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أ

اإلهداء
إلى طب القموب ودوائيا  ،وعافية األبداف وشفائيا  ،ونور البصائر وضيائيا  ،إلى سيد المرسميف
مف بعثو اهلل رحمة لمعالميف  ...سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ .

إلى الذيف ارتقوا إلى العمياء  ،إلى مف نزفت جراحيـ أطير الدماء  ،إلى مف ىـ خمؼ القضباف
كالجباؿ الشماء  ..شيدائنا  ،جرحانا  ،وأسرانا .

إلى الحضف الذي سقاني الحناف  ،والقمب الدافئ الذي غمرني باألماف فسبحاف مف وضع تحت
قدمييا الجناف  .....أمي رعاىا اهلل .

إلى مف نحت الصخر فجعمو حيا ينطؽ بمساف  ،وزرع الفضيمة في نفسي لتكبر بتفاف وعممني
الصبر األمؿ بكؿ عنفواف  ...أبي حفظو اهلل .

إلى مف رافقني روحا وجسداً  ،وكاف لي في كؿ خطوة سنداً  ،إلى مف تذوقت واياه العيش حمواً
وم اًر  ...زوجي العزيز.

إلى مف أمضيت بينيـ أجمؿ أياـ حياتي ورسمت معيـ أجمؿ ذكرياتي  ...إخوتي .
إلى رفيقات درب الحياة ومشوار العمـ الطويؿ  ...صديقاتي.
أىدي ىذا العمؿ المتواضع،،،

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل حمدا يميؽ بجبلؿ وجيو  ،وعظيـ سمطانو الكريـ  ،والصبلة والسبلـ عمى المبعوث
رحمة لمعالميف  ،سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

أحمد اهلل عز وجؿ أف سدد لي خطاي ووفقني إلى إتماـ ىذه الدراسة التي أسأؿ اهلل أف ينفع بيا

اإلسبلـ والمسمميف .

واعترافا بالفضؿ ألىمو ،ومكافأة ووفاء لمف قدـ لي معروفا ،كاف لزاما عمي أف أبادر بتسجيؿ
شكري لجامعة األزىر وعمادة الدراسات العميا وكمية التربية ممثمة بعميدىا وأساتذتيا وعموـ

القائميف عمييا.

كما وأتوجو بخالص شكري وعظيـ امتناني لممشرفيف :د .صييب كماؿ األغا و د  .زياد عمي

الجرجاوي لتفضميـ بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،ولتوجيياتيما المفيدة وارشاداتيما السديدة،
فقد كاف لصبرىما العظيـ وحمميما الجميؿ ،وعمميما الوفير األثر الكبير في خروج ىذه الدراسة

عمى الوجو المشرؼ المرضي ،فأسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ ليما في عمميما وعمرىما ووقتيما ،وأف
يجعميما ذخ ار لئلسبلـ والعمـ.

كما أتوجو بخالص الشكر والعرفاف إلى أستاذي الفاضميف المربييف عضوي لجنة المناقشة عمى

تفضميما بطيب نفس ورحابة صدر بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة  ،واثرائيا بالتوجييات النافعة،
واإلرشادات الصائبة  ،فأسأؿ اهلل أف يحفظيما  ،وأف يجزؿ ليما المثوبة وحسف الجزاء ،وأف يبارؾ

ليما في عمميما.

كما وأتوجو بالشكر والعرفاف لمسادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه مف جيد ووقت جعمو اهلل في

ميزاف حسناتيـ وبارؾ في عمميـ وعمرىـ .

وختاما ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أبي وأمي لمدىـ يد العوف والمساعدة

لي وصبرىـ الشديد.

واهلل ولي التوفيؽ ،،،

ج
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ممخص الدراسة

عنواف الدراسة التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وعبلقتو

بالميزة التنافسية .

وقد ىدفت الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 -1تحديد درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي.
 -2الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات تقػػدير أف ػراد العينػػة لدرجػػة ممارسػػة التخطػػيط
اإلستراتيجي تعزى إلى المتغيرات( :الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية).

 -3التعرؼ إلى الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.

 -4الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات تقػػدير أفػراد العينػػة لمميػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي

الجامعات الفمسطينية تعزى إلى المتغيرات( :الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية).

 -5الكشػ ػػؼ عػ ػػف العبلقػ ػػة االرتباطي ػ ػػة بػ ػػيف درجػ ػػة تقػ ػػدير أف ػ ػراد العينػ ػػة لممارسػ ػػة التخط ػ ػػيط
اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة والميزة التنافسية الغالبة فييا.

وقد قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة

واإلجابة عمى تساؤالتيا  ،وقد قامت الباحثة بإختيار مجتمع الدراسة كعينة ميدانية وذلؾ لصغر

حجـ مجتمع الدراسة وعددىـ ( )224موظفا ممف يحمموف المسميات الوظيفية التالية  :أعضاء
مجالس الجامعات  ،ونواب العمداء  ،ورؤساء األقساـ األكاديمية  ،وأعضاء وحدة الجودة في

الجامعات الفمسطينية (األزىر – اإلسبلمية – األقصى )  ،واستجاب منيـ عمى أداة الدراسة
( )196موظفا .

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

 -1أف المتوسط الحسابي ) )3.79لمحور صياغة الرؤية والرسالة وىذا يدؿ عمى مفيوـ
التخطيط اإلستراتيجي لدى عينة الدراسة  ،ويبلحظ ىنا أف أفراد العينة لدييـ ميؿ بدرجة

مرتفعة جدا نحو المفيوـ الذي يربط التخطيط اإلستراتيجي بالجودة.

 -2المتوسط الحسابي( )3.460لمجاؿ الميزة التنافسية وىي نسبة جيدة وأف ىناؾ قصور في
بعض الجوانب مثؿ توفير البيئة المناسبة و تقديـ خدمات منافسة لمجامعات.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات كان أىميا:
 .1مشاركة أكبر قطاع ممكف مف العامميف في إعداد الخطة اإلستراتيجية  ،والخطط
التنفيذية.
 .2تطوير معايير ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصمح لقياس عممية التخطيط
اإلستراتيجي في كافة مراحميا وتنسجـ ومعايير الجودة.
ك

Abstract
The study aims to identify the strategic planning in the Palestinian universities
in Gaza Governorates and its relationship to competitive advantage. The study
raiseda main question::
What is the relation between strategic planning and the competitive feature in the
Palestinian universities in the governorates of Gaza Strip?
Objectives of the study:
1- Determine the scale of the Palestinian universities practicing strategic planning.
2- Discover the significance of the differences in the appreciation averages of the
respondents to the scale of how much the strategic planning is practiced which
relies on the variables (university, years of service, and the academic rank.(
3- Put into frame the predominant competitive advantage in the Palestinian
universities in Gaza governorates.
4- Discover the significance of the differences in the appreciation averages of the
respondents to the predominant competitive advantage in the Palestinian
universities which relies on the variables (university, years of service, and the
academic rank(.
5- Discoverithe correlation between the scale of the respondents' appreciation to
the practice of strategic planning in the Palestinian universities in Gaza
governorates and the predominant competitive advantage therein.
The researcher used the descriptive analytical method, which was used to verify the
hypotheses of the study and to answer its questions, also the researcher chose the
study population as a sample field as the size of the study population and the number
(224) employees is small who carry the job titles: the members of the boards of
universities, and vice-deans, heads of academic departments, and members of the
quality Assurance Unit at the Palestinian university (Al-Azhar - Islamic – Al Aqsa),
and responded (196) employees on a study tool.
After the application of statistical treatments grades results showed the following:
1- That the arithmetic average of (3.79) to the axis of the formulation of the
vision, mission and this indicates that the concept of strategic planning among
a sample of the study, noted here that the respondents have a tendency toward
a degree too high concept which connects strategic planning quality.
2- SMA (3,460) to the field of competitive advantage which is good and that
there is shortcomings in some aspects, such as providing an appropriate
environment and provides competing services to universities.

ل

In light of previous results, researcher recommended:
1- To post the largest sector of the workers as possible in the preparation of the
strategic plan, and operational plans.
2- To develop performance standards indicators and certified suitable for
measuring the planning process Strategic in all stages and is consistent with
the quality standards.

و

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة.
 مشكمة الدراسة.

 فرضيات الدراسة.
 أىداف الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 حدود الدراسة.

 مصطمحات الدراسة.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة:
إف المتأمػػؿ لواقػػع العصػػر الػػذي نعيشػػو ،ومػػا يحممػػو مػػف تغييػػر متسػػارع وتطػػورات فػػي جميػػع

مجاالت الحيػاة ،خاصػة االنفجػار المعرفػي والتطػور التكنولػوجي ،وثػورة المعمومػات واالتصػاالت،
يػدرؾ الػدور اليػػاـ الػذي يقػع عمػػى مؤسسػات التعمػيـ العػػالي فػي السػعي السػػتيعاب ىػذه المتغيػرات،

والتجديد والمواكبة .ونتيجة ليػذه الطفػرة ،كػاف ل ازمػا عمػى الجامعػات أف تتبػوأ مكانتيػا المرموقػة فػي
مواجية ىذه التحديات ،والسعي نحو التطوير والتجديد واإلسياـ الفعاؿ في تقدـ المجتمع وتطوره.

ولعؿ مف نافمة القوؿ أف يدرؾ الجميع أف الحظ والصدفة ال يمكف أف يكوف العامؿ الحاسـ في

النجاح في مواجية ىذه التغيرات اليائمة ،إذ يعد التخطيط بمفيومو الشامؿ ضرورة إنسانية
لمواجية المشكبلت والتحديات الحالية والمستقبمية ،وما مف شؾ بأف التخطيط الناجح ىو أساس
(توفيؽ)21 :2005 ،

التطور الناجح.

وتتمث ػػؿ أىميػػػة التخط ػػيط فػػػي كونػ ػػو أمػ ػ اًر ىام ػ ػاً وضػ ػػروريا لمواجي ػػة احتياجػ ػػات ومتطمبػ ػػات

المجتمػػع المسػػتقبمية ،ولمتغمػػب عمػػى المتغيػرات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة المتوقػػع حػػدوثيا،
حيػػث تعػػد عمميػػة التخطػػيط أسػػاس كػػؿ عمػػؿ ميمػػا كػػاف حجمػػو ،حيػػث ال يسػػتطيع اإلنسػػاف القيػػاـ
(الحريري)14 :2007 ،

بأبسط األعماؿ دوف تخطيط مسبؽ.

ولق ػػد ب ػػرزت مع ػػاني التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي جمي ػػة وواض ػػحة ،واقترن ػػت بالتربي ػػة والتنمي ػػة ف ػػي

ىياك ػػؿ اإلدارة المعاصػ ػرة ،حي ػػث اعتب ػػرت أس ػػموباً جدي ػػداً ف ػػي التخط ػػيط الترب ػػوي واإلدارة التعميمي ػػة
والبيئة التي يغمب عمييا طابع التغيير ،وذلؾ مف خبلؿ تطوير تصور قابؿ لمتعػديؿ يمكػف تطبيقػو

مف أجؿ مستقبؿ المؤسسػات التعميميػة ،وعمػى ذلػؾ فإنػو ينظػر إلػى ىػذا التخطػيط عمػى انػو عمميػة
تتصػػؼ بالمشػػاركة والمسػػح المسػػتقبمي الواسػػع ،ينػػتج عنيػػا ممارسػػات مػػف قبػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة

لتعمؿ عمى التوفيؽ بيف برامجيا والفرص المتاحة مف أجؿ خدمة المجتمع.

(العجمي)389 :2008 ،

والتخطيط اإلستراتيجي ييتـ بتحديد المستقبؿ األساسػي لممؤسسػة ،واألىػداؼ العريضػة التػي

تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا ،وىػػو يعبػػر عػػف فيػػـ واقعػػي لمػػا يػػدور فػػي البيئػػة الداخميػػة لممؤسسػػة ،ومحاولػػة
التعرؼ إلى الفرص والمخاطر التي تنطوي عمييا ،مما يمكف مف استشػراؼ المسػتقبؿ واإلعػداد لػو
بصياغة مجموعة مف البدائؿ التي تقود المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا ،وتوفير شروط وظػروؼ أفضػؿ
(السممي)128 :2000 ،

تساىـ في تسييؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ.
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ولقػػد شػػيد التعمػػيـ العػػالي تح ػوالً جػػذريا فػػي أسػػاليب التػػدريس ،وأنمػػاط التعمػػيـ ومجاالتػػو،

وازداد الطمب عميو بشكؿ لـ يسػبؽ لػو مثيػؿ ،ولقػد أتػى ىػذا التطػور اسػتجابة لجممػة مػف التحػديات
التي واجيتو ،والتي تمثمت في تطور تقنيات التعميـ ،واالنفجار المعرفي اليائؿ ،مما حذا بالقائميف
عميػػو إلػػى ضػػرورة التفكيػػر فػػي التوجيػػات اإلسػػتراتيجية ،والقيػػادة الفاعمػػة القائمػػة عمػػى االسػػتثمار

األمثؿ لمموارد البشػرية ،واعػدادىا اإلعػداد المبلئػـ السػتيعاب كافػة التغيػرات فػي ضػوء البحػث عػف

الميزة التنافسية.

حيث إف تحقيؽ الميزة التنافسية في مجاؿ التعميـ يتـ مف خبلؿ خمؽ اإلدراؾ أو االنطباع

بيف المتعمميف المستيدفيف بأف ما يقدمو المساؽ ،والبرنامج ،أو الجامعة يقدـ بطريقة فريدة وجػودة

مرتفعػػة ،فمضػػموف الميػزة ىنػػا يركػػز عمػػى جػػودة المػػدخبلت والعمميػػات عمػػى اعتبػػار أف الجامعػػات
كغيرىػػا مػػف المؤسسػػات تسػػعى إلػػى البقػػاء والنمػػو فػػي السػػوؽ ،وتعمػػؿ عمػػى تطػػوير اإلسػػتراتيجيات

العامة وتنفيذىا لتضمف ليا تحقيؽ أىدافيا في الوقت الذي تواجو فيو تحديات جديدة مت ازيػدة منيػا
التحديات المالية ،والمنافسة المحمية والدولية ،وضغوط متطمبات سوؽ العمؿ المتنوعة والمتغيرة.

()Arouet, 2009: 11

فالميزة التنافسية الناجحة يجب أف تقوـ عمى أساس التمايز بصفتيا خيا ار استراتيجيا ،والذي
يعنػػي تقػػدي خدمػػة أو منػػتج ال يسػػتطيع ادخػػروف تقميػػده بسػػيولة ،حيػػث يشػػير مصػػطمح الميػزة

التنافسػية إلػى قػدرة الجامعػة عمػى تحقيػؽ تفػوؽ سػوقي عمػى الجامعػات المنافسػة ليػا  ،واف الميػزة

التنافسية ليا ست خصائص ىي ( :أنيا تقاد خارجياً بفعؿ رغبات وحاجات الزبوف .وتوفر قوة كبيرة

مف حيث المساىمة في نجاح الجامعة  ،وتوفر توافقاً فريداً ما بيف موارد الجامعة والفرص الموجودة

في البيئة  ،وتدوـ لفترة طويمة ،ويكوف مف الصعب عمػى المنافسػيف تقميػدىا ،وتػوفر أساسػاً لتحقيػؽ
تحسينات أخرى إضافية  ،وتحدد االتجاه وتوفر الحافز لممنظمة كميا).

(الوادي ،والزعبي)64 :2111 ،

وعميػو ومػػف خػػبلؿ مػا نبلحظػػو مػػف أف التعمػيـ الجػػامعي فػػي محافظػات غػزة يشػػيد تسػػارعاً

حاداً في التوسع الكمي والكيفي نتيجة لعػدد مػف التغيػرات ،حيػث ارتفػع عػدد الجامعػات إلػى إحػدى
عشػ ػرة جامع ػػة خ ػػبلؿ ثبلث ػػيف عام ػػا ،ت ػػأتي ى ػػذه الد ارس ػػة اس ػػتجابة ممح ػػة لض ػػرورة تبن ػػي التخط ػػيط

اإلسػػتراتيجي كمػػنيج فػػي التعمػػيـ الجػػامعي بحثػاً عػػف مػػا يميػزه عػػف غيػره فػػي البمػػداف األخػػرى ،كمػػا
تػػأتي اسػػتكماالً لجيػػود العديػػد مػػف البػػاحثيف المحميػػيف الػػذي تنػػاولوا موضػػوع التخطػػيط اإلسػػتراتيجي

مث ػػؿ د ارس ػػة (ال ػػدجني )2006 ،الت ػػي كان ػػت بعنػ ػواف " :واق ػػع التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ف ػػي الجامع ػػة
اإلسبلمية في ضوء معايير الجودة" ودراسة (شبير )2012 ،التي كانػت بعنػواف " :درجػة ممارسػة

كميػػات التربيػػة لمتخطػػيط اإلسػػتراتيجي وعبلقتيػػا بػػإدارة الجػػودة الشػػاممة" ود ارسػػة (الدىػػدار)2006 ،
التي كانت بعنواف " :العبلقة بيف التوجو اإلستراتيجي لدى اإلدارة العميػا فػي الجامعػات الفمسػطينية
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وميزتيػ ػػا التنافسػ ػػية" ود ارسػ ػػة (المػ ػػوح )2007 ،التػ ػػي كانػػػت بعن ػ ػواف " :معوقػ ػػات تطبيػ ػػؽ التخطػ ػػيط
اإلسػػتراتيجي ف ػػي الجامعػػات الفمس ػػطينية فػػي قط ػػاع غ ػزة" ود ارس ػػة (الػػدجني )2011 ،الت ػػي كان ػػت
بعن ػواف " :دور التخطػػيط اإلسػػتراتيجي فػػي جػػودة األداء المؤسسػػي – د ارسػػة وصػػفية تحميميػػة فػػي

الجامعات النظامية الفمسطينية" .

كمػػا تػػأتي ىػػذه الد ارسػػة اسػػتجابة لضػػرورة تضػػميف المي ػزة التنافسػػية فػػي مجػػاالت التخطػػيط

الجػػامعي ،والتحػػوؿ فػػي رؤيػػة ورسػػالة الجامعػػات وتحديػػد اىتماماتيػػا لمواكبػػة التطػػورات العالميػػة،
ولتكػػوف أساس ػاً ينطمػػؽ منػػو برنػػامج تطػػوير التعمػػيـ العػػالي فػػي ضػػوء التح ػوالت الجذريػػة (المحميػػة
واإلقميمية والعالمية) ،في الوقت الذي تعاني منو مجاالت البحث – فػي حػدود عمػـ الباحثػة – مػف

قصور في ىذا المجاؿ.

مشكمة الدراسة:
عمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة التخطػػيط اإلسػػتراتيجي كضػػرورة لموفػػاء بمتطمبػػات العمميػػة اإلداريػػة
السميمة في إدارة المؤسسات التعميمية في الوقت الذي تنػادي بػو معظػـ األصػوات بضػرورة تحقيػؽ
التمي ػػز والج ػػودة ،إال أف التعم ػػيـ الع ػػالي الفمس ػػطيني ل ػػـ ي ػػوؼ بع ػػد بمتطمب ػػات تحقي ػػؽ التػ ػوازف ب ػػيف

الع ػػرض والطم ػػب عم ػػى التعم ػػيـ الع ػػالي ،كم ػػا أف االرتق ػػاء ب ػػاألداء الج ػػامعي وتحس ػػينو يحت ػػاج إل ػػى
مزاوجة عممية بيف التخطيط اإلسػتراتيجي وتحقيػؽ الميػزة التنافسػية ،لضػماف االسػتمرار فػي السػوؽ

التعميمي ،وعميو تتحد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

مااا القالقااة بااين التخطاايط اإلسااتراتيجي والمياازة التنافسااية فااي الجامقااات الفمسااطينية بمحافظاات

غزة؟

ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 -1ما درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي؟

 -2ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( (0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى المتغيػرات( :الجامعػة-

سنوات الخدمة – الرتبة العممية)؟

 -3ما الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟

 -4ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( (0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعػات الفمسػطينية تعػزى إلػى المتغيػرات:

(الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية)؟
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 -5ىػػؿ توجػػد عبلقػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ((0.05 ≤ α

بػػيف درجػػة

تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لدرج ػػة ممارس ػػة التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي والميػ ػزة التنافس ػػية الغالب ػػة ف ػػي

الجامعات الفمسطينية؟

فرضيات الدراسة:
 -1ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لدرج ػػة ممارس ػػة التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي تع ػػزى إل ػػى متغي ػػر الجامع ػػة:

(األزىر -اإلسبلمية -األقصى)

 -2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى متغير سنوات الخدمػة:

(أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات)

 -3ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقػدير أفػراد العينػة لدرجػة ممارسػة التخطػيط اإلسػتراتيجي تعػزى إلػى متغيػر الرتبػة العمميػة

(أستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ -أستاذ)

 -4ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لممي ػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغيػػر

الجامعة( :األزىر -اإلسبلمية -األقصى)

 -5ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات

تقػػدير أف ػراد العينػػة لممي ػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغيػػر

سنوات الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات)

 -6ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ( 0.05 ≤ αبػػيف متوسػػطات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لممي ػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى متغيػػر
الرتبة العممية ( أستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ -أستاذ)

 -7التوجد عبلقة ارتباطية دالة إحصػائياً عنػد مسػتوى داللػة ( (0.05 ≤ αبػيف درجػة تقػدير
أفراد العينة لدرجػة ممارسػة التخطػيط اإلسػتراتيجي والميػزة التنافسػية الغالبػة فػي الجامعػات

الفمسطينية.

أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى:
 -1تحديد درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي.
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 -2الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات تقػػدير أف ػراد العينػػة لدرجػػة ممارسػػة التخطػػيط
اإلستراتيجي تعزى إلى المتغيرات( :الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية).

 -3التعرؼ إلى الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.

 -4الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات تقػػدير أفػراد العينػػة لمميػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي
الجامعات الفمسطينية تعزى إلى المتغيرات( :الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية).

 -5الكشػ ػػؼ عػ ػػف العبلقػ ػػة االرتباطي ػ ػػة بػ ػػيف درجػ ػػة تقػ ػػدير أف ػ ػراد العينػ ػػة لممارسػ ػػة التخط ػ ػػيط
اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة والميزة التنافسية الغالبة فييا.

أىمية الدراسة:
تسػػتمد ىػػذه الد ارسػػة أىميتيػػا مػػف أىميػػة موضػػوعيا وىػػو التخطػػيط اإلسػػتراتيجي وعبلقتػػو
بالميزة التنافسية ،حيػث أف الجامعػات تعتبػر مػف المؤسسػات التػي تؤىػؿ شػريحة كبيػرة مػف النػاس،

وتمػػنحيـ الميػػارة والمعرفػػة إلنجػػاح مؤسسػػات المجتمػػع ،لػػذلؾ يقػػع عمػػى عاتقيػػا مسػػئولية كبيػرة فػػي
تحقيؽ رغبات المستفيديف مف خبلؿ المحافظػة عمػى المركػز التنافسػي ومواكبػة مسػتجدات العصػر

التي ينبغي أف تظير في المحصمة عمى المخرجات التعميمية.

كما تبرز أىميتيا مف خبلؿ:

 -نػػدرة الد ارسػػات – فػػي حػػدود عمػػـ الباحثػػة -التػػي تناولػػت المي ػزة التنافسػػية وعبلقتيػػا بػػالتخطيط

اإلستراتيجي في المجتمع الفمسطيني.

 قػػد تسػػيـ ىػػذه الد ارسػػة فػػي زيػػادة اىتمػػاـ الجامعػػات بممارسػػة التخطػػيط اإلسػػتراتيجي وتحسػػيفميزتيا التنافسية مف أجؿ تحسيف وتطوير األداء الجامعي.

 قد تساعد اإلدارات العميا بالجامعات الفمسطينية عمى تطوير أدائيا بما يحقؽ األىػداؼ التربويػةالمنشودة وفؽ السياؽ العاـ لتحقيؽ التميز مف خبلؿ التخطيط اإلستراتيجي.

 ق ػػد تفيػ ػد نت ػػائج الد ارس ػػة المس ػػئوليف ع ػػف التعم ػػيـ الع ػػالي والع ػػامميف في ػػو ف ػػي التع ػػرؼ إل ػػى الميػ ػزةالتنافسية واالعتبارات التي يجب مراعاتيا عند ممارسة التخطيط اإلستراتيجي.

 -قد تمثؿ ىذه الدراسة انطبلقة بحثية لطمبة الدراسات العميػا لموضػوعات مرتبطػة أو قاعػدة أدبيػة

لموضوعات أخرى ذات صمة.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 حااااد الموضااااوع الحااااد األكاااااديمي  :اقتصػ ػػرت الد ارس ػػة عمػ ػػى " التخطػ ػػيط اإلسػ ػػتراتيجي فػ ػػيالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وعبلقتيا بالميزة التنافسية".
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 -الحاااااد المؤسسااااااتي :الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية بمحافظ ػ ػػات غػ ػ ػزة ( جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر -الجامع ػ ػػة

اإلسبلمية -جامعة األقصى).

 -الحد البشري :تقتصر الدراسة عمى أعضاء مجالس الجامعات ونواب العمػداء ورؤسػاء األقسػاـ

األكاديمية ،وأعضاء وحدة الجودة.
 -الحد المكاني :محافظات غزة.

 الحد الزماني :مف المتوقع أف يتـ تطبيػؽ الشػؽ الميػداني مػف ىػذه الد ارسػة فػي الفصػؿ الد ارسػياألوؿ مف العاـ الجامعي .2014/2013

مصطمحات الدراسة:
 -1التخطيط اإلستراتيجي:
 يعرفو اليبللي ( )2006بأنو" :عممية تتصؼ بالمشاركة والمسح المسػتقبمي الواسػع ينػتج عنيػاممارسات مف قبؿ المؤسسة التعميمية تعمػؿ عمػى التوفيػؽ بػيف برامجيػا والفػرص المتاحػة مػف أجػؿ
استم ارريتيا وخدمة المجتمع ،مف خبلؿ تخطي الحدود واالنفتاح عمى البيئة".

(اليبللي)179 :2006،

 -تعرفػ ػػو سػ ػػكيؾ ( )2008بأنػ ػػو  ":تصػ ػػور مسػ ػػتقبمي ينطمػ ػػؽ مػ ػػف اسػ ػػتمياـ الماضػ ػػي واستش ػ ػراؼ

المستقبؿ ،ويعتمد عمى تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة لمعرفو نقاط القوة والضعؼ ،وتحميػؿ البيئػة
الخارجيػػة ،لمعرفػػو الفػػرص والتحػػديات التػػي تواجػػو المؤسسػػة ،وييػػدؼ لمتكيػػؼ مػػع المتغي ػرات فػػي
بيئتيا ،مف خبلؿ حسف توظيؼ الموارد واستثمارىا ،ومف ثـ بموغ األىداؼ المرجوة".

(سكيؾ)8 :2008،

 ويعرف ػػو حس ػػيف( )2002بأن ػػو " :م ػػنيج نظ ػػامي يستش ػػرؼ تف ػػاؽ المس ػػتقبؿ الترب ػػوي والمحتم ػػؿوالممك ػػف ،ويس ػػتعد لمواجيت ػػو بتش ػػخيص اإلمكاني ػػات المتاح ػػة والمتوقع ػػة وتص ػػميـ اإلس ػػتراتيجيات

البديمة ،واتخاذ ق اررات عقبلنية بشاف تنفيذىا ،ومتابعة ىذا التنفيذ".

(حسيف)169 :2002 ،

وفي ضوء التقريفات السابقة تقرفاو الباحثاة إجرائياا ب:ناو :ل عممياة عممياة عقالنياة تقاوم عماى
استشراف المستقبل وتحدياد المتييارات المرتبطاة بالبيئاة الداخمياة والخارجياة لممؤسساة تيادف

إلى التحول مان الوضاع الحاالي إلاى الوضاع الما:مول وتحقياق التناافس عماى المساتو البقياد

والمحااددة باااإلجراءات سااابقة الااذكر فااي حاادود الدراسااة والتااي ساايقدرىا أف اراد القينااة ماان خااالل

األداةل.
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 -2الميزة التنافسية:
 يعرفيػػا المػػدىوف (  )1999بأنيػػا " :مجموعػػة مػػف العوامػػؿ التػػي تكسػػب المؤسسػػة قػػدرة عمػػىمواجية حدة المنافسة في التعميـ العالي مف خبلؿ تقديـ قيـ إضافية لمطمبة".

(المدىوف)73 :1999 ،

 ويعرفيا الدىػدار ( )2006بأنيػا " :مجموعػة المتغيػرات المرتبطػة بػالجودة والكفػاءة التػي تكسػبالمؤسسة قدرة عمى مواجية حدة المنافسة في المجتمع ،ومف خبلؿ تقػديـ قػيـ إضػافية لمطمبػة مثػؿ
(الدىدار)94 :2006 ،

الخدمات المساندة والجودة العالية".

وفي ضوء التقريفات السابقة تقرفيا الباحثة إجرائيا ب:نو :ل مجموعة القيم اإلضاافية لممؤسساة
والتي تقدميا لممستفيدين والقائمة عمى ما يمزم التحسين المستمر والكفاءة ومواكبة التطاورات

المرتبطة برضا المجتمع والتي تتحدد من خالل درجات تقدير أفراد القينة عمى أداة الدراسةل

 -3الجامقات الفمسطينية:

تعرفيػا الباحثػة بأنيػا " :مؤسسػات اجتماعيػة عمميػة فمسػطينية مسػتقمة ذات ىيكػؿ تنظيمػي معػيف
وأنظمػة وأعػراؼ وتقاليػد أكاديميػة ،تتمثػؿ وظائفيػا الرئيسػة فػي التػدريس والبحػث العممػي وخدمػة

المجتمع ،وتتألؼ مف مجموعة مف الكميات واألقساـ ذات الطبيعة العممية التخصصية وتقدـ برامج

دراسية متنوعة في تخصصات مختمفػة منيػا مػا ىػو عمػى مسػتوى البكػالوريوس ومنيػا مػا ىػو عمػى

مستوى الدراسات العميا تمنح بموجبيا درجات عممية ،والمحددة في ىذه الدراسة بالجامعػات األكبػر
بمحافظات غزة وىي (األزىر -اإلسبلمية –األقصى)"

 -4محافظات غزة:

تعرفيا و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي( )1997بأنيػا " :جػزء مػف السػيؿ السػاحمي وتبمػت مسػاحتيا

 356كـ ،2ومع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غػزة إداريػاً إلػى خمػس محافظػات ىػي" :

محافظة الشماؿ ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خاف يونس ،ومحافظة رفح".

(و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطينية)1 :1997 ،
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الفصل الثاني

اإلطــار النظــري
 المحور األول :التخطيط اإلستراتيجي

 المحور الثاني :الجامقات الفمسطينية في قطاع غزة
 المحور الثالث :الميزة التنافسية
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الفصل الثاني
اإلطااار النظااري
مقدمة:
في ادونة األخيرة زاد الوعي بأىميػة د ارسػة عمػـ المسػتقبميات ،الػذي يػدور حػوؿ أف المسػتقبؿ

لػف يتشػػكؿ مػػف تمقػػاء نفسػػو ،وانمػػا ال بػػد مػػف وجػػود جيػػود بشػػر يسػػتيدفونو ،سػواء بتقريػػر خػػط قػػائـ
ودعمو أو بمناوأة تخر الستبعاده أو تعديؿ مساره  ،فضبلً عف طػرح البػدائؿ الممكنػة ،مػع تشػجيع

أعماؿ اإلبداع في أشكاؿ مختمفة ،لتحقيؽ التميز والتفوؽ.

إف التطمع إلى المستقبؿ في عالـ المنظمات والمؤسسات التعميمية يستوجب استخداـ

التخطيط اإلستراتيجي كأداة قراءة واستشراؼ المستقبؿ مف حيث أنيا أحد أركاف المنظومة

اإلدارية التي تتوج المسار الناجح لممؤسسة وتشكؿ حجر الزاوية والمؤشر الرئيس لتقدميا
(الحضرمي)195: 2012 ،

وازدىاره.

وتتزايد اإليماف بقدرات النظاـ التربوي عمى اإلصبلح فمـ تعد التربية مجرد نقؿ لممعمومات
والمعرفة ،بؿ أصبح ينظر ليا كوسيمة قوية لمتغيير اإليجابي وبناء مستقبؿ األمة  ،وقد أصبح

مف الواضح أف عميمة اإلصبلح التربوي ليست عممية عفوية عشوائية تحدث في أي وقت أو

مكاف أو زماف ،بؿ تعتبر عممية منظمة مدروسة ومخطط ليا كي تكوف عمى درجة مف االنسجاـ
والتوافؽ مع المتغيرات الجارية ،وبيذا فبل بد مف وجود تخطيط إستراتيجي واعي إلنجاح عممية
اإلصبلح التربوي ،ينطمؽ مف فيـ الواقع وتحميؿ اتجاىات الماضي  ،وتييئة نفسو في المستقبؿ
(صبح)17 :1996،

عف طريؽ دراسة االتجاىات المحتممة.

وفي المجاؿ التربوي ،ظيرت العديد مف الدراسات المستقبمية ،اشتممت عمى الكثير مف

التوجيات ،التي ركزت عمى مواجية تحديات التكتبلت الكبيرة والقوى العظمى ،واالتجاه نحو
التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ ،بيدؼ إظيار القيـ الجوىرية التي توجو السموؾ ،وىذا الشكؿ
الجديد مف التخطيط ىو ما يطمؽ عميو (التخطيط اإلستراتيجي) ،الذي تعود البدايات األولى
لتطبيقو في مؤسسات التعميـ إلى بداية السبعينات مف القرف العشريف ،ومع ذلؾ استطاع أف يغزو

المؤسسات التعميمية في كثير مف بمداف العالـ ،في بداية ثمانينات القرف العشريف ،ألنو أصبح
عممية تتضمف جيداً منظماً مف قبؿ المؤسسات لمتعامؿ مع حتمية التغيير ،ومحاولة استمياـ
(الميدي)11 :2006 ،

المستقبؿ الخاص بيا.
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التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
يتسػػـ ىػػذا العصػػر بكث ػرة تعقيداتػػو وكث ػرة العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى مختمػػؼ نشػػاطاتو  ،وىػػذا

يحتـ عمينا األخذ بعيف االعتبار التخطيط اإلستراتيجي كمخرج مف ىػذه التعقيػدات  ،ونتيجػة لػذلؾ

كػػاف ل ازمػػا عمػػى الجامعػػات أف تتب ػوأ مكانتيػػا المرموقػػة فػػي مواجيػػة ىػػذه التحػػديات والسػػعي نح ػو
التط ػػوير والتجدي ػػد واإلس ػػياـ الفع ػػاؿ ف ػػي تق ػػدـ المجتم ػػع وتط ػػوره ،وتتبن ػػى التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي
المستقبمي لمواكبة كؿ ما ىو جديد.

إف الجامعػة كغيرىػػا مػػف جوانػػب النشػاط البشػػري تشػػيد مرحمػػة غيػر مسػػبوقة مػػف التغييػػر حيػػث

أص ػػبح م ػػف الص ػػعوبة بمك ػػاف التنب ػػؤ بالمس ػػتقبؿ .إف التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ى ػػو الوس ػػيمة إلقام ػػة
والمحافظة عمى الحركة باالتجاه الصحيح وسط كـ ىائؿ مف المشتتات ،فيي عممية دائبة مستمرة
تسػػعى بواسػػطتيا الجامعػػة أف تحػػافظ عمػػى اتجػػاه تطورىػػا إلػػى المسػػتقبؿ وذلػػؾ بػػإجراء التغيي ػرات

المتكيفة مػع التغيػرات السػريعة فػي البيئتػيف الخارجيػة والداخميػة ،فػالتخطيط عػادة ال ينتيػي بإنجػاز
الخطة ،بؿ أف المصاعب تبدأ عادة عند الشروع في عممية التنفيذ ،ففي التخطيط اإلستراتيجي يتـ

التركيػػز عػػادة عمػػى التخطػػيط التطػػوري حيػػث أف الخطػػة ذاتيػػا تتغيػػر لتحػػافظ عمػػى أعمػػى درجػػات
(الفميت)113: 2011،

التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة.

ويعتبر التخطيط اإلسػتراتيجي الجػامعي محاولػة إليجػاد درجػة عاليػة مػف التكامػؿ بػيف مختمػؼ

األنشػػطة والتعميمػػات اإلداريػػة والتشػػغيمية عمػػى مسػػتوى الجامعػػة  ،باإلضػػافة إلػػى د ارسػػة العبلق ػػة
مابيف الجامعة والبيئة التي تعمؿ فييا.
وتػرتبط جميػػع الوحػػدات الوظيفيػػة (الماليػػة ،الكميػػات ،الم اركػػز ،الوحػػدات المسػػتقمة ،إدارة شػػؤوف

المػػوظفيف ،إدارة شػػؤوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،إدارة شػػؤوف الطػػبلب  ...إل ػ ) مػػع الجامعػػة مػػف
خػػبلؿ اسػػتراتيجيات تتوافػػؽ مػػع اإلسػػتراتيجية العامػػة لمجامعػػة ،وتعتبػػر ىػػذه اإلسػػتراتيجيات بمثابػػة

القاع ػػدة األساس ػػية الت ػػي تس ػػتند إليي ػػا الجامع ػػة ف ػػي تخص ػػيص المػ ػوارد واألداء مختم ػػؼ الوظ ػػائؼ
والرقابة عمى المجاالت والفرص واإلمكانيات التي تبرز في بيئة الجامعة.

ماىية التخطيط اإلستراتيجي:
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي أحد المفاىيـ اإلدارية الحديثة الػذي ارتػبط بمسػتقبؿ منظمػات

األعماؿ ،وقد تناوؿ العديد مف الكتاب التخطيط اإلستراتيجي بالعديد مف التعريفات ،نورد منيا أف
" التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ى ػػو عممي ػػة تتص ػػؼ بالمش ػػاركة والمس ػػح المس ػػتقبمي الواس ػػع ين ػػتج عني ػػا
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ممارسات مف قبؿ المؤسسة التعميمية تعمػؿ عمػى التوفيػؽ بػيف برامجيػا والفػرص المتاحػة مػف أجػؿ

استم ارريتيا وخدمة المجتمع مف خبلؿ تخطي الحدود واالنفتاح عمى المجتمع ".

(اليبللي)197 :2006 ،
وبشػػكؿ عػػاـ فػػإف التخط ػيط اإلسػػتراتيجي يت ػرابط مػػع مفيػػوـ اإلسػػتراتيجية " "STRATEGYوىػػي
األسموب الذي تختاره اإلدارة لبلستفادة مف الموارد المتاحة ليا وتحقيؽ أفضؿ النتائج.
(السممي)120:2000 ،
والتخطيط اإلستراتيجي يعرؼ بأنو نظاـ لممعمومات وصنع القػ اررات اإلسػتراتيجية ،فػي ضػوء تقيػيـ
مسػ ػػتمر لممتغي ػ ػرات البيئيػ ػػة ،المحميػ ػػة واإلقميميػ ػػة والعالميػ ػػة ،وكػ ػػذا المتغي ػ ػرات فػ ػػي البيئػ ػػة الداخميػ ػػة
لممنظمة ،بيدؼ استكشاؼ نقاط القوة ونقػاط الضػعؼ ،واقتنػاص الفػرص والبنػاء عمييػا ،لمػا يقابػؿ

الحاجات والتوقعات المتغيرة ،في عالـ سريع التغير.

(الميدي)11 :2006 ،

ويقاارف " األسػػموب الػػذي يػػتمكف عػػف طريقػػو المػػدير مػػف توجيػػو المؤسسػػة ،بػػدءاً مػػف االنتقػػاؿ مػػف
مجرد العمميات اإلدارية اليومية ،ومواجيو األزمات وصوالً إلػى رؤيػة مختمفػة ،لمعوامػؿ الديناميكيػة

الداخميػػة والخارجيػػة ،الق ػادرة عمػػى تحقيػػؽ التغييػػر فػػي البيئػػة المحيطػػة بيػػـ بمػػا يحقػػؽ فػػي النيايػػة

توجييػ ػاً فع ػػاالً بص ػػورة أفض ػػؿ لمؤسس ػػاتيـ ،وبحي ػػث يك ػػوف المنظ ػػور الجدي ػػد ،متوجيػ ػاً أساسػ ػاً إل ػػى
(توفيؽ)14 :2003 ،

المستقبؿ مع عدـ إىماؿ الماضي.

