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المستخمص
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى اإلدارة اإلستراتيجية كأثرىا عمى تحسيف األداء،
كذلؾ دراسة مدل تأثير التحميؿ اإلستراتيجي عمى تحسيف األداء ،كأيضان تكضيح
الدكر الذم تقكـ بو صياغة كتطبيؽ اإلستراتيجية في تحسيف األداء ،ككذلؾ إبراز
الدكر الذم تقكـ بو الرقابة اإلستراتيجية في تحسيف األداء .تمثمت مشكمة البحث في
أف اإلدارة العميا بمنظمات األعماؿ تكاجو تحديات عديدة تتمثؿ في مكاكبة البيئة
المحيطة لممنظمة التي تتصؼ بالتغيير المستمر كالتطكر التكنمكجي كالتقني
المتسارع ،إلى جانب المنافسة الشديدة ،األمر الذم يحتـ عمى إدارة ىذه الشركات
انتياج أسمكب اإلدارة اإلستراتيجية لضماف تحسيف أدائيا .قاـ البحث عمى اختبار
الفرضيات التالية :تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحميؿ اإلستراتيجي
كتحسيف األداء ،تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف صياغة اإلستراتيجية كتحسيف
األداء ،كذلؾ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ اإلستراتيجية كتحسيف
األداء ،كأيضان تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرقابة اإلستراتيجية كتحسيف
األداء .اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب دراسة الحالة.
تكصؿ البحث إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا :القياـ بتطبيؽ اإلدارة
اإلستراتيجية يؤدم إلى تحسيف األداء ،إتباع سياسات كاضحة يساعد العامميف في
إنجاز األعماؿ ،كترسيخ ثقافة فرؽ العمؿ يساىـ في تنفيذ اإلستراتيجيات كفؽ الخطط
المرسكمة .خرج البحث بعدد مف التكصيات مف أبرزىا :العمؿ عمى إيجاد نظاـ
معمكمات إ ستراتيجي فعاؿ كمستمر لجمع كتحميؿ البيانات الخاصة بالبيئة الخارجية
المحيطة ،إعداد برامج مستمرة لتنمية كتدريب القيادات العميا كالمكظفيف عمى إعداد
اإلستراتيجيات الفعالة إلدارة الجامعة ،ككذلؾ ضركرة سعي الجامعة نحك استقطاب
كتعييف الكفاءات مف المكارد البشرية مف أجؿ تطكير أدائيا.
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Abstract
This research aimed at identifying the strategic management and its
impact on performance improvement, and also studying the inpact of
strategic analysis on performance improvement, as well as clarifying the
role played by formulating and implementing the strategy, and
highlighting the role of the strategic supervision in improving
performance. The research problem addressed that the higher
administration of business organisations faces many challenges
represented in keeping pace with the surrounding environment of the
organization, which is characterized by continuous change and rapid
technical and technological development, in addition to the strong
competition, which necessitates the administrations of these companies to
adopt a strategic management method to ensure improving their
performance.
The research tested the following hypotheses: There is astatistically
significant relationship between strategic analysis and performance
improvement. There is astatistically significant relationship between
strategy formulation and performance improvement. There is
astatistically significant relationship between implementing the strategy
and performance improvement. There is astatistically significant
relationship between strategic supervision and performance improvement.
The research followed the descriptive analytical method as well as the
case study method.
The research revealed a number of results: the most important
results are as follows: implementing strategic management leads to
improvement in performance. Following clear policies assist workers in
accomplishing their tasks. Consolidating a culture of work teams would
contribute to implementing the strategies according to the predetermined
plans. The research concluded a number of recommendations, such as:
working to find an effective and on-going strategic information system to
collect and analyse data related to the surrounding external environment.
Creating continuous programs for developing and training higher leaders
and employees in preparing effective strategies for the university
administration. as well as the need for the university to strive to attract
and recruit competent cadres from human resources in order to promote
its performance.
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الفصل األول
أساسيات البحث والدراسات السابقة
املبحح األول :أساسيات البحح
المقدمة:
تكاجو كافة منظمات األعماؿ في عصرنا الراىف سكاء كانت عامة أـ خاصة،
إنتاجية أـ خدمية .تحديات كثيرة نتيجة لمتغيرات كالتطكرات العممية كالتقنية السريعة
كالمستمرة ،كأماـ تمؾ التحديات المحمكمة أضحت اإلدارة التقميدية بعممياتيا ككسائميا
عاجزة عف جعؿ المنظمة قادرة عمى المنافسة .األمر الذم يحتـ عمى ىذه المنظمات
استخداـ كؿ ما يتاح ليا مف أساليب إدارية معاصرة تمكنيا مف ذلؾ.
كقد كجد الباحثكف ضالتيـ في أسمكب اإلدارة اإلستراتيجية ككنو يمثؿ منيجان فكريان
يتميز بالحداثة كالريادة كيتسـ مف خالؿ عممياتو ككسائمو بالقدرة عمى زيادة القدرات
التنافسية لممنظمة كتطكير أدائيا.
ىذا األسمكب الذم تبنتو معظـ منظمات األعماؿ في البمداف المتقدمة كبعض
البمداف السائرة في طريؽ النمك ككاف لو األثر الكبير في تفكقيا كتميزىا .صحيح أف
بعض المنظمات قد تن جح نتيجة الصدفة في األجؿ القصير دكف ممارسة جادة لإلدارة
اإلستراتيجية كلكف في األجؿ الطكيؿ اليمكف أف تبقى إال المنظمات التي تمارسيا
ممارسة جادة.
كانطالقان مف ىنا بات ممارسة المنظمات العامة كالخاصة ألسمكب اإلدارة
اإلستراتيجية بشكؿ جدم ضركرة ممحة كحتمية إف أرادت زيادة قدراتيا التنافسية كتطكير
أدائيا بؿ أضحى السبيؿ الكحيد لبقائيا كاستمرارىا في األسكاؽ االقتصادية كخصكص نا
بعد تزايد االتجاه نحك المزيد مف االنفتاح كالعكلمة.

-2-

مشكمة البحث:
تكمف المشكمة أنو تالحظ لمباحث مف أف اإلدارة العميا بمنظمات األعماؿ تكاجو تحديات
عديدة تتمثؿ في مكاكبة البيئة المحيطة لممنظمة التي تتصؼ بالتغيير المستمر كالتطكر
التكنمكجي كالتقني المتسارع ،إلى جانب المنافسة الشديدة ،األمر الذم يحتـ عمى إدارة
ىذه الشركات انتياج أسمكب اإلدارة اإلستراتيجية لضماف تحسيف أدائيا .كتتخمص
المشكمة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي :إلى أم مدل تؤدم اإلدارة اإلستراتيجية
في تحسيف األداء؟
كتتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما مدل تأثير التحميؿ اإلستراتيجي عمى تحسيف األداء؟
 .2إلى أم مدل يؤدم صياغة اإلستراتيجية في تحسيف األداء؟
 .3ما الدكر الذم يمعبو تطبيؽ اإلستراتيجية في تحسيف األداء؟
 .4إلى أم مدل تؤدم الرقابة اإلستراتيجية في تحسيف األداء؟
أىمية البحث:
تنبع أىمية ىذا البحث في ككنو يتناكؿ اإلدارة اإلستراتيجية باعتبارىا مف
المكضكعات ذات األىمية العممية كالعممية لجميع المنظمات ،كما يمثؿ مصد انر
لممعمكمات .تحرص كؿ المؤسسات عمى تحسيف كتطكير أدائيا لمكصكؿ إلى األداء
المتفكؽ كاف كاقع المؤسسات يشير إلى أف مستكل نجاح المؤسسات في تحقيؽ ذلؾ
يتفاكت حسب كفاءتيا في إدارتيا كتخطيطيا إلستراتيجياتيا لتحقيؽ أىدافيا ،كمف ىنا
يصبح تطبيؽ منظمات األعماؿ في السكداف لعممية اإلدارة اإلستراتيجية بمفيكميا العممي
ضركرة ممحة كحتمية كذلؾ ألىميتيا في القطاع العاـ كالخاص ،السيما كأنو تشكؿ
الركيزة األساسية لمتنمية الشاممة .كبناء عميو فإف أىمية البحث تنبع مف خالؿ أنو سيركز
بشكؿ أساسي عمى تبياف الخطكات العممية كالعممية الكاجب اتباعيا في إدارة
استراتيجيات منظمات األعماؿ ،كباألخص خطكات تصميـ اإلستراتيجيات لككنيا تسبؽ
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كؿ تصرؼ بؿ تحكـ أم تصرؼ أك سمكؾ .باإلضافة إلى معرفة النتائج المتمخضة
عنيا كمعرفة مدل تكفر أىـ متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في تمؾ المنظمات
كايضاح العالقة بيف تطبيقيا ألسمكب اإلدارة اإلستراتيجية كتحسيف أدائيا.
أىداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1التعرؼ عمى اإلدارة اإلستراتيجية كأثرىا عمى تحسيف األداء.
 .2دراسة مدل تأثير التحميؿ اإلستراتيجي عمى تحسيف األداء.
 .3تكضيح الدكر الذم تقكـ بو صياغة اإلستراتيجية في تحسيف األداء.
 .4تحميؿ مدل تطبيؽ اإلستراتيجية كأثرىا عمى تحسيف األداء.
 .5إبراز الدكر الذم تقكـ بو الرقابة اإلستراتيجية في تحسيف األداء.
فروض البحث:
الفرضية الرئيسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة اإلستراتيجية وتحسين
األداء.
وتتفرع منيا الفرضيات التالية:
 .1تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحميؿ اإلستراتيجي كتحسيف األداء.
 .2تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف صياغة اإلستراتيجية كتحسيف األداء.
 .3تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ اإلستراتيجية كتحسيف األداء.
 .4تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرقابة اإلستراتيجية كتحسيف األداء.
منيج البحث:
يتبع البحث المنيج التاريخي ،المنيج الكصفي التحميمي ،كأسمكب دراسة الحالة.
حدود البحث:
 .1الحدود المكانية :جامعة إفريقيا العالمية -الخرطكـ -السكداف.
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 .2الحدود الزمانية :الفترة الزمنية مف2016( :ـ2018 -ـ).
 .3الحدود البشرية :ىيئة التدريس بجامعة إفريقيا العالمية.
 .4الحدود الموضوعية :يتناكؿ اإلدارة اإلستراتيجية كأثرىا في تحسيف األداء.
ىيكل البحث:
يتككف البحث مف أربعة فصكؿ ،يتناكؿ الفصؿ األكؿ أساسيات البحث كالدراسات
السابقة؛ كيحتكم عمى مبحثيف ،المبحث األكؿ أساسيات البحث ،كالمبحث الثاني
الدراسات السابقة .أما الفصؿ الثاني فيتناكؿ اإلدارة اإلستراتيجية؛ كيشتمؿ عمى ثالثة
مباحث ،المبحث األكؿ المفاىيـ األساسية لإلدارة اإلستراتيجية ،المبحث الثاني مراحؿ
اإلدارة اإلستراتيجية ،كالمبحث الثالث أدكات اإلدارة اإلستراتيجية .أما الفصؿ الثالث
فيضـ تحسيف األداء؛ كيحتكم عمى ثالثة مباحث ،المبحث األكؿ ماىية األداء ،المبحث
الثاني مفاىيـ تحسيف األداء ،كالمبحث الثالث العالقة بيف اإلدارة اإلستراتيجية كتحسيف
األداء .أما الفصؿ الرابع يتناكؿ الدراسة الميدانية؛ كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث ،المبحث
األكؿ نبذة تعريفية عف جامعة إفريقيا العالمية ،المبحث الثاني إجراءات كعرض بيانات
الدراسة الميدانية ،كالمبحث الثالث :تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات.
الخاتمة :كتشتمؿ عمى النتائج كالتكصيات.
قائمة المصادر كالمراجع ،كالمالحؽ.
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املبحح الجاىي :الدراسات السابقة
 /1دراسة عمي أبوبكر حسين (2441م)(:)1
ت مخصت مشكمة الدراسة في معرفة دكر كأثر القيادة اإلستراتيجية في الجامعات
اليمنية .ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر القيادة اإلستراتيجية لجامعتي عدف
كصنعاء في اليمف في صياغة التكجيو اإلستراتيجي الجامعي ،كخصائص دكر القيادة
اإلستراتيجية األكاديمية كاإلجراءات كصياغة التكجيو اإلستراتيجي لدل الجامعتيف .أىـ
فرضيات الدراسة :إف إداريي الجامعات اليمنية ىما أكثر تكجييان إستراتيجيان لعممية التنفيذ
لألىداؼ اإلستراتيجية .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأعد لذلؾ استبانة
مككنة مف عدة مجاالت كزعت عمي أفراد العينة مف اإلدارات العميا في جامعتي صنعاء
كعدف في اليمف.
تكصمت الدراسة إلي عدة نتائج كالتي كاف مف أىميا :إف التكجيو اإلستراتيجي في
صياغة األىداؼ لدل إداريي جامعة عدف أكبر ايجابية منيا لدل إدارة جامعة صنعاء.
ككذلؾ اف إداريي جامعة عدف ىـ أكثر تكجييا إستراتيجيا لعممية التنفيذ لألىداؼ
اإلستراتيجية لمجامعة مف إداريي جامعة صنعاء .كرغـ أف التكجو أكثر لصالح جامعة
عدف إال أنو لـ يصؿ إلى درجة الطمكح المطمكب في عممية التكجو .خرجت الدراسة
بعدد مف التكصيات مف أىميا :ضركرة التكجو اإلستراتيجي في صياغة األىداؼ مف
قبؿ إداريي جامعة صنعاء.
 /2دراسة عبده أحمد عمي (2446م)(:)2
تمثمت مشكمة الدراسة في تحديد مستكم ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في البنكؾ
اإلسالمية .تمخصت الفركض لمدراسة في؛ عدـ كجكد إدارة متخصصة بالتخطيط
( )1عمي أبكبكر حسيف ،القيادة اإلستراتيجية ودورىا في صياغة التوجو اإلستراتيجي الجامعي ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة
عدف ،اليمف2001 ،ـ.
()2عبده أحمد عمي العامرم ،اإلدارة اإلستراتيجية واثرىا في تطوير األداء في البنوك االسالمية في اليمن ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)
في إدارة األعماؿ ،جامعة النيميف ،الخرطكـ2006 ،ـ.
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اإلستراتيجي في بعض البنكؾ اإلسالمية.ىدفت الدراسة إلى تقييـ مستكل ممارسة اإلدارة
اإلستراتيجية في البنكؾ اإلسالمية في اليمف مف خالؿ استطالع آراء مديرم اإلدارات
المتخصصة كأعضاء اإلدارة العميا في البنكؾ اإلسالمية نحك تقييـ مستكل ممارستيـ
لإلدارة اإلستراتيجية مف خالؿ المحاكر التالية( :تحديد رسالة البنؾ -تحديد أىداؼ البنؾ
مقدمان -تحميؿ عكامؿ البيئة الخارجية -تحميؿ عكامؿ البيئة الداخمية -كضع الخطط
البديمة -مقكمات تنفيذ اإلستراتيجية -عممية التقكيـ اإلستراتيجي) .كاعتمدت الدراسة عمى
المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب الدراسة الميدانية .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
الدراسة ىي أف البنكؾ اإلسالمية في اليمف تيتـ بممارسة اإلدارة اإلستراتيجية لدييا
بدرجة كبيرة ،ككذلؾ أف ىناؾ عكامؿ تحد مف ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في البنكؾ
اإلسالمية منيا :قمة الككادر المتخصصة في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي كعدـ كجكد
إدارة متخصصة بالتخطيط اإلستراتيجي في بعض البنكؾ اإلسالمية كعدـ االىتماـ
بكضع خطط بديمة باإلضافة إلى عدـ االستقرار السياسي كاألمني كعدـ كجكد سياسة
نقدية كاضحة في البمد .كأخي انر خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا:
تأىيؿ القيادات اإلدارية في البنكؾ اإلسالمية كتدريبيـ عمى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية.
كضركرة كجكد إدارة متخصصة بالتخطيط اإلستراتيجي في البنكؾ اإلسالمية لرفدىا
بالككادر المتخصصة في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي كينبغي لمبنكؾ اإلسالمية االىتماـ
بكضع خطط بديمة الستخداميا عند حدكث تغيرات.
 /3دراسة :أحمد حسن محمود (2448م)(:)1
تمخصت مشكمة الدراسة في معرفة دكر التخطيط اإلستراتيجي في فعالية األداء،
كىدفت الدراسة إلي إبراز الدكر الحقيقي لمتخطيط اإلستراتيجي في فعالية األداء ،ككيؼ
تحقؽ المنظمة أىدفيا بكفاءة كفعالية .تمخصت أىـ فركض الدراسة التي كضعت
( )1أحمد حسف محمكد ،دور التخطيط اإلستراتيجي في فعالية األداء -دراسة حالة :مصرف التضامن اإلسالمي ،رسالة ماجستير في إدارة
األعماؿ (غير منشكرة) ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطكـ2008 ،ـ.
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تمخصت في أف ىناؾ عالقة طردية بيف التخطيط اإلستراتيجي كفعالية األداء في
المنظمات العاممة في إطار الخدمات ،ككذلؾ أف التخطيط اإلستراتيجي لـ يجد األىتماـ
الالزـ قبؿ إدارة مصرؼ التضامف اإلسالمي .أستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كقد خمصت الدراسة إلي عدد مف النتائج مف أىميا :أف العممية اإلدارية في المصرؼ
تتـ كفؽ نظاـ عممي سميـ ،أىتماـ المصرؼ إلى حدان ما بالتخطيط اإلستراتيجي .خمصت
الدراسة إلى عدة تكصيات مف أىميا :رغـ اتباع األساليب العممية في إدارة المصرؼ اإل
أنو يحتاج لمزيد مف الخطط الحديثة لمكاكبة التكنكلكجيا المتطكرة ،ككذلؾ أف تطبيؽ
التخطيط اإلستراتيجي أمر ضركرم لمنشآت األعماؿ في ظركؼ المتغيرات لمبيئة
الخارجية كالداخمية كالى جانب ضركرة األىتماـ بالكفاءات كالخبرات الالزمة إلنجازىا.
 /4دراسة مدني سوار الدىب (2414م)(:)1
إنحصرت مشكمة الدراسة في إعتماد منظمات األعماؿ نظاـ تقييـ األداء التقميدم
الذم يركز عمي الجكانب المالية فقط كيجيؿ الجكانب األخرم التي تشكؿ األداء الكمي
لممنظمة،كتناكلت الدراسة تقكيـ األداء اإلستراتيجي لمشركات باستخداـ نمكذج قياس
األداء المتكازف .ىدفت الدراسة إلي استخدامنمكذج قياس األداء المتكازف في تقييـ أداء
منظمات األعماؿ السكدانية ،كذلؾ تطكير نمكذج قياس األداء المتكازف عف طريؽ
إضافة بعديف ىما :البيئة كالمجتمع كبعد المكرديف .تمثمت أىـ فرضيات الدراسة في؛ أف
الشركات السكدانية العاممة في قطاع صناعة المكاد الغذائية ال تدرؾ أىميةاستخداـ
نمكذج قياس األداء المتكازف كأسمكب فعاؿ في تقييـ األداء اإلستراتيجي ،ككذلؾ أف
الشركات السكدانية العاممة في قطاع صناعة المكاد الغذائية ال تستخدـ مقاييس نمكذج
قياس األداء المتكازف في تقييـ أدائيا اإلستراتيجي .أستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي كمنيج دراسة الحالة ،باإلضافة إلي منيج التحميؿ اإلحصائي لمكصكؿ إلي
( )1مدني سكار لدىب محمد عبدالرحمف ،تقويم األداء اإلستراتيجي لمشركات بإستخدام نموذج قياس األداء المتوازن -دراسة تطبيقية عمى
المنتجات الغذائية ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) في إدارة األعماؿ ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،الخرطكـ2010 ،ـ.
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نتائج الد ارسة كالتي تمخصت أىميا في؛ أنو لـ تكضح أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية مفيكـ
األداء اإلستراتيجي بصكرة كاضحة كدقيقة ،كذلؾ أف معظـ الشركات تطبؽ أسمكب إدارة
الجكدة الشاممة ،كىك أسمكب يعتبر أقرب ما يككف لنمكذج األداء المتكازف ،كأيضان أف
نمكذج قياس األداء المتكازف يعد نظامان متكامالن لتقييـ األداء إذ يتككف مف مجمكعة مف
المقاييس المالية كالغير مالية التي تكضح مستكم تنفيذ أنشطة المنظمة كتعمؿ عمي
ربطيا بإستراتيجية كرسالة المنظمة مف خالؿ مجمكعة مف األبعاد التي يتـ كضعيا بناءان
عمي رسالة كرؤية المنظمة .كما جاءت أىـ التكصيات لتشير إلي ضركرة تطبيؽ نمكذج
قياس األداء المتكازف في قياس كتقييـ أداء منظمات األعماؿ السكدانية ،ككذلؾ تتبني
إدارة تمؾ الشركات مفاىيـ اإلدارة اإلستراتيجية ألنو ال يمكف تطبيؽ ىذا النمكذج بدكف
تطبيؽ لمفاىيـ اإلدارة اإلستراتيجية .كخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات مف أىميا :أف
استخداـ نماذج قياس األداء المتكازف يحقؽ األىداؼ كالنتائج المرجكة ،ككذلؾ أىمية
استخداـ نمكذج قياس األداء المتكازف كأسمكب فعاؿ في تقييـ األداء اإلستراتيجي
بالمؤسسات.
 /5دراسة محمد حنفي محمد نور تبيدي 2414م(:)1
تمثمت مشكمة الدراسة في مدل إمكانية تطبيؽ كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في
قطاع االتصاالت السكدانية كأثر ذلؾ عمى كفاءة كفعالية أداء ىذا القطاع الحيكم كالميـ
لالقتصاد السكداني .ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :التعرؼ عمى مدل
تطبييؽ كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع االتصاالت السكدانية ،التعرؼ عمى أداء
شركات االتصاالت العاممة في السكداف مف خالؿ تقييـ اإلدارة العميا لألداء مقاركنة
بالمنافسيف ،المساىمة في تطكير قطاع االتصاالت السكدانية مف خالؿ نتائج البحث،
كالتعرؼ عمى العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر عمى تطبييؽ كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية
( )1يسًذ زُفً يسًذ َىر ذثٍذي ،أثز اإلدارج اإلطرزاذٍدٍح ػهى كفاءج وفؼانٍح األداء -دراطح قطاع االذصاالخ انظىداٍَح ،رطانح دكرىراِ
انفهظفح فً إدارج األػًال ،غٍز يُشىرج ،خايؼح انخزطىو ،انخزطىو2010 ،و.
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عمى قطاع االتصاالت السكدانية .قامت الدراسة باختبار الفرضيات التالية :لدل اإلدارة
العميا في شركات االتصاالت السكدانية معرفة كالماـ بمفاىيـ كأساليب اإلدارة
اإلستراتيجية ،تساعد المكارد كاإلمكانيات التي تتمتع بيا شركات االتصاالت
السكدانيةعمى تطبيؽ كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية ،الثقافة التنظيمية السائدة في شركات
االتصاالت السكدانية تساعد عمى تطبيؽ كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية ،كتساعد اليياكؿ
التنظيمية الحالية لشركات االتصاالت عمى تطبيقة كممارسة اإلدارة اإلستراتيجية .اتبعت
الدراسة المنيج الكصفي التحميؿ كمنيج د ارسة الحالة.
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا :أف شركات االتصاالت
السكدانية لدييا اىتماـ بالتدريب سكاء كاف داخميان أك خارجيان في جميع المجاالت التي
تتعمؽ بنشاط ىذه الشركات ،إال أف ىناؾ ضعؼ كقصكر في التدريب في مجاؿ اإلدارة
اإلستراتيجية ،كما أف تطبيؽ الغدارة اإلستراتيجية لو أثر إيجابي عمى كفاءة كفعاليية أداء
قطاع االتصاالت .كخرجت الدراسة بتكصيات مف أبرزىا :ضركرة االىتماـ بالبحث
العممي كتشجيعو كرعايتو كانشاء كحدات متخصصة داخؿ ىذه الشركات ضمف إدارة
التخطيط كالمشركعات كضركرة التعاكف مع الباحثيف ،مراجعة قكانيف كلكائح االتصاالت
مع جيات االختصاص إلزالة المعكقات التي تؤثر عمى أداء قطاع االتصاالت حتى
يتمكف مف التطكر كالتقدـ.
 /6دراسة :عادل جالل صالح (2413م)(:)1
تمثمت مشكمة الدراسة في أف ىنالؾ بعض الشركات ال تعطي األىمية المطمكبة
لإلدارة اإلستراتيجية كفقان لمفيكميا كدكرىا في التطكير التنظيمي الذم يقكـ عمي كفاءة
األداء داخؿ الشركات .كذلؾ ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى اإلدارة اإلستراتيجية
كأىميتيا مف خالؿ التطكير التنظيمي ،كدراسة دكر اإلدارة اإلستراتيجية في رفع كفاءة
( )1عادؿ جالؿ صالح أحمد ،دور اإلدارة اإلستراتيجية في التطوير التنظيمي -دراسة تطبيقية عمي شركة األشغال اليندسية المتقدمة،
رسالة ماجستير (غير منشكرة) في إدارة األعماؿ ،جامعة افريقيا العالمية ،الخرطكـ2013 ،ـ.
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األداء بالمؤسسات .كشممت الدراسة فرضيتاف تمثمت في :اف إتباع األسس العممية في
تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإلستراتيجية يؤدم لتحقيؽ نتائج افضؿ بالمنشأة ،ككذلؾ ترسيخ ثقافة
المشاركة في إعداد كبناء اإلستراتيجية عامة كالتخطيط اإلستراتيجي عمي كجو
الخصكص يؤدم إلي رضا العامميف.اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي .تكصمت
الدراسة إلي عدة نتائج مف أىميا :اف اتباع األسس العممية في تطبيؽ نظاـ اإلدارة
اإلستراتيجية بالشركات يؤدم لتحقيؽ نتائج أفضؿ ،كقياـ الشركات بكضع خطتيا
اإلستراتيجية كفقان ألىداؼ كاحتياجات الشركات بصكرة دكرية تحقؽ النتائج المرجكة .كاف
مفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية ككسيمة أساسية لدعـ التطكير التنظيمي بالشركات تحتاج
لمزيد مف الدراسة .كتكصؿ الباحث لعدة تكصيات مف أىميا :ضركرة التطكير المستمر
لمفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية كإدارة متجددة كفقان لخططيا اإلستراتيجية الحالية كالمستقبمية
كتطكير أدائيا التنظيمي يؤدم لتشجيع االستمرار في إعداد البحكث كالدراسات بصكرة
مستمرة لمكاكبة العممية التطكيرية التجديدية ليذه اإلدارة الحديثة .كذلؾ البد اف تمعب
اإلدارة اإلستراتيجية بالشركات دك انر ىامان في تخصيص المكارد المتاحة عمي أكجو
االستخدامات المتعددة لألنشطة المختمفة في الشركة إذا تـ كضعيا كتطبيقيا بصكرة
عممية .كاالىتماـ بكجكد إدارة إستراتيجية بالشركات يؤدم لتدعيـ قدرة المنظمة في تحديد
نقاط القكة كأكجو الضعؼ لدييا ،ككما البد مف االستفادة مف فرص التحسيف كتجنب
الميددات كتحديد متطمبات التعامؿ الفعاؿ معيا حسب األىداؼ لمشركة المستقبمية مما
يحسف مف أدائيا.
 /7دراسة منال جعفر جاه الرسول (2417م)(:)1
ىدفت ىذه الدراسة عمى إختبار أثر العالقة بيف التفكير االستراتيجي كأداء المكارد
البشرية ،تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ القائؿ :ما ىك أثر التفكير االستراتيجي عمى
( )1مناؿ جعفر جاه الرسكؿ ,التفكير اإلستراتيجي وأثره عمى أداء الموارد البشرية ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة السكداف لمعمكـ
كالتكنكلكجيا -كمية الدراسات التجارية2017 ،ـ.
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أداء المكارد البشرية؟ إعتمدت الدراسة عمى نظرية المكارد كالدراسات السابقة في بناء
نمكذج الدراسة كالذم مف خاللو تـ صياغة فرضيات الدراسة المتمثمة في :ىناؾ عالقة
إيجابية بيف التفكير االستراتيجي كاإلنجاز ،ىناؾ عالقة إيجابية بيف التفكير االستراتيجي
كالرضا الكظيفي ،إستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي .لتحميؿ البيانات كاختبار
الفرضيات تـ إستخداـ أساليب اإلحصاء الكصفي (التك اررات ،النسب المئكية ،اإلنحرافات
كالمتكسطات) كأساليب اإلحصاء التحميمي (التحميؿ العاممي ،االستكشافي ،التحميؿ
العاممي التككيدم ،إرتباط بيرسكف ،كتحميؿ المسار) عبر برنامج الحزمة اإلحصائية
لمعمكـ اإلجتماعية ) .(SPSSتكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة منيا :كجكد عالقة
إيجابية جزئية بيف التفكير االستراتيجي كاإلنجاز ،ككجكد عالقة إيجابية جزئية بيف
التفكير االستراتيجي كالرضا الكظيفي .أكصت الدراسة الشركات بتطبيؽ نمكذج الدراسة
لتحقيؽ أداء عالي لمعامميف ،كضركرة إنشاء كحدات خاصة بالتفكير االستراتيجي،
كأكصت شركات المياه الغازية بضركرة زيادة مستكم الرضا الكظيفي لعاممييا ،كقدمت
الدراسة مقترحات لبحكث مستقبمية منيا :دراسة التفكير االستراتيجي بأبعاد أخرل عمى
أداء المكارد البشرية ،دراسة العالقة بيت التفكير االستراتيجي كمتغير مستقؿ مع متغير
تابع آخر.

التعقيب عمي الدراسات السابقة:
أوالً :أوجو الشبو:
تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في التركيز عمى ممارسة
كتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بالمنظمات كأىميتيا في تطكير كتحسيف كتفعيؿ أداء ىذه
المنظمات ،باإلضافة إلى استخداميا المنيج الكصفي التحميمي في تتبع الظاىرة كتحميميا
كالكصكؿ إلى نتائج كتكصيات ،كما تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في العمؿ
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عمى قياس كتقييـ األداء بصكرة مستمرة لمكاجية التحديات كالمعكقات التي تكاجو جميع
المنظمات عمى اختالؼ طبيعة نشاطيا.
ثانياً :أوجو االختالف:
تختمؼ بعض الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية في أف الدراسة الحالية ركزت
عمى دراسة اإلدارة اإلستراتيجية ،غير أف بعض مف الدراسات السابقة فييا مف ركزت
عمى القيادة اإلستراتيجية ،التخطيط اإلستراتيجي ،تقكيـ األداء اإلستراتيجي ،كالتفكير
اإلست ارتيجي .باإلضافة إلى االختالؼ في الدراسة الميدانية ،حيث قامت الدراسات
السابقة بالتطبيؽ عمى البنكؾ كأخرل عمى األشغاؿ اليندسية كأخرل عمى قطاع
االتصاالت ،غير أف الدراسة الحالية طبقت عمى جامعة افريقيا العالمية .إلى جانب
االختالؼ في صياغة المشكمة كبعض األىداؼ كالفرضيات كالنتائج كالتكصيات.
ثالثاً :مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 .1االستعانة باألسمكب العممي المتبع كتطبيؽ التجربة المأخكذة منيا كاإلستفادة منيا
في البحث بصفة خاصة كالبحكث النظرية بصفة عامة.
 .2كذلؾ في اختيار منيج البحث المناسب كىك المنيج الكصفي التحميمي ،كاختيار
األدكات المناسبة لمبحث التي استخدمت في مجاؿ البحث.
 .3التعرؼ عمى أشكاؿ عدة مف ىيكمة البحث العممي ،كفي بمكرة رؤيتيا تجاه مشكمة
البحث.

