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يهددد البحد الددى ابددرا اهميددة تقددوي اداء الجامعددا الحكوميددة نظددرا لمددا يددوفر مد معلومددا عد الكفدداءة
والفاعليددة وذلد م د خددالل وضد انمددوذج مقتددرح لتقددوي اداء الجامعددا العراقيددة باعتمدداد التحليددل االسددتراتيجي
 ، swotوتنب مشكلة البح م مشكلة ان تقوي االداء المستند الدى االجدراءا التقليديدة ال يعدد فعداال ممدا يدددي
الى الضعف في اعطاء صورة واضحة وشاملة ع أداء المدسسة التعليمية ما ل يقترن بأدوا اخرى حديثة فدي
تقوي اداء الجامعا الحكوميدة بشدكل خدا مد اجدل الوقدو علدى مسدتوى كفداءة وفاعليدة األداء فيهدا .وأسدتند
البح إلى فرضية أساسية مفادها " االعتمداد علدى ادوا التحليدل االسدتراتيجي  swotفدي تقدوي اداء الجامعدا
الحكومية م شأنه ان يددي الى رف كفاءة وفاعلية االداء فيها" .وخلص البحد الدى عددد مد االسدتنتاجا كدان
أبر هددا ان نمددوذج  swotمد النمدداذج المهمددة فددي االسددتادام لعمليددة التحليددل االسددتراتيجي للمدسسددا التعليميددة
لقيدداس وتقددوي األداء فددي تحديددد إمكانيددة هد المدسسددة وتسدداير طاقاتهددا وكد ل تشددكل عمليددة تحديددد المدشددرا
الااصدددة بقيددداس مسدددتوى االداء ركندددا أساسددديا ومهمدددا لغدددر مراقبدددة األداء وتحسدددينه والتحدددري عددد أسدددبا
االنحرافددا التادداذ االجددراءا التصددحيحية السددليمة ،وعلددى اثددر تل د االسددتنتاجا فددأن توصدديا البح د هددي
ضددرورة قيددام المدسسددا التعليميددة بمراجعددة خططهددا االسددتراتيجية بصددفة مسددتمرة وتحددديثها بشددكل يمكنهددا مد
فر عنصر الرقابة في ظل نظام الكفاءة والفاعلية ،ك ل تكوي فريق لتقدوي األداء مد داخدل المدسسدة نفسدها
للتعر على مدى الكفاءة في استادام مواردها االقتصادية المتاحة ،ومدى تطبيقها لألهدا المعل عنها وبشكل
يسبق عملية تدقيق األداء م قبل جها الرقابة الاارجية.
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Abstract
The research aims to highlighting the importance of evaluating the performance of public universities in view of the
information provided about efficiency and effectiveness by setting a proposed model to evaluate the performance of
Iraqi universities by adopting the strategic analysis SWOT. The research problem stems from the idea that the
evaluation of performance which is based on traditional procedures is ineffective Its leads to weakness in giving a
clear and comprehensive picture of the educational institution’s performance unless it is accompanied with other
modern tools in evaluating the performance of public universities, in particular in order to stand on the level of the
their performance efficiency and effectiveness. The research was based on a basic hypothesis that relying on the tools
of strategic analysis SWOT in evaluating the performance of public universities will raise their performance
efficiency and effectiveness. The research reached a number of conclusions, the most prominent of which is that the
SWOT model is an important model in using the process of the strategic analysis for educational institution. It helps
to measure and evaluate the performance for determining the potential of this institution and harnessing its capacity.
The process also helps to determine the indicators for measuring the level of performance as an essential and
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important basic for the purpose of monitoring and improving performance and investigating reasons of deviations to
take correct action. Based on these conclusions, the research recommendations are the necessity for educational
institutions to review their strategic plans on an ongoing basis and update them in a way that enables them to impose
the control component under the efficiency system. It is also important to create a team of the performance evaluation
within the organization itself to identify the efficiency of using its available economic resources, and the extent to
which they are applied to the declared goals and prior to the performance audit by external auditors.
Keywords: strategic analysis, university performance, performance effectiveness,SWOT model.

المقدمة

اهمية البحث

تعد الجامعدا مد اهد مرتكداا التنميدة الشداملة ،وذلد مد
خدالل مسداهمتها فددي اعدداد المالكدا الفنيددة واألكاديميدة والمهنيددة
لمدسسدددا المجتمددد الماتلفدددة ،فضدددال عددد دورهدددا فدددي تطدددوير
المعرفددة واسددتادامها ونشددرها مد خددالل البحد العلمددي ،واعددداد
المتاصصي في شتى المجاال وتطوير أسدالي خدمدة المجتمد
والبيئددة .وان االرتقدداء بالجامعددا مرهددون بجوان د األداء الجيددد
لدددردارة الجامعيدددة اذ يمثدددل األداء انعكاسدددا لقددددرتها علدددى تحقيدددق
أهدافها ،وتعد عملية تقوي االداء وسيلة رقابية لضمان التحقق م
سددديرها فدددي االتجدددا الددد ي يحقدددق أهددددافها ،ويايدددد مددد كفاءتهدددا
وفاعليتهددا وانسددجام تفاعلهددا م د البيئددة الداخليددة والاارجيددة ،علددى
النحدو الد ي يددددي الددى تطورهددا واسددتمرارها واتادداذ ا جددراءا
الال مددة لالرتقدداء بدداألداء ،ومد هنددا فددان التقددوي يركددا فددي جددودة
النتائج النهائية وهو شرط رئيس لتحقيق الجدودة فدي التعلدي  ،عبدر
وجددود معددايير ومواصددفا لمدددخال العمليددة التعليميددة وعملياتهددا
ونواتجها والتقوي المستمر لها ،للتحقدق مد انهدا تسدير علدى وفدق
المواصددددفا المطلوبددددة .ومدددد اجددددل تطددددوير عمليددددة تقددددوي أداء
الجامعا فان تحليل  swotاداة تحليلية تساعد في تحليل العوامدل
الداخلية والاارجيدة للجامعدا فدي ظدل وجدود نظدام للرقابدة ويدت
تنفي ه ا التحليل على مرحلتي االولى تبدأ بتحليدل البيئدة الداخليدة
للجامعا المتمثلة بنقاط القوة والضعف والثانية مد خدالل تحليدل
البيئة الاارجية لكل م الفر والتهديدا .

تنب أهمية البح م أهميدة األداء الجدامعي والحاجدة الدائمدة
لتقويمه وذل لمعرفة مستويا األداء م اجل الوقو على نقداط
القددوة لتدددعيمها وتشددايص نقدداط الضددعف لمعالجتهددا لتحسددي أداء
العملية التعليمية ،عبر اعتماد أدوا التحليدل االسدتراتيجي swot
لتحقيق الكفاءة والفاعلية.

منهجية البحث
مشكلة البحث
ان تقوي االداء المستند الدى االجدراءا التقليديدة ال يعدد فعداال
ما ل يقترن بأدوا اخرى حديثة مواكبة للتطورا للوقو علدى
مستوى كفاءة وفاعلية واقتصادية االداء في المدسسدا التعليميدة،
وهو ما تعانيه البيئة العراقية بافتقارها لألسدالي الحديثدة المعتمددة
فددي تقددوي اداء الجامعددا الحكوميددة بشدكل خددا ممددا يددددي الددى
ضعف في اعطاء صورة واضحة وشاملة عنها.

اهداف البحث
يسعى البح الى تحقيق االهدا
 استعرا
.

