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إلى من هما صاحبا الفضل بعد اهلل لما وصمت إليه ...

إلى أعز وأحب الناس إلى قمبي ...

إلى من أعطاني فكره ومنحــني قمبــو إلى من كان بجانبي دوما إلى النبراس الذي ينير
لي درب النجاح إلى صديقي وحبيبي  ...أبي الغالي حفظه اهلل
إلى من أسست في نفسي األصول وغرس ــت في قمبي القواعد إلى الشمعة التي
أضاءت لي طريقي إلى نور عيني وحبيبتي  ...أمي الغالية حفظها اهلل
إلى رفيق دربي وشريك حياتي  ...زوجي الغالي رامي حفظه اهلل
إلى أميراتي الصغيرات إلى حبيبات روحي وميجة قمبي  ...بناتي :رهف ،رزان،
دانه وفَقهم اهلل ورعاهم
إلى سندي وعزوتي إلى من تركوا في نفسي ذكريات جميمة  ...أشقائي :شادي،
أيمن ،إيمان ،عبداهلل ،شهد رزقهم اهلل النجاح والتوفيق
إلى أىل الطيبة والوفاء إلى من سعدت معيم وربطتني بيم عالقة المحبة  ...أهل
أخص بالذكر عمي أبو نشأت وزوجته
زوجي الطيبين ،و ُ
إلييم جميعا أىدي ىذا الجيد المتواضع


ت

الحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيو ،ملء نور وجيو الكريم ،وملء ما انتيى إليو بصره،
وليس لو نياية ،الحمد هلل حمداً يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو الذي وفقني إلتمام ىذه
الدراسة ،والصالة والسالم عمى أشرف الخمق معمم البشرية محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو
وصحبو أجمعين ،وبعد،،،
صعبةٌ ىي كممات الشكر عند انتقائيا واألصعب اختزاليا في سطور إذ إنيا ال تؤتي حق
صياغتيا .وانني في ىذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور
ٍ
وموجو ومرشد ،فمو
ناصح
الفاضل /رامز عزمي بدير الذي أشرف عمى ىذه الدراسة ،فكان خير
ٍ
مني كل االحترام والتقدير.
كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور الفاضل /خميل إسماعيل ماضي،
يدخر جيداً وال وقتاً في تنقيح ىذه الدراسة إلخراجيا
المشرف الثاني عمى ىذه الدراسة الذي لم َ

إلى النور ،فمو مني جزيل الشكر واالحترام والتقدير.

كما أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة ،الدكتور الفاضل /أيمن عبد القادر
راضي -المناقش الخارجي ،واألستاذ الدكتور /نهاية عبد الهادي التمباني -المناقش الداخمي،
لتفضميم بقبول مناقشة ىذه الدراسة ،وابداء مالحظاتيم القيمة التي سيكون ليا بالغ األثر في
إثراء ىذه الدراسة ،فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعة األزهر متمثمة بعمادة الدراسات العميا والبحث
العممي ،وكمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،وأخص بالذكر أعضاء الييئة التدريسية في قسم إدارة
األعمال كالً باسمو ولقبو.
كما أتوجو بالشكر إلى كل من ساندني بدعواتو الصادقة ،وتمنياتو المخمصة.
فيا رب لك الحمد بمحامدك كمها ما عممنا منها وما لم نعمم
الباحثة

ث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف عمى ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في
الكميات الجامعية في محافظات غزة ،وقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحميمي،

واستخدمت أسموب الحصر الشامل لجمع البيانات من جميع مدراء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في

محافظات غزة والبالغ عددهم ( )011مدير ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة كأداة لمدراسة ،وقد تم
استرجاع ( )78استبانة ،أي أن نسبة االسترداد بمغت ( ،)%78وقد تم استخدام برنامج ) (SPSSإلدخال
ومعالجة البيانات واختبار الفرضيات.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .0وجود موافقة بدرجة كبيرة عمى ممارسات القيادة االستراتيجية لدى اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في
محافظات غزة بوزن نسبي (.)%76.87

 .2وجود موافقة بدرجة كبيرة عمى مجال تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي في الكميات الجامعية
في محافظات غزة بوزن نسبي (.)%78.62

 .3وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة بمعامل ارتباط (.)1.940

 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة
االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس،

العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العممي) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى بالمتغيرات

الديموغرافية التالية (عدد سنوات الخدمة ،مكان العمل).

 .5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي
في الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (العمر ،المسمى الوظيفي،
المؤهل العممي) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى بالمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،عدد
سنوات الخدمة ،مكان العمل).

أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المؤسسات التعميمية عمى تأسيس التميز وذلك من خالل تجذير

معايير التميز في إجراءات العمل اليومية اإلدارية والفنية والمالية وعمى كافة المستويات االستراتيجية

والتشغيمية بحيث تصبح هذه المعايير متأصمة في البناء المؤسسي ،باإلضافة إلى ضرورة تأهيل اإلدارة العميا
في الكميات الجامعية في محافظات غزة لوضع تصورات وتوجهات استراتيجية والتركيز عمى القدرات والميزات
التنافسية عند تنفيذ استراتيجياتها واستقطاب وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الرقابة االستراتيجية المتوازنة.

ج

Abstract
This study aims at identifying the strategic leadership practices and its relation to
the excellence of the institutional performance in the university colleges in Gaza
Governorates. The researcher adopted the descriptive analytical method and used
the complete census method to collect data from all the top managers of the
university colleges in Gaza governorates whose number is 100 managers. To
achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed as a tool for
study. 87 responses were retrieved, the recovery rate was 87%. The SPSS program
was used to process the data and test hypotheses.
The most important findings of the study:
1. There is a high degree of approval of the strategic leadership practices of senior
management in the university colleges in the governorates of Gaza with relative
weight of (76.87%).
2. There is a high degree of approval on the field of excellence of institutional
performance according to the American model in university colleges in the
governorates of Gaza with relative weight of (78.62%).
3. There is a statistically significant relationship between strategic leadership
practices and institutional performance in the university colleges in the Gaza
Governorates with a correlation coefficient of (0.940(
4. There are no statistically significant differences between the mean scores of
answers on strategic leadership practices in the university colleges in the Gaza
governorates due to the following demographic variables (gender, age, job title,
scientific qualification), and the existence of statistically significant differences
due to the following demographic variables (service, workplace).
5. There are no statistically significant differences between the mean scores of
answers on the excellence of institutional performance in the university colleges in

ح

the Gaza governorates due to the following demographic variables (age, job title,
scientific qualification) and the existence of statistically significant differences due
to the following demographic variables (gender, service, workplace).
The study recommends that educational institutions should be encouraged to
establish excellence by instilling standards of excellence in daily administrative,
technical and financial procedures at all strategic and operational levels so that
these standards become rooted in the institutional structure. This is in addition to
giving more importance to strategic leadership role and practices in educational
institutions for its relationship in achieving the excellence of the institutional
performance in the university colleges, especially public service institutions.
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مقدمة

لم يعد التميز في األداء المؤسسي أحد الخيارات المطروحة أمام المنظمات ،بل ىو حتمية

فرضتيا العديد من الظروف والقوى الخارجية في ظل التطورات المتسارعة التي يشيدىا عالم
اليوم في مجاالت التكنولوجيا الحديثة ،وتتأثر مؤسسات التعميم العالي شأنيا في ذلك شأن غيرىا
من مؤسسات المجتمع بما يجري حوليا من التغيرات المتنامية التي أفرزتيا العولمة ،لذلك تسعى
مؤسسات التعميم العالي إلى البحث عن التميز وتحقيق مستويات عالية األداء لتمكينيا من
المنافسة والريادة في مجاالت أعماليا.
وتمر الكثير من المؤسسات بمشكالت ومعيقات تؤثر في قدرتيا عمى المنافسة واالرتقاء
باألداء لموصول إلى المستوى الذي يحقق بدوره غاياتيا وأىدافيا ،ويعد التميز المؤسسي من
المفاىيم التي وجدت لمتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع كل عناصر ومقومات المؤسسة
عمى أسس التفوق والتميز والتي تحقق ليا قدرات عالية لمواجية المتغيرات واألوضاع في بيئتيا
الخارجية ،وبما يكفل ليا العمل عمى ترابط وتنسيق كافة عناصرىا ومكوناتيا الداخمية ،وىو
السبيل الوحيد لبقاء المؤسسات واستمرارىا في عالم اليوم القائم عمى الحركة السريعة والتطوير
المستمر (السممي ،2002 ،ص.)00
فالسعي لتطبيق التميز في أي مؤسسة ىو مطمب أساسي وضرورة من ضرورات التطوير
اإلداري الذي يحتم عمى ىذه المؤسسات تبني نمط فكري وفمسفة إدارية تعتمد عمى منيج يرتبط
بكيفية إنجاز نتائج ممموسة لممنظمة لتحقيق الموازنة في إشباع احتياجات األطراف كافة،
وأصحاب المصمحة أو المجتمع ككل (الرشيد ،2002 ،ص.)004
ويعبر التميز المؤسسي عن استغالل المنظمة لمفرص المتاحة في إطار التخطيط
االستراتيجي الفعال ،وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودىا وضوح اليدف ،وكفاية المصادر
والحرص عمى األداء (.)Zairi, 2005, P1
كما يرتبط أداء المنظمات بشكل وثيق مع ممارسات القادة االستراتيجيين الذين ليم الدور
منظمات ٍ
ٍ
قوية ومتميزة ،من خالل
األكبر في تحويل منظماتيم من حالة التفكك واالنحدار إلى
إيصال رؤيتيم إلى األفراد في جميع المستويات التنظيمية ،حيث تتمثل تمك الرؤية في خمق مناخ
المشاركة ،وطرح األفكار الجيدة واإلبداعية ،وتييئة الظروف والعوامل المساعدة عمى التميز
المؤسسي (حسوني ،2000 ،ص.)202
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نستطيع القول بأن القيادة االستراتيجية أضحت محط أنظار الميتمين باالرتقاء بمستوى
األداء وتحقيق التميز ،ولقد أظيرت نتائج وتوصيات بعض الدراسات في ذات المجال مدى
الحاجة الماسة لمقيادة االستراتيجية داخل الجامعات والكميات ،ومن ىذه الدراسات دراسة أحمد
والفقيو ( )2000التي كان من أىم نتائجيا أن الجوانب المتعمقة بإدارة التغيير واإلبداع والرؤى
المستقبمية أتيا في آخر اىتمامات رؤساء األقسام األكاديمية ،وأوصت الدراسة بتعزيز األبعاد
االستراتيجية ،ودراسة العرفج ( )2005التي كان من أبرز نتائجيا أن التعميم العالي بحاجة ماسة
ألن يتغير تغي اًر انتقالياً؛ لمواكبة التغييرات الكبيرة في البيئة واقتناص الفرص ومواجية التحديات
الناتجة عنيا ،ودراسة حسين ( )2000التي كان من نتائجيا أن التوجو االستراتيجي الجامعي
ليس بالقدر المطموب ،ودراسة  )2006( Yasinالتي كان من أبرز نتائجيا أن القادة الناجحين
يستخدمون مجموعة أوسع من استراتيجيات القيادة مقارنة بالقادة األقل نجاحاً.
ونظ اًر ألىمية وحيوية ىذا الموضوع في الواقع الحالي لمكميات الجامعية وما تواجيو من
تحديات تؤثر عمى أدائيا وانجازاتيا وفاعميتيا ،لذا فإن دور ممارسات القيادة االستراتيجية في
تحقيق تميز األداء المؤسسي لو أىمية كبيرة من خالل المساىمة في تحسين أدائيا ومساعدتيا
في تحقيق رسالتيا وأىدافيا وصوالً إلى التميز في األداء ،وفي ىذا السياق تسعى الباحثة من
خالل ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى مساىمة ممارسات القيادة االستراتيجية في تحقيق تميز
األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،وأي ىذه الممارسات أكثر تأثي اًر في
تحقيق تميز األداء المؤسسي في تمك الكميات التي ستجري الباحثة عمييا الدراسة.

أوالً :مشكمة الدراسة

تمعب المؤسسات األكاديمية في أي مجتمع دور تاريخي وحقيقي في العمل التنموي

والمجتمعي وتقديم الخدمات المختمفة ،ويظير ذلك جمياً في كم ونوع خدماتيا التعميمية المتنوعة،
وأعداد العاممين فييا ،والتوسع الكبير في نوعية الفئات المستيدفة التي تقدم ليا الخدمات ،والتي
تساىم في بناء المجتمع الفمسطيني ،وبالتالي باتت المؤسسات األكاديمية الفمسطينية بحاجة دائمة
ومستمرة في البحث عن العوامل والجوانب التي من شأنيا أن تحقق التميز في األداء المؤسسي
لكافة إدارات ودوائر وأقسام تمك المؤسسات.
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وعمى الرغم من أن التميز في األداء المؤسسي يحظى باالىتمام الكبير من قبل الباحثين
والمؤسسات المختمفة ،كما ويعتبر من مقومات استمرار وبقاء عمل ونجاح المؤسسات ال سيما
األكاديمية منيا ،وأن ممارسات القيادة االستراتيجية تعتبر مؤش اًر ىاماً وضرورياً لضمان تميز
ونجاح تمك المؤسسات ،إال أنو يوجد كثير من القصور والضعف تجاه تمك الجوانب اليامة ،حيث
أنو وفي إطار قيام الباحثة بدراسة بعض الظواىر التي من الممكن أن تعزز من مشكمة الدراسة،
والتي قد تمثل دعماً وتوضيحاً ألسباب القيام بيذه الدراسة ،فقد اعتمدت الباحثة عمى مجموعة
من مصادر الشعور بالمشكمة والتي منيا:
(أ) الدراسة االستكشافية:
في إطار تحديد وبمورة مشكمة ومجتمع الدراسة وتكوين الفرضيات قامت الباحثة بالدراسة
االستكشافية ،حيث عمدت الباحثة إلى إعداد استبانة كدراسة استكشافية أولية يمكن من خالليا
الوقوف عمى أىم نقاط القوة والضعف المتعمقة بالقضية البحثية لمدراسة والتي تتمثل في "التميز
المؤسسي" ،ومن أجل الوصول بيذه االستبانة إلى الصورة التي يتحقق من خالليا األىداف
المطموبة من الدراسة قامت الباحثة باالطالع عمى مجموعة من البحوث والدراسات ذات الصمة
بالقضية البحثية وموضوع الدراسة ،إلى أن وصمت االستبانة في صورتيا النيائية إلى ()00
فقرات تتعمق بمدى توافر بعض الجوانب اليامة واألساسية المكونة لتميز األداء المؤسسي ،وتم
توزيع االستبانة عمى ( )05شخص من أصحاب المناصب اإلدارية العميا في الكميات الجامعية
العاممة في محافظات غزة يحممون مسميات ( رئيس ،نائب رئيس ،مساعد نائب رئيس ،رئيس
قسم) الستطالع آرائيم حول موضوعات الدراسة كما ىو موضح بالجدول التالي:
جدول رقم ()1.1

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات االستبانة
م

المتوسط

الفقرة

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي%

.1

يوجد لدى الكمية خطة واضحة وشاممة لمتميز في األداء المؤسسي

3.00

100.00

1

.2

يوجد إعداد حقيقي لتحقيق التميز المعرفي في األداء المؤسسي في الكمية

1.40

46.67

10

.3

يوجد سرعة في إجراءات وتنفيذ المعامالت في الوقت المحدد ليا

1.53

51.11

9

.4

يوجد مؤشرات كمية محددة ومناسبة لقياس األداء المؤسسي في الكمية

2.87

95.56

3

.5

تسعى الكمية لدعم الحوار وتبادل الخبرات والمعارف بين العاممين فييا

1.80

60.00

8

4

.6

يوجد نموذجاً مصمم خصيصاً لمتعرف عمى مستوى رضا الطمبة المنتسبين لمكمية

3.00

100.00

1

2.20

73.33

4

66.67

7
5
6

.7
.8

يوجد نموذجاً مصمم خصيصاً لمتعرف عمى مستوى رضا العاممين بالكمية

تتبنى الكمية إجراءات فاعمة لتحقيق االنسجام بين العمميات الداخمية واألىداف العامة ليا

2.00

.9

تسعى الكمية إلى تبسيط إجراءات العمل واختصارىا

2.07

68.89

2.00

66.67

2.19

72.89

 .11تعتمد الكمية ربط الحوافز والمكافأت بنتائج األداء
جميع الفقرات معاً

يتضح من جدول رقم ( )0.0والمتعمق بتحميل فقرات الدراسة االستكشافية لموضوع الدراسة
الحالية أن ىناك مجموعة من النقاط والظواىر اليامة التي يمكن لمباحثة ذكر بعضيا لتعزز من
مشكمة الدراسة عمى النحو التالي:
 .0ضعف اإلعداد العممي والحقيقي لتحقيق التميز المعرفي في األداء المؤسسي في
الكميات الجامعية في محافظات غزة.
 .2بطء وتعقد إجراءات وتنفيذ المعامالت في الوقت المحدد ليا والذي ينعكس بالسمب عمى
رضا المستفيدين.
 .3ضعف في دعم الحوار وتبادل الخبرات والمعارف بين العاممين فييا.
 .4تدني نسبة اعتماد الكميات الجامعية في محافظات غزة عمى ربط الحوافز والمكافأت مع
نتائج األداء مما ينعكس عمى األداء المؤسسي من جانب ،ورضا العاممين من جانب
آخر.
(ب) توصيات ومقترحات بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة:
إضافة إلى الدراسة االستكشافية ،فقد تعتبر توصيات ومقترحات الدراسات السابقة ذات
العالقة بموضوع الدراسة ،من أىم مصادر الشعور بمشكمة الدراسة أيضا ،ويمكن عرض ما جاء
في ىذه المصادر عمى النحو التالي:
 قدمت دراسة الحيمة ( )2014توصيات بضرورة توفير الدعم الالزم لألكاديميينوالباحثين في مجال البحوث والتطوير واجراء التجارب البحثية المختمفة في إطار
تحقيق التميز لمؤسسات التعميم العالي الفمسطينية المختمفة.
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 قدمت دراسة سهمود ( )2013توصيات أكد من خالليا عمى ضرورة إجراء المزيدمن الدراسات وبشكل مستمر الستطالع العناصر التي يمكن تطبيقيا لتساىم في
تحقيق التميز المؤسسي وبالتالي انعكاسيا عمى الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم
العالي.
 أ َكدت دراسة حسوني ( )2010عمى وجود تأثير لمممارسات القيادية في أبعاد التميزالتنظيمي وقد كان التأثير األقوى عمى بعد تميز االستراتيجية ،وأوصت الدراسة
بضرورة إيالء ممارسات القيادة االستراتيجية االىتمام الكافي من قبل القيادات في
المنظمات من أجل الوصول إلى أرقى النتائج التي تخدم العممية اإلنتاجية.
وبناء عمى ما تقدم في الدراسة االستكشافية الدقيقة من وجود ضعف
واستناداً لما ذكر،
ً

وقصور في بعض جوانب تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة مع
وجود بعض الجوانب اإليجابية التي ُيمكن البناء عمييا ،باإلضافة إلى توصيات ومقترحات

لمدراسات السابقة ،والتى تعزز من مشكمة الدراسة الحالية وتشير إلى دور القيادة االستراتيجية في
المساىمة في حل المشكمة تعتقد الباحثة بضرورة دراسة العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية
وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة ويمكن لمباحثة صياغة المشكمة
من خالل السؤال الرئيس التالي:
" هل توجد عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة؟"
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .0ما مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة؟
 .2ما مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة؟
 .3ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة
التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتحقيق التميز
المؤسسي بالكميات الجامعية في محافظات غزة؟
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 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل)؟
 .5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز
األداء المؤسسي تُعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد
سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل)؟

ثانياً :متغيرات الدراسة
.1

المتغير التابع:
تميز األداء المؤسسي (نموذج بالدريج األمريكي عام 1891م).

.2

المتغيرات الديموغرافية:
 -2.0الجنس.
 -2.2العمر.
 -2.3المسمى الوظيفي.
 -2.4عدد سنوات الخدمة.
 -2.5المؤىل العممي.
 -2.6مكان العمل.

.3

المتغير المستقل( :ممارسات القيادة االستراتيجية باالعتماد عمى  ،)2011( Hittوجاد
الرب ( ) )2012ويتفرع منه:
 -3.0تحديد التوجو االستراتيجي.
 -3.2استثمار القدرات التنافسية.
 -3.3تطوير رأس المال البشري.
 -3.4دعم الثقافة التنظيمية.
 -3.5التأكيد عمى الممارسات األخالقية.
 -3.6تنفيذ الرقابة المتوازنة.
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ثالثاً :نموذج الدراسة
استناداً إلى األطروحات النظرية لألدبيات ذات العالقة ،تم اعتماد مجموعة مختارة من
ممارسات القيادة االستراتيجية التي قد تسيم في تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في
محافظات غزة كما ىو موضح في الشكل رقم ()0.0

المتغير التابع

المتغير المستقل
ممارسات القيادة االستراتيجية
 تحديد التوجو االستراتيجي -استثمار القدرات التنافسية

تميز األداء المؤسسي

 تطوير رأس المال البشري دعم الثقافة التنظيمية التأكيد عمى الممارسات األخالقية -تنفيذ الرقابة المتوازنة

المتغيرات الديموغرافية
الجنس

العمر

المسمى

عدد سنوات

المؤىل

الوظيفي

الخدمة

العممي

مكان العمل

شكل رقم ( :)1.1يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة
المصدر :من إعداد الباحثة استناداً إلى  ،)2011( Hittوجاد الرب ( )2012لتحديد أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية ،ونموذج بالدريج األمريكي عام 1891م لمتميز في األداء المؤسسي في قطاع التعميم
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رابعاً :فرضيات الدراسة
تنطمق فرضيات الدراسة من محاولة اإلجابة عن التساؤالت التي وردت في مشكمة
الدراسة منسجمة مع األطروحات النظرية كالتالي:
 .1الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ ...5بين ممارسات القيادة االستراتيجية ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
أ -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين تحديد التوجو
االستراتيجي ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
ب -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين استثمار القدرات
التنافسية ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
ت -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين تطوير رأس المال
البشري ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
ث -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين دعم الثقافة
التنظيمية ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
ج -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين التأكيد عمى
الممارسات األخالقية ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
ح -ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين تنفيذ الرقابة
المتوازنة ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ ...5بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في
الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر،
المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل).
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 .3الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ ...5بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل).

خامساً :أهداف الدراسة
 .1التعرف عمى مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار
القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى
الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
 .2تسميط الضوء عمى واقع التميز في األداء المؤسسي لدى الكميات الجامعية في محافظات
غزة.
 .3بيان العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار
القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى
الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتميز األداء المؤسسي لدى الكميات الجامعية
في محافظات غزة.
 .4تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في
الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
 .5تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
 .6تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعميمية منيا ولمباحثين
والميتمين بيذا المجال.
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سادساً :أهمية الدراسة

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية كما يمي:

 أهمية الدراسة النظرية
 .1يعتبر مفيوم القيادة االستراتيجية ،وكذلك مفيوم تميز األداء المؤسسي من المفاىيم
الحديثة والميمة في عصرنا الحالي .وعميو ،فإن الدراسة الحالية تساير التطور اإلداري
المنشود ،وتمثل استجابة لمعديد من الدراسات العربية واألجنبية التي أوصت بدراستيا.
 .2الندرة النسبية في الدراسات الموجية نحو مجالي القيادة االستراتيجية ،وتميز األداء
المؤسسي في المؤسسات الخدمية ،وخاصة المرتبطة بخدمات التعميم والتكنولوجيا
واالتصاالت حيث تعد ىذه الدراسة من الدراسات األولى –في حدود عمم الباحثة -التي
تناولت الربط بين موضوعين حيويين وىامين ىما القيادة االستراتيجية وتميز األداء
المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
 .3اثراء المكتبة العربية والفمسطينية خاصة نظ اًر الحتياجيا لمثل ىذه الدراسات فقد يكون
طرح مثل ىذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات مستقبمية جديدة في ذات المجال.
 .4ستكسب ىذه الدراسة الباحثة المعرفة في موضوع الدراسة ،وتثري معموماتيا ،وتنمي من
قدراتيا ومياراتيا البحثية.
 أهمية الدراسة التطبيقية
 .1الدراسة سيتم تطبيقيا عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث يعتبر التعميم
الميني أحد الركائز األساسية لمتنمية المجتمعية ،وىو أحد روافد التعميم في فمسطين
إلسيامو الواضح في توفير مخرجات بشرية تمتمك الميارات الضرورية التي تمكن
أصحابيا من إحداث التغيير اإليجابي المميز تجاه تطوير المجتمع.
 .2من خالل ىذه الدراسة سوف تستطيع الكميات الجامعية في محافظات غزة تبني أبعاد
ممارسات القيادة االستراتيجية (التوجو االستراتيجي ،تطوير رأس المال البشري ،تنفيذ
الرقابة المتوازنة ،استثمار القدرات التنافسية ،دعم الثقافة التنظيمية ،مساندة الممارسات
األخالقية) بما ينعكس عمى تميز األداء المؤسسي بيا.
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 .3من المتوقع أن تسيم ىذه الدراسة في جذب انتباه مدراء اإلدارة العميا في الكميات
الجامعية في محافظات غزة إلى أىمية ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز
األداء المؤسسي.

 .4إمكانية اإلستفادة من نتائج ىذه الدراسة ،وتقديم النصائح واإلرشادات لصناع القرار في
الكميات الجامعية في محافظات غزة تجاه تطوير اآلليات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية ،وتحقيق تميز األداء المؤسسي لدييا.
 .5تأمل الباحثة أن تسيم الدراسة في الكشف عن الجوانب التي يجب زيادة االىتمام بيا
ومنحيا األولوية بيدف تحقيق تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات

غزة.

سابعاً :مصطمحات الدراسة
 .1القيادة االستراتيجية :Strategic Leadership
ىي "القيادة التي يكون ليا السبق والقدرة عمى التخيل والتصور المستقبمي وبناء
المرونة ودعم اآلخرين نحو خمق التغيير االستراتيجي الضروري والمطموب لممنظمة"
(جاد الرب ،2.12 ،ص.)49
ويعرف يونس ( ،2..2ص )38القيادة االستراتيجية بأنيا" :القيادة التي تتميز
بوضوح الرؤية المستقبمية ،وتسعى لتحقيق الفاعمية والكفاءة في المنظمة المستندة إلى
العالقة بين األىداف والفرص المتاحة من خالل تبني االبتكار واإلبداع لموصول إلى
تحقيق األىداف".
 .2األداء المؤسسي :Institutional Performance
ىو "انجاز األىداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفعالية ،فاألداء
المؤسسي يقتضي التركيز عمى العناصر الفريدة التي تميز المنشأة عن غيرىا من
المنشآت األخرى ،والتي تكون محو اًر لمتقييم وبالتالي تشمل المؤشرات المالية وغير
المالية وقياس الموجودات الممموسة وغير الممموسة ،وتشمل الجوانب العريضة لألداء
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المؤسسي المرتكزة عمى االستراتيجيات والعمميات والموارد البشرية والنظم" (العمواني،
 ،2..6ص.)327
ويعرف الدوري ( ،2..7ص )67األداء المؤسسي بأنو" :المنظومة المتكاممة
لنتاج أعمال المنظمة في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية".
 .3تميز األداء المؤسسي :Institutional Performance Excellence
يعرف التميز في األداء المؤسسي طبقاً لممؤسسة األوروبية إلدارة الجودة بأنو
"طريقة العمل الشاممة والتي تؤدي إلى توازن رغبات أصحاب المصمحة (الزبائن،
الموظفين ،الشركاء ،المجتمع ،أصحاب األسيم) من أجل زيادة احتمال النجاح عمى
المدى البعيد كمؤسسة" ،وفي المفيوم التعميمي ىذا يعني توازن احتياجات الطمبة،
الكادر ،الممولين ،جيات االعتماد باإلضافة إلى المجتمع المحمي.
كما يعرف التميز وفقاً آلخر نسخة لمنموذج األمريكي لعام  2..3بأنو:
"ممارسات ممتازة في إدارة المؤسسة من أجل تحقيق نتائج مبنية عمى مجموعة من
المفاىيم األساسية" ىذه المفاىيم األساسية ىي:
 التركيز عمى النتائج.
 تطور وتفاعل األفراد.
 القيادة وثبات اليدف.
 تطوير الشراكات.
 اإلدارة بالعمميات والحقائق.
 المسئولية االجتماعية لممؤسسة.
 التعمم واإلبداع والتحسن المستمر (العايدي ،2..9 ،ص.)2.
 .4الكميات الجامعية :University Collages
ىي "كل مؤسسة تعميمية جامعية متوسطة فنية ،اشتممت عمى تعميم أي نوع من
أنواع المواد التعميمة أو الميارات بعد الحصول عمى شيادة الدراسة الثانوية العامة أو ما
يعادليا بحيث تقل مدة الدراسة فييا عن أربع سنوات" (التل ،1986 ،ص.)271
02

وجاء في تعريف الموسوعة الدولية لمتعميم العالي ( The International
 )Encyclopedia In Higher Education, 1977, P1410بأنيا" :مؤسسة تقدم
لمطمبة الممتحقين بيا عدداً من البرامج والتخصصات الدراسية لمدة عامين دراسيين عمى
المستوى المتوسط بين المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية ،وتمتاز برامج ىذه المؤسسة
بالشمول والمرونة حتى تتالءم مع حاجات األفراد والمجتمع ومع حاجات خطط التنمية
من الكوادر البشرية" (الشثري ،1997،ص.)25

ثامناً :هيكل الدراسة
تكونت الدراسة من ستة فصول رئيسية ،عمى أن تقسم الفصول إلى بنود أوالً
وثانياً .......إلخ ،وتقسم الفصول عمى النحو التالي:
 الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة:يشتمل ىذا الفصل عمى مقدمة الدراسة والتي تعبر عن عنوان الدراسة وأىميتيا ،والدراسة
االستكشافية التي أجرتيا الباحثة لتعظيم وتعزيز مشكمة الدراسة معبرة عنيا بمجموعة من
التساؤالت ،وأىداف الدراسة ،واألىمية العممية والتطبيقية لمدراسة ،ومتغيرات الدراسة ،وفرضيات
الدراسة ،وحدود الدراسة ،ومصطمحات الدراسة ،ومنيجية وأسموب الدراسة ،وىيكل الدراسة.
 الفصل الثاني :اإلطار النظري والفمسفي والمبادئ األساسية لموضوعات الدراسة الحالية:ينقسم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث أساسية مرتبطة بالعنوان الرئيسي لمدراسة وبتأصيل
نظري واضح لكافة موضوعات الدراسة والمباحث ىي:
 المبحث األول :ممارسات القيادة االستراتيجية.
 المبحث الثاني :تميز األداء المؤسسي.
 المبحث الثالث :العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي.
 المبحث الرابع :واقع الكميات الجامعية في محافظات غزة.
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 الفصل الثالث :الدراسات السابقة التي ركزت عمى موضوع الدراسة:يتضمن ىذا الفصل مجموعة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بكافة عناصرىا
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وسيتم تقسيم ىذه الدراسات إلى ثالث مجموعات رئيسية وىي:
 .1مجموعة الدراسات التي ركزت عمى القيادة االستراتيجية.
 .2مجموعة الدراسات التي ركزت عمى تميز األداء المؤسسي.
 .3مجموعة الدراسات التي ركزت عمى العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز
األداء المؤسسي.
وتختتم الباحثة ىذا الفصل بالتعقيب عمى الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية،
إضافة إلى صياغة الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 الفصل الرابع :منهجية الدراسة:يتناول ىذا الفصل منيجية الدراسة التي سيتم استخداميا وأسموب الدراسة وأساليب جمع
البيانات ومجتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة وصدق وثبات االستبانة ،واألساليب اإلحصائية
المستخدمة في الدراسة ،واختبار صحة فروض الدراسة.
 الفصل الخامس :الدراسة الميدانية واختبار فرضيات الدراسة:يتناول ىذا الفصل الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق العوامل الشخصية والوظيفية،
وتحميل فقرات االستبانة ،واختبار صحة الفرضيات.
 الفصل السادس :النتائج والتوصيات:يتناول ىذا الفصل النتائج التي توصمت إلييا الباحثة في ضوء دراستيا ،وأىم التوصيات
الخاصة بالدراسة وأبعادىا ،مشتممة عمى بعض المقترحات لدراسات مستقبمية تجري في
المستقبل.
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مقدمة

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى التأصيؿ النظرم كالمفاىيمي و
لكؿ مف ممارسات القيادة

االستراتيجية كتميز األداء المؤسسي ،كتسميط الضكء عمى التعريفات التي تناكليا الباحثكف ،كسيتـ التعرؼ
عمى العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية كتميز األداء المؤسسي كما سيتـ التعرؼ عمى ممارسات
القيادة االستراتيجية المتبعة كمستكل تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
كقد قسمت الباحثة ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث أساسية مرتبطة بالعنكاف الرئيسي لمدراسة كبتأصيؿ
نظرم كاضح لكافة مكضكعات الدراسة ،كالمباحث ىي:
المبحث األول :ممارسات القيادة االستراتيجية.
المبحث الثاني :تميز األداء المؤسسي.
المبحث الثالث :العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية كتميز األداء المؤسسي.
المبحث الرابع :كاقع الكميات الجامعية في محافظات قطاع غزة.
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المبحث األول
ممارسات القيادة االستراتيجية
تمييد

لقد أصبحت القيادة االستراتيجية كالفكر االستراتيجي مف المكاضيع التي تحظى باىتماـ كبير في بيئة

األعماؿ اليكـ حيث المنافسة الشديدة ،كمحدكدية المكارد ،كتطكر التكنكلكجيا كالمعرفة بشكؿ متسارع ،فالقيادة
االستراتيجية كخبراتيا تركـ لتشجيع القادة لكي يككنكا ذكم كعي استراتيجي .كالنجاح االستراتيجي بعيد المدل
يتطمب جيدان استراتيجيان مف القادة بحيث ال يككنكا مجرد يمتتبعيف لألحداث ،كمتعقبييف لمتغيرات البيئية
المحيطة بالمؤسسة كمف ثـ االستجابة ليا.
إف االستراتيجية ىي رؤية شاممة لممؤسسة مف أجؿ البقاء في األمد البعيد ،كىذا يعني أف االستراتيجة
تتطمب قدرة عالية عمى مكاجية التحديات كعدـ االنجذاب لمفرص الطارئة التي تفرزىا البيئة المحيطة
بالمؤسسة ما دامت تتعارض مع التكجو االستراتيجي لممؤسسة .ليذا تظؿ االستراتيجية ىي أفضؿ ما يمكف
أف يقدمو القائد لممؤسسة مف أجؿ البقاء كمف ثـ النمك.
كألف القيادة االستراتيجية ىي رؤية أكالن كليس برنامجان ،ىي تفكير استراتيجي كليس تخطيطان استراتيجيان
أك تكتيكيان ميما كاف أمده كأفقو ،كىي حدس قيادم كليس معمكمات استراتيجية ،كىي ذكاء أعماؿ كليس ذكاء
كظيفة ،كىي أخي انر حس البقاء كالنمك بالعالقة مع المنافسيف كليس حس األنظمة كالقكاعد لمتعامؿ مع
المرؤكسيف ،ليذا فإف القيادة االستراتيجية تمثؿ بحؽ رأس ماؿ حقيقي في المؤسسة كمكرد مف مكاردىا
األساسية المرجحة لمتفكؽ في السكؽ .كىذا يفسر أف البعض اعتبر القيادة االستراتيجية مف األصكؿ
الالمممكسة لممؤسسة ،كاالستثمار في القيادة كقكة استراتيجية مف قكل المؤسسة كميزة تنافسة ليا (نجـ،
 ،2011ص.)130
إف مف يصنع التفكؽ كالتميز االستراتيجي ىي القيادة االستراتيجية ،فيي تجسد التعقؿ اإلدارم كالحكمة
كاإلبداع ،تسترشد بقكاعد التفكير االحتمالي في تقدير مستقبؿ أعماؿ المؤسسة ،فيي رأس ماؿ إنساني
كاجتماعي كمعرفي كعقمي لمنظمات األعماؿ تحمؿ ثقافة النخبة عمقان كأفقان ،غ ازرةن كنضجان ككعيان كارادة كقيمان

كمنطقان كرم انز .فالمعضمة الفكرية ذات آفاؽ نظرية لكنيا تحمؿ بذكر التطبيؽ حاض انر كمستقبالن كىك ما يعني
17

إمكانية تكظيؼ المختزف في الذاكرة االستراتيجية بصدد المديريف كالقادة كفرؽ اإلدارة العميا االستراتيجية
كصفان كخصائصان كأبعادان كدك انر كتأثي انر في تصميـ المنظمات كالنظر ليا عمى أنيا نظـ حية تعد جزء مف عالـ
األعماؿ كمحيطو .كجاء رصد المعضمة الفكرية عبر تفكير كتأمؿ كبحث كتعقب كفرز كانتقاء لفجكات معرفية
في عمـ اإلدارة االستراتيجية الذم أعمنت عف بزكغو في أكاخر التسعينات مف القرف العشريف نظريان كتطبيقيان.
كقد برع يكتاب ىذا العمـ في اإلعالف عف كالدة فكرة حديثة بؿ معاصرة تحمؿ بذكر الماضي كتمتد لممستقبؿ
آفاقان كتكجيات أال كىي القيادة االستراتيجية (الخفاجي ،2008 ،ص.)172
كفي ىذا المبحث سكؼ تتناكؿ الباحثة اإلطار المفاىيمي لمقيادة االستراتيجية ،كيتضمف ذلؾ مفيكـ
القيادة ،كمفيكـ االستراتيجية ،كمفيكـ القيادة االستراتيجية ،كسيتـ التطرؽ إلى القادة االستراتيجييف باعتبارىـ
أحد العناصر األساسية بالمؤسسة ،كما سيتـ تكضيح خصائص القادة االستراتيجيكف ،كيختتـ ىذا المبحث
بست مككنات أساسية لممارسات القيادة االستراتيجية الفاعمة كىي :تحديد التكجو االستراتيجي ،كاستثمار
القدرات التنافسية ،كتطكير رأس الماؿ البشرم ،كدعـ الثقافة التنظيمية ،كالتأكيد عمى الممارسات األخالقية،
كتنفيذ نظـ الرقابة المتكازنة.

أوالً :مفيوم القيادة االستراتيجية
 .1مفيوم القيادة

تعددت المحاكالت لكضع تعريؼ محدد لمقيادة ،فكما تدؿ التسمية فإف القيادة ىي قدرة تأثير شخص ما

عمى اآلخريف ،بحيث يجعميـ يقبمكف قيادتو طكاعية ،كدكنما إلزاـ قانكني ،كذلؾ العترافيـ بدكره في تحقيؽ
أىدافيـ ،كككنو معب انر عف آماليـ كطمكحاتيـ ،مما يتيح لو القدرة عمى قيادة أفراد الجماعة بالشكؿ الذم يراه
مناسبان (القريكتي ،2009 ،ص.)264
كلقد عرؼ الكاتب رنسيس اليكرت ( )Rensis Likertالقيادة بأنيا "قدرة الفرد عمى التأثير عمى
شخص أك جماعة كتكجيييـ كارشادىـ لنيؿ تعاكنيـ كتحفيزىـ لمعمؿ بأعمى درجة مف الكفاءة مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ المرسكمة" (حريـ ،2016 ،ص.)215
كتعرؼ القيادة بأنيا مجمكعة مف السمككيات الشخصية يتـ تصميميا لمتأثير عمى األفراد كي يتعاكنكا
ى

في تحقيؽ األىداؼ (الشاكيش ،2013 ،ص .)605كالقيادة في إطار الممارسة اإلدارية ىي عمميات إيحاء
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أك إلياـ أك تأثير في اآلخريف لجعميـ يعممكف بالتزاـ عالي كمثابر إلنجاز كتأدية مياـ مطمكبة منيـ (العامرم
كالغالبي ،2007 ،ص.)424
كع ٌرفت عمى أنيا عممية التكجيو كالتأثير عمى النشاطات ذات العالقة الميمة التي يؤدييا أعضاء
ي

الفريؽ (العتيبي كالحكارم كخريس ،2007 ،ص.)164

كتشير القيادة إلى العممية التي بكاسطتيا يقكـ الفرد بالتكجيو أك بالتأثير في أفكار كمشاعر أفراد آخريف
أك في سمككيـ (العالؽ ،2008 ،ص.)281
كبصكرة مجممة تعتبر القيادة عممية رشيدة ليا طرفاف أحدىما الشخص المدير الذم يكجو كيرشد
كالطرؼ الثاني ىـ المرؤكسيف الذيف يتمقكف كيقبمكف ىذا التكجيو كاإلرشاد بغية تحقيؽ أىداؼ معينة (عكاد،
 ،2013ص.)178
وترى الباحثة أنو ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ مكحد لمقيادة كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى اختالؼ
منظكر ال يكتاب لمفيكـ القيادة غير أف المتمعف في تعريفات القيادة ىذه كغيرىا يرل بأف القيادة في جكىرىا
ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف بمحض إرادتيـ كتكجيو سمككيـ كتنسيؽ جيكدىـ مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ المنشكدة.

 .2مفيوم االستراتيجية

اشتقت كممة االستراتيجية ( )Strategyمف الكممة اليكنانية ( )Strategosكىي تعني فف القيادة أك فف

الجنراؿ (( )The art of Generalshipالدكرم ،2005 ،ص.)24
كقد عرفت االستراتيجية حسب قامكس ( )New Word Dictionary Webster’sبأنيا عمـ تخطيط
العمميات العسكرية كتكجيييا (المغربي كغربية ،2006 ،ص.)15
كلقد نشأ اصطالح االستراتيجية في رحاب األدب العسكرم ،فحتى القرف التاسع عشر ارتبط ىذا
المصطمح بشكؿ صريح بالخطط المستخدمة إلدارة قكل الحرب ككضع الخطط العامة في المعارؾ .كحديثان
ت ـ اقتباس ىذا المصطمح كظير في مجاؿ العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،صار مصطمح
االستراتيجية يستخدـ في اإلدارة مف منطمؽ أف أم مؤسسة عمييا أف تضع استراتيجية لنفسيا ،كأف تمارس
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اإلدارة االستراتيجية  Strategic Managementكتضع تخطيطان استراتيجيان  Strategic Planningلنفسيا
في المدل الطكيؿ.
كتعرؼ االستراتيجية في اإلدارة بأنيا ىيكؿ ضابط أك محدد لطبيعة اإلجراءات التي يجب اتخاذىا
لكضع االستراتيجية مكضع التطبيؽ ،كىناؾ مف يعرؼ االستراتيجية بأنيا مسار أك مسمؾ تختاره المنظمة مف
بيف عدد مف المسارات البديمة المتكفرة لدييا لتحقيؽ أىدافيا بمعنى أف االستراتيجية ىي إطار يرشد
االختيارات التي تحدد طبيعة كاتجاه مؤسسة ما كذلؾ عمى المدل الطكيؿ (أبك النصر ،2012 ،ص.)124
كقد عرؼ السممي ( ،2001ص )76االستراتيجية بأنيا الخطة الرئيسية الشاممة  Master Planالتي
تحدد كيؼ تحقؽ المؤسسة غرضيا  Missionكأىدافيا  Objectivesمف خالؿ تعظيـ ما تتمتع بو مف
مزايا كتدنية ما تعانيو مف مساكئ إلى أقؿ درجة ممكنة.
كما أف مف أبسط تعاريفيا أنيا" :مجمكعة الق اررات كالتصرفات التي تنشأ عنيا صياغة كتنفيذ الخطط
التي تحقؽ أىداؼ المنظمة كطمكحاتيا بالشكؿ المرغكب" (الكرخي ،2009 ،ص.)45
في حيف يعرؼ شاندلر Chandlerاالستراتيجية عمى أنيا" :تحديد المنظمة ألغراضيا كأىدافيا الرئيسة
كغاياتيا عمى المدل البعيد ،كتبني أدكار عمؿ معينة ،كتحديد كتخصيص المكارد المطمكبة لتحقيؽ ىذه
األغراض كالغايات" (المغربي ،2006 ،ص.)35
كيرل ماكيرناف  McKiernanأف االستراتيجية ىي مجمؿ الق اررات التي تنصب عمى إيجاد تكافؽ بيف
متطمبات كفرص البيئة الخارجية مع محددات كقكة الكضع الداخمي لممنظمة (الغالبي كادريس،2009 ،
ص.)32
كيمكف النظر إلى االستراتيجية كمفيكـ شامؿ ذك ستة أبعاد بأنيا تكحيد كتكامؿ منسؽ لنمط صناعة
الق اررات ،كالكسائؿ األساسية لتككيف الغرض كالغاية كاألىداؼ بعيدة المدل ،كتحديد المجاؿ أك قطاع
المنافسة ،كاالستجابة لمفرص كالتيديدات الخارجية في ضكء القكة كالضعؼ الداخمي ككسيمة شاممة لتحقيؽ
ميزة تنافسية ،كنظاـ منطقي إليجاد صيغ مختمفة لممياـ في المستكل الشامؿ لممنظمة أك مستكل األعماؿ أك
المستكل الكظيفي ،كأخي انر ،تحديد المساىمة االقتصادية كغير االقتصادية التي تركـ المنظمة كادارتيا تحقيقيا
ألصحاب المصالح كافة (.)Hax, 1990, P34-40
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وترى الباحثة كفي ضكء مجمكعة التعاريؼ كالمفاىيـ التي أكردىا كبار الميتميف بمكضكع االستراتيجية
بأف االستراتيجية ىي تحديد المنظمة ألىدافيا كغاياتيا بعيدة المدل ،كتخصيص المكارد لتحقيؽ ىذه األىداؼ
كالغايات ،كمف ثـ فيي بمثابة تصكر المنظمة لطبيعة العالقة المتكقعة مع البيئة الخارجية كالتي في ضكئيا
تحدد نكعية األعماؿ التي ينبغي القياـ بيا عمى المدل البعيد.

 .3مفيوم القيادة االستراتيجية

الفعاؿ لالستراتيجية يتطمب قيادة قادرة عمى تكفير التزاـ كبير كايحاء لمعامميف بحيث تضمف
إف التنفيذ ى

االتصاالت الفعالة كخمؽ إحساس بالمطالب الممحة كالرئيسية كالتأكد مف أف الجميع قد فيمكا االستراتيجية

كالتكجيات العامة الكاردة فييا .إننا نتكمـ ىنا عف قيادة تحكيمية قادرة عمى أف تثير اليمـ كالحماس كالتحفيز
دكف تقييد لحرية العامميف كمبادراتيـ ككذلؾ تستطيع ىذه القيادة تقميؿ المقاكمة لعمميات التغيير الجذرية
كالبسيطة المطمكب إجراؤىا في المنظمة كأنظمتيا المختمفة كذلؾ تتطمب عمميات التنفيذ الجيد االىتماـ
الفعاؿ لمكارد المنظمة عمى كافة المستكيات (العامرم كالغالبي ،2007 ،ص.)284-283
بالحشد ى

كلقد تناكؿ العديد مف العمماء كال يكتاب كالباحثيف مفاىيـ متنكعة لمقيادة االستراتيجية ،حيث ال يكجد

اتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليذا المفيكـ ،كفي ضكء ذلؾ ستتناكؿ الباحثة آراء ال يكتاب كالباحثيف لبعض تمؾ
المفاىيـ األكثر تفصيالن كشمكلية ،ككفقان لمتسمسؿ الزمني ليا ،كما ىك مكضحان في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()2.1
مفيوم القيادة االستراتيجية

مفيوم القيادة االستراتيجية

#

الباحث/المؤلف

1

(  Mintzbergىي عممية كضع األىداؼ التنظيمية كتكجيو جيكد العامميف (نجـ،2011 ،
ص-135
 and Quinn,كأصحاب المصالح نحك إنجاز األىداؼ التنظيمية.
)1995, P42
)136

2

(  Harrisonىي قيادة الرؤية االستراتيجية لمف في اإلدارة العميا أك المدير (نجـ،2011 ،
and
التنفيذم الرئيس ( )CEOكاف الق اررات االستراتيجية ىي جكىر ىذه ص)137
Pelletier,
القيادة.
)1997, P1
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المصدر

3

 (Hitt et al,القيادة بالقدرة عمى التكقع كالرؤيا كالمحافظة عمى المركنة( ،أبك
 2001,كمساعدة اآلخريف بإحداث التغير االستراتيجي ،2014 Strategic
)P486
ص)57
 Changeعند الضركرة.

4

تتميز بكضكح الرؤية المستقبمية ،كتسعى لتحقيؽ الفاعمية كالكفاءة (النفار،

(يكنس،

،2002

ص)39-38

حجير،

في المنظمة المستندة إلى العالقة بيف األىداؼ كالفرص المتاحة ،2015

كفؽ مركنة تحقيؽ حالة مف التكامؿ كالتنسيؽ بيف المنظمة كالبيئة ص)44

مف خالؿ تبني االبتكار كاإلبداع لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ
عمى المدل القريب كالبعيد لكضع المنظمة في الصدارة.

 Salder,إف الدكر األساسي لمقيادة االستراتيجية ىك إدخاؿ التغييرات الجذرية (نجـ،2011 ،

5

(

6

(العامرم

)2003, P43

استجابة لمتغيرات المحيطة بالمؤسسة ،كيتطمب ىذا الدكر النجاح ص)137

في كسب تعاكف جميع أصحاب المصالح مع ىذه التغييرات.
ىي القيادة المميمة لمعامميف كاإليحاء ليـ بقبكؿ التغيير المستمر (العامرم

كتحسيف االستراتيجيات كعمميات تنفيذىا

كالغالبي،
،2007

7

8

كالغالبي،
،2007

ص)283

ص)283

(الخفاجي،

ىي القدرة عمى التكقع كالتصكر ،كالحفاظ عمى المركنة ،كتفكيض (الخفاجي،

ص)178

ص)178

،2008

اآلخريف إلحداث التغيير االستراتيجي عند الضركرة.

،2008

(نجـ ،2011 ،القدرة عمى إدارة مكارد المؤسسة البشرية كالمادية لتحقيؽ أىداؼ (نجـ،2011 ،
ص)137

المؤسسة بعيدة األمد ،كما تعرؼ بأنيا القدرة عمى تحقيؽ التنافسية ص)137
االستراتيجية ككسب عكائد فكؽ متكسط الصناعة .إف ىذا التعريؼ

تـ االعتماد في صياغتو عمى ما أكده بكرتر مف ضركرة تحقيؽ

المؤسسة ألداء استراتيجي أعمى مف متكسط الصناعة التي تعمؿ

فييا.
9

(جاد

الرب ،ىي القيادة التي يككف ليا السبؽ كالقدرة عمى التخيؿ كالتصكر (جاد

 ،2010ص )3المستقبمي كأيضان بناء المركنة كدعـ اآلخريف نحك خمؽ التغيير ،2010
االستراتيجي الضركرم كالمطمكب لممنظمة.
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ص)3

الرب،

( 10عكض،

القدرة عمى كضع المنظمة في المستقبؿ مف خالؿ تكجيو المنظمة (عكض،

،2014

نحك تنفيذ الخطة االستراتيجية ،كتبني ممارسات استراتيجية حقيقية ،2014

ص)37

عبر االستجابة السريعة لكافة المتغيرات ،كالتطكرات البيئية ص)37

المتسارعة ،كرغبات األطراؼ ذات العالقة؛ لتحقيؽ األىداؼ
االستراتيجية لممنظمة.
المصدر :من إعداد الباحثة باالستعانة بالمصادر المذكورة في الجدول

وفي ىذه السياق ترى الباحثة أف القيادة االستراتيجية ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ العامميف
بمحض إرادتيـ كتكجيو سمككيـ كتنسيؽ جيكدىـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ كغايات الكميات الجامعية بعيدة
المدل ،كتخصيص المكارد لتحقيؽ ىذه األىداؼ كالغايات ،كمف ثـ فيي بمثابة رؤية الكميات الجامعية
االستراتيجية لطبيعة العالقة المتكقعة مع البيئة الخارجية كالتي في ضكئيا تحدد نكعية األعماؿ التي ينبغي
القياـ بيا عمى المدل البعيد.

ثانياً :القادة االستراتيجيون
يعد القائد االستراتيجي كاحدان مف عناصر المؤسسة األساسية باالستناد إلى قدرتو عمى تصكر مستقبؿ
المنظمة ،كتحديد اتجاه األعماؿ فييا (النعيمي ،2003 ،ص.)44
كلقد قاـ كؿ مف الباحثيف كيميف كىانجر  Wheelen & Hungerبتحديد القائد االستراتيجي بأنو:
"الشخص أك األشخاص الذيف يرسمكف خطكات اإلدارة االستراتيجية كعممياتيا المختمفة في المنظمة ،كىذه
تتمثؿ بتحميؿ بيئة عمؿ المنظمة الخارجية كتشخيصيا ،ككذلؾ بيئتيا الداخمية لغرض كضع األىداؼ
كاالستراتيجيات كتنفيذىا كتقييـ النتائج المستيدفة كمراقبتيا" (.)Wheelen & Hunger, 2004, P56
لذلؾ فإف القادة االستراتيجيكف يركف األعماؿ بصكرتيا الشمكلية الكمية كيجبركف المكازنة المطمكبة بيف
الفعالة .إال أف التعريؼ األكثر شمكالن
االحتياجات اآلنية كالمستقبمة لألعماؿ مف خالؿ الق اررات االستراتيجية ى

عرؼ
لمقائد االستراتيجي ما أكرده مركز القيادة اإلبداعية  ، Center of Creative Leadershipحيث ى
القائد االستراتيجي بأنو "الشخص الذم يقكـ بالدكر االستراتيجي في منظمات األعماؿ مف خالؿ القياـ
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بالتفكير كالتحميؿ كالعمؿ كالتأثير عمى اآلخريف بطرؽ تعزز مف الميزة التنافسية لمنظمة األعماؿ" (الغالبي
كادريس ،2009 ،ص.)69
إف القائد االستراتيجي ىك القائد الذم يمتمؾ عقال استراتيجيان بالمعنى الذم تحدث عنو كينشي أكىمام
 Ohmaeفي كتابو المكسكـ بػ عقل االستراتيجي :فن األعمال اليابانية ،حيث أف القائد االستراتيجي ىك
الذم يتميز بالتفكير االستراتيجي (نجم ،3122 ،ص.)241
إف القادة االستراتيجيكف ىـ المسؤكلكف بالدرجة األكلى عف نجاح أك فشؿ المؤسسة ،عف طريؽ صياغة
استراتيجيتيا كتحديد طرؽ تقييميا كتطبيقيا (المغربي ،1999 ،ص.)20
كالقادة االستراتيجيكف يتكلكف عممية التحسيف المستمر المتكاصؿ لجميع الكظائؼ المحكرية الخدمية
بالمنظمة لتحسيف الخدمات المقدمة لممستفيديف ،كيصيغكف رؤية كاستراتيجيات عممية كىيكمة سياسة العمؿ،
كلذلؾ يدربكف اآلخريف عمى مكاجية الصعكبات التي تتعمؽ بحؿ المشكالت اليكمية النابعة مف العمؿ،
كيحممكف عمى عاتقيـ مسؤكلية تحقيؽ النتائج ،مف خالؿ تصميـ كتنفيذ كتقييـ الق اررات ذات األثر طكيؿ
األجؿ ،كادخاؿ تعديالت عمى الييكؿ التنظيمي لممنظمة بما يناسب طبيعة عمميا الحالي كالمستقبمي ،كدعـ
خطط االتصاؿ بيف أجزاءىا بيدؼ زيادة قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا (المربع ،2008 ،ص.)24
كينبغي عمى القادة االستراتيجييف بسبب الطبيعة المعقدة كالعالمية لبيئة المنافسة أف يتعممكا كيفية
التأثير في السمكؾ اإلنساني كبصكرة فاعمة ضمف بيئة معينة ليذا يستطيع القادة االستراتيجيكف الفاعمكف كمف
خالؿ قدرتيـ عمى تصكر المستقبؿ التأثير في سمككيات مف يعممكف معيـ كالتأثير في أفكارىـ كمشاعرىـ
أيضان ،كيمكف لمقادة االستراتيجييف األكفاء تككيف محيط مالئـ ييم نكف األطراؼ المتعاممة معيـ (العامميف،
كالزبائف ،كالمجيزيف مثالن) مف أداء مياميـ بكفاءة كما أف بعض الق اررات كالتصرفات التي يسمكيا القادة

االستراتيجيكف تجعؿ منيـ مصد انر لمميزة التنافسية في مؤسساتيـ ،ال سيما عندما يككف عمميـ قيمان ،كناد انر،
كال يمكف تقميده دكف تحمؿ عبء كمفكم كبير ،كال سيما عندما ال يمكف استبدالو بعمؿ آخر ،كيركز القادة
االستراتيجيكف في عمميـ عمى المسائؿ األساسية التي تصكر بالنتيجة قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ العكائد
المرتفعة (الخفاجي ،2008 ،ص.)184-178
وفي ضوء ذلك ترى الباحثة أف القادة االستراتيجيكف ىـ الرؤساء كالقادة الذيف يتكلكف المناصب في
اإلدارة العميا كتككؿ ليـ المياـ الجكىرية كصياغة الرؤل االستراتيجية كتصميـ اليياكؿ التنظيمية لممؤسسة
24

عدؿ أك تغير مف شكؿ كطبيعة المؤسسة في بيئتيا الخارجية
كاتخاذ الق اررات االستراتيجية التي مف شأنيا أف تي ٌ
بيدؼ التحسيف المستمر لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

ثالثاً :خصائص القادة االستراتيجيون
يتميز القائد االستراتيجي بمجمكعة مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف القادة التقميدييف ،كيمكف
إيجاز ىذه الخصائص كما أكردىا كؿ مف( :دركيش ،2006 ،ص( )6-4فريدماف كتريجك،2006 ،
ص( )11نجـ ،2011 ،ص :)Keostenbaum, 2002, P20-22( )143-141
 -1الرؤية المتميزة :أف يككف القائد ذا رؤية تكفر قاعدة العمؿ المسبؽ في قيادة الظركؼ كليس
االستجابة ليا ،كمف الضركرم أف تككف الرؤية ذات بعد مستقبمي متقدـ ،بمعنى أف تأتي بقدر مف
الجدة كالتميز.
 -2التفكير االستراتيجي :الذم يعمؿ عمى تحفيز اآلخريف ،فمنيج القائد في التفكير العميؽ العقالني
كاإلبداعي ىك الذم يشجع الفريؽ عمى تقبؿ التغيير الجذرم.
 -3الحقيقة-الواقعية :أف يككف القائد كاقعيان كيستجيب لمكقائع كتجنب األكىاـ التي تيبنى عمى األماني
كليس الكاقع.
 -4القيادة األخالقية :أف يككف القائد أخالقيان كيتسـ بالحساسية العالية لألفراد كيعمؿ عمى خدمتيـ
لكي يساىمكا في تحقيؽ األىداؼ اإليجابية.
 -5الشجاعة :أف يككف القائد شجاعان يبادر كيتحمؿ المسؤكلية كيديـ في مرؤكسيو ركح المبادرة في
العمؿ.
 -6القدرة عمى االبتكار اإلداري :إف االبتكار اإلدارم ىك اإلتياف بالجديد اإلدارم ،أم أنو يشير إلى
التكصؿ إلى المفاىيـ الجديدة القابمة لمتحكيؿ إلى سياسات كتنظيمات كطرؽ جديدة تساىـ في تميز
المؤسسة عمى منافسييا.
 -7القدرة عمى تحقيق التوافق :كتشير إلى قدرة القائد االستراتيجي عمى تحقيؽ تكافؽ جميع سياسات
كخطط المؤسسة مع الرؤية االستراتيجية بما يحقؽ كحدة االتجاه في عمؿ المؤسسة.
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 -8التركيز االستراتيجي عمى األفراد :كعدـ االنجرار كراء الكلو التكنكلكجي بطريقة تفقد المؤسسة القدرة
االبتكارية الحقيقية لدييا كالتي تتمثؿ بالعامميف المؤىميف الفعاليف.
 -9إحساس ٍ
عال بالبيئة :إحساس بالتغيرات التي تحدث في البيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة.
-10

قوة التصور :القدرة عمى التفكير الحاسـ كالمنظـ في القضايا المجردة.