- 13 -

الفصل الجاىي
اإلدارة اإلسرتاتيجية
املبحح األول :املفاهيه األساسية لإلدارة اإلسرتاتيجية
املبحح الجاىي :مكوىات ومزاحل اإلدارة اإلسرتاتيجية
املبحح الجالح :الزقابة اإلسرتاتيجية
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الفصل الثاني
اإلدارة اإلستراتيجية
المبحث األول :المفاىيم األساسية لإلدارة اإلستراتيجية
أوالً :نشأة اإلدارة اإلستراتيجية:
يجمع التخاطب االجتماعي العالمي المعاصر عمى أف التخطيط اإلستراتيجي
الفعاؿ كاإلدارة اإلستراتيجية الكفؤة سيككناف العصا السحرية في تحسيف أداء القطاع
الخاص كالعاـ ،كخصكصان انو في العصر الراىف ،تكاجو كافة منظمات األعماؿ سكاء
كانت عامة أك خاصة ،إنتاجية أـ خدمية .تحديات كثيرة نتيجة لمتغيرات كالتطكرات
العممية كالتقنية السريعة كالمستمرة ،كأماـ تمؾ التحديات المحمكمة أضحت اإلدارة
التقميدية بعممياتيا ككسائميا عاجزة عف جعؿ المنظمة قادرة عمى المنافسة .األمر الذم
يحتـ عمى ىذه المنظمات إستخداـ كؿ ما يتاح ليا مف أساليب إدارية معاصرة تمكنيا
مف ذلؾ .كقد كجد الباحثكف ضالتيـ في أسمكب اإلدارة اإلستراتيجية ككنو يمثؿ منيجان
فكريان يتميز بالحداثة كالريادية كيتسـ مف خالؿ عممياتو ككسائمو بالقدرة عمى زيادة
القدرات التنافسية لممنظمة كتطكير أدائيا(.)1
لعؿ أكؿ مف اىتـ مف الباحثيف كعمماء اإلدارة المعاصريف باإلستراتيجية في أبحاثو
اإلدارية ،أستاذ التاريخ اإلدارم في جامعة ىارفارد األمريكية (الفريد شاندلر) حينما
استعرض في كتابو الذم أصدره عاـ ٢٦٩١ـ اليياكؿ التنظيمية لمشركات الكبرل في
مؤكدا أف تنمية كتطكر اليياكؿ
أمريكا كخرج بأربع إستراتيجيات تتعمؽ بالنمك كالتطكر
ن
التنظيمية يعتمد بشكؿ أساسي عمى اإلستراتيجية(.)2

كفي عاـ ٢٦٩١ـ أعدت أستاذة اإلدارة في جامعة آشتكف (جكاف كدكرد) بحثنا
ربطت فيو التغيرات التنظيمية مع التقنية كاإلستراتيجية المعتمدة ،كفي عاـ ٢٦٩٩ـ
( )1زكريا مطمؾ الدكرم ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيم وحاالت دراسية( ،عماف :دار اليازكرم العممية لمنشر١٠٠١ ،ـ) ،ص8
()2عبد الحميد عبدالفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ط( ،2القاىرة :مجمكعة النيؿ لمنشر2001،ـ) ،ص14
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عرض (كىميف كىنجر) مفيكميما لإلدارة اإلستراتيجية مف خالؿ بحث أجرياه انتييا فيو
إلى نمكذج شامؿ لإلدارة اإلستراتيجية ،ثـ جاء العالماف (كبنر ،كتريجك) ليخكضا في
مضمار اإلستراتيجية مف خالؿ القكؿ بأف (قكة الدفع) التي تمثؿ مجاؿ المنتجات أك
األسكاؽ أك القدرات التي تعتبر مصدر القكة لمشركة تشكؿ اإلطار العاـ لإلستراتيجية
حيث أف تحديد (قكة الدفع) يساىـ في صياغة األىداؼ الشاممة كأىداؼ الكحدات
المككنة في ظؿ أف األىداؼ الشاممة تعتبر الجسر ما بيف اإلستراتيجية الشاممة كبيف
إستراتيجيات الكحدات المككنة ليا .كفي عاـ ٢٦٦٢ـ جاءت نظرية (جكف ثكمبسكف)
حكؿ تطكير الكعي اإلستراتيجي انطالقنا مف تشخيص التغيير الشامؿ لممنظمة المرتبط
بالصياغة اإلستراتيجية التي تتمحكر حكؿ تحديد المسار كطريقة الكصكؿ الى اليدؼ.
كيؤكد في ىذا المجاؿ عمى أف المنافسة كتميز األداء المقركف باإلبداع كاإلبتكار تشكؿ
األبعاد الثالثية المترابطة .كفي عاـ ٢٦٦٢ـ أيضان ،أصدر المستشار اإلدارم لدل
مجمكعة (مكنزم) السيد لينشي أكىامي مع مجمكعة مف أساتذة اإلدارة كتابان بعنكاف:
(اإلستراتيجية) يكضح فيو أف تحديد األىداؼ كصياغة اإلستراتيجية ينبغي أف يتـ مف
منطمؽ الزبائف كالسمعة كالقيمة المضافة كليس مف منطمؽ التغمب عمى المنافس كأنتيى
إلى تقديـ ما سمي باإلست ارتيجية المعاصرة التي ترتكز عمى صقؿ كتكريس كاستغالؿ
مكاىب الشركة القابضة كشركاتيا التابعة في التأكيد عمى جكىر االختصاص لتركيز
إستم اررية النمك ضمف البيئة العالمية الجديدة(.)1
كتابا انتقد فيو
كفي عاـ ٢٦٦١ـ أصدر األستاذ في جامعة كاليفكرنيا (جكرج يب) ن

الشركات المتعدية الجنسية مف خالؿ أنيا لـ تبدؿ مفاىيميا نحك العالمية كال تمتمؾ
إستراتيجية عالمية شاممة حيث تكصؿ إلى استنتاجاتو مف خالؿ دراسة طكيمة شممت

أكبر الشركات العالمية (كككا ككال ،ماكدكنالد ،كانكف ،فكلكس فاجف) كانتيى إلى ضركرة
قياـ ىذه الشركات بتغير مفاىيميا كنيجيا مف أجؿ مكاكبة التغيرات في العالـ عف طريؽ
( )1أحمد القطاميف ،اإلدارة اإلستراتيجية مفاىيم وحاالت تطبيقية( ،عماف :دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع2002 ،ـ) ،ص9
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الترابط المتبادؿ بيف جميع فركع الشركة في العالـ لتقميؿ التكاليؼ كالتنميط كاالستفادة مف
التعميـ الذاتي(.)1
ثانياً :مفيوم اإلستراتيجية:
كممة إستراتيجي  Strategyإنجميزية األصؿ كالمنشأ كتعنى بالعربية (الصراط)
كأطمقت إبتداءان عمى أسمكب التحرؾ العسكرم المخطط بإحكاـ في أثناء الحرب كقد
ازداد األىتماـ خالؿ العقديف األخيريف بمفيكـ اإلستراتيجية كطرؽ إدارتيا بما في ذلؾ
صياغة الخطط كالطرؽ المناسبة لتطبيؽ اإلستراتيجية بما يتناسب كامكانيات منظمات
اإلعماؿ ،حيث غدت اإلدارة اإلستراتيجية ركنان رئيسيان مف أركاف إدارة المؤسسة،
كتستحكذ اإلدارة اإلستراتيجية عمى أىتماـ اإلدارة العميا في منظمات اإلعماؿ مف حيث
األساس التنظيمي لممنظمة ككؿ ،بينما تقكـ اإلدارة الكسطى بدكر أقؿ أىمية كبدرجات
متفاكتة ،كيمكف تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات كافة مع تفاكت في شدة
التركيز كاألىتماـ كطبيعة العمؿ في ىذه المنظمات ،كتغطي اإلدارة اإلستراتيجية كؿ
الفعاليات التنظيمية بما في ذلؾ المسؤكليات كالقكانيف كالضكابط المرعية(.)2
تعرؼ اإلستراتيجية أنيا خطة مكحدة كمتكاممة كشاممة تربط بيف المزايا التنافسية
لممؤسسة كالتحديات البيئية التي يتـ تصميميا ،لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ األساسية
لممؤسسة كالتحديات البيئية التي يتـ تصميميا ،مف خالؿ تنفيذىا الجدم بكاسطة
المنظمة .كاإلستراتيجيات" :ىي مجمكعة الق اررات اليامة التي يتخذىا اإلستراتيجيكف مف
المديريف كمستشارييـ في اإلدارة اإلستراتيجية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة كتتخذ
عمى ثالث مستكيات ىي مستكل المؤسسة ككحدة األعماؿ كالكظائؼ"(.)3

( )1نادية العارؼ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ط( ،2اإلسكندرية :الدار الجامعية2010 ،ـ) ،ص10

( )2عمى ميا ،كبساـ زاىر كسكما سميطيف ،اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا فى رفع أداء منظمات األعمال( ،دمشؽ :مجمة جامعة تشريف لمدراسات
كالبحكث العممية – سمسمة العمكـ االقتصادية كالقانكنية -العدد(١٠٠٩ ،)٩٢ـ) ،ص9

( )3سعد غالب ياسيف ،اإلداره اإلستراتيجية( ،الرياض :دار اليازكرم العممية2002 ،ـ) ،ص27
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ثالثاً :مفيوم اإلدارة اإلستراتيجية:
إف الكصكؿ إلى تعريؼ كاحد متفؽ عميو لمعنى اإلدارة اإلستراتيجية يعتبر صعبان
كما ىك الحاؿ في سائر العمكـ االجتماعية بصفة عامة كاإلدارية بصفو خاصة .يعرفيا
(دافيد  )Davidبأنيا" :صياغة كتطبيؽ كتقكيـ الق اررات كاألعماؿ التي مف شانيا أف
تمكف المنظمة مف كضع أىدافيا مكضع التنفيذ"(.)1
يرل (الدكرم) أف اإلدارة اإلستراتيجية ىي العممية التي تتضمف الخطكات التالية(:)2
 .1صياغة رسالة كتحديد أىدافيا.
 .2التحميؿ اإلستراتيجي.
 .3صياغة اإلستراتيجية.
 .4اإلختيار اإلستراتيجي.
 .5تنفيذ اإلستراتيجية.
 .6تقكيـ اإلستراتيجية.
تعرؼ اإلدارة اإلستراتيجية بأنيا "منظكمة مف العمميات المتكاممة ذات العالقة
بتحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية ،كصياغة إستراتيجيات مناسبة ،كتطبيقيا كتقكيميا،
كذلؾ بما يضمف تحقيؽ ميزة إستراتيجية لمشركة ،كتعظيـ إنجازىا في أنشطة األعماؿ
المختمفة"(.)3
كما تعرؼ اإلدارة اإلستراتيجية بأنيا "تصكر المنظمة لعالقتيا المتكقعة مع بيئتيا
بحيث يكضح ىذا التصكر نكع العممميات التي يجب القياـ بيا عمى المدل البعيد الذم
يجب أف تذىب إليو المنظمة كالغايات التي يجب أف تحققيا"(.)4
( )1محمد المحمدم الماضي ،السياسات اإلدارية( ،القاىرة :مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتكح2003 ،ـ) ،ص22
( )2زكريا مطمؾ الدكرل ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيم وحاالت دراسية ،مرجع سابؽ ،ص٢٠
( )3

خضز خهٍم شٍخى" ،دٔر اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ فً تحمٍك انتفٕق انتظٌٕمً فً انًُظًبد انصُبعٍخ -دراطخ اطتطالعٍخ عهى عذد يٍ
انشزكبد انصُبعٍخ " ،يدهح انؼهىو اإلَظاٍَح ،خايؼح ساخى ،انًدهذ  ،6انؼذد  ،1يارص2018 ،و ،ص.281
()4
يؤٌذ طؼٍذ انظانى ،أطبطٍبد اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ( ،ػًاٌ :دار وائم نهُشز وانرىسٌغ2005 ،و) ،ص17
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مما سبؽ يتضح لمباحثة أف ىناؾ تعريفات عديدة إلدارة اإلستراتيجية إال أنيا تصب
جميعان في التعريؼ التالي( :اف اإلدارة اإلستراتيجية :ىي العممية التي تتضمف تصميـ
كتحميؿ كتنفيذ كتقكيـ اإلستراتيجيات التي مف شأنيا تمكيف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا).
رابعاً :ميام اإلدارة اإلستراتيجية:
إستخمص كؿ مف (ربنسكف ،كبيرس) " "Pearceك" "Robinsonتسعة مياـ
رئيسية لإلدارة اإلستراتيجية الخاصة بأم منظمة(:)1
 .1صياغة ميمة أك رسالة المنظمة ،كالتي تتضمف عبارات عامة تعكس غرضيا
الرئيسي كفمسفتيا كأىدافيا.
 .2تنمية صكرة لممنظمة كالتي تُظ ِير ظركفيا كقدراتيا كمكاردىا الداخمية.
 .3تقييـ البيئة الخارجية لممنظمة بما تتضمنو مف قكل كمتغيرات تسكد بيئتيا العامة
أك تمؾ التي تسكد بيئتيا التنافسية.
 .4تحميؿ البدائؿ اإلستراتيجية مف خالؿ محاكلة إحداث التكافؽ بيف مكاردىا
كالظركؼ السائدة في البيئة الخارجية.
 .5تحديد أكثر البدائؿ اإلستراتيجية مف حيث الجاذبية في ضكء رسالة المنظمة
كمكاردىا كظركفيا البيئية.
 .6اختيار مجمكعة مف األىداؼ طكيمة األجؿ كاإلستراتيجيات العامة التي يمكف أف
تساعد في تحقيؽ أكثر الفرص جاذبية.
 .7تحديد األىداؼ السنكية كاإلستراتيجيات قصيرة األجؿ كالتي تتسؽ مع األىداؼ
طكيمة األجؿ كاإلستراتيجيات العامة.
 .8تنفيذ الخيارات اإلستراتيجية مف خالؿ تخصيص المكارد مع مراعاة األبعاد
الخاصة بالمياـ كاألفراد كاليياكؿ كالتكنكلكجيا كأنظمة الحفز.

( )1يكنس إبراىيـ حيدر ،اإلدارة اإلستراتيجية "لممؤسسات والشركات"( ،القاىرة :مركز الرضا لمكمبيكتر1999 ،ـ) ،ص42
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 .9تقييـ مدل نجاح العممية اإلستراتيجية كاإلستفادة بالمعمكمات المتكلدة في زيادة
فعالية الق اررات اإلستراتيجية المستقبمية.
رابعاً :أىمية اإلدارة اإلستراتيجية لمنظمات األعمال:
تتضح أىمية اإلدارة اإلستراتيجية مف خالؿ تحميؿ التحديات التي تكاجو اإلدارة،
كىذه التحديات(:)1
 .1تسارع التغير الكمي والنوعي في بيئة األعمال :يظير التغير بجالء أكثر في
البنية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لمعالـ كفي تطكر التكنكلكجيا كالبرمجيات
المعقدة كالتقنيات المتطكرة ألجيزة االتصاؿ ،لذلؾ عمى صانع اإلستراتيجية
مكاكبة التغير كليس مكاجيتو الكتساب المزيد مف التعمـ كالخبرة في إدارة التغيير
بطريقة فعالة تستند عمى مشاركة كاسعة مف قبؿ كؿ أفراد التنظيـ.
ابتداء مف أشباه
 .2زيادة حدة المنافسة :لقد أصبحت المنافسة الككنية حقيقة كاقعة
ن

المكاصالت إلى خدمات التنظيؼ ،كما غيرت العكلمة االقتصادية حدكد

المنافسة ،كتتضح ىذه الصكرة في ظيكر منافسيف جدد باستمرار كزيادة حدة
المنافسة في األسكاؽ المحمية كالعالمية مما يفرض عمى صانعي اإلستراتيجية
تحدم صياغة كتطكير خطط إستراتيجية كفؤة كبعيدة المدل لمعالجة كضع
منظماتيـ في األسكاؽ ذات النمك البطيء كاألسكاؽ التي ستككف فييا حصة
المنظمة بكضع حرج.
 .3كونية األعمال :لقد تالشت في عالـ األعماؿ حدكد السيادة بيف الدكؿ كاألقاليـ
كذلؾ مع زيادة االعتماد المتبادؿ لالقتصاديات ،كنمك المنافسة األجنبية في
األسكاؽ المحمية كندرة المكارد الطبيعية ،حرية التبادؿ التجارم ،كؿ ىذه

( )1ثابت عبدالرحمف إدريس ،كجماؿ محمد المرسي ،اإلدارة اإلستراتيجية -مفاىيم ونماذج تطبيقية( ،القاىرة :الدار الجامعية لمنشر2002 ،ـ)،
ص.ص.39-37
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المعطيات كغيرى ا جعمت مف نشاط األعماؿ أكثر عالمية كاقؿ محمية مف ذم
قبؿ.
 .4التغير التكنولوجي :تعتمد معظـ المنظمات عمى التكنكلكجيا لتحقيؽ ميزة تنافسية
ضركرية لمبقاء في عالـ األعماؿ ،كألف التكنكلكجيا تتغير بصكرة سريعة في كؿ
الصناعات ،فاف عدـ مكاكبة ىذا التغير يضع المنظمة في مكاجية تيديد حقيقي،
كعادة تييئ إدارة المنظمات نفسيا لمكاجية المنافسيف مف خالؿ تطكير طرؽ
جديدة لممنافسة كاالستفادة مف المميزات التقنية الجديدة.
 .5نقص الموارد :مف الكاضح أف المكارد الطبيعية في تناقص مستمر كاليكـ تكجد
صناعات معينة تكاجو نقص خطير في المكاد األكلية كعناصر مدخالت النظاـ
اإلنتاجي لذلؾ يتطمب في اإلدارة اإلستراتيجية كضع خطط طكيمة لمحصكؿ عؿ
المكاد األكلية بطريقة عقالنية كاقتصادية كفي إطار المسئكلية االجتماعية.
 .6التحول من المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة :أصبحت المعرفة قكة
إستراتيجية كيمكف اف تشكؿ ميزة إستراتيجية في مجاؿ اإلدارة كالتكنكلكجيا،
فالمعرفة ىي أساس القدرة في عممية خمؽ المنتجات الجديدة أك تطكير المنتجات
الحالية ،كىي أساس القدرة في الكصكؿ إلى مستكيات عالية مف النكعية كاإلبداع
التقني ،إف المعرفة ضركرية لتنفيذ أنشطة اإلدارة مف إنتاج كتسكيؽ كادارة مكارد
بشرية بطريقة تضمف تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية ،لذلؾ مف المفترض أف يتعمـ
صانعكا اإلستراتيجية الكيفية التي مف خالليا يمكف إدارة المعرفة باعتبارىا عامؿ
حيكم يرجح نجاح المنظمة أك فشميا.
 .7عدم االستقرار في أوضاع السوق :يالحظ أف األسكاؽ التجارية في حالة تذبذب
كعدـ إستقرار مثؿ عدـ إستقرار أسعار صرؼ العمالت كعدـ إستقرار أسعار
الطاقة ،تزايد عجز ميزاف المدفكعات لدكؿ العالـ الثالث كمديكنيتة ،تزايد تأثير
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المتغيرات السياسية في أكضاع السكؽ ،كؿ ىذه المظاىر كغيرىا تضع منظمات
األعماؿ في درجة عالية مف المخاطرة عند اتخاذ ق اررات باإلستثمار أك عند اتخاذ
ق اررات إستراتيجية بعيدة المدل ،لذلؾ كنتيجة لمتحديات اآلنفة الذكر ،ال بد أف
تتغير عمميات اإلدارة اإلستراتيجية أك تعمؿ تعديالت مستمرة عمى خطط
كسياسات اإلدارة .كما تفيد اإلدارة اإلستراتيجية في تنمية التفكير اإلستراتيجي
لدل المدراء كتحديد الخصائص التي تميز المؤسسة عف غيرىا مف المنظمات
المنافسة ،كتمنح إمكانية امتالؾ الميزة التنافسية كتخصيص المكارد المتاحة
كزيادة الكفاءة الفاعمية.
تعد اإلدارة اإلستراتيجية ضركرة كليس ترفان ذلؾ ألنيا تؤدل إلى رفع أداء
المؤسسات حاض انر كمستقبالن كذلؾ إذ تـ تطبيقيا بشكؿ جيد كىذا ما تجمع عميو كؿ
المؤسسات التي تستخدـ أسمكب اإلدارة اإلستراتيجية .كالصحيح إف بعض المؤسسات قد
تنجح نتيجة الصدفة في األجؿ القصير دكف ممارسة جادة لإلدارة اإلستراتيجية كلكف في
األجؿ الطكيؿ ال يمكف إف تبقى إال المنظمات التي تمارسيا ممارسة جادة .فتبنى أسمكب
اإلدارة اإلستراتيجية يساعد المؤسسة عمى تحقيؽ مجمكعة مف الفكائد مف أىميا(:)1
 .1تحديد خارطة طريؽ لممؤسسة تحدد مكقعيا ضمف جغرافيا األعماؿ في المستقبؿ.
 .2يساىـ في زيادة قدرة المؤسسة عمى مكاجية المنافسة الشديدة المحمية منيا
كالدكلية.
 .3يمنح المؤسسة إمكانية إمتالؾ ميزة تنافسية مستمرة.
 .4يمكف المؤسسة مف إستخداـ المكارد استخداما فعاالن.
 .5يكفر فرص مشاركة جميع المستكيات اإلدارية في العممية األمر الذم يؤدل إلى
تقميؿ المقاكمة التي تحدث عند القياـ بالتغيير باإلضافة إلى أف ذلؾ يكفر تجانس
الفكر كالممارسات اإلدارية لدل مديرم المؤسسة.
( )1نادية العارؼ ،اإلدارة اإلستراتيجية -إدارة األلفية الثالثة( ،االسكندرية :دار الجامعية لمنشر2000 ،ـ) ،ص54
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 .6ينمى القدرة عمى التفكير اإلستراتيجي الخالؽ لدل المدراء كيجعميـ يبادركف إلى
صنع األحداث كليسكا متمقيف ليا.
خامساً :أىداف اإلدارة اإلستراتيجية:
يمكف إجماؿ أىداؼ كفكائد اإلدارة اإلستراتيجية في اآلتي(:)1
 .1يساىـ مدخؿ اإلدارة اإلستراتيجية في بمكرة إطار فكرم شامؿ كأساسي لممنظمة،
كما يساىـ في صياغة كتقييـ كؿ مف األىداؼ كالخطط اإلستراتيجية كالبرامج.
 .2تساعد عمى تكقع العديد مف القضايا اإلستراتيجية أك التغيرات المحتممة في بيئة
المنظمة ،كبذلؾ تمكف اإلدارة العميا مف صياغة اإلستراتيجية الالزمة لمتعامؿ مع
التغير.
 .3تساعد في تخصيص المكارد عمى أكجو االستخدامات المتعددة لألنشطة المختمفة
في المنظمة ،حيث يمكف تكقع التكمفة كالعكائد الناجمة عف البدائؿ االستثمارية
المتاحة ،كبالتالي يمكف تحديد أكلكيات األىداؼ ذات األىمية المتزايدة لمستقبؿ
المنظمة.
 .4تساىـ اإلدارة اإلستراتيجية عمى تكجيو كتكامؿ األنشطة اإلدارية كالتنفيذية كبذلؾ
فأنيا تحقؽ النظرة الشمكلية لمعمؿ حيث أف العالقة بيف اإلنتاجية كالعكائد يتـ
تكضيحيا مف خالؿ عمميات اإلدارة اإلستراتيجية كمف خالؿ تكجو األفراد داخؿ
المنظمة نحك االتجاه الصحيح لمكصكؿ إلى النتائج المرغكبة.
 .5تساعد عمى تحقيؽ تكامؿ السمكؾ لألفراد ضمف إطار الفريؽ الكاحد مما يعكس
إيجابيان عمى تقميؿ حدة الصراع التنظيمي داخؿ المنظمة كما أنيا تكضح األسس
الخاصة بتحديد المسؤكليات الفردية.
 .6تشجع عمى بمكرة كتككيف األفكار المتطكرة مما يعني زيادة القدرة عمى االبتكار
كاإلبداع ضمف المنظمة.
( )1

ػثذ انؼشٌش صانر زثرىر ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ( ،ػًاٌ :دار انًظٍزج نهُشز وانرىسٌغ2004 ،و) ،ص.ص.56-55
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 .7تساىـ باستمرار في تحسيف المركز التنافسي لممنظمة كتقييمو ضمف إطار البيئة
التنافسية مما يحافظ أك يحسف القدرة عمى البقاء كالتنبؤ كاالستمرار.
المبحث الثاني :مراحل اإلدارة اإلستراتيجية
تمر اإلدارة اإلستراتيجية بالمراحؿ التالية(:)1
 .1مرحمة التحميمي اإلستراتيجي لمبيئة :كيتضمف دراسة البيئتيف الداخمية كالخارجية
لممؤسسة كالبيئة الداخمية  :تشمؿ عمى كافة العناصر التي تدخؿ ضمف الحدكد
الداخمية لممنظمة ،كتحدد بناء عمى ق اررات تتـ داخؿ المنظمة كتنفرد إدارة
المنظمة بتحديدىا مثؿ التنظيـ اإلدارم كنظـ كسياسات كقكاعد العمؿ .كالبيئة
الخارجية :تشمؿ عمى كافة العناصر أك األطراؼ خارج حدكد المنظمة كال
تخضع كمية لسيطرة المنظمة كتؤثر عمى قدرة المنظمة في أداء مياميا كتحقيؽ
أىدافيا كاف كاف لممنظمة فرصة أف تؤثر فييا كتشارؾ في تحديد خصائصيا
كعادة ما يتـ تصنيؼ البيئة الخارجية إلى مستكيات ثالث (تشغيمية خاصة
بالنشاط ككمية مع النشاطات ذات العالقة كعامة مع كافة النشاطات األخرل)
بيدؼ تحديد العناصر اإلستراتيجية في كمييما كالعناصر اإلستراتيجية ىي تمؾ
المؤشرات التي مف الممكف أف تؤثر سمبان أك إيجابان عمى عمؿ المؤسسة في
) )S.W.O.Tالمستقبؿ كيعرؼ ىذا التحميؿ في األدبيات اإلدارية بتحميؿ
العناصر اإلستراتيجية.
 .2صياغة اإلستراتيجية :يقصد بصياغة اإلستراتيجية أم كضع خطط طكيمة األمد
لتمكف اإلدارة العميا مف إدارة الفرص كالتيديدات كنقاط القكة كالضعؼ بأسمكب
فعاؿ كتضضمف عممية الصياغة اإلستراتيجية التحديد الدقيؽ لكؿ مف المجاالت
اآلتية:
أ .تحديد رسالة المنظمة.
( )1

يؤٌذ طؼٍذ انظانى ،يزخغ طاتق ،ص.ص.25-24
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ب .تحديد األىداؼ القابمة لمتحقيؽ.
ج .كضع اإلستراتيجيات كتطكيرىا.
د .كضع السياسات الكفيمة بتحقيؽ األىداؼ كاإلستراتيجيات ضمف إطار
رسالة المنظمة.
 .3تنفيذ اإلستراتيجية :يقصد بيا تطبيؽ اإلستراتيجية العممية التي بكاسطتيا يتـ
كضع اإلستراتيجيات كالسياسات مكضع التنفيذ مف خالؿ البرامج كالميزانيات
كاإلجراءات.
 .4الرقابة والتقييم اإلستراتيجي :التقكيـ كالمتابعة اإلستراتيجية ىما عممية مراقبة
يحدد فييا مديرك اإلدارة العميا مدل تحقيؽ التطبيؽ اإلستراتيجي الختيارىـ أىداؼ
المنظمة كغايتيا كمدل نجاحيـ في ذلؾ ،كيتـ التقكيـ عمى مستكل المنظمة
كمستكل كحدات األعماؿ.
إف الرقابة اإلستراتيجية ىي "عممية مستمرة تأخذ مكانيا عمى كؿ مستكيات
المنظمة ،كيقكـ بيا المدراء اإلستراتيجيكف في المنظمة ،كتيدؼ إلى تقكيـ ما تـ
تخطيطو ،كمنع كقكع الخطأ قبؿ حدكثو ،كتقكيـ العممية التنفيذية كذلؾ لجعؿ أداء
المنظمة في أحسف الحاالت"(.)1
كما تعرؼ الرقابة اإلستراتيجية بأنيا "ذلؾ النظاـ الذم يساعد اإلدارييف عمى
قياميـ بتقييـ مدل التقدـ الذم تحرزه المنشأة في تحقيؽ أىدافيا ،كفي تحديد بعض
مجاالت التنفيذ التي تحتاج إلى عناية أكبر كاىتماـ أكبر ،أك ىي نكع خاص مف الرقابة
التنظيمية التي تركز عمى مراقبة كتقكيـ عمميات اإلدارة اإلستراتيجية لمتأكد مف تنفيذىا
بشكؿ مناسب ،أم أنيا تتضمف التأكد مف ككف النتائج المخططة يجرم تنفيذىا بشكؿ
فعمي كمناسب"(.)2
()1

خضز خهٍم شٍخى ،يزخغ طاتق ،ص.282

()2

كاظى َشار انزكاتً ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ -انعٕنًخ ٔانًُبفظخ( ،ػًاٌ :دار وائم نهُشز2004 ،و) ،ص.297
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كذلؾ تعرؼ الرقابة اإلستراتيجية عمى أنيا "تمؾ العممية التي تتضمف تحديد
الدرجة أك المدل ،كالتي تتمكف مف خالليا إستراتيجيات المنظمة كبنجاح مف تحقيؽ
أىدافيا كغاياتيا ،فإذا لـ تتمكف مف الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ كالغايات كما خطط ليا
كاذا كاف القصد مف الرقابة ىك تعديؿ إستراتيجيات المنظمة أة تنفيذىا فإف ذلؾ يتطمب
أف يتـ تحسيف طاقة أك قابمية المنظمة إلجاز أىدافيا"(.)1
أىمية الرقابة اإلستراتيجية:
لمرقابة اإلستراتيجية أىمية كبيرة لممنظمات تتمثؿ في اآلتي(:)2
 .1تكفر الرقابة اإلستراتيجية الفعالة تغذية عكسية خاصة بمدل جكدة أداء الشركة
كأعضائيا في الكقت المناسب.
 .2تقدـ الرقابة اإلستراتيجية الفعالة كسائؿ تحفز المكظفيف كثي انر لمعمؿ مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة.
 .3إف الرقابة اإلستراتيجية ال تعني مجرد االستجابة مع األحداث بعد كقكعيا ،إذ
أنيا تعني أيضان كضع المنظمة عمى الطريؽ الصحيح ،كاستباؽ األحداث
المتكقعة ،كاالستجابة السريعة لمفرص كالتيديدات الجديدة.
أىداف الرقابة اإلستراتيجية:
تسعى الرقابة اإلستراتيجية إلى تحقيؽ ما يمي (:)3
 .1اكتشاؼ األخطاء في تنفيذ الخطط اإلستراتيجية قبؿ استفحاليا كفكر كقكعيا،
كالمعالجة كالتصحيح الفكرم ليا.
 .2رفع الركح المعنكية كتعزيزىا لدل العامميف مف خالؿ تكفير الحكافز المادية
كالمعنكية.
()1

يسًذ زُفً يسًذ َىر ،أثز اإلدارج اإلطرزاذٍدٍح ػهى كفاءج وفؼانٍح األداء -دراطح قطاع االذصاالخ انظىداٍَح ،رطانح

دكرىراِ انفهظفح فً إدارج األػًال غٍز يُشىرج ،خايؼح انخزطىو ،انخزطىو2010 ،و ،ص.116
()2