االتية:

طبيعة ومفهوم واهمية التحليل االستراتيجي swot

 ابرا اهمية تقوي االداء للجامعا الحكومية نظدرا لمدا يدوافر
م معلوما ع الكفاءة والفاعلية.
 وض تصور ألنمدوذج مقتدرح لتقدوي اداء الجامعدا العراقيدة
باالعتماد على التحليل االستراتيجي .swot
فرضية البحث
يقددوم البح د علددى فرضددية رئيسددة مفادهددا "ان االعتمدداد علددى
ادوا التحليددددل االسددددتراتيجي  swotفددددي تقددددوي اداء الجامعددددا
العراقيددددة سدددديوفر أساسددددا سددددليما لقيدددداس كفدددداءة وفاعليددددة األداء
الجامعي".
أساليب جمع البيانات والمعلومات
اعتمد البداحثي فدي سدعيه
هدفه على المصادر االتية:

ثبدا او نفدي فرضدية البحد وبلدو

 الكتدددد والنشددددرا الصددددادرة وكدددد ل الرسددددائل واألطدددداري
والبحددوا العلميددة والدراسددا المنشددورة التددي تناولددت بع د
الجواند المرتبطددة بموضددوث البحد سددواء أكانددت عراقيددة أم
عربية أم أجنبية.
 ا ستعانة بشبكة المعلوما الدولية ( ا نترنيت ).
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دراسات سابقة
 دراسة (هانج  )Hung,2004بعنوان :
Using Strategic Analysis To Understand the
Institutional Environment
(استتتخدات تحليتتل ستتوات لفهتتم البيستتة الم س تتية) :وهدددفت
الدراسدددة الدددى توظيدددف التحليدددل االسدددتراتيجي لتحليدددل البيئدددة
المدسسية لمدسسا التعلي  ،وأكد الدراسة التي شدملت عددد
م الجامعا الفيتنامية فعاليدة التحليدل االسدتراتيجي SWOT
بدددالتنبد بالتوجهدددا االسدددتراتيجية لمدسسدددا التعلدددي العدددالي
وتحديد قدرتها لالستجابة للتحديا المعاصرة.
 دراستتتتة (عطيتتتتةا عمتتتتاد محمتتتتد محمتتتتدا  )4102بعنتتتتوان :
(استتتتتراتيجية مقترحتتتتة فتتتتي ضتتتتوء التحليتتتتل االستتتتتراتيجي
 SWOTلتفعيتتتل دور ةليتتتة التربيتتتة فتتتي تحقيتتت أهتتتدافها):
تناولت الدراسدة الميدانيدة حدول الكشدف عد العوامدل الداخليدة
والاارجية التي تدثر على أداء كلية التربية في تحقيق أهددافها
م د خددالل موضددوث تحليددل  SWOTلتحليددل أداء الكليددة نحددو
استراتيجية التدريس والبح العلمي وخدمة المجتم .
 دراسة (الربيعيا باسم محمد هاشما  )4102بعنوان ( :تتثيير
ابعتتاد مصتتفوفة ( )SWOTفتتي اتختتاق القتترار االستتتراتيجي
للمنظمتتة) :هددد ه د ا البح د الددى بيددان مدددى تددأثير متغيددرا
المصددفوفة فددي عمليددة اتادداذ القددرار االسددتراتيجي ،م د خددالل
الدراسة الميدانية في االمانة العامة لمجلس الو راء العراقي.
 النقاط التي تميز بها البحث: يعد هد ا البحد هدو البحد األول الد ي تنداول اسدتادام أدوا
التحليل االستراتيجي SWOTللجامعا العراقية.
 قددم البحد أنمددوذج لتقدوي أداء المدسسدا التعليميددة مد اجددل
الوقو على مستوى الكفاءة والفاعلية.

االطار النظري
اوال  :التحليل االستراتيجي :SWOT
 .0مفهوت التحليل االستراتيجي ): (Strategic Analysis
يعدددد التحليدددل االسدددتراتيجي أحدددد المكوندددا المهمدددة لعمليدددا
ا دارة االسدددتراتيجية اذ يعندددى بمتابعدددة تحليدددل متغيدددرا البيئدددة
الداخليددة والاارجيددة للمنظمددة وتشددايص مددواط القددوة والضددعف
فددي أنشددطتها ومواردهددا الماتلفددة التددي تسددتند اليهددا المنظمددة فددي
ممارسددة فاعليتهددا وتحقيددق أهدددافها ورسددالتها ،وذلدد م د خددالل
قدددرتها علدى تحديددد الفددر المتاحددة والتهديدددا المحتملددة ،وتعددد
بيئدددة المنظمدددة مددد العوامدددل المهمدددة التدددي تحددددد نجددداح او فشدددل
منظمدا االعمدال المعاصدرة (الحسديني .)119 :2006 ،وعرفده
 Wneelen and Hunggreبأندده اسددتعرا وتقيددي البيانددا

والمعلومددا التددي تدد الحصددول عليهددا عدد طريددق مسدد البيئددة
الد اخلية والاارجية وم ثد تقدديمها للمددراء فدي المنظمدة والد ي
يقومددون بتحليلهددا اسددتراتيجيا بهددد تحديددد العوامددل االسددتراتيجية
والتي سو تحدد مستقبل المدسسة( Wneelen & Hunggre,
.)2010: 4
امددا  Dess and Lumpkinفقددد عددد نقطددة االنطددالن اذ يمك د
ا دارة االسددددتراتيجية ان تنطلددددق منهددددا فددددي عملهددددا ويمكدددد ان
تسدددتادمها بفاعليدددة فدددي عمليدددة صدددياية ووضددد االسدددتراتيجية
المناسبة لمنظمدته وان هنداا الكثيدر مد المنظمدا فشدلت بسدب
فشلها في ه المرحلدة) ، (Dess&Lumpkin, 2007: 13امدا
 Thompsonفقد نظر اليه على انه " عمليدة يقصدد مد خاللهدا
فه د المنظمددة لبيئتهددا الداخليددة والاارجيددة وتحديددد أفضددل السددبل
اسدددددتجابة للتغيدددددرا السدددددريعة واسدددددتغاللها إ اء تحقيدددددق األداء
األفضل ).(Thompson, 1994: 30
 .4تحليل  swotالمفهوت واالهمية :
يعددد تحليددل  swotأحددد أدوا التحليددل االسددتراتيجي المهمددة
لتحديد الوض العام للمنظمدة علدى وفدق عناصدر القدوة والضدعف
والفددددر والتهديدددددا والعمددددل علددددى تمييددددا جميدددد العوامددددل
والمتغيرا ذا العالقة في إطار ه ا التصدنيف (ياسدي :1992 ،
 .)97وكدان تحليدل  swotمجداال" مألوفدا" للتحليدل البيئدي وذلد
بعددد ان ضدداعف  Welch jackمعدددل االنتاجيددة لشددركة جنددرال
موتدور الدى ثالثددة اضدعا اذ اكددد المحللدون علدى اندده كلمدا كبددر
حج المدسسة كلما اد اهمية استادام تحليل  ، swotوبسدب
التركيا على أثار العوامل الاارجية ( التهديدا والفر ) سمى
التحليل ك ل  Towsولكنه كان يواجه الكثير م االنتقدادا لهد ا
ت ظهور تحليل .(Sharma,Manoj, 2005: 8) swot
ينظر الى تحليل  swotعلى انه اداة لتحليل نقداط القدوة ونقداط
الضدددعف والفدددر والتهديددددا التدددي تتعدددر لهدددا المنظمدددة او
المشددروث .وهددو يمثددل اطددارا" تحليليددا" ضددم عمليددة التاطددي
االسدددتراتيجي لتحليدددل نقددداط القدددوة ( ،)Sونقددداط الضدددعف (،)W
والفددر ( ،)Oوالتهديدددا ( ،)Tوهددو ب د ل يكددون عبددارة ع د
طريقة تساعد على فصل البيئة الدى بيئدة داخليدة (قدوة وضدعف)،
وبيئددة خارجيددة (فددر وتهديدددا ) م د اجددل تحديددد االيجابيددا
والسلبيا في البيئدة الماتدارة )،(Ahmed, et al, 2006: 160
في حدي يعرفده ) (David, 2007: 71علدى انده "أداة تاطيطيدة
للنجاح في التعامل م البيئة المتغيدرة وهدو تقيدي للظدرو البيئيدة
الداخلية والاارجية سواء مواتية ام يير مواتية وذل ومد خدالل
تشددايص نقدداط القددوة والضددعف والفددر التهديدددا الاارجيددة
والمستقبلية.
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كمدددا عدددر بانددده " تحليدددل يهدددد الدددى موا ندددة نقددداط القدددوة
والضعف في المنظمدة بدالفر والتهديددا التدي تعرضدها البيئدة
( ،) Wright,et al,1998:77واعطدي كدال مد Robinson
 and pearceوصدفا دقيقدا لتحليدل (" )SWOTبانده تشدايص
نظددامي لعوامددل القددوة والضددعف الداخليددة والفددر والتهديدددا
الاارجية  ،ولالسدتراتيجية التدي تمثدل التوافدق االفضدل مدا بينهمدا
(.)Robinson & pearce,1994:175
في حي وصف  Daviesتحليدل ( )SWOTبانده "اداة تاطيطيدة
للنجاح في التعامل م البيئة المتغيرة ،وهو تقيي يدتفحص ظدرو
البيئة الداخلية والاارجية سواء كانت مناسبة ام يير مناسدبة ،مد
خدددالل نقددداط القدددوة النسدددبية ونقددداط الضدددعف النسدددبي والفدددر
والتهديدا الاارجية المستقبلية ،ه ا وان تحليل ( )SWOTيقدوم
على اساس افترا ان االستراتيجية الفعالة تستطي ان تعدا مدا
يتعلق بالمنظمة م نقداط قدوة وفدر  ،وتقليدل اثدر نقداط الضدعف
والتهديدددا ) .(Davies, 2000: 51كمددا ان التحليددل البيئددي
للصناعة يوفر المعلوما م اجدل تشدايص الفدر والتهديددا
الموجددودة فددي بيئددة المنظمددة التددي تعددد نقطددة التركيددا االساسددي
االولي للتحليل االستراتيجي ( ،)SWOTاما تشايص نقداط القدوة
ونقاط الضعف الداخلي ،فإنها تمثدل نقطدة التركيدا الثانيدة للتحليدل
االستراتيجي (.)Robinson & rearce 1994:175-
 .3فوائتتتد التحليتتتل االستتتتراتيجي  : swotيمكددد حصدددر فوائدددد
التحليل االستراتيجي  swotفيما يلي:
أ .تدددوفير المعلومدددا  :وهدددي اهددد األهددددا التدددي تسدددعى ا دارة
االسددتراتيجية الددى توفيرهددا وذل د بتحليلهددا وتمحيصددها وعلددى
ضدددوء هددد المعلومدددا تسدددتطي الدددتحك فدددي عددددة أنشدددطة
وتوجيهها حس تل المعلوما (الدوري.)39 :2003 ،
 .تحديددد الفددر المتاحددة امددام المدسسددة :مد خددالل النظددر الددى
إمكانددا وخبددرا ومددوارد هدد األخيددرة تددت المفاضددلة بددي
الفر التي يمك استغاللها واي الفدر الممكد اسدتبعادها،
فنستطي م خدالل هد ا التحليدل ان نفهد الفدر المتدوفرة لندا
والتدي يمكد ان تكدون علدى شدكل تكنولوجيدا جديددة او تطدوير
البنيددة التحتيددة التددي يمك د ان توس د قاعدددة العمددل ،فهددو يسددم
ببندداء قددوة المدسسددة وخلددق فددر جديدددة للوصددول لمايددد مد
النمو (القاطمي .)73 :2003 ،
ج .يسدددداعد علددددى تاصدددديص المددددوارد المتاحددددة وتحديددددد طددددرن
استادامها (العار .)20 :2003 ،
د .تحديد ما يسمى بـ  :القدرة الممياة للمدسسة والتي تعر على
انهدددا القددددرا والمدددوارد التدددي تمتلكهدددا المدسسدددة والعمليدددا
التنفي يددة المسددتادمة فددي توظيددف تل د القدددرا واالمكانيددا
نجا الهد .