-11

المبادرة والمرونة ومواكبة التغيير :كالتي تعتبر مفتاح التحسيف كالتطكير.

-12

العزم والمثابرة :أف يككف لديو تصميـ و
كاؼ لدفع العمؿ كاستم ارريتو إلى النياية.

-13

القدرة عمى التحفيز وبناء فرق العمل :االىتماـ بحفز العامميف كتدريبيـ كتنميتيـ كجعؿ ذلؾ

أكلى األكلكيات لديو.
في حيف أكردت حسكني ( ،2010ص )211مجمكعة مف السمات كالخصائص لمقائد االستراتيجي
التي يجب أف يتمتع بيا ،كذلؾ مف خالؿ آراء بعض الباحثيف كال يكتاب كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()2.2
خصائص وسمات القائد االستراتيجي

()Hitt et al, 2003

( Harrison & John

()Hitt et al, 2001

)Dess et al, 2007

(جكاد)2000 ،

(الدكرم)2005 ،

العمؿ في ظؿ ظركؼ

 -خصائص شخصية

االلتزاـ بالنتائج االستراتيجية

 -إدراؾ الذات

امتالؾ ميارات تفاعمية

الدافعية لإلنجاز

فيـ الذات

التعاطؼ

الرؤية

نشاط متميز

انسجاـ القيـ

قابمية لمدفع نحك اليدؼ

غامضة

المرغكبة

مستكل و
عاؿ مف الطمكح

 قابميات الذكاء الشعكرم -تنظيـ الذات

درجة عالية مف الثقة بالنفس الميارات االجتماعية

التمكيف

إحاطة جيدة

الحدس

خبرة كمعرفة عالية
الدبمكماسية الجيدة

المصدر( :حسوني ،2010 ،ص)211

وترى الباحثة أف الخصائص التي يتسـ بيا القائد االستراتيجي ىي التي تميزه عف غيره ككنو يكاجو
ظركفان تتسـ بالفكضى كالغمكض في البيئة الخارجية ،كفي العالقات التنافسية الكاسعة كالمتنكعة ،فالقائد
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االستراتيجي مضطمع بتحديد التكجو االستراتيجي ،كتكظيؼ القدرات أك الجدارات الجكىرية كالمحافظة عمييا،
كيمتمؾ رؤية متميزة ،كيمتزـ بالمعايير األخالقية الػتي تمكنو مف التأثير في اآلخريف ،كيخطط لممستقبؿ بنظرة
شمكلية ،كيمتزـ بجكدة العمؿ كاإلنتاجية العالية ،كما لديو القدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ المتغيرة إلى جانب
ميارة الصبر كالتحمؿ ،كميارات االتصاؿ كالتعاكف ،كما ينبغي أف يككف القائد االستراتيجي ذك خبرة كمعرفة
عالية ،كيمتمؾ فيمان عامان ،كثقافة كاسعة.

رابعاً :نماذج القيادة االستراتيجية
لقد كردت إسيامات فكرية عديدة لمباحثيف في مجاؿ تحديد الممارسات الرئيسة لمقيادة االستراتيجية،
كمف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة حكؿ القيادة االستراتيجية ،كبالرجكع إلى المراجع المتعمقة بذات
المكضكع فإف أبرز ىذه االسيامات ييمكف إيجازىا في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()2.3

إسيامات الباحثين في مجال تحديد الممارسات الرئيسة لمقيادة االستراتيجية

أُنموذج ( & Handscombe
)Norman, 1989

 -تنمية كخمؽ اإلحساس داخؿ

المنظمة بالقصد االستراتيجي

 إيجاد حالة مف التكامؿ بيفاإلدارة التنفيذية كاإلدارة

االستراتيجية

 -الحرص عمى تكافر أعمى

مستكيات التنافس االستراتيجي

أُنموذج (  Thompson,أُنموذج ( & Hagen
)Hassan, 1998

)1997

 -الرؤية االستراتيجية

 االستخداـ الفاعؿلمتكنكلكجيا

اإلدارم لدل فريؽ القيادة
 إقامة تحالفات استراتيجية معالزبائف

االستراتيجي لممنظمة

البشرم

 -الييكؿ كالسياسة

)2001

 -تطكير الميزة التنافسية  -تحديد التكجو

 -تطكير رأس الماؿ

 -االستشراؼ العممي

أُنموذج ( Hitt et. al,

 تطكير رأس الماؿالبشرم
 المحافظة عمى ثقافةتنظيمية فاعمة

 -التصرؼ االستراتيجي  -تحقيؽ الميزة التنافسية

 -شبكة االتصاالت

المناسب
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كالمحافظة عمييا

 -تطكير الييكؿ كالثقافة  -التأكيد عمى الممارسات

 -السيطرة كاإلدارة

التنظيمية

 -الثقافة

األخالقية
 -إقامة نظاـ رقابة متكازف

 إدارة التغييرالمصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد عمى أدبيات الدراسة مثل Thompson ،)2003, P31-38( Willcoxson
()2001, P497-513( Hitt et. al ،)1997, P70-76

ولقد الحظت الباحثة أف أينمكذج  )2001( Hitt et. alمف أكثر النماذج شمكلية لممارسات القيادة
االستراتيجية الفاعمة ،لذلؾ فإف الباحثة تتبنى ىذا األينمكذج لككنو األشمؿ ،كسيتـ تسميط الضكء عمى ىذه
الممارسات في العنكاف التالي.

خامساً :ممارسات القيادة االستراتيجية
في اقتصاد المعرفة كاألصكؿ الالمممكسة اليكـ يجرم الحديث عف القيادة االستراتيجية ككنيا قيادة
حالمة تصكرية حدسية غزيرة الذكاء االستراتيجي قكية الذاكرة بعيدة األمد شديدة اإلدراؾ لعكامؿ النجاح
االستراتيجي التي تحكـ تكجيات المنظمات عامة كمنظمات األعماؿ خاصة .كلقد تعددت كتابات كآراء
العمماء كالباحثيف لتأطير ممارسات القيادة االستراتيجية ككنيا القيادة القادرة عمى تكظيؼ المكارد ،كاستثمار
القدرات التنافسية لممؤسسة كصكالن لمسمكؾ االستراتيجي القادر عمى تصميـ محفظة استراتيجية تقكد إلى
تحقيؽ أىداؼ المؤسسة المالية كاالقتصادية كاالجتماعية اآلنية كالمستقبمية.
كطالما أف الق اررات التي يتخذىا القادة االستراتيجيكف تسيـ في مساعدة المنشأة عمى كسب الميزة
التنافسية ،فإف طريقة تصرؼ المديريف عند تحديد الفعاليات االستراتيجية المالئمة تعد أم انر غاية في األىمية
بالنسبة لنجاح المنشأة؛ لذلؾ يجب عمى مديرم اإلدارة العميا أف يبنكا تكجياتيـ عمى أساس التصرفات أك
الفعاليات مما يعني أف الق اررات التي يتخذىا ىؤالء المديركف يجب أف تيحفز المنشأة عمى تمؾ الفعاليات.
كيعمؿ مديرك اإلدارة العميا إضافة إلى المبادرات االستراتيجية الجديدة عمى تطكير التركيب التنظيمي
المناسب ،كنظـ المكافآت التي تعتمدىا المنشأة .فضالن عف ذلؾ يمارس مديرك اإلدارة العميا دك انر كبي انر في
كبناء
ثقافة المنشأة ،إذ تكحي الدالئؿ المتكفرة لقيـ المديريف دكر ميـ جدان في تككيف القيـ الثقافية لممنشأة.
ن
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عميو ،يمارس مديرك اإلدارة العميا دك انر ميمان في النشاطات التنظيمية كاألداء التنظيمي (الخفاجي،2008 ،
ص.)183-182

إنشاء نظـ رقابة
تنظيمية متكازنة

فاعمية القيادة
االستراتيجية

تحديد التكجو
االستراتيجي
استكشاؼ الكفاءة التميزية
(الجكىرية) كالمحافظة عمييا

التأكيد عمى الممارسات
األخالقية

تطكير رأس الماؿ
البشرم

فاعمية الثقافة
التنظيمية

شكل رقم ( :)2.1ممارسة فاعمية القيادة االستراتيجية
المصدرHitt et al., 2001, P498 :

 .1تحديد التوجو االستراتيجي ()Determining Strategic Direction
ينطكم تحديد التكجو االستراتيجي لممؤسسة عمى تطكير رؤية استراتيجية طكيمة األمد لمقصد
االستراتيجي .)Hitt et al., 2001, P497( Strategic Intent
كمف المعتاد أف تمتد تمؾ الرؤية ما بيف خمس سنكات إلى عشر سنكات في المستقبؿ .إف فمسفة
األىداؼ كالرؤية طكيمة األجؿ ،إنما تمثؿ الصكرة المثالية لمشخصية التي تبحث عنيا المنشأة ،كتتككف الرؤية
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النمكذجية بعيدة األمد مف قسميف ىما :العقيدة األساسية  Core Ideologyكالمستقبؿ المنظكر
.Envisioned Future
كفي الكقت الذم تعمؿ فيو العقيدة األساسية عمى تحفيز العامميف عمى االستفادة مف ماضي المنشأة
كارثيا ،يشجع المستقبؿ المنظكر عمى تكسيع رؤية العامميف إلى آجاؿ تفكؽ تكقعاتيـ بشأف اإلنجاز مما
يتطمب تغيي انر كبي انر ،كتقدمان كبي انر بغية جعمو أم انر مممكسان.

كيعد المستقبؿ المنظكر بمثابة و
دليؿ مرشد لعدة نكاح خاصة بعممية تنفيذ استراتيجية المنشأة بما فييا

الدافعية ،كالقيادة ،كتفكيض العامميف ،كالتصميـ التنظيمي .إف الرؤية البعيدة األمد كاألكثر فاعمية ىي تمؾ
الرؤية التي يقبميا مف يتأثر بيا (الخفاجي ،2008 ،ص.)192
كلتحديد رؤية طكيمة المدل لممؤسسة ،فإف عمى المديريف أف يأخذكا قد انر كافيان مف الكقت لمتفكير في
كيفية صياغة تمؾ االستراتيجية ،كتشتمؿ مجاالت التفكير عمى تحميؿ البيئات الداخمية كالخارجية لممؤسسة
كأدائيا الحالي ،كغالبية كبار التنفيذييف يحصمكف عمى المعمكمات مف العديد مف األفراد ذكم الميارات
المتنكعة لمساعدتيـ في تحميؿ نكاحي مختمفة مف عمميات المؤسسة (.)Hitt et al., 2001, P497-498
إف التكجو االستراتيجي يعكس بدكره كجيات النظر الشخصية لمقائد المميـ ،فإذا ما استطاع القائد
االستراتيجي تكضيح كجية نظره الشخصية كأشرؾ مرؤكسيو فييا فإنو يحصؿ عمى تأييدىـ لرؤيتو
االستراتيجية مما يجعؿ مف القصد االستراتيجي خصكصية مف خصكصيات القائد ،كفي الكقت نفسو شيئان
مشتركان كمفيكمان لدل الجميع (.)Macmillan & Tampoe, 2000, P74
كيرل ىارجركؼ في ذات المكضكع أف القائد االستراتيجي ىك مكجو بارع يسعى إلى استغالؿ طاقات
العامميف كقدراتيـ لمكصكؿ إلى نتائج أفضؿ ،كاحداث تغيير حقيقي في المؤسسة ،كما يكضح لمعامميف رؤية
كتكجو المؤسسة ،كيترؾ ليـ مساحات كبيرة لإلبداع كيعاكنيـ في إنجاز األعماؿ التي تتكافؽ مع قدراتيـ،
كميكليـ ،كمعرفتيـ ،كقد حدد ىارجركؼ مجمكعة مف الخصائص التي يتمتع بيا المكجو البارع كىي
(ىارجركؼ ،1996 ،ص:)6-3
أ .القدرة عمى إثارة الحماس في العاممين :يساعد المكجو البارع العامميف عمى اكتشاؼ قدراتيـ
كحثيـ عمى استغالليا بكفاءة ،كتأتي قدرة المكجو عمى إثارة حماس المتدربيف مف كعيو
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كاقتناعو بأفكاره ،كاستعداده المجازفة في سبيؿ تحقيقيا ،ىذا االستعداد يجعؿ العامميف يمنحكنو
احتراميـ كثقتيـ.
ب .وضع أىداف طموحة :يسعى المكجو البارع إلى االمتياز في أدائو ،كأداء المكظفيف فيضع
أىدافان طمكحة ،كيحاكؿ تحقيقيا ،كال يمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ إال إذا اقتنع المكظفكف
بإمكانية تحقيقيا.
ج .األمانة واالستقامة :يحقؽ المكجو البارع أعمى درجات األمانة كاالستقامة ،كتعني األمانة أف
يؤدم المكجو ما يعد بأدائو ،فتتكافؽ أفعالو مع أقكالو ،كتعني االستقامة عدـ الكذب،
كالمحافظة عمى المعايير األخالقية ،كأف يككف صريحان فال يغير كجية نظره لحماية نفسو.
د .اإلخالص :يستطيع أغمب البشر أف يمتزمكا إذا ما أجبركا عمى ذلؾ ،لكف المكجو البارع يزرع
االلتزاـ بيف أعضاء فريؽ العمؿ اعتمادان عمى إرادتيـ الكاعية كليس بسبب ضغكط خارجية.
ق .اإلنجاز السريع :يبني المكجو نماذج سريعة كيعدليا إف لزـ األمر حتى يحقؽ النتائج
المطمكبة.
ك .الرغبة الصادقة في إنجاح اآلخرين :يممؾ المكجو البارع رغبة حقيقية في تعميـ اآلخريف ،فيك
يرل المكظفيف العادييف قادة ،كيكتشؼ القدرات اإلبداعية لمذيف استمركا في العمؿ لسنكات.
كيتكقع أف يككف لبعض المديريف قكة جاذبية تجعميـ قادة كرازماتيكييف يتمتعكف بقكة الجاذبية
(الكارزمية)  .Charismatic Strategic Leadersإذ تكحي نظرية القيادة ىنا بأف الكارزمية تأتي مف
التفاعؿ بيف القادة كالمرؤكسيف ،كمف بيف ىذه التفاعالت تككيف االنطباعات كادارتيا بالشكؿ الذم يتيح لمقائد
االستراتيجي إمكانية التعبير ،كالتنظيـ ،كالتخطيط ،كاألداء ،األمر الذم يجعمو يتصؼ بالكارزمية أك قكة
الجاذبية.
كقد يساعد القائد االستراتيجي عمى كسبو التزاـ العامميف بالرؤية كالتكجو االستراتيجي الجديديف فمف
األىمية المحافظة عمى قكة المؤسسة في إحداث التغييرات المطمكبة بالتكجو االستراتيجي الجديد .ككذلؾ
ينبغي عمى المديريف ىيكمة المؤسسة بصكرة فاعمة لممساعدة في تحقيؽ رؤيتيـ .كاليدؼ ىنا ىك تحقيؽ
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التكازف بيف حاجات المؤسسة في األجؿ القريب ،كبالتالي التعديؿ كفقان لمرؤية الجديدة مع الحفاظ عمى قدرتيا
القيمة(الخفاجي ،2008 ،ص.)193
عمى البقاء في األمد البعيد مف خالؿ تأكيد مقدراتيا الجكىرية الحالية ى
 .2استثمار القدرات التنافسية ()Exploiting Core Competencies
إف القدرات الفريدة التي تمتمكيا المؤسسة ما ىي إال مكارد تشكؿ مصد انر لمميزة التنافسية كغالبان ما
ترتبط القدرات التنافسية لممنشأة بالمجاالت الكظيفية المختمفة مثؿ اإلنتاج كالعمميات ،كالتسكيؽ ،كالمالية،
كالبحث كالتطكير ،كالمكارد المعمكماتية (نظـ المعمكمات اإلدارية).
كتعمؿ المنشأة عمى استثمار كتطكير القدرات الفريدة لدييا في مياديف كظيفية مختمفة لتنفيذ
استراتيجياتيا ،لذا يجب عمى القادة االستراتيجييف التحقؽ مف مسألة التركيز عمى القدرات الفريدة كالميزات
التنافسية لممنشأة عند تنفيذ االستراتيجية (.)Hitt et al., 2001, P492
كتساىـ القدرات الفريدة كالميزات التنافسية في تحسيف الكفاءة العممياتية (الجكدة ،الخدمة ،اإلبداع،
سرعة التسميـ  ...كغيرىا) ،كتعزيز اإلنتاجية ،كضماف استم اررية كديمكمة المؤسسة ،كفيما يمي عرض مكجز
ليذه الميزات:
أ .اإلنتاج والعمميات
تعتبر كظيفة اإلنتاج مف أىـ كظائؼ المنظمات سكاء المنظمات اإلنتاجية أـ المنظمات الخدمية؛ ذلؾ
ألف اليدؼ الرئيس مف عمميات اإلنتاج ىك إيجاد قيمة مضافة يستفيد منيا الزبكف كتشبع حاجات معينة لديو.
كلكي تتـ عممية اإلنتاج بشكؿ سميـ كتنافسي في المنظمات الحديثة يفترض أف تككف ىذه العممية مدارة بشكؿ
جيد ،كأف تتصؼ بالكفاءة كالجكدة العالية كاإلنتاجية المرتفعة (العامرم كالغالبي ،2007 ،ص.)527-526
وفي ضوء ذلك ترى الباحثة أف القائد االستراتيجي الناجح ىك مف يستطيع تحقيؽ حالة مف التكازف بيف
جكدة ككفاءة عمميات اإلنتاج مف جانب ،كاشباع رغبات الزبكف كتحقيؽ مزايا تنافسية مف جانب آخر مف
خالؿ استثمار أمثؿ لإلمكانات كالقدرات اإلنتاجية المختمفة في المنظمة ،كأف استراتيجية العمميات ىي الرؤية
التي تستند إلييا كظيفة اإلنتاج كالعمميات في تحديد الكيفية التي تيتخذ بيا الق اررات لتحقيؽ الترابط كالتكامؿ
مع استراتيجية األعماؿ التنافسية لكحدة األعماؿ كاالستراتيجية الرئيسة لممنظمة.
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ب .التسويق
يرتبط أداء مدير التسكيؽ بعدد مف المتغيرات ذات العالقة بالمنظمة كبيئتيا ،إذ يتطمب االىتماـ
بالتنسيؽ المستمر مع كظائؼ المنظمة األخرل كبشكؿ خاص اإلنتاج كالعمميات إلى جانب التركيز عمى
دراسة السكؽ كتفيـ أذكاؽ المستيمكيف كتكجيات المنافسيف مف أجؿ كضع خطط تسكيقية ناجحة تضمف
التميز كتحقيؽ أىداؼ المنظمة.
لذلؾ يعد التسكيؽ ،الكظيفة األكثر ارتباطان بتطكر النشاط االقتصادم كمراحؿ التحكؿ التكنكلكجي،
كتغير أذكاؽ كحاجات المستيمكيف ،نظ انر لطبيعة نشاطاتو كأىدافو التي تستكجب تمبية احتياجات السكؽ
بأسمكب يتفكؽ عمى اآلخريف (النعيمي ،2008 ،ص.)244
كمف المنظكر االستراتيجي لمتسكيؽ فإنو يسكد في الفكر اإلدارم المعاصر مفيكـ التسكيؽ االستراتيجي
( ،)Strategic Marketingالذم يعكس مدل االىتماـ بالنشاطات التسكيقية في إطار نظرة شمكلية عمى
مستكل المنظمة ككؿ ،كيرل ككتمر ( )Kotlerأف النجاح في استثمار القدرات كالمكارد التسكيقية يتـ مف
خالؿ درجة االىتماـ الذم تكليو القيادة في إدارة التسكيؽ بالمؤسسة ألكضاع أسكاقيا كمزيجيا التسكيقي،
كاإلمكانيات البشرية كالتكنكلكجية المرصكدة لزيادة فاعمية كظيفة التسكيؽ كتحقيؽ األىداؼ (الضمكر
كالقطاميف ،2015 ،ص.)71
ج .المالية
تعتبر ال كظيفة المالية مف الكظائؼ األساسية ألم مشركع قائـ .فاإلدارة المالية ىي المسؤكلة عف
الخطط كتكفير احتياجات المنظمة مف األمكاؿ سكاء في المدل القصير أك في المدل البعيد كبأقؿ التكاليؼ
الممكنة .كباإلضافة إلى ذلؾ فيي تشمؿ المسؤكلية عف إدارة أمكاؿ المنظمة بالطريقة األفضؿ ككذلؾ كضع
كتطبيؽ نظاـ لمرقابة المالية يغطي كافة النكاحي المالية لممنظمة (جكده كالزعبي كالمنصكر،2008 ،
ص.)121
كتكتسب الكظيفة المالية أىميتيا مف ضركرة االعتبارات كالجكانب المالية التي ترتبط بشكؿ مباشر أك
غير مباشر بمجمؿ نشاطات ككظائؼ المنظمة األخرل (اإلنتاج كالتسكيؽ كالبيع كالشراء )...مما دفع
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بالمعنييف في حقؿ اإلدارة إلى معاممتيا بخصكصية كبشكؿ كظيفة مستقمة يسميت الكظيفة المالية أك اإلدارة

المالية (النعيمي ،2008 ،ص.)269

إف االستراتيجية المالية تبيف التطبيقات المالية المرتبطة باستراتيجية المنظمة كاستراتيجيات األعماؿ،
كىي تكضح أف األفعاؿ المالية تأتي منسجمة مع الخيارات االستراتيجية في المستكيات األعمى ،كما أف
المؤشرات المالية تعزز الميزات التنافسية مف خالؿ الكمفة األدنى ككذلؾ المناكرة بالقابميات كالمركنة بتدعيـ
تنفيذ استراتيجيات األعماؿ (الغالبي كادريس ،2007 ،ص.)422
د .البحث والتطوير
يعتبر البحث كالتطكير مف األنشطة التي تحظى باىتماـ كبير في المنظمات المعاصرة؛ لككف ىذا
النشاط ييدؼ إلى خمؽ اإلضافة المعرفية كاستخداـ تمؾ المعرفة في تطبيقات جديدة ،كخاصة في مجاؿ
العمميات.
كتكاد ال تخمك منظمة مف منظمات األعماؿ مف كحدة أك إدارة متخصصة بالبحث كالتطكير حيث أف
تطكير المنتجات الجديدة كادخاؿ األساليب التنظيمية الجديدة صار كاحدان مف السمات األساسية لألعماؿ
اليكـ .كصار مف أىداؼ المنظمات إدخاؿ منتجات أك عمميات جديدة أك تطكير ما ىك مكجكد منيا فعالن
(العامرم كالغالبي ،2007 ،ص.)653
كيعد نشاط البحث كالتطكير ىك المغذم الرئيس لإلبداعات التكنكلكجية كخاصة في المنظمات الكبيرة
التي تتكفر فييا إمكانيات مالية كمادية كبشرية متميزة ،كيندرج في إطار مفيكـ البحث كالتطكير أنكاعان مختمفة
مف األساليب العممية التي تؤدم إلى خمؽ معرفة إضافية تساعد عمى خمؽ قيمة تؤدم إلى إيجاد منتجات
كعمميات جديدة في منظمة األعماؿ .لذلؾ يعتبر نشاط البحث كالتطكير ىك الطريؽ المؤدم إلى التميز
كاإلبداع التكنكلكجي في المنظمة عمى المدل القصير كالبعيد (دكديف ،2012 ،ص.)304
ه .نظم المعمومات اإلدارية
إف نظـ المعمكمات اإلدارية ما ىي إال نظاـ شامؿ يعمؿ عمى جمع كؿ المعمكمات الضركرية لجميع
كظائؼ اإلدارة بيدؼ دعـ اإلدارييف ،كخاصة المديريف بإتاحة المعمكمات الدقيقة كالكاضحة في الكقت
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المناسب لمساعدتيـ عمى تخطيط كتنظيـ أعماليـ ،كبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة .كمف أجؿ تكفير
المعمكمات الالزمة تستعمؿ كسائؿ يدكية أك آلية ،كتستعمؿ أيضان أنظمة لتحميؿ كبرمجة ىذه المعمكمات
كعممية الرقابة عمييا ليتمكف المديريف مف استخالص معمكمات ذات كفاءة عالية التخاذ ق اررات ذات فاعمية
كمردكدية (دكديف ،2012 ،ص.)323
الفعالة لمقيادة االستراتيجية لممنظمة في ىذا المجاؿ تتكقؼ عمى
وبالتالي ترى الباحثة أف الممارسة ٌ

امتالؾ المنظمة لنظاـ معمكمات متكامؿ ييمكنيا مف الحصكؿ عمى الدعـ كالمساندة الالزميف لتحقيؽ أىدافيا،
كتعد ىذه النظـ ذات أىمية استراتيجية ككنيا تعد آلية الدعـ كالمساندة لعكامؿ النجاح الحرجة ،كالتي تؤدم

بدكرىا إلى استمرار كنجاح المنظمة في ظؿ بيئة األعماؿ الديناميكية المعاصرة.
كىذا ما ذىب إليو ك هؿ مف إدريس كالمرسي ( ،2006ص )337حيث اعتب ار أف نظاـ معمكمات
المستكل االستراتيجي يعاكف اإلدارة العميا في المنظمة عمى تحديد كمعالجة القضايا االستراتيجية طكيمة األجؿ
سكاء داخؿ أك خارج المنظمة ،كأف االىتماـ الرئيسي لمثؿ ىذا النظاـ يتمثؿ في معاكنة اإلدارة عمى تحقيؽ
المكاءمة بيف التغيرات في البيئة الخارجية كبيف إمكانيات كقدرات المنظمة .كاف نظاـ المعمكمات االستراتيجية
يمكف أف يساعد اإلدارة العميا في اإلجابة عمى العديد مف األسئمة االستراتيجية .مثاؿ ذلؾ ما ىك مستكل حجـ
العمالة بالمنظمة بعد  5سنكات؟ ما ىي اتجاىات التكمفة في الصناعة في األجؿ الطكيؿ؟ أم أنكاع
المنتجات التي يجب إنتاجيا كتقديميا لمسكؽ في السنكات الخمس القادمة لدعـ المركز التنافسي كالربح
لممنظمة؟
 .3تطوير رأس المال البشري ()Developing Human Capital
يشير رأس الماؿ البشرم إلى القيمة االقتصادية لممكارد البشرية المتكلدة مف خالؿ كجكد مؤىالت
كقابميات كمعرفة كأفكار كطاقة كالتزاـ ليذه المكارد البشرية في الكظائؼ التي يشغمكنيا (العامرم كالغالبي،
 ،2007ص .)592إذ ينظر إلى العامميف في المنظمات اليكـ مف منظكر رأس الماؿ البشرم بمثابة مكرد
رأسمالي يحتاج إلى استثمار(.)Hitt et al., 2001, P501
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كمع تزايد تنافسية المؤسسات في عالـ األعماؿ اليكـ يعد العاممكف في المؤسسات ىـ المصدر الرئيسي
لتحقيؽ الميزة التنافسة لممؤسسة ،كبالتالي ىناؾ ضركرة لزيادة االىتماـ بإدارة كتطكير المكارد البشرية التي
تعد المحدد األكؿ لقدرة المؤسسة عمى صياغة استراتيجيتيا كتنفيذىا بنجاح.
إف إيجاد رأس الماؿ البشرم الالزـ إلدارة المنظمة عمى نحك فاعؿ ليس باألمر السيؿ ،إذ يشكؿ
مشكمة صعبة تسعى العديد مف المنشآت إلى حميا مف خالؿ استخداـ العامميف الجدد األكثر تطك انر ،بينما
تحاكؿ المنشآت األخرل تحسيف أساليبيا المستخدمة في استقطاب العامميف كاختيارىـ .كميما يكف األمر ،فإف
حؿ ىذه المشكمة يتطمب خطكات تعدك التعاقد مع العامميف الجدد األكثر تطك انر ،كمف أجؿ حؿ ىذه المشكمة
يحتاج إلى بناء حالة التزاـ فاعمة بأىداؼ المنظمة كذلؾ ،كىنا تظير الحاجة إلى القادة االستراتيجييف لبناء
فريؽ تنظيمي فاعؿ يمتزـ بتحقيؽ رؤية المنشأة كأىدافيا .كتظير حاجة أخرل عمى قدر مف األىمية تتمثؿ
بالمساىمة الفاعمة في برامج المنشأة باتجاه تطكير قدراتيا ،األمر الذم ينعكس عمى استمرار تحسيف
الميارات كبالتالي ضماف كظيفي كاقتصادم أكبر (الخفاجي ،2008 ،ص.)195-194
كتعد القيادة أحد مككنات رأس الماؿ البشرم ،كفي الشركات الحديثة فإف أصكؿ المعرفة ال تتمثؿ في
األصكؿ الفنية كانما ىي أيضان معرفة كخبرات .كاف األكثر أىمية في ىذه الخبرات ىي خبرات القيادة
االستراتيجية المعرفية الممثمة باستراتيجيي المعرفة كىـ الفئة األكثر ندرة في أفراد المعرفة .كالقادة ىـ الذيف
يقكمكف باألشياء الصحيحة ،كيحدثكف الفرؽ مف أجؿ جعؿ المؤسسة مختمفة ( Dess and Picken, 1999,
.)p181
إف برامج التدريب كالتطكير الفاعمة التي تقدميا المؤسسة لمكاردىا البشرية مف شأنيا أف تزيد مف
احتمالية أف يصبح المدير قائدان استراتيجيان ناجحان كىك ما جعؿ ىذه البرامج ذات أىمية كبيرة ،كما أف إعداد
برامج تطكير لمقادة االستراتيجييف مف شأنيا أف تساىـ في بناء المعرفة كالميارات ،كالقيـ الجكىرية ،كتكفر
عزز كتدعـ الرؤية االستراتيجية لممنشأة كالتماسؾ التنظيمي ليا.
نظرة نظامية أك منيجية لممنشأة ،كبالتالي تي ٌ
عالكة عمى ذلؾ ،فإنيا تساعد القادة االستراتيجيكف عمى تحسيف الميارات كالتي تككف مطمكبة لمتكامؿ
مع المياـ األخرل كالمرتبطة بكفاءة القيادة االستراتيجية مثؿ تحديد التكجو االستراتيجي لممنشأة ،كاستثمار
كالحفاظ عمى القدرات التنافسية ،كتطكير الثقافة التنظيمية التي تدعـ الممارسات األخالقية (جاد الرب،
 ،2010ص.)35
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كاستنادان إلى ما تقدـ ،يعد بناء رأس الماؿ البشرم أم انر حيكيان كىامان جدان في تنفيذ االستراتيجية بشكؿ
فاعؿ ،كينبغي عمى القادة االستراتيجييف اكتساب الميارات الالزمة لتطكير رأس الماؿ البشرم في مجاالت
مسؤكلياتيـ.
كيعد ىذا األمر تحديان ميمان ،ال سيما أف أغمب القادة االستراتيجييف بحاجة إلى تعزيز قدراتيـ في
مجاؿ إدارة المكارد البشرية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،تحصؿ المنشآت التي تيتـ كتضع قيمة لمكاردىا البشرية،
باإلضافة إلى امتالكيا لخطط فاعمة لمكافأة العامميف لدييا ،عمى عكائد مرتفعة ،فعندما تككف االستثمارات في
رأس الماؿ البشرم ناجحة ،تككف النتيجة قكة عاممة قادرة عمى التعمـ باستمرار ،ال سيما أف التعمـ المستمر
كتكسيع القاعدة المعرفية لممنشأة باستمرار يرتبطاف بالنجاح االستراتيجي(الخفاجي ،2008 ،ص.)196
 .4دعم الثقافة التنظيمية ()Support Organizational Culture
تتككف الثقافة التنظيمية مف مجمكعة مف العقائد ،كاأليديكلكجيات ،كالقيـ المركزية كالجكىرية ،كالرمكز،
كالقكاعد ،كالعادات ،كالتقاليد التي يتشارؾ بيا جميع العامميف في المنشأة ،كالتي تؤثر في طريقة إنجاز المنشأة
لعممياتيا.
كترل البحكث الحديثة أف القدرات التنافسية يمكف تطكيرىا مف خالؿ الطرؽ التي تستخدـ فييا قدرات
كامكانات المنظمة كمف خالؿ الممارسات االستراتيجية ،كبمعنى آخر طالما أف الثقافة التنظيمية تؤثر في
كيفية إنجاز المنظمة ألعماليا كما أنيا تساعد في ضبط الرقابة عمى سمكؾ العامميف فإف الثقافة التنظيمية
يمكف أف تككف مصد انر لمميزة التنافسية  ،Competitive Advantageكىكذا يمكف تشكيؿ المناخ السميـ
لصياغة كتنفيذ استراتيجية المنظمة .كعميو فإف اعتماد تشكيؿ الثقافة التنظيمية ىك ميمة مركزية تقع عمى
عاتؽ القادة االستراتيجييف (جاد الرب ،2010 ،ص.)39-38
إف التكجو نحك األعماؿ يشجع الثقافة التنظيمية عمى تتبع الفرص ذات العالقة بممارسة األعماؿ
المربحة كخصكصان في المنشآت الكبيرة ،كتعد النتائج اإليجابية لتتبع العامميف لتمؾ الفرص مصد انر رئيسان لنمك
المنشآت كابداعيا.
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كلكي تستطيع المنشأة المحافظة عمى كدعـ ثقافتيا التنظيمية عمييا االلتزاـ بخمسة أبعاد تؤثر في
مجمكعيا عمى نشاطات المنشأة كتكجييا لتحقيؽ اإلبداع كالدخكؿ في مشاريع جديدة كىذه األبعاد ىي ( Hitt
:)et al., 2001, P506
أ .االستقاللية  :Autonomyإذ تتيح االستقاللية كجزء ميـ مف ثقافة المنشأة لمعامميف
التصرؼ بحرية بعيدان عف القيكد المنظمية بحيث يصبح األفراد كالمجمكعات مكجييف ذاتيان أم
باالعتماد عمى أنفسيـ.
ب .االبتكارية  :Innovativenessكىك البعد الذم يعكس ميكؿ المنشأة نحك األفكار الجديدة
كتشجيعيا ،كالتجارب الجديدة ،كىذه العمميات االبتكارية مف المأمكؿ أف يترتب عمييا منتجات
جديدة ،أك خدمات جديدة ،اك حتى عمميات تكنكلكجية جديدة .إف الثقافة التي تنطكم عمى
التكجو نحك االبتكارية تشجع العامميف عمى التفكير الكاسع الذم يفكؽ المعرفة الحالية القائمة،
كالتكنكلكجيات المكجكدة ،بؿ كحتى المقاييس المألكفة سعيان إلى إيجاد ط ارئؽ خالقة مبدعة
إلضافة قيمة.
ج .المخاطرة  :Accept the riskكتعني رغبة العامميف كمنشآتيـ في الكقت نفسو بقبكؿ
المخاطرة سعيان لمفرص التسكيقية .كغالبان ما تتقبؿ المنشآت تحمؿ المخاطر بغية اغتناـ الفرص
التسكيقية التي مف شأنيا زيادة المنافسة االستراتيجية لممنشأة كعكائدىا إلى حدكد كبيرة جدان.
د .االستباقية  :Proactivenessكىي الحالة التي تعكس قدرة المنشأة عمى أف تككف قائدة
لمسكؽ كليس تابعة فيو ،كغالبان ما يجرم بالنسبة لمثقافة التنظيمية االستباقية استخداـ عمميات
تتعمؽ بالتنبؤ بحاجات السكؽ المستقبمية كمحاكلة إشباعيا قبؿ أف يتعمـ المنافسكف كيفية
تحقيؽ ذلؾ.
ه .المنافسة الجسورة  :Competitive Aggressivenessكىك البعد الذم يعكس تكجو
المنشأة نحك الفعاليات التي تتيح ليا التفكؽ عمى منافسييا تفكقان كبي انر كبإطراد.
كيعد تغيير الثقافة التنظيمية لممنشأة مف األمكر الصعبة جدان كالتي تضاىي في صعكبتيا محاكالت
المنشأة المحافظة عمى بقائيا كاستم ارريتيا ،إال اف القادة االستراتيجييف الفاعميف يدرككف تمامان الكقت المناسب
لمتغيير ،كفي كثير مف األحياف يتـ االعتماد بشكؿ أساسي عمى تغيير ثقافة المنشأة عند تنفيذ استراتيجياتيا.
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كغالبان ما يتـ تصميـ التغييرات الجذرية بالشكؿ الذم يتيح لممنشأة إمكانية دعـ الخيارات االستراتيجية الجديدة
كالتي تختمؼ عف الخيارات التي نفذتيا المنشأة سابقان.
كبصرؼ النظر عف األسباب الداعية لمتغيير ،يتطمب تحديد كتعزيز الثقافة الجديدة كجكد اتصاؿ
فاعؿ ،كحؿ ناجح لممشكالت مف خالؿ اختيار األفراد المناسبيف الذيف يتحمىكف بالقيـ المرغكبة لممنظمة،
كعمميات تقكيـ فاعمة لألداء بمعنى تحديد األىداؼ كقياس أداء األفراد تجاه األىداؼ التي تتفؽ مع القيـ
الجكىرية الجديدة ،كنظـ مكافأة مناسبة مف خالؿ مكافأة السمككيات المرغكبة التي تعكس القيـ الجكىرية
الجديدة .كتكحي األدلة المتكفرة بنجاح المتغيرات الثقافية في حالة دعميا بشكؿ فاعؿ مف قبؿ المدير التنفيذم
الرئيس  ،CEOكأعضاء فريؽ اإلدارة العميا اآلخريف ،كمديرم اإلدارة الكسطى ىـ بمثابة ككالء لمتغيير
الفاعؿ يمتمككف مقدرة مميزة في مجاؿ العالقات الشخصية .كيعد اختيار فريؽ اإلدارة العميا مف خارج المنشأة
أحد األسباب األساسية كراء تغيير ثقافة المنظمة (الخفاجي ،2008 ،ص.)199
 .5التأكيد عمى الممارسات األخالقية ()Emphasizing Ethical Practices
مف المالحظ تزايد فاعمية عمميات تنفيذ االستراتيجية إذا ما تـ بناؤىا عمى أساس الممارسات األخالقية.
إف المنشآت التي تتحمي باألخالؽ الضركرية تشجع العامميف لدييا عمى التحمي باألخالؽ ،كتؤكد عمى
الممارسات األخالقية التي تمكنيـ مف اختيار النمط األخالقي المالئـ في جميع مستكيات المنظمة.
تشير األخالؽ إلى المبادئ األساسية التي تحكـ عممية التفاعؿ بيف األفراد العامميف مف جية كالمنظمة
مف جية أخرل ( ،)Noe et al., 1996, P23كاتساقان مع ىذه الكجية تعد األخالؽ مجمكعة المبادئ السامية
التي يؤدم تكافرىا إلى عدـ إثارة األسئمة المريبة بشأف استخداـ نشاطات المنشأة ( Proctor, 2000,
.)P133
كفي غياب الممارسات األخالقية تتيح االنتيازية اإلدارية  Managerial Opportunismلممديريف
التصرؼ بما يحقؽ مصالحيـ الشخصية عمى حساب المنشأة ككؿ .كبكممات أخرل فإف المديريف ينتيزكف
فرصة تكلييـ المناصب القيادية كبالتالي يتخذكف الق اررات التي تعكد بالنفع عمييـ ،كتمحؽ الضرر كاألذل
بالمالكيف أك المساىميف .كمف المشكالت التي تـ تكثيقيا في مجاؿ األخالؽ التنظيمية :ممارسات التأجير
المشككؾ فييا ،كحاالت االحتياؿ في مجاؿ تقميؿ عكائد المنشأة ،كفي بعض األحياف فإف ارتفاع المكافآت
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التي يحصؿ عمييا المدير التنفيذم الرئيس ( )CEOإلى حدكد كبيرة جدان تشكؿ أحيانان إشارة إلى االنتيازية
التي يستغميا مف ىـ في الكظائؼ القيادية (.)Hitt et al., 2001, P508
كقد أكضحت إحدل الدراسات التي تمت في نياية الثمانينات كبداية التسعينات مف القرف العشريف أف
قيـ كمعتقدات المديريف حدث بيا تغيير محدكد ،حيث يؤكد المديركف عمى تحقيؽ األىداؼ كالمنفعة كالتي قد
كجدت ىذه البحكث أف أحد األسباب التي تجعؿ المديركف يقكمكف بالممارسات األخالقية ىك تحقيؽ األرباح
الكبيرة ،كىناؾ مناقشات تدكر حكؿ المكاسب اإلدارية كالتنظيمية بأنيا متبادلة المنفعة ،كبكممة أخرل يمكف
القكؿ أف المنظمة التي تمارس فييا األخالقيات كالقيـ كالمعتقدات اإليجابية تككف أقدر عمى تحقيؽ أعمى
معدالت العكائد مثؿ الربحية كاإلنتاجية كالمبيعات كغيرىا ،كالسبب الرئيسي في ذلؾ أف سمعة الممارسات
األخالقية تجذب كالء العمالء (جاد الرب ،2010 ،ص.)47
كىناؾ دراسة أخرل أسفرت عف نتائج ميمة بالنسبة لممنظمات كلمديرييا .إذ تكصمت ىذه الدراسة إلى
أنو رغـ كجكد بعض حاالت الغش ،إال أنو كانت ىناؾ رغبة باالمتناع عف اإلدالء بيا مما يستدعي تطكير
نظـ رقابة تنظيمية شاممة لضماف انسجاـ سمككيات األفراد مع حاجات المنشأة كتكقعاتيا .كتظير ىذه
الدراسات الحاجة إلى تكظيؼ قادة استراتيجييف خمكقيف تيشكؿ الممارسات األخالقية جزءان مف رؤيتيـ عمى
األمد البعيد بالنسبة لممنشأة ،كمف الذيف يرغبكف بفعؿ األشياء الصحيحة ،كمف الذيف تيشكؿ ليـ الثقة،
كالشرؼ ،كاالستقامة أمك انر ميمة ،مما يدفع العامميف نحك تطكير كدعـ الثقافة التنظيمية التي تيعد فييا
الممارسات األخالقية معايير سمككية متكقعة (الخفاجي ،2008 ،ص.)201
كلسكء الحظ فإف تمؾ الرغبة في الممارسات األخالقية ال تظير لجميع األفراد الذيف يشغمكف الكظائؼ
القيادية ،كبالتالي فإف القادة االستراتيجييف يكاجيكف تيديدان يتمثؿ بضركرة إبداء تصرفات تزيد مف احتمالية
ظيكر الثقافة التنظيمية في منظماتيـ .كاحدل كسائؿ تحقيؽ ذلؾ كالتي القت قبكالن كاسعان في المنشآت ىي
إيجاد كاستحداث برنامج رسمي إلدارة األخالقيات في المنظمة (بف حبتكر ،2004 ،ص.)102
كنظ انر لكجكد تشابو كبير بيف ىذه البرامج كنظـ الرقابة كبالتالي فإنيا تساعد أيضان عمى نشر القيـ
األخالقية في جميع مستكيات المنظمة .لذلؾ ،عندما تككف ىذه الجيكد ناجحة ،تصبح الممارسات األخالقية
المصاحبة لمثقافة التنظيمية ىي بمثابة ممارسات المنشأة ككؿ ،كبعبارة أخرل تعد الممارسات الخالقية بمثابة
مجمكعة مف التصرفات كالسمككيات المقبكلة مف ًقبؿ العامميف في المنظمة كمف ًقبؿ المتعامميف معيا أيضان.
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كما يمكف تحديد تصرفات أخرل لمقادة االستراتيجييف ترتبط بتطكير ثقافة تنظيمية أخالقية تتضمف
اآلتي (:)Hitt et al., 2001, P509-510
أ .كضع أىداؼ محددة ككاضحة لكصؼ المعايير األخالقية لممنشأة مثؿ تطكير كنشر دستكر
أخالقي.
ب .المراجعة كالتحديث المستمر لقكاعد السمكؾ أك الدستكر األخالقي باالعتماد عمى المدخالت
مف األفراد العامميف بالمنشأة ،كمف المتعامميف مع المنشأة مثؿ الزبائف كالمكرديف.
ج .نشر قكاعد السمكؾ أك الدستكر األخالقي كتعميمو لجميع أطراؼ المنشأة ،كذلؾ لتبصيرىـ
بالمعايير كالممارسات األخالقية لممنشأة.
د .تطكير كسائؿ كتنفيذ طرائؽ كاجراءات تستخدـ لتحقيؽ المعايير األخالقية لممنشأة مثؿ تطبيؽ
كاستخداـ نظاـ داخمي لمراقبة الحسابات ينسجـ مع المعايير األخالقية.
ق .تصميـ نظـ مكافآت كاضحة تعمؿ عمى تشجيع األفراد داخؿ المنشأة عمى استخداـ القنكات
كاإلجراءات المناسبة لالبالغ عف التصرفات الخاطئة.
ك .تككيف بيئة عمؿ يعامؿ فييا كافة األفراد باحتراـ حفاظان عمى كرامتيـ.
كتزداد فاعمية ىذه التصرفات إذا ما تـ أخذىا بالحسباف جممةن كاحدة بحيث تككف مساندة لبعضيا
البعض .كعندما ال ينخرط كؿ مف المديريف كالعامميف في مثؿ ىذه التصرفات كالسمككيات كلربما يككف السبب
في ذلؾ غياب الثقافة األخالقية ،فمف المحتمؿ كقكع المشكالت ،كالتي تحتاج بدكرىا إلى نظـ رقابة تنظيمية
متكازنة.
 .6تنفيذ الرقابة المتوازنة ()Implementing Balanced Control
كثي انر ما كاف ينظر إلى عمميات الرقابة التنظيمية عمى أنيا تمثؿ جزءان ميمان مف عمميات تنفيذ
االستراتيجية .فيي ضركرية لمتأكد مف مدل تحقيؽ المنشآت لمنتائج التي ترغب بتحقيقيا بشأف المنافسة
االستراتيجية كالعكائد المرتفعة ،كتساعد عمميات الرقابة الرسمية التي تستند إلى معمكمات آخذيف في الحسباف
إجراءات المديريف في الحفاظ عمى أنماط النشاطات التنظيمية أك إجراء التعديالت الطفيفة عمييا ،كتمكف
القادة االستراتيجييف مف بمكغ المصداقية ،كاظيار قيمة االستراتيجيات ألطراؼ المنشأة ،كتساعد كذلؾ عمى
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تعزيز التغيير االستراتيجي كدعمو .كاألكثر أىمية مف ذلؾ ،تكفر عمميات الرقابة مقاييس يجرم في ضكئيا
تنفيذ االستراتيجيات ،كالفعاليات التصحيحية الالزمة عندما تككف التعديالت المرتبطة بالتنفيذ مطمكبة
(الخفاجي ،2008 ،ص.)202
كتركز الرقابة التنظيمية عمى نكعيف أساسييف ىما الرقابة االستراتيجية ،كالرقابة المالية .كالقائد
االستراتيجي البارع ىك القائد الذم يكازف بيف نكعي الرقابة المذككريف سعيان كراء تنفيذ كتحقيؽ استراتيجية
المؤسسة.
أ .الرقابة االستراتيجية :Strategic Supervision
الرقابة االستراتيجية ىي نكع خاص مف أنكاع الرقابة التنظيمية تركز عمى مراقبة كتقييـ عمميات اإلدارة
االستراتيجية لمتأكد مف أف ىذه العمميات تجرم كفؽ األسس السميمة .ىذا يعني أف الرقابة االستراتيجية ما
ىي إال عمميات مستمرة تتأكد بمكجبيا اإلدارة العميا مف أف األمكر تسير سي انر حسنان بالمؤشرات العامة ،دكف
التفاصيؿ التي يمكف أف تعتمد في األنكاع األخرل لمرقابة .كالرقابة االستراتيجية تنصب أساسان كتتأكد مف أف
مخرجات العممية التخطيطية المحتكل ضمف عمميات اإلدارة االستراتيجية تأتي مطابقة لما ييراد ليا كمسيطرة

عمييا بطريقة تيعطي ضمانان لمنجاح (الغالبي كادريس ،2007 ،ص.)468

إف الغرض األساسي لمرقابة االستراتيجية ىك مساعدة اإلدارة العميا إلنجاز أىداؼ المنظمة األساسية
مف خالؿ مراقبة كتقييـ عمميات اإلدارة االستراتيجية .كبما أف عمميات اإلدارة االستراتيجية تبدأ بتحميؿ بيئة
المنظمة كتحديد االتجاه االستراتيجي كمف ثـ صياغة االستراتيجية المناسبة ككضعيا مكضع التنفيذ ،فإف
الرقابة االستراتيجية تعطي تغذية راجعة لمتأكد مف أف كافة المراحؿ لعمميات اإلدارة االستراتيجية مناسبة ككفؤة
كفاعمة كتعمؿ كما يفترض لغرض تحقيؽ النجاح (.)Certo & Peter, 1995, P139
إف الرقابة االستراتيجية تعكس حالة تكيؼ المنظمة مع بيئتيا الخارجية كالداخمية ،كىي بمثابة اختيار
لدرجة المكاءمة لمخطط كاإلجراءات كالسياسات كالبرامج مع متغيرات البيئة المحيطة بالمنظمة سكاء كانت
البيئة الخارجية أك الداخمية.
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ب .الرقابة المالية :Finance Supervision
غالبان ما تركز الرقابة المالية عمى نتائج األداء المالي في األمد القريب ،كبالمقابؿ تركز الرقابة
اال ستراتيجية عمى مضمكف الفعاليات االستراتيجية كليس عمى نتائجيا .فبعض الفعاليات أك التصرفات
االستراتيجية يمكف أف تككف صحيحة ،كلكف قد يستمر تعاقب النتائج الضعيفة الخاصة باألداء المالي بسبب
الظركؼ الخارجية كالرككد االقتصادم ،اإلجراءات الحككمية المحمية أك الخارجية غير المتكقعة ،أك الككارث
الطبيعية ،لذا فإف التركيز عمى الرقابة المالية غالبان ما ينتج عنو ق اررات إدارية قريبة األمد تتسـ بطابع يكحي
بتجنب المخاطرة ،كذلؾ ألف نتائج األداء المالي قد تككف نتيجة ألحداث تقع خارج سيطرة المدير المباشر –
اإلدارة الدنيا -عمى اتخاذ ق اررات تنطكم عمى مستكيات معتدلة كمقبكلة مف المخاطرة؛ كذلؾ ألف نتائج تمؾ
الق اررات يتقاسميا المديركف عمى مستكل كحدات األعماؿ الذيف يقدمكف المقترحات االستراتيجية ،كالمديركف
يقيمكف تمؾ المقترحات (.)Hitt et al., 2001, P511-512
عمى مستكل اإلدارة العميا الذيف ى

كيعمؿ القادة االستراتيجيكف الناجحكف عمى تحقيؽ المكازنة بيف الرقابة االستراتيجية كالرقابة المالية –

أم ال ييممكف الرقابة المالية -بقصد تحقيؽ عكائد مكجبة عمى األمد البعيد كفي الكاقع ،تصمـ أكثر عمميات
إعادة ىيكمة المنشأة عمى أساس تكجيو المنشأة إلى أعماليا الجكىرية ،كبالتالي إتاحة الفرصة أماـ مديرم
اإلدارة العميا لمراجعة الرقابة االستراتيجية الخاصة بكحدات األعماؿ المنفصمة .كاستنادان لما تقدـ مف
طركحات كمناقشات ،يمكف القكؿ :إف الرقابة االستراتيجية تشكؿ أساسان ممزمان إلجراء مجمكعة متكاممة مف
عمميات التحميؿ كالفعاليات التي تعزز إحداىا األخرل ،فمف خالؿ االستخداـ الفاعؿ لعمميات الرقابة
االستراتيجية ،يسيـ القادة االستراتيجيكف في زيادة احتمالية كسب المنشأة لمزايا الصياغة الجيدة
لالستراتيجيات ،كلكف ليس عمى حساب الرقابة المالية التي تعد جزءان حرجان مف عممية تنفيذ االستراتيجية.
كتكفر الرقابة التنظيمية الفاعمة منطقان كاضحان لمقيادة االستراتيجية ،كتركز عمى االىتماـ بالمسائؿ االستراتيجية
الحرجة ،كتدعـ الثقافة التنافسية  ،Competitive Cultureكتكفر مجاالن لممناقشة يبني التزامان بمحكر
االىتماـ االستراتيجي لممنشأة (الخفاجي ،2008 ،ص.)204-203
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الخالصة

مما سبؽ طرحو في ىذا المبحث يمكف القكؿ بأنو قد ظير جميان مفيكـ كأىمية كتأثير القيادة

االستراتيجية فيي بمثابة رؤية المؤسسة االستراتيجية لطبيعة العالقة المتكقعة مع البيئة الخارجية كالتي في
ضكئيا تحدد نكعية األعماؿ التي ينبغي القياـ بيا عمى المدل البعيد .كتتككف القيادة االستراتيجية الفاعمة مف
ست مككنات ىي :تحديد التكجو االستراتيجي ،كاستثمار القدرات التنافسية ،كتطكير رأس الماؿ البشرم ،كدعـ
الثقافة التنظيمية ،كالتأكيد عمى الممارسات األخالقية ،كتنفيذ نظـ الرقابة المتكازنة.
كيجب عمى المنظمة أف تقكـ بتطكير رؤية بعيدة المدل لمحكر اىتماميا كمقصدىا االستراتيجي،
كيمكف لمقائد االستراتيجي أف يقكـ ببمكرة تمؾ الرؤية .كما يجب عمى القادة االستراتيجييف التأكد مف استثمار
القدرات الفريدة كالميزات التنافسية لتنفيذ االستراتيجيات المرسكمة .كيكمف العنصر الحرج لمقيادة االستراتيجية
كالتنفيذ الفاعؿ ليا في القدرة عمى تطكير رأس الماؿ البشرم حيث يعتبر القادة االستراتيجيكف أف رأس الماؿ
البشرم في منظماتيـ بمثابة مكرد رأسمالي يحتاج إلى استثمار مما يترتب عمى ذلؾ تطكير برامج تكجو القادة
االستراتيجييف نحك بناء كصقؿ الميارات الالزمة لتكفير كتطكير رأس الماؿ البشرم لممنظمة .كتعد صياغة
ثقافة المنظمة مف الميمات المركزية لمقيادة االستراتيجية الفاعمة ،فالثقافة التنظيمية الجيدة تشجع عمى تتبع
الفرص ذات العالقة بممارسة األعماؿ المربحة ،كتعزز القدرة عمى تغيير الثقافة عند الضركرة لذلؾ .كتزداد
فاعمية عمميات تنفيذ االستراتيجية إذا ما تـ بناؤىا عمى أساس الممارسات األخالقية ،كيمكف نشر الممارسات
األخالقية كتأكيدىا مف خالؿ مجمكعة مف التصرفات المتنكعة مثؿ كضع أىداؼ محددة لتكضيح المعايير
األخالقية لممنظمة ،كاستخداـ قكاعد السمكؾ ،كتصميـ نظـ مكافآت لمسمككيات الخمكقة ،كتككيف بيئة عمؿ
تقكـ عمى أساس احتراـ جميع العامميف في المنظمة .كمف خالؿ تنفيذ الرقابة المتكازنة يستطيع القادة
االستراتيجيكف استخداـ مقاييس يجرم في ضكئيا تنفيذ االستراتيجيات ،كالفعاليات التصحيحية الالزمة عندما
تككف التعديالت المرتبطة بالتنفيذ مطمكبة ،كتتحقؽ أفضؿ النتائج عندما يككف ىناؾ تكازف بيف الرقابة
االستراتيجية كالرقابة المالية.
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المبحث الثاني
تميز األداء المؤسسي
تمييد

لقد أصبح التميز مف القضايا الحديثة األكثر إلحاحان كتحديان لممنظمات المعاصرة ،إذ أف التسابؽ

الحديث بيف المنظمات يقكـ عمى أساس التميز في تقديـ المنتجات كالخدمات ،كبدكف ىذا التميز لف تتمكف
المنظمات مف الصمكد أماـ المنافسة الكبيرة التي فرضتيا االتجاىات الحديثة في اإلنتاج كتقديـ الخدمات.
إف التميز يتككف في منظمات األعماؿ مف خالؿ قدرتيا عمى التميز عف غيرىا مف المنظمات األخرل
المنافسة في نفس قطاع األعماؿ ،سكاء أكاف ذلؾ بطبيعة المنتجات أك الخدمات التي تقدميا ،ككذلؾ طبيعة
المكارد التي تمتمكيا ،كىذا يمكنيا مف تحقيؽ الميزة التنافسية كتستطيع تحقيؽ االستم اررية كتقديـ المنتجات
األفضؿ التي يصعب تقميدىا .كال يمكف استمرار تحقيؽ الميزة عمى المدل الطكيؿ إال مف خالؿ المكارد
النادرة (المتميزة) (.)Johnson & Scholes, 2002, P155
م بالمنظمات أف تسعى جاىدة المتالؾ مقكمات التميز في األداء ككنيا السبيؿ الكحيد لبقائيا
كحر ه

كاستمرارىا ،حيث لـ يعد التميز في األداء أحد الخيارات المطركحة أماـ المنظمات بؿ ىك حتمية فرضتيا
المتغيرات المحيطة.
في ىذا المبحث سكؼ تتناكؿ الباحثة اإلطار المفاىيمي لتميز األداء المؤسسي ،كيتضمف ذلؾ مفيكـ
التميز ،كمفيكـ األداء المؤسسي ،كمفيكـ تميز األداء المؤسسي ،كسيتـ التطرؽ إلى النماذج األبرز لممنظمة

المتميزة سعيان لتحديد خصائص المنظمة ذات األداء المتميز ،كما سيتـ تكضيح متطمبات تحقيؽ تميز األداء
المؤسسي ،كيختتـ ىذا المبحث بجيكد المنظمات الدكلية كالعربية المانحة لجكائز التميز كىي :جائزة ديمنج،
كجائزة مالككلـ بالدريج الكطنية لمجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية ،كالجائزة األكركبية لمجكدة ،كجائزة
الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز ،كجائزة األمير محمد بف فيد لألداء الحككمي المتميز.
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أوالً :مفيوم تميز األداء المؤسسي
 .1مفيوم التميز

ييعرؼ التميز ( )Uniquenessبأنو "التفرد كالتفكؽ اإليجابي في األداء كالممارسات كالخدمات

الفعاؿ المبني عمى مفاىيـ إدارية رائدة
المقدمة .كيعتبر مرحمة متقدمة مف اإلجادة في العمؿ كاألداء الكؼء ك ى
الفعالة كاإلدارة بالمعمكمات كالحقائؽ كاشراؾ
تتضمف التركيز عمى األداء كالنتائج كخدمة المتعامميف كالقياة ى
المكارد البشرية كالتحسيف المستمر كاالبتكار كبناء شراكات ناحجة" (برنامج جائزة دبي لألداء الحككمي

المتميز ،2007 ،ص.)73
كقد تـ تعريؼ التميز في قامكس  ،1998( Webisterص )1292بأنو فريد في النكع ،كبديع كرائع،
ككحيد مف شاكمتو كيككف األكؿ في المؤسسات.
كيعرفو  )2001, P2( Kanjiبأنو طريقة لقياس اإلنجازات التي تحققيا المؤسسة كذلؾ مف خالؿ
معرفة رضا العمالء كالعامميف كأصحاب المصالح.
كعند استخداـ مصطمح التميز مقركنان بإدارة الجكدة فإنو يشير إلى تطكير مستكل إدارة المؤسسة

كاالرتقاء إلى مستكل و
عاؿ مف التميز كصكالن إلى مستكل متميز مف النتائج المرجكة كالمنتجات كالخدمات
التي تقدميا المؤسسة لعمالئيا.)Su Mi Dahlgaard-Park, 2007, p4( .
كييعرؼ التميز بأنو "ممارسات متفكقة في إدارة المؤسسة لتحقيؽ أفضؿ النتائج" (جائزة الممؾ عبداهلل

الثاني لمتميز/القطاع الخاص ،2006 ،ص.)31

كيرل السكارنو ( ،2011ص  )122أف تعريؼ التميز ىك أف تقكـ منظمات األعماؿ بإتياف أعماؿ
جديدة كمختمفة كمميزة عف بقية منظمات األعماؿ األخرل ،سكاء بطرؽ اإلنتاج أـ منتجات جديدة أـ في
طبيعة الخدمات التي تقدميا ،ككذلؾ المكارد التي تمتمكيا سكاء أكانت بشرية أـ مالية أـ تكنكلكجية ،ككذلؾ
كسائؿ كأساليب تقديـ الخدمات لمزبائف.
وترى الباحثة أف مفيكـ التميز يستند إلى إطار فكرم كاضح يعتمد مبدأ التكامؿ كالترابط كالتزاـ التفكير
المنظكمى الذم ينظر إلى المنظمة عمى أنيا منظكمة متكاممة تتفاعؿ عناصرىا كتتشابؾ آلياتيا كمف ثـ
تككف مخرجاتيا محصمة لقدراتيا مجتمعة ،كتككف ىذه القدرات فريدة مف نكعيا ،كنادرة بحيث يصعب تقميدىا
مف ًقبؿ اآلخريف.
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 .2مفيوم األداء المؤسسي

ييعد األداء مفيكمان جكىريان كىامان بالنسبة لمنظمات األعماؿ بشكؿ عاـ ،كىك ييمثؿ القاسـ المشترؾ

إلىتماـ عمماء اإلدارة .كيكاد أف يككف الظاىرة الشمكلية لجميع فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية بما فييا اإلدارة
االستراتيجية ،كما أنو ييعد عنص انر محكريان لجميع فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية ،فضالن عف ككنو البعد األكثر
أىمية لمختمؼ منظمات األعماؿ كالذم يتمحكر حكلو كجكد المنظمة مف عدمو .فاألداء مفيكـ كاسع،
كمحتكياتو متجددة بتجدد كتغير كتطكر أم مف مككنات المنظمة عمى اختالؼ أنكاعيا (إدريس كالغالبي،
 ،2009ص.)37
كيمكف النظر إلى األداء مف منظكر النجاح الذم تحققو المنظمة في تحقيؽ أىدافيا ،كفي ىذا السياؽ
ييعبر  )1991, P131( Ecclesعف األداء بككنو "انعكاس لقدرة منظمة األعماؿ كقابميتيا عمى تحقيؽ
أىدافيا" ،كمف منطمؽ النظرة المستندة إلى المكارد فإف األداء محصمة قدرة المنظمة عمى استغالؿ مكاردىا
كتكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،فاألداء ىك انعكاس لكيفية استخداـ المنظمة لمكاردىا المادية
كالبشرية ،كاستغالليا بالصكرة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا ( Miller & Bromiley, 1990,
.)P757
إف األداء ىك المستكل الذم تتمتع بو مخرجات المنظمة بعد إجراء العمميات عمى مدخالتيا ،فاألداء
ىك مخرجات األنشطة كاألحداث التي تشكؿ داخؿ المنظمة ( .)Wit & Meyer, 1998, P40كقد أعطى
 )2001, p308( Davidمفيكمان شمكليان لألداء حيث كصفو بأنو نتائج األنشطة التي ييتكقع أف تيقابؿ
األىداؼ المكضكعية.

