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إجراءات بشاء خريطة استراتيجية لمجامعة
مقدمة:
تعج الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة دلضال ومخشجا لمقادة االستخاتضجضضؽ عشج
استخجاميؼ ألدوات التفكضخ االستخاتضجي الداعي لتحمضل بضئة الجامعة الجاخمضة
والخارجضة.
وتيجف الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة إلى استغالل مؾارد الجامعة السعشؾية
غضخ السمسؾسة في الخفع مؽ نتائج أداء الجامعة وبمؾرة ىحه الشتائج برؾرة واضحة
وبذكل مادؼ ممسؾس كسا تسكؽ الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة الجامعة مؽ اكتداب
السدايا التشافدضة بؾصفيا واحجة مؽ األسالضب واألدوات اإلدارية الحجيثة والفعالة.
والخخيظة االستخاتضجضة ىي تظؾيخ لسرظمح عيخ عمي يج كل مؽ روبخت
إس.كابالن ( )Kaplanوديفضج ب.نؾرتؾن( )Nortonمشح تدعضشات القخن العذخيؽ وىي
بظاقة األداء الستؾازن التي يشغخ إلضيا باعتبارىا نغام لقضاس األداء يدسح لمسشغسات
بتحجيج األصؾل غضخ السمسؾسة مثل قجرات األفخاد والبضانات وعالقات العسالء في
السؤسدة التي تخكد عمى االستخاتضجضة .وأعيخ كابالن ونؾرتؾن كضف حققت السشغسات
أداء متسض اد مع نغام إدارة الخخيظة االستخاتضجضة وتظبضق بظاقة األداء الستؾازن في
العسل مؽ خالل وضع رسؾمات بضانضة ترف كضف يسكؽ لمسشغسة أن تخمق قضسة
مزافة لسخخجاتيا.
كسا تدعى الخخائط االستخاتضجضة لخبط األىجاف االستخاتضجضة بعزيا مع البعض
اآلخخفي عالقة تحقق التكامل بضؽ الدبب والشتضجة ،وذلػ مؽ خالل جؾانب بظاقة
األداء الستؾازن األربعة :وىي الجؾانب السالضة ،والعسالء ،والعسمضات الجاخمضة،
والتعمؼ/الشسؾ/التجريب.
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كسا تعج الخخيظة االستخاتضجضة نسؾذجا متظؾ ار لسقايضذ الجؾانب األربعة لبظاقة
األداء الستؾازن ،والتي تيجف إلى تحؾيل األصؾل غضخ السمسؾسة إلى قضؼ ونتائج
ممسؾسة ،وإلى فيؼ كضفضة قضادة األصؾل غضخ السمسؾسة لخمق قضسة مدتجامة لمسؤسدات
التعمضسضة ومشيا الجامعات ،كسا تعج إحجػ الؾسائل السدتخجمة لتؾضضح وتؾصضل
استخاتضجضة الجامعة وعسمضاتيا وأنغستيا لمعاممضؽ بيا لضتسكشؾا مؽ تظبضق ىحه
االستخاتضجضة ،أؼ تؾفخ الحمقة السفقؾدة بضؽ عسمضة وصف االستخاتضجضة وتشفضحىا ،واختضار
أؼ استخاتضجضة ال بج أن يتؾافق مع عخوف عسل الجامعة الجاخمضة والخارجضة وكحلػ
عخوف السشافدة مع الؾسط السحضط.

أواًل :السفههم:

الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة ىي نسؾذج افتخاضي متكامل لسؤشخات السجاالت

األربعة التي تعتسج عمضيا السؤسدات التعمضسضة "الجامعات" ،وىي(:مؤشخات مجال األداء
السالي "السحاسبضة" -مؤشخات مجال العسمضات الجاخمضة والتذغضمضة  -مؤشخات مجال
احتضاجات العسالء "التدؾيق" -مؤشخات مجال التعمضؼ والتجريب "الشسؾ") ولألطخاف
الخئضدة األربعة السدتفضجة مؽ مدتؾػ أداء العسل بيحه السؤسدة وىؼ( :السؾردون-
العاممؾن -العسالء -السالكؾن والسداىسؾن).

ثانيا :أهم مجاًلت الخريطة اًلستراتيجية التعميسية :
ا

يتمخص دور الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة في تشسضة وتظؾيخ السجاالت األربع

