات  3.6

  بعالفصل السا

 اليتائج والتوصيات

 194 النتائج 1.6

 198 التوصٌات 2.6

 211 والمراجع المصادر 3.6

 قـــــــــالمالح         
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 داولــــــة الجـــقائم
 

 ر.ج
 

 عنوان الجدول1
 

 

 الصفحة

 32 عناصر التحلٌل االستراتٌجً 1.2

 59 الفروق الجوهرٌة بٌن التخطٌط االستراتٌجً والتخطٌط طوٌل المدى  2.2

 68  ٌحدد محاور المعاٌٌر التخطٌطٌة 3.2

 117 مؤشرات الرئٌسٌة ألداء فً جامعة وسكونسن ستاوت  4.4

 112 رثوٌست مٌسوريالمقاٌٌس الرئٌسٌة المراجعة فً جامعة نو 5.4

 119 مؤشرات األداء والنواتج المتوقعة لعملٌات الجامعة  6.4

خدمات الطلبة والمؤشرات الرئٌسٌة لنوعٌة الخدمات ومقاٌٌس األداء فً الجامعة نورثوٌست  1.4
 مٌسوري

121 

 126 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات الرؤٌا 1.5

 127 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات الرسالة  2.5

 127 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات األهداؾ 3.5

 128 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات الخطط االستراتٌجٌة 4.5

 129 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات أعضاء هٌئة التدرٌس 5.5

 129 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات البحث العلمً 6.5

 131 االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات المكتبةمعامل  7.5

 131 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات المناهج الدراسٌة 8.5

 131 معامل االرتباط بٌن كل فقرة من فقرات الطالب  9.5

 133 قٌم معامل الثبات )لالتساق الداخلً( لكل متؽٌر من المتؽٌرات الدراسة 11.5

 137 الدراسة حسب النوع تصنٌؾ المشاركٌن فً 1.6

 138 تصنٌؾ المشاركٌن فً الدراسة حسب المؤهل العلمً 2.6

 138 تصنٌؾ المشاركٌن فً الدراسة حسب الدرجة العلمٌة 3.6

 139 تصنٌؾ المشاركٌن فً الراسة حسب الوظٌفة  4.6

 141 لفرضٌة الرؤٌاTالمتوسط الحسابً المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  5.6

 141 التوزٌع التكراري إلجابات المشاركٌن فً الدراسة حول فقرات الرؤٌا 6.6

 143 لفقرات الرؤٌاTالمتوسط المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار ل 7.6

 145 لفرضٌة الرسالة T المتوسط الحسابً المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  8.6

 146 إلجابات المشاركٌن فً الدراسة حول فقرات الرسالةالتوزٌع التكراري  9.6

 148 لفقرات الرسالةT المتوسط المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار ل 11.6

 151 لفرضٌة األهداؾ Tالمتوسط الحسابً المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  11.6

 151 الدراسة حول فقرات األهداؾالتوزٌع التكراري إلجابات المشاركٌن فً  12.6

 153 لفقرات األهداؾT المتوسط المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  13.6

لفرضٌة الخطط  Tالمتوسط الحسابً المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  14.6

 االستراتٌجٌة
155 

 157 فقرات الخطط االستراتٌجٌةالتوزٌع التكراري إلجابات المشاركٌن فً الدراسة حول  15.6

 لفقرات الخطط االستراتٌجٌةT المتوسط المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  16.6

 
159 

 161لفرضٌة أعضاء الهٌئة T المتوسط الحسابً المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  17.6
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 التدرٌس

 163 الدراسة حول فقرات أعضاء الهٌئة التدرٌسالتوزٌع التكراري إلجابات المشاركٌن فً  18.6

 164 لفقرات أعضاء الهٌئة التدرٌسT المتوسط المرجح واالنحراؾ المعٌاري ونتائج اختبار  19.6
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 ة :ػػػػػػػػػػػػػمقدم .1.1

 إلػى سػعت والذي الهدى، طويمة الهستقبمية التخطيط أىواع أٌـ أحد االستراتيجي التخطيط ُيعد      

 يتهتع ها بفضؿ الهأهوؿ الوضع إلى لىقمٍا هىٍا سعياً  والعاهة الخاصة الهؤسسات هف العديد تطبيقً

 عمػى ولقدرتػً األخػرى، األىواع هف غيري عف تهيزي وخصائص سهات هف التخطيط هف الىوع ٌذا بً

 . (1،ص2012العموي،)الهؤسسات هف هثيمتٍا هف والتهيز الهىافسة هوضع في الهؤسسة وضع

 عمػػى يعهػػؿ ألىػػً الجػػاهعي، والتغيػػر لمتطػػوير الحديثػػة الىهػػاذج أحػػد االسػػتراتيجي، التخطػػيط ويهثػػؿ  

 عمػػػػى الهعتهػػػػدة اإلداريػػػػة الههارسػػػػات إلػػػػى والهزاجيػػػػة، العشػػػػوائية اإلداريػػػػة الههارسػػػػات هػػػػف االىتقػػػػاؿ

 وتحػػػديات صػػػعوبات لهواجٍػػػة الطػػػرؽ أحػػػد يهثػػػؿ أىػػػً كهػػػا واإلبػػػداع، والتهيػػػز، واالبتكػػػار الهشػػػاركة

ػػػو العربيػػػة، الػػػبالد فػػػي التربويػػػة باألىظهػػػة الهتعمقػػػة الهسػػػتقبؿ  اسػػػتثهار لتحسػػػيف الهىاسػػػب الطريػػػؽ ٌو

 (.190،ص2012بدراىً، ود،) البشري االستثهار وتحسيف العمهي، والبحث التكىولوجيا

 بشػػػكؿ العػػػالي والتعمػػػيـ عػػػاـ، بشػػػكؿ التعمػػػيـ هؤسسػػػات فػػػي االسػػػتراتيجي التخطػػػيط أٌهيػػػة وتبػػػرز    

 كهػا خاللٍػا، هػف الهؤسسػة تعهػؿ التػي لمتوجٍػات هحػددة خارطػة وضػع عهميػة يشػكؿ أىً في خاص

 .أٌدافٍا تحقيؽ ىحو التعميهية الهؤسسة عهؿ تقود التي والهىٍجية الوسيمة تشكؿ أىٍا

 والرسػػػػالة الرؤيػػػػا تحديػػػػد الجاهعػػػػات فػػػػي االسػػػػتراتيجي التخطػػػػيط هػػػػدخؿ اسػػػػتخداـ عىػػػػد ويىبغػػػػي    

 األكاديهيػػة القػرارات لصػىاعة والهعموهػػات البياىػات تػوافر إلػى باإلضػػافة األولويػات ووضػع واألٌػداؼ

دارة االستراتيجية  الجاهعػة خطػط ورسـ الهستقبمي الوضع بيف الفجوة تحدد هختمفة بطريقة الجاهعة وا 

 (.131،ص2013حمس،)االستراتيجية

ػا عمػى تحػافظ أو أقداهٍا تثبت أف هؤسسة أي تستطيع وال      هتطمبػات بتحقيػؽ إال التىافسػي هركٌز

 التػػػي الهفػػػاٌيـ أحػػػدث هػػػف الجػػػودة هفٍػػػوـ وأصػػػبح الهجػػػاالت، جهيػػػع فػػػي وتأكيػػػدٌا الشػػػاهمة الجػػػودة

 إجرائيػة فمسػفة عمػى العػالي التعمػيـ فػي هفٍوهٍا ويرتكز األياـ، ٌذي العالي التعميـ ساحة إلى خرجت
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 ىحػػػو وعمػػػى كافػػػة التعمػػػيـ هراحػػػؿ فػػػي باالسػػػتهرارية تتصػػػؼ تحسػػػيف عهميػػػة ٌػػػي الجػػػودة أف هؤداٌػػػا

 العهميػة جودة أف ىرى لذلؾ الهجتهع، بيد األساسية التغيير أداة ٌو العالي التعميـ أف وبها هتواصؿ،

 إلػػى الكػػؿ يطهػػح ظػػاٌرة الجػػودة أصػػبحت وبالتػػالي العػػالي، التعمػػيـ ألجٍػػزة ٌػػدفاً  أصػػبحت التعميهيػػة

 العهمية هخرجات لتطوير إطاراً  تقدـ الجودة أصبحت كها الهختمفة، الهؤسسات في وسيادتٍا تحقيقٍا

و لمتعميـ هتطور ىظاـ الشاهمة الجودة فإدارة وتحسيىٍا، التعميهية  ىوعيػة لتحسيف عهمية عف عبارة ٌو

 ليكػوف وتحسيىٍا األعهاؿ بٍا تىجز التي الطريقة وبتطوير بالتعميـ وتىتٍي بالتعميـ تبدأ فٍي التعميـ،

 (.83،ص2013الرفاعي،وآخروف،)الهستهر التحسف ٌىاؾ

 فػػي لمعهػؿ الالزهػة البشػرية الهػوارد إعػداد هسػؤولية يتػولى العػالـ دوؿ جهيػع فػي التعمػيـ ىظػاـ إف    

 جهيػع هىػً تىٍػؿ الػذي الهىٍؿ ويعد والحرفية والعسكرية والتجارية الصىاعية الهٍىية الهجاالت جهيع

 هػػف تبػػدأ أف أولػػى بػػاب فهػػف والخدهيػػة اإلىتاجيػػة لمهؤسسػػة همحػػة حاجػػة الجػػودة تكػػوف وعىػػدها الهٍػػف

دارة التعميهيػػػػػة الهؤسسػػػػػات  بالضػػػػػرورة سػػػػػتكوف الجيػػػػػدة التعميهيػػػػػة الهؤسسػػػػػة هخرجػػػػػات ألف عهمٍػػػػػا وا 

 إلػػى بالىتيجػػة سػػيؤدي الػػذي األهػػر األخػػرى واإلىتاجيػػة الخدهيػػة الهؤسسػػات ىظػػـ فػػي جيػػدة هػػدخالت

 فػػػي الجػػػودة بػػػراهج ىجػػػاح فػػػي هباشػػػرة غيػػػر بصػػػورة الجػػػودة تتبىػػػى التػػػي التعميهيػػػة الهؤسسػػػة إسػػػٍاـ

 .والخدهية اإلىتاجية الهؤسسات

لٍػػذا قاهػػت الدراسػػة بٍػػدؼ دارسػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي ودوري فػػي تطبيػػؽ هحػػاور جػػودة التعمػػيـ     

 وقسهت إلى ستة فصوؿ: ،ليالعا

 ،، وأٌػػدافٍايتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة حيػػث تىػػاوؿ هشػػكمة الدارسػػة الفصػػؿ األوؿ:

وأٌهيتٍػػػا، فرضػػػيتٍا، والهىٍجيػػػة الهسػػػتخدهة فػػػي الدراسػػػة، وهجتهػػػع وعيىػػػة الدراسػػػة، وكػػػذلؾ حػػػدود 

الدراسة والهصطمحات الدراسػة وخػتـ الفصػؿ بالدراسػات السػابقة وقسػهت حسػب الترتيػب الهوضػوعي 

 لمدراسة.  
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ؿ يتىػػػػػػاوؿ اإلطػػػػػػار الىظػػػػػػػري لمدراسػػػػػػة وأديباتػػػػػػً الهتهثمػػػػػػة فػػػػػػي الهتغيػػػػػػر الهسػػػػػػػتقالفصػػػػػػؿ ال ػػػػػػاني: 

 . لمدراسة)التخطيط االستراتيجي(

الجػودة فػي  في الهتغير التابع لمدراسػة)هحاورالهتهثؿ يتىاوؿ اإلطار الىظري لمدراسة الفصؿ ال الث: 

 التعميـ(. 

 فيتىػػػاوؿ الواقػػػع العهمػػػي التخطػػػيط االسػػػتراتيجي دوري فػػػي تطبيػػػؽ هحػػػاور الجػػػودة فػػػي الفصػػػؿ الرابػػػع:

هوذج الدراسة ،وهىٍجيً ،وذلػؾ باسػتخداـ تحميػؿ إجابػات هجتهػع ى ،التعميـ العالي في جاهعة الهرقب

 الدراسة، وتصهيـ أداة الدراسة، واختبار صدؽ وثبات الدراسة.

 .ياىات الدراسة، اختبار الفرضياتفيتىاوؿ اجراءات ترهيز اإلستباىً، تحميؿ ب الفصؿ الخامس:

التوصيات، وأيضػًا تػـ االسػتعاىً بهصػادر هػف و هجهوعة هف الىتائج حيث ختهت ب :السادسالفصؿ 

 كتب ورسائؿ عمهية وهؤتهرات ودوريات وهقاالت هف هواقع عمى االىترىت.
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 شكمة الدراسة:م. 2.1

تتحػػدد هشػػكمة ٌػػذي الدراسػػة فػػي حاجػػة الجاهعػػات إلػػى التخطػػيط االسػػتراتيجي وأف ٌػػذا التخطػػيط      

وهػف خػالؿ يحتاج إلى تحديد الرؤية، والرسالة، واألٌداؼ التػي ستسػعى إدارة الجاهعػة إلػى تحقيقٍػا، 

تخطيط الهقابالت الشخصية هع العديد هف الهدراء وهىسقي الجودة بالجاهعة تـ التأكيد عمى أٌهية ال

ػذا هػا اىػتج التػأثير السػمبي  االستراتيجي إال أف الهشكمة برزت في عدـ تطبيقً بالطريقة الصحيحة ٌو

عمى هحاور الجودة الشاهمة لمتعميـ العالي في الجاهعػة، بػالرغـ هػف االٌتهػاـ بػً بشػكؿ عػاـ واٌتهػاـ 

ؽ أٌدافػػً الهرجػػوة جاهعػػة الهرقػػب بشػػكؿ خػػاص والتػػي لػػـ تتػػيح الفرصػػة لمتخطػػيط االسػػتراتيجي لتحقيػػ

جاءت ٌذي الدراسة لمتعػرؼ عمػى التخطػيط االسػتراتيجي ، فعميً وفي الفترة الهحددة بالهوارد الهتاحة،

حدد اتحػاد الجاهعػات  )كهالجودة الشاهمة في التعميـ العاليوأبعادي، وأثر ٌذا التخطيط عمى هحاور ا

 العربية (.

 السؤاؿ التالي:ومف ىنا يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في     

 الجودة الشاهمة في جاهعة الهرقب؟ خطيط االستراتيجي في تطبيؽ هحاورها ٌو دور الت س/

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :ػ   

عػاد التخطػيط االسػتراتيجي الهتهثمػة فػي )الرؤيػا، الرسػالة، أببجاهعػة الهرقػب تمتػـز إلى أي هدى  -1

 ة، الخطط االستراتيجية(؟األٌداؼ االستراتيجي

هحػػػاور الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي الهتهثمػػػة فػػػي بجاهعػػػة الهرقػػػب  تٍػػػتـإلػػػى أي هػػػدى  -2

 )أعضاء ٌيأة التدريس، الهكتبة، البحث العمهي، هىاٌج طرؽ التدريس، الطالب (؟

سػػػتراتيجية، فػػػي )الرؤيػػػا، الرسػػػالة، األٌػػػداؼ اال لمتخطػػػيط االسػػػتراتيجي الهتهثػػػؿٌػػػؿ ٌىػػػاؾ أثػػػر  -3

هحػاور الجػػودة الشػػاهمة فػػي التعمػيـ العػػالي الهتهثمػػة فػػي )أعضػػاء عمػػى تطبيػػؽ  الخطػط االسػػتراتيجية(

 ٌيأة التدريس، الهكتبة، البحث العمهي، هىاٌج طرؽ التدريس، الطالب(؟
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 . أىػػػػػػداؼ الدراسػػػػػة:3.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ هجهوعة هف األٌداؼ تـ بمورتٍا فيها يأتي: 

 جاهعػػة الهرقػػب إلبعاد التخطيط االستراتيجي. إلتزاـ ػ  هحاولة التعرؼ عمى هدى1

ـ العػالي الهتهثمػة فػي ػػػهحاور الجػودة فػي التعميبجاهعة الهرقب  اٌتهاـػ هحاولة التعرؼ عمى هدى 2

 لهكتبة، البحث العمهي، هىاٌج طرؽ التدريس، الطالب" التدريس، اٌيأة " أعضاء 

 هحاور الجودة في جاهعة الهرقب. ب االلتزاـػ تحديد أثر التخطيط االستراتيجي في 3

 -أىميػػػػة الدراسػػػة: .4.1

 تتهثؿ أٌهية الدراسة في الىقاط اآلتية: 

يعتبر هف الػىظـ التعميهيػة التػي  هؤسسات التعميـ العالي الذىبثؽ أٌهية ٌذي الدراسة هف أٌهية ػ تى1

 ، خدهة قضايا الهجتهع.عداد الباحثيف، إبالقوي البشرية تعهؿ عمى بىاء الهجتهع هف خالؿ أهدادي

ػ تفيد الهسئوليف عف التخطيط االستراتيجي في الجاهعات وأصػحاب القػرار فػي التعػرؼ عمػى ىقػاط 2

 فيٍا هستقباًل.الضعؼ والقوة  في الخطة االستراتيجية والعهؿ عمى تال

ػ تفيد في طرح سياسة استراتيجية الجودة في تفكير هسؤولي االدارة في التعميـ العالي وفي سموكٍـ 3

 االداري العاـ بدءًا بالتخطيط وهرورًا بالتىفيذ، واىتٍاء بالتقويـ.

 . فرضيات الدراسة:5.1

 تعتهد الدارسة عمى الفرضيات اآلتية :    

متخطػيط االسػتراتيجي عمػى تطبيػؽ هحػاور الجػودة الشػاهمة فػي جاهعػة لذو داللة إحصائية  أثرجد يو 

 الهرقب.

  -:الفرضيات الفرعية التالية وىي   الفرضية حيث تشتؽ مف ىذه  

 عمى هحاور الجودة الشاهمة في جاهعة الهرقب . ذو داللة إحصائية  لمرؤيػا هعىوي يوجد أثر ػ
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رسػػالة عمػػى تطبيػػؽ هحػػاور الجػػودة الشػػاهمة فػػي جاهعػػة لػػة إحصػػائية  لمهعىػػوي ذو دال يوجػػد أثػػر ػػػ 

 الهرقب .

ٌداؼ االستراتيجية عمى تطبيؽ هحاور الجػودة الشػاهمة فػي هعىوي ذو داللة إحصائية لأل يوجد أثر ػ

 جاهعة الهرقب .

فػي  مخطػط االسػتراتيجية عمػى تطبيػؽ هحػاور الجػودة الشػاهمةيوجد أثر هعىوي ذو داللػة إحصػائية ل ػ

 جاهعة الهرقب.

  الفرضية ال انية:

ٌيػػػأة أعضػػػاء ) فػػػي والهتهثمػػػة هحػػػاور الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي التعمػػػيـ العػػػاليب الهرقػػػب جاهعػػػة تٍػػػتـ   

  (، البحث العمهي، طرؽ هىاٌج التدريس، الطالبالتدريس، الهكتبة

  الفرضية ال ال ة:

 األٌػػػداؼ الرسػػػالة، الرؤيػػػة،) فػػػي والهتهثمػػػة أبعػػػاد التخطػػػيط االسػػػتراتيجيب الهرقػػػب جاهعػػػة تمتػػػـز   

 .خطط االستراتيجية( االستراتيجية،

 . متغيرات الدراسة: 6.1

الرؤيػة ، الرسػالة، األٌػداؼ ) هػف خػالؿ عػدة ابعػاد ٌػي"، التخطػيط االسػتراتيجي":  المتغير المستقؿ
 (.االستراتيجية، الخطط االستراتيجية

ي : .هحاور الجودة الشاهمة : المتغير التابع  هف خالؿ عدة عواهؿ ٌو

والشػػكؿ التػػالي  (.التػػدريس، الهكتبػػة، البحػػث العمهػػي، هىػػاٌج طػػرؽ التػػدريس، الطػػالبٌيػػأة أعضػػاء )
 يوضح هتغيرات الدراسة .
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 . منيجية الدراسة:7.1

الباحثػة فػي التحميمي، ألىً "الطريقػة التػي يعتهػد عميٍػا /الدراسة عمى الهىٍج الوصفيعتهدت ٌذي ا  

  . (35،ص1996)هحهدعمي،الحصوؿ عمى هعموهات دقيقة تصور وتسٍـ في تحميؿ ظواٌري"

ػػذا الهػػىٍج يتىاسػػب هػػع طبيعػػة هوضػػوع الدراسػػة، بحيػػث يهكػػف هػػف خاللػػً دراسػػة الظػػاٌرة وجهػػع  ٌو

ا تفسػػيرًا كافيػػًا وتحميمٍػػا واختيػػار فرضػػيا تٍا الحقػػائؽ والبياىػػات والهعموهػػات عىٍػػا، هػػع هحاولػػة تفسػػيٌر

واسػػػتخالص دالالتٍػػػا إحصػػػائيًا كهػػػا يعػػػد الهػػػىٍج الوصػػػفي الهػػػىٍج األكثػػػر اسػػػتخداهًا فػػػي البحػػػوث 

 اإلدارية.

 

  لاملتغري املستقت
 التخطيط االسرتاتيجي

 املتغري التابع 
 حملاور اجلودة الشاملت

 الرؤيا

 الرسالة

 األهداف االستراتيجية

 البحث العلمي

 المكتبة

 المناهج الدراسية

 الطالب

 الخطط االستراتيجية

 أعضاء هيأة  التدريس
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  . مجتمع الدراسة:8.1

أهػا عيىػة الدراسػة والهتهثمػة فػي  كميػة، 14هتفػرع هىٍػا  جاهعػة الهرقػبيتهثؿ هجتهع الدراسة في     

يىدرج ضهف الهسهى الوظيفي )عهداء الكمية، وكيؿ وهىسػؽ الجػودة ، رؤسػاء  التدريسٌيأة أعضاء 

(عضػػػوًا، وقػػػد اختػػػارت الباحثػػػة العيىػػػة  715وبمػػػغ عػػػدٌـ )التػػػدريس( ٌيػػػأة األقسػػػاـ العمهيػػػة، أعضػػػاء 

لتحديػد حجػـ العيىػة.  Krejicie and Morgan (1970)بجػدوؿحيػث اسػتعاىت ، بطريقػة عشػوائية

  .( عضواً 257والبالغ عددٌا)

  جمع البيانات: . أدوات ومصادر9.1

اعتهػػػدت الدراسػػػة عمػػػى االسػػػتباىة، والػػػذي تشػػػهؿ هجهوعػػػة هػػػف االسػػػئمة الهتىوعػػػة والتػػػي تػػػرتبط     

 التي بىيت عميٍا. اتالفرضيبهوضوع الدراسة بالشكؿ الذي يحقؽ أٌداؼ الدراسة واختيار 

ػػي: الكتػػب والػػدوريات وشػػبكة كهػػا اعتهػػدت الدراسػػة عمػػى هجهوعػػة هػػف الهصػػادر لجهػػع البياىػػات  ٌو

 الهعموهات الدولية و الرسائؿ العمهية و الهؤتهرات.

 . حدود الدراسة: 10.1

 .كمية (14)هتفرع هىٍا  جاهعة الهرقب الحدود المكانية:

الجػػودة فػػػي ودوري فػػي تطبيػػؽ هحػػاور  التخطػػػيط االسػػتراتيجي تتىػػاوؿ الدراسػػة الحػػدود الموضػػوعية:

 هؤسسات التعميـ العالي .

 . 2015حتى هارس  2014أكتوبراقتصرت ٌذي الدراسة خالؿ شٍر  الحدود الزمنية:

 :مصطمحات الدراسة. 11.1

الرئيسية لهىظهة األعهاؿ، وكذلؾ تحديد  األٌداؼبأىً عهمية تحديد : ُيعرؼ " االستراتيجيالتخطيط 

 "األٌػػداؼلتحقيػػؽ  ،الهػػواردات التػػي تحكػػـ العهميػػات، وكػػذلؾ تػػدبير واسػػتخداـ االسػػتراتيجيالسياسػػات و 

   (.556،ص2012)عوض اهلل،
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وتشػػهؿ ٌػػذي الصػػورة هكاىػػً  ،دي الهػػديروففػػي الهسػػتقبؿ كهػػا يػػو  الهؤسسػػة تصػػور شػػكؿ ٌػػي  :رؤيػػاال

ىتاجٍا وخدهاتٍاقالجاهعة في السوؽ هف حيث   . (33،ص2007،هاٌر)يهتٍا وسهعتٍا وا 

وتعػػػػد الرسػػػػالة ضػػػػرورية هػػػػف أجػػػػؿ تعكػػػػس الغػػػػرض هػػػػف وراء قيػػػػاـ الجاهعػػػػة  ٌػػػػي التػػػػي :الرسػػػػالة

"    ة عػػػػػػف الىظػػػػػػرة طويمػػػػػػة األهػػػػػػد لمجاهعػػػػػػةات وتعبػػػػػػر الرسػػػػػػالاالسػػػػػػتراتيجيووضػػػػػػع  األٌػػػػػػداؼتحديػػػػػػد 

   .(45،ص2010،العارؼ) 

 الهؤسسػػة الىتػػائج الهسػػتقبمية التػػي تسػػعى  بأىٍػػا " األٌػػداؼBrownوعػػرؼ ة: االسػػتراتيجي األىػػداؼ

 .(181،ص2004)الركابي،لتحقيقٍا، أو أىٍا الىٍايات الهرغوبة لمعهؿ التىظيهي"

اسػتخداهات  عمػى" بأىٍػا تحديػد األىشػطة وتخصػيص هػوارد الهؤسسػة  ُتعػرؼ ة:االستراتيجيخطط ال 

السػوؽ الهؤسسػة تعىػي األسػموب الػذي سػتواجً بػً  اتؤذي إلى تحقيؽ أٌداؼ طويمة األجػؿ، كهػا أىٍػ

 .( 261،ص2005" ) أبوقحؼ،الذي تعهؿ فيً والبيئة الهتغيرة هف حولٍا 

بيىها يعرفٍا الهعٍد األهريكي لمهعايير ، ابقة لهتطمبات أو هواصفات هعيىةعرؼ بأىٍا الهط:تُ الجودة 

 الوفػاء باحتياجػات هعيىػة عمػىبأىٍا جهمة السهات والخصػائص لمهىػتج أو الخدهػة التػي تجعمػً قػادرًا 

   ( .21،ص2010خروف،)طعيهة،وآ

 .(14،ص2014عثهاف، )سعيد،ٌو الهربي والهعمـ وصاىع االجياؿ لتدريس:ا ىيأة أعضاء 

 الشػػاهؿ بالتقصػػيٌػػي الوسػػيمة التػػي تػػؤدى إلػػى الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ هشػػكمة هحػػددة : البحػػث العممػػي

 (.50،ص2012،)راضىالدقيؽ لجهيع الظواٌر والبياىات التي يهكف التحقؽ هىٍا
 

ا الجاهعػػػة أو الكميػػػة لتقػػػديـ الخػػػدهات الهكتبػػػة ٌػػػي هجهوعػػػة ال المكتبػػػة: كتػػػب التػػػي تىشػػػئٍا وتػػػديٌر

 . (248،ص 2012إسهاعيؿ،)هدرسيف والعاهميف في ٌذي الهؤسسةلمطالب وال

يتعمهٍػػا الطػػالب لخطػػط وعػػة الخبػػرات الهالئهػػة والفعالػػة التػػي تُ ههج ابأىٍػػ "تعػػرؼالمنػػاىا الدراسػػية: 

رشػاد  ،ٍـ وبصورة توازف بيف حاجات الفردقدرات بأقصى ها تستطيعً وحاجات الهجتهع هػع إشػراؼ وا 
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ميف وهػػع إخضػػاع ٌػػذي الخبػػرات وت ـ الطمبػػة إلػػى تقػػويـ هسػػتهر هىاسػػب بداللػػة عمػػيهػػف الهعمهػػيف الهػػٌؤ

 .(34،ص2009 ،هرعي ،)الفرحافهية"عميالت األٌداؼ

 )اإلىترىت(.هعرفة أو دارس في هؤسسة تعميهية ٌو طالب الالطالب: 

 الدراسات السابقة:. 12.1

بعهمياتػػً الهختمفػػة باعتبػػاري أحػػد  االسػػتراتيجييوجػػد الكثيػػر هػػف الدراسػػات التػػي تىاولػػت التخطػػيط     

وقػػد قسػػهت الدراسػػات السػػابقة داء بالهىظهػػات الهختمفػػة، ة فػػي األعميػػلتحقيػػؽ الفا ؛األساسػػية الركػػائز

 :التاليالىحو  عمىبحسب الترتيب الهوضوعي 

 : منيا االستراتيجي.الدراسات المتعمقة بالتخطيط 1.12.1

 (2013دراسة وفاء األشقر) :مف وجيػة نظػر الطمبػة  االستراتيجيمدى توافر التخطيط )بعنواف

 .ي جامعة أربد األىمية في األردف(ف

 ،هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر الطمبػػػة االسػػػتراتيجيهػػػدى تػػػوافر التخطػػػيط  عمػػػىٌػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ    

ـ بالطريقػػة و  ةاالسػػتباى عمػػىـ االعتهػػاد وثػػتحميمػػي الباحثػػة الهػػىٍج الوصػػفي الاسػػتخدهت و  تػػـ اختيػػاٌر

أراء الطمبػػػة حػػػوؿ هػػػدى تػػػوافر هؤشػػػرات  عمػػػىطالبػػػًا وطالبػػػة هػػػف خػػػالؿ اسػػػتطالع  (278العشػػػوائية)

 .األٌداؼوالرسالة والقيـ و  رؤياال االستراتيجيالتخطيط 

 الدراسة ومف أىميا: إلييانتائا التي توصمت ال 

 ،رؤيػػػا، الرسػػػالة، الاألٌػػػداؼربعػػػة: األ ًفػػػي هجاالتػػػ االسػػػتراتيجيهػػػدى تػػػوافر هؤشػػػرات التخطػػػيط   

ة االسػتراتيجي األٌػداؼهجػاؿ  ٌػذي الهجػاالت وأعالٌػا زوأبػر والقيـ هتػوافري بدرجػة هتوسػطة والخطط، 

ة وأف ٌىػاؾ االسػتراتيجيفٍا وأقمٍا ٌو هجاؿ القيـ هها يعطػي فكػرة واضػحة عػف أف الجاهعػة فػي أٌػدا

 لتحقيقٍا. ة تسعىاالستراتيجيخطة 
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جػػاءت بدرجػػة  فػػي جاهعػػة إربػػد هػػف وجٍػػة ىظػػر الطالبػػة االسػػتراتيجيهػػدى تػػوافر هؤشػػرات التخطػػيط 

ى هتغيػرات الجػىس، جهيع الهجاالت وأىً ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إل عمىهتوسطة 

 ىوع الكمية. ،السىة الدراسية

 االسػتراتيجيوقد توصمت  الدراسة فيها يتعمؽ بهجاؿ الرسالة ضرورة توظيػؼ هىٍجيػة التخطػيط     

القػػيـ اإلخػػالص والػػوالء لمجاهعػػة هػػع ضػػرورة تػػأهيف بىيػػة  عمػػىوفػػي هجػػاؿ  القػػيـ باالٌتهػػاـ والتركيػػز 

 تكىولوجية ههيزة واالٌتهاـ بالطمبة الخرجيف.

   اء العػػػامميف فػػػي أد االسػػػتراتيجيلتخطػػػيط اأ ػػػر ):بعنػػػواف (2013عرفػػػة أبػػػو نصػػػيب)دراسػػػة

 (.بالمؤسسات الخدمية

 ،العػػاليـ عمػػيبهؤسسػػات الت االسػػتراتيجيواقػػع تطبيػؽ التخطػػيط  ىعمػػالتعػػرؼ  يإلػػتٍػدؼ الدراسػػة     

سػػػػتخداـ الهػػػػىٍج الوصػػػػفي با ،االسػػػػتراتيجيتطبيػػػػؽ التخطػػػػيط  ىعمػػػػوكػػػػذلؾ هعرفػػػػة العواهػػػػؿ الهػػػػؤثرة 

 التحميمي.

 منيا ما يمي: نتائا حققت الدراسة عدة

در  عػدـ وجػود ربػط بػيف كػذلؾ و  االسػتراتيجياؾ بهفاٌيـ التخطيط إف العاهميف بالجاهعة لديٍـ وعي وا 

 ة واحتياجات العاهميف.االستراتيجيالخطة 

ة، كها االستراتيجيالجاهعة أف تشرؾ العاهميف في الخطة  ىعمقد توصمت الدراسة إلى أىً يىبغي و 
 األداء. اؿ البراهج الجديدة هف أجؿ تحسيفالتدريب في ٌذا الهجاؿ، هع ضرورة إدخفعؿ ٍا أف تُ عمي

 التخطيط االستراتيجي في جودة االداء المؤسسي(. (بعنواف:)دور2010سة إياد الدجني)درا 

ٌػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػى تعػػػػرؼ دور التخطػػػيط االسػػػػتراتيجي فػػػي جػػػػودة األداء الهؤسسػػػي ،وتطػػػػوير     

هعػػػايير وهؤشػػػرات لقيػػػاس جػػػودة األداء الهؤسسػػػي فػػػي الجاهعػػػات الفمسػػػطيىية، واتبػػػع البحػػػث الهػػػىٍج 

الوصفي التحميمي، والهىٍج البىائي التطػويري لهالءهتٍػا لهوضػوع البحػث، وقػد تػألؼ هجتهػع البحػث 
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جاهعػػة األقصػػى وعػػددٌـ لعهػػداء، والهػػدراء، ولجػػاف التخطػػيط والجػػودة فػػي الجاهعػػة اإلسػػالهية و هػػف ا

 ( عضوا.100)

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائا أىميا:

لفمسػطيىية بػيف هتوسػطات الجاهعػات ا (0.05وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عىػد هسػتوى داللػة )

 وهجاالتً تعزى لهتغير الجاهعة لصالح الجاهعة اإلسالهية .الهؤسسي في هستوى جودة األداء 

تػػػػوافر أبعػػػػاد جػػػػودة األداء الهؤسسػػػػي فػػػػي الجاهعػػػػات الفمسػػػػطيىية بىسػػػػبة كبيػػػػرة حيػػػػث بمػػػػغ الهتوسػػػػط 

تػػػػوافر جػػػػودة األداء  %(،75.97الحسػػػػابي الىسػػػػبي لجهيػػػػع فقػػػػرات البعػػػػُد األداء الهؤسسػػػػي يسػػػػاوي)

ٌداؼ بىسبة كبيرة حيث بمغ الهتوسط الحسابي الىسبي لجهيع الهؤسسي في بعد الفمسفة والرسالة واأل

تػػوافر جػػودة األداء الهؤسسػػي فػػي بعػػد الحكػػـ واإلدارة بىسػػبة كبيػػرة  %(،75.97فقػػرات البعػػُد يسػػاوي)

 %(.76.22حيث بمغ الهتوسط الحسابي الىسبي لجهيع فقرات البعُد يساوي)

  ـ عمػػيفػػي مؤسسػػات الت سػػتراتيجياالواقػػع التخطػػيط بعنػػواف: ) (2007عػػاطؼ الشػػوي )دراسػػة

 التقني في محافظات غزة(.

ـ التقىػػي فػػي عمػػيفػػي هؤسسػػات الت االسػػتراتيجيواقػػع التخطػػيط  ىعمػػٌػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ     

اتبػػع و فػي تمػؾ الهؤسسػات،  االسػتراتيجيهحافظػات غػزة، هػف تحديػد طبيعػة وكيفيػة تطبيػؽ التخطػيط 

 عمػػػى( فقػػػرة تػػػـ توزيعٍػػػا 60)هكوىػػػً هػػػف اسػػػتباىةالباحػػػث الهػػػىٍج الوصػػػفي التحميمػػػي، وقػػػاـ بتصػػػهيـ 

 هجتهع الدراسة الهتهثؿ بعهداء وىواب ورؤساء األقساـ في الكميات التقىية.

 سة إلى العديد مف النتائا أىميا:وقد توصمت الدرا

ػػػؿ العمهػػػي والهسػػػتوى الػػػوظيفي أىػػػً ال توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف اسػػػتجابات أظٍػػػرت الدراسػػػة  العػػػاهميف والهٌؤ

 والىوع وعهمية التخطيط االستراتيجي، بيىها كاىت ٌىاؾ فروؽ هع اسـ الكمية وسىوات الخدهة .
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كأسػموب إداري حػديث يسػاعد الهؤسسػػات  االسػتراتيجيوقػد توصػمت الدارسػة إلػى اسػتخداـ التخطػػيط 

ضرورة التػزاـ إدارات الكميػات بتىفيػذ جهيػع مية و الداخو التأقمـ هع بيئتٍا الخارجية  عمىبجهيع أىواعٍا 

 تىفيذٌا. ىعمة، وهتابعتٍا وههارسة الرقابة االستراتيجيبىود الخطة 

  في في الجامعة االسالمية  االستراتيجيواقع التخطيط ( بعنواف:)2006)راسة إياد الدجنيد

 (.الجودة اييرضوء مع

فػػػي الجاهعػػػات الفمسػػطيىية هػػػف خػػػالؿ  االسػػتراتيجيواقػػػع التخطػػػيط  ىعمػػمتعػػػرؼ تٍػػدؼ الدراسػػػة ل   

الوطىيػػة لالعتهػػاد والجػػودة ٍيػػأة ة فػػي ضػػوء هعػػايير الجػػودة التػػي أقرتٍػػا الاالسػػتراتيجيتحميػػؿ الخطػػة 

 عمػىيؿ الهحتوى وقد تػـ توزيػع اسػتباىة والىوعية، واتبع الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي وهىٍج تحم

 .(عضواً 117بالغ عددٌـ )الفريؽ التخطيط والجودة الجاهعة و الهجتهع الهتهثؿ بإدارة كؿ 

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائا أىميا:

لػدى إدارة الجاهعػػة بدرجػػة هرتفعػػة، وقػػد ارتفعػػت  االسػػتراتيجيوضػوح الهفٍػػـو العػػاـ لدراسػػة التخطػػيط 

هػػف خطػػوة الزهػػة وهٍهػػة  يعتبػػرويوالػػذي بػػالجودة،  االسػػتراتيجيدرجػػة الهفٍػػـو الػػذي يػػربط التخطػػيط 

 لتحقيؽ الجودة الشاهمة في سياسات الجاهعة وأدائٍا.

  :العاليـ عميالت جودةب . الدراسات المتعمقة2.12.1

 إدارة الجودة الشاممة  رجة تحقيؽ معاييربعنواف:)د(2013)وناس عايد الكناني، عزيز دراسة

 كربالء(.يس في كمية الرياضة جامعة التدر ىيأة كما يراىا أعضاء 

مة كهػػا درجػػة تحقيػػؽ جاهعػػة كػػربالء لهعػػايير إدارة الجػػودة الشػػاهى عمػػالتعػػرؼ إلػػى ٌػػدفت الدراسػػة   

 ،الوصػفي التحميمػي باألسػموب الهسػحيـ الباحثػاف الهػىٍج حيػث اسػتخد ،التػدريسٌيػأة يراٌا أعضاء 

 .عضوًا  (34)عمىوقد اشتهمت عيىة البحث 
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 النتائا أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف 

بالىسبة  قد كاف هستوى تحقيؽ إدارة الجودة هف وجٍة ىظر العيىة )درجة تحقيؽ ضعيفة جدًا(   

الرابع بدرجة تحقيؽ  ،ف الهجاؿ األوؿلمدرجة الكمية الهتحققة، أها بالىسبة لهجاالت الهقياس هكا

 تحقيؽ الرابع كبيرة.أها الهجاؿ الثالث فبدرجة  ،والهجاؿ الثاىي بدرجة ضعيفة ،جداً ضعيفة 

التػػدريس ٌيػػأة اء أعضػػاء تطػػورات أدو تىهيػػة القػػدرات،  ىعمػػالباحثػػاف أف تعهػػؿ الكميػػة  ىوقػػد أوصػػ  

كػػػربالء لهعرفػػػة  الكميػػػات األخػػػرى فػػػي جاهعػػػة ىعمػػػ هتشػػػابٍةال إجػػػراء الدراسػػػات وكػػػذلؾوتشػػػجيعٍـ، 

 تطبيقٍـ إلدارة الجودة الشاهمة.

 عمػػى إدارة الجػػودة الشػػاممة امكانيػػة تطبيػػؽ:)بعنػػواف(2013آخػػروف)إدريػػس،  دراسػػة جعفػػر 

 عمػػىوالحصػػوؿ  المخرجػػات وضػػماف جػػودة مػػف أجػػؿ التحسػػيف المسػػتمر العػػاليـ عمػػيالت خػػدمات

 االعتمادية(.

ـ عميالهفاٌيـ األساسية إلدارة الجودة الشاهمة في هؤسسات الت ىعمٌدفت الدراسة إلى التعرؼ     

االعتهادية وتحديد  ىعمٍا ثـ الحصوؿ عميوكيفية الحفاظ  ،كيفية تحقيؽ الجودة في خدهاتو  العالي

التدريس ٌيأة  عة، ىشر ثقافة الجودة بيف أعضاءلمتقييـ الذاتي والخارجي في الجاه الهعايير

الدراسة الهىٍج الوصفي  تهارات والهسألة الذكية، حيث استخدوهشاركتٍـ في جهيع الهراحؿ والقر 

 التحميمي.

 العديد مف النتائا أىميا: وقد توصمت الدراسة إلى

 العاليـ عميالتدريس بهتطمبات تطبيؽ الجودة في هؤسسات التٌيأة أعضاء  ٌىاؾ وعي لدى إف    

ف   ،الهتهيزة البىية الجاهعية ،سية والهعاهؿ والهكتبات الهتخصصةالقاعات التدري ٌىاؾ ىقصوا 

 ،لمطالب واألساتذة ،األداء وقياس التقويـ لحديثة فيا ألساليبٌىاؾ ىقص وقصور في استخداـ ا

 احتياجات الهجتهع الهحمي كميًا. أف الخدهات الهقدهة ال تمبيو 
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  متطمبات إدارة الجودة الشاممة في جامعة (بعنواف:)2013مود، ياسيف جاسـ)محدراسة ناجي

 تكريت(

هعوقػػػات التػػػي الهػػػدى هتطمبػػػات إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة وتحديػػػد أٌػػػـ  عمػػػى ٌػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ   

ـ الباحثػاف الهػىٍج الوصػفي هيػة، واسػتخدعميتحوؿ دوف تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة في الهىظهات الت

 التحميمي.

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائا أىميا:

الهشػػاكؿ  وتهكػػىٍـ هػػف حػػؿ الهؤسسػػةتفعيػػؿ هشػػاركة العػػاهميف فػػي  توصػػمت الدراسػػة إلػػى ضػػرورة   

البشرية هف تقديـ هساٌهاتٍـ وهقترحاتٍـ وبها يضػهف تحسػيف بيئػة  اؼوتهكف األطر  الهتعمقة بالعهؿ

 العهؿ وهىاخً وأجوائً وجعمٍا أكثر إيجابية.

 (2012دراسة مصطفي محمود، عيسى صالحيف):الجودة الشػاممة  مدى تطبيؽ محاور)بعنواف

 (. مف وجية نظر لطمبةاالعتماد المؤسسي والبرامجي  عمىفي االكاديمية الميبية بعد حصوليا 

هػدى تطبيػؽ ٌػذي الهحػاور االكاديهيػة الميبيػة هػف وجٍػة ىظػر الطمبػة  عمػىتعرؼ ٌدفت الدراسة لم   

ة إلػػػى هػػػي باإلضػػػافعميوهحػػػور خػػػدهات الػػػدعـ الت ،هيػػػةعميهحػػػوريف البػػػراهج الت عمػػػىوذلػػػؾ بػػػالتركيز 

هيػة عميهحور البراهج الت فروقات ذات داللة إحصائية بيف هستوى تطبيؽالتوصؿ ها إذا كاىت ٌىاؾ 

 ،دارة الجػػػودة الشػػػاهمةىجػػػاح تطبيػػػؽ إـ الهطموبػػػة لعمػػػيبػػػراهج الت، وهحػػػور السػػػائدة باألكاديهيػػػة الميبيػػػة

هػي السػائدة باألكاديهيػة عميهدى الفروقات بػيف هسػتوى تطبيػؽ هحػور خػدهات الػدعـ الت ىعمالتعرؼ 

 دارة الجودة الشاهمة.إيؽ ىظاـ طبهية الهطموبة لىجاح تعميالميبية وهحور خدهات الدعـ الت

داة لقيػػاس واقػػع تطبيػػؽ هحػػاور الجػػودة الشػػاهمة هػػف خػػالؿ اسػػتهارة أاسػػتخدهت الدراسػػة تطػػوير وقػػد 

 خػػػػتالؼ تخصصػػػػاتٍـا ىعمػػػػبػػػػة فػػػػي األكاديهيػػػػة االسػػػػتبياف تكػػػػوف هجتهػػػػع الدراسػػػػة هػػػػف جهيػػػػع الطم

التٍـ واختالؼ  .هٌؤ
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 أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائا 

هية الهتهثمة في عميالشاهمة في هحور البراهج التالجودة إدارة  :تطبؽ االكاديهية الميبية هحوريف  -  

)الهكتبة، الوسائط هية الهتهثمة فيعميوتطبيؽ هحور الدعـ الت )توصيؼ الهىاٌج، والىظـ والموائح(،

 وتقىية الهعموهات(حيث كاىت ىتيجة هتوسطة.

وجود فروقات ذات داللة احصائية بيف هستوى تطبيؽ هحور خدهات الدعـ أشارت الدراسة إلى  -

و يدؿ  ،لىجاح تطبيؽ ىظاـ الجودة الشاهمةهية السائدة باألكاديهية الميبية الهطموبة عميالت ف أ عمىٌو

رية لكي تتفؽ هع هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة.  ٌىاؾ بعض الهحاور تحتاج إلى تغيرات جٌو

  عمىاالعتماد ألكاديمي  أ ر تطبيؽ معاييربعنواف: ) (2012بف فيد السرحاف)دراسة عطا اهلل 

 ـ في الجامعات السعودية(.عميـ في التعميتسويؽ مخرجات الت

تسػػػػػػػويؽ  عمػػػػػػػىألكػػػػػػػاديهي ااالعتهػػػػػػػاد تطبيقػػػػػػػات هعػػػػػػػايير أثػػػػػػػر  عمػػػػػػػىتعػػػػػػػرؼ ٌػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة لم  

د هخرجػػػػػػًا لجعػػػػػػؿ الشػػػػػػاهمة يعػػػػػػألف تطبيػػػػػػؽ الجػػػػػػودة ـ فػػػػػػي الجاهعػػػػػػات السػػػػػػعودية، عمػػػػػػيهخرجػػػػػػات الت

تمبيػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػات وهتطمبػػػػػػػػات الهجتهػػػػػػػػع والسػػػػػػػػوؽ  عمػػػػػػػػىهيػػػػػػػػة الجاهعيػػػػػػػػة قػػػػػػػػادرة عميالخػػػػػػػػدهات الت

دي إلػػػػػػى أف تكػػػػػػوف ٌػػػػػػذي الهخرجػػػػػػات ذات وكػػػػػػذلؾ تأٌيػػػػػػؿ الطمبػػػػػػة بشػػػػػػكؿ يػػػػػػؤ الهحمػػػػػػي السػػػػػػعودي، 

اىػػػػػػات الالزهػػػػػة هػػػػػػف خػػػػػػالؿ عيىػػػػػػة لجهػػػػػػع البي االسػػػػػتباىةاسػػػػػػتخداـ أسػػػػػػموب  تػػػػػـ وقػػػػػػد ،اليػػػػػػةجػػػػػودة ع

ـ بصورة ٍيأة وال التدريس ٌيأة ( هف أعضاء 82هف )ة هكوى  عشوائية.اإلدارية تـ اختياٌر

 :وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائا أىميا

ريػػًا بالهعػاييرف الجاهعػات السػػعوديإ    الوطىيػػة ٍيػػأة تحديػػدٌا هػػف قبػؿ التػـ التػػي  ة تػولي اٌتهػػاـ جٌو

ي والتقػػػػػويـ األكػػػػػاديهي لالعتهػػػػػاد الجػػػػػودة  إدارة ضػػػػػهاف ،اإلدارةو  السػػػػػمطات ،األٌػػػػػداؼو  لة)الرسػػػػػاٌو

الهرفػػػػؽ  ـ،عمػػػػيالت هصػػػػادرو والخػػػػدهات الهسػػػػاىدة  الطػػػػالب ، إدارة شػػػػؤوفـوالػػػػتعمـ عمػػػػيوتحسػػػػيىٍا، الت

البحػػػث  ،التدريسػػػية واالداريػػػةٍيػػػأة وظيػػػؼ الة، عهميػػػات تاليػػػاله اإلدارة، و اليوالهعػػػدات، التخطػػػيط الهػػػ
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التركيػز و  ،الهسؤولية االجتهاعية عمى لتركيزهع الهجتهع(وكذلؾ اهية عميعالقة الهؤسسة الت ،العمهي

وأظٍػرت الدراسػة أيضػًا أف الجاهعػات السػعودية تػولي اٌتهاهػًا واضػحًا  ،الجاهعات العاهميف في عمى

ي تطػوير العهميػة  عمػىوالتركيػز  ،الثقافة التىظيهية لمجاهعػات :لثالثة عىاصر هف الجودة الشاهمة ٌو

 .ا لهفٍـو إدارة الجودة الشاهمةعميال اإلدارةىي وتبٍا، هية وتحسيىعميالت

 ممخص الدراسات السابقة:. 3.11.1

الرغـ هف تبايف الدراسات السابقة وها أثارتً هف قضايا دهجت ضهف اإلطار الىظري  عمى  

 ة ىستخمصٍا في الىقاط اآلتية:اليلمدراسة، فإف ٌىاؾ اتفاقًا واختالفًا هع الدراسة الح

 العاليـ عميفي هؤسسات الت االستراتيجيأٌهية التخطيط ى عمف جهيع الدراسات أجهعت إ. 

  في الهؤسسات  االستراتيجيالتخطيط  الىتائج اإليجابية لتطبيؽ عىاصر أكدت هعظـ الدراسات

 هية .عميالت

  العاليـ عميأكدت هعظـ الدراسات الىتائج اإليجابية لتطبيؽ هحاور الجودة الشاهمة في الت . 

 الدراسة عف الدراسات السابقة : نقاط تميز ىذه وىناؾ عدة 

 ـعمػػيالجػػودة فػػي الت تطبيػػؽ هحػػاور عمػػى االسػػتراتيجيالتخطػػيط  جػػاءت ٌػػذي الدراسػػة لتعزيػػز أثػػر -

 .الهحمي( )الهجتهعجتهع يحاوؿ أف يطبؽ ٌذي الهفاٌيـهز أٌهيتً في ابر أ، و العالي

ػػػػو دراسػػػػة أثػػػػرة الهتغيػػػػريف لدراسػػػػ أهػػػػا ٌػػػػذي الدراسػػػػة جػػػػاءت لتػػػػربط أو - التخطػػػػيط  هػػػػع بعضػػػػٍـ ٌو

 .العاليـ عميهحاور جودة الت عمى االستراتيجي

ـ هػف وجٍػة ىظػر الطمبػة، أهػا عميأغمب ٌذي الدراسات ىاقشت هفٍوـ تطبيؽ هحاور الجودة في الت -

 التدريس.ٌيأة أعضاء  عمىٌذي الدراسة ركزت 

الهتغيػريف)التخطيط االسػتراتيجي، هحػاور الجػودة ٌذي الدراسة باختالؼ هعايير القياس فػي  تتهيز -

 الشاهمة(، الف الباحثة اعتهدت الهعايير الهأخوذة هف اتحاد الجاهعات العربية.
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 . أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة :4.11.1

 هىٍج البحث الذي اتبعتً تمؾ الدراسات. عمىالتعرؼ  -

 بىاء أداة الدراسة وتحديد الهجاالت التي ستدرس. -

 .ب الهتبعة في جهع البياىات في الدراسات السابقة الياألس عمىاالطالع  -
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  االستراتيجيالتخطيط 
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 :مقدمػػػػة. 1.2

ة هػف التعقيػد، وقػد شػهمت اليػتعيش الهؤسسات في ٌذي األيػاـ فػي بيئػة هتغيػرة، تتسػـ بدرجػة ع      

 والتىظيهيػػة والثقافيػػة، والتكىولوجيػػة، ،واالجتهاعيػػة، االقتصػػاديةو ٌػػذي التغيػػرات الهجػػاالت السياسػػية، 

الٍائؿ والهتسارع في العالـ، وبسبب تأثيرات العولهػة، ٌذي الهؤسسات بالتطور  جهيعٍا. حيث تأثرت

أصػػػػعب فػػػػي تحقيػػػػؽ أٌػػػػداؼ  اليػػػػاً ح دارةاإللػػػػذكر، هػػػػا يجعػػػػؿ هٍهػػػػة الهتغيػػػػرات سػػػػالفة ا تمػػػػؾ وتػػػػأثير

التكيػؼ والتػأقمـ هػع بيئتٍػا الداخميػة والخارجيػة حتػى  عمػىالهؤسسة، ويستوجب هف الهؤسسات القدرة 

الا  ا االختفاء واالىزواء. تستطيع االستهرار، والىهو والبقاء، وا   سيكوف هصيٌر

والخارجيػػػػػة، يػػػػػة الداخميػػػػػة، البيئف الهؤسسػػػػػات هػػػػػف تحديػػػػػد قػػػػػدراتٍا هك ػػػػػيُ  االسػػػػػتراتيجيالتخطػػػػػيط و    

 .تبػػارات البيئػػة الخارجيػػة الهتغيػػرةيضػػهف لٍػػا الىجػػاح فػػي تحقيػػؽ أٌػػدافٍا ضػػهف اعوالهسػػتقبمية، بهػػا 

 .(11ص،2010الكردي،)

 :االستراتيجيأساسية في التخطيط  مفاىيـ. 2.2

 : ه. نشأة التخطيط وتطور 1.2.2

في  اإلىساىية هف خالؿ سعيً لتأهيف حاجاتً األساسيةعرؼ اإلىساف التخطيط هىذ فجر تاريخ      

زهف وبهػػرور الػػ، جٍػػدي الشخصػػي وتفكيػػري الهتواضػػع عمػػىالغػػداء والكسػػاء والهػػأوى هعتهػػدًا فػػي ذلػػؾ 

ير وهثمػت ٌػذي التػداب ،وتحسػيف ىوعيتٍػا ،ائؿ تػأهيف حاجاتػًلتطوير وسػ حاوؿ اإلىساف اتخاذ التدابير

التػدبير ٌػو ىشػاط  ىالعصػور، والتخطػيط بهعىػ التػي تطػورت عبػرة لعهمية التخطيط بدايات هتواضع

وفػػي  ،ـ فػػي جواىػػب الحيػػاة الهختمفػػةفقػػد اسػػتخد، عػػاـ يظٍػػر فػػي سػػموؾ األفػػراد والجاهعػػات إىسػػاىي

  .االستعداد لمهستقبؿ

ً عميػػ - فقػػد فسػػر يوسػػؼ، ف الكػػريـ فػػي سػػورة يوسػػؼ إشػػارة واضػػحة إلػػى التخطػػيطوتضػػهف القػػرآ   

عػػدـ فيٍػػا اهلل بػػأف الػػبالد سػػوؼ تهػػر بسػػىوات قحػػط وجفػػاؼ يى عزيػػز هصػػر بهشػػيئة  رؤيػػا -السػػالـ 
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واختيار الوسيمة التي سػتحقؽ  ،لٍذي السىوات وضهاف هئوىة  الىاس  باالحتياطاإلىتاج وحدد الٍدؼ 

ػػػي بىػػػاء احتيػػاطي ،ٌػػذا الٍػػػدؼ  دخػػػار الفػػػائضوا   االسػػػتٍالؾهػػػف الغػػػالؿ عػػػف طريػػػؽ الػػتحكـ فػػػي  ٌو

  واختيار وسيمة تحقيقً. ،تبيف هف ذلؾ أىً تـ تحديد الٍدؼلسىوات القحط، وى

جػػي هجوفي هطمع القرف العشريف شٍد التخطيط تطورًا ف     ً إذ ػػػفي استخده وسعاً ػراءاتً وتػػاالتً وا 

 KRISTIAN CHONHYDER"ف شوىيدر" "" كريستياادي الىرويجي ػػػـ االقتصػػػور العالػػوبم رػػأظٍ

ززت وطورت ٌذي الفكرة هف الىاحية العهمية فػي ػػػوقد ع ،1910فكرة التخطيط االقتصادي في عاـ  

 . رة دفة الحربواتخذتٍا وسيمة  إلدا ـ1914ي في عاـ ألهاىيا أثىاء الحرب العالهية األول

وخػػالؿ الربػػع الثػػاىي هػػف القػػرف العشػػريف جػػرت أحػػداث عديػػدة أثػػرت بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػوير فكػػرة    

 التخطيط وزيادة االٌتهاـ بً هف أٌهٍا:

واسػتٍدفت ، (ـ1933-1928ة )ػػػسية لمتىهياهة خُ ػػالعالـ بأوؿ خط عمىروج االتحاد السوفيتي ػػػخ -1

 ٌذي الخطة بىاء قاعدة صىاعية هتقدهة.

هشػػػػػكالت اقتصػػػػػادية الػػػػػذي ىجػػػػػـ عىػػػػػً  ـ1929ظٍػػػػػور الكسػػػػػاد االقتصػػػػػادي الػػػػػدولي فػػػػػي عػػػػػاـ   -2

  . واجتهاعية في كثير هف الدوؿ األوروبية والواليات األهريكية

"وجػود سػمطة هركزيػة تػتحكـ فػي  وطوؿ هدتٍا أظٍر الحاجة إلػى ،العالهية الثاىيةىشوب الحرب   -3

ىتػػاج الحربػػػي وتوجيػػػً القػػوى العاهمػػػة لمهجٍػػػود وارد لإلوالتوزيػػػع بحيػػث توجػػػً الهػػػ االسػػػتٍالؾالهػػوارد و 

 .(13،ص2010الكموفمف،)"هياديف القتاؿ الحربي سواء في الصىاعة أو في
 

  :طمفيـو التخطي. 2.2.2

وأشػػكاؿ تقريػػر طػػرؽ  عمػػىوتشػػتهؿ  ،بعهػػؿ هعػػيفبالقيػػاـ التفكيػػر إف عهميػػة التخطػػيط تبػػدأ هىػػذ      

قرير الهتضهف كيفية التىفيذ تحيز الوجود ولٍذا فإىٍا تىتٍي هع اىتٍاء وضع ال إلىإخراج ٌذا العهؿ 
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اذ تقريػػػر أعهػػػاؿ الهسػػػتقبؿ وبيػػػاف كيفيػػػة أدائٍػػػا واتخػػػ عمػػػىوأشػػػكالً، هعىػػػى ذلػػػؾ أف التخطػػػيط يشػػػهؿ 

 .االستعدادات الالزهة إلىجاحٍا

ً هػع عميػالتىبػؤ بهػا سػيكوف ى عمػ" يشػهؿ التخطػيط  :تخطػيط بقولػًالعػرؼ  "ٌىري فايوؿ"ولٍذا فإف 

 ."االستعداد لٍذا الهستقبؿ

هػا  ىعمػإثبػات لفكػرة هػا، بالرسػـ أو الكتابػة، وجعمٍػا تػدؿ داللػة تاهػة " ىػووي لمتخطيط المعني المغ   

 .(12 ،ص2010)الكردي، "يقصد في الصورة أو الرسـ

ؿ الػػواردة الحمػػو  فضػػؿواىتقػػاء أ يػػة هىظهػػة ٌادفػػة الختيػػارعهم" لمتخطػػيط ىػػو المعنػػي االصػػطالحي 

فػػي ضػػوء االهكاىيػػات الهتاحػػة سػػواء كاىػػت هاديػػة أو ، لػػى أٌػػداؼ هحػػددةههكىػػة التحقيػػؽ لمتوصػػؿ إ

 بشرية.

ػػو أيضػػًا ىشػػاط ذٌىػػي يسػػبؽ  ،اإلبػػداعي شػػكؿ هػػف أشػػكاؿ التفكيػػر" التخطػػيط ىػػو فػػ ف التػػاليوب  ٌو

خػػط سػػير العهػػؿ فػػي عػػف  فٍػػو عبػػارة عػػف خارطػػة ذٌىيػػة التػػاليويرسػػـ تصػػورًا أوليػػًا لػػً، وب ،العهػػؿ

باختصػػار أسػػموب  الهسػػتقبؿ. كػػذلؾ فػػإف التخطػػيط ٌػػو عهميػػة اختيػػار لبػػدائؿ وهسػػارات هختمفػػة، إىػػً

     .(67،ص2012)حىا،ىريد بكفاءة وىجاح؟ وكيؼ ىحقؽ ها ؟لهعرفة هاذا ىريد

 : االستراتيجيةمفيـو . 3.2.2

 : العسكريالمجاؿ  ية فاالستراتيجيمفيـو 

ػػػي كمهػػػة ذات جػػػذور ( strategos ) تىحػػػدر هػػػف أصػػػؿ الكمهػػػةة االسػػػتراتيجيكمهػػػة       ويوىاىيػػػة ٌو

 وتوجٍٍا ىحو تحقيؽ أٌدافٍا ورسالتٍا الهؤسسةتمؾ الخطة العاهة والشاهمة التي ترشد  " تعرؼ بأىٍا

 .(55،ص2005جواد،حسيف،)"وهستقباًل  اً اليح

األساسػية طويمػة األهػد لمهؤسسػة، واختيػار طػرؽ التصػرؼ،  األٌػداؼبأىٍا تحديد  "تشاىدلر فٍايعرا  -

 .(16،ص2013)إدريس،الغالبي،" األٌداؼوتخصيص الهوارد الضرورية لغرض تحقيؽ 
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 : دارية في المجاؿ اإلاالستراتيجيفيـو م 

 ة تعريفات عديدة نبرز بعضًا منيا : االستراتيجيلمكتاب والمفكريف في مجاؿ    

طويمة األجػؿ لمهىشػأة، واألغراض الرئيسية  األٌداؼتحديد  " بأىٍاةاالستراتيجي تشاندلرالفريد  ؼعر  

عداد عدد هف بدائؿ التصرؼ وتخصيص الهوارد الضرورية لتىفيذ تمؾ   ".األٌداؼوا 

الرئيسػػػية  األٌػػػداؼو خطػػػة لتحقيػػػؽ التكاهػػػؿ بػػػيف ىهػػػط أىٍػػػا بأة" االسػػػتراتيجي كػػػويف جمػػػيسؼ وعػػػر  

 ". هتكاهالً  وسمسمة التصرفات بحيث تكوف كالً لمهىشاة وهجهوعة السياسات 

القػرارات هػف  التخاذٌا الهىشاة قاعدة طة طويمة األجؿ تتخذٌي خ بأىٍا "ة االستراتيجي غرابؼ وعر  

تحديد ىطاؽ الهىتجات واألسواؽ التػي تتعاهػؿ  عمىوتقوـ  ،ة والهستقبميةاليواقع تحديدٌا لهٍهتٍا الح

وأثػر التوافػؽ بػيف وظائفٍػا اإلداريػة الهختمفػة وأىشػطة أعهالٍػا استخداهات الهوارد الهتاحػة لٍػا، بٍا، و 

والوصػوؿ  خارجيػاً  ٍاويهكىٍا هف حرية الحركة والتأقمـ هع ،الهختمفة بها يحقؽ تهاسؾ الهىشأة داخمياً 

 .إلى أٌدافٍا وغاياتٍا وأغراضٍا األساسية بشكؿ هتوازف"

 :  ة ٌياالستراتيجي أف عمىكؿ أو بآخر وتتفؽ كؿ التعاريؼ بش

ىهط هف القرارات والتصرفات  هف قبؿ الهؤسسة أو استراتيجيةأو تحركات  هرىة ديىاهيكيةخطة  -1

 .رسالة الهؤسسة(، غايات الالزهة إلىجاز ىٍاية أو غاية هعيىة)أٌداؼ،

وردود أفعػػػػاؿ لتعػػػػديؿ هوقفٍػػػػا التىافسػػػػي إزاء تصػػػػرفات  هبػػػػادرة هػػػػف قبػػػػؿ الهؤسسػػػػة سػػػػتجابة أوا -2

 الهىافسيف ووصواًل إلى وضع هستقبمي أفضؿ.

هكاىػػػات(أو تػػػأقمـ السػػػتغالؿ هػػػوارد الهؤسسػػػةتكيػػػؼ أو توافػػػؽ أو تػػػوازف  -3 فػػػي هواجٍػػػة  )قدرات وا 

 .(49،ص2003)هرسي،)الفرص والتٍديدات( ظروؼ البيئة الخارجية
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 : ـعمية في التاالستراتيجيمفيـو  -

التي تتبعٍا الهؤسسة أو القسـ لالستخداـ األهثؿ لمهوارد، لتهكىٍا  ة(ليفيقصد بٍا السياسة )اآل     

 : هف تحقيؽ

 هتهيزة ألىشطة العهؿ. هكاىة 

 .رضا وتوقعات العهؿ 

 (16 ،ص2010، )الكردي التهيز في األداء. 

متخطيط تعريفات ل أف نستخمص عدةة يمكف االستراتيجيبعد استعراض مفيومي التخطيط و و   

 :نبرز منيا  االستراتيجي

عهمية اتخاذ قرارات ووضع أٌداؼ واستراتيجيات وبراهج " بأىً االستراتيجيالتخطيط  الصيرفيؼ عر  

 .(49،ص2009)الصيرفي،وهتابعتٍا"  وتىفيذٌامية بزهىية هستق

ة هع الفرص اليتىهية وتكويف الخطط طويمة األجؿ لمتعاهؿ بفع بأىً" االستراتيجيالتخطيط رؼ عُ و  -

القػػػوة والضػػػعؼ  فػػػي ضػػػوء هصػػػادرالخارجيػػػة الهحيطػػػة بالهؤسسػػػة  بيئػػػةال الهوجػػػودة فػػػيوالتٍديػػػدات 

يتضػهف كػذلؾ تعػرؼ هٍهػة الهؤسسػة ورسػالتٍا، ، و مكٍػا الهؤسسػة فػي بيئتٍػا الداخميػةلمهوارد التػي ته

ووضػػػع توجٍػػػات السياسػػػة  ،اتاالسػػػتراتيجي الههكػػػف تحقيقٍػػػا، وتطػػػوير وتشػػػكيؿ األٌػػػداؼوصػػػياغة 

 .(193،ص2012ود،بدراىً،) "العاهة لمهؤسسة

العهميػػػة التػػػي يػػػتـ بواسػػػطتٍا تصػػػور وتخيػػػؿ هسػػػتقبؿ " بأىػػػً االسػػػتراتيجيالتخطػػػيط  الصػػػرفؼ عػػػر   -

 .(157،ص2013")عوض،االجراءات والعهميات الضرورية لتحقيؽ ٌذا الهستقبؿ الهؤسسة وعهمية تطوير

ػو دركػرهػا أوردي  إال أف التعريؼ األكثر شهوالً  - هعموهػات  عمػىبأىػً اتخػاذ قػرارات هسػتهرة بىػاًء " ٌو

ػػػا فػػػي الهسػػػتقبؿ وتىظػػػيـ الهجٍػػػودات الالزهػػػة لتىفيػػػذ ٌػػػذي  ههكىػػػة عػػػف هسػػػتقبمية ٌػػػذي القػػػرارات، وأثاٌر

 القرارات وقياس الىتائج في ضوء التوقعات عف طريؽ توفر ىظاـ لمتغذية الهرتدة لمهعموهات".
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ػػػذا التعريػػػؼ يركػػػز     "عهميػػػة اتخػػػاذ  ٌوعاهػػػة( )بصػػػفةاإلدارة التخطػػػيط أوأف األسػػػاس فػػػي  عمػػػىٌو

يوجد ىشاط إال عف طريؽ قرار هتخذ، كها أف التخطيط يتسـ بالشػهولية حتػى يصػؿ  قرارات حيث ال

 "تقػيـ هجٍػودات التخطػيط التػالييػتـ القيػاس والهقارىػة، وب حمػة تحديػد الهعػايير لإلىتاجيػة لكػيإلػى هر 

 . (29،ص2010، )السعيدي

  :االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجيالتفكير . 3.2

ور الهسػػتقبؿ الهػػأهوؿ، والىظػػر فػػي عهميػػة إبداعيػػة لصػػىع اسػػتراتيجية تصػػ االسػػتراتيجيالتفكيػػر     

توجيػػً العقػػؿ  عمػػىف الهؤسسػػة هػػف احػػتالؿ هوقػػع هتهيػػز، كوىػػً يهثػػؿ القػػدرة يجػػاد فضػػاء جديػػد ُيهك ػػإ

 ها يدور حولً ويحيط بً هف زوايا هتعددة. رؤيالهالحظة و 

ىاؾ        ، بحيث إذا زادت واتسعت االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجي قة بيف التفكيرعالقة وثيٌو

، فقػػػد تػػػوافرت االسػػػتراتيجيالهرافقػػػة لكػػػؿ عهميػػػات وهراحػػػؿ التخطػػػيط  االسػػػتراتيجيعهميػػػات التفكيػػػر 

 ٌدافً.ً لبموغ أػػػفاؽ أهاه، واىفتحت اآلاالستراتيجيوالتخطيط  ةاالستراتيجيهقوهات وشروط بىاء 

 .(33،ص2011هحهد،)

تهكف عف طريقً قادة الهىظهػات هػف توجيػً ذلؾ األسموب الذي ي بأىً " االستراتيجيعرؼ التفكير وي  

 رؤيػاوهيػة وهواجٍػة األزهػات وصػواًل إلػى اليهىظهاتٍـ بدءًا هف االىتقاؿ هف هجرد العهميات اإلدارية 

فػي البيئػة الهحيطػة بٍػـ، تحقيػؽ التغييػر  عمػىهختمفة لمعواهؿ الديىاهيكية الداخميػة والخارجيػة القػادرة 

بهػػا يحقػػؽ فػػي الىٍايػػة توجيٍػػًا فعػػااًل بصػػورة أفضػػؿ لهىظهػػاتٍـ، بحيػػث يكػػوف ٌػػذا الهىظػػور الجديػػد 

 .(30،ص2009) الدوري، صالح،  " ٌهاؿ الهاضيوجً أساسًا إلى الهستقبؿ هع عدـ إهت
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 :العاليـ عميفي الت االستراتيجيأىمية التخطيط  .4.2

 (23،ص2008الديف،)ىور  ـ إلى ها يمي:عميفي الت االستراتيجيتكهف أٌهية التخطيط     

 عمىويات، ألىً أسموب يقـو كافة الهست عمىيقمؿ التخطيط السميـ هف األخطاء بجهيع أشكالٍا و  -1

اتخاذ قرارات صحية  عمى فٍو يساعد الهدير التاليوب صىع القرارات، والهوضوعية في التروي

 الهىشودة. األٌداؼتحكهٍا 

رفع الكفاءة اإلىتاجية وزيادة اإلىتاج عف طريؽ تحقيؽ االستغالؿ  عمىيعهؿ التخطيط السميـ  -2

 األهثؿ لمهوارد واإلهكاىيات الهتاحة.

تحقيؽ رقابة فعالة في جهيع هراحؿ التىفيذ وبشكؿ يضهف تحقيؽ  عمىيعهؿ التخطيط السميـ  -3

 الهىشودة. األٌداؼ

القطػػػاع وتحديػػػد  الهختمفػػػة داخػػػؿ الهؤسسػػػة أو والرأسػػػي بػػػيف الىشػػػاطات ياألفقػػػ التىسػػػيؽ تحقيػػػؽ -4

 .الٍيكؿ التىظيهي الهىاسب وتوزيع الهسئوليات

 :العاليـ عميتفي ال االستراتيجيخطيط ىداؼ الت. أ5.2

 األٌػػػػػػػػداؼلمهؤسسػػػػػػػػة التربويػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػؽ هجهوعػػػػػػػػة هػػػػػػػػف  االسػػػػػػػػتراتيجييٍػػػػػػػػدؼ التخطػػػػػػػػيط       

 (286،ص2010)الحريري،  -أٌهٍا:

ة الػػػػوعي دزيػػػػا عمػػػػى يسػػػػاعد والهجتهػػػػع الهحمػػػػي ههػػػػا والتفاعػػػػؿ بػػػػيف الهؤسسػػػػة زيػػػػادة التواصػػػػؿ -1

 هجتهعي.لا

 والخطط الهستقبمية. األٌداؼتطوير  -2

 يقود إلى تطوير هىاخ العهؿ. تحسيف وتطوير عهمية صىاعة القرار هها -3

 . ةالعهميات الجاري عمىالرقابة  -4

 .دةلتسٍيؿ عهمية صىع القرارات الرشي ؛خمؽ قاعدة بياىات دقيقة -5
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 .الهدىتوفير إطار هرجعي لمهيزاىيات، والخطط اإلجرائية قصيرة  -6

 التحسب لمهعوقات والهشكالت الهحتهؿ وقوعٍا هستقباًل واإلعداد الهىظـ لهواجٍتٍا. -7

 وتحقيؽ التفوؽ في األداء. ،تحسيف أداء العاهميف بالهؤسسة -8

 وضع خطط بديمة لمطوارئ واألزهات. -9

 : العاليـ عميفي الت االستراتيجيمتطمبات تطبيؽ التخطيط . 6.2

ا لتطبيؽ التخطيط       في  االستراتيجيٌىاؾ العديد هف االهكاىات والهتطمبات التي يمـز توافٌر

 (24،ص 2013)الصاىع، ا : العاليـ عميهؤسسات الت

          هيػػػػػة عميالتالهؤسسػػػػػة وجػػػػػود إدارة اسػػػػػتراتيجية فاعمػػػػػة تهػػػػػارس بعػػػػػض الوظػػػػػائؼ كبىػػػػػاء قػػػػػدرات  -1

 ، وبىاء ثقافة لمهىظهة. اليات، ووضع ىظاـ لمدعـ اإلداري والهاالستراتيجيالضرورية لىجاح تطبيؽ 

توافر  عمى االستراتيجيوجود ىظاـ هؤسسي تكيفي داخؿ الهؤسسة حيث يعتهد تطبيؽ التخطيط  -2

دارة األزهات.، توقع الهشكالت والتغيرات عمىالىظاـ القادر   وا 

هيػة عميىظهػة التتي تتعمؽ بالعهميات الداخميػة لمهلتوافر ىظاـ هعموهات إدارية لعرض الهعموهات ا -3

 واآلثار الخارجية. 