وترى الباحثة أف االختالؼ حكؿ تأطير مفيكـ األداء إنما ىك نابع مف اختالؼ المقاييس كالمعايير
التي تستخدـ في دراسة األداء كقياسو ،كيظؿ مفيكـ األداء مفيكمان مركزيان في إدارة األعماؿ ،كىك القاسـ
المشترؾ لجميع الجيكد التي تبذليا اإلدارة كالعامميف ،كما أنو ييعبر عف النتائج المنشكدة التي تسعى المنظمة

إلى تحقيقيا.

إف األداء المؤسسي يقتضي التركيز عمى العناصر الفريدة التي تيميز المنشأة عف غيرىا مف المنشآت
األخرل ،كالتي تككف محك انر لمتقييـ كبالتالي تشمؿ المؤشرات المالية كغير المالية كقياس المكجكدات المممكسة
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كغير المممكسة ،كتشتمؿ الجكانب العريضة لألداء المؤسسي عمى االستراتيجية كالعمميات كالمكارد البشرية
كالنظـ (العمي كقنديمجي كالعمرم ،2012 ،ص.)327
عرؼ مخيمر كآخركف األداء المؤسسي بأنو "المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة في ضكء
كلقد ى

تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية" (مخيمر كجكده كفكزم كعبد القادر كمحمد ،2000 ،ص.)29

كما عرفو بترسكف كآخركف بأنو "قدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة ،كانتاج مخرجات متناغمة
مع أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا" (.)Peterson, Gijsbers, Wilks, & Markham, 2003, P81
ككال التعريفيف يتفقاف بككف األداء المؤسسي ييعبر عف مدل قدرة المنظمة في التفاعؿ مع بيئتيا

الداخمية كالخارجية ،كذلؾ فيما يتعمؽ بحصكليا عمى مكاردىا المختمفة ككفاءة عممياتيا الداخمية كانتاج
منتجات مطمكبة مف قبؿ المجتمع .كاألداء بيذا المفيكـ يتضمف ثالثة أبعاد ىي أداء األفراد في إطار
كحداتيـ التنظيمية المتخصصة ،كأداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة ،كأداء
المؤسسة في إطار البيئة التي تعمؿ فييا (الكساسبة ،2011 ،ص.)77
وترى الباحثة أف األداء المؤسسي ىك النشاط المتكامؿ الذم يعكس مدل نجاح الكميات الجامعية،
كقدرتيا عمى التفاعؿ مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية ،كاستغالؿ مكاردىا استثما انر أمثؿ في سبيؿ تحقيؽ
أىدافيا طكيمة األجؿ.

 .3مفيوم تميز األداء المؤسسي

ييعرؼ تميز األداء المؤسسي أنو سعي المنظمات إلى استغالؿ الفرص الحاسمة التي يسبقيا التخطيط

الفعاؿ كااللتزاـ بإدراؾ رؤية مشتركة يسكدىا كضكح اليدؼ ككفاية المصادر كالحرص عمى
االستراتيجي ى

األداء (.)Pinar & Girard, 2008, P31

كما ييعرفو السممي ( ،2002ص )10بأنو "حالة مف اإلبداع اإلدارم كالتفكؽ التنظيمي تحقؽ مستكيات

عالية غي ر عادية مف األداء كالتنفيذ لمعمميات اإلنتاجية كالتسكيقية كالمالية كغيرىا في المنظمة ،بما ينتج عنو
نتائج كانجازات تتفكؽ عمى ما يحققو المنافسكف ،كيرضى عنيا العمالء ،ككافة أصحاب المصمحة في
المنظمة".
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كيقكم اإلنجاز داخؿ
كيشار إلى تميز األداء المؤسسي أنو كؿ فعؿ أك نشاط لكؿ شخص ييعزز ي
ي

المنظمة كيتضمف العديد مف قكل العمؿ التي تيش ٌكؿ ىيكؿ المنظمة ( Nohria, Joyce, & Roberson,
.)2003, P43
كما ييعد تميز األداء المؤسسي ضركرة مف ضركرات التطكير اإلدارم ،لرفع مستكيات األداء مف خالؿ

تطكير ميارات كقدرات العامميف ،كأعضاء الييئة اإلدارية في المنظمة ،إذ إف تطكير مياراتيـ كقدراتيـ،
فعاؿ تسكده ركح الفريؽ ،كاالبتكار ،كالمبادأة ،كالمنافسة بحيث يشعر كؿ فرد مف األفراد
يتطمب كجكد تنظيـ ى

العامميف بأف المنظمة ممؾ لو ،إف ىذا الشعكر يدفع العامميف إلى بذؿ طاقاتيـ كجيكدىـ كافة كاعطاء كؿ ما
لدييـ مف أجؿ تميز المنظمات كنجاحيا (األيكبي ،2012 ،ص.)16
وترى الباحثة أف تميز األداء المؤسسي يتبمكر مف خالؿ التكامؿ بيف القيادة الفاعمة ،كاإلدارة
االستراتيجية الناجحة ،كالقكل البشرية المتطكرة ،كالبيئة المحيطة ،كالتقنية المتطكرة ،فيي إطار مكجو إلى
إنجاز التميز في الكميات الجامعية مف خالؿ التطكير اإلدارم كالتحسيف المستمر في تطبيقات كعمميات
الكميات الجامعية اإلدارية لتأسيس كاسع ألفضؿ الممارسات في مختمؼ األنشطة مما يؤدم إلى تحقيؽ
جدارات كقدرات تنافسية تيضفي قيمة نادرة لمكميات الجامعية يصعب تقميدىا.

ثانياً :أبعاد األداء المؤسسي
يشير يكتاب اإلدارة ،خاصة الباحثيف في ىذا المكضكع إلى أف ىناؾ يبعديف يقكـ عمييما األداء أك

اإلنجاز المؤسسي ،كىما (المكزم ،2002 ،ص:)207

أ .مستكيات األداء ضمف المنظمة الكاحدة ،كىذا البعد يشير إلى أف ىناؾ ثالثة مجاالت ىي:
 مستكل المنظمة.
 مستكل العمميات.
 مستكل العمؿ.
ب .عناصر األداء الرئيسة :كىذا المستكل يشير إلى أف ىناؾ ثالثة مجاالت ىي:
 األىداؼ :كىي تتضمف ضركرة تحديد المعدالت كالمستكيات المطمكبة في األداء إضافة إلى
تكقعات الزبائف أك العمالء ،ككذلؾ تكقعاتيـ كتكاليؼ تحقيؽ ىذه األىداؼ.
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 التصميـ :كىذا يشير إلى الييكؿ التنظيمي ككيفية تحديده كشكمو ككؿ متطمباتو الضركرية
لتحقيؽ األىداؼ.
 اإلدارة :كتمثؿ النيج أك الفمسفة اإلدارية لكؿ مف التنظيـ القائـ ،كالعمميات التشغيمية كالعامميف
في التنظيـ.
إف تكحيد كدمج ىذيف البعديف يؤدم إلى الحصكؿ عمى ما ييعرؼ بنمكذج متغيرات األداء كالبالغ عدده

تسعة متغيرات ،كىي مكضحة في الشكؿ رقـ (.)2

البعد األكؿ

البعد الثاني

األىداؼ

التصميـ

اإلدارة

المنظمة

أىداؼ المنظمة

تصميـ المنظمة

إدارة المنظمة

العمميات

أىداؼ العمميات

تصميـ العمميات

إدارة العمميات

األفراد

أىداؼ األفراد

تصميـ أداء األفراد

إدارة األفراد

شكل رقم ( :)2.2األبعاد الرئيسة لألداء المؤسسي
المصدر( :الموزي ،2002 ،ص)208

وترى الباحثة أف البعد الثاني في تحديد األىداؼ ييشير إلى أف لكؿ منظمة أىدافيا التي تسعى

لتحقيقيا ،كتشمؿ القيـ كاالتجاىات التي تؤمف بيا ،إضافة إلى اشباع حاجات كرغبات العمالء ،كتقديـ
خدمات ذات جكدة عالية .أما تصميـ المنظمة فيي عممية تشير إلى البناء التنظيمي ككضع الييكؿ التنظيمي
الذم يكضح طبيعة العالقة بيف المستكيات اإلدارية كبيف أجزاء كؿ مستكل .أما إدارة المنظمة فيي الجية
المسؤكلة عف تحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا.
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ثالثاً :الخصائص المشتركة لممنظمات المتميزة في األداء
تعتبر الدراسة التي قدميا كؿ مف ركبرت ككترماف ،كتكـ بيترز مف أشير الدراسات التي تناكلت مجاؿ
الفاعمية كاألداء المتميز ،كشممت الدراسة ما يزيد عف ( )40منظمة مف المنظمات الناجحة كالمتميزة بدرجة
عالية في األداء ،كلكحظ أف ىناؾ ثماني خصائص مشتركة بيف تمؾ المنظمات ،كتعتبر سبب تميزىا
كنجاحيا ،كىي (حريـ ،2016 ،ص:)74
أ .لدييا اتجاه كميؿ نحك العمؿ ،كانجاز األمكر.
ب .كانت قريبة كعمى اتصاؿ مستمر مف المستيمكيف لكي تستطيع تفيٌـ حاجاتيـ ،كرغباتيـ،
كاالستجابة ليا.

ج .السماح لمعامميف بدرجة عالية مف االستقاللية في العمؿ ،كتشجيع كتعزيز ركح المبادرة
كالريادة.
الفعاؿ.
د .السعي لتحسيف كزيادة االنتاجية مف خالؿ مشاركة العامميف كاسياميـ ٌ

ق .اإلدارة بالمتابعة ،كاالستفسار الدائـ عف القيمة التي تضيفيا كؿ عممية كاجراء.
ك .استمرار تركيز المنظمات عمى العمؿ/النشاط الذم تفيمو كتعرفو ،كعدـ الدخكؿ في صناعة
جديدة.

ز .استخداـ ىياكؿ تنظيمية بسيطة بمستكيات إدارية قميمة.
ح .الجمع بيف الرقابة الشديدة كالمرنة ،كادارة الغمكض كالتناقضات في بيئة دينامية كمتغيرة،
كتتصؼ بدرجة عالية مف عدـ التأكد.
وترى الباحثة أف جكىر الخصائص لممنظمات المتميزة في األداء يكمف في اعتبار اإلنساف مكرد
أساسي يجب تعظيمو كعدـ اعتباره يكمفة يجب تدنييا إلى أقصى حد ممكف ،كاف ما يجعؿ المنظمة متميزة ىك
كيعد رسـ كصياغة الثقافة
اإلبداع كقكة العقؿ ،كأف ما يؤثر عمى األفراد ىك الثقافة كليس التعميمات كاألنظمة ،ي

التنظيمية التي تيركز عمى التميز في األداء بمثابة أداة تأثير رئيسة في إيجاد المنظمة المتميزة ،كما أنيا
تتميز بالتنظيـ البسيط ،كالجياز اإلدارم الصغير ،كفرؽ العمؿ المتغيرة مما ييعطييا المركنة المناسبة.
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رابعاً :النماذج األبرز لممنظمة المتميزة
إف المحاكالت اإلدارية األكلى كانت مكجية نحك البحث عف تميز اإلدارة غير أف المنظمات
كالمؤسسات الحديثة تحتاج إلى جانب ذلؾ لعممية أخرل مكممة أال كىؿ إدارة التميز (زايد ،2003 ،ص.)42
كتعني إدارة التميز –بشكؿ رئيس -سعي اإلدارة لجعؿ منظمتيا متميزة ،فيي جيكد تنظيمية مخططة
تيدؼ إلى تحقيؽ الميزات التنافسية الدائمة لممنظمة .ألف السمة الدائمة لمعصر الحالي ىك التغير في كؿ
شيء كعمى مستكل كطكؿ الكقت كالثابت الكحيد ىك التغير ألننا نعيش في عصر المنظمات الذكية ،كالجكدة
الشاممة ( ،)TQMكالعاممكف ذكم القدرة عمى االبتكار كاإلبداع (السكارنو ،2011 ،ص .)116كمف ثـ ،فإف
إدارة التميز ى ي :عمميات تكفيؽ كتنسيؽ عناصر المنظمة كتشغيميا في تكامؿ كترابط لتحقيؽ أعمى معدالت
الفاعمية ،كالكصكؿ بذلؾ إلى مستكل المخرجات الذم يحقؽ رغبات كمنافع أصحاب المصمحة المرتبطيف
بالمنظمة (السممي ،2002 ،ص .)21كفيما يمي أبرز اإلسيامات في ىذا المجاؿ:
 .1إدارة الجودة الشاممة (النموذج الياباني)
يمكف اعتبار نمكذج المنظمة التي تعتمد إدارة الجكدة الشاممة ،ىك النمكذج األكؿ لممنظمة المتميزة
لسببيف ىما :أنو الشكؿ األقدـ ،ككذلؾ أنو النمكذج الذم تعتمده الكثير مف الجيات التي تمنح جكائز التميز
العالمية ،كمنيا جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز .كالمنظمة المتميزة ،مف كجية نظر الذيف ييتمكف بإدارة
الجكدة الشاممة ،ىي منظمة تعتمد ىذه المنيجية ،كتسعى بشكؿ مستمر لتحسيف جكدة منتجاتيا ،كجكدة
عممياتيا (المعاني كعريقات كالصالح كجرادات ،2011 ،ص.)306
تعكد الجذكر التاريخية ليذا المدخؿ إلى النمكذج الياباني لإلدارة كالتنظيـ إثر إصدار كتاب بعنكاف
عرؼ فيو شكؿ التنظيـ كاإلدارة اليابانية
"نظرية  "Zمف قبؿ أحد األمريكاف ،مف أصؿ ياباني ييدعى (أكشي)ٌ ،
التي أسيمت في نجاح الشركات اليابانية كم ٌكنتيا مف تحقيؽ التحسيف المستمر لمنتجاتيا حتى ارتقت بيا إلى

أعمى المستكيات .اعتيبر ىذا النمكذج أحد األسباب الميمة لمنجاح الباىر الذم حققتيا الشركات اليابانية منذ
ستينات كسبعينات القرف العشريف ،مما ساعد الياباف في بناء إمبراطكرية اقتصادية ( Burnes, 2000,
.)P124
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كادارة الجكدة الشاممة ( )TQMاستراتيجية تنظيمية تركز عمى إرضاء العمالء كالمحافظة عمى كالئيـ
مف خالؿ التحسيف المستمر لخصائص المنتج كلكفاءة العمميات اإلنتاجية لتحقيؽ المنظمة المتميزة ( Brown
.)& Harvey, 2006, P374
كمفيكـ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة كما ٌبينو العمي ( ،2008ص )23بأنو "تفاعؿ المدخالت ،كىي

األفراد ،كاألساليب ،كالسياسات ،كاألجيزة ،لتحقيؽ جكدة عالية لممخرجات" .كىذا يعني إشراؾ العامميف
كاسياميـ كافة بصكرة فاعمة في العمميات اإلنتاجية أك الخدمية مع التركيز عمى التحسيف المستمر لجكدة
المخرجات كالعمميات بيدؼ تحقيؽ الرضا لدل المستيمكيف.
أف نظاـ إدارة الجكدة الشاممة ( )TQMيعتمد عمى المبادئ األساسية الثالثة اآلتية (المعاني
أم ٌ

كآخركف ،2011 ،ص:)308

أ .اإلسياـ الجماعي كفرؽ العمؿ.
ب .التركيز عمى رضى الزبكف.
ج .التحسينات المستمرة في نكعية العمميات كالمخرجات.
إف األساس الذم انطمقت منو نماذج التميز المختمفة ىك الرغبة في تأكيد كتعميؽ تطبيقات إدارة الجكدة
أف جميع الحاالت التي قي ٌدمت فييا جكائز التميز كانت مترافقة مع الجكدة الشاممة ( Brown
الشاممة ،كنجد ٌ

.)& Harvey, 2006, P374

 .2نموذج بيترز ووترمان ()Peters & Waterman
الحظ االستشارياف بيترز ككترماف بأف نمكذج إدارة الجكدة الشاممة أك ما يسمى بالنمكذج الياباني غير
صالح لمبيئة األمريكية خصكصان ،كلمبيئة الغربية عمكمان ،كمف ىذا المنطمؽ سعيا لتحديد خصائص المنظمة
المتميزة مف خالؿ تحديد الخصائص المشتركة لمشركات األمريكية الناجحة ،كقد قاما بنشر نتاج أبحاثيما في
كتابيما المكسكـ ب " "In search of Excellenceحيث يعكد الفضؿ األكبر ليذا الكتاب في نشر مفيكـ
التميز ،حيث أ ٌكد بيترز كزمالؤه عمى أىمية كضركرة استمرار المنظمات قريبة مف عمالئيا كعمى اتصاؿ دائـ
بيـ ،كأف تزيؿ كؿ المعكقات أماـ ذلؾ بما فييا اليياكؿ التنظيمية المعقدة ،كالمستكيات اإلدارية العديدة،
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كالسياسات كاإلجراءات الجامدة ،مف أجؿ تطكير عالقة تكاممية بيف المنظمة كالمستيمكيف محميان كخارجيان
(حريـ ،2016 ،ص.)75
 .3نموذج روزابيث كانتر ()Rosabeth Kanter
قدمت ىذا النمكذج أستاذة في اإلدارة كمستشارة إدارية أمريكية ،كرٌكزت كانتر في دراستيا عمى القادة
ٌ
اإلدا رييف بما يجب أف يقكمكا بو لجعؿ منظماتيـ (التقميدية) متميزة ،كيمكف أف نستنتج مف ذلؾ خصائص
المنظمة التي تعتبرىا متميزة كالتي يسعى القادة لمكصكؿ إلييا ،كفيما يمي خصائص المنظمة المتميزة كالتي
لمتحكؿ إلييا (:)Kanter, 1983, P41
يجب عمى قادة التغيير أف يسعكا
ٌ
أ .منظمةه نحيفةه أم يجب أف تككف نحيمة تحتفظ ببناء مسطح ،ال ىرمي ،قميؿ التعقيد ،كثير
المركنة ،ييركز عمى الفعاليات األساسية فقط مما يتطمب إعادة ىيكمة المنظمة.

ب .تمتمؾ تحالفات استراتيجية مع أطراؼ خارجية لتكفير الخدمات التي تشترييا مف الخارج ،كىذا
يتطمب أف تبدأ بإقامة تحالفات كعالقات تعاكف مع منظمات أخرل.
ج .تثميف اإلبداع كالريادة ،كايجاد مشركعات جديدة ،كنقؿ أنشطة البحث كالتطكير إلى جميع
مكاقع التنفيذ ،كجعؿ اإلبداع كالريادة حالة تنتشر عمى مستكل المنظمة بكافة مستكياتيا
اإلدارية.
د .تعتمد أنظمة مكافأة محفزة لإلبداع كالريادة ،كاألداء الفعمي ،كاعتماد أنظمة تقييـ ألداء العامميف
عمى أساس األداء الحالي كليس األداء في الماضي أك األداء الممكف بالمستقبؿ.
ق .تستقطب عامميف بميارات متعددة ،ككالء لمياراتيـ .أم أنيا تحتاج إلى عامميف متعددم
الميارات كليس ألشخاص متخصصيف في ميمة ما ،كىذا يعني بأف عمى الفرد أف يتكلى ىك
مسؤكلية تحقيؽ أىدافو المينية ،كبالتالي أف يككف كالؤه لميارتو كليس لكظيفتو.
 .4نموذج شارلس ىاندي ()Charles Handy
يختمؼ ىاندم عف المختصيف اآلخريف ،ألنو يرل بأنو لف يككف ىناؾ نمكذج كاحد لممنظمة المتميزة
بؿ ثالثة أشكاؿ؛ ك هؿ يالئـ منظمة معينة ،كىذه األشكاؿ كما طرحيا ( )Burnes, 2000, P93-122ىي:
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أ .المنظمة ثالثية األضالع (الكبيرة) The Shamrock Organization
كىك الشكؿ المناسب لشركة مضطرة ألف تككف كبيرة حجمان ،كبدرجة مركزية عالية ،كمع ذلؾ تحتفظ
بمركنة ،كىذه المنظمة تضـ ثالث فئات مف العامميف ىـ:
 النكاة :كىـ عاممكف ييشكمكف جكىر/قمب المنظمة (مجمكعة أساسية).
 أطراؼ خارجية :كىـ مجمكعة مف العامميف بعقكد.

 قكة عمؿ مرنة :كىـ عماؿ أصحاب ميارات ييستخدمكف حسب الحاجة لمياراتيـ.

ب .المنظمة الفيدرالية Federal Organization

كىي المنظمة العمالقة التي تمتمؾ المكارد كالقكة لجعميا كذلؾ ،كلكف غير مصممة كتنظيـ عمالؽ
مكحد بؿ مجمكعة كبيرة جدان مف منظمات ثالثية األضالع ،لكؿ منظمة منيا استقاللية عالية ،كلكنيا تعمؿ
تحت مظمة االسـ كاليكية ،كىذا ما تكفره اإلدارة العميا "مركز الفيدرالية" ،كالتي تحدد اليدؼ كاليكية المشتركة
لمكحدات.
ج .المنظمة الذكية )Triple I (Intelligence, Information, Ideas
يرل ىاندم بأنو سيككف شكؿ المنظمة التي تعتمد بدرجة عالية عمى تكنكلكجيا معمكمات متطكرة
باإلضافة إلى عدد محدكد مف العامميف ،أم أنيا مزيج مف اإلنساف الذكي الذم يتعامؿ مع اآللة الذكية ،كىذا
ىك الشكؿ المناسب لمشركات الخدمية التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى تكنكلكجيا متقدمة.
 .5نموذج منظمة التعمّم Learning Organization
المنظمة المتميزة بالنسبة لمجمكعة أخرل مف العمماء ،ىي منظمة تحقؽ التعمٌـ المستمر كالتغير
المستمر الذم يسبؽ التغيرات في بيئة عمميا ،كما تككف مكقعان يتعمـ فيو الفرد بشكؿ منتظـ كمستمر ليتجاكب
قدـ نمكذج منظمة التعمٌـ عالـ أمريكي ييدعى  Chris Argyrisحيث كتب عاـ
مع ىذه التغيرات .كلقد ٌ

 1992عف التعمٌـ كالتعميـ التنظيمي في كتابو الشيير  On Organization Learningكالذم عرض اسـ
حدد مستمزمات التحكؿ إلى منظمة تعمـ عاـ
كحدد خصائصو .ثـ جاء  Peter Sengeالذم ٌ
النمكذج ٌ
 .1999كلقد تصاعد اىتماـ كؿ األكاديمييف كمديرم الشركات الكبرل بنمكذج منظمة التعمٌـ لسبب رئيس ىك
أنو يأخذ سمة ميمة مف النماذج السابقة ،فالسمة المميزة لكؿ النماذج السابقة ىك أنيا تؤكد عمى تحقيؽ التعمٌـ
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المستمر لمعامميف ،كتيثمف التحسيف كالتطكير المستمريف لممنتجات كالعمميات (المعاني كآخركف،2011 ،
ص.)314
أما خصائص منظمة التعمٌـ فيي (:)Daft, 2001, P25-29
أ .أنيا تحقؽ التعمٌـ بنفس السرعة ،بؿ أسرع مف التغيير في بيئتيا ،كىذا ما ييمكنيا مف البقاء.
ب .يككف التعمٌـ فييا عممية جماعية كليس فقط فردية ،كتحدث بالمشاركة بحيث يمتد التعمٌـ إلى
مجمكع العامميف.

ج .تستطيع التكيؼ مع بيئتيا ،كالتأثير فييا كتككينيا ،فمنظمة التعمٌـ تتكيؼ مع البيئة ،كقد تنتقؿ
مف بيئة إلى أخرل ،كقد تيحدث تغييرات تجعؿ المنافسيف ييقمدكنيا.

كحدد ( )Senge, Art, Charlotte, George, Rick, & Bryan, 1999, P37مستمزمات تحكؿ
ٌ
المنظمة بما يمي:
أ .األكلكية لمتمكيف الشخصي  Person Masteryأم أف تككف أكلكية المنظمة ىي لنمك كتعمـ
األفراد ،كتمكينيـ كتطكير قدراتيـ إلى مستكل المستقبؿ الذم يتطمٌعكف إليو.
ب .غرس نماذج فكرية  Mental Modelجديدة لطريقة التفكير كلجعؿ األفراد يفكركف بطريقة
جديدة.
ج .تطكير رؤل مشتركة  Shared Visionsلمستقبؿ المنظمة يحمميا الجميع كيشترككف فييا،
لتككف مصدر تكتر إبداعي .Creative Tension
د .تحقيؽ تعمٌـ جماعي  Team Learningمما يستمزـ العمؿ الجماعي ،Team Work
تحكؿ المعارؼ كالتعمٌـ الفردم إلى معارؼ كتعمٌـ جماعي.
باإلضافة إلى كسائؿ تضمف ٌ
ق .اعتماد تفكير ينظيمي  Systems Thinkingمف خالؿ التفكير بالحالة الكمية بحيث يتمكف

األفراد مف تشخيص اتجاىات كىياكؿ معقدة قد ال تككف كاضحة عكضان عف مجرد تشخيص

أحداث كظكاىر جزئية.
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 .6منظمات عالية اإلنجاز )High Performance Systems (HPS
ٌبيف  )1996, P23( Vaillأف المنظمة عالية اإلنجاز تعتبر أف اإلنساف ىك الذم يقكد المنظمة إلى

كبناء عميو أشار  Vaillإلى أف تعريؼ التميز كاإلنجاز يعتمد عمى قيمنا كمبادئنا.
النجاح كالتميز،
ن
كحدد ً Vaill
ثماف خصائص تجعؿ المنظمة عالية اإلنجاز ،كالتي مف خالليا تحقؽ المنظمة ذركة
ٌ
األداء كاإلنجاز كىي (:)Vaill, 1982, P25
أ .أىداؼ عريضة ككاضحة.

ب .االلتزاـ باألىداؼ.

ج .أف تيركز فرؽ العمؿ عمى إنجاز األىداؼ.
د .قيادة قكية ككاضحة.

ق .التعامؿ مع الميمات المطمكب إنجازىا كمصدر خصب.
ك .امتالؾ حدكد كاضحة تفصميا عف بيئتيا الخارجية ،كأف يدرؾ الجميع بأنيـ يختمفكف عف
غيرىـ.

ز .رفض السيطرة الخارجية كاعتبارىا نفسيا المسؤكلة عف كضع المعايير الخاصة بيا.
ح .أف تككف كحدة متماسكة.

 .7إعادة ىندسة العمميات )Management by Process Re-engineering (MPR
ييركز مدخؿ إعادة ىندسة العمميات عمى العمميات االستراتيجية في المنظمات إلعادة تصميميا مف

جديد كابتكار أساليب جديدة لمعمؿ ،كتيعد إعادة ىندسة العمميات كسيمة إدارية دقيقة لتحكيؿ المنظمة التقميدية
إلى منظمة متميزة.
كبشكؿ عاـ فإف إعادة ىندسة العمميات تعني التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة كالراسخة،
كالتفكير بصكرة جديدة كمختمفة في كيفية تصنيع المنتجات أك تقديـ الخدمات لتحقيؽ رغبات العمالء (الشبمي
كالنسكر ،2009 ،ص.)455
عرؼ ىامر كشامبي ( ،1995ص )19إعادة ىندسة العمميات بأنيا" :تفكير جاد إلحداث تغيير
كقد ٌ

جذرم في العمميات اإلدارية بيدؼ تحقيؽ تحسينات جكىرية فائقة كليس ىامشية تدريجية في معايير األداء
الحاسمة مثؿ التكمفة كالجكدة كالخدمة كالسرعة".
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إف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ىي كسيمة إدارية منيجية تقكـ عمى إعادة البناء التنظيمي مف
جذكره ،كتعتمد عمى إعادة ىيكمة كتصميـ العمميات األساسية بيدؼ تحقيؽ تطكر جكىرم ،كطمكح في أداء
المنظمات يكفؿ سرعة األداء ،كتخفيض التكمفة ،كجكدة المنتج أك الخدمة المقدمة (السمطاف كبكزير كالحجى،
 ،2001ص.)185
كيمكف اعتبار إعادة ىندسة العمميات بأنيا إعادة تفكير أساسية في العمميات لتحقيؽ تحسيف األداء،
ي

كال يتـ تعديؿ العمميات القائمة ،إنما البدء بصفحة جديدة فارغة بحيث تتمكف المنظمة مف النظر إلى عممياتيا
بطرؽ جديدة .كما أف اليدؼ مف إعادة ىندسة العمميات ىك جعؿ كؿ العمميات أكثر كفاءة مف خالؿ الدمج،
كالحذؼ ،مع التركيز عمى تصميـ العمؿ لمنشاطات ،كالعمميات ،ككيفية تنفيذ الميمات ،كتقميؿ الميمات غير
الكفؤة ،كتحسيف اإلنتاجية كالنكعية (.)Brown & Harvey, 2006, P407
وترى الباحثة أف النماذج األبرز لممنظمة المتميزة تسعى لتحديد خصائص المنظمة المتميزة في األداء،
كمف المالحظ أف تمؾ الخصائص تشترؾ في المضمكف كاف اختمفت في المسميات ،كتشترؾ ببناء تنظيـ
يمسطح كمرف يقكـ عمى المشاركة كالمساكاة ،كعمى عامميف ممكنيف يممككف قكة العقؿ كاإلبداع .كتيركز بعض
النماذج عمى الشكؿ العاـ لممنظمة بينما يختمؼ نمكذج إدارة الجكدة الشاممة عف النماذج األخرل بككنو يكفر
آلية تفصيمية ألنظمة العمؿ سعيان لتحقيؽ التحسيف المستمر لكؿ مف جكدة المنتج أك الخدمة كجكدة العمميات.
كتستدعي النماذج إدارة التميز كىي تمؾ األنشطة التي تجعؿ المنظمة متميزة في أدائيا كمتفكقة عمى
فعاؿ كمميز ،كينعكس ذلؾ كيفية إعداد كتصميـ سياساتيا
منافسييا ،كذلؾ مف خالؿ تكظيؼ مقدراتيا بشكؿ ٌ
كاستراتيجياتيا ،ككيفية أداء أنشطتيا كعممياتيا ،ككيفية التعامؿ مع عمالئيا.

خامساً :متطمبات تحقيق تميز األداء المؤسسي
تتمثؿ المتطمبات الرئيسة لتحقيؽ تميز األداء المؤسسي بأف تككف التكجيات اإلدارية في المنظمة
عبر تمؾ التكجيات اإلدارية عف
مشتركة ،كتسعى لبناء كتنمية ثقافة تنظيمية محابية لفرص التميز كالتفكؽ .كتي ٌ
أنماط سمككية متفكقة تستيدؼ تكفير أفضؿ الظركؼ كاآلليات كاألدكات لألداء الذم يمتزـ بمكاصفات
58

كمتطمبات الجكدة الشاممة ،كالمتكافؽ مع رغبات كتكقعات العمالء .كقد ٌبيف السممي ( ،2002ص )26ىذه

المتطمبات بما يمي:

عبر عف التكجيات الرئيسة لممنظمة كنظرتيا المستقبمية ،كيضـ (الرؤية،
اتيجي متكام هؿ يي ٌ
 -1ه
بناء استر ه
كالرسالة ،كاألىداؼ االستراتيجية التي تعمؿ المنظمة عمى تحقيقيا مف خالؿ كضع السياسات).
كأ نكد  )1999, P89( Samuelعمى عالقة استراتيجية المنظمة بالمفاىيـ األساسية إلدارة الجكدة
الشاممة ،لما ليا مف أىمية في تحقيؽ الجكدة الشاممة بالمنظمات كبالتالي تحقيؽ التميز.
 -2منظكمةه متكاممةه مف السياسات التي تحكـ كتنظـ عمؿ المنظمة ،كترشد القائميف بمسؤكليات األداء
إلى قكاعد كأسس اتخاذ الق اررات.
 -3ىياك يؿ تنظيميةه مرنةه قابمةه لمتعديؿ كالتكيؼ مع المتغيرات الداخمية كالخارجية ،كتنظـ عمى أساس
العمميات ،يراعي تدفؽ المعمكمات كتشابؾ عالقات العمؿ ،درجة مف الالمركزية ،التكسع بالتفكيض
كاستخداـ تقنيات االتصاالت كالمعمكمات.
متطكر لتأكيد الجكدة الشاممة؛ يحدد آليات تحميؿ العمميات كأسس تحديد مكاصفات كشركط
نظاـ
ه
 -4ه

الجكدة كمعدالت السماح فييا كآلية الرقابة كضبط الجكدة كمداخؿ تصحيح انحرافات الجكدة .كأكد

ك هؿ مف  )2006, P374( Brown & Harveyعمى ضركرة أف تككف إدارة الجكدة الشاممة ىي
استراتيجية المنظمة ،تيدؼ إلى االلتزاـ برضا الزبكف عف طريؽ تطكير العمميات كالتي تؤدم إلى
تحسيف جكدة المنتجات ،كأف اعتماد الجكدة الشاممة بالمنظمة يؤدم إلى تميزىا عف طريؽ تكامؿ
حاجات األفراد بالنمك مع حاجة المنظمة لمتطكر.
و
و
آليات لرصد المعمكمات المطمكبة ،كتحديد مصادرىا ككسائؿ تجميعيا
معمكمات متكام هؿ يضـ
نظاـ
 -5ي
كقكاعد معالجتيا كتداكليا كتحديثيا كحفظيا كاسترجاعيا ،فضالن عف قكاعد كآليات تكظيفيا لدعـ
اتخاذ القرار.
متطكر إلدارة القكل البشرية يبيف القكاعد كاآلليات لتخطيط كاستقطاب كتككيف المكارد البشرية
نظاـ
ه
 -6ه
كتنميتيا كتكجيو أدائيا ،كما يتضمف قكاعد كآليات تقكيـ األداء ،كأسس تعكيض العامميف كفؽ نتائج

األداء.
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نظاـ متكام هؿ لتقييـ األداء الفردم ،كأداء مجمكعات كفرؽ العمؿ ،ككحدات األعماؿ االستراتيجية،
 -7ه
كاألداء المؤسسي بغرض تقكيـ اإلنجازات بالقياس إلى األىداؼ كمعايير األداء.

 -8قيادةه فعالةه تتكلى كضع األسس كالمعايير ،كتكفير مقكمات التنفيذ السميـ لمخطط كالبرامج ،كتؤكد
فرص المنظمة في تحقيؽ "إدارة التميز" .كرٌكز ك هؿ مف )2000, P247( Ugboro & Obeng
عمى دكر القيادة في تمكيف العامميف ،كدعـ بيئة إدارة الجكدة الشاممة مف خالؿ إيجاد المناخ الذم
يعزز الجكدة الشاممة ،كرضا الزبائف كبالتالي تحقيؽ التميز في المنظمة.

سادساً :جيود المنظمات الدولية والعربية المانحة لجوائز التميز
لقد تزايد االىتماـ بتمكيف المنظمات مف التغيير ،كتحقيؽ التميز ،كامتد ذلؾ االىتماـ إلى الدكؿ التي
اء عامة تساعدىا عمى ذلؾ .كقد سعت الدكؿ
سرعاف ما أدركت بأف نجاح المنظمات في المجتمع يتطمب أجك ن
المتقدمة إلى تخصيص جكائز التميز لرفع أداء األعماؿ كالمنظمات ،كلتفعيؿ ركح المنافسة التي تساعد

بدكرىا عمى نشر ثقافة التميز.
تعتمد كافة جكائز التميز في العالـ عمى أساس إجراء تقييـ ألداء المؤسسات بالمقارنة مع معايير
محددة سمفان ،كبالتالي يتـ تقييـ أداء ىذه المؤسسات كفقان لدرجات أك عالمات محددة لكؿ عنصر مف
العناصر التي يجرم تقييميا (.)Ghobadian & Seng Woo, 1996, P10
سيتـ تناكؿ ثالثة مف أكثر الجكائز العالمية شيرة ،باإلضافة إلى جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز،
كجائزة األمير محمد بف فيد لألداء الحككمي المتميز ينبيف مف خالليا األىداؼ الرئيسية كالمعايير األساسية

التي تـ اعتمادىا لكؿ جائزة مف ىذه الجكائز.

 .1جائزة مالكولم بالدريج الوطنية لمجودة في الواليات المتحدة األمريكية ( The Malcolm
)Baldrige National Quality Award - MBNQA
استيحدثت الجائزة الكطنية لمجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية مف قبؿ الحككمة الفيدرالية لغرض
تطبيقات نظاـ الجكدة الشاممة كذلؾ عاـ  1987تنفيذان لمقانكف العاـ رقـ  107-100إليجاد شراكة بيف
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القطاع العاـ كالخاص ،كيأتي الدعـ األساسي لبرنامج الجائزة مف مؤسسة جائزة مالككـ بالدريج الكطنية
لمجكدة كالتي تأسست عاـ .1988
يسميت ىذه الجائزة بإسـ مالككلـ بالدريج  Malcolm Baldrigeنسبةن إلى كزير التجارة األمريكي

الذم شغؿ ىذا المنصب مف عاـ  1981إلى عاـ  1987كالذم كانت لو إسيامات إدارية مميزة كفاعمة أثناء
عممو في الحككمة األمريكية كلفترة طكيمة.
تيمنح جائزة مالككلـ بالدريج الكطنية لمجكدة مف ًقبؿ المعيد الكطني لممقاييس كالتكنكلكجيا بالكاليات
المتحدة األمريكية ،كمف خالؿ لجنة كطنية تكجييية ،كىي جائزة الجكدة الكحيدة التي تيقدـ مف ًقبؿ الرئيس
األمريكي لممنظمة التي تفكز بيا بعد عممية تقكيـ تفصيمية.
كحسب النظاـ المعمف لمجائزة ،فإف اليدؼ مف الجائزة ىك تركيج كتدعيـ المفاىيـ المتصمة بعناصر
كمككنات تميز األداء في المنظم ات كتنمية قدراتيا التنافسية ،كنقؿ تجارب كخبرات المنظمات التي تنجح في
تحقيؽ مستكيات التميز إلى غيرىا مف المنظمات الساعية إلى تحسيف األداء كالكصكؿ إلى مراتب أعمى في
طريؽ التميز (المعاني كآخركف ،2011 ،ص.)328-327
كيمثؿ النمكذج األمريكي أداة ميمة تستفيد منيا المنظمات في إجراء عمميات التقكيـ الذاتي باالستناد
ي

إلى مجمكعة مف المعايير كاألدكات كنظـ القياس التي يحتكييا النمكذج ،كما أنو يتميز بكجكد ثالثة أنكاع
كىي (مجيد كالزيادات ،2007 ،ص:)120
أ .جائزة لمعايير األداء المتميز لقطاع التعميـ.
ب .جائزة لمعايير األداء المتميز لقطاع الرعاية الصحية.
ج .جائزة لمعايير األداء المتميز لمصناعة.
تنطمؽ جائزة مالككلـ بالدريج الكطنية لمجكدة مف مفاىيـ رئيسة تيعبر عف قيـ التميز كالفاعمية كىي
(السممي ،2002 ،ص:)119
أ .االىتماـ بالجكدة انطالقان مف رغبة العمالء.
ب .أىمية كحيكية القيادة.
ج .التعمٌـ التنظيمي كالتطكير المستمر.
د .أىمية العنصر البشرم باعتباره األساس في تحريؾ طاقات المنظمة.
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ق .التركيز عمى أىمية الجكدة.
ك .تعميؽ التكجو االستراتيجي ،ككضكح رسالة المنظمة.
ز .تطكير نظـ المعمكمات بالمنظمة.
ح .االىتماـ بسالسؿ التكريد الخاصة بالمنظمة.
ط .إدراؾ المسؤكلية االجتماعية لممنظمة نحك المجتمع المحمي.
كيتـ التقييـ عمى أساس سبعة عناصر رئيسة ىي (المعاني كآخركف ،2011 ،ص:)329-328
أ .القيادة

ب .التخطيط االستراتيجي
ج .التركيز عمى العمالء كالسكؽ.

د .المقاييس كالتحميؿ كادارة المعرفة.
ق .التركيز عمى المكارد البشرية.
ك .إدارة العمميات.

ز .نتائج األعماؿ

 .2جائزة ديمنج Deming Prize
تيعد ىذه الجائزة ىي األكلى لمتميز ،كالتي استيحدثت في الياباف عاـ  .1951كتـ تسميتيا بيذا االسـ
تقدي انر لعبقرية كليـ ديمنج  Dr. William E. Demingكمشاركتو بتطكير مراقبة الجكدة بالياباف كالتي تقدـ
باقتراح منحيا  Mr. Kenichi Koyanagiالمدير اإلدارم التحاد العمماء كالميندسيف اليابانييف Union of
قدـ ىذه الجائزة مف ًقبؿ ( ،)JUSEكىي تتحمؿ
) .Japanese Scientists and Engineers (JUSEكتي ٌ
كافة تكاليؼ منحيا (.)Deming prize, 1996
ارتبط اسـ  William E. Demingبحركة الجكدة بالياباف منذ خمسينيات القرف الماضي ،كيقكـ
( )JUSEبمنح جائزة ديمنج لألفراد كالييئات التي تحقؽ إنجازات ميمة في مجاؿ رقابة الجكدة ،عممان بأف
الجائزة كانت تيقدـ بالسابؽ لميابانييف فقط ،ثـ بدأت شركات غير يابانية تيبدم اىتماميا بالجائزة كتتقدـ لمفكز
بيا ،كقد حصمت شركات أمريكية عمى ىذه الجائزة (المكقع االلكتركني لجائزة ديمنج).
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تقكـ الجائزة عمى أساس نمكذج ييركز فقط عمى العمميات المؤدية إلى الجكدة الشاممة دكف النظر إلى

النتائج المترتبة عمييا ،كتشمؿ فئات الجائزة :جائزة ديمنج لألفراد ،كجائزة ديمنج لمتطبيؽ ،كجائزة رقابة الجكدة
لعمميات كحدات اإلنتاج (المعاني كآخركف ،2011 ،ص.)326

كيمكف تمخيص عناصر التقييـ التي تشمميا جائزة ديمنج بما يمي (مجيد كالزيادات،2007 ،
ي

ص:)119-118

أ .السياسات  :Policiesسياسات الجكدة كمراقبة الجكدة ،طريقة كضع السياسات كمدل ثباتيا
كمراجعتيا كعالقتيا مع التخطيط.
ب .التنظيـ كادارة التنظيـ  :Organization and Its Managementكضكح السمطة
كالمسؤكلية ،التفكيض ،التنسيؽ ،المجاف ،استخداـ العامميف ،حمقات الجكدة.
ج .التعميـ كالنشر  :Education and Disseminationبرامج التعميـ كنتائجو ،فيـ مراقبة
الجكدة ،تعمـ األساليب اإلحصائية ،نظاـ اقتراح أساليب التحسينات.
د .جمع كاستخداـ معمكمات الجكدة :Collection and Use of Information Quality
جمع المعمكمات الخارجية ،ايصاؿ المعمكمات إلى الدكائر ،معالجة البيانات.
ق .التحميؿ  :Analysisاختيار المشاكؿ الرئيسة ،استخداـ األساليب اإلحصائية ،ربط التحميؿ مع
التكنكلكجيا ،تحميؿ الجكدة كتحميؿ العمميات ،كاستخداـ نتائج التحميؿ.
ك .المعايير  :Standardizationتكحيد المعايير ،طرؽ كضع المعايير كمراجعتيا ،محتكيات
المعايير كاستخداميا.
ز .المراقبة  :Controlأنظمة مراقبة الجكدة ،بنكد كنقاط المراقبة ،استخداـ األدكات اإلحصائية
في الرقابة.
ح .تأكيد الجكدة  :Quality Assuranceاجراءات تطكير المنتج ،رضا العميؿ ،تصميـ
العمميات كتحميميا ،قدرة العمميات ،األجيزة كالقياس كاالختبار كالتفتيش ،صيانة األجيزة ،نظاـ
تككيد الجكدة كالتدقيؽ الداخمي.
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ط .النتائج  :Resultsقياس النتائج سكاء النتائج غير المممكسة ( ،)Intangibleكالنتائج
األساسية ( )Substantiveبالنسبة لمجكدة ،كالخدمات ككقت التسميـ كالتكمفة كاألرباح
كالسالمة كالبيئة.
م .التخطيط لممستقبؿ  :Planning for the Futureدقة الخطط المكضكعة ،معالجة المشاكؿ،
كالخطط المتعمقة بالمستقبؿ.

 .3الجائزة األوروبية لمجودة ()The European Quality Award
تقكـ الجائزة األكركبية لمجكدة عمى قاعدة أساسية مف فكر الجكدة الشاممة ،كالتي نبعت مف فعاليات
المؤسسة األكركبية إلدارة الجكدة

The European Foundation for Quality Management

) (EFQMكالتي أينشأت عاـ  ،1988كالتي تيشرؼ عمى منح الجائزة .كرسالة المؤسسة ىي تحفيز كمساعدة
المنظمات بكافة أنحاء أكركبا لممشاركة في أنشطة التحسيف كلقيادة المنظمات بالنياية لرضا العميؿ ،كرضا
العامميف ،كادارة المعرفة ،كالتأثير عمى نتائج العمؿ ،كالمجتمع كلدعـ المد ارء في أكركبا بجعؿ إدارة الجكدة
الشاممة عامؿ حاسـ لمكصكؿ إلى ميزة التنافس العالمية .كلقد تأسست جائزة الجكدة األكركبية رسميان عاـ
 ، 1991كاليدؼ مف إنشائيا ىك تركيج فكرة الجكدة كعممية أساسية لمتحسيف المستمر بأم منظمة أكركبية،
كتحسيف المنافسة بيف القطاعات األكركبية العامة كالخاصة (مجيد كالزيادات ،2007 ،ص.)122
كتيمنح ىذه الجائزة لمشركات التي تيظير تمي انز في إدارة الجكدة الشاممة في أكركبا الغربية سنكيان ،عمى
أساس عممياتيا األساسية في التحسف المستمر ،كلكي تستمـ الشركات الجائزة فإنو ينبغي أف تيظير بأف
المدخؿ الذم ييستخدـ في إدارة الجكدة الشاممة ييساىـ بشكؿ كبير في إرضاء تكقعات الزبائف كالعامميف

كاآلخريف مف المينييف بالشركة في السنكات القميمة الماضية ،كالشركات التي تستمـ الجائزة ىي تمؾ الشركات

أصرت عمى أف تككف أنمكذجان لمتميز مف خالؿ الجكدة .كبالمقابؿ يككف بإمكاف الشركات كافة قياس
التي ٌ
إنجازاتيا الخاصة بالجكدة كتحركيا باتجاه التحسيف المستمر (السامرائي ،2007 ،ص.)143-142

ييرتب نمكذج الجائزة المعايير في مجمكعتيف ،مجمكعة "الممكنات"  Enablersأم العكامؿ التي تيمكف

المنظمة مف تحقيؽ المجمكعة الثانية كىي النتائج في المكارد كالكسائؿ كاآلليات التي تيحقؽ مف خالليا
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حدد النمكذج قيمة لكؿ عنصر تعكس أىميتو النسبية في تحقيؽ التميز (المكقع
"النتائج"  ،Resultكقد ٌ
االلكتركني لمجائزة األكركبية لمجكدة).
كيكضح الشكؿ ( )3معايير كمبادئ التميز األكركبية في العمؿ كعددىا تسعة ،كالمعايير الخمسة
األكلى التي تقع عمى الجانب األيمف مف النمكذج تيعد عناصر التمكيف كالتي تختص بػ "الكيؼ" ،أم الطريقة
التي يتـ بيا القياـ بتمؾ المياـ كالعمميات مف خالؿ المفاىيـ كاألساليب اإلدارية التي تختص بذلؾ .أما
المعايير األربعة الباقية كالتي تقع عمى الجانب األيسر كىي "النتائج" فيي التي تختص بػ "ماذا" ،أم ماىية
األشياء كما الذم تـ إنجازه كما المطمكب عممو إلنجاز األعماؿ مف خالؿ كجية نظر المساىميف األربعة
األساسييف كىـ :العمالء ،كاألفراد العاممكف بالمؤسسة ،كالمجتمع ،كاألمكر المتعمقة باالستثمار المالي بالنسبة
لمعمؿ (أحمد ،2010 ،ص.)227

شكل رقم ( :)2.3معايير التميز األوروبية في العمل

المصدر :الموقع االلكتروني لمجائزة األوروبية لمجودة

كالمعايير التسعة المحددة في األنمكذج ىي (السامرائي ،2007 ،ص:)144-143
أ .القيادة :كيؼ أف فريؽ المدراء في اإلدارة العميا ،كبقية المدراء يقكمكف بقيادة كرفع الجكدة
الشاممة عندما تككف العممية األساسية لمشركة ىي التحسيف المستمر.
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ب .السياسة االستراتيجية :كيؼ تعكس سياسة كاستراتيجية الشركة مفيكـ الجكدة الشاممة ،ككيؼ
تستخدـ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في تحديد كنشر كمراجعة كتحسيف السياسة االستراتيجية.
ج .العاممين :كيؼ تطمؽ الشركة الطاقات الكامنة ألفرادىا بالكامؿ لتحسف استم اررية أعماليا.
د .الشركاء والموارد :كيؼ يمكف تحسيف أداء المؤسسة في مجاؿ إدارة الشراكات ككيؼ أف مكارد
الشركة تكزع بفعالية إلسناد السياسة االستراتيجية.
ق .العمميات :كيؼ تحدد العمميات ككيؼ يتـ مراجعتيا ،كاذا كاف مف الضركرم تنقيحيا لضماف
التحسيف المستمر ألعماؿ الشركة.
ك .نتائج ورضا الزبون :ما ىك مكقع زبائف الشركة الخارجييف ،أك كيؼ يدرككف منتجاتيا
كخدماتيا.
ز .نتائج العاممين :كيؼ يشعر العاممكف في الشركة تجاه الشركة.
ح .نتائج المجتمع :كيؼ تدرؾ الشركة مكانتيا في المجتمع ككؿ ،كىذا يتضمف مدخؿ الشركة
تجاه نكعية الحياة كالبيئة كالمكارد العالمية.
ط .نتائج األعمال :ما ىي األشياء التي حققتيا الشركة مع األداء المخطط لألعماؿ.