 .يعد التحليل االستراتيجي ضرورة ملحة ،نظرا ألنه يددي الدى
الكفاءة في األداء ،وه ا مدا تجمد عليده كدل الشدركا العالميدة
التي تستادمه (رحال.)23 :2002 ،
و .سددعي الكثيددر مدد المدسسددا الددى التددأقل مدد عوامددل بيئتهددا
المتغيرة وجعلها تدثر بشكل إيجابي علدى هد البيئدة ،وبالتدالي
القيام بدور فعال تجا نمو وتطدور االقتصداد (عثمدان:2003 ،
.)41
 .2عناصتتتر مصتتتفوفة  :swotوتتمثدددل عناصدددر هددد األداة التدددي
تسمى في كثير مد األحيدان مصدفوفة أو أنمدوذج )(SWOT
باآلتي( -:مرعي( ،)2010:32 ،عطية)43 :2014 ،
أ .عناصر داخلية والتي ينجم عنها:
 نقاط القوة :وهي صفا او مدهال أو موارد تمتلكهدا الوحددة
االقتصدددادية والتدددي تجعلهدددا بمسدددتوى أفضدددل مددد الوحددددا
االقتصادية المنافسة ويرما لها بالحر ) (Sاختصارا لكلمدة
).(Strengths
 نقاط الضعف :وهي األنشطة التي يمك ان تددي او انهدا أد
الى فشل الوحددة االقتصدادية فدي تحقيدق أهددافها والناتجدة عد
قصور أو محدودية الموارد والمهارا وا مكانا التي تعيدق
أعمال الوحدة االقتصادية ويرما لها بالحر ) (Wاختصدارا
لكلمة). (Weaknesses
ب .عناصر خارجية والتي ينجم عنها :
 الفددر  :موقددف مددا يمك د للوحدددة االقتصددادية اسددتثمار فددي
تحسي الموقف الحالي لها بحي يايد م قدرتها على التكيدف
في بيئة أعمالها لتحقيق أهدافها أو تجاو تل األهدا مقارندة
) (Oاختصددددارا
بالمنافسددددي ويرمددددا لهددددا بددددالحر
).(Opportunities
 التهديددددا  :ظدددر رئددديس ييدددر مالئددد موجدددود فدددي البيئدددة
الاارجيدددة للوحددددة االقتصدددادية  ،يدددددي تجاهلددده أو ضددددعف
التعامدل معده الدى عرقلدة مسديرة الوحددة االقتصدادية أو الحدان
األذى بهددا حاليددا وفددي المسددتقبل ويرمددا لهددا بددالحر )(T
اختصارا لكلمة ). (Threats
ويرى الباحثي إن ه األداة تقوم على افترا أساسي مفاد
أن االستراتيجية الفعالدة هدي التدي تدنج فدي إحدداا الموائمدة بدي
القدددرا الداخليددة للوحدددا االقتصددادية (نددواحي القددوة ونددواحي
الضدددددعف) وبدددددي الموقدددددف فدددددي بيئتهدددددا الاارجيدددددة (الفدددددر
والتهديددددا ) ،وأن إمكانيدددة الحدددد مددد ندددواحي الضدددعف وتنميدددة
وتعايا نواحي القوة هي م مسدولية إدارة الوحدا االقتصدادية
مكانية التحك بالعوامل الداخلية فيما ينبغدي التكيدف مد العوامدل
الاارجية لعدم إمكانية ا دارة التحك به العوامل.
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 .5الربط بين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات:

الداخلية والاارجية والى عوامل ال تاض لرقابة وتحك المنظمة
وعوامددل تاضدد لرقابددة وتحكدد المنظمددة وعوامددل تريدد فيهددا
وعوامددددددل ال تريدددددد فيهددددددا (مرعددددددي .)90 :2010 ،ويدددددد كر
) (Thompson & other, 2008: 107ان التحديد لقائمة نقاط
القوة والضعف وك ل تشدايص الفدر وتحديدد التهديددا لديس
كدددافي بدددل ان المهددد للوحددددة االقتصدددادية هدددو مقابلدددة تلددد النقددداط
لبعضددها لتفددادي الضددعف ومواجهددة التهديدددا بمددا موجددود مدد
عناصر قوة وايتنام الفر  ،والشكل إدنا يوضد عمليدة الدرب
في مصفوفة ). (SWOT

تساعد مصفوفة ( )SWOTعلى تحديد الموقف االستراتيجي
عبددر دمددج عناصددر البيئددة الاارجيددة (الفددر والتهديدددا ) مدد
انشدددطة االداء الدددداخلي (القدددوة والضدددعف) ،وفدددي ضدددوء نتدددائج
التفداعال لتحليدل تلد العناصدر تظهدر اسدتراتيجيا متعدددة ممددا
يستوج على االدارا القيام باختبار او بناء اسدتراتيجية تتطدابق
وموقف المنظمة ا اء اهدافها (الددوري .)160 :2003 ،وان هد ا
التحليل يعمل على إيجاد عالقة بدي الفدر والتهديددا وندواحي
القوة والضعف على وفق المصفوفة وتعمل على تصنيف العوامل
شكل ( )1مصفوفة نقاط القوة والضعف والفر