ػػذي الهىػػاٌج يشػػكؿ تكاهمٍػػا هػػا، لتحميػػؿ الهعموهػػات اليب وبػػراهج هرىػػةتػػوافر أسػػ -4 يعػػرؼ بػػالهىٍج  ٌو

 الهتكاهؿ لدراسة الهستقبؿ .

هيػة إلػى وجػود اثىػيف هػف التحػديات عميهي إذ تشير الػىظـ التعميالىظاـ التاحتياجات  عمىالتركيز  -5

يجػاد ارتبػاط قػوي بػيف ااألوؿ يتهثػؿ فػي وجػود صػعوبة فػي  االسػتراتيجيالتي ترتبط بتىفيػذ التخطػيط 

واألولويػات  األٌػداؼ يتطمػب تطػوير االسػتراتيجيأجزاء الىظاـ، وأها اآلخر فيتهثػؿ فػي أف التخطػيط 

 .الهؤسسة  رؤياهع  األٌداؼهع ضرورة دهج وتكاهؿ ٌذي 
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اتخػاذ القػرار واإلجهػاع فػي هػي والحػوار والتشػاور فػي عميالتوافػؽ هػع ثقافػة الىظػاـ الت عمػى التأكيد -6

 الوصوؿ لمقرارات.

ػػذا يحتػػاج إلػػى الحػػديث ب ،هػػيعميالهشػػاركة الفعالػػة لكػػؿ عىاصػػر الىظػػاـ الت تعزيػػز -7 صػػراحة عػػف ٌو

 .جواىب الفشؿ والقصور

 : االستراتيجي. مراحؿ التخطيط 7.2

 : ولى: مرحمة اإلعداداأل . المرحمة 1.7.2

هػػػع افتػػػراض الهخػػػاطرة الهتزايػػػدة التػػػي تحػػػيط بالهىشػػػاة ككػػػؿ، وهػػػع ازديػػػاد أعبػػػاء الهىاقشػػػة التػػػي    

األهثػؿ لهػا يىبغػي  رؤيػاؿ الهىشأة ووضػع الحؽ، البد هف اإلعداد الجيد لهستقبيفرضٍا التطور الهتال

الهخػػػاطر ورسػػػـ هسػػػتقبؿ  عمػػػىً لتجػػػاوز العقبػػػات التػػػي يهكػػػف أف تعرضػػػٍا، ولمتغمػػػب عميػػػأف تكػػػوف 

 عدة الخطوات ٌي : االستراتيجيأفضؿ لٍا لذا تضهىت هرحمة اإلعداد لمتخطيط 

 :االستراتيجيأواًل : التحميؿ 

لمهىظهػػة هػػف  الحػػاليهػػف تحميػؿ هىٍجػػي شػػاهؿ لمهركػػز التىافسػي  االسػػتراتيجييىطمػؽ التخطػػيط      

القػػػوة  ىاصػػػرهػػػف جٍػػػة، وع الهؤسسػػػةبيئػػػة أعهػػػاؿ  والهتوقعػػػة فػػػي الحاليػػػةخػػػالؿ الفػػػرص والتٍديػػػدات 

 هف جٍة أخرى. الهؤسسةوالضعؼ الذاتية الهوجودة في داخؿ 

وتتطمب هرحمة التحميؿ تجهيع كـ ٌائؿ هف البياىػات والهعموهػات عػف خمفيػة األعهػاؿ لمهسػاعدة فػي 

 عمػػػػى بالتأكيػػػػدالتخطػػػػيط سػػػػتؤثر  عمػػػػىالهتػػػػوافرة لػػػػدى القػػػػائهيف  تخػػػػاذ القػػػػرارات السػػػػميهة، فالحقػػػػائؽا

 التوجٍات ىحو القرار الهتخذ.
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 عادة إلى: االستراتيجيوتصنؼ البيانات المطموبة لعممية التحميؿ 

والتػي توضػح القػيـ السػابقة لمظػواٌر واتجاٌاتٍػا لمزيػادة أو االىخفػاض أو  المعمومات التاريخية: -1

 عمػىالثبات، وقيهة الهعموهات التاريخية تهكف هف استخالص بعض الهؤشػرات األساسػية التػي تػدؿ 

 االتجاٌات الهستقبمية لمظاٌرة.

ػػػي تصػػػؼ الحاضػػػرة:المعمومػػػات  -2 ػػػي  ة،اليػػػٌػػػو فػػػي ىقطػػػة الػػػزهف الح أبعػػػاد الهواقػػػؼ كهػػػا ٌو ٌو

هػدى السػرعة التػي تصػؿ بٍػا إلػى  عمػىتٍا في خدهة أغراض التخطيط اليهعموهات قيهة وتتوقؼ فع

 .اإلدارة

ػػي التىبػػؤات باألحػػداث الهحتهمػػة فػػي الهسػػتقبؿ المعمومػػات المسػػتقبمية: -3 أساسػػٍا  عمػػىوالتػػي  ،ٌو

ػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػاس ٌػػػػػػػػػاـ لعهميػػػػػػػػػات التخطػػػػػػػػػيط عهوهػػػػػػػػػًا  اإلدارةتضػػػػػػػػػع  تقػػػػػػػػػديراتٍا وتبىػػػػػػػػػي توقعاتٍػػػػػػػػػا، ٌو

 .(54ص،2006)الدجىي،

 ىما: المؤسسةىو تحميؿ دقيؽ لبعديف في وضع  االستراتيجيوالتحميؿ 

 تحميؿ البيئة الخارجية : - أ

تعػػػػد دراسػػػػة وتحميػػػػؿ العواهػػػػؿ البيئيػػػػة الخارجيػػػػة هػػػػف األهػػػػور الهٍهػػػػة والضػػػػرورية عىػػػػد اختيػػػػار     

الظػروؼ الهحيطػة  عمػىوالتعػرؼ  ،ص الهتاحػة لمهىظهػةة الهىاسبة هف خػالؿ تحديػد الفػر االستراتيجي

هف اسػتغالؿ تمػؾ الفػرص الهؤسسة وتتهكف  ،ىية هحددةهبٍا في هكاف هعيف هف السوؽ، وفي فترة ز 

سػػمبية  آثػػاراً تػػي قػػد تسػػبب ة، وتحديػػد التٍديػػدات أو الهخػػاطر الهحتهمػػة الاالسػػتراتيجيلتحقيػػؽ أٌػػدافٍا 

 .(158،ص2005)الدوري، لمهىظهة سواء بدخوؿ هىافسيف لمسوؽ أو تغيرات في أذواؽ الهستٍمكيف
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 : أىمية دراسة تحميؿ البيئة الخارجية في كونيا تساعد تحديد العديد مف النقاط أىميا وتبرز   

 (.153،ص2013)هساعدة،

هسػػػتوى  عمػػػى، سػػػواء األٌػػداؼالتػػػي يجػػب السػػػعي إلػػػى تحقيقٍػػا، وىطػػػاؽ ٌػػػذي  األٌػػػداؼتحديػػد  -1

 التشغيمية. األٌداؼأو ة االستراتيجي األٌداؼ

 بياف الهوارد الهتاحة وكيفية االستفادة هىٍا، وكيؼ يهكف لمهىظهة أف تحقؽ تمؾ االستفادة. -2

يتعمػػؽ بالسػػمع  هعػػاهالت الهتاحػػة أهاهٍػػا، سػػواء هػػاوهجػػاالت ال ،تحديػػد ىطػػاؽ السػػوؽ الهرتقػػب -3

الهىتجػػػات الهسػػػهوح بٍػػػا،  شػػػروط الػػػدفع، وخصػػػائصب و اليالتوزيػػػع، وأسػػػوالخػػػدهات، وطػػػرؽ وهىافػػػد 

 .األخالقية....إلخ سواء التشريعية، أو القاىوىية، أوالهؤسسة  عمىوالقيود الهفروضة 

بياف عالقات التأثير والتأثر بالهىظهات الهختمفة سواء كاىػت تمػؾ الهىظهػات تهثػؿ اهتػدادًا لٍػا،  -4

 ٍا في عهمياتٍا وأىشطتٍا.أو تستقبؿ هىتجاتٍا، أو تعاوى

 البيئة الداخمية: تحميؿ - ب

ذاتٍػػا  الهؤسسػػةيقصػػد بالبيئػػة الداخميػػة هجهوعػػة الظػػروؼ والهتغيػػرات والهػػوارد الهوجػػودة داخػػؿ     

ػػا أو أدائٍػا، ويهكػػف هػف خػػالؿ القػرارات عمػػىوتػؤثر تػػأثيرًا هباشػرًا  السػػيطرة  اإلداريػػة تعػديمٍا أو تغييٌر

 .(32،ص2005)هخيهر،ٍاعمي

 (.184،ص2013)هساعدة، ة:التاليف في النقاط مكدراسة وتقييـ البيئة الداخمية ت أف أىمية إالا 

اإلهكاىيػػات لػػإلدارة و يعطػػي الفٍػػـ الػػدقيؽ لمبيئػػة الداخميػػة وعىاصػػر القػػوة والضػػعؼ فػػي هكوىاتٍػػا  -1

االسػػػػػتغالؿ  كىػػػػػة التىفيػػػػػذ، آخػػػػػذة بعػػػػػيف االعتبػػػػػارة واقعيػػػػػة، وههاالسػػػػػتراتيجيا بجعػػػػػؿ خياراتٍػػػػػا عميػػػػػال

واالسػػػتخداـ الكػػػؼء لٍػػػذي الهكوىػػػات والعىاصػػػر إلػػػى أقصػػػى حػػػدود االسػػػتخداـ فػػػي اقتىػػػاص الفػػػرص 

 والتعاهؿ هع التٍديد.
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القػوة الدافعػة التػي قػد  عمػىتحقيػؽ هزايػا تىافسػية لٍػا هػف خػالؿ التركيػز  الهؤسسػةتستطيع إدارة  -2

التىظيهيػػػة هػػػثاًل أو الهٍػػػارات عىاصػػػر قػػػوة فػػػي بعػػػض هػػػف هفػػػردات البيئػػػة الداخميػػػة كالثقافػػػة  تكػػػوف

ا.  الهعرفية الضهىية لمهوارد البشرية أو غيٌر

قطاعات الصىاعات هف هعرفة طبيعة األعهاؿ و الهؤسسة يتيح الفٍـ الجيد لمبيئة الداخمية في  -3

 والىجاح في ٌذي األعهاؿ. العاليوتحقيؽ األداء  تقديـ الهؤسسةي تستطيع فيٍا ٌذي الت

 الهؤسسػػة الحاصػؿ فػي الهػوارد  مهىظهػػة وتحميمٍػا فػي هعرفػة التطػػورالداخميػة ليسػاٌـ فٍػـ البيئػة  -4

الهػػوارد األساسػػية  عمػػى تركيػػزا لمعميػػال اإلدارةتتػػاح الفرصػػة أهػػاـ  التػػاليبطريقػػة هىٍجيػػة هىظهػػة، وب

  .(184 ،ص2013)هساعدة، لمهىظهة، والتي تشكؿ القاعدة األساسية لٍا في الهىافسة وتحقيؽ الىتائج
 

فرص التٍديدات أداة هفيدة لهقارىة  والخارجية الداخمية حميؿ البيئةت عمىالقائـ (swot)ويعتبر تحميؿ

 تحميؿ الوضع العاـ لمهىظهة. التاليالضعؼ، وبو بعىاصر القوة 

 وهف العواهؿ الهٍهة في تحميؿ البيئة الداخمية: 

          .(133،ص1999)الهغربي، العواهؿ الهعىوية -  العواهؿ البشرية      -العواهؿ الهادية        -

 .(34،ص2004:)أبو الروس،المصدر( يوضح عىاصر التحميؿ االستراتيجي. 1.2رقـ )جدوؿ 

 (Swot Analysis) االستراتيجيالتحميؿ 

 الظروؼ الخارجية )الفرص والمخاطر( الظروؼ الداخمية )نقاط القوة والضعؼ(
 العوامؿ اإلدارية:

ة االسػػػػػػػتراتيجيالهسػػػػػػػؤولية االجتهاعيػػػػػػػة، اسػػػػػػػتخداـ الخطػػػػػػػط 
، تقيػػػيـ العواهػػػؿ البيئيػػػة والتىػػػػػبؤ بٍػػػا، االسػػػتراتيجيوالتحميػػػؿ 

سرعػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػجاوب هػػػػػػع الظػػػػػػػػػروؼ الهتغػػػػػػػػػيرة )الديىاهيكيػػػػػػة 
الجاهعػػػة(، هروىػػػة الٍيكػػػؿ التىظيهػػػي لمجاهعػػػة، كفػػػاءة ىظػػػاـ 

اهعػػػة، القػػػدرة االتصػػػاالت وسػػػرعة تػػػداوؿ الهعموهػػػات فػػػي الج
االحتفػػاظ ى عمػػالهثػػابرة والتعاهػػؿ هػػع األزهػػات، القػػدرة ى عمػػ

التكيػػػؼ هػػػع ى عمػػػبالكفػػػاءات ذات القػػػدرات الخالقػػػة، القػػػدرة 
التعاهػػػػػػؿ هػػػػػػع آثػػػػػػار ى عمػػػػػػالهتغيػػػػػػرات التكىولوجيػػػػػػة، القػػػػػػدرة 

 التضخـ، الهروىة في التعاهؿ هع الهتغيرات البيئية. 

 العوامؿ السياسية / القانونية:
حهايػػػة التجػػػارة، قػػػواىيف حهايػػػة البيئػػػة، قػػػواىيف  هػػػاتعميت

هػػات التجػػارة الخارجيػػة، عميالضػػرائب، حػػوافز الخاصػػة، ت
االتجػػػػػاي ىحػػػػػو الشػػػػػركات األجىبيػػػػػة، قػػػػػواىيف التوظيػػػػػؼ، 
اسػػػتقرار الحكوهػػػة، اتجاٌػػػات الىظػػػاـ الحػػػاكـ السياسػػػية، 
أصػػحاب الهصػػالح، عالقػػة الدولػػة هػػع العػػالـ الخػػارجي، 

 الظرؼ التاريخي
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 : الماليةالعوامؿ 
هصادر رأس الهاؿ، استخداهات رأس الهاؿ، سٍولة الخروج 

اسػػتثهارات، درجػػة السػػيولة، درجػػة  عمػػىهػػف السػػوؽ، العائػػد 
كسػػػػالح  األسػػػػعار باسػػػػتخداـ عػػػػؿ، القػػػػدرة الهػػػػالياالسػػػػتقرار 

التوسػػع لتمبيػػة الطمػػب الهتزايػػد، هتوسػػط  عمػػىتىافسػػي، القػػدرة 
سػػداد االلتزاهػػات قصػػيرة األجػػؿ، القػػدرة  ىعمػػ، القػػدرة تكػػاليؼ
 سداد االلتزاهات طويمة األجؿ. عمى

 العوامؿ االقتصادية: 
الفائػػػػػدة،  القػػػػػوهي، هعػػػػػدالت الىػػػػػاتج إجهػػػػػالي اتجاٌػػػػػات

عرض الىقد، هعدالت التضخـ، هعدالت البطالة، هراقبة 
تخفػػيض قيهػػة األجػور، واألسػػعار الرسػػـو الدراسػية، رفػػع 

الفػػػػػرد  تكميفٍػػػػا، هسػػػػتوى دخػػػػؿو  العهمػػػػة، تػػػػوافر الطاقػػػػة
ـ عػػف عمػػيالهىافسػػة، الهػػوردوف، الخػػدهات البديمػػة هثػػؿ الت

 بعد وكميات الهجتهع.
 العوامؿ البشرية :

ت واالتجاٌػػػػات، الدافعيػػػػة الخبػػػػرات والتأٌيػػػػؿ اإلداري، القػػػػدرا
التأٌيػػػػؿ، إهكاىيػػػػات إعػػػػادة  اإلهكاىيػػػػات هسػػػػتوى والحهػػػػاس،
 التأٌيؿ.

 مية والحضارية:عميوال قافية والتالعوامؿ االجتماعية 
التغيػػػػػر فػػػػػي ىهػػػػػط الحيػػػػػاة، التوجٍػػػػػات الهٍىيػػػػػة، ىشػػػػػاط 
الهستٍمكيف، هعدؿ تكػويف األسػرة، توزيػع السػف لمسػكاف، 
التحوؿ اإلقميهي في السكاف، توقعات الحياة وهعدؿ ىهو 

، أىظهػػػػة القػػػػيـ، الهسػػػػتويات الهواليػػػػدالسػػػػكاف، هعػػػػدالت 
 الحضارية. هية والثقافية، الهوروثاتعميالت

 العوامؿ التكنولوجي)المادية واإلنتاجية(:
الفىيػػػػػة والتكىولوجيػػػػػة، اسػػػػػتخداـ الهػػػػػوارد هسػػػػػتوى  الهٍػػػػػارات

 عمػػىهيػػة، القػػدرة عميالتكىولوجيػػا الهسػػتخدهة فػػي الخػػدهات الت
كفػػػاءة اإلىتػػػاج،  الهىتجػػػات والعهميػػػات، ابتكػػػارات فػػػيالتقيػػػيـ 

القيهة الهضافة لمهىتج، اقتصاديات الحجـ، حداثػة الهصػىع، 
 عمػىة بػراهج التػدريب، القػدرة عميػ، فااآللياستخداـ الحاسب 

 ىقؿ األفكار إلى هجاؿ التطبيؽ.

 العوامؿ التكنولوجية:
البحث والتطوير، هجهوع  عمىهجهوع اإلىفاؽ الحكوهي 

تركيػػػػز الجٍػػػػود والتطػػػػوير،  البحػػػػث عمػػػػىـ عمػػػػيإىفػػػػاؽ ال
التكىولوجيػػػػػة، تحسػػػػػيف اإلىتاجيػػػػػة والكفػػػػػاءة هػػػػػف خػػػػػالؿ 

 الهكىىة.

 

ة، وقياس األداء، والهقارىة اليويهكف تحديد العواهؿ الداخمية بعدة طرؽ هىٍا: حساب الىسب اله

بالفترات الهاضية، وهتوسطات الصىاعة، ويهكف تطوير عدة أىواع هف الهسح وتطبيقٍا بغرض 

ة اإلعالف، ووالء اليوفع ،وكفاءة اإلىتاج ،الحالة الىفسية لمعاهميف :الداخمية، هثؿهراجعة العىاصر 

 (.23،ص 2001)العارؼ، الهستٍمؾ

 ة :االستراتيجيالصياغة  -انيًا: 

ة فػػي االسػتراتيجية " تحديػد غايػات الهؤسسػة، ووضػػع أٌػدافٍا االسػػتراتيجييقصػد بعهميػة صػياغة     

 .( 228:ص2011)هحهد،ة، فاختيار البديؿ الهىاسب "االستراتيجيـ تحديد البدائؿ ضوء رؤيتٍا ورسالتٍا، ث

 ة:التاليقرارات الة وتكويىٍا، فإف ذلؾ يتطمب اتخاذ االستراتيجيولصياغة 

 تحديد فمسفة الجاهعة، وغرضٍا، ورسالتٍا. -1
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 وضع أٌداؼ طويمة األجؿ لتحقيؽ الرسالة. -2

 يمة األجؿ.طو  األٌداؼة لتحقيؽ االستراتيجياختيار  -3

 ،ةاالسػػتراتيجيتحميػؿ الهٍػاـ  إلػػىة بتعريػؼ الطػرؽ العهميػػة التػي تػؤدي االسػػتراتيجيوتبػدأ صػياغة     

تحقيػػؽ الضػػهاف، والتأكػػد هػػف أف القػػرارات التػػي يػػتـ اتخاذٌػػا يوهيػػًا  عمػػىة االسػػتراتيجيويسػػاعد تػػوافر 

لمهؤسسػػة، كهػػا يشػػجع وجػػود اسػػتراتيجية واضػػحة جهيػػع العػػاهميف  الهػػدىتتوافػػؽ هػػع الهصػػالح بعيػػدة 

 .(157،ص2005) الدوري،الهشتركة األٌداؼلتحقيؽ  ؛العهؿ سوياً  عمى

 ة: االستراتيجيمراحؿ صياغة  التالي االستراتيجيويحدد اإلطار              

 
 ةاالستراتيجي( مراحؿ صياغة 1.2شكؿ رقـ )

 .(14،ص2011أبوزقية،):المصدر                                       
 

 ( :أىداؼ –رسالة  – رؤيا)المستقبمية ورؤيتيا المؤسسة ال ًا : تحديد توجيات 

 ة لمهؤسسة بثالث خطوات ٌي:االستراتيجيويهر وضع الخطة 
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 المؤسسة : رؤيا - أ

وتركز كىاية هرئية تىقؿ ىوايا الهؤسسة،  تعد رؤياهرتبطة بحاسة الىظر، فال Vision رؤياإف كمهة 

ب آخريف لهشاركة احد في بحثٍا عف الىوايا، وقد تجذالهجٍودات الجهاعية أو توجٍٍا إلى خط و 

 (،97،ص2009)أبو الىصر،في أهاىيٍا لمهستقبؿ الهؤسسة 

، االسػتراتيجية ٌي هصطمح شائع االستخداـ في هجاؿ الفكر االستراتيجي رؤياأف الهف الرغـ  عمىو 

يخػػتمط هعىػػاي بهعػػاىي هصػػطمحات أخػػرى  تعريػػؼ هحػػدد لػػً، وعػػادة هػػا عمػػىىػػً ال يوجػػد اتفػػاؽ إال أ

 ، والقيـ، والفمسفة.ةاالستراتيجي، و حقؿ هف الهعرفة كالرسالة، والغرضتستخدـ في ىفس ال

الهرغػػػوب كوىٍػػػا صػػػورة ذٌىيػػػة لمهسػػػتقبؿ  عمػػػى تركػػػز رؤيػػػاوالواقػػػع أف أغمػػػب التعػػػاريؼ الخاصػػػة بال

 .(166،ص2008)رشيد، جالب،والهفضؿ لمهىظهة

 إليٍا" بأىٍا بياف هوجز يعبر عف الصورة التي تحمـ وترغب الهؤسسة في الوصوؿ رؤياوتعرؼ ال 

 (.32،ص2010)الكردي،" زهىيةفي الهستقبؿ خالؿ فترة 

يحػػدد الوجٍػػػة التػػي ترغػػب فػػي الوصػػػوؿ  الػػذي"الهسػػار الهسػػػتقبمي لمهىظهػػة  بأىٍػػاخػػروف ويعرفٍػػا آ 

، والهركػػػػز السػػػػوقي التػػػي تىػػػػوي تحقيقػػػػً، وىوعيػػػة القػػػػدرات واإلهكاىيػػػػات التػػػي تخطػػػػط لتىهيتٍػػػػا" إليٍػػػا

 .(93،ص2002)إدريس،الهرسي،

البعيػد،  الهدى عمىالتخيؿ، وذلؾ لتصور هاذا يهكف أف يحدث  إلىيمـز المجوء  رؤياوعىد صياغة ال

ًا لفمسفة الجاهعة، غاياتٍا، استراتيجيتٍا، وفػي ىفػس الوقػت لٍػا دور هٍػـ فػي تضع إطارًا عاه رؤيافال

ىتاجية الجاهعةاليزيادة فع   .( 28،ص2004)أبوالروس،ز الجهيع لمعهؿ باتجاي ٌدؼ واحدألىٍا تحف  ؛ ة وا 

 -:رؤياالخاصة بالجاهعة، يجب هراعاة أف تكوف ال رؤياوحتى تتـ صياغة ال

 هختصرة، هوجزة، وواضحة.   -2                                        عاهة. -1

 ا.    عميعاكسة لهثؿ  -4     الهستقبؿ أفضؿ.             عمىهركزة  -3
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يوضح ٌػػػػػذي العالقة بشكػػػػؿ  التاليوالرسالة بأغراض التىظيـ، فإف الشكؿ  رؤياولبياف ارتباط ال

 .(20،ص 1999)الهغربي،  -تسمسمي:

 
  

 .(71،ص1999)الهغربي ، المصدر: المؤسسةوالرسالة بأغراض  رؤيا( ارتباط ال2.2شكؿ رقـ )

أساس يضهف شهولية  عمىيىبغي أف تُبىى  العاليـ عميهؤسسات الت رؤياويهكف القوؿ أف أبعاد    

 ة:التاليالهكوىات 

 واتجاٌاتٍا في الهستقبؿ.هجاؿ التخصصات  التي ستتبىاٌا الهؤسسة   -1

 ،واختيار حقيبة الهؤسسة، وىوع التىظيـ ،رؤياويبيف باقي هكوىات ال حجـ الهؤسسة وأعهالٍا  -2

ا. اإلدارة اليبوأس  وغيٌر

 الدولي.و األخرى في البعد الهحمي  العاليـ عميالهىافسة هع الهؤسسات الت عمىالتركيز   -3

 يضػػاً أ اإلدارةالثقافػػة التىظيهيػػة والتػػي تبػػيف بػػأف التىظػػيـ ال يشػػهؿ الٍيكػػؿ فقػػط بػػؿ يشػػهؿ أىظهػػة  -4

 إلػػػػػػى رؤيػػػػػػاجػػػػػػاح فػػػػػػي ىقػػػػػػؿ الجهيعٍػػػػػػا هفػػػػػػاتيح أساسػػػػػػية لمى ي تعتبػػػػػػرالتػػػػػػ وثقافػػػػػػة هىظهػػػػػػة األعهػػػػػػاؿ

 .(125،ص2009.)حهداف،إدريسواقع
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 ة:االستراتيجي رؤياعناصر ال 

كيؼ ستبدو؟ كيؼ سيكوف سموؾ األشخاص  تريد أف تحققيا:عناصر الحالة المستقبمية التي  -1

يجب أف يفٍهوا  رؤيا؟ إف الذيف يخمقوف الالهؤسسة؟ ها الىتائج التي سوؼ تحققٍا الهؤسسةفي ٌذي 

 ٌذي الحالة الهستقبمية والهعىى هف ورائٍا.

ف ٌذا التوافؽ هف أقوى ها يستطيع الهديروف  :رؤياحاوؿ أف يتوافؽ سموكؾ مع ال -2 القياـ بً وا 

. فعىدها يرى العاهموف أف الهديريف يتصرفوف بشكؿ يدعـ تحقيؽ الهؤسسة رؤياالستقطاب الدعـ ل

 فإف ٌذا يدفعٍـ إلى عهؿ ذات الشيء أيضًا. رؤياال

جراءات، ىيكػؿ تنظيمػي: رؤياتحقيؽ ال يسر -3 ف لػـ تقػـ عىاصػر الىظػاـ  مف خالؿ سياسات وا  وا 

عىػػد هحػػاوالتٍـ لمعهػػؿ بطريقػػة هتوافقػػة هػػع  يحبطػػوف باسػػتهرارإف العػػاهميف سػػوؼ فػػ رؤيػػاٌػػذي بػػدعـ ال

 .رؤياتحقيؽ ال

 إف إحػدى الطػرؽ لتحقيػؽ ٌػذا ٌػي :رؤيػاجميع المستويات في تطوير ال عمىشتراؾ العامميف ا -4

 هف االلتزاـ والتفٍـ. راؾ يبىي كؿ  عقد هؤتهرات لمبحث الهستقبمي. إف ٌذا االشت

 رؤياوحدة ال : 

ستويات اإلدارية والتشغيمية في كافة اله اإلدارةهشتركة بيف العاهميف و  رؤيايقصد بذلؾ وجود    

وال تتعارض أو تتصادـ هع ً وعف توجً واحد لمتىظيـ بكاهم ،عف وحدة اإلدراؾ واالتجاٌات تعبر

 .الهؤسسة إليٍاالتي تسعي  األٌداؼتبىي  عمىوف ا يجعؿ العاهميف أىفسٍـ يعهمبعضٍا البعض هه

أف يتـ تحقيؽ الرؤى هباشرة. فٍي عهمية تجربة وتعديؿ. وهعرفة لها يىجح وها يفشؿ، فهف الىادر 

 .(102،ص 2009)أبو الىصر، التعديالت الالزهة لتحقيؽ الهستقبؿ الذي تبغي تحقيقً اءثـ أجر 
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 ة :االستراتيجي رؤياخطوات تطور ال 

ٌػػػػػػػػػػػػػػي  العػػػػػػػػػػػػػاليـ عمػػػػػػػػػػػػػيهؤسسػػػػػػػػػػػػػات الت رؤيػػػػػػػػػػػػػاٌىػػػػػػػػػػػػػاؾ هجهوعػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػػػػوات لتطػػػػػػػػػػػػػوير 

 .(126،ص2009)حهداف،إدريسفكاآلتي:
 

 ة. االستراتيجي األٌداؼتحديد الغايات و  -مهىظهة.            لتحميؿ البيئة الهستقبمية  -

 ختيار.ة واالاالستراتيجيتطوير الخيارات  -    .         الهؤسسة وهوارد  تحميؿ قدرات -

        الهؤسسة  رؤياتطوير  -دارية.                        تحديد القيـ اإل -

 الهراقبة والفحص الهستهر. -.               الهؤسسة لة تطوير بياف رسا -

 
 . ةاالستراتيجي رؤيا( خطوات تطور ال3.2شكؿ )

 .(126،ص2009)حهداف،إدريسف:المصدر

ك رشادات عامة، في تحديد  ايعميوىناؾ بعض مف الخطوات التي يمكف لممخططيف االعتماد 

 .(103،ص2014)درة، جرادات، المؤسسة منيا: رؤيا

ا هػػػثاًل، وههثمػػػيف عػػػف اإلدارات واألقسػػػاـ عميػػػال اإلدارة، هػػػف الهؤسسػػػةتشػػػكؿ فريػػػؽ هػػػف أعضػػػاء  -1

 .الهؤسسة  رؤياالفرعية، هٍهتً صياغة 

 سىوات. 10أو  5تحديد الهدة الزهىية التي سيتـ التخطيط لٍا، هثاًل،  -2
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 الهؤسسػػػػػة الشخصػػػػػية حسػػػػػب توقعاتػػػػػً وهعرفتػػػػػً ب رؤيتػػػػػًقيػػػػاـ كػػػػػؿ عضػػػػػو فػػػػػي الفريػػػػػؽ بكتابػػػػػة  -3

 وهحيطٍا.

ليقػػػدهوا هقترحػػػاتٍـ، حيػػػث يػػػتـ حصػػػر ىقػػػاط االتفػػػاؽ واالخػػػتالؼ فػػػي  اجتهػػػاع أعضػػػاء الفريػػػؽ؛ -4

 هقترحاتٍـ .

 استبعاد ىقاط الخالؼ. عمىحصر ىقاط االتفاؽ هف خالؿ هوافقة أعضاء الفريؽ  -5

، الهؤسسػػةي يرغػػب الفريػػؽ فػػي أف تحققٍػػا كتابػػة عبػػارة هػػوجزة تمخػػص الطهوحػػات واآلهػػاؿ التػػ -6

 وتكوف ٌذي العبارة ٌي الصورة الهىشودة لمهستقبؿ الهرغوب.

 الجيدة رؤياخصائص ال : 

ا في ال     ي:االستراتيجي رؤياٌىاؾ هجهوعة هف الخصائص التي يىبغي توفٌر )رشيد، ة الجيدة ٌو

 .(176،ص2008جالب

 .الوضوح -                        .الهستقبؿ عمىالتركيز  -

 .أف تتسـ بالطهوح والتحدي -      . لمهىظهة االستراتيجيأف تعكس التوجً  -

 . االستقراريةأف تتسـ بالثبات الىسبي و    -                         اإللٍاـ .  عمىالقدرة  -

 .الهؤسسة التىاغـ واالىسجاـ هع ثقافة  -

 رسالة المؤسسة :  - ب

ػػا هػػػف  الهؤسسػػة،ٌػػي تمػػؾ الخصػػائص الفريػػدة فػػػي  الهؤسسػػةإف رسػػالة      ػػا عػػف غيٌر والتػػي تهيٌز

ػػػي أيضػػػًا تعبػػػر عػػػف ح دقػػػة الفمسػػػفة األساسػػػية لمهىظهػػػة، الهىظهػػػات الههاثمػػػة، فٍػػػي تعكػػػس بوضػػػو  ٌو

ػي تعبػر عػف هفٍػـو الػذات  ،أذٌاف األفػراد عمىفي إسقاطٍا  الهؤسسةالصورة الذٌىية التي ترغب  ٌو

تحديػػد  عمػػىهػػف هىػػتج أو خدهػػة أو السػػوؽ التػػي تتعاهػػؿ هعػػً، كهػػا أىٍػػا تعهػػؿ الهؤسسػػة وهػػا تقدهػػً 

 .(89،ص2004)بف حبتور، إشباعٍا هف خاللٍا الىشاط الذي تقـو بً عمى الهؤسسةالحاجات التي تعهؿ 
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ا هف الهىظهات  ٌو" الهؤسسةرسالة  اف هفٍوـ المرسىيرى و   اإلطار الههيز لمهىظهة عف غيٌر

ري  ٍا وهىتجاتٍا وعهالئٍا وأسواقٍا،األخرى هف حيث هجاؿ ىشاط لوجود والتي تعكس السبب الجٌو

ويتالهؤسسة   .(92،ص 2002الهرسي،)إدريس،."اعهمياتٍا وأشكاؿ ههارساتٍو ٍا وىوعيتٍا ٌو

توجً التوجٍات األساسية لمهىظهة سواء لرسالة بأىٍا "صياغة لفظية تعكس كها يهكف تعريؼ ا

   .(33،ص2010) صياـ،كاىت هكتوبة أو ضهىية"

بيىهػا الىاجحة ٌي التي تقوـ بصػياغة رسػالتٍا فػي شػكؿ هكتػوب  الهؤسسة بأىٍا " النجار ٍاكها عرف

الفٍػػػـ الضػػػهىي لمرسػػػالة هػػػف قبػػػؿ األفػػػراد دوف الحاجػػػة إلػػػى  عمػػػى تفضػػػؿ هىظهػػػات أخػػػرى االقتصػػػار

 .(216،ص2012وآخروف، ،التباىي)"تدويىٍا

، أو الهٍهة الهؤسسةالرسالة بأىٍا " تعىي الغرض األساسي الذي وجدت هف أجمً  ياسيفكها عرؼ 

رية لٍا، ا) الجٌو ي أيضًا تعبير عف الرؤيا العاهة هف جٍة، وتوصيؼ (هبرر وجودٌا واستهراٌر ، ٌو

)ياسيف، .هف جٍة أخرى األساسيةوقيهتٍا الهؤسسة أكثر تفضيال ألىشطة، وهىتجات، وهصالح 

 .(45،ص2010

 ة:التالياألسئمة  عمىتتركز حوؿ اإلجابة  ٍارسالة إال أىالوهٍها تعددت التعاريؼ لهفٍـو 

 األعهاؿ، ويتضهف ٌذا: لهؤسسةة والهستقبمية الياألعهاؿ الح عمىالتعرؼ  - أ

 ؟الهؤسسة هاٌي األعهاؿ التي تهارسٍا س/ 

 دخولٍا؟ الهؤسسةهاٌي األعهاؿ التي ترغب س/ 

 دخولٍا؟ الهؤسسةهاٌي األعهاؿ التي ال ترغب س/ 

 األساسييف والهستخدهيف لهىتجاتٍا وخدهاتٍا؟ الهؤسسةهف ٌـ عهالء  - ب

 ؟الهؤسسةهاٌي هقاييس الىجاح األساسية، وكيؼ تستخدهٍا  - ت
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 أىمية وجود الرسالة باعتبارىا أحد توجيات المؤسسة : 

عطااألساسية واألغراض الر الغايات  عمىتىهية اإلجهاع  -1 ء تصور واضح لطبيعة عهؿ ئيسية وا 

 .الهؤسسة 

 تقديـ أساس أو هعايير واضحة لتخفيض هوارد التىظيـ. -2

 طويمة األجؿ إلى ٌيكؿ األعهاؿ والهسؤليات. األٌداؼتسٍيؿ عهمية ترجهة  -3

 .االستراتيجياإلهداد بأسس واضحة وهعايير هحددة لعهمية االختيار  -4

أٌػػػداؼ تفصػػػيمية وفقػػػًا العتبػػػارات الوقػػػت والتكمفػػػة  إلػػػىالتىظيهيػػػة وترجهتٍػػػا  تحديػػػد األغػػػراض -5

 .(94،ص2002)إدريس، الهرسي، تقييـ الرقابةيير األداء بها يسٍؿ هف عهميات وهعا

 ىظرًا لوجود فمسفة واضحة لٍا.الهؤسسة تسٍيؿ تعاهؿ األطراؼ الخارجية والداخمية هع  -6

ا  -4 ىواحي القوة التي  عمىتساعد في تصهيـ براهجٍا وسياساتٍا اإلعالىية هف خالؿ تركيٌز

 .الهؤسسةرسالة  لتحقيقٍا في إطار الهؤسسةتسعى 

ا عميػػػػال اإلدارةتعطػػػػي شػػػػػعورًا لمعػػػػاهميف بجديػػػػػة  -5 صػػػػػراٌر حقيػػػػػؽ أٌػػػػداؼ هعيىػػػػػة بطػػػػػرؽ ت عمػػػػىا وا 

 .(188،ص 2009)الغالبي،إدريس،واضحة.

 : مداخؿ تحديد رسالة  

بعض  عمىفي صياغة رسالتٍا، ويتوقؼ ذلؾ  الهؤسساتٍا عميتتعدد الهداخؿ التي تعتهد    

 .(76،ص1999)الهغربي،الهعايير واألسس، وهف بيىٍا:

همكيتٍا، ودور أو الهؤسسة كأساس لتحديد الرسالة: سواء هف حيث حجـ الهؤسسة ىوع  -1

ري، قاىوىي(، حيث إف فٍـ ٌذي الهعايير الهؤسسة  يوضح طبيعة أٌدافٍا واستراتيجياتٍا، )جٌو

 وتحدد في ضوء ذلؾ رسالتٍا.
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أو  األرباح، عمى كاىت ٌذي الهىافع اقتصادية تركز سواء :الهؤسسة الهىافع التي تقدهٍا -2

 أو هىظهات هصالح هىظهات الخدهية، أو وىفسية، الح هتداولة تحقؽ هىافع اجتهاعيةجهعيات هص

 عاهة.

 الهؤسسة : فهف خالؿ تحديد فئات الهستفيديف و الهؤسسةالهرتبطة ب فئات الهستفيديف واألطراؼ -3

 .الهؤسسة هف ىاحية، وبيف العاهميف أىفسٍـ داخؿ إطار 

 الهؤسسة رسالة يًا يؤثر حتهًا في الجغرافي: إذا كاف هحميًا أو عالهالهؤسسة  ىطاؽ ىشاط -4

 رسالتٍا. عمىيىعكس  الهؤسسة الهحددة والهعمىة، فإي تطور أو تحوؿ في الهعاهالت التي تجريٍا 

 مكونات وأبعاد رسالة المؤسسة:

 الهؤسسػػػة أف تىشػػػط فيػػػً  ف يػػػتـ تحديػػػد الهجػػػاؿ الػػػذي تىػػػوييفتػػػرض أ: المؤسسػػػةمجػػػاؿ عمػػػؿ  -1

 بطريقة هرىة وواضحة تسهح بالتطور الالحؽ .

  التػػػػالياألساسػػػػي لمػػػػدخؿ فيٍػػػػا، وب يهثمػػػػوف الهصػػػػدر الهؤسسػػػػةإف عهػػػػالء  :المؤسسػػػػةعمػػػػالء  -2

ة زيادة ٌذا العدد وفؽ اليٌؤالء العهالء، ليس بالهىظور اآلتي، بؿ وباحتهالهؤسسة يفترض أف تحدد 

 احتياجات ٌؤالء العهالء. تقديـ هىتجات وخدهات تمبي عمىاعتبارات تطور قدرتٍا 

طبيعػة الهىتجػات والخػدهات الرئيسػية التػي  عمىتركز  الهؤسسةإف رسالة  المنتجات والخدمات: -3

 األسواؽ وتمبي حاجة العهالء.تقدـ في 

، وفػػي أي األسػػواؽ تكػػوف ٌػػذي الهىافسػػة، إف التحديػػد الهؤسسػػةأيػػف تىػػافس  :المؤسسػػةأسػػواؽ  -4

الجغرافػػػػي لٍػػػػذي  ىتشػػػػارالهؤشػػػرات والهعػػػػايير، كػػػػذلؾ اال ؽ والجيػػػػد لٍػػػػذي األسػػػػواؽ وفػػػػؽ أي هػػػػفالػػػدقي

 ٍا وخدهتٍا بشكؿ أفضؿ. عميالتركيز  عمىالقدرة  الهؤسسة األسواؽ يعطي
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ىػا . الهؤسسػةلجاىب الفىي الهعرفي في عاـ يتهثؿ با التكىولوجيا عف إطارر تعب التكنولوجيا: -5 ٌو

عػػف حػػاالت التعاهػػؿ هػػع التكىولوجيػػا  تعبػػرالتػػي يجػػب اإلشػػارة إلػػى أف هسػػتوى اإلدخػػاؿ التكىولػػوجي 

 التكىولوجيا.استخداـ ٌذي  عمى الهؤسسةبهىظور هختمؼ وفؽ اعتبارات قدرة 

طاولػػػة اله عمػػػى الهؤسسػػػةإف األربػػػاح تػػػأتي فػػػي إطػػػار قػػػدرة  أىػػػداؼ البقػػػاء والنمػػػو والربحيػػػة: -6

 في الىهو والتوسع. الهؤسسة ٌذي األرباح توجٍات  والهىافسة واالستهرار وتغذي

عػػف ٌػػذا اإلطػػار األخالقػػي بقػػيـ وهعتقػػدات راسػػخة  يعبػػر :المؤسسػػة اإلطػػار األخالقػػي لعمػػؿ  -7

 اإلبداع والتجديد. عمىتعطي لمهىظهة هىاخًا يؤكد 

ىػػواحي الهيػػزات التىافسػػية  عمػػى ٌػػذي تركػػز (:المؤسسػػة)إمكانات الخصوصػػية الذاتيػػة لممنظمػػة -8

ا ىواحي قوة هتجددة.  والههيزات الخاصة التي تعطي لمهىظهة قدرات تىافسية هتصاعدة تعزٌز

وهػػػدى اسػػػتجاباتٍا الهؤسسػػػة اىطباعػػػات الجهٍػػػور حػػػوؿ  ؿتهثػػػ والشػػػيرة المؤسسػػػية: عةالسػػػم -9

 واٌتهاهٍا بالجواىب األخالقية والبيئية واالجتهاعية في العهؿ. 

الهؤسسة يهثؿ الهورد البشري هيزة تىافسية يجب أف تىفرد بٍا  :المؤسسةالموارد البشرية في  -10

 وتعطيٍا حقٍا هف األٌهية.الهؤسسة ٍا رسالة عميوال يهكف تقميدٌا بسٍولة، لذلؾ يفترض أف تركز 

أصبح التجٍيز يشػكؿ أٌهيػة خاصػة بسػبب ىػدرة هصػادر اإلهػداد وارتفػاع  أسػعار  الموردوف: -11

 الهؤسسػػػة الهػػوارد الالزهػػة، لػػذلؾ هػػف الهٍػػـ إعطػػاء الهجٍػػػزوف األٌهيػػة والغايػػة فػػي إطػػار توجٍػػات 

 (.191،ص 2009.)الغالبي، إدريس،ورسالتٍا

 :خصائص  ومعايير الرسالة الفعالة 

تاب والهختصيف الهعايير األساسية لمرسالة الجيدة والفعالة بالتفصيؿ، وقد تىاوؿ العديد هف الكُ     

 ٌي: ورد الباحثة أٌـ ٌذي الهعايير التي تخدـ هجاؿ الدراسةلباحثة تقاربًا كبيرًا بيىٍـ، وستالحظت ا
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 عمػػىتركيػػز بقػػوة الأف تكػػوف الرسػػالة هحػػددة بالشػػكؿ الػػذي يػػؤدي إلػػى  البػػد الهروىػػة والتكيػػؼ:  -1

الخصػػػائص التػػػي تهيػػػز الجاهعػػػة عػػػف الجاهعػػػات الهىافسػػػة لٍػػػا، وعاهػػػة إلػػػى الحػػػد الػػػذي يػػػوفر 

 .(70،ص2005)رستـ، لمجاهعة إهكاىية توسيع أىشطتٍا دوف الحاجة إلى إعادة صياغتٍا.

فالرسالة الجيدة واضحة الهعاىي والكمهات، دقيقة في تعبيراتٍا، يفٍهٍا  الوضوح ودقة التعبير: -2

جهيع األطراؼ سواء كاىوا هف داخؿ الهؤسسة أو خارجٍا، هحددة العبارات وقصيرة الجهؿ، هها 

ـ لٍا.  يهكىٍا هف ارتباطٍا بذٌف األفراد وييسر تذكٌر

عىاصػػر التحػػدي سػػهات الفعالػػة أف تكػػوف ههكىػػة التطبيػػؽ تراعػػي الهػػف  والهوضػػوعية:الواقعيػػة  -2

هػػػػػػػػػػف اإلهكاىيػػػػػػػػػػات والهػػػػػػػػػػوارد  تحقيػػػػػػػػػػؽ أقصػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػتفادة عمػػػػػػػػػػى والهواجٍػػػػػػػػػػة واإلصػػػػػػػػػػرار

 (    80،ص 1999)الهغربي،الهتاحة

فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ قىاعػػػػة تجػػػػاي وضػػػػػعٍا  الهؤسسػػػػػة تعكػػػػس حالػػػػة الطهػػػػوح والتحػػػػدي بهػػػػا يجعػػػػؿ -3

 .(121،ص2013)هساعدي،.اليالح

 ً هستقباًل بصورة شاهمة وواقعية. عميأف تعبر عف قيـ وفمسفة الهؤسسة وها ترغب أف تكوف  -4

)الهرسػػػػػي،إدريس، الهؤسسػػػػػةالهتكاهمػػػػػة وتعهػػػػػؽ الىظػػػػػرة طويمػػػػػة األجػػػػػؿ لػػػػػدى أعضػػػػػاء  رؤيػػػػػاتحقػػػػػؽ ال-5

   .(91،ص2002

 الهختمفة.ة وتحقيؽ التكاهؿ بيف هستويات التىظيـ االستراتيجي األٌداؼاالىسجاـ هع الغايات و   -6

 .(80،ص1999.)الهغربي،التوجً ىحو ظروؼ الهستفيديف تحقيقًا لجودة الخدهة الهتقدهة لٍـ -7

أصبحت دعاوى جوفاء تٍز ثقة  القابمية لمتحوؿ إلى خطط وسياسات وبراهج عهؿ واضحة واال   -8

 .(80،ص2005)السالـ،،العهالء بداًل هف تدعيهٍا

 .(150،ص2013ي،)الطيطتحقيؽ الهسؤولية االجتهاعية  -7
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  المؤسسة أسموب إعداد رسالة : 

عدادًا جيدًا يحقؽ تحقيؽ أٌدافٍا البد هف إعدادٌا، إوهكاىتٍا في  ،الهؤسسةألٌهية رسالة    

 .(94،ص2007)حبتور،: رض هف صياغتٍا هف أٌهٍا ها يأتيالغ

 اكتشاؼ حاجات ورغبات المستيمؾ :أوالً 

إلى إشباعٍا وأف يتـ تفادي ها يسهى الهؤسسة هف الهٍـ جدًا أف تحدد الحاجات التي تسعى   

بتحديد هجاؿ ىشاطٍا  الهؤسسةوالتي تظٍر الهىظهات عىدها تقوـ  ،بظاٌرة قصر الىظر التسويقي

 أساس السمع والخدهات الهقدهة بداًل هف الحاجات الواجب إشباعٍا. عمى

 مجتمع المستيدؼ: تحديد نوعية ال انياً 

تحديد الجزء الخاص هف السوؽ، الذي تحاوؿ الهؤسسة يشهؿ القسـ الثاىي هف إعداد رسالة   

بهحاولة إشباع هىظهة بغض الىظر عف حجهٍا،  بة بهكاف قياـ أيةخدهتً فهف الصعو الهؤسسة 

 حاجات كؿ الهستٍمكيف الهحتهميف.

 المؤسسة موب المتبع لتحقيؽ أىداؼ تحديد األس ال ًا: 

ويالحظ أف اإلجابة  ،إلشباع حاجات العهالءالهؤسسة ٌىا يتـ تحديد التقىيات التي ستستخدهٍا    

 ات التسويقية هثؿ: االستراتيجيعف سؤاؿ ))كيؼ(( يهكف أف يتضهف تحديد بعض 

 ألف تصبح أقؿ الهىتجيف تكمفة.الهؤسسة أف تسعى  -1

 الهىتجات الجديدة.رائدة هبتكرة في هجاؿ تقديـ الهؤسسة أف تكوف  -2

 ة.العاليأف تهد األسواؽ بالهىتجات ذات الجودة  -3

 إيجاد وتوفير شبكة واسعة هف الفروع وهىافذ التوزيع.  عمىأف تعهؿ  -4
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 المؤسسة تحديد الغرض مف وجود  :رابعاً 

الغرض هف وجودٌا، فكؿ هىظهة، سواء الٍادفة لمربح أو الهؤسسة هف الضروري جدًا، أف تحدد    

ي تبث في رساغير  لتٍا إشارة الٍادفة، تظٍر وتبقى في الهيداف، وتستهر لتحقيؽ أٌدافٍا بىجاح، ٌو

 ها تسعى إلى تحقيقً. أو واضحة عف سبب وجودٌا،

 :متطمبات تصميـ بناء الرسالة 

 الهتوقع تحقيقٍا. األٌداؼوتمؾ  إليٍاالهرغوب الوصوؿ  األٌداؼتحميؿ الفجوة بيف  -1

 هصادر الضغوط الخارجية. يات البيئة الخارجية والقوى أو بيف واقع تحميؿ العالقات القائهة -2

 القتٍا بالقوى الداخمية هف ىاحية أخرى.ىاحية وع ة لمهىظهة هفاليتحميؿ واقعيات الهوارد الح -3

 ا.عميال اإلدارةوأٌداؼ الهؤسسة تحميؿ ىظاـ القيـ أو حضارة  -4

القػػوى الدافعػػة فػػي حالػػة  الدافعػػة الرئيسػػية)أوة والقػػوة االسػػتراتيجيتحميػػؿ ثػػـ تحديػػد ىقػػاط التركيػػز  -5

 .(56،ص2004)السالـ،تعددٌا(لمهىظهة

  ة :االستراتيجي األىداؼج ػ 

في جهيع الهىظهات بغض الىظر عف القطاع الذي تعهؿ فيً، أو  األٌداؼتظٍر الحاجة لوجود    

ف عهمية إقاهة غايات هىٍجية ال تحوؿ فقط ىظيهية، أو الهستويات اإلدارية. إحجهٍا، أو قدرتٍا الت

 .الهؤسسة قً وضياع الغاية هف وجود ىحو أٌداؼ أداء هعيىة تحقي الهؤسسةاتجاي 

  -تعريفات بعض الباح يف لألىداؼ: ونذكر

و ها تح الهدىفي  الهؤسسةبأىٍا "السبب العاـ لوجود  األٌداؼ Husseyؼ عر   وؿ أف االبعيد، ٌو

 ة".االستراتيجيتحققً هف خالؿ قراراتٍا 

جازي، وهتى، ئية لىشاط هخطط، وتحدد ها يىبغي إىبأىٍا "الىتيجة الىٍا األٌداؼ Wheelenؼوعر  

 هكتوبة وكهية".  األٌداؼلهٍهتٍا وأف تكوف الهؤسسة إلى تحقيؽ  األٌداؼويؤدي تحقيؽ 
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لتحقيقٍا، أو أىٍا الىٍايات  الهؤسسة بأىٍا "الىتائج الهستقبمية التي تسعى  األٌداؼBrown وعرؼ

 الهرغوبة لمعهؿ التىظيهي".

هف خالؿ وجود  إليٍاالوصوؿ  فيالهؤسسة "تمؾ الىٍايات التي تسعى  بأىٍا Glueckٍاوعرف

 .(181،ص2004)الركابي،عهمياتٍا"

  األىداؼأىمية وضع : 

 .(94،ص1999)الهغربي،مف أىميا: األىداؼىناؾ عدة نواحي تبرر لنا ضرورة 

إذ ال يهكػػف قيػػاـ الهػػدير بوظيفتػػً التخطيطيػػة دوف التخطػػيط:  عناصػػر مػػف أىػػـ األىػػداؼتعػػد  -1

عهميػػػػات التىبػػػػؤ، وتؤسػػػػس إلػػػػى تحقيقٍػػػػا فتبىػػػػي الهؤسسػػػػة وجػػػػود أغػػػػراض وأٌػػػػداؼ واضػػػػحة تسػػػػعى 

 الهوازىات والبراهج لتحقيؽ أٌداؼ هعيىة.السياسات اإلجراءات والقواعد، وتعد 

إلى تحقيقٍا الهؤسسة التي تسعى  األٌداؼإف األغراض و  مرشدًا التخاذ القرارات: األىداؼتعد  -2

تهثػػؿ العاهػػؿ الهحػػدد ألىػػواع القػػرارات الهىاسػػبة لمهواقػػؼ التػػي تواجٍٍػػا، كهػػا أىٍػػا تفسػػر سػػبب تػػأثر 

 وهستهدة هىٍا. األٌداؼفالقرارات هرتبطة ب التاليبالظروؼ البيئية الهحيطة، وب الهؤسسة 

الخاصػػة  األٌػػداؼإف وضػػع : األىػػداؼوضػػع  عمػػىا عميػػفػػي المسػػتويات ال األىػػداؼتسػػاعد  -3

الفرعيػػػة لوظػػػائؼ اإلدارات واألفػػػراد فػػػي  األٌػػػداؼيهٍػػػد فػػػي وضػػػع ا عميػػػفػػػي الهسػػػتويات ال الهؤسسػػػةب

 .الحقةالالهستويات 

اإلدارات  تتحقػػػؽ هػػف خػػػالؿ األٌػػداؼففػػي تحديػػػد مراكػػػز المسػػػئولية:  األىػػػداؼيسػػيـ وضػػػع  -4

يهكػف تحديػد هسػئولية  التػاليهعػيف حسػب هٍػاـ وظيفتػً، وب هحػدديف، لكػؿ هػىٍـ دور واألقساـ وأفػراد

  التي أىيط بً تحقيقٍا. األٌداؼ عمىكؿ إدارة أو قسـ أو فرد بىاء 

السميهة الواقعية يساعد في التفويض  األٌداؼإف وجود  ة:مطفي تفويض الس األىداؼتسيـ  -5

 كها يساعد في التىسيؽ بيف األىشطة والهٍاـ الهختمفة. ،السميـ لمسمطة
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 األٌػػداؼفوعالقتيػػا ببيئتيػػا:  المؤسسػػةالعالقػػات السػػائدة ب فػػي بيػػاف نوعيػػة األىػػداؼتسػػيـ  -6

ـ فػػي بيػػاف ً، كهػػا تسػػاٌعميػػتسػػاٌـ فػػي بيػػاف العالقػػات بػػيف الهىتجػػات واألسػػواؽ وهػػا يجػػب التركيػػز 

، سػػواء كاىػػت بشػػكؿ رأسػػي أو أفقػػي، عالقػػات تعػػاوف أو الهؤسسػػةة بدالعالقػػات بػػيف اإلدارات الهتعػػد

 عالقات سمطة.

التػي تسػتخدـ فػي الرقابػة وتقيػيـ األداء فغالبػًا هػا  في وضع المعايير والمقاييس األىداؼتسيـ  -7

 .اإلدارةلتقييـ كفاءة  األٌداؼ عمىيتـ االعتهاد 

بحيػػث يػتـ االسػػتفادة هػف ىتػػائج ٌػذا التقيػػيـ فػي وضػػع  فػػي تقيػػيـ أداء األفػراد: األىػػداؼتسػاعد  -8

ا..بعض سياسات األفراد كالترقية والىقؿ والتدريب والحوافز  ...وغيٌر

  األىداؼخطوات وضع : 

     األٌػػػػداؼ ة ىوصػػػػى باتباعٍػػػػا إذا هػػػػا أردىػػػػا تحقيػػػػؽ الىتػػػػائج الهرجػػػػوة هػػػػفيخطػػػػوات رئيسػػػػ ٌىػػػػاؾ    

ي:  (.88،ص2005)هخهير،ٌو

األوليػػة بهعرفػػة  األٌػػداؼيػػتـ وضػػع  ة أو الميػػاـ المطمػػوب القيػػاـ بيػػا:األوليػػ األىػػداؼتحديػػد  -1

ـ الهٍػػػارات ولٍػػػا أف تسػػػتعيف فػػػي ذلػػػؾ بالهػػػديريف اآلخػػػريف ههػػػف تتػػػوافر لػػػديٍ ،ا لمهىظهػػػةعميػػػال اإلدارة

التخطػػػػيط  سػػػػابقة فػػػػي هجػػػػاؿتػػػػوافر لػػػػديٍـ خبػػػػرات بخبػػػػراء استشػػػػارييف ههػػػػف ت والخبػػػػرات الكافيػػػػة، أو

 . االستراتيجي

في ٌذي الخطوة ٌو: كيؼ أعرؼ ها إذا كاف  يالتساؤؿ الرئيس تحديد كيؼ سيتـ قياس األداء: -2

 الٍدؼ قد تحقؽ أـ ال؟

كهيػة فػإف هعيػار قيػاس  األٌداؼفإذا كاىت الوصفية،  األٌداؼو  الكهية األٌداؼيجب أف ىفرؽ بيف 

أساس ثالثة أىواع  عمىالكهية يهكف قياسٍا  األٌداؼاألداء سيكوف هحددًا ضهف الٍدؼ ىفسً، فإف 

 هف الهعايير ٌي:
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ػػا فػػي الهؤسسػػات  الكميػػة أو الحجػػـ: التجاريػػة هثػػؿ كهيػػة اإلىتػػاج أو الهبيعػػات أو الهرتجعػػات وغيٌر

الهسػتفيديف هػف  هىجػزة خػالؿ فتػرة زهىيػة هعيىػة، أوأو عػدد الهعػاهالت ال والصىاعية، وعدد الشكاوي

ا   الخدهات. هفالخدهات الهقدهة وغيٌر

الوفػػػاء بالهواعيػػػد الهحػػػددة، وااللتػػػزاـ بهواعيػػػد اسػػػتكهاؿ الهشػػػروعات الهختمفػػػة، والفتػػػرة  هثػػػؿ الوقػػػت:

ا سواء الهؤسسات التجارية والصى اعية أو الهطموبة ألداء الخدهة، أو أوقات التواجد في العهؿ وغيٌر

 ة.يالخده

 عمػػىرأس الهػػاؿ والعائػػد  عمػػىأشػػكااًل هختمفػػة، هثػػؿ األربػػاح والعائػػد  اليػػةتأخػػذ الهعػػايير اله األمػػواؿ:

ػػا فػػي الهؤسسػػات الصػػىاعية والتجاريػػة، والتكػػ ػػا فػػي الياالسػػتثهار وغيٌر ؼ واإليػػرادات أو الػػدخؿ وغيٌر

 هؤسسات الخدهات.

الهطمػوب تحقيقٍػا وصػفية، هثػؿ تحقيػؽ أقصػى إشػباع ههكػف لمعهػالء أو  األٌػداؼأها إذا كاىت     

، أو التىهيػػة الهٍىيػػة والهٍاريػػة لمهػػوظفيف فػػي هختمػػؼ الهسػػتويات الهؤسسػػةلمهسػػتفيديف هػػف خػػدهات 

والتخصصات، أو توفير الهىاخ الهالئـ لإلىجاز واإلبداع، فإىىا ىواجً صعوبة في قياس األداء. ربها 

داء ذاتٍػػا سػػتكوف هكمفػػة، أو ألف ىػػواتج األداء تتػػأثر بعػػدد هػػف الهتغيػػرات خػػارج ألف عهميػػة قيػػاس األ

وفي ٌػذي الحالػة يكػوف هػف الهالئػـ قيػاس األىشػطة والسػموكيات اؽ تحكـ األفراد الهكمفيف بالعهؿ. ىط

 ىواتج األداء قدر اإلهكاف. عمىوليس الىاتج. وبصفة عاهة يجب التركيز في صياغة الهقاييس 

الهقػػاييس التػػي تػػـ  عمػػىتعتهػػد ٌػػذي الخطػػوة  وى النػػاتا أو المعيػػار الواجػػب قياسػػو:تحديػػد مسػػت -3

 وضعٍا في الخطوة السابقة لتحديد هستوى األداء الهطموب تحقيقً.

إيجابيػة، يجػب أف لكػي ىضػهف تحقيػؽ ىتػائج  الزمنػي لتحقيػؽ اليػدؼ: المػدىتحديد الوقػت أو  -4

ذا كػػاف  يقتػػرف الٍػػدؼ بهػػدى زهىػػي هحػػدد إلىجػػازي، فالتسػػاؤؿ ٌىػػا يكػػوف: هتػػى يتحقػػؽ الٍػػدؼ؟ وا 

، يجػب أف تحػدد ٌػذي السػرعة بهػدى الهؤسسػةالٍدؼ ٌػو سػرعة إىجػاز هعػاهالت الهػواطىيف هػع 
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الزهىي لمٍدؼ هف  الواحدة ىصؼ ساعة. وقد يهتد الهدىزهىي هثاًل، بحيث ال تتجاوز الهعاهمة 

 التي يشهمٍا. طبيعة الٍدؼ والىشاط أو األىشطة حسب سىوات طويمة إلىدقائؽ هعدودة 

الهطمػوب تحقيقٍػا، فإىػً يجػب تحديػد أولوياتٍػا  األٌػداؼعىػدها تتعػدد  :األىػداؼتحديد أولويات  -5

. وبػػدوف األٌػػداؼحتػػى يهكػػف توجيػػً الهػػوارد واإلهكاىيػػات الهتاحػػة حسػػب األٌهيػػة الىسػػبية لٍػػذي 

شػػكؿ غيػػر هىاسػػب ويفيػػد تحديػػد أولويػػات بتحديػػد ٌػػذي األلويػػات قػػد يػػتـ توجيػػً الجٍػػود والهػػوارد 

 عمىفي اكتشاؼ حاالت التعارض الهحتهؿ بيىٍا، والذي غالبَا ها يىشأ ىتيجة التىافس  األٌداؼ

 الهوارد الهتاحة. 

ٌػداؼ التحػػري عهػػا إذا إىػً هػػف الضػػروري قبػؿ الصػػياغة الىٍائيػػة لأل تحديػػد متطمبػػات التنسػػيؽ: -6

كاف تحقيؽ الٍدؼ يتطمب هشاركة وتعاوف عدة جٍات أو أفػراد هػف كياىػات تىظيهيػة هختمفػة أو 

ات وأدوات التىسػػيؽ آليػتتبػع رئاسػات هتعػددة، فػإذا كػاف األهػر كػذلؾ، فإىػً هػف الضػروري تحديػد 

ة، ولتسػػٍيؿ تحديػػد والتكاهػؿ بػػيف ٌػػذي الوحػدات، لتجىػػب االحتكػػاؾ أو الىػزاع فيهػػا بيىٍػػا هػف ىاحيػػ

 هراكز الهسئولية وأطراؼ الهساءلة هف ىاحية أخرى. 

  (125،ص2007)إدريس، الهرسي، :األىداؼالعوامؿ المؤ رة في تحديد. 

ٌذي العواهؿ قيـ الهجتهع التي يهارس فيً التىظيـ أىشطتً وكذلؾ وهف  المؤ رات الخارجية: -1

 الذيسموؾ جهاعات الضغط. ويبرز أثر القيـ االجتهاعية في أشكاؿ هختمفة أٌهٍا تحديد ها 

 يهكف أف يقبمً أو يرفضً الهجتهع هف  تصرفات وسموكيات هىظهات.

ٍا تهىتجا وهراحؿ دورة حياة وطبيعة أىشطتٍا يؤثر الهوقؼ السوقي لمهىظهة طبيعة النشاط: -2

 .التي تحددٌا لىفسٍا األٌداؼوىوعيات التكىولوجيا الهستخدهة في تحديد ىوعية وىطاؽ 

 ،فكر ويتصرؼ ويستجيب بٍا األفرادتؤثر الثقافة التىظيهية في الطريقة التي يال قافة التنظيمية:  -3

ي تتكوف هف هزيج يشهؿ القيـ والهعتقدات، والرهوز والشعارات   .والقيادة اإلدارةوىهاذج ٌو
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تؤثر توقعات األفراد والجهاعات ذات العالقة أو الهصمحة في  توقعات األفراد والمجموعات: -4

والوزف الىسبي لٍا.  األٌداؼالتي يحددٌا التىظيـ لىفسً وأولويات ٌذي  األٌداؼتحديد ىوعية 

ويالحظ العديد هف ٌذي التوقعات قد تكوف هتعارضة هثؿ ذلؾ اعتبارات الىهو واعتبارات الربحية، 

دة االىتاج وتحسيف الهواصفات والرقابة والهروىة، وتخفيض التكمفة وزيادة الهزايا الوظيفية، وزيا

 .لخإ...

 

 

 

  

 

 .األىداؼ( يوضح العوامؿ المؤ رة في 4.2شكؿ رقـ )

 .(125،ص2007)إدريس، الهرسي،المصدر:

  األىداؼتصنيفات: 

ي ة هستػػػوياتثالث ٌىاؾ  (.111،ص 2014)درة ،وجرادات، :لألٌداؼ، ٌو

بشكؿ عاـ وشاهؿ، وتتركز حوؿ الىتائج الكمية  األٌداؼتصاغ ٌذي ة: االستراتيجي األىداؼ -1

ككؿ، وتتصؼ الهؤسسة هستوى  عمىا، وتكوف عميال اإلدارةالهطموب تحقيقٍا، ويتـ وضعٍا هف قبؿ 

 . بأىٍا أٌداؼ طويمة األجؿ

الوسطى،  اإلدارةا و عميال اإلدارةكؿ هف  األٌداؼيشارؾ في صياغة ٌذي التكتيكية:  األىداؼ -2

ي أٌداؼ هتوسطة  ،الهؤسسةهستوى القطاعات أو اإلدارات الرئيسية في  عمىويتـ صياغتٍا  ٌو

 المؤثرات الخارجية

.القٌم االجتماعٌة 
.مجموعات الضؽط 
التشرٌعات الحكومٌة 

 طبيعة النشاط

ًالموقؾ السوق 
 نوعٌة المنتجات 
التكنولوجٌا 

 الثقافة التنظيمية

التارٌخ والتطور 
النموذج القٌادي واإلداري 
الهٌكل وأنشطة 
 

 األفراد والمجموعات

 توقعات أصحاب المصالح مثل
 العمالء والمالك.

النقابات وجماعات االئتالؾ 

 األهداف 
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ىٍا تهثؿ الوسائؿ التي تؽ هىٍا، حيث إة وتشاالستراتيجي األٌداؼكثر تحديدًا هف األجؿ، وتكوف أ

 ة.االستراتيجي األٌداؼهف خاللٍا تتحقؽ 

، اإلشرافية اإلدارةالوسطى هع  اإلدارة األٌداؼيشارؾ في صياغة ٌذي التشغيمية:  األىداؼ -3

ي أكثر تفصياًل وتحديدًا هف  عمىويتـ صياغتٍا   داؼاألٌهستوى األقساـ والوحدات واألفراد، ٌو

 التكتيكية. األٌداؼب تحقيؽ اليالتكتيكية وتشتؽ هىٍا، وتهتاز بأىٍا قصيرة األجؿ وتهثؿ وسائؿ وأس

 إلى ىوعيف أساسييف ٌها:  األٌداؼبعض أىً يهكف تقسيـ الويرى 

ػػػي هعػػػايير تركػػػز أىػػػداؼ اسػػػتراتيجية:  -1 تطػػػوير القػػػوة التىافسػػػية لمهىظهػػػة باإلضػػػافة إلػػػى  عمػػػىٌو

 .الطويؿ الهدى عمىهوقعٍا في السوؽ 

ي هعايير تركز : اليةأىداؼ م -2 ىاؾ أىواع هختمفة هف ، لمهىظهة اليتطوير األداء اله عمىٌو ٌو

 ، والتي يهكف لمهىظهة تحديدٌا، هىٍا:األٌداؼ

 . االستثهار عمى: الربح، والعائد قياسٍا هف خالؿويهكف  :أىداؼ الربحية

واالستثهار في األصوؿ غير الهستغمة، وتقميؿ درجة التىوع،  وتقاس هف خالؿ:أىداؼ المرونة: 

 .الياالرتباط اله

 وهف هؤشراتٍا حجـ الىهو، والحصة السوقية.أىداؼ النمو: 

 .(103،ص1999)الهغربي،و:عميوكيفية التغمب  األىداؼتعارض  -3

ة وببعضٍا البعض، إذ قد االستراتيجي األٌداؼ، كمها ارتبط باألٌداؼقد يحدث تعارض فيها بيف    

 األٌداؼكها فيها يكوف بيف التشغيمية،  األٌداؼة و االستراتيجي األٌداؼيكوف التعارض فيها بيف 

 ة.  االستراتيجي األٌداؼهستوى  عمىالتشغيمية وبعضٍا البعض، وأخيرًا قد يكوف 

 يجب هراعاة هايمي: األٌداؼحتى يهكف تجىب التعارض فيها بيف 
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الفرعيػػػػة لموصػػػػوؿ إلػػػػى تحقيػػػػؽ الٍػػػػدؼ  األٌػػػػداؼيجػػػػب أف يكػػػػوف ٌىػػػػاؾ تعػػػػاوف وتىاسػػػػؽ بػػػػيف  -1

بالهصػػػمحة الكميػػػة بحيػػػث ال تطغػػػى هصػػػمحتٍا الهؤسسػػػة الرئيسػػػي، بهعىػػػى اٌتهػػػاـ كػػػؿ إدارة داخػػػؿ 

 الهصمحة الكمية لمهىظهة.   عمىالجزئية 

يجػػب وضػػع أولويػػات ة، وهػػف ثػػـ االسػػتراتيجيال يخػػدـ تحقيػػؽ  األٌػػداؼإف التعػػارض فيهػػا بػػيف  -2

ارتباطػػػًا   رجيح لمٍػػػدؼ األكثػػػر أٌهيػػػة واألكثػػػرلألٌػػػداؼ توضػػػح أفضػػػمية كػػػؿ هىٍػػػا بحيػػػث يكػػػوف التػػػ

 ة األصمية.االستراتيجيب

، أي يػتـ صػىع القػرار هػف األٌػداؼعىػد وضػع الهؤسسػة يجب أف تشارؾ كػؿ الهسػتويات داخػؿ   -4

ف كاف اتخاذي يتـ في الهستويات ال  ا.عميأسفؿ وا 

ولػيس بظػرؼ هعػيف الهؤسسػة بالهتطمبػات التىظيهيػة التػي تخػدـ فمسػفة  األٌداؼيجب أف ترتبط   -5

 بهجرد تغير األفراد. األٌداؼولذا فال يجب تغير  ،، أو بفرد هعيف يقودٌاالهؤسسةتهر بً 

تقوية الرابطة بيف جٍد األفراد وهستوى أدائٍـ هػف خػالؿ حسػف  عمىالهؤسسة يجب أف تحرص   -6

ـ وا    عدادٌـ لمعهؿ الذي سيكمفوف بً .اختياٌر

هػػػردود  عمػػػىالتىظيهيػػػة يجػػػب أف يقابمػػػً حصػػػوؿ الفػػػرد  األٌػػػداؼإف هشػػػاركة الفػػػرد فػػػي تحقيػػػؽ   -7

 يرضيً ويشبع حاجاتً وتحقيؽ أٌدافً.
 

  ة: االستراتيجي األىداؼفوائد 

لٍػػػا  تبريػػػر وجودٌػػػا وتػػػوفر عمػػػى الهؤسسػػػةالجيػػػدة  األٌػػػداؼتسػػػاعد  الشػػػرعية لممنظمػػػة: تػػػوفر -1

 الشرعية أهاـ أصحاب الهصالح . 

