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 الجاهعاث الوصريت بدراست تقىيويت إلدارة األداء االستراتيجي 

 The performance prismفي ضىء نوىرج هنشىر األداء 

 : صـــــــهلخ

م هيػػػد إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػ ت    هػػػـ علػػػ  التعػػػرؼ  إلػػػ  البحػػػث الحػػػ ل  هػػػدؼ
مالمح نم ذج منش ر اءداال    اقػ  إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػ ت الم،ػريد   الت ،ػؿ إلػ   ليػد 

 لقػػػػد    لا معػػػػ ت الم،ػػػريد اػػػ  مػػػػ ال نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداالبمقترحػػػد لتطػػػ ير إدارة اءداال اراػػػتراتيا  
( عمػ اا مػف ااداريػيف 62ال ،ف    طبقت ااػتب ند مػ  عينػد بلػا ق امهػ   ااتخدـ البحث الح ل  المنهج 

  عم ال هيئد التدريس  الع مليف ب حدة الاػ دة بػثالث يليػ ت معتمػدة با معػد بنهػ   هػ  يليػ ت التمػريض 
  اػ  نمػ ذج منشػ ر اءداال  يمػ    الزراعد  الطب البيطري؛ لتق يـ  اق  إدارة اءداال اراتراتيا  ا  م ال

 لا معػ ت بلخبراال المحيميف لآلليد المقترحػد لتطػ ير إدارة اءداال اراػتراتيا  تـ اراتع ند بمام عد مف ا
ب امػػ اد إلػ  ذلػؾ ااػتخدـ  البحػػث الحػ ل  نمػ ذج منشػػ ر   الم،ػريد اػ  مػ ال   اػػ  نمػ ذج منشػ ر اءداال

 مع ت الم،ريد ب عتبػ ر هػذا النمػ ذج  حػد المنهايػ ت التق يميػد الػذي يقػـ  اءداال لتق يـ اءداال اراتراتيا  ب لا
البحػث اػ  نت ئاػ  هػذا ت ،ػؿ   لقػد  بتق يـ اءداال اراتراتيا   اقاػ  ءبعػ د محػددة متمثلػد اػ    اهػ  الخماػد

لتعقيػد إمي نيد تقػديـ نمػ ذج اديػد لتطػ ير إدارة اءداال اراػتراتيا  الاػ مع  بشػيؿ يبعػد حػد مػ  عػف ا  إل
  الم اػػ د اػػ  اادارة اراػػتراتيايد    التخطػػيط اراػػتراتيا    يتنػػ  ؿ بعمػػؽ اميػػ   بعػػ د اءداال الم ااػػ 

منشػػ ر اءداال  الػػذي يتيػػ ف مػػف خماػػد   اػػ   يػػؿ  اػػ  منػػ  يهػػتـ ب حػػد ا انػػب اءداال  مػػف خػػالؿ نمػػ ذج
 ٍف خػػػػػ ص الم ااػػػػػ   يتن  لػػػػػ  بتعمػػػػػؽ  اهنػػػػػ ؾ ا نػػػػػب خػػػػػ ص برمػػػػػ   ،ػػػػػح ب الم،ػػػػػ لح   ا نػػػػػب ثػػػػػ

ب راػػتراتياي ت   ث لػػث خػػ ص ب لعمليػػ ت   رابػػ  خػػ ص ب لقػػدرات  اامي نيػػ ت  المػػ ارد(   خػػ مس خػػ ص 
اػػػػه م ت  ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح   ااػػػػتخدـ هػػػػذا النمػػػػ ذج اػػػػ  تطػػػػ ير إدارة اءداال اراػػػػتراتيا   بمشػػػػ ريد  ام

 ب لا مع ت الم،ريد مف خالؿ  ليد مقترحد تقـ  عل  ثالثد بن د تتمثؿ ا :
 لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر ب اراػػتراتيا  داالاء الداعمػػد ادارةا اػػيد اء لمبػػ د ا:   را 

 اءداال.

 داال.منش ر اء  لا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذجباراتراتيا   داالاء إدارة مم را تث ني ا: 

نمػػ ذج  لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال باراػػتراتيا   داالاء لمم راػػ ت إدارة الفعػػ ؿ تطبيػػؽال ع امػػؿث لثػػ ا: 
 .داالمنش ر اء

 

 .نموذج منشور األداء، إدارة األداء االستراتيجي: الكلمات المفتاحٌة
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Evaluative Study of Strategic Performance Management of Egyptian 

Universities in the Light of the Prism Performance Model 

 Summary: 
The Current Research Aimed to Identify what Strategic Performance Management 

in the Universities, the Main Features of Prism Performance Model, Strategic 

Performance Management Reality in Egyptian Universities, and Reach a Proposed 

Mechanism for the Development of Strategic Performance Management with 

Egyptian Universities in the light of  the Prism Performance Model, the Current 

Research Followed the Descriptive Method and a Questionnaire Applied with the 

Total Sample (62) as a Member of the Administrators, Faculty and Staff' Quality 

Unit from Three Accredited Colleges' Banha University are Nursing, Agriculture, 

and Veterinary Medicine, to Assessment Strategic Performance Management 

Reality in the light of the Prism Performance Model Aspects, as a Group of 

Experts was Arbitrators Proposed Mechanism to Develop Strategic Performance 

Management' Egyptian Universities in light of the Prism Performance Model, plus 

the current search use the prism performance model for evaluating strategic 

performance' Egyptian universities as this form one evaluating methodologies 

which Strategic Performance Evaluation According to Specific Dimensions in 

Five Faces, and the Research Results Reached to the Possibility of Making a New 

Model to Develop Strategic Performance Management is Somehow Complex is 

Located in the Strategic Management or Strategic Planning, Address in Depth all 

Dimensions of Institutional Performance through the Prism Performance Model 

which Consists of Five Faces and each Face it Cares about One Aspect of 

Institutional Performance and Dealt with in Depth, there is one Particular Aspect 

of Stakeholder Satisfaction, and a Second Aspect Special Strategies, and a Third 

Special Operations, and a Fourth Special Abilities (Potential and Resources), and 

the Fifth for the Participation and Contribution of Stakeholders, and Use this 

Model to Develop Strategic Performance Management with Egyptian Universities 

through the Proposed Mechanism is Based on Three Items are :  

First: the Supporting Basic Principles of Strategic Performance Management in 

Egyptian Universities in the light of the Prism Performance Model 

Second: Strategic Performance Management Practices in Egyptian Universities in 

the light of the Prism Performance Model.  

Third: Effective Application Factors of Strategic Performance Management 

Practices in Egyptian Universities in the light of the Prism Performance Model.  

 

 

Keywords: Strategic Performance Management, The Prism 

Performance Model 
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 ت:ـــهـقـذهـــ

د ؿ العػػ لـ اػػ  ال قػػت الح مػػر مػػ  العديػػد مػػف تتع مػػؿ م ااػػ ت التعلػػيـ الاػػ مع  اػػ  مختلػػؼ 
المتغيػػرات الداخليػػد  الخ رايػػد التػػ  تػػ ثر علػػ  ماػػت ي ت  دائهػػ    قػػد تحػػد مػػف ا عليتهػػ   يف التهػػ ؛ إذا لػػـ 

 ااػػيد التػػ  نتتػػ ب  التاديػػدات ااداريػػد  تحػػ  ؿ اراػػتف دة منهػػ  اػػ  تطػػ ير منظ متهػػ   تحقيػػؽ الميػػزات الت
 الع لميد الخ ،د با دة خدم ته   م ارده   عملي ته . تمينه  مف بل غ المات ي ت 

 تيمػػػف بػػػذلؾ  هػػـػ ع امػػػؿ ناػػػ ح م ااػػػ ت التعلػػػيـ الاػػػ مع  اػػػ  اادارة الايػػػدة   القيػػػ دة   التخطػػػيط 
 الفهػـػ ال امػػح للبيئػػد التن ااػػيد التػػ  تعمػػؿ خاللهػػ    م،ػػ در ق تهػػ   مػػعفه   قيمهػػ  المشػػتريد  ب امػػ اد إلػػ  

تربط بيف مختلؼ مهػ ـ الا معػد التدرياػيد  البحثيػد  الخدميػد  اءنشػطد التط يريػد؛  مػف  عملي ت التخطيط الت 
ثػػـػ إمي نيػػػد الػػػربط بػػػيف يػػػؿ هػػػذا بمػػػ  يحقػػػؽ الماػػػت ي ت الع ليػػػد مػػػف اليفػػػ الة  اانت ايػػػد  العالقػػػ ت الن احػػػد مػػػ  

    (Walker, Kenton B. and Ainsworth, Penne L., 2007, P.65) .المقيميف
يػػتـ الحيػـػ بشػػيؿ متزايػػد علػػ   نظمػػد التعلػػيـ الاػػ مع  المحليػػد    الع لميػػد بم قعهػػ  علػػ   القػػد  ،ػػبح

ال،ػػعيد العػػ لم ؛  مػػف ثػـػ علػػ  ،ػػن ع الاي اػػد اػػ اال علػػ  ماػػت و التعلػػيـ الاػػ مع  الػػ طن     العػػ لم   ف 
شػػف ايد مػػ  اءخػػذ ي خػذ اػػ  اعتبػػ رهـ بيئػػد التعلػيـ الاػػ مع   يمػػ   ،ػػبح هنػ ؾ اعتػػراؼ شػػديد الر بػػد اػ  تقػػديـ ال

اػػ  ارعتبػػ ر  داال م ااػػ ت التعلػػيـ الاػػ مع  الم،ػػح ب براػػ  ماػػت و الػػ ع  ب ءهميػػد الحي يػػد لت ييػػد ااػػتقالؿ 
هػػذا الم ااػػ ت  التػػرابط القػػ ي بػػيف اراػػتقالؿ الم ااػػ   اءداال العػػ ل   المح اػػبيد  التػػ ازف بيػػنهـ  مػػ  تطبيػػؽ 

لتعلػػػيـ  البحػػػث العلمػػػ   الخدمػػػد الماتمعيػػػد اػػػ  قطػػػ ع ذلػػػؾ المػػػدخؿ الػػػذي يحقػػػؽ ء،ػػػح ب الم،ػػػ لح اػػػ دة ا
   (O'Connor, Muiris, et-al, 2013, PP.15-16) التعليـ الا مع .

امػػف التحػػدي ت الرئياػػد التػػ  ت ااػػ  الا معػػ ت اػػ  ال قػػت الػػراهف هػػ  إدارة  دائهػػ   ايثيػػر مػػف الا معػػ ت 
ػػ  بت،ػػميـ  ااػػتخدـا  نظمػػد إدارة اءداال  ػػ  خ ،ا لماػػ عدته  علػػ  ح يمػػد نفاػػه   اراػػتا بد لت قعػػ ت تبػػدو اهتم ما

 ،ح ب الم، لح لديه    اػ  بعػض الا معػ ت اءخػرو تػرو  ف تطػ ير اءداال بهػ  ييمػف اػ  اءاػل ب الػذي مػف 
 خاللػػػػ  يػػػػدير ف  داالهػػػـػ  ياػػػػ عده  اػػػػ  مع لاػػػػد مختلػػػػؼ المشػػػػيالت المتعلقػػػػد ب نظمػػػػد إدارة اءداال الم ااػػػػ .

(Franco-Santos, Monics, Rivera, Pilar and Bourne, Mike, 2014, P.9)  
إلػ   (Andre A. de Waal and Harold Counet, 2009 اػ  هػذا ال،ػدد تشػير درااػد  

العديػػد مػػف المشػػيالت التػػ  ت ااػػ  تطبيػػؽ  نظمػػد إدارة اءداال اػػ  م ااػػ ت التعلػػيـ الاػػ مع   التػػ  تتمثػػؿ 
 احتيػػ ج تطبيػػؽ  نظمػػد إدارة اءداال إلػػ   قػػت  اػػ  انشػػغ ؿ إدارة الم ااػػد بحػػؿ المشػػيالت ق،ػػيرة اءاػػؿ 

 ماهػػ د  يثػػر ممػػ  هػػ  مت قػػ ؛ اقػػد تاػػد الا معػػد نفاػػه  اػػ  بيئػػد  يػػر ماػػتقرة ل اػػ د مشػػيالت م ديػػد    
قمػػ ي   خػػرو تتاػػبب اػػ  مػػغط شػػديد علػػ  اادارة  ب امػػ اد إلػػ   ف نظػػ ـ إدارة اءداال لػػيس لػػ  هػػدؼ 

عنػػػ  مق  مػػػد التطبيػػػؽ    يػػػ ب ارلتػػػزاـ ااداري    يػػػ ب  امػػػح ب لناػػػبد ءعمػػػ ال الا معػػػد؛ ممػػػ  ينػػػتج 
راػػػػ لد  ااػػػػتراتيايد   يػػػر  مػػػػ ح ارتا هػػػ ت اايا بيػػػػد مػػػػف  عمػػػ ال الا معػػػػد تاػػػػ ا نظػػػػ ـ إدارة اءداال  

  هداؼ الا معد لدو  عم ئه    ،ع بد تحديد ع امؿ النا ح الحراد   ا،ؿ اءهداؼ عػف الماػت ي ت 
يػػد م شػػرات اءداال الرئياػػد   الح اػػد إلػػ  المعل مػػ ت  ال قػػت اليػػ ا  الػػدني  اػػ  الم ااػػد   ،ػػع بد تحد

للعمػػػػػؿ بشػػػػػيؿ يػػػػػؼال علػػػػػ  يػػػػػؿ م شػػػػػر   تا هػػػػػؿ نظػػػػػ ـ إدارة اءداال للعالقػػػػػ ت الاػػػػػببيد بػػػػػيف اءهػػػػػداؼ 
  (Waal, Andre A. de and Counet, Harold, 2009, PP.368-372) اراتراتيايد.
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ارهتمػ ـ بػادارة اءداال مػف قبػؿ قػ دة الا معػ ت لم ااهػد تلػؾ المشػيالت المتعلقػد بػادارة  يػتـ لهذا 
 عم لهـ  اادارة اءداال عب رة عف عمليد إداريد  ااعد ش ملد ت، غ رحلد التقدـ الماتمر عف طريػؽ الت يػد 

لػػػ   يػػف تحتػػػ ج للػػذه ب حتػػ  تفػػػ  ب حتي اػػ  ت  ،ػػػح ب مػػف إدراؾ الاميػػ  لمي نػػػد الا معػػد المق،ػػ دة  ام
ػ  العمليػػد التػػ  تاػ عد الا معػػ ت اػػ  ،ػي  د  تطبيػػؽ  تغييػػر ااػتراتيايته  مػػف  اػػؿ  الم،ػ لح   هػػ   يما
إرمػػػ ال  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  ال اػػػ ال ب حتي اػػػ تهـ  ا لهػػػدؼ اءا اػػػ  ادارة اءداال يتمثػػػؿ اػػػ  تحقيػػػؽ  داال 

علػػػػ  الماػػػػت و م ااػػػػ  قػػػػ ي مػػػػف خػػػػالؿ تحديػػػػد  هػػػػداؼ    يػػػػ ت  ااػػػػتراتياي ت  اػػػػؽ ل،ػػػػي  د معينػػػػد 
الم ااػػ   ترامتهػػ  إلػػ  إرشػػ دات   دلػػد ملم اػػد للعمػػؿ  إعػػداد اراػػتراتياي ت التشػػغيليد الق بلػػد للتنفيػػذ(  
ياػ د ارلتػزاـ  الػد اا  تاػ ا تحقيػؽ   تهدؼ إل  تحقيػؽ الفع ليػد الم ااػيد  الح،ػ ؿ علػ  نتػ ئج  امػؿ   ام

  (Verweire, Kurt and Berghe, Lutgart Van Den, 2004, P.7) .اءهداؼ المرا ة

 يعػد المػدخؿ اراػتراتيا  مػػف هػذا اءد ات ااداريػد الػذي ي خػػذ اػ  اعتبػ را احتي اػ ت  ،ػػح ب 
الم،ػػ لح المتعػػدديف   ياػػتخدـ هػػذا المػػدخؿ  نظمػػد إدارة  داال اءعمػػ ؿ الػػذي يتمػػمف خماػػد  بعػػ د هػػ : 

تراتياي ت التطػػ ير لتحاػػيف هػػذا  مػػ  الػػر و الماػػتقبليد   التخطػػيط بتحديػػد ال مػػ  الحػػ ل  للم ااػػد  ااػػ
عػػ دة ت،ػػميـ  تطػػ ير  تطبيػػؽ  نظمػػد  ال مػػ    ت،ػػميـ  تطػػ ير  تطبيػػؽ تػػداخالت التحاػػيف   ت،ػػميـ  ام
القي س  التق يـ   ارهتمػ ـ ب نظمػد الػدعـ الثقػ ا  مػف  اػؿ المي اػية  تعزيػز التقػدـ   يعػرؼ المػدخؿ اليلػ  

هػتـ بتطػ ير القػدرات الم ااػيد التػ  تتمػمف إياػ د ثق اػد ادارة اءداال الم اا  ب نػ  ذلػؾ المػدخؿ الػذي ي
دارة الم اهػب  ب امػ اد إلػ   خػذه  اػ  ارعتبػ ر ااػتخداـ مػداخؿ  دارة القػدرات البشػريد  ام اءداال الع ل    ام

  (Armstrong, Michael, 2009, P.220) عديدة لقي س  رق بد اءداال.
( علػ  ذلػؾ حيػث ت مػح  نػ  اػ  Bernadette Nambi Karuhanga, 2015 ت يػد درااػد  

هػػذا العػػ لـ الػػذي تاػػ دا التن ااػػيد  اػػاف  يػػد م ااػػد تر ػػب اػػ   ف تبقػػ  علػػ  ماػػت و عػػ ؿ مػػف المن ااػػد 
ياب  ف تريز عل  التطبيؽ الف عؿ لمنظ مد إدارة اءداال   ف ااتدامد منظ مػد تطػ ير اءداال الماػتمر ر 

داال اقط بؿ  يما  تط ير منظ مد تقػ يـ اءداال   مػف يتطلب مف الم اا ت تط ير  تطبيؽ إط ر إدارة اء
ا ائد ذلؾ تحايف اليف الة الع مد  الفع ليد مػف خػالؿ تحاػيف عمليػ ت المح اػبيد  اتخػ ذ القػرارات   تحقيػؽ 

 زيػػػ دة  رمػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   تػػػ اير معل مػػػ ت عػػػف  داال الا معػػػد   العمػػػؿ علػػػ  تعزيػػػز الشػػػف ايد 
ال،ػػػن عد  اءعمػػػ ؿ  مػػػ  الت ييػػػد علػػػ  تقػػػ يـ مػػػدو تطبيػػػؽ إدارة اءداال التعػػػ  ف بػػػيف الا معػػػ ت  راػػػ ؿ 

  (Karuhanga, Bernadette Nambi, 2015, PP.42-43) اراتراتيا  ا  الا مع ت.

 تتعػػػػػدد  نظمػػػػػد إدارة اءداال اراػػػػػتراتيا  الحديثػػػػػد مػػػػػف حيػػػػػث م،ػػػػػف اد قيػػػػػ س اءداال   هػػػػػـر اءداال 
اءخذ اػ  ارعتبػ ر  نػ  لػيس هنػ ؾ  امػؿ  م ( لتميز  داال اءعم ؿ   ام رت(   منش ر اءداال   نظ ـ  ي يزيف

مم راد ءي مدخؿ إداري   ليف يميف الق ؿ مر رة تػ اير مام عػد مػف المتطلبػ ت الخ ،ػد بػادارة اءداال مػف 
 التػػ  يػػتـحيػػث تعيػػس المعل مػػ ت  يػػر الم ليػػد ذات ال،ػػلد المبنيػػد علػػ  ع امػػؿ الناػػ ح الرئياػػد ليػػؿ عمػػؿ  

تتن اػػؽ  تتن اػػب مػػ  النظػػ ـ اراػػتراتيا     ف   ف ي اػػيلد لترامػػد اراػػتراتيايد  رق بػػد نتػػ ئج العمػػؿ  تنفيػػذه  
تي ف مبنيد عل   هداؼ تنظيميد   ع امؿ نا ح ح امد   احتي اػ ت العميػؿ   تراقػب يػال  مػف الا انػب الم ليػد 

 Striteska, Michaela and) نظػ ـ المي اػيت.  ير الم ليػد   تتغيػر دين مييياػ  مػ  اراػتراتيايد   ت،ػن  ر ابػط مػ  

Spickova, Marketa, 2012, PP.3-4)   
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     The Performance Prism(PP) مػػف  حػػد هػػذا النمػػػ ذج ااداريػػد هػػ  نمػػػ ذج منشػػ ر اءداال
ـ  ذلػػػؾ مػػػف  اػػػؿ اراػػػتف دة مػػػف 2002بتطػػػ يرا اػػػ  عػػػ ـ  Neelyمنشػػػ ر قيػػػ س اءداال  الػػػذي قػػػ ـ العػػػ ـل نيلػػػ  

ػ  بخماػد مػف ا انػب  مميزات  إل  ا نب مع لات  نق ط معؼ اءنظمد ااداريد اءخػرو   يقػدـ هػذا النمػ ذج اقتراحا
مشػػػ ريد  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   اراػػػتراتياي ت    اءداال ذات العالقػػػ ت التب دليػػػد هػػػ  إرمػػػ ال  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  

مػػف ال ظػػ ئؼ اءاقيػػد  الهرميػػد اػػ  الم ااػػد   تػػ اير ،ػػ رٍة  رات   يهػػتـ هػػذا النمػػ ذج بػػدمج يػػؿد العمليػػ ت   القػػ
مت ازنػػػػد عػػػػف العمػػػػؿ بالقػػػػ ال مزيػػػػداا مػػػػف المػػػػ ال علػػػػ   ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح الخػػػػ راييف   علػػػػ  المقػػػػ ييس الداخليػػػػد 

 Taticchi, Paolo)  يػر الم ليػػد. اراػتراتيايد  القػػدرات  العمليػ ت(  ب لمثػػؿ علػ  مقػػ ييس اءداال المتي ملػد الم ليػػد   

and Balachandran, Kashi R., 2008, P.147)   
( إلػػ   ف منشػػ ر اءداال لػػيس ماػػرد نظػػ ـ Joseph R. Matthews, 2011 تشػػير درااػػد  

لقيػػػ س اءداال؛ اقػػػد تػػػـ ااػػػتخدم  يػػػ داة للتقيػػػيـ  اهػػػـ الع امػػػؿ المػػػ ثرة علػػػ  اءداال الم ااػػػ   ا لعالقػػػ ت 
  المنش ر تا عد المديريف عل  تحليؿ عملي تهـ بغرض تحايف اءداال  يمػ   نػ  ياػ عد المتداخلد بيف   ا

ا  عمليد اختي ر  امؿ مق ييس اءداال مف خالؿ   ا  خماد  ال اػ  اء ؿ يهػتـ بتشػاي  المػديريف علػ  
تحديػػد مػػف هػػ  اءيثػػر  هميػػد اػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح  ت مػػيح مػػ  يريد نػػ   مػػ  يحت ا نػػ    ال اػػ  الثػػ ن  
يخػػػتص ب راػػػتراتياي ت التػػػ  تريػػػز علػػػ  ت زيػػػ  القيمػػػد علػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   علػػػ  اراػػػتراتياي ت 
المطل بػد لتلبيػد احتي اػ ت  ،ػح ب الم،ػ لح   ال اػ  الث لػػث يتع مػؿ مػ  العمليػ ت التػ  ياػب  ف ت مػػ  

ر منتاػػ ت اػػ  مي نهػػ  ليػػ  تاػػمح بتحقيػػؽ اراػػتراتياي ت   تشػػتمؿ هػػذا العمليػػ ت  عمػػ ؿ اادارة   تطػػ ي
ػػ  مػػف اءاػػراد   المم راػػ ت    خػػدم ت اديػػدة   ال اػػ  الرابػػ  للمنشػػ ر يتمثػػؿ اػػ  القػػدرات التػػ  تعنػػ  مزياا
 البنيد التحتيد   التين ل اي  الت  ُتَمِيف الا معد مف تنفيػذ عملي تهػ    ال اػ  اءخيػر هػ  مشػ ريد  ،ػح ب 

  يػػػػد للا معػػػػد مػػػػ   ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح.الم،ػػػػ لح  الػػػػذي يهػػػػتـ بػػػػ لتعرؼ علػػػػ   هميػػػػد العالقػػػػ ت التب دل

(Matthews, Joseph R., 2011, PP.93-94)  
( انمػػ ذج منشػػ ر اءداال يتميػػز بتقديمػػ  2003 هػػذا مػػ   شػػ رت إليػػ  درااػػد  عمػػ د اػػيد قطػػب  

إطػػ راا شػػ مالا لي اػػد ماػػت ي ت القيػػ س  التقيػػيـ   الػػذي يعطػػ    ل يػػد ق،ػػ و ارمػػ ال  ،ػػح ب الم،ػػ لح 
 ت مػػػف ب لم ااػػػد يماػػػت و   ؿ للتقيػػػيـ  ثػػػـ اااػػػتراتياي ت يماػػػت و ثػػػ ٍف    د ات تنفيػػػذ هػػػذا اااػػػتراتياي

مي ني ت  تحقيؽ القيمد يمات و ث لث  راب    ما همد    مش ريد  ،ح ب الم،ػ لح يماػت و  عملي ت  ام
   (489  ص 2003 عم د ايد   نت ايد  تحقيؽ القيمد.خ مس ا  دعـ قدرة الم ااد عل  اا

بمح  لػػد  المزيػػد مػػف الاهػػ د لتطػػ ير  نظمػػد إدارتهػػ   التػػ  بػػد ت بػػذلت مػػ  عػػف الا معػػ ت الم،ػػريد القػػد 
 القػرف مػف التاػعيني ت   ائػؿ منػذ تطبيػؽ مػ  يعػرؼ بح يمػد الا معػ ت  الت ييػد علػ  اراػتقالؿ الم ااػ 

 المفرطػد الرق بػد اػراال مػف التهديػد الشػديدهػذا  ن عيتػ  مػف  الاػ مع  التعلػيـ نظػ ـص يلتخلػ الت اػ  عشػر

 تمثلػت    ااػ  نطػ ؽ علػ   انتشػ ره  اليفػ الة انعػداـ حػ رت  انتشػ ر علػ  النظػ ـ  المفر مػد المريزيػد  
 للا مع ت  المالس اءعل  يمـ م حد  عل  مالس إنش الإاراالات ح يمد النظ ـ الا مع  الم،ري ا  

 اراتشػ ري زيػ دة د را مػ  الم حػد اءعلػ  للمالػس التنظيميػد الرق بػد مػف  الحػد اءخػرو   الماػ لس العليػ 

نشػ ال  اءخػرو    القمػ ي  اءي ديميػد المع يير ما ؿ ا  الق ي  الػ زارة داخػؿ ال طنيػد للاي اػ ت معػززة قػدرة ام

 الخػ ص   تعزيػز  القطػ ع الحي مػد مػف المم لػد الاػ مع  التعلػيـ م ااػ ت بػيف ايمػ  المن ااػد ادارة
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 اليفػ الة علػ  اهتم مهػ  تريػز بحيػث   ارعتمػ د التعلػيـ اػ دة لمػم ف الق ميػد للهيئػد اله ئلػد اامي نػ ت

للا معػ ت   اراػتقالؿ مػف المزيػد تػ اير   الماػتهلؾ   حم يػد بػ لا دة اءي ديميػد اررتقػ ال ثػـ  مػف التعليميد 
  دعػـ عليهػ    المي اػ ة الماػت و الرايعػد ااناػ زاتالت ييػد علػ     البشػريد  المػ ارد علػ  ااشػراؼ تحريػر  

الخػػدم ت   اػ دة  الن عيػد  علػ المن اػبد المػ ابط تػ اير مػ  للػربح الخػ ص الهػ دؼ القطػ ع ت اػ 
 بػػيف الحػػراؾ علػػ  القػػدرة زيػػ دة علػػ  التشػػاي   اااػػراالات بغيػػد الاي اػػ ت    مرااعػػدللماػػتفيديف

   (112-111  ص ص109ص  2010  منظمد التع  ف  التنميد ا  الميداف ارقت، دي .اءي ديمييف
 زارة التعلػػيـ العػػ ل  ليمتػػد  يشػػمؿ  لت اػػ  نحػػ  التخطػػيط اراػػتراتيا  بػػداال مػػف ثػػـ انتهػػت هػػذا الاهػػ د ب
 اػ  ح اػـ عن،ػر ثمػدحيث يػ ف هنػ ؾ   ي ديم   ااداري ب لا مع ت الم،ريدامي  مات ي ت العمؿ اء

 التخطػيط بػيف علػ  الػربط القػدرة هػ    الا معيػد الم،ػريد   اادارة الم ااػيد  القيػ دة النظػ ـ تاػيير

 الػ زراال مالس مات و عل  ق ئمد العالقد هذا تي ف  ف  عل   الما اللد الم ارد   تخ،يص اراتراتيا  

 الخطػد  ف ترشػد    للبلػد اراػتراتيايد ب ء ل يػ ت م اردهػ   تخ،ػيص  العلػـ  العػ ل  ميزانيػد التعلػيـ لػربط

 التعلػيـ نظػ ـ  اػؿ مػف  تخ،ػيص المػ ارد ب لميزانيػد المتعلقػد القػرارات العػ ل  التعلػيـ لػ زارة اراػتراتيايد

 (108ص  2010  منظمد التع  ف  التنميد ا  الميداف ارقت، دي  .الا مع 
علػػػ  ااػػػتراتيايد م ااػػػيد  القيػػػ ـ ب،ػػػي  د ترييػػػز مػػػر رة العلػػػ  الا معػػػ ت الم،ػػػريد بػػػذلؾ    ،ػػػبح  

 هػػدااه   تنظيم تهػػ   هي يلهػػ   تحديػػد   ل ي تهػػ  اػػ  مػػ ال ظػػر ؼ الا معػػد البشػػريد  الم ديػػد   اػػ  مػػ ال 
تعمػػؿ اػػ  إط رهػػ    العمػػؿ علػػ  ااػػتقالؿ الا معػػد م لي ػػ   اداري ػػ   تح يػػؿ الا معػػد احتي اػػ ت البيئػػد التػػ  

الحي ميػػد إلػػ  م ااػػد ع مػػد ماػػتقلد مػػف خػػالؿ تطػػ ير  اػػ ليب إدارتهػػ   تن يػػ  م،ػػ در تم يلهػػ   طػػرؽ 
تخ،يص م ارده  م   مػ  نظػـ م ليػد  مح اػبيد  يثػر انمػب طا   مر نػد  مػ  مػر رة إعػ دة النظػر اػ  

ليب اادارة الا معيػػػد بحيػػػث تػػػتالالـ مػػػ   هػػػداؼ التعلػػػيـ الاػػػ مع   ت اه تػػػ  اراػػػتراتيايد  بمػػػ  نمػػػط   اػػػ 
  114-113صص   2014 رانيػػ  عبػػدالمعز  ي ااهػػ  مػػف مشػػيالت  احتي اػػ ت خ ،ػػد بػػ ءطراؼ الماػػتفيدة منهػػ .

   (117ص
 الم ااػػ ت ة لقػػ د ع مػػد ( لقػػ دة الم ااػػ ت العربيػػد2013درااػػد  علػػ  علػػ    هػػذا مػػ    مػػحت     

    الػد ؿ ماػت و علػ  اػ اال منشػ د تقػدـ     يػد نهمػد الػرئيس لتحقيػؽ الاػبيؿ  ف خ ،ػد الم،ػريد

 الحاػب ف اػ  اءخػذ مػ  للمبػ د  العلميػد  اقاػ  اراػتراتيايد الر يػد ،ػي  د مػر رة اػ  يتمثػؿ الم ااػ ت

 الخطػد ،ػي  د إلػ   ،ػ را  المقػ رف اءداال لمفػ هيـ   اقاػ  الع لميػد المم راػ ت علػ   امػؿ التعػرؼ مػر رة

 التػ  الع لميػد الريػ دة خطػ ات   لػ   الم،ػريد علػ  العربيػد الم ااػ ت تمػ  التػ  المالئمػد اراػتراتيايد

 مػف الت يػد اػ تاػ هـ  للم ااػ ت اراػتراتيا  اءداال  مرااعػد تقيػيـ عمليد يم  ت مح الدرااد  ف ننشده  

التطػ ير الػذي  اػ  ،ػبي  بمػ    الماػتمر الػدائـ التحاػيف  إلػ  اعيا  ر يد  ااتراتيايد الم ااد تحقيؽ مدو
 اػ  متقدمػد عمليػد تمثؿ اراتراتيا  اءداال   ف مرااعد  تقييـ ينشدا ق دة الم اا ت   ،ح ب الم، لح 

 للم ااػد اراػتراتيا  اءداال  مرااعػد تقيػيـ بعمليػد القيػ ـ يميػف ر  نػ  مػ  الحديثػد  للم اا ت الع ـ اءداال

 لد يط اتراتيايدا    ي ت  قيـ   را لد  ر يد عل  ي  تحت ثقد  م اتراتيايدا خطد  لـ ييف لدو الم ااد م
 قيػ س  إدارة ت ،ػيؿ مػدخؿ إلػ  ب امػ اد التنظيميػد  ال حػدات ماػت و علػ  اػتراتيايدا  مبػ درات اءاػؿ 
   (14  ص2013 عل  عل    المختلفد. اراتراتيا  اءداال لمات ي ت  اقا  اراتراتيا  اءداال
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 لا معػ ت الم،ػريد اػ  مػ ال اء اػ  ب علي  يهتـ البحث الح ل  بتق يـ إدارة اءداال اراتراتيا  
الخماد لنم ذج منشػ ر اءداال؛ لتطػ ير إدارة اءداال الم ااػ  اراػتراتيا  اػ  هػذا الا معػ ت مػف خػالؿ 

ا  الا مع ت الم،ريد ا  مػ ال نمػ ذج منشػ ر ال ق ؼ عل  المب د  الح يمد ادارة اءداال اراتراتيا  
اءداال   مم راػ ت إدارة اءداال اااػػتراتيا  اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػ ر اءداال    هػػـ ع امػػؿ ناػػ ح التطبيػػؽ 

 الفع ؿ لهذا المم را ت.

 :ـثـــهشكـلــــت البحـ

ف الا معػػ ت الم،ػػريد ت ااػػ  اػػ  ال قػػت الػػراهف العديػػد مػػ تنطلػػؽ مشػػيلد البحػػث الحػػ ل  مػػف  ف
التحػػػدي ت التػػػ   ارزتهػػػ  التغيػػػرات الاػػػريعد  المتالحقػػػد التػػػ  تحػػػيط بهػػػ  اػػػ اال علػػػ  الماػػػت و المحلػػػ     

قليمػػػ     العػػػ لم    لعػػػؿ مػػػف  بػػػرز هػػػذا التحػػػدي ت: الت اػػػ  نحػػػ  الع لمػػػد   شػػػدة المن ااػػػد   الثػػػػ رة اا
الاديػػدة ب لاػػع  الماػػتمر المعل م تيػػد  التين ل ايػػد اله ئلػػد؛ ممػػ  دعػػ  إلػػ  مػػر رة التييػػؼ مػػ  المتطلبػػ ت 

نحػػػ  تبنػػػ  المػػػداخؿ ااداريػػػد الاديػػػدة التػػػ  تميػػػف الا معػػػ ت مػػػف م ااهػػػد تلػػػؾ التحػػػدي ت  تق دهػػػ  نحػػػ  
ااتراتياي ت تتف ؽ به  عل  من اايه   تتميز به  عنهـ بمػ  يمػمف لهػ  البقػ ال  اراػتمراريد  يحقػؽ ميزتهػ  

مػػف خػػالؿ ااػػتثم ر الا معػػد لقػػدراته  الداخليػػد مػػف  التن ااػػيد   التػػ  منهػػ  التميػػز الم ااػػ   الػػذي يتحقػػؽ
العن ،ر البشريد  الم ديد  التين ل ايد  تحاينه  بشيؿ ماتمر اػ  ظػؿ  مػ ح ر يتهػ   راػ لته    هػدااه  
اراػػػتراتيايد؛  ذلػػػؾ اػػػعيا  نحػػػ  تحقيػػػؽ النتػػػ ئج المر  بػػػد  مػػػف خػػػالؿ حفػػػظ التػػػ ازف بػػػيف رمػػػ  العػػػ مليف 

 هنػ ال  بمػ  ي،ػؿ إلػ   علػ  دراػ ت التفػ ؽ علػ  الماػت و المحلػ   العػ لم . الماتفيديف  الماتمػ  ييػؿ   
   (279-278ص ص  2014شحت   

العديػػػد مػػػف المشػػػيالت  المتمثلػػػد اػػػ   مػػػف إدارة الا معػػػ ت الم،ػػػريد ب امػػػ اد إلػػػ  ذلػػػؾ تعػػػ ن 
 ي ب الفير اراتراتيا  ق،ير المدو  ط يؿ المدو للا مع ت   حداته  المختلفد   عػدـ تحػرر الا معػد 
مػف القيػ د ااداريػد  الم ليػػد  التنظيميػد المريزيػد    يػػ ب المعػ يير المنمػبطد لػػفداال الم ااػ  اػ  اميػػ  

التين ل ايد الحديثد ا  اادارة الا معيد    يػ ب المح اػبيد عػف  مات ي ت    الق، ر ا  تطبيؽ اءا ليب
ال،الحي ت لػدو اادارة العليػ  بشػيؿ ياعلهػ    تمريزالبيد اءداال  عدـ اتخ ذ القرار ا  ال قت المن اب  

منغماػػد اػػ  المشػػ يؿ الي ميػػد  اااػػراالات ااداريػػد  يثػػر مػػف امػػطالعه  بػػ لتخطيط  التطػػ ير  التحػػديث  
للحفػ ظ علػ  ال مػ  الحػ ل   عػدـ الػدخ ؿ اػػ  مبػ درات تط يريػد تػ دي إلػ  تغيػرات  يػر معر اػػد الميػؿ   

الع اقب    ا د اا ة متيررة ا  الر و بػيف القيػ دات مػف هيئػد التػدريس  القيػ دات مػف ااداريػيف    يػ ب 
 ااداري ب لا معػػد. المعػػ يير ال امػػحد ايمػػ  يتعلػػؽ بت زيػػ  المهػػ ـ  الحػػ ااز الم ليػػد بػػيف العػػ مليف ب لاهػػ ز

   (368-367ص ص  2006 حاف اتح   
الا معػػػػ ت الم،ػػػػريد مػػػف العديػػػػد مػػػػف  تعػػػ ن ( حيػػػػث 2006 هػػػذا مػػػػ   يدتػػػ  درااػػػػد  عبػػػػدالرازؽ محمػػػد  

المشػػيالت  الاػػلبي ت اػػ اال اػػ  البنػػ   الهي يػػؿ التنظيميػػد     اػػ  المنػػ هج  اءاػػ ليب التدرياػػيد     اػػ  
ـ هػذا المشػيالت تعػ د إلػ  اادارة الا معيػد   يشػير هػذا إلػ   زمػد إداريػد الن اح  ااداريد  الفنيػد   معظػ

مػػػػف نػػػػ ع مػػػػ  تتمثػػػػؿ مالمحهػػػػ  اػػػػ   يػػػػ ب الر يػػػػد ال امػػػػحد لعمػػػػؿ اادارة الا معيػػػػد   هػػػػدااه   تحػػػػدي ته  
 ت اه تهػػ  المع ،ػػرة مػػف منظػػ ر القػػ دة  ااداريػػيف الاػػ معييف    يػػ ب التخطػػيط العلمػػ  ءعمػػ ؿ اادارة 

د؛ اءمر الذي يمي  الاه د  يهػدر اءمػ اؿ  يعطػؿ ماػيرة التنميػد ااداريػد الا معيػد  ااتقػ د القػيـ الا معي
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الا معيػػد اءا اػػيد الح يمػػد لر يػػد  راػػ لد الا معػػد مثػػؿ المشػػ ريد الحقيقيػػد الفع لػػد   ال مػػ ح  الشػػف ايد  
 دعـ الاي اػ ت  اتخػ ذ القػرارات. الم م عيد   التفييػر اراػتراتيا   اراتقػ ر إلػ  نظػـ المعل مػ ت التػ  تػ

   (24  ص21  ص 2006 عبدالرازؽ محمد  
مػػف  تنتػ ب إدارة اءداال اراػػتراتيا  ب لا معػ ت الم،ػػريد بعػض   اػػ  الق،ػ رهػذا مػف ن حيػػد    

( ا  تحليلهػ  لعمليػ ت التخطػيط اراػتراتيا  2012درااد  شيريف ح مد      هذا م    محت ن حيد  خرو
 لالاتراتيايد ال طنيد لتطػ ير التعلػيـ العػ ل   مػدو قػدرته  علػ  تحقيػؽ التطػ ر المنشػ د  ا اػد  ف هنػ ؾ 
ح لد مف الفقػداف الناػب  للمق مػ ت المهمػد التػ  تػدعـ مراحػؿ اادارة اراػتراتيايد  ،ػي  د اراػتراتيايد  

المق مػػػ ت    تنفيػػػذ اراػػػتراتيايد   رق بػػػد  مت بعػػػد اراػػػتراتيايد( مػػػف حيػػػث اقػػػداف  المق مػػػ ت التشػػػريعيد  
مق مػػ ت تنميػػد  تطػػ ير ر س المػػ ؿ البشػػري لمنظ مػػد التعلػػيـ الاػػ مع     المق مػػ ت الم ااػػيد    الم ليػػد  

اءداال   مق مػػػػ ت مق مػػػػ ت ،ػػػػي  د اءهػػػػداؼ اراػػػػتراتيايد   مػػػػ  الخطػػػػد التنفيذيػػػػد  تطػػػػ ير مقػػػػ ييس   
 (8-7ص ص  2012  شيريف ح مد الرق بد(.

 :يوفي ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التال
 ؟"الجامعات المصرية في ضوء نموذج منشور األداءبإدارة األداء االستراتيجي  تقويمكيف يمكن "

 :يويتفرع من ىذا السؤال عدة أسئمة فرعية تتمثل فيما يم
 ؟نم ذج منش ر اءداال  لا مع ت ا  م ال باءداال اراتراتيا   ادارة النظريداءاس م   -1

  لا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداال؟ب اق  إدارة اءداال اراتراتيا  م   -2

 لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر بمػػ  ايليػػد المقترحػػد لتطػػ ير إدارة اءداال اراػػتراتيا   -3
 اءداال؟ 

  ث:ــذاف البحـــــــــأه

  ا معػػ تم هيػػد إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ  الالتعػػرؼ علػػ   اػػ   ل  هػػداؼ البحػػث الحػػ تتمثػػؿ
اػ    لا معػ ت الم،ػريدب اقػ  إدارة اءداال اراػتراتيا     هـ مالمح نمػ ذج منشػ ر اءداال   ال ق ؼ عل  

 لا معػػػ ت بمػػػ ال نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال   الت ،ػػػؿ إلػػػ   ليػػػد مقترحػػػد لتطػػػ ير إدارة اءداال اراػػػتراتيا  
 .الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداال

 ت البحــــث:ـــأهوي

 الحالي في اآلتي:تتضح أىمية البحث 
يعػػد هػػذا البحػػث مػػف البحػػ ث القليلػػد التػػ  تن  لػػت إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ  قطػػ ع التعلػػيـ   -1

 الا مع  ب اتخداـ بعض التقني ت  النم ذج ااداريد المتط رة.

يتنػػ  ؿ هػػذا البحػػث نمػػ ذج منشػػ ر اءداال  هػػ   حػػد النمػػ ذج ااداريػػد التػػ  تػػدخؿ مػػمف الايػػؿ  -2
داريػد اػ  علػـ اادارة   التػ  لػـ تتن  لػ  الدرااػ ت  البحػ ث الث ن  مف مراحؿ تطػ ر النمػ ذج اا

ف ي نػت قػد تن  لتػ  بعػض  الترب يد الحديثد ب لقدر الي ا ؛  ذلؾ عل  مات و البح ث العربيد  ام
 البح ث  الدراا ت اءانبيد.
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 تػػػ ال  ارهتم مػػػ ت اػػػ  اي نػػػد اءخيػػػرة ب نظمػػػد إدارة اءداال التػػػ  تحقػػػؽ اليفػػػ الة  الف عليػػػد عنػػػد -3
 تطبيقه   تع لج تلؾ المشيالت الت  تابب اشؿ  نظمد إدارة اءداال.

تطػػػػػ ير إدارة اءداال اػػػػػ   لا معػػػػػ ت الم،ػػػػػريد القيػػػػػ دات الا معيػػػػػد بهػػػػػذا البحػػػػػث قػػػػػد تفيػػػػػد نتػػػػػ ئج  -4
تقػػػديـ إطػػػ ر اديػػػد ادارة   ب لتػػػ ل ؛ نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال اقاػػػ  ءبعػػػ د محػػػددة يح يهػػػ  اراػػػتراتيا  

اءداال الاػػ مع  اراػػتراتيا  بشػػيؿ يبعػػد حػػد ا مػػ  عػػف التعقيػػد الم اػػ د اػػ  اادارة اراػػتراتيايد    
 التخطيط اراتراتيا    يتن  ؿ بعمؽ امي   بع د اءداال الم اا .

  ث:ـــــذود البحـــــح
   البحث الحالي عمى الحدود اآلتية: يقتصر

 لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  ب: تمثػػؿ اػػ  درااػػد ييفيػػد تقػػ يـ إدارة اءداال اراػػتراتيا  الحددد الموضددوعي -1
 :  لمح  ر الت ليدؿ البحث ا تـ ذلؾ مف خالؿ تن     م ال نم ذج منش ر اءداال

 . لا مع ت ا  م ال نم ذج منش ر اءداالباءاس النظريد ادارة اءداال اراتراتيا   -

 معػػػ ت الم،ػػػػريد اػػػ  مػػػ ال نمػػػ ذج منشػػػػ ر اءداال  اقػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيا  ب لا  -
 .نظريا   ميدانيا 

مقترحد لتط ير إدارة اءداال اراػتراتيا  ب لا معػ ت الم،ػريد اػ  مػ ال نمػ ذج الليد اي  -
 منش ر اءداال.

تمثػؿ اػ  عينػد مػف ااداريػيف   عمػ ال هيئػد التػدريس  ب امػ اد إلػ  العػ مليف ب حػدة  الحد البشدر:: -2
لػػػػ   رائهػػػػـ حػػػػ ؿ ييفيػػػػد إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  اػػػػ  يليػػػػ تهـ  ب امػػػػ اد إلػػػػ  الاػػػػ دة؛ للتعػػػػرؼ ع

مام عػػػد مػػػف الخبػػػراال المحيمػػػيف لآلليػػػد المقترحػػػد لتطػػػ ير مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  
 الا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداال.   

الم،ػريد  بحيػث تػـ درااػد  اقػ  إدارة اءداال اقت،ػر البحػث الحػ ل  علػ  الا معػ ت الحد الجغرافدي:  -3
اراتراتيا  بشيؿ ع ـ ا  هػذا الا معػ ت    هػـ ا انػب الق،ػ ر التػ  تنتػ ب هػذا ال اقػ   مػ  تقػ يـ 
 اق  إدارة اءداال اراتراتيا  ا  بعض يلي ت ا معد بنه  المعتمػدة اػ  مػ ال نمػ ذج منشػ ر اءداال 

 يػػػد اػػػليمد عػػػف م هيػػػد إدارة اءداال اراػػػتراتيا  بشػػػيؿ خػػػ ص   لماػػػ عدة الب حثػػػد علػػػ  تيػػػ يف ر 
 لقد تـ اختي ر بعض اليلي ت المعتمدة علػ  ااتػراض  نهػ  قػد ناحػت ب لفعػؿ اػ  ارلتػزاـ    مم را ت 

ت ااػد إلػ  حػد مػ  مم راػ ت إدارة اءداال اراػتراتيا  خ ،ػد   بدراد يبيرة ب راػتراتيايد الم ااػيد  
 .ب ءهداؼ اراتراتيايدايم  يت،ؿ بربط نش ط ت الع مليف 

 .ـ2016الدرااد الميدانيد خالؿ شهري  يت بر  ن امبر لع ـ تمثؿ زمف إاراال الحد الزمني:  -4

 ث:ـــــج البحـــــهنه

اتب  البحث الح ل  المنهج ال ،ف  نظراا لطبيعد المشيلد الح ليػد   التػ  تريػز علػ   ،ػؼ  درااػد 
 يػػذلؾ ر،ػػد  هػـػ مالمػػح نمػػ ذج منشػػ ر اءداال    اقػػ  إدارة اءداال   إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ  الا معػػ ت

 لا مع ت الم،ريد مف خالؿ اراتطالع الميدان   ااطالع علػ  اءديبػ ت الخ ،ػد بػذلؾ مػف باراتراتيا  
تقػػ رير  بحػػ ث  منشػػ رات علميػػد  التػػ  تفيػػد اػػ  النه يػػد اػػ  الت ،ػػؿ إلػػ   ليػػد مقترحػػد لتطػػ ير إدارة اءداال 

 . لا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداالباتيا  اراتر 
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لتقػػ يـ اءداال اراػػتراتيا      منشػػ ر قيػػ س اءداال ب امػػ اد إلػػ  ذلػػؾ ااػػتخدـ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال
التق يميػد الػذي يقػـ  بتقػ يـ اءداال اراػتراتيا   اقاػ   المنهايػ تب لا مع ت الم،ريد ب عتبػ ر هػذا النمػ ذج  حػد 

 اتبػػػ ع تقػػػـ  علػػػ  الدرااػػػد التق يميػػػد ف حيػػػث مػػػف المعػػػر ؼ   ة متمثلػػػد اػػػ    اهػػػ  الخماػػػدءبعػػػ د محػػػدد
  اار اػػ  نمػ ذج منشػػ ر اءداال   الػذي يعػػدتػيهػذا   (  بعػ د محػػددة   امػحد للتقػػ يـ    منهايػد محػددة للتقػػ يـ 

د للح،ػ ؿ علػ  المقػ ييس يـ العمليػ ت الم ااػياءداال  ُم،مما  لتقػ  قي س   الايؿ الث ن  ا   نظمد إدارة 
فداال الم ااػ  اػ  مختلػؼ  ن  نظ ـ للقي س الش مؿ الػذي يتع مػؿ مػ  القمػ ي  الرئياػد لػال،حيحد  يم  

اءنظمػػػد  ت مػػػحه يشػػػا  المػػػديريف علػػػ  التفييػػػر اػػػ  الػػػر ابط بػػػيف المقػػػ ييس بطريقػػػد لػػػـ     الم ااػػػ ت
   (Neely, Andy, Adams, Chris and Crow, Paull, 2001, P.6) اءخرو.

