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....................... استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد

:ٌامللدص العرب
تيدؼ الدراسة الحالية إلى كضع استراتيجية مقترحة لتطكير األداء المؤسسي لجامعة
 كذلؾ مف خالؿ،الكادم الجديد في ضكء التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج
 كتشخيص،التعرؼ عمى اإلطار الفكرم كالفمسفي لمدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج
ال
 متمث ن-  كتعتمد الدراسة عمى المنيج الكصفي.كاقع األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد

 ثـ تحميمييا، كالذم يعتمد عمى تجميع الحقائؽ كالمعمكمات- فى خطكتي الكصؼ كالتحميؿ
 كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة سكؼ يتـ إعداد استبانة،كتفسيرىا لمحصكؿ عمى تعميمات مقبكلة
 درجة ممارسة مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج فى تطكير:تتككف مف بعديف ىما
 كتحديد متطمبات تطبيؽ التعمـ التنظيمي كاإلدارة،األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد
 كفى ضكء ما ستسفر عنو.بالنتائج كمدخميف لتطكير األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد
الدراسة مف نتائج نظرية كميدانية سكؼ يقكـ الفريؽ البحثي ببناء استراتيجية مقترحة لتطكير
.األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد

 اإلدارة بالنتائج- التعمـ التنظيمي- الكادر اإلدارم- التطكير:الكممات المفتاحية

:ٍامللدص اإلجنلًس
The present study aims to develop a suggested strategy to
improve the performance of New Valley University in the light of
organizational learning (OL) and results-based management (RBM). This
is through the identification of intellectual and philosophical framework of
the approaches of organizational learning and results-based management,
and the diagnosis of the actual performance of New Valley University.
. The study follows the descriptive method -represented in the two steps:
description and analysis - which depends on collecting facts and
information, and then analyzing and interpreting these facts and
information to reach acceptable generalization .To achieve the objectives
of the study, a questionnaire will be prepared consisting of two
dimensions: (a) The extent of practice of the two approaches of OL and
RBM to improve performance Of New Valley University, and, (b)
identification of application requirements of OL and RBM to improve the
performance of New Valley University.
. In light of the theoretical and field findings of the study, the
research team will build a suggested strategy to develop the performance
of New Valley University.
- ٔٙٓ https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4
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مكدمُ:
يشيد العالـ اليكـ تغيرات كتطكرات متسارعة في جميع المجاالت االقتصادية
كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالسياسية ،كقد انعكست تمؾ التغيرات عمى طبيعة األداء في
المنظمات كالمؤسسات ،مما استكجب عمييا المنافسة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي لمحفاظ
عمى مركزىا ،خاصة بعد أف أصبح المعيار األساسي الذم تقاس بو درجة تقدـ األمـ مرىكف
بعكامؿ عديدة تأتي في مقدمتيا أسمكب اإلدارة في التنفيذ كالمتابعة كتحقيؽ األىداؼ كالنتائج
المنشكدة.
مف ىنا أضحي التطكير عمى مستكم كؿ األجيزة كالمؤسسات كالييئات المعنية
بشؤكف الفرد كالمجتمع ضركرة أمنية ال يمكف الحياد عنيا .لذا تسعي تمؾ المؤسسات عمى
اختالفيا إلى التطكير بكصفو مطمبان استراتيجيان كخيا ارن حضاريان لكؿ األمـ حتى تتمكف مف

مسايرة ما يشيده العالـ مف تحكالت غير مسبكقة عمى كافة األصعدة كالمستكيات ،فسنة

الككف ىي التغير كالتطكر ،أما الثبات فيعني الفناء كاالندثار.
كقد اجتمعت الرؤل عمى أف التعميـ الجامعي بمنظكمتو الشاممة ،يعد المحكر
األساسي لمكصكؿ إلى اليدؼ المرجك نحك المحاؽ بركب التطكر السائر دكمان نحك األماـ في
ظؿ عصر االنفجارات المعرفية كالتقنية كاآللية التي تشتد معيا التحديات المعاصرة يكمان بعد

يكـ .كأصبح مف الضركرم معيا محاكلة رصد االتجاىات الحديثة لتطكير األداء المؤسسي في

الجامعات بكصفيا نمكذجان لتفعيؿ برامج التطكير في مؤسساتيا التعميمية( .عبد اهلل؛ كأحمد.
ٕٓٔٓ)ٜٚ .

كيناؿ تطكير األداء المؤسسي بالجامعات اىتمامان عالميان ،حيث تُعد قدرة أم مجتمع
عمى إدارة مؤسساتو كبرامجو الحيكية بفاعمية ككفاءة كابتكار مف أىـ الخصائص التي تميزه
عف غيره مف المجتمعات ،فمف أبرز مميزات المجتمعات المتقدمة ما يتكفر في مؤسساتيا
الجامعية مف قدرات كطاقات ،كما يمتمكو منسكبييا مف ميارات ككفايات( .الخطيب.ٕٓٓٓ .
ٖ)ٛ
كتُعد الجامعة مف أىـ المؤسسات التعميمية التي تُسيـ في تقدـ كرخاء المجتمع
المصرم  ،بما تممكو مف إمكانات عممية كبشرية تمكنيا مف قيادة حركة المجتمع كتكجيو
عمميات التنمية في جميع المجاالت ،كمف ثَـ فيي تحدد طبيعة كنكعية األجياؿ القادمة التي
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يتكقؼ

عمييا

مستقبؿ

األمة.

(عبد

السالـ

.ٕٓٓٚ.

ٕٕٕ)

كمف ىنا فقد باتت كافة المؤسسات المجتمعية تراىف عمى دكر الجامعة المصرية في قيادة
عجمة تطكير كتنمية المجتمع  ،كالحقيقة أنيا ال يمكف تحقيؽ ما ترمي إليو ىذه المراىنة
بشكؿ إيجابي كفعاؿ ميما امتمكت مف إمكانات مادية كاقتصادية إال مف خالؿ التطكير
المستمر كالحرص عمى تحقيؽ مستكيات عالية مف الجكدة التي تضمف ليا الكفاء بالرسالة
التي مف أجميا أُنشئت.
كعمى الرغـ مف تكجيات الجامعات العربية -كمنيا الجامعات المصرية  -نحك العديد
مف التطبيقات
الطمكحة كالنظـ الداعمة لعمميات تطكير أدائيا كضماف مكاءمة مخرجاتيا مع احتياجات
سكؽ العمؿ كمطالب
التنمية الشاممة ،إال أف كاقع األداء ببعض تمؾ الجامعات ال يزاؿ يعاني مف بعض المشكالت
التي تنعكس سمبان عمى تطبيؽ نظـ التطكير كتقميص فرص تقدميا ،أك تأخيرىا عمى أقؿ تقدير
(الغامدل)ٖٗ .ٕٕٓٔ.

كنظ ارن ألف جامعة الكادم الجديد ىي جامعة مصرية بإحدل المحافظات النائية كىى

محافظة الكادم الجديد ،بالتالي شأنيا شأف غيرىا مف المؤسسات الجامعية  -ال تخمك مف
التحديات كالمشكالت التي تتطمب مكاجيتيا نكعية جديدة مف التعمـ القادر عمى تييئة األفراد
لممشاركة في عالـ يتزايد فيو التطكر المعرفي كالتكنكلكجي المتسارع  ،لذا فقد بات االعتماد
عمى مبدأ التعمـ التنظيمي أم ارن حتميان ،باعتباره " أحد المبادئ المؤدية لتميز أداء العامميف
بالمؤسسة ،كتعديؿ سمككياتيـ ،كتنمية كعييـ بالمشكالت التي تكاجو عمميـ ،ككيفية التفاعؿ
معيا كصكالن إلى غاية أكبر ،كىى تطكير األداء الكمى لمجامعة مما يدفعيا نحك تحقيؽ أىدافيا

بكفاءة كفعاليو")Peter. 2008.12( .

كمف منطمؽ أف المكارد البشرية في الجامعة تمثؿ الركف األكثر أىمية بيا ،لذا يتحتـ عمى
جامعة الكادم الجديد أف تبحث عف الطرؽ كالكسائؿ التي تؤدم إلي رفع مستكل األداء ،بما
يتكاكب مع سرعة التحديات العممية كالتقنية كالمعرفية ،كليذا فإف تبنى التعمـ التنظيمي يعد
مدخالن ميمان في تطكير األداء المؤسسي ،كبالتالي رفع كفاءة أداء العامميف ،كتكفير بيئة
تنظيمية تساعد عمى تكفير المعرفة ،كغرس ثقافة التعمـ لدييـ.
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مف ناحية أخرل فإف رأس الماؿ البشرم يتكقؼ عمى ثقافة المنظمة المتعممة كعممية
التعمـ التنظيمي ،فبدكف تمؾ الثقافة التي تدعـ التعمـ في المنظمة ،ككذلؾ الجيكد المستثمرة
في التعمـ الفردم كالتنمية ،فإنو لف نحصؿ عمى النتائج المتكقعة ،كبالتالي يككف لدم
المؤسسات الحافز لخمؽ بيئة مكاتية لتعمـ فردم كتنمية عالييف مف خالؿ تشجيع ثقافة التعمـ
التنظيمي( .غنيـ)ٗٓٗ .ٕٕٓٔ .
كجدير بالذكر أف نجاح الكظائؼ التي تقكـ بيا جامعة الكادم الجديد مف تدريس
كبحث عممي كخدمة مجتمع يتكقؼ عمى تطكير أداء الككادر التي تعمؿ بو ،باعتبارىا الركيزة
األساسية التي يتكقؼ عمى مدم جكدتيا نجاح الجامعة فيما تقكـ بو مف كظائؼ ،كذلؾ بما
ي سعى إليو مف حسف استغالؿ لممكارد المادية كالبشرية المتاحة؛ بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج
مرغكبة ،كبما ُيسيؿ ميكانيكية العمؿ الجامعي كتطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات
كاإلجراءات كتقديـ الخدمات كتذليؿ العقبات( .اليكاش؛ كالربيعي ،)ٔٓٓ .ٕٓٓ٘ .كال يتأتى
ذلؾ إال باتباع أساليب إدارية حديثة لمكصكؿ إلى مستكل عاؿ مف األداء.
كيعد تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة في إنجاز األعماؿ ،أمر ضركرم لرفع كفاءة
ُ
العمؿ في الجامعة ،فالجامعة عمى اختالؼ أنشطتيا كحجميا تسعى لتحقيؽ نتائج معينة،
كىذه النتائج ال تتحقؽ إال إذا كانت ُمحددة مف قبؿ منفذييا ،األمر الذم يتطمب أسمكبان خاصان
باإلدارة يجعؿ االىتماـ بالنتائج كتحديدىا في المقاـ األكؿ،
كىذا األسمكب ىك ما يطمؽ عميو أسمكب اإلدارة بالنتائج( .المؤسسة األمريكية لمتنمية.
ٖٕٔٓ)
كقد كانت بدايات تطبيؽ مفاىيـ اإلدارة بالنتائج فى أمريكا كالياباف ،ككاف تطبيقيا
مقتص ارن في البداية عمى القطاع الصناعي ،أما اآلف فأصبح باإلمكاف تطبيقيا عمى مؤسسات
الخدمات

قطاع

كمف

أىميا

قطاع

الخدمات التعميمية ،كالذل سعى لالستفادة مف تجربة القطاع الصناعي في ىذا
المجاؿ(.سكانسكف؛

كىكلتكف ٕٓٔٓ)ٔ٘-ٕٔ .

ىذا كتتعاظـ أىمية اإلدارة بالنتائج في إدارة المشركعات التنمكية ،كذلؾ بيدؼ
تحكيؿ بؤرة االىتماـ مف تخطيط األنشطة إلى النتائج التي تسعى إلى تحقيقيا ،كلعؿ أدكاتيا
فى تحقيؽ ىذا اليدؼ ىي( :التخطيط –التنظيـ-التكجيو –المتابعة –الرقابة-التقييـ) ،كىي
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تمثؿ جميعان كظائؼ اإلدارة الحديثة كالتي مف شأنيا المساعدة فى تحقيؽ النتائج حتى تُصبح
المشركعات أكثر كفاءة كانتاجية( .الككالة الكندية لمتنمية الدكلية)ٚ .ٕٓٓٛ .
المساءلة
مف ناحية أخرل فإف ىذه األدكات تعد كسيمة لرفع مستكل فاعمية اإلدارة ك ُ

حيث تتضمف إشراؾ األطراؼ المعنية في تحديد النتائج الكاقعية التي تسعى المؤسسة إلى
تحقيقيا ،كتقدير المخاطر التي يمكف أف تعترضيا ،كمتابعة خطكات التقدـ نحك تحقيؽ النتائج
المتكقعة كدمج الدركس المستفادة في ق اررات اإلدارة كفي تقارير األداء التي تقكـ بإعدادىا.
(سكانسكف؛ كىكلتكف)ٔ٘-ٕٔ .ٕٓٔٓ .
كتمثؿ اإلدارة بالنتائج عممية إدارية كمجتمعية فكؿ فرد داخؿ الجامعة محاسب أماـ
رئيسو اإلدارم األعمى ،كمؤسسات التعميـ العالي عمى اختالؼ مستكياتيا محاسبة أماـ
المجتمع الذم أككؿ إلييا ميمة التعميـ ألبنائو كمنحيا الصالحيات كالسمطات الالزمة ألداء
ىذه الميمة)Lee-Anne.Perry.2007.41( .
مف ىنا كاف تكجو الدراسة الحالية نحك البحث عف مدخؿ لتطكير األداء المؤسسي
بجامعة الكادم الجديد ،كذلؾ مف منطمؽ أف األداء المؤسسي ىك العنصر الحاكـ لجكدة
المنظكمة الجامعية في ظؿ مكاردىا المحدكدة كما تعانيو مف مشكالت ،كما أنو ىك المسؤكؿ
عف إحداث التغيير المنشكد ،كتحقيؽ رسالة الجامعة.
كقد تـ اختيار التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج كمدخميف لتطكير األداء المؤسسي
بفرع جامعة أسيكط
بالكادم الجديد؛ لألسباب التالية:
ٔ .مسايرة االتجاىات العالمية الدافعة نحك األخذ بأساليب إدارية حديثة بالجامعة في ظؿ
انتشار ىيئات لالعتماد األكاديمي التي تفرض معايير كمؤشرات العتماد المؤسسات
الجامعية كما تفرضو مف إيجاد بيئة تنافسيو بيف المؤسسات الجامعية.
ٕ .بناء ككادر داخؿ الجامعة لدييا القدرات المينية كاإلدارية إلحداث التغيير كالتطكير
المؤسسي المنشكد
حتى تصبح الجامعة أكثر قدرة عمى خدمة المجتمع كتمبية احتياجاتو.
ٖ .يساعد مدخؿ التعمـ التنظيمي عمى خمؽ البيئة المناسبة لممشاركة الكاممة لمعامميف في
الجامعة ،كذلؾ عف
 ٗ- ٔٙ6
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طريؽ كضع مياـ كقيـ يستكعبيا كؿ ىؤالء العامميف ،كما يتطمب التركيز عمى البناء التنظيمي
المرف ،كدكف البناء اليرمي التقميدم.
ٗ .ييتـ مدخؿ التعمـ التنظيمي باإلنساف كيضعو في المرتبة األكلى ،كيتطمب ذلؾ أف تتميز
كحدات الجامعة األكاديمية كاإلدارية بالحرية كالمركنة كاالعتماد عمى فرؽ العمؿ لكضع
األىداؼ كحؿ المشكالت.
ُ٘ .يركز مدخؿ التعمـ التنظيمي عمى إعطاء العامميف بالجامعة الفرص الكاممة لتنمية أفكارىـ
سكيا ،فالمشاركة عادة تكلد اإلبداع.
كابداعاتيـ ن
 .ٙتكفر اإلدارة بالنتائج مناخ يساعد عمى التحسيف المستمر كاإلصالح الداخمي مف خالؿ
المحاسبة عف األداء كمعالجة أكجو القصكر التي تعكؽ دكف تحقيؽ النتائج لضماف
النجاح.
 .ٚتُساعد اإلدارة بالنتائج عمى تكافؽ أنشطة الجامعة مع أىدافيا لمكصكؿ لمنتائج المرجكة،
كتحفيز العامميف كزيادة المصداقية كتكفير المعمكمات التي تساعد صانع القرار.
كمف ثـ فإف التحكؿ نحك تطبيؽ مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج لـ يعد
اختيا ارن مكضع تفكير ،بؿ بات ضركرة ممحة لمتكيؼ مع متغيرات العصر ،فضالن عف أف التكامؿ

بينيما أصبح مدخالن لمتطكير الشامؿ بما يممكو مف أدكات لتطكير األداء ،كمتابعة كقياس
مدل التقدـ في تحقيؽ النتائج كاستغالؿ المكارد المتاحة.

معهلُ الدراشُ:
تشير العديد مف الدراسات في الكقت الراىف إلى أف اإلدارة التقميدية أصبحت إدارة
رد فعؿ أكثر منيا إدارة مبادأة بالفعؿ ،كذلؾ العتمادىا عمى قكالب نمطية يصعب الخركج
عنيا ،ىذا باإلضافة إلى الجمكد الذم تتميز بو اليياكؿ اإلدارية بشكؿ ال يقبؿ التغيير
كالتجديد كاالنطكاء الذم يمنع تكفير قنكات اتصاؿ حيكية لمكاجية أم تحكالت أك
تجديدات ،مما يقمؿ مف قدرة اإلدارة عمى اإلبداع كاالبتكار كيجعميا عاجزة عف مالحقة
التطكر العالمي.
فبعد أكثر مف عشريف عامان قضتيا الدكؿ العربية في تحسيف األداء المؤسسي،

بات كاضحان ليا أف اإلصالح اإلدارم عممية معقدة  ،كيستمزـ العديد مف االستراتيجيات
كالتقنيات المتطكرة ،كأف التطكير اإلدارم ينبغي أف ينطمؽ مف فمسفة كاضحة في اإلدارة
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قكاميا أربع أسس :أف اإلدارة كسيمة كأداة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع كليست سبيالن لمتسمط

كالييمنة كاالستعالء كأف اإلدارة ينبغي أف تصطبغ بالنظرة المستقبمية في معالجة األمكر،
كأف اإلدارة عممية عممية تتطمب فيمف يقكمكا بيا اإللماـ بنظرياتيا كفمسفاتيا كالميارة في
تناكؿ مشكالتيا ،كأف اإلدارة ىي مجمكعة مف األفراد يتفاعمكف مع بعضيـ كفؽ عادات
كقيـ كتقاليد كأخالقيات كليست مجرد ىياكؿ كتنظيمات كتشريعات كتعميمات كاجراءات.
(جكىر)ٗ-ٖ .ٕٕٓٓ.
لذا فقد بات كاضحان أف إدارة المؤسسات التعميمية بصفة عامة كادارة الجامعات

بصفة خاصة عمييا

أف تضع في اعتبارىا ا لمحددات السابقة لكي تنجح فى تحقيؽ نتائج محددة بأعمى كفاءة
ممكنة في ظؿ البيئة المحيطة كاالستثمار األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية المتاحة.
(العظيـ)ٕٔٔ-ٜٔٔ. ٜٜٜٔ .
كعمى الرغـ مف الجيكد التي تبذؿ لتطكير األداء بالجامعات العربية ،كالتأكيد
المستمر عمى ضركرة تطكير أنظمتيا اإلدارية ،إال أنو مف المالحظ أف ىذه الجامعات ما
زالت تعاني مف قصكر ممحكظ في أدائيا المؤسسي ،إلى جانب العديد مف أكجو القصكر
كالضعؼ التي أفرزت كثي ارن مف السمبيات انعكست عمى األداء الكمي لمجامعات ،كالتي

أثبتتيا الدراسات كالبحكث كالمؤتمرات كمنيا ما يمي( :يحي)ٚ .ٕٓٔٗ .

ٔ .االفتقار إلى آليات كاضحة لسير األداء المؤسسي كعدـ اتباع معايير التميز في األداء.
ٕ .محدكدية تقنيات المعمكمات كاالتصاالت كقمة استخداميا في تطكير األداء المؤسسي
بالجامعات العربية.
ٖ .غمبة الطابع التقميدم كالركتيني كالنمطية كالرتابة في اإلنجاز ،مع إىماؿ كاضح في
تطكير الممارسات المرتبطة بالجكانب اإلدارية كاألكاديمية كالبحثية.
ٗ .ضعؼ إعداد الكفاءات القادرة عمى التعامؿ مع التطكرات التي يشيدىا المجتمع كالعالـ
لمكاجية تحديات الحاضر كالمستقبؿ.
كباستقراء كتشخيص كاقع األداء المؤسسي بالجامعات المصرية بصفة عامة،
كبجامعة الكادم الجديد بصفة خاصة ،يتضح أف اإلدارة الجامعية ال تزاؿ في حاجة إلى
مزيد مف الجيد لمكاجية المشكالت التي تعكؽ عممية تطكير األداء المؤسسي بيا ،كىك
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ما أكدتو نتائج الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحث عمى عينة عددىا (ٓٗ) مف
القيادات األ كاديمية كالعامميف ببعض كميات الجامعة ككحداتيا اإلدارية ،كقد تمثمت ىذه
المشكالت فيما يمي:

ٔ .عدـ مالئمة الثقافة كالميارات األدائية مع متطمبات العصر.

ٕ .عدـ متابعة تحقيؽ النتائج بصكرة مستمرة أثناء فترة العمؿ كالقياـ باألنشطة المختمفة
داخؿ كافة مؤسسات الجامعة.

ٖ .عدـ القدرة عمى معالجة القصكر كالمشكالت التي تعكؽ تحقيؽ النتائج.
ٗ .ضعؼ تقييـ األداء كعدـ ربطو ببرامج الثكاب كالعقاب أك الترقي.

٘ .قصكر الرقابة الداخمية ،كضعؼ استخداـ نظـ فعالو لمتقكيـ ،كالذم يرجع إلى االفتقار
لممعايير كالتي فى ضكئيا يقاس األداء الفعمي ،كتحديد األداء المنشكد.

 .ٙغمبة الطابع اإلدارم التقميدم عمى أداء اإلدارة الجامعية ،كاىماليا لبرامج التطكير

كالتجديد المرتبطة بالجكانب اإلدارية كاألخذ باالتجاىات الحديثة في العمؿ اإلدارم،

كضعؼ استجابتيا لمتحديات المعاصرة.
كحتى يمكف تالفى ىذا القصكر فإنو ينبغي تبنى صيغان كمداخؿ كتكجيات متطكرة

لمتغيير كالتحديث كالعمؿ عمى تطكير أداء الككادر اإلدارية ،كاعادة النظر في األدكار التي
تقكـ بيا ،في ضكء ما تفرضو عمييا التحديات المعاصرة مف أدكار كمياـ ،كمف أىـ تمؾ
الصيغ كالمداخؿ كاالتجاىات كأكثرىا فاعمية األخذ بنظاـ التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج
كمدخميف يقكماف عمى تنمية البشر كتطكير قدراتيـ كتيذيب ممكاتيـ.
كمنا ىنا يمكف بمكرة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:
كيؼ يمكف تطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد في ضكء التكامؿ بيف مدخمي
التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية:

ٔ .ما اإلطار الفكرم كالفمسفي لمدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج؟
ٕ .ما كاقع األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد؟

ٖ .ما درجة ممارسة مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج فى العمؿ اإلدارم بجامعة
الكادم الجديد؟
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ٗ .ما متطمبات تطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد فى ضكء التكامؿ بيف مدخمي
التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج؟

٘ .ما االستراتيجية المقترحة لتطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد في ضكء
التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج؟

أٍداف الدراشُ:
كقد تمثمت أىداؼ الدراسة فيما يمي:
ٔ -التعرؼ عمى اإلطار الفكرم كالفمسفي لمدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.
ٕ -تشخيص كاقع األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد.
ٖ -التعرؼ عمى درجة ممارسة مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج فى العمؿ اإلدارم
بجامعة الكادم الجديد.
ٗ -تحديد متطمبات تطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد فى ضكء التكامؿ بيف
مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج
٘ -كضع استراتيجية مقترحة لتطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد في ضكء
التكامؿ بيف مدخمي
التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

أٍنًـُ الدراشُ:
لمدراسة أىمية نظرية كتطبيقية تتمثؿ في اآلتي:

أوال :األٍنًُ اليظريُ للدراشُ:
تعد ىذه الدراسة استجابة لما أكصت بو العديد مف الندكات كالمؤتمرات المحمية
كالعالمية مف ضركرة البحث عف نظـ إدارية حديثة لتطكير كتجكيد األداء بالمؤسسات التربكية
بصفة عامة كالجامعات بصفة خاصة .

ثاىًا :األٍنًُ التطبًكًُ للدراشُ:
تكمف األىمية التطبيقية لمدراسة مف ككنيا دراسة ميدانية تتصدل لمدخؿ اإلدارة
بالنتائج  ،كمحاكلة تطبيقو في المنظكمة الجامعية ،كالتأكيد عمى أف تطبيؽ أم أسمكب جديدة
سكاء أكاف تعميمي أك إدارم في ىذا المجاؿ يجب أف يككف منسجمان مع السياؽ الثقافي

كاالجتماعي لممجتمع المصرم .
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كيمكف حصر األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية فى:

ٔ .إشاعة كتعميـ منيج التعمـ خالؿ العمؿ يعني زيادة إنتاجية الجامعة كشفافية االتصاؿ
كتبادؿ المعمكمات كالمعارؼ بيف العامميف بو كبيف المستكيات التنظيمية عمكمان.

ٕ .تزكيد مخططي كمسئكلي تطكير التعميـ الجامعي بمدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج
كأحد التكجيات الحديثة لمتطكير اإلدارم بالمؤسسات الجامعية.

ٖ .طرح استراتيجية مقترحة يمكف أف تسيـ فى تطكير أداء الكادر اإلدارم بجامعة الكادم
الجديد في ضكء مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

ٗ .الحفاظ عمى مكانة جامعة الكادم الجديد بيف الجامعات الناشئة حديثان كتحقؽ ميزة
تنافسية ليا عندما تقكـ بتطبيؽ االستراتيجيات التي ال يمكف لممنافسيف تطبيقيا.

املصح األدبٌ (الدراشات الصابكُ):
سيتـ تناكؿ الدراسات السابقة مف خالؿ ثالثة محاكر ىي :المحكر األكؿ يتناكؿ
الدراسات التي تتعمؽ بتطكير األداء المؤسسي  ،كالمحكر الثاني يتناكؿ الدراسات المرتبطة
بالتعمـ التنظيمي ،كالمحكر الثالث يدكر حكؿ دراسات اإلدارة بالنتائج.

أوالً :الدراشات اليت تتعلل بتطىير األداْ املؤشصٌ:
 .1دراشُ (ظايف)2018 .
استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى خصائص ممارسات القيادة االستراتيجية في
جامعة شقراء ،ككذلؾ الكصكؿ إلى كاقع األداء المؤسسي في جامعة شقراء ،كاستكشاؼ نكع
كطبيعة العالقة بيف مدل كضكح التكجو االستراتيجي في جامعة شقراء كعناصر دعـ ممارسة
القيادة االستراتيجية .كقد استخدـ الباحث األسمكب الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى
العديد مف النتائج أىميا أف نظـ االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات كنظاـ التقارير كدكريتيا في
الجامعة ككمياتيا ال تتكافؽ مع مقكمات كمتطمبات األداء المؤسسي ،كذلؾ محدكدية استثمار
دكر القيادات االستراتيجية في الجامعة ككمياتيا لتفعيؿ دكرىا في دعـ األداء المؤسسي مف
خالؿ تمكيف المستكل الثاني في اإلدارة كمنحيـ صالحيات التصرؼ لتحقيؽ األىداؼ كتكفير
مركنة لقيادات الجامعة ككمياتيا بما يساىـ في بناء ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لمقكمات
األداء المؤسسي.
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 .2دراشُ (ظَاب.)2017 .
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع كفاءة إدارة المكارد البشرية ،كاألداء المؤسسي
في الجامعات الخاصة األردنية ،باإلضافة الى معرفة أثر كفاءة إدارة المكارد البشرية عمى
مستكم األداء المؤسسي في تمؾ الجامعات ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء استبانة تككنت
مف قسميف :األكؿ لقياس الخصائص الديمكغرافية لعينة الدراسة ،كالثاني تضمف مجمكعة مف
االبعاد تقيس إدارة المكارد البشرية كاألداء المؤسسي ،كقد تـ تكزيع االستبانة عمى مجتمع
الدراسة ممثالن بعينتيا التي تـ اخيارىا بالطريقة العشكائية البسيطة البالغ عدده ( ٜٜ٘عامالن
في قسـ غدارة المكارد البشرية مكزعيف عمى ثالث جامعات (الشرؽ األكسط ،األىمية ،جامعة

عماف العربية لمدراسات العيؿ) ،كقد تككنت عينة الدراسة مف (ٓ٘) عامالن .كأشارت نتائج
الدراسة الى كجكد كفاءة في إدارة المكارد البشرية بشكؿ عاـ ،ككجكد كفاءة في مستكم األداء
المؤسسي ،كما أشارت النتائج الى كجكد أثر ذك داللة إحصائية لكفاءة إدارة المكارد البشرية
عمى األداء المؤسسي .كقد أكصت الدراسة بضركرة االرتقاء في سياسات إدارة المكارد
البشرية كاألداء المؤسسي في الجامعات الخاصة األردنية.

 .3دراشُ (جىدَ; وآخروٌ)2016 .
ىدفت الدراسة إلى معرفة ا تجاىات المكظفيف اإلدارييف في جامعة السميمانية التقنية
نحك أثر ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى مستكم األداء المؤسسي لجامعة السميمانية
التقنية ،كشممت الدراسة حصر شامؿ بمغ ( ) ٕٜٜمكظفا مف العامميف في الجامعة ،حيث تـ
تكزيع االستبانات عمييـ عبر زيارات ميدانية ،ككاف عدد االستبانات المسترجعة كالصالحة
لمتحميؿ اإلحصائي (ٕ )ٕٚاستبانة ك أظيرت النتائج كجكد عالقة ليا داللتيا اإلحصائية بيف
ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء المؤسسي ،كما أشارت النتائج إلى كجكد تأثير لو
داللتو اإلحصائية لممارسات إدارة المكارد البشرية عمى األداء المؤسسي باإلضافة إلي أف
المتغيرات المستقمة (االستقطاب كالتعييف التدريب كالتطكير ،تقييـ األداء ،التعكيضات ،الصحة
كالسالمة المينية) التابعيف لممارسات إدارة المكارد البشرية تؤثر عمى المتغير التابع كالمتمثؿ
في أداء الجامعة المؤسسي.
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 .4دراشُ (عىض)2015 .
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة التنظيمية عمى األداء الكظيفي في جامعة
القممكف الخاصة بسكريا ،مف خالؿ تكضيح أىمية كؿ مف الثقافة التنظيمية كاألداء الكظيفي
لمعامميف في جامعة القممكف الخاصة ،كالتعرؼ عمى كاقع قيـ الثقافة التنظيمية كعناصر
األداء الكظيفي في جامعة القممكف الخاصة ،كأيضان التعرؼ عمى مدل تأثير القيـ المككنة

لمثقافة التنظيمية عمى األداء الكظيفي في ىذه الجامعة .كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج
أىميا أف الثقافة التنظيمية تساىـ بدرجات متفاكتة في رفع مستكل األداء الكظيفي لدل
العامميف في جامعة القممكف الخاصة ،كما أف كاقع الثقافة التنظيمية في جامعة القممكف
الخاصة يساىـ بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة في تحسيف األداء الكظيفي لعينة البحث .كأكصت
الدراسة بضركرة العمؿ عمى تبسيط أنظمة كقكاعد كاجراءات العمؿ مف خالؿ االبتعاد عف
المركزية كالحرفية كالتشدد في تنفيذ المسائؿ الشكمية ،كاتاحة الفرصة لممكظفيف بتطكير قكاعد
كاجراءات خاصة إلنجاز ما يككؿ إلييـ مف مياـ.

 .5دراشُ (أبىمسرَ)2014 .
ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بمعرفة أسباب انخفاض األداء التعميمي بالجامعة العمالية،
كتحميؿ العالقة بيف رضا الطالب كمدل إقباليـ عمى االلتحاؽ بيا ،كما ىدفت الدراسة أيضان

إلى تقديـ إطار مقترح ألىـ االستراتيجيات إلدارة الجامعة لتطبيقيا لتطكير كتحسيف األداء

التعميمي بيا .كأظيرت نتائج الدراسة أف فئة أعضاء ىيئة التدريس تكافؽ عمى أف ىناؾ
قصكر في األداء التعميمي بالجامعة العمالية كتمكيف العامميف يزيد درجات الرضا كالفخر
كاإلعزاز بكظائفيـ كيؤدل إلى تحسيف العالقة بيف اإلدارة كالمكظفيف .كأكصت الدراسة بضركرة
أف تسعى الجامعة العمالية إلى تطبيؽ نظـ الجكدة الشاممة لالرتقاء بالعممية التعميمية مف
خالؿ برامج متطكرة تساىـ في إعداد خريجيف مؤىميف عمميان كعمميان كفقا الحتياجات سكؽ

العمؿ.

 .6دراشُ (ستند)2014 .
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة فاعمية مشركع التطكير التربكم ) (ERFKEفي
تطكير األداء المؤسسي ب مدارس محافظة جرش مف كجية نظر المديريف ،كلتحقيؽ ىدؼ
الدراسة تـ إعداد استبانة مككنة مف ( )ٕٜفقرة ضمف خمس مككنات ىي (إعادة تكجيو
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السياسة التربكية ،تغير البرامج كالممارسات التربكية ،تكفير الدعـ لتجييز أبنية تعميمية،
تنمية االستعداد لمتعمـ بدءان مف مرحمة الطفكلة المبكرة) ،تـ التأكد مف صدؽ األداة كثباتيا.

تككنت عينة الدراسة مف ( )ٜٔٚمدي ارن كمديرة مف محافظة جرش ،كتكصمت الدراسة إلى

النتائج اآلتية :جاء المككف األكؿ إعادة تكجيو السياسة التربكية في المرتبة األكلى ،كالمككف

الثاني تكفير الدعـ لتجييز أبنية تعميمية في المرتبة األخيرة ،كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ
فردية ذات داللة إحصائية (=٘ٓ )ٓ.تعزل ألثر الجنس كجاءت النتائج لصالح الذككر كعمى
ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ مبادئ االقتصاد المعرفي في المؤسسات
التربكية كتقديـ الدعـ الالزـ لمشاريعو.

 .7دراشُ (جنه الديً; والعراقٌ)2012 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف األداء المؤسسي كضماف الجكدة
كاالعتماد في الفكر اإلدارم المعاصر ،كتحديد أىـ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد كفقا لرؤل
بعض الييئات الدكلية ،كأيضان تشخيص كاقع الجيكد المبذكلة مف قبؿ كمية التربية جامعة

الطائؼ حياؿ تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي القائـ
عمى الكصؼ كالتحميؿ كالتفسير كالتنبؤ بالظاىرة قيد البحث .كقد تـ إعداد استبانة مكجية
لمييئات التدريسية كالييئات اإلدارية حكؿ كاقع األداء المؤسسي بكمية التربية جامعة الطائؼ.

كأثمرت الدراسة عف العديد مف المقترحات؛ أىميا :ضركرة إنشاء كحدات أك مراكز ضماف
الجكدة كاالعتماد بكافة الكحدات اإلدارية كاألقساـ األكاديمية بالكمية ،كانشاء لجنة دائمة
بالكمية تككف حمقة االتصاؿ الدائـ بالييئات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية لمجكدة كاالعتماد.