والتهديدا

)Source: (Koo& at el,2011:73
وم المصفوفة السابقة ينتج لنا اربعة مواقف (السدكارنة:2010 ،
:)223
 .1القوة م الفدر ) (SOأفضدل المواقدف حيد تواجده الوحددة
االقتصددادية فددر بيئيددة وتمتل د بالوقددت نفسدده نقدداط قددوة هنددا
تتبنى الوحدة االقتصادية استراتيجية نمو وتوس .
 .2القدوة مد التهديددا ( )STتتمتد الوحددة االقتصدادية بندواحي
قوة وتواجه تهديدا بيئية خارجية.
 .3الضعف م الفر ( )WOتواجه الوحدة االقتصدادية فرصدا
توفرها البيئة الاارجية ولكنها تعداني مد نقداط ضدعف ويجد
على الشركة إتباث استراتيجية تتغل فيهدا علدى نقداط الضدعف
وتطوير الوض الداخلي
 .4الضعف م التهديددا ( )WTتمثدل أسدوء المواقدف إذ تواجده
تهديدا بيئية وفي الوقت نفسه تتس بيئتها الداخلية بالضعف.
وهنا تتوضد عمليدة الدرب بدي نقداط القدوة والضدعف (البيئدة
الداخلية) والفر والتهديددا (البيئدة الاارجيدة) لغدر معرفدة
مددا هددو مطلددو م د المدسسددة بعددد اجددراء التحليددل المتقدددم وتبنددي
االستراتيجية المناسبة.
يانيا  :تقويم األداء الجامعي:

يقصد بتقوي األداء الجامعي العملية الهادفدة للتأكدد مد تحقيدق
األهدددا والغايددا التددي تسددعى لهددا الجامعددا فددي اعددداد وتأهيددل
أجيال م المتاصصي القادري على المساهمة في عملية التنمية
المسدددتدامة بجميددد فروعهدددا (عبدددد الغفدددور والعدددااوي:2012 ،
 ،)129كما انه يبي قدرة المدسسة التعليميدة علدى تحقيدق اهددافها
مدددد خددددالل االسددددتعمال الكددددفء والفاعددددل لمواردهددددا المتاحددددة
(  .) Draft ، 2000 : 12كددد ل عدددر تقدددوي األداء الجدددامعي
على انه انعكاس للطريقة التي ت فيها استعمال المدسسة التعليميدة
للموارد المادية والبشرية واستغاللها بالصورة التي يجعلهدا قدادرة
على تحقيق اهدافها التي سبقت وان ساهمت بوضعها ( Hansen
.) & Mowen, 2003:384
وعرفه المعهد البريطداني لدردارة بانده :فحدص مدنظ وشدامل
وبندداء وتقيددي للهيكددل التنظيمددي وسياسددا وطددرن ا دارة للتحقددق
ممدددا إذا كاندددت مدددوارد المنشددداة تددددار مددد قبدددل ا دارة بطريقدددة
اقتصادية وكفوءة للحصول على أفضدل النتدائج وفدي أقصدر وقدت
ممك بما يحقق األهدا (الوردا .)244 :2014 ،
أمددا الد نيبا فقددد عرفدده بأندده :بحد مددنظ عد طددرن تحسددي
الكفاءة والفاعلية واالقتصادية في كل عمليا المدسسة ،ل ل فهو
يادددتص بفحدددص طدددرن تشدددغيل واسدددتادام التسدددهيال البشدددرية
والماديددة والفنيددة للتحقددق م د مدددى كفدداءة التشددغيل وفعالددة سياسددة
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المدسسة (الد نيبا  .)31 :2012 ،ويالحد مد خدالل التعريفدا
السددابقة أنهدددا جميعدددا ركدددا علددى التأكدددد مددد الكفددداءة والفاعليدددة
واالقتصددادية م د خددالل عمليددة تقددوي األداء ع د طريددق مقارنددة
األداء الفعلددي بددالاط واالهدددا الموضددوعة ،كمددا ويعددد تقددوي
االداء م د المرتكدداا الحيويددة المدسسددا التعليميددة التددي تسددعى
الى تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية ،إذ يعد األداء مدشرا مهما يبنى
عليه العديد م القدرارا المهمدة فهدو يحددد اتجاهدا سدير نشداط
الوحدة االقتصادية سلبا وايجابا ويحددد مددى االقتدرا او االبتعداد
ع تحقيق االهدا وتنفي الاط الموضوعة وب ل يعكس مددى
نجاح المدسسة التعليمية أو أخفاقها.
كما ويوافر تقوي االداء معلوما تسداعد فدي تحسدي عمليدا
صددن القددرار والمسدداءلة ع د مدددى الكفدداءة فددي اسددتادام المددوارد
العامدة والفاعليدة فدي تحقيدق األهددا ( Taylor & Glezen,
.)1997: 40-41

وريبة مستقبلية في تطوير وتحسي ه ا األداء ،ومد ثد سيصد
في رف مستوى جودة مارجاتها.
وهندداا جملددة م د األسددبا التددي تدددعو العتمدداد عمليددة تقددوي أداء
المدسسدددا التعليميدددة لعدددل أبر هدددا( :عبدددد الغفدددور والعدددااوي،
.)162 :2012
 .1يسدداعد فددي تددوفير وتقدددي معلومددا مفيدددة ع د أداء المدسسددة
التعليمية.
 .2يعطي صورة عد وضد البدرامج والمشدروعا والسياسدا
التي تنف ها المدسسا التعليمية.
 .3تعايا المصداقية وثقدة الجمهدور مد خدالل تقددي تقدارير عد
نتائج البرامج.
 .4المسدداعدة فددي تبريددر الجهددا الماتلفددة لطلبددا التمويددل مدد
الموا نة في حال اعتماد موا نة البرامج واالداء.

 .0اهميتتة تقتتويم األداء الجتتامعي :تتجلددى أهميددة تقددوي األداء فددي
مجددال التعلددي الجددامعي كمددا موض د فيمددا يددأتي( :العجددر ،
)100 :2012
أ .التعر بمدى تحقيق برامج التعلي العالي ألهدافها.

 .5تركيا االهتمام على تحقيدق النتدائج المهمدة للمدسسدة التعليميدة
وأصحا المصال .

 .الوقدددو علدددى نقددداط القدددوة وندددواحي الضدددعف فدددي المحتدددوى
وأسالي العملية التعليمية.

 .6يددوفر فدددي الوقددت المناسددد معلومدددا مهمددة لجهدددا ماتلفدددة
كالهيئة التدريسية وا دارا الجامعية.

ج .تحديددد المسددتوى النددوعي لمارجددا التعلددي العددالي مد القددوى
البشرية التي تحتاج اليها الاط التنموية.
د .مدددى تحقددق اهدددا
والتعلي المستمر.

التعلددي العددالي فددي مجددال خدمددة المجتم د

 .التعددر بمسددتوى تحقيدددق التعلددي العددالي ألهدافددده فددي مجدددال
البح العلمي.
و .التعدددر بمسدددتوى أداء أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي مجدددال
التدريس والبح العلمي وخدمة المجتم .
 .انتقدداء افضددل الكفدداءا البشددرية للعمددل فددي مدسسددا التعلددي
العالي.
ومما سبق ،يتبي لنا اهمية تقوي االداء ودور البار فدي اداء
المدسسا فهدي عمليدة جوهريدة وحيويدة السدتمرارها ،ومطلوبدة
في كل وقت وفي أي نظام اقتصادي م اجل معرفة مراكا الالل
فددي المدسسددة بغيددة معالجتهددا ومدد ثدد تنميددة النددواحي االيجابيددة
والعمل على تطويرها ،وأن اجراء يعتبر ضدرورة مد خدالل مدا
يوفر م تغ يدة راجعدة لمتاد ي القدرارا  ،إذ تتعدر المدسسدة
مد خاللدده علددى حقيقددة أدائهددا وعد جميد نقدداط القددوة والضددعف،
وبسب معرفة إن مستقبلها مرتب به النتائج ،سيتولد لدديها دافد

 .7المساعدة في تنمية وتطوير األهدا
التعليمية.