  ث:ــــــــاث البحــــهصطلح

 :اآلتي فيتحددت مصطمحات البحث الحالي 
 : Strategic Performance Management(SPM)إدارة األداء االستراتٌجً  -1

تعنػػ  إدارة م ااػػد مػػ  الم ازنػػد بػػيف المػػدو الق،ػػير  المػػدو الط يػػؿ  بػػيف اراػػتقرار    الثبػػ ت 
 اراػتغالؿ   بػػيف تلػؾ البػدائؿ المتمػ ربد رتخػػ ذ القػرار الاػليـ   هػذا يتطلػػب  التغييػر   بػيف اراتيشػ ؼ 

  (Buelens, Marc, 2004, P.202 ) .إدارة  داال هذا الم ااد ااتراتيايا 

 تعرؼ إدارة اءداال ب نه   ايلد ق يد ت يػد علػ  تحقيػؽ اءهػداؼ اراػتراتيايد الم ااػيد   تاػ هـ اػ  
متي ملػد مػ  اءنشػطد الرئياػد اءخػرو للمػ ارد البشػريد   تهػدؼ إلػ  تطػ ير  تحاػيف تحقيؽ ثق اػد التغييػر  هػ  

ناػ ز ي اػد احتمػ رت   داال اءاراد  ارؽ العمؿ  الم ااد   زي دة قدرات الع مليف علػ  تلبيػد  تاػ  ز الت قعػ ت  ام
ؼ   ااػػػػتدامد اءداال الف ئػػػػدة ءنفاػػػػهـ  للم ااػػػػد؛  ب لتػػػػ ل  ا نظمػػػػد إدارة اءداال تهػػػػتـ بت،ػػػػحيح اءداال المػػػػعي

   (Armstrong, Michael, 2015, PP.10-11) الايد   تط ير اءداال.

 تعػػػرؼ إدارة اءداال اراػػػتراتيا  ب نهػػػ  عمليػػػد دمػػػج يػػػؿ مػػػف نظػػػ ـ اادارة ب لم ااػػػد مػػػ  التخطػػػيط 
اتهػػػػ  اراػػػػتراتيا   اليػػػػؿ م ااػػػػد نظ مهػػػػ  الفريػػػػد الػػػػذي تمتيلػػػػ   تطػػػػ را اػػػػ  اادارة اراػػػػتراتيايد   تتبػػػػ  خط  

(  SWOTالمتع رؼ عليه  مف حيث تحديػد الر يػد  الراػ لد   تحليػؿ البيئػد الداخليػد  الخ رايػد  التحليػؿ البيػ  
 المق رنػػػد بػػػيف الم ااػػػ ت  القيػػػ س المقػػػ رف(   بنػػػ ال اراػػػتراتيايد  تحديػػػد الماػػػ رت  اءهػػػداؼ اراػػػتراتيايد(  

المعل مػػ ت عػػف اءداال   تقػػ يـ اءداال  تحديػػد التػػ ثير  تحديػػد م شػػرات اءداال   تحديػػد الخطػػط التنفيذيػػد   امػػ  
 Budimir, Verica, Lutilsky, Ivana) علػػ   نشػػطد الم ااػػد الا معيػػد  تقػػ يـ اراػػتراتياي ت  القيػػ ـ بػػ لتغيير.

Drazic and Idlbek, Robert, 2016, P.23)   
 اراػػػتراتياي ت تقيػػػيـ  تنفيػػػذ  لتحديػػػدتنظيمػػػ   مػػػدخؿإدارة اءداال اراػػػتراتيا  ب نهػػػ  يمػػػ  تعػػػرؼ 

اػػتراتياي ته  ااػ  ،ػي  د  الم ااػػ تيشػػمؿ المنهايػ ت  اُءُطػر  الم شػػرات  التػ  تاػ عد  اهػ   التنظيميػد
مػػف ايتاػػ ب الػػر و اراػػتراتيايد التػػ  تاػػمح لهػػـ بما بهػػد اراترامػػ ت اراػػتراتيايد  العػػ مليف بهػػ  تميػػف 

باياػػ د  إدارة اءداال اراػتراتيا     تهػتـاراػتراتيا  ،ػن عد القػرار  التعلػيـ   ،ػقؿ اءايػ ر اراػتراتيايد 
ػػ اػػرد بيئػػد ي،ػػبح مػػف خاللهػػ  اءداال التنظيمػػ  هػػ  المهمػػد الي ميػػد ليػػؿ  مػػف يػػؿ    امػػحا    هػػذا يشػػمؿ اهما

اراػػػتراتيا   للميػػزات التن ااػػيد تم مػػ ا مثػػػؿ ماػػئ ليتهـ المقب لػػد عػػف التحاػػػيف  للت اػػ  الم ااػػداػػ   اػػرد
ب اػتخداـ م شػرات اءداال رختبػ ر  العػ مليف اػ  مثػؿ هػذا البيئػد يقػـ    اراػتراتيا  الت ا الماتمر لذلؾ 



-12- 

 مػػػ  م شػػػرات اءداال ذات ال،ػػػلد ايػػػتـ امعهػػػ  يػػػ    اترامػػػ ت اراػػػتراتيايد الي منػػػد اػػػ  عمليػػػد اءداالرا
اػػػ   تشػػػيؿ مػػػ  ياػػػم  ب،ػػػن  القػػػرار اراػػػتراتيا  اػػػ  ي اػػػد الماػػػت ي ت التنظيميػػػد  لػػػيس لماػػػرد  مػػػعه 

  (Marr, Bernard, 2006, P.3) مام عد مف التق رير.

 تعرؼ بذلؾ إدارة اءداال اراتراتيا  إارائي   ب نه  عمليد اتبػ ع الا معػد مام عػد مػف اءطػر    
النمػػػ ذج    المنهايػػػ ت التػػػ  تاػػػتخدمه  اػػػ  إدارة اءداال الم ااػػػ  بمػػػ  يت ااػػػؽ  يتػػػرابط مػػػ  اراػػػتراتيايد 

 ب امي نػػ ت الم ااػػيد  نشػػ ط ت العػػ مليف ب لا معػػد ب ءهػػداؼ اراػػتراتيايد ربػػط  ت يػػد علػػ الم ااػػيد  
   مػػػػػف هػػػػػذا النمػػػػػ ذج       حيػػػػػث يعػػػػػد ذلػػػػػؾ محػػػػػ ر ارتيػػػػػ ز إدارة اءداال اراػػػػػتراتيا الم ديػػػػػد  البشػػػػػريد

المنهايػػػػ ت ااداريػػػػد  التق يميػػػػد التػػػػ  تتبعهػػػػ  الا معػػػػ ت المع ،ػػػػرة اػػػػ  إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  نمػػػػ ذج 
 .نش ر اءداالم
 :The Performance Prism Model (PP)نموذج منشور األداء  -2

يعرؼ نم ذج منش ر اءداال    منش ر قيػ س اءداال ب نػ  إطػ ر  ،ػح ب الم،ػ لح المتعػدد ادارة 
اءداال القػػ ئـ علػػ  ااتػػراض  ف الم ااػػد م اػػ دة   را اػػ  اءاػػ س لتلبيػػد احتي اػػ ت  متطلبػػ ت  ،ػػح ب 

الم ااػد  ف تفتػرض د راا   اػ  مػف ماػرد ت زيػ  القيمػد إلػ   ،ػح ب الم،ػ لح إلػ   ف الم، لح   علػ  
 مػػػر رة تحليػػػؿ   تيػػػ ف ن احػػػد طػػػ اؿ ال قػػػت   ياػػػب  ف يخػػػدـ العمػػػؿ العديػػػد مػػػف  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح

 ،ػػػح ب الم،ػػػ لح المتعػػػدديف  عالقػػػتهـ بتطبيػػػؽ معػػػ يير قيػػػ س اءداال الم ااػػػ    يقػػػـ  منشػػػ ر اءداال 
 ر تعنػ  انياػ ر شػع ع المػ ال   ت مػيح التعقيػدات المختبئػد اػ  الشػ ال لتظهػر بشػيؿ بذلؾ  ايلمد منش

 امػػػح يمػػػ ال  بػػػيض   هيػػػذا ال مػػػ  مػػػ  منشػػػ ر اءداال اانػػػ  يظهػػػر التعقيػػػد الحقيقػػػ  اػػػ  قيػػػ س اءداال 
  اادارة   هػػ  ايػػر ياػػ عد علػػ  البحػػث عػػف تي مػػؿ خماػػد ا انػػب لػػفداال لهػػ  عالقػػد ببعمػػه  الػػبعض.

(Armstrong, Michael, 2015, PP.182-183)  

يمػػ  يعػػرؼ منشػػ ر اءداال ب نػػ  ذلػػؾ النمػػ ذج الػػذي ياػػمح باعطػػ ال ،ػػ رة مت ازنػػد عػػف الم ااػػد  
اه  يبرز المق ييس الداخليد  الخ رايػد   نتػ ئج اءداال الم ليػد   يػر الم ليػد   هػ  يتيػ ف مػف خماػد   اػ  

ال  هػػ  رمػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح   اراػػتراتياي ت  متمػػ يزة  مترابطػػد يػػتـ تن  لهػػ  عنػػد تحديػػد مقػػ ييس اءدا
 ؿ مػػف منشػػ ر اءداال متعلػػؽ ب حتي اػػ ت  ل اػػ  اء العمليػػ ت   القػػدرات   مشػػ ريد  ،ػػح ب الم،ػػ لح  ا

ارحتي اػ ت  المتطلبػ ت    هػذا اتراتيايدا للم اادنهـ هـ الابب ا   ف يي ف إحيث   لح ،ح ب الم،
  منهػػػػ  يػػػػتـ ،ػػػػي  د الم ااػػػػد ث بػػػػت علػػػػ   داال  ناػػػػ ح ثػػػػر دائػػػػـ  التػػػػ  لهػػػػ  هػػػػ    لحء،ػػػػح ب الم،ػػػػ

القػػدرات ذات    تحديػػدمػػ اد إلػػب ا  محػػرؾ لػػدعـ القيمػػد  العمليػػ ت التػػ  هػػاراػػتراتياي ت   يػػتـ تحديػػد 
 لح. يهػػػػتـ ب لمشػػػػ ريد المحتملػػػػد مػػػػف  ،ػػػػح ب الم،ػػػػ اءداال ف منشػػػػ راخيػػػػر اػػػػ اػػػػ  ال اػػػػ  اء  العالقػػػػد

(Scholten, Hella Abidiand Kirstin, 2015, PP.247-248)  

يمػػ  يعػػػرؼ منشػػػ ر اءداال ب نػػػ  نمػػػ ذج متعػػػدد اءبعػػ د  ثالثػػػ  اءبعػػػ د( يقػػػـ  علػػػ  خماػػػد  اػػػ ا 
  ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح   مشػػػػ ريد  ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح   القػػػػدرات   العمليػػػػ ت   اراػػػػتراتياي ت(  امػػػػيعهـ 

يد احتي ا ت  ،ح ب الم،ػ لح   يهػتـ ي ار ف مام عد مف  د ات القي س؛ ليعيا ا اءهميد المتن ميد لتلب
منشػػ ر اءداال ب اهػػد النظػػر المح ريػػد ء،ػػح ب الم،ػػ لح    ا اػػ  هػػ  التػػرابط بػػيف  ،ػػح ب الم،ػػ لح  
 الهػػدؼ الػػذي يتع مػػؿ معػػ  ب اػػتمرار هػػ  قيػػ س اءداال بشػػيؿ  ا اػػ   لػػيس اراػػتراتيايد   تقػػديـ تحليػػؿ 
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ز علػ  مختلػؼ  ،ػح ب الم،ػ لح  يقػيس اراػتراتياي ت مت ازف للبيئد الت  تقدـ ايه  الخدم ت مػ  الترييػ
  (Plugge, Albert, 2012, P.37) الداخليد   العملي ت   القدرات.

 يعرؼ بذلؾ نم ذج منش ر اءداال إارائي   ب ن   حد النم ذج ااداريد المتط رة الذي اػ ال لمع لاػد 
اقػػط ب حتي اػػ ت  متطلبػػ ت  ،ػػح ب  مػػ  اشػػلت ايػػ   نظمػػد إدارة اءداال اءخػػرو مػػف حيػػث اهتم مهػػ  لػػيس

؛  يقػـ  ب لتػ ل  منشػ ر اءداال علػ  محػ ريف  ا اػييف هـالم، لح للا معد؛   نم   يما  ارهتم ـ بماػ هم ت
اػػػ  الاػػػفد عملػػػ  همػػػ : تعريػػػؼ احتي اػػػ ت  متطلبػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   تعريػػػؼ احتي اػػػ ت  ت قعػػػ ت 

احتي اػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح ثػػػـ ،ػػػي  د  الا معػػػد مػػػف  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   ي تبػػػد  الا معػػػد بتحديػػػد
اراػػػػتراتياي ت ب اػػػػتخداـ القػػػػدرات  العمليػػػػ ت الم ااػػػػيد   اػػػػ  النه يػػػػد تحقيػػػػؽ قيمػػػػد  امػػػػؿ ء،ػػػػح ب 

 .النظ ـ الا مع  الم، لح  دعمهـ ا 

 ت: ـــــاث السابقـــــالذراس

 :يفيما يم يالدراسات السابقة ذات الصمة بالبحث الحال يتم عرض
لتقيددديم األداء االسدددتراتيجي مدددن مددديل التكامدددل بدددين مددددممى إدارة القيمدددة ومنشدددور "إطدددار مقتدددرح  (1

  (498-451  ص ص 2003 عم د ايد   (3002األداء")

 مػػ  إطػػ ر شػػ مؿ لتقيػػيـ اءداال اراػػتراتيا  يػػربط عمليػػد التقيػػيـ بيػػؿ مػػف إدارة  إلػػ  الدرااػػد تهػػدا
الدرااػد علػ  المػنهج اراػتقرائ    لقػد ت ،ػلت  اعتمدت قي س اءداال    تقييـ القيمد  امي  مات ي ت 

الدرااػػد اػػ  نت ئاهػػ  إلػػ  إطػػ ر مقتػػرح لتقيػػيـ اءداال اراػػتراتيا  مػػف خػػالؿ التي مػػؿ بػػيف مػػدخل  إدارة 
بحيث  ميف ااػتخداـ عػدة  د ات مح اػبد إداريػد مػف خػالؿ مػدخؿ إدارة القيمػد ، القيمد  منش ر اءداال

اءمثػػػؿ للم ااػػػد   ااػػػتخداـ منشػػػ ر اءداال ياطػػػ ر شػػػ مؿ لي اػػػد  اياػػػ د  دعػػػـ القيمػػػد  تحقيػػػؽ اءداال
طػػػراؼ ذات الم،ػػػلحد ب لم ااػػػد رمػػػ ال اء ل يػػػد ق،ػػػ و ا يعطػػػ   ماػػػت ي ت القيػػػ س  التقيػػػيـ

د ات تنفيػػذ هػػذا اراػػتراتياي ت مػػف      للتقػػ يـ ثػػـ اراػػتراتياي ت يماػػت و ثػػ ن  ؿ  يماػػت و 
الم،ػػ لح يماػػت و   ،ػػح بماػػ همد      رابػػ عمليػػ ت  قػػدرات  تحقيػػؽ القيمػػد يماػػت و ث لػػث 
 .خ مس ا  دعـ قدرة الم ااد عل  ارنت ايد

  2008 نهلػد عبػدالق در   (3002تطوير أداء الجامعات المصرية في ضدوء إدارة الجدودة االسدتراتيجية" )" (2
   (375-283ص ص 
الت ،ػػػؿ إلػػػ   ليػػػ ت تطػػػ ير اءداال الاػػػ مع  الم،ػػػري مػػػف منظػػػ ر إدارة الاػػػ دة  إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا

اراػتراتيايد   اعتمػدت الدرااػد علػ  المػنهج ال ،ػف   طبقػت ااػتم رة ااػتطالع الػر و مػ  نخبػد مػف 
خبػػراال اادارة الترب يػػد  مػػديري بعػػض  حػػدات مػػم ف الاػػ دة  ارعتمػػ د ب ليليػػ ت الا معيػػد الحي ميػػد  

لدرااػػد اػػ  نت ئاهػػ  إلػػ   ف تطبيػػؽ إدارة الاػػ دة اراػػتراتيايد اػػ  الا معػػ ت الم،ػػريد  لقػػد ت ،ػػلت ا
يمػػمف لهػػ  ااػػتمراريد الاهػػ د التط يريػػد    ف تطبيػػؽ إدارة الاػػ دة اراػػتراتيايد يتطلػػب تنػػ  ؿ اءداال 
دة الا مع  يمنظ مد متي ملد اءبعػ د    ف  هػـ  ليػ ت تطػ ير  داال التعلػيـ الاػ مع  الم،ػري هػ  إعػ 

 للا معد   اادارة الفع لد لليف الات المح ريد ب لا معد   بن ال شبي ت ارؽ العمؿ. ااداريالتنظيـ 
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 ,Waal, Andre A. de and Counet) (3002" الددورس المسدتفادة مدن تطبيقدات أنظمدة إدارة األداء") (3

Harold, 2009, PP.367-390)  
لتػػػ  ت اػػػ  تطبيػػػؽ  نظمػػػد إدارة اءداال   اعتمػػػدت التعػػػرؼ علػػػ  المشػػػيالت الرئياػػػد ا إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا

الدرااػػد علػػ  المػػنهج ال ،ػػف  بحيػػث تػـػ امػػ  مشػػيالت تطبيػػؽ  نظمػػد إدارة اءداال اػػ  ،ػػ رة ااػػتب ند  تػـػ 
تهػػ  ي( خبيػػراا اػػ  ماػػ ؿ إدارة اءداال للتعػػرؼ علػػ   رائهػـػ حيػػ ؿ م،ػػداقيته   ت ثيرهػػ   ق بل31عرمػػه  علػػ   

درااػػد اػػ  نت ئاهػػ  إلػػ   ف معػػدؿ الفشػػؿ اػػ  تطبيػػؽ إدارة اءداال قػػد قػػؿ اػػ  للحػػؿ  التفاػػير   لقػػد ت ،ػػلت ال
%   معظػـػ المشػػيالت الحػػ دة التػػ  ،ػػ دات الم ااػػ ت تمثلػػت اػػ  قلػػد 56إلػػ   70القػػرف الم مػػ  مػػف 
اادارة تمػػ  إدارة اءداال مػػمف  قػػؿ اء ل يػػ ت عنػػد   ف عػػدـ تػػ اار ثق اػػد إدارة اءداال؛   التػػزاـ اادارة العليػػ ؛ 

 الع مليف ليا ا معديف بم  اي  اليف يد لالاتف دة مف إدارة اءداال.  ف تطبيؽ؛ ال

 ,Najmi, Manoochehr, Etebari, Mohammad and Emami) (3003"إطدار لمراجعددة منشددور األداء") (4

Samin, 2012, PP. 1124-1146) 

الدرااػػد علػػ  المػػنهج ال ،ػػف   نمػػ ذج منشػػ ر اءداال   اعتمػػدت لإاػػراال مرااعػػد شػػ ملد  إلػػ  الدرااػػد تهػػدا
بحيث تـ إاراال ماح  اا  النط ؽ علػ  الدرااػ ت التػ  تعرمػت لقيػ س اءداال مػف  اػؿ تحديػد  شػرح اءبعػ د 
المختلفػػد الخ ،ػػد بمنشػػ ر اءداال   لقػػد ت ،ػػلت الدرااػػد اػػ  نت ئاهػػ  إلػػ  إطػػ ر مفػػ هيم  لمرااعػػد نظػـػ قيػػ س 

  ف همػ  ااػتعراض  داال العمػؿ التاػ ريا ااطػ ر إلػ  ائتػيف رئياػتياءداال ااتن داا عل  منشػ ر اءداال   قاـػ هػذ
 ااتعراض  نظمػد قيػ س اءداال  بحيػث اهتمػت الفئػد اء لػ  بمرااعػد  داال الم ااػ ت التػ  ااػتخدمت منشػ ر 
اءداال مػػػف حيػػػث ييفيػػػد ت،ػػػميم    ييفيػػػد تطبيقػػػ  ب اػػػتخدـا مختلػػػؼ اءد ات   مػػػ  الفئػػػد الث نيػػػد القػػػد اهتمػػػت 

و اليفػػػػػ الة  الف عليػػػػػد للت،ػػػػػميـ  مػػػػػدو إمي نيػػػػػد تنفيػػػػػذ نمػػػػػ ذج منشػػػػػ ر اءداال  درااػػػػػد ،ػػػػػالحيد بدرااػػػػػد مػػػػػد
اراترامػ ت اراػتراتيايد  اراػتراتياي ت نفاػػه    مالالمػد البنيػد التحتيػد   تػػ ثير الع امػؿ المختلفػد مثػؿ الثق اػػد 

 الم اايد   تغيير اادارة   م ا،ف ت المق ييس.
فدددي التعمددديم الجدددامعي الحكدددومي: تعريدددف صدددنن القدددرار، تحسدددين النتدددائ ،  "إدارة األداء االسدددتراتيجي (5

ظيار القيم")   Ceppi, Matthew J., 2013)  (3002وا 
التعػػػرؼ علػػػ  التطبيػػػؽ اراػػػتراتيا  ادارة اءداال اػػػ  الا معػػػ ت الع مػػػد الع ملػػػد  إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا

بنظػػ ـ اءربػػ  اػػن ات الدرااػػيد   ت ثيرهػػ  علػػ  القػػ دة اػػ  اتخػػ ذهـ للقػػرارات  نتػػ ئج الفع ليػػد الم ااػػيد  
 يذلؾ م االمته  ء ل ي ت اي اد الد لد   اعتمدت الدرااد عل  المػنهج ال ،ػف   طبقػت ااػتب ند مػ  

( م ااػد ا معيػد ذات اءربػ  الاػن ات اػ   مرييػ    لقػد ت ،ػلت الدرااػد اػ  253عينػد بلػا ق امهػ   
نت ئاهػػ  إلػػ   ف قيػػ س اءداال اػػ  الم ااػػ ت الا معيػػد  اػػرت لهػػ  خبػػرةا  امػػؿ ايمػػ  يتعلػػؽ ب،ػػن عد 

ااطػ رات  القرار  حانت ا عليد مخرا ته  الم اايد  يم   نه  ت ار للق دة اػ  ماػ ؿ التعلػيـ الاػ مع 
ظهػػػػ ر القيمػػػػد للتعلػػػػيـ   الالزمػػػػد لتطػػػػ ير الم شػػػػرات التػػػػ  تخػػػػص اتخػػػػ ذ القػػػػرار  تخ،ػػػػيص المػػػػ ارد   ام

التنظيم  العػ ـ  المػدعـ  يمػ  ت ،ػلت الدرااػد إلػ  مم راػ ت إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػ ت 
ايد   اػػ  التخ،ػػيص  التػػ  شػػملت ااػػتخداـ بي نػػ ت قيػػ س اءداال لتطػػ ير  تقيػػيـ اء ل يػػ ت اراػػتراتي

 الان ي للميزانيد   قي س المع يير تا ا الم اا ت المم ثلد   نشر المعل م ت علنا   ب، رٍة د ريد. 
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"دراسدددة وتحميدددل الددددور الدددذ: تؤديدددو إدارة األداء االسدددتراتيجي لمنتجدددي المعرفدددة فدددي تحقيددد  التميدددز  (6
 الاػػيد محمػػد   شػػرؼ ي اػػؼ   (3002التنظيمددي: دراسددة ميدانيددة بددالتطبي  عمددى الجامعددات السددعودية")

     (66-36  ص ص 2013
تحديػػد مي نػػ ت   بعػػ د إدارة اءداال اراػػتراتيا     مػػ  المقػػ ييس التػػ  تميػػف مػػف  إلػػ  الدرااػػد تهػػدا

ؾ منتاػػ  المعراػػػد لػػد رهـ اراػػػتراتيا  اػػ  تحقيػػػؽ التميػػز التنظيمػػػ  اقي اػػ   التعػػػرؼ علػػ  مػػػدو إدر 
ادارة اءداال اراػتراتيا  لمنتاػ  المعراػد؛ بحيػث يميػف تطبيقػ  للا معد   الت ،ػؿ إلػ  إطػ ر مقتػرح 

للماػػػ همد اػػػ  تنميػػػد القػػػدرات التن ااػػػيد  تحقيػػػؽ التميػػػز التنظيمػػػ  للا معػػػد   اعتمػػػدت الدرااػػػد علػػػ  
( عمػػ اا مػػف العػػػ مليف 399المػػنهج اراػػتقرائ   اراػػػتنب ط   طبقػػت ااػػتب ند مػػػ  عينػػد بلػػا ق امهػػػ   

دارة  اليليػ ت   عمػ ال هيئػد التػدريس بػثالث ا معػ ت اػع ديد   لقػد ت ،ػلت الدرااػد بادارة الا معد  ام
اػػػ  نت ئاهػػػ  إلػػػ   ف  هػػػـ ت اهػػػ ت الا معػػػد ادارة اءداال اراػػػتراتيا  لمنتاػػػ  المعراػػػد هػػػ  إعػػػداد 

تشػاي  الا معػد النشػر   خريطد علميػد ماػتقبليد انتػ ج المعراػد  نشػره  اػ  مػ ال إمي نػ ت الا معػد  
ط ب  عمػػ ال هيئػػد التػػدريس علػػ  الماػػت و المحلػػ   الػػد ل     اػػ د اي اػػ ت  امػػحد العلمػػ    ااػػتق

 ح ؿ م هالت  يف الات مف يتـ اختي رهـ للعمؿ البحث .
  (Javadi, Seyed Mohammad, 2013) (3002"إدارة األداء في التعميم الجامعي: دراسة نظرية مفسرة") (7

 قيػػ س اءداال اػػ  الا معػػػ ت اايرانيػػد   ييػػؼ يػػػ ثر  التعػػػرؼ علػػ  ييفيػػد مم راػػػد إدارة إلػػ  الدرااػػد تهػػدا
   ،ػػح ب الم،ػػ لح  الع امػػؿ اءخػػرو علػػ  اءداال اليلػػ  للا معػػد   اعتمػػدت الدرااػػد علػػ  المػػنهج ال ،ػػف 

( مػػف الخبػػراال اءا اػػييف المشػػ رييف اػػ  إدارة الا معػػد 44 تػـػ إاػػراال مقػػ بالت مفت حػػد مػػ  عينػػد بلػػا ق امهػػ   
ل ظػ ئؼ   لقػد ت ،ػلت الدرااػد اػ  نت ئاهػ  إلػ   ف  يػ ب اراػتقالؿ الػذات   التػ ثير مف مختلؼ المات ي ت  ا

المب شػػػر للعديػػػد مػػػف  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  دو إلػػػ  تعقيػػػد ال مػػػ   عػػػدـ يفػػػ الة  اع ليػػػد اءداال    ف ء،ػػػح ب 
 ،ػػؿ الم،ػ لح  المنظمػيف عالقػ ت مػ  الا معػد ق ئمػد علػػ  حقػ ئقهـ  مم راػ تهـ لاػل ؾ الا معػد  يمػ  تـػ الت

الترااػػ ( التػػ  تشػػرح -التقػػدـ-إلػػ  نظريػػد اديػػدة ت مػػح هػػذا التػػ ثير علػػ   ظػػ ئؼ الا معػػد  هػػ  نظريػػد  اءداال
قيػ س اءداال اػ    إدارة مم را ت تحايف اءداال النه ئ  للا معػد؛  مػف ثـػ مػر رة تطبيػؽ  اػ ليب من اػبد اػ  

 الا مع ت   مر رة تعزيز  تحايف اءداال.
دارة األد (8  Yadav, Sushil Neetu) (3002اء: اتجاىدات حديثدة فدي العقددين األميدرين")"أنظمدة ييداس وا 

and Sagar, Mahim, 2013, PP. 947-970)  
تػػػ اير نظػػػ ـ متي مػػػؿ عػػػف ماػػػ رت إدارة اءداال مػػػف خػػػالؿ ارتا هػػػ ت البحثيػػػد  إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا

قي س اءداال  الت  تـ تط يره   من قشػته  اػ  اءبحػ ث المنشػ رة خػالؿ العقػديف   إدارة الخ ،د ب نظمد 
إدارة اءخيػػريف   اعتمػػدت الدرااػػد علػػ  المػػنهج ال ،ػػف  ب اػػتعراٍض شػػ مؿ عػػف ُ ُطر/ نظمػػد/ نمػػ ذج 

ػػػ  اءخيػػػرة   تػػػـ تقاػػػيمه  إلػػػ  اتػػػرتيف    قيػػػ س اءداال  التػػػ  تػػػـ تط يرهػػػ  ب لي مػػػؿ خػػػالؿ العشػػػر ف ع ما
   لقػػػػد 2011  2001   الث نيػػػػد مػػػػ  بػػػػيف عػػػػ م 2000  1991اء لػػػػ  مػػػػ  بػػػػيف عػػػػ م   زمنيتػػػػيف:

دارتػ  حيػث  ت ،لت الدرااػد اػ  نت ئاهػ  إلػ  التطػ رات الح دثػد  التحػ رت الن عيػد اػ  قيػ س اءداال  ام
   مػػػف المنظػػػ ر 2000  1991مػػف المنظػػػ ر المػػػ ل  إلػػ  المنظػػػ ر التيػػػ مل  اػػ  الفتػػػرة بػػػيف عػػ م  

 2001لمنظ ر اراتراتيا   اراتف دة مف ُنُظـ  تقني ت المح ي ة ا  الفترة بػيف عػ م  التشغيل  إل  ا
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قيػػ س اءداال مػػف حيػػث الف عليػػد  التي مليػػد   إدارة    قػػد  دت تلػػؾ التحػػ رت إلػػ  تطػػ ير ُنُظػػـ 2011 
  الدين ميييد.

 (3002يميدة" )"تطوير إدارة التعميم الجامعي المصدر: فدي ضدوء مددمل إدارة المعرفدة: دراسدة تحم (9
     (296-209  ص ص 2015 لاعيد الاعيد  

التعػػػرؼ علػػػ    ال قػػػ ؼ علػػػ  ااطػػػ ر المفػػػ هيم  المػػػرتبط بمػػػدخؿ إدارة المعراػػػد   إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا
متطلب ت   ليػ ت تطبيػؽ مػدخؿ إدارة المعراػد اػ  تطػ ير إدارة الا معػ ت الم،ػريد   اعتمػدت الدرااػد 

( عمػػ اا مػػف القيػػ دات الا معيػػد 361 طبقػػت ااػػتب ند مػػ  عينػػد بلػػا ق امهػػ     علػػ  المػػنهج ال ،ػػف 
  عم ال هيئد التدريس  مع  نيهـ مػف ا معػ ت يفػر الشػيل  المن،ػ رة  طنطػ    لقػد ت ،ػلت الدرااػد 
اػػ  نت ئاهػػ  إلػػ  عػػدة   اػػ  ق،ػػ ر اػػ  إدارة التعلػػيـ الاػػ مع  الم،ػػري مػػف حيػػث مػػعؼ  قلػػد تػػ اار 

   الق،ػػػ ر ال امػػػح اػػػ  ارلتػػػزاـ بػػػ لتميز ااداري  اءمػػػر الػػػذي يتطلػػػب ااػػػتخداـ  بعػػػ د اادارة الايػػػدة
المداخؿ ااداريد الحديثد الت  يميف ارعتم د عليه  لم ااهد تلؾ التحػدي ت مثػؿ مػدخؿ إدارة المعراػد  
يمػػ  ت ،ػػلت هػػذا الدرااػػد إلػػ  اااػػراالات المقترحػػد لتطػػ ير إدارة التعلػػيـ الاػػ مع  الم،ػػري ب اػػتخداـ 
مػػدخؿ إدارة المعراػػد  التػػ  تمثلػػت اػػ  مرحلػػد التخطػػيط  التهيئػػد   مرحلػػد ااعػػداد   مرحلػػد التطبيػػؽ  

  مرحلد المت بعد. 
 Ghosh, Sayantani and) (3002" التطبيد  الفعدال ادارة األداء فدي مؤسسدات التعمديم الجدامعي") (10

Das, Niladri, 2015, PP.17-21)  
 امػػػؿ المتعػػػددة المػػػ ثرة ذات اراػػػتخداـ الفعػػػ ؿ اػػػ  إدارة اءداال التعػػػرؼ علػػػ  الع إلػػػ  الدرااػػػد تهػػػدا

 اقتراح ااتراتياي ت هذا التطبيؽ الفع ؿ   اعتمدت الدرااد عل  المػنهج ال ،ػف   طبقػت ااػتب ند مػ  
  West Bengal( عػػ مالا مػػف م ااػػ ت التعلػػيـ الاػػ مع  اػػ  بنغػػ ؿ الغربيػػد 50عينػػد بلػػا ق امهػػ   

نت ئاه  إل   ف  هـ الع امؿ الم ثرة ا  إدارة اءداال ا  الا معػ ت تتمثػؿ اػ   لقد ت ،لت الدرااد ا  
المي اػػػػػ ة   المرااعػػػػػد   ارت،ػػػػػ ؿ  التغذيػػػػػد الرااعػػػػػد   ااػػػػػتراتيايد التقيػػػػػيـ ال امػػػػػحد   الػػػػػد اا     ف 

يايد ااػتراتياي ت التطبيػػؽ الفعػػ ؿ ادارة اءداال اػػ  الا معػػ ت هػ : التػػزاـ  تعهػػد اادارة العليػػ  لالاػػترات
 اءهػػػداؼ  المقػػػ ييس  معػػػ يير اءداال  دعػػػـ العػػػ مليف اػػػ  التطبيػػػؽ الفعػػػ ؿ لػػػذلؾ   بنػػػ ال ثق اػػػد العمػػػؿ 
الم اهد لفداال مف خالؿ التنايؽ بيف ثق ا ت الم ارد البشريد   ارلتزاـ بمشػ ريد المقيمػيف  المح اػبيد 

ي ت    مػػػػ  نظػػػػ ـ للمي اػػػػ ة اػػػػ  إدارة اءداال   التػػػػدريب  التغذيػػػػد الرااعػػػػد للعػػػػ مليف اػػػػ  يػػػػؿ الماػػػػت  
عطػػ ال الفر،ػػد للعػػ مليف للتقػػدـ  تفايػػر ط قػػ تهـ الي منػػد مػػف  اػػؿ مق بلػػد  لتحاػػيف اءداال الم ااػػ    ام

 ارحتي ا ت اراتراتيايد الم اايد.
 ,Karuhanga) (3002فددي جامعددات أو"ندددا") ييجت"تقددويم تطبيدد  ممارسددات إدارة األداء االسددترا (11

Bernadette Nambi, 2015, PP.42-56)  
اقتراح  داة لتق يـ تطبيؽ إدارة اءداال اراتراتيا  مف خالؿ احػص مم راػ ت إدارة  إل  الدرااد تهدا

اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػ ت الحي ميػػػد اػػػ     نػػػدا   اعتمػػػدت الدرااػػػد علػػػ  المػػػنهج ال ،ػػػف  
( عم اا مػف  عمػ ال هيئػد التػدريس بػ يبر خمػس ا معػ ت 330 طبقت ااتب ند م  عيند بلا ق امه   

 لقد ت ،لت الدرااد اػ  نت ئاهػ  إلػ   اػ د إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  ا معػ ت    نػدا ا     ندا  
 الت  تهدؼ إل  تحقيؽ الا دة   ف هنػ ؾ تبػ يف اػ  ايراال حػ ؿ دراػد اع ليتػ     ف تطبيػؽ مم راػ ت 
  إدارة اءداال اػػ  الا معػػ ت يميػػف تق يمهػػ  بنػػ الا علػػ  عػػدة عن ،ػػر هػػ  الر يػػد الم ااػػيد   الراػػ لد
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 اراتراتيايد    هداؼ اءداال الفردو   مش ريد العػ مليف اػ  تطبيػؽ اءداال اراػتراتيا  علػ  ماػت و 
ال حدة    ا د خطد تحايف    ا د خطػد لتقػ يـ لػفداال    عػ  العػ مليف  اهمهػـ ادارة اءداال   مػف 

اػػ   نظمػػد إدارة  خػالؿ هػػذا العن ،ػػر يميػػف للمػػديريف اػػ  الا معػػ ت مػػف  ف يحػػدد ا المنػػ طؽ الرم ديػػد
 اءداال الخ ،د بهـ.

 يتمح مف العرض الا بؽ للدراا ت الا بقد تش بهه  م  البحث الح ل  اػ  الت ييػد علػ  اػد و 
إدارة اءداال اراػػػتراتيا  الػػػذي مػػػف خاللػػػ  يميػػػف لم ااػػػ ت التعلػػػيـ الاػػػ مع  تحقيػػػؽ اع ليػػػد إدارة اءداال 

مح  لػػػد ال قػػػ ؼ علػػػ   هػػػـ مم راػػػػ ت إدارة اءداال  التػػػ  يترتػػػب عليهػػػ  تحقيػػػؽ التميػػػز الم ااػػػػ    اػػػ  
اراػػػتراتيا  اػػػ  م ااػػػ ت التعلػػػيـ الاػػػ مع  ب اػػػتخداـ بعػػػض نمػػػ ذج الايػػػؿ الثػػػ ن  لػػػ دارة  الػػػذي حػػػددا 
البحػػث الحػػ ل  اػػ  نمػػ ذج منشػػ ر اءداال  يمػػ  يتشػػ ب  البحػػث الحػػ ل  مػػ  الدرااػػ ت الاػػ بقد اػػ  المػػنهج 

ت الاػػ بقد المػػنهج ال ،ػػف    يراػػ  ذلػػؾ إلػػ  طبيعػػد الدرااػػد الماػػتخدـ؛ حيػػث ااػػتخدمت معظػػـ الدرااػػ 
التػػ  تهػػػتـ ب ،ػػؼ  ر،ػػػد مالمػػػح نمػػ ذج منشػػػ ر اءداال مػػف خػػػالؿ اءديبػػػ ت الترب يػػد المختلفػػػد   يػػػذلؾ 

 لا معػػػػػ ت باءداال اراػػػػػتراتيا  اػػػػػ  التعلػػػػػيـ الاػػػػػ مع     اقػػػػػ  هػػػػػذا اادارة  إدارةالتعػػػػػرؼ علػػػػػ  طبيعػػػػػد 
 إليه .   البحث الح ل  ايليد المقترحد الت  ياع  ت ،ؿ إل الم،ريد  مف  اؿ ال

ااػػػتخدام  لنمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال اػػػ  حػػػيف يختلػػػؼ البحػػػث الحػػػ ل  عػػػف الدرااػػػ ت الاػػػ بقد اػػػ  
الت ،ػػؿ إلػػ   ليػػد يمنهايػػد تق يميػػد لر،ػػد  اقػػ  إدارة اءداال اراػػتراتيا  ب لا معػػ ت الم،ػػريد  مػػف  اػػؿ 

مػػػػ ال نمػػػػ ذج منشػػػػ ر اءداال؛ امعظػػػػـ الدرااػػػػ ت الاػػػػ بقد قػػػػدمت مقترحػػػػد ادارة اءداال اراػػػػتراتيا  اػػػػ  
ت ،ػػيالا نظري ػػ  لنمػػػ ذج منشػػ ر اءداال مػػػف حيػػث م هيتػػػ   تطػػ را   هميتػػػ   ا ائػػدا  الخطػػػ ط الع مػػد التػػػ  
يميػػف اتب عهػػ  عنػػد تطبيقػػ   ب امػػ اد إلػػ  اهتمػػ ـ الدرااػػ ت الاػػ بقد بتقيػػيـ مم راػػ ت إدارة اءداال ع مػػد 

دارة اءداال ار اتراتيا  خ ،د الت  تتـ ا  الا مع ت مف  اؿ التعرؼ علػ  الع امػؿ المػ ثرة علػ  إدارة  ام
  اػػ  حػػيف يهػػتـ البحػػث الحػػ ل  ب لت ،ػػؿ اءداال اراػػتراتيا    المتطلبػػ ت التػػ  تحقػػؽ اع ليػػد هػػذا اادارة

داال اراػتراتيا  إل  المب د  الداعمد ادارة اءداال اراػتراتيا  ب لا معػ ت الم،ػريد   مم راػ ت إدارة اء
 .ا  م ال نم ذج منش ر اءداال  ب ام اد إل  ع امؿ نا ح هذا المم را ت

ي ت التػػ  تنتػػػ ب اادارة  ياػػتف د مػػف هػػػذا الدرااػػ ت الاػػػ بقد اػػ  ال قػػػ ؼ علػػ  العديػػػد مػػف الاػػػلب
   لػػيس اقػػط مػػف خػػالؿ تبنػػ  هػػذا اءاػػ ليبه    الح اػػد الملحػػد إلػػ  التطػػ ير الماػػتمر ءاػػ ليبالا معيػػد

نمػ  مػف خػالؿ دمػج هػذا ام الماتحدثد يادارة الاػ دة الشػ ملد  التخطػيط اراػتراتيا   اادارة اراػتراتيايد    
اءاػػػ ليب مػػػ  النشػػػػ ط ت الم ااػػػيد الي ميػػػد التػػػػ  يقػػػـ  بهػػػ  اميػػػػ  العػػػ مليف اػػػ اال ب لاهػػػػ ز ااداري    

تلفػد التػ  يقػـ  بهػ  العػػ مل ف  ب لاهػ ز اءيػ ديم    ي مػف خػالؿ ربػط عمليػ ت إدارة اءداال ب ءنشػطد المخ
 ااػػػتخداـ النمػػػ ذج    اءطػػػر ااداريػػػد التػػػ  تميػػػف قػػػ دة الم ااػػػد  ر اػػػ ال مختلػػػؼ  حػػػداته  مػػػف تحقيػػػؽ 
اءهػػػداؼ اراػػػتراتيايد  مت بعػػػد العمػػػػؿ الم ااػػػ   اقاػػػ  لمام عػػػد مػػػػف مقػػػ ييس اءداال المتعػػػددة الشػػػػ ملد 

داريػد التػ  لهػ  القػدرة علػ  تحقيػؽ ذلػؾ هػ  نمػ ذج لمختلؼ ا انب اءداال الم اا    مف هذا النم ذج اا
منش ر اءداال     حي ن  م  يامَّ  بنم ذج قي س اءداال  الذي ياػتخدـ اػ  إدارة  قيػ س اءداال اراػتراتيا  

تحديػػػد اراػػػتراتياي ت   العمليػػػ ت    مػػػف خماػػػد ا انػػػب  ا اػػػيد تتمثػػػؿ اػػػ  إرمػػػ ال  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  
  لح مف خالؿ  ليد  امحد. القدرات   ما همد  ،ح ب الم،

 التالية: لممحاوروعميو يسير البحث الحالي وفًقا 
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 .نم ذج منش ر اءداالا  م ال   لا مع تبادارة اءداال اراتراتيا   اءاس النظريد المح ر اء ؿ:

نظرياػ    لا معػ ت الم،ػريد اػ  مػ ال نمػ ذج منشػ ر اءداالب اق  إدارة اءداال اراػتراتيا  : المح ر الث ن 
 . ميدانيا 

 لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال نمػػ ذج بمقترحػػد لتطػػ ير إدارة اءداال اراػػتراتيا  الليػػد اي: المحػػ ر الث لػػث
 .منش ر اءداال

نمةوج  منوةور فة  وةوء  اليامعةا بإلدارة األداء االسةرراريي   النظرية  األسس :المحور األول

 :األداء

 اػػ ئؿ  طػػرؽ لرق بػػد اءداال الم ااػػ ؛ اقيػػ س اءداال هػػ  عمليػػد الت يػػد داال يلقػػد تطػػ رت  نظمػػد قيػػ س اء
تاير ا  تحقيؽ ااتراتياي ته   الت  بد ره  تحقؽ   ي ته  الع مػد   هػدااه ؛ اقيػ س اءداال هػ   الا معدمف 

داال بحريػ ت تحاػيف الاػ دة  الخػدم ت  نظمد قي س اءثر تط ر  حداث التغيير   لقد تالع مؿ اءا ا  ء
الطبيعػػػد  :اراػػػتراتيا  داال اػػػب ب ارهتمػػػ ـ بػػػادارة  قيػػػ س اءهػػػـ  مق بلػػػد تحػػػدي ت التيلفػػػد   لػػػذلؾ مػػػف  ل

اػػ ائز الاػػ دة الق ميػػد  الع لميػػد    مبػػ درات التحاػػيف الماػػتمر    زيػػ دة التن ااػػيد    ئػػد العمػػؿ  المتغيػػرة لبي
 .د ار الم ااػػد الا معيػػد    تغيػػر مهػػ ـ  قػػ ة تين ل ايػػ  المعل مػػ ت      تغيػػر مط لػػب الماتمػػ  الخػػ را   

(Baldry, Dilanthi Amaratunga David, and Sarshar, Marjan, 2001, P.180)  
ختلػؼ عػف بػ ق   نظمػد  نمػ ذج قيػ س ت التػ   تحت ج بذلؾ الا مع ت إل  ااتخداـ بعض النم ذج ااداريد

 حػػدث نمػػ ذج شػػ مؿ  مػػف  مثلػػد هػػذا النمػػ ذج نمػػ ذج منشػػ ر اءداال؛ اهػػ    اءداال التقليديػػد التػػ  تطبقهػػ 
ػػ  ت خػػذ ب اهػػد  ادارة  قيػػ س اءداال ظهػػر اػػ  الماػػ ؿ العػػ ـ لقيػػ س اءداال  الرق بػػد الماػػتمرة    التػػ  دائما

النظػػر الخ ،ػػد ب لرق بػػد مػػف  علػػ  إلػػ   اػػفؿ    مػػف  اػػفؿ إلػػ   علػػ ( اػػ  الت اػػ   الترييػػز  امػػف ن حيػػد 
ي ف التغيير اػ  التحػ ؿ مػف قيػ س اءداال إلػ  اادارة اراػتراتيايد   مػف ن حيػد الترييػز اهػذا   اػد الت ا  

المػػػديريف؛ اهػػػـ ياػػػع ف إلػػػ  ت مػػػيح اراػػػتراتيايد   اءداال معػػػ ييرتػػػدعـ ترييػػػزاا علػػػ  الماػػػتقبؿ  بحيػػػث 
اػ  متي ملػد تحػدد  يت ا،ل ف م  اراتراتيايد   يمع ف اراترام ت   يتي ف هذا النم ذج مػف خماػد    

مع لاتهػػػ    ال اػػػ  الهػػػ ـ اػػػ  منشػػػ ر اءداال هػػػ  إعػػػ دة تنظػػػيـ العالقػػػػ ت  يػػػتـالماػػػ رت اءا اػػػيد التػػػ  
   (Watts, T. and Connolly, C. J. McNair, 2012, PP.227-229)  الا معػدالمتب دلػد بػيف  ،ػح ب الم،ػ لح 

اءاػس النظريػد     ب لا معػ ت اال اراػتراتيا  علي  يهتـ هذا المح ر بت مػيح اءاػس النظريػد ادارة اءد
نمػػػػػػ ذج منشػػػػػػ ر اءداال اػػػػػػ  تقػػػػػػ يـ إدارة اءداال   العن ،ػػػػػػر الداعمػػػػػػد راػػػػػػتخداـلنمػػػػػػ ذج منشػػػػػػ ر اءداال  
 عل  النح  الت ل : اراتراتيا  ب لا مع ت

 اليامعا :بإلدارة األداء االسرراريي   النظري  األسس أوالً:

 ف تحقيػػػؽ إدارة اءداال الن احػػػد الفع لػػػد تيػػػ ف اقػػػط إذا ي نػػػت تي مليػػػد   تعػػػرؼ التي مليػػػد ب نهػػػ  
   هػػ  يعنػػ   ف يػػؿ عمليػػ ت إدارة اءداال Strategically Aignedار،ػػطف ؼ/ المحػػ زاة اراػػتراتيايد 

مليػػػد علػػػ  تلػػػؾ   نشػػػطته  ياػػػب  ف تػػػرتبط ب اػػػتراتيايد الا معػػػد   ينبغػػػ   ف تريػػػز نظػػػـ إدارة اءداال التي 
اءنشطد اله مػد  التػ  إف تمػت ب لشػيؿ المن اػب تػ دي إلػ  الميػزات التن ااػيد  النمػ  ط يػؿ اءمػد؛  لهػذا 
تعػػد اراػػتراتيايد عن،ػػراا مح ري ػػ  ءي نظػػ ـ ادارة اءداال   ليػػف المالحػػظ اػػ  العديػػد مػػف الا معػػ ت  ف 



-19- 

قيػؽ التي مػؿ بػيف اراػتراتيايد ط يلػد اءمػد ،ي  د اراتراتيايد  تطبيقه  نشػ طيف منف،ػليف   مػف ثػـ تح
 اءداال الػػ ظيف   ااارائػػػ ( مػػر ري للغ يػػػد  إذف ياػػػب اعػػؿ اراػػػتراتيايد إارائيػػػد   تػػتـ هػػػذا المحػػػ زاة 
اراتراتيايد مف خالؿ تحديد   ل ي ت ااتراتيايد  امحد  ثـ تتػراـ هػذا اء ل يػ ت إلػ  مقػ ييس من اػبد  

التعػػػ يض  المي اػػػ ة    ليػػػ ت اادارة الح ليػػػد مثػػػؿ التخطػػػيط اراػػػتراتيا   ثػػػـ يػػػتـ دماهػػػ   تي ملهػػػ  اػػػ  عم
ػػ  مػػف اادارة  العػػ مليف   الت اػػ  إلػػ  العديػػد مػػف   تطبيػػؽ هػػذا الق اعػػد عػػ دةا مػػ  يتطلػػب م قفاػػ  مختلفاػػ  تم ما

ح اػد مشر ع ت إدارة اءداال  مشر ع ت إدارة التغيير الت  ت ثر ا  الا معد ب يمله    يي ف بذلؾ هنػ ؾ 
 ,Verweire, Kurt and Berghe, Lutgart Van Den, 2004) بقػ ة إلػ  مػدخؿ  يثػر تريػزاا  محػ زاة نحػ  إدارة اءداال

PP.8-9)هميتهػػػػػػػػ     هػػػػػػػػدااه    عليػػػػػػػػ  يميػػػػػػػػف ت مػػػػػػػػيح م هيػػػػػػػػد إدارة اءداال اراػػػػػػػػتراتيا    نشػػػػػػػػ نه       
  لا مع ت عل  النح  الت ل :ب     مراحؿ  متطلب ت تطبيقه  خ، ئ،ه

 :اليامعا بماهي  إدارة األداء االسرراريي   -1

ا  البدايػد يعػرؼ اءداال الاػ مع  ب نػ  نشػ ط    مام عػد  نشػطد علميػد  بحثيػد  تدريبيػد تهػدؼ 
المػػػػ ارد البشػػػػريد الم هلػػػػد للمشػػػػ ريد اػػػػ  النشػػػػ ط ارقت،ػػػػ دي  إلػػػػ  إنتػػػػ ج اػػػػلعد مر  بػػػػد ااتم عيػػػػ   هػػػػ 
ياتمد بق الا  نم ا  هييلػ    ظ ئفػ  مػف نمػ   ظػ ئؼ الماتمػ   للماتم    يميف الق ؿ ب ف اءداال الا مع 

الذي يع ل   ياتميف ؛  ب لت ل  ا ءداال الا مع  ه   ظيفد المشر ع اراتمػ ع  للتنميػد  هػ  مرحلػد مػف 
مراحؿ برامج تحقيؽ التقدـ اراتم ع   ارقت،ػ دي بػؿ  المن ااػد الد ليػد الع لميػد التػ  ايتملػت عن ،ػره  

هيـ الع لمػػػد؛  التػػػ  تهػػػدؼ إلػػػ  إحػػػداث نػػػ ع مػػػف التاػػػ نس ارقت،ػػػ دو الاي اػػػ  الثقػػػ ا  اػػػ  إطػػػ ر مفػػػ 
   (102  ص2008 عمر عل    الع لم .