العػاهميف الشػعور التػي تتسػـ بػالطهوح والتحػدي تخمػؽ لػدى  األٌػداؼإف  تعتبر مصدرًا لمتحفيز: -2

 تحقيقٍا . عمىوف مهبالفخر عىدها يع
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كهوجة لىشاط وسموؾ العاهميف باتجػاي الىتػائج  األٌداؼيهكف أف تعهؿ  تعمؿ كموجية لمنشاط: -3

سػػواء أعمػػف ٌػػذا  هعيىػػاً  ذ تفتػػرض بعػػض الىظريػػات أف وراء كػػؿ سػػموؾ ٌػػدفاً الهرغػػوب فػػي تحقيقٍػػا. إ

 الٍدؼ أـ لـ يعمف.

تهثػػؿ الىٍايػػات أو الىتػػائج الهرغػػوب فيٍػػا، فإىٍػػا  األٌػػداؼبهػػا أف  تعمػػؿ كقاعػػدة لصػػنع القػػرار: -4

 سوؼ تعهؿ كهرشد لمهديريف في هختمؼ الهستويات اإلدارية في عهمية اتخاذ القرارات. 

وتحديػد عمػي الفالجيػدة كأسػاس لهقارىػة األداء  األٌداؼيهكف االستعاىة ب كمعايير لألداء:تعتمد  -5

 اتخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات التصػػػػػحيحية الالزهػػػػػة لغمػػػػػؽ تمػػػػػؾ الفجػػػػػوة أو تقميصػػػػػٍا التػػػػػاليبيىٍهػػػػػا وبالفجػػػػػوة 

 .(140،ص2014)هساعدة،

  ة:االستراتيجي األىداؼنظريات تعدد 

 الهؤسسة هالزهة لجهيع القرارات الهتصمة بتحديد خيارات  األٌداؼأصبحت هسألة تعدد     

ألسموب التعاهؿ هع كؿ الهؤسسة ف الهشكمة الحقيقية تكهف في كيفية اختيار ة، غير أاالستراتيجي

حداث التوافؽ بيىٍا. وهف ٌىا ظٍرت ىهاذج ىظرية عديدة تحاوؿ تفسير تمؾ األٌداؼٌذي  ، وا 

 يات ها يمي :وهف تمؾ الىظر  ،الهختمفة األساليب

ضوئٍا تحديد الهىافع الهتوقعة  أي القياـ بإعطاء قيهة لألٌداؼ يتـ في: األىداؼنظرية دما  -1

ً ال يهكف استبدالٍا ببعضٍا عميكؿ ٌدؼ، وتكوف خصائص قيهة القرار ذات أبعاد هتعددة،  في

 .األٌداؼخالؿ عهمية الهفاضمة، لذا يضطر صاحب القرار إلى التوفيؽ والدهج بيف هجهوعة هف 

أٌػػدافٍا. وتعتهػػد فػػي  ىظهػػات عػػادة خيػػارات هختمفػػة لتعزيػػزتواجػػً اله المقيػػدة: األىػػداؼنظريػػة  -2

ف هثػؿ غيػر أ .االسػتثهار عمػىهػف هعػدالت العائػد  األٌػداؼً هػا تحققػ عمػىالهفاضمة بيف الخيارات 

 :، هثػؿالهؤسسػةٌذي الخيارات قد تخضع لقيود البيئة الخارجيػة الهػؤثرة فيٍػا وغيػر الخاضػعة لسػمطة 
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اختػػراؽ عػػدد هػػف تمػػؾ القيػػود عػػف  اإلدارةً تحػػاوؿ عميػػوشػػدة الهىافسػػة،  ،والتشػػريعات ،القيػػود الرسػػهية

 طريؽ التالعب في عرض الىتائج.

التحػرؾ فػي  عمػىيتحقؽ التعظيـ عىػدها يكػوف صػاىع القػرار قػادرًا  نظرية تعظيـ اليدؼ الواحد: -3

 قػػرار باالتجػػاي الهطمػػوبوجػػود قػػوة هػػؤثرة توجػػً صػػىع الاتجػػاي واحػػد، والػػذي يعػػزز ٌػػذا االتجػػاي ٌػػو 

 .لكف يعىي الهزيد دائهاً  تقيدي، والتعظيـ ال يعىي األفضؿبداًل هف  )التعظيـ(

لقػػػػػد تػػػػػـ اقتػػػػػراح أف تقػػػػػـو الهىظهػػػػػات باالٌتهػػػػػاـ بأٌػػػػػدافٍا بشػػػػػكؿ  :األىػػػػػداؼنظريػػػػػة تعاقػػػػػب  -4

يتحقػػػػػػػػؽ االٌتهػػػػػػػػاـ هتعاقػػػػػػػػب، هتجاٌمػػػػػػػػة حػػػػػػػػاالت التعػػػػػػػػارض الىاتجػػػػػػػػة. وبهػػػػػػػػرور الوقػػػػػػػػت سػػػػػػػػوؼ 

 ،بأٌػػػػػداؼ هختمػػػػػؼ الهػػػػػؤثريف، وسػػػػػوؼ يػػػػػتـ تفػػػػػادي حصػػػػػوؿ صػػػػػراع هباشػػػػػر بػػػػػيف تمػػػػػؾ األطػػػػػراؼ

 ،الػػػػػػػتالـؤ هػػػػػػػع أٌػػػػػػػداؼ كػػػػػػػؿ طػػػػػػػرؼ اإلدارةوذلػػػػػػػؾ باسػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػموب الهسػػػػػػػاوهة حيػػػػػػػث تسػػػػػػػتطيع 

ؽ الىطػػػػػػػؽ تتجاٌػػػػػػػؿ هعظػػػػػػػـ أٌػػػػػػػدافٍا وتتصػػػػػػػرؼ وفػػػػػػػ اإلدارةوعىػػػػػػػدها يحصػػػػػػػؿ صػػػػػػػراع شػػػػػػػديد فػػػػػػػإف 

 .(44،ص  2011)الهطيري،الرسهية. األٌداؼ عمىالعقالىي فتعطي أولوية 

 ة :االستراتيجيرابعًا :البدائؿ 

ٌػػو ىتيجػػة لتفاعػػؿ عواهػػؿ خارجيػػة هتهثمػػة بػػالفرص والتٍديػػدات هػػف ىاحيػػة،  االسػػتراتيجيالبػػديؿ      

لٍػذا الهفٍػـو تسػعى  أخرى. ووفقػاً مة بىقاط القوة والضعؼ هف ىاحية وهجهوعة العواهؿ الداخمية هتهث

هكاىيػػػػات االسػػػػتراتيجيا إلػػػػى خمػػػػؽ حالػػػػة الهواءهػػػػة بػػػػيف البػػػػدائؿ عميػػػػال اإلدارة الداخميػػػػة  الهؤسسػػػػةة وا 

 .األفضػػؿ هػػف بػػيف البػػدائؿ الهتاحػػة االسػػتراتيجياختيػػار البػػديؿ  عمػػىوالخارجيػػة بهػػا يػػوفر لٍػػا القػػدرة 

 (211،ص2005)الدوري،

ٌػػذي الخطػػوة بػػربط كػػؿ هػػف الغػػرض الػػذي هػػف أجمػػً وجػػدت الهؤسسػػة ورؤيتٍػػا ورسػػالتٍا هػػع  يتعىػػ   

قضػػػايا  عمػػػىقػػػدراتٍا وتمبيػػػة االحتياجػػػات فػػػي القطػػػاع الػػػذي تعهػػػؿ بػػػً الهؤسسػػػة هػػػف خػػػالؿ التركيػػػز 

 استراتيجية ذات أٌهية لعهؿ الهؤسسة وتحقيؽ رؤيتٍا ورسالتٍا.
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ة، وطبيعػػة الهسػػػتفيديف هىٍػػػا، وىػػػوع الخدهػػػة أو الهىػػػتج هػػػرتبط بػػػإدارة الهؤسسػػػ االسػػػتراتيجيالخيػػار و  

 (36،ص2010)صياـ، الذي تقدهً وكذلؾ الهوازىات

 .(212،ص2005)الدوري، المراحؿ اآلتية : االستراتيجيوتتضمف عممية االختيار   

ة هػف خػالؿ اىتٍػاز االسػتراتيجية التي تساعد في سد الفجوة االستراتيجيتكويف البديؿ أو البدائؿ  -1

هػػف التٍديػػدات البيئيػػة، وتعزيػػز جواىػػب القػػوة وهعالجػػة ىقػػاط الضػػعؼ، إضػػافة إلػػى  الفػػرص أو الحػػد

 تحديد هالهح الهيزة التىافسية.

هالءهتً هع  لتحديد هدىبتقويـ كؿ البدائؿ  الهؤسسةة، هف خالؿ قياـ االستراتيجيتقويـ البدائؿ  -2

  عدة ٌي:ة لهعايير االستراتيجيتقويـ البدائؿ ، وتخضع عهمية االستراتيجيالهؤسسة هوقؼ 

  :فال بد أف يتوافؽ البديؿ هع عىاصر البيئة الخارجية والداخمية.التوافؽ 

  :هىفعة لمهىظهة وهستفيديٍا. االستراتيجيإذ يىبغي أف يحقؽ البديؿ المنفعة 

  :الهؤسسة هعظـ األطراؼ الهتعاهمة هع بوؿ يجب أف يحظى البديؿ بقالقبوؿ. 

  :وأٌػػػدافٍا الهؤسسػػػة هػػػع الرسػػػالة  تطابقػػػاً  االسػػػتراتيجيهػػػف الضػػػروري أف يحقػػػؽ البػػػديؿ التطػػػابؽ

 وىقاط القوة والضعؼ الداخمية . ،هع الفرص والتٍديدات البيئية واضحاً  ة، وتىاسباً االستراتيجي

  :تسعى الهىظهػات جاٌػدة أف يحقػؽ البػديؿ هيػزة تىافسػية لمهىظهػة إزاء الهىظهػات الميزة التنافسية

 ى.األخر 

 الهؤسسػة األفضػؿ، وقػد تختػار  االسػتراتيجيباختيػار البػديؿ الهؤسسػة تقػـو  :االسػتراتيجي االختيػار

 .(212،ص 2005)الدوري، ةاالستراتيجيأو أكثر تضهف بً تحقيؽ اٌدافٍا  واحداً  استراتيجياً  بديالً 

 ة:االستراتيجيخامسًا :الخطط 

طار العهؿ االستراتيجيالخطة     ة ٌي الخطة التي تعدٌا الهؤسسة لتوضيح الصورة الكمية لٍا وا 

التي تسعى إلى  وأٌدافٍا االستراتيجيةالخاص بٍا، وتوضح بيئة العهؿ التي تعهؿ بٍا الهؤسسة، 
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ي خطة ترتكز في األساس  الخارجية التي هف شأىٍا إدارة و دراسة العواهؿ الداخمية  عمىتحقيقٍا، ٌو

 .(73، ص2010)صياـ، وقتال لهوارد لتحقيؽ ىتائج فعالة بهروروتوزيع ا األٌداؼعهمية وضع 

استخداهات  عمىة بأىٍا تحديد األىشطة وتخصيص هوارد الهؤسسة االستراتيجيؼ الخطة كها تعر  

السوؽ  الهؤسسةتعىي األسموب الذي ستواجً بً  اي إلى تحقيؽ أٌداؼ طويمة األجؿ، كها أىٍتؤد

 .(261،ص2005) أبوقحؼ، والبيئة الهتغيرة هف حولٍا ،الذي تعهؿ فيً

ة، االستراتيجي األٌداؼلكيفية التي سيتـ بواسطتٍا اىجاز ة عف ااالستراتيجيالخطط  تعبر    

االيجابية لمكفاءة التشغيمية لمهؤسسة في ىفس الوقت الذي تؤدي إلى وتسعى إلى تعظيـ العىاصر 

 تقميؿ العىاصر ذات األبعاد السمبية والهحبطة لعهمٍا. 

عهميػػػة  ويجػػػب أف تخػػػدـ بشػػػكؿ هباشػػػر ،األٌػػػداؼة يجػػػب أف توضػػػع فػػػي ظػػػؿ االسػػػتراتيجيالخطػػػط 

ػػا وعػػادة هػػا يتىاسػػب البعػػد الزهىػػي لمخطػػة هػػع ى تحقيقػػً. البعػػد الزهىػػي لمٍػػدؼ الػػذي تسػػعى إلػػ اىجاٌز

 الهػػػدىبيىهػػػا توضػػػع خطػػػة هتوسػػػطة  الهػػػدى توضػػػع إلىجػػػاز الٍػػػدؼ قصػػػير الهػػػدىفالخطػػػة قصػػػيرة 

 .(64،ص1996)القطاهيف، الهدىإلىجاز ٌدؼ هتوسط 

ف الخطػػط تغطػػي أىشػػطة الهؤسسػػة لػػذا ويىػػتج عػػف عهميػػة التخطػػيط فػػي الهؤسسػػة ٌيكػػؿ هتكاهػػؿ هػػ  

 لى خهسة أىواع حسب البعد الزهىي.إ فإف الخطط تقسـ

الػػذي يغطػػي فتػػرة زهىيػػة طويمػػة، وفػػي الواقػػع هػػف الصػػعوبة بهكػػاف  ٌػػو التخطػػيط طويػػؿ األجػػؿ: -1

( وذلػؾ بسػبب االخػتالؼ الكبيػرة فػي ىوعيػة وطبيعػة 10-5تحديد فترة زهىية ىهطيػة لػً، كػأف ىقػوؿ )

األعهػػاؿ التػػي تهارسػػٍا الهؤسسػػة، وظػػروؼ البيئػػة التػػي تعهػػؿ فيٍػػا، وبشػػكؿ عػػاـ يتىػػاوؿ التخطػػيط 

و ال يدخؿ بالتفاصيؿ.  األٌداؼهيات وخاصة الطويؿ األجؿ العهو  االستراتيجي  العاهة ٌو



  71 
  

ٌو الذي يغطػي فتػرة زهىيػة ليسػت طويمػة وليسػت قصػيرة، وكػذلؾ ال  التخطيط المتوسط األجؿ: -2

أسػػاس التخطػػيط الطويػػؿ األجػػؿ، بحيػػث  عمػػىيوجػػد فتػػرة زهىيػػة هحػػددة لػػً يهكػػف تحديػػدٌا، ويوضػػع 

 أٌدافً.يكوف أكثر تفصياًل هىً، ويسعى إلى تحقيؽ 

ٌو الذي يغطي في الغالب فترة زهىيػة قصػيرة كالسػىة وأقػؿ، ويوضػع و  األجؿ: التخطيط القصير -3

ا في الهستقبؿ القريب.  في ضوء التخطيط الهتوسط  األجؿ وأٌدافً، يعالج أهورًا يجب إىجاٌز

ويحػػػدد  ،الهػػػدىالهؤسسػػػة البعيػػػدة  أٌػػػداؼ إلػػػىٌػػػذا التخطػػػيط  يسػػػعى :االسػػػتراتيجيالتخطػػػيط  -4

عػػف الرسػػالة التػػي ترغػػب فٍػػو يعبػػر  التػػاليٍػػا فػػي الػػزهف البعيػػد، وبعميالصػػورة التػػي يػػراد أف تكػػوف 

إلػى  ، ويسػعىالهؤسسػة فػي تحقيقٍػا خػالؿ حياتٍػا، لػذلؾ فٍػو يػرتبط بهيػاديف ىشػاط الهؤسسػة العاهػة

ات البيئيػػػة تبىػػػي السػػػبؿ التػػػي تقػػػود إلػػػى تحقيػػػؽ ٌػػػذي الرسػػػالة، ٌػػػذا ىػػػوع هػػػف التخطػػػيط يٍػػػتـ بػػػالهتغير 

ة االسػػتراتيجيهػػدى فتػػرة زهىيػػة طويمػػة، لػػذلؾ ىجػػد الخطػػة  عمػػىالخارجيػػة الهػػؤثرة فػػي ىشػػاط الهؤسسػػة 

 التي يتهخض عىٍا ٌذا التخطيط ال تتغير بسرعة فٍي تتسـ بطابع الثبات الىسبي.

ً التخطػػػيط الفىػػػي أو التخطيطػػػي، ويوضػػػع لهسػػػاىدة التخطػػػيط عميػػػيطمػػػؽ  التخطػػػيط التكتيكػػػي: -5

ويسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ أٌدافػػػً، لػػػذلؾ فٍػػػو يشػػػهؿ كافػػػػػػة هجػػػاالت العهػػػؿ فػػػي الهؤسسػػػة  ،االسػػػتراتيجي

 .(126،ص2013)كافي،وأخروف،لخ.ىتػػاج والتسػػويؽ والتهويؿ.... إكاإل

 
 .(24،ص2007)الشويخ، .الهصدر:( الوضع الىهوذجي لمتخطيط 5.2شكؿ رقـ )
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والتخطػػػيط  االسػػػتراتيجيـ هصػػػطمح التخطػػيط اسػػػتخداسػػتعراض أىػػػواع التخطػػػيط فقػػد هػػف خػػػالؿ و    

ريػة بيىٍهػا، ا عمػىالبعيد األهد بػىفس الهعىػي،  ويػتـ تصػىيفٍا فػي الجػدوؿ لػرغـ هػف وجػود فػروؽ جٌو

  -:التالي

 ( يوضح الفروؽ الجوىرية بيف التخطيط االستراتيجي والتخطيط طويؿ المدى2.2جدوؿ )

 (.178،ص2008) ماكيف، المصدر:

 االستراتيجيالتخطيط  الهدىالتخطيط طويؿ  وجً الهقارىة
تطػػػػػػوير  فػػػػػػي ىطاقػػػػػػًىظػػػػػاـ هغمػػػػػػؽ يػػػػػػتـ  يفترض أىً 

 أو براهج العهؿ. الهدىالخطط قصيرة 
التىظيهػػػات التػػػي بهوجبػػػً تتغيػػػر ى عمػػػىظػػػاـ هفتػػػوح 

 باستهرار هع تغير احتياجات الهجتهع األكبر.
البرىػػػػػػػػػػاهج الىٍػػػػػػػػػػائي لخطػػػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػػػؿ  عمييركز 

 الداخمية.
، البيئػػة الخارجيػػة، رؤيػػاالتخطػػيط، وضػػع العهميػػات 

 ـ الهوظفيف والهجتهع.عميالقدرة التىظيهية، ت
هجهوعة صغيرة هف الهخططيف هػع هشػاركة واسػعة  إدارة تخطيط أو هتخصصيف. يتـ بواسطة 

 خدهة الهجتهع.ى معهف قبؿ القائهيف 
البياىػػػػات الهوجػػػػودة التػػػػي يػػػػتـ بهوجبٍػػػػا  يستخدـ

 الهستقبمية.رسـ الخطط 
والهتوقعػػػػػػػة التخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات  اليػػػػػػػةاالتجاٌػػػػػػػات الح

 ة.اليالح
 يؤكد 

  
ية، الداخم األساليبالتغيرات، التخطيط، 

 التخطيط الداخمي، والخارجي. 
التغيػػػػػػػػرات التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدث خػػػػػػػػارج التىظػػػػػػػػيـ، والقػػػػػػػػيـ 

 التىظيهية، واإلجراء الهساىد.
واألغػػػراض التىظيهيػػػة لخهػػػس  األٌػػػداؼ  الهدى

 سىوات هف اآلف.
أسػػػاس فٍػػػـ  عمػػػىـو اليػػػيسػػػأؿ عػػػف القػػػرار الهىاسػػػب 

 الوضع بعد خهس سىوات هف اآلف.
هجهوعػػػػػػػػػػػػػػػػة البياىػػػػػػػػػػػػػػػػات الهفصػػػػػػػػػػػػػػػػمة  - عمييعتهد 

والهترابطػػة فيهػػا بيىٍػػا، خطػػط الوكػػاالت 
وعهميػػػػػػات اسػػػػػػتىتاج الهيزاىيػػػػػػات بطػػػػػػرؽ 

 استقرائية.
القػػػػػػرارات ة التخػػػػػػاذ اليػػػػػػالبياىػػػػػػات الح -

 الخاصة بالهستقبؿ.

صػػػػػىع القػػػػػرار البػػػػػديٍي واإلبػػػػػداعي بشػػػػػأف كيفيػػػػػة  -
هػػػػدى الوقػػػػت فػػػػي بيئػػػػة دائهػػػػة  عمػػػػىتوجيػػػً التىظػػػػيـ 

هسػػػػتوى التىظػػػػيـ  عمػػػػىالتغييػػػػر، والعهميػػػػة التػػػػي تػػػػتـ 
والتػػي تػػتكٍف بالهسػػتقبؿ، وتضػػع القػػرارات وتتصػػرؼ 

 ٍا.عميهتفؽ  رؤيافي ضوء 
ة والهسػػػػػتقبمية التخػػػػػاذ قػػػػػرارات اليػػػػػاالتجاٌػػػػػات الح -

 .راٌىة 
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 ة :االستراتيجيصياغة الخطة لخطوات عممية 

ة عهميػػة هعقػػدة، تحتػػاج إلػػى ألهعيػػة فػػي التفكيػػر، وقػػدرة االسػػتراتيجيعهميػػة صػػياغة الخطػػة تعتبػػر     

هػػف الخطػػوات،  فٍػػي بحاجػػة ألف تهػػر بعػػدد التػػاليوالهتوقػػع لمهىظهػػة، وب اليدراسػػة الواقػػع الحػػ عمػػى

 .(124،ص2014)درة، جرادات،أٌهٍا: 

ا وأىشػػػطتٍا اليبٍههارسػػػة ىفػػػس أسػػػ فػػػيإذا اسػػػتهرت الهؤسسػػػة ً إليػػػهػػػا يهكػػػف أف تػػػؤوؿ  تصػػػور أواًل:

 ، رغـ تغير الظروؼ الهحيطة بٍا.الحالية

والتأكػد هػف  ،لالسػتراتيجية التػي سػبؽ تحديػدٌا األٌداؼوفي ٌذي الهرحمة يتـ إعادة الىظر في   انيًا:

 أف فرص تحقيقٍا هازالت كبيرة.

لهىظهػة األعهػاؿ  الحػاليبتحديػد الوضػع  االستراتيجيلتخطيط وفي ٌذي الهرحمة يقـو الفريؽ با  ال ًا:

ذا ها يسهى بتحديد الفجوة إليًالهستٍدؼ الوصوؿ  اليوبيف الوضع الهث  ة.االستراتيجي، ٌو

ات البديمػة التػي يهكػف هػف خاللٍػا سػد الفجػوة االسػتراتيجيتٍدؼ ٌػذي الهرحمػة إلػى البحػث عػف  رابعًا:

 :ي الخطوة ها يميطمب ٌذالي، وتتوالهث الحاليبيف الوضع 

 استخداـ أقصى درجات التفكير واإلبداع. -

 ات البديمة.االستراتيجيالدراسات واألبحاث التي توضح هزايا وعيوب استخداـ  إلىالعودة  -

ة لمبحػث فػي إهكاىيػة اسػتخداهٍا وحجػـ الفوائػد االسػتراتيجيلبػدائؿ  يتـ في ٌػذي الهرحمػة تقيػيـ خامسًا:

 ة.االستراتيجيوكذلؾ تكمفة وهتطمبات هثؿ ٌذي البدائؿ  ،التي يهكف أف تحققٍا هىظهة

ىا يقوـ أعضاء لجىة التخطيط  سادسًا: ة التػي تػـ االتفػاؽ االسػتراتيجيبترجهة البػدائؿ  االستراتيجيٌو

 خالؿ فترة زهىية هعيىة.ٍا إلى خطة عهؿ هف عمي

ىػػا يػػتـ إعػػداد وصػػياغة  سػػابعًا: العديػػد هػػف  عمػػىحتػػوي ة فػػي شػػكمٍا الهتكاهػػؿ والتػػي تاالسػػتراتيجيٌو

 العىاصر هىٍا:
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 .هىظهة مل الحاليتوضيح كاهؿ لموضع  -

 إلى تحقيقٍا. الهؤسسةالتي تسعى  األٌداؼتوضيح  -

ػػػػا لتحقيػػػػؽ االسػػػػتراتيجي األسػػػػاليبوصػػػػؼ كػػػػؿ بػػػػديؿ أو أسػػػػموب هػػػػف  -  األٌػػػػداؼة التػػػػي تػػػػـ اختياٌر

 .(176،ص2009)حهداف، إدريس،الهوضوعة. 

 ة :االستراتيجيمرحمة تطبيؽ  :. المرحمة ال انية2.7.2

العاهة إلى واقع  األٌداؼة هف الهراحؿ الهٍهة في ترجهة الرؤى و االستراتيجيتعد عهمية تطبيؽ      

ة بأىً" عبارة عف سمسمة هف األىشطة الهترابطة هع بعضٍا البعض االستراتيجيعمهي، ويعرؼ تىفيذ 

ا." االستراتيجيوالتي تتضهف تكويف هتطمبات    .(293،ص2005)الدوري،ة التي يتـ اختياٌر

ة يػػػرتبط بعػػػدة العواهػػػؿ هٍهػػػة هىٍػػػا، الٍيكػػػؿ التىظيهػػػي، االسػػػتراتيجيكهػػػا يػػػرى الػػػبعض أف تىفيػػػذ    

التىفيػػػػػػػػذ الهتبعػػػػػػػػة، وهػػػػػػػػدى تػػػػػػػػوافر الهػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف الثقافػػػػػػػػة التىظيهيػػػػػػػػة.  أسػػػػػػػػاليبو 

 .(310،ص2013)هساعدة،

ووضع الخطط والبراهج يصؿ  األٌداؼوتعطى غالبية الهىظهات جٍدًا ووقتًا لعهمية صياغة     

  د الهغاالة هع إغفاؿ حقيقة أف :إلى ح

 احٍا.مؿ هف فرص ىجقٍديدات وصعوبات توالخطط والبراهج تواجً عقبات وت األٌداؼٌذي  -1

إلػػػى إعػػػادة صػػػياغة أٌػػػداؼ جديػػػدة خػػػالؿ الهراحػػػؿ التىفيذيػػػة اسػػػتجابة الهؤسسػػػة أفػػػراد  اضػػػطرار -2

هكاىيات الواقع العمهي بها ال يحقؽ   السابؽ تحديدٌا. األٌداؼلظروؼ وا 

والهتطمبات الهادية هجرد توفير اإلهكاىيات  عمىلتىفيذ الخطط والبراهج ال تقتصر عهمية التحفيز  -3

 والبشرية، فٍىاؾ جواىب أخرى يتطمب تحديدٌا وتٍيئتٍا.

ٍـ تػوفير االهكاىيػات لتحقيػؽ عمػيبػؿ  ،تىفيذ الخطط وفػؽ االهكاىيػات عمىالهدراء  ر دورال يقتص -4

 .(93،ص2006)الدجىي،  الهطموبة األٌداؼ
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 .(16،ص 2011)أبوزقية، ة خطوات خهس ٌي :االستراتيجيوتتطمب عهمية تطبيؽ 

  ة.االستراتيجيهراجعة اإلطار العاـ لوضع الخطة 

   ة وتحضير هتطمبات تىفيذٌا.االستراتيجي األٌداؼاختيار 

   الهؤسسة هراجعة ثقافة. 

  ة.االستراتيجيلتىفيذ الخطة الهؤسسة بيئة ٍيأة ت 

   ة.االستراتيجيإعداد البرىاهج الزهىي وتحديد الهسؤوليات عف تىفيذ الخطة 

  ة؟االستراتيجيكيؼ نضمف تطبيؽ الخطة 

السػػػياقات عػػػف  لتػػػزاـ بغػػػض الىظػػػرالهشػػػاركة واال ٌػػػو الفعػػػاؿ االسػػػتراتيجيإف هفتػػػاح التخطػػػيط      

ىاؾ هجهوعة  ي كاالستراتيجيهف الىصائح لىجاح تطبيؽ والقضايا ٌو  (.41،ص2010)صياـ، :التالية ٌو

ا، حيث إف إٌهاؿ ٌذا الجزء يهكف أف يقوض الخطة عميال اإلدارةهوافقة وتعزيز  عمىالحصوؿ  -

 بقية العاهميف. عمىة بالكاهؿ فحهاسٍـ لمخطة يضهف اىتقالً االستراتيجي

كؿ  ودورة ويعىي ٌذا تحديد أقساـ الخطة وخطواتٍا االستراتيجيوضع برىاهج عهؿ لتىفيذ الخطة  -

 وحدة هف وحدات العهؿ في تىفيذٌا وهسؤوليتٍا في التىفيذ.

ف ة الجديدة ألاالستراتيجيىظاـ لالتصاالت يضهف هعرفة كؿ الهىفذيف والهسئوليف بالخطة وضع  -

 والفٍـ أساس القبوؿ والتصرؼ السميـ. ،الهعرفة أساس الفٍـ

ة حيث قد يحتاج التىظيـ إلى بعض التعديالت االستراتيجيتحديد شكؿ التىظيـ الهىاسب لمخطة  -

دات تىظيهية جديدة أو دهج وحدات أو إلغاء عىى إىشاء وحبه ،ة الجديدةاالستراتيجيىتيجة لمخطة 

 الوحدات. عمىعادة توزيع العاهميف البعض أو إ
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وتحديد الخبرات الهطموبة لمعهؿ،  ،ةاالستراتيجيالهديريف والعاهميف الهىاسبيف لتىفيذ الخطة  توفير -

وتحديد ها إذا  ،وهقارىة الخبرات الهتوفرة بالخبرات الهطموبة ،ودراسة الخبرات الهتوافرة بالهؤسسة

 أو سيتـ االستعاىة بٍا هف الخارج. ،الخبرات الهتوافرة عمىكاف سيتـ االعتهاد 

ة لذلؾ يىبغي إقىاعٍـ بالتغيرات االستراتيجيرفض العاهميف لمخطة  هقاوهة أو عمىالسيطرة  -

 ٍـ هىٍا.عميوالفوائد التي ستعود  ،ة لٍـاالستراتيجية الجديدة بكافة السبؿ الههكىة هثؿ شرح الخط

الضبط  عمىواستخداـ أىظهة إجراءات لمحفاظ  ،استخداـ ىظـ حوافز هادية وهعىوية لتشجيعٍـ -

ثارة الحهاس لمتىفيذ وبىاء الوالء لمخطة   .ة الجديدةاالستراتيجيوالربط وا 

تي ػذية والػػػػ ؿ بػالخطط التنفيػػػمي المتمػالعمػار ػػػطع اإلػػػف خػالؿ وضػػػػة ماالسػتراتيجييؽ ػـ تطبػػويت

 يمي: تشمػػػؿ ما

جػػؿ هػػف قبػػؿ طويمػػة األ األٌػػداؼو  ،بعػػد هرحمػػة وضػػع الغايػػات العاهػػة قصػػيرة األجػػؿ: األىػػداؼ -1

عػػالـ  األٌػػداؼا يػػتـ ىشػػر ٌػػذي عميػػال اإلدارة التشػػغيمية بٍػػا لوضػػع خططٍػػـ  اإلدارةالوسػػطى و  اإلدارةوا 

العاهػػة إلػػى واقػػع  األٌػػداؼقصػػيرة األجػػؿ لتحويػػؿ  األٌػػداؼالػػذي يسػػتمـز اشػػتقاؽ  التشػػغيمية، األهػػر

فػي فتػرة تقػػؿ  إليٍػاقصػيرة األجػؿ بأىٍػا "عبػارة عػف ىتػائج هطمػوب التوصػؿ  األٌػداؼؼ ر  عهمػي، وتعػ

 . عادة عف سىة "

البراهج خطط تىفيذية يتـ تصهيهٍا هتضهىة هجهوعة هف د تع وضع البراما التنفيذية: -2

لتحقيؽ ٌدؼ هعيف، ويىتٍي البرىاهج بهجرد تحقيؽ ٌذا الٍدؼ، فالبرىاهج خطة هؤقتة األىشطة 

 .(25،ص  2012)قباجة،تستخدـ لهرة واحدة.

ويٍدؼ إعداد الخطط والبراهج التىفيذية إلى تحويؿ البياىات الخاـ التي تػـ جهعٍػا، وتحديػد عػدد     

أف البػػػراهج التىفيذيػػػة يىبغػػػي أف  عمػػػىهػػػف األهػػػور واألولويػػػات التػػػي تتعمػػػؽ بكػػػؿ ٌػػػدؼ، هػػػع التأكيػػػد 

 تتضهف أهورًا عدة أٌهٍا:
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 هؤشر األداء )الىواتج الهتوقعة(.    -                     طريقة التىفيذ.                -

 تحديد الهدة الزهىية لمتىفيذ. -       ف سيؤدي العهؿ؟(.      هسئولية التىفيذ )ه -

 الهتابعة والهراجعة الىٍائية. -

تحريؾ الهوارد البشػرية بطريقػة هىظهػة وهترتبػة  عمىوتحتاج ٌذي الهرحمة إلى ىظرة عهمية وقدرة     

ة، وأٌػػـ أسػػس ىجػػاح ٌػػذي الهرحمػػة ات التػػي وضػػعت فػػي الهرحمػػة السػػابقاالسػػتراتيجي تىفيػػذ عمػػىتعهػػؿ 

لتىفيػػػػػذ  الهؤسسػػػػػة والوحػػػػػدات اإلداريػػػػػة الهختمفػػػػػة فػػػػػي ةوالتعػػػػػاوف بػػػػػيف األىشػػػػػط تحقيػػػػػؽ التكاهػػػػػؿ ٌػػػػػو

 .(17،ص 2011)أبوزقية،ة.عميات بكفاءة وفااالستراتيجي

ي توضح الكيفيػة التػي اليالهوازىة ٌي خطة ه ة:اليالموازنات الم -3 ة تغطي فترة زهىية هحددة، ٌو

الهختمفػػة، ويػػتـ  االسػػتخداهات عمػػىوكيفيػػة توزيعٍػػا ، األهػػور الهطموبػػة عمػػىيػػتـ الحصػػوؿ بهوجبٍػػا 

ـ يػػتـ ، ثػػة لكػػؿ ٌػػدؼ عػػف طريػػؽ تحديػػد هوازىػػات وحػػدة الىشػػاط الهطمػػوباليػػوضػػع الهخصصػػات اله

هراعػػاة تحقيػؽ التفػاٌـ والتػػرابط بػيف الهوازىػػات  إعػداد الهوازىػات فػػي ظػؿ الهسػتوى الػػوظيفي ككػؿ هػع

 .ؿ الالزهة استراتيجيًا وتشغيمياً الهختمفة، واهتزاج األهوا

اليػػة أو ٌػػي سمسػػمة هػػف الهٍػػاـ التػػي يػػتـ تىفيػػذٌا هػػف قبػػؿ عػػدة أشػػخاص بصػػورة هتت اإلجػػراءات: -4

   ،هعػػػػيف لتػػػػي يجػػػػب اتباعٍػػػػا إلىجػػػػاز عهػػػػؿا الخطػػػػط التػػػػي تحػػػػدد الخطػػػػوات بأىٍػػػػا هتوازيػػػػة، وتعػػػػر ؼ

واإلجػػػراءات أكثػػػر تحديػػػدًا هػػػف السياسػػػات حيػػػث تسػػػعى إلػػػى تفصػػػيؿ التصػػػرفات، وتقػػػديـ الخطػػػوات 

جػػػراءات  زهػػػة لتىفيػػػذ السياسػػػات، وهػػػف أهثمػػػةالال اإلجػػػراءات كيفيػػػة اسػػػتخراج شػػػٍادة البكػػػالوريوس، وا 

   .(25،ص 2012)قباجة، إجازة عمىالهوظؼ لمحصوؿ 

 ة :االستراتيجي. المرحمة ال ال ة: مرحمة الرقابة وتقييـ 3.7.2

تبػػػدأ هػػػع بدايػػػة هرحمػػػة  ىٍػػػا عهميػػػاً وظيفػػػة الرقابػػػة آخػػػر الوظػػػائؼ فػػػي العهميػػػة اإلداريػػػة، إال أ دتعػػػ    

 القياـ بىشاطيف هتتابعيف : ، وتٍدؼ إلىالتىفيذ
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تىجػػػز حسػػػبها  األٌػػػداؼة التىفيػػػذ، أي التأكػػػد هػػػف أف عميػػػداء الهؤسسػػػة فيهػػػا يتعمػػػؽ بفاتقيػػػيـ أاألوؿ: 

(. وبٍػػذا السػػياؽ، يؤخػػذ عػػادة بعػػيف االعتبػػار هسػػتوى هعػػيف هػػف األٌػػداؼ)الىتػػائج تسػػاوي  خطػػط لٍػػا

ىجػػاز ٌػػدؼ %. أي أف ىتيجػػة األداء فػػي إ5يعػػادؿ  األٌػػداؼالتسػػاهح هػػع االىحرافػػات بػػيف الىتػػائج و 

 %.5ٍدؼ هع زائد أو ىاقص لهعيف تساوي ذلؾ ا

هػػع األخػػذ بعػػيف  .األٌػػداؼاتخػػاذ االجػػراءات التصػػحيحية: فػػي حالػػة أف الىتػػائج ال تسػػاوي ال ػػاني: 

االعتبػػػار هسػػػتوى التسػػػاهح هػػػع األخطاءػػػػ تبػػػدأ عهميػػػة اتخػػػاذ االجػػػراءات التصػػػحيحية والتػػػي تتضػػػهف 

هصػدر لمبحث عف  االستراتيجيى هرحمتي التىفيذ والتخطيط ـ خط "التغذية الراجعة" لمعودة إلاستخدا

)القطػػػػاهيف،  ، وهػػػػف ثػػػػـ اجػػػػراء التصػػػػحيح الهىاسػػػػباألٌػػػػداؼى الىتػػػػائج ال تسػػػػاوي الخطػػػػأ الػػػػذي أدى إلػػػػ

 . (161،ص1996

  ة:االستراتيجيمستويات الرقابة 

 ة إلى ثالثة هستويات ٌي:االستراتيجيتصىؼ 

 االسػتراتيجياالتجػاي  عمػىالتػي تٍػدؼ إلػى إحكػاـ الرقابػة : االسػتراتيجي المسػتوى عمىالرقابة  -1

 وعالقتٍا هع الهجتهع الذي تخدهً. ،العاـ لمهىظهة ىحو الهستقبؿ

عهميػػة تىفيػػذ الخطػػط  عمػػىالتػػي تٍػػدؼ إلػػى إحكػػاـ الرقابػػة التكتيكػػي:  المسػػتوى عمػػىالرقابػػة  -2

 الهوضوعة. األٌداؼوالتأكد هف هطابقة األداء هع  ،ةاالستراتيجي

األىشػطة والخطػط قصػيرة  عمى: التي تٍدؼ إلى إحكاـ الرقابة المستوى التشغيمي عمىالرقابة  -3

 األهد.
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   ة كوسيطاالستراتيجي( توضح دور الرقابة 6.2شكؿ رقـ )  

 .(71، ص1999، ) الهغربيالهصدر :

الىشػػػػػاط فػػػػػي حػػػػػدود  تٍدؼ التأكػػػػػد هػػػػػف القيػػػػػاـ بالعهػػػػػؿ أوإف الرقابػػػػػة والتقيػػػػػيـ عهميػػػػػة هسػػػػػتهرة تسػػػػػ  

الهقػػػػػػػررة والىتيجػػػػػػػة الهرجػػػػػػػوة، وتبػػػػػػػرز أٌهيػػػػػػػة التقيػػػػػػػيـ والرقابػػػػػػػة لعػػػػػػػدة ؼ اليالوقػػػػػػػت الهعػػػػػػػيف والتكػػػػػػػ

   .(429،ص 2002)إدريس،الهرسي، اعتبارات أٌهٍا:

ػػػو بإ -1 ىحػػراؼ ههػػا يسػػػتوجب لمخطػػػأ واال عرضػػة التػػاليف العهػػؿ يقػػـو بتأديتػػػً عىصػػر بشػػرى، ٌو

 الخطأ وتصحيح االىحرافات. هراقبتً لتفادي

د لألٌػػػػداؼ ووضػػػػع  ً فػػػػي تحديػػػػعميػػػػوجػػػػود فاصػػػػؿ زهىػػػػي بػػػػيف عهميػػػػة التخطػػػػيط بهػػػػا يىطػػػػوي  -2

لػػػخ وعهميػػػات التىفيػػػذ، حيػػػث قػػػد يحػػػدث العديػػػد هػػػف التغيػػػرات فػػػي بيئػػػة العهػػػؿ لهسػػػتويات األداء....إ

 الداخمية أو الخارجية أو االثىيف هعًا.

وتعدد العاهميف فيٍا، يستوجب هراقبة أىشطتٍا لمتأكد هف  ،وتىوع أعهالٍا ،اتساع حجـ الهؤسسة -3

 أىٍا تسير وفقًا لمخطط الهوضوعة.

 ً .عميوها يهكف أف يترتب  ،أٌهية الرقابة في حالة تصور غيابٍا عمىيهكف أف تستبدؿ  -4

 فاعمية الهؤسسة. عدـ الوصوؿ إلى األٌداؼ، وهف ثـ صعوبة الحكـ عمى -5

 ادية.إسراؼ في استخداـ الهوارد اله -6
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 ضياع الوقت أو عدـ الكفاءة في استغاللً. -7

 البطء في اىجاز األعهاؿ. -8

 تدىي اإلىتاجية -9

 :  العاليـ عميفي الت االستراتيجيلتخطيط فوائد ا. 8.2

 بطرؽ هتعددة هىٍا ها االستراتيجييهكف أف تستفيد الجاهعات هف االىدهاج في عهمية التخطيط    

 .(15،ص2011)هحهد، يمي:

 االتجاي الذي يجب أف تسمكً الجاهعة لتحقيؽ الهستقبؿ الهرغوب فيً.ة ئٍيعاـ لت تحديد إطار -

 عاهًا لتحقيؽ الهيزة التىافسية لمجاهعة. اً إطار  االستراتيجييٍيئ التخطيط  -

 .األٌداؼالسهاح لكؿ أعضاء الجاهعة لمهشاركة والعهؿ هعىا ىحو تحقيؽ  -

التفكيػػر بطريقػػة هبدعػػة فػػي االتجػػاي  عمػػىاألساسػػييف، وتشػػجيعٍـ كػػؿ الهشػػاركيف  رؤيػػااالرتقػػاء ب -

 لمجاهعة. االستراتيجي

ـ بالهمكيػة لمخطػة  رؤيػاف فٍهٍػـ ليتحسػو ر بػيف الهشػاركيف االسػهاح بػالحو  - الجاهعػة وتػدعيـ شػعوٌر

ـ باالىتهاء لمجاهعة.االستراتيجي  ة، وكذلؾ شعوٌر

 تحقيؽ االىسجاـ واالتساؽ بيف الجاهعة وبيئتٍا. -

 ٍا.تحديد أولويات عمىهساعدة الجاهعة  -

 :العاليـ عميطيطية في التالتخ المعايير .9.2

فػػي الكثيػػر هػػف دوؿ  العػػاليـ عمػػيوهجػػالس الت ،يئػػات االعتهػػادحاولػػت العديػػد هػػف هؤسسػػات ٌو     

العالـ وضع هعػايير هحػددة لقيػاس كفػاءة الهؤسسػة، وهػف ٌػذي الهحػاوالت التصػىيؼ الػدوري ألفضػؿ 

العػػػاـ لمجاهعػػػات الخاصػػػة بػػػاألردف وفمسػػػطيف  هػػػات هعػػػايير االعتهػػػادعميفػػػي العػػػالـ، وت جاهعػػػة 500
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اسػػتىادًا إلػػى  ٍالهؤسسػػاتتخطيطيػػة ٌاهػػة لتحسػػيف البيئػػة الجاهعيػػة د وضػػعت هعػػايير ، وقػػوالسػػعودية

  -العالهية، وهف ٌذي الهعايير: هعايير

 ( .78،ص2006)الدجىي،:المصدر.( يحدد محاور المعايير التخطيطية3.2الجدوؿ رقـ )

 :ايير التنظيـ اإلداري واألكاديميمع -1

داري برئاسة الرئيس ويرتبط بً هباشرة.  يكوف لمجاهعة تىظيـ أكاديهي وا 
 ة:التالييكوف لمجامعة المجالس 

 .هجمس القسـ/ هجمس الكمية / هجمس العهداء/ هجمس الجاهعة/ هجمس األهىاء
 مايمي:عمىتشمؿ البنية التنظيمية اإلدارية لمجامعة 

 ة.د شؤوف الكميعهي/عهيد البحث العمهي/هداء الكميات وىوابٍـ وهساعديٍـعرئيس الجاهعة وىوابً وهساعديً/
 هدير القبوؿ والتسجيؿ.رؤساء األقساـ واألكاديهية/ هدير الهكتبة/ 

 هية واإلدارية وأهور البحث العمهي.عميعف إدارة شؤوف القسـ التيعيف لكؿ قسـ أكاديهي هف أقساـ الكمية هسؤواًل 
 ٍيأة يتألؼ هف رئيس القسـ أو القائـ بأعهالً وجهيع أعضاء ال يكوف لكؿ قسـ هجمس يسهى )هجمس القسـ(

 التدريسية فيً.
  

 ساحات القاعات الدراسية والمختبرات والمعامؿ:  -2

 المعيار                           البياف 
 لكؿ طالب ²ـ  40 هساحة الجاهعة الهخصصة لمطالب.

 لكؿ سيارة ²ـ 15 هساحة هواقؼ السيارات
 ة لمجاهعة.الي%هف هساحة اإلجه25 الهساحة الخضراء الهزروعة

 لكؿ طالب. ـ1.5% هف طمبة الجاهعة بهعدؿ 65 هجهوع هساحات القاعات يتسع لػػػػػػ
 لمقاعة. ²ـ 30 هجهوع هساحات القاعات الدراسية كحد أدىى

 طالب. 200األقؿ يتسع لػػػعمىهدرج واحد  عدد هدرجات هطموبة كحد أدىى 
 لكؿ طالب ²ـ 2بواقع  ²ـ 60 هساحة هعهؿ الحاسوب أو الهختبرات

 التدريس واإلدارييف(ىيأة مساحة مكاتب العامميف )  -3

 المعيػػار                              البيػػػاف                         
 ²ـ 9 احة الهكتب الهىفردهس

 ²ـ 7.5 كاتب الهشتركةهفي ال هساحة لمشخص الواحد
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 والعبء الفصمي:التدريسية ييأة ال-4

 المعيػػار                              البيػػاف                      
 ٍيأة أعضاء ال إجهالي%هف 20ال يزيد عدد الهعيديف عف  التدريسية ٍيأة الهعيديف بالىسبة لمعدد 

 التدريسية.
 التدريسية ٍيأة أعضاء ال % هف إجهالي25ال يزيد عف  التدريسية ٍيأة عدد غير الهتفرغيف في ال

 تعدد الطمبة لمهدرس الواحد في التخصصا
 اإلىساىية واإلدارية

 هدرس لكؿ طالباً 30

عدد الطمبة لمهدرس الواحد في التخصصات 
 التطبيقية

 لكؿ هدرس طالباً 20

 ساعة هعتهدة. 14 الفصمي لألستاذ الهساعد العبء
 ساعة هعتهدة. 14 العبء الفصمي لألستاذ الهشارؾ
 ساعة هعتهدة. 16 العبء الفصمي لألستاذ الهساعد 
 ساعة هعتهدة. 18 العبء الفصمي لمهحاضر والهعيد

 ساعات هعتهدة.6 الحد األقصى لمعبء األكاديهي لغير الهتفرغيف

 أعداد الطمبة في الشعب الدراسية والمعامؿ:-5
 المعيار البياف

دارية.  طالبً  40 عدد الطمبة في الشعبة ػ تخصصات إىساىية وا 
 طالباً  30 عدد الطمبة في الشعبة ػ تخصصات تطبيقية

 طالباً  24 ؿهعدد الطمبة في الهع
 طالباً  30 عدد الطمبة في الهختبر
 طالباً  15 عدد الطمبة في الورشة 

 طالباً  24 عدد الطمبة في هعهؿ الحاسوب
 

 مواصفات المكتبة وأعداد الكتب:-6
 المعيار البياف

 كتاب 5000 الحد األدىى لعدد الكتب في الهكتبة
 كتاباً  25 عدد الكتب لمطالب الواحد
 %20 عدد الطمبة اليقدرة استيعابية هف إجه

 هتر هربع4 هساحة الهكتبة لمطالب الواحد 
 طالب 5 عدد الطالب لمهقعد الواحد في الهكتبة

 طالب20جٍاز لكؿ  ىتأجٍزة حاسوب لتوفير خدهة اإلىتر  عدد
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 عدد أجيزة الحاسوب لمطمبة:-7
 

 العامة : المرافؽ الجامعية-8
 المعيار البياف                     

 ـ لكؿ طالب 1بهساحة  %هف الطمبة32هطاعـ وكفتريا الجاهعة الستيعاب 
 هتر لمطالب  0.5بواقع  % هف الطمبة 8هساجد وهصمى بقدرة استيعابية لػ 

 هتر لكؿ طالب 1بواقع  % هف الطمبة4هظالت بقدرة استيعابية لػ 
 هتراً  80هتر لمطالب وال تقؿ هساحتٍا عف  1بواقع  %هف الطمبة4قاعات الهعارض استيعاب لػ 

 هتر لمطالب 1بواقع  %هف الطمبة4والبصرية لػ القاعات السهعية 
 هتر  1بواقع  %هف الطمبة4هختبرات وهعاهؿ وأىشطة طالبية لػ

قاعات لمىدوات العمهية واألىدية والجهعيات الطالبية 
 %هف الطمبة10والىشاطات غير الهىٍجية الستيعاب 

 هتر لمطالب  1بواقع 

 :  العاليـ عميفي الت االستراتيجي. صعوبات التخطيط 10.2

ىهػػا لعيػػوب فػػي فٍهػػً ،فػػي كثيػػر هػػف األحػػواؿ قػػد ال يػػىجح لػػيس لعيػػب فيػػً االسػػتراتيجيالتخطػػيط   ،وا 

وظػػػػائؼ  عمػػػػىا بأٌهيػػػػة تصػػػػور حػػػػدوث تعػػػػديالت كبيػػػػرة عميػػػػال اإلدارة وعػػػػدـ شػػػػعور اليبً،وفٍػػػػـ أسػػػػ

وهػػا يحققػػً هػػف هزايػػا فػػي  االسػػتراتيجيالػػرغـ هػػف أٌهيػػة التخطػػيط  عمػػى. وىشػػاطات وبػػراهج التىظػػيـ

 عمػىشؿ عهمية التخطيط وتطبيقػً ال أف ٌىاؾ بعض الصعوبات التي تُفالهؤسسات التي تعهؿ بً، إ

 الواقع وهف تممؾ الصعوبات ها يمي :

ة هػػػػػػػف اليػػػػػػػأي أف الجاهعػػػػػػػات سػػػػػػػتعهؿ تحػػػػػػػت درجػػػػػػػة ع :الهرجعيػػػػػػػة الواضػػػػػػػحة لمعهػػػػػػػؿ غيػػػػػػػاب -1

 وعدـ التأكد في عهمية اتخاذ القرارات . ،عدـ الوضوح

هضػػػػػيعة لموقػػػػػت والجٍػػػػػد والهػػػػػاؿ واعتقػػػػػاد بعػػػػػض رجػػػػػاؿ  االسػػػػػتراتيجياالعتقػػػػػاد أف التخطػػػػػيط  -2

ذا يعود إلى ضعؼ الوعي بفوائد التخطيط ـ بعدـ عميالتربية والت  . االستراتيجيجدواي، ٌو

 المعيار البياف
وتشهؿ  عدد أجٍزة الحاسوب لمطمبة لألقساـ التطبيقية )أقساـ الحاسوب

 هيعميٌىدسة حاسوب ػ تكىولوجيا الهعموهات ػ حاسوب ت
 طمبة  4حاسوب لكؿ  1عدد

 طالباً  24حاسوب لكؿ  1عدد  عدد أجٍزة الحاسوب لمطمبة لألقساـ األخرى
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إلػػػػى عػػػػدـ  وجعػػػػؿ كػػػػؿ الصػػػػالحيات فػػػػي يػػػػد شػػػػخص واحػػػػد، ههػػػػا يػػػػؤدي ،التهسػػػػؾ بالهركزيػػػػة -3

 بالشكؿ الهطموب . األٌداؼتحقؽ 

والتػػػػػي تعيػػػػػؽ عهميػػػػػة تىفيػػػػػذ الخطػػػػػة  ،هيػػػػػةعمية الهتاحػػػػػة لمهؤسسػػػػػات التاليػػػػػقصػػػػػور الهػػػػػوارد اله -4

 ٍا .عمية التي تـ االتفاؽ االستراتيجي

وقمػػػػػػة الخبػػػػػراء واألفػػػػػػراد الهػػػػػػدربيف  االسػػػػػتراتيجيىقػػػػػص الخبػػػػػػرات الهتخصصػػػػػة فػػػػػػي التخطػػػػػػيط  -5

 . االستراتيجيالتخطيط  عمى

ػػػػذا يػػػػؤدي إلػػػػى  ،وتعػػػػدد أبعادٌػػػػا وتشػػػػابؾ الكثيػػػػر هػػػػف الخطػػػػط ،هيػػػػةعميتعقػػػػد الهشػػػػكالت الت -6 ٌو

 .ستهرارية في تىفيذ كثير هف الخططاإلزدواجية وعدـ اال

هيػػػػػػػة، عميالهعموهػػػػػػػات واإلحصػػػػػػػاءات عػػػػػػػف البيئػػػػػػة الداخميػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػة لمهؤسسػػػػػػػات الت ىقػػػػػػص -7

 . ـ في الهستقبؿعميأو عدـ وجود تقديرات دقيقة عف الت
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 مقدمة :. 1.3

، حيػػػػث أخػػػػذت      بػػػػدأ االٌتهػػػػاـ الهطػػػػرد بػػػػالجودة خػػػػالؿ العقػػػػديف األخيػػػػريف هػػػػف القػػػػرف الهىصػػػػـر

فػػػػػي هعظػػػػػـ اجيػػػػة والخدهيػػػػػة، العاهػػػػػة والخاصػػػػة، بهبادئٍػػػػا وتوجٍاتٍػػػػػا الكثيػػػػر هػػػػػف الهؤسسػػػػػات االىت

 . تقػػػػػدـثػػػػػـ تمتٍػػػػػا الػػػػػدوؿ الىاهيػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػاوؿ أف تشػػػػػؽ طريقٍػػػػػا ىحػػػػػو البىػػػػػاء وال ،الػػػػػدوؿ الهتقدهػػػػػة

ػػػػا:  وكاىػػػػت ٌىػػػػاؾ جهمػػػػة هػػػػف العواهػػػػؿ التػػػػي دفعػػػػت باتجػػػػاي األخػػػػذ بأفكػػػػار الجػػػػودة، ولعػػػػؿ هػػػػف أبرٌز

بدرجػػػػػة ال هثيػػػػػؿ  الحػػػػػاليالػػػػػذي يشػػػػػٍدي العصػػػػػر  عمهػػػػػي والتكىولػػػػػوجي الهتسػػػػػارع الخطػػػػػىالتطػػػػػور ال

الجواىػػػػػػػػب االقتصػػػػػػػػادية  عمػػػػػػػػىذا العاهػػػػػػػػؿ أثػػػػػػػػري الهباشػػػػػػػػر ، وكػػػػػػػػاف لٍػػػػػػػػهػػػػػػػػر العصػػػػػػػػور عمػػػػػػػػىلٍػػػػػػػػا 

ٌػػػػػاتٍـ وتىػػػػػوع والسياسػػػػػية والعمهيػػػػػة واالجتهاعيػػػػػة والتربويػػػػػة، وصػػػػػاحبً تغيػػػػػر فػػػػػي قػػػػػيـ األفػػػػػراد واتجا

ٍػػػػػا االسػػػػػتجابة عميوتفػػػػػرض  ،سػػػػػموؾ الهىظهػػػػػات عمػػػػػىٌػػػػػي تغيػػػػػرات ال بػػػػػد أف تػػػػػىعكس حاجػػػػػاتٍـ. و 

 .(21،ص2007) الساهرائي،ريعة لتمبية هتطمبات ٌذا التغير.سال

 مفيـو الجودة : .2.3

ا الفعاؿ  ،الرغـ هف قىاعة الجهيع بأٌهيتٍا عمىجتٍادات في تعريؼ الجودة االبايىت لقد ت     ودوٌر

اعتبػار أىٍػا هفٍػوـ عػالهي ذو  عمػى( فػي السػوؽ الخدهػة ؼ تىافسي لمهىتج )سػمعة أوفي تحقيؽ هوق

ىظػػر البػػاحثيف والهفكػػريف فػػي ٌػػذا الهوضػػوع، وحتػػي يهكػػف ت هختمفػػة وفقػػًا الخػػتالؼ وجٍػػات دالال

 .(13،ص 2007)التهيهي،الهؤسسةتعريؼ واضح لٍا داخؿ  عمىقياس الجودة البد هف االتفاؽ 

 لمكتاب والمفكريف في مجاؿ الجودة تعريفات عديدة نبرز بعضًا منيا :  

أصمٍا "جود" والجيد ىقيض الرديء،  جهً لساف العرب كمهة الجودة بأففي هع ابف منظورعرؼ    

صار جيدًا. وأحدث الشيء فجاد والتجويد هثمً وفد جاد جودي وأجاد  وجاء الشيء جودة، وجودة أي

الجودة زء هف طبيعتً، أي جزء هىً وكمهة أي أتي بالجيد هف القوؿ والفعؿ، وجودة الشيء ٌي ج
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Quality  َ" هشتقة هف أصؿ الالتيىيQuail'sصفة أو  ًا "ها ىوع " وتعد الجودة أيضاً " وتعىي حرفي

 (.32،ص 2005)عمواف،توى أو درجة تفوؽ يهتمكٍا شيء هاهس

 . " إف الجودة ٌي الهالئهة لالستعهاؿ" جوراففٍا وعر  

ىتج لمهجتهع بعد إرسالً إف الجودة ٌي تفادي الخسارة التي يسببٍا اله" Taguchi فٍاوعر  

الفشؿ في تمبية الفشؿ في تمبية توقعات العهيؿ و  الىاجهة عفيتضهف ذلؾ الخسائر . و لمهستعهؿ

ا بية الىاجهة عف الهىتج كالتموث والضجيج و التأثيرات الجاىخصائص األداء و   ."غيٌر

الهتػػأىي هػػف أو الخدهػػة  بأىٍػػا الهػػزيج الكمػػي لخصػػائص السػػمعة"فيعػػرؼ الجػػودة  Figenbaumوأهػػا

خدهػة فػي االسػتعهاؿ الالتسويؽ، والٍىدسة، والتصىيع، والصياىة، والذي هف خاللً ستمبي السمعة أو 

 .(26، ص2010)الجبيوري ،توقعات العهيؿ

  :العالي التعميـالجودة في  . مفيـو3.3

الىٍائيػة دوف ت االختبػارا عمػىالجػاهعي بعهميػات التركيػز  التعمػيـ ارتبط الهفٍوـ التقميدي لجػودة     

 . ريجيفالسموكية لمخية و التحميمهراجعة القدرات والهٍارات اإلدراكية والحركية و الهىطقية و 

أو  العالي التعميـدة الجاهعي إلى هفٍوـ تأكيد لجو  التعميـلذا تحوؿ ٌذا الهفٍوـ التقميدي لمجودة في 

بىاء هىظوهات ىهطية لألداء و  رة اختيار هعدالتضرو  عمىالذي يستبعد بالدرجة األولى و الجاهعي، 

ٌو ع لضهاف الجودة و االستهرارية، و التي تتطمب هشاركة الجهيو  العالي التعميـفي إلدارة الجودة 

 (.28، ص2000،)الىجارالىتائج الجاهعيةحسيف األداء و أسموب لت

يرتبط وقيهة ٌذا اإلىجاز، و  األٌداؼهستوى تحقيؽ  عمىتعىي الجودة الحكـ " التعميـوفي هجاؿ 

لهخرجات التي تتسـ ببعض الهالح والخصائص في ضوء بعض الهعايير ٌذا الحكـ باألىشطة أو ا

 ." ٍاعميالهتفؽ  األٌداؼو 
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لٍذا التعريؼ فإف الهقرر الدراسي  طبقاً و " أىٍا هالئهة الٍدؼ "عميإلى الجودة  BALL بوؿيشير و 

يتحقؽ ذلؾ عىدها يتـ إىجاز و  ،ية يتسـ بالجودة وهستوى عاؿ هف الرضاالتعميهفي الهؤسسة 

يجب أف تحدد  التعميـفي حالة غياب ٌذي الهعايير في الهؤسسات التي وضع هف أجمٍا، و  األٌداؼ

 أف يتـ تقييهٍا في ضوء الهعايير .الهؤسسة رسالتٍا وأٌدافٍا و 

ر همهوس، هفٍوـ الجودة الشاهمة في التعميـ العالي لً هعىياف هترابطاف: أحدٌها واقعي، واآلخ     

والجودة بهعىاٌا الواقعي تعىي التزاـ الهؤسسة التعميهية بإىجاز هؤشرات وهعايير حقيقية هتعارؼ 

عميٍا هثؿ هعدالت الترفيع وهعدالت الكفاءة الداخمية الكهية وهعدالت تكمفة التعميـ أها الهعىى 

ـهشاعر أو أحاسيس هتمقى الخدهة التعميهية  عمىالهمهوس لمجودة فيرتكز   .كالطالب وأولياء أهوٌر

: أف الجودة عميلمتعميـ يىص اليوىسكو إف هفٍوـ الجودة وفقًا لها تـ االتفاؽ عميً في هؤتهر     

وأىشطتً هثؿ الهىاٌج في التعميـ العالي هفٍوـ هتعدد األبعاد يىبغي أف يشهؿ جهيع وظائؼ التىظيـ 

توفير  -الهباىي والهرافؽ واألدوات  -الطالب  -البحوث العمهية  -البراهج التعميهية  -الدراسية 

 هقارىة لمجودة هعترؼ بٍا دولياً  تحديد هعايير -الداخميالتعميـ الذاتي  -الخدهات لمهجتهع الهحمي

 .(39ص،2013،الكىاىي،وىاس)

إشباع  عمىأىٍا فمسفة إدارية لقيادة الجاهعات ترتكز  عمىتعرؼ الجودة الشاهمة في العميـ العالي 

حاجات الطالب والهجتهع الهحيط، وتحقؽ لمجاهعة الىهو والتطوير الهستهريف وتوصمٍا إلى تحقيؽ 

ي  ية والبحثي وتؤدي في الىٍا يهعمتضهف الفعالية العظهى والكفاءة الهرتفعة في الحقؿ الأٌدافٍا ٌو

 .(614،ص2012)ادحيريج، إلى التفوؽ والتهيز والهىافسة
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 :العالي التعميـفي  الشاممة الجودةأىمية تطبيؽ  .4.3

 (.92،ص1430)الغاهدي، :فيها يمي العالي التعميـتكهف أٌهية الجودة في    

ي هػػف ىاحيػػة الوقػػت، والطاقػػات التعميهػػجواىػػب الفاقػػد  عمػػىتعػػرؼ لميػػة التعميههسػػاعدة الهؤسسػػة  -1

 التخمص هىٍا. التاليالذٌىية والهادية، ب

 األخرى .تحسيف جودة الخدهات  عمىتساعد  -2

 .ية التعميهقة وااللتزاـ هف قبؿ جهيع الهستويات في الهؤسسة زيادة اإلىتاج  والث عمىتساعد  -3

 أدائٍا. عمىية في التعرؼ التعميه تساعد الهؤسسة -4

ة وطػػرح الحمػػوؿ والبػػػدائؿ وذلػػؾ بالهشػػػارك يف فػػػي صػػىع القػػرار الهتعمػػػؽ بالعهػػؿ؛تسػػاعد الهػػوظف -5

 الهىاسبة.

هػػػف خػػػالؿ هػػػىح العػػػاهميف الصػػػالحيات كىػػػوع هػػػف  الػػػدؤوب الىػػػاجحالعهػػػؿ  عمػػػىتحػػػث العػػػاهميف  -6

 التحفيز.

 هالحقة الهستجدات التربوية هف أجؿ التطوير الدائـ . عمىتساعد  -7

 تطوير الهٍارات القيادية . عمىتساعد  -8

ػػذا بػػدوري يػػؤدي إلػػ ،زيػػادة الكفػػاءة االىتاجيػػة عمػػىيػػة التعميهتسػػاعد العػػاهميف فػػي الهؤسسػػات  -9 ى ٌو

 .  اليةبكفاءة ع األٌداؼتحقيؽ  عمىالهتقدـ، ويساعد جودة الهىتج 

ذا هف أٌػـ الهبػادئ  عمىتساعد  -10 تحقيؽ هبدأ التعاوف والشورى في العهؿ وهتطمبات إىجازي، ٌو

 تي يؤكدٌا الديف االسالهي الحىيؼ. ال
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 -: العالي التعميـفي  الشاممة أىداؼ الجودة. 5.3

تطػػػوير  يػػػة ٌػػػوالتعميهفػػػي الهؤسسػػػات  تطبيػػػؽ الجػػػودة ف الٍػػػدؼ الرئيسػػػي هػػػفههػػػا الشػػػؾ فيػػػً أ     

لتحسػيف الخدهػة الهتقدهػة  ،والوقػت والجٍػد اليؼوتحسيف الخدهات والهخرجػات هػع تخفػيض فػي التكػ

ىاؾ أٌداؼ فرعية تىطمؽ هف ٌذا الٍدؼ و  ،لمعهالء وكسب رضاٌـ     ٌي:ٌو

 تحقيؽ الجودة. -1

 تقميؿ الوقت الالـز إلىجاز الهٍهات. -2

والعاهميف كيفية تحديد وترتيب وتحميؿ الهشكالت وتجزيئٍا لمتهكف هف السيطرة  اإلدارة عميـت -3

 ٍا.عمي

 تمبيتٍا. عمىاحتياجات الزبائف والعهؿ  عمىالتعرؼ  -4

 . (27،ص2010)الحريري، اآلخريف عمىالبقاء واالستهرار والتفوؽ  -5

وما يشيده  أخرى تستمزميا طبيعة العصر اً أىداف التعميـكما أنو لتبني فمسفة الجودة الشاممة في 

 :األىداؼجميع األصعدة ومف ىذه  عمىمف تغيرات 

 .ـالتعم ستهرار هها يزيد هف دافعيتٍـ ىحوية الهقدهة لمطمبة باالتعميهتحسيف ىوعية الخدهات  -1

 رفع هستوى األداء عىد العاهميف بها فيٍـ: -2

 بثقافة الجودة الشاهمة.ية هف خالؿ إعدادٌا وتزويدٌا التعميهاإلدارات  -

ـ بهعػػػايير جػػػودة األداء والتخطػػػيط  ٌيػػػأة أعضػػػاء  - التػػػدريس هػػػف خػػػالؿ تػػػدريبٍـ الهسػػػتهر وتبصػػػيٌر

 والتقويـ والهتابعة الهستهرة.

ا بها يستجيب لهستجدات الهىاٌج و    -  تجاٌات الحديثة.االتحسيف طرائؽ التدريس وتطويٌر

ف جهيػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػاهميف فػػػػػػػػػي الهؤسسػػػػػػػػػة والعهػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػاوىي بػػػػػػػػػي ،تىهيػػػػػػػػػة روح الفريػػػػػػػػػؽ الواحػػػػػػػػػد -3

 .(115ص،2008)عطية، يةالتعميه
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 التعمػػػيـتػػػوفير التػػػدريب الػػػالـز لمعػػػاهميف وتهكيػػػىٍـ هػػػف هواكبػػػة التطػػػور الػػػذي تشػػػٍدي هؤسسػػػات  -4

 العالهية.

ورغبػات الهىتفعػيف هػف الخدهػة  ،تدفع الهؤسسات التربوية إلى هواكبة التغيػرات فػي سػوؽ العهػؿ -5

 ية.التعميه

 ية.التعميهأو هىع حدوثٍا في العهمية  ،تقميؿ األخطاء -6

 .( 53ص،2012)قادة، يةالتعميهواألقساـ في الهؤسسة  ،يتحدد بوضوح هسؤولية األفراد -7
 

 الهتوقعة هف تطبيؽ ىظاـ إدارة الجودة في الجاهعات: األٌداؼوالبد لىا ٌىا هف ذكر بعض 

 :دارية وتثبيتٍا، توثيؽ العهميات اإلات بشكؿ واضح، ورسالة الجاهعة والكمي األٌداؼتحديد  إداريًا

توفير الهعموهات و ، دوار الهختمفة، تحسيف عهمية االتصاؿوتوضيح اإلجراءات اإلدارية وتوضيح األ

 وتسٍيؿ عهمية اتخاذ القرار وتحسيىٍا .

 يػػػػػة التعميهتحسػػػػػيف ىوعيػػػػػة وكفػػػػػاءة الخػػػػػدهات  ،الػػػػػتعمــ و عمػػػػػيوفير البيئػػػػػة الهىاسػػػػػبة لمتتػػػػػ: كاديهيػػػػػاً أ

زيػػػػػػػادة خبػػػػػػػرة الهدرسػػػػػػيف عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ القيػػػػػػػاـ ، يػػػػػػػةالتعميهتقدهػػػػػػة، الهراقبػػػػػػػة الهحكهػػػػػػػة لمعهميػػػػػػات هال

 (.161،ص2013) صالحيف، هحهود،بعهمية التدقيؽ الهستهرة 

 مف في اآلتي :كت العالي التعميـ في الشاممةمف ىنا نجد أف أىداؼ الجودة 

تقػػػاف العهػػػؿ وحسػػػف األداء ه عمػػػىالتأكيػػػد  -1 طمػػػب وظيفػػػي عصػػػري وواجػػػب وطىػػػي أف الجػػػودة وا 

 .الحاليةهقتضيات الهرحمة الراٌىة  تتطمبً

 تىهية روح العهؿ الجهاعي والتعاوىي لالستفادة هف كافة العاهميف في الهؤسسة. -2

ػػػذا بتفعيػػػؿ كافػػػة األىظهػػػة الهعهػػػوؿ بٍػػػا فػػػي  ،تحقيػػػؽ التقػػػدـ الىػػػوعي فػػػي العهميػػػة التدريسػػػية -3 ٌو

 والهجتهع هف جٍة أخرى. ،الطمبة هف جٍةالجاهعة دوف استثىاء بها يحقؽ رغبات 
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بير الالزهة هف أجؿ رفع هستوى الجودة والتقميؿ هف الوقوع ااتخاذ كافة اإلجراءات والتد -4

 .(7،ص2014)ياسهيىة، األخطاء في التدريس

ـ عميوأٌدافً هع توفير فرص هالئهة لمت التعميـرفع هستوى الوعي لدى الطالب تجاي عهمية  -5

 ة.عميفا الذاتي بصورة أكثر

وتسهح  ،عف البيروقراطية بعيداً  التعميـتطوير الٍيكمية اإلدارية لمجاهعة بطريقة تسٍؿ عهمية  -6

 .(61،ص2013)الحراحشة، أحهد، يةالتعميهبالهشاركة في اتخاذ القرارات 

بٍػدؼ اكسػابٍـ الهعػارؼ والهٍػارات واالتجاٌػات تهكػىٍـ هػف  )الطمبػة(تحقيؽ االتصاؿ بالزبائف  -7

ػػذا يعىػػي التركيػػز ة األتمبيػػ جػػودة العهميػػات  عمػػىطػػراؼ الهسػػتفيدة )هىظهػػات الهجتهػػع الهختمفػػة(، ٌو

 .(68،ص2006.)الطويؿ،الكوراىي،ية والبحثية في الجاهعة وهخرجاتٍاالتعميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ححححز ح

 في التعميـ ( توضيحًا لالستراتيجية المتكاممة ألىداؼ الجودة الشاممة1.3شكؿ )

 (13ص،2013،الزغبي)المصدر

 الجودة الشاملة 

 تحسين الجودة 
 التكاليفتخفيض 

 رفع الكفاءة اإلنتاجية

 السوق حصة أكبر في ةالعاليجودة ال

السوق

تحقيق الرضا لدى العمالء والسعادة في نفوسهم، من خالل 
 سعة أو الخدمة ذات مستوى 

 جودة عالية يبلغ حد الكمال

  البقاء واالستمرار والتفوق علي اآلخرين
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 :العالي التعميـفي الشاممة مبادئ تطبيؽ الجودة .6.3

الجاهعي العديد هف الهبادئ الواجب التقيد وااللتزاـ بٍا  التعميـفي الشاهمة يتضهف ىظاـ الجودة    

ي  .(191،ص2008،وهجيد،)الزيادات:لتحقيؽ الىجاح في تطبيقٍا ٌو

ـ في ٍالعمهية بالجاهعة حتى تسدوائر الجاهعي لدى جهيع ال التعميـالوعي بهفٍـو الجودة في  -1

 ىجاح تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة.