كذلك ىناك من عرفاو بأنػو  :تصػور مسػتقبمي ينطمػؽ مػف اسػتمياـ الماضػي واستشػراؼ المسػتقبؿ،
ويعتمد عمى تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة لمعرفة نقاط القوة والضعؼ ،وتحميؿ البيئػة الخارجيػة،
لمعرفػػة الفػػرص والتحػػديات التػػي تواجػػو المؤسسػػة ،وييػػدؼ لمتكيػػؼ مػػع المتغي ػ ارت فػػي بيئتيػػا ،مػػف

خبلؿ حسف توظيؼ الموارد واستثمارىا ،ومف ثـ بموغ األىداؼ المرجوة( .سكيؾ)8 : 2008 ،

ويقاااارف ب:نااااو  :م ػػنيج نظ ػػامي يستش ػػرؼ تف ػػاؽ المس ػػتقبؿ الترب ػػوي والمحتم ػػؿ والممك ػػف ،ويس ػػتعد
لمواجيتو بتشخيص اإلمكانيػات المتاحػة والمتوقعػة وتصػميـ اإلسػتراتيجيات البديمػة ،واتخػاذ قػ اررات
(حسيف)196 :2002 ،

عقبلنية بشأف تنفيذىا ومتابعة ىذا التنفيذ" .

وفػػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة تعرفػػو الباحثػػة إجرائي ػاً بأنػػو  ":عمميػػة عمميػػة عقبلنيػػة تقػػوـ

عمى استشراؼ المستقبؿ وتحديػد المتغيػرات المرتبطػة بالبيئػة الداخميػة والخارجيػة لممؤسسػة ،تيػدؼ
إلػػى التحػػوؿ مػػف الوضػػع الحػػالي عمػػى الوضػػع المػػأموؿ وتحقيػػؽ التنػػافس عمػػى المسػػتوى البعيػػد،
والمحددة بإجراءات سابقة الذكر في حدود الدراسة والتي سيقدرىا أفراد العينة مف خبلؿ األداة".
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التخطيط اإلستراتيجي من منظور إسالمي:
مفيوم التخطيط في اإلسالم:
يتأكد ىذا الفكر بوجو خاص في تعاليـ اإلسبلـ  ،فالتخطيط في الحيػاة اإلسػبلمية لػو مكانػو

كبيػرة عمػػى عكػػس مػػا يزعمػػو أعػػداء اإلسػػبلـ مػػف أف الػػديف الحنيػػؼ يتعػػارض مػػع مفيػػوـ التخطػػيط
والتػػدبير  ،وأنػػو يػػدعو الػػى التوكػػؿ وتػػرؾ األمػػور لتصػريؼ القػػدر .يقػػوؿ اهلل تعػػالى ( يػػا أييػػا الػػذيف

تمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد)( .سورة الحشر تية .)18
وبقوؿ تعالى( :وأعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ)(.سورة األنفاؿ تية .)60
كمػا يقػوؿ تعػػالى( :إف اهلل يػدخؿ الػذيف تمنػوا وعممػوا الصػػالحات جنػات تجػري مػػف تحتيػا األنيػػار،
والذيف كفروا يتمتعوف ويأكموف كما تأكؿ األنعاـ ،والنار مثوى ليـ)  ( .سورة محمد تية .)12

(فيمي)20 :1990 ،
ولنا في سنة نبينا محمد ( صمى اهلل عميو وسمـ ) أمثمة كثيرة تدعو إلى التخطيط لممستقبؿ

ومف األحاديث النبوية الشريفة الدالة عمى ذلؾ  ،قوؿ ( صمى اهلل عميو وسمـ ) لسعد بف أبي

وقاص (رضي اهلل عنو) عندما أراد أػف يتصدؽ بمالو وورثتو كميا  ،كما جاء في الحديث  " :عف
عامر بف سعد بف أبي وقاص  ،عف أبيو رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إنؾ

أف تذر ورثتؾ أغنياء خير مف أف تذرىـ عالة يتكففوف الناس"( .البخاري)1831 :869 ،

كما أف سيرتو (صمى اهلل عميو وسمـ ) مميئة بالدروس والعبر ،التي تبيف استخدامو لمتخطيط،
سواء في مكة  ،أو المدينة المنورة  ،وسواء تخطيطو لميجرة ،ولمغزوات ،أو لمدعوة لئلسبلـ.
(أبو العنيف)89 : 2002 ،
إف المتأمؿ ديػات القػرتف الكػريـ ،وتوجييػات السػنة المطيػرة ،وسػيرة الصػحابة رضػواف اهلل
عمػ ػػييـ جميع ػ ػاً ،ي ػ ػػرى الكثيػ ػػر مػ ػػف المع ػ ػػاني والمفػ ػػاىيـ الت ػ ػي ت ػ ػرتبط بمعػ ػػاني ومفػ ػػاىيـ التخط ػ ػػيط

اإلستراتيجي ،واف لـ تأخذ شكؿ المفاىيـ اإلدارية المعاصرة.

فالعديػػد مػػف اديػػات الكريمػػة تحػث عمػػى التخطػػيط لمواجيػػة مصػػير ادخػرة واالسػػتعداد لػػو،

ويتضح ذلؾ جمياً في ادية الكريمة } يا أييا الذيف تمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا

اهلل إف اهلل خبير بما تعمموف{ (الحشر )18 :

فاديػػة الكريمػػة توجػػو الػػذيف تمنػوا إلػػى التأمػػؿ ،التػػدبر ،اإلعػػداد ،الفحػػص واإلحصػػاء لكػػؿ مػػا

س ػػوؼ يتخ ػػذ م ػػف تصػ ػرفات ،أو قػ ػ اررات ،أو أعم ػػاؿ ،أو مي ػػاـ ،وانعكاس ػػيا عم ػػى م ػػا يحق ػػؽ النف ػػع
13

والمصمحة في الدنيا وادخػرة ،أمػا الغػد الممتػد فػي ضػمير الغيػب مػا بعػد الحيػاة ليصػؿ إلػى الحيػاة
(ماضي)56 : 2006 ،

األخروية ،وىذا ىو المعني الشامؿ لمتخطيط.

واف حي ػػاة الرس ػػوؿ ص ػػمى اهلل عمي ػػو وس ػػمـ قائم ػػة عم ػػى التخط ػػيط المس ػػتمر ،فأعمال ػػو كان ػػت

محسػػوبة فػػي كافػػة م ارحػػؿ حياتػػو س ػواء كانػػت ىػػذه الم ارحػػؿ س ػرية أـ عمنيػػة ،دعويػػة أـ جياديػػة،
سياسية أـ اقتصادية ،أو اجتماعية.
كما برزت ميارة النبي صمي اهلل عميو وسمـ في التخطيط اإلستراتيجي لمحرب يوـ فتح مكػة

حيث وزع الرسوؿ صمى اهلل عميػو وسػمـ قػادة جيشػو ،لكػي يػدخؿ كػؿ قائػد مػف الجيػة التػي حػددت
لػػو ،سػػعد بػػف عبػػادة وابنػػو يػػدخبلف بقواتيم ػا مػػف جيػػة الش ػرقية ،وأبػػو عبيػػدة عػػامر بػػف الج ػراح مػػف
جيتيا الغربية ،والزبير بف العواـ يقود خيؿ المياجريف واألنصار ،لغرز راية اإلسبلـ.

(الصخياف)89 :1986 ،

عناصر التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
 -1وضع اإلطار العاـ لئلستراتيجية.
 -2دراسة العوامؿ البيئية المحيطة بالجامعة سواء كانت خارجية أو داخمية مع تحديد
الفرص المتاحة والقيود المفروضة.
 -3تحديد األىداؼ والغايات.
 -4وضع اإلستراتيجيات البديمة والمقارنة بينيا.
 -5اختيار البديؿ اإلستراتيجي الذي يعظـ مف تحقيؽ األىداؼ في إطار الظروؼ البيئية
المحيطة.

 -6وضع السياسات والخطط والبرامج والموازنات حيث يتـ ترجمة األىداؼ والغايات طويمة
األجؿ إلى أىداؼ متوسطة األجؿ ،ووضعيا في شكؿ برامج زمنية.

 -7تقييـ األداء في ضوء األىداؼ واإلستراتجيات والخطط الموضوعة مع مراجعة وتقييـ
ىذه اإلستراتيجيات والخطط الموضوعة في ضوء الظروؼ البيئية المحيطة.
 -8استيفاء المتطمبات التنظيمية البلزمة لتنفيذ اإلستراتيجية مع مراعاة تحقيؽ تكيؼ الجامعة
لمتغيرات المصاحبة لمق ار ارت اإلستراتيجية.
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(الدجني)30 :2006 ،

أىمية التخطيط اإلستراتيجي الجامقي :
تتمثؿ أىمية التخطيط اإلستراتيجي الجامعي في:
 -1توفير إطار لترشيد اإلدارة في اتخاذ الق اررات.
 -2زيػ ػػادة سػ ػػيطرة اإلدارة عمػ ػػى الم ػ ػوارد المتاحػ ػػة ،وترشػ ػػيد تخصصػ ػػاتيا وتعظػ ػػيـ العائػ ػػد م ػ ػف
استخدامو ،وذلؾ في حدود القيود المفروضة عمييا.

 -3التنبػػؤ بظػػروؼ عػػدـ التأكػػد بالنسػػبة لمعوامػػؿ البيئيػػة العامػػة والخاصػػة ،وتشػػخيص تثارىػػا،
وتحديد القيود التي تفرضيا ،والفرص المتاحة مما يسيـ في تحقيؽ فعالية الجامعة.
 -4تحقيؽ القدرة عمى التأثير والقيادة.
 -5تحقيػػؽ التنسػػيؽ بػػيف مختمػػؼ أوجػػو النشػػاط وتعميػػؽ فيػػـ المػػديريف عػػف دورىػػـ فػػي تحقيػػؽ
األىداؼ.

 -6تحقي ػػؽ الح ػ ػوار المسػ ػػتمر عػ ػػف مسػػػتقبؿ الجامع ػػة ب ػػيف اإلدارة العميػػػا والوسػ ػػطى ومسػػػتوى
(خطاب)22:1985 ،

التشغيؿ والتنفيذ.

 -7اكتشػػاؼ أخطػاء فػػي عمػػؿ الجامعػػة تػػؤدي إلػػى اإلخفػػاؽ فػػي الوصػػوؿ إلػػى نتػػائج متطابقػػة
مع األىداؼ الموضوعة.
 -8تبمػػور فجػػوة الفتػػة لمنظػػر فػػي أداء الجامعػػة ،عنػػدما تصػػبح نتػػائج األداء تبتعػػد كثي ػ اًر عػػف
التوقعات ،أو عف تمؾ العائػدة لمجامعػات المنافسػة ويحػدث ذلػؾ عنػدما تختمػؼ المؤشػرات
األدائية بصورة الفتة لمنظر عف مثيبلتيا الجامعات.
 -9تولي مدير عاـ جديد لمجامعة ،إف تمتع المدير العاـ الجديد بسمطات ومسػؤوليات واسػعة
تتػػيح لػػو تغييػػر معػػالـ العمػػؿ الجػػامعي لموجيػػة التػػي ي ارىػػا كثيػػر صػػبلحية إلنجػػاز أىػػداؼ
)القطاميف)93:92-1996 ،

جامعتو.

وتنبع أىمية التخطيط اإلستراتيجي الجامعي مف أنو السبيؿ العممي المتاح أماـ النظـ
التعميمية لمحاؽ بركب المجتمعات المتقدمة ،واالنتقاؿ بالتربية مف مرحمة النظـ التقميدية إلى

مرحمة العالمية.
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فوائد التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
تتمخص أىمية التخطيط اإلستراتيجي الجامعي كونو يحقؽ الفوائد التالية:
 -1توضيحو لممستقبؿ والتنبؤ باألحداث والتييؤ ليا يساعد الجامعة عمػى االسػتعداد والتحػوط
لمتغي ارتيا القادمة واتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمواجيتيا.
 -2يسػػاعد عمػػى اسػػتخداـ الطريقػػة العقبلنيػػة فػػي تحديػػد خياراتيػػا فػػي العمػػؿ وسػػموؾ الطريػػؽ
األفضؿ لتحقيؽ أىدافيا.

 -3تساعد الجامعة عمى التوظيػؼ الرشػيد لقػدراتيا الماليػة واالقتصػادية وتحقيػؽ نتػائج أفضػؿ
مف ىذا التوظيؼ في المستقبؿ.

 -4يعزز العمؿ الجماعي ويكسب الخبرة لكافة أفػراد الجامعػة حيػث يشػارؾ جمػيعيـ فػي بنػاء
اإلستراتيجية ووضع أىدافيا.

 -5يس ػ ػػاعد عم ػ ػػى تحس ػ ػػيف أداء الجامع ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ كشػ ػ ػؼ القض ػ ػػايا الرئيس ػ ػػية ألنش ػ ػػطتيا
والصعوبات التي تواجييا والتعامؿ بكفاءة مع الظروؼ والمتغيرات بسرعة.
 -6يدفع باتجاه تحسيف كيفية صنع القرار ألنو يؤكد عمى النشاطات الرئيسية لمجامعة وكيفية
تحقيقي ػػا والقػ ػ اررات الفاعم ػػة لبموغي ػػا ،في ػػو يس ػػاعد الجامع ػػة عم ػػى تثبي ػػت نواياى ػػا ووض ػػع

األس ػػاليب البلزم ػػة لمتعام ػػؿ معي ػػا واص ػػدار التوص ػػيات البلزم ػػة بوض ػػعيا عم ػػى مس ػػالكيا

الصحيحة.

 -7يعمػػؿ عمػػى توسػػيع معػػارؼ الجامعػػة ود ارسػػاتيا وبنػػاء قواعػػد معموماتيػػة لمختمػػؼ جوانػػب
عمميا الداخمية والبيئة الخارجية المحيطة بيا.

 -8يسػاعد التخطػيط اإلسػتراتيجي عمػى تكامػؿ واتسػاؽ أنشػطة الجامعػة وذلػؾ بإحداثػو أنظمػة
عمؿ متوائمة ومتكاممة بعيدة عف التقاطع والتضارب.

(الكرخي)48 :2009 ،

خصائص التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
 .1يشجع عمى التفكير اإلستراتيجي.
 .2يساعد عمى اتخاذ الق اررات الحالية في ضوء ما يمكف أف يترتب عمييا في المستقبؿ.
 .3يوضح أقصى االحتماالت بالنسبة لممجاالت التي تخضع لسيطرة الجامعة.
 .4يساعد عمى تطوير األداء.
 .5يقدـ حموالً لممشكبلت الرئيسية التي تواجو الجامعة.
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 .6يتعامؿ بصورة فعالة مع المتغيرات السريعة.

(العجمي)405:2007 ،

 .7وضوح األىداؼ والسياسات واإلجراءات.
 .8تدرج الخطة في السير بالوسائؿ واإلجراءات.
 .9واقعية الخطة في وسائميا واجراءاتيا.
 .10شموؿ التخطيط لمختمؼ مستويات الجامعة.
 .11اقتصادية التخطيط وتوفيره.
(حافظ والبحيري)89:2006 ،

 .12صدؽ ودقة المعمومات.
 .13يتميز بالدينامية والتغيير المستمر والتفاعؿ مع البيئة.
 .14يركز عمى العمميات الكفيمة بانجاز األىداؼ.

 .15عقبلني ألنو ييتـ بالجوانب العقبلنية والناتجة عف الطبيعة المتغيرة لمبيئة المحيطة.
 .16يركز عمى االبتكار واإلبداع.
(حكيـ)http://uqu.edu.sa/page/ar/111200 :2010 ،
)PM 3:15( 2013/12/15
وىػػذه ىػػي أىػػـ خصػػائص التخطػػيط اإلسػػتراتيجي وىنػػاؾ خصػػائص أخػػرى تػػـ اسػػتبعادىا
لتك اررىا أو لعدـ اإلسياب واإلطالة وقد اكتفت الباحثة بيذا القدر تحقيقاً لممقصود والمراد.

متطمبات التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
مف أبرز متطمبات التخطيط اإلستراتيجي الجامعي ما يمي:
 -1اقتناع المسئوليف في الجامعة بأىمية التخطيط.
 -2توافؽ الييكؿ التنظيمي مع الخطط اإلستراتيجية.
 -3وجود قيادات وكوادر مؤىمة تتمتع بالميارات اإلدارية األساسية.
 -4التحديد الدقيؽ لميدؼ الرئيس الذي ترمي إلى تحقيقو اإلستراتيجية ويمكف أف ينطوي
ىذا اليدؼ عمى عدة أىداؼ فرعية.
 -5ضرورة توفر بيانات ومعمومات موثقة حوؿ اليدؼ والظروؼ المتوقعة وذلؾ لموقوؼ
عمى طبيعتيا واالستعداد لمواجيتيا.
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 -6الواقعية في التقديرات والخطط حتى ال تصبح األىداؼ مجرد أحبلـ وأماني.
 -7المرونة والسيولة في االتصاالت والمتابعة.
 -8التعرؼ عمى اإلمكانات المادية والبشرية لتنفيذ األىداؼ وىذا مطمب ضروري ألنيا
األداة الفعالة في تحقيؽ األىداؼ.

 -9تقديـ تصور عف األنشطة التي يجب أف تتخذ لتحقيؽ األىداؼ لموقوؼ عمى التفاعبلت
التي يمكف أف تحصؿ وتوقع النتائج المرتقبة في ضوء اإلمكانات المتاحة.

 -10إيجاد عبلقة تفاعمية بيف مخططي اإلستراتيجية ومنفذييا وذلؾ لنقؿ التخطيط
اإلستراتيجي مف الواقع النظري إلى الواقع العممي.
 -11وضع خطة زمنية لتحقيؽ اليدؼ الرئيس وما يتضمنو مف أىداؼ فرعية.
 -12توفير معايير لقياس اإلنجازات بمدى توافقيا مع اليدؼ المراد تحقيقو.
(الحضرمي)206:2012 :
يتضح مما سبؽ ذكره أف متطمبات التخطيط اإلستراتيجي الجامعي ليا واقع نظري وتخر
عممي حاولت الباحثة مف خبلؿ تناوليا ليذا الموضوع أف تظير الجانبيف لو.

حاجة الجامقات لمتخطيط اإلستراتيجي:
تزداد حاجة الجامعات لمتخطيط اإلستراتيجي كثي ار لؤلمور ادتية :
 -1زيادة الطمب عمى التعميـ العالي مصحوباً بنقص في التمويؿ الحكومي.
 -2التغير في الخريطة الديموجرافية لمطبلب.
 -3الحاجة إلى منافسة النماذج المتجددة لمؤسسات التعميـ العالي.
 -4الحفاظ عمى الكياف الراس لمجامعة الشاممة.
 -5تؤىؿ عممية التخطيط اإلستراتيجي مؤسسات التعميـ العالي لمواجية التحديات المتبلحقة.
 -6اإلستراتيجية ىي أداة الجامعة إلبراز الميزة التنافسية والحفاظ عمى دورىا في المجتمع.
(نموذج التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي ،د.ت )2:

بقض مقوقات التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
تواجو الجامعات الفمسطينية مجموعة مف المعوقات التي تعيؽ العمؿ والتخطيط اإلستراتيجي

ومنيا:
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 .1ضعؼ اإلمكانيات المالية لمجامعات.
 .2عدـ رغبة المستويات اإلدارية العميا لسبب أو دخر ،وعدـ تشجيع التفكير اإلبداعي
واالبتكاري داخؿ الجامعة.
 .3ميؿ اإلدارة العميا إلى تقبؿ التخطيط اإلستراتيجي أثناء األزمات واىمالو والعودة إلى
األوضاع التقميدية بعد انتياء األزمات.
 .4عدـ وضوح المسؤوليات المتعمقة بالتخطيط ،واالعتقاد الخاطئ بأف التخطيط اإلستراتيجي
ىو مسؤولية ىيئة التخطيط وليس مسؤولية اإلدارة في مختمؼ المستويات.

 .5عدـ توفر نظاـ لممعمومات في الجامعة يساعد في توفير البيانات والمعمومات البلزمة
)رستـ(86 :4002 ،

لمتخطيط الجامعي.

 .6عدـ رغبة المديريف أو ترددىـ في استخداـ ىذا األسموب.
 .7مشاكؿ التخطيط اإلستراتيجي تترؾ انطباعا سيئاً في ذىف المدير.
 .8ضعؼ الموارد المتاحة.
)العارؼ(24 :4002 ،

 .9التخطيط يحتاج إلى وقت وتكمفة كبيرة .

القوامل التي تساعد عمى نجاح التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
ثمة عوامؿ عديدة عمى نجاح التخطيط اإلستراتيجي الجامعي تناوليا الكتاب مف زوايا

اىتماماتيـ وتخصصاتيـ المختمفة ،إال أف جميعيا تدور في محاور متقاربة تخدـ التنمية الشاممة
عمى النحو التالي:
 -2قياـ التخطيط اإلستراتيجي عمى نظاـ واقعي متكامؿ بعيداً عف التخميف والحدس.
 -4أف تكوف نابعة مف واقع بيئة العمؿ التي تتفاعؿ معيا.
 -2أف يشترؾ جميع العامميف في وضع الخطة لضماف تفاعميـ عف التطبيؽ.
 -2أف تحقؽ األىداؼ العامة لمتخطيط حاجة األفراد والمجتمعات.
 -5أف تكوف الخطة الموضوعة قابمة لمتغيير والتطوير والزيادة والنقصاف.
 -8أف تكوف الخطة منسجمة مع األىداؼ الموضوعة.
 -7أف تركز الخطة عمى األولويات في العمؿ بالمنظمة.
 -6أف تكوف الخطة قابمة لمتقييـ والمتابعة والرقابة.
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(العقيؿ)2: 4002 ،

 -9وجود إدارة عميا تؤمف بالتخطيط اإلستراتيجي.
 -20ىيكؿ تنظيمي واضح ومناسب لممؤسسة.
 -22توفر اإلمكانيات المادية والميارات المناسبة والمتنوعة لمقياـ بالتخطيط.
 -24توفر صورة واضحة عف بيئة الجامعة وادراؾ القصور جيداً.
 -22التزاـ الموظفيف واإلدارة المتوسطة بالتخطيط.
 -22توفر القناعة الكاممة لممشاركيف بالخطة بحجـ الفوائد المترتبة عمى تطبيؽ الخطة

(الفرا)9: 4005 ،

اإلستراتيجية.

مراحل وخطوات التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
يمر التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات بمراحؿ تذكرىا الباحثة بإيجاز:
المرحمة األولى :إعداد الخطة اإلستراتيجية:
تعد عممية إعداد الخطة لعميمة التخطيط اإلستراتيجي أولى مراحؿ البدء في استخداـ

وممارسة ىذا النظاـ ،والغرض األساسي منيا ىو االتفاؽ والتفاوض بيف األطراؼ الرئيسية
بالجامعة المعنية باتخاذ الق اررات اإلستراتيجية (كأعضاء مجمس اإلدارة  ،والعضو المنتدب ،

وفريؽ اإلدارة العميا بالجامعة) عمى مراحؿ ومكونات إعداد عممية التخطيط بالجامعة  ،ووضع
الرؤية األمثؿ لما ينبغي أف تكوف عميو لتجاوز العقبات التي يمكف أف تعترضيا لمتغمب عمى

المخاطر ورسـ مستقبؿ أفضؿ ليا.

إف الدور الرئيس لممخطط والوظيفة التي عرؼ بيا والميمة التي اضطمع بيا عمى الدواـ
ىي إعداد الخطط ووضعيا موضع التنفيذ ،والمخطط في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يقوـ بعدة عمميات

متعاقبة ومترابطة ،إذ ال يعني االنتياء مف احدى الخطوات عدـ الرجوع الييا ،كما يمكف أف
تكوف ىناؾ خطوات متوازية تقوـ في نفس الوقت.
(الحمداني2014/4/11 )pm4:00( )www.uobabylon.edu.iq:2013 ،
المرحمة الثانية :تحميل الوضع الحالي لمجامقة:
ويشمؿ ىذا النشاط عمؿ دراسات تحميمية تغطي المحاور التالية:
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 -1ىموم الجامقة داخميا :
ويتضمف ذلؾ تحميؿ نقاط الضعؼ لدى الجامعة والتي يمكف أف يؤثر سمبياً عمى مقدرتيا

عمى القياـ بمسؤولياتيا تجاه المستفيديف مف خدماتيا ،ويجب أف تكوف مواطف الضعؼ ىذه

مواطف حقيقية دائمة وليست عارضة ،كذلؾ يجب التأكد مف تحديد مسببات الضعؼ وليس

األعراض الناتجة عف ىذه المسببات ،وينبغي أف يشتمؿ التحميؿ عمى ترتيب ىذه النقاط حسب
أىميتيا .كذلؾ ينبغي فعمو مف أجؿ التغمب عمى مواطف الضعؼ ىذه .وعمؽ التحميؿ في ىذه

المرحمة ودرجة التفصيؿ فيو سيسيؿ الحقاً عمميات وضع الخطط اإلستراتيجية والتكتيكية .وفي

حالة كوف الجامعة جية إشراؼ ورقابة ومتابعة وليست جية تنفيذ ،فإف عمؿ الجامعة يرتبط

بشكؿ وثيؽ بوضع الجيات التي تقع تحت نطاؽ عمؿ الجامعة .لذا فإف تحميؿ ىموـ الجامعة

البد أف يتضمف أيضاً تحميؿ لنقاط الضعؼ في الجيات التي تتعامؿ معيا الجامعة.
 -2تحميل الفرص الخارجية:

ويتـ ىنا عمؿ قائمة بجميع الفرص الخارجية التي يمكف أف تشكؿ مكسباً لمجامعة أو

مصدر دعـ ليا ،وفي ىذه الخطوة ينبغي النظر بمنظار رجؿ األعماؿ وليس لمنظار المدير أو
المسؤوؿ ،ويتـ ىنا ترتيب ىذه الفرص بحسب أىميتيا مع األخذ في االعتبار العوامؿ التالية:
 -توفر الموارد والطاقة البشرية لبلستفادة مف ىذه الفرصة.

 العائد الذي ستجنيو في مقابؿ ما ستثمره مف وقت وجيد في محاولة استثمار ىذهالفرصة.

 -ىؿ الفائدة المرجوة عاجمة أـ تجمة؟

 درجة التأثير السمبي نتيجة شغؿ بعض موارد وجيد الجامعة في محاولة استغبلؿ(الدىدار)78 :2006 ،

الفرصة.
 -3نقاط القوة لد الجامقة داخمية :

ويشػػمؿ ذلػػؾ حصػػر جميػػع م ػواطف القػػوة لػػدى الجامعػػة حتػػى مػػا كػػاف يبػػدو منيػػا ضػػئيبلً أو

مشػػابياً لم ػواطف القػػوة لػػدى الجامعػػات األخػػرى ،ويػػتـ عقػػب ذلػػؾ ترتيػػب م ػواطف القػػوة ىػػذه بحسػػب

درجة تفرد الجامعة بيا ،وأيضاً بحسب إمكانية استثمارىا وتوجيييػا لتحقيػؽ االسػتفادة مػف الفػرص
المتاحة ،وعندما يتضح أف بعض مواطف القوة يمكف استثماره لتحقيؽ مكاسب لمجامعة فإنو ينبغي

تحديد ما ينبغي فعمو عممياً لتنفيذ ذلؾ.
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 -4التيديدات الخارجية:
انطبلقاً مف الواقع الحالي والظروؼ التي تحيط بالجامعة يتـ تدويف جميع ما يمكف أف يشكؿ

مصدر تيديد لمجامعػة ،ويتسػبب فػي أف تعجػز الجامعػة عػف تحقيػؽ األىػداؼ المخططػة .وكأمثمػة
عمى ىذه التيديدات يمكف ذكر:

 تردي األوضاع االقتصادية في المجتمع.
 زيادة النفقات والمصاريؼ.
 تقمص مصادر الدعـ.

 صدور لوائح وأنظمة ال يخدـ نشاط الجامعة.

(مندورة ،درويش)9 :2005 ،

الورحلت الثبلثت :الصيبغت اإلستراتيجيت:
أما المرحمة الثالثة لمصياغة اإلستراتيجية وتعد ميمة لؤلمور ادتية :

( )1الرؤية والتصورات:
في ىذه المرحمة يتـ وضع رؤية وتصورات لما تتمنى الجامعة تحقيقو في المستقبؿ
(أو تكوف عميو في المستقبؿ) .ويمكف النظر ليذه التصورات بأنيا الطموحات واألحبلـ لغاية ما
يرجى تحقيقيا ،والتي ينبغي تركيز الجيود مف أجؿ الوصوؿ إلييا.

ويعتبر وجود رؤية إستراتيجية واضحة ومميزة بمثابة حجر الزاوية في بناء وتحقيؽ
اإلستراتيجية الفعالة ،فالرؤية ليست مجرد سباؽ في انتقاء األلفاظ والشعارات والعبارات الجذابة،

ولكنيا منيج في الفكر اإلستراتيجي الخبلؽ حوؿ مستقبؿ الجامعة ،ونوعية أنشطتيا المرغوبة،

ومكانتيا السوقية المتوقعة.
وىذه الرؤية والتصورات ىي حصيمة اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 ما وضع الجامعة بعد  15 -5سنة؟ ما الخدمات التي تقدميا الجامعة؟ مف منسوبو الجامعة؟ وما ىي مؤىبلتيـ؟ ما ميوؿ الموظفيف وطبائعيـ؟ ما بيئة العمؿ في الجامعة؟ كي ػػؼ يش ػػعر منس ػػوبو الجامع ػػة تج ػػاه ج ػػامعتيـ؟ وكي ػػؼ يق ػػدموف أنفس ػػيـ لم ػػف ى ػػـ خ ػػارجالجامعة؟
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 ما نظرة المستفيديف مف الجامعة والمجتمع اتجاىيا؟ -ما وضع المجتمع خارج الجامعة؟

 ما تأثير الخدمات التي تقدميا الجامعة عمى المجتمع؟(مندورة ،ودرويش)8 :2005 ،
تقريف الرؤية:
تعػػرؼ الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية بأنيػػا " :المسااار المسااتقبمي لمجامقااة الااذي يحاادد الوجيااة التااي

ترغب في الوصول إلييا والمركز السوقي الذي تنوي تحقيقو ونوعية القدرات واإلمكانات التاي
(المرسي ،وتخروف)87 :2005 ،

تخطط لتنميتيا".

وتعرؼ الرؤية مف وجية نظر الباحثة بأنيػا  " :وصف لصورة مستقبمية أفضال تتطماع إليياا

الجامقااة وتتفااوق بيااا عمااى أوضاااعيا الراىنااة لتحقيااق رسااالتيا وأىاادافيا عمااى المااد الطوياال
والقصااير فااي ضااوء ظااروف البيئااة القامااة ساواء كاناات داخميااة أو خارجيااة وكااذلك الظااروف

المنافسة وتحميل قواىا الذاتية " .والشكل التالي يوضح عناصر الرؤية اإلستراتيجية:

عناصر الرؤية
اإلستراتيجية
وضوح غرض الجامقة –

ماذا نريد؟

مقرفة قيم الجامقة –

ماذا نؤمن بو؟

تصور الوضع المطموب

– كيف سيكون الوضع؟

تحديد الميمات – ماذا

يجب فقمو؟

شكل رقم  1عناصر الرؤية اإلستراتيجية
(المفمح)33 :2008 ،
وعند صياغة الرؤية يمزـ المجوء إلى التخيؿ ،وذلؾ لتصور ماذا يمكف أف يحدث عمى
المدى البعيد ،فالرؤية تضع إطا اًر عاماً لفمسفة الجامعة ،غاياتيا ،إستراتيجيتيا ،وفي نفس الوقت

ليا دور ميـ في زيادة فعالية وانتاجية الجامعة ألنيا تحفز الجميع لمعمؿ باتجاه ىدؼ واحد.

(أبو الروس)28 :2004 ،
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وحتى تتـ صياغة الرؤية الخاصة بالجامعة ،يجب مراعاة أف تكوف الرؤية:
 -1عامة.

 -2مختصرة ،موجزة وواضحة.

 -3مركزة عمى مستقبؿ أفضؿ.
 -4عاكسة لمثؿ عميا.
(الدجني)54 :2006 ،
وىنػػاؾ ثػػبلث مكونػػات ممي ػزة يجػػب أخػػذىا بعػػيف االعتبػػار عػػف الشػػروع فػػي صػػياغة الرؤيػػة
اإلستراتيجية لمجامعة كما يوضح الشكؿ رقـ (:)2

مكونات صياغة الرؤية
اإلستراتيجية

تحديد مجال النشاط الحالي
لمجامقة

تحديد التوجو اإلستراتيجي
المستقبمي

توصيل الرؤية بشكل واضح
وجذاب لألطراف ذات االىتمام

شكل رقم  : 2مكونات صياغة الرؤية اإلستراتيجية
(المرسي ،وتخروف)103 :2002 ،

خصائص الرؤية الجيدة:

 .1ىادفة لمنمو :فإذا كاف وعي اإلنساف قاص اًر عمى المحظة التي يعيشيا ،فإنو حتماً يفتقر
لمرؤية ،ألف الرؤية تستشرؼ المستقبؿ وتستوجب النمو في حياة اإلنساف ،وليذا يجب عميو أف
يتحيف فرص النمو ليعيش حياتو ويزيد إمكانياتو.

 .2واققية ومرنة :تقوـ عمى أوضاع وقدرات الجامعة الحالية وكؿ الخيارات اإلستراتيجية لتقميؿ
حواجز وعوائؽ التقدـ التنافسي.

 .3قابمة لمقياس :بحيث يمكف قياس مقدار التقدـ الذي تحرزه الجامعة في سبيؿ تحقيؽ غاياتيا.
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 .4محددة بتاريخ :فإذا كانت الرسالة ثابتة نسبياً بالمقارنة مع الغايات واألىداؼ فإف الرؤية
ينبغي أف تكوف محددة بالتحقيؽ خبلؿ فترة ما ،ويفضؿ أف تكوف طويمة األمد.

 .5يجب أف تتكامؿ مع الرسالة وتعطي صورة واضحة عف طرؽ الوصوؿ لتحقيؽ ىذه الرسالة.
 .6كما البد وأف توضح الرؤية االختبلفات والفروؽ في النشاطات المختمفة لمعمميات الداخمية
والخارجية لمجامعة.

 .7قيادة التغير اإلداري وتحويؿ الجامعة مف الوضع الحالي إلى الوضع المأموؿ.
(العمري)9 :2004 ،
( )2تحديد رسالة الجامقة:
يرتبط وجود أي جامعة برسالة معينة تسعى إلى تحقيقيا ،وتستمد الرسالة مقوماتيا
األساسية مف القيـ التي يحمميا مؤسسو الجامعة ومف البيئة التي تعمؿ بيا الجامعة والمجتمع

الذي تنتمي إليو.
تقريف الرسالة:

تعرؼ الرسالة بأنيا" :اإلطار المميز لممنظمة (الجامعة) عف غيرىا مف المنظمات

(الجامعات) األخرى مف حيث مجاؿ نشاطيا ومنتجاتيا وعمبلئيا وأسواقيا ،وييدؼ بياف السبب
الجوىري لوجود المنظمة (الجامعة) وىويتيا وعممياتيا وممارساتيا".

(السالـ)71 :2005 ،

وتعرؼ الرسالة في المجاؿ التربوي أيضاً بأنيا " :وثيقة مكتوبة تؤسس عمى القيـ

واالعتقادات ،وتعميمات سبؿ الطريؽ الذي تسير فيو الجامعة ،وتحدد عبلقاتيا مع أصحاب
(غنيـ)456 : 2005 ،

المصالح الرئيسة فييا".

وتعرؼ الرسالة مف وجية نظر الباحثة بأنيا ":الييكؿ التنظيمي الذي يمثؿ دستور

الجامعة والمرشد الرئيس لكافة القرارات والجيود ،وتبيف الغرض أو سبب وجود الجامعة في بيئة
معينة وتغطي عادة فترة زمنية طويمة األمد".
أىم الخصائص الواجب توافرىا في الرسالة:
 .1تعكس قيـ وفمسفة اإلدارة العميا.
 .2تعكس األولويات.

 .3تحدد المجاالت األساسية لمنشاط.

 .4تحدد األسواؽ األساسية المستيدفة.

 .5تحدد أسس المنافسة التي سيتـ إتباعيا.
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 .6تحدد االتجاه العاـ لمجامعة ،وترسـ صورتيا المستقبمية.
 .7محفزة ومميمة لمجميع.

 .8عممية وممكنة التطبيؽ.

 .9تمبي توقعات العمبلء الخارجيف (المستفيديف مف الخدمات المقدمة).
 .10تمبي توقعات العمبلء الداخمييف (العامميف).
 .11تتوافؽ مع البيئة.

 .12تحقؽ التكامؿ بيف الوحدات أو الكيانات المكونة لمجامعة.
(األغا ،وتخروف)151 :2009 ،
إف ىذه الخصائص تشكؿ معا الركيزة األساسية واألولوية التي تقوـ عمييا رسالة الجامعة
مف جية والجامعة مف جية أخرى  ،فمف الضروري صياغة الرسالة وابراز خصائصيا مف أجؿ

إيصاليا لجميع المطمعيف عمى الجامعة .

والبػػد أف تتسػػـ الرسػػالة بالشػػمولية والعمػػوـ ،وتتضػػمف الكممػػات الدقيقػػة والممخصػػة والواضػػحة
الفيػػـ ،إضػػافة إلػػى أنيػػا مكونػػة مػػف فق ػرة واحػػدة تصػػؼ سػػبب كينونػػة الجامعػػة ومػػا ىػػي أعماليػػا
وأنشػطتيا ،وضػرورة نشػر الرسػالة وايصػاليا إلػى العػامميف مػف جيػة ،والمتعػامميف مػع الجامعػة مػػف
(الدوري)51 :2005 ،

جية أخرى.

وتوضح رسالة الجامعة الخدمات التي تقدميا ونطاؽ المستفيديف مف ىذه الخدمات ،كذلؾ

يجب أف تبيف رسالة الجامعة أىداؼ الجامعة خاصة المتعمقة باالستم اررية والنمو ،وتحمؿ الرسالة

في طياتيا الفمسفة التي توجو عمميات اتخاذ القرار ،وتتضمف الصورة التي ترغب الجامعة أف

تعكسيا عف نفسيا ،والغرض مف تحديد رسالة الجامعة ىو تحقيؽ التالي:
 -1ضماف االتفاؽ عمى األىداؼ داخؿ الجامعة.

 -2تشكيؿ األساس الذي يتـ عمى ضوئو استثمار موارد الجامعة.
 -3التعبير عف الروح والقيـ لمعمؿ داخؿ الجامعة.

 -4تحديد ىدؼ واضح يتحرؾ نحوه جميع العامميف في الجامعة.
 -5تيسير عممية ترجمة األىداؼ إلى خطط وعمميات تكتيكية.

(مندورة ،درويش)10 :2005 ،

( )3وضع األىداف واليايات:
تعتبر األىداؼ ىي نتائج مطموب الوصوؿ إلييا وذلؾ مف خبلؿ مخرجات تتولى الجامعة

تقديميا في شكؿ خدمات بمواصفات محددة تؤدي إلى تحقيؽ ىذه النتائج أو األىداؼ.
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وتعرؼ األىداؼ بأنيا" :الرغبة التي تسعى الجامعة إلى تحقيقيا ويتوافؽ ىذه التعريؼ مع

المرسي في تصنيؼ األىداؼ بحسب المستوى التنظيمي إلى أىداؼ عامة (غايات) تتعمؽ
باإلدارة العميا ،ويطمؽ عمييا األىداؼ اإلستراتيجية أما األىداؼ التي تتعمؽ باإلدارة الوسطى فيي
تنطمؽ مف األىداؼ اإلستراتيجية وتكوف عمى شكؿ أىداؼ محددة.

