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كلمة سعادة الدكتور وكيل الجامعة للتطوير والجودة
لم يعد التخطيط اإلس���تراتيجي في اجلامعات ترفاً؛ بل أصبح ضرورة إلحداث التطوير املنشود واملستمر ،فهو مينح اجلامعات
إمكان دراس���ة وتقومي واقعها وصناعة القرارات اجلوهرية املتعلقة مبس���تقبلها .وال ش���ك أن جامعتنا قد أدركت هذه احلقيقة
وجسدتها بوضع أولى خططها اإلستراتيجية والتي جاءت بالتزامن مع تأسيسها.
وملا كان التخطيط اإلستراتيجي عملية مؤسسية شاملة تعني كافة الوحدات األكادميية واإلدارية في اجلامعة ،فقد ارتأت وكالة
اجلامعة للتطوير واجلودة إعداد هذا الدليل لنش���ر ثقافة التخطيط اإلس���تراتيجي وترسيخها لدى منسوبي اجلامعة ،ومتكني
وحداتها الرئيس���ة من وضع خططها اإلستراتيجية على أسس علمية سليمة ،وفي نسق موحد يتوافق مع اخلطة اإلستراتيجية
للجامعة ،وذلك في إطار س���عي الوكالة لتطوير البنية املؤسسية للجامعة وحتسينها املستمر على مستوى كافة الوحدات التابعة
لها مبا يحقق أهدافها واملهام امللقاة على عاتقها في تطوير اجلامعة.
ال وشام ً
لقد كان توجه الوكالة واضحاً في ضرورة أن يكو ن هذا الدليل سه ً
ال لكافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقومي بدءاً من
تش���كيل فريق إعداد اخلطة وانتها ًء مبتابعة تنفيذ املش���روعات وتقوميها .وهو ما حرص املكتب التنفيذي للخطة اإلستراتيجية
على حتقيقه ،وبذل جهوداً مقدرة أدت إلى خروج هذا الدليل اإلرش���ادي الذي يوضح كيفية وضع اخلطط اإلس���تراتيجية في
الوحدات األكادميية واإلدارية للجامعة ،والذي يشكل خالصة خبراتهم املتراكمة وجتارب جامعات ومنظمات ودول ومراجع علمية
متميزة في مجال التخطيط اإلستراتيجي.
راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يعمل هذا الدليل على تعزيز التخطيط اإلستراتيجي في اجلامعة ،وإيجاد رؤية منسجمة لدى
منس���وبي اجلامعة حول املفاهيم األساسية في التخطيط اإلس���تراتيجي ،وأن جتد فيه الوكاالت والكليات والعمادات واملراكز
واإلدارات الفائدة املرجوة في صياغة ووضع اخلطط اإلس���تراتيجية املتوافقة مع اخلطة اإلستراتيجية للجامعة ،ومنسجمة مع
رؤية وزارة التعليم وكذلك رؤية اململكة .2030

د .ناصر بن سعد القحطاني

10

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

مـقـدمــة
إدراكاً ألهمية التخطيط في النهوض مبستوى اجلامعة ومواكبة العصر مبعطياته واستحقاقاته ،فقد عمدت إدارة اجلامعة منذ
إنشائها مبوجب األمر السامي الكرمي رقم  /7305م ب بتاريخ 1430/9/3هـ على اتخاذ التخطيط اإلستراتيجي أسلوباً ومنهجاً
لعملها ،فكانت اخلطة اإلس���تراتيجية التي مت وضعها في 1433ه���ـ للفترة (1442-1433هـ) – املوافق (2021-2012م) والتي
حددت املس���ار اإلستراتيجي للجامعة من خالل عدة أهداف إستراتيجية شملت املجاالت املختلفة وهي :الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفني ،والعملية التعليمية والبحث العلمي والبنية التحتية والتقنية واخلدمات ،إضافة إلى التنظيم اإلداري للجامعة.
وفي إطار س���عي وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة إلى تفعيل ا ُ
خلطة اإلس���تراتيجية على مس���توى الوكاالت والكليات والعمادات
املس���اندة ومختلف الوحدات الرئيس���ة في اجلامعة ،جاء توجيه وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة إل���ى املكتب التنفيذي للخطة
اإلس���تراتيجية بالوكالة لوضع ه���ذا الدليل بغرض توحيد آلية إعداد اخلطط وحتقيق التكامل الرأس���ي واألفقي بني اخلطط
اإلس���تراتيجية ملكونات اجلامعة املختلفة .والذي من ش���أن اتباع محتوياته أن يحقق التحسني املنشود سوا ًء في إعداد اخلطط
اجلديدة أو في حتديث اخلطط القائمة والتي يفترض حتديثها بشكل دوري سنوي مع أخذ اإلجنازات واإلخفاقات خالل السنة
املنصرمة بعني االعتبار ،وبحيث يشمل التحديث املشاريع ومؤشرات األداء.
إن الغرض من هذا الدليل هو تقدمي عملية التخطيط اإلس���تراتيجي في خطوات بسيطة وواضحة ،يسهل فهمها وتطبيقها دون
االعتماد بشكل كلي على االستعانة بخبرات خارجية.
يتكون الدليل من ثالثة أقسام رئيسة تناولت اإلعداد ووضع اخلطة اإلستراتيجية وخطط املتابعة والتقومي ،حيث خصص القسم
األول لألسس واملفاهيم في حني خصص القسم الثاني للمنهجية التي ينبغي اتباعها في عملية التخطيط وخصص القسم الثالث
للتقومي واملتابعة .ويحتوي كل قس���م على عدد من اخلطوات والتي توفر مجتمعة إطاراً عاماً لعناصر اخلطة اإلس���تراتيجية من
حيث أهميتها واخلصائص التي ينبغي أن تتوافر فيها ،وإجراءات إعدادها وتنفيذها وتقوميها.
لقد مثل هذا الدليل خالصة لتجارب العديد من اجلامعات واملنظمات املتميزة في مجال التخطيط اإلس���تراتيجي عالوة على
املراجع العلمية املتميزة ،حيث مت إعداده باالس���تفادة من خطة اجلامعة اإلس���تراتيجية وأدلة التخطيط اإلستراتيجي جلامعات
ومنظمات سعودية وعربية متميزة وخضع لتقومي املختصني بالتخطيط اإلستراتيجي في اجلامعة.

المكتب التنفيذي للخطة اإلستراتيجية

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

11

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
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 1.1التسمية والتعريفات:
ألغراض اس���تخدام هذا الدليل يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدنـاه املعاني املبينة أمام كل منها ما لم يدل س���ياق النص على
معنى آخر.
•الدليل :دليل التخطيط اإلستراتيجي بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
•اجلامعة :جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
•الوكالة :وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.
•املكتب التنفيذي للخطة اإلس���تراتيجية :اجلهة املختصة في التخطيط اإلس���تراتيجي بوكال���ة اجلامعة للتطوير واجلودة
واملس���ؤولة عن متابعة تنفيذ اخلطة اإلس���تراتيجية للجامعة ومتثل جهة استش���ارية ملختلف وح���دات اجلامعة في مجال
التخطيط اإلستراتيجي.
•الوحدة :هي كل مكون من مكونات اجلامعة والتي تشمل الوكاالت والكليات والعمادات املساندة واملراكز واإلدارات وكل جهة
معنية باستخدام الدليل إلعداد خطتها اإلستراتيجية أو حتديثها في اجلامعة.

•وحدات التخطيط اإلس���تراتيجي باجلامعة :اإلدارات أو األقسام املعنية رس���مياً بالتخطيط اإلستراتيجي إعداداَ وتنفيذاً
ومتابع ًة على مستوى وحدات اجلامعة املختلفة.

•الوحدة املشرفة :الوحدة التي تشرف وتتابع تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية أو أحد مشاريعها أو لديها أدوار أو مهام أو أنشطة
رئيسة تؤثر في جناح تنفيذ املشروعات واملبادرات.
•الوحدة املنفذة :الوحدة التي تنفذ مشروع أو عدة مشاريع مرتبطة باخلطة اإلستراتيجية.

•القضايا األساس���ية :هي نتاج تشخيص الوضع الراهن ومن ثم فهي القضايا اإلستراتيجية التي ستر ّكز الوحدة عليها على
املدى الزمني للخطة اإلس���تراتيجية .والتي متثل قضايا لها تأثير ملموس على طريقة عمل الوحدة أو قدرتها على حتقيق

نتائج طموحة وملموسة ،كما متثل أهم األولويات امللحة واألكثر أهمية وتأثيراً بالوحدة وتبنى عليها األهداف اإلستراتيجية.
نوعا واح ًدا من البيانات يتم وضعها على ش���كل جدول ،ويتم التعامل
•املصفوفة :مجموعة من العناصر التي تتميز بأن لها ً
معها من خالل اسم واحد يضمها جميعا ويتم متييز كل عنصر فيها من خالل ترتيبه فيها ،وتٌستخدم لتنظيم عملية تنفيذ
نشاط أو توثيقه.
يجس���د النتيجة
•املش���روع :هو مجموعة من األنش���طة لها نقطة بداية ونهاية ضمن نطاق عمل واضح للوصول إلى مخرج ّ
النهائية للمشروع ،يت ّم حتديد املشاريع الرئيسة لك ّل مبادره بحيث تنعكس على اخلطط اإلستراتيجية للوحدات.

•املبادرة :هي هدف تنفيذي أو فكرة تُطرح ملعاجلة قضايا ترتبط بالهدف اإلس���تراتيجي ،بحيث تتحول إلى مشاريع قصيرة
املدى.
•األنش���طة :وتعني مجموعة األعمال أو املهام التي سوف يتم تنفيذها بهدف احلصول على النتائج املرغوبة لتحقيق الهدف
اإلستراتيجي.
•املوازن���ة :وثيقة توضح املبال���غ املالية التي يٌخطط إلنفاقها خالل فترة زمنية محددة لتنفيذ املبادرة أو املش���روع في إطار
اخلطة اإلستراتيجية.

•وثائق اخلطة اإلس���تراتيجية :هي الوثائق املتعلقة بإجناز كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط ومنها وثيقة دراسة حتليل
واقع الوحدة ووثيقة اخلطة اإلستراتيجية واخلطة التنفيذية في صورتها النهائية.
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 2 .1المفاهيم واألسس :
 1 .2 .1التخطيط اإلستراتيجي :
 1 .1 .2 .1التعريف:
•التخطيط اإلستراتيجي :هو عملية مستمرة ومنظمة لصناعة القرارات اجلوهرية املتعلقة مباشرة مبستقبل الوحدة ،وتنظيم
اجلهود واألنشطة الالزمة إلجناز هذه القرارات ،وقياس نتائج هذه القرارات بواسطة املٌتحقق منها بالتوقعات احملددة لها
من خالل نظام سليم للتقومي واملتابعة.
•التخطيط اإلس���تراتيجي :هو عملية تحُ َّدد ﺑﻬا أهداف املنظمة في األجلني املتوس���ط والطويل ،وتوضع ﺑﻬا خطط املوارد
املرصودة لتحقيق هذه األهداف.
•التخطيط اإلس���تراتيجي :هومنهج علمي يس���تخدم لبلورة األولويات واألهداف وحتديد املبادرات واملش���اريع القادرة على
حتقيق هذه األهداف خالل فترة زمنية معينة مبا يتماشى مع تطلعات الوحدة واألخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة واملعوقات
احملتملة .فالتخطيط اإلستراتيجي هو:
•تصوير للوضع القائم مبا فيه من إمكانات متوافرة.
•حتديد الهدف الذي يجب الوصول إليه.
•التعرف على احللول املمكنة وحتديد الوسائل التي متكن من حتقيق ذلك.
•اتخاذ القرار املناسب باعتماد احلل األفضل.
ويجيب التخطيط اإلستراتيجي عن األسئلة التالية:
•أين نحن اآلن؟
•أين نريد أن نكون؟
•كيف نصل؟
•ما هي قدراتنا التي منتلكها؟
•ماذا ميكننا أن نفعل؟
أي املشكالت نعالج؟
• ُّ
•ما هو الفرق الذي نود إحداثه؟
•أي املسائل احلاسمة ينبغي علينا االستجابة لها؟
نخصص مواردنا؟
•أين يجب أن
ِّ
• ماذا يجب أن تكون أولوياتنا؟
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 2 .1 .2 .1أهداف التخطيط اإلستراتيجي:
•تنسيق اجلهود داخل الوحدة.
•اإلسهام في تطوير واقع اجلامعة ووحداتها ورفع كفاءة اخلدمات التي تقدمها للفئات التي تستهدفها.
•تسليط الضوء على اإلمكانات التي تتمتع بها ،وكذلك العوائق التي تواجه تطويرها.
•السعي الستغالل الفرص املتاحة واحلد من تأثيرات التهديدات املتوقعة.
•حتقيق مستوى أكبر من االستدامة بعمل الوحدة.