 تعػػػرؼ إدارة اءداال ب نهػػػ  تلػػػؾ العمليػػػد الشػػػ ملد اػػػ  تع ملهػػػ  مػػػ  اءداال   التػػػ  تعيػػػس المػػػدخؿ الػػػذي 
ػػ  العمليػػ ت الث ن يػػد مثػػؿ تعريػػؼ اراػػتراتيايد  التخطػػيط/ تحديػػد  تنحيػػ  الا معػػد نحػػ  اءداال  التػػ  تشػػمؿ  يما

الهدؼ(   تنفيذ اراتراتيايد   التػدريب  قيػ س اءداال؛  ب لتػ ل  اػاف قيػ س اءداال يعػد مػف العمليػ ت الث ن يػد مػف 
عملي ت إدارة اءداال الت  تريز عل  تط بؽ   اتبػ ع  ت ا،ػؿ نتػ ئج اءداال عػف طريػؽ ااػتخداـ م شػرات اءداال  

بينمػػػ  تتنػػ  ؿ إدارة اءداال رد الفعػػؿ القػػ ئـ علػػػ  نتػػ ئج التقػػ يـ  يمػػ  يمػػػمف   اءداال تقػػ يـ النتػػ ئج  يتنػػ  ؿ قيػػ س
   (Brudan, Aurel, 2010, P.111)  يما  ت ييد نت ئج اءهداؼ المتحققد.

يم  تعرؼ إدارة اءداال ب نه  العمليد الت  تتمػمف تحديػد اءهػداؼ اراػتراتيايد    يػ ت الا معػد 
المختلفػػد قبػػؿ مح  لػػد  مػػ  معػػ يير  داال اءاػػراد   تحديػػد  تنفيػػذ المهػػ ـ مػػف  اػػؿ تحقيػػؽ هػػذا    حػػداته 

اءهػػػداؼ   تنظػػػيـ معػػػ يير اءاػػػراد اناػػػ ز هػػػذا المهػػػ ـ   رق بػػػد  داال تلػػػؾ المهػػػ ـ علػػػ  ماػػػت و الا معػػػد 
  (Martinez, Javier, 2000, P.6)  ال حدة  الفرد   مرااعد اءهداؼ  المع يير ا  م ال النت ئج.

 تعػػػػػرؼ  نظمػػػػػد إدارة اءداال ب نهػػػػػ  مام عػػػػػد مػػػػػف ايليػػػػػ ت الراػػػػػميد     يػػػػػر الراػػػػػميد المتطػػػػػ رة     
العمليػ ت    اءنظمػد    شػبي ت العمػػؿ التػ  تاػتخدمه  الا معػػ ت لتحقيػؽ   ي تهػ    هػػدااه  التػ  حػددته  إدارتهػػ  

يػػػؿ   التخطػػػيط   القيػػػ س   الرق بػػػد   التحفيػػػز   ادارة العمليػػػ ت اراػػػتراتيايد  اادارة المتطػػػ رة مػػػف خػػػالؿ التحل
 ,Ferreira, Aldonio and Otley)  ذلػؾ بغيػد إدارة اءداال  دعـػ تاػهيالت الػتعـل التنظيمػ   التغييػر الم ااػ .

David, 2009, P.264) 
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دارة يػػػؿ مػػػف إناػػػ زات المخراػػػ ت    النػػػ اتج النه ئيػػػد    تهػػػتـ  نظمػػػد إدارة اءداال بتحديػػػد  رق بػػػد  ام
 معػػد  التػػ  تاػػتخدـ ي اػػ ئؿ للتحقػػؽ مػػف ال ،ػػ ؿ إلػػ  النتػػ ئج الم ااػػيد المطل بػػد  يثػػر مػػف التعػػرؼ للا

علػػػ  اءداال الفػػػردي   عػػػ دة مػػػ  تمػػػمف إدارة اءداال: العمػػػؿ التخطيطػػػ   تحديػػػد الت قعػػػ ت   رق بػػػد اءداال 
 لتطػػ ير نظػػ ـ ادارة ة اءداال الايػػد   اػػ الماػػتمرة   تحديػػد م شػػرات اءداال بشػػيؿ  امػػح  مخت،ػػر   مي

اءداال الم اا  هن ؾ خمس قم ي  مرتبطد بذلؾ  الت  يميف تن  لهػ  مػف خػالؿ طػرح  اػئلد بحيػث تمثػؿ 
إا ب تهػػػػػ  درئػػػػػؿ    م اهػػػػػ ت لت،ػػػػػميـ  نظمػػػػػد إدارة اءداال الم ااػػػػػ    هػػػػػذا القم ي /اءاػػػػػئلد الخماػػػػػد 

  (Broadbent, Jane and Laughlin, Richard, 2009, PP.283-285)ه :

م  اءهداؼ اءا ايد الت  تحقؽ النا ح الم اا  ب لا معد   ييؼ يميف تقػ يـ نت ئاهػ  لمعراػد  -1
 مدو تحقؽ هذا اءهداؼ الم اايد؟

مػػ  الخطػػط  اراػػتراتياي ت التػػ  تبنتهػػ  الا معػػد   مػػ  العمليػػ ت  اءنشػػطد المطل بػػد لتطبيػػؽ هػػذا  -2
  داال هذا اءنشطد؟ الخطط  اراتراتياي ت بنا ح   ييؼ يميف تقييـ  قي س

م  مات ي ت اءداال الت  تحت اه  الا معد لتحقيػؽ مػ  تحػدد اػ  الاػ اليف الاػ بقيف   ييػؼ يميػف  -3
 تحديد مع يير اءداال المترابطد بهـ؟

مػػػػ  المي اػػػػيت التػػػػ  يح،ػػػػؿ عليهػػػػ  يػػػػؿ مػػػػف المػػػػديريف  العػػػػ مليف مق بػػػػؿ إناػػػػ ز معػػػػ يير اءداال  -4
 تحقيؽ هذا المع يير؟المطل بد   م  العق ب ت اراال الفشؿ ا  

مػػ  المعل مػػ ت المطل بػػد  التغذيػػد الرااعػػد(  المػػر ريد لتميػػيف الا معػػد مػػف الػػتعلـ مػػف خبراتهػػ   -5
   تا ربه   مرااعد  داالاته  الح ليد ا  م ال هذا الخبرات؟

 م  ب لنابد للمدخؿ اراتراتيا  ادارة اءداال الم اا  يعن   خذ نظرة  ااعد  بعيػدة المػدو حػ ؿ 
دارة اءداال بػػػ لطرؽ التػػػ  تمػػػمف  ف هػػػذا الت اػػػ  اراػػػتراتيا  ماػػػتمر  ا لهػػػدؼ هػػػ   اتاػػػ ا اػػػير العمػػػؿ  ام

إعطػػػ ال إحاػػػ س ب لت ايػػػ  اػػػ  بيئػػػد يغلػػػب عليهػػػ  العنػػػؼ  المشػػػ  بد؛ ءف العمػػػؿ يحتػػػ ج  ف يلتقػػػ  يػػػؿ مػػػف 
 ير اءداال  الم ااػػد  الفػػرد  احتي اػػ ت العػػ مليف مػػف  اػػؿ التطػػ ير  التطبيػػؽ المتي مػػؿ ءنظمػػد إدارة  تطػػ

 اراػتراتيا  التػ  م ادهػ   ف التطػ ير المػ ارد علػ  الق ئمد النظر  اهد عل  اادارة اءداال اراتراتيا  تقـ 
تبػػديؿ المػػ ارد البشػػريد التػػ  تنػػتج شخ،ػػي ته  التػػ  ر مثيػػؿ لهػػ    الم ااػػد   مػػف ال،ػػعب التقليػػد  نػػ در اػػ 

 اػػؿ إياػػ د م ااػػ ت  يثػػر ذيػػ ال   يثػػر مر نػػد مػػف  تبػػدع ميػػزات تن ااػػيد  ا لهػػدؼ اراػػتراتيا  ييػػ ف مػػف 
ياػػ د ق عػػدة مه ريػػد   هػػذا هػػ  مػػ  يهػػدؼ إليػػ  إدارة اءداال   يتمثػػؿ  من ااػػيهـ   بتطػػ ير عػػ مليف م هػػ بيف  ام
الد ر اراتراتيا  ادارة اءداال ا  التغيير الم اا  بػدرا مػف  ف تيػ ف مبػ درة تيتيييػد  اػادارة اءداال لػديه  

لتلعب    التحدي ه  ارحتف ظ ب لد ر اراتراتيا   يثر مف الميؿ ن حيد اءنشػطد التيتيييػد  د ر ااتراتيا  
اادارة اءداال مف المميف  ف تز د الم ااػد بطريقػد اديػدة للنظػر إلػ  اءداال؛ حيػث إنػ  ياػ عد اػ  تمػميف 

ػػػػػػػ    يثػػػػػػػر ترييػػػػػػػزاا علػػػػػػػ  إنتػػػػػػػ ج  مخراػػػػػػػ ت اػػػػػػل ؾ اديػػػػػػػد  ياػػػػػػػهؿ التحػػػػػػػرؾ تاػػػػػػػ ا الثق اػػػػػػػد اءيثػػػػػػػر انفت حا
  (Armstrong, Michael, 2009, P.221)اديدة.

 مػػف  هػـػ مبػػ د   نظمػػد إدارة اءداال اراػػتراتيا  إياػػ د ال مػػ ح  ارتفػػ ؽ علػػ  اراػػتراتيايد   امػػ  
ياػػ د ثق اػػد الػػتعلـ   ت ااػػؽ اءنشػػطد الم ااػػيد مػػ   بي نػػ ت اءداال الاػػ دة   ااػػتخداـ البي نػػ ت اعػػداد الػػر و   ام

داؼ  م شػػرات اءداال   ت ا،ػػؿ التقػػ رير اراػػتراتيايد المحػػددة اػػ   نظمػػد إدارة اءداال   التحػػديث المنػػتظـ ءهػػ
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  الخ ،د بمعل م ت اءداال   ااتخداـ بنيػد تين ل ايػ  المعل مػ ت المالئمػد   ااػتخداـ المػ ارد   تفػ ن  العػ مليف.
(Ceppi, Matthew J., 2013, P.18)  

ه   يعػػرؼ بػػذلؾ نظػػ ـ إدارة اءداال اراػػتراتيا  ب نػػ  مام عػػد مػػف المقػػ ييس التػػ  انػػدمات مػػ  بعمػػ
البعض مف  اؿ تقييـ  داال  يد م ااد ييؿ  يم   ن  نظػ ـ شػ مؿ للمنهايػ ت  اءطػر  الم شػرات التػ  تاػتخدـ 
لماػػ عدة الم ااػػ ت اػػ  ،ػػي  د  تقيػػيـ اراػػتراتيايد   تحفيػػز العػػ مليف  عػػرض عمليػػد اءداال علػػ   ،ػػح ب 

المبػػػػ درات  اءاعػػػػ ؿ مػػػػ  اء ل يػػػػ ت الم،ػػػػ لح الخػػػػ راييف   ت يػػػػد إدارة اءداال علػػػػ  ت ااػػػػؽ يػػػػؿ  مػػػػف القػػػػرارات   
اراػػػػتراتيايد الشػػػػ ملد للم ااػػػػد   يعتمػػػػد يػػػػؿر مػػػػف التعلػػػػيـ  التطػػػػ ير الم ااػػػػييف علػػػػ  قيػػػػ س اءداال الايػػػػد  
ا لم ااػػػ ت ذات  نظمػػػد قيػػػ س اءداال الشػػػ ملد تاػػػلط المػػػ ال علػػػ  مػػػ  هػػػ   يثػػػر مػػػف ماػػػرد المقػػػ ييس الم ليػػػد 

اػػػه م ت الم ااػػػ ت اػػػ  التقليديػػػد؛ بحيػػػث تاػػػ هـ إدارة اءداال اػػػ   إظهػػػ ر  تقػػػديـ إدارة ايػػػدة للمػػػ ارد الع مػػػد  ام
   (Ceppi, Matthew J., 2013, PP.12-13) تحقيؽ الم، لح الع مد.

يم  تعرؼ إدارة اءداال اراتراتيا  ب نه  مدخؿ ااتراتيا  مترابط لتطػ ير قػدرات اءاػراد  اػرؽ 
ػػ  طر  يقػػد لػػربط اءهػػداؼ الم ااػػيد بػػ ءاراد الػػذيف العمػػؿ مػػف  اػػؿ زيػػ دة اليفػػ الة الم ااػػيد   هػػ   يما

يق مػػػػ ف بتنفيػػػػذه    تتميػػػػػز  د ات إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  اػػػػػ  م ااػػػػ ت التعلػػػػػيـ الاػػػػ مع  بػػػػػ لترييز 
التطبيػؽ  الت،ػميـ   المػدو  الشػم ليد مق بػؿ التحديػد(     الماتقبليد مق بؿ يؿ م  ه  متعلػؽ ب لم مػ (  

  (caffery, Peter Mo, 2004, P.137) ـ مق بؿ الرق بد(.الت ييد  الدع  مق بؿ ارمتث ؿ(  

ػػػػ  إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  ب نهػػػػ  مػػػػدخؿ ااػػػػتراتيا  لػػػػ دارة الػػػػذي يمػػػػد المػػػػديريف   تعػػػػرؼ  يما
 الع مليف   ،ح ب الم، لح بمختلؼ مات ي تهـ بػ ءد ات  التقنيػ ت التػ  يػتـ ااػتخدامه  مػف قبػؿ رعبػ  

لرق بػد الماػتمرة  القيػ س الػد رو  مرااعػد  داال الم ااػد اػ  مػ ال مام عػد اءد ار ا  الخطط الد ريػد  ا
مف الم شرات  المع يير لتحقيؽ اليف الة  الف عليػد  التػ ثير؛  مػف ثػـ اػادارة اءداال اراػتراتيا  هػ  العمليػد 

يعن،ػر ه  تدمج الم ااد  دااله  مػ  ااػتراتياي ته  ال ظيفيػد  اءهػداؼ   يعتبػر قيػ س اءداال تالت  ب ااط
 احػػد مػػف نظػػ ـ اادارة الع مػػد التػػ  تشػػمؿ عػػدة مي نػػ ت رئياػػد التػػ  تشػػيؿ مػػ  بعمػػه  الػػبعض منظ مػػد 

 (Striteska, Michaela and Spickova, Marketa, 2012, P.3)اادارة.

 يػػتـ تمثيػػؿ إدارة اءداال اراػػتراتيا  عػػف طريػػؽ الػػدين مييي ت اراػػتراتيايد   تهػػتـ هػػذا الػػدين مييي ت 
دارة اءداال عبػػر ال قػػت بػػ لترييز علػػ  الع امػػؿ التػػ  ت مػػح لمػػ ذا يػػ ف اءداال يمػػ  هػػ  اليػػـ   يمػػ  تفاػػر بفهػـػ    ام

ييػػؼ يميػػف  ف تػػتـ إدارتػػ  ماػػتقبالا  ا لمبػػد  الهػػ ـ لنظػػ ـ إدارة اءداال اراػػتراتيا  هػػ   ف اادارة التػػ  يميػػف  ف 
ر علػػ  تػػداق ت المػػ ارد  اػػ اال للػػداخؿ    تػػ ثر علػػ  اءداال اراػػتراتيا  تيػػ ف عػػف طريػػؽ اءنشػػطد التػػ  تػػ ث

للخػػػ رج(؛  ب لتػػػ ل  اػػػاف اااػػػراالات    اءنشػػػطد ال اعيػػػد تتطلػػػب  ف تتبػػػ  يػػػال  مػػػف ماػػػت ي ت  تػػػداق ت المػػػ ارد 
 يػػذلؾ اءداال مػػ  ال قػػت  مثػػؿ تلػػؾ التغيػػرات ب لطريقػػد التػػ  يػػتـ مػػف خاللهػػ  اهػـػ  ااػػتخداـ  نظمػػد إدارة اءداال 

ايتحػ ؿ مػف التفييػر القيػ دي  التػ ايه  إلػ  التفييػر المنهاػػ    ؛ ت مم راػ  إدارة اءداالتتطلػب تغييػراا اػ  عقليػ
 مػػػف القيػػػ س اػػػ  مق بػػػؿ المي اػػػ ة إلػػػ  القيػػػ س اػػػ  مق بػػػؿ التعلػػػيـ   مػػػف اادارة المشػػػتتد لػػػفداال الم ااػػػ  إلػػػ  

  (Brudan, Aurel, 2010, P.115) المدخؿ المتي مؿ.
تيا  علػػػػػػ  تحقيػػػػػػؽ  هػػػػػػداؼ ااػػػػػػتراتيايد   ت،ػػػػػػميـ  تنفيػػػػػػذ  تريػػػػػػز بػػػػػػذلؾ إدارة اءداال اراػػػػػػترا

اراػػتراتيايد   الح،ػػ ؿ علػػ  اهػػـ عػػ ـ لفهػػداؼ المحػػددة  الت قعػػ ت الم ااػػيد   ااػػتمرار تقػػديـ التغذيػػد 
الرااعد  تط ير اءداال؛  عل  هذا ااف يؿ م  يتـ إنا زا ياب  ف ي،ؿ بشيؿ ا عػؿ إلػ  اميػ  اءطػراؼ 
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ص خل تػػت  ليب إناػػ ز النتػػ ئج يػػ داال  يمنػػتج ليػػؿ  نشػػطد اءاػػراد  الا معػػد ذات العالقػػد ليػػ  يطػػ ر ا  اػػ
  (Karuhanga, Bernadette Nambi, 2015, P.44) ب لت ل  ايرة إدارة اءداال اراتراتيا  ا :

 .نه  مام عد متع  ند لفعم ؿ اراتراتيايد  

 لفهداؼ الم م عد. تشمؿ  م   هداؼ  داال للم ااد  الح، ؿ عل  اهـ مشترؾ بيف الع مليف 

 .تشير إل  تعريؼ  تحديد   ل ي ت الم ارد لتحقيؽ اءهداؼ  الغ ي ت 

 .إدارة  تدريب الع مليف عل  تحقيؽ مام عد اءهداؼ 

  ااػػػتخداـ معل مػػػ ت قيػػػ س اءداال المػػػ ل    يػػػر المػػػ ل  يحػػػدث تغييػػػراا إيا بياػػػ  اػػػ  ثق اػػػد الم ااػػػد  ف
  منظ م ت التشغيؿ.

  ااعد الد ريد ابالغ يؿ اءطراؼ ذات العالقد ا  حين  بمدو  ، ؿ النت ئج.ااتخدـا التغذيد الر 

 .اتخ ذ القرار بشيؿ شف ؼ بعد تحديد التحدي ت  نق ط المعؼ 

 .اتخ ذ خط ات ت،حيحيد حيثم  تظهر ارنحراا ت 

  يتمػػػح مػػػف ذلػػػؾ  ف إدارة اءداال اراػػػتراتيا  تقػػػـ  اػػػ  الاػػػفد عملهػػػ  علػػػ   اػػػ د  نظمػػػد إدارة اءداال
ال امػػػحد اػػػ  م ااػػػ ت التعلػػػيـ الاػػػ مع    علػػػ   اػػػ د اراػػػتراتيايد الم ااػػػيد  بحيػػػث يػػػتـ إحػػػداث تي مػػػؿ ايمػػػ  
بينهمػ  عػف طريػػؽ ربػط اميػ  اامي نػػ ت الم ااػيد الم ديػد  البشػػريد بهػذا اراػتراتيايد   ااػػتخدـا النمػ ذج  اءطػػر 

   إدارة  دائه  الم اا .ااداريد المختلفد الت  تمينه  مف تحقيؽ اليف الة  الف عليد ا

 :اليامعا بة ورطور أنظم  إدارة األداء االسرراريي  أنو -2
علػػ  الماػػت و اراػػتراتيا  اػػاف إدارة اءداال ينظػػ ـ لهػػ  تػػ ريل ق،ػػير لػػـ يبػػد  اقػػط إر اػػ  القػػرف 
العشػػػػريف  قػػػػد يػػػػ ف يػػػػتـ ت ايههػػػػ  ب،ػػػػػ رٍة رئياػػػػد عػػػػف طريػػػػؽ اادارة اراػػػػتراتيايد  اػػػػل ؾ المم راػػػػػيف 
التنظيميػػيف   نقطػػد التحػػ ؿ اػػ  تطػػ ر اادارة اراػػتراتيايد  يػػذلؾ اػػ  إدارة اءداال اراػػتراتيا  ي نػػت مػػ  

عمػػػ  ياػػػم  بمفهػػػـ  الشػػػريد  الػػذي تنػػػ  ؿ اراػػػتراتيايد بشػػػ ال مػػػف  ـ1946ريػػػر" بنشػػػرا اػػػ  عػػ ـ اقػػ ـ "د
ط بعيػػػد المػػػدو( بػػػيف ارهتمػػػ ـ يماػػػ ؿ لدرااػػػد اادارة  التػػػ   عقبػػػت نشػػػر التخطػػػيط اراػػػتراتيا   التخطػػػي

الشػػري ت اليبيػػرة اػػ  اتػػرة الخماػػين ت  الاػػتين ت  هػػذا  قػػد بػػد ت تظهػػر اػػ  تلػػؾ الفتػػرة بعػػض المقػػ رت 
" اػ  Harvard Business Reviewالمتعلقد بػ لتخطيط ط يػؿ المػدو اػ  مالػد "ه راػ رد بيػزنس ريفيػ  

ر المنهايػػد الق ئمػػد علػػ  ظهػػرت   ؿ اُءُطػػ ـ1965   بحلػػ ؿ عػػ ـ ـ1961  ـ1956الفتػػرة  بػػيف عػػ م  
اُءاػػػس التحليليػػػد  الخ ،ػػػد ب ل،ػػػي  د اراػػػتراتيايد   مػػػ  ارهتمػػػ ـ بتطػػػ ير اادارة اراػػػتراتيايد يماػػػ ؿ 
للدرااػػد اءي ديميػػد اػػاف ارهتمػػ ـ بػػ لتخطيط اراػػتراتيا  للم ااػػ ت قػػد تمػػ الؿ   بحلػػ ؿ اتػػرة الثم نينػػ ت 

تيا  قػد اػلط المػ ال علػ  ماػ ليف اثنػيف اقػط همػ  تػ ثير ااف البحث التاريب  اػ  نظػ ـ التخطػيط اراػترا
 يػػػػذلؾ د ر التخطػػػػيط اراػػػػتراتيا  اػػػػ  ،ػػػػن عد القػػػػرار   التخطػػػػيط اراػػػػتراتيا  علػػػػ  اءداال الم ااػػػػ 

  (Brudan, Aurel, 2010, P.114)  اراتراتيا .

 لمػنهج ح اػد هنػ ؾ  ف  ا  نه ي ت الثم نينػ ت تطػ رت إدارة اءداال اػ  الخػدم ت الع مػد ااػتا بد ادراؾ
اءداال  ب امػػ اد إلػػ  ذلػػؾ  تم شػػيا  مػػ  الاػػفد إدارة الاػػ دة الشػػ ملد التػػ    مي اػػ ة ادارة  تي مػػؿ ااػػتمراريد  يثػػر

ليد يػػػؿ شػػػخص يعمػػػؿ اػػػ  الم ااػػػد   لػػػيس اادارة اقػػػط    ،ػػػبح ذلػػػؾ هػػػ  ئ  مف دهػػػ   ف  داال الم ااػػػد هػػػ  ماػػػ
لتػػ ل  اػػاف يػػؿ اػػرد يعمػػؿ اػػ  م ااػػد يح اػػب علػػ  النتػػ ئج  اءاػػل ب الاػػ ئد اػػ  التفييػػر اػػ  هػػذا الم مػػ ع؛  ب 
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  نظمػػػد إدارة اءداال  ،ػػػبحت اػػػ   يػػػد م ااػػػد ياػػػزال مػػػف إدارة المػػػ ارد البشػػػريد   عراػػػت إدارة اءداال علػػػ   نهػػػ  
تتيػػػػػ ف مػػػػػف مػػػػػنهج نظػػػػػ م  ادارة اءاػػػػػراد ب اػػػػػتخدـا اءداال   اءهػػػػػداؼ   القيػػػػػ س   النتػػػػػ ئج   التغذيػػػػػد الرااعػػػػػد  

ب ا ئؿ حػث لهـػ ادراؾ  ق،ػ  ط قػ تهـ  يمػ  عراػت إدارة اءداال علػ   نهػ  العمليػد التػ  تحقػؽ ال،ػلد   ارعتراؼ
بيف اءاراد  ال ظ ئؼ لل ،ػ ؿ إلػ  ااػتراتيايد   هػداؼ الم ااػد   حػددت  ف إدارة اءداال الايػدة هػ  العمػؿ علػ  

يػد ترامػد راػ لد   هػدؼ  قػيـ الم ااػد إلػ  تشغيؿ العمليد الت  تزيد مف  راحيد تحقيؽ تط رات اءداال    نهػ  عمل
   (Forrester, Gillian, 2011, P.5)  هداؼ شخ،يد.

 ظهػػػرت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  بػػػذلؾ نتياػػػد تحػػػرؾ الم ااػػػ ت مػػػف مرحلػػػد الخطػػػد الث بتػػػد إلػػػ  مػػػ  
ػػػ  تييفي ػػػ  اػػػ  إدارة اءداال مػػػ  ااػػػتخداـ قي  اػػػ ت لػػػفداال ايمػػػ  ُياػػػم  ب لعمليػػػد المتيػػػررة ماػػػتخدمدا اػػػ  ذلػػػؾ نظ ما

يخػػص يػػال  مػػف اراػػتراتياي ت  اءهػػداؼ   الخطػػط التنفيذيػػد   تتطلػػب إدارة اءداال اراػػتراتيا   ليػػ ت متطػػ رة 
مف التغذيد اراترا عيد  تعديؿ الما ر  بحيث ياتطي  ق دة الم ااػد عػف طريقهػ   ف تطػ ر   تبػد  اػ   مػ  

للػػر و   المهػػ ـ   القػػيـ   اءهػػداؼ  اراػػتراتياي ت؛  ذلػػؾ الخطػػد التػػ  تػػذهب إلػػ  مػػ   راال العن ،ػػر اءا اػػيد 
لتشػػػمؿ تحلػػػيالا حػػػذراا لل ظػػػ ئؼ المػػػ داة ب ااػػػطد الم ااػػػد   حػػػداته   م اقعهػػػ   اءد ار( حتػػػ  تُيِاػػػر يػػػال  مػػػف 
ااحػػػػػالؿ الفعػػػػػ ؿ  ال اابػػػػػ ت المحػػػػػددة للتػػػػػدريب الشخ،ػػػػػ     ف تشػػػػػمؿ إدارة اءداال اراػػػػػتراتيا  مػػػػػ  ُياػػػػػم  

نت ايػػد التػػ  تحػػث قػػ دة الم ااػػد علػػػ  اعتبػػ ر يػػؿ الخيػػ رات المت حػػد راػػتخداـ ي اػػد الم،ػػػ در ب لعداػػ ت اا
لتحقيػػػؽ النتػػػ ئج المراػػػ ة   التخطػػػيط مػػػف خػػػالؿ التفييػػػر اراػػػتراتيا    اتخػػػ ذ القػػػرارات الخ ،ػػػد ب ءايػػػ ر التػػػ  

اراػػتراتيا  الفعػػ ؿ  ُيحتػ ج إليهػػ  مػػف  اػػؿ الم ا،ػػلد  يمػ  تقػػـ  علػػ  مػػر رة دمػػج الم ااػد عن ،ػػر التخطػػيط
 ,Redding, Sam and Layland, Allison) مػ  إدارة اءداال مػف منظػ ر العمػؿ  بتعريػؼ الطبيعػد المتميػزة للم ااػد.

2015, P.3)  
 ت عنػدم  بػد ت نػ يتمح مف ذلؾ  ف البداي ت اء لػ  ادارة اءداال اراػتراتيا  ي نػت اػ  اتػرة الثم ني

مػػػداخؿ  يثػػػر تطػػػ راا مػػػف التخطػػػيط اراػػػتراتيا    اادارة اراػػػتراتيايد بمػػػ  الم ااػػػ ت المختلفػػػد تبحػػػث عػػػف 
مػػ  طم ح تهػػ  اػػ  ال ،ػػ ؿ ب بعػػد مػػف امتاليهػػ  راػػتراتيايد م ااػػيد   اػػ د ر يػػد ااػػتراتيايد  راػػ لد   يتم شػػ

  هػػػػداؼ ااػػػػتراتيايد  خطػػػػط تنفيذيػػػػد إلػػػػ  امتاليهػػػػ  لمنهايػػػػد  امػػػػحد تاػػػػ عده  علػػػػ  إدارة  دائهػػػػ  الم ااػػػػ  
تراتياي   الذي ييمف ا  التحقيؽ الفعل  ءهدااه  اراػتراتيايد مػف خػالؿ تػرابط المهػ ـ المتن عػد التػ  يقػـ  بهػ  اا

ل   ا د  لي ت للمت بعد  التط ير الم اا .  الع مليف ب لم ااد   ام
 :اليامعا ب االسرراريي  األداء أهداف إدارة -3

ترامػػػد الراػػػ لد  الر يػػػد  اءهػػػداؼ اراػػػتراتيايد  اراػػػتراتيايد إلػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيا   تهػػػدؼ
الخ ،ػد ب لا معػد إلػ  نتػ ئج ق بلػد للقيػػ س تحػدد دراػد الناػ ح  بحيػث تػػتـ المشػ ريد ايهػ  بػيف الا معػد  ي اػػد 
دارة  تحاػػػػيف اءداال   ت ييػػػػد مفهػػػػـ  الشػػػػرايد اراػػػػتراتيايد  الػػػػتعلـ  اءطػػػػراؼ المعينػػػػد  تػػػػ اير  د ات لتقيػػػػيـ  ام
رمػػػػ ال العمػػػػالال  العػػػػ مليف   يعبػػػػر عػػػػف إدارة اءداال  المتبػػػػ دؿ   تػػػػ اير مقػػػػ ييس للاػػػػ دة  التيلفػػػػد  الاػػػػرعد  ام
اراػػتراتيا  بم شػػرات تقػػيس دراػػد إناػػ ز الا معػػد للر يػػد  مقػػ ييس تقػػيس القػػ و الدااعػػد للناػػ ح اػػ  المػػدو 

 التحفيػز  التعلػيـ  ت اػي  قػدرة نظـػ الط يؿ؛ مم  يعن  قي س اءداال الح ل   اه د الا معد لتحاػيف العمليػ ت 
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  2004 اريػػػد محمػػػد  المعل مػػػ ت علػػػ   اػػػ س تحديػػػد مقػػػ ييس   هػػػداؼ مح ريػػػد تعمػػػؿ الا معػػػد علػػػ  تحقيقهػػػ .

  لا مع ت ا  ايت :ب   تتمثؿ بذلؾ  هداؼ إدارة اءداال اراتراتيا  (368ص
 لهػػ  تاػػػتطي   ف ترامػػد الر يػػد الم ااػػػيد إلػػ  مخراػػ ت  امػػػحد ق بلػػد للقيػػ س  التػػػ  مػػف خال

   ،ح ب الم، لح.  الماتفيديفتعرؼ مدو نا حه  مف  اهد نظر الم اا ت اءخرو 

  تقيػيـ  تحاػيف  نظمػد العمػؿ الم ااػ   مػدو ناػ ح التاػهيالت ااداريػد اػ    دارة ات اير  داة
 تحقيؽ  هدااه .

 إلػ  الت اػ  المتطلػ   اراتمرار ا  التعديؿ مػف التػدقيؽ  الت ايػ   الرق بػد الق ئمػد علػ  ارمتثػ ؿ
 إل  المش ريد اراتراتيايد.

  تخطػػػػيط العمػػػػؿ  الح ازيػػػػد  الماػػػػتفيديفتمػػػػميف مقػػػػ ييس الاػػػػ دة  التيلفػػػػد  الاػػػػرعد  خػػػػدم ت 
 ,Amaratunga, Dilanthi and Baldry, David) يد ا  نظػ ـ إدارة اءداال.   المه رات المتعمقد  التنب

2002, P.219)  
  ال ب لمػػدخؿ الشػػ مؿ ادارة اءداال.ااػػتبداؿ نمػػ ذج قيػػ س اءدا (Amaratunga, Dilanthi and 

Baldry, David, 2000, P.294)  
 .تحديد احتي ا ت التدريب  التط ير 

 للم ااد الا معيد تقييـ اءداال الا بؽ. 

 الم اايد تنفيذ اءهداؼ. 

 لامي  الع مليف ب لم ااد الا معيد تط ير اليف ي ت الفرديد. 

 قرار يخص الماتقبؿ المهن . الما عدة ا  اتخ ذ 

 .ربط اءار ب ءداال 

 للم ااد الا معيد الماتقبليد/ إمي نيد الترق  اامي ن ت تقييـ. 

 .تغيير الثق اد الم اايد 

 . ارحتفػ ظ ب لعػ مليف ذ ي ماػت و اءداال العػ ل (Nankervis, Alan R. and Compton, Robert-

Leigh, 2006, P.88)  
   اءهػػداؼ اراػػػتراتيايد للا معػػد  تحديػػد مػػػ ذا تت قػػ  مػػػنهـ الا معػػد ايمػػػ  ت ا،ػػؿ العػػ مليف مػػػ

 يخص الال ؾ  النت ئج لي  يحقق ا هذا اءهداؼ.

   بنػ ال العالقػ ت بػيف العػػ مليف  مػديريهـ  امشػ ريد المػديريف  العػػ مليف معاػ  اػ  عمليػد التخطػػيط
 ,Armstrong) المتب دلػد بيػنهـ.لفداال  المرااعد مف المميف  ف ت ا  الحػ ار بيػنهـ  تقػ ي الثقػد 

Michael, 2015, P.11)  
 يتمح مف ذلؾ  ف إدارة اءداال اراتراتيا  تهدؼ إل  ما عدة الا معػ ت رتخػ ذ ي اػد التػدابير 
 اااػػراالات  تطبيػػؽ اءطػػر  المنهايػػ ت التػػ  تمينهػػ  مػػف التنفيػػذ الفعػػ ؿ راػػتراتيايته  الم ااػػيد؛ بحيػػث 

ؿ الت اػػػ  اراػػػتراتيا  اػػػ  إدارتهػػػ  بتطبيػػػؽ  د ات اادارة التػػػ  ت يػػػد علػػػ  تقػػػـ  هػػػذا الا معػػػ ت مػػػف خػػػال
مش ريد الع مليف ا  اتخ ذ القرارات اراتراتيايد  تنفيذه   تػ اير نظػـ التحفيػز المػ دي  المعنػ ي   تطػ ير 

ة علػػ  ثق اػػد العمػػؿ الم ااػػ  ب اػػتمرار   ت عيػػد العػػ مليف ب هميػػد الػػتعلـ  التطػػ ير الػػذات   التػػدريب  عػػال  
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 ترامد اراػتراتيايد الم ااػيد إلػ  خطػط إارائيػد   ربط اءهداؼ اراتراتيايد ب داالات الع مليف المختلفد
 ت يد عل  هذا الترابط.

 :اليامعا بأهمي  إدارة األداء االسرراريي   -4

لـ تعد الا مع ت ا  ظؿ بل  ه  ما رت اءعم ؿ بنفس قدرته  عل  اراتا بد لمتطلبػ ت اػ ؽ 
العمؿ  التحدي ت المتن عد الت  ت ااهه ؛ اادارة الا معػ ت الحديثػد ب،ػ رٍة نظ ميػد تتطلػب تحديػد الخطػط  

ماػػتمر خ ،ػػد مػػ   البػػرامج  اء ل يػػ ت  يػػذلؾ النفقػػ ت التػػ  تحمػػ  ماػػتقبله  اػػ   قػػٍت يتاػػـ بػػ لتغيير ال
ظهػػػ ر المفػػػ هيـ اراتم عيػػػد اػػػ  ماػػػ ؿ التعلػػػيـ الاػػػ مع  مثػػػؿ ح يمػػػد الم ااػػػ ت   اءعمػػػ ؿ الُمبتيػػػرة 
الم اايد الق ئمد عل  خدمد العمالال؛  يؿ ذلؾ اعؿ مر رة النظر إلػ  التخطػيط اراػتراتيا  علػ   نػ  

دارة اءداال تق يػػد الم ااػػ ت  تحقيػػؽ النا حػػ ت  اػػ لتخطيط    داة لت اػػيس التغييػػر    عليهمػػ اراػػتراتيا   ام
تحديد  تطبيؽ اراتراتياي ت مف  اػؿ  ف ت خػذ اػ  ارعتبػ ر مختلػؼ اء مػ ع الداخليػد  الخ رايػد  إدارة 
المػػػ ارد بطريقػػػد ع ليػػػد الماػػػت و اػػػ  تحقيػػػؽ اءهػػػداؼ المراػػػ ة  ب امػػػ اد إلػػػ  الح اػػػد إلػػػ  رق بػػػد يفػػػ الة 

دارة اءعمػػػػ ؿ  ا عليػػػػد  داال الا معػػػػ ت مػػػػف خػػػػالؿ ااػػػػتخداـ  عػػػػدة نمػػػػ ذج مختلفػػػػد لقيػػػػ س  رق بػػػػد اءداال  ام
 ,Budimir, Verica, Lutilsky, Ivana Drazic and Idlbek, Robert)اراػتراتيايد  التػ  تبػرز م شػرات اءداال.

2016, PP.19-20) 
 بذلؾ تا عد إدارة اءداال اراتراتيا  الا مع ت اػ  التغلػب علػ  تلػؾ التحػدي ت  الع ائػؽ التػ  ت ااػ  

اابقػػ ال علػػ  يػػؿ ال حػػدات الم ااػػيد تحػػت الترييػػز اػػ   -تطبيػػؽ نظػػ ـ إدارة اءداال  التػػ  تتمثػػؿ اػػ  الم االمػػد
   هػػداؼ تشػػغيليد  امػػحد اػػ  اػػي ؽ  احػػد لغ يػػ ت   هػػداؼ اءداال   ترامػػد  هػػداؼ  داال الماػػت و اءعلػػ  إلػػ

المات ي ت الػدني  داخػؿ الا معػد   التع مػؿ مػ   ليػ ت إعػداد التقػ رير  المح اػبيد   م ااهػد المػعؼ اػ  قػدرات 
،ػػػع بد اابقػػػ ال علػػػ  إدارة اءداال تحػػػػت   نظػػػ ـ إدارة اءداال مػػػف حيػػػث نقػػػص المػػػ ارد  التػػػػدريب  المعل مػػػ ت  

نقػػص ملييػػد إدارة اءداال  التػػ      ل اػػ د بعػػض اء ل يػػ ت اءخػػرو  المالحظػػد   التػػ  يػػ ف قػػد تػـػ ااتي زهػػ   اقاػػ
 ,Goh, Swee Chua) يػػ ف ُينظػػر إليهػػ  علػػ   نهػػ  مدا عػػد بع امػػؿ خ رايػػد   نهػػ  ماػػرد مم راػػ ت بير قراطيػػد.

Elliott, Catherine and Richards, Greg, 2015, P.169) 
ب امػػ اد إلػػ   نػػ  ياػػ عد الا معػػ ت علػػ  ال اػػ ال ب لمتطلبػػ ت الخ رايػػد الخ ،ػػد بمػػر رة قيػػ ـ 
الا مع ت بفحص  تحاػيف اراػتراتياي ت  اءنظمػد ااداريػد  ا لشػرط اء ؿ للتحاػيف  تحقيػؽ التميػز اػ  

د  قمػػ ي  قيػػ س العمػػؿ هػػ  تطػػ ير  تنفيػػذ نظػػ ـ قيػػ س اءداال؛  ب لتػػ ل  ياػػب ارهتمػػ ـ بػػ ادارة اراػػتراتياي
 النا ح ايه  يعتمػد علػ  تلبيػد ارحتي اػ ت  متغيرةاءداال؛ ا لبيئد الت  تعمؿ ايه  الا مع ت ايف ه  بيئد 

ػػ  قيػػ س ا نهػػ  تحتػػ ج إلػػ   خػػ ص بهػػ  داخلػػ  المتغيػػرة ء،ػػح ب الم،ػػ لح   بػػ لر ـ مػػف  ف للا معػػد نظ ما
عمػػػػالال   المػػػػ رديف    ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح تقيػػػػيـ  دائهػػػػ  مػػػػف المنظػػػػ ر الخػػػػ را    اراػػػػتم ع إلػػػػ  ر و ال
اراػػػتراتيا    التػػػ  تحػػػ  ؿ  ف تتغلػػػب علػػػ   ايخػػػريف   يتطلػػػب ذلػػػؾ تطبيػػػؽ  نظمػػػد إدارة  قيػػػ س اءداال

  (Striteska, Michaela and Spickov, Marketa, 2012, P.1) الق، ر ا   نظمد قي س اءداال التقليديد.

يا  اػػ  الا معػػ ت مػػف حيػػث يمينهػػ  مػػف م ااهػػد  يتمػػح مػػف ذلػػؾ  هميػػد إدارة اءداال اراػػترات
مختلػػؼ التحػػدي ت الداخليػػد  الخ رايػػد المػػ ثرة علػػ   دائهػػ    تحديػػد اء ل يػػ ت اراػػتراتيايد   تحقيػػؽ قيمػػد 
ػػ  علػػ  الػػتخلص مػػف  ء،ػػح ب الم،ػػ لح المتعػػدديف الماػػتفيديف مػػف الا معػػد   ماػػ عدة الا معػػ ت  يما

 د.البي ت  نظمد اادارة اءخرو المتبع

 :اليامعا بخصائص إدارة األداء االسرراريي   -5
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تتميػػز  نظمػػد قيػػ س اءداال متعػػددة اءبعػػ د اراػػتراتيايد ب لعديػػد مػػف الخ،ػػ ئص مػػف حيػػث إنهػػ  تحقػػؽ 
الترابط بيف يؿ  مف ايا ؽ ط يلد  ق،يرة اءمد   التي مؿ بػيف الم شػرات الم ليػد   يػر الم ليػد    اهػ ت النظػر 

دارة المػػ ارد البشػػريد(  تعريػػؼ العالقػػ ت الاػػببيد بػػيف   الخ رايػػد    اػػ د المنظػػ ر التطلعػػ الداخليػػد   اابػػداع  ام
مختلػػػؼ المقػػػ ييس  الا انػػػب المختلفػػػد للا معػػػد   دمػػػج المقػػػ ييس المتعلقػػػد بارمػػػ ال العميػػػؿ   يفػػػ الة العمليػػػ ت  

 المعػػػ يير القي اػػػيد   القمػػػ ي  البيئيػػػد  اػػػ دة ال قػػػت  اربتيػػػ ر  اليف يػػػ ت  اء،ػػػ ؿ  يػػػر الملم اػػػد   التن ااػػػيد 
 اراتم عيػػػػد   تعزيػػػػز الت ااػػػػؽ اراػػػػتراتيا   التعلػػػػيـ الم ااػػػػ    الت ييػػػػد علػػػػ  ر ابػػػػط الاػػػػبب  النتياػػػػد بػػػػيف 

 ,Silvi)العمليػػػ ت   اراػػػتراتياي ت  اءهػػػداؼ  بػػػيف اءبعػػػ د المتب ينػػػد لػػػفداال   تبنػػػ  المقػػػ ييس متعػػػددة اءبعػػػ د

Riccardo, et-al, 2015, P.197)  :بن الا عل  ذلؾ ااف إدارة اءداال اراتراتيا  تتميز ب لخ، ئص الت ليد  
  دارة اءداال اػ  نظػ ـ معيشػ   احػد يقرف إدارة اءداال اراتراتيا  بيف يؿ  مف التخطيط اراتراتيا   ام

A Living System  الػػذي يبػػيف اتا هػػ ت عمػػؿ اءاػػراد مػػ  إت حػػد الفػػرص  مػػ ـ اربتيػػ ر  تعػػديؿ 
ػػػػ  ربػػػػط عن ،ػػػػر  الماػػػػ ر انتػػػػ ج نتػػػػ ئج  امػػػػؿ   يثػػػػر يفػػػػ الة   تشػػػػمؿ إدارة اءداال اراػػػػتراتيا   يما
التخطػػػػيط اراػػػػتراتيا  بمقػػػػ ييس اءداال   اعتبػػػػ رات اانت ايػػػػد  العمليػػػػ ت المتن ميػػػػد لقيػػػػ س التقػػػػدـ  

  تحايف المم را ت   تا  ز الت قع ت.
 اخػػػػالؿ بنػػػػ ال الا معػػػػد للمرحلػػػػد الماػػػػتقبليد  تيايد؛ت،ػػػػن  إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  القػػػػرارات اراػػػػترا

  التخطػػػػػيط  التنظػػػػػيـ ادارة اءداال  ياػػػػػب  ف ُت،ػػػػػن  القػػػػػرارات اػػػػػ  ظػػػػػؿ العداػػػػػ ت اانت ايػػػػػد 

Productivity Lensاػ ئؿ  نت ايػد اػاف ذلػؾ يعنػ  الح،ػ ؿ علػ   اعنػدم  تقػـ  الا معػد براػ  اا 
علػػ  قػػ دة التم يػػؿ الا معػػد مػػف  اػػؿ تحقيػػؽ  ق،ػػ  قػػدر مػػف  هػػداؼ الا معػػد   تحقيقاػػ  لهػػذا الغ يػػد 

الا معد  ف تفحص  تختبر اراترام ت الا بقد  تاتخدـ نفػس التي ينػ ت الهييليػد  إلػ  ا نػب ييفيػد 
 علػ  قػ دة الا معػد ااتخداـ التين ل اي   البي ن ت مف  اؿ تحايف نت ئج الطالب   اءهـ مف ذلؾ  نػ 

تم يؿ الق و المتميزة  معراد د ر الد لد ا  إدارة القي د الحقيقيػد  المت،ػ رة اػ  الا معػد  التػ    يما 
تػػـ  مػػعه  عػػف طريػػؽ التشػػريع ت  الاي اػػ ت  القػػ انيف  المم راػػ ت التقليديػػد  التػػ  ُتمػػِعؼ اهػػ د 

 تحايف نت ئج الطالب.
   مػػػف خػػػالؿ  حػػػدات  خطػػػ ات  بحيػػػث يػػػتـ تطػػػ ير  حػػػدة الهي يػػػؿ يػػتـ تنظػػػيـ إدارة اءداال اراػػػتراتيا

 ال ظػػػػ ئؼ    حػػػػدة اربتيػػػػ ر   تحقيػػػػؽ ارتبػػػػ ط   اػػػػ  للعػػػػ مليف بػػػػ داال الا معػػػػد   تحديػػػػد  تقريػػػػر  ي 
 .المام عػػػػ ت تقػػػػـ  بمع لاػػػػد  يَّػػػػد  حػػػػدة   تن اػػػػب احتي اػػػػ ت  تق ليػػػػد يػػػػؿ  مػػػػف الد لػػػػد  الا معػػػػ ت

(Redding, Sam and Layland, Allison, 2015, P.4)  
   إدارة اءداال اراتراتيا  ه  عمليد اػبؽ التخطػيط لهػ   عن ،ػره  الخماػد الرئياػد هػ  ارتفػ ؽ   القيػ س

 التغذيػػد الرااعػػد   الػػدعـ ااياػػ ب    الحػػ ار   هػػ  متعلػػؽ بقيػػ س النتػػ ئج اػػ  هيئػػد  داال الػػذي تػـػ ت زيعػػ  
هػػ  يريػػز علػػ  اءهػػداؼ  المعػػ يير  مقػػ ييس مق رنػػد بمػػ  هػػ  مت قػػ  يغ يػػ ت     هػػداؼ   اػػ  هػػذا الشػػ ف ا

اءداال    الم شػػػػرات  اهػػػػ  قػػػػ ئـ علػػػػ  ارتفػػػػ ؽ علػػػػ  د ر المتطلبػػػػ ت  اءهػػػػداؼ  تطػػػػ ير اءداال  خطػػػػد 
التطػػ ير الشخ،ػػػ    هػػػ  يمػػػمف ااػػػتمرار الحػػػ ار حػػػ ؿ اءداال الػػػذي يشػػػمؿ المرااعػػػد المشػػػتريد  الدائمػػػد 

  النت ئج  التدعيـ  التدريب.ل نا زات مق بؿ اءهداؼ   المتطلب ت  الخطط 
   إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  متعلقػػػػد ب لمػػػػدخالت  القػػػػيـ؛ ا لمػػػػدخالت تتمثػػػػؿ اػػػػ  المعراػػػػد   المهػػػػ رات

 الاػػل يي ت المطل بػػد لل ،ػػ ؿ إلػػ  النتػػ ئج المت قعػػد   قػػد تػػـ تعريػػؼ ارحتي اػػ ت المتطػػ رة ب ااػػطد 
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قػػ   ف يػػتـ إنا زهػػ  ب ااػػطد اءداال مػػف خػػالؿ  ت المت  يتحديػػد المتطلبػػ ت  تقيػػيـ الم اػػ د إلػػ  الماػػت  
 اراتخداـ الف عؿ للمعراد  المه رات  خالؿ الال ؾ المن اب الذي يدعـ القيـ اءا ايد.