 وجود أٌداؼ هحددة وواضحة لمجاهعة يشارؾ في صىعٍا جهيع العاهميف . -2

 التزاـ إدارة الجاهعة بتىهية ثقافة الجودة. -3

راسة في هرحمتي سىوات الدهدى  عمىية لألقساـ الهختمفة التعميهتكاهؿ بيف البراهج لتحقيؽ ا -4

 .عميا البكالوريوس والدراسات ال

 سساتٍا الهختمفة.البيئة الهحيطة بهؤ  عمىاالىفتاح  -5

عهميات إدارة الجودة الشاهمة هع  عمىوالتدريب الهتواصؿ لمعاهميف  التعميـتطبيؽ هبادئ  -6

  بتحسيف الجودة. أف يكوف التدريب هرتبطاً  عمىالتأكيد 

ىتٍػا العديػػد تب العػػالي التعمػيـوقػد اسػػتفاد الخبػراء هػػف ٌػذي الهبػػادئ فػي صػػياغة خاصػة بهؤسسػػات  

لوطىيػػػػػػة لمىوعيػػػػػػة والجػػػػػػودة فػػػػػػي ا جدبالدريػػػػػػهسػػػػػػتىدة إلػػػػػػى هعػػػػػػايير  العػػػػػػالي التعمػػػػػػيـهػػػػػػف هؤسسػػػػػػات 

فػػي صػػمب أفكػػار  هجهوعػػة هػػف القػػيـ والهفػػاٌيـ التػػي تػػدخؿ أساسػػاً  عمػػى( والتػػي بىيػػت ـ2004)العػػاـ

القيػادة الخالقػة،  عمػىساسػية القػدرة يـ األوسموكيات الهؤسسات ذات األداء الهتهيػز، وتشػهؿ ٌػذي القػ

التدريسػػػػية والهػػػػوظفيف  ٍيػػػػأة الشخصػػػػي والتىظيهػػػػي، وتقػػػػدير ال ـالػػػػتعمالػػػػذي يتهركػػػػز حػػػػوؿ  التعمػػػػيـو 

التػػػي  اإلدارةالهسػػتقبؿ و  عمػػػىسػػػرعة البديٍػػة والتركيػػز  إلػػى جتهػػع الػػداخمي والخػػػارجي، باإلضػػافةواله

 رؤيػػاالىتػػائج، وخمػػؽ قػػيـ جػػادة و  عمػػىالحقػػائؽ والتركيػػز  عمػػى اإلدارةتٍػػدؼ إلػػى االبتكػػار، واعتهػػاد 
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  :مجػودة الىوعيػة إلػى سػبع فئػات ٌػيالهعايير والهبادئ العاهة ل "مالكولـ بالدريدج"ولقد قسـ  ،هىظهة

 (97،ص2010)الدجىي، 

لتحقيػػػؽ الىتػػػائج الهرجػػػوة،  ؛القيػػػادة ٌػػػي عهميػػػة إلٍػػػاـ األفػػػراد ليقػػػدهوا أفضػػػؿ هػػػا لػػػديٍـ :القيػػػادة -1

ـ لتح عمػػػػىوتتعمػػػػؽ بتوجيػػػػً األفػػػػراد لمتحػػػػرؾ فػػػػي االتجػػػػاي السػػػػميـ، والحصػػػػوؿ  يػػػػؽ قالتػػػػزاهٍـ وتحفيػػػػٌز

أٌػػػدافٍـ، وتشػػػكؿ القيػػػادة أولػػػى الهحػػػاور الهٍهػػػة فػػػي ىجػػػاح تطبيػػػؽ الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي الهؤسسػػػات 

هػػػف خػػػالؿ قػػػدرات القػػػادة فػػػي الػػػتحكـ فػػػي قيػػػادة الهؤسسػػػة، وكيػػػؼ تقػػػـو الهؤسسػػػة بتحهػػػؿ  التربويػػػة

 .؟ وكيؼ تضهف السموؾ األخالقي وتدعـ الهجتهعات الرئيسةاي العاهة؟ هسؤولياتٍا تج

هػػػػف الهقوهػػػػات الهٍهػػػػة لتحقيػػػػؽ جػػػػودة  االسػػػػتراتيجيالتخطػػػػيط  دعػػػػي :االسػػػػتراتيجيالتخطػػػػيط  -2

وكيػػؼ  ،ةاالسػػتراتيجيالهؤسسػػة، وتقػػاس عهميػػة التخطػػيط هػػف خػػالؿ هػػدى شػػهولية الخطػػط لمقضػػايا 

وعهميػة تطبيػؽ وتطػوير  ،ةاالسػتراتيجيتضع الهؤسسة رسالتٍا التي تعبر عىٍا، وكيؼ تحدد أٌدافٍا 

 الخطط والبدائؿ لهواجٍة العواهؿ والتحديات التي تعترضٍا.

خدهػة الهسػتفيديف وتحقيػؽ  عمػىيركػز ٌػذا الهحػور  الطالب والمعنيػيف والسػوؽ : عمىالتركيز  -3

وهػػػا ٌػػػي الهٍػػػارات الهطمػػػوب إكسػػػابٍا  ،خػػػالؿ هعرفػػػة سػػػوؽ العهػػػؿ واحتياجاتػػػًالهيػػػزة التىافسػػػية هػػػف 

قاهػػة عالقػػات بىػػاءة هعٍػػـ  لمطمبػػة، ههػػا يتطمػػب قيػػاـ الهؤسسػػة باالسػػتهاع آلراء الطمبػػة والهعىيػػيف، وا 

 لتحديد هتطمباتٍـ، وصياغة الهىاٌج والتوجٍات العاهة لمهؤسسة ىحو تحقيؽ رغباتٍـ واحتياجاتٍـ .

يعتبر وجود ىظاـ لمهعموهات داخؿ الهؤسسة  إدارة المعمومات وتحميميا ودراستيا: عمىالتركيز  -4

الهعموهػػات بشػػكؿ سػػٍؿ  عمػػىهػػف أٌػػـ هتطمبػػات التخطػػيط السػػميـ ىحػػو اتخػػاذ القػػرار الصػػائب الهبىػػي 

د، وحؿ هشكالت العهػؿ بصػورة تأدية هٍاهٍـ بشكؿ جي عمىوهسير لهتخذي القرارات هها يساعدٌـ 

يػػػة بهراقبػػػة وتطػػػوير أداء التعميهيتطمػػػب إدارة الهعموهػػػات وتحميمٍػػػا بيػػػاف كيػػػؼ تقػػػـو الهؤسسػػػة  فعالػػػة

كافػػػػػة الهسػػػػػتويات، وكيػػػػػؼ تضػػػػػهف  عمػػػػػىيػػػػػة التعميهالطالػػػػػب األكاديهي(،والعهميػػػػػات  الطالب)سػػػػػجؿ
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التدريسػػية والهػػوظفيف والطػػالب  ٍيػػأة الهؤسسػػة ىوعيػػة وجػػودة تػػوافر الهعموهػػات الهطموبػػة بالىسػػبة لم

 وبياىات الهتعاهميف هعٍا هف خارج الهؤسسة، وكيؼ تبىي وتدير هصادر قوتٍا هف الهعموهات.

لعىصػػر البشػػري فػػي تطػػوير ورفػػع تػػزداد أٌهيػػة ا التدريسػػية والمػػوظفيف: ييػػأة ال عمػػىالتركيػػز  -5

ً فػػػإف الجاهعػػػة عميػػػٍػػػا التىافسػػػية بػػػيف الهؤسسػػػات األخػػػرى، و اتوزيػػػادة هيز  ،الهؤسسػػػة التربويػػػة هكاىػػػة

هطالبػػػة بػػػأف تػػػدير العقػػػوؿ الذكيػػػة إدارة ىاجحػػػة وفعالػػػة، وتٍيػػػئ الهىػػػاخ الػػػذي يؤكػػػد أٌهيػػػة التغييػػػر 

ػػذا يتطمػػب أف تسػػاعد  ،لهػػوارد البشػػريةتىهيػػة ا إلػػىوالتطػػوير ويحفػػز االبتكػػار والتجديػػد، وأف تعهػػد  ٌو

الهسػػتويات فػػي  عمػػىتحقيػػؽ أ عمػػىالتػػدريس والهػػوظفيف  ٌيػػأة أىظهػػة العهػػؿ فػػي الهؤسسػػة أعضػػاء 

لتطػػػوير قػػػدراتٍـ وتعزيػػػز كفايػػػاتٍـ بهػػػا يخػػػدـ ويػػػدعـ أٌػػػداؼ  تػػػدريبياً  األداء، وأف تضػػػع لٍػػػـ برىاهجػػػاً 

ة التػػي تتىاسػػب هػػع العاليػػالهٍػػارات والقػػدرات هػػف الهعرفػػة و  راسػػخةً  الهؤسسػػة وغاياتٍػػا، ويبىػػي أسسػػاً 

.  تطور الهعارؼ والعمـو

يىظر الهتعاهموف إلى الهؤسسة ىظرة تقدير إذا كاىت عهمياتٍا تخدـ احتياجاتٍـ  :إدارة العمميات -6

الهخرجػػات والىتػػائج فػػي التقيػػيـ  عمػػى فمػػـ يعػػد الحكػػـ هقصػػوراً  ،ـ بشػػكؿ سػػٍؿ وهيسػػروتمبػػي رغبػػاتٍ

ٍػػا هػػف هتطمبػػات الجػػودة، والعهميػػات ٌػػي عميالهؤسسػػي الشػػاهؿ، حيػػث أصػػبحت العهميػػات والتركيػػز 

، ويتطمػب لػً قيهػة لمهسػتٍمؾ ويىػتج عىٍػا هخرجػاً  ،أو أكثػر هجهوعة هف األىشػطة التػي تأخػذ هػدخالً 

هيػػػة عميحقيػػػؽ أقصػػػى فائػػػدة تلت ؛ف تعػػػرؼ كيػػػؼ تػػػدير عهمياتٍػػػا األساسػػػية الهطموبػػػةهػػػف الهؤسسػػػة أ

 ية وتسعي لتحسيىٍا.التعميهكيؼ تدير العهميات التي تدعـ البيئة و  ،الببالىسبة لمط

ىتائج األداء  عمىة أٌهية في الحكـ التاليهحاور الهف  لكؿ :نتائا األداء التنظيمي عمىالتركيز -7

 ية: التعميهالتىظيهي في الهؤسسات 

 ية ػ البيئة الجاهعية ػ الهشاركة واألىشطة الالهىٍجية (.التعميهتعمـ الطالب )الهىاٌج ػ الوسائؿ  -

 رضى الهستفيديف )العهميات ػ الخدهة الهقدهة ػ الهشاركة واالحتراـ ػ جودة الهخرجات(. -
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 (.ةالياله اإلدارةػ زىة ػ التدقيؽ ة وتىهيتٍا ػ دقة التقارير ػ الهواالي)كفاية الهوارد اله الياألداء اله -

التدريسػية والهػوظفيف )التهكػيف هػف الهػادة العمهيػة ػ الهبػادرة واإلبػداع ػ الىهػو  ٍيػأة أداء أعضػاء ال -

 التطور ػ التواصؿ والتشبيؾ ػ االلتزاـ واالىتهاء لمهؤسسة(. عمىالهٍىي الحرص 

التىظيهيػة والىتػائج الهتحصػمة ػ  األٌداؼة التىظيهية وهسؤولية القيادة ( درجة التطابؽ بيف اليالفع -

التعاهؿ هع التحديات ػ جػودة الٍيكػؿ ػ وضػوح السػمطات  عمىدرجة االستخداـ لمهوارد الهتاحة ػالقدرة 

 ػ جودة الهخرجات ػ هشاركة القيادة وتبىيٍا العاهميف ػ الرضا الوظيفي(.

الهسػػػتداهة هػػػف خػػػالؿ  الهسػػػؤولية االجتهاعيػػػة ) درجػػػة االلتػػػزاـ بإسػػػٍاهات الجاهعػػػات فػػػي التىهيػػػة -

ـ والهجتهػػع الهحمػػي والهجتهػػع الهحػػيط بكاهمػػً ػ ىوعيػػة الخدهػػة الهقدهػػة ػ إسػػٍاهات  العهػػؿ وأسػػٌر

 الجاهعة البحثية في حؿ الهشكالت الهجتهعية العهمية واإلىساىية(. 

 :العالي التعميـفي  الشاممةالجودة  مبات تطبيؽمتط .7.3 

هتطمبػات أساسػية، حتػى تسػتطيع تقبػؿ  العػالي التعمػيـتحتاج عهمية تحقيؽ الجودة في هؤسسػات     

هفػػاٌيـ الجػػودة بصػػورة سػػميهة قابمػػة لمتطبيػػؽ الخهمػػي ولػػيس هجػػرد هفػػاٌيـ ىظريػػة بعيػػدة عػػف الواقػػع، 

لموصػػػوؿ إلػػػى رضػػػا الهسػػػتفيد الػػػداخمي  العػػػالي التعمػػػيـولكػػػي تتػػػرجـ هفػػػاٌيـ الجػػػودة فػػػي هؤسسػػػات 

 (.11،ص2014)حهادىً، :ؤسسة، وهف ٌذي الهتطمبات هايميالخارجي لمهو 

تسػػػعى الهؤسسػػػة إلػػػى تحقيقٍػػػا  التػػػي األٌػػػداؼلىظػػػاـ الجػػػودة، وتحديػػػد  عميػػػاال اإلدارةدعػػػـ وتأييػػػد -1

ا الهدخؿ األوؿ   في ىظاـ تطبيؽ الجودة.باعتباٌر

إلػػى تحقيقٍػػا وتوجيٍٍػػا الحتياجػػات ورغبػػات  اإلدارةالتػػي تسػػعى  األٌػػداؼاألخػػذ بعػػيف االعتبػػار -2

 الطمبة وأولياء األهور والهجتهع.

 هشاركة جهيع العاهميف في الهؤسسة .-3
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واإلجػراءات الهتبعػة  األسػاليب عمػىكافػة ىهػاذج الجػودة، وادخػاؿ تحسػيىات  عمىتدريب العاهميف -4

 في الهؤسسة .

التقػػويـ الهتطػػػورة، وتحػػديث الٍياكػػػؿ التىظيهيػػة إلحػػػداث التجديػػػد  اليبتطػػوير الهىػػػاٌج وتبىػػي أسػػػ-5

 التربوي الهطموب.

ا ىظػػػاـ الجػػػودة، وتسػػاعد فػػػي عهميػػػة اتخػػػاذ عميٍػػتػػوفر قاعػػػدة لمبياىػػػات والهعموهػػات والتػػػي يرتكػػػز -6

 .ت الصحيحة والدقيقة داخؿ الهؤسسةالقرارا

 الهٍاـ والهسؤوليات الهىوطة بٍـ .تشجيع العاهميف وهىحٍـ الثقة والسمطة الالزهة ألداء -7

 االبتعاد عف الخوؼ هف تطبيؽ الجودة -8

 :العالي التعميـفي  الشاممة . فوائد تطبيؽ الجودة8.3

 ة:تحقيؽ الفوائد اآلتي عمىهف شأىً أف يعهؿ  العالي التعميـإف تطبيؽ ىظاـ الجودة في هجاؿ 

الخارجيف سواء هف ىاحية رضا الطالب عػف هسػتوى جػودة الخدهػة الهقدهػة  زيادة رضا العهالء -1

 الجاهعي . التعميـكفاءة هخرجات ىظاـ رضا سوؽ العهؿ هف أو هف ىاحية  ،إليٍـ

العػػػاهميف( وتحسػػػيف كفػػػاءة ، سالتػػػدري ٌيػػػأة زيػػػادة الرضػػػا الػػػوظيفي لمعهػػػالء الداخمييف)أعضػػػاء  -2

 أدائٍـ.

 .يهالالعالهستوى الهحمي واإلقميهي والهستوى  عمىيجاد هيزة تىافسية إ -3

 ٍـ .عميتحسيف جودة خريجي الجاهعات لزيادة الطمب  -4

  سوؽ العهؿ الداخمي والخارجي .زيادة الىصيب السوقي لمجاهعات في  -5

 التعمػػيـوذلػػؾ هػػف خػػالؿ توجيػػً سياسػػات  ،خفػػض هعػػدالت البطالػػة فػػي كثيػػر هػػف التخصصػػات -6

 .(8ص، 2013 )شكشؾ،لتخصصات الهختمفة وفقًا الحتياجات سوؽ العهؿ هف ا
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يػػؽ الفجػػوة بػػيف كفػػاءة خريجػػي الجاهعػػات واحتياجػػات سػػوؽ العهػػؿ هػػف جهيػػع التخصصػػات تطب -7

 هها يؤدي إلى خفض هعدالت البطالة .

والجػػػػػاد فػػػػػي جهيػػػػػع الىػػػػػواحي واألىشػػػػػطة تكػػػػػويف ثقافػػػػػة جديػػػػػدة هضػػػػػهوىٍا التحسػػػػػيف الهسػػػػػتهر  -8

 .(56،ص2010)الىاصر،

 :العالي التعميـتطبيؽ الجودة الشاممة في . مراحؿ 9.3

 العالي بعدة هراحؿ أٌهٍا : التعميـفي تهر عهمية تطبيؽ الجودة الشاهمة    

لمهضػي  اإلدارةالهسػتويات يظٍػر اسػتعداد  عمػىأ عمػىاتخاذ قرار تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاهمة   -1

فػػػي ٌػػػذا القػػػرار، كهػػػا تشػػػير إلػػػى اسػػػتعدادٌا كػػػذلؾ لمتضػػػحية بالهػػػاؿ والوقػػػت والجٍػػػد فػػػي سػػػبيؿ ٌػػػذي 

 الغاية.

تقيػػيـ الهؤسسػػة ويعىػػي ٌػػذا رسػػالة الهؤسسػػة وأٌػػدافٍا العاهػػة  عمػػىالتػػي أساسػػٍا  رؤيػػاوضػػع ال -2

ا هف الهؤسسات. ا عف غيٌر ا في الهجتهع وتهيٌز  ودوٌر

 جي هف جواىبً الثقافية واالقتصادية وها يتوفر فيً .الدراسة الوافية لمهحيط الخار  -3

الدراسػػة الوافيػػة لمهحػػيط الػػداخمي هػػف حيػػث كفػػاءة العػػاهميف وكفػػايتٍـ وكفايػػة األجٍػػزة وهختمػػؼ  -4

 الهتطمبات.

 الطويمة األهد. األٌداؼٍا يوضع خطة هستقبمية تحدد ف -5

 هف الطمبة أرباب العهؿ والهجتهع. العالي التعميـتحديد حاجات زبائف هؤسسة  -6

تحديػػد حاجػػات الزبػػائف هػػف خػػالؿ التعػػاوف الجػػدي هعٍػػـ فهػػثاًل جاهعػػة كػػاريىجي هميػػوف، حيػػث  -7

يشارؾ الطمبة في التخطيط لمهواد التي ستدرس وهواضيع التػدريس، وهىٍجيػة التػدريس بػؿ يشػاركوف 

 أحياىًا في التقييـ .
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 األٌػػداؼودرجػػة التوصػؿ إلػػى  ،تحػػدد أواًل بػأوؿ الهىجػػزاتتشػكيؿ إطػػار الهتابعػػة والتقيػيـ بحيػػث  -8

 الهرجوة وهدى توافؽ التطمعات هع الواقع.

ؽ بتحديػػػد أهػػػاكف وتقػػػـو ٌػػػذي الفػػػر  ،تشػػػكيؿ لجػػػاف وفػػػرؽ العهػػػؿ وتحديػػػد الهسػػػؤوليات والهٍهػػػات -9

يف وتحديد هدى ىجاحٍا في االستجابة لحاجات الطمبة والعاهميف ووسائؿ الهتعػاهم ،الخدهة الهفصمية

ا تطػػػوير تمػػػؾ الخػػػدهات أو تعػػػديمٍا هػػػع الهؤسسػػػة، وهػػػف ثػػػـ تحديػػػد الطػػػرؽ التػػػي يهكػػػف هػػػف خاللٍػػػ

 .(347، ص2007)الساهرائي، 

 :العالي التعميـفي  الشاممة مبررات تطبيؽ الجودة .10.3

 الهؤسسة السائدة بيف أفراد والقيـ والهعتقدات التىظيهية تجديد الثقافة التىظيهية أي تغيير الهبادئ  -1

ٍات الجديدة في التطوير بجعمٍـ يىتهوف إلى ثقافة تىظيهية جديدة تمعب دورًا بارزًا في خدهة التوجي

 والتجويد لدى الجاهعة.

 االرتقاء بهستوى األداء األكاديهي بصورة هستهرة. -2

 الهشكالت التي تواجً العهميات اإلدارية والحد هف تأثيراتٍا. عمىالسيطرة  -3

 جية هخططة والتعاهؿ هع ىتائجً بعقؿ هفتوح.إدارة التغيير بصورة هىٍ -4

بػػوط الك -5 فػػاءتيف تجػػاوز اآلثػػار الىاجهػػة عػػف غيػػاب التىافسػػية فػػي األسػػواؽ العالهيػػة لمخػػريجيف، ٌو

األكاديهيػػػػػة، واتسػػػػػاع ىطػػػػػاؽ البطالػػػػػة فػػػػػي أوسػػػػػاط  هسػػػػػتوى اإلىتاجيػػػػػة الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة، وتػػػػػدىي

 الخريجيف.

تػػدريس واإلداريػػيف وتوظيفٍػػا لتجويػػد التػػدريس والبحػػث الٌيػػأة االسػػتثهار الفعػػاؿ لطاقػػات أعضػػاء  -6

 العمهي وخدهة الهجتهع.

وفؽ خطط  عمى تحسيىٍا عمىالهستهرة لألٌداؼ والبراهج، والخطط الدراسية والعهؿ  الهراجعة -7

 .استراتيجية
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جودة والتصدي لهشكالتً ة الالياالستجابة السريعة لحاجات الهجتهع إلى الخريجيف بهواصفات ع-8

 (. 205،ص2013دوديف، ) .طهوحة بخطط

 :العالي التعميـفي الشاممة مسوغات تطبيؽ الجودة . 10.3

ػي : العػػالي التعمػيـهؤسسػػات  عمػىٌىػاؾ بعػػض الهالهػح التػػي تبػيف ضػػرورة تطبيػؽ الجػػودة  )هجيػػد،  ٌو

 (143، ص2006الزيادات، 

فػػي هختمػػؼ أىحػػاء  العػػالي التعمػػيـحػػدوث زيػػادة ٌائمػػة فػػي أعػػداد الطمبػػة الهمتحقػػيف بهؤسسػػات  -1

 العالـ وخاصة في الدوؿ الىاهية .

دي يتطمػػب قػػوى عاهمػػة جيػػدة تزايػد القىاعػػة لػػدى الهسػػؤوليف فػي الحكوهػػات بػػأف الىجػػاح االقتصػا -2

ػػذا ال يتػػأتى إال هػػف خػػالؿ بػػراهج ت ،اإلعػػداد  التعمػػيـهؤسسػػات عميهيػػة وتدريبيػػة جيػػدة الىوعيػػة فػػي ٌو

 .العالي

ظهات الهٍىية والثقافية واإلىساىية والٍيئػات الهجتهعيػة والدوليػة ازدياد الهطالبات هف جاىب الهى -3

وتجػػارب  ،خاصػػةتعمهػػيف فػػي هختمػػؼ الهسػػتويات ولمه ،اهػػةعسػػيف الخػػدهات الهقدهػػة لمهػػواطىيف بتح

 الهطالب. ية هع ٌذيالتعميهالحكوهات والهؤسسات 

دعػػـ  عمػػىالحصػػوؿ  عمػػىاسػػتقطاب الطػػالب و  عمػػىازديػػاد التىػػافس بػػيف الهؤسسػػات الجاهعيػػة  -4

 هف الحكوهات أو الشركات الكبرى أو الوكاالت الدولية الهاىحة. يلاه

 ٌيػػػأة )واالىسػػػجاـ بػػػيف هسػػػتوياتً الهختمفػػػةى التكاهػػػؿ ٍػػػور الحاجػػػة فػػػي الهجتهػػػع الجػػػاهعي إلػػػظ -5

   . هور، والطالب (الجاهعية، أولياء األ اإلدارةالتدريس، 

 والجاهعات.ضعؼ التعاوف بيف الهجتهع الهحمي  -6

مػى عة لػى ىظػاـ جيػد لمهحاسػببالجاهعات والحاجة إ ية العاهميفظٍور هالهح الضعؼ في إىتاج -7

 االىتاجية.
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 .لى هساحة هف الحرية في اتخاذ القرار، وتدعيـ تهويؿ هشروعات الجاهعاتحاجة الجاهعات إ -8

 بشكؿ عاـ. العالي التعميـوهؤسسات  ،لدى العاهميف في الجاهعات األٌداؼغهوض  -9

ة كػػأثر هػػف التاليػػيػػة التعميهوضػػعؼ أدائٍػػـ فػػي الهراحػػؿ  العػػالي التعمػػيـتػػدىي هسػػتوى خريجػػي  -10

 ثار ضعؼ الهحتوى العمهي الهقدـ لٍـ. آ

 : العالي التعميـفي  الشاممةمحاور الجودة  .11.3

ا في هؤسسات        ٌىػاؾ عػدة هحػاور البػد  العػالي التعميـلتفعيؿ إدارة الجودة الشاهمة وتفعيؿ دوٌر

وزهػػالءي فػػي  (أوكالىػػد)قػػاـ الشػػاهمة يػػراد تطبيقػػً فيٍػػا، وقػػد  ٌػػا فػػي إي ىهػػوذج إلدارة الجػػودةهػػف توافر 

دراسػة جػادة بوضػع بعػض الهحػاور الهشػتركة التػي يجػب أف تشػهمٍا ٌػذي  عمػىجاهعة برادفورد بىػاء 

 الهحاور كها يأتي:ػ

 حاجاتٍـ .التعرؼ إلى الزبائف )الهىتفعيف( واكتشاؼ   -1

 تحديد الهعايير الهىسجهة هع هتطمبات الزبوف )الهىتفع(.  -2

 ضبط العهميات وتحسيف كفاياتٍا.  -3

 تأسيس أىظهة الجودة .  -4

 في تحديد سياسة الجودة في الهؤسسة. اإلدارةهسؤولية   -5

)الصػػرايرة،  تحسػػيف الجػػودة. عمػػىتزويػػد العػػاهميف فػػي كافػػة الهسػػتويات التىظيهيػػة بالطاقػػة لمعهػػؿ   -6

 (14ص، 2008،لعساؼا

دراكٍا قبؿ       البدء بعهمية التطبيؽ فيها يمي: وهف ٌىا فالبد هف فٍـ هحاور الجودة الشاهمة وا 

 ٌيػأة لػيس ٌىػاؾ خػالؼ حػوؿ الػدور الهٍػـ الػذي يقػوـ بػً عضػو  التػدريس: ىيػأة جودة عضو  -1

يػة، وتحقيػؽ أٌػداؼ الكميػة التػي يعهػؿ بٍػا ،ويقصػد بجػودة عضػو التعميهالتدريس فػي إىجػاز العهميػة 
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يػػػة وفػػػؽ الفمسػػػفة التعميهالتػػػدريس، تأٌيمػػػً العمهػػػي، األهػػػر الػػػذي يسػػػٍـ حتهػػػًا فػػػي إثػػػراء العهميػػػة ٌيػػػأة 

 .(303،ص2012)هحهود، فرج،ية التي يرسهٍا الهجتهعالتعميه

 ،والبحػث العمهػي ،لتػدريسً ٌػي: اوهٍاهػ ،هعي "ٌػو الهربػي والهعمػـ وصػاىع األجيػاؿاألستاذ الجا إف

عمهػػي وهتابعتػػً لكػػؿ عهميػػة التػػدريس لطالبػػً، والتػػي أساسػػٍا تهكىػػً ال وخدهػػة الهجتهػػع والتػػي أٌهٍػػا

تدريسػً،  أسػاليبوتىوعً فػي  ،وتٍيئتً لمهىاخ الصفي بإعدادي الجيد لهحاضراتً ،جديد في تخصصً

الحديثة والهختمفة في هحاضراتً، واتباعً الهىٍج العمهي في تقػويـ  التعميـتقىيات  واستخداهً ألجٍزة

عػػداد أسػػئمة اهتحا ، ىاتػػً بهوضػوعية وشػػهوؿ وصػػدؽ وثبػػاتطالبػً بهراعاتػػً لمفػػروؽ الفرديػػة بيػىٍـ ،وا 

والتػػي تسػػٍـ فػػي تطػػوير أدائػػً التدريسػػي، كػػذلؾ  ،هػػع التحميػػؿ العمهػػي والهوضػػوعي لىتػػائج اختباراتػػً

الهسػػاٌهة فػػي ىٍـ طالبػػً وزهالئػػً، وأسػػرة كميتػػً وجاهعتػػً بتفاعمػػً االجتهػػاعي و وهػػ ،احتراهػػً لرخػػريف

 .(14،ص2014)سعيد،عثهاف ،خدهة هجتهعً وتطويري

 صائص المينية لألستاذ الجامعي ىي:الخ   

عػػدادٌا، هرتبػػة هػػف حيػػث  -1 والهحتػػوى  األٌػػداؼأف تكػػوف لديػػً الكفػػاءة فػػي تخطػػيط هحاضػػراتً وا 

 والتقويـ، وهٍارة إدارة وقت الهحاضرة.

يػػة والتربويػػة هػػف حيػػث هجاالتٍػػا وهسػػتوياتٍا، ويسػػعى التعميه األٌػػداؼعمػػـ تػػاـ ب عمػػىأف يكػػوف  -2

 .إلى تحقيقٍا بتفٍـ ووضوح هباشر 

ة اليػػحتػػى يصػػبح طالبػػً فػػي حالػػة ذٌىيػػة واىفع ،التهٍيػػد لهحاضػػراتً عمػػىأف تكػػوف لديػػً القػػدرة  -3

 .ٍا التمقي وااليجابية في العهؿ وجسهية، قواه

اىتبػػاي طالبػػً أثىػػاء الهحاضػػرة، عػػف طريػػؽ التغييػػر  عمػػىأف تكػػوف لديػػً الهٍػػارة فػػي االسػػتحواذ  -4

كتػً داخػػؿ وتتهثػؿ فػي حر  ،وتىػوع الهثيػػرات التػي يسػتخدهٍا ،أسػاليب عرضػً لمهوضػوعالهقصػود فػي 
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،  يػة الهختمفػةالتعميهواسػتخداهً لموسػائؿ  ،اسػبتً وخفضً فػي الوقػت الهىقاعة الهحاضرة، ورفع صو 

 الجيدة لهحاضرتً. اإلدارةفذلؾ سيؤدي إلى 

 أسػػاليبتدريسػػً وفػػي هىاقشػػاتً، وأٌػػـ  أسػػاليبالتجديػػد واالبتكػػار فػػي  عمػػىأف تكػػوف لديػػً القػػدرة  -5

 التعمػػػيـالتػػػدريس الجػػػاهعي التػػػي يجػػػب أف يمػػػـ بٍػػػا ٌػػػي :أسػػػموب الهحاضػػػرة والهىاقشػػػة واالكتشػػػاؼ و 

وأف يراعػي الفػروؽ الفرديػػة بػيف طالبػً أثىػػاء  ،وطريقػة العػػروض العمهيػة والطريقػة الهعهميػػة ،الهبػرهج

 تدريسً.

ولػً الهٍػارة فػي إثػارة الدافعيػة عىػد طالبػً عػف  ،ـالػتعموعػي بأٌهيػة الدافعيػة فػي  عمىأف يكوف  -6

ظٍػار روح الحهػاس والتشػجيع واسػتخداـ  اب والعقػالثػواب  أسػاليبطريؽ وضػوح أٌػداؼ هحاضػرتً وا 

 وأف يدفع طالبً ىحو الهعرفة باالٌتهاـ واالطالع بالرجوع إلى هكتبة الكمية. ،الىفسي

يػػػة التعميهوالتقىيػػػات  ،واألجٍػػػزة ،يػػػةالتعميهقػػػدر هػػػف الهعرفػػػة باسػػػتخداـ الوسػػػائؿ  عمػػػىأف يكػػػوف  -7

ا.  ،وجٍاز العارضة الرأسية ،والفيديولي، هثؿ: الحاسب اآل ،الحديثة  وغيٌر

قياس هدى ها فٍهً الطالب هف هعرفة بعد ىٍاية هحاضػرتً، ولديػً  عمىأف يكوف لديً الهقدرة  -8

الهٍارة العمهية فػي إعػداد اهتحاىاتػً بالصػياغة العمهيػة لألسػئمة، ويتصػؼ اهتحاىػً بصػفات االختبػار 

 والشهوؿ، حتى يظٍر الفروؽ الفردية بيف طالبً. ،والهوضوعية ،والثبات ،الصدؽ :هثؿ ،الجيد

بػػؿ  ،هسػػتوى الجاهعػػة عمػػىو  ،وفػػي الكميػػة ،أف يسػػٍـ فػػي تطػػوير هجػػاؿ تخصصػػً داخػػؿ قسػػهً -9

 الىشاطات العمهية في هجاؿ تخصصً. عمىويشجع طالبً  ،ديوخارج بم

ويػؤدي واجباتػً كاهمػة، وهىٍػا احتراهػً لبدايػة  ،أف يعتز بهٍىتً كأسػتاذ جػاهعي، ويحتػـر عهمػً -10

ػػػػ ر لكػػػػؿ وقػػػػت الهحاضػػػػرة وىٍايتٍػػػػا، أف يقابػػػػؿ طالبػػػػً فػػػػي سػػػػاعاتً الهكتبيػػػػة بصػػػػدر رحػػػػب، ويحض 

لمػوائح الجاهعيػة ً احتػراـ الػىظـ واعميػاالجتهاعات الخاصة بعهمً بالكمية إف كػاف هكمفػًا بالحضػور، و 

 .(15،ص2014)سعيد،عثهاف،واآلخروففي كؿ أعهالً حتى يحترهً طالبً، 
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التدريس في  ٌيأة وبشكؿ عاـ يهكف تحديد أٌـ هواطف الضعؼ الهتصمة ببعض أعضاء    

 . (274ص،2002،)هرجيفوضهاىٍا في الجاهعات: ،الجاهعات الميبية والتي تعرقؿ تأصيؿ الجودة

 التدريس. ٌيأة ضعؼ التكويف الهٍىي لبعض أعضاء  -1

 ض التىهية الهٍىية .عدـ القياـ بدورات تدريبية لغر  -2

 وتقميؿ أٌهية تمؾ اآلراء. ،ىظر الطمبة في القاعات التدريسيةعدـ تقبؿ وجٍات  -3

 أسموب الحفظ والتمقيف. عمىاالعتهاد  -4

 قياـ بعض األساتذة بتدريس هواد غير هتهكىيف هىٍا. -5

 عدـ االلتزاـ بهواعيد الهحاضرات . -6

 عدـ تطوير الهىاٌج والهقررات الدراسية .  -7

 االلتزاـ بهعايير التقييـ الخاصة بالطمبة .عدـ  -8

 عدـ االلتزاـ بالساعات الهكتبية الهخصصة لهراجعات الطمبة. -9

ـ خالؿ العهمية ت -10    ية.التعميهدىي أخالقيات بعض األساتذة في إٌاىة الطمبة وتحقيٌر

ٌو حجر الزاوية في العهمية التي هف أجمً أىشئت، وىقصد بٍا: هدى تأٌيمً  :جودة الطالب  -2

 .يتهكف هف استيعاب دقائؽ الهعرفة في هراحؿ ها قبؿ الهرحمة الجاهعية عمهيًا وثقافيًا وىفسيًا، حتى

 عمىوتكتهؿ هتطمبات تأٌيمً، وبذلؾ تضهف أف يكوف ٌؤالء الطالب هف صفوة الخريجيف القادريف 

 والخمؽ وتفٍـ وسائؿ العمـ وأدواتً . االبتكار

حور هوتتعدد هؤشرات الجودة الهرتبطة بٍذا ال ،ية الرئيسةالتعميهالعهمية  حاوريعد الطالب أحد ه

 وفؽ اآلتي :
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اء ىتقػػا وحتػػى يكػػوفالجػػاهعي،  التعمػػيـيهثػػؿ الخطػػوة األولػػى فػػي جػػودة حيػػث  :انتقػػاء الطػػالب -1

اختبػػارات هعيىػػة هصػػههة فإىػػً يجػػب أف يػػتـ عػػف طريػػؽ  ،لمجػػودة ـ هؤشػػرات هٍهػػةواختيػػاٌر لطػػالبا

 ة.اليها تكوف الجودة فيٍا ع ولذا فالجاهعة التي تىتقي طالبٍا اىتقاء جيد غالباً  ،لٍذا الغرض

الجػػاهعي  التعمػػيـتتوقػػؼ جػودة حيػػث التػػدريس:  ىيػػأة نسػبة عػػدد الطػػالب إلػػى أعػػداد أعضػػاء  -2

ػذا الٍػدؼ يتوقػؼ  عمػىأ عمػىأداء هٍػاهٍـ  عمػىالتػػدريس  ٌيػأة قػدرة أعضػاء  عمػى  عمػػىهسػػتوى، ٌو

 . وىسبتٍـ إلى هجهوع عدد الطالب ،التدريس ٌيأة عدد أعضاء  اليإجه

ورغػـ أف هتوسػط كػؿ طالػب،  عمػىتقػاس الجػودة بهعػدؿ اإلىفػاؽ  حيػث متوسط تكمفػة الطالػب: -3

والتوجيػػً والتحفػػز  اإلدارةألف ىوعيػػة  ،مجػػودة إال أىػػً لػػيس الهؤشػػر الوحيػػدتكمفػػة الطالػػب هؤشػػر هٍػػـ ل

 . (219،ص 2012)الديف،هحهد، كؿ ذلؾ يدخؿ كعواهؿ هؤثرة في ىوع اإلىفاؽ

 .ةاليوالهساعدات اله رشاديةواإل الخدهات الصحيةهف  :الخدمات التي تقدـ لمطالب -4

واالسػػتعداد دافعيػػة هػػف تػػوافر ال عمػػى التعمػػيـجػػودة حيػػث  :ـعمػػيافعيػػة الطػػالب واسػػتعدادىـ لمتد -5

قبػػاؿ الطمبػػة بحهػاس ىحػػو عمػيلمت واسػػتهراري  التعمػػيـفػػالجودة تػرتبط بوجػػود دوافػػع قويػة لبػػدء  ،التعمػػيــ وا 

تقاىً.   وحفزي وا 

ىسبة الخرجيف هف إلى  ا،عميبراهج لمدراسات الفي الكمية ها ههف التحقوا في  جيف:نسبة المتخر  -6

  تمؾ الكمية.

الجػػاهعي،  التعمػػيـج الىٍػػائي لجهيػػع أىشػػطة حيػػث يعػػد الخػػريج الىتػػا مسػػتوى الخػػريا الجػػامعي: -7

 .(30،ص 2005)دياب،الجاهعي هؤسساتً التعميـجودة  عمىحسب ٌذا الهستوى يهكف الحكـ فب
 

 ،يػػةالتعميهيعػػد الهػػىٍج الدراسػػي عىصػػرًا رئيسػػًا هػػف عىاصػػر العهميػػة  :ودة المنػػاىا الدراسػػيةجػػ -3

ا في الهىٍج  الية، وهف العواهؿ الهرتبطة ليتسـ بالجودة والفعوتتعدد الهعايير والصفات الواجب توافٌر

لػى أي  ،الهحتػوى والطريقػة واألسػموبو أصالة البراهج وجودة الهىاٌج هػف حيػث الهسػتوى  :بالجودة وا 
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لػػػى أي هػػػدى تػػػرتبط بالبيئػػػة وتثػػػري  هػػػدى تعكػػػس الهىػػػاٌج الشخصػػػية القوهيػػػة أو التبعيػػػة الثقافيػػػة، وا 

، ـالػػتعم لهقػػررات الدراسػػية والواقػػع زادت فعاليػػةالرتبػػاط بػػيف اشخصػػية الهػػتعمـ، ويتوقػػع أىػػً كمهػػا زاد ا

وبػذلؾ يوظػؼ هػا  ـالػتعمـ، و عمػيالهضػهوف االجتهػاعي لمت تعمـ قيهة ها يتعمهً، ويتأكػد لديػًوأدراؾ اله

 هف ىتائج.اكتسبً 

 الطالػب قػدرة كػف فيػً لمهىػاٌج الدراسػية أف تىهػيكها يرتبط ٌذا الجزء هف الهعػايير بالهػدى الػذي يه 

ـ عمػػى تحديػػد هشػػكالتً وحمٍػػا، والحساسػػية لمهشػػكالت الهرتبطػػة بالتخصػػص الهٍىػػي الهعػػيف، والفٍػػ

وحسػف التقػدير لخصػائص الهٍىػة وههارسػاتٍا، والهقػػدرة عمػى االحتفػاظ بالهٍػارة الهٍىيػة والتفػوؽ فػػي 

ات والعهػؿ الهسػتهر هػدى الحيػاة، ويػتـ تحقيػؽ ٌػذي  األغػراض عػادة هػف خػالؿ التػدريبالتعميـ هجاؿ 

 (.115،ص2012)الشٍوبيالذي يتضهىً الهقرر الدراسي

 :الخطوات التي يتـ بيا تطوير جودة المناىا الدراسية

ٍػا فػي عميهيػة يسػتٍدؼ الهحافظػة عميوذلؾ بوضع إطػار لسياسػات ت :التعميـ استراتيجيةتحديد  -1

ويىبغػػػػي هراعػػػػاة خاصػػػػيتيف عىػػػػد تحديػػػػد  ،وتوجيٍٍػػػػا الوجٍػػػػة الصػػػػحيحة ،هالئهػػػػيفوتوقيػػػػت ، تكاهػػػػؿ

 ٌها: التعميـ استراتيجية

  العالقات بيف األشياء: وذلؾ بإيجاد سمسمة كاهمة هف العالقػات الداخميػة فػي  عمىوجوب التركيز

والبيئػػة التػي يتواجػػد  ،ي ككػؿالتعميهػوبػيف الىظػػاـ  ،ي الهوجػػودة بػيف هسػتوياتً الهختمفػػةالتعميهػالىظػاـ 

 . فيٍا

  يػة بٍػدؼ إحػداث التعميهلجهيػع جواىػب العهميػة  : بحيث يكػوف شػاهالً يدالتجد عمىوجوب التركيز

 الىظاـ. إليٍاالتوافقات التي يحتاج 

طػرؽ  :: حيػث تتضػهف ٌػذي الدراسػةالموسػوعة  ةاالسػتراتيجيفػي ضػوء  الحػاليقػع ادراسة الو  -2

عداد الهعمـ وتدريبً باإلضافة إلى  أساليبووسائمً، و التدريس   الجاهعية. اإلدارةالتقويـ، وا 
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عبارة عف عهمية هىظهة تتضهف اتخاذ هجهوعة هف القرارات لموصوؿ إلى أٌداؼ  التخطيط: -3

هراحؿ هعيىة، وخالؿ فترة زهىية هعيىة هستعيىًا باإلهكاىيات الهادية والبشرية والهعىوية  عمىهحددة و 

 )العبادي، يةالتعميهالهتاحة والٍدؼ هف ذلؾ أىٍا تسٍؿ عهمية التىفيذ والتهويؿ والتغيير في العهمية 

 .(528،ص2008وآخروف،

يػػة مهالع هحػػور هٍػػـ هػػف هحػػاوروتجٍيزاتػػً ي التعميهػػالهبىػػي  -:يػػة وتجييزاتيػػاالتعميمالمبػػاني   -4

حيػػث يػػتـ فيػػً التفاعػػؿ بػػيف هجهػػوع عىاصػػري ،وجودتٍػػا ،ويشػػكؿ إحػػدى عالهاتٍػػا البػػارزة،  ،يػػةالتعميه

يػػػػة بهشػػػػتهالتٍا الهاديػػػػة والهعىويػػػػة هثػػػػؿ القاعػػػػات التٍويػػػػة، التعميهوهػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر أف الهبػػػػاىي 

ا هف الهشتهالت تؤثر  ـ وهخرجاتً، وكمها حسىت عميودة لتج عمىاإلضاءة ،الهقاعد، الصوت وغيٌر

  )الصػػػػالحيف،التػػػػدريس والطػػػػالبٌيػػػػأة قػػػػدرات أعضػػػػاء  عمػػػػىأثػػػػر ذلػػػػؾ بػػػػدوري  التعمػػػػيـواكتهمػػػػت قاعػػػػات 

 .(303،ص2012الفقٍي،

ويقصػػد بػػً جػػودة هحتوياتػػً وتحديثػػً الهسػػتهر بهػػا يواكػػب التغيػػرات  -:يالتعميمػػجػػودة الكتػػاب  -5

توجيػً ذاتػً فػي دراسػاتً، وأبحاثػً فػي جهيػع أىػواع  عمػىالهعرفية التكىولوجية ،بحيث يساعد الطالػب 

ي الػػػذي يكػػػوف فيػػػً التعميهػػػالتػػػي تتطمبٍػػػا الجاهعػػػة هىػػػً، كهػػػا يجػػػب أف تػػػوفر الكتػػػب الىشػػػاط  التعمػػػيـ

خمؽ اتجاٌات وهٍارات ضرورية لديٍـ ،األهر الذي يسٍـ فػي  عمىالطالب هحور االٌتهاـ ،ويعهؿ 

ههػػا يثػػري  حػػث واإلطػػالعبالتحصػػيؿ الػػذاتي لمهعموهػػات بال عمػػىزيػػادة وعػػي الطالػػب، وهػػف ثػػـ القػػدرة 

   (18،ص2014)حهادىً،التحصيؿ والبحث العمهي

ؾ أف األخذ وال ش الجاهعي هكمؼ حقيقة، التعميـالشؾ أف  -ي:التعميمالتمويؿ واالنفاؽ جودة  -6

وتهويػػػؿ  والتجٍيػػػزات وصػػػياىتٍا، ،والتوسػػػعات الهسػػػتهرة فػػػي الهبػػػاىي التعمػػػيـفػػػي تكىولوجيػػػا  بالجديػػػد

رًا تابعػػػا لقػػػدرة تهثػػػؿ هتغيػػػ التعمػػػيـأف جػػػودة وتحػػػديث الهكتبػػػات الجاهعػػػة يكمػػػؼ اآلف الكثيػػػر والشػػػؾ 
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ؼ فػي كػؿ هجػاؿ هػف هجػاالت الىشػاط، وهػف توازف االىفاؽ هع قػدر التكػالي ىوهد ،التهويؿ الجاهعي

 أٌهية كؿ هف:أتي ٌىا ت

 التدريب.التهويؿ الذاتي هثؿ رسـو االىتساب الهوجً، االستثهارات و  -1

 دراسات تحميؿ الكمفة والعائد هف هجاؿ اإلىفاؽ الجاهعي. -2

 .(161،ص 2003،حافظ،)أحهدالجاهعي اليجٍود ترشيد اإلىفاؽ اله -3

يقصد بٍا هواكبة التشريعات والموائح الجاهعية  -الموائح:و الجامعية والتشريعات  اإلدارةجودة  -7

ا(، ،تكىولوجية، سياسية ،االجتهاعية قتصاديةاال)ة الهختمفةهع الهتغيرات البيئي كها أف  وغيٌر

ا إحدى هصادر وضوابط الموائح الجاهعية، ف حيث يجب أف تكو  التشريعات الجاهعية تعد بدوٌر

 (135،ص2007الحي ،)عبدٌذي الموائح واضحة وهحددة وهرىة

أي الطالػػػػب  ،يػػػػة الجاهعيػػػػةالتعميهالجاهعيػػػػة ٌػػػػي حمقػػػػة الوصػػػػؿ بػػػػيف عىاصػػػػر العهميػػػػة  اإلدارة      

الجاهعيػة فػي  اإلدارةولقػد حػددت هٍػاـ  ،وليسػت غايػة لػذلؾ فٍػي وسػيمة ،يالتعميهػوالهدرس والهىٍج 

الجاهعيػة هػف خػالؿ ٌيكمٍػا  اإلدارةوتشػهؿ  ،جيػً واإلشػراؼ والتقػويـ والهتابعػةالتخطيط والتىظيـ والتو 

  الرئيس وهعاوىيً والعهداء ورؤساء األقساـ . عمىالتىظيهي 

 :التاليالنحو  عمىد التنظيـ اإلداري في منظومة إدارة الجودة الشاممة لمجامعة ويتحد   

ويػأتي ذلػػؾ هػػف خػالؿ عػػدة سػػبؿ، هىٍػػا  ،لبشػػرية واسػتقطاب العىاصػػر الفعالػػةاالٌتهػاـ بػػالهوارد ا -1

إرضػاء  عمػىالتركيػز  ،والتػدريب الهسػتهر ،ؽ هعػايير هشػتقة هػف سياسػات الجػودةاالختيار السػميـ وفػ

ـ وزيادة دافعيتٍـ لمعهؿ ،العاهميفجهيع   .وتحفيٌز

حيػػث إف عهميػػة تحسػػيف الجػػودة الهسػػتهرة البػػد لٍػػا هػػف روح  ،عهػػؿ فريػػؽ العهػػؿ عمػػىالتركيػػز  -2

 الجهاعة والهساىدة لمعهؿ الجهاعي.

ا.هدراسة اإلهكاىيات الهتاحة في البيئة الخارجية واستث -3 ا في تحسيف الجاهعة وتطويٌر  اٌر
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  .التخطيط هف أجؿ اإليفاء بٍا عمىوالعهؿ  ،جتهعية اآلىية والهستقبميةدراسة االحتياجات اله -4

  .قساـ وذلؾ لتحسيف الجودةواألتأسيس شركة اتصاؿ فعالة بيف الكميات  -5

، وتحميػػؿ وىقػػد الوضػػع الػػراٌف، وتحديػػػد ـتحفيػػز الٍهػػ عمػػىواالٌتهػػاـ باختيػػار القيػػادات القػػادرة  -6

 االلتزاـ بالتحسيف الهستهر.األوضاع الهتوقعة هستقباًل، وكذلؾ 

 بها يحقؽ هستويات الجودة الهطموبة . ،بصفة هستهرة التعميـتطوير تكىولوجيا  -7

 باستهرار. اليةهعايير أداء ع عمىاختيار القيادات الهبدعة والهتهيزة هف أجؿ الهحافظة  -8

 .(233،ص2010) الحريري،خمؽ ثقافة إدارة الجودة الشاهمة تي تقود إلىلهتابعة األىشطة ا -9
 

وحسػػىت  ،خطػػيط وتىظػػيـ جٍػػود األداء الجػػاهعيهٍهػػا حسػػف ت -ي:التعميمػػجػػودة تقيػػيـ األداء   -8

ويتطمػب ذلػؾ  ،اختالؼ هراتبٍـ وتخصصاتٍـ فال غىى عف تقييـ ٌذا األداء عمىقيادة العاهميف 

ي شػاهاًل طػرؽ التعميهػالبرىػاهج  ،الطالػبة: التاليػبالطبع هعايير لتقييـ كؿ هف العىاصػر الرئيسػة 

 ،التػػػدريس، والتهويػػػؿ الجػػػاهعي ٌيػػػأة وعضػػػو  يػػػة،التعميهوالكتػػػاب الجػػػاهعي، والقاعػػػات  التعمػػػيـ

 . (41،ص2008)هدوخ ،الجاهعية اإلدارةو 

ف البحػػث أصػػبح ضػػرورة ألي هجتهػػع حػػديث، يسػػتخدهٍا لمتحميػػؿ، إ -جػػودة البحػػث العممػػي:  -9

واالجتهاعيػػػة، واألهىيػػػة،  ،هختمػػػؼ قضػػػاياي الفكريػػػةؿ، لهعالجػػػة والدراسػػػة، والهعرفػػػة، واسػػػتىباط الحمػػػو 

هػػف  هبتػػور يخػػرج أعػػداداً  عمػػيـالجػػاهعي هػػف دوف تػػزاوج هػػع البحػػث العمهػػي، ت التعمػػيـواالقتصػػادية، و 

 عهمية التىهية. عمى الطمبة ال يمبثوف إال أف يصبحوا عبئاً 

 ٌيػػػأة  وىشػػػاطات عضػػػساسػػػيًا هػػػف عىاصػػر تقػػػويـ أصػػػبح البحػػػث العمهػػي يهثػػػؿ عىصػػػرًا أ وهػػف ٌىػػػا  

الرقػي بههارسػاتً الهٍىيػة فػي هيػداف اٌتهاهػً،  عمػىف البحث العمهػي األصػيؿ يسػاعدي التدريس، إذ إ

وتشػػػػكؿ األفكػػػػار الجديػػػػدة واالكتشػػػػافات  .لجػػػػاهعي وثيػػػػؽ الصػػػػمة بالبحػػػػث العمهػػػػيكهػػػػا أف التػػػػدريس ا

ذكػاء روح البحػث والتسػاؤؿ في تحفيز الطمبة لحب هجاؿ الهادة العمهيػة ٌاهاً  واالختراعات عاهالً  ، وا 
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التػدريس التػي تضػيؼ إلػى قاعػدة الهعػارؼ  ٌيأة ويوضح ٌذا الجزء اإلسٍاهات الفكرية لعضو  ،فيً

، والتطبيقػػػػػات فػػػػػي هجػػػػػاؿ التخصػػػػػص شػػػػػاهاًل األبحػػػػػاث الهىشػػػػػورة فػػػػػي هجػػػػػالت عمهيػػػػػة هتخصصػػػػػة

ت ـ بالىشػػر فػػي هجػػال  وهػػف الضػػروري االٌتهػػا ،وأوراؽ العهػػؿ ،رات الفىيػػةالهػػؤتهرات الهحكهػػة، الهػػذك

  يجب أف يهثؿ الجزء األكبر هف إىتاج البحث العمهي. والذي ،عالهية هتخصصة

تطبيقيػػػػة لخدهػػػػػة  عهػػػػؿ أبحػػػػاث عمهيػػػػػة عمػػػػػىالتػػػػدريس هػػػػػف اهػػػػتالؾ القػػػػدرة ٌيػػػػأة لػػػػذا البػػػػد لعضػػػػػو 

ؼ ليالتػػػػػػأ عمػػػػػػىوالقػػػػػػدرة  ،ديػػػػػػة والتكىولوجيػػػػػػةالتكىولوجيػػػػػػا الها اسػػػػػػتخداـ عمػػػػػػىو  ،الجاهعػػػػػػة والهجتهػػػػػػع

 (.180ص،2008)غالب،عالـ،واالبداع والتطوير

ى العالي التعميـتهثؿ الهكتبة جزءًا هف إحدى هؤسسات  -جودة المكتبة: -10 هية عميهؤسسة ت. ٌو

ا وأعضػاء عميسات الاوطالب الدر  ،تٍدؼ إلى تقديـ خدهاتٍا لطالب الجاهعة اجتهاعيةتربوية  قافيةث

فٍػػي  ثيف هػػف خػػارج الجاهعػػة ولتحقيػػؽ ذلػػؾلتشػػهؿ البػػاحالتػػدريس بالجاهعػػة وقػػد تهتػػد خػػدهاتٍا  ٌيػػأة 

، والهػػواد السػػهعية والبصػػرية، والػػدوريات ،تقػػـو بجهػػع وتىظػػيـ وتيسػػير تػػداوؿ هجهوعاتٍػػا هػػف الكتػػب

ا هف هصادر الهعموهات الهساىدة لمعهمية    . (517،ص2005،)الفوقاوالبحثية بالجاهعة ،يةالتعميهوغيٌر

 وخدمات محددة نوجزىا فيما يمي:مكتبات الجامعية غايات ولم

الهكتبػة هػف  عمػىالجاهعي تجعؿ االعتهاد كميًا  التعميـية: ذلؾ أف طبيعة التعميهخدهة الهىاٌج  -1

ا وجػب أف تهتمػػؾ الهكتبػة جهيػع الهػواد التػي تخػػدـ ولػذ ،هىػاٌج الدراسػة فػػي تمػؾ الجاهعػةأجػؿ خدهػة 

 . راسية في تمؾ الجاهعةدالهىاٌج ال

والتػػػي ٌػػػي قسػػػـ  ،وكتابػػػة رسػػػائمٍـ التػػػي يكمفػػػوف بٍػػػا ،تحضػػػير أبحػػػاثٍـ عمػػػىهسػػػاعدة الطػػػالب  -2

اأف يىيهكف  وال ،أساسي هف دراستٍـ  بىجاح. الوا درجاتٍـ العمهية دوف إىجاٌز

ث الهبتكػرة التػي تغىػي الهعرفػة القيػاـ باألبحػا عمػىهساعدة األساتذة والطػالب والبػاحثيف عهوهػًا  -3

 دة في حقؿ االختصاص.وتشكؿ هساٌهة جدي ،ىساىية وتىهيٍااإل
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طالبٍػػـ فػػي جهيػػع حقػػوؿ  عمػػىهسػػاعدة األسػػاتذة فػػي إعػػداد بحػػوثٍـ وهحاضػػراتٍـ التػػي يمقوىٍػػا  -4

 ىساىية.الهعرفة اإل

أعهػاؿ  عمػىلتدريب العاهميف فػي حقػؿ الهكتبػات هػف غيػر الهختصػيف، الهكتبة الجاهعية هركز  -5

 (56،ص2014)الٍادي،التدريبية ؾ عف طريؽ عقد الدوراتذل فالهكتبات، ويكو 
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 والجودة: االستراتيجي.التخطيط 1.4

الهستهر في ىوعيػة الحيػاة العمهيػة، تبىي هفٍوـ تىهوي يٍدؼ إلى التحسيف  عمىيعهؿ التخطيط     

يجاد بدائؿ فٍػـ  عمػىترتكػز  أسػاليبو  وتأهيف الهشاركة لمجهيع، وتطوير البىى األساسية لمعهميات، وا 

ً عميػػػهعهػػػؽ لمبيئػػػة ههػػػا يقمػػػؿ هػػػف ىسػػػب الٍػػػدر الىػػػاتج عػػػف التخػػػبط والعشػػػوائية، ويكسػػػب القػػػائهيف 

 ىحو تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة. وهحفراً  ويهثؿ دافعاً  ،ركيف فيً ثقة بأىفسٍـ وبتوجٍاتٍـوالهشا

 يقة هثمى تحتاج إلى :وألف تحقيؽ أٌداؼ هعيىة بطر 

 ية والهعطيات التكىولوجية.اإلحصائ العديد هف البياىات -1

 .دقيقاً  عمهياً  كؿ خطوة هف الخطوات تحميالً  عمىتحميؿ اآلثار الهترتبة  -2

 الهقارىة بيف ىتائج الخطوات البديمة الهتعددة. -3

 وبيف الهوارد الهتوافرة. ،األٌداؼالتوازف بيف هتطمبات تحقيؽ  -4

التػػي تعػػد  األٌػػداؼفػػإف هبػػادئ وهىطمقػػات الجػػودة تصػػبح ههثمػػة كأسػػاس هٍػػـ فػػي عهميػػة بىػػاء     

ر دارة التغييػر  ،لتخطيط ،والهعبرة عف ىواتج هراحمػً الهختمفػةعهمية ا جٌو وكهػا أف الجػودة الشػاهمة وا 

لها لكال الهفٍوهيف  االستراتيجيال يهكف أف تطبقا وتعهال بهعزؿ عف فٍـ أٌداؼ وهفاٌيـ التخطيط 

 .(101،ص2011)الدجىي،رتباط وثيؽ بىجاح تطبيقات الجودةهف ا

كز مف خالؿ أنشطة مرا العالي التعميـلتحقيؽ الجودة في مؤسسات  االستراتيجيويتـ التخطيط 

 الجودة ،وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

وتأخػذ فػي عػيف االعتبػار الوضػع  ،ة لهركػز الجػودةاالستراتيجيالواقعية  األٌداؼتحديد الرسالة و  -1

 .وفؽ خطة هرحمية األٌداؼية، ووضع عهمية تحقيؽ التعميهالقائـ في الهؤسسة 

هؤسسػػػة الوظػػػائؼ والهٍػػػاـ التػػػي تػػػتـ فػػػي ال تقيػػػيـ الوضػػػع القػػػائـ والػػػذي يجػػػب أف يغطػػػي جهيػػػع -2

فػػػػؽ اوخػػػػدهات الػػػػدعـ والهر  الكميػػػػاتو فػػػػي األقسػػػػاـ  ـالػػػػتعمو  التعمػػػػيـذلػػػػؾ عهميػػػػات فػػػػي يػػػػة بهػػػػا التعميه
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الوطىيػػػة التػػػي  االسػػػتعاىةويهكػػػف  والتسػػػٍيالت والخػػػدهات اإلداريػػػة، ويجػػػب أف يكػػػوف التحميػػػؿ شػػػاهالً 

 ا لمتقييـ.عميال ٍيأة وضعتٍا ال

هػع بيػاف  بتأسػيس الهراكػز، بعػد إبالغٍػـ رسػهياً  والهسػؤوليفالتػدريس  ٌيػأةالتواصؿ هع أعضاء  -3

عىػد دوري في هساعدة الجهيع هػف أجػؿ تطػوير الجػودة وتػوفير الخػدهات الالزهػة  عمىأٌهية التركيز 

 والتىسيؽ الستراتيجية هؤسسة كاهمة. إليٍاالحاجة 

ات الهٍهػػػة التعميهػػػاإلعػػػداد هػػػف خػػػالؿ عهػػػؿ إعػػػدادات شػػػاهمة لجهيػػػع اإلجػػػراءات بهػػػا فػػػي ذلػػػؾ  -4

ا والتدريب ا، األولى، وتقديـ هواد تـ اختياٌر  وتقديـ الهساعدة في عهمية التخطيط. هيداىيًا وتطويٌر

التىفيػػػذ هػػػف خػػػالؿ اتصػػػاؿ هػػػدير هركػػػز الجػػػودة بالهشػػػاركيف فػػػي األىشػػػطة األوليػػػة هػػػع هراقبػػػة  -5

التطػػورات والهسػػاعدة فػػي حػػؿ أيػػة هشػػاكؿ قػػد تطػػرأ، إضػػافة إلػػى تػػدويف الهالحظػػات عػػف التطػػويرات 

 التي يهكف القياـ بٍا.

 التطبيؽ التجريبي الذي قاـ بً الهركػز فػي الهرحمػة األوليػة، التوسع في تطبيؽ ىظاـ الجودة بعد -6

يػة القيػاـ بهٍػاـ التعميهسػة والتوسع في تطبيؽ ىظاـ الجػودة قػد يسػتمـز الطمػب هػع جهيػع أقسػاـ الهؤس

إضػػافية فػػي كػػؿ  أو التوسػػع فػػي بعػػض العهميػػات واألىشػػطة بطريقػػة هتدرجػػة لتشػػهؿ أقسػػاهاً  ،هحػػددة

ة االسػتراتيجي عمػىو  ،يػةالتعميهظػروؼ الهؤسسػة  عمػىوالشؾ أف أفضؿ سػبيؿ لمتوسػع يعتهػد  هرحمة،

 . (10،ص2014)ياسهيىً، تٍاالتي تبي

 :العالي التعميـوالجودة في  االستراتيجيتجارب معاصرة لمتخطيط  .2.4

اىػاً      وواقعيػة ٌػذي صػحة  عمػى تعبر التجارب العهمية الهعاصرة عػف ترجهػة لمىظريػات الرائػدة، وبٌر

الىظريػػات، كهػػا تهثػػؿ ىػػواة لمبحػػث الهؤسسػػاتي، وفػػي استعراضػػىا لىهػػاذج هػػف ٌػػذي الهؤسسػػات التػػي 

هجػػػاؿ القػػوؿ إلػػػى هجػػػاؿ العهػػؿ، وىضػػػع هؤسسػػػاتىا  ي هجػػاالت التخطػػػيط والجػػػودة ىتجػػاوزتهيػػزت فػػػ

إيجابيػة  حقػؽ ىتػائجوي ،عهمػي، يتجػاوز حػدود التػرؼ الفكػري ية العربية أهػاـ اسػتحقاؽ تىافسػيالتعميه
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 (بالػدريج)هعػاييرويجمب التهيػز ألصػحابٍا، وسػىعرض ٌىػا تجػربتيف لجػاهعتيف طبقتػا  ،ترتقي باألداء

وسكوىسف ستاوت  جاهعة"لمجودة والىوعية وكاىتا أولى الجاهعات التي ىالتا الجائرة، والجاهعتيف ٌها 

 . "هيسوري التربوية في الواليات الهتحدة األهريكية وجاهعة ىورثويست ،لمعمـو التطبيقية

 جامعة وسكونسف ستاوت : أواًل: 

هعػػات التػػي تػػػدعهٍا تعتبػػر جاهعػػة وسكوىسػػف سػػتاوت فػػي الواليػػات الهتحػػدة االهريكيػػة هػػف الجا    

، وعمػـو ساسػي فػي العمػـو الصػىاعيةـ( وتركػز براهجٍػا بشػكؿ أ1981)عاـفي  إىشائٍا الحكوهة هىذ

. ( هوظػؼ  1200)( طالب، في حيف بمغ عدد هوظفيٍػا8000)قتصاد الهىزلي، ويبمغ عدد طالبٍااال

 :التاليالىحو  عمىتجربة هف خالؿ ٌذي الهعايير الوسىتىاوؿ 

صػياء الػذي يقػـو بهتابعػة تخضع الجاهعػة لسػمطة رئػيس الجاهعػة وهجمػس األو  أنظمة القيادة : -1

والتواصؿ هع الهجتهع، وال تختمؼ الجاهعة في ٌيكميتٍػا اإلداريػة يات األكاديهية واإلدارية سير العهم

ـ لمشػئوف اإلداريػة فمديٍا قسـ لمشئوف األكاديهية وشػئوف الطػالب، وقسػ ،عف الجاهعات األخرى كثيراً 

ىاؾ  ،يترأسٍها ىائب رئيس الجاهعة ،والخدهات عهيد لكؿ كمية أو اختصاص هف االختصاصات، ٌو

 األكاديهية. األٌداؼتحقيؽ  عمىـ الذيف يشرفوف باإلضافة لرؤساء األقسا

هجمػػػػس استشػػػػاري " (،ثػػػػالث ٌيئػػػػات إداريػػػػة تهثػػػػؿـ1988)د شػػػػكمت إدارة الجاهعػػػػة هطمػػػػع العػػػػاـوقػػػػ

لمجهيػع فػي  عػادالً  بحيػث يضػهف تهثػيالً " وهجمس استشاري اإلدارييف، واتحاد الطػالب  األكاديهييف،

، رار كإحػػدى  السػػمبيات لٍػػذا الىظػػاـصػػىع القػػرار، إال أىػػً بػػرزت إشػػكاالت التواصػػؿ وبػػطء اتخػػاذ القػػ

ههػػا حػػذا بػػإدارة الجاهعػػة إلػػى دهػػج ٌػػذي الٍيئػػات فػػي هجمػػس استشػػاري واحػػد يجهػػع ههثمػػيف عػػف ٌػػذي 

يف عف التواصؿ ويكوف أعضاؤي هسؤول سبوعياً يجتهع هرتيف أ" وعشريف عضواً  واحداً "الشرائح ويضـ 

 هع هؤسساتٍـ.
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يػػتـ خاللػػً تحديػد االتجاٌػػات التػػي سػػتعتهدٌا  يعقػد الهجمػػس االستشػػاري لػرئيس الجاهعػػة لقػػاء سػىوياً و 

ا لمجاهعػػة، ويعهػػد الهجتهعػػوف إلػػى هراجعػػة رسػػالة الجاهعػػة ورؤيتٍػػا الهسػػتقبمية وقيهتٍػػا عميػػالقيػػادة ال

أولويػػات الهوازىػػة عػػف أجىػػدة االجتهػػاع،  تحديػػدتقػػـو بوالهعموهػػات الهتػػوفرة عػػف األداء السػػابؽ، كهػػا 

ويشػػػكؿ الهجمػػػس االستشػػػاري فريػػػؽ القيػػػادة اإلداريػػػة الػػػذي يمعػػػب دورًا رئيسػػػًا فػػػي تقيػػػيـ األداء العػػػاـ 

لفريػػؽ سمسػػمة اجتهاعػػات خػػالؿ اويعقػػد ٌػػذا  أولويػػات الجاهعػػة، عمػػىلمهؤسسػػة، والتطػػورات الجاريػػة 

األساسػػية  األٌػػداؼتتعمػػؽ بسػػير العهميػػات ىحػػو تحقيػػؽ ويقػػدهوف تقػػارير لمهجمػػس االستشػػاري العػػاـ، 

والتخفيضػػػات أو الزيػػػادات الهتعمقػػػة بالهيزاىيػػػة، كهػػػا تهػػػد رئػػػيس الجاهعػػػة بالبياىػػػات الهقارىػػػة الهتعمقػػػة 

بهؤشػػرات األداء التػػي تسػػٍـ فػػي تحديػػد الثغػػرات والتحقػػؽ هػػف جػػودة أداء القيػػادة فػػي الهؤسسػػة وتقيػػيـ 

 االتجاٌات الهتغيرة.

ويقػـو فريػػؽ القيػادة اإلداريػػة بهجهوعػة هػػف األىشػطة لالرتقػػاء بالىوعيػة واإلفػػادة هػف التجػػارب الهتهيػػزة 

بتقييـ االجتهاعػات ثـ يقـو  جائزة بالدريدج، عمىشهمت زيارات خارجية لشركات وهؤسسات حاصمة 

 ٍيػػػأة ألداء ال وهىاقشػػػة اإلسػػػٍاهات الهقدهػػػة هػػػف العػػػاهميف بالهؤسسػػػة، كهػػػا يقػػػـو الفريػػػؽ بػػػإجراء تقيػػػيـ

التدريسػػية والهػػوظفيف بشػػكؿ دوري، ويػػتـ تعهػػيـ ىتػػائج عهميػػة التقيػػيـ ٌػػذي فػػي كافػػة أرجػػاء الجاهعػػة 

ا بهػػػا فػػػيٍـ رئػػػيس عميػػػال اإلدارةوتسػػػتخدـ ىتػػػائج التقيػػػيـ إلبػػػداع طػػػرؽ جديػػػدة لتحسػػػيف أداء العػػػاهميف و 

 الجاهعة .

إىشػاء عالقػات قويػة تصػؿ  عمػىتحػرص جاهعػة وسكوىسػف سػتاوت  :دعـ المجتمعات الرئيسػة -2

قميهيػػػة وهٍىيػػػة، ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ يػػػتـ إدخػػػاؿ  إلػػػى إىشػػػاء شػػػراكات هؤسسػػػية هػػػع هجهوعػػػات هحميػػػة وا 

، وخطػػة االسػػتراتيجيالشػػراكات هػػع الهجتهػػع وهبػػادرات التطػػوير االقتصػػادي ضػػهف عهميػػة التخطػػيط 

داريػوف الكبػار وأعضػاء ة، ويقػـو اإلاالستراتيجي األٌداؼهف  الهيزاىية الخاصة بالجاهعة لتكوف جزءاً 

والظػػػروؼ االقتصػػػادية فػػػي الهجتهػػػع، كهػػػا يقػػػـو فريػػػؽ القيػػػادة  التعمػػػيـالتػػػدريس بىشػػػر وتطػػػوير ٌيػػػأة 
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اإلداريػػة بػػاألهر ذاتػػً هػػف خػػالؿ اشػػتراكٍـ فػػي هؤسسػػات فرعيػػة تتبػػع لمجاهعػػة باإلضػػافة لهؤسسػػات 

 اجتهاعية.

والخيرية، ويمقػوف  ،والهجالس الهدرسية التدريسية يشاركوف في هجالس الهديىة ٍيأةكها أف أعضاء ال

العديػػد هػػف الهحاضػػرات التػػي تػػدعـ تطػػوير الىوعيػػة فػػي الهجتهػػع، ويترأسػػوف بػػراهج أخػػرى تطرحٍػػا 

 الوالية لتطوير الجودة والىوعية.

فػي جاهعػة وسكوىسػف سػتاوت إلػى  االسػتراتيجيتسعى عهميػة التخطػيط  :االستراتيجيالتخطيط  -3

 ة:التالي األٌداؼتحقيؽ 

 .تسٍيؿ التخطيط والهىاقشة والحوار 

  الهشاركة. عمىالتشجيع 

 .تحسيف ىوعية القرارات والصفقات 

 .خمؽ جو هف الثقة 

 .زيادة اإلدراؾ بكؿ هتعمقات الخطة الهيزاىية 

   .قيادة الجاهعة بشكؿ استراتيجي 

 سػتراتيجياالوقيـ الجاهعة، كها تشػهؿ عهميػة التحميػؿ  رؤياوتتضهف عهمية التخطيط تطوير رسالة و 

، فػػػػالهجمس االسػػػػتراتيجيضػػػػع الػػػػراٌف، وتقػػػػدـ ثػػػػالث هجهوعػػػػات رئيسػػػػة الػػػػدعـ لىظػػػػاـ التخطػػػػيط لمو 

وتطبيؽ خطط  ،ةاليوتخصيص الهوارد اله، االستشاري لرئيس الجاهعة يقـو بالتىسيؽ بيف التخطيط 

 عضػػواً التػػي تتػألؼ هػػف سػػتة عشػػر  االسػػتراتيجيٍػػا، كهػػا أف ٌىػاؾ لجىػػة التخطػػيط عميالعهػؿ الهتفػػؽ 

التدريسػػية والهػػوظفيف والطػػالب، والمجىػػة هسػػؤولة عػػف وضػػع خطػػط  ٍيػػأة هػػف بيػػىٍـ ههثمػػوف عػػف ال

وتراقػػػب تطبيػػػؽ خطػػػط العهػػػؿ، أهػػػا  االسػػػتراتيجيعهميػػػة قابمػػػة لمتطبيػػػؽ، كهػػػا تػػػدرس هؤشػػػرات األداء 

الهجهوعػػة الثالثػػػة فٍػػػي دائػػػرة الهيزاىيػػػة والتخطػػػيط والتحميػػػؿ التػػػي يعهػػػؿ فيٍػػػا ثهاىيػػػة هػػػوظفيف تشػػػهؿ 
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السػػػػػىوي لمهيزاىيػػػػػة، اليػػػػػة والتطػػػػػوير الوظػػػػػائؼ الهعىيػػػػػة باألبحػػػػػاث الهؤسسػػػػػاتية، التحميػػػػػؿ الهػػػػػوارد اله

 الهيزاىية ورأسهالٍا. عمىوالتطورات الرئيسة الطارئة 

 عمػىالقائهػة بىػاء  ةاالسػتراتيجي األٌػداؼوتدعـ ٌذي الهجهوعات الثالث عهمية اتخاذ القػرار بشػأف   

فػػي  االسػػتراتيجييوضػػح هسػػار وهراحػػؿ عهميػػة التخطػػيط  التػػاليوالىهػػوذج  ،هعموهػػات وبياىػػات دقيقػػة

 الجاهعة.   