 3 .1 .2 .1أهمية التخطيط اإلستراتيجي:
•التطوير وحتديد مسارات العمل.
•تنسيق اجلهود وزيادة التفاعل اإليجابي بني مختلف املستويات اإلدارية.
•اختصار الوقت واجلهد في عملية التطوير والتنفيذ.
•الترشيد في الصرف واحلد من الهدر في املوارد.
•أداة لبلورة اخلطط البرامجية والتشغيلية خلطة متكاملة.
•استثمار طاقات العاملني بشكل فاعل.
•حتقيق مستوى أكبر من االستدامة.

 4 .1 .2 .1المبادئ األساسية للتخطيط اإلستراتيجي الناجح:
•املشاركة :ويقصد بها مشاركة كل األطراف املعنية الداخلية واخلارجية في عملية إعداد اخلطة.
•الش���فافية :ويقصد بها أن تكون املعلومات املتعلقة باخلطة على مس���توى اإلعداد والتنفي���ذ متاحة ومفهومة وتتدفق إلى
األطراف ذوي العالقة.وفق آليات محددة وموحدة.
•الواقعية :أن تكون اخلطة غير مبالغ فيها ،بل وفي حدود اإلمكانات واملوارد البشرية املتوافرة واملتاحة للوحدة.
•البساطة والوضوح :أن تكون اخلطة مبسطة غير معقدة وتتسم بالوضوح.
•الشمولية :أن تشمل عملية اخلطة جميع األنشطة األساسية للوحدة.
•التغيير :أن تتضمن آلية متفق عليها إلحداث تغيرات في اخلطة في أثناء عملية التنفيذ.
•املرونة :ويقصد بها قدرة اخلطة على االستجابة للمتغ ّيرات ذات الصلة بأنشطة الوحدة والقضايا األساسية.

 5 .1 .2 .1مقومات التخطيط اإلستراتيجي الفعال ( إستراتيجيات النجاح )
•دعم اإلدارة العليا ومشاركتها.
•القدرة على حتديد األبعاد واألولويات اإلستراتيجية.
•الفهم الواضح والشامل للفرص والتحديات اخلارجية.
•التقدير الواقعي والشامل لنقاط القوة ونقاط الضعف.
•التعلم من أفضل املمارسات.
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 6 .1 .2 .1حقائق عن التخطيط اإلستراتيجي:
•إنه استشراف ملا سيحدث في املستقبل.
•ال يٌعد بدي ً
ال عن القيادة الفعالة.

•إنه ليس قائمة من التمنيات أو أداة للتسويق.
•ال يٌعد ح ً
ال سحرياً للمشكالت.

•إنه ليس عملية خطية أو عملية تنبؤية.

 2 .2 .1الخطة اإلستراتيجية
 1 .2 .2 .1مفهوم الخطة اإلس��تراتيجية  :هي وثيقة أو تقرير يوثق مراحل ومخرجات عملية التخطيط اإلستراتيجي
التي تنفذها الوحدة ،وترتبط مدة اخلطة اإلس���تراتيجية بتطور عمر الوحدة وحجمها .فهي تلخّ ص بش���كل عام كيف ميكن أن
تحُ قّق األهداف من خالل تخصيص املوارد ،ووضع التوقيتات الزمنية ،وأية أعمال أخرى يتطلبها حتقيق هذه األهداف.

 2 .2 .2 .1خصائص الخطة اإلستراتيجية:
ينبغي على الوحدات مراعاة أن تتسم خططها اإلستراتيجية باخلصائص االتالية:
•أن تتفق مع اخلطة اإلستراتيجية للجامعة واخلطط اإلستراتيجية للمستويات اإلدارية العليا.
•أن تكون مدة اخلطة اإلس���تراتيجية ما بني ( )5إلى ( )10سنوات وبحس���ب اخلطة اإلستراتيجية للجامعة وحجم الوحدة
وتوفر املوارد.
•أن تغطي احملاور والقضايا اإلستراتيجية واألهداف بطريقة متوازنة.
•أن تستثمر اإلمكانات البشرية واملادية واملالية ،بأقصى درجة متاحة.

ً
ونتائجا.
ميا
•أن حتقق الشراكة بني منسوبي اإلدارة
تخطيطا وتنفي ًذا وتقو ً
ً

•أن حتدد املتطلبات واملسؤوليات والفعاليات الرئيسة ،وتوفر البرامج واإلجراءات البديلة عند احلاجة.
•أن تربط جميع اخلطط التشغيلية مبا يخدم الوحدة.
•أن تعتمد على البيانات واملعلومات الصحيحة.
•أن حتقق التكامل بني مختلف وحدات اجلامعة.
•أن تكون مرنة وقابلة للتطوير والتحسني تب ًعا للمستجدات واملهام الطارئة ،وللتغذية الراجعة.
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 3 .2 .1اإلستراتيجيات:
 1 .3 .2 .1مفهوم اإلس��تراتيجيات :هي مجموعة القرارات واألفعال املرتبطة باختيار الوس���ائل واملوارد واملناهج املتبعة
التي يتم االتفاق عليها من أجل حتقيق األهداف احملددة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول .وتعظيم القدرة على االستفادة
مما توفره البيئة من الفرص.

 2 .3 .2 .1وظائف اإلستراتيجيات
•حتديد القوى والوسائل املتاحة واختيار األكثر مالءمة من بينها.
•تعبئة القوى واملوارد الالزمة وحشدها.
•استغالل العوامل اإليجابية وإتاحة الظروف املناسبة لنموها.
•حتديد العوامل السلبية ووضع اخلطط والظروف املالئمة حلصرها.
•توفير الشروط والظروف والتنظيمات املناسبة.
•تنسيق استخدام العوامل والوسائل والظروف والقوى ووضعها فى منظومة واحدة مترابطة حتقق التكامل والتفاعل.
•مراعاة املواءمة مع املواقف املتغيرة واملرونة وفق الظروف املتجددة والقدرة على احلركة الواسعة بسرعة كافية.
•تش���خيص الوضع الراهن وحتديد عناصره وعوامله اإليجابية والسلبية والعالقات املباشرة وغير املباشرة بني هذه العوامل
إيجاباً وسلباً.
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القسم الثاني  :مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية
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ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ

ﺃ�ﻦ ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ؟
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟ�ﺍﻫﻦ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﺍﻟﻔﺮﺹ

ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ

ﻛﻴﻒ ﻧﺼﻞ؟

ﺍﻟ�ﺅﻳﺔ  -ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

SWOT

ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ُ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐ�ﻴﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ

ﺍ�ﻦ ﻧ��ﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ

شكل رقم ( )1منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية
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المرحلة األولى  :اإلعداد والتنظيم
تشكيل فريق إعداد الخطة االستراتيجية

المشاركة في التخطيط

مرحلة اإلعداد
والتنظيم

آليات المشاركة التنظيمية في عملية التخطيط

حوكمة عملية التخطيط اإلستراتيجي

شكل رقم ( )2مراحل اإلعداد والتنظيم
 1 .1.2فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية.
 1 .1 .1 .2التعري��ف  :الفريق هو مجموعة من األش���خاص يتم ترش���يحهم من قبل اإلدارة العلي���ا بالوحدة للقيام بعملية
التخطيط بهدف حتقيق اجلانب العملي في إعداد اخلطة .وميكن أن ينضم إلى الفريق واحد أو أكثر من املستشارين أو اخلبراء
من خارج الوحدة ،وذلك حسب توافر اخلبرات لدى الوحدة ،ودرجة التعقيدات في مجال عملها .ويتطلب تشكيل فريق التخطيط
صدور قرار رسمي من اإلدارة العليا للوحدة بتشكيل فريق للقيام بعملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية وتنفيذها.
 2 .1 .1 .2خصائ��ص الفري��ق  :ينبغي اختيار أعضاء الفري���ق وفقاً ملعايير وخصائص محددة تضمن توافر حد معني من
املتطلبات للقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي .ومن تلك اخلصائص:
•اخلبرة السابقة في مجال التخطيط واإلملام بواقع الوحدة ومشكالتها
•ميتلكون الرؤى حول الوضع األفضل الذي ميكن أن تكون عليه الوحدة.
•أن تكون لديهم املبادرة واإلبداع والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة.
•يحضون باالحترام والتقدير لدى منسوبي الوحدة.
•أن يكون أعضاء الفريق على معرفة ببعضهم البعض.
•أن يتصف أعضاء الفريق باجلدية وااللتزام.
•أن تكون لديهم القدرة على العمل بروح الفريق الواحد.
•أن يتحقق في الفريق التنوع املعرفي واملهاري.
•أن يكون عدد أعضاء الفريق من (5إلى  )7بحسب حجم الوحدة.

20

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

 3 .1 .1 .2خصائص رئيس الفريق :
ينبغي أن تتوافر في رئيس الفريق كل أو معظم املعايير االتالية:
•شخصية قيادية واجتماعية مرنة.
•لديه شبكة عالقات جيدة.
•لديه القدرة على إدارة االجتماعات وتنفيذ ورش العمل.
•لديه خبرة في إدارة املشاريع.
•لديه مهارات اتصال متميزة.
•متفرغ بشكل جزئي للقيام مبهامه مبعدل ثالثة أيام في األسبوع.

 2 .1 .2المشاركة في التخطيط:
حتقيق املش���اركة لكافة منس���وبي الوحدة من خالل التمثيل التنظيمي األفقي والرأسي لكافة الوحدات اإلدارية الفرعية املكونة
للوحدة الرئيسة في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقومي.

 1 .2 .1 .2آليات تحقيق المشاركة التنظيمية في عملية التخطيط اإلستراتيجي:
مع األخذ في االعتبار عدد املوارد البش���رية املتوافرة وكفاءتها لدى الوحدة وحجمها التنظيمي فإنه ميكن حتقيق املش���اركة من
خالل اختيار أحد األسلوبني التاليني:

أ .املشاركة في التخطيط اإلستراتيجي من أعلى إلى أسفل وتقوم وفقاً للهرمية االتالية:

جدول رقم ( )1المشاركة في فريق إعداد الخطة من أعلى إلى أسفل
املستوى االداري

املهمة

اإلدارة العليا

إعداد اخلطة اإلستراتيجية

اإلدارة الوسطى  +اإلدارة التنفيذية

تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية

اإلدارة العليا  +اإلدارة الوسطى

تقومي اخلطة اإلستراتيجية

وفقاً لهذه الهيكلية (من أعلى إلى أس���فل) فإن التخطيط اإلستراتيجي يبدأ مبرحلة اإلعداد والدعم والذي تتواله اإلدارة العليا
ثم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ والذي تتواله اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية ثم مرحلة التقومي للخطة والذي تتواله اإلدارة العليا
واإلدارة الوسطى.

ب .املشاركة في التخطيط اإلستراتيجي من أسفل إلى أعلى وتقوم وفقاً للهرمية االتالية:

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
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جدول رقم ( )2المشاركة في فريق إعداد الخطة من أسفل إلى أعلى
املستوى اإلداري

املهمة

اإلدارة العليا  +الوسطى

تقومي اخلطة اإلستراتيجية

اإلدارة الوسطى  +اإلدارة التنفيذية

تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية

اإلدارة العليا  +اإلدارة الوسطى  +ا اإلدارة التنفيذية

إعداد اخلطة اإلستراتيجية

وبحس���ب هذه الهيكلية (من أس���فل إلى أعلى) ،فإن التخطيط اإلس���تراتيجي يبدأ مبرحلة اإلعداد والذي تتواله اإلدارة العليا
واإلدارة الوس���طى ،ثم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ والذي تتواله اإلدارة الوس���طى وا اإلدارة التنفيذية ،ثم مرحلة التقومي للخطة
والذي تتواله اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى.
•ميكن تشكيل أكثر من فريق تتوزع مهامهم بني اإلشراف والتنفيذ ويتفرع عنه فرق فنية فرعية ،وذلك تبعاً حلجم الوحدة.

 3 .1 .2حوكمة عملية التخطيط اإلستراتيجي:
 1 . 3 .1 .2التعريف :
احلوكمة :هي نظام يوضح أدوار ومس���ؤوليات مختلف املش���اركني في عملية التخطيط اإلستراتيجي من خالل حتديد الهيكلية
اإلدارية واإلجراءات والقرارات التي تعمل على التحكم في العالقات بني األطراف األساسية في عملية التخطيط اإلستراتيجي
بهدف حتقيق اجلودة والتميز في األداء عن طريق اختيار األس���اليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط الوحدة وأهدافها ،ونظام
احلوكمة املنظم لألدوار واملهام والعالقات هو كما يلي:

 2 .3 .1 .2الصالحيات:
1 .1يمُ نح الفريق الصالحيات الكافية إلتخاذ القرارات الالزمة للدفع بعملية التخطيط إلى األمام،
2 .2يتضمن القرار الوحدة املسؤولة عن اإلشراف على فريق التخطيط بشكل واضح.
3 .3يكون تنسيق الفريق مع قيادة الوحدة في القضايا الرئيسة ومبا ال يعوق عمله.
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 3 .3 .1 .2المهام واألدوار الرئيسة :
جدول رقم ( )3مهام الجهات المسؤولة وأدوارها في إعداد الخطة اإلستراتيجية
على مستوى الوحدات
اجلهة
وكالة اجلامعة

املهام واألدوار
 -املصادقة على قرار تشكيل فرق التخطيط اإلستراتيجي للوحدات.