 .4جائزة الممك عبد اهلل الثاني لمتميز King Abdullah II for Excellence
تيعد جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني مف الجكائز رفيعة المستكل التي يمكف أف تحصؿ عمييا المنظمات
األردنية في القطاعيف العاـ كالخاص ،حيث ييعتبر الفكز بالجائزة إنجا انز رفيعان لممؤسسة كاعترافان كاضحان
باألداء المتميز كالكفؤ كالفعاؿ .كتيدؼ الجائزة إلى تعزيز التنافسية عند المنظمات األردنية مف خالؿ نشر
ثقافة الجكدة كالتميز عف طريؽ نشر الكعي بمفاىيـ األداء المتميز كاإلبداع كالجكدة بما يتفؽ مع النماذج
العالمية لمتميز.
كتيمنح الجائزة مرة كؿ عاميف إلى خمسة فئات محددة كىي (مجيد كالزيادات ،2007 ،ص:)123
أ .المؤسسات الصناعية الكبيرة ككحداتيا الفرعية.
ب .المؤسسات الخدمية الكبيرة ككحداتيا الفرعية.
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ج .المؤسسات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة (التي يقؿ عدد مكظفييا عف  50مكظفان).
د .المؤسسات الخدمية الصغيرة كالمتكسطة (التي يقؿ عدد مكظفييا عف  100مكظؼ).
ق .المؤسسات الزراعية كالتسكيؽ الزراعي.
كيتـ التقييـ عمى أساس تسعة معايير تنقسـ إلى خمسة معايير رئيسة كأربعة معايير فرعية ،فأما
المعايير الرئيسة فتشمؿ (مجيد كالزيادات ،2007 ،ص:)124-123
أ .القيادة :ييركز ىذا المعيار عمى دكر اإلدارة العميا في المنظمة كالمتعمؽ بكضع رؤية قيادية
لممنظمة تعكس قيمتيا كفمسفتيا ،كما ييركز عمى كيفية اختيار القادة المؤىميف كتدريبيـ كتقييـ
أدائيـ باإلضافة إلى دعـ القيادة كتشجيعيا لنشاطات اإلبداع.

ب .التخطيط االستراتيجي :كيتناكؿ رسالة المؤسسة كأىدافيا كاالستراتيجيات التي تتبناىا لتحقيؽ
ىذه األىداؼ اعتمادان عمى تحميالت البيئة الخارجة كالبيئة الداخمية ،باإلضافة إلى تحكيؿ
األىداؼ كاالستراتيجيات إلى خطط عمؿ.
ج .إدارة الموارد :ييركز ىذا المعيار عمى قدرة المنظمة عمى إدارة مكاردىا مف مكارد بشرية
كمعمكماتية كمادية كتقنية بكفاءة عالية كفعالية كبيرة.

د .إدارة العمميات :ييركز ىذا المعيار عمى درجة التزاـ المنظمة بتقديـ منتجات ذات جكدة عالية
تيمبي احتياجات العمالء كمراعاة الحفاظ عمى البيئة ،كذلؾ مف خالؿ كجكد ىيكؿ تنظيمي
مناسب ككصؼ كظيفي كاضح لكؿ مكظؼ فييا ،كما ييركز المعيار عمى تخطيط كتطكير

فعالة تغطي كافة نشاطات المنظمة باإلضافة إلى جمع كتحميؿ
كتكثيؽ كتطبيؽ أنظمة ٌ
البيانات المتعمقة بالعمالء كاستخداـ النتائج في إجراء التحسينات المستمرة.

ق .النتائج :ييركز ىذا المعيار عمى نتائج أعماؿ المنظمة مف حيث درجة رضا العمالء ،كرضا

العامميف ،جكدة المنتج ،أداء المكرديف ،األثر عمى االقتصاد باإلضافة إلى األثر عمى

المجتمع.
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كيقكـ نظاـ العالمات عمى تقارير اشتراؾ المشاركيف في الجائزة عمى أساس أربعة أبعاد ييطمؽ عمييا

المعايير الفرعية كىي (جكدة ،2006 ،ص:)304-301

أ .التطبيق :مدل تطبيؽ متطمبات المعيار اعتمادان عمى مالئمة الكسائؿ المستخدمة كفعاليتيا في
ىذا المجاؿ.
المالؾ كالمكرديف كالمجتمع المحمي
ب .المشاركة :مدل مشاركة المعنييف كالعامميف كالعمالء ك ي
بكضع متطمبات المعايير كتطبيقيا.

ج .االتصال :طريقة ايصاؿ كنشر متطمبات المعايير إلى المعنييف في المنظمة.
د .التحسين المستمر :كيفية إجراء التحسينات المستمرة كتنفيذ مشاريع التحسيف في المنظمة فيما
يتعمؽ بكافة متطمبات المعايير كمجاالتيا.

 .5جائزة األمير محمد بن فيد لألداء الحكومي المتميز
تيتـ جائزة األمير محمد بف فيد لألداء الحككمي المتميز بإثراء ركح المنافسة بيف المنظمات الحككمية
في المنطقة الشرقية مف المممكة العربية السعكدية كذلؾ مف أجؿ تطكير أداء المنظمات الحككمية لمكصكؿ
إلى التميز في األداء بيدؼ تقديـ خدمات أفضؿ لممتعامميف مع المنظمات الحككمية كتمبية احتياجاتيـ
كرغباتيـ ،كرفع مستكل الرضا لدييـ.
إف رسالة الجائزة ىي تحقيؽ خدمات أفضؿ لممستفيديف مف ًقبؿ األجيزة الحككمية بالمنطقة الشرقية مف
الفعالة المبدعة ،كالتي تعتمد عمى التخطيط المسبؽ لتحقيؽ أىدافيا ،كتسعى لتنمية مكاردىا،
خالؿ القيادة ٌ
كتطكير عممياتيا ،كتيسيؿ مف إجراءاتيا التنفيذية ،كتعمؿ عمى تكظيؼ تقنية المعمكمات لتصؿ إلى أداء

متميز .كتيدؼ جائزة األمير محمد بف فيد لألداء الحككمي المتميز إلى زيادة الكعي لدل األجيزة الحككمية
بأىمية التميز في األداء ،كاالرتقاء بمستكل الخدمات المقدمة لممستفيديف ،كتطكير أداء قياداتيا اإلدارية
العميا .كتشتمؿ الجائزة عمى ( )9معايير رئيسة يتفرع منيا ( )25معيا انر فرعيان يتضمف ( )146معيا انر جزئيان.
أما المعايير الرئيسة فيي (مجيد كالزيادات ،2007 ،ص:)135-133
الفعالة.
أ .القيادة ٌ

ب .اإلبداع كالتميز.
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ج .تقنية المعمكمات.
د .الخدمات المقدمة لممستفيديف.
ق .اإلجراءات – تقكيـ كتطكير اإلجراءات.
ك .إدارة كتنمية المكارد البشرية.
ز .التفاعؿ كالتكاصؿ مع المجتمع.
ح .االستغالؿ األفضؿ لممكارد المتاحة.
ط .الثقافة كاألخالقيات المينية.
كىناؾ جكائز أخرل كما ىك الحاؿ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كىي (المطكع،2005 ،
ص:)12
أ .جائزة الشارقة لمتميز.
ب .جائزة الشيخ حمداف لمتميز العممي.
ج .جائزة الشيخ خميفة لممعمـ.
د .جائزة دبي لمجكدة.
ق .جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإلبداع.
ك .جائزة دبي لألداء الحككمي المتميز.
ز .جائزة رأس الخيمة لألداء الحككمي المتميز.
وترى الباحثة أف جكائز التميز سكاء كانت العالمية أك العربية تقكـ عمى فكر مراقبة كادارة الجكدة
الشاممة في المؤسسات حيث قامت ىذه الجكائز بتحديد عناصر كمقكمات تحقيؽ التميز المؤسسي ،كما
كضعت مقاييس كآليات مساعدة إلدارة المؤسسات مف أجؿ اجتياز الشركط كالمقكمات كامتالؾ القد ارت التي
تيمكف المؤسسات مف الكصكؿ إلى التميز في مجاؿ أعماليا.
ولقد توصمت الباحثة إلى أف ىناؾ عدة نماذج لمتميز ييمكف االعتماد عمييا في قياس التميز في

المؤسسات المختمفة إال أنو قد تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى النمكذج األمريكي ،كذلؾ العتباره أداة ميمة
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أدخمت قطاع التعميـ ضمف اىتماماتيا كأكلكياتيا ضمف األبعاد المككنة لمنمكذج مما م ىكف المؤسسات
األكاديمية كمف ضمنيا الكميات الجامعية مف االستفادة مف ىذه األداة في إجراء عمميات التقكيـ الذاتي
باالستناد إلى معايير األداء المتميز في قطاع التعميـ ،كبالتالي فإف النمكذج األمريكي يتكافؽ مع طبيعة عمؿ
المؤسسات األكاديمية.

سابعاً :أىمية نماذج التميز في الجامعات والمؤسسات األكاديمية
أكضحت الحيمة ( ،2014ص )84أف أىمية نماذج التميز تتمثؿ في أنيا تدفع المؤسسات األكاديمية
في التعميـ العالي نحك تطكير نفسيا في كافة المجاالت ،كأف أىمية تمؾ النماذج تتمحكر في ككنيا:
 .1دافع ليا لكي تتبكء مكانة عالمية بيف مثيالتيا.
 .2تعزز التنافس فيما بينيا لمكصكؿ إلى درجات الجكدة المطمكبة.
 .3كسيمة تعتمدىا تمؾ المؤسسات في تسكيؽ ذاتيا في ظؿ االزدحاـ المتزايد مف المؤسسات
األكاديمية المنافسة.
 .4دعـ التطكير الدائـ كالمستداـ لدل العامميف فييا.
 .5تعزيز الشعكر بالمسئكلية االجتماعية لدييا.
 .6االرتقاء بمخرجاتيا بما يدعـ التطكر في البيئة المحيطة.
 .7تنمية المجتمع مف خالؿ مخرجاتيا المتميزة.
وترى الباحثة أف أىمية نماذج التميز تكمف في اعتبارىا حافز لمجامعات كالمؤسسات األكاديمية
لتطكير نفسيا بشكؿ مستمر كتحقيؽ التميز في مجاؿ أعماليا ،كما تعزز مبدأ المنافسة لدييا سعيان لمكصكؿ
إلى أقصى درجات التميز المرغكبة.
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الخالصة
لـ يعد التميز في األداء أحد الخيارات المطركحة أماـ منظمات األعماؿ بؿ ىك حتمية فرضتيا
المتغيرات المحيطة ،فيك بمثابة السبيؿ الكحيد لبقائيا كاستمرارىا .كيتبمكر التميز في األداء المؤسسي مف
خالؿ التكامؿ بيف القيادة الفاعمة ،كاإلدارة االستراتيجية الناجحة ،كالقكل البشرية المتطكرة ،كالبيئة المحيطة،
كالتقنية المتطكرة ،فيك إطار مكجو لتأسيس كاسع ألفضؿ الممارسات في مختمؼ األنشطة مما يؤدم إلى
تحقيؽ جدارات كقدرات تنافسية تيضفي قيمة نادرة لممؤسسة يصعب تقميدىا.
كتيعد نماذج التميز بأشكاليا المتنكعة بمثابة محاكالت مختمفة لتحديد خصائص المنظمات ذات األداء
المتميز ،كمف ىذه النماذج :إدارة الجكدة الشاممة (النمكذج الياباني) ،كنمكذج بيترز ككترماف ،كنمكذج
ركزابيث كانتر ،كنمكذج شارلس ىاندم ،كنمكذج منظمة التعمٌـ ،كالمنظمات عالية اإلنجاز ،كاعادة ىندسة
العمميات .كتشترؾ ىذه النماذج جميعيا في خصائص متشابية كاف اختمفت في المسميات ،كتشترؾ ببناء
تنظيـ يمسطح كمرف يقكـ عمى المشاركة كالمساكاة ،كعمى عامميف ممكنيف يممككف قكة العقؿ كاإلبداع.
كقد سعت الدكؿ المتقدمة إلى تخصيص جكائز التميز لرفع أداء األعماؿ كالمنظمات ،كلتفعيؿ ركح
المنافسة التي تساعد بدكرىا عمى نشر ثقافة التميز ،كمف أبرز الجكائز العالمية :جائزة مالككلـ بالدريج
الكطنية لمجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية

( The Malcolm Baldrige National Quality

 ،Award – MBNQAكجائزة ديمنج ( ،)Deming Prizeكالجائزة األكركبية لمجكدة ( The European
 ،)Quality Awardكمف الجكائز العربية :جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز ،كجائزة األمير محمد بف فيد
لألداء الحككمي المتميز ،كتقكـ ىذه الجكائز عمى فكر مراقبة كادارة الجكدة الشاممة في المؤسسات ،كما تمنح
المؤسسات كالشركات المعايير كالمتطمبات األساسية لتحقيؽ التميز في األداء ،كقياس مدل نجاح ىذه
المؤسسات .كتكمف أىمية نماذج التميز في المؤسسات األكاديمية باعتبارىا دافع لممؤسسات لتحقيؽ التميز
في مجاؿ أعماليا ،كما تعزز مبدأ المنافسة لدييا سعيان لمكصكؿ إلى درجات الجكدة المرغكبة كمف ثـ
الكصكؿ إلى األداء المتميز.
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المبحث الثالث
تمييد

العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي
يرتبط أداء المنظمة بشكؿ كثيؽ مع أداء القائد االستراتيجي كعمى الرغـ مف أف القيادة المقتدرة ىي

ليست العنصر الكحيد في تميزىا؛ لكنيا عنصر ميـ فيو ،كمع تزايد الضغكط كالتحديات الكبيرة التي تكاجو
فعالة يككف ليا الدكر الكبير في تحكيميا مف
المنظمات في الكقت الحاضر ،ظيرت حاجة المنظمة إلى قيادة ٌ
حالة التفكؾ كاالنحدار إلى منظمة قكية كمتميزة ،كمف أجؿ تحفيز المنظمة يجب أف يككف ىناؾ قائد
استراتيجي قادر عمى نقؿ الرؤية التنظيمية إلى األفراد في المستكيات اإلدارية المتكسطة كالتنفيذية فيما يتصؿ
بعممية التميز كأف ىذه الرؤية ييمكف أف تخمؽ مناخ المشاركة كطرح األفكار الجيدة كاإلبداعية كتيييء الظركؼ

المساعدة لمتميز (حسكني ،2010 ،ص.)208

إف مفتاح النجاح كتحقيؽ التميز في األداء المؤسسي ىك فيـ الترابط كالتكامؿ بيف العناصر المؤدية
لمتميز المؤسسي ،كتيعد ممارسات القيادة االستراتيجية أحد تمؾ العناصر حيث تستطيع مؤسسات التعميـ
العالي أف تحقؽ التميز المؤسسي إذا كاف بإمكانيا اختيار قائد استراتيجي قادر عمى إعداد ككضع األشخاص
المناسبيف في األماكف المناسبة ،كاستغالؿ مكاىبيـ كقدراتيـ التخاذ الق اررات الصائبة الصحيحة في إطار
الكقت المناسب (الحيمة ،2014 ،ص.)96
كتأتي أىمية القيادة االستراتيجية لممؤسسات الجامعية مف طبيعة البيئة المحمية كالعالمية التي تعمؿ
فييا الكميات الجامعية ،كالتي تتميز بحالة مف الغمكض ،كالتعقيد ،كالتغير المستمر ،فضالن عف التنافسية
الشديدة ،كذلؾ طبيعة األدكار التي يقكـ بيا رؤساء األقساـ .ففي ىذه البيئة األكاديمية المتغيرة شديدة التعقيد
كالغمكض تصبح ىناؾ حاجة لقيادة مف نكع جديد ،تمتمؾ رؤية كميارات استراتيجية تنظر إلى التكجو متكسط
كطكيؿ المدل لممنظمة لرسـ مستقبميا بطريقة متكاممة آخذة في االعتبار االتجاىات المتكقعة كالتطكرات في
البيئة عمى قدـ المساكاة مع األكضاع الداخمية (أحمد كالفقيو ،2011 ،ص.)572
كما يمعب القائد االستراتيجي دك انر فاعالن في تعزيز التميز التنظيمي ،فالتعرؼ عمى الممارسات الفاعمة
التي ينبغي أف يحمميا القائد االستراتيجي باتت مف المسائؿ الميمة مف أجؿ تعزيز التميز (حسكني،2010 ،
ص.)215
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وترى الباحثة أف ممارسات القيادة االستراتيجية الفاعمة مف شأنيا أف تيسيـ في االرتقاء بالكميات
الجامعية؛ لتصبح منظمات رائدة في مجاليا ،مما يدعـ كصكليا نحك التميز المؤسسي ،األمر الذم ييسيـ في
تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية كتعزيز الميزة التنافسية لدييا كتحقيؽ التميز في أدائيا المؤسسي.

أوالً :العالقة بين التوجو االستراتيجي وتميز األداء المؤسسي
ييعد تحديد التكجو كالتخطيط االستراتيجي ضركرة ممحة بالنسبة لممنظمات المعاصرة ،كخاصة أف

منظمات اليكـ تعمؿ في بيئات متغيرة كغاية في التعقيد األمر الذم يستدعي مف تمؾ المنظمات عمؿ تحميؿ

استراتيجي يمعمؽ لمبيئتيف الداخمية كالخارجية بيدؼ التعرؼ إلى نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتحديات
تمييدان لصياغة االستراتيجيات المالئمة كالتي تضمف تحقيؽ التميز باألداء كتعزيز القدرات التنافسية (جرار
كدكيكات ،2013 ،ص.)212
كتنبع أىمية تحديد التكجو االستراتيجي عمى اعتباره السبيؿ العممي المتاح أماـ الكميات الجامعية لمحاؽ
كيعد مف أىـ ممارسات القيادة االستراتيجية فاعمية لما لو مف آثار
بركب المؤسسات الجامعية المتقدمة ،ي

إيجابية عمى النتائج المرجكة.

فقد أشارت نتائج الدراسات التي حاكلت اختبار طبيعة العالقة بيف أداء المنظمات ،كتبنييا لمتخطيط
االستراتيجي إلى أف عالقة إيجابية تربط بينيما ،كما أشارت تمؾ الدراسات إلى أف المؤسسات التي تيخطط
استراتيجيان تتفكؽ في أدائيا الكمي عمى المنظمات التي ال تيخطط استراتيجيان .إف نتائج ىذه الدراسات تعني أف
التخطيط االستراتيجي كأسمكب عممي إلدارة المنظمات ييعتبر مسؤكالن عف تحقيؽ التميز في األداء كضماف

الفعاؿ مع المككنات األساسية لبيئة العمؿ في ىذا الزمف (السعيدم ،2012 ،ص.)11
التعامؿ ٌ

إف تميز األداء المؤسسي يرتكز عمى التخطيط االستراتيجي في بناء أساس سميـ كصمب لكؿ مككناتو

المتمثمة بتخطيط السياسات ،كالنظـ ،كتطكير اليياكؿ ،كتخطيط العمميات ،كاستثمار المكارد ،كتطكير
كيتيح ليا القدرة عمى إجراء تحميؿ تنظيمي
اإلمكانات البشرية كالمادية بما ييحقؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية ،ي
مؤسسي كتحديثو بصكرة منتظمة ،بيدؼ الكصكؿ باألداء إلى درجة التميز (الدجني ،2010 ،ص.)5

كتتجو المؤسسات الجامعية إلى التسابؽ نحك التميز ،كذلؾ مف خالؿ كضعيا لخطط كرؤل
كاستراتيجيات تيدؼ مف خالليا لمكصكؿ إلى مصاؼ المؤسسات الجامعية العالمية ،حيث ينعكس ذلؾ عمى
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ما تقكـ بو مف أنشطة ،كأساليب ،كتقنيات ،كما تعتمده مف برامج مف أجؿ تحقيؽ التميز ،كككف الكميات
الجامعية مؤسسات خدمية عمييا أف تسعى إلى التميز في خدماتيا ،كأف تككف قائدة في مجاليا كمعارفيا،
كالتي تتضح مف خالؿ سعييا المتكاصؿ لتقميص الفجكة بيف ما يحتاجو سكؽ العمؿ كمستكل الميارات التي
يتمتع بيا الخريج ،كبالتالي تصؿ المؤسسات الجامعية إلى ىذا المستكل مف التميز إذا ما استغمت جميع
اإلمكانيات المتكافرة لدييا سكاء كانت إمكانيات بشرية ،أك مادية ،أك تنظيمية ،كالتي تيعد مككنات أساسية
لممؤسسات الجامعية في تحقيؽ التميز المؤسسي المنشكد (الحيمة ،2014 ،ص.)90

ثانياً :العالقة بين استثمار القدرات التنافسية وتميز األداء المؤسسي
يشػػيد العػػالـ كبشػػكؿ مسػػتمر تطػػكرات متالحقػػة كس ػريعة أثػػرت فػػي بيئػػة األعمػػاؿ ككضػػع المنظمػػات،
حيث تطمب منيػا أف تتكاكػب فػي أدائيػا مػع مػا تفرضػو ىػذه المتغيػرات مػف متطمبػات ،حيػث لػـ يعػد البقػاء فػي
السػػكؽ لممنظمػػات األصػػمح فقػػط ،بػػؿ لممنظمػػات المحققػػة لمتميػػز كالتػػي تتسػػـ بالمقػػدرة التنافسػػية .كارتكػػا انز إلػػى
الدكر الذم تضطمع بو القيادات االستراتيجية في المنظمػات كتحمميػا القػدر األكبػر مػف المسػؤكلية فػي تخطػيط
سياسػات العمػؿ كصػناعة القػ اررات كالتػي يتكقػؼ عمييػا نجػػاح المنظمػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا؛ فػإف األمػر يتطمػػب
نبػػذ التقاليػػد اإلداريػػة المكركثػػة التػػي ال تعتمػػد عمػػى الفكػػر اإلدارم المتطػػكر ،كال تػػتالءـ مػػع التطػػك ارت التقنيػػة
المتسارعة ،كاالىتماـ بتجديد كتنمية ميارات كممارسات ىذه القيادات كدعميا بالمنيجية العممية المسػتجدة فػي
الفك ػػر اإلدارم ،كالتج ػػارب الناجح ػػة لمممارس ػػات القيادي ػػة االس ػػتراتيجية الفاعم ػػة ،بم ػػا يمكني ػػا م ػػف تمم ػػؾ الرؤي ػػة
الكاضحة الحتياجات البيئة المتغيرة كتكفير كسائؿ ابتكارية كادارة تنمكية مستدامة لزيادة اإلنتاجية كالتكجو نحك
األداء المؤسسي المتميز (مركز البحكث كالدراسات ،2011 ،ص.)3
كييشير كؿ مف (تكماس ككاتر) إلى أف عممية تككيف كبناء الميزة التنافسية مف أجؿ المنافسة كالتميز

تتطمب مصادر معينة ،فإذا امتمكتيا المنظمة كعرفت كيفية تحكيميا إلى ميزة تنافسية فإف ذلؾ يمكف منطقيان
أف يؤدم إلى نجاحيا في األداء كالمنافسة .كيكاد ييجمع ال يكتٌاب كالباحثكف عمى أف المكارد غير المممكسة
(المكارد البشرية ،كالمكارد التنظيمية) أكثر مالءمة كأىمية في تككيف كبناء الميزة التنافسية عف المكارد

ا لمممكسة (المادية كالمالية) كذلؾ بالرغـ مف ضركرتيا في القياـ باألداء ،كتحقيؽ نجاح المنظمة .كال شؾ أف
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مف بيف أىـ مسببات تحقيؽ األداء المتميز كاكتساب مزايا تنافسية ترجع بشكؿ أساسي إلى رأس الماؿ البشرم
(مركز الدراسات االستراتيجية ،2012 ،ص.)57
كتيعد المؤسسات الجامعية مصد انر لمخبرات كالميارات األكلية لمقكل العاممة بالمجتمع ،كبالتالي فإف
التميز في المؤسسات الجامعية يؤدم إلى تميز المخرجات ،كاالرتقاء بسكؽ العمؿ .كلكي تستطيع مؤسسات
التعميـ العالي أف تنافس ،بكفاءة ،في أسكاقيا فإنيا تحتاج إلى أف تتميز بخدماتيا لضماف رضا عمالئيا
الداخميف كالخارجيف عمى حد سكاء.
كبناء عمى ما تقدـ ،يصبح االستثمار في القدرات الفريدة أحد ممارسات القيادة االستراتيجية لدل
ن

الكميات الجامعية التي تطمح لالستدامة كتحقيؽ ميزة تنافسية كضماف مخرجات منسجمة مع المعايير المحددة
بما فييا متطمبات سكؽ العمؿ التنافسية.

وترى الباحثة أف مؤسسات التعميـ العالي بأشكاليا المختمفة تيدؼ إلى تحقيؽ التميز لكي تحتؿ مكاف
الريادة كالصدارة ،الذم يضمف ليا البقاء كاالستمرار ،كىذا يتكقؼ عمى مدل امتالكيا لمقدرات كالمكاىب
كالكفاءات باعتبارىا مصد انر لمميزة التنافسية.

ثالثاً :العالقة بين تطوير رأس المال البشري وتميز األداء المؤسسي
إف لمقيادة االستراتيجية تأثير مباشر عمى التميز ،يعتمد عمى مدل تطكيرىا لرأس الماؿ البشرم كتبنييا
كدعميا لقدرات األفراد كتشجيعيا ليـ ،كدعـ األفكار اإلبداعية كالمميزة ،كذلؾ مف خالؿ تميزىا بالميارة
القياد ية كعالقات العمؿ الفاعمة ،كالقدرة عمى التفكير المتجددة الذم يبتعد عف التقميد ،ككذلؾ اىتماميا
بتشجيع المنافسة بيف األفراد لمتكصؿ إلى أفكار جديدة ،كتبنييا سياسة الباب المفتكح ،كدعـ االتصاالت
المباشرة بينيا كبيف األفراد ،كؿ ذلؾ ييتيح تبادؿ المعمكمات المتعمقة بفاعمية أداء المنظمة ،كالقدرة عمى
مناقشتيا ،كالكصكؿ إلى اقتراحات كابتكار حمكؿ جديدة لمشاكميا .كىناؾ مجمكعة مف النشاطات التي يجب

أف يقكـ بيا القادة االستراتيجيكف لتشجيع ظيكر التميز في المنظمة ،فنظاـ الالمركزية في العمؿ داخؿ
المنظة ييسيٌؿ انسياب المعمكمات كاألفكار االبتكارية بيف العامميف كالقيادة العميا مباشرة دكف حكاجز

بيركقراطية ،كذلؾ فإف القدرة االبتكارية لدل األفراد تتأثر بنمط القيادة الديمكقراطية .فالقائد المتميز الذم
يستطيع رؤية كثير مف المشكالت في المكقؼ الكاحد يعي األخطاء كنكاحي النقص كالقصكر كيحسب
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ال مشكالت .كال شؾ أف القادة الذيف تزداد حساسيتيـ إلدراؾ أكجو القصكر كالمشكالت في المكاقؼ كافة تزداد
فرصتيـ لخكض غمار البحث كالتأليؼ فييا ،لذلؾ فإف االحتماؿ سيزداد أماميـ نحك التميز ( Arad,
.)Hanson & Schneider, 1997, P43-46
كما أف دعـ قدرات المنظمة عمى مكاجية التحديات يتطمب أال يقتصر الدكر القيادم عمى منصب
محدد دكف غيره ،فممقيادة االستراتيجية ىيكمية تتكامؿ مف خالؿ األدكار كالمياـ كالمسؤكليات ضمف نسؽ
يضبط السمكؾ االستراتيجي لممنظمة ككؿ ،كلذلؾ ييعد مجمس اإلدارة في المنظمات ىك القائد االستراتيجي

الذم يحمي حقكؽ المالكيف في مجاؿ الشركات المساىمة ،أك يحمي حقكؽ المجتمع في حالة الممكية العامة

لكسائؿ اإلنتاج .كمف ىذا المنطمؽ تحرص القيادة االستراتيجية عمى استقطاب الكفاءات اإلدارية المبدعة
كتنمية قدراتيـ لمكاجية المشكالت في الظركؼ الطارئة ،كمكاجية التحديات المستقبمية بتفكير إبداعي كرؤية
مستقبمية تأخذ في حسبانيا التغيرات المحيطة بما يمنح المنظمات القدرة عمى تحديد أىدافيا المستقبمية،
كمجاالت نمكىا كانتشارىا (المربع ،2008 ،ص.)17
كلقد اعتبرت المكارد البشرية كلفترة طكيمة نشاطان مساعدان لمكظائؼ الرئيسية لممؤسسة ،لكف تكجو الفكر
االستراتيجي كخاصة مف خالؿ نظرية المكارد إلى إعطائو دك انر حاسمان في تنافسية المؤسسات؛ ألنيا محكر
تميز المؤسسات عف بعضيا البعض .كيرل ( )Delaneyأنو ال يكجد خيار أماـ المؤسسة لرفع األداء كبمكغ
مستكل التنافسية إال بمراجعة كاعادة النظر في األسمكب الذم تيمارس بو تسيير المكارد البشرية مثؿ تخطيط
المكارد البشرية ،تسيير الحياة المينية ،كتطكير الممارسات التي تيقدـ لممؤسسة يد عاممة تنافسية (الحيمة،
 ،2014ص.)92
كتستطيع المؤسسات الجامعية أف تصؿ إلى التميز مف خالؿ تبنييا لثقافة التميز في جميع أعماليا،
كنشرىا لرؤية استراتيجية داعمة لمتميز ،كقدرتيا عمى تحقيؽ إنجازات متميزة بقدرات محدكدة كتحمؿ المخاطرة
في ظؿ ما يشيده العصر الحالي مف متغيرات شممت جميع المجاالت ،كأفرزت تغيرات في أساليب العمؿ
كتركيبة المكارد البشرية العاممة في مختمؼ المنظمات مما ترتب عميو حاجة ىذه المكارد البشرية إلى تدريب
مستمر لمكصكؿ إلى التميز (الحيمة ،2014 ،ص.)61
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رابعاً :العالقة بين دعم الثقافة التنظيمية وتميز األداء المؤسسي
إف بناء الثقافة التنظيمية في المنظمة يتأثر بعدة عناصر رئيسة مف بينيا القادة االستراتيجيكف الذيف
تنتشر أفكارىـ كآراؤىـ إلى باقي أجزاء المنظمة كالعامميف ،باإلضافة إلى الخبرة لدل ىؤالء القادة كممارساتيـ
ككذلؾ التجارب التي مرت بيا المنظمة سابقان .كيتحدث البعض عف الثقافة الشاممة Corporate Culture
كالتي تعني نفس إطار ثقافة المنظمة كتحكم عناصر كثيرة ،فقد تككف قكية كمتماسكة بحيث تتميز بيا
المنظمة عف غيرىا أك قد تككف مجرد ككنيا ثقافة منظمية عادية (العامرم كالغالبي ،2007 ،ص-124
.)125
كلمقيادة االستراتيجية دكر فاعؿ في تطكير المنظمات لتحقيؽ أىدافيا كمنحيا القدرة التي تكفؿ ليا
البقاء كالتطكر كالنمك كالتكيؼ مع األحداث كالمتغيرات البيئية المعاصرة ،مف خالؿ قدرتيا عمى التأثير
كمركنتيا الفائقة في التعامؿ مع األحداث ،كقدرتيا عمى ترسيخ كتطكير ثقافة تنظيمية مرنة تعتمد عمى
المبادأة كاالبتكار كاإل بداع ككسائؿ فاعمة تدعـ فاعمية األداء كتجمب قكة اجتماعية تتحكـ في أنماط السمكؾ
التنظيمي كترسـ مالمح كأيطر التعامؿ كتزكد العامميف بالطاقة الفاعمة لمتعبئة العممية .كلقد أصبحت الثقافة
نظر لدكرىا الميـ في
التنظيمية عمى جانب كبير مف األىمية في كثير مف المنظمات في الكقت الراىف ،ان
مساندة كدعـ العمميات التطكيرية في أية منظمة (المربع ،2008 ،ص.)2
كيمكف تمخيص أىميتيا باآلتي
كتمعب الثقافة المنظمية دك انر ميمان في تعزيز أك تدىكر األداء المنظمي ي

(العامرم كالغالبي ،2008 ،ص:)129

 -1بناء إحساس بالتاريخ  :Historyفالثقافة ذات الجذكر العريقة تيمثؿ منيجان تاريخيان تسرد
فيو حكايات األداء المتميز كالعمؿ المثابر كاألشخاص البارزيف في المنظمة.
 -2إيجاد شعور بالتوحد  :Onenessحيث تيكحد الثقافة السمككيات كتيعطي معنى لألدكار كتيعزز
القيـ المشتركة كمعايير األداء المتميز.
 -3تطوير إحساس بالعضوية واالنتماء  :Membershipكتتعزز ىذه العضكية مف خالؿ
مجمكعة كبيرة مف نظاـ العمؿ كتيعطي استق ار انر كظيفيان كتيكضح جكانب االختيار الصحيح
لمعامميف كتدريبيـ كتطكيرىـ.
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 -4زيادة التبادل بين األعضاء  :Exchangeكيأتي ىذا مف خالؿ المشاركة بالق اررات كتطكير
فرؽ العمؿ كالتنسيؽ بيف اإلدارات المختمفة كالجماعات كاألفراد.
كيمكف تكضيح ىذه األىمية بالشكؿ التالي:
ي
بناء إحساس بالتاريخ

H

إيجاد شعكر بالتكحد

O

تطكير إحساس باالنتماء كالعضكية

M

تفعيؿ التبادؿ بيف األعضاء

E

ثقافة تنظيمية
قكية
كمتماسكة

شكل رقم ( :)2.4أىمية ثقافة المنظمة
المصدر( :العامري والغالبي ،2008 ،ص)130

كمف الميـ أف يأخذ قياديك االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة بعيف االعتبار ضركرة
ربط الثقافة التنظيمية برسالة كأىداؼ الكمية الجامعية االستراتيجية ،كالعمؿ عمى زيادة القيمة العميا أك الفكرة
المحكرية التي ترتكز عمييا الثقافة التنظيمية.

خامساً :العالقة بين مساندة الممارسات األخالقية وتميز األداء المؤسسي
تعد الممارسات األخالقية مف أساسيات النجاح ألنيا تعكس ثقة المنظمة بمكظفييا كأجيزتيا ،ككذلؾ
ثقة المجتمع الذم تعمؿ في خدمتو ،فااللتزاـ باألخالقيات سكؼ يقكد إلى تطكير العامميف ،كيعكس االىتماـ
الذم يكليو ىؤالء العامميف لاللتزاـ بعناصر أخالقيات المينة ،حيث إف عدـ االلتزاـ سكؼ يؤثر بشكؿ مباشر
عمى سمعة المنظمة ،كلتحقيؽ ذلؾ البد مف التزاـ القيادة االستراتيجية كالعامميف بالقكاعد األخالقية كالمينية
لمحد مف الممارسات التي تيدد مستقبؿ المنظمة في النمك كالبقاء كاالستمرار (ىكارم ،2015 ،ص.)2
كفي التكجيات االستراتيجية الحديثة لممنظمات ،فإف القيـ كالمعايير األخالقية قد أصبحت كاحدة مف
أىـ القضايا التي بات لزامان عمى المحمميف كالمخططيف االستراتيجييف أخذىا بنظر االعتبار لدل فحصيـ
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البيئة الداخمية ،كما يتضمنو مف نقاط قكة كضعؼ ،كالبيئة الخارجية كما تحممو مف فرص كتيديدات ،إذ أف
تمؾ القيـ كالمعايير األخالقية في ضكء التطكرات الحديثة أصبحت تيمثؿ نقطة قكة داخمية ،كفرصة خارجية
في حاؿ تكافرىا في المنظمة ،كفي الجانب اآلخر تيمثؿ نقطة ضعؼ داخمي ،كتيديد خارجي إف لـ تقـ
المنظمة بأخذىا بنظر االعتبار لدل تخطيط كتنظيـ عممياتيا المختمفة (المعاني كآخركف،2011 ،
ص.)368
إف القيادة االستراتيجية كىي تحاكؿ أف تعزز السمكؾ األخالقي ييفترض بيا أف تعرؼ كتعي طبيعة

تطكر المستكل المعنكم كاألخالقي لمعامميف في المنظمة .فااللتزاـ بالجكانب كالممارسات األخالقية ذك أىمية
كبيرة لمنظمات األعماؿ مف أىميا إمكانية الحصكؿ عمى شيادات التميز العالمية كاآليزك  ISOكغيرىا
(الغالبي كالعامرم ،2005 ،ص.)138
كيحتؿ تميز األداء المؤسسي مكانة خاصة داخؿ أم منظمة باعتباره الناتج النيائي لمحصمة جميع

بقاء حيف يككف
األنشطة بيا ،كذلؾ عمى مستكل المنظمة كالدكلة؛ ألف المنظمة تككف أكثر استق ار انر كأطكؿ ن
أداء العامميف بيا متمي انز (شاىيف ،2010 ،ص.)38

سادساً :العالقة بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وتميز األداء المؤسسي
لكي تستطيع مؤسسات التعميـ العالي أف تنافس كتتميز في أسكاقيا فإنيا تحتاج إلى أف تتميز
بخدماتيا ،كأف تككف القائدة في مجاليا لضماف رضا عمالئيا الداخمييف كالخارجييف عمى و
حد سكاء .إف قياـ
المؤسسات بقياس كتقييـ أدائيا المؤسسي بصكرة دائمة ،كتطكير أعضاء ىيئة التدريس ،كتطكير المناىج
كالبرامج ،كؿ ذلؾ سكؼ يدعـ تميزىا في جميع المجاالت (الحيمة ،2014 ،ص.)64
إف دكر القائد االستراتيجي يتضمف تقكيـ األداء االستراتيجي كمتابعتو مف خالؿ التحقؽ مف سير
األمكر المخططة كفقان لمساراتيا المحددة سمفان كحسب المعايير األدائية كالتقكيمية لمكقكؼ عمى مدل فاعمية
التنفيذ (يكنس ،2002 ،ص.)46-45
كما أف كفاءة استخداـ الرقابة االستراتيجية مف قبؿ قيادة المنظمة االستراتيجية تتماشى تتابعيان مع
االستقاللية التي تتمتع بيا مختمؼ الكحدات الفرعية في المنظمة كالتي تستطيع تحقيؽ الميزة التنافسية بطريقة
أفضؿ في األسكاؽ المفضمة لممنظمة ،باإلضافة إلى أف االستقاللية تسمح بالمركنة المطمكبة لمحصكؿ عمى
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التميز أك الميزة مف الفرص المتاحة في البيئة السكقية الخاصة ،كالنتيجة ىي أف القادة االستراتيجيكف يدعمكف
االستخداـ المتداخؿ كالمتناغـ لكؿ مف الرقابة االستراتيجية كاالستقاللية (جاد الرب ،2010 ،ص.)54
كعند الحديث عف الرقابة فإننا نتحدث عف عمميات منيجية كمنظمة تطاؿ مختمؼ المستكيات اإلدارية
كبيذا فإف الرقابة االستراتيجية ىي رقابة عامة تتأكد بمكجبيا اإلدارة مف صحة التكجيات التي تسير عمييا
الفعالة تتطمب كجكد ىيكؿ مناسب كثقافة تنظيمية تشاركية كأنظمة
المنظمة .كفي حقيقة األمر فإف الرقابة ٌ
معمكمات متطكرة لغرض تحسيف كفاءة النظاـ الرقابي كزيادة دقة مؤشراتو .كلقد طكرت مداخؿ عديدة لمرقابة

كتقييـ األداء منيا نظاـ تقييـ األداء المتكازف  ،Balanced Scorecardحيث تـ تطكير ىذا النظاـ لغرض
تحقيؽ التكامؿ بيف مختمؼ مؤشرات الرقابة كاألداء في المنظمة ،فيك نظاـ رقابي شامؿ يجمع بيف المعايير
المالية كغير المالية ضمف أربعة أبعاد أساسية كىي (العامرم كالغالبي ،2008 ،ص:)289-288
 -1البعد المالي  :Financial Dimensionكتشمؿ العائد عمى االستثمار كالربحية كغيرىا .كىذا
البعد يجيب عمى سؤاؿ مفاده :ىؿ أف الفعاليات كاألنشطة تحسف األداء المالي؟
 -2البعد الخاص بالزبائن  :Customer Dimensionكمف مؤشراتو الميمة رضا الزبائف
كتمسكيـ بالكالء لمنتجات المنظمة كنسبة االحتفاظ بالزبائف كغيرىا ،كيجيب ىذا البعد عمى
السؤاؿ :كيؼ تخدـ المنظمة زبائنيا؟
كيركز عمى مؤشرات
 -3البعد الداخمي لعمميات المنظمة  :Internal Business Processي
اإلنتاج كاإلحصاءات العممياتية مثؿ مدل الكفاء بالطمبيات كمتكسط كمفة الطمبية كيجيب عمى

السؤاؿ :ىؿ أف العمميات كاألنشطة الداخمية تيضيؼ قيمة لممستيمكيف كأصحاب المصالح؟
 -4بعد التعمم والنمو  :Learning and Growth Dimensionكمف مؤشراتو عدد المنتجات
الجديدة أك المحسنة كاإلبداع المتحقؽ كنشاط البحث كالتطكير كمدل قدرة المنظمة عمى االحتفاظ
بالعامميف الجيديف ،كيجيب عمى السؤاؿ :ىؿ أف المنظمة تتعمـ كتتغير كتتحسف؟
إف تكامؿ ىذه األبعاد األربعة ييعطي قدرة عالية عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة كتدعيـ رسالتيا بيدؼ

ثـ تحقيؽ التميز المؤسسي المرغكب.
الكصكؿ إلى أعمى مستكيات األداء كمف ٌ
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الخالصة

تمعب القيادة االستراتيجية دك انر فاعالن في تحقيؽ تميز األداء المؤسسي مف خالؿ قدرتيا عمى تحكيؿ

المنظمة مف حالة التفكؾ كاالنحدار إلى الريادة كالتميز ،حيث يرتكز األداء المتميز عمى تحديد التكجو
كيتيح ليا القدرة
كالتخطيط االستراتيجي في بناء أساس سميـ كصمب لكؿ مككناتو بما ييحقؽ أىداؼ المنظمة ،ي
عمى إجراء تحميؿ تنظيمي كتحديثو بصكرة منتظمة ،بيدؼ الكصكؿ باألداء إلى درجة التميز.

إف مقكمات نجاح التميز يجب أف يشمؿ التركيز عمى دعـ ميارات ،كقدرات ،كامكانيات المكارد البشرية
باعتبار أنيـ مصدر اإلبداع كاالبتكار ،إضافة إلى الكشؼ عف القدرات المحكرية كاألساسية في المنظمة،
كمحاكلة إدارة ىذه القدرات التي تتميز فييا المنظمة ،كبما يحقؽ القيمة المضافة ليا كألصحاب المصالح
(جاد الرب ،2013 ،ص.)20-19
كلمقيادة االستراتيجية د كر فاعؿ في ترسيخ كتطكير ثقافة تنظيمية مرنة تعتمد عمى المبادأة كاالبتكار
كاإلبداع ككسائؿ فاعمة تدعـ فاعمية األداء ،كما أف القيادة االستراتيجية القائمة عمى مساندة الممارسات
األخالقيات ىي قيادة ذات رؤية فاحصة لنقاط القكة في بيئة المنظمة الداخمية ،كلمفرص في بيئة المنظمة
الخارجية ،فالتأكيد عمى الممارسات األخالقية سكؼ يقكد إلى تطكير العامميف كتحسيف أداءىـ.
كيتضمف دكر القيادة االستراتيجية تنفيذ نظـ الرقابة المتكازنة التي تيمكف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا
كتدعيـ رسالتيا كالكصكؿ إلى أعمى مستكيات األداء كتحقيؽ التميز المؤسسي المنشكد.
وترى الباحثة أنو في ظؿ كجكد ممارسات قيادة استراتيجية فاعمة متمثمة في (تحديد التكجو
االستراتيجي ،كاستثمار القدرات التنافسية ،كتطكير رأس الماؿ البشرم ،كدعـ الثقافة التنظيمية ،كمساندة
الممارسات األخالقية ،كتنفيذ الرقابة المتكازنة) مما ينعكس عمى األداء في المؤسسات الجامعية بحيث ييمكف

الكصكؿ بالمؤسسة إلى التميز في العمؿ ،كىذا ييكضح طبيعة العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية
كتميز األداء المؤسسي ،حيث تعتبر تمؾ الممارسات إذا ما تـ تنفيذىا بصكرة سميمة ستؤدم إلى تطكير

األداء ،كتحقيؽ اإلبداع ،كتحسيف نكعية حياة العمؿ ،كبالتالي ستككف الكسيمة المثمى لمكصكؿ بالكميات
الجامعية إلى تحقيؽ التميز في أدائيا المؤسسي.
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المبحث الرابع
واقع الكميات الجامعية في محافظات غزة
تمييد

تيعد الكميات الجامعية جزءان ال يتج أز مف المنظكمة العممية شأنيا شأف الجامعات حيث ييعتبر التعميـ مف

أىـ القطاعات في المجتمع ،كتعتبر الكميات الجامعية مف المؤسسات األكاديمية الحيكية فيي منتجة العقكؿ
كالككادر البشرية في مختمؼ العمكـ التطبيقية.
كتيعد الكميات الجامعية في العديد مف الدكؿ المتقدمة مف المؤسسات التعميمية التي ال تقؿ عف
الجامعات مف حيث رغبة االلتحاؽ بيا ،كلعؿ مف أىـ مبررات شيكعيا كزيادة اإلقباؿ عمييا أنيا تحتكل عمى
برامج تتميز بالشمكؿ كالمركنة كتتالءـ مع حاجات األفراد كالمجتمع كمع حاجات خطط التنمية مف الككادر
البشرية .فبرامج الكميات الجامعية تكفر فرصة أكبر لمراغبيف بااللتحاؽ بسكؽ العمؿ أك مف يكدكف مكاصمة
تعميميـ الجامعي أك تدريبيـ الميني المتقدـ ،حيث تيدؼ إلى تزكيد الدارس بالميارات التي يحتاج إلييا سكؽ
العمؿ ،باإلضافة إلى قاعدة عريضة مف المعمكمات ذات االستخداـ المتعدد األغراض مثؿ العمكـ األساسية
كاإلنسانية كمثؿ المغة كميارات االتصاؿ كاستخدامات الحاسب اآللي ،كتيعطي أغمب الكميات الجامعية في
العالـ شيادة نيائية تيؤىؿ الطالب لمينة محددة كتيؤكد إجادتو لتخصص كالمامو بميارة ييمكنو أف يصقميا
بالخبرة المناسبة في الميداف (الزطمة ،2011 ،ص.)55

كبناء عمى ذلؾ تعتبر الجامعات كالمعاىد كالكميات بشكؿ عاـ مصدر إشعاع لمثقافات ،كتقدير مدل
ن

تقدـ الشعكب كمدل مقدرتيـ عمى مكاجية الصعاب ،حيث أف التعميـ بالنسبة لمشعب الفمسطيني أحد أشكاؿ
الصمكد كالتحدم لممحتؿ ،كالحفاظ عمى اليكية كالشخصية الفمسطينية كانطالقان مف ذلؾ حمؿ التعميـ العالي
الفمسطيني مسؤكلية كبيرة كأمانة لمكاجية العدك ،كخططو التي تسعى لتدمير الشعب الفمسطيني (دكيكات،
 ،2004ص.)21
في ىذا المبحث سكؼ تتطرؽ الباحثة إلى نشأة التعميـ العالي في فمسطيف ،كأىدافو االستراتيجية،
كتصنيؼ مؤسساتو ،باإلضافة إلى كاقع التميز في الكميات الجامعية ،كأخي انر سيتـ التطرؽ إلى معمكمات
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كيختتـ ىذا المبحث بتعقيب عاـ
مكجزة عف الكميات الجامعية التي تيمثؿ مجتمع الدراسة في ىذه الدراسة ،ي

عمى الكميات الجامعية محكر الدراسة.

أوالً :نشأة التعميم العالي في فمسطين (المكقع االلكتركني لك ازرة التربية كالتعميـ العالي – دكلة
فمسطيف)
نشأت مؤسسات التعميـ العالي في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كبمبادرات محمية كطنية ،كنمت كتطكرت
بسرعة حتى كصؿ عدد الجامعات عمى األرض الفمسطينية عاـ  )14( 2011جامعة (2حككمية3 ،خاصة،
ك 9عامة) كعدد الكميات الجامعية ( ،)15كالكميات المتكسطة ( ،)20كبذلؾ يبمغ عدد مؤسسات التعميـ
العالي في فمسطيف ( )49مؤسسة ينخرط فييا حكالي ( )214ألؼ طالب كطالبة ،منيـ حكالي ()6600
طالب في برامج ماجستير ،كحكالي  65ألؼ طالب كطالبة في التعميـ المفتكح مكزعيف جميعان عمى
تخصصات يقرب عددىا مف حكالي ( )1000تخصص كبرنامج أكاديمي .كيعمؿ فييا حكالي ()14600
مكظؼ مكزعيف عمى كادر أكاديمي كادارم كخدماتي ( %21منيـ غير متفرغيف) .كقد بمغ معدؿ االلتحاؽ
بالتعميـ العالي لمفئة العمرية ( )24 – 18سنة حكالي .% 30
ما يميز مؤسسات التعميـ الفسطيني عف غيرىا في الدكؿ المجاكرة ىك كجكد مفيكـ الجامعة العامة
الذم ىك ليس حككميان كليس خاصان ،فيي ال تيدؼ إلى الربح كفي الكقت نفسو تتمتع باستقاللية في اإلدارة
كالتعييف كالتكظيؼ كتتحمؿ مسؤكلية الركاتب كالمصاريؼ التشغيمية األخرل .ىذه الميزة انفردت فييا معظـ
الجامعات الفمسطينية بحكـ نشأتيا في ظؿ احتالؿ اسرائيمي كغياب كجكد سمطة كطنية فمسطينية .كلتخفيؼ
حدة المنافسة بيف ىذه الجامعات في مجاالت استقطاب أعضاء ىيئة التدريس كأسس التعييف كما شابو ذلؾ
مف أمكر ،تـ في بداية التسعينيات بمكرة ما يسمى كادر مكحد ،مف قبؿ مجمس التعميـ العالي المسؤكؿ في
حينو عف اإلشراؼ عمى قطاع التعميـ العالي حيث تكحد سمـ الركاتب كالعالكات كاإلجازات كتعكيض نياية
الخدمة كالتكفير.
كبعد كجكد السمطة الكطنية الفمسطينية في أكائؿ التسعينات أينشئت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي
عاـ  1996لتشرؼ كتدعـ كتيكجو نمك التعميـ العالي الفمسطيني مف خالؿ مجالسيا كىيئاتيا كادارتيا ككحداتيا
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المختمفة ،كصدر قانكف التعميـ العالي رقـ ( )11عاـ  ،1998الذم حدد أىداؼ التعميـ العالي كدكر الك ازرة
كصالحياتيا كمستكيات التعميـ العالي كشياداتو الممنكحة كأنماط التعميـ كأنكاع مؤسساتو.
كفي عاـ  ،2002دمجت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي مع ك ازرة التربية كالتعميـ في ك ازرة كاحدة،
كبعد عاـ أيعيد تفعيؿ مجمس التعميـ العالي لرسـ السياسات العامة ،ككذلؾ تـ تفعيؿ مجمس البحث العممي
لرسـ السياسات البحثية ضمف إطار مؤسسات التعميـ العالي ،كتـ إنشاء ىيئة االعتماد كالجكدة لترخيص
كتقييـ كاعتماد مؤسسات كبرامج أكاديمية جديدة كقديمة ،إضافة إلى إنشاء صندكؽ إقراض الطالب ،لمساعدة
الطمبة في تغطية نفقات تعميميـ.
كفي عاـ  ،2012أيعيد فصؿ ك ازرة التعميـ العالي عف ك ازرة التربية كالتعميـ ،كاستمرت بتنفيذ كافة
أعماليا كتطكير برامجيا ككسائؿ إشرافيا كفؽ خطتيا المتكسطة المدل  2013-2011مف خالؿ مجالسيا
كىيئاتيا كاداراتيا العامة كفريؽ الك ازرة الفني كاإلدارم لمكاجية التحديات العديدة كتذليميا كتحقيؽ رسالتيا
كتقديـ أفضؿ الخدمات ذات الصمة لممجتمع الفمسطيني.
كفي عاـ  2013إعيد دمج كزراة التعميـ العالي مع ك ازرة التربية كالتعميـ في ك ازرة كاحدة.
ثانياً :األىداف االستراتيجية لمتعميم العالي في فمسطين (المكقع االلكتركني لك ازرة التربية
كالتعميـ العالي – دكلة فمسطيف)
 -1ترسيخ المفاىيـ الدينية كالكطنية كالحضارية ،كمبادئ المكاطنة الصالحة.
 -2االىتماـ بالبيئة التعميمية شكالن كمضمكنان.
 -3غرس القيـ كالمبادئ التي تنعكس إيجابان عمى السمكؾ كالمعامالت.
 -4تقكية أكاصر التعاكف كالتفاىـ بيف مؤسسات التعميـ العالي.
 -5تنمية العالقات مع المجتمع المحمي كالمؤسسات الداعمة.
 -6التعاكف كالتنسيؽ مع الك ازرات المختمفة.
 -7تعزيز دكر التعميـ العالي كاب ارزه إعالميان.
 -8تبني قضايا الشعب الفمسطيني كمشاركتو ىمكمو.
 -9تكفير أفضؿ الخدمات لمجميكر كالمراجعيف.
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 -10رفع مستكل الكفاءات كتنمية القدرات لمكظفي التعميـ العالي.
 -11رعاية الخريجيف كالطالب كاالىتماـ بقضاياىـ.
 -12تكطيف العقكؿ الفمسطينية في مؤسسات التعميـ العالي بدالن مف اليجرة الخارجية.