طىيا ػهً طهٍطٍٍ ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ ٔأثزْب فً رفع أداء يُظًبد األعًبل -دراطح يٍذاٍَح ػهى انًُظًاخ انصُاػٍح انؼايح فً
انظازم انظىري ،رطانح ياخظرٍز يُشىرج فً إدارج األػًال ،خايؼح ذشزٌٍ ،طىرٌا2007 ،و ،ص.89
( )3زظٍٍ انطزاوَح وذىفٍق ػثذ انهادي ،انزلبثخ اإلدارٌخ( ،ػًاٌ :دار زايذ نهُشز وانرىسٌغ2011 ،و) ،ص.25
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 .3التعرؼ عمى المشكالت كالعقبات التي تكاجو اإلدارة اإلستراتيجية ،كتحديد
األسباب الرئيسية لممشكالت كتقديـ الحمكؿ ليا.
 .4التأكد مف أف الخطط اإلستراتيجية تسير كفؽ الخطط المرسكمة.
 .5التثبت مف أف المسؤكليات تؤدل بالشكؿ المناسب بعيدان عف اإلسراؼ كاليدر
كاالنحرافات السمككية.
خصائص نظام الرقابة اإلستراتيجية:
إف نظاـ الرقابة اإلستراتيجية الجيد يجب أف يتميز بالخصائص التالية (:)1
 .1المالئمة :يجب أف يتالئـ نظاـ الرقابة المتبع في عممية التغيير مع طبيعة نشاط
المنظمة كحجميا ،فالمنظمات الصغيرة تحتاج إلى نظاـ سيؿ كبسيط ،أما
المنظمات الكبيرة ذات العمميات المعقدة تستكجب استعماؿ أدكات رقابية أكثر
تعقيدان تالئـ حجـ النشاطات كتنكعيا.
 .2الكضكح :يجب أف يككف النظاـ الرقابي كاضح األىداؼ كاألساليب كالمعايير
كالمؤشرات المعتمدة في التغيير لمقارنة النتائج الفعمية بالمعايير.
 .3الفاعمية :يجب أف يحقؽ نظاـ الرقابة الغاية المنشكدة مف عممية التغيير ،كىي
منع حدكث انحرافات قبؿ كقكعيا في عممية التغيير ،كحاؿ كقكعيا كالعمؿ عمى
تصحيحيا بأسرع ما يمكف.
 .4المركنة :يجب أف تككف الكسائؿ الرقابية كالمعايير المستخدمة قابمة لمتطكر
كالتعديؿ بما يتالئـ مع تغيرات الظركؼ.
 .5الدقة كالسرعة :يجب أف يتكلد عف النظاـ الرقابي عند تطبيقو معمكمات دقيقة
كصحيحة كبشكؿ سريع عف كضعية األداء.
 .6تكازف التكاليؼ مع المردكد :يجب أف تتناسب التكاليؼ المبذكلة لتكفير نظاـ
المراقبة مع الفكائد التي تعكد عمى المنظمة مف جراء تطبيقو في عممية التغيير.
()1

يسًذ انساليح وأزًذ انًذادزح ،انًفبٍْى انحذٌثخ فً عهى اإلدارح( ،ػًاٌ :دار ثزاء نهُشز وانرىسٌغ2010 ،و) ،ص.ص .208 -207
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مراحل الرقابة اإلستراتيجية:
تمر عممية الرقابة اإلستراتيجية بالمراحؿ التالية(:)1
 .1مرحمة تحديد ما يجب قياسو :ينبغي عمى أفراد اإلدارة العميا كاإلدارة التنفيذية
القياـ بتحديد عمميات التنفيذ كالنتائج المراد متابعتيا كتقكيميا .يجب تكفر إمكانية
قياس ىذه العمميات كالنتائج بشكؿ مكضكعي كثابت .ينبغي أف يككف التركيز
عمى أكثر العناصر داللة في كؿ عممية كىي العناصر التي تمثؿ أكبر نسبة مف
األنفاؽ أك أكبر عدد مف المشكالت.
 .2مرحمة وضع معايير األداء :يتـ في ىذه المرحمة مف مراحؿ نمكذج عممية التقييـ
كالرقابة كضع المعايير التي سكؼ تستخدـ في تقييـ األداء ،حيث يتـ مقارنة
األداء الفعمي بيا ،كىي تمثؿ في حقيقة األمر األىداؼ المخططة مف قبؿ
كالمطمكب تحقيقيا خالؿ فترة زمنية معينة .كعممية كضع المعايير ليست بالعممية
السيمة لحاجاتيا إلى إدارؾ حقيقي لبيئة العمؿ الفعمية كنكعية األىداؼ أك النتائج
المطمكب تحقيقيا كقدرات العامميف كغيرىا مف اإلعتبارات ،كتتطمب مرحمة كضع
المعايير التعامؿ مع القضايا األساسية التالية(:)2
أ .تحديد خصائص األداء الجيد :فعادة ما يتسـ العمؿ الجيد بعدة خصائص
أك صفات يجب تحديدىا لمحكـ عمى مستكل األداء الفعمي .عمي الرغـ
مف اختالؼ الباحثيف بشاف نكعية المعايير التي يجب تكافرىا في مقاييس
إدارة األداء ،إال انو يكجد اتفاؽ حكؿ ضركرة تكافر خمسة شركط أك
معايير ىي التكافؽ االستراتيجي ،الصالحية ،االعتمادية ،القبكؿ ،كالتحديد
أك التميز.

( )1خًال انذٌٍ يسًذ انًزطً ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ نهًٕارد انجشزٌخ -انًذخم نتحمٍك يٍشح تُبفظٍخ نًُظًخ انمزٌ انحبدي ٔانعشزٌٍ،
(اإلطكُذرٌح :انذار اندايؼٍح نهُشز2003 ،و) ،ص.410
( )2ثاتد ػثذ انززًٍ إدرٌض وخًال يسًذ انًزطً ،يزخغ طاتق ،ص.419
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ب .تحديد معيار أك مقياس كؿ خاصية :بعد تحديد الخصائص الكاجب
تكافرىا في األداء الجيد يجب العمؿ عمى تحديد المستكيات ليذا األداء.
ج .ربط النتائج بمسؤكلية فرد /جماعة :لتحديد أسباب االختالفات كالمسؤكؿ
عنيا كمعالجتيا ،كأيضان لمحاسبة الفرد عف نتائج أعمالو ،كيجب ربط
النتائج المحققة بأداء الفرد نفسو.
د .مراجعة النقاط اإلستراتيجية :فإنو يجب أف تركز الرقابة مف خالؿ
المعايير المستخدمة عمى النكاحي اإلستراتيجية ،كىي النكاحي الحساسة أك
الحرجة التي يؤدم حدكث أم انحراؼ بيا إلى خطكرة كبيرة تيدد تحقيؽ
المنظمة ألىدافيا اإلستراتيجية.
ق .مراجعة طرؽ العمؿ :تكجد بعض الحاالت التي تككف فييا الرقابة عمى
طرؽ العمؿ أىـ كأسرع مف مراقبة النتائج ،حيث أف الرقابة عمى طرؽ
العمؿ قد تؤدم إلى تخفيض التكمفة كتحقيؽ نتائج إيجابية.
 .3مرحمة قياس األداء والتقييم :إف اختيار المقياس المناسب لتقييـ األداء يعتمد
عمى الكحدة التنظيمية التي سكؼ يتـ تقييميا كاألىداؼ التي يجب انجازىا،
كيالحظ أف األىداؼ التي سبؽ تحديدىا في مرحمة صياغة اإلستراتيجيات يجب
أف تستخدـ في القياس ألداء المنظمة طالما تحكلت اإلستراتيجيات إلي تنفيذ
فعمي ،حيث يتـ قياس األداء الفعمي (المتحقؽ) سكاء قبؿ تنفيذ الخطة
اإلستراتيجية أك أثنائيا أك بعدىا ،حيث يحتاج قياس األداء الفعمي إلى جمع
البيانات كالمعمكمات الالزمة كتحميميا(.)1
 .4مرحمة مقارنة األداء الفعمي بمستويات األداء المستيدف :يتـ في ىذه الخطكة
تقييـ مدل إنحراؼ األداء الفعمي عف مستكل األداء المستيدؼ في الخطكة كفي
حالة ما إذا كاف مستكل األداء مرتفعان عما ىك مستيدؼ ،فقد ترجع اإلدارة السبب
()1

يسًذ زُفً يسًذ َىر ،يزخغ طاتق ،ص.124
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إلى النجاح في تنفيذ األىداؼ اإلستراتيجية أك إلى قياميا بكضع مستكيات أداء
منخفضة كفي ضكء ذلؾ تقرر رفع مستكيات األداء في الفترة المقبمة .أما إذا كاف
مستكل األداء منخفضان ،تمجأ اإلدارة إلى إتخاذ التصرؼ العقابي المالئـ كتكقيع
الجزاءات .كيسيؿ إتخاذ مثؿ ىذا القرار إذا أمكف معرفة أسباب األداء المنخفض
كلكف عمى سبيؿ المثاؿ إرتفاع تكاليؼ العمالة كمف جانب آخر فقد يصعب
معرفة أسباب إنخفاض األداء نظ انر لتدخؿ عكامؿ خارجية مثؿ حالة الكساد.
 .5مرحمة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :قياـ اإلدارة ببعض التصرفات التي تؤدم
إلى تصحيح االنحرافات بيف األداء الفعميي كالمعايير المكضكعة ،كقد تتضمف
ىذه التصرفاتالقياـ بتعديؿ المعايير أك القياـ بتعديؿ اإلستراتيجيات أك عدـ القياـ
بأم تصرؼ .ىذه الخطكة تتككف مف مرحمتيف ىما(:)1
أ .تحديد أسباب االنحراف :عندما تكجد انحرافات مؤثرة بيف مستكيات األداء
الفعمي كالمعايير فإف اإلدارة يمكف أف ترجع ىذه االنحرافات إلى بعض
األسباب التي تؤدم إلى االنحرافات:
 .iأخطاء أثناء تنفيذ اإلستراتيجية.
 .iiقياـ المنافسيف ببعض التصرفات غير المتكقعة.
 .iiiالتغيرات في البيئة الخارجية.
 .ivعدـ مالئمة الييكؿ التنظيمي لإلستراتيجية المختارة.
 .vأخطاء في تقدير مستكل األىداؼ التي يمكف أف تحققيا المنشأة.
ب .اإلجراءات التصحيحية :إف اإلستراتيجيات التي ال تحقؽ المعايير المرغكبة
تقكد المنظمة إلى أحد نكعيف مف االستجابة كالتصرؼ ىما :األول :يتمثؿ
في مراجعة اإلستراتيجيات ،مثؿ ىذه المراجعة يتطمب تعديالن طفيفان
لإلستراتيجيات الحالية ،أك تغيي انر كامالن لتمؾ اإلستراتيجيات .الثاني :يتمثؿ
( )1

ػهً ػثاص ،انزلبثخ اإلدارٌخ( ،ػًاٌ :دار انًٍظزج نهُشز وانرىسٌغ2012 ،و) ،ص .37
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في تغيير المعايير مسبقان ،فمف الممكف خاصةن بالنسبة لإلستراتيجيات
الجديدة أف تككف النتائج المرغكبة تفكؽ قدرات كامكانيات المنظمة أك
أعضائيا.
المعوقات التي تواجو اإلدارة اإلستراتيجية:
تتعدد المعكقات التي تحد مف تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية ،كيمكف تصنيفيا إلى
ثالثة أنكاع( :المعكقات التي تكاجو مرحمة صياغة اإلستراتيجية ،كالمعكقات التي تكاجو
مرحمة تنفيذ االستراتيجية ،كالمعكقات التي تكاجو مرحمة تقكيـ االستراتيجية)(:)1
أوالً :المعوقات التي تواجو مرحمة صياغة اإلستراتيجية :تكاجو صياغة اإلدارة
اإلستراتيجية في المنظمات الحككمية أك الخاصة عدد مف المعكقات ،كالتي مف أىميا:
 .1تعدد أىداؼ المؤسسات الحككمية أك الخاصة ،باإلضافة إلى عدـ تحديدىا بشكؿ
كاضح كدقيؽ كجمكدىا كعدـ تطكيرىا مف كقت آلخر ،لإلستجابة إلى التغيرات في
البيئة الخارجية.
 .2األىتماـ باألىداؼ قصيرة األجؿ أكثر مف اإلىتماـ باألىداؼ طكيمة األجؿ.
 .3نقص الكفاءات اإلدارية المحترفة ،التي تمتمؾ القدرة عمى التفكير اإلستراتيجي؛ مما
يؤثر سمبان عمى تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عف المتغيرات في ٍ
كؿ مف البيئة
الخارجية المحيطة بالمؤسسة كالبيئة الداخمية.
 .4قياـ المشرع بكضع رسالة كأىداؼ كاستراتيجيات المؤسسة ،كبالتالي إنحصار دكر
اإلدارة في عممية التنفيذ كالتطبيؽ.
ثانياً :المعوقات التي تواجو مرحمة تنفيذ االستراتيجية :تكاجو مرحمة تنفيذ اإلستراتيجية
بعض المعكقات التي تؤثر عمى فاعمية التنفيذ؛ لذا ال بد مف اإلشارة إلى ىذه المعكقات،
لمحاكلة تجنبيا كالتي مف أىميا:
( )1جاريث جكنز كشارليز ىيؿ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ترجمة :محمد رفاعي ،محمد سيد احمد ،ط ،4الجزء االكؿ( ،الرياض :دار المريخ لمنشر،
١٠٠٢ـ) ،ص62
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 .1كجكد الييكؿ التنظيمي البيركقراطي ،قد يصعب انتقاؿ المعمكمات مف المستكيات
الدنيا إلى اإلدارة العميا.
 .2قمة المكارد المتاحة لممؤسسات لما يتطمبو تنفيذ اإلستراتيجية ،كالنقص في القدرات
المالية المتاحة في المؤسسة؛ مما يؤدم إلى عدـ قدرتيا عمى تنفيذ البدائؿ التي تـ
اختيارىا في مرحمة الصياغة.
 .3كجكد الصراع أك التعارض في مصالح األفراد أك اإلدارات كتنافسيا عمى المكارد
المحدكدة.
 .4ثقافة المؤسسة قد تصبح عدكانية تجاه اإلستراتيجيات الجديدة؛ لرغبتيا اإلبقاء عمى
الكضع الحالي.
 .5شيكع النمط اإلدارم عمى النمط القيادم في المؤسسات الحككمية؛ مما يؤثر سمبان عمى
تنفيذ اإلستراتيجية ،فاإلدارم يركز عمى إنجاز العمؿ كفؽ آلية محددة ،أما القائد فيك
يتجو نحك التأثير عمى أفراد المؤسسة مف خالؿ تحفيزىـ كاقناعيـ بأىمية تركيز
الجيكد كتكجيو المكارد بما يمكف مف تنفيذ الخطط اإلستراتيجية التي تـ إعدادىا.
ثالثاً :المعوقات التي تواجو مرحمة تقويم اإلستراتيجية :يكاجو تقكيـ اإلستراتيجية في
المؤسسات الحككمية عدد مف المعكقات ،كالتي مف أىميا(:)1
 .1صعكبة كضع مقاييس كمية لقياس األىداؼ في المؤسسات الحككمية؛ نظ انر لطبيعة
أىدافيا النكعية.
 .2تركيز العمميات الرقابية عمى المدخالت بدالن مف األىتماـ بنفس اإلتجاه عمى
المخرجات؛ لسيكلة قياس المدخالت مقارنةن بالمخرجات.
 .3صع كبة قياس نتائج بعض السياسات نتيجة عدـ إمكانية تطبيؽ بعض المعايير
الكمية كاالقتصادية عمى بعض الخدمات المقدمة مف ىذه األجيزة.

( )1جاريث جكنز كشارليز ىيؿ ،المرجع السابؽ ،ص65 -64
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 .4صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة كالدقيقة مف مصادرىا أك األجيزة
اإلدارية المتكفرة لدييا.
 .5ضعؼ أك عدـ كجكد عالقة بيف المكافآت كالعقكبات كبيف األداء؛ مما يجعؿ مف
الصعكبة بمكاف تصميـ نظاـ كفكء لمتغذية العكسية يتصؼ بالمكضكعية كبالتالي
إستناد التقكيـ إلى الحكـ الشخصي.
تالحظ الباحثة إف محاكلة تجنب ىذه المعكقات ،كالعمؿ عمى التقميؿ مف آثارىا
اء مف ناحية الممارسة-
السمبية يساعد بال شؾ عمى تحسيف اإلدارة اإلستراتيجية سك ن

كعممية أك مف ناحية النكاتج التي تتمثؿ في اإلستراتيجيات باإلضافة إلى التنفيذ كالتقكيـ.

كما يمكف استخداـ مفيكـ الرقابة اإلستراتيجية لألسباب كالمبررات اآلتية :عدـ إدراؾ
طبقة اإلدارة العميا ألىمية كمفيكـ الرقابة كالمتابعة اإلستراتيجية؛ عدـ تكفر الكقت الالزـ
لدل اإلدارة العميا لمقياـ بالتحميؿ الطكيؿ األجؿ كالذم يخدـ مفيكـ الرقابة اإلستراتيجية؛
عدـ إدراؾ اإلدارة العميا بأف األداء في األجؿ القصير ال يتساكل في أىميتو مع األداء
في األجؿ الطكيؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ .كما أف ىناؾ أسباب تحفز اإلدارة العميا عمى
ال :إستخداـ مفيكـ فريؽ
إستخداـ مفيكـ الرقابة اإلستراتيجية في منظمات األعماؿ أك ن
الرقابة اإلستراتيجية ،كذلؾ مف خالؿ تككيف فريؽ يشمؿ مجمكعة اإلدارييف كالذيف
يمثمكف مختمؼ الكحدات في المنظمة ،كيفضؿ أف يتكامؿ ىذا الفريؽ مع المجمكعة التي
تتكلى إعداد الخطط اإلستراتيجية في المنظمة .ثانيا :أف تشترؾ اإلدارة العميا في كضع
تفسير لبعض مؤثرات األداء األساسية كالتي تعبر عف حالة نجاح المنظمة ،ككذلؾ في
تحديد كيفية متابعة ىذه المؤشرات متابعة فعالة كمستمرة .ثالثان :أف تركز الرقابة
اإلستراتيجية عمى نقاط اإلختناقات في تمؾ المعايير التي تعبر عف نجاح المنظمة ،كالتي
تعد حرجة كميمة في تحقيؽ التميز ،ككذلؾ عمى أم تغيير محتمؿ في ىذه المعايير
عبر الزمف .ك يجب أف يككف النظاـ الرقابي فعاؿ بأف يتصؼ بدرجة عالية مف المركنة
كالعدالة كاالعتمادية.
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المبحث الثالث :أدوات اإلدارة اإلستراتيجية
ال يكجد نمكذج كاحد مقبكؿ لإلدارة اإلستراتيجية يتفؽ عميو جميع الكتاب
كالممارسيف إال أف جكانب االتفاؽ بيف النماذج المطركحة عف عممية اإلدارة اإلستراتيجية
أكثر مف جكانب االختالؼ .كفى ىذا المجاؿ تتضمف المككنات األساسية لعممية اإلدارة
اإلستراتيجية كىي كالتالي(:)1
 .1تحديد رسالة المؤسسة.
 .2تحديد األىداؼ اإلستراتيجية.
 .3تحميؿ البيئة الخارجية لممؤسسة.
 .4تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة.
 .5االختيار اإلستراتيجي.
 .6تقكيـ اإلستراتيجية.
أف مككنات أك مياـ اإلدارة اإلستراتيجية متداخمة تؤثر في بعضيا البعض كىذه
المككنات المختمفة لعممية اإلدارة اإلستراتيجية ليا أىمية كبيرة سكاء مف منظكر
اإلستراتيجيات المقصكدة أـ مف منظكر اإلستراتيجيات الطارئة(.)2
فعمى الرغـ مف إف اإلستراتيجيات الطارئة تنشأ في المؤسسة دكف تخطيط مسبؽ إال
أنو يتعيف عمى اإلستراتيجييف في المؤسسة تقييـ اإلستراتيجيات الطارئة كيستمزـ ىذا
التقييـ مقارنة كؿ إستراتيجية طارئة برسالة كأىداؼ المؤسسة كالفرص كالتيديدات في
البيئة الخارجية لممؤسسة ككذلؾ بنقاط القكة كالضعؼ في المؤسسة كيتجسد اليدؼ ىنا
في تقييـ مدل مالئمة اإلستراتيجية الطارئة إلحتياجات المؤسسة كقدراتيا ،كيتعيف عمى

( )1عمى ميا ،كآخركف ،االدارة االستراتيجية وأثرىا فى رفع أداء منظمات األعمال ،مرجع سابؽ ،ص13
( )2إسماعيؿ محمد السيد ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيم وحاالت تطبيقية أردنية( ،عماف :مكتب الكعى الحديث1998 ،ـ) ،ص30
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المدراء أف يككنكا عمى عمـ بالعمميات المرتبطة باألمكر الطارئة كأف يككنكا قادريف عمى
التفكير اإلستراتيجي(.)1
شكل ()1/2
عناصر اإلدارة اإلستراتيجية الرئيسية
الرؤية
الرسالة
األىداف
إستراتيجيات المؤسسة
اإلستراتيجيات الوظيفية
المصدر :ىناء سراج النجار ،سارة رشيد المطيرم ،كمركج عبدالكىاب اشمكني ،التخطيط اإلستراتيجي
واإلدارة اإلستراتيجية( ،دراسة المممكة العربية السعكدية :محافظة اإلحساء ،رسالة ماجستير منشكرة،
2011ـ ،ص34

كالجدير بالذكر إف التغذية العكسية في عممية اإلدارة اإلستراتيجية ال تبدأ مف حيث
ينتيي أخر نشاط إنما ىي عممية تدفؽ متكاصؿ لممعمكمات خالؿ المراحؿ المختمفة
لعممية اإلدارة اإلستراتيجية ألف أم تغير في مككف رئيسي مف مككنات اإلدارة
اإلستراتيجية سيتتبع بالضركرة تغيي انر في كؿ أك بعض النمكذج .كفيما يمي شرح مختصر
ليذه المككنات(:)2
أوالً :تحديد رسالة المنظمة :كىي عبارة عف جممة أك عدة جمؿ تتضمف بيانات خاصة
بالمؤسسة تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات ،كتختمؼ ىذه البيانات باختالؼ المؤسسات
لكف يتمحكر معظميا حكؿ ثالثة عناصر رئيسية ىي:
( )1أيمف العقاد ،مجموعة محاضرات في اإلدارة اإلستراتيجية( ،دمشؽ :معيد التنمية االدراية2005 ،ـ) ،ص62
( )2نادية العارؼ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،مرجع سابؽ ،ص43
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 -1بياف الرؤيا اإلستراتيجية لممؤسسة.
 -2بياف يشير إلى القيـ األساسية لممؤسسة.
 -3بياف يشير إلى القكل الدافعة لممؤسسة.
كتعبر الرؤيا عف الحالة المرغكبة التي تكد المؤسسة أف تككف عمييا في المستقبؿ
(بعد خمس سنكات أك عشرة سنكات كمثاؿ) كمعنى ىذا إف نتائج أنشطة صياغة
اإلستراتيجية التي تبدأ مف اآلف بأبعاد زمنية مختمفة (المدل القصير ،كالمدل المتكسط،
كالمدل البعيد) بحيث تيدؼ بمحصمتيا النيائية إلى تحقيؽ الرؤية ضمف الخط الزمني
المحدد في التخطيط اإلستراتيجي ،في المقابؿ تعبر الرسالة عف السبب الذم نشأت مف
اجمو المؤسسة كتحدد نطاؽ عمميا كنطاؽ عممياتيا مف حيث الدكر الذم تؤديو
كالخدمات التي تقدميا كالنطاؽ الجغرافي لعممياتيا.
األبعاد التي تتضمنيا الرسالة:
أ -الجيات المستيدفة.
ب -الخدمات التي تقدميا المؤسسة
ج -النطاؽ الجغرافي الذم تخدمو.
د -التكنكلكجيا كالعمميات المستخدمة في تقديـ الخدمة.
ه -نظرة المؤسسة إلى نفسيا.
و -صكرة المؤسسة في أذىاف الجميكر.
بعد ذلؾ يتـ صياغة رسالة المؤسسة بحيث تككف مكتكبة كمحددة كعامة كيتـ
إعدادىا مف قبؿ أعمى سمطة في المؤسسة.
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ثانياً :تحديد األىداف اإلستراتيجية :بعد اإلنتياء مف تحديد رسالة المؤسسة تأتى الخطكة
التالية كىى كضع األىداؼ الرئيسية لممنظمة كالغرض مف كضعيا .ىك التحديد الدقيؽ
لما يجب عممو إذا ما رغبت المؤسسة في تحقيؽ رسالتيا(.)1
ثالثاً :التحميل اإلستراتيجي لمبيئة:
يقصد بعممية التحميؿ اإلستراتيجي لمبيئة مراجعو كؿ مف البيئة الخارجية بغرض
التعرؼ عمى أىـ التحديات التي تكاجو المؤسسة ،كالبيئة الداخمية بغرض التعرؼ عمى
أىـ نقاط الضعؼ كالقكة في المؤسسة ،كيجب إف تككف ىذه العممية مستمرة لكي تخدـ
عممية تصميـ اإلستراتيجية .كتصنؼ عممية التحميؿ اإلستراتيجي إلى ثالثة مستكيات
ىي(:)2
المستوى األول :كيتضمف عكامؿ البيئة الخارجية العامة.
المستوى الثالث :كيتضمف عكامؿ البيئة الخارجية الخاصة (بيئة النشاط).
المستوى الثالث :كيتضمف عكامؿ البيئة الداخمية.
عممية التحميؿ اإلستراتيجي لمبيئة الخارجية كتتضمف الخطكات الرئيسية التالية(:)3
 .1إختيار المتغيرات البيئية الرئيسية
 .2إختيار المصادر الرئيسية لممعمكمات البيئية.
 .3التنبؤ بالمتغيرات البيئية الرئيسية
 .4تقييـ الفرص كالتيديدات المتاحة أماـ المؤسسة.
كعممية التحميؿ اإلستراتيجي لمبيئة الداخمية تتطمب تحقيؽ فعالية تصميـ
اإلستراتيجية إجراء تحميؿ إستراتيجي معمؽ لمبيئة الداخمية لممؤسسة كيمر بخطكتيف
رئيسيتيف ىما:

( )1عبد الحميد أبك ناعـ ،اإلدارة اإلستراتيجية -إعداد المدير اإلستراتيجى ،ط( ،2القاىرة :دار الثقافة العربية1993 ،ـ) ،ص14
( )2أحمد عطا اهلل القطاميف ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار مجدالكم لمنشر2002 ،ـ) ،ص46
( )3أيمف العقاد ،مجموعة محاضرات فى اإلدارة اإلستراتيجية ،مرجع سابؽ ،ص51
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 .1تحديد جكانب القكة كالضعؼ.
 .2تقييـ جكانب القكة كالضعؼ لممؤسسة.
جدول رقم ()1/2
مصفوفة العناصر اإلستراتيجية
البيئة المستيدفة

العناصر االيجابية

العناصر السمبية

البيئة الخارجية

الفرص المتاحة

المخاطر أك التيديدات

البيئة الداخمية

عكامؿ القكة

عكامؿ الضعؼ

المصدر :أحمد ماىر ،دليل المدير خطوة بخطوة فى اإلدارة اإلستراتيجية( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية،
٢٦٦٩ـ) ،ص34

 -1مجموعة العناصر في البيئة الداخمية(:)1
(أ) عوامل القوة مجمكعة المعطيات في البيئة الداخمية التي تساعد المؤسسة عمى
اغتناـ الفرص المتاحة كترفع مستكل كفاءتيا كفاعميتيا في مكاجية المخاطر في
البيئة الخارجية.
(ب) عوامل الضعف :مجمكعة المعطيات في البيئة الداخمية التي تقمؿ مف قدرة
المؤسسة عمى اغتناـ الفرص المتاحة أك مكاجية المخاطر في البيئة الخارجية.

( )1احمد ماىر ،دليل المدير خطوة بخطوة فى اإلدارة اإلستراتيجية( ،االسكندرية :الدار الجامعية٢٦٦٩،ـ) ص.34
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جدول رقم ()2/2
التحميل لمبيئة الداخمية لممؤسسة
عناصر القوة

عناصر الضعف
 -عدم وضوح التوجو اإلستراتيجي.

 -الكفاءة المميزة.

 -الموقف التنافسي المتدىور.

 -المصادر المالية المتاحة.

 -تسييالت ميممة لمعمالء.

 -ميارات تنافسية جيدة.

 -نقص الموىبة والخبرة اإلدارية.

 -معرفة جيدة بالعمالء والمستيمكين.

 -معدل إنجاز ضعيف في تنفيذ الخطط.

 -قيادة جيدة لمسوق.

 -المعاناة من المشاكل العممية الداخمية.

 -النوعية العالية لممنتجات والخدمات.

 -عدم القدرة عمي تحويل المتغيرات الضرورية

 -إمــكانيــة متـــاحة إلجـــراء تحســـينات عمى

في اإلستراتيجية.

المنتجات والخدمات.

المصدر :سعيد غالب ياسيف ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار اليازكرم لمنشر1998 ،ـ) ،ص65.

 -2مجموعة العناصر في البيئة الخارجية:
(أ) الفرص المتاحة  :مجمكعة المعطيات اإليجابية المتاحة في البيئة الخارجية كالتي
في قدرة المؤسسة اف تستغميا ،كيؤدل إستغالليا إلى رفع مستكل األداء.
(ب) التيديدات أك المخاطر :مجمكعة المعطيات السمبية في البيئة الخارجية كالتي تحد
مف قدرة المؤسسة عمى إغتناـ الفرص المتاحة بالمستكل المطمكب مف الكفاءة
كالفاعمية.
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جدول رقم ()3/2
التحميل لمبيئة الخارجية لممؤسسة
الفرص

التيديدات
 -إحتمال دخول منافسين جدد.

 -الدخول إلي أسواق جديدة في السوق.

 -زيادة مبيعات المنتجات البديمة.

 -إضافة إلي خط المنتج.

 -نمو بطئ في السوق.

 -تنويع المنتجات أوالخدمات ذات العالقة.

 -سياسات سعرية مناوئة.

 -إمكانية التكامل العمودي.

 -زيادة الضغوط التنافسية.

 -نمو أسرع في السوق.

 -نمو قوة المساومة لمعمالء والموردين.

 -العمل مع شركاء إستراتيجيين في ميدان

 -تغير أذواق وحاجات المستيمكين.

الصناعة أو الخدمات.