للتطوير واجلودة

 -املصادقة على الوثيقة النهائية للخطة اإلستراتيجية.

اإلدارة العليا للوحدة

 -إصدار قرار بتشكيل فريق التخطيط اإلستراتيجي.

(قيادات الكليات،

 -اعتماد اخلطة اإلستراتيجية بصورتها النهائية.

العمادات ،اإلدارات)

 املوافقة واملصادقة على اللجان الفنية الفرعية. مراجعة اخلطط اإلستراتيجية جلميع وحدات اجلامعة والرفع بها للوكيل للمصادقة عليها. التنسيق مع فرق التخطيط حول موضوعات إعداد برامج التدريب ألعضاء الفريق وكيفية توفيرهامن خالل ورش العمل وبرامج التدريب.

املكتب التنفيذي للخطة
اإلستراتيجية

 التأكد من ارتباط اخلطط اإلستراتيجية للوحدات باخلطة اإلستراتيجية للجامعة. التنسيق املستمر وتبادل اآلراء مع فريق التخطيط األساسي. املشاركة في عضوية فرق التخطيط األساسي. متابعة عملية التخطيط والتنفيذ والتأكد من أنها تسير بحسب ما هو مخطط لها. إبقاء قيادة الوكالة على اطالع مبجريات عمليات التخطيط لوحدات اجلامعة أوال بأول. -متابعة قياس أداء اخلطط اإلستراتيجية والرفع بها إلى وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة.
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اجلهة
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املهام واألدوار
 وضع خطة عمل إلعداد اخلطة اإلستراتيجية وتنفيذها. حتديد الفترة الزمنية إلجناز عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية. حتديد اجلهات املساهمة في التخطيط وإعالمها. وضع برنامج لنشر ثقافة التخطيط على منسوبي الوحدة. حتديد األطراف املعنية (الداخليني واخلارجني). حتديد املعلومات التي يجب جمعها للمساعدة في اتخاذ قرارات التخطيط حتديد املوازنات واملوارد املطلوبة ووضع آلية لكيفية تأمينها. -حتديد املهام التفصيلية للفريق ودوره في اإلعداد والتنفيذ والتقومي.

فريق التخطيط
اإلستراتيجي

 الرفع بالتحديات التي تواجه عملية التخطيط إلى اإلدارة العليا للوحدة. اقتراح تشكيل جلان العمل الفرعية املتخصصة.حتضير التقرير التشخيصي لواقع الوحدة تقدمي الدعم الفني للجان العمل املختلفة. إدارة عملية التخطيط وقيادتها بحسب خطة التنفيذ. التحضير والتنسيق لكافة أنشطة عملية التخطيط مبا في ذلك إدارة االجتماعات وورش العمل. حتضير مصفوفات التنفيذ واملتابعة والتقومي. حتضير وثيقة اخلطة اإلستراتيجية. إعداد وجتهيز خطة التنفيذ التفصيلية للعام األول من اخلطة اإلستراتيجية. -حتضير أية تقارير أخرى الزمة في أثناء عملية التخطيط.

 املشاركة في عمليات تشخيص الواقع والتحليل اإلستراتيجي. املشاركة في أنشطة عملية التخطيط املختلفة.اللجان الفنية (الفرعية)

 املشاركة في حتديد القضايا والغايات واألهداف اإلستراتيجية. املشاركة في حتضير مصفوفات التنفيذ واإلطار املنطقي. -املساعدة في عملية حتضير خطة التنفيذ التفصيلية للعام األول من اخلطة اإلستراتيجية.

الوحدات
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-التعاون مع فريق التخطيط واللجان الفرعية كل في مجاله
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المرحلة الثانية  :تحليل الوضع الراهن وتشخيصه( :أين نحن؟)
ﺩ�ﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘ�ﻴﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁ�ﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟ�ﺍﻫﻦ

ﻭﺍﻻﺗﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﺠﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ SWOT

ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

شكل رقم ( )3خطوات تحليل الوضع الراهن
حتليل الوضع الراهن هو عملية تقومي شاملة لواقع الوحدة واإلجابة عن السؤال :أين نحن؟ بشكل علمي وموضوعي من خالل
حتلي���ل وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهدي���دات في البيئة اخلارجية ،وتتم عملية حتليل

الوضع الراهن وفقاً للخطوات االتالية:

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
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 1 .2.2دراسة وتقويم الوثائق الخاصة بالوحدة وأهمها ما يلي :
جدول رقم ( )4الوثائق التي يفترض أن تخضع للدراسة والتحليل
نوع البيانات واملعلومات

فئة البيانات

 قرار إنشاء الوحدة وهدف اإلنشاء. األحداث املهمة واإلجنازات البارزة التي حققتها الوحدة. الهيكل التنظيمي للوحدة. وثائق االتصاالت اإلدارية. التقارير الشهرية وأية تقارير أخرى (تقارير حكومية ،خارجية ،الخ)الوثائق اإلدارية

 مناذج من سياسات املوظفني ومناذج تقومي األداء. مسح للمرافق واملعدات التقديرات اخلاصة باالحتياجات. قواعد البيانات الداخلية. النشرات اإلخبارية. محاضر اجتماعات الوحدة. -املخصصات املالية.

الوثائق املالية

 تقارير امليزانية عينة من التقارير املالية. -التقوميات الذاتية واخلارجية.

التقوميات

استبيانات الفاعلية التنظيمية السابقة في الوحدة.استبيانات رضا العمالء (الداخليني واخلارجني).تختلف النش���اطات باختالف طبيعة عمل الوحدة فمثال بالنس���بة للكلي���ات :فإن البيانات
املطلوبة تركز على ما يلي:
 عدد البرامج التي تقدمها الكلية. -عدد الطلبة في كل برنامج.

وثائق
تتعلق بالنشاط األساسي

 نسبة اخلريجني إلى إجمالي عدد الطلبة. نسبة الطلبة إلى عضو هيئة التدريس. نسبة اإلداريني إلى الطلبة. نسبة اخلريجني الذين ال يزالون يتواصلون مع الكلية. نسبة الرسوب والنجاح حسب املستوى. -نسبة الطلبة الزائرين من وإلى الكلية.
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جدول رقم ( )5مصفوفة تنظيم عملية جمع البيانات
نوع البيانات املطلوبة

املصدر

مالحظات

 2 .2 .2تقويم الخطط اإلستراتيجية السابقة ،ويشمل:
•اخلطط اإلس���تراتيجية السابقة (إن وجدت) كأحد املنطلقات إلعداد اخلطة اجلديدة أو حتديثها حيث يتطلب من الفريق
تقومي اخلطة السابقة وحتديد النجاحات واإلخفاقات.
•دراس���ة اخلطة اإلس���تراتيجية للمس���توى اإلداري األعلى وتقوميها لتحديد القضايا ذات الصلة بنشاط الوحدة وحتديد
النجاحات واإلخفاقات.
•تقومي ومراجعة خطة اجلامعة اإلستراتيجية :تضمنت اخلطة اإلستراتيجية للجامعة عدة أهداف تناولت تطلعات اجلامعة
في مختلف املجاالت ،وهو ما يتطلب من الفريق حتديد ماله صلة بالوحدة التي يقوم بإعداد خطتها اإلس���تراتيجية س���واء
على مستوى وثيقة اخلطة أو على مستوى تنفيذها وذلك منعا للتكرار ،ولتحقيق التوافق مع اخلطة اإلستراتيجية للجامعة.

 3 .2 .2استطالع رأي األطراف المعنية:
وهم اجلهات أو املجموعات أو األشخاص داخل الوحدة أو خارجها الذين يحتمل أنهم يؤثرون أو يتأثرون إيجاباً أو سلباً بعملية
التخطيط اإلستراتيجي ومخرجاته ،ومعايير حتديد األطراف املعنية هي:
•يستخدمون موارد وخدمات الوحدة.
• يتأ ّثرون بأعمال الوحدة.

•لديهم مصلحة مكتسبة في الوحدة.
•يتوقعون مستوى أداء معني في الوحدة.
ولتحقيق الدقة في اختيار األطراف املعنية ومشاركتها يتولى الفريق ما يلي:
•وصف املصالح املتوقعة لكل صاحب عالقة.
•وصف اإلسهامات الرئيسة احملتملة لصاحب العالقة.
•حتديد أهمية صاحب العالقة إلجناح عملية التخطيط وحتقيق مخرجاتها.
•حتديد متى سيتم إشراكه (في أية مرحلة من مراحل التخطيط /التنفيذ؟) .
•وصف إستراتيجية أو آلية إشراكهم.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
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ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ

ﺍﻹﺩﺍ��ﻮﻥ

ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﺍﻷﻃ�ﺍﻑ

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻗﻄﺎﻉ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

شكل رقم ( )4األطراف المعنية لوحدات الجامعة بصورة تقريبية
ويتم حتليل االحتياجات املتبادلة بني الوحدة واألطراف املعنية باستخدام جدول رقم (.)6

جدول رقم ( )6نموذج تحليل إحتياجات األطراف المعنية
حتليل احتياجات األطراف املعنية
صاحب املصلحة األول

28

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

ماذا تريد الوحدة من صاحب املصلحة األول

ماذا يريد صاحب املصلحة األول من الوحدة
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 4 .2 .2تحليل :SWOT
هو حتليل رباعي لنقاط القوة  Strengthونقاط الضعف  Weaknessesوالفرص  Opportunityوالتهديدات  Threatsيتم من
خالل���ه حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية للوحدة وكذلك الفرص والتهديدات احملتملة في البيئة اخلارجية
للوحدة.
ويتضمن حتليل  SWOTمجموعة من اخلطوات ،ميكن بلورتها كما يلي:

 1 .4 .2 .2تحديد عناصر التحليل البيئي ،كما يلي:
البيئة الداخلية :وهي كل مامتلكه الوحدة وتتحكم به من موارد بشرية ،وبنية حتتية وموارد مالية وغيرها ،وتشمل:
•هوية الوحدة.
•الهيكل التنظيمي.
•الوضع املالي.
•البنية التحتية :وتشمل املباني واألجهزة واملعدات والسيارات وتكنولوجيا املعلومات.
•الوظائف اللوجستية في املؤسسة :إعالم ،عالقات عامة...الخ
•النظم والقواعد.
•األنشطة واملشروعات.
•املوارد.
•التخطيط.
البيئة اخلارجية :وهي مجموعة العوامل التي تؤثر بش���كل مباشر أو غير مباشر في أنشطة الوحدة وقراراتها وتخرج عن نطاق
سيطرتها ،فهي كل ما المتتلكه الوحدة ويؤثر فيها وتتأثر به ،وتشمل:
•أوال :البيئة املباشرة.
 اخلدمات/البرامج واملشاريع. الشركاء. املمولون /املوردون. الفئات املستهدفة.•ثانيا :البيئة العامة (غير املباشرة) ويشار اليها اختصاراً بــ ( )PESTوتشمل:
 العوامل السياسية -العوامل االقتصادية

Political And Legal Factors
Economic Factors

 -العوامل االجتماعية

Social Factors

 -العوامل التكنولوجية

Technological Factors

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
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ج���دول رقم ( )7منوذج يوضح التحليل الرباع���ي للبيئة الداخلية واخلارجية مع األخذ في االعتبار أولوية التأثير (ترتيب أولوية
نقاط القوة ،الضعف ،الفرص ،التهديدات).

جدول رقم ( )7التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية
البيئة الداخلية
م

نقاط القوة

STRENTGHS

نقاط الضعف

WEAKNESS

البيئة اخلارجية
م

الفرص

OPPORTUNITIES

التهديدات

THREATS

		

 5 .2 .2تحديد القضايا األساسية ( إلى أين نريد أن نتجه؟ )
وهي القضايا ذات األولوية امللحة واألكثر أهمية ومتثل االجتاهات اإلستراتيجية والنواحي األساسية التي ستر ّكز عليها الوحدة

على املدى الزمني للخطة اإلس���تراتيجية .وفقاً لنتائج حتليل درجة تأثيرها على الوحدة ونتائج تطبيق إستراتيجيات التحسني،

والتي متثل صعوبات أو مش���كالت لها تأثير ملموس على طريقة عمل الوحدة أو قدرتها على حتقيق نتائج طموحة وملموس���ة،
كما متثل أهم األولويات امللحة واألكثر أهمية وتأثيراً بالوحدة وتبنى عليها األهداف اإلس���تراتيجية.وميكن أن تس���اعد األسئلة
االتالية بتوضيح مفهومها:
•هل القضية رئيسة؟
•هل لدينا التأثير فيها؟
•هل نحن الوحدة األفضل للتعامل مع هذه القضية؟
•هل تتالقى مع احتياجات الفئات املستهدفة؟
•هل تلتقي مع غرض الوحدة؟
•هل تضيف في مجاالت القوة والفرص ،أو هل تقلل من تعرض الوحدة لنقاط الضعف والتهديدات؟

 6 .2.2تصنيف القضايا األساسية:
تتعدد نشاطات الوحدات ،وكذلك القضايا التي تواجهها ويساعد التصنيف لتلك القضايا في التأكد من شموليتها.
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( )1القضايا القانونية :كافة القضايا ذات
العالقة باألنظمة المنظمة لعمل الجامعة

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

( )6النظام اإلداري المؤسسي :كافة
القضايا ذات العالقة بنظم العمل المؤسسي
بما في ذلك الهياكل والعمليات التنظيمية

ذات العالقة بعمل الوحدة

واألوصاف الوظيفية ومنح الصالحيات

( )2العمالء والمستفيدون :كافة القضايا

( )7الموارد المالية :كافة القضايا ذات

ذات العالقة باحتياجات وتطلعات

العالقة باستدامة الموارد المالية للجهة

المستفيدين ومستويات وعيهم ومنهجية

والموازنات التقديرية التشغيلية والمصاريف

التواصل معهم ودرجة تأثيرهم.