(العبد)118 :2003 ،

أنواع األىداف مستوياتيا :
تنقسـ األىداؼ وفقاً لممدى الزمني والمستوى التنظيمي المسؤوؿ عنيا إلى ثبلثة أنواع:
 -1أىداف إستراتيجية :نتائج يتـ تحقيقيا عمى المدى الطويؿ ( 5 -3سنوات عمى األقؿ)
وتسيـ في تحقيؽ اإلستراتيجية.
وتتعمؽ األىداؼ اإلستراتيجية بنقطتيف محددتيف :أوليما الوضع التنافسي في السوؽ،
وثانييما أىداؼ محددة لؤلداء.
 -2أىداف تكتيكية :نتائج يتـ تحقيقيا عمى المدى المتوسط ( 3 -1سنوات) وتسيـ في تحقيؽ
األىداؼ اإلستراتيجية.
 -3أىداف تشييمية :نتائج يتـ تحقيقيا عمى المدى القصير (خبلؿ سنة عمى األكثر) وتسيـ في
(األغا ،وتخروف)152 :2009 ،

تحقيؽ األىداؼ التكتيكية.
خصائص األىداف:
مف أىـ خصائص األىداؼ ما يمي:

 -1أف تكوف محددة بحيث تعبر بوضوح عف ما يمزـ تنفيذه.
 -2أف تكوف قابمة لمقياس ،فيفضؿ أف يحتوي اليدؼ عمػى بعػض األرقػاـ التػي تمثػؿ مػا يمػزـ
تحقيقو.

 -3أف تكوف ممكنة التحقيؽ ،فمف المحبػذ أف تكػوف الطموحػات كبيػرة وبعيػدة ولكػف ال ينبغػي
المبالغة في تحديد األىداؼ بؿ يجب أف تكوف ممكنة التحقيؽ.
 -4أف تك ػػوف واقعي ػػة ،والمقص ػػود ب ػػذلؾ أف تس ػػمح المػ ػوارد المتاح ػػة حاليػ ػاً والمتوقع ػػة مس ػػتقببلً
بتحقيؽ ىذه األىداؼ.

 -5أف تك ػػوف ذات توقي ػػت مناس ػػب ،وىن ػػا يج ػػب تحدي ػػد مت ػػى س ػػيبدأ العم ػػؿ م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ
اليدؼ ،وما ىي الفترة المحددة لتحقيقو.
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(الدىدار)79 :2006 ،

أىمية األىداف اإلستراتيجية:
لؤلىداؼ اإلستراتيجية أىمية يمكف حصرىا في النقاط ادتية:
 -1تساعد األىداؼ عمى تعريؼ الجامعة لمبيئة التي تعمؿ بيا.
 -2تعد مرشداً التخاذ الق اررات بما يتناسب والمواقؼ التي تواجييا اإلدارة العميا.
 -3تساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات والمسؤوليات لؤلفراد واألقساـ وتحديد أدوارىـ فػي
الييكؿ التنظيمي لمجامعة.

 -4تزود األىداؼ بمعايير لتقييـ األداء التنظيمي ،أي وضع صيت ومقاييس كمية كمما أمكف
نحو تحقيؽ الغاية ،وفي إطار زمني يتناسب وامكانية تحقيؽ اليدؼ.

 -5تمثؿ األىداؼ نقطة االرتكاز التي تبنى عمييا مػدخبلت العمميػة التربويػة ،كمػا أنيػا نقطػة
النياي ػػة الت ػػي تمتق ػػي عن ػػدىا مختم ػػؼ ى ػػذه الم ػػدخبلت ف ػػي أثن ػػاء التق ػػويـ الش ػػامؿ لمعممي ػػة

(الدجني)60 :2006 ،

التعميمية خبلؿ العاـ الدراسي.

الورحلت الرابعت :تطبيك اإلستراتيجيت:
إف التنفيذ ىو القياـ باإلجراءات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ واإلستراتيجيات والغايات ،وىذا

يقتضي تخطيط األعماؿ واإلجراءات ،ومساىمة القيادة العميا ،وااللتزاـ بالخطة واستقطاب الموارد
مف األفراد والوقت واألمواؿ والمساىمة مف كامؿ الجامعة.
وتعد عممية تطبيؽ اإلستراتيجية مف المراحؿ الميمة في ترجمة الرؤى واألىداؼ العامة
إلى واقع عممي ،ويعرؼ تنفيذ اإلستراتيجية بأنو" :عبارة عف سمسمة مف األنشطة المترابطة مع

بعضيا البعض والتي تتضمف تكويف متطمبات اإلستراتيجية التي يتـ اختيارىا".

(الدوري)293 :2005 ،
وتتطمب عممية تطبيؽ اإلستراتيجية خطوات خمس ىي:

 -1مراجعة اإلطار العاـ لوضع الخطة اإلستراتيجية.

 -2اختيار األىداؼ اإلستراتيجية وتحضير متطمبات تنفيذىا.
 -3مراجعة ثقافة الجامعة.

 -4تييئة بيئة الجامعة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 -5إعداد البرنامج الزمني وتحديد المسؤوليات عند تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
(المرسي)336 :2002 ،
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نماذج التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
تختمؼ سبؿ إعداد اإلستراتيجية وفقاً لآلراء المختمفة بشأف النموذج الذي يمكف أف يعتمد ليذا

الغرض حيث يعكس كؿ نموذج طبيعة الجامعة ومسؤولية وضعيا االفتراضات التػي تسػتند إلييػا.
ومف النماذج المتداولة ىي:
 -1النموذج التخطيطي :Linear Model
يعتمػػد النمػػوذج الخطػػي عمػػى أسػػاس تكامػػؿ الق ػ اررات والتص ػرفات والخطػػط مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ

األىداؼ الموضوعة مف قبؿ اإلدارة العميا لمجامعة ويفترض ىذا النموذج ما يمي:
 استقرار البيئة وامكانية التنبؤ بيا.
 أىداؼ الجامعة ىي أىداؼ جميع العامميف فييا.
 الق اررات تتخذ بشكؿ عقبلني.
 محور اإلستراتيجية رضا المستفيديف مف الجامعة.
 -2النموذج التطبيقي :Adaptive Model

يعتمػػد ىػػذا النمػػوذج عمػػى التناسػػؽ والتطػػابؽ بػػيف الجامعػػة والبيئػػة التػػي تعمػػؿ بيػػا حيػػث تحتػػؿ
التغيرات في البيئة أىمية كبيرة في إستراتيجية الجامعة وليذا فيي تيتـ في مبلحقة ىذه المتغيرات
والتكييػػؼ ليػػا ،وتحػػرص عمػػى تعػػديؿ برامجيػػا ونمػػط خػػدماتيا بيػػدؼ مواجيػػة التغييػػر فػػي حاجػػات

الفئات المستيدفة وأصحاب المصالح والجامعات األخرى.
 -3النموذج التفسيري :Interpretive Model
يقوـ ىذا النموذج عمى مجموعة مف المتغيرات المتشابكة عندما يكوف واقع الجامعة التنظيمي

غير متجانس وىذا مػا يػدعو إلػى مسػاىمة عػدد كبيػر مػف األطػراؼ فػي تفسػير ىػذا الواقػع ووضػع
اإلستراتيجية ،وعميو تعتبر الدافعية المحرؾ األساسي ليذا النموذج وال تمعب المعمومات عػادةً دو اًر

حاسماً في حركة الجامعة وتطورىا وبناء استراتيجياتيا.
 -4النموذج التنافسي :Competitive Model

ويركز ىذا النموذج عمى أف مستقبؿ أي جامعة مرىوف بالقوى التنافسية التي تحػيط بيػا وىػذا

ما يدفعيا لمتعامؿ مع مجموعة القوى الفاعمة في البيئة والمنافسة مع الجامعات المشابية القائمة.

(الكرخي)70 – 61 :2009 ،
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 -5نموذج ستنير :Steiner Model
بالنظر إلى نمػوذج سػتنير( )1979يمكػف مبلحظػة أف عمميػة التخطػيط اإلسػتراتيجي تبػدأ مػف

مرحمة التخطيط التي تركز عمى الجوانب األربعة األساسية التالية:

األط ػراؼ الخارجيػػة ،اإلدارة الداخميػػة ،قاعػػدة البيانػػات ،التقػػويـ والتحميػػؿ ،ثػػـ تبػػدأ مرحمػػة بنػػاء

الخطػػة التػػي تتضػػمف تحديػػد األىػػداؼ والسياسػػات والب ػرامج وتمييػػا مرحم ػة خطػػة الب ػرامج التنفيذيػػة
حيث تنقسـ إلى نوعيف مف البرامج:
متوسطة المدى وقصيرة المدى ،ويمي ذلؾ مرحمة التنفيذ ومف ثـ المتابعة والتقييـ.
 -6نموذج ىوشين :Hoshin Model
يبدأ نموذج ىوشيف ( )1981ويتمخص في بناء الخطة اإلستراتيجية بالعمميات التالية:
 تحديد القضايا الرئيسية لمجامعة.
 وضع األىداؼ اإلستراتيجية.
 وضع اإلستراتيجيات.
 وضع األىداؼ الفرعية حسب األىداؼ اإلستراتيجية.
 وضع مقاييس لتقدـ األداء.
ويركػ ػػز ىػ ػػذا النمػ ػػوذج عمػ ػػى القػ ػػيـ وي ػ ػربط بػ ػػيف الخطػ ػػط اإلسػ ػػتراتيجية والتشػ ػػغيمية ويفػ ػػرد بنػ ػػداً

لمسيناريوىات البديمة ويوصي بتعديؿ الخطة عند الحاجة.

(عزازي ،د.ت )213-212 :

 -7نموذج فيفر :Pfeiffer Model
يعتبػػر نمػػوذج فيفػػر الػػذي اقترحتػػو شػػركة فيفػػر األمريكيػػة حيػػث وجدتػػو أسػػيؿ فػػي الفيػػـ وأكثػػر

عممية في التطبيؽ .

ويكوف النموذج العاـ ليذا النظاـ (مراحمو) كالتالي:
 -1التخطيط لمتخطيط.
 -2استعراض القيـ والمبادئ.
 -3تحديد الرؤية .
 -4تشكيؿ الرسالة (تحديد الميمة) أي الغرض المراد إنشاء لمجامعة.
 -5نموذج العمؿ اإلستراتيجي (المجاالت – المؤشرات – ادالت).
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 -6تقييـ األداء ( أي دراسة الواقع) .
 -7تحميؿ الفجوات .
 -8وضع الخطط العممية وتوحيدىا.
 -9الخطط البديمة .
 -10تنفيذ الخطة.
http://someone-q8.blogspot.com/2008/02/3.html
(2014/4/15 )pm12:45
 -8نموذج مدرسة التصميم :
سمي ىكذا ألف تكويف اإلستراتيجية عبػارة عػف عمميػة تصػور يػتـ فييػا اسػتخداـ مجموعػة مػف

األفكار األساسية لتصميـ اإلستراتيجية .

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقػػاطع أو تبلقػػي الفػػرص المتاحػػة مػػع تيديػػدات البيئػػة الخارجيػػة وتقػػديـ
نقاط القوة والضعؼ في الجامعة وعند نقطة التقاطع يتـ تشػكيؿ اإلسػتراتيجية فػي إطػار المسػئولية

االجتماعية والقيـ اإلدارية .
 -9نموذج آنسوف:

ي ػػرى تنس ػػوؼ أف اإلس ػػتراتيجية موقفي ػػة وليس ػػت منظ ػػو ار  ،في ػػو ي ػػرى أف العممي ػػة الت ػػي تح ػػوؿ
الجامعة مف الموقؼ الحالي إلػى موقػؼ محػدد ومرسػوـ األىػداؼ  .ويصػؼ تنسػوؼ نموذجػو بأنػو
سمسمة مف الق اررات تتدرج مف العاـ إلى الخاص ،ويقوـ ىذا النموذج عمى تعزيز العمػؿ التعػاوني

ألف العمػػؿ التعػػاوني يكػػوف أكبػػر مػػف مجمػػوع األجػزاء ،فيػػو محاولػػة لػربط األجػزاء لمحصػػوؿ عمػػى
(منتزبرج)2 :1994 ،

ميزة تنافسية .

الجامقات الفمسطينية في قطاع غزة:
نش:ة الجامقات الفمسطينية في قطاع غزة:
عند توقؼ الجامعات المصرية تقريباً عف قبوؿ طبلب قطاع غزة اعتبا اًر مف العاـ 1976

 1977 /ومع تزايد الناجحيف في الثانوية العامة سنة بعد سنة ،أصبحت الحاجة ممحة إلقامة
مؤسسات جامعية كاف وراء فكرتيا الشي محمد حسف عواد ،ورافقو الدكتور محمد حامد الجدي

في ىذا البناء العظيـ لمتعميـ الجامعي في بمدنا الحبيب.
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وانطمقت لدينا الجامقات التالية اعتبا ار من القام الدراسي  1979 – 1978وىي اآلتي:
 .1الجامعة اإلسبلمية بغزة تأسست (.)1978
 .2جامعة األزىر بغزة تأسست (.)1991
 .3جامعة األقصى بغزة تأسست (.)2001
وترجع نش:ة الجامقات الفمسطينية إلى عاممين رئيسين:
األوؿ :رغبة الشعب الفمسطيني األكيدة واص ارره عمى تحصيؿ العمـ ،وىو ما تحقؽ متابعتو
لمتعميـ العالي في الجامعات العربية واألجنبية.
الثاني :إدراؾ القيادات الوطنية الفمسطينية بأف احتياجات الشعب الفمسطيني وأولوياتو التعميمية

تحت االحتبلؿ تـ إيجاد مؤسسات وطنية لمتعميـ الجامعي والعالي عمى األرض الفمسطينية.

(أبو لغد)3 :1993 ،
وترى الباحثة أف نشأة الجامعات مرت بمراحؿ عصيبة وذلؾ ناتج مف االحتبلؿ وتثاره
المتراكمة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية ،إال أنيا لـ تكف بالوتيرة والسرعة المناسبة.
وفيما يمي استعراض لواقع التعميـ الجامعي في محافظات غزة مف خبلؿ تقديـ نبذة

مختصرة عف كؿ جامعة مف تمؾ الجامعات.

الجامقة اإلسالمية:
الجامعة اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي ،تعمؿ

بإشراؼ و ازرة التربية والتعميـ العالي ،وىي عضو في :اتحاد الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات

اإلسبلمية  ،واتحاد الجامعات اإلسبلمية  ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد
الدولي لمجامعات ،وتربطيا عبلقات تعاوف بالكثير مف الجامعات العربية واألجنبية.
فقد نشأت الجامعة اإلسبلمية بغزة سنة ( )1978انبثاقاً مف معيد فمسطيف الديني (األزىر)

الذي أنشئ عاـ ( ،)1945حيث بدأت الجامعة اإلسبلمية بثبلث كميات ىي :كمية الشريعة،
وكمية أصوؿ الديف ،وكمية المغة العربية.

)http://www.iugaza.edu.ps( )PM, 45: 9( 2013/12/20
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وتعتمد الجامعة اإلسبلمية نظاـ الساعات المعتمدة والفصوؿ الدراسية  ،وتقسيـ السنة

الدراسية إلى فصميف دراسييف بواقع  16أسبوعاً لمفصؿ الدراسي العادي مع إمكانية إضافة فصؿ
(و ازرة التربية والتعميـ العالي)8 :2013 ،

صيفي بواقع  8أسابيع.

الدليؿ اإلرشادي لطمبة الثانوية العامة حوؿ الجامعات الفمسطينية المعتمدة (قطاع غزة).

جامقة األزىر:
تعد جامعة األزىر مؤسسة لمتعميـ العالي تمبي طموحات الشعب الفمسطيني وتكوف عنواناً

لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ والعطاء وقد كاف قرار األخ القائد العاـ أبو عمار رئيس دولة

فمسطيف –رحمو اهلل -في إنشاء ىذه الجامعة ىادفاً إلى غرس الشباب الفمسطيني في بمده وتدعيـ
جذوره فييا فجامعة األزىر بغزة ىي مؤسسة أكاديمية فمسطينية عربية إسبلمية تأسست في مطالع

الفاتح مف سبتمبر عاـ ( )1991بقرار مف القيادة الفمسطينية ،وذلؾ لئلسياـ في إتاحة فرصة

التعميـ الجامعي ألكبر عدد ممكف مف الشباب الفمسطيني ،وقد نمت ىذه الجامعة نمواً سريعاً
يستحؽ كؿ اإلعجاب والتقدير ،ويمكف القوؿ بأف جامعة األزىر تعد منارة عممية تشكؿ عبلمة

بارزة في قدرة اإلنساف الفمسطيني عمى العطاء واإلبداع.

تتمتع جامعة األزىر باعتراؼ عربي ودولي كبير وتنسج عبلقات كثيرة ومتنوعة مع العديد

مف االتحادات والمنظمات والشبكات العربية والدولية المختمفة والتي تدعـ وتقوي حالة االعتراؼ

بشياداتيا وخريجييا وأنظمتيا األكاديمية.

)http://www.alazhar.edu.ps( )PM, 12:00( 2013/12/21
وتتبع الجامعة في تدريسيا نظاـ الساعات المعتمدة ،وتكوف مدة الفصؿ الدراسي العادي
 16أسبوعاً بما في ذلؾ االمتحانات ،وتكوف مدة الفصؿ الصيفي  8أسابيع دراسية.
(و ازرة التربية والتعميـ العالي)10 :2013 ،

جامقة األقصى:
جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميـ ٍ
عاؿ حكومية فمسطينية تيدؼ إلى إعداد إنساف مزود
بالمعرفة ،والميارات ،والقيـ ،ولديو القدرة عمى التعمـ المستمر وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات مف
خبلؿ برامج بناء القدرات ،والتعميـ الجامعي ،والبحث العممي ،وتنمية وخدمة المجتمع .تمتزـ

جامعة األقصى خبلؿ تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربية ،واإلسبلمية ،ومبادئ حقوؽ اإلنساف التي
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تشمؿ المسئولية ،وااللتزاـ بحكـ القانوف ،والشفافية ،واالحتراـ ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة،
والتمكيف ،والمشاركة ألصحاب المصمحة.

تأسست جامعة األقصى (كمية التربية الحكومية سابقاً) عاـ ( )1955كمعيد لممعمميف

تحت إدارة الحكومية المصرية ،وكاف اليدؼ ىو إعداد وتأىيؿ المعمميف مف حممة الدبموـ
المتوسط ،ثـ تطوير المعيد إلى كمية التربية الحكومية ،والتي ىدفت لتخريج مدرسيف باحثيف ذوي
كفاءة عممية وتربية عالية.

)http://www.alaqsa.edu.ps( )PM, 12: 30( 2013/12/21
وترى الباحثة أف سبب إختيار ىذه الجامعات لريادتيا في مجاؿ التعميـ الجامعي في قطاع

غزة واستيعابيا لشريحة كبيرة مف الطمبة وكفاءة الطاقـ التدريسي وحسف االدارة  ،إذ تعتبر مف
أكثر الجامعات صيتا وشيرة في قطاع غزة.

الميزة التنافسية:
في ظؿ ﺍلتغيرات والتطورات الجديدة ًالبلمتناىية ،وفي فتشﺓ تشيد تغير تكنولوجي

متسارع وثورة معمومات ىائمة واقتحاـ العولمة لمجتمعنا والمنافسة الحادة بيف الجامعات العربية ،
ينبغي عمى الجامعات الفمسطينية ﺃﻥ تفشﺽ نفسيا وتحافظ عمى ﺩًﺍميا مف أجؿ أف تجاري
مثيبلتيا مف الجامعات العربية التي تتخذ مف أنظمتيا ما يتناسب مع مجريات الواقع لكي تحقؽ
ميزة تنافسية تكوف قادرة عمى تخريج طبلب مستعدوف بكؿ جاىزيتيـ لمتطمبات سوؽ العمؿ ،

ومف ىنا تتحقؽ الميزة التنافسية بيف خريجي الجامعات فنرى البعض يتحدث أف خريجي الجامعة

الفبلنية يتميزوف في أعماليـ بينما خريجي جامعات أخرى ينقصيـ الكثير مف اإلعداد والتجييز

لسوؽ العمؿ  ،وىذا بدورة ينعكس عمى كؿ الجامعات الفمسطينية خاصة والعربية عامة في
تطور دائـ مف خبلؿ أبنيتيا وبرامجيا األكاديمية ومواكبة الواقع ومعطياتو مف أجؿ أف تحقؽ

الميزة التنافسية عمى مستوى بعض الجامعات الرائدة في ىذا المجاؿ  ،فالموارد البشرية تعتبر أىـ
ميزة تنافسية لمجامعات  ،حيث زاد إدراؾ الجامعات إلمكانية تحقيقيا لميزة تنافسية مف خبلؿ قوة

عاممة أكثر جودة و التي تساعدىا في المنافسة عمى أساس سرعة االستجابة لمسوؽ  ،و قد أدت
ىذه النظرة المتطورة لمموارد البشرية و اعتبارىا ميزة تنافسية الى نمو مجاؿ جديد ىو اإلدارة

اإلستراتيجية لمموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية  ،وعمى ىذا األساس أعمنت العديد مف
الجامعات الفمسطينية أف خريجييا تميزوا عف منافسييا  ،حيث أف مواردىا البشرية تمتمؾ قيمة
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إستراتيجية خاصة  ،مف ذوي القابميات اإلدارية واألكاديمية المميزة  ،لذلؾ تسعى الى جذب ىؤالء
واالحتفاظ بيـ  ،وجعميـ يستمروف في المنظمة كمتنافسيف مع نظرائيـ في المنظمات األخرى .

فالميزة التنافسية ىي مجموعة الميارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع

الجامعات تنسيقيا واستثمارىا ،وىي تتكوف نتيجة امتزاج عدة عوامؿ ذات الطابع البشري
كالميارات والقدرات وذات الطابع المادي كالمواد األولية والتكنولوجيا  ،وضرورة وجود التنسيؽ
بيف ىذه العناصر ،وقد تستمر لوقت طويؿ وقد تستمر لوقت قصير  ،فقد نتمكف مف خمؽ ميزة

تنافسية و لكف سرعاف ما يقمدىا المنافسوف و بالتالي تزوؿ الميزة التنافسية ،ألف الموارد والقدرات
التي بنيت عمييا الميزة التنافسية تؤثر في سيولة أو صعوبة تقميده  ،فكمما كانت ىذه الموارد
يصعب نقميا و يصعب تقميدىا كمما استمرت الميزة التنافسية لمدة أطوؿ .كذلؾ فإف اعتماد الميزة

التنافسية عمى العديد مف الموارد و القدرات يجعؿ مف الصعب معرفة أسباب ىذه الميزة التنافسية

و كيفية تقميدىا  ،فمثبل قد يكوف لدى جامعة ما موقعاً استراتيجياً جيداً و بالتالي تكوف لو ميزة
تنافسية و لكف في األغمب يكوف مف السيؿ عمى المنافسيف امتبلؾ مواقع في نفس الموقع إما أف

يكوف لدى الجامعة قدرة عمى تقديـ برامج عالية الجودة تفوؽ الجامعات األخرى فيذا أمر يصعب
تقميده ألنو يعتمد عمى ميارات و أنظمة إدارية وأكاديمية ال تكوف واضحة لممنافسيف .

تقوـ الجامعات الفمسطينية بخمؽ مزايا جديدة وبشكؿ أسرع لتفادي قياـ الجامعات المنافسة

بتقميد أو محاكاة ميزتيا التنافسية الحالية ،كما يجب عمى الجامعات الفمسطينية أف تقوـ بتقييـ
مستمر ألداء ميزتيا التنافسية ومدى سدادىا باالستناد عمى المعايير السائدة  ،كما يمكنيا إثراء

ىذه المعايير بيدؼ التقييـ الصائب ليا ومعرفة مدى نجاحاتيا.
إف اإلطار الوطني الجيد لمجامعات يتيح ليا القدرة عمى حيازة مزايا تنافسية ،لذلؾ نجد
ّ
جامعات بعض الدوؿ متفوقة ورائدة في قطاع عف بعض الجامعات في الدوؿ األخرى  ،بحيث
تممؾ الدولة عوامؿ اإلنتاج الضرورية لمكفاءة العالية والممثمة في الموارد  :البشرية  ،األكاديمية ،

الفيزيائية  ،المعرفية  ،المالية والبنية التحتية  ،فحيازة ىذه العوامؿ يمعب دو اًر ميماً في الحيازة

عمى ميزة تنافسية قوية  ،وتشكؿ ىذه العناصر نظاماً قائماً بذاتو ،ومف نتائجيا إطار وطني
محفز ومدعـ لبروز مزايا تنافسية لمجامعات الوطنية ،وبالتالي يصبح اإلطار الوطني منشأ لمزايا

تنافسية يمكف تدويميا .
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مفيوم الميزة التنافسية:
يعتبر مفيوـ الميزة التنافسية ثورة حقيقية في ببلدنا عمى المستوى األكاديمي والعممي ،

ويتجمى ذلؾ في نظرتنا لمجامعات الفمسطينية كيـ داخمي أو كمواجية وقتية مع مشاكؿ ليست
ذات بعد إستراتيجي ولكف أصبح ينظر لمجامعات الفمسطينية أنيا مؤسسات تسيؿ إجراء برامج
أكاديمية وعممية و ثقافية و اجتماعية لتنمية خريجييا في شتى المجاالت وحتى يكونوا قادريف

عمى تحقيؽ التفوؽ والتميز المستمر فيما تفرضو الحياة مف متطمبات .
يقصد بالميزة التنافسية في العمؿ الجامعي

قدرة الجامعة عمى تقديـ خدمات أفضؿ

لممنتميف ليا خاصة الطمبة والموظفيف واألكاديمييف ،وقدرتيا عمى توفير اإلمكانات والموارد
البلزمة إلدارة العممية التعميمية التعممية.

ووجد مختمؼ الباحثيف وأصحاب التخصص صعوبة في تحديد مفيوـ التنافسية أو الميزة
التنافسية ،فكؿ عرفيا حسب وجية نظره ورأيو ،وتوجيو االقتصادي ،وسنقوـ بسرد أىـ التعاريؼ

ليا:

الميزة التنافسية ىي :مجموعة الميارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع

اإلدارة تنسيقيا واستثمارىا لتحقيؽ أمريف أساسييف:

 .1إنتاج قيـ ومنافع لمطبلب ،أعمى مما يحققو المنافسوف.
 .2تأكيد حالة مف التمييز واالختبلؼ ،فيما بيف الجامعة ومنافسييا.
(السممي)55 :1995 ،
وتعرؼ الميزة التنافسية أيضاً بأنيا :المجاؿ التي تتمتع فيو الجامعة بقدرة أعمى مف

منافسييا في استغبلؿ الفرص الخارجية أو الحد مف أثر التيديدات ،وتنبع الميزة التنافسية مف
قدرة الجامعة عمى استغبلؿ مواردىا المادية أو البشرية ،فقد تتعمؽ بالجودة أو التكنولوجيا أو
القدرة عمى تخفيض التكمفة ،أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو وفرة الموارد المالية ،أو

تميز الفكر اإلداري ،أو امتبلؾ موارد بشرية مؤىمة.

(إدريس والمرسي)58 :2002 ،

وعرفت الجمعية العممية الممكية األردنية الميزة التنافسية عمى أنيا الكيفية التي تستطيع

بيا الجامعة أف تميز نفسيا عف أقرانيا ومنافسييا وتحقؽ لنفسيا التفوؽ والتميز عمييـ.

(المدىوف)73 :2003 ،
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وأيضاً تعرؼ الميزة التنافسية بأنيا المجاالت التي يمكف لمجامعة أف تنافس الغير مف

خبلليا بطريقة أكثر فعالية ،وبيذا فيي تمثؿ نقطة قوة تتسـ بيا الجامعة دوف منافسييا في أحد

أنشطتيا اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويمية أو فيما يتعمؽ بمواردىا البشرية أو موقعيا الجغرافي،

كيذا تعتمد الميزة التنافسية عمى نتائج فحوص وتحميؿ كؿ مف نقاط القوة والضعؼ الداخمية
إضافة إلى فرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة الجامعة مقارنة بمنافسييا في المجتمع.
(الوحيدي والريس)78 :2012 ،
والميزة التنافسية ىي :مجموعة المتغيرات المرتبطة بالجودة والكفاءة التي تكسب الجامعة
قدرة عمى مواجية حدة المنافسة في المجتمع ،ومف خبلؿ تقديـ قيـ إضافية لمطمبة مثؿ الخدمات
(الدىدار)94 :2006 ،

المساندة والجودة العالية.

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنو :مجموعة القيـ اإلضافية لمجامعة

والتي تقدميا لممستفيديف والقائمة عمى ما يمزـ التحسيف المستمر والكفاءة ،ومواكبة التطورات
المرتبطة برضا المجتمع ،والتي تتحدد مف خبلؿ درجات تقدير أفراد العينة عمى أداة الدراسة.

وتحاول الجامقات الفمسطينية أن تميز نفسيا عن غيرىا ب:مور كثيرة منيا:
استقطاب أعضاء ىيئة تدريس ليـ الشيرة والكفاءة والمقدرة عمى القياـ بالعممية التعميمية

لمتعامؿ مع الطمبة بامتبلكيـ فنوف التعامؿ مع التكنولوجيا ولدييـ القدرة عمى توصيؿ المعمومات

وفؽ التقنيات الحديثة وكذلؾ ليـ خبرة كبيرة في التعامؿ بإنسانية عند كافة الظروؼ المحيطة

بطبلبيا.

كما تتنافس الجامعات والمؤسسات التعميمية في إشاعة ثقافة إدارة المعرفة لمعامميف والطمبة
مف أجؿ المحاؽ بمتغيرات العصر ومواكبة سوؽ العمؿ لذا فتوفر ليـ كافة االحتياجات البلزمة

لعمميات التواصؿ االلكتروني لمحصوؿ عمى المعرفة وتفعيميا في كافة جوانب العممية التعميمية
التعممية كما تتنافس الجامعات والمؤسسات التعميمية في توفير البيئة أو المناخ التعميمي المناسب
مف حيث اإلضاءة السميمة والتيوية المناسبة والتدفئة البلزمة والمساحات الخضراء التي تجذب

الطمبة لمتسجيؿ في الجامعة ،كما تتنافس الجامعات والمؤسسات التعميمية في إشاعة األمف

السممي والتعامؿ بديمقراطية مع الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس وذلؾ مف أجؿ إتاحة الفرص
لمتعامؿ بموضوعية وشفافية مع الدارسيف ومع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف واتاحة كافة ما
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يمزـ لتكافؤ الفرص والتعامؿ بمساواة وتسامح مع الطمبة والعامميف فييا ،ولـ تنسى الجامعات

الفمسطينية دور وسائؿ اإلعبلـ في نقؿ ما يمزـ إلبراز دور الجامعة في خدمات المجتمع.

تجتيد الجامعات في بيئة تنافسية بقصد التفوؽ عمى منافسييا ولف يتسنى ليا ذلؾ إال إذا

حازت عمى عنصر أو عناصر تميزىا عنيـ.

وتعتبر الميزة التنافسية جوىر أداء الجامعة في المجتمع التنافسي ولكي تكوف الجامعة

ناجحة ومتفوقة ال بد أف تفيـ األساس الحقيقي لممنافسة ألف النجاح في المستقبؿ سوؼ يعتمد

عمى قدرة الجامعات عمى إيجاد نماذج جديدة لمميزة التنافسية ،ألف الميزة التنافسية مع مرور
الزمف تصبح ضرورة تنافسية وليست ميزة إذا ما أرادت الجامعة البقاء واالستمرار.

(شراب)29 :2011 ،
وتتحقؽ الميزة التنافسية مف خبلؿ االستثمار لئلمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية

والتنظيمية باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرىا مف اإلمكانيات التي تتمتع بيا

الجامعة والتي تمكنيا مف تصميـ وتطبيؽ استراتيجياتيا التنافسية.

مصادر المزايا التنافسية:
يمكف لمجامعات أف تمتمؾ المزايا التنافسية مف خبلؿ اكتشاؼ طرؽ جديدة ومفضمة

لممنافسة في القطاع الخدماتي الذي تنتمي إليو وايصاؿ ذلؾ إلى المجتمع الذي تقدـ خدماتيا
فيو ،ويشار إلى ذلؾ عادة باالبتكار واإلبداع ،إذ يؤدي االبتكار واإلبداع إلى االنتقاؿ بالمزايا

التنافسية إلى حالة أفضؿ ،وبخاصة عندما تفشؿ بقية الجامعات مف اكتشاؼ طرؽ جديدة

لممنافسة أو عندما تعجز تمؾ الجامعات مف االستجابة لمتحوالت البيئية المختمفة ،ويمكف أف
يشكؿ ذلؾ ميزة لممتحرؾ األوؿ الذي يستجيب لمتغير مف خبلؿ االبتكار واإلبداع الذي ينجزه

القطاع البيئي .ويمكف في إطار ذلؾ أف نمخص مسببات االبتكار واإلبداع التي تقود إلى االنتقاؿ
بالمزايا التنافسية بادتي :تقنيات جديدة ،وحاجات جديدة أو متحولة لمطبلب ،وضرورة التجديد في

تقسيمات الصناعة واالنتقاؿ أو التحوؿ يكمؼ المدخبلت والتغيرات في التشريعات الحكومية.
وقد حددت تمك المصادر في الجوانب األربقة التالية:
الشيرة أو السمعة ،والمعمارية ،واالبتكار واإلبداع ،والموجودات اإلستراتيجية.
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وتر الباحثة أن مصادر الميزة التنافسية ىي:
الجودة والجودة الشاممة والمتميزة ،والكفاءة المتميزة ،ورد الفعؿ المتميز تجاه حاجات

الطبلب ،واالبتكار ،والشيرة أو السمعة ،والمعمارية ،واإلبداع ،والموجودات اإلستراتيجية ،معرفة
األعماؿ ،منتجات مرنة كفوءة ،ميارات خدماتية واسعة ،رؤية مشتركة  /الثقافة ،أىداؼ

إستراتيجية ،الموقع ،تصورات (رؤى) إعبلنية قوية ،تعاوف جيد ،بحث وتطوير ىندسي ،تخطيط
قصير األجؿ ،عبلقات توزيع جيدة.
لقد تـ طرح أىـ العوامؿ الحاسمة في بناء وتفعيؿ القدرات التنافسية في ثبلث عوامؿ

جوىرية ىي التقنية األفضؿ ،والموارد البشرية المتميزة ،والقيادة اإلدارية الواعية لتمؾ الجامعات
المعاصرة في سعييا لمدخوؿ في ساحة التنافسية العالمية وحتى المحمية التي تبني مفاىيـ إدارة

التغيير اإلستراتيجي ،وتغير نظرتيا إلى العنصر البشري مف مجرد اعتباره أحد عناصر اإلنتاج
يؤدي أعماالً محددة لقاء تعويض مادي محدد في صورة رواتب ومميزات معينة ،واستبدلت بيذا

المفيوـ التقميدي السمبي مفيوماً ايجابياً متكامبلً يرى في الموارد البشرية أىـ وأثمف األصوؿ التي
تمتمكيا أي جامعة ،والمصدر الحقيقي لمقيمة المضافة.

(الوادي والزعبي:2011 ،

)80 -79

خصائص الميزة التنافسية:
من خصائص وصفات الميزة التنافسية عمى النحو التالي نذكر منيا:
 -أنيا نسبية ،أي تتحقؽ بالمقارنة وليست مطمقة.

 أنيا تؤدي إلى تحقيؽ التفوؽ واألفضمية عمى المنافسيف. -أنيا تنبع مف داخؿ الجامعة وتحقؽ قيمة ليا.

 تنعكس في كفاءة أداء الجامعة أو في قيمة ما يقدـ لمطبلب أو كبلىما. تؤدي لمتأثير في الطبلب وادراكيـ لؤلفضمية فيما تقدـ الجامعة وتحفزىـ لبلنضماـ إلييا. -تتحقؽ لمدة طويمة وال تزوؿ بسرعة عندما يتـ تطويرىا وتجديدىا.

(الروساف)37 -36 :1997 ،

أنواع الميزة التنافسية:
ىناؾ ثبلث أنواع رئيسية لممزايا التنافسية ،ميزة التكمفة األقؿ ،ميزة تميز الخدمات ،ميزة اختصار

الوقت ،وسنتطرؽ إلى كؿ ميزة عمى حده فيما يمي:
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 -1ميزة التكمفة األقل :نقصد بيا قدرة الجامعة عمى تقديـ خدماتيا بأقؿ تكمفة ممكنة مقارنة
مع منافسييا مما يمكنيا مف تحقيؽ أرباح كبيرة.
 -2ميزة تميز الخدمات الجودة  :ىو أف تتمكف الجامعة مف تقديـ خدمات متميزة وفريدة
مف نوعيا تمقى رضا الطبلب (جودة عالية) ،لذلؾ يصبح مف الضروري عمى الجامعة
فيـ وتحميؿ مصادر التميز مف خبلؿ أنشطة حمقة القيمة واستثمار الكفاءات والميارات
والتقنيات التكنولوجية العالية وانتياج طرؽ توسع فعالة وسياسات سعرية وترويجية تمكننا
مف زيادة الحصة السوقية لمجامعة.
 ميزة اختصار الوقت  :)JITىي تحقيؽ ميزة تنافسية عمى أساس تخفيض عنصر الزمفلصالح الطالب.
(http://www.hrdiscussion.com) 4/1/2014 7:00 Pm

عناصر الميزة التنافسية:
يعتمد تحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات عمى مدى توافر العديد مف العناصر وعمى

طبيعة التفاعؿ والتكامؿ بينيا ،ومف أبرز عناصر الميزة التنافسية ما يمي:

 -1الموارد الطبيقية :عمى الرغـ مف أىمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيؽ ميزة تنافسية لمدولة
أو لممنطقة ،إال أف توافرىا لـ يعد مصد اًر أساسياً لتحقيؽ ىذه الميزة وذلؾ نتيجة لمعديد مف
التغيرات العالمية والمحمية التي حدثت في ادونة األخيرة ،حيث إف عدـ توافر ىذه الموارد
لـ يعد حائبلً دوف تحقيقيا لميزة تنافسية ،كما ىو الحاؿ في الياباف ،في حيف أف ىناؾ دوالً
أخرى امتمكت ىذه الموارد ولـ تستطع تحقيؽ ميزة تنافسية ،وبالتالي فإف توفر الموارد لـ
يعد يترأس أولويات المعادلة التنافسية وكذلؾ فإف الطبيعة في الجامعة الفمسطينية ىي
عنصر ميـ إلبراز الميزة التنافسية .
 -2رأس المال :لقد كاف توافر رأس الماؿ في الدولة قاد اًر عمى تحقيؽ ميزة تنافسية عالية ،لكف
االقتصاد العالمي الجديد العابر لمحدود والذي يتيح إمكانية نقؿ رؤوس األمواؿ مف بمد
دخر وعدـ ربطيا بحدود جغرافية وسياسية معينة عبر الشركات متعددة الجنسيات
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واستثمارىا في الدوؿ النامية أدى إلى تراجع أىمية توافر رأس الماؿ لمدولة أو لممنظمة في
تحقيؽ ميزة تنافسية ليا ،فكمما زاد رأس الماؿ في الجامعة زادت قدرتيا التنافسية مع
الجامعات األخرى في عدة مجاالت .
 -3التكنولوجيا :يمعب العنصر التكنولوجي دو اًر ميماً في تحسيف الكفاءة اإلنتاجية وتحقيؽ
الميزة التنافسية عبر عمميات خمؽ واستيعاب المعرفة ،وكذلؾ ابتكار وتطبيؽ تكنولوجيا
جديدة في أداء األعماؿ ،ولكف االستفادة مف ىذا العنصر لـ تعد مقتصرة عمى دوؿ بعينيا،
حيث تستطيع الكثير مف الدوؿ الحصوؿ عمى التكنولوجيا ،وبشكؿ خاص فاف الجامعات
تتنافس الحصوؿ عمى القدرة التكنولوجية العالية التي تنعكس ايجابيا عمى كفاءة تحصيؿ
ممتحقييا مف الطبلب في التطور التكنولوجي اليائؿ لذلؾ فإنيا تزيد مف قدرتيـ عمى مواكبة
ىذا التطور .
 -4الموارد البشرية :تمثؿ الموارد البشرية ذات التعميـ المتميز والميارة العالية وبعداً استراتيجياً
ىاماً في تحقيؽ الميزة التنافسية ،إذ تعتبر مف أىـ المصادر غير الممموسة وليا دور كبيرة
في خمؽ وتطبيؽ التكنولوجيا ،فضبلً عف كونيا غير قابؿ أو التقميد لممحاكاة أو التقميد
بشكؿ سريع وسيؿ مف قبؿ المنافسيف ،وبشكؿ تخر كمما زادت كفاءة الطاقـ التدريسي في
الجامعات الفمسطينية كمما زادت قدرتيا التنافسية فيما بينيا عمى إخراج جيؿ جديد متعمـ
(الربايعة)8 :2006 ،

ومنتج وقادر عمى العطاء .