ثالثاً :تصنيف مؤسسات التعميم العالي الفمسطيني
بناء عمى المادة ( )10مف قانكف
صٌنفت ن
يقكؿ عمار ( ،2015ص )44أف مؤسسات التعميـ العالي ي

التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ( )11لسنة 1998ـ استنادان إلى معياريف أساسييف كىما :معيار التأسيس
كمعيار البرامج التعميمية التي تقدميا لمجميكر.
صٌنفت إلى:
فمف حيث التأسيس ي
 -1مؤسسات التعميـ العالي الحككمية.
 -2مؤسسات التعميـ العالي العامة.
 -3مؤسسات التعميـ العالي الخاصة.
صٌنفت إلى:
أما مف حيث البرامج التعميمية التي تقدميا لمجميكر ي
 -1الجامعات.
 -2الكميات الجامعية.
 -3البكليتكنيؾ.
 -4كميات المجتمع.
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رابعاً :واقع التميز في الكميات الجامعية
ييمكف القكؿ أف كاقع التعميـ العالي في فمسطيف ال يختمؼ كثي انر عف التعميـ العالي في الدكؿ العربية ،إذ

أف األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني تتشابو إلى حد بعيد مع المؤسسات
في الدكؿ العربية ،كما أف المشكالت التي ييعاني منيا التعميـ العالي الفمسطيني تكاد تككف نفسيا المشكالت

التي يعاني منيا التعميـ العالي في كثير مف الدكؿ العربية ،ييضاؼ إلى ذلؾ أف ثمة مشكالت خاصة بالتعميـ
العالي الفمسطيني؛ نظ انر لمظركؼ التي يمر بيا الكطف الفمسطيني مف احتالؿ ،كما ينجـ عنو مف صعكبات
كمشكالت تكاجو الجامعات كالكميات الجامعية الفمسطينية ،باإلضافة إلى النقص الكاضح في تمكيؿ التعميـ
العالي ليكاكب التطكرات التي يمر بيا التعميـ في الدكؿ المتقدمة ،كغيرىا مف المشكالت التي تحد مف قدرة
نظاـ التعميـ العالي الفمسطيني عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة كتحقيؽ التميز في التعميـ (الحيمة،2014 ،

ص.)98
كيعتبر التميز في التعميـ ذك أىمية حقيقية ،كتتضح أىميتو في االقتصادات الكطنية كالمؤسسات
التعميمية ليس عمى المستكل الفردم كحسب ،كانما عمى المستكل المؤسسي أيضان .فدعـ المؤسسة لجكدة
التعميـ المتميز يعمؿ عمى تسييؿ ىذا التميز ،كلتحقيؽ التميز في التعميـ تسعى المؤسسات التعميمية لتشجيع
األكاديمييف كاإلدارييف لتحسيف آدائيـ تبعان لممعايير المقررة مف قبميـ ،كأيضا تعطي مزيدان مف االىتماـ لما
يجذب الطمبة كالعمالء الخارجييف ،كيككف ىذا مف خالؿ تقديـ أجكاء العمؿ المناسبة كالحكافز ،كالدعـ لنمك
ىذا التميز .كيقكـ التعميـ المتميز عمى االلتزاـ بالتعميـ كالمكارد كاالرتباط الدقيؽ بالمجتمع ،كمف ناحية أخرل
قد يقكـ أيضان عمى االسترشاد بأحدث نتائج البحكث كالدراسات .إف مبدأ االلتزاـ كتنفيذ االجراءات المككمة
لألكاديمييف مف قبؿ المسؤكليف ىك مبدأ يرفضو التميز في التعميـ بؿ يطمح في أف يككف تفكير األكاديمييف
كابتكاراتيـ جزءان مف ىذا التميز (.)Skelton, 2005, P3-9
الييف حيث يترتب عمى الكميات الجامعية األخذ بعيف
إف إنشاء كميات جامعية متميزة ليس باألمر ٌ

االعتبار عدة أبعاد منيا البيئة الخارجية التي تتعمؽ بدكر الحككمة عمى الصعيد الكطني ،كما ييعد التمكيؿ

يبعدان ميمان أيضان ،كلقد أ ٌكدت نتائج الدراسات لمجامعات األكركبية أف التمكيؿ كالحككمة يؤثراف عمى األداء

المؤسسي معان ،كما أف تمؾ الدراسات تيشير بكضكح إلى أف الكميات الجامعية ذات المرتبة األعمى (األكثر
تمي انز) تميؿ إلى التمتع باإلستقاللية في إدارة نفسيا ،األمر الذم يزيد بدكره مف االتفاؽ ،كبالتالي يزيد مف
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إنتاجية ىذه الكميات .إف إيجاد ثقافة التميز ،كتحقيؽ مخرجات ذات جكدة مرتفعة تتطمب سنكات عديدة مف
العمؿ الجاد ،كما أف ىناؾ متطمبات عمى المستكل الكطني ،كمستكل المؤسسة فييا ،فقيادة المؤسسة،
كممارساتيا ،كرؤيتيا ،كأىدافيا ،كممارسة التميز في البحث كالتدريس ،كتكفير الدعـ لكيفية قياس النجاح،
كمؤشرات مخرجات التعميـ كميا متطمبات ميمة عمى المستكل المؤسسي (.)Salmi, 2009, P7-9

خامساً :الكميات الجامعية محور الدراسة
 .1الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية
ىي مؤسسة أكاديمية تعمؿ بإشراؼ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي حيث أينشئت في العاـ (1998ـ) لتقدـ
تحكلت
خدمة التعميـ التقني كالميني لممجتمع الفمسطيني تحت اسـ كمية مجتمع العمكـ المينية كالتطبيقية ،ثـ ٌ
اختصاصا في
في العاـ  2007إلى كمية جامعية تمنح درجتي البكالكريكس كالدبمكـ المتكسط لنحك()64
ن
مختمؼ المجاالت ،كلتحقيؽ رؤية الكمية بالكصكؿ إلى العالمية ،تسعى حثيثنا إلى تكطيد عالقاتيا عمى
المستكل الدكلي كاإلقميمي مف خالؿ إقامة جسكر مف التعاكف األكاديمي كالثقافي بيف الكمية كالمؤسسات
التعميمية كاألكاديمية المختمفة كالمنظمات العربية كالدكلية (المكقع االلكتركني لمكمية الجامعية لمعمكـ
التطبيقية).
كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الخطة االستراتيجية لمكمية الجامعية ( ،2012/2010ص )8-5فقد
أكجزت ما يمي:
أ .الرؤية :الكصكؿ لمعالمية في التعميـ التطبيقي كالميني كالبحث العممي خالؿ عشرة أعكاـ.
ب .الرسالة :الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية بغزة مؤسسة فمسطينية لمتعميـ التطبيقي كالميني،
تسعى لخدمة المجتمع الفمسطيني كالعربي كالعالمي كالنيكض بالمستكل العممي كالتقني في
فمسطيف مف خالؿ تقديـ برامج أكاديمية تطبيقية ،أبحاث عممية كخدمات مجتمعية ذات جكدة
عالية مستندة إلى القيـ كالتعاليـ اإلسالمية.
ج .األىداف االستراتيجية:
 الرقي باألداء المؤسسي كالنيكض بمستكل السياسات العامة كتطكير القدرات اإلدارية.
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 رفع كفاءة كفاعمية الكمية في مجاؿ التعميـ التطبيقي كالميني كالبحث العممي.
 إدارة المكارد المتاحة (البشرية كالمادية) بمسئكلية ككفاءة عالية لدعـ االستقرار المالي لمكمية.
 تطكير البيئة التعميمية كالمينية كتحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ.
 تنمية المشاركة كالتعاكف مع المؤسسات كالمراكز العممية كالبحثية كأرباب الصناعة
كمؤسسات المجتمع عمى المستكل المحمي كاإلقميمي.
 زيادة قدرة الكمية عمى المساىمة في التنمية المستدامة كخدمة المجتمع كالبيئة كتفعيؿ المراكز
كالكحدات ذات الطابع الخاص كتسكيؽ خدمات الكمية التطبيقية كاالستشارية.
 .2كمية فمسطين التقنية (المكقع االلكتركني لكمية فمسطيف التقنية)
نشأت الكمية عاـ  1992ـ ،بإمكانيات متػكاضػعػػة فػي تجييػ ػ ازتػيا كتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى
التعميـ التقني كالتدريب الفني ازدادت ألجؿ مكاكبة ىذا التطكر اليائؿ في نظاـ الحياة كالمجتمع الذم صاحبو
نقص حاد في الميندسيف كالفنييف المتخصصيػف المؤىميف تقنيان .كبدت الحاجة إلى إيجاد ككادر ماىرة كقادرة
عمى القياـ بمػيػػاـ المين ػػدس المتخػػصص كالفنػػي فػي مختمػػؼ التخصصات ،كاستجابة لتمؾ العكامؿ برزت
كمية فمسطػػيف التقنيػػة كمؤسسة تقنيػػة تعميميػػة متخصصة رائدة تعمؿ عؿ دمج استخداـ الحاسكب كالتقنيات
المتطكرة في الحياة ،كصقؿ العقمية العممية المبدعة كالمبتكرة لمكاكبة التطكرات العممية المتسارعة .كتسعى
كمية فمسطيف التقنية -دير البمح مف خالؿ تبنييا لمنيج التخطيط االستراتيجي لرسـ صكرة كاضحة لمكمية
لمسنكات الخمس القادمة ،كذلؾ لتطكير الكمية كتعزيز مكانتيا في خدمة كتنمية المجتمع المحمي.
أ .الرؤية :نحك جامعة تقنية رائدة ترقى باإلنساف كالكطف بما يمبي احتياجات المجتمع المتجددة
كيحقؽ التنمية المستدامة.
ب .الرسالة :تمتزـ كمية فمسطيف التقنية  -دير البمح بتقديـ برامج تقنية كأكاديمية متميزة تساىـ في
إعداد مخرجات كطنية مؤىمة كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كالبحث كالتطكير لخدمة المجتمع
كبنائو مف أجؿ الرفعة كالتطكر.
ج .األىداف االستراتيجية:
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 تطكير التعميـ التقني كاألكاديمي في مختمؼ التخصصات لسد احتياجات المجتمع كفقان
لممعايير الكطنية كالعالمية.
 تحسيف البيئة التعميمية التعممية مف اجؿ تقديـ كتكفير الخدمات كالتسييالت المناسبة لجميع
العامميف كالطمبة بالكمية.
 تعزيز كتطكير القدرات اإلدارية كالتنظيمية لمكمية بما يتفؽ مع رؤية كرسالة الكمية كغاياتيا
اإلستراتيجية.
 تنمية المكارد المالية لمكمية كترشيد النفقات بما يحقؽ التكازف في المكازنة كاالعتماد الكامؿ
عمى الذات.
 تطكير قدرات الكمية كي تتبكأ دك ار ممي از في تنمية كتمبية حاجات المجتمع.
 .3الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا (المكقع االلكتركني لمكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا)
أنشئت الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا تحت اسـ كمية العمكـ كالتكنكلكجيا -بخاف يكنس عاـ
1990ـ كمؤسسة أىمية ،تعنى بتدريس العمكـ التقنية ،كقد تكلى مجمس التعميـ العالي بالقدس اإلشراؼ عمييا
عاـ 1995ـ ،ثـ تكلت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي اإلشراؼ عمييا ،كأصبحت الكمية مؤسسة حككمية
عاـ1997ـ ،كمنذ تمؾ المحظة لـ تدخر إدارة الكمية كبالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ العالي جيدان لجعؿ
الكمية نكاة لجامعة أكاديمية رائدة في مجاؿ التعميـ التقني التكنكلكجي يخدـ قطاعان كبي انر مف أبناء شعبنا
الفمسطيني .تمنح الكمية خريجييا درجتي البكالكريكس كالدبمكـ المتكسط في ستو كثالثيف تخصصان عمميان تقنيان
ضمف برنامج دراسي متميز ،كفؽ نظاـ الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب  75-66ساعة معتمدة
مكزعة عمي أربعة فصكؿ في تخصصات درجة الدبمكـ ،كثمانية فصكؿ دراسية مكزعة عمى أربع سنكات
لتخصصات البكالكريكس ،باستثناء التخصصات اليندسية خالؿ خمسة أعكاـ ،كتكزع الساعات المعتمدة ليذه
التخصصات عمى عشرة فصكؿ دراسية.
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كمتحد.
أ .الرؤية :ركاد التعميـ التقني نحك مجتمع منتج
ٌ
ب .الرسالة :كمية جامعية فمسطينية تيقدـ تعميمان تقنيان نكعيان مف خالؿ تكفير بيئة تعميمية يمحفٌزة
كمكاكبة لالتجاىات الحديثة لبناء أجياؿ مينية قادرة عمى إنتاج المعرفة
تتٌسـ باإلنسانية ،ي
كتنمية المجتمع.

ج .األىداف االستراتيجية (الخطة االستراتيجية ،2019/2016 ،ص:)9-8
 استحداث كتطكير البرامج األكاديمية في الكمية كفقان لمعايير االعتماد كالجكدة.
 تطكير بنية البحث العممي لممساىمة في خدمة كتنمية المجتمع الفمسطيني.
 تكفير بيئة تعميمية محفزة لمعامميف كالطمبة في الكمية.
 رفع فعالية المكارد البشرية ككفاءتيا في الكمية لممساىمة في تحقيؽ رسالتيا التعميمية كالبحثية
كالخدماتية.
 تجكيد العمميات األكاديمية كاإلدارية كضبطيا بما يتناسب مع المعايير الكطنية لمجكدة.
 تعزيز الثقة كتكطيد العالقات مع المجتمع المحمي كاإلقميمي كالدكلي.
 تعزيز كتنكيع المكارد المالية لمكمية بما يحقؽ التنمية المستدامة.
 التكسع الجغرافي لتعزيز تقديـ الخدمات لممجتمع المحمي.
 تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة لخدمة عمميات التحسيف المستمر في بيئة العمؿ.
 .4الكمية العربية لمعموم التطبيقية (المكقع االلكتركني لمكمية العربية لمعمكـ التطبيقية)
ىي كمية تمنح درجة البكالكريكس كالدبمكـ المتكسط تعمؿ بإشراؼ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،أنشأت
كأكؿ كمية في مدينة رفح في عاـ 1999ـ لتقدـ خدمة التعميـ التقني كالميني لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ
المجاالت ،ككاف ىدفيا األكؿ تخريج الككادر الفنية المؤىمة عمميان كعمميان لمعمؿ في مختمؼ المجاالت ،حيث
تتيح الكمية لمطمبة خريجي الثانكية العامة كالعامميف في مؤسسات المجتمع المدني كالخاصة اكتساب الميارات
التقنية كالفنية كمكاكبة التطكر المتالحؽ الذم يشيده العالـ .كمف خالؿ ىذه الخدمات اإللكتركنية تسعى
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الكمية أف تخرج أجياالن قادرة عمى االنخراط في سكؽ العمؿ الفمسطيني كتقديـ ما ىك نافع لممجتمع
الفمسطيني.
أ .الرؤية :تسعى الكمية العربية لمعمكـ التطبيقية أف تككف كمية جامعية رائدة كمتميزة في برامجيا
األكاديمية ،كخدمة المجتمع كتعزيز ثقافة الجكدة.
ب .الرسالة :الكمية العربية لمعمكـ التطبيقية ىي مؤسسة تعميـ عاؿ مستقمة  ،تيدؼ إلى إعداد
جيؿ فاعؿ مف قادة المستقبؿ مزكديف بالمعرفة كالميارات كتكنكلكجيا المعمكمات كلدييـ القدرة
عمى التعمـ المستمر مف خالؿ تعزيز القدرات كتحسيف نكعية البرامج األكاديمية ،كربط الكمية
بالمجتمع في إطار الثقافة الفمسطينية كمبادئ حقكؽ اإلنساف.
ج .األىداف العامة:
 تعزيز التطكير المؤسسي لمكمية العربية لمعمكـ التطبيقية مف خالؿ تحسيف كفاءة كجكدة
الكادر األكاديمي كاإلدارم المساند لمعممية التعميمية كالبحث العممي كخدمة المجتمع.
 تحسيف جكدة البرامج األكاديمية المختمفة في الكمية العربية لمعمكـ التطبيقية لتمبية
احتياجات سكؽ العمؿ كالمجتمع.
 المساىمة في تنمية المجتمع الفمسطيني مف خالؿ التشبيؾ مع المؤسسات كالمراكز البحثية
كالمؤسسات المجتمعية كتقديـ الخدمات االستشارية كالبحثية كاإلدارية كالتكنكلكجية كالتعميمية
كالعمؿ التطكعي.

سادساً :تعقيب عام عمى الكميات الجامعية محور الدراسة
بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات التي اىتمت بدراسة تميز األداء المؤسسي داخؿ الكميات الجامعية
كبالنظر إلى آخر دراستيف طيبقت في ىذا المجاؿ ،فقد ٌبينت دراسة البحيصي ( ،2014ص )103بعنكاف:

"دكر تمكيف العامميف في تحقيؽ التميز المؤسسي :دراسة ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع

غزة" أف مستكل التميز في الكميات الجامعية بمحافظات غزة قد حاز عمى كزف نسبي ( )%71.8أم ذك
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معدؿ مرتفع نسبيان ،أما دراسة الزطمة ( ،2011ص )151بعنكاف" :إدارة المعرفة كأثرىا عمى تميز األداء:
دراسة تطبيقية عمى الكميات كالمعاىد التقنية المتكسطة العاممة في قطاع غزة" فقد ٌبينت أف مستكل التميز في

الكميات الجامعية بمحافظات غزة قد حاز عمى كزف نسبي ( )%80.27أم ذك معدؿ عالي.

كمف خالؿ استعراض الرؤية المتعمقة بالكميات الجامعية محكر الدراسة اتضح أف جميعيا تطمح
لمكصكؿ إلى مركز الريادة كالتميز في التعميـ التطبيقي كالميني مف خالؿ برامجيا األكاديمية ،بما يمبي
احتياجات المجتمع المتجددة كيحقؽ التنمية المستدامة.
كبالتعرض لرسالة الكميات الجامعية نجد أنيا رٌكزت عمى تقديـ برامج أكاديمية تطبيقية ،كأبحاث عممية
كخدمات مجتمعية ذات جكدة عالية تساىـ في إعداد مخرجات كطنية مينية مؤىمة قادرة عمى إنتاج المعرفة
كتنمية المجتمع مستندة إلى القيـ كالتعاليـ اإلسالمية كمبادئ حقكؽ اإلنساف.
أيضان دعمت الكميات الجامعية في رسالتيا البحث كالتطكير ،كالتعميـ المستمر ،كتكظيؼ تكنكلكجيا
المعمكمات ،كتعزيز القدرات ،كتحسيف نكعية البرامج األكاديمية ،كىذا يتكافؽ مع المؤسسات األكاديمية
العالمية التي تطمح في رؤيتيا بأف تككف ضمف القائمة الخمسيف األكلى عالميان في البحث كالتطكير.
كرٌكزت الكميات الجامعية أيضان مف خالؿ أىدافيا االستراتيجية عمى الرقي باألداء المؤسسي ،كتعزيز
التطكير المؤسسي مف خالؿ تطكير القدرات األكاديمية كاإلدارية ،كرفع مستكل البرامج األكاديمية التطبيقية،
كتحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ ،كتنمية المكارد المالية ،كترشيد النفقات ،كاالعتماد عمى الذات ،كالمساىمة في
التنمية المستدامة.
كيتٌضح مما سبؽ تركيز الكميات الجامعية عمى التميز في برامجيا كعممياتيا مف خالؿ رؤيتيا،
كرسالتيا ،كأىدافيا االستراتيجية .كيتكجب عمى الكميات الجامعية لكي تتبكأ دك انر ممي انز في تنمية كتمبية
حاجات المجتمع تنمية الشراكة كالتعاكف مع المؤسسات كالمراكز العممية كالبحثية لدعـ كتعزيز البحث العممي
كرقي الشعكب.
حيث ييعد البحث العممي ىك أساس تميز ي
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مقدمة

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض الدراسات السابقة لمباحثيف في مجالي ممارسات القيادة

االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي لالستفادة منيا في ىذه الدراسة ،وقد وجدت الباحثة وفرة مف
الدراسات التي تناولت ممارسات القيادة االستراتيجية مف جانب ،والتي تناولت تميز األداء
المؤسسي مف جانب آخر ،إال أف ىذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعيف مف جوانب مختمفة
وحسب البيئة الموجودة فييا ،ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى ىذه الدراسات لـ تجد أي منيا قد
تتطرؽ إلى موضوع ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في الكميات
صنفت الباحثة ىذا الفصؿ إلى ثالث محاور وىي:
الجامعية ،وقد ّ
المحور األول :الدراسات التي تناولت القيادة االستراتيجية.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تميز األداء المؤسسي.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت عالقة القيادة االستراتيجية بتميز األداء المؤسسي.
وستتناوؿ الباحثة الدراسات الفمسطينية والدراسات العربية ومف ثـ الدراسات األجنبية في
كؿ محور ،وستُرتب الدراسات طبقاً لمتسمسؿ الزمني مف األحدث إلى األقدـ وقد بمغ عدد ىذه
الدراسات ( )40دراسة ،وكذلؾ يتناوؿ ىذا الفصؿ ،تعقيباً عمى تمؾ الدراسات ،موضحاً فيو أوجو
االتفاؽ واالختالؼ مع الدراسات السابقة ،والفجوة البحثية.
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أولً :الدراسات التي تناولت القيادة الستراتيجية
 الدراسات الفمسطينية

 .1دراسة (اليجين)2017 ،
بعنوان" :عالقة القيادة الستراتيجية في تعزيز شفافية اإلدارة لدى قوى األمن الفمسطيني"
ىدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى عالقة القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استغالؿ واستثمار القدرات والمواىب االستراتيجية ،تطوير رأس الماؿ البشري،
مساندة وتعزيز الثقافة التنظيمية ،تعزيز الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة)
في تعزيز شفافية اإلدارة لدى قوى األمف الفمسطيني في المحافظات الجنوبية ،وقد استخدـ
تكوف مجتمع الدراسة
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة كأداة لمدراسة ،و ّ
مف الضباط مف رتبة (نقيب فما فوؽ) بو ازرة الداخمية داخؿ األجيزة األمنية ،الذيف بمغ عددىـ
( )4750ضابطاً ،واعتمدت عينة الدراسة عمى العينة العشوائية الطبقية التي بمغت ()355
ضابطاً ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي أف القيادة االستراتيجية ليا عالقة
ارتباط إيجابية في تعزيز شفافية اإلدارة لدى قوى األمف الفمسطيني ،وأف مجاؿ تحديد االتجاه
االستراتيجي مف أىـ وأعمى المجاالت عند القيادة االستراتيجية.
 .2دراسة (أبو سمطان)2016 ،
بعنوان" :دور القيادة الستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الو ازرات الفمسطينية"
ىدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دور القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استثمار القدرات والمواىب االستراتيجية ،تطوير رأس الماؿ البشري ،تعزيز الثقافة
التنظيمية ،الممارسات األخالقية ،الرقابة التنظيمية المتوازنة) في بناء قيادات الصؼ الثاني في
الو ازرات الفمسطينية ،وتحديد المعوقات التي تواجييا قيادات الصؼ الثاني وتحوؿ دوف
ممارستيـ لدور القيادة االستراتيجية في الو ازرات ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي
في الدراسة ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف موظفي
اإلدارة العميا في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة ،والبالغ عددىـ ( )154موظفاً ،واستخدمت
الباحثة أسموب المسح الشامؿ ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف دور القيادة
االستراتيجية في بناء قيادات الصؼ الثاني في الو ازرات الفمسطينية جاء بوزف نسبي
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( ،)%69.1وىو بدرجة (كبيرة) ،ووجود ضعؼ في دور اإلدارة العميا في تطوير رأس الماؿ
البشري في الو ازرات الفمسطينية لبناء قيادات الصؼ الثاني ،حيث جاء بوزف نسبي ()%66.24
وىو بدرجة متوسطة.
 .3دراسة (القانوع)2016 ،
بعنوان" :دور القيادة الستراتيجية في تمكين العاممين بوزارة الداخمية واألمن الوطني –الشق
المدني"
ىدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى دور القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو االستراتيجي،
استغالؿ واستثمار القدرات والمواىب االستراتيجية ،تطوير رأس الماؿ البشري ،مساندة الثقافة
التنظيمية وتعزيزىا ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة) في تمكيف العامميف بو ازرة الداخمية –الشؽ
المدني في محافظات قطاع غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد استخدـ
الباحث اإلستبانة كأداة لمدراسة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في الوظائؼ اإلشرافية
(رئيس شعبة حتى وكيؿ و ازرة) ،أما عينة الدراسة فاعتمدت عمى المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة
والبالغ عددىـ ( )214موظفاً ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف مستوى توافر دور
القيادة االستراتيجية بو ازرة الداخمية – الشؽ المدني بقطاع غزة كاف بوزف نسبي (،)%68.29
بينما مستوى تمكيف العامميف بو ازرة الداخمية – الشؽ المدني بقطاع غزة كاف بوزف نسبي
( ،)% 67.40كما أظيرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
بيف دور القيادة االستراتيجية وتمكيف العامميف بو ازرة الداخمية – الشؽ المدني بقطاع غزة.
 .4دراسة (القيسي)2015 ،
بعنوان" :دور القيادة الستراتيجية في تطوير السياسات اإلدارية بوزارة الصحة الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دور القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استغالؿ واستثمار القدرات والمواىب االستراتيجية ،تطوير رأس الماؿ البشري،
مساندة وتعزيز الثقافة التنظيمية ،تعزيز الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة)
في تطوير السياسات اإلدارية بو ازرة الصحة الفمسطينية ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،أما عينة الدراسة فاعتمدت عمى
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المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة ،وطبقت الدراسة عمى ( )172مف العامميف في الوظائؼ
اإلشرافية في و ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
وجود دور لمقيادة االستراتيجية في تطوير السياسات اإلدارية في و ازرة الصحة الفمسطينية ،وبموغ
واقع ممارسات القيادة االستراتيجية بو ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة وزناً نسبياً (،)%62.4
بينما بمغت الدرجة الكمية حوؿ واقع السياسات اإلدارية بو ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة وزناً
نسبياً (.)%67.8
 .5دراسة (المصري)2015 ،
بعنوان" :دور القيادة الستراتيجية في تفعيل عمميات إدارة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن
الوطني"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دور القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو االستراتيجي،
استغالؿ القدرات والمواىب االستراتيجية واستثمارىا ،تطوير رأس الماؿ البشري ،تعزيز الثقافة
التنظيمية بالممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة) في تفعيؿ إدارة المعرفة بو ازرة
الداخمية واألمف الوطني– الشؽ المدني بقطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،أما عينة الدراسة فاعتمدت عمى
المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة ،وطبقت الدراسة عمى ( )177موظفاً مف العامميف في الوظائؼ
اإلشرافية (رئيس شعبة حتى وكيؿ و ازرة) ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود
عالقة بيف دور القيادة االستراتيجية وتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة كما بمغت الدرجة الكمية
لالستبانة حوؿ واقع ممارسات القيادة االستراتيجية بو ازرة الداخمية واألمف الوطني ػ ػ ػ ػ الشؽ
المدني بقطاع غزة وزناً نسبياً ( .)%68.458بينما بمغت الدرجة الكمية حوؿ واقع عمميات إدارة
المعرفة بو ازرة الداخمية واألمف الوطني ػ ػ ػ ػ الشؽ المدني بقطاع غزة وزناً نسبياً (.)%67.156
 .6دراسة (المغربي)2015،
بعنوان" :ممارسات القيادة الستراتيجية وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجية نظر القيادات
اإلدارية العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
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ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى واقع ممارسة القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو
االستراتيجي ،اكتشاؼ الكفاءات والمحافظة عمييا ،تطوير رأس الماؿ البشري واالجتماعي ،دعـ
الثقافة التنظيمية وتعزيزىا ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ نظـ الرقابة المتوازنة)
واإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية العاممة بقطاع غزة (جامعة األزىر ،الجامعة
اإلسالمية ،جامعة األقصى) مف وجية نظر القيادات اإلدارية العميا في ىذه الجامعات ،ومف ثـ
اختبار العالقة بيف ممارسات القيادات االستراتيجية واإلبداع اإلداري ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات مف مفردات مجتمع
الدراسة ،واعتمد الباحث أسموب المسح الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ()64
عضواً مف أعضاء مجالس الجامعات الفمسطينية ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
توفر ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات المبحوثة بدرجة مرتفعة ،وتوافر أبعاد اإلبداع
اإلداري بدرجة مرتفعة أيضاً ،وكذلؾ توصمت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة قوية ذات داللة
إحصائية بيف ممارسات القيادة االستراتيجية واإلبداع اإلداري مف وجية نظر القيادات اإلدارية
العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 .7دراسة (النفار)2015 ،
بعنوان" :ممارسات القيادة الستراتيجية ودورىا في تطبيق الجودة الشاممة-دراسة ميدانية
بالتطبيق عمى الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى مساىمة ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد
التوجو االستراتيجي ،استغالؿ واستثمار القدرات والمواىب االستراتيجية ،تطوير رأس الماؿ
البشري ،مساندة وتعزيز الثقافة التنظيمية ،تعزيز الممارسات األخالقية ،التطوير والتغيير
التنظيمي ،التعمـ التنظيمي ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة) في تحقيؽ الجودة الشاممة في
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ليذا
الغرض ،واستخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،كما استخدـ المقابمة الشخصية لبعض
القيادات االستراتيجية في الجامعات ،وقد تـ تصميـ استبانتيف ،األولى لقياس توافر ممارسات
القيادة االستراتيجية ودورىا في تطبيؽ الجودة الشاممة ،والتي طُبقت عمى مجتمع الدراسة البالغ
عددىـ ( )1909موظفاً مف العامميف بالجامعات (اإلدارة العميا ،أعضاء ىيئة التدريس
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ومعاونييـ ،اإلداريوف) ،وبمغت عينة الدراسة ( )320موظفاً ،وكانت العينة عنقودية ذات
مرحمتيف ،أما االستبانة الثانية فتـ تصميميا لمعرفة وقياس مستوى تطبيؽ الجودة الشاممة
بالجامعات الفمسطينية ،وذلؾ مف وجية نظر الطمبة ،وبمغ عدد الطمبة بالجامعات الفمسطينية
( )87093طالب وطالبة ،وبمغ حجـ العينة مف الطمبة ( ،)382ومف أىـ النتائج التي توصمت
إلييا الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ الجودة الشاممة وبيف ممارسات القيادة
االستراتيجية (مجتمعة) ،كما أظيرت النتائج أنو يوجد تأثير ميـ ذو داللة إحصائية ألبعاد
ممارسات القيادة االستراتيجية (مجتمعة) في الجامعات الفمسطينية ،وكانت طبيعة العالقة طردية
موجبة عمى تطبيؽ الجودة الشاممة باستثناء ممارستيف وىـ( :استثمار القدرات والمواىب
االستراتيجية ،والرقابة التنظيمية المتوازنة) فكانت طبيعة التأثير سمبي أي عالقة عكسية عمى
تطبيؽ الجودة الشاممة.
 .8دراسة (أبو حجير)2014 ،
بعنوان" :القيادة الستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات-دراسة تطبيقية عمى
المؤسسات الحكومية الفمسطينية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تنمية وتطوير رأس الماؿ البشري ،تعزيز الثقافة
التنظيمية بالممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة ،التعمـ المستمر) ودورىا في إدارة
المخاطر واألزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ليذا الغرض ،واستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبمغ حجـ مجتمع الدراسة
( )2682موظفاً بينما بمغ حجـ العينة ( )391موظفاً مف العامميف في القيادة اإلدارية في
المؤسسات الحكومية الفمسطينية ،وقد كانت عينة طبقية عشوائية ،ومف أىـ النتائج التي توصؿ
إلييا البحث أف ممارسات القيادة االستراتيجية مطبقة بنسب متوسطة مف قبؿ قيادات المؤسسات
الحكومية الفمسطينية ،كما توصؿ البحث إلى وجود عالقة ارتباط طردية قوية بيف ممارسات
القيادة االستراتيجية وادارة المخاطر واألزمات وىو ما يعزز دور القيادة االستراتيجية في إدارة
المخاطر واألزمات.
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ُيوضح جدوؿ رقـ ( )3.1نتائج الدراسات الفمسطينية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة

االستراتيجية مف خالؿ الوزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيادة االستراتيجية ولجميع
مجاالت القيادة االستراتيجية مجتمعة.
جدول رقم ()3.1

نتائج الدراسات الفمسطينية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة الستراتيجية

#

الدراسة السابقة

التوجو

استثمار
القدرات

تطوير رأس

دعم

تحديد

الستراتيجي

التنافسية

البشري

التنظيمية

المال

الثقافة

التأكيد
عمى

الممارسات

تنفيذ الرقابة
المتوازنة

األخالقية

ممارسات
القيادة

الستراتيجية
مجتمعة

 1دراسة (اليجين)2017 ،

%70.33

%62.50

%65.84

%69.16

%66.09

%66.60

%66.75

 2دراسة (أبو سمطان)2016 ،

%69.58

%70.34

%66.25

%69.16

%69.32

%70.00

%69.11

 3دراسة (القانوع)2016 ،

%68.01

%67.61

%68.12

%70.09

%68.29

 4دراسة (القيسي)2015 ،

%66.67

%56.26

%60.03

%71.61

%62.36

 5دراسة (المصري)2015 ،

%70.75

%67.19

%66.26

%68.57

%68.46

 6دراسة (المغربي)2015،

%83

%79

%83

%80

%82

%81

%82

 7دراسة (النفار)2015 ،

%67.50

%71.06

%66.13

%68.51

%72.56

%70.85

%69.20

 8دراسة (أبو حجير)2014 ،

%71.47

%70.81

%67.75

%71.07

%70.04

%68.26
%57.81

%62.20

%69.51

%70.32

المصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة

 الدراسات العربية
 .1دراسة (جوىرة)2013 ،
بعنوان " :أثر القيادة الستراتيجية عمى التشارك في المعرفة :دراسة حالة مجموعة فنادق
جزائرية -الجزائر"
ىدفت الدراسة إلى اختبار األثر المباشر لممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادىا (الثقافة
التنظيمية ،رأس الماؿ البشري ،التصور االستراتيجي ،الرقابة المتوازنة) عمى سموؾ التشارؾ في
المعرفة واستراتيجياتيا ،واألثر غير المباشر ليا مف خالؿ التسويؽ الداخمي ،والتوجو التسويقي
الداخمي ،وثقافة التعمـ التنظيمي ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت
الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطُبقت الدراسة عمى ( )341موظؼ يمثموف جميع
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المستويات اإلدارية في الفنادؽ العاممة في الجزائر ،وكانت العينة عشوائية بسيطة ،كما تـ
االعتماد عمى المقابالت لدعـ تفسير النتائج ،ومف أىـ نتائج الدراسة وجود أثر غير مباشر
لممارسات القيادة االستراتيجية في كؿ مف سموؾ واستراتيجية التشارؾ في المعرفة مف خالؿ
التسويؽ الداخمي ،وثقافة التعمـ التنظيمي ،وكذلؾ ال يوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة
االستراتيجية في سموؾ التشارؾ في المعرفة واستراتيجياتيا مف خالؿ التوجو التسويقي الداخمي.
 .2دراسة (المعاضيدي والطائي)2011 ،
بعنوان" :إسيامات القيادة الستراتيجية في تعزيز المرونة الستراتيجية لمنظمات األعمال:
دراسة آلراء عينة من القيادات الستراتيجية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات
الطبية في نينوي -الموصل"
ىدفت الدراسة إلى قياس وتحميؿ عالقات االرتباط واألثر بيف ممارسات القيادة االستراتيجية
والمتمثمة باآلتي (بناء قدرات دينامية جوىرية ،التركيز عمى بناء رأس الماؿ البشري ،استخداـ
التقانة الجدية بفاعمية ،االنشغاؿ باالستراتيجيات الثمينة ،وبناء ىيكؿ وثقافة منظمية جديدة)
بوصفيا متغيرات مستقمة ،والمرونة االستراتيجية بوصفيا متغي اًر متعمداً لمواجية التغيرات البيئية
التي تشيدىا المنظمات في إطار ممارساتيا ألعماليا وسعياً لبقائيا ،فضالً عف اكتشاؼ مقدار
التبايف في تأثير الممارسات المشار إلييا في تعزيز المرونة االستراتيجية لممنظمة ،وقد استخدـ
الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،واشتممت أداة الدراسة عمى االستبانة ،كما استخدـ الباحث
أسموب المسح الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ( )35مف القيادات االستراتيجية
في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية ،وتوصمت الدراسة إلى أف ممارسات
القيادة االستراتيجية ترتبط وتؤثر معنوياً عمى المرونة االستراتيجية ،وأف التركيز عمى بناء رأس
الماؿ البشري وبناء ىيكؿ وثقافة جديدة ليما الدور األكبر في ممارسة القيادة االستراتيجية
لتحقيؽ المرونة االستراتيجية.
 .3دراسة (المبيضين)2009 ،
بعنوان" :دور القيادة الستراتيجية في تعزيز القدرة التنافسية :دراسة تطبيقية عمى الممكية
األردنية -األردن"
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ىدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بيف القيادة االستراتيجية بأبعادىا (التوجو االستراتيجي،
االستثمار والمحافظة عمى الميزة الجوىرية ،رأس الماؿ البشري ،الثقافة التنظيمية ،الممارسات
األخالقية ،الرقابة التنظيمية) والقدرة التنافسية مف خالؿ تطبيؽ الدراسة عمى الممكية األردنية،
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع
البيانات ،وقد تـ سحب عينة عشوائية ميسرة بسيطة مكونة مف ( )200موظفاً ،وكانت بنسبة
( )%10مف مجتمع الدراسة الكمي البالغ عدده ( )2000موظفاً مف المستويات اإلدارية (مدير
تنفيذي ،مدير ،مساعد مدير ،رئيس قسـ ،موظؼ) الذيف يعمموف في دوائر وادارات الممكية
األردنية في المبنى الرئيس وكذلؾ في مطار عمياء الدولي والمحطات الخارجية ،وقد تـ توزيع
( )200استبانة استرجع منيا ( )180استبانة وخضعت ( )154استبانة لمتحميؿ أي بنسبة
( )%77مف مجموعة االستبانات ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي وجود عالقة
معنوية إيجابية بيف عناصر القيادة االستراتيجية المتمثمة في (التوجو االستراتيجي ،االستثمار
والمحافظة عمى الميزة الجوىرية ،رأس الماؿ البشري ،الثقافة التنظيمية ،الممارسات األخالقية،
الرقابة التنظيمية) مف جية وبيف القدرة التنافسية مف جية أخرى ،كما بينت الدراسة أف تحديد
التوجو االستراتيجي يعتبر العمؿ األىـ مف أعماؿ القائد االستراتيجي لتحقيؽ القدرة التنافسية.
 .4دراسة (الفيحان وجالب)2006 ،
بعنوان " :ممارسات القيادة الستراتيجية وعالقتيا بخدمة الزبون -دراسة تحميمية آلراء عينة
من مديري المصارف األىمية  -العراق"
ىدفت الدراسة لتسميط الضوء عمى ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادىا (الثقافة
التنظيمية ،تطوير رأس الماؿ البشري ،التصور االستراتيجي ،الرقابة التنظيمية) وخدمة الزبوف
بيدؼ اإلثراء النظري تارةً ،وتحديد العالقة بينيما تارةً أخرى ،وقد استخدـ الباحثاف المنيج
الوصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،واعتمد الباحثاف

أسموب المسح الشامؿ ،وطُبقت الدراسة عمى ( )36فرد ممف ىـ بدرجة (مدير مفوض ومدير
تنفيذي) في خمسة مصارؼ أىمية في العراؽ ،وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
سيادة نمط الثقافة الداعمة بيف المصارؼ المبحوثة ،واالىتماـ الممحوظ مف جانب مديري
المصارؼ بعوامؿ المحافظة عمى رأس الماؿ البشري ،وكذلؾ اىتماـ المديروف بوضع تصور
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مستقبمي واضح لمنظماتيـ ،ووجود عالقة ارتباط موجبة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وبيف
جوانب خدمة الزبوف.
ُيوضح جدوؿ رقـ ( )3.2نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة

االستراتيجية مف خالؿ الوزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيادة االستراتيجية ولجميع
مجاالت القيادة االستراتيجية مجتمعة.
جدول رقم ()3.2

نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة الستراتيجية

#

الدراسة السابقة

التوجو

استثمار
القدرات

تطوير رأس

دعم

تحديد

الستراتيجي

التنافسية

البشري

التنظيمية

المال

الثقافة

التأكيد
عمى

الممارسات
األخالقية

تنفيذ

الرقابة
المتوازنة

ممارسات
القيادة

الستراتيجية
مجتمعة

1

دراسة (جوىرة)2013 ،

%53.12

-

%49.43

%49.58

-

%45.31

%49.36

2

دراسة (المعاضيدي والطائي)2011 ،

%82.2

%81.2

%75.6

%78

-

-

%79.25

3

دراسة (المبيضين)2009 ،

%78.8

%73.4

%61.4

%65.4

%73.6

%69.8

%70.2

4

دراسة (الفيحان وجالب)2006 ،

%65.84

-

%79.11

%67.72

-

%60.39

%68.27

المصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة

 الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Minja, 2016بعنوان:
The Role of Corporate Governance and Strategic Leadership
Practices in Mitigating Risks in Stock Brokerage Firms in Nairobi
"دور الحوكمة المؤسسية وممارسات القيادة الستراتيجية في التخفيف من المخاطر في
شركات الوساطة المالية في نيروبي"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ القيادة االستراتيجية وممارسات حوكمة الشركات القائمة في
شركات الوساطة المالية وتحديد ما إذا كانت تمؾ الممارسات تمكف تمؾ الشركات مف التخفيؼ
مف المخاطر وتعظيـ عوائد المستثمريف ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ
الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة عشوائية بسيطة حيث بمغ عددىا
( )64مدي اًر مف إدارات التمويؿ والعمميات ممف يعمموف في كؿ منظمة مشاركة في ىذه الدراسة،
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وكاف مف أبرز نتائج الدراسة أف جميع شركات الوساطة لدييا مجالس إدارة ومع ذلؾ فإف غالبية
أعضاء مجمس اإلدارة لـ يكف لدييـ الميارات الكافية أو المعرفة أو الخبرة في القيادة
االستراتيجية والتمويؿ في الوساطة المالية وادارة المخاطر ،وخمصت الدراسة إلى أف حوكمة
الشركات والممارسات القيادية االستراتيجية لـ تطبؽ عمى النحو األمثؿ لمتخفيؼ مف المخاطر
في الشركات قيد الدراسة ،وىذا ما يفسر انييار العديد مف الشركات في سوؽ األسيـ أو معاناتيا
مف ضائقة مالية.
 .2دراسة ( )Deeboonmee & Ariratana, 2014بعنوان:
Relationship between Strategic Leadership and School
Effectiveness
"العالقة بين القيادة الستراتيجية وفاعمية المدرسة -تايالند"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف القيادة االستراتيجية بأبعادىا (تطبيؽ
االستراتيجية ،ثقافة المنظمة ،المتابعة والتقييـ) ومستوى فعالية المدرسة مف خالؿ تحديد العالقة
بيف القيادة االستراتيجية وفعالية المدرسة في المدارس التايالندية التابعة لسمطة البمديات في
تايالند بناء عمى التوجو نحو الالمركزية في تايالند والذي تـ تنفيذه مؤخ اًر ،وقد اعتمد الباحثاف
المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة
عشوائية حيث بمغ عددىا ( )217موظفاً مف القيادات اإلدارية في عدد ( )11مف المدارس

التايالندية التابعة لسمطة البمديات ،وكاف مف أبرز نتائج الدراسة وجود مستوى ٍ
عاؿ لمقيادة
االستراتيجية ،وكانت النتائج مرتبة مف المستوى األعمى إلى المستوى األدنى عمى النحو التالي:
تطبيؽ االستراتيجية ،المتابعة والتقييـ ،ثقافة المنظمة ،كما أظيرت النتائج وجود عالقة بيف
القيادة االستراتيجية وفعالية المدرسة التايالندية التابعة لسمطة البمديات في تايالند.
 .3دراسة ( )Goldman, 2012بعنوان:
Leadership Practices That Encourage Strategic Thinking
"الممارسات القيادية التي تشجع عمى التفكير الستراتيجي -أمريكا"
ىدفت الورقة البحثية إلى تحديد الممارسات القيادية التنظيمية التي تُشجع ثقافة التفكير
االستراتيجي ،وقد اعتمد الباحث عمى عقد مناقشات مع ( )420مف المديريف التنفيذييف لمرعاية
012

الصحية األمريكية مف خالؿ ( )10ندوات تعميمية استمرت عمى مدار يوميف ،استخمصت أنو
يوجد ( )18ممارسة تُشجع عمى التفكير االستراتيجي ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد تـ تقييـ ىذه الممارسات مف
خالؿ حمقات دراسية شارؾ فييا ( )117عضواً ،وكانت العينة عشوائية بسيطة برز مف خالليا
اختالفات في نسب استخداـ ىذه الممارسات تُعزى لالختالفات الديموغرافية ،وتوصمت إلى نتائج
مف أىميا أف التعمـ واالستثمار في الموارد البشرية ىما األكثر استخداماً والمتاف تحفزاف عمى
التفكير االستراتيجي.
 .4دراسة ( )Lear, 2012بعنوان:
The Relationship Between Strategic Leadership and Strategic
Alignment in High-Performing Companies in South Africa
"العالقة بين القيادة الستراتيجية والمواءمة الستراتيجية في الشركات عالية األداء في جنوب
أفريقيا  -جنوب أفريقيا"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف القيادة االستراتيجية بأبعادىا (التوجو االستراتيجي،
الكفاءات الجوىرية ،رأس الماؿ البشري ،الثقافة التنظيمية ،الممارسات األخالقية ،الرقابة
المتوازنة) وبيف المواءمة االستراتيجية ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما
استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تـ تصميـ استبانتيف ،األولى لقياس توافر
ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بالمواءمة االستراتيجية ،واستخدـ الباحث أسموب المسح
الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ( )35مدي اًر في اإلدارة العميا في ستة شركات
ضمف ( )200شركة مصنفة مف ذات األداء المرتفع في جنوب أفريقيا ،أما االستبانة الثانية فتـ
تصميميا لتحديد مستوى المواءمة االستراتيجية ،وبمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )600موظفاً في
ستة شركات ضمف ( )200شركة مصنفة مف ذات األداء المرتفع في جنوب أفريقيا بينما بمغ
حجـ العينة ( )350موظفاً ،وكانت العينة عشوائية بسيطة ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا
الدراسة :وجود عالقة إيجابية بيف القيادة االستراتيجية والمواءمة االستراتيجية بما ُيحقؽ التطور
في مستوى األداء المؤسسي ،وكذلؾ فإف الممارسات الستة لمقيادة االستراتيجية ترتبط بعالقة

إيجابية مع األداء المؤسسي المرتفع لممنظمات.
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 .5دراسة ( )Jooste & Fourie, 2009بعنوان:
The role of strategic leadership in effective strategy
implementation: Perceptions of South African strategic leaders
"دور القيادة الستراتيجية في تنفيذ الستراتيجية الفعالة :تصورات القادة الستراتيجيين في
جنوب أفريقيا  -جنوب أفريقيا"
ىدفت الدراسة لمعرفة دور القيادة االستراتيجية بأبعادىا (التوجو االستراتيجي ،الرقابة
المتوازنة ،الثقافة التنظيمية ،الممارسات األخالقية ،الكفاءات الجوىرية ،رأس الماؿ البشري ،رأس
الفعاؿ لالستراتيجية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
الماؿ االجتماعي) في التطبيؽ ّ

كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة عشوائية بسيطة،

وطُبقت الدراسة عمى ( )71مدي اًر ضمف ( )930مدي اًر ممف أمكف الحصوؿ عمى استجاباتيـ مف
( )200شركة رائدة في جنوب أفريقيا حسب تصنيؼ مجمة الماؿ الجنوب أفريقية ،ومف أىـ
الفعاؿ لالستراتيجية ،كوف
نتائج الدراسة :وجود عالقة إيجابية بيف القيادة االستراتيجية والتطبيؽ ّ
القادة االستراتيجيوف ىـ المسؤولوف عف نجاح تطبيؽ االستراتيجية ،وكذلؾ فإف قمة فيـ العامميف

لالستراتيجية ُيعد أىـ عائؽ مف معيقات تطبيؽ االستراتيجية.
ُيوضح جدوؿ رقـ ( )3.3نتائج الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة

االستراتيجية مف خالؿ الوزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيادة االستراتيجية ولجميع
مجاالت القيادة االستراتيجية مجتمعة.
جدول رقم ()3.3

نتائج الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة الستراتيجية

الدراسة السابقة

#

التوجو

استثمار
القدرات

تطوير رأس

دعم

تحديد

الستراتيجي

التنافسية

البشري

التنظيمية

المال

الثقافة

التأكيد
عمى

الممارسات
األخالقية

تنفيذ

الرقابة
المتوازنة

ممارسات
القيادة

الستراتيجية
مجتمعة

1

دراسة ()Lear, 2012

%62.3

%60.3

%59.4

%59.4

%58

%58

%59.5

2

دراسة ( Jooste & Fourie,

%85.8

%76.6

%78

%73.4

%69.8

%67.6

%75.2

)2009

المصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة
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ثانياً :الدراسات التي تناولت تميز األداء المؤسسي
 الدراسات الفمسطينية

 .1دراسة (حجازي)2016 ،
بعنوان" :التوظيف وعالقتو بالتميز المؤسسي :دراسة ميدانية عمى المنظمات األىمية غير
الحكومية – قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة إجراءات التوظيؼ بالتميز المؤسسي في المنظمات
األىمية غير الحكومية العاممة في قطاع غزة ،وقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي الذي يصؼ الظاىرة ومف ثـ ُيقدـ التفسيرات المتعمقة بيا ،ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة لمدراسة ،وتـ استخداـ أسموب المسح الشامؿ لجمع البيانات مف

المديريف العامميف في المنظمات األىمية غير الحكومية في قطاع غزة والبالغ عددىـ ()240
مدير ،وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف مستوى التميز المؤسسي في المنظمات األىمية غير
الحكومية العاممة في قطاع غزة كاف مرتفعاً بوزف نسبي ( ،)%82.3كما أظيرت الدراسة وجود
عالقة ارتباطية طردية بيف جميع أبعاد إجراءات التوظيؼ والتميز المؤسسي.
 .2دراسة (ىنية)2016 ،
بعنوان" :مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي لدى قطاع
الصناعات الغذائية في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء
المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،وقد استخدـ الباحث أبعاداً لمرشاقة
االستراتيجية تمثمت في (الحساسية االستراتيجية ،وضوح الرؤية ،المقدرات الجوىرية ،اختيار
األىداؼ االستراتيجية ،المسؤولية المشتركة ،سرعة االستجابة) ،وتـ استخداـ أبعاداً لمتميز في
األداء المؤسسي تمثمت في (القيادة ،الموارد البشرية ،رضا الزبائف "مف جية نظر الشركة"،
ورضا العامميف ،جودة المنتج ،جودة العمميات) ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة لمدراسة ،واستخدـ الباحث أسموب الحصر
الشامؿ في إجراء الدراسة الميدانية حيث تـ توزيع ( )104مفردة عمى ( )55شركة مف شركات
الصناعات الغذائية المسجمة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،ومف أىـ
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نتائج الدراسة أف مستوى ممارسة الرشاقة االستراتيجية والتميز في األداء المؤسسي في شركات
الصناعات الغذائية كانت بدرجة قوية لكال المتغيريف ،ووجود عالقة طردية قوية بيف ممارسة
الرشاقة االستراتيجية وبيف التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع
غزة.
 .3دراسة (أبو مدلمة)2014 ،
بعنوان" :العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة والتميز المؤسسي :دراسة ميدانية عمى
المؤسسات الدولية العاممة في محافظات قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تطبيؽ أبعاد المنظمة المتعممة والتميز
المؤسسي ،ومستوى تطبيؽ كؿ منيما في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في قطاع غزة،
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة،
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات األىمية الدولية التي تعمؿ في قطاع
ّ
غزة ،والتي يبمغ إجمالي عددىا ( )65مؤسسة ،وقامت الباحثة باختيار عينة قصدية مكونة مف
بناء عمى عدد الموظفيف العامميف فييا حيث اختارت الباحثة
( )7مؤسسات تـ اختيارىا ً
المؤسسات التي يعمؿ بيا أكبر عدد مف العامميف ،والختيار أفراد العينة تـ اتباع طريقة العينة
الصدفية بحيث تـ توزيع االستبانة عمى الموظفيف المتواجديف في المؤسسة لحظة توزيع
االستبانة ،ولقد خرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج كاف مف أبرزىا وجود درجة مرتفعة مف
التميز المؤسسي بوزف نسبي ( )%80في المؤسسات الدولية العاممة بقطاع غزة.
 .4دراسة (البحيصي)2014 ،
بعنوان" :دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة ميدانية عمى الكميات
التقنية في محافظات قطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور تمكيف العامميف في تحقيؽ التميز المؤسسي في
الكميات التقنية في قطاع غزة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة لمدراسة ،وقاـ الباحث باستخداـ العينة العشوائية الطبقية،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )205فرداً مف موظفي الكميات التقنية في قطاع غزة ،وشممت العينة
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الموظفيف اإلدارييف واألكاديمييف في الكميات ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
أىميا أفراد العينة المبحوثة في الكميات التقنية قيد الدراسة يوافقوف عمى توفر التميز المؤسسي
بجميع أبعاده (القيادي ،والبشري ،والخدماتي) بدرجة كبيرة ،كما أظيرت النتائج أنو توجد عالقة
ذات داللة احصائية بيف الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعمومات وفرؽ العمؿ
مف جية وبيف التميز القيادي والبشري والخدماتي مف جية أخرى.
 .5دراسة (المدىون)2014 ،
بعنوان" :عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى وزارة
التربية والتعميم العالي في محافظات غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في
ضوء استخداـ النموذج األمريكي (مالكوـ بالدريدج) لمتميز في و ازرة التربية والتعميـ العالي في
قطاع غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة
لمدراسة ،وأسموب المسح الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة ،وطبقت الدراسة عمى ( )240موظفاً مف
العامميف في و ازرة التربية والتعميـ العالي وجميع المديريات عمى مستوى محافظات قطاع غزة
والذيف يشغموف وظائؼ إشرافية (مف رئيس قسـ فما فوؽ) ،ومف أىـ نتائج الدراسة أف مستوى
توافر عمميات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة كاف جيد ،وقد حصؿ
عمى المرتبة األولى توزيع المعرفة ،تمى ذلؾ خزف المعرفة ،كما أظيرت النتائج مستوى توافر
معايير النموذج األمريكي لمتميز في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة كاف جيد أيضاً
وقد حصؿ عمى المرتبة األولى معيار التخطيط االستراتيجي ،وتمى ذلؾ معيار القيادة ،وتمى
ذلؾ معيار المعمومات ،ووجود عالقة ارتباطية بيف عمميات إدارة المعرفة وتميز األداء المؤسسي
في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.
 .6دراسة (الدجني)2013 ،
بعنوان" :واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء النموذج
األوروبي لمتميز وسبل تطويره"

017

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة
في ضوء النموذج األوروبي لمتميز وسبؿ تطويره ،وذلؾ في ضوء المعايير اآلتية (القيادة
واإلدارة ،التخطيط المؤسسي ،الموارد البشرية ،الموارد المالية والمادية ،نطاؽ عمؿ المؤسسة،
الخدمات المقدمة لممجتمع) مع بياف عالقة معيار القيادة مع باقي المعايير األخرى ،واتبع
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج البنائي التطويري ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة
لجمع البيانات ،وأسموب الحصر الشامؿ حيث طبقت الدراسة عمى ( )178فرداً مف العامميف في
مدارس األرقـ ،كما استخدـ الباحث المجموعة البؤرية كأداة لتطوير األداء المؤسسي في مدارس
دار األرقـ ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف درجة تقدير العامميف في مدارس دار األرقـ في
محافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسيـ في ضوء النموذج األوروبي لمتميز بمغت ،%70.24
وكانت النتائج تُشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات العامميف
في مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسيـ في ضوء النموذج األوروبي
لمتميز في جميع مجاالت (القيادة واإلدارة ،التخطيط المؤسسي ،الخدمات المقدمة لممجتمع)
تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،العمر ،والمؤىؿ العممي.
 .7دراسة (الزطمة)2011 ،
بعنوان" :إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء :دراسة تطبيقية عمى الكميات والمعاىد التقنية
المتوسطة العاممة في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى بياف دور إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء في الكميات والمعاىد التقنية
المتوسطة العاممة في قطاع غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ
الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )279عضواً مف أعضاء الييئة
التدريسية ورؤساء األقساـ اإلدارية المتفرغيف في خمس كميات مف حممة شيادة الدكتوراه
والماجستير والبكالوريوس لمعاـ الجامعي ( ،)2011/2010وكانت العينة عشوائية طبقية ،وكاف
مف أىـ نتائج الدراسة توافر االحتياجات المعرفية في الكميات التقنية المتوسطة بدرجة (كبيرة)،
ودرجة توافر الوعي المعرفي في الكميات التقنية المتوسطة بدرجة (متوسطة) ،ووجود عالقة بيف
دور إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء ،وكانت النتائج تشير إلى تفوؽ الكمية الجامعية لمعموـ
التطبيقية ،وكمية تدريب غزة الوكالة.
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ُيوضح جدوؿ رقـ ( )3.4نتائج الدراسات الفمسطينية السابقة التي تناولت تميز األداء

المؤسسي مف خالؿ الوزف النسبي لجميع فقرات المجاؿ معاً.
جدول رقم ()3.4

نتائج الدراسات الفمسطينية السابقة التي تناولت تميز األداء المؤسسي

تميز األداء المؤسسي

#

الدراسة السابقة

1

دراسة (حجازي)2016 ،

%82.3

2

دراسة (ىنية)2016 ،

%78.65

3

دراسة (أبو مدلمة)2014 ،

%80

4

دراسة (البحيصي)2014 ،

%71.8

5

دراسة (المدىوف)2014 ،

%74.89

6

دراسة (الدجني)2013 ،

%70.24

7

دراسة (الزطمة)2011 ،

%80.27

الوزن النسبي

المصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة

 الدراسات العربية
 .1دراسة (سمطان)2015 ،
بعنوان" :أثر تطبيق استراتيجة التدريب في تحقيق األداء المتميز -دراسة األثر الوسيط لرأس
المال البشري :دراسة ميدانية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ استراتيجية التدريب ورأس الماؿ البشري عمى
األداء المتميز (تحسيف الخدمات ،وزيادة الرضا الوظيفي لمعامميف) في المستشفيات الخاصة
األردنية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،وأسموب المسح الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة ،وطُبقت الدراسة عمى ( )200موظفاً
مف كافة المديريف ورؤساء األقساـ العامميف في المستشفيات األردنية الخاصة في مدينة عماف
والبالغ عددىا ( .)10وأظيرت نتائج الدراسة ،وجود فروؽ ذات داللة احصائية لتطبيؽ
استراتيجية التدريب عمى األداء المتميز في المستشفيات الخاصة األردنية ،كما أظيرت وجود
001

أث اًر ذو داللة احصائية في تطبيؽ مراحؿ العممية التدريبية عمى األداء المتميز (تحسيف
الخدمات ،وزيادة الرضا الوظيفي لمعامميف) في المستشفيات الخاصة األردنية ،وقد أظيرت أف
ىناؾ أثر ذو داللة احصائية في تنوع البرامج التدريبية عمى األداء المتميز (تحسيف الخدمات،
وزيادة الرضا الوظيفي لمعامميف) في المستشفيات الخاصة األردنية.
 .2دراسة (الحوراني)2014 ،
بعنوان" :أثر قدرات إدارة المعرفة وقدرات التعمم التنظيمي في تحقيق التميز المؤسسي"
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر قدرات إدارة المعرفة وقدرات التعمـ التنظيمي في تحقيؽ التميز
المؤسسي في الشركات األردنية الحاصمة عمى جوائز الممؾ عبداهلل الثاني لتميز القطاع
الخاص ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة
لمدراسة ،وأسموب المسح الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة ،وطبقت الدراسة عمى ( )273فرداً مف
كافة المديريف ورؤساء األقساـ العامميف في الشركات األردنية المشاركة في جائزة الممؾ عبداهلل
الثاني لمتميز في القطاع الخاص والبالغ عددىا ( .)29ومف أبرز نتائج الدراسة وجود تأثير
مشترؾ ذو داللة احصائية لمعالقة بيف قدرات إدارة المعرفة (البنية التحتية التكنولوجية ،الثقافة
التنظيمية ،الييكؿ التنظيمي) وقدرات التعمـ التنظيمي (التفاعؿ مع البيئة الخارجية ،الحوار،
والمشاركة في اتخاذ الق اررات) في تحقيؽ التميز المؤسسي في الشركات األردنية الحاصمة عمى
جائزة الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز في القطاع عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
 .3دراسة (حسن)2010 ،
بعنوان" :ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية
في شركة زين الكويتية لالتصالت الخموية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بأبعادىا (االستقطاب
والتعييف ،التدريب والتطوير ،تقييـ األداء ،التعويضات ،الصحة والسالمة المينية) في تحقيؽ
التميز المؤسسي في شركة زيف الكويتية لالتصاالت الخموية ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبمغ حجـ مجتمع الدراسة ()2800
موظفاً بينما بمغ حجـ العينة ( )280موظفاً مف العامميف في شركة زيف الكويتية لالتصاالت
000