 
 (113،ص2011) الدجىي، ستاوتفي جاهعة وسكوىسف  االستراتيجيىهوذج التخطيط  (1.4شكؿ رقـ )      

 عمىثالث عهميات هٍهة تسٍـ في عهمية التدقيؽ والرقابة  االستراتيجيوترتبط بعهمية التخطيط 

ي :  هسار العهؿ في الجاهعة ٌو

 ة تحديد األولويات في الهيزاىية.عهمي 

 .وضع تصور هستقبمي لمعهؿ 

 هؤشرات االداء. 
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لػػـ تقػػؼ جاهعػػة وسكوىسػػف عىػػد حػػدود تػػوفير فػػرص القبػػوؿ  :الطػػالب والمعنيػػيف عمػػىالتركيػػز  -4

تقيػيـ احتياجػات  عمػىحرصػت ت وسكوىسػف كٍػدؼ هػف أٌػدافٍا، بػؿ ألكبر عػدد هػف خريجػي ثاىويػا

الطمبػػػة  عمػػػىكهػػػا يتوجػػػب  ،ؼ طمبػػػة الجاهعػػػة وهراقبتٍػػػا  طيمػػػة أعػػػواـ الدراسػػػةراء وهواقػػػوتوقعػػػات وأ

هىٍػا عػد تحميػؿ الىتػائج يػتـ االسػتفادة باحتياجػات خاصػة، وباإلدالء بآرائٍـ  في استطالعات هتعمقػة 

و احتياجػػات خاصػػة عبػػر تـ االتصػػاؿ بكػػؿ طالػػب لديػػً هطالػػب أفػػي تػػوفير تمػػؾ االحتياجػػات، كهػػا يػػ

رشػادي والهػادي الىفسػي واألالدعـ والهسػاعدة التػي تقػدـ الػدعـ ههثؿ هكتب خدهات الطالب  ووحدة 

خر فػػػي الدراسػػػة والرسػػػوب أو الطػػػالب الهعػػػاقيف، كهػػػا تٍػػػتـ لمطمبػػػة الػػػذيف يعػػػاىوف هػػػف هشػػػاكؿ التػػػأ

 قياس درجة الرضا لديٍـ. عمىالجاهعة بالطمبة الجدد وتحرص 

ـ        عمػػىويػتـ تقسػػيـ الطمبػػة حسػػب اختصاصػػٍـ الجػػاهعي ويتػػابعٍـ هػػدراء البػػراهج الػػذيف يشػػجعٌو

وتبدأ الجاهعة ببىاء عالقات الهشاركة في صىع القرارات الهتعمقة باختصاصاتٍـ وبراهجٍـ الدراسية، 

يػػتـ تعريػػؼ طمبػػة الهراحػػؿ الهتوسػػطة والثاىويػػة  حيػػث ،بػػة قبػػؿ سػػىيف هػػف اىتسػػابٍـ لمجاهعػػةهػػع الطم

 لٍـ.بالجاهعة هف خالؿ زيارات تعريفية والبراهج التي تىظهٍا الجاهعة 

ـ أحػ ،وال يقتصر اٌتهاـ الجاهعة بالطمبة خالؿ  فترة دراستٍـ فقط د بؿ تهتد لها بعد التخرج باعتباٌر

ات الطػػػالب وتقػػػـو الهؤسسػػػة باستضػػػافة لقػػػاء ،الهعيىػػػة بالجاهعػػػةأٌػػػـ هكوىػػػات الشػػػرائح الهجتهعيػػػة 

االىترىػػت والػػذي يضػػـ بياىػػات عػػف أصػػحاب  عمػػى عميوهوقػػع تفػػاوتحػػتفظ بقاعػػدة بياىػػات لمخػػريجيف 

وهػف خػالؿ هكتػب التشػغيؿ  ،بػر الهوقػعىشػرة الوظػائؼ الشػاغرة ع، كها تصدر الجاهعػة يضاً العهؿ أ

 .صحاب العهؿ في الهىطقة جاهعة يتـ بىاء عالقات وطيدة هع أالتعاوىي في ال

ولقيػػاس أدائٍػػا فػػي خدهػػة الطمبػػة والهعىيػػيف طػػورت الجاهعػػة هؤشػػرات رئيسػػة لػػألداء اقتبسػػت هػػف     

ور خهسػة هحػا إلػىشػرات وقػد قسػهت الهؤ  ،ة الهتعمقػة بٍػذا الجاىػباالستراتيجيقيـ الهؤسسة وخطتٍا 

 :التالي الجدوؿكها ٌو هبيف في 
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 (117،ص201) الدجىي، ( الهؤشرات الرئيسة لألداء في جاهعة وسكوىسف ستاوت 1.4جدوؿ رقـ )

 ىتائج أداء الطالب 
 تعمـ الطالب -
 االحتفاظ بطمبة السىة األولى  -
 كفاءات البرىاهج -
 الفعاؿ  التعميـ -
 تطور كفاءات الطالب  -
 لمتىوع تقدير الطالب -
 هعدؿ التخرج  -
 العهؿ بعد التخرج  عمىالىجاح في الحصوؿ  -
 ٍيأة ة العاهة لمتخصص األكاديهي ىتائج الاليالفع -

 التدريسية والهوظفيف
 تقييـ الروح القيادية  -
 رضى الهوظفيف  -
 هعدؿ تغيير الهدرسيف  -
 شكاوي الهوظفيف  -
 عميهيهستوى ت عمىأ -
 ىفقات التطوير الهٍىي -
 الرئاسة هىاصب األستاذية و  -
 ة الهوارد البشرية اليفع -
 هعدؿ اإلصابات والحوادث -

 رضا الطالب واألطراؼ الهعىية بالجاهعة
 تقييـ طالب السىة األولى  -
 رضا الطالب  -
  التعميـرضا الخريجيف عف  -
 رضا صاحب العهؿ عف الخريجيف  -
 رضا هجمس األوصياء  -
 االعتراؼ والتقدير -

 ة وىتائج الهيزاىيةاليالىتائج اله
 رسـو جاهعية وطعاـ وسكف هعقوؿ -
 تحقيؽ ىهو في العائدات  -
 تهويؿ أولويات الهيزاىية  -
  التعميـدعـ  -
 هروىة الهيزاىية  -

 ة الهؤسسة اليالفع
 واالختصاصاتهف البراهج  هجهوعة هتهيزة -

 األكاديهية
 تجديد الهىاٌج -
 تهويؿ خارجي  -
 أحداث الهختبرات عمىـ يعتهد عميت -
 عف بعد  التعميـطريقة تقديـ  -
 االلتزاـ بالتدقيؽ  -
 األهاف والسالهة  -
 أداء قسـ الهعموهاتية  -
 الرضا عف خدهات الدعـ والهساعدة -

تضع الجاهعة في سمـ أولوياتٍا توفير قواعد بياىػات هتاحػة لكافػة الهسػتفيديف  :إدارة المعمومات -5

ىشػر أكبػر  عمػىهف الجاهعة وفؽ ىظاـ هعيف يىاسب كؿ شريحة هف ٌػذي الشػرائح، وتعتهػد الجاهعػة 

هوقع الجاهعػة، حيػث تػوفر إدارة الجاهعػة خػدهات اإلىترىػت فػي  عمىقدر ههكف هف ٌذي الهعموهات 

كهػػا يتواصػػؿ الهقيهػػوف فػػي الجاهعػػة  ،، والسػػكف الجػػاهعيوالهبػػاىي اإلداريػػة ،الجاهعيػػةكافػػة الهرافػػؽ 

حيػػث يتضػػهف هجهوعػػة تػػاب الحقػػائؽ عػػف الجاهعػػة باسػػتهرار ويػػتـ ىشػػر ك ،عبػػر البريػػد االلكتروىػػي
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كهػػػا  ،هج واالختصاصػػػات األكاديهيػػػةوالبػػػرا ،ات الهقارىػػػة عػػػف الطمبػػػة والهدرسػػػيفوالهعموهػػػ ،الحقػػػائؽ

ـ الذاتيػػة، وتعتبػػر جاهعػػة وسكوىسػػف سػػتاوت أولػػى الجاهعػػات التػػي اجبػػرت يهكػػىٍـ االح تفػػاظ بسػػيٌر

اسػػتبداؿ  عمػػىإحضػػار حواسػػيبٍـ الىقالػػة هعٍػػـ إلػػى الجاهعػػة، كهػػا تعهػػؿ  عمػػى األولػػى طػػالب السػػىة

عػػػػواـ، وتسػػػػتخدـ ىظػػػػاـ هعالجػػػػة واسػػػػعة والهدرسػػػػيف بػػػػأخري جديػػػػدة كػػػػؿ ثالثػػػػة أحواسػػػػيب الهػػػػوظفيف 

هوحدة، وتقع هسػؤولية تقيػيـ  الجودة، وشبكة هتكاهمة اليةاـ وبياىات ىوعية عىظلتضهف ؛ لمهعموهات

ػػػا عميوالهحافظػػػة  ،الهعموهاتيػػػة التحتيػػػة لمجاهعػػػة البىػػػى ارة عػػػف إد عمػػػىالهسػػػؤوؿ األ عمػػػىٍػػػا وتطويٌر

 وقسـ خدهات التكىولوجيا والهعموهات. ،الهعموهاتية في الجاهعة

 هتكػػاهالً  صػػههت الجاهعػػة ىظاهػػاً  :التدريسػػية والمػػوظفيف ييػػأة التركيػػز واالىتمػػاـ بأعضػػاء ال -6

شهؿ وي ،والتقييـهاـ باألىظهة والحوافز والتدريب والتطوير إلدارة الهوارد البشرية لديٍا، يتضهف االٌت

واخبػػػػار ، اإلدارةالهٍىػػػػي والتخطػػػػيط لتعاقػػػػب التىظػػػػيـ، والهسػػػػتقبؿ  :ىهػػػػوذج تخطػػػػيط الهػػػػوارد البشػػػػرية

دارة األداء، كهػػا يسػػعى ،ٍػػـالهػػواطىيف واالحتفػػاظ ب د صػػفوؼ توحيػػ إلػػىىظػػاـ العهػػؿ فػػي الجاهعػػة  وا 

والٍيئػػػات،  المجػػػافقسػػػاـ الهختمفػػػة هػػػف خػػػالؿ هجهوعػػػات هتعاوىػػػة هػػػف الهدرسػػػيف والهػػػوظفيف فػػػي األ

ا هف البىى الهتعددة الوظائؼ التي تسٍـ في إ  دارة الجاهعة بشكؿ تشاركي.وغيٌر

ارة وتعقػػػد إد ،تهثيػػػؿ  فػػػي إحػػػدى الىقابػػػات الخهػػػس فػػػي الواليػػػةلبيػػػة الهػػػوظفيف لػػػديٍـ  ف غاكهػػػا أ   

والىقابػػػػة بٍػػػػدؼ تجديػػػػد الهشػػػػكالت  اإلدارةالهػػػػوارد البشػػػػرية فػػػػي الجاهعػػػػة اجتهاعػػػػات شػػػػٍرية تجهػػػػع 

وهىػػع قوعٍػػا وتحولٍػػا إلػػى شػػكاوى رسػػهية، وقػػد تػػـ تشػػكيؿ هجمػػس استشػػاري لهػػىح جػػائزة  ،الهحتهمػػة

ـتقديرية لمهوظفيف، ووضع برىاهج هتكاه ويػتـ تحديػد هتطمبػات عهميػة التثقيػؼ والتػدريب  ،ؿ لتطػويٌر

 ثالثة هستويات: عمىوالتطوير الهٍىي 

و تطوير هرتبط باالتجاي  ،هستوى الجاهعة ككؿ عمى -1  لمجاهعة. االستراتيجيٌو

 هستوى األقساـ لدعـ هبادرات الوحدات األساسية. عمى -2
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ا. الهستوى الفردي لتحقيؽ الىظاـ وتمبية الهتطمبات عمى -3  الوظيفية وغيٌر

كهػػا يػػتـ وضػػع بػػراهج خاصػػة بالهجػػاالت التػػي تحػػدد فػػي أثىػػاء عهميػػة التخطػػيط، وتقػػوـ الجاهعػػة    

بإخضػػاع الهػػوظفيف الجػػدد لعهميػػات توجيػػً ضػػهف برىػػاهج يسػػتهر لثالثػػة أيػػاـ يغطػػي رسػػالة الجاهعػػة 

وتتىوع طرائؽ  ،يقيةالتطب ات اإلرشادية ألىظهة الجاهعة وهرافقٍا وبراهجٍاالتعميهوقيهٍا والسياسات و 

 ىت.عميـ عبر اإلىتر ورش ودورات وتتتبعٍا الجاهعة بيف  التدريب التي

ف بشػػكؿ التػػدريس والهػػوظفي ٌيػػأة إىجػػاز عهميػػات تقيػػيـ األداء ألعضػػاء  عمػػىوتحػػرص الجاهعػػة     

التجريب هف الهوظفيف الجػدد إلػى عهميػة تقيػيـ سػىوية، فػي حػيف  هىتظـ، حيث يخضع هف ٌـ تحت

 اإلدارةالتػدريس و  ٌيػأة وتػتـ باتفػاؽ بػيف عضػو  ،كؿ خهس سػىوات تتـ عهمية التقييـ لمهعيىيف رسهياً 

أىظهػػػة الترقيػػػات وتعػػػالج قضػػػايا  عمػػػىكهػػػا تجػػػري الجاهعػػة تعػػػديالت  ،بهوجػػب أٌػػػداؼ يػػػتـ تحديػػػدٌا

 الهرتبات. الخدهة الطويمة والعدالة في

أٌـ العهميات ذات العالقة بهخرجاتٍػا، حيػث تٍػتـ بتصػهيـ  عمىتركز الجاهعة  إدارة العمميات: -7

أو عهميػػات  ،يػػةالتعميهيػػة التػػي تعبػػر عىٍػػا عهميػػات تخطػػيط افتتػػاح البػػراهج التعميهوتقػػديـ العهميػػات 

، ورغبػػات جهػػع الهعموهػػات التػػي تفيػػد فػػي تحديػػد دراسػػات االحتيػػاج الهتوقػػع فػػي ضػػوء حاجػػة السػػوؽ

 وعشػػػريف اختصاصػػػاً  ةوتضػػػـ الجاهعػػػة هجهوعػػػة هػػػف البػػػراهج تتػػػألؼ هػػػف سػػػبع ،الطمبػػػة واتجاٌػػػاتٍـ

ويػػػتـ وضػػػع بػػػراهج جديػػػدة باسػػػتهرار كجػػػزء هػػػف  عميػػػالمدراسػػػات ال ، وسػػػبعة عشػػػر اختصاصػػػاً جاهعيػػػاً 

 استراتيجية الجاهعة.

وتسػػٍيؿ عهميػػػة  ،البػػراهج األكاديهيػػة بٍػػدؼ رفػػع ،يالتعميهػػػكهػػا تٍػػتـ الجاهعػػة بعهميػػات الػػدعـ      

الرغـ هف أف  عمىو  ،اء الخدهات والبراهج الهقدهة لٍـوىجاح الطالب ورضاٌـ عف أد ،الفعاؿ ـالتعم

يخضػػػػع لمتوسػػػػيع والتحػػػػديث الخػػػػدهات الهقدهػػػػة ليسػػػػت جديػػػػدة، غيػػػػر أف العديػػػػد هػػػػف ٌػػػػذي العهميػػػػات 

ويقػػػـو الهسػػػؤولوف عػػػف عهميػػػات جػػػات الهتغيػػػرة لمطػػػالب والهسػػػتفيديف، الهسػػػتهر بٍػػػدؼ تمبيػػػة االحتيا
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ا بشكؿ دائػـ هرتكػزيف  ـ عادة هدراء الوحدات بتقييـ عهمياتٍـ وتطويٌر ىتػائج  عمػىالدعـ والهساىدة ٌو

ػػػا هػػػف الهعموهػػػات ذات الصػػػمةاالسػػػتطالعات ـ هػػػػف ىوف خدهاتػػػكهػػػػا أىٍػػػـ يقػػػار  ،، وغيٌر ً هػػػع غيػػػٌر

 وتخضع ٌذي التغيرات لمهراقبة والتقييـ لمتأكد هف تحقيقٍا ألٌداؼ الجاهعة. ،الهؤسسات الهىاظرة

 جامعة نور ويست ميسورى الحكومية: انيًا: 

وقػػػد تطػػػورت  ،كجاهعػػػة إلعػػػداد الهدرسػػػيف ،ـ(1905)تأسسػػػت جاهعػػػة ىورثويسػػػت هيسػػػورى عػػػاـ    

ترعاٌا الوالية، وتقدـ الجاهعة هائة وثالثػة بػراهج واختصػاص جػاهعي،  لتصبح جاهعة إقميهية شاهمة

ا، ويبمػػغ عػػدد طالبٍػػا ىحػػو سػػتة آالؼ وخهسػػهائة طالػػب، وتعػػد عميػػلمدراسػػات ال وأربعػػيف اختصاصػػاً 

، كها شاركت التعميـواستخداهٍا في هجاؿ  ،الجاهعة رائدة في استخداـ التكىولوجيا والتقىيات الحديثة

وقػد تمقػت الجاهعػة جػائزة  ،(بالدريػدج)هف بػراهج التقيػيـ الػذاتي التػي تعتهػد أسػس ديد الجاهعة في الع

وستىاوؿ الهبادرات الهؤسسة لجاهعػة ىورثويسػت  (،2001-1997هيسوري لمىوعية والجودة لعاهي )

 .(بالدريدج)هيسورى لتحسيف الىوعية ضهف فئات 

 التعمػيـ عمػىتضػـ البىيػة التىظيهيػة اإلداريػة التػي تػدعـ تركيػز الجاهعػة  عميا وأنظمتيا:ال اإلدارة -1

 ا:عميثالث فرؽ إدارية 

عاتؽ ٌػذا  عمىوخهسة ىواب الرئيس وهديريف، وتقع  ،ويتألؼ هف: رئيس الجاهعة ،هجمس الرئيس -

 الفريؽ كؿ هظٍر هف هظاٌر العهميات التي تجري في الجاهعة.

وثالثػػػة هػػػدراء، وههثػػػؿ عػػػف رؤسػػػاء  ،وسػػػتة عهػػػداء ،الهجمػػػسهجمػػػس العهػػػادة، يتػػػألؼ هػػػف رئػػػيس  -

 في الهؤسسة. التعميـاألقساـ، وهسؤولية ٌذا الفريؽ وضع وتقديـ وتحسيف عهميات 

وهجمػس العهػادة وههثمػيف عػف الهجمػس  ،، وتضـ هجمس رئيس الجاهعةاالستراتيجيالتخطيط ٌيأة  -

وهستشػػػار الطمبػػػة  ،الطالبيػػػةٍيػػػأة س الورئػػػي، التدريسػػػية، وهجمػػػس هػػػوظفي الػػػدعـٍيػػػأة االستشػػػاري لم
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ـ هػػف اإلداريػػيف البػػارزيف فػػي الجاهعػػة، ويقػػـو ٌػػذا الفريػػؽ بتحديػػد اتجاٌػػات الجاهعػػة، ويضػػع  وغيػػٌر

 .التعميـ عمىتركيز الجاهعة  عمىة لألداء، ويحافظ العاليالتوقعات 

القػاىوىي واألخالقػي اإلبػداع والحيويػة والسػموؾ  عمىتوفير جو يشجع  عمى عمياال اإلدارةوتحرص    

ت الجاهعػػة بإعػػادة داخػػؿ الجاهعػػة، وهػػف أجػػؿ ذلػػؾ قػػاـ رئػػيس الجاهعػػة بالتعػػاوف هػػع فريػػؽ هػػف إدارا

اإلدارية، كها حددت هسػؤوليات عهػؿ كػؿ إداري بػارز كتابػة بحيػث تبػدأ هٍهػة كػؿ تصهيـ العهميات 

ذا إلػػى تهحػػور الٍيكػػؿ ً، وقػػد أدى ٌػػيػػعمهػػىٍـ بتقػػديـ الػػدعـ لتشػػجيع التحسػػيف الهتواصػػؿ والهحافظػػة 

 اإلداري لمجاهعة حوؿ التطوير الهستهر واإلبداع . 

العهميػات  عمػىالتدريسية والهوظفيف صالحيات أوسع إلجراء تعديالت  ٍيأة الجاهعة الكها هىحت   

عهميػػػة تخطػػػيط فاعمػػػة هؤلفػػػة هػػػف سػػػبع خطػػػوات تحقيػػػؽ الهبػػػادئ الىوعيػػػة  بشػػػكؿ عػػػاـ ضػػػهف إطػػػار

لهراجعػػػػة األداء التىظيهػػػػي واإلداري هػػػػف خػػػػالؿ لوحػػػػة  هىٍجيػػػػاً  ىظاهػػػػاً لمجاهعػػػػة، ووضػػػػعت الجاهعػػػػة 

ويعبػػر  (،2.3)كهػػا ٌػػو هوضػػح فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ،اإلعػػدادات القياسػػية التػػي حػػددٌا رئػػيس الجاهعػػة

هصطمح لوحة اإلعدادات القياسية عػف عػرض لمبياىػات والهعموهػات هػف خػالؿ هؤشػرات يعبػر عىٍػا 

 التػي تػـ األٌػداؼلهعػايير األداء الرئيسػة الهرتبطػة ب الحػاليلموضػع  دقيقػاً  بألواف هختمفة تهثػؿ سػجالً 

ػػـ  ،ٌػػذي الهؤشػػرات عمػػىاإلداريػػوف البػػارزوف فػػي أقسػػاهٍـ مػػع ويط   ،تحقيقٍػػا، بهػػا فيٍػػا األداء العػػاـ ٌو

ـ كجزءر بدو  هف عهميات الهراجعة  ٌـ يقوهوف بهراجعة لمبياىات والهعموهات السابقة ألقساهٍـ ودوائٌر

 الخاصة بٍـ.
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 (12،ص 2011)الدجىي،الهصدر ىورثويست هيسوري الرئيسية الهراجعة في جاهعة الهقاييس(2.4)رقـ جدوؿ

 ىتائج الهراجعة هعايير القياس الرئيسة هولدات صىاعة القرار
 

 االلتحاؽ
  التوظيؼ 
 االحتفاظ بالطالب 

 

 
 

 ىجاح الطالب

 ميـ العاـ عالت 
  إعداد الهدرسيف 
  اختيار هادة االختصاص 
  ولى أىجاح الطالب السىة 
 هعدؿ التخرج 

 

 
 الرضا

  الطالب 
  التدريس ٌيأة عضو 
 الهوظؼ 

 

 
 
 الياألداء اله

  التخصصات 
  رأس الهاؿ 
  العهميات 
 الهساعدة 
  هوازىة التهويؿ 
  التبرعات 

 

 
 

ػا تجري جاهعة ىورثويست  :دعـ المجتمعات الرئيسة -2 لهىطقػة ا عمػىهيسػوري بٍػدؼ تقيػيـ تأثيٌر

وهػىح فػرص تػدريب  ،هدرسيف إلىوحاجة الهىطقة  ،دراسات حوؿ هوضوعات هثؿ األثر االقتصادي

لمخرجيف، ورضا الهجتهع عف خريجي الجاهعة، وتخضع ىتػائج ٌػذي الدراسػات لمهراجعػة هػف هجمػس 

ة والهجػاالت التػي يالهجتهعػات الرئيسػ ، وتحػدد الجاهعػةاالسػتراتيجيالتخطػيط ،ٌيأة رئاسة الجاهعة و 

ثىػػاء هػػؤتهر التخطػػيط السػػىوي، كهػػا أيهكػػف لمجاهعػػة دعهٍػػا واالٌتهػػاـ بٍػػا ضػػهف ٌػػذي الهجتهعػػات 

 وقػد أسسػت هركػز ،التدريس ٌيأةعضاء أات عديدة في الهجتهع هف خالؿ اليالجاهعة في فع ؾشار ت

كهػا  ،الهجتهػع والهىطقػة الهٍىيػة فػي دـ الهجهوعاتالذي يحتضف براهج تخ ـ الهستهرعميهاكيهي لمت

يػػتـ تقػػديـ خػػدهات استشػػارية لتطػػوير الهشػػاريع الىاشػػئة، والجاهعػػة عضػػو فػػي العديػػد هػػف االتحػػادات 

 .العالي التعميـالوطىية التي تسٍـ في تحسيف ىوعية 
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فػي تحديػد  (3.3)أىظهػة الىوعيػة شػكؿ رقػـىهػوذج  عمػىتعتهػد الجاهعػة  :االستراتيجيالتخطيط  -3

ويتفػرع  ،تيجيتٍا، ويشارؾ في ٌذا الىهوذج أطراؼ هجتهعيػة وهٍىيػة أخػرى تهثػؿ شػرائح هختمفػةاسترا

 ة :التاليعف ٌذا الىهوذج الهكوىات 

    لكافة ادارات الجاهعة . بعيدة الهدى ٌدافاً أصىع القرار التي تضع 

    استراتيجية رئيسة لمىوعية تضع الهتطمبات بعيدة الهدي في كػؿ هجػاؿ هػف هجػاالت دوافػع صػىع

 عواـ أربعة أة هدة االستراتيجيويستهر العهؿ بالدوافع  والهؤشرات  ،القرار

   ضهف الهؤشرات وعهؿ  ،لى اٌتهاـ خاصإاستراتيجية رئيسة تحدد الهجاالت التي تحتاج هشاريع

 وعية.الرئيسة لمى

   ة ضػػهف االسػػتراتيجيإلىجػػاز الهشػػاريع  لمىوعيػػة تحػػدد الهتطمبػػات الالزهػػة هؤشػػرات رئيسػػة تكتيكيػػة

ة والهؤشػػػرات التكتيكيػػػة لهػػػدة االسػػػتراتيجيويسػػػتهر العهػػػؿ  بالهشػػػاريع  ،قسػػػاـ الجاهعػػػةأكػػػؿ قسػػػـ هػػػف 

 .عواـ أثالثة    إلىعاهيف 

   ؤشػػرات الرئيسػػة التكتيكيػػة لتحقيػػؽ هتطمبػػات الهأقسػػاـ الجاهعػػة؛ خطػػط عهػػؿ ضػػهف كػػؿ قسػػـ هػػف

 .لمىوعية ويعهؿ بٍا لهدة عاـ واحد
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 (122،ص2011)الدجىي، (نموذج األنظمة النوعية في جامعة نور ويست ميسوري الحكومية2.4)شكؿ رقـ

الىوعيػة  إلػىالتي تتبعٍا الجاهعػة لموصػوؿ  االستراتيجيهراحؿ عهمية التخطيط  إلىيشير الىهوذج   

جهػػػع   عمػػػىة الهرتكػػػزة االسػػػتراتيجيولػػػي بالترتيبػػػات الهرحمػػػة األتٍػػػتـ  والتطبيػػػؽ، حيػػػث فػػػي التخطػػػيط

لٍػػػذا الغػػػرض يكػػػوف جػػػزءًا هػػػف فريػػػؽ التخطػػػيط  وتحميمٍػػػا حيػػػث تشػػػكؿ الجاهعػػػة فريقػػػاً الهعموهػػػات، 

، ويقػػـو ٌػػذا الفريػػؽ بعهميػػة جهػػع الهعموهػػات هػػف ىتػػائج هسػػح البيئػػة الخارجيػػة الهحيطػػة االسػػتراتيجي

وبعػػػػد عهميػػػػة الجهػػػػع يػػػػتـ هىاقشػػػػة الهعموهػػػػات اسػػػػتطالعات قيػػػػاس الرضػػػػا التػػػػي تجريٍػػػػا  بالجاهعػػػػة،

، االسػتراتيجيالتخطػيط  ٌيػأة الجاهعة، وبعد عهميػة الجهػع يػتـ هىاقشػة الهعموهػات الهتػوفرة هػف قبػؿ 

ة لمعهميػة التخطيطيػة االسػتراتيجيتخطيطية سميهة تتعمؽ باالتجاٌػات وهؤشػرات األداء  واتخاذ قرارات

 . ية والخدهاتيةالتعميهىوعية ولم

ة هسػتقاة هػف االتجاٌػات االسػتراتيجيأها في الهرحمػة الثاىيػة فيضػع الهجمػس قائهػة هحتهمػة لمهشػاريع 

ويػػػتـ تصػػىيفٍا وهراجعتٍػػا واتخػػػاذ قػػرارات بشػػأىٍا، وتشػػػير  ،لهسػػح البيئػػػة الداخميػػة والخارجيػػةالكبػػرى 
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إلػػى وجػػود سػػبعة هشػػاريع اسػػتراتيجية اعتهػػدتٍا الجاهعػػة  جاهعػػة ىورثويسػػتة فػػي االسػػتراتيجيالخطػػة 

  ،عمػػػػيـ الهدرسػػػػيف، الهػػػػوارد البشػػػػريةت ،إدخػػػػاؿ التقىيػػػػة الحديثػػػػة ،إدارة عهميػػػػات االلتحػػػػاؽ عمػػػػىركػػػزت 

 تفصيمية لكؿ هشروع وهعايير قياسٍا. ووضعت أٌدافاً  ،والهوارد الهالية

ات الجاهعػػة لتطبيقٍػػا والعهػػؿ بٍػػا اليػػفع عمػػىة االسػػتراتيجيوتضػػهىت الهرحمػػة الثالثػػة تعهػػيـ الهشػػاريع 

الخاصة بٍا التي تىسجـ هع  األٌداؼويوكؿ لألقساـ وضع  ،هستوى األقساـ والوحدات واألفراد عمى

وتتسػػـ الهيزاىيػػة  ،اليػػة فػػي الوقػػت ذاتػػًالهػػوارد اله ويػػتـ تخصػػيص ،ةاالسػػتراتيجيالقضػػايا والهشػػاريع 

التهويػػػػؿ لكميػػػػاتٍـ لػػػػدعـ هتطمبػػػػات الهؤشػػػػرات الرئيسػػػػية  هركزيػػػػة بحيػػػػث يتػػػػرؾ لمعهػػػػداء تطػػػػويربالال

 والتكتيكية لمىوعية الهحددة في كؿ قسـ هف األقساـ.

ىتػائج هعػايير بالدريػدج، ويػتـ اسػتخداـ وفي الهرحمة الرابعة تجري عهميات التقييـ الذاتي باسػتخداـ   

لػػػػي التحسػػػػيف ؼ إي إبػػػػداع هبػػػػادرات وخطػػػػط عهػػػػؿ تٍػػػػدوالتقيػػػػيـ فػػػػ االسػػػػتراتيجيعهميػػػػات التخطػػػػيط 

   .الهستهر

 هسػػحاً  االسػػتراتيجيتشػػهؿ عهميػػة التخطػػيط  :السػػوؽ والطػػالب واألطػػراؼ المعينػػة عمػػىالتركيػػز  -4

الهؤسسػػات الجاهعػػة وهوقعٍػػا فػػي سػػوؽ  عمػػىجاهعػػة تحػػدد االتجاٌػػات التػػي تػػؤثر باللمبيئػػة الهحيطػػة 

صػاءات وتحمػػيالت السػػوؽ حاإل عميٍػػا هػف تقػػاريريػة، وتخضػػع الهعموهػات التػػي يػتـ الحصػػوؿ التعميه

الب الجاهعػػات واالسػػتطالعات الوطىيػػة حػػوؿ طػػ الىهوذجيػػةٌيئػػات الكميػػة والهجهوعػػات التػػي تقػػدهٍا 

، وتقػػػوـ الجاهعػػػة بٍػػػدؼ تفٍػػػـ إليٍػػػالمتوجػػػً  واؽ الهىاسػػػبةسػػػبٍػػػدؼ تحديػػػد األ ،الهتػػػوقعيف لمهراجعػػػة

ات التػػي خػػالؿ الزيػػار  حاجػػات الطػػالب وتوقعػػاتٍـ باالتصػػاؿ بػػالطالب قبػػؿ دخػػولٍـ فػػي الجاهعػػة هػػف

العديد هف ىية لهعرفة ها يفضمً الطمبة بشأف استطالعات إلكترو كها تىشر  ،تجريٍا لمهدارس الثاىوية

والهختبػػرات، كهػػا تعقػػد العديػػد هػػف  ،التػػدريس أسػػاليبوالخػػدهات و  ،االهػػور الهتعمقػػة بالكتػػاب الجػػاهعي

ضػػػافية إحػػوار الطالبػػي هىتػػػديات عػػػالـ اإل هخصصػػػة لطمبػػة السػػػىة األولػػي، ويػػوفرالبحػػت الحمقػػات 
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راسة، كها قيد الدوالهشاريع والهبادرات  ،خدهات التي تقدـ لٍـالالطمبة حوؿ ىوعية لتبادؿ اآلراء بيف 

يصػػبح الطػػالب  ، حتػػىتسػػاؤالتٍـ عمػػى ويجيػػبـ بٍػػ يتػػابع الهشػػرؼ الطالبػػي كافػػة القضػػايا الهتعمقػػة

 .ويتحهموف هسؤولية  تخطيط هستقبمٍـية، التعميهف في تجربتٍـ عميفاالجدد هشاركيف 

 التعمػيـويجري هركز تطوير الهشاريع الصغيرة استطالعات لألعهاؿ والصػىاعات لتحديػد احتياجػات 

، التعمػػيـ عمػػىالتدريسػػية دراسػػات حػػوؿ اآلثػػار االقتصػػادية  ٍيػػأة كهػػا يجػػري أعضػػاء ال ،فػػي الهىطقػػة

التخطػػػيط، وتركػػػز  ٌيػػػأة ويىقمػػػوف ٌػػػذي العهميػػػات إلػػػى ، الصػػػعيد الػػػوطىي عمػػػىويراقبػػػوف االتجاٌػػػات 

 ٌيػأة ، و والخريجػوفا، الجاهعػات التػي تقػدـ بػراهج دراسػات عميػهراعاة أصحاب العهػؿ و  عمىالجاهعة 

وتخطػػط الحتياجػػاتٍـ، كهػػا تتعاهػػؿ هػػع ، والهجتهػػع الهحمػػي العػػالي التعمػػيـالواليػػة لتىسػػيؽ هؤسسػػات 

حظػػػػات التػػػػي تتحٍػػػػا الجاهعػػػػة لمطمبػػػػة والهسػػػػتفيديف هػػػػف الشػػػػكاوى هػػػػف خػػػػالؿ بطاقػػػػات اآلراء والهال

ٍػا خػالؿ ثهػاف عميخدهاتٍا، وترسؿ بطاقات الشكاوى إلى هكتػب رئػيس الجاهعػة حيػث يػتـ االطػالع 

بػالغ هكتػب الػرئيس بػاإلجراء عميوتحاؿ إلى الوحدة الهعىية لمرد  ،وأربعيف ساعة يجاد حؿ لٍػا وا  ٍا وا 

 الذي اتخذ.

 ىظريػاً  وتشػكؿ إطػاراً  ،تقود عهمية التخطيط هتطمبات ىظػاـ الهعػايير والمعمومات:إدارة المعايير  -5

وأفضؿ الههارسػات والتطبيقػات، وتقػـو الجاهعػة بهراقبػة وتقيػيـ الهعػايير  ،لتحديد الهتطمبات وىهوذجاً 

 والهؤشرات الخاصة والعاهة )الىتائج الطػالب( وفػي ٌػذي الخطػوة تختػار الوحػدة الهعموهػات والبياىػات

الهطموبػػػػة التػػػػي تتوافػػػػؽ هػػػػع الهؤشػػػػرات الىوعيػػػػة الرئيسػػػػة التػػػػي تػػػػـ تحديػػػػدٌا أثىػػػػاء عهميػػػػة التخطػػػػيط 

، وتحديػػد كيػػؼ وهتػػى سػػيتـ جهػػع التقػػارير والبياىػػات التػػي تخػػدـ صػػىع القػػرار، ويسػػتخدـ االسػػتراتيجي

ددة هىٍج بطاقات الىتائج كوسػيمة هتابعػة لقيػاس هؤشػرات األداء، وتقػـو الوحػدات بوضػع هعػايير هحػ

فػػي ىظػػاـ  عمػػيوهيػػة ويػػتـ إدخػػاؿ بياىػػات األداء الفاليلتقػػدـ العهميػػات السػػتخدهٍا فػػي تحميػػؿ العهميػػات 

ػا ،ويػتـ إظٍػار هجهوعػة الىتػائج  لوحات القياس لمتقييـ هف قبؿ هديري الوحػدات التػي أرسػمت بتقاريٌر
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ىات يتـ هعالجتٍا عبر الىظاـ هف خالؿ استخداـ براهج جداوؿ هترابطة هف خالؿ شبكات وقواعد بيا

هف هكتب التقييـ لمهعموهات، أها الهعموهات الهتعمقة بىتائج الطالب وتقارير األداء فيتـ حفظٍػا هػف 

 خالؿ براهج أخرى.

وذلػؾ  ،ولإلفادة هف الهعموهات تمجأ الجاهعػة إلػى اسػتخداـ البياىػات الهقارىػة هػع هؤسسػات هىػاظرة  

ويػػتـ إجػراء عػدة أىهػػاط  ،لهسػػتوى الفػردي والهؤسسػيا عمػىلتحميػؿ االتجاٌػات السػائدة وهقػػدار التقػدـ 

اليػات لتحميؿ االتجاٌػات والفع ،والهدرجات اإلحصائيةGanttوجداوؿParetoهف التحميؿ هثؿ تحميؿ

 ،يػة الههاثمػةالتعميهعػف الهؤسسػات  تعبرستخدـ الرسوـ البياىية التي كها ت ،الهٍهة واألداء الخدهاتي

جػػة هػػف كهػػا تسػػتعرض عالقػػات السػػبب والىتي ،الييػػد فػػي التخطػػيط الهػػوالعالقػػات التصػػورية التػػي تف

 .خالؿ تحميؿ التقرير السىوي

خػػػػالؿ الهوقػػػػع  فػػػػي الجاهعػػػػة لجهيػػػػع العػػػػاهميف والطػػػػالب والهجتهػػػػع الهحمػػػػي هػػػػف تتػػػػاح البياىػػػػات   

وتعتقػػد هجهوعػػة هسػػتخدهي الكهبيػػوتر اجتهاعػػات دوريػػة لتقػػديـ هعموهػػات هػػف  ،اإللكتروىػػي لمجاهعػػة

البياىػػػات ووسػػػائط الهعموهػػػات وترتيبٍػػػا ووضػػػع أولوياتٍػػػا لٍػػػا، كهػػػا تقػػػـو ٌػػػذي  عمػػػىأجػػػؿ الحصػػػوؿ 

كهػا  ،ي تمبػي احتياجػات وتوجٍػات الخػدهاتالهجهوعة بهراجعة البياىات وهػدى تػوافر الهعموهػات التػ

كهػا تقػـو بوضػع  ،هػا يخػص احتياجػات وتوجٍػات الخػدهاتالبعيػد في دىالهػ عمػىتقوـ بوضع خطط 

وتحديد االحتياجات الهتغيرة هػف  ،ها يخص احتياجات ٌىدسة الهعموهاتدى البعيد فيلها عمىخطط 

ـ هػػػف الهعىيػػػيفالتػػػد ٌيػػػأةالبياىػػػات ألعضػػػاء  وتراقػػػب إدارة خػػػدهات العهػػػالء  ،ريس والطػػػالب وغيػػػٌر

صدارات البر   احتياجات العهالء.اهج التي تخدـ وا 

تبػرز أولويػات الجاهعػة فػي ٌػذا الهعيػار هػف  التدريس والمػوظفيف: ىيأة أعضاء  عمىالتركيز  -6

ويػتـ أداء العهػؿ فػي إحػدى  ،لهوظفيف في إدارة وتطوير الجاهعػةاشتراؾ ا عمىخالؿ تركيز الجاهعة 

 ة:التاليبيئات العهؿ الجهاعي 
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  ػػػي هخولػػػة بهشػػػاركة  ،فػػػرؽ هركػػػز العهػػػؿ الهسػػػؤوليات وهباشػػػرة التػػػدريبات الهتعػػػددة، وتحسػػػيف ٌو

 وتطوير العهميات .

  ي فرؽ تجهع بػيف إدارات هختمفػة لمتواصػؿ  ،لفرؽ هتعددة الوظائؼا عبػر قىػوات األقسػاـ، وحػؿ ٌو

 الهعموهات. عمىوالحصوؿ وتحسيف العهميات  ،اليات واألىشطةالقائهة وتخطيط الفعالهشكالت 

  ،ػػػي الفػػػرؽ التػػػي يػػػتـ تشػػػكيمٍا حسػػػب الحاجػػػة بٍػػػدؼ التعػػػاوف فػػػي  الفػػػرؽ ذات الغػػػرض الهحػػػدد ٌو

 .وحؿ الهشكالت األٌداؼات الهتعمقة بوضع اليالفع

اآلراء والهشػاركة باسػتخداـ تدير الجاهعة دفع التقدـ الهٍىي هف خالؿ إتاحة الفرص لمتعبيػر عػف و   

دخػػػاؿ ، ية والهؤسسػػػيةالشخصػػػ األٌػػػداؼ، وتحقيػػػؽ العػػػالياألداء  عمػػػىالتػػػدريب والتوجيػػػً لمتركيػػػز  وا 

 عمػىكها تقـو الجاهعة بتعهيـ طريقػة دفػع التقػدـ الهٍىػي  ،لجودة والىوعية في كافة العهمياتهفاٌيـ ا

 ٌيػػأة الهػػوظفيف بشػػكؿ جزئػػي ويتضػػهف برىػػاهج أعضػػاء  عمػػىالتػػدريس بشػػكؿ كاهػػؿ، و ٌيػػأة أعضػػاء 

جػػراءات هتعمقػػة بالرتبػػة والترقيػػةالتػػدريس توجيٍػػات و  ودليػػؿ تػػوجيٍي وتػػدابير خاصػػة بتقػػديـ اآلراء  ،ا 

الهػػوظفيف بشػػكؿ جزئػػي،  عمػػىبشػػكؿ كاهػػؿ، و التػػدريس  ٌيػػأةواالىتقػػادات البىػػاءة، ويػػتـ تقيػػيـ أعضػػاء 

جػراءات هتعمقػة بالرتبػة والترقيػة، ودليػؿ تػوجيٍي ٌيػأة ويتضهف برىاهج أعضػاء  التػدريس توجيٍػات وا 

التدريس بهوجب ىظاـ يحدد ٌيأة بىاءة، ويتـ تقييـ أعضاء وتدابير خاصة بتقديـ اآلراء واالىتقادات ال

 ذلؾ.

التػدريس ٌيػأة السػوؽ لجػذب أفضػؿ أعضػاء  عمػىوتعتهد ىورثويست ىظاـ رواتب وتعويضات يعتهد   

وفػػي يحتػػاج لٍػػا فػػي الهتقػػدهيف لموظيفػػة ويحػػدد القسػػـ الهواصػػفات واالختصاصػػات التػػي  ،والهػػوظفيف

كىقاط هرجعيػة لػدهج الهػوظفيف  ي الجاهعة "طريقة ديزىي"،لبارزوف ف(، اتخذ اإلداريوف ا2002العاـ )

تجربػػة أجػػرت الجاهعػػة وطػػرؽ ٌػػذي ال عمػػىوبىػػاء  ،إليٍػػاالجػػدد فػػي هجتهػػع الهؤسسػػة وتعزيػػز اىتهػػائٍـ 
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بحيث يتـ إخضاع الهرشحيف لمتوظيؼ لدورات تدريبية وهراقبة أدائٍـ لهدة عاـ كاهؿ ،ويػتـ  ،التواصؿ

 اختيار الهىاسبيف لشغؿ هىاصب إدارية بحسب قدارتٍـ.   

وتقيـ الجاهعة ىجاحٍا في عهمية التدريب واالرتقاء بالىوعية فيً هف خالؿ استطالعات لمرأي توزع   

الهشػػػاركيف عػػػف أداء  ، وهػػػدى رضػػػاة لمتػػػدريباليػػػة اإلجهاليػػػالفع فػػػي ىٍايػػػة كػػػؿ ىشػػػاط تػػػدريبي لتقيػػػيـ

 العهمية التدريبية بشكؿ كاهؿ.

الطػػػػػالب،  ، وخػػػػدهاتالتعمػػػػػيـ عمػػػػىتركػػػػز العهميػػػػػات فػػػػي جاهعػػػػػة ىورثويسػػػػت  العمميػػػػات: إدارة -7

القائهػػػػػة تعتهػػػػػد إدارة الجاهعػػػػػة هؤشػػػػػرات األداء والىػػػػػواتج الهتوقعػػػػػة  والتخطػػػػػيط، ولتحسػػػػػيف العهميػػػػػات

 : التالييضـ  لعهمياتٍا، وتتبع كؿ هف ٌذي العهميات ىهوذجاً 

 (126،ص 2011)الدجىي،الهصدراألداء والىواتج الهتوقعة لعهميات الجاهعة  هؤشرات (3.4)جدوؿ رقـ     

العمميات التي 
 التعميـتتمحور حوؿ 

 المقاييس المتطمبات والمؤشرات الرئيسة لمنوعية

 هقاييس إىجازات الطالب  يةالتعميهالهؤشرات الرئيسة لمىوعية  التعميـ
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 الهىٍاج
 
 

 
 الكهبيوتر عمىكفاءات تعهؿ 

 استخداـ هؤشرات الكهبيوتر 
 استطالع ىتائج طالب التخرج 
  الكهبيوتر عمىاستطالع كفاءات العهؿ 

 
 
 

 الكفاءات في التخصص

 اختبارات الهواد الرئيسة في االختصاص
  الهؤشرات الخاصة بالهواد الرئيسة لالختصاص 
 تقييـ أصحاب العهؿ لمخريجيف الذيف يعمهوف لديٍـ 
 استطالع آراء طالب السىة الثاىية 
  استطالع ىتائج طالب التخرج 

 
 هٍارات التواصؿ

 تقييـ هادة اإلىشاء في المغة اإلىجميزية 
  لهحة أكاديهية عف الهعدالت الثاىوية 
  طالب التخرجاستطالع ىتائج 

 فكر ىقدي /إبداعي وقدرات
 التوصؿ إلى حموؿ لمهشكالت

 لهحة أكاديهية عف الهعدالت الثاىوية 
 استطالع ىتائج طالب التخرج 

 

 كفاءات تعميهية ذات إدارة ذاتية
 
 

 التقييـ الوطىي لهشاركة الطالب 
 استطالع آراء طالب السىة الثاىية 
 استطالع ىتائج طالب الخرجيف 
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 التعميـبيئة ال 
 

 
 التطور الشخصي / االجتهاعي

  االستطالع الوطىي لهشاركة الطالب 
 استطالع آراء طالب السىة الثاىية 
 استطالع ىتائج الخريجيف 

 

 االستطالع الوطىي لهشاركة الطالب   العهؿ الجهاعي/كفاءة إدارة الفريؽ
 استطالع ىتائج الخريجيف 

وحضارات الكفاءات ههف يىتهوف إلى ثقافات 
 هختمفة

  االستطالع الوطىي لهشاركة الطالب 
  استطالع ىتائج الخريجيف 

 

 االستطالع الوطىي لهشاركة الطالب   اإلغىاء الحضارة والثقافي
 استطالع ىتائج الخريجيف 

 

وال تقػػػؿ عهميػػػات خػػػدهات الطمبػػػة والهعىيػػػيف أٌهيػػػة لػػػدى إدارة الجاهعػػػة التػػػي تػػػولي الخػػػدهات أٌهيػػػة 

 ة:التاليهات الطمبة في العهميات عهميات خد خاصة، وتتركز

      خدهات الطمبة والهؤشرات الرئيسية لىوعية الخدهات وهقاييس األداء في جاهعة (4.4)جدوؿ رقـ

 (127،ص2011) الدجىي،.الهصدر ىورثويست هيسوري

المتطمبات والمؤشرات الرئيسة  خدمات الطمبة
 لمنوعية

 المقاييس

 

 باحتراـ وعدؿ وصراحة  التعاهؿ  خدهات ،اليةاله االلتحاؽ
  أداء الهٍػػػػػػػػاـ الهطموبػػػػػػػػة بكفػػػػػػػػاءة

 ة اليوهٍارة ع
 الخدهات بمطؼ ووضوح  تقديـ 
  االتصاالت باٌتهاـ إلػى الطمبػات

 والهالحظات والهشكالت 
  التهتػػػػع باالىفتػػػػاح وتقبػػػػؿ األفكػػػػار

 الجديدة 
  بدقػػػة  عميػػػًتقػػػديـ هػػػا تػػػـ االىفػػػاؽ

 في الهواعيد وسرعة في التىفيذ 
  سػػػػػػػالهة الحػػػػػػػػـر  عمػػػػػػػىالحفػػػػػػػاظ

الجاهعي وتىظيهػً وترتيبػً وصػحتً 
 ة وظائفً اليوجاذبيتً وفع

  رضا الطالب 
  عف العهمية الرئيسةهعايير هحددة هتفرعة 

  
 رضا الطالب   هيعميـ، دعـ تعميهراجع، ت الهكتبة

 العهمية الرئيسة هعايير هحددة هتفرعة عف 
 في السكف الجاهعي اإلقاهة شئوف الطالب

الهركز  واألىشطة في الجاهعةات اليالفع
 والتوجيً االجتهاعي هركز اإلرشاد الصحي

  رضا الطالب 
  هعايير هحددة هتفرعة عف العهمية الرئيسة 

 إدارة الهعمـو
 الكهبيوتر خدهات لمهساعدة، هكتب

 والهىشآت الهرافؽ قاعات السكف الجاهعي،

  رضا  الطالب 
  التدريس ٌيأة رضا أعضاء 
 الرئيسة العهمية هحددة هتفرعة عف هعايير 

 الهساعدة األكاديهية 
رياضػػػػػية الالػػػػدروس اإلضػػػػػافية، اإلىجػػػػػازات 

تطػػػوير الهواٌػػػب، خػػػدهات الػػػدعـ لمطالػػػب، 
 اإلدارةالهساىدة، العالقة هع 

  رضا الطالب 
 هحددة هتفرعة عف العهمية الرئيسة هعايير 

ولمخػػدهات التػػي تقػػدهٍا بغػػرض التحسػػيف، ففػػي  ،لعهميػػات التػػدريس هسػػتهراً  وتجػػري الجاهعػػة تقييهػػاً  

تـ تشكيؿ هجهوعة هؤقتة الختيػار ىجػاح الطػالب فػي بػراهج إعػداد الهدرسػيف، بٍػدؼ  ،2004العاـ 
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تحديد هواصفات الطالب الذيف ىجحوا في تحقيؽ هتطمبات ترخيص الوالية، وقػد أظٍػرت الىتػائج أف 

درسػيف ال يتهتعػوف بالحػد األدىػى هػف الهواصػفات الػراغبيف بػأف يصػبحوا هالطمبػة البػراهج العديد هػف 

الالزهة، لذا تـ وضع هجهوعة هف البراهج الداعهة لمطػالب لهسػاعدة كػؿ الطالػب فػي الىػواحي التػي 

  فيٍا ضعؼ.
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 الرابع الفصؿ

 اإلطار العممي لمدراسة
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 . مقدمة : 1.5

ىبػػذة : عهميػػة لمدراسػػة هتهػػثاًل فػػياإلجػػراءات الالدراسػػة الهيداىيػػة يتىػػاوؿ ٌػػذا الفصػػؿ  عمػػى اً بىػػاء      

، هػػػػىٍج الدراسػػػػة، هجتهػػػػع الدراسػػػػة، األداة الهسػػػػتخدهة فػػػػي الدراسػػػػة هختصػػػػرة عػػػػف جاهعػػػػة الهرقػػػػب

اإلحصػػائية الهىاسػػبة لتحميػػؿ  األسػػاليبواإلجػػراءات التػػي اسػػتخدهت فػػي التأكػػد هػػف صػػدقٍا وثباتٍػػا، 

  ة .يات وتحقيؽ أٌداؼ الدراسضالفر  اىات واختباريالب

 . نبذة مختصرة عف جامعة المرقب:2.5

ػي 1991جاهعة الهرقب ٌي إحدى الجاهعات الميبية لوزارة التعميـ العالي ػػػػ أىشئت سىة       ـ ػػػػػػ ٌو

تقػػػػع فػػػػي الهىطقػػػػة ذات الكثافػػػػة السػػػػكاىية العاليػػػػة الههتػػػػدة عمػػػػى الشػػػػريط السػػػػاحمي لمبحػػػػر األبػػػػيض 

قًا، وتهتػدد جىوبػًا الهتوسط، وكمياتٍا هوزعة الهىطقة الههتدة هف القربولي غربَا إلى هديىة الخهس شر 

إلػػى هديىػػة هسػػالتً ويقػػع هركػػز إدارتػػً فػػي هديىػػة الخهػػس. ُأطمػػؽ عمػػى جاهعػػة الهرقب)قػػديهًا( عػػدة 

ـ، وأخيػػرًا الهرقػػب، وتضػػـ الجاهعػػة عػػددًا هػػف 1992ـ، ثػػـ ىاصػػر1991تسػػهيات، أولٍػػا االىتفاضػػة 

 الكميات، هوزعة عمى الهىطقة الجغرافية الهذكورة أعالي عمى الىحو اآلتي: 

 تحتوي عمى الكميات اآلتية:  منطقة الخمس -1

كمية الٍىدسة ػػػػػ كمية اآلداب ػػػػػ كمية العموـ ػػػػػ كمية الطب البشري ػػػػػ كمية الصيدلة ػػػػػػ كميػة التهػريض ػػػػػػ 

 . كمية االقتصاد والتجارة ػػػػػ كمية اآلثار والسياحة ػػػػػ كمية التربية ػػػػػ كمية القاىوف

 تحتوي عمى الكميات اآلتية:  تومسال منطقة  -2

 التقىية الطبية .ػػػػػ كمية  اآلداب والعموـكمية 

 تحتوي عمى الكميات اآلتية:  القربولي وقصر األخيارمنطقة  -3

 . الٍىدسةػػػػػ كمية  اآلداب والعموـكمية 
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 :منيا الدراسة  3.5

وتـ اختبار ٌذا الهىٍج هف أجؿ دراسة وتحميؿ  ،استخدهت ٌذي الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي 

لتحقيؽ أٌدافٍا، واختيار فرضياتٍا ة؛ البياىات والهعموهات واإلحصاءات الهتعمقة بهوضوع الدراس

 ئج الهرجوة لوصؼ ظواٌر الهشكمة. والوصوؿ إلى الىتا

 .  مجتمع الدراسة4.5

عيىػة الدراسػة والهتهثمػة فػي  أهػا كميػة، 14هتفػرع هىٍػا  جاهعػة الهرقػبيتهثؿ هجتهع الدراسة في     

، رؤسػاء عهػداء الكميػة، وكيػؿ وهىسػؽ الجػودة)يىػدرج ضػهف الهسػهى الػوظيفي التػدريسٌيػأة أعضػاء 

(عضػػػوًا، وقػػػد اختػػػارت الباحثػػػة العيىػػػة  715وبمػػػغ عػػػدٌـ )التػػػدريس( ٌيػػػأة األقسػػػاـ العمهيػػػة، أعضػػػاء 

لتحديػد حجػـ العيىػة.  Krejicie and Morgan (1970)بجػدوؿحيػث اسػتعاىت ، بطريقػة عشػوائية

  .(عضواً 257والبالغ عددٌا)

 . تصميـ أداة الدراسة5.5

ٍا، طبيعة الهىٍج الهتبع فػي الدراسػة وأٌػداف عمىالالزهة لمدراسة، و طبيعة البياىات األولية  عمىبىاء 

 عمػىاإلطػار الىظػري و  عمػىخصيصًا لٍػذي الدراسػة هعتهػدة فػي  ذلػؾ قاهت الباحثة بتصهيـ استباىة 

جػػراءات هعػػايير ضػػهاف الجػػودة فػػي  االسػػتعاىةتػػـ  اوكهػػبعػػض الدراسػػات واألبحػػاث السػػابقة  بػػدليؿ وا 

  الصادرة هف اتحاد الجاهعات العربية. العالي التعميـهؤسسات 

ي: لهحوريف رئيسييف حيث تـ تقسيـ االستباىً  باإلضافة لمبياىات األساسية ٌو

جاهعػة الهرقػب إلبعػاد  إلتػزاـاألوؿ: تهثػؿ فػي هجهوعػة العبػارات الهتعمقػة بهعرفػة هػدى  الهحػور -1

 ،ةاالسػػتراتيجيالخطػػط  ،ةاالسػػتراتيجي األٌػػداؼ ،الرسػػالة ،رؤيػػاالهتهثمػػة فػػي ال االسػػتراتيجيالتخطػػيط 

 عبارة.22عباراتً  وعدد
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جاهعػػػة الهرقػػػب  اٌتهػػػاـالهحػػػور الثػػػاىي : تهثػػػؿ فػػػي هجهوعػػػة العبػػػارات الهتعمقػػػة بهعرفػػػة هػػػدى  -2

الهكتبػة ػ  التػدريس ػ البحػث العمهػي ػ ٌيػأة أعضػاء الهتهثمػة فػي  العالي التعميـ الشاهمة جودةلهحاور 

 عبارة.29وعدد عباراتً  والطالب، .الهىاٌج الدراسية

. اختبار صدؽ و بات أداة الدراسة  6.5

 :صدؽ أداة الدراسة  .1.6.5

يشػػير هفٍػػـو الصػػػدؽ إلػػى" االسػػػتدالالت الخاصػػة التػػػي تخػػرج بٍػػا هػػػف درجػػات الهقيػػػاس هػػف حيػػػث 

ة التػػػػي تؤيػػػػد هثػػػػؿ ٌػػػػذي هىاسػػػػبتٍا وهعىاٌػػػػا وفائػػػػدتٍا" وتحقيػػػػؽ صػػػػدؽ القيػػػػاس هعىػػػػاي تجهيػػػػع األدلػػػػ

 . (170،ص 2004)عبيدات،ستدالالتاال

 استخدهت الباحثة ىوعيف هف أىواع الصدؽ:

ػػػػو عػػػػرض أداة جهػػػػع البياىػػػػات األوليػػػػة صػػػػدؽ المحكمػػػػيف:  -1 هجهوعػػػػة هػػػػف الهحكهػػػػيف  عمػػػػىٌو

الهتخصصػػيف فػػي هوضػػوع الدراسػػة بصػػفة خاصػػة ،وطػػرؽ البحػػث بصػػفة عاهػػة، وذلػػؾ حتػػى يػػدلوا 

سػئمة، الشػكؿ، والصػياغة، والترتيػب، وسػالهة البىػود أو األبرأيٍـ في األداء هف جواىب عديػدة هىٍػا: 

 .(183ص،2004،أبو الىصر) د قياسًوهدى هىاسبتٍا لمهوضوع الهرا

ديػػػد هػػػف الع عمػػػى االطػػػالعوقاهػػػت الباحثػػػة بإعػػػداد الصػػػورة الهبدئيػػػة لعبػػػارات اسػػػتباىً الدراسػػػة بعػػػد 

وبعػػػد هىاقشػػػة األسػػػتاذ  ،الحاليػػػةوالدراسػػػات السػػػابقة فػػػي هجػػػاؿ هوضػػػوع الدراسػػػة  الهصػػػادر العمهيػػػة،

قاهػت  ذلؾ  صؿ إلى الصورة األولية لالستباىً، وبعدعميً والتو ، تـ إجراء بعض التعديالت الهشرؼ

ـ فػػي الهمحػػؽ ػػػػػػػالهوض هيفػػػػػػػػػػالهحكعػػدد هػػف  عمػػىة البحػػث ػػػػػػػقًا بخطػػػػػالباحثػػة بعرضػػً هرف حة أسػػهاٌؤ

 وذلؾ لمتأكػد هػف هػدى هالءهػة عبػارات االسػتباىً لهجتهػع الدراسػة، وأف العبػارات تقػيس هػا (،1رقـ )

وتجيػػب عػػف أسػػئمة هحػػاور الدراسػػة باإلضػػافة إلػػى هػػدى هالءهػػة هعيػػار اإلجابػػات  وضػػعت لقياسػػً،

العديػد هػف الهالحظػات ، وقػد أشػار األسػاتذة الهحكهػوف إلػى ًاىفي االستب ةالهستخدهة لألسئمة الوارد
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والتػػػي تػػػـ أخػػػذٌا بعػػػيف االعتبػػػار، وهػػػف تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى الصػػػورة الىٍائيػػػة لالسػػػتباىً  ،قتراحػػػاتواال

 . (2الهوضحة في الهمحؽ رقـ)

 صدؽ المقياس )االتساؽ الداخمي(: -2

وذلػػؾ هػػف خػػالؿ حسػػاب هعػػاهالت االرتبػػاط   ،سػػتبياف الدراسػػةال الػػداخمي تسػػاؽالا تػػـ حسػػاب 

، )هعاهػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف( بػػيف كػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات هجػػاالت االسػػتباىة والدرجػػة الكميػػة لمهجػػاؿ ىفسػػً

 : التاليالىحو  عمىوكاىت الىتائج 

  االستراتيجيأواًل : أبعاد التخطيط 

 رؤياالالب عد األوؿ: 
  رؤياال(: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات 1.5جدوؿ رقـ )                             

معامؿ ارتباط  العدد رةػػػػػػػػػالفق ت
 بيرسوف 

 الداللة اإلحصائية
 

ة االستراتيجيووجٍتٍا  الحاليالجاهعة هجاؿ ىشاطٍا  رؤياتحدد  1
 0.000 0.833 227 الهستقبمية.

الجاهعة هع رسالتٍا وتعطي صورة واضحة عف  رؤياتتعاهؿ  2
 0.000 0.839 227 طريؽ الوصوؿ لتحقيؽ ٌذي الرسالة.

ة ٌي الغاية الكبرى التي ترغب الجاهعة في االستراتيجي رؤياال 3
 0.000 0.765 227 .األٌداؼوتىبثؽ هىٍا الغايات و  إليٍاالوصوؿ 

هىشورة يتوفر لدى الجاهعة التي أعهؿ فيٍا ىصوص واضحة  4
 0.000 0.702 227 تعبر عف رؤيتٍا ورسالتٍا وأٌدافٍا.

( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هػف فقػرات الرؤيػا والدرجػة الكميػة لػً، والػذي 1.5الجدوؿ رقـ )يوضح 

(،حيػث تػراوح هعاهػؿ 0.05يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة إحصائيًا عىػد هسػتوى الهعىويػة )

 صادؽ لها وضع لقياسً. ( وبذلؾ يعتبر ٌذا الهجاؿ0.702،  0.839االرتباط بيف )
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 الرسالػػػػػةالب عد ال اني: 
 الرسالة(: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات 2.5جدوؿ رقـ )

 العدد رةػػػػػالفق ت
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف
 الداللة اإلحصائية

 

 0.000 0.769 227 ورسالتٍا .ية في الجاهعة هع فمسفتٍا التعميهتىسجـ البراهج  1

 0.000 0.737 227 التي تضعٍا.  األٌداؼتتكاهؿ رسالة الجاهعة هع  2

 0.000 0.715 227 رسالة الجاهعة هعمىة لهجتهع الجاهعة الداخمي والخارجي . 3

 0.000 0.726 227  .التدريس في الجاهعةٌيأة عضاء أ رسالة الجاهعة واضحة لدى 4

 0.000 0.809 227 ة .االستراتيجي األٌداؼالجاهعة هع الغايات و تىسجـ رسالة  5

اتتضهف رسالة الجاهعة قيهٍا وهعتقدا 6  0.000 0.760 227 .تٍا وهاٌية عهمٍا وأٌـ ها يهيٌز

هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات الرسالة، والدرجة الكمية لً، والػذي  (2.5يوضح الجدوؿ رقـ)

(، حيػث تػراوح هعاهػؿ 0.05االرتباط الهبيىة دالة إحصائيًا عىػد هسػتوى الهعىويػة)يبيف أف هعاهالت 

 ( وبذلؾ يعتبر ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.0.809،0.715االرتباط بيف )

 ةاالستراتيجي األىداؼالب عد ال الث: 
 األٌداؼ(: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات 3.5جدوؿ رقـ )

هعاهؿ ارتباط  ددػػػػالع رةػػػػػػػػػػػػالفق ت
 بيرسوف

 الداللة اإلحصائية
 

  0.000 0.690 227   .صياغة أٌداؼ قابمة لمقياس عمىتحرص الجاهعة  1
ة كهعيار االستراتيجيتستخدـ الجاهعة هؤشرات األداء لألٌداؼ  2

 رئيس لتقييـ األداء.
227 0.803 0.000  

 
ية لمبرىاهج ووسائؿ تحقيؽ ٌذي التعميه األٌداؼتحدد الجاهعة  3

 بدقة . األٌداؼ
227 
 

0.791 0.000 

والغايات التي الخطة  األٌداؼتمتـز إدارة الجاهعة في تحقيؽ  4
 ة لمجاهعة .االستراتيجي

227 0.824 0.000  

التكيؼ هع  عمىتتسـ غايات وأٌداؼ الجاهعة بالهروىة والقدرة  5
 الهتغيرات غير الهتوقعة.

227 0.714 0.000  

صيغت أٌداؼ الكمية بشكؿ يمبي حاجات جهيع األطراؼ ذات  6
 سوؽ العهؿ (.-الهساٌهوف-الصمة )الطالب

227 0.684 0.000 
+  
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( هعاهػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات األٌػػداؼ والدرجػػة الكميػػة لػػً، 3.5يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

(، حيػث تػراوح 0.05إحصائيًا عىػد هسػتوى الهعىويػة )والذي يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة 

 ( وبذلؾ يعتبر ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.0.684، 0.824هعاهؿ االرتباط بيف )

 ةاالستراتيجيالخطط الب عد الرابع: 
 ةاالستراتيجيرات الخطط (: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق4.5جدوؿ رقـ )                               

هعاهؿ ارتباط  العدد الفقرة ت
 بيرسوف

 الداللة اإلحصائية
 

وضع خطط طويمة األهد في الجاهعة لدراسة الهشكالت  1
 0.000 0.689 227 التىفيذية الهحتهمة واالستعداد لهواجٍتٍا .

عدـ توافر الكفاءات والكوادر الهتخصصة في التخطيط  2
 0.000 0.508 227 في الجاهعة . االستراتيجي

الجاهعة  عمىة االستراتيجيقمة التىسيؽ عىد وضع الخطط  3
 0.000 0.427 227 دارات األخرى.هع اإل

4 
التوظيؼ األهثؿ  عمىيعهؿ التخطيط في الجاهعة 

اإلهكاىيات الهادية والبشرية في الجاهعة ىحو تحقيؽ أفضؿ 
 أداء ههكف

227 0.748 0.000 

الجاهعة لهعالجة بعض الهشكالت تتوفر خطط البديمة في  5
 0.000 0.724 227 في حاؿ فشؿ الخطط الهىفذة .

لتىسيؽ بيف أداء ا إلىتسعي الجٍود التخطيط في الجاهعة  6
 0.000 0.750 227 دارات االخرىالجاهعة باقي اإل

  

( هعاهػؿ االرتبػػاط بػػيف كػؿ فقػػرة هػػف فقػرات الخطػػط االسػػتراتيجية، والدرجػػة 4.5) يوضػح الجػػدوؿ رقػػـ

(، 0.05الكميػػة لػػً، والػػذي يبػػيف أف هعػػاهالت االرتبػػاط الهبيىػػة دالػػة إحصػػائيًا عىػػد هسػػتوى الهعىويػػة)

ٌػػذا الهجػػاؿ صػػادؽ لهػػا وضػػع  ( وبػػذلؾ يعتبػػر0.750، 0.427حيػػث تػػراوح هعاهػػؿ االرتبػػاط بػػيف )

 .لقياسً
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    التعميـفي الشاممة ًا : محاور الجودة  اني

 التدريس ىيأة أعضاء المحور األوؿ: 
 التدريس ٌيأة رات أعضاء (: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق5.5جدوؿ رقـ )   

 العدد الفقرة ت
هعاهؿ ارتباط 

 بيرسوف
 الداللة اإلحصائية

 

التدريس هستىدا  ٌيأة واضحة لحاجاتٍا هف أعضاء  رؤيالمجاهعة  1
  0.000 0.596 227 القسـ ورسالتً وأٌدافً. رؤياإلى 

التدريس  ٌيأة ات الهحددة لساعات التدريس ألعضاء التعميهتضع  2
  0.000 0.430 227 وفؽ الدرجات العمهية.

تخصص الهكافآت التشجيعية لمهبدعيف في هجاؿ التدريس والبحث  3
  0.000 0.668 227 الجاهعة رسالتٍا.   رؤياالعمهي الهتهيز بها يتوافر هع ال

التدريس لمهشاركة في الهؤتهرات  ٌيأة يشجع القسـ أعضاء  4
  0.000 0.565 227 والىدوات والحمقات الدراسية داخؿ وخارج البمد.

استخداـ  عمىالتدريس بالكمية  ٌيأة ضعؼ هٍارة هعظـ أعضاء  5
  0.000 0.778 227 ية.التعميهوسائؿ التقىية الحديثة وتوظيفٍا في العمهية 

التدريسية في قرارات  ٍيأة اشتراؾ ال عمىدارة الجاهعة إتعهؿ  6
  0.000 0.814 227 الجاهعة.  

 

( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هػف فقػرات أعضػاء التػدريس والدرجػة الكميػة 5.5يوضح الجدوؿ رقـ )

(، حيػػث 0.05لػػً، والػػذي يبػػيف أف هعػػاهالت االرتبػػاط الهبيىػػة دالػػة إحصػػائيًا عىػػد هسػػتوى الهعىويػػة )

 ( وبذلؾ يعتبر ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.0.430،0.814تراوح هعاهؿ االرتباط بيف)

 البحث العمميالمحور ال اني: 
 العمهيرات البحث (: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق6.5جدوؿ رقـ )

 العدد رةػػػالفق ت
هعاهؿ ارتباط 

 بيرسوف
 الداللة اإلحصائية

 

 عمىالتدريس  ٌيأة يوفر القسـ بيئة الهىاسبة لمبحث العمهي لتشجيع أعضاء  1
 0.000 0.769 227 تىفيد البحوث العمهية الهتصمة بحاجات الهجتهع وسوؽ العهؿ. 

تضع سياسة تشجيع فيٍا البحث العمهي هف خالؿ اصدار الهجالت  2
ا .   0.000 0.729 227 والهحكهة وىشر الهؤلفات العمهية وهىح إجازات التفرغ العمهي وغيٌر

3 
 عمىة خاصة لدعـ البحث العمهي وىشري وتوزع ذلؾ اليتخصص هوازىة ه

 االقساـ الوحدات الهختصة بذلؾ .
 

227 0.640 0.000 
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التدريس لمهشاركة في الهؤتهرات والىدوات  ٌيأة يتيح القسـ الفرص ألعضاء  4
 0.000 0.672 227 العمهية وورش العهؿ العمهية .

يوفر القسـ األجٍزة واألدوات الالزهة لعهميات البحثية وتضع القواعد التي  5
 تضهف كفاءة واستخداهٍا .

227 0.784 0.000 

توفر الجاهعة البىية التحتية الالزهة الحتياجات البحث العمهي)كتب ودوريات  6
 لكتروىية ػ وهعدات(.إهكتبة  -

227 0.763 0.000 

( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات البحث العمهي والدرجة الكمية لً، 6.5الجدوؿ رقـ )يوضح 

(، حيػث تػراوح 0.05يًا عىػد هسػتوى الهعىويػة )والذي يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة إحصائ

 ( وبذلؾ يعتبر ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.0.640،0.784هعاهؿ االرتباط بيف )

 المكتبة لمحور ال الث:ا
 رات الهكتبة (: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق7.5جدوؿ رقـ )

 العدد الفقرة ت
هعاهؿ ارتباط 

 بيرسوف
 الداللة اإلحصائية

 

توفر هكتبة هتكاهمة هف حيث أوعية الهعموهات والتجٍيزات  1
  0.000 0.808 227 والكوادر الفىية الهتخصصة لخدهة التخصص 

تتوفر في هكتبة الجاهعة أفضؿ الهصادر والهراجع والدوريات  2
  0.000 0.830 227 العربية الكافية الحديثة ذات العالقة بالتخصصات .

خصصة لمذاكرة تتىاسب هع لمهكتبة االهاكف اله الطاقة االستيعابية 3
  0.000 0.809 227 لمطمبة بالجاهعة. اليجهالعدد اإل

  0.000 0.766 227 توقيت العهؿ بالهكتبة هىاسػػػػػب وكافػػي. 4

 –اإلضاءة الكافية -)كالتٍويةيتوفر هىاخ صحي في الهكتبة 5
  0.000 0.716 227 الىظافة( .