القوامل المؤثرة عمى إنشاء الميزة التنافسية:
تنشأ الميزة التنافسية نتيجة لعوامؿ داخمية أو عوامؿ خارجية ،نذكرىا كالتالي:
 -1العوامؿ الخارجية :تتمثؿ في تغير احتياجات الطالب أو التغيرات التكنولوجية أو
االقتصادية أو القانونية ،و التي قد تخمؽ ميزة تنافسية لبعض الجامعات نتيجة لسرعة رد
فعميـ عمى التغيرات ،عمى سبيؿ المثاؿ يمكف القوؿ بأف الجامعة التي استوردت
التكنولوجيا الحديثة والمطموبة في السوؽ أسرع مف غيرىا استطاعت خمؽ ميزة تنافسية
عف طريؽ سرعة رد فعميا عمى تغير التكنولوجيا واحتياجات السوؽ .مف ىنا تظير
أىمية قدرة الجامعة عمى سرعة االستجابة لممتغيرات الخارجية ،و يعتمد ىذا عمى مرونة
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الجامعة وقدرتيا عمى متابعة المتغيرات عف طريؽ تحميؿ المعمومات وتوقع التغيرات ،و
وجود نظاـ معمومات.
 -2العوامؿ الداخمية :ىي قدرة الجامعة عمى امتبلؾ موارد وبناء أو شراء قدرات ال تكوف
متوفرة لدى المنافسيف ادخريف ،مف بينيا االبتكار واإلبداع المذيف ليما دور كبير في
خمؽ ميزة تنافسية .و ال ينحصر اإلبداع في أسموب العمؿ أو التكنولوجيا المستخدمة أو
(بموناس وقذايفة)7 :2009 ،

اإلبداع في خمؽ فائدة جديدة.

وترى الباحثة أف العوامؿ الخارجية والداخمية البد أف تتكامؿ لما فيو المصمحة العامة
لمجامعات واف تصؿ الى خدمات المستوى المطموب لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة .
عوامل تدعيم الميزة التنافسية:
يتضح مف خبلؿ الد ارسة لعوامؿ تدعيـ الميزة التنافسية أنو ال يوجد اتفاؽ موحد بيف
الباحثيف عمى عوامؿ محددة لتدعيـ القدرة التنافسية.
وتت:ثر الميزة التنافسية لمجامقات بالقديد من القوامل مثل:
 -التكاليؼ لمعممة اإلنتاجية.

 سعر الساعة الدراسية المعتمدة ،والذي يتأثر بشكؿ كبير بتكاليؼ اإلنتاج. -جودة الخدمات والتخصصات المقدمة لمطمبة.

 قدرة الجامعة عمى االلتزاـ بتقديـ تخصصات وخدماتيا بالمستوى المتوقع مف الطمبة. المرونة في التعامؿ مع أحواؿ البيئة المتغيرة. -إدارة الوقت.

 الخدمات المقدمة قبؿ وبعد اإلنتاج. التوجو نحو المجتمع ودراسة حاجات المجتمع والطمبة. -القدرة عمى المنافسة مع الجامعات الدولية.

 وجود ركائز أساسية في الجامعة مثؿ توفير ميارات ومعارؼ وخبرات تمنح الجامعة تمي اًزعف منافسييا في المجتمع.

(المدىوف)74 :2003 ،
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أسس بناء ميزة تنافسية لمجامقات الفمسطينية في قطاع غزة:
حيث إف اليدؼ األساسي مف وراء إعداد ىذا البحث ىو تجديد وتحديث النظاـ

اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية وال تقصد الباحثة إحداث تغيير جذري فييا إنما ذلؾ يمثؿ
إضافة ليذا النظاـ وتعديؿ فيو لتحديد تكاليؼ العممية التعميمية ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف عممية
الرقابة وتقويـ أداء الجودة في ىذه العممية المقدمة مف جانب الجامعات مما يسعدىا عمى بناء
ميزة تنافسية ليا لكي تستطيع البقاء واالستمرار في ظؿ المتغيرات والظروؼ واألحداث السريعة

والمتبلحقة.

وتتمثل األسس القامة لبناء الميزة التنافسية في ىذه الجامقات في اآلتي:
أوال :الكفاءة :Efficiency
تعتبر الجامعة ىي الوسيمة األساسية لتحويؿ مدخبلت (الطبلب) المرحمة السابقة عمى
التعميـ الجامعي (باعتبارىا مادة خاـ) إلى بضاعة تحت التشغيؿ وذلؾ خبلؿ المرحمة الجامعية،
وتتمثؿ مخرجاتيا في ىؤالء الخريجيف باعتبارىـ بضاعة تامة الصنع وىذا يعني أف نظاـ التعميـ
يعتبر نظاـ مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة ويمكف توضيح ما سبؽ بالشكؿ رقـ (:)3

هذخالث input
تتوثل في هجووع
الووارد والطالة
وغيرهب

بيئت السوق

العول والوجتوع

هخرجبث output
هوثالً في الخريجيي
البحوث والخذهبث
الومبهت للوجتوع

شكل رقم  3نظام التقميم الجامقي المفتوح
ويتمثؿ أبسط قياس لكفاءة في مقدار المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات (الخريجيف) وىذا يعني
أف الكفاءة =

.

فكمما كانت الجامعة أكثر كفاءة كمما قؿ مقدار المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة (كما
ىو الحاؿ في جامعة .)Harvard
وتتمثؿ أىمية مكونات الكفاءة في إنتاجية عنصر الموارد البشرية سواء مف أعضاء ىيئات

التدريس أو معاونييـ ،أو العامميف بالجياز اإلداري بيا ،فذلؾ العنصر يقاس عادة بالمخرجات
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بالنسبة لكؿ عنصر مع أخذ كؿ الثوابت في االعتبار ،فإذا حققت الجامعة مستوى مرتفع مف

إنتاجية العنصر البشري فإنيا سوؼ تحقؽ المستوى األدنى مف تكاليؼ اإلنتاج ،بمعنى أنيا
سوؼ تمتمؾ ميزة تنافسية ترتكز عمى التكمفة.
ثانيا :الجودة :Quality

إف منتجات الجامعات (الخريجيف) ذات الجودة العالية ىي التي يمكف االعتماد عمييا
والثقة فييا إلنجاز الوظائؼ المصممة ألدائيا ،حيث تعتبر الجودة العالية في ىذه الخدمة ذات

تأثير أيضاً عمى الميزة التنافسية.

إف تقديـ خدمات تعميمية ذات جودة عالية يزيد مف قيمة الخدمات التعميمية المقدمة مف
جانب ىذه الجامعات وذلؾ مف وجية نظر كؿ مف الطبلب وأصحاب األعماؿ ،ويؤدي بدوره إلى

السماح لمجامعة بعرض مصروفات أعمى لخدماتيا التعميمية ،بجانب ذلؾ فإف أقؿ وقت يضيعو
العنصر البشري يؤدي إلى تقديـ خدمة تعميمية ذو جودة متدنية أو ذات مستوى أقؿ مف مستوى

القياس أما اختصار عامؿ الوقت فإنو سوؼ يؤدي إلى إنتاجية أعمى ليذا العنصر وتكاليؼ أقؿ

لمخدمة المؤدى ،وىذا يعني أف الخدمة التعميمية ذات الجودة العالية ال تسمح لمجامعة فقط
بفرض أسعار أعمى عف الجامعات األخرى نظير تقديـ خدماتيا التعميمية ،ولكف يؤدي أيضاً إلى

تخفيض تكمفتيا.

ثالثا :االبتكار :Innovation
يمكف تعريفو عمى أنو كؿ عمؿ أو سياسة أو إجراء أو حدث جديد يتعمؽ بطريقة إدارة

الجامعة أو الخريجيف أو الطبلب أو المناىج أو غيرىا والتي تقوـ الجامعة بتقديميا أو إنتاجيا.

ويشمؿ التحديد عمى كؿ تقدـ يط أر عؿ الخريجيف أو أي إجراءات أو عمميات متعمقة بإنتاج
ذلؾ المنتج ،وىذا يتطمب شعور أعضاء ىيئات التدريس ومعاونييـ والعامميف بالجياز اإلداري
بالجامعة بأف لدييـ مف السمطات الكافية التي تمكنيـ مف أف يكونوا مبدعيف في ظؿ نظاـ ال

مركزي يييئ الحافز ليـ عمى تحمؿ المخاطر ،أي التشجيع عمى األداء مع الرقابة عمى أداء كؿ
فريؽ بشكؿ مستقؿ مما يمكف مف تخفيض التكاليؼ وتحسيف الجودة مع منحيـ الحوافز المادية
(حسف ،د .ت)617 -616 :

والمعنوية ترتبط بمستوى أدائيـ.
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رابقا :االستجابة لحاجات الطالب:
لتحقيؽ ىذا العامؿ بشكؿ متفوؽ يتعيف عمى الجامعة أف تكوف قادرة عمى أداء المياـ

بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف في تحديد واشباع احتياجات طبلبيا  ،وعندئذ سيولي الطبلب قيمة
أكبر لخدماتيا ،مما يؤدي إلى خمؽ التميز القائـ عمى المزايا التنافسية  .إف عممية تحسيف جودة

الخدمة أو المنتج يجب أف تتماشى مع تحقيؽ االستجابة لحاجات الطالب ،كما في حالة تطوير
خدمات جديدة بيا سمات تفتقر إلييا الخدمات المتواجدة في الجامعات األخرى  .بمعنى تخر

تحقيؽ وانجاز الجودة المتفوقة والتجديد كجانب تكاممي لتحقيؽ االستجابة لمطالب ويبرز لنا عامؿ

تخر عند إدارة أي نقاش حوؿ تمؾ االستجابة لمطالب أال وىو الحاجة إلى موائمة الخدمات مع
المطالب الفردية والجماعية.
وىناؾ جانب تخر استرعى مزيدا مف االنتباه أال ىو وقت االستجابة لمطالب وىو الوقت
المستغرؽ بالنسبة لمخدمة حتى أدائيا مما يدعـ الميزة التنافسية .

وباإلضافة إلى الجودة والموائمة ووقت االستجابة نجد أف المصادر األخرى الستجابة

الطالب ىي التصميـ المتفوؽ والخدمة المتفوقة والخدمات المتفوقة لما بعد عمميات الدعـ  .وكؿ
تمؾ العوامؿ تدعـ مبدأ االستجابة لمطالب وتييئ الفرصة لمجامعة لتميز نفسيا عف منافسييا

ادخريف  ،إف عممية التميز بدورىا تمنح الجامعة القدرة عمى إرساء وبناء الوالء واالسـ المتميز.

(الدىدار)102 :2006 ،
إف ىذه العوامؿ األربعة تشكؿ معا عامبل مساعدا لمجامعة الستحداث مزيدا مف القيمة مف

خبلؿ خفض التكاليؼ أو تميز خدماتيا بالمقارنة بمنافسييا ،األمر الذي يسمح لمجامعة بالتفوؽ
عمييـ.

الميزة التنافسية ووظائف الجامقات:
يقوـ العمؿ الجامعي عمى ثبلث وظائؼ أو ما يسمى بالثالوث الجامعي وتحاوؿ الجامعات

تحقيؽ الميزة التنافسية مف أجؿ رسـ تمؾ الوظائؼ وتنافس بيا غيرىا مف الجامعات.

فمثال الوظيفة األولى :التدريس :جميع الجامعات تقدـ ىذه الوظيفة بأشكاؿ متعددة وتحاوؿ أف
توفر كافة الوسائؿ والسبؿ الميسرة لعممية التدريس وتتنافس في تنفيذ ىذه الوظيفة مف أجؿ أف

تبقى سمعتيا في المجتمع مرتفعة ،لذلؾ فيي تقوـ بتبني اإلستراتيجيات والنظريات الحديثة
واألنماط الجديدة في التعميـ كالتعميـ االلكتروني وأنماطو وأشكالو المتنوعة أو التدريس الفاعؿ،
45

استخداـ أساليب والطرؽ الميسرة لتوصيؿ المعمومات البلزمة بأقصر الطرؽ وأقؿ جيد ذلؾ مف
أجؿ التحصيؿ العممي الجيد لمطمبة والعائد العممي المساعد لمطمبة عند تقديميـ لطمبات االلتحاؽ

بالوظيفة.
الوظيفة الثانية :البحث العممي :تنفؽ الجامعات عمى البحث العممي مبالت طائمة مف أجؿ
تحسيف قدرة الطمبة عمى إجراء البحوث والدراسات التي تساعد الطالب وعضو ىيئة التدريس في
الحصوؿ عمى رتبة عممية أو درجة أكاديمية لئلفادة مف تمؾ النتائج والتوصيات التي تقدـ لخدمة

العمـ وطبلبو ،وتنافس الجامعات في إنشاء مراكز البحوث والمجامع العممية وانشاء المجبلت
والدوريات التي تخدـ العممية التعميمية.

وتحاوؿ الجامعات الفمسطينية أف تنافس بعضيا البعض إلظيار إمكانياتيا بيف الجامعات

األخرى.

الوظيفة الثالثة :خدمة المجتمع تنافس المؤسسات الجامعية في تقديـ خدمات لممجتمع المحمي
بأشكاؿ متعددة ولما كانت المؤسسات الجامعية ىي دور أكاديمية وعممية أنشأىا المجتمع لخدمة

أبنائو فبل بد أف تقوـ الجامعات بواجبيا في ىذه الوظيفة بشكؿ كبير.

وقد ضربت الجامعات الفمسطينية أمثمة رائعة في خدمة المجتمع مثؿ ما قامت بو جامعة الخميؿ
في تقديـ خدمات اجتماعية لمقروييف.
وما قامت بو جامعة األزىر مف تقديـ الرعاية االجتماعية لشرائح المجتمع في قطاع غزة ،وما
قامت بو جامعة القدس المفتوحة في مشاركة الجامعة لمعائبلت الفمسطينية في الضفة الغربية في

جني الزيتوف.

وما قامت بو بعض الجامعات كذلؾ في مجاؿ الرعاية الصحية في أياـ محددة ،وىكذا تنافس
الجامعات المؤسسات الوطنية والفمسطينية في خدمة المجتمع بشكؿ كبير.
ونستفيد مما ذكر:
أوال  :ال بد أف تحرص الجامعات الفمسطينية عمى وجود ميزة تنافسية و أف نبحث في القدرات
والموارد التي تممكيا أو التي يمكف أف تتبناىا أو تشترييا حتى نعرؼ كيؼ نوظفيا لمحصوؿ عمى

ميزة تنافسية.

ثانيا :يجب أف تحرص الجامعات الفمسطينية عمى استم اررية الميزة التنافسية أطوؿ فترة ممكنة
وأف توجد ميزات أخرى تحؿ محؿ الميزات التي قاربت عمى فقداف التأثير.
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ثالثا :ال بد أف تحاوؿ الجامعات الفمسطينية استغبلؿ التغيرات الخارجية لخمؽ فرص تنافسية أو
عمى األقؿ لمواجية الميزة التنافسية لمجامعات األخرى.
رابقا  :ال بد أف نركز جيدنا عمى زيادة قدراتنا و مواردنا المرتبطة بالميزة التنافسية الحالية و
المستقبمية .
خامسا :ال بد مف تحديد اإلستراتيجية التي تتبعيا الجامعات الفمسطينية كاتجاه عاـ حتى تستطيع
استغبلؿ الموارد والقدرات لتحقيقييا.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 المحور األول :الدراسات التي تناولت التخطيط اإلستراتيجي الجامقي.
أوال  /الدراسات القربية.

ثانيا  /الدراسات األجنبية.

 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
يي ػػدؼ الفصػػػؿ إل ػػى عػ ػػرض مجموع ػػة مػػػف الد ارس ػػات العربي ػػة واألجنبي ػػة ح ػػوؿ موضػػػوع

الد ارسػ ػػة ،والمتمثػ ػػؿ فػ ػػي العبلقػ ػػة بػ ػػيف التخطػ ػػيط اإلسػ ػػتراتيجي والمي ػ ػزة التنافسػ ػػية لػ ػػدى الجامعػ ػػات
الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة  ،ومػػف خػػبلؿ مسػػح الد ارسػػات السػػابقة عمػػى المسػػتوى المحمػػي والعربػػي

واألجنبػػي وجػػدت الباحث ػة نػػدرة فػػي الد ارسػػات التػػي جمعػػت بػػيف متغي ػرات الد ارسػػة الحاليػػة ،ولكػػف
وجدت العديد مػف الد ارسػات التػي تناولػت كػؿ متغيػر مػف متغيػرات الد ارسػة الحاليػة كػؿ عمػى حػدة،
وفيما يمي عرض لبعض ىذه الدراسات مرتبة تنازليا ،وتـ تقسيميا إلى محوريف:

المحور األول /الدراسات التي تناولت التخطيط اإلستراتيجي الجامقي:
أوال :الدراسات القربية:

 -1دراسة حسنة  4112بقنوان :ل ميارات التخطيط اإلستراتيجي لد قيادات كمياات التربياة
في الجامقات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء المؤسسي ليا .ل

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة قيػػادات كميػػة التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية لميػػارات

التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ،وعبلقتي ػػا بتحس ػػيف األداء المؤسس ػػي لي ػػا م ػػف وجي ػػة نظ ػػر أعض ػػاء ىيئ ػػة
التدريس فييا ،وقاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لمبلئمتو لموضوع الد ارسػة ،
ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ االس ػػتبانة  ،وتك ػػوف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع

أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية  ،وجامعػػة األزىػػر ،وجامعػػة
األقصى والبالت عددىـ ( )149عضوا .

وقػػد تػػـ توزيػػع أداة الد ارسػػة عمػػى جميػػع مجتمػػع الد ارسػػة وتػػـ اسػػترداد ( )107اسػػتبانة ،أي

بنسبة ( )%72مف أفراد مجتمع الدراسة .

وأىـ النتائج التي خمصت إلييا ما يمي:

_ لقػػد بمغػػت درجػػة موافقػػة أفػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى ممارسػػة قيػػادات كميػات التربيػػة فػػي الجامعػػات
الفمسطينية لميارات التخطيط اإلستراتيجي إلى درجة مرتفعة بنسبة (. )%74.88

_ وجػػود عبلقػػة طرديػػة متوسػػطة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف تقػػديرات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لدرجػػة

امػ ػػتبلؾ قيػ ػػادات كميػ ػػات التربيػ ػػة ف ػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية لميػ ػػارات التخطػ ػػيط اإلس ػ ػػتراتيجي ،
وتقديراتيـ لدرجة ممارستيـ لتحسيف األداء المؤسسي .
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وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا ما يمي :

_ وضػػع تليػػات محػػددة وممنيجػػة تعمػػؿ عمػػى تعزيػػز مشػػاركة المجتمػػع الػػداخمي والخػػارجي لكميػػات
التربية في عممية التخطيط اإلستراتيجي .

_ مراعاة المرونة في الخطط اإلستراتيجية بحيث تعمؿ عمػى ربػط إسػتراتيجية الكميػة مػع الظػروؼ

المحيطة بيا .

_ إجراء عممية تقويـ دورية لمبرامج المطروحة باستمرار.

 -4دراسة ثابت  4112بقنوان :ل درجاة ممارساة عماداء الكمياات فاي الجامقاات الفمساطينية
لمقيادة اإلستراتيجية وعالقتيا بتطوير أداء أعضاء الييئة التدريسية ل.

ىػ ػػدفت التعػ ػػرؼ إلػ ػػى درجػ ػػة ممارسػ ػػة عمػ ػػداء الكميػ ػػات فػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية لمقيػ ػػادة
اإلستراتيجية وعبلقتيا بتطوير أداء أعضاء الييئة التدريسية  ،والتعرؼ عمى درجػة تقػدير أعضػاء
الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية لدرجة ممارسة عمداء الكميات لتطوير أدائيـ.

وتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ( )470عض ػوا  ،وتػػـ اختيػػار عينػػة عش ػوائية بسػػيطة عػػددىا ()234

منيـ  ،أي بنسبة بمغت  %50مف مجتمع الدراسة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي .

وأىـ النتائج التي خمصت إلييا ما يمي:

 درجة ممارسة عمداء الكميات في الجامعػات الفمسػطينية لمقيػادة اإلسػتراتيجية وعبلقتيػا بتطػويرأداء أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية جػػاءت بمتوسػػط حسػػابي (  ، )3.626وبػػوزف نسػػبي ()%72.521
وىي بدرجة كبيرة.

 -توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بيف متوسػط تقػديرات أعضػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات

الفمسػػطينية لدرجػػة ممارسػػة عمػػداء الكميػػات لمقيػػادة اإلسػػتراتيجية  ،وبػػيف متوسػػط تقػػديراتيـ لدرجػػة
ممارستيـ لتطوير أدائيـ .

وأوصى الباحث بعدة توصيات مف أىميا :

 -تطوير الميارات اإلستراتيجية لعمداء الكميات مف خبلؿ البرامج النوعية .

 تعزيز التوجيات اإلستراتيجية في كافة المستويات القيادية واإلدارية داخؿ الجامعات . االستفادة مف تجارب الجامعات العالمية في تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس. -3دراسة بشير  2012بقنوان :لدرجة ممارسة كميات التربية لمتخطيط اإلستراتيجي
وعالقتيا بإدارة الجودة الشاممةل

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة كميات التربية لمتخطيط اإلستراتيجي وعبلقتيا بإدارة

الجودة الشاممة ،وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع
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أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات (األقصى ،األزىر ،اإلسبلمية) والبالت عددىـ

( )158عضواً ،وقد تكونت أداة الدراسة مف محوريف موزعيف عمى ( )82فقرة عمى ()5
مجاالت ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية ومف أىميا:

 الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة حوؿ ممارسة كميات التربية لعمميات التخطيط اإلستراتيجيكانت ()%68.94
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( α ≤ 0.05بيف متوسطات تقدير أفرادالعينة لدرجة ممارسة كميات التربية لمتخطيط اإلستراتيجي تعزى لمتغير الجامعة ،وذلؾ لصالح

الجامعة اإلسبلمية ،وال توجد فروؽ في درجة التقدير إلدارة الجودة الشاممة.
 توجد عبلقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي ودرجةتقدير أفراد العينة لتطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة أىـ ما يمي:
 ضرورة إجراء مراجعة دورية لمخطة اإلستراتيجية لمتأكد مف مدى تحقيؽ أىداؼ الخطة لمعاـالواحد.
 االىتماـ بالبدائؿ اإلستراتيجية عند إعداد الخطة التنفيذية. -4دراسة الدجني  2011بقنوان :ل دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي
– دراسة وصفية تحميمية في الجامقات النظامية الفمسطينيةل

ىدفت التعرؼ إلى دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي ،وقد اتبع الباحث

المنيج الوصفي التحميمي  ،والمنيج البنائي التطويري لمبلءمتيا لموضوع البحث ،وقد تألفت عينة

الدراسة مف ( )91عضواً مف العمداء ولجاف التخطيط في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى،
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (( α ≤ 0.05بيف متوسطات تقديرأفراد العينة في مستوى األداء المؤسسي لصالح الجامعة اإلسبلمية.
 -توافر أبعاد جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بنسبة كبيرة ،حيث بمت

المتوسط الحسابي (.)%75.97

51

 -وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( α ≤ 0.05بيف مستوى دور

التخطيط اإلستراتيجي وجودة األداء المؤسسي.
وأىـ التوصيات التي توصمت إلييا:

 وضع تليات محددة وممنيجة تضمف مشاركة أوسع لمجتمع الجامعة الداخمي والخارجي عندصياغة رؤية ورسالة الجامعة وعند تحديثيا.
 استخداـ النماذج الحديثة في التخطيط ،كالتخطيط باستخداـ بطاقة األداء المتوازف والتخطيطباستخداـ نماذج التميز.

 -5دراسة شنن  2011بقنوان :ل دور التخطيط اإلستراتيجي الجامقي في تمبية احتياجات
سوق القمل الفمسطيني من القو القاممةل.

ىدفت التعرؼ إلى دور التخطيط اإلستراتيجي في تمبية احتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني

مف القوى العاممة  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموضوع
الدراسة  ،وقاـ بتصميـ استبانو مكونة مف ( )35فقرة موزعة عمى ثبلث مجاالت.

وقد تـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة البالت عددىـ ( )60عضوا مف أعضاء ىيئة التدريس

بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية في غزة ( جامعة األزىر  ،الجامعة اإلسبلمية  ،جامعة
األقصى ) واختيروا مف مجتمع الدراسة والبالت عددىـ ( )129عضو.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:

_ أوضحت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

( )11 – 10 ، 10-6 ، 5-1سنة فما فوؽ .

_ دلت الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي (عضو

ىيئة التدريس ،رئيس قسـ  ،عميد ).

_ أوضحت الدراسة أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجامعة بيف الجامعات

الفمسطينية في غزة لصالح الجامعة اإلسبلمية .
ومف أىـ توصيات الدراسة ما يمي:

_ تبني الخطط اإلستراتيجية في عمميات التخطيط اإلداري في كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية  ،واعتماد التخطيط اإلستراتيجي كوثيقة ممزمة لرؤساء اإلدارات المختمفة في كمية

التربية .
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_ تعزيز اتجاىات العامميف في كمية التربية مف محاضريف ورؤساء أقساـ وعمداء نحو ممارسة

التخطيط اإلستراتيجي وذلؾ عبر توعيتيـ ثقافيا لتعميؽ المفاىيـ اإليجابية نحو التخطيط
اإلستراتيجي.
 -6دراسة كمخ
تقويميةل

2009

بقنوان :ل التخطيط اإلداري لمتقميم القالي في قطاع غزة دراسة

ىدفت التعرؼ إلى األسس الفكرية لمتخطيط اإلداري في مجاؿ التعميـ العالي ،وتحديد
أىـ عناصره ،واستخبلص أىـ معايير ومؤشرات التخطيط اإلداري الفعاؿ في مجاؿ التعميـ العالي
وفقا لبلتجاىات اإلدارية المعاصرة ،وتقويـ واقع عمميات التخطيط اإلداري لمتعميـ العالي في

محافظات غزة في ضوء المعايير والمؤشرات المشار إلييا ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ومنيج تحميؿ المحتوى ،واختار عينة الدراسة مف القيادات اإلدارية لمؤسسات التعميـ

العالي في قطاع غزة والبالت عددىا (  ) 461موظفًا ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 وجود فروؽ تعزى لمتغير (الجامعة أو الكمية ) بيف جامعة األقصى والجامعة اإلسبلميةلصالح الجامعة اإلسبلمية.

 تقييـ المؤسسة يجب أف ينطمؽ مف وجود خطة استراتيجية لممؤسسة تشرؼ عمى جودةتطبيقيا عمادة الجودة والنوعية.
 تطور التخطيط اإلستراتيجي يؤثر في مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ مباشر عمى تطويرأدائيا المؤسسي.
 وجود ارتباط بيف الثقافة التنظيمية لمعامميف ومدى تطور الييكؿ التنظيمي والقدرةالمؤسسية مف جية ،وبيف التخطيط اإلستراتيجي مف حيث تأثير كؿ منيا عمى ادخر.

 ضعؼ المشاركة في تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية أدى إلى عدـ تحقيؽ الشمولية فيالبناء التخطيطي لمؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة.

 -7دراسة وىبة  : 2008بقنوان:ل واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامقات الفمسطينية في
محافظات غزة وسبل تطويرىال.

ىدفت التعرؼ إلي واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

وسبؿ تطويرىا ،ومعرفة أثر كؿ مف سنوات الخدمة والدرجة العممية والتخصص واالختبلؼ
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المؤسسي عمي ىذا الواقع .واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي وقد شممت عينة الدراسة

جميع أفراد مجتمع الدراسة األصمي والبالت عددىـ ( )88مف رؤساء األقساـ األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة (الجامعة اإلسبلمية -جامعة األزىر-جامعة األقصى)
وقد صمـ الباحث استبانة واحدة تكونت مف ( )45فقرة موزعة عمي أربعة مجاالت ىي(:التحميؿ

البيئي" البيئة الخارجية -البيئة الداخمية" -تكويف اإلستراتيجية -تنفيذ اإلستراتيجية -التقييـ والرقابة

اإلستراتيجية) ،وكانت نسبة استجابة عينة الدراسة (.)%97.4
وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا:

 اىتماـ اإلدارة الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة بالبيئة الخارجية،والمجتمع المحمي ،كاف بدرجة فوؽ المتوسط لكف لـ يصؿ إلي ما ىو مطموب منيا في

عممية مراعاتيا لممجتمع ،وقيمو ،وقوانينو ،وتشريعاتو ،ومواكبة التغيرات والتطورات

التكنولوجية التي وصؿ إلييا المجتمع.
 سعي اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة عمي بناء عبلقاتتقنيا كانت فوؽ المتوسط بنسبة (.)%76.8
إيجابية مع بعض الجامعات المتقدمة ً

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة عدة توصيات أىميا ىي:
 -ضرورة سعي المسئوليف في التعميـ العالي بتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في التعميـ الجامعي

لمعالجة قضاياه ،ومشكبلتو ،ولمواجية التحديات الكثيرة التي تواجيو ،وقياميـ بالتوعية بأىمية

ممارسة عمميات اإلدارة اإلستراتيجية ،وتقنياتيا لتطوير مؤسسات التعميـ العالي.
 -ضرورة زيادة اىتماـ اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة ،بآليات

تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية ،وتطوير نظاـ أكثر فاعمية لمتقييـ والرقابة اإلستراتيجية يقوـ عمي أسس

ومعايير صحيحة ،حيث أظيرت الدراسة أف أقؿ نسبة في ممارسة عمميات اإلدارة اإلستراتيجية

كانت في التنفيذ والرقابة اإلستراتيجية.

 -تعزيز اتجاىات العامميف في كؿ جامعة مف جامعاتنا الفمسطينية نحو ممارسة اإلدارة

اإلستراتيجية مف خبلؿ نشر الثقافة التي تزيد وتعمؽ مفاىيـ إيجابية نحوىا.
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 -8دراسة القبادي والطائي  2008بقنوان :ل الرؤية اإلستراتيجية لمقيادات الجامقية ودورىا
في إدارة عالقات الزبون الداخمي  -دراسة تطبيقية في جامقة الكوفة ل.

ىدفت إلى تنمية التفكير اإلستراتيجي والرؤية المستقبمية لمتخذ القرار والزبوف الداخمي مف خبلؿ

المشاركة بينيما لما ستكوف عميو الجامعة في المستقبؿ  ،وكيفية مواجية التحديات المستقبمية
التي ستواجو القائد الجامعي في المستقبؿ نتيجة المنافسة وكيفية الحفاظ عمى الكادر التدريسي
وباقي الكوادر األخرى  ،وقد تـ استخداـ االستبانة في جمع المعمومات والبيانات البلزمة  ،وعينة

الدراسة ( )25فرد .
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:
 مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي اتضح وجود عبلقة ارتباط ايجابية بيف متغيرات الرؤيةاإلستراتيجية والقيادة الجامعية وكانت عبلقة االرتباط موجبة ولكنيا ضعيفة .
 وجود انسجاـ بيف ثقافة الجامعة وثقافة القائد الجامعي وكاف ىناؾ عدـ وضوح لئلبداعوادارة األزمة في ثقافة الجامعة .
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة أىـ ما يمي:
 ال بد أف يكوف ىناؾ تفيـ حقيقي لعناصر الرؤية اإلستراتيجية مف قبؿ القيادة الجامعيةووضع رؤياىـ اإلستراتيجية بما يبلئـ وينسجـ مع قيادتيـ الجامعية وتفعيؿ بعض

المتغيرات لتحسيف الوضع المستقبمي.

 ىنالؾ اإلمكانية المتبلؾ القائد الجامعي القدرة عمى اتخاذ القرار واإلبداع والثقافة الذاتيةوقدرتو عمى تحديد األىداؼ األساسية التي تعمؿ الرؤية عمى تحقيقيا.

 -9دراسة الموح  2007وىي بقنوانل مقوقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في الجامقات

الفمسطينية في قطاع غزة ل.

ىدفت التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية
لما لو مف أىمية في اتخاذ الق اررات السميمة  ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

لموصوؿ إلى نتائج الدراسة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ الى نتائج
الدراسة  ،وكذلؾ كانت أداة الدراسة عبارة عف استبانو طبقت عمى عينة الدراسة باستخداـ
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أسموب المسح الشامؿ ألفراد العينة ومقدارىا ( )241شخصا بنسبة  %100مف مجتمع

الدراسة .

وقد خمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:
 أف مانسبتو  %67.78مف أفراد العينة توافؽ عمى أف متطمبات إنجاح عممية تطبيؽالتخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة متوفرة بمستوى مناسب

ولكنيا بحاجة إلى تطوير.
-

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف الجامعات الثبلثة محؿ الدراسة حوؿ معوقات
التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية لصالح الجامعة اإلسبلمية تمييا جامعة

األزىر.

كما توصمت الدراسة الى توصيات أىميا ما يمي:
 أف ىناؾ توفر لمييكؿ التنظيمي المناسب في الجامعات بمستوى جيد  % 67.43وتوجدعبلقة ذات داللو إحصائية بيف توفره وبيف معوقات التخطيط اإلستراتيجي.

 -تتوفر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي والشعور بأىميتو بنسبة  % 67.21في الجامعات

الثبلثة.

 -يتوفر في الجامعات الجياز اإلداري الكؼء بمستوى جيد  ،% 70.67وتوجد عبلقة ذات

داللة إحصائية بيف مستوى توفره وبيف معوقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي.

 تتوفر في الجامعات موارد وامكانيات مالية مناسبة بمستوى متوسط بنسبة ،% 65.87وتوجد عبلقة ذات إحصائية بيف مستوى توفرىا وبيف معوقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تطوير جميع متطمبات التخطيط اإلستراتيجي.
 -10دراسة الدىدار : 2006بقنوان:ل القالقة بين التوجو اإلستراتيجي لد اإلدارة القميا في
الجامقات الفمسطينية وميزتيا التنافسية دراسة ميدانية عمى جامقات قطاع غزةل.

ىدفت إلى تحميؿ العبلقة بيف بعض متغيرات التوجو اإلستراتيجي مثؿ (التخطيط

اإلستراتيجي – معدالت االبتكار والتغير التكنولوجي) كمتغيرات مستقمة ،وبيف اكتساب الميزة

التنافسية  ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى حقيقة التوجو اإلستراتيجي لدى اإلدارة العميا في
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المؤسسات الجامعية في قطاع غزة ،ومحاولة تحسيف قدراتيـ في استغبلؿ الموارد التي تمتمكيا
المؤسسة لتحقيؽ أىدافيـ اإلستراتيجية ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد

اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات طبقت عمى  165مف العامميف في اإلدارات العميا

في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميا:

 -أف ( )%50مف حجـ العينة يتفقوف أف مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي واضح لدى اإلدارة

العميا لمجامعات الفمسطينية.

 ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جميع متغيرات التوجو اإلستراتيجي والميزة التنافسيةلمؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة.
 أظيرت الدراسة أف نسبة ( )%61مف مجتمع الدراسة يؤكد عمى ضرورة خمؽ بيئة مناسبةلتطبيؽ الجودة الشاممة لموصوؿ لمتميز.
 -أظيرت الدراسة أف نسبة ( )%55.1مف حجـ العينة توكؿ القياـ بالتخطيط اإلستراتيجي

لمجاف االستشارية خارجية.

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا ما يمي:
 زيادة اىتماـ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة بالتوجو اإلستراتيجيومتغيراتو المختمفة حتى تحقؽ قدرتيا عمى التنافس.
 -ضرورة تخصيص موازنة خاصة لمعامميف لتنفيذ النشاط االجتماعي وضرورة مشاركة كافة

المستويات اإلدارية بالتخطيط اإلستراتيجي.

 -11دراسة الدجني  2006بقنوان :لواقع التخطيط اإلستراتيجي في الجامقة اإلسالمية في
ضوء مقايير الجودةل.

ىدفت التعرؼ إلى واقع التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية بغزة ،مف خبلؿ

الخطة اإلستراتيجية المعدة في ضوء معايير الجودة التي أقرتيا الييئة الوطنية لبلعتماد والنوعية
لمؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،واتبع الباحث المنيج الوصفي

التحميمي ،ومنيج تحميؿ المحتوى ،وقد تـ توزيع االستبانة عمى مجتمع الدراسة المتمثؿ بإدارة
الجامعة  ،وفريؽ التخطيط والجودة البالت عددىـ ( )117عضواً ،وقد استجاب منيـ (. )105
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وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:
 وضوح المفيوـ العاـ لمتخطيط اإلستراتيجي لدى إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة بمغت (،)79.98وقد ارتفعت درجة الميؿ بدرجة مرتفعة جدا لممفيوـ الذي يربط التخطيط اإلستراتيجي بالجودة

بنسبة ( . )88.08

 أف نسبة ( )75.89مف مجتمع الدراسة يمارسوف التخطيط اإلستراتيجي ويعتبروف أف جودةالتخطيط اإلستراتيجي خطوة الزمة وميمة لتحقيؽ الجودة الشاممة في سياسات الجامعة وأدائيا.
ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة ما يمي:
 تبني إستراتيجية الجودة ومبادئيا عند إعداد الخطة اإلستراتيجية لمجامعة  ،والسعي الى بناءثقافة تنظيمية لدى العامميف بمفيوـ وأىمية التخطيط اإلستراتيجي.

 تطوير معايير ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصمح لقياس عممية التخطيط اإلستراتيجي فيكافة مراحميا وتنسجـ ومعايير الجودة.

 _12دراسة الحجار  2004بقنوان :ل تصور مقترح لتحسين عممية التخطيط اإلستراتيجي
في الجامقات الفمسطينية بقطاع غزة ل.

ىدفت إلى تفحيص واقع التخطيط اإلستراتيجي مف وجية نظر عمداء الكميات في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي معتمدا عمى نتائج

الدراسات السابقة  ،والمقاببلت التي أجراىا مع ( )22عميد مف عمداء الكميات في تمؾ الجامعات
.
وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج كاف مف أىميا :

_ أف ىذه الجامعات تفتقد إلى الخطط اإلستراتيجية منذ سنوات عديدة وأف مستوى قدرة المسئوليف
عمى صياغة عناصر التخطيط اإلستراتيجي كاف ضعيفا .
_ أشار المستجيبوف إلى عدد مف المعوقات  ،تحوؿ دوف فعالية التخطيط اإلستراتيجي ،
ومعوقات تتعمؽ بالممارسات اإلدارية  ،ومعوقات تتعمؽ بالعبلقات الخارجية .
_ وبناء عمى نتائج الدراسة اقترح الباحث عدة توصيات أىميا ما يمي :
_ اقترح الباحث نموذجا لمتخطيط اإلستراتيجي  ،الذي رأى أنو قد يختمؼ مف جامعة إلى أخرى ،
بسبب ظروؼ البيئة الداخمية والخارجية المحيطة بالجامعة والتحديات التي تواجو كؿ جامعة عمى
حده  ،كنقص مصادر التمويؿ  ،وزيادة الطمب عمى التعميـ  ،والمؤشرات السياسية واالجتماعية .
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 -13دراسة المبقوث  2003بقنوان :لتصور مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في التقميم القالي
ل المممكة القربية السقودية.

