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 Self Assessmentيانتقٍٍى انذاتً

  Stakeholdersهجــوـوتـخ هي اإلجــزاءاد ٍاوم ث ب فزٍـا هي أفزاة الوؤالخ   ا الوعٌََي ث ب 

هجووتخ هي  ث دف تعزف هدى تحاَا ب همطلجبد الجوةح ا اعتموبة إامٌبةاً إلي هعبٍَز هحدةح.

 .الكلَخ أا جوةح ثزاهج ب األكبةٍوَخ اامٌبةاً إلي هعبٍَز هحدةحاإلجزاءاد لاَبو هلموى أةاء 

 Self-assessment انتقٍٍى انذاتى

 .ٍمجع هٌ جَخ هحدةح 

 .ٍلمدتٌ العوم الززٍاي 

 .ٍتزك أصحبة الوعلحخ 

 .ل  ًزس ًاطخ الجداٍخ ا ًاطخ الزجوع 

 .ااَلخ ا لَس غبٍخ 

 Reactive  تي كوً  رة فعم فضهً  Proactiveٍمخذ شكم الزعم 

 ببالقسبو انعهًٍت بكهٍت انعهٕو انتقٍٍى انذاتىاًٍْت 

 أٍي هوبرابتٌب هي الوعبٍَز الاَباَخ / الوعمودح ؟ 

 هب جواًت الاوح ا جواًت الضعف فٌ هوبرابتٌب ؟ 

 هي أٍي ًجدأ المحلَي ؟ 

 يزاحم دراست انتقٍٍى انذاتى

 اعةارً الوزان ........ثمبرٍخ............. ثبعهزتتكَم فزٍا إةارح الماََن الذاتي. .1

 إتداة مطخ الماََن الذاتي. .2

 الم َئخ ا اإلتهى تي تولَخ الماََن الذاتي. .3

 تادد ثز للخ هعباى العوَد للتؤاى العلوَخ ثبلكلَخ . فزو العوم اجموبتبد هع  .4

 تحدٍد طجَعخ الوعلوهبد الولم دفخ. .5

 لوعلوهبد.تحدٍد / إتداة األةااد الوٌباجخ لجوع ا .6
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 إامخدام األةااد ا جوع الوعلوهبد. .7

 تحلَم الوعلوهبد ا الموصم إلي إامٌمبجبد. .8

 كمبثخ تازٍز الماََن الذاتي. .9

 .هجلس الكلَخ / هجلس اةارح الجوةح هٌباتخ تازٍز الماََن الذاتي هي اجم  .10

 انتقٍٍى انذاتً بكهٍت انعهٕو

 -عمى : عممتلجنة التقييم الذاتي في القسم العممي 

 -جًع انبٍبَبث انًذرجت ادَبِ يٍ ارشٍف انقسى ٔنجُت انجٕدة ببنقسى ٔببنتعبٌٔ يع شعبت ضًبٌ انجٕدة ببنكهٍت . يٍ انًفزداث اَتٍت : -أال: 

القسم تطور حجم  -اديمي( )مفردات المناىج , توصيف البرنامج االك طبيعة وأنواع البرامج التعميمية -الرؤيا والرسالة والقيم الجوىرية  –القسم نشأة وتأسيس ))
 - الدراسات واالستشارات التطبيقية -البحوث والدراسات العميا - القسم في المجتمع المحيط بووضع  - الييكمية العممية – )طالب وتدريسيين ومبنى(

نقاط  -بالقسم جودة التعميم  -االخرى والمؤسسات  القسم  االتفاقيات الثقافية المفعمة حاليًا بين - وغيرىا والدوائر المحمية  بالجامعةالمساىمات في المشروعات 
) قسم مغاير بجامعة المرجعيات األساسية لمخطة  - لمقسم الجودة الخطوات المنيجية إلعداد الخطة  - في ضمان جودة التعميم القسمفمسفة  -بالقسم التميز 
 ((  المجتمعية )آرباب العمل (مشاركات األطراف  -القسمبرؤية ورسالة  االرتباط - اخرى (

 جامعة المثنى –كمية العموم االقسام العممية لمقاييس التقويم الذاتي لبرامج  -ثانيا :

 اوال:  تحميل البيئة الداخمية لمقسم  ) نقاط القوة والضعف( وتشمل
 المحور االول :القدرة المؤسسية

المشاركة المجتمعية وتنمية  –االداري  الكادر –المصداقية واالخالقيات   -القيادة والحوكمة  –الييكل التنظيمي  – : التخطيط الستراتيجي المعيار
 .البيئة

 المحور الثاني : الفاعمية التعميمية
 –اعضاء ىيئة التدريس  – الكميةمن عمادة التعميم والتعمم والتسييالت  –البرامج التعميمية والفعالية االكاديمية  –:الطالب والخريجون  المعيار