العامة.

( )3بيئة العمل :كافة القضايا ذات
العالقة بمستوى جاهزية بيئة العمل
ومستوى األدوات واألساليب الحديثة

( )8المنتجات والخدمات :كافة القضايا
ذات العالقة بصناعة الخدمات التي تقدمها
الوحدة وضمان جودة المخرجات

التي يتم توفيرها للعاملين،

( )4تقنية المعلومات :كافة القضايا ذات
العالقة بمستوى تطور األجهزة والمعدات
التقنية والشبكات والبرامج والتطبيقات
ومواقع التواصل اإللكتروني.
( )5العالقات الخارجية :كافة القضايا

( )9الموارد البشرية :كافة القضايا ذات
العالقة باستقطاب العاملين وتأهيلهم
وتحفيزهم واستبقائهم وإدارة أدائهم.

( )10العالقات الداخلية :كافة القضايا ذات

ذات العالقة بتواصل الوحدة مع الجهات

العالقة بمنظومة االتصاالت اإلدارية بين كافة

الحكومية،والشركاء والداعمين المحتملين

المستويات اإلدارية أفقيا وعاموديا وعالقات

والحلفاء اإلستراتيجيين

وشكاوى الموظفين ومقترحاتهم.

شكل رقم ( )5ماهية ومجاالت األولويات وتصنيفها
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 7 .2.2تقويم درجة األهمية للقضايا األساسية:
تختلف القضايا األساسية وترتيب أولوياتها من وحدة إلى أخرى حسب املهام األساسية لكل وحدة.

جدول رقم ( )8نموذج إعادة تصنيف القضايا بحسب أهميتها

القضايا ذات الصلة

احملاور الرئيسة

درجة األهمية
عالية جدا

عالية

متوسطة

منخفضة

القضايا القانونية والتشريعية
العمالء واملستفيدون
بيئة العمل
تقنية املعلومات
العالقات اخلارجية
النظام اإلداري املؤسسي
املوارد املالية
املنتجات واخلدمات
املوارد البشرية
 .أأهمي���ة تلك القضايا في إحداث نقلة نوعية في أداء الوحدة واختيار العناصر ذات األهمية املرتفعة كقضايا إس���تراتيجية
البد من استدراكها في اخلطة اإلستراتيجية.
 .بمراجعة قائمة القضايا اإلستراتيجية وجتميعها في مجموعات أكبر بحيث يكون عدد القضايا اإلستراتيجية ما بني ()12-8
قضية رئيسة حسب حجم الوحدة.

جدول رقم ( )9أمثلة على قضايا إستراتيجية
أمثلة على قضايا إستراتيجية
 قصور البرامج التعليمية (قضايا الطالب) النقص في املباني واملرافق (قضايا البيئة املساندة) ضعف مستوى اخلدمات ألعضاء هيئة التدريس(قضايا أعضاء هيئة التدريس)
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 تدني املوارد املالية للوحدة. قلة االهتمام بقضايا املوظفني. -عدم كفاءة النظام اإلداري.
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 8.2.2تحديد القضايا األساسية التي تم استنتاجها  :في ضوء تشخيص الوضع الراهن ،كما في الفقرات
الس���ابقة ،وميكن القول بأن القضايا األساس���ية هي املخرج األساسي لتش���خيص الوضع الراهن ،كما هو موضح في االشكال
االتالية :
قضايا داخلية تتمتع بها الوحدة وتتميز بها عن الوحدات
المناظرة لها والبد من المحافظة عليها عند التخطيط إلحراز
نقلة نوعية في أداء الوحدة

قضايا إستراتيجية

قضايا تعتز الوحدة

يمكن قياسها
وتحديد أثرها اإليجابي

نقاط
القوة

في الوحدة

بامتالكها
وأحد مرتكزات
نجاحها

يجمع عليها أكثر األطراف المعنية

شكل رقم ( )6القضايا التي ترتبط بنقاط القوة
ً
قصورا في اإلمكانات والمشكالت التي
قضايا داخلية تمثل
تعاني الوحدة من وجودها وتؤثر بشكل سلبي مباشر في إحراز
نقلة نوعية في أدائها وتقلل من رضا المتعاملين معها.

قضايا إستراتيجية
يمكن قياسها
وتحديد أثرها السلبي

نقاط
الضعف

يجمع عليها أكثر
من ثلثي أعضاء

في الوحدة

الفريق

قضايا يتأثر بضعفها غالبية اإلدارات واألقسام
ً
أسبابا رئيسة تعوق تقدم الوحدة
وتعد

شكل رقم ( )7القضايا التي ترتبط بنقاط الضعف
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إيجابيا
التغيرات المواتية في البيئة الخارجية للوحدة التي تؤثر
ً
فيها .وتحتاج إلى البحث عنها واستثمارها بكفاءة إلحراز نقلة
نوعية في األداء

مصادر جديدة
ومبتكرة يمكن

الفرص

صناعتها وتصميمها

قضايا نوعية تسهم
بشكل كبير في

المتاحة

في الوحدة لتطوير

تطوير أحد جوانب
العمل الحالية

أدائها

ممارسات محلية وعالمية متميزة يمكن اقتباسها
وإعادة تشكيلها لتتالءم مع طبيعة عمل الوحدة

شكل رقم ( )8القضايا التي يمكن استنباطها من الفرص المتاحة

التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية في غير صالح الوحدة
سلبيا .البد أن تستدركها الوحدة لتجنب المخاطر التي
وتؤثر فيها
ً
قد تعوق إحراز نقلة نوعية في أدائها

رصد مباشر لقوانين
وسياسات عامة تم اتخاذها
من قبل جهات حكومية
أو خاصة أو خيرية تتأثر بها
الوحدة ولها انعكاسات

استشراف لتحوالت

التهديدات
المحتملة

سلبية مباشرة على أداء
الوحدة

رئيسة قد تحدث في البيئة
السياسية أو االقتصادية
أو االجتماعية ولها
انعكاسات سلبية محتملة
على أداء الوحدة

ً
سلبا في أداء وحدات
تهديدات محلية وعالمية أثرت
مشابهة ويمكن أن تؤثر في عمل الوحدة

شكل رقم ( )9القضايا التي يمكن استنباطها من التهديدات المحتملة
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 9.2.2ترتيب القضايا األساسية:
في هذه املرحلة يتم ترتيب القضايا األكثر تأثيراً في الوحدة حسب أولوياتها في ضوء مرئيات األطراف املعنية.

 10 .2 .2الخيارات اإلستراتيجية:
اس���تنادا إلى نتائج تشخيص الوضع الراهن ومن خالل االس���تفادة من الفرص املتاحة لتعزيز نقاط القوة واحلد من التأثيرات
السلبية لنقاط الضعف والتهديدات ميكن بناء اخليارات اإلستراتيجية اآلتية:
•الخيار اإلستراتيجي األول  :ويهدف إلى استثمار الفرص املتاحة لتعزيز نقاط القوة.
•الخيار اإلستراتيجي الثاني  :ويهدف إلى استثمار الفرص للحد من التأثير السلبي لنقاط الضعف.
•الخيار اإلستراتيجي الثالث  :ويهدف إلى استثمار الفرص للحد من التهديدات.
•الخيار اإلستراتيجي الرابع  :وفيه جتتمع التهديدات مقابل نقاط الضعف  ،ويفضل عدم اللجوء لهذا اخليار اإلستراتيجي.
وجتدر اإلشارة إلى أن األدبيات تشير إلى أربعة إستراتيجيات ميكن استخدامها في هذا اإلطار على النحو اآلتي:
 إس���تراتيجية الرواد  :Prospectorsتتمتع إس���تراتيجية الرواد بالقدرة على املنافسة ،واستثمار الفرص مقابل نقاطالقوة ،ومتكن الوحدة من القدرة على املبادرة وتتميز بالصفات االتالية:
•القدرة على املنافسة وحتديد معايير العمل.
•القدرة على التطوير.
• اخليار األول في مجال عملها.
باملقابل فان الوحدات التي تتبع إستراتيجية الرواد تواجه مخاطر وحتديات منها:
•تكاليف العمل قد تكون عالية.

•تواجه قدراً أكبر من املخاطر والتحديات.
•تواجه منافسة شرسة من املؤسسات األخرى.
 إستراتيجية املدافعني  :Defendersتتمتع إستراتيجية املدافعني مبوقع متميز في ميدان عمل املؤسسة وتتميز باآلتي:•إستراتيجية مبسطة.
•خفض تكاليف تطوير األعمال مقارنة بالرواد.
•متكن املؤسسة من موقع متميز يعمل على تطوير أدائها حال سماح الفرصة بذلك.
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باملقابل فان الوحدات التي تتبع إستراتيجية املدافعني تواجه مخاطر وحتديات منها:
•تتجاهل التغيرات العاملية.
•تواجه صعوبات في تطوير أعمالها.
•متيل إلى االنعزالية نسبياً.

 إستراتيجية احملللني  : Analyzersتتمتع إستراتيجية احملللني مبوقع التابع ،وتتميز بالصفات االتالية:•االستفادة من أخطاء الرواد.
•استخدام أحدث التقنيات لتقدمي خدمات.
•استغالل املوارد بشكل أمثل.
باملقابل فان الوحدات التي تتبع إستراتيجية احملللني تواجه مخاطر وحتديات منها:
•تفتقد القدرة على املبادرة.

•متثل تابعاً يعتمد على التكنولوجيا والفرص التي يسمح بها اآلخرون.
•متيل إلى التريث ومن ثم تضيع الكثير من الفرص.
 إستراتيجية املتجاوبني  : Reactorsو يتبعون إستراتيجية من ال إستراتيجية له ،وتتميز بالصفات االتالية:•االستفادة من أخطاء الرواد.
•استخدام أحدث التقنيات لتقدمي خدمات.
•استغالل موارد بشكل أمثل.
باملقابل تواجه الوحدات التي تتبع إستراتيجية املتجاوبني مخاطر وحتديات منها:
•ال متتلك إستراتيجية.
•أصحاب هذه اإلستراتيجية مجبرون على ذلك.

•ال ميلك أصحاب هذه اإلستراتيجية هوية أو موقفاً واضحاً.
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جدول رقم ( )10نموذج تحديد الخيارات اإلستراتيجية
العوامل الداخلية
مواطن القوة
إستراتيجية الرواد
العوامل

الفرص

Maximization + Maximization

االستفادة من الفرص لتعزيز نقاط القوة

اخلارجية

التهديدات

مواطن الضعف
إستراتيجية املدافعني
Maximization + Minimaztion

االستفادة من الفرص للحد من تأثير نقاط
الضعف

إستراتيجية املدافعني

إستراتيجية احملللني

Maximization + Minimaztion

إستراتيجية املتجاوبني

االستفادة من الفرص للحد من تأثير

Minimaztion + Minimaztion

التهديدات

التهديدات مقابل نقاط الضعف

 11 .2 .2المقارنات المرجعية:
هي أس���لوب للبحث عن أفضل املمارس���ات التي تقوم بهااجلهات املرجعية والتي تؤدي إلى التف���وق في أدائها وتطبيق التغيير
املطلوب لتحقيق األفضل .فهي عملية قياس لقضايا مت حتديدها كأولويات من خالل مقارنتها مع قضايا وحدات أخرى منافسة
في جامعات محلية أو عاملية متقدمة من حيث اجلودة واألداء بهدف احلصول على أفكار جديدة تسمح بتحديد مستوى تطلعات
الوحدة في عملية التطور ،وميكن لكل وحدة اختيار عدد من اجلهات املرجعية التي تتشابه مهامها األساسية مع مهام الوحدة.