ىدفت إلى توضيح بعض الفروؽ بيف التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط التقميدي ،وبياف
بعض مشكبلت التعميـ العالي في المجتمع العربي ،ودراسة نموذج المممكة في التخطيط لمتعميـ

العالي مف خبلؿ منيج تحميؿ المحتوى ،و تقديـ تصور مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في التعميـ
العالي.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 ضرورة تطوير اليياكؿ التنظيمية في المؤسسات الجامعية في المممكة بما يتفؽ وتحقيؽالتخطيط اإلستراتيجي الذي فرضو عصر المعمومات.
إف تبني التخطيط اإلستراتيجي في إدارة مؤسسات التعميـ العالي والجامعات يمزـ الجامعات
ب الممارسات المنيجية وتبني استراتيجية واضحة تجاه متطمبات عممية التخطيط ،ومف أىميا:
تطوير القدرات المينية لمقوى العاممة في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي.

 _14دراسة حسين  : 2002وىي بقنوان :لتصور مقترح لتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في
التقميم الجامقي المصريل.

ىدفت إلى وضع تصور مقترح لكيفية تطبيؽ ىذا األسموب في التعميـ الجامعي المصري.
وتعتبر الدراسة مف نوع البحث المكتبي والذي يطرح مجموعة مف األسئمة ويتـ البحث عف

اإلجابة عنيا بيدؼ وضع التصور المقترح لمتخطيط اإلستراتيجي.

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ وتفسير البيانات المرتبطة
بالتخطيط اإلستراتيجي مف حيث :مفيومو ،وأىـ خطواتو ،ومشكبلتو ،ومبرراتو ،وأىمية تطبيقو

في التعميـ الجامعي بغية التوصؿ لمتصور المقترح.

وقد توصمت الدراسة إلى بعض النتائج أىميا ما يمي:
 تعريؼ مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي وأىـ خطواتو وأىـ المبررات التي تدعو لؤلخذ بووأىميتو.
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تصور لكيفية تطبيؽ ىذا األسموب في التعميـ الجامعي
ُا
وقد قدـ الباحث في ختاـ بحثو
المصري يعتمد عمى إنشاء جياز لمتخطيط اإلستراتيجي ،وتحميؿ بيئة مؤسسات التعميـ
العالي ،ووضع نظاـ لممتابعة المستمرة ،وغيرىا مف اإلجراءات.

ثانيا :الدراسات األجنبية:
 _1دراسة ) Williams (2009بقنوان:ل قيادة التخطيط اإلستراتيجي في كميات المجتمع
في والية إيمينوي في الواليات المتحدة األمريكية :من الذي يقود ؟ ل.

"Strategic Planning Leadership in Illinois Community Colleges : Who
is leading the Process?".
ىدفت إلى معرفة دور القيادات في الجامعات في عممية التخطيط اإلستراتيجي ،

ومدى التشابو واالختبلؼ بيف الجامعات في عممية التخطيط اإلستراتيجي  ،وىذه الدراسة

طبقت عمى ( )26كمية جامعية واقعة في والية إيمينوي في الواليات المتحدة األمريكية  ،وقد
استخدـ الباحث الدراسات االستقصائية والمقاببلت والمبلحظات الميدانية  ،لجمع البيانات

المتعمقة بالدراسة .

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :
_ أف ىناؾ تشابو كبير في عمميات التخطيط اإلستراتيجي لدى كميات المجتمع في والية

إيمينوي .

_ أف ميارات األفراد والمسئوليف عف أنشطة التخطيط اإلستراتيجي ( القيادة ) تتوافؽ إلى حد
كبير مع نظرية القيادة السموكية ،والتي تبيف كؿ الحرص عمى األشخاص وكذلؾ الحرص

عمى مياـ التخطيط اإلستراتيجي .
وأوصت الدراسة أىـ ما يمي:
_ ضرورة توفير نظرة ثاقبة عمى نوع القيادة البلزمة لمتخطيط اإلستراتيجي في كميات
المجتمع خبلؿ األوقات المتغيرة باستمرار.
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_2دراساااة)(2008

 Defifoبقناااوان :ل عممياااة التخطااايط اإلساااتراتيجي تحميااال فاااي كميتاااين

صييرتين ي الواليات المتحدة األمريكيةل

ىدفت إلى تشخيص عممية التخطيط اإلستراتيجي ،ودوره في بناء عبلقػة الثقػة فػي عمميػة

صػػنع الق ػرار ،والػػدور الػػذي يجػػب أف يمعبػػو رئػػيس الكميػػة فػػي عمميػػة التغييػػر المخطػػط ،ودوره فػػي
تنمية أداء المؤسسات.واتبع الباحث منيج دراسة الحالة ،واسػتخدـ المقػاببلت الفرديػة والمجموعػات
البؤرية ،وتحميؿ الوثائؽ والبريد االلكتروني ومبلحظات عمى االجتماعات ،واستخدـ العينة اليادفػة
التي يمكف أف يستفيد منيا بدرجة قصػوى ،وبنػاء عمػى ذلػؾ تػـ اختيػار مؤسسػتيف ضػمف ()4004

مؤسسة تعميـ عالي في الواليات المتحدة ،وىما ( اوكينيا وكوبر) وخمصت الدراسة إلى أف:

 التخطػػيط اإلسػػتراتيجي يسػػاعد العػػامميف عمػػى الفيػػـ المشػػترؾ لممؤسسػػة ومسػػتقبميا ،وىػػذا يعتمػػدعمى عدة عوامؿ منيا ( :الثقة بيف الرئيس ومجمس اإلدارة ،والثقة بيف العامميف واإلدارة.

 أف استخداـ نمط اإلطار المتعدد لمقيادة ( السياسي ،البيروقراطي ،الزميؿ) يؤىؿ لمستوى عاؿمف التميز والمرونة.
_3دراسة ) Ikuing (2007بقنوان :لإدراك لجان تخطيط كمية مجتمع والية كاليفورنيا لت:ثير

مدخل تقاسم المسؤولية عمى عممية التخطيط اإلستراتيجي ل الواليات المتحدة األمريكية.
(Awareness of the planning committees and the Community College of
the State of California to the entrance of the impact of shared
)responsibility on the strategic planning process
ىدفت الدراسة إلى توضيح تصورات لجنة التخطيط اإلستراتيجي في كميات مجتمع والية
كاليفورنيا فيما يخص أثر نظاـ مشاركة المسؤولية عمى عممية التخطيط اإلستراتيجي .وقد

استخدـ الباحث منيج دراسة الحالة ،وقاـ بإجراء مقاببلت مقننة ،واستفاد مف محاضر
االجتماعات والمذكرات والبريد اإللكتروني لممشاركيف ،ويتكوف مجتمع الدراسة مف ( )20عضواً

مف أعضاء المجنة ،وىـ يمثموف ثبلث كميات ومراكز تعميمية ،وتحتوي عمى طبلب ،وممثمي

إدارة الكميات ،وممثمي الموظفيف ،وممثمي المجتمع ،ومدراء ،واعتمد جميع أعضاء المجنة
لمدراسة.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 إف اعتماد مبدأ توسيع المسؤولية يسيـ في وجود تلية قوية لعممية حؿ المشكبلت ،وتفيـمطالب تطوير الخطة اإلستراتيجية ،وتحقيؽ جو مف الوحدة والتفاىـ والتحضير لمنجاح

في المستقبؿ ،والتغمب عمى التغيرات المتسارعة.

كما تبيف أف عدـ وجود فيـ مشترؾ لمصطمحات تقاسـ المسؤولية وعممية التخطيط
اإلستراتيجي يؤثر عمى أداء لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية.
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_4دراسة ) Maassen, Potman 2005بقنوان :لالتخطيط اإلستراتيجي لمتقميم القاليل

ىولندا Strategic Planning for Higher Education

ىدفت الدراسة إلى إنشاء نظاـ لمتعميـ العالي أكثر تنوعاً ومرونة وتكيفاً يعتمد عمى التميز

المؤسسي القائـ عمى االختيارات اإلستراتيجية المؤسسية ،وذلؾ بعد إدخاؿ نظاـ التخطيط
اليول ندي الجديد في التعميـ العالي ،كما ركزت الدراسة عمى تحقيؽ التخطيط اإلستراتيجي في
مؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج مستقمة أو متميزة ىي:

النموذج الخطى ،نموذج إستراتيجية التكيؼ – نموذج إستراتيجية النموذج التفسيري ،ومف خبلؿ
المنيج الوصفي التحميمي الذي استخدمو الباحثاف ،واالستبانة كأداة لقياس مدى مبلئمة النماذج.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 يعتبر النموذج التفسيري األفضؿ في التطبيؽ لمؤسسات التعميـ العالي.إف مفيوـ المؤسسية يساعد عمى تفسير بعض المشاكؿ التي تواجييا المؤسسات عندما تحاوؿ
صياغة استراتيجياتيا وتنفيذىا.
 _5دراسة ) Cowburn (2005بقنوان :ل التخطيط اإلستراتيجي في التقميم القالي  :حقيقة

أم خيال ل في بريطانيا .

"Strategic Planning in Higher Education : Fact or Fiction ?".
ىدفت مف خبلليا الى الكشؼ عف الجداؿ القائـ حوؿ قدرة الجامعات في المممكة المتحدة

عمى ممارسة عممية التخطيط اإلستراتيجي ثبلثية المراحؿ ( الصياغة اإلستراتيجية  ،والتنفيذ
والتقويـ )  ،استخدمت فييا المنيج الوصفي التحميمي لمخطة اإلستراتيجية الستشاري تمويؿ

مؤسسات التعميـ العالي في انجمت ار  ،وبعض خطط مؤسسات التعميـ العالي  ،والدراسات
والكتابات التي تناولت عممية التخطيط اإلستراتيجي في المممكة المتحدة .

وتوصمت الدراسة إلى أف مؤسسات التعميـ العالي جيدة في الجزء األوؿ مف العممية _

صياغة الخطة _ ولكف عند الوصوؿ الى مرحمة الممارسة العممية والتطبيؽ  ،فاف العديد مف
المؤسسات تواجو صعوبات في تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية وفي تحقيؽ األىداؼ  ،فتبقى الخطط

حبر عمى ورؽ  ،وذلؾ نتيجة جزئية لعدـ التوافؽ بيف واقع مؤسسات التعميـ العالي  ،والوضع
المثالي الذي ترغب فيو المؤسسات في الوصوؿ إليو  ،فقد أظيرت الدراسة أف العديد مف
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المؤسسات لدييا مشكمة في عممية االتصاؿ ضمف اإلطار المؤسسي  ،حيث تبيف أف أفراد

المجتمع الجامعي غير ممميف باإلستراتيجية األكاديمية اإلجمالية لمجامعة  ،مما جعؿ ارتباطيـ
برسالة المؤسسة ضعيفا.
كما توصمت الدراسة الى انو مف أىـ العوائؽ السمبية المفروضة عمى مؤسسات التعميـ
العالي في صياغة الخطط اإلستراتيجية وتطبيقيا ىو اعتمادىا عمى التمويؿ الحكومي  ،مما

جعميا اتكالية  ،تقر بحقيقة أف التمويؿ العاـ لف يدعـ كؿ أىدافيا  ،فكاف الخمؿ واضحا بيف
تطمعات مؤسسات التعميـ العالي  ،وبيف قدراتيا التمويمية .

المحور الثاني /الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية:
 -1دراسة

الطائي والسبقاوي  2013بقنوان:ل األثر التتابقي لمتطمبات إدارة الجودة

الشاممة والتييير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية دراسة استطالعية في كمية الحدباء

الجامقةل.

ى ػػدفت ال ػػى بي ػػاف األث ػػر التت ػػابعي لمتطمب ػػات إدارة الج ػػودة الش ػػاممة والتغيي ػػر التنظيم ػػي ف ػػي
تحقيؽ الميزة التنافسية في كمية الحدباء الجامعة  ،ولوصوؿ المنظمة الى تحقيػؽ أىػدافيا البػد ليػا

م ػػف ام ػػتبلؾ ميػ ػزة تنافس ػػية تميزى ػػا ع ػػف غيرى ػػا م ػػف المنظم ػػات  ،حي ػػث أف ام ػػتبلؾ ميػ ػزة تنافس ػػية
لممنظمػػة يكػػوف م ػػف خػػبلؿ اتبػػاع مجموع ػػة إج ػراءات وتطبيػػؽ مجموع ػػة أدوات  ،واعتمػػد الباح ػػث
المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي فػػي وصػػؼ مجتمػػع وعينػػة البحػػث  ،إذ تػػـ اسػػتخداـ اسػػتمارة االسػػتبانة
كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعمومات البلزمة مف عينة البحث .
وتوصؿ الباحث الى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:

 تحقػػؽ وجػػود عبلمػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػيف متطمبػػات إدارة الجػػودة الشػػاممة مجتمعػػة ومنفػػردةوالتغيير التنظيمي عمى مستوى الكمية.
 تحقؽ وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف التغيير التنظيمي والميزة التنافسية مجتمعػة وبشػكؿمنفرد عمى مستوى الكمية .
وخمصت الدراسة لعدة توصيات أىميا:
 يقترح الباحثاف عمػى الكميػة القيػاـ بتبنػي إدارة الجػودة الشػاممة ومجػاالت التغييػر التنظيمػيلما ليـ مف دور في تحقيؽ التفوؽ والتميز وبالتالي تحقيؽ ميزة تنافسية لمكمية .
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 اعتماد منيج التحسيف المستمر دليات التدريس في الكمية بما يضمف خمؽ منػاخ مناسػبلمتعمػػيـ ومشػػجع لمطمبػػة عمػػى التفػػوؽ فػػي التعمػػيـ  ،والعمػػؿ عمػػى نشػػر ثقافػػة الجػػودة بػػيف
المدرسيف والطمبة .
 _2دراساااة الجناااابي والاااادليمي  2013بقناااوان :ل نظااااام تخطااايط االحتياجااااات مااان المااااواد
وانقكاساااتو فااي تقزيااز المياازة التنافسااية _ دراسااة ميدانيااة فااي الشااركة القامااة لصااناعة األدويااة

والمستمزمات الطبية في سامراء ل.

ىػػدفت الػػى بيػػاف ماىيػػة تخطػػيط االحتياجػػات ومكوناتػػو وأبعػػاده وتحديػػد الػػدالالت النظريػػة

والعمميػػة لتمػػؾ األبعػػاد بالنسػػبة لمعػػامميف فػػي المنظمػػة الصػػناعية العراقيػػة مػػف أجػػؿ حسػػاب موازنػػة
دقيق ػػة لممػ ػوارد البلزم ػػة لمعممي ػػة اإلنتاجي ػػة  ،وتوض ػػيح المف ػػاىيـ المرتبط ػػة ب ػػالميزة التنافس ػػية وبي ػػاف
أىميتيا وأبعادىا وتػأثي ار عمػى ديمومػة عمػؿ المنظمػة الصػناعية والحفػاظ عمػى مكانتيػا فػي السػوؽ

العراقيػػة .وقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى نػػوعيف مػػف المعمومػػات  ،األولػػى متمثمػػة بالجانػػب النظػػري مػػف
خ ػػبلؿ أدبي ػػات الموض ػػوع وبع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي أجري ػػت ض ػػمف المف ػػاىيـ العممي ػػة لي ػػذا

البحث.

أما النوع الثاني فقد تـ الحصػوؿ عمييػا مػف خػبلؿ الد ارسػة الميدانيػة بػالمجوء الػى اسػتخداـ اسػتمارة

االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات.

وقد توصؿ الباحث إلى جممة مف االستنتاجات أىميا :

_ بإمكػػاف إدارة الشػػركة المبحوثػػة تعزيػػز الميػزة التنافسػػية باسػػتخداـ نظػػاـ  MRPإذ يػػوفر النظػػاـ
اإلنتاج بالتكمفة األقؿ وجودة ومرونة عالية وسرعة في التسميـ .

_ وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف نظاـ  MRPوالميزة التنافسية إذ بمت (  ) % 63.5وىذا دليػؿ
عمى أف النظاـ يعزز الميزة التنافسية لمشركة المبحوثة .

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة عدة توصيات أىميا ما يمي:

_ ضرورة توفير المواد األولية بالكميػات المناسػبة وتقميػؿ المتػوافر مػف المػواد غيػر الضػرورية عػف

طريؽ الموازنة بيف ىذه المواد وبيف الحاجة الفعمية وذلؾ باستخداـ نظاـ .MRP

 _2دراساة ناياال  4112بقناوان :ل عالقاة طاارق التاادريب بتحقياق المياازة التنافسااية _ دراسااة
ميدانية في الشركة القامة لصناعة الحراريات ل.

ى ػػدفت إل ػػى معرف ػػة عبلق ػػة طريقت ػػي الت ػػدريب داخ ػػؿ المنظم ػػة وخارجي ػػا عم ػػى تحقي ػػؽ الميػ ػزة
التنافسية والى معرفة دور المتغيرات الديموغرافية لتحقيؽ الميزة التنافسية  ،وقػد بمػت عػدد العػامميف

فػي مصػنع الفالوجػػة ( )285عامػؿ ويمثػؿ مجتمػػع البحػث  ،ولقػد تػػـ توزيػع ( )53اسػتمارة اسػػتبياف
(عينة البحث) والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي.
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وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

_ جميػػع العبلقػػات ( معامػػؿ االرتبػػاط ) موجبػػة مم ػػا يػػدؿ عمػػى أف العبلقػػة طرديػػة بػػيف الت ػػدريب
والميزة التنافسية وكذلؾ المتغيرات الديموغرافية .

وقدـ الباحث توصيات أىميا :

_ التأكيد عمى الدورات التدريبية داخؿ وخارج المنظمة لتحقيؽ الميزة التنافسية .

_ ضرورة قيػاـ إدارة الشػركة المبحوثػة باالىتمػاـ أكثػر بتنظػيـ جدولػة اإلنتػاج الرئيسػية لمػا ليػا مػف

أثر في تنظيـ إكماؿ المنتجات بالكميات وبالتوقيتات المناسبة .

 _2دراسة بخوش  4112بقنوان :ل دور إستراتيجية التقويضات فاي تحقياق الميازة التنافساية
_ دراسة ميدانية في المصارف التجارية الجزائرية ل.

ىػػدفت إلػػى اختبػػار أثػػر إسػػتراتيجية التعويضػػات فػػي تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػية عمػػى مسػػتوى

المصارؼ التجارية الجزائرية  ،وباعتماد االستبياف كأداة رئيسة لجمع البيانات األوليػة والفرضػيات
الفرعية المنبثقة عنيا  ،وقبوؿ الفرضيات البديمة .

وقػػد اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي لمكونػػة األنسػػب إليجػػاد بيانػػات مفصػػمة عػػف

واقع الظاىرة والتنبؤ بادثار المستقبمية ليا .

وخص ػػت الد ارس ػػة المص ػػارؼ التجاري ػػة الجزائري ػػة  ،وق ػػد ت ػػـ اختي ػػار ( )18مصػ ػرفا عشػ ػوائيا

وش ػػممت العين ػػة م ػػديري إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية والمس ػػئوليف فيي ػػا وك ػػاف ع ػػددىـ (  ) 54مسػػػئوال ،
ووزعت استمارات االسػتبياف عمػييـ واسػترجع منيػا ( ) 53كانػت صػالحة لمتحميػؿ وقػد بمغػت نسػبة

االستجابة اإلجمالية لمعينة ( . ) % 98.14

_5دراسة أبو غبن  2012بقنوان :ل دور التقميم اإللكتروني في تقزيز الميزة التنافسية فاي

الجامقاتل.

ىػ ػػدفت التعػ ػػرؼ عمػ ػػى دور التعمػ ػػيـ االلكترونػ ػػي فػ ػػي تعزيػ ػػز المي ػ ػزة التنافسػ ػػية المتمثمػ ػػة فػ ػػي
المجػ ػػاالت التاليػػػة ( الكفػ ػػاءة المتمي ػ ػزة ،اإلبػػػداع واالبتكػػػار  ،ج ػػودة الخدم ػػة التعميمي ػػة واالسػػػتجابة
لرغبػػات األكػػاديمييف ) فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة مػػف وجيػػة نظػػر األكػػاديمييف ،
وىدفت الى تحديد أثر الخصائص الشخصية لممحاضريف متمثمة في ( الجػنس  ،العمػر  ،المؤىػؿ

العممي  ،الرتبة األكاديمية  ،الخبرة) في الجامعات الفمسطينية في تطبيؽ التعميـ االلكتروني .

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،تـ تصػميـ اسػتبانو مكونػة مػف ( )37فقػرة بحيػث تغطػي متغيػرات

الد ارسػ ػػة ويتكػ ػػوف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة مػ ػػف (  )1250موظػ ػػؼ أكػ ػػاديمي متفػ ػػرغ  ،وباسػ ػػتخداـ العينػ ػػة

العشوائية تـ توزيع  330استبانو عمى عينة الدراسة وقد تـ استرداد ( )298استبانو بنسبة .%90
وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا :
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 يوج ػ ػػد عبلق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ح ػ ػػوؿ تطبي ػ ػػؽ التعم ػ ػػيـ االلكترون ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػاتالفمسطينية وبيف تعزيز الميزة التنافسية في المجاالت ( الكفاءة المتميزة ،اإلبداع واالبتكار
 ،جودة الخدمة التعميمية واالستجابة لرغبات األكاديمييف ).
 عػػدـ وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة احصػػائية حػػوؿ " دور التعمػػيـ االلكترونػػي فػػي تعزيػػز المي ػزةالتنافسية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة" تعزى لمخصائص الشخصية لمموظفيف
األكػ ػػاديمييف المتمثمػ ػػة فػ ػػي ( الجػ ػػنس  ،العمػ ػػر  ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي  ،الرتبػ ػػة األكاديميػ ػػة ،
الخبرة).
وخمصت الدراسة الى عدة توصيات أىميا ما يمي:

 العمػػؿ عمػػى نشػػر ثقافػػة التعمػػيـ االلكترونػػي بػػيف المػػوظفيف األكػػاديمييف وتوضػػيح أىميتػػو ف ػػيالعممية التعميمية مف خبلؿ عقد ورش عمؿ داخمية وذلؾ لمتعمؽ أكثر في مزايا التعميـ االلكتروني

وطريقة استخدامو  ،الف ذلؾ يؤدي الى تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع .

 _6دراسة الفقياء  2102بقنوان :ل تبني استراتيجيات التميز في التقمم والتقميم ودورىا في
تحقيااق المياازة التنافسااية المسااتدامة لمؤسسااات التقماايم القااالي :جامقااة النجاااح الوطنيااة حالااة

دراسية

ى ػػدفت البح ػػث ف ػػي دور تبن ػػي اس ػػتراتيجيات التمي ػػز ف ػػي ال ػػتعمـ والتعم ػػيـ ف ػػي تحقي ػػؽ الميػ ػزة

التنافسػػية المسػػتدامة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي .واعتبػػرت الد ارسػػة أف المي ػزة التنافسػػية لممؤسسػػات
التعميمية تنبع مف األثر الذي تحدثو عمى مستوى الطالب ،والموظؼ ،والمؤسسة .استندت الدراسة

عمى فرضية أف تطوير استراتيجيات التميز في التعمـ والتعميـ ،وتنفيذىا يعتبر متطمبػاً سػابقاً ميمػاً

حيويػ ػاً لتحقي ػػؽ مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي الميػ ػزة التنافس ػػية المس ػػتدامة .واتبع ػػت الد ارس ػػة المنيجي ػػة
االستطبلعية والوصفية مف خبلؿ مراجعة األدب النظري ،واعتمػاد تجربػة جامعػة النجػاح الوطنيػة

حالة دراسية لكونيا صاحبة تجربة فريدة في مجاؿ التميز في التعميـ والتعمـ.
وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 ىناؾ ارتباطاً قوياً بيف تبني استراتيجيات التميز في التعمـ والتعميـ وبيف تحقيؽ مؤسسػاتالتعميـ العالي الميزة التنافسية المستدامة مف خبلؿ تزويد الطمبة بتجربة تعميمية متميزة.

 -دعـ أعضاء الييئة األكاديمية بما يمكنيـ مف األداء وفؽ معايير الجودة المرجوة.

 تػػوفير البيئ ػػة الد ارس ػػية الداعم ػػة لمتن ػػوع واإلبػػداع وتص ػػميـ األنش ػػطة التعميمي ػػة الت ػػي تع ػػززاإلبداع والتفكير الناقد لدى جميع أطراؼ العممية التعميمية.
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وقدمت الدراسة عدداً مف التوصيات أىميا ما يمي:

 ضرورة تبني استراتيجيات التميز في التعمـ والتعميـ.-

مكافأة التميز عمى المستوى الوطني.

 أف تتابع مؤسسات التعميـ العػالي المعػايير الخاصػة بالم ازيػا التنافسػية لمؤسسػاتيا وقياسػيادائما.
 -7دراسة الصالح  2012بقنوان :ل بناء الميزة التنافسية في الجامقات الحكومية

السقوديةل

ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى مف ػػاىيـ ومج ػػاالت واس ػػتراتيجيات بن ػػاء الميػػزة التنافس ػػية ف ػػي الجامع ػػات

الحكومية السعودية ،وقد استخدـ الباحث النيج الوصػفي المسػحي التحميمػي ،حيػث طبقػت الد ارسػة
عمػػى سػػت جامعػػات حكوميػػة ىػػي( :اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعود ،أـ القػػرى ،الممػػؾ سػػعود ،الممػػؾ عبػػد

العزيػػز ،الممػػؾ فيػػد لمبتػػروؿ والمعػػادف ،الممػػؾ فيصػػؿ) ،وقػػد بمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )206عضػػو
مجمس جامعة ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -يدرؾ أعضاء مجالس الجامعات الحكومية مفيوـ الميزة التنافسية بصورة مرتفعة جدا.

 تعتبػػر مجػػاالت البحػػث العممػػي ،التعمػػيـ ،التقنيػػة ،إنتػػاج المعرفػػة ،المجػػاالت األكثػػر أىميػػة لبنػػاءالميزة التنافسية.

 -تعتبػ ػ ػػر اسػ ػ ػػتراتيجيات التمػ ػ ػػايز والتركػ ػ ػػز مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ التمػ ػ ػػايز والمقارنػ ػ ػػة المرجعيػ ػ ػػة والتحالفػ ػ ػػات

اإلستراتيجية ،ىي الخيارات األنسب لبناء الميزة التنافسية.

 -تحتؿ متطمبات المجاالت التنافسية درجة ميمة جداً مف أجؿ بناء التنافسية.

 ال توجػػد فػػروؽ فػػي متوسػػطات اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة حػػوؿ محػػاور الد ارسػػة وفقػػا لممتغي ػرات(الدرجػػة العمميػػة – التخصػػص األكػػاديمي) ،فػػي حػػيف توجػػد فػػروؽ تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة
لصالح فئة (15سنة فما فوؽ) ،كما توجد فروؽ لصالح الجامعة وذلؾ لصالح ( جامعة أـ القرى)
وقد أوصت الدراسة أىـ ما يمي:

 -ض ػ ػرورة العمػ ػػؿ عمػ ػػى انتيػ ػػاج إسػ ػػتراتيجيتي ( التمػ ػػايز ،والتركيػ ػػز) كإسػ ػػتراتيجية لبنػ ػػاء المي ػ ػزة

التنافسية ،مع دعميا بالتحالفات اإلستراتيجية.

 -8دراسة المطيري  4114بقنوان :ل أثر التوجو اإلبداعي عمى تحقيق ميزة تنافسية ل.
ىػػدفت الػػى بي ػػاف التوجػػو اإلب ػػداعي عمػػى تحقيػػؽ ميػػزة تنافسػػية لمبن ػػوؾ التجاريػػة الكويتي ػػة .

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ إستبانة شػممت ( ) 30فقػرة لجمػع المعمومػات األوليػة
م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة المكون ػػة م ػػف ( )120مف ػػردة .وف ػػي ض ػػوء ذل ػػؾ ج ػػرى جم ػػع البيان ػػات وتحميمي ػػا
واختبػار الفرضػػيات باسػػتخداـ الحزمػػة االحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة  SPSSوتػػـ اسػػتخداـ العديػػد
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مف األساليب االحصائية لتحقيؽ أىداؼ الد ارسػة  ،منيػا تحميػؿ االنحػدار المتعػدد والبسػيط  ،وبعػد

إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا .
وتوصمت الدراسة الى عدد مف النتائج أىميا :

 وج ػػود أث ػػر ذي دالل ػػة إحص ػػائية لمني ػػة باإلب ػػداع عم ػػى تحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية لمبن ػػوؾ التجاري ػػةالكويتية ( التميز  ،االستجابة ) في البنوؾ التجارية الكويتية عمى مستوى داللة).(0.05

 وجػػود أث ػػر ذي دالل ػػة إحص ػػائية لتػػأثير اإلب ػػداع عم ػػى تحقي ػػؽ المي ػزة التنافس ػػية لمبن ػػوؾ التجاري ػػةالكويتية (التميز ،االستجابة) في البنوؾ التجارية الكويتية عمى مستوى داللة).(0.05

 وجىد أثش رٌ دالنت إحصائُت نتنفُز اإلبذاع عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمبنوؾ التجارية الكويتية( التميز  ،االستجابة ) في البنوؾ التجارية الكويتية عمى مستوى داللة).(0.05

وقد أوصت الدراسة أىـ ما يمي:
 ضرورة قياـ البنوؾ التجارية الكويتية باعتماد أنماط جديدة ومعاصرة في إدارة العمميات اإلداريةالتشغيمية وذلؾ لتحقيؽ تميز وتفوؽ عمى البنوؾ األجنبية العالمية في دولة الكويت .

 ضرورة االىتماـ بإشراؾ العامميف في البنوؾ التجارية الكويتية في التعميقات وابداء الراي فيأثناء الندوات واالجتماعات التي يعقدىا البنؾ .

 -9دراسة كريم  2102بقنوان :ل ت:ثير اإلبداع المنظمي في تحقيق الميزة التنافسية – بحث
لقينة من المصارف التجارية القراقية ل.

ىدفت إلى تحديد تأثير اإلبداع لمنظمي في تحقيؽ الميزة التنافسية  ،وقد تـ اختيار عينة

مف المصارؼ التجارية العراقية لتطبيؽ ىذا البحث مرك از عمى مشكمة يمكف تحديدىا ( مدى

أىمية وتأثير أبعاد اإلبداع المنظمي لممصارؼ التجارية في تحقيؽ الميزة التنافسية )  ،وييدؼ
البحث إلى اختبار عبلقة اإلبداع المنظمي وتأثيرىا في تحقيؽ الميزة التنافسية  ،وكانت عينة

البحث تتكوف مف (  ) 42فرد يعمموف في المصارؼ  ،واستخدمت االستبانة كأداة في البحث .
وخمص البحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا :

_ دعوة المصارؼ التي تتبنى اإلبداع المنظمي لما لو مف أىمية مميزة لنجاح وتحقيؽ أىداؼ

المنظمات .

_ اىتماـ المصارؼ بتقديـ الخدمات الحديثة كاستخداـ شبكة الصراؼ ادلي وبطاقات التصرؼ

واالىتماـ بالبحث والتطوير مف خبلؿ االستعانة بذوي الخبرة فضبل عف اعتماد أنموذج البحث

كآلية عمؿ في المصارؼ مف أجؿ تحقيؽ الميزة التنافسية .
68

 _01دراسة مرعي  2102بقنوان :لدور التسويق اإلبتكاري في تحقيق الميزة التنافسية -
دراسة تحميمية آلراء عينة من موظفي شركة الحكماء لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في

الموصل ل.

ىدفت التعرؼ إلى الدور الفاعؿ مف خبلؿ الربط بينيما في تحقيؽ بيئة تنافسية تتمتع

بالقدرة عمى مواكبة كؿ ماىو جديد في مجاؿ تسويؽ السمع.

وقد تـ توزيع ( )38استمارة استبانو عمى عينة مف الموظفيف في شركة الحكماء لصناعة األدوية

والمستمزمات الطبية في الموصؿ ،واسترجعت االستما ارت بالكامؿ.
وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات أىميا:

_ تبيف مف نتائج الوصؼ والتشخيص بأف إجابات األفراد المبحوثيف في شركة الحكماء لصناعة

األدوية تركزت باإلتفاؽ بشدة مع االبتكار في متغيريف :المنتج والسعر.

_ تبيف مف نتائج التحميؿ أف ىناؾ عبلقة أثر معنوية بيف عناصر التسويؽ االبتكاري والميزة

التنافسية .

وبناء عمى ىذه االستنتاجات تـ تقديـ عدة توصيات أىميا ما يمي:
_ ضرورة عناية شركة الحكماء لصناعة األدوية بعناصر التسويؽ االلكتروني السيما االبتكار

في مجاؿ التوزيع والترويج .

_ ضرورة عناية الشركة بعناصر الميزة التنافسية المتمثمة بجودة المنتجات فضبل عف إرضاء

المستيمؾ بإشباع حاجاتو ورغباتو .

 _00دراسة خميل وحرز  2102بقنوان :لأثر إدارة المقرفة في تحقيق مبادئ الجودة
الشاممة وزيادة الميزة التنافسية  -دراسة تطبيقية في شركة بيداد لممشروبات اليازية ل.

ىدفت التعرؼ إلى مفيوـ إدارة المعرفة وأىميتيا  ،ويشمؿ ىذا االىتماـ بالمعرفة عمى
اختبلؼ أنواعيا ونشاطاتيا لما ليا مف دور ميـ وتأثير كبير في عممية توجيو األفراد باتجاه
تحقيؽ األىداؼ المشتركة  ،وتمثؿ إدارة المعرفة المدخؿ األساسي في تطبيؽ الجودة الشاممة ،

وقد تـ توزيع استمارة البحث عمى عينة قصديو عشوائية مكونة مف ( )149مبحوثا مما يناسب
أىداؼ البحث  ،وقد بمت عدد االستبانات المستعادة ( )137استبعد منيا ( )3وبذلؾ تـ تحميؿ

( )134مبحوثا وىي تمثؿ (  )%8999مف مجموع عينة البحث .
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميا ما يمي :
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_ تعد المعرفة أداة إستراتيجية تشجع عمى تحقيؽ جودة شاممة مف خبلؿ تحديد موارد المنظمة

وقدراتيا وحاجاتيا المستقبمية .

_ ظيور توافر تأثير إلدارة المعرفة في الشركة المبحوثة بنسب جيدة .
_ ظيور توافر مقومات زيادة الميزة التنافسية في الشركة المبحوثة بنسب جيدة جدا .
_ يزداد تأثير إدارة المعرفة تأثي ار إيجابيا في زيادة الميزة التنافسية .
ومف أىـ توصيات الدراسة ما يمي :
_تعزيز الحاالت اإلبداعية وابتكار مداخؿ جديدة في عمؿ الشركة .
_خمؽ بيئة عقبلنية لمساندة المعرفة المشتركة والعمؿ الفرقي في إطار عمؿ الشركة .
_ استقطاب األشخاص ذوي الميارات المتميزة .
_ مكافئة العامميف عمى العمؿ كفريؽ والتعاوف واالبتعاد عف حاالت التميز والتفرقة .

 _12دراساااة الاااوادي والزعباااي  2011بقناااوان:ل مساااتمزمات إدارة الجاااودة الشااااممة كااا:داة
لتحقيق الميزة التنافسية في الجامقات األردنيةل

ىدفت إلى حث الجامعات عموماً عمػى د ارسػة وتفحػص إدارة الجػودة الشػاممة ومسػتمزماتيا فػي

تحقيؽ المزايا التنافسية ،وأثرىا في تبني الجامعة إدارة الجودة الشاممة سموكا ووصؼ منيجيػة إدارة
الجودة الشاممة والمزايا التنافسية في الجامعات األردنية لتوفير مسار واضح في مواجيػة التحػديات

المستمرة .لقد تحددت مشكمة الدراسة حوؿ أف ىناؾ قصور واضح في العبلقة بيف مستمزمات أدارة
الجودة الشاممة والمزايا التنافسية في الجامعات األردنية  ،لقد جاءت أىميػة الد ارسػة مػف زيػادة حػدة

المنافسة بيف الجامعات وما ترتب عمى ذلؾ مف ضرورة تقديـ أفضؿ الخدمات وبأقؿ األسعار لكي
تسػتطيع الجامعػات أف تثبػت نفسػيا فػي ىػذا السػوؽ التنافسػي أوجػب عمييػا تطبيػؽ الجػودة الشػاممة

عمى الخدمات التي تقدميا لطبلبيا.

واعتماداً عمى متغيرات ونموذج البحػث تػـ بنػاء اسػتبانو محكمػة وزعػت عمػى عينػة البحػث وعػددىا
)(120فرد كما صياغة فرضيتيف رئيسيتيف لمدراسة .

ولقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 أشػػارت إجابػػات عينػػة الد ارسػػة الػػى عػػدـ ايػػبلء إدارات الجامعػػات االىتمػػاـ الكػػافي إلدارةالجودة الشاممة .
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 أظيػػرت ذات النتػػائج وجػػود عبلقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة احصػػائية بػػيف مسػػتمزـ دعػػـ اإلدارةالعميػػا ومسػػتمزـ التركيػػز عمػػى األكػػاديمييف التحسػػيف المسػػتمر  ،خدمػػة المجتمػػع المحمػػي،
ثقافة المنظمة والمزايا التنافسية.
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا :

 عمػى الجامعػات عينػة الد ارسػة ،اسػتثمار م ازيػا التطبيػؽ السػميـ لمسػتمزمات إدارة الجػودةالشاممة كأداة لتحقيؽ المزايا التنافسية مف خبلؿ تحقيؽ خدمات التعميـ بالجودة المناسبة.
 التأكيد عمى مشاركة كافة العامميف في تحقيؽ الجودة المطموبة مف خبلؿ منحيـ المشاركةالفعميػة بالمناقشػات الجاريػة حػوؿ الجػودة والتطبيػؽ الميػداني ألفكػارىـ وتراءىػـ العمميػة
والعممية المبدعة.
-

التأكيػد عمػى التحسػيف والتطػوير المسػتمر لكافػة األعمػاؿ فػي الجامعػة وبشػكؿ خػاص
المتعمقة بتحقيؽ الخدمة الممتازة.

 _01دراساااة محماااد  4111بقناااوان :ل عممياااات إدارة المقرفاااة وت:ثيرىاااا فاااي تحقياااق الميااازة

التنافسية -دراسة حالة لمجموعة االتصاالت األردنيةل

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى مػػدى تػػأثير عمميػػات إدارة المعرفػػة السػػائدة فػػي تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػية،

وقػػد اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )84مفػػردة مػػف
الييئة اإلدارية في شركة مجموعة االتصاالت األردنية ،وقد تـ اختيار ىذا األثػر باسػتخداـ تحميػؿ

االنحدار البسيط ،وتحميؿ التبايف األحادي.
وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا:

 وجػػود تػػأثير عػػاؿ بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ وىػػو عمميػػات إدارة المعرفػػة وبػػيف المتغيػػر التػػابعوىو الميزة التنافسية.
-

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تػػأثير عمميػػات إدارة المعرفػػة السػػائدة فػػي تحقيػػؽ
الميزة التنافسية تعزى إلى مدة الخدمة ،فػي حػيف لػـ تكػف ىنػاؾ فػروؽ تعػزى إلػى المسػمى
الوظيفي.
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ومف أىـ توصيات الدراسة ما يمي:

 تأس ػػيس إدارة مس ػػتقمة ف ػػي الش ػػركة قي ػػد الد ارس ػػة تح ػػت اس ػػـ ( إدارة المعرف ػػة ) تظي ػػر ف ػػيالييكػػؿ التنظيمػػي وتحػػدد ميماتيػػا بإنشػػاء المعرفػػة وامتبلكيػػا والمشػػاركة والخػػزف واالنتفػػاع
والتقييـ.
 العمؿ عمى إزالة كافة العوائؽ التي تحوؿ دوف وصوؿ المعرفة لؤلفراد. القيػػاـ بإعػػداد خطػػط ورسػػـ سياسػػات تدريبيػػة لمقيػػادات اإلداريػػة حػػوؿ تقنيػػات إدارة المعرفػػة(أنظمة دعـ الق اررات المستندة الى المعرفة  ،وأنظمة الذكاء االصطناعي).

 _01دراساة الشاارفا  2112بقناوان :ل دور إدارة المقرفااة وتكنولوجيااا المقمومااات فااي تحقيااق
المزايا التنافسية في المصارف القامة في قطاع غزة ل.