والغايا داخل المدسسدة

 .8يسددم للقيددادا فددي المدسسددا التعليميددة بتشددايص واتاددداذ
القرارا لتصحي جوان الضعف ،ودع قيادا المدسسدا
التعليمية لتحقيق أنجا جامعي أفضل.
 .4أهتتداف تقتتويم األداء الجتتامعي :ان الغددر م د تقددوي األداء
الجددامعي هددو تحسددي وتطددوير البددرامج االكاديميددة ،واكتشددا
مدددى نجدداح المدسسددة التعليميددة فددي تو ي د المددوارد ،وتنظددي
الوحدا التعليمية بالصدورة التدي تحقدق رسدالة الجامعدة ،وإذا
كددان الغددر مدد التقددوي اجمدداال هددو معرفددة مددواط القددوة
وتعاياها ،ومعرفة اوجه القصدور وعالجهدا ،فدان التقدوي فدي
مجال التعلي العالي يضديف الدى ذلد تحقيدق التطدور المسدتمر
للمناهج واالدوا والوسائل التدي تسدتعملها الجامعدا لتحقيدق
اهددافها ،وتطدوير هد االهدددا بحيد تلبدي حاجدا المجتمد
المتطددورة ،وضددرورا نمددو وتقدمدده المتجددددة (عبددد المجيددد،
 .)69 :2013وإن أهدددا التقددوي الجددامعي تكمدد فيمددا يددأتي
(درويش( )103:2010 ،سعيد)79-72:2013 ،
 .1تحليدل الوضد الددراه لدألداء األكدداديمي والمدسسدي بالكليددا
التابعة للجامعة.
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 .2تحديددد االنحرافددا واوجدده القصددور الماتلفددة والتددي يمك د أن
تدثر على األداء األكاديمي والمدسسي بكل كلية او معهد.
 .3رف النتائج مقروندة بالتوصديا الدى ادارة الجامعدة التاداذ مدا
يلام بشأنها.
 .4التشايص المستمر لمشكال العمدل التدي يمكد أن تددثر سدلبا
علددى االداء التعليمددي واألكدداديمي بكددل كليددة او معهددد ،وعلددى
مستوى الجامعة ككل لايادة القدرة على مواجهتها.
 .2توافر البيئة المناسبة والمعلوما الدقيقدة واآلراء الموضدوعية
التددي تسدداعد علددى تنميددة وتطددوير البددرامج التعليميددة ايجابيدددا
وتعايددا جودتهددا وجددودة التعلددي فيهددا ،وعلددى تحقيددق المسددتوى
العلمي والعملي للجامعة على وفق المعايير المتعار عليها.
 .6توفير قاعدة معلوما ع الجامعة وبرامجها التعليمية كأساس
للحكدددد علددددى مسددددتوى ادائهددددا ،وتاويددددد صددددانعي القددددرارا
بالمعلومددددا الدقيقددددة والواضددددحة والحديثددددة ،واعتمدددداد هدددد
المعلوما اساسا لترشيد القرارا الجامعية.
 .7اكتسددا ثقددة جمه دور المسددتفيدي والمنظمددا االخددرى داخددل
البلد وخارجه ببرامج الجامعة وفاعليتها مما يساعد على تهيئدة
بعضددها لالعتمدداد ) (Accreditationولالنتشددار االقليمددي
والعالمي.
بندداء علددى مددا سددبق ذكددر نسددتنتج أن تقددوي االداء هددو وسدديلة
لبيان مدى نجاح المدسسة التعليميدة وقددرتها علدى تحقيدق اهددافها
بكفاءة وفاعلية والكشف ع مدى التقدم المتحقق في تحسي كفاءة
األداء ،ومعرفددة نددواحي القددوة فددي المدسسددة التعليميددة مدد اجددل
تشجيعها ونواحي الضعف لغر معالجتها والتغل عليها.
 .3التعلتتتيم الجتتتامعي وةفتتتاءة وفاعليتتتة األداء :ان التوسددد فدددي
الاددددما التدددي تقدددوم بهدددا الوحددددا الحكوميدددة بصدددفة عامدددة
والجامعددددا بصددددفة خاصددددة قددددد أدى الددددى المطالبددددة بتددددوافر
المعلوما المالئمة لتاطي األنشطة والبرامج ووض جداول
أولوياتهددا بمددا يتفددق واالهدددا التنظيميددة وفددي إطددار اهدددا
المجتم  ،وتقيي مسدتوى كفاءتهدا وفاعليتهدا وتقيدي المنفد منهدا
بالنسبة لألهدا المحددة لها.
وبه ا الصددد فدان تقدوي أداء المدسسدة التعليميدة يددور بصدفة
رئيسية حول محوري أساسيي هما( :أبو الليف)49 :2011 ،
األول Efficiency :مقيدددداس الكفدددداءة والدددد ي يتعلددددق باسددددتادام
الموارد المتاحة المادية منها والبشرية والناتج م ه ا االستادام.
والثاني Effectiveness :مقياس الفاعليدة وهد ا يتعلدق باألهددا
وهددل تحققددت ام ال ،ومددا نسددبة مددا تحقددق منهددا .وتسددعى الجامعددا
بأختال أنواعها لتحقيق هدفي رئيسي هما الكفاءة والفاعلية عند