 1 .11 .2 .2أنواع المقارنة المرجعية:
يوجد الكثير من املقارنات املرجعية والتي تتعدد مسمياتها بحسب معايير التصنيف املتبعة ،ومن تلك املقارنات ما يلي:
•المقارن��ة المرجعي��ة الخارجية  :والتي تتم بني الوحدة وب�ي�ن جهة أخرى  ،أو بني البرنامج األكادميي وبرنامج مماثل في
مؤسسة أخرى في ضوء معايير معينة ،ويتم جمع املعلومات املطلوبة بأدوات قياس متعددة.
•المقارن��ة المرجعية اإلس��تراتيجية  :وتقوم على فحص اإلس���تراتيجيات الناجحة التي قادت إلى ميزة تنافس���ية وجناح
أكادميي؛ مس���تهدفة تش���خيص مناطق قوة وضعف جهة املقارنة ،أو من يعمل في النشاط نفسه كخطوة مهمة في ترتيب
أولويات مجاالت التحسني والتعرف على أفكار جديدة تسهم في بناء إستراتيجية ناجحة.
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 2 .11 .2 .2خصائص المقارنة المرجعية:
•تكون بني عمليات الوحدة ووظائفها مع وحدات خارجية متارس النشاط نفسه.
•جتري داخل النشاط املماثل بهدف تشخيص الفجوات في األداء بني الوحدة ومنافسيها الرئيسني.
•تكون في مستويات أداء مختلفة في الكلفة والنوعية أو املرونة وتسمى املقارنة املرجعية لألداء.
•ميكن أن تتم بطريقة هندسية عكسية عبر حتليل دقيق ملنتجات املنافسني وتسمى باملنافسة املرجعية اإلستراتيجية.
•تسمح للمديرين بتنظيم اجلهود املبذولة وتنميتها للتحسني والتطوير املستمر لتحقيق األهداف املنشودة.
•تسهم بشكل كبير عند وضع الغايات واألهداف وصياغتها وكذلك عند حتقيقها وإجراء عمليات التحسني املستمر.

 12 .2 .2الممارسات المثلى:
وهي شكل من أشكال املقارنة املرجعية للممارسات وتسمى باملقارنة غير التنافسية ،والتي تتطلب خبرة والتزاماً عاليني وزيارات
للمواقع بغرض املالحظة املباش���رة .حيث تعنى بنقل أس���اليب العمل وطرق األداء واملعاجلات ليس بهدف التنافس وامنا للتعلم
ونقل الطرق والوسائل من جهة متميزة إلى جهة تريد الوصول إلى التميز ،فهي تهدف إلى نقل الطرق املبتكرة وغير املستخدمة،
والتي يعتقد أنها أكثر فعالية للوصول إلى أفضل املخرجات .فاملمارسات املثلى تركز على:
•تسلسل العمليات
•نوعية احلوافز وبرامج التدريب.
•كيفية عمل األشياء وكيفية اإلجناز مقارنة بوحدات ذات أداء أفضل.

 13.2.2تحليل الفجوة :Gap analysis
الفج���وة هي الفرق بني الوضع احلالي للوحدة الناجت عن حتليل البيئ���ة الداخلية واخلارجية «أين نحن اآلن ؟» والوضع األمثل
املرغوب الوصول إليه «أين نود أن نكون؟».

جدول رقم ( )11نموذج المقارنة بين الممارسات
املمارسات احلالية
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 14 .2.2نتائج تحليل الفجوة:
حيث يتم في هذه املرحلة تدوين الفجوات والتي تش���كل نقاط الضعف كمحصلة نهائية والتي س���يتم إعادة صياغتها كأهداف
إستراتيجية.

الممارسات الحآلية

الفجوة

الممارسات المثلى

شكل رقم ( )10الفجوة بين الممارسات الحالية وبين الممرسات المثلى
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المرحلة الثالثة  :بناء الخطة اإلستراتيجية (إلى أين نريد أن نتجه؟)
الرؤية
الرسالة
القيم

إسترتيجي

إسترتيجي

إسترتيجي

إسترتيجي

()1

()2

()3

()4

			

مؤشرات األداء

هدف

هدف

هدف

هدف

أهداف تنفيذية /مبادرات

شكل رقم ( )11بناء الخطة اإلستراتيجية ومكوناتها الرئيسة

 1 .3.2الرؤية اإلستراتيجية:
 1 .1 .3.2التعريف:
الرؤية  :Visionهي اإلطار اإلس���تراتيجي لهوية الوحدة ،وصورة إيجابية معبرة عما ترجوه الوحدة لكيانها في املس���تقبل والتي
ترغب في حتقيقها خالل سنوات محددة .وتشكل مصدر اإللهام الرئيس لكافة العاملني والداعمني والشركاء لتحقيق نقلة نوعية
في مستوى أداء وإجنازات الوحدة .فالرؤية هي:
•حلم مستقبلي يعكس ما تسعى الوحدة لتحقيقه خالل فنرة زمنية محددة.
•تصور للمستقبل يرتكز على حقائق ،وموارد متوافرة ،وإمكانات قائمة ،وطموحات ،وحتديات ،ومخاطر.
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 2 .1 .3.2خصائص الرؤية :أهم خصائص الرؤية ما يلي :
•واضحة :يستطيع الفرد أن يراها وأن يتصورها فى مخيلتة وتصف مستقبال أفضل.
•طموحة :تُشعر منسوبي الوحدة بالفخر واالعتزاز؛ وتتضمن حتديات تتطلب الكثير من اجلهد لتحقيقها.
•تعكس أولويات جميع اجلهات ذات العالقة.
•صادقة ومخلصة :تثير الطموح لدى من يقرؤها وتدفعة إلى العمل
•تسعى خللق بيئات تنافسية داخلياً وخارجياً.

•مختصرة :يسهل حفظها وفهمها من قبل اجلميع.

 3 .1 .3.2كيفية إعداد الرؤية :
تتم صياغة الرؤية استناداً للنقاط االتالية:
•عقد ورش عمل لألطراف املعنية وتقسيم احلضور إلى مجموعات مصغرة.
•تقوم املجموعات بعد استعراض تعريف الرؤية وخصائصها واألمثلة عليها بالبدء بصياغة مسودة رؤية.
•بيان الرؤية :كتابة املجموعات لبيانات تصف املستقبل الذي تنشده الوحدة :وبحيث يجيب عن األسئلة االتالية:
 كيف سيكون النجاح؟ كيف تريد أن تكون وحدتك مختلفة؟ كيف ستكون اجلامعة إذا قامت وحدتك بتحقيق أهدافها بنجاح؟•قيام الفريق بتلخيص أهم ما تضمنته تلك البيانات وحتديد املرتكزات التي وردت فيها لتشكل األساس لصياغة الرؤية.
ميكن للمجموعات االستناد للنقاط االتالية في الصياغة:
•مراجعة رؤى قائمة أو سابقة للوحدة إن وجدت.
•عرض رؤى لوحدات أخرى.
•صياغة عدة بدائل لرؤى تعكس األولويات والطموحات.
•عند أنتهاء املجموعات من صياغة بدائل الرؤى يتم اختيار الرؤية التي حتوي أكبر قدر من املضامني التي تركز عليها الرؤى
املختلفة التي مت اقتراحها من املجموعات ،والتي ترتكز على العناصر واخلصائص التي ترتبط بالوحدة.
•املطابقة بني الرؤية املقترحة ورؤية املستوى اإلداري األعلى وكذلك رؤية اجلامعة.
•تقومي مدى حتقق العناصر األساسية في الرؤية .من خالل استبانة وبنسبة موافقة الثلثني.
•توقيع املشاركني على الصيغة النهائية للرؤية املتفق عليها واعتمادها من رئيس الفريق.
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جدول رقم ( )12نموذج استبانة للتحقق من توافر العناصر األساسية في الرؤية
م
1
2

العبــــــــــــــــــــارة
تنسجم رؤية الوحدة مع رؤية اجلامعة.
تنس���جم رؤية الوح���دة مع رؤية املس���توى اإلداري
األعلى.

3

تتفق الرؤية مع طبيعة نشاط الوحدة.

4

تعبر عن الطموح اإلستراتيجي للوحدةز

5

تعبر عن الدور اإلستراتيجي للوحدة.

6
7
8

موافق
بشدة

موافق

تعب���ر عن جوانب التميز التي س���تعمل الوحدة على
بنائها.
تعبر عن املكانة التي ترغب الوحدة في الوصول إليها
خالل سنوات اخلطة.
تعبر عن ش���مولية ال���دور اإلس���تراتيجي لألعمال
الرئيسة التي ستقوم الوحدة بتنفيذها.

9

مختصرة وال تتعدى العشر كلمات.

10

تخلق بيئة تنافسية داخلياً وخارجياً.
نسبة املوافقة
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محايد

غير موافق
غير موافق
بشدة
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 2 .3.2الرسالة:
 1 .2 .3.2التعريف :
الرسالة  ،MISSIONهي عبارة تصف املبرر والغاية السامية من وجود الوحدة عند تشكيلها – مستقاة من قرار إنشاء الوحدة-
والتي ستعمل على حتقيقها مبشاركة كافة األطراف املعنية وكيفية إسهامها في حتقيق رؤيتها.

 2 .2 .3.2خصائص الرسالة:
•توضح عمل الوحدة وسبب وجودها.
•واضحة وموجزة ومفهومة.
•حتدد الفئة املستهدفة ،النطاق الذي تعمل فيه الوحدة.
•تتكامل مع الرؤية اإلستراتيجية
•تنطلق منها األهداف والقرارات اإلستراتيجية.
•مرنة وتعكس القيم واملعتقدات املرتبطة با لوحدة.
•واقعية بدرجة تسمح بتحقيق أهدافها.
•تصاغ بطريقة حتفز األفراد لتحقيق األهداف املطلوبة.

 3 .2 .3.2أسئلة تجيب عنها الرسالة :

من نحن ؟
أسئلة تجيب
عنها الرسالة

ماذا نقدم ؟
لمن نقدم ؟
كيف نقدم؟

شكل رقم ( )12األسئلة التي تساعد في تحديد الرسالة
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 4.2.3.2مصادر صياغة الرسالة :
مصادر
صياغة
الرسالة
قرار إنشاء الوحدة  :ماهي المهام األساسية التي تقدمها الوهدة ؟
المتعاملون  :من هم المتعاملون مع الوحدة ؟
ً
ً
ً
عالميا
إقليميا.
محليا ،
المكان  :أين تمارس المؤسسة أنشطتها ؟
الصورة الذهنية  :ما انطباعات العمالء عن الوحدة وهويتها ؟
القيوم  :ما القيم والمعتقدات التي تسود العمل بالوحدة ؟
المشاركة المجتمعية  :ما اال لتزامات نحو تحقيق األهداف؟
التقنية  :ما التقنيات المستخدمة في أداء العمل ؟
الفلسفة  :ماهيا الفلسفة اإلدارية التي تعمل من خاللها الوحدة ؟

شكل رقم ( )13مصادر صياغة الرسالة
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 5 .2 .3.2كيفية إعداد الرسالة:
يتم صياغة الرسالة استناداً للنقاط االتالية:
•عقد ورشة عمل لالطراف املعنية وتقسيم احلضور إلى مجموعات صغيرة،
•تقوم املجموعات بعد استعراض تعريف الرسالة وخصائصها واألمثلة عليها بالبدء في صياغة مسودة رسالة.
•كتابة بيان الرس���الة :تقوم املجموعات بكتابة بيانات تصف املهام النوعي���ة التي وجدت الوحدة من أجل حتقيقها ،وبحيث
جتيب عن األسئلة األساسية اآلتية:
•من نحن؟
•ماذا نقدم؟
•ملن نقدم؟
•كيف نقدم؟
•قيام الفريق بتلخيص أهم ما تضمنته تلك البيانات وحتديد املرتكزات التي وردت فيها لتشكل األساس لصياغة الرسالة
ميكن للمجموعات االستناد للنقاط اآلتية في أثناء الصياغة:
•مراجعة الرسالة احلالية للوحدة (إن وجدت)  ،مع مالحظة أن الرسالة ال تتغير كثيرا.
•عرض رسائل لوحدات أخرى.
•صياغة عدة بدائل لرسائل تعكس املهام والغايات اجلوهرية.
•عند انتهاء املجموعات من صياغة بدائل الرسائل يتم اختيار الرسالة التي حتتوي أكبر قدر من املضامني التي تركز عليها
الرسائل املختلفة التي مت اقتراحها من املجموعات ،والتي تركز على العناصر واخلصائص التي ترتبط بالوحدة.
•املطابقة بني الرسالة املقترحة ورسالة املستوى اإلداري األعلى وكذلك رسالة اجلامعة.
•تقومي مدى حتقق العناصر األساسية في الرسالة من خالل استبيان وبنسبة موافقة الثلثني.
•توقيع املشاركني على الصيغة النهائية للرسالة املتفق عليها واعتمادها من رئيس الفريق.
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جدول رقم ( )13نموذج إستبانة للتحقق من توافر العناصر األساسية في الرسالة

م

1
2
3
4
5
6
7

موافق
بشدة

العبــــــــــــــــــــارة

موافق

محايد

غير
موافق

تنسجم رسالة الوحدة مع رسالة
اجلامعة.
تعبر الرسالة عن سبب وجود الوحدة
(من نحن؟).
تتفق الرسالة مع طبيعة نشاط الوحدة
(ماذا نقدم؟).
تصف ما تسعى الوحدة للوصول إليه في
املستقبل.
هناك ارتباط لألهداف اإلستراتيجية
للوحدة بالرسالة.
توضح آليات عمل الوحدة (كيف نقدم؟).
تعبر عن االحتياجات والتطلعات الرئيسة
لألطراف.
نسبة املوافقة

جدول رقم ( )14نموذج المطابقة بين الرسالة ورسالة المستوى اإلداري األعلى
رسالة اجلامعة
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نقاط االرتباط

غير
موافق
بشدة
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جدول رقم ( )15نماذج لرسائل مختلفة
أمثلة لرسائل منظمات مختلفة
الرسالة

اجلهة

تعمل اجلامعة على تأهيل اخلريجني القادرين على املنافس���ة ،وذلك من خالل توفير التعليم

جامعة

الذي يتفق مع املعايير العاملية ،في بيئة أكادميية بحثية ذات موارد بش���رية متميزة ،وشراكة
مجتمعية فاعلة ،ونظام إداري داعم.
تقدمي تعليم مميز وإنتاج بحوث إبداعية تخدم املجتمع ،وتس���هم في بناء اقتصاد املعرفة من

جامعة

خالل إيجاد بيئة محفزة للتعلم واإلبداع الفكري والتوظيف األمثل للتقنية والش���راكة احمللية
والعاملية الفاعلة.
س���تقدم خدمات عالية اجلودة مصممة حسب احتياجات الس���كان ومكملة للخدمات التي

مؤسسة للرعاية الصحية

يقدمها شركاؤنا في حقل الرعاية الصحية واالجتماعية.
جمعي���ة أهلية غير ربحية تس���عى لتقدمي خدمات متميزة ل���ذوي االحتياجات اخلاصة في

مؤسسة غير حكومية

املجتمع.
مؤسس���ة خيرية تس���عى إلى تقدمي الدعم املادي واملعنوي بشكل مهني متم ّيز وتوفير برامج

مؤسسة خيرية

التوعية املجتمعية للفئات امله ّمش���ة واحملتاجة من األطفال والنس���اء واملعاقني في محافظة
اخلليل وذلك لإلسهام في حتسني ظروفهم املعيشية.