ىدفت التعرؼ إلى دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ الم ازيػا التنافسػية فػي

المصارؼ العامة في قطاع غزة .

وقػػد جػػرى تطبيػػؽ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي فػػي ىػػذه الرسػػالة باسػػتخداـ اسػػتبانة تػػـ توزيعيػػا عمػػى
جميع المدراء العامميف ورؤساء األقساـ في المصارؼ المبحوثة ،وعددىـ ( )174موظفا.
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:

 تطبػػؽ المصػػارؼ العامػػة فػػي قطػػاع غػزة نظػػاـ تكنولوجيػػا إدارة المعرفػػة فػػي جميػػع الوحػػداتواألقساـ  ،وتحرص عمى ضرورة االستفادة مف استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

واالستفادة مف الميارات والخبرات المتوفرة لدييا واستثمار الكوادر البشرية ومعارفيـ في مجاؿ

النيضة والتنمية لتصػؿ الػى مسػتوى التعػايش والتواصػؿ مػع العػالـ المحػيط ومواكبػة التطػورات

المتبلحقة في ظؿ تكنولوجيا المعمومات المتقدمة.

 أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود وحػػدة تنظيميػػة أو قسػػـ خػػاص إلدارة المعرفػػة وتكنولوجيػػاالمعمومات داخؿ أي مصػرؼ فػي قطػاع غػزة ،إال أنػو يػتـ تطبيػؽ نظػـ إدارة المعرفػة وتكنولوجيػا

المعمومات داخؿ المصارؼ .

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا ما يمي:

 تعميػ ػػؽ وعػ ػػي وادراؾ المسػ ػػئوليف فػ ػػي المصػ ػػارؼ لمتحػ ػػديات الكبي ػ ػرة والمعوقػ ػػات المسػ ػػتمرةوالمنافسة الشديدة التي يواجييا القطاع المصرفي في قطاع غزة حاض ار ومستقببل .

 -ض ػػرورة أف ي ػػولي المس ػػئوليف ف ػػي القط ػػاع المصػ ػرفي ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة اىتمام ػػا ازئ ػػدا إلدارة

المعرفة والعمؿ عمى إنشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات.
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تققيب عام عمى الدراسات السابقة:
مػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ لػػبعض الد ارسػػات المرتبطػػة بموضػػوع الد ارسػػة الحاليػػة ،والتػػي

تعم ػػدت الباحث ػػة أف تك ػػوف كمي ػػا م ػػا بع ػػد ع ػػاـ  ،2002ومرتبط ػػة بػ ػالتعميـ الج ػػامعي ،نج ػػد أف ى ػػذه
الدراسات قد تناولت كؿ متغير مف متغيػرات الد ارسػة المقترحػة عمػى حػدة ،فالد ارسػات التػي تناولػت

التخطػػيط اإلسػػتراتيجي فػػي أغمبيػػا دعػػت إلػػى ضػػرورة تبنػػي التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لتطػػوير العمػػؿ

الجامعي ،وكذلؾ ضرورة إجراء مراجعة دورية لمخطة اإلستراتيجية لمتأكد مػف مػدى تحقيػؽ أىػداؼ
الخطة لمعاـ الواحد،واالىتماـ بالبدائؿ اإلستراتيجية عند إعداد الخطة التنفيذية.

أوال :أوجو االتفاق :

اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث مكػػاف تطبيقيػػا مػػع د ارسػػة كػػؿ مػػف (حسػػنة ، )2014،

ودراسة (ثابت ، )2013 ،ودراسة (بشير ، )2012 ،ودراسة (الدجني ، )2011 ،ودراسة (شػنف ،
 ، )2011ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة(كم ، )2009 ،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (وىب ػ ػ ػ ػ ػػة  ، )2008 ،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة(الموح ، )2007 ،
ود ارسػ ػػة(الدىدار  ، )2006 ،ود ارسػ ػػة(الدجني  ، )2006 ،ود ارسػ ػػة (الحجػ ػػار  ، )2005 ،حيػ ػػث
تناولت ىذه الدراسات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية .

اتفقػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث توظيفيػػا لممػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػع معظػػـ الد ارسػػات

السػ ػ ػ ػػابقة  ،كدراسة(حسػ ػ ػ ػػنة  ، )2014 ،ود ارسػ ػ ػ ػػة(ثابت ، )2013 ،ود ارسػ ػ ػ ػػة (بشػ ػ ػ ػػير ،)2012 ،
ود ارسػػة(الدجني ، )2011 ،ود ارسػػة (شػػنف  ، )2011 ،ود ارسػػة (كمػ  ، )2009 ،ود ارسػػة(وىبة ،

 ، )2008ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(الموح  ، )2007 ،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(الدىدار ، )2006 ،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدجني ،
،)2006ودراسة (الحجار  ، )2005 ،ودراسة (حسيف  ، )2002 ،ودراسة(Maassen , ،2005
 ، )Potmanودراسة (. )Cowburn ، 2005

اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث اختيػػار العينػػة والتػػي تمثػػؿ مجػػالس الجامعػػات والعػػامميف

فػ ػػي اإلدارة العميػ ػػا  ،مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة (الػػػدجني ،)2011 ،ود ارسػ ػػة (كم ػ ػ  ، )2009 ،ود ارسػ ػػة(وىبة ،
، )2008ود ارسػ ػػة (العبػ ػػادي والطػ ػػائي  ، )2008 ،ود ارسػ ػػة (المػ ػػوح  ،)2007 ،ود ارسػ ػػة(الدىدار ،
 ، )2006ودراسة (الدجني  ،)2006 ،ودراسة (المبعوث. )2003 ،

اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة باسػػتخداميا أداة اإلسػػتبانة مػػع العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة مثػػؿ

دراسة (حسنة  ، )2014 ،ودراسة (ثابػت  ،)2013 ،ود ارسػة (بشػير ،)2012 ،ود ارسػة (الػدجني،
 ، )2011ود ارسػػة (شػػنف  ،)2011 ،ود ارسػػة (كم ػ  ، )2009 ،ود ارسػػة (وىبػػة ،)2008 ،ود ارسػػة

(العب ػ ػ ػػادي والط ػ ػ ػػائي ، )2008 ،ود ارس ػ ػ ػػة(الموح ،)2007 ،ود ارس ػ ػ ػػة (الدى ػ ػ ػػدار،)2006 ،ود ارس ػ ػ ػػة
(الدجني ،2006 ،ودراسة (.)Maassen, Potman, 2005
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ثانيا :أوجو االختالف:
اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث مكػػاف تطبيقيػػا مػػع د ارسػػة (العبػػادي والطػػائي)2008 ،

حيث قاـ الباحثاف بتطبيؽ دراستييما في جامعة الكوفة  ،ود ارسػة (المبعػوث )2003 ،قػاـ بتطبيػؽ
د ارسػػتو فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية  ،ود ارسػػة (حسػػيف )2002 ،قػػاـ بتطبيػػؽ د ارسػػة فػػي التعمػػيـ

الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري ،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( ،)Williams, 2009ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (،)Defifo, 2008
( )Ikuing, 2007فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  ،ود ارسػػة ()Maassen, Potman ،2005
في ىولندا ،ودراسة ( )Cowburn, 2005في بريطانيا .

اختمفت الدراسة الحالية مف حيث توظيفيػا لممػنيج الوصػفي التحميمػي مػع د ارسػة (العبػادي
والط ػػائي )2008 ،حي ػػث اس ػػتخدـ الباحث ػػاف ف ػػي د ارس ػػتييما م ػػنيج التحمي ػػؿ اإلحص ػػائي  ،ود ارس ػػة

(المبعػػوث  )2003 ،حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج تحميػػؿ المحتػػوى  ،ود ارسػػة()Defifo ، 2008
 )Ikuing ، 2007(،حيث استخدـ الباحثاف منيج دراسة الحالة .
اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث اختيػػار العينػػة مػػع د ارسػػة (حسػػنة  ، )2014 ،ود ارسػػة

(ثاب ػػت  ، )2013 ،ود ارس ػػة (بش ػػير  ، )2012 ،ود ارس ػػة (ش ػػنف  ، )2011 ،ود ارس ػػة (الحج ػػار ،
 )2005التي اعتمدت عمى أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية .
الدرسػػة الحاليػػة باسػػتخداميا أداة االسػػتبانة مػػع د ارسػػة (حسػػيف  ، )2002 ،حيػػث
اختمفػػت ا
استخدـ نظاـ البحث المكتبي " األسئمة واألجوبػة "  ،كمػا اختمفػت مػع د ارسػة (الحجػار ، )2005،

ود ارسػ ػ ػ ػ ػػة (( ،)Williams ، 2009ود ارسػ ػ ػ ػ ػػة ( )Ikuing ، 2007(، )Defifo ، 2008التػ ػ ػ ػ ػػي

استخدمت المقاببلت الشخصية .

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة:
 -1الد ارسػػات التػػي تناولػػت المي ػزة التنافسػػية ،جػػاءت فػػي أغمبيػػا مرتبطػػة بقطاعػػات أخػػرى غي ػػر

التعميـ الجامعي.

 -2الد ارس ػػة تجم ػػع ب ػػيف متغيػ ػريف ىم ػػا( :التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ،الميػ ػزة التنافس ػػية) ال ػػذي تناولت ػػو

الدراسات السابقة كؿ عمى حدة ،أو ربطت إحداىا بمتغير تخر.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

يمكف توضيح أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في النقاط التالية:
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 استفادت الباحثة مف الدراسات العربية واألجنبية والتي تناولت التخطيط اإلستراتيجي والميزةالتنافسية بالجامعػات (عربيػة كانػت أـ أجنبيػة) فػي اختيػار مػنيج الد ارسػة واألسػاليب االحصػائية
المتبعة في ىذه الدراسات  ،والكيفية التي تـ فييا تحميؿ البيانات في ىذه الدراسات.
 االستفادة مف الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري. االستفادة مف الدراسات السابقة في تكويف أداة القياس. االستفادة مف المصادر التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتوفير البيانات والمعمومات. -استفادت الدراسة الحالية أيضا مف الدراسات السابقة في تقديـ التوجييات والمقترحات .
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة.

 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة.

 خطوات الدراسة .
 المقالجة اإلحصائية .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

نتعػػرض إلى اإلج ػراءات والخطػوات المنيجيػػة التػي تمػت فػي مجػػاؿ الد ارسػة الميدانيػة ،حيػث
يتنػػاوؿ الفص ػػؿ ال اربػػع منيػػػج الد ارس ػػة ،ومجتمػ ػػع الد ارس ػ ػػة ،والعين ػػة الت ػػي طبقػػت عمييػػػا الد ارسػػػة،
إضػاف ػ ػةً إل ػػى توضيػ ػػح األدوات المستخدمػ ػػة ف ػػي الد ارسػ ػػة وخطواتيػ ػػا ،واألس ػػاليب اإلحصائيػ ػػة الت ػػي
استخدمت في تحميػؿ البيانػات لمتوصػؿ إلى النتائج ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

منيج الدراسة:
اتبعػت الباحثػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػي الػػذي يحػػاوؿ اإلجابػػة عمػى السػؤاؿ األساسػػي فػػي

الد ارسػػة وماىي ػػة وطبيعػػة الظػػاىرة موضػػوع البحػػث ،ويشػػمؿ ذلػػؾ تحميػػؿ الظػػاىرة ،وبيئتيػػا ،وبيػػاف

العبلقػة بػيف مكوناتيػا ،ومعنػى ذلػؾ أف الوصػػؼ يػتـ أساسػاً بالوحػدات أو الشػروط أو العبلقػػات أو
الفئ ػػات أو التصػػنيفات أو األنسػػاؽ التػػي توجػػد بالفع ػػؿ ،وقػػد يشػػمؿ ذلػػؾ ادراء حوليػػا واالتجاى ػات
إزائيا ،وكذلؾ العمميات التي تتضمنيا وادثار التي تحدثيا ،ومعنى ذلؾ أف المنيج الوصػفي يمتػد

إلى تناوؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة .

مجتمع الدراسة:
ىـ جميع مف يحمموف المسميات الوظيفية التالية :أعضاء مجالس الجامعات ،ونواب

العمداء ،ورؤساء األقساـ األكاديمية ،وأعضاء وحدة الجودة في الجامعات الفمسطينية (األزىر-
اإلسبلمية – األقصى) وعددىـ ( )224موظفا.

عينة الدراسااة:
قامت الباحثة باختيار مجتمع الدراسة كعينػة ميدانيػة وذلػؾ لصػغر حجػـ مجتمػع الد ارسػة ،
وقػػػد اسػػػتجاب مػ ػػنيـ عمػ ػػى أداة الد ارسػ ػػة ( )196موظفػ ػػا  ،وتػ ػػـ اس ػػتبعاد ( )36فػ ػػردا م ػػنيـ كعينػ ػػة
اسػتطبلعية لتبقػػى العينػة الميدانيػػة تتكػػوف مػف ( )160فػػردا  ،وفيمػا يمػػي توزيػػع أفػراد عينػػة الد ارسػػة
حسب البيانات الشخصية:
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جدول  1يوضح توزيع أفراد القينة حسب الجامقة
الجامقة

التكرار

النسبة%

األزىر

44

27.5

اإلسبلمية

67

41.9

االقصى

49

30.6

المجموع

160

100.0

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )1أف  %41.9مف أفراد عينة الدراسة يعمموف فػي
الجامعة اإلسبلمية  ،بينمػا  %30.6يعممػوف فػي جامعػة األقصػى ،و  %27.5يعممػوف فػي جامعػة
األزىر.
جدول  2يوضح توزيع أفراد القينة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

التكرار

النسبة%

أقؿ مف  5سنوات

30

18.8

 20-5سنوات

59

36.9

أكثر مف  20سنوات

71

44.4

المجموع

160

100.0

تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )2أف  %44.4مػػف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة متوسػػط

سنوات الخدمة أكثر مف  10سنوات ،بينما  %36.9تتراوح سػنوات الخدمػة مػا بػيف  5سػنوات الػي
 10سنوات ،و  %18.8متوسط سنوات الخدمة أقؿ مف  5سنوات.
جدول  3يوضح توزيع أفراد القينة حسب الرتبة القممية
الرتبة القممية

التكرار

النسبة%

أستاذ مساعد

61

38.1

أستاذ مشارؾ

42

26.3

أستاذ

57

35.6

المجموع

160

100.0

تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )3أف  %38.1مػػف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة رتبػػتيـ

العممي ػػة أس ػػتاذ مس ػػاعد ،بينم ػػا  %35.6رتب ػػتيـ العممي ػػة أس ػػتاذ ،و  %26.3رتب ػػتيـ العممي ػػة أس ػػتاذ

مشارؾ.
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أدوات الدراسة:
اس ػػتخدمت الباحث ػػة اس ػػتبانة لمد ارس ػػة " التخط ػػيط اإلس ػػتراتيجي ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية
بمحافظات غزة وعبلقتيا بالميزة التنافسية " حيث اشتممت االستبانة عمى قسميف:
القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الشخصية (الجامعة ،عدد سنوات الخدمة ،الرتبة العممية).

القسم الثاني :فقرات استبانة " التخطيط اإلستراتيجي في الجامقات الفمسطينية بمحافظات غزة
وعالقتيا بالميزة التنافسية" واشتممت عمى  81فقرة ،وتكونت مف مجاليف رئيسييف ىما:

المجال األول :التخطيط اإلستراتيجي واشتمل عمى  51فقرة كالتاليل:

 المحور األوؿ  :صياغة الرؤية والرسالة واشتممت عمى  10فقرات.
 المحور الثاني :وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في اإلعداد واشتممت عمى 13
فقرة.

 المحور الثالث :تحميؿ البيئة الداخمية واشتممت عمى  8فقرات.

 المحور الرابع  :تحميؿ البيئة الخارجية واشتممت عمى  8فقرات.

 المحور الخامس  :تنفيذ الخطط اإلستراتيجية واشتممت عمى  6فقرات.
 المحور السادس  :مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية واشتممت عمى  6فقرات.

المجال الثاني :الميزة التنافسية واشتممت عمى  30فقرة كالتالي:

 المحور األوؿ  :التحسيف المستمر واشتممت عمى  7فقرات.
 المحور الثاني :اىتماـ الجامعة بالطالب واشتممت عمى  7فقرات.

 المحور الثالث :االىتماـ بالموارد والتكنولوجيا واشتممت عمى  8فقرات.
 المحور الرابع  :جودة الخدمات واشتممت عمى  8فقرات.

قامت الباحثة باستخداـ مقياس خماسي لتصحيح فقرات االستبانة ،بحيث يتػـ التصحيػح
حوؿ " التخطيط اإلستراتيجي في الجامقات الفمسطينية بمحافظات غزة وعالقتيا بالميزة
التنافسية ".
جدول  4يوضح مقياس االجابات
غير موافؽ بشدة

غير موافؽ

محايد

1

2

3
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موافؽ

موافؽ بشدة

4

5

صدق أداة الدراسة:

صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ،وقد تـ التحقػؽ مػف

صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.

صدق المحكمين :بعد االنتياء مف تصميـ األداة تـ عرض الصورة األوليػة لبلسػتبانة التػي تتكػوف
مػػف  81فق ػرة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي الخب ػرة عػػددىـ ( )13أسػػاتذا وجمػػيعيـ أبػػدو
استحساناً حوؿ األداة.

صدق االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتسػاؽ الػداخمي مػدى اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػع إجمػالي االسػتبانة،

وقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة وذلػؾ مػف خػبلؿ حسػاب معػامبلت االرتبػاط
بيرسوف بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة والدرجػة الكميػة لبلسػتبانة ،والنتػائج موضػحة مػف خػبلؿ

الجدوؿ التالي:

جدول  5يوضح مقامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
انًجال األول :انتخطُط اإلعتشاتُجٍ
انًحىس األول
يعايالث
االستباط
0.676
0.728
0594
0.567
0.770
0.643
0.600
0.627

سقى
انفقشة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.584

10

0.624

يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

سقى
انفقشة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.755

**0.00

10

0.803

**0.00

11

0.741

**0.00

12

0.576

**0.00

13

0.534

**0.00

انًحىس انشابع
سقى
انفقشة
1
2
3
4
5

يعايالث
االستباط
0.672
0.818
0.964
0.904
0.932

انًحىس انثانٍ
يعايالث
االستباط
0.610
0.662
0.573
0.750
0.763
0.657
0.836
0.604

يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

سقى
انفقشة
1
2
3
4
5
6
7
8

انًحىس انخايظ
سقى
انفقشة
1
2
3
4
5

يعايالث
االستباط
0.864
0.931
0.928
0.923
0.647
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انحىس انثانث
يعايالث
االستباط
0.438
0.743
0.716
0.649
0.704
0.464
0.643
0.517

يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

انًحىس انغادط
يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

سقى
انفقشة
1
2
3
4
5

يعايالث
االستباط
0.937
0.655
0.915
0.913
0.903

يغتىي
انذالنت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

انًجال األول :انتخطُط اإلعتشاتُجٍ
سقى
انفقشة
6
7
8

انًحىس األول
يغتىي
يعايالث
انذالنت
االستباط
**0.00
0.870
**0.00
0.692
0.735

سقى
انفقشة
6

انًحىس انثانٍ
يغتىي
يعايالث
انذالنت
االستباط
**0.00
0.765

سقى
انفقشة
6

انحىس انثانث
يغتىي
يعايالث
انذالنت
االستباط
**0.00
0.845

**0.00

** االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.05

 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )5أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامبلت ارتباط
قوية وداؿ إحصائياً عند مستوى داللة أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا
تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

جدول  : 6الميزة التنافسية
رلن
الفمرة
1
4
2
2
5
6
7

انًحىس األول
هعبهالث
االرتببط
0.741
0.851
0.890
0.914
0.792
0.625
0.411

هستوى
الذاللت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

انًجال انثانٍ :انًُضة انتنافغُت
انًحىس انثانٍ
هستوى
هعبهالث
رلن
الذاللت
االرتببط
الفمرة
**0.00
0.854
1
**0.00
0.757
4
**0.00
0.848
2
**0.00
0.883
2
**0.00
0.874
5
**0.00
0.874
6
**0.00
0.888
7

رلن
الفمرة
1
4
2
2
5
6
7
8

انًحىس انشابع
رلن
الفمرة
1

هعبهالث
االرتببط
0.878

هستوى
الذاللت
**0.00

4

0.885

**0.00

2

0.878

**0.00

2

0.915

**0.00

5

0.933

**0.00

6

0.894

**0.00

7

0.914

**0.00

8

0.899

**0.00

** االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.05

 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.05
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انًحىس انثانث
هعبهالث
االرتببط
0.672
0.818
0.964
0.904
0.932
0.870
0.692
0.735

هستوى
الذاللت
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )6أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية

وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا تتمتع
بمعامؿ صدؽ عاؿ.
قامت الباحثة بحساب مقامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة:
جدول 7

يبين مقامل ارتباط درجة كل مجال مع الدرجة الكمية لالستبانة
مقامل االرتباط
المجال األول

**0.916

المحور االوؿ

**0.677

المحور الثاني

**0.722

المحور الثالث

**0.809

المحور الرابع

**0.730

المحور الخامس

**0.803

المحور السادس

**0.733

المجال الثاني

**0.951

المحور األوؿ

**0.842

المحور الثاني

**0.825

المحور الثالث

**0.811

المحور الرابع

**0.827

** االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.05

 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )7أف مجاالت ومحاور االستبانة تتمتع بمعامبلت

ارتباط قوية وداؿ إحصائيا عند مستوي داللة أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى أف االستبانة
بمحاورىا ومجاالتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿ.
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ثبات االستبانة :Reliability

يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة أف تعطػػي ىػػذه االسػػتبانة نفػػس النتيجػػة لػػو تػػـ إعػػادة توزيػػع االسػػتبانة

أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في
نتػػائج االسػػتبانة وعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػو تػػـ إعػػادة توزيعيػػا عمػػى أفػراد العينػػة عػػدة مػرات

خبلؿ فترات زمنية معينة ،وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات لبلستبانة بطريقتيف:
 .1مقامل ألفا – كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient

تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية قواميا ( )80مفردة  ،وبعد تطبيؽ االستبانة تـ
حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ لبلستبانة ،0.964
وىذا دليؿ كاؼ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ،والنتائج موضحة في جدوؿ (:)8
جدول  8يوضح نتائج مقامل ألفا كرونباخ
لقياس ثبات االستبانة

عدد الفقرات

مقامل ألفا كرونباخ

81

0.964

المجال األول

51

0.938

المحور األوؿ

10

0.853

المحور الثاني

13

0.858

المحور الثالث

8

0.879

المحور الرابع

8

0.854

المحور الخامس

6

0.823

المحور السادس

6

0.862

المجال الثاني

30

0.953

المحور األوؿ

7

0.901

المحور الثاني

7

0.896

المحور الثالث

8

0.923

المحور الرابع

8

0.876

االستبانة الكمية
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 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعد تطبيؽ االستبانة تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف وىما األسئمة ذات األرقاـ الفردية،

واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية ،ثـ تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية
ودرجات األسئمة الزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف

:Spearman Brown

معامػؿ االرتبػاط المعػدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامث االرتبثا

بثي درجثا

األسثلة الفرديث

ودرجا األسلة الزوجية ،والنتائج موضحة في جدوؿ (:)9
جدول  9مقامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة
مقامل االرتباط

مقامل االرتباط المقدل

0.693

0.819

المجال األول

0.651

0.789

المحور االوؿ

0.595

0.746

المحور الثاني

0.534

0.697

المحور الثالث

0.651

0.789

المحور الرابع

0.628

0.771

المحور الخامس

0.667

0.800

المحور السادس

0.608

0.756

المجال الثاني

0.755

0.860

المحور األوؿ

0.766

0.870

المحور الثاني

0.712

0.832

المحور الثالث

0.831

0.908

المحور الرابع

0.676

0.806

االستبانة الكمية

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )9أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ ( Spearman
 0.819 )Brownمرتفعة ودالة إحصائيا ،وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات
مرتفع.
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المقالجات اإلحصائية:
قامت الباحثة بتفريت وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical

 ، (SPSS) Package for the Social Sciencesوقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

التالية:

 .1إحصاءات وصفية منيػا :النسػبة المئويػة والمتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف
الحسابي النسبي ،ويستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيػدؼ معرفػة تكػرار فئػات متغيػر مػا

ويفيد الباحثة في وصؼ متغيرات الدراسة.

 .2معامؿ ارتباط بيرسوف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بػيف فقػرات االسػتبانة والدرجػة
الكمية لبلستبانة ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

 .3معامؿ ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .4معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية ،لمعرفة ثبات فقرات االستبانة ،
وجتماف لمفقرات الفردية .

 .5اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف ". "One Way ANOVA
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج المتقمقة باإلجابة عن السؤال األول

 النتائج المتقمقة باإلجابة عن السؤال الثاني
 النتائج المتقمقة باإلجابة عن السؤال الثالث
 النتائج المتقمقة باإلجابة عن السؤال الرابع

 النتائج المتقمقة باإلجابة عن السؤال الخامس
 توصيات الدراسة
 بحوث مقترحة
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا

عرضا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،وتتمثؿ في اإلجابة عف أسئمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ
ً
الدراسة مف خبلؿ استخبلص ما أسفرت عنو تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ بياناتيا إحصائيا ،و
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة المتمثمة في التعرؼ عمى درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية لمتخطيط
اإلستراتيجي ،وفيما يمي عرض تفصيمي لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ومناقشتيا .قامت

الباحثة بإجراء تحميؿ لمكونات االستبانة لمعرفة واقع متغيرات الدراسة عند مجتمع الدراسة ،وفيما

يمي نتائج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى

استبانة الدارسة بمحاوره ودرجتو الكمية.

نتائج المتقمقة بالسؤال األول:
ينص السؤال األول عمى :لما درجة ممارسة الجامقات الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط

اإلستراتيجي؟ل

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة التخطيط اإلستراتيجي بمحاوره ودرجتو الكمية،

والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:

جدول  10يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
المتوسط االنحراف

الوزن

المحور
1

صياغة الرؤية والرسالة

3.793

0.517

75.85

1

2

وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد

3.589

0.501

71.78

2

3

تحميؿ البيئة الداخمية

3.442

0.689

68.84

5

4

تحميؿ البيئة الخارجية

3.352

0.621

67.05

6

5

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

3.508

0.578

70.17

3

6

مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية

3.494

0.636

69.88

4

3.530

0.473

70.59

الحسابي المقياري النسبي%

المتوسط القام
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الترتيب

تبين من النتائج الموضحة في جدول  11ما يامي:
 المحور األوؿ :صياغة الرؤية والرسالة احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%75.85

 المحور الثاني :وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في اإلعداد احتمػت المرتبػة الثانيػة
بوزف نسبي .%71.78

 المح ػ ػػور الخ ػ ػػامس :تنفي ػ ػػذ الخط ػ ػػط اإلس ػ ػػتراتيجية احتم ػ ػػت المرتب ػ ػػة الثالث ػ ػػة ب ػ ػػوزف نس ػ ػػبي
.%70.17

 المحػػور السػػادس :مراقبػػة وتقيػػيـ الخطػػة اإلسػػتراتيجية احتمػػت المرتبػػة الرابعػػة بػػوزف نسػػبي
.%69.98

 المحور الثالث :تحميؿ البيئة الداخمية احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%68.84
 المحور الرابع :تحميؿ البيئة الخارجية احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي .%67.05
الااوزن نساابي لدرجػػة ممارسػػة الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غ ػزة لمتخطػػيط اإلسػػتراتيجي ىااو
.%71.59

المحور األول :صياغة الرؤية والرسالة
جدول  11يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
المتوسط االنحراف

الوزن

رقم
1

تنطمؽ رؤية الجامعة مف فمسفتيا التربوية.

4.150

0.636

83.00

1

2

تتسـ رؤية الجامعة بالوضوح لمجميع.

3.963

0.743

79.25

2

3

تحتوي رؤية الجامعة عمى إستراتيجيات تنموية.

3.881

0.628

77.63

4

4

ينطمؽ العامموف في الجامعة مف رؤيتيا لممستقبؿ.

3.688

0.848

73.75

8

5

تيدؼ رسالة الجامعة إلى التقدـ نحو مستقبؿ واعد.

3.944

0.787

78.88

3

6

تشير رسالة الجامعة إلى تميزىا عف غيرىا مف الجامعات.

3.806

0.813

76.13

5

7

تنظر رسالة الجامعة لمظروؼ الحالية بموضوعية.

3.581

0.872

71.63

9

3.456

0.931

69.13

10

3.700

0.734

74.00

7

3.756

0.837

75.13

6

3.793

0.783

75.85

الفقرات

الفقرة

الحسابي المقياري النسبي%

تتصؼ رسالة الجامعة بأنيا محفزة لعمؿ عاممييا

8

وابداعيـ.

9

تعبر رسالة الجامعة عف الخدمات الرئيسة التي تقدميا.

10

تنطمؽ الجامعة مف رسالتيا لتنفيذ خطط اإلبداع التعميمية
فييا.
المتوسط القام
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الترتيب

حصؿ ىذا المحور عمى متوسط حسابي عاـ بمت )  ، ( 3.793وىي نسبة مرتفعة ،

وترى الباحثة أف جميع النقاط التي نصت عمييا الئحة الييئة الوطنية لبلعتماد توفرت في رسالة
الجامعة وأىدافيا بنسبة تحقؽ ليا درجة مرتفعة مف اإلتقاف  ،وقد حصمت الفقرة االولى "تنطمؽ
رؤية الجامعة مف فمسفتيا التربوية" عمى متوسط حسابي بمت )  ، (4.15وىي نسبة مرتفعة جدا

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف برامج عمؿ الجامعة وفكرىا وأىدافيا ىو انعكاس لرؤية الجامعة
وحمميا ،كما أف ىناؾ اىتماـ مف دوائر الجودة والتقييـ في بعض الجامعات الفمسطينية بحيث يتـ

قياس تطبيؽ الرؤية مف خبلؿ انبثاقيا مف فمسفتيا التربوية ،واف الفمسفة التربوية لمجامعة تعد
مكانا لبلنطبلؽ لما ليا مف اىمية كبيرة في نجاح رؤية الجامعة  ،إضافة إلى اىتماـ إدارة

الجامعة بفمسفة الجامعة  ،في حيف حصمت الفقرة "تتسـ رؤية الجامعة بالوضوح لمجميع" عمى
متوسط حسابي بمت( )3.963وىي نسبة مرتفعة وتعزو الباحثة ذلؾ الى مدى اىتماـ الجامعة
عمى اف تكوف رؤيتيا واضحة لمجميع مف أجؿ تحقيؽ اىدافيا المطموبة ،وأف تكوف ذات رؤية

واضحة لتوضيح رسالتيا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة) الدىدار ) 2006 ،مف وضوح المفيوـ
لدى اإلدارة العميا لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  ،العينة  ،كما تتفؽ مع دراسة ) األشقر ،

(2006والتي توصمت إلى أف وضوح مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي لدى مديري المنظمات غير

الحكومية بمت نسبة ) ، (66.7مف مجتمع الدراسة  ،في حيف سجمت الفقرتيف ( )7و( )8أدنى
فقرتيف ،حيث أبرزت نتائج الدراسة إلى أف ىاتيف الفقرتيف بمت المتوسط الحسابي لكمتييما

()3.456( )3.581عمى الترتيب ،حيث كانت الفقرة ( )7تتعمؽ بنظرة رسالة الجامعة لمظروؼ
الحالية بموضوعية ،وتتعمؽ الفقرة ( )8بأف رسالة الجامعة محفزة لعمؿ عاممييا وابداعيـ ،وتعزو

الباحثة ىذه النتيجة بضعؼ تطبيؽ إدارة الجامعة لمنظرة العممية الصحيحة.

بوجػػوب االخػػذ بػػالظروؼ الحاليػػة بموضػػوعية ،ونػػدرة تػوافر الخبػرات والكفػػاءات فػػي التحميػػؿ

البيئي ،وىو أسموب ميـ جداً في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي ،واالنطبلؽ مف ما ىػو قػائـ والبنػاء
عميو في صياغة الرسالة الجامعية .وقمة االىتماـ بمجاؿ التطوير الميني لؤلكػاديمييف بالجامعػات

الفمسطينية حيث أف الكثيػر مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس بعػد تعييػنيـ ال يخوضػوف دورات تنشػيطية
وتدريبية وتزويدىـ بما ىو جديد في تخصصيـ .ونقص االمكانات المادية التي تعيؽ العمؿ عمػى

تحفيز عاممييا وابداعيـ ،مما يؤدي مستقببل الى ضعؼ االداء المستقبمي لممؤسسة.

وتتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة (أبػػو حسػػنة )2014 ،والتػػي حصػػمت فييػػا ىػػذه

الفقػرة عمػػى أعمػػى درجػػة ممارسػػة لػػدى قيػػادات كميػػات التربيػػة .كمػػا تتفػػؽ مػػع مػػا أوصػػت بػػو د ارسػػة
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(العبادي والطائي )2008 ،بأنو البد أف تكػوف الرؤيػة واضػحة مػف قبػؿ القيػادات الجامعيػة بحيػث
تتبلءـ وتنسجـ مع عمميـ وبرامجيـ.

المحور الثاني :وضع األىداف اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد
جدول  12يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
المتوسط االنحراف

الوزن

رقم

3.906

0.642

78.13

1

3.631

0.821

72.63

7

3.544

0.846

70.88

8

3.681

0.704

73.63

4

3.669

0.689

73.38

5

3.850

0.746

77.00

2

3.781

0.733

75.63

3

18

تضع أىدافا رئيسة طويمة األجؿ.

3.669

0.895

73.38

5

19

تحفز أىداؼ الجامعة العامميف عمى األداء المتميز.

3.375

0.923

67.50

12

20

تشرؾ جميع العامميف في إعداد الخطط التنفيذية.

3.175

1.037

63.50

13

3.456

0.896

69.13

10

3.406

0.849

68.13

11

3.513

0.839

70.25

9

3.589

0.817

71.78

الفقرات

الفقرة
11
12
13
14
15
16
17

21
22
23

الحسابي المقياري النسبي%

تضع الجامعة أىداؼ عامة تنبثؽ مف رسالتيا.
تمتزـ بالبرامج والجداوؿ الزمنية التي تضعيا لتحقيؽ
أىدافيا.
تضع بدائؿ إستراتيجية تحفز العامميف عمى األداء المتميز.
تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التي وضعتيا لنفسيا في ضوء
إمكانياتيا المتاحة.
تمتزـ بالموازنة المحددة في الخطة التنفيذية.
تعتمد عمى استراتيجيات تتناسب مع المتغيرات البيئية
المحيطة بالجامعة.
تتميز بالمرونة الكافية لمقابمة التغيرات التي تحدث في
البيئة والتكيؼ معيا.

تقوـ بوضع الخطط التنفيذية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ
الرئيسية والفرعية.
تساعد اإلدارة العميا األفراد في تحديد أدوارىـ في الييكؿ

التنظيمي لمجامعة.

تساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات والمسؤوليات
لؤلفراد واألقساـ.
المتوسط العاـ

90

الترتيب

تبين من النتائج الموضحة في جدول  12ان اعمى فقرتين ىما:
الفقػرة رقػػـ ( " )11تضػػع الجامعػة أىػػداؼ عامػػة تنبثػؽ مػػف رسػػالتيا " احتمػت المرتبػػة األولػػى

بوزف نسبي .%78.13

الفق ػرة رق ػػـ ( " )16تعتم ػػد عمػػى اس ػػتراتيجيات تتناس ػػب م ػػع المتغي ػرات البيئي ػػة المحيط ػػة بالجامع ػػة"
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%77

وتعزو الباحثة ذلؾ الى وضوح أىداؼ الجامعة ووضح مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي لدى

إدارة الجامع ػػة ،واط ػػبلع فري ػػؽ التخط ػػيط عم ػػى تج ػػارب عالمي ػػة مميػ ػزة ،اض ػػافة ال ػػى اىتم ػػاـ إدارة
الجامعات بمتغيرات البيئة المحيطة التي مف شأنيا أف تحسف برامج الجامعة.

ادني فقرتيف ىما:

الفق ػرة رق ػػـ ( " )19تحف ػػز أى ػػداؼ الجامع ػػة الع ػػامميف عم ػػى األداء المتمي ػػز " احتم ػػت المرتب ػػة

الثانية عشر بوزف نسبي .%67.5

الفقرة رقـ ( " )20تشرؾ جميع العامميف في إعداد الخطط التنفيذية " احتمت المرتبة األخيػرة

بوزف نسبي .%63.5

وتعزو الباحثة ذلؾ الى أف الجامعة تحتاج إلى

بذؿ المزيد مف التحفيز المادي

والمعنوي ،وتحسيف اإلمكانيات المتاحة في الجامعات  ،وقد يرجع لؾ ايضا الى اقتصار اعداد
الخطط عمى اعضاء معينيف دوف اشراؾ الجميع بعممية االعداد.

كما تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) الف ار  ) 2003 ،والتي بينت أف غالبية المدراء في

اإلدارة العميا ال يشركوف المستويات الدنيا في عممية التخطيط أو اتخاذ الق اررات  ،وىذا يبيف أف
ىناؾ مشكمة عامة لدى اإلدارات العميا لممؤسسات بغض النظر عف نوعيا وىدفيا  .وتتفؽ نتائج
ىذا البعد ككؿ مع دراسة األغا  ،في تشخيص المشاكؿ التي تواجو الجامعات في الفقرة المتعمقة

بمشاكؿ ليا عبلقة باألىداؼ  ،كما تتفؽ مع دراسة الخفاجي وبايرماف التي توصمت إلى ضرورة
تقييـ سياسات واجراءات التخطيط في معرفة االتجاىات الداخمية  ،وتحميؿ أفضؿ لمبيئة الداخمية،

مما يساىـ في تطوير الرؤية والرسالة واألىداؼ اإلستراتيجية المطموبة  ،ويرجع سبب االتفاؽ الى
أف وضوح أىداؼ الجامعة ووضح مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي لدى أدارة الجامعة ،وأىمية

التخطيط اإلستراتيجي في تشخيص المشكبلت والعقبات التي قد تظير ولتحميؿ أفضؿ لمبيئة
الداخمية مما يساعد في الرقي بالعممية التعميمية.

وتختمؼ الدراسة مع دراسة األشقر الذي تحدثت بأنو ال توجد عبلقة بيف درجة وضوح

المفيوـ العممي لمتخطيط اإلستراتيجي ومستوى ممارستو في المنظمات غير الحكومية  ،حيث

أبرزت الدراسة أف وضوح المفيوـ يؤثر عمى درجة الممارسة وفعاليتيا  ،وقد يرجع ذلؾ بشكؿ
عاـ إلى اختبلؼ عينة المبحثيف وطبيعة دورىـ تبعا لممجاؿ الذي يعمموف فيو.
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المحور الثالث :تحميل البيئة الداخمية
جدول  13يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
رقم

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المقياري

النسبي%

24

تحدد الجامعة نقاط القوة لتعزيزىا في المستقبؿ.

3.738

0.813

74.75

1

25

تحصر نقاط ضعفيا الداخمية لمتغمب عمييا.

3.506

0.932

70.13

3

26

تيتـ بتقييـ الوضع المالي لمجامعة عند اتخاذ الق اررات.

3.619

0.846

72.38

2

27

تراعي الييكؿ اإلداري عند اتخاذ الق اررات.

3.394

0.926

67.88

4

28

تقوـ بالتعرؼ عمى حاجات ورغبات طبلبيا.

3.375

1.014

67.50

5

29

تقوـ بإعادة الييكؿ اإلداري دوريا.

3.350

1.017

67.00

7

30

تعزز الق اررات التي تصدر عف اإلدارة العميا.

3.369

0.895

67.38

6

31

تشرؾ الموظفيف في اتخاذ الق اررات .