السؤثخة في طخيقة عسل الجامعة والتي يسكؽ تمخضريا فضسا يمي :-
 -1خريطة مؤشرات مجال األداء السالي "السحاسبية"-:
يتحجد معشي الشحاج والفذل في الجامعة وفقا لسا يحجث عمى مدتؾػ التجفقات الشقجية
وتحخكات الدضؾلة السالضة والخبح والخدارة وما تعتسج عمضو مؽ محاسبضة ومذاركة ،وىي
تجضب عؽ سؤال :اذا كانت الجامعة قج حققت الشجاح فيل انعكذ ىحا الشجاح عمى
السدتفضجيؽ مشيا مالضا ومعشؾيا؟
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كسا تغيخ أىسضة ىحا السجال في قضاس أداء الجامعة بشاء عمى حداب الفخق
بضؽ الشفقات واإليخادات فيؾ إما خدارة أو مكدب أو تعادل في األجل الظؾيل ،ويسكؽ
ألؼ جامعة تحقضق مكدب إيجابي بظخيقتضؽ :إما زيادة السخخجات بكسضات وأعجاد أكبخ
بديادة إنتاجضتيا وتحدضؽ دور العشاصخ األخخػ السدانجة لعشرخ راس السال ،أو تخفضض
التكالضف والشفقات مع ثبات السخخجات.
ويسكؽ دراسة مجال األداء السالي بالجامعة مؽ خالل دراسة السعايضخ التالضة:
أ -اإليخاد الدشؾؼ الستحرل مؽ مرخوفات الظالب مقارنة بالسخررات السالضة
السخررة سشؾيا لمجامعة بالسؾازنة العامة.
ب -الديادة التي تحجث في إجسالي التسؾيل السخرص لمجامعة.
ج -قضسة العقؾد السبخمة داخل الجامعة لكل عام مقارنة بالسضدانضة السخررة سشؾيا.
د -قضسة الديادة في الخجمات السقجمة مؽ الجامعة والسداعجات الؾاردة مؽ السرادر
السختمفة خارج الجامعة.
ه -متؾسط دورة حضاة السخافق والسعجات واألجيدة السؾجؾدة بالجامعة.
و -متؾسط استخجام الخجمات السكتبضة بالجامعة وتكمفتيا السختمفة.
ز -متؾسط التكمفة التي تتحسميا الجامعة مؽ جخاء أعسال ىضئة التجريذ بيا والتغضخ
الحادث بيا سشؾيا.
ح -متؾسط التكمفة التي تتحسميا الجامعة مؽ األعسال التي يقؾم بيا الجياز اإلدارؼ
والتغضخ الحادث بيا سشؾيا.
ط -إجسالي األمؾال التي تتحرل عمضيا الجامعة مقارنة بالتكالضف التي تتحسميا.
 -2خريطة مؤشرات مجال متطمبات العسالء "التدهيق"-:
يتحجد مدتؾػ الشجاح والفذل لجؼ الجامعة في مجال العسالء وفقا لسا يحجث مؽ
تظؾر في التعامل مع الفئات السدتفضجة مؽ تحدضؽ األداء مع ىؤالء العسالء والسديج
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التدؾيقي السقجم ليؼ ،وىي تجضب عؽ سؤال :إذا كانت الجامعة قج حققت الشجاح
السظمؾب مشيا ،فيل تحقق لعسالئيا االستفادة التي يدعؾن لتحقضقيا ،وىل تدتسخ ىحه
االستفادة وتتحدؽ مع الؾقت ؟
وىشاك طخيقتان لتحدضؽ مدتؾػ االستفادة الجائسة لمعسالء وىسا :إما تقجيؼ نفذ
الجؾدة بدعخ أقل مؽ السشافدضؽ أو تسضضد السشتجات السقجمة مؽ الجامعة عؽ السشافدضؽ
ليا حتي لؾ كانت بشفذ الجؾدة ونفذ األسعار أو أعمى جؾدة وأسعا ار .
وعمى ىحا تشقدؼ إدارة العسالء بالخخيظة االستخاتضجضة إلى ثالث دوائخ فخعضة:
األولى تختكد عمى الدسات التدؾيقضة لمسشتجات مثل (سعخ وجؾدة وإتاحة السخخج
التعمضسي -تذغضل وسسات وميارات وقجرات مظمؾبة لمدؾق) ،وأما الثانضة فيي تتشاول
العالقة بالعسالء مثل ( خبخة العسضل مع السؤسدة أثشاء الحرؾل عمى مشتجاتيا -تذغضل
خخيجضيا) ،الجائخة الثالثة تتزسؽ العالمة التجارية والؾضع الحىشي السكؾن لمجامعة مثل
(حسالت الجعاية والتدؾيق -سسعة السؤسدة التعمضسضة)0
وتكؾن مؤشخات القضاس الالزمة لفيؼ سضخ العسل بيحا السجال في الجامعة كسا يمي:
*فكخة تحدضؽ استفادة العسالء ،وتحقضق نرضب مالئؼ لمجامعة مؽ الدؾق ،وزيادة
الشرضب مؽ محفغة العسضل :وتتسثل في اإلجابة عؽ التداؤل اآلتي ( ما ىي ندبة
التكمفة التي يشفقيا العسضل لمحرؾل عمى مخخجات الجامعة مقارنة بالسشافدضؽ( ،
باإلضافة لسعجالت تدخب العسالء بعضجا عؽ الجامعة ،وفي الشياية تحدضؽ مدتؾيات