 3 .3.2القيم الجوهرية CORE VALUES :
 1 .3 .3.2التعريف :
القيم  ،VALUESهي مجموعة من القيم تلتزم بها الوحدة في أثناء تنفيذها خلطتها اإلس���تراتيجية؛ فهي معايير تعزز هوية
الوحدة لتوجيه الس���لوكات واملمارس���ات االحترافية الواجب تبنيها من قبل الوحدة لتحقيق الرؤية والرسالة املنشودة .ويجب أال
تتعارض قيم الوحدة مع قيم املجتمع وأن تلتزم بقيم الدين اإلسالمي احلنيف.

 2 .3 .3.2كيفية إعداد القيم الجوهرية:
•عقد ورشة يتم فيها عرض مفهوم القيم املؤسسية وعرض أمثلة عليها.

• اختيار مجموعة من القيم استناداً لطبيعة الوحدة ومهامها ،وتبنيها إلطار سلوكي وأخالقي داخلياً وخارجياً.
•تطرح القيم للنقاش مبش���اركة األطراف املعنية .ميكن للجنة املكلفة بإعداد اخلطة اإلستراتيجية أن تستعني بالنموذج رقم
(. )16
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جدول رقم ( )16نموذج لطرح القيم المقترحة للنقاش
قيم اجلامعة

القيم املقترحة للوحدة

معناها

•يق���وم فريق إعداد اخلطة بإعداد تعريف دقيق لكل قيم���ة (يفضل أن ال يتجازو عدد الكلمات  ،)20-15من القيم املعتمدة
استنادا إلى املمارسات السلوكية املرتبطة بكل قيمة.
•مثال :العمل بروح الفريق :نلتزم بالعمل بروح الفريق ،وتشجيع التعاون املثمر لتحقيق رسالتنا.
•يفضل أن ال يتجازو عدد القيم اإلجمالية للوحدة عن سبع قيم.
•يتم تصنيف «القيم» بحسب قوة تأثيرها املتوقع في فعالية تطبيق اخلطة اإلستراتيجية ،وبالتالي ترتيب منظومة القيم.
•حتديد القيم التي مت االتفاق عليها وكتابتها في منوذج يخصص لذلك والتوقيع عليها من قبل املش���اركني بصيغتها النهائية
واعتمادها من رئيس الفريق.

 4 .3.2األهداف اإلستراتيجيةObjectives :
 1 .4 .3.2التعريف :
األهداف اإلستراتيجية :هي النتائج املطلوب حتقيقها في املستقبل ،والتي تعكس التغييرات املتوقع إحداثها؛ وتعكس صورة مرآة
للقضايا األساسية ،وميكن قياسها من خالل مؤشرات االداء.

48
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 2 .4 .3.2الخصائص :
تتصف األهداف اإلستراتيجية بأنها:
•تعمل على رأب الفجوة بني الوضع الراهن واملأمول خالل فترة تنفيذ اخلطة.
•أنها جتيب عن سؤال :ما الذي نريد تنفيذه ضمن خطتنا اإلستراتيجية لتحقيق التطور ورفع مستوى الوحدة وأعضائها؟
•من س���مات األهداف أن تكون مح���ددة  ،Specificقابلة للقي���اس  ،Measurableقابلة للتحقي���ق  ،Achievableواقعية
 ،Realisticمحددة بزمن Timely Bounded؛ ومن ثم يطلق عليها (.).S.M.A.R.T

•تشكل إطاراً لصنع القرار.

•تربط بني أفعال الوحدة ورسالتها.
•طويلة املدى وتتصف بالعمومية بشكل كبير.
•تركز على املخرجات املرغوب فيها وليس على األنشطة.
•ميكن تقوميها وقياسها من خالل مؤشرات األداء.
•ميكن حتقيقها باالستناد إلى املصادر املتوافرة.
•ميكن تطويعها خاصة في حاالت التغيير املفاجئ.
•مترابطة مع بعضها البعض.
•تدعم رسالة الوحدة ورؤيتها.
•مقبولة من ناحية التكلفة ،والوقت.
•تطور قدرات العاملني عليها.
حتد.
•فيها ٍّ

 3 .4 .3.2كيفية إعداد األهداف اإلستراتيجية :
•ميكن حتديد األهداف اإلستراتيجية من خالل اإلجابة عن السؤال اإلستراتيجي التالي :ماهي محاور العمل الرئيسة التي
ميكن أن حتقق الرؤية اإلستراتيجية للوحدة؟
•االستناد إلى القضايا اإلستراتيجية التي مت التوافق عليها من قبل فريق التخطيط.
•وميكن القول إن األهداف تعكس مرآه للقضايا األساس���ية وتعمل على ردم الفجوة بني الوضع الراهن والوضع املس���تقبلي
املرغوب فيه.
•عدم طرح املشاريع كأهداف إستراتيجية ،إذ أن كل هدف إستراتيجي يشمل مجموعة من املبادرات أو املشاريع التي حتقق
في مجملها إجنازًا إستراتيجيا يتم تنفيذه خالل فترة اخلطة اإلستراتيجية.
•مراجعة الرؤية والرسالة والتأكد من أن األهداف اإلستراتيجية ستؤدي لتحقيقها.
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 5 .3.2المبادرات  / Initiativesاألهداف التنفيذية:
 1.5.3.2التعريف :
املبادرة  Initiativesو ميكن تعريفها بأنها عمل إجرائي إستباقي يتم القيام به لتنفيذ هدف إستراتيجي؛ وميكن تعريف املبادرات
على أنها اإلجنازات احملددة التي سيتم حتقيقها في املستقبل القريب ،فهي متثل خطوة على طريق حتقيق الهدف اإلستراتيجي
وترجم���ة له .ولكل هدف إس���تراتيجي مجموعة مب���ادرات أو أهداف تنفيذية ينبغي أن تكون قابل���ة للتحقق ،وعلى صلة وثيقة

بـالهدف اإلس���تراتيجي املس���تهدف .والهدف التنفيذي ينبغي أن يكون محدداً بدقة ،ومبرمجاً زمنياً وقاب ً
ال للقياس .ولكي يكون

كذلك ،ينبغي أن يتم حتديد األهداف املرحلية انطالقاً من نقطة أساس؛ أي السنة التي ميكن أن ينطلق منها القياس.

 2 .5 .3.2منهجية تحديد أولوية األهداف التنفيذية :
إن وضع برمجة زمنية لتنفيذ األهداف التنفيذية مسألة على جانب كبير من احلساسية .وبالنظر حملدودية املوارد وحدود القدرة
على التنفيذ ،يحتاج املخططون إلى وضع جدول تنفيذي وفق أوليات محددة تأخذ باالعتبار معياري «س���هولة التنفيذ» و»تأثيره
املتوقع» على الوحدة ،ومدى توافقه مع األهداف اإلس���تراتيجية للوحدة .ويتطلب حتديد أولويات األهداف التنفيذية من خالل
استخدام النموذج رقم ( )13لتحديد أولويات األهداف التنفيذية:
()4

نفذ اآلن

سهل التنفيد

يمكن التأجيل

سهولة التنفيد الهدف

()2

صعب التنفيد

خطط كيفية

انتظر

التنفيد اآلن

()0
()4

عال

()2

متخفض

()0

التأثير المتوقع للهدف

شكل رقم ( )14نموذج تحديد أولويات األهداف التنفيذية
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يُس���تخدم اجلدولني رق���م ( )17و( )18أدناه جلدولة هذه األهداف وفق األولويات احمل���ددة .ويتم حتديد موقع كل هدف على
املصفوفة املبينة في النموذج أعاله رقم ( )16من خالل حس���اب عالمة كل هدف على بُع َدي س���هولة التنفيذ والتأثير املتوقع

كما هو موضح في اجلدول رقم ( )17مصفوفة تقومي س���هولة تنفيذ األهداف ،وكما هو موضح في اجلدول رقم ( )18مصفوفة
تقومي تأثير األهداف.

جدول رقم ( )17مصفوفة تقويم سهولة تنفيذ األهداف التنفيذية
التقومي
تطبيق الهدف صعب جداً

العوامل
1
1

2

3

مدة التنفيذ
نوعية املوارد
الالزمة وكميتها

مشاركة جهات
خارجية

أكثر من سنتني
يتطلب موارد بشرية
ومالية إضافية كبيرة
من خارج املوازنة
التنفيذ يحتاج إلى
موافقة  /مشاركة
جهات خارجية
يستدعي تغييراً

4

نوعية التغيير

5

املخاطر

شام ً
ال  /عميقاً في
القدرات والسلوك،

ورمبا تغييراً هيكلياً
مخاطر سياسية و/أو
تنفيذية عالية

تطبيق الهدف سهل جداً
3

4

2
من سنة إلى سنتني

 12-6شهراً

دون  6أشهر

يحتاج إلى موارد

ال يتطلب موارد

بشرية و/أو مالية

إضافية وميكن متويل ميكن التنفيذ باملوارد

إضافية من خارج

النقص في املوارد

املوازنة

من احتياط املوازنة

التنفيذ يعتمد على
تعاون اجلهات
اخلارجية (مشورة
فنية ،الخ)...
يستدعي تغييراً
في السلوك و/أو

القدرات ،ورمبا تغييراً
هيكلياً

مخاطر سياسية
وتنفيذية ميكن
معاجلتها

يتطلب تنسي ًقا مع
جهات خارجية في
حدود ضيقة
يستدعي تغييراً في
القواعد واملقاييس

6

التناسق مع رؤية

يتناقض مع الرؤية

الوحدة

ومحاورها وعناصرها تناقض مع محاورها
وعناصرها
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ال يوجد عالقة مع
جهات خارجية

ال يستدعي تغييراً في

و/أو في العمليات

القواعد واملقاييس /أو

الداخلية أو

العمليات

اخلارجية
مخاطر تنفيذية
ميكن معاجلتها

ال تناسق مباشر
مع الرؤية ولكن ال

املخصصة في املوازنة

يتناسق مع محاور
وعناصر الرؤية

ال مخاطر تذكر

تناسق عال مع واحد أو
أكثر من محاور الرؤية
وعناصرها
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طريقة التقومي:
1 .1ضع عالمة لكل من األهداف التنفيذية حسب اخللية التي يقع فيها كل من العوامل الستة.
2 .2اجمع النقاط لكل هدف واقسم املجموع على الرقم .6
3 .3النتيجة هي درجة سهولة التنفيذ للهدف.