  اػػػػيهـ حػػػػ ؿ مػػػػ  يفيػػػػر ف ايػػػػ    اءداال لػػػػيس عمليػػػػد متدراػػػػد مػػػػف  علػػػػ  إلػػػػ   اػػػػفؿ يعلػػػـػ بهػػػػ  المػػػػديريف مر 
شػػػػػػيئا  يػػػػػػتـ هػػػػػػ  بخ، ،ػػػػػػهـ     تحديػػػػػػد اءهػػػػػػداؼ    تحديػػػػػػد خطػػػػػػط تطػػػػػػ ر اءداال  بػػػػػػؿ إف إدارة اءداال 

    (Armstrong, Michael, 2009, P.61) .مف  اؿ اءاراد  مف  اؿ الشري ال معهـ

بػػيف   يتمػػح مػػف ذلػػؾ  ف مػػف  هػػـ خ،ػػ ئص إدارة اءداال اراػػتراتيا  ت ييػػده  التي مػػؿ ال امػػح
 نظمد إدارة اءداال التػ  تتبعهػ  الا معػد  بػيف عمليػ ت التخطػيط اراػتراتيا     اادارة اراػتراتيايد التػ  
تتبنه  عند بن ال اراتراتيايد الم اايد   ه  م  يعرؼ ب لنظ ـ المعيش   ب امػ اد إلػ  تميزهػ  بمػ  يعػرؼ 

يد ييػػػ ف مػػػف خػػػالؿ راػػػ  يفػػػ الة العػػػ مليف ب لعداػػػ ت اانت ايػػػد التػػػ  تعنػػػ   ف تحاػػػيف اانت ايػػػد الم ااػػػ
 ؛المحققػػد لفهػػداؼ اراػػتراتيايد  تػػ اير المػػ ارد الم ااػػيد  ب ختبػػ ر العديػػد مػػف اراترامػػ ت اراػػتراتيايد

مػػف  اػػؿ ال ،ػػ ؿ إلػػ  مػػ  تاػػع  الا معػػد إلػػ  تحقيقػػ    ت ييػػده  علػػ  تحديػػد ال حػػدات الم ااػػيد ادارة 
لػ  الػدعـ ااياػ ب  للعػ مليف ب لا معػد   ت ييػده  علػ  تحديػد احتي اػ ت اءداال به  ااتراتياي     ت ييده  ع

  ت قع ت امي  اءطراؼ المعيند ب لا معد.
 :اليامعا بمراحل رطبيق إدارة األداء االسرراريي   -6

دعػػػػ ئـ إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  الاػػػػ مع  مػػػػف حيػػػػث إعػػػػداد  ثيقػػػػد الحقػػػػ ؽ  الماػػػػئ لي ت  تتحػػػػد
التن ااػػػػيد    الح يمػػػػد    المعراػػػػد    الا معيػػػد بشػػػػيؿ مت ااػػػػؽ مػػػػ  إاػػػػرازات اقت،ػػػػ د المعراػػػػد  المعل م تيػػػػد  

دارة الحقػػػػػ ؽ  الماػػػػػئ لي ت الا معيػػػػػد ااػػػػػتراتياي   مػػػػػف خػػػػػالؿ التفييػػػػػر ار   اػػػػػتراتيا  الهنػػػػػدرة(   تنظػػػػػيـ  ام
 التخطػػػيط اراػػػتراتيا   التطبيػػػؽ  التقيػػػيـ اراػػػتراتيا    ترشػػػيد القػػػرارات اراػػػتراتيايد بدرلػػػد متغيػػػرات 
البيئتيف الداخليد  الا معد(  الخ رايد  الماتم (   ت،ميـ هييؿ للبرامج  اءنشطد الا معيػد المت ااػؽ مػ  

 ذلػػػؾ ليػػػؿ مػػػف البػػػرامج اءا اػػػيد الخ ،ػػػد     ثيقػػػد الحقػػػ ؽ  الماػػػئ لي ت الا معيػػػد  تنظيمهػػػ  ااػػػتراتياي  
ب نشػػػػػطد التػػػػػدريس  البحػػػػػث العلمػػػػػ   خدمػػػػػد الماتمػػػػػ    البػػػػػرامج المدعمػػػػػد ااداريػػػػػد  الم ليػػػػػد  الق ن نيػػػػػد 

عػػػداد الم ازنػػػد الا معيػػػد ااػػػتن داا إلػػ  اءداال اراػػػتراتيا    العمػػػؿ بػػػ ادارة الرشػػػيدة لتنميػػػد    الل اياػػتيد   ام
عػػػ دة هنداػػػد العمليػػػ ت الماتمػػػ   حػػػؿ مشػػػيالت  مػػػف  عػػػ دة هييلػػػد الا معػػػد   ام خػػػالؿ ح يمػػػد الا معػػػد  ام

   (80-78  ص ص2007. محمد عبدالفت ح الا معيد

 تتحدد مراحؿ تطبيؽ إدارة اءداال اراتراتيا  اػ  الا معػ ت اػ  ااا بػد عػف اثنػ  عشػر اػ ارا 
م   ا د نظ ـ رق ب  لهػ   مػ  يتـ طرحهـ عل  الا معد بهدؼ ر يد اءنشطد الم اايد مف  بع د متعددة 

اءخػػذ اػػ  ارعتبػػ ر  ف هػػذا اءاػػئلد تشػػيؿ ااطػػ ر العػػ ـ لتطبيػػؽ  نظمػػد إدارة اءداال الم ااػػ    ي مػػح 
 الشيؿ الت ل  هذا المراحؿ.
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 ( يوضح مراحل تطبي  إدارة األداء االستراتيجي0شكل ريم)

 مػػف خػػػالؿ إا بػػػد الا معػػػد عػػف هػػػذا اءاػػػئلد اانهػػػ  تػػتميف مػػػف إدارتهػػػ  علػػػ  نحػػ  اعػػػ ؿ   تتمثػػػؿ هػػػذا   
  (Ferreira, Aldonio and Otley, David, 2009, PP.266-268)اءائلد ا : 

مػػ  ر يػػد  راػػ لد الا معػػد   ييػػؼ يهػػتـ بهمػػ  يػػؿ مػػف المػػديريف  العػػ مليف   مػػ  ايليػػ ت  العمليػػ ت  شػػبي ت  -1
 الماتخدمد لتحقيؽ اء راض  اءهداؼ الم اايد  المت ارة له رال الع مليف؟العمؿ 

مػػ  الع امػػؿ اءا اػػيد  التػػ  يميػػف  ف تعتبرهػػ  الا معػػد بمث بػػد ع امػػؿ الناػػ ح الماػػتقبل  لهػػ    ييػػؼ  -2
 يحيط به  علما  يؿ مف المديريف  الع مليف؟

ـ إدارة اءداال   ييػؼ يتػ ثر  يػ ثر علػ     م  ت ثيرات  علػ  ت،ػميـ  ااػتخداـ نظػ  م  الهييؿ التنظيم -3
 عملي ت تطبيؽ اراتراتيايد؟

هػػ  الا معػػد   مػػ  هػػ  العمليػػ ت  اءنشػػطد المطل بػػد لتطبيػػؽ هػػذا تتبنمػ  الخطػػط  اراػػتراتياي ت التػػ   -4
الخطط  اراتراتياي ت بنا ح   ييؼ يػتـ ت ا،ػؿ هػذا اراػتراتياي ت  الخطػط مػ  يػؿ مػف المػديريف 

  الع مليف؟

الــرؤٌـــة والــرســـالـــة  س 
1 

عــوامل النجــاح األساسٌة س 
2 

والخطط  االستراتٌجٌات  3الهٌكل التنظٌمً  س
 4س 

 5مقاٌٌس األداء األساسٌة  س

معـاٌــٌر األداء المرغوبــة  
 6س 

 7تقــــوٌــــم األداء  س 

 8أنظمــــة الحـــوافــز س 

 أنظمـــــة إدارة األداء

التغٌر فً أنظمة 
إدارة األداء 

 11س

المعلومات المطلوبة 
واألنظمة وشبكات 

 10العمل س 

القوة والترابط            
    12س 

استخدام أنظمة 
 إدارة األداء

 9س 

 العوامل السٌاسٌة الثقـافـة

 الثقـافــة

 العوامل السٌاسٌة
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 ييس/م شرات اءداال اءا ايد المرتبطد ب ءهداؼ اءا ايد للا معػد  ع امػؿ الناػ ح اءا اػيد م  مق -5
  خططه   ااتراتياي ته    ييؼ يتـ ت ا،له   م  الد ر الذي تقـ  ب  ا  تق يـ اءداال؟

م  مات ي ت اءداال الت  تحت اه  الا معػد لتحقيػؽ مػ  تحػدد اػ  اءاػئلد الاػ بقد   ييػؼ يميػف تحديػد  -6
 مع يير اءداال المترابطد بهـ   م  التحدي ت الت  تق بؿ عمليد تطبيؽ مع يير اءداال؟

   هػػػؿ الا معػػػدلتقيػػيـ  داال يػػػؿ مػػف اءاػػػراد  المام عػػػ ت اػػ  الا معػػػد مػػ  العمليػػػ ت التػػ  تاػػػتخدمه   -7
تق يم ت اءداال م اايد    شخ،ػيد    هػ  خلػيط منهمػ    ييػؼ تاػتخدـ المعل مػ ت الراػميد   يػر 

 يد ا  هذا العملي ت؟ الرام

مػػ  المي اػػيت  الم ليػػد   يػػر الم ليػػد( التػػ  يح،ػػػؿ عليهػػ  يػػؿ مػػف المػػديريف  العػػ مليف مق بػػؿ إناػػػ ز  -8
 مع يير اءداال المطل بد   م  العق ب ت اراال الفشؿ ا  تحقيؽ هذا المع يير؟

ف الا معػػد مػػف مػػ  المعل مػػ ت المطل بػػد  التغذيػػد الرااعػػد(  اءنظمػػد  شػػبي ت العمػػؿ المػػر ريد لتميػػي -9
 دعـ عملي ت إدارة  دائه ؟

مػػػػػ  نػػػػػ ع المعل مػػػػػ ت الماػػػػػتخدمد  مػػػػػ   ليػػػػػ ت الرق بػػػػػد الماػػػػػتخدمد   ييػػػػػؼ تختلػػػػػؼ هػػػػػذا ايليػػػػػ ت  -10
    ااتخدام ته  ب ختالؼ المات ي ت ااداريد؟

ييػؼ تتع مػػؿ  نظمػد إدارة اءداال مػػ  التغيػرات الماػػتمرة اػ  بيئػػد الا معػد  هػػؿ التغييػرات اػػ  ت،ػػميـ  -11
 ادارة    ااتخدامه  يي ف عل   نح  تف عل   ااتا ب ؟ نظمد ا

 ؟م  ق ة ترابط  تن اؽ الر ابط بيف مي ن ت  نظمد إدارة اءداال  الطرؽ الماتخدمد -12

 تتمثػػػؿ بػػػذلؾ مراحػػػؿ إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  تحديػػػد الر يػػػد  الراػػػ لد الم ااػػػيد   تحديػػػد       
اػػ ح اله مػػد   تحديػػد الماػػت ي ت التنظيميػػد التػػ  يػػتـ بهػػ  إدارة اءهػػداؼ اراػػتراتيايد   تحديػػد ع امػػؿ الن

 مػػ  اراػػتراتياي ت الم ااػػيد   تحديػػد العمليػػ ت  اءنشػػطد المطل بػػد لتنفيػػذ هػػذا اءداال اراػػتراتيا     
  تحديػػد معػػ يير اءداال المترابطػػد    بنػػ ال مقػػ ييس اءداال المرتبطػػد ب ءهػػداؼ اراػػتراتيايد اراػػتراتياي ت

لمقػػ ييس    مػػ   نظمػػد التحفيػػز  المي اػػيت   بنػػ ال اءنظمػػد المعل م تيػػد    مػػ   نظمػػد المت بعػػد بهػػذا ا
 الرق بد الفع لد    م   لي ت التحايف الماتمر ا  م ال التغييػرات الط رئػد علػ  بيئػد العمػؿ الم ااػ   

  تطبيؽ  نظمد إدارة اءداال الت  تترابط م  اراتراتيايد الم اايد.

 األسس النظري  الر  يقوم عليها نموج  منوور األداء:ثانًيا: 

حظ اػ  اي نػد اءخيػرة العديػد مػف الػدع ات اياػ د مقػ ييس تحقػؽ اػ دة العالقػ ت مػ  مختلػؼ ل  
تعرؼ ب نه  عمليػد تحديػد الهػدؼ   ،ح ب الم، لح مف خالؿ م  يعرؼ بادارة  ،ح ب الم، لح   الت  

د قيمػد ء،ػح ب الم،ػ لح  بػؿ ت اػي  نط قػ  ليشػمؿ إياػ د قيمػد  ليس تقييد  هداؼ الم ااد بمارد إيا 
ااتم عيد ليؿ مف يهػتـ بشػيؿ مب شػر     يػر مب شػر بػ داال الم ااػد  عملهػ ؛  ب لتػ ل  ا لهػدؼ مػف إدارة 

 ،ػػح ب  ،ػػح ب الم،ػػ لح  اػػال يميػػف إدراؾ قيمػػد   ،ػػح ب الم،ػػ لح  ف تػػتـ إدارة الم ااػػد مػػف خػػالؿ
ػػ   امػػحا  لر بػػ ت إر إذا امتليػػت الالم،ػػ لح   ييػػؼ يميػػف  ف ياػػهم ا اػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح م ااػػد اهما

 ،ػػح ب حتػػ  يعراػػ ا  ،ػػح ب الم،ػػ لح تحقيػػؽ  هػػداؼ الم ااػػد؛ لهػػذا هػػـ بح اػػد إلػػ  حػػ ار مفتػػ ح مػػ  



-30- 

 يػػػتـ ذلػػػؾ بػػػدماهـ اػػػ  ااػػػػتراتيايد الم ااػػػد   اػػػ   اػػػل ب اادارة المتبػػػ  ايهػػػ   اااػػػػراالات الم،ػػػ لح؛ 
  (Verweire, Kurt, et-al, 2004, PP.31-33)  .الي ميد

  ،ػػبح اهػـػ احتي اػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح  ت ايههػػ  إلػػ   اهػػد نظػػر شػػ ملد لمػػ  تحػػ  ؿ الم ااػػد  ف 
تتبنػػ  مػػر رة لمػػدخؿ مختلػػؼ   عنػػدم  تػـػ ت،ػػميـ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال ي نػػت هػػذا الفيػػرة محػػؿ اعتبػػ ر  اهػػ  

عػػدديف   منشػػ ر اءداال لػػ  خماػػد   اػػ  هػػ  منهايػػد ذات ماػػت ي ت متعػػددة للتع مػػؿ مػػ   ،ػػح ب م،ػػ لح مت
متطلبػػػػ ت  ،ػػػػح ب الم،ػػػػػ لح مػػػػف الم ااػػػػػد   اراػػػػتراتياي ت   العمليػػػػ ت   القػػػػػدرات   المػػػػ ارد   متطلبػػػػػ ت 
الم ااػػد مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح   مػػ   نظمػػد إدارة اءداال المتعػػ رؼ عليهػػ  إف نقطػػد البدايػػد هػػ  اراػػتراتيايد  

ؿ اػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح؛  لهػػػذا الاػػػبب اانػػػ  من اػػػب راػػػتخدام  اػػػ  بينمػػػ  مػػػ  منشػػػ ر قيػػػ س اءداال اتتمثػػػ
م ااػػ ت القطػػ ع العػػ ـ  نظػػراا ءنػػ  يامػػ  بػػيف احتي اػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح  مػػ ذا يحتػػ ج  ،ػػح ب الم،ػػ لح 
مػػف الم ااػػد(   متطلبػػ ت الم ااػػد مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح  مػػ ذا تحتػػ ج الم ااػػد مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح( 

ة اءعم ؿ   المات و ال ظيف    يػ ار نمػ ذج منشػ ر اءداال الاػلد مػف اءاػئلد عل  المات و الم اا     حد
ت اػػػػيس ع امػػػػؿ الناػػػػ ح اله مػػػػد اػػػػ  الم ااػػػػد   لتطػػػػ ير اءهػػػػداؼ  تحديػػػػد مقػػػػ ييس  معػػػػ يير الماػػػػئ لد عػػػػف 

  علي  يميف ت ميح م هيد نم ذج منشػ ر  (Bourne, Michael and Bourne, Phillippa, 2011, PP.19-20)اءداال
 اءداال   نش ت    مبررات تطبيق  ا  الا مع ت   الافد عمل     هميت    مي ن ت  ايم  يل :

 :The Performance Prism (PP)ماهي  نموج  منوور األداء  -0

نمػػ ذج منشػػ ر اءداال ب نػػ  عبػػ رة عػػف إطػػ ر يتيػػ ف مػػف خماػػد ا انػػب ادارة  قيػػ س اءداال ثالثػػ  يعػػرؼ 
را  اعتب را ايالا ث نيا  مف المداخؿ الُمبتيرة   التػ  تحت اػ  الم ااػ ت  اػ اال اءبع د الذي تـ تقديم   تط ي

الربحيد   ير الربحيد( مف  اؿ البق ال عل  المدو الط يؿ   التفيير بشػ ف احتي اػ ت  متطلبػ ت  ،ػح ب 
م ااػ ت الم، لح   مح  لد تقديـ القيمد المن ابد إليهـ  ب ام اد إل  إلق ال الم ال عل  تعقػد عالقػ ت ال

مػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح المتعػػدديف اػػ  اػػي ؽ بيئػػد التشػػغيؿ الخ ،ػػد بهػػـ   يػػ ار بػػذلؾ إطػػ راا يلي ػػ  مبتيػػراا 
ي اػػ  اهتمػػ ـ اادارة إلػػ  مػػ  يفيػػد اػػ  تحقيػػؽ الناػػ ح  ياػػ عد الم ااػػ ت اػػ  ت،ػػميـ  بنػػ ال  نظمػػد قيػػ س 

 ,Javadi, Seyed Mohammad, 2013) .يداءداال ب لطريقد الت  تت،ػؿ مب شػرةا  ب لشػر ط المحػددة لبيئتهػ  التشػغيل

PP.38-39)  
يم  يعرؼ منش ر اءداال ب نػ   حػد المػداخؿ البديلػد ادارة اءداال مػف  اهػد نظػر مغػ يرة للمػداخؿ 
ااداريد اءخرو بترييزه  اليبير عل  مختلؼ متطلب ت  ،ح ب الم، لح  اعلهػـ محػ راا  ا اػي   اػ  هػذا 

انػػػب منشػػػ ر اءداال المػػػ ال علػػػ  قيػػػ س العمليػػػ ت المطل بػػػد   تقيػػػيـ النمػػػ ذج  اػػػ  حػػػيف اػػػلطت بقيػػػد ا  
 هػػداؼ الم ااػػد   القػػدرات التنظيميػػد لػػدعـ ذلػػؾ   الاػػلد مػػف اءاػػئلد تطػػرح مػػف خػػالؿ منشػػ ر اءداال 

 ,Walker, Tim, 2008)  التػ  تػ دي إلػ  تحاػيف الترييػز علػ  يػؿ مػف اراػتراتيايد  العمليػ ت الم ااػيد.

PP.340-341) 
 بػػذلؾ اػػ  ظػػؿ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال يػػتـ تعريػػؼ يػػؿ  مػػف اراػػتراتيايد  اءهػػداؼ اراػػتراتيايد 

: ييػػػؼ ياػػػتطي   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح ماػػػ عدة للم ااػػػد الاػػػ اؿ الػػػرئيس  ييػػػ فبلغػػػد  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح؛ 
 الم ااػد اػ  تطبيػػؽ اراػتراتيايد؛  ب لتػ ل  تحقيػػؽ اءهػداؼ الم ااػيد   عػػرؼ منشػ ر اءداال ب نػ  إطػػ ر
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يتمحػ ر حػػ ؿ خماػد ا انػػب رئياػد متب دلػػد    يثػر شػم ليد للقيػػ س  يتاػـ يػػذلؾ ب نػ  اػػهؿ الفهػـ  اادراؾ 
   (Verweire, Kurt, et-al, 2004, PP.31-32)  ح ؿ اءداال ه :

 رضا أصحاب المصدالحStakeholder Satisfaction  مػف هػـ  ،ػح ب الم،ػ لح اءا اػييف :
  يحت ا ن ؟ لدو الم ااد   م  الذي ير ب ف اي 

 مسداىمة أصدحاب المصدالحStakeholder Contribution  مػ ذا تريػد  تحتػ ج الم ااػد مػف :
  ،ح ب الم، لح عل   ا س متب دؿ؟

 االسددتراتيجيات Strategies  مػػ  هػػ  اراػػتراتياي ت التػػ  تحتػػ ج الم ااػػد تفعيلهػػ  حتػػ  تلبػػ :
 بمتطلب ته ؟ر ب ت  احتي ا ت  ،ح ب الم، لح لدو الم ااد م  ال ا ال 

 العمميددات Processes مػػ  هػػ  العمليػػ ت التػػ  تحتػػ ج الم ااػػد تفعيلهػػ  حتػػ  تػػتميف مػػف تنفيػػذ :
 ااتراتياي ته ؟

 ( القدددرات)اامكانيددات والمددوارد Capabilities  مػػ  هػػ  القػػدرات التػػ  تحتػػ ج الم ااػػد تفعيلهػػ :
 حت  تتميف مف تشغيؿ عملي ته ؟

 

اػػػػ  تيػػػػ يف نمػػػػ ذج اريػػػػد عػػػػف عالقػػػػد الم ااػػػػد ب ،ػػػػح ب  الم ااػػػػد الا انػػػػب الخماػػػػدتاػػػػ عد هػػػػذا   
 ,Pantazi) .الا انػػبهػػذا الم،ػػ لح  اقاػػ  لمام عػػد مػػف المقػػ ييس المتدراػػد التػػ  تقػػـ  الم ااػػد ب ختي رهػػ  ليػػؿ 

Malamadenia-Abma A. and Georgopoulos, Nikolaos B., 2006, P.430)  
 تمثلػػت بػػذلؾ  هػػداؼ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ  حػػث المػػديريف علػػ  التفييػػر اػػ  يػػؿ ع امػػؿ الناػػ ح 
الرئياػػد  المخػػ طر؛ حيػػث إف  نظمػػد إدارة اءداال التقليديػػد ر تغطػػ  يػػؿ ع امػػؿ الناػػ ح؛ ا لف ئػػدة مػػف  يػػد إدارة 

اال التحليػػؿ ب،ػػرامد  التعبيػػر لػػفداال تقػػ  اػػ  اراترامػػ ت الرااػػخد ايػػ    منشػػ ر اءداال يشػػا  اادارة علػػ  إاػػر 
عمليػد تحديػد القمػ ي  الم،ػيريد التػ  تاػهيؿ بشيؿ محدد عػف مقػدار القيمػد التػ  يػتـ تحقيقهػ   يمػ  يهػدؼ إلػ  

يعتمػػد عليهػػ  اػػ  بنػػػ ال اراػػتراتيايد   ييػػؼ يػػتـ قيػػػ س التقػػدـ   اػػ  تحديػػد محريػػػ ت الناػػ ح  تطبيػػؽ مقػػػ ييس 
   (Adams, Chris and Neely, Andy, 2000, P.21) اءداال المن ابد ليؿ قميد.

اءطػػر ااداريػػد الماػػتحدثد التػػ  اػػ الت  و يتمػػح مػػف ذلػػؾ  ف نمػػ ذج منشػػ ر اءداال هػػ  إحػػد
ااتا بد لظه ر علـ إدارة عالق ت  ،ح ب الم، لح    اءطػراؼ الماػتفيدة  بحيػث يتمريػز هػذا النمػ ذج 

ال اراػػتراتيايد مػػف هػػذا الر يػػد المتمريػػزة حػ ؿ العالقػػ ت التب دليػػد بػػيف الم ااػػد   ،ػػح ب الم،ػ لح   بنػػ 
عل   ،ح ب الم، لح  با نب تحديد متطلب ت الم ااد مػف  ،ػح ب الم،ػ لح   تحديػد اراػتراتياي ت 
 القػػدرات  العمليػػ ت الم ااػػيد التػػ  تميػػف الم ااػػد مػػف تلبيػػد احتي اػػ ت  ر بػػ ت اميػػ  ائػػ ت  ،ػػح ب 

 الم، لح.
 :نوأة نموج  منوور األداء -3

اءداال هػػػػ  دعػػػـػ اادارة عػػػػف طريػػػػؽ قيػػػػ س   لػػػػرئيس لاميػػػػ  نمػػػػ ذج   طػػػػر   نظمػػػػد إدارة  ف الهػػػػدؼ ا
ماػػ عدته  اػػ  قيػػ س  داال العمػػؿ   تحليلػػ    تحاػػيف اليفػػ الة التشػػغيليد مػػف خػػالؿ عمليػػ ت ،ػػن  القػػرار  افػػ  
الثم نين ت ا الت نم ذج القيمد ارقت، ديد المم اد نتياػد مالحظػد  اػ د ق،ػ ر اػ  نظـػ المح اػبد التقليديػد  

ػػ  اػػ   دبيػػ ت قيػػ س 1988ا    تقريػػر التقنيػػد اػػند  تطػػ ر نمػػ ذج تحليػػؿ القيػػ س اراػػتراتي ـ ليمثػػؿ تغييػػراا ه م 
اءداال؛ حيػػػث اػػػذب ارنتبػػػ ا ء ؿ مػػػرة مػػػر رة ربػػػط اراػػػتراتيايد ب لعمليػػػ ت التشػػػغيليد ب اػػػتخداـ مقػػػ ييس  داال 
يف داخليػػػد  خ رايػػػد   تمثيػػػؿ الم ااػػػد ينظػػػ ـ متي مػػػؿ   تبػػػ  هػػػذا نمػػػ ذج اءداال الػػػداعـ   ذلػػػؾ بادخػػػ ؿ ابتيػػػ ر 

اديػػديف  همػػ  ا نػػب القي اػػ ت المت ازنػػد  ااػػتخداـ الم شػػرات  يػػر الم ليػػد   اػػ  بدايػػد التاػػعين ت قػػدـ نمػػ ذج 
تحليؿ قيمد العميؿ  ه  منهج اديد تم م   ذلػؾ بانشػ ال مقيػ س  داال تنفيػذي مػف  اهػد النظػر التا ريػد   ااػتف د 
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للاػ دة   نمػ ذج القيػ س المقػ رف؛  ت الػت بػذلؾ هذا النم ذج مف نم ذج تميز اءعم ؿ ماتخدم  التميػز يمعيػ ر 
العديػػد مػػف  نظمػػد قيػػ س اءداال يمح  لػػد لتقػػديـ حلػػ ؿ متي ملػػد    حتػػ  منهايػػ ت متخ،،ػػد لمع لاػػد قمػػ ي  
ػػػ   معينػػد   اػػ ال بعػػػد ذلػػؾ نمػػػ ذج بط قػػد اءداال المتػػػ ازف الػػذي حظػػػ  ب هتمػػ ـ يبيػػػر خػػالؿ الخماػػػد عشػػر ع ما

مػػف الم ااػػ ت بناػػ ح   تميػػزت بػػذلؾ النمػػ ذج  اءطػػر التػػ  تطػػ رت اػػ  الفتػػرة اءخيػػرة  تػـػ تطبيقػػ  اػػ  العديػػد 
اءخيػػػرة بػػػ لربط بػػػيف اراػػػتراتيايد  العمليػػػ ت التشػػػغيليد  تقػػػديـ مام عػػػد مت ازنػػػد مػػػف المقػػػ ييس  الم ليػػػد   يػػػر 

عرايػػد  الم ليػػد( مح  لػػد بػػذلؾ  ف تنشػػ  عالقػػ ت ن عيػػد لػػدمج م شػػرات اءداال  مع لاػػد قيػػ س اءداال يعمليػػد م
ـ  هػػػػ  تريػػػػز علػػػػ  التحاػػػػين ت الماػػػػتقبليد لفهػػػـػ العمليػػػػ ت 2000يمػػػػ   ف النمػػػػ ذج التػػػػ  ظهػػػػرت منػػػػذ عػػػػ ـ 

  (Taticchi, Paolo, Tonelli, Flavio and Cagnazzo, Luca, 2010, PP.9-10) الم اايد.
نمػػ ذج بط قػػد اءداال  Neely, Adams, and Kennerley ـ ااػػتخدـ يػػؿ مػػف 2002 اػػ  عػػ ـ 

إلػػ   ف بط قػػد  اف  ليػػ بالف  ن رتػػ ف(   تػـػ تطػػ يرا ب اػػتخدـا ائػػ ت  يثػػر مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح   خل،ػػ  المتػػ از 
(   ليػػف مػػف  اهػػد نظػػر نيلػػ  customerاءداال المتػػ ازف تهػػتـ اقػػط ب ،ػػح ب الم،ػػ لح تحػػت ماػػمَّ  العمالال 

مػ رديف  عػ مليف  ماتمػ   زمالئ  َ اَدا  ف هذا يخ لؼ الحقيقد حيث إف هنػ ؾ العديػد مػف  ،ػح ب الم،ػ لح مػف 
خ را   الذي ياب  خذهـ ا  ارعتب ر  ب ام اد إلػ  ذلػؾ اػ نهـ  اػد ا مػف المػر ري اشػتق ؽ اراػتراتيايد مػف 

   (Erik Sebastian Wodi, 2015, P.10)  ،ح ب الم، لح بعيس بط قد اءداال المت ازف.
اءعمػ ؿ اػ  يليػد يرانفيلػد لػ دارة  رئػيس مريػز إدارة  Andy Neely  نػدو نيلػ   قػ ـ يػؿ مػف  عليػ

بتطػػ ير نمػػ ذج منشػػ ر اءداال  Mike Kennerley  م يػػؾ يينرلػػ   Chris Adamمػػ  زميليػػ  يػػريس  دمػػز
ـ   هػ  النمػ ذج التػ ل  لنمػ ذج بط قػد اءداال المتػ ازف   يػ ف الاػبب الػرئيس لتطػ ير منشػ ر اءداال 2002اند 

دة  ارنتقػػ د اء ؿ تمثػػؿ اػػ   ف  اهػػد نظػػر  يػػ بالف  ن رتػػ ف(  ف انتقػػ داف  اهػػ  ءنظمػػد قيػػ س اءداال الم اػػ  
نظػ ـ قيػ س اءداال ياػب  ف ييػ ف م اهاػػ  إلػ  اراػتراتيايد الخ ،ػد ب لم ااػد اػػ   علػ  الماػت ي ت لػف يػػ دي 
إلػػػػ  الت اػػػػ  اءيمػػػػؿ تاػػػػ ا الناػػػػ ح  ايثيػػػػر مػػػػف الم ااػػػػ ت تاػػػػ ال اهػػػـػ د ر اراػػػػتراتيايد؛ ءنهػػػـػ يمػػػػع ف 

اػػػ  يد ل،ػػػيغد الهػػػدؼ   يفػػػرؽ الم لفػػػ ف بػػػيف يػػػال التعػػػريفيف ي لتػػػ ل : مقػػػ ييس اءداال م،ػػػممد اراػػػتراتيايد م
لماػػ عدة اءاػػراد علػػ  معراػػد إذا يػػ ن ا ياػػير ف اػػ  ارتاػػ ا المطلػػ ب  ـ ر  بينمػػ  اراػػتراتيايد ر تخػػص هػػذا 

نه  تخص الطريؽ الػذي يختػ ر  ف تتخػذا     ارنتقػ د الثػ ن  هػ   ييػؼ ت،ػؿ إلػ  ال اهػد المطل بػد –ارتا ا   ام
الحقيقػػػػػد التػػػػػ  مف دهػػػػػ   ف  نظمػػػػػد اءداال الم اػػػػػ دة تريػػػػػز بشػػػػػدة مػػػػػ  اراػػػػػتراتيايد علػػػػػ  ،ػػػػػ حب الم،ػػػػػلحد 
 الماػػتثمر( ي،ػػ حب م،ػػلحد رئػػيس    ف هػػذا الترييػػز ال حيػػد علػػ  مام عػػد  احػػدة ء،ػػح ب الم،ػػ لح مػػف 

م لهػػ   مثػػؿ العػػ مليف  المػػ رديف( مػػف المميػػف المميػػف  ف ييػػ ف شػػيئا  خطيػػراا  ءف اءطػػراؼ اءخػػرو التػػ  يػػتـ إه
 ف تمػػػر ب لعمػػػؿ   هػػػ  مػػػ  اػػػيي ف لػػػ   ثػػػ ر ق يػػػد علػػػ  اءداال المػػػ ل  للم ااػػػد؛ لػػػذلؾ اقتػػػرح مػػػر رة ت ايػػػ  

  (Wodi, Erik Sebastian, 2015, P.28) اراتراتيايد إل  ائ ت متن عد مف  ،ح ب الم، لح.
ص بػػ  يتبنػػ  بشػػيؿ  ااػػ  ارهتمػػ ـ  اهػػد نظػػر ذ ي إف نمػػ ذج منشػػ ر اءداال الخػػ   عليػػ  يػػرو نيلػػ 

مػػ  هػػ  ااػػتراتيايد الم ااػػد   مػػ  ُيقػػ س؟   ليػػف مػػف هػـػ  ،ػػح ب لػػيس  تبػػد  عملهػػ لم ااػػد  لػػذا ا الم،ػػ لح  
مػػف لػػ  اء ل يػػد؟  مػػ ذا تحتػػ ج الم ااػػد  ف   ئػػذ مػػ  مػػدو  هميػػتهـ؟ دالم ااػػد؟  عن يتعػػ مل ف مػػ الم،ػػ لح الػػذيف 

تفعلػػػ  لتلبػػػ  ارحتي اػػػ ت التن ااػػػيد لمختلػػػؼ  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح؟   بػػػذلؾ اػػػاف منشػػػ ر اءداال يف،ػػػؿ بػػػيف تلبيػػػد 
احتي اػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح  مشػػ ريد  ،ػػح ب الم،ػػ لح  اػػاف يػػال اػػ نب  العالقػػد لػػ  متطلبػػ ت مختلفػػد تم مػػ   

د علػػ  اػػبيؿ المثػػ ؿ  اػػاف العميػػؿ يطلػػب تلبيػػد احتي ا تػػ  مػػف الم ااػػد  بينمػػ  امػػف ن حيػػد عالقػػد العميػػؿ  الم ااػػ
تبحػػػث الم ااػػػد عػػػف الػػػ رال  الربحيػػػد مػػػف العميػػػؿ   بػػػ لر ـ مػػػف  ف مشػػػ ريد العميػػػؿ تتطلػػػب ااخػػػالص  الربحيػػػد 
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  تحديػد  ليف مػ  يلبػ  احتي ا تػ  هػ  اػ دة الخدمػد التػ  يتلق هػ   يمػ  لػ حظ علػ  النمػ ذج الم اػ دة  نهػ  اشػلت اػ
ايرة العالقد م   ،ػح ب الم،ػ لح اػ  المشػ ريد  المتطلبػ ت؛  بػذلؾ اػ ف منشػ ر اءداال هػ  ااطػ ر ال حيػد الػذي 

   (Neely, Andy and Powell, Sarah, 2004, P.1022) .العالقد ذايحقؽ ه
ػػ  مػدو احتيػ ج الم ااػػ ت لنمػ ذج منشػ     ر اءداال ياطػػ ر ي،ػلح لبيئػد العمػػؿ ي مػح نيلػ   يما

 ا اػي   اناػ ز العمػؿ اػ  هػذا المنػ خ   حػدد ع مالا  ،ح ب الم، لح ب ارهتم ـيؼ ترو الم ااد  ف  ي
اء اػ  الخماػد لنمػػ ذج منشػ ر اءداال مػػف حيػث رمػ   ،ػػح ب الم،ػ لح   مشػػ ريد  ،ػح ب الم،ػػ لح  

الم ااػ ت   اػ  عػدد مػفاءداال  اراتراتياي ت   العمليػ ت   القػدرات   قػ ـ نيلػ  بتطبيػؽ نمػ ذج منشػ ر 
 التػػ  تمػػمنت م ااػػ ت  يػػر ه داػػد للػػربح   ي نػػت   لػػ  هػػذا الم ااػػ ت التػػ  طبقػػت هػػذا النمػػ ذج هػػ  

   م ااػد الشػب ب (Neely, Andy and Adams, Chris, 2003, P.14) الشػريد الد ليػد الاػريعد لت ،ػيؿ البريػد
شػػطد نلػػيـ  يػػر الراػػم   اءالخيريػػد اػػ  لنػػدف   الػػذي هػػدؼ إلػػ  إعطػػ ال الػػدعـ  تطػػ ير نطػػ ؽ  اػػ دة التع

اراتم عيػػػد المتػػػ ارة للشػػػب ب اػػػ  منطقػػػد  اريتػػػر( بلنػػػدف   تػػػـ ااػػػتخداـ منشػػػ ر اءداال لتطػػػ ير خريطػػػد 
الناػػػ ح التػػػ   ظهػػػرت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح اءا اػػػييف  ارحتي اػػػ ت الرئياػػػد ليػػػؿ مػػػنهـ   شػػػملت العمػػػ ؿ 

 الممػ ليف   بعػد ذلػؾ تػـ تطػ ير مقػ ييس الشب ب   لا ف إدارة نػ دو الشػب ب   العػ مليف الشػب ب اػ  لنػدف 
 ,Armstrong, Michael, 2009)  اءداال ليؿ مام عد مف  ،ػح ب الم،ػ لح   مػ  اراػتراتيايد التي مليػد.

P.224)   
 يتمح مف ذلؾ  ف نم ذج منش ر اءداال    منش ر قي س اءداال يم  يامي  البعض ب نػ  حػديث 
النشػػ ة   تراػػ   ،ػػ ل  إلػػ  قطػػ ع اءعمػػ ؿ    نػػ  تطػػ ر للايػػؿ اء ؿ مػػف  نظمػػد إدارة اءداال الم ااػػ   

عينػػد  خ ،ػػد ايمػػ  يت،ػػؿ بتطػػ ير  حػػد ا انػػب اءداال الم ااػػ  المػػرتبط بعالقػػد الم ااػػد بػػ ءطراؼ الم
ب لم ااد     ،ح ب الم،ػ لح  ام ااػ  هػذا النمػ ذج يػر ف عػدـ اقت،ػ ر عالقػ ت الم ااػد الخ رايػد 

نمػػػ  هنػػػ ؾ العديػػػد مػػػف اءطػػػراؼ اءخػػػرو التػػػ  تػػػ ل   العمػػػالالبػػػ لعمالال اقػػػط مػػػف حيػػػث     الماػػػتثمريف   ام
ػػػػ  بهػػػػـ  اهنػػػػ ؾ المػػػػ رد ف   م ااػػػػ ت القطػػػػ ع العػػػػ ـ  الخػػػػ ص   العػػػػ مل ف الػػػػداخلي ف  الم ااػػػػد اهتم ما

 الخػػ راي ف   عليهػػ  تحقيػػؽ القيمػػد المت قػػ  الح،ػػ ؿ عليهػػ  مػػف الم ااػػد   اػػ  المق بػػؿ هنػػ ؾ ت قعػػ ت 
 متطلبػػػ ت تنتظرهػػػ  الم ااػػػد مػػػف  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  يمػػػ  يتبػػػيف ممػػػ  اػػػبؽ  ف الظهػػػ ر اء ؿ لنمػػػ ذج 

يمنػػ  ذلػػؾ مػػف مح  لػػد    ليػػف ر  الم ااػ ت الخيريػػدي لبريػػد  منشػ ر اءداال يػػ ف اػػ  الم ااػػ ت الخدميػػد
 ااتخدام  ا  بيئد الم اا ت التعليميد عل  اعتب ر  نه   يما  م اا ت خدميد.

 : مبررا  رطبيق نموج  منوور األداء ف  اليامعا  -2

هنػػػ ؾ ت ييػػػد قػػػ ي علػػػ  الا معػػػ ت بشػػػ ف رق بػػػد إدارة اءداال الم ااػػػ   تطبيػػػؽ تلػػػؾ اءطػػػر  اءنظمػػػد 
اػػد الخماػػد الت ليػػد:  هػػداؼ الا معػػد  تق يمهػػ ؛  اراػػتراتياي ت  الخطػػط  تطبيقهػػ  ااداريػػد التػػ  تهػػتـ ب لقمػػ ي  الرئي

دارة المعراػػد   اػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر اءداال   تقييمهػػ  الماػػتمر   معػػ يير اءداال   اااػػراالات المحفػػزة   المعل مػػ ت  ام
  ليتنػػػػػ  ؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ خماػػػػػد ا انػػػػػب  امػػػػػحد  مرتبطػػػػػد بػػػػػ ءداال مػػػػػف حيػػػػػث رمػػػػػ   ،ػػػػػح ب الم،ػػػػػ لح
 اراػػتراتياي ت   العمليػػ ت   القػػدرات   مشػػ ريد  ،ػػح ب الم،ػػ لح    عطػػ  هػػذا النمػػ ذج اهتمػػ ـ ب لاػػببيد لنتػػ ئج 
الا معػد  حاػػب انعي اػػه  علػػ  رمػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح هػػ   ظيفػػد  لا انػػب  خػػرو؛  لهػػذا ييػػ ف منشػػ ر اءداال 

 ل  تحديػػػد ااػػػ ات اءداال الم ااػػػ   تحديػػػد نظػػػ ـ إدارة شػػػ مالا ياعػػػؿ يػػػؿ مقػػػ ييس اءداال الق بلػػػد للتطبيػػػؽ؛  ب لتػػػ
؛  تتمثػؿ بػذلؾ مبػررات (Rouse, Paul and Putterill, Martin, 2003, P.793) مقػ ييس اءداال الماػئ لد عػف ذلػؾ

 تطبيؽ نم ذج منش ر اءداال ا  الا مع ت ا  ايت :
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  قػػ ع الا معػػ ت تحػػت مػػػغط متزايػػد ليػػ  ت،ػػبح  يثػػػر يفػػ الة اػػ  تقػػديـ خػػػدم ته    هػػذا المػػغ ط الداخليػػػد 
 الخ رايد داعت الا مع ت إلػ   ف تاػدد  تعيػد تشػييؿ هي يلهػ  التنظيميػد  مم راػ ته  ااداريػد  ادراػد التميػز 

الة عمليػ ت تشػغيؿ العمػؿ؛ لػذلؾ ا  اءداال التػ  مػف المميػف  ف تحققهػ  الا معػد تعتمػد بدراػد يبيػرة علػ  يفػ 
 ف ييػػػ ف هنػػػ ؾ منهايػػػ ت راػػػتخدامه  اػػػ  دعػػـػ عمليػػػد تطػػػ ير طريقػػػد تشػػػغيؿ العمػػػؿ    ف تشػػػمؿ  مػػػر رة

ػػ    العمليػ ت   التين ل ايػػ  طػ اؿ ال قػت.  Bach, Vesna) ماهػ دات تطػ ير العمػػؿ تحاػيف  داال اءاػراد  يما

Bosilj Vukšić, Mirjana Pejić and Tomičić-Pupek, Katarina, 2014, PP.1-2) 

  لم ااهػػد تلػػؾ التحػػدي ت الخ ،ػػد ب زديػػ د المن ااػػد   الر بػػد اػػ  تحاػػيف الا معػػ ت الح اػػد إلػػ  تميػػز  داال
اياػػػ د قيمػػػد   التطبيػػػؽ المتزايػػػد ادارة الاػػػ دة  نمػػػ ذج  الم،ػػػ لحاءداال الػػػداخل    المػػػغط مػػػف  ،ػػػح ب 

ميػز اءداال  تطبيػؽ تلػػؾ البديهيػد المعر اػد  يميػػف  الػذي يعيػس الر بػػد اػ  تالا معػػ ت تميػز اءعمػ ؿ اػ  
 Asif, Muhammad and) إدارة يؿ مػ  يميػف قي اػ (  حيػث اءداال المتميػز ر معنػ  لػ  بػد ف قيػ س اءداال.

Searcy, Cory, 2014, P.984)   
 دارة اءداال ي ،ؼ ب ن  مت ازف  متحرؾ يميف  يدعـ عملي ت ،ػن  القػرار  الح اد إل  نظ ـ لقي س  ام

مف خػالؿ امػ   تحليػؿ المعل مػ ت  بحيػث يشػير التػ ازف إلػ  الح اػد إلػ  ااػتخداـ مقػ ييس  ا انػب 
مختلفػػد للتػػرابط معاػػ   تعطػػ  نظػػرة شػػم ليد للا معػػد   مػػ  التحػػرؾ ايشػػير بػػدرا مػػف الح اػػد إلػػ  تطػػ ير 

د بػػ ءداال نظػ ـ يراقػب بشػيؿ ماػتمر الح لػد الداخليػػد  الخ رايػد  مرااعػد اءهػداؼ  اء ل يػ ت الخ ،ػ
الم ااػػػػ  مػػػػر رة ارهتمػػػػ ـ بتلػػػػؾ التحػػػػدي ت الخ ،ػػػػد ب لبيئػػػػد التن ااػػػػيد   تطػػػػ ير مفػػػػ هيـ الاػػػػ دة  
 الترييػػػػػػػػز المتزايػػػػػػػػد علػػػػػػػػ  التحاػػػػػػػػيف الماػػػػػػػػتمر   التطػػػػػػػػ ر اله ئػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػ  تين ل ايػػػػػػػػ  المعل مػػػػػػػػ ت 

   (Taticchi, Paolo, Tonelli, Flavio and Cagnazzo, Luca, 2010, PP.4-5) ارت، رت.

   د بعػػض  نظمػػد إدارة اءداال التػػ  ر تػػدعـ ايػػرة الاػػببيد ب مػػ ح. اػػ (Rouse, Paul and Putterill, 

Martin, 2003, P.793)   
  الح اد إل  ت،ميـ مق ييس اءداال المرتبطد ببعمه  البعض مف خالؿ عالقػ ت تب دليػد  تيػ ف ن بعػد

مف اراتراتياي ت   احتي ا ت  متطلب ت  ،ح ب الم، لح   ذات ال،لد ب لا انب المختلفػد لػفداال 
ػػ –الم ااػػ    التػػ  تيػػ ف  تهػػ   خطػػط مرتبطػػد بنت ئاهػػ   ت اه تهػػ    هػػدااه   مع ييرهػػ   مب درا - يما

 ,Najmi, Manoochehr, Etebari, Mohammad and Emami, Samin) عمله  مف  اؿ تاػهيؿ إدارة اءداال.