تنفيدد ا لاططهدددا االسدددتراتيجية وتركياهدددا علدددى تحقيدددق األهددددا
المحدددددة لهدددا (عبدددد الغفدددور والعدددااوي )162 :2012 ،اذ يدددرتب
مفهددوم الكفدداءة باالسددتعمال األفضددل للمددوارد الماديددة والبشددرية،
وترتكددا علددى الطريقددة التددي تنجددا بهددا األهدددا  ،وتقدديس الكفدداءة
العالقة بي المدخال والمارجا بمعنى إنجدا أقصدى مدا يمكد
بأقل ما يمك  ،وتقليص نسبة الهدر للحد األدندى (يوسدف:2009 ،
.(91كمدددا تشدددير الدددى "الدرجدددة التدددي عددد طريقهدددا يدددت تافدددي
التكداليف مد دون اجدراء تافدي فدي الفعاليدة "( Arens and
 )Other, 2012: 843وتهدت الفعاليدة بالدرجدة التدي مد خاللهدا
يت انجدا المدسسدة ألهددافها (أريندا واخدرون،)1312 :2013 ،
كمددا ان هندداا عالقددة بددي كفدداءة الوحدددة وفاعليتهددا ،حي د تعتبددر
الكفددداءة احددددى المتغيدددرا الهامدددة فدددي تحقيدددق فعاليدددة المدسسدددة
التعليمية ،اذ انده مد المهد أليدة وحددة خددما او انتداج ان تحقدق
أهددافها بأحسد اسدتادام ممكد للمدوارد المتاحدة وبأقدل ضددياث او
فقددد منهددا ،وتظهددر أهميددة تحقيددق الكفدداءة فددي اسددتادام المددوارد
المتاحددة ومحاولددة تعظددي العائددد منهددا بمددا يسدده فددي تحقيددق فعاليددة
الوحدة م جهدة والمسداهمة فدي تحقيدق اهددا النمدو االقتصدادي
واالجتماعي للمجتم م جهة أخرى (سليمان.)20 :2006 ،
ويقدداس أداء المدسسددا التعليميددة بالعالقددة بددي المجهددودا
المب ولة وا نجا ا المتحققة حيد يفتدر وجدود عالقدة سدببية
بينهمددا ،وتتضددم المجهددودا المب ولددة االسددتحواذ علددى المددوارد
االقتصدددادية (المددددخال ) وعمليدددة التشدددغيل التدددي تجدددري لهددد
المددددخال لتصدددب فدددي شدددكل مارجدددا نهائيدددة ،بينمدددا تتضدددم
ا نجا ا ما تحقق م مارجا وما نتج عنهدا مد عوائدد ماديدة
او ييددر ماديددة تحقيقددا للاطد والبددرامج ومددا يحدثدده مد تددأثير فددي
حالدة المجتمد  ،وبالتدالي فانده مد الضدروري االخد فدي االعتبدار
مقيددداس الكفددداءة والفاعليدددة فدددي تقدددوي األداء الجدددامعي (حسدددونة،
.)16 :2002
واعتمدادا علدى نطدان تقددوي األداء يمكد ابدرا أهميدة التحقددق
مدد مسددتوى الكفدداءة والفعاليددة فددي مدددى منفعتهددا لددردارة العليددا
ولجميددد المسدددتويا فدددي تحديدددد مجددداال المشددداكل واألسدددبا
المرتبطة بها والبدائل الااصة بأجراء التحسينا  ،وتحديد فدر
القضاء على الهدر وعدم الكفاءة وهو مدا يعدر بتافدي التكلفدة
(لطفدددي ،)193 :2011 ،اذ ان الوقدددو علدددى نتدددائج مدددا حققتددده
المدسسددة التعليميدددة ال يمكدد اال باالسدددتعانة بنظددام شدددامل لقيددداس
كفددداءة األداء يدشدددر لمتاددد ي القدددرارا المسدددتوى االدائدددي الددد ي
وصلته الوحدة ،كما يقدم للوحدة نفسها صورة واضحة ع النتائج
التددي حققتهددا خددالل السددنوا المعنيددة ممددا يرشدددها الددى تصددحي
أوضاعها وتعايا قدرتها وه ا ما يعينها على االستمرار والتطور
والبقاء (العبادي ،)17 :2006 ،ويلع تقوي األداء دورا هاما في
التحقق م كفاءة وفعالية األداء في المدسسا التعليمية وذل مد
خدالل مجموعدة مد ا جدراءا التدي يقددارن بهدا النتدائج المتحققددة
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للنشدداط بأهدافدده المقددررة بقصددد بيددان مدددى انسددجام تلدد النتددائج
واألهدددا المحددددة لتقدددير مسددتوى فعاليددة األداء ،كمددا يقددارن بددي
عناصر مدخال النشاط ومارجاته للتأكد مد ان أداء الوحددة قدد
ت بدرجة عالية م الكفاءة ( يود واخرون.)163 :2002 ،
م ذل يتبي ان المدسسة التعليمية التي توصف بالكفاءة هي
تل التي تحقق االستادام االفضل للموارد المتاحة لها ،مقابل اقدل
جهددد وتكلفددة ممكنددة ،امددا المدسسددة التعليميددة الفاعلددة فهددي تلدد
المدسسة التي تحقق أهدافها واهدا جمي الجها المرتبطة بها.
 .2تقويم األداء الجامعي متن خت ل نمتوق  :SWOTإن تقدوي
أداء الجامعا هو أحدد ضدمانا نجاحهدا فدي القيدام بمهامهدا،
وم خالله يمكد تحديدد االحتياجدا الفعليدة التدي تسداعد فدي
وض الاط والسياسا التي تعالج أوجه القصور ،والوقو
علدى االتجاهدا الحقيقيدة للطدال وأعضداء هيئدة التددريس
والعاملي  ،وتحد يد ما تملكه الجامعة م إمكانيدا ومهدارا ،
وتقدي البيانا الدقيقة الال مة للمساعدة على اتااذ القدرارا
الرشيدة.
وتعدد عمليدة تقدوي االداء ضدرورية بوصدفها جداءا ال يتجداأ
مد عمليدة تطدوير القطداث التعليمدي فدي المجتمد ومد ضدمنها
الجامعدا والكليدا التابعدة لهدا ،وبددون هد العمليدة ال يمكد
التعدر علدى تحقيدق أهددا تلد الجامعدا فدي رفد المسدتوى
وتحقيق الرصانة العلمية (الجبوري.)7 :2002 ،

 .2نقدداط الضددعف (عيددو الجامعددا ) :عبددارة ع د تحديددد نقدداط
الضعف للجامعا والتي هدي ظدرو وعوامدل نقدص داخليدة
موجودة فعال تعيق قدرة الجامعة على استغالل الفر .
 .3الفر المتاحة للجامعا  :عبدارة عد تحديدد كيفيدة اسدتطاعة
الجامعا بأن تستمر بالنمو ،خاصة وان الفر موجدودة فدي
كددددل مكددددان فددددي البيئددددة المحيطددددة كددددالتغيرا التددددي تحدددددا
كالتكنولوجيددا والسياسددا الحكوميددة والمتغيددرا االجتماعيددة،
وأي ظرو واتجاها خارجية ذا أثر إيجابي على المجدال
ال ي تتميا به الجامعة.
 .4التهديدددا التددي تواجدده الجامعددا  :تتمثددل التهديدددا بالعوامددل
الاارجية التي ال تستطي الجامعا الدتحك بهدا ،وهدي بالتدالي
تدثر سلبا على المجال ال ي تتميدا بده الجامعدة والتدي قدد تقدود
ف دي ظددل ييددا ا جددراءا المدروسددة الددى خسددارة الجامعددة
لمركاها.
ويمكدد تحديددد خطددوا بندداء نمددوذج  SWOTلتقددوي األداء
الجامعي:
 الاطوة األولى  :انشاء نظام لجودة األداء الجامعيان الاطدددوة األولدددى والرئيسدددة لبنددداء انمدددوذج  SWOTهدددي
وجود نظام للجودة م مراعاة تكلفة بناء الجودة وذل ع طريدق
توجيه كافة األنشطة سدواء ا داريدة او االكاديميدة او الماليدة علدى
كافة المستويا في التعلي الجامعي لتحقيق ريبا الطال .

ويدرى  Asan and Tanyasأن المدسسدا التعليميدة يجد
أن تدار م خالل المفاهي االستراتيجية م أجل تلبية االحتياجا
ومواكبدة المتغيدرا المتسدارعة ،وقدد قامدت الدراسدا المتعدددة
ببح إمكانية تطبيق نماذج التميا ونماذج األداء في التعلي عامة
والتعلدي العدالي خاصدة ،منهدا التحليدل االسدتراتيجي SWOTو
بطاقدة األداء المتدوا ن ونمدوذج بالددريج للجدودة ،منفدردة أو
أخددددرى
أسددددالي
بعضددددها أو مدددد
متكاملددددة مدددد
).)Asan & Tanyas,2007:9

 -الاطوة الثالثة – تحليل العوامل الداخلية

ول ياتلف تحليل  SWOTكثيرا فدي الجامعدا الحكوميدة اذ
ان عبارة ع أداة لتحليل العوامل الداخلية والتي تق داخدل نطدان
وسدديطرة الجامعددا الحكوميددة ،والعوامددل الاارجيددة التددي ال تق د
تحت نطان وسديطرة الجامعدا الحكوميدة ومد خدالل ذلد يمكد
تقسيمه الى(miorad & other, 2004: 86) :

ان العوامل الاارجية م فدر وتهديددا هدي عوامدل ييدر
خاضعة للرقابة اذ ان عوامل ال يمك الدتحك فيهدا ،بينمدا العوامدل
الداخلية م نقاط قوة ونقداط ضدعف هدي عوامدل خاضدعة للرقابدة
لدرجة ما وقابلة للتغييدر فدي إطدار رقابدة المدسسدة فدي ظدل نظدام
الكفاءة والفاعلية (أبو الليف)139-136 :2011 ،

 .1نقاط القوة (ممياا للجامعا ) :عبدارة عد تحديدد نقداط القدوة
للجامعا م خالل ا مكانيا الداخلية ال اتية الموجدودة فعدال
والتددي تسدداعد فددي اسددتغالل الفددر المتاحددة والممكنددة وعلددى
مواجهة التهديدا .

ويرى الباحثي ان ه المرحلة هي م اه وأخطر المراحدل
اذ م خاللها يكون قد اكتمل التحليل الكلدي الدى حدد مدا للجامعدا
الحكوميددة وتد انشدداء تحليددل  SWOTال د ي يددت فيدده تحليددل البيئددة
الداخلية بعناصرها المتمثلة بنقاط القدوة والضدعف ،وكد ل تحليدل
البيئة الاارجية ال ي يت فيه حصر كل م الفر والتهديدا .