 .8دراشُ (عبد اهلل; وأمحد)2010 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الجيكد التي قامت بيا الجامعات محؿ العينة لتحسيف
األداء المؤسسي ،كرصد فعاليات التطكير كتكصيؼ اإلجراءات التي مارستيا الجامعات محؿ
الدراسة ،كالكقكؼ عمى أىـ الم شكالت كالعقبات التي تقؼ في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد.
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي باعتبارىا مف الدراسات المسحية التي تيتـ بدراسة
الكضع الراىف لمجامعات محؿ العينة مف حيث الخطط كاإلجراءات كالخطكات المتبعة لتطكير
األداء األكاديمي كالمؤسسي .كتكصمت نتائج الدراسة إلى مجمكعة مف التحديات التي تكاجو
تطكير األداء المؤسسي بالجامعات منيا انتياج أساليب إدارية ال تتناسب مع خصكصية
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الجامعات ،قمة الكعي مف جانب بعض القيادات بجدكل تطكير األداء المؤسسي ،كاكصت
الدراسة بضركرة االسترشاد بالتجارب الناجحة في مجاؿ تطكير األداء المؤسسي مع تطكيعيا
لمتكافؽ مع الخصكصيات التي تنفرد بيا كؿ جامعة.

 .9دراشُ (ادتعربٍ)2009 .
ىدفت الدراسة إلى تحديد كاقع عناصر إدارة التميز لمؤسسات التعميـ العالي في الضفة
الغربية ،كتحديد
مستكل أداء تمؾ المؤسسات لتطكير أدائيا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتـ
بناء استبانة تضمنت مجمكعة مف المؤشرات الدالة عمى مدل تكفر المعايير المرتبطة بتطبيؽ
إدارة التميز في مؤسسات التعميـ العالي بالضفة الغربية ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف
النتائج مف أىميا أف درجة ممارسة عناصر إدارة التميز متكسطة ،كأنو تكجد عالقة ارتباطيو
إي جابية بيف نتائج تحقؽ ممارسة عناصر إدارة التميز مع تحقيؽ تطكير في األداء لمؤسسات
التعمـ العالي مف خالؿ نتائج األعماؿ.

 .10دراشُ (داودّ; وحرز اهلل:)2008 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة إدارة المكارد البشرية فى تحقيؽ األداء
المتميز فى ظؿ اإلدارة االستراتيجية ،كتكصمت الدراسة إلى نتيجة نظرية مفادىا أف تميز
األداء فى اإلدارة المعاصرة ليست مجرد شعار يرفع فى جممة إعالنية أك الفتات تعمؽ عمى
جدراف المنظمة بؿ ىك نظاـ متكامؿ يضـ كؿ مف فعاليات اإلدارة الحديثة كتقنياتيا بيدؼ رفع
مستكل األداء كاإلنجاز إلى درجات متعالية تتفكؽ بيا المنظمة عمى المنافسيف كترقى إلى
المستكل العالمي.

ثاىًاً :الدراشات املرتبطُ مبدخل التعله التيظًنٌ:
 .1دراشُ (جرباٌ; وإبراًٍه)2017 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ (المنظمة المتعممة) مف قبؿ
المشرفيف التربكييف في محافظة جرش كعالقة ذلؾ باألسمكب القيادم لدييـ ضمف ضكابط
سينج ) (Sengeلممنظمة المتعممة .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثاف المنيج
الكصفي في إجراء الدراسة ،كما تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات .كبمغت عينة
الدراسة ( )ٗٗٙمعممان كمعممة مف مختمؼ التخصصات .كأظيرت الدراسة أف إمكانية تطبيؽ
 ٖ- ٔٚ15

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 4

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

المشرفيف التربكييف في األردف (لممنظمة المتعممة) مف كجية نظر المعمميف كانت بدرجة
متكسطة ،كترتيب المجاالت الخمسة عمى النحك التالي :مجاؿ التمكف الشخصي ،مجاؿ
التفكير النظمي  ،مجاؿ النماذج العقمية ،مجاؿ الرؤية الشخصية ،كمجاؿ تعمـ الفريؽ .كما
أظيرت الدراسة أف األسمكب القيادم الذم يمارسو المشرفكف التربكيكف مع المعمميف في
محافظة جرش جاء بدرجة متكسطة لألنماط القيادية الثالثة :النمط الديمقراطي ،كالنمط
األكتكقراطي كالنمط الترسمي.

 .2دراشُ (العيسٍ)2016.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ تصكرات أعضاء الييئة التدريسية نحك درجة تكفر أبعاد
المنظمة المتعممة في جامعة الككيت ،كمحاكلة الكشؼ عف تحميؿ الفركؽ ذات الداللة
االحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة مف حيث النكع االجتماعي ،كالرتبة
األكاديمية ،كتخصص الكمية حكؿ درجة تكفر تمؾ األبعاد في جامعتيـ ،كقد اعتمدت الدراسة
عمى استبانة أبعاد المنظمة المتعممة لنمكذج) ، (Marsick & Watkinsكالذم تككف مف
(ٖٗ) فقرة .كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف جميع استجابات أعضاء الييئة
التدريسية في جامعة الككيت نحك أبعاد المنظمة المتعممة قد حصمت عمى درجة متكسطة.
كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم لمتغير النكع االجتماعي بيف
استجابات أعضاء الييئة التدريسية في جامعة الككيت (ككانت لصالح فئة اإلناث) في بعدم
إيجاد فرص لمتعميـ المستمر كانشاء أنظمة لمشاركة المعرفة.

 .3دراشُ (عبًد)2016 .
ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير أبعاد إدارة المعرفة في أبعاد المنظمة المتعممة مف
كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة العربية األمريكية – فمسطيف ،كتككف مجتمع
الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية المتفرغيف لمعمؿ في الجامعة العربية األمريكية
البالغ عددىـ (ٕٗٓ) فردا ،كتـ اختيار عينة مف (ٕٖٔ) فردا ،أم ما نسبتو ( )%ٙٗ.ٚمف
مجتمع الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل تكافر إدارة المعرفة كالمنظمة المتعممة مف
كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة كاف بدرجة كبيرة .كتبيف كجكد تأثير ألبعاد
إدارة المعرفة في المتغيرات التابعة (أبعاد المنظمة المتعممة).
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 .4دراشُ (مًدآًل)2015 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ التعمـ التنظيمي بالجامعة كخصائصو
كنماذجو ،كآليات تطبيقو ،كتحديد المتطمبات الالزمة لتطبيقو في الجامعة لتتحكؿ إلى منظمة
تعمـ ،كاالستفادة مف اتجاىات جامعات بعض الدكؿ التي طبقت آليات التعمـ التنظيمي مف
اجؿ الكصكؿ إلى منظمة تعمـ .كاستخدمت الدراسة في سبيؿ ذلؾ المنيج الكصفي التحميمي.
كتكصمت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح يسيـ في تحكيؿ الجامعة المصرية إلى منظمة تعمـ
في ضكء مدخؿ التعمـ التنظيمي كاتجاىات جامعات بعض الدكؿ.
.5

دراشُ (حصً)2013 .
تناكلت الدراسة تحديد طبيعة العالقة بيف التعمـ التنظيمي مف مختمؼ جكانبو كتطكير

المسار الكظيفي في قطاع المصارؼ محؿ الدراسة ،كقد تمثمت أىـ نتائج الدراسة في أف
مسؤكلية تطكير المسار الكظيفي مسؤكلية مشتركة بيف األفراد كاإلدارة العميا كالمدير(الرئيس
المباشر) ،كما تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف نمط التعمـ التنظيمي كتطكير المسار
الكظيفي في المصارؼ محؿ الدراسة ،كذلؾ أكضحت نتائج الدراسة أف التعمـ التنظيمي مزدكج
الحمقة ىك األكثر ارتباطان بتطكير المسار الكظيفي في المصارؼ الخاصة ،في حيف التعمـ
التنظيمي مفرد الحمقة ىك األ كثر ارتباطان بتطكير المسار الكظيفي في المصارؼ العامة ،كما

تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف طريقتي التعمـ التنظيمي (التجارب كالقياس المرجعي)

كتطكير المسار الكظيفي.
.6

دراشُ (غيًه)2012 .
سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي مفيكـ المنظمة المتعممة كخصائصيا كنماذجيا،

كتحديد درجة تكافر متطمبات أبعاد المنظمة المتعممة )البعد االستراتيجي كالبعد التنظيمي كالبعد
الثقافي( بالمركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،كأيضان استكشاؼ مقترحات أعضاء ىيئة

البحكث بالمركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية لتحقيؽ متطمبات أبعاد المنظمة المتعممة
بالمركز .كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كأدكاتو المختمفة التي تيدؼ إلى تقديـ

تفاصيؿ كصفية ثرية عف الظاىرة مكضع الدراسة ككصفيا كصفان دقيقان مف أجؿ استقصاء
مظاىرىا كعالقاتيا .كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج اىميا أف األبعاد الثالثة لمتعمـ
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التنظيمي كىي البعد االستراتيجي كالبعد التنظيمي كالبعد الثقافي تتكافر بدرجة متكسطة
بالمركز القكمي لمبحكث التربكية.
.7

دراشُ (ارتعروو; ودرَ)2011 .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ العامميف الستراتيجيات التعمـ التنظيمي فى

المستشفيات الحككمية بمحافظة حمب ،كمعرفة مستكل رضاىـ الكظيفي كتحديد األىمية
النسبية الستراتيجيات التعمـ التنظيمي كمدل تأثيرىا عمى الرضا الكظيفي لمعامميف .كتكصمت
الدراسة إلى أف درجة استخداـ العامميف الستراتيجيات التعمـ التنظيمي فى المستشفيات
الحككمية محؿ البحث أقؿ مف الدرجة المتكسطة ،كأف أكثر تمؾ االستراتيجيات استخداما مف
قبؿ العامميف ىي استراتيجية الفرؽ متعددة المياـ تمييا استراتيجية االجتماعات ،ثـ
استراتيجية التعمـ الفعاؿ ،كاخير استراتيجية الحكار االستراتيجي.

 .8دراشُ ()Kuo. 2011
استيدفت الدراسة كيفية تطكير األداء الكظيفي مف خالؿ التعمـ كالمعرفة ،كذلؾ
بالتطبيؽ عمى الصناعات اإللكتركنية ،عمى عينة مككنة مف  ٕٓٛعامؿ .كقد خمصت الدراسة
إلى أف استراتيجيات إدارة المكارد البشرية في ىذه المنظمات كالتي تيتـ بالتعمـ كاالبتكار
التنظيمي كادارة المعرفة كؿ ذلؾ يساعدىا في تحقيؽ األداء التنظيمي .كما تكصمت الدراسة
إلى أف التعمـ التنظيمي يؤدم إلى تحسيف االبتكار التنظيمي ،باإلضافة إلى أنو يؤدم إلى
تراكـ القدرات المعرفية لممنظمة .أيضان أبرزت الدراسة إمكانية حدكث االبتكار التنظيمي عمى

أساس تطكر القدرات المعرفية كاتي بدكرىا تسيـ في بناء التطكير التنظيمي.
.9

دراشُ (خضر)2009.
ىدفت الدراسة إلى تحديد خصائص كمقكمات المنظمة المتعممة ،كمحاكلة تكظيؼ ذلؾ

فى تطكير مؤسسات التعميـ العالي كتحكيميا إلى منظمات متعممة ،كتكصمت الدراسة إلى عدد
مف المتطمبات التي قد تسيـ فى تحكؿ الجامعة إلى المنظمة المتعممة كمنيا التحسيف
المستمر لألداء مف خالؿ التغذية الراجعة كاثراء القاعدة المعرفية كصقؿ الميارات كتخصيص
كافة مستمزمات التطكر الميني مف أمكاؿ ككقت.
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 .10دراشُ ()Michna 2009
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى العالقة بيف التعمـ التنظيمي كاألداء في الشركات صغيرة
الحجـ كذلؾ عمى عينة مككنة مف ٕٓٓٔ شركة بكلندية ،كقد تناكلت الباحثة تأثير ٔٔ بعدان
مف أبعاد التعمـ التنظيمي .كقد تكصمت الدراسة إلى أف البيع كتنمية التمكيف يعتمداف بشكؿ

كبير عمى األبعاد التالية :الحكار – تمكيف العامميف التعاكف – التعمـ عف طريؽ الجماعة –
اتجاىات القادة .كذلؾ أبرزت الدراسة العالقة بيف التعمـ التنظيمي كاألداء التنظيمي في الكاقع
العممي ،كبما يعني أف كصكؿ المنظمات إلى مستكيات عالية مف التعمـ التنظيمي يساعدىا
عمى الكصكؿ إلى األداء التنظيمي العالي المرتفع.
 .6دراشُ (شهر الفاج; ودميىفصهِ )Dimovski & Skerlavaj ،2006

استيدفت الدراسة تناكؿ العالقة بيف التعمـ التنظيمي كاألداء التنظيمي ،كقد تكصمت
الدراسة إلى أف الشركات التي تبذؿ جيكدان أكبر لتحقيؽ مستكل مرتفع مف التعمـ التنظيمي

تحقؽ زيادةن في مستكل ثقة المكظفيف بقيادة المنظمة كتحسينان في كفاءة عمؿ المنظمة ،كما
تحقؽ مستكل أعمى مف االنتماء لدل مكظفييا كتخفيض تكمفة اليد العاممة مقارنة بمتكسط

الصناعة كتحقؽ أيضان درجة رضا أعمى لدل المكظفيف كدرجة أعمى مف المركنة لدل مكظفي

الشركة.

 .7دراشُ (جىريلًو )Gorelick.2005

التعمـ التنظيمي ،كتقديـ التعريفات المناسبة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية ّ
لو التنظيـ ،ككذلؾ الربط بيف التعمـ التنظيمي كبناء نمكذج لممنظمة المتعممة ،كتكصمت
الدراسة إلى أف التعمـ التنظيمي يسيـ فى خمؽ المنظمة المتعممة ،كما تكصمت الدراسة أيضا
إلى أف عممية التعمـ تككف فعالة إذا تـ الفيـ العميؽ لدكرة التعمـ أكالن ،كتحديد االستراتيجيات

اإلدارية ثانيا كالتي تـ مف خالليا فيـ كظركؼ بيئة المنظمة كالتي تسيـ فى بناء المنظمة
المتعممة.
 .8دراشُ (خاىديهار وظارما )Khandekar and Sharma 2005

التعمـ
التعمـ التنظيمي في المنظمات اليندية" حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر ّ
بعنكاف " ّ
التنظيمي ،كاستراتيجية إدارة المكارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية في المنظمات
اليندية ،كيتككف مجتمع الدراسة مف تسع شركات عالمية كىندية في مدينة نيكدليي ،حيث تـ
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سحب عينة عشكائية بسيطة بمغ تعدادىا ٖٓٓ مدير ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة
التعمـ التنظيمي كاستراتيجية إدارة المكارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية.
إيجابية بيف ّ

ٔ .دراشُ (غامن; وقرىٌ)2003 .

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى مفيكـ التعمـ التنظيمي ككيفية قياسو ،كامكانية

االستفادة منو فى تحسيف الفعالية التنظيمية لمجامعات المصرية ،ككذلؾ رصد ألنكاع التعمـ
التنظيمي كعممياتو ،كامكانية االستفادة منو فى تحسيف الفعالية التنظيمية لمجامعات
المصرية .كتكصمت الدراسة إلى تصكر مقترح لتحسيف فعالية التنظيمي لمجامعات المصرية
فى ضكء التعمـ التنظيمي ،كمف اىـ مراحؿ ىذا التصكر ىي تييئة االفراد كالجماعات لتطبيؽ
التعمـ التنظيمي ،كتدريبيـ عمى كيفية تطبيقو ،كتكفير اإلمكانات المادية لنجاح عممية
التطبيؽ ،كأخي ارن دكرة التعمـ كالتي تتـ بالتعمـ الفردم مف خالؿ خبرات األف ارد داخؿ العمؿ ،ثـ

يمي ذلؾ التحكؿ نحك التعمـ بالفريؽ إلى اف نصؿ إلى التعمـ التنظيمي.

ٕ.

دراشُ (مازٌ وآخروٌ :)Mazen, et al.,2000

استيدفت الدراسة معرفة العكامؿ التي تسيـ فى تحكيؿ المنظمات العربية إلى منظمة

تعمـ ،كأكضحت الفرؽ بيف المنظمات التقميدية كالمنظمات دائمة التعمـ ،كتكصمت الدراسة إلى
ضركرة استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني فى التعمـ كالتدريب لألفراد كالمديريف كإحدل
استراتيجيات التعمـ التنظيمي كذلؾ لكا ليذه االستراتيجية مف أىمية فى عالج الكثير مف
المشكالت التنظيمية.

ثالجاً :الدراشات املرتبطُ مبدخل اإلدارَ باليتآج:
 .1دراشُ (.)Alois Madhekeni 2012

ىدؼ الباحث مف دراستو التعرؼ عمى المبادئ الرئيسية لمدخؿ اإلدارة بالنتائج
كتطبيقو في القطاع العاـ بزيمبابكم ،كالتعرؼ عمى فكائد اإلدارة بالنتائج ،كعكائؽ التطبيؽ
كالدركس المستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة كككريا كاستراليا كماليزيا  ،كتكصؿ الباحث
إلى أف نجاح اإل دارة بالنتائج بالدكؿ المتقدمة قد أدم إلى أف معظـ بالد العالـ النامية كالتي
تسعي إلصالح كممارسات القطاع العاـ لتطبيؽ ىذا النظاـ كأسمكب فعاؿ كأداة قكية لإلصالح
ال غنى عنيا لمساعدة صانعي القرار في تحقيؽ النتائج كالمساءلة كالمحاسبية كاالستخداـ
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األمثؿ لممكارد كجكدة الخدمات كتحسيف األداء ،كأكصت الدراسة بأف يككف رصد كتقييـ
النتائج البد أف يككف مصحكبا بالمساءلة كالمحاسبية.
 .2دراشُ (ظريفُ:)2010 .

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى لخطكط العريضة لمنيج التسيير بالنتائج ،ككذلؾ الكقكؼ
عمى محددات نجاح عممية قياس األداء ضمف ىذا المنيج ،كما أكضحت الدراسة العالقة بيف
منيج التسيير بالنتائج كاإلدارة باألىداؼ .كتكصمت الدراسة إلى ضركرة تكضيح العناصر
األساسية المرتبطة بقياس األداء التي يجب التركيز عمييا كاالىتماـ بيا عند انتياج منيج
التسيير بالنتائج؛ كذلؾ لتخطي الصعكبات كتحقيؽ الغاية منو ،كما يجب تكضيح المسببات
التي تجعؿ ىناؾ اختالفا في نتائج انتياج ىذا المنيج مف بمد آلخر.
 .3دراشُ (فىىتني:)2006.

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى تطكر اإلدارة المستندة إلى النتائج في األمـ المتحدة،
كتحميؿ الكضع الراىف في ضكء اإلطار المرجعي لإلدارة المستندة إلى النتائج الذم كضعتو
كحدة التفتيش المشتركة ،كتكصمت الدراسة إلى اف اإلدارة بالنتائج تساعد المنظمة عمى إدارة
مكاردىا كتكجيييا كالتحكـ فييا بشكؿ دقيؽ ،كما قدمت الدراسة تكصيات بشأف كيفية تكييؼ
المحددة لممنظمة
مبادئ اإلدارة المستندة إلى النتائج كمنيجيتيا كتقنياتيا مع االحتياجات ُ
بغية جعؿ عممية اإلصالح الجارية أكثر تماسكان.
 .4دراشُ ()2006 ،Rosa

كعنكانيا " تطبيؽ اإلدارة بالنتائج عمى مؤسسة "البرنامج العالمي لمبحث كالتطكير
كالتسكيؽ بمالي " دراسة حالة" .حيث ىدؼ الباحث مف دراستو التعرؼ عمى مدل إمكانية
تطبيؽ اإلدارة بالنتائج مف الدكؿ الغربية المتقدمة إلى مؤسسة "البرنامج العالمي لمبحث
كالتطكير كالتسكيؽ  ،“ ECOAGRIكىي مؤسسة غير ىادفة إلى الربح بمالي كأحد الدكؿ
النامية .التعرؼ عمى العكامؿ الثقافية كالمؤثرة في تطبيؽ اإلدارة بالنتائج عمى ،ECOAGRI
كتكصؿ الباحث إلى عدة نتائج منيا :إف تطبيؽ اإلدارة بالنتائج تتطمب الجيد المتكاصؿ
كالعمؿ المستمر لتحسيف كفاءة المؤسسة كزيادة فعاليتيا كالتطبيؽ يتحاج إلى قيادة كادارة
جيدة ذات رؤية  ،كما أف اإلدارة بالنتائج مدخؿ مفيد في تحسيف األداء كتحقيؽ النتائج
المرجكة ألنيا تقكـ عمى تبسيط المياـ كتخفيؼ أعباء العمؿ كتقميؿ اليدر في الكقت كالمكارد.
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كما تكصؿ الباحث إلى أف كضكح النتائج المتكقعة كاألطر الزمنية لتحقيقيا في كقت مبكر،
كربط المكارد كالمكافآت كالعقكبات بالنتائج ،ككجكد نظاـ كاضح لمبدأ المساءلة يضمف كضكح
الرؤية كتحقيؽ األىداؼ المكضكعة لممؤسسة.

التعلًل علِ الدراشات الصابكُ:
مف الدراسات السابقة يمكف استخالص ما يمي:
ٔ .تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في مجاؿ تطكير األداء بالمؤسسات
الجامعية كفي استخداـ المنيج الكصفي.
ٕ .يمكف االستفادة مف الدراسات السابقة في تشكيؿ اإلطار العممي كالمنيجي لمدراسة
الحالية ،كأيضان في تحديد العديد مف المفاىيـ المرتبطة بتطكير األداء المؤسسي
لمجامعات مف خالؿ مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

ٖ .تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في طريقة عالج القصكر أك الضعؼ في
األداء المؤسسي لمجامعات  ،حيث تقترح الدراسة الحالية أسمكب تكامؿ يجمع التعمـ
التنظيمي كاإلدارة بالنتائج ،مما يعزز مف أىمية ىذه الدراسة.
ٗ .يتبيف مف الدراسات السابقة كجكد ُن ْدرة في الدراسات التي تجمع بيف التعمـ التنظيمي
كاإلدارة بالنتائج في تطكير األداء المؤسسي لمجامعات ،كىك ما يميز الدراسة الحالية عف
الدراسات السابقة ،كيؤكد عمى أىميتيا.

ميَج الدراشُ:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي -متمثالن فى خطكتي الكصؼ كالتحميؿ

 -كالذم يعتمد عمى تجميع الحقائؽ كالمعمكمات ،ثـ تحميمييا كتفسيرىا لمحصكؿ عمى

كبناء عمى ىذا المنيج
تعميمات مقبكلة ،كذلؾ انسجامان مع طبيعة مكضكع الدراسة كنطاقيا،
ن
قاـ الباحث بدراسة تحميمية أكضح فييا كاقع األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد ،كما تـ
عرض مدخؿ اإلدارة بالنتائج مف حيث المفيكـ كالكظائؼ ،كذلؾ باإلضافة إلى الدراسة
الميدانية التي قاـ فييا بتجميع البيانات كالمعمكمات المتصمة باإلطار الفكرم كالفمسفي لإلدارة
بالنتائج.

 ٓ- ٔٛ22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4

? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????:

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

أدوات الدراشُ:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قاـ الباحث باستخداـ استبانتيف إحداىما لمتعرؼ عمى كاقع
األداء المؤسسي بفرع جامعة الكادم الجديد ،كاالستبانة الثانية لمتعرؼ عمى درجة ممارسة
مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج فى تطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد،
كمتطمبات تطبيؽ التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج كمدخميف لتطكير األداء المؤسسي بجامعة
الكادم الجديد.

حدود الدراشُ:
 الحدكد المكضكعية :تتمثؿ في تناكؿ أسمكب تكامؿ مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارةبالنتائج فى تطكير األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد.

 الحدكد البشرية :عينة ممثمة مف القيادات األكاديمية كاإلدارية كبعض أعضاء ىيئةالتدريس كالعامميف بالجياز اإلدارم فى جامعة الكادم الجديد.

 -الحدكد المكانية :كميات كادارات جامعة الكادم الجديد.

 -الحدكد الزمنية :تـ تطبيؽ أدكات الدراسة الحالية خالؿ شير سبتمبر .ٕٓٔٛ

مصطلخات الدراشُ:
 .1التطىير:
ُيعرؼ التطكير بأنو" :عممية إيجابية مقصكدة كمخططة تستيدؼ االرتقاء بإدارة نظاـ
التعميـ عف طريؽ تطكيع عناصر النظاـ ،كدراسة قكل التغيير الداخمية كالخارجية ،كتحديد
األساليب كاآلليات الرامية إلى رفع كفاءة النظاـ التعميمي"( .حشيش)ٛ-ٚ .ٕٓٓٗ.
كيعرفو الباحث إجرائيا بأنو :عممية منظمة كممنيجة لتطكير األداء المؤسسي
ُ
بجامعة الكادم الجديد إلى األفضؿ في ضكء تكامؿ اإلدارة بالنتائج كالمحاسبية.
.2

األداْ:

ُيعرؼ بأنو" :ما يصدر عف الفرد مف سمكؾ لفظي أك ميارم ،كىك يستند إلى خمفية
معرفية ككجدانية معينة ،كىذا األداء يككف عادة عمى مستكل معيف يظير منو قدرتو أك عدـ
قدرتو عمى أداء عمؿ ما" (المقاني؛ كالجمؿ .)ٔٓ .ٜٜٔٙ.
كيعرؼ أيضا بأنو" :القياـ بأعباء الكظيفة مف مسئكليات ككاجبات ،كفقا لممعدؿ
ُ
المفركض أداؤه مف العامؿ الكؼء المدرب" (بدكم)ٖٖ٘ .ٜٜٔٗ .
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كيعرفو الباحث إجرائيا بأنو :ما يقكـ بو الفرد مف أعماؿ في ضكء كاجبات كمياـ
كظيفتو كالتي تعتمد عمى ما يمتمكو الفرد مف إمكانات كمعارؼ كاتجاىات تؤىمو لمقياـ بعممو
بيدؼ تحسيف أدائو كمياراتو.

 .3األداْ املؤشصٌ:
ُيعرؼ األداء المؤسسي بأنو القدرة عمى التنسيؽ بيف مختمؼ الكظائؼ كالنشاطات
كالعمميات مف خالؿ إدارة كاستثمار رأس الماؿ الفكرم لدل النظـ المؤسسية بصكرة فعالة يما
ينعكس بصكرة إيجابية عمى مستكل األداء كاإلنتاجية كالجكدة التي تشكؿ بمجمكعيا عناصر
التنافس االستراتيجي بعيد المدل الذم ال ينتيي بمجرد ظيكر منافسيف جدد( .الفارس.
ٕٓٔٓ)ٕٚ-ٚٔ .
كُيعرؼ األداء المؤسسي إجرائيان بأنو المنظكمة المتكاممة لنتائج المياـ كاألعماؿ
المنكطة بالكحدات اإلدارية في جامعة الكادم الجديد ،كالذم يؤدم إلى تفكؽ كتميز كتفرد في
العمؿ ،كيضاعؼ مف قدرتو عمى إنجاز تمؾ المياـ كاألعماؿ بكفاءة كفاعمية عالية ،كتسيـ
في تحقيؽ األىداؼ الشاممة التي تسعي إلييا الجامعة مف خالؿ تحقيقيا ألىدافيا الفرعية.
.4

تطىير األداْ:

ُيعرؼ تطكير األداء بأنو“ :الجيكد المنيجية التي تبذؿ لرفع مستكل األداء عف
طريؽ مراقبة المسئكليات كالكاجبات كتحميؿ الطرؽ كاإلجراءات كمراقبتيا".
()Rosa.2010.25
كيعرؼ إجرائيا :بأنو كؿ المجيكدات التي تُبذؿ مف أجؿ رفع مستكل األداء الجامعي.
.5

تطىير األداْ املؤشصٌ:

ُيعرؼ تطكير األداء المؤسسي إجرائيان بأنو دراسة كؿ ما يتعمؽ باألداء المؤسسي
بجامعة الكادم الجديد مف حيث عناصره كمستكياتو المختمفة ككذلؾ العكامؿ المؤثرة فيو
كالبحث عف األساليب الحديثة لتحسينو كتطكيره لتحقيؽ النتائج المرغكبة بكفاءة عالية.

 .6امليظنُ املتعلنُ:
تعرؼ بأنيا الكعي المتنامي بالمشكالت التنظيمية كالنجاح فى تحديد ىذه المشكالت
كعالجيا مف قبؿ االفراد العامميف ،بما ينعكس عمى عناصر كمخرجات المنظمة ذاتيا.
(سالمة)ٙ .ٕٓٓٔ .
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كتعرؼ الدراسة الحالية التعمـ التنظيمي إجرائيان عمى أنو عممية اكتساب منسكبي

جامعة الكادم الجديد لممعارؼ اإلدارية كالمينية كعالقتيا بالفعؿ كالنتيجة كبالكسيمة أك
الغاية ،ككذلؾ معرفتيـ بالمشكالت كاألخطاء اإلدارية ،ككيفية تنمية قدرتيـ عمى مكاجيتيا
كالحد منيا.

 .7اإلدارَ باليتآج:
تعرؼ بأنيا" :فمسفة كمنيج يستخدـ في إدارة المشركعات التنمكية لتحكيؿ بؤرة
االىتماـ مف تخطيط األنشطة إلى النتائج التي نسعى إلى تحقيقيا"The Organization ( .
)Co-operation and Development.2002.34 for Economic
كتعرؼ أيضا بأنيا" :استراتيجية إدارية تركز عمى األداء كتحقيؽ المخرجات كالنتائج
(البعمبكي)ٗٓٚ .ٕٕٓٓ .

كاآلثار".

كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :ىي اتجاه إدارم ييدؼ إلى تحسيف فاعمية ككفاءة
بناء عمى األىداؼ
األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد مف خال ؿ تحديد النتائج المتكقعة ن
المكضكعة كمتابعة كقياس مدل التقدـ في تحقيؽ ىذه النتائج.

(اإلطار اليظرٍ للدراشُ)
أوالً :األدبًات املرتبطُ بطبًعُ وماًٍُ األداْ املؤشصٌ:
 .1مفَىو األداْ:
يعرؼ األداء بأنػو "الػسمكؾ أك الممارسػة التي يقكـ بػيا الفػرد لتنفػيذ كاجػبات أك
ميمػات معيػنة في العمؿ( .المحػبكب)ٕٔٓ. ٕٓٓٓ .
كيشير البعض إلى األداء عمى أنو "قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ األىداؼ المكضكعة
كالمحددة"(نكيراف)ٖٙ .ٕٓٓٔ .
مف ناحية أخرل األداء ىك درجة تحقيؽ الفرد كاتمامو لمككنات الكظيفة التي يعمؿ
بيا ،كما يمكف أف يعكس األداء الطريقة التي يحقؽ أك يشبع بيا الفرد متطمبات كظيفتو،
كغالبا ما يقاس األداء عمى أساس النتائج التي حققيا الفرد في العمؿ( .الباز)ٕ٘ .ٕٓٓٗ .
ن
كيجدر بنا ىنا اإلشارة إلى بعض المفاىيـ المرتبطة باألداء كىما الكفاءة كالفعالية،
فتشير الكفاءة إلى النسبة بيف المدخالت كالمخرجات فكمما كانت المخرجات أعمى مف
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المخالت كانت الكفاءة أعمى ،فيك مفيكـ يرتبط بالقدرة عمى أداء األعماؿ أم مرتبط
بالميارات ،أما الفعالية فتشير إلى األىداؼ المحققة مف قبؿ المؤسسة.

 .2مفَىو األداْ املؤشصٌ:
اء عمى المستكل الجزئي
تتعدد التعريفات التي قدمت لمفيكـ األداء المؤسسي ،سك ن
أم عمى مستكل المؤسسة ،أك عمى المستكل الكمي أم عمى مستكل الجياز اإلدارم ككؿ،
فعمى مستكل المؤسسة ،ينظر البعض إلى األداء المؤسسي عمى أنو المنظكمة المتكاممة
لنتاج أعماؿ المؤسسة في ضكء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية مف حيث أداء
األفراد في كحداتيـ التنظيمية ،كأداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة
(Abu Bakar. 2008. 3244).
كما يعرؼ األداء المؤسسي بأنو نتيجة لمجمكعة مف التفاعالت المعقدة التي تتـ بيف
األفراد كبيف األساليب كالمكاد كالمعدات التي يستخدمكنيا ،ككذلؾ بيف ىؤالء األفراد كبيف
الثقافة كالبيئة التي يعممكف في سياقيا(William.2003.26) .
أيضان األداء المؤسسي ىك "قدرة المؤسسة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة ،كانتاج

مخرجات متناغمة مع أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا(Simon. 2000.55).

كىناؾ مف يعرؼ األداء المؤسسي بأنو المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المؤسسة
في ضكء تفاعميا مع

عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية .كاألداء المؤسسي كفقا ليذا

المفيكـ يشتمؿ عمى أبعاد ثالثة ،ىي( :جميؿ؛ كآخركف)ٜ .ٕٓٓٓ .
أ .أداء األفراد في إطار كحداتيـ التنظيمية المتخصصة.
ب .أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة.
ج .أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
مف ناحية أخرل يعرؼ األداء المؤسسي بأنو مجمكعة مف العكامؿ التي يمكف أف
تحدد األداء الفعاؿ كاإلنتاجية ،كالتنمية المينية لمعامميف ،كالنتائج المالية ،كالركح المعنكية
لمعامميف ،كتخطيط العمميات ،كالتخطيط االستراتيجي (العدلكني.)ٕٓٛ .ٕٕٓٓ .
أيضان ىناؾ مف يرل أف األداء المؤسسي ىك جيد منظـ لتشخيص أعماؿ المؤسسة

التعميمية بأرقاـ لتحديد مدم نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا كحسف استخداـ مكاردىا إلنتاج ما
ىك مطمكب منيا بالمكاصفات التي يتكقعيا منيا أصحاب المصمحة( .نصر ٕٓٔٓ)ٙ٘ .
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كعمى مستكل مؤسسات التعميـ العالي ،يتـ تعريؼ األداء المؤسسي بأنو فاعمية
مؤسسات ال تعميـ العالي ،بحيث يكاكب التكجو العالمي القائـ عمى مفاىيـ حديثة في إدارة ىذه
المؤسسات ،لضماف الحصكؿ عمى مركز متقدـ في مجاؿ التعميـ العالي كتطكير قدراتيا
كتحسيف أدائيا في الحاضر كالمستقبؿ( .شنكدة)ٛ .ٕٓٔٔ.
جدير بالذكر أف األداء المؤسسي يختمؼ عف األداء الفردم ،كيختمؼ عف األداء
العاـ لممؤسسة بأكمميا ،فيك محصمة لتفاعؿ كمييما مع تأثيرات البيئة الداخمية كالخارجية،
فالفمسفة الرئيسة لقياس األداء المؤسسي تستيدؼ التعرؼ عمى النتائج المتحققة مف تنفيذ
أعماؿ الكحدات اإلدارية داخؿ المؤسسات ،كمقارنة ىذه النتائج باألىداؼ المخطط ليا مف
قبؿ ،كمدل انسجاميا مع أىداؼ المؤسسة العامة ،كذلؾ لمتأكيد عمى كفاءة التنفيذ ،كالكقكؼ
ال( .زايد )ٕٗ .ٕٖٓٓ.
عمى الصعكبات كالمشكالت ،كالعمؿ عمى إزالتيا
تفاديا لألخطاء مستقب ن
ن

 .3خصآص األداْ املؤشصٌ ادتامعٌ:

ىناؾ عدد مف الخصائص التي تشكؿ أساس األداء المؤسسي بالجامعات كمف أىميا
ما يمي (العدلكني)ٕٖ .ٕٕٓٓ .
أ .المحافظة عمى ثبات العمؿ الجامعي كاستمراره مف خالؿ الخبرات التراكمية كالتجارب
السابقة ،كتكرث ىذه الخبرات مف جيؿ إلى جيؿ ،بحيث ال تتأثر المؤسسة بغياب أك
تغيير القيادات.
ب .االعتماد عمى جماعية األداء كالمشاركة في اتخاذ القرار الجامعي مف قبؿ
المتخصصيف كالخبراء إلدارة الجامعة ،كيضمف العمؿ المؤسسي عدـ تفرد رئيس
الجامعة باإلدارة كالقرار.
ج .المحافظة عمى االستقرار اإلدارم كالمالي لمجامعة ،كذلؾ مف خالؿ اتباع السياسات
كالنظـ كالقكانيف المعتمدة.
د .استثمار جيكد كافة األفراد العامميف بالجامعة نحك تطكيرىا في إطار كاضح مف
الكاجبات كالمسئكليات ،كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ.
ق .اختيار أفضؿ األساليب كالنظريات اإلدارية التي تحقؽ تفكقان لمجامعة عمى مستكل
الخدمات التي تقدميا.
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ك .التركيز عمى العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار ،كاستقطاب أفضؿ الكفاءات
مف خالؿ سياسة متطكرة تعتمدىا الجامعة في التكظيؼ.
ز .تعزيز كالء كانتماء العامميف لمجامعة كأنظمتيا ،باعتبارىا مؤسسة لمجميع تتطمب
العمؿ الدؤكب لممحافظة عمييا ،كالعمؿ مف أجؿ تقدميا.
ح .يضمف العمؿ المؤسسي ايجاد قيادات جامعية بديمة ،كيتيح المجاؿ لممتميزيف
لممارسة تقدميـ في الكظائؼ العميا.