2012, P.1125)  
  دارة اءداال الػػذي يطػػ ؽ العمليػػ ت اءربعػػد لػػ دارة مػػف الر بػػد اػػ  تطبيػػؽ ذلػػؾ ااطػػ ر القػػ ي لقيػػ س  ام

 معػػ ت مػػف معراػػد  اػػل ب اءداال   ي حيػػث ت،ػػميـ نظػػ ـ القيػػ س   قيػػ س المقػػ ييس  التػػ  تميػػف الا
م ذا حدث(   تحليؿ نت ئج القي س لتحديػد مػدو الح اػد إلػ  إاػراالات ت،ػحيحيد   تطػ ير العمليػ ت؛ 
لتمييف ،ن ع القرار مف ايتش ؼ ت ثير اااراالات الت،حيحيد البديلد ا   داال الا معػد   التػ  تػ دي 

  (Santos, Sp, V Belton and Howick, S, 2008, P.763) إل  اتخ ذ قرارات  امؿ.
  ح اد ق دة الا مع ت إل   ف يفهم ا البيئد المحيطد ب نظمد التعليـ الاػ مع   انطالقاػ  مػف مػر رة  ف

القػػػدرة علػػػ  اهػػػـ  تبنػػػ  ييػػػ ف لػػػديهـ  عػػػ  ب لتحػػػدي ت التػػػ  تطرحهػػػ  هػػػذا البيئػػػد   اءيثػػػر مػػػف ذلػػػؾ 
يـ الاػػػ مع ؛  مػػػف ثػػػـ اتحػػػدي قيػػػ دة التعلػػػيـ بمهػػػ رة اراػػػتراتياي ت التػػػ  تػػػدعـ اع ليػػػد التعلػػػ تطبيػػػؽ 

  ارهتمػػػ ـيق مػػػ ا بفحػػػص اي اػػػ تهـ الاػػ مع  خػػػالؿ القػػػرف الحػػػ دو  العشػػػريف تتطلػػػب مػػف القػػػ دة  ف 
    (Michael, Steve O., 2004, P.125) اه د اا،الح.ا  اتخدامه  رمب د  اادارة الف علد   تط يره  ب

نمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ  الا معػػ ت ح اتهػػ  إلػػ   مػػف ذلػػؾ  ف مػػف  هػػـ مبػػررات تطبيػػؽ  يتمػػح
تلػؾ المػػداخؿ ااداريػػد التػػ  تمينهػػ  مػػف ال ،ػػ ؿ إلػ  التميػػز الم ااػػ  علػػ  ال،ػػعيد الػػداخل   الخػػ را   



-35- 

اءخػػذ اػػ   مػػ  بنػػ ال إطػػ ر  امػػح ادارة  قيػػ س اءداال الم ااػػ    ماػػ عدته  اػػ  اهػػـ بيئتهػػ  الم ااػػيد  
مي نيػػد ااػػتخداـ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ  تطبيػػؽ إدارة اءداال اراػػتراتيا      ارعتبػػ ر مػػدو اتفػػ ؽ  هميػػد ام

إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ  الا معػػ ت  ايػػالا منهمػػ  ياػػع  إلػػ  ال ،ػػ ؿ ب لا معػػد إلػػ  ما بهػػد مختلػػؼ 
 تحدي ته   اادارة التي مليد لمنظ مته .    

   :فلسف  عمل نموج  منوور األداء ف  اليامعا  -4

نشػػػ ر اءداال ليعػػػ لج بعػػػض ااخف قػػػ ت التػػػ  حػػػدثت ايمػػػ  اػػػبق  اػػػ   نظمػػػد إدارة اءداال  يحػػػ  ؿ اػػػ ال م
تحاينه    منش ر اءداال عل  عيس يػؿ اءنظمػد اءخػرو ينظػر بعػيف ارعتبػ ر ليػؿ  ،ػح ب الم،ػ لح   تتمثػؿ 

هػػػ    اعتبػػػر هػػػذا الاػػػفد منشػػػ ر اءداال اػػػ  تػػػ اير عالقػػػد تب دليػػػد بػػػيف الم ااػػػد   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح المػػػرتبطيف ب
ػػ  مػػف اءداال الم ااػػ ؛  لػػذلؾ اػػ ال ي اػػ    ؿ مػػف نمػػ ذج منشػػ ر اءداال   المنشػػ ر  ،ػػح ب الم،ػػ لح ا نباػػ  مهم 
 مػػ  ال اػػػ  الثػػػ ن  ايمثػػؿ اراػػػتراتياي ت  هػػػ  مرتبطػػػد ب ،ػػح ب الم،ػػػ لح  مػػػ  يحتػػ ا ف؛  لهػػػذا الا نػػػب  هميتػػػ  

اػػػتراتيايد هػػػ  ت ،ػػػيؿ القيمػػػد إلػػػ  بعػػػض  ،ػػػح ب احيػػػث إف الاػػػبب ال حيػػػد الػػػذي بمقتمػػػ ا تمتلػػػؾ الم ااػػػد 
الم،ػ لح   دعػـػ العالقػػ ت اراػػتراتيايد التػ  تخػػص العديػػد مػػف  ،ػػح ب الم،ػ لح   يشػػؼ التعقيػػد الم اػػ د ايػػ   

ح  ا راػػتراتيايد مػػف المميػػػف  ف  اػػالمطل بػػد لتنفيػػذ اراػػتراتيايد بن مػػ  ال اػػ  الث لػػث اهػػ  يتع مػػؿ مػػ  العمليػػػ ت 
مػػرة لػػ   ف العمليػػ ت الخ ،ػػد ب لم ااػػد ي نػػت اػػ  ح لػػد اتاػػ ؽ مػػ  بعمػػه  الػػبعض   ال اػػ  تيػػ ف ذات نتػػ ئج مث

الرابػػ  القػػدرات   هػػ  تشػػمؿ اءاػػراد  المم راػػ ت  التين ل ايػػ   البنيػػد التحتيػػد التػػ  تنػػدمج مػػ  بعمػػه  لػػتميف مػػف 
للم ااػػد بػػ لتعرؼ علػػ  القيػػ ـ ب عمػػ ؿ الم ااػػد  اػػ اال ايف    اػػ  الماػػتقبؿ(   هػػذا ال اػػ  مػػر ري ءنػػ  ياػػمح 

الم ارد المر ريد مثؿ العم لػد  التم يػؿ  المػ اد الخػ ـ  ب امػ اد إلػ  ذلػؾ اهػ  تحػدد العمليػ ت المطل بػد مػف  اػؿ 
تطػػػػ ير تلػػػػؾ المػػػػ ارد مثػػػػؿ التػػػػدريب  رق بػػػػد العػػػػ مليف   الح،ػػػػ ؿ علػػػػ  ر س المػػػػ ؿ المطلػػػػ ب   شػػػػراال المعػػػػدات 

 ااػػطته  يميػػف اراػػتف دة مػػف تلػػؾ المػػ ارد بشػػيؿ  يثػػر ا عليػػد   ال اػػ  المطل بػػد  يمػػ   نهػػ  تقتػػرح اءاػػ ليب التػػ  ب
اءخيػػػر هػػػ  مشػػػ ريد  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح الػػػذي يعبػػػر عػػػف عالقػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح بشػػػيؿ اديػػػد عػػػف طريػػػؽ 

 ,Star, Sequoia, et-al, 2016) تحديد  احص المياب الذي يع د عل  الم ااد مػف مشػ ريد  ،ػح ب الم،ػ لح.

PP.159-160)   
  تنطلػػػؽ الاػػػفد عمػػػؿ منشػػػ ر اءداال مػػػف  ف هػػػدؼ الم ااػػػ ت هػػػ  التطلػػػ  إلػػػ  الناػػػ ح اػػػ  المػػػدو يمػػػ

البعيػد مػػف خػػالؿ التف عػؿ مػػ  بيئػػد العمػؿ الي ميػػد مػػ  تحديػػد ،ػ رة  امػػحد عػػف  ،ػح ب الم،ػػ لح الرئياػػيف  مػػ  
الم،ػػ لح   مع لاػػػد ثػـػ تحديػػػد اراػػتراتياي ت التػػ  يتبع نهػػػ  لمػػم ف تلػػؾ القيمػػػد المقدمػػد إلػػ   ،ػػػح ب   يريد نػػ 

احتي اػػ ت الم ااػػد  عملي تهػػ   معراػػد القػػدرات المطل بػػد لتنفيػػذ هػػذا العمليػػ ت؛ اػػادارات الم ااػػ ت اءيثػػر تطػػ راا 
تهتـ بم  تريدا الم ااد مف  ،ح ب الم،ػ لح   يػذلؾ تحديػد مػدو  رال العػ مليف بهػ   تحديػد الربحيػد الن تاػد مػف 

 نػ ر محمػد    مػ  إطػ ر نمػ ذا   اهـػ  امػح لييفيػد تحقيػؽ اءداال الايػد. ؛ إذ يعمؿ هذا النمػ ذج علػ الماتفيديف
    )413  ص2013

ب ام اد إل  ذلؾ ينطلؽ هػذا المنشػ ر اػ  الاػفد عملػ  مػف مػر رة ت حيػد الم شػرات  المعػ يير 
مف خالؿ ااتخداـ مام عد مف العالق ت اراتراميد يطلؽ عليهػ  م،ػطلح خػرائط الناػ ح   الت ييػد علػ  

 يػػد اءبعػػ د يمػػ  يقػػدمه  هػػذا النمػػ ذج  امثػػؿ هػػذا اءبعػػ د تاػػ عد اػػ  التعػػرؼ علػػ   يػػد معػػ يير مفقػػ دةتعدد
(Star Sequoia, et-al, 2016, P.160)   مػػف مبػػد  الح اػػد الدائمػػد إلػػ  احػػص  ااػػ  المػػدو للمقػػ ييس  يػػر 

   ،ػح ب الم،ػ لح  الم ليد ا  العديد مف اءبعػ د المترابطػد  التػ  يتمػمنه  هػذا المنشػ ر مػف حيػث رمػ
 اراتراتياي ت   العملي ت   القػدرات   مشػ ريد  ،ػح ب الم،ػ لح   الترييػز بدراػد يبيػرة علػ   ،ػح ب 
الم، لح خ ،د ايم  يت،ؿ بتحديد احتي ا تهـ  م  تحت ا  الم ااد مػنهـ  الت ييػد علػ  العالقػد التب دليػد 
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 Wang, Ying, Bhanugopan, Ramudu) ل .بيف تحقيؽ رم   ،ػح ب الم،ػ لح  بػيف اءداال الم ااػ  العػ 

and Lockhart, Pamela, 2015, PP.24-25)  
 تيمػػف بػػذلؾ الفيػػرة اءا اػػيد لنمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ   ف مقػػ ييس  م شػػرات اءداال للا انػػب 
الداخليػػػد مػػػف المميػػػف اقػػػط ت اياػػػه  عنػػػدم  ت خػػػذ اػػػ  اعتب رهػػػ  المقػػػ ييس المن اػػػبد الخ ،ػػػد ب ،ػػػح ب 

للمنشػػػ ر الخ ،ػػػد   رة تنػػػ  ؿ الم ااػػػد اء اػػػ  الػػػثالثذا ي يػػػد منشػػػ ر اءداال علػػػ  مػػػر الم،ػػػ لح؛  لهػػػ
ب راػػػػػػتراتياي ت  العمليػػػػػػ ت  القػػػػػػدرات اػػػػػػ  مػػػػػػ ال اهتم مػػػػػػ ت  ،ػػػػػػح ب الم،ػػػػػػ لح مػػػػػػف حيػػػػػػث تحديػػػػػػد 

تط يرهػ  لتحقيػؽ رمػ   ،ػح ب الم،ػ لح   تحديػد العمليػ ت  القػدرات التػ  تطبػؽ  يتـاراتراتياي ت الت  
  (Pidd, Michael, 2012, P.206) اي ت.هذا اراتراتي

 يتمح مف ذلؾ  ف نم ذج منش ر اءداال يعتمد ا  ايرة عمل  عل  الترابط  التف عؿ بػيف  بعػ دا الخماػد؛ 
اهػ  يبػد  بتحديػػد  ،ػح ب الم،ػ لح علػػ  تنػ عهـ  ر،ػػد احتي اػ تهـ  متطلبػ تهـ  يػػذلؾ تحديػد احتي اػػ ت 

اراتراتياي ت الم اايد ا  م ال هذا ارحتي اػ ت  يتبػ  ذلػؾ تحديػد القػدرات الم ااد منهـ  ثـ يتـ بن ال 
الم ااػػػيد مػػػف المػػػ ارد البشػػػريد  الم ديػػػد  البنيػػػد التحتيػػػد   تحديػػػد العمليػػػ ت الم ااػػػيد المختلفػػػد الخ ،ػػػد 
ب لتخطيط  اادارة الم ااػيد المحققػد لهػذا اراػتراتياي ت اػ  مػ ال القػدرات الم ااػيد   ييمػؿ عمػؿ يػؿ 
هذا ب م  إط ر مف مق ييس  مع يير اءداال الخ ،د بيؿ بعػد مػف هػذا اءبعػ د   يػؿ هػذا ميمػؿ لبعمػ  

 خف ؽ ا   ي بعد ي ثر عل  بقيد اءبع د اءخرو. البعض؛ ا ا
 :أهمي  نموج  منوور األداء -2

ػ  للعمػؿ   شػػم لي   منظمػ  مهمتػ  تاػليط المػػ ال علػ  ع مليػد تعقيػػد يعػد نمػ ذج منشػ ر اءداال إطػػ راا مالئما
رشػػ د ت،ػػميـ  نظمػػد إدرة  التي مػػؿ بػػيف  ،ػػح ب الم،ػػ لح المتعػػدديف  يمػػ   نػػ  يقػػـ  بتػػ اير الماػػ عدة اػػ  ت ايػػ   ام
اءداال مف  اؿ تحقيؽ النا ح عل  المػدو الط يػؿ مػمف بيئػد  عمػ ؿ معينػد   اػ  ظػؿ تعػدد  ،ػح ب الم،ػ لح  

إدارة اءداال اءخػػػرو؛  يق،ػػػد ب ،ػػػح ب  ج   اػػػ  مػػػف  نظمػػػدذيمػػػ   ف رمػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح اػػػ  هػػػذا النمػػػ  
الم،ػػ لح اءاػػراد  الم ااػػ ت الػػذيف يتػػ ثر ف    يػػ ثر ف علػػ  تطػػ ير اءداال الم ااػػ    يعػػد رمػػ هـ مػػف ع امػػؿ 

 هميػد نمػ ذج منشػ ر اءداال    بػذلؾ تتمػح (Liu, Junxiao, et-al, 2015, PP.41-42) النا ح اله مػد اػ  الم ااػد.
 ا   ن :
  ء،ػػح ب الم،ػػ لح المختلفػػيف ذ ي ال،ػػلد بػػ ءداال الم ااػػ   التػػ  ياػػب  يعطػػ  ر يػػد شػػ ملد

  خذهـ ا  ارعتب ر.

   يهتـ ب لبحث عف تميز العملي ت  القيـ التنظيميد  التعـل  رمػ   ،ػح ب الم،ػ لح   يػ ار العمليػ ت التػ
 التنظيمػػ . تنقػػؿ الاػػلط ت إلػػ  العػػ مليف  ت،ػػميـ العمليػػ ت ااداريػػد المالئمػػد الالزمػػد لمر نػػد الهييػػؿ

(Yadav, Sushil Neetu and Sagar, Mahim, 2013, P.958)   
 خػػرو اء اءنظمػػدتقرهػػ   ياعػػؿ المػػديريف يفيػػر ف ب مػػ ح خػػالؿ الػػر ابط بػػيف المقػػ ييس بطريقػػد ر

اقػ   نه  مام عد مف العملي ت  تي مػؿ  عل   الم ااد  حيث يتـ النظر إل  عف طريؽ الحدس
 .تحت اه  القدرات الخ ،د  الت نشطد  ال ظ ئؼ( ا  اء

  مػػف  عليهػػ لقػػ ال المػػ ال للم ااػػد مػػف خػػالؿ إال،ػػ رة المت ازنػػد قػػ دة الم ااػػد مػػف تيػػ يف ُيَمِيػػف
 هذا ياػ عد علػ    القدرات(  العملي ت  الخ رج   ،ح ب الم، لح(  مف الداخؿ  اراتراتياي ت

اػبب  نتياػد تشػمؿ احتي اػ ت نش ال عالق ت ام     بع د اءداال المتداخلد بيف   تنش ال العالقام راـ   
 . ،ح ب الم، لح مق بؿ المش ريد
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   ح ب الم،ػ لح  احتي اػ ت يػؿ مام عػد  الت  تشمؿيميف ااتخدام  لتط ير خريطد النا ح، 
ا لتلبيػػػد من اػػػب اػػػدا  هػػػ    اػػػتراتيايد متي ملػػػدر  نشػػػ  ه  تبعاػػػإو المقػػػ ييس يميػػػف  ا علػػػ  اػػػتن دا ا

   (Scholten, Hella Abidiand Kirstin, 2015, PP.47-48)  .المع يير الم اهد اببي  
   يمتلػػؾ ااػػتراتيايد مب شػػرة  م مػػحد   التػػ  يػػتـ ااتخال،ػػه  مػػف متطلبػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح؛  ب لتػػ ل

ييػػ ف  ،ػػح ب الم،ػػ لح اػػ  الماػػت و اءعلػػ  مػػف نمػػ ذج منشػػ ر اءداال  يشػػتؽ مػػنهـ اراػػتراتياي ت  
 لح عنػػػدم  يعراػػػػ ف العمػػػؿ الػػػذي يريد نػػػػ   ف ا لم ااػػػػ ت تعػػػرؼ اقػػػط  ،ػػػػح ب الم،ػػػ ؛ هػػػذا ،ػػػحيح

ياتيمؿ  الطريقد التػ  يريد نػ   ف ياػتيمؿ بهػ ؛  ييػ ف ذلػؾ اػ  مػ ال ااػتراتيايد الم ااػد   لػذلؾ مػف 
     (Wodi, Erik Sebastian, 2015, P.35) المميف تحديد  ،ح ب الم، لح.

  العػػػ مليف  الممػػػ ليف يامػػػ  يػػػؿ  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   خ ،ػػػدا الماػػػتثمريف  العمػػػالال  ال اػػػط ال 
   يتبػػػػ  اػػػػ  ذلػػػػؾ طػػػػريقتيف اثنتػػػػيف همػػػػ : ارهتمػػػػ ـ ب حتي اػػػػ ت  متطلبػػػػ ت  ،ػػػػح ب  الُمنِظمػػػػيف

الم،ػػ لح   احتي اػػ ت الم ااػػد مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح التػػ بعيف لهػػ    اػػ  هػػذا الاػػبيؿ اانػػ  يػػتـ 
اتياي ت ااتق،ػػ ال العالقػػ ت المتب دلػػد بػػيف يػػؿ  ،ػػح ب الم،ػػ لح   يامػػ  منشػػ ر اءداال اراػػتر 

 اءهػػػـ مػػػف ذلػػػؾ القػػػدرات التػػػ  ُيحتػػػ ج إليهػػػ  مػػػف  اػػػؿ ال اػػػ ال بهػػػ تيف المامػػػ عتيف    العمليػػػ ت
  (Javadi, Seyed Mohammad, 2013, P.40) اله متيف لالحتي ا ت  المتطلب ت.

  يعتبر مف  يثػر اءنظمػد مالالمػد للم ااػ ت التػ  تمػ  قيمػد  ،ػح ب الم،ػ لح ي  ل يػد   لػ ؛
 ايد للتط ير التف،يل  ليػؿ ا نػب مػف ا انػب المنشػ ر ت يػد علػ   نػ  نمػ ذج ا لمات ي ت اام

 ب لت ل  تحديػد الفاػ ات  ؛ش مؿ يميف مف  م  يؿ المق ييس ا  خريطد تعرؼ بخريطد النا ح
 الخ ،د بعمليد القي س.

  نمػػ ذج متعػػدد اءبعػػ د  يعيػػس يػػؿ ا انػػب اءداال التػػ  تػػ ثر علػػ   داال الم ااػػد  ب امػػ اد إلػػ   نػػ  
ػػ  لالاػػتراتيايد الم ااػػيد قبػػؿ عمليػػد اختيػػ ر المقػػ ييس   بهػػذا الطريقػػد؛ اػػاف هػػذا النمػػ ذج  يطػػرح نق شا
ػػ  ق ي ػػ   ارهتمػػ ـ ب ،ػػح ب الم،ػػ لح الػػذيف يػػ ف يػػتـ إهمػػ لهـ عنػػد  مػػ   يمػػ  لمقػػ ييس اءداال  ا اا

   (Najmi, Manoochehr, Etebari, Mohammad and Emami, Samin, 2012, P.1125) مق ييس اءداال.

 يتمػػح مػػف ذلػػؾ  ف نمػػ ذج منشػػ ر اءداال يقػػدـ العديػػد مػػف الف ائػػد للم ااػػ ت التػػ  تقػػـ  ب اػػتخدام  
اػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيايد مػػػف حيػػػث نظرتػػػ  الشػػػم ليد ء،ػػػح ب الم،ػػػ لح المعينػػػد بهػػـػ الم ااػػػد  ت اػػػي  

الاػػػػببيد بػػػػيف مقػػػػ ييس  بعػػػػ د اءداال نطػػػػ ؽ تع ملهػػػػ  مػػػػ  العديػػػػد مػػػػف اءطػػػػراؼ الماتمعيػػػػد   ارهتمػػػػ ـ بعالقػػػػ ت 
الم ااػػػ    ت مػػػيح التػػػرابط بػػػيف هػػػذا اءبعػػػ د مػػػف خػػػالؿ خػػػرائط الناػػػ ح اراػػػتراتيايد  تنػػػ ع ا انػػػب اءداال 
الم ااػػػػ  التػػػػ  يتن  لهػػػػ  نمػػػػ ذج منشػػػػ ر اءداال  يمػػػػ  يػػػػ ار هػػػػذا النمػػػػ ذج إطػػػػ راا  امػػػػحا  مختلفاػػػػ  ادارة اءداال 

اػػتراياي ت   تتحػػدد ح ب الم،ػػ لح  احتي اػػ تهـ  التػػ  اػػ  مػػ ئه  تبنػػ  اراراػػتراتيا   الػػذي يبػػد  بتحديػػد  ،ػػ
 القدرات  العملي ت الم اايد.

 :مكونا  نموج  منوور األداء -6

ينطلػػؽ  ر ميػد   ي يػد علػ   ف قيػ س اءداالييعػد منشػ ر اءداال  احػداا مػف  حػدث اءنظمػػد المف ه
نمػػ  ت مػػ  اراػػتراتياي ت اػػ  مي نهػػ  للت ييػػد علػػ   ف احتي اػػ ت  مط لػػب  ،ػػح ب  مػػف اراػػتراتيايد   ام

؛ اهػػػػػ   داة تاػػػػػ عد اريػػػػػؽ اادارة علػػػػػ  التفييػػػػػر اػػػػػ  القمػػػػػ ي  الم ااػػػػػيد اله مػػػػػد يػػػػػتـ تلبيتهػػػػػ الم،ػػػػػ لح 
 ت   العمليػػػػ ت   اراػػػتراتياي ت لعالاهػػػػ   يمػػػ  ي يػػػػد علػػػ  مػػػػر رة تي مػػػؿ الم ااػػػػ ت مػػػ  اراػػػػتراتياي
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 القػػػػدرات ليػػػػ  ت،ػػػػؿ القيمػػػػد الحقيقيػػػػد إلػػػػ   ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح   علػػػػ  العالقػػػػد التب دليػػػػد بػػػػيف الم ااػػػػد 
اعلػػػ  الم ااػػػد تلبيػػػد احتي اػػػ تهـ  مػػػ  يريػػػد ف   مػػػف اهػػػد  خػػػرو  ف يتشػػػ ري ا مػػػ   ؛  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح

 ،ػػح ب الم،ػػ لح   الم ااػد؛ لػػذلؾ اػػاف منشػػ ر اءداال يتيػػ ف مػػف خماػػد   اػػ  متداخلػػد مػػف حيػػث رمػػ 
 ,Striteska, Michaela and Spickova)  اراػتراتياي ت   العمليػ ت   القػدرات   مشػ ريد  ،ػح ب الم،ػ لح

Marketa, 2012, PP.7-8)    2 الت  ي محه  شيؿ رقـ.) 
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 ( يوضح نموذج منشور األداء بأوجيو الممسة3شكل ريم )
-Source: Neely, Andy, Adams, Chris and Crow, Paull: "The Performance Prism in Practice", Journal of 

Measuring Business Excellence, Vol.5, No.2, 2001, P.12 

 ويمكن توضيح ىذه األوجو عمى النحو التالي: 
 ياػػ ؿ: مػػف هػـػ  ،ػػح ب الم،ػػ لح  مػػ ذا يريػػد ف  يحتػػ ا ف؟  هػػذا رضددا أصددحاب المصددالح: الوجددو األول  :

حػػ ؿ الماػػتثمريف  ال اػػ  يتع مػػؿ مػػ  الا نػػب الخػػ را  للم ااػػد اػػ  ر يتػػ  ء،ػػح ب الم،ػػ لح التػػ  تػػد ر
  اد إلػػ  المنظمػػيف  الماتمػػ  المحلػػ  العمػػالال  العػػ مليف  المػػ رديف  الشػػري ال المتحػػ لفيف    ال اػػط ال  ب امػػ 

 ,Neely, Andy)   يػؿ تلػؾ اءطػراؼ مػف المميػف  ف ييػ ف لهػ  تػ ثير اػ هري علػ  اءداال  ناػ ح الم ااػد

Adams, Chris and Crow, Paull, 2001, P.6) معد ثالثػد  نمػ ط رئياػد مػف  ،ػح ب الم،ػ لح مػف    ا  الا
حيػػػث  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح الػػػداخلييف  هػػـػ تلػػػؾ المام عػػػد مػػػف اءاػػػراد الػػػذيف يعملػػػ ف ب لي مػػػؿ خػػػالؿ حػػػد د 
الا معػػد مثػػؿ الطلبػػد    عمػػ ال هيئػػد التػػدريس   ااداريػػيف   اريػػؽ الػػدعـ    ،ػػح ب الم،ػػ لح ال اػػط ال  هػـػ 

لخػ رج مػف خػالؿ عالقػتهـ مػ  الا معػد   معظـػ ائػ ت ال اػط ال تشػمؿ ه رال الذيف يعمل ف ا  الػداخؿ  اػ  ا
مالػػػػس اادارة  المشػػػػرايف   ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح الخػػػػ راييف  ينح،ػػػػر ف اػػػػ  ثػػػػالث ائػػػػ ت خػػػػالؿ عالقػػػػتهـ 

الخػػػريايف؛  هػػػ رال الػػػذيف يربطػػػ ف –ب لا معػػػد:  هػػـػ هػػػ رال الػػػذيف يق مػػػ ف بت ريػػػد المػػػدخالت إلػػػ  الا معػػػد 
– المػػػ ارد؛  هػػػ رال ذ ي ارهتم مػػػ ت الخ ،ػػػد بييفيػػػد  داال الا معػػػد ل ظ ئفهػػػ   الطلبػػػد-الا معػػػد ب ءعمػػػ ال

  (Collins, Lorna, et-al, 2013, PP.450-451) م اا ت تط ير ارقت، د.

مختلفػػد تعػددت بػػيف الطػػالب    عمػػ ال هيئػػد  ائػػ ت تتمػمف  ،ػػح ب الم،ػػ لح اػػ  الا معػ ت بػػذلؾ 
ي مػػػ ت   العػػػ مليف   الماػػػتخدميف   الاهػػػ ت الم نحػػػد  التػػػدريس   الخػػػريايف     ليػػػ ال اءمػػػ ر   الح

 الماتمعػػ ت  إر  ف يػػؿ هػػذا الفئػػ ت لهػػ   هػػدااه  المشػػتريد تتمثػػؿ اػػ  تخػػريج يػػ ادر تخػػدـ الماتمػػ   
 ليػػػػف يػػػػؿ ،ػػػػ حب م،ػػػػلحد    ماػػػػتفيد تيػػػػ ف لػػػػ   اهػػػػد نظػػػػرا الخ ،ػػػػد  التػػػػ  تتطلػػػػب اعتبػػػػ رات 

قػػػ   ف تػػػ ار القػػػيـ التػػػ  تػػػ ا  ب هتم مػػػ ت مختلػػػؼ  اهتم مػػػ ت مختلفػػػد؛  ب لتػػػ ل  اػػػاف الا معػػػ ت ُيت  
   (Javadi, Seyed Mohammad, 2013, P.42)  ،ح ب الم، لح.

 ابشػػػػػيؿ تقليػػػػػدو تػػػػـػ ارتفػػػػػ ؽ علػػػػػ   ف القي اػػػػػ ت ياػػػػػب  ف تنشػػػػػ  مػػػػػف  االسدددددتراتيجيات:: الوجدددددو الثددددداني
اراػػتراتياي ت  اػػ  الحقيقػػد هػػذا المبػػد  خػػ ط ؛ ا لاػػبب ال حيػػد الػػذي مػػف  الػػ  ت اػػد ااػػتراتيايد للا معػػد هػػ  
ت زيػػ  القيمػػد علػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح؛  بػػذلؾ تيػػ ف نقطػػد البدايػػد ي لتػػ ل : مػػف هػـػ  ،ػػح ب الم،ػػ لح  مػػ ذا 

ذا يحت ا ف؟   اقط عند ااا بػد عػف هػذا اءاػئلد يميػف البػدال اػ  ايتشػ ؼ المشػيلد التػ   قتهػ  يريد ف    م 
ت م  لهػ  اراػتراتياي ت اػ  مي نهػ  الػذي يمػمف تلبيػد احتي اػ ت  متطلبػ ت  ،ػح ب الم،ػ لح؛ لػذلؾ اػاف 

اػػػ ت  احتي ال اػػػ  الثػػػ ن  للمنشػػػ ر ياػػػ ؿ عػػػف مػػػ  هػػػ  اراػػػتراتياي ت التػػػ  تريػػػده  الا معػػػد لمػػػم ف تلبيػػػد
   (Neely, Andy, Adams, Chris and Crow, Paull, 2001, PP.6-7)  ،ح ب الم، لح؟

 اػػػ  هػػػذا ال اػػػ  اػػػاف اراػػػتراتياي ت التػػػ  يػػػتـ تط يرهػػػ  تنشػػػ  عػػػف ييػػػؼ اػػػتقـ  الا معػػػد بتلبيػػػد المعػػػ يير  
يػػػػد   مػػػػ  إذا ي نػػػػت العليػػػػ ؛  ب لتػػػػ ل  مػػػػف المميػػػػف للا معػػػػ ت  ف تحػػػػدد إذا يػػػػ ف تػػػـػ تطبيػػػػؽ اراػػػػتراتياي ت الفعل

اراػػػتراتياي ت تعمػػػؿ حاػػػب مػػػ  هػػػ  مخطػػػط ـ  ر   هػػػؿ تػػـػ ت ،ػػػليه  إلػػػ  الماػػػت ي ت الػػػدني ؛  اػػػ  النه يػػػد مػػػف 
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المميػػف تحديػػد  ي العمليػػ ت  القػػدرات ياػػب إعػػداده  مػػف  اػػؿ تحقيػػؽ اراػػتراتيايد   عنػػد تطبيػػؽ اراػػتراتياي ت 
؛ اػػػ لخطر يػػػزداد اػػػ  ال قػػػت الػػػذي   عمػػػؿ القي اػػػ ت ال،ػػػحيحد امػػػف المفتػػػرض  ف ييػػػ ف يػػػؿ شػػػ ال علػػػ  مػػػ  يػػػرـا

 لتحقيػػػػػؽ  القػػػػػدرات الخ ،ػػػػػد ب لعمليػػػػػ ت ينحػػػػػرؼ ايػػػػػ  ماػػػػػ ر العمليػػػػػ ت  القػػػػػدرات عػػػػػف اراػػػػػتراتياي ت؛ ا ءاػػػػػئلد
اراػػتراتياي ت ياػػب  ف تيػػ ف  امػػحد  مػػ  مػػر رة ااػػتخدـا مػػ  يعػػرؼ ب اػػتراتياي ت التشػػغيؿ اػػ  هػػذا الماػػت و  

إلػػ  ح اػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح   ليػػنهـ ر يمػػع ف اػػ  ارعتبػػ ر ااػػتراتيايد  التػػ  ت مػػح ييػػؼ يميػػف ال ،ػػ ؿ 
الا معػػد التػػ  حػػددت اػػ   ي ماػػ ؿ  ب يػػد طريقػػد يميػػف المن ااػػد؛ ا ،ػػح ب الم،ػػ لح يميػػف ااتػػذابهـ بعػػد  مػػ  

      (Wodi, Erik Sebastian, 2015, P.30)  ااتراتيايد الا معد.

 التػ ل : مػ  العمليػ ت التػ  ياػب  ف تمػعه  الا معػد اػ  مي نهػ  ليػ  :  يطرح الا اؿ الوجو الثالث: العمميات
تاػػمح بتػػدا ؿ اراػػتراتياي ت الخ ،ػػد؟  ي مػػ  العمليػػ ت الم ااػػيد الع مػػد المشػػتريد التػػ  تقػػـ  عليهػػ  الغ لبيػػد 
نتػػػ ج المط لػػػب   تلبيػػػد المط لػػػب   تخطػػػيط  العظمػػػ  مػػػف الا معػػػ ت   هػػػ   تطػػػ ير المنتاػػػ ت  الخػػػدم ت   ام

دارة ا لا معػػػد   مػػػف المػػػر ري للعمليػػػ ت المنفػػػذة  ف تاػػػ ؿ هػػػؿ عمليػػػ ت تلبيػػػد ارحتي اػػػ ت التػػػ  تقػػػـ  بهػػػ   ام
الا معػػد تعمػػؿ بيفػػ الة  ا عليػػد؟  لػػ  ي نػػت ااا بػػد: ر ييػػؼ اػػ عرؼ  ي ػػ  مػػف المي نػػ ت الفرعيػػد هػػ  الاػػبب 

 ,Neely, Andy, Adams)  اػ  عػدـ اليفػ الة  عػدـ الف عليػد؟   هيػذا خػالؿ العمليػ ت اءخػرو  مػ  يتفػرع عنهػ 

Chris and Crow, Paull, 2001, P.7) حيػػث إنػػ  اػػ  تلػػؾ العمليػػ ت الرئياػػد ت اػػد مام عػػد مػػف العمليػػ ت  
الفرعيػد التػػ  تتاػز  حتػػ  ت،ػػؿ إلػ  العمليػػ ت الم ااػيد النه ئيػػد   هػػذا العمليػ ت تشػػتمؿ علػ  إمػػ اد القيمػػد  

لهػػ  لمعراػػد مػػدو يف التهػػ   يػـػ هػػ  ا علػػد اػػ  تشػػغيؿ  هنػػ ؾ خماػػد ا انػػب لهػػذا العمليػػ ت الفرعيػػد يميػػف تحلي
 (Wodi, Erik Sebastian, 2015, P.31) العملي ت  ه  الا دة   اليميد   ال قت   الراحد   القيمد الم ديد.

 :التػ  تشػمؿ يػال  مػف اءاػراد  المم راػ ت  التين ل ايػ   البنيػد القدرات )اامكانيات والمدوارد( الوجو الرابن  :
   يػػؿ هػػذا العن ،ػػر ماتمعػػد تاعػػؿ مػػف المميػػف تنفيػػذ العمليػػ ت الم ااػػيد؛ اهػػ  الميػػ ف الػػرئيس التحتيػػد

للا معػػد الػػذي يمينهػػ  مػػف المن ااػػد  ابػػد ف اءاػػراد المن اػػبيف   المم راػػ ت ال،ػػحيحد  التين ل ايػػ   البنيػػد 
ؿ اءا اػػ  المػػرتبط التحتيػػد اػػ  مي نهػػ ؛ لػػف تػػتميف الا معػػد مػػف تنفيػػذ    تطػػ ير العمليػػ ت    ،ػػبح الاػػ ا

بهذا ال ا  ه  م  ه  القدرات التػ  تحت اهػ  الا معػد لتشػغيؿ العمليػ ت؟  بماػرد ااا بػد عػف هػذا الاػ اؿ 
ييػػ ف مػػف المميػػف تحديػػد المقػػ ييس التػػ  تاػػمح للا معػػد بمعراػػد مػػ  إذا يػػ ف لػػديه  القػػدرات المطل بػػد  اػػ  

 Neely, Andy, Adams, Chris) ته   حم يتهػ ئ  تـػ تنشػمي نهػ  ايف    إف لهػ  خطػد لتنفيػذ هػذا اءمػر      نهػ

and Crow, Paull, 2001, P.7) ب لتػ ل  ا لعمليػ ت ر تعمػؿ ب اػتقالليد؛ امػف  اػؿ التطبيػؽ ربػد مػف  اػ د ؛ 
القػػدرات التػػ  تمتلػػؾ العمليػػ ت مػػف حيػػث اءاػػراد   التقنيػػد   التين ل ايػػ    البنيػػد التحتيػػد   مػػف المهػـػ الػػربط 

القػدرات  اػػ ءاراد يعملػ ف اػ  العمليػد مػػف خػالؿ التقنيػد التػ  تحتػػ ج إلػ  تين ل ايػ   التػ  تػػدعمه  بػيف هػذا 
   (Wodi, Erik Sebastian, 2015, PP.31-32 )البنيد التحتيد   ياب  ف تق س القدرات مف  اؿ تط يره .

 ح ب   حيػػػث ر يهػػػتـ منشػػػ ر اءداال ب حتي اػػػ ت  ،ػػػمشددداركة أصدددحاب المصدددالح: الوجدددو المدددامس
ػػ  يتاػػ الؿ عػػف مشػػ ري ت  ماػػ هم ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح اػػ  الا معػػد مػػف  الم،ػػ لح اقػػط   ليػػف  يما
 اػػػؿ تلبيػػػد احتي اػػػ تهـ؛  لػػػذلؾ ا لاػػػ اؿ الػػػرئيس هنػػػ : مػػػ ذا تحتػػػ ج  تتطلػػػب الا معػػػد مػػػف  ،ػػػح ب 

يمػ   ف هػذا ال اػ  تػـ شػم ل    (Wodi, Erik Sebastian, 2015, P.29 ) الم،ػ لح علػ   اػ س متبػ دؿ؟
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ؿ القيمػػد إلػػ   ،ػػح ب يت ،ػػباقػػط  تهػػتـيػػ ف مي ناػػ  منف،ػػالا منػػذ  ف تػػـ ارعتػػراؼ بػػ ف الا معػػد ر لي
   العػ مل ف  ب الم، لح المش رييف اػ  الا معػد ف تدخؿ ا  عالقد م   ،ح  يُم الم، لح   ليف 

اااػ  بهػـ  عل  ابيؿ المث ؿ يحت ا ف مػف الا معػد الاػالمد   تػ ميف ميػ ف العمػؿ   مرتباػ  ي اياػ    اعتر 
ػ  للتػػ ثير اػػ  الا معػد   اػػ  المق بػػؿ اػاف الا معػػد نفاػػه  تحتػ ج مػػف العػػ مليف  ف   يريػد ف يػػذلؾ ار،ا
يش ري ا ا  العمؿ الم اا     ف يتقدم ا ب ءايػ ر  المقترحػ ت التػ  بػد ره  تػ دي إلػ  تطػ ير العمػؿ 

بػػػيف الا معػػػد   ،ػػػح ب   تنميػػػد الخبػػػرات    ف يي نػػػ ا مخل،ػػػيف اػػػ  العمػػػؿ  تلػػػؾ العالقػػػد التي اليػػػد
 Neely, Andy, Adams, Chris and) الم،ػ لح هػ  حقيقيػد علػ  اميػ  ماػت ي ت  ،ػح ب الم،ػ لح.

Crow, Paull, 2001, P.7)  
 يتمػح مػف ذلػؾ  ف نمػ ذج منشػ ر اءداال يتيػ ف مػف مام عػد مػف العن ،ػر اءا اػيد المتمثلػد 

ي ت   القػػدرات   العمليػػ ت   ماػػ همد اػػ  خماػػد   اػػ  مػػف حيػػث رمػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح   اراػػتراتيا
 ،ح ب الم، لح   يهتـ يػؿ  اػ  مػف هػذا اء اػ  ب حػد  بعػ د اءداال الم ااػ   الػذي يبػد  بطػرح بعػض 

 التا  رت عل  الا معد  ب اا بد عنه  تتميف الا معد مف إدارة  دائه  عل  نح  اع ؿ.

ارة األداء االسةةرراريي  إد فةة  رقةةويم نمةةوج  منوةةور األداءالسةةرخدام  العناصةةر الداعمةة : ثالثةةاً 
 :باليامعا 

م  ه  مهـ ب لنابد  تحديد ت ثير إيا ب  عل  ت اي  الع مليف إل  اراتراتيا  ءنظمد إدارة  قي س اءداال
ب لعملي ت م  اءهداؼ اراتراتيايد   تحايف رم  الع مليف  تنظيـ  الم اا    ربط اءداال للا معد

دعـ  ليتـ تز يد النمط ال،حيح مف التف عؿ  المعل م ت  خ ،د عندم لماتمر؛ ال يهـ تا ا التحايف ا
؛ ا نظمد إدارة اءداال ر ت ثر اقط ا  القرار الفردي   ليف  يما  ا  البيئد اراتراتيا  إدارة اءداال

تاتخدـ ي داة  اراتراتيا    اادارة اءداال(Tenhunen, J. Ukko, J. and Rantanen, H., 2007, P.41)   دائه 
 الثق اد المر  ب ايه   مف منطلؽ  ف إدارة اءداال  الا معدلتنايؽ اه د الع مليف م  ر يد  ااتراتياي ت 

ه  نش ط ااتراتيا  رئيس تاتخدم  إدارة  يد م ااد؛ ا لم اا ت تحت ج إل  دعـ ااتراتيا  للع مليف 
  (Sayantani Ghosh and Niladri Das, 2015, P.17) .  من ااد ا  هذا الع لـ ارقت، ديليبق ا ا   م
 الذي ي،ؼ يؿ العملي ت  المنهاي ت  الا معدإدارة اءداال اراتراتيا  ب نه  إدارة  داال   عرات بذلؾ

   هن ؾ العديد مف اءطر  النم ذج الماتخدمد الا معدقي س  داال   دارة ا المق ييس  اءنظمد المطل بد 
اتيا   الت  تـ تط يره  لبن ال م شرات اءداال المتن عد الق ئمد عل  اليف الة إدارة اءداال اراتر تق يـ ل

 الف عليد  اانت ايد  الا دة  رم  العمالال  اابداع  رم  الع مليف  ارهتم ـ ب لمق ييس الم ليد  منه  
 ((Mohammad Akhtar and Raj Kumar Mitta,2015, P.72 .نم ذج منش ر اءداال

تعتمػد عليهػ   اله مد التػ داال  ف تـ ت،ميم  ليشمؿ يؿ الع امؿ اءا ايد لنم ذج منش ر اءمف المالمح ا
   ابينمػػ  تع ملػػت اءنظمػػدالم،ػػ لح،ػػح ب  يهػػتـ بيػػؿ  اهػػذا النمػػ ذج ؛داال الن احػػد نظمػػد قيػػ س اءيػػؿ 

داال منشػ ر اءاػ ف  –الماػتثمريف  العمػالال  –،ح ب الم،ػ لح  م  اثن ف مف  التقليديد ااداريد  التق يميد
يثر عمق    دخؿ الع مليف  الم رديف  ال اػط ال  الماػ ليف عػف التنظػيـ  الماتمعػ ت  اعتبػرهـ  بشيؿ  اهتـ

 هػـ النقطػد المح ريػد اػ  يعتبػر ا الم،ػ لح،ح ب  ف يؿ ه رال  م  منش ر اءداال اا  الم، لح ،ح ب 
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ػػػ  اػػػ  داال    اءت،ػػػميـ نظػػػ ـ قيػػػ س   العمليػػػ ت  اراػػػتراتياي ت اله مػػػد ارعتبػػػ ريمػػػ  منشػػػ ر اءداال  يما
  المػػدو  ناػػ ز الناػػ ح اػػ اال علػػ  المػػدو الق،ػػير إاػػؿ  مػػف  الم ااػػ  يحت اهػػ  العمػػؿ  القػػدرات التػػ 

 ,Adams)  خرو.اء نظمد القي س  تت اار ا ر  حقؽ نظرة ش ملد  ااعد المدو  الت ي ه  ب لت ل  البعيد  

Chris and Neely, Andy, 2000, P.20  

طرح  إدارة اءداال اااتراتيا  عليه  لتق يـا  تطبيؽ نم ذج منش ر اءداال  الا معدبدال  عندـ مف ث  
ينظ ـ م   نم ط تط ر إدارة اءداال   اءائلد الت ليد: هؿ تـ تعريؼ إدارة اءداال ا  بيئد العمؿ الح ليد؟  

لح يمد م  اءداال  ت دمج ام  القيمد  م  تطبيق  اتراتيايد  الم اايد؟  عل  المات ي ت الفرديد  ار
م  نت ئج ااتخداـ القي دة  الرق بد اللتي ف شيلت  نظ ـ   ؟  الا معداتراتيا   الفردي  الم اا  داخؿ ار

م  ع امؿ القيمد الرئياد لتطبيؽ  ااتخداـ نظ ـ إدارة اءداال ا  الم ااد؟    ؟  الا معدإدارة اءداال ا  
؟  ييؼ يميف تخط  تلؾ الا معدذ نظ ـ إدارة اءداال الماتداـ داخؿ م  العقب ت الرئياد الت  ت اا  تنفي  

  (Brudan, Aurel, 2010, P.120) العقب ت؟
 لا معػ ت إلػ  إنشػ ال  نظمػد لتقػ يـ إدارة اءداال اراػتراتيا  بتحت ج عمليد ت،ميـ نم ذج منشػ ر اءداال   

 يتطلػب ذلػؾ الت ييػد علػ    تطبيػؽ نػ احقي س اءداال المن ابد له ؛ مف  اػؿ ال ،ػ ؿ إلػ  ماػت و   إدارة 
  ف يي ف نظ ـ اادارة هذا مفهـ  مف ق دة اادارة العلي  ا اال مف خالؿ  هداا     الطريقد الت  يعمػؿ بهػ  

يػػتـ الم ااقػػد علػػ  عن ،ػػر النظػػ ـ مػػف قبػػؿ اريػػؽ اادارة العليػػ   ارلتػػزاـ بهػػ    المشػػ ريد بف عليػػد اػػ    ف 
    مػ   ،ػح ب  (Bourne, Michael and Bourne, Phillippa, 2011,P34) طػ يراتط ير النظ ـ  مرااعتػ   ت

الم،ػػػ لح اػػػ  بػػػ رة ت،ػػػميـ المقػػػ ييس الخ ،ػػػد بػػػ ءداال الم ااػػػ    الترييػػػز علػػػ  تحديػػػد عن ،ػػػر ناػػػ ح 
اراػػػتراتياي ت اله مػػػد   يػػػذلؾ المقػػػ ييس المرتبطػػػد بهػػػ    الت ييػػػد علػػػ  العمليػػػ ت الم ااػػػيد يمحريػػػػ ت 

الا معػػ ت د القيمػػد ء،ػػح ب الم،ػػ لح   الترييػػز علػػ  التي مػػؿ  ارهتمػػ ـ بمي نػػ ت قػػدرات  ا اػػيد اياػػ 
   بػذلؾ ا لعن ،ػر الداعمػػد (Adams, Chris and Neely, Andy, 2000, P.23)  المرتبطػد ببعمػه  الػبعض

 لا معػػػد تتمثػػػؿ اػػػ  تقػػػ يـ إدارة اءداال اراػػػتراتيا  بلعمليػػ ت ت،ػػػميـ  تطبيػػػؽ نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال اػػ  
لع امؿ نا ح الا معد   يذلؾ المخ طر المت قعػد عنػد إدارة  الم محدخرائط النا ح  خرائط الفشؿ  م  

مع ييرهػػػػػ   مبػػػػػ درات تحديػػػػػد  م شػػػػػراته     تحديػػػػػد   مقػػػػػ ييس اءداال اختيػػػػػ ر إدائهػػػػػ   تنفيػػػػػذ ااػػػػػتراتياي ته   
 التط ير   الت  يميف ت ميحه  ايم  يل :

:  هػ  The Success Maps and The Failure Maps ومرائط الفشل مرائط النجاحوضن  -1
تط ر للخريطد اراتراتيايد المتع رؼ عليه    ليف هن ؾ اختالا ت بينهم  مف حيػث  ف الخػرائط 

 الالب  مف حيػث نت ئاهػ   التػ  مػف المميػف  ف يػتـ   يا باراتراتيايد ر تف،ؿ بيف الت ثير اا
احتمػ رت الناػ ح  الفشػؿ؛  –ليػؿ اراػتراتيايد إلػ  مي نػ ت حي يػددعمه     تانب اشله  اػ  تح

لػػذلؾ اػػاف نيلػػ   اريقػػ  قاػػم ا الخريطػػد اراػػتراتيايد إلػػ  خػػريطتيف همػػ  خريطػػد الناػػ ح  خريطػػد 
الفشػػؿ؛  اخريطػػد الناػػ ح هػػ  خريطػػد منطقيػػد للاػػبب  النتياػػد لخماػػد ا انػػب يتن  لهػػ  نمػػ ذج 

ح علػػ  الع امػػؿ التػػ  تػػدعـ إناػػ ز اءهػػداؼ   مػػ  خريطػػد منشػػ ر اءداال   تشػػَتمؿ خريطػػد الناػػ 
الفشػػػؿ اتهػػػتـ بتحليػػػؿ الع امػػػؿ المرتبطػػػد ب لا انػػػب الخماػػػد التػػػ  تعػػػرض الا معػػػد للخطػػػر  افػػػ  
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الماػػت و اءعلػػ  ي اػػد انشػػق ق ت ذ ي الم،ػػ لح   المخػػ طر التػػ  مػػف المميػػف  ف تحػػدث طبقاػػ  
ايد الحفػػ ظ علػػ  ذ ي الم،ػػ لح التػػ  تحػػدد لػػذ ي الم،ػػ لح   علػػ  الماػػت و الثػػ ن  ت اػػد ااػػتراتي

 اع ؿ تقليؿ الخطر   علػ  البعػد الث لػث يػتـ تاػايؿ العمليػ ت التػ  ياػب  ف تطبػؽ لمنػ  الخطػر 
 ,Wodi, Erik Sebastian) مف اءحداث  ا  النه يد تت ااد ق ئمػد القػدرات التػ  تحت اهػ  العمليػ ت.