رضا العسالء عؽ األداء أو عؽ الخخيجضؽ.
ويسكؽ دراسة مجال العسالء بالجامعة مؽ خالل دراسة السعايضخ التالضة:
أ -متؾسط درجة رضا طالب الجامعة عؽ الخجمات السقجمة ليؼ وعؽ السداعجات
الستؾفخة بالجامعة ومدتؾػ أداء أعزاء ىضئة التجريذ واألجيدة اإلدارية وسسعة
الجامعة في السجتسع السحضط.
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ب -متؾسط درجة رضا أعزاء ىضئة التجريذ بالجامعة عؽ السدتؾػ السالي السقجم مؽ
الجامعة ليؼ ،وعؽ بضئة العسل بالجامعة وعؽ مدتؾػ األداء القضادؼ بيا ،وعؽ سسعة
الجامعة في السجتسع السحضط وترشضفيا ،والخجمات السجتسعضة والتضدضخات السقجمة
ليؼ مؽ قبل الجامعة.
ج -متؾسط درجة رضا أعزاء الكادر اإلدارؼ والعاممضؽ بالجامعة عؽ مدتؾػ السعضذة
الستؾفخ ليؼ مؽ خالل رواتبيؼ السخررة ليؼ ،وكحلػ مدتؾػ رضاىؼ عؽ
الخجمات التجريبضة التي تقجميا الجامعة والخجمات والتضدضخات السقجمة لمعاممضؽ
بالجامعة.
د -متؾسط درجة رضا السؾرديؽ لألعسال واألجيدة الخاصة بالجامعة .
ه -متؾسط درجة رضا أصحاب األعسال ورجال الرشاعة وأسؾاق العسل لخخيجي
الجامعة عؽ مدتؾػ السيارات التي يتستع بيا ىحا الخخيج وحؾل حاجة سؾق العسل
ليحه السيارات وسسعتيا مجتسعضا.
و -متؾسط عجد الذكاوؼ السقجمة مؽ العسالء شيخيا مقارنة بالذيؾر الدابقة.
ز -متؾسط زيادة التحاق الظالب بالبخامج التي تظخحيا الجامعة وخاصة البخامج التي
تجر دخال عمى الجامعة.
ح -ترشضف الجامعة الؾطشي والجولي ومجؼ التغضخ الحادث فضو سشؾيا.
 -3خريطة مؤشرات مجال العسميات الداخمية واألداء التذغيمي-:
يتحجد الشجاح في السخخجات والسشتجات الشيائضة لمجامعة بقؾة السشتجات والخجمات
التي تشتج عؽ عسمضات داخمضة متسضدة يتؼ تقجيسيا لمعسالء ،وىي تجضب عؽ سؤال  :ما
ىي العسمضات التي يجب التخكضد عمضيا لكي تحقق لمجامعة الشجاح السظمؾب؟
وبرفة عامة يرف ىحا السجال الظخيقة التي ستتحقق بيا االستخاتضجضة وتشعكذ
عمى مخخجات الجامعة ويتكؾن ىحا السجال مؽ  :إدارة العسمضات – إدارة عالقات
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العسالء -ابتكار السشتجات الججيجة -إدارة سضاسات األفخاد والسؾارد البذخية ،ويشقدؼ كل
مؽ ىحه البشؾد إلى عشاصخ فخعضة تبعا لحالة السؤسدة التعمضسضة .
ويسكؽ دراسة مجال العسمضات الجاخمضة واألداء التذغضمي بالجامعة مؽ خالل دراسة
السعايضخ التالضة:
أ -متؾسط درجة رضا طالب الجامعة عؽ أداء الجياز اإلدارؼ بالجامعة وخاصة ما
يتعمق بالتعامل مع الظالب.
ب -متؾسط درجة رضا طالب الجامعة عؽ كافة العسمضات الجاخمضة بالجامعة.
ج -متؾسط درجة رضا طالب الجامعة عؽ التعمضؼ والبخامج الجراسضة السقجمة مؽ
الجامعة.
د -ندبة الظالب إلى أعزاء ىضئة التجريذ في مخحمة البكالؾريؾس مقارنة بالشدب
العالسضة السعتسجة.
ه -ندبة الظالب إلى أعزاء ىضئة التجريذ في مخحمة الجراسات العمضا مقارنة بالشدب
العالسضة السعتسجة.
و -متؾسط دورات تججيج مخافق ومعجات الجامعة التعمضسضة وغضخىا.
ز -نغام تحجيث وتظؾيخ الحاسبات والسعجات التكشؾلؾجضة بالجامعة.
ح -نغؼ التؾريجات لجسضع احتضاجات الجامعة ،وسسعة ىحه التؾريجات والذخكات السؾردة
ليا ومجؼ حجاثتيا.
ط -ندبة عجد الظالب الؾافجيؽ السشتدبضؽ لمجامعة إلى العجد الكمي مقارنة بالجامعات
السذيؾرة.
ؼ -ندبة الشسؾ الدشؾؼ لمظالب الؾافجيؽ بالجامعة.
ك -متؾسط عجد األبحاث السشذؾرة ألعزاء ىضئة التجريذ بالجامعة في الجوريات
العمسضة سشؾيا ومجؼ الديادة الدشؾية بيا.
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ل -متؾسط عجد األبحاث السشذؾرة بالجوريات العالسضة السعتسجة والسرشفة ومجؼ الديادة
الدشؾية بيا.