 .4قًاط األداْ املؤشصٌ بادتامعات:
ينظر البعض إلى قياس األداء المؤسسي بأنو تمؾ العممية المنظمة التي تيتـ بجمع
المعمكمات لغرض تحديد درجة تحقؽ األىداؼ كاتخاذ الق اررات الالزمة بشأنيا لمعالجة جكانب
الضعؼ كتحقيؽ النمك السميـ مف خالؿ تعزيز جكانب القكة أك ىك عممية مقارنة النتائج
المتحققة مع النتائج المرغكب تحقيقيا ،كتكفير التغذية العكسية الضركرية لإلدارة لتقييـ
النتائج كاتخاذ التعديالت الالزمة (سعيد.)ٗٓ .ٕٓٓ٘ .
كي شكؿ مستكل قياس األداء المؤسسي ىمزة الكصؿ التي تربط المستكل األدنى
المتعمؽ بتقييـ األداء
الفردم ،بالمستكل األعمى المتمثؿ بتقييـ األداء العاـ عمى مستكم مؤسسات الدكلة ،لتشكؿ
في مجمميا سمسمة مترابطة تيدؼ إلى االرتقاء بمستكل األداء اإلجمالي لممؤسسات.
كعمى مستكل المؤسسات الجامعية تتمثؿ أىداؼ قياس األداء داخؿ تمؾ المؤسسات فيما
يمي( :مخيمر النعيمي)ٗٙ-ٗ٘ .ٕٓٓٚ .
أ .الكصكؿ إلى نظاـ تقييـ أداء فعاؿ يؤدم إلى استخداـ المكارد الجامعية المتاحة بفاعمية.
ب .تحديد أكجو القكة كالضعؼ في نظاـ الجامعة المتبع.
ج .معرفة مستكم اإلنجاز الفعمي المتحقؽ مف تنفيذ العمميات اإلدارية داخؿ الجامعة،
كمقارنتيا مع األداء المخطط لو.
د .المحافظة عمى مستكل عاؿ كمستمر لمكفاية اإلنتاجية ،كتشجيع المنافسة بيف الكحدات
الجامعية المختمفة لزيادة إنتاجيتيا كجكدة عمميا.
ق .المساعدة عمى اتخاذ الق اررات الجامعية الرشيدة كالتي تيدؼ إلى تحسيف جكدة األداء.

 - ٔٛٙ28

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4

? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????:

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

ك .تكفير معمكمات دقيقة ككاضحة كمكضكعية كصحيحة عف أداء المكارد البشرية لكؿ كحدة
إدارية داخؿ الجامعة ،بما يخدـ استمرارية عممية تطكيرىا.
كعميو فإف الجامعات مطالبة بأف تقيس نتائج أداء أعماليا أك أدائيا حتى لك لـ تحصؿ
مف خالؿ ىذه النتائج عمى عائد أك مكافأة ،حيث أف المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا
تحكؿ أداء الجامعة إلى األحسف ،كيشير فالسفة اإلدارة إلى أف ما يمكف قياسو يمكف عممو.
كمف ىنا يمكف تمخيص أىمية قياس األداء الجامعي بصكره مجممو في النقاط اآلتية :
(حسيف)ٜٓ-ٜٛ .ٕٓٔٗ .
أ .زيادة الكفاءة كالفعالية لمجامعة.
ب .تقديـ المخرجات الجامعية في أفضؿ صكر.
ج .المساىمة في ربط إدارة األداء باألىداؼ كاالستراتيجيات لمجامعة.
د .تحقيؽ التميز كرضاء المستفيديف مف الجامعة.
ق .تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعة.
ك .تحقيؽ ضماف التحسيف المستمر ألداء الجامعة.
ز .التأكد مف أف الق اررات الجامعية التي يتـ اتخاذىا تككف عمى أساس الحقائؽ كليس
العكاطؼ أك اآلراء الشخصية.
ح .تحديد المشكالت التي تكاجو الجامعة كفيـ العمميات التي تقكـ بيا.
ط .تكفير المعمكمات التي تساعد عمى في الرقابة عمى العمميات التي تقكـ بيا الجامعة.
كيرل البعض أنو يمكف قياس األداء المؤسسي بالجامعة مف خالؿ محاكر أساسية،
بحيث يمكف االستدالؿ عمى كؿ محكر مف ىذه المحاكر مف خالؿ مؤشر كاحد أك أكثر كىذه
المحاكر ىي(Pawel.2000.2):
اٌّئششاد
سضبء اٌّغزف١ذ ٓ٠ػٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌ.ُٙ
سضب اٌّغزف١ذ ٓ٠ػٓ أعٍٛة رؼبًِ اٌّٛظفِ ٓ١ؼ.ُٙ
ِشبسوخ اٌّغزف١ذ ٓ٠ف ٟخطظ ٚثشاِظ اٌزؾغٚ ٓ١اٌزط٠ٛش.
ِذ ٜرٛافش خطظ اعزشار١غ١خ ٌٛؽذاد اٌغٙبص اإلداس.ٞ
لذسح اٌغٙبص اإلداس ٞػٍ ٝاالعزفبدح ِٓ رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب
اٌّؼٍِٛبد ثىفبءح ٚفؼبٌ١خ.

اٌّؾبٚس
اٌّؾٛس األٚي  :عٛدح اٌخذِبد .1
.2
اٌز٠ ٟمذِٙب اٌغٙبص اإلداسٞ
.3
اٌّؾٛس اٌضبٔ: ٟلذسح اٌغٙبص .1
اإلداس ٞػٍ ٝرمذ ُ٠ؽٍٛي .2
األٔشطخ
إلداسح
اثزىبس٠خ
ٚاٌّغبالد اٌّخزٍفخ
اٌّؾٛس اٌضبٌش :اٌغ١بعبد  .1ؽغُ االعزضّبساد اٌز ٟاعززثزٙب اٌغبِؼخ.
ٚاٌخطظ اٌز ٟرزجؼٙب اٌغبِؼخ  .2رم ُ١١فؼبٌ١خ اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ اٌّؾٍ١خ ِٓ لجً أطؾبة
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ٌزؾف١ض إٌّ ٛااللزظبد ٞاٌّؾٍٟ
.3
اٌّؾٛس اٌشاثغ :عشػخ اعزغبثخ .1
اٌغٙبص اإلداسٌٍ ٞزغ١شاد اٌج١ئ١خ .2
.3
.4
.5
.6
.7

األػّبي
رم ُ١١اٌخجشاء ٌألعبٌ١ت اٌز ٟرزجؼٙب اٌّئعغخ ف ٟاالرظبي
ثؤطؾبة األػّبي.
اٌزٕف١ز اٌىفء ٚاٌفؼبي ٌٍغ١بعبد اٌؼبِخ.
اٌشضبء اٌؼبَ ٌٍّغزف١ذ ٓ٠ػٓ ِغزٚ ٜٛعٛدح اٌخذِبد اٌؼبِخ.
رّٕ١خ ِٙبساد ٚلذساد اٌؼبٍِٚ ،ٓ١رؾم١ك اٌشضبء اٌٛظ١ف.ٌُٙ ٟ
لذسح اٌغٙبص اإلداس ٞػٍ ٝاالعزغبثخ ٌٍزغ١شاد اٌج١ئ١خ،
ٚاالؽز١بعبد اٌّغزّؼ١خ.
لذسح اٌغٙبص اإلداس ٞػٍ ٝاالعزفبدح ِٓ اٌزطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١خ،
ٚاٌّذاخً اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟاداسح شئ ْٛاٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ.
رط٠ٛش ٚرى ٓ٠ٛاٌمذساد اإلداس٠خ ،العّ١ب لذسح إٌّظّبد
ٚاٌ١ٙئبد اٌؼبِخ ػٍ ٝاٌم١بَ ثظ١بغخ ٚرٕف١ز خطظ ٚأ٘ذاف
ٚثشاِظ اٌزّٕ١خ ثىفبءح ٚفؼبٌ١خ.
دٚس اٌغٙبص اإلداس ٞف ٟرؾم١ك اٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ
ٚاٌجشش٠خ.

أيضان مف مؤشرات قياس األداء المؤسسي ما يمي( :أبك زيادة)ٜٛٔ-ٜٛٛ .ٕٓٔٔ .

أ .الرضا الكظيفي :يعد مؤش ار ميما لتقييـ الفعالية التنظيمية ،كيمكف تعريفو بانو
"مجمكعة المشاعر الكجدانية التي يشعر بيا الفرد نحك العمؿ الذم يزاكلو حاليان،

كىذه المشاعر قد تككف سمبية كايجابية".

ب .االلتزاـ التنظيمي :يرتبط بسمككيات العامميف كحضكرىـ كغيابيـ ،كالتأثير عمى
إنتاجيتيـ كأدائيـ كاتجاىاتيـ النفسية لينعكس ذلؾ بدكره عمى أداء المنظمة كعمى
عالقتيا بالمحيط الخارجي.
ج .ميارات التفكير االبتكارم :إف التحكؿ مف الفشؿ إلى النجاح يحتاج إلى خبرات
كعقكؿ بشرية قادرة عمى االبتكار كاإلبداع كالتفكير الخالؽ ،كيعتبر رأس الماؿ
البشرم المتميز ىك المكرد األكؿ لالبتكار كاإلبداع.
د .سمككيات الدكر اإلضافي :يعني "سمككيات إيجابية بناءة يؤدييا الفرد بشكؿ اختيارم
عالكة عمى
الدكر الرسمي المحدد لو ،كقد يتـ مكافآتيا مف قبؿ نظاـ المكافآت الرسمي ،كتساعد
عمى تحقيؽ الفعالية التنظيمية ،كمف أمثمتيا (مساعدة الزمالء عمى حؿ مشاكؿ العمؿ،
تقديـ المقترحات التي تساعد عمى تطكير المنظمة ،التدريب الذاتي ،قبكؿ الفرد ألعباء
إضافية دكف شككل).
 - ٔٛٛ30

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4

? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????:

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

أما بالنسبة لمجاالت قياس األداء المؤسسي داخؿ الجامعة ،فقد حددىا البعض في:
(العدلكني )ٖٙ .ٕٓٓٛ
أ .بيئة كأساليب العمؿ (البناء التنظيمي) :كىي المقررات كاألحكاـ كاإلجراءات ،العممية
كالتنفيذية التي تعتمدىا اإلدارة في المؤسسة لقكاعد كأساليب كاجراءات العمؿ لكؿ نشاط
إدارم .كتتضمف( :الييكؿ التنظيمي ،كالثقافة السائدة ،كنكعية القيادة الفاعمة ،كالمناخ
التنظيمي المفتكح) ،كما يتضمف المجاؿ كضكح األدكار كالمسؤكليات كالصالحيات كجية
المساءلة كالمكافأة ،ككجكد اعتبارات لإلبداع كتشجيع األداء الجيد مع الشفافية كالصراحة
في النقد ،كالمشاركة في تحديد أىداؼ الجامعة.
ب .الفاعمية كالكفاءة المؤسسية :كىك يعبر عف مدل تحقيؽ الجامعة ألىدافيا بشكؿ متميز،
كعف مدل فاعمية الجامعة ككفاءتيا في استخداـ مكاردىا المتاحة لتحقيؽ أىدافيا بشكؿ
أمثؿ .كتتضمف (فاعمية التخطيط ،كفاعمية التنفيذ ،كفاعمية التقكيـ ،كفاعمية االتصاالت،
كتحقيؽ األىداؼ ،كالرقابة ،كانسيابية المعمكمات،
كالتكامؿ بالعمؿ ،كرضا متمقي الخدمة ،كاكتشاؼ أماكف الضعؼ).

 .5أبعاد تطىير األداْ املؤشصٌ داخل ادتامعات:
أما بالنسبة ألبعاد عممية تطكير األداء المؤسسي داخؿ الجامعات ،فيي تتحدد في
ثالثة أبعاد يمكف تناكليا في النقاط التالية:
أ .األبعاد اإلنسانية  :كىي تتعمؽ بالعنصر البشرم لكؿ مف العامميف كالمتعامميف مع
الجامعة كضركرة إشباع حاجاتيـ كتحقيؽ درجة عالية مف الرضا بالنسبة لما تقدمو
الجامعة.
ب .األبعاد التنظيمية  :كتتعمؽ بتطكير األبعاد التنظيمية مثؿ الييكؿ التنظيمي لمجامعة
ككحداتيا اإلدارية المختمفة ،كتحديد الصالحيات كالمسئكليات كتحديد أنماط القيادة
الجامعية كنطاؽ اإلشراؼ كاصالح األجكر كالحكافز كالتكنكلكجيا المستخدمة في
العمؿ الجامعي.
ج .األبعاد البيئية  :كتتطمب تييئة الظركؼ البيئية المختمفة التي تحيط بالجامعة حتى
تستطيع تحسيف أدائيا المؤسسي مثؿ إصالح التشريعات ،كتطكير القيمة كاألطر
الثقافية لألفراد كالمسئكليات االجتماعية.
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 .6مكىمات تطىير األداْ املؤشصٌ داخل ادتامعات:
تتمثؿ مقكمات تطكير األداء داخؿ المؤسسات الجامعية فيما يمي( :نصر.ٕٓٔٓ.
)ٙٙ
أ .التركيز عمي الجكدة في كؿ أنحاء المؤسسة الجامعية كمجاالت النشاط بيا.
ب .تشجيع الرؤساء عمى ممارسة القيادة كليس الرئاسة.
ج .التركيز عمى أف تككف المؤسسة الجامعية رائدة في مجاليا األساسي.
د .تكفر نظـ كآليات تحميؿ المعمكمات كاستنتاج حقائؽ المكاقؼ التي تكاجو المؤسسة
الجامعية ثـ التصرؼ بحسـ.
ق .نبذ سياسة الترميـ التنظيمي كاصالح الكحدات الجامعية المتعثرة أك إغالقيا.
ك .استثمار المكارد البشرية بالجامعة إلعادة تشكيؿ القدرات التنافسية كاستثمارىا.

ز .التكجو بحسـ في تعميؽ جانب الخدمات الجامعية كاالتجاه إلى التعامؿ بمنطؽ
العولمة.

 .7مراحل تطىير األداْ املؤشصٌ داخل ادتامعات:
حيف الشركع في تطكير أداء المؤسسة الجامعية يفترض أف يمر ىذا التطكير بعدة مراحؿ
أىميا(:العميمات :)ٖٙ .ٕٓٓٗ.
أ .مرحمة االستعداد :كفييا يتـ ما يمي:
 القناعة بأىمية التطكير الجامعي ككجكد نظاـ لمجكدة الشاممة يكاكب األيزك.
 ترجمة تمؾ القناعة مف خالؿ االلتزاـ الجاد لمعامميف بالجامعة.
 تحديد األشخاص المناسبيف إلدارة ىذا النظاـ كالحفاظ عميو.
 رفع مستكل الكعي لدل العامميف بأىمية التطكير كرفع جكدة العمؿ بالجامعة.
 تدريب العامميف كتحديد أدكارىـ بكضكح في البرنامج المطبؽ.
 كضع جدكؿ زمني لتطبيؽ برامج التطكير كتخصيص مكارده.
ب .مرحمة التنفيذ :كتشتمؿ عمى:
 مالئمة األنظمة كالبرامج المطبقة لطبيعة الجامعة.
 دقة إجراءات التطكير التنفيذية.
 كضكح التعميمات لكافة القطاعات كاإلدارات.
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 تككيف فريؽ لمتدقيؽ الداخمي لصيانة كتطكير النظاـ.
 مراجعة تطبيؽ التطكير بصكرة دكرية لمتأكد مف فاعمية النظاـ.
ج .مرحمة ما بعد التنفيذ :كتشمؿ:
 متابعة كمالحظة الخطكات التنفيذية سالفة الذكر.
 تحديد أكجو القصكر كتالفييا أكال بأكؿ.
 تحقيؽ مبدأ اإلثارة كالمحاسبة لكافة القطاعات كاإلدارات الجامعية.
 متابعة مستكم األداء لضماف المنافسة عمى مستكم رفيع.
 الحرص عمى زيادة ثقة العمالء كالمتعامميف مع الجامعة.
 إرساء فمسفة لمتطكير كالجكدة تسعي الجامعة لتحقيقيا دائما.

 .8معىقات تطىير األداْ املؤشصٌ داخل ادتامعات:
تكجد مجمكعة مف المعكقات التي تكاجو قياس األداء المؤسسي داخؿ الجامعة ،كتتمثؿ
تمؾ المعكقات في (السيد( .)ٔٔٛ – ٔٔٗ .ٕٓٓٚ .قابيؿ)ٖ .ٕٓٓٛ .
أ .تأثر تفكير العامميف بمجمكعة المتغيرات التي تحيط بيـ ،كالتي أدت إلى التركيز عمى
المركزية الشديدة ،كاالىتماـ بالكالء لقادة المؤسسة الجامعية.
ب .التضخـ الكظيفي مف خالؿ شيكع العمالة المقنعة في غالبية كحدات الجامعة.
ج .الضغكط السياسية مف خالؿ كجكد ضغط مباشر أك غير مباشر مف السمطة
السياسية عمى المؤسسة الجامعية ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة ربما يترتب عمييا
مردكد سمبي.
د .المركزية الشديدة في اتخاذ الق اررات.
ق .تعدد األىداؼ كتعارض األكلكيات.
ك .غياب المصداقية في قياس األداء الجامعي.

ثاىً ًا :اإلطار الفهرٍ والفلصفٌ ملدخل التعله التيظًنٌ:
تكاجو مؤسسات التعميـ الجامعي اليكـ تحديات كبيرة كتطكرات متسارعة في مجاالت
المعرفة كثكرة المعمكمات ،بما يفرض عمييا ضركرة تمبية متطمبات ىذا الزخـ المتسارع مف
المعارؼ كالمعمكمات كاألفكار .كال شؾ فإف ىذه التحديات السريعة التي تعيشيا الجامعات
اليكـ تممي عمييا ضركرة أف تككف لدييا القدرات كاالستعدادات كالطاقات التي تساعدىا عمى
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ترتيب أكضاعيا كاالستفادة مف الخبرات كالتجارب ،كتفعيؿ ىذه الخبرات كتطكيعيا بما يسيـ
في مكاجية ىذه التحديات كالتغيرات ،كلعؿ ذلؾ يدعك إلى تبني استراتيجية التعمـ التنظيمي
التي تؤكد عمى ضركرة اىتماـ المنظمة بتجاربيا كخبراتيا السابقة لالستفادة منيا في حؿ
المشكالت التي تكاجييا بما يسيـ في تحقيؽ جكدة عالية في العمؿ كمخرجات األداء.

 .1تعريف التعله التيظًنٌ:
ظير أكؿ استخداـ لمصطمح التعمـ التنظيمي في عاـ  ٜٔٚٛمف قبؿ & Argyris
 Schonفي كتابيما ( )Organizational Learningإذ قدما سؤا نال مفاده "ىؿ يجب عمى
المنظمات أف تتعمـ؟" .كمنذ ذلؾ السؤاؿ االستكشافي بذلت الكثير مف الجيكد لتعريؼ كتحديد

التعمـ في المنظمات كاستكشاؼ أبعاده المختمفة( .صالح كآخركف )ٙٗٚ .ٕٓٔٗ.
كيرل بيتر سينج أف المنظمة الساعية لمتعمـ تعني المنظمة التي تسعى إلى اكتساب
المعرفة كاستخداميا كتطكيرىا مف خالؿ حركة لكلبية مستمرة تتعمـ مف خالليا المنظمة كتعمـ
اآلخريف)Senge.1994. 59( .
كيعرؼ التعمـ التنظيمي عمى أنو "العممية التي تؤدم إلى تعمـ المنظمة كبشكؿ
مستمر"(Thomas & Allen, 2006.123) .
كيرل آخركف بأف التعمّـ التنظيمي ىك عممية اكتساب المعارؼ كتطكير الميارات كزيادة

القدرات كاإلبداع كالتكامؿ في المعرفة كالتحسيف المستمر في أنشطة المنظمة كقابميتيا عمى
اكتساب المعمكمات كاالستفادة منيا بشكؿ مستمرGraham and Nafukho.2003.8)( .
كىناؾ مف يشير إلى أف التعمـ التنظيمي عبارة عف "عممية التعمـ المستخدـ في
المؤسسة  ،كالتعامؿ مع السؤاؿ عف كيفية تعمـ األفراد داخميا "

(Sun & Scott,

)2003.205
كما يعرؼ التعمـ التنظيمي بأنو دكرة الحياة المستمرة لممنظمة كالرؤية المشتركة
كالمخطط ليا لرفعة كبقاء المنظمة في حيز كجكد المجتمع التنظيمي( .المجالي.ٕٜٓٓ .
)ٜ٘
كيقدـ أحد الميتميف بالتعمـ التنظيمي تعريفان شامالن لو فى أنو العممية التي تكتسب

بناء عمييا بالتعديؿ بيدؼ تحقيؽ التكيؼ بنجاح مع
المنظمة مف خالليا معرفة جديدة كتقكـ ن
التغيرات البيئية الداخمية الخارجية كالحافظ عمى استمرارية كجكدىا كتطكرىا(Chen. .
 ٕ- ٜٔ34

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4

? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????:

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

) 2005. 4كمف ناحية أخرل يمكف تعريؼ عممية التعمـ التنظيمي عمى أنيا عممية اكتساب
لممعرفة الجديدة ،فحينما يتـ نقؿ المعرفة مف طرؼ إلى آخر ينظر إلى ىذه العممية عمى إنيا
معرفة تتدفؽ مف المصدر إلى المتعمـ فيحدث التعمـ( .حجازم)ٔٓٔ .ٕٓٓ٘.
كمف التعريفات السابقة تتضح أىمية التعمـ التنظيمي مف ككنو لو تأثير رئيس
كمباشر في نجاح كبقاء المنظمات ،إذ إف التعمـ التنظيمي مستند عمى قدرة المنظمة عمى
تعمـ أفرادىا كتطكير مياراتيـ كمعارفيـ لتحقيؽ األداء المتميز كالقكم كالقدرة عمى
ّ
المنافسة.
كعند الحديث عف التعمـ التنظيمي ال يعني أف المؤسسة ىي مف يتعمـ ،كما أف
عناصرىا المادية غير قابمة لمتعمـ ىي األخرل ،الفتقادىا القدرة عمى اإلدراؾ كاإلحساس
بالمتغيرات كعدـ القدرة لالستجابة ليا ،كلكف البشر الذيف يشغمكف كظائؼ مختمفة داخؿ
المؤسسة ىـ المعنيكف بالتعمـ ،كبالتالي فإف المؤسسة المتعممة ىي تمؾ المؤسسات التي
يتاح لمعامميف فييا كالمتعامميف معيا ظركؼ تؤدم بيـ إلى اكتساب أنماط جديدة مف السمكؾ
تنعكس في شكؿ أداء مختمؼ أعماليـ (مراد.)٘ٓ .ٕٕٓٔ .
كنتيجة لمتعمـ التنظيمي تصؿ المنظمة لما يعرؼ بالمنظمة المتعممة Learning
Organizationكالتي يصفيا البعض بأنيا "المنظمة التي يتعمـ جميع األفراد فييا لكي
تمكف نفسيا كبشكؿ مستمر مف التحكؿ كبما يتفؽ كسياقات التشغيؿ السائدة"(Raidén & .
)Dainty. 2006.66
كيؤكد ىذا التعريؼ عمى أف المنظمة المتعممة ىي التي تخمؽ الظركؼ المالئمة
لتعبئة قدرات األفراد كتشجيع التعمـ الجماعي كالبناء الجماعي لممعارؼ
كما يالحظ عمى أدبيات المنظمة المتعممة أنيا تركز عمى حقيقة أف األفكار الجديدة
ضركرية إذا أريد
لمتعمـ أف يحدث بغض النظر عف مصدره ،كما يالحظ أف عممية اكتساب المعرفة مف قبؿ
المنظمة المتعممة ىي عممية قصدية تسيـ في رعاية مداخؿ جديدة مف التفكير ،كتؤكد عمى
تعمـ األفراد مف بعضيـ بشكؿ مستمر.
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 .2عنلًات التعله التيظًنٌ:
تتكافؽ آراء الباحثيف عمى أف التعمـ التنظيمي يضـ العمميات التالية( :عبد الرحمف
)ٜٜٙ .ٕٜٓٓ.
أ .العممية األكلى :اكتساب المعرفة :كذلؾ مف خالؿ التجربة أك محاكاة الممارسات األفضؿ
لدل باقي الشركات أك عف طريؽ تطعيـ المنظمة نفسيا بعناصر جديدة.
ب .العممية الثانية :عممية نقؿ كتكزيع المعمكمات :كيقصد بتكزيع المعمكمات العممية التي
يتـ فييا نشر المعمكمات بيف كحدات المنظمة كالعامميف فييا.
ج .العممية الثالثة :تفسير المعمكمات :كالتي تعد الجسر الكاصؿ بيف التعمـ عمى المستكل
الفردم كالجماعي.
د .العممية الرابعة :تطبيؽ المعرفة :حيث أف عممية التعمـ تحدث عندما تقكـ المنظمة بأداء
عمميا بطرؽ جديدة
أفضؿ مف السابؽ.

 .3مناذج وأبعاد التعله التيظًنٌ:
عمى الرغـ مف تقبؿ فكرة التعمـ التنظيمي كاالقتناع بأىميتو كضركرتو في تحسيف
أداء المؤسسات كتعزيز ثقافتيا كقيميا المؤسسية ،إال أنو ال تكجد نظرية أك أنمكذج يحظى
باتفاؽ الباحثيف ،بحيث يككف قاد ارن عمى تحديد المككنات أك األبعاد الرئيسة لمتعمـ التنظيمي
كالمراحؿ التي تمر بيا عمميتو.

جدير بالذكر أف كؿ نمكذج مف النماذج يحاكؿ أف يشرح التعمـ التنظيمي كيفسر
حدكثو بطريقتو الخاصة ،لذا فقد اكتفى الباحثكف بعرض ثالثة نماذج لمتعمـ التنظيمي
كىي( :أيكب)ٚ٘ - ٖٚ .ٕٓٓٗ .

أ .أمنىذج عنلًُ التعله التيظًنٌ:
يركز ىذا النمكذج عمى العمميات األساسية في التعمـ التنظيمي المتمثمة في :اكتساب
المعرفة ،كتسييؿ عممية كصكؿ المعمكمات إلى ذاكرة المنظمة ،كتنقيح المعمكمات المكجكدة
في ىذه الذاكرة ،حيث إف ىذه العمميات الثالث تتفاعؿ مع الذاكرة التنظيمية التي تعد المحكر
الرئيس في ىذا األنمكذج.
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ب .ألينىذج  Faragoذٍ األربع مصتىيات للتعله:
يرل " فاراجك" أف التعمـ التنظيمي ال يعني القياـ بالمزيد مف التدريب ،كلكف التدريب
يساعد المنظمة في التعرؼ عمى الكثير مف الميارات ،كما يمكف مف تطكير الميارات كالمعرفة
لألفراد كفي جميع المستكيات كىك يقترح نمكذجا مككنا مف أربعة مستكيات لمتعمـ التنظيمي
كىي - :تعمـ الحقائؽ كالمعرفة العمميات كاإلجراءات  -تعمـ الميارات لعمؿ جديد  -التعمـ
لمتكيؼ  -التعمـ لمتعمـ.

ج .أمنىذج أيىب ملنارشُ التعله التيظًنٌ:
يركز عمى األبعاد الخاصة بممارسة التعمـ التنظيمي ،كأقر ثالثة أبعاد رئيسة ىي:
يتضمف ىذا البعد عدة عناصر منيا (الرؤية المشتركة بيف أعضاء
اتيجي:
ّ
 البعد االستر ّ
اتيجية التعمّـ).
المتغيرات
التنظيـ -متابعة
البيئية -استر ّ
ّ
ّ

التنظيمي
كيتضمف عدة عناصر أىميا (العمؿ مف خالؿ الفريؽ -الييكؿ
التنظيمي:
 البعد
ّ
ّ
ّ
المرف -إيجاد المعرفة كنقميا إلى أنحاء التنظيـ)
كيتضمف عدة عناصر أىميا (تجنب التركيز عمى الفشؿ كالتعمّـ مف األخطاء
الثقافي
 البعد
ّ
ّ
الكمية لمتعمّـ).
السابقة -البيئة المساندة لمتعمّـ -الجكدة ّ

مف ناحية أخرل قامت بعض الدراسات بتناكؿ أبعاد التعمـ التنظيمي عمى النحك

التالي( :العبيدم )ٕٖٕ .ٕٓٔٗ.
أ .تكليد المعرفة :تعد المعرفة كالقدرة عمييا كاستخداميا مف المصادر الميمة لتحقيؽ الخبرة
التنافسية المستدامة لممؤسسة.
ب .اإلبداع المعرفي :يشير الى العمميات التػي يػتـ مػف خالليػا القيػاـ بتجديػد مختمػؼ أنػكاع
المعرفػة التػي تممكيا المؤسسة اذ تسيـ في حؿ مشكمة اك مكقؼ معيف.
ج .التشارؾ بالمعرفة :ىي العمميػة التػي يػتـ تعبر عف مػدل اىتماـ المؤسسة بتشجيع
التشارؾ بالمعرفػة ما بيف األقساـ المختمفة داخؿ المؤسسة ،كمدل تكفير قاعدة بيانات
حكؿ ميارات العامميف كمعارفيـ.
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 .4أىىاع التعله التيظًنٌ:
اعا عديدة لمتعمـ،
أفرزت الدراسات كالبحكث في الحقؿ التخصصي لمتعمـ المنظمي أنك ن
كعمى الرغـ مف اختالؼ مسمياتيا إال أنو يمكف تمييز ثالثة أنكاع أساسية لمتعمـ
التنظيمي( :مريـ)ٕٕٔ-ٕٕٓ .ٕٓٔ٘ .
أ .النكع األكؿ :يتعمؽ ب معالجة األخطاء ضمف مجاؿ الممارسات كالسياسات كالنماذج
السمككية في المؤسسة.
ب .النكع الثاني :يذىب اىتماـ ىذا النكع إلى ما خمؼ اإلصالح كالتصحيح في المكاصفات
كاألىداؼ فيك يشمؿ تحدم صحة النماذج كالقيـ كالسياسات األساسية لممؤسسة.
ج .النكع الثالث :كىك تعمـ حؿ المشكالت ،أك التعمـ مف أجؿ التعمـ ،كيتطمب ىذا النكع
التفكير الجماعي لقكاعد الحكـ كاالفتراضات ،كيعد ىذا النكع مف التعمـ البناء الراقي
لممؤسسة المرتكز عمى الخبرات كالتجارب كنفاذ البصيرة.
كىناؾ مف يحدد التعمـ التنظيمي بنكعيف ىما :التعمـ التكيفي كالتعمـ التكليدم،
كيتركز التعمـ التكيفي حكؿ التعايش مع األكضاع الحالية ،كيركز عمى حؿ المشكمة دكف
التأمؿ في طريقة الحؿ أك كيؼ نتعمـ مف المشكالت .بينما التعمـ التكليدم يركز عمى
التجريب المستمر كالتغذية الراجعة لمتفحص المستمر لطريقة المنظمة في تحديد
المشكالت كحميا( .العبيدم)ٔ٘٘ .ٕٜٓٓ.
د .استراتيجيات التعمّـ التنظيمي:

ق .تتعدد استراتيجيات التعمـ التنظيمي لتضـ ما يمي( :الخرشكـ)ٖٗ-ٖٖ .ٕٓٔٔ .

ك .االجتماعات :كىي تجمعات رسمية في مكاف كزماف تـ االتفاؽ عمييما مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ محددة
ز .المؤتمرات عف بعد :كىي طريقة تقكـ عمى عقد اجتماعات عف بعد باستخداـ التقنيات
المناسبة بيدؼ تبادؿ المعرفة كالخبرة كالمعمكمات في مكضكع محدد في مجاؿ تخصصي
بعينو.
ح .الحكار االستراتيجي :كىي طريقة يتـ بمقتضاىا إدارة عمميات حكار بيف العامميف
بالمؤسسة حكؿ استراتيجياتيا المختمفة.
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ط .الفرؽ متعددة المياـ :كىي اجتماع مجمكعة مف األفراد ذكم مستكيات متفاكتة مف
الميارات كالمعارؼ كالخبرات كالذيف يعممكف معان بالمؤسسة ،كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ كمياـ
محددة.