المصدر :سعيد غالب ياسيف ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار اليازكرم لمنشر1998 ،ـ) ،ص.67

شكل ()2/2
المراحل العممية لإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسة.
تحهٍم انجٍئخ
انذاخهٍخ
ٔانخبرجٍخ

تُفٍذ
اإلطتزاتٍجٍخ

صٍبغخ
اإلطتزاتٍجٍخ

انتمٍٍى ٔانزلبثخ

المصدر :ىناء سراج النجار ،سارة رشيد المطيرم ،كمركج عبدالكىاب اشمكني ،بحث عف :التخطيط
اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية( ،المممكة العربية السعكدية -محافظة اإلحساء2011 ،ـ) ،ص82
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صياغة األىداف العامة لممؤسسات واإلختيار اإلستراتيجي:
إف تحقيؽ األىداؼ ىك السبيؿ لتحقيؽ المؤسسة لرسالتيا كعمى ضكء رسالة
المؤسسة التي تتضمف اإلطار العاـ ألىداؼ المؤسسة ككؿ كانطالقان مف التحميؿ
اإلستراتيجي لممؤسسة يجب أف تقكـ المؤسسة بتحديد أىدافيا العامة كالتفصيمية .كأىداؼ
المؤسسة ىي النتائج النيائية التي ترغب المؤسسة في تحقيقيا مف خالؿ النشاطات التي
تمارسيا كالعمميات التي تقكـ بيا ،حيث يسعى يسعى المخطط لنقؿ المؤسسة مف
المكقؼ الحالي إلى المكقؼ المرغكب ،كتحدد األىداؼ ماذا يجب أف تفعؿ؟ كمتى يتـ
ىذا الفعؿ؟ كيتككف اليدؼ اإلستراتيجي مف ثالثة إبعاد :أىداؼ قصيرة المدل يتكقع
انجازىا خالؿ عاـ كاحد ،كأىداؼ متكسطة المدل يتكقع انجازىا خالؿ فتره زمنية مف
عاميف إلى خمسو أعكاـ ،كأىداؼ بعيدة المدل يتكقع انجازىا خالؿ فترة زمنية تزيد عمى
خمس سنكات كقد تصؿ إلى عشريف سنو أك أكثر حسب الفترة الزمنية المحددة النجاز
الخطة اإلستراتيجية(.)1
انطالقان مما تقدـ فإف المجاالت التي يجب تحديد األىداؼ فييا تشمؿ(:)2
 .1الربحية :يجب إف تشير المؤسسة إلى مستكل الربحية الذم تسعى المؤسسة إلى
تحقيقو.
 .2وضعية المؤسسة في السوق :يجب إف يشير أحد أىدافيا إلى المركز الذم
تسعى الحتاللو بالنسبة إلى منافسييا.
 .3تقديم الجديد إلى المستيمكين :يجب إف يشير احد أىدافيا إلى ما تسعى إلى
تحقيقو في مجاؿ المنتجات كالخدمات الجديدة.
 .4اإلنتاجية :كىى مقدار المنتجات التي تسعى إلى إنتاجيا بالمقارنة مع المكارد
المستخدمة في عممية اإلنتاج.
( )1أحمد القطاميف ،مرجع سابؽ ،ص43

( )2طؼٍذ غانة ٌاطٍٍ ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ ،مرجع سابؽ ،ص56
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 .5حجم الموارد المستخدمة من قبل المؤسسة :كىى المبالغ النسبية المطمكب
إنفاقيا لمحصكؿ عمى مختمؼ المكارد التي تحتاج إلييا المؤسسة مثؿ المكارد
البشرية كالمخزكف كاآلالت كاألجيزة كالنقد ،حيث يشير أحد أىداؼ المؤسسة إلى
القيمة النسبية لكؿ مف ىذه المكجكدات التي يجب أف تككف متاحة لممؤسسة.
 .6تطور أداء المسئولين في المؤسسة :كىذا يعنى نكعية تطكر األداء اإلدارم لكؿ
مف المسئكليف في المؤسسة حيث يجب أف تضع المنظمة ىدفنا في ىذا المجاؿ
تسعى بشكؿ جاد إلى تحقيقو.
 .7تطور أداء العاممين :كيعنى نكعية أداء العامميف في المسؤكليات اإلدارية الدنيا
كشعكرىـ تجاه عمميـ ،لذا يجب التركيز عمى كضع أىداؼ في ىذا المجاؿ ألنو
يؤدل إلى تحقيؽ نجاح كتقدـ المؤسسة.
 .8المسؤولية اإلجتماعية :كيعنى مسؤكلية المؤسسة عمى المساىمة في خدمة
المجتمع الذم تعمؿ فيو ال بد مف كضع أىداؼ في ىذا المجاؿ.
 .9تطوير أنظمة المؤسسة :كيعنى التنظيـ اإلدارم كأدلة كسياسات العمؿ كاجراءاتو
كنظاـ المعمكمات اإلدارية ،كىذا المجاؿ ضركرم لنجاح المؤسسة لذا يجب كضع
أىداؼ في ىذا المجاؿ.
إختيار اإلستراتيجيات وأنواعيا عمى مستوى المؤسسة:
كيقصد بعممية اإلختيار اإلستراتيجي العممية التي تتضمف تككيف البدائؿ
اإلستراتيجية في ضكء التحميؿ الداخمي كالخارجي لممؤسسة كتقييـ البدائؿ اإلستراتيجية
إلختيار ما يناسب أكضاع المؤسسة كيحقؽ أىدافيا ،كيمكف لممؤسسات عمى إختالفيا
أف تستخدـ في تكليد البدائؿ اإلستراتيجية أدكات ميمة كضركرية مع األخذ بعيف
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اإلعتبار أف نتائجيا يجب أف تؤخذ بحذر .كتشمؿ أنكاع اإلستراتيجيات المستخدمة ما
يمي(:)1
أوالً :اإلستراتيجية المؤسسية (إستراتيجية المؤسسة):
التي تصؼ تكجو المؤسسة الرئيسي بما في (ذلؾ إتجاه النمك فييا ككصؼ لخطكط
اإلنتاج التي تيدؼ إلى تحقيؽ اإلستقرار كالنمك كالتطكر .كتقكـ ىذه اإلستراتيجية عمى
ثالثة دعائـ ىي:
 -1إستراتيجية النمك
 -2إستراتيجية استقرار النشاط
 -3إستراتيجية تقميص النشاط
ثانياً :إستراتيجية األعمال:
كتشمؿ كحدات األعماؿ اإلستراتيجية أك عمى مستكل المنتج ،بحيث تؤكد تحسيف
المكقع التنافسي لمنتجات المنشأة أك خدماتيا.
ثالثاً :اإلستراتيجية الوظيفية:
التي تشمؿ تحقيؽ أىداؼ كحدات المؤسسة بأكبر إنتاجية لممكارد كتتككف مما يمي:
( )1إستراتيجية التكامل العمودي :تيدؼ إلى تحقيؽ النمك عف طريؽ التكامؿ في قناة
تكزيع معينة كذلؾ تيدؼ الحصكؿ عمى رقابة أكثر في قطاع معيف ،ككذلؾ لزيادة
اإلرباح مف خالؿ كفاءة اكبر ،كتشمؿ ما يمي:
أ -التكامل الخمفي :يتـ في حاؿ قامت المؤسسة بشراء مؤسسات مكردة لممكارد
كالمنتجات التي تتعامؿ معيا.
ب -التكامل األمامي :يتـ في حاؿ قامت المؤسسة بشراء مؤسسات أخرل أقرب إلى
المستيمكيف أك المستخدميف لممنتجات التي تتعامؿ بيا ،مثؿ مؤسسات البيع بالجممة
كمؤسسات البيع بالتجزئة.
( )1عمى ميا ،كآخركف ،االدارة االستراتيجية وأثرىا فى رفع أداء منظمات األعمال ،مرجع سابؽ ،ص.ص.70-68
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ج -إستراتيجية التكامل األفقي :تيدؼ إلى تحقيؽ النمك عف طريؽ شراء مؤسسات
منافسة في نفس النشاط أك السكؽ ،كيتـ اعتماد ىذه اإلستراتيجية في إحدل الحالتيف:
 إذا أرادت المؤسسة زيادة حجميا كمبيعاتيا كارباحيا كحصتيا مف السكؽ. إذا كانت المؤسسة صغيرة الحجـ كتعمؿ في قطاع تييمف عمية مؤسسة أك بضائعمؤسسات منافسة كبيرة الحجـ.
د -إستراتيجية التنويع المترابط :تيدؼ إلى تحقيؽ النمك عف طريؽ شراء مؤسسات مف
قطاعات أك نشاطات مختمفة كمتنكعة كتككف لدييا تكنكلكجيا تصنيع كمنتجات كقنكات
تكزيع أك أسكاؽ مشابية لتمؾ التي لدل المؤسسة.
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الفصل الجالح

حتسني األداء
املبحح األول :املفاهيه األساسية لألداء
املبحح الجاىي :مفووو حتسني األداء
املبحح الجالح :العالقة بني اإلدارة اإلسرتاتيجية وحتسني األداء
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الفصل الثالث
تحسين األداء
المبحث األول :المفاىيم األساسية لألداء
مفيوم األداء:
إف تحديد مفيكـ دقيؽ لألداء يعد أم انر صعبان كذلؾ لكجكد الصفات المتغيرة التي
يكتسبيا األداء ،فتارةن يظير األداء عمى أنو قدرة المنظمة عمى تخصيص مكاردىا

كاستخداميا األمثؿ ،كتارةن يرتبط بإنتاجية العماؿ كالعنصر البشرم ،كتارةن أخرل يظير

عمى أنو قريف اإلنتاجية كصكرتيا ،كمف ىذه المفاىيـ " :يشير األداء إلى درجة تحقيؽ

كانجاز أىداؼ المنظمة كىك يعكس الكيفية التي يحقؽ أك يشبع بيا المكظؼ متطمبات
الكظيفة ،كذلؾ يقصد باألداء المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ لتحقيقيا" ،كىك
مفيكـ يعكس كالن مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا ،أم أنو مفيكـ يربط بيف أكجو
النشاط كبيف األىداؼ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا كذلؾ مف خالؿ الحصكؿ عمى
أقصى مخرجات مع ضماف تقميؿ المدخالت(.)1
كذلؾ ُيعرؼ األداء بأنو "درجة بمكغ الفرد أك الفريؽ أك المنظمة األىداؼ المخططة

بكفاءة كفعالية" (.)2

كيشير األداء كذلؾ "إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد كىك
يعكس الكيفية التي يحقؽ أك يشبع بيا الفرد متطمبات الكظيفة .كغالبان ما يحدث لبس
كتداخؿ بيف األداء كالجيد ،فالجيد يشير إلى الطاقة المبذكلة ،أما األداء فيقاس عمى
أساس النتائج التي حققيا الفرد (.)3

( )1زظٍ إتزاهٍى تهىط ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ يٍ يُظٕر إطتزاتٍجً( ،تٍزوخ :دار انُهضح انؼزتٍح2002 ،و) ،ص .360
( )2أزًذ طٍذ يصطفى ،إدارح انجشز -األصٕل ٔانًٓبراد( ،انقاهزج :د ٌ2002 ،و) ،ص .415
( )3راوٌح زظٍ ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ( ،اإلطكُذرٌح :انذار اندايؼٍح نهُشز2000 ،و) ،ص .215
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كذلؾ ُعرؼ أداء المنظمة بأنو "قدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة كانتاج

مخرجات متناغمة مع أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا"(.)1

إف األداء ىك "عبارة عف المنظكمة المتكاممة إلنتاج أعماؿ المنظمة في ضكء
تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية"(.)2
كما أف األداء يعبر عف مدل قدرة المنظمة في التفاعؿ مع البيئة الداخمية
كالخارجية ،ككيفية الحصكؿ عمى المكارد المختمفة كاستخداميا بكفاءة في عممياتيا
الداخمية إلنتاج سمع كخدمات تشبع رغبات كاحتياجات المستيمؾ كالمجتمعُ .يكصؼ
األداء بأنو "سجؿ بالنتائج المحققة ،سجؿ يجسد سمككان عمميان يؤدم لدرجة مف بمكغ الفرد
أك الفريؽ لألىداؼ المخططة ،أم درجة اإلنجاز بكفاءة كفعالية" أك ىك "مخرجات العمؿ
الفعمية أك ىك ما يبقى في نياية العمؿ"(.)3
كيعرؼ األداء أيضان بأنو "قياـ الفرد باألعماؿ كالكاجبات المكمؼ بيا لمتأكد مف
ُ

صالحيتو لمب اشرة مياـ كأعباء كظيفتو ،أك ىك عبارة عف سمكؾ عممي يؤديو فرد أك
مجمكعة مف األفراد أك المنظمة في أنشطة كتصرفات مقصكدة لتحقيؽ ىدؼ محدد
كمرسكـ"(.)4
كأيضان يعرؼ األداء بأنو "انعكاس لقدرة المنظمة كقابمياتيا في تحقيؽ أىدافيا
كقدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا عف طريؽ استعماؿ المكارد المتاحة بكفاءة كفاعمية
كالنتيجة النيائية لنشاطات المنظمة"(.)5
يستخمص مف التعريفات السابقة أف األداء ىك "محصمة النتائج كالمخرجات التي
يحققيا الفرد نتيجة الجيد المبذكؿ مف خالؿ قياـ الفرد بالمياـ كالكاجبات كالمسؤكليات
( )1يسًذ تٍ دنٍى انقسطاًَ ،إدارج انًىارد انثشزيَ -سى يُهح إطرزاذٍدً يركايم ،ط( ،4انزٌاض :دار انؼثٍكاٌ نهُشز وانرىسٌغ2015 ،و)،
ص.214
( )2ػثذ انؼشٌش يخًٍز وآخزوٌ ،لٍبص األداء انًؤطظً نألجٓشح انحكٕيٍخ( ،انقاهزج :يُشىراخ انًُظًح انؼزتٍح نهرًٍُح2008 ،و) ،ص.34
( )3زظٍ إتزاهٍى تهىط ،يزخغ طاتق ،ص.361
( )4ػقهح يسًذ انًثٍضٍٍ وأطايح خزاداخ ،انتذرٌت اإلداري انًٕجّ ثبألداء( ،انقاهزج :انًُظًح انؼزتٍح نهرًٍُح اإلدارٌح2001 ،و) ،ص.42
()5

محمد محمكد يكسؼ ،البعد اإلستراتيجي لتقييم األداء المتوازن( ،القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2005 ،ـ) ،ص56
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المككمة إليو" أك ىك "عبارة عف مجمكعة متكاممة مف أعماؿ المنظمة كقدرتيا عمى
استخداـ مكاردىا المختمفة مف خالؿ تفاعميا مع بيئتيا الداخمية كالخارجية في تحقيؽ
أىداؼ المنظمة بكفاءة كفعالية" ،كمف ىذا التعريؼ يستنتج الباحث أف األداء يتمثؿ في
اآلتي:
 .1مجمكعة أك منظكمة متكاممة مف أعماؿ المنظمة.
 .2قدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا المختمفة.
 .3قدرة المنظمة عمى التكيؼ كالتفاعؿ مع البيئة الداخمية كالخارجية ليا.
 .4تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفعالية.
أىمية األداء:
يحتؿ األداء مكانة خاصة داخؿ أم منظمة كانت باعتباره الناتج النيائي
لمحصمة جميع األنشطة بيا ،كذلؾ عمى مستكل الفرد كالمنظمة كالدكلة ،كتككف المنظمة
أداء متمي انز ،كما أف األداء عمى
بقاء حيف يككف أداء العامميف بيا ن
أكثر استق ار انر كأطكؿ ن

أم مستكل تنظيمي داخؿ المنظمة كفي أم جزء منيا ال يعد انعكاسان لقدرات كدكافع
المرؤكسيف فحسب بؿ ىك أيضان انعكاس لقدرات كدكافع الرؤساء كالقادة ،كترجع أىمية
األداء مف كجية نظر المنظمة إلى ارتباطو بدكرة حياتيا في مراحميا المختمفة كىي :
مرحمة الظيكر ،مرحمة البقاء كاالستم اررية ،مرحمة االستقرار ،مرحمة السمعة كالفخر،
مرحمة التميز ثـ مرحمة الريادة ،كاف قدرة المنظمة عمى تخطي مرحمة مف مراحؿ النمك
كالدخكؿ في مرحمة أكثر تقدمان يتكقؼ عمى مستكيات األداء بيا(.)1
تتمثؿ أىمية األداء في النقاط التالية (:)2
 .1األداء الكظيفي يمد األفراد العامميف بالمثابرة كاالجتياد ليحكز عمى الميارة
كيكتسب الخبرة ،كاالستفادة منيا لتقديـ عمؿ أك أداء ذك قيمة.
( )1زظٍ يسًىد زظٍ ،األًَب ط انمٍبدٌخ ٔعاللتٓب ثبألداء انٕظٍفً فً انًُظًبد األْهٍخ انفهظطٍٍُخ يٍ ٔجٓخ َظز انعبيهٍٍ ،رطانح
ياخظرٍز يُشىرج فً إدارج األػًال ،اندايؼح اإلطاليٍح ،غشج2010 ،و ،ص .52
( )2ػثذ انسافع خهف هللا ،أثز انمٍبدح اإلدارٌخ عهى األداء انٕظٍفً -دراطخ تطجٍمٍخ عهى يُظًخ انذعٕح اإلطاليٍخ 2414 -2449و ،رطانح
ياخظرٍز غٍز يُشىرج فً إدارج األػًال ،خايؼح إفزٌقٍا انؼانًٍح ،انخزطىو2015 ،و ،ص .71
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 .2الكصكؿ إلى اإلبداع ال يأتي مف فراغ بؿ بالعمؿ الجاد الذم يؤديو المكظؼ في
زيادة اإلنتاجية ،فاألداء يسيـ في عممية تطكير الذات ،كاكتساب الفرد ألساليب
جديدة.
 .3إف األداء الكظيفي ىك األساس الذم تقكـ عميو جميع المنظمات كالمنشآت
صناعية كانت أك تجارية ،أك خدمية ألنو ال يمكف أف تقكـ عممية إنتاجية أك
تقديـ خدمة دكف أداء األفراد ألعماليـ كأنشطتيـ التي تسمح ليـ باإلنتاجية.
 .4استغالؿ قدرات كامكانيات الفرد الظاىرة كالكامنة كاستغالليا أحسف استغالؿ.
 .5استثمار الكقت كذلؾ بانضباط المكظؼ كااللتزاـ بساعات العمؿ ،أم يدرؾ
المكظؼ جميع كاجباتو كمسؤكلياتو تجاه عممو ،كيتفانى في إعطاء كؿ ما لديو
لتقديـ األفضؿ.
محددات األداء:
األداء الكظيفي ىك األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كادراؾ الدكر
كالميمة ،كيعني ىذا أف األداء في مكقؼ معيف يمكف أف ينظر إليو عمى أنو نتاج
لمعالقة المتداخمة بيف كؿ مف الجيد كالقدرات كادراؾ الدكر كالميمة ،حيث يشير الجيد
الناتج عف حصكؿ الفرد عمى الدعـ (الحافز) إلى الطاقة الجسمانية كالعقمية التي يبذليا
الفرد ألداء ميمتو ،أما القدرات فيي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الكظيفة،
كيشير إدراؾ الدكر كالميمة إلى االتجاه الذم يعتقد الفرد بأىميتو في أداء ميمتو بإدراؾ
ٍ
مرض مف األداء البد مف كجكد حد أدنى مف اإلتقاف في كؿ
الدكر ،كلتحقيؽ مستكل
مككف مف مككنات األداء ،بمعنى أف األفراد عندما يبذلكف جيكد فائقة كتككف ليـ قدرات
ال مف كجية نظر اآلخريف،
كبيرة كلكنيـ ال يفيمكف أدكارىـ فإف أداءىـ لف يككف مقبك ن
أداء مقبكالن إذا
بالرغـ مف بذؿ الجيكد الكبيرة في العمؿ ،كبنفس المعنى لف يككف ىنالؾ ن
لـ تكف كؿ مككنات األداء تؤدل بالصكرة المطمكبة(.)1

( )1راوٌح زظٍ ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ :رؤٌخ يظتمجهٍخ( ،اإلطكُذرٌح :انذار اندايؼٍح نهُشز2004 ،و) ،ص .211
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يتأثر أداء الفرد بمجمكعة مف العكامؿ المختمفة كالتي يصعب تحديدىا كتمييزىا،
كلكف تـ التكصؿ إلى أىـ محددات األداء ،كىي كما يمي (:)1
 .1العوامل الخارجية :كتشتمؿ ىذه العكامؿ عمى:
أ .ظركؼ العمؿ المادية :كتتمثؿ في مناخ العمؿ بالمنظمة مثؿ  :اإلضاءة،
الضكضاء ،ترتيب اآلالت كغيرىا كىي ذات تأثير كبير عمى األداء.
ب .العكامؿ االجتماعية :كتتمثؿ في التنظيـ غير الرسمي لجماعات العمؿ ،نمط
القيادة كاإلشراؼ ،كالعالقات الرسمية داخؿ جماعة العمؿ.
ج .العكامؿ الفنية :كتتمثؿ في نكعية التكنكلكجيا المستعممة ،كأساليب العمؿ
حيث يككف ليا دكر حاسـ في األداء خاصةن مف ناحية تكفير الجيد كالكقت
مما يتيح فرص التطكير كاإلبداع كاالبتكار.
 .2العوامل الذاتية :كىي عكامؿ مرتبطة بسمكؾ المكظؼ ،كمف أىميا :
أ .القدرة عمى العمؿ :كىي تعبر عف قدرات المكظؼ الشخصية التي تحدد
درجة فعالية ككفاءة الجيد الذم يبذلو في العمؿ ،كقد تككف ىذه القدرات
إما فطرية أك مكتسبة.
ب .الدافعية لمعمؿ :إف الدافعية بما تحممو مف طاقة كامنة داخؿ المكظؼ
كالتي تحركو كتكجيو لمتصرؼ بطريقة معينة تؤثر بشكؿ مباشر عمى أدائو
كما تمثؿ قكة الحماس التي يتصؼ بيا المكظؼ لمقياـ بمياـ العمؿ.
مستويات األداء:
إف مخرجات أم تنظيـ إدارم تأتي عف طريؽ عمميات ،كتؤدل ىذه العمميات
بكاسطة األفراد المنتظميف في العمؿ عمى شكؿ فرؽ أك جماعات أك كحدات بمختمؼ
المستكيات كالتخصصات كمجاالت العمؿ ،كىنا البد مف تكافؽ كانسجاـ األداء في جميع
( )1طىفً َثٍم ،دراطخ تحهٍهٍخ التجبْبد انًٕظفٍٍ َحٕ انتغٍٍز انتُظًًٍ -حبنخ يٕظفً خشٌُخ ٔالٌخ جٍجم  ،رطانح ياخظرٍز يُشىرج فً
ػهىو انرظٍٍز ،خًؼح يُرىري ،اندشائز 2011 ،و  ،ص.ص .110 -109
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المستكيات ،إضافة إلى أف األداء في مستكيات المنظمة يحتاج إلى تصميـ يتضمف
مككنات رئيسية تمكف مف تحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفعالية ،كىذه المستكيات ىي(:)1
 .1األداء عمى المستوى التنظيمي :كيتككف األداء عمى المستكل التنظيمي مف
العناصر التالية:
أ .اإلستراتيجية كاألىداؼ :ييتـ ىذا العنصر بفئة المستيدفيف مف خدمات
كسمع المنظمة.
ب .الييكؿ التنظيمي :يركز ىذا العنصر عمى مستكل كفاءة كفعالية الييكؿ
التنظيمي لممنظمة.
ج .المقياس :كىك األداة التي تستخدـ بطريقة تخدـ اإلستراتيجية كاليدؼ.
د .اإلدارة :يكضح ىذا العنصر كيفية تسيير اإلدارة في مسارات كاتجاىات
كمف ثـ عممية التصكيب كالتصحيح.
 .2األداء عمى مستوى العمميات :كيركز األداء في ىذا المستكل عمى العناصر
التالية:
أ .العمميات :كمدل ضركرتيا كأىميتيا لتحقيؽ إستراتيجيات المنظمة.
ب .أىداؼ العمميات :كىنا يتـ التأكد مف تكافؽ كتكامؿ تمؾ األىداؼ مع
أىداؼ المنظمة ككؿ.
ج .تصميـ أك ىيكمة العمميات :بحيث تكجو إلى خدمة أىداؼ العممية
كمتطمباتيا.
كي ِّ
مكف
د .قياس العمميات :كذلؾ لمتأكد مف أف نظاـ العمميات كؼء كفعاؿ ُ
مف تحميؿ العمؿ كتصكيب االنحرافات.

 .3األداء عمى المستوى الوظيفي :إف أىـ العكامؿ التي تحدد مستكل فعالية األداء
في المستكل الكظيفي ىي ما يمي:
( )1ػقهح يسًذ انًثٍضٍٍ وأطايح يسًذ خزاداخ ،يزخغ طاتق ،ص.ص .46 -45
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أ .كجكد الكظيفية إلنتاج العممية كميا أك المساىمة في إنتاج جزء منيا.
ب.أىداؼ الكظيفة كمدل تناسبيا مع أىداؼ المنظمة نفسيا.
ج .تصميـ الكظيفة كىيكميا األمر الذم يسمح بتحقيؽ أداء كؼء كفعاؿ.
د .قياس الكظيفة :حيث يجرم التأكد مف إمكانية قياس األداء الكظيفي.
ق .إدارة الكظيفة :حيث يتـ عف طريؽ مراقبة أداء الكظيفة كتحميميا تصحيح
االنحرافات في األداء.
عناصر ومكونات األداء:
تتنكع العناصر المرتبطة باألداء كالتي يفترض بالعامميف معرفتيا كالتمكف منيا
بشكؿ جيد ،كىي كما يمي(:)1
 .1المعرفة بمتطمبات الكظيفة :كتشمؿ المعارؼ العامة ،كالميارات الفنية كالمينية
كالخمفية العممية العامة عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.
 .2نكعية العمؿ :كتتمثؿ في مدل ما يدركو المكظؼ عف عممو الذم يقكـ بو كما
يمتمكو مف رغبة كميارات فنية كبراعة كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف
الكقكع في األخطاء.
 .3نمط ككمية العمؿ المنجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ انجازه في
الظركؼ العادية لمعمؿ ،كمقدار سرعة ىذا االنجاز ،كالطريقة أك الكيفية التي
يؤدم بيا المكظؼ عممو.
 .4المثابرة كالكثكؽ :كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ ،كقدرة المكظؼ عمى
تحمؿ مسؤكلية العمؿ كانجاز األعماؿ في أكقاتيا المحددة ،كمدل حاجة ىذا
المكظؼ لإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف كتقييـ نتائج عممو.

()1

يسًذ طؼٍذ طهطاٌ ،انظهٕن انتُظًًٍ( ،اإلطكُذرٌح :دار اندايؼح اندذٌذج2004 ،و) ،ص.219
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كذلؾ يتككف األداء مف العناصر التالية (:)1
أ .المدخالت :كتتمثؿ في المكارد المادية كالبشرية كاألسباب.
ب .شركط اإلنتاج :كتتمثؿ في السياسات كاإلجراءات التي تحكـ عممية اإلنتاج أك
تقديـ الخدمة.
ج .العمميات :كالتي تتمثؿ في المراحؿ كالتأثيرات كالتقنية التي تؤدم إلى تحكيؿ
المدخالت إلى مخرجات.
د .النتائج :كتتمثؿ في المؤثرات اإليجابية أك السمبية التي تتزامف مع نياية
عمميات اإلنتاج أك تقديـ الخدمات.
ق .المخرجات :كتتمثؿ في العمؿ الناتج عمى شكؿ خدمة أك سمعة أك معارؼ.
ك .المعمكمات المرتدة :كتُعرؼ بالتغذية الراجعة ،كتتمثؿ في المعمكمات التي يتـ
الحصكؿ عمييا لتحديد مدل الرضا عف عمميات اإلنتاج أك التسكيؽ أك
االستفادة مف الخدمات المقدمة.
العوامل المؤثرة عمى األداء:
مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء ما يمي(:)2
 .1غياب األىداف المحددة :فالمنظمة التي ال تمتمؾ خطط تفصيمية لعمميا
كأىدافيا ،كمعدالت اإلنتاج المطمكب أدائيا ،ألنو يمكف قياس ما تحقؽ مف إنجاز
أك محاسبة مكظفييا عمى مستكم أدائيـ لعدـ كجكد معيار محدد مسبقا لذلؾ ،فال
تممؾ المنظمة معايير أك مؤشرات لإلنتاج كاألداء الجيد ،فعندىا يتساكل المكظؼ
ذك األداء الجيد مع المكظؼ ذك األداء الضعيؼ.
 .2عدم مشاركة في اإلدارة :أف عدـ مشاركة العاميف في المستكيات اإلدارية
المختمفة في التخطيط كصنع الق اررات يساىـ في كجكد بيف القيادة اإلدارية
()1

ذهاًَ إتزاهٍى يسًذ ،أثز انتُظٍى اإلداري فً أداء انًُظًبد انعبيهخ فً يجبل تًٍُخ انًزأح فً انظٕداٌ فً انفتزح يٍ 2414 -2444و،
رطانح دكرىراِ غٍز يُشىرج فً إدارج األػًال ،خايؼح إفزٌقٍا انؼانًٍح ،انخزطىو 2013 ،و ،ص.ص .67 -66

()2

ذىفٍق يسًذ ػثذانًسظٍ ،تمٍٍى األداء :يذاخم جذٌذح نعبنى جذٌذ( ،اإلطكُذرٌح :دار انفكز انؼزتً2002 ،و) ،ص49
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كالمكظفيف في المستكيات الدنيا ,كبالتالي يؤدم إلى ضعؼ الشعكر بالمسئكلية
كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ,كىذا يؤدم إلى تدني مستكم األداء
لدم ىؤالء المكظفيف لشعكرىـ بأنيـ لـ يشارككا في كضع األىداؼ المطمكب
انجازىا أك في الحمكؿ لممشاكؿ التي يكاجيكنيا في األداء ,كقد يعتبركف أنفسيـ
ميمشيف في المنظمة.
 .3اختالف مستويات األداء :مف العكامؿ المؤثرة لي أداء المكظفيف عدـ نجاح
األساليب اإلدارية التي تربط بيف معدالت األداء كالمردكد المادم كالمعنكم الذم
يحصمكف عميو ,فكمما ارتبط مستكم أداء المكظؼ بالترقيات كالعالكات كالحكافز
التي يحصؿ عمييا كمما كانت عكامؿ التحفيز مؤثرة عمى العامميف ,كىذا يتطمب
نظامان متمي انز لتقييـ أداء المكظفيف ليتـ التمييز الفعمي بيف المكظؼ المجتيد ذك
األداء العالي كالمكظؼ المجتيد ذك األداء المتكسط كالمكظؼ الكسكؿ كالمكظؼ
غير المنتج.
 .4مشكالت الرضا الوظيفي :فالرضا الكظيفي مف العكامؿ كاألساسية المؤثر عمى
مستكم األداء لممكظفيف ,فعدـ الرضا الكظيفي أك انخفاضو يؤدم إلى أداء
ضعؼ كانتاجية أقؿ ،كالرضا الكظيفي يتأثر بعدد كبير مف العكامؿ التنظيمية
كالشخصية لممكظؼ ،مثؿ العكامؿ االجتماعية كالسف كالمؤىؿ التعميمي كالجنس
كالعادات كالتقاليد ،كالعكامؿ كالتنظيمية كالمسئكليات كالكجبات كنظاـ الترقيات
كالحكافز في المنظمة.
 .5التسيب اإلداري :فالتسيب اإلدارم في المنظمة يعني ضياع ساعات العمؿ في
أمكر غير منتجة بؿ قد تككف مؤثرة بشكؿ سمبي عمى أداء المكظفيف اآلخريف,
كقد ينشأ التسيب اإلدارم نتيجة ألسمكب القيادة أك اإلشراؼ أك لمثقافة كالتنظيمية
السائدة في المنظمة.
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أنواع وتصنيفات األداء:
يصنؼ كيقسـ األداء إلى عدة معايير كىي كما يمي (:)1
 .1التصنيف حسب معيار المصدر :كينقسـ ىذا المعيار إلى أداء داخمي كأداء
خارجي.
أ .األداء الداخمي :كىك ينتج عف تفاعؿ مختمؼ أداءات األنظمة الفرعية
لممؤسسة المتمثمة في األداء البشرم ،األداء التقني ،كاألداء المالي.
ب .األداء الخارجي :كىك األداء الناتج عف تغيرات البيئة المحيطة
بالمؤسسة ،فيك ينتج عف المحيط الخارجي لممؤسسة كبالتالي فإف
المؤسسة ال يمكنيا التحكـ في ىذا األداء ،لذلؾ عمييا قياس كتحميؿ ىذا
األداء.
 .2التصنيف حسب المعيار الوظيفي :كيقسـ األداء تبعان ليذا المعيار إلى أداء
الكظائؼ األساسية كىي كالتالي:
أ .أداء الكظيفة المالية :كيتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ التكازف
المالي كبناء ىيكؿ مالي فعاؿ ،باإلضافة إلى تحقيؽ المردكدية كتعظيـ
العائد عمى االستثمار.
ب .أداء كظيفة التسكيؽ :كيتحدد ىذا األداء مف خالؿ مجمكعة مف
المؤشرات المتعمقة بكظيفة التسكيؽ منيا  :حجـ المبيعات ،الحصة
السكقية ،رضا العمالء ،العالمة التجارية كمدل قبكليا في أذىاف
المستيمكيف.
ج .أداء كظيفة اإلنتاج :كيتحقؽ ىذا األداء عندما تحقؽ المؤسسة إنتاجية
مرتفعة مقارنة بالمؤسسات األخرل مف خالؿ إنتاج منتجات ذات جكدة
( )1يسًذ طهًٍاًَ ،االثتكبر انتظٌٕمً ٔاثز عهى تحظٍٍ أداء انًؤطظخ -دراطخ حبنخ يؤطظخ يهجُخ انحضُخ ثبنًظٍهخ ،رطانح ياخظرٍز
يُشىرج فً انرظىٌق  ،خايؼح انًظٍهح  ،اندشائز 2007 ،و  ،ص.ص .118 -117
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عالية كبتكاليؼ أقؿ تسمح ليا بالمنافسة ،التحكـ في الكقت كاإلنتاج،
كالمراقبة عمى اآلالت.
د .أدا ء كظيفة المكارد البشرية :يعتبر المكرد البشرم مف أىـ المكارد في
المؤسسة ،حيث مف خالليا يتـ تحريؾ المكارد األخرل كتكجيييا بما
يسمح بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كاف بقاء كاستمرار المؤسسة مرىكف
بأداء المكارد البشرية فييا ،كىذا األداء ينبني عمى اختيار ذكم
الميارات العالية كالكفاءات كالمحافظة عمييا.
 .3التصنيف حسب معيار الشمولية :يمكف تقسيـ األداء كفقان ليذا المعيار إلى
أداء كمي كأداء جزئي (:)1
أ .األداء الكمي :كيتجسد في االنجازات التي ساىمت كؿ الكظائؼ كاألنظمة
الفرعية لممؤسسة في تحقيقيا دكف انفراد جزء أك عنصر لكحدة في
تحقيقي ا ،كفي ىذا النكع يمكف الحكـ عمى مدل تحقيؽ المؤسسة كبمكغيا
ألىدافيا العامة كاالستم اررية كالنمك كالربحية.
ب.األداء الجزئي :كىك األداء الذم يتحقؽ عمى مستكل األنظمة الفرعية
لممؤسسة.
 .4التصنيف حسب معيار الزمن :كفيو ينقسـ األداء إلى(:)2
أ .األداء في المدل القصير :كيعني قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا عمى
المدل القصير ،كيصبح األداء متعمقان باإلنتاج ،الكفاءة ،كالرضا النفسي
كاالجتماعي لممكظفيف