-4خريطة مؤشرات مجال التدريب والتعميم "الشسه"-:
يتحجد السشاخ السؤسدي لمجامعة والثقافة الجساعضة الجافعة لمشسؾ والسحفدة عمى
إجخاء التحدضؽ والتظؾيخ مؽ خالل مؤشخات التجريب والشسؾ ،وىي تجضب عؽ سؤال :ما
ىي الثقافة السؤسدضة ومعجالت التجريب والتعمضؼ السظمؾبة لكي تشجح الجامعة ؟
فإذا ما وججنا اختالفا أو تذؾيذا في ىحه السؤشخات أو ضعف لمعالقة الدببضة بضشيا
فتمػ ىي البؾادر األولى لفذل االستخاتضجضة ويجب عمضشا تؾضضح عالقة الدبب والشتضجة
بضؽ ىحه السؤشخات في السجاالت األربعة ،كسا يجب االتفاق عمى تحقضقيا بذكل صخيح
وىحا ىؾ
ببداطة فحؾؼ الخخيظة االستخاتضجضة ،فضجب االتفاق عمى مدارات الخخيظة أوال
قبل تحقضقيا وقبل الدضخ فضيا .
وبرفة عامة فإن ىحا السجال يداعج الجامعة عمى استسخار العظاء وتخك برسة
في السجتسع الحؼ تعسل فضو .وىؾ يختص بالبشؾد اآلتضة :الثقافة السؤسدضة – القضادة –
السؾازنة والتشدضق بضؽ األنذظة – وروح الفخيق .ويشبغي أن يؤدؼ الشجاح في ىحا
السجال إلى تشسضة ثالثة أنؾاع مؽ رأس السال وىي:
 رأس السال البذري :أؼ ميارات ومؾاىب العاممضؽ وأعزاء ىضئة التجريذ السظمؾبةلجعؼ االستخاتضجضة محل التظبضق بالجامعة.
 أرس السال السعرفي :أؼ إتاحة السعمؾمات وشبكات الخبخة لجعؼ االستخاتضجضة محلالتظبضق بالجامعة.
 أرس السال التشظيسي :أؼ حذج قجرات الجامعة وجيؾدىا ومؾاردىا والتشدضق بضشيالمؾصؾل إلى اليجف االستخاتضجي السحجد .
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ويسكؽ دراسة مجال التعمضؼ والتجريب والشسؾ بالجامعة مؽ خالل دراسة السعايضخ التالضة:
أ -ندبة استخجام عسمضات التذغضل اآللي والخقسي في العسمضات الجاخمضة السختمفة
بالجامعة ومعجل نسؾىا الدشؾؼ.
ب -عجد البخامج السقجمة مؽ الجامعة عمى اإلنتخنت ومعجل نسؾىا الدشؾؼ.
ج -ندبة استخجام الحاسب اآللي في التجريذ وحفع السدتشجات والشتائج وكافة
التعامالت الظالبضة ومعجل نسؾىا سشؾيا.
د -معجل انتذار ثقافة نسؾ األداء بالجامعة وتسضدىا بضؽ العاممضؽ بيا.