التعمـ كيترجـ بالتقاء مجمكعة مف األفراد ذكم مستكيات
الفعاؿ :ىك أحد أشكاؿ
م .التعمّـ ّ
ّ
متفاكتة مف الخبرات كالقدرات لمقياـ بتحميؿ مشكمة فعمية تكاجييـ أثناء عمميـ كاقتراح
خطة تنفيذية لحميا.
ؾ .الشبكات الرسمية :كىي قنكات تخضع فييا االتصاالت لقكاعد كاجراءات محددة كمثبتة
كبصكرة مكتكبة كرسمية ،كتتـ بحسب المكائح كالقنكات الرسمية التي يحددىا الييكؿ
التنظيمي لممؤسسة.
ؿ .الشبكات غير الرسمية :كىي عممية التقاء العامميف خارج مكاقع العمؿ كتككف فييا
االتصاالت خاضعة لقكاعد كاجراءات غير رسمية.
ـ .الرضا الكظيفي :كيشير إلى مشاعر العامميف تجاه أعماليـ ،كىي حالة يتكامؿ فييا الفرد
مع عممو كتفاعمو معو مف خالؿ طمكحو الكظيفي كرغبتو في التقدـ كالنمك كسعيو إلى
تحقيؽ أىدافو.
ف .مف ناحية أخرل جاءت األدبيات ذات العالقة بالتعميـ التنظيمي بسبع إستراتيجيات يمكف
لممؤسسات المجكء إلييا مف أجؿ إحداث التعمـ التنظيمي كىذه االستراتيجيات ىي:
(حجازم)ٔٓ٘-ٔٓٗ .ٕٓٓ٘ .
س .التعمـ باألكامر :كيحدث ىذا النكع مف التعمـ حينما يقدـ أم مصدر مف مصادر المعرفة
المنظمة المادة إلى المتعمـ ،كالذم بدكره يختار الحقائؽ ذات العالقة.
ع .التعمـ باالستدالؿ :كيحدث ىذا النكع مف التعمـ حيف تقدـ المادة إلى المتعمـ محتكية
بشكؿ ضمني عمى مكضكع مف المعرفة ،فيقكـ المتعمـ باالستدالؿ عمى المعرفة مف خالؿ
المادة المقدمة إليو.
ؼ .التعمـ باالستقراء :كيحدث ىذا النكع مف التعمـ حيف يكتسب المتعمـ المعرفة مف خالؿ
سحب استنتاجات استقرائية مف المادة المقدمة إليو.
ص.التعمـ بالتنا ظر الكظيفي :كىذا النكع مف التعمـ يمكف المتعمـ مف تكليد المعرفة الجديدة
مف خالؿ تعديؿ تفصيالت تتعمؽ بمفاىيـ معركفة سابقان.
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ؽ .التعمـ بالمثاؿ :كيحدث ىذا النكع مف التعمـ عندما يتبع المتعمـ مفيكمان جديدان مف خالؿ
األمثمة المقدمة أليو ،كربما مف األمثمة المعاكسة.

ر .ا لتعمـ بالمالحظة كاإلكتشاؼ :كيحدث ىذا النكع مف التعمـ حينما يقكـ المتعمـ بتحميؿ
كينكنات تمت مالحظتيا أك تقديميا في المادة الكاردة إليو ،ليقرر بعدىا أف جزءان مف ىذه

الكينكنات يمكف تصنيفو في بنية منظمية جديدة أك مكجكدة مسبقان مف شأنيا أف تصؼ

المادة أك تفسرىا.

 .5خطىات التعله التيظًنٌ:
يمكف إجماؿ خطكات التعمـ التنظيمي في الخطكات التالية( :سعدم)ٜٕ-ٜٔ .ٕٓٔ٘.
أ .إدراؾ الفجكة أك التناقض :بيف ما ىك قائـ كمطبؽ فعميا كبيف ما تدعك لو القكاعد
كالمعايير التي يتـ بمكجبيا تقييـ األداء.
ب .إطالؽ عممية التحقؽ كالتحقيؽ :كتعني ىذه الخطكة بداية الدراسة الحقيقية لتحميؿ الكاقع
كتفسير الظكاىر كاالنحرافات ،كيتـ في ىذه المرحمة جمع البيانات كتحميميا كاستخالص
النتائج.
بناء عمى الخطكتيف السابقتيف ،كتكضع مف قبؿ
ج .كضع الفكرة أك الحؿ المقترح :يتـ ىذا ن
مختصيف ،يتـ فييا اختبار الحؿ أك الفكرة أك النمكذج مف حيث الصحة كمدل الدقة
كمدل المالئمة مع الكاقع إلحداث التغيير المنشكد.

 .6الرنآس األشاشًُ ملنارشُ التعله التيظًنٌ:
تتطمب ممارسة عممية التعمـ التنظيمي بنجاح تييئة بيئة عمؿ فعالة تشجع عمى
خمؽ المعارؼ ،كنشرىا ،كتعمميا بصفة مستمرة ،كفيما يمي أىـ الركائز المؤثرة عمى تطبيؽ
ىذه العممية( :ججيؽ ،كعبد المالؾ)ٕٛٓ -ٕٜٚ .ٕٓٔٗ .
أ .مركنة الييكؿ التنظيمي.
ب .تكفر القيادة المشجعة عمى التعمـ.
ج .غرس القيـ المشتركة التي تدكر أساسان حكؿ سبب كجكد المؤسسة.

د .التشارؾ المعرفي مف خالؿ اىتماـ المؤسسة بتشجيع المشاركة في المعرفة مف خالؿ
االعتماد عمى أسمكب فرؽ العمؿ الذم يعتبر الكسيط لنقؿ المعرفة عمى مستكل جميع
فركع التنظيـ.
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ق .تمكيف المكارد البشرية مف خالؿ مساعدة العامميف عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ كحر يؤدم
إلى اكتسابيـ خبرة ،كسرعة في معالجة المشكالت كاتخاذ الق اررات.
ك .تككيف المكارد البشرية مف خالؿ العمؿ ضمف فريؽ ،كخمؽ كتقاسـ المعارؼ كالخبرات،
ككيفية تحديد المشكالت كتسييرىا كحميا.

 .7خصآص ادتامعُ ننيظنُ متعلنُ:
مف الخصائص التي يمكف عف طريقيا كصؼ الجامعة السعكدية بالمنظمة المتعممة ما
يمي( :الخشالي)ٜٔٚ -ٜٔٙ .ٕٓٓٛ .
أ .اإلجادة الفردية  Personal Mastery:كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ التطبيؽ العممي
كالتحميؿ الذاتي كالمراجعة كالتحسيف كالتدريب.
ب .النماذج الذىنية  Mental Models:كتشير إلى الفيـ العميؽ لألسس التي تقكـ عمييا
المؤسسة.
ج .الرؤية المشتركة  Shared Vision:كتشير إلى امتالؾ األفراد لرؤية أصيمة تؤدم إلى
اندفاعيـ لمعمؿ ليس ألنيـ مكمفكف بذلؾ كلكف ألنيـ راغبكف بذلؾ.
د .جماعة التعمـ  Team Learning:حيث تساعد عمى تفادم ضياع الطاقات كاكتشاؼ
النتائج التي يرغب بيا جميع أعضاء الجماعة.
ق .التفكير عمى مستكل النظاـ  Systems Thinking:كيشير إلى امتالؾ األفراد قدرة
النظر إلى األمكر عمى مستكل المنظمة ككؿ كليس عمى أساس القسـ الذم يعممكف فيو
فقط.
ال
مف ناحية أخرل فإف الجامعة كمنظمة لمتعمـ تتميز بعدة عناصر متفاعمة تفاع ن

شبكيان ،كىي كاآلتي( :مراد)ٜ٘ .ٕٕٓٔ .

أ .القيادة الجامعية :تتبنى أدكا ارن جديدة غير أدكارىا التقميدية ،كما أف ميارات جديدة تنسجـ
مع خصائص الجامعة كمنظمة تعمـ.

ب .الشبكية :كالتى تعني أف المعمكمات كعناصر المعرفة تصبح سيمة التدكير كالكصكؿ إلييا
ليس فقط بتأثير
تكنكلكجيا المعمكمات ،كانما أيضا بسبب التنظيـ الشبكي القائـ عمى الفرؽ المدارة ذاتيا.
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ج .الثقافة :البد أف تتبنى الجامعة -كمنظمة تعمـ  -ثقافة تنظيمية جديدة تقكـ عمى التقاسـ
كاالنفتاح كالشفافية كالتحسيف الذم يرتكز عمى التعمـ المستمر.
د .التعمـ االستراتيجي :الجديد أف الجامعات كمنظمات تعمـ تتسـ بالتعمـ االستراتيجي الذم
يجعؿ خطتيا االستراتيجية مرنة بقدر يرتقي بيا إلى االستجابة لحاجات البيئة المتغيرة.
ق .الطمب عمى المعرفة :الجامعة كمنظمة تعمـ تميؿ إلى أف تككف ذات ميزة تنافسية تقكـ
عمى المعرفة سكاء في اكتساب المعرفة خارجيا أك تكليدىا مف داخميا.

 .8فىآد ومربرات تطبًل التعلّه التيظًنٌّ ظامعُ الىادٍ ادتديد:
يعد التعمـ التنظيمي سبيؿ لمحفاظ عمى الميزة التنافسية المستدامة ،حيث أف
المؤسسات تكتسب الميزة
المستدامة كتحافظ عمييا مف خالؿ تطبيؽ ما تتعممو كما تكتسبو مف المعرفة بشكؿ
منتظـ عف طريؽ ما تقدمو مف منتجات كخدمات كما تقكـ بو مف أنشطة إبداع.
كيمكف حصر فكائد كمبررات تطبيؽ التعمـ التنظيمي بجامعة الكادم الجديد عمى
النحك التالي( :المجالي)Dilworth.2000. 73( )ٙٓ .ٕٜٓٓ .
أ .الدكر الحرج لمعامميف بالجامعة كأفراد ككفريؽ في تطبيؽ المعرفة كالمساعدة في إجراء
تحسينات مختمفة.
ب .التطكر في الفكر اإلدارم نحك الجامعات كمنظمات التعمـ كاعطاء العامميف بيا دك ارن في
عممية اتخاذ القرار بدالن مف األداء المكجو مف قبؿ اإلدارة الجامعية العميا.

ج .التطكر الفكرم في كصؼ المعرفة كمصدر أساس لتحقيؽ الميزة التنافسية بيف الجامعات.
الكظيفية العميا،
التطكر الذاتي لمعامميف بالجامعة كتحقيؽ مصالحيـ ،باكتسابيـ الدرجات
د.
ّ
ّ
كحصكليـ عمى االحتراـ كالتقدير مف اآلخريف.
لكؿ ما ىك جديد ،بيدؼ إحاطة منسكبي الجامعة بالتقنيات الحديثة
ق .مكاكبة
التطكرات ّ
ّ
لتأدية عمميـ.
ك .زيادة األسكاؽ العالمية كالمحمية كاإلقميمية التي تتطمب مف الجامعة مركنة أكبر في
خريجيو كقكة عمؿ متعممة.
ز .اكتساب منسكبي الجامعة الثقة بأنفسيـ كالقدرة عمى العمؿ دكف االعتماد عمى اآلخريف.

 .9متطلبات تطبًل التعله التيظًنٌ يف جامعُ الىادٍ ادتديد:
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تكاجو جامعة الكادم الجديد شأنيا شأف غيره مف الجامعات المصرية الكثير مف
التحديات ،منيا ما ىك عمى المستكل الداخمي كالمتمثؿ في مدل قدرتيا عمى تحقيؽ التكافؽ
ما بيف أىداؼ منسكبييا كأىداؼ كمياتيـ ،أما عمى المستكل الخارجي فيتجسد في قدرة
الجامعة عمى التأثير فى البيئة الخارجية كالتكيؼ معيا.
لذلؾ أصبح مدخؿ التعمـ التنظيمي مف المداخؿ التنظيمية الحديثة لتحقيؽ القدرة
لمكاجية التحديات التي تقؼ أماـ مسيرة الجامعة الناشئة .كيتطمب إدخاؿ مفيكـ التعمـ
التنظيمي في جامعة الكادم الجديد ما يأتي( :العكيسي)ٕٙ .ٕٓٔٓ .
أ.

كجكد رؤية كرسالة كأىداؼ كاضحة لمجامعة.

ب .مركنة الييكؿ التنظيمي لمجامعة.
ج .خمؽ ثقافة جامعية قكية بيف كافة منسكبي الجامعة.
د .تكفر نظـ تقييـ فاعمة تربط بيف مستكم أداء الجامعة كالعائد منو.
ق .تكفر نظـ اتصاالت مفتكحة بيف كافة كحدات الجامعة األكاديمية كاإلدارية.
ك .تكفير بيئة مادية مالئمة داخؿ الجامعة.
ز .تحديد دقيؽ الحتياجات الجامعة الحالية كالمستقبمية مف المكارد البشرية.
ح .كجكد مناخ ابتكارم مشجع لكافة منسكبي الجامعة.
ط .تكفر عالقات إنسانية قكية بيف العامميف بالجامعة.
م .إتباع أنماط قيادية في الجامعة تشجع عممية التعمـ كالتطكير المستمر.
ؾ .التطكير كاإلنماء الميني التكاممي لمعامميف بالجامعة بما يتيح ليـ الفرص إليجاد الكسائؿ
كالحمكؿ المناسبة لكثير مف المشكالت.

 .10التعله التيظًنٌ نندخل لتطىير األداْ املؤشصٌ ظامعُ الىادٍ ادتديد:
يسعى التعمـ التنظيمي إلى إجراء تحسينات في المنظكر اإلنساني باستخداـ

معارؼ العمكؾ السمككية ،حيث يعتمد التعمـ التنظيمي عمى مبدأ العالقات اإلنسانية

كأساس لرفع كفاءة أداء جامعة الكادم الجديد؛ أل ف رفع ثقة المرؤكسيف بأنفسيـ

كتفكيضيـ سمطات إنجاز األعماؿ كالمياـ ،كالعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ
يجعميـ يقبمكف عمى العمؿ كتزيد معدالت رضاىـ الكظيفي ككالئيـ كانتمائيـ .كيؤدم
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تنمية فرص التعمـ التنظيمي إلى تييئة مناخ ليصؿ بالجامعة إلى مستكل التميز في

األداء مف خالؿ( :خيرة)ٖٔٓ-ٕٔ٘ .ٕٓٔٔ .

أ .استثمار طاقات منسكبي الجامعة كازكاء رغبتيـ في التعمـ مف أجؿ تحسيف أدائيـ
كالحصكؿ عمى منافع كمزايا تتكافؽ مع مستكيات األداء األفضؿ التي يحققكنيا،

كبطريقة غير مباشرة يحدث التعمـ التنظيمي.

ب .تيسير تعمـ منسكبي الجامعة لألسس الفكرية كالنظرية لمكضكع ما ،ككذلؾ تعمـ
الميارات التطبيقية.

ج .تييئة كحدات الجامعة األكاديمية كاإلدارية لتككف حقكالن خصبة لمتعمـ التنظيمي.

د .خمؽ جك اجتماعي في مكاقع العمؿ المختمفة لمجامعة ضمانان لحدكث التفاعؿ بيف
األفراد كالجماعات.

ق .تخطيط تدفؽ المعمكمات بحيث تصؿ إلى كؿ منسكبي الجامعة بدرجات تتكازم مع
مطالب العمؿ.

رابعاً :اإلطار الفلصفٌ ملدخل اإلدارَ باليتآج:
تعد اإلدارة بمثابة المحرؾ األساس في كياف المؤسسات كأداة التغيير األساسية

بيا ،فنجاح المؤسسات في أداء رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا يعتمد إلى حد كبير عمى

كفاءة إدارتيا ،كمف ثـ تحتاج كؿ منظمو ميما تنكعت كتعددت أنشطتيا إلى إدارة فعالة
متميزة بالقدرة عمى مالحقة الػتغيرات المجتمعيػة الػسريعة كاالسػتجابة لمتطمبات

المستقبؿ كمكاكبة تغيراتو.

كنظ ارن لمتزايد الكمي كالمتسارع في مؤسسات التعميـ العالي كالى برامجيػا التي

تطرح غالبان دكف دراسة لحاجات سكؽ العمؿ سكاء الداخمي أك الخارجي ،كتباعد

أنشطة تمؾ المؤسسات عف التحديات االقتصادية اليامة كنتيجة لتحكالت كبرل في
مختمؼ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية ،كلعػؿ أىـ ما يميز تمؾ التحكالت الكبرل ىك
تطكر الفكر اإلدارم العالمي مف النظر إلى العنصر البشرل باعتباره مجرد أيدم عاممة،
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إلى االىتماـ بالعقكؿ البشرية باعتبارىا مصدر المعرفة كاإلبداع كالتي تمثػؿ محػكر

ارتكػاز أم تطكير.

(العربي؛ كالقشالف )ٜٓ .ٕٜٓٓ.

كقد لكحظ منذ عشرات السنكات اىتماـ كاسع لممؤسسات بما يعرؼ باإلدارة

بالنتائج ،سعيان منيا لمتكيؼ مع بيئة األعماؿ المتغيرة كمسايرة إلف ارزات عصر العكلمة

التي تزيد مف حدة المنافسة بيف المؤسسات ،كلقد برز ىذا االىتماـ بحكـ أف معايير
التميز بيف المؤسسات تتضمف مف بينيا جكدة النتائج كالمخرجات كتقديـ ما ىك

مختمؼ عف اآلخريف سكاء المنافسيف أك غيرىـ ،مما يترتب عميو إنشاء شريحة سكقية

مف خالؿ االستجابة المنفردة لحاجاتيا المتعددة.
 .1فلصفُ ومفَىو اإلدارَ باليتآج:

أصبح مف الضركرم اآلف في ظؿ تنفيذ العديد مف برامج التنمية ،العمؿ الجاد

عمى تحقيؽ نتائج مممكسة لتنمية كتطكير قطاعات العمؿ المختمفة بالمجتمع،
كالمساىمة في حؿ المشكالت المتعمقة بكؿ قطاع ،بما ينعكس بالنفع عمى أفراد ىذا

المجتمع ،نظ ارن ألف نجاح مختمؼ البرامج التنمكية فى تحقيؽ النتائج المرجكة منيا؛
فإنيا تسيـ فى حؿ مشكالت المجتمع عمى المستكل القكمي.

كلضماف تحقيؽ أىداؼ قطاع التعميـ الجامعي ،فمف الضركرم أال يجب فقط

االىتماـ بتنفيذ األنشطة المقررة في خطة القطاع كمتابعة تنفيذىا ،أك االنتظار حتى

نياية الخطة لقياس كتقييـ النتائج كاألىداؼ المكضكعة ،بؿ يجب االىتماـ بعممية
متابعة تحقيؽ النتائج المتعمقة برد فعؿ الفئة المستيدفة كالمستفيدة مف

القطاع بصكرة مستمرة أثناء فترة تنفيذ الخطة كمعالجة أم قصكر أك مشكالت تعكؽ

دكف تحقيؽ ىذه النتائج .كمف ىذا المنطمؽ أصبح مف الضركرم االعتماد عمى اإلدارة
بالنتائج لضماف نجاح ىذا القطاع فى تحقيؽ رؤيتو كرسالتو كأىدافو بصكرة متكاممة.

كمما يجدر االنتباه إليو أف اإلدارة بالنتائج ليست برنامجان جديدان أك إضافيان في

اإلدارة بؿ أنيا تخضع لكؿ ما تخضع لو عممية اإلدارة كأسػسيا كمراحميا كتطكراتيا

التي تشمؿ العناصر اآلتية( :الحماقي)ٖ-ٕ .ٕٓٔ٘ .
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أ .التخطيط :كيشمؿ كضع األىداؼ كالمعايير كالنتائج المراد تحقيقيا كرسـ السياسات
كاإلجراءات كالتنبؤات كاعداد المكازنات ،ككضع برامج العمؿ كالجداكؿ الزمنية

لمتنفيذ.

ب .التنظيـ :كيشمؿ الييكؿ التنظيمي ،كتحديد المسئكليات كالعالقات ،كاختيار الككادر
البشرية العاممة كالمديريف كتطكيرىـ.

ج .التكجيو :كيشمؿ التحفيز كالقيادة كاالتصاؿ.

د .الرقابة :كتشمؿ تحديد المعايير الرقابية كقياس األداء (المتابعة) كتشخيص
المشكالت كعالجيا.

كتعرؼ اإلدارة بالنتائج بأنيا استراتيجية إدارية كاسعة النطاؽ تيدؼ إلى تغيير

أسمكب عمؿ المؤسسة بحيث يككف االرتقاء باألداء كتحقيؽ النتائج ىك التكجو المركزم

ليذه المؤسسة)OECD.2000( .

كما قامت إحدل الدراسات المتخصصة بكضع عدة تعريفات لإلدارة بالنتائج

أىميا( :العزكني؛ كفرج)ٙ .ٕٓٓٗ .

أ .منيجية إدارية بكاسطتيا تتأكد المؤسسات بأف إجراءاتيا كمنتجاتيا كخدماتيا
تساىـ فى تحقيؽ مجمكعة

مف النتائج المحددة ،كيتضمف ىذا النشاط مشاركة جميع األطراؼ المعنية فى

تحديد النتائج المتكقعة ،كتقييـ المخاطر ،كمتابعة التقدـ المحرز نحك النتائج،
كاستخالص الدركس المستفادة كاستخداميا فى عممية اتخاذ القرار ككضع تقارير

عف األداء.

ب .فمسفة كطريقة إدارة تركز عمى النتائج فى التخطيط كالتنفيذ كالتعمـ ككتابة التقارير.
ج .استراتيجية إدارية تيدؼ إلى تحقيؽ أداء أفضؿ كنتائج مؤكدة.

أيضان اتفؽ البعض عمى حصر تعريؼ اإلدارة بالنتائج فى أنيا ىي اتجاه إدارم

ييدؼ إلى تحسيف فاعمية ككفاءة األداء خاصة في تنفيذ البرامج كالمشركعات عف

طريؽ( :الحماقي )ٕ .ٕٓٔ٘.
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بناء عمى األىداؼ المكضكعة أثناء
أ .تحديد النتائج المتكقعة مف تنفيذ البرنامج ن
عممية التخطيط.
ب .يجب أف تككف النتائج المحددة كاقعية بحيث يمكف تحقيقيا مف خالؿ
اإلمكانيات كالمكارد المتاحة.

ج .يجب أف تككف النتائج المتكقعة ضمف اىتمامات المؤسسة.

د .يجب التأكد مف أف كؿ المدخالت كالعمميات كاألنشطة المختمفة تساىـ في
تحقيؽ النتائج.

ق .يجب متابعة كقياس مدل التقدـ في تحقيؽ النتائج.

كمف ىنا يمكف القكؿ أف الركائز األساسية لإلدارة بالنتائج تتمخص في التالي:

أ .تحديد نتائج محددة (إطار النتائج (Result Framework

ب .متابعة ىذه النتائج (أك المؤشرات الدالة عمييا) بصفة مستمرة ككضع عالمات
لمتقدـ نحك تحقيقيا.

ج .التركيز عمى تحقيؽ النتائج كالتأثيرات المتعمقة بالتغييرات التنمكية في حياة
الناس أكثر مف التركيز عمى تحقيؽ األنشطة كالعمميات.

 .2أٍنًُ اإلدارَ باليتآج:
الفعالة ،كالتي استطاعت
أىـ فركع اإلدارة العصرية ّ
تعد اإلدارة بالنتائج كاحدة مف ّ
إحداث تغيير ممحكظ
اتيجي الحديث ،كالذم
في مياديف األعماؿ المختمفة التي اختارت ّ
أف تتبع ىذا المدخؿ االستر ّ
معينة تختمؼ مف حيث الجكىر كالتطبيؽ عف االستراتيجيات األخرل ،كتعتمد
يقكـ عمى أسس ّ

سمى بالتغذية الراجعة أك ( )Feedbackلتحقيؽ األىداؼ المرغكبة.
بصكرة مباشرة عمى ما ُي ّ
كيعمؿ مدخؿ اإلدارة بالنتائج عمى تزكيد المنظمات بسبؿ تحقيؽ النتائج كتقديـ
الخدمات لفئاتيا المستخدمة بطريؽ أفضؿ مف خالؿ عمميات متطكرة لتخطيط كتنفيذ برامجيا
كمشركعاتيا التنمكية المختمفة ،كيمكف تحديد أىمية اإلدارة بالنتائج فى النقاط التالية:
(الككالة الكندية لمتنمية الدكلية)ٖٗ-ٖٖ .ٕٓٓٛ .
أ .كسيمة لتحسيف قنكات االتصاؿ بيف اإلدارة كالمستفيديف.
 ٕ٘ٓ -47

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 4

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

ب .تحقيؽ اإلصالح الداخمي لممنظمات.
ج .المتابعة المستمرة كالتقييـ الذم يتـ مف خاللو اجراء التحسينات بصكرة مستمرة.
د .تحديد أصحاب المصمحة كأدكارىـ.
ق .إرساء األكلكيات كالتعريؼ بيا.
ك .إحداث فرقان في التنمية كفي التغيرات المنشكدة

ز .كضع نتائج كاقعية تعبر عف التغيير المطمكب.

ح .اختيار المؤشرات التي تساعد في التعرؼ عمى مدل التقدـ نحك تحقيؽ األىداؼ.
ط .تنفيذ البرامج كالمشركعات لمكصكؿ لمنتائج المتكقعة.
م .إعداد التقارير حكؿ ما تحقؽ مف نتائج.

 .3مسات ميَجًُ اإلدارَ باليتآج:
تنحصر سمات منيجية اإلدارة بالنتائج فى اآلتي( :العزكني؛ كفرج)ٚ .ٕٓٓٗ .
بناء عمى التحميؿ المناسب لألكضاع بمشاركة كافة األطراؼ المعنية.
أ .تحديد نتائج كاقعية ن
ب .خمؽ البيئة المناسبة كالمحافظة عمييا لعمؿ األفراد سكيان إلنجاز النتائج المخططة.

ج .تحديد المستفيديف كتصميـ مشركعات كبرامج لتمبية احتياجاتيـ كحصكليـ عمى حقكقيـ
كافة.
د .المتابعة كالتقييـ المستمر لقياس التقدـ المحرز نحك تحقيؽ النتائج المرجكة.
ق .تحديد كادارة المخاطر أخذا فى االعتبار السياؽ العاـ كالنتائج كالمكارد.
ك .زيادة المعرفة عف طريؽ التعمـ مف الدركس المستفادة كاالستفادة منيا فى عممية اتخاذ
القرار.
ز .إعداد كتقديـ تقارير متابعة األداء التي تبيف مدل تحقؽ النتائج كاستخداـ المكارد.
ح .تكجيو العامميف عمى كافة المستكيات ككذلؾ األنظمة اإلدارية لالىتماـ بالنتائج أكثر مف
األنشطة
ط .إظيار النتائج بكضكح إلى الشركاء كالممكليف كالميتميف كسائر األطراؼ الفاعمة
م .تكضيح الفرؽ الذم أحدثو المشركع عمى أرض الكاقع كلحياة الناس ككذلؾ العائد مف
التكمفة.
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ؾ .تيسير تقديـ التقارير عف األداء كبالتالي تحسيف نظـ المتابعة كفقان لممسؤكليات المحددة
لفريؽ العمؿ

 .4اعتبارات ٍامُ عيد تطبًل مدخل اإلدارَ باليتآج:
كمف تمؾ االعتبارات ما يمي( :ج.ـ.ع .الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة-ٙ .ٕٖٓٔ .
)ٛ
أ .يجب أف تككف النتائج فعالن نتائج مستيدفة (مخرجات) كليست أنشطة (مدخالت).

ب .يجب أال تكضح النتائج اتجاىان معينان صعكدان أك ىبكطان فمثالن ال يفضؿ األخذ بمصطمح
زيادة الكفاية اإلنتاجية كانما يكتفي األخذ بمصطمح الكفاية اإلنتاجية ألف الكفاية
اإلنتاجية نتيجة كليس المطمكب ىنا تحديد االتجاه.

ج .يجب أف تككف النتائج محددة بكؿ نشاط بحيث ال تتداخؿ االختصاصات بيف بعضيا
البعض.
د .يجب أف تككف مجاالت النتائج قابمة لمقياس
كما أف ىناؾ مف قاـ بكضع بعض الشركط الالزمة لتطبيؽ مفيكـ اإلدارة بالنتائج
كمنيا( :العتيبي)ٖ٘ .ٕٕٓٓ .
أ .يجب أف تككف األىداؼ محددة كاقعية ككاضحة أكالن كقبؿ كؿ شيء؛ ألف بدكف ذلؾ
فسكؼ يككف ىناؾ فكضى كارتباؾ يؤدم في النياية إلى نتائج سيئة.

ب .عممية التفاعؿ المشتركة بيف العامميف في المؤسسة مف رؤساء كمرؤكسيف ،كاالحتكاؾ
المستمر بتطكرات األمكر كتأثيرىا العممي عمى تحقيؽ األىداؼ.
ال مع فمسفة اإلدارة كسياستيا كممارستيا،
ج .يجب أف يككف برنامج اإلدارة بالنتائج متكام ن

كيساعد ىذا األسمكب الرؤساء كالمرؤكسيف عمى كضع الخطط كالتنسيؽ بينيا كبيف

الخطط األ خرل كعمى متابعة كرقابة كتنفيذ ىذه الخطط كعمى تنمية عالقات تعاكف طيبة
بيف األفراد كالمستكيات التنظيمية بالمشركع.
د .دعـ اإلدارة العميا كمشاركتيا يعتبر شرطان جكىريان لنجاحيا ،حيث أف مجرد االلتزاـ الشفكم

أك الفكرم ليس كافيان ،كيجب أف يككف ىذا الدعـ كاضحان لجميع المستكيات في

المؤسسة.
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ق .التنسيؽ بيف أىداؼ المدير كالسمطات المفكضة إليو ،حيث أف عممية تحديد أىداؼ لو
كليس لديو السمطة الالزمة لتحقيقيا تحمؿ في طياتيا بذكر الفشؿ كستؤدم حتما إلى
منازعات مع المديريف اآلخريف إذا ما
حاكؿ تحقيقيا.
ك .التدريب :كألف اإلدارة بالنتائج تمثؿ ابتعادان عف األساليب التقميدية في اإلدارة ،لذا ،فاف
التدريب كالتكجيو ىما الزماف طكاؿ برنامج اإلدارة بالنتائج.

ز .يجب أف يككف المدير راغبان في التعمـ ،كأف يستكعب المفيكـ الحقيقي لإلدارة بالنتائج
كحقيقة مشتمالتيا السمككية ،كبينما يككف راغبان في فيـ اإلدارة بالنتائج ،فإف عميو أف

يطكر نفسو ليككف مستمعان جيدان ،كيحسف االتصاؿ باآلخريف كعضك في فريؽ.

 .5التكيًات الرًٓصُ ملدخل اإلدارَ باليتآج:
تتضمف التقنيات الرئيسة لمدخؿ اإلدارة بالنتائج ما يمي( :أكرتيز؛ كآخركف.ٕٓٓٗ .
ٕ)
أ .صياغة األىداؼ (النتائج)
ب .اختيار مؤشرات لقياس التقدـ المحرز نحك كؿ ىدؼ.
ج .تحديد أىداؼ صريحة لكؿ مؤشر لمحكـ عمى األداء.
د .جمع بيانات عف النتائج بصكرة منتظمة لرصد األداء
ق .استعراض النتائج الفعمية كتحميميا كاإلبالغ عنيا مقارنة باألىداؼ.
ك .إدماج عمميات التقييـ مف أجؿ تقديـ معمكمات تكميمية عف األداء.
ز .استخداـ المعمكمات المتعمقة باألداء ألغراض المساءلة كالتعمـ كاتخاذ الق اررات

 .6مكىمات جناح تطبًل مدخل اإلدارَ باليتآج يف املؤشصُ ادتامعًُ:
اإلدارية ،كالتي تتمثّؿ فى تحقيؽ
تسعى اإلدارة بالنتائج إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ
ّ
التغيرات البيئية المحيطة ،سكاء الداخمية أك الخارجية ،ككذلؾ تحقيؽ أعمى درجة
التكافؽ مع ّ
ممكنة مف الضبط كالتنظيـ ،كالتخطيط الجيد لألمكر ،كترشيد التكاليؼ ،كاختصار الكقت،
كخفض المخاطر المحتممة ،كتحقيؽ التعاكف بيف الكحدات كاألقساـ كالفركع التي تشارؾ في
التنفيذ.
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كلعؿ تحقيؽ كؿ ىذه األىداؼ بالمؤسسة الجامعية ،يتطمب تكافر مجمكعة مف
المقكمات أىميا( :الحداد)ٕ-ٔ .ٕٓٔٔ .
أ .قياده فاعمو تتسـ بااللتزاـ كتحمؿ المسؤكلية كرفع الركح المعنكية.
ب .الالمركزية اإلدارية كاعطاء الكحدات صالحية تحقيؽ األىداؼ كانجازىا.
ج .النظرة الشمكلية كالتركيز عمى تحقيؽ النتائج كااللتزاـ بالرؤية.
د .جياز متابعو فاعؿ كمستقؿ كمكضكعي كغير مجامؿ ألحد.
ق .اتصاؿ فعاؿ كسياسة إعالمية ليا القدرة عمى تكصيؿ ما تريد لجميع العامميف في
المنظمة كالى المجتمع.
ك .االىتماـ بالعنصر البشرم ككضع ضكابط مكضكعيو في االختيار لمقيادات اإلدارية كتدريب
فاعؿ كمؤثر كىيئو عميا لالىتماـ بالتنمية البشرية.
ز .استخداـ التكنكلكجيا كالتركيز عمييا مف أجؿ السرعة في اإلنجاز كفاعمية األداء.
ح .القدرة عمى التغيير كالمركنة كعدـ الجمكد؛ لمتكيؼ مع عصر التغير التكنكلكجي السريع.
كيضاؼ إلى ما سبؽ عدة مقكمات أخرل يمكف تحديدىا عمى النحك التالي( :ج.ـ.ع.
الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة)ٛ-ٙ .ٕٖٓٔ .
أ .تذكيب الثمكج كمعناه :االقتناع المبدئي بأف األحكاؿ القائمة غير مالئمة ،كقبكؿ فكرة أنو
البد مف عمؿ شيء جديد لتحريؾ المؤسسة لألماـ.
ب .االعتراؼ بأىمية الجانب اإلنساني :حيث أف أىـ كأعظـ جانب في أم تغير ىك الجانب
اإلنساني كيشمؿ أشياء مثؿ القيـ الشخصية كالعالقات غير الرسمية كالطمكح الشخصي
كالتفضيالت الشخصية بالنسبة لمترقي كالقدرات الفكرية كالعاطفية.
ج .أقصى معمكمات ممكنة :حيث يجب أف تعطي اإلدارة أقصى معمكمات عف التغيير كعمى
ذلؾ يجب إعالـ العامميف بأف ىناؾ تغيي ارن سيحدث ،عمى أف يحدد التغيير بالضبط ،كأف

يحدد سبب التغيير بالضبط ككيفية تنفيذ التغيير كبياف عف تقدـ التغيير أكالن بأكؿ.

بناء عمى نتائج أدائو
د .تككيف فكرة مكضكعية لدل المرؤكس عما يستحقو مف حكافز ن
الفعمي.

 - ٕٜٓ51

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 4

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

 .7مسايا تطبًل اإلدارَ باليتآج باليصبُ دتامعُ الىادٍ ادتديد:
ينتج عف تطبيؽ أسمكب اإلدارة بالنتائج مزايا عدة لجامعة الكادم الجديد أىميا(:الحربي.
)ٜٔ .ٕٓٓٛ
أ .زيادة إنتاجية الجامعة كتحسيف أدائيا.
ب .معرفة جميع أعماؿ الجامعة كمتابعتيا في ضكء األىداؼ المحددة.
ج .بياف األفراد الذيف ال يستطيعكف الكصكؿ إلى معايير اإلنجاز المطمكبػة ،ممػا يساعد
الجامعة عمى تحديد األفراد المطمكب تدريبيـ أك نقميـ إلى أعماؿ أخرل أك االستغناء
عنيـ.
د .خفض معدؿ دكراف العمؿ بالجامعة كمعدؿ الغياب كانخفاض الشككل كارتفػاع الػركح
المعنكية.
ق .العدالة في تكزيع الحكافز.
ك .تزكيد الجامعة بأسس مكضكعية لتقييـ األداء.
ز .تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ بصكرة أفضؿ نظ ارن ألف الرئيس كالمرؤكس قد اتفقا عمى النتائج
المتكقعة في العمؿ

ح .التركيز عمى النتائج الجامعية بدالن مف التركيز عمى األنشطة الجامعية.