 الاطوة الثانية-تحديد العوامل الاارجيةوفي ه المرحلدة يدت تحديدد ومعرفدة العوامدل الاارجيدة مد
فر وتهديدا لدى المدسسة التعليميدة وترتبيهدا حسد األهميدة
النسددبية م د ضددرورة مراعدداة اشددراا األكدداديميي والمهنيددي فددي
ترتي العناصر حس األولوية.
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 الاطوة الرابعة  :استكمال تحليل SWOTوفدي هد الاطددوة مد خدالل تحليددل  SWOTيمكنندا اسددتبعاد
العوامددل األقددل أهميددة والتركيددا علددى العوامددل الهامددة وذل د م د
خالل مدشرا قياس األداء وليس ه ا فق بدل يمكنندا أيضدا" مد
معرفة المااطر التي تواجهنا عند استبعاد عوامل معينة.
 -الاطوة الاامسة  :المتابعة والتغ ية العكسية

متابعددة دوريددة لجميدد المراحددل بصددفة مسددتمرة حيدد ان البيئددة
أصبحت بيئة متغيرة وليسدت ثابتدة وبالتدالي مد الممكد ان يكدون
هناا العديد م التغيرا في األهمية النسبية لدبع المدشدرا
) (Ahmed & Others, 2006: 160-173وفددي ظددل ه د ا
النمدددوذج  SWOTيمكددد للمدسسدددا التعليميدددة فدددر عنصدددر
الرقابة المتكامل في ظل نظام الكفاءة والفاعليدة وكمدا موضد فدي
الشكل االتي:

وه د الاطددوة هددي الاطددوة األخيددرة فددي بندداء  SWOTفبعددد
اسددتكمال الاطددوا االربعددة السددابقة يجد ان يكددون هندداا عمليددة
شكل ( )2انموذج  SWOTلتقوي أداء المدسسة التعليمية

وبه ا الصدد نسدتنتج ان علدى الجامعدا الحكوميدة ان تراجد
خططهددا االسددتراتيجية بصددفة مسددتمرة وتغييرهددا وتحددديثها بحي د
تستطي إضافة المياة التنافسدية المسدتمرة لهدا وهد ا مدا نفتقدد فدي
المدسسا الحكومية بصفة عامة والجامعا بصدفة خاصدة ،وان
تددت عمليددة المتابعددة والتقيددي بشددكل دوري ومنددتظ للوصددول الددى

اسدددتراتيجيا واضدددحة ومحدددددة للجامعدددة وباسدددتادام مصدددفوفة
 SWOTفقد ت اسدتنتاج مجموعدة مد البددائل االسدتراتيجية التدي
يمك تطبيقها في الجامعة وكما مبي فيما يلي :
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شكل ( )3البدائل االستراتيجية للمدسسة التعليمية
العوامل االستراتيجية
الداخلية
العوامل
االستراتيجية
الاارجية

مجاال القوة
 تبندددى الكليدددة فكدددر التاطدددي
االستراتيجي
 للكليددة هيكددل تنظيمددي رسددمي
مالئ الحجد وندوث انشدطتها،
ويضدددددم تحقيدددددق رسدددددالتها
واهدافها االستراتيجية .
 الكليددة مشددتركة فددي مشددروث
تنفي د قواعددد البيانددا الشدداملة
الااصة بالجامعة .
 المصداقية واالخالقيا
 المشاركة المجتمعية
 القدرة المدسسية
 الطال والاريجون
 البح العلمي

(استراتيجيا نمو وتوس )
الفر
 االعتماد االكاديمي
 الحصول على االعتماد  ،وتبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة.
 االسدددتقرار فدددي االوضددداث السياسدددية والتنظيميدددة واعتبدددار التعلدددي  انشدداء بددرامج تعليميددة جديدددة
متميدداة لمرحلتددي الماجسددتير
مشروث قومي بمصر وخط التنمية المستدامة للدولة .
والدراسا العليا.
 االتفاقيا الدولية ومشروعا الشراكة.
 عقددددد اتفاقيددددا شددددراكة مدددد
 وجددود مشددروعا لتطددوير البددرامج وتأهيددل المعامددل والماتبددرا
جامعا اجنبية متمياة لتبادل
التعليمية.
االعترا بالبرامج .
 مرونة اللوائ والقواني التي تتدي اسدتحداا بدرامج تعليميدة بانمداط

يير تقليدية تواك احتياجا سون العمل.
 تطددوير اداء منظومددة البحددد
 صدور قواني تحمى حقون الملكية الفكرية.
العلمي.
 توافر جها مانحة وممولة للبح العلمي .
 الدددع المددادي والفنددى الدد ي يقدمدده مركاضددمان الجددودة لوحدددا
ضمان الجودة بكليا الجامعة .
 االسددتفادة م د نظددام المراجعددة الداخليددة ال د ي يتبنددا مركددا ضددمان
الجودة بالجامعة.
 المجتم في حاجة الى تطبيقا البح العلمي .
 يددادة الطلد علددى التعلددي العددالي مد جاند الطددال الوافدددي م د
الدول العربية.

مجاال الضعف
 ضدددددعف مسدددددتوى لمشددددداركة فدددددي
التحليددل البيئددي ،م د جان د ماتلددف
االطرا م خارج الكلية .
 القصور في تددري القيدادا وعددم
وجود برامج تدريبية فعالة.
 ضعف القيادة والحوكمة
 ييددا الرضدداء الددوظيفي ألعضدداء
هيئة التدريس والعاملي .
 عددددم كفايدددة المدددوارد الماليدددة لتلبيدددة
طموحا الكلية.
 قلة برامج التدري الطالبي
 ضعف البرامج االكاديمية
 قلة البرامج التعليمية
 ضعف في تمويل البح العلمي
 محدودية برامج الدراسا العليا
 انعدددددام التقددددوي المسددددتمر للفاعليددددة
التعليمية
(استراتيجيا تطوير وتحسي )
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التهديدا
 التغيدددرا فدددي االوضددداث االقتصدددادية واالجتماعيدددة والمتسدددارعة
والمتالحقة.
 لتطددددورا التكنولوجيددددة المتسددددارعة ،وصددددعوبة الحصددددول علددددى
التكنولوجيا الحديثة في المعامل والماتبرا التعليمية .
 توسي افان سون العمل وتأثير بالعولمة.
 اسددتقطا الجامعددا العربيددة واالجنبيددة والااصددة ألعضدداء هيئددة
التدريس.
 تقلص الموا نا الااصة بمدسسا التعلي العالي .
 المكاتددددد االستشدددددارية الااصدددددة ومنافسدددددتها لمركدددددا الدراسدددددا
واالستشارا الهندسية.
 سياسا القبول وتاايد اعداد المقبولي ع القدرة االستيعابية للكليدة
.
 مركايدددة االدارة وصددددور بعدددد اللدددوائ والقدددرارا التنظيميددددة
تتصف بالعمومية والتي قد ال تتآلئ وطبيعة العمل بالكلية .
وينتج م المصفوفة السابقة أرب خاليا:
الالية ( :)1تمثل أفضل المواقف ،حي تواجه المدسسة التعليميدة
فددر بيئيددة وتمتل د فددي نفددس الوقددت نقدداط قددوة تسدداعدها علددى
استغالل ه الفدر  ،وتتبندى المدسسدة التعليميدة فدي هد الحالدة
استراتيجيا النمو والتوس .
الاليددة ( :)2وهددي المدسسددة التعليميددة التددي تواجدده فددر بيئيددة
ولكنهددا تمتلد نقدداط ضددعف داخليددة ،فددي هد الحالددة تحدداول اتبدداث
استراتيجيا التطوير والتحسي على نواحي الضعف الداخلية.
الاليدددة ( :)3وهدددي المدسسدددة التدددي تتمتددد بندددواحي قدددوة وتواجددده
تهديدا بيئية ،وفي مثل ه الحالة تحداول اسدتادام ندواحي القدوة

(استراتيجيا مواجهة )

(استراتيجيا اصالح )

التي لديها في بناء فر
المواجهة.