ثال اثا :لساذا تحتاج الجامعة لتطبيق الخريطة اًلستراتيجية بها؟:
إن اتخاذ القخار السشاسب في إدارة الجامعة في أقرخ وقت مسكؽ وبأقل تكمفة
عسؾما ،لحلػ فإنو مؽ
متاحة يسثل العسؾد الفقخؼ السيؼ لتحقضق أىجافيا االستخاتضجضة
ً
الزخورؼ دعؼ اتخاذ القخار داخمضاً بتؾفضخ السعمؾمات الجضجة ووجؾد القؾانضؽ واألنغسة
تمقائضا وتديضل االتراالت الجاخمضة لمعاممضؽ في الجامعة ،ويسكؽ
الشافحة والسججدة
ً
تمخضص أىؼ مبخرات تظبضق الخخيظة االستخاتضجضة بالجامعة فضسا يمي:
 -1ضخورة ربط األداء باألىجاف واألىجاف بالخسالة والخسالة بالخؤية.
 -2إدارة األداء بظخيقة فعالة وشفافضة مبشضة عمى قضاس مقارن وبرفة مدتسخة بضؽ
الشاتج والسدتيجف .
 -3اختضار  /ترسضؼ االجخاءات ذات القضسة السزافة عمى أسذ عمسضة وعسمضة تأخح
في االعتبار انخفاض في التكمفة واخترار لمؾقت مع االلتدام بالجؾدة.
 -4إعظاء أقرى االىتسام في التعامل مع السؾارد البذخية مؽ حضث :اختضارىؼ،
بشاء عمى أدائيؼ .
تخقضتيؼ في العسل ،تغضضخ أوضاعيؼ ،تجريبيؼ ،تعؾيزيؼ مالضاً ،
 -5تؾضضح الخؤية والسيسة والخظط اإلستخاتضجضة وتحؾيميا إلى خظط عسل يسكؽ
قضاسيا لكل قظاعات الجامعة.
9
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 -6تؾصضل السؤشخات واالىجاف االستخاتضجضة لجسضع مدتؾيات الجامعة ،مع ضسان
التشدضق بضؽ قظاعات الجامعة.
 -7ربط االىجاف االستخاتضجضة بالسضدانضة والتقضضؼ لسؤشخات االداء لمجامعة.
 -8تقضضؼ ومتابعة تشفضح الخظط االستخاتضجضة وتقضضؼ االداء.
 -9التعسق في مفيؾم تحدضؽ اجخاءات االستخاتضجضات والتغحية السختجة لألىجاف
الستدنة.
 -10تظؾيخ نغؼ السعمؾمات الستؾفخة بالجامعة لكي تحقق االستخجام االمثل لمؾصؾل
إلى التحدضؽ السدتسخ والتشسضة السدتجامة .
 -11التخكضد عمى أىؼ السؤشخات األساسضة لجسضع السجاالت بالجامعة (مالضة -عسمضات
داخمضة تذغضمضة -عسالء -التعمضؼ والتجريب والشسؾ(.
 -12تعغضؼ القضسة الفعمصة غضخ السحدؾسة لمسؾارد البذخية والعسالء والعسمضات الجاخمضة
لمجامعة وتحقضق التؾازن في األىجاف بضؽ السؤشخات السالضة (مؤشخات محدؾسة)
ومؤشخات العسالء ورضائيؼ ووالئيؼ وتظؾيخ السؾارد البذخية العسمضات الجاخمضة(
مؤشخات غضخ محدؾسة).