 .8خطىات تطبًل أشلىب اإلدارَ باليتآج فِ جامعُ الىادٍ ادتديد:
أشارت العديد مف الدراسات إلى خطػكات كمراحػؿ تطبيػؽ أسػمكب اإلدارة بالنتائج،
كتتمثػؿ مراحؿ تطبيؽ أسمكب اإلدارة بالنتائج فى جامعة الكادم الجديد في( :الدكيؾ)ٕٓٓٔ .
أ .المرحمة األكلى :تقرير األىداؼ :كىذا يعني تقرير أىداؼ كؿ مف الجامعة ككمياتيا
ككحداتيا اإلدارية كأفرادىا بطريقة تشاركية بحيث يػسيـ كؿ مرؤكس مع رئيسو في تقرير
أىداؼ كميتو أك كحدتو اإلدارية أك قسمو ،عمػى أف تككف ىذه األىداؼ عمى شكؿ نتائج
يمكف تحديدىا ضمف فترة زمنيػة كيمكف قياسيا.
ب .المرحمة الثانية :تحديد كتكفير المصادر كالمكارد المادية كالمالية كالبشرية الالزمة لمقياـ
بالعمؿ تجاه تحقيؽ األىداؼ :كذلؾ يتطمب دراسة احتياجات الجامعة الالزمة مف مكظفيف
فنييف كاداريػيف كمػف مباف كتجييزات؛ لكضع خطة عمؿ تتكفؿ بإنجاز األىداؼ ،كما يجب
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أف تكػكف لدل قادة الجامعة رؤية كاضحة عف ىذه المصادر كعف مدل ارتباطيا بتنفيذ
األىػداؼ باألكلكيات كاالستراتيجيات.
ج .المرحمة الثالثة :كضع برنامج العمؿ مكضع التنفيذ بحيث يقكـ كؿ فرد في الجامعة
بالمياـ كاألدكار المسندة إليو في الخطة :كىذه المرحمة تتضمف خطكتيف اثنتيف ىما:
 كضع برنامج العمؿ عمى نحك تتضح فيو اإلجراءات الكاجب اتباعيػا لتػأميف المكارد
الالزمة لمقياـ بالنشاطات المطمكبة لتحقيؽ النتائج المتكقعة خالؿ المػدة المقررة.
 تنفيذ البرنامج بكضع خطة العمؿ مكضع التنفيذ بحيث يمتزـ كؿ فرد بالكاجبات
كالمسؤكليات المحددة لو ليعمؿ عمى إنجازىا.
د .المرحمة الرابعة :التقكيـ كالتغذية الراجعة :فبالتغذية الراجعة يتمكف العاممكف بالجامعة مف
تحميؿ كتقييـ النتائج مف أجؿ إعادة النظر في الكسائؿ كاإلجراءات كاألىداؼ مف خالؿ
تجميع البيانات كتحميميا كتفػسيرىا كتحديد األىداؼ لمفترة القادمة بما يتناسب مع تغير
الظركؼ في الجامعة.
ق .المرحمة الخامسة :القياـ بالمكافآت التي تتناسب مع اإلنجاز :حيث تتضمف اإلدارة
بالنتائج كجكد حكافز مف أجؿ اإلنجاز ،كىذه الحكافز تكمف في رغبة العامؿ في إنجاز
أىداؼ الجامعة التي التزـ بيا.

 .9العالقُ االرتباطًُ بني التعله التيظًنٌ واإلدارَ باليتآج نندخلني لتطىير األداْ املؤشصٌ
دتامعُ الىادٍ ادتديد:
التنظيمي مف خالؿ تركيز الجيكد عمى نتائج الككادر اإلدارية
يظير االىتماـ بالتعمّـ
ّ
العاممة تحت لكائيا ،كىذا كمّو مدعاة لكي تقؼ اإلدارة بعيف االطالع عمى حقيقة تمؾ النتائج،
كعمى نكاحي التقصير كالتحكالت المطمكبة ،مف خالؿ االىتماـ بميارة إيجاد المعرفة أك

الحصكؿ عمييا كتبادليا مع جميع أفراد الككادر اإلدارية بيا ،كالتي تسيـ كبدرجة فاعمة في
التقكيمية ِ
ليذه النكاحي داخؿ المنظّمة اإلدارية.
بياف المعطيات
ّ
كبسبب جكىرية األىداؼ التي يمكف أف تحقّقيا
العممية ،فإ ّنيا تُعطى اىتمامان خاصان
ّ
اليامة
مف قبؿ إدارة المكارد البشرية في المؤسسات المعاصرة لمكصكؿ مف خالليا إلى المزايا
ّ

التنظيمي المخطّط كمدخؿ اإلدارة بالنتائج.
المتمثّمة بإيجاد استراتيجية تكاممية بيف التعمّـ
ّ
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أم نظاـ عمى البقاء
كيرل ( )Khandekar and Sharma. 2005أف قدرة ّ
كالحفاظ عمى تكامػمو كتكازنو يتطمب أف يككف مستكل المعرفة الناتجة عنو مساكيان عمى األقؿ

التغير فى النتائج المكجكدة في بيئتو ،كألف المنشأة ىي نظاـ مفتكح تتأثر بمػا يحدث
لمستكل ّ
التغير في
بد أف يتالءـ معدؿ التغير فى النتائج كالتعمّـ في المؤسسة مع معػدؿ
حػكليا ،فال ّ
ّ

البيئة.

عممية التعمّـ تتكرر كتأخذ شكؿ دكرة
كيؤكد ( )Hodgkinson. 2000.159أف
ّ

تـ تحقيقيا ،كفي حاؿ
مستمرة ،تبدأ بالحصكؿ عمى المعمكمات المرتّدة حكؿ النتائج التي ّ
بالتعرؼ عمى األسباب
فإف المؤسسة تقكـ
كجكد فجكة بيف النتائج المخ ّ
ططة كالمحقّقةّ ،
ّ
المؤدية لكجكد الفجكة كاتخاذ الق اررات التصحيحية ،كتستخدـ االستقصاء كالخبرات في كضع
المرتدة حكؿ النتائج المحقّقة،
خطط جديدة كتطبيقيا ،كالحصكؿ مرة ثانية عمى المعمكمات
ّ
كذلؾ في شكؿ دكرة مستمرة.
العممية إلى زيادة المعرفة بأكضاع المؤسسة كبيئتيا ،كتعديؿ التصرفات
كتؤدم تمؾ
ّ
ّ
لمكصكؿ إلى تكافؽ مالئـ بيف التكقّعات كالنتائج ،بحيث يصبح التعمّـ الذم ينتج عف البحث

كاالستقصاء جزءان راسخان في ذىف األفراد ،كيعكس رؤيتيـ لكيفية التعامؿ مع مشاكؿ المنظّمة
كبيئتيا (.)Friedman et al. 2005. 242

كمما يجب أخذه فى االعتبار أف التعمـ التنظيمي يشكؿ نمطان متمي ازن في األداء

التنظيمي ،كما يشكؿ

أسمكب حراؾ يعمؽ مف دكر المسؤكلية اإلدارية بطريقة متراكمة ،تجمع المككنات التنظيمية
فردان كجماعة كنظمان عمى حد سكاء ،حيث إف لمتعمـ التنظيمي سمات أساسية كحيكية تضمف

تعزيز مدخؿ اإلدارة بالنتائج في المؤسسة ،مف منطمؽ أف مدخؿ اإلدارة بالنتائج يتضمف
بالضركرة عمؿ األشياء الصحيحة بطريقة متميزة في نتائجيا ،فضالن عف اتخاذ الق اررات

السميمة في عممية تنفيذىا ،حيث ينظر إلى مدخؿ اإلدارة بالنتائج عمى أنو المفتاح األساسي
لنجاح المؤسسات كتميزىا تنافسيان كيتغمغؿ في كؿ عكامؿ النجاح التنظيمي.

كمف أجؿ أف تككف العالقة االرتباطية بيف التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج مصد ارن فعاالن

لتطكير األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد ،فالبد مف تكفير الشركط التالية(:مراد.
ٕٕٔٓ)ٕٙ-ٜٗ .
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أ .التطكير المستمر :أم أف يككف تطكير األداء المؤسسي عممية مستمرة كليس اىتمامان
عاب ارن.

ب .أف يككف التطكير عمى مستكل كافة كحدات الجامعة كال يككف مقتص ار عمى أفراد كحدة
كاحدة فقط.
ج .البحث عف مصادر لتطكير أداء منسكبي الجامعة :حيث يمكف الحصكؿ عمى المعرفة
كالخبرات المينية كاإلدارية مف داخؿ الجامعة كخارجيا كمف أم مكاف آخر.
د .تحكيؿ تطكير أداء الجامعة المؤسسي إلى قيمة :كىذا بتكفير طريقة منيجية لتحكيؿ
تطكير األداء المؤسسي إلى نتائج ذات قيمة سكاء في زيادة أصكؿ المعرفة كتعظيـ
الرأس الماؿ الفكرم لمجامعة أك في تحسيف نتائج أداء ككادر الجامعة.
ق .قياس تطكير األداء المؤسسي :كذلؾ مف خالؿ القياس بشكؿ دكرم كبطريقة منظمة
تعتمد عمى استخداـ المعايرة التنافسية بما يجعؿ الجامعة أسرع كأشمؿ مف منافسييا في
عممية تطكير أدائيا المؤسسي.

(اإلطار املًداىٌ للدراشُ)
أوالً :أٍداف الدراشُ املًداىًُ:
تيدؼ الدراسة الميدانية إلى تشخيص كاقع األداء المؤسسي بجامعة الكادم الجديد،
ككذلؾ التعرؼ عمى درجة ممارسة مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج فى تطكير األداء
المؤسسي بالجامعة ،كمتطمبات تطكير األداء المؤسسي لمجامعة فى ضكء التكامؿ بيف مدخمي
التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

ثاىًاً :زتتنع الدراشُ املًداىًُ واختًار العًيُ:
يضـ مجتمع الدراسة عينة مككنة مف القيادات األكاديمية (عميد كمية – ككيؿ كمية –
رئيس قسـ) كالقيادات اإلدارية (أميف كمية – مدير إدارة) ككذلؾ عينة مف اإلدارييف بجامعة
الكادم الجديد.

 .1العًيُ االشتطالعًُ:
تـ سحب العينة االستطالعية بالطريقة الطبقية العشكائية بأجمالي عدد (ٕ٘) مف
القيادات األكاديمية كالقيادات اإلدارية ككذلؾ عدد (ٖٓ) مف اإلدارييف بجامعة الكادم الجديد،
كقد استخدمت استجابات ىذه العينة في التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة الحالية.
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عًيُ الدراشُ:
كيكضح الجدكؿ التالي تكزيع العينة األساسية بجامعة الكادم الجديد.
جدكؿ (ٔ) تكزيع أفراد العينة األساسية مف العامميف بجامعة الكادم الجديد
ل١ااااااااابدح ل١اااااابدح
ل١ااااااااابدح ل١اااابدح
اداسٞ
اداس َ ٞاٌىٍ١خ
َاٌىٍ١خ
أوبد١ّ٠خ اداس٠خ
أوبد١ّ٠خ اداس٠خ
اٌزشث١ااااااااااااااخ
15
11
3
4
25
14
4
1اٌزشث١خ
اٌش٠بض١خ
14
11
3
 5اٌضساػخ
21
12
3
2ا٢داة
اٌطااااااااااااااااات
14
11
3
6
15
12
3
3اٌؼٍَٛ
اٌج١طشٞ
عٍّاااااااخ أفاااااااشاد
191
اٌؼٕ١خ

ثالجاً :خطىات إعداد أداَ الدراشُ املًداىًُ:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعػد الباحػث اسػتبانتيف تػـ تطبيقيمػا عمػى العينػة المختػارة ،كفيمػا
يمػػي الخط ػكات التػػي تػػـ اتباعيػػا فػػي إعػػداد كتصػػميـ االسػػتبانتيف كتقنينيمػػا حتػػى كصػػمتا إلػػى
مرحمة الصالحية لمتطبيؽ.

إعداد الصىرَ األولًُ لالشتباىتني:
استخدـ الباحػث اسػتبانتيف لجمػػع البيانػػات التػي تتطمبيػا متغيػرات الدراسػة الميدانيػة ،كقػد
تـ االستفادة مف الدراسة النظرية فى صياغة بعض العبػارات ،كمػا تػـ اختيػار العبػارات السػميمة
لغكيان كالتي ال تؤدل لمممؿ.

كتككنػػػت االسػػػتبانة األكلػػػى المكجيػػػة لإلداريػػػيف (كاقػػػع األداء المؤسسػػػي لجامعػػػة الػػػكادم

الجديد) مف بعديف ىما:
أ .البعد األكؿ :مالمح البيئة المؤسسية لجامعة الكادم الجديد.
ب .البعد الثاني :الفاعمية كالكفاءة المؤسسية لجامعة الكادم الجديد.
بينما تككنت االستبانة الثانية المكجية لمقيادات األكاديمية كالقيػادات اإلداريػة فػى
صكرتيا األكلية مف ثالثة أبعاد ىي:
أ .البعد األكؿ :درجة ممارسة مدخؿ التعمـ التنظيمي فى تطكير األداء المؤسسي لجامعة
الكادم الجديد
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ب .البعد الثاني :درجة ممارسة مدخؿ اإلدارة بالنتائج فى تطكير األداء المؤسسي لجامعة
الكادم الجديد.
ج .البعد الثالث :متطمبات تطبيؽ التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج كمدخميف متكامميف لتطكير
األداء المؤسسي لجامعة الكادم الجديد

 .1إجراْات تكيني أدوات الدراشُ املًداىًُ:
 صدم أدوات الدراشُ:
بالنسػبة السػتبانة اإلداريػيف ،فقػػد قػاـ الباحػث بحسػاب قيمػػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػػكف
عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة كالمجمػػكع الكمػػى لمبعػػد الػػذم تمثمػػو
كيكضح الجدكؿ التالي ذلؾ.
جدكؿ (ٕ) معامالت االرتباط بيف عبارات استبانة اإلدارييف كالبعد المنتمية إليو (ف = ٖٓ)
اٌجؼذ اٌضبٔ : ٟاٌفبػٍ١خ ٚاٌىفبءح
اٌجؼذ األٚيِ :الِؼ اٌج١ئخ اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ
اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
سلُ
ِؼبًِ االسرجبط
اٌؼجبسح االسرجبط اٌؼجبسح االسرجبط اٌؼجبسح االسرجبط
اٌؼجبسح
1.627
7
1.47.
1
1.566
7
1.5.4
1
1.666
.
1.649
2
1.611
.
1.55.
2
1.527
9
1.759
3
1.671
9
1.725
3
1.637 11
1.54.
4
1.575 11
1.5.9
4
1.52. 11
1.651
5
1.544 11
1.675
5
1.571 12
1.637
6
1.662 12
1.565
6
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالػة معنكيػان ممػا يػدؿ عمػى

صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة اإلدارييف.

أمػػا بالنسػػبة السػػتبانة القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة فقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب قيمػػة
معامؿ ارتباط بيرسكف عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كػؿ عبػارة كالمجمػكع الكمػى
لمبعد كيكضح الجدكؿ التالي ذلؾ.
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جدكؿ (ٖ) معامالت االرتباط بيف عبارات استبانة القيادات األكاديمية كاإلدارية كالبعد المنتمية إليو
(ف = ٕ٘)

اٌغضء األٚي :دسعخ رٛفش سوبئض اٌزؼٍُ اٌزٕظ ّٟ١ف ٝاألداء اٌّئعغٌ ٟغبِؼخ اٌٛادٞ
اٌغذ٠ذ
اٌجؼذ االٚي ِ :شٔٚخ اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
ِؼبًِ االسرجبط
سلُ اٌؼجبسح
ِؼبًِ االسرجبط
سلُ اٌؼجبسح
1.693
3
1.567
1
1.476
4
1.541
2
اٌجؼذ اٌضبٔ :ٟاٌم ُ١اٌزٕظ١ّ١خ اٌّشزشوخ
1.431
3
1.591
1
1.695
4
1.66.
2
اٌجؼذ اٌضبٌش  :اٌزفى١ش إٌّظّٟ
1.6.4
3
1.557
1
1.745
4
1.45.
2
اٌجؼذ اٌشاثغ :اٌم١بدح اٌذاػّخ ٌٍزؼٍُ
1.6.6
3
1.669
1
1.576
4
1.57.
2
اٌجؼذ اٌخبِظ :اٌزؼٍُ اٌغّبػٟ
1.655
3
1.642
1
1.555
4
1.62.
2
اٌغضء اٌضبٔ :ٟدسعخ رٛفش ػٕبطش اإلداسح
اٌغضء اٌضبٌشِ :زطٍجبد رط٠ٛش األداء
ثبٌٕزبئظ ف ٝاألداء اٌّئعغٌ ٟغبِؼخ
اٌّئعغٌ ٟغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
اٌؼجبسح االسرجبط اٌؼجبسح االسرجبط اٌؼجبسح االسرجبط اٌؼجبسح االسرجبط
1.772
11
1.644
1
1.693
11
1.455
1
1.7.7
12
1.776
2
1.556
12
1.661
2
1..65
13
1.735
3
1.551
13
1.696
3
1.731
14
1.726
4
1.775
14
1.56.
4
1.545
15
1.556
5
1.554
15
1.457
5
1.643
16
1.655
6
1.475
16
1.757
6
1.622
17
1.544
7
1.576
17
1.655
7
1.741
1.
1.645
.
1.636
1.
1.495
.
1.725
19
1.565
9
1.535
19
1.666
9
1.634
21
1.675
11
1.537
21
1.5.5
11
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالػة معنكيػان ممػا يػدؿ عمػى

صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة القيادات األكاديمية كاإلدارية.

 ثبات أدوات الدراشُ:
اء ارتفاعان أك
سجؿ الباحث مدم تأثير كؿ عبارة عمى قيمة معامؿ الثبات سك ن
انخفاضان ،كذلؾ عف طريؽ استخراج سمسمة مف معامالت ألفا كركنباخ كيكضح الجدكؿ التالي
قيـ معامؿ ارتباط ألفا لثبات االستبانتيف.

عذٚي ( )4لِ ُ١ؼبًِ اسرجبط أٌفب وشٔٚجبؿ ٌضجبد االعزجبٔز.ٓ١
اعزجبٔخ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ
اعزجبٔخ اإلداسٓ١٠
ِؼبًِ اٌفب
اٌجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼذ
اٌجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼذ ِؼبًِ اٌفب
دسعخ رٛفش سوبئض اٌزؼٍُ اٌزٕظ ّٟ١فٝ
اٌجؼااااااااذ األٚيِ :الِااااااااؼ اٌج١ئااااااااخ
1..7
1..4
اٌؼًّ اإلداس ٞثغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
دسعخ رٛفش ػٕبطش اإلداسح ثبٌٕزبئظ
اٌجؼذ اٌضبٔ :ٟاٌفبػٍ١خ ٚاٌىفبءح
1..3
ف ٝاٌؼًّ اإلداس ٞثغبِؼخ اٌٛادٞ
اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
اٌغذ٠ذ.
1..6
ِزطٍجبد رط٠ٛش أداء اٌىبدس اإلداسٞ
ثغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ ف ٝضٛء
1.79
اٌزىبًِ ثِ ٓ١ذخٍ ٟاٌزؼٍُ اٌزٕظّٟ١
ٚاإلداسح ثبٌٕزبئظ.

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط الػػداؿ عمػػى الثبػػات بطريقػػة
ألفا كركنباخ تتراكح ما بيف ( )ٓ.ٖٛ،ٓ.ٜٚمما يدؿ عمى ثبات االستبانتيف.

 .2تطبًل االشتباىُ:
بعد أف تكصؿ الباحث الي االستبانتيف في شكميما النيائي ،عف طريؽ التأكد مف
صدقيما كثباتيما ،تـ تطبيقيما عمى أفراد عينة الدراسة.

رابعاً :تفصري ىتآج الدراشُ:
تـ استخداـ مقياس ليكارت الثالثي (عبد الرحمف )ٔٚٙ .ٕٖٓٓ .التالي لتحقيؽ
أىداؼ الدراسة
ال إذا كانت االستجابة ىي إحدل ثالثة اختيا ارت مثؿ (مكافؽ – إلى حد
الميدانية :فمث ن

ما– غير مكافؽ) فعادة ما تدخؿ القيـ في صكرة أكزاف ٖ (مكافؽ)( ٕ ،إلى حد ما)( ٔ ،غير
مكافؽ) :كتككف قيمة المتكسط المرجح المعبر عف استجابات أفراد العينة كالتالي-ٔ( :
 )ٔ.ٙٙغير مكافؽ ٔ.ٙٚ( ،إلى ٖٖ )ٕ.مكافؽ إلى حد ما ٕ.ٖٗ( ،إلى ٖ) مكافؽ.
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كسيتـ مف خالؿ ما يمي تفسير نتائج الدراسة:

 .1باليصبُ الشتباىُ اإلداريني:
أ .تفصري ىتآج البعد األول :مالمح البًُٔ املؤشصًُ دتامعُ الىادٍ ادتديد:
كيكضح الجدكؿ التالي استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.

َ
1
2
3
4
5
6

عذٚي سلُ ( )5اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اإلداس ٓ١٠ؽٛي ِالِؼ اٌج١ئخ اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ
اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ.
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
اٌّؼ١بس ٞاٌؾغبثٟ
رٍزضَ ث١ئخ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ ثب٠ضبػ األدٚاس
3
ٚاٌّغئ١ٌٚبد ٚاٌّٙبَ ٌٍؼبٍِٚ ٓ١رٛص٠ؼٙب ثشىً 1.77 1.559
أِضً.
رز١ؼ ث١ئخ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ اٌفشطخ أِبَ
6
اٌؼبٌٍِ ٓ١العزمالٌ١خ ف ٟأغبص اٌّٙبَ ٚاألٔشطخ 1.1. 1.477
اٌّخزٍفخ.
رشغغ ث١ئخ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝرمجً
2
2.17 1.51.
اٌزغ١١ش ٚاعز١ؼبثٗ.
٠شؼش اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌغبِؼخ ثبٌشضب اٌٛظ١ف ٟداخً ث١ئخ
4
1.75 1.426
اٌؼًّ.
رزغُ ث١ئخ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ ثؤٔٙب طؾ١خ ٚخبٌ١خ
5
1.63 1.59.
ِٓ اٌظشاػبد ٚاٌضغٛط.
رؾشص ث١ئخ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ ػٍ ٝرمٍ١ض
1
2.41 1.676
اٌشٚر ٓ١اٌٚ ِٟٛ١رغ ً١ٙأغبص اٌّؼبِالد.
1..2
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

يتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أيضػػػان أف المتكسػػػط الحسػػػابي السػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة مػػػف

اإلداريػػيف عػػف ىػػذا البعػػد قػػد بمػػغ (ٕ )ٔ.ٛكىػػك يقػػع فػػى المسػػتكل (مكافػػؽ إلػػى حػػد مػػا) طبق ػان

لمفتػػػاح التصػػػحيح ،ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف معظػػػـ عبػػػارات ىػػػذا المحػػػكر قػػػد حظيػػػت عمػػػى مكافقػػػة
متكسطة مف جانب أفراد العينة ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء حاجػة جامعػة الػكادم الجديػد إلػى
تأصيؿ الثقافة التنظيمية المؤسسية ليا ،نظ ارن لػدكرىا الحيػكم فػى التػأثير عمػى األفػراد العػامميف

بيا ،كالذم يؤثر بػدكره فػى كفػاءة كفعاليػة الجامعػة كنجاحيػا فػى تحقيػؽ أىػدافيا .كتتفػؽ ىػذه
النتيجة مع دراسة (شافي )ٕٓٔٛ .كالتي تكصمت إلى محدكدية دكر جامعػة شػقراء فػي تػكفير
ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لمقكمات األداء المؤسسي بيا.
كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف (،ٔ.ٔٛ

ٔٗ )ٕ.بيف
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أدنى كأعمى متكسط حسابي ،كبما يشير إلى عدـ مكافقة العينة عمى عدد اثنيف مف العبارات،
بينما حصمت ثالث عبارات عمى مكافقة متكسطة ،كبالتالي حصمت عبارة كاحدة عمى مكافقة
تامة مف قبؿ أفراد العينة.
كقد حصمت العبارة رقـ ( )ٙكالتى نصيا" تحرص بيئة العمؿ داخؿ الجامعة عمى
تقميص الركتيف اليكمي كتسييؿ إنجاز المعامالت ".عمى أعمى متكسط حسابى (ٕٔٗٓ)،
كيمكف تفسر ذلؾ فى ضكء إحساس أفراد العينة بأف المسؤكلية كالكظيفة أمريف متالزميف؛
فالكظيفة تكجد لتحقيؽ أىداؼ ككاجبات بعيدان عف الركتيف ،كمسؤكلية انجاز المعامالت تعد
في حد ذاتيا التزاـ مشتؽ مف الكظيفة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (عكض)ٕٓٔ٘ .

كالتي أكصت ثضشٚسح اٌؼًّ ػٍ ٝرجغ١ظ أٔظّخ ٚلٛاػذ ٚاعشاءاد اٌؼًّ ِٓ خالي االثزؼبد ػٓ
اٌشٚرٚ ٓ١اٌّشوض٠خ ٚاٌؾشف١خ ٚاٌزشذد ف ٟرٕف١ز اٌّغبئً اٌشىٍ١خ
أما العبارة رقـ (ٕ) كالتى نصيا " تتيح بيئة العمؿ داخؿ الجامعة الفرصة أماـ
العامميف لالستقاللية في إنجاز المياـ كاألنشطة المختمفة ".فقد حصمت عمى أقؿ متكسط
حسابي ( ،)ٔ.ٔٛكيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء إحساس أفراد العينة بغياب تحفيز األداء
المتميز كالتي بدكنيا ال يمكف أف تكتمؿ الصكرة التي تشجع عمى االستقاللية في إنجاز
المياـ كاألنشطة المختمفة كتزيد مف األداء داخؿ الجامعة ،كذلؾ ألف اإلنساف اجتماعي
بفطرتو كبطبعو كال يمكف أف يعيش بعيدان عف تقدير اآلخريف لو .كتتفؽ ىذه النتيجة مع

دراسة (عكض )ٕٓٔ٘ .كالتي أكصت بضركرة اربؽخ اٌفشطخ ٌّٛظف ٟاٌغبِؼخ ٌزط٠ٛش لٛاػذ
ٚاعشاءاد خبطخ إلٔغبص ِب ٛ٠وً اٌِٙ ِٓ ُٙ١بَ ٚأٔشطخ.
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ب .تفصري ىتآج البعد الجاىٌ :الفاعلًُ والهفاَْ املؤشصًُ دتامعُ الىادٍ ادتديد:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
َ
1
2
3
4
5
6

عذٚي سلُ ( )6اعزغبثبد اإلداس ٓ١٠ؽٛي اٌفبػٍ١خ ٚاٌىفبءح اٌّئعغ١خ ٌغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
اٌّؼ١بس ٜاٌؾغبثٝ
ٛ٠عذ ٌذ ٜوبفخ ٚؽذاد اٌغبِؼخ رىبًِ ٚرٕغ١ك ِٓ أعً
1
2.57 1.764
رؾم١ك أ٘ذافٙب اٌّئعغ١خ.
٠غ١ش اٌؼًّ ثشىً طج١ؼ ٟداخً ِئعغبد اٌغبِؼخ ف ٟؽبي
3
2.31 1.622
غ١بة ثؼض اٌؼبٍِ.ٓ١
رم َٛاٌغبِؼخ ثزمذ ُ٠خذِبد راد عٛدح ػبٌ١خ ٌّب فِ ٗ١ظٍؾخ
2
2.41 1.531
اٌفئبد اٌّغزٙذفخ .
رجبدس اٌغبِؼخ ثب٠غبد ٚعبئً ارظبي فؼبٌخ ث ٓ١اٌؼبٍِٓ١
5
2.25 1.554
ٚاٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠خذِبرٙب اٌّخزٍفخ.
رؾشص اٌغبِؼخ ػٍ ٝاوزشبف أِبوٓ اٌخًٍ ٚاٌضؼف فٟ
4
2.29 1.597
أدائٙب اٌّئعغِٚ ٟؼبٌغزٙب ثشىً فبػً.
رغزطٍغ اٌغبِؼخ آساء اٌّغزف١ذ ٓ٠ثبعزّشاس ؽٛي ِغزٜٛ
6
1.12 1.477
اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌ.ُٙ
2.16
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفراد العينة مف

اإلدارييف عف ىذا البعد قد بمغ ( )ٕ.ٔٙكىك يقع فى المستكل (مكافؽ إلى حد ما) طبقان

لمفتاح التصحيح ،مما يدؿ عمى أف معظـ عبارات ىذا المحكر قد حظيت عمى مكافقة

متكسطة مف جانب أفراد العينة ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء حاجة جامعة الكادم الجديد إلى
زيادة الفاعمية كالكفاءة المؤسسية لكافة كحداتيا .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (نجـ الديف؛
كالعراقي )ٕٕٓٔ .كالتي تكصمت إلى ضعف األداء المؤسسً ببعض الوحدات اإلدارٌة بجامعة
الطائف.
كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف (ٕٔ،ٔ.

 )ٕ.٘ٚبيف أدنى كأعمى متكسط حسابى ،كبما يشير إلى عدـ مكافقة أفراد العينة عمى عبارة
كاحدة فقط مف العبارات ،بينما حصمت ثالث عبارات عمى مكافقة متكسطة ،كمف ثـ حصمت
عبارة كاحدة عمى مكافقة تامة مف قبؿ أفراد العينة.
كقد حصمت العبارة رقـ (ٔ) كالتى نصيا" يكجد لدل كافة كحدات الجامعة تكامؿ
كتنسيؽ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المؤسسية " عمى أعمى متكسط حسابى ( ،)ٕ.٘ٚكيمكف
تفسر ذلؾ فى ضكء أف جامعة الكادم الجديد بدأت في األساس بكمية كاحدة كىي كمية التربية
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كبمركر الكقت قامت إدارة جامعة أسيكط بتكزيع مكظفي كمية التربية عمى الكميات التي تـ
إنشاؤىا بعد ذلؾ كىي كمية الزراعة ككمية الطب البيطرم ككمية التربية الرياضية ككمية اآلداب
ككمية العمكـ ،كلعؿ أىمية ذلؾ تبرز في كجكد تناغـ كتفاىـ مشترؾ بيف كافة منسكبي
الجامعة مف اإلدارييف؛ نظ ارَ لقضائيـ فترة طكيمة يعممكف سكيان نحك تحقيؽ أىداؼ مشتركة.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (عبد اهلل؛ كأحمد )ٕٓٔٓ .كالتي كشفت عف لٍخ ٚػ ٟثؼض
اٌم١بداد ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌغبِؼبد ثغذ ٜٚرط٠ٛش أثؼبد األداء اٌّئعغٚ ٟاٌز ِٓ ٟأّ٘ٙب كجكد

تكامؿ كتنسيؽ بيف كافة كحدات الجامعة.
مف ناحية أخرل حصمت العبارة رقـ ( )ٙكالتى نصيا" تستطمع الجامعة آراء
المستفيديف باستمرار
حكؿ مستكل الخدمات المقدمة ليـ " عمى أقؿ متكسط حسابى (ٕٔ ،)ٔ.كيمكف تفسر ذلؾ
فى ضكء اىتماـ الجامعة بالكـ عمى حساب الكيؼ خاصة كأنيا جامعة ناشئة ككؿ ما يعنييا
ىك استكماؿ الجانب اإلنشائي دكف تكجو تحقيقي لمتعرؼ عمى جكدة الخدمات المقدمة
لممستفيديف .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الجعبرم )ٕٜٓٓ .كالتي تكصمت إلى قياـ
مؤسسات التعميـ العالي بالضفة الغربية بدكر متكسط نحك تكفر المعايير المرتبطة بتطبيؽ
إدارة التميز كالتي منيا استطالع آراء المستفيديف بصفة دكرية لمتعرؼ عمى جكدة الخدمات
المقدمة ليـ.

ٕ .بالنسبة الستبانة القيادات األكاديمية اإلدارية:

 تفسير نتائج الجزء األكؿ مف االستبانة :درجة تكفر ركائز التعمـ التنظيمي فى
العمؿ اإلدارم بجامعة الكادم الجديد:

أ .تفصري ىتآج البعد األول :مروىُ اهلًهل التيظًنٌ:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
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جدكؿ رقـ ( )ٚاستجابات القيادات األكاديمية اإلدارية حكؿ مركنة الييكؿ التنظيمي لجامعة
الكادم الجديد
االنحراؼ

المتكسط

المعيارل

الحسابى

ٔ

تتميز قكاعد كاجراءات العمؿ اإلدارم بالمركنة كالبساطة.

ٓ.ٜ٘٘

ٕٓٔ.

ٖ

ٕ

يكجد كضكح في المياـ المطمكب إنجازىا مف طرؼ اإلدارييف.

ٓ.ٖٕٙ

ٕٗٔ.

ٕ

ـ

ٖ
ٗ

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

يسيؿ االتصاؿ بيف كافة اإلدارييف لمحصكؿ عمى المعمكمات
ٓ.ٙٚٚ

الضركرية.
يستطيع اإلداريكف الكصكؿ إلى أصحاب القرار كشرح
مكاقفيـ.

المتكسط العاـ

ٗٓ.ٗٙ

ٕ.ٔٛ
ٕ.ٓٙ

الترتيب

ٔ
ٗ

ٕٕٔ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفراد العينة مف

القيادات األكاديمية عف ىذا البعد قد بمغ (ٕٔ )ٕ.كىك يقع فى المستكل (مكافؽ إلى

حد ما) طبقان لمفتاح التصحيح ،مما يدؿ عمى أف معظـ عبارات ىذا المحكر قد حظيت

عمى مكافقة متكسطة مف جانب أفراد العينة ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء أف الييكؿ

التنظيمي لجامعة الكادم الجديد يتسـ بقابمية متكسطة لمتكيؼ كمقابمة التغيرات

الداخمية كالخارجية .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبك خضير )ٕٓٓٚ .كالتي أشارت
إلى أف المنظمة التي تقكـ بتطكير استراتيجياتيا كخططيا كىياكميا التنظيمية كآليات

عمميا ما ىي إال منظمات تعمـ لدييا القدرة عمى مكاجية التحديات مف خالؿ التعمـ

الجماعي كاإلدارة الفعالة لممعرفة.

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

( )ٕ.ٔٛ ،ٕ.ٓٙبيف أدنى كأعمى متكسط حسابى  ،حيث حصمت العبارة رقـ (ٖ)
كالتى نصيا " يسيؿ االتصاؿ بيف كافة اإلدارييف لمحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية
"عمى أعمى متكسط حسابي  ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء اقتناع بعض أفراد العينة مف

القيادات األكاديمية بأف فعالية العممية اإلدارية فى جامعة الكادم الجديد ،تتكقؼ عمى
فعالية ككفاءة قنكات االتصاؿ المختمفة كالتي تربط بيف كحداتيا اإلدارية الداخمية األمر
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الذل ينعكس عمى إتاحة الفرصة لإلدارييف لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض فى المجاالت

المختمفة المرتبطة بالعمؿ.

بينما حصمت العبارة رقـ (ٗ) كالتى نصيا " يستطيع اإلداريكف الكصكؿ إلى

أصحاب القرار كشرح مكاقفيـ " عمى أقؿ متكسط حسابي ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء
أف العبء الممقى عمى عاتؽ القيادات األكاديمية اإلدارية جعميـ بعيديف عف اإلدارييف

كعدـ عقد لقاءات معيـ لالستماع إلى مشكالتيـ كالمساىمة فى حميا.
ب .تفصري ىتآج البعد الجاىٌ :الكًه التيظًنًُ املعرتنُ:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.