 .الجودة والتطوير المستمر  ضماننظام –الدراسات العميا  –البحث العممي واالنشطة العممية 
 :  تحميل البيئة الخارجية  لمقسم  ) الفرص والتيديدات ( وتشملثانيا 

 

 

 المحور االول :القدرة المؤسسية
 المحور الثاني : الفاعمية التعميمية
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 االٔل :انقذرة انًؤسسٍتانًحٕر 

 انضعف انقٕة انًعٍبر

   انتخطٍط اإلستزاتٍجى

   انٍٓكم انتُظًًٍ

   انقٍبدة ٔانحٕكًت

   انًصذاقٍت ٔاألخالقٍبث

   انجٓبس اإلداري

   انًٕارد انًبنٍت ٔانًبدٌت

 انًشبركت انًجتًعٍت

 ٔخذيت انبٍئت

  

 انتقٌٕى انًؤسسى

 ٔإدارة انجٕدة

  

 الثاني : الفاعمية التعميميةالمحور  

 انتٓذٌذاث انفزص 

   انطالة ٔانخزٌجٌٕ

   األكبدًٌٍتانًعبٌٍز 

 انبزايج/

 انًقزراث انذراسٍت

  

   انتعهٍى ٔانتعهى ٔانتسٍٓالث انًبدٌت

   أعضبء ٍْئت انتذرٌس

   انبحث انعهًً ٔاألَشطت انعهًٍت

   انذراسبث انعهٍب

   انتعهًٍٍت انتقٍٍى انًستًز نهفبعهٍت

 والبيئة(  الضعف ونقاط القوة نقاط)  الداخمية البيئة يشمل والذي( SWOT) الرباعي التحميل تنفيذ
 (. والمخاطر المتاحة الفرص)  الخارجية
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        ميرابي 

  

يستخدم تحميل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر في تقييم العالقة بين الموارد الداخمية لممؤسسة    
 القوة والضعف( وبين االمكانيات الخارجية ) الفرص والمخاطر(.وقدراتيا ) مواطن 

 
 

 

 
 ( تحميل الوضع القائم والمرغوب فيو والفجوة  بينيما  1شكل ) 

( التحميل يقوم عمى تعرف الوضع القائم والوضع المرغوب فيو والفجوة بينيما, وبالتالي يمكن من خالل ىذا   1يبين شكل )      
 التحميل الوصول الى الوسائل واألساليب التي تحقق الوضع المرغوب فيو.

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضيح مفيوم عناصر التحميل الرباعي 2شكل ) 

 تنفيذ التحميل الرباعي:

 الجزء األول: تقنية تحميل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر, تحديد المسائل االستراتيجية وتحميميا وتصنيفيا.
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 تحهٍم انفجٕة

 بٍٍ انٕضع انقبئى ٔانٕضع انًزغٕة فٍّ
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 مواطن
 القوة الداخمية

1. 
2 . 
3 . 
4 . 

... 

 مواطن
 الضعف الداخمية

1  . 
2 . 
3. 
4. 

... 
 الخارجيةالفرص 

1 , 
2. 
3. 
4. 

... 

 المخاطر الخارجية
1. 
2. 
3. 
4. 

... 
 

 
 ( مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر 3شكل ) 

 لالقسام العممية بكمية العموم( مصفوفة تحديد المسائل االستراتيجية بعد تحميل البيئة الداخمية والخارجية  3يبين شكل )    
 وتصنيفيا الى نقاط القوة والضعف ) الداخمية (, والفرص والمخاطر ) الخارجية(.

 
 
 
 

 الجزء الثاني: تحديد متغيرات تحميل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر ووضع استراتيجية لتحسين العالقات بين العوامل 

مل 
عوا

ال
ارج

الخ  ية

 العوامل الداخمية
 مواطن الضعف مواطن القوة 
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ص
لفر

ا
 

مواطن القوة الداخمية التي تتالءم مع 
 الفرص الخارجية

1. 
2. 
3. 
4. 

مواطن الضعف الداخمية التي تتالءم مع 
 الفرص الخارجية

1. 
2. 
3. 
4. 

طر
مخا

ال
 

مواطن القوة الداخمية التي تتالءم مع 
 المخاطر الخارجية

1. 
2. 
3. 
4. 

مواطن الضعف الداخمية التي تتالءم مع 
 الخارجيةالمخاطر 

1. 
2. 
3. 
4. 

 ( استراتيجيات تحسين العالقات بين العوامل 4شكل )                     
( مصفوفة تحسين العالقات بين عوامل التحميل الرباعي حيث يتم ربط مواطن القوة مع الفرص, ومواطن   4يبين شكل )       

 الضعف مع الفرص, ومواطن القوة  مع المخاطر, ومواطن الضعف مع المخاطر.