( )1ػثذ انًهٍك يشهىدج " ،األداء ثٍٍ انكفبءح ٔانفعبنٍخ"  ،يدهح انؼهىو اإلَظاٍَح  ،انؼذد األول  ،خايؼح تظكزج  ،اندشائز 2001 ،و  ،ص
.89
( )2خىرج خاكظىٌ وآخزوٌ ،انتُظٍى :يُظٕر كهً نإلدارح ،ذزخًح خانذ زظٍ( ،انزٌاض  :يؼهذ اإلدارج انؼايح 1988 ،و) ،ص.ص -58
.60
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ب .األداء في المدل المتكسط :كيتمثؿ في عنصريف ميميف كىما  :عنصر
التكيؼ كيشير إلى قدرة المؤسسة عمى التفاعؿ مع المتغيرات المحيطة
بيا كمحاكلة تغيير األنشطة كمما لزـ ذلؾ مف خالؿ تكافر المركنة،
كعنصر النمك كىك مفيكـ يدؿ عمى االستم اررية التي ىي أساس البقاء
كالذم يعتبر اليدؼ الرئيسي لكؿ مؤسسة ،كذلؾ مف خالؿ تعظيـ
األرباح كتحجيـ عكامؿ اإلنتاج أك برفع حصص المؤسسة في السكؽ
كغيرىا.
ج .األداء في المدل الطكيؿ :كىك يعكس مفيكـ البقاء في ظؿ كؿ المتغيرات
البيئية عمى الصعيد الكمي متمثالن في الحككمات ،االقتصاد ،السياسات
المالية ،كالمجتمع أك عمى الصعيد الجزئي مثؿ المتعامميف المالييف،
المكرديف ،كالزبائف باإلضافة إلى المؤسسات العاممة في نفس المجاؿ.
فاألداء عمى المدل الطكيؿ ال يتـ إال بكجكد تخطيط إستراتيجي بعيد
النظر مع كجكد تصكر كاضح لألداء بطرفيو الكفاءة كالفعالية ،باإلضافة
القدرة عمى التكيؼ مع مختمؼ الظركؼ كالتحديات.
المبحث الثاني :مفيوم تحسين األداء
تعريف تحسين األداء:
إف تحسيف األداء "ىك استخداـ جميع المكارد المتاحة لتحسيف المخرجات كانتاجية
العمميات كتحقيؽ التكامؿ بيف التكنكلكجيا الصحيحة التي تكظؼ رأس الماؿ بالطريقة
المثمى ،كيتطمب تحسيف األداء تكازف مجمكعة مف العناصر التي تتمثؿ في :الجكدة،
اإلنتاجية ،التكنكلكجيا كالتكمفة ،كيؤكد تكازف ىذه العناصر أف تكقعات كاحتياجات
أصحاب المصمحة في المنظمة قد أخذت بعيف االعتبار ،كيطمؽ عمى ىذا المنيج
المتكامؿ (إدارة التحسيف الشامؿ)"(.)1
( )1ػثذ انسكى انخشايً ،تكُٕنٕجٍب األداء يٍ انتمٍٍى إنى انتحظٍٍ :تحظٍٍ األداء ،ط( ،3انقاهزج :يكرثح اتٍ طٍُا1999 ،و) ،ص.11
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يعرؼ تحسيف األداء بأنو "طريقة منظمة كشاممة لعالج المشاكؿ التي تعاني منيا
مؤسسة ما ،كىي عممية منظمة تبدأ بمقارنة الكضع الحالي كالكضع المرغكب فيو
كمحاكلة تحديد الفجكة في األداء"(.)1
كمف المبادئ األساسية لتحسيف األداء(:)2
 .1الكعي بتحقيؽ احتياجات كتكقعات الزبكف (الداخمي /الخارجي).
 .2إزالة الحكاجز كالعكائؽ كتشجيع مشاركة جميع العامميف.
 .3التركيز عمى النظـ كالعمميات.
 .4القياس المستمر كمتابعة األداء.
وسائل تحسين األداء :
تعتبر اإلدارة باستمرار عف مكقؼ ديناميكي يتفاعؿ بحركة دائبة ضمف مكاقؼ
معقدة ،فاإلدارة تسعى إلى إنجاز أىداؼ محددة ضمف إطار ظركؼ مختمفة بعضيا
يساعد المنظمة كيدفعيا إلى األماـ (الفرص) كالبعض األخر يكبح نشاطيا كيشكؿ قيكدان
عميو (مخاطر) كتحتاج اإلدارة العميا إلى إجراء تحسيف كمقابمة عامميف أساسييف ىما :
المتطمبات الداخمية لمتنظيـ كالمتطمبات الخاصة بالبيئة الخارجية كفي إطار منيج النظـ
فإف عمى المنظمة تحقيؽ التكازف الداخمي بكفاءة عالية حتى يمكنيا تحقيؽ تكازف ىاـ،
كالتكازف مع البيئة الخارجية .كتتعرض المنظمات بكافة أنكاعيا كدرجاتيا الخدمية منيا
كاإلنتاجية إلى عكامؿ متغيرات تدفعيا إلى التطكير كالتغيير يترتب عمييا نتائج عديدة
منيا(:)3
 .1زيادة الخيارات المتاحة أماـ العمالء كما كانت مف قبؿ.
 .2زيادة الحاجة لالتحادات كاإلندماجات كالشراكات بيف المنظمات.
( )1تىشهٍق األيٍٍ ،دٔر انتكٌٍٕ فً تحظٍٍ أداء انعبيهٍٍ -دراطخ حبنخ :انًؤطظخ انٕطٍُخ نألشغبل فً اَثبر يٍ 2414 -2414و ،رطانح
ياخظرٍز يُشىرج فً االقرصاد ،خايؼح قاصذي يزتاذ ،اندشائز2015 ،و ،ص.7
( )2يؤيٍ شزف انذٌٍ ،دٔر اإلدارح ثبنعًهٍبد فً تحظٍٍ األداء نهًؤطظخ االلتصبدٌخ -دراطخ حبنخ :يؤطظخ َمبٔص نهًصجزاد ثبتُخ،
رطانح ياخظرٍز يُشىرج فً اإلدارج اإلطرزاذٍدٍح ،خايؼح فززاخ ػثاص ،اندشائز2012 ،و ،ص.54
( )3أزًذ انقطايٍٍ ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ ،ط( ،2ػًاٌ :دار يدذالوي نهُشز2002 ،و) ،ص.85
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 .3زيادة درجة تعقيد بيئة األعماؿ مع زيادة درجة عدـ التأكد عند التعامؿ معيا.
 .4قصر دكرة حياة المنظمات كسرعة تقادميا مع قصر دكرة حياة المنتجات التي
تنتجيا ىذه المنظمات .كالدكر الذم يمعبو التغيير كالتطكير حياؿ المتغيرات
ال
المتسارعة لمبيئات االقتصادية كالسياسية كالتنظيمية الحالية كالمتكقعة مستقب ن

يرتبط إلى ٍ
حد كبير بالعديد مف العكامؿ كالظركؼ المتصمة ببعضيا البعض.
كىي تتصؿ مباشرةن بنكاحي تنظيمية عديدة منيا :األنماط القيادية ،القيـ

التنظيمية ،المعرفة بنظـ التغيير كالتطكير ،كبرامج التدريب التي تقدميا ،كبرامج

التحسيف كطبيعة مداخؿ منيجيات التحسيف بيف مجمكعة مف الحقكؿ العممية.
نظام تحسين األداء:
الميمة األساسية لإلدارة ىي أف تحقؽ األىداؼ التي قامت مف أجميا المنظمة،
كيتـ الكصكؿ إلى ىذه الغاية مف خالؿ تكفير العناصر التالية (:)1
 .1تصميـ العمؿ بطريقة عممية سميمة يحدد األداء المطمكب كطريقتو كالنتائج
المتكقعة حيف تماـ التنفيذ.
 .2تييئة الظركؼ المحيطة بمكاف تنفيذ العمؿ بما يتكافؽ مع متطمبات التنفيذ السميـ.
 .3تكافر مستمزمات األداء المادية كالتقنية مف مكاد ،معدالت ،معمكمات كغير ذلؾ
مف مكارد يتطمبيا التنفيذ السميـ لمعمؿ حسب التصميـ المكضكع.
 .4تكفير الفرد أك األفراد المؤىميف لمقياـ بالعمؿ كاعدادىـ كتدريبيـ عمى طرؽ األداء
الصحيحة كتكفير المعمكمات الكاممة عف خطة األداء كأىدافو كالمعدالت
كمستكيات الجكدة كمعايير تقييـ النتائج.
 .5متابعة األداء كمالحظة ما يقكـ بو الفرد أك األفراد أثناء العمؿ كتزكيده
بالمعمكمات المتجددة كالمساندة بما يساعده عمى تصحيح مسار التنفيذ كتخطي
ما قد يصادفو مف عقبات.
( )1ػهً انظهًً ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ ،ط( ،5انقاهزج :دار غزٌة نهطثاػح وانُشز2001 ،و) ،ص.125
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 .6رصد نتائج التنفيذ كتقييميا بالقياس إلى األىداؼ كالمعدالت المحددة كمكافأة
األفراد عف أدائيـ كفؽ نتائج التقييـ.
 .7يتبمكر تحسيف األداء في شكؿ نظاـ متكامؿ يبدأ بتحديد المستكل المطمكب مف
األداء ثـ قياس المستكل الفعمي لألداء ،كتحديد الفجكة التي قد تنفصؿ بيف
المستكييف كاالنطالؽ إلى تصميـ آليات سد الفجكة كتطكير األداء الفعؿ ليصؿ
إلى المستكل المستيدؼ.
فوائد تحسين األداء:
يمكف تصنيفيا بنكعيف مف الفكائد كىي (:)1
 .1الفوائد اإلدارية :كتتمثؿ في تشخيص األداء المتميز أم غير العادم ،كالذم يقكـ
بو األفراد الذيف يتميزكف بأدائيـ األعمى كاألفضؿ ،أك األفراد الذيف ىـ دكف
المستكل االعتيادم فيـ ينتجكنو أك يقكمكف بو مف أعماؿ ،سكاء مف حيث الكـ أك
النكع أك كمييما.
 .2الفوائد السموكية :كتتمثؿ في التعرؼ عمى مكاقع االفراد كعمى خصائصيـ
كاستعداداتيـ كنقاط القكة كنقاط الضعؼ لدييـ ،كما يصمحكف لو مف مياـ دكف
غيرىا ،كبالتالي تحديد مساراتيـ الكظيفية العالية كالمستقبمية ،كما يحتاجكف إليو
مف برامج لمتطكير كالتحسيف .كاذا كانت الفكائد اإلدارية تحددىا القكاعد كالضكابط
كيتـ عمى ضكئيا تحديد الكاجبات كالصالحيات كمستكيات األجكر كالمكافآت،
فإف الفكائد السمككية تستمزـ الترغيب كالمشاركة كالحكار كاإلقناع بمستكيات الرضا
كالركح المعنكية لدل العامميف.
خطوات تحسين األداء:
تمر عممية تحسيف األداء بالخطكات التالية(:)2
()1
()2

يسًذ أزًذ ػثذ انُثً ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ ( ،ػًاٌ  :دار سيشو نهُشز2010 ،و) ،ص.ص .187-186
يسًذ يصطفى وَثٍم يزطً ،إدارح األعًبل :انًجبدئ ٔانًٓبراد ٔانٕظبئف ،ط( ،3انزٌاض :يكرثح انقظزي1999 ،و) ،ص.348
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ال
 .1تحميل األداء :كيرتبط بعممية تحميؿ األداء مفيكميف في تحميؿ بيئة العمؿ .أك ن
الكضع المرغكب :كيصؼ اإلمكانيات كالقدرات المتاحة في بيئة العمؿ الالزمة
لتحقيؽ إستراتيجية كأىداؼ المؤسسة .ثانيان الكضع الحالي (الفعمي) :يصؼ
مستكل أداء العمؿ كاإلمكانيات كالقدرات المتاحة كما ىي مكجكدة حاليان.
 .2البحث عن جذور المسببات :يتـ تحميؿ المسببات في الفجكة بيف األداء المرغكب
كالكاقعي عادةن ما يتـ الفشؿ في معالجة مشاكؿ األداء ألف الحمكؿ المقترحة

تيدؼ إلى معالجة األغراض الخارجية فقط ال المسببات الحقيقية لممشكمة كلكف

عندما تتـ معالجة المشكمة مف جذكرىا فذلؾ سيؤدم إلى نتائج أفضؿ ،لذا فإف
تحميؿ المسببات رابط ميـ بيف الفجكة في األداء كاإلجراءات المالئمة لتحسيف
كتطكير األداء.
 .3اختيار وسيمة التدخل أو المعالجة :يمكف اختيار تصميـ الطريقة التي يمكف بيا
معالجة الفجكة الحاصمة في األداء ،كيمكف أف تككف عدة طرؽ مع مالحظة أنو
ال يمكف تطبيؽ أكثر مف طريقة في الكقت نفسو بؿ يجب اختيار طريقة كاحدة
كالتركيز عمييا مع األخذ في الحسباف األكلكية كاألىمية في اختيار الطريقة
المناسبة كالحساب الدقيؽ لمتكمفة كالمنافع المتكقعة.
 .4تطبيق وسيمة أو طريقة المعالجة :بعد اختيار الطريقة المالئمة نضعيا حيز
التنفيذ ،نظـ لممتابعة كيتـ ضماف مفاىيـ التغيير التي نريدىا في األعماؿ
اليكمية ،كاالىتماـ بتأثير األمكر المباشرة كغير المباشرة بالنسبة إلى تغيير
لضماف تحقيؽ فاعمية المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية.
 .5مراقبة وتقييم األداء :يجب أف تككف ىذه العممية مستمرة ألف بعض األساليب
كالحمكؿ ليا آثار مباشرة في تحسيف كتطكير األداء ،كيجب أف تككف ىناؾ كسائؿ
تركز عمى قياس التغير الحاصؿ لتكفير تغذية راجعة مبكرة لنتيجة ىذه الكسائؿ
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كلتقييـ التأثير الحاصؿ في محاكلة سد الفجكة في األداء كيجب المقارنة بشكؿ
مستمر بالتقييـ الرسمي بيف األداء الفعمي كالمرغكب ،كبيذا يتـ الحصكؿ عمى
المعمكمات التي يمكف استخداميا كاالستفادة منيا في عمميات تقييـ جديدة أخرل.
دوافع تحسين األداء:
يكجد العديد مف العكامؿ كالدكافع التي تؤدم بالمنظمات إلى تحسيف أدائيا ،كمف
أبرز ىذه الدكافع اآلتي(:)1
 .1دوافع التحسين المستمر :مف أىـ العكامؿ التي تدفع بالتحسيف المستمر ىي:
أ .معدالت التغير السريعة :كىي تمثؿ مجمكعة القكل الخارجية التي تؤثر
عمى نشاط كق اررات المنظمة كتتأثر بيا ،كالبيئة الخارجية ىي نقطة البداية
كالنياية لممنظمة ،فمف حيث ككنيا نقطة البداية فيي المصدر األساسي
لمحصكؿ عمى المكارد التنظيمية مثؿ :المكاد الخاـ ،رؤكس األمكاؿ،
العمالة كالمعمكمات عف السكؽ ،أما مف حيث ككنيا نقطة النياية فإف بيئة
األعماؿ ىي المستيمؾ األساسي لمنتجات كخدمات المنظمة ،فكمما
تميزت البيئة بعدـ التأكد نتيجة لكثرة عدد المتغيرات البيئية كعدـ
استقرارىا ،عندىا تعمؿ المنظمة عمى تحسيف أدائيا لمكاجية ظركؼ
الغمكض البيئي كذلؾ مف خالؿ االبتكار.
ب .الحفاظ عمى المكانة :تعكس المكانة المكقع التنافسي لممنظمة بيف بقية
المنظمات المنافسة في نفس المجاؿ ،كيمكف ليا أف تحقؽ ميزة تنافسية
عندما تقكـ بتطبيؽ اإلستراتيجيات التي تخمؽ القيمة لممستيمؾ ،كالتي ال
يمكف لممنافسيف الحالييف أك المرتقبيف تطبيقيا ،فإف المنظمة يمكف أف

()1ػادل ساٌذ ،انتُظٍى انًتًٍش -انطزٌك إنى يُظًخ انًظتمجم( ،انقاهزج :يُشىراخ انًُظًح انؼزتٍح نهرًٍُح اإلدارٌح2003 ،و) ،ص.ص-10
11
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تممؾ ميزة تنافسية دائمة مف خالؿ المزج الدقيؽ بيف الميارات البشرية
كاألصكؿ المادية بطريقة فريدة تؤدم إلى تحقيؽ الميزة التنافسية المنشكدة.
ج .االىتماـ بالجكدة :فإف المتغيرات السريعة التي تحيط بنشاط المنظمات
خاصةن اليادة لمربح ،كاشتداد المنافسة ،تحتـ عمى ىذه المنظمات أف تجد
لنفسيا األسمكب الذم يمكنيا مف دمج معارفيا كمكاردىا المختمفة لتحقيؽ
مستكل ٍ
عاؿ مف األداء ،كذلؾ مع الحرص عمى التركيز عمى الجكدة
الشاممة ،كالتي تعبر عف األساس الذم ينطمؽ منو استيداؼ ذلؾ المستكل
مف األداء ،ىذا إضافة إلى ضركرة مراعاة شركط التنمية المستدامة.
د .المنافسة :كىي تعبر عف حالة الصراع المكجكد بيف المنظمات كمحاكلة
كؿ منيا كسب الريادة في السكؽ كذلؾ باعتماد عدة إستراتيجيات تمكنيا
مف تحقيؽ مستكيات مرتفعة مف األداء ،لذلؾ عمى المنظمة القياـ
التحديث المستمر إلستراتيجياتيا كتتبع متغيرات البيئة الخارجية.
 .2المسؤولية االجتماعية لممنظمة والتنمية المستدامة :تُعرؼ المسؤكلية
االجتماعية بأنيا اإلدماج االختيارم مف طرؼ المنظمات ،باالىتماـ بالمشاكؿ
االجتماعية كالبيئية في أنشطتيا التجارية كعالقاتيا مع األطراؼ ذات المصمحة.
فالمنظمات ليا سمككيات اجتماعية مسؤكلة بغض النظر عف المتطمبات القانكنية
المفركضة مف أجؿ االستجابة لمحاجات االجتماعية فيككف مف بيف أىدافيا
المساىمة في التنمية المستدامة كالصحة كالرفاىية االجتماعية.
مداخل تحسين األداء:
ىناؾ نمطيف أساسييف متكامميف لتحسيف األداء ىما :التحسيف التدريجي المستمر
كالتحسيف الجذرم المرتبط بإعادة التصميـ ،فالتحسيف التدريجي المستمر يتعمؽ بتحديد
طرؽ التطكير في األعماؿ اليكمية كتنفيذىا بكضع فرؽ لمتطكير تيتـ بحؿ المشكالت
اليكمية التي تكاجييا العمميات باستعماؿ أدكات إدارة الجكدة ،أما التحسيف الجذرم فال
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يككف تدريجيان بؿ بقفزة نكعية في مستكل األداء ،كتمجأ المنظمات إلى ىذه الطريقة إذا
كاف ىناؾ فرؽ كبير بيف األداء الحالي كاألداء المرغكب فيو الذم يستمزـ إشباع الزبكف
أك مكاجية المنافسة ،فتجرل عمى العمميات تعديالت جذرية في طريقة إدارتيا(.)1
كالجدكؿ التالي يكضح خصائص كؿ مف التحسيف المستمر كالتحسيف الجذرم كفؽ عدة
معايير (طبيعة التغيير ،نقطة البداية ،تكرار التغيير ،الكقت الالزـ ،المشاركة كمدل
التغيير):
جدول رقم ()1/3
متغيرات مداخل التحسين
التحسين المستمر

التحسين الجذري

طبيعة التغيير

جزئي

جذرم

نقطة البداية

عممية مكجكدة

البدء مف جديد

تكرار التغيير

مرتفعة

منخفضة

الوقت الالزم

قصير

طكيؿ

المشاركة

مف أسفؿ إلى أعمى

مف أعمى إلى أسفؿ

مدى التغيير

ضيؽ (داخؿ األقساـ)

كاسع (بيف األقساـ)

المصدر :مؤمف شرؼ الديف ،دكر اإلدارة بالعمميات في تحسيف األداء لممؤسسة االقتصادية -دراسة حالة
مؤسسة نقاكس لممصبرات ،رسالة ماجستير في اإلدارة اإلستراتيجية ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر،
2012ـ ،ص.60

يالحظ مف الجدكؿ ( )1/3إف مداخؿ التحسيف المستمر تعنى :بالتغييرات الصغيرة،
المتكررة ،التدريجية كيظير التحسيف في كقت قصير .في حيف أف التحسيف الجذرم
يعنى :بالتغييرات الكبيرة ،كالمحددة ،كالتي ليس ليا عالقة بالسير المكجكد في داخؿ
المنظمة كتأخذ فترة نكعان ما طكيمة لتنفيذىا.

( )1يؤيٍ شزف انذٌٍ ،يزخغ طاتق ،ص.59
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تخطيط عممية تحسين األداء:
يتـ كضع خطة التحسيف باستخداـ نتائج كمكجكدات التقييـ الذاتي كيتـ تحديد
األكلكيات الرئيسة كمراجعتيا إستنادان إلى سجؿ قيـ األداء كمعايير المفاضمة الخارجية
لألداء كتدعـ كتساند خطة عف طريؽ (:)1
 .1توزيع السياسات :حيث يتـ اتصاؿ كترجمة كربط خطة التحسيف كالتطكير لكؿ
مستكل مف مستكيات اإلدارة في صكرة أىداؼ تحسيف كتطكير معينة كخطط
كبناء عميو فإف الكسائؿ التي تحقؽ ىدفان معينان في
عمؿ حقيقية يمكف تحقيقيا،
ن
أحد المستكيات ىي أىداؼ المستكل الذم يميو.

 .2مشروعات التحسين والتطوير :كيتـ تحكيؿ محتكيات خطط العمؿ إلى مشركعات
التحسيف كالتطكير كذلؾ بالتركيز عمى أكلكيات المنظمة الضركرية ،فبعض
المشركعات سكؼ تككف أنشطتيا كظيفية رئيسية بيف المشركعات كبعضيا،
كسكؼ تككف ىناؾ فرؽ صغيرة لفرص التحسيف ككؿ ىذه المشركعات ليا نفس
درجة االىتماـ ألنيا ميمة جدان في تحقيؽ كانجاز التحسيف كالتطكير المستمر.
 .3عمميات التحسين :تركز ىذه العمميات عمى تعظيـ كزيادة القيمة المضافة إلى
أقصى حد ممكف بمبادرات تحد جكىرية عف طريؽ العمميات كالتأكد مف أنيا
تحقؽ رغبات كتطمعات العمالء ،كتشمؿ إدارة تركز العمميات عمى الرقابة،
التحكـ ،الصيانة ،التحسيف المستمر كاعادة التصميـ الجذرم كمما كاف ذلؾ
ضركريان.
 .4األىداف الذكية :يجب أف تككف أىداؼ تحسيف كتطكير العمؿ ذكية بحيث يككف:
أ .خاصة :ترتبط بيدؼ كاحد فقط.
ب .قياسية :تركز عمى األىداؼ التي يمكف قياسيا كميان.

( )1يذزد يسًذ أتى انُصز ،إدارح انًٕارد انجشزٌخ( ،انقاهزج :انًدًىػح انؼزتٍح نهرذرٌة وانُشز2007 ،و) ،ص.207
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ج .كاقعية :أم تأخذ في االعتبار األكلكيات الضركرية كمحددات الكقت
كالمكارد.
تعتبر نتائج تحسيف األداء األساس في التعرؼ عمى جكانب الضعؼ في أداء
كبناء عمييا يتـ كضع خطط تحسيف األداء كىنا يجب عمى
المنظمات كالعامميف بيا،
ن

المسؤكليف اتخاذ اإلجراءات كاألفعاؿ كالممارسات الالزمة لتصحيح األخطاء .حيث تكجد

أسباب عديدة تجعؿ تحسيف األداء ال يتطابؽ مع معايير األداء المستيدفة كمف ىذه
األسباب(:)1
 .1إف الفرد يعتبر مصد انر رئيسان لنقاط القكة كالضعؼ في عممية األداء التي يقكـ بيا.
 .2البيئة الخارجية كالتي تشمؿ األسرة كالمجتمع كالمشكالت الشخصية المرتبطة
بالفرد ككؿ ذلؾ لو تأثير عمى أداء المنظمة.
 .3بيئة العمؿ التنظيمية كالمناخ التنظيمي السائد كنظـ الحكافز كالمكافآت كاألجكر
كالترقية كالعالقات اإلنسانية كغيرىا.
عناصر إدارة تحسين األداء:
تتمخص عناصر إدارة تحسيف األداء فيما يمي(:)2
 .1التوجيو :كىك يمثؿ اإلستراتيجية التي تحدد اتجاىات التحسيف المستقبمية ،كالتي
تعمؿ عمى تركيز الطاقات كحشد الجيكد لتحسيف عالقات العمؿ الرئيسية في
المنظمة.
 .2المفاىيم األساسية :كىي تتميز بأنيا تضع المنظمة أماـ منيجيات التحسيف
األساسية التي تتكامؿ مع األنشطة العادية ألداء األعماؿ.

( )1يذزد يسًذ أتى انُصز ،يزخغ طاتق ،ص.315
( )2ػثذ هللا زًذ يسًذ اندظاطً ،أثز انحٕافش انًبدٌخ ٔانًعٌُٕخ فً تحظٍٍ أداء انعبيهٍٍ فً ٔسارح انتزثٍخ ٔانتعهٍى ثظهطُخ عًبٌ ،رطانح
ياخظرٍز يُشىرج فً اإلدارج انؼايح ،األكادًٌٍح انؼزتٍح انثزٌطاٍَح نهرؼهٍى انؼانً ،ػًاٌ2011 ،و ،ص.129
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 .3عمميات التسميم :كىي تركز عمى عمميات تحفيز صناعة المنتج أك الخدمة التي
تجعؿ المنظمة أكثر كفاءة كفعالية ،كتزيد مف قدرتيا عمى التكيؼ ،كفي الكقت
ذاتو تخفض الكقت كالجيد كالتكمفة.
 .4التأثير التنظيمي :كىك يختص بكضع المقاييس كالييكؿ التنظيمي لممنظمة.
 .5المكافآت واالعتراف بالفضل :كيختص ىذا الجانب بنظاـ المكافآت كاالعتراؼ
بالفضؿ الذم يتضمف الحكافز المالية كغير المالية بيدؼ دعـ أىمية المياـ
األخرل داخؿ البناء اليرمي.
المبحث الثالث :العالقة بين اإلدارة اإلستراتيجية وتحسين األداء
إف ىدؼ أم منظمة مف المنظمات ىك البقاء كاالستقرار كاالستمرار كالنمك ،ككاف
لتكجو المنظمات نحك اإلدارة اإلستراتيجية عالقة كبيرة بنجاح ىذه المنظمات ،حيث أف
المنظمات التي أخذت بمفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية كانت ذات أداء أفضؿ مف تمؾ
المنظمات التي لـ تقكـ باألخذ بمفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية ،حيث أف األخذ بمفيكـ اإلدارة
اإلستراتيجية يمكف المنظمات مف تحسيف األداء مف خالؿ التالي(:)1
 .1زيادة حدة التغير الكمي كالنكعي كبيئة األعماؿ فالبد لصانع اإلستراتيجية مف
مكاكبة التغير ،كليس مكاجيتو الكتساب المزيد مف التعمـ كالخبرة في زيادة
مستكل األداء بطريقة فعالة.
 .2زيادة حدة المنافسة :فظيكر منافسيف جدد باستمرار كزيادة حدة المنافسة في
األسكاؽ المحمية كالعالمية مما يفرض عمى صانعي اإلستراتيجية تحديد كصياغة
كتطكير خطط إستراتيجية كفؤة كبعيدة المدل لتحسيف األداء.
 .3التطكر التكنكلكجي :حيث تعتمد معظـ المنظمات عمى التكنكلكجيا لتحقيؽ
مستكل ٍ
عاؿ مف األداء.