عذٚي سلُ ( ).اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي اٌم ُ١اٌزٕظ١ّ١خ
اٌّشزشوخ
َ
1
2
3
4

اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٝ

1.626

2.51

رشغغ اٌم ُ١اٌغبئذح ف ٟاٌغبِؼخ ػٍ ٝاٌزؼٍُ
اٌّغزّش ٌإلداس.ٓ١٠
رشوض اٌم ُ١اٌغبئذح ف ٟاٌغبِؼخ ػٍ ٝؽك
1.45.
اإلداس ٓ١٠ف ٝاخز١بس أػّبٌِٙٚ ُٙبِ.ُٙ
رزجٕ ٝاٌغبِؼخ ل ُ١أغبٔ١خ فبػٍخ ث ٓ١عّ١غ
1.676
اإلداس.ٓ١٠
رشوض ل ُ١اٌغبِؼخ ػٍ ٝرٛف١ش ٔظبَ إلداسح اٌّؼشفخ
1.69.
ٚاِىبٔ١خ رطج١مٙب ف ٝاٌؼًّ اإلداس.ٞ
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

2.22
2.24
2.47

اٌزشر١ت
1
4
3
2

2.36

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفػراد العينػة مػف

القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة عػػف ىػػذا البعػػد قػػد بمػػغ ( )ٕ.ٖٙكىػػك يقػػع فػػى المسػػتكل

(مكافؽ) طبقان لمفتاح التصحيح ،مما يدؿ عمى أف معظـ عبارات ىذا المحكر قد حظيػت

عمػػى مكافقػػة مػػف جانػػب أف ػراد العينػػة ،كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػى ضػػكء رؤيػػة القيػػادات

األكاديمية اإلدارية بجامعة الكادم الجديد لمقيـ التنظيمية عمى أنيا القيـ المشتركة التي

تعطي دافع لتحقيؽ األىداؼ مػف جانػب كافػة العػامميف .كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة

(عمي )ٕٓٔٗ .كالتي أكدت عمى أف الكفاءة كالفعالية  -في ظؿ المنافسة الشديدة بيف

المنظمات في العصر الحالي – ال تكفي لضماف االستمرارية ،كانما يمزـ تػكافر مجمكعػة
- ٕٕٖ -
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مػػف القػػيـ المشػػتركة بػػيف اإلداريػػيف أىميػػا التحسػػيف المسػػتمر لمخػػدمات لمكصػػكؿ إلػػى
مرحمة التميز.

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

(ٕٗ )ٕ.٘ٔ ،ٕ.بيف أدنى كأعمى متكسط حسابى  ،حيث حصمت العبارة رقـ (ٔ)

كالتى نصيا " تشجع القيـ السائدة في الجامعة عمى التعمـ المستمر لإلدارييف" عمى
أعمى متكسط حسابي ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء أف كافة القيادات األكاديمية

اإلدارية بجامعة الكادم الجديد دائمان ما تفتح الباب لإلدارييف لمحصكؿ عمى الدكرات
التدريبية فى مختمؼ المجاالت المرتبطة بطبيعة عمميـ ،كلعؿ ىذا ما تؤكده

اإلحصائيات الصادرة مف مركز الجكدة كاالعتماد بجامعة أسيكط كالخاصة بعدد

المتدربيف مف اإلدارييف خالؿ األعكاـ الثالث الماضية كالتى بمغت أكثر مف مائة مكظؼ
إدارت الجامعة ( جامعة أسيكط.)ٕٓٔٚ .
ممثميف لمختمؼ ا

بينما حصمت العبارة رقـ (ٕ) كالتى نصيا " تركز القيـ السائدة في الجامعة

عمى حؽ اإلدارييف فى اختيار أعماليـ كمياميـ " عمى أقؿ متكسط حسابى ،كيمكف

تفسر ذلؾ فى ضكء اقتناع القيادات األكاديمية اإلدارية بأف غالبية العامميف بجامعة

الكادم الجديد يتكاجدكف فى كظائؼ ليس ليا عالقة بتخصصاتيـ كأيضان ليست ليا
عالقة بالمسمى الكظيفي الذم تـ تعيينيـ عميو.
ج .تفصري ىتآج البعد الجالح :التفهري امليظنٌ:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
َ
1
2
3
4

عذٚي سلُ ( )9اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي اٌزفى١ش إٌّظّٟ
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
اٌّؼ١بس ٜاٌؾغبثٝ
2
2.22 1.677
رٙزُ اٌغبِؼخ ثزخف١ض اٌج١شٚلشاط١خ ف ٝاٌؼًّ اإلداس.ٞ
رم َٛاٌغبِؼخ ثزؾذ٠ذ ِشىالد اٌؼًّ اإلداسٚ ٞفك ِٕٙغ١خ
4
2.1. 1.577
ػٍّ١خ .
رُّٕ ٟاٌغبِؼخ آٌ١بد اٌزفى١ش فِ ٟشىالد اٌؼًّ ِٓ خالي
3
2.25 1.626
ٌمبءاد ٚٚسػ ػًّ دٚس٠خ.
رفزؼ اٌغبِؼخ أثٛاثٙب ٌالعزّبع ٌألفىبس اٌز ِٓ ٝشؤٔٙب رط٠ٛش
1
2.47 1.759
اٌؼًّ اإلداس.ٞ
2.2.
اٌّزٛعظ اٌؼبَ
- ٕٕٗ -
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يتضح مف الجدكؿ السػابؽ أيضػان أف المتكسػط الحسػابى السػتجابات أفػراد العينػة

مف اإلدارييف عف ىذا البعد قد بمغ ( )ٕ.ٖٙكىك يقع فى المستكل (مكافؽ إلى حد مػا)

طبقان لمفتػاح التصػحيح ،ممػا يػدؿ عمػى أف معظػـ عبػارات ىػذا المحػكر قػد حظيػت عمػى

مكافقة متكسطة مف جانب أفراد العينة ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء استشػعار القيػادات
األكاديمية بأف منسكبي جامعة الكادم الجديػد تنقصػيـ بعػض األسػس العمميػة لمتػدريب

عمى ميارات التفكير المنظمي مما يتطمب التركيػز عمػى تػدريب العػامميف داخػؿ الجامعػة
بأسمكب منظكمي .كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (عبيػد )ٕٓٔٙ .كالتػي تكصػمت إلػى
أف مسػػتكل تػػػكافر إدارة المعرفػػػة كالمنظمػػػة المتعممػػػة مػػف كجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء الييئػػػة

التدريسية في الجامعة العربية األمريكية كاف بدرجة كبيرة.

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

( )ٕ.ٔٛ ،ٕ.ٗٚبيف

أدنى كأعمى متكسط حسابى ،حيث حصمت العبارة رقـ (ٗ) كالتى نصيا " تفتح الجامعة

أبكابيا لالستماع

لألفكار التى مف شأنيا تطكير العمؿ اإلدارم " عمى أعمى متكسط حسابي ،كيمكف

تفسير ذلؾ فى ضكء حرص إدارة الجامعة عمى األخذ بكؿ اآلراء التى يمكف تكظيفيا فى

عممية تطكير األداء داخؿ الجامعة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ()Kuo. 2011

كالتي أبرزت إمكانية حدكث االبتكار التنظيمي عمى أساس تطكر القدرات المعرفية كالتي

بدكرىا تسيـ في بناء التطكير التنظيمي.

مف ناحية أخرل حصمت العبارة رقـ (ٕ) كالتى نصيا " تقكـ الجامعة بتحديد

مشكالت العمؿ اإلدارم كفؽ منيجية عممية " عمى أدني متكسط حسابي ،كيمكف تفسير

بناء
ذلؾ فى ضكء افتقاد العمؿ اإلدارم بجامعة الكادم الجديد إلى معايير عممية دقيقة ن
عمى حقائؽ يتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ مالحظة أداء ككادرىا اإلدارية كالتى قد تككف
نقطة االنطالؽ نحك تطكير ىذا األداء .كلعؿ ىذه النتيجة ىي التي دفعت دراسة

( )Michna 2009لمتأكيد عمى العالقة بيف التعمـ التنظيمي كاألداء التنظيمي في الكاقع
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العممي ،كبما يعني أف كصكؿ المنظمات إلى مستكيات عالية مف التعمـ التنظيمي
يساعدىا عمى الكصكؿ إلى األداء التنظيمي العالي المرتفع.

د .تفصري ىتآج البعد الرابع :الكًادَ الداعنُ للتعله:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
عذٚي سلُ ( )11اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي اٌم١بدح اٌذاػّخ
ٌٍزؼٍُ
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
َ
اٌّؼ١بس ٜاٌؾغبثٝ
رٍُج ٟاٌغبِؼخ اؽز١بعبد اإلداس ِٓ ٓ١٠اٌزّٕ١خ
1
1
2.46 1.764
اٌّ١ٕٙخ ٚاٌزذس٠ت.
رُجبدس اٌغبِؼخ ثبٌزؼٍُ ِٓ اٌغبِؼبد األخش ٜفّ١ب
4
2
2.11 1.426
٠شرجظ ثزط٠ٛش اٌؼًّ اإلداس.ٞ
رغّؼ اٌغبِؼخ ٌإلداس ٓ١٠ثّّبسعخ اٌزغش٠ت ِٓ
3
3
2.12 1.477
أعً رط٠ٛش األداء اإلداس.ٞ
رزبػ ٌإلداس ٓ١٠فشص اوزغبة أش١بء عذ٠ذح فٟ
2
4
2.41 1.759
ِغبي اٌؼًّ اإلداس.ٞ
2.26
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفػراد العينػة مػف

القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة عػػف ىػػذا البعػػد قػػد بمػػغ (  )ٕ.ٕٙكىػػك يقػػع فػػى المسػػتكل

(مكافػػؽ إلػػى حػػد مػػا) طبق ػان لمفتػػاح التصػػحيح  ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف معظػػـ عبػػارات ىػػذا
المحكر قد حظيت عمى مكافقة متكسطة مف جانب أفراد العينة ،كيمكف تفسير ذلؾ فػى

ضكء أف فكرة الدافعية نحك تعمـ اإلدارييف مكجكدة عنػد القيػادات ،غيػر أف منػاخ العمػؿ

اإلدارم الجػامعي ال يسػػمح بتطبيقيػا كميػان عمػػى أرض الكاقػع؛ نظػ ارن لكجػكد عػػدة معكقػػات
عمى رأسيا غياب الدافعية نحك الػتعمـ لػدم عينػة ليسػت بالقميمػة مػف اإلداريػيف .كتتفػؽ

ىذه النتيجة مع دراسة (خضر )ٕٜٓٓ .كالتي

توصلت إلى عدد من المتطلبات التً قدد تسد ف دى

تحول الجامعة إلى المنظمة المتعلمة ومن ا إثراء القاعدة المعر ٌدة وصدقل م دارات العداملٌن وتخصدٌ
مستلزمات التطور الم نً ل ف من أموال ووقت.

كا دة

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

(ٔٔ )ٕ.ٗٙ ،ٕ.بيف أدنى كأعمى متكسط حسابى ،حيث حصمت العبارة رقـ (ٗ) كالتى
نصيا " تفتح الجامعة أبكابيا لالستماع لألفكار التي مف شأنيا تطكير العمؿ اإلدارم "
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عمى أعمى متكسط حسابي ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء حرص إدارة الجامعة عمى

األخذ بكؿ اآلراء التي يمكف تكظيفيا فى عممية تطكير األداء داخميا.

مف ناحية أخرل حصمت العبارة رقـ (ٕ) كالتى نصيا " تقكـ الجامعة بتحديد

مشكالت العمؿ اإلدارم كفؽ منيجية عممية " عمى أدني متكسط حسابي ،كيمكف تفسير

ذلؾ فى ضكء غياب المعايير العممية التي يتـ مف خالليا الكصكؿ إلى حمكؿ لمشكالت

العمؿ اإلدارم لجامعة الكادم الجديد بطريقة عممية سميمة ،كذلؾ نظ ارن ألف ىناؾ
مشكالت أساسية ليا جذكر مرتبطة بالعمؿ اإلدارم كالتى تقؼ بدكرىا دكف تحقيؽ أم

عمميات تطكيرية مثؿ كضع المكظؼ فى كظيفة ال تمت لتخصصو كمؤىمو الدراسي بأم

صمة.

ه .تفصري ىتآج البعد ارتامض :التعله ادتناعٌ:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
عذٚي سلُ ( )11اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي
اٌزؼٍُ اٌغّبػٟ
َ
1
2
3
4

اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
رم َٛاٌغبِؼخ ثجٕبء فشق ػًّ عّبػ١خ ٌٍّغبّ٘خ
ف ٟرط٠ٛش اٌؼًّ اإلداس. ٞ
رشغغ اٌغبِؼخ رؼٍُ اإلداس ِٓ ٓ١٠خالي ثؼضُٙ
اٌجؼض ( رؼٍُ األلشاْ ).
رجشص اٌغبِؼخ أفضً اٌّّبسعبد اإلداس٠خ
اٌغّبػ١خ ٌذ ٜاإلداس. ٓ١٠
رؾبٚي اٌغبِؼخ ا٠غبد اٌزٕبفظ اٌشش٠ف اٌزؼبٟٔٚ
ث ٓ١اإلداس. ٓ١٠
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٝ

1.496

1.22

1.591

1.33

1.591

1.59

1.646

2.26
1.61

اٌزشر١ت
4
3
2
1

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفػراد العينػة مػف

القيادات األكاديمية اإلدارية عف ىذا البعد قد بمغ (ٓ )ٔ.ٙكىك يقع فى المستكل (غير
مكافؽ) طبقان لمفتاح التصحيح ،مما يدؿ عمى أف غالبية عبارات ىذا المحكر قد حظيػت

عمػى رفػض مػف جانػب أفػراد العينػة ،كيمكػف تفسػير ذلػؾ فػى ضػكء غيػاب ثقافػة الػتعمـ
الجماعي داخؿ منظكمة العمؿ اإلدارم بجامعة الكادم الجديد ،نتيجة لعدـ تدريبيـ عمػى

ذلػػؾ ،كنتيجػػة لفقػػدانيـ لمنمػػكذج الػػذم يحتػػذل بػػو فػػى ىػػذا األمػػر ممػػا أدل إلػػى عػػدـ
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تممسيـ لذلؾ داخؿ الكسػط الجػامعي .كلعػؿ ىػذه النتيجػة ىػي التػي أكػدت عمييػا دراسػة

(حيدر؛ كالمصيمحي )ٕٓٓٙ .حيث أشارت إلػى أف تغييػر ثقافػة الػتعمـ الفرديػة السػائدة

بالجامعات إلى ثقافة تعمـ مشتركة يتطمب اإلسراع في عمميػات التغييػر اإلدارم لمػتخمص
مػف البيركقراطية السائدة ،كالتكجو نحك الالمركزية كتفكيض الصالحيات بما يرافػؽ ذلػؾ

مف تػدريب كاؼ لممديريف كمساعدييـ لضماف نجاح الميمة.

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

( )ٔ.ٕٕ ،ٕ.ٕٙبيف

أدنى كأعمى متكسط حسابى ،حيث حصمت العبارة رقـ (ٔ) كالتى نصيا " تحاكؿ

الجامعة إيجاد التنافس الشريؼ التعاكني بيف اإلدارييف " عمى أعمى متكسط حسابي،

كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء بعض التكجيات التي تتـ بيف فترة كأخرل لتكريـ اإلدارييف

المشاركيف فى عمؿ أك نشاط مستيدؼ مف قبؿ الجامعة.

مف ناحية أخرل حصمت العبارة رقـ (ٔ) كالتى نصيا " تقكـ الجامعة ببناء فرؽ

عمؿ جماعية لممساىمة في تطكير العمؿ اإلدارم " عمى أدني متكسط حسابي ،كيمكف

تفسير ذلؾ فى ضكء أف عممية التطكير متجية نحك الطالب كأعضاء ىيئة التدريس

دكف اإلدارييف ،غير أف الفترة األخيرة شيدت اىتمامان مف جانب الجامعة بتطكير أداء
اإلدارييف؛ نظ ارن لتكجو بعض كميات الجامعة نحك الحصكؿ عمى االعتماد مف الييئة

القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد ،كالتي بدكرىا تضـ في معاييرىا معيا ارن خاص بالجياز

اإلدارم.

 تفصري ىتآج ادتسْ الجاىٌ مً االشتباىُ :درجُ تىفر عياصر اإلدارَ باليتآج فِ العنل اإلدارٍ
ظامعُ الىادٍ ادتديد:
كيكضح الجدكؿ التالى استجابات أفراد العينة حكؿ ىذا البعد.
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عذٚي سلُ ( )12اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي دسعخ رٛفش ػٕبطش اإلداسح ثبٌٕزبئظ
ف ٝاٌؼًّ اإلداس ٞثغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
َ
اٌّؼ١بس ٜاٌؾغبثٝ
3
2.3.
1.722
 1رشرجظ سإ٠خ اٌغبِؼخ ثٕزبئظ اٌؼًّ اإلداس ٞاٌز ٟرغؼٌ ٝزؾم١مٙب.
 2رُمذَ اٌغبِؼخ اٌذػُ اٌىبفٌ ٟإلداسٌ ٓ١٠زؾم١ك ٔزبئظ ِضّشح ف ٟاٌؼًّ
2
2.41
1.733
اإلداس.ٞ
4
2.36
1.719
 3رُجبدس اٌغبِؼخ ثؾً اٌّشىالد اٌّشرجطخ ثٕزبئظ اٌؼًّ اإلداس. ٞ
 4رُز١ؼ اٌغبِؼخ اٌفشطخ ٌىٛادس٘ب اإلداس٠خ ٌالشزشان فٚ ٟضغ ِؼب١٠ش
17
1.66
1.415
رّىٕ ِٓ ُٙل١بط ٔزبئظ أػّبٌ.ُٙ
 5رُضٚد اٌغبِؼخ اداسٙ١٠ب ثبٌخجشاد ٚاٌّؼبسف اٌز ٟرئد ٞاٌ ٝرؾغٓ١
1
2.51
1.746
ٔزبئغ. ُٙ
 6رُشوض اٌغبِؼخ ػٍٔ ٝزبئظ اٌؼًّ اإلداس١ٌٚ ٞظ ػٍ ٝاٌّٙبَ اٌز٠ ٟمَٛ
16
1.67
1.411
ثٙب اإلداس.ٓ١٠
ً
 7رم َٛاٌغبِؼخ ثّؾبعجخ اإلداسٚ ٓ١٠فمب ٌّب رُ رؾم١مٗ ِٓ ٔزبئظ اٌؼًّ
5
2.35
1.711
اإلداس. ٞ
4
2.36
1.719
 .رؾشص اٌغبِؼخ ػٍ ٝاٌزم ُ١١اٌذٚسٌٕ ٞزبئظ اٌؼًّ اإلداس.ٞ
 9رغؼ ٝاٌغبِؼخ اٌ ٝرمذِ ُ٠مزشؽبد عذ٠ذح ثٙذف رط٠ٛش اٌؼًّ
6
2.34
1.699
اإلداس.ٞ
 11رم١ظ اٌغبِؼخ ٔزبئظ اٌٛلذ ٚاٌّٛاسد اٌز ٟأٔفمذ ػٍ ٝرذس٠ت
1.
1.35
1.315
اإلداس.ٓ١٠
 11رؾشص اٌغبِؼخ ػٍ ٝرؾذ٠ذ اٌؼٛاًِ اٌّئصشح ػٍٔ ٝزبئظ اإلداسٓ١٠
9
2.19
1.644
اٌز٠ ٟشٛثٙب اٌمظٛس.
 12رُشوض اٌغبِؼخ ػٍ ٝرمذ ُ٠اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌإلداس ٓ١٠ف ٟعّ١غ ِشاؽً
11
2.16
1.632
ػٍّ ُٙاإلداس.ٞ
 13رم َٛاٌغبِؼخ ثزؾٍ ً١اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌغبئذح ٌّؼشفخ رؤص١شارٙب ػٍٝ
14
1.77
1.515
ٔزبئظ اإلداس.ٓ١٠
 14رم َٛاٌغبِؼخ ثبٌزشو١ض ػٍ ٝإٌزبئظ اٌّشرجطخ ثفشص اٌزفٛق
7
2.31
1.6.9
ٚإٌّبفغخ ف ٟاٌؼًّ اإلداس.ٞ
 15رؼًّ اٌغبِؼخ ػٍ ٝثٕبء ٔظبَ ٌم١بط اٌفغٛح ث ٓ١إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ
.
2.2.
1.677
ٚاألداء اٌفؼٌٍ ٟإلداس.ٓ١٠
 16رُٛفش اٌغبِؼخ ٔظبَ ِىبفآد ػبدي ِٚشغغ ػٍ ٝرؾم١ك ٔزبئظ اداس٠خ
12
2.1.
1.5.7
ِجذػخ.
٠ 17مٔ َٛظبَ رشل١بد اإلداس ٓ١٠ثبٌغبِؼخ ػٍ ٝأعبط ٔزبئظ اٌؼًّ
5
2.35
1.711
اإلداسٚ ٞوفبءرٗ
 1.رؼزّذ اٌغبِؼخ ػٍِ ٝؼب١٠ش دل١مخ ٌزمٔ ُ٠ٛزبئظ أداء وٛادس٘ب
15
1.69
1.415
اإلداس٠خ.
13
1..9
1.533
 19رُطٍغ اٌغبِؼخ أػضبئٙب ػٍٔ ٝزبئظ رم ُ١١أدائ ُٙاإلداس.ٞ
11
2.11
1.599
 21رشؼش اٌغبِؼخ ثبٌشضب ػٓ ٔزبئظ ػًّ وٛادس٘ب اإلداس٠خ.
2.11
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفػراد العينػة مػف

القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة عػػف ىػػذا البعػػد قػػد بمػػغ (ٔٔ )ٕ.كىػػك يقػػع فػػى المسػػتكل
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(مكافؽ إلى حد ما) طبقان لمفتاح التصحيح ،مما يدؿ عمى أف معظـ عبارات ىذا المحكر
قد حظيت عمى مكافقة متكسطة مف جانب أفراد العينة ،مما يعني غياب عدد غيػر قميػؿ
مػػف عناصػػر اإلدارة بالنتػػائج فػػى منظكمػػة العمػػؿ اإلدارم بجامعػػة الػكادم الجديػػد ،األػػػمر

الػػذل يتطمػػب تسػػميط الضػػكء عمػػى ىػػذا األمػػر كمحاكلػػة نشػػر ثقافػػة المػػدخؿ القػػائـ عمػػى

اإلدارة بالنتائج بيف القيادات األكاديمية اإلدارية .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسػة

( Alois

 ،) Madhekeni 2012والتددً توصددلت إلددى وجددود قصددور ددً المبددادخ الرئٌسددٌة لمدددخل اإلدارة بالنتددائ
وتطبٌقه ً القطاع العاف بزٌمبابوي؛ نظراً لغٌاب المحاسبٌة عند رصد وتقٌٌف النتائ .

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف

(ٖ٘ )ٕ.٘ٔ ،ٔ.بيف أدنى كأعمى متكسط حسابى ،حيث حصمت ثماف عبارات مف

إجمالي ٕٓ عبارة عمى مكافقة تامة مف جانب أفراد العينة كبنسبة مئكية قدرىا ٓٗ،%
بينما حصمت ٔٔ عبارة مف إجمالي ٕٓ عبارة عمى مكافقة متكسطة كبنسبة مئكية

قدرىا ٘٘ ،%كأيضان حصمت عبارة كاحدة عمى رفض مف جانب أفراد العينة بنسبة
مئكية قدرىا ٘.%

كحصمت العبارة رقـ (٘) كالتى نصيا " تُزكد الجامعة إداريييا بالخبرات
كالمعارؼ التي تؤدم إلى تحسيف نتائجيـ " عمى أعمى متكسط حسابي ،كيمكف تفسير

ذلؾ فى ضكء اقتناع القيادات األكاديمية اإلدارية

بجامعة الكادم الجديد بأف التدريب كالمعارؼ التي يتضمنيا تعد الركيزة األكلى فى

عممية تطكير أداء الككادر اإلدارية ،بينما حصمت العبارة رقـ (ٓٔ) كالتى نصيا "

تقيس الجامعة نتائج الكقت كالمكارد التي أنفقت عمى تدريب اإلدارييف "عمى أدني
متكسط حسابي ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء انتياء عالقة المكظؼ بعممية التدريب
بقيامة بتقييـ الدكرة التدريبية كبعدىا حصكلو عمى الشيادة ،دكف أف يككف ىناؾ تتبع

ألثر عممية التدريب كالتغيير الذم قد يحدث عمى أداء المكظؼ بعد فترة محددة مف

عممية التدريب .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الطراكنة )ٕٓٔٓ .كالتي أكدت عمى

ضركرة االىتماـ بمرحمة تقييـ البرامج التدريبية؛ لمعرفة أثر التدريب عمى أداء العامميف
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باإلضافة إلى التقييـ الذم يتـ في نياية البرنامج التدريبي كذلؾ بمتابعة أداء العامميف

في مكاقع العمؿ كفي الفترة الزمنية التي تمي انتياء البرنامج.

تفصري ىتآج ادتسْ الجالح مً االشتباىُ :متطمبات تطكير أداء الكادر اإلدارم بجامعة الكادم

الجديد فى ضكء التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج:

ٛ٠ٚضؼ اٌغذٚي اٌزبٌ ٝاعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ؽٛي ٘زا اٌجؼذ.
عذٚي سلُ ( )13اعزغبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ اإلداس٠خ ؽٛي دسعخ رٛفش ػٕبطش
اإلداسح ثبٌٕزبئظ ف ٝاٌؼًّ اإلداس ٞثغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ
االٔؾشاف اٌّزٛعظ
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح
َ
اٌّؼ١بس ٜاٌؾغبثٝ
 1رؾذ٠ش اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٛؽذاد اإلداس٠خ ف ٝضٛء
15
2.34 1.554
اٌزٕغ١ك ثِٙ ٓ١بَ اإلداسح ٔٚزبئغٙب.
 2ل١بَ اٌىبدس اإلداس ٞثؤداء ِٙبِٚ ُٙفمب ً ٌزف٠ٛض األدٚاس
17
2.33 1.52.
ٚاٌزّى ٓ١اٌٛظ١ف.ٟ
 3رمذ ُ٠اٌؾٛافض اٌّبد٠خ ٌٍىبدس اإلداس ٞػٕذ اعٙبِ ُٙفٟ
16
2.34 1.554
اوزشبف ٚؽً ِشىالد اٌؼًّ اإلداس.ٞ
 4رظّ ُ١ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌإلداسٚ ٓ١٠فمب ٌىفب٠بد اٌزؼٍُ
1
2.77 1..31
اٌزٕظٚ ّٟ١اإلداسح ثبٌٕزبئظ.
 5رجٕ ٟأعٍٛة اٌّشبسوخ ثبٌّؼٍِٛبد إلٔغبص اٌىبدس
1.
2.29 1.511
اإلداسٌّٙ ٞبِٗ اإلداس٠خ.
 6اػبدح إٌظش فٔ ٟظبَ رشل١خ اٌىبدس اإلداس١ٌ ٞشرجظ
2
2.71 1..22
ثبألداء اٌّزّ١ض ١ٌٚظ ثبٌزذسط اٌٛظ١ف.ٟ
 7ثٕبء ٔظبَ ٌزٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٌٍىبدس اإلداس ٞثبٌغشػخ
14
2.36 1.566
اٌّّىٕخ ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبعت.
 .رٛف١ش ِٕبؿ رٕظ٠ ّٟ١غّؼ ٌٍىبدس اإلداس ٞثبعزخذاَ
13
2.3. 1.577
اٌزغش٠ت ٚاٌخجشح ف ٟأداء اٌؼًّ اإلداس.ٞ
 9أشبء لبػذح ِؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚخ ػٓ ِٙبساد اٌىبدس
3
2.69 1..19
اإلداسٚ ٞرؾذ٠ضٙب ثظفخ ِغزّشح.
 11اٌشفبف١خ ػٕذ ِٕبلشخ أخطبء اٌىبدس اإلداس ٞثٙذف
5
2.65 1.716
اٌزؼٍُ ٚاالعزفبدح ِٕٙب ف ٝرؾغ ٓ١إٌزبئظ.
 11رظِّ ُ١ئششاد أداء رغبػذ ػٍ ٝل١بط اٌفغٛح ثٓ١
4
2.67 1.719
األداء اٌؾبٌٌ ٟإلداسح ٔٚزبئغٙب اٌّزٛلؼخ.
 12اطالع أفشاد اٌىبدس اإلداس ٞػٍِ ٝب لذِٔ ِٓ ٖٛزبئظ
6
ِمبسٔخ ثؤ٘ذاف اإلداسح ِّب ٠غبػذ فِ ٟؼشفخ ٔمبط اٌمٛح 2.61 1.711
ٚاٌضؼف ٌذ.ُٙ٠
 13اٌم١بط اٌذٚسٌٕ ٞزبئظ أصش رذس٠ت اٌىبدس اإلداسٞ
12
2.41 1.599
ٚاٌّٛاسد اٌّغزخذِخ ف ٝرٌه.
11
 14اٌزشو١ض ػٍِ ٝزطٍجبد رؾم١ك إٌزبئظ اإلداس٠خ إٌٛػ١خ 2.41 1.611
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15
16
17
1.
19
21

ف ٝاعزّبػبد اٌذػُ اٌفٌٍٕ ٟىٛادس اإلداس٠خ.
رشىِ ً١غٍظ اعزشبسٌٍ ٞزؼٍُ اٌزٕظٚ ّٟ١اٌزؼٍُ
ٚػض٠ٛخ
ثبٌٕزبئظ ِٓ لجً اٌم١بداد اإلداس٠خ
ِزخظظ ِٓ ٓ١خبسط اٌغبِؼخ
اٌذػُ اٌىبًِ ٌّجذأ اٌزخظض ػٕذ رٛص٠غ األػجبء
اإلداس٠خ ضّبٔب ً ٌزؾم١ك ٔزبئظ ِزّ١ضح.
اٌٍمبء اٌذٚسٌٍ ٞىٛادس اإلداس٠خ ٌزجبدي اٌخجشاد
ٚاٌّؼبسف اٌّ١ٕٙخ ِغ ثؼض ُٙاٌجؼض.
األخز ثّجذأ رذ٠ٚش اٌّٛظف ٓ١ث ٓ١األلغبَ اٌّخزٍفخ داخً
اإلداسح اٌٛاؽذح.
رشى ً١فش٠ك ِشاعؼخ داخٍ١خ ٌٍزذل١ك ػٍ ٝعٛدح
ِخشعبد اٌٛؽذاد اإلداس٠خ اٌّخزٍفخ.
رم ُ١١األفىبس اٌغذ٠ذح اٌّشرجطخ ثزط٠ٛش األداء اإلداسٞ
ػٍ ٝأعبط ٔٛػ١زٙب ِّٙب وبْ ِظذس٘ب.
اٌّزٛعظ اٌؼبَ

1.633

2.55

7

1.631

2.51

.

1.619

2.47

11

1.413

2.15

21

1.611

2.49

9

1.4.9

2.25

19

2.47

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف المتكسط الحسابى الستجابات أفػراد العينػة مػف

القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة عػػف ىػػذا البعػػد قػػد بمػػغ ( )ٕ.ٗٚكىػػك يقػػع فػػى المسػػتكل

(مكافػػؽ) طبق ػان لمفتػػاح التصػػحيح ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف غالبيػػة عبػػارات ىػػذا المحػػكر قػػد
حظيػػػت عمػػػى مكافقػػػة تامػػػة مػػػف جانػػػب أفػػػراد العينػػػة ،ممػػػا يشػػػير إلػػػى حاجػػػة القيػػػادات

األكاديميػػة اإلداريػػة إلػػى تطبيػػؽ متطمبػػات تطػػكير أداء الكػػادر اإلدارم بجامعػػة الػػكادم

الجديد فى ضكء

التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

كما يتضح أيضان أف المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد قد تراكحت بيف (٘ٔ،ٕ.

 )ٕ.ٚٚبيف أدنى كأعمى متكسط حسابى ،حيث حصمت خمس عشرة عبارة مف إجمالي

(ٕٓ) عبارة عمى مكافقة تامة مف جانب أفراد العينة كبنسبة مئكية قدرىا ٘ ،%ٚبينما

حصمت خمس عبارات مف إجمالي (ٕٓ) عبارة عمى مكافقة متكسطة
كبنسبة مئكية قدرىا ٕ٘.%

كحصمت العبارة رقـ (ٗ) كالتى نصيا " تصميـ برامج تدريبية لمككادر اإلدارية

كفقا لكفايات التعمـ التنظيمي كالتعمـ بالنتائج " .عمى أعمى متكسط حسابي ،كيمكف
تفسير ذلؾ فى ضكء اقتناع القيادات األكاديمية اإلدارية بأف التدريب عمى مدخمي
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التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج ىك الخطكة األكلى فى طريؽ تطبيؽ ىذيف المدخميف

لتطكير أداء الككادر اإلدارية بجامعة الكادم الجديد  ،بينما حصمت العبارة رقـ ()ٔٛ
كالتى نصيا " األخذ بمبدأ تدكير المكظفيف بيف األقساـ المختمفة داخؿ اإلدارة الكاحدة
"عمى أدني متكسط حسابي ،كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء ما قد يترتب عمى عممية

التدكير مف سمبيات كأف يتـ تطبيقو بعشكائية حسب أغراض أخرل ال تخدـ مصمحة

الفرد أك الجامعة ،أك يتـ التدكير مف أجؿ خمؽ صراعات بيف المكظفيف أك تيميش
كاقصاء البعض اآلخر منيـ أك ممارسة ضغكط معينة عمى آخريف غير مرغكب فييـ
إلجبارىـ عمى النقؿ أك حتى ترؾ الكظيفة .

خالصُ ىتآج الدراشُ املًداىًُ:
أسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج أىميا ما يمي:
ٔ .قصكر فى بعض عناصر الثقافة التنظيمية اإلدارية لجامعة الكادم الجديد ،عمى الػرغـ مػف
دكرىا الحيكم فى التأثير عمى األفراد العػامميف فػى الجامعػة ،كالػذم يػؤثر بػدكره فػى كفػاءة
كفعالية الجامعة كنجاحيا فى تحقيؽ أىدافيا.
ٕ .الحاجػػػة الممحػػػة كالضػػػركرية لجامعػػػة الػػػكادم الجديػػػد إلػػػى تطػػػكير أداء ككادرىػػػا اإلداريػػػة
باعتبارىـ ال يقمكف فى األىمية عف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب.
ٖ .اتساـ الييكؿ التنظيمػي لجامعػة الػكادم الجديػد بقابميػة متكسػطة لمتكيػؼ كمقابمػة التغيػرات
المختمفة.
ٗ .عػػػدـ قػػػدرة اإلداريػػػيف بجامعػػػة الػػػكادم الجديػػػد إلػػػى الكصػػػكؿ إلػػػى أصػػػحاب القػػػرار كشػػػرح
مكاقفيـ.
٘ .االقتنػػاع التػػاـ مػػف جانػػب القيػػادات األكاديميػػة اإلداريػػة بجامعػػة ال ػكادم الجديػػد بػػأف القػػيـ
التنظيمية ىي الدافع كراء تحقيؽ األىداؼ مف جانب كافة العامميف.
 .ٙعدـ إتاحة جامعة الكادم الجديد الفرصة لإلدارييف الختيار أعماليـ كمياميـ.
 .ٚاستشعار أفراد العينة مف القيادات األكاديمية بأف منسػكبي جامعػة الػكادم الجديػد تنقصػيـ
بعػػض األسػػس العمميػػة لمتػػدريب عمػػى ميػػارات التفكيػػر المنظمػػي ممػػا يتطمػػب التركيػػز عمػػى
برامج تدريب العامميف داخؿ الجامعة بأسمكب منظكمي.
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 .ٛغياب المنيج العممي عند تحديد مشكالت العمؿ اإلدارم فى جامعة الكادم الجديد.
 .ٜتكفر فكرة الدافعية نحك تعمػـ اإلداريػيف عنػد قػادة جامعػة الػكادم الجديػد ،بينمػا ىػي غائيػة
عند الطرؼ االساسي كىـ العامميف.
ٓٔ .غياب ثقافة التعمـ الجماعي داخؿ منظكمة العمؿ اإلدارم بجامعة الكادم الجديد.
ٔٔ .افتقػػاد عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف عناصػػر اإلدارة بالنتػػائج فػػى منظكمػػة العمػػؿ اإلدارم بجامعػػة
الكادم الجديد.