موف هٍىياً العاهموف  6   0.000 0.812 227 .اليةوهدربوف لمقياـ بواجباتٍـ بفع بالهكتبة هٌؤ

( هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات الهكتبة والدرجة الكمية لً، والػذي 7.5يوضح الجدوؿ رقـ )

(، حيث تػراوح هعاهػؿ 0.05يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبيىة دالة إحصائيًا عىد هستوى الهعىوية )

 ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.( وبذلؾ يعتبر 0.716،0.830االرتباط بيف )
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 الدراسية المناىاالمحور الرابع :
 رات الهىٍج الدراسي(: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق8.5جدوؿ رقـ )

 العدد الفقرة ت
هعاهؿ ارتباط 

 بيرسوف
الداللة 
 يةاإلحصائ

1 
تهتمؾ الجاهعة همفات هتكاهمة لكؿ هقرر هثؿ اسـ الهقرر، الفصؿ الدراسي 

،الكتب الهعتهدة في الذي يقدـ فيً عدد الساعات الىظرية ،العهمية الهعتهدة 
 دراسة الهقرر.

227 0.809 0.000  

يوجد بالجاهعة توصيؼ واضح هحدد لهحتوى الهقررات الدراسية في البراهج  2
  0.000 0.847 227 ية بٍا خالؿ الفصؿ الدراسي . التعميه

تبمغ الجاهعة طالبٍا بالوحدات الزهىية الهعتهدة الهخصصة لمهقررات  3
  0.000 0.634 227 الدراسية . 

ية الهقررة هف قبؿ التعميهيمتـز أستاذ الهادة بتوصيؼ واضح وهحدد لمهادة  4
  0.000 0.804 227 الجاهعة خالؿ الفصؿ الدراسي . 

ا التعميههراجعة البراهج والهقررات  عمىتحرص إدارة الجاهعة  5 ية  وتطويٌر
  0.000 0.681 227 في ضوء الهستجدات العمهية . 

 

( هعاهػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة هػف فقػرات الهىػاٌج الدراسػية والدرجػة الكميػة 8.5الجدوؿ رقـ)يوضح 

(، حيػػث 0.05لػػً، والػػذي يبػػيف أف هعػػاهالت االرتبػػاط الهبيىػػة دالػػة إحصػػائيًا عىػػد هسػػتوى الهعىويػػة)

 ٌذا الهجاؿ صادؽ لها وضع لقياسً.( وبذلؾ يعتبر 0.634،0.847تراوح هعاهؿ االرتباط بيف )

 : الطالبالمحور الخامس
 رات الطالب(: هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فق9.5جدوؿ رقـ )                             

 العدد الفقرة ت
هعاهؿ 
ارتباط 
 بيرسوف

الداللة 
 اإلحصائية
 

1 
 

 0.000 0.624 227 يعتهد القسـ اختبارات الطالب لمتأكد هف استعداداتٍـ العمهية الذٌىية

  0.000 0.612 227 التدريس. ٌيأة تقويـ أداء أعضاء  يستطمع القسـ أراء الطالب في 2

ٌـ عمهيَا خالؿ سىوات التدريس هجهوعة هف الطمبة إلرشاد ٌيأة يحدد القسـ لكؿ عضو  3
  0.000 0.693 227 الدراسة . 

ية التعميهتتوفر الكتيبات واألدلة الالزهة التي تحرص بوضوح الموائح التي تحكـ البراهج  4
جراءات القبوؿ واالىسحاب .   0.000 0.690 227 وا 

  0.000 0.615 227 تقدـ الجاهعة خدهات هالئهة الحتياجات طمبتٍا التربوية . 5

  0.000 0.602 227 ة لمتعاهؿ هع تظمهات الطمبة هف ىتائج االهتحاىات وتعمىٍا وتراقب تطبيقٍا أليتضع الجاهعة  6
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( هعاهػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات الُبعػػد التاسػػع والدرجػػة الكميػػة 9.5يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

الهعىويػػػة لمهجػػاؿ، والػػػذي يبػػػيف أف هعػػػاهالت االرتبػػاط الهبيىػػػة بالجػػػدوؿ دالػػػة إحصػػائيًا عىػػػد هسػػػتوى 

( وبػػذلؾ يعتبػػر الُبعػػد صػػادؽ لهػػا وضػػع 0.602،0.693، حيػػث تػػراوح هعاهػػؿ االرتبػػاط بػػيف)0.05

 لقياسً.

 . بات أداة الدراسة2.6.5

يقصد بثبات االستباىة أف تعطي ٌذي االستباىة ىفػس الىتػائج لػو تػـ إعػادة توزيعٍػا أكثػر هػف هػرة     

ات االسػػػػتباىة يعىػػػػي االسػػػػتقرار فػػػػي ىتػػػػائج تحػػػػت ىفػػػػس الظػػػػروؼ والشػػػػروط، أو بعبػػػػارة أخػػػػرى أف ثبػػػػ

ا بشكؿ كبير فيها لو تـ إعادة توزيعٍا عدة هرات خالؿ فترة زهىية هعيىة.  االستباىة وعدـ تغييٌر

وقػػػد ات َبَعػػػت الباحثػػػة القيػػػػاس اإلحصػػػائي لهعرفػػػة ثبػػػات أداة القيػػػػاس )االسػػػتباىة(، وذلػػػؾ هػػػف خػػػػالؿ 

 الىصفية، وذلؾ كها يمي:طريقتيف ٌها: هعاهؿ ألفا كروىباخ و التجزئة 

 معامؿ كرونباخ ألفا : -1

ات َبَعػػػت الباحثػػػة القيػػػاس اإلحصػػػائي لهعرفػػػة ثبػػػات أداة القيػػػاس )االسػػػتباىة(، طريقػػػة كروىبػػػاخ ألفػػػا   

 : ةالتاليوفيٍا يتـ احتساب هعاهؿ ألفا كروىباخ عف طريؽ الهعادلة 
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 حيث:

     Rtt ارتباط ألفا.تشير إلى هعاهؿ  : 

n تشير إلى عدد فقرات القياس.    :    
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SDt2:  تشير إلى تبايف االختبار الكمي.      

     2((SD  : إلى هجهوع تبايىات فقرات القياس.تشير Σ

 %، وهقبػواًل إذا60وتكوف االستباىة ذات ثبات ضعيؼ إذا كاىت قيهة هعاهؿ ألفػا كروىبػاخ أقػؿ هػف 

ة هعاهػػػؿ ألفػػػا %(، وجيػػػد إذا كاىػػػت قيهػػػ70% أو أقػػػؿ هػػػف 60كاىػػػت ٌػػػذي القيهػػػة ضػػػهف الفتػػػرة)هف

%(، أهػا إذا كاىػت ٌػذي القيهػة أكبػر هػف أو يسػاوي 80أقػؿ هػف  % أو70كروىباخ ضهف الفتػرة)هف 

% 100% يشػػير ذلػػؾ إلػػى أف االسػػتباىة تكػػوف ذات ثبػػات ههتػػاز، و كمهػػا اقتػػرب الهقيػػاس هػػف 80

 الخاصة باالختبار أفضؿ. تعتبر الىتائج

أها فيها يتعمؽ بثبات أداة ٌذي الدراسػة )االسػتباىة(،  فقػد تػـ احتسػاب هعاهػؿ كروىبػاخ ألفػا لهتغيػرات 

 عاهالت ألفا كروىباخ لكؿ هتغير.( قيـ ه10.4فقرة، ويوضح جدوؿ ) 51الدراسة ولبالغ عددٌا 

 )لالتساؽ الداخمي( لكؿ هتغير هف هتغيرات الدراسة(: قيـ هعاهؿ الثبات 10.5جدوؿ )                     
 %معامؿ ال بات عدد الفقرات الب عد ت المتغير

 المتغير المستقؿ:
 االستراتيجيالتخطيط 

 78.69 4 رؤياال 1
 84.67 6 الرسالػػػػػة 2
 84.50 6 ةاالستراتيجي األىداؼ 3
 71.67 6 ةاالستراتيجيالخطط  4

 91.01 22 االستراتيجيالتخطيط  إجمالي

 المتغير التابع:
 التعميـ الشاممة جػػػودة

 العالي
 

 72.78 6 التدريس ىيأة أعضاء   1
 82.04 6 البحث العممي 2
 87.97 6 المكتبة 3
 81.06 5 المناىا الدراسية 4
 71.16 6 الطالب 5

 92.62 29 العالي التعميـالشاممة جػػػودة إجمالي 
 94.92 51 الكمي 
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( أف هعاهػػؿ ثبػػات أداة الدراسػػة ) هعاهػػؿ ألفػػا كرىبػػاخ( لالسػػتباىة قػػد 10.5يتضػػح هػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

%( لكؿ هتغيػر هػف الهتغيػرات. وكػذلؾ قيهػة ألفػا لجهيػع الهتغيػرات 92.62%، 71.16بيف )تتراوح 

ي 94.92 .%، ٌو ذي الىسبة تعد هقبولة وتعد هؤشر كاؼ   ٌو

 :التجزئة النصفية  -2

ثػـ حسػاب هعاهػؿ و  ،)األسػئمة الفرديػة، واألسػئمة الزوجيػة(تجزئػة فقػرات االختبػار إلػى جزئيف تـحيث 

( وبعد ذلؾ 0.805)ودرجات األسئمة الزوجية فوجد أىً ،بيف درجات األسئمة الفردية (بيرسوف)ارتباط

 ة:التاليحيث يعطى بالعالقة  (سبيرهاف براوف)تـ تصحيح هعاهؿ االرتباط بهعادلة 

 الثبات =هعاهؿ 
2 r  

 ، حيث تهثؿ هعاهؿ ارتباط بيرسوف
1+r 

وتعتبػر  0.891وجد أف قيهػة ٌػذا الهعاهػؿ تسػاوي  (لسبيرهاف)بعد التعويض في هعاهؿ الثبات     

 .وهىاسبة لمتحقؽ هف ثبات الهقياس ة اليٌذي القيهة ع

لقياسػػً، كهػػا أىٍػػا ثابتػػة ىسػػتخمص ههػػا سػػبؽ أف أداة القياس)االستباىة(صػػادقة فػػي قيػػاس هػػا وضػػعت 

مٍػػا لتكػػوف أداة قيػػاس بدرجػػة عاليػػبدرجػة ع ة هػػف الثقػػة ويهكػػف تطبيقٍػػا واسػػتخداهٍا فػػي اليػة، ههػػا يٌؤ

 الغرض الذي صههت هف أجمً.
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 مقدمة:. 1.6

( اسػػػتهارة وكػػػاف 227عمػػػى هجتهػػػع الدراسػػػة، واسػػػترجعت هىػػػً ) ( صػػػحيفة اسػػػتباى257ًتػػػـ توزيػػػع )

ٌػو هوضػح  ( اسػتهارة لعػدـ اسػتكهاؿ اإلجابػات حسػب هػا12، كها استبعد هىٍا )( استهارة30الفاقد)

 بالجدوؿ اآلتي: 

 اإلرجاعىسبة  االستبياىات التي تـ تحميمٍا االستبياىات الهستبعدة االستبياىات الهفقودة االستبياىات الهوزعة

257 18 12 227  
 

بعػد جهػع بياىػات الدراسػة، قاهػػت الباحثػة بهراجعتٍػا تهٍيػدًا إلدخالٍػػا لمحاسػوب، وقػد تػـ إدخالٍػػا و     

لمحاسوب بإعطائٍا أرقاهًا هعيىة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقهية، وفػي ٌػذا الجػزء أعطيػت 

 3 "محايػػد"درجتػػيف، وأعطيػػت اإلجابػػة  موافػػؽ"، "غيػػر درجػػة واحػػدة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" اإلجابػػة 

 درجػػات، بحيػػث كمهػػا 5 "موافػػؽ بشػػدة"، فيهػػا أعطػػت اإلجابػػة "موافػػؽ"درجػػات لإلجابػػة  4درجػػات، 

ػػػذي الػػػػدرجات عميزادت درجػػػة اإلجابػػػػة زادت درجػػػػة الهوافقػػػة  تهثػػػػؿ إجابػػػػات ٍػػػػا والعكػػػػس صػػػػحيح. ٌو

ألسػئمة الػواردة بقائهػة االسػتباىة هخرجػات الدراسػة ا عمػىالهشاركيف في الدراسة )أفراد عيىػة الدراسػة( 

ػػي ذاتٍػػا تعػػد هػػدخالت التحميػػؿ اإلحصػػائي، والػػذي يٍػػدؼ إلػػى اسػػتخالص الىتػػائج هػػف  الهيداىيػػة، ٌو

افػات الهعياريػة، وىسػبة خالؿ تحميؿ ٌذي الهدخالت، وقػد تػـ إحصػائيًا احتسػاب الهتوسػطات، واالىحر 

 اإلجابات لكؿ فقرة.

، وذلػؾ الختبػار فقػرات كػؿ One Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة  Tواسػتخدهت الباحثػة اختبػار 

هحتػوى كػؿ  عمػىهجاؿ هف هجاالت االستباىة، وهعرفة هعىويػة )داللػة( آراء الهشػاركيف فػي الدراسػة 

جح لكػػػؿ فقػػػرة هػػػف فقػػػرات الهجػػػاؿ واالىحػػػراؼ يبػػػيف الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػر  التػػػاليفقػػػرة، والجػػػدوؿ 

)قيهػػة االختبػػار والداللػػة اإلحصػػائية(، وتكػػوف الفقػػرة ايجابيػػة  Tالهعيػػاري لػػً، وكػػذلؾ ىتػػائج اختبػػار 

هحتواٌا إذا كاىػت قيهػة الداللػة اإلحصػائية لمفقػرة أصػغر  عمىف عىى أف أفراد عيىة الدراسة هوافقو به
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، وتكػػػوف الفقػػػرة سػػػمبية 3سػػػابي الهػػػرجح لمفقػػػرة أكبػػػر هػػػف والهتوسػػػط الح 0.05هػػػف هسػػػتوى الهعىويػػػة 

هحتواٌػػا إذا كاىػػت قيهػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمفقػػرة  عمػػىبهعىػػى أف أفػػراد عيىػػة الدراسػػة غيػػر هػػوافقيف 

، وتكػػوف أراء 3والهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفقػػرة أصػػغر هػػف  0.05أصػػغر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة 

،  0.05قيهػػة الداللػػة اإلحصػػائية أكبػػر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة أفػػراد عيىػػة الدراسػػة هحايػػدة إذا كاىػػت 

ذا يىطبؽ   جهيع الفقرات في استباىة الدراسة. عمىٌو

 تحميؿ بيانات الدراسة : .2.6

 تحميؿ خصائص مفردات العينة : 

حسػػػب  التوزيػػػع التكػػػراري والىسػػػبي لمهبحػػػوثيف عمػػػىلهعرفػػػة خصػػػائص هجتهػػػع الدراسػػػة تػػػـ الحصػػػوؿ 

 :السهات وفيها يمي عرض هوجز لٍذي السهات 

 النوع - أ
 ( تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الىوع1.6يوضح الجدوؿ رقـ )                          

 

 الىسبة )%( العدد الىوع

 80.2 182 ذكر
 19.8 45 أىثى

 100.0 227 اإلجهالي

 
 الىوع (: تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب1.6شكؿ رقـ )

ألف الفػػػػرص  أف ىسػػػػبة الػػػػذكور أعمػػػػى هػػػػف ىسػػػػبة اإلىػػػػاث (ىالحػػػػظ1.6وؿ السػػػػابؽ)اهػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػد

 والظروؼ هتاحة لمذكور أكثر هف اإلىاث.
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 المؤىؿ العممي - ب
ؿ العمهي2.6يوضح الجدوؿ رقـ )  ( تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الهٌؤ

ؿ العمهي  الىسبة )%( العدد الهٌؤ

 44.5 101 هاجستير
 55.5 126 دكتوراي

 100.0 227 إلجهاليا
 

 
ؿ العمهي2.6شكؿ رقـ )  (: تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الهٌؤ

التػػدريس ىسػػبة الػػدكتوراي أعمػػى هػػف ٌيػػأة تقيػػيـ أعضػػاء  ىالحػػظ أف (2.6)هػػف خػػالؿ الجػػداوؿ السػػابؽ

 تحصيؿ الهادي. هاجستير وذلؾ لزيادة فٍـ هجاؿ تخصصً لبىاء هستوى هتهيز هف الهعرفة وزيادة

 الدرجة العممية - ج
 .( تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الدرجة العمهية3.6يوضح الجدوؿ رقـ ) 

 الىسبة )%( العدد الدرجة العمهية

 37.4 85 هساعد هحاضر
 48.5 110 هحاضر

 8.8 20 أستاذ هساعد
 3.5 8 أستاذ هشارؾ

 100.0 227 اإلجهالي
 

 
 الهشاركيف في الدراسة حسب الدرجة العمهية(: تصىيؼ 3.6شكؿ رقـ )
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أعمػػػى ىسػػػبة هػػػف الػػػدرجات  أف درجػػػة العمهيػػػة )هحاضػػػر( ىالحػػػظ (3.6وؿ السػػػابؽ)اهػػػف خػػػالؿ الجػػػد

يػاـ لعديػد ذلؾ ىظرًا لصعوبة الحصوؿ عمى الدرجة العمهية األخػرى والتػي تحتػاج لمقالعمهية الهذكورة 

 هف الدراسات وأطروحات .

 الوظيفة - د
 ( تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الوظيفة4.6يوضح الجدوؿ رقـ )                             

 الىسبة )%( العدد الوظيفة

 4.4 10 العهيػػػػد
 5.3 12 وكػيػػػػؿ

 5.7 13 الهىسؽ الجػودة في الكمية
 40.1 91 رئيس القسـ

 44.5 101 التدريسٌيأة عضو 

 100.0 227 اإلجهالي

 
 (: تصىيؼ الهشاركيف في الدراسة حسب الوظيفة4.6شكؿ رقـ )

 التػػدريس أعمػػى هػػف وظػػائؼٌيػػأة ىسػػبة وظيفػػة عضػػو  أف ىالحػػظ (4.6وؿ السػػابؽ)اهػػف خػػالؿ الجػػد

  أخرى الهذكورة أعمً
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 : اختبار الفرضيات.3.6

 أواًل: اختبار الفرضية األولى ) المتغير المستقؿ( 

 رؤياالٌبعد األوؿ: ال

، قاهػت الباحثػة بصػياغة فرضػية تىػاظر ٌػذا الهجػاؿ، رؤيػاجامعػة المرقػب ب عػد ال إلتزاـمدى لدراسة 

 ة:التاليوتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H رؤياجامعة المرقب ب عد ال تمتـز ال. 

1
: H اػرؤية المرقب ب عد الػجامع تمتـز. 

وذلػؾ   ،On Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة  Tالفرضية، استخدهت الباحثة اختبارالختبار ٌذي 

لمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، وهعرفة هعىوية )داللػة( آراء أفػراد عيىػة الدراسػة فػي ٌػذي الفرضػية، 

يبػػيف الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفرضػػية واالىحػػراؼ الهعيػػاري لٍػػا، وكػػذلؾ ىتػػائج  التػػاليوالجػػدوؿ 

 االختبار والداللة اإلحصائية(. )قيهة Tاختبار 

 رؤياالفرضية ل T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار  (5.6)جدوؿ رقـ 

 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح
0رفض   0.000 12.592 0.795 3.66

H  
 

 

بػاىحراؼ هعيػاري   3.67أف الهتوسػط الحسػابي الهػرجح (5.6)تشير البياىػات الهدوىػة بالجػدوؿ رقػـ 

وبهػػا أف ٌػػذي  0.000بداللػػة إحصػػائية  12.592االختبػػار  ف قيهػػة إحصػػاءةأو  0.795هىػػاظر لػػً 

، هها يشير 3و قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح أكبر هف  0.05القيهة أصغر هف هستوى الهعىوية 

وؿ الفػرض القائػؿ بػػ ػػػػقب عمػىدؿ ػػػ، هها يH1وقبوؿ الفرضية البديمة  H0إلى رفض الفرضية الصفرية 

 .رؤياجامعة المرقب ب عد ال تمتـز: 
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ؿ البياىػات الػػواردة حػدة، حيػث يتبػػيف هػف خػال عمػىكػاًل  الب عػػد األوؿوقاهػت الباحثػة بدراسػة عىاصػر 

 إلتػزاـ )مػدىاركيف في الدراسػة حػوؿ ٌػذا الهجػاؿ( التوزيع التكراري إلجابات الهش5.6)بالجدوؿ رقـ 

إلجابػات الهشػاركيف ( يبيف التحميؿ اإلحصػائي 7.6وكذلؾ الجدوؿ رقـ ) (رؤياجامعة المرقب ب عد ال

 تي:هجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف يتضح اآلفي الدراسة حوؿ ىفس ال

ة المستقبميةاالستراتيجيووجيتيا  الحاليالجامعة مجاؿ نشاطيا  رؤياتحدد   1.: 

 "موافػػػػػػػؽ"ىسػػػػػػبة ٌػػػػػػػي اإلجابػػػػػػػة  عمػػػػػػػى(، بػػػػػػأف أ6.6يتضػػػػػػح هػػػػػػػف خػػػػػػالؿ بياىػػػػػػػات الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )

%، ويتضػػػػػػػح هػػػػػػػف 15.9وتسػػػػػػػاوي "موافػػػػػػػؽ بشػػػػػػػدة" %، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػة 59.0وتسػػػػػػاوي 

 3.72(، أف قيهػػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػػرة 7.6بياىػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػـ )

بداللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائية  11.095، فيهػػػػػػػػػا كاىػػػػػػػػػػت إحصػػػػػػػػػاءة االختبػػػػػػػػػػار 0.981بػػػػػػػػػاىحراؼ هعيػػػػػػػػػػاري 

 0.05وبهػػػػػػػا أف قيهػػػػػػػة الداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية لالختبػػػػػػػار أصػػػػػػػغر هػػػػػػػف هسػػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػػة  0.000

ث أف قيهػػػػة الهتوسػػػػط أف قيهػػػػة الهتوسػػػػط الحسػػػػابي الهػػػػرجح دالػػػػة إحصػػػػائيًا، وحيػػػػ عمػػػػىههػػػػا يػػػػدؿ 

 عمػػػػى مػػػػوافقيفهحتػػػػوى ٌػػػػذي الفقػػػػرة، أي  عمػػػػى مػػػػوافقيفعيىػػػػة الفػػػػإف أفػػػػراد  3الهرجػػػػع أكبػػػػر هػػػػف 

وتػػػػػرى  "ة المسػػػػػتقبميةاالسػػػػػتراتيجيووجيتيػػػػػا  الحػػػػػاليالجامعػػػػػة مجػػػػػاؿ نشػػػػػاطيا  رؤيػػػػػا"تحػػػػػدد 

الباحثػػػػػػة أىػػػػػػً هػػػػػػف الضػػػػػػروري تحديػػػػػػد الهسػػػػػػار الهسػػػػػػتقبمي لمجاهعػػػػػػة والتػػػػػػي ترغػػػػػػب فػػػػػػي الوصػػػػػػوؿ 

 إليً، والهركز السوقي التي تىوي تحقيقً وىوعية القدرات واإلهكاىيات التي تخطط لتىهيتٍا.

 الرؤيا: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات (6.6)جدوؿ رقـ 

   
هوافؽ غير 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 إلجهاليا بشدة

1 
 الحاليالجاهعة هجاؿ ىشاطٍا  رؤياتحدد 

 ة الهستقبمية.االستراتيجيووجٍتٍا 
 227 36 134 23 26 8 العدد

 100.0 15.9 59.0 10.1 11.5 3.5 الىسبة %

2 
الجاهعة هع رسالتٍا وتعطي  رؤياتتعاهؿ 

صورة واضحة عف طريؽ الوصوؿ 
 لتحقيؽ ٌذي الرسالة.

 227 31 126 31 34 5 العدد

 100.0 13.7 55.5 13.7 15.0 2.2 الىسبة %
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هوافؽ غير 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 إلجهاليا بشدة

3 
ة ٌي الغاية الكبرى االستراتيجي رؤياال

 إليٍاالتي ترغب الجاهعة في الوصوؿ 
 .األٌداؼوتىبثؽ هىٍا الغايات و 

 227 54 114 26 28 5 العدد

 100.0 23.8 50.2 11.5 12.3 2.2 الىسبة %

4 
يتوفر لدى الجاهعة التي أعهؿ فيٍا 
ىصوص واضحة هىشورة تعبر عف 

 رؤيتٍا ورسالتٍا وأٌدافٍا.

 227 38 100 31 51 7 العدد

 100.0 16.7 44.1 13.7 22.5 3.1 الىسبة %
 

الجامعػة مػع رسػالتيا وتعطػي صػورة واضػحة عػف طريػؽ الوصػوؿ لتحقيػؽ ىػذه  رؤياتتعامؿ  -2

 :الرسالة

" موافػؽ" وتسػاوي  ىسػبة ٌػي اإلجابػة عمػى(، بػأف أ6.6هف خالؿ بياىات الجدوؿ رقػـ ) يتضح     

 %، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ15.0وتسػػاوي "غيػػر موافػػؽ"  اإلجابػػة %، وتميٍػػا ىسػػبة55.5

، فيهػػػا 0.970بػػػاىحراؼ هعيػػػاري  3.63(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 7.6)

وبهػػػػػا أف قيهػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية  0.000بداللػػػػػة إحصػػػػػائية  9.853كاىػػػػػت إحصػػػػػاءة االختبػػػػػار 

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة  عمىهها يدؿ  0.05لالختبار أصغر هف هستوى الهعىوية 

هحتػوى ٌػذي  عمػىمػوافقيف  عيىػةالفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبػر هػف إإحصائيًا، وحيث 

الجامعػػة مػػع رسػػالتيا وتعطػػي صػػورة واضػػحة عػػف طريػػؽ  رؤيػػا"تتعامػػؿ  عمػػىمػػوافقيف  الفقػػرة، أي

الباحثػة أف تتطػابؽ رؤيػا الجاهعػة هػع رسػالتٍا وأف تعبػر عػف وتػرى  "الوصوؿ لتحقيػؽ ىػذه الرسػالة

 فمسفة الجاهعة وها ترغب أف تكوف عميً هستقباًل .
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  الرؤيالفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (7.6)جدوؿ رقـ          

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

ووجٍتٍا  الحاليالجاهعة هجاؿ ىشاطٍا  رؤياتحدد  1
 هوافؽ 0.000 11.095 0.981 3.72 ة الهستقبمية.االستراتيجي

الجاهعة هع رسالتٍا وتعطي صورة واضحة عف  رؤياتتعاهؿ  2
 هوافؽ  0.000 9.853 0.970 3.63 طريؽ الوصوؿ لتحقيؽ ٌذي الرسالة.

ة ٌي الغاية الكبرى التي ترغب الجاهعة في االستراتيجي رؤياال 3
 هوافؽ  0.000 12.136 1.006 3.81 .األٌداؼوتىبثؽ هىٍا الغايات و  إليٍاالوصوؿ 

يتوفر لدى الجاهعة التي أعهؿ فيٍا ىصوص واضحة هىشورة  4
 هوافؽ  0.000 6.658 1.107 3.49 تعبر عف رؤيتٍا ورسالتٍا وأٌدافٍا.

 

-3 إلييػػػػػاة ىػػػػػي الغايػػػػػة الكبػػػػػرى التػػػػػي ترغػػػػػب الجامعػػػػػة فػػػػػي الوصػػػػػوؿ االسػػػػػتراتيجي رؤيػػػػػاال 

 :األىداؼوتنب ؽ منيا الغايات و 

"موافػػػػػػػؽ"  ىسػػػػػػػبة ٌػػػػػػػي اإلجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى(، بػػػػػػػأف أ7.6يتضػػػػػػػح هػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ بياىػػػػػػػات الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ )

%، ويتضػػػػػػػح هػػػػػػػف 23.8وتسػػػػػػػاوي "موافػػػػػػػؽ بشػػػػػػػدة"  وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػة%، 50.2وتسػػػػػػاوي 

 3.81(، أف قيهػػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػػرة 7.6بياىػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػـ )

بداللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائية  12.136، فيهػػػػػػػػػا كاىػػػػػػػػػػت إحصػػػػػػػػػاءة االختبػػػػػػػػػػار 1.006بػػػػػػػػػاىحراؼ هعيػػػػػػػػػػاري 

 0.05وى الهعىويػػػػػػػة وبهػػػػػػػا أف قيهػػػػػػػة الداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية لالختبػػػػػػػار أصػػػػػػػغر هػػػػػػػف هسػػػػػػػت 0.000

ف قيهػػػػة الهتوسػػػػط إأف قيهػػػػة الهتوسػػػػط الحسػػػػابي الهػػػػرجح دالػػػػة إحصػػػػائيًا، وحيػػػػث  عمػػػػىههػػػػا يػػػػدؿ 

" عمػػػػىمػػػػوافقيف  هحتػػػػوى ٌػػػػذي الفقػػػػرة، أي عمػػػػىمػػػػوافقيف عيىػػػػة الفػػػػإف أفػػػػراد  3الهرجػػػػع أكبػػػػر هػػػػف 

وتنب ػػػػؽ  إلييػػػػاة ىػػػػي الغايػػػػة الكبػػػػرى التػػػػي ترغػػػػب الجامعػػػػة فػػػػي الوصػػػػوؿ االسػػػػتراتيجي رؤيػػػػاال

وتػػػػرى الباحثػػػػة اىٍػػػػا تسػػػػاعد فػػػػي تصػػػػهيـ براهجٍػػػػا وسياسػػػػتٍا وتسػػػػٍؿ ، "األىػػػػداؼمنيػػػػا الغايػػػػات و 

 . تعاهؿ األطراؼ الخارجية والداخمية هع الهؤسسة ىظرًا لوجود فمسفة واضحة لٍا
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عبػػػػر عػػػػف رؤيتيػػػػا يتػػػػوفر لػػػػدى الجامعػػػػة التػػػػي أعمػػػػؿ فييػػػػا نصػػػػوص واضػػػػحة منشػػػػورة ت.4

 :ورسالتيا وأىدافيا

وتسػػػػاوي  "موافػػػػؽ"ىسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة عمػػػػى(، بػػػػأف أ6.6)هػػػػف خػػػػالؿ بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـيتضػػػػح   

%، ويتضػػػػػػػػح هػػػػػػػف بياىػػػػػػػػات 22.5وتسػػػػػػػاوي  "غيػػػػػػػر موافػػػػػػػػؽ"%، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػػة 44.1

بػػػػػػػػػاىحراؼ  3.49ذي الفقػػػػػػػػػرة (، أف قيهػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػ7.6)الجػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػـ

وبهػػػػػػا أف  0.028بداللػػػػػػة إحصػػػػػػائية  6.653فيهػػػػػػا كاىػػػػػػت إحصػػػػػػاءة االختبػػػػػػار ،1.107هعيػػػػػػاري 

أف  عمػػػػػػىههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  0.05قيهػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لالختبػػػػػػار أصػػػػػػغر هػػػػػػف هسػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػة 

ف قيهػػػػػة الهتوسػػػػط الهرجػػػػػع أكبػػػػر هػػػػػف إقيهػػػػة الهتوسػػػػػط الحسػػػػابي الهػػػػػرجح دالػػػػة إحصػػػػػائيًا، وحيػػػػث 

"يتػػػػػػوفر لػػػػػػدى  عمػػػػػػى مػػػػػػوافقيفهحتػػػػػػوى ٌػػػػػػذي الفقػػػػػػرة، أي  عمػػػػػػىمػػػػػػوافقيف عيىػػػػػػة الأفػػػػػػراد  فػػػػػػإف 3

الجامعػػػػػػة التػػػػػػي أعمػػػػػػؿ فييػػػػػػا نصػػػػػػوص واضػػػػػػحة منشػػػػػػورة تعبػػػػػػر عػػػػػػف رؤيتيػػػػػػا ورسػػػػػػالتيا 

هػػػػػف اف تكػػػػػوف لٍػػػػػا ىصػػػػػوص وأٌػػػػػداؼ واتجاٌػػػػػات وتػػػػػرى الباحثػػػػػة اىػػػػػً البػػػػػد لمجاهعػػػػػة  وأىػػػػػدافيا".

  حؿ الهشكالت الرئيسية التي تواجٍٍا .تعبر عف رؤيتٍا ورسالتٍا واٌدافٍا حتى تستطيع 
 

 الب عد ال اني: الرسالة

جامعة المرقب ب عد الرسالة إلتزاـمدى لدراسة غة فرضػية تىػاظر ٌػذا الهجػاؿ، قاهت الباحثة بصػيا   ،

 ة:التاليوتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H جامعة المرقب ب عد الرسالة. ال تمتـز 

1
: H جامعة المرقب ب عد الرسالة. تمتـز 

،   One Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة  Tالختبػار ٌػذي الفرضػية، اسػتخدهت الباحثػة اختبػار 

وذلػػؾ لمتحقػػؽ هػػف صػػحة ٌػػذي الفرضػػية، وهعرفػػة هعىويػػة )داللػػة( آراء أفػػراد عيىػػة الدراسػػة فػػي ٌػػذي 
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يبيف الهتوسط الحسابي الهرجح لمفرضية واالىحػراؼ الهعيػاري لٍػا، وكػذلؾ  التاليالفرضية، والجدوؿ 

 (. )قيهة االختبار والداللة اإلحصائية Tىتائج اختبار 

 الرسالةلفرضية  T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (8.6جدوؿ رقـ) 

 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح
0رفض   0.000 11.323 0.746 3.56

H  
 

بػػػاىحراؼ  3.56أف الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح  (8.6رقػػػـ ) تشػػػير البياىػػػات الهدوىػػػة بالجػػػدوؿ     

وبهػا أف  0.000بداللػة إحصػائية 11.323االختبػار واف قيهػة إحصػاءة 0.746هعياري هىػاظر لػً 

، ههػا 3و قيهة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح أكبػر هػف  0.05ٌذي القيهة أصغر هف هستوى الهعىوية 

قبػػوؿ الفػػرض  عمػػىههػػا يػػدؿ H1وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػةH0يشػػير إلػػى رفػػض الفرضػػية الصػػفرية     ،

 ة.جامعة المرقب ب عد الرسال إلتزاـبػ : القائؿ 

حػػدة، حيػػث يتبػػيف هػػف خػػالؿ البياىػػات  عمػػىكػػاًل  الب عػػد ال ػػانيوقاهػػت الباحثػػة بدراسػػة عىاصػػر 

( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات الهشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ ٌػػػذا الهجػػػاؿ 9.6الػػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ )

 ( يبػػيف التحميػػؿ اإلحصػػائي10.6وكػػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ ) جامعػػة المرقػػب ب عػػد الرسػػالة( إلتػػزاـ)مػػدى 

 إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ ىفس الهجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:

 :ة في الجامعة مع فمسفتيا ورسالتويالتعميمتنسجـ البراما  -1

وتسػػاوي  "موافػػؽ"ىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة  عمػػى(، بػػأف أ9.6يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ )

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 18.1وتسػػاوي " "غيػػر موافػػؽ %، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة53.7

، فيهػا كاىػت 0.969باىحراؼ هعيػاري 3.54(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة 3.2)

وبهػػػا أف قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار  0.000بداللػػػة إحصػػػائية  8.422إحصػػػاءة االختبػػػار 

ة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا، أف قيه عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 
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، أي هحتػوى ٌػذي الفقػرة عمػىمػوافقيف  عيىػةالفإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هف إوحيث 

أف كمهػا  وتػرى الباحثػة "ة في الجامعة مػع فمسػفتيا ورسػالتويالتعميم" تنسجـ البراما عمىموافقيف 

 .كاىت البراهج التعميهية جيدة وذات جدوى كمها كاىت ٌىاؾ تحسيف في فمسفة رسالة الجاهعة 

 :التي تضعيا األىداؼتتكامؿ رسالة الجامعة مع  -2

ىسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة "هوافػػػػؽ" وتسػػػػاوي  عمػػػػى(، بػػػػأف أ9.6)تضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـي

%، ويتضػػػػػػػػح هػػػػػػػػف بياىػػػػػػػػات الجػػػػػػػػدوؿ 18.9وتسػػػػػػػػاوي%، وتميٍػػػػػػػػا ىسػػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػػة "هحايػػػػػػػػد" 50.7

بػػػػػػػػػػػػػػاىحراؼ  3.53(، أف قيهػػػػػػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػػػػػػرة 10.6رقػػػػػػػػػػػػػػـ)

وبهػػػػػػػػا أف  0.000بداللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية 8.168، فيهػػػػػػػػا كاىػػػػػػػػت إحصػػػػػػػػاءة االختبػػػػػػػار0.983هعيػػػػػػػاري

أف  عمػػػػػػىههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  0.05 لالختبػػػػػػار أصػػػػػػغر هػػػػػػف هسػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػةقيهػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية 

ف قيهػػػػػػػة الهتوسػػػػػػط الهرجػػػػػػػع أكبػػػػػػػر إلهتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػابي الهػػػػػػػرجح دالػػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا، وحيػػػػػػػث قيهػػػػػػة ا

" تتكامػػػػؿ رسػػػػالة عمػػػػى مػػػػوافقيفهحتػػػػوى ٌػػػػذي الفقػػػػرة، أي  عمػػػػى مػػػػوافقيفعيىػػػػة الفػػػػإف أفػػػػراد  3هػػػػف

اىػػػػً هػػػػف الضػػػػروري اف تتكاهػػػػؿ الرسػػػػالة  وتػػػػرى الباحثػػػػة التػػػػي تضػػػػعيا " األىػػػػداؼلجامعػػػػة مػػػػع ا

 . التغيرات في البيئة الهحيطة بالجاهعةهع االٌداؼ حتى تتالءـ هع 

 الرسالة: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات (9.6)جدوؿ رقـ 

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

ية في الجاهعة هع فمسفتٍا التعميهتىسجـ البراهج  1
 ورسالتٍا .

 227 25 122 35 41 4 العدد
 100.0 11.0 53.7 15.4 18.1 1.8 الىسبة %

 التي تضعٍا. األٌداؼتتكاهؿ رسالة الجاهعة هع  2
 227 27 115 43 36 6 العدد

 100.0 11.9 50.7 18.9 15.9 2.6 الىسبة %

رسالة الجاهعة هعمىة لهجتهع الجاهعة الداخمي  3
 والخارجي .

 227 25 105 40 52 5 العدد
 100.0 11.0 46.3 17.6 22.9 2.2 %الىسبة 

 ٌيأة رسالة الجاهعة واضحة لدى اعضاء  4
 التدريس في الجاهعة .

 227 34 121 32 35 5 العدد
 100.0 15.0 53.3 14.1 15.4 2.2 الىسبة %



  159 
  

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

 األٌداؼتىسجـ رسالة الجاهعة هع الغايات و  5
 ة .االستراتيجي

 227 31 115 31 42 8 العدد
 100.0 13.7 50.7 13.7 18.5 3.5 الىسبة %

تتضهف رسالة الجاهعة قيهٍا وهعتقداتٍا وهاٌية  6
ا .  عهمٍا وأٌـ ها يهيٌز

 227 36 127 32 29 3 العدد
 100.0 15.9 55.9 14.1 12.8 1.3 الىسبة %

 

 لمجتمع الجامعة الداخمي والخارجي:رسالة الجامعة معمنة  -3

 "موافػػػػػػؽ"ىسػػػػػػبة ٌػػػػػػي اإلجابػػػػػػة  عمػػػػػػى(، بػػػػػػأف أ9.6)رقػػػػػػـيتضػػػػػػح هػػػػػػف خػػػػػػالؿ بياىػػػػػػات الجػػػػػػدوؿ    

%، ويتضػػػػػػػح هػػػػػػػف 22.9وتسػػػػػػػاوي " "غيػػػػػػػر موافػػػػػػػؽ%، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػة 46.3وتسػػػػػػػاوي 

بػػػػػاىحراؼ  3.41(، أف قيهػػػػػة الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي الهػػػػػرجح لٍػػػػػذي الفقػػػػػرة10.6)رقػػػػػـ بياىػػػػػات الجػػػػػدوؿ

وبهػػػػػػػا أف  0.000بداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية 6.004ءة االختبػػػػػػػار، فيهػػػػػػػا كاىػػػػػػػت إحصػػػػػػػا1.028هعيػػػػػػػاري 

أف  عمػػػػػػىههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  0.05قيهػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لالختبػػػػػػار أصػػػػػػغر هػػػػػػف هسػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػة 

ط الهرجػػػػػػع أكبػػػػػػر ػػػػػػػػػػػف قيهػػػػػػة الهتوسإرجح دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا، وحيػػػػػػث ػػػػػػػػقيهػػػػػػة الهتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي اله

رسػػػػػػالة " عمػػػػػػى مػػػػػػوافقيفرة، أي ػػػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػػػهحتػػػػػػوى ٌ عمػػػػػػى مػػػػػػوافقيف عيىػػػػػػةالفػػػػػػإف أفػػػػػػراد  3هػػػػػػف 

وتػػػػػرى الباحثػػػػػة اف الرسػػػػػالة الجيػػػػػدة  ".لمجتمػػػػػع الجامعػػػػػة الػػػػػداخمي والخػػػػػارجيالجامعػػػػػة معمنػػػػػة 

ػػػػػا، يفٍهٍػػػػػا جهيػػػػػع األطػػػػػراؼ سػػػػػواء كػػػػػاىوا داخػػػػػؿ  واضػػػػػحة الهعػػػػػاىي والكمهػػػػػات ودقيقػػػػػة فػػػػػي تعابيٌر

 الجاهعة أو خارجٍا، هها يهكىٍا هف ارتباطٍا بذٌف األفراد.

 :التدريس في الجامعة ىيأة عضاء أرسالة الجامعة واضحة لدى  -4

"موافػػػػػؽ"  ىسػػػػػبة ٌػػػػػي اإلجابػػػػػة عمػػػػػى(، بػػػػػأف أ9.6)يتضػػػػػح هػػػػػف خػػػػػالؿ بياىػػػػػات الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ    

تضػػػػػػػح هػػػػػػػف %، وي15.4وتسػػػػػػػاوي  "غيػػػػػػػر موافػػػػػػػؽ" %، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػة53.3وتسػػػػػػػاوي 

 3.63(، أف قيهػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػرة 10.6)بياىػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػـ

 0.000بداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية  9.673، فيهػػػػػػػا كاىػػػػػػػت إحصػػػػػػػاءة االختبػػػػػػػار0.988بػػػػػػػاىحراؼ هعيػػػػػػػاري
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ههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  0.05وبهػػػػػػا أف قيهػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لالختبػػػػػػار أصػػػػػػغر هػػػػػػف هسػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػة 

ف قيهػػػػػة الهتوسػػػػػط الهرجػػػػػع إأف قيهػػػػػة الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي الهػػػػػرجح دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا، وحيػػػػػث  عمػػػػػى

" رسػػػػالة عمػػػػىمػػػػوافقيف  هحتػػػػوى ٌػػػػذي الفقػػػػرة، أي عمػػػػىمػػػػوافقيف  عيىػػػػةالفػػػػإف أفػػػػراد  3أكبػػػػر هػػػػف 

وتػػػػرى الباحثػػػػة أف اعضػػػػاء ، التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػة " ىيػػػػأة الجامعػػػػة واضػػػػحة لػػػػدى اعضػػػػاء 

ٍػػػػػػـ ذلػػػػػػؾ جعمالتػػػػػػدريس ٌػػػػػػـ االسػػػػػػاس فػػػػػػي الجاهعػػػػػػة فكمهػػػػػػا كاىػػػػػػت رسػػػػػػالة الجاهعػػػػػػة واضػػػػػػحة لٍػػػػػػـ 

 .والتهسؾ بً واالىتهاء اليًيركزوف في عهمٍـ 

 الرسالةلفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (10.6)جدوؿ رقـ 

االىحراؼ  الهتوسط الهرجح  
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

ية في الجاهعة هع التعميهتىسجـ البراهج  1
 هوافؽ  0.000 8.422 0.969 3.54 ورسالتٍا . فمسفتٍا

التي  األٌداؼتتكاهؿ رسالة الجاهعة هع  2
 هوافؽ  0.000 8.168 0.983 3.53 تضعٍا.

رسالة الجاهعة هعمىة لهجتهع الجاهعة الداخمي  3
 هوافؽ  0.000 6.004 1.028 3.41 والخارجي .

ٌيأة رسالة الجاهعة واضحة لدى اعضاء  4
 هوافؽ  0.000 9.673 0.988 3.63 الجاهعة .التدريس في 

 األٌداؼتىسجـ رسالة الجاهعة هع الغايات و  5
 هوافؽ  0.000 7.500 1.053 3.52 ة .االستراتيجي

تتضهف رسالة الجاهعة قيهٍا وهعتقداتٍا  6
ا .  هوافؽ  0.000 11.763 0.925 3.72 وهاٌية عهمٍا وأٌـ ها يهيٌز

 

 :ةاالستراتيجي األىداؼالغايات و  تنسجـ رسالة الجامعة مع-5

وتسػػاوي  "موافػػؽ"ىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة  عمػػى(، بػػأف أ9.6)يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ    

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 18.5وتسػػاوي موافػػؽ" "غيػػر %، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة50.7

، فيهػا كاىػت 1.053هعيػاري بػاىحراؼ3.52(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة10.6)

وبها أف قيهة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر  0.000بداللة إحصائية7.500االختبار إحصاءة
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أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3هف ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبرإ

وتػػػرى الباحثػػة اف االٌتهػػػاـ  ،"ةاالسػػػتراتيجي األىػػداؼمػػػع الغايػػػات و  الجامعػػػة تنسػػػجـ رسػػالة" عمػػى

باالىسجاـ بيف الرسالة والغايات واالٌداؼ االستراتيجية يحقؽ تكاهؿ بيف هستويات التىظػيـ الهختمفػة 

 لمجاهعة .

 :وماىية عمميا وأىـ ما يميزىاتيا تتضمف رسالة الجامعة قيميا ومعتقدا-6

وتسػػاوي  "موافػػؽ" اإلجابػػة ىسػػبة ٌػػي عمػػى(، بػػأف أ9.6)رقػػـ يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ    

الجػػدوؿ رقػػـ  ت%، ويتضػػح هػػف بياىػػا15.9وتسػػاوي "موافػػؽ "غيػػر%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 55.9

، فيهػػػا 0.925هعيػػػاريبػػػاىحراؼ  3.72(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 10.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصػائية لالختبػار  0.000إحصائيةبداللة 11.763ىت إحصاءة االختباركا

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػىمػوافقيف عيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإوحيث 

وتػػرى " ا وماىيػػة عمميػػا وأىػػـ مػػا يميزىػػاالجامعػػة قيميػػا ومعتقػػداتي تتضػػمف رسػػالة "عمػىمػػوافقيف 

الباحثػػة اىػػً هػػف الضػػروري اف تتضػػهف رسػػالة الجاهعػػة قيهٍػػا وهعتقػػداتٍا حتػػى تسػػاعد فػػي تصػػهيـ 

 البراهج والسياسات لمجاهعة لكي تثبت وجودٌا وها تسعى إلى تحقيقً. 

  ةاالستراتيجي األىداؼالب عد ال الث: 
، قاهت الباحثة بصياغة فرضية ةاالستراتيجي األىداؼجامعة المرقب ب عد  إلتزاـمدى لدراسة      

 ة:التاليتىاظر ٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية 
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  الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H ة.االستراتيجي األىداؼجامعة المرقب ب عد  تمتـز ال 

1
: H ة.االستراتيجي األىداؼجامعة المرقب ب عد  تمتـز 

  ،One Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة  Tالختبػار ٌػذي الفرضػية، اسػتخدهت الباحثػة اختبػار  

آراء أفػػػراد عيىػػػة الدراسػػػة فػػػي ٌػػػذي الفرضػػػية، وهعرفػػػة هعىوية)داللػػػة( وذلػػػؾ لمتحقػػػؽ هػػػف صػػػحة ٌػػػذي

يبيف الهتوسط الحسابي الهرجح لمفرضية واالىحػراؼ الهعيػاري لٍػا، وكػذلؾ  التاليالفرضية، والجدوؿ 

  االختبار والداللة اإلحصائية(.  )قيهةTىتائج اختبار

 األٌداؼفرضية ل T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (11.6جدوؿ رقـ )
 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح

0رفض   0.000 5.043 0.792 3.27
H  

 

بػاىحراؼ هعيػاري  3.27أف الهتوسػط الحسػابي الهػرجح  (11.6)رقػـ تشير البياىات الهدوىة بالجدوؿ

وبهػا أف ٌػذي القيهػة  0.000بداللػة إحصػائية 5.043االختبػار ف قيهة إحصػاءةأو  0.792هىاظر لً

 يشػػير إلػػى ، ههػػا3و قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح أكبػػر هػػف  0.05أصػػغر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة

 تمتػـزقبػوؿ الفػرض القائػؿ بػػ :  مىع، هها يدؿ H1وقبوؿ الفرضية البديمة H0رفض الفرضية الصفرية

 ة.االستراتيجي األٌداؼجاهعة الهرقب ُبعد 

صياغة أىداؼ قابمة لمقياس عمىعة تحرص الجام   1-: 
وتسػػػاوي "موافػػػؽ" ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ12.6)هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـيتضػػػح 

(، أف قيهة 13.6%، ويتضح هف بياىات الجدوؿ رقـ)19.8 "محايد" %، وتميٍا ىسبة اإلجابة50.7

ءة االختبػار إحصػا ، فيها كاىت0.966باىحراؼ هعياري 3.49توسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرةاله

أصػػػغر هػػػف هسػػػتوى  قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػاروبهػػػا أف  0.000إحصػػػائيةبداللػػػة 7.689
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ف قيهػػة إأف قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث  عمػػىههػػا يػػدؿ  0.05الهعىويػػة 

 عمىقيف ػػػمواف رة، أيػػػػػػػػذي الفقػػػػػػهحتوى ٌ عمىموافقيف عيىة الفإف أفراد  3هف الهتوسط الهرجع أكبر

أف اف الجاهعػة تقػـو بوضػع وتػرى الباحثػة  ،ىػداؼ قابمػة لمقيػاس"صػياغة أ عمى" تحرص الجامعة 

 .طيع تحقيؽ غاياتٍا بالشكؿ الصحيحأٌداؼ قابمة لمقياس حتى تست

 :ة كمعيار رئيس لتقييـ األداءاالستراتيجيتستخدـ الجامعة مؤشرات األداء لألىداؼ  -2

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ12.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 25.6وتسػػاوي" "غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 38.8

، فيهػػػا 1.092بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.19(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 13.6)

لالختبػار وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية  0.008بداللة إحصائية 2.674كاىت إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3فقيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػف إوحيث 

ة كمعيػػػار رئػػػيس لتقيػػػيـ االسػػػتراتيجي"تسػػػتخدـ الجامعػػػة مؤشػػػرات األداء لألىػػػداؼ  عمػػػى مػػػوافقيف

وتػػػرى الباحثػػػة أف ذلػػػؾ ضػػػروري لمجاهعػػػة حتػػػى يػػػتـ االسػػػتعاىة باألٌػػػداؼ الجيػػػدة كأسػػػاس ، األداء"

وتحديد الفجػوة بيىٍهػا وبالتػالي اتخػذ اإلجػراءات التصػحيحية الالزهػة لغمػؽ تمػؾ عمي األداء الفلهقارىة 

 . الفجوة أو تقميصٍا

 األٌداؼ االستراتيجية: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات (12.6)جدوؿ رقـ 

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

صياغة  عمىتحرص الجاهعة  1
 أٌداؼ قابمة لمقياس.

 227 23 115 45 39 5 العدد
 100.0 10.1 50.7 19.8 17.2 2.2 الىسبة %

2 
تستخدـ الجاهعة هؤشرات األداء 

ة كهعيار االستراتيجيلألٌداؼ 
 رئيس لتقييـ األداء .

 227 20 88 48 58 13 العدد

 100.0 8.8 38.8 21.1 25.6 5.7 الىسبة %
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غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

3 
ية التعميه األٌداؼتحدد الجاهعة 

لمبرىاهج ووسائؿ تحقيؽ ٌذي 
 .بدقة  األٌداؼ

 227 21 103 43 51 9 العدد

 100.0 9.3 45.4 18.9 22.5 4.0 الىسبة %

4 
تمتـز إدارة الجاهعة في تحقيؽ 

التي تتضهىٍا  األٌداؼالغايات 
 ة لمجاهعة .االستراتيجيالخطة 

 227 14 95 46 61 11 العدد

 100.0 6.2 41.9 20.3 26.9 4.8 الىسبة %

5 
تتسـ غايات وأٌداؼ الجاهعة 

التكيؼ هع  عمىبالهروىة والقدرة 
 الهتغيرات غير الهتوقعة .

 227 18 83 53 66 7 العدد

 100.0 7.9 36.6 23.3 29.1 3.1 الىسبة %

6 

صيغت أٌداؼ الكمية بشكؿ يمبي 
ذات  هيع األطراؼحاجات ج

 -الهساٌهوف -الصمة )الطالب 
 سوؽ العهؿ (.

 227 20 96 44 48 19 العدد

 100.0 8.8 42.3 19.4 21.1 8.4 الىسبة %

 

 :بدقة األىداؼية لمبرناما ووسائؿ تحقيؽ ىذه التعميم األىداؼتحدد الجامعة  -3

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ12.6يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 22.5وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 45.4

هػػػا ، في1.049بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.33لٍػػػذي الفقػػػرة (، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح 13.6)

وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار  0.000بداللة إحصائية 4.810كاىت إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05صغر هف هستوى الهعىوية أ

 هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هف إوحيث 

 بدقػػة " األىػػداؼيػػة لمبرنػػاما ووسػػائؿ تحقيػػؽ ىػػذه التعميم األىػػداؼ" تحػػدد الجامعػػة عمػى مػػوافقيف

االهػر الػذي يترتػب عميػً وترى الباحثة أىً هف الضروري اف تكػوف االٌػداؼ التعميهيػة لمبػراهج دقيقػة 

  هخرجات ذات جودة عالية لٍا القدرة عمى تمبية احتياجات الهجتهع .
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 :ة لمجامعةاالستراتيجيالتي تتضمنيا الخطة  األىداؼتمتـز إدارة الجامعة في تحقيؽ الغايات  -4

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ12.6خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) يتضػػػح هػػػف

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 26.9وتسػػاوي  ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 41.9

، فيها كاىت 1.050باىحراؼ هعياري 3.18(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة13.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر  0.012إحصائية بداللة 2.530االختبار إحصاءة

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمىموافقيف عيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

ة االسػػػتراتيجيالتػػػي تتضػػػمنيا الخطػػػة  األىػػػداؼايػػػات " تمتػػػـز إدارة الجامعػػػة فػػػي تحقيػػػؽ الغمػػػىع

اـ بٍػا وقيػاس فعاليتٍػا وااللتػز وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع إلػى وجػود آليػات واضػحة لتقيػيـ "، لمجامعة

  .وفؽ هىٍجية هخططة وهىتظهة

 األٌداؼ االستراتيجيةلفقرات  Tوىتائج اختبار  الهعياري:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ  (13.6)جدوؿ رقـ 

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

 هوافؽ  0.000 7.698 0.966 3.49 صياغة أٌداؼ قابمة لمقياس. عمىتحرص الجاهعة  1

تستخدـ الجاهعة هؤشرات األداء لألٌداؼ  2
 هوافؽ  0.008 2.674 1.092 3.19 كهعيار رئيس لتقييـ األداء .ة االستراتيجي

ية لمبرىاهج ووسائؿ التعميه األٌداؼتحدد الجاهعة  3
 هوافؽ  0.000 4.810 1.049 3.33 بدقة . األٌداؼتحقيؽ ٌذي 

التي  األٌداؼتمتـز إدارة الجاهعة في تحقيؽ الغايات  4
 هوافؽ  0.012 2.530 1.050 3.18 ة لمجاهعة .االستراتيجيتتضهىٍا الخطة 

 عمىتتسـ غايات وأٌداؼ الجاهعة بالهروىة والقدرة  5
 هوافؽ  0.013 2.500 1.035 3.17 التكيؼ هع الهتغيرات غير الهتوقعة .

6 
صيغت أٌداؼ الكمية بشكؿ يمبي حاجات جهيع 

 -الهساٌهوف  -لطالب األطراؼ ذات الصمة )ا
 سوؽ العهؿ(

 هوافؽ  0.004 2.935 1.131 3.22
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لتكيػػػػػؼ مػػػػػع المتغيػػػػػرات غيػػػػػر ا عمػػػػػىتتسػػػػـ غايػػػػػات وأىػػػػػداؼ الجامعػػػػػة بالمرونػػػػػة والقػػػػػدرة  -5

 :المتوقعة

وتسػػػاوي "موافػػػؽ"  ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة عمػػػى(، بػػػأف أ12.6)وؿ رقػػػـيتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػد

بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ  %، ويتضػػػح هػػػف29.1وتسػػػاوي""غيػػػر موافػػػؽ %، وتميٍػػػا ىسػػػبة اإلجابػػػة36.3

كاىت ، فيها 1.035باىحراؼ هعياري 3.17(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة13.6)

وبها أف قيهة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر  0.013بداللة إحصائية2.500إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

، كيؼ مع المتغيػرات غيػر المتوقعػة "الت عمى" تتسـ غايات وأىداؼ الجامعة بالمرونة والقدرة عمى

التغييػر فػي بهعىػى أف يكػوف وترى الباحثة أف تكوف أٌداؼ الجاهعة هرىة وفػؽ إطػار هحػدد لمتعػديؿ 

 هستوى الٍدؼ وليس في طبيعتً .

 -لطػػػػػالب صػػػػػيغت أىػػػػػداؼ الكميػػػػػة بشػػػػػكؿ يمبػػػػػي حاجػػػػػات جميػػػػػع األطػػػػػراؼ ذات الصػػػػػمة )ا -6

 :سوؽ العمؿ ( -المساىموف 

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ12.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 21.1وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 42.3

، فيهػػػا 1.131بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.22(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 13.6)

وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار  0.004بداللة إحصائية 2.935كاىت إحصاءة االختبار

الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، أف قيهة  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإوحيث 

 -الب صػػيغت أىػػداؼ الكميػػة بشػػكؿ يمبػػي حاجػػات جميػػع األطػػراؼ ذات الصػػمة )الطػػ"عمػى مػػوافقيف
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وترى الباحثة أف ذلؾ يزيد هف فرص الجاهعة لتحسيف هسػتواٌا بهػا ، ( "سوؽ العمؿ -المساىموف 

دـ ويمبػػػي حاجػػػات والعهػػػؿ عمػػػى ربػػػط هخرجػػػات الجاهعػػػة بهػػػا يخػػػ رسػػػالتٍا وأٌػػػدافٍا وغاياتٍػػػا،يحقػػػؽ 

 وهتطمبات الهجتهع.

 ةاالستراتيجيالب عد الرابع: الخطط 

قاهػت الباحثػة بصػياغة فرضػية ، ةاالسػتراتيجيجامعػة المرقػب ب عػد الخطػط  إلتػزاـمدى لدراسػة      

 ة:التاليٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية  تىاظر

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H  ة.االستراتيجيجامعة المرقب ب عد الخطط  تمتـزال 

1
: H ة.االستراتيجيجامعة المرقب ب عد الخطط  متـزت 

، وذلؾ One Sample T-Testلمعيىة الواحدة  Tالفرضية، استخدهت الباحثة اختبارٌذي  الختبار

لمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، وهعرفة هعىوية )داللػة( آراء أفػراد عيىػة الدراسػة فػي ٌػذي الفرضػية، 

لهعيػػاري لٍػػا، وكػػذلؾ ىتػػائج يبػػيف الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفرضػػية واالىحػػراؼ ا التػػاليوالجػػدوؿ 

 هة االختبار والداللة اإلحصائية()قي Tاختبار

 الستراتيجيةلفرضية الخطط ا T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (14.6)قـجدوؿ ر 

 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح

0 قبوؿ  0.000 4.441 0.668 2.80
H  

ؼ بػػػػاىحرا 2.80أف الهتوسػػػػط الحسػػػػابي الهػػػػرجح (14.6)رقػػػػـ تشػػػػير البياىػػػػات الهدوىػػػػة بالجػػػػدوؿ   

وبهػا أف ٌػذي  0.000بداللػة إحصػائية 4.441ف قيهػة إحصػاءة االختبػارأو  0.668لػًهعياري هىاظر 

، ههػا يشػير 3هػف أصػغرقيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح و  0.05هة أصغر هف هستوى الهعىويةالقي

جامعػة المرقػب ب عػد  تمتػـز ال :قبػوؿ الفػرض القائػؿ بػػ عمى، هها يدؿ H0الفرضية الصفرية قبوؿإلى 

 ة.االستراتيجيالخطط 
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حػػدة، حيػػث يتبػػيف هػػف خػػالؿ البياىػػات  عمػػىكػػاًل  الب عػػد الرابػػعوقاهػػت الباحثػػة بدراسػػة عىاصػػر 

( التوزيػػع التكػػراري إلجابػػات الهشػػاركيف فػػي الدراسػػة حػػوؿ ٌػػذا الهجػػاؿ 15.6الػػواردة بالجػػدوؿ رقػػـ )

( يبػػيف التحميػػؿ 16.6وكػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ ) ة(االسػػتراتيجيالمرقػػب ب عػػد الخطػػط جامعػػة  إلتػػزاـ)مػػدى 

 اإلحصائي إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ ىفس الهجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:

المحتممػػػة واالسػػػتعداد  وضػػػع خطػػػط طويمػػػة األمػػػد فػػػي الجامعػػػة لدراسػػػة المشػػػكالت التنفيذيػػػة .1

 :لمواجيتيا 

 "غيػػػػر موافػػػػؽ"ىسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة  عمػػػػى(، بػػػػأف أ15.6)بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـيتضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ 

%، ويتضػح هػػف بياىػات الجػػدوؿ رقػػـ 23.3وتسػػاوي"موافػؽ" %، وتميٍػػا ىسػبة اإلجابػػة 31.3وتسػاوي

، فيهػػػا 1.248بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 2.98(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 16.6)

وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار  0.832ة إحصائيةبدالل 0.213ءة االختباركاىت إحصا

ف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح غيػػػر دالػػػة إ عمػػػىههػػػا يػػػدؿ  0.05أكبػػػر هػػػف هسػػػتوى الهعىويػػػة 

وضػػػع خطػػػط طويمػػػة األمػػػد فػػػي الجامعػػػة لدراسػػػة " عمػػػى محايػػػديفإحصػػػائيًا، أي إف أفػػػراد العيىػػػة 

تػػػرى الباحثػػػة لتعزيػػػز قػػػدرة الجاهعػػػة عمػػػى  "لمواجيتيػػػاالمشػػػكالت التنفيذيػػػة المحتممػػػة واالسػػػتعداد 

اسػػتغالؿ الفػػرص الهتاحػػة وتجىػػب األخطػػار الهحتهمػػة البػػد لمجاهعػػة أف تعتهػػد عمػػى هىٍجيػػة واضػػحة 

 .غيير أثىاء التىفيذ االستراتيجيةلمتعاهؿ هع هقاوهة الت

 :في الجامعة االستراتيجيالتخطيط  عدـ توافر الكفاءات والكوادر المتخصصة في .2

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ15.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 20.7وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 43.6

، فيها كاىت 1.182باىحراؼ هعياري 3.43(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة16.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر  0.000بداللة إحصائية 5.503االختبار إحصاءة
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أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

مػوافقيف هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

تػػرى  "لجامعػػةفػػي ا االسػػتراتيجيعػػدـ تػػوافر الكفػػاءات والكػػوادر المتخصصػػة فػػي التخطػػيط " مػػىع

فػػػػي  كػػػوادر الهتخصصػػػػةمالتػػػدريب الػػػػالـز ل ى الجاهعػػػػة بػػػأف تتبىػػػػىضػػػػروري عمػػػالهػػػف  ًبأىػػػػالباحثػػػة 

 لتىهية الهٍارات الهطموبة لتىفيذ االستراتيجية. التخطيط االستراتيجي

 الخطط االستراتيجية: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات (15.6)جدوؿ رقـ   

   

غير 
هوافؽ 
 بشدة

غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

1 
وضع خطط طويمة األهد في الجاهعة 
لدراسة الهشكالت التىفيذية الهحتهمة 

 واالستعداد لهواجٍتٍا .

 227 32 53 46 71 25 العدد

 100.0 14.1 23.3 20.3 31.3 11.0 الىسبة %

2 
عدـ توافر الكفاءات والكوادر الهتخصصة 

 في الجاهعة . االستراتيجيفي التخطيط 
 

 227 38 99 28 47 15 العدد

 100.0 16.7 43.6 12.3 20.7 6.6 الىسبة %

ة االستراتيجيقمة التىسيؽ عىد وضع الخطط  3
 األخرى.دارات الجاهعة هع اإل عمى

 227 40 121 26 29 11 العدد
 100.0 17.6 53.3 11.5 12.8 4.8 الىسبة %

4 
التوظيؼ  عمىيعهؿ التخطيط في الجاهعة 

األهثؿ اإلهكاىيات الهادية والبشرية في 
 الجاهعة ىحو تحقيؽ أفضؿ أداء ههكف

 227 27 65 39 71 25 العدد

 100.0 11.9 28.6 17.2 31.3 11.0 الىسبة %

5 
تتوفر خطط البديمة في الجاهعة لهعالجة 
بعض الهشكالت في حاؿ فشؿ الخطط 

 الهىفذة .

 227 25 56 48 79 19 العدد

 100.0 11.0 24.7 21.1 34.8 8.4 الىسبة %

6 
 إلىتسعي الجٍود التخطيط في الجاهعة 

دارات لتىسيؽ بيف أداء الجاهعة باقي اإلا
 االخرى

 227 16 66 61 67 17 العدد

 100.0 7.0 29.1 26.9 29.5 7.5 الىسبة %
 

 :دارات األخرىالجامعة مع اإل عمى ةاالستراتيجيعند وضع الخطط  قمة التنسيؽ -3

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"اإلجابػػػة  ىسػػػبة ٌػػػي عمػػػى(، بػػػأف أ15.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 17.6وتسػػاوي ""موافػػؽ بشػػدة%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 53.3
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، فيها كاىت 1.062باىحراؼ هعياري3.66الهرجح لٍذي الفقرة  (، أف قيهة الهتوسط الحسابي16.6)

ر وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغ0.000بداللػة إحصػائية9.375إحصاءة االختبػار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

تػرى الباحثػة  "دارات األخرىالجامعة مع اإل عمىة االستراتيجي" قمة التنسيؽ عند وضع الخطط عمػي

قىػػػػوات االتصػػػػاؿ بػػػػيف هػػػػدراء االدارات ورؤسػػػػاء األقسػػػػاـ والهشػػػػرفيف ضػػػػعؼ بػػػػأف ذلػػػػؾ يرجػػػػع إلػػػػى 

 .والعاهميف

التوظيػػػػؼ األم ػػػػؿ اإلمكانيػػػػات الماديػػػػة والبشػػػػرية فػػػػي  عمػػػػىيعمػػػػؿ التخطػػػػيط فػػػػي الجامعػػػػة -4

 :لجامعة نحو تحقيؽ أفضؿ أداء ممكفا

 موافػػػػؽ" غيػػػػر"ىسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة  عمػػػػى(، بػػػػأف أ15.6يتضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

%، ويتضػح هػػف بياىػات الجػػدوؿ رقػػـ 28.6وتسػػاوي "موافػؽ"%، وتميٍػػا ىسػبة اإلجابػػة 31.3وتسػاوي

، فيهػػػا 1.234بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 2.99(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 16.6)

الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية قيهػػػػػة وبهػػػػػا أف  0.914بداللػػػػػة إحصػػػػػائية 0.108-كاىػػػػػت إحصػػػػػاءة االختبػػػػػار

ف قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح غيػػر إ عمػػىههػػا يػػدؿ  0.05أكبػػر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة لالختبػػار

التوظيؼ األم ؿ  عمى" يعمؿ التخطيط في الجامعة عمى محايديفدالة إحصائيًا، أي إف أفراد العيىة 

أف ذلػػؾ  تػػرى الباحثػػة امعػػة نحػػو تحقيػػؽ أفضػػؿ أداء ممكػػف"اإلمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية فػػي الج

يتحقػػػؽ هػػػف خػػػالؿ التوظيػػػؼ األهثػػػؿ لمهػػػوارد هػػػف خػػػالؿ الحػػػد هػػػف العشػػػوائية وترسػػػيخ قػػػيـ الجاهعػػػة 

 . لجاهعة وأٌدافٍا بشكؿ عمهي وعهميواستغاللٍا لهواردٌا الهادية بالشكؿ الصحيح لتحقيؽ رسالة ا
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 الخطط االستراتيجيةلفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار  (16.6)جدوؿ رقـ              

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

وضع خطط طويمة األهد في الجاهعة لدراسة الهشكالت  1
 هحايد 0.832 0.213- 1.248 2.98 التىفيذية الهحتهمة واالستعداد لهواجٍتٍا .

عدـ توافر الكفاءات والكوادر الهتخصصة في التخطيط  2
 هوافؽ * 0.000 5.503 1.182 3.43 في الجاهعة . االستراتيجي

الجاهعة  عمىة االستراتيجيقمة التىسيؽ عىد وضع الخطط  3
 هوافؽ * 0.000 9.375 1.062 3.66 دارات األخرى.هع اإل

4 
التوظيؼ األهثؿ  عمىيعهؿ التخطيط في الجاهعة 

اإلهكاىيات الهادية والبشرية في الجاهعة ىحو تحقيؽ 
 .أفضؿ أداء ههكف

 هحايد 0.914 0.108- 1.234 2.99

خطط البديمة في الجاهعة لهعالجة بعض التتوفر  5
 هحايد 0.534 0.623- 1.172 2.95 الهشكالت في حاؿ فشؿ الخطط الهىفذة .

لتىسيؽ بيف أداء ا إلىالجٍود التخطيط في الجاهعة  تسعى 6
 هحايد 0.854 0.184- 1.083 2.99 دارات االخرىالجاهعة باقي اإل

 

مشػػػػكالت فػػػػي حػػػػاؿ فشػػػػؿ الخطػػػػط خطػػػػط البديمػػػػة فػػػػي الجامعػػػػة لمعالجػػػػة بعػػػػض الالتتػػػػوفر -5
 :المنفذة

 موافػػػػؽ" " غيػػػػرسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة ى ىعمػػػػ(، بػػػػأف أ15.6)يتضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـ

%، ويتضػػػػػػػح هػػػػػػػف بياىػػػػػػػات 24.7وتسػػػػػػػاوي ""موافػػػػػػػؽ%، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػة 34.8وتسػػػػػػػاوي

بػػػػػػػػػاىحراؼ  2.95لٍػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػرة(، أف قيهػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػرجح 16.6)الجػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػـ

وبهػػػػػػػا أف  0.534بداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية0.623-، فيهػػػػػػػا كاىػػػػػػػت إحصػػػػػػػاءة االختبػػػػػػػار1.172هعيػػػػػػػاري

ف قيهػػػػػة إ عمػػػػػىههػػػػػا يػػػػػدؿ 0.05قيهػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية لالختبػػػػػار أكبػػػػػر هػػػػػف هسػػػػػتوى الهعىويػػػػػة

" تتػػػػػوفر عمػػػػػى محايػػػػػديفالهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي الهػػػػػرجح غيػػػػػر دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا، أي إف أفػػػػػراد العيىػػػػػة 

 منفػػػذة ".خطػػػط البديمػػػة فػػػي الجامعػػػة لمعالجػػػة بعػػػض المشػػػكالت فػػػي حػػػاؿ فشػػػؿ الخطػػػط الال

أف عمػػػػػى الجاهعػػػػػة أف تضػػػػػع بػػػػػديؿ هىاسػػػػػب وتصػػػػػهـ الوسػػػػػائؿ البديمػػػػػة والتػػػػػي يهكػػػػػف  تػػػػػرى الباحثػػػػػة
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هػػػػػف خاللٍػػػػػا هواجٍػػػػػة التغيػػػػػرات الهحتهمػػػػػة والظػػػػػروؼ الهحيطػػػػػة لسػػػػػد الفجػػػػػوة بػػػػػيف الوضػػػػػع الحػػػػػالي 

 والهثالي. 

دارات بػػػػاقي اإلو الجامعػػػػة اء التنسػػػػيؽ بػػػػيف أد إلػػػػىالجيػػػػود التخطػػػػيط فػػػػي الجامعػػػػة  تسػػػػعى-6

 :االخرى

 موافػػػػؽ" غيػػػػر"ىسػػػػبة ٌػػػػي اإلجابػػػػة  عمػػػػى(، بػػػػأف أ15.6)يتضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ بياىػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـ

%، ويتضػػػػػػػح هػػػػػػػف بياىػػػػػػػات 29.1وتسػػػػػػػاوي موافػػػػػػػؽ ""%، وتميٍػػػػػػػا ىسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػة 29.5وتسػػػػػػػاوي

بػػػػػػػػػاىحراؼ  2.99(، أف قيهػػػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي الهػػػػػػػػػرجح لٍػػػػػػػػػذي الفقػػػػػػػػػرة16.6)الجػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػـ

وبهػػػػػػا أف  0.534بداللػػػػػػة إحصػػػػػػائية 0.623-إحصػػػػػػاءة االختبػػػػػػار، فيهػػػػػػا كاىػػػػػػت 1.172هعيػػػػػػاري 

ف قيهػػػػػة إ عمػػػػػىههػػػػػا يػػػػػدؿ 0.05قيهػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية لالختبػػػػػار أكبػػػػػر هػػػػػف هسػػػػػتوى الهعىويػػػػػة

" تسػػػػػعي عمػػػػػى محايػػػػػديفالهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي الهػػػػػرجح غيػػػػػر دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا، أي إف أفػػػػػراد العيىػػػػػة 

تػػػرى  "الجامعػػػة بػػػاقي االدارات االخػػػرىاء التنسػػػيؽ بػػػيف أد إلػػػىالجيػػػود التخطػػػيط فػػػي الجامعػػػة 

اىػػػػً البػػػػد اف تكػػػػوف ٌىػػػػاؾ هشػػػػاركة فعالػػػػة فػػػػي تصػػػػهيـ ىظػػػػـ العهميػػػػات وتطػػػػوير أسػػػػاليب  الباحثػػػػة

عهػػػػػػؿ اإلدارات فيهػػػػػػا بيىٍػػػػػػا فػػػػػػي إطػػػػػػار هىٍجيػػػػػػة هوحػػػػػػدة وتحػػػػػػديث شػػػػػػاهؿ ترتكػػػػػػز عمػػػػػػى  هػػػػػػىٍج 

 عمهي صحيح .