في مجاال أخرى وتتبنى اسدتراتيجيا

الالية ( :)4وتمثل أسوأ المواقف حيد تواجده المدسسدة التعليميدة
تهديدا بيئية وفي نفس الوقت تتسد أنشدطتها الداخليدة ومواردهدا
بالضعف ،وفي ه الحالة تتبنى المدسسدة التعليميدة اسدتراتيجيا
تقلدددل مددد الماددداطر والتهديددددا وعدددادة مدددا تكدددون اسدددتراتيجيا
إصالحية.
وهنددا تتوضددد عمليدددة الددرب بدددي نقددداط القددوة والضدددعف (البيئدددة
الداخلية) والفر والتهديددا (البيئدة الاارجيدة) لغدر معرفدة
ما هو مطلو م المدسسدة التعليميدة بعدد اجدراء التحليدل المتقددم
وتبني االستراتيجية المناسبة والتي قد تكون واحدة م االتي وكما
يعكسها الشكل رق (:)4

شكل ( )4مصفوفة االستراتيجية التعليمية
تقوي البيئة الداخلية

نقاط القوة
S

نقاط الضعف
W

تقوي البيئة الاارجية
الفر
O

التهديدا
T

()1
استعمال نقاط القوة
واستثمار الفر المتاحة)(SO
(استراتيجية نمو وتوس )
()3
استعمال نقاط القوة
والتقليل م التهديدا )(ST
(استراتيجية مواجهة)
المصر (Koo& at el, 2011:73) :

()2
معالجة نقاط الضعف
واستثمار الفر المتاحة)(WO
(استراتيجية تحسي وتطوير)
()4
معالجة نقاط الضعف
والتقليل م التهديدا )(WT
(استراتيجية إصالحية)
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وم د خددالل مددا سددبق يتبددي ان عمليددة تقددوي األداء م د خددالل
اسدتادام األدوا التحليليدة ل  SWOTتمثدل اهد مجداال تحليددل
وقيددداس األداء الجدددامعي والتدددي تتناسددد مددد فلسدددفة الجدددودة فدددي
المدسسددددا التعليميددددة ،اذ يعمددددل تحليددددل  SWOTعلددددى تحليددددل
مدشرا العوامدل الداخليدة والاارجيدة للجامعدا فدي ظدل وجدود
نظام للرقابة ،اذ ان كل م نقاط القوة ونقاط الضعف هدي عوامدل
داخليدددة يمكددد فدددر السددديطرة والدددتحك بهدددا مددد خدددالل فدددر
عمليددا الرقابددة ،امددا بالنسددبة للفددر والتهديدددا فهددي عوامددل
خارجيددة يصددع فددر السدديطرة او الددتحك بهددا ،وبالتددالي تكددون
خارج نطان الرقابة والسيطرة وعلى الجامعا التكيف معها.
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 .1ان الغايددددة الرئيسددددة مدددد التحليددددل االسددددتراتيجي للمدسسددددا
التعليميدة هددو تسددلي الضددوء نحدو الفددر البيئيددة ونقدداط القددوة
بهددد االسددتفادة منهددا فددي تطددوير األداء ك د ل التركيددا علددى
نقدداط الضددعف لغددر الحددد منهددا ،والتعددر علددى التهديدددا
لغر مجابهتها وتقليل اثارها.
 .2يعدددد تحليدددل  swotاداة تحليليدددة تسددداعد فدددي تحليدددل العوامدددل
الداخلية والاارجية للجامعا في ظل وجود نظام للرقابة ويت
تنفي د ه د ا التحليددل علددى مددرحلتي االولددى تبدددأ بتحليددل البيئددة
الداخلية للجامعا المتمثلة بنقداط القدوة والضدعف والثانيدة مد
خالل تحليل البيئة الاارجية لكل م الفر والتهديدا
 .3تتمثل عملية تقوي األداء م خدالل اسدتادام األدوا التحليليدة
 swotاهددد مجددداال تحليدددل وقيددداس األداء الجدددامعي والتدددي
تتناس م فلسفة الجودة في مدسسا التعلي العالي.
 .4يعدددد انمدددوذج  swotمددد النمددداذج الشددداملة والمتكاملدددة فدددي
االسددتادام لعمليددة التحليددل االسددتراتيجي للمدسسددا التعليميددة
لقياس وتقوي األداء في تحديد إمكانيدة هد المدسسدة وتسداير
طاقاتها للوصول لمستوى الجودة.
 .2تشكل عملية تحديدد المدشدرا الااصدة بقيداس مسدتوى االداء
ركنا أساسيا ومهمدا لغدر مراقبدة األداء وتحسدينه والتحدري
عدددد أسددددبا االنحرافددددا التادددداذ االجددددراءا التصددددحيحية
السليمة.
 .6ان تقوي األداء الجامعي يركا فدي جدودة النتدائج النهائيدة وهدو
شرط رئيس لتحقيق الجودة في التعلي .

التوصيات
 .1ضدددددرورة قيدددددام المدسسدددددا التعليميدددددة بمراجعدددددة خططهدددددا
االستراتيجية بصفة مستمرة وتحديثها بشكل يمكنها مد فدر
عنصددر الرقابددة فددي ظددل نظددام الكفدداءة والفاعليددة ،وذلد بتبنددي
الوسائل الحديثدة فدي عمليدة التقدوي األداء الجدامعي مد خدالل
االعتماد على التحليل االستراتيجي .swot
 .2مد الضددروري ان تكددون عمليددة تقددوي األداء الجددامعي عمليددة
مستمرة ومصاحبه لتدقيق االنشطة وفدي توافدق مندي مناسد
وذل د لمعرفددة األسددبا وراء االخفاقددا فددي عملهددا ومحاولددة
تصحيحها ولمعرفة المسدولي ع ه االخفاقا ومحاسدبته
لكي ال يكون المال العام عرضة لرسرا والتب ير ،وبالمقابل
معرفة عوامل النجاحا وتعميمها ومكافأة المسدولي عنها.
 .3تكوي فريق لتقدوي األداء مد داخدل المدسسدة نفسدها للتعدر
على مدى الكفداءة فدي اسدتادام مواردهدا االقتصدادية المتاحدة،
ومدددى تطبيقهددا لألهدددا المعل د عنهددا وبشددكل يسددبق عمليددة
تدقيق األداء م قبل جها الرقابة الاارجية.
 .4العمل على تطوير االداء الجامعي م خالل عملية البح ع
التميا والتي تستدعي معرفدة جواند القدوة والضدعف فدي كدل
عنصددر م د عناصددر األداء الجددامعي م د العمددل علددى تعايددا
عوامل القوة واستدراا جوان الضعف وتصحيحها.
 .2التأكيدددد علدددى تطدددوير مدشدددرا ومعدددايير االداء التقليددددي مددد
تددوافر نظددام متكامددل للمعلومددا ا داريددة والمحاسددبية للقيددام
بمهمة تقوي االداء على ان يكون هناا تحديد واض لمعددال
او معايير االداء بصور مسبقة لمستوى االداء المريو .
 .6علددى الجامعددا الحكوميددة ان تراجدد خططهددا االسدددتراتيجية
بصفة مستمرة وتغييرها وتحديثها بشدكل يسدم إضدافة الميداة
التنافسية المستمرة لها ،وان تت عمليدة المتابعدة والتقيدي بشدكل
دوري مندددتظ مددد خدددالل النمددداذج المتكاملدددة لعمليدددة التحليدددل
االستراتيجي.
 .7التأكيدددد علدددى اهميدددة الددددور الددد ي يمكددد ان تلعبددده الجامعدددا
ومدسسا التعلي العالي فدي نشدر المعرفدة حدول اهميدة تقدوي
االداء وذلدد مدد خددالل التأكيددد علددى هدد ا الموضددوث ضددم
مندداهج تدددريس المحاسددبة والتدددقيق وعقددد المدددتمرا العلميددة
والندددوا وتشددجي البح د العلمددي فددي ه د ا المجددال الاص د
والمه .

 .7يعد تقوي األداء م خالل انموذج  swotم أه الركائا التدي
تبنددى عليهددا عمليددا الضددب والمراقبددة اذ يعمددل علددى تددوفير
تغ ية راجعة لمتا ي القرارا ويفيد في تشدايص المشدكال
وحلها ومعرفة مواط القدوة والضدعف داخدل المدسسدا ممدا
يص في تطوير وتحسي األداء.
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