()1

صالذ انذٌٍ إطًاػٍم ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ (انًفبٍْى ٔانتطجٍمبد)( ،انقاهزج :دار انكراب انسذٌث2016 ،و) ،ص.18
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تعد اإلدارة اإلستراتيجية ضركرة لكؿ منظمة ألنيا تؤدم إلى رفع أداء المنظمات
حاض انر كمستقبالن ،حيث أف استخداـ اإلدارة اإلستراتيجية تساعد في تحقيؽ مجمكعة مف
المنافع كىي(:)1
 .1تحديد خارطة طريؽ لممنظمة تحدد مكقعيا ضمف جغرافية األعماؿ في المستقبؿ.
 .2المساىمة في زيادة قدرة المنظمة عمى مكاجية المنافسة الشديدة المحمية
كالعالمية.
 .3منح المنظمة إمكانية امتالؾ ميزة تنافسية مستمرة.
 .4تمكيف المنظمة مف استخداـ المكارد استخدامان فعاالن.
 .5تكفير فرص مشاركة جميع المستكيات اإلدارية في العممية اإلدارية ألف ذلؾ يكفر
تجانس الفكر كالممارسات اإلدارية لدل مديرم المنظمة.
 .6تنمية القدرة عمى التفكير اإلستراتيجي الخالؽ لدل المديريف مما يجعميـ يبادركف
إلى صنع األحداث كعدـ تقبميا فقط.
إف لإلدارة اإلستراتيجية دك انر بار انز في استجابتيا ألبرز التحديات التي تكاجو منظمات
األعماؿ في الكقت الحاضر أال كىي(:)2
 .1التغير السريع كالكبير الذم حدث في العالـ مف خالؿ ظكاىر عديدة مف اىميا
ظاىرة العكلمة التي تالشت فييا الفكاصؿ الجغرافية كحصؿ تغير في البيئة
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كزيادة الطبيعة االعتمادية المتبادلة
لالقتصاديات كنمك المنافسة االجنبية في االسكاؽ المحمية  ،كندرة المكارد
الطبيعية ،كحرية التبادؿ التجارم ىذه جميعان جعمت نشاط االعماؿ اكثر عالمية،
كما أف التغير الذم احدثو التطكر العممي كالتكنكلكجي كالمعرفي كالتغيرات التي
احدثتيا ثكرة االتصاالت كؿ ىذا يضع عبء كمسؤكلية ذلؾ عمى عاتؽ صانعي
( )1زًٍذج أتى صاع قشج ،يتطهجبد تطجٍك اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ يٍ ٔجٓخ َظز أعضبء ٍْئخ انتذرٌض -دراطخ يٍذاٍَخ فً جبيعخ طزاثهض،
رطانح دكرىراِ يُشىرج ،فً اإلدارج انرزتىٌح ،خايؼح يىالَا يانك إتزاهٍى اإلطاليٍح ،إَذوٍَظٍا2018 ،و ،ص.77
( )2طؼذ غانة ٌاطٍٍ ،اإلدارح اإلطتزاتٍجٍخ( ،ػًاٌ :دار انٍاسوري انؼهًٍح نهُشز2002 ،و) ،ص.ص.34-33
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االستراتيجية مكاكبة ىذه التغيرات الكتساب المزيد مف الخبرة كالتعمـ في إدارة
التغير بطريقة كفؤة كفعالة.
 .2إف زيادة حدة المنافسة اصبحت كاضحة بفعؿ الظكاىر كالمغيرات كالمستجدات،
حيث غيرت العكلمة كثكرة العمـ كالتكنكلكجيا حدكد المنافسة بصكرة كاسعة،
كازدادت حدة المنافسة في االسكاؽ المحمية كالعالمية كظيكر منافسيف جدد مما
يفرض عمى صانعي االستراتيجية تحدم صياغة كتطكير خطط استراتيجية كفؤة
كبعيدة المدل لمعالجة كضع منظماتيـ في األسكاؽ.
 .3التطكر التكنكلكجي :تعتبر التكنكلكجيا عامؿ ميـ في تحقيؽ الميزة التنافسية لمبقاء
في عالـ االعماؿ ،كاف عدـ مكاكبة التطكر التكنكلكجي يضع المنظمات في
مكاجية تيديد حقيقي بالفشؿ كالضعؼ عادة تييء ادارة المنظمات نفسيا بتطكير
طرؽ جديدة لممنافسة في الميزات التقنية الجديدة التي تنعكس عمى نكعية المنتج
كتكاليؼ االنتاج.
 .4التحكؿ إلى مجتمع المعرفة :إف المعرفة ىي أساس القدرة في عممية خمؽ
المنتجات الجديدة أك تطكير كتحسيف المنتجات الحالية كىي الطريؽ لمكصكؿ الى
مستكل عالي مف النكعية كاالبداع التقني ،كعمى صانعي اإلستراتيجية معرفة
كيفية إدارة المعرفة مف أجؿ تحميؿ عناصر القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات
باعتبارىا عامؿ حيكم يمعب دكر في نجاح أك فشؿ المنظمة.
 .5تقمبات السكؽ :تحدث مظاىر اقتصادية في األسكاؽ التجارية كعدـ استقرار
أسعار صرؼ العمالت كعدـ استقرار أسعار الطاقة كالمكاد االكلية المصدرة مف
قبؿ دكؿ العالـ الثالث كتزايد تأثير المتغيرات السياسية في اكضاع السكؽ
كالحركب االقميمية كاالزمات الدكلية المفاجأة .ىذا التحدم كالتحديات السابقة
تحتاج إلى تغير في عمميات اإلدارة اإلستراتيجية أك إجراء تعديالت مستمرة عمى
خطط كسياسات اإلدارة أك استحداث تكنيؾ جديد في صياغة اإلستراتيجية تككف
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أكثر قدرة في التعبير عف حاجات المنظمة كظركفيا كأكثر كاقعية في التعامؿ مع
مكارد المنظمة كامكانياتيا .إف اإلدارة اإلستراتيجية باعتبارىا منظكمة متكاممة
التخاذ ق اررات استراتيجية مستقبمية تعكس أفضؿ البدائؿ كالخيارات المتاحة
لممنظمة تمعب دك انر في منح المنظمة امكانية امتالؾ ميزة تنافسية مؤكدة كمستمرة
باإلضافة الى خمؽ درجة عالية مف التكامؿ كالتنسيؽ في البيئة التنظيمية كمف
المشاركة بيف كحدات االعماؿ االستراتيجية لممنظمة ،باإلضافة إلى أف لإلدارة
اإلستراتيجية دك انر كبي انر في متابعة كتقييـ أداء المنظمة كنظاـ يتككف مف بنية
متفاعمة مف االنظمة الكظيفية الفرعية فإلى جانب تحميؿ األنظمة الفرعية ،كالمناخ
التنظيمي كالثقافة التنظيمية كما تتضمف ىذه المجاالت كاألنظمة مف عناصر قكة
كضعؼ تقكـ االدارة االستراتيجية بتحديد مركز المنظمة اإلستراتيجي كتقييـ األداء
ككؿ مف خالؿ تحديد دكر كؿ نظاـ في خمؽ قيمة محددة لممنظمة كمتابعة سمسمة
القيمة المضافة التي ليا األثر المباشر في اتاحة فرص البقاء أك النمك كالتطكر
في الصناعة(.)1

( )1ػهً زظٍٍ ػهً وآخزوٌ ،اإلدارح انحذٌثخ نًُظًبد األعًبل (انجٍئخ ،انٕظبئف ،اإلطتزاتٍجٍبد)( ،ػًاٌ :دار انسايذ نهُشز وانرىسٌغ،
1999و) ،ص.431
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الفصل الزابع
الدراسة امليدايية
املبحح األول :ىبذة عً جامعة إفزيقيا العاملية

املبحح الجاىي :إجزاءات الدراسة امليداىية
املبحح الجالح :حتليل البياىات واختبار الفزضيات
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
المبحث األول :نبذة عن جامعة إفريقيا العالمية
أوالً :نشأة وتطور الجامعة:
جامعة إفريقيا العالمية مؤسسة تعميمية ذات أىداؼ رسالية كطبيعة دعكية ،برزت
في نياية الستينيات كمؤسسة أىمية ،حينما أنتبو جماعة مف السكدانييف إلى أف السكداف
قبمة لألفارقة الذيف يطرقكف أبكابو طمبان لمعمـ كال يجدكف إال الخالكم التي تعطييـ
المداخؿ ل مقرآف الكريـ كمف ثـ فيـ يفتقركف إلي مؤسسات أخرل ترعاىـ ،كيتابعكف فييا
ترقياتيـ العممية ،فكانت النكاة األكلى المعيد اإلسالمي األفريقي في عاـ 1966ـ .كلكف
تعثرت البداية لتنيض مرة أخرل في عاـ 1972ـ باسـ المركز اإلسالمي األفريقي
كبشراكة إقميمية مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية
كدكلة الككيت كدكلة األمارات العربية المتحدة ،كدكلة قطر باإلضافة إلى السكداف التي
تبرعت بأرض المقر ،كفي عاـ 1991ـ ،تـ تحكيؿ المركز اإلسالمي اإلفريقي الذم كاف
مؤسسة تعميمية تحتكل عمى ثالث مدارس ثانكية ككميتيف إلي جامعة ،تابعت تطكرىا
حتى أصبحت تضـ اآلف خمسة كعشريف كحدة تعميمية مف كمية إلى مركز إلى معيد.
كتحتكل عمى كؿ التخصصات األدبية كالشرعية كالمينية كالعممية ،كتضـ في أكثر مف
أربعة عشر ألؼ طالبان كطالبة ينتمكف إلى حكالي ( )100جنسية ،كتحتضف باإلضافة
إلى الطالب األفارقة؛ طالبان مف األقميات كالمجتمعات اإلسالمية عمى امتداد العالـ،
كالمأمكؿ أف تتابع ىذه المؤسسة ترقياتيا حتى تسيـ في خمؽ نخبة إفريقية إسالمية
متجانسة ،تتمكف مف االستجابة لمطمكبات النيضة كخدمة الثقافة اإلنسانية ،كمقكمات
األخكة كالكحدة كالعدالة التي جاءت بيا الرساالت السماكية(.)1

( )1دنٍم خايؼح إفزٌقٍا انؼانًٍح ،ط( ،10انخزطىو :دار خايؼح إفزٌقٍا انؼانًٍح نهطثاػح وانُشز2017 ،و) ،ص.ص.2-1
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كفي ىذا المسعى فقد شيد العاـ 2009ـ تشكيؿ لجاف عممية مختمفة عممت عمى
مدار ( ) 6أشير في اجتماعات متصمة ،قامت بتعديؿ النظاـ األساسي لمجامعة بما يتفؽ
كأىداؼ كحاجات المرحمة القادمة .حيث أبقى النظاـ األساسي عمى المركز اإلسالمي
اإلفريقي بشقيو في مجاؿ الدعكة كخدمة المجتمع كمجاؿ التعميـ ،كما قدمت المجاف خطة
طمكحة لتطكير الجامعة لمسنكات العشر القادمة في جميع المجاالت العممية كالبحثية
كاألكاديمية كالمينية كاإلدارية كالتقنية ،كأجيزت الخطة مف قبؿ مجمس أمناء الجامعة
المكقر في دكرتو رقـ ) (16في العاـ 2010ـ .كمف ثـ شرعت الجامعة في تنفيذ الخطة
كفؽ أكلكياتيا كامكاناتيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ أنشأت الجامعة قسـ عمكـ المكتبات
كالمعمكمات بكمية اآلداب ،كما تـ إنشاء قسـ المحاسبة بكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية
كالسياسية ،ثـ فصؿ كمية العمكـ اإلدارية عف كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية إضافة إلي
اعتماد منيج الطب البديؿ بكمية الطب ،كما تـ تطكير برنامج التمريض إلي كمية لعمكـ
التمريض ،كأجيز مركز االقتصاد اإلسالمي كالتنمية الذم بدأ قسما تابعان لكمية االقتصاد
كالعمكـ اإلدارية كالسياسية ،كأضيؼ قسـ اليندسة الميكانيكية إلي كمية اليندسة(.)1
ثانياً :ىوية الجامعة ورسالتيا ورؤيتيا وأىدافيا:
تتمثؿ ىكية كرسالة كرؤية كأىداؼ جامعة إفريقيا العالمية في اآلتي(:)2
 .1ىوية الجامعة :منذ نشأتيا التاريخية تتميز الجامعة بأنيا مؤسسة عممية عالمية
مستقمة ذات طبيعة خاصة في رسالتيا كأىدافيا ،كىي مؤسسة إسالمية تختار
التكسط في منيجيا كاالعتداؿ في برامجيا ،ترتبط بالسكداف عبر اتفاقية مقر تكفر
لمجامعة مساحة كاسعة مف االستقالؿ كحرية البحث العممي؛ حيث تتمتع بجميع
االمتيازات كاإلعفاءات كالحصانات الممنكحة لممنظمات الدكلية تمكين نا ليا ألداء
رسالتيا عمى الكجو األكمؿ ،كاف اتخاذ الجامعة مف السكداف المنبسط المتسامح مق انر
()1

المصدر السابؽ ،ص.2

( https:www.iua.edu.sd )2مكقع جامعة أفريقيا العالمية ،نظرة تاريخية ،االثنيف 2019/10/14ـ5:30 ،ـ.
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عز كج ّؿ؛ فيك بحكـ مكقعو الجغرافي،
رئيسان لنشاطيا الدعكم ليك تكفيؽ مف اهلل ّ
كتاريخو الثقافي يمثؿ بكتقة تنصير فييا إفريقيا الناىمة مف نبع اإلسالـ الصافي؛ إذ
كما َّ
ظؿ السكداف مم انر تاريخي نا لقكافؿ الحجيج المتشكقة لمنزكؿ بأرض الحرميف ،فقد
احتضف السكداف كذلؾ كفكدان ال تنقطع مف طالب العمـ مف أقطار إفريقيا المحيطة
بو ،كتمؾ البعيدة لتككف الجامعة امتدادان طبيعيان لذلؾ اإلرث اإلنساني الفريد.
 .2رؤية الجامعة :كما عبرت الكرقة عف رسالة الجامعة بكممة كاحدة ىي (الدعكة) ،فإف
رؤيتيا تتمثؿ في كممة كاحدة أيضان كىي (التميز) ،كذلؾ عبر تخريج الطالب غير
السكدانييف ليصبحكا باحثيف ،كأساتذة مؤىميف عمميان في مختمؼ ضركب المعرفة،
يساىمكف عبر التدريس في تنشئة أجياؿ متميزة مف خريجي المدارس كالجامعات في
دكليـ ،كيقدمكف عبر العمؿ الميني المتقف كاالحترافي خدمات اجتماعية تجسد القدكة
كاألسكة الحسنة ،كيبتدركف عبر النشاط البحثي مشركعات تستيدؼ تكطيف الحمكؿ
لمشكالت إفريقيا المزمنة عمى مختمؼ األصعدة التعميمية ،كاالجتماعية،
كاالقتصادية ،كالثقافية ،كالصحية ،كغيرىا.
 .3رسالة الجامعة :يمكف اختصار رسالة الجامعة في كممة كاحدة ىي (الدعكة)؛ كبما
أنيا مؤسسة عممية ذات شخصية اعتبارية فإف نشر الدعكة اإلسالمية عبر العمؿ
األكاديمي ىك رسالتيا المركزية ،كذلؾ بتخريج دعاة مؤمنيف بعقيدتيـ اإلسالمية حؽ
اإليماف ،ممتمكيف لناصية الميارات الدعكية الالزمة ،مبدعيف في مجاالت
تخصصاتيـ العممية كاألكاديمية ،محصنيف ضد كؿ محاكالت االستمالة التغريبية في
دكليـ ،فاعميف في نشر الدعكة ،كالتبشير بيا ،كالدفاع عنيا.
 .4أىداف الجامعة :نص النظاـ األساسي لمجامعة عمى أىداؼ كاضحة تسعى
لتحقيقيا ،نكردىا ىنا لمتذكير بيا كادارة النقاش حكؿ سبؿ تعزيزىا ،كمكاالة استكماؿ
ما نقص منيا ،كتتمثؿ في اآلتي:
أ .إتاحة فرص التعميـ العالي ألبناء إفريقيا كغيرىـ حتى تؤىميـ لممساىمة
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الفاعمة في بناء أكطانيـ كالنيكض بيا في مدارج الرقي كالتقدـ.
ب .نشر المعرفة كبخاصة العمكـ اإلسالمية كالمغة العربية.
ج .إشاعة قيـ التسامح كالتكسط كاالعتداؿ.
د .االىتماـ بالعمكـ التطبيقية كالتقنية ،بجانب العمكـ االجتماعية كاإلنسانية
كتأصيؿ ىذه العمكـ حتى ترتبط بتراث األمة كثقافتيا.
ق .االىتماـ بالدراسات العميا كالبحث العممي كالتطبيقي مف أجؿ نيضة إفريقيا
كتطكرىا.
ك .تدريب الطالب عمى الميارات التقنية كالمينية كالتعميمية التي تعينيـ عمى
خدمة أكطانيـ في مجاالت الحياة المختمفة.
ز .تييئة المناخ المالئـ لمتفاعؿ الفكرم كالكجداني بيف الطالب عمى اختالؼ
مجتمعاتيـ كأعراقيـ ،حتى تقكل بينيـ معاني األخكة كالتضامف.
ثالثاً :الكميات والمعاىد والمراكز التابعة لمجامعة:
تتككف كتشتمؿ عمى الكميات كالمعاىد كالمراكز التالية(:)1
 .1كميات الجامعة :تتضمف الجامعة  21كمية ىي :كمية التربية ،كمية الشريعة كالقانكف،
كمية العمكـ البحتة كالتطبيقية ،كمية اق أر لدراسات الحاسكب ،كمية الطب كالعمكـ
الصحية ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،كمية اآلداب ،كمية اليندسة ،كمية
الصيدلة ،كمية طب الفـ كاألسناف ،كمية عمكـ التمريض ،كمية المعادف كالنفط ،كمية
عمكـ المختبرات الطبية ،كمية الدراسات اإلسالمية ،كمية اإلعػالـ ،كمية العمكـ
اإلدارية ،كمية تقانة اإلنتاج كالتصنيع الزراعي ،كمية العمكـ األسرية كتنمية المجتمع،
كمية األلسػف ،كمية المغة العربية ،كمية الشيخ األنصارم لمقرآف الكريـ كعمكمو.
 .2الكميات والمعاىد المنتسبة لمجامعة :كيتبع الجامعة عدد ( )13كمية كمعيد كىي:
()1

( )https:www.iua.edu.sdمكقع جامعة أفريقيا العالمية ،مجمس األمناء ،النظام األساسي لمجامعة ،مجاز في الدكرة

(2010 )16ـ ،االثنيف 2019/10/14ـ5:30 ،ـ.
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كمية القرآف الكريـ كالدراسات اإلسالمية أك ار –غانا ،كمية التربية – زنجبار ،كمية ثيكا
لمدراسات اإلسالمية -كينيا ،كمية الدراسات اإلسالمية -ممبسا –كينيا ،كمية راؼ
لمتربية (طالبات) كينيا ،كمية راؼ لمشريعة – كينيا ،كمية راؼ لمدراسات اإلسالمية -
كينيا ،معيد الشيخ الدكتكر ابراىيـ الطيب -نيجيريا ،معيد نينغشيا لمغة العربية -
الصيف ،كمية الشريعة كالقانكف -جامعة عمكد -الصكماؿ ،كمية الشريعة كالقانكف
(دراسات عميا) جامعة بنادر -الصكماؿ ،كمية الحاسكب -جامعة الزىراء -تركيا،
كمية التربية -جامعة الزىراء -تركيا ،كمية الشريعة -جامعة الزىراء -تركيا.
 .3الكميات المقترحة بالجامعة :كىناؾ كميتيف مقترح إنشاؤىا كىي :كمية الككارث
كاألمف اإلنساني ،كمية عمكـ البصريات.
 .4المعاىد بالجامعة :يتبع الجامعة معيد دراسات الككارث كالالجئيف.
 .5المراكز بالجامعـة :يتبع الجامعة عدد ( )3مراكز ىي :المركز اإلسالمي اإلفريقي،
مركز البحكث كالدراسات اإلفريقية ،مركز يكسؼ الخميفة لكتابة المغات بالحرؼ
العربي.
رابعاً :الييكل التنظيمي لمجامعة:
يتككف الييكؿ التنظيمي لمجامعة مف مدير الجامعة كعدد مف المجاف كالعمادات،
كاإلدارات؛ عمى النحك التالي(:)1
 .1مدير الجامعة ويتبعو:
أ .مكتب مساعد المدير لممكارد كتنمية االستثمار.
ب .مكتب مساعد المدير لمتنسيؽ كالمتابعة اإلدارية.
ج .مكتب مساعد المدير لمحسابات.
د .مكتب الشؤكف القانكنية
()1

جامعة إفريقيا العالمية ،إدارة العالقات العامة كاإلعالـ ،مجمة اليكبيؿ الذىبي لمجامعة١٠٢٩ ،ـ ،ص.٩
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ق .مكتب العالقات الخارجية.
ك .مكتب المراجعة الداخمية.
 .2لجان الشؤون العممية:
أ .المجنة العميا لمقبكؿ.
ب .المجنة العميا لالمتحانات.
ج .لجنة المكتبات.
د .لجنة التدريب كترقية األداء.
ق .لجنة شؤكف الطالب.
ك .لجنة الدراسات العميا كالبحث العممي.
ز .لجنة المناىج كالتخطيط األكاديمي
 .3العمادات بالجامعة :وتضمك عمادة الدراسات العميا ،عمادة شؤكف المكتبات،
عمادة شؤكف الطالب ،كعمادة التدريب الطبػّي.

 .4الشؤون العممية ويتبعيا :إدارة القبكؿ كالتسجيؿ ،إدارة الجكدة كترقية األداء ،إدارة
تقانة المعمكمات كالشبكات ،إدارة االمتحانات كالشيادات ،إدارة المناىج كمطمكبات
الجامعة ،اإلدارة الصحية كالطبية ،كادارة المعامؿ.
 .5الشؤون اإلدارية والمالية:وتشتمل عمى :اإلدارة اليندسية ،دار جامعة إفريقيا
العالمية لمطباعة ،إدارة الشؤكف الماليػة ،إدارة الشؤكف اإلدارية كالخدمات ،إدارة
المكارد البشرية ،وإدارة الحرس الجامعي.
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الشكل ( :)1/4الييكل التنظيمي لجامعة إفريقيا العالمية

راػً اندايؼح

انهدُح انًانٍح

انًزاخغ
انقاَىًَ

يدهض األيُاء

يظاػذ انًذٌز نهرُظٍق وانًراتؼح اإلدارٌح

يدهض اندايؼح

يظاػذ انًذٌز نالطرثًار وذًٍُح انًىارد

انًدهض انؼهًً

انًذٌز انؼاو

انًداص االطرشارٌح

يظاػذ انًذٌز نهسظاتاخ

يكرة انشؤوٌ
انقاَىٍَح
يكرة انًزاخؼح انذاخهٍح

يظاػذ انًذٌز نهؼالقاخ انخارخٍح
انًكرة انرُفٍذي
ندُح اندىدج وذزقٍح األداء

انهدُح انؼهٍا ناليرساَاخ
ندُح انًكرثاخ

ندُح انرخطٍظ األكادًًٌ وانًُاهح

َائة انًذٌز
نهشؤوٌ انؼهًٍح
وانثقافٍح

انهدُح انؼهٍا نهقثىل

الكليات
والعمادات
والمعاهد
والمراكز

الكليات
المنتسبة
للجامعة

إدارة
االمتحانات
والشهادات

إدارة تقانة
المعلومات

إدارة
التخطيط
والمناهج

ندُح انسىافش

ندُح شؤوٌ انطالب
ندُح انذراطاخ انؼهٍا

إدارة

إدارة

الجودة
وترقية
األداء

القبول
والتسجيل

اإلدارة
الفنية
للمعامل

المصدر :دليل جامعة إفريقيا العالمية 2019م ،ط ،12الخرطوم ،ص.878
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ندُح انؼطاءاخ

ندُح انخذياخ

إدارة
الحرس
الجامعي

اإلدارة
المالية

َائة انًذٌز
نهشؤوٌ اإلدارٌح
وانًانٍح

إدارة
العالقات
العامة

إدارة
الموارد
البشرية

ندُح انشؤوٌ االخرًاػٍح

اإلدارة
الهندسية

اإلدارة
الطبية
والصحية

إدارة
الشؤون
اإلدارية
والخدمات

المبحث الثاني :إجراءات الدراسة الميدانية
مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف ىيئة التدريس بجامعة إفريقيا العالمية ،بمختمؼ
مسمياتيـ العممية كقد تـ اختيار عينة قصدية قكاميا ( )50مفردة منيـ لتمثؿ مجتمع
الدراسة.
أداة الدراسة:
ىنالؾ عدة كسائؿ تستخدـ فى جمع المعمكمات الالزمة عف الظاىرة مكضكع
الدراسة ،كقد اعتمد الباحث فى ىذا البحث عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعمكمات
مف عينة الدراسة كاشتممت االستبانة عمى أسئمة عف البيانات الشخصية لعينة الدراسة
كالنكع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة ،كالدرجة العممية .كما اشتممت عمى خمسة
محاكر رئيسية تمثؿ فرضيات الدراسة ،كفى ىذه المحاكر ( )32سؤاؿ ،كقد طمب مف
أ فراد العينة اف يحددكا استجاباتيـ عف ماتتصفو كؿ عبارة كفقا لمقياس ليكارت الخماسى
المتدرج كالذل يتككف مف خمسة مستكيات (أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،محايد ،ال أكافؽ ،ال
أكافؽ بشدة).
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتحقؽ مف فرضياتيا ،استخدـ الباحث االساليب االحصائية
التالية-:
 .1األشكاؿ البيانية
 .2الجداكؿ التك اررية كالنسب المئكية
 .3الكسط الحسابي
 .4اختبار ()T
 .5اختبار ألفا كركنباخ
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 .6معامؿ االرتباط
ىذا كقد استخدـ الباحث البرنامج االحصائى Statistical Package For ( spss
( .)Social Sciencesالحزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية).
تطبيق أداة الدراسة:
يستخدـ معامؿ الثبات (ألفا كركنباخ) لمحكـ عمى دقة قياس مفاىيـ الدراسة ،أم
بمعنى أن و عند قياـ باحث آخر بالدراسة نفسيا سكؼ يتكصؿ إلى النتائج نفسيا ،ككذلؾ
مف أجؿ قياس مدل تكافؽ اإلجابات مع بعضيا البعض بالنسبة لممتغيرات المدركسة
كمكثكقية النتائج.
كعند حساب معامؿ ألفا كركنباخ مف أجؿ مجمكعة مف المتغيرات فيجب أف تككف قيمتو
أكبر مف  0.6حتى نستطيع القكؿ بأنو يمكف الكثكؽ بالنتائج ،فإذا لـ يكف ىنالؾ ثبات
فى البيانات تأخذ قيمة المعامؿ الصفر ،كيزيد ثبات البيانات كمما اتجيت قيمة المعامؿ
نحك الكاحد الصحيح ،كفيما يمي اختبار ثبات البيانات
جدول رقم ( :)1/4يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات االستبانة
عدد العناصر

معامل ألفا كرونباخ

32

0.98

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )1/4يالحظ أف معامؿ ألفا كركنباخ  0.98كىك مرتفع جدان،
مما يدؿ عمى ثبات االستبياف كصالحيتو لمقياس.
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جدول رقم ( :)2/4يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات محاور االستبانة
عنوان المحور

عدد العناصر

معامل ألفا كرونباخ

التحميؿ اإلستراتيجي

7

0.98

صياغة اإلستراتيجية

6

0.93

تنفيذ كتطبيؽ اإلستراتيجية

6

0.91

رقابة كتقييـ اإلستراتيجية

7

0.93

تحسيف األداء

6

0.90

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )2/4يالحظ أف معامؿ ألفا كركنباخ لجميع محاكر االستبانة
كاف مرتفع جدان مما يدؿ عمى ثبات االستبانة فى كؿ محاكره كمف ثـ صالحيتو لمقياس.
مقياس ليكارت الخماسي:
استخدـ الباحث مقياس ليكارت الخماسى لمخمسة خيارات (أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،محايد ،ال
أكافؽ ،ال أكافؽ بشدة) حسب األكزاف التالية:
جدول رقم ( :)3/4يوضح أوزان مقياس ليكارت الخماسي
الوزن

ال أري

1

ال أكافؽ بشدة

2

ال أكافؽ

3

محايد

4

أكافؽ

5

أكافؽ بشدة

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)
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قاـ الباحث بعد ذلؾ بحساب المتكسط المرجح عمى النحك التالي:
جدول رقم ( :)4/4يوضح المتوسط المرجح
ال أري

المتوسط المرجح
مف  1إلى 1.79

ال أكافؽ بشدة

مف  1.80إلى 2.59

ال أكافؽ

مف  2.60إلى 3.39

محايد

مف  3.40إلى 4.19

أكافؽ

مف  4.20إلى 5

أكافؽ بشدة

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف خالؿ الجدكؿ ( )4/4يالحظ أف طكؿ الفترة المستخدمة  ،5/4أم حكالى ،0.80
كقد حسبت الفترة عمى أساس أف األرقاـ  1،2،3،4،5بينيا  4مسافات.
اختبار ) (Tلمعينة الواحدة:
يستخدـ ىذا االختبار مف أجؿ دراسة االختالؼ بيف متكسط عينة كاحدة كمتكسط
معركؼ مسبقان ،كىك مف االختبارات اإلحصائية المعممية ،فبعد تطبيؽ االختبار نأخذ
قيمة المعنكية  significanceكنقارنيا مع  0.05فنجد حالتيف:
 .1إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف  0.05فإنو ال يكجد اختالؼ معنكم بيف
المتكسطيف.
 .2إذا كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف أك يساكم  0.05فإف االختالؼ معنكم بيف
المتكسطيف.
االرتباط:
ىك دراسة العالقة بيف متغيريف أك أكثر كذلؾ لمعرفة اتجاه كشدة ىذه العالقة،
بمعنى ىؿ العالقة بيف  z yعالقة طردية أم ىؿ بمعنى يزيد  zبزيادة  yكأما عكسية
بمعنى يقؿ  zبنقصاف  ،yككذلؾ ىؿ ىذه العالقة قكية أـ ضعيفة مثالن عالقة بيف
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درجات الح اررة ككميات األمطار ،كالعالقة بيف مرض السرطاف ككمية التبغ المستخدمة
أك العالقة بيف درجات مادة كأخرل … الخ.
كاالرتباط ال ييتـ بالسببية كلدراسة ىذه العالقة يمكف استخداـ:
 .1األشكال االنتشارية :الشكؿ االنتشارم عبارة عف محكريف متعامديف عمى المحكر
األفقي الظاىرة األكلى كعمى المحكر الرأسي الظاىرة األخرل ،حيث يمثؿ كؿ
قيمتيف متناظرتيف بنقطة بيف المحكريف ،كاألشكاؿ االنتشارية تعطي فكرة فقط عف
نكع كاتجاه العالقة كلكنيا ال تقيس شدة العالقة بالضبط.
 .2معامل بيرسون لالرتباط :معامؿ بيرسكف يقيس العالقة بالضبط ككذلؾ اتجاه
االرتباط حيث أقترح بيرسكف العالقة التالية لقياس االرتباط البسيط:

n xy   x y

n x 2  ( x ) 2 n y 2  ( y ) 2

r

يفسر ىذا المعامل -:
 .1إذا كانت قيمة معامؿ بيرسكف لالرتباط مكجبة تككف العالقة طردية كاذا
كانت سالبة تككف العالقة عكسية.
 .2معامؿ بيرسكف لالرتباط يككف دائمان  ،  1  R  1كيعكد السبب ألف البسط
مساكيان لممقاـ كىك أبعد لمبسط.
 .3إذا كانت قيمة معامؿ بيرسكف= الكاحد الصحيح يككف االرتباط تاـ.
 .4كاذا كانت قيمة معامؿ بيرسكف= صفر يقاؿ أنو ال تكجد عالقة أك ارتباط.
 .5كمما اقتربت قيمة معامؿ بيرسكف لالرتباط مف الكاحد الصحيح يقاؿ أف
العالقة قكية مثؿ ( ،)0.88 ،0.09 ،0.87ككمما اقتربت مف الصفر
تككف العالقة ضعيفة (.)0.3 ،0.22 ،0.01
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المبحث الثالث :تحميل البيانات واختبارات الفرضيات
أوالً :البيانات األساسية:
 /1السؤال عن النوع:
جدول رقم ( :)5/4يوضح النوع
التكرار

النسبة المئوية %

النوع
ذكر

30

60

أنثى

20

40

حجـ العينة الكمى

50

%100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

شكل رقم ( :)2/4يوضح النوع

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله يالحظ بأف أكثر المبحكثيف مف فئة الذككر حيث بمغ عددىـ
 30بنسبة مئكية  ،%60فيما بمغ عدد االناث  20بنسبة مئكية .%40
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 /2السؤال عن العمر:
جدول رقم ( :)6/4يوضح العمر
التكرار النسبة المئوية %

العمر
مف  20كأقؿ مف  30سنة

10

20

مف  30كأقؿ مف  40سنة

26

52

مف  40كأقؿ مف  50سنة

12

24

مف  50سنة فأكثر

2

4

حجـ العينة الكمي

50

%100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

شكل رقم ( :)3/4يوضح العمر

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله يالحظ بأف أكثر المبحكثيف مف أفراد العينة ممف ينتمكف لمفئة
العمرية مف  30كأقؿ مف  40سنة حيث بمغ عددىـ  26بنسبة مئكية .%52
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 /3السؤال عن المؤىل العممي:
جدول رقم ( :)7/4يوضح المؤىل العممي
التكرار النسبة المئوية %

المؤىل العممي
ثانكم

0

0

جامعي

13

26

فكؽ الجامعي

36

72

زمالة مينية

1

2

حجـ العينة الكمي

50

%100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

شكل رقم ( :)4/4يوضح المؤىل العممي

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله يالحظ بأف أكثر المبحكثيف مف أفراد العينة ممف لدييـ مؤىؿ
فكؽ الجامعى حيث بمغ عددىـ  36بنسبة مئكية  ،%72بينما بمغ عدد الذيف لدييـ
مؤىؿ جامعى  13بنسبة مئكية  ،%26كلعؿ ذلؾ يدؿ عمى التاىيؿ الجيد لممبحكثيف
كمف ثـ مقدرتيـ عمى تقديـ إجابات تفيد الدراسة.