الخموية ،وقد كانت العينة عشوائية بسيطة ،وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا
وجود أثر ذي داللة معنوية لػ (االستقطاب والتعييف ،التدريب والتطوير ،تقييـ األداء،
التعويضات ،الصحة والسالمة المينية) في تحقيؽ التميز القيادي والتميز بتقديـ الخدمة عند
مستوى ( )0.05في شركة زيف الكويتية لالتصاالت الخموية.
 .4دراسة (النسور)2010 ،
بعنوان" :أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية في
وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية"
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر خصائص المنظمة المتعممة (التعمـ المستمر ،والحوار،
وفرؽ العمؿ ،والتمكيف ،واالتصاؿ والتواصؿ) في تحقيؽ التميز المؤسسي (القيادة ،والموارد
البشرية ،والعمميات ،والمعرفة ،والتميز المالي) في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي األردنية،
واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وطبقت الدراسة عمى ( )194مف موظفي الو ازرة حممة البكالوريوس فما فوؽ ،وكاف مف أىـ
نتائج الدراسة أف مستوى امتالؾ خصائص المنظمة المتعمقة في و ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي األردنية (التعمـ المستمر ،والحوار ،وفرؽ العمؿ ،والتمكيف ،واالتصاؿ والتواصؿ) كاف
متوسطاً ،وأف مستوى تطبيؽ أبعاد التميز المؤسسي في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
األردنية (التميز القيادي ،والتميز بالموارد البشرية ،والتميز بالعمميات ،والتميز المعرفي ،والتميز
المالي) كاف متوسطاً.
 .5دراسة (دروزة)2008 ،
بعنوان" :العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى تميز األداء المؤسسي:
دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي األردنية"
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف متطمبات إدارة المعرفة كما وردت في جائزة
الممؾ عبداهلل الثاني لتميز األداء المؤسسي والشفافية (االحتياجات المعرفية ،الوعي وااللتزاـ
بالمعرفي ،االتصاالت الداخمية والخارجية) وعمميات إدارة المعرفة (التشخيص ،التوليد ،الخزف،
التوزيع ،التطبيؽ) وأثر ىذه العالقة عمى تميز األداء المؤسسي في و ازرة التعميـ العالي األردنية،
001

واعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وطبقت الدراسة عمى ( )221موظفاً مف حممة الدبموـ المتوسط فما فوؽ المصنفيف وغير
المصنفيف ،ومف أىـ نتائج الدراسة وجود عالقة بيف متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا مف جية
ورضا العامميف ،والتعمـ والنمو المؤسسي ،وكفاءة العمميات الداخمية مف جية أخرى.
 .6دراسة (المعاني)2008 ،
بعنوان" :أثر تمكين العاممين عمى تحقيق التميز لممؤسسات األردنية المشاركة بجائزة الممك
عبداهلل الثاني لمتميز"
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر تمكيف العامميف عمى تحقييؽ التميز لممؤسسات
األردنية المشاركة بجائزة الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
كما استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة عمى ( )228فرداً مف رؤساء
األقساـ والعامميف في منظمات القطاع العاـ المشاركة في الدورة الثالثة ،ومنظمات القطاع
الخاص المشاركة في الدورة الرابعة لعامي  2005و  2006و البالغ عددىا ( )76منظمة ،ومف
أىـ نتائج الدراسة توافر مستمزمات التمكيف الييكمي لمجموع الشركات بدرجة متوسطة ،واحتمت
العمميات الممكنة المرتبة األولى ،ثـ توافر تكنولوجيا اإلنتاج ،ثـ المعرفة الممكنة .كذلؾ بينت
النتائج إدراؾ العامميف بكونيـ ممكنيف بدرجة عالية ،واحتؿ إدراؾ الكفاءة بالمرتبة األولى ،تاله
إدراؾ العامميف بأنيـ يشغموف وظيفة ذات معنى مف خالؿ قيمة العمؿ ،ثـ إدراؾ القدرة عمى
التأثير .وبينت النتائج تحقيؽ الجودة الشاممة بدرجة متوسطة ،وقد احتؿ مجاؿ الرؤية المرتبة
األولى في تحقيؽ الجودة الشاممة ،تاله التقييـ والقياس ،ثـ التحسيف المستمر.
ُيوضح جدوؿ رقـ ( )3.5نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت تميز األداء المؤسسي

مف خالؿ الوزف النسبي لجميع فقرات المجاؿ معاً.
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جدول رقم ()3.5

نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت تميز األداء المؤسسي

تميز األداء المؤسسي

#

الدراسة السابقة

1

دراسة (سمطاف)2015 ،

%72.2

2

دراسة (الحوراني)2014 ،

%84.92

3

دراسة (حسف)2010 ،

%73.6

4

دراسة (النسور)2010 ،

%64.36

5

دراسة (دروزة)2008 ،

%72

6

دراسة (المعاني)2008 ،

الوزن النسبي

%42.23

المصدر :من إعداد الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة

 الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Tomaževič & Peljhan, 2017بعنوان:
Towards excellence in public administration: organization theorybased performance management model
"نحو التميز في اإلدارة العامة :نظرية التنظيم القائم عمى أساس نموذج إدارة األداء -
سموفينيا"
ىدفت الدراسة إلى وضع نموذج متكامؿ إلدارة األداء باعتبارىا ركيزة ىامة لمتميز في
مؤسسات اإلدارة العامة في سموفينيا (ىيئات اإلدارة العامة ،و ازرات ،بمديات ،مراكز العمؿ
االجتماعي ،معاىد/مكاتب مختارة) ،وقد اعتمدت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي،
واستخدمت الباحثتاف االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة عشوائية حيث بمغ
عددىا ( )203موظفاً مف كبار المديريف في عدد ( )104مف مؤسسات اإلدارة العامة ،وكاف
مف أبرز نتائج الدراسة تطوير نموذج قائـ عمى أساس نظرية التنظيـ الذي يضمف االستخداـ
المتكرر لمنموذج وتطبيقو عمى العديد مف مؤسسات اإلدارة العامة ،كما تـ تضميف جميع
أصحاب المصمحة في الوحدات االجتماعية في النموذج لكي يمثؿ نموذجاً عاماً يمكف تطبيقو
عمى أي نوع مف أنواع اإلدارة العامة في المنظمات ،مع بعض التعديالت أيضاً لكي يمثؿ
003

نموذجاً يمكف تطبيقو عمى أي نوع مف منظمات القطاع الخاص أو العاـ التي تسعى جاىدة
لمتميز.
 .2دراسة ( )Mahalli, 2013بعنوان:
Applying the EFQM Model in Performance Measuring Of
Organization
"تطبيق نموذج التميز األوروبي في قياس أداء المؤسسات -إيران"
بناء عمى معيار
ىدفت الدراسة إلى قياس األداء لمشروع قائـ لصناعة الفوالذ في إيراف ً

التمكيف في نموذج التميز األوروبي ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف المعايير المعنية
لنطاؽ التمكيف في نموذج التميز األوروبي ودرجة إنجاز األىداؼ تشير إلى أف معايير نطاؽ

التمكيف تتعمؽ بأداء الشركة وتؤدي نسبياً إلى تعزيز وتحسيف أداء الشركة حيث كاف معيار
القيادة ( )%77.7ومعيار الموارد البشرية (.)%67.4
 .3دراسة ( )Pakwihok, 2010بعنوان:
Achieving Superior Corporate Performance and the
Characteristics of Managerial Dimensions: The Stock Exchange
of Thailand
"تحقيق أداء الشركات المتميز وخصائص األبعاد اإلدارية -تايالند"
ىدفت الدراسة إلى فيـ لماذا تؤدي بعض المنظمات أداء متميز أفضؿ مف المنافسيف وقد
أجريت الدراسة في بورصة األسيـ في تايالند ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
واستخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،كما استخدـ المقابمة الشخصية المتعمقة لبعض
المديريف التنفيذييف ،وطبقت الدراسة عمى ( )110مف الشركات المتفوقة في تايالند باستخداـ
أسموب الحصر الشامؿ لكافة المديريف التنفيذييف ،ونتج عف الدراسة أف األداء المالي لمشركة
واألداء االجتماعي كاف بمستوى عالي وأف البعد اإلداري لمشركة يمكف أف يقودىا لتحقيؽ األداء
المتميز ،وكمما ارتفعت درجات البعد اإلداري ارتفعت درجات األداء المتميز ،وأىـ األبعاد
اإلدارية المؤثرة عمى األداء المتميز ىي الموارد البشرية ،وجودة الخصائص التنظيمية ،وأف أىـ
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مؤشرات األداء المتميز لممؤسسة ىي جودة الموارد البشرية وجودة الخصائص التنظيمية وجودة
القيادة االستراتيجية وجودة اإلدارة النظامية.
 .4دراسة ( )Sharma & Talwar, 2007بعنوان:
Evolution of “universal business excellence model”. incorporating
Vedic philosophy
"تقييم آراء قيادات المنظمات حول أىم معايير التميز الصالحة لمتطبيق عمى المنظمات كافة-
اليند"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ آراء قيادات المنظمات حوؿ أىـ معايير التميز الصالحة لمتطبيؽ
عمى المنظمات كافة ،واعتمد الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدما االستبانة كأداة
لجمع البيانات ،وكانت العينة عشوائية طبقية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )66فرداً مف
الكاديمييف واالستشارييف وكبار المديريف التنفيذييف العامميف في المنظمات الريادية ،وتوصمت
الدراسة إلى نتائج منيا بناء نموذج تميز مف تسعة معايير ىي (القيادة ،والثقافة والقيـ،
والتخطيط االستراتيجي ،والعمميات ،ونتائج األعماؿ ،وحسف التوجو ،والتحسيف المستمر ،وتأكيد
ويوضح النموذج أف البيئة الخارجية تتكامؿ مع الثقافة وبيئة العمؿ،
النجاح ،والبيئة الخارجية)ُ ،

ويعتمد تأكيد النجاح عمى القيادة والثقافة والقيـ المشتركة التي تُسيؿ إزالة العقبات وتُسيؿ تدفؽ

المعرفة والمعمومات والخدمات لممعنييف وارضاء األطراؼ المختمفة ،كما تُسيـ المعرفة في الحد
مف المشكالت.
 .5دراسة ( )Chow, 2004بعنوان:
An Empirical Investigation of Coherent Human Resource
Practices and High Performance Work Systems
"دراسة تطبيقية لدراسة العالقة بين ممارسات الموارد البشرية واألداء العالي لنظم العمل-
ىونج كونج"
ىدفت الدراسة إلى فحص العالقة بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء المتميز ألنظمة
العمؿ لمجموعة مف الشركات في ىونج كونج ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
وأسموب المسح الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات،
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وتكونت عينة الدراسة مف ( )248فرداً مف الشركات العاممة في ىونج كونج والتي لدييا أنظمة
لممارسات الموارد البشرية تدعـ األداء فييا ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية لممارسات الموارد البشرية وبيف األداء العالي لممنظمات عينة الدراسة ،كما توصمت
إلى أف مستوى التميز في األداء المؤسسي كاف قوياً.
 .6دراسة ( )Laframboise, 2002بعنوان:
An Empirical study of the relationship between quality practices
and business performance excellence in central Canada
"تحديد معايير قياس األداء المتميز في المنظمات المختصة بتقديم الخدمات لممتعاممين وسط
كندا -كندا"
ىدفت الدراسة إلى تحديد معايير قياس األداء المتميز ،واستخدمت الدراسة مدخؿ المسح
االجتماعي مف المنيج الوصفي ،واستخدمت استبانة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي عمى منظمات
وحددت
كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجـ المتخصصة في تقديـ الخدمات لمعامميف وسط كنداّ ،
العينة بعدد ( )282منظمة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يوجد تأثير ذو داللة في تحقيؽ
التميز تتبع لعدة عوامؿ منيا حجـ المنظمة وموقعيا في القطاع العاـ أو الخاص وكذلؾ المجاؿ
الذي تعمؿ فيو ،ووجود تأثير ذو داللة إحصائية عمى تحقيؽ التميز مف خالؿ اآليزو 9000
وجوائز التميز.
 .7دراسة ()Husain, Abdullah, Idris & Sagir, 2001
The Malaysian Total Performance Excellence Model: A
Conceptual Framework
"نموذج التميز في األداء الكمي الماليزي :إطار مفاىيمي -ماليزيا"
ىدفت الدراسة إلى تقديـ نموذج في تميز األداء لممنظمات الماليزية ،يتكوف ىذا النموذج مف
مجموعة االتجاىات التي تركز عمى عناصر (القيادة ،والثقافة ،والقيـ التنظيمية ،وادارة التغيير،
وأفضؿ الممارسات ،واإلبداع ،واإلنتاجية) كمتغيرات مستقمة وتميز األداء كمتغير تابع،
وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف العناصر المختارة كاف ليا أثر ىاـ وبداللة إحصائية
ىامة عمى التميز في المنظمات ،وتُمثؿ القيادة أىـ تمؾ العناصر.
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ثالثاً :الدراسات التي تناولت عالقة القيادة الستراتيجية بتميز األداء المؤسسي
 الدراسات العربية

 .1دراسة (الجبوري)2016 ،
بعنوان:

"ممارسات

القيادة

الستراتيجية

ودورىا

في

تحسين

مستوى

األداء

المنظمي"المؤسسي" :دراسة ميدانية عمى الشركات العامة لمصناعات النسيجية في جميورية
مصر العربية"
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وتحسيف مستوى
األداء المنظمي"المؤسسي" لمشركات العامة لمصناعات النسيجية في جميورية مصر العربية،
واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة في جمع البيانات،
وطبقت الدراسة عمى ( )180مدي اًر موزعيف عمى الشركات المذكورة ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة
وجود عالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وتحسيف مستوى األداء المنظمي"المؤسسي"،
وعدـ رضا العامميف عف سموؾ القيادة االستراتيجية نحو التقميؿ مف إدارة الصراع التنظيمي بيف
العامميف ،وتطوير رأس الماؿ البشري لدى العامميف.
 .2دراسة (حسوني)2010 ،
بعنوان" :ممارسات القيادة الستراتيجية ودورىا في تعزيز التمييز التنظيمي :دراسة تحميمية في
الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية/بغداد"
ىدفت الدراسة الختبار العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو
االستراتيجي ،استغالؿ القدرات الجوىرية والمحافظة عمييا ،تطوير رأس الماؿ البشري ،تعزيز
الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية) وبيف التميز التنظيمي ،وقد اعتمد الباحث
المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وطُبقت الدراسة عمى
العامميف في الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية في بغداد مف (رئيس قسـ وحتى مدير عاـ)
وعددىـ ( )44مدي اًر ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي توافر ممارسات القيادة
االستراتيجية لدى أفراد عينة البحث بمستوى مرتفع ،وقد كانت الممارسة األكثر تواف اًر تتعمؽ
بتعزيز الثقافة التنظيمية ،وكذلؾ وجود عالقة وتأثير بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وأبعاد
التميز التنظيمي السيما الػتأكيد عمى الممارسات األخالقية.
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 الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Latham, 2013بعنوان:
A Framework for Leading the Transformation to Performance
Excellence
"إطار لمقيادة في التحول إلى التميز في األداء –الوليات المتحدة"
ىدفت الدراسة إلى فيـ كيؼ تستطيع المنظمات الناجحة أف تتحوؿ وتحقؽ التميز في األداء
مف خالؿ التعرؼ عمى إطار لمقيادة (توجو القيادة ،ثقافة المنظمة ،قوى التغيير) ودوره في
التحوؿ إلى التميز في أداء المنظمات الصغيرة والمتوسطة ،واعتمد الباحث المنيج االستقرائي
الذي يقوـ عمى دراسة أفراد الظاىرة دراسة كمية أو جزئية لموصوؿ إلى حكـ عاـ ينطبؽ عمييا
وعمى غيرىا مف أفراد الظاىرة ،وطبقت الدراسة عمى المنظمات الحاصمة عمى جائزة بالدريدج
خالؿ العشرة أعواـ الماضية والبالغ عددىا ( )49منظمة ،وتكونت العينة مف ( )14حالة
اختيرت باستخداـ العينة القصدية ،وكاف مف أىـ النتائج وجود عالقة بيف إطار القيادة (توجو
القيادة ،ثقافة المنظمة ،قوى التغيير) الذي يستخدمو القادة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة
وتحوؿ المنظمات أو تحقيقيا لمتميز في األداء.
جدول رقم()3.6

ممخص الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات التي تناولت القيادة االستراتيجية
الفمسطينية

الدراسات

العربية

الدراسات

األجنبية

الدراسات

اليجيف2017 ،

أبو سمطاف2016 ،

القانوع2016 ،

القيسي2015 ،

المصري2015 ،

المغربي2015 ،

النفار2015 ،

أبو حجير2014 ،

جوىرة2013 ،

المعاضيدي والطائي2011 ،

المبيضيف2009 ،

الفيحاف وجالب2006 ،

Minja, 2016
Goldman, 2012
Jooste & Fourie, 2009
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Deeboonmee & Ariratana,
2014
Lear, 2012

ثانياً :الدراسات التي تناولت تميز األداء المؤسسي
الفمسطينية

الدراسات

حجازي2016 ،

ىنية2016 ،

أبو مدلمة2014 ،

البحيصي2014 ،

المدىوف2014 ،

الدجني2013 ،

الزطمة2011 ،
العربية

الدراسات

الدراسات األجنبية

سمطاف2015 ،

الحوراني2014 ،

حسف2010 ،

النسور2010 ،

دروزة2008 ،
Tomaževič & Peljhan,
2017
Pakwihok, 2010

المعاني2008 ،
Mahalli, 2013
Sharma & Talwar, 2007

Chow, 2004
& Husain, Abdullah, Idris
Sagir, 2001

Laframboise, 2002

ثالثاً :الدراسات التي تناولت العالقة بيف القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي
العربية

الدراسات

األجنبية

الدراسات

الجبوري6102 ،

حسوني6101 ،

Latham, 2013
المصدر :من إعداد الباحثة

رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة كونيا الدراسة األولى –في حدود عمـ

الباحثة -التي تناولت موضوع ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي
في الكميات الجامعية ،وكما أنيا طُبقت في محافظات غزة ،حيث تمت بعض الدراسات السابقة
في مصر ،والعراؽ ،وتركيا.
ويتضح مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بممارسات القيادة االستراتيجية
وتميز األداء المؤسسي أف ىناؾ تنوعاً في مواضيعيا وأىدافيا وأدواتيا بتنوع الجوانب التي
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عالجتيا ،وبالرغـ مف ذلؾ فقد أظيرت الدراسات السابقة اىتماماً واضحاً بمتغيري الدراسة
الحالية ،والسعي نحو استثمارىـ االستثمار األمثؿ؛ لتحقيؽ النتائج واألىداؼ المرجوة في العممية
التعميمية.
أوجو التفاق والختالف مع الدراسات السابقة
 -1بالنسبة لمدراسات التي اىتمت بالقيادة الستراتيجية :أُجريت ىذه الدراسات في أماكف
متعددة فمنيا ما أُجريت في فمسطيف كدراسة اليجيف ( )2017ودراسة أبو سمطاف
( )2016ودراسة القانوع ( )2016ودراسة القيسي ( )2015ودراسة المصري ()2015
ودراسة المغربي ( )2015ودراسة النفار ( )2015ودراسة أبو حجير ( ،)2014ومنيا ما
أُجريت في الجزائر كدراسة جوىرة ( ،)2013ومنيا ما أُجريت في العراؽ كدراسة
المعاضيدي والطائي ( )2011ودراسة الفيحاف وجالب ( ،)2006ومنيا ما أُجريت في
األردف كدراسة المبيضيف ( ،)2009ومنيا ما أُجريت في نيروبي كدراسة Minja
( ،)2016ومنيا ما أُجريت في جنوب أفريقيا كدراسة  )2012( Learودراسة & Jooste
 ،)2009( Fourieومنيا ما أُجريت في تايالند كدراسة Deeboonmee & Ariratana
( ،)2014ومنيا ما أُجريت في أمريكا كدراسة .)2012( Goldman
 -2اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة في اختيارىا القيادات اإلدارية العميا
مجتمعاً لمدراسة ،ويعود السبب في ذلؾ كونيـ األقدر عمى التعامؿ مع الق اررات
االستراتيجية ،واألنسب لموضوع القيادة االستراتيجية ،فيما عدا دراسة جوىرة ( )2013حيث
طُبقت عمى المستويات الوظيفية الثالث.
 -3تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث السابقة وذلؾ تبعاً لميدؼ مف ىذه
الدراسات فمنيا مف استخدـ االستبانات أو المقابالت أو االثنيف معاً ،وستستخدـ الباحثة
االستبانة لمناسبتيا لطبيعة الدراسة.
 -4اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار القيادة االستراتيجية كمتغير مستقؿ،
كما اتفقت مع الدراسات السابقة في االعتماد عمى نموذج  Hittوزمالئو في تحديد أبعاد
القيادة االستراتيجية مثؿ دراسة اليجيف ( )2017ودراسة أبو سمطاف ( )2016ودراسة
القانوع ( )2016ودراسة القيسي ( )2015ودراسة المصري ( )2015ودراسة المغربي
( )2015ودراسة النفار ( )2015ودراسة أبو حجير ( )2014ودراسة المبيضيف
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( ،)2009فيما اعتمدت دراسة جوىرة ( )2013ودراسة الفيحاف وجالب ( )2006عمى
أربعة أبعاد ىي (الثقافة التنظيمية ،رأس الماؿ البشري ،التصور االستراتيجي ،الرقابة
المتوازنة) ،أما دراسة المعاضيدي والطائي ( )2011فقد اعتمدت عمى خمسة أبعاد وىي
(بناء قدرات دينامية جوىرية ،التركيز عمى بناء رأس الماؿ البشري ،استخداـ الثقافة الجدية
بفاعمية ،االنشغاؿ باالستراتيجيات الثمينة وبناء ىيكؿ وثقافة منظمية جديدة).
 -5بالنسبة لمدراسات التي اىتمت بتميز األداء المؤسسي :أُجريت ىذه الدراسات في أماكف
متعددة فمنيا ما أُجريت في فمسطيف كدراسة حجازي ( )2016ودراسة ىنية ()2016
ودراسة أبو مدلمة ( )2014ودراسة البحيصي ( )2014ودراسة المدىوف ( )2014ودراسة
الزطمة ( ،)2011ومنيا ما أُجريت في األردف كدراسة سمطاف ( )2015ودراسة الحوراني
( )2014ودراسة النسور ( )2010ودراسة دروزة ( )2008ودراسة المعاني (،)2008
ومنيا ما أُجريت في الكويت كدراسة حسف ( ،)2010ومنيا ما أُجريت في سموفينيا كدراسة
 ،)2017( Tomaževič & Peljhanومنيا ما أُجريت في إيراف كدراسة Mahalli
( ،)2013ومنيا ما أُجريت في تايالند كدراسة  ،)2010( Pakwihokومنيا ما أُجريت
في اليند كدراسة  ،)2007( Sharma & Talwarومنيا ما أُجريت في ىونج كونج
كدراسة  ،)2004( Chowومنيا ما أُجريت في كندا كدراسة ،)2002( Laframboise
ومنيا ما أُجريت في ماليزيا كدراسة .)2001( Husain, Abdullah, Idris & Sagir
 -6اتفقت الدراسات السابقة في المنيجية المستخدمة ،فمعظميا استخدـ المنيج الوصفي
التحميمي ،فيما عدا دراسة  )2002( Laframboiseحيث استخدمت مدخؿ المسح
االجتماعي مف المنيج الوصفي ،وستستخدـ الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو
لطبيعة ىذه الدراسة.
 -7اتفقت الدراسات السابقة التي اىتمت بتميز األداء المؤسسي مع الدراسة الحالية في اتخاذ
موضوع تميز األداء المؤسسي كمتغير تابع ما عدا دراسة .)2002( Laframboise
 -8نجد أف بعض الدراسات السابقة تتفؽ مع الدراسة الحالية في استخداـ النموذج األمريكي
(مالكوـ بالدريدج) لمتميز مثؿ دراسة المدىوف ( ،)2014غير أننا نجد أف ىناؾ دراسات
أخرى اتجيت الستخداـ نموذج التميز األوروبي مثؿ دراسة البحيصي ( ،)2014ودراسة
 )2017( Tomaževič & Peljhanودراسة  ،)2013( Mahalliومنيا مف استخدـ
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نموذج الممؾ عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي مثؿ دراسة حجازي ( )2016ودراسة
أبو مدلمة ( )2014ودراسة الحوراني ( )2014ودراسة النسور ( )2010ودراسة حسف
( )2010ودراسة دروزة ( )2008ودراسة المعاني ( ،)2001ومنيا مف استخدـ نماذج
خاصة مثؿ دراسة ىنية ( )2016ودراسة  )2007( Sharma & Talwarودراسة
.)2001( Husain, Abdullah, Idris & Sagir
 -9بالنسبة لمدراسات التي تناولت عالقة القيادة الستراتيجية بتميز األداء المؤسسي :أُجريت
ىذه الدراسات في أماكف متعددة فمنيا ما أُجريت في مصر كدراسة الجبوري (،)2016
ومنيا ما أُجريت في العراؽ كدراسة حسوني ( ،)2010ومنيا ما أُجريت في الواليات
المتحدة كدراسة .)2013( Latham
 -10اتفقت الدراسات السابقة في المنيجية المستخدمة ،فمعظميا استخدـ المنيج الوصفي
التحميمي ،فيما عدا دراسة  )2013( Lathamحيث استخدمت المنيج االستقرائي.
 -11بعض الدراسات السابقة استخدمت أسموب المسح الشامؿ لجميع مفردات الدراسة،
والبعض اآلخر استخدـ أسموب اختيار عينة عشوائية طبقية مف مجتمع الدراسة ،والبعض
اآلخر استخدـ أسموب اختيار عينة عشوائية بسيطة مف مجتمع الدراسة ،والبعض اآلخر
استخدـ أسموب اختيار عينة قصدية ،وستستخدـ الباحثة أسموب المسح الشامؿ في ىذه
الدراسة لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

خامساً :ما يميز الدراسة عن غيرىا من الدراسات السابقة
(أ) ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .1تحديد العالقة بيف ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة.
 .2ركزت ىذه الدراسة عمى كافة ممارسات القيادة االستراتيجية التي مف الممكف أف تتوفر
لدى اإلدارة العميا وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات
غزة .وحسب اطالع الباحثة فإنيا مف الدراسات الفمسطينية القميمة التي ربطت بيف كافة
تمؾ الممارسات مجتمعة معاً وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي.
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 .3اىتمت ىذه الدراسة بممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة لما ليا مف ثقؿ في المجتمع الفمسطيني عمى كافة
المستويات التعميمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.
(ب)

أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:
 .1استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة والعالقة فيما بينيا.
 .2استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية
المتبعة في ىذه الدراسات ،والكيفية التي تمت فييا تحميؿ البيانات في ىذه الدراسات.
 .3استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة مف خالؿ االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات
السابقة بتدعيـ الخمفية المعرفية لمباحثة.
 .4ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تحديد مشكمة الدراسة ،والظواىر المرتبطة بيا.
 .5استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تنمية الفروض وفي تكويف وبناء االستبانة
مستقبالً.
 .6استفادت الباحثة مف المراجع والكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتوفير
الوقت والجيد.
 .7استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤوؿ إلييا الدراسة
الحالية تفسي اًر عممياً ،وربط تمؾ النتائج بنتائج الدراسات السابقة.

(ج) الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية لمدراسة الحالية:

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة العربية واألجنبية في كثير مف الجوانب

والمجاالت منيا (مجاؿ التطبيؽ وبيئة العمؿ ،العالقة بيف المتغيرات ،شمولية األبعاد وتكامميا،
طرؽ وأدوات جمع البيانات ومصادر الشعور بالمشكمة) ،كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم()3.7
تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية لمدراسة

أىم نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .0ركػػزت عمػػى المتغيػػر المسػػتقؿ :عالقػػة  .1قم ػػة ون ػػدرة الد ارس ػػات – عم ػػى اىتمت بدراسة العالقة بيف ممارسات
القي ػػاة االس ػػتراتيجية بمتغيػ ػرات متع ػػددة
عم ػ ػ ػػى اعتب ػ ػ ػػاره مس ػ ػ ػػتقؿ ف ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػػض

الد ارسػػات وتػػابع فػػي أخػػرى ومػػف ىػػذه
المتغيرات( تطوير السياسػات ،السػموؾ

حػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػػـ الباحث ػ ػ ػ ػة -التػ ػ ػ ػػي القيادة االستراتيجية و تميز األداء
تناولت العالقة بػيف ممارسػات المؤسسي ،وذلؾ مف خالؿ:
القيػ ػػادة االسػ ػػتراتيجية و تميػ ػػز  .1التعرؼ عمى مدى توافر ممارسات
األداء المؤسسي.
القيادة االستراتيجية في الكميات

اإلبػ ػ ػػداعي ،إدارة األزمػ ػ ػػات ،عمميػ ػ ػػات  .2تختمؼ الدراسة مػع الد ارسػات
السػ ػ ػػابقة مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػمولية .2
إدارة المعرفة ،الثقافة التنظيمية).
األبعػ ػػاد أو العالقػ ػػة فيم ػ ػا بػ ػػيف
 وك ػ ػ ػ ػػاف مج ػ ػ ػ ػػاؿ التطبي ػ ػ ػ ػػؽ( ش ػ ػ ػ ػػركاتالمتغي ػ ػرات (ممارسػ ػػات القيػ ػػادة
صػ ػ ػػناعية ،و ازرات حكوميػ ػ ػػة ،ىيئػ ػ ػػات
االسػ ػ ػ ػػتراتيجية ،وتميػ ػ ػ ػػز األداء
.3
محمية).
المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي)  ،حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث أف
 .6ركػ ػػزت عمػ ػػى المتغيػ ػػر التػ ػػابع :وذل ػ ػػؾ
معظميػ ػػا إمػ ػػا اعتمػ ػػدت عمػ ػػى
بقياسػ ػ ػػو منفػ ػ ػػرد ،أو بعالقتػ ػ ػػو كتػ ػ ػػابع أو
أحػػد األبعػػاد بشػػكؿ منفػػرد ،أو
مس ػ ػػتقؿ م ػ ػػع متغيػ ػ ػرات مختمف ػ ػػة منيػ ػ ػػا(
أنيػ ػ ػػا اعتمػ ػ ػػدت عمػ ػ ػػى عالقػ ػ ػػة
الرش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقة االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية ،الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب،
متغيػػر مػػع متغيػػر يختمػػؼ عػػف
عمميػ ػ ػ ػ ػ ػػات إدارة المعرفػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،المنظمػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المتغير التابع .
.4
المتعممة).
 .3تختمػػؼ مػػع معظػػـ الد ارسػػات
 وكػػاف مجػػاؿ التطبيؽ(شػػركات صػػناعةالسػ ػػابقة مػ ػػف حيػ ػػث اليػ ػػدؼ و
األغذية ،الجامعات ،الوزرارت)
مجػ ػ ػ ػػاؿ التطبيػ ػ ػ ػػؽ  .حيػ ػ ػ ػػث ال
 .3رك ػػزت عم ػػى العالق ػػة ب ػػيف المتغيػ ػريف:
يوجػػد د ارسػػة فمسػػطينية ركػػزت

وذل ػ ػ ػػؾ بقي ػ ػ ػػاس العالق ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف القي ػ ػ ػػادة

االس ػ ػ ػ ػػتراتجة وأس ػ ػ ػ ػػاليبيا وتمي ػ ػ ػ ػػز األداء
المؤسسػ ػػي مػ ػػف جانػ ػػب آخػ ػػر فػ ػػي بيئػ ػػة

عمؿ مختمفة.
-

وك ػ ػ ػ ػػاف مج ػ ػ ػ ػػاؿ التطبي ػ ػ ػ ػػؽ( ش ػ ػ ػ ػػركات
صػػناعية ،مصػػمحة ض ػرائب مبيعػػات،

عمػ ػػى العالقػ ػػة بػ ػػيف ممارسػ ػػات

الجامعية في محافظات قطاع غزة.

الكشؼ عف مستوى التميز في
األداء

المؤسسي

تحديد

الفروؽ

لدى

الكميات

الجامعية في محافظات قطاع غزة.

استجابات

بيف

المبحوثيف

متوسطات
حوؿ

ممارسات القيادة االستراتيجية في
الكميات الجامعية في محافظات

قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات

الديموغرافية .

تحديد

الفروؽ

بيف

متوسطات

استجابات المبحوثيف حوؿ تميز
األداء

المؤسسي

في

الكميات

الجامعية في محافظات قطاع غزة

تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية

القي ػ ػػادة االس ػ ػػتراتيجية ،وتمي ػ ػػز  .5إمكانية الوصوؿ إلى نتائج يمكف
في ضوئيا تقديـ توصيات ذات
األداء المؤسسػػي ،فػػي الكميػػات
الجامعية في محافظػات قطػاع
غزة.

فائدة إلدارة المؤسسات الخدمية

وخاصة التعميمية منيا ولمباحثيف
والميتميف بيذا المجاؿ.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة)

المصدر :من إعداد الباحثة بعد الطالع عمى الدراسات السابقة
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مقدمة
أوالً :منـــهـــــج الدراســـــــــــــــــــــة
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة
ثالثــــــــاً :أداة الدراســـــــــــــــــــــــة
رابعاً :خطوات بناء االستبانة
خامســـــــاً :صـدق االستبـانـــة
سادســــــــاً :ثبــــات االستبانــة
سابعاً :اختبــــــار التـوزيــــــــع الطبيـــعـــي
ثامنــاً:األساليب اإلحصائية المستخدمة
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مقدمة

إن البحث العممي المتين يقوم عمى النظرة المعمقة لمظاىرة قيد الدراسة وذلك من خالل التعمق في

أبعادىا وتحديد العالقات بينيا وبين مختمف الظواىر األخرى ،كما أن التأصيل العممي يتطمب عرض
وتوضيح لمطريقة واإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة وما تتضمنو من ضوابط وخطوات ،لذلك عمى
الباحثة عدم االكتفاء بالتأصيل النظري والمفاىيمي بل عمييا تدعيم الدراسة بجانب تطبيقي من خالل استخدام
األدوات البحثية المختمفة.
وتعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيساً يتم من خاللو إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة،
وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج التي يتم
تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا.
وبناء عمى ذلك تناول ىذا الفصل وصفاً لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وينتيي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

أوالً :منهج الدراسة

من أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاول من

خاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميل بياناتيا ،والعالقة بين مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا
والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.
ويعرف الحمداني ( ،6006ص )000المنيج الوصفي التحميمي بأنو" :المنيج الذي يسعى لوصف
ُ

الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو

مشكمة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر التي
ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:
 .0المصادر الثانوية :حيث اتجيت الباحثة في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
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والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
 .6المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا الغرض.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة

وبناء عمى مشكمة الدراسة
مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ً

وأىدافيا فإن المجتمع المستيدف يتكون من مدراء اإلدارة العميا (رئيس كمية ،نائب رئيس ،مساعد نائب
رئيس ،رئيس قسم ،مدير وحدة) في الكميات الجامعية في محافظات غزة وىي:
 .0الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية -غزة.
 .6كمية فمسطين التقنية -دير البمح.
 .3الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس.
 .4الكمية العربية الجامعية لمعموم التطبيقية -رفح.

بناء عمى بيانات شؤون الموظفين في الكميات الجامعية
ويبمغ عددىم ( )000من مدراء اإلدارة العميا ً

في محافظات غزة كما يوضحو جدول رقم ()4.0

جدول رقم ()1.4
توزيع مجتمع الدراسة حسب الكمية

#

اسم الكمية

موقع الكمية

مدراء اإلدارة العميا

غزة

40
63

1

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية

2

كمية فمسطين التقنية

دير البمح

3

الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

خانيونس

60

4

الكمية العربية الجامعية لمعموم التطبيقية

رفح

06
111

المجموع

المصدر :بيانات شؤون الموظفين في الكميات الجامعية في محافظات غزة عام 7102م
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وقد قامت الباحثة باستخدام أسموب الحصر الشامل ،والمتمثل في اإلدارة العميا (رئيس كمية ،نائب
رئيس ،مساعد نائب رئيس ،رئيس قسم ،مدير وحدة) في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،حيث تم توزيع
االستبانة عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة ،وقد تم استرداد  87استبانة بنسبة .%87
وقد تم توزيع عينة استطالعية "تجريبية" مكونة من  30استبانة ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية من
الكميات الجامعية في محافظات غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتيا لمتطبيق عمى العينة
األصمية ،وقد تم ادخاليم في التحميل النيائي نظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة وعدم وجود مشاكل في
الصدق والثبات.

ثالثاً :أداة الدراسة

تم إعداد استبانة حول "ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية

عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة" ،حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة:
القسم األول :وىو عبارة عن البيانات الشخصية والوظيفية لممستجيبين (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤىل العممي ،مكان العمل).
القسم الثاني :وىو عبارة عن ممارسات القيادة االستراتيجية ،ويتكون من  39فقرة ،موزع عمى 6
مجاالت:
المجال األول :تحديد التوجو االستراتيجي ،ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الثاني :استثمار القدرات التنافسية ،ويتكون من ( )6فقرات.
المجال الثالث :تطوير رأس المال البشري ،ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الرابع :دعم الثقافة التنظيمية ،ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الخامس :التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،ويتكون من ( )6فقرات.
المجال السادس :تنفيذ الرقابة المتوازنة ،ويتكون من ( )6فقرات.
القسم الثالث :وىو عبارة عن تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي ،ويتكون من ( )60فقرة.
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وقد تم استخدام المقياس من  00-0لفقرات االستبيان بحيث كمما اقتربت الدرجة من  00دل عمى
الموافقة العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح ،والجدول رقم ( )4.6يوضح ذلك.
جدول رقم ()1.4

درجات المقياس المستخدم في االستبانة

االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

منخفضة جدا

0

كبيرة جدا

6

3

5

4

6

7

8

9

00

رابعاً :خطوات بناء االستبانة

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة لمعرفة "ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء

المؤسسي  :دراسة تطبيقية عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة " ،واتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء
االستبانة-:
 .0االطالع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.
 .6استشارت الباحثة عدداً من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتيا.
 .3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية.
 .6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 .7تم عرض االستبانة عمى ( )06من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األزىر
والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة والكمية الجامعية لمعموم التطبيقية وكمية فمسطين
التقنية وأكاديمية اإلدارة والسياسة ،والممحق رقم ( )4يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
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 .8في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية كما في ممحق رقم (.)3

خامساً :صدق االستبانة

صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو" (الجرجاوي ،6000 ،ص ،)005كما

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية ،ووضوح فقراتيا
ومفرداتيا من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا" (عبيدات وعدس وعبد الحق،6000 ،
ص .)079وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 .1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":

يقصد بصدق آراء المحكمين "ىو أن يختار الباحث عدداً من المحكمين المتخصصين في مجال

الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي ،6000 ،ص )007حيث تم عرض االستبانة عمى مجموعة
من المحكمين من ذوي الخبرة والمختصين ،وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يمزم من
حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية.

 .2صدق المقياس

(أ) االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليو

ىذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط
بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.
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 االتساق الداخمي لـ "ممارسات القيادة االستراتيجية"يوضح جدول رقم ( )4.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تحديد التوجو االستراتيجي"
والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ ...5وبذلك
يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تحديد التوجه االستراتيجي" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

1

الداخمية والخارجية.

2

تتسم الرؤية بالمرونة والقابمية لمتجديد.
تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذىنية المثالية التي تسعى إدارة الكمية

3

لموصول إلييا.

4

تسعى إدارة الكمية لكسب والء موظفييا لتصوراتيا ورؤيتيا.

5

يوجد تالئم بين األىداف االستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة

لدى إدارة الكمية.

تسعى إدارة الكمية إلى االستفادة من تجارب الكميات العالمية والعربية

6

الناجحة في تحديد التوجو المستقبمي ليا.

7

تسعى إدارة الكمية إلى إقناع موظفييا بتوجياتيا اإلستراتيجية.

معامل بيرسون

تمتمك إدارة الكمية رؤية طويمة األجل تستند إلى تحميل دقيق لمبيئة

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

.819

*0.000

.755

*0.000

.795

*0.000

.853

*0.000

.800

*0.000

.818

*0.000

.833

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "استثمار القدرات التنافسية"
والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ ...5وبذلك
يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ()1.1

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "استثمار القدرات التنافسية" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

1

يوجد أنظمة معمومات واتصاالت تساعد في اتخاذ الق اررات.

.837

*0.000

2

تعمد إدارة الكميةإلىتشجيع وتحفيز الموظفينعمىاالبتكارواإلبداع في العمل.

.929

*0.000

3

تسعى إدارة الكمية إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة.

.867

*0.000

.830

*0.000

.841

*0.000

.774

*0.000

4

تحرص إدارة الكمية عمى تعزيز مفاىيم االبتكار واإلبداع وتشجع الكمية

عمى تسجيل براءات اختراع وابتكارات لصالح الكمية.

تسعى إدارة الكمية إلى توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات ابتكارية

5

جديدة.

6

يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال الكمية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطوير رأس المال البشري"
والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ ...5وبذلك
يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطوير رأس المال البشري" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

التدريبية.
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معامل بيرسون

1

تعمل إدارة الكمية عمى مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين بالدورات

.883

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

*0.000

2

تُؤمن إدارة الكمية بأىمية الدورات التدريبية في زيادة اإلنجاز وتطوير
العمل.

.916

*0.000

3

توفر إدارة الكمية اإلمكانات المادية المناسبة لتطوير العاممينوالعمل.

.882

*0.000

.840

*0.000

.859

*0.000

6

تُكافئ إدارة الكمية الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء
السنوي.

.838

*0.000

7

يتم منح الموظفين السمطات الالزمة إلنجاز أعماليم واثبات قدراتيم.

.755

*0.000

4
5

تضع إدارة الكمية ضمن سياستيا استقطاب واختيار الكفاءات القادرة

عمى اإلبداع واالبتكار في العمل.

تسعى إدارة الكمية إلى تزويد الموظفين لدييا بالمعارف والميارات

الالزمة ألداء مياميم بكفاءة وفاعمية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "دعم الثقافة التنظيمية" والدرجة
الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ ...5وبذلك يعتبر
المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "دعم الثقافة التنظيمية" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

1

االستراتيجية المتبعة.

2

تُشجع إدارة الكمية الموظفين عمى التصرف بحرية واستقاللية.
تعمل الثقافة التنظيمية بالكمية عمى غرس األفكار التي تُعزز من قيمة

3

العمل.
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معامل بيرسون

تسعى إدارة الكمية إلى نشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

.806

*0.000

.902

*0.000

.909

*0.000

4
5
6
7

تُولي إدارة الكمية أىمية كبيرة لألفكار الجديدة وغير المألوفة من
الموظفين.
تدعم ثقافة الكمية المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي عمى الكميات
األخرى.
تتقبل إدارة الكمية أفكار اآلخرين ومقترحاتيم عندما تكون بناءة وتصب
في مصمحة الجميع.
يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة عمى فرص حقيقية
لتطوير مستقبميم الوظيفي.

.910

*0.000

.840

*0.000

.906

*0.000

.867

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التأكيد عمى الممارسات
األخالقية" والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ≥ ...5
 αوبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التأكيد عمى الممارسات األخالقية" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

3
4

تُمثل إدارة الكمية قدوة لمموظفين من خالل ممارساتيا األخالقية.
تنشر إدارة الكمية أدلة خاصة توضح معايير السموك األخالقي التي

تمتزم بيا.

5

تعتمد إدارة الكمية العدالة في التعامل بين المتعاممين.
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معامل بيرسون

2

الموظفين.

().Sig

1

تُراعي إدارة الكمية المعايير األخالقية في عممية اتخاذ الق اررات.
تسعى إدارة الكمية لتكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى

القيمة االحتمالية

#

الفقرة

.874

*0.000

.913

*0.000

.841

*0.000

.883

*0.000

.936

*0.000

6

تعتمد إدارة الكمية نظام الحوافز لتشجيع السموك اإليجابي لمموظفين في

الكمية.

.760

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول رقم ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة" والدرجة
الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ ...5وبذلك يعتبر
المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الرقابة المتوازنة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

تحتاج إلى اىتمام دائم.

تقوم إدارة الكمية بوضع إجراءات وآليات عمل لمتابعة األنشطة المنفذة

2

ومقارنتيا مع المخططة.

3

تيدف الرقابة بالكمية إلى تصحيح المسار وليس تصيد األخطاء.

4

تحرص إدارة الكمية عمى االىتمام بالتغذية الراجعة والتي تنعكس
باإليجاب عمى مجريات العمل داخل الكمية.
تقوم إدارة الكمية بتطوير أنظمة رقابية تخدم أغراض جميع أصحاب

5

المصالح.

6

يتوفر لدى الكمية نظام رقابي مالي بجانب الرقابة االستراتيجية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010
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معامل بيرسون

1

تعتبر إدارة الكمية أن الرقابة التنظيمية من الوظائف األساسية التي

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

.889

*0.000

.893

*0.000

.980

*0.000

.902

*0.000

.878

*0.000

.895

*0.000

 االتساق الداخمي لـ " األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي"يوضح جدول رقم ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األداء المؤسسي وفق النموذج
األمريكي" والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
 α ≥ ...5وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()1.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي" والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

1

تمتمك إدارة الكمية الكفاءة في وضع االستراتيجيات.

.830

*0.000

2

إدارة الكمية قدوة لمموظفين في الدافعية نحو العمل واإلنجاز.

.780

*0.000

3

تسعى إدارة الكمية نحو االلتزام بمضامين التميز القيادي.

.776

*0.000

4

تجعل إدارة الكمية من المستفيدين (الموظفين ،الطمبة) مصاد اًر لمعمومات
صنع واتخاذ الق اررات.

.770

*0.000

5

تسعى إدارة الكمية باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي قوي.

.873

*0.000

6

تتسم عمميات تقديم الخدمات لممستفيدين بالسرعة واالنجاز.

.756

*0.000

7

تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى مستوى رضا الموظفين.

.743

*0.000

8

يستفيد األفراد في إدارة الكمية من تجارب اآلخرين لتحقيق التميز.

.821

*0.000

9

تمتمك إدارة الكمية أدوات مناسبة لمتعرف عمى احتياجات الموظفين.

.865

*0.000

.742

*0.000

.884

*0.000

.797

*0.000

.752

*0.000

1.

يوجد إلدارة الكمية ىيكل تنظيمي يتناسب مع أىداف الكمية
واستراتيجياتيا.

ُ 11يالحظ التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمات التعميمية لمطمبة.
يتم تحديد البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع المستجدات العممية
12
في حقل االختصاص.
 13تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى درجة جودة خدماتيا.
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14
15

تعقد إدارة الكمية اجتماعات بين قطاع التوظيف والمدراء لمعرفة فجوات

ضعف المخرجات والعمل عمى حميا.

تقوم إدارة الكمية بتقييم مخرجاتيا لمعرفة مدى مالءمتيا لحاجة سوق
العمل.

 16تمتزم إدارة الكمية بمتطمبات ضمان الجودة األكاديمية واإلدارية.
17
18
19
2.

تيتم إدارة الكمية بتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المختمفة

(حكومية ،مجتمع مدني ،صناعية.....الخ).

تستجيب إدارة الكمية إلى المقترحات والشكاوي المقدمة من قبل

المستفيدين في سبيل تحسين أدائيا المؤسسي.

تستخدم الكمية التعميم االلكتروني في دعم برامج التعمم لتحقيق التميز

المعرفي.

تعمل إدارة الكمية باستمرار عمى تحسين مرافقيا العامة لتقديم أفضل

الخدمات.

.874

*0.000

.878

*0.000

.839

*0.000

.870

*0.000

.866

*0.000

.788

*0.000

.751

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

(ب) الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة
الوصول إلييا ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
يبين جدول رقم ( )4.00أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()1.44

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

لالرتباط

التنافسية.

.923

*0.000

البشري.

.929

*0.000

.955

*0.000

.936

*0.000

.928

*0.000

.987

*0.000

.960

*0.000

تطوير رأس المال

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

معامل بيرسون

االستراتيجي.

.909

*0.000

استثمار القدرات
دعم الثقافة

().Sig

تحديد التوجو

القيمة االحتمالية

المجال

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة

االستراتيجية.

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج

األمريكي.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 1010

سادساً :ثبات االستبانة Reliability

يقصد بثبات االستبانة ىو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية ،ويقصد

بو أيضاً إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا ،أو ما ىي درجة اتساقو
وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي ،6000،ص.)97
وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
 ،Coefficientوكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول رقم (.)4.00
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جدول رقم ()1.44

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

عدد

االستراتيجي.

7

0.912

0.955

التنافسية.

6

0.920

0.959

البشري.

7

0.934

0.967

7

0.949

0.974

6

0.933

0.966

6

0.955

0.977

39

0.986

0.993

20

0.971

0.986

59

0.989

0.995

المجال
تحديد التوجو

استثمار القدرات

تطوير رأس المال
دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة

االستراتيجية.

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج

األمريكي.

جميع المجاالت معاً

الذاتي*

*الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.00أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال
حيث تتراوح بين ( )0.986 ،0.912وبمغت لمجاالت القيادة االستراتيجية ( ،)0.989بينما بمغت ()0.970
لمجال تميز األداء المؤسسي .وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح (0.993 ،0.955
) ،بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( )0.995وىذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.
وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق رقم ( )3قابمة لمتوزيع .وتكون الباحثة
قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميل
النتائج واإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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سابعاً :اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test

تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما

إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول (.)4.06
جدول رقم ()1.44

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المجال
تحديد التوجو

قيمة االختبار

االحتمالية
)(Sig.

االستراتيجي.

0.576

0.894

التنافسية.

0.648

0.795

البشري.

0.847

0.470

0.807

0.533

0.615

0.844

0.994

0.276

0.720

0.678

0.838

0.483

0.928

0.355

استثمار القدرات

تطوير رأس المال
دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

القيمة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة

االستراتيجية.

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج

األمريكي.

جميع مجاالت االستبانة

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.06أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث
تم استخدام االختبارات المعممية لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

ثامنا ً :األساليب اإلحصائية المستخدمة

تم تفريغ وتحميل االستبانة من خالل برنامج التحميل اإلحصائي Statistical Package for the

.(SPSS) Social Sciences
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .0النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .6المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.
 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.
 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم ىذا
االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدمتو الباحثة لحساب االتساق الداخمي والصدق
البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.
 .6اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان ىناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.
 .7اختبار تحميل التباين األحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما
إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

خالصة

تناول ىذا الفصل وصفاً لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة

إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وانتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحميل البيانات واستخالص النتائج ،وقد تم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة) من
خالل توزيع عينة استطالعية "تجريبية" مكونة من  30استبانة ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية من الكميات
الجامعية في محافظات غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتيا لمتطبيق عمى العينة األصمية،
وقد تم استرداد جميع االستبانات أي بنسبة  ،%000وقد تم ادخاليم في التحميل اإلحصائي الشامل لمدراسة
نظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة وعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
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مقدمة
أوال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية
ثانيــــــاً :المــحــــــــك المعــتـمــــــــــد فــــي الدراســـــــــــة
ثالثـاً :تحميــل فقـــرات االستبانة ومناقشة النتائج
رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج
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مقدمة

يتضمن ىذا الفصل عرضاً لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا ،والوقوف عمى
البيانات الشخصية والوظيفية عن المستجيبين التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد
سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤىل العممي ،مكان العمل) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية
لمبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية
) (SPSSلمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدول رقم ()1.5

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

71

81.6

أنثى

16

18.4

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.5أن ما نسبتو  %81.6من عينة الدراسة ذكور ،بينما  %18.4إناث،
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ىذه الزيادة في نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث تعود إلى أن ىناك توجو لتعيين
الذكور أكثر من اإلناث؛ وذلك يرجع إلى العوامل الثقافية السائدة في المجتمع الفمسطيني ،كما ترى الباحثة
أن ىذه النسبة منطقية نظ اًر لتوافقيا مع التقارير الصادرة عن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لعام
 5151حول مسح القوى العاممة في فمسطين ،حيث أوضح التقرير أن نسبة المرأة العاممة في فمسطين
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 %55.5حيث بمغت نسبة المرأة العاممة في قطاع غزة  %55.3بينما في الضفة الغربية ( %54.3الموقع
االلكتروني لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني).
 توزيع عينة الدراسة حسب العمرجدول رقم ()1.5
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  01سنة

7

8.0

 01سنة إلى أقل من  01سنة

41

47.1

 01سنة إلى أقل من  11سنة

31

35.6

 11سنة فأكثر

8

9.2

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.5أن ما نسبتو  %8.0من عينة الدراسة أعمارىم أقل من  01سنة،
 %47.1تتراوح أعمارىم من  01سنة إلى أقل من  01سنة %35.6 ،تتراوح أعمارىم من  01سنة إلى أقل
من  11سنة ،بينما  %9.2أعمارىم  11سنة فأكثر ،وترى الباحثة أنو من الطبيعي أن تكون األعمار قد
تجاوزت فئة الشباب (أقل من  01سنة) وذلك ألن الباحثة استيدفت المدراء في اإلدارة العميا وألىمية
المنصب وحساسيتو الذي يحتاج لخبرة واسعة في مجال العمل والتي تتحقق من خالل السمم الوظيفي داخل
الكميات الجامعية.
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 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيجدول رقم ()1.5
توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

رئيس الكمية

2

2.3

نائب رئيس الكمية

8

9.2

مساعد نائب رئيس الكمية

5

5.7

مدير دائرة أو وحدة

14

16.1

رئيس قسم

58

66.7

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.0أن ما نسبتو  %2.3من عينة الدراسة مسماىم الوظيفي رئيس الكمية،
 %9.2مسماىم نائب رئيس الكمية %5.7 ،مسماىم مساعد نائب رئيس الكمية %16.1 ،الوظيفي مدير
دائرة أو وحدة ،بينما  %66.7مسماىم الوظيفي رئيس قسم ،وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة الييكل التنظيمي
لمكميات الجامعية المبحوثة وتشابو ظروف العمل فيما بينيم ،فكل كمية من الكميات المبحوثة لدييا رئيس أو
عميد واحد وعدد من النواب والمساعدين الذين ال يتجاوز عددىم عن  0عمى األكثر ،وكذلك فإن كل كمية
من الكميات المبحوثة لدييا عدد محدود من الدوائر والوحدات ،وتتضمن عدد كبير من األقسام األكاديمية
واإلدارية واألقسام التابعة لمتخطيط والتطوير وىذا ما ُيبرر زيادة نسبة رؤساء األقسام في الكميات المبحوثة.
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحاليجدول رقم ()1.5

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  1سنوات

19

21.8

من  1إلى أقل من  51سنوات

24

27.6
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من  51إلى أقل من  51سنة

20

23.0

 51سنة فأكثر

24

27.6

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.0أن ما نسبتو  %34.5يمتمكون الخبرة في مواقعيم اإلدارية العميا ألكثر
من  1سنوات فيما بمغت نسبة من يمتمكون الخبرة ألقل من  1سنوات  ،%55.4وترى الباحثة أن ىذه النسبة
تعكس مدى تمتع الموظفين بالخبرة التي تُؤىميم لممارسة الوظائف اإلدارية العميا في الكميات الجامعية
المبحوثة ،مما ُيعطي ذلك مؤشرات جيدة تُالئم طبيعة ىذه الدراسة حيث أن سنوات الخبرة الطويمة من شأنيا

فعالة قادرة عمى تحديد وتحقيق أىدافيا االستراتيجية مما يدعم وصوليا نحو التميز في أدائيا
أن تُنتج قيادة َ

المؤسسي.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العمميجدول رقم ()1.1

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دكتوراه

16

18.4

ماجستير

44

50.6

بكالوريوس

27

31.0

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.1أن ما نسبتو  %18.4من عينة الدراسة مؤىميم العممي دكتوراه،
 %50.6مؤىميم العممي ماجستير ،بينما  %31.0مؤىميم العممي بكالوريوس ،وترى الباحثة أن العدد األكبر
ممن يشغمون المناصب اإلدارية العميا في الكميات الجامعية المبحوثة ىم من حممة المؤىالت العممية العميا
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(ماجستير ،دكتوراه) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة العمل في تمك المناصب والذي يتطمب مؤىالت عميا،
وكذلك اىتمام الكميات بتطوير كوادرىا سعياً لتحقيق تميز األداء المؤسسي.
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العملجدول رقم ()1.5

توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية -غزة

36

41.4

كمية فمسطين التقنية-دير البمح

22

25.3

الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس

16

18.4

الكمية العربية الجامعية لمعموم التطبيقية -رفح

13

14.9

المجموع

87

100.0

يتضح من جدول رقم ( )1.2أن ما نسبتو  %41.4من عينة الدراسة يعممون في الكمية الجامعية
لمعموم التطبيقية -غزة %25.3 ،يعممون في كمية فمسطين التقنية-دير البمح %18.4 ،يعممون في الكمية
الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس ،بينما  %14.9يعممون في الكمية العربية الجامعية لمعموم التطبيقية-
رفح ،وترى الباحثة أن أعداد الموظفين الذين يشغمون المناصب اإلدارية العميا مختمف في الكميات الجامعية
المبحوثة نظ اًر الختالف حجم كل كمية وحاجاتيا من تمك المناصب ،كما أن عدد التخصصات والبرامج
المختمفة وأعداد الطمبة في كل برنامج لو دور كبير أيضاً في تحديد حجم تمك المناصب.
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ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة )(Ozen, Yaman, & Acar, 2012

لتفسير نتائج الدراسة والحكم عمى مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتوسطات

الحسابية عمى مستوى المجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حددت الباحثة درجة الموافقة
حسب المحك المعتمد لمدراسة ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)1.3
جدول رقم ()1.5

المحك المعتمد في الدراسة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

من 5.4 -5

من 54% -51%

أكبر من 0.2 - 5.4

أكبر من 02% - 54%

منخفضة جداً
منخفضة

أكبر من 2.0 - 0.2

أكبر من 20%- %02

متوسطة

أكبر من 4.5 – 2.0

أكبر من 45%- 20%

كبيرة

أكبر من 51 – 4.5

أكبر من 511 %-45%

كبيرة جداً

ثالثاً :تحميل فقرات االستبانة ومناقشة النتائج

 .1تحميل فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية
 -تحميل فقرات مجال "تحديد التوجو االستراتيجي"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.4
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جدول رقم ()1.5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"تحديد التوجو االستراتيجي"

#

الفقرة

1
2

تتسم الرؤية بالمرونة والقابمية لمتجديد.