2015, P.32)   
بػيف اءهػػداؼ المتعػددة  حيػث يػػتـ الػربط اػػ   ٍف  احػد بػػيف يػؿ  مػػف يمػ  ت مػح خػػرائط الناػ ح الػػر ابط  

القػػػػدرات   العمليػػػػ ت   اراػػػػتراتياي ت المطل بػػػػد لخدمػػػػد    إرمػػػػ ال ارحتي اػػػػ ت  المتطلبػػػػ ت الم ااػػػػيد 
اػػاف خريطػػد الناػػ ح ربػػد لهػػ  مػػف  ف  ؛ الخ ،ػػد ب ،ػػح ب الم،ػػ لح   ءي مػػف تلػػؾ ارحتي اػػ ت المعنيػػد

التػػ  تبػػد  مػػف  اػػفؿ ب لقػػدرات انتقػػ را إلػػ  العمليػػ ت ثػـػ إلػػ  اراػػتراتياي ت  التػػ  يػػتـ تغطػػ  ي اػػد ال اػػ ا   
ربطه  ب حتي ا ت المات و اءعل    ا  المق بػؿ اخػرائط الفشػؿ  التػ  هػ  ب ءاػ س إحػدو خػرائط الناػ ح 
تطػػػػرح اػػػػ ارا بشػػػػ ف ييفيػػػػد تقليػػػػؿ مخػػػػ طر حػػػػد ث الفشػػػػؿ  علػػػػ  اػػػػبيؿ المثػػػػ ؿ مػػػػ  هػػػػ   نػػػػ اع يػػػػؿ  مػػػػف 

راػػتراتياي ت   العمليػػ ت   القػػػدرات التػػ  ربمػػ  يػػػتـ اراػػتع ند بهػػ  لمػػػم ف  ف اميػػ   ،ػػح ب الم،ػػػ لح ا
ليس لػديهـ  ي ق،ػ ر   مثلمػ  بػد ت خػرائط الناػ ح تبػد  خػرائط الفشػؿ مػف  اػفؿ ب لقػدرات التػ  يػتـ ربطهػ  

لهػػػ   ف تخفػػػؼ مػػػف  ب لعمليػػػ ت المتن عػػػد؛  مػػػف ثػػـػ ق مػػػت بربطهػػػ  ب راػػػتراتياي ت المختلفػػػد  التػػػ  يميػػػف
   (Coveney, Michael, et-al, 2003, P.85) مخ طر الفشؿ المحتملد.

عمليػد لتقريػر مػ ذا  هػ   تعرؼ بذلؾ خريطد النا ح ب نه  إط ر لالاتح اذ عل   هداؼ العمػؿ   يػذلؾ 
عػػ ت يقػػ س   تتمثػػؿ بدايػػد العمليػػد اػػ  الاػػ اؿ الباػػيط مػػ ذا تريػػد الا معػػد  ف تفعػػؿ؟ ب لناػػبد لػػبعض الا م

ربم  يي ف الهدؼ مف الا اؿ "زيػ دة الع ئػد المػ ل "  بماػرد  ف تطػرح الاػ اؿ اػ لخط ة الت ليػد هػ   ف تاػ ؿ 
"ييػػؼ اػػت دي هػػذا؟"  ا اا بػػد عػػف اػػ اؿ  ييػػؼ( اػػ ؼ يحػػدد الهػػدؼ اػػ  الماػػت و التػػ ل    بماػػرد  ف 

ي اػيتبع   ييػؼ اػتفعؿ تتعرؼ عل  اءهداؼ ا  المات و التػ ل  الػذي اي،ػبح  مػ ذا تريػد  ف تفعػؿ( الػذ
هػػذا( مػػرة  خػػرو   ب اػػتمرار عمليػػد "مػػ ذا /ييػػؼ" اػػت خذ الا معػػد إلػػ   اػػفؿ خريطػػد الناػػ ح  بػػ لر ـ مػػف 
 ا د ا اؿ ث ٍف ياب  ف يا ؿ للت يد مف المنطؽ الخ ص بػ "لمػ ذا"  الاػ اؿ لمػ ذا ي خػذ إلػ   علػ  خريطػد 

ؿ مػػػف التيلفػػػد" اػػػاف ااا بػػػد هػػػ  "لزيػػػ دة الع ئػػػد"  الناػػػ ح  اعلػػػ  اػػػبيؿ المثػػػ ؿ "لمػػػ ذا تريػػػد الا معػػػد  ف تقلػػػ
 عنػػدم  تنتهػػ  مػػف الماػػ دة اء ليػػد لخريطػػد الناػػ ح ماػػتخدمد عمليػػد "مػػ ذا / ييػػؼ"  اػػاف ارختبػػ ر اء ؿ 
اػػيي ف بتطبيػػؽ اػػ اؿ "لمػػ ذا" رختبػػ ر المنطػػؽ الخػػ ص ب لعمػػؿ مػػف  اػػفؿ إلػػ   علػػ    "لمػػ ذا" هػػ  الاػػ اؿ 

 ف للا معد؛ لذلؾ  عل  الر ـ مػف  ف خريطػد الناػ ح تعػرض الشػ ال الػذي تريػد الذي ايا ل  اءاراد الت بع
 ف تفعل  الا معد  ااف الا اؿ اء ؿ الذي ايا ل   عم ال اريػؽ العمػؿ هػ  "لمػ ذا؟"  ب اا بػد عػف الاػ اؿ 
"لمػػ ذا؟" ييػػ ف قػػد تػـػ شػػرح ييػػؼ يفعلػػ ف ممػػ  يريػػد ف ارتب طاػػ  مػػ  مػػ  تحػػ  ؿ الا معػػد  ف تحققػػ    عنػػدم  
يعػػػرؼ اءاػػػراد ييػػػؼ يػػػ ف  دا هػػـػ اػػػ  الا معػػػد  اػػػ نهـ اػػػيفهم ف د رهػػـػ  ايتمػػػح لهػػـػ دليػػػؿ علػػػ   نهػػـػ 
اػػي د ف ذلػػؾ بشػػيؿ  حاػػف   لػػ  يػػ ف الػػدليؿ  يػػر مقنػػ ؛ ااػػيتـ التفييػػر بعن يػػد حػػ ؿ مػػ  إذا ي نػػت خريطػػد 

د لفهػداؼ النا ح الخ ،د ،حيحد   خريطد النا ح التػ  اػيتـ إنشػ  ه  بهػذا الطريقػد تعتبػر خطػد منطقيػ
     (Bourne, Michael and Bourne, Phillippa, 2011, P.26) المرتبطد ب لهدؼ اءا ا  للا معد.
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بحيػػث يػػتـ اختيػػ ر  تحديػػد المقػػ ييس اله مػػد  الق بلػػد للتنفيػػذ   :مؤشددراتياتحديددد مقدداييس األداء و امتيددار  -2
التػػ  تحػػدد الػػر ابط الرئياػػد بػػيف  Measures Tree يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطػػ ير شػػارة المقػػ ييس 

المق ييس المخت رة ليؿ  ا  مػف   اػ  نمػ ذج منشػ ر اءداال  مػ  تحديػد  ي الم شػرات تعطػ  ااا بػد 
عػػػػف اءاػػػػئلد المحػػػػددة اػػػػ    اػػػػ  المنشػػػػ ر   تحديػػػػد ييػػػػؼ  مػػػػف   يػػػػف يميػػػػف الح،ػػػػ ؿ علػػػػ  تلػػػػؾ 

 ,Star, Sequoia) م شػراته المعل مػ ت المػر ريد اعطػ ال ،ػ رة ،ػحيحد  دقيقػد عػف هػذا المقػ ييس   

et-al, 2016, P.161)  مػػف  اػػؿ ذلػػؾ يشػػتمؿ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال علػػ  مػػ  يعػػرؼ ب رقػػد تاػػايؿ   
 التػ  تبػيف ب مػ ح ييفيػد حاػ ب يػؿ  Performance Measure Record Sheetمقيػ س اءداال 

ؽ طػ ؿ ال قػت  مقي س   ييؼ يق س   لبا    مف المائ ؿ عنػ   م،ػدر البي نػ ت حتػ  تمػمف التن اػ
ػػ  علػػ  ربػػط مقػػ ييس اءداال ب هػػداؼ ماػػت و القمػػد  ب لتػػ ل  ب راػػتراتيايد  يمػػ   نهػػ    هػػ  تاػػ عد  يما
تاػػ عد علػػ  مػػم ف الحػػدث/اااراال المتخػػذ ءنهػػ  تػػذير  اػػم ال اءاػػراد الماػػئ ليف   ي مػػح الاػػد ؿ 

     (Bourne, Michael and Bourne, Phillippa, 2011, PP.20-22) .الت ل   رقد تاايؿ قي س اءداال

 ( يوضح ورية تسجيل مقياس األداء0جدول ريم )
  المقٌاس م
  الغرض 1
  ط بالمستوٌات ٌرت أي 2
  المعٌار 3
  (صٌاغته )حسابه 4
  مصداقٌته 5
   ؟من المسئول 6
  مصدر البٌانات 7
  ؟من الذي ٌجمع اللبٌانات 8
  )خطوات العمل( ؟فرادما الذي ٌفعله األ 9
  مالحظات وتعلٌقات 10

 يتمػػػح مػػػف الاػػػد ؿ الاػػػ بؽ تػػػ اار العديػػػد مػػػف البي نػػػ ت بخ،ػػػ ص مقػػػ ييس اءداال التػػػ  يقػػػدمه   
نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال اػػػ    اهػػػ  الخماػػػد مػػػف حيػػػث تحديػػػد المقيػػػ س  هداػػػ   علػػػ   ي الماػػػت ي ت 

 يػػذلؾ يهػػتـ بتحديػػد التنظيميػػد ياػػتخدـ   مػػدو ،ػػدق   ثب تػػ    ي المعػػ يير المنشػػ د ال ،ػػ ؿ إليهػػ   
النش ط ت الت  يقـ  بهػ  اءاػراد اناػ زا   م،ػدر المعل مػ ت ال،ػحيحد التػ  ياػتند عليهػ  لبنػ ال هػذا 

 المق ييس  لتنفيذه   يما .
الا معػد :  يشػترط نمػ ذج منشػ ر اءداال اػ  المعػ يير التػ  تمػعه  لتطويرامبادرات و تحديد معايير األداء  -3

ا يتطلػػب مػف الا معػد ااا بػد عػف الاػػ اليف اءا اػييف التػ لييف: هػؿ المعيػػ ر  ف تيػ ف ق بلػد ل ناػ ز   هػذ
ب لبيئػد الخ رايػد  التغيػرات التػ  مػف المميػف  ف تت قعهػ  بشػيؿ معقػ ؿ؟ الا معد  اقع   مبن  عل  معراد 

 هػػػؿ العمليػػػ ت الح ليػػػد قػػػ درة علػػػ  ال ،ػػػ ؿ إلػػػ  الماػػػت و الماػػػتهدؼ مػػػف اءداال؟  ل ا بػػػد عػػػف الاػػػ اؿ 
بماػػت و النشػػ ط  تيػػ ف قػػ درة علػػ  التف عػػؿ مػػ  التغيػػرات   قػػ درة علػػ  التنبػػالا معػػد  ؿ ياػػب  ف تيػػ ف اء

إلػػ  قيػػػ س عمليػػ ت اءداال الخ ،ػػد بهػػ    ااػػػتخداـ الا معػػد البيئيػػد   ل ا بػػد عػػف الاػػ اؿ الثػػػ ن  تحتػػ ج 
تطػ ير؛ اعنػد ت اػيس الا معػد تناػز الا معػد تطػ ير اءداال بهػ    مػ  ب لناػبد لمبػ درات ال لي   د ات الرق بد
 ف ييػ ف لديػ  مبػ درات تطػ ير اءداال بػ لت ازي مػ  عليػ  اءداال  اءداال ا  نم ذج منشػ رقي س   نظ ـ إدارة 

اءهػػػداؼ   المقػػػ ييس  المعػػػ يير   هنػػػ ؾ اػػػبب ف لػػػذلؾ    ر تحتػػػ ج الا معػػػد إلػػػ  مت بعػػػد تقػػػدـ المبػػػ درات 
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 ف يقػـ  اءداال بػ لتط ر حتػ  يػتـ التغييػر  ث نياػ  الا معػ ت  لتممف  نه  ي ملد  حيػث إنػ  مػف  يػر المت قػ 
تمتلػػػؾ مقػػػدرة محػػػد دة لعمػػػؿ التغييػػػر   بتاػػػايؿ المبػػػ درات يميػػػف الت يػػػد إذا ي نػػػت قػػػد  ،ػػػلت إلػػػ  خطػػػر 

امػػػف المميػػػف من قشػػػته   ؛التحميػػػؿ الزائػػػد علػػػ  الا معػػػد ب ءنشػػػطد الاديػػػدة   عنػػػد  اػػػ د مبػػػ درات عديػػػدة
 ,Bourne, Michael and Bourne, Phillippa, 2011)تهػ  اػ  تطػ ير العمػؿ ب لا معػد. ترتبيهػ   اقاػ  ء ل ي

PP.27-28)     

 يتمػػح مػػف ذلػػؾ  ف  هػػـ العن ،ػػر الداعمػػد لبنػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ  الا معػػ ت    مػػ  
ر  ليػػد لت،ػػميم   تطبيقػػ  تتمثػػؿ اػػ  خػػرائط الناػػ ح  خػػرائط الفشػػؿ التػػ  ت مػػح التػػرابط بػػيف   اػػ  المنشػػ  

المختلفػػد مػػف حيػػث ع امػػؿ الناػػ ح الح يمػػد يمػػ  ت مػػح  خػػرائط الناػػ ح   مخػػ طر ارخفػػ ؽ اػػ  تحقيػػؽ 
احتي اػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح يمػػ  ت مػػحه  خػػرائط الفشػػؿ  ب امػػ اد إلػػ  بنػػ ال مقػػ ييس اءداال اػػ  مػػ ال 

در  عنهػ   مػ  اه  ا    راؽ تاايؿ المق ييس الت  تح و مختلػؼ المعل مػ ت ا  ا  نم ذج منش ر اءداال  ام
 تحديد مب درات التط ير الم اايد المحققد لهذا المق ييس.  

اليامعةةا  المصةةري  فةة  وةةوء نمةةوج  باالسةةرراريي  األداء : واقةةإ إدارة المحةةور الثةةان 
 :نظرًيا وميدانيا   منوور األداء

 لػد ر ال امػحد اراػتراتيايد الر يد بغي ب م  يت،ؿ ه  برز  لعؿ التحدي ت  مفالعديد ت اا  الا مع ت الم،ريد 

الػذي  الشػ ال  هػ  التنميػد  لخدمػد  المعراػد العلـ إنت ج ا  بد ره  القي ـ  عدـ للماتم   يمخطط معرا  الا مع ت
 علػ  الت اػ  اراػتراتيا   يػ ب  ف يمػ  المتقدمػد   الػد ؿ م،ػر بػيف المعرايػد الفاػ ة تزايػد اػ  مب شػرة يػنعيس

 بير قراطيػد  اهػزة تمـػ م ااػد الا معػد إلػ  تح لػت حيػث اله مد؛ التحدي ت مف  يما  يعتبر ا معد يؿ مات و

 مػ   هػ  اءيػ ديم  الا نػب د ر تهمػيش اػ  يبيػر تاػ هـ بشػيؿ  التػ   اللػ ائح القػ انيف مػف الاػلد عليهػ  تاػيطر

  علػ  ع مػد الا معػ ت منظ مػد ماػت و علػ   التن ااػ  التطػ ري الػدا  قػ ة  يػ ب  مػعؼ إلػ  النه يػد اػ   دو

 اػ  تحققهػ  ا معػد    اػل ب يػؿ إليهػ  تحتػ ج التػ   الراػ لد الر يػد   بػت حيػث حػدة؛ علػ  ا معػد ماػت و يػؿ

 التين لػ ا   التطػ ر التطػ ر التعليمػ  بػيف يبيػرة ااػ ة ل اػ د نظػراا ع لميػد  تين ل ايػ  مػف متػ ح هػ  مػ  مػ ال
اراػػػتراتيا  اءداال علػػػ   اقػػػ  إدارة  عليػػػ  يهػػػتـ هػػػذا المحػػػ ر بالقػػػ ال المػػػ ال   (18  ص 2009 إاػػػم عيؿ اػػػرج الػػػديف  

  ميداني ا. ب لا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداال نظريا 

االسةةرراريي  باليامعةةا  المصةةري  فةة  وةةوء نمةةوج  منوةةور األداء األداء أوالً: واقةةإ إدارة 
 :نظرًيا

 ائػ ت معظـ انتق دات مف للا مع ت المتعددة الع لميد التقييم ت بعد ،د ر الم،ريد الا مع ت لقد  ااهت

ل  الماتم  ا  الا ئد  العلم  المن خ الثق ا  إل  ه إرا ع الت  يميف  الماتم    الخ ،د المب د   ي ب  ام

ل   الما اللد ب لشف ايد حػ ؿ  ماتمعػ  حػ ار خالؿ مف القرار ،ن  الم، لح ا   ،ح ب مش ريد معؼ  ام
 اػ  الُمت حػد للا معػ ت التم يليػد  البدائؿ  نشطته  لتخطيط اءمثؿ اءال ب  ح ؿ الم،ريد ع تالا م إدارة

الم،ػ لح  ذ ي مػ  مػر رة الحػ ار حػ ؿ التاػ  رت مػف العديػد  المت بعػد   هنػ ؾ للرق بػد متي مػؿ نظػ ـ ظػؿ
  هػ  الا معػ ت  عمػؿ  تحيػـ البيئػد الم،ػريد تن اػب التػ   اءطػر المع يير إل  ال ، ؿ بغرض المختلفد 

 طػ ب  ذات تعػد التػ   القمػ ي  التاػ  رت مػف حػ ؿ العديػد  امػحد  ر او ت اهػ ت  ا د يتطلب الذي اءمر

   مػ  الح يمػد معػ يير  تطبيػؽ العلمػ   البحػث تطػ ير الا معػ ت قمػيد مػ  التع مػؿ عنػد ااػتراتيا 

   .(13  ص 2009الديف   إام عيؿ اراج .التط ير عمليد الالزمد احداث  الاي ا ت الت، رات
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 ه مػػػػف الع امػػػػؿ التػػػػ  تػػػػ ثر اػػػػ  ترتيػػػػب الا معػػػػ ت الم،ػػػػريد اػػػػ  الترتيبػػػػ ت الد ليػػػػد للا معػػػػ ت خمػػػػ عيمػػػػ  
للحي مػػ ت ممػػ  اعػػؿ منهػػ  ناػػخا  ميػػررة اػػ  ل ائحهػػ   مم راػػ ته   تخ،،ػػ ته  العلميػػد   نشػػطته  اءي ديميػػد  

اخػػػؿ الا معػػػ ت الم،ػػػريد   مػػػعؼ شػػػرايد  ال،ػػػراع ت  المشػػػيالت التػػػ  تعػػػ ؽ  اػػػ د منػػػ خ تنظيمػػػ  ايػػػد د
المنظم ت الماتمعيد ا  القي ـ بد ره  تاػ ا الا معػ ت مػف تم يػؿ  تػدريب   اػلبيد الحي مػد اػ  ارهتمػ ـ بػد ر 
الا معػػد التنمػػ ي   ارنف،ػػ ؿ بػػيف مخراػػ ت التعلػػيـ الاػػ مع   اػػ ؽ العمػػؿ المحليػػد  الع لميػػد   قلػػد  عػػ   اػػراد 

اػػ مع   د را اػػ  تطػػ ير الماتمػػ    مػػعؼ التشػػريع ت  القػػ انيف التعليميػػد المنظمػػد الماتمػػ  ب هميػػد التعلػػيـ ال
للعمػػؿ الاػػ مع    عػػدـ تطبيػػؽ بعػػض المفػػ هيـ  اءنمػػ ط ااداريػػد الماػػتحدثد   عػػدـ  اػػ د اػػرص للمن ااػػد بػػيف 

 ( 165-164  ص ص2008 ام ؿ م،طف    الا مع ت لقلد المشر ع ت الا معيد المشتريد.
 اقػػػ  اادارة الا معيػػػد اػػػ  م،ػػػر ايشػػػير إلػػػ  ارنح،ػػػ ر اػػػ  اءنمػػػ ط التنظيميػػػد  ايمػػػ  يخػػػص 

التقليديد   ااػتط لد الهي يػؿ التنظيميػد  تعػدد ماػت ي ت الاػلطد  الميػؿ إلػ  الت اػ  اػ  الهي يػؿ ال ظيفيػد  
ت   معؼ  اس التي مؿ اريا ب  بيف اادارات الا معيد  التاػز   التب عػد بػيف يليػ ت   حػدات الا معػ 

 يبػػد  اءمػػر  يػػ ف يػػؿ يليػػد منعزلػػد عػػف اءخػػرو   قلػػد ارهتمػػ ـ بػػ لمتغيرات الخ رايػػد  ارنح،ػػ ر اػػ  
هػػدار اػػرص اراػػتف دة ب لتقنيػػ ت الاديػػدة؛  لهػػذا ا لا معػػد التقليديػػد ي ااههػػ   الشػػئ ف الداخليػػد للا معػػ ت  ام

ب  العػػ مل ف   عمػػ ال العديػػد مػػف المشػػيالت خ ،ػػد   نهػػ  تخػػدـ طبقػػد عريمػػد مػػف الماتمػػ   هػػـ الطػػال
هيئد التدريس  ب ام اد إل  م  تقدم  للبيئد الماتمعيد الخ رايد مف خدم ت  ااػعد   لم ااهػد مثػؿ هػذا 
ػػ  علػػ  إدارة الا معػػ ت إدخػػ ؿ  نػػ اع اديػػدة مػػف اءاػػ ليب ااداريػػد تتم شػػ  مػػ  هػػذا  المشػػيالت يػػ ف لزاما

  (  48-47  ص ص2008 محمد  حمد  محمد مالـ   التقدـ  التط ر  ت ايب .
،ػدار الا معػد بػادارة تقػـ  ااداريػد المات ي ت مف العديد هن ؾ    المتعلقػد بهػ   ااداريػد القػرارات  ام

 اءعلػ   المالػس العػ ل   التعلػيـ  زيػر مػف بػدالاا الماػت ي ت هػذا  تتػدرج مػف خ راهػ      داخلهػ  مػف اػ اال

   يػالال اليليػ ت  ماػ لس اليليػ ت  عمػداال الا معػ ت  نػ ابهـ  ماػ لس الا معػ ت  ر اػ ال للا معػ ت 

 المر نػد  مػف قػدر  ي يراعػ  ر المريزيػد  شػديد بشػيؿ هرمػ  التالاػؿ لهػذا  اقاػ  القرارات  ت،در اليلي ت 

  حمػد عػزت   تط رهػ  الاػ مع  عمليػد التعلػيـ باػير المتعلقػد القػرارات علػ  بير قراطياػ  ط بعاػ  يمػف  مػ   هػ 
 التػ  الا معػ ت  تنظيـ ق ن ف مف (14  الم دة نص ه  التقايـ لهذا الق ن ن   الاند  (18  ص 2011  خر ف  

 تاػيير ماػئ ليد اخت، ،ػ  دائػرة اػ  يػؿ القػ ن ف هػذا اػ  المبينػد  القيػ دات الماػ لس تتػ ل   ف علػ  تػنص

 القػرارات  تعتبػر المنظمػد   اللػ ائح القػ انيف حػد د اػ  الا معػد يحقػؽ  هػداؼ بمػ   انطالقػ  الاػ مع  العمػؿ

 ملزمػد اخت، ،ػه  حػد د اػ  القػ ن ف هػذا عليهػ  اػ  المن،ػ ص الماػ لس مػف مالػس يػؿ مػف ال،ػ درة

 (  6  ص 2006 امه ريد م،ر العربيد   منه . اءدن  للما لس
الا معػػد  بػػذلؾ القػػد اقت،ػػرت عمليػػ ت الح يمػػد  المح اػػبيد ءداال الا معػػ ت الم،ػػريد علػػ  مالػػس 

ر يتم شػػ  مػػ  ع،ػػر المعراػػد التػػ  تزايػػدت ايػػ  مام عػػ ت اءطػػراؼ المعنيػػد   اػػ  حػػيف  ،ػػبح هػػذا  رئياػػه 
الػػػذيف تػػػربطهـ ب لا معػػػد عالقػػػ ت  م،ػػػ لح يريػػػد ف اػػػػ   ف ييػػػ ف لهػػـػ ر ي اػػػ  ت اهػػػ ت الا معػػػد  قراراتهػػػػ  
 مرااعد  دائه    مف هذا المام ع ت  عمػ ال هيئػد التػدريس  الطلبػد   العػ مل ف ااداريػ ف  الفنيػ ف مػف داخػؿ 

ا معػػد  بينمػػ  مػػف خ راهػػ  إدارة المح اظػػد    المنطقػػد التػػ  تتبعهػػ  الا معػػد  م ااػػ ت القطػػ ع الخػػ ص ذات ال
 هػػذا يفػػرض علػػ  الا معػػد ت،ػػميـ مزيػػد مػػف ايليػػ ت  ال اػػ ئؿ اػػ  عمليػػ ت اادارة  المرااعػػد  التقػػ يـ   العالقػػد

الحقيقيػد  حيػث مػف المعػر ؼ  ف هنػ ؾ   ذلؾ ات حد الفر،د لهذا المام عػ ت لالاػتم ع  المشػ ريد  المرااعػد
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 بيػػ م  محمػػد  .ب لفعػػؿ مشػػ ريد للماتمػػ  المحلػػ  اػػ  إدارة الا معػػ ت  لينهػػ   يػػر مفعلػػد علػػ  النحػػ  المنشػػ د لهػػ 
 (  157  ص2014   محمد إبراهيـ

 بػيف التي مليػد النظػرة خػالؿ مػف اراػتراتيا  اءداال إدارة نظػ ـ الا معػ ت إلػ  ت اػ   يتطلػب ذلػؾ

 بقػدرات التخطػيط ربػط ف  اػ يثر  يثػر الا معػ ت تػدرؾ بػد ت حيػث  الا معػد   هػداؼ اءداال إدارة  هػداؼ

    بػ لفرد المتعلقػد بماػت ي ت  اػ اال اءداال علػ  اءثػر يبيػر لػ  ماػ ندتهـ   تمييػنهـ اءاػراد  مهػ رات

 يلهػ  لفاراد  الما ندة  اارش د المن ابد  الم ارد اءداال  مع يير اءهداؼ  م ح  ،بح بهذا ؛ ب لام ع ت

 القيػ دات تلػؾ بػيف ب لمشػ ريد    العليػ   القيػ دات قبػؿ مػف  ا اػ  بشػيؿ  ،ػي  ته  إعػداده  يتطلػب  مػ راا

 تحديػدب اءداال إدارة تقػـ  هنػ     لهػ  المطلػ ب اراػتراتيا  البعػد مػ  تن  مهػ  لمػم ف اءدنػ   الماػت ي ت

 مق رنػد د ر علػ  المعتمػد اءاػراد  داال تقيػيـ خػالؿ مػف اراػتراتيايد للماػ همد تحقيق  ال ااب اءداال مات و

 اءهػداؼ اتعزز النش ط ت امي  ف  تممف اراتراتيا  اءداال إدارة  ف  ي  اءداال خطد م  الفعل  اءداال

 (  37  ص 2005 ان ال عبداليريـ   للا معد. اراتراتيايد
دارة اراتراتيايد عملي تال فيم    ػ  يفمتػداخل  اي نػي اءداال  ام  عػف  ال قػت المحتػ و حيػث مػف تم ما

حػداث الفرديػد  اءهػداؼ تنظػيـ اػ  اءداال إدارة ماػ همد طريػؽ  هػداؼ  مػ  يناػاـ الػذي  التغييػر التعلػيـ  ام

  تقػيس  ت حػد  ت اػ  ال مػ ح علػ  اابقػ ال علػ  قػ درة اءعمػ ؿ تيػ ف  ف  ي  اءعمػ ؿ  حػدة    الا معػد

 الفػردي اءداال مق بلػد عمليػد  ت،ػبح  اراػتراتيايد مق بلػد اػ  الم ااػ  اءداال مػ  ليػتالالـ الفػردي اءداال

 اءهػداؼ مػ  ب مػ ح تػرتبط الفػردي للتطػ ير  اءاعػ ؿ اءهػداؼ إف داـ مػ   يبػر معنػ  ذات عمليػد

 الماػتخدمد اء امػر اعػؿ  إلػ ب امػ اد  إيم لهػ   اػؿ مػف  اءهػداؼ اءاعػ ؿ هػذا  مت بعػد اراػتراتيايد

 حقيقػد ب راتراتيايد المشر ع  ربط الي ميد العمليد تاهيؿ  اؿ مف اءداال ادارةذاته   تاتخدـ اتراتيايدلال

  .(38  ص 2005 ان ال عبداليريـ   . اقعد
تخطػػيط ط يػػؿ المػػدو يقػػـ   يحتػػ ج إلػػ  الم،ػػري حيػػث إف النظػػ ـ الاديػػد ادارة التعلػػيـ الاػػ مع 

علػػػ  ثبػػػ ت الهػػػدؼ  ارت،ػػػ ؿ باميػػػ  اءاػػػراد داخػػػؿ النظػػػ ـ  يحاػػػف  هػػػداؼ    ػػػراض النظػػػ ـ التعليمػػػ  
 يتعرؼ عل  ارتا ه ت  التغيرات الح دثػد اػ  البيئػد  يعطػ  نتػ ئج  ا اػيد ب لناػبد للا معػد اػ  تحاػيف 

اادارة الا معيػػد الحديثػػد ييمػػف اػػ  تعظػػيـ اػػ دة الخػػدم ت التعليميػػد؛  ب لتػػ ل  اػػاف اػػد و  اع ليػػد اهػػ د 
ثراال إمي ن ت النظ ـ الم ااػ  الاػ مع   يمػ   ف مػم ف ااػتمراريد هػذا النظػ ـ بدراػد ع ليػد مػف  قدرات  ام
اليف الة  الفع ليد ر تتحقؽ إر باه د إبداعيد خالقد معبرة عػف الفيػر  اادارة الا معيػد  بتعبئػد اامي نػ ت 

دعػد المتػ ارة بماتمػ  الا معػ ت مػف الطلبػد  ااداريػيف  البػ حثيف   عمػ ال هيئػد  ت ظيؼ يؿ القدرات المب
التدريس ا  إط ر مشػ ريد اع لػد بػيف الا معػد  ي اػد م ااػ ت الماتمػ  مػ  ااػتثم ره  اراػتثم ر اءمثػؿ 

  (  139  ص2014   محمد إبراهيـ  بي م  محمد لتحقيؽ التنميد  التاديد الحم ري.
 عف مم راػ ت إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػ ت الم،ػريد القػد  اػد  نػ  بػ لر ـ مػف ت اػ  
الا معػػػ ت الم،ػػػريد اػػػ  اي نػػػد اءخيػػػرة إلػػػ  تطبيػػػؽ اادارة اراػػػتراتيايد   مػػػ  الخطػػػط اراػػػتراتيايد 

ليػد  الخ رايػد ا،الح التعليـ الا مع  بهذا الا مع ت لم  له  مف د ر اع ؿ اػ  الت،ػدو للتغيػرات الداخ
للا معػػد  التغلػػب علػػ  مشػػيالت التعلػػيـ الاػػ مع   التع مػػؿ معهػػ   اػػؽ برنػػ مج عمػػؿ متي مػػؿ مػػنظـ يتاػػـ 
ب لمر نػػػد لم ااهػػػد التغيػػػرات  يػػػر المت قعػػػد التػػػ  تحػػػدث  ثنػػػ ال عمليػػػد التنفيػػػذ  الشػػػم ؿ لي اػػػد اامي نيػػػ ت 

 ت الم،ػريد مػ  زالػػت  يػر ا علػد اػ  عمليػػد  المػ ارد الم ديػد  البشػريد المتػ ارة  إر  ف العديػػد مػف الا معػ
اادارة اراػػتراتيايد   مػػ  الخطػػط المن اػػبد لهػػ       نهػػ  تهػػتـ بترامػػد بعػػض الخطػػط اراػػتراتيايد مػػف 
الػػد ؿ المتقدمػػد د ف إعػػ دة ت ظيفهػػ   ،ػػي  ته  لتتن اػػب مػػ  بيئتهػػ   ظر اهػػ  الداخليػػد  الخ رايػػد؛  عليػػ  
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الفلاػفد  الر يػد  الراػ لد  امن هاهػ   براماهػ  ر ت ايػب التطػ رات  تع ن  الا مع ت الم،ريد مػف مػب بيد
 الحديثد    ير مرتبطػد بح اػ ت الماتمػ    ر تتن اػب مػ  اامي نيػ ت  المػ ارد الم ديػد  البشػريد المت حػد.

   (  5  ص 2013 احر حان   
يػػػد النظريػػػد  ف  اقػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيا  ب لا معػػػ ت الم،ػػػريد مػػػف الن ح  يتمػػػح مػػػف ذلػػػؾ

يقت،ػػػػر علػػػػ  تطبيػػػػؽ عمليػػػػ ت التخطػػػػيط اراػػػػتراتيا     مراحػػػػؿ اادارة اراػػػػتراتيايد مػػػػف  اػػػػؿ إعػػػػداد 
ااػػػػتراتيايد م ااػػػػيد تحػػػػ و مام عػػػػد مػػػػف الغ يػػػػ ت  اءهػػػػداؼ اراػػػػتراتيايد   التػػػػ  تاػػػػع  ا هػػػػدة إلػػػػ  

   يراػ  ذلػؾ إلػ   يػ ب تحقيقه   د ف االتػزاـ الحقيقػ  مػف قبػؿ اميػ  العػ مليف باناػ ز هػذا اراػتراتيايد
      يػ ب الػ ع     قلػد المعراػد ب هميػد ربػط نشػ ط ت العػ مليف بػ لتخطيط ثق اد إدارة اءداال اراتراتيا 

 اراتراتيا   الذي ه  ا هر إدارة اءداال اراتراتيا .

االسةةرراريي  باليامعةةا  المصةةري  فةة  وةةوء نمةةوج  منوةةور األداء األداء ثانيةةاً: واقةةإ إدارة 
 :ميدانيا  

اراتراتيا  ا  الا مع ت الم،ػريد   هػؿ ب لفعػؿ تت ااػد مم راػ ت إدارة اءداال لتق يـ  اق  إدارة 
اءداال اراػػتراتيا   مب دئػػ  اػػ  بيئػػد الا معػػ ت الم،ػػريد يمػػ  ي مػػحه  نمػػ ذج منشػػ ر اءداال اػػ    اهػػ  

 اا مػف  عمػ ال هيئػد التػدريس ( عمػ62الخماد؛ القد تػـ تطبيػؽ ااػتب ند علػ  عينػد عشػ ائيد بلػا ق امهػ   
 ااداريػػػػيف  العػػػػ مليف ب حػػػػدة الاػػػػ دة بثالثػػػػد يليػػػػ ت معتمػػػػدة باحػػػػدو الا معػػػػ ت الم،ػػػػريد   هػػػػ  يليػػػػ ت 

التعػرؼ علػ   اهػد نظػر  اػراد إل    *(اراتب ند  هدات  البيطري  الزراعد با معد بنه ( التمريض  الطب
م راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػد اػػػ  العينػػػد حػػػ ؿ مبػػػ د  إدارة اءداال اراػػػتراتيا    هػػػـ م

 م ال نم ذج منش ر اءداال.
 تي نػػػت اراػػػتب ند مػػػف محػػػ ريف همػػػ  مبػػػ د  إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػد اػػػ  مػػػ ال 
منشػػػ ر اءداال   مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػد اػػػ  مػػػ ال منشػػػ ر اءداال   تػػػـ تعػػػديؿ 

( 55( عب رة إل  ال، رة النه ئيد  الت  تي نػت مػف  47ته  المبدئيد  الت  تي نت مف  اراتب ند مف ، ر 
عب رة ا  م ال  راال المحيميف مف حيث إع دة ،ي  د عبػ رات المحػ ر اء ؿ لػتعيس مبػ د  إدارة اءداال 

 راػ ت اراتراتياي   مظ هره    ا  منش ر اءداال   يذلؾ تػـ تعػديؿ عبػ رات المحػ ر الثػ ن  ل،ػي  د مم
إدارة اءداال اراتراتيا  ا  م ال   ا  منشػ ر اءداال علػ   ف ييػ ف ليػؿ  اػ  مام عػد مػف المم راػ ت 
الخ ،ػػد بػػ   يمػػ  تػػـ تعػػديؿ مقيػػ س لييػػرت اػػ  المحػػ ر اء ؿ مػػف دراػػد اءهميػػد  مهػػـ اػػداا  مهػػـ   يػػر 

الخ ،ػػد ب خت،ػػ ر  مهػػـ( إلػػ  دراػػد التػػ اار  يبيػػرة  مت اػػطد  مػػعيفد(  ب امػػ اد إلػػ  بعػػض التعػػديالت
ع دة ال،ي  د اللغ يد.  بعض العب رات  ام

يمػػػػ  تػػػػػـ حاػػػػ ب ثبػػػػػ ت اراػػػػتب ند ب اػػػػػتخداـ مع مػػػػؿ  لفػػػػػ  ير نبػػػػ خ  بحيػػػػػث يػػػػ ف مع مػػػػػؿ  لفػػػػػ  
 ن  ( عبػػػػػػػػػػػ رة   مع مػػػػػػػػػػػؿ  لفػػػػػػػػػػػ  للمحػػػػػػػػػػػ ر الثػػػػػػػػػػػ28 عػػػػػػػػػػػدد عب راتػػػػػػػػػػػ    0.94للمحػػػػػػػػػػػ ر اء ؿ ياػػػػػػػػػػػ  و 

 عػػػػػػػػدد  0.97ب ند يلهػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػ  و ( عبػػػػػػػػ رة   مع مػػػػػػػػؿ  لفػػػػػػػػ  لالاػػػػػػػػت27 عػػػػػػػػدد عب راتػػػػػػػػ    0.93ياػػػػػػػػ  و
( عبػػػػػ رة   يشػػػػير هػػػػػذا إلػػػػ  م،ػػػػػداقيد هػػػػذا اراػػػػػتب ند   تػػػػـ إاػػػػػراال المع لاػػػػد ااح،ػػػػػ ئيد 55عب راتهػػػػ   

لهػػػػػذيف المحػػػػػ ريف ب اػػػػػتخداـ بعػػػػػض اءاػػػػػ ليب ااح،ػػػػػ ئيد   تػػػػػـ الت ،ػػػػػؿ إلػػػػػ  مام عػػػػػد مػػػػػف النتػػػػػ ئج 
 الت  يميف ت ميحه  عل  النح  الت ل :

                                           
 .(1ملحق رقم ) ) *(
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هػذا   يشػتمؿ األداء االستراتيجي في الجامعدة فدي ضدوء نمدوذج منشدور األداء:مبادئ إدارة المحور األول:  -1
المحػػػ ر علػػػ  خماػػػد مبػػػ د  مػػػف حيػػػث ارلتػػػزـا   التميػػػيف   القيػػػ دة اراػػػتراتيايد الفع لػػػد   الػػػتعـل التنظيمػػػ   

 . المر ند   ايم  يل  عرض النت ئج ليؿ مبد  مف هذا المب د 
اهتـ هذا المبد  بتقػ يـ مظػ هر ارلتػزاـ التػ  يقػـ  علػ   ا اػه  إدارة اءداال اراػتراتيا   مبدأ االلتزام: - أ

( مظ هر ي مػحه  اػد ؿ رقػـ 6ا  الا معد ا  م ال   ا  منش ر اءداال   يندرج تحت هذا المبد   
 2.) 

 مبدأ االلتزام فً ضوء أوجه منشور األداء( ٌوضح 2جدول )
 م

 ارةــــــــــــــالعب
التقدٌر  ضعٌفة متوسطة كبٌرة

 الرقمً
الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 
المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

تلتزززم الجامعززة بتحقٌززق  1
الرضزززا التزززام لمختلزززف 
فئززززززززززززات أصززززززززززززحاب 

 المصالح.

38 61.3 24 38.7 - - 162 261.
3 

2.6 0.49 18.8 3.2 0.01 1 

ٌتعهد أصحاب المصالح  2
بتحقٌززززززززق احتٌاجززززززززات 
 وتوقعات الجامعة منهم.

37 59.7 21 33.9 4 6.5 157 
253.
2 2.5 0.62 24.8 26.4 0.01 2 

تلتززززززم قزززززادة الجامعزززززة  3
وجمٌززززززززززع أصززززززززززحاب 
المصززالح باالسززتراتٌجٌة 

 المؤسسٌة.

36 58.1 22 35.5 4 6.5 160 258 2.5 0.62 24.4 24.9 0.01 1 

تلتزززم الجامعززة بتطززوٌر  4
عملٌاتهززا المؤسسززٌة بمززا 
ٌقابزل التطزوٌر المسزتمر 

 فً خدماتها.

35 56.5 20 32.3 7 
11.
3 152 

245.
2 2.5 0.69 27.6 19 0.01 3 

تلتززززم الجامعزززة بتزززوفٌر  5
مختلزززززززف اإلمكانٌزززززززات 
المؤسسززززززٌة المطلوبززززززة 

 إلنجاز عملٌاتها.

36 58.1 21 33.9 5 8.1 155 250 2.5 0.65 26 23.3 0.01 2 

تزززززدعم قزززززادة الجامعزززززة  6
أصحاب المصالح للقٌام 
بالنشزززززاطات المطلوبزززززة 

 منهم.

37 59.7 21 33.9 4 6.5 157 253.
2 2.5 0.62 24.8 26.4 0.01 2 

مظػ هر مبػد  ارلتػزاـ اػ  إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػد اػ   يتمح مف هػذا الاػد ؿ  ف  هـػ 
تلتػػـز الا معػػد بتحقيػػؽ الرمػػ  التػػ ـ لمختلػػؼ ائػػ ت  اػػ  المرتبػػد اء لػػ : ت  اػػ التػػ   المػػ ال منشػػ ر اءداال

 ،ح ب الم، لح  تلتـز ق دة الا معد  اميػ   ،ػح ب الم،ػ لح ب راػتراتيايد الم ااػيد  يليهػ  اػ  المرتبػد 
الث نيػد: يتعهػػد  ،ػح ب الم،ػػ لح بتحقيػػؽ احتي اػ ت  ت قعػػ ت الا معػد مػػنهـ  تلتػػـز الا معػد بتػػ اير مختلػػؼ 

لمطل بػػد اناػػ ز عملي تهػػ   تػػدعـ قػػ دة الا معػػد  ،ػػح ب الم،ػػ لح للقيػػ ـ ب لنشػػ ط ت اامي نيػػ ت الم ااػػيد ا
المطل بػػػد مػػػنهـ  يليهػػػ  اػػػ  المرتبػػػد الث لثػػػد: تلتػػػـز الا معػػػد بتطػػػ ير عملي تهػػػ  الم ااػػػيد بمػػػ  يق بػػػؿ التطػػػ ير 

راتيا  اػػ  مػػ ال ذلػػؾ إلػػ  تػػ اار معظػـػ مظػػ هر مبػػد  ارلتػػزـا ادارة اءداال اراػػتالماػػتمر اػػ  خػػدم ته ؛  يشػػير 
نمػػ ذج منشػػ ر اءداال بدراػػد يبيػػرة مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد؛  يفاػػر ذلػػؾ بػػ ع  قػػ دة اليليػػ ت ب هميػػد ياػػب 
رمػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح  بمػػر رة التفػػ ؼ يػػؿ مػػف  ،ػػح ب الم،ػػ لح  قػػ دة الا معػػد حػػ ؿ اراػػتراتيايد  العمػػؿ 

الم،ػػ لح بمق بلػػد ت قعػػ ت الا معػػد مػػنهـ  بػػدعـ  مػػ  التػػزـا  ،ػػح ب ياػػ يا  انا زهػػ  بناػػ ح  ييػػ ف ذلػػؾ بػػ لت از 
الا معد ء،ح ب الم،ػ لح للقيػ ـ بػ ءد ار المطل بػد مػنهـ   بػ لتزـا الا معػد ب لتحػديث الماػتمر لمختلػؼ مي نػ ت 
ف ي ف يرو  اراد العيند  ف هذا ارلتزـا يغيػب عػف ال اقػ  إلػ  حػد مػ ؛  يراػ  ذلػؾ إلػ  ااتقػ د الا معػد  منظ مته ؛  ام

الػػدعـ ال امػػحد ء،ػػح ب الم،ػػ لح  ماػػ عدتهـ علػػ  القيػػ ـ بػػ ءد ار المطل بػػد مػػنهـ   هػػذا لػػ  تػػ ثير اػػلب   يليػػد
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 Mohammad Akhtar and Raj Kumarعلػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيا    هػػػذا مػػػ   يدتػػػ  درااػػػد 

Mitta,2015)  عػػػدـ ربػػػط  عػػػدـ ربػػػط اءداال ب راػػػتراتياي ت    حيػػػث تشػػػير إلػػػ   ف  يػػػ ب ارلتػػػزاـ ااداري 
 نقػػص الت ا،ػػؿ الم ااػػ  مػػف عراقيػػؿ إدارة اءداال  اادارات ب راػػتراتياي ت  ب ءهػػداؼ الفرديػػد  الام عيػػد 

 اراتراتيا .
اهػػػتـ هػػػذا المبػػػد  بتقػػػ يـ مظػػػ هر التميػػػيف التػػػ  يقػػػـ  علػػػ   ا اػػػه  إدارة اءداال  مبددددأ التمكدددين: - ب

( مظػػ هر 6نػػدرج تحػػت هػػذا المبػػد   اراػػتراتيا  اػػ  الا معػػد اػػ  مػػ ال   اػػ  منشػػ ر اءداال   ي
 (.3ي محه  اد ؿ رقـ  
 مبدأ التمكٌن فً ضوء أوجه منشور األداء( ٌوضح 3جدول )

 ارةـــــــــــالعب م
 ضعٌفة متوسطة كبٌرة

التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 المرتبة

 % 3ك % 2ك % 1ك

1 

تتززززززوافر ظززززززروف العمززززززل 
المالئمزززززة لقٌزززززام أصزززززحاب 
المصالح باألدوار المطلوبة 

 منهم.

29 
46.
8 25 40.3 8 

12.
9 145 

233.
9 2.3 0.71 30.9 12 0.01 2 

2 
تشزززززززرك قزززززززادة الجامعززززززززة 
أصحاب المصالح فى صنع 

 القرارات االستراتٌجٌة.
27 43.

5 
25 40.5 10 16.

1 
141 227.

4 
2.4 0.73 30.4 8.4 0.01 3 

3 

تشززززرك الجامعززززة أصززززحاب 
المصززززالح بهززززا فززززً وضززززع 

ها وأهززدافها ترؤٌتهززا ورسززال
 وسٌاستها فً العمل.

32 
51.
6 24 38.7 6 9.7 150 

241.
9 2.4 0.67 27.9 17.2 0.01 2 

4 
تزززرتبط نشزززاطات أصزززحاب 
المصززززززززززززالح باألهززززززززززززداف 

 االستراتٌجٌة.
39 62.

9 
22 35.5 1 1.6 162 

261.
3 

2.6 0.52 20 35 0.01 1 

5 
تمزززززنح الجامعزززززة أصزززززحاب 
المصززززالح السززززلطة الكافٌززززة 

 ألداء مهامهم.
36 

58.
1 21 33.9 5 8.1 155 250 2.5 0.65 26 23.3 0.01 1 

6 
ٌحاسززب أصززحاب المصززالح 
عزززززن أدائهزززززم فزززززً ضزززززوء 

 السلطة الممنوحة لهم.
36 

58.
1 24 38.7 2 3.2 158 254.

8 2.5 0.56 22.4 28.8 0.01 1 

مظػػ هر مبػػد  التميػػيف اػػ  إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ  الا معػػد اػػ   يتمػػح مػػف هػػذا الاػػد ؿ  ف  هػـػ 
تػػػػػرتبط نشػػػػػ ط ت  ،ػػػػػح ب الم،ػػػػػ لح ب ءهػػػػػداؼ  اػػػػػ  المرتبػػػػػد اء لػػػػػ : ت  اػػػػػ التػػػػػ   المػػػػػ ال منشػػػػػ ر اءداال

اراػػتراتيايد  تمػػنح الا معػػد  ،ػػح ب الم،ػػ لح الاػػلطد الي ايػػد ءداال مهػػ مهـ  يح اػػب  ،ػػح ب الم،ػػ لح عػػف 
 دائهػـػ اػػ  مػػ ال الاػػلطد الممن حػػد لهػـػ  يليهػػ  اػػ  المرتبػػد الث نيػػد: تتػػ اار ظػػر ؼ العمػػؿ المالئمػػد لقيػػ ـ  ،ػػح ب 

ه    هػػدااه  تمػػنهـ  تشػػرؾ الا معػػد  ،ػػح ب الم،ػػ لح بهػػ  اػػ   مػػ  ر يتهػػ   راػػ لالم،ػػ لح بػػ ءد ار المطل بػػد 
 اي اػػػته  اػػػ  العمػػػػؿ  يليهػػػ  اػػػػ  المرتبػػػد الث لثػػػػد: تشػػػرؾ قػػػػ دة الا معػػػد  ،ػػػػح ب الم،ػػػ لح اػػػػ  ،ػػػن  القػػػػرارات 
ذج اراػػػتراتيايد؛  يشػػػير ذلػػػؾ إلػػػ  تػػػ اار معظػػـػ مظػػػ هر مبػػػد  التميػػػيف ادارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ  مػػػ ال نمػػػ  

منشػػ ر اءداال بدراػػد يبيػػرة مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد؛  ب لفعػػؿ يعػػرؼ معظػـػ  ،ػػح ب الم،ػػ لح ر يػػد  راػػ لد 
الا معػػػد  اي اػػػ ته  المتبعػػػد اػػػ  العمػػػؿ   هنػػػ ؾ مح اػػػبيد  ماػػػ اللد اػػػ  الماػػػئ لي ت المعهػػػ دة لػػػبعض  ،ػػػح ب 

مػػػػؿ المالئمػػػػد لقيػػػػ ـ  ،ػػػػح ب ااداريػػػػيف(  يمػػػػ  تتػػػػ اار ظػػػػر ؼ الع- عمػػػػ ال هيئػػػػد التػػػػدريس-الم،ػػػػ لح  الطػػػػالب
الم،ػػ لح بنشػػ ط تهـ  القػػد رحظػػت الب حثػػد  ثنػػ ال التطبيػػؽ الميػػدان  ءداة البحػػث تػػ اار هػػذا الظػػر ؼ مػػف حيػػث 
ف يػػػ ف هنػػػ ؾ ق،ػػػ ر  امػػػح خػػػ ص بغيػػػ ب المشػػػ ريد الفعليػػػد لممثلػػػ   اامي نيػػػ ت  المنػػػ خ التنظيمػػػ  البنػػػ ال   ام

؛ حيػث يتػ اار ذلػؾ بدراػد مػعيفد مػف  اهػد نظػر  اػراد العينػد   ،ح ب الم، لح ا  ،ن  القرارات اراػتراتيايد
  رش العمػػؿ ء،ػػح ب الم،ػػ لح بهػػذا اليليػػ ت قبػػؿ  التثقيفيػػد يفاػػر ذلػػؾ بػػ ف قػػد تػـػ إاػػراال العديػػد مػػف النػػد ات 

ح،ػػ له  علػػ  ارعتمػػ د لتعػػريفهـ ب لر يػػد  الراػػ لد  م هيػػد اراػػتراتيايد  اءهػػداؼ  اي اػػ ت  قػػيـ العمػػؿ   ليػػف 
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؛ لقلػػػد  عػػػ  القيػػػ دات العليػػػ  عنهػػػ  المشػػػ ريد الفعليػػػد ء،ػػػح ب الم،ػػػ لح اػػػ  ،ػػػن عد القػػػرار اراػػػتراتيا  ػػػ ب 
    .ءهميد  ،ح ب الم، لح  بد رهـ الحي و ا  العمؿ الم اا 

اهػػتـ هػػذا المبػػد  بتقػػ يـ مظػػ هر القيػػ دة اراػػتراتيايد الفع لػػد التػػ   مبدددأ القيددادة االسددتراتيجية الفعالددة: -ج
 ا اه  إدارة اءداال اراتراتيا  ا  الا معد ا  م ال   ا  منش ر اءداال   ينػدرج تحػت  يقـ  عل 

 (.4( مظ هر ي محه  اد ؿ رقـ  5هذا المبد   
 االستراتٌجٌة الفعالة فً ضوء أوجه منشور األداء مبدأ القٌادة ( ٌوضح4جدول )

 م
 ارةـــــــــــالعب

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة
التقدٌر 
 الرقمً

 الوزن
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 المرتبة

 % 3ك % 2ك % 1ك

ٌتبزع مزدخل إداري متطزور فززً  1
 إدارة العمل الجامعً.