جدول رقم ( )18مصفوفة تقويم تأثير األهداف
التقومي
العوامل

تأثير منخفض
1

1

حتسني قصير األمد
ضمن سنة أو سنتني

2

دعم مبدأ العدالة

3

دعم مبدأ التنافسية

2

ال يوجد حتسني
ملموس على املدى

املدى القصير

5

6

عدد املجموعات التي

تتأثر إيجابياً

حجم التأثير الفردي

ال يوجد دعم ملموس دعم متوسط

دعم كبير

دعم كامل

دعم متوسط

دعم كبير

دعم كامل

القصير
ال يوجد دعم واضح

الطويل
عدد قليل جداً يتأثر

إيجابياً دون أن يحقق
تطلعات الرؤية

حتسني متوسط على حتسني كبير على
األمد الطويل

األمد الطويل

عدد متوسط يتأثر

عدد كبير يتأثر

عدد كبير يتأثر

إيجاباً واملجموعات

إيجابياً واملجموعات

التي تتأثر ال حتقق

التي تدعم تطلعات

تطلعات الرؤية

الرؤية

تأثيرات هامشية من تأثيرات هامشية
وقت آلخر

حتسني كلي على
األمد الطويل

ممتدة في الزمن

تأثيرات مهمة
متقطعة

 .1ضع عالمة لكل من األهداف التنفيذية حسب اخللية التي يقع فيها كل من العوامل الستة.
 .2اجمع النقاط لكل هدف واقسم املجموع على (.)6
 .3النتيجة هي درجة التأثير للهدف.
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حتسني كبير جداً

املدى القصير

طريقة التقومي:

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

4

على املدى القصير

(حتسني خالل  10-3ملموس على األمد
سنوات)

3

حتسني متوسط على حتسني كبير على

دعم مبدأ االستدامة ال يؤدي إلى حتسني
4

تأثير عال
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إيجابياً واملجموعات
التي تتوافق كلياً مع
تطلعات الرؤية
تأثيرات مهمة دائمة
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 6 .3.2مؤشرات األداء :
 1.6.3.2التعريف :
مؤشرات األداء ( ،Performance Indicators (KPIs keyهي:
• مجموعة من املقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء؛ قياس أداء تنفيذ األهداف.
•مقاييس تدل على مدى اقتراب اإلدارة من حتقيق األهداف اإلستراتيجية.
•أداة تستخدم لقياس مدى حتقق األهداف اإلستراتيجية ،وتساعد في مرحلة حتديد املشاريع على اتخاذ القرارات املناسبة
بخصوص اإلجراءات القادرة على حتقيق األهداف .كما أنها تس���تخدم ف���ي عملية متابعة وتقومي اخلطة في أثناء مرحلة
التنفيذ وبعدها؛ وذلك لكون قيم املؤشرات تتأثر باإلجراءات التي تسعى إلى حتقيق األهداف،

 2 .6 .3.2خصائص المؤشرات :
ينبغي أن تتسم املؤشرات باخلصائص اآلتية:
•أن تكون محددة بدقة ووضوح لتالفي اللبس.
•أن تكون قابلة للقياس بشكل كمي أو نوعي.
•أن تكون مفهومة وواضحة من قبل األفراد واملجموعات داخل الوحدة.
•أن تتم املصادقة عليها من قبل صاحب الصالحية.
•أن يتم قياسها بصفة دورية وإصدار تقارير عن مدى التقدم فيها.

 3 .6 .3.2أنواع المؤشرات :
ويوجد نوعان من املؤشرات هما:
•مؤشرات كمية :وهي مؤشرات رقمية قابلة للقياس مثل :نسبة الطلبة الذين مت إرشادهم أكادمييا سنويا ،معدل التغير في
إعداد املتميزين سنويا ،نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.

•مؤشرات وصفية :غير قابلة للقياس رقمياً؛ ميكن التعبير عن قيمتها من خالل مقياس ثالثي أو خماسي أو سباعي.
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جدول ( )19نموذج لمؤشرات أداء كمية ووصفية
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الهدف اإلستراتيجي

الرابع :التطوير املستمر وتعزيز تطبيقات اجلودة

رقم املؤشر

2.4

رمز املؤشر

م2.4 .

نوع املؤشر

كمي

نص املؤشر

عدد البرامج التي حصلت على االعتماد األكادميي

وصف املؤشر

مؤشر كمي يصف عدد البرامج احلاصلة على االعتماد األكادميي.

تكرار القياس

سنوي

مستوى القياس

اجلامعة.

الهدف اإلستراتيجي

األول :رعاية الطالب وتطوير قدراتهم

رقم املؤشر

1.1

رمز املؤشر

م.1 .1 .

نص املؤشر

مستوى رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم

وصف املؤشر

يقيس هذا املؤشر مدى رضا الطالب عن اخلدمات املقدمة لهم.

تكرار القياس

سنوي

مستوى القياس

اجلامعة.
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 4 .6 .3.2استخدام مؤشرات قياس األداء:
يتم استخدم مؤشرات األداء لبعض األسباب التالية أو كلها:
•لرصد مدى تقدم العمل باخلطة اإلستراتيجية وقياسه و/أو باملبادرات أو املشاريع املختلفة التي تضمنتها اخلطة .ويسمح
تكرار القياس دورياً بتحديد الفجوة بني النتائج احملققة والنتائج املستهدفة ،واتخاذ ما يلزم لتدارك أي تأخير فيها.

•لتقومي ُمدخالت اخلطة (املوارد املس���تخدمة فيه���ا) و ُمخرجاتها (منتجات اخلطة) وتأثيراته���ا (التغييرات والنتائج التي
حققتها) ،ولتقومي املبادرات (البرامج واملشاريع) التي تنطوي عليها في طريق حتقيق أهداف اخلطة.

•التخاذ القرارات املتعلقة بتقدم اخلطة (سرعة اإلجناز وكميتة في كل هدف) ،ومعاجلة مواطن اخللل والضعف فيها ،وذلك
لزيادة قدرتها على حتقيق األهداف التي خُ ِّطط لها إستراتيجياً ومرحلياً.

•لتطوير أداء الوحدة ألغراض تنافسية.
•لتقومي العمليات في الوحدة.
•متكني اإلدارة العليا من التأكد من أن اجلامعة قد حققت رسالتها وأهدافها.
•تزويد اجلهات العليا واملستفيدين مبعلومات للتأكد من أن الوحدة تسير وفق مسارها الصحيح.
•تقدمي أدلة على التحسن في األداء.
•اتخاذ القرارات وتقومي املجازفات والفرص املتاحة لغرض التخطيط اإلستراتيجي.

 5 .6 .3.2خطوات تقويم األداء:
•تأسيس مؤشرات األداء لألهداف اإلستراتيجية والتنفيذية واملشاريع.
•تقومي األداء الفعلي.
•مقارنة األداء الفعلي مبعايير األداء.
•تشخيص االنحرافات وحتديد األعمال التصحيحية.

 6 .6 .3.2طريقة قياس األداء
•يتم القياس انطالقاً من «نقطة أس���اس» ( )baselineتعكس واقع احلال في مجال معني ،كمعدل تسرب الطالب أو معدل
الرس���وب في الكليات بتاريخ مباش���رة عملية القياس (لس���نة محددة) يطلق عليها سنة األساس وهي السنة التي يتم فيها
القياس.

•حتدي���د النتائج املس���تهدفة ( )targetsاملطلوب حتقيقها ،مرحلة بعد مرحلة ،تبعاً للم���وارد املتاحة والقدرة على التنفيذ،

وصوالً إلى األهداف اإلس���تراتيجية للخطة .ويسمح وجود مؤشرات أداء ذات مصداقية بعمل قياسات دقيقة ملدى التقدم

احلاصل على مسار تنفيذ اخلطة ،وحتديد مكامن القوة والضعف فيها متهيداً ملعاجلتها بالشكل املناسب.

•تس���تخدم مؤشرات مش���ابهة لقياس مدى تقدم العمل باملبادرات واملش���اريع ولتقومي أدائها ونتائجها .وفيما يلي عدد من
النماذج تتعلق باملؤشرات ،كما يلي:
•اجلدول رقم ( )20لتحديد األهداف اإلستراتيجية والتنفيذية ومؤشرات قياس األداء ذات العالقة،
•اجلدول رقم ( )21لتحديد أنواع مؤشرات األداء واألسئلة التي ينبغي أن جتيب عنها وأمثلة عن كل نوع من املؤشرات،
•اجلدول رقم ( )22للتحقق من جودة مؤشرات قياس األداء وفق أربعة معايير رئيسة.
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جدول رقم ( )20نموذج تحديد األهداف اإلستراتيجية والتنفيذية ومؤشرات قياس األداء ذات العالقة

أهداف
إستراتيجية

مؤشر
ات األداء
الرئيسة

األهداف
التنفيذية

مؤشرات
قياس األداء
الفرعية

نتائج القياس املستهدفة
Targeted Values
سنة األساس
Baseline

في السنة
األولى

في السنة
الثانية

في السنة
الثالثة

()1-1

هدف

()2-1

إستراتيجي ()1
()3-1

مالحظة :عند حتديد املؤشرات يتم التركيز على مؤشرات النتائج ،وتستخدم مؤشرات املخرجات إذا لم تتوافر مؤشرات النتائج.
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جدول رقم ( )21أنواع مؤشرات األداء واألسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها المؤشر
وأمثلة عن كل نوع من المؤشرات
نوع املؤشر

ماهية املؤشر

السؤال
 -عدد املوظفني.

يقيس املوارد البشرية
مؤشر املدخالت واملادية املتوافرة للهدف

ما هي املوارد املتاحة؟

التنفيذي أو املشروع.

مؤشر العمليات

 ساعات العمل الفعلية. -عدد املراجعني

ماذا نعمل وبأي سياق؟  -سرعة إجناز املعامالت.

خاللها.
مؤشر املخرجات

 عدد املساعدين. -تكلفة املوارد

يقيس الطرق التي يتم
تقدمي اخلدمات من

مثال

 -عدد الشكاوى

يقيس جودة اخلدمات
واملنتجات املقدمة.

كيف نعمل ،وكيف نؤدي  -عدد املعامالت الصادرة في اليوم.
اخلدمة؟

 عدد املعامالت في الساعة. املساحات اخلضراء املنجزة خالل عام مقارنةباملساحة املستهدفة.

يقيس النتائج األوسع
مؤشر النتائج

التي تتحقق من خالل

ما نتيجة أدائنا على

توفير اخلدمات

اجلهات ذات العالقة؟

واملنتجات.

 عدد الوظائف اجلديدة. -عدد خ ّريجي اجلامعات خالل عام

 نتيجة قياس رضا العمالء (الداخلني واخلارجيني) نتيجة قياس رضا املوظفني -مؤشرات األداء املالي
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جدول رقم ( )22عناصر جودة مؤشرات قياس األداء ومواصفات النتائج المستهدفة
عناصر جودة املؤشرات
العالقة

يجب أن تكون النتيجة املستهدفة

مؤشر مهم تؤثر نتائجه على األهداف

طموحة ولكن

الرئيسة

ممكنة التحقيق

يقيس الظاهرة املطلوبة (ويؤثر

متناغمة مع

يجب أن تكون األرقام كافية

بالتالي في السلوك املؤدي إلى النتائج

االهداف ونتائج

لتحقيق النتائج املستهدفة

الصحيحة).

املؤشرات العليا

للمؤشرات العليا.

سهل القياس وال يخضع خلطأ نظامي.

مرتبطة بالوقت

البساطة

واضح التعريف ،سهل الشرح والفهم.

مرتبطة بتحديد

يجب ان تكون نتيجة التعريفات

()Simplicity

ميكن التأثير فيه ويسمح باملساءلة.

املفاهيم

وإجراءات القياس سهلة الفهم

()Relevance
صحة القياس
()Validity
االعتمادية
()Reliability

58

مواصفات النتائج املستهدفة

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ
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المرحلة الرابعة  :الخطة التنفيذية :
 1 .4.2التعريف :
اخلطة التنفيذية هي خريطة تنفيذ األهداف  /املبادرات واملشاريع ،وتكون على شكل مصفوفة قد تتكون من عدة مناذج توضح

كل ما يتعلق بتنفيذ املشاريع وتشكل معاً اخلطة التنفيذية ،كما يلي:
•حتديد مراحل التنفيذ
•إعداد اجلداول الزمنية للبرامج/املشاريع.

وتجيب الخطة التنفيذية عن:
•تاريخ بدء املشروع ونهايته.
•من املسؤول.
•التكلفة املتوقعة.
•مؤشرات األداء.

جدول رقم ( )23مصفوفة الخطة التنفيذية
الهدف
اإلستراتيجي

املبادرات/
األهداف

مدة التنفيذ املتوقعة
املشاريع

التنفيذية

البداية

النهاية

1-1-1
1-1

2-1-1
3-1-1

األول
1-2-1
2-1

2-2-1
3-2-1

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

املسؤول

املوازنة

مؤشرات
األداء
1-1-1-1
2-1-1-1
1-2-1-1
2-2-1-1
1-3-1-1
2-3-1-1
1-1-2-1
2-1-2-1
1-2-2-1
2-2-2-1
1-3-2-1
2-3-2-1
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المرحلة الخامسة :
اعتماد اخلطة :تتضمن عملية إقرار اخلطة واعتمادها اخلطوات االتالية :

 1.5.2المراجعة واالقرار :
•مراجعة اخلطة :يتم عرض اخلطة اإلس���تراتيجية عل���ى املكتب التنفيذي للخطة اإلس���تراتيجية بوكالة اجلامعة للتطوير
واجلودة.
•تلقي التغذية الراجعة :تتلقى الوحدة خطاب من وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة بشأن التعديالت املطلوبة لتطوير اخلطة.
•إقرار اخلطة بصورتها النهائية ،وذلك بصدور قرار من وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

 2.5.2خطة االتصال :
يع���رف االتص���ال بأنه عملية تبادل األفكار واملعلوم���ات ،وقد مت تصميم منوذج لوضع خطة االتص���ال املتعلقة بتنفيذ اخلطط
اإلستراتيجية لتمكني القائمني على اخلطة من التواصل الفعال.