4
5

الحسابي المعياري النسبي

تمتمك إدارة الكمية رؤية طويمة األجل تستند إلى
تحميل دقيق لمبيئة الداخمية والخارجية.

3

المتوسط االنحراف الوزن

تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذىنية المثالية

التي تسعى إدارة الكمية لموصول إلييا.

تسعى إدارة الكمية لكسب والء موظفييا

لتصوراتيا ورؤيتيا.

يوجد تالئم بين األىداف االستراتيجية الموضوعة
واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة الكمية.

الترتيب

6

الموافقة

7.71

1.71

77.13

3

كبيرة

7.91

1.49

79.08

2

كبيرة

7.94

1.42

79.43

1

كبيرة

7.57

1.48

75.70

4

كبيرة

7.43

1.51

74.25

7

كبيرة

تسعى إدارة الكمية إلى االستفادة من تجارب

الكميات العالمية والعربية الناجحة في تحديد

درجة

7.48

1.72

74.83

5

كبيرة

التوجو المستقبمي ليا.
7

تسعى إدارة الكمية إلى إقناع موظفييا بتوجياتيا
اإلستراتيجية.
جميع فقرات المجال معاً

7.48

1.45

74.83

7.65

1.27

76.47

5

كبيرة
كبيرة

من جدول رقم ( )1.4تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال "تحديد
التوجو االستراتيجي" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.65أي أن الوزن النسبي
 ،%76.47وقد حصمت الفقرة الثالثة "تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذىنية المثالية التي تسعى إدارة
الكمية لموصول إلييا" عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%79.43وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام
قيادات الكميات الجامعية المبحوثة بوضع رؤية مستقبمية تمتاز بالوضوح والتي تسعى من خالليا إلى تحقيق
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أىدافيا االستراتيجية ،إضافة إلى وجود رؤية تم وضعيا في ضوء خطة استراتيجية واضحة لتمك الكميات
حيث أن معظم ىذه الكميات تمتمك خطة استراتيجية مكتوبة.
بينما حصمت الفقرة الخامسة "يوجد تالئم بين األىداف االستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة
لدى إدارة الكمية" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%74.25وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم االستقرار في
البيئة الخارجية المحيطة بالكميات الجامعية المبحوثة وخصوصاً البيئة االقتصادية والتي تُعد ىي األسوء نظ اًر
لظروف الحصار الخانق من قبل االحتالل اإلسرائيمي وظروف االنقسام الفمسطيني الذي ُيعاني منو قطاع

غزة منذ سنوات.

واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري ،)5151 ،ودراسة (المغربي،)5151 ،
ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (حسوني ،)5151 ،ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظيرت
نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى مجال "تحديد التوجو االستراتيجي" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى التغيرات البيئية
الديناميكية التي تمزم القيادات اإلدارية العميا في الكميات المبحوثة بزيادة االىتمام بامتالك توجيات وتصورات
واضحة تحدد مسارىا نحو تحقيق أىدافيا االستراتيجية.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جوىرة ،)5150 ،ودراسة (الفيحان وجالب،
 )5112التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة متوسطة أو منخفضة وذلك فيما يخص مجال "تحديد التوجو
االستراتيجي" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف طبيعة المجتمعات التي طُبقت عمييا الدراسات ،وعدم بذل
الجيد المطموب من قبل قادة المؤسسات المبحوثة إلقناع موظفييا بتوجياتيا االستراتيجية وكسب والئيم
لتصوراتيا ورؤيتيا.

 -تحميل فقرات مجال "استثمار القدرات التنافسية"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.5
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جدول رقم ()1.5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"استثمار القدرات التنافسية"

#
1
2
3

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يوجد أنظمة معمومات واتصاالت تساعد في
اتخاذ الق اررات.
تعمد إدارة الكمية إلى تشجيع وتحفيز الموظفين
عمى االبتكار واإلبداع في العمل.
تسعى إدارة الكمية إلى امتالك موارد وقدرات
تكنولوجية متطورة.

الترتيب

درجة

الموافقة

7.76

1.44

77.59

3

كبيرة

7.61

1.79

76.09

4

كبيرة

7.87

1.59

78.72

1

كبيرة

تحرص إدارة الكمية عمى تعزيز مفاىيم االبتكار
4

واإلبداع وتشجع الكمية عمى تسجيل براءات

6

كبيرة

7.79

1.82

77.93

2

كبيرة

7.51

1.68

75.06

5

كبيرة

7.66

1.44

76.65

7.49

1.66

74.94

اختراع وابتكارات لصالح الكمية.
5
6

تسعى إدارة الكمية إلى توفير التمويل الكافي

لتنفيذ مشروعات ابتكارية جديدة.

يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال

الكمية.

جميع فقرات المجال معاً

كبيرة

من جدول رقم ( )1.5تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال
"استثمار القدرات التنافسية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.66أي أن الوزن النسبي
 ،%76.65وقد حصمت الفقرة الثالثة "تسعى إدارة الكمية إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة" عمى
أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%78.72وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك أفراد العينة بأن امتالك الموارد
والقدرات التكنولوجية المتطورة من شأنيا أن تُساىم في ضمان نجاح واستم اررية عمل الكمية وخصوصاً في
ظل بيئة األعمال الديناميكية المعاصرة والمنافسة الشديدة في بيئة العمل األكاديمي في قطاع غزة.
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بينما حصمت الفقرة الرابعة "تحرص إدارة الكمية عمى تعزيز مفاىيم االبتكار واإلبداع وتشجع الكمية
عمى تسجيل براءات اختراع وابتكارات لصالح الكمية" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%74.94وتعزو
الباحثة ذلك إلى حالة عدم االستقرار في ظل الحصار الخانق ،وقمة اإلمكانات المادية والمالية ،وانخفاض
معدل اإلنفاق عمى البحث العممي.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المغربي ،)5151 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة
( ،)Jooste & Fourie, 2009ودراسة (الفيحان وجالب )5112 ،التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة
عمى مجال "استثمار القدرات التنافسية" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام القيادات االستراتيجية في الكميات
ويشجع عمى امتالك قدرات
الجامعية المبحوثة بضرورة توفير مناخ تنظيمي ُيعزز مفاىيم االبتكار واإلبداع ُ

ومؤىالت متميزة.

بينما اختمفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري )5151 ،التي أظيرت نتائجيا درجة
موافقة متوسطة عمى مجال "استثمار القدرات التنافسية" ،كما أظيرت الدراسة وجود ضعف في أنظمة
المعمومات واالتصاالت المساعدة في اتخاذ الق اررات ،وتعزو الباحثة ذلك لطبيعة الكميات المبحوثة التي
تمتمك ىيكل تنظيمي ُيساعد عمى سيولة االتصال والحصول عمى المعمومات بسيولة نظ اًر لوجود نظم

معمومات محوسبة.

 -تحميل فقرات مجال "تطوير رأس المال البشري"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.51
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جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"تطوير رأس المال البشري"

#
1
2
3

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تعمل إدارة الكمية عمى مشاركة أكبر عدد ممكن
من الموظفين بالدورات التدريبية.
تُؤمن إدارة الكمية بأىمية الدورات التدريبية في
زيادة اإلنجاز وتطوير العمل.
توفر إدارة الكمية اإلمكانات المادية المناسبة
لتطوير العاممين والعمل.

الترتيب

درجة

الموافقة

7.76

1.63

77.59

2

كبيرة

7.94

1.38

79.43

1

كبيرة

7.41

1.57

74.07

6

كبيرة

تضع إدارة الكمية ضمن سياستيا استقطاب
4

واختيار الكفاءات القادرة عمى اإلبداع واالبتكار

7.62

1.56

76.21

3

في العمل.

تسعى إدارة الكمية إلى تزويد الموظفين لدييا
5

بالمعارف والميارات الالزمة ألداء مياميم بكفاءة

6

تُكافئ إدارة الكمية الموظفين ذوي التقديرات
العالية في تقويم األداء السنوي.

3

كبيرة

7.31

1.83

73.14

7

كبيرة

7.46

1.59

74.59

5

كبيرة

7.59

1.31

75.85

7.62

1.56

76.21

وفاعمية.

7

يتم منح الموظفين السمطات الالزمة إلنجاز

أعماليم واثبات قدراتيم.

جميع فقرات المجال معاً

كبيرة

كبيرة

من جدول رقم ( )1.51تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال
"تطوير رأس المال البشري" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.59أي أن الوزن النسبي
 ،%75.85وقد حصمت الفقرة الثانية "تُؤمن إدارة الكمية بأىمية الدورات التدريبية في زيادة اإلنجاز وتطوير
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العمل" عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%79.43وتُفسر الباحثة ذلك بأن أفراد العينة ُيدركون أىمية

الدورات والبرامج التدريبية وأن جودة محتويات تمك البرامج من شأنو أن يرفع من قدرات وامكانات العاممين في

الكميات بشكل عام.
بينما حصمت الفقرة السادسة "تُكافئ إدارة الكمية الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء
السنوي" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%73.14وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك أفراد العينة بوجوب
تطوير رأس المال البشري إال أن قمة اإلمكانات المالية والمادية أثَرت سمباً عمى مكافأة الموظفين ذوي
التقديرات العالية في تقويم األداء السنوي ،وقد يعود ذلك إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بيا
قطاع غزة نتيجة الحصار.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جوىرة ،)5150 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة
(المعاضيدي والطائي ،)5155 ،ودراسة (حسوني ،)5151 ،ودراسة (،)Jooste & Fourie, 2009
ودراسة (الفيحان وجالب )5112 ،التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى مجال "تطوير رأس المال
البشري" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام القيادات اإلدارية العميا بتطوير وصقل ميارات الكادر الوظيفي
وذلك العتباره من أصول المؤسسات المبحوثة التي يجب المحافظة عمييا والعمل عمى صيانتيا بشكل
مستمر سعياً المتالك قدرات وميزات تنافسية تُمكنيا من المنافسة في سوق أعماليا.

 -تحميل فقرات مجال "دعم الثقافة التنظيمية"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.55
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جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"دعم الثقافة التنظيمية"

#
1
2
3
4
5
6
7

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تسعى إدارة الكمية إلى نشر القيم والمعتقدات التي
تنسجم مع االستراتيجية المتبعة.
تُشجع إدارة الكمية الموظفين عمى التصرف
بحرية واستقاللية.
تعمل الثقافة التنظيمية بالكمية عمى غرس
األفكار التي تُعزز من قيمة العمل.
تُولي إدارة الكمية أىمية كبيرة لألفكار الجديدة
وغير المألوفة من الموظفين.

تدعم ثقافة الكمية المبادرات التي تحقق التفوق
التنافسي عمى الكميات األخرى.
تتقبل إدارة الكمية أفكار اآلخرين ومقترحاتيم
عندما تكون بناءة وتصب في مصمحة الجميع.
يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة
عمى فرص حقيقية لتطوير مستقبميم الوظيفي.
جميع فقرات المجال معاً

الترتيب

درجة

الموافقة

7.72

1.58

77.21

3

كبيرة

7.41

1.61

74.07

6

كبيرة

7.60

1.70

76.05

5

كبيرة

7.66

1.47

76.63

4

كبيرة

7.94

1.53

79.42

2

كبيرة

7.97

1.36

79.65

1

كبيرة

7.36

1.70

73.60

7

كبيرة

7.67

1.36

76.66

كبيرة

من جدول رقم ( )1.55تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال "دعم
الثقافة التنظيمية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.67أي أن الوزن النسبي
 ،%76.66وقد حصمت الفقرة السادسة "تتقبل إدارة الكمية أفكار اآلخرين ومقترحاتيم عندما تكون بناءة
وتصب في مصمحة الجميع" عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%79.65وتُفسر الباحثة ذلك بأن أفراد
العينة يدركون جيداً أن المحافظة عمى ودعم الثقافة التنظيمية يأتي من خالل تشجيع الموظفين عمى التفكير
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الواسع واالبتكار الذي يعكس ميول الكمية نحو األفكار الجديدة وتشجيعيا ،والتي من شأنيا أن يترتب عمييا
منتجات أو خدمات جديدة ،سعياً إلضافة قيمة لمكمية وتحقيق التميز في أدائيا المؤسسي.
بينما حصمت الفقرة السابعة "يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة عمى فرص حقيقية
لتطوير مستقبميم الوظيفي" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%73.60وتعزو الباحثة ذلك إلى التقيد
باألنظمة والقوانين المتبعة في الترقيات في الكميات الجامعية المبحوثة والذي قد يعتمد في كثير من األحيان
عمى المؤىالت العممية دون النظر لمقدرات والكفاءات اإلدارية.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المغربي ،)5151 ،ودراسة (جوىرة ،)5150 ،ودراسة
( ،)Lear, 2012ودراسة (المعاضيدي والطائي ،)5155 ،ودراسة (حسوني ،)5151 ،ودراسة ( & Jooste
 )Fourie, 2009التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى مجال "دعم الثقافة التنظيمية" ،وتعزو
الباحثة ذلك إلى إدراك القيادات االستراتيجية في المؤسسات المبحوثة بأىمية دعم ثقافة تنظيمية تُشجع عمى
التميز في األداء بما ُيحقق التفوق التنافسي عمى اآلخرين.

بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )5112 ،التي أظيرت نتائجيا

أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة عمى مجال "دعم الثقافة التنظيمية" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف
مجتمع التطبيق حيث تم تطبيق الدراسة عمى البنوك التجارية التي تتَبع نظام المركزية في اتخاذ الق اررات
وبالتالي ال تعطي الموظفين الصالحيات الكافية لمتصرف بحرية واستقاللية.

 -تحميل فقرات مجال "التأكيد عمى الممارسات األخالقية"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.55
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جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"التأكيد عمى الممارسات األخالقية"

المتوسط االنحراف الوزن

#

الفقرة

1

تُراعي إدارة الكمية المعايير األخالقية في عممية
اتخاذ الق اررات.

2
3
4
5
6

الحسابي المعياري النسبي

تسعى إدارة الكمية لتكريس األخالق الحميدة
والقيم المجتمعية لدى الموظفين.
تُمثل إدارة الكمية قدوة لمموظفين من خالل
ممارساتيا األخالقية.
تنشر إدارة الكمية أدلة خاصة توضح معايير
السموك األخالقي التي تمتزم بيا.
تعتمد إدارة الكمية العدالة في التعامل بين
المتعاممين.
تعتمد إدارة الكمية نظام الحوافز لتشجيع السموك
اإليجابي لمموظفين في الكمية.
جميع فقرات المجال معاً

الترتيب

درجة

الموافقة
كبيرة

7.99

1.76

79.88

3

8.22

1.65

82.21

1

8.08

1.62

80.81

2

كبيرة

7.36

1.87

73.60

6

كبيرة

7.62

1.84

76.16

4

كبيرة

7.48

1.73

74.77

5

كبيرة

7.79

1.50

77.91

كبيرة
جداً

كبيرة

من جدول رقم ( )1.55تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال
"التأكيد عمى الممارسات األخالقية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.79أي أن الوزن
النسبي  ،%77.91وقد حصمت الفقرة الثانية "تسعى إدارة الكمية لتكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية
لدى الموظفين" عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%82.21وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك أفراد العينة
بأن تكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين سينعكس عمى صورة وسمعة الكميات المبحوثة
في أعين الغير والتي تُمثل المحرك األول واألساس لمقيادات االستراتيجية وجعميا أقدر عمى تحقيق أىدافيا
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االستراتيجية ،ويعود السبب في ذلك إلى أن المعاممة األخالقية تجذب والء المتعاممين وأصحاب المصالح،
إضافة إلى الثقافة التنظيمية األخالقية السائدة في المجتمع الفمسطيني بشكل عام.
بينما حصمت الفقرة الرابعة "تنشر إدارة الكمية أدلة خاصة توضح معايير السموك األخالقي التي تمتزم
بيا" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%73.60وتعزو الباحثة ذلك إلى استفادة واستغالل القيادات العميا
لمتكنولوجيا الحديثة من خالل ارسال مدونات توضح قواعد ومعايير السموك الوظيفي واألخالقي عبر البريد
االلكتروني لمموظفين دون التأكد من التفاعل مع تمك النشرات واإلصدارات.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المغربي ،)5151 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة
(حسوني ،)5151 ،ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى
مجال "التأكيد عمى الممارسات األخالقية" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك القيادات االستراتيجية لمكميات
الجامعية المبحوثة بضرورة ترسيخ األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين ،والتأكيد عمى وجوب
التزام جميع الموظفين بالمعايير األخالقية سعياً لتحسين صورة الكميات الجامعية لدى جميع المتعاممين
وأصحاب المصالح.

 -تحميل فقرات مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.
النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.50
جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"تنفيذ الرقابة المتوازنة"

#

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تعتبر إدارة الكمية أن الرقابة التنظيمية من

1

الوظائف األساسية التي تحتاج إلى اىتمام دائم.

2

تقوم إدارة الكمية بوضع إجراءات وآليات عمل
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الترتيب

درجة

الموافقة

7.90

1.59

78.95

2

كبيرة

7.77

1.54

77.67

3

كبيرة

لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتيا مع المخططة.
3

تيدف الرقابة بالكمية إلى تصحيح المسار وليس
تصيد األخطاء.

7.72

1.73

77.21

4

تحرص إدارة الكمية عمى االىتمام بالتغذية

4

الراجعة والتي تنعكس باإليجاب عمى مجريات

7.64

1.64

76.40

5

كبيرة

كبيرة

العمل داخل الكمية.
5
6

تقوم إدارة الكمية بتطوير أنظمة رقابية تخدم
أغراض جميع أصحاب المصالح.
يتوفر لدى الكمية نظام رقابي مالي بجانب الرقابة
االستراتيجية.
جميع فقرات المجال معاً

7.58

1.78

75.81

6

كبيرة

8.15

1.76

81.51

1

كبيرة

7.79

1.42

77.93

كبيرة

من جدول رقم ( )1.50تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال "تنفيذ
الرقابة المتوازنة" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.79أي أن الوزن النسبي
 ،%77.93وقد حصمت الفقرة السادسة "يتوفر لدى الكمية نظام رقابي مالي بجانب الرقابة االستراتيجية"
عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%81.51وتعزو الباحثة ذلك إلى حرص الكميات عمى توافر نظام
رقابي مالي سواء عمى العمل األكاديمي أو العمل اإلداري إضافة إلى إدراكيم لضرورة الموازنة بين الرقابة
المالية والرقابة االستراتيجية سعياً وراء تنفيذ وتحقيق استراتيجية الكميات الجامعية المبحوثة.
بينما حصمت الفقرة الخامسة "تقوم إدارة الكمية بتطوير أنظمة رقابية تخدم أغراض جميع أصحاب
المصالح" عمى أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%75.81وتُفسر الباحثة ذلك بأن أفراد العينة ُيدركون أىمية
وضرورة تطوير أنظمة رقابية خاصة تأخذ بعين االعتبار األغراض واألىداف المتباينة لجميع أصحاب

المصالح المتعاممين مع الكميات الجامعية المبحوثة سواء (و ازرات ،مؤسسات المجتمع المدني ،طمبة ...إلخ).
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي ،)5151 ،ودراسة (المصري،)5151 ،
ودراسة (المغربي ،)5151 ،ودراسة (أبو حجير ،)5150 ،ودراسة (جوىرة ،)5150 ،ودراسة ( Lear,
 )2012التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة" ،وتعزو الباحثة ذلك
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إلى اقتناع القيادات االستراتيجية في المؤسسات المبحوثة بأىمية تطوير أنظمة رقابية توازن بين الرقابة
المالية والرقابة االستراتيجية ،وكذلك تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتيا بما ىو
مخطط ليا ،والعمل عمى تصحيح مسار سير العمل في حال حدوث أية انحرافات أثناء التنفيذ لما لذلك من
أىمية بالغة في تحقيق أىداف جميع أصحاب المصالح.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )5112 ،التي أظيرت نتائجيا
أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة عمى مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف طبيعة
وثقافة مجتمع الدراسة حيث طُبقت الدراسة عمى البنوك التجارية التي تُعد الرقابة المالية محط اىتمام القيادات
العميا في البنوك بشكل أكبر من الرقابة االستراتيجية.

 -تحميل جميع فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.50
جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات
ممارسات القيادة االستراتيجية

البند

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.65

1.27

76.47

5

كبيرة

استثمار القدرات التنافسية.

7.66

1.44

76.65

4

كبيرة

تطوير رأس المال البشري.

7.59

1.31

75.85

6

كبيرة

7.67

1.36

76.66

3

كبيرة

7.79

1.50

77.91

2

كبيرة

7.79

1.42

77.93

1

كبيرة

7.69

1.28

76.87

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

جميع فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية
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كبيرة

مننن جنندول رقننم ( )1.50تبننين أن المتوسننط الحسننابي لجميننع فقنرات ممارسننات القيننادة االسننتراتيجية يسنناوي
( 7.69الدرجة الكمية من  )51أي أن الوزن النسبي  ،%76.87وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبينرة منن
قبنل أفنراد العينننة عمننى فقنرات ممارســات القيــادة االســتراتيجية بشننكل عننام ،وقند احتننل المجننال السننادس الترتيننب
األول ،وىننو "تنفيــذ الرقابــة المتوازنــة" بننوزن نسننبي  ،%77.93بينمننا احتننل المجننال الثالننث الترتيننب السننادس،
وىننو "تطــوير رأس المــال البشــري" بننوزن نسننبي  ،%75.85وتــرى الباحثــة أن ممارسننات القيننادة االسننتراتيجية
موجودة بنسب كبينرة لندى النذين يشنغمون المناصنب اإلدارينة العمينا فني الكمينات الجامعينة المبحوثنة وأن ترتيبينا
حسب نتائج المتوسطات الحسابية مع مالحظة عدم وجود فروقات كبيرة فيما بينيا.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الفرعي األول "ما مدى توافر ممارسات القيادة
االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف األول لمدراسة
وىو "التعرف عمى مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار القدرات
التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ
الرقابة المتوازنة) في الكميات الجامعية في محافظات غزة".
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المغربي ،)5151 ،ودراسة (أبو حجير،)5150 ،
ودراسة (جوىرة ،)5150 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (المعاضيدي والطائي ،)5155 ،ودراسة
(حسوني ،)5151 ،ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظيرت نتائجيا درجة موافقة كبيرة عمى
فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية بشكل عام ،وتعزو الباحثة سبب ىذا االتفاق إلى أن القيادات
االستراتيجية في جميع المؤسسات التي طُبقت عمييا الدراسات تعي تماماً بأنيا تعمل في ظل بيئة ديناميكية
سريعة التغيير األمر الذي يتطمب زيادة االىتمام بامتالك توجيات وتصورات واضحة تحدد مسار تمك
المؤسسات نحو تحقيق أىدافيا االستراتيجية ،كما يتطمب ذلك ضرورة توفير مناخ تنظيمي ُيعزز مفاىيم

ويشجع عمى امتالك قدرات ومؤىالت متميزة بما ُيحقق التفوق التنافسي عمى اآلخرين في
اإلبداع واالبتكار ُ
ظل ثقافة تنظيمية تُشجع عمى التميز في األداء ويحكميا المعايير والقواعد األخالقية مع ضرورة الموازنة بين

مجاالت الرقابة المالية واالستراتيجية سعياً لتحسين الكفاءة وتحقيق تميز األداء المؤسسي.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )5112 ،التي أظيرت نتائجيا
أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة عمى فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية بشكل عام ،وتعزو الباحثة ذلك
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الختالف طبيعة مجتمع الدراسة حيث طُبقت الدراسة عمى البنوك التجارية التي تتسم بالمركزية الشديدة في
اتخاذ الق اررات وعدم المرونة في تطبيق السياسات واإلجراءات.
والجدول رقم (ُ )1.51يمخص اتفاق واختالف نتائج مجال "ممارسات القيادة االستراتيجية" مع

الدراسات السابقة.

جدول رقم ()1.51

اتفاق واختالف مجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية مع الدراسات السابقة

مجاالت ممارسات
القيادة

االستراتيجية
تحديد التوجو
االستراتيجي
استثمار القدرات
التنافسية

تطوير رأس المال
البشري

دعم الثقافة
التنظيمية

التأكيد عمى
الممارسات

درجة

الموافقة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

المتوازنة

الدراسة

(المصري( ،)5151 ،المغربيLear, ( ،)5151 ،

( ،)2012حسونيJooste & Fourie, ( ،)5151 ،
)2009

(المغربيJooste & ( ،)Lear, 2012( ،)5151 ،
( ،)Fourie, 2009الفيحان وجالب)5112 ،

التي اختمفت نتائجيا
مع نتائج ىذه
الدراسة

(جوىرة،)5150 ،
(الفيحان وجالب،
)5112

(المصري)5151 ،

(جوىرة( ،)Lear, 2012( ،)5150 ،المعاضيدي

والطائي( ،)5155 ،حسونيJooste & ( ،)5151 ،

-

( ،)Fourie, 2009الفيحان وجالب)5112 ،
(المغربي( ،)5151 ،جوىرةLear, ( ،)5150 ،
كبيرة

كبيرة

األخالقية
تنفيذ الرقابة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجيا مع نتائج ىذه

الدراسات السابقة

كبيرة

( ،)2012المعاضيدي والطائي( ،)5155 ،حسوني،
)Jooste & Fourie, 2009( ،)5151

(المغربي( ،)Lear, 2012( ،)5151 ،حسوني،
)Jooste & Fourie, 2009( ،)5151
(القيسي( ،)5151 ،المصري( ،)5151 ،المغربي،
( ،)5151أبو حجير( ،)5150 ،جوىرة،)5150 ،
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(الفيحان وجالب،
)5112

-

(الفيحان وجالب،
)5112

()Lear, 2012
(المغربي( ،)5151 ،أبو حجير( ،)5150 ،جوىرة،

جميع فقرات

ممارسات القيادة
االستراتيجية

كبيرة

( ،)Lear, 2012( ،)5150المعاضيدي والطائي،

(الفيحان وجالب،
)5112

( ،)5155حسونيJooste & Fourie, ( ،)5151 ،
)2009

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 .2تحميل فقرات مجال "تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي"

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة.

النتائج موضحة في جدول رقم (.)1.52
جدول رقم ()1.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي"

#
1
2
3

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تمتمك إدارة الكميةالكفاءة في وضع
االستراتيجيات.
إدارة الكمية قدوة لمموظفين في الدافعية نحو
العمل واإلنجاز.
تسعى إدارة الكمية نحو االلتزام بمضامين التميز
القيادي.
تجعل إدارة الكمية من المستفيدين (الموظفين،

4

الطمبة) مصاد اًر لمعمومات صنع واتخاذ الق اررات.

5

تنافسي قوي.

تسعى إدارة الكمية باستمرار إلى تحقيق مركز
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الترتيب

درجة

الموافقة

8.14

1.50

81.40

4

كبيرة

8.14

1.42

81.40

4

كبيرة

7.87

1.60

78.72

12

كبيرة

7.69

1.61

76.86

14

كبيرة

8.14

1.67

81.40

4

كبيرة

6
7
8
9
11

تتسم عمميات تقديم الخدمات لممستفيدين بالسرعة

واالنجاز.

تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى

مستوى رضا الموظفين.

يستفيد األفراد في إدارة الكمية من تجارب
اآلخرين لتحقيق التميز.
تمتمك إدارة الكمية أدوات مناسبة لمتعرف عمى
احتياجات الموظفين.
يوجد إلدارة الكمية ىيكل تنظيمي يتناسب مع
أىداف الكمية واستراتيجياتيا.

ُيالحظ التحسين المستمر في مستوى جودة
11
الخدمات التعميمية لمطمبة.
12
13

يتم تحديد البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق
مع المستجدات العممية في حقل االختصاص.
تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى

درجة جودة خدماتيا.

7.78

1.49

77.79

13

كبيرة

7.30

1.95

73.02

19

كبيرة

7.47

1.86

74.65

17

كبيرة

7.22

1.89

72.21

20

كبيرة

8.06

1.53

80.58

10

كبيرة

8.09

1.68

80.93

8

كبيرة

8.07

1.61

80.70

9

كبيرة

7.66

1.90

76.63

16

كبيرة

تعقد إدارة الكمية اجتماعات بين قطاع التوظيف
 14والمدراء لمعرفة فجوات ضعف المخرجات

18

كبيرة

7.69

1.60

76.86

14

كبيرة

8.14

1.66

81.40

4

كبيرة

7.35

2.03

73.49

والعمل عمى حميا.

15
16

تقوم إدارة الكمية بتقييم مخرجاتيا لمعرفة مدى

مالءمتيا لحاجة سوق العمل.

تمتزم إدارة الكمية بمتطمبات ضمان الجودة

األكاديمية واإلدارية.

تيتم إدارة الكمية بتعزيز التفاعل مع مؤسسات

 17المجتمع المختمفة (حكومية ،مجتمع مدني،

8.28

1.68

82.79

1

صناعية.....الخ).

 18تستجيب إدارة الكمية إلى المقترحات والشكاوي

8.02
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1.56

80.23

11

كبيرة
جداً
كبيرة

المقدمة من قبل المستفيدين في سبيل تحسين

أدائيا المؤسسي.
19
21

تستخدم الكمية التعميم االلكتروني في دعم برامج
التعمم لتحقيق التميز المعرفي.
تعمل إدارة الكمية باستمرار عمى تحسين مرافقيا
العامة لتقديم أفضل الخدمات.
جميع فقرات المجال معاً

8.15

1.48

81.51

3

8.22

1.38

82.21

2

7.86

1.39

78.62

كبيرة
كبيرة
جداً

كبيرة

من جدول رقم ( )1.52تبين أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات مجال "تميز
األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.86أي أن
الوزن النسبي  ،%78.62وقد حصمت الفقرة السابعة عشر "تيتم إدارة الكمية بتعزيز التفاعل مع مؤسسات
المجتمع المختمفة (حكومية ،مجتمع مدني ،صناعية.....الخ)" عمى أعمى درجة موافقة بوزن نسبي
الموجو من قبل الكميات المبحوثة نحو المجتمع بمختمف
 ،%82.79وتُشير ىذه النتيجة إلى االىتمام الكبير ُ
أطيافو؛ ألنيا تُدرك أن نجاحيا واستم ارريتيا يتوقف بشكل كبير عمى النظرة اإليجابية من تمك المؤسسات
نحوىا.
بينما حصمت الفقرة التاسعة "تمتمك إدارة الكمية أدوات مناسبة لمتعرف عمى احتياجات الموظفين" عمى
أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%72.21ورغم أنيا أقل نسبة بين فقرات مجال تميز األداء المؤسسي إال أنيا
ثم تمبية تمك االحتياجات؛
تُعتبر نسبة جيدة ،وىذا ُيشير إلى ضرورة التعرف عمى احتياجات الموظفين ومن َ
وذلك العتبارىم األساس في تحريك طاقات المؤسسة ومورد أساسي يجب تعظيمو يقود المؤسسة إلى التميز
في أدائيا المؤسسي.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الفرعي الثاني "ما مستوى األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية في محافظات غزة؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف الثاني لمدراسة وىو "تسميط الضوء عمى
واقع التميز في األداء المؤسسي لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة".
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والجدول رقم (ُ )1.53يمخص اتفاق واختالف نتائج مجال "تميز األداء المؤسسي" مع الدراسات

السابقة.

جدول رقم ()1.55

اتفاق واختالف مجال تميز األداء المؤسسي مع الدراسات السابقة

درجة

البند

الموافقة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجيا مع نتائج ىذه
الدراسة

الدراسات السابقة

التي اختمفت نتائجيا
مع نتائج ىذه
الدراسة

(حجازي( ،)5152 ،أبو مدلمة،)5150 ،

(البحيصي( ،)5150 ،الحوراني،)5150 ،
مجال تميز األداء
المؤسسي

كبيرة

(المدىون( ،)5150 ،الدجنيMahalli, ( ،)5150 ،
( ،)2013الزطمة( ،)5155 ،حسن،)5151 ،

-

(النسور ،)Pakwihok, 2010( ،)5151 ،دروزة
(( ،)5114المعاني،)5115 ،

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
الفرضية البديمة ( :)H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
يتم اختبار الفرضيات إحصائياً من خالل قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sig.فإذا كانت
قيمة ( )Sig.أكبر من مستوى الداللة ( )α ≥ 1.11فإنو يتم قبول الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت قيمة ( )Sig.أقل من مستوى الداللة
( )α ≥ 1.11فإنو يتم قبول الفرضية البديمة وبالتالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من
ويقال عندىا أن االختبار معنوي ،ويعني ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة إحصائية.
متغيرات الدراسةُ ،
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الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين
ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.

يبين جدول رقم ( )1.54أن معامل االرتباط يساوي  ،.940وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات
ويشير ذلك إلى أن
القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي عند مستوى داللة إحصائية (ُ ،)α ≥ 1.11

زيادة االىتمام بممارسات القيادة االستراتيجية قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في األداء المؤسسي.

وتتفق ىذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز
األداء المؤسسي كدراسة (الجبوري ،)5152 ،ودراسة (حسوني ،)5151 ،ودراسة (،)Latham, 2013
والتي أشارت نتائجيا إلى وجود عالقة موجبة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الفرعي الثالث "ىل توجد عالقة ذات داللة بين ممارسات
القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري،
دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتحقيق التميز
المؤسسي بالكميات الجامعية في محافظات غزة؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف الثالث لمدراسة فيما
يخص ىذه العالقة وىو "بيان العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي،
استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات
األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتميز األداء المؤسسي لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة ".
جدول رقم ()1.55

معامل االرتباط بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات

الجامعية في محافظات غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51
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.940

*0.000

ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين تحديد التوجو االستراتيجيوتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
يبين جدول رقم ( )1.55أن معامل االرتباط يساوي  ، .885وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تحديد
التوجو االستراتيجي وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى داللة
إحصائية ( ،)α ≥ 1.11وترى الباحثة أن زيادة االىتمام بامتالك تصورات وتوجيات استراتيجية واضحة
باالستناد إلى نتائج تحميل استراتيجي معمق لمبيئتين الداخمية والخارجية قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في
الفعال مع المكونات األساسية لبيئة العمل في الكميات الجامعية في
األداء المؤسسي وضمان التعامل َ

محافظات غزة.

جدول رقم ()1.55
معامل االرتباط بين التوجو االستراتيجي وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11

بين التوجو االستراتيجي وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية

.885

*0.000

في محافظات غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين استثمار القدراتالتنافسية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
يبين جدول رقم ( )1.51أن معامل االرتباط يساوي  ،.866وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استثمار
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القدرات التنافسية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى داللة إحصائية
( ،)α ≥ 1.11وترى الباحثة أن زيادة االىتمام باستثمار القدرات الفريدة والميزات التنافسية في المجاالت
الوظيفية المختمفة بحيث تضمن مخرجات تتالءم مع سوق العمل التنافسية قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز
في األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
جدول رقم ()1.55
معامل االرتباط بين استثمار القدرات التنافسية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين استثمار القدرات التنافسية وتميز األداء المؤسسي في الكميات

.866

*0.000

الجامعية في محافظات غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين تطوير رأس المال البشريوتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
يبين جدول رقم ( )1.55أن معامل االرتباط يساوي  ،.848وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطوير
رأس المال البشري وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى داللة
إحصائية ( ،)α ≥ 1.11وترى الباحثة أن زيادة االىتمام بإدارة وتطوير رأس المال البشري باعتباره أحد
الركائز األساسية لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في األداء
المؤسسي.
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جدول رقم ()1.55

معامل االرتباط بين تطوير رأس المال البشري وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين تطوير رأس المال البشري وتميز األداء المؤسسي في الكميات

.848

*0.000

الجامعية في محافظات غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين دعم الثقافة التنظيميةوتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.

يبين جدول رقم ( )1.55أن معامل االرتباط يساوي  ،.898وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم
الثقافة التنظيمية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى داللة إحصائية
( ،)α ≥ 1.11وترى الباحثة أن زيادة االىتمام بتعزيز ودعم ثقافة تنظيمية تتصف بالمرونة وتُشجع عمى
اغتنام الفرص ذات العالقة بطبيعة العمل األكاديمي واإلداري لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة قد
يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في األداء المؤسسي.
جدول رقم ()1.55

معامل االرتباط بين دعم الثقافة التنظيمية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين دعم الثقافة التنظيمية وتميز األداء المؤسسي في الكميات

الجامعية في محافظات غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51
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.898

*0.000

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين التأكيد عمى الممارساتاألخالقية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.

يبين جدول رقم ( )1.50أن معامل االرتباط يساوي  ،.891وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التأكيد
عمى الممارسات األخالقية ،وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى
داللة إحصائية ( ،)α ≥ 1.11وترى الباحثة أن االلتزام بالمعايير والقواعد األخالقية التي تدعم بيئة العمل
بروح الفريق وزيادة اإلنتاجية لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في
األداء المؤسسي.
جدول رقم ()1.55
معامل االرتباط بين التأكيد عمى الممارسات األخالقية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين مساندة الممارسات األخالقية وتميز األداء المؤسسي في الكميات

.891

*0.000

الجامعية في محافظات غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وتميزاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
يبين جدول رقم ( )5.24أن معامل االرتباط يساوي  ،.875وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ الرقابة
المتوازنة وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة عند مستوى داللة إحصائية (1.11
≥  ،)αوترى الباحثة أن زيادة االىتمام بالموازنة بين الرقابة المالية والرقابة االستراتيجية لدى الكميات
الجامعية في محافظات غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في األداء المؤسسي.
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جدول رقم ()1.55

معامل االرتباط بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 1.11
بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وتميز األداء المؤسسي في الكميات

.875

*0.000

الجامعية في محافظات غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 5.51

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الفرعي الثالث "ىل توجد عالقة ذات داللة بين ممارسات
القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري،
دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتحقيق التميز
المؤسسي بالكميات الجامعية في محافظات غزة؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف الثالث لمدراسة وىو
"بيان العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية،
تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة
المتوازنة) وتميز األداء المؤسسي لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة".

الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات

غزة تعزى لممتغيرات الشخصية والوظيفية" :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل
العممي ،مكان العمل".

تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىو
اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة  3متوسطات أو
أكثر.
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ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى

الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.25تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" - T
لعينتين مستقمتين" أقل من مستوى الداللة  0.05لمجال "تحديد التوجو االستراتيجي" ،وبذلك يمكن استنتاج أنو
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تُعزى إلى الجنس
وذلك لصالح الذكور حيث ش َكمت نسبة الذكور المشاركين  %81.6من عينة الدراسة ،بينما ش َكمت نسبة
اإلناث  %18.4من عينة الدراسة وىي نسبة قميمة مقارنةً بنسبة الذكور ،وتعزو الباحثة ذلك إلى ميول
الذكور بصورة أكبر من اإلناث إلى تقمد المناصب في المستويات الوظيفية االستراتيجية لقدرتيم عمى تحمل
ودعم الممارسات االستراتيجية ،كما أن ىذه المناصب تتطمب توفر مؤىالت عممية عميا متمثمة بدرجة
الدكتوراه كحد أدنى والتي تتطمب السفر إلى الخارج لمحصول عمييا ،وىذا ال يتماشى مع طبيعة الثقافة
السائدة في المجتمع الفمسطيني التي ال تحبذ سفر اإلناث إلى الخارج بيدف التعميم.
أما بالنسبة لباقي المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً فقد تبين أن القيمة االحتمالية
) (Sig.أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى الجنس.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري ،)2115 ،وودراسة (المغربي )2115،حيث
أظيرت نتائجيما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس ،وتعزو الباحثة ذلك إلى تطبيق
الدراسات عمى المجتمع الفمسطيني خالل فترة زمنية متقاربة.
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جدول رقم ()1.51

نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.77

7.08

2.012

*0.047

استثمار القدرات التنافسية.

7.79

7.09

1.784

0.078

تطوير رأس المال البشري.

7.67

7.19

1.335

0.186

7.75

7.27

1.259

0.211

7.92

7.18

1.765

0.081

7.93

7.16

1.938

0.056

7.80

7.18

1.786

0.078

المجال

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.

ذكر

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى

العمر.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.26تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" - T
لعينتين مستقمتين" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية
معاً وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى
إلى العمر ،وتعزو الباحثة ذلك إلى النظرة الموحدة لمذين يشغمون المناصب اإلدارية العميا حول ممارسات
القيادة االستراتيجية ،وىذا يعني أن متغير العمر لم يكن لو تأثير عمى اإلجابات أي أن لدييم نفس التصور.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري ،)2115 ،واختمفت ىذه النتائج مع دراسة
(المغربي )2115،التي أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى الفئة العمرية ،وذلك
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لصالح الذين أعمارىم أقل من  31سنة ،وتعزو الباحثة ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأىداف الدراسة
الحالية.
جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – العمر

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.83

7.42

1.485

0.141

استثمار القدرات التنافسية.

7.84

7.45

1.270

0.208

تطوير رأس المال البشري.

7.74

7.39

1.236

0.220

7.79

7.51

0.964

0.338

7.84

7.73

0.319

0.750

7.90

7.65

0.804

0.423

7.82

7.52

1.095

0.276

المجال

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.

أقل من

 00سنة

فأكثر

().Sig

 00سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى
المسمى الوظيفي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.27تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً وبذلك
يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المسمى
الوظيفي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع من يشغمون المناصب اإلدارية العميا في الكميات الجامعية في
محافظات غزة يتشابيون في الخصائص السيما المؤىل العممي المتميز ،وبالتالي من ىو بدرجة نائب عميد
اليوم فيو عميد أو رئيس كمية مستقبالً.
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واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري ،)2115 ،ودراسة (المغربي )2115 ،التي
أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي )2115 ،التي أظيرت نتائجيا وجود
فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف
مجتمع التطبيق حيث تم تطبيق الدراسة في و ازرة الصحة الفمسطينية ،وقد يرجع ذلك لطبيعة التسمسل اليرمي
لييكل الو ازرة التنظيمي وزيادة المسؤوليات والمشاركة في التخطيط واتخاذ الق اررات لمن ىم في المستويات
االستراتيجية الوظيفية األعمى "مدير عام فأعمى".
جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.91

7.96

7.50

1.140

0.325

استثمار القدرات التنافسية.

8.19

8.06

7.43

2.352

0.101

تطوير رأس المال البشري.

7.97

7.93

7.40

1.708

0.187

7.90

7.98

7.53

0.877

0.420

8.18

7.80

7.69

0.631

0.534

8.22

7.90

7.65

1.004

0.371

8.05

7.94

7.53

1.323

0.272

رئيس

المجال

ونائب

ومساعد
رئيس

مدير

إدارة أو
وحدة

رئيس
قسم

الكمية

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.
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 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى عدد
سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.28يمكن استنتاج ما يمي6
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة 0.05

لممجاالت "استثمار القدرات التنافسية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة " وبذلك يمكن
استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت
تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن القادة االستراتيجيين
وباختالف سنوات خدمتيم لدييم نفس النظرة حول أىمية استثمار القدرات التنافسية ،والتأكيد عمى الممارسات
األخالقية ،وتنفيذ الرقابة المتوازنة.
أما بالنسبة لباقي المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً فقد تبين أن القيمة االحتمالية
) (Sig.أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
وذلك لصالح الذين تتراوح سنوات خدمتيم من  11إلى أقل من  15سنة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ىذه
الفئة غالباً ما تكون في مرحمة النضج والذروة في المسار الوظيفي والييكل التنظيمي بالتالي يكون لدييم نظرة
أكثر وضوحاً ومشاركة أكثر فاعمية فيما يتعمق بتطوير رأس المال البشري وتحديد التوجو االستراتيجي ودعم
الثقافة التنظيمية ،أما الجوانب األخرى وىي األخالقيات والرقابة فالجميع غالباً ما ينظر ليا نفس النظرة نظ اًر
الرتباطيا بموائح وقوانين تُنظم ذلك.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري ،)2115 ،ودراسة (المغربي )2115 ،التي
أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق حول مجاالت "استثمار القدرات التنافسية ،التأكيد عمى الممارسات
األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة" تُعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
بينما اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي )2115 ،التي أظيرت نتائجيا وجود
فروق حول باقي المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً تُعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي لصالح من  5سنوات إلى أقل من  11سنوات.
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جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار" التباين األحادي " -عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.77

7.76

8.12

7.04

3.139

*0.030

استثمار القدرات التنافسية.

7.90

7.88

7.92

7.05

2.118

0.104

تطوير رأس المال البشري.

7.79

7.73

7.97

6.95

2.853

*0.042

7.86

7.92

8.01

6.94

3.298

*0.024

7.91

7.98

8.19

7.14

2.155

0.100

7.86

8.24

7.83

7.25

1.988

0.122

7.85

7.91

8.01

7.07

2.828

*0.043

أقل من
5
سنوات

المجال

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.

من 5

إلى أقل

من 01
إلى أقل

من 01

من 05

سنوات

سنة

من 05
سنة

فأكثر

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى
المؤىل العممي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.29تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً وبذلك
يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المؤىل
العممي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ما نسبتو  %69من الوظائف القيادية المبحوثة حاصمين عمى مؤىالت
عممية عميا (ماجستير ،ودكتوراه) ،وما نسبتو  %05فقط يحممون درجة البكالوريوس مما يدل عمى أن أغمب
الفئة المبحوثة ليا نفس النظرة حول ممارسات القيادة االستراتيجية ،إضافة إلى أنيم يشعرون بموقع المسؤولية
التي تقع عمى عاتقيم في ىذه الجانب.
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واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي ،)2115 ،ودراسة (المصري )2115 ،التي
أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى إلى متغير المؤىل العممي.
جدول رقم ()1.55
نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

قيمة االختبار

دكتوراه

ماجستير بكالوريوس

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

تحديد التوجو االستراتيجي.

7.48

7.79

7.51

0.578

0.563

استثمار القدرات التنافسية.

7.42

7.64

7.85

0.452

0.638

تطوير رأس المال البشري.

7.36

7.65

7.61

0.282

0.755

7.75

7.69

7.58

0.091

0.913

7.76

7.82

7.76

0.019

0.981

7.70

7.88

7.70

0.176

0.839

7.58

7.75

7.66

0.111

0.895

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى مكان

العمل.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.31تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع مجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً وبذلك يمكن
استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى مكان العمل
وذلك لصالح الذين يعممون في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية-غزة ،وتعزو الباحثة ذلك لكون ىذه الكمية
كمية عامة يتمتع القائمين عمييا بكافة الخصائص القيادية والكفاءة العممية واألكاديمية واإلدارية ،كما أن
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ارتباط الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية مع الجامعة اإلسالمية من خالل مجمس أمناء واحد م َكنيا من
االستفادة من الخبرات الطويمة لمجامعة اإلسالمية.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي ،)2115 ،ودراسة (المغربي،)2115 ،
ودراسة (جوىرة )2113 ،التي أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى إلى
متغير مكان العمل ،وتعزو الباحثة ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأىداف الدراسة الحالية.
جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار"التباين األحادي" – مكان العمل

المتوسطات

الجامعية

فمسطين

التطبيقية

دير

لمعموم
-غزة

الجامعية

التقنية-

لمعموم

البمح

 -خانيونس

والتكنولوجيا

الجامعية
لمعموم

قيمة االختبار

المجال

كمية

العربية

التطبيقية

القيمة االحتمالية ().Sig

الكمية

الكمية

الكمية

 -رفح

تحديد التوجو االستراتيجي.

8.33

6.92

7.12

7.65

8.577

*0.000

استثمار القدرات التنافسية.

8.40

6.70

7.47

7.49

8.310

*0.000

تطوير رأس المال البشري.

8.32

6.58

7.10

7.84

12.473

*0.000

8.38

6.82

6.99

7.90

9.953

*0.000

8.49

7.08

7.18

7.77

5.940

*0.001

8.39

7.02

7.36

7.96

5.605

*0.002

8.38

6.85

7.21

7.77

9.716

*0.000

دعم الثقافة

التنظيمية.

التأكيد عمى الممارسات
تنفيذ الرقابة

األخالقية.

المتوازنة.

ممارسات القيادة االستراتيجية.

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الرابع "ىل توجد فروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل)؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف الرابع
لمدراسة وىو "تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في
الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".
الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى
لممتغيرات الشخصية والوظيفية" :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي،
مكان العمل".
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىو
اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة  3متوسطات أو
أكثر.
ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى الجنس.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.31تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" - T

لعينتين مستقمتين" أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور ،وتعزو الباحثة ذلك إلى ميل
الذكور دوماً إلى المخاطرة والمغامرة من أجل تحقيق مكان عمى المستوى الشخصي في العمل وعمى المستوى
المؤسسي وعمى الرغم من تميز اإلناث في كثير من المجاالت وتفوقيا عمى الذكور إال أن اإلناث تميل إلى
المحافظة والدفاع دون خوض المخاطرة في العمل.
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واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البحيصي ،)2114 ،ودراسة (الدجني،)2113 ،
ودراسة (الزطمة ،)2111 ،ودراسة (حسن ،)2111 ،ودراسة (النسور ،)2111 ،حيث توجد فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير الجنس.
واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو مدلمة )2114 ،التي أظيرت نتائجيا عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15في درجة التميز المؤسسي تُعزى لمتغير الجنس ،وتُبرر
الباحثة ذلك اختالف مجتمع الدراسة حيث تم تطبيق دراسة (أبو مدلمة )2114 ،عمى المؤسسات الدولية
العاممة في قطاع غزة والتي ال تفرق بين العاممين لدييا عمى أساس الجنس حيث بمغ الوزن النسبي إلجابات
الذكور حول درجة التميز  ،%81بينما الوزن النسبي إلجابات اإلناث حول درجة التميز  ،%79ويرجع ذلك
إلى الثقافة السائدة لدى اإلدارة العميا في ىذه المؤسسات التي تُعطى الفرص لكال الجنسين.
جدول رقم ()1.55
نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس

قيمة االختبار

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

ذكر

أنثى

8.01

7.20

2.141

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.035

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.32تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" - T
لعينتين مستقمتين" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى العمر ،وتُفسر الباحثة ذلك بأن التميز في األداء
مطموب من جميع الموظفين في مختمف المستويات الوظيفية بغض النظر عن العمر.
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واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدجني ،)2113 ،ودراسة(البحيصي،)2114 ،
ودراسة (الزطمة ،)2111 ،ودراسة (حسن ،)2111 ،ودراسة (النسور ،)2111 ،حيث أظيرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير
العمر.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (دروزة )2118 ،التي أظيرت نتائجيا وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير العمر،
وتعزو الباحثة ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأىداف الدراسة الحالية.
جدول ()1.55
نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – العمر

 00سنة

فأكثر

قيمة االختبار

8.08

7.59

1.651

أقل من

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

().Sig

المجال

 00سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.102

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى المسمى
الوظيفي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المسمى الوظيفي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع أفراد العينة
من القيادات اإلدارية العميا يتمتعون بخبرات طويمة في مجاليم الميني ،ويكون ىدفيم األساسي ىو تحقيق
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أفضل إنجاز وتميز لألداء عمى مستوى موقعيم الوظيفي من جانب والمستوى المؤسسي العام من جانب
آخر.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدجني ،)2113 ،ودراسة (الزطمة ،)2111 ،ودراسة
(النسور )2111 ،التي أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول
تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (دروزة )2118 ،التي أظيرت نتائجيا وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المسمى
الوظيفي ،وتعزو الباحثة ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأىداف الدراسة الحالية.
جدول رقم ()1.55
نتائج اختبار"التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

المجال

نائب/

مساعد
رئيس

مدير إدارة
أو وحدة

رئيس
قسم

قيمة االختبار

رئيس /

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

1.094

0.340

الكمية

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

8.15

8.20

7.71

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تعزى إلى عدد سنوات

الخدمة في مجال العمل الحالي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.34تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي وذلك لصالح الذين
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سنوات خدمتيم تتراوح من  11إلى أقل من  15سنة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى الخبرة المتراكمة ليذه الفئة في
العمل وفيميا وادراكيا لطبيعة األعمال الموكمة إلييا والميام المناطة بيا ،وغالباً ما يكونوا في قمة نضجيم
الفكري ،وكذلك العمل المؤسسي ضمن المسار الوظيفي المحدد ليم.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو مدلمة ،)2114 ،ودراسة (دروزة )2118 ،التي
أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي
تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (حجازي ،)2116 ،ودراسة (الزطمة،)2111 ،
ودراسة (حسن ،)2111 ،ودراسة (النسور )2111 ،التي أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي ،وتُبرر الباحثة ذلك بأن عينة الدراسة قد تكونت من نسب كبيرة من حممة الماجستير
والدكتوراه حيث شكمت نسبة  %69من عينة الدراسة ،وىذا ُيؤكد عمى أن المؤىالت العممية العميا تمنح
الموظفين خبرة واسعة تزيد من مياراتيم وتمنحيم قدرة أفضل عمى العمل.

جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار"التباين األحادي" عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج

األمريكي.

7.95

أقل من
01
سنوات

من 05
سنة

8.13

8.32

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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إلى أقل

قيمة االختبار

المجال

أقل من
5
سنوات

من  5إلى

من 01

من
05
سنة

القيمة االحتمالية ().Sig

المتوسطات

3.443

*0.020

فأكثر
7.14

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى المؤىل
العممي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.35تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المؤىل العممي ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الثقافة السائدة في
الكميات المبحوثة ترى أن التميز مطموب من جميع الموظفين بغض النظر عن المؤىل العممي ،كما أنيا
تُعزز وتضمن التعامل بمساواة مع الموظفين عمى الرغم من اختالف مؤىالتيم العممية.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (حجازي ،)2116 ،ودراسة (أبو مدلمة،)2114 ،
ودراسة (الدجني ،)2113 ،ودراسة (الزطمة ،)2111 ،ودراسة (النسور )2111 ،التي أظيرت نتائجيا عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير
المؤىل العممي.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (دروزة )2118 ،التي أظيرت نتائجيا وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المؤىل
العممي ،وتعزو الباحثة ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأىداف الدراسة الحالية.
جدول رقم ()1.51

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي

7.72
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7.92

7.86

قيمة االختبار

تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

دكتوراه

ماجستير بكالوريوس

0.119

().Sig

المجال

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.888

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.00بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى مكان العمل.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.36تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التباين

األحادي" أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى مكان العمل وذلك لصالح الذين يعممون في الكمية الجامعية لمعموم
التطبيقية-غزة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية-غزة ىي كمية عامة كبيرة الحجم
من حيث تخصصاتيا وبرامجيا وأقساميا اإلدارية واألكاديمية واألقسام التابعة لمتخطيط والتطوير ،وأكثر خبرة
وامكانيات في مجال التميز المؤسسي من مثيالتيا من الكميات الجامعية األخرى.
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الزطمة )2111 ،التي أظيرت نتائجيا وجود فروق
ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير مكان العمل،
وذلك لصالح الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية.
بينما اختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (البحيصي )2114 ،التي أظيرت نتائجيا عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير
مكان العمل ،وتعزو الباحثة ذلك إلى اختالف طبيعة مجتمع وعينة الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة عمى
جميع العاممين في الكميات التقنية في محافظات غزة األكاديميين واإلداريين في مختمف المستويات العممية
ابتداء من الدبموم وحتى الدكتوراه.
ً
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جدول رقم ()1.55

نتائج اختبار"التباين األحادي" – مكان العمل

المتوسطات

الجامعية

فمسطين

التطبيقية

دير

8.60

لمعموم
-غزة

تميز

األداء

المؤسسي

النموذج األمريكي.

وفق

الجامعية

التقنية-

لمعموم

البمح

 -خانيونس

7.02

7.36

والتكنولوجيا

الجامعية
لمعموم

قيمة االختبار

المجال

كمية

العربية

التطبيقية

القيمة االحتمالية ().Sig

الكمية

الكمية

الكمية

 رفح7.86

8.653

*0.000

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى التساؤل الخامس "ىل توجد فروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،
عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،مكان العمل)؟" ،كما تمكنت الباحثة من تحقيق اليدف الخامس لمدراسة
وىو "تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية
في محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".