- 86 -

 /4السؤال عن الدرجة العممية:
جدول رقم ( :)8/4يوضح الدرجة العممية
التكرار النسبة المئوية %

الدرجة العممية
أستاذ

6

12

أستاذ مشارؾ

6

12

أستاذ مساعد

12

24

محاضر

18

36

مساعد تدريس

8

16

حجـ العينة الكمي

50

%100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

شكل رقم ( :)5/4يوضح الدرجة العممية

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله يالحظ بأف أكثر المبحكثيف مف أفراد العينة كانت درجتيـ
العممية (المحاضر) حيث بمغ عددىـ  18بنسبة مئكية .%36
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 /5السؤال عن سنوات الخبرة:
جدول رقم ( :)9/4يوضح سنوات الخبرة
التكرار النسبة المئوية %

سنوات الخبرة
اقؿ مف  5سنكات

12

24

مف  5كاقؿ مف  10سنكات

17

34

مف  10كاقؿ مف  15سنة

12

24

مف  15سنة فأكثر

9

18

حجـ العينة الكمي

50

%100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

شكل رقم ( )6/4يوضح سنوات الخبرة

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ كالشكؿ أعاله يالحظ بأف أكثر المبحكثيف مف أفراد العينة كانت سنكات
خبراتيـ مف  5كأقؿ مف  10سنكات حيث بمغ عددىـ  17بنسبة مئكية .%34
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ثانيا :بيانات الدراسة:
التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور األول (التحميل اإلستراتيجي):
جدول رقم( :)10/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور األول
ال أري
التكرار

العبـــارة

ال
أوافق
بشدة

تقكـ

الجامعة

المحيطة

بتحميؿ
بيا

ال
أوافق

النسبة المئوية

محايد أوافق

أوافق
بشدة

ال
أوافق
بشدة

ال
أوافق

محايد أوافق

أوافق
بشدة

البيئة

(الداخمية

1

3

6

24

16

2

6

12

48

32

كالخارجية)
تيتـ الجامعة بتحديد نقاط القكة
في بيئتيا لتعزيزىا
تحرص الجامعة عمى تحميؿ
الكضع المستقبمي لمجامعة
تحرص الجامعة عمى تحديد
الفرص المستقبمية
يتـ كضع األىداؼ اإلستراتيجية
بناء عمى رؤية كرسالة الجامعة
ن

تعمؿ الجامعة عمى كضع رؤية

كرسالة كاضحة
تقكـ الجامعة بدراسة الميددات
التي تكاجييا

1

3

5

24

17

2

6

10

48

34

0

0

7

23

20

0

0

14

46

40

1

4

7

24

14

2

8

14

48

28

1

2

5

17

25

2

4

10

34

50

0

2

8

20

20

0

4

16

40

40

1

7

11

14

17

2

14

22

28

34

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)
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مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كؿ أفراد العينة عمى اسئمة ىذا المحكر حيث يبمغ حجـ العينة ( )50كذلؾ
بنسبة مئكية .%100
 .2حصمت معظـ عبارات المحكر عمى أعمى تكرار فى االستجابة لم أرم (اكافؽ)
كيمكف مالحظة ذلؾ فى كثير مف عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (تقكـ
الجامعة بتحميؿ البيئة المحيطة بيا (الداخمية كالخارجية) انحاز ليذا ال أرم 24
فرد بنسبة مئكية  ،%48ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .3حصمت بعض عبارات المحكر عمى أعمى تكرار فى االستجابة لم أرم (أكافؽ
بشدة) كيمكف مالحظة ذلؾ فى بعض عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (يتـ
بناء عمى رؤية كرسالة الجامعة) انحاز ليذا ال أرم
كضع األىداؼ اإلستراتيجية ن
 25فرد بنسبة مئكية  ،%50ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.

 .4حصمت كؿ عبارات المحكر عمى أقؿ تكرار في االستجابة لم أرم (ال اكافؽ بشدة)
كيمكف مالحظة ذلؾ فى كؿ عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (تعمؿ
الجامعة عمى كضع رؤية كرسالة كاضحة) لـ ينحاز ليذا ال أرم أم فرد مف أفراد
العينة ،ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .5لعؿ المالحظ مف تحميؿ بيانات ىذا المحكر أف معظـ استجابات المبحكثيف مف
أفراد العينة تركزت حكؿ المكافقة كالمكافقة بشدة ،كفى ذلؾ مؤشر عف قبكؿ
المبحكثيف لما جاء فى ىذا المحكر مف عبارات كبالتالي يمكف الحكـ بكفاءة
التحميل اإلستراتيجي بالجامعة.

- 94 -

عرض ومناقشة نتائج المحور األ ول (التحميل اإلستراتيجي):
جدول رقم ( :)11/4يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
الختبار  Tواالتجاه لفقرات المحور األول
الوسط

العبارة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية

تقكـ الجامعة بتحميؿ البيئة المحيطة بيا
(الداخمية كالخارجية)
تيتـ الجامعة بتحديد نقاط القكة في بيئتيا
لتعزيزىا
تحرص الجامعة عمى تحميؿ الكضع
المستقبمي لمجامعة
تحرص الجامعة عمى تحديد الفرص
المستقبمية
بناء عمى
يتـ كضع األىداؼ اإلستراتيجية ن

رؤية كرسالة الجامعة

تعمؿ الجامعة عمى كضع رؤية كرسالة
كاضحة
تقكـ الجامعة بدراسة الميددات التي
تكاجييا

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

االتجاه

4.02

0.94

30.351

49

0.000

اكافؽ

4.06

0.94

30.710

49

0.000

اكافؽ

4.26

0.69

43.386

49

0.000

3.92

0.97

28.708

49

0.000

4.26

0.94

31.926

49

0.000

4.16

0.84

34.945

49

0.000

اكافؽ

3.78

1.13

23.651

49

0.000

اكافؽ

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ أعاله يالحظ بأف كؿ القيـ االحتمالية اقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.05مما
يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى تكزيع استجابات افراد العينة عمى خيارات
االجابة المختمفة (اكافؽ بشدة ،اكافؽ ،محايد ،ال اكافؽ ،ال اكافؽ بشدة) ،أم أف إجابات
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أكافؽ
بشدة
اكافؽ
أكافؽ
بشدة

العينة تتحيز لعبارة دكف غيرىا ،كبالرجكع لالكساط الحسابية فنجدىا كما ىك مبيف فى
الجدكؿ اعاله كيمكف مالحظة اآلتي:
 .1العبارات (تحرص الجامعة عمى تحميؿ الكضع المستقبمي لمجامعة ،يتـ كضع
بناء عمى رؤية كرسالة الجامعة) كانت اكساطيا الحسابية
األىداؼ اإلستراتيجية ن

تقع فى المدل مابيف ( 4.20الى  )5كىك المحدد سمفان بال أرم (أكافؽ بشدة) ،أم
أف االتجاه العاـ آلراء المبحكثيف عف ىذه العبارات كاف المكافقة بشدة.
 .2العبارات (تقكـ الجامعة بتحميؿ البيئة المحيطة بيا (الداخمية كالخارجية) ،تيتـ
الجامعة بتحديد نقاط القكة في بيئتيا لتعزيزىا ،تحرص الجامعة عمى تحديد
الفرص المستقبمية ،تعمؿ الجامعة عمى كضع رؤية كرسالة كاضحة،تقكـ الجامعة
بدراسة الميددات التي تكاجييا) كانت اكساطيا الحسابية تقع فى المدل مابيف
( 3.40الى  ) 4.19كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،أم أف االتجاه العاـ آلراء
المبحكثيف عف ىذه العبارات كاف المكافقة.
 .3يمكف مالحظة أف االنحراؼ المعيارل لعبارات ىذا المحكر تراكح مابيف (0.69
إلى  )1.13مما يدؿ عمى تجانس إجابات المبحكثيف.
مما سبؽ مف تحميؿ لبيانات ىذا المحكر يمكف القكؿ أف آراء افراد العينة فيو تراكحت ما
بيف المكافقة كالمكافقة بشدة.
كاليجاد االتجاه العاـ لمتكسط المحكر االكؿ ككؿ  ،فيمكف مالحظة ذلؾ مف الجدكؿ
ادناه.
جدول رقم ( :)12/4يوضح االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة األ ول
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

4.07

0.88

32.677

49

0.000
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االتجاه
أكافؽ

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة أف الكسط الحسابي لعبارات المحكر مجتمعة قد بمغ
( )4.07كىك المحدد سمفان بال أرم (أكافؽ) ،كعميو يمكف تأكيد الحكـ بكفاءة التحميل
اإلستراتيجي بالجامعة.
التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني (صياغة اإلست ارتيجية):
جدول رقم( :)13/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني
ال أري
التكرار

العبارة

تقكـ الجامعة بكضع خطة
إستراتيجية تتالءـ مع رسالتيا
تمتاز األىداؼ اإلستراتيجية
لمجامعة بالكضكح

ال أوافق

ال

بشدة

اوافق

0

1

1

4

النسبة المئوية

محايد اوافق

27

4

21

8

اوافق ال اوافق

ال

بشدة

بشدة

اوافق

18

0

2

16

2

8

محايد اوافق

8
16

54
42

اوافق
بشدة

36
32

تعمؿ الجامعة عمى تخصيص
المطمكبة

المكارد

لتحقيؽ

1

7

19

9

14

2

14

18

38

28

األىداؼ
يشارؾ العاممكف في كضع
الخطة اإلستراتيجية لمجامعة

0

8

18

13

11

0

16

36

26

22

اإلستراتيجية المقترحة تعمؿ
عمى

خمؽ

التفاعؿ

بيف

1

3

26

6

14

2

6

12

52

28

الجامعة كالبيئة المحيطة
لدل الجامعة سياسات كاضحة
تساعد العامميف في إنجاز

4

7

13

10

16

8

األعماؿ
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)
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14

26

20

32

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كؿ أفراد العينة عمى اسئمة ىذا المحكر حيث يبمغ حجـ العينة ( )50كذلؾ
بنسبة مئكية .%100
 .2انحازت كثير مف استجابات المبحكثيف عف عبارات ىذا المحكر لم أرم (اكافؽ)
حيث يالحظ فى العبارة (تقكـ الجامعة بكضع خطة إستراتيجية تتالءـ مع
رسالتيا) ،قد حصمت عمى أعمى تكرار فى الرأل (اكافؽ) حيث بمغ تكرار ىذا
ال أرم  ،27كذلؾ بنسبة مئكية  %54مف العينة الكمية ،ككذلؾ يمكف تتبع بقية
عبارات الجدكؿ.
 .3حصمت بعض عبارات المحكر عمى أعمى تكرار في االستجابة لم أرم (أكافؽ
بشدة) كيمكف مالحظة ذلؾ فى بعض عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (لدل
الجامعة سياسات كاضحة تساعد العامميف في إنجاز األعماؿ) انحاز ليذا ال أرم
 16فرد بنسبة مئكية  ،%32ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .4حصمت كؿ عبارات المحكر عمى اقؿ تكرار في االستجابة لم أرم (ال اكافؽ بشدة)
كيمكف مالحظة ذلؾ فى كؿ عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (يشارؾ
العاممكف في كضع الخطة اإلستراتيجية لمجامعة) لـ ينحاز ليذا ال أرم أم فرد مف
افراد العينة ،ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .5لعؿ المالحظ مف تحميؿ بيانات ىذا المحكر أف معظـ استجابات المبحكثيف مف
أفراد العينة تركزت حكؿ المكافقة كالمكافقة بشدة ،كفى ذلؾ مؤشر عف قبكؿ
المبحكثيف لما جاء فى ىذا المحكر مف عبارات كبالتالي يمكف الحكـ بجودة
صياغة اإلستراتيجية بالجامعة.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني (صياغة اإلستراتيجية):
جدول رقم ( :)14/4يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
الختبار  Tواالتجاه لفقرات المحور الثاني
الوسط

العبارة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية

تقكـ الجامعة بكضع خطة إستراتيجية
تتالءـ مع رسالتيا
تمتاز األىداؼ اإلستراتيجية لمجامعة

بالكضكح

الجامعة

تعمؿ

عمى

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

تخصيص

المكارد المطمكبة لتحقيؽ األىداؼ

يشارؾ العاممكف في كضع الخطة

اإلستراتيجية لمجامعة

اإلستراتيجية المقترحة تعمؿ عمى
خمؽ التفاعؿ بيف الجامعة كالبيئة

االتجاه
أكافؽ

4.24

0.69

43.647

49

0.000

3.94

1.00

27.911

49

0.000

اكافؽ

3.76

1.08

24.625

49

0.000

اكافؽ

3.54

1.01

24.677

49

0.000

اكافؽ

3.98

0.92

30.774

49

0.000

بشدة

اكافؽ

المحيطة

لدل الجامعة سياسات كاضحة تساعد

العامميف في إنجاز األعماؿ

3.54

1.30

19.301

49

0.000
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مف الجدكؿ أعاله يالحظ بأف كؿ القيـ االحتمالية أقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.05مما
يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فى تكزيع استجابات أفراد العينة عمى خيارات
اإلجابة المختمفة (اكافؽ بشدة ،اكافؽ ،محايد ،ال اكافؽ ،ال اكافؽ بشدة ) ،أم أف اجابات
العينة تتحيز لعبارة دكف غيرىا ،كبالرجكع لألكساط الحسابية فنجدىا كما ىك مبيف فى
الجدكؿ أعاله كيمكف مالحظة اآلتي:
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اكافؽ

 .1العبارة (تقكـ الجامعة بكضع خطة إستراتيجية تتالءـ مع رسالتيا) كاف كسطيا
الحسابي يقع فى المدل ما بيف ( 4.20الى  )5كىك المحدد سمفان بال أرم (أكافؽ

بشدة) ،أم أف االتجاه العاـ آلراء المبحكثيف عف ىذه العبارة كاف المكافقة بشدة.

 .2العبارات (تمتاز األىداؼ اإلستراتيجية لمجامعة بالكضكح ،تعمؿ الجامعة عمى
تخصيص المكارد المطمكبة لتحقيؽ األىداؼ،يشارؾ العاممكف في كضع الخطة
اإلستراتيجية لمجامعة ،اإلستراتيجية المقترحة تعمؿ عمى خمؽ التفاعؿ بيف
الجامعة كالبيئة المحيطة ،لدل الجامعة سياسات كاضحة تساعد العامميف في
إنجاز األعماؿ) كانت أكساطيا الحسابية تقع فى المدل ما بيف ( 3.40الى
 ) 4.19كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،أم أف االتجاه العاـ آلراء المبحكثيف
عف ىذه العبارات كاف المكافقة.

 .3يمكف مالحظة اف االنحراؼ المعيارل لعبارات ىذا المحكر تراكح مابيف (0.69
إلى  )1.30مما يدؿ عمى تجانس إجابات المبحكثيف.
 .4مما سبؽ مف تحميؿ لبيانات ىذا المحكر يمكف القكؿ اف آراء أفراد العينة فيو
تراكحت ما بيف المكافقة كالمكافقة بشدة.
كاليجاد االتجاه العاـ لمتكسط المحكر الثاني ككؿ ،فيمكف مالحظة ذلؾ مف الجدكؿ
ادناه.
جدول رقم ( )15/4يوضح االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثاني
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.83

0.88

30.893

49

0.000

االتجاه

اكافؽ

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة أف الكسط الحسابي لعبارات المحكر مجتمعة قد بمغ
( )3.83كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،كعميو يمكف تأكيد الحكـ بجودة صياغة
اإلستراتيجية بالجامعة.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث (تنفيذ وتطبيق اإلستراتيجية):
جدول رقم( :)16/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث
ال أري
التكرار

العبارة

ال
أوافق
بشدة

ال
اوافق

النسبة المئوية

محايد اوافق

اوافق
بشدة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

األنشطة المتبعة بالجامعة تضمف
نجاح تنفيذ اإلستراتيجية عمى

1

7

9

19

14

2

14

18

38

28

الكجو األمثؿ
يساعد الييكؿ التنظيمي بالجامعة
عمى تنفيذ إستراتيجيتيا

3

6

15

16

10

6

12

30

32

20

تسعى الجامعة الختيار أفراد ذكم
مؤىالت كخبرات عالية تساعد

3

5

7

21

14

6

10

14

42

28

عمى تنفيذ إستراتيجيتيا
تمتمؾ الجامعة نظـ معمكمات
مكاكبة

تساعد

عمى

تنفيذ

1

1

8

22

18

2

2

16

44

36

إستراتيجيتيا بالشكؿ المطمكب
حرص الجامعة عمى ترسيخ
ثقافة فرؽ العمؿ يساعد عمى
تنفيذ إستراتيجيتيا كفؽ الخطط

3

9

10

21

7

6

18

20

42

14

المرسكمة
تيتـ الجامعة بتقديـ حكافز عمى
نحك أفضؿ

8

8

10

14

10

16

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)
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16

20

28

20

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كؿ أفراد العينة عمى اسئمة ىذا المحكر حيث يبمغ حجـ العينة ( )50كذلؾ
بنسبة مئكية .%100
 .2حصمت كؿ عبارات المحكر عمى أعمى تكرار في االستجابة لم أرم (اكافؽ) حيث
يالحظ في العبارة (تمتمؾ الجامعة نظـ معمكمات مكاكبة تساعد عمى تنفيذ
إستراتيجيتيا بالشكؿ المطمكب) انحاز ليذا ال أرم  22بنسبة مئكية  ،%44ككذلؾ
يمكف تتبع بقية عبارات المحكر.
 .3حصمت كؿ عبارات المحكر عمى اقؿ تكرار في االستجابة لم أرم (ال اكافؽ بشدة)
كيمكف مالحظة ذلؾ في كؿ عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (األنشطة
المتبعة بالجامعة تضمف نجاح تنفيذ اإلستراتيجية عمى الكجو األمثؿ) لـ ينحاز
ليذا ال أرم سكاء فرد كاحد فقط مف افراد العينة بنسبة مئكية  ،%2ككذلؾ يمكننا
تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .4لعؿ المالحظ مف تحميؿ بيانات ىذا المحكر اف معظـ استجابات المبحكثيف مف
افراد العينة تركزت حكؿ المكافقة  ،كفى ذلؾ مؤشر عف قبكؿ المبحكثيف لما جاء
فى ىذا المحكر مف عبارات كبالتالى يمكف الحكـ بجودة تنفيذ وتطبيق
اإلستراتيجية.

- 98 -

عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث (تنفيذ وتطبيق اإلستراتيجية):
جدول رقم ( :)17/4يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
الختبار  Tواالتجاه لفقرات المحور الثالث
الوسط

العبارة

االنحراف

قيمة T

درجات

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية

القيمة
االحتمالية

االتجاه

األنشطة المتبعة بالجامعة تضمف
نجاح تنفيذ اإلستراتيجية عمى الكجو

3.76

1.08

24.625

49

0.000

أكافؽ

األمثؿ
يساعد الييكؿ التنظيمي بالجامعة
عمى تنفيذ إستراتيجيتيا

3.48

1.13

21.792

49

0.000

أكافؽ

تسعى الجامعة الختيار أفراد ذكم
مؤىالت كخبرات عالية تساعد عمى

3.76

1.15

23.063

49

0.000

أكافؽ

تنفيذ إستراتيجيتيا
تمتمؾ الجامعة نظـ معمكمات
مكاكبة

تساعد

تنفيذ

عمى

4.10

0.89

32.707

49

0.000

أكافؽ

إستراتيجيتيا بالشكؿ المطمكب
حرص الجامعة عمى ترسيخ ثقافة
فرؽ العمؿ يساعد عمى تنفيذ

3.40

1.13

21.373

49

0.000

أكافؽ

إستراتيجيتيا كفؽ الخطط المرسكمة
تيتـ الجامعة بتقديـ حكافز عمى
نحك أفضؿ

3.20

1.37

16.513

49
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0.000

أكافؽ

مف الجدكؿ اعاله نالحظ بأف كؿ القيـ االحتمالية اقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.05مما
يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى تكزيع استجابات افراد العينة عمى خيارات
االجابة المختمفة (اكافؽ بشدة ،اكافؽ ،محايد ،ال اكافؽ ،ال اكافؽ بشدة) ،أم أف إجابات
العينة تتحيز لعبارة دكف غيرىا  ،كبالرجكع لالكساط الحسابية فنجدىا كما ىك مبيف فى
الجدكؿ أعاله كيمكف مالحظة اآلتي:
 .1العبارات (األنشطة المتبعة بالجامعة تضمف نجاح تنفيذ اإلستراتيجية عمى الكجو
األمثؿ ،يساعد الييكؿ التنظيمي بالجامعة عمى تنفيذ إستراتيجيتيا ،تسعى الجامعة
الختيار أفراد ذكم مؤىالت كخبرات عالية تساعد عمى تنفيذ إستراتيجيتيا،تمتمؾ
الجامعة نظـ معمكمات مكاكبة تساعد عمى تنفيذ إستراتيجيتيا بالشكؿ
المطمكب،حرص الجامعة عمى ترسيخ ثقافة فرؽ العمؿ يساعد عمى تنفيذ
إستراتيجيتيا كفؽ الخطط المرسكمة) كانت اكساطيا الحسابية تقع فى المدل ما
بيف ( 3.40الى  ) 4.19كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،أم أف االتجاه العاـ
آلراء المبحكثيف عف ىذه العبارات كاف المكافقة.
 .2العبارة (تيتـ الجامعة بتقديـ حكافز عمى نحك أفضؿ) كاف كسطيا الحسابى يقع
فى المدل مابيف ( 2.60إلى  )3.39كىك المحدد سمفان بال أرم (محايد) ،أم أف
االتجاه العاـ آلراء المبحكثيف عف ىذه العبارة كاف الحياد.
 .3يمكف مالحظة أف االنحراؼ المعيارل لعبارات ىذا المحكر تراكح مابيف (0.89
إلى  )1.37مما يدؿ عمى تجانس اجابات المبحكثيف.
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مما سبؽ مف تحميؿ لبيانات ىذا المحكر يمكف القكؿ أف آراء افراد العينة فيو تراكحت ما
بيف المكافقة كالحياد.
كاليجاد االتجاه العاـ لمتكسط المحكر الثالث ككؿ ،فيمكف مالحظة ذلؾ مف الجدكؿ
أدناه.
جدول رقم ( :)18/4يوضح االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثالث
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.62

0.94

27.121

49

0.000

االتجاه
اكافؽ
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مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة اف الكسط الحسابى لعبارات المحكر مجتمعة قد بمغ
( )3.62كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،كعميو يمكف تأكيد الحكـ بجودة تنفيذ وتطبيق
اإلستراتيجية.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الرابع (رقابة وتقييم اإلستراتيجية):
جدول رقم ( :)19/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الرابع
ال أري
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

تقكـ الجامعة بكضع معايير رقابية
تتسـ بالمكضكعية
تحرص

عمى

الجامعة

تقييـ

إستراتيجياتيا المكضكعة باستمرار

1
0

ال
اوافق

5
5

النسبة المئوية

محايد اوافق

8
11

26
25

اوافق
بشدة

10
9

ال
اوافق
بشدة

2
0

ال
اوافق

10
10

محايد اوافق

16
22

52
50

اوافق
بشدة

20
18

تحرص الجامعة عمى تصحيح
االنحرافات التي تعترض تنفيذ

4

4

13

19

11

8

8

26

38

22

اإلستراتيجية
تستخدـ الجامعة آليات رقابة
كاضحة لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ

2

4

7

30

7

4

8

14

60

14

المرجكة
يقكـ نظاـ الرقابة بالجامعة بتزكيد
المعمكمات الالزمة عف األداء
تمكف

أساليب

الرقابة المتبعة

بالجامعة مف اتخاذ اإلجراءات

1
2

5
4

7
6

24
27

13
11

2
4

10
8

14
12

48
54

26
22

التصحيحية الالزمة

تحرص الجامعة عمى تدريب
منسكبييا

لممساعدة

في

تنفيذ

5

6

11

17

11

10

اإلستراتيجية
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)
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12

22

34

22

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كؿ أفراد العينة عمى اسئمة ىذا المحكر حيث يبمغ حجـ العينة ( )50كذلؾ
بنسبة مئكية .%100
 .2حصمت كؿ عبارات المحكر عمى أعمى تكرار في االستجابة لم أرم (اكافؽ) حيث
يالحظ في العبارة (ت ستخدـ الجامعة آليات رقابة كاضحة لمتأكد مف تحقيؽ
األىداؼ المرجكة) انحاز ليذا ال أرم  30بنسبة مئكية  ،%60ككذلؾ يمكف تتبع
بقية عبارات المحكر.
 .3حصمت كؿ عبارات المحكر عمى أقؿ تكرار في االستجابة لم أرم (ال اكافؽ بشدة)
كيمكف مالحظة ذلؾ في كؿ عبارات المحكر حيث نجد في العبارة (تحرص
الجامعة عمى تقييـ إستراتيجياتيا المكضكعة باستمرار) لـ ينحاز ليذا ال أرم أم
فرد مف افراد العينة ،ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .4لعؿ المالحظ مف تحميؿ بيانات ىذا المحكر أف معظـ استجابات المبحكثيف مف
أفراد العينة تركزت حكؿ المكافقة ،كفى ذلؾ مؤشر عف قبكؿ المبحكثيف لما جاء
فى ىذا المحكر مف عبارات كبالتالي يمكف الحكـ بفاعمية رقابة وتقييم
اإلستراتيجية.
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عرض ومناقشة نتائج المحور ال اربع (رقابة وتقييم اإلستراتيجية):
جدول رقم ( :)20/4يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
الختبار  Tواالتجاه لفقرات المحور الرابع
الوسط

العبارة

االنحراف

قيمة T

الحرية

االحتمالية

3.78

0.95

28.022

49

0.000

أكافؽ

3.76

0.87

30.547

49

0.000

أكافؽ

3.58

1.16

21.782

49

0.000

أكافؽ

3.72

0.95

27.734

49

0.000

أكافؽ

3.86

0.99

27.571

49

0.000

أكافؽ

3.82

1.00

26.907

49

0.000

أكافؽ

3.46

1.25

19.591

49

0.000

أكافؽ

الحسابي المعياري المحسوبة

تقكـ الجامعة بكضع معايير رقابية تتسـ
بالمكضكعية
تحرص الجامعة عمى تقييـ إستراتيجياتيا
المكضكعة باستمرار
تحرص الجامعة عمى تصحيح االنحرافات
التي تعترض تنفيذ اإلستراتيجية
تستخدـ الجامعة آليات رقابة كاضحة
لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجكة
يقكـ نظاـ الرقابة بالجامعة بتزكيد
المعمكمات الالزمة عف األداء
تمكف أساليب الرقابة المتبعة بالجامعة مف
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
تحرص الجامعة عمى تدريب منسكبييا
لممساعدة في تنفيذ اإلستراتيجية

درجات

القيمة

االتجاه

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ أعاله يالحظ بأف كؿ القيـ االحتمالية أقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.05مما
يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تكزيع استجابات أفراد العينة عمى خيارات
اإلجابة المختمفة (أكافؽ بشدة ،أكافؽ ،محايد ،ال أكافؽ ،ال أكافؽ بشدة) ،أم أف إجابات
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العينة تتحيز لعبارة دكف غيرىا ،كبالرجكع لألكساط الحسابية فنجدىا كما ىك مبيف فى
الجدكؿ أعاله كيمكف مالحظة اآلتي:
 .1جميع عبارات المحكر بال استثناء كانت أكساطيا الحسابية تقع في المدل ما بيف
( 3.40إلى  )4.19كىك المحدد سمفان بال أرم (أكافؽ) ،أم أف االتجاه العاـ آلراء
المبحكثيف عف ىذه العبارات كاف المكافقة.
 .2يمكف مالحظة أف االنحراؼ المعيارم لعبارات ىذا المحكر تراكح ما بيف (0.87
إلى  )1.25مما يدؿ عمى تجانس إجابات المبحكثيف.
 .3مما سبؽ مف تحميؿ لبيانات ىذا المحكر يمكف القكؿ أف آراء أفراد العينة فيو
كانت المكافقة كباإلجماع.
كاليجاد االتجاه العاـ لمتكسط المحكر الرابع ككؿ ،فيمكف مالحظة ذلؾ مف الجدكؿ
ادناه.
جدول رقم ( :)21/4يوضح االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الرابع
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.71

0.87

30.118

49

0.000

االتجاه
أكافؽ

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ اعاله يمكف مالحظة اف الكسط الحسابى لعبارات المحكر مجتمعة قد بمغ
( )3.71كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،كعميو يمكف تأكيد الحكـ بفاعمية رقابة وتقييم
اإلستراتيجية.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبا ارت المحور الخامس (تحسين األداء):
جدول رقم( :)22/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الخامس
ال أري
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

لدل الجامعة إدارة داعمة لثقافة
تحسيف األداء

2

ال
اوافق
4

النسبة المئوية

محايد اوافق

2

28

اوافق
بشدة
14

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق
8

4

محايد

4

اوافق

56

اوافق
بشدة
28

تحرص الجامعة عمى مشاركة
العامميف في المستكيات اإلدارية
المختمفة

في

عممية

اتخاذ

9

5

13

13

10

18

10

26

26

20

الق اررات
تمتمؾ الجامعة خطط تفصيمية
لتحقيؽ أىدافيا
تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة
العمؿ بشكؿ مستمر
تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة
التحفيز بشكؿ مستمر
تمكف

اإلستراتيجية

المتعبة

لمجامعة مف رفع مستكل األداء

1

5

10

22

12

2

10

20

44

24

3

4

2

29

12

6

8

4

58

24

4

8

11

17

10

8

16

22

34

20

2

4

5

26

13

4

8

10

52

26

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ اعاله يمكف مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كؿ أفراد العينة عمى اسئمة ىذا المحكر حيث يبمغ حجـ العينة ( )50كذلؾ
بنسبة مئكية .%100
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 .2حصمت كؿ عبارات المحكر عمى اعمى تكرار فى االستجابة لم أرم (اكافؽ) حيث
يالحظ فى العبارة (تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة العمؿ بشكؿ مستمر) انحاز
ليذا الرأل  29بنسبة مئكية  ،%58ككذلؾ يمكف تتبع بقية عبارات المحكر.
 .3حصمت معظـ عبارات المحكر عمى اقؿ تكرار فى االستجابة لم أرم (ال اكافؽ
بشدة) كيمكف مال حظة ذلؾ فى كؿ عبارات المحكر حيث نجد فى العبارة (تمتمؾ
الجامعة خطط تفصيمية لتحقيؽ أىدافيا) لـ ينحاز ليذا ال أرم سكل فرد كاحد فقط
مف أفراد العينة بنسبة مئكية  ،%2ككذلؾ يمكننا تتبع بقية عبارات الجدكؿ.
 .4لعؿ المالحظ مف تحميؿ بيانات ىذا المحكر اف معظـ استجابات المبحكثيف مف
أفراد العينة تركزت حكؿ المكافقة ،كفى ذلؾ مؤشر عف قبكؿ المبحكثيف لما جاء
في ىذا المحكر مف عبارات كبالتالي يمكف الحكـ بتحسين األداء بالجامعة.
عرض ومناقشة نتائج المحور الخامس (تحسين األداء):
جدول رقم ( :)23/4يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
الختبار  Tواالتجاه لفقرات المحور الخامس
العبارة
لدل الجامعة إدارة داعمة لثقافة تحسيف
األداء