(االشرتاتًجًُ املكرتحُ لتطىير أداْ الهادر اإلدارٍ ظامعُ الىادٍ ادتديد فِ ضىْ
التهامل بني مدخلٌ التعله التيظًنٌ واإلدارَ باليتآج)
أوالً :فلصفُ االشرتاتًجًُ املكرتحُ:
أضحت قضية تطكير الكادر اإلدارم مف أىـ القضايا التي تسعى مختمؼ القطاعات

إلى تبنييا؛ نظ ارن الرتباطيا بالعديد مف العمميات التنظيمية مثؿ إعادة الييكمة كالتطكير

اإلدارم كالتخطيط االستراتيجي كالتغيير التنظيمي كغير ذلؾ مف المفاىيـ اإلدارية.

كتقكـ فمسفة االستراتيجية المقترحة عمى أنيا خطة طكيمة المدل لتطكير أداء

الكادر اإلدارم بجامعة الكادم الجديد كاحداث مجمكعة مف التغييرات اإليجابية فى ضكء

التكامؿ بيف عناصر مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج؛ كذلؾ مسايرة لالتجاىات

العالمية الدافعة نحك األخذ بتمؾ المداخؿ ،كأيضان تمشيان مع االىتماـ العممي بتطكير
أداء الككادر اإلدارية بما يتكافؽ مع االتجاىات اإلدارية الحديثة ،كبما يضمف تطكير

مخرجات كنتائج المنظكمة اإلدارية بجامعة الكادم الجديد.
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ثاىًاً :ستاور االشرتاتًجًُ املكرتحُ:
احملىر األول :التعدًص التيظًنٌ للىضع اإلدارٍ الراًٍ ظامعُ الىادٍ ادتديد:


كيتجمى فى ىذه المرحمة مفيكـ التحميؿ الذم يستند إلى البيئتيف الخارجية

كالداخمية لجامعة الكادم الجديد كعمى مستكيات مختمفة أىميا:
 .1علِ مصتىّ اإلدارات:
أ .جمكد البنى التنظيمية في اإلدارات.
ب .ضعؼ في تطكير نظـ المعمكمات.

ج .نقص الخبرات (اإلدارية كالفنية) المؤىمة كظيفيان.

د .تزايد معدؿ دكراف العامميف كفقداف المعارؼ كالخبرات.
 .2علِ مصتىّ العيصر البعرٍ:
أ .نقص الخبرة الكظيفية ،كغياب التأىيؿ المستمر.

ب .مشكمة تباعد بيف األىداؼ الفردية كاألىداؼ المؤسساتية.
ج .تعميـ مشكمة عدـ الثقة بيف العامميف كاإلدارة.

 .3علِ مصتىّ إدخال التكاىات اذتديجُ:
أ .تسرع في اتخاذ قرار حكسبة األعماؿ قبؿ جاىزية نظـ المعمكمات.
ب .نسبة استخداـ التجييزات ألغراض إنتاجية ضئيمة.
ج .كركد التجييزات قبؿ جاىزية البرمجيات.

 .4علِ مصتىّ املرحلًُ /السمً:
أ .ال أىمية تعطى لمعيار الزمف.

ب .المجكء غالبان إلى شمكلية الخطط ال لسياسة الخطكات المرحمية

احملىر الجاىٌ :بياْ رؤيُ مصتكبلًُ لتطىير أداْ الهادر اإلدارٍ ظامعُ الىادٍ ادتديد:

إف معرفػػة جامعػػة الػكادم الجديػػد بمػػا يجػػب عمييػػا تغييػػره ،ينػػتج مػػف خػػالؿ عمميتػػي

التشػػخيص التنظيمػػي ،كالتفكيػػر الخػػالؽ ،كبالتػػالي تتنػػاكؿ ىػػذه المرحمػػة مػػا يصػػبك إليػػو

الكادر اإلدارم مف حيث شكؿ الجامعة ككضعيا في المسػتقبؿ ،كتحديػدان يجػب أف تػؤدم
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رؤيػػة جامعػػة الػكادم الجديػػد لتطػػكير أداء كادرىػػا اإلدارم إلػػى دفػػع الجامعػػة إلػػى األمػػاـ،

كتمتعيا بصفة في المستقبؿ تميزىا عف غيرىا.

كيجػػب أف تتسػػـ الرؤيػػة التػػي يتطمػػع إلييػػا كافػػة أف ػراد الكػػادر اإلدارم بجامعػػة

الكادم الجديد بما يمي:

ج .رؤية مشتركة لكافة اإلدارات ،كتحدد تكجياتيا المستقبمية.

د .تتضمف بيئة مشتركة لتحكيؿ كؿ إدارة إلى إدارة متعممة.

ق .تؤكد عمى أف الحاجة لمتعمـ مف القيـ الرئيسة في كؿ إدارة.

ك .تيتـ بالعمميات االستراتيجية المراعية لمتغيرات البيئية.

ز .تُبرز االلتزامات التي تتحكؿ بكؿ إدارة إلى إدارة تعممية.
ح .ترتبط بالنتائج التي تسعى لتحقيقيا.

ط .تيتـ بتثقيؼ الكادر اإلدارم بمدخؿ التعمـ التنظيمي كالتعمـ بالنتائج.

م .تحمؿ مبادرات لمكافأة الكادر اإلدارم فى ضكء نتائجو.

ؾ .تؤكػػػد عمػػػى تزكيػػػد الكػػػادر اإلدارم بػػػالخبرات كالمعػػػارؼ التػػػي تػػػؤدم إلػػػى تحسػػػيف
نتائجيـ.

ؿ .تركز عمى تحقيؽ النتائج كليس عمى النشاطات التي يقكـ بيا الكادر اإلدارم.

ـ .تطرح مبدأ محاسبة العامميف كفقان لما تـ تحقيقو مف نتائج.

ف .تُدعـ عممية التقييـ المستمر لمنتائج.

احملىر الجالح :التساو قادَ جامعُ الىادٍ ادتديد بالرؤيُ واذتاجُ إىل التػًري:
يشار إلى التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج عمى أنو انتقاؿ

لفكر إدارم جديد

تػستثمره جامعة الكادم الجديد كمنيج لمبقاء ،كتكجو مف خاللو انتباه لمقيادات إلى

أىمية إدارة أصكليا المعرفية كالقاء الضكء عمى مصدر إضافي لممعرفة كىك ما أطمؽ

عميو المعرفة الكامنة لدل الكادر اإلدارم بالجامعة  ،لذا تسعى الجامعة المتعممة إلى
تنمية كاستثمار رأس الماؿ الفكرم كالمعرفي كامداد العامميف بسمات تجعميـ قػادريف
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عمػى معايشة غزارة المعمكمات كعمميات التغيير المستمرة كالتقدـ التقني اليائؿ ،كبحيث

ال ينحصر دكرىـ فقط في نقؿ المعرفة كلكف في التفاعؿ مع المعمكمات كالتكسع في

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاالستفادة منيا بالقدر الذم يساىـ في
تطكير األداء ضمانان لمتميز المستمر.

كيقع عمى القيادات العبء األكبر فى تطبيؽ الرؤية الجديدة الداعمة لعممية

التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج ،كيمكف تحديد دكر تمؾ القيادات

فيما يمي:

ٔ .تنمية كعي كادراؾ القيادات بأىمية الحاجة لتبني مفيكـ التعمـ التنظيمي لتتحػكؿ
المنظمػة إلى مؤسسة متعممة (مؤسسة ذكية).

ٕ .تأىيؿ القيادات مف خالؿ االندماج بدكرات تدريبية تمييدية الكتساب ثقافة التكامؿ
بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج بجكانبو اإلدارية كالتقنية كاإلنسانية.

ٖ .تبني القيادات ثقافة التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج ،لكسب
تأييد اإلدارييف ليذيف المدخميف كبث دافعية ذاتية لدييـ نحك اختيار التغيير

بأنفسيـ.

ٗ .التييئة الثقافية كالتنظيمية لتطبيؽ مفيكـ التكامؿ في جامعة الكادم الجديد ،كمف

ثـ إعادة صياغة رؤية الجامعة إلبراز اىتماميا بأف تصبح جامعة متعممة (مؤسسة

ذكية).

٘ .تطكير كتحسيف إمكانيات جامعة الكادم الجديد ذات الصمة بالتعمـ التنظيمي كرفع
مػستكيات التدريب اإلدارم المستمر.

 .ٙخمؽ اتجاىات ايجابية نحك الكظيفة مما يؤدم إلى تنمية كالء الكادر اإلدارم
بجامعة الكادم الجديد.

 .ٚتأسيس الكتمة الحرجة مف اإلدارييف المؤيديف لفكرة التكامؿ بيف مدخمي التعمـ
التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.
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 .ٛالتزاـ القيادات بإعداد برامج الدعـ بتدريب اإلدارييف عمى برامج كمتطمبات التعمـ
التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.

كتؤكد االستراتيجية المقترحة بشكؿ كبير عمى دكر القيادة األكاديمية لجامعة

الكادم الجديد فى دعـ التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج لتطكير

أداء الكادر اإلدارم كذلؾ مف خالؿ:

ٔ .تشجيع التعاكف الجماعي كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد.

ٕ .إتاحة فرص الحكار كالمشاركة الفاعمة بيف جميع المستكيات اإلدارية كالفنية
بالجامعة.

ٖ .كضع استراتيجيات تنفيذية محددة ،كتكفير عكامؿ الدعـ البشرم كالمادم كالتقني
لتنفيذ تمؾ االستراتيجيات.

ٗ .كضع خطط مرحمية لمتطبيؽ تؤدم إلى إحداث التغيير المطمكب.

٘ .التدريب النكعي المستمر لمكادر اإلدارم بالجامعة ضمف حدكد الكظائؼ
كالمسؤكليات.

 .ٙضركرة تكافر نظاـ فعاؿ لممعمكمات لترشيد عممية اتخاذ القرار.

 .ٚقياـ إدارة الجامعة باستخداـ أساليب كأنشطة فكرية في التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو
كالرقابة ،تتسـ بالحداثة كاالبتكارية بغرض تطكير كتحسيف أداء المياـ.

 .ٛتبني نظاـ مفتكح في الجامعة يحقؽ التفاعؿ اإليجابي كالتكازف الديناميكي مع
مختمؼ الفعاليات المؤسسية

كالمجتمعية.

 .ٜأف تعمؿ إدارة الجامعة باستمرار عمى تنمية كتطكير اليياكؿ اإلدارية كاألنظمة
كأساليب العمؿ بما يؤمف اإلسياـ كالمشاركة في المسؤكليات كيحفز عمى العمؿ

الجماعي كيشجع عمى البحث كالتجريب كاإلبداع.

ٓٔ .تفعيؿ دكر الكادر اإلدارم مع الحرص عمى تعميؽ كعييـ كدراستيـ بالسياسات
التي يعتمدىا نظاـ الجامعة كتعميؽ كعييـ بالبيئة التي يعمؿ فييا النظاـ.
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ٔٔ .تكفير البيئة المناسبة إلنتاجيو الكادر اإلدارم كمساعدتيـ عمى العطاء ،كبذؿ
أقصى الجيكد كأفضميا لدييـ ،باإلضافة إلى تطكير الركح المعنكية فييـ كبينيـ
كضماف تكفر مناخات تسيـ في رفع ىذه الركح.

ٕٔ .الثقة بالكادر اإلدارم كاحترامو كاالىتماـ بو كالحرص عمى المحافظة عمى
المتميزيف منيـ.

ٖٔ .تكفير مصادر لمتمكيؿ كرصد المبالغ المالية الضركرية الالزمة لعمميات التطكير
باعتباره اسػتثمار طكيؿ األجؿ.

احملىر الرابع :التػًري التيظًنٌ:
تتضمف مرحمة التغيير التنظيمي المبادئ التالية:
ٔ .النظر إلى جامعة الكادم الجديد عمى أنيا أنظمة بشرية كليست آلة.
ٕ .تشكؿ جامعة الكادم الجديد نظاـ لتكزيع المكارد بشكؿ منطقي كىذا يعني كجكب االنتباه
إلى الكيفية التي سكؼ يكثر فييا التغيير عمى كضع الكادر اإلدارم بيا ،كحالتيـ مف
ناحية اختالؼ تكزيع القكة بينيـ ،كاعتبارات المجمكعات المختمفة.
ٖ .يعمؿ كؿ أفراد الكادر اإلدارم مع بعضيـ ضمف النظاـ العقالني كالميني ،كالنظاـ
األساسي لمجامعة،
كىذا يعني أنو يجب أخذ جميع تعميقات ىؤالء األفراد حكؿ التغيير بشكؿ جدم.
ٗ .يتـ تقبؿ التغيير مف قبؿ أفراد الكادر اإلدارم الناجح ،كالذيف لدييـ الثقة بأنفسيـ
كبقدراتيـ كحافزيتيـ لمتغيير كىذا يعني أف يككف البدء بالتغيير مف المكاف المناسب.
كتثير المبادئ األربعة السابقة االنتباه إلى أىمية كجكد اتصاالت ذات اتجاىيف (مف
األعمى كمف األسفؿ) كذلؾ كجزء أساسي مف عممية تأميف التزاـ الكادر اإلدارم بالرؤية
المستقبمية لمجامعة ،كبالحاجة فييا إلى التغيير.
كلتفعيؿ الييكؿ التنظيمي األساسي لمجامعة فى ضكء الرؤية القائمة عمى التكامؿ بيف
مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج ،تقترح الدراسة ما يمي:
ٔ .يمثؿ مجمس الجامعة المجمس االستشارم لتحقيؽ االستراتيجية المقترحة.
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ٕ .استحداث لجنة عميا تابعة لمجمس الجامعة معنية بتطكير أداء الكادر اإلدارم عمى
مستكل الجامعة فى ضكء التكامؿ بيف مدخمي التعمـ التنظيمي كاإلدارة بالنتائج.
ٖ .اختيار منسؽ لمجنة العامة مف كؿ إدارة مف إدارات الجامعة ،تككف ميمتو تكفير
احتياجات المجنة مف ىذه اإلدارة.

احملىر ارتامض :مجع البًاىات:

بعد تطكير الرؤية المستقبمية لمتغيير تأتي مرحمة جمع البيانات ،حيث يقضي

األسمكب العممي الصحيح بأف تجمع كافة البيانات كالحقائؽ التي تتعمؽ بالكضع الحالي

لجامعة الكادم الجديد  ،كالشؾ أف ىناؾ قد ار ىائالن مف البيانات يرتبط بطرؽ العمؿ

كأساليبو ،كمعايير األداء ،كحجـ األعماؿ كأنكاعيا ،كالتغيرات التي طرأت عمييا ،

كانتاجية الكادر اإلدارم ،كمعدالت دكراف العمؿ كالغياب كالتأخير كالشكاكل  ،كما تكجد
بيانات عف الجكانب السمككية لمكادر اإلدارم مثؿ دكافعيـ كاتجاىاتيـ كقيميـ

كعالقاتيـ ،كتعطي ىذه البيانات الصكرة الحقيقية أك الكاقعية عف الجامعة كانجازاتيا
كمشكالتيا .كيصبح السؤاؿ الميـ ىك أيف تكجد ىذه البيانات ككيؼ

يمكف الحصكؿ عمييا بالقدر المطمكب كالنكع الالزـ كالتكقيت المناسب.

كيمكف جمع البيانات مف خالؿ بيانات مف الدفاتر كالسجالت ،كاالستقصاءات،

كالمقابالت الشخصية ،كالمالحظة .كتساعد البيانات السابقة بعد تكفيرىا كجمعيا فيما

يمي:

ٔ .صياغة األىداؼ بطريقة محددة

ٕ .التعرؼ عمى مشاكؿ األداء .كتصنيفيا (بشرية – تنظيمية – تكنكلكجية).
ٖ .تحديد القكل الدافعة كالقكل المعكقة كترتيبيا مف حيث التأثير كاألىمية.

 ٕٓٗ -82

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol58/iss58/4

? ?? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????:

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................

احملىر الصادط :تىفر الصًاشات الداعنُ لتطىير أداْ الهادر اإلدارٍ ظامعُ الىادٍ
ادتديد فِ ضىْ التهامل بني مدخلٌ التعله التيظًنٌ واإلدارَ باليتآج:
ٔ .تحديث اليياكؿ التنظيمية لمكحدات اإلدارية فى ضكء التنسيؽ بيف مياـ اإلدارة كنتائجيا.
ٕ .قياـ الكادر اإلدارم بأداء مياميـ كفقان لتفكيض األدكار كالتمكيف الكظيفي.

ٖ .تقديـ الحكافز المادية لمكادر اإلدارم عند إسياميـ في اكتشاؼ كحؿ مشكالت العمؿ
اإلدارم.
ٗ .تصميـ برامج تدريبية لمككادر اإلدارية كفقا لكفايات التعمـ التنظيمي كالتعمـ بالنتائج.
٘ .تبني أسمكب المشاركة بالمعمكمات إلنجاز الكادر اإلدارم لميامو اإلدارية.
 .ٙإعادة النظر في نظاـ ترقية الكادر اإلدارم ليرتبط باألداء المتميز كليس بالتدرج الكظيفي.
 .ٚبناء نظاـ لتكفير المعمكمات لمكادر اإلدارم بالسرعة الممكنة كفي الكقت المناسب.
 .ٛتكفير مناخ تنظيمي يسمح لمكادر اإلدارم باستخداـ التجريب كالخبرة في أداء العمؿ
اإلدارم.
 .ٜإنشاء قاعدة معمكمات إلكتركنية عف ميارات الكادر اإلدارم كتحديثيا بصفة مستمرة.
ٓٔ .الشفافية عند مناقشة أخطاء الكادر اإلدارم بيدؼ التعمـ كاالستفادة منيا فى تحسيف
النتائج.
ٔٔ .تصميـ مؤشرات أداء تساعد عمى قياس الفجكة بيف األداء الحالي لإلدارة كنتائجيا
المتكقعة.
ٕٔ .إطالع أفراد الكادر اإلدارم عمى ما قدمكه مف نتائج مقارنة بأىداؼ اإلدارة مما يساعد في
معرفة نقاط القكة كالضعؼ لدييـ.
ٖٔ .القياس الدكرم لنتائج أثر تدريب الكادر اإلدارم كالمكارد المستخدمة فى ذلؾ.
ٗٔ .التركيز عمى متطمبات تحقيؽ النتائج اإلدارية النكعية فى اجتماعات الدعـ الفني لمككادر
اإلدارية.
٘ٔ .تشكيؿ مجمس استشارم لمتعمـ التنظيمي كالتعمـ بالنتائج مف قبؿ القيادات اإلدارية
كعضكية متخصصيف مف خارج الجامعة
 .ٔٙالدعـ الكامؿ لمبدأ التخصص عند تكزيع األعباء اإلدارية ضمانان لتحقيؽ نتائج متميزة.
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 .ٔٚتقييـ األفكار الجديدة المرتبطة بتطكير األداء اإلدارم عمى أساس نكعيتيا ميما كاف
مصدرىا.
 .ٔٛاألخذ بمبدأ تدكير المكظفيف بيف األقساـ المختمفة داخؿ اإلدارة الكاحدة.
 .ٜٔتشكيؿ فريؽ مراجعة داخمية لمتدقيؽ عمى جكدة مخرجات الكحدات اإلدارية المختمفة.
ٕٓ .المقاء الدكرم لمككادر اإلدارية لتبادؿ الخبرات كالمعارؼ المينية مع بعضيـ البعض.

احملىر الصابع :بياْ خطُ لتطىير أداْ الهادر اإلدارٍ:
يتـ فى ىذه المرحمة كضع خطة لتطكير أداء الكادر اإلدارم فى ضكء ما كرد مف
سياسات فى المرحمة السابقة ،كفيما يمي تكضيحان ألىـ معالـ ىذه الخطة:

عذٚي ( )14خطخ رط٠ٛش أداء اٌىبدس اإلداس ٞثغبِؼخ اٌٛاد ٞاٌغذ٠ذ ف ٝضٛء اٌزىبًِ ثِ ٓ١ذخٍٟ
اٌزؼٍُ اٌزٕظٚ ّٟ١اإلداسح ثبٌٕزبئظ

اٌٙـــــــــــــــــــــذف

اٌّخـــــــــشط إٌشـــــــــــــــــبط

 .1رؾذ٠ش اٌ١ٙبوً
اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٛؽذاد
اإلداس٠خ ف ٝضٛء
اٌزٕغ١ك ثِٙ ٓ١بَ
اإلداسح ٔٚزبئغٙب.

٘١ىً رٕظ ّٟ١عٍغٍخ اعزّبػبد
ِؾذس ِٚؼزّذ ٌذساعخ اٌ١ٙبوً
اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾبٌ١خ
ٌىبفخ
ٌإلداساد
اإلداساد.

اٌىبدس
 .2ل١بَ
اإلداس ٞثؤداء ِٙبُِٙ
ٚفمب ً ٌزف٠ٛض األدٚاس
ٚاٌزّى ٓ١اٌٛظ١ف.ٟ

رؼّ ُ١اداسٞ
رؾذ٠ذ اٌّٙبَ اٌزٟ
خبص
٠زُ رف٠ٛض اٌىبدس
ثبٌزف٠ٛض فٝ
اإلداسٌٍ ٞم١بَ ثٙب
أداء اٌّٙبَ

اٌؾٛافض
 .3رمذُ٠
اٌّبد٠خ ٌٍىبدس اإلداسٞ
ػٕذ اعٙبِ ُٙفٟ
اوزشبف ٚؽً ِشىالد
اٌؼًّ اإلداس.ٞ
ثشاِظ
 .4رظُّ١
ٌٍىٛادس
رذس٠ج١خ
اإلداس٠خ ٚفمب ٌىفب٠بد
اٌزٕظّٟ١
اٌزؼٍُ
ٚاٌزؼٍُ ثبٌٕزبئظ.
 .5اػبدح إٌظش فٟ
ٔظبَ رشل١خ اٌىبدس
اإلداس١ٌ ٞشرجظ ثبألداء
اٌّزّ١ض ١ٌٚظ ثبٌزذسط

فزشاد
اٌزٕف١ز*
ِٓ اٌٟ

اٌّٛظف
ل١بَ
ثزمذ ُ٠رمش٠ش ػٓ
ِىبفآد ِبد٠خ ِشىٍخ ؽم١م١خ فٝ
اٌؼًّ
ِ١ذاْ
ِغض٠خ
فؼٍ١خ
ٚطشق
ٌٍزغٍت ػٍٙ١ب.
دٚساد
ػمذ
رذس٠ج١خ ف ٝضٛء
ؽمبئت
اٌزؼٍُ
وفب٠بد
ٚدٚساد
اٌزٕظٚ ّٟ١اٌزؼٍُ
رذس٠ج١خ
ثبٌٕزبئظ.
ػمذ عٍغبد ػظف
ٔظبَ ِؼزّذ
رٌٕ٘ ٟذساعخ رط٠ٛش
ِٚطٛس
إٌظبَ اٌؾبٌٟ
ٌٍزشلٟ
ٌٍزشلٟ

اٌزىٍفخ*

ِغئ١ٌٛخ اٌزٕف١ز

ِئششاد
إٌغبػ

٘١بوً رٕظ١ّ١خ
ِغ
اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌزط٠ٛش ِزٛافمخ
األداء اإلداسِٙ + ٞبِٙب
وبفخ اداساد اٌغبِؼخ ٔٚزبئغٙب ثٕغجخ
%111
شّ١ٌٛخ
اٌزف٠ٛض ٌٕغجخ
ِٓ
%.1
ِذ٠ش اإلداسح
اٌىبدس
ِٙبَ
اإلداسٞ
اٌىبدس
سضب
ػٓ
اإلداسح اإلداسٞ
ِذ٠ش
ثبٌزٕغ١ك ِغ سئ١ظ اٌؾٛافض اٌّبد٠خ
اٌّمذِخ ثٕغجخ
اٌغبِؼخ
%71
اعز١بص اوضش ِٓ
ِٓ
%75
اٌزذس٠ت
اداسح
اإلداسٓ١٠
ثبٌغبِؼخ
ٌٍذٚساد
اٌزذس٠ج١خ.
سضب
ٔغجخ
اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌزط٠ٛش
اٌىبدس اإلداسٞ
األداء اإلداس+ ٞ
ػٓ ٔظبَ اٌزشلٟ
وبفخ اداساد اٌغبِؼخ
ال رمً ػٓ
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اٌٛظ١ف.ٟ
 .6ثٕبء ٔظبَ ٌزٛف١ش
ٌٍىبدس
اٌّؼٍِٛبد
ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ
ثبٌغشػخ
اإلداسٞ
ِؼزّذ ِٚفؼً
اٌّّىٕخ ٚف ٟاٌٛلذ
إٌّبعت.
لبػذح
 .7أشبء
لبػذح ث١بٔبد
ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ ػٓ
ِطٛسح
اٌىبدس
ِٙبساد
ِٚؾذصخ
ٚرؾذ٠ضٙب
اإلداسٞ
ِٚؼٍٕخ
ثظفخ ِغزّشح.
ػٕذ
 ..اٌشفبف١خ
رمش٠ش ِؼزّذ
ِٕبلشخ أخطبء اٌىبدس
ِٚؼٍٓ ػٓ
اإلداس ٞثٙذف اٌزؼٍُ
أخطبء اٌىبدس
ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٝ
اإلداسٞ
رؾغ ٓ١إٌزبئظ.
 .9رظِّ ُ١ئششاد
أداء رغبػذ ػٍ ٝل١بط
اٌفغٛح ث ٓ١األداء
ٌإلداسح
اٌؾبٌٟ
ٔٚزبئغٙب اٌّزٛلؼخ.
أفشاد
 .11اطالع
اٌىبدس اإلداس ٞػٍِ ٝب
لذِٔ ِٓ ٖٛزبئظ
ِمبسٔخ ثؤ٘ذاف اإلداسح
ِّب ٠غبػذ فِ ٟؼشفخ
ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف
ٌذ.ُٙ٠
 .11اٌم١بط اٌذٚسٞ
ٌٕزبئظ أصش رذس٠ت
اإلداسٞ
اٌىبدس
ٚاٌّٛاسد اٌّغزخذِخ
ف ٝرٌه.
ػٍٝ
 .12اٌزشو١ض
رؾم١ك
ِزطٍجبد
اإلداس٠خ
إٌزبئظ
إٌٛػ١خ ف ٝاعزّبػبد
اٌذػُ اٌفٌٍٕ ٟىٛادس
اإلداس٠خ.
 .13رشىِ ً١غٍظ
ٌٍزؼٍُ
اعزشبسٞ
ٚاٌزؼٍُ
اٌزٕظّٟ١
ثبٌٕزبئظ ِٓ لجً
اإلداس٠خ
اٌم١بداد
ٚػض٠ٛخ ِزخظظٓ١
ِٓ خبسط اٌغبِؼخ.

دساعخ اؽز١بعبد
اٌىبدس اإلداسِٓ ٞ
اٌّؼٍِٛبد
ؽظش ِٙبساد
اٌىبدس اإلداسٞ
اٌّخزٍفخ
ػمذ ٌمبءاد دٚس٠خ
ٌّٕبلشخ أخطبء
اٌىبدس اإلداسٞ

رمش٠ش ِؼزّذ ل١بَ وً اداسح
ػٓ ِئششاد ثزؾذ٠ذ ِئششاد
أداء خبطخ ثٙب
األداء

رمش٠ش عٕٞٛ
خبص ثبٔغبص
وً فشد ِٓ
أفشاد اٌىبدس
اإلداسٞ

%.1
رٛف١ش %91
رمٕ١خ
اداسح
ِٓ اٌّؼٍِٛبد
اٌّؼٍِٛبد ثبٌزٕغ١ك
اٌز ٟرُ١غش ػٍٝ
اإلداساد
ِغ
اٌىبدس اإلداسٞ
اٌّخزٍفخ
أغبص ِٙبِٗ
شّ١ٌٛخ لبػذح
رمٕ١خ
اداسح
اٌج١بٔبد ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد ثبٌزٕغ١ك
ِٓ %111
اإلداساد
ِغ
ِٙبساد اٌىبدس
اٌّخزٍفخ
اإلداسٞ
رؾم١ك اٌشفبف١خ
اٌؼًّ
فٝ
اإلداس ٞثٕغجخ
ِذ٠ش اإلداسح
ال رمً ػٓ
%95
رض١١ك اٌفغٛح
األداء
اإلداسح ثٓ١
ِذ٠ش
ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌؾبٌٌ ٟإلداسح
اٌؼٍ١ب ٌزط٠ٛش األداء ٔٚزبئغٙب
اٌّزٛلؼخ ثٕغجخ
اإلداسٞ
.%91

رؾذ٠ذ أغبصاد وً
فشد ٔٚمبط اٌمٛح
ٚاٌضؼف ف٘ ٝزا
اإلٔغبص

ِذ٠ش اإلداسح

ِشوض
ادساط
دساعخ ػٍّ١خ
اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ
ػٓ ٔزبئظ أصش
اٌذساعخ
ٌٙزٖ
رذس٠ت اٌىبدس
خطزٗ
ضّٓ
اإلداسٞ
اٌغٕ٠ٛخ

ِشوض اٌجؾٛس
اٌزشث٠ٛخ

رمش٠ش ِؼزّذ
إٌزبئظ
رؾذ٠ذ
ػٓ اعزّبػبد
اإلداس٠خ إٌٛػ١خ
اٌذػُ اٌفٕٟ
ٌىً اداسح
ٌإلداساد

أػضبء اإلداسح

ِغٍظ
اعزشبسٞ
ِؼزّذ ِٚفؼً

أػضبء

رؾذ٠ذ
اٌّغٍظ
االعزشبسٞ
ِٙٚبِٗ ٚدٚس٠خ
اعزّبػبرٗ.

ٔمبط
رمٍ١ض
فٝ
اٌضؼف
وً
أغبصاد
ثٕغجخ
فشد
%.1
األصش اإل٠غبثٟ
ٌزذس٠ت اٌىبدس
اإلداس ٞال ٠مً
ػٓ . %71
ِؼذي
ص٠بدح
إٌزبئظ اإلداس٠خ
إٌٛػ١خ ثٕغجخ
%75

صمخ
ص٠بدح
سئ١ظ اٌغبِؼخ
اٌّغزف١ذِٓ ٓ٠
ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌٍغٕخ
اٌخذِبد
اٌؼٍ١ب ٌزط٠ٛش األداء
اإلداس٠خ ثٕغجخ
اإلداسٞ
.%75
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 .14اٌذػُ اٌىبًِ
ٌّجذأ اٌزخظض ػٕذ
رٛص٠غ األػجبء اإلداس٠خ
ضّبٔب ً ٌزؾم١ك ٔزبئظ
ِزّ١ضح.

ػٓ اطذاس رؼِّٓ ُ١
رمش٠ش
رٛافك اٌّٙبَ سئ١ظ اٌغبِؼخ
اإلداس٠خ ِغ ثضشٚسح األخز
ثّجذأ اٌزخظض
اٌزخظض
رٛص٠غ
ػٕذ
ٚاٌّئً٘
األػجبء اإلداس٠خ.
اٌؼٍّٟ

فش٠ك
 .15رشىً١
داخٍ١خ
ِشاعؼخ
ٌٍزذل١ك ػٍ ٝعٛدح
اٌٛؽذاد
ٔزبئظ
اإلداس٠خ اٌّخزٍفخ.

فش٠ك ِؼزّذ اإلػالْ ػٓ فش٠ك
اٌّشاعؼخ اٌذاخٍ١خ
ِٚفؼً
ِؼب١٠ش
ٚرؾذ٠ذ
ٌٍّشاعؼخ
االخز١بس
اٌذاخٍ١خ

رٛص٠غ
ٔغجخ
فٝ
اٌغبِؼخ األػجبء
ِذ٠ش
ثبٌزٕغ١ك ِغ ِذ٠ش ٞضٛء
اٌزخظظبد ال
اإلداساد
رمً ػٓ .%71

 .16اٌٍمبء اٌذٚسٞ
ٌٍىٛادس اإلداس٠خ ٌزجبدي
اٌخجشاد ٚاٌّؼبسف
اٌّ١ٕٙخ ِغ ثؼضُٙ
اٌجؼض
(*) رٛضغ فزشح اٌزٕف١ز ٚاٌزىٍفخ اٌّزٛلؼخ ف ٝضٛء رٛعٙبد ٚاِىبٔ١بد اٌغبِؼخ.
عذٚي
رؾذ٠ذ
رمش٠ش ِؼزّذ
ِٛٚػذ
أػّبي
ػٓ اٌٍمبء
صٌِٕ ٟىً ٌمبء

ٔغجخ خجشاد
فش٠ك اٌّشاعؼخ
فٝ
اٌذاخٍ١خ
ِشوض ضّبْ اٌغٛدح
اٌزذل١ك عٛدح
ٚاالػزّبد
ٔزبئظ اٌٛؽذاد
اإلداس٠خ ال رمً
ػٓ . %75
اسرفبع ٔغجخ
ِشبسوخ
اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ٌزط٠ٛش
اٌّغزف١ذِٓ ٓ٠
األداء اإلداسٞ
اٌٍمبءاد اٌٝ
.%.1

احملىر الجامً :املتابعُ والتكىيه املبين علِ اليتآج:
كتتضمف ىذه المرحمة:

 .1حتديد اليتآج:
دائمان ما تكضع النتائج فى نمكذج إطار منطقي ،كتكضح ىذه الخطكة العالقة السببية

لمنتائج كما تخمؽ قيمة عالية لإلدارة .كفيما يمي نمكذج مقترح إلطار النتائج:
عذٚي سلُ (ّٛٔ )15رط ِمزشػ إلطبس إٌزبئظ
األ٘ذاف

ِئششاد
اٌزؾمك

إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ

ِظذس
اٌّؼٍِٛبد /
طش٠مخ عّؼٙب

رٛل١ذ
عّؼٙب

اٌّغئٛي ػٓ
عّؼٙب

آصبس ثؼ١ذح اٌّذٜ
اٌٙذف اٌؼبَ
ٔزبئظ ِزٛعطخ اٌّذٜ
األ٘ذاف اٌٛعط١خ
األٔشطخ  ٚاالعزشار١غ١بد ٔزبئظ فٛس٠خ ِٚجبششح

 .2حتديد مؤظرات األداْ:
تساعد مؤشرات األداء األساسية المعركفة بػ )(KPIsفي تحديد كقياس مدل تقدـ
الجامعة نحك أىدافيا ،كحينما تحدد كتحمؿ أىدافيا فإنيا تحتاج إلى طريقة لقياس مدل
تقدميا نحك ىذه األىداؼ.
كىناؾ نمكذج لربط األىداؼ بمؤشرات األداء:
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عذٚي سلُ (ّٛٔ )16رط ِمزشػ ٌشثظ األ٘ذاف ثّئششاد األداء
األ٘ذاف طجمب ً
ٌأل٠ٌٛٚبد ٚفٝ
ضٛء اٌزؾذ٠ذ
اٌذل١ك
ٌٍّشىالد

اٌّئششاد
اٌّشرجطخ
ثم١بط األ٘ذاف

اٌٛضغ اٌشا٘ٓ
ثٕب ًء ػٍٝ
اٌّئششاد
اٌّغزخذِخ

األ٘ذاف
اٌّؾممخ ثٕب ًء
ػٍٝ
اٌّئششاد

األ٘ذاف
اٌّخططخ ثٕب ًء االٔؾشافبد
ػٍ ٝاٌّئششاد

كمف خصائص مؤشرات األداء الجيدة أنيا عممية ،كقابمة لممقارنة ،كذات مصداقية،
كبسيطة أم مف السيؿ حسابيا كفيميا.