 المتغير التابع(الفرضية ال انية ) انيًا: اختبار 

 التدريسىيأة : اعضاء األوؿالمحور 

قاهػػت الباحثػػة التػػدريس، ٌيػػأة عضػػاء أجاهعػػة الهرقػػب الجػػودة الشػػاهمة الهتهثمػػة فػػي  تٍػػتـلدراسػػة    

 ة:التاليٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية  بصياغة فرضية تىاظر
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 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H التدريس.ىيأة عضاء أ محورجامعة المرقب  تيتـال 

1
: H التدريس.ىيأة عضاء أ محورجامعة المرقب  تيتـ 

 One Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة Tالختبػار ٌػذي الفرضػية، اسػتخدهت الباحثػة اختبػار

)داللػػػة( آراء أفػػػراد عيىػػػة الدراسػػػة فػػػي ٌػػػذي صػػػحة ٌػػػذي الفرضػػػية، وهعرفػػػة هعىوية وذلػػػؾ لمتحقػػػؽ هػػػف

يبيف الهتوسط الحسابي الهرجح لمفرضية واالىحػراؼ الهعيػاري لٍػا، وكػذلؾ  التاليالفرضية، والجدوؿ 

 )قيهة االختبار والداللة اإلحصائية(. Tىتائج اختبار

  التدريسٌيأة هحور أعضاء لمفرضية  T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (17.6)جدوؿ رقـ 
 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح

0رفض   0.000 5.721 0.729 3.28
H  

 

بػػػاىحراؼ  3.28أف الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح  (17.6)شػػػير لبياىػػػات الهدوىػػػة بالجػػػدوؿ رقػػػـت

ي وبها أف ٌذ 0.000بداللة إحصائية 5.721بارف قيهة إحصاءة االختأو  0.729هعياري هىاظر لً

، ههػا يشػير 3و قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح أكبػر هػف  0.05القيهة أصغر هف هستوى الهعىوية

قبػوؿ الفػرض القائػؿ بػػ  عمػى، هها يدؿ H1وقبوؿ الفرضية البديمة  H0 إلى رفض الفرضية الصفرية

 التدريس. ىيأةعضاء أجامعة المرقب الجودة الشاممة المتم مة في  تيتـ: 

ؿ البياىػات حػدة، حيػث يتبػيف هػف خػال عمػىكػاًل  الب عػد الخػامس وقاهت الباحثة بدراسػة عىاصػر

( التوزيػػػع التكػػراري إلجابػػػات الهشػػػاركيف فػػػي الدراسػػة حػػػوؿ ٌػػػذا الهجػػػاؿ 18.6)الػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ

وكػػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ التػػدريس(  أةىيػػعضػػاء أجامعػػة المرقػػب الجػػودة الشػػاممة المتم مػػة فػػي  تيػػتـ)

( يبيف التحميػؿ اإلحصػائي إلجابػات الهشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ ىفػس الهجػاؿ، وهػف خػالؿ 19.6)

 الجدوليف يتضح اآلتي:
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القسػـ ورسػالتو  رؤيػاإلػى  التػدريس مسػتنداً ىيػأة واضحة لحاجاتيػا مػف أعضػاء  رؤيا لمجامعة .1

 :وأىدافو

سػػاوي وت "موافػػؽ"اإلجابػػة  ىسػػبة ٌػػي عمػػى(، بػػأف أ18.6)رقػػـ الجػػدوؿ يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات   

الجػػػدوؿ رقػػػـ  %، ويتضػػػح هػػػف بياىػػػات17.2وتسػػػاوي"موافػػػؽ "غيػػػر %، وتميٍػػػا ىسػػػبة اإلجابػػػة53.3

 فيها كاىت، 1.076باىحراؼ هعياري 3.62(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة19.6)

وبها أف قيهة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر  0.000إحصائيةبداللة 8.636إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3هة الهتوسط الهرجع أكبر هفف قيإ

القسػـ ورسػالتو  رؤياإلى  التدريس مستنداً  ىيأةواضحة لحاجاتيا مف أعضاء  رؤيا" لمجامعة عمي

 تحتاجً . ترى الباحثة أف عمى الجاهعة أخذ كفايتٍا هف أعضاء ٌيأة التدريس حسب ها "ىدافووأ

 :التدريس وفؽ الدرجات العممية ىيأة ات المحددة لساعات التدريس ألعضاء التعميمتضع  .2

" وتسػػاوي موافػػؽىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة " عمػػى(، بػػأف أ18.6تضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ)ي

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 24.7وتسػػاويموافػػؽ بشػػدة ""%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 59.5

، فيهػػػا 0.825بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 4.00(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 19.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصػائية لالختبػار  0.000بداللة إحصائية18.252كاىت إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػػوى ٌػػذي الفقػػرة، أي  عمػػى مػػوافقيففػػإف أفػػراد عيىػػة  3قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أكبػػر هػػفف إوحيػػث 

التػدريس وفػؽ الػدرجات ىيػأة ات المحددة لسػاعات التػدريس ألعضػاء التعميمتضع " عمى موافقيف

التػػدريس وفػػؽ ٌيػػأة ألعضػػاء تقػػـو بتحديػػد سػػاعات التػػدريس  ال إف الجاهعػػةتػػرى الباحثػػة  ".العمميػػة

 العمهية.الدرجات 



  175 
  

 التدريس ٌيأة أعضاء : التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات (18.6)جدوؿ رقـ 

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 ليااإلجه بشدة

1 
واضحة لحاجاتٍا هف أعضاء  رؤيالمجاهعة 

القسـ  رؤياإلى  التدريس هستىداً ٌيأة 
 ورسالتً وأٌدافً.

 227 38 121 20 39 9 العدد

 100.0 16.7 53.3 8.8 17.2 4.0 الىسبة %

2 
ات الهحددة لساعات التدريس التعميهتضع 

التدريس وفؽ الدرجات ٌيأة ألعضاء 
 العمهية.

 227 56 135 17 18 1 العدد

 100.0 24.7 59.5 7.5 7.9 0.4 الىسبة %

3 
تخصص الهكافآت التشجيعية لمهبدعيف في 

العمهي الهتهيز بها  هجاؿ التدريس والبحث
 رسالتٍا.و الجاهعة  رؤيايتوافر هع 

 227 16 54 28 76 53 العدد

 100.0 7.0 23.8 12.3 33.5 23.3 الىسبة %

4 
التدريس  ٌيأة يشجع القسـ أعضاء 

لمهشاركة في الهؤتهرات والىدوات والحمقات 
 الدراسية داخؿ وخارج البمد.

 227 38 117 27 33 12 العدد

 100.0 16.7 51.5 11.9 14.5 5.3 الىسبة %

5 
التدريس  ٌيأة ضعؼ هٍارة هعظـ أعضاء 

استخداـ وسائؿ التقىية الحديثة  عمىبالكمية 
 ية.التعميهوتوظيفٍا في العمهية 

 227 33 77 40 67 10 العدد

 100.0 14.5 33.9 17.6 29.5 4.4 الىسبة %

 ٍيأة اشتراؾ ال عمىدارة الجاهعة إتعهؿ  6
 التدريسية في قرارات الجاهعة.

 227 15 57 28 81 46 العدد
 100.0 6.6 25.1 12.3 35.7 20.3 الىسبة %

العممي المتميز بمػا يتػوافر  والبحثتخصص المكافآت التشجيعية لممبدعيف في مجاؿ التدريس .3
 :رسالتياو عة الجام رؤيامع 

 غيػػػر موافػػػؽ""ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ18.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػح هػػف بياىػات الجػػدوؿ رقػػـ 23.8وتسػػاوي ""موافػؽ%، وتميٍػػا ىسػبة اإلجابػػة 33.5وتسػاوي

يهػػػا ، ف1.272بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 2.58لٍػػػذي الفقػػػرة (، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح 19.6)

وبهػػػػػا أف قيهػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية  0.000بداللػػػػػة إحصػػػػػائية -5.011كاىػػػػػت إحصػػػػػاءة االختبػػػػػار

ف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إ عمػىههػا يػدؿ  0.05لالختبار أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػػوى  عمػػى غيػػر مػػوافقيفعيىػػة الفػػإف أفػػراد  3هتوسػػط الهرجػػع أقػػؿ هػػفإحصػػائيًا، وحيػػث أف قيهػػة ال

" تخصػص المكافػآت التشػجيعية لممبػدعيف فػي مجػاؿ التػدريس عمػي مػوافقيف غيػرٌذي الفقػرة، أي 
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تػرى الباحثػة إىػً إذا تػـ تخصػيص  رسالتيا "و الجامعة  رؤياالعممي المتميز بما يتوافر مع  والبحث

 .ألعضاء ٌيأة التدريس فإف ذلؾ يزيد هف تحسيف جودة اإلداء الهكافأت

حمقات الدراسية داخؿ التدريس لممشاركة في المؤتمرات والندوات وال ىيأةيشجع القسـ أعضاء .4

 :وخارج البمد

" وتسػػػاوي موافػػػؽ" ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة عمػػػى(، بػػػأف أ18.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 16.7وتسػاوي موافػػؽ بشػػدة ""%، وتميٍػا ىسػػبة اإلجابػػة 51.5

، فيها كاىت 1.090باىحراؼ هعياري 3.60(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة19.6)

أصغر  وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار 0.000بداللة إحصائية 8.281إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

الدراسػية قػات التػدريس لممشػاركة فػي المػؤتمرات والنػدوات والحمىيػأة " يشجع القسـ أعضػاء عمػي

وتحػػػديث عد أعضػػػاء ٌيػػػأة التػػػدريس عمػػػى تطػػػوير تػػػرى الباحثػػػة بػػػأف ذلػػػؾ يسػػػا داخػػػؿ وخػػػارج البمػػػد"

 .يس والتوصؿ بيف الطالب واألساتذةاالستراتيجيات الخاصة بطرؽ التدر 

 التدريس ٌيأة أعضاء لفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (19.6)جدوؿ رقـ 

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

1 
واضحة لحاجاتٍا هف أعضاء  رؤيالمجاهعة 

القسـ ورسالتً  رؤياإلى  التدريس هستىداً  ٌيأة 
 وأٌدافً.

 هوافؽ  0.000 8.636 1.076 3.62

ات الهحددة لساعات التدريس التعميهتضع  2
 هوافؽ +0.000 18.252 0.825 4.00 الدرجات العمهية.التدريس وفؽ  ٌيأة ألعضاء 

3 

تخصص الهكافآت التشجيعية لمهبدعيف في 
العمهي الهتهيز بها  هجاؿ التدريس والبحث

 رسالتٍا.و الجاهعة  رؤيايتوافر هع 
 

 غير  0.000 5.011- 1.272 2.58
 هوافؽ
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الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

4 
التدريس لمهشاركة  ٌيأة يشجع القسـ أعضاء 

والىدوات والحمقات الدراسية داخؿ في الهؤتهرات 
 وخارج البمد.

 هوافؽ  0.000 8.281 1.090 3.60

5 
التدريس  ٌيأة ضعؼ هٍارة هعظـ أعضاء 

استخداـ وسائؿ التقىية الحديثة  عمىبالكمية 
 ية.التعميهوتوظيفٍا في العمهية 

 هوافؽ  0.001 3.214 1.156 3.25

 ٍيأة اشتراؾ ال عمىدارة الجاهعة إتعهؿ  6
 غير  0.000 4.591- 1.243 2.62 التدريسية في قرارات الجاهعة.

 هوافؽ
 

اسػػتخداـ وسػػائؿ التقنيػػة الحدي ػػة  عمػػىالتػػدريس بالكميػػة  ىيػػأةضػػعؼ ميػػارة معظػػـ أعضػػاء  -5

 :يةالتعميموتوظيفيا في العممية 

وتسػػاوي  "موافػػؽ"ىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة  عمػػى(، بػػأف أ18.6)يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ   

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 29.5وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 33.9

فيها كاىت ، 1.156باىحراؼ هعياري 3.25(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة19.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر  0.001بداللة إحصائية 3.214إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية 

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمىموافقيف عيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

اسػػتخداـ وسػػائؿ التقنيػػة الحدي ػػة  عمػػىالتػػدريس بالكميػػة  ىيػػأةمعظػػـ أعضػػاء ضػػعؼ ميػػارة " عمػى

ترى الباحثة إف ذلؾ يرجع إلى قمػة الػدورات والبػراهج الخاصػة برفػع  "يةالتعميموتوظيفيا في العممية 

 كفاءة أعضاء ٌيأة التدريس. 

 :التدريسية في قرارات الجامعةييأة اشتراؾ ال عمىدارة الجامعة إتعمؿ  -6

 غيػػر موافػػؽ""ىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة  عمػػى(، بػػأف أ18.6يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ )

%، ويتضػح هػف بياىػات الجػدوؿ رقػـ 25.1وتسػاوي موافػؽ ""%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 35.7وتساوي
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، فيهػػا 1.243بػػاىحراؼ هعيػػاري  2.62(، أف قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لٍػػذي الفقػػرة 19.6)ج

وبهػػػػا أف قيهػػػػة الداللػػػػة اإلحصػػػػائية  0.000بداللػػػػة إحصػػػػائية  -4.591االختبػػػػار كاىػػػػت إحصػػػػاءة

أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة  عمػىههػا يػدؿ  0.05لالختبار أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػػوى  عمػػى غيػػر مػػوافقيفعيىػػة الفػػإف أفػػراد  3هػػف ف قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أقػػؿإإحصػػائيًا، وحيػػث 

التدريسػية فػي قػرارات ييػأة اشػتراؾ ال عمػىدارة الجامعػة إ" تعمػؿ عمػى موافقيفٌذي الفقرة، أي غير 

ترى الباحثة هػف خػالؿ تحميػؿ ٌػذي الىتيجػة بػأف الجاهعػة ٌػي التػي ال تقػـو بإعطػاء فرصػة  "الجامعة

 هشركة في اتخاذ القرارات.البألعضاء ٌيأة التدريس 

 : البحث العممي المحور ال اني

، قاهػػػت الباحثػػػة جامعػػػة المرقػػػب الجػػودة الشػػػاممة المتم مػػػة فػػػي البحػػػث العممػػي تيػػػتـلدراسػػة 

 ة:التاليبصياغة فرضية تىاظر ٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H  البحث العممي . محورجامعة المرقب  تيتـال 

1
: Hالبحث العممي . محورجامعة المرقب  تيتـ 

،   One Sample T-Testلمعيىػة الواحػدة  Tالختبػار ٌػذي الفرضػية، اسػتخدهت الباحثػة اختبػار 

وذلػػؾ لمتحقػػؽ هػػف صػػحة ٌػػذي الفرضػػية، وهعرفػػة هعىويػػة )داللػػة( آراء أفػػراد عيىػػة الدراسػػة فػػي ٌػػذي 

يبيف الهتوسط الحسابي الهرجح لمفرضية واالىحػراؼ الهعيػاري لٍػا، وكػذلؾ  التاليالفرضية، والجدوؿ 

 االختبار والداللة اإلحصائية(.  )قيهة Tىتائج اختبار 

  لفرضية هحور البحث العمهي T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (20.6)جدوؿ رقـ      
 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  الهعيارياالىحراؼ  الهتوسط الهرجح

0رفض   0.036 2.106 0.861 3.12
H  
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باىحراؼ هعيػاري  3.12أف الهتوسط الحسابي الهرجح  (20.6)البياىات الهدوىة بالجدوؿ رقـ  تشير

وبهػا أف ٌػذي القيهػة  0.036بداللػة إحصػائية 2.106واف قيهة إحصػاءة االختبػار 0.861هىاظر لً

، ههػػا يشػػير إلػػى 3و قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح أكبػػر هػػف 0.05أصػػغر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة

قبػػوؿ الفػػرض القائػػؿ بػػػ :  عمػػى، ههػػا يػػدؿ H1وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة  H0رفػػض الفرضػػية الصػػفرية 

 البحث العممي . الجودة لمحورجامعة المرقب تيتـ 

حػػدة، حيػػث يتبػػيف هػػف خػػالؿ البياىػػات  عمػػىكػػاًل   الب عػػد السػػادسوقاهػػت الباحثػػة بدراسػػة عىاصػػر 

( التوزيػػػع التكػػراري إلجابػػػات الهشػػػاركيف فػػػي الدراسػػة حػػػوؿ ٌػػػذا الهجػػػاؿ 21.6)ردة بالجػػػدوؿ رقػػػـالػػوا

( يبػػيف التحميػػؿ 22.6)وكػػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ البحػػث العممػػي ( لمحػػورجامعػػة المرقػػب الجػػودة  تيػػتـ)

 اإلحصائي إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ ىفس الهجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:

البحػوث  ذتنفيػ عمػىالتػدريس  ىيأة مناسبة لمبحث العممي لتشجيع أعضاء القسـ بيئة  يوفر -1

 :متصمة بحاجات المجتمع وسوؽ العمؿالعممية ال

وتسػػػاوي  موافػػػؽ""ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ21.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 30.8وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 36.6

، فيها كاىت 1.227باىحراؼ هعياري 3.05(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة22.6)

ة اإلحصػائية لالختبػار أكبػر وبهػا أف قيهػة الداللػ 0.553بداللػة إحصػائية 0.595إحصاءة االختبػار

ف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح غيػر دالػة إحصػائيًا، إ عمػىهها يػدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية 

 ىيػأة "يوفر القسـ بيئة المناسبة لمبحث العممي لتشجيع أعضػاء  عمػىمحايديف أي إف أفراد العيىة 

أىػً تػرى الباحثػة  وسػوؽ العمػؿ "صػمة بحاجػات المجتمػع تنفيد البحوث العممية المت عمىالتدريس 

هىاسػػبة لٍػػـ بالشػػكؿ واألسػػموب الػػذي يػػؤدي إلػػى ىهػػو زيػػادة الالبيئػػة البحثيػػة  الجاهعػػة البػػد أف تػػوفر

 إىتاجٍـ العمهي.
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ونشػػػر  ،صػػػدار المجػػػالت المحكمػػػةإع فييػػػا البحػػػث العممػػػي مػػػف خػػػالؿ تضػػػع سياسػػػة تشػػػج -2

 .منح إجازات التفرغ العمميو  ،المؤلفات العممية

وتسػػػاوي "موافػػػؽ" ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ21.6)خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـيتضػػػح هػػػف 

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 15.9وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 50.2

فيها كاىت ، 1.111باىحراؼ هعياري 3.51(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة22.6)

أصغر  قيهة الداللة اإلحصائية لالختباروبها أف  0.000بداللة إحصائية 6.933إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

تشػػجيع فييػػا البحػػث العممػػي مػػف خػػالؿ اصػػدار المجػػالت والمحكمػػة ونشػػر " تضػػع سياسػػة عمػػى

يزيد باالرتقاء الهسػتوى ترى الباحثة بأف ذلؾ  "لتفرغ العممي وغيرىاالمؤلفات العممية ومنح إجازات ا

 يحقؽ التطوير الهستهر لمتعميـ الجاهعي وهخرجاتً وتعظيـ دوري. الجاهعي هها
 البحث العلمً: التوزٌع  التكراري إلجابات المشاركٌن فً الدراسة حول فقرات (21.6)جدول رقم 

   

غير 
هوافؽ 
 بشدة

غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

1 

هىاسبة لمبحث العمهي يوفر القسـ بيئة 
تىفيد  عمىالتدريس  ٌيأةلتشجيع أعضاء 

البحوث العمهية الهتصمة بحاجات 
 الهجتهع وسوؽ العهؿ.

 227 23 83 27 70 24 العدد

 100.0 10.1 36.6 11.9 30.8 10.6 %الىسبة

2 

ع فيٍا البحث العمهي تضع سياسة تشج
الهحكهة إصدار الهجالت هف خالؿ 

ح إجازات وىشر الهؤلفات العمهية وهى
ا  .التفرغ العمهي وغيٌر

 227 33 114 30 36 14 العدد

 100.0 14.5 50.2 13.2 15.9 6.2 %الىسبة

3 

ة خاصة لدعـ البحث اليتخصص هوازىة ه
االقساـ  عمىالعمهي وىشري وتوزع ذلؾ 
 .الوحدات الهختصة بذلؾ

 

 227 21 56 46 65 39 العدد

 100.0 9.3 24.7 20.3 28.6 17.2 %الىسبة
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غير 
هوافؽ 
 بشدة

غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

4 
التدريس  ٌيأةيتيح القسـ الفرص ألعضاء 

لمهشاركة في الهؤتهرات والىدوات العمهية 
 العمهية .وورش العهؿ 

 227 53 113 26 28 7 العدد

 100.0 23.3 49.8 11.5 12.3 3.1 %الىسبة

5 
يوفر القسـ األجٍزة واألدوات الالزهة 
لعهميات البحثية وتضع القواعػػػػد التي 

 تضهف كفاءة واستخداهٍا .

 227 28 64 39 70 26 العدد

 100.0 12.3 28.2 17.2 30.8 11.5 %الىسبة

6 
الجاهعة البىية التحتية الالزهة توفر 

الحتياجات البحث العمهي)كتب ودوريات 
 هكتبة الكتروىية ػ وهعدات(. -

 227 13 56 33 75 50 العدد
الىسبة 

% 22.0 33.0 14.5 24.7 5.7 100.0 
  

الوحػػدات و االقسػػاـ  عمػػىخاصػػة لػػدعـ البحػػث العممػػي ونشػػره وتػػوزع ذلػػؾ  ماليػػةتخصػػص موازنػػة  -3

 :المختصة بذلؾ

وتسػاوي  غيػر موافػؽ""ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ21.6)يتضح هف خػالؿ بياىػات الجػدوؿ رقػـ

(، 22.6)%، ويتضػح هػف بياىػات الجػدوؿ رقػـ24.7وتسػاوي ""موافػؽ إلجابةوتميٍا ىسبة ا،28.6%

 ، فيهػا كاىػت إحصػاءة1.248بػاىحراؼ هعيػاري 2.80أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة

وبهػػا أف قيهػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر هػػف  0.018بداللػػة إحصػػائية 2.393-االختبػػار

ف إحيػث أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، و  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

غيػػر هحتػػوى ٌػػذي الفقػػرة، أي  عمػػى مػػوافقيف غيػػرعيىػػة الفػػإف أفػػراد  3هػػفقيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أقػػؿ 

االقسػاـ  عمػىة خاصة لدعـ البحث العممي ونشره وتػوزع ذلػؾ الي" تخصص موازنة مىعم موافقيف

التهويؿ الهخصص لدعـ البحػث  الباحثة بأف ٌىاؾ ضعؼ في حجـترى " تصة بذلؾالوحدات المخو 

لالزهػػة لتسػػٍيؿ هٍهػػة البػػاحثيف هػػف حيػػث االعمهػػي باإلضػػافة إلػػى العهػػؿ عمػػى تحسػػيف البىيػػة التحتيػػة 

. هراجعة  وتطوير أليات الحصوؿ عمى الدعـ الالـز
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دوات العمميػة وورش التدريس لممشاركة في المؤتمرات والنىيأة يتيح القسـ الفرص ألعضاء  -4

 :العمؿ العممية

وتسػػاوي  "موافػػؽ"ىسػػبة ٌػػي اإلجابػػة  عمػػى(، بػػأف أ21.6)يتضػػح هػػف خػػالؿ بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ

رقػػـ  %، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ23.3وتسػػاويموافػػؽ بشػػدة" "%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 49.8

، فيها كاىت 1.039باىحراؼ هعياري 3.78(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة22.6)

وبهػػػا أف قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار  0.000بداللػػػة إحصػػػائية11.33.0إحصػػػاءة االختبػػػار

لهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، أف قيهة ا عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإوحيث 

دوات التػػدريس لممشػػاركة فػػي المػػؤتمرات والنػػىيػػأة " يتػػيح القسػػـ الفػػرص ألعضػػاء عمػػى مػػوافقيف

يساعد في تحقيؽ التهيز في خػدهاتٍا التعميهيػة بأف ذلؾ  ترى الباحثة "العممية وورش العمؿ العممية

البحثية والهجتهعية بها يضهف لٍا الوصوؿ عمى الهستويات العالهية تحقؽ لٍا هيزة التىافسية هحميػا 

 وعالهيا.

 البحث العمهيلفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (22.6)جدوؿ رقـ

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

 
1 

يوفر القسـ بيئة الهىاسبة لمبحث العمهي لتشجيع 
تىفيد البحوث العمهية  عمىالتدريس ٌيأة أعضاء 

 الهتصمة بحاجات الهجتهع وسوؽ العهؿ.
 هحايد 0.553 0.595 1.227 3.05

2 
الؿ تضع سياسة تشجيع فيٍا البحث العمهي هف خ

الهؤلفات العمهية  اصدار الهجالت والهحكهة وىشر
او   .هىح إجازات التفرغ العمهي وغيٌر

 هوافؽ  0.000 6.933 1.111 3.51

3 
 ة خاصة لدعـ البحث العمهي اليتخصص هوازىة ه
 االقساـ الوحدات الهختصة عمىوىشري وتوزع ذلؾ 

 بذلؾ.
 غير  0.018 2.393- 1.248 2.80

 هوافؽ

لتدريس لمهشاركة في ٌيأة يتيح القسـ الفرص ألعضاء  4
 هوافؽ  0.000 11.330 1.037 3.78 .العمهية وورش العهؿ العمهيةوالىدوات الهؤتهرات 
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الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

يوفر القسـ األجٍزة واألدوات الالزهة لعهميات البحثية  5
 هحايد 0.915 0.107- 1.244 2.99 استخداهٍا .كفاءة وتضع القواعػػػػد التي تضهف 

تياجػات البحػث توفر الجاهعػة البىيػة التحتيػة الالزهػة الح 6
 غير   0.000 4.997- 1.235 2.59 وهعدات(.هكتبة الكتروىية  -العمهي)كتب ودوريات

 هوافؽ
 
 
 

 

ػػػػػد التػي تضػمف كفػاءة يوفر القسـ األجيػزة واألدوات الالزمػة لعمميػات البح يػة وتضػع القواع -5

 :استخداميا

سػاوي وت غيػر موافػؽ"" ىسػبة ٌػي اإلجابػة عمػى(، بػأف أ21.6)الجػدوؿ رقػـ يتضح هف خػالؿ بياىػات

(، أف 22.6)ات الجدوؿ رقـ%، ويتضح هف بياى28.2وتساوي""موافؽ%، وتميٍا ىسبة اإلجابة30.8

، فيهػػا كاىػػت إحصػػاءة 1.244بػػاىحراؼ هعيػػاري 2.99قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لٍػػذي الفقػػرة

أكبػػػر هػػػف  قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػاروبهػػػا أف  0.915بداللػػػة إحصػػػائية 0.107-االختبػػػار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح غيػر دالػة إحصػائيًا، أي إف  عمىهها يدؿ 0.05هستوى الهعىوية

ػػػد ضػع القواعػػ"يوفر القسـ األجيزة واألدوات الالزمة لعمميات البح ية وت عمى محايديفأفراد العيىة 

بهػػا يضػػهف  تػػرى الباحثػػة بػػأف ٌػػذا يػػىعكس عمػػى العهميػػة التعميهيػػةتضػػمف كفػػاءة اسػػتخداميا "التػػي 

 هخرجات تتهيز بالكفاءة والهٍىية.

مكتبػػػة  -زمػػػة الحتياجػػػات البحػػػث العممي)كتػػػب ودوريػػػاتالجامعػػػة البنيػػػة التحتيػػػة الال  تػػػوفر -6

 :ومعدات( -الكترونية 

وتسػاوي  غيػر موافػؽ""ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ21.6)يتضح هف خػالؿ بياىػات الجػدوؿ رقػـ

(، 22.6)%، ويتضح هف بياىػات الجػدوؿ رقػـ24.7وتساوي ""موافؽ%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 33.0

، فيهػا كاىػت إحصػاءة 1.235بػاىحراؼ هعيػاري 2.59الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة أف قيهة الهتوسط

وبهػػا أف قيهػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر هػػف  0.000بداللػػة إحصػػائية 4.997-االختبػػار
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ف إوحيػث أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

هحتػػوى ٌػػذي الفقػػرة، أي غيػػر  عمػػى مػػوافقيفعيىػػة غيػػر الفػػإف أفػػراد  3هػػف قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أقػػؿ

 -تياجػػات البحػػث العممي)كتػػب ودوريػػاتالجامعػػة البنيػػة التحتيػػة الالزمػػة الح "تػػوفر عمػػى مػػوافقيف

تػػرى الباحثػة بػػأف الجاهعػػة ال تػػوفر البىيػة التحتيػػة الهىاسػػبة لالشػػتراؾ  "ومعػػدات( -مكتبػػة الكترونيػػة 

  .كة الهعموهات الدولية بالجاهعةضعؼ توفر شبو في هجالت ودوريات وقواعد بياىات عمهية 

 : المكتبة المحور ال الث 
، قاهت الباحثػة بصػياغة فرضػية ودة الشاهمة الهتهثمة في الهكتبةجاهعة الهرقب الج تٍتـلدراسة     

 ة:التاليتىاظر ٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H  المكتبة . محورجامعة المرقب  تيتـال 

1
: H المكتبة .محور جامعة المرقب  تيتـ 

، وذلؾ One Sample T-Testلمعيىة الواحدة  Tالفرضية، استخدهت الباحثة اختبارالختبار ٌذي 

)داللػة( آراء أفػراد عيىػة الدراسػة فػي ٌػذي الفرضػية، ة هعىويةلمتحقؽ هػف صػحة ٌػذي الفرضػية، وهعرفػ

لهعيػػاري لٍػػا، وكػػذلؾ ىتػػائج يبػػيف الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفرضػػية واالىحػػراؼ ا التػػاليوالجػػدوؿ 

 )قيهة االختبار والداللة اإلحصائية(. Tاختبار

    الهكتبة لفرضية هحور Tالهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار:23.6جدوؿ رقـ 

 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tاختبار  إحصاءة االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح

0رفض   0.002 3.181- 0.946 2.80
H  

بػػػاىحراؼ  2.80أف الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح ( 23.6)تشػػػير البياىػػػات الهدوىػػػة بالجػػػدوؿ رقػػػـ

وبهػػا أف  0.002بداللػػة إحصػػائية 3.181-االختبػػار واف قيهػػة إحصػػاءة 0.946هعيػػاري هىػػاظر لػػً

، ههػا 3هػف و قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح أصػغر 0.05ٌذي القيهة أصغر هف هستوى الهعىوية
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جامعػة  تيػتـال قبػوؿ الفػرض القائػؿ بػػ :  عمػى، هها يدؿ H0يشير إلى عدـ رفض الفرضية الصفرية

 المرقب الجودة الشاممة المتم مة في المكتبة 

ؿ البياىػػات حػػدة، حيػػث يتبػػيف هػػف خػػال عمػػىاهػػت الباحثػػة بدراسػػة عىاصػػر الُبعػػد السػػابع كػػاًل وق

( التوزيػػػع التكػػراري إلجابػػػات الهشػػػاركيف فػػػي الدراسػػة حػػػوؿ ٌػػػذا الهجػػػاؿ 24.6)الػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ

( 25.6)ؾ الجػػدوؿ رقػػـوكػذلجامعػػة المرقػػب الجػػودة الشػػاممة المتم مػػة فػػي المكتبػػة(  أىتمػػاـ)مػػدى 

التحميؿ اإلحصائي إلجابػات الهشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ ىفػس الهجػاؿ، وهػف خػالؿ الجػدوليف يبيف 

 يتضح اآلتي:

در الفنيػػة المتخصصػػة تػػوفر مكتبػػة متكاممػػة مػػف حيػػث أوعيػػة المعمومػػات والتجييػػزات والكػػوا -1
 :لخدمة التخصص

وتسػاوي  موافػؽ"غيػر "ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ24.6)يتضح هف خػالؿ بياىػات الجػدوؿ رقػـ

(، 25.6)%، ويتضح هف بياىػات الجػدوؿ رقػـ28.6وتساوي "موافؽ"%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 37.9

، فيهػا كاىػت إحصػاءة 1.218بػاىحراؼ هعيػاري 2.68توسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرةأف قيهة اله

صػػغر هػػػف أ الداللػػة اإلحصػػػائية لالختبػػاروبهػػػا أف قيهػػة  0.000بداللػػة إحصػػائية3.977-االختبػػار

ف إأف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

غيػر هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى غيػر مػوافقيفعيىػة الفإف أفراد  3قيهة الهتوسط الهرجع أقؿ  هف 

لفنيػػػة در ا" تػػوفر مكتبػػة متكاممػػػة مػػف حيػػث أوعيػػة المعمومػػػات والتجييػػزات والكػػواعمػػى مػػوافقيف

يوجػد بعػض القصػور الهتعمقػة بالهكتبػة هػف حيػث  ًتػرى الباحثػة بأىػ "المتخصصة لخدمة التخصػص

ا   رسيف وأعضاء ٌيأة التدريس.اسالهة الدفي الهباىي لتحقؽ التجٍيزات والتسٍيالت الهادية لتوفٌر

ذات ة الحدي ػة تتوفر في مكتبة الجامعػة أفضػؿ المصػادر والمراجػع والػدوريات العربيػة الكافيػ -2

 :العالقة بالتخصصات
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وتسػاوي  غيػر موافػؽ""ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ24.6)يتضح هف خػالؿ بياىػات الجػدوؿ رقػـ

(، 25.6)%، ويتضح هف بياىػات الجػدوؿ رقػـ25.6وتساوي ""موافؽ%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 37.4

، فيهػا كاىػت إحصػاءة 1.203بػاىحراؼ هعيػاري 2.58رةأف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفق

لالختبػػار أصػػغر هػػػف وبهػػػا أف قيهػػة الداللػػة اإلحصػػػائية  0.000بداللػػة إحصػػائية5.240-االختبػػار

ف إأف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

هحتػػوى ٌػػذي الفقػػرة، أي غيػػر  عمػػى غيػػر مػػوافقيفعيىػػة الفػػإف أفػػراد  3قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أقػػؿ هػػف

تتػػوفر فػػي مكتبػػة الجامعػػة أفضػػؿ المصػػادر والمراجػػع والػػدوريات العربيػػة الكافيػػة " عمػػى مػػوافقيف

والهراجػع ودوريػات تػرى الباحثػة بػأف الهكتبػة ال تشػهؿ  هصػادر  "الحدي ة ذات العالقة بالتخصصات

وال يهكػف أف ب واألساتذة في إعداد بحوتٍـ وهحاضػراتٍـ لهساعدة الطالهتعمقة بجهيع التخصصات 

ا بىجاح.   يىالوا درجاتٍـ العمهية دوف إىجاٌز

 الهكتبة: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات 24.6جدوؿ رقـ 

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

1 
هػػػػػف حيػػػػػث أوعيػػػػػة تػػػػػوفر هكتبػػػػػة هتكاهمػػػػػة 

الهعموهػػػػػات والتجٍيػػػػػزات والكػػػػػوادر الفىيػػػػػة 
 .الهتخصصة لخدهة التخصص

 227 13 65 24 86 39 العدد

 100.0 5.7 28.6 10.6 37.9 17.2 الىسبة %

2 
تتوفر في هكتبة الجاهعػة أفضػؿ الهصػادر 

ة الحديثة والهراجع والدوريات العربية الكافي
 .ذات العالقة بالتخصصات

 227 11 58 28 85 45 العدد

 100.0 4.8 25.6 12.3 37.4 19.8 الىسبة %

3 
هػػػػػػػػاكف الطاقػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتيعابية لمهكتبػػػػػػػػة األ

ذاكرة تتىاسػػػػب هػػػػع العػػػػدد هػػػػالهخصصػػػػة لم
 لمطمبة بالجاهعة. اإلجهالي

 227 7 57 28 93 42 العدد

 100.0 3.1 25.1 12.3 41.0 18.5 الىسبة %

 وكافػػي.توقيت العهؿ بالهكتبة هىاسػػػػػب  4
 227 14 81 37 55 40 العدد

 100.0 6.2 35.7 16.3 24.2 17.6 الىسبة %

-يتوفر هىاخ صحي في الهكتبة )كالتٍوية 5
 الىظافة( . -اإلضاءة الكافية 

 227 23 102 44 36 22 العدد

 100.0 10.1 44.9 19.4 15.9 9.7 الىسبة %
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غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 اإلجهالي بشدة

مػػوف هٍ 6 وهػػدربوف  ىيػػاً العػػاهموف بالهكتبػػة هٌؤ
 ة.لمقياـ بواجباتٍـ بفعالي

 227 15 70 39 66 37 العدد
 100.0 6.6 30.8 17.2 29.1 16.3 الىسبة %

 

لمطمبػة  اإلجمػاليذاكرة تتناسػب مػع العػدد مػماكف المخصصػة لمتيعابية لممكتبة األاالس الطاقة -3

 :بالجامعة

 غيػػػر موافػػػؽ""ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ24.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ    

%، ويتضػح هػػف بياىػات الجػػدوؿ رقػػـ 25.1وتسػػاوي "موافػؽ"%، وتميٍػػا ىسػبة اإلجابػػة 41.0وتسػاوي

، فيهػػػا 1.145بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 2.53(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 25.6)

لػػػػػة اإلحصػػػػػائية وبهػػػػػا أف قيهػػػػػة الدال 0.000بداللػػػػػة إحصػػػػػائية 6.142-كاىػػػػػت إحصػػػػػاءة االختبػػػػػار

أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة  عمػىههػا يػدؿ 0.05لالختبار أصغر هف هستوى الهعىوية 

هحتػػوى  عمػػى غيػػر مػػوافقيفعيىػػة الفػػإف أفػػراد  3هػػف ف قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أقػػؿإإحصػػائيًا، وحيػػث 

ذاكرة مػػػلم مػػػاكف المخصصػػػةالطاقػػػة االسػػػتيعابية لممكتبػػػة األ" عمػػػى غيػػػر مػػػوافقيفٌػػػذي الفقػػػرة، أي 

تػري الباحثػة أف حجػـ الهكتبػة ال يتىاسػب ىٍائيػًا هػع  لمطمبػة بالجامعػة" اإلجمػاليتتناسب مػع العػدد 

 عدد الطالب.

 :عمؿ بالمكتبة مناسػػػػػب وكافػػيتوقيت ال -4

وتسػػػاوي  موافػػػؽ""ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ24.6)رقػػػـ يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 24.2وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 35.7

، فيها كاىت 1.243باىحراؼ هعياري 2.89(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة25.6)

ر وبهػا أف قيهػػة الداللػة اإلحصػػائية لالختبػار أكبػػ0.166بداللػة إحصػػائية1.389-إحصػاءة االختبػػار

ف قيهػػة الهتوسػط الحسػػابي الهػرجح غيػػر دالػة إحصػػائيًا، إ عمػىههػا يػػدؿ  0.05هػف هسػتوى الهعىويػػة



  188 
  

تػرى الباحثػة أف توقيػت  "لمكتبة مناسػػػػػب وكافػػػيتوقيت العمؿ با" عمى محايديفأي إف أفراد العيىة 

الطػالب ككػؿ ألىػً الهكتبػة عهؿ الهكتبة يكوف صباحيًا حيث اىً يىاسب هجهوعة هف الطالب لػيس 

 ال تقـو بعهؿ في فترة هسائية.

 الهكتبةلفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار  25.6جدوؿ رقـ 

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

1 
توفر هكتبة هتكاهمة هف حيث أوعية 

والتجٍيزات والكوادر الفىية الهعموهات 
 الهتخصصة لخدهة التخصص

 غير  0.000 3.977- 1.218 2.68
 هوافؽ

2 
تتوفر في هكتبة الجاهعة أفضؿ الهصادر 
والهراجع والدوريات العربية الكافية الحديثة 

 ذات العالقة بالتخصصات .
 غير  0.000 5.240- 1.203 2.58

 هوافؽ

3 
هاكف األالطاقة االستيعابية لمهكتبة 

ذاكرة تتىاسب هع العدد هالهخصصة لم
 لمطمبة بالجاهعة. إلجهاليا

 غير  0.000 6.142- 1.145 2.53
 هوافؽ

 هحايد 0.166 1.389- 1.243 2.89 توقيت العهؿ بالهكتبة هىاسػػػػػب وكافػػي. 4

-يتوفر هىاخ صحي في الهكتبة )كالتٍوية 5
 هوافؽ  0.000 3.933 1.148 3.30 الىظافة( . -اإلضاءة الكافية 

موف هٍىياً  6 وهدربوف  العاهموف بالهكتبة هٌؤ
 غير  0.031 2.174- 1.221 2.82 بفعالية.لمقياـ بواجباتٍـ 

 هوافؽ

 :النظافة( -اإلضاءة الكافية -يوية)كالتيتوفر مناخ صحي في المكتبة -5

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ24.6)تضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـي

(، 25.6)%، ويتضح هػف بياىػات الجػدوؿ رقػـ19.4وتساوي ""محايد%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 44.9

، فيهػا كاىػت إحصػاءة 1.111عيػاريبػاىحراؼ ه 3.51توسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرةأف قيهة اله

أصػػػغر هػػػف وبهػػػا أف قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار  0.000بداللػػػة إحصػػػائية 6.933االختبػػػار

ف إأف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

 مػػوافقيفهحتػػوى ٌػػذي الفقػػرة، أي  عمػػىمػػوافقيف عيىػػة الفػػإف أفػػراد  3قيهػػة الهتوسػػط الهرجػػع أكبػػر هػػف
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ترى الباحثة بأف ليس  "النظافة( -اإلضاءة الكافية -)كالتيويةيتوفر مناخ صحي في المكتبة" عمى

هىاسػبة لهكتبػة الجاهعػة هػف حيػث التقمبػات الجويػة الخارجيػة كػالحرارة والرطوبػة والبػرودة ٍيػأة ٌىاؾ ت

 .حهايتٍا هف ٌذي التقمباتالهالئـ لمهطالعة والعهؿ عمى توفير الجو عدـ باإلضافة إلى 

 :ةاليالعامموف بالمكتبة مؤىموف مينيا ومدربوف لمقياـ بواجباتيـ بفع -6

وتساوي موافؽ" " ىسبة ٌي اإلجابة عمى(، بأف أ24.6)يتضح هف خالؿ بياىات الجدوؿ رقـ

%، ويتضح هف بياىات الجدوؿ رقـ 29.1وتساوي "غير موافؽ"%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 30.8

، فيها كاىت 1.221باىحراؼ هعياري 2.82توسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة(، أف قيهة اله25.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار  0.031بداللة إحصائية 2.174-االختبار إحصاءة

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 

هحتوى ٌذي الفقرة،  عمى غير موافقيفعيىة الفإف أفراد  3هفف قيهة الهتوسط الهرجع أقؿ إحيث و 

ترى  "ةالي" العامموف بالمكتبة مؤىموف مينيا ومدربوف لمقياـ بواجباتيـ بفععمى موافقيفغير أي 

  بأىً عدـ توفر الكوادر دارسً تخصصات هتعمقة بالهكتبة .الباحثة 

 : المناىا الدراسية  المحور الرابع

قاهت الباحثة جامعة المرقب الجودة الشاممة المتم مة في المناىا الدراسية،  تيتـ لدراسة   

 ة:التاليبصياغة فرضية تىاظر ٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H  المناىا الدراسية. محورجامعة المرقب  تيتـال 

1
: H المناىا الدراسية.   محورجامعة المرقب  تيتـ 

، وذلؾ  One Sample T-Testلمعيىة الواحدة Tالختبار ٌذي الفرضية، استخدهت الباحثة اختبار

)داللػة( آراء أفػراد عيىػة الدراسػة فػي ٌػذي الفرضػية،  صحة ٌذي الفرضية، وهعرفة هعىوية لمتحقؽ هف
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يبػػيف الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفرضػػية واالىحػػراؼ الهعيػػاري لٍػػا، وكػػذلؾ ىتػػائج  التػػاليوالجػػدوؿ 

  )قيهة االختبار والداللة اإلحصائية(.Tاختبار 

 الهىاٌج الدراسيةلفرضية هحور  T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار 26.6جدوؿ رقـ 
 الىتيجة الداللة اإلحصائية Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح

0رفض   0.000 7.119 0.807 3.38
H  

باىحراؼ هعياري   3.38أف الهتوسط الحسابي الهرجح (26.6)ير البياىات الهدوىة بالجدوؿ رقـتش

قيهة وبها أف ٌذي ال 0.000بداللة إحصائية 7.119ءة االختبارواف قيهة إحصا 0.807هىاظر لً

، هها يشير إلى 3قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح أكبر هفو  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

 تيتـ: ؿ بػقبوؿ الفرض القائ عمىهها يدؿ H1وقبوؿ الفرضية البديمة H0رفض الفرضية الصفرية

 جامعة المرقب الجودة الشاممة المتم مة في المناىا الدراسية  .

ياىات الواردة حدة، حيث يتبيف هف خالؿ الب عمىكاًل  الب عد ال امفوقاهت الباحثة بدراسة عىاصر 

 )مدىاركيف في الدراسة حوؿ ٌذا الهجاؿالتوزيع التكراري إلجابات الهش(27.6بالجدوؿ رقـ )

( 28.6وكذلؾ الجدوؿ رقـ ) جامعة المرقب الجودة الشاممة المتم مة في المناىا الدراسية( اىتماـ

يبيف التحميؿ اإلحصائي إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ ىفس الهجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف 

 يتضح اآلتي:

فيػو  تمتمؾ الجامعة ممفات متكاممة لكؿ مقرر م ػؿ اسػـ المقػرر، الفصػؿ الدراسػي الػذي يقػدـ -1

 :الكتب المعتمدة في دراسة المقرر ،العممية المعتمدة ساعات النظرية،عدد ال

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ27.6)خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـيتضػػػح هػػػف 

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 21.6وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽوتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة %، 45.8

 ، فيها 1.195ياريػػػػػراؼ هعػػػػػػػباىح 3.34ح لٍذي الفقرة ػػػػػػط الحسابي الهرجػػػػ(، أف قيهة الهتوس28.6)
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وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػػار 0.000بداللػة إحصػائية 4.276كاىػت إحصػاءة االختبػار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإث وحي

" تمتمؾ الجامعة ممفات متكاممة لكؿ مقػرر م ػؿ اسػـ المقػرر، الفصػؿ الدراسػي الػذي عمىموافقيف 

تػػرى  "ب المعتمػػدة فػػي دراسػػة المقػػررالكتػػ ،سػػاعات النظريػػة، العمميػػة المعتمػػدةيقػػدـ فيػػو عػػدد ال

أف الجاهعػػػة عىػػػد اسػػػتخداهٍا آلليػػػات تعميهيػػػة حديثػػػة وهتابعتٍػػػا الهسػػػتهرة لموسػػػائؿ التعميهيػػػة  الباحثػػػة

االرتقػػاء بالهسػتويات التعميهيػػة الرفػع و عمػػى ذلػؾ والتقىيػات الهسػتخدهة فػػي التػدريس الهقػػرر يسػاعدٌا 

 في الجاهعة . 

ية بيا التعميميوجد بالجامعة توصيؼ واضح محدد لمحتوى المقررات الدراسية في البراما  -2

 :خالؿ الفصؿ الدراسي

وتساوي  "موافؽ"ىسبة ٌي اإلجابة  عمى(، بأف أ27.6)يتضح هف خالؿ بياىات الجدوؿ رقـ

 %، ويتضح هف بياىات الجدوؿ رقـ18.5وتساوي ""غير موافؽوتميٍا ىسبة اإلجابة %، 51.1

، فيها كاىت 1.072باىحراؼ هعياري 3.43(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة28.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر  0.000بداللة إحصائية 6.068إحصاءة االختبار

ث أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا، وحي عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 موافقيفهحتوى ٌذي الفقرة، أي  عمى موافقيففإف أفراد عيىة  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

ية بيا التعميم" يوجد بالجامعة توصيؼ واضح محدد لمحتوى المقررات الدراسية في البراما عمى

عمى تحقيؽ وهالئهة طرؽ التدريس لطبيعة أف ذلؾ يساعد  ترى الباحثة "خالؿ الفصؿ الدراسي

 الدراسية التابعة لً . الهقرراتالبرىاهج التعميهي وأٌدافً وكذلؾ تحقيؽ أٌداؼ كؿ 
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 الهىاٌج الدراسية: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات 27.6جدوؿ رقـ 

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 إلجهاليا بشدة

1 

تهتمؾ الجاهعة همفات هتكاهمة لكؿ هقرر هثؿ 
اسـ الهقرر، الفصؿ الدراسي الذي يقدـ فيً 

 ،ساعات الىظرية ،العهمية الهعتهدةعدد ال
 الكتب الهعتهدة في دراسة الهقرر.

 227 30 104 25 49 19 العدد

 100.0 13.2 45.8 11.0 21.6 8.4 الىسبة %

2 
يوجد بالجاهعة توصيؼ واضح هحدد لهحتوى 

ية بٍا التعميهالهقررات الدراسية في البراهج 
 خالؿ الفصؿ الدراسي .

 

 227 24 116 33 42 12 العدد

 100.0 10.6 51.1 14.5 18.5 5.3 الىسبة %

تبمغ الجاهعة طالبٍا بالوحدات الزهىية  3
 هدة الهخصصة لمهقررات الدراسية .الهعت

 227 36 136 24 24 7 العدد

 15.9 59.9 10.6 10.6 3.1 الىسبة %
 

100.0 
 

4 
يمتـز أستاذ الهادة بتوصيؼ واضح وهحدد 

ية الهقررة هف قبؿ الجاهعة التعميهلمهادة 
 خالؿ الفصؿ الدراسي.

 227 29 126 33 33 6 العدد

 100.0 12.8 55.5 14.5 14.5 2.6 الىسبة %

5 
هراجعة البراهج  عمىتحرص إدارة الجاهعة 

ا في ضوء ية  وتالتعميهوالهقررات  طويٌر
 .الهستجدات العمهية

 227 12 61 48 76 30 العدد

 5.3 26.9 21.1 33.5 13.2 الىسبة %
 100.0 

 

 :المخصصة لممقررات الدراسيةعتمدة تبمغ الجامعة طالبيا بالوحدات الزمنية الم -3

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ27.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 15.9وتسػاوي موافػػؽ بشػػدة ""%، وتميٍػا ىسػػبة اإلجابػػة 59.9

، فيهػػػا 0.952بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.75(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 28.6)

وبهػػػػػا أف قيهػػػػػة الداللػػػػػة اإلحصػػػػػائية  0.000بداللػػػػػة إحصػػػػػائية 11.856كاىػػػػػت إحصػػػػػاءة االختبػػػػػار

أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة  عمػىههػا يػدؿ  0.05لالختبار أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3قيهة الهتوسط الهرجع أكبػر هػف  فإإحصائيًا، وحيث 

مػدة المخصصػة لممقػررات " تبمػغ الجامعػة طالبيػا بالوحػدات الزمنيػة المعتعمػىموافقيف الفقػرة، أي 



  193 
  

 كػؿ هقػررالوحػدات التػي تشػير إلػى عدد هعرفة  عمى ترى الباحثة أف ذلؾ يساعد الطالب الدراسية "

 . لالـز أف يدرسٍا ويهتحف فيٍاالتي هف او 

قبؿ الجامعة خالؿ  ية المقررة مفالتعميميمتـز أستاذ المادة بتوصيؼ واضح ومحدد لممادة  -4

 :الفصؿ الدراسي

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ27.6يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 14.5وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 55.5

، فيهػػػا 0.973بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.61(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 28.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار  0.000بداللة إحصائية  9.483كاىت إحصاءة االختبار

ة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا، أف قيه عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 

 هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي عمػى مػوافقيف عيىػةالفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإوحيث 

قبػػؿ  يػػة المقػػررة مػػفالتعميم" يمتػػـز أسػػتاذ المػػادة بتوصػػيؼ واضػػح ومحػػدد لممػػادة عمػػى مػػوافقيف

أف ذلػػؾ يسػػاعد الجاهعػػة عمػػى تطبيػػؽ أىظهػػة تقيػػيـ  تػػرى الباحثػػة ".الجامعػػة خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي

 التدريس ٌيأة هىاسبة ألداء أعضاء 

 الهىاٌج الدراسية لفقرات  T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار  (28.6)جدوؿ رقـ ج

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

1 
الجاهعة همفات هتكاهمة لكؿ هقرر هثؿ اسـ الهقرر، تهتمؾ 

الفصؿ الدراسي الذي يقدـ فيً عدد الساعات الىظرية 
 الكتب الهعتهدة في دراسة الهقرر. ،عتهدة،العهمية اله

 هوافؽ  0.000 4.276 1.195 3.34

يوجد بالجاهعة توصيؼ واضح هحدد لهحتوى الهقررات  2
 هوافؽ  0.000 6.068 1.072 3.43 بٍا خالؿ الفصؿ الدراسي .ية التعميهالدراسية في البراهج 

3 

 

عتهدة الهخصصة تبمغ الجاهعة طالبٍا بالوحدات الزهىية اله
 .لمهقررات الدراسية

 
 

 هوافؽ  0.000 11.856 0.952 3.75
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الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

ية التعميهيمتـز أستاذ الهادة بتوصيؼ واضح وهحدد لمهادة  4
 هوافؽ  0.000 9.483 0.973 3.61 الدراسي .الهقررة هف قبؿ الجاهعة خالؿ الفصؿ 

هراجعة البراهج والهقررات  عمىتحرص إدارة الجاهعة  5
ا في ضوء الهستجدات العمهية .التعميه  غير  0.003 2.970- 1.140 2.78 ية  وتطويٌر

 هوافؽ
 

طويرىػػػا فػػػي ضػػػوء يػػػة  وتالتعميممراجعػػػة البػػػراما والمقػػػررات  عمػػػىتحػػػرص إدارة الجامعػػػة  -5

 :المستجدات العممية

وتسػاوي  غيػر موافػؽ""ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ27.6يتضح هف خالؿ بياىات الجدوؿ رقـ )

(، 28.6%، ويتضح هف بياىات الجدوؿ رقـ )26.9وتساوي ""موافؽ%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 33.5

، فيهػػػػا كاىػػػػت 1.140بػػػػاىحراؼ هعيػػػػاري  2.78أف قيهػػػػة الهتوسػػػػط الحسػػػػابي الهػػػػرجح لٍػػػػذي الفقػػػػرة 

وبهػػػا أف قيهػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار  0.003بداللػػػة إحصػػػائية  2.970-إحصػػػاءة االختبػػػار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 

هحتػوى ٌػذي الفقػرة،  عمػى غيػر مػوافقيفعيىة الفإف أفراد  3هف  ف قيهة الهتوسط الهرجع أقؿإ وحيث

يرىػا يػة  وتطو التعميممراجعة البراما والمقررات  عمى" تحرص إدارة الجامعة عمػىموافقيف أي غير 

عمػػػى الجاهعػػػة اف تعهػػػؿ عمػػػى ربػػػط هخرجاتٍػػػا هػػػع  تػػػرى الباحثػػػة فػػػي ضػػػوء المسػػػتجدات العمميػػػة "

والتطورات التي تحدث في  هواكب لمتغيراتيكوف و هتطمبات الهجتهع لتخريج طمبة ذوي كفاءة عالية 

 الهجتهع.
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 : الطالب المحور الخامس

، قاهػػت الباحثػػة بصػػياغة فرضػػية الطػػالبجاهعػػة الهرقػػب الجػػودة الشػػاهمة الهتهثمػػة فػػي  تٍػػتـلدراسػػة 

 ة:التاليتىاظر ٌذا الهجاؿ، وتـ اختبار الفرضية 

 الفرضية المناظرة ليذا المجاؿ ىي:

0
: H  الطالب . محورجامعة المرقب  تيتـال 

1
: H الطالب . محورجامعة المرقب  تيتـ 

، وذلؾ One Sample T-Testلمعيىة الواحدة  Tاختبار الفرضية، استخدهت الباحثةالختبار ٌذي 

لمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، وهعرفة هعىوية )داللػة( آراء أفػراد عيىػة الدراسػة فػي ٌػذي الفرضػية، 

يبػػيف الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح لمفرضػػية واالىحػػراؼ الهعيػػاري لٍػػا، وكػػذلؾ ىتػػائج  التػػاليوالجػػدوؿ 

 اإلحصائية(. )قيهة االختبار والداللة  Tاختبار

   لفرضية هحور الطالب T: الهتوسط الحسابي الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار 29.6جدوؿ رقـ 

الداللة  Tإحصاءة اختبار  االىحراؼ الهعياري الهتوسط الهرجح
 الىتيجة اإلحصائية

0رفض   0.000 5.569 0.731 3.27
H  

 

بػاىحراؼ هعيػاري  3.27أف الهتوسػط الحسػابي الهػرجح (29.6)تشير البياىات الهدوىة بالجدوؿ رقػـ 

وبها أف ٌذي القيهة  0.000بداللة إحصائية  5.569واف قيهة إحصاءة االختبار 0.731 هىاظر لً

، ههػػا يشػػير إلػػى 3و قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي الهػػرجح أكبػػر هػػف 0.05أصػػغر هػػف هسػػتوى الهعىويػػة

 يػتـت:  ؿ بػػػقبوؿ الفػرض القائػ عمى، هها يدؿ H1بوؿ الفرضية البديمةوق H0لفرضية الصفريةرفض ا

 جامعة المرقب الجودة الشاممة المتم مة في الطالب .

ؿ البياىػات الػواردة حػدة، حيػث يتبػيف هػف خػال عمػىكػاًل  الب عد التاسعوقاهت الباحثة بدراسة عىاصر 

 تيػػػتـ )اركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ ٌػػػذا الهجػػػاؿإلجابػػػات الهشػػػ ( التوزيػػػع التكػػػراري30.6)بالجػػػدوؿ رقػػػـ
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( يبػػيف التحميػػؿ 31.6)وكػػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ جامعػػة المرقػػب الجػػودة الشػػاممة المتم مػػة فػػي الطػػالب(

 اإلحصائي إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ ىفس الهجاؿ، وهف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:

 :استعداداتيـ العممية الذىنية مف يعتمد القسـ اختبارات الطالب لمتأكد -1

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ30.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 20.3وتسػػاوي "" غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 47.1

، فيهػػػا 1.155بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.42(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 31.6)

وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار  0.000بداللة إحصائية 5.461كاىت إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػىمػوافقيف عيىػة الفػإف أفػراد  3قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفف إوحيث 

تػرى الباحثػة  "مف استعداداتيـ العمميػة الذىنيػة " يعتمد القسـ اختبارات الطالب لمتأكدعمي موافقيف

عصػػؼ ذٌىػػي كأحػػد االتجاٌػػات الهعرفيػػة فػػي حضػػر كأف ذلػػؾ يعتبػػر خطػػوة هٍهػػة لمتهييػػز وأسػػموب 

 اإلبداع .

 :التدريسىيأة يستطمع القسـ أراء الطالب في تقويـ أداء أعضاء  -2

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ30.6)ف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـيتضػػػح هػػػ

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 28.2وتسػػاوي ""غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 37.0

، فيها كاىت 1.142باىحراؼ هعياري 3.20(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة31.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر  0.008بداللة إحصائية 2.674إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ  0.05هف هستوى الهعىوية

 مػوافقيفهحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هفإ

أىػً عمػى   تػرى الباحثػة "التػدريسىيػأة " يسػتطمع القسػـ أراء الطػالب فػي تقػويـ أداء أعضػاء عمي
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التػػدريس ٌيػػأة الجاهعػػة أف تقػػـو بشػػكؿ دوري باسػػتطالع أراء الطػػالب وقيػػاس رضػػاٌـ عػػف أعضػػاء 

 بٍدؼ تطوير أدائً وتثبيتً وترقيتً . 

 الطالب: التوزيع  التكراري إلجابات الهشاركيف في الدراسة حوؿ فقرات الهجاؿ 30.5جدوؿ رقـ ج

   
غير هوافؽ 

 بشدة
غير 
هوافؽ  هوافؽ هحايد هوافؽ

 إلجهاليا بشدة

يعتهد القسـ اختبارات الطالب لمتأكد هف  1
 الذٌىية .استعداداتٍـ العمهية 

 227 32 107 27 46 15 العدد
 100.0 14.1 47.1 11.9 20.3 6.6 الىسبة %

يستطمع القسـ أراء الطالب في تقويـ أداء  2
 التدريس .ٌيأة أعضاء 

 227 26 84 40 64 13 العدد
 100.0 11.5 37.0 17.6 28.2 5.7 الىسبة %

3 
التدريس  ٌيأة يحدد القسـ لكؿ عضو 

الطمبة إلرشادٌـ عمهيَا خالؿ هجهوعة هف 
 سىوات الدراسة .

 227 32 84 33 59 19 العدد

 100.0 14.1 37.0 14.5 26.0 8.4 الىسبة %

4 
تتوفر الكتيبات واألدلة الالزهة التي 

تحرص بوضوح الموائح التي تحكـ البراهج 
جراءات القبوؿ واالىسحاب .التعميه  ية وا 

 

 227 31 98 32 51 15 العدد

 100.0 13.7 43.2 14.1 22.5 6.6 الىسبة %

تقدـ الجاهعة خدهات هالئهة الحتياجات  5
 طمبتٍا التربوية .

 227 10 52 47 93 25 العدد
 100.0 4.4 22.9 20.7 41.0 11.0 الىسبة %

6 
لمتعاهؿ هع تظمهات  إليةتضع الجاهعة 

هف ىتائج االهتحاىات  الطمبة )الشكاوي(
 تطبيقٍا .وتعمىٍا وتراقب 

 227 53 111 25 27 11 العدد

 100.0 23.3 48.9 11.0 11.9 4.8 الىسبة %
 

شػادىـ عمميػاخ خػالؿ سػػنوات التػدريس مجموعػػة مػف الطمبػة إلر  ىيػأةيحػدد القسػـ لكػؿ عضػو  -3

 :الدراسة

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ30.6الجػػػدوؿ رقػػػـ )يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات 

%، ويتضػػح هػػف بياىػػات الجػػدوؿ رقػػـ 26.0وتسػػاوي  "غيػػر موافػػؽ"%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 37.0

، فيهػػػا 1.218بػػػاىحراؼ هعيػػػاري 3.22(، أف قيهػػػة الهتوسػػػط الحسػػػابي الهػػػرجح لٍػػػذي الفقػػػرة 31.6)

وبهػا أف قيهػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػػار  0.006بداللػة إحصػائية2.778االختبػار كاىػت إحصػاءة

أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة إحصائيًا،  عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 
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هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػفإوحيث 

دىـ عمميػاخ خػالؿ التدريس مجموعة مف الطمبػة إلرشػا ىيأة يحدد القسـ لكؿ عضو " مىع موافقيف

تػػرى الباحثػػة أف ٌػػذي الفقػػرة تسػػاعد عمػػى تقػػديـ الىصػػائح واإلرشػػادات والتوجيٍػػات  "سػػنوات الدراسػػة

  الهىاسبة لمطالب حتى يبتعد عف السمبيات التي يواجٍٍا أثىاء دراستً الجاهعية .

يػػة التعميمتتػػوفر الكتيبػػات واألدلػػة الالزمػػة التػػي تحػػرص بوضػػوح المػػوائح التػػي تحكػػـ البػػراما  -4

جراءات القبوؿ واالنسحاب  :وا 

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ30.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

الجػػدوؿ رقػػـ %، ويتضػػح هػػف بياىػػات 22.5وتسػػاوي" "غيػػر موافػػؽ%، وتميٍػػا ىسػػبة اإلجابػػة 43.2

، فيهػػػا 1.163بػػاىحراؼ هعيػػػاري  3.35(، أف قيهػػة الهتوسػػػط الحسػػابي الهػػػرجح لٍػػذي الفقػػػرة 31.6)

وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية لالختبار  0.000بداللة إحصائية  4.510كاىت إحصاءة االختبار

إحصائيًا،  أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح دالة عمىهها يدؿ  0.05أصغر هف هستوى الهعىوية 

هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عػؿ مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3ف قيهة الهتوسػط الهرجػع أكبػر هػف إوحيث 

" تتػػوفر الكتيبػػات واألدلػػة الالزمػػة التػػي تحػػرص بوضػػوح المػػوائح التػػي تحكػػـ البػػراما عمػى مػػوافقيف

جػػراءات القبػػوؿ واالنسػػحابالتعميم أف ذلػػؾ يهىػػع الطالػػب هػػف الوقػػوع فػػي الخطػػأ  تػػرى الباحثػػة "يػػة وا 

 .بقواىيف ولوائح الجاهعة واختيار ها يىاسبً  وااللتزاـ

 لفقرات الهجاؿ التاسع T:الهتوسط الهرجح واالىحراؼ الهعياري وىتائج اختبار (31.6)جدوؿ رقـ 

الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

يعتهد القسـ اختبارات الطالب لمتأكد هف  1
 هوافؽ  0.000 5.461 1.155 3.42 استعداداتٍـ العمهية الذٌىية .

2 
 

يستطمع القسـ أراء الطالب في تقويـ أداء 
 التدريس.ٌيأة أعضاء 

 هوافؽ  0.008 2.674 1.142 3.20
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الهتوسط   
 الهرجح

االىحراؼ 
 الهعياري

إحصاءة 
 االختبار

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

4 
تتوفر الكتيبات واألدلة الالزهة التي 

تحرص بوضوح الموائح التي تحكـ البراهج 
جراءات القبوؿ واالىسحاب .التعميه   ية وا 

 هوافؽ  0.000 4.510 1.163 3.35

تقدـ الجاهعة خدهات هالئهة الحتياجات  5
 غير  0.000 4.370- 1.078 2.69 طمبتٍا التربوية .

 هوافؽ

6 
لمتعاهؿ هع تظمهات  يةإلتضع الجاهعة 

الطمبة )الشكاوي(هف ىتائج االهتحاىات 
 وتعمىٍا وتراقب تطبيقٍا .

 هوافؽ  0.000 10.208 1.092 3.74

 

 :الئمة الحتياجات طمبتيا التربويةتقدـ الجامعة خدمات م -5

وتسػاوي  غيػر موافػؽ""ىسػبة ٌػي اإلجابػة  عمػى(، بػأف أ30.6)يتضح هف خالؿ بياىات الجدوؿ رقـ 

(، 31.6) %، ويتضح هف بياىات الجدوؿ رقـ22.9وتساوي ""موافؽ%، وتميٍا ىسبة اإلجابة 41.0

، فيها كاىت إحصاءة 1.078باىحراؼ هعياري 2.69أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة 

هػػف  وبهػػا أف قيهػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر 0.00بداللػػة إحصػػائية  4.370-االختبػػار

إف أف قيهػة الهتوسػط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمػىهها يدؿ  0.05هستوى الهعىوية

غيػر هحتػوى ٌػذي الفقػرة، أي  عمػى غيػر مػوافقيفعيىػة الفػإف أفػراد  3هػف قيهة الهتوسط الهرجع أقػؿ 

أىػً يتطمػب  تػرى الباحثػة "ئمػة الحتياجػات طمبتيػا التربويػة" تقدـ الجامعة خدمات مال عمػى موافقيف

 التربوية في ضوء احتياجات طمبتٍا الخاصة .التقييـ الهىظـ لمبراهج  استهراريةهف الجاهعة 

الشػػكاوي( مػػف نتػػائا االمتحانػػات وتعمنيػػا أليػػة لمتعامػػؿ مػػع تظممػػات الطمبػػة )تضػػع الجامعػػة  -6

 قيا :وتراقب تطبي

وتسػػػاوي  "موافػػػؽ"ىسػػػبة ٌػػػي اإلجابػػػة  عمػػػى(، بػػػأف أ30.6)يتضػػػح هػػػف خػػػالؿ بياىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ

%، ويتضح هػف بياىػات الجػدوؿ رقػـ 23.3وتساوي " موافؽ بشدة " %، وتميٍا ىسبة اإلجابة 48.9

، فيها كاىت 1.092باىحراؼ هعياري 3.74(، أف قيهة الهتوسط الحسابي الهرجح لٍذي الفقرة31.6)



  211 
  

الختبار أصػغر وبها أف قيهة الداللة اإلحصائية ل0.000بداللة إحصائية10.208إحصاءة االختبار

أف قيهة الهتوسط الحسػابي الهػرجح دالػة إحصػائيًا، وحيػث  عمىهها يدؿ 0.05هف هستوى الهعىوية 

موافقيف هحتوى ٌذي الفقرة، أي  عمى موافقيفعيىة الفإف أفراد  3ف قيهة الهتوسط الهرجع أكبر هف إ

ػػػػػػػة )الشػكاوي( مػف نتػائا االمتحانػات تضػػػػػػع الجامعػػػػة أليػػػة لمتعامػػػػؿ مع تظممػػػػػػات الطمب" عمى

 ترى الباحثة أف ذلؾ يزيد ثقة الطالب بالجاهعة وتضهف حقوقً . وتعمنيا وتراقب تطبيقيا" 

المتغيػر التػابع  عمػىالمسػتقؿ )محػؿ الدراسػة(   ال ًا : اختبار الفرضية ال ال ة  دراسػة أ ػر المتغيػر

 )الجودة الشاممة(:

ة، االسػػتراتيجي األىػػداؼ، الرسػػالة، رؤيػػا)القيػػاس أثػػر الهتغيػػر الهسػػتقؿ عمػػىتركػػز ٌػػذي الفقػػرة      

، واسػػتخدهت الباحثػػة أسػػموب تحميػػؿ )الجػػودة الشػػاممة(الهتغيػػر التػػابع  عمػػى ة(االسػػتراتيجي الخطػػط

التػابع هػف قبػؿ  وكذلؾ هعرفة ىسبة تفسير التبايف في الهتغير ،االىحدار البسيط لهعرفة هعىوية األثر

 الهتغير الهستقؿ.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى: .1

 الجودة الشاممة. محاور عمى رؤيايوجد أ ر معنوي )داؿ إحصائيًا( لم

 ة:التاليلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، ال بد هف اختبار الفرضية اإلحصائية 

 عمػػى رؤيػػالم 0.05عػػدـ وجػػود أثػػر ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتوى الهعىويػػة  :H0فرضػػية العػػدـ 

الجودة الشاهمة.  0:
10
H. 

الجػودة  عمػى رؤيػالم 0.05يوجد أثر ذات داللة إحصائية عىد هستوى الهعىويػة  :H1فرضية البديؿ 

الشاهمة.  0:
11
H. 

كهتغيػػر  رؤيػػاوذلػػؾ لهعرفػػة أثػػر ال ،أسػػموب تحميػػؿ االىحػػدار البسػػيطٌػػذي الفرضػػية ُاسػػتخدـ  الختبػػار

 يبيف ذلؾ: 32.6الجودة الشاهمة كهتغير تابع، الجدوؿ رقـ  عمىهستقؿ 
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 الجودة الشاهمة عمى رؤياال(: تحميؿ االىحدار الخطي الختبار أثر 32.6جدوؿ رقـ )                     
 هستوى الداللة الهحسوبة Fقيهة  R2هعاهؿ التحديد  B هعاهؿ االىحدار  الهتغير الهستقؿ

   0.000 80.822 0.264 )+( 0.422 رؤياال
 

ر تػابع، كهتغيػ لجػودة الشػاممةا عمػىكهتغيػر هسػتقؿ  رؤيػاال ( دراسة ألثر32.6)يوضح الجدوؿ رقـ

مغػػػػت والتػػػػي بالهحسػػػػوبة،  Fاإلحصػػػػائي الهدوىػػػػة بالجػػػػدوؿ أف قيهػػػػة حيػػػػث أظٍػػػػرت ىتػػػػائج التحميػػػػؿ

، بػػػذلؾ 0.05عىويػػػةوبهػػػا أف ٌػػػذي القيهػػػة أصػػػغر هػػػف هسػػػتوى اله0.000بداللػػػة إحصػػػائية 80.822

ىػػػرفض فػػػرض العػػػدـ 0:
10
Hالبػػػديؿ وىقبػػػؿ الفػػػرض 0:

11
Hوجػػػود تػػػأ ير  أسػػػاس عمػػػى"

 تابع(". )كمتغيرالجودة الشاممة عمى)كمتغير مستقؿ( رؤيامعنوي لم

يشػير ذلػؾ إلػى أف ٌػذا التػأثير ايجػابي، ( 0.422)+( ) هوجبػة Bاالىحػدارف إشػارة هعاهػؿ إوحيث 

أف  R2 "، وتبػػيف قيهػػة هعاهػػؿ التحديػػدالجػػودة الشػػاممة" ارتفعػػت قػػيـ" رؤيػػا"ال ارتفعػػت قػػيـ أي كمهػػا

 (.الجودة الشاممة)التغير في الهتغير التابعهف %26.4( ُيفسررؤياالالتغير في الهتغير الهستقؿ )

 الفرعية ال انية: اختبار الفرضية .2

  الجودة الشاممة. عمىيوجد أ ر معنوي )داؿ إحصائيًا( لمرسالة 

 ة:التاليلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، ال بد هف اختبار الفرضية اإلحصائية 

 عمػػىلمرسػػالة  0.05عػػدـ وجػود أثػػر ذات داللػة إحصػػائية عىػد هسػػتوى الهعىويػة  :H0فرضػية العػػدـ 

الجودة الشاهمة 0:
10
H. 