28 45.2 28 45.2 6 9.7 146 
235.
5 

2.4 0.66 27.5 15.6 0.01 3 

ٌشززززززعر أصززززززحاب المصززززززالح  2
بزززاالحترام والتقزززدٌر مزززن قبزززل 

 قادة الجامعة.
41 66.1 17 27.4 4 6.5 161 

259.
7 

2.6 0.61 23.5 34 0.01 1 

ٌتم التعامل مع جمٌزع أصزحاب  3
 المصالح بحٌادٌة وموضوعٌة.

31 50 28 45.5 3 4.8 152 
245.
2 

2.5 0.59 23.6 22.8 0.01 2 

ٌزززززتم تقزززززدٌر األعمزززززال الجٌزززززدة  4
 بالجامعة.

36 58.1 21 33.9 5 8.1 155 250 2.5 0.65 26 23.3 0.01 2 

ٌززززتم العمززززل مززززن خززززالل فززززرق  5
 العمل الجماعٌة.

37 59.7 21 33.9 4 6.5 157 
253.
2 

2.5 0.62 24.8 26.4 0.01 1 

مظػػػػ هر مبػػػػد  القيػػػػ دة اراػػػػتراتيايد الفع لػػػػد اػػػػ  إدارة اءداال  يتمػػػػح مػػػػف هػػػػذا الاػػػػد ؿ  ف  هػػػػـ 
يشػػػعر  ،ػػػح ب  اػػػ  المرتبػػػد اء لػػػ : ت  اػػػ التػػػ   الاراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػد اػػػ  مػػػ ال منشػػػ ر اءداال

الم، لح ب رحتراـ  التقدير مػف قبػؿ قػ دة الا معػد  يػتـ العمػؿ مػف خػالؿ اػرؽ العمػؿ الام عيػد  يليهػ  اػ  
المرتبد الث نيد: يتـ التع مؿ مػ  اميػ   ،ػح ب الم،ػ لح بحي ديػد  م مػ عيد  يػتـ تقػدير اءعمػ ؿ الايػدة 

يتبػ  مػدخؿ إداري متطػ ر اػ  إدارة العمػؿ الاػ مع ؛  يشػير ذلػؾ إلػ  ب لا معد  يليه  ا  المرتبػد الث لثػد: 
تػػ اار الػػنمط القيػػ دي الػػديمقراط  بدراػػد يبيػػرة مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد مػػف حيػػث تقػػدير قػػ دة الا معػػد 
 ر ا ال  حداته  ااداريد   قا مه  اءي ديميد  احتػرامهـ لآلخػريف   العمػؿ بػر ح الفريػؽ   التع مػؿ بشػف ايد 

 ،ػػح ب الم،ػػ لح إلػػ  حػػد مػػ   حيػػث إف هػػذا  يػػر متػػ اار اػػ  اميػػ  التعػػ مالت اػػ اال علػػ  ماػػت و  مػػ 
اءقاػػ ـ اءي ديميػػد    ال حػػدات ااداريػػد مػػف  اهػػد نظػػر بعػػض  اػػراد العينػػد   قػػد يراػػ  ذلػػؾ إلػػ  ذاتيػػد 
رة بعػػض الر اػػ ال  بعػػض الاػػم ت الشخ،ػػيد لهػػـ  امػػالا عػػف عػػدـ اتبػػ ع  حػػد المػػداخؿ ااداريػػد المتطػػ  

الخ ،ػػػػد بػػػػادارة المػػػػ ارد البشػػػػريد    إدارة الم اهػػػػب الم ااػػػػيد    حتػػػػ  إدارة اءداال الم ااػػػػ    هػػػػذا مػػػػ  
امػػػف مع قػػػ ت إدارة اءداال ( Mohammad Akhtar and Raj Kumar Mitta,2015   شػػػ رت إليػػػ  درااػػػد

 .د المحققد للنا حالتغيير   مشيلد تعريؼ الع امؿ اله م لم ااهد ي ب القي دة الفع لد  اراتراتيا 
اهػػتـ هػػذا المبػػد  بتقػػ يـ مظػػ هر الػػتعلـ التنظيمػػ  التػػ  يقػػـ  علػػ   ا اػػه  إدارة  مبدددأ الددتعمم التنظيمددي: -د

( مظػ هر 6اءداال اراتراتيا  ا  الا معد ا  م ال   ا  منشػ ر اءداال   ينػدرج تحػت هػذا المبػد   
 (.5ي محه  اد ؿ رقـ  
 التنظٌمً فً ضوء أوجه منشور األداءمبدأ التعلم ( ٌوضح 5جدول )

 ارةـــــــــــالعب م
التقدٌر  ضعٌفة متوسطة كبٌرة

 الرقمً
الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 

المعٌار
 ي

معامل 
كا االختالف

2
 الداللة 

الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

1 
ٌززززززززتم تززززززززدرٌب أصززززززززحاب 
المصزززززالح بالجامعزززززة علزززززى 

35 56.5 20 32.3 7 
11.
3 

152 
245.
2 

2.5 0.69 27.6 19 0.01 2 
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التقدٌر  ضعٌفة متوسطة كبٌرة ارةـــــــــــالعب م
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

الترتٌب  الداللة 
حسب 
كٌفٌزززززة تحقٌزززززق التقزززززدم فزززززى  المرتبة

 أعمالهم.

2 
ٌززززززززتم تززززززززدرٌب أصززززززززحاب 
المصزززززالح بالجامعزززززة علزززززى 
 كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن.

34 54.8 20 32.3 8 
12.
9 

150 242 2.4 0.71 29.6 
16.
4 

0.01 2 

3 
ٌززززززززتم تززززززززدرٌب أصززززززززحاب 
المصالح على االنضباط فزً 

 العمل.
37 59.7 22 35.5 3 4.8 158 

254.
8 

2.5 0.59 23.6 28 0.01 1 

4 

تززززوفر الجامعزززززة ألصزززززحاب 
المصزززالح كافزززة التسزززهٌالت 
والمززوارد التززً تمكززنهم مززن 

 التطوٌر الذاتً.

32 51.6 25 40.3 5 8.1 151 
243.
5 

2.4 0.64 26.7 19 0.01 2 

5 

تعقزززد الجامعزززة ورل العمزززل 
والنززززدوات لمناقشززززة خطززززط 
العمززززززل المنفززززززذة ألهززززززدافها 

 االستراتٌجٌة.

35 56.5 24 38.7 3 4.8 156 
251.
6 

2.5 0.59 23.6 
25.
6 

0.01 1 

6 
تقززززززوم الجامعززززززة بمراجعززززززة 
أدائها بصفة دورٌة من أجزل 

 تحسٌنه.
38 61.3 20 32.3 4 6.5 158 

254.
8 

2.5 0.62 24.8 28 0.01 1 

مظػػ هر مبػد  الػػتعلـ التنظيمػػ  اػػ  إدارة اءداال اراػػتراتيا  اػػ   يتمػح مػػف هػػذا الاػػد ؿ  ف  هػػـ   
يػػتـ تػػدريب  ،ػػح ب الم،ػػ لح علػػ   اػػ  المرتبػػد اء لػػ : ت  اػػ التػػ ال  الا معػػد اػػ  مػػ ال منشػػ ر اءداال

ارنمػػػػب ط اػػػػ  العمػػػػؿ  تعقػػػػد الا معػػػػد  رش العمػػػػؿ  النػػػػد ات لمن قشػػػػد خطػػػػط العمػػػػؿ المنفػػػػذة ءهػػػػدااه  
مػػف  اػؿ تحاػػين   يليهػ  اػػ  المرتبػد الث نيػػد: يػتـ تػػدريب  د ريػ ا اراػتراتيايد  تقػـ  الا معػػد بمرااعػد  دائهػػ  

ح ب لا معػػػػد علػػػػ  ييفيػػػػد تحقيػػػػؽ التقػػػدـ اػػػػ   عمػػػػ لهـ  يػػػػتـ تػػػػدريب  ،ػػػػح ب الم،ػػػػ لح  ،ػػػح ب الم،ػػػػ ل
ب لا معػػد علػػ  ييفيػػد التع مػػؿ مػػ  ايخػػريف  تػػ ار الا معػػد ء،ػػح ب الم،ػػ لح ي اػػد التاػػهيالت  المػػ ارد 
الت  تمينهـ مف التط ير الذات ؛  يشير ذلؾ إل  ت اار بعض هذا المظ هر بدراػد يبيػرة   تػ اار الػبعض 

خػػر إلػػ  حػػد مػػ  مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد؛  يفاػػر ذلػػؾ  نػػ  ب لفعػػؿ قػػد تلقػػ  بعػػض ائػػ ت  ،ػػح ب اي
الطػػالب( بيليػػ تهـ العديػػد مػػف الػػد رات التدريبيػػد  -ااداريػػيف - عمػػ ال هيئػػد التػػدريس -الم،ػػ لح  الطػػالب

 الخطػػػػد  اله داػػػد إلػػػ  إياػػػ بهـ معػػػ رؼ  مهػػػ رات  اتا هػػػ ت عػػػف ثق اػػػد الاػػػ دة  التخطػػػيط اراػػػتراتيا 
اراػػتراتيايد  الر يػػد  الراػػ لد  اءهػػداؼ اراػػتراتيايد  الخطػػط التنفيذيػػد   هػػذا مػػ   يػػدا  حػػد  اػػراد العينػػد 

هػػػذا الفيػػػر  يػػػدري فللب حثػػػد  ثنػػػ ال التطبيػػػؽ الميػػػدان   لدراػػػد  نػػػ   شػػػ ر إلػػػ   ف اميػػػ  العػػػ مليف بيليتػػػ  
ـ  التػدريب  تطػػ ير  دائهػـ   يعتبػر هػػذا اراػتراتيا  بشػيؿ ايػد باػػبب تشػاي  اليليػد الماػػتمر علػ  الػتعل

(Andre A. de Waal and Harold Counet, 2009) مهما  حيث  ش رت درااد
إلػ   ف مػف  هػـ المشػيالت التػ   

 ااهتهػػػ  الا معػػػ ت هػػػ  مشػػػيلد عػػػدـ تػػػ اار ثق اػػػد إدارة اءداال؛   ف اادارة تمػػػ  إدارة اءداال مػػػمف  قػػػؿ 
 . مليف ليا ا معديف بم  اي  اليف يد لالاتف دة مف إدارة اءداالاء ل ي ت عند التطبيؽ؛ يم   ف الع

اهػػػػتـ هػػػػذا المبػػػػد  بتقػػػػ يـ مظػػػػ هر المر نػػػػد التػػػػ  يقػػػػـ  علػػػػ   ا اػػػػه  إدارة اءداال  مبدددددأ المرونددددة: -ىددددد
( مظػػػ هر 5اراػػػتراتيا  اػػػ  الا معػػػد اػػػ  مػػػ ال   اػػػ  منشػػػ ر اءداال   ينػػػدرج تحػػػت هػػػذا المبػػػد   

 (.6ي محه  اد ؿ رقـ  
 مبدأ المرونة فً ضوء أوجه منشور األداء( ٌوضح 6) جدول

 ارةـــــــــــــالعب م

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة
التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

1 
ٌتزززززاح ألصززززززحاب المصززززززالح 
 26المرونززززززة الكافٌززززززة فززززززى أداء 

41.
9 

30 48.4 6 9.7 144 232.3 2.3 0.65 28.3 16 0.01 1 
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التقدٌر  ضعٌفة متوسطة كبٌرة ارةـــــــــــــالعب م
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

الترتٌب  الداللة 
حسب 
 أعمالهم. المرتبة

2 
ٌشترك أصحاب المصالح فزً 
العدٌززد مززن المهززام المززتالكهم 

 مهارات متنوعة.
32 51.

6 
23 37.1 7 11.3 149 240.3 2.4 0.69 28.8 15.5 0.01 1 

3 
ٌتمٌززززززززززز نظززززززززززام األجززززززززززور 
والمكافزززبت بارتباطزززه بزززاألداء 

 ولٌس بالدرجة الوظٌفٌة.
26 41.

9 
20 32.3 16 25.8 134 216.2 2.2 0.81 36.8 2.5 0.01 3 

4 

ٌاسزززززات العمزززززل  ٌزززززتم تعزززززدٌل س
جٌة فززززززًز ضزززززززوء  واالسزززززززتراٌت
التغٌززززززززرات المسززززززززتجدة علززززززززى 

 الجامعة.

25 
40.
3 

28 45.2 9 14.5 140 225.8 2.3 0.71 30.9 10 0.01 2 

5 
ٌززتم تطززوٌر خززدمات الجامعززة 
فً ضوء احتٌاجزات أصزحاب 

 المصالح المتغٌرة.
26 41.

9 
28 45.2 8 12.9 142 229 2.3 0.69 30 11.4 0.01 2 

مظػ هر مبػد  المر نػد اػ  إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػد  يتمح مف هذا الاػد ؿ  ف  هػـ 
يتػ ح ء،ػح ب الم،ػ لح المر نػد الي ايػد  : اػ  المرتبػد اء لػ  هػ ت  اػ الت   الا  م ال منش ر اءداال

ا   داال  عمػ لهـ  يشػترؾ  ،ػح ب الم،ػ لح اػ  العديػد مػف المهػ ـ رمػتاليهـ مهػ رات متن عػد  يليهػ  اػ  
المرتبد الث نيد: يػتـ تعػديؿ اي اػ ت العمػؿ  اراػتراتيايد اػ  مػ ال التغيػرات الماػتادة علػ  الا معػد  يػتـ 

اػ ت  ،ػح ب الم،ػ لح المتغيػرة  يليهػ  اػ  المرتبػد الث لثػد: يتميػز تط ير خدم ت الا معد ا  م ال احتي 
نظ ـ اءا ر  المي ايت ب رتب ط  ب ءداال  ليس ب لدراد ال ظيفيد؛  يشير ذلػؾ إلػ  اتاػ ـ  داالات  ،ػح ب 
الم،ػػ لح خ ،ػػد ااداريػػيف   عمػػ ال هيئػػد التػػدريس بقػػدر يبيػػر مػػف المر نػػد مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد؛ 

مػػتاليهـ مهػػ رات متن عػػد تميػػنهـ مػػف ما بهػػد التغيػػرات الط رئػػد علػػ  النشػػ ط ت المطل بػػد  يراػػ  ذلػػؾ ر
مػػنهـ  مػػ  إمي نيػػد تعػػديؿ بعػػض اي اػػ ت العمػػؿ  بعػػض بنػػ د اراػػتراتيايد الم ااػػيد بمػػ  يخػػدـ ال،ػػ لح 

يػد  الع ـ للا معد   ليف ينق،هـ نظ ـ اءا ر  التع يمػ ت المػرتبط بػ دائهـ  لػيس حاػب مػ اقعهـ ال ظيف
ؾ ب لنظػػ ـ المػػ ل  التشػػريع  حيػػث يغيػػب هػػذا المظهػػر عػػف اميػػ  الا معػػ ت الم،ػػريد؛ نظػػراا ررتبػػ ط ذلػػ

 هػػذا يتفػػػؽ مػػػ  مػػػ    ت عليػػػ ؛الػػػذي يتطلػػػب تعديلػػػ  قػػ انيف  تشػػػريعبقط عػػػ ت الد لػػػد المختلفػػد     الخػػ ص
دارة اءداال ب لا معػ ت مػف الع امػؿ المػ ثرة علػ  إا(Sayantani Ghosh and Niladri Das, 2015)  ت ،لت إلي 

إعط ال الفر،د للع مليف للتقدـ  تفاير ط قػ تهـ الي منػد مػف  اػؿ مق بلػد ارحتي اػ ت اراػتراتيايد مر رة 
 الم اايد.

 المحور الثداني: ممارسدات إدارة األداء االسدتراتيجي فدي الجامعدة فدي ضدوء نمدوذج منشدور األداء: -2
الت  تـ تقاػيمه  إلػ  خماػد مام عػ ت اػ  مػ ال  اشتمؿ هذا المح ر عل  مام عد مف المم را ت 

اػػػػه م ت  ،ػػػح ب الم،ػػػػ لح     اػػػ  نمػػػ ذج منشػػػػ ر اءداال مػػػف حيػػػث رمػػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   ام
 اراتراتياي ت   العملي ت   القػدرات  اامي نيػ ت  المػ ارد(   ايمػ  يلػ  عػرض النتػ ئج ليػؿ مام عػد 

 مف هذا المم را ت.
اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػد مػف  اهػتـ هػذا ال اػ  بتقػ يـ مم راػ ت إدارة رضا أصحاب المصدالح: - أ

 (.7( مم را ت ي محه  اد ؿ رقـ  4رم   ،ح ب الم، لح   يندرج تحت هذا ال ا    حيث
 رضا أصحاب المصالح من حٌثممارسات إدارة األداء االستراتٌجً فً الجامعة  ( ٌوضح7جدول )

 ارةـــــــــــالعب م

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة

التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 
المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 المرتبة

 % 3ك % 2ك % 1ك

 3 0.01 2.5 36.7 0.77 2.1 211.3 131 24.2 15 40.3 35.25 22ٌتم تحدٌد نقطة االنطزالق فزً بنزاء  1
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التقدٌر  ضعٌفة متوسطة كبٌرة ارةـــــــــــالعب م
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 
المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

الترتٌب  الداللة 
حسب 
 المرتبة

سززتراتٌجٌة لتكززون كٌفٌززة تحقٌززق اال
رضززززززا جمٌززززززع فئززززززات أصززززززحاب 

 المصالح.

5 

2 
ٌززززززتم تحدٌززززززد الفئززززززات المختلفززززززة 

 ألصحاب المصالح.
21 

33.
9 

32 51.6 9 14.5 136 219.4 2.2 0.67 30.5 12.8 0.01 2 

3 
ٌزززتم تحدٌزززد متطلبزززات واحتٌاجزززات 

 كل فئة من أصحاب المصالح.
19 

30.
6 

32 51.6 11 17.7 132 212.9 2.51 0.69 27.5 10.9 0.01 2 

4 

سزززززززززتراتٌجٌات ٌزززززززززتم تحدٌزززززززززد اال
المؤسسزززٌة التزززً تحقزززق متطلبزززات 

 واحتٌاجات أصحاب المصالح.
28 

45.
2 

26 41.9 8 12.9 144 232.3 2.3 0.71 30.9 11.7 0.01 1 

مم راػػػػ ت إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  الخ ،ػػػػد برمػػػػ   ،ػػػػػح ب  يتمػػػػح مػػػػف هػػػػذا الاػػػػد ؿ  ف  هػػػـػ 
اػػػتراتياي ت الم ااػػػيد التػػػ  تحقػػػؽ اػػػ  المرتبػػػد اء لػػػ : يػػػتـ تحديػػػد ار ت  اػػػ التػػػ   الالم،ػػػ لح اػػػ  الا معػػػد

اػػػ  المرتبػػػد الث نيػػػد: يػػػتـ تحديػػػد الفئػػػ ت المختلفػػػد ء،ػػػح ب    يليهػػػ متطلبػػػ ت  احتي اػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح
اػ  المرتبػد الث لثػد: يػتـ تحديػد   يليهػ  يتـ تحديػد متطلبػ ت  احتي اػ ت يػؿ ائػد مػف  ،ػح ب الم،ػ لح  الم، لح

 يشػػير ذلػػؾ اػػتراتيايد لتيػػ ف ييفيػػد تحقيػػؽ رمػػ  اميػػ  ائػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح؛ نقطػػد ارنطػػالؽ اػػ  بنػػ ال ار
ظػـػ هػػذا المم راػػ ت إلػػ  حػػد مػػ  مػػف  اهػػد نظػػر  اػػراد العينػػد اػػ  يليػػ تهـ  اب لفعػػؿ تقػػـ  اليليػػ ت إلػػ  تػػ اار مع

بتحديػػد مختلػػؼ  ،ػػح ب الم،ػػ لح  احتي اػػ ت  متطلبػػ ت يػػؿ ائػػد  يمػػ  تتػػ اار تلػػؾ اراػػتراتاي ت الم ااػػيد 
 ـ مػف ذلػؾ ر يػتـ الت  تحقؽ متطلب ت  ،ح ب الم، لح حيث  ش ر  اػراد العينػد إلػ  ذلػؾ بدراػد يبيػرة   بػ لر 

بن ال اراتراتيايد الم اايد ليي ف تحقيؽ رم   ،ح ب الم، لح هػ  الم اػ  اء ؿ اػ  بنػ ال هػذا اراػتراتيايد 
هـ يمف  اهد نظر  اراد العينػد؛  يفاػر ذلػؾ  يػ ب مشػ ريد  اػراد العينػد اػ  بنػ ال هػذا اراػتراتياي ت    قلػد  عػ

 مق بلد احتي ا ت  ،ح ب الم، لح المختلفد.مف عدـ  ا د ااتراتياي ت متن عد ل    ب ا د
اهتـ هػذا ال اػ  بتقػ يـ مم راػ ت إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  الا معػد  إسيامات أصحاب المصالح: - ب

( مم راػ ت ي مػحه  اػد ؿ رقػـ 3إاه م ت  ،ح ب الم،ػ لح   ينػدرج تحػت هػذا ال اػ    من حٌث
 8.) 

إسهامات أصحاب  من حٌثممارسات إدارة األداء االستراتٌجً فً الجامعة  ( ٌوضح8جدول )
 المصالح

 ارةـــــــــــالعب م

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة
التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 
الحساب
 ي

االنحرا
ف 
المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 المرتبة

 % 3ك % 2ك % 1ك

1 
ٌتم تحدٌد متطلبات وتوقعزات 
الجامعززززززززة مززززززززن مختلززززززززف 

 أصحاب المصالح.

21 33.9 30 48.4 11 
17.
7 

134 
216.
2 

2.2 0.71 32.3 8.7 0.01 2 

2 
ٌزززتم اسزززتطال  خراء مختلزززف 
أصزززززحاب المصزززززالح حزززززول 

 توقعات الجامعة منهم.
21 33.9 33 53.2 8 

12.
9 

137 221 2.2 0.66 30 
15.
2 

0.01 1 

3 

سززززتراتٌجٌات ٌززززتم تحدٌززززد اال
المؤسسزززززززٌة التزززززززً تحقزززززززق 

الجامعززة  وتوقعززاتمتطلبززات 
مززززززززن مختلززززززززف أصززززززززحاب 

 .المصالح

21 33.9 30 48.4 11 
17.
7 

134 
216.
2 

2.2 0.71 32.3 8.7 0.01 2 

مم راػػػػ ت إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  الخ ،ػػػػد بااػػػػه م ت  ،ػػػػح ب  يتمػػػػح مػػػػف هػػػػذا الاػػػػد ؿ  ف  هػػػـػ 
يػػتـ ااػػتطالع  راال مختلػػؼ  ،ػػح ب الم،ػػ لح حػػ ؿ اػػ  المرتبػػد اء لػػ :  ت  اػػ التػػ   الالم،ػػ لح اػػ  الا معػػد
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ت  ت قعػػ ت الا معػػد مػػف مختلػػؼ  ،ػػح ب يػػتـ تحديػػد متطلبػػ اػػ  المرتبػػد الث نيػػد:  ت قعػػ ت الا معػػد مػػنهـ  يليهػػ 
الا معػػد مػػف مختلػػؼ  ،ػػح ب   ت قعػػ تاػػتراتياي ت الم ااػػيد التػػ  تحقػػؽ متطلبػػ ت يػػتـ تحديػػد ار الم،ػػ لح 

الم،ػ لح؛  يشػير ذلػػؾ إلػ  تػػ اار هػذا المم راػػ ت إلػ  حػػد مػ  مػف  اهػػد نظػر  اػػراد العينػد اػػ  يليػ تهـ   يعنػػ  
يليػ ت بتحديػد ت قعػ ت  متطلبػ ت الا معػد مػف مختلػؼ الماػتفيديف مػف ذلؾ  ن  ب لفعػؿ هنػ ؾ اهتمػ ـ مػف هػذا ال

خػػدم ته ؛ اهنػػ ؾ ااػػتم رات ااتق،ػػ ال  راال مختلػػؼ  ،ػػح ب الم،ػػ لح مػػف حيػػث اءطػػراؼ الماتمعيػػد  الطػػالب 
  عم ال هيئػد التػدريس  ااداريػيف المعتمػدة الم اػ دة ب حػدات الاػ دة ب ليليػ ت؛  ليػف ر يعنػ  ذلػؾ  اػ د تلػؾ 

تياي ت الم اايد المحققػد لتلػؾ الت قعػ ت حيػث  شػ ر  اػراد العينػد إلػ  ت ااػده  إلػ  حػد مػ ؛  يراػ  ذلػؾ اراترا
 .لقلد اهتم ـ المعينيف بذلؾ طالعهـ عل  هذا اراتراتياي تاإل  قلد معراتهـ    

 مزززززن حٌزززززثاهػػػػػتـ هػػػػػذا ال اػػػػػ  بتقػػػػػ يـ مم راػػػػػ ت إدارة اءداال اراػػػػػتراتيا  اػػػػػ  الا معػػػػػد  االسدددددتراتيجيات: - ج

 (.9( مم راد ي محه  اد ؿ رقـ  12اراتراتياي ت   يندرج تحت هذا ال ا   
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 االستراتٌجٌات من حٌثممارسات إدارة األداء االستراتٌجً فً الجامعة  ( ٌوضح9جدول )

 ارةـــــــــــالعب م

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة
التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 
الحساب
 ي

االنحرا
ف 
المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

1 

ٌزززززززتم تحدٌزززززززد المسزززززززتوٌات 
التنظٌمٌززة التزًز ٌززتم بهززا إدارة 

سززتراتٌجً فزًز كززل األداء اال
مززززززن الوحززززززدات اإلدارٌززززززة 

 واألقسام األكادٌمٌة.

21 33.9 33 53.2 8 
12.
9 137 221 2.2 0.66 30 15.

2 0.01 2 

2 
ٌززتم تحلٌززل األداء الماضززً 

 .للجامعة
21 33.9 24 38.7 17 

27.
4 128 

206.
5 2.1 0.79 37.6 1.2 0.01 3 

 ٌئززًزالتحلٌزززل البإجزززراء ٌزززتم  3
 .للجامعةللوضع الراهن 

25 40.3 24 38.7 13 21 136 219.
4 

2.2 0.76 34.5 4.3 0.01 2 

4 
سززززتراتٌجٌة ٌززززتم وضززززع اال

 8 30.6 19 56.5 35 .للجامعةالمستقبلٌة 
12.
9 151 

243.
5 2.4 0.72 30 

17.
8 0.01 1 

5 
تحدٌد نقطة االنطزالق فًز ٌتم 

ة بنززاء اال جٌة المؤسسزٌز سززتراٌت
 ستراتٌجٌة.ارؤٌة من 

29 46.8 21 33.9 12 
19.
4 141 

227.
4 2.3 0.78 33.9 7 0.01 2 

6 
سزززتراتٌجٌة ٌزززتم ترجمزززة اال

خطززززززط المسززززززتقبلٌة إلززززززى 
 .تنفٌذٌة

27 43.5 28 45.2 7 11.
3 144 232.

3 2.3 0.67 29.1 13.
6 0.01 1 

7 

ٌزززززززززتم وضزززززززززع الخزززززززززرائط 
جٌة التزززًز توضززززح اال سززززتراٌت

ٌاجزززززات  ن االحت الزززززروابط بززززٌز
ة لمختلزززف أصزززحاب  األساسززٌز
ٌٌس األداء  المصززززززالح ومقززززززا

 .الخاصة بها

26 41.9 30 48.4 6 9.7 144 232.
3 

2.3 0.65 28.3 16 0.01 1 

8 

ٌززززززززتم وضززززززززع الخززززززززرائط 
سززتراتٌجٌة التززً توضززح اال

المخززززاطر المتوقعززززة أثنززززاء 
قٌزززام العزززاملٌن بالنشزززاطات 

 الٌومٌة. 

21 33.9 31 50 10 16.
1 135 217.

7 2.2 0.69 31.4 10.
7 0.01 2 

9 

ٌزتم تقٌزٌم أداء العزاملٌن فزً 
مختلزززززززززززف المسزززززززززززتوٌات 
التنظٌمٌزززززززة مزززززززن خزززززززالل 

أدائهززززم بمززززا هززززو مقارنززززة 
مخطززززط لززززه وفززززً ضززززوء 

 ستراتٌجٌة المؤسسٌة.اال

21 33.9 30 48.4 11 17.
7 134 216.

2 2.2 0.71 32.3 8.7 0.01 2 

ٌززتم تصززحٌح مسززار العمززل  10
 فً ضوء نتائج التقٌٌم.

27 43.5 23 37.1 12 19.
4 

139 224.
2 2.2 0.76 34.5 5.8 0.01 2 

11 
ٌززتم كتابززة تقززارٌر العمززل عززن 
 نسب النجاح ونسب الفشل.

26 41.9 25 40.3 11 
17.
7 139 

224.
2 2.2 0.74 33.6 6.8 0.01 2 

ٌزززتم وضزززع خطزززة تحسزززٌن  12
 11 41.9 26 40.5 25 العمل المؤسسً وإدارته.

17.
7 

138 222.
6 2.2 0.73 33.2 6.8 0.01 2 

  مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػػتراتيا  الخ ،ػػػد ب راػػػػتراتياي ت يتمػػػح مػػػف هػػػػذا الاػػػد ؿ  ف  هػػػـػ 
اػػػتراتيايد يػػػتـ ترامػػػد ار للا معػػػد اػػػتراتيايد الماػػػتقبليد اػػػ  المرتبػػػد اء لػػػ : يػػػتـ  مػػػ  ار ت  اػػػ التػػػ ال

اػػػػتراتيايد التػػػػ  ت مػػػػح الػػػػر ابط بػػػػيف ارحتي اػػػػ ت يػػػػتـ  مػػػػ  الخػػػػرائط ارخطػػػػط تنفيذيػػػػد  الماػػػػتقبليد إلػػػػ  
اػػػ  المرتبػػػد الث نيػػػد: يػػػتـ تحديػػػد الخ ،ػػػد بهػػػ   يليهػػػ  اءا اػػػيد لمختلػػػؼ  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  مقػػػ ييس اءداال 
اػػػػػتراتيا  اػػػػػ  يػػػػؿ مػػػػػف ال حػػػػدات ااداريػػػػػد  اءقاػػػػػ ـ الماػػػػت ي ت التنظيميػػػػػد التػػػػ  يػػػػػتـ بهػػػػ  إدارة اءداال ار

تحديػػػػد نقطػػػػد ارنطػػػػالؽ اػػػػ  بنػػػػ ال للا معػػػػد  يػػػػتـ لل مػػػػ  الػػػػراهف  يئػػػػ يػػػػؿ البالتحلإاػػػػراال يػػػػتـ   اءي ديميػػػػد
اػتراتيايد التػ  ت مػح المخػ طر المت قعػد يتـ  م  الخرائط ار  اتراتيايدار يد مف اتراتيايد الم اايد ار

خػػالؿ  اػ  مختلػؼ الماػت ي ت التنظيميػد مػفالعػ مليف يػتـ تقيػػيـ  داال    ثنػ ال قيػ ـ العػ مليف ب لنشػ ط ت الي ميػد
يػػتـ ت،ػػحيح ماػػ ر العمػػؿ اػػ  مػػ ال   اػػتراتيايد الم ااػػيدمق رنػػد  دائهػـػ بمػػ  هػػ  مخطػػط لػػ   اػػ  مػػ ال ار

  يػػػتـ  مػػػ  خطػػػد تحاػػػيف العمػػػؿ يػػػتـ يت بػػػد تقػػػ رير العمػػػؿ عػػػف ناػػػب الناػػػ ح  ناػػػب الفشػػػؿ  نتػػػ ئج التقيػػػيـ
دارت   يليهػ    يشػير ذلػؾ إلػ  تػ اار هػذا ؛ للا معػداػ  المرتبػد الث لثػد: يػتـ تحليػؿ اءداال الم مػ  الم اا   ام

المم را ت بدراد يبيرة مف  اهد نظر  اراد العيند ا  يلي تهـ  اهن ؾ ب لفعػؿ ااػتراتيايد ط يلػد المػدو لمػدة 
خمػػس اػػن ات  معتمػػدة  ياػػير العمػػؿ الم ااػػ  اػػ  نهاهػػ    هنػػ ؾ ر يػػد م ااػػيد  امػػحد  معلنػػد لاميػػ  
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الم،ػ لح خ ،ػد للعػ مليف ب لا معػد ال ظيفيػد ء،ػح ب   ،ح ب الم، لح   هن ؾ ت زي  للمه ـ  المائ لي ت
اػػ  مػػ ال تخ،،ػػ تهـ  مهػػ راتهـ   تحديػػد النشػػ ط ت  اءعمػػ ؿ المطل بػػد مػػنهـ يمػػ  هػػ  م مػػح اػػ  الخطػػط 
التنفيذيػػػد   بػػػ لر ـ مػػػف ذلػػػؾ يػػػرو بعػػػض  اػػػراد العينػػػد  ف هػػػذا م اػػػ د ب لفعػػػؿ  ليػػػف يغيػػػب إلػػػ  حػػػد مػػػ   اػػػ د 

ماػػػػت و عمػػػػؿ ال حػػػػدات ااداريػػػػد    اءقاػػػػ ـ اءي ديميػػػػد   انطػػػػالؽ عمػػػػؿ  اراػػػػتراتيايد المحػػػػددة اػػػػ اال علػػػػ 
اراػػػػتراتيايد ب لفعػػػػؿ مػػػػف  اػػػػ د تلػػػػؾ الر يػػػػد الم ااػػػػيد المعلنػػػػد    اءخػػػػذ اػػػػ  ارعتبػػػػ ر اءداالات الم ااػػػػيد 
الم ميد   تقييـ اءداال ا  م ال اءهػداؼ اراػتراتيايد المتحققػد   ت،ػحيح ماػ رات العمػؿ الم ااػ ؛  يراػ  

 ؾ إلػػ   يػػ ب القيػػ دة ال اعيػػد المشػػ ريد ء،ػػح ب الم،ػػ لح اػػ  ظلهػػ   قلػػد  عيهػػ  بتطبيػػؽ إدارة اءداال التػػ ذلػػ
ت خذ ا  اعتب ره   داالات  ،ػح ب الم،ػ لح   ربطهػ  ب راػتراتيايد الم ااػيد   هػذا ي يػد علػ   هميػد مبػد  

داال اراػػتراتيا  بفع ليػػػد   هػػذا مػػػ  ارلتػػزاـ  مبػػد  التميػػػيف اللػػذيف ياػػب مراع تهمػػػ  مػػف  اػػػؿ تحقيػػؽ إدارة اء
مػف الع امػػؿ المػػ ثرة علػػ  إدارة اءداال  ف  (Sayantani Ghosh and Niladri Das, 2015) ت ،ػلت إليػػ  درااػػد

بم ااػػػ ت التعلػػػيـ الاػػػ مع : التػػػزاـ  تعهػػػد اادارة العليػػػ  لالاػػػتراتيايد  اءهػػػداؼ  المقػػػ ييس  معػػػ يير اءداال 
   بنػػ ال ثق اػػد العمػػؿ الم اػػ  لػػفداال مػػف خػػالؿ التناػػيؽ بػػيف ثق اػػ ت الفعػػ ؿ لتطبيؽبػػ  دعػـػ  ،ػػح ب الم،ػػ لح 

اػػػػػ  إدارة اءداال   التػػػػػدريب ء،ػػػػػح ب الم،ػػػػػ لح علػػػػػ  ي اػػػػػد  د   ارلتػػػػػزاـ بمشػػػػػ ريد المقيمػػػػػيفالمػػػػػ ارد البشػػػػػري
يمػػػػ  تبػػػيف  اػػػػ د بعػػػض البػػػػ ادر التػػػػ  تشػػػير إلػػػػ  حػػػد مػػػػ  إلػػػ  إمي نيػػػػد إدارة اءداال اراػػػػتراتيا   الماػػػت ي ت 

ب اػػػتخداـ نمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال مػػػف حيػػػث  مػػػ  الخػػػرائط اراػػػتراتيايد التػػػ  ت مػػػح الػػػر ابط بػػػيف اءهػػػداؼ 
اراتراتيايد الخ ،د ب حتي ا ت  ،ػح ب الم،ػ لح  مقػ ييس تحقيقهػ   الخػرائط اءخػرو التػ  ت مػح المخػ طر 

 تهـ إل  حد م .المت قعد  ثن ال العمؿ الم اا   الت   ش ر  اراد العيند إل  ت ااده  ا  يلي 
العمليػ ت   من حٌزثاهتـ هذا ال ا  بتق يـ مم را ت إدارة اءداال اراتراتيا  ا  الا معػد  العمميات: - د

 (.10( مم را ت ي محه  اد ؿ رقـ  4 يندرج تحت هذا ال ا   
 العملٌات من حٌثممارسات إدارة األداء االستراتٌجً فً الجامعة  ( ٌوضح10جدول )

 ارةـــــــــــالعب م
 ضعٌفة متوسطة كبٌرة

التقدٌر 
 الرقمً

الوزن 
 النسبً

المتوس
ط 

 الحسابً

االنحراف 

المعٌار
 ي

معامل 
االختال
 ف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

1 
ة  ٌتم تحدٌد العملٌات المؤسسٌز
التًز تزتم علززى المزدر القرٌززب 

 .والمتوسط والبعٌد
22 

35.
5 33 53.2 7 

11.
3 139 

224.
2 2.2 0.64 29.1 16.5 0.01 3 

2 
ٌززززززززتم تحدٌززززززززد العملٌززززززززات 
المؤسسٌة فً إطار الخطزط 

 التنفٌذٌة.
31 50 24 38.7 7 

11.
3 148 

238.
7 2.4 0.69 28.8 14.7 0.01 1 

3 

ٌزززززززززززززتم إدارة األنشزززززززززززززطة 
المؤسسززززززٌة الٌومٌززززززة مززززززن 
خززززززززالل التخطززززززززٌط لهززززززززا 

 وتنظٌمها وتنسٌقها.   

26 
41.
9 

30 48.4 6 9.7 144 232.
3 

2.3 0.65 28.3 16 0.01 2 

4 
ٌزززززززتم تطزززززززوٌر العملٌزززززززات 
المؤسسٌة بما ٌقابزل تطزوٌر 

 الخدمات الجامعٌة.
25 40.

3 28 45.2 9 14.
5 140 

225.
8 2.3 0.71 30.9 10.1 0.01 3 

  مم راػ ت إدارة اءداال اراػتراتيا  الخ ،ػد ب لعمليػ ت اػ  الا معػد يتمح مف هذا الاػد ؿ  ف  هـػ 
اػػ  المرتبػػد   يليهػػ  اػػ  المرتبػػد اء لػػ : يػػتـ تحديػػد العمليػػ ت الم ااػػيد اػػ  إطػػ ر الخطػػط التنفيذيػػد ت  اػػ التػػ ال

اػػػ  المرتبػػػد يػػػتـ إدارة اءنشػػػطد الم ااػػػيد الي ميػػػد مػػػف خػػػالؿ التخطػػػيط لهػػػ   تنظيمهػػػ   تناػػػيقه   يليهػػػ  الث نيػػػد: 
  يػػتـ تطػػ ير العمليػػ ت الث لثػػد: يػػتـ تحديػػد العمليػػ ت الم ااػػيد التػػ  تػػتـ علػػ  المػػدو القريػػب  المت اػػط  البعيػػد

ظػـػ هػػذا المم راػػ ت بدراػػد مػػعيفد تػػ اار مع ؛  يشػػير ذلػػؾ إلػػ الم ااػػيد بمػػ  يق بػػؿ تطػػ ير الخػػدم ت الا معيػػد
مػػػػف  اهػػػػد  نظػػػػر  اػػػػراد العينػػػػد اػػػػ  يليػػػػ تهـ   ي يغيػػػػب علػػػػ  إدارة يليػػػػ تهـ التخطػػػػيط اراػػػػتراتيا  للعمليػػػػ ت 
الم اايد  تحديد  يد منه  تتحقػؽ اػ  اءاػؿ الط يػؿ  اءخػرو اػ  اءاػؿ المت اػط   الث لثػد اػ  اءاػؿ القريػب 
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الماػػتمرة لماػػت و تشػػغيؿ هػػذا العمليػػ ت  تحديػػد  يػػد منهػػ  للتحػػديث  علػػ  ماػػت و اءعمػػ ؿ الي ميػػد   المت بعػػد
 يراػػ  ذلػػؾ إلػػ  ااتقػػ د إدارة اليليػػد للمنهايػػد ااداريػػد  ؛ التطػػ ير بمػػ  يق بػػؿ تغييػػر متطلبػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح

ر العمػػؿ الم ااػػ     حتػػ  اتبػػ ع العمليػػ ت ااداريػػد المتعػػ رؼ عليهػػ  مػػف يالعلميػػد التػػ  يػػتـ مػػف خاللهػػ  تاػػي
تخطػػيط اءعمػػ ؿ  تنظيمهػػ   بػػ لر ـ مػػف  اػػ د الخطػػط التنفيذيػػد الم مػػحد لفنشػػطد الم ااػػيد   ليػػ ت تحقيقهػػ  

ت ااػػده  بدراػػد يبيػػرة اػػ  يليػػ تهـ؛  يفاػػر ذلػػؾ اعتيػػ د القػػ ئميف  منيػػد  التػػ   شػػ ر  اػػراد العينػػد إلػػ  له  الز ا اػػد
يف المياػػػرة لفعمػػػ ؿ اقػػػط د ف اءخػػػذ اػػػ  علػػػ  إدارة هػػػذا اليليػػػ ت علػػػ  الر تينيػػػد اػػػ  العمػػػؿ  تطبيػػػؽ القػػػ ان

 ارعتب ر  ا د ااتراتيايد م اايد.
اهػػػتـ هػػػذا ال اػػػ  بتقػػػ يـ مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  اػػػ   القددددرات )اامكانيدددات والمدددوارد(: -ىدددد

 (.11( مم را ت ي محه  اد ؿ رقـ  4القدرات   يندرج تحت هذا ال ا    من حٌثالا معد 
 القدرات من حٌثممارسات إدارة األداء االستراتٌجً فً الجامعة  ( ٌوضح11جدول )

 ارةـــــــــــالعب م

 ضعٌفة متوسطة كبٌرة
التقدٌر 
 الرقمً

 نالوز
 النسبً

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

معامل 
 االختالف

كا
2

 الداللة 
الترتٌب 
حسب 
 % 3ك % 2ك % 1ك المرتبة

1 

ٌززززززتم تحدٌززززززد نشززززززاطات 
أصززحاب المصززالح طبق ززا 
لتوصززززززززززٌف وظٌفززززززززززً 

 معتمد.

29 
46.
8 

21 33.9 12 
19.
4 

141 
227.
4 

2.3 0.78 33.9 7 0.01 2 

2 

كفاٌزززززززات ٌزززززززتم تحدٌزززززززد 
فزززً  أصزززحاب المصزززالح

ضزززززززززززززوء األهزززززززززززززداف 
 االستراتٌجٌة.

31 50 21 33.9 10 
16.
1 

145 
233.
9 

2.3 0.75 32.6 
10.
7 

0.01 1 

3 

ٌززززززتم تحدٌززززززد التقنٌززززززات 
وأدوات العمزززززززززززززززززززززززززززل 
واألسزززالٌب التكنولوجٌزززة 
المناسززبة لطبٌعزززة العمزززل 

 المؤسسً.

32 
51.
6 

16 25.8 14 
22.
6 

142 229 2.3 0.82 35.7 9.4 0.01 2 

4 
ززززة  زززة التحٌت ٌزززتم تحدٌزززد البٌن

 المزززززززواردالداعمزززززززة ألداء 
 .بالجامعةالبشرٌة 

25 
40.
3 

28 45.2 9 
14.
5 

140 
225.
8 

2.3 0.71 30.9 
10.
1 

0.01 3 

مم راػػ ت إدارة اءداال اراػػتراتيا  الخ ،ػػد ب لقػػدرات  اامي نيػػ ت  يتمػػح مػػف هػػذا الاػػد ؿ  ف  هػـػ 
اػػػ  مػػػ ال  يف يػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لحاػػػ  المرتبػػػد اء لػػػ : يػػػتـ تحديػػػد  ت  اػػػ التػػػ   ال المػػػ ارد اػػػ  الا معػػػد(
نشػ ط ت  ،ػح ب الم،ػ لح طبقاػ  لت ،ػيؼ  ظيفػ  يػتـ تحديػد اػ  المرتبػد الث نيػد:    يليه اءهداؼ اراتراتيايد

اػػ    يليهػػ  يػػتـ تحديػػد التقنيػػ ت   د ات العمػػؿ  اءاػػ ليب التين ل ايػػد المن اػػبد لطبيعػػد العمػػؿ الم ااػػ  معتمػػد 
 يشػػير ذلػػػؾ إلػػ  قيػػ ـ قػػػ دة  ؛ب لا معػػدالبشػػػريد  المػػ اردالمرتبػػد الث لثػػد: يػػػتـ تحديػػد البنيػػد التحتيػػػد الداعمػػد ءداال 

اد العينػػد بتحديػػد مػػ هالت  تخ،،ػػ ت مختلػػؼ  ،ػػح ب الم،ػػ لح اػػ  مػػ ال اءهػػداؼ اراػػتراتيايد يليػػ ت  اػػر 
الت  يق م ف بتحقيقه   خ ،ػد العػ مليف ب ل حػدات ااداريػد   يػذلؾ ب لناػبد ءعمػ ال هيئػد التػدريس  معػ  نيهـ  

لعمػػؿ الم ااػػ   الطػػالب   الخػػريايف   ييػػ ف ذلػػؾ طبقاػػ  لت ،ػػيؼ  ظيفػػ  معتمػػد  اػػ  ظػػؿ تػػ اار مق مػػ ت ا
 الت   ش ر  اراد العينػد إلػ  تػ اار هػذا المم راػ ت اػ  يليػ تهـ إلػ  حػد مػ  مػف  اهػد نظػرهـ   اػ  هػذا ال،ػدد 
مي نيػػ ت م ديػػد  م ليػػد بشػػيؿ مػػعيؼ اػػ    شػػ ر بعػػض  اػػراد العينػػد إلػػ  ت ااػػد البنيػػد التحتيػػد مػػف تاهيػػزات  ام

مرة لماػت و البنيػد التحتيػد بهػذا اليليػ ت  التطػ ير الماػتمر يلي تهـ؛  يرا  ذلؾ إل  قلد ارهتم ـ ب لمت بعد المات
اػػػػتراتيا  اػػػػ  بيئػػػػد لهػػػػ    يعنػػػػ  ذلػػػػؾ ت ااػػػػد بعػػػػض البػػػػ ادر التػػػػ  تشػػػػير إلػػػػ  إمي نيػػػػد تطبيػػػػؽ إدارة اءداال ار

الا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر اءداال  امػػف مرتيػػزات عملػػ  تحديػػد العمليػػ ت الم ااػػيد  تحديػػد 
  اايد مف البنيد التحتيد  اءد ات  التقني ت الماتخدمد ا  العمؿ.اامي ني ت الم
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اػػتراتيا  اػػ  بعػػض اليليػػ ت  ياػػتخلص مػػف تحليػػؿ هػػذا النتػػ ئج الخ ،ػػد بتقػػ يـ إدارة اءداال ار
الا معيػػد الم،ػػريد المعتمػػدة اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر قيػػ س اءداال مػػدو  هميػػد الت اػػ  إلػػ  اعتمػػ د هػػذا 

ػػػ  بييفيػػػد بالنمػػػ ذج اػػػ  تطػػػ ير إدارة اءداال اراػػػتراتيا   ػػػ  خ ،ا  لا معػػػ ت الم،ػػػريد؛ اهػػػ  يػػػ ل  اهتم ما
اء ؿ مػػف منشػػ ر اءداال الػػذي يتنػػ  ؿ  تحقيػػؽ الا معػػد رمػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح   يظهػػر ذلػػؾ اػػ  ال اػػ 

مػػػر رة تحديػػػد احتي اػػػ ت  متطلبػػػ ت اميػػػ  ائػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح بدايػػػد مػػػف الطلبػػػد   عمػػػ ال هيئػػػد 
التػػػػػدريس  مػػػػػر راا ب لعػػػػػ مليف ب لاهػػػػػ ز ااداري  نه يػػػػػدا بػػػػػ لماتم  الخػػػػػ را   الخػػػػػريايف    ليػػػػػ ال اءمػػػػػ ر 

عػػػد   اػػػ  ال اػػػ  الثػػػ ن  يهػػػتـ ب راػػػتراتياي ت  م ااػػػ ت القطػػػ ع العػػػ ـ  الخػػػ ص الماػػػتفيديف مػػػف الا م
الم ااػػيد   اػػ  ال اػػ  الث لػػث  الرابػػ  علػػ  التػػ ال  يهػػتـ ب لعمليػػ ت  اامي نيػػ ت  المػػ ارد المطل بػػد لتنفيػػذ 
هػػػذا اراػػػتراتياي ت   اػػػ  ال اػػػ  اءخيػػػر منػػػ  يػػػ ل  اهتم مػػػ ا بمشػػػ ريد  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح اػػػ  الا معػػػد  

  ت قع ته  منهـ.بحيث تحدد الا معد متطلب ته  

فةة  اليامعةةا  المصةةري  بإدارة األداء االسةةرراريي  رطةةوير ل مقررحةة الليةة  اآل: المحةةور الثالةة 
 نموج  منوور األداء: ووء

دارة ا الميػػدان   اقػػ ال   اػػ  مػػ ال نتػػ ئج درااػػد هػػذا ايليػػد اػػ  مػػ ال ااطػػ ر النظػػريتػػـ بنػػ ال 
اءداال اراػتراتيا  اػػ  بعػض اليليػػ ت الا معيػػد الم،ػريد المعتمػػدة  بحيػث تػػـ الت ،ػػؿ إلػ   هػػـ المبػػ د  
اءا ايد الداعمد ادارة اءداال اراتراتيا  ا  م ال   ا  نمػ ذج منشػ ر اءداال   مم راػ ت إدارة اءداال 

ب امػػ اد إلػػ  الت ،ػػؿ لع امػػؿ   لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال   اػػ  نمػػ ذج منشػػ ر اءداال باراػػتراتيا  
 نا ح تطبيؽ مم را ت يؿ  ا  مف   ا  منش ر اءداال.