ابعا :أهسية بشاء خريطة استراتيجية لمجامعة:
را

إذا كان بعض السجيخيؽ ال يبحلؾن جيؾدا حقضقضة لرضاغة استخاتضجضة جمضة

لجامعاتيؼ فإن ىحا ال يعشي أنو مؽ السسكؽ إىسال االستخاتضجضة ،فالشجاح الستحقق دون
استخاتضجضة محجدة قج يكؾن معتسجا عمي السرادفة وغضاب السشافدة وقبل ىحا فإن ىحا
الشجاح لؽ يتدؼ باالستس اخرية والجيسؾمة نغ اخ ألن األداء السؤسدي دون استخاتضجضة
محجدة يذبو خؾض الحخب دون خظة دفاع أو خظة ىجؾم  .وقج يكؾن أىؼ األسباب
التي تجعؾ إلعجاد خخيظة استخاتضجضة تعمضسضة واضحة ما يمي:
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 -1قدرة الجامعة تكسن في صشاعة القيسة وتحقيق مزيد من القيسة السزافة:
فيشاك خظؾات كثضخة معقجة تقؾد الجامعة إلى صشاعة القضسة التي تقجميا لعسالئيا
حضث تتؼ ىحه الخظؾات في مجاالت كثضخة قج ال يسكؽ فيسيا دون دراسة مدتفضزة
وخبخة معقؾلة فعشج تأممشا مثال تجريب السؾعفضؽ لتعديد مياراتيؼ في التعامل مع العسالء
فإن ذلػ سضؤدؼ بظخيقة غضخ مباشخة إلى زيادة رضا العسالء مسا يؤدؼ إلى زيادة قجرة
الجامعة عمى االحتفاظ بالعسالء فضقؾد ذلػ بظخيقة غضخ مباشخة إلى ضسان حج أدني مؽ
اإليخادات الجامعة في األجل الظؾيل.
إن القضسة الحقضقضة الجامعة ال تكسؽ في القضسة الدؾقضة ألسيسيا أو أوراقيا
السالضة ،وال في القضسة الشقجية لألصؾل التي تستمكيا فقط بل أيزا في قجرتيا عمى تؾلضج
مديج مؽ القضسة السزافة مؽ السخخجات التي تقجميا لمعسالء ،ومؽ غضخ السسكؽ أن
تدداد قجرة الجامعة عمى تؾلضج قضسة لعسالئيا دون تظؾيخ استخاتضجضتيا ووضع خخيظة
استخاتضجضة محجدة السدارات.
اختيار الدياسات السشاسبة لمجامعة:
اذا كانت الجامعة تعسل في سؾق يتسضد بارتفاع جؾدة مخخجات الجامعات
السحضظة بيا فإن تبشضيا لدضاسة اليشجرة وتقمضص الشفقات قج يزخىا ،ألنو يؤثخ عمى
الجؾدة ،أما إذا كانت الجامعة تعسل في سؾق يتسضد بانخفاض جؾدة مخخجات
الجامعات حؾليا وحخوب خفض األسعار فإن تبشضيا لدضاسة الجؾدة الذاممة وستة
سضجسا قج يزخىا ،ألنو يخفع تكالضف اإلنتاج بضشسا يتشافذ الدؾق عمى خفض األسعار،
ولحا فإن األفزل أن تتبشي الجامعة األولى الدضاسة الثانضة ،والجامعة الثانضة الدضاسة
األولى أؼ ال بج مؽ التشدضق بضؽ الدضاسات والخضارات اإلدارية بضؽ االستخاتضجضة
والجامعة ،وال يسكؽ ليحا أن يتؼ دون وجؾد خخيظة استخاتضجضة واضحة بضؽ السجاالت
األربعة األساسضة.
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 -7تحقيق دورة سميسة لمسدخالت /السخرجات بالجامعة :
تختبط مجاالت الخخيظة االستخاتضجضة األربعة بعالقة سببضة واضحة تحجد دور كل
مشيا في السجخالت والسخخجات ،ووفقا لمخخيظة االستخاتضجضة تتحجد أنذظة السجخالت
في إدارة التذغضل وإدارة التجريب والتعمضؼ ،بضشسا تتحجد أنذظة السخخجات في اإلدارة
السالضة وإدارة العسالء.
فإذا أرادت الجامعة تحقضق مؤشخات إيجابضة في مجال السخخجات فعمضيا أن ترب
استثساراتيا في مجال السجخالت .فالعالقة الدببضة بضؽ السجخالت والسخخجات تدضخ مؽ األولى
إلى الثانضة ،أما إذا أرادت الجامعة تحقضق مؤشخات إيجابضة فعمضشا تحدضؽ العسل في
اإلدارة السالضة مؽ خالل تحقضق زيادة العائج عمى االستثسار ،باإلضافة إلى تحدضؽ
معجل االرباح ،وزيادة معجل الخبط بضؽ االيخادات واالستثسار ،والدعي نحؾ تقمضص
الشفقات ،وإذا أرادت الجامعة تحقضق الشجاح فإنو مؽ الزخورؼ الدعي نحؾ اكتداب
عسالء ججد ،باإلضافة إلى زيادة تحقضق درجة رضاء العسالء الحالضضؽ مع تحدضؽ ندبة
االحتفاظ بيؼ ،ثؼ دعؼ والء العسالء لمجامعة مؽ خالل تحقضق صؾرة إيجابضة لمعالقة
التجارية بيا.
وعسؾما فإن الشجاح والتسضد ليحه لسؤشخات دورة السجخالت والسخخجات قج يعبخ عسا
يحجث لسؤشخات أخخؼ بالجامعة ،مثل:
مؤشر إدارة التذغيل :الحؼ يحتؾؼ عمى عشاصخ إدارة العسمضات وتذسل إدارة السؾرديؽ
والسؾاد الخام – وعسمضات اإلنتاج – وعسمضات التؾزيع ،إدارة عالقات العسالء وتذسل
اختضار فئة محجدة مؽ العسالء ،ثؼ اجتحاب ىحه الفئة ،ثؼ االحتفاظ بيا ،ثؼ تشسضة
أعجادىا والتؾسع فضيا.
إدارة ابتكار السشتجات الجديدة :وفضيا يتؼ تحجيج السشتجات التي يسكؽ إصجارىا وبمؾرة
األفكار التي ترشعيا ،وحداب فخص نجاحيا ،ثؼ إجخاء عسمضات البحؾث والتظؾيخ ،ثؼ
الترسضؼ والتحدضؽ ،ثؼ إصجار السشتجات.
12
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وعشاصر إدارة األفراد :وتذسل إدارة عسمضات التؾعضف والتعضضؽ والدالمة الرشاعضة
والرحة والتأمضشات.
ومؽ السؤكج أن دورة السجخالت – السخخجات تدضخ مؽ أسفل إلى أعمى فيي تبجأ
مؽ أبعج السجاالت وأكثخىا اعتسادا عمى السؤشخات غضخ العضشضة ،وىؾ مجال التجريب
والتعمضؼ ،ثؼ ترعج نحؾ السجال التالي الحؼ تؤثخ فضو بذكل مباشخ ،وىؾ إدارة عسمضات
التذغضل ،أما السجال التالي ىؾ العسالء الحؼ يتأثخ بذكل غضخ مباشخ بسا يحجث في
السجاالت التي تدبقو في الخخيظة االستخاتضجضة.
وفي الشياية يغيخ تأثضخ ما حجث في مجال العسالء والسجاالت الدابقة لو بذكل
غضخ مباشخ في السجال األخضخ وىؾ مجال الشتائج السالضة.
وىكحا تدضخ دورة السجخالت السخخجات عبخ مدارات الخخيظة االستخاتضجضة
الستتالضة مؽ األصؾل واألنذظة غضخ العضشضة لتكؾيؽ أصؾل وأنذظة عضشضة.