الجػودة  عمػىلمرسػػػالة  0.05يوجد أثر ذات داللة إحصائية عىد هستوى الهعىوية  :H1فرضية البديؿ

الشاهمة 0:
11
H. 

كهتغيػػر الرسػػالة ٌػػذي الفرضػػية ُاسػػتخدـ أسػػموب تحميػػؿ االىحػػدار البسػػيط وذلػػؾ لهعرفػػة أثػػر  الختبػػار

 بيف ذلؾ:ي 33.6كهتغير تابع، الجدوؿ رقـالجودة الشاممة  عمىهستقؿ 
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 الجودة الشاهمة عمى (: تحميؿ االىحدار الخطي الختبار أثر الرسالة33.6جدوؿ رقـ )

 هستوى الداللة الهحسوبة Fقيهة  R2هعاهؿ التحديد  B هعاهؿ االىحدار  الهتغير الهستقؿ

 * 0.000 99.402 0.306 )+( 0.484 الرسالة
 

كهتغيػر تػابع،  لجودة الشاممةا عمػىكهتغير هستقؿ الرسالة ( دراسة ألثر 33.6)يوضح الجدوؿ رقـ

الهحسػػػػوبة والتػػػػي بمغػػػػت  Fحيػػػػث أظٍػػػػرت ىتػػػػائج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي الهدوىػػػػة بالجػػػػدوؿ أف قيهػػػػة 

، بػػذلؾ 0.05توى الهعىويػػةوبهػػا أف ٌػػذي القيهػػة أصػػغر هػػف هسػػ 0.000بداللػػة إحصػػائية 99.402

العػػػدـىػػػرفض فػػػرض  0:
10
Hالبػػػديؿ وىقبػػػؿ الفػػػرض 0:

11
Hير "وجػػػود تػػػأ  أسػػػاس عمػػػى

 )كمتغير تابع(".الجودة الشاممة عمى)كمتغير مستقؿ(معنوي لمرسالة

( يشػػير ذلػػؾ إلػػى أف ٌػػذا التػػأثير ايجػػابي، 0.484))+( هوجبػػة Bف إشػػارة هعاهػػؿ االىحػػدارإوحيػػث 

أف  R2"، وتبػػيف قيهػػة هعاهػػؿ التحديػػدالجػػودة الشػػاممةارتفعػػت قػػيـ ""الرسػػالة" أي كمهػػا ارتفعػػت قػػيـ 

 (.الجودة الشاممة)هف التغير في الهتغير التابع%30.6( ُيفسرالرسالةالتغير في الهتغير الهستقؿ )

 اختبار الفرضية الفرعية ال ال ة: .3

 الجودة الشاممة. عمىة االستراتيجي األىداؼيوجد أ ر معنوي )داؿ إحصائيًا( 

  ة:التاليلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، ال بد هف اختبار الفرضية اإلحصائية 

لألٌػػػداؼ  0.05عػػػدـ وجػػػود أثػػػر ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد هسػػػتوى الهعىويػػػة  :H0فرضػػػية العػػػدـ 

الجودة الشاهمة.  عمىة االستراتيجي 0:
10
H 

لألٌػػػػػػداؼ  0.05يوجػػػػػػد أثػػػػػػر ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عىػػػػػػد هسػػػػػػتوى الهعىويػػػػػػة  :H1فرضية البديؿ 

الجودة الشاهمة. ى عمة االستراتيجي 0:
11
H. 

 األىػػػػػداؼ الفرضػػػػػية ُاسػػػػػتخدـ أسػػػػػموب تحميػػػػػؿ االىحػػػػػدار البسػػػػػيط وذلػػػػػؾ لهعرفػػػػػة أثػػػػػرالختبػػػػػار ٌػػػػػذي 

 يبيف ذلؾ: 34.6كهتغير تابع، الجدوؿ رقـ الجودة الشاممة  عمىكهتغير هستقؿ  ةاالستراتيجي
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 الجودة الشاهمة عمىة االستراتيجي األٌداؼ(: تحميؿ االىحدار الخطي الختبار أثر 34.6جدوؿ رقـ )

 هستوى الداللة الهحسوبة Fقيهة  R2هعاهؿ التحديد  B هعاهؿ االىحدار  الهتغير الهستقؿ

  0.000 177.301 0.441 )+( 0.547 ةاالستراتيجي األٌداؼ

 

لجػػػودة اى عمػػػكهتغيػػػر هسػػػتقؿ  ةاالسػػػتراتيجي األىػػػداؼ( دراسػػػة ألثػػػر 34.6يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )

 Fكهتغيػػػػر تػػػػابع، حيػػػػث أظٍػػػػرت ىتػػػػائج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي الهدوىػػػػة بالجػػػػدوؿ أف قيهػػػػة  الشػػػػاممة

وبهػػا أف ٌػػذي القيهػػة أصػػغر هػػف هسػػتوى  0.000بداللػػة إحصػػائية 177.301الهحسػػوبة والتػػي بمغػػت

، بػػػذلؾ ىػػػرفض فػػػرض العػػػدـ0.05الهعىويػػػة 0:
10
Hوىقبػػػؿ الفػػػرض البػػػديؿ 0:

11
Hعمػػػى 

الشػاممة )كمتغيػر الجػودة  عمى)كمتغير مستقؿ(  ةاالستراتيجيلألىداؼ "وجود تأ ير معنوي أسػاس 

 تابع(".

( يشير ذلػؾ إلػى أف ٌػذا التػأثير ايجػابي، 0.547هوجبة ))+(  Bف إشارة هعاهؿ االىحدار إوحيث 

"، وتبػػيف قيهػػة هعاهػػؿ الجػػودة الشػػاممةارتفعػػت قػػيـ "" ةاالسػػتراتيجي األىػػداؼ"أي كمهػػا ارتفعػػت قػػيـ 

هػػف التغيػػر فػػي % 44.1( ُيفسػػرةاالسػػتراتيجي األىػػداؼأف التغيػػر فػػي الهتغيػػر الهسػػتقؿ ) R2التحديػػد

 (.الجودة الشاممةالهتغير التابع )
 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: .4

 الجودة الشاممة. عمىة االستراتيجييوجد أ ر معنوي )داؿ إحصائيًا( لمخطط 

 ة:التاليلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضية، ال بد هف اختبار الفرضية اإلحصائية 

لمخطػػػػط  0.05عػػػدـ وجػػػود أثػػػر ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد هسػػػتوى الهعىويػػػة  :H0فرضػػػية العػػػدـ 

الجودة الشاهمة.  عمى ةاالستراتيجي 0:
10
H 
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 ةاالستراتيجيلمخطط  0.05يوجد أثر ذات داللة إحصائية عىد هستوى الهعىوية  :H1فرضية البديؿ 

الجودة الشاهمة.  عمى 0:
11
H. 

الخطػػػػػط  أثػػػػػروذلػػػػػؾ لهعرفػػػػػة  ؛االىحػػػػػدار البسػػػػػيطٌػػػػػذي الفرضػػػػػية ُاسػػػػػتخدـ أسػػػػػموب تحميػػػػػؿ  الختبػػػػار

 بيف ذلؾ:ي( 35.6) كهتغير تابع، الجدوؿ رقـالجودة الشاممة  عمىكهتغير هستقؿ  ةاالستراتيجي

 الجودة الشاهمة عمىة االستراتيجيلخطط ا(: تحميؿ االىحدار الخطي الختبار أثر 35.6جدوؿ رقـ )
 

 هستوى الداللة الهحسوبة Fقيهة  R2هعاهؿ التحديد  B هعاهؿ االىحدار  الهستقؿالهتغير 

  0.000 66.178 0.227 )+( 0.415 ةاالستراتيجيالخطط 

 

 لجػودة الشػاممةا عمػىكهتغير هستقؿ  ةاالستراتيجيالخطط ( دراسة ألثر 35.6يوضح الجدوؿ رقـ )

والتػي  ،الهحسػوبة Fكهتغير تابع، حيث أظٍرت ىتائج التحميؿ اإلحصائي الهدوىة بالجدوؿ أف قيهة 

، 0.05وبهػػػا أف ٌػػػذي القيهػػػة أصػػػغر هػػػف هسػػػتوى الهعىويػػػة0.000بداللػػػة إحصػػػائية 66.178بمغػػػت 

بذلؾ ىرفض فرض العدـ 0:
10
Hوىقبؿ الفرض البديؿ 0:

11
Hوجػود تػأ ير أساس  عمى"

 الجودة الشاممة )كمتغير تابع(". عمىة )كمتغير مستقؿ( االستراتيجيمعنوي لمخطط 

( يشير ذلػؾ إلػى أف ٌػذا التػأثير ايجػابي، 0.415هوجبة ))+(  Bف إشارة هعاهؿ االىحدار إوحيث 

"، وتبػػػيف قيهػػػة هعاهػػػؿ الجػػػودة الشػػػاممةارتفعػػػت قػػػيـ "ة" االسػػػتراتيجي"الخطػػػط أي كمهػػػا ارتفعػػػت قػػػيـ 

هػػف التغيػػر فػػي % 22.7( ُيفسػػرةاالسػػتراتيجيالخطػػط )أف التغيػػر فػػي الهتغيػػر الهسػػتقؿ R2التحديػػد 

 (.الجودة الشاممةالهتغير التابع )
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 النتائا والتوصيات                                  

ة إلػى هجهوعػة هػف الىتػائج هف خالؿ دراسة وتحميؿ البياىات واختبار الفرضػيات  توصػمت الباحثػ   

 اآلتية:

حيػػث بمغػػت قيهػػة الهتوسػػط الحسػػابي  رؤيػػااتضػػح هػػف خػػالؿ الدراسػػة أف جاهعػػة الهرقػػب لػػديٍا  -1

أف الجاهعة لديٍا  عمى(، هها يدؿ 12.592)T( اختبار 0.795( واىحراؼ هعياري )3.66الهرجح)

والتػػي ترغػػب فػػي الوصػػوؿ إليػػً  ة الهسػػتقبميةاالسػػتراتيجيهسػػتقبمية فػػي هجػػاؿ ىشػػاطٍا ووجٍتٍػػا  رؤيػػا

 والهركز السوقي التي تىوي تحقيقً وىوعية القدرات واإلهكاىيات التي تخطط لتىهيتٍا .

اتضػػػػػػح أف جاهعػػػػػػػة الهرقػػػػػػػب لػػػػػػديٍا رسػػػػػػػالة واضػػػػػػػحة قػػػػػػػد  بمغػػػػػػت قيهػػػػػػػة الهتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي  -2

توافػػػؽ وجػػػود  عمػػػى(، ههػػػا يػػػدؿ 11.323)T( اختبػػػار 0.746( واىحػػػراؼ هعيػػػاري )3.56الهػػػرجح)

فبػػذلؾ تحقػػؽ االىسػػجاـ بػػيف هسػػتويات التىظػػيـ  التػػي تضػػعٍا األٌػػداؼو  ،وتكاهػػؿ بػػيف رسػػالة الجاهعػػة

 التغيرات في البيئة الهحيطة بالجاهعة .الهختمفة  حتى تتالءـ هع 

ة لجاهعػػػػة الهرقػػػػب قػػػػد بمغػػػػت قيهػػػػة الهتوسػػػػط الحسػػػػابي االسػػػػتراتيجي األٌػػػػداؼدلػػػػت الىتػػػػائج أف  -3

 أف الجاهعػة لػديٍاى عمػ، ههػا يػدؿ T ((5.043( اختبػار0.792( واىحػراؼ هعيػاري )3.27الهرجح)

ة حتػى يترتػب عميػً هخرجػػات ذات فاألٌػداؼ البػػد أف تكػوف دقيقػ أٌػداؼ اسػتراتيجية تسػعى لتحقيقٍػا

 جودة عالية لٍا القدرة عمى تمبية احتياجات الهجتهع.

ة لمجاهعػػػة الهرقػػػب قػػػد بمغػػػت قيهػػػة الهتوسػػػط االسػػػتراتيجيبػػػيف هػػػف ىتػػػائج الدراسػػػة أف الخطػػػط تي -4

(، ىالحظ أف أغمػب الفقػرات  0364)T( اختبار0.750( واىحراؼ هعياري )3.17الحسابي الهرجح)

ذا يدؿ 3.2تقدير هحايد باستثىاء الفقرتيف)ى عمتحصمت  ها هوافؽ، ٌو وجود  عمى(حيث كاف  تقديٌر

فػػػي الجاهعػػػة هحػػػؿ  االسػػػتراتيجيىقػػػص فػػػي الكفػػػاءات والكػػػوادر الهتخصصػػػة فػػػي هجػػػاؿ التخطػػػيط 
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هعالجة بعض الهشػكالت فػي حػاؿ الدراسة، باإلضافة إلى عدـ توفر خطط استراتيجية في الجاهعة ل

 .الخطط الهىفذةفشؿ 

التػدريس فػي جاهعػة الهرقػب قػد بمغػت قيهػة الهتوسػط  ٌيػأة ىتػائج الدراسػة أف أعضػاء  اظٍرت  -5

(، وىالحػػػػظ أف الفقػػػػرات 5.721)T( اختبػػػػار0.729( واىحػػػػراؼ هعيػػػػاري )3.28الحسػػػػابي الهػػػػرجح)

ػذا  عمػى(، حيػث تحصػمت 6.3تقػدير هوافػؽ باسػتثىاء الفقػرتيف) عمىتحصمت  تقػدير غيػر هوافػؽ، ٌو

ت تشجيعية لمهبدعيف في هجاؿ التدريس والبحػث العمهػي، باإلضػافة لعػدـ آهكافوفر عدـ ت عمىيدؿ 

 ية لمجاهعة.التعميه الهقرراتالتدريس في ٌيأة اشتراؾ أعضاء 

أشارت ىتائج الدراسػة أف البحػث العمهػي فػي جاهعػة الهرقػب قػد بمغػت قيهػة الهتوسػط الحسػابي   -6

حيػػث تتػػراوح الفقػػرات بػػيف هوافػػؽ  T(2.106،)( اختبػػار0.861( واىحػػراؼ هعيػػاري )3.12الهػػرجح)

ػذا يػدؿ  عػدـ تػوفر اإلهكاىيػات الهاديػة لػدعـ البحػث العمهػي، باإلضػافة  عمػىغير هوافؽ ػ وهحايػد ٌو

 إلى قمة توفر احتياجات البحث العمهي هف كتب ودوريات والهعدات والهكتبة الكتروىية. 

مغػػػػت قيهػػػػػة الهتوسػػػػط  الحسػػػػػابي دلػػػػت ىتػػػػائج الدراسػػػػػة أف الهكتبػػػػة فػػػػػي جاهعػػػػة الهرقػػػػب قػػػػػد ب  -7

(، حيػػث تتػػراوح الفقػػرات بػػيف تقػػدير 3.181-)T( اختبػػار0.946( واىحػػراؼ هعيػػاري )2.80الهػرجح)

ذا يدؿ  جاهعة هحػؿ الدراسػة  تعػاىي هػف سػمبيات كثيػرة وأف أف هكتبات ال عمىغير هوافؽ هحايد، ٌو

هكتبػػات وفػػي اإلهكاىيػػات لمهػػف الهشػػكالت فػػي إعػػداد أخصػػائييف ٌػػذي السػػمبيات ترجػػع لوجػػود الكثيػػر 

ىيػػػات تقالهالهاديػػػة هػػػف حيػػػث  التجٍيػػػزات و األثػػػاث باإلضػػػافة إلػػػى وجػػػود سػػػمبيات فػػػي ىػػػوع وكهيػػػة 

 .الهكتبية وىقص الهراجع ذات العالقة بالتخصصات العمهية

دلت ىتائج الدراسة أف الهىاٌج الدراسية في جاهعة الهرقػب ،قػد بمغػت قيهػة الهتوسػط الحسػابي   -8

تقػػػدير  عمػػى(، قػػد حصػػمت الفقػػرات 7.119)T( اختبػػار0.807( واىحػػراؼ هعيػػاري )3.38الهػػرجح)

ػػذا يعىػػي أىػػً ال ت( حيػػث كػػا5هوافػػؽ باسػػتثىاء الفقػػرة ) ا غيػػر هوافػػؽ، ٌو وجػػد خطػػة واضػػحة ف تقػػديٌر
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ػػػا فػػػي ضػػػوء التعميه الهقػػػرراتإدارة الجاهعػػػة هحػػػؿ الدراسػػػة لهراجعػػػة بػػػراهج وحػػػرص هػػػف  يػػػة وتطويٌر

 الهستجدات العمهية .

تبيف هف خالؿ ىتائج الدراسة أف  الطالب في جاهعة الهرقب قد بمغت قيهة الهتوسػط الحسػابي  -9

تقػػػدير  عمػػى(، قػػد حصػػمت الفقػػرات 5.569)T( اختبػػار0.731( واىحػػراؼ هعيػػاري )3.27الهػػرجح)

ا غير هوافؽ، هها يدؿ 5هوافؽ باستثىاء الفقرة ) أف الجاهعػة هحػؿ الدراسػة ال  عمى(حيث كاف تقديٌر

 تقدـ خدهات هالئهة الحتياجات الطالب.

وجػود أثػر ذو داللػػة إحصػائية بػػيف الهتغيػرات الهسػتقمة لمدراسػػة الهتهثمػة فػػي  عمػػى أكػدت الدراسػة    

ة" وبػيف االسػتراتيجيوالخطػط  االسػتراتيجية، األٌداؼرسالة ،ال،  رؤيا" الاالستراتيجياالبعاد التخطيط 

 وكاىت الىتائج كاآلتي: الشاهمة الجودةهحاور الهتغير التابع لمدراسة 

جػودة  عمػى" والهتغير التػابع "الجػودة "  رؤيايوجد أثر ذو داللة إحصائية بيف الهتغير الهستقؿ "ال .1

ذا يدؿ B+(0.422هعاهؿ االىحدار تشار أبجاهعة الهرقب، حيث  أف ٌىاؾ تأثير إيجابي ،  عمى(ٌو

أف التغير في الهتغيػر  R2ارتفعت قيـ الجودة، وتبيف قيهة هعاهؿ التحديد رؤياأي كمها ارتفعت قيـ ال

 ((.الشاهمة الجودةهحاور ))%هف التغير في الهتغير التابع26.4(( قيهتً رؤياالهستقؿ ))ال

جودة  عمىيوجد أثر ذو داللة إحصائية بيف الهتغير الهستقؿ "رسالة" والهتغير التابع "الجودة "    .2

ػذا يػدؿ B+(0.484بجاهعة الهرقػب، حيػث إشػارة هعاهػؿ االىحػدار أف ٌىػاؾ تػأثير إيجػابي  عمػى( ٌو

ي الهتغيػر أف التغيػر فػ R2،كمها ارتفعت قيـ الرسالة ارتفعت قيـ الجػودة ،وتبػيف قيهػة هعاهػؿ التحديػد

 ((.الشاهمة الجودةهحاور %هف التغير في الهتغير التابع ))30.6الهستقؿ ))الرسالة((قيهتً

جػػودة بجاهعػػة الهرقػػب، حيػػث إشػػارة ال عمػػىة االسػػتراتيجي األٌػػداؼيوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية  .3

ذا يػدؿ B+ (0.547هعاهؿ االىحدار  ٌػداؼاألأف ٌىػاؾ تػأثير إيجػابي ،كمهػا ارتفعػت قػيـ  عمػى(، ٌو
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 األٌػػػداؼ))أف التغيػػػر فػػػي الهتغيػػػر الهسػػػتقؿ  R2ارتفعػػػت قػػػيـ الجػػػودة ،وتبػػػيف قيهػػػة هعاهػػػؿ التحديػػػد

 ((.الشاهمة الجودةهحاور % هف التغير في الهتغير التابع ))44.1االسترتيجية(( قيهتً

شػػػار أجػػػودة بجاهعػػػة الهرقػػػب، حيػػػث  عمػػػىة االسػػػتراتيجييوجػػػد أثػػػر ذو داللػػػة إحصػػػائية الخطػػػط   .4

ذا يدؿ B+(0.415االىحدارهعاهؿ  أف ٌىاؾ تأثير إيجابي، أي كمها ارتفعػت قػيـ الخطػط  عمى(، ٌو

أف التغيػػر فػػي الهتغيػػر الهسػػتقؿ  R2ة ارتفعػػت قػػيـ الجػػودة، وتبػػيف قيهػػة هعاهػػؿ التحديػػداالسػػتراتيجي

 ((.الشاهمة الجودة هحاور%هف التغير في الهتغير التابع ))22.7ة(( قيهتًاالستراتيجي))الخطط 

 األٌػػػػػػػداؼ،الرسػػػػػػالة،  رؤيػػػػػػػا"الالهتهثمػػػػػػة فػػػػػػي  االسػػػػػػػتراتيجياإلبعػػػػػػػاد التخطػػػػػػيط حيػػػػػػث أف ٌػػػػػػذي   .5

ا االستراتيجي، والخطط االستراتيجية فػي أداء  الشػاهمة" الجودةهحاور " عمىة" تختمؼ في درجة تأثيٌر

" اهمة الشػ الجػودة هحػاور" عمػىة أكثر تػأثيرًا االستراتيجي األٌداؼالجاهعة هحؿ الدراسة فكاىت ىسبة 

 وأف الخطط استراتيجية أقمٍا تأثيرًا. 
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 اتػػػػػػػػػػػالتوصي

 دهت الباحثة هجهوعة هف التوصيات:أسفرت عىٍا ٌذي الدراسة ق التيفي ضوء الىتائج    

عتبػػػػار أف فيٍػػػػا با االسػػػػتراتيجيضػػػػرورة تبىػػػػي إدارة الجاهعػػػػة هحػػػػؿ الدراسػػػػة هىٍجيػػػػة التخطػػػػيط   -1

األهثػػػؿ ضػػػهف  ؼتوظيػػػ عمػػػىوالعهػػػؿ ٌػػػو أسػػػاس التطػػػور لتمػػػؾ الجاهعػػػات،  االسػػػتراتيجيالتخطػػػيط 

 الهجاالت اآلتية:

 وتقىيػات  التعمػيـ أسػاليبهواكبػة التطػور فػي البعػد الػدولي و  إلػىهف البعػد الهحمػي  رؤيااالرتقاء بال

الىٍوض  عمىبحيث تصبح جاهعة الهرقب الجاهعة الرائدة التي تعهؿ  رؤياتعديؿ صياغة الو  التعميـ

 قافي .بالهستوى العمهي و الث

 ضافة و هعىويًا باإلأ ت تحفيزًا هادياً تضهيف رسالة الجاهعة تحفيز العاهميف ىحو تحقيقٍا سواء كاى

ػػـ األ إلػػى فػػي بىػػاء تهثػػيمٍـ  عمػػىتطػػوير الكػػادر األكػػاديهي واإلداري وطمبػػة الخػػريجيف باعتبػػار دوٌر

 هاـ الهجتهع .أصورة الجاهعة 

  األولويػة التػي تكػوف باسػتطاعة الجاهعػة تحقيقٍػا، وتػوفير الهػوارد الهاليػة بحسػب ترتيب األٌػداؼ

 والهادية الالزهة لٍا، وذلؾ هف خالؿ تقسيهٍا إلى أٌداؼ ضرورية تغطػى هػف هوازىػة الجاهعػة،

 .تعهيـ األٌداؼ و توضيحٍا لجهيع العاهميف بالجاهعة يساٌـ في تحقيقٍا بفاعمية و ايجابية

  دة لألٌػداؼ واألىشػطة تصػؼ الشػكؿ الىٍػائي الهػواد الوصػوؿ إليػً هػف وضع هؤشرات أداء هحػد

الٍدؼ أو الىشاط، هف خالؿ عبػارات كهيػة أو وصػيفة هحػددة يهكػف قياسػٍا، لضػهاف عهميػة الرقابػة 

 عهميات التخطيط.  عمى

  إجػػراء هراجعػػة دوريػػة سػػىوية لمخطػػة االسػػتراتيجية والتأكػػد هػػف هػػدى تحقيػػؽ أٌػػداؼ الخطػػة لمعػػاـ

تحدد االىحرافات وهستواٌا وسبؿ هعالجتٍا، واتخاذ اإلجراءات التصػحيحية هػف الواحد ىهاذج هتابعة 

 خالؿ الخطط البديمة. 
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 ار عاهؿ عدـ االستقرار في البيئة االٌتهاـ بالبدائؿ االستراتيجية عىد إعداد الخطة التىفيذية باعتب

 الميبية، كثرة التغيرات السياسية واالقتصادية التي تؤثر في عهمية التطبيؽ.  

التػػػدريس لمهشػػػاركة فػػػػي اتخػػػاذ القػػػػرارات الجاهعيػػػة الهتعمقػػػػة  ٌيػػػػأة هػػػػاـ أعضػػػاء أاتاحػػػة الفرصػػػة  -2

ـ و هىاقشتٍا و رفع هستوى الحوافز الهقدهة   عمىريس هقابؿ تشجيعٍـ التد ٌيأة لى أعضاء إبأهوٌر

عادة الىظر في الخطط و البحث العمهي،  احتياجػات الطمبػة بالجاهعػة  عمىات و التعرؼ االستراتيجيا 

 دارة الجودة الشاهمة .إلكي تتفؽ هع هتطمبات 

،  اإلدارةدارة الجػػودة الشػػػاهمة فػػػي إىظػػػاـ بخػػػذ تطػػػوير هكتبػػات الجاهعػػػة هػػػف خػػالؿ األاالٌتهػػاـ ب  -3

 عمػػػىالتعػػػرؼ  عمػػػىلػػػى ضػػػرورة االٌتهػػػاـ الهسػػػتفيد هػػػف الهكتبػػػات الجاهعيػػػة و الحػػػرص إباإلضػػػافة 

 كبر في تحقيقٍا.أرغباتً و توقعاتً في الهكتبة و بدؿ جٍد 

ـ هػػي عمتػػوفير هسػػتمزهات البحػػث ال  -4 جػػراء الدراسػػات الهيداىيػػة إ عمػػىو تشػػجيع البػػاحثيف و تحفيػػٌز

الهىػػاٌج الدراسػػية و فقػػًا لهعػػايير الجػػودة و االسػػتفادة تطػػوير و يػػة ، التعميهالعمهيػػة التػػي تخػػدـ العهميػػة 

 .التعميـو  التعميـ أساليبهف الهستجدات الحديثة في 

ا فػػي الجاهعػػة هحػػؿ الدراسػػة بفمسػػفة الجػػودة الشػػاهمة وهتطمباتٍػػا ،ههػػا يضػػهف عميػػال اإلدارةالتػػزاـ  -5

 ية ويدعهٍا.التعميهالتطوير والتحسيف الهستهر في العهمية 

فضػػؿ هػػػف خػػالؿ اشػػػتراكٍـ أو تأصػػػيمٍا لمعهػػؿ بشػػػكؿ  التػػدريس ٌيػػػأة أعضػػاء االٌتهػػاـ بتػػػدريب  -6

ر فمسػػف ؛و بػػراهج تدريبيػػة وورش عهػػؿ بػػدورات دارة إىظػػـ  ةلتحقيػػؽ التحسػػيف الهسػػتهر بوصػػفً جػػٌو

 .  الجودة
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 قائمػػػػة المصػػػػػادر                                

 واًل: القراف الكريـأ

 طً سورة 

  انيًا: الكتب

(: االدارة االسػػػتراتيجية "هفػػػاٌيـ وحػػػاالت تطبيقيػػػة"، عهػػػاف االردف، دار 1996القطػػػاهيف، أحهػػػد) -1

 هجدالوي لمىشر والتوزيع.

الجاهعػػة اإلسػػالهية،  ،دراسػػة غيػػر هىشػػورة ،(: إدارة الهػػوارد البشػػرية2004ي )أبػػو الػػروس، سػػاه -2

 غزة.

 اإلدارة االستراتيجية، الدار الجاهعية.(: أساسيات 2005عبد السالـ ) أبو قحؼ، -3

(: قواعػػد وهراحػػؿ البحػػث العمهػػي "دليػػؿ إرشػػادي فػػي كتابػػة البحػػوث 2004هػػدحت ) أبوالىصػػر، -4

عداد رسائؿ الهاجستير والدكتوراي "،  هجهوعة الىيؿ لمىشر. ،القاٌرة وا 

الىاشػػػر (: هقوهػػات التخطػػيط والتفكيػػر االسػػتراتيجي الهتهيػػز، 2009أبوىصػػر، هػػدحت هحهػػد ) -5

 الهجهوعة العربية لمتدريب والىشر.

 (: اإلدارة االستراتيجية، عهاف، دار وائؿ لمىشر والتوزيع.2011) وآخروف إدريبس، -6

 ، الدار الجاهعية.1(: االدارة االستراتيجية "هفاٌيـ وىهاذج تطبيقية"، ط2002)وآخروفإدريس،  -7

 ، الدار الجاهعية.1اذج تطبيقية"ط(: االدارة االستراتيجية "هفاٌيـ وىه2007)، وآخروفإدريس -8

، األردف، 10(: الجودة الشاهمة في التعميـ وتطبيقات األيزو، ط2010)وآخروف  البادي،  -9
 عهاف، دار اليازوري. 

(: الجػػودة الشػػاهمة فػػي التعمػػيـ بػػيف هؤشػػرات التهيػػز وهعػػايير 2010)وآخػػروفالبػػيالوي، حسػػف،  -10

 لمىشر والتوزيع.، دار الهسيرة 3العتهاد األسس والتطبيقات، ط
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عػػالـ  ،1(،ط9001(: إدارة الجػػودة الشػػاهمة وهتطمبػػات التأٌيػػؿ لأليػػزو)2007التهيهػػي، فػػواز ) -11

 األردف. إربد، الكتب الحديث،

 ، عالـ الكتب القاٌرة.1ط ،(: إدارة الهؤسسات التربوية2003)وآخروفحافظ ،فرج أحهد،  -12

، 2"إدارة جديػػدة فػػي عػػالـ هتغيػػر"، ط(: االدارة االسػػتراتيجية 2007عبػػد العزيػػز صػػالح) حبتػػور -13

 دار الهسيرة.

دارة الجػػودة فػػي التعمػػيـ العػػالي، ط2010رافػػدي عهػػر الحريػػري) الحريػػري، -14 ، عهػػاف، 1(: القيػػادة وا 

 دار الثقافة لمىشر والتوزيع. 

االردف،  يجية والتخطػػيط االسػػتراتيجي، عهػػاف(: االسػػترات2009)وآخػػروفحهػػداف، خالػػد هحهػػد،  -15

 لمىشر والتوزيع.الدار اليازوري 

(: األساسػيات فػي اإلدارة االسػتراتيجية، 2014درة، عبد الباري إبراٌيـ، جرادات، ىاصػر هحهػد) -16

 عهاف، دار وائؿ لمىشر والتوزيع.

 .لىاشر األكاديهيوف لمىشر(: إدارة الجودة الشاهمة، عهاف االردف، ا2014أحهد يوسؼ) دوديف، -17

االسػتراتيجية "هفػاٌيـ العهميػات وحػاالت دراسػػية"، األردف، دار (: اإلدارة 2005الػدوري، زكريػا ) -18

 .اليازوري العهمية لمىشر

ىجػػػػاح  عمػػػػى(: الفكػػػػر االسػػػػتراتيجي واىعكاسػػػػاتً 2009الػػػػدوري، زكريػػػػا، صػػػػالح، أحهػػػػد عمػػػػي) -19

 ، عهاف األردف، دار اليازوري لمىشر والتوزيع.هىظهات األعهاؿ

 لىشر العبيكاف.، دار ا1ط ،التخطيط (:2008)دي هاكيف، شارلي -20

عهػػاف دار   ،8(: البحػػث العمهػػي هفٍوهػػً وأدواتػػً وأسػػاليبً، ط2004) وآخػػروفذوقػػاف، بيػػدات،  -21

 الفكر لمىشر.
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(: هػىٍج البحػث العمهػي فػي الهجػاؿ اإلدارى "كيفيػة إعػداد رسػائؿ 2012راضي، هحهد ساهي ) -22

 الهاجستير والدكتوراي، دار التعميـ الجاهعي، االسكىدرية.

(: االدارة االسػػتراتيجية "هػػدخؿ تكػػاهمي"، دار عهػػاف 2008)وآخػػروفد الرضػػا، صػػالح عبػػ رشػيد، -23

 ،االردف، الهىاٌج لمىشر والتوزيع.

 (: االدارة االستراتيجية العولهة والهىافسة، عهاف، دار وائؿ لمىشر.2004الركابي، كاظـ ىزار) -24

 لمىشر.(: أساسيات االدارة االستراتيجية، دار وائؿ 2005السالـ، هؤيد سعيد ) -25

 ، دار جرير.1(: إدارة الجودة في القطاعيف اإلىتاجي والخدهي، ط2007الساهرئي، هٍدي) -26

 (: التخطيط االستراتيجي، هؤسسة حورس الدولية.2009الصرفي، هحهد ) -27

 ، دار الحاهد لمىشر والتوزيع.1(: االدارة االستراتيجية، ط2013الطيطي،خضر هصباح ) -28

 االستراتيجية ،الدار الجاهعية.(: اإلدارة 2001العارؼ، ىادية ) -29

 (: اإلدارة االستراتيجية، الدار الجاهعية.2010العارؼ، ىادية) -30

(: إدارة التعمػػػيـ الجػػػاهعي هفٍػػػوـ حػػػديث فػػػي الفكػػػر 2008)وآخػػػروفالعبػػػادي، ٌاشػػػـ الطػػػائي،  -31

 ، الوراؽ لمىشر والتوزيع.1ط اإلداري الهعاصر،

(: تقيػيـ أداء اإلدارة الجاهعيػة فػي ضػوء إدارة الجػودة الشػاهمة، 2007عبد الحي، رهػزي أحهػد ) -32

 دار الوفاء. 

 (: الرؤية الهستقبمية في اإلدارة االستراتيجية، دار الكتاب الحديث.2004عبد السالـ، هحهد ) -33

 .(: دراسات في الهكتبات والهعموهات، دار الهريخ2008هحهد فتحي ) عبد الٍادي، -34

 (: الجودة الشاهمة والهىٍج، عهاف، دار الهىاٌج لمىشر والتوزيع.2008)عمىعطية، هحسف  -35

، 1ط (: االدارة االستراتيجية،2007)د وآخروف الغالبي، طاٌر هىصور، إدريس، وائؿ هحه -36

 عهاف، دار وائؿ لمىشر.
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هجهػػع ، هكتبػػة ال1(: الهفػػاٌيـ اإلداريػػة الحديثػػة، ط2013) وآخػػروفكػػافي، هصػػطفى يوسػػؼ،   -37

 العربي لمىشر والتوزيع.

ػراف 2010هارتف ) الكموفمف، -38 (: التخطيط االستراتيجي لمجاهعات والتعميـ العالي، عهاف، دار ٌز

 لمىشر والتوزيع. 

(: إدارة الجودة الشاهمة تطبيقػات فػي الصػىاعة والتعمػيـ، 2006) وآخروفهجيد، سوسف شاكر،  -39

 عهاف، دار الصفاء. ،1ط

(: الجػػودة واالعتهػػاد األكػػاديهي لهؤسسػػات التعمػػيـ العػػاـ 2008)وآخػػروفهجيػػد، سوسػػف شػػاكر،  -40

 ، عهاف، دار الصفاء لمىشر والتوزيع.1والجاهعي، ط

 ، عهاف، دار الهسيرة.1(: التخطيط التربوي االستراتيجي، ط2011الحاج) عمىهحهد، أحهد  -41

االسػتراتيجي، الهؤسسػة  (: دليؿ الهدير العربي في التخطيط 2005عبد العزيز جهيؿ ) هخهير، -42

 العربية لمتىهية اإلدارية.

(: اإلدارة االسػػتراتيجية تكػػويف وتىفيػػذ اسػػتراتيجيات التىػػافس، دار الجاهعػػة 2003هرسػػي، ىبيػػؿ ) -43

 الجديدة، هصر.

 ، عهاف، دار الهسيرة.1(: االدارة االستراتيجية، ط2013هاجد عبد الهٍدي ) هساعدة، -44

 ، عهاف، دار وائؿ لمىشر التوزيع.1االستراتيجي، ط(: التخطيط 2009ٌوشيار) هعروؼ، -45

(: االدارة االسػػػػػتراتيجية، لهواجٍػػػػػة تحػػػػػديات القػػػػػرف 1999الهغربػػػػػي، عبػػػػػد الحهيػػػػػد عبػػػػػدالفتاح ) -46

 الحادي والعشروف، هجهوعة الىيؿ العربية.

، هصػر، 1(: إدارة الجاهعات بالجودة الشاهمة "رؤى التىهيػة الهتواصػمً" ،ط2000فريد) الىجار، -47

 اؾ لمىشر والتوزيع.إيتر 

 .1(: التخطيط االستراتيجي هفاٌيـ هعاصرة ، دار الراية، عهاف، ط2009الوليد، بشار) -48
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(: االدارة االسػػػػػتراتيجية، عهػػػػػاف، االردف، دار اليػػػػػازوري لمىشػػػػػر 2010ياسػػػػػيف، سػػػػػعد غالػػػػػب)  -49

 والتوزيع.

 الدوريات. - انيًا:
 

(: أثػر التخطػيط االسػتراتيجي فػي أداء العػاهميف بالهؤسسػات الخدهيػة 2013أبو ىصيب، عرفة) -1

 . 1،هجمة العمـو اإلىساىية االقتصادية، ع

خػػػدهات التعمػػػيـ  عمػػػى(: اهكاىيػػػة تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة 2012) وآخػػػروفإدريػػس، جعفػػػر،  -2

االعتهادية هجمة عمهيػة  عمىصوؿ العالي هف أجؿ التحسيف الهستهر وضهاف جودة الهخرجات والح

 .2،ع3هحكهة تصدر عف األكاديهية األهريكية العربية لمعمـو والتكىولوجيا ،هج

(: هػدى تػوافر التخطػيط االسػتراتيجي هػف وجٍػة ىظػر الطمبػة فػي جاهعػة 2013األشقر، وفػاء ) -3

 .12،ع6أربد األٌمية في األردف،هج

(: التخطػػيط االسػػتراتيجي وعالقتػػً بػػالهيزة 2012التبػػاىي، ىٍايػػة، األغػػا، هػػرواف، شػػراب، سػػائد ) -4

ر بغزة، سمسمة العمـو اإلىساىية، هج   .2،ع14التىافسية، هجمة جاهعة األٌز

(: حسيف أثر التخطيط االستراتيجي في رضا الزبػوف وفػؽ 2005)وآخروفجواد، عباس حسف،  -5

 . 3فمسفة إدارة الجودة الشاهمة، أٌؿ البيت،ع

(: دليػػػؿ ضػػػهاف الجػػػودة واالعتهػػػاد لمجاهعػػػات العربيػػػة أعضػػػاء 2008)وآخػػػروف فيصػػػؿ، الحػػػاج، -6

 التحاد، األهاىة العاهة التحاد الجاهعات العربية، هجمس ضهاف الجودة ،الهكتبة الوطىي.

التػدريس لمكفايػات التدريسػية ٌيػأة (: درجػة ههارسػة أعضػاء 2013)وآخػروفالحراحشة، هحهػد،  -7

ف وجٍػة ىظػر طمبػة كميػة التربيػة بجاهعػة الباحػة فػي الههمكػة في ضوء هعايير إدارة الجودة الشاهمة هػ

 .14،ع 6السعودية، الهجمة العربية لضهاف جودة التعميـ العالي،هج
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ٍيػػأة (: هتطمبػػات  تطبيػػؽ االدارة االسػػتراتيجية فػػي وجٍػػة ىظػػر أعضػػاء ال2012حىػػا، فاضػػؿ ) -8

 .4،ع28دهشؽ،هجالتعميهية في كمية التربية بجاهعة دهشؽ، هجمة جاهعة 

(: هؤشػػػرات الجػػػودة فػػػي التعمػػػيـ الجػػػاهعي الفمسػػػطيىي، هجمػػػة الجػػػودة فػػػي 2005سػػػٍيؿ ) ديػػػاب، -9

 .2،ع1التعميـ العالي،هج

،الجاهعة 1رستـ رفعت: التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجاهعي، هجمة الجودة في التعميـ ،ع -10

 اإلسالهية، غزة. 

، الخطيب، -11 (: تحديػد هعوقػات تطبيػؽ إدارة الجػودة 2013خالد) الرفاعي، خميؿ، الىجداوي، أكـر

 .13،ع6الشاهمة في أقساـ الهحاسبة في الجاهعات الحكوهية األدردىية،هج

(: دور إدارة الجػػودة الشػػاهمة فػػي تقميػػؿ هخاصػػر فػػي قطػػاع التعمػػيـ 2013فػػالح) عمػػىالزغبػػي،  -12

ضػهاف جػودة التعمػيـ الجػاهعي، العالي األردىي في ظؿ األزهػة االقتصػادية العالهيػة، الهجمػة العربيػة ل

 .11،ع6هج

تسػػويؽ  عمػػى(: أثػػر تطبيػػؽ هعػػايير االعتهػػاد ألكػػاديهي 2013السػػرحاف، عطػػا اهلل بػػف فٍػػد )  -13

هخرجػػػػػات التعمػػػػػيـ فػػػػػي التعمػػػػػيـ فػػػػػي الجاهعػػػػػات السػػػػػعودية، الهجمػػػػػة العربيػػػػػة لضػػػػػهاف جػػػػػودة التعمػػػػػيـ 

 .1،ع6العالي،هج

اب ، عثهػػاف، إبػػراٌيـ عثهػػاف حسػػف) -14 (: احتياجػػات أعضػػاء 2014سػػعيد، فيصػػؿ هحهػػد عبػػدالٌو

التدريس التدريبية في كميات التربيػة بجاهعػات السػوداف فػي ضػوء هعػايير "ادوارد ديهػىج" لمجػودة ٌيأة 

 . 15،ع 7،هج 

ليبيػػا (: هؤشػػرات الجػػودة فػػي التعمػػيـ العالي)كميػػات التربيػػة فػػي 2012الشػػٍوبي، حسػػيف سػػالـ ) -15

 .5،2012ىهوذجًا، هجمة العموـ اإلىساىية كمية اآلداب والعموـ/ الخهس،ع
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(: إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي الهؤسسػػػات التعمػػػيـ 2008الصػػػرايرة، خالػػػد أحهػػػد العسػػػاؼ، ليمػػػي)  -16

 .1العالي بيف الىظرية والتطبيؽ، الهجمة العربية لضهاف جودة التعميـ العالي،ع

17-  ، إهكاىيػػػة تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي جاهعػػػة الهوصػػػؿ  (:2006)وآخػػػروفالطويػػػؿ، أكػػػـر

 .28،ع 82،تىهية الرافديف، هج 

(: التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي  الهىظهػػات غيػػر الربحيػػة، هجمػػة دهشػػؽ 2013عػػوض عػػاطؼ) -18

 .1،ع29لمعمـو اقتصادية والقاىوىية ،هج 

ٍيػػػػأة ضػػػػاء ال(: التىهيػػػػة الهٍىيػػػػة ألع2007ردهػػػػاف هحهػػػػد سػػػػعيد، عػػػػالـ، توفيػػػػؽ عمػػػػي) غالػػػػب، -19

التػػػػػدريس هػػػػػدخؿ لمجػػػػػودة الشػػػػػاهمة فػػػػػي التعمػػػػػيـ الجػػػػػاهعي، الهجمػػػػػة العربيػػػػػة بضػػػػػهاف جػػػػػودة التعمػػػػػيـ 

 .1الجاهعي،ع

ـ ػػػػػة في التعميػػػػػػع تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمػػػػػػػػػ(: واق2013)وآخروفعيسى صالحيف،  فرج،  -20
 .14،ع 6العالي، هج

(: درجػة تحقيػؽ هعػايير إدارة الجػودة الشػاهمة كهػا يراٌػا أعضػاء 2013)وآخػروفالكاىي، عايد،  -21

التػػػػدريس فػػػػي كميػػػػة الرياضػػػػة جاهعػػػػة كػػػػربالء، الهجمػػػػة العربيػػػػة لضػػػػهاف جػػػػودة التعمػػػػيـ العػػػػالي، ٌيػػػػأة 

 .1،ع6هج

(: هتطمبػػػػات إدارة الجػػػػودة الشػػػػاهمة فػػػػي جاهعػػػػة 2013)وآخػػػػروفهحهػػػػود، ىػػػػاجي عبػػػػد السػػػػتار،  -22

 . 13، ع6تكريت، هج

(: إدارة الجودة الشاهمة، ىهوذج في اإلدارة الجاهعية، هجمة 2010عالء حاكـ هحسف) ،الىاصر -23

 اإلدارة واالقتصاد، ع الثهاىوف.

(: هعوقات التخطيط االستراتيجي في جاهعػة أـ القػرى هػف 2012)وآخروفود،حهد الكمثـ ،  -24

 .10، ع5التدريس فيٍا، هج ٌيأة وجٍة ىظر أعضاء 
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  وات.المؤتمرات والند - ال ًا:

أبوزقيػػػػة، خديجػػػػة: التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لرفػػػػع هسػػػػتوى األداء فػػػػي الجاهعػػػػات وهػػػػا حققتػػػػً ليبيػػػػا  -1

لموصػػوؿ الػػي الجػػودة، الهػػؤتهر العربػػي الػػدولي لضػػهاف جػػودة التعمػػيـ العػػالي الهػػؤتهر الػػدولي الثالػػث 

-10ة ،)تكاهؿ هخرجات التعميـ هع سػوؽ العهػؿ فػي القطػاع العػاـ الخػاص، جاهعػة البمقػاء التطبيقيػ

 (2011هايو ،جاهعة الزرقاء ،األردف،12

ادحيػػػػريج، صػػػػالح الحسػػػػيف: إدارة الجػػػػودة الشػػػػاهمة فػػػػي هؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي)عرض بعػػػػض  -2
الىهاذج والتجػارب العربيػة والعالهيػة فػي تطبيػؽ أدارة الجػودة الشػاهمة فػي التعمػيـ العػالي(،الهؤتهر 

 .2012العالي، العربي الدولي الثاىي لضهاف جودة التعميـ 

حاهد، ىور الديف، عبد الػرحيـ ،ليمػي: هبػادئ وههيػزات توجيٍيػة لضػهاف جػودة التعمػيـ العػالي،   -3

أيمػػػػوؿ /  23هصػػػػر-الهػػػػؤتهر السػػػػىوي الرابػػػػع لمهىظهػػػػة العربيػػػػة لضػػػػهاف الجػػػػودة فػػػػي التعميـ،)القػػػػاٌرة

 ( . 2012سبتهبر

ٌُهػاـ سػهير: درجػة تػوفر ضػهاف الجػودة فػي برىػاهج إعػداد هعمػـ التربيػة االبتدائيػة فػي حهادىً -4  ،

جاهعػػة اليرهػػوؾ هػػف وجٍػػة الطمبػػة الهتوقػػع تخػػرجٍـ، تكاهػػؿ هخرجػػات التعمػػيـ هػػع سػػوؽ العهػػؿ فػػي 

 ( 2014هايو،2/ إبريؿ /28االردف  -القطاع العاـ الخاص ،جاهعة البمقاء التطبيقية ،)عهاف 

هكاىية اإلفادة هىً سميهاف عبدر  -5 بً هحهد: لمتخطيط  االستراتيجي في بعض الجاهعات األجىبية وا 

-10فػػي تطػػوير التعمػػيـ الجػػاهعي فػػي هصػػر، الهػػؤتهر العربػػي الػػدولي لضػػهاف جػػودة التعمػػيـ العػػالي)

 (2011هايو ،جاهعة الزرقاء ،األردف،12

تياجػػات سػػوؽ العهػػؿ فػػي تػػأهيف اح عمػػىشكشػػؾ أسػػاهة حسػػيف: أثػػر تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاهمة  -6

هجػػاؿ التعمػػيـ العػػالي ، الهػػؤتهر الػػدولي الثالػػث تكاهػػؿ هخرجػػات التعمػػيـ هػػع سػػوؽ العهػػؿ فػػي القطػػاع 

 (2014هايو 2/ إبرايؿ /28االردف  -العاـ الخاص، جاهعة البمقاء التطبيقية ،)عهاف 
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الخطػة ربػع  عوض اهلل، عصاـ الػديف آدـ: التخطػيط االسػتراتيجي لمتعمػيـ فػي السػوداف فػي ضػوء -7

 .2012القرىية وهعايير الجودة ،الهؤتهر العربي الدولي الثاىي لضهاف جودة التعميـ العالي ، 

القوقػػا، أديػػب إبػػػراٌيـ : التجربػػة الهكتبيػػػة األكاديهيػػة فػػي جاهعػػػة األقصػػي بغػػػزة، الهمتقػػى العربػػػي  -8

 –شػػػاهمة )االسػػػكىدرية األوؿ حػػػوؿ األسػػػاليب الحديثػػػة إلدارة الهكتبػػػات وهراكػػػز الهعموهػػػات بػػػالجودة ال

     (2005ديسهبر)كاىوف األوؿ(20-18جهٍورية هصر العربية،) 

هحهود، هصطفي، فرج، عيسى: هػدى تطبيػؽ هحػاور الجػودة الشػاهمة فػي األكاديهيػة، الهػؤتهر  -9

أيمػػػػوؿ / سػػػػبتهبر     23هصػػػػر-السػػػػىوي الرابػػػػع لمهىظهػػػػة العربيػػػػة لضػػػػهاف الجػػػػودة فػػػػي التعميـ،)القػػػػاٌرة

2012 . ) 

هػرجيف، حسػػيف سػػالـ: ٌػػؿ ىحػػف بحاجػػة إلػى الجػػودة وضػػهاىٍا فػػي الجاهعػػات الميبيػػة، الهػػؤتهر   -10

أيمػػػػوؿ/ سػػػػبتهبر     23هصػػػػر -السػػػػىوي الرابػػػػع لمهىظهػػػػة العربيػػػػة لضػػػػهاف الجػػػػودة فػػػػي التعميـ،)القػػػػاٌرة

2012 . ) 

لي، ىػػػور الػػػديف، حاهػػػد ، هحهػػػد، العابػػػد: أٌهيػػػة تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي التعمػػػيـ العػػػا -11

أيموؿ / سبتهبر     23هصر-الهؤتهر السىوي الرابع لمهىظهة العربية لضهاف الجودة في التعميـ،)القاٌرة

2012 . ) 

ياسػػػػهيىً، عهػػػػاهرة: التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي كآليػػػػة لتحقيػػػػؽ جػػػػودة التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي الجزائػػػػر،  -12

العػػاـ الخػػاص، جاهعػػة الهػػؤتهر الػػدولي الثالػػث تكاهػػؿ هخرجػػات التعمػػيـ هػػع سػػوؽ العهػػؿ فػػي القطػػاع 

 (2012/هايو  2/إبريؿ / 28االردف  -البمقاء التطبيقية ،)عهاف 

 الرسائؿ العممية. -رابعًا:



  221 
  

عىاية: َاقع هعرفة َتطبيق إدارة الجَدة الشاهمة في هديريات التربية  َالتعمين ير،ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ -1

،)رسػػػػػػالة 2007، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة، جاهعػػػػػػة ىجػػػػػػاح الوطىيػػػػػػة ،الفمسطيىية هو َجٍة ىظر العاهميو فيٍا

 .هاجستير غير هىشورة(

الػػػدجىي، إيػػػاد: دور التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي جػػػودة األداء الهؤسسػػػي، أطروحػػػة الػػػدكتوري فػػػي  -2

 .(2010التربية" هىاٌج وطرائؽ التدريس")  كمية التربية، جاهعة دهشؽ، 

لجػػػودة" الػػدجىي، إيػػػاد: واقػػع التخطػػػيط االسػػتراتيجي فػػػي الجاهعػػة االسػػػالهية  فػػي ضػػػوء هعػػايير ا -3

 (،)رسالة هاجستير غير هىشورة(. 2006)كمية التربية ،جاهعة اإلسالهية ،غزة،

 عمػػىالسػػعيدي، أحهػػد: التخطػػيط االسػػتراتيجي وعالقتػػً بفعاليػػة األداء الهؤسسػػي، دراسػػة تطبيقيػػة  -4

. ،)رسػػػػػالة 2010شػػػػػركات تكىولوجيػػػػػا الهعموهػػػػػات بسػػػػػمطىة عهػػػػػاف، إدارة األعهػػػػػاؿ ،سػػػػػمطىة عهػػػػػاف،

 هىشورة(.هاجستير غير 

الشويخ، عاطؼ: واقع التخطيط االستراتيجي في هؤسسات التعميـ التقىي هحافظات غزة،،)كمية  -5

 ، )رسالة هاجستير غير هىشورة(.2007التجارة في الجاهعة االسالهية،غزة

الصػػاىع، خولػػة عبػػد العزيػػز: درجػػة ههارسػػة عهػػداء الكميػػات الجاهعيػػة الهتوسػػطة فػػي هحافظػػات  -6

ـ، )جاهعػػة الشػػرؽ الوسػػط لمتخطػػيط االسػػ تراتيجي و عالقتػػً بهسػػتوى ضػػهاف الجػػودة هػػف وجٍػػة ىظػػٌر

 (،)رسالة هاجستير غير هىشورة(. 2013األوسط، كمية التربية

صياـ، آهاؿ: تطبيؽ التخطيط االستراتيجي وعالقتً بػأداء الهؤسسػات األٌميػة الىسػوية فػي قطػاع  -7

ر، غزة،   شورة(.( ،)رسالة هاجستير غير هى2010غزة،)جاهعة األٌز

العمػػػوي، خمفػػػاف بػػػف سػػػالـ: تصػػػور هقتػػػػرح لتفعيػػػؿ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي هػػػدارس التعمػػػػيـ  -8

جاهعػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػيف  -األساسػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػمطىة عهػػػػػػػػػػػػاف، جاهعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػة ،كميػػػػػػػػػػػػة البىػػػػػػػػػػػػات 

 ()رسالة هاجستير غير هىشورة(.2012شهس،القاٌرة،
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االسػالهية فػي الهرحمػة االبتدائيػة الغاهدي، عػادؿ: أٌهيػة هعػايير الجػودة الشػاهمة لهعمهػي التربيػة  -9

 ،)رسالة هاجستير غير هىشورة(.1429هف وجٍة ىظر الهختصيف، كمية التربية، جاهعة أـ القوى، 

قػػػادة، يزيػػػد: واقػػػع تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػي هؤسسػػػات التعمػػػيـ الجزائريػػػة،) كميػػػة العمػػػـو  -10

 ،)رسالة هاجستير غير هىشورة(.(2012االقتصادية والتسيير العمـو التجارية، حكوهة شركات

قباجة، هحهد: هػدى اسػتخداـ التخطػيط االسػتراتيجي لمهػوارد البشػرية فػي الشػركات الهدرجػة فػي  -11

 ،)رسالة هاجستير غير هىشورة(.2012بورصة فمسطيف، جاهعة الخميؿ،

الكػػردي، رىػػا: درجػػة تطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي هػػديريات التربيػػة والتعمػػيـ فػػي هحافظػػات  -12

(، )رسػػالة هاجسػػتير 2010الضػػفة الغربيػػة هػػف وجٍػػة ىظػػر العػػاهميف فيٍػػا، )جاهعػػة الىجػػاح الوطىيػػة ،

 غير هىشورة(.

بهحافظػات  هدوخ، ىصر الديف: هعوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة في الجاهعات الفمسطيىية  -13

(،)رسػػالة هاجسػػتير غيػػر 2008غػػزة وسػػبؿ التغمػػب عميٍػػا، )كميػػة التربيػػة ػ الجاهعػػة اإلسػػالهية ،غػػزة،

 هىشورة(.

الهطيري، عبد العزيز: أثر القيادية التبادلية فػي تحقيػؽ األٌػداؼ االسػتراتيجية دارسػة تطبيقيػة  -14

 2011إدارة األعهػػػاؿ،قطػػاع الصػػىاعات الىفطيػػػة فػػي دولػػة الكويػػت، جاهعػػػة الشػػرؽ األوسػػط،  عمػػى

 ،)رسالة هاجستير غير هىشورة(.

ىػػػػػور الػػػػػديف، هػػػػػازف سػػػػػميـ: دور التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي فػػػػػي زيػػػػػادة فاعميػػػػػة اإلدارة الهدرسػػػػػية  -15

 هىشورة(. رسالة هاجستير غير(،)2008بهحافظات غزة، )كمية التربية بالجاهعة اإلسالهية، غزة،

 : مواقع )االنترنت(:خامساً 

 (www.mohyssin.com)- 

 

http://www.mohyssin.com/
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 (1امللحق رقم )

 المحكمين األكاديميينالسادة قائمة بأسماء 

 ةــــالوظوف مـــــــاالد

 التدريس باألكاديهية ٌيأة عضو  الهحجوب عمى د.

 التدريس باألكاديهيةٌيأة عضو   إبراٌيـ كهبً د.

 التدريس بجاهعة غريافٌيأة عضو  فتحي العربي د.

 التدريس بجاهعة الهرقبٌيأة عضو  عبد السالـ الهايؿ د.

 التدريس بجاهعة الهرقبٌيأة عضو  عبد الرؤوؼ شفمود. 
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 احلكومة الليبية املؤقتة 

 وسارة التعليه العالي والبحث العلني

 هــمصزات\األكادميية الليبية 

 ه االدارةـــقس

 

 "تعليم العالي الجودة يجي ودوره في تطبيق محاور التخطيط االسترات" نموذج استبيان 

 ميدانية في جامعة المرقبدراسة 

 بعد التحٌة ،،  .الدودىالكرومى..

صمم لؽرض المساعدة فً تحصٌل المعلومات من أن أضع بٌن أٌدٌكم هذا االستبٌان الذي  ًٌسرن

مستوى تطبٌق على التعرؾ من ومقترحاتهم التً تمكننا  أراءهمذوي الخبرة واالختصاص إلبداء 

ألهداؾ وا ،الرسالة التخطٌط االستراتٌجً من خالل تحلٌل محتوى الرؤٌة،المرقب  جامعة

 محاورعلى مدى توفٌر التعرؾ  الى كما تهدؾ ،للجامعةخطط االستراتٌجٌة الو ،االستراتٌجٌة

الجودة لمؤسسات التعلٌم العالً والمتمثلة فً أعضاء هٌئة التدرٌس، البحث العلمً، المكتبة، 

وذلك لؽرض الحصول على درجة اإلجازة العالٌة )الماجستٌر( فً  ، الطالب.مناهج التدرٌس

 /مصراته . مجال اإلدارة والتنظٌم باألكادٌمٌة اللٌبٌة

فً كما نحٌطكم علما بأن كل المعلومات التً ستقدمونها ستحاط بالسرٌة التامة ولن تستخدم إال 

دون إجابة علٌه ألن ذلك ٌعنً عدم ، كما نرجو منكم عدم ترك أي سؤال أؼراض البحث العلمً

  االستفادة من ورقة االستبٌان بكاملها . 

وعلٌه فإن مساهمتكم فً إعطاء معلومات واضحة ودقٌقة له أثر على نتائج البحث من حٌث 

 الجودة والمصداقٌة .

 مع ف ائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

 هـالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتو

 الباحثــــة                                                                                             
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 -الجزء االوؿ :

 .( في الهربع الهىاسب البياىات الشخصية ، الرجاء التكـر بوضع إشارة ) -أ

 أىثى                    ر                 ػػػػػذك     :    الجىس -1
 

ؿ العمهي :  -2               دكتػػػػػػوراي     هاجستير   الهٌؤ

 أستاذ هساعد               هحاضر          هساعد هحاضر:الدرجة العمهية  -3

               أستػػػػػػاذ           أستاذ هشارؾ                        
 

 الهىسػػؽ الجػودة في الكمية           الكمية  وكػيػػػػؿ           الوظيفػػػػػػػة :     العهيػػػػد   -4

 عضو هٌئة التدرٌس رئٌس القسم              
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   :الجزء ال اني 

الرجػػاء وضػػع  .االسػػتراتيجيالتخطػػيط لهفٍػػـو  جاهعػػة الهرقػػب إلتػػزاـيٍػػػدؼ ٌػػذا الجػػػزء إلػػى هعرفػػة هػػدى    

   .( أهاـ الخيار الذي تراي هىاسباً  إشارة )

ىىم.
ىمتوسرةىبدرجــــــــة

ى
ىمواســـقى

مواســقى
ىبذدةى

ىزوـــر
ىمواسق

زورىمواسقىىىى
ىبذـــــدةى

ىالبعدىاألولى:ىالرؤوـــــــة
تحدد رؤٌة الجامعةة مجةال نشةاطها الحةالً ووجهتهةا  -1

 .االستراتٌجٌة المستقبلٌة 
    

تتعامةةل رؤٌةةة الجامعةةة مةةع رسةةالتها وتعطةةً صةةورة  -2
 واضحة عن طرٌق الوصول لتحقٌق هذه الرسالة .

    

الرؤٌة االستراتٌجٌة هً الؽاٌةة الكبةرى التةً ترؼةب  -3
الجامعةةةة فةةةً الوصةةةول الٌهةةةا وتنبثةةةق منهةةةا الؽاٌةةةات 

 واألهداؾ .

    

ٌتوفر لدى الجامعة التً أعمل فٌها نصوص واضحة  -4
 منشورة تعبر عن رؤٌتها ورسالتها وأهدافها .

    

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالبعدىالثانيى:ىالردالة
 
 

ى

تنسةةجم البةةرامج التعلٌمٌةةة فةةً الجامعةةة مةةع فلسةةفتها  -1
 ورسالتها .

    

     تتكامل رسالة الجامعة مع األهداؾ التً تضعها.  -2

الةةةداخلً رسةةةالة الجامعةةةة معلنةةةة لمجتمةةةع الجامعةةةة  -3
 والخارجً .

    

رسالة الجامعة واضةحة لةدى اعضةاء هٌئةة التةدرٌس  -4
 فً الجامعة .

    

تنسةةةةجم رسةةةةالة الجامعةةةةة مةةةةع الؽاٌةةةةات واألهةةةةداؾ  -5
 االستراتٌجٌة .

    

تتضةةمن رسةةالة الجامعةةةة قٌمهةةا ومعتقةةداتها وماهٌةةةة  -6
 عملها وأهم ما ٌمٌزها .

    

  
ىاالدتراتوجوةالبعدىالثالثى:ىاألهدافى

     تحرص الجامعة على صٌاؼة أهداؾ قابلة للقٌاس.  -1

تسةةةةةةةتخدم الجامعةةةةةةةة مؤشةةةةةةةرات األداء ل هةةةةةةةداؾ  -2
 االستراتٌجٌة كمعٌار رئٌس لتقٌٌم األداء .

    

تحةةدد الجامعةةة األهةةداؾ التعلٌمٌةةة للبرنةةامج ووسةةائل  -3
 تحقٌق هذه األهداؾ بدقة .
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ىىمتوسرةىبدرجــــــــةىم.
ىمواســقى

مواســقى
ىبذدةى

ىزوـــر
ىمواسق

زورىمواسقىىىى
ىبذـــــدةى

تلتزم إدارة الجامعة فً تحقٌق الؽاٌات األهداؾ التً  -4
 تتضمنها الخطة االستراتٌجٌة للجامعة .

    

تتسم ؼاٌات وأهداؾ الجامعة بالمرونة والقةدرة علةً  -5
 التكٌؾ مع المتؽٌرات ؼٌر المتوقعة . 

    

صةةةٌؽت أهةةةداؾ الكلٌةةةة بشةةةكل ٌلبةةةً حاجةةةات جمٌةةةع  -6
 –المسةةةاهمون  –األطةةةراؾ ذات الصةةةلة )الطةةةالب 

 سوق العمل (.

    

ىالبعدىالرابع:ىالخططىاالدتراتوجوة

 لدراسةةةةة الجامعةةةةة فةةةةً األمةةةةد طوٌلةةةةة خطةةةةط وضةةةةع -1
 . لمواجهتها واالستعداد المحتملة التنفٌذٌة المشكالت

    

والكةةةةوادر المتخصصةةةةة فةةةةً عةةةةدم تةةةةوافر الكفةةةةاءات  -2
 التخطٌط االستراتٌجً فً الجامعة .

    

 علةةى االسةةتراتٌجٌة الخطةةط وضةةع عنةةد التنسةةٌق قلةةة -3
 .األخرى االدارات مع الجامعة

    

 األمثةةل التوظٌةةؾ علةةى الجامعةةة فةةً التخطةةٌط ٌعمةةل -4
 تحقٌةق نحةو الجامعةة فةً والبشةرٌة المادٌةة اإلمكانٌات

   ممكن أداء أفضل

    

تتةةةوفر خطةةةط البدٌلةةةة فةةةً الجامعةةةة لمعالجةةةة بعةةةض  -5
 المشكالت فً حال فشل الخطط المنفذة .

    

 بةٌن التنسةٌق الةً الجامعةة فةً التخطةٌط الجهود تسعً -6
 االخرى االدارات باقً الجامعة أداء

    

 

 :  ال الث الجزء

 اءػػػػػالرج .التعميـ العالي ودةػػػجحاور لهجاهعة الهرقب  اٌتهاـيٍػدؼ ٌذا الجػزء إلى هعرفة هدى   
 ( أهاـ الخيار الذي تراي هىاسبًا. ) وضع إشارة

ىىمتوسرةىبدرجــــــــةىم.

مواســقىىمواســقى
ىبذدةى

ىزوـــر
ىمواسق

زورىمواسقىىىى
ىبذـــــدةى

ىالتدروسىهوئةىأرضاء:ىىاالولىالبعد
رؤٌةةةة واضةةةحة لحاجاتهةةةا مةةةن أعضةةةاء هٌئةةةة جامعةةةة لل -1

 .إلى رؤٌة القسم ورسالته وأهدافهالتدرٌس مستندا 
    

تضع التعلٌمات المحددة لساعات التدرٌس ألعضاء هٌئةة  -2
 التدرٌس وفق الدرجات العلمٌة .
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ىىمتوسرةىبدرجــــــــةىم.

ىمواســقى
مواســقى
ىبذدةى

ىزوـــر
ىمواسق

زورىمواسقىىىى
ىبذـــــدةى

تخصةةةةص المكافةةةةيت التشةةةةجٌعٌة للمبةةةةدعٌن فةةةةً مجةةةةال  -3
التدرٌس والبحث العلمةً المتمٌةز بمةا ٌتةوافر مةع الرؤٌةة 

 الجامعة رسالتها . 

    
 

ٌشةةةجع القسةةةم أعضةةةاء هٌئةةةة التةةةدرٌس للمشةةةاركة فةةةً  -4
المؤتمرات والنةدوات والحلقةات الدراسةٌة داخةل وخةارج 

 البلد .

    

التةدرٌس بالكلٌةة علةى ضعؾ مهارة معظم أعضاء هٌئةة  -5
اسةةتخدام وسةةائل التقنٌةةة الحدٌثةةة وتوظٌفهةةا فةةً العلمٌةةة 

 التعلٌمٌة  .

    

تعمةةل ادارة الجامعةةة علةةى اشةةتراك الهٌئةةة التدرٌسةةٌة فةةً  -6
 قرارات الجامعة.  

    

 

ىالبعدىالثانيى:ىالبحثىالعلمي
 

1- 
 

ٌوفر القسم بٌئة المناسبة للبحةث العلمةً لتشةجٌع أعضةاء 
هٌئةةةة التةةةدرٌس علةةةى تنفٌةةةد البحةةةوث العلمٌةةةة المتصةةةلة 

 بحاجات المجتمع وسوق العمل. 

    

تضع سٌاسة تشجٌع فٌها البحث العلمً من خالل اصدار  -2
المجةةةةالت والمحكمةةةةة ونشةةةةر المؤلفةةةةات العلمٌةةةةة ومةةةةنح 

 إجازات التفرغ العلمً وؼٌرها . 

   
 

 
 

تخصةةةص موازنةةةة مالٌةةةة خاصةةةة لةةةدعم البحةةةث العلمةةةً  -3
ونشةةره وتةةوزع ذلةةك علةةى االقسةةام الوحةةدات المختصةةة 

 بذلك .

    

ألعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فةً ٌتٌح القسم الفرص  -4
 .العلمٌة دوات العلمٌة وورش العمل المؤتمرات والن

    

ٌوفر القسةم األجهةزة واألدوات الالزمةة لعملٌةات البحثٌةة  -5
 وتضع القواعد التً تضمن كفاءة واستخدامها.  

    

الالزمةة الحتٌاجةات البحةةث  تةوفر الجامعةة البنٌةة التحتٌةةة -6
 ومعدات (. ـمكتبة الكترونٌة  -)كتب ودورٌات العلمً

    

ى

ىالبعدىالثالث:ىالمكتبة
 
 

ى

متكاملةةةةة مةةةةن حٌةةةةث أوعٌةةةةة المعلومةةةةات تةةةةوفر مكتبةةةةة  -1
والتجهٌةةةةةزات والكةةةةةوادر الفنٌةةةةةة المتخصصةةةةةة لخدمةةةةةة 

 التخصص .

    

تتةةوفر فةةً مكتبةةة الجامعةةة أفضةةل المصةةادر والمراجةةع  -2
والةةةةةدورٌات العربٌةةةةةة الكافٌةةةةةة الحدٌثةةةةةة ذات العالقةةةةةة 

 بالتخصصات .
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ىىم.
ىمتوسرةىبدرجــــــــة

ى

 
 مواســق
ى

مواســقى
ىبذدةى

ىزوـــر
ىمواسق

زورىمواسقىىىى
ىبذـــــدةى

الطاقةةة االسةةتٌعابٌة للمكتبةةة االمةةاكن المخصصةةة للةةذاكرة  -3
 تتناسب مع العدد االجمالً للطلبة بالجامعة .

    

     ً .ـــب وكافــــة مناســــل بالمكتبـــت العمـــقٌتو -4

اإلضاءة الكافٌة -ٌتوفر مناخ صحً فً المكتبة )كالتهوٌة -5
 النظافة( . –

    

مةةةةدربون للقٌةةةةام و مهنٌةةةةاالعةةةةاملون بالمكتبةةةةة مؤهلةةةةون  -6
 .بواجباتهم بفعالٌة

    
 
 

 

ىالبعدىالرابعى:ىالمناهجىالدرادوة
 

 

تمتلةةةك الجامعةةةة ملفةةةات متكاملةةةة لكةةةل مقةةةرر مثةةةل اسةةةم  -1
المقةةرر، الفصةةل الدراسةةً الةةذي ٌقةةدم فٌةةه عةةدد السةةاعات 

المعتمةةدة فةةً دراسةةة  النظرٌةةة ،العملٌةةة المعتمةةدة ،الكتةةب
 المقرر.

    

ٌوجد بالجامعة توصٌؾ واضح محدد لمحتوى المقررات  -2
الدراسٌة فً البرامج التعلٌمٌة بها خالل الفصل الدراسً 

 . 

    

 تبلةةةةػ الجامعةةةةة طالبهةةةةا بالوحةةةةدات الزمنٌةةةةة المعتمةةةةدة -3
 المخصصة للمقررات الدراسٌة . 

    

واضةةةح ومحةةةدد للمةةةادة ٌلتةةةزم أسةةةتاذ المةةةادة بتوصةةةٌؾ  -4
 بل الجامعة خالل الفصل الدراسًالتعلٌمٌة المقررة من ق

    

تحرص إدارة الجامعة على مراجعة البرامج والمقررات  -6
 التعلٌمٌة  وتطوٌرها فً ضوء المستجدات العلمٌة . 

    

ىالبعدىالخامسى:الطالب
ى

ٌعتمةةد القسةةم اختبةةارات الطةةالب للتأكةةد مةةن اسةةتعداداتهم  -1
 العلمٌة الذهنٌة . 

    

ٌستطلع القسم أراء الطالب فةً تقةوٌم أداء أعضةاء هٌئةة  -2
 التدرٌس .

    

ٌحدد القسم لكل عضو هٌئة التدرٌس مجموعة من الطلبة  -3
 إلرشادهم علمٌاَ خالل سنوات الدراسة .  

    

واألدلةةة الالزمةةة التةةً تحةةرص بوضةةوح تتةةوفر الكتٌبةةات  -4
اللةةوائح التةةً تحكةةم البةةرامج التعلٌمٌةةة وإجةةراءات القبةةول 

 واالنسحاب .

    

طلبتهةةةةا  تٌاجةةةةاتحالحئمةةةةة تقةةةةدم الجامعةةةةة خةةةةدمات مال -5
 التربوٌة.

    

تضةةةةع الجامعةةةةة إلٌةةةةة للتعامةةةةل مةةةةع تظلمةةةةات الطلبةةةةة  -6
 . تطبٌقها)الشكاوي(من نتائج االمتحانات وتعلنها وتراقب 
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