3.188

1.023

63.75

8

3.442

0.933

68.84

الفقرة

الفقرات

المتوسط القام

الترتيب

الوزف النسبي لمتحميؿ في البيئة الداخمية مف اىـ درجات ممارسة الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي التخطيط اإلستراتيجي ىو .%68.84
تبين من النتائج الموضحة في جدول  13ان اعمى فقرتين ىما:
 الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )24تح ػػدد الجامع ػػة نق ػػاط الق ػػوة لتعزيزى ػػا ف ػػي المس ػػتقبؿ " احتم ػػت المرتب ػػة
األولى بوزف نسبي .%74.75
 الفقرة رقـ ( " )26تيتـ بتقييـ الوضع المالي لمجامعة عند اتخاذ القػ اررات " احتمػت المرتبػة
الثانية بوزف نسبي .%72.38
وتعزو الباحثة ذلؾ الى التزاـ اإلدارة العميا بمعايير الجودة في تحميؿ البيئة الداخمية و التي
ينبغي االلتزاـ بيا مما يحسف مستقببلً األداء العاـ ليا ،والعمؿ ،و ويرجع الباحث ذلؾ إلى قناعة
مجتمع الدراسة بارتباط التخطيط اإلستراتيجي بالجودة الشاممة واعتباره أحد أىـ مرتكزات الجودة.
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أدنى فقرتيف ىما:
 الفقػرة رقػػـ ( " )29تقػػوـ بإعػػادة الييكػػؿ اإلداري دوريػػا " احتمػػت المرتبػػة السػػابعة بػػوزف نسػػبي
.%67
 الفقرة رقـ ( " )31تشػرؾ المػوظفيف فػي اتخػاذ القػ اررات " احتمػت المرتبػة األخيػرة بػوزف نسػبي
.%63.75
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى عدـ وجود اتصاؿ دائـ وكاؼ بيف المسؤوليف والمرؤوسيف

وتوضيح مبررات ق اررات التغيير والتطوير في الجامعة ،وال تشجعيـ بصورة كافية عمى عرض
افكارىـ حوؿ برامج التغيير واتخاذ الق اررات وربما يرجع األمر إلى عدـ ثقة بعض المدراء بقدرة

العامميف في المستويات الدنيا عمى ممارسة التخطيط اإلستراتيجي ورغبتيـ باالستعانة

بمتخصصيف واستشارييف في ىذا المجاؿ ،كما يمكف تفسير ذلؾ إلى الضعؼ النسبي لدى بعض

العامميف في مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي الناتج عف ضعؼ التدريب حسب خبرة الباحث وعممو
بيذه الجزئية كونو يشرؼ عمى الشئوف اإلدارية في الجامعة.

وتتفؽ نتائج الدراسة بشكؿ كبير مع دراسة )الطبلع )2005 ،التي خمصت إلى أف أكثر

مجاالت عناصر نموذج الييئة الوطنية تواف ار في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ىي " نسب
النجاح ونظاـ الدراسة والرسالة واألىداؼ العامة" ،وأف أقؿ ىذه المجاالت تواف ار ىي" :التقييـ

الداخمي والمرافؽ التعميمية التعممية والتواصؿ الخارجي والتبادؿ المعرفي ،وكذلؾ اتفقت نتائج ىذه

الدراسة مع دراسة (وىبة )2008 ،في اىتماـ إدارة الجامعة بمفيوـ التخطيط اإلستراتيجي وبالبيئة

الداخمية.
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المحور الرابع :تحميل البيئة الخارجية:
جدول  14يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
الحسابي

االنحراف
المقياري

الوزن

رقم

3.544

0.815

70.88

1

33

تدرس التغيرات االقتصادية في المجتمع.

3.363

0.740

67.25

6

34

تدرس التغيرات السياسية في المجتمع.

3.225

0.808

64.50

7

3.419

0.921

68.38

4

3.488

0.876

69.75

2

3.450

0.875

69.00

3

38

توازف بيف معدالت البطالة ومتطمبات سوؽ العمؿ.

2.950

1.080

59.00

8

39

تستثمر الفرص المتاحة لبلستفادة منيا.

3.381

0.910

67.63

5

3.352

0.878

67.05

الفقرات

الفقرة
32

35
36
37

المتوسط

تتعرؼ الجامعة إلى المتغيرات الخارجية ذات األثر
عمى مستقبؿ الجامعة.

تراعي القيـ والعادات المجتمعية عند القياـ بأنشطتيا
المختمفة.
تقيـ المعمومات بيدؼ التنافس مع الجامعات األخرى.
تتابع التطور والتقدـ التكنولوجي لبلستفادة منو في
عممياتيا المتنوعة.

المتوسط القام

النسبي %

الترتيب

الػػوزف النسػػبي لمتحميػػؿ فػػي البيئػػة الخارجيػػة مػػف اىػػـ درجػػات ممارسػػة الجامعػػات الفمسػػطينية
بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي التخطيط اإلستراتيجي ىو .%67.05
تبين من النتائج الموضحة في جدول  14أن اعمى فقرتين ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )32تتعػػرؼ الجامعػػة إلػػى المتغي ػرات الخارجيػػة ذات األثػػر عمػػى مسػػتقبؿ الجامع ػة "
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%70.88
 الفقرة رقػـ ( " )36تقػيـ المعمومػات بيػدؼ التنػافس مػع الجامعػات األخػرى " احتمػت المرتبػة الثانيػة
بوزف نسبي .%69.75
وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى اىتماـ الجامعة بيذه المجاالت التي ينبغي االلتزاـ بيا،
مما يحس مستقبلا األداء العام لها مما يحقق لها منافس نظرياتها 9اتفقت نتائج ىذه الدراسة

إلى دراسة (وىبة )2008 ،التي بينت توصمت الى اف االدارة الجامعية في جامعاتنا
الفمسطينية في محافظات قطاع غزة بالبيئة الخارجية ،والمجتمع المحمي ،وقد يرجع ذلؾ
بشكؿ عاـ إلى تشابو عينة الباحثيف وطبيعة دورىـ تبعا لممجاؿ الذي يعمموف فيو.
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ادني فقرتيف ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )34تػػدرس التغي ػرات السياسػػية فػػي المجتمػػع " احتمػػت المرتبػػة السػػابعة بػػوزف
نسبي .%64.5
 الفقرة رقـ ( " )38توازف بيف معدالت البطالة ومتطمبات سوؽ العمؿ " احتمت المرتبة األخيػرة
بوزف نسبي .%59
وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى تغير االوضاع السياسية في المجتمع والعمؿ عمى
استقباؿ وقبوؿ الطمبة دوف أخد متطمبات السوؽ بعيف االعتبار  .واتفقت نتائج ىذه الدراسة
مع دراسة (وىبة )2008 ،التي توصمت الى ضرورة سعي المسئوليف في التعميـ العالي
بتطبيؽ االدارة

اإلستراتيجية في التعميـ العالي ،لمعالجة قضاياه ومشكبلتو ،ولمواجية

التحديات الكثيرة التي تواجيو.

المحور الخامس :تنفيذ الخطط اإلستراتيجية
جدول  15يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
رقم

الفقرة

المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنح ار
ف

الوزن

النسبي

الترتيب

المقياري

%

40

تحدد الجامعة التقنيات البلزمة لتنفيذ الخطط.

3.769

0.729

75.38

1

41

تحدد الجيات المسئولة عف تنفيذ الخطط.

3.644

0.772

72.88

2

3.494

0.727

69.88

3

0.800

69.38

4

68.50

5
6

يتـ وضع برامج تفصيمي لؤلنشطة الواجب القياـ بيا إلنجاح

42

الخطط.

43

يتـ تحديد المعمومات المطموبة لتنفيذ الخطط.

3.469

44

يتـ رفع تقارير دورية حوؿ تنفيذ الخطط وفقا لمجداوؿ الزمنية.

3.425

0.813

45

يتوفر نظاـ حوافز فاعمة لكسب دعـ العامميف أثناء عممية التنفيذ .

3.250

0.911

65.00

3.508

0.792

70.17

المتوسط القام

الوزف النسبي لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية مػف اىػـ درجػات ممارسػة الجامعػات الفمسػطينية
بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي التخطيط اإلستراتيجي ىو .%70.17
تبين من النتائج الموضحة في جدول  15ان اعمى فقرتين ىما:
 الفقرة رقػـ ( " )40تحػدد الجامعػة التقنيػات البلزمػة لتنفيػذ الخطػط " احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف
نسبي .%75.38
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 الفقرة رقـ ( " )41تحدد الجيات المسئولة عف تنفيذ الخطط " احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي
.%72.88

وتعزو الباحثة ذلؾ الى اف اىمية تحديد التقنيات البلزمة ضروري وميـ لنجاح التخطيط،

و ما لمتقنيات مف اىمية في توفير الوقت والجيد وتساعد في تنفيذ الخطط ،كذلؾ وعي عينة
الدراسة بضرورة تحديد الجيات المسئولة عف تنفيذ الخطط النو ضروري لنجاح التخطيط.

ادني فقرتيف ىما:

 الفقػرة رقػػـ ( " )44يػػتـ رفػػع تقػػارير دوريػػة حػػوؿ تنفيػػذ الخطػػط وفقػػا لمجػػداوؿ الزمنيػػة " احتمػػت
المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%68.50

 الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )45يت ػػوفر نظ ػػاـ حػ ػوافز فاعم ػػة لكس ػػب دع ػػـ الع ػػامميف أثن ػػاء عممي ػػة التنفي ػػذ "
احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%65

وتعزو الباحثة ذلؾ الى قمة التواصؿ بيف المسؤوليف والمرؤوسيف ،و كثرة االعباء الممقاة

عمييـ وعدـ وجود متابعة مف قبؿ المسؤوليف ،وقمة اإلمكانيات المتاحة  ،وعدـ وجود دعـ لنظاـ
الحوافز التي تشجع العامميف .اتفقت نتائج ىذه الدراسة الى دراسة(وىبة )2008،التي توصمت

الى ضرورة تعزيز اتجاىات العامميف في كؿ جامعة مف جامعاتنا الفمسطينية نحو ممارسة االدارة
اإلستراتيجية مف خبلؿ نشر الثقافة التي تزيد وتعمؽ مفاىيـ ايجابية نحوىا.

المحور السادس :مراقبة وتقييم الخطة اإلستراتيجية
جدول  16يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
الحسابي

االنحراف
المقياري

الوزن

م

 46تمارس إدارة الجامعة دو ار رقابيا عمى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.

3.656

0.817

73.13

1

 47لدى الجامعة نظاـ مراقبة واضح ومكتوب.

3.613

0.777

72.25

2

 48تقوـ بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة.

3.500

0.847

70.00

3

3.450

0.791

69.00

4

 50تقوـ بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ الخطة.

3.300

0.815

66.00

6

 51تستفيد مف نتائج التقييـ في تطوير عمميا.

3.444

0.902

68.88

5

3.494

0.825

69.88

49

المتوسط

الفقرات

تستخدـ مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ خطتيا اإلستراتيجية

والتنفيذية

المتوسط القام

النسبي%

الترتيب

الػػوزف النسػػبي لمراقبػػة وتقيػػيـ الخطػػة اإلسػػتراتيجية مػػف اىػػـ درجػػات ممارسػػة الجامعػػات

الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي التخطيط اإلستراتيجي ىو .%69.88
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تبين من النتائج الموضحة في جدول  16ان اعمى فقرتين ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )46تمػػارس إدارة الجامعػػة دو اًر رقابي ػاً عمػػى تنفيػػذ الخطػػة اإلسػػتراتيجية " احتمػػت
المرتبة األولى بوزف نسبي .%73.13

 الفقػرة رقػػـ ( " )47لػػدى الجامعػػة نظػػاـ مراقبػػة واضػػح ومكتػػوب " احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف
نسبي .%72.25

وتعزو الباحثة ذلؾ الى بياف أىمية وضرورة البناء عمى ما تـ انجازه مف

خطط استراتيجية ووضعيا موضع التنفيذ ،وما لمرقابة مف صمة وثيقة بالتخطيط  ،فيي التي

تسمح بالكشؼ عف المشاكؿ والعوائؽ التي تقؼ إزاء تنفيذ الخطة وتشعر االدارة في الوقت

المناسب بضرورة تعديميا أو العدوؿ عنيا كمية أو األخذ بإحدى الخطط البديمة.

أدنى فقرتيف ىما:

 الفقرة رقـ ( " )51تستفيد مف نتائج التقييـ في تطوير عمميػا " احتمػت المرتبػة الخامسػة بػوزف
نسبي .%68.88

 الفق ػرة رقػػـ ( " )50تقػػوـ بػػإجراء تقيػػيـ خػػارجي لتقيػػيـ أدائيػػا فػػي تنفيػػذ الخطػػة " احتمػػت المرتبػػة
األخيرة بوزف نسبي .%66
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى عدـ وجود اتصاؿ دائـ وكاؼ بيف المسؤوليف والمرؤوسيف
وتوضيح مبررات ق اررات التغيير والتطوير في الجامعة ،وعدـ وجود تقييـ لتنفيذ الخطة

اإلستراتيجية .اتفقت نتائج ىذه الدراسة الى دراسة (وىبة )2008 ،ودراسة(الجني )2006،التي
توصمت الى ضرورة زيادة اىتماـ اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة،

بآليات تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية ،وتطوير نظاـ أكثر فاعمية لمتقييـ والرقابة اإلستراتيجية يقوـ عمي

أسس ومعايير صحيحة ،حيث أظيرت الدراسة أف أقؿ نسبة في ممارسة عمميات اإلدارة
اإلستراتيجية كانت في التنفيذ والرقابة اإلستراتيجية.

النتائج المتقمقة بالسؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني عمى :ل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة

 (0.05 ≤ αبين متوسطات تقدير أفراد القينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تقز إلى

المتييرات :الجامقة -سنوات الخدمة – الرتبة القممية ؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One

 "Way ANOVAوذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية:
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النتاائاج المتقمقة بالفرضية االولى:
لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات تقدير
أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى متغير الجامعة( :األزىر-

اإلسبلمية -األقصى)"

لتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One Way

 "ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة.

جدول  : 17يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات وقيمة اختبار لفل
ومستو الداللة

مجموع

المحور األوؿ

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

المحور السادس

اجمالي المحاور

المربقات

الحرية

المربقات

قيمة اختبار
لف

مستو

بيف المجموعات

4.294

2

2.147

داخؿ المجموعات

8.824

**.000

38.197

157

.243

المجموع

42.491

159

بيف المجموعات

1.808

2

.904

داخؿ المجموعات

38.039

157

.242

المجموع

39.847

159

بيف المجموعات

3.987

2

1.994

داخؿ المجموعات

71.415

157

.455

المجموع

75.403

159

بيف المجموعات

2.582

2

1.291

داخؿ المجموعات

58.726

157

.374

المجموع

61.308

159

بيف المجموعات

1.215

2

.607

داخؿ المجموعات

51.996

157

.331

المجموع

53.211

159

بيف المجموعات

3.113

2

1.557

داخؿ المجموعات

61.158

157

.390

المجموع

64.272

159

بيف المجموعات

2.067

2

1.033

داخؿ المجموعات

33.547

157

.214

المجموع

35.613

159

**دالة عند مستوى داللة 0.01

درجة

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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متوسط

3.731

4.383

3.451

1.834

3.996

4.836

//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

الداللة

*.026

*.014

*.034

//.163

*.020

**.009

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي (المحور الخامس :تنفيذ

الخطة اإلستراتيجية) تعزى إلى متغير الجامعة( :األزىر -اإلسبلمية -األقصى) ،وانو يوجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة
التخطيط اإلستراتيجي (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في

االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية ،اجمالي

المحاور) تعزى إلى متغير الجامعة( :األزىر-اإلسبلمية-األقصى) ولتوضيح الفروقات استخدمت
الباحثة اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول  : 18يوضح الفروقات بين فئات الجامقة
االزىر
المحور األوؿ

المحور الثاني

االسالمية

االقصى

االزىر
اإلسالمية

0.036

االقصى

*0.376

االزىر

*0.339
0.032

اإلسالمية
االقصى
المحور الثالث

0.209

االزىر

*0.242
0.032

اإلسالمية
االقصى
المحور الرابع

0.209

االزىر

*0.361
*0.307

اإلسالمية
المحور الخامس

المحور السادس

االقصى

0.169

االزىر

0.042

اإلسالمية

0.209

االقصى

0.235

االزىر

*0.324
0.077

اإلسالمية
االقصى
اجمالي المحاور

0.249

االزىر

*0.325
0.102

اإلسبلمية
االقصى

0.167
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*0.269

0.137

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

بيف فئات الجامعة (اإلسبلمية ،األقصى) لصالح الجامعة اإلسبلمية.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ الجامعة االسبلمية بيذه المجاالت ،وقدـ تأسيسو  ،وكونيا عضواً

في اتحاد الجامعات ،ووجود عمادات مثؿ خدمة المجتمع وتنمية الموارد والتخطيط تيتـ بيذه
المجاالت ،إضافة إلى تنوع مصادر الشيادات العممية والخبرات لمطاقـ األكاديمي العامؿ في

الجامعة.

النتاائاج المتقمقة بالفرضية الثانية:
ل ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى متغير سنوات الخدمة( :أقؿ مف 5
سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات)".
لتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One Way
 "ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة.
جدول  : 19يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات وقيمة اختبار لفل
ومستو الداللة

مجموع

درجة

متوسط

المربقات

الحرية

المربقات

بيف المجموعات

1.861

2

.931

داخؿ المجموعات

40.630

157

.259

المجموع

42.491

159

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

بيف المجموعات

1.961

2

.980

الثاني

داخؿ المجموعات

37.886

157

.241

المجموع

39.847

159

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

بيف المجموعات

4.990

2

2.495

الثالث

داخؿ المجموعات

70.413

157

.448

المجموع

75.403

159

بيف المجموعات

1.141

2

.570

داخؿ المجموعات

60.168

157

.383

المجموع

61.308

159

المحور األوؿ

المحور الرابع

100

قيمة اختبار

مستو

3.596

*.030

لف

4.063

5.563

1.488

الداللة

*.019

**.005

//.229

مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستو

المربقات

الحرية

المربقات

لف

الداللة

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

بيف المجموعات

.793

2

.396

الخامس

داخؿ المجموعات

1.187

//.308

52.419

157

.334

المجموع

53.211

159

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

بيف المجموعات

2.645

2

1.323

السادس

داخؿ المجموعات

61.626

157

.393

المجموع

64.272

159

اجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي

بيف المجموعات

1.897

2

.949

المحاور

داخؿ المجموعات

33.716

157

.215

المجموع

35.613

159

**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05

3.370

4.417

*.037

*.014

//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي(المحور الرابع :تحميؿ
البيئة الخارجية ،المحور الخامس :تنفيذ الخطة اإلستراتيجية) تعزى إلى متغير سنوات الخدمة:
(أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات) ،وانو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط
اإلستراتيجي(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،تحميؿ
البيئة الداخمية ،مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية ،اجمالي المحاور) تعزى إلى متغير سنوات
الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات) ،ولتوضيح الفروقات
استخدمت الباحثة اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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جدول  : 20يوضح الفروقات بين فئات سنوات الخدمة
اقل من 5

10-5

اكثر من 10

اقل من 5سنوات
المحور األوؿ

المحور الثاني

10-5

0.197

اكثر من  10سنوات

*0.297

اقل من 5سنوات

0.056

0.100

10-5
0.256

اكثر من  10سنوات

0.201

اقل من 5سنوات
المحور الثالث

10-5

0.026

اكثر من  10سنوات

*0.372

*0.346

اقل من 5سنوات
اجمالي المحاور

10-5

0.052

اكثر من  10سنوات

*0.250

0.198

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 0.05بيف فئات سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،أكثر مف  10سنوات) لصالح سنوات
الخدمة اقؿ مف  5سنوات.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى أف ذوي سنوات الخدمة اقؿ مف  5سنوات لدييـ اطبلع

واسع عمى مسيرة الجامعة ورسالتيا ومدى تحقيقيا ألىدافيا وقيميا ،زمف ثـ فإنيـ ادييـ القدر

عمى تقييـ درجة توفر مؤشرات التخطيط اإلستراتيجي ضمف مجاالت الدراسة ،واف ىذه النتائج

ىي حصيمة االستبانة وقد تـ مراعاة االمانة العممية في تحميؿ نتائجيا.
النتاائاج المتقمقة بالفرضية الثالثة:

لال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات

تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى متغير الرتبة العممية (أستاذ

مساعد – أستاذ مشارؾ -أستاذ)" لتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ
األحادي لمتبايف " "One Way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة.
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جدول  : 21يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات وقيمة اختبار لفل
ومستو الداللة

مجموع

المحور األوؿ

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

المحور السادس

اجمالي المحاور

درجة

متوسط

المربقات

الحرية

المربقات

بيف المجموعات

1.270

2

.635

داخؿ المجموعات

41.221

157

.263

المجموع

42.491

159

بيف المجموعات

1.386

2

.693

داخؿ المجموعات

38.460

157

.245

المجموع

39.847

159

بيف المجموعات

3.188

2

1.594

داخؿ المجموعات

72.215

157

.460

المجموع

75.403

159

بيف المجموعات

.346

2

.173

داخؿ المجموعات

60.962

157

.388

المجموع

61.308

159

بيف المجموعات

.709

2

.354

داخؿ المجموعات

52.502

157

.334

المجموع

53.211

159

بيف المجموعات

4.705

2

2.352

داخؿ المجموعات

59.567

157

.379

المجموع

64.272

159

بيف المجموعات

1.519

2

.760

داخؿ المجموعات

34.094

157

.217

المجموع

35.613

159

**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05

قيمة اختبار

مستو

2.419

//.092

لف

2.830

3.465

.446

1.060

6.200

3.499

الداللة

//.062

*.034

.641
//

//.349

**.003

*.033

//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05
بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي (المحور األوؿ :صياغة

الرؤية والرسالة ،المحور الثاني :وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،المحور

الرابع :تحميؿ البيئة الخارجية ،المحور الخامس :تنفيذ الخطة اإلستراتيجية) تعزى إلى متغير

الرتبة العممية (أستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ -أستاذ) ،وانو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة  0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي (المحور
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الثالث :تحميؿ البيئة الداخمية ،المحور السادس :مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية ،اجمالي

المحاور) تعزى إلى متغير الرتبة العممية (أستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ -أستاذ) ،ولتوضيح
الفروقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول 22

يوضح الفروقات بين فئات الرتبة القممية
أستاذ مساعد
المحور الثالث

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

استاذ

*0.339

0.232

أستاذ مشارك
المحور السادس

استاذ

0.108

أستاذ مساعد

*0.435

0.191

أستاذ مشارك
اجمالي المحاور

استاذ

0.243

أستاذ مساعد

*0.246

0.117

أستاذ مشارك
0.129

استاذ

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05بيف فئات الرتبة العممية (أستاذ مشارؾ ،أستاذ مساعد) لصالح رتبة أستاذ المشارؾ.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى أف ذوي الرتبة العممية أستاذ مشارؾ ىـ االكثر اطبلعا
عمى ما يتعمؽ بالتخطيط اإلستراتيجي وأىميتو تجعؿ ىذه الفئة تعطي تقدي ار مختمفا عف الرتب
االخرى ،فضبلً عمى اطبلعيا عمى ما يجب اف تكوف عميو الجامعة.
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نتائج المتقمقة بالسؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث عمى :لما الميزة التنافسية اليالبة في الجامقات الفمسطينية بمحافظات

غزة؟ل

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة الميزة التنافسية بمحاوره ودرجتو الكمية،

والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:

جدول  23يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
االنحراف

الوزن

المحور
1

التحسيف المستمر

3.402

0.735

68.04

4

2

اىتماـ الجامعة بالطالب

3.491

0.712

69.82

1

3

االىتماـ بالموارد والتكنولوجيا

3.478

0.715

69.56

2

4

جودة الخدمات

3.467

0.602

69.34

3

3.460

0.588

69.19

المتوسط الحسابي

المتوسط القام

المقياري النسبي%

الترتيب

الوزن نسبي لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ىو .%69.19
تبين من النتائج الموضحة في جدول  23ما يامي:
 المحور الثاني :اىتماـ الجامعة بالطالب احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%69.82
 المحػ ػػور الثال ػ ػػث :االىتم ػ ػػاـ ب ػ ػػالموارد والتكنولوجي ػ ػػا احتمػ ػػت المرتب ػ ػػة الثاني ػ ػػة ب ػ ػػوزف نس ػ ػػبي
.%69.56
 المحور الرابع :جودة الخدمات احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي .%69.34
 المحور االوؿ :التحسيف المستمر احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي .%68.04
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )23أف اىتماـ الجامعة بالطالب قد حقؽ وسطاً

حسابياً عاماً قدره ( )39491وىو يقع ضمف الفئة المتوسطة ،مما يعني أف الجامعات محؿ
الدراسة لدييا اىتماـ بالطالب الجامعي ولكنو لـ يصؿ إلى درجة االىتماـ الشديد ،وأف مف أكثر

العناصر التي تولييا الجامعة اىتماماً في المحاور السابقة ىو االىتماـ بالطالب الجامعي  ،كما
يتضح مف خبلؿ االنحراؼ عف الوسط الحسابي أف ىناؾ تجانساً في إجابات أفراد العينة.

105

وترى الباحثة أف الجامعات محؿ الدراسة تتسـ بالمنافسة الشديدة في الوقت الراىف ،لذا

فيي في حاجة إلى المزيد مف االىتماـ بالطالب الجامعي الذي يمكنو أف يضيؼ قيمة ليا،
ويحقؽ ليا الميزة التنافسية.
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )23أف الوسط الحسابي العاـ لمحور التحسيف
المستمر قد بمت ( ) 39402وىو يقع ضمف الفئة المتوسطة ،وىي تعد نتيجة غير مرضية في ىذا

المحور مما يتطمب المزيد مف التطوير ألف عدـ االىتماـ الكافي بو قد يثبط ىمة العامميف تجاه
اإلبداع واالبتكار ،مما قد يفقدىا في النياية عنصر ىاـ مف عناصر الميزة التنافسية ،كما يشير

االنحراؼ عف الوسط الحسابي إلى التجانس التاـ في إجابات أفراد العينة.
المحور األول :التحسين المستمر
جدول  24يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
رقم

المتوسط االنحراف

الفقرات

الفقرة

الوزن

الحسابي المقياري النسبي%

تغير الجامعة مف نوعية الخدمات التي تقدميا لمطبلب

الترتيب

52

باستمرار.

53

تقدـ برامج لرفع مستوى الجودة لموظفييا.

3.444

54

تجيز اإلدارة مختبرات الجامعة بأحدث األجيزة التقنية.

3.481

0.931

3.281

0.953

65.63

56

تركز عمى التقييـ الفعاؿ والمستمر ألداء العامميف فييا.

3.363

0.981

67.25

5

57

توفر فرص التدريب والتنمية المينية لمعامميف فييا.

3.350

0.919

67.00

6

3.375

0.888

67.50

4

3.402

0.927

68.04

55

58

تحؿ المشكبلت التي تعترض العامميف فييا بكؿ الطرؽ
المتاحة.

يوجد لدى الجامعة قسـ خاص بالبحث والتطوير مف أجؿ
التحسيف المستمر لخدماتيا.
المتوسط القام

3.519

0.918

70.38

1

0.895

68.88

3

69.63

2
7

الػػوزف النسػػبي لتحسػػيف المسػػتمر مػػف اىػػـ المي ػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بمحافظات غزة ىو .%68.04

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )24اف اعمى فقرتيف ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )52تغيػػر الجامعػػة مػػف نوعيػػة الخػػدمات التػػي تقػػدميا لمطػػبلب باسػػتمرار "
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%70.38

 الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( " )54تجي ػ ػز اإلدارة مختب ػ ػرات الجامعػ ػػة بأحػ ػػدث األجي ػ ػزة التقنيػ ػػة " احتمػ ػػت
المرتبة الثانية بوزف نسبي .%69.63
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وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى كوف األكاديمييف أكثر قرباً واحتكاكا بالمرافؽ التعميمية

في مجاؿ جودة اإلمكانات  ،وأف الخطة اإلستراتيجية لـ تعالج ىذا المجاؿ بالشكؿ المطموب .
ادني فقرتيف ىما:

 الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )57تػػػوفر فػػػرص التػػػدريب والتنميػػػة المينيػػػة لمعػػػامميف فييػػػا " احتم ػػت المرتب ػػة
السادسة بوزف نسبي .%67

 الفقػرة رقػػـ ( " )55تحػػؿ المشػػكبلت التػػي تعتػػرض العػػامميف فييػػا بكػػؿ الطػػرؽ المتاحػػة " احتمػػت
المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%65.63

تعزو الباحثة ذلؾ الى قمة االمكانات المادية والدعـ في ىذا المجاؿ ،كذلؾ وجود قصور

في التواصؿ مع العامميف والعمؿ عمى حؿ مشكبلتيـ ،ونظ ار الىمية ىذيف المجاليف ترى الباحثة
مف الضروري التأكيد عمييا لما لو مف اثر في تحسيف وتطوير العممية التعميمية .مع األخذ في

االعتبار رغبات العامميف وقدرتيـ عمى األداء ،وكذلؾ ضرورة االىتماـ بالعامميف المتميزيف في

مختمؼ مواقعيـ ،ويشير االنحراؼ عف الوسط الحسابي إلى التجانس التاـ في إجابات أفراد
العينة.

المحور الثاني :اىتمام الجامقة بالطالب
جدول  25يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
رقم

المتوسط االنحراف

الفقرات

الفقرة

الوزن

الحسابي المقياري النسبي%

الترتيب

59

تؤكد عمى أف الطالب ىو محور أىدافيا.

3.713

0.857

74.25

1

60

تعمؿ بشكؿ مستمر عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه الطمبة.

3.606

0.926

72.13

2

61

تيتـ بأبحاث الطمبة وتستخدـ نتائج ىذه األبحاث في تطوير

3.344

0.978

66.88

7

62

تحقؽ لمطالب رغباتو في المشاركة في األنشطة المتنوعة.

3.369

0.929

67.38

5

63

تسعى إلى تنمية القيـ التربوية.

3.544

0.823

70.88

3

64
65

المجتمع قدر اإلمكاف.

تقوـ بإثراء الميارات العممية لدى الطبلب بالربط بيف النظرية
3.494

والتطبيؽ.

0.918

69.88

4

تعمؿ عمى تأىيؿ الطالب بما يساعده عمى التنافس الوظيفي
الحاد.
المتوسط القام
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3.369

0.915

67.38

3.491

0.907

69.82

5

 الوزف النسبي الىتماـ الجامعة بالطالب مف اىـ الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة ىو .%69.82

تبين من النتائج الموضحة في جدول  25ان اعمى فقرتين ىما:
 الفقرة رقـ ( " )59تؤكد عمى أف الطالب ىو محور أىدافيا " احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي

.%74.25

 الفقرة رقـ ( " )60تعمؿ بشكؿ مستمر عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه الطمبة " احتمت المرتبة الثانية
بوزف نسبي .%72.13

تعزو الباحثػة ذلػؾ الػى وعػي ادارة الجامعػة بػأف الطالػب ىػو محػور العمميػة التعميميػة ومحػور

أىدافيا ،ومف واجبيا االىتماـ بو مف جميع النػواحي وتػوفير بيئػة تعميميػة مناسػبة لطبلبيػا .اتفقػت
نتائج ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة (الفقيػاء )2011،و د ارسػة (المػوح)2008،التػي توصػمت الػى اىتمػاـ
االدارة العميا لجامعات بالطالب الجامعي وضرورة توفير البيئة الدراسية الداعمة لمتنوع واالبداع.
ادني فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ ( " )65تعمؿ عمى تأىيؿ الطالب بما يساعده عمى التنافس الوظيفي الحاد " احتمت

المرتبة الثانية الخامسة مكرر بوزف نسبي .%67.38

 الفقرة رقـ ( " )61تيتـ بأبحاث الطمبة وتستخدـ نتائج ىذه األبحاث في تطوير المجتمع قدر

اإلمكاف " احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%66.88
تعزو الباحثة ذلؾ الى أف ىناؾ قصو اًر في مجاؿ جودة الخدمات اإلدارية الداعمة لمعممية

التعميمية الناتج عف سياسة القبوؿ وضعؼ اإلمكانات ،وقمة االىتماـ بمجاؿ التعميـ المستمر
واالىتماـ بأبحاث الطمبة وتشجيعيـ عمى االبحاث النوعية ،وأف الخطة اإلستراتيجية لـ تعالج

ىذا المجاؿ بالشكؿ المطموب .اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة(الفقياء )2011،التي أكدت
بضرورة تبني استراتيجيات التميز في العمـ والتعميـ ومكافأة التميز عمى المستوى الوطني.
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المحور الثالث :االىتمام بالموارد والتكنولوجيا
جدول  26يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
رقم

الفقرات

الفقرة
66
67
68
69
70
71
72
73

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المقياري النسبي%

تيتـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى البرامج التقنية
التي تخدـ العممية التعميمية.
تسعى إلى صقؿ مواىب العامميف بشكؿ يميؽ بجودة حياة

العمؿ.

تقيـ المؤتمرات التي تطور العامميف فييا في مجاؿ اإلدارة
االلكترونية.
تيتـ برفع كفاءة العامميف فييا.
يتوفر الدعـ الفني بسيولة في نظاـ التكنولوجيا في

الجامعة.

تساىـ التكنولوجيا في زيادة التنسيؽ بيف أطراؼ العممية
التعميمية.
ىناؾ رضا لدى أعضاء ىيئة التدريس عف خدمات
الجامعة في مجاؿ التكنولوجيا.
تعمؿ عمى توفير المصادر والموارد التي ترقى بمستوى

االبتكار واإلبداع.

المتوسط القام

الترتيب

3.613

0.801

72.25

1

3.494

0.832

69.88

5

3.525

0.897

70.50

3

3.419

1.006

68.38

6

3.338

0.917

66.75

8

3.550

0.767

71.00

2

3.388

0.932

67.75

7

3.500

0.925

70.00

4

3.478

0.885

69.56

الوزف النسبي لبلىتمػاـ بػالموارد والتكنولوجيػا مػف اىػـ الميػزة التنافسػية الغالبػة فػي الجامعػات

الفمسطينية بمحافظات غزة ىو .%69.56

تبين من النتائج الموضحة في جدول  26ان اعمى فقرتين ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )66تيػػتـ بتػػدريب أعضػػاء ىيئ ػة التػػدريس عمػػى الب ػرامج التقنيػػة التػػي تخػػدـ

العممية التعميمية " احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%72.25

 الفق ػرة رقػػـ ( " )71تسػػاىـ التكنولوجيػػا فػػي زيػػادة التنسػػيؽ بػػيف أط ػراؼ العمميػػة التعميميػػة "
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%71

تعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ الػػى وعػػي الجامعػػة بمسػػتجدات العصػػر ،ومسػػايرتيا لمتطػػور التكنولػػوجي
وايمانيا بأىمية ىالبرامج التقنية لما ليا مف اثر في تحسيف العممية التعميمية ،وضرورة توفير البيئة

الدراسية الداعمة لمتنوع واالبداع.
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أدنى فقرتيف ىما:
 الفق ػرة رقػػـ (" )72ىن ػػاؾ رض ػػا ل ػػدى أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس ع ػػف خ ػػدمات الجامع ػػة ف ػػي مج ػػاؿ

التكنولوجيا " احتمت المرتبة السابعة بوزف نسبي .%67.75

 الفقرة رقـ (" )70يتوفر الدعـ الفني بسيولة في نظاـ التكنولوجيا في الجامعة " احتمت المرتبػة
األخيرة بوزف نسبي .%66.75
وتعزو الباحثة ذلؾ الى وجود قصور في االمكانات المادية في مجاؿ التكنولوجيا  ،و عدـ

تفعيؿ التكنولوجيا بالشكؿ المطموب واقتصارىا عمى بعض الجوانب .اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع

دراسة الطائي والسبعاوي( )2013ودراسة نايؿ ( )2013ودراسة ابو غبف ( )2012التي توصمت
الى ضرورة اعتماد منيج التحسيف المستمر الليات التدريس في الجامعات بما يضمف خمؽ مناخ
مناسب لمتعميـ ومشجع لمطمبة عمى التفوؽ في التعميـ ،وضرورة التأكيد عمى الدورات التدريبية

داخؿ وخارج الجامعة لتحقيؽ الميزة التنافسية .وضرورة توفير البيئة الدراسية الداعمة لمتنوع

واالبداع.

المحور الرابع :جودة الخدمات
جدول  27يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المقياري والوزن النسبي
المتوسط االنحراف

الوزن

رقم

3.713

0.864

74.25

1

75

تحتفظ بدليؿ واضح وموثؽ لنظاـ الجودة لدييا.

3.694

0.777

73.88

2

76

تمجأ إلى أساليب وأدوات عممية لفرض تحسيف الجودة.

3.400

0.771

68.00

6

77

تعمؿ عمى توفير بيئة مناسبة لتطبيؽ الجودة الشاممة.

3.375

0.874

67.50

7

3.406

0.849

68.13

5

3.288

0.827

65.75

8

3.431

0.790

68.63

3

تقوـ بتطوير وتجديد أساليبيا في تقديـ الخدمات.

3.431

0.829

68.63

3

المتوسط القام

3.467

0.823

69.34

الفقرات

الفقرة
74

78
79
80
81

الحسابي المقياري النسبي%

تعتمد إدارة الجامعة سياسة واضحة حوؿ الجودة ومحددة
بأىداؼ معينة.

يوجد وعي وفيـ لدى المسئوليف لممتغيرات الداخمية
والخارجية.
تقدـ خدمات بمزايا ومواصفات مختمفة عف الجامعات

المنافسة ليا.

تقوـ بفحص وسيطرة ومراقبة الخدمات التي تقدميا
لمطبلب.
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الترتيب

الػػوزف النسػػبي لجػػودة الخػػدمات مػػف اىػػـ المي ػزة التنافسػػية الغالبػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بمحافظات غزة ىو .%69.34
تبين من النتائج الموضحة في جدول  27ان اعمى فقرتين ىما:
 الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )74تعتم ػػد إدارة الجامع ػػة سياس ػػة واض ػػحة ح ػػوؿ الج ػػودة ومح ػػددة بأى ػػداؼ معين ػػة "
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%74.25
 الفقػرة رقػـ ( " )75تحػتفظ بػدليؿ واضػػح وموثػؽ لنظػاـ الجػودة لػػدييا " احتمػت المرتبػة الثانيػة بػػوزف
نسبي .%73.88
تعزو الباحثة ذلؾ الى أف ىناؾ اىتماـ في مجاؿ الجودة الداعمة لمعمميػة التعميميػة  ،وتبنػي
الجامعػة لمفيػوـ الجػودة  ،ووعييػا بمفيػوـ الجػودة ،وأف الخطػة اإلسػتراتيجية تعػالج ىػذا المجػاؿ
بالشكؿ المطموب.
ادني فقرتيف ىما:
 الفق ػرة رقػػـ ( " )77تعمػػؿ عمػػى تػػوفير بيئػػة مناسػػبة لتطبيػػؽ الجػػودة الشػػاممة " احتمػػت المرتبػػة
السابعة بوزف نسبي .%67.5
 الفقرة رقـ ( " )79تقدـ خدمات بمزايا ومواصفات مختمفة عف الجامعات المنافسػة ليػا " احتمػت
المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%65.75
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ التزاـ اإلدارة العميا بمعايير الجودة في يعض الجوانب

بسبب ضعؼ اإلمكانات المادية وعدـ المقدرة عمى تطبيؽ المعايير بنسبيا المطموبة  ،وعدـ تبني
استراتيجيات التميز ومكافأة التميز ،وقدر يرجع ذلؾ ايضا الى عدـ متابعة الجامعة المعايير

الخاصة بالمزايا التنافسية بالشكؿ المطموب .وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع راسة ابو غبف ()2012

ودراسة الفقياء ( )2012التي توصمت الى انو مف الضروري االىتماـ بجودة الخدمات التي
تقدميا الجامعة التي تعمؿ عمى توفير بيئة داعمة لمتنوع واإلبداع.
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النتائج المتقمقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤال الرابع عمى :ل ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(≤ α
 ( 0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى
إلى المتغيرات( :الجامعة -سنوات الخدمة – الرتبة العممية)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One Way
 "ANOVAوذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية:
النتائج المتقمقة بالفرضية الرابقة :
" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات
تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغير الجامعة:

(األزىر -اإلسبلمية -األقصى – القدس المفتوحة)"

لتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One Way
 "ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة
جدول  : 28يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات
وقيمة اختبار لفل ومستو الداللة

المحور األوؿ
المحور الثاني
المحور الثالث
المحور الرابع
اجمالي المحاور

بُن انًجًىعاث
داخم انًجًىعاث
انًجًىع
بُن انًجًىعاث
داخم انًجًىعاث
انًجًىع
بُن انًجًىعاث
داخم انًجًىعاث
انًجًىع
بُن انًجًىعاث
داخم انًجًىعاث
انًجًىع
بُن انًجًىعاث
داخم انًجًىعاث
انًجًىع

**دالة عند مستوى داللة 0.01

مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستو

المربقات
4.251
81.593
85.844
.468
80.132
80.599
6.501
74.860
81.361
.786
56.885
57.671
1.976
52.923
54.898

الحرية
2
157
159
2
157
159
2
157
159
2
157
159
2
157
159

المربقات
2.126
.520

لف
1.251

الداللة
.555
//

.234
.510

.458

.633
//

0.252
.477

1.015

.255
//

.393
.362

1.085

.340
//

.988
.337

2.931

.056
//

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( (0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى
إلى متغير الجامعة( :األزىر -اإلسبلمية -األقصى).