 كيفية القيام بتحميل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر
 الفرص والمخاطر وتقييميا :الخطوة األولى: تحديد عناصر القوة والضعف و 

مواطن القوة : العوامل التي تساعد المؤسسة عمى التفوق عمى غيرىا من حيث القدرة التنافسية, انيا الميزات االضافية التي  -
 تمتاز بيا المؤسسة بالنسبة لمنافسييا.

وتبرز عندما يكون أداء المؤسسة ضعيفا  مواطن الضعف : ىي القيود أو النواقص أو العقبات التي تعيق تحقيق المؤسسة الىدافيا, -
 أو تنقصيا القدرات والموارد الضرورية لممنافسة.

الفرص : تشير الى وضع مالئم حالي أو محتمل في البيئة الخارجية كالتوجيات أو التغيرات أو الحاجات التي تدعم احدى الخدمات  -
 والتي تميز المؤسسة عن غيرىا.

المخاطر : تتضمن كل الظروف غير المواتية كالتوجيات أو التغيرات الوشيكة في البيئة الخارجية التي تسيء حاضرا أو مستقبال الى  -
 المؤسسة وتيدد قدرتيا التنافسية. 

 الخطوة الثانية: تحميل العوامل االستراتيجية وتصنيفيا
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فقا لحجميا أو اىميتيا كمواطن قوة أو ضعف وفرص ومخاطر ومن الميم وىذا التحميل عبارة عن الئحة عوامل تم تصنيفيا و       
 ىنا اشراك الجميع في وضع ىذه الالئحة وتصنيفيا, في نياية ىذه الخطوة نصل الى الشكل اآلتي:

 5 4 3 2 1 مواطن القوة الداخمية
      أ.

      ب.

      ج.
      د.

 5 4 3 2 1 مواطن الضعف الداخمية
      أ.

      ب.

      ج.
      د.

 5 4 3 2 1 الفرص المتاحة الخارجية
      أ.

      ب.

      ج.
      د.

 5 4 3 2 1 المخاطر الخارجية
      أ.

      ب.

      ج.
      د.

 

 ( تصنيف عناصر التحميل الرباعي حسب اىميتيا 5شكل ) 

( مصفوفة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر مرتبة حسب درجة اىميتيا ووفق تدرج خماسي وفقا لألىمية  5يبين شكل )         
 والحجم. اذ تعطى النقطة التي حجميا كبير أو اىميتيا كبيرة خمس درجات فاألقل أقل وىكذا الى ان نصل الى درجة واحدة.

 ضع استراتيجية لتعزيزىا الخطوة الثالثة: تحديد الروابط االستراتيجية وو 
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يتم في ىذه الخطوة تحديد استراتيجيات المؤسسة والروابط االستراتيجية في ضوء قدراتيا الداخمية وبيئتيا الخارجية وتشير النتائج الى       
ة والمخاطر الى فرص ( و التغيير االستراتيجي الذي يتعين عمى المؤسسة القيام بو.) وضع استراتيجية لتحويل مواطن الضعف الى مواطن قو 

 ) استراتيجيات تقمص مواطن الضعف أو تتحاشى المخاطر التي ال يمكن تحويميا الى فرص( . وستجد نفسك ىنا امام اربعة مربعات وىي:
 مربع مواطن القوة الداخمية التي تتالءم مع الفرص الخارجية. -
 مربع مواطن الضعف الداخمية المتصمة بفرص خارجية. -
 القوة الداخمية المتصمة بالتيديدات الخارجية. مربع مواطن -
 مربع مواطن الضعف الداخمية المتصمة بالتيديدات الخارجية. -

 جدول تحميل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر
 الداخل 

 مواطن الضعف مواطن القوة الخارج
 استراتيجيات مواطن القوة والفرص: الفرص

مواطن االستراتيجيات المرتكزة عمى 
القوة الداخمية المتصمة بفرص 

 خارجية

استراتيجيات مواطن الضعف 
 والفرص: 

االستراتيجيات التي تركز عمى 
الفرص الخارجية لتقميص مواطن 

 الضعف الداخمية
استراتيجيات مواطن القوة  المخاطر

 والتيديدات:
االستراتيجيات التي تركز عمى 
مواطن القوة الداخمية بغية تفادي 

 التيديدات الخارجية

استراتيجيات مواطن الضعف 
 والتيديدات:

االستراتيجيات التي تقمص مواطن 
الضعف الداخمية وتتحاشى 

 التيديدات الخارجية.
 

 ( تحميل عناصر التحميل الرباعي6شكل ) 
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 ( كيفية بناء االستراتيجية7شكل ) 

(  آليات بناء االستراتيجية في الخطة االستراتيجية بناء عمى التحميل الرباعي, وذلك بالتخمص من نقاط  7يبين شكل )      
 الضعف, واالستناد الى نقاط القوة, والبحث عن الفرص, وتجنب المخاطر. 