خامدا :أهم إجراءات ومبادئ ما قبل صياغة خريطة استراتيجية لمجامعة:
ا

مؽ الزخورؼ قبل أن تذخع أؼ جامعة في صضاغة خخيظة استخاتضجضة خاصة

بيا وفقا لغخوف بضئتيا الجاخمضة والخارجضة أن تقؾم ببعض اإلجخاءات والفعالضات التي
تداعجىا عمى ذلػ ،وتتزسؽ ىحه اإلجخاءات اإلجابة عمى التداؤالت التالضة:
 كضف يكؾن شكل التشافذ بضؽ الجامعات الحكؾمضة والجامعات األجشبضةوالخاصة؟
ٍ
متداو؟
 ىل التشافذ بضؽ الجامعات تشافذ متؾازن أم ما أىؼ سسات نسؾ الجامعات؟ إلى أؼ مجؼ يسكؽ اعتبار التكالضف التي يتؼ إنفاقيا عمى الجامعات مختفعة؟ ما أىؼ السؤشخات التي تجل عمى ارتفاع تكمفة تخخيج الظالب بالجامعاتالسرخية؟
13
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 أيؽ يغيخ التشافذ بالجامعات الحكؾمضة؟ -ما أىؼ القظاعات التي يغيخ فضيا التشافذ؟

 ىل أىؼ أشكال التشافذ تكؾن باعتبار التكمفة ارتفاعا وانخفاضا ،أم باعتبارسسعة الجامعة ،أم باعتبار السشتج وحاجة الدؾق إلضو؟
 ما ىي الجامعة السشافدة الحقضقضة لػ؟ ما ىؾ اليجف االستخاتضجي الحؼ تدعي الجامعة لتحقضقو؟ ما أىؼ مؤشخات الشجاح االستخاتضجي الحؼ إذا تحقق تُعتبخ الجامعة قج حققتالشجاح السظمؾب؟
 ىل تؼ تحمضل وجية نغخ عسالء الجامعة في جؾدة ما تقجمو مؽ خجمات؟ ما ىي الجامعة السشافدة لجامعتشا؟ ولساذا ىحه الجامعة؟ ما حجؼ الدؾق الظالبي الحؼ نتشافذ عمضو؟ ما ىجف الجامعة الخئضذ مؽ الحرص الستاحة لمدؾق؟ ما ىي الدعة التي يسكؽ أن تدتؾعبيا الجامعة مؽ حرص الدؾق؟ ما أىؼ تكالضف تخخيج طالب الجامعة؟ ما حجؼ التكالضف الثابتة التي تتحسميا الجامعة؟ ما حجؼ الزغط السؾجؾد عمى الجامعة مؽ قبل السشافدضؽ؟ ما أىؼ القظاعات التي تؾجج بيا مشافدة بضؽ الجامعة ومثضالتيا؟ ما أىؼ سسات جؾدة األداء لجؼ السشافدضؽ؟ وما ىؾ السؾقف بالشدبة لجامعتشا؟ ما أىؼ سسات ومؤشخات قؾة التحسل بالجامعة مقارنة بالسشافدضؽ؟ ما أىؼ صؾر والء عسالء الجامعة مقارنة بالسشافدضؽ.؟ إلى أؼ مجؼ تؾجج سسعة مشاسبة لعالمة الجامعة؟ إلى أؼ مجؼ تختمف تكالضف الجراسة بالجامعة عشيا بالجامعات األخخؼ؟14
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 ما أىؼ السؾارد السالضة الستاحة لمجامعة مقارنة بالجامعات األخخؼ؟ ما أىؼ البخامج التدؾيقضة التي تتسضد بيا الجامعة بالشدبة لمجامعات األخخػ؟ ما أىؼ السؤشخات الجالة عمى الكفاءة التذغضمضة الجاخمضة لمجامعة؟ ما أىؼ السؤشخات الجالة عمى الكفاءة التقشضة بالجامعة؟ ما ندبة الحاصمضؽ عمى بخاءات اختخاع بالجامعة؟ إلى أؼ مجؼ يتستع العاممؾن بالجامعة بالجؾدة والكفاءة والسعشؾيات السختفعة؟في الشياية :ىل يسكؽ وضع نغام مقارن بضؽ كل عشرخ مؽ عشاصخ التشافذ
لمجامعة والجامعات السشاعخة؟

سادسا :أهم مبادئ صياغة خريطة استراتيجية لمجامعة:
ا

إن الخخيظة االستخاتضجضة ىي وثضقة تحجد اتجاه الجامعة ومدار عسميا فيي تخسؼ

وتحجد بجقة ما تتظمع إلضو الجامعة مؽ أىجاف وآلضات تحقضق تمػ األىجاف ،وعشج
صضاغة الخخيظة االستخاتضجضة يجب مخاعاة السبادغ التالضة:
 -1الخريطة اًلستراتيجية التعميسية هي تشديق وتكامل بين األهداؼ السختمفة
والستزاربة:
فغالبا ما يؤدؼ االستثسار في األصؾل غضخ العضشضة كخأس السال البذخؼ عؽ
طخيق التجريب إلى زيادة التكالضف في األجل القرضخ ولكشو يؤدؼ إلى إيخادات في
األجل الظؾيل ،وكثض اخ ما تتعارض اعتبارات االستثسار والتكالضف في األجل الظؾيل
معيا في األجل القرضخ وىشا تؾفخ الخخيظة االستخاتضجضة لمجامعة اإلطار الستفق عمضو
لؾضع الحج األدنى مؽ أىجاف األجل القرضخ ومؽ أىجاف األجل الظؾيل وتؾضضح
طخق التؾفضق بضؽ كل مشيسا.