 .3تصنًه خطُ متابعُ األداْ:
تساعد خطة متابعة األداء عمى تسييؿ تجميع البيانات المقارنة ،ككذلؾ إدارة عمميات
جمع البيانات ،فضالن عف عرض تحميمي لمؤشرات األداء ،مع مراعاة ما يمي عند اختيار

المؤشرات التي سكؼ تستخدـ في عممية المتابعة:

أ .تحديد عدد المؤشرات التي ستستخدـ في عممية المتابعة.
ب .إعداد قكائـ المراجعة كالمعايير المستخدمة في متابعة المشركع.
ج .إعطاء معمكمات محددة عف الحقائؽ كالنتائج المممكسة لمنشاط بصكرة مكجزة.
د .تشجيع المشاركيف باألنشطة عمى المشػاركة فػي اختيػار عناصػر المتابعػة ككيفيػة
متابعة تمؾ العناصر.
كفيما يمي نمكذج لتصميـ خطة متابعة األداء:
إٌزبئظ

ِئششاد
األداء

عذٚي سلُ (ّٛٔ )17رط ِمزشػ ٌزظّ ُ١خطخ ِزبثؼخ األداء
ٔغجخ اإلٔغبص ٔغجخ رمِ ُ١١ب ِجشساد
اٌّشبسوِ ٓ١الؽظبد  /أدٌخ
فزشح
ػذَ
رُ أغبصٖ
اٌّزٛلغ طجمب
ٚشٛا٘ذ
ف ٟاٌزٕف١ز
اٌزٕف١ز
ٌإلطبس اٌضِٕ )%111-1( ٟاالٔغبص

 .4مجع البًاىات (املتابعُ):
كيتضمف ذلؾ:

أ .تحديد األدكات المناسبة لجمع البيانات.

ب .جمع البيانات األكلية الناجمة عف متابعة أنشطة البرنامج.
ج .تحديد مصادر البيانات الثانكية.
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د .إعداد نماذج نظاـ المتابعة :كىناؾ نمكذج مقترح لخطة المتابعة القائمة عمى النتائج:
إٌزبئظ
اٌّزٛلؼخ
إٌز١غخ
األٌٝٚ

عذٚي سلُ (ّٛٔ )1.رط ِمزشػ ٌخطخ اٌّزبثؼخ اٌمبئّخ ػٍ ٝإٌزبئظ
فزشح اٌزٕف١ز خالي ػبَ
األٔشطخ
األٔشطخ
اٌزؾض١ش٠خ

1

2

3

4

5

6

7

.

9

11

اٌّغئٚي
11

12

األٔشطخ اٌفٕ١خ

 .5حتلًل البًاىات (صًاغُ التكارير):
اء يدكيان أك
ىناؾ العديد مف الكسائؿ كاآلليات التي تساعد عمى تحميؿ البيانات سك َ
الكتركنيان.

 .6التكىيه واشتدداو املعلىمات فِ اختاذ الكرار:
عادة ما يمدنا تحميؿ البيانات بمعمكمات كافية عف معدالت األداء (مقارنة نسب
اإلنجاز بالمخطط) ككذلؾ تحديد سبب تحقيؽ معدالت أعمى أك أقؿ مف المتكقع .كتساعد
ىذه الخطكة األخيرة عمى اتخاذ ق اررات كأفعاؿ مبنية عمى المعمكمات.

ثالجاً :ضناىات جناح االشرتاتًجًُ املكرتحُ:
ٔ .تدعيـ ىذه االستراتيجية المقترحة كاقرارىا مف قبؿ اإلدارة العميا لمجامعة كالبدء في تكفير

اإلمكانيات البشرية كالمادية الكافية كالالزمة لتطبيؽ فكرة التكامؿ بيف مدخمي التعمـ
التنظيمي كاإلدارة بالنتائج لتطكير أداء الكادر اإلدارم.

ٕ .إحداث تغييرات فى المكائح كالقكاعد التي تفرضيا فمسفة االستراتيجية المقترحة ،عمى
اعتبار أف المكائح كالقكاعد تعد أداة تنظيمية كادارية ،كتقدـ رؤية مستقبمية لمجامعة يتـ
مف خالليا تحدد األىداؼ كالمحتكل كالطريقة كالتقكيـ.

ٖ .البدء فى تشكيؿ المجنة العميا لتطكير أداء الكادر اإلدارم مف قبؿ المتخصصيف التربكييف
كاألكاديمييف اإلدارييف ،بحيث تتكلى تحديد مستمزمات كاحتياجات تنفيذ االستراتيجية

المقترحة المستقبمي.

ٗ .العمؿ بكؿ الكسائؿ الممكنة لخمؽ العالقات الديمقراطية كاإلنسانية بيف القيادات اإلدارية

كأفراد الكادر اإلدارم كبيف الكادر اإلدارم كبعضيـ البعض مف جية أخرل ،كتكريس ىذه
- ٕٗٙ -
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العالقات لخمؽ األجكاء اإلدارية كاإلنتاجية الرصينة ،كتأكيد االحتراـ المتبادؿ كالحرص عمى
العمؿ التنافسي بيف ىذه األطراؼ.

٘ .االىتماـ بأعضاء الكادر اإلدارم عمميان كمينيان كتكفير المناخ الذم يشجعيـ عمى العطاء

كالعمؿ ،كذلؾ ألف الكادر اإلدارم بالجامعة مف المحاكر األساسية لنجاح رسالتيا ،كال

يمكف تحقيؽ أم تطكير فى مجاؿ التعميـ الجامعي دكف كجكد إدارييف عمى درجة عالية
مف الرضا النفسي.

 .ٙإسناد مسئكليات كاجراءات تطبيؽ ىذه االستراتيجية المقترحة إلى ذكم الخبرة كالكفاءة فى
المجاالت اإلدارية كالمالية كالتسكيقية ،األمر الذم يفرض عمى إدارة الجامعة التخمي عف
مبدأ األقدمية أك مبدأ االسترضاء كالمحاباة عند ترشيح األفراد المنكط بيـ تنفيذ ىذه
االستراتيجية.

 .ٚمكاجية المقاكمة التي تبدييا عناصر الضغط فى الكسط الجامعي اإلدارم ،كتفنيد الحجج
التي يتخذكنيا ذريعة فى مكاجية األخذ بفكرة االستراتيجية المقترحة ،كيمكف أف يتـ ذلؾ
مف خالؿ برامج مكجية لمتعريؼ بإيجابيات االستراتيجية كما سيترتب عمى تطبيقيا مف
عكامؿ قد تسيـ فى إثراء كتطكير الحياة اإلدارية الجامعية بأكمميا .كذلؾ يمكف إشراؾ
البعض منيـ فى المشاركة فى تنفيذ محاكر االستراتيجية المقترحة مف خالؿ قيادة بعض
المجاف التابعة ليا أك حتى كأعضاء فييا.

 .ٛتكظيؼ كسائؿ اإلعالـ الجامعي فى نشر الكعي بيف أفراد الكادر اإلدارم بأىمية تطبيؽ
االستراتيجية المقترحة.

 .ٜتغير النظرة الجامعية التقميدية إلى أفراد الكادر اإلدارم مف ككنيـ يقكمكف بتقديـ خدمات
عامة إلى اعتبارىـ قكة إنتاجية ذات عائد ،كمف ثـ صار ينظر إلييـ عمى أنيـ عنصر
ضمف منظكمة عناصر تسيـ فى إعداد كفايات العمؿ اإلدارم المتميز.

ٓٔ.

تكفير مصدر أساسي مف المعمكمات عف كافة إدارات الجامعة حتى يمكف االستعانة

بو في التعرؼ عمى إحصاءات قد تنكشؼ منيا حقائؽ يمكف مف خالليا تطكير أداء الكادر

اإلدارم بتمؾ اإلدارات.
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املراجع:
ٔ .أبك جامع ،إبراىيـ بف أحمد (ٖٕٔٓ) .أثر التنمية المينية في تطكير أداء العامميف بجامعة
طيبة .التربية .جامعة األزىر .مصر .ع .ٔ٘ٙجٕ .ص ص ٘٘.ٜٚٓ – ٚ

ٕ .أبك حشيش (ٕٗٓٓ) .تطكر نظاـ اإلشراؼ التربكم في مؤسسات التربية الخاصة بمحافظات
غزة .رسالة

ٖ .ماجستير .كمية التربية .جامعة عيف شمس.

ٗ .أبك خضير ،إيماف بنت سعكد بف عبد العزيز (ٕٔٗٚق) ،إدارة التعمـ التنظيمي في معيد اإلدارة
العامة في المممكة العربية السعكدية :تصكر مقترح لتطبيؽ مفيكـ المنظمة المتعممة .رسالة

دكتكراه .جامعة الممؾ سعكد .كمية التربية .قسـ اإلدارة التربكية.

٘ .أبكسمرة،ىشاـ(ٕٗٔٓ).إستراتيجيات تطكير كتحسيف األداء التعميمى فى الجامعة العمالية بمصر

 .دراسة ميدانية .المجمة العممية لمدراسات التجارية كالبيئية .مصر  .مجٗ .عٔ .ص ص

ٖٖٔ.ٖٖٜ-

 .ٙأكرتيز ،إيفف فكنتيف؛ كآخركف (ٕٗٓٓ) تنفيذ اإلدارة المستندة إلى النتائج في منظمات األمـ

المتحدة ،الجزء األكؿ ،سمسمة التقارير عف اإلدارة مف أجؿ النتائج في منظكمة األمـ المتحدة.

جنيؼ .كحدة التفتيش المشتركة.

 .ٚأيكب ،ناديا حبيب" ،)ٕٓٓٗ( ،دكر ممارسة التعمـ التنظيمي في مساندة التغيير االستراتيجي في
المنشآت

السعكدية الكبرل" ،مجمة اإلدارة العامة ،المجمد (ٗٗ) ،العدد (ٔ) .ص ص ٕٕ.ٖٙ-

 .ٛالبيكاشي ،السيد؛ كالربيعي ،سعيد (ٕ٘ٓٓ) .ضماف الجكدة في التعميـ العالي :مفيكميا
كمبادئيا  -تجارب عالمية .عالـ الكتب .القاىرة.ٕٓٓ٘ .

 .ٜالجعبرم ،تغريد" )ٕٜٓٓ( ،دكر إدارة التميز في تطكير أداء مؤسسات التعميـ العالي في الضفة
الغربية" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا كالبحث العممي ،جامعة الخميؿ،

فمسطيف.

ٓٔ .الحداد ،كليد (ٕٔٔٓ) .اإلدارة بالنتائج كاإلنجازات .السمة االقتصادية لشركة الجكدة لالستشارات
اإلدارية.

ٔٔ .الحربي ،مكسى بف سميماف سعد ( )ٕٓٓٛدكر اإلدارة باألىداؼ في تطكير الكفايات لمديرم
المدارس في منطقة تبكؾ التعميمية مف كجية نظرىـ .رسالة ماجستير .جامعة مؤتة .عمادة

الدراسات العميا.
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ٕٔ .الحماقي ،يمف (ٕ٘ٔٓ) .االدارة بالنتائج .كرشة عمؿ لمنيكض بالصناعة النسجية .النقابة
العامة لمميندسيف بالتعاكف مع اكاديمية البحث العممي كالتكنكلكجيا التابع لممركز القكمي

لمبحكث .االثنيف ٗٔ سبتمبر.

ٖٔ .الخشالي ،شاكر جاراهلل ( .)ٕٓٓٛأثر أساليب القيادة في التعمـ التنظيمي :دراسة ميدانية في
شركات القطاع الصناعي األردني .المجمة االردنية فى إدارة االعماؿ (االردف) .مج ٗ .ع ٕ.ص

ص ٖ.ٕٔ٘ – ٜٔ

ٗٔ .الخشركـ ،محمد؛ كدرة ،عمر .)ٕٓٔٔ( .تأثير استراتيجيات التعمـ التنظيمي في الرضا الكظيفي
دراسة ميدانية عمى العامميف في المستشفيات الحككمية في حمب .تنمية الرافديف العدد ٗٓٔ

مجمد ٖٖ  .ص ص .ٕ٘-ٕٜ

٘ٔ .الخطيب ،أحمد (ٕٓٓٓ) .إدارة الجكدة الشاممة تطبيقات في اإلدارة الجامعية .بحث مقدـ
لممؤتمر العممي المصاحب لمدكرة ٖٖ لمجمس اتحاد الجامعات العربية .الجامعة المبنانية.

بيركت .نيساف.

 .ٔٙالدكسرم ،سممى بنت عبد الرحمف ( .)ٕٓٔٙدكر المستشاريف العامميف في الجامعات السعكدية
في تطكير العمؿ اإلدارم .مجمة مكتبة الممؾ فيد الكطنية .السعكدية .مجٕٕ .عٔ .ص ص

ٕٗٔ – .ٜٔٛ

 .ٔٚالدكيؾ ،تيسير ،كآخركف (ٕٔٓٓ) .أسس اإلدارة :التربية كاإلشراؼ التربكم .عماف دار الفكر.
 .ٔٛالرشيدم بشير (ٕٓٓٓ) .مناىج البحث التربكم رؤية تطبيقية مبسطة .دار الكتاب الحديث.
القاىرة.

التنظيمي في تعزيز
 .ٜٔالزريقات ،خالد خمؼ سالـ كالخرشة ،ياسيف كاسب (ٕٓٔٓ) ،أثر التعمّـ
ّ
المؤسسات العامة األردنية .المجمة االردنية
أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (اليندرة) في
ّ
فى إدارة االعماؿ (األردف) .مج .ٙع ٖ .ص ص .ٖ٘ٓ – ٖٔٚ

ٕٓ .الشبمي ،ىيثـ محمكد (ٕٔٔٓ) .استراتيجية تحسيف كتطكير األداء المؤسسي لمجامعات العربية

 أنمكذج مقترح لضماف الجكدة اإلدارية .مجمة العمكـ االنسانية .الجزائر .ع ٖ٘ .ص ص ٖٚ– .ٜٙ

ٕٔ .الطراكنة ،تحسيف (ٕٓٔٓ) ،االلتزاـ بتطبيؽ مراحؿ التدريب كأثره في مجاالت أداء العامميف،
المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ،المجمد  ،ٕٙالعددٔ٘ ،ص ص ٖٕ٘.ٕٛٗ-

ٕٕ .العبيدم ،أزىار عزيز (ٕٗٔٓ ) استعماؿ رأس الماؿ العالئقي لتعزيز التعمـ التنظيمي "دراسة
تطبيقية آل راء عينة مف المكظفيف في رئاسة جامعة الككفة .مجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية
كاإلدارية .كمية اإلدارة كاالقتصاد .جامعة الككفة .العراؽ .عٖٔ .ص ص.ٕٖٛ – ٕٕٚ
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ٖٕ .العبيدم ،أزىار عزيز ( .)ٕٜٓٓأدكات التعمـ التنظيمي كدكرىا في تبني ميارات التسكيؽ
االبتكارم (دراسة استطالعية آلراء عينة مف مدراء الشركة العامة لإلسمنت الجنكبية) .مجمة

الغرم لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية .كمية اإلدارة كاالقتصاد .جامعة الككفة .العراؽ .ع ٖٔ .ص

ص ٔ٘ٔ – ٖٔٛ

ٕٗ .العتيبي ،صبحي (ٕٕٓٓ) .تطكر الفكر كاألنشطة اإلدارية .دار الحامد .األردف.

ٕ٘ .العربي ،شريؼ عبد المعطى؛ القشالف ،أحمد حسف ( )ٕٜٓٓتطكير األداء في مؤسسات التعميـ
العالي في ضكء مدخؿ التعمـ التنظيمي كادارة الجكدة الشاممة .المجمة العربية لضماف الجكدة فى

التعميـ الجامعي .اليمف .مجٕ .عٖ .ص ص .ٔٓٗ – ٜٛ

 .ٕٙالعزكني ،ىشاـ؛ كفرج ،رفيؽ رمزم (د.ت) دليؿ اإلدارة بالنتائج :برنامج دعـ المجتمع المدني
المصرم مبادرة بناء الخبرات المؤسسية .الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية.

 .ٕٚالعنزم ،أحمد ( .)ٕٓٔٙدرجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة الككيت مف منظكر
اعضاء الييئة التدريسية .مجمة العمكـ التربكية .كمية التربية .جامعة الممؾ سعكد .السعكدية .

مج .ٕٛعٔ .ص ص .ٜٗ-ٜٙ

 .ٕٛالعكيسي ،رجب بف عمي بف عبيد (ٕٓٔٓ) أبحاث التعمـ التنظيمي :مدخؿ لتطكير المؤسسات
التربكية دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى المدارس الحككمية بسمطنة عماف .رسالة التربية .سمطنة

عماف .ع .ٕٚ

ص ص ٓ.ٖٚ-ٙ

 .ٕٜالغامدم عمير (ٕٕٔٓ) .التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعات
السعكدية في ضكء معايير المجمس الكطني األمريكي العتماد تعميـ المعمميف  NCATEتصكر

مقترح .رسالة دكتكراه .كمية التربية .جامعة أـ القرل.

ٖٓ .الغامدم ،منصكر جمعاف ( .)ٕٜٓٓعالقة التطكير التنظيمي باألداء في المنظمات العامة.
مجمة البحكث االدارية .مصر .مج  .ٕٚع ٖ .ص ص .٘ٚ – ٕٜ

ٖٔ .الفارس ،سميماف (ٕٓٔٓ ) .دكر إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات دراسة ميدانية عمى
شركات الصناعات التحكيمية الخاصة بدمشؽ ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية،

المجمد  ،ٕٙدمشؽ ،العدد الثاني ،ص ص .ٛ٘-ٜ٘

ٕٖ .المقانى ،أحمد حسيف ،الجمؿ ،عمى ( .)ٜٜٔٙمعجـ المصطمحات التربكية في المناىج كطرؽ
التدريس .القاىرة .عالـ الكتب.

ٖٖ .المؤسسة

األمريكية

لمتنمية

(ٖٕٔٓ).

اإلدارة

بالنتائج.

at:

Available

http://www.oecd.org, 1-7-2013
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ٖٗ .المجالي ،آماؿ ( )ٕٜٓٓمدل تكافر التعمـ التنظيمي كأثره في ممارسة السمكؾ االبداعي" :دراسة
مؤسسات اإلقراض العامة األردنية" .دراسات العمكـ اإلدارية (األردف).
ميدانية آلراء العامميف في
ّ
مج  .ٖٙع ٔ .ص ص ٖ٘ – .ٚٚ

ٖ٘ .الككالة الكندية لمتنمية الدكلية ( .)ٕٓٓٛبرنامج التنمية بالمشاركة :دليؿ الجمعيات األىمية في
تطبيؽ اإلدارة بالنتائج .القاىرة.

 .ٖٙالككالة الكندية لمتنمية الدكلية ( .)ٕٓٓٛمنيج اإلدارة بالنتائج دليؿ الجمعيات األىمية فى تطبيؽ
اإلدارة بالنتائج .برنامج التنمية بالمشاركة .يكنيك.

 .ٖٚبدكم ،أحمد (ٗ .)ٜٜٔمعجـ مصطمحات العمكـ اإلدارية .طٕ .دار الكتاب المصرم .القاىرة.
البعمبكي ،منير (ٕٕٓٓ) .المكرد .طٕ .دار العمـ لممالييف .بيركت.

 .ٖٛجامعة أسيكط ( .)ٕٓٔٚمركز ضماف الجكدة كاالعتماد .التقرير السنكم لممركز.

 .ٖٜججيؽ ،كعبيدات ،عبد المالؾ ،سارة (ٕٗٔٓ) كاقع ممارسة التعمـ التنظيمي في شركة األشغاؿ

البحرية بشرؽ الجزائر( .)SOTRAMESTمجمة الباحث .الجزائر .عٗٔ .ص ص ٘– ٕٚ

.ٕٜٛ

ٓٗ .جميكرية مصر العربية ،الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة (ٖٕٔٓ) .اإلدارة بالنتائج في القطاع
الحككمي ،متطمبات اإلدارة فى القرف ٕٔ .التنمية اإلدارية .مصر .س ٖٓ .ع  .ٖٜٔص ص

.ٛ-ٙ

ٔٗ .جكدة ،عبد المحسف؛ كأحمد ،صفاء؛ كمحمد ،بناز ( .)ٕٓٔٙتأثير ممارسات إدارة المكارد
البشرية عمى األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى جامعة السميمانية التقنية .المجمة
المصرية لمدراسات التجارية  .مصر  .مجٓٗ .عٕ .ص ص ٖٖٓ.ٖٕٖ-

ٕٗ .جكىر ،صالح الديف".)ٕٕٓٓ( .أساليب كتقنيات اإلدارة التربكية في ضكء ثكرة االتصاؿ
كالمعمكمات" .مجمة التربية .تصدر عف كمية التربية جامعة األزىر .العدد (٘ٓٔ) .يناير.

ٖٗ .حجازم ،ىيثـ عمي (ٕ٘ٓٓ) إدارة المعرفة :مدخؿ نظرم .األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

ٗٗ .حسف ،أيمف (ٖٕٔٓ) .أثر التعمـ التنظيمي في تطكير المسار الكظيفي (دراسة تطبيقية في
قطاع المصارؼ) .مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية .المجمد  .ٕٜالعدد الثاني.

٘ٗ .حسف ،مناؿ مصطفى عمي (ٕٗٔٓ) .تحسيف كتطكير األداء ،مجمة االقتصاد كالمحاسبة .مصر.
العدد ٕ٘ .ٙص ص ٖٓ – ٕٖ.
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 .ٗٙحيدر ،عبد المطيؼ ،المصيمحي ،محمد ( .)ٕٓٓٙدكر المدرسة كمجتمع تعمـ ميني في بناء
ثقافة التعمـ كتنميتو .مجمػة كمية التربية .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .السنة الحادية

كالعشركف العدد ٖٕ.

ص ص ٖٔ.٘ٛ-

 .ٗٚخضر ،ضحى حيدر ( )ٕٜٓٓنحك رؤية جديدة لمؤسسات التعميـ العالي (في ضكء مفيكـ
المنظمة المتعممة) .مجمة كمية التربية بالمنصكرة .مصر .ع ٔ .ٚج ٔ .ص ص ٗ.ٜٛ – ٚ

 .ٗٛداكدل ،الطيب؛ كحرز اهلل ،مراد .)ٕٓٓٛ( .أثر اإلدارة االستراتيجية عمى األداء المتميز
لمعامميف .مجمة مركز صالح عبد اهلل كامؿ لالقتصاد اإلسالمي .جامعة األزىر .اؿ عدد .ٖٙص

ص٘.ٗٔٗ-ٖٛ

 .ٜٗدراكر ،بيتر ( .)ٜٜٔٙاإلدارة  -المدير ،ترجمة (محمد عبد الكريـ) .القاىرة ،الدار الدكلية
لمنشر كالتكزيع.

ٓ٘ .رمضاف ،عصاـ (ٕٗٔٓ ) مدل تكافر أبعاد المنظمة المتعممة بالمعاىد األزىرية مف كجية نظر
العامميف فييا .مجمة جامعة النجاح لمعمكـ اإلنسانية .فمسطيف .مج .ٕٛعٓٔ .ص ص ٖٕٖٚ

– ٕٓٔٗ.

ٔ٘ .مريـ ،ركابحية ) ٕٓٔ٘( ،عممية التعمـ التنظيمي كأثرىا عمى اإلبداع في المؤسسة الجزائرية:
دراسة

ٕ٘ .ميدانية جامعة مختار .عنابة الجزائر .كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.
ٖ٘ .سالـ ،سيد (ٕٔٔٓ) .اتجاىات حديثة في إدارة التغيير .عماف .دار الراية لمنشر كالتكزيع.

ٗ٘ .سعدم ،عائشة (ٕ٘ٔٓ ) .دكر التعمـ التنظيمي في تفعيؿ إدارة التميز بالمنظمة .مجمة الحكمة

لمدراسات االجتماعية .مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع .الجزائر .عٖٓ .ص ص – ٜٛ

.ٜٜ

٘٘ .سالمة ،عادؿ (ٕٔٓٓ) .المداخؿ الحديثة فى إدارة مؤسسات التعميـ العالي .كرقة عمؿ مقدمة
لمحمقة الدراسية كالكطنية لكبار المسؤكليف عف إدارة كتخطيط التعميـ العالي .المنظمة اإلسالمية

لمتربية كالعمكـ كالثقافة .طرابمس .ليبيا.

 .٘ٙسميماف ،حنفي محمكد (د.ت) مقدمة في المفاىيـ السمككية أسمكب مبرمؾ ،اإلسكندرية :دار
الجامعات المصرية.

 .٘ٚسميماف ،عصمت سيد (ٕٗٔٓ) .كاقع ممارسة التعمـ التنظيمي في المستشفيات الحككمية
كعالقة باألداء الكظيفي لمعامميف " دراسة ميدانية" .المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة .مصر.

عٗ .ص ص .ٙ٘ٗ – ٜ٘ٚ
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 .٘ٛسكانسكف ،ريتشارد؛ كىكلتكف ،الككد .)ٕٓٔٓ( .اإلدارة بالنتائج .دار الفاركؽ لمنشر .القاىرة.
شريفة ،رفاع (ٕٓٔٓ) .سياسات فعالية قياس األداء كفؽ منيج التسيير بالنتائج في المنظمات
الحككمية .مجمة الباحث .العدد .ٛص ص ٔ.ٛٓ-ٚ

 .ٜ٘شافي ،عايض ( .)ٕٓٔٛدكر القيادة االستراتيجية في دعـ األداء المؤسسي :دراسة عممية
بالتطبيؽ عمى جامعة شقراء ككمياتيا .مجمة كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية .جامعة القاىرة.
مصر .مج .ٜٔعٔ .ص ص ٖٕٔ.ٕ٘ٙ-

ٓ .ٙشياب ،فادية ( .)ٕٓٔٚإدارة المكارد البشرية في الجامعات الخاصة في األردف
كاألداء المؤسسي :الكاقع كالمأمكؿ .دراسات العمكـ التربكية .االردف  .مجٗٗ .ممحؽ .ص ص

ٔ.ٔٚ-

ٔ .ٙصالح ،كآخركف (ٕٗٔٓ) .تقييـ أثر التعمـ التنظيمي عمى عناصر ثقافة الجكدة في منظمات
األعماؿ في األردف دراسة مقارنة .المجمة االردنية فى إدارة االعماؿ (االردف) .مجٓٔ .عٗ.

ص ص ٘ٗ.ٙٚٗ – ٙ

ٕ .ٙعبد الرحمف ،سعد (ٖٕٓٓ) .القياس النفسى النظرية كالتطبيؽ .الطبعة الرابعة .دار الفكر
العربي .القاىرة.

ٖ .ٙعبد الرحمف ،نسريف محمكد ( )ٕٜٓٓالتعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحقيؽ المزايا التنافسية لممكارد

البشرية في المنظمة دراسة تطبيقية عمى شركات االتصاؿ المصرية .المؤتمر السنكم الرابع

عشر (األزمة المالية االقتصادية العالمية كآثارىا عمى قطاعات االقتصاد القكمي) .مصر .مج

ٕ .ص ص ٕ.ٕٕٚ – ٜٙ

ٗ .ٙعبد السالـ .أسامة ( .)ٕٓٓٚدكر القيادات الجامعية فى تنمية اإلبداع اإلدارم لدل أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات المصرية .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة عيف شمس.

٘ .ٙعبد العظيـ ،حناف سمير؛ كآخركف (ٕ٘ٔٓ) متطمبات إدارة الجكدة الشاممة كالتميز كأثرىا في
تطكير األداء الكظيفي ألنشطة عضك ىيئة التدريس (مف كجية نظر المعيدات كالمحاضرات)

بجامعة الطائؼ .مجمة عمكـ كفنكف .دراسات كبحكث .مصر .مج .ٕٚعٕ .ص ص ٖٖٗ –

.ٖٙٙ

 .ٙٙعبد اهلل ،خديجة؛ كأحمد ،إيماف (ٕٓٔٓ) تطكير األداء المؤسسي كاألكاديمي بمؤسسات التعميـ
العالي الخميجي"بالتطبيؽ عمى جامعتي الطائؼ كالممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف بالسعكدية كجامعة
اإلمارات العربية المتحدة" .كمية التربية النكعية .جامعة المنصكرة .في الفترة مف (ٗٔ)ٔ٘-

إبريؿ .ص ص .ٔٔٗ-ٚٛ
 ٖٕ٘ -95

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 58 [2019], Iss. 58, Art. 4

استراتيجية مقترحة لتطوير األداء المؤسسي لجامعة الوادي الجديد .......................
 .ٙٚعبد ربو أبك عمرة (ٕٕٔٓـ) :تقييـ التطكير التنظيمي بككالة الغكث مف كجية نظر مكظفي
مكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة كالقيادة .رسالة ماجستير .الجامعة اإلسالمية .غزة.

 .ٙٛعبيد ،شاىر ( .)ٕٓٔٙتأثير أبعاد إدارة المعرفة في المنظمة المتعممة مف كجية نظر أعضاء

الييئة التدريسية في الجامعة العربية .المجمة األردنية فى إدارة األعماؿ .االردف .مجٕٔ .عٗ.

ص ص ٖٔ.ٛٗٓ-ٛ

 .ٜٙعريقات ،أحمد يكسؼ محمد ،كآخركف (ٕٓٔٓ) المنظمة الساعية لمتعمـ كالتطكير التنظيمي في
ضكء نظرية النظـ .مجمة البحكث التجارية المعاصرة (كمية التجارة جامعة سكىاج) .مصر .مج

ٕٗ .ع ٔ.

ص ص ٗ.ٜٔ٘ – ٔٚ

ٓ .ٚعمي ،مؤيد (ٕٗٔٓ ) .دكر المنظمة المتعممة في تشجيع اإلبداع لدل العامميف في الك ازرات
الفمسطينية.

رسالة ماجستير .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .جامعة األقصى.

ٔ .ٚعكض ،عاطؼ محمكد (ٕ٘ٔٓ) الثقافة التنظيمية كدكرىا في تطكير األداء الكظيفي " دراسة
ميدانية عمى العامميف في جامعة القممكف الخاصة  /سكريا  .مجمة الدراسات اإلنسانية .كمية
اآلداب كالدراسات اإلنسانية .جامعة دنقال .السكداف  .عٖٔ .ص ص .ٔٙٓ-ٕٔٚ

ٕ .ٚعياد ،خالد محمكد فيمي (ٕٗٔٓ) التعمـ التنظيمي ككسيط في العالقة بيف إدارة المعرفة كجكدة
الخدمة :دراسة تطبيقية عمى قطاع البنكؾ التجارية السعكدية بمدينة الرياض .المجمة المصرية

لمدراسات التجارية .مصر .مج .ٖٛعٗ .ص ص ٔ٘ – ٕ.ٜ

ٖ .ٚغانـ ،أحمد؛ قرني ،أسامة (ٖٕٓٓ) .تحسيف الفعالية التنظيمية لمجامعات المصرية فى ضكء
مدخؿ التعمـ التنظيمي .مجمة دراسات فى التعميـ الجامعي .العدد الخامس .ديسمبر .ص

ص.ٖٔٓ-ٛٙ

ٗ .ٚغنيـ ،صالح (ٕٕٔٓ) .المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية كمنظمة متعممة .مجمة مستقبؿ
التربية العربية .العدد ٔ .ٛأكتكبر.

ِ
المستندة إلى النتائج في األمـ المتحدة في
٘ .ٚفكنتيف ،إيفف؛ كتانغ ،غكانغتنغ ( .)ٕٓٓٙاإلدارة
سياؽ عممية اإلصالح .كحدة التفتيش المشتركة .األمـ المتحدة .جنيؼ.

 .ٚٙمحسف ،منتيى عبد الزىرة )ٕٓٔٔ( .كاقع األداء اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كميات التربية
بجامعة بغداد مف كجية نظر التدريسييف .مجمة كمية التربية .الجامعة المستنصرية .العراؽ .ع

ٗ .ص ص ٕ.ٚٔٛ – ٙٛ
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 .ٚٚمحمد ،عايدة .)ٕٓٔٗ( .درجة فاعمية مشركع التطكير التربكم في تطكير األداء المؤسسي نحك
االقتصاد المعرفي في مدارس محافظة جرش مف كجية نظر المديريف .مجمة جرش لمبحكث

كالدراسات  -األردف  ,مج٘ٔ ،عٕ.ٗٙٓ-ٖٜٗ .

 .ٚٛمحمد ،ىدل؛ كمكساكم ،عبد النكر (ٕٕٔٓ) أثر نظـ المعمكمات عمى األداء اإلدارم دراسة
ميدانية آلراء العامميف في شركات التأميف في الجزائر .مجمة العمكـ االنسانية .الجزائر .ع.ٖٚ

ص ص ٖٕٔ – ٕٓٗ.

 .ٜٚمراد ،عمة (ٕٕٔٓ ) التعمـ التنظيمي في ظؿ اإلدارة المعرفية مدخؿ لممنظمات المتعممة في عصر
المعرفة .مجمة دراسات كأبحاث .جامعة الجمفة .الجزائر .ع .ٛص ص .ٕٙ – ٜٗ

ٓ .ٛمصطفى ،أمؿ محمد )ٕٖٓٔ( .التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في قطاع
التعميـ الجامعي دراسة تطبيقية عمى جامعة عيف شمس .المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة.

مصر .عٕ .ص ص ٘.ٕٛٗ – ٚٛ

ٔ .ٛمصطفى ،العظيـ ( .)ٜٜٜٔتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في اإلدارة التعميمية .مجمة كمية
التربية بالمنصكرة .العدد ( .)ٖٜيناير.

ٕ .ٛميخائيؿ،

إنجي

(ٕ٘ٔٓ).

التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحكيؿ الجامعة المصرية إلى منظمة تعمـ .مجمة كمية التربية .جامعة

بنيا .مصر  .مج .ٕٙعٖٓٔ .ص ص .ٗ٘ٙ-ٖٙٚ

ٖ .ٛنجـ الديف ،أحمد؛ كعراقي ،السعيد (ٕٕٔٓ) .تطكير األداء المؤسسي لكمية التربية بجامعة

الطائؼ في ضكء معايير ضماف الجكدة كاالعتماد .مجمة القراءة كالمعرفة .مصر  .ع ٕٗٔ.ص

ص ٔٓٔ.ٜٔ٘-

ٗ .ٛىشاـ ،حساف ،حكاطي ،آماؿ (ٕٔٔٓ) .استراتيجيات اإلصالح كالتطكير التنظيمي كأثرىا عمى
أداء العامميف :دراسة ميدانية بمؤسسة تكزيع الكيرباء كالغاز بكالية الجمفة .مجمة أنسنة لمبحكث

كالدراسات .كمية اآلداب كالمغات كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .جامعة زياف عاشكر بالجمفة.
الجزائر .ع ٖ.

ص صٖٓ – .ٗٚ

٘ .ٛيحيى ،عمى (ٕٗٔٓ) .تطكير األداء اإلدارم لمجامعات اليمنية في ضكء إدارة التميز .رسالة
دكتكراه .جامعة عيف شمس.
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