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيف متوسطات تقدير أفراد العينة
لمميزة التنافسية ( التحسيف المستمر – اىتماـ الجامعة بالطالب – االىتماـ بالموارد والتكنولوجيا

– جودة الخدمات ) تعزى إلى متغير الجامعة( :األزىر-اإلسبلمية-األقصى) ولتوضيح الفروقات
استخدمت الباحثة اختبار شيفية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

جدول  : 29يوضح الفروقات بين فئات الجامقة
االزىر
المحور األوؿ

المحور الثاني

االسالمية

االقصى

االزىر
اإلسالمية

1.126

االقصى

*1.276

االزىر

*1.229
1.124

اإلسالمية
االقصى
المحور الثالث

1.419

االزىر

*1.424
1.124

اإلسالمية
االقصى
المحور الرابع

1.419

*1.261
*1.217

االزىر

1.127

اإلسالمية
المحور الخامس

المحور السادس

االقصى

1.169

االزىر

1.124

اإلسالمية

1.419

االقصى

1.425

االزىر

*1.242
1.177

اإلسالمية
االقصى
اجمالي المحاور

1.429

االزىر

*1.245
1.114

اإلسالمية
االقصى

1.167

*1.469

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 0.05بيف فئات الجامعة (اإلسبلمية ،األقصى) لصالح الجامعة اإلسبلمية.
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ الجامعة االسبلمية بيذه المجاالت ،وقدـ تأسيسو ،

وكونيا عضواً في اتحاد الجامعات ،ووجود عمادات مثؿ خدمة المجتمع وتنمية الموارد والتخطيط

تيتـ بيذه المجاالت ،إضافة إلى تنوع مصادر الشيادات العممية والخبرات لمطاقـ األكاديمي

العامؿ في الجامعة.

النتاائاج المتقمقة بالفرضية الخامسة:
ل ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات

تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغير سنوات

الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات)"

لتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One Way

 "ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة.

جدول  : 30يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات وقيمة اختبار لفل
ومستو الداللة

مجموع

المحور األوؿ

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

اجمالي المحاور

المربقات

الحرية

المربقات

قيمة اختبار
لف

مستو

بيف المجموعات

0.125

2

0.255

داخؿ المجموعات

81.744

157

.521

0.256

.254

المجموع

85.844

159

بيف المجموعات

.656

2

.328

داخؿ المجموعات

79.943

157

.509

المجموع

80.599

159

بيف المجموعات

1.235

2

1.991

داخؿ المجموعات

77.378

157

.493

المجموع

81.361

159

بيف المجموعات

3.286

2

1.643

داخؿ المجموعات

54.385

157

.346

المجموع

57.671

159

بيف المجموعات

2.433

2

1.217

داخؿ المجموعات

52.465

157

.334

المجموع

54.898

159

**دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0

درجة

*دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0
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متوسط

//غُش دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0

.645

الداللة
//

.526
//

2.215

.256
//

1.215

.110
//

1.253

.125
//

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05

( بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية عزى إلى
متغير سنوات الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات).
النتاائاج المتقمقة بالفرضية السادسة:
ل ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ( 0.05 ≤ αبيف متوسطات تقدير
أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى متغير الرتبة العممية:

(أستاذ مساعد ،أستاذ مشترؾ ،استاذ)"

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار التحميؿ األحادي لمتبايف " One
 "Way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف المتغيرات محؿ الدراسة.
جدول  : 31يوضح مجموع المربقات ودرجة الحرية ومتوسط المربقات وقيمة اختبار لفل
ومستو الداللة

مجمااااااااااااوع درجااااااااااااة متوسااااااااااااااااااط قيمااة اختبااار مساااااااااااااااااتو
المربقات
المحور األوؿ

الحرية

المربقات

بيف المجموعات

1.169

2

.585

داخؿ المجموعات

84.675

157

.539

المجموع

85.844

159

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

بيف المجموعات

1.107

2

.553

الثاني

داخؿ المجموعات

79.493

157

.506

المجموع

80.599

159

بيف المجموعات

2.771

2

1.385

داخؿ المجموعات

78.590

157

.501

المجموع

81.361

159

بيف المجموعات

.603

2

.301

داخؿ المجموعات

57.069

157

.363

المجموع

57.671

159

اجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي

بيف المجموعات

1.139

2

.570

المحاور

داخؿ المجموعات

53.759

157

.342

المجموع

54.898

159

المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

الثالث

المحور الرابع

**دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0

*دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0
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الداللة

لف
1.084

1.093

2.768

.829

1.664

//غُش دانت عنذ يغتىي دالنت .0.0

.341
//

.338
//

.066
//

.438
//

.193
//

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0.05
بيف متوسطات تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى
متغير الرتبة العممية( :أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،استاذ).

النتائج المتقمقة بالسؤال الخامس:
ينص السؤال الخامس عمى :لىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستو داللة

 (0.05 ≤ αبين درجة تقدير أفراد القينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي والميزة

التنافسية اليالبة في الجامقات الفمسطينية؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ معامؿ اإلرتباط بيف المتغير التابع

والمتغيرات المستقمة ،وذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية السابعة:

أوالً :ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف التخطيط

اإلستراتيجي(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،تحميؿ

البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة
اإلستراتيجية) والميزة التنافسية(التحسيف المستمر) في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
جدول 32

يوضح القدد وقيمة مقامل االرتباط ومستو الداللة صياغة الرؤية والرسالة وضع األىداف

اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد تحميل البيئة الداخمية تحميل البيئة الخارجية تنفيذ
الخطط اإلستراتيجية مراقبة وتقييم الخطة اإلستراتيجية والتحسين المستمر.
القدد

قيمة مقامل االرتباط

مستو الداللة

160

0.561

**0.000

160

0.614

**0.000

تحميؿ البيئة الداخمية

160

0.568

**0.000

تحميؿ البيئة الخارجية

160

0.572

***0.000

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

160

0.695

**0.000

مراقبة وتقييـ الخطط اإلستراتيجية

160

0.712

**0.000

صياغة الرؤية والرسالة
وضع األىداؼ اإلستراتيجية
التحسيف
المستمر

والمشاركة في االعداد

**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 0.05بيف التخطيط اإلستراتيجي (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة
في االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة

وتقييـ الخطة اإلستراتيجية) والميزة التنافسية (التحسيف المستمر) في الجامعات الفمسطينية

بمحافظات غزة وىذا يعني انو كمما زاد التحسيف المستم ةر في المي ةز التنافسية كمما زادت محاور التخطيط

اإلستراتيجي كميا (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد،
تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة

اإلستراتيجية).

ثانياً :ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف التخطيط اإلستراتيجي

(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،تحميؿ البيئة

الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية)
والميزة التنافسية(اىتماـ الجامعة بالطالب) في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟

لئلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف محؿ الدراسة.
جدول 33

يوضح القدد وقيمة مقامل االرتباط ومستو الداللة
صياغة الرؤية والرسالة
وضع األىداؼ

اإلستراتيجية والمشاركة

القدد

قيمة مقامل االرتباط

مستو الداللة

160

0.471

**0.000

160

0.403

**0.000

في االعداد

تحميؿ البيئة الداخمية

160

0.367

**0.000

تحميؿ البيئة الخارجية

160

0.595

**0.000

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

160

0.553

**0.00

مراقبة وتقييـ الخطط

160

0.578

**0.000

اىتماـ الجامعة بالطالب

اإلستراتيجية
**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05بيف التخطيط اإلستراتيجي(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة
في االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة
وتقييـ الخطة اإلستراتيجية) والميزة التنافسية(اىتماـ الجامعة بالطالب) في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة وىذا يعني انو كمما زاد اىتماـ الجامعة بالطالب في المي ةز التنافسية كمما زادت محاور
التخطيط اإلستراتيجي كميا (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في
االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ
الخطة اإلستراتيجية).
ثالثا :ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف التخطيط اإلستراتيجي
(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،تحميؿ البيئة
الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية)
والميزة التنافسية(اىتماـ بالموارد والتكنولوجيا) في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟

لئلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف محؿ الدراسة.
جدول 34

يوضح القدد وقيمة مقامل االرتباط ومستو الداللة
القدد

قيمة مقامل االرتباط

مستو الداللة

160

0.494

**0.000

160

0.536

**0.000

تحميؿ البيئة الداخمية

160

0.458

**0.000

تحميؿ البيئة الخارجية

160

0.508

**0.000

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

160

0.636

**0.000

مراقبة وتقييـ الخطط اإلستراتيجية

160

0.687

**0.000

صياغة الرؤية والرسالة
وضع األىداؼ اإلستراتيجية
والمشاركة في االعداد
اىتماـ بالموارد
والتكنولوجيا

**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05
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//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 0.05بيف التخطيط اإلستراتيجي(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة
في االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة
وتقييـ الخطة اإلستراتيجية) والميزة التنافسية(اىتماـ بالموارد والتكنولوجيا) في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة وىذا يعني انو كمما زاد اىتماـ بالموارد والتكنولوجيا في المي ةز التنافسية كمما زادت

محاور التخطيط اإلستراتيجي كميا (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة
في االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة

وتقييـ الخطة اإلستراتيجية).
رابعا :ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف التخطيط اإلستراتيجي
(صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد ،تحميؿ البيئة

الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية)

والميزة التنافسية(جودة الخدمات) في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟

لئلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف محؿ الدراسة.
جدول 35

يوضح القدد وقيمة مقامل االرتباط ومستو الداللة
القدد

قيمة مقامل االرتباط

مستو الداللة

160

0.468

**0.000

160

0.546

**0.000

تحميؿ البيئة الداخمية

160

0.462

**0.000

تحميؿ البيئة الخارجية

160

0.470

**0.000

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

160

0.531

**0.000

مراقبة وتقييـ الخطط اإلستراتيجية

160

0.635

**0.000

صياغة الرؤية والرسالة
وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة
في االعداد

جودة الخدمات

**دالة عند مستوى داللة 0.01

*دالة عند مستوى داللة 0.05

//غير دالة عند مستوى داللة 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة  0.05بيف التخطيط اإلستراتيجي (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية
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والمشاركة في االعداد ،تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلست ارتيجية،

مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية) والميزة التنافسية(جودة الخدمات) في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة وىذا يعني انو كمما زادت جودة الخدمات في المي ةز التنافسية كمما زادت محاور التخطيط

اإلستراتيجي كميا (صياغة الرؤية والرسالة ،وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في االعداد،
تحميؿ البيئة الداخمية ،تحميؿ البيئة الخارجية ،تنفيذ الخطط اإلستراتيجية ،مراقبة وتقييـ الخطة

اإلستراتيجية).
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خالصة نتائج الدراسة:
 -1دلت النتالج عمى أف المتوسط الحسابي ) )3.79لمحور صياغة الرؤية والرسالة وىذا يدؿ
عمى مفيوـ التخطيط اإلستراتيجي لدة عينة الدراسة ،ويبلحظ ىنا أف أفراد العينة لدييـ ميؿ

بدرجة مرتفعة جدا نحو المفيوـ الذي يربط التخطيط اإلستراتيجي بالجودة.
-2

دل

النتالج عةى أف المتوسط الحسابي ) )3.589لمحور وضع األىداؼ اإلستراتيجية

والمشاركة في االعداد وىذا يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة يوافقوف عمى أف لدييـ اىتماـ
بالتخطيط اإلستراتيجي بدرجة مرتفعة  ،ويعتبروف أف التخطيط اإلستراتيجي خطوة الزمة

لتحقيؽ الجودة الشاممة في أداء الجامعة.

 -3دلت النتائج عمى أف المتوسط الحسابي( )3.442لمحور تحميؿ البيئة الداخمية حيث أف
ىناؾ بعض جوانب القصور في "إعادة الييكؿ اإلداري دوريا" و اشراؾ الموظفيف في اتخاذ

القرار اذ ال بد مف تفعيؿ ىذا لتحسف العممية التعميمية.
 -4دل

النتائج عمى أف المتوسط الحسابي( )3.352لمحور تحميؿ البيئة الخارجية حيث أف

ىناؾ بعض جوانب القصور في التوازف بيف معدالت البطالة ومتطمبات سوؽ العمؿ.

 -5دلت النتائج عمى أف المتوسط الحسابي( )3.580لمحور تنفيذ الخطط االستراتجية وعدـ
توافر نظاـ حوافز فاعمة لكسب دعـ العامميف أثناء عممية التنفيذ .

 -6دلت النتائج عمى أف المتوسط الحسابي( )3.494لمحور مراقبة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية
وأف ىناؾ قصور في إجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ الخطة .

 -7دلت النتائج عمى أف المتوسط الحسابي( )3.460لمجاؿ الميزة التنافسية وىي نسبة جيدة واف
ىناؾ قصور في بعض الجوانب مثؿ توفير البيئة المناسبة و تقديـ خدمات منافسة

لمجامعات.

التوصيات:
 .1مشاركة أكبر قطاع ممكف مف العامميف في إعداد الخطة اإلستراتيجية  ،والخطط
التنفيذية.
 .2تطوير معايير ومؤشرات أداء واضحة ومعتمدة تصمح لقياس عممية التخطيط
اإلستراتيجي في كافة مراحميا وتنسجـ ومعايير الجودة.
 .3تبني استراتيجية الجودة ومبادئيا  ،عند إعداد الخطة اإلستراتيجية لمجامعة  ،والسعي إلى
بناء ثقافة تنظيمية لدى العامميف بمفيوـ وأىمية التخطيط اإلستراتيجي.
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 .4إعداد خطة تتضمف بدائؿ استراتيجية مناسبة لكافة غايات وأىداؼ واستراتيجيات
الجامعة بحيث تمثؿ بديبلً معتمدا عند تعذر تطبيؽ بعضا منيا.
 .5اعتبار الخطة التنفيذية لمجامعة وثيقة ممزمة لجميع العامميف لمسير عمييا لتحقيؽ أىداؼ
الجامعة مع وضع نظاـ واضح ومحدد لمتابعة التزاميـ بتنفيذىا.
 .6تعزيز اتجاىات العامميف نحو ممارسة التخطيط اإلستراتيجي مف خبلؿ نشر الثقافة التي
تعمؽ مفاىيـ إيجابية نحوه.
 .7تعزيز التواصؿ المجتمعي الذي يبرز دور الجامعة في تنمية المجتمع وتطويره والمساىمة
في حؿ المشاكؿ الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لديو مف خبلؿ تضميف
الخطة لغايات وأىداؼ وبرامج عمؿ تحقؽ ذلؾ.

بحوث مقترحة:
 .1نموذج مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي باستخداـ معايير التميز.
 .2نموذج مقترح لمتخطيط اإلستراتيجي في التعميـ العالي باستخداـ بطاقة االداء المتوازف.
 .3الجودة اإلستراتيجية وبناء نظاـ التكامؿ االداري ،دراسة تحميمية وصفية في مؤسسات
التعميـ العالي.
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ممحق رقم 1
قائمة ب:سماء السادة المحكمين ألداة الدراسة
م

االسن

هكبى العول

1

د/فاَض األعىد

جايعت األصهش

2

د /يحًذ هاشى أغا

جايعت األصهش

3

أ.د /يحًذ أبى شقُش

انجايعت اإلعاليُت

4

أ.د /فؤاد انعاجض

انجايعت اإلعاليُت

5

د /ناجٍ عكش

جايعت األقصً

6

د /سائذ انحجاس

جايعت األقصً

7

د /حًذٌ يعًش

جايعت األقصً

8

د /يحًىد خهف هللا

جايعت األقصً

9

د /أحًذ أبى انخُش

جايعت انقذط انًفتىحت

10

د /إبشاهُى انًشهشاوٌ

جايعت انقذط انًفتىحت

11

د /عبذ انغالو نصاس

وصاسة انتشبُت وانتعهُى

12

د /عًُت اننخانت

وصاسة انتشبُت وانتعهُى

13

د /يحًىد عغاف

وصاسة انتشبُت وانتعهُى
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ممحق رقم 2
جامقة األزىر – غزة

استبانة في صورتيا األولية

عمادة الدراسات القميا والبحث القممي
كمية التربية

قسم أصول التربية

األستاذ الدكتور .................................................../المحترـ

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ أصوؿ

التربية كمية التربية جامعة األزىر بعنواف:

التخطيط اإلستراتيجي في الجامقات الفمسطينية بمحافظات غزة وعالقتيا بالميزة التنافسية

وقد اقتضت الدراسة لذلؾ استخداـ االستبانة المرفقة مف إعداد الطالبة مكونة مف ( )72فقرة
موزعة عمى مجاليف ولكؿ منيا محاور كادتي :

المجاؿ األوؿ  :التخطيط اإلستراتيجي ( تحميؿ البيئة الداخمية _ تحميؿ البيئة الخارجية _ صياغة
الرؤية والرسالة _ وضع األىداؼ اإلستراتيجية والمشاركة في اإلعداد _ تنفيذ الخطط
اإلستراتيجية ).

المجاؿ الثاني  :الميزة التنافسية ( التحسيف المستمر _ االىتماـ بالطالب _ االىتماـ بالموارد
والتكنولوجيا _ جودة الخدمات ).

نظ اًر لخبرتكـ الواسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة بيدؼ تحكيميا
وابداء أريكـ ومبلحظاتكـ فييا مف حيث:

 .1مدى انتماء الفقرة لممجاالت المطروحة.
 .2وضوح الفقرات وقوة صياغتيا المغوية.
 .3إضافة الفقرات التي ترونيا الزمة أو حذؼ ما ترونو مناسباً.

عمماً بأف الباحثة تعرؼ التخطيط اإلستراتيجي إجرائياً :عممية عممية عقبلنية تقوـ عمى استشراؼ
المستقبؿ وتحديد المتغيرات المرتبطة بالدراسة الداخمية والخارجية لممؤسسة ،تيدؼ إلى التحوؿ

مف الوضع الحالي إلى الوضع المأموؿ وتحقيؽ التنافس عمى المستوى البعيد.
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وعرفت الباحثة الميزة التنافسية إجرائيا بأنيا" :مجموعة مف القيـ اإلضافية لممؤسسة والتي تقدميا
لممستفيديف والقائمة عمى ما يمزـ التحسيف المستمر والكفاءة ،ومواكبة التطورات المرتبطة برضا

المجتمع ،والتي تتحدد مف خبلؿ درجات تقدير أفراد العينة عمى أداة الدراسة".
كما أن تساؤالت الدراسة ىي:

 .1ما درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي؟
 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً عند مستوى داللة (ألفا ≤ )0.05بيف متوسطات
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي تعزى إلى المتغيرات (الجامعة –
سنوات الخبرة – الرتبة العممية)؟
 .3ما الميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟
 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ألفا ≤ )0.05بيف متوسطات
تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالبة في الجامعات الفمسطينية تعزى إلى المتغيرات
(الجامعة – سنوات الخبرة – الرتبة العممية)؟
 .5ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى داللة (ألفا ≤ )0.05بيف درجة
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي والميزة التنافسية الغالبة في
الجامعات الفمسطينية؟
شاكرين لكم تقاونكم مقنا
الباحثة
تالء حسيف عبد الرحمف الحافي
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جامقة األزىر – غزة

عمادة الدراسات القميا والبحث القممي
كمية التربية

قسم أصول التربية
استبانو

السيد الدكتور .........................../المحترـ
بيف يديؾ استبانو تيدؼ إلى إج ارء دراسة ميدانية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ
التربية بعنواف :التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وعبلقتيا بالميزة
التنافسية .
وقد أعدت الباحثة ىذه االستبانة لذا يرجى اإلجابة عمى فقراتيا بوضع إشارة (√) في المربع
الموجود أماـ الفقرات عمماً بأف إجاباتكـ ستحاط بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث
العممي وعميو أرجو مف حضرتكـ التفضؿ باإلجابة بصدؽ ،وموضوعية وأمانة.
شاكرين لكم تقاونكم مقنا
الباحثة
البيانات الشخصية:
الجامقة :األزىر

 -األقصى

 -اإلسبلمية

عدد سنوات الخدمة:
(أقؿ مف  5سنوات)
الرتبة القممية  :أستاذ مساعد

 ( 10_5سنوات) -أستاذ مشارؾ
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(أكثر مف  10سنوات) -أستاذ

المجال األول :التخطيط اإلستراتيجي :
م

المحور األول:

موافق

تحميل البيئة الداخمية

بشدة

1

تحدد الجامعة نقاط القوة لتعزيزىا في المستقبؿ .

2

تحصر الجامعة نقاط ضعفيا الداخمية لمتغمب عمييا.

3

تيتـ إدارة الجامعة بتقييـ الوضع المالي لمجامعة عند

موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير
موافق

اتخاذ الق اررات .
4

تراعي اإلدارة الجامعية الييكؿ اإلداري عند اتخاذ
الق اررات .

5

تقوـ الجامعة بالتعرؼ عمى حاجات ورغبات
طبلبيا.

6

تقوـ الجامعة بإعادة الييكؿ اإلداري دوريا .

7

تعزز الجامعة الق اررات التي تصدر عف اإلدارة

8

تشرؾ الجامعة الموظفيف في اتخاذ الق اررات .

العميا.

المحور الثاني :

م
9

موافق
بشدة

تحميل البيئة الخارجية
تتعرؼ الجامعة إلى المتغيرات الخارجية ذات األثر عمى
مستقبؿ الجامعة.

 10تدرس الجامعة التغيرات االقتصادية في المجتمع.
 11تدرس الجامعة التغيرات السياسية في المجتمع .
 12تراعي الجامعة القيـ والعادات المجتمعية عند القياـ
بأنشطتيا المختمفة .
 13تقييـ الجامعة المعمومات بيدؼ التنافس مع الجامعات
األخرى.

 14تتابع الجامعة التطور والتقدـ التكنولوجي لبلستفادة منو في
عممياتيا المتنوعة .
 15توازف الجامعة بيف معدالت البطالة ومتطمبات سوؽ
العمؿ.
 16تستثمر الجامعة الفرص المتاحة لبلستفادة منيا.
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موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

م

المحور الثالث :

موافق

صياغة الرؤية والرسالة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير
موافق

 17تنطمؽ رؤية الجامعة مف فمسفتيا التربوية.
 18تتسـ رؤية الجامعة بالوضوح لمجميع.
 19تحتوي رؤية الجامعة عمى إستراتيجيات تنموية .
 20ينطمؽ العامموف في الجامعة مف رؤيتيا لممستقبؿ .
 21تيدؼ رسالة الجامعة إلى التقدـ نحو مستقبؿ واعد.
 22تشير رسالة الجامعة إلى تميزىا عف غيرىا مف الجامعات.
 23تنظر رسالة الجامعة لمظروؼ الحالية بموضوعية.
 24تتصؼ رسالة الجامعة بأنيا محفزة لعمؿ عاممييا
وابداعيـ.
 25تعبر رسالة الجامعة عف الخدمات الرئيسة التي تقدميا.
 26تنطمؽ الجامعة مف رسالتيا لتنفيذ خطط اإلبداع التعميمية
فييا.

م

المحور الرابع :

موافق

وضع األىداف اإلستراتيجية والمشاركة في اإلعداد.

بشدة

 27تضع الجامعة أىداؼ عامة تنبثؽ مف رسالتيا .
 28تمتزـ إدارة الجامعة بالبرامج والجداوؿ الزمنية التي تضعيا
لتحقيؽ أىدافيا.
 29تضع الجامعة بدائؿ إستراتيجية تحفز العامميف عمى األداء
المتميز.

 30تعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ األىداؼ التي وضعتيا لنفسيا
في ضوء إمكانياتيا المتاحة.
 31تمتزـ إدارة الجامعة بالموازنة المحددة في الخطة التنفيذية.
 32تعتمد الجامعة عمى استراتيجيات تتناسب مع المتغيرات
البيئية المحيطة بالجامعة.

 33تتميز الجامعة بالمرونة الكافية لمقابمة التغيرات التي
تحدث في البيئة والتكيؼ معيا.
 34تضع الجامعة أىدافا رئيسة طويمة األجؿ.
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موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير
موافق

 35تحفز أىداؼ الجامعة العامميف عمى األداء المتميز .
 36تشرؾ الجامعة جميع العامميف في إعداد الخطط التنفيذية .
 37تقوـ الجامعة بوضع الخطط التنفيذية البلزمة لتحقيؽ
األىداؼ الرئيسية والفرعية .
 38تساعد اإلدارة العميا األفراد في تحديد أدوارىـ في الييكؿ
التنظيمي لمجامعة.
 39تساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات والمسؤوليات
لؤلفراد واألقساـ .

موافق

المحور الخامس :

م

بشدة

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

40

تحدد الجامعة التقنيات البلزمة لتنفيذ الخطط.

41

تحدد الجامعة الجيات المسئولة عف تنفيذ
الخطط.

42

يتـ وضع برامج تفصيمي لؤلنشطة الواجب القياـ
بيا إلنجاح الخطط .

43
44
45

يتـ تحديد المعمومات المطموبة لتنفيذ الخطط .
يتـ رفع تقارير دورية حوؿ تنفيذ الخطط وفقا
لمجداوؿ الزمنية.
يتوفر نظاـ حوافز فاعمة لكسب دعـ العامميف
أثناء عممية التنفيذ .

المجال الثاني  :الميزة التنافسية .
المحور األول :

م

موافق
بشدة

التحسين المستمر

46

تغير الجامعة مف نوعية الخدمات التي تقدميا

47

تقدـ الجامعة برامج لرفع مستوى الجودة

لمطبلب باستمرار.

لموظفييا.
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موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

48

تجيز اإلدارة مختبرات الجامعة بأحدث األجيزة
التقنية .

49

تحؿ إدارة الجامعة المشكبلت التي تعترض
العامميف فييا بكؿ الطرؽ المتاحة.

موافق

المحور الثاني :

م

بشدة

االىتمام بالطالب

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

50

تؤكد اإلدارة عمى أف الطالب ىو محور أىدافيا .

51

تعمؿ اإلدارة بشكؿ مستمر عمى الوفاء بالتزاماتيا

52

تيتـ إدارة الجامعة بأبحاث الطمبة وتستخدـ نتائج

تجاه الطمبة .

ىذه األبحاث في تطوير المجتمع قدر اإلمكاف .
53

تحقؽ الجامعة لمطالب رغباتو في المشاركة في
األنشطة المتنوعة .

54
55
56

تسعى إدارة الجامعة إلى تنمية القيـ التربوية.
تقوـ الجامعة بإثراء الميارات العممية لدى
الطبلب بالربط بيف النظرية والتطبيؽ.
تعمؿ الجامعة عمى تأىيؿ الطالب بما يساعده
عمى التنافس الوظيفي الحاد .

المحور الثالث :

م
57

موافق
بشدة

االىتمام بالموارد والتكنولوجيا
تيتـ إدارة الجامعة بتدريب أعضاء ىيئة التدريس
عمى البرامج التقنية التي تخدـ العممية التعميمية .

58
59

تسعى إدارة الجامعة إلى صقؿ مواىب العامميف
بشكؿ يميؽ بجودة حياة العمؿ .

تقيـ إدارة الجامعة المؤتمرات التي تطور العامميف
فييا في مجاؿ اإلدارة االلكترونية.

60

تيتـ إدارة الجامعة برفع كفاءة العامميف فييا .

61

يتوفر الدعـ الفني بسيولة في نظاـ التكنولوجيا في
الجامعة .
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موافق

محايد

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

62

تساىـ التكنولوجيا في زيادة التنسيؽ بيف أطراؼ
العممية التعميمية .

63

ىناؾ رضا لدى أعضاء ىيئة التدريس عف خدمات

64

تعمؿ الجامعة عمى توفير المصادر والموارد التي

الجامعة في مجاؿ التكنولوجيا .

ترقى بمستوى االبتكار واإلبداع.

م
65

المحور الرابع :

موافق

جودة الخدمات

بشدة

تعتمد إدارة الجامعة سياسة واضحة حوؿ الجودة
ومحددة بأىداؼ معينة .

66

تحتفظ إدارة الجامعة بدليؿ واضح وموثؽ لنظاـ
الجودة لدييا .

67

تمجأ إدارة الجامعة إلى أساليب وأدوات عممية لفرض
تحسيف الجودة .

68

تعمؿ اإلدارة عمى توفير بيئة مناسبة لتطبيؽ الجودة
الشاممة .

69

يوجد وعي وفيـ لدى المسئوليف لممتغيرات الداخمية

70

تقدـ الجامعة خدمات بمزايا ومواصفات مختمفة عف

والخارجية .

الجامعات المنافسة ليا .
71

تقوـ الجامعة بفحص وسيطرة ومراقبة الخدمات التي
تقدميا لمطبلب .

72

تقوـ الجامعة بتطوير وتجديد أساليبيا في تقديـ
الخدمات .
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غير
موافق

محايد

موافق
بشدة

غير
موافق

ممحق رقم 3
االستبانة في صورتيا النيائية

جامقااة األزىااار – غاااازة

عمادة الدراسات القميا والبحث القممي

كاامياااة الااتربياااااااة

قااااسم أصاااول التربياااة
استبانة
السيد الدكتور .........................../المحترـ
بيف يديؾ استبانة تيدؼ إلى إجراء دراسة ميدانية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ
التربية بعنواف:
التخطيط اإلستراتيجي في الجامقات الفمسطينية بمحافظات غزة وعالقتيا بالميزة التنافسية.
وقد أعدت الباحثة ىذه االستبانة لذا يرجى اإلجابة عمى فقراتيا بوضع إشارة (√) في المربع
الموجود أماـ الفق ارت عمماً بأف إجاباتكـ ستحاط بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث
العممي وعميو أرجو مف حضرتكـ التفضؿ باإلجابة بصدؽ ،وموضوعية وأمانة.
شاكرين لكم تقاونكم مقنا
الباحثة
البيانات الشخصية:
الجامقة :األزىر

 -األقصى

 -اإلسبلمية

عدد سنوات الخدمة:
(أقؿ مف  5سنوات)
الرتبة القممية  :أستاذ مساعد

 ( 10_5سنوات) -أستاذ مشارؾ
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 (أكثر مف  10سنوات) -أستاذ

المجال األول :التخطيط اإلستراتيجي:
المحور األول :

م

موافق
بشدة

صياغة الرؤية والرسالة

1

تنطمؽ رؤية الجامعة مف فمسفتيا التربوية.

2

تتسـ رؤية الجامعة بالوضوح لمجميع.

3

تحتوي رؤية الجامعة عمى إستراتيجيات تنموية.

4

ينطمؽ العامموف في الجامعة مف رؤيتيا لممستقبؿ.

5

تيدؼ رسالة الجامعة إلى التقدـ نحو مستقبؿ واعد.

6

تشير رسالة الجامعة إلى تميزىا عف غيرىا مف الجامعات.

7

تنظر رسالة الجامعة لمظروؼ الحالية بموضوعية.

8

تتصؼ رسالة الجامعة بأنيا محفزة لعمؿ عاممييا وابداعيـ.

9

تعبر رسالة الجامعة عف الخدمات الرئيسة التي تقدميا.

10

تنطمؽ الجامعة مف رسالتيا لتنفيذ خطط اإلبداع التعميمية

م

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

فييا .

المحور الثاني:

وضع األىداف اإلستراتيجية والمشاركة في اإلعداد.

11

تضع الجامعة أىداؼ عامة تنبثؽ مف رسالتيا.

12

تمتزـ بالبرامج والجداوؿ الزمنية التي تضعيا لتحقيؽ أىدافيا.

13

تضع بدائؿ إستراتيجية تحفز العامميف عمى األداء المتميز.

14

تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التي وضعتيا لنفسيا في ضوء
إمكانياتيا المتاحة.

15

تمتزـ بالموازنة المحددة في الخطة التنفيذية.

16

تعتمد عمى استراتيجيات تتناسب مع المتغيرات البيئية
المحيطة بالجامعة.

17

تتميز بالمرونة الكافية لمقابمة التغيرات التي تحدث في البيئة

18

تضع أىدافا رئيسة طويمة األجؿ.

19

تحفز أىداؼ الجامعة العامميف عمى األداء المتميز.

والتكيؼ معيا.
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

20

تشرؾ جميع العامميف في إعداد الخطط التنفيذية.

21

تقوـ بوضع الخطط التنفيذية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ
الرئيسية والفرعية.

22

تساعد اإلدارة العميا األفراد في تحديد أدوارىـ في الييكؿ

23

تساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات والمسؤوليات لؤلفراد

التنظيمي لمجامعة.
واألقساـ.

المحور الثالث:

م

موافق
بشدة

تحميل البيئة الداخمية

24

تحدد الجامعة نقاط القوة لتعزيزىا في المستقبؿ.

25

تحصر نقاط ضعفيا الداخمية لمتغمب عمييا.

26

تيتـ بتقييـ الوضع المالي لمجامعة عند اتخاذ الق اررات.

27

تراعي الييكؿ اإلداري عند اتخاذ الق اررات.

28

تقوـ بالتعرؼ عمى حاجات ورغبات طبلبيا.

29

تقوـ بإعادة الييكؿ اإلداري دوريا.

30

تعزز الق اررات التي تصدر عف اإلدارة العميا.

31

تشرؾ الموظفيف في اتخاذ الق اررات .
المحور الرابع :

م
32

موافق
بشدة

تحميل البيئة الخارجية
تتعرؼ الجامعة إلى المتغيرات الخارجية ذات األثر عمى
مستقبؿ الجامعة.

33

تدرس التغيرات االقتصادية في المجتمع.

34

تدرس التغيرات السياسية في المجتمع.

35

تراعي القيـ والعادات المجتمعية عند القياـ بأنشطتيا المختمفة.

36

تقيـ المعمومات بيدؼ التنافس مع الجامعات األخرى.

37

تتابع التطور والتقدـ التكنولوجي لبلستفادة منو في عممياتيا
المتنوعة.

38

توازف بيف معدالت البطالة ومتطمبات سوؽ العمؿ.

39

تستثمر الفرص المتاحة لبلستفادة منيا.
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غير
موافق

موافق

محايد

محايد

غير موافق

غير

موافق

موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة

المحور الخامس :

م

موافق
بشدة

تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

40

تحدد الجامعة التقنيات البلزمة لتنفيذ الخطط.

41

تحدد الجيات المسئولة عف تنفيذ الخطط.

42

يتـ وضع برامج تفصيمي لؤلنشطة الواجب القياـ بيا

موافق

محايد

غير موافق

غير

موافق
بشدة

إلنجاح الخطط.
43
44
45

يتـ تحديد المعمومات المطموبة لتنفيذ الخطط.
يتـ رفع تقارير دورية حوؿ تنفيذ الخطط وفقا لمجداوؿ

الزمنية.

يتوفر نظاـ حوافز فاعمة لكسب دعـ العامميف أثناء عممية
التنفيذ.

م
46

موافق

المحور السادس :

بشدة

مراقبة وتقييم الخطة اإلستراتيجية
تمارس إدارة الجامعة دو ار رقابيا عمى تنفيذ الخطة
اإلستراتيجية.

47

لدى الجامعة نظاـ مراقبة واضح ومكتوب.

48

تقوـ بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة.

49

تستخدـ مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ خطتيا

50

تقوـ بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ الخطة.

51

تستفيد مف نتائج التقييـ في تطوير عمميا.

اإلستراتيجية والتنفيذية
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موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

المجال الثاني  :الميزة التنافسية :
المحور األول :

م

موافق
بشدة

التحسين المستمر

52

تغير الجامعة مف نوعية الخدمات التي تقدميا لمطبلب باستمرار.

53

تقدـ برامج لرفع مستوى الجودة لموظفييا.

54

تجيز اإلدارة مختبرات الجامعة بأحدث األجيزة التقنية.

55

تحؿ المشكبلت التي تعترض العامميف فييا بكؿ الطرؽ المتاحة.

56

تركز عمى التقييـ الفعاؿ والمستمر ألداء العامميف فييا.

57

توفر فرص التدريب والتنمية المينية لمعامميف فييا.

58

يوجد لدى الجامعة قسـ خاص بالبحث والتطوير مف أجؿ

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

التحسيف المستمر لخدماتيا.

المحور الثاني:

م

موافق
بشدة

اىتمام الجامقة بالطالب

59

تؤكد عمى أف الطالب ىو محور أىدافيا.

60

تعمؿ بشكؿ مستمر عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه الطمبة.

61

تيتـ بأبحاث الطمبة وتستخدـ نتائج ىذه األبحاث في تطوير المجتمع
قدر اإلمكاف.

62

تحقؽ لمطالب رغباتو في المشاركة في األنشطة المتنوعة.

63

تسعى إلى تنمية القيـ التربوية.

64
65

تقوـ بإثراء الميارات العممية لدى الطبلب بالربط بيف النظرية
والتطبيؽ.
تعمؿ عمى تأىيؿ الطالب بما يساعده عمى التنافس الوظيفي الحاد.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثالث:

م

موافق
بشدة

االىتمام بالموارد والتكنولوجيا

66

تيتـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى البرامج التقنية التي تخدـ

67

تسعى إلى صقؿ مواىب العامميف بشكؿ يميؽ بجودة حياة العمؿ.

68

تقيـ المؤتمرات التي تطور العامميف فييا في مجاؿ اإلدارة االلكترونية.

69

تيتـ برفع كفاءة العامميف فييا.

70

يتوفر الدعـ الفني بسيولة في نظاـ التكنولوجيا في الجامعة.

71

تساىـ التكنولوجيا في زيادة التنسيؽ بيف أطراؼ العممية التعميمية.

72

ىناؾ رضا لدى أعضاء ىيئة التدريس عف خدمات الجامعة في مجاؿ

73

تعمؿ عمى توفير المصادر والموارد التي ترقى بمستوى االبتكار

موافق محايد

غير

موافق

غير
مواف
ق

بشدة

العممية التعميمية.

التكنولوجيا.
واإلبداع.

المحور الرابع :

م
74

موافق
بشدة

جودة الخدمات

تعتمد إدارة الجامعة سياسة واضحة حوؿ الجودة ومحددة بأىداؼ
معينة.

75

تحتفظ بدليؿ واضح وموثؽ لنظاـ الجودة لدييا.

76

تمجأ إلى أساليب وأدوات عممية لفرض تحسيف الجودة.

77

تعمؿ عمى توفير بيئة مناسبة لتطبيؽ الجودة الشاممة.

78

يوجد وعي وفيـ لدى المسئوليف لممتغيرات الداخمية والخارجية.

79

تقدـ خدمات بمزايا ومواصفات مختمفة عف الجامعات المنافسة ليا.

80

تقوـ بفحص وسيطرة ومراقبة الخدمات التي تقدميا لمطبلب.

81

تقوـ بتطوير وتجديد أساليبيا في تقديـ الخدمات.

148

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق رقم 4
تسييل ميمو
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