 .الرؤية والرسالة  بناء االستراتيجيات يسيم في بناء الغايات واالىداف االستراتيجية واالستراتيجيات لتحقيق مالحظة : 

 تحقيقيا الى ويسعى المدى, بعيدة وىي المعنية, االدارية الوحدة أو القسم أو الكمية أو بالجامعة الخاصة المحاور أو الغايات تحديد . ج
 ( الرباعي التحميل مصفوفات عمى بناء)  التطويري العمل محاور من محور وتمثل عامة وتأتي االستراتيجية, الخطة مدة خالل
 ىناك ثالثة مستويات من األىداف في الخطة االستراتيجية وىي:      

 .  (Strategic Goals)االستراتيجية  الغايات -
 . (Strategic Objectives) االستراتيجية  األىداف -
 (.Strategies) االستراتيجيات -
-  

بنا ي
مالسترمتيري ي
 يكا يبـ

تخلصي
م ينقاطي
 م ضعف

مستنديم ىي
نقاطي
  م قاة

مبحثيع ي
 م فرص

ترنبي
 م مخاطر

 الغايات االستراتيجية

  عامة

  المدى بعيدة
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 ( خصائص الغايات االستراتيجية 8شكل ) 

 التحميل مصفوفات عمى بناء) ومحددة  لمقياس قابمة معقولة أىداف وىي الغايات مع تتوافق التي االستراتيجية األىداف تحديد . د
  الرباعي(.

 

 
 
 
 

 

 

 ( خصائص األىداف االستراتيجية 9شكل ) 

 يحقق االستراتيجيات ومجموع. والمرامي االىداف لتحقيق طرق وىي االستراتيجية, األىداف لتحقيق المناسبة تحديد االستراتيجيات . ه
 التحميل مصفوفات عمى بناء)  والرسالة الرؤية يحقق الغايات ومجموع غاية, يحقق االستراتيجية االىداف ومجموع استراتيجي, ىدف

 .( الرباعي

 

 

 

 

 االستراتيجية ىدافألا

 محددة

 المدى متوسطة

 الغايات من مشتقة

 محددة لغاية االستراتيجية األىداف مجموع
 الغاية ىذه يحقق

 االستراتيجيات

 المدى قصيرة

 تحميل مصفوفة من أو االستراتيجية األىداف من مشتقة
 البيئة

 اليدف ىذا يحقق ما ليدف االستراتيجيات مجموع
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 ( خصائص االستراتيجيات 11شكل )                              

ويالحظ مما سبق أن ىناك ثالثة مستويات من األىداف في الخطة االستراتيجية, ولتوضيح ىذه المستويات, يمكن االعتماد عمى مبدأ المنشور 
 والموضح في الشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 ( مستويات األىداف في الخطة االستراتيجية 11شكل ) 

( أن كل غاية ) محور ( من غايات ) محاور ( الخطة االستراتيجية ينبثق منيا مجموعة من األىداف االستراتيجية حتى  11يوضح شكل ) 
 تتحقق, وكل ىدف استراتيجي ينبثق منو مجموعة من االستراتيجيات حتى يتحقق. 

 انغبٌت
 استزاتٍجًْذف 

 استزاتٍجً ْذف

 استزاتٍجٍت ْذف استزاتٍجً

 استزاتٍجٍت

 استزاتٍجٍت
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  ( العالقة بين المستويات المختمفة لألىداف في الخطة االستراتيجية 12شكل ) 

( العالقة بين المستويات المختمفة لألىداف في لخطة االستراتيجية, اذ ان مجموع االستراتيجيات يحقق ىف استراتيجي,  11يبين شكل ) 
 ق الغاية, ومجموع الغايات يحقق الرؤية والرسالة.ومجموع األىداف االستراتيجية يحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م رؤي 

 م رسا  

 ْذف استزاتٍجً

 ْذف استزاتٍجً

 ْذف استزاتٍجً

 غبٍخ

 استزاتٍجٍت

 استزاتٍجٍت

 استزاتٍجٍت
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 ( آليات تحقق الرؤية والرسالة  13شكل ) 

  1:1:3,  1:1:1,  1:1:1( آليات تحقيق الرؤية والرسالة, اذ ان تحقيق االستراتيجيات الثالث )  13يبين شكل )        
( يؤدي الى تحقيق الغاية  1.1( و ) 1.1(, وتحقيق االىداف االستراتيجية ) 1.1يؤدي الى تحقيق اليدف االستراتيجي ) 

 ( يؤدي الى تحقيق الرسالة والرؤية. 3( و )  1( و )  1(, وتحقيق الغايات االستراتيجية )  1االستراتيجية ) 

 

 

 