أهداف خطة االتصال:
•متابعة عملية التنفيذ.
•تفعيل وسائل االتصال لتنفيذ اخلطة داخليا.
•تفعيل وسائل االتصال لتنفيذ اخلطة مع اجلهات اخلارجية.
•سرعة التواصل لرصد القضايا ومخاطر تنفيذ اخلطة.
•ضمان نشر البيانات واستمرارية حتديثها.
•التواصل مع املستفيدين واألطراف ذات العالقة.

أهمية خطة االتصال:
•متثل العمود الفقري في نشر اخلطة اإلستراتيجية.
•أداة فعالة في تنفيذ التنسيق لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية.
•تؤدي دوراً مهماً في التغذية املرتدة.

الوسائل المستخدمة  :يجب حتديد وسائل االتصال التي ينبغي استخدامها واعتمادها بصورة رسمية.
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جدول رقم ( )24نموذج إعداد خطة االتصال
قنوات االتصال الداخلية

قنوات االتصال اخلارجية

اخلطة التنفيذية لالتصال
وسيلة االتصال

الغرض من االتصال

املسؤولون

التوقيت

وسيلة االتصال

املؤشر
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 3.5.2إدارة المخاطر:
•التعربف :هي عمل منظم يتضمن دراسة كافة أنواع املخاطر وحتليلها وتصنيفها لتحديد وتقومي املخاطر املتوقعة في أثناء
تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية ،والعمل على تالفيها والتخفيف من آثارها لضمان حتقيق فاعلية التنفيذ لألهداف.
•هي نشاط إداري يهدف إلى التحكم باملخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة من خالل عمليات القياس والتقومي وتطوير
اإلس���تراتيجيات ،وقد مت تصميم منوذج لوضع خطة املخاطر املتعلقة بتنفيذ اخلطط اإلستراتيجية للمساعدة في تصنيف
املخاطر ووضع احللول للحد منها.
•المقصود بالمخاطر :تلك املخاطر التي ميكن أن تعترض تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية ،ومنها على سبيل املثال:
•  التغيير الذي ميكن أن يحدث في اإلدارة العليا للمؤسسة /للوحدة.
•  قصور التدفقات النقدية عن الوفاء باحتياجات اخلطة في الوقت املناسب.
•	 املقاومة التي قد تبديها بعض األطراف املعنية في أثناء التنفيذ.
•	 اخللل الذي قد يصيب تقنية املعلومات واالتصاالت.
•	 وجود معوقات إدارية قد تعترض الفريق التنفيذي للخطة.

•خطة المخاطر تجيب على سؤال مهم في أثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية:
ما العمل إذا واجه تنفيذ األهداف اإلستراتيجية بعض املخاطر؟ وما هي إجراءات التخفيف منها.

•أهداف إدارة المخاطر:
•	 حتقيق أكبر قدر من إجراءات التخفيف من املخاطر.
•	 التعرف على األخطار ومعاجلتها قبل تضخمها.
•	 إضافة أقصى قيمة مضافة مستدامة لكل أنشطة املشروع.
•	 فهم اجلوانب اإليجابية والسلبية احملتملة لكل العوامل التي قد تؤثر في املشروع.
•	 تزيد من احتمال النجاح وتخفض من احتمال الفشل وعدم التأكد في حتقيق األهداف اإلستراتيجية.

•اقسام درجة المحاطر:
تنقس���م درجة اخلطورة إلى عالية اخلطورة ،متوسـطة ،منخفضة .وعادة ما تس���تخدم ألوان إشارات املرور األخضر ،األصفر،
األحم���ر للتعبير عن درجة اخلطورة ،وميكن إضافة ألوان أخرى تعبر عن درجة اخلطر وفقاً للتصنيف املتبع في تصنيف درجة
اخلطورة.
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درجة المخاطر

مخاطر

غير مهمة

عالية ً
جدا

مخاطر
بسيطة

مخاطر
مخاطر

كبيرة

متوسطة

شكل رقم ( )15استخدام األلوان في تحديد درجة المخاطر
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جدول رقم ( )25مصفوفة تصنيف المخاطـر المحتملة في أثناء تنفيـذ الخطـة اإلستراتيجية
التدرج في شـدة اخلطـر تصـاعديـا
شدة
اخلطر

الوصف
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مخاطر بسـيطة

غير مهم

مخاطر بسيطة
أو فرص ضائعة
من املستبعد أن
ال يـوجـد يكون لها تأثير
دائم أو كبير
على أداء اخلطة
اإلستراتيجية.

مخاطر متوسطة

مخاطر كبيرة

مخاطر عالية جداً

مخاطـر كبيرة أو فرص مخاطر كبيرة أو فرص
مخاطر متوسطة
ضائعـة قد يكـون لها تأثير
ضائعـة قد يكون لها
أو فرص ضائعة
كبير في املدى الطويل
تأثير كبير في املدى
قد يكون لها تأثير
يهـدد استمرار تنفيـذ
الطويل على أداء
متوسط على أداء
اخلطة اإلستراتيجية .اخلطـة اإلستراتيجية .اخلطـة اإلستراتيجية.

خسارة مالية أكثر من ٪5
خسارة مالية أكثر من
من حجم التكلفة الكلية
خسـارة مالية تصل  ٪ 2من حجم التكلفة
ألحد مشروعات اخلطة
أقل من  ٪0.5من
الكلية ألحد مشـروعات
إلى  ٪ 2من حجم
نتيجة مشكالت تنظيمية
إجمالي حجم التأثير
التكلفة الكليـة ألحد اخلطـة.
كبيرة.
املالي.
مشروعات اخلطـة .نتيجـة تنظيمية
صورة سلبية مستمرة
ال توجد عواقب
عكسـية.
عواقب تنظيمية
عن اجلامعة في اإلعالم
تنظيمية.
صـورة سلبية عن
محدودة تستدعي
احمللي.
التغيير في اخلطـة .اجلامعة في اإلعـالم
توقـف أحـد مشـروعات
احمللي أو اإلقليمي.
اخلطـة الرئيسة.

العواقب
احملتملة

ال يوجد
تأثير

األمثلة

تأخيـر
تأثـر فعاليـات أحـد تأخر مشروع تقني
غيـر
املشـروعات املنفـذة أو جتازو التكاليف
متعمد
احملددة.
ومبـرر في بخطـأ إداري.
األنشطة
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حادث كبير يـؤدي إلى
توقف أحد مشـروعات
بيانات غير صحيحة
اخلطة أو مبادراتها نتيجة
بشكل متعمد ألحد
ألهمال متعمد من اجلامعة.
االستبانات السنوية
املدرجة باخلطة .توقف حريق كبير يوقف تنفيذ
مشروع من مشروعات أحد املشروعات الرئيسة
للخطـة دون اتخاذ
اخلطة نتيجة عجز
احتيـاطات التأمني الالزمـة
التدفقات املالية
بشـكل متعمـد.
بالكامل.
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جدول رقم ( )26مصفوفة المخاطر المتوقعة بالنسبة لألهداف اإلستراتيجية

م

الهدف
اإلستراتيجي

املخاطر
املتوقعة

درجة اخلطورة

إمكانية احلدوث

ضعيفة/متوسطة /عالية

ضعيفة/متوسطة /عالية

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

وسائل
التخفيف

املسؤولون
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 4.5.2إدارة التغيير :
•لتصبح اخلطة اإلس���تراتيجية مرنة البد من إضافة إدارة التغيير وهي العملية التي حتدد آليات إجراء أي تغييرات حتدث
على اخلطة اإلس���تراتيجية ،بحيث يصبح أي تغيير يطرأ على اخلطة اإلس���تراتيجية معروفا ،ومت تقوميه واملوافقة عليه،
وإعالم األطراف املعنية به وتوثيقه.

لماذا إدارة التغيير؟
التغيير هو الثابت وماسواه متغير
•تغيرات في إدارة املؤسسة.
•تغير في التدفقات النقدية.
•تغير في فريق العمل.
• تغير في البيئة اخلارجية للمؤسسة.

طلب التغيير
مبررات
التغيير وتكاليف
التغيير

موافق
صاحب

األطراف المعنية

الصالحية
غير موافق

شكل رقم (  )16خطوات عملية إدارة التغيير

66

1439ﻫـ 2018 -ﻡ

مكتب تنفيذ الخطة

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ

توثيق التغيير

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

الفسم الثالث  :القياس والتقويم
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المرحلة السادسة :المتابعة والتقويم:
 1 .6.3المتابعة Follow-up
هي عملية جمع البيانات واملعلومات واملراجعة املنتظمة لألنش���طة في أثناء تنفيذ املش���روع على أساس تنفيذ اخلطة التنفيذية
بغرض توفير البيانات الالزمة إلجراء التقومي .وتركز أنشطة املتابعة على ما إذا كانت عملية تنفيذ اخلطة تسير حسب تصميمها.
وكجزء من عملية املتابعة ،يجب أن تقوم جلنة التخطيط بتنظيم اجتماع سنوي يركز في مناقشاته على املسائل االتالية:
•حتديد كافة املتطلبات اخلاصة بتنفيذ اخلطة وامليزانية.
•توفير املتطلبات الالزمة للتنفيذ املطلوبة.
•البدء بتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية.
•حتديد األشياء التي مت إجنازها أو لم يتم إجنازها.
•توثيق نتائج تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية وإعداد التقارير الدورية.
•إمتام عملية املتابعة بصفة مستمرة خالل مرحلة التنفيذ.

 2 .6.3التقويم Evaluation
هي عملية تقومي منظم للبيانات املتاحة عن اإلجنازات احملققة مقارنة باألهداف املتفق عليها في اخلطة ومدى حسن استخدام
املوارد .والغرض من التقومي:
•تقومي مدى استخدام املوارد في األغراض املخصصة لها.

•حتديد مدى حتقيق األهداف واملؤشرات املوضوعة مسبقاً.
•تقومي كفاءة وفعالية أداء املشروع.
•مراجعة حدوث األثر وحتديد االثار غير املتوقعة إن وجدت.
•تقومي السياسات املتبعة في الوحدة.
•التوصية باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 3 .6.3مراحل عملية التقويم:
•التقومي املرحلي :خالل التنفيذ في مراحل مختلفة.
•التقومي النهائي :عند إنتهاء اخلطة.
•التقومي البعدي :بعد فترة من إنهاء اخلطة لتقومي املردود والسياسات.
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جدول رقم ( )27مصفوفة آلية التقويم والمتابعة
متابعة نسبة اإلجناز
الهدف التنفيذي

نسبة إجناز املوارد

القيمة

القيمة املستهدفة

األسباب التي عرقلت

املوارد املالية

املوارد املالية

املنجزة فعلياً

احملددة مسبقاً

التنفيذ (ان وجدت)

املنصرفة

املعتمدة

املوارد البشرية املوارد البشرية
التي مت تعيينها

املطلوبة
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قائمة المراجع :
1 .1املغربي ،عبد احلميد عبد الفتاح ،1999 ،اإلدارة اإلس���تراتيجية ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ،مجموعة النيل
العربية ،القاهرة.
2 .2جودة ،محفوظ أحمد ،2014 ،إدارة اجلودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.7
3 .3األمانة العامة للمجلس التنفبذي ،2015 ،دليل التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األداء في حكومة أبو ظبي.
4 .4باس���م علي حوامدة ،2015 ،دليل التخطيط اإلستراتيجي في اجلامعات ،مركز التطوير األكادميي وضبط اجلودة ،جامعة
مؤته ،األردن.
5 .5تادانوري أينوماتا ،2012 ،التخطيط اإلستراتيجي في منظومة األمم املتحدة ،وحدة التفتيش املشتركة ،األمم املتحدة.
6 .6جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،منوذج إعداد اخلطة اإلستراتيجية ،عمادة التقومي واجلودة.
7 .7جامع���ة الكويت ،الدليل االسترش���ادي إلعداد اخلطة التنفيذية للكليات ومراكز العم���ل  ،2013- 2017مكتب نائب مدير
اجلامعة للتخطيط.
8 .8جامعة امللك عبد العزيز ،2013 ،دليل التخطيط اإلستراتيجي ،مركز الدراسات اإلستراتيجية ،اإلصدار .45
9 .9ماهر مكي د .وليد موس���ى إبراهيم عودة ،إعداد خطة إس���تراتيجية للمنظمات غير احلكومي���ة ،جمعية الكرمل للثقافة
منوذجاً.

1010املجلس التنفيذي ،2006 ،دليل التخطيط اإلستراتيجي .حكومة دبي.
1111محمد مصطفى الفولي وتامر محمد الفولي ،2013 ،التخطيط اإلستراتيجي املؤسسي ،املركز القومي للبحوث .مصر.
1212مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،2015،دليل التخطيط اإلستراتيجي.
1313مؤسسة امللك خالد اخليرية ،2010 ،دليل التخطيط اإلستراتيجي للمنظمات غير الربحية في اململكة العربية السعودية.
1414مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي اخليرية1437 .ه ،دليل التخطيط اإلستراتيجي القواعد الرئيسة املنظمة لبناء
خطة إستراتيجية فاعلة،
1515وزارة التعليم .دليل تقومي وتنفيذ اخلطط اإلستراتيجية اإلشرافية ،وكالة التعليم ،اإلدارة العامة اإلشراف التربوي.
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