15
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 -2الخريطة اًلستراتيجية التعميسية تحدد مزيج القيسة السقترح لمعسالء:
طبقا لسا يقؾلو ( مايكل بؾرتخ) فإن أحج االىجاف األساسضة لالستخاتضجضة ىؾ
تقجيؼ قضسة مقتخحة لمعسالء تختمف عسا يقجمو السشافدؾن وىحا يقتزي تحجيج العشاصخ
التالضة بجقة :ما ىي الفئات السدتيجفة مؽ العسالء؟ ما مديج القضسة السقتخح الحؼ يخوق
ليؼ؟
 -3تتكامل عشاصر الخريطة اًلستراتيجية التعميسية في مهاعيد متشاغسة ومتتابعة :
حضث يعسل كل مجال في إطار زمشي محجد يدسح بقجر مؽ التشبؤ بسؤشخاتو
السؤشخت الستأثخة بو ،فسا يحجث في مجال إدارة التذغضل يفخز نتائج في األجل
ا
و
القرضخ مؽ خالل تقمضص التكالضف أو ارتفاع الجؾدة لكؽ تأثضخ ذلػ ( أو أؼ تعجيل
أخخ) عشجما يشتقل إلى مجال إدارة العسالء يدتغخق وقتأ أطؾل (بضؽ  6إلى  12شي اًخ
تقخيبا) ىحا ىؾ ما يدتغخقو أؼ تعجيل في مجال إدارة العسالء طبقأ لحداباتشا ،كحلػ

تدتغخق التعجيالت في مجال التجريب والتعمضؼ فتخات أطؾل لمتأثضخ عمى إدارة العسالء
ولكشيا تدتغخق فتخة أقرخ لمتأثضخ عمى إدارة التذغضل ىحا ىؾ ما نقرجه عشجما نتحجث
عؽ تكامل وتتابع األنذظة والتؾقضتات والعالقة الدببضة بضشيا فسؽ أساسضات الخخيظة
االستخاتضجضة التعمضسضة أن تتزح أبعاد العالقة الدببضة بضؽ السؤثخات والستأثخات
والستغضخات والتعجيالت التي تحجث في السجاالت األربعة األساسضة.
 -4في الخريطة اًلستراتيجية التعميسية تجد األصهل غير العيشية مكانها:
ففي مجال التجريب والتعمضؼ تؾجج ثالثة أصؾل غضخ عضشضة أشخنا الضيا وأسسضشاىا(
راس السال البذخؼ والسعخفي والتشغضسي) ولكؽ ال تؾجج ليحه األصؾل قضسة بسعدل عؽ
بقضة البشؾد في الخخيظة االستخاتضجضة التعمضسضة .كحلػ مؽ الخظأ إىسال تأثضخىا عمى
األصؾل العضشضة األخخػ التي يأتي تختضبيا بعجىا في مدار الخخيظة االستخاتضجضة.

سابعا :أساليب صياغة الخريطة اًلستراتيجية التعميسية:
ا
16

العدد  27يشاير 7272

مجمة كمية التربية –جامعة دمياط

لؾصف طخيقة صضاغة الخخيظة االستخاتضجضة عمضشا أن نبجأ مؽ البجاية وىي
رسالة الجامعة التي تعكذ فكخة تكؾيشيا مؽ األساس ،ثؼ تتبمؾر وتتزح في الؾاقع
العسمي لتربح غاية تدعي الجامعة لتحقضقيا ،ثؼ يتؼ تقدضؼ ىحه الغاية إلى أىجاف
مخحمضة متجرجة نظمق عمضيا االستخاتضجضة ،التي تقؾدنا في نياية األمخ إلى الخخيظة
االستخاتضجضة كسا يمي:
يخمط كثضخ مؽ السجيخيؽ بضؽ رسالة الجامعة ورؤيتيا واالستخاتضجضة ويسكششا أن نسضد
بضشيا بتؾضضح أن كال مؽ رسالة السؤسدة ورؤيتيا ىسا خظؾتان في طخيق تكؾيؽ
االستخاتضجضة فالخسالة تدبق الخؤية ولكؽ تجسعيسا االستخاتضجضة.
فالرسالة :ىي فكخة وجؾد الجامعة ،وىي مفيؾم استاتضكي ثابت ومتحقق.
أما الرؤية :ىي الغاية السدتقبمضة لمجامعة في األجل الظؾيل ،وىي مفيؾم ديشامضكي
متحخك ولؼ يتحقق بعج.
في حضؽ تكؾن اًلستراتيجية :ىي طخيقة الؾصؾل إلى الغاية السدتقبمضة لمجامعة عؽ
طخيق أىجاف مخحمضة في األجل الستؾسط والقرضخ ،وىي مفيؾم تفرضمي في طخيقة
لمتحقضق.
وفي الشياية يسكؽ القؾل أن الخخيظة االستخاتضجضة ىي ركضدة العسل األساسضة في
أؼ جامعة وفي ضؾئيا يتحخك كل العاممضؽ يتمػ الجامعة في مدارات محجدة لتحقضق
أىجاف معضشة محجدة الؾقت والتكمفة.
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