خالصة

تناول ىذا الفصل تحميل نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات أداة الدراسة (االستبانة) ،والتفسير والتعميق

عمى النتائح بالترتيب حسب كل قسم وكل مجال ،وربط ىذه النتائج والتفسيرات بالدراسات السابقة من ناحية
االتفاق أو االختالف مع النتائج ،كما تم اختبار فرضيات الدراسة وتفسير نتائجيا وربط النتائج والتفسيرات
بالدراسات السابقة من ناحية االتفاق أو االختالف أيضاً ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية من خالل
استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم
تحميميا وتفسيرىا.
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مقدمة
أوالً :نــــتـــــائــــــــــــــــج الدراســــــــــــــــــــــــــة
ثانيــــــــــاً :تــــوصــيـــــــــــات الدراســــــــــــة
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة
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مقدمة

تناولت الباحثة في ىذه الدراسة ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في

الكميات الجامعية في محافظات غزة من خالل ما تطرقت إليو من تأصيل مفاىيمي في اإلطار النظري
تم جمعوُ من بيانات أولية من خالل استبانة ُمعدة ليذا الخصوص ،وبعد
وأدبيات الدراسة باإلضافة إلى ما َ
الممثمة لممتغيرات الشخصية والوظيفية والمتغير
التحميل اإلحصائي لمجاالت الدراسة من بيانات االستبانة ُ
المستقل والمتغير التابع ،وتفسير ىذه النتائج وربطيا بالدراسات السابقة ،خمُصت الدراسة إلى مجموعة من

ثم قدمت الباحثة مجموعة من االقتراحات
تم التطرق إلييا خالل ىذا الفصل ،ومن َ
النتائج والتوصيات التي َ
لدراسات مستقبمية.

أوالً :نتائج الدراسة

مصنفة كاآلتي :النتائج المتعمقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية،
خمُصت الدراسة لمجموعة من النتائج
َ

والنتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (ممارسات القيادة االستراتيجية) ،والنتائج المتعمقة بالمتغير التابع (تميز
األداء المؤسسي) ،والنتائج المتعمقة باختبار الفرضيات ،ونتائج تحقيق األىداف.

 .1النتائج المتعمقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية

أ .أظيرت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة ىم
من الذكور ،حيث بمغت نسبة الذكور ( )%81.6من أفراد عينة الدراسة ،بينما بمغت نسبة اإلناث

(.)%18.4

ب .أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة
تتراوح أعمارىم بين ( 03سنة إلى أقل من  03سنة) وبنسبة ( )%47.1من عينة الدراسة ،أما من

تتراوح أعمارىم بين ( 03سنة إلى أقل من  03سنة) فكانت نسبتيم ( )%35.6من الفئة المستيدفة،
بينما من تزيد أعمارىم عن ( 03سنة) كانت نسبتيم ( ،)%9.2أما من تقل أعمارىم عن ( 03سنة)

فكانت أقل نسبة تمثيل حيث بمغت ( )%8.0من العدد الكمى لعينة الدراسة.
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جَ .بينت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة كانوا
رؤساء أقسام بنسبة ( ،)%66.7وكانت نسبة مدراء الدوائر أو الوحدات ( ،)%16.1بينما نسبة
النواب ( ،)%9.2وأما نسبة المساعدين فكانت ( ،)%5.7وكانت نسبة رؤساء الكميات (.)%2.3

د .كشفت نتائج الدراسة أن عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ألعضاء اإلدارة العميا في
الكميات الجامعية في محافظات غزة تراوحت بين أقل من  0سنوات إلى أكثر من  50سنة ،فكانت

فئة الخدمة لكل من ( 0إلى أقل من  53سنوات) و ( 50سنة فأكثر) تُمثل ما نسبتو ( )%27.6من
عينة الدراسة ،وكانت فئة الخدمة من ( 53إلى أقل من  50سنة) تُمثل ما نسبتو ( )%23.0من
عينة الدراسة ،بينما كانت فئة الخبرة األقل نسبة ىي (أقل من  0سنوات) حيث كانت بنسبة

(.)%85.8

ه .أظيرت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة
مؤىميم العممي ماجستير بنسبة ( )%50.6من عينة الدراسة ،وكانت نسبة ( )%31.0مؤىميم

العممي بكالوريوس ،بينما كانت نسبة ( )%18.4مؤىميم العممي دكتوراه.

و .أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة ممن

يعممون في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية -غزة بنسبة ( )%41.4من عينة الدراسة ،وكانت نسبة
من يعممون في كمية فمسطين التقنية-دير البمح ( ،)%25.3بينما نسبة من يعممون في الكمية

الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس ( ،)%18.4وأما من يعممون في الكمية العربية الجامعية

لمعموم التطبيقية -رفح فكانت أقل نسبة حيث بمغت ( )%14.9من عينة الدراسة.

 .2النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (ممارسات القيادة االستراتيجية)

أ .أظيرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أفراد عينة الدراسة عمى ممارسات القيادة
االستراتيجية بأبعادىا الستة لدى اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،حيث اتضح
ذلك من خالل حصول مجال ممارسات القيادة االستراتيجية ككل عمى وزن نسبي (.)%76.87

ب .أشارت النتائج الىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة بتحديد التوجو
االستراتيجي بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى وزن نسبي (.)%76.47

ج .أوضحت النتائج اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة باستثمار القدرات
التنافسية بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى وزن نسبي (.)%76.65
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د .توصمت النتائج الىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة بتطوير رأس المال
البشري بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى المرتبة األخيرة من بين أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية بوزن نسبي (.)%75.85

هَ .بينت النتائج اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة بدعم الثقافة التنظيمية
بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى وزن نسبي (.)%76.66
و .أشارت النتائج الىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة بالتأكيد عمى الممارسات
األخالقية بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى وزن نسبي (.)%77.91

ز .كشفت نتائج الدراسة عن اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة بتنفيذ الرقابة
المتوازنة بدرجة كبيرة ،وقد حصل ىذا البعد عمى المرتبة األولى من بين أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية بوزن نسبي (.)%77.93

 .3النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (تميز األداء المؤسسي)

أ .أظيرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل عينة الدراسة عمى مجال تميز األداء
المؤسسي وفق النموذج األمريكي في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،حيث اتضح ذلك من

خالل حصولو عمى وزن نسبي (.)%78.62

 .4النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات
أ .النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المتفرعة منها

 أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث

بمغ معامل االرتباط بينيما .3.940

َ بينت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين تحديد
التوجو االستراتيجي وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث بمغ معامل
االرتباط بينيما .3.885
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 كشفت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
استثمار القدرات التنافسية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث بمغ

معامل االرتباط بينيما .3.866

 أوضحت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
تطوير رأس المال البشري وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث بمغ

معامل االرتباط بينيما .3.848

َ بينت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين دعم
الثقافة التنظيمية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث بمغ معامل
االرتباط بينيما .3.898

 أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين

التأكيد عمى الممارسات األخالقية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

حيث بمغ معامل االرتباط بينيما .3.891

 كشفت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين تنفيذ
الرقابة المتوازنة وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة حيث بمغ معامل

االرتباط بينيما .3.875

ب .النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الرئيسة الثانية

 توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين في الكميات الجامعية في محافظات غزة حول مجال "تحديد التوجو

االستراتيجي" تُعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور ،كما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين متوسطات استجابات المبحوثين في الكميات
الجامعية في محافظات غزة حول باقي المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً تُعزى

إلى الجنس.

 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في

محافظات غزة تُعزى إلى العمر.
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َ بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في
محافظات غزة تُعزى إلى المسمى الوظيفي.
 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين في الكميات الجامعية في محافظات غزة حول مجاالت "استثمار

القدرات التنافسية ،التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة" تُعزى إلى عدد سنوات

الخدمة في مجال العمل الحالي ،بينما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين متوسطات استجابات المبحوثين في الكميات الجامعية في محافظات

غزة حول باقي المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معاً تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة
في مجال العمل الحالي وذلك لصالح الذين تتراوح سنوات خدمتيم من  01إلى أقل من  01سنة.

 توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 3.30
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في

محافظات غزة تُعزى إلى المؤىل العممي.
 أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في

محافظات غزة تُعزى إلى مكان العمل وذلك لصالح الذين يعممون في الكمية الجامعية لمعموم

التطبيقية-غزة.

ج .النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الرئيسة الثالثة

 كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

تُعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور.
 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

تُعزى إلى العمر.
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 أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

تُعزى إلى المسمى الوظيفي.
َ بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى
عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي وذلك لصالح الذين سنوات خدمتيم تتراوح من  01إلى

أقل من  01سنة.

 توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 3.30
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات

غزة تُعزى إلى المؤىل العممي.
 كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 3.30بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة

تُعزى إلى مكان العمل وذلك لصالح الذين يعممون في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية-غزة.

د .النتائج المتعمقة بتحقيق األهداف

الجدول اآلتي ُيوضح النتائج المتعمقة باألىداف فكل ىدف موضح مدى ومجال تحققو في الدراسة.
جدول رقم ()1.1

نتائج تحقيق أهداف الدراسة

الهدف

#

مجال تحققه

مدى تحققه

التعرف عمى مدى توافر ممارسات القيادة
االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي،

5

من خالل تحميل مجاالت الدراسة

استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس

تحقق

المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية،
التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ

(فقرات االستبانة) .كما ىو موضح
في جدول رقم (،)0.9( ،)0.8

(،)0.53

الرقابة المتوازنة) في الكميات الجامعية في

(،)0.55

(.)0.50( ،)0.50

محافظات غزة.
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(،)0.58

تسميط الضوء عمى واقع التميز في األداء
8

من خالل تحميل مجال تميز األداء

المؤسسي لدى الكميات الجامعية في

تحقق

محافظات غزة.

االستراتيجية (تحديد التوجو االستراتيجي،

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى.

استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس

كما ىو موضح في جدول رقم

تحقق

المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية،
التأكيد عمى الممارسات األخالقية ،تنفيذ

الرقابة المتوازنة) وتميز األداء المؤسسي

تحديد الفروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين

0

6

حول

ممارسات

(،)0.58

(،)0.59

(،)0.83

(،)0.85

(،)0.88

(،)0.80

(.)0.80

لدى الكميات الجامعية في محافظات غزة.

0

(فقرات االستبانة) .كما ىو موضح

في جدول رقم (.)0.56

بيان العالقة بين ممارسات القيادة

0

المؤسسي وفق النموذج األمريكي

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية.

القيادة
تحقق

االستراتيجية في الكميات الجامعية في

كما ىو موضح في جدول رقم

(،)0.80

(،)0.86

(،)0.87

محافظات غزة تُعزى إلى المتغيرات
الديموغرافية.

(.)0.03( ،)0.89( ،)0.88

تحديد الفروق بين متوسطات استجابات

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة.

المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في

تحقق

الكميات الجامعية في محافظات غزة

تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة

كما ىو موضح في جدول رقم
(،)0.05

(،)0.08

(،)0.00

(.)0.06( ،)0.00( ،)0.00
تحقق

المؤسسات الخدمية وخاصة التعميمية
منيا ولمباحثين والميتمين بيذا المجال.

التوصيات التي وضعتيا الباحثة في
ضوء نتائج الدراسة كما ىو موضح

في جدول رقم (.)6.8

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية
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ثانياً :توصيات الدراسة

بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،تقترح الباحثة عدداً من التوصيات التي تتعمق بتعزيز
ً

ممارسات القيادة االستراتيجية لمدراء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى
توصيات تتعمق بتميز األداء المؤسسي ليذه الكميات ،وتوصيات عامة وفقاً لرؤى سميمة .والجدول التالي
ُيوضح التوصيات العامة في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.

 .1التوصيات العامة

جدول رقم ()1.2

التوصيات العامة لكافة ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة

التوصيات المتعمقة بتعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية
أوالً :تحديد التوجه االستراتيجي

االستمرار بتأىيل اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة لوضع تصورات وتوجيات

5

8
0

استراتيجية واضحة ومحددة باالستناد إلى تحميل البيئة الداخمية والخارجية لتمك الكميات بحيث

تمكنيا من التعامل مع الفرص والتيديدات الخارجية والتي تُعتبر أكثر ديناميكية في بيئة العمل في
قطاع غزة.
العمل عمى مراجعة وتقييم التصورات والتوجيات االستراتيجية لمكميات الجامعية محل الدراسة،
وتعديل صياغتيا بما يتوافق مع التصورات االستراتيجية لممؤسسات التعميمية المتميزة.

السعي نحو مشاركة الموظفين بشكل مستمر في تحديد وتطوير التوجيات االستراتيجية لكمياتيم
بحيث تكون تمك التوجيات ىدفاً يسعي جميع الموظفين لتحقيقو.

ثانياً :استثمار القدرات التنافسية

العمل عمى تركيز اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة عمى القدرات الفريدة والميزات

5

التنافسية عند تنفيذ استراتيجياتيا لتحقق أىدافيا التي تسعى ليا ،والسعي الدائم الستمالتيم

8

العمل عمى توفير مناخ تنظيمي سميم ومالئم ُيفسح المجال لمكوادر المتميزة في الكميات الجامعية
محل الدراسة لإلبداع واالبتكار.

0

العمل عمى تحديد معايير دقيقة الستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة واختيارىم وتعيينيم ،وااللتزام

واستقطابيم.

198

بمعايير الترقية عمى أساس الكفاءة والقدرات.
0
0

تعزيز مفاىيم االبتكار واإلبداع لدى الموظفين والطمبة في الكميات الجامعية محل الدراسة

وتشجيعيم عمى تسجيل براءات اختراع وابتكارات لصالح كمياتيم.

السعي نحو توفير تمويل كافي لتغطية النفقات الالزمة لتنفيذ مشروعات ريادية وابتكارية جديدة.

ثالثاً :تطوير رأس المال البشري
5
8
0
0
0

العمل عمى االىتمام بإدارة وتطوير رأس المال البشري باعتباره المحدد األول لقدرة الكميات

الجامعية محل الدراسة عمى صياغة استراتيجياتيا وتنفيذىا بنجاح.
العمل عمى تعزيز قدرات اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة في مجال إدارة الموارد
البشرية واكتساب الميارات الالزمة لتطوير رأس المال البشري.
العمل عمى توفير اإلمكانات المادية والفنية الالزمة لتطوير مستوى أداء الموظفين في كافة
المجاالت المختمفة.
العمل عمى تحفيز الكفاءات ذوي التقديرات العالية في التقويم السنوي ،واعدادىم وتييئتيم لمقيام
باألدوار والميام االستراتيجية باعتبارىم القيادات االستراتيجية المستقبمية.
العمل عمى عقد الدورات التدريبية المناسبة الالزمة لصقل ميارات وتطوير قدرات ومستوى أداء
الموظفين.

رابعاً :دعم الثقافة التنظيمية

العمل عمى اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة بدعم وتعزيز الثقافة التنظيمية

5

في كمياتيم من خالل تفعيل دور الالمركزية واتاحة المجال لمموظفين لمتصرف بحرية واستقاللية

بعيداً عن القيود المنظمية ،وتشجيعيم عمى العمل بروح الفريق وتمكينيم من خالل إشراكيم في

صناعة القرار.

زيادة اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة باختيار التوقيت المناسب إلحداث
8

0

التغييرات االستراتيجية بالشكل الذي يتيح لكمياتيم إمكانية دعم الخيارات االستراتيجية الجديدة

ضمن ثقافة تنظيمية واضحة ومحددة.

تشجيع الموظفين عمى التفكير الواسع وحثيم عمى التحمي بروح المبادرة وتجربة أفكار ابتكارية

مبدعة وخالَقة سعياً لتقديم خدمات جديدة مميزة.

خامساً :التأكيد عمى الممارسات األخالقية
5

تعزيز التعامل مع الموظفين عمى أساس مبدأ العدالة ،والعمل عمى ربط العمل بالنزاىة والشفافية
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المينية.
8
0

0

العمل عمى نشر أدلة لوصف معايير وقواعد السموك األخالقي التي ينبغي أن يمتزم الموظفون

باتباعيا في كافة المستويات اإلدارية.

تصميم واعتماد نظم مكافآت واضحة تعمل عمى تشجيع السموك األخالقي لمموظفين في الكميات

الجامعية محل الدراسة.

العمل عمى ترسيخ السموكيات األخالقية والقيم المجتمعية لدى الموظفين في الكميات الجامعية

محل الدراسة ،وتشجيعيم عمى التحمي باألخالق الحميدة ،وحثيم عمى فعل األشياء الصحيحة التي

من شأنيا أن تُعزز الصورة الذىنية لكمياتيم.
سادساً :تنفيذ الرقابة المتوازنة
5

ضرورة االىتمام بالرقابة التنظيمية والعمل باستمرار عمى الموازنة بين الرقابة االستراتيجية والرقابة

المالية سعياً وراء تنفيذ وتحقيق استراتيجيات الكميات الجامعية محل الدراسة.

العمل عمى اىتمام اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة باستحداث دائرة رقابية جديدة
8

0
0

تكون ميمتيا األساسية التأكد من أن مخرجات العممية التخطيطية تأتي مطابقة لما يراد ليا
ومسيطر عمييا بطريقة تعطي ضماناً لنجاح تنفيذ تمك العمميات.

االىتمام بالتغذية الراجعة وتزويد اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة بالتقارير التي

توضح سير العمميات وآليات تنفيذىا وفقاً لمجداول الزمنية المخططة.

اعتماد نظم رقابية تيدف إلى اكتشاف األخطاء وتقوم بمعالجتيا وتصحيحيا بدالً من نظم تصيد

األخطاء.

التوصيات المتعمقة بتميز األداء المؤسسي
5

العمل عمى زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامج التميز لدى الكميات الجامعية محل
الدراسة.
ضرورة اىتمام المؤسسات التعميمية خاصة والمؤسسات الخدمية عامة بمجال تميز األداء

8

المؤسسي سعياً لموصول بمؤسساتيم إلى حالة التميز من خالل تطبيق النماذج الناجحة عالمياً أو
عربياً مثل النموذج األمريكي أو النموذج األوروبي أو نموذج الممك عبد اهلل الثاني أو غيرىا من

النماذج األخرى.
0

ضرورة االلتزام بتطبيق معايير نماذج وجوائز التميز بيدف الوصول إلى التميز في األداء

المؤسسي وليس بيدف الحصول عمى الجائزة ومميزاتيا فقط.
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0

تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تيدف إلى تعريف وتوعية الموظفين في جميع المستويات بأىمية
تميز األداء المؤسسي.
تشجيع المؤسسات التعميمية عمى تأسيس التميز وذلك من خالل تجذير معايير التميز في إجراءات

0

6
7

العمل اليومية اإلدارية والفنية والمالية وعمى كافة المستويات االستراتيجية والتشغيمية بحيث تصبح

ىذه المعايير متأصمة في البناء المؤسسي.

العمل عمى االستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال تميز األداء المؤسسي بالمؤسسات

األكاديمية.

تشكيل لجان متخصصة لتقييم مستوى التميز في األداء المؤسسي والعمل عمى تحسينو.
توصيات عامة ومهمة

5

تفعيل دور و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في تعزيز دور ممارسات القيادة االستراتيجية

في تحقيق تميز األداء المؤسسي من خالل عقد ورش عمل وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات عممية

بيذا الخصوص.
8
0
0

رصد و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية مكافآت وحوافز مادية لممؤسسات التعميمية المتميزة
في أدائيا.
المقدم من المؤسسات التعميمية ألي مبادرة تيدف لتحقيق التميز في األداء
تعزيز مستوى التشجيع ُ
المؤسسي.
االىتمام بدور القيادة االستراتيجية وممارساتيا في المؤسسات التعميمية لما لو من عالقة في تحقيق
تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية خاصة والمؤسسات الخدمية عامة.
المصدر :من إعداد الباحثة

وبذلك تكون الباحثة قد تمكنت من تحقيق اليدف السادس لمدراسة وىو "تقديم توصيات ذات فائدة
إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعميمية منها ولمباحثين والمهتمين بهذا المجال".
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 .2نموذج مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي في ضوء ممارسات القيادة االستراتيجية
في الكميات الجامعية في محافظات غزة
تُوصي الباحثة باستخدام النموذج المقترح كما ىو موضح في شكل رقم ()6.5؛ وذلك لتحقيق تميز
األداء المؤسسي في ضوء ممارسات القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة.

 .3إطار توضيحي مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في
محافظات غزة من خالل تعزيز دور ممارسات القيادة االستراتيجية في شكمه النهائي
ُيوضح شكل رقم ( )6.8إطار مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي من خالل تعزيز دور ممارسات

القيادة االستراتيجية في الكميات الجامعية في محافظات غزة.
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عمميات تطبيق ممارسات القيادة االستراتيجية
 تحديد تصورات وتوجهات استراتيجية واضحة ومحددة وتمتاز بالمرونة.

تحديد التوجه االستراتيجي

 تقييم التصورات والتوجهات االستراتيجية وتعديمها باالستناد إلى التوجهات
االستراتيجية لممؤسسات التعميمية المتميزة عالمياً وعربياً.

ممارسات القيادة االستراتيجية

 مشاركة الموظفين في تحديد وتطوير التوجهات االستراتيجية لكمياتهم.

استثمار القدرات التنافسية
تطوير رأس المال البشري

دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد عمى الممارسات األخالقية

 تحديد معايير دقيقة الستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة.

 توفير مناخ تنظيمي ُيفسح المجال لمكوادر المتميزة لإلبداع واالبتكار.
 تعزيز مفاهيم اإلبداع واالبتكار لدى الطمبة والموظفين وحثهم عمى ذلك.
 اعتماد سياسة استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة عمى اإلبداع واالبتكار.
 عقد الدورات التدريبية الالزمة لصقل مهارات وتطوير قدرات الموظفين.
 تحفيز الكفاءات المتميزة واعدادهم لمقيام باألدوار والمهام االستراتيجية.
 تفعيل دور الالمركزية ومبدأ العمل بروح الفريق والمشاركة في اتخاذ الق اررات.

 غرس مفاهيم ضرورة التغيير من أجل التطوير والتميز والتجديد والحداثة.
 خمق قيم مشتركة لدى الموظفين تُعزز السموك اإليجابي داخل كمياتهم.
 ترسيخ األخالق الحميدة لدى الموظفين.
 اعتماد مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في العمل.

النتائج والمخرجات

تحقيق تميز األداء المؤسسي
 تحقيق جدارات وقدرات تنافسية

تُضفي قيمة نادرة.
 التطوير والتحسين المستمر في
التطبيقات والعمميات.

 تقديم خدمات جديدة مميزة.
 العمل بروح الفريق.
 مشاركة العاممين واعدادهم ليكونوا
قادة المستقبل.

 اعتماد نظم مكافآت تعمل عمى تشجيع السموك األخالقي لمموظفين.
 العمل عمى الموازنة بين الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية.

تنفيذ الرقابة المتوازنة

 استحداث دائرة رقابية تتبع اجراءات لممتابعة والتقييم ومقارنة العمميات بما هو
مخطط لها.

 اعتماد نظم رقابية تهدف إلى اكتشاف األخطاء وتصحيحها وليس تصيد

األخطاء.

المراجعة والتقييم
التغذية العكسية

شكل رقم ( :)6.1نموذج مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي في ضوء ممارسات القيادة االستراتيجية
في الكميات الجامعية في محافظات غزة
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دعم وادراك اإلدارة العميا
لتعزيز دور ممارسات القيادة
االستراتيجية من خالل:

التخطيط السميم لتحديد واعداد متطمبات

تطبيق المبادئ التي تم

المتابعة والتقييم

تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية

إعدادىا

لمنتائج

التغذية العكسية
الدعم والتمكين

بناء تصورات

استراتيجية واضحة
ومرنة

استقطاب وتوظيف

كفاءات قيادية متميزة

توفير الدعم المالي

والبشري واإلمكانات
الالزمة
التعزيز الفني

والتكنولوجي بشكل
مستمر
تبادل الخبرات والمعارف

التعرف عمى آراء

تحديد ممارسات القيادة

وتوجيات الموظفين

االستراتيجية:

نحو ممارسات القيادة
االستراتيجية باستمرار
وذلك من خالل:

 استثمار القدرات التنافسية

 قوائم االستقصاء
 المقابالت الشخصية

 المقاءات المفتوحة

 االتصاالت المباشرة
 المالحظة

 تحديد التوجو االستراتيجي

متطمبات التطبيق:
 بناء استراتيجي متكامل
يعبر عن التوجيات

 اإلدارة العميا
 مجالس الكميات

المؤسسي:

أمرين ميمين:

فعالة
 قيادة َ

 تصحيح السمبيات

 الخبراء واالستشاريون

 موارد بشرية كفؤة

بالعودة إلى المراحل

 تطوير رأس المال البشري

 برامج وأىداف واقعية

في مجال القيادة

 عمميات ذات جودة

السابقة

 التأكيد عمى الممارسات

 نظام متطور إلدارة

المؤسسي

 دعم الثقافة التنظيمية
األخالقية

 تنفيذ الرقابة المتزازنة

المستقبمية

المشاركون بالتطبيق:

مؤشرات تميز األداء

تتطمب ىذه المرحمة

ودقيقة

الموارد البشرية

 توفير بيئة عمل

االستراتيجية والتميز

 الموظفون

عالية وخدمات متميزة

 رضا العمالء
والمتعاممين

 رضا الموظفين

 دعم وتمكين
اإليجابيات بالعودة
إلى المراحل السابقة

مناسبة

 توفير موارد مالية كافية
 نظام حوافز مادية
ومعنوية

 نظام معموماتي متكامل

في مجال القيادة
االستراتيجية
وضع وتحديد
السياسات
واالستراتيجيات

شكل رقم ( :)6.2إطار توضيحي مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة
من خالل تعزيز دور ممارسات القيادة االستراتيجية في شكمو النيائي
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ثالثاً :الدراسات المستقبلية المقترحة

بناء عمى إطالع الباحثة عمى اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحميميا ومناقشتيا لنتائج ىذه
ً

الدراسة وتحميل بياناتيا ،تُوصي الباحثة ببعض الدراسات المستقبمية المقترحة التالية:

 .1دراسة حول ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في مؤسسات تعميمية
أخرى.
 .2دراسة أثر التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة الشاممة في تحسين أداء العاممين في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة.
 .3دراسة عالقة الممارسات االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وأداء العاممين في المؤسسات الدولية
العاممة في محافظات قطاع غزة.
 .4دراسة أثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء القدرات التسويقية المتاحة:
دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالت الفمسطينية.
 .5دراسة حول ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق ميزة تنافسية وتميز األداء المؤسسي
لشركة االتصاالت الخموية الفمسطينية –جوال.
 .6دراسة أبعاد التميز المؤسسي في مؤسسات فمسطينية أخرى.
 .7دراسة العالقة بين عوامل أخرى مثل إدارة المعرفة وأثرىا عمى التميز في الكميات الجامعية.

خالصة

بناء عمى نتائج التحميل
استعرضت الباحثة في ىذا الفصل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ً

اإلحصائي ،وتم تصنيفيا إلى :نتائج متعمقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ،ونتائج متعمقة بالمتغير المستقل
(ممارسات القيادة االستراتيجية) ،ونتائج متعمقة بالمتغير التابع (تميز األداء المؤسسي) ،ونتائج متعمقة
باختبار الفرضيات ،ونتائج متعمقة بتحقيق أىداف الدراسة .وأشارت النتائج لوجود موافقة بدرجة كبيرة من قبل

أفراد العينة عمى كافة مجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية بشكل عام ،كما أظيرت النتائج أيضاً وجود
موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى مجال تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي بشكل عام،
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...5بين ممارسات
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القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،واقترحت الباحثة
مجموعة من التوصيات المتعمقة بموضوع الدراسة ،كما اقترحت الباحثة نموذج لتحقيق تميز األداء المؤسسي
في ضوء ممارسات القيادة االستراتيجية ،باإلضافة إلى إطار توضيحي لتعزيز دور ممارسات القيادة
االستراتيجية في تحقيق تميز األداء المؤسسي في الكميات الجامعية في محافظات غزة ،وفي الختام اقترحت
الباحثة مجموعة من العناوين لدراسات مستقبمية مقترحة بخصوص ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز
األداء المؤسسي.
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أوالً :المراجع العربية
 أبو حجير ،طارق مفمح" .)2014( .القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر

واألزمات-دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية" ،رسالة دكتوراه الفمسفو
في إدارة األعمال ،الدراسات العميا والبحوث ،كمية التجارة ،جامعة قناة السويس ،مصر.

 أبو سمطان ،حنان موسى" .)2016( .دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف

الثاني في الو ازرات الفمسطينية" ،رسالة ماجيستير ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة ،غزة.

 أبو مدلمة ،رندة نبيل" .)2014( .العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة والتميز

المؤسسي :دراسة ميدانية عمى المؤسسات الدولية العاممة في محافظات قطاع غزة"،

رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  ،جامعة األزىر ،غزة.

 أبو النصر ،مدحت محمد" ،)2012( .مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي
المتميز" ،المجموعة العربية لمتدريب والنشر ،الطبعة األولى ،القاىرة ،مصر.

 أحمد ،أحمد راغب" .)2010( .اإلدارة الصناعية" ،دار البداية ناشرون وموزعون،
الطبعة األولى ،عمان ،األردن.
 أحمد ،أشرف السعيد والفقيو ،محمد ىادي" .)2011( .القيادة االستراتيجية لرؤساء

األقسام األكاديمية –دراسة ميدانية بجامعة نجران" ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر،

 ،)1(146ص.615-571

 إدريس ،ثابت عبد الرحمن والمرسى ،جمال الدين محمد" .)2006( .اإلدارة
االستراتيجية :مفاىيم ونماذج تطبيقية" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 إدريس ،وائل محمد صبحي والغالبي ،طاىر محسن منصور" .)2009( .أساسيات
األداء وبطاقة التقييم المتوازن" ،دار وائل لمنشر ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 األيوبي ،منصور محمد عمي" .)2012( .بيئة العمل وأثرىا في تحقيق التميز
المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى الكميات التقنية الحكومية في محافظات غزة" ،بحث

مقدم من خالل مؤتمر التميز في التعميم الفمسطيني "رؤى إبداعية" ،نظمتو و ازرة التربية
والتعميم العالي ،غزة ،فمسطين.
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 البحيصي ،عبد المعطي محمود" .)2014( .دور تمكين العاممين في تحقيق التميز
المؤسسي :دراسة ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة" ،رسالة
ماجيستير ،عمادة الدراسات العميا ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 بن حبتور ،عبد العزيز" .)2004( .اإلدارة االستراتيجية :إدارة جديدة في عالم متغير"،
دار المسيرة ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 التل ،أحمد .)1986( .كميات المجتمع في المممكة األردنية الياشمية ،التعميم المستمر
في مجال تعميم الكبار ،المنظمة العربية لمتربية الثقافة والعموم ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.

 جاد الرب ،سيد محمد" .)2010( .إدارة األعمال الدولية :األساسيات-االستراتيجيات-
التطبيقات" ،مطبعة العشري ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،مصر.

 جاد الرب ،سيد محمد .)2012( .القيادة االستراتيجية .ط .1مطابع الدار اليندسية.
القاىرة.

 جاد الرب ،سيد محمد" .)2013( .إدارة اإلبداع والتميز التنافسي" ،الدار اليندسية،
القاىرة.
 الجبوري ،سيروان ىادي " .)2016( .ممارسات القيادة االستراتيجية ودورىا في تحسين
مستوى األداء المنظمي"المؤسسي -دراسة ميدانية عمى الشركات العامة لمصناعات
النسيجية في جميورية مصر العربية" ،رسالة ماجيستير ،كمية التجارة ،جامعة قناة
السويس ،مصر.
 جرار ،ذياب ودويكات ،سعيد يوسف" .)2013( .قياس العالقة بين مقومات التخطيط
االستراتيجي والتميز باألداء في مصانع األدوية الفمسطينية :دراسة تحميمية من وجية

نظر المديرين االستراتيجيين" ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم اإلنسانية،
 ،)1(15ص.242-211

 الجرجاوي ،زياد" .)2010( .القواعد المنيجية لبناء االستبيان" ،مطبعة أبناء الجراح،
الطبعة الثانية ،فمسطين.

 جودة ،محفوظ أحمد" .)2006( .إدارة الجودة الشاممة :مفاىيم وتطبيقات" ،دار وائل
لمنشر ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

 جودة ،محفوظ والزعبي ،حسن والمنصور ،ياسر" .)2008( .منظمات األعمال:
المفاىيم والوظائف" ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

 جوىرة ،أقطي" .)2013( .أثر القيادة االستراتيجية عمى التشارك في المعرفة" ،رسالة
دكتوراه ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
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 حجازي ،نيال موسى" .)2016( .التوظيف وعالقتو بالتميز المؤسسي :دراسة ميدانية
عمى المنظمات األىمية غير الحكومية – قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا،
كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  ،جامعة األزىر ،غزة.

 حريم ،حسين" .)2016( .مبادئ اإلدارة الحديثة :النظريات ،العمميات اإلدارية ،وظائف
المنظمة" ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،عمان ،األردن.

 حسن ،عبد المحسن أحمد" .)2010( .ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرىا في

تحقيق التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخموية"،

رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا ،كمية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 حسوني ،أثير عبد األمير" .)2010( .ممارسات القيادة االستراتيجية ودورىا في تعزيز
التمييز التنظيمي :دراسة تحميمية في الشركة العامة لمصناعات الميكانيكية/بغداد" ،مجمة

الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية ،)2(1 ،ص.225-206

 حسين ،عمي أبو بكر" .)2001( .القيادة االستراتيجية ودورىا في صياغة التوجيو
االستراتيجي الجامعي" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،جامعة عدن ،اليمن.

 الحمداني ،موفق" .)2006( .مناىج البحث العممي" ،مؤسسة الوراق لمنشر ،عمان،
األردن.

 الحوراني ،أشرف محمد" .)2014( .أثر قدرات إدارة المعرفة وقدرات التعمم التنظيمي
في تحقيق التميز المؤسسي" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا ،كمية األعمال ،جامعة

الشرق األوسط ،األردن.

 الحيمة ،آمال عبد المجيد" .)2014( .نموذج مقترح لمنظمات التعمم كمدخل لمتميز
المؤسسي-دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية بمحافظات قطاع غزة" ،رسالة

دكتوراه الفمسفو في إدارة األعمال ،الدراسات العميا والبحوث ،كمية التجارة ،جامعة قناة

السويس ،مصر.

 الخطة االستراتيجية ،الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية.)2012-2010( .
 الخطة االستراتيجية ،الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا-خان يونس.)2019/2016( .

 الخفاجي ،نعمة عباس" .)2008( .الفكر االستراتيجي :قراءات معاصرة" ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 الدجني ،إياد عمي" .)2010( .دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي:

دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية" ،رسالة دكتوراه في التربية –
مناىج وطرائق التدريس ،كمية التربية ،قسم المناىج وطرائق التدريس ،جامعة دمشق،

الجميورية العربية السورية.
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 الدجني ،عمي يحيى عمي" .)2013( .واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم
بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوروبي لمتميز وسبل تطويره" ،رسالة ماجيستير
غير منشورة ،الدراسات العميا ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 دروزة ،سوزان صالح" .)2008( .العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا
عمى تميز األداء المؤسسي" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،الدراسات العميا ،كمية
العموم اإلدارية والمالية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 درويش ،عبد الكريم أبو الفتوح" .)2006( .خصائص القيادة االستراتيجية" ،أكاديمية
شرطة دبي ،دبي.

 دليل تحديد األىمية واالشتراك لجائزة الممك عبداهلل الثاني لمتميز/القطاع الخاص،
.2006

 دودين ،أحمد يوسف" .)2012( .إدارة األعمال الحديثة :وظائف المنظمة" ،دار
اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان ،األردن.

 الدوري ،زكريا مطمك" .)2005( .اإلدارة االستراتيجية :مفاىيم وعمميات وحاالت
دراسية" ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان ،األردن.

 الدوري ،زكريا مطمك .)2007( .اإلدارة االستراتيجية مفاىيم وعمميات وحاالت دراسية،
دار اليازوري العممية لمنشر ،األردن.

 دويكات ،خالد عبد الجميل ،2004( .يوليو)" .دور الدراسات العميا والبحث العممي في
تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين" ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر النوعية في
التعميم الجامعي الفمسطيني .برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية ،جامعة القدس
المفتوحة ،رام اهلل ،فمسطين.

 الرشيد ،صالح" .)2009( .التميز في األداء :ماىيتو وكيف يمكن تحقيقو في منظمات
األعمال" ،مجمة آفاق االقتصادية ،)111(92 :اإلمارات العربية المتحدة ،مركز
البحوث والتوثيق.

 زايد ،عادل حسن" .)2003( .األداء التنظيمي المتميز :الطريق إلى منظمة المستقبل"،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

 الزطمة ،نضال محمد" .)2011( .إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء :دراسة
تطبيقية عمى الكميات والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة" ،رسالة

ماجيستير ،عمادة الدراسات العميا ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 السامرائي ،ميدي" .)2007( .إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي"،
دار جرير لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.
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 السعيدي ،أحمد" .)2012( .التخطيط االستراتيجي وعالقتو بفاعمية األداء المؤسسي:

دراسة تطبيقية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات بسمطنة عمان" ،رسالة ماجيستير،
األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي ،الجامعة االفتراضية الدولية ،المممكة

المتحدة.

 السكارنو ،بالل خمف" .)2011( .اإلبداع اإلداري" ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 سمطان ،أنس أديب" .)2015( .أثر تطبيق استراتيجية التدريب في تحقيق األداء
المتميز :دراسة األثر الوسيط لرأس المال البشري :دراسة ميدانية في المستشفيات

الخاصة األردنية في مدينة عمان" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا ،كمية األعمال،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 السمطان ،يوسف يعقوب وبوزير ،أحمد محمد والحجى ،عثمان يوسف" .)2001( .أثر
تطبيق األتمتة في األداء الوظيفي لممؤسسات الحكومية المستقمة في دولة الكويت"،

مجمة التعاون ،العدد ( ،)44ص.204-172

 السممي ،عمي" ،)2001( .إدارة الموارد البشرية االستراتيجية" ،دار غريب لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 السممي ،عمي .)2002( .إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،دار
غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 سيمود ،إيياب عبد ربو" .)2013( .واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل
تطويرىا في ضوء النموذج األوروبي لمتميز  ،"EFQMرسالة ماجيستير ،كمية الدراسات

العميا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 شاىين ،ماجد إبراىيم" .)2010( .مدى فعالية وعدالة نظام تقييم أداء العاممين في
الجامعات الفمسطينية أثره عمى األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية" ،رسالة

ماجيستير ،الدراسات العميا ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 الشاويش ،مصطفى نجيب" .)2013( .وظائف اإلدارة الحديثة" ،دار الفرقان لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 الشبمي ،ىيثم حمود والنسور ،مروان محمد" .)2009( .إدارة المنشآت المعاصرة" ،دار
صفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 الشثري ،عبد الرحمن سعود .)1997( .صيغة مقترحة لتخطيط كميات المجتمع
بالمممكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه ،قسم اإلدارة التربوية ،كمية التربية ،جامعة

الممك سعود ،الرياض.
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 الضمور ،هاني والقطامين ،أحمد" .)5102( .اإلدارة االستراتيجية" ،جامعة القدس
المفتوحة الطبعة الثانية ،األردن.

 العامري ،صالح ميدي والغالبي ،طاىر محسن" .)2007( .اإلدارة واألعمال" ،دار وائل
لمنشر ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 العايدي ،حاتم .)2009( .نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة لمتميز في التعميم
العالي ،ترجمة واعداد الجامعة اإلسالمية(دورة تدريبية) ،غزة.

 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الحق ،كايد" .)2001( .البحث العممي-
مفيومو وأدواتو وأساليبو" ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العتيبي ،ضرار والحواري ،نضال وخريس ،ابراىيم" .)2007( .العممية اإلدارية :مبادئ

وأصول وعمم وفن" ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان،

األردن.

 العرفج ،عبد المحسن" .)2005( .التعميم العالي في المممكة السعودية :دراسة تحميمية
من منظور استراتيجي" ،ورقة عمل مقدمة لممؤتمر القومي السنوي الثاني عشر (العربي
الرابع) لمركز تطوير التعميم الجامعي ،بعنوان تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء

معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد ،جامعة عين شمس ،القاىرة.

 العالق ،بشير" .)2008( .اإلدارة الحديثة :نظريات ومفاىيم" ،دار اليازوري العممية
لمنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان ،األردن.
 العمواني ،حسن .)2006( .إدارة المعرفة :المفيوم والمداخل النظرية ،ورقة مقدمة
لممؤتمر العربي الثاني في اإلدارة بعنوان القيادة اإلبداعية في مواجية التحديات

المعاصرة لإلدارة العربية 6 ،نوفمبر 2006م ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية التابعة
لجامعة الدول العربية ،القاىرة.

 العمي ،عبد الستار وقنديمجي ،عامر والعمري ،غسان" ،)2012( .المدخل إلى إدارة
المعرفة" ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة الثالثة ،عمان ،األردن.

 عمار ،طارق" .)2015( .الرقابة الداخمية وأثرىا في تعزيز الشفافية اإلدارية" ،رسالة
ماجيستير ،عمادة الدراسات العميا ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 عواد ،فتحي أحمد" .)2013( .إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيق" ،دار
صفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 عوض ،رجعة المبروك" .)2014( .متطمبات بناء القيادة االستراتيجية وأثرىا عمى
درجة الثقة التنظيمية :دراسة ميدانية بالتطبيق عمى قطاع األعمال الصناعي العام
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بميبيا" ،رسالة دكتوراه الفمسفة في إدارة األعمال ،كمية التجارة ،جامعة قناة السويس،
مصر.

 الغالبي ،طاىر محسن منصور وادريس ،وائل محمد صبحي" .)2007( .اإلدارة
االستراتيجية :منظور منيجي متكامل" ،دار وائل لمنشر ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 الغالبي ،طاىر محسن وادريس ،وائل محمد" .)2009( .اإلدارة االستراتيجية :منظور
منيجي متكامل" ،دار وائل لمنشر ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن.

 الغالبي ،طاىر محسن منصور والعامري ،صالح ميدي محسن" .)2005( .المسؤولية
اإلجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال والمجتمع" ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،الطبعة

األولى ،عمان ،األردن.

 فريدمان ،مايك وتريجو ،بنيامين بي" .)2006( .فن ومنيج القيادة االستراتيجية"،
ترجمة عبد الرحمن ىيجان ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية -جامعة الدول العربية،

القاىرة ،مصر.

 الفيحان ،ايثار عبد اليادي وجالب ،احسان دىش" .)2006( .ممارسات القيادة
االستراتيجية وعالقتيا بخدمة الزبون -دراسة تحميمية آلراء عينة من مديري المصارف

األىمية" ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)59ص.32-1

 القانوع ،أسامة حسن" .)2016( .دور القيادة االستراتيجية في تمكين العاممين بوزارة
الداخمية واألمن الوطني –الشق المدني" ،رسالة ماجيستير ،كمية الدراسات العميا،
أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 القريوتي ،محمد قاسم" .)2009( .مبادئ اإلدارة :النظريات والعمميات والوظائف" ،دار
وائل لمنشر ،الطبعة الرابعة ،عمان ،األردن.

 القيسي ،محمد قاسم" .)2015( .دور القيادة االستراتيجية في تطوير السياسات

اإلدارية بوزارة الصحة الفمسطينية" ،رسالة ماجيستير ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية

اإلدارة والسياسة ،غزة.

 الكرخي ،مجيد" ،)2009( .التخطيط االستراتيجي :عرض نظري وتطبيقي" ،دار المناىج
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الكساسبة ،وصفي" ،)2011( .تحسين فاعمية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا
المعمومات" ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 الموزي ،موسى" .)2002( .التنظيم واجراءات العمل" ،دار وائل لمنشر ،الطبعة األولى،
عمان ،األردن.
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 المبيضين ،أنس خميل " .)2009( .دور القيادة االستراتيجية في تعزيز القدرات
التنافسية-دراسة تطبيقية عمى الممكية األردنية" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العميا،
كمية إدارة المال واألعمال ،جامعة آل البيت ،األردن.

 مجيد ،سوسن شاكر والزيادات ،محمد عواد" .)2007( .إدارة الجودة الشاممة :تطبيقات
في الصناعة والتعميم" ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 مخيمر ،عبد العزيز جميل وجوده ،عبد المحسن عبد المحسن وفوزي ،ناجي محمد وعبد
القادر ،عبد القادر محمد ومحمد ،سعد عبد الحميد" ،)2000( .قياس األداء المؤسسي

لألجيزة الحكومية" ،جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة،
مصر.

 المدىون ،محمود عطا" .)2014( .عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء
المؤسسي" ،رسالة ماجيستير ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 مركز البحوث والدراسات" .)2011( .تطوير القيادات التنفيذية من أجل تحسين األداء
المؤسسي" ،ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى الثامن لمقيادات التنفيذية الذي تنظمو مؤسسة

داتاماتكس-دبي ،الغرفة التجارية الصناعية ،الرياض.

 مركز الد ارسات االستراتيجية" .)2012( .نحو مجتمع المعرفة –الموارد البشرية
الفكرية :الثروة الحقيقية لمجتمعات المعرفة" ،اإلصدار الثالثون ،جامعة الممك عبد

العزيز.

 المصري ،سممان "محمد عادل"" .)2015( .دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمميات
إدارة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطني" ،رسالة ماجيستير ،كمية الدراسات العميا،
أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 المطوع ،محمد أحمد" .)2005( .مبادئ ومفاىيم إدارة الجودة الشاممة" ،اإلمارات
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أوالً :مـراســــمـــــــــــة تحكيـــــــــــم االستبـــانــة
ثـــانيــــــــاً :مـراســمـــــــــة تـعبئــــة االستبانـة
ثـالثــــــــــاً :االســـــتبــانــــــــــة النيــــــــائيـــــــــة
رابعــــــاً :قائمــــــة بأسمـــــــاء المحكميـــــــن
خامساً :كتب تقديم التسييالت البحثيـة

222

أوالً :ممحق رقم ()1

مراسمة تحكيم االستبانة
جــامـعـــــــــة األزىـــــــــر – غـــــــزة

عمادة الــــدراســـــــات الــعـــمـيـــــــا
كمية االقتصاد والعموم اإلداريـة

قسـم مـاجـستيــر إدارة األعمـال

الموضوع /تحكيم استبانة
حضرة السيد/ة.................................................................................. :المحترم/ـة.
الدرجة العممية............................................................................................. :
التخصص................................................................................................ :

مكان العمل............................................................................................... :
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى الكميات
الجامعية في محافظات غزة" ،وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزىر
بغزة.
ونظ اًر لخبرتكم الطويمة في مجال البحث العممي ،والثقة العالية التي تُولييا الباحثة لكم ،فإننا نأمل من حضرتكم التكرم بتحكيم
استبانة الدراسة المرفقة واثرائيا من خالل توجيياتكم وارشاداتكم لما في ذلك فائدة لمبحث العممي ،ولما يمثمو رأي حضرتكم من
أىمية بالغة في تعزيز وتحقيق أىداف ىذا البحث.
نشكر لكم مقدماً حسن تعاونكم واىتمامكم
وبارك اهلل فيكم ،،،

الباحثة

رنا اسماعيل رزق عبده
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ثانياً :ممحق رقم ()2

مراسمة تعبئة االستبانة
جــامـعـــــــــة األزىـــــــــر – غـــــــزة

عمادة الــــدراســـــــات الــعـــمـيـــــــا
كمية االقتصاد والعموم اإلداريـة

قسـم مـاجـستيــر إدارة األعمـال

السادة األفاضل /القيادات اإلدارية العميا في الكميات الجامعية

حفظيم اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع /تعبئة استبانة لدراسة ماجستير
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى الكميات
الجامعية في محافظات غزة" ،وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزىر
بغزة.
وايماناً من الباحثة بأىمية موضوع الدراسة ،وثقتيا العالية بدوركم الرائد في دعم البحث العممي والباحثين والباحثات في مجاالتو
المختمفة ،فإننا نأمل من حضرتكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة ،كما نرجو منكم توخي الدقة والموضوعية في اختيار الدرجة
المناسبة التي تتوافق مع رأيكم الكريم لما لو من أثر كبير في الحصول عمى نتائج دقيقة تُعزز من تحقيق أىداف البحث.
ونحيطكم عمماً بأن كل ما تدلونو من آراء أو بيانات سوف يتم التعامل معيا بسرية تامة ،ولن تُستخدم إال ألغراض البحث
العممي لذلك فإن ذكر االسم غير مطموب.
نشكر لكم مقدماً حسن تعاونكم واىتمامكم
وبارك اهلل فيكم ،،،

الباحثة

رنا اسماعيل رزق عبده
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ثالثاً :ممحق رقم ()3
االستبانة النيائية

أوالً :البيانات الشخصية والوظيفية:
 .1الجنس
 أنثى

 ذكر
 .2العمر
 أقل من  30سنة

 30 سنة إلى أقل من  40سنة

 40 سنة إلى أقل من  50سنة

 50 سنة فأكثر

 .3المسمى الوظيفي (اختر اجابة واحدة من فضمك)
 رئيس الكمية

 نائب رئيس الكمية

 مدير دائرة أو وحدة

 رئيس قسم

 مساعد نائب رئيس الكمية

 .4عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
 أقل من  5سنوات

 من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

 من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

 من  15سنة فأكثر

 .5المؤىل العممي
 دكتوراه

 ماجستير

 بكالوريوس

 .6مكان العمل
 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية -غزة

 كمية فمسطين التقنية -دير البمح

 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا -خانيونس

 الكمية العربية الجامعية لمعموم التطبيقية -رفح

ثانياً :ممارسات القيادة االستراتيجية

مالحظة :التدرج من ( )10-1عمماً بأن الدرجة ( )1أدنى درجة موافقة ،والدرجة ( )10أعمى درجة موافقة.
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#

درجة الموافقة

الفقرة

من ()10-1

البعد األول :تحديد التوجو االستراتيجي
1

تمتمك إدارة الكمية رؤية طويمة األجل تستند إلى تحميل دقيق لمبيئة الداخمية والخارجية.

2

تتسم الرؤية بالمرونة والقابمية لمتجديد.

3

تعكس الرؤية بوضوح الصورة الذىنية المثالية التي تسعى إدارة الكمية لموصول إلييا.

4

تسعى إدارة الكمية لكسب والء موظفييا لتصوراتيا ورؤيتيا.

5

يوجد تالئم بين األىداف االستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة الكمية.

6

تسعى إدارة الكمية إلى االستفادة من تجارب الكميات العالمية والعربية الناجحة في تحديد التوجو

7

تسعى إدارة الكمية إلى إقناع موظفييا بتوجياتيا اإلستراتيجية.

المستقبمي ليا.

البعد الثاني :استثمار القدرات التنافسية
1

يوجد أنظمة معمومات واتصاالت تساعد في اتخاذ الق اررات.

2

تعمد إدارة الكمية إلى تشجيع وتحفيز الموظفين عمى االبتكار واإلبداع في العمل.

3

تسعى إدارة الكمية إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة.

4

تحرص إدارة الكمية عمى تعزيز مفاىيم االبتكار واإلبداع وتشجع الكمية عمى تسجيل براءات

5

تسعى إدارة الكمية إلى توفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات ابتكارية جديدة.

6

يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال الكمية.

اختراع وابتكارات لصالح الكمية.

البعد الثالث :تطوير رأس المال البشري
1

تعمل إدارة الكمية عمى مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين بالدورات التدريبية.

2

تُؤمن إدارة الكمية بأىمية الدورات التدريبية في زيادة اإلنجاز وتطوير العمل.
توفر إدارة الكمية اإلمكانات المادية المناسبة لتطوير العاممين والعمل.

4

تضع إدارة الكمية ضمن سياستيا استقطاب واختيار الكفاءات القادرة عمى اإلبداع واالبتكار في

5

تسعى إدارة الكمية إلى تزويد الموظفين لدييا بالمعارف والميارات الالزمة ألداء مياميم بكفاءة

3

العمل.

وفاعمية.
6
7

تُكافئ إدارة الكمية الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء السنوي.
يتم منح الموظفين السمطات الالزمة إلنجاز أعماليم واثبات قدراتيم.

البعد الرابع :دعم الثقافة التنظيمية
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1

تسعى إدارة الكمية إلى نشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية المتبعة.

2

تُشجع إدارة الكمية الموظفين عمى التصرف بحرية واستقاللية.
تعمل الثقافة التنظيمية بالكمية عمى غرس األفكار التي تُعزز من قيمة العمل.

3
4

تُولي إدارة الكمية أىمية كبيرة لألفكار الجديدة وغير المألوفة من الموظفين.
تدعم ثقافة الكمية المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي عمى الكميات األخرى.

6

تتقبل إدارة الكمية أفكار اآلخرين ومقترحاتيم عندما تكون بناءة وتصب في مصمحة الجميع.

7

يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة عمى فرص حقيقية لتطوير مستقبميم الوظيفي.

5

البعد الخامس :التأكيد عمى الممارسات األخالقية
1
2

تُراعي إدارة الكمية المعايير األخالقية في عممية اتخاذ الق اررات.

تسعى إدارة الكمية لتكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين.

3

تُمثل إدارة الكمية قدوة لمموظفين من خالل ممارساتيا األخالقية.
تنشر إدارة الكمية أدلة خاصة توضح معايير السموك األخالقي التي تمتزم بيا.

5

تعتمد إدارة الكمية العدالة في التعامل بين المتعاممين.

6

تعتمد إدارة الكمية نظام الحوافز لتشجيع السموك اإليجابي لمموظفين في الكمية.

4

البعد السادس :تنفيذ الرقابة المتوازنة
1

تعتبر إدارة الكمية أن الرقابة التنظيمية من الوظائف األساسية التي تحتاج إلى اىتمام دائم.

2

تقوم إدارة الكمية بوضع إجراءات وآليات عمل لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتيا مع المخططة.

3

تيدف الرقابة بالكمية إلى تصحيح المسار وليس تصيد األخطاء.

4

تحرص إدارة الكمية عمى االىتمام بالتغذية الراجعة والتي تنعكس باإليجاب عمى مجريات العمل
داخل الكمية.

5

تقوم إدارة الكمية بتطوير أنظمة رقابية تخدم أغراض جميع أصحاب المصالح.

6

يتوفر لدى الكمية نظام رقابي مالي بجانب الرقابة االستراتيجية.

ثالثا :تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي
درجة الموافقة

#

الفقرة

1

تمتمك إدارة الكمية الكفاءة في وضع االستراتيجيات.

2

إدارة الكمية قدوة لمموظفين في الدافعية نحو العمل واإلنجاز.

3

تسعى إدارة الكمية نحو االلتزام بمضامين التميز القيادي.

4

تجعل إدارة الكمية من المستفيدين (الموظفين ،الطمبة) مصاد اًر لمعمومات صنع واتخاذ الق اررات.

من ()10-1
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5

تسعى إدارة الكمية باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي قوي.

6

تتسم عمميات تقديم الخدمات لممستفيدين بالسرعة واالنجاز.

7
8

تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى مستوى رضا الموظفين.
يستفيد األفراد في إدارة الكمية من تجارب اآلخرين لتحقيق التميز.

9

تمتمك إدارة الكمية أدوات مناسبة لمتعرف عمى احتياجات الموظفين.

 10يوجد إلدارة الكمية ىيكل تنظيمي يتناسب مع أىداف الكمية واستراتيجياتيا.
ُ 11يالحظ التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمات التعميمية لمطمبة.
 12يتم تحديد البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع المستجدات العممية في حقل االختصاص.
 13تمتمك إدارة الكمية أنموذجاً خاصاً لمتعرف عمى درجة جودة خدماتيا.

 14تعقد إدارة الكمية اجتماعات بين قطاع التوظيف والمدراء لمعرفة فجوات ضعف المخرجات
والعمل عمى حميا.

 15تقوم إدارة الكمية بتقييم مخرجاتيا لمعرفة مدى مالءمتيا لحاجة سوق العمل.
 16تمتزم إدارة الكمية بمتطمبات ضمان الجودة األكاديمية واإلدارية.
 17تيتم إدارة الكمية بتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المختمفة (حكومية ،مجتمع مدني،
صناعية .....الخ).
 18تستجيب إدارة الكمية إلى المقترحات والشكاوي المقدمة من قبل المستفيدين في سبيل تحسين
أدائيا المؤسسي.
 19تستخدم الكمية التعميم االلكتروني في دعم برامج التعمم لتحقيق التميز المعرفي.
 20تعمل إدارة الكمية باستمرار عمى تحسين مرافقيا العامة لتقديم أفضل الخدمات.

ما ىي مقترحاتكم لتحقيق تميز األداء المؤسسي في إطار ممارسات القيادة االست ارتيجية في الكمية الجامعية التي تعممون بيا؟
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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رابعاً :ممحق رقم ()4

قائمة بأسماء المحكمين
#

الجية التي يتبعيا

اسم المحكم

1

د .آمال الحيمة

كمية فمسطين التقنية – دير البمح

2

د .أكرم سمور

الجامعة اإلسالمية  -غزة

3

د .أيمن راضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

4

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية  -غزة

5

د .سامي أبو شمالة

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية  -غزة

6

د .شادي التمباني

7

د .طارق أبو حجير

8

د .محمد فارس

9

د .محمود الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

11

أ.د .نياية التمباني

جامعة األزىر  -غزة

11

د .وسيم اليابيل

الجامعة