الوسط
الحسابي
3.96

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
1.01

27.742

49

0.000

االتجاه
اكافؽ

تحرص الجامعة عمى مشاركة العامميف في
المستكيات اإلدارية المختمفة في عممية اتخاذ

3.20

1.37

16.513

49

0.000

محايد

الق اررات
تمتمؾ الجامعة خطط تفصيمية لتحقيؽ
أىدافيا
تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة العمؿ
بشكؿ مستمر

3.78

1.00

26.844

49

0.000

اكافؽ

3.86

1.07

25.527

49

0.000

اكافؽ
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تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة التحفيز
بشكؿ مستمر
تمكف اإلستراتيجية المتعبة لمجامعة مف رفع
مستكل األداء

3.42
3.88

1.21
1.02

19.925
26.819

49
49

0.000
0.000

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ أعاله يالحظ بأف كؿ القيـ االحتمالية أقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.05مما
يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى تكزيع استجابات افراد العينة عمى خيا ارت
االجابة المختمفة (اكافؽ بشدة ،أكافؽ ،محايد ،ال اكافؽ ،ال اكافؽ بشدة) ،أم أف إجابات
العينة تتحيز لعبارة دكف غيرىا ،كبالرجكع لألكساط الحسابية فنجدىا كما ىك مبيف فى
الجدكؿ أعاله كيمكف مالحظة اآلتي:
 .1العبارات (لدل الجامعة إدارة داعمة لثقافة تحسيف األداء ،تمتمؾ الجامعة خطط
تفصيمية لتحقيؽ أىدافيا ،تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة العمؿ بشكؿ مستمر،
تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة التحفيز بشكؿ مستمر ،تمكف اإلستراتيجية
المتعبة لمجامعة مف رفع مستكل األداء) كانت اكساطيا الحسابية تقع فى المدل
مابيف ( 3.40الى  )4.19كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،أم أف االتجاه العاـ
آلراء المبحكثيف عف ىذه العبارات كاف المكافقة.
 .2العبارة (تحرص الجامعة عمى مشاركة العامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة
في عممية اتخاذ الق اررات) كاف كسطيا الحسابي يقع فى المدل ما بيف (2.60
إلى  )3.39كىك المحدد سمفان بال أرم (محايد) ،أم اف االتجاه العاـ آلراء
المبحكثيف عف ىذه العبارة كاف الحياد.
 .3يمكف مالحظة اف االنحراؼ المعيارل لعبارات ىذا المحكر تراكح ما بيف (1.00
إلى  )1.37مما يدؿ عمى تجانس إجابات المبحكثيف.
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اكافؽ
اكافؽ

 .4مما سبؽ مف تحميؿ لبيانات ىذا المحكر يمكف القكؿ إف آراء أفراد العينة فيو
تراكحت ما بيف المكافقة كالحياد.
كاليجاد االتجاه العاـ لمتكسط المحكر الخامس ككؿ ،فيمكف مالحظة ذلؾ مف الجدكؿ
ادناه.
جدول رقم ( :)24/4يوضح االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الخامس
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.68

0.92

28.410

49

0.000

االتجاه
اكافؽ

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

مف الجدكؿ أعاله يمكف مالحظة أف الكسط الحسابي لعبارات المحكر مجتمعة قد بمغ
( )3.68كىك المحدد سمفان بال أرم (اكافؽ) ،كعميو يمكف تأكيد الحكـ بتحسين األداء
بالجامعة.
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ثالثاً :اختبارات الفروض:
الفرضية األولى:
ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التحميل اإلستراتيجي وتحسين األداء
جدول رقم ()25/4
االرتباط بين التحميل اإلستراتيجي وتحسين األداء
المتغير

قيمة معامل

الداللة

ارتباط بيرسون

المعنوية

نوع العالقة

التحميؿ
اإلستراتيجي

0.000

0.935

طردية

تحسيف االداء
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

الجدكؿ أعاله يبيف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لممتغيريف (التحميؿ اإلستراتيجي،
تحسيف االداء) كيالحظ فيو بأف قيمة معامؿ االرتباط قد بمغت  0.935كبالنظر لمستكل
المعنكية فنجد بأف القيمة ( )0.000أقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.01مما يدؿ عمى
الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ،كبالنظر الشارة معامؿ االرتباط
المكجبة فإنيا تدؿ عمى أف العالقة طردية بيف المتغيريف ،كعميو يمكف اثبات الفرض
القائؿ بأف ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التحميل اإلستراتيجي وتحسين االداء.
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الفرضية الثانية:
ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين صياغة اإلستراتيجية وتحسين األداء
جدول رقم ()26/4
االرتباط بين صياغة اإلستراتيجية وتحسين األداء
المتغير

قيمة معامل

الداللة

ارتباط بيرسون

المعنوية

نوع العالقة

صياغة
اإلستراتيجية

0.000

0.967

طردية

تحسيف االداء
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

الجدكؿ أعاله يبيف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لممتغيريف (صياغة اإلستراتيجية،
تحسيف األداء) كيالحظ فيو بأف قيمة معامؿ االرتباط قد بمغت  0.967كبالنظر لمستكل
المعنكية فنجد بأف القيمة ( )0.000اقؿ مف مستكل المعنكية ( )0.01مما يدؿ عمى
الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ،كبالنظر الشارة معامؿ االرتباط
المكجبة فإنيا تدؿ عمى اف العالقة طردية بيف المتغيريف ،كعميو يمكف اثبات الفرض
القائؿ بأف ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين صياغة اإلستراتيجية وتحسين األداء.
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الفرضية الثالثة:
ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ وتطبيق اإلستراتيجية وتحسين األداء
جدول رقم ()27/4
االرتباط بين تنفيذ وتطبيق اإلستراتيجية وتحسين األداء
المتغير

قيمة معامل

الداللة

ارتباط بيرسون

المعنوية

نوع العالقة

تنفيذ كتطبيؽ
اإلستراتيجية

0.000

0.865

طردية

تحسيف االداء
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

الجدكؿ أعاله يبيف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لممتغيريف (تنفيذ كتطبيؽ
اإلستراتيجية ،تحسيف األداء) كيالحظ فيو بأف قيمة معامؿ االرتباط قد بمغت 0.865
كبالنظر لمستكل المعنكية فنجد بأف القيمة ( )0.000اقؿ مف مستكل المعنكية ()0.01
ممايدؿ عمى الداللة االحصائية لقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ،كبالنظر الشارة
معامؿ االرتباط المكجبة فإنيا تدؿ عمى اف العالقة طردية بيف المتغيريف ،كعميو يمكف
اثبات الفرض القائؿ بأف ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ وتطبيق
اإلستراتيجية وتحسين األداء.
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الفرضية الرابعة:
ىنالك عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقييم اإلستراتيجية وتحسين االداء
جدول رقم ()28/4
االرتباط بين رقابة وتقييم اإلستراتيجية وتحسين األداء
المتغير

قيمة معامل

الداللة

ارتباط بيرسون

المعنوية

نوع العالقة

رقابة كتقييـ
اإلستراتيجية

0.000

0.869

طردية

تحسيف األداء
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبانة– 2019م)

الجدكؿ أعاله يبيف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لممتغيريف (رقابة كتقييـ
اإلستراتيجية ،تحسيف األداء) كيالحظ فيو بأف قيمة معامؿ االرتباط قد بمغت 0.869
كبالنظر لمستكل المعنكية فنجد بأف القيمة ( )0.000اقؿ مف مستكل المعنكية ()0.01
مما يدؿ عمى الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ،كبالنظر الشارة
معامؿ االرتباط المكجبة فإنيا تدؿ عمى اف العالقة طردية بيف المتغيريف ،كعميو يمكف
اثبات الفرض القائؿ بأف ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين رقابة وتقييم
اإلستراتيجية وتحسين األداء.
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اخلامتـــة
وتشتنل على:

أوالً :اليتائج
ثاىياً :التوصيات
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الخاتمــة
أوالً :النتائج:
 .1تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بالجامعة يؤدم إلى تحسيف األداء.
 .2ترسيخ ثقافة فرؽ العمؿ يساىـ في تنفيذ اإلستراتيجيات كفؽ الخطط المرسكمة.
 .3إتباع سياسات كاضحة يساعد العامميف في إنجاز األعماؿ.
 .4إمتالؾ الجامعة نظـ معمكمات مكاكبة لمتطكرات كالمستجدات يساعد في تنفيذ
اإلستراتيجية بالشكؿ المطمكب.
 .5القياـ بتحميؿ كصياغة اإلستراتيجية يؤدم إلى تكضيح رؤية كرسالة الجامعة.
 .6كضع خطة إستراتيجية تتالءـ مع رسالة الجامعة يمكف مف تطكير كتحسيف
األداء.
 .7إتباع آليات رقابة كاضحة يساعد في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمجامعة.
 .8استقطاب كتعييف الكفاءات مف المكارد البشرية يساىـ في تحسيف أداء الجامعة.
 .9تكفير نظاـ اتصاالت فعاؿ يمكف مف تحقيؽ التكامؿ بيف اإلدارات كالكحدات
داخؿ المنظمة.
 .10قياـ اإلدارة العميا بتكضيح أىداؼ كرسالة الجامعة لمعامميف يساىـ في تعزيز
القدرات اإلبداعية لدييـ.
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ثانياً :التوصيات:
 .1المحافظة عمى تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بصكرة عممية سميمة مما يساىـ في
تحسيف األداء كمكاكبة التطكرات.
 .2االستمرار في ترسيخ ثقافة فرؽ العمؿ كالعمؿ الجماعي لضماف تنفيذ
اإلستراتيجيات كفؽ الخطط المرسكمة.
 .3عمى الشركات كالجامعات السكدانية القياـ بتحميؿ كصياغة اإلستراتيجية يؤدم
إلى تكضيح رؤية كرسالة الجامعة.
 .4ضركرة اىتماـ الجامعات بتكفير نظاـ اتصاالت فعاؿ يمكف مف تحقيؽ التكامؿ
بيف اإلدارات كالكحدات داخؿ المنظمة.
 .5الحرص عمى المتابعة كالتقييـ المستمر لممحددات اإلستراتيجية لمجامعة مف أجؿ
ضماف تحقيؽ اإلستراتيجية كفؽ الخطة المكضكعة.
 .6استمرار اإلدارة عمى إشراؾ العامميف في كضع الخطة اإلستراتيجية لمجامعة حتى
يؤدم إلى إلتزاميـ التنظيمي.
 .7استمرار اإلدارة العميا في تكضيح أىداؼ كرسالة الجامعة لمعامميف يساىـ في
تعزيز القدرات اإلبداعية لدييـ.
 .8ضركرة عمؿ تقييـ لمجامعات السكدانية مف منظكر اإلدارة اإلستراتيجية لمعرفة
مدل قدرة تمؾ الجامعات في االستمرار كالبقاء.
 .9ضركة إجراء التطكير كالتحديث المستمر لنظـ المعمكمات القائمة بالمؤسسات.
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املصـــادر واملزاجـــع
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر:
 القرآف الكريـأوالً :المراجع بالغة العربية:

 .1أحمد القطاميف ،اإلدارة اإلستراتيجية مفاىيـ كحاالت تطبيقية( ،عماف :دار
مجدالكم لمنشر كالتكزيع2002 ،ـ).
 .2أحمد سيد مصطفى ،إدارة البشر -األصكؿ كالميارات( ،القاىرة :د ف2002 ،ـ).
 .3أحمد عطا اهلل القطاميف ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار مجدالكم لمنشر،
2002ـ).
 .4أحمد ماىر ،دليؿ المدير خطكة بخطكة في اإلدارة اإلستراتيجية( ،اإلسكندرية:
الدار الجامعية٢٦٦٩ ،ـ).
 .5إسماعيؿ محمد السيد ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيـ كحاالت تطبيقية أردنية( ،عماف:
مكتب الكعي الحديث8991 ،ـ).
 .6أيمف العقاد ،مجمكعة محاضرات في اإلدارة اإلستراتيجية( ،دمشؽ :معيد التنمية
اإلدارية2002 ،ـ).
 .7تكفيؽ محمد عبد المحسف ،تقييـ األداء :مداخؿ جديدة لعالـ جديد( ،اإلسكندرية:
دار الفكر العربي2002 ،ـ).
 .8ثابت عبدالرحمف إدريس ،كجماؿ محمد المرسي ،اإلدارة اإلستراتيجية -مفاىيـ
كنماذج تطبيقية( ،القاىرة :الدار الجامعية لمنشر2002 ،ـ).
 .9جاريث جكنز كشارليز ىيؿ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ترجمة :محمد رفاعي ،محمد سيد
أحمد ،ط ،4الجزء األكؿ( ،الرياض :دار المريخ لمنشر١٠٠٢ ،ـ).
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 .10جماؿ الديف محمد المرسي ،اإلدارة اإلستراتيجية لممكارد البشرية -المدخؿ لتحقيؽ
ميزة تنافسية لمنظمة القرف الحادم كالعشريف( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية
لمنشر2003 ،ـ).
 .11جكرج جاكسكف كآخركف ،التنظيـ :منظكر كمي لإلدارة ،ترجمة خالد حسف،
(الرياض :معيد اإلدارة العامة1988 ،ـ).
 .12حسف إبراىيـ بمكط ،إدارة المكارد البشرية مف منظكر إستراتيجي( ،بيركت :دار
النيضة العربية2002 ،ـ).
 .13حسيف الطراكنة كتكفيؽ عبد اليادم ،الرقابة اإلدارية( ،عماف :دار حامد لمنشر
كالتكزيع2011 ،ـ).
 .14راكية حسف ،إدارة المكارد البشرية( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية لمنشر2000 ،ـ).
 .15راكية حسف ،إدارة المكارد البشرية :رؤية مستقبمية( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية
لمنشر2004 ،ـ).
 .16زكريا مطمؾ الدكرم ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيـ كحاالت دراسية( ،عماف :دار
اليازكرم العممية لمنشر١٠٠١ ،ـ).
 .17سعد غالب ياسيف ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،الرياض :دار اليازكرم العممية،
2002ـ).
 .18صالح الديف إسماعيؿ ،اإلدارة اإلستراتيجية -المفاىيـ كالتطبيقات( ،القاىرة :دار
الكتاب الحديث2016 ،ـ).
 .19عادؿ زايد ،التنظيـ المتميز -الطريؽ إلى منظمة المستقبؿ( ،القاىرة :منشكرات
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2003 ،ـ).
 .20عبد الحكـ الخزامي ،تكنكلكجيا األداء مف التقييـ إلى التحسيف :تحسيف األداء،
ط( ،3القاىرة :مكتبة ابف سينا1999 ،ـ).
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 .21عبد الحميد أبك ناعـ ،اإلدارة اإلستراتيجية -إعداد المدير اإلستراتيجي ،ط،2
(القاىرة :دار الثقافة العربي 8991 ،ـ).
 .22عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ط( ،2القاىرة :مجمكعة
النيؿ لمنشر2008 ،ـ).
 .23عبد العزيز صالح حبتكر ،اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع2004 ،ـ).
 .24عبد العزيز مخيمر كآخركف ،قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحككمية( ،القاىرة:
منشكرات المنظمة العربية لمتنمية2008 ،ـ).
 .25عقمة محمد المبيضيف كأسامة جرادات ،التدريب اإلدارم المكجو باألداء( ،القاىرة:
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2001 ،ـ).
 .26عمي السممي ،إدارة المكارد البشرية ،ط( ،5القاىرة :دار غريب لمطباعة كالنشر،
2001ـ).
 .27عمي حسيف عمي كآخركف ،اإلدارة الحديثة لمنظمات األعماؿ (البيئة ،الكظائؼ،
اإلستراتيجيات)( ،عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع1999 ،ـ).
 .28عمي عباس ،الرقابة اإلدارية( ،عماف :دار الميسرة لمنشر كالتكزيع2012 ،ـ).
 .29كاظـ نزار الركابي ،اإلدارة اإلستراتيجية -العكلمة كالمنافسة( ،عماف :دار كائؿ
لمنشر2004 ،ـ).
 .30محمد أحمد عبد النبي ،إدارة المكارد البشرية( ،عماف :دار زمزـ لمنشر،
2010ـ).
 .31محمد الحالمة كأحمد المدادحة ،المفاىيـ الحديثة في عمـ اإلدارة( ،عماف :دار
ثراء لمنشر كالتكزيع2010 ،ـ).
 .32محمد المحمدم الماضي ،السياسات اإلدارية( ،القاىرة :مركز جامعة القاىرة لمتعميـ
المفتكح2001 ،ـ).
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 .33محمد بف دليـ القحطاني ،إدارة المكارد البشرم -نحك منيج إستراتيجي متكامؿ،
ط( ،4الرياض :دار العبيكاف لمنشر كالتكزيع2015 ،ـ)
 .34محمد سعيد سمطاف ،السمكؾ التنظيمي( ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة،
2004ـ).
 .35محمد محمكد يكسؼ ،البعد اإلستراتيجي لتقييـ األداء المتكازف( ،القاىرة :المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية2005 ،ـ).
 .36محمد مصطفى كنبيؿ مرسي ،إدارة األعماؿ :المبادئ كالميارات كالكظائؼ ،ط،3
(الرياض :مكتبة القسرم1999 ،ـ).
 .37مدحت محمد أبك النصر ،إدارة المكارد البشرية( ،القاىرة :المجمكعة العربية
لمتدريب كالنشر2007 ،ـ).
 .38مؤيد سعيد السالـ ،أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية( ،عماف :دار كائؿ لمنشر
كالتكزيع2005 ،ـ).
 .39نادية العارؼ ،اإلدارة اإلستراتيجية -إدارة األلفية الثالثة( ،االسكندرية :دار
الجامعية لمنشر2000 ،ـ).
 .40نادية العارؼ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،ط( ،2اإلسكندرية :الدار الجامعية2080 ،ـ).
 .41يكنس إبراىيـ حيدر ،اإلدارة اإلستراتيجية "لممؤسسات كالشركات"( ،القاىرة :مركز
الرضا لمكمبيكتر1999 ،ـ).
ثانياً :الرسائل العممية:

 .1أحمد حسف محمكد ،دكر التخطيط اإلستراتيجي في فعالية األداء -دراسة حالة:
مصرؼ التضامف اإلسالمي ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ (غير منشكرة)،
جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطكـ2008 ،ـ.
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 .2بكشميؽ األميف ،دكر التككيف في تحسيف أداء العامميف -دراسة حالة :المؤسسة
الكطنية لألشغاؿ في اآلبار مف 2014 -2010ـ ،رسالة ماجستير منشكرة في
االقتصاد ،جامعة قاصدم مرباح ،الجزائر2015 ،ـ.
 .3تياني إبراىيـ محمد ،أثر التنظيـ اإلدارم في أداء المنظمات العاممة في مجاؿ
تنمية المرأة في السكداف في الفترة مف 2010 -2000ـ ،رسالة دكتكراه غير
منشكرة في إدارة األعماؿ ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطكـ .2013 ،
 .4حسف محمكد حسف ،األنماط القيادية كعالقتيا باألداء الكظيفي في المنظمات
األىمية الفمسطينية مف كجية نظر العامميف ،رسالة ماجستير منشكرة في إدارة
األعماؿ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2010 ،ـ.
 .5حميدة أبك صاع قزة ،متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس-

دراسة ميدانية في جامعة طرابمس ،رسالة دكتكراه

منشكرة ،في اإلدارة التربكية ،جامعة مكالنا مالؾ إبراىيـ اإلسالمية ،إندكنيسيا،
2018ـ.
 .6سكفي نبيؿ ،دراسة تحميمية التجاىات المكظفيف نحك التغيير التنظيمي -حالة
مكظفي خزينة كالية جيجؿ  ،رسالة ماجستير منشكرة في عمكـ التسيير ،جمعة
منتكرم ،الجزائر 2011 ،ـ.
 .7سكما عمي سميطيف ،اإلدارة اإلستراتيجية كأثرىا في رفع أداء منظمات األعماؿ-
دراسة ميدانية عمى المنظمات الصناعية العامة في الساحؿ السكرم ،رسالة
ماجستير منشكرة في إدارة األعماؿ ،جامعة تشريف ،سكريا2007 ،ـ.
 .8عادؿ جالؿ صالح أحمد ،دكر اإلدارة اإلستراتيجية في التطكير التنظيمي -دراسة
تطبيقية عمي شركة األشغاؿ اليندسية المتقدمة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)
في إدارة األعماؿ ،جامعة افريقيا العالمية ،الخرطكـ2013 ،ـ.
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 .9عبد الحافظ خمؼ اهلل ،أثر القيادة اإلدارية عمى األداء الكظيفي -دراسة تطبيقية
عمى منظمة الدعكة اإلسالمية 2014 -2009ـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة
في إدارة األعماؿ ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطكـ2015 ،ـ.
 .10عبد اهلل حمد محمد الجساسي ،أثر الحكافز المادية كالمعنكية في تحسيف أداء
العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بسمطنة عماف ،رسالة ماجستير منشكرة في
اإلدارة العامة ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ،عماف2011 ،ـ.
 .11عبده أحمد عمي العامرم ،اإلدارة اإلستراتيجية كاثرىا في تطكير األداء في البنكؾ
االسالمية في اليمف ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) في إدارة األعماؿ ،جامعة
النيميف ،الخرطكـ2006 ،ـ.
 .12عمي أبكبكر حسيف ،القيادة اإلستراتيجية كدكرىا في صياغة التكجو اإلستراتيجي
الجامعي ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة عدف ،اليمف،

2001ـ.

 .13محمد حنفي محمد نكر تبيدم ،أثر اإلدارة اإلستراتيجية عمى كفاءة كفعالية
األداء -دراسة قطاع االتصاالت السكدانية ،رسالة دكتكراه الفمسفة في إدارة
األعماؿ ،غير منشكرة ،جامعة الخرطكـ ،الخرطكـ2010 ،ـ.
 .14محمد سميماني ،االبتكار التسكيقي كاثر عمى تحسيف أداء المؤسسة -دراسة حالة
مؤسسة ممبنة الحضنة بالمسيمة ،رسالة ماجستير منشكرة في التسكيؽ ،جامعة
المسيمة ،الجزائر2007 ،ـ.
 .15مدني سكار لدىب محمد عبد الرحمف ،تقكيـ األداء اإلستراتيجي لمشركات
باستخداـ نمكذج قياس األداء المتكازف -دراسة تطبيقية عمى المنتجات الغذائية،
رسالة دكتكراه (غير منشكرة) في إدارة األعماؿ ،جامعة السكداف لمعمكـ
كالتكنكلكجيا ،الخرطكـ2010 ،ـ.
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 .16مناؿ جعفر جاه الرسكؿ ,التفكير اإلستراتيجي كأثره عمى أداء المكارد البشرية،
رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا -كمية
الدراسات التجارية2017 ،ـ.
 .17مؤمف شرؼ الديف ،دكر اإلدارة بالعمميات في تحسيف األداء لممؤسسة
االقتصادية -دراسة حالة :مؤسسة نقاكس لممصبرات باتنة ،رسالة ماجستير
منشكرة في اإلدارة اإلستراتيجية ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر2012 ،ـ.
 .18ىناء سراج النجار ،سارة رشيد المطيرم ،كمركج عبدالكىاب اشمكني ،التخطيط
اإلستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية( ،دراسة المممكة العربية السعكدية :محافظة
اإلحساء ،رسالة ماجستير منشكرة2011 ،ـ.
ثالثاً :المجالت والدوريات العممية:

 .1جامعة إفريقيا العالمية ،إدارة العالقات العامة كاإلعالـ ،مجمة اليكبيؿ الذىبي
لمجامعة١٠٢٩ ،ـ.
 .2خضر خميؿ شيخك" ،دكر اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيؽ التفكؽ التسكيقي في
المنظمات الصناعية -دراسة استطالعية عمى عدد مف الشركات الصناعية"،
مجمة العمكـ اإلنسانية ،جامعة زاخك ،المجمد  ،6العدد  ،1مارس2018 ،ـ.
 .3عبد المميؾ مزىكدة " ،األداء بيف الكفاءة كالفعالية"  ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،
العدد األكؿ  ،جامعة بسكرة  ،الجزائر2001 ،ـ.
 .4عمىdميا ،كبساـ زاىر كسكما سميطيف" ،اإلدارة اإلستراتيجية كأثرىا في رفع أداء
منظمات األعماؿ" ،مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية – سمسمة
العمكـ االقتصادية كالقانكنية -العدد( ،)١٦دمشؽ١٠٠٩ ،ـ.

رابعاً :التقارير والمستندات:
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 .1دليؿ جامعة إفريقيا العالمية ،ط( ،10الخرطكـ :دار جامعة إفريقيا العالمية
لمطباعة كالنشر2017 ،ـ).
 .2دليؿ جامعة إفريقيا العالمية ،ط( ،10الخرطكـ :دار جامعة إفريقيا العالمية
لمطباعة كالنشر2019 ،ـ).
خامساً :المواقع اإللكترونية:

مكقع جامعة إفريقيا العالمية ،نظرة تاريخية 1. https:www.iua.edu.sd

مكقع جامعة إفريقيا العالمية ،مجمس األمناء ،النظاـ 2. https:www.iua.edu.sd
األساسي لمجامعة ،مجاز في الدكرة (2010 )16ـ.
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املــالحــــق
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ملحق رقه ( )
االستباىة

جامعة إفزيقيا العاملية
عنادة الدراسات العليا
كلية العلوو اإلدارية
قسه إدارة أعنال
األش انكزٌى ،األخد انكزًٌح.............................................................. /

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
املوضوع /استباىة موجوة ألعضاء هيئة التدريس جبامعة إفزيقيا العاملية
تقكـ الباحثة بتطبيؽ استبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات إلعداد دراسة

بعنكاف "اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا عمى تحسين األداء -دراسة حالة :جامعة
إفريقيا العالمية في الفترة من 2018-2016م" كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ
عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ.
نرجك شاكريف التكرـ باإلجابة عمى العبارات باآلراء كالمعمكمات التي تركنيا
مناسبة في المكاف المخصص ليا ،كنفيدكـ بأف جميع البيانات الكاردة في ىذه االستبانة
سيتعامؿ معيا بسرية تامة كتستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

نشكركم على حسن تعاونكم
الباحثة /هياء حمند آدو حامد
I

ضع عالمة (

) أمام العبارة التي تراىا مناسبة:

أوالً :البيانات الشخصية:
 /1النوع:
أنثى

ذكر
 /2العمر:

 30كأقؿ مف  40سنة

 20كأقؿ مف  30سنة

 50سنة فأكثر

 40كأقؿ مف  50سنة
 /3المؤىل العممي:

جامعي

ثانكم

زمالة مينية

فكؽ الجامعي
 /4سنوات الخبرة:

 5كأقؿ مف  10سنة

أقؿ مف  5سنكات

 15سنة فأكثر

 10كأقؿ مف  15سنة
 /5الدرجة العممية:
أستاذ

أستاذ مشارؾ

محاضر

مساعد تدريس

II

أستاذ مساعد

ثانياً :محاور االستبانة:
أوافق

العــبـــارة

بشدة

أوافق محايد

المحور األول :التحميل اإلستراتيجي
1
2
3

تقكـ الجامعة بتحميؿ البيئة المحيطة بيا (الداخمية
كالخارجية)
تيتـ الجامعة بتحديد نقاط القكة في بيئتيا لتعزيزىا
تحرص الجامعة عمى تحميؿ الكضع المستقبمي

لمجامعة

4

تحرص الجامعة عمى تحديد الفرص المستقبمية

5

بناء عمى رؤية
يتـ كضع األىداؼ اإلستراتيجية
ن
كرسالة الجامعة

6

تعمؿ الجامعة عمى كضع رؤية كرسالة كاضحة

7

تقكـ الجامعة بدراسة الميددات التي تكاجييا

المحور الثاني :صياغة اإلستراتيجية
1
2
3
4
5

تقكـ الجامعة بكضع خطة إستراتيجية تتالءـ مع

رسالتيا

تمتاز األىداؼ اإلستراتيجية لمجامعة بالكضكح
تعمؿ الجامعة عمى تخصيص المكارد المطمكبة
لتحقيؽ األىداؼ
يشارؾ العاممكف في كضع الخطة اإلستراتيجية

لمجامعة

اإلستراتيجية المقترحة تعمؿ عمى خمؽ التفاعؿ بيف

الجامعة كالبيئة المحيطة

III

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

6

لدل الجامعة سياسات كاضحة تساعد العامميف في

إنجاز األعماؿ

المحور الثالث :تنفيذ وتطبيق اإلستراتيجية
1
2
3
4
5
6

األنشطة المتبعة بالجامعة تضمف نجاح تنفيذ

اإلستراتيجية عمى الكجو األمثؿ

يساعد الييكؿ التنظيمي بالجامعة عمى تنفيذ

إستراتيجيتيا

تسعى الجامعة الختيار أفراد ذكم مؤىالت كخبرات

عالية تساعد عمى تنفيذ إستراتيجيتيا

تمتمؾ الجامعة نظـ معمكمات مكاكبة تساعد عمى
تنفيذ إستراتيجيتيا بالشكؿ المطمكب
حرص الجامعة عمى ترسيخ ثقافة فرؽ العمؿ يساعد

عمى تنفيذ إستراتيجيتيا كفؽ الخطط المرسكمة
تيتـ الجامعة بتقديـ حكافز عمى نحك أفضؿ

المحور الرابع :رقابة وتقييم اإلستراتيجية
1
2
3
4
5
6

تقكـ الجامعة بكضع معايير رقابية تتسـ بالمكضكعية
تحرص الجامعة عمى تقييـ إستراتيجياتيا المكضكعة
باستمرار

تحرص الجامعة عمى تصحيح االنحرافات التي

تعترض تنفيذ اإلستراتيجية

تستخدـ الجامعة آليات رقابة كاضحة لمتأكد مف

تحقيؽ األىداؼ المرجكة

يقكـ نظاـ الرقابة بالجامعة بتزكيد المعمكمات الالزمة

عف األداء

تمكف أساليب الرقابة المتبعة بالجامعة مف اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة
IV

7

تحرص الجامعة عمى تدريب منسكبييا لممساعدة في

تنفيذ اإلستراتيجية

المحور الخامس :تحسين األداء
1
2

لدل الجامعة إدارة داعمة لثقافة تحسيف األداء
تحرص الجامعة عمى مشاركة العامميف في
المستكيات اإلدارية المختمفة في عممية اتخاذ الق اررات

3

تمتمؾ الجامعة خطط تفصيمية لتحقيؽ أىدافيا

4

تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة العمؿ بشكؿ مستمر

5
6

تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة التحفيز بشكؿ

مستمر

تمكف اإلستراتيجية المتعبة لمجامعة مف رفع مستكل

األداء

V

ملحق رقه ( )
قائنة بأمساء حمكني االستباىة
انزلى

االطــــى

انذرجخ انعهًٍخ

يكبٌ انعًم

1

د /أسامة عبد الكريـ محمد عبد الكريـ

أستاذ مشارؾ

جامعة إفريقيا العالمية-العمكـ اإلدارية

2

د /أسامة زيف العابديف سيد أحمد

أستاذ مساعد

جامعة إفريقيا العالمية-العمكـ اإلدارية

3

د /فيصؿ محمد عمي

أستاذ مساعد

جامعة إفريقيا العالمية-العمكـ اإلدارية

4

د /عمر حمد عبد العاطي

أستاذ مساعد

جامعة إفريقيا العالمية-العمكـ اإلدارية

5

د /سكسف عثماف محمد سمماف

أستاذ مساعد

جامعة إفريقيا العالمية-العمكـ اإلدارية

VI