 لقد تـ عرض هذا ايليد عل  مام عد مف المحيميف مف  اؿ التعػرؼ علػ  مػدو م مػ عيته  
 ترابطه  م  م م ع البحػث   لقػد تػـ اراػتف دة مػف  راال المحيمػيف اػ  إعػ دة النظػر اػ  يػال  مػف مبػ د  

إدارة اءداال اراػتراتيا  اػ  مػ ال نمػ ذج منشػ ر اءداال  يمػ  تػـ تعػديؿ ع امػؿ ناػ ح تطبيػؽ  مم را ت 
 لا معػػػ ت الم،ػػػريد بحيػػػث تػػػدرج هػػػذا الع امػػػؿ اػػػ  بنمػػػ ذج منشػػػ ر اءداال اػػػ  إدارة اءداال اراػػػتراتيا  

تػـ  ، رة اد ؿ ي مح ع امؿ النا ح الخ ،د بيؿ مم راد ا  مختلػؼ   اػ  منشػ ر اءداال   عليػ  القػد
 لا معػ ت الم،ػريد اػ  مػ ال نمػ ذج منشػ ر بالت ،ؿ إل   ليد مقترحػد لتطػ ير إدارة اءداال اراػتراتيا  

 اءداال   تي نت هذا ايليد مف ثالثد بن د  ا ايد ه :
 لا معػػ ت الم،ػػريد اػػ  مػػ ال نمػػ ذج منشػػ ر بالمبػػ د  اءا اػػيد الداعمػػد ادارة اءداال اراػػتراتيا    را: 
 اءداال.

  لا مع ت الم،ريد ا  م ال نم ذج منش ر اءداال.بمم را ت إدارة اءداال اراتراتيا  : ث ني ا 

 لا معػػػ ت الم،ػػػريد اػػػ  مػػػ ال نمػػػ ذج بع امػػػؿ ناػػػ ح تطبيػػػؽ مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  ث لثػػػ ا: 
 منش ر اءداال.

 وفيما يمي توضيًحا ليذه البنود:
الجامعدددات المصدددرية فدددي ضدددوء نمدددوذج ب داء االسدددتراتيجيدارة األالداعمدددة اساسدددية األ المبدددادئأواًل: 

 لا معػ ت الم،ػريد اػ  ب داال اراػتراتيا دارة اءالداعمػد اا اػيد اء تتحػدد  هػـ المبػ د  :منشور األداء
 م ال نم ذج منش ر اءداال   هـ مظ هره  عل  النح  الت ل :
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 بػػػ لظر ؼ اايا بيػػػد التػػػ   يشػػػير إلػػػ  عالقػػػد الا معػػػد بمختلػػػؼ  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح : لتدددزاماال  -0
ت اره  لمم ف  رالهػـ  التػزامهـ لتحقيػؽ  داال يػنعيس علػ  ماػت و التنفيػذ اراػتراتيا ؛  ب لتػ ل  
اػػ رلتزاـ هػػ  ت ييػػد شػػع ر اميػػ   ،ػػح ب الم،ػػ لح ب ررتبػػ ط براػػ لد الا معػػد  ارلتػػزاـ بتحقيػػؽ 

لح علػػػ  ااناػػػ ز   مػػػف اءداال اراػػػتراتيا  بشػػػرط  اػػػ د ثق اػػػد تنظيميػػػد تحفػػػز  ،ػػػح ب الم،ػػػ 
 مظ هر مبد  ارلتزاـ م  يل :

 .التزاـ الا معد بتحقيؽ الرم  الت ـ لمختلؼ ائ ت  ،ح ب الم، لح 

  .تعهد  ،ح ب الم، لح بتحقيؽ احتي ا ت  ت قع ت الا معد منهـ 

 اتراتيايد.ا م  ا ال به  مف  هداؼ  الا معد ايد ياتراتر  ،ح ب الم، لح امي   تبن  القي دات 

  إدارة ااداال اراػتراتيا    هػداؼ ااتعدادهـ الت ـ لتحقيؽ ب لا معد  ،ح ب الم، لحامي  إبداال
 عل  نح  اع ؿ.

 . تعهد الا معد بت اير مختلؼ اامي ني ت الم اايد المطل بد انا ز عملي ته 

  للقي ـ ب لنش ط ت المطل بد منهـ ء،ح ب الم، لح القي داتدعـ. 

  عملي ته  الم اايد بم  يق بؿ التط ير الماتمر ا  خدم ته .التزاـ الا معد بتط ير 
 ف يي نػػػ ا ماػػػئ ليف عػػػف قػػػرارات  عمػػػ لهـ  : بمعنػػػ  الاػػػم ح ء،ػػػح ب الم،ػػػ لح ب لا معػػػدالتمكدددين -3

عطػ ئهـ الاػلطد الي ايػد   ااتخداـ مه راتهـ إل   ق،ػ  دراػد ممينػد لتحقيػؽ اءهػداؼ اراػتراتيايد   ام
   مح ابتهـ ا  م ال النت ئج المتحققد   مف مظ هر مبد  التمييف م  يل :الت  تمينهـ مف ذلؾ م  

 ه   يذلؾ  هدااه   اي اته  ا  العمؿ.ت را ل اشراؾ  ،ح ب الم، لح ا   م  ر يد الا معد 

 .اشراؾ  ،ح ب الم، لح ا  ،ن  القرارات اراتراتيايد الا معيد 

 راتيايد.ربط نش ط ت  احتي ا ت  ،ح ب الم، لح ب ءهداؼ ارات 

 .ت اار ظر ؼ العمؿ المالئمد لقي ـ  ،ح ب الم، لح ب د ارهـ المطل بد منهـ 

 .منح  ،ح ب الم، لح الالطد الي ايد ءداال نش ط تهـ المطل بد منهـ 

 .مح ابد امي  ائ ت  ،ح ب الم، لح عف  دائهـ ا  م ال الالطد الممن حد لهـ 

بمعن  قدرة الق ئد اراتراتيا  عل  الت ثير اػ   ،ػح ب الم،ػ لح  االستراتيجية الفعالة: القيادة  -2
شػػػرايهـ مػػػ  بعمػػػهـ الػػػبعض لل ،ػػػ ؿ إلػػػ  اءداال الم ااػػػ   اػػػ  الا معػػػد مػػػف  اػػػؿ تحفيػػػزهـ  ام
    مف مظ هر مبد  القي دة اراتراتيايد الفع لد م  يل : المطل ب 

 .شع ر  ،ح ب الم، لح ب رحتراـ  التقدير مف قبؿ ق دة الا معد 

 .ارعتم د عل  ارؽ العمؿ الام عيد 

 .التع مؿ م  امي   ،ح ب الم، لح بحي ديد  م م عيد 

 .تقدير اءعم ؿ الايدة المقدمد مف  ،ح ب الم، لح 

  مثؿ منش ر اءداال اتب ع مدخالا إداري   متط راا ا  إدارة العمؿ الا مع. 
اػػل يي ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح لتحقيػػؽ  تغييػػر  بمعنػػ  تحاػػيف اءداال الاػػ مع  الددتعمم التنظيمددي:  -4

اءهػػداؼ اراػػتراتيايد مػػف خػػالؿ الػػتعلـ  التػػدريب  التطػػ ير الػػذات  لمهػػ رات  ،ػػح ب الم،ػػ لح  
  مف مظ هر مبد  التعلـ التنظيم  م  يل :
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 .تدريب  ،ح ب الم، لح عل  ارنمب ط ا  العمؿ 

 اتراتيايد. عقد  رش العمؿ  الند ات لمن قشد خطط العمؿ المحققد ءهدااه  ار 

 د ريا  مف  اؿ تحاين . مرااعد  داال الا معد 

 .تدريب  ،ح ب الم، لح عل  ييفيد التع مؿ م  ايخريف  تحقيؽ التقدـ ا   عم لهـ 

  ت اير ي اػد التاػهيالت  المػ ارد التػ  تميػف  ،ػح ب الم،ػ لح خ ،ػد  ااداريػيف   عمػ ال هيئػد
 ير الذات .التدريس  مع  نيهـ  الطالب  الخريايف( مف التط  

بمعن  إت حد ارص التغيير  م ـ  ،ح ب الم،ػ لح اػ  النشػ ط ت المطل بػد مػنهـ اػ   :المرونة  -2
حػػػ ؿ الظػػػر ؼ المتغيػػػرة الط رئػػػد علػػػ  بيئػػػد العمػػػؿ الاػػػ مع    يتطلػػػب ذلػػػؾ امػػػتالؾ  ،ػػػح ب 
الم، لح خ ،ػد  ااداريػيف   عمػ ال هيئػد التػدريس  معػ  نيهـ  الطػالب  الخػريايف( العديػد مػف 

ااػػػتا بد للتغييػػػرات اراػػػتراتيايد  تحاػػػيف اءداال الم ااػػػ    مػػػف  المهػػػ رات   ف يي نػػػ ف  يثػػػر
   مظ هر مبد  التعلـ التنظيم  م  يل :

 .إعط ال  ،ح ب الم، لح الحريد الي ايد ا   داال  عم لهـ 

 .اشتراؾ  ،ح ب الم، لح ا  العديد مف المه ـ رمتاليهـ مه رات متن عد 

 غيرات الماتادة عل  الا معد.تعديؿ اي ا ت العمؿ  اراتراتيايد ا  م ال الت 

 ا  م ال احتي ا ت  ،ح ب الم، لح المتغيرة. تط ير الخدم ت الا معيد 

  .ارتب ط نظ ـ اءا ر  المي ايت ب ءداال  ليس بان ات الخبرة ا  ال ظيفد 
 هنػػ ؾ داء:نمددوذج منشددور األ الجامعددات المصددرية فددي ضددوءبداء االسددتراتيجي دارة األإ ممارسدداتثانيددًا: 

خماد ا انػب ادارة اءداال اراػتراتيا  يمػ  ت مػحه    اػ  نمػ ذج منشػ ر اءداال  التػ  تتمثػؿ اػ  رمػ  
اػػػه م ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   اراػػػتراتياي ت   العمليػػػ ت   القػػػدرات  اامي نيػػػ ت   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح   ام

 ل :    يميف ت ميح هذا المم را ت ايم  يحيث ليؿ  ا  مام عد مف المم را ت الم ارد(  ب

احتي اػػػ تهـ   تحديػػػد  الرئياػػػيف ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  حيػػػث تحديػػػدمػػػف  :الحرضدددا أصدددحاب المصددد -1
 مف خالؿ المم را ت ايتيد:  يتـ ذلؾ تحقيؽ رم هـ   متطلب ت

 لتيػ ف ييفيػد تحقيػؽ رمػ  اميػ   الم ااػيد للا معػد اػتراتيايدتحديد نقطد ارنطالؽ ا  بنػ ال ار
  اءا اػ  الػذي ينطلػؽ منػ  الاػفد  اي اػ ت العمػؿ    يي ف ذلؾ الت اػائ ت  ،ح ب الم، لح

 الا مع .

  بعػػػض اللقػػػ الات لقػػػ دة   ت،ػػػنيفهـ مػػػف خػػػالؿ عقػػػد اراتم عػػػ ت   لح،ػػػح ب الم،ػػػ تعريػػػؼ  
المنػ ط ارهتمػ ـ بهػـ مػف   لح،ػح ب الم،ػ تفػ ؽ علػ  مػف هػـ بحيث يػتـ ار ؛الا معد   حداته 

خػذ بهػذا الت،ػنيؼ  الطػالب     يميػف اء لح،ػح ب الم،ػ ا لتعػدد ت،ػنيف ت نظرا  قبؿ الا معد؛
الماتمػػػػػػػ    التػػػػػػػدريب    م ااػػػػػػػ تمػػػػػػػ ر   ليػػػػػػػ ال اء  داريػػػػػػػيف  اا  عمػػػػػػػ ال هيئػػػػػػػد التػػػػػػػدريس    

 (.   الحي مد  الخريايف  /م اا ت القط ع الع ـ  الخ ص الماتفيدة مف الا معدالخ را 

 رات تحقػػػػؽ رمػػػػ ا مػػػػف خػػػػالؿ ااػػػػتم   تحديػػػػد احتي اػػػػ ت  متطلبػػػػ ت يػػػػؿ ،ػػػػ حب م،ػػػػلحد التػػػػ
 الت ل : الاد ؿيم  ي محه   ارحتي ا تعداد ق ئمد ت مح هذا ام     يااتطالع ر 
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 ( ٌوضح احتٌاجات أصحاب المصالح من الجامعة12جدول رقم )

 اتــــــــــــــــــــاجــــــــــاالحتٌ حــــــــــاب المصالــــــــــحــأص م

 .بٌئة أكادٌمٌة مناسبة -األكادٌمًاإلرشاد  -جودة العملٌة التعلٌمٌة .الطالب 1
 -تنمٌززة مهاراتززه التدرٌسززٌة والبحثٌززة -الززدعم األكززادٌمً والمززالً .عضو هٌئة التدرٌس 2

 االعتراف به كعضو له قٌمته.
الززززدعم المؤسسززززً لهززززم  واالمتٌززززازات المالٌززززة وغٌززززر المالٌززززة   .نودارٌاإل 3

 واالعتراف بهم.
تزززوفٌر فزززرم تعلٌمٌزززة أكثزززر ألبنزززائهم  وأن ٌكزززون -جزززودة التعلزززٌم .مورولٌاء األأ 4

 أبناؤهم أكثر مهارة وتحمال  للمسئولٌة.  
 التواصل من أجل التدرٌب الفعال. .التدرٌب مؤسسات 5
)مؤسسات القطزا  العزام  المجتمع الخارجً 6

 والخام المستفٌدة من الجامعة(.
 ومهارٌون.خرٌجون مسئولون -المحاسبٌة-جودة التعلٌم

 انسٌابٌة العمل. -حوكمة جٌدة –إدارة مالٌة فعالة  الحكومة. 7
تحقٌززق   -خبززرات الززتعلم مززدر الحٌززاة-اكتسززاب مهززارات التوظٌززف .نوالخرٌج 8

 االنجازات المستقبلٌة فً مجال تخصصاتهم. 

 بحيػػػث ييػػػ ف التػػػ  تحقػػػؽ متطلبػػػ ت  احتي اػػػ ت  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح الا معيػػػداػػػتراتياي ت تحديػػد ار  
  خرو عل  مات و  حداته  ااداريد  اءي ديميد   ث لثػد علػ   الا معدهن ؾ ااتراتيايد عل  مات و 

 ./التنفيذيالمات و التشغيل 
 الا معػػػد مػػػف  ،ػػػح ب الم،ػػػ لح مػػػف حيػػػث تحديػػػد احتي اػػػ ت :الحأصدددحاب المصددد إسددديامات  -2

انطالقػػ ا مػػف الم،ػػ لح هػػ  مػػنهـ  بمعنػػ  اراػػه م ت التػػ  تت قعهػػ  الا معػػد مػػف  ،ػػح ب  ت قع ت
 مف خالؿ المم را ت ايتيد:   يتحقؽ ذلؾ مبد  تب دؿ المن ا 

  ػػح ب   يػػذلؾ تحديػػد ت قع تهػػ  مػػف اميػػ    الم ااػػد الا معيػػد عمػػ ال تحديػػد ر بػػ ت  احتي اػػ ت،
مف خالؿ عقػد بعػض اراتم عػ ت لممثلػ  مختلػؼ الماػت ي ت التنظيميػد ب لا معػد لل قػ ؼ   لحالم،

عػداد ق ئمػد ت مػح هػذا ارحتي اػ ت  يمػ  عل  احتي ا تهـ مف الفئػ ت المختلفػد ء،ػح ب الم،ػ لح  ام
 ي محه  الاد ؿ الت ل :

 إلسهامات أصحاب المصالح الجامعة ( ٌوضح توقعات13جدول رقم )

 توقعات الجامعة إلسهامات أصحاب المصالح حـــــــــــالالمصب اـــــصحأ م

 اإلنجازات الذاتٌة. -تغذٌة راجعة صادقة-المشاركة الفعالة .بـــــــالطال 1
 أفكار إبداعٌة.-التواصل -مشاركة أفضل -الدعم للجامعة .عضو هٌئة التدرٌس 2
 الدعم.-التواصل -إدارة أفضل-انسٌابٌة فً العمل .نودارٌاإل 3
 الدعم. -التغذٌة الراجعة .مورولٌاء األأ 4
 التدرٌب الموجه للوظٌفة. -تأكٌد المهارات .التدرٌب مؤسسات 5
)مؤسسزززات القطزززا  العزززام المجتمزززع الخارجً 6

 والخام المستفٌدة من الجامعة(.
 دعم التحسٌنات الجامعٌة.-التغذٌة الراجعة 

 التوجٌه. -الدعم المالً الحكومة. 7
 المشاركة فى تطوٌر الجامعات والمجتمع. -التغذٌة الراجعة .نوالخرٌج 8

 د ار  حديػػػد ااػػتطالع  راال اميػػػ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح حػػػ ؿ مػػ  يميػػػف  ف يقػػػدم ا للا معػػػد   ب لتػػػ ل  ت
 لح تاػػػ ا الا معػػػد   يػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ درااػػػد نتػػػ ئج هػػػذا اراػػػتطالع ،ػػػح ب الم،ػػػ  ماػػػئ لي ت 

 ءد ار  المائ لي ت المحققد لهذا ارحتي ا ت.راتخالص تلؾ ا

 الا معػػد مػػف مختلػػؼ  ،ػػح ب الم،ػػ لح    ت قعػػ تاػػتراتياي ت الم ااػػيد التػػ  تحقػػؽ متطلبػػ ت تحديػػد ار
تحديػػد يػػذلؾ     لح،ػػح ب الم،ػػ بداعيػػد لماػػ همد اػػراالات اااابحيػػث تشػػمؿ هػػذا اراػػتراتياي ت علػػ  

 لح  ب امػػ اد إلػػ   مػػ  التشػػريع ت  الق اعػػد ،ػػح ب الم،ػػ بػػداع إ  لػػإتػػ دو   الحػػ ااز  الممينػػ ت التػػ
 الداخليد الت  تاهؿ إنا ز هذا اااراالات.
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لتلبيػػػػد متطلب تهػػػػ   متطلبػػػػ ت  الا معػػػػداراػػػػتراتياي ت التػػػػ  تحت اهػػػػ   بمعنػػػػ  تحديػػػػد االسددددتراتيجيات: -3
 مف خالؿ المم را ت ايتيد:  يتحقؽ ذلؾ   ،ح ب الم، لح احتي ا ت 

  اػػػتراتيا  اػػػ  يػػػؿ مػػػف ال حػػػدات ااداريػػػد التنظيميػػػد التػػػ  يػػػتـ بهػػػ  إدارة اءداال ارتحديػػػد الماػػػت ي ت
 . اءقا ـ اءي ديميد

 بحيػػػث يػػػتـ   ،ػػػح ب الم،ػػػ لح  احتي اػػػ ت الا معػػػد؛ ،ػػػي  د اراػػػتراتيايد الم ااػػػيد اػػػ  مػػػ ال احتي اػػػ ت
 هداؼ اراتراتيايد. اء  م  الر يد  الرا لد الم اايد  يشتؽ منه  الغ ي ت

 التحليػػؿ للا معػػد    تحليػػؿ اءداال الم مػػ   داال اراػػتراتيا  مػػف خػػالؿ عػػدة خطػػ ات هػػ :تخطػػيط اء
نقطػد ارنطػالؽ  تيػ فحيث ب للا معد  م  اراتراتيايد الماتقبليد للا معد    لل م  الراهف  يئ الب

يػد   مػ   مػ  الر  تحقيػؽ رمػ  اميػ  ائػ ت  ،ػح ب الم،ػ لحهػ  ييفيػد اراػتراتيايد هذا ا  بن ال 
خطػػط تنفيذيػػد   ترامػد اراػػتراتيايد الماػػتقبليد إلػػ الراػ لد  اءهػػداؼ اراػػتراتيايد المحققػػد لػػذلؾ  ثػػـ 

 .   اقعيد

 ت مػػح التالاػػؿ الهرمػػ    ( التػػ *(تشػػييؿ اريػػؽ لبنػػ ال الخػػرائط اراػػتراتيايد  خريطػػد الناػػ ح  خريطػػد الفشػػؿ
اراػػػتراتياي ت  لح   تليهػػػ  ،ػػػح ب الم،ػػػ احتي اػػػ ت  متطلبػػػ ت تحديػػػد تبػػػد  ب     التػػػاػػػ معلبنيػػػد العمػػػؿ ال

 . لح،ح ب الم، ما هم ت     تليه الم اايد  اامي ني تالعملي ت  تليه    الم اايد
  لح،ػػح ب الم،ػػ ا اػػيد لمختلػػؼ حتي اػػ ت اءار بػػيف ت مػػح التػػرابط  عػػالف خريطػػد الناػػ ح التػػإ  

ناػ ز إ   معراػد مػدوتفيػد اػ  هػ   لح ،ػح ب الم،ػ يتـ تط يره  ليؿ ائػد مػف   داال الت مق ييس اء
 .اءداال هداؼ اراتراتيايد  رق بد مق ييساء

 مػػ  ت مػػح المخػػ طر المت قعػػد  ثنػػ ال قيػػ ـ العػػ مليف ب لنشػػ ط ت الي ميػػد  عػػالف خريطػػد الفشػػؿ التػػإ  
 تحقؽ المع يير المر  بد.  اراترام ت اراتراتيايد التالخطط العالايد    م  

  اػػػ  مختلػػػؼ الماػػػت ي ت التنظيميػػػد مػػػف خػػػالؿ مق رنػػػد  دائهػػػـ بمػػػ  هػػػ    ،ػػػح ب الم،ػػػ لحتقيػػػيـ  داال
  ت،ػػحيح ماػػ ر العمػػؿ اػػ  مػػ ال نتػػ ئج التقيػػيـ  مػػ  مخطػػط لػػ   اػػ  مػػ ال اراػػتراتيايد الم ااػػيد

 يت بد تق رير العمؿ عف ناب النا ح  ناب الفشؿ.  

ب لا معػد   يتحقػؽ  تػـ  مػعه  تنفيذ اراتراتياي ت الت ل المطل بدالعملي ت  بمعن  تحديد ات:دددالعممي -4
 مف خالؿ المم را ت ايتيد: ذلؾ

 اػػػ  إطػػػ ر  ذلػػػؾ   تقػػػـ  بتنفيػػػذ هػػػذا اراػػػتراتياي ت بيفػػػ الة  اع ليػػػد  تحديػػػد العمليػػػ ت الم ااػػػيد التػػػ
اراالاتهػ    د اتهػ   اترتهػ  الزمنيػد  م شػرات تحقيقهػ   الخطط التنفيذيػد التػ  ت مػح اءنشػطد الي ميػد  ام

 .بنا ح
 التػػػ  تػػػتـ علػػػ  المػػػدو القريػػػب  المت اػػػط  اػػػ اال ااداريػػػد    اءي ديميػػػد ليػػػ ت الم ااػػػيدتحديػػػد العم

   م  إدارته  مف خالؿ التخطيط له   تنظيمه   تنايقه . البعيد

 الترتيبػ ت التحفيزيػدمػف خػالؿ اتخػ ذ  تط ير العملي ت الم اايد بم  يق بػؿ تطػ ير الخػدم ت الا معيػد 
  لح،ػػػػح ب الم،ػػػػ تحقػػػػؽ رمػػػػ    التػػػػ تلػػػػؼ العمليػػػػ ت الم ااػػػػيد مبػػػػ درات التطػػػػ ير المرتبطػػػػد بمخ

 للا معد.  النا ح اليل 

                                           
 .(2ملحق رقم ) ) *(



-64- 

  بيفػ الة للقيػ ـ ب لعمليػ ت الا معػدالت  تحت اهػ   القدرات بمعن  تحديد القدرات )اامكانيات والموارد(: -2
 مف خالؿ المم را ت ايتيد:  يتحقؽ ذلؾ   ااتدامد هذا القدرات ه تط ير  يد ييف

  نش ط ت  ،ح ب الم، لح طبقا  لت ،يؼ  ظيف  معتمد يتحدد مػف خاللػ  مم راػ ت   داالات تحديد
يػػؿ ائػػد مػػف  ،ػػػح ب الم،ػػ لح  بحيػػث اػػػ  مػػ ال هػػذا المم راػػ ت تتحػػػدد مق مػػ ت العمػػؿ الالزمػػػد 

 انا زه .

  يػػ ت لتشػػغيؿ العملللا معػػد المطل بػػد  (المػػ ارد البشػػريد  الم ديػػد  الم ليػػد الم ااػػيد  اامي نيػػ تتحديػػد
 يػر المتػ اارة علػ   ف تقػـ   ومف خالؿ إاراال ماح ش مؿ ل مي ني ت المت اارة لػدو الا معػد  اءخػر 

 الا معد بدرااد ييفيد ت اير هذا اامي ني ت.

 هذا اامي ني ت  اراتف دة منه  ا  إنا ز اراتراتيايد  العملي ت الم اايد مف خالؿ: ت ظيؼ 

تخ،،ػػ تهـ  مهػػ راتهـ ب لا معػػد مػػف حيػػث العػػ مليف يف يػػ ت  ،ػػح ب الم،ػػ لح خ ،ػػد تحديػػد  -
 . م هالتهـ ا  م ال اءهداؼ اراتراتيايد

البشػػػػريد  المػػػػ ارد ت ظيػػػػؼ ت الم ديػػػػد  الم ليػػػػد الداعمػػػػد ليػػػػتحديػػػػد البنيػػػػد التحتيػػػػد  اميػػػػ  اامي ن -
 ب لا معد.

  .عما تحديد التقني ت   د ات العمؿ  اءا ليب التين ل ايد المن ابد لطبيعد العمؿ ال  -

الجامعددات المصددرية فددي ضددوء نمددوذج بعوامددل نجدداح تطبيدد  ممارسددات إدارة األداء االسددتراتيجي ثالثددًا: 
 لا معػػػػ ت بيميػػػػف ت مػػػػيح ع امػػػػؿ ناػػػػ ح مختلػػػػؼ مم راػػػػ ت إدارة اءداال اراػػػػتراتيا   :منشددددور األداء

 الم،ريد ا  م ال   ا  نم ذج منش ر اءداال مف خالؿ الاد ؿ الت ل :
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رضزززززا أصزززززحاب  1
 المصالح

 سززززتراتٌجٌةتحدٌززززد نقطززززة االنطززززالق فززززً بنززززاء اال
لتكون كٌفٌة تحقٌزق رضزا جمٌزع  المؤسسٌة للجامعة

  وٌكزززون ذلزززك التوجزززه فئزززات أصزززحاب المصزززالح
األساسً الزذي ٌنطلزق منزه فلسزفة وسٌاسزات العمزل 

 الجامعً.

  التأكٌززد علززى ذلززك بدرجززة كبٌززرة فززً عملٌززة بنززاء
 الجامعة لرؤٌتها ورسالتها المؤسسٌة.

   تأكٌززد التوجززه االسززتراتٌجً للجامعززة هززو كسززب
 الرضا التام ألصحاب المصالح

وتصنٌفهم من خالل عقد  الحصحاب المصأتعرٌف 
المؤسسزززة و بعزززض اللقزززاءات لقزززادة أاالجتماعزززات 

تفاق علزى مزن هزم بحٌث ٌتم اال  ة ووحداتهاٌالجامع
ا لتعزدد بالمؤسسة الجامعٌة  نظزر   الحصحاب المصأ

خززذ بهززذا   وٌمكززن األالحصززحاب المصززأتصززنٌفات 
عضززززاء هٌئززززة التززززدرٌس  أالتصززززنٌف )الطززززالب  

 التزززدرٌب  مؤسسزززاتولٌزززاء االمزززور  أدارٌزززٌن  اإل
/مؤسسززززززات القطززززززا  العزززززززام المجتمززززززع الخارجً

 .(الحكومة  الخرٌجٌن  والخام

  ا وتوجهاتهززا دراسززة طبٌعززة عمززل الجامعززة جٌززد 
للوقزززوف بشزززكل سزززلٌم علزززى أصزززحاب المصزززالح 

 ٌن.الحقٌقٌ
  اعتمززززاد البٌززززان الززززذي ٌوضززززح فئززززات أصززززحاب

المصزززالح وسزززمات كزززل فئزززة واحتٌاجاتهزززا مزززن 
 الجامعة.

  تعمٌم هذا البٌزان ونشزرف فزى مختلزف المسزتوٌات
 له.والتنظٌمٌة بالجامعة والتأكٌد على تدا

 

تحدٌززد احتٌاجززات ومتطلبززات كززل صززاحب مصززلحة 
تحقززق رضززاف مززن خززالل اسززتمارات اسززتطال   ًالتزز
 االحتٌاجات.عداد قائمة توضح هذف إر وأر

  اسززززتخدام اسززززتمارات اسززززتطال  رأر أو أدوات
مسززززززحٌة تتصززززززف بالشززززززمولٌة والموضززززززوعٌة 

 قٌة.اوالمصد
   تقنززٌن قائمززة احتٌاجززات أصززحاب المصززالح مززن

 الجامعة بعرضها على الخبراء المختصٌن. 

التً تحقق متطلبزات  الجامعٌةستراتٌجٌات تحدٌد اال 
  بحٌزث ٌكزون هنزاك واحتٌاجات أصحاب المصزالح
وأخززرر علززى  الجامعززةاسززتراتٌجٌة علززى مسززتور 

  التأكٌد على الوضوح التام على تعزدد المسزتوٌات
التنظٌمٌزززة للعمزززل الجزززامعً والتزززً ٌزززتم إعالمهزززا 

 صحاب المصالح.لجمٌع أ
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مستور وحداتها اإلدارٌزة واألكادٌمٌزة  وثالثزة علزى 
 المستور التشغٌلً.

 ج ات الجامعٌزززة وعلزززى ٌالتأكٌزززد علزززى تعزززدد االسزززتراٌت
 تكاملها.

 إسززززززززززززززززززززززهامات 2
  الحأصحاب المص

وكزذلك  أعضاء الجامعة تحدٌد رغبات واحتٌاجات 
مززن  الحصززحاب المصززأتحدٌززد توقعاتهززا مززن جمٌززع 

خزززالل عقزززد بعزززض االجتماعزززات لممثلزززً مختلزززف 
المسززززتوٌات التنظٌمٌززززة بالجامعززززة  للوقززززوف علززززى 
احتٌاجاتهم من الفئات المختلفزة ألصزحاب المصزالح 

 وإعداد قائمة توضح هذف االحتٌاجات.

  تأكٌززززد اإلدارة العلٌززززا علززززى مشززززاركة مختلززززف
 العاملٌن بالجامعة فً هذف االجتماعات.

  تقنززٌن قائمززة احتٌاجززات وتوقعززات الجامعززة مززن
أصززززحاب المصززززالح وعرضززززها علززززى الخبززززراء 

 المختصٌن.
 

جمٌززع أصززحاب المصززالح حززول مززا اسززتطال  خراء 
دوار أحدٌزززد ٌمكزززن أن ٌقزززدموف للجامعزززة  وبالتزززالً ت

الح تجزاف الجامعزة  وٌزتم صحاب المصزأومسئولٌات 
ذلزززك مزززن خزززالل دراسزززة نتزززائج هزززذا االسزززتطال  
الستخالم تلك األدوار والمسئولٌات المحققة لهزذف 

 االحتٌاجات.

   إعززداد توصززٌف وظٌفززً ٌوضززح فئززات أصززحاب
ات كل فئزة وأدوارهزا ومسزئولٌاتها المصالح وسم
 تجاف الجامعة.

  تعهزززد أصزززحاب المصزززالح أمزززام الجامعزززة للقٌزززام
 بأدوارهم.

ة التزززًز تحقززززق ٌززززتم تحدٌززززد اال سززززتراتٌجٌات المؤسسزززٌز
الجامعزززة مزززن مختلزززف أصزززحاب  وتوقعزززاتمتطلبزززات 

المصزززالح  بحٌزززث تشزززمل هزززذف االسزززتراتٌجٌات علزززى 
 الحالمصزززصزززحاب أبداعٌزززة لمسزززاهمة جزززراءات اإلاإل
 ىلززإتززؤدر  ًتحدٌززد الحززواجز والممكنززات التززكززذلك و
الح  باإلضززززافة إلززززى وضززززع صززززحاب المصززززأبززززدا  إ

التشززرٌعات والقواعززد الداخلٌززة التزًز تسززهل إنجززاز هززذف 
 اإلجراءات.

 .اعتماد تلك اإلجراءات من قبل الجامعة 
 لتزام بتنفٌذ هذف اإلجراءات.اال 
 عراقٌزل وضع خلٌة لمتابعة هذا التنفٌذ ومواجهزة ال

 المختلفة.

تحدٌد المستوٌات التنظٌمٌة التً ٌتم بها إدارة األداء  االستراتٌجٌات 3
ستراتٌجً فً كل من الوحدات اإلدارٌة واألقسام اال

 .األكادٌمٌة

  مراعزززاة خصوصزززٌة المسزززتور التنظٌمزززً الزززذي
ٌوضزززع لزززه االسزززتراتٌجٌة فلكزززال  مزززن الوحزززدات 

أو حتزززززً  الجامعزززززةاإلدارٌزززززة أو األكادٌمٌزززززة أو 
 بٌعة العمل الممٌزة لها. طالعملٌات التشغٌلٌة لها 

صزززززٌاغة االسزززززتراتٌجٌة المؤسسزززززٌة فزززززً ضزززززوء 
  أصحاب المصزالح واحتٌاجزات الجامعزة احتٌاجات

بحٌث ٌتم وضع الرؤٌة والرسالة المؤسسٌة وٌشزتق 
 هداف االستراتٌجٌة.واأل منها الغاٌات

  التأكٌزززد علزززى مشزززاركة مختلزززف فئزززات أصزززحاب
 المصالح فً وضع االستراتٌجٌة.

  مراعززاة الشززروط المتعززارف علٌهززا عنززد وضززع
 االستراتٌجٌة والرؤٌة والرسالة واألهداف.

داء االستراتٌجً من خالل عدة خطوات تخطٌط األ
 ٌئزًالتحلٌزل البللجامعة  تحلٌل األداء الماضً  هً:

وضزززع االسزززتراتٌجٌة للجامعزززة  وللوضزززع الزززراهن 
نقطة االنطالق فً  تكونحٌث ب للجامعة المستقبلٌة 

تحقٌق رضا جمٌع هً كٌفٌة االستراتٌجٌة هذف بناء 
  مززززع وضززززع الرؤٌززززة فئززززات أصززززحاب المصززززالح

والرسالة واألهداف االستراتٌجٌة المحققة لزذلك  ثزم 
 . خطط تنفٌذٌة ًترجمة االستراتٌجٌة المستقبلٌة إل

 ج ط االسززتراٌت ً التأكٌززد علززى اسززتخدام أدوات التخطزٌز
ززززل أداء الجامعززززة مثززززل أسززززلوب سززززو  تافززززى تحٌل

SWOT. 
   بنززاء مصززفوفة نقززاط القززوة والضززعف  والفززرم

 ات الستفادة منها فً بناء االستراتٌجٌة.دوالتهدٌ

تشكٌل فرٌق لبنزاء الخزرائط االسزتراتٌجٌة )خرٌطزة 
النجزززاح وخرٌطزززة الفشزززل( التزززى توضزززح التسلسزززل 

تحدٌززد بً والتززى تبززدأ جززامعالهرمززى لبنٌززة العمززل ال
ٌلٌهززززا  الحصززززحاب المصززززأاحتٌاجززززات ومتطلبززززات 

االسززززتراتٌجٌات الح  وصززززحاب المصززززأمسززززاهمات 
 المؤسسٌة. واإلمكانٌاتالعملٌات و  المؤسسٌة

  محاولززة الجامعززة مشززاركة أكبززر عززدد ممكززن مززن
ممثلً مختلف مستوٌات العمل الجامعً فزً هزذا 

 الفرٌق.
  إعززداد كتٌززب للعززاملٌن بالجامعززة ٌوضززح ماهٌززة

 رائط االستراتٌجٌة وكٌفٌة بنائها وأهمٌتها.الخ

 بززٌن توضززح التززرابط ًعززالن خرٌطززة النجززاح التززإ
 الحصززحاب المصززأساسززٌة لمختلززف حتٌاجززات األاال

ٌززتم تطوٌرهززا لكززل فئززة مززن  ًداء التززومقززاٌٌس األ
 ً معرفززة مزززدرتفٌززد فززز وهزززً الح صززحاب المصززأ
 .األداء هداف االستراتٌجٌة ورقابة مقاٌٌسنجاز األإ

  استخدام القنزوات المتعزارف علٌهزا لهزذا اإلعزالن
مززززززن حٌززززززث الموقززززززع اإللكترونززززززً للجامعززززززة  

 النشرات الدورٌة.والملصقات  و
  عقد بعض الدورات وورل العمل التعرٌفٌة لهذف

 الخرائط وكٌفٌة استخدامها.

توضززززح المخززززاطر  ًعززززالن خرٌطززززة الفشززززل التززززإ 
  مزع المتوقعة أثناء قٌام العاملٌن بالنشاطات الٌومٌة

تحقززززق  ًوضززززع االفتراضززززات االسززززتراتٌجٌة التزززز
 المعاٌٌر المرغوبة.

   هزا لهزذا اإلعزالن مزن استخدام القنوات المتعزارف عٌل
الملصزززقات  وحٌزززث الموقزززع اإللكترونززًز للجامعزززة  

 النشرات الدورٌة.و
 التعرٌفٌة لهذف  عقد بعض الدورات وورل العمل

 الخرائط وكٌفٌة استخدامها.

م أداء   فزًز مختلززف المسزززتوٌات  أصززحاب المصززالحتقٌزٌز
التنظٌمٌززة مززن خززالل مقارنززة أدائهززم بمززا هززو مخطززط لززه 

 .اتبا  خلٌة واضحة ٌتم فً ضوئها تقٌٌم األداء 
  تطبٌق خطط التحسٌن المؤسسً المرتبطة بواقزع
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جٌة المؤسسٌة تصزحٌح مسزار   مزع وفً ضوء االستراٌت
م كتابزة تقزارٌر العمزل عزن و  العمل فً ضوء نتائج التقٌٌز
 نسب النجاح ونسب الفشل

 األداء الفعلً للجامعة.

تقززوم بتنفٌززذ هززذف  ًتحدٌززد العملٌززات المؤسسززٌة التزز العملٌات 4
فزززً إطزززار وذلزززك   االسزززتراتٌجٌات بكفزززاءة وفعالٌزززة

الخطزززط التنفٌذٌزززة التزززً توضزززح األنشزززطة الٌومٌزززة 
وإجراءاتهززا وأدواتهززا وفترتهززا الزمنٌززة ومؤشززرات 

 .تحقٌقها بنجاح

 .تحلٌل العملٌات المؤسسٌة التً تقوم بها الجامعة 
  ة مؤسسٌة بمزا هزو مزدرج التأكٌد على ترابط كل عمٌل

 بالخطط التنفٌذٌة من أنشطة وإجراءات عمل.

 

سززززواء اإلدارٌززززة أو  تحدٌززززد العملٌززززات المؤسسززززٌة
التً تزتم علزى المزدر القرٌزب والمتوسزط  األكادٌمٌة
  مزززع إدارتهزززا مزززن خزززالل التخطزززٌط لهزززا والبعٌزززد

 وتنظٌمها وتنسٌقها.

  ًإلزام قادة الجامعة ورؤسائها بوضع إطار زمن
سزتراتٌجً ٌوضزح العملٌززات المؤسسزٌة المحققززة ا

 لألهداف االستراتٌجٌة.

ٌززتم تطززوٌر العملٌززات المؤسسززٌة بمززا ٌقابززل تطززوٌر 
الترتٌبزات  تحدٌدمن خالل اتخاذ  الجامعٌةالخدمات 
ومبززادرات التطززوٌر المرتبطززة بمختلززف  التحفٌزٌززة

صزززحاب أتحقزززق رضزززا  ًالتززز العملٌزززات المؤسسزززٌة
 للجامعة. والنجاح الكلً الحالمص

  التحززدٌث المسززتمر للعملٌززات المؤسسززٌة لمواكبززة
التغٌرات فً هٌكل احتٌاجات الجامعة وأصحاب 

 المصالح.
 وافر خلٌززززات التحفٌززززز المادٌززززة التأكٌززززد علززززى تزززز

قٌززززززام العززززززاملٌن  المشززززززجعة علززززززىوالمعنوٌززززززة 
 بمسئولٌاتهم.

القززززززززززززززززززززززززدرات  5
)اإلمكانٌزززززززززززززززات 

 والموارد(

ززا لتوصززٌف  تحدٌززد نشززاطات أصززحاب المصززالح طبق 
وظٌفً معتمد ٌتحدد من خاللزه ممارسزات وأداءات 
كزززل فئزززة مزززن أصزززحاب المصزززالح  بحٌزززث تتحزززدد 

 هذف الممارسات.مقومات العمل الالزمة إلنجاز 

  إعزززداد التوصزززٌف الزززوظٌفً لمختلزززف الوظزززائف
قزززوم بهزززا الجامعزززة األكادٌمٌزززة واإلدارٌزززة التزززً ت

 أصحاب المصالح.وإعالنها لجمٌع 
  وحززداتها وأقسززامها إلزززام قززادة الجامعززة ورؤسززاء

 بهذا التوصٌف.
  التأكٌزززد علزززى تزززرابط هزززذا التوصزززٌف بزززالخطط

 التنفٌذٌة للجامعة.

المزززوارد البشزززرٌة )المؤسسزززٌة  اإلمكانٌزززاتتحدٌزززد 
لتشززززغٌل للجامعززززة المطلوبززززة  (والمادٌززززة والمالٌززززة

من خزالل إجزراء مسزح شزامل لنمكانٌزات العملٌات 
غٌززر المتززوافرة  رالمتززوافرة لززدر الجامعززة واألخززر

علززى أن تقززوم الجامعززة بدراسززة كٌفٌززة تززوفٌر هززذف 
 اإلمكانٌات.

  اعتماد خلٌة واضزحة لحصزر كزل مزن اإلمكانٌزات
من خالل قزوائم  وذلكالبشرٌة والمادٌة والمالٌة  

معززدة مسززبق ا خاصززة بكززل نززو  مززن هززذف المززوارد 
 توضح تصنٌفاتها وخصائصها.

  تشزززكٌل فرٌزززق متعزززدد المهزززام لتحدٌزززد المزززوارد
 الثالثة من خالل هذف اآللٌة. الجامعٌة

تفادة منهززا فزًز إنجززاز هززذف اإلمكانٌززات واالسزز توظٌززف
ة  تحدٌززد  مززن خززالل االسززتراتٌجٌة والعملٌززات المؤسسزٌز
بالجامعززة العززاملٌن كفاٌززات أصززحاب المصززالح خاصززة 

تخصصزززاتهم ومهزززاراتهم ومزززؤهالتهم فززًز مزززن حٌزززث 
تحدٌززد البنٌززة التحتٌززة و  ضززوء األهززداف االسززتراتٌجٌة

 توظٌززفات المادٌززة والمالٌززة الداعمززة لٌززوجمٌززع اإلمكان
تحدٌززد التقنٌززات وأدوات وبالجامعززة  البشززرٌة  المززوارد

العمزل واألسززالٌب التكنولوجٌززة المناسززبة لطبٌعززة العمززل 
 ً.عمجاال

  تنظززٌم العدٌززد مززن الززدورات التدرٌبٌززة التززً تقابززل
مختلززززف تخصصززززات العززززاملٌن بالجامعززززة فززززً 
وحداتها األكادٌمٌة واإلدارٌة لتطزوٌر أدائهزم فزً 

 .الجامعًالعمل 
   التأكٌد على التوافر المستمر لنمكانٌزات المادٌزة

من تجهٌزات وأدوات العمل المؤسسً من خالل 
المراجعزززة المسزززتمرة لمختلزززف مكونزززات البنٌزززة 

 التحتٌة للجامعة.

 لا معػػػ ت بب امػػػ اد إلػػػ  هػػػذا الع امػػػؿ الخ ،ػػػد بمختلػػػؼ مم راػػػ ت إدارة اءداال اراػػػتراتيا  
 ر اءداال  هن ؾ  يما  بعػض الع امػؿ الع مػد الح يمػد لناػ ح نمػ ذج الم،ريد ا  م ال   ا  نم ذج منش

 منش ر اءداال  ه :

   إلػػػػالتػػػزاـ اادارة الا معيػػػػد بنشػػػػر ثق اػػػػد إدارة اءداال اراػػػتراتيا  ب اػػػػتخداـ نمػػػػ ذج منشػػػػ ر اءداال  
 .لتطبيق ا نب  ا د ر يد  امحد 

   داال  مػػ  اراػػتراتيا  ب اػػتخداـ نمػػ ذج منشػػ ر اءداال دارة اءإ اػػ د مبػػ درة حقيقيػػد مػػف الا معػػد نحػػ
 الخ ،د بهذا النم ذج. المت قعدالنت ئج تحديد     تخ،يص الم ارد الي ايد
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  تيػ ف مهمتهػ  مت بعػد تطبيػؽ المػداخؿ ااداريػد المتطػ رة اػ   داال اراػتراتيا دارة اءإااتحداث  حػدة
 ما ؿ إدارة اءداال اراتراتيا .

 داال. ا  منش ر اء داال الخ ،د بيؿ  ا  مف اء بن ال المق ييس  م شرات 

 اػػراد تشػػتمؿ علػػ  اء  يػػد التحتيػػد التػػنمرااعػػد الب اػػ  مػػ الداال اراػػتراتيا   مػػ  خطػػد تحاػػيف اء
يثػر الحراػد  اء ناػ ز اله مػد/تحديػد ماػ رت النشػ ط  اا  مػ  يدتنظيمنظمد  الثق اد ال العملي ت  اء

 .هداؼ اراتراتيايد ا  يؿ ما ؿ مف هذا الما رتد  بحيث يتـ تحديد اءا معهميد لل 
 ماػػئ لي ت  بحيػث تيػ ف ب لم ااػد الا معيػػد  اراػتراتيا  داالدارة اءإاػيس اريػؽ ماػئ ؿ عػػف نظػ ـ  ت

عداد التق رير المتعلقد به .  ه  عملي ت التخطيط  القي س  ام
  ػقؿ   التػدريب خػالؿداال مػف نم ذج منش ر اء الت  تقـ  بتطبيؽ الم ارد البشريدالترييز عل  بن ال، 

 النم ذج. لمالمحمه رات الت ا،ؿ  الفهـ ال،حيح 

 .مش ريد امي   ،ح ب الم، لح ا  إدارة اءداال اراتراتيا  ب اتخدـا نم ذج منش ر اءداال 

   المرااعد الماتمرة لمط لب  احتي اػ ت  ،ػح ب الم،ػ لح   اػ  المق بػؿ تحػديث متطلبػ ت  ت قعػ ت
 .،ح ب الم، لح المعنيد بهـالا معد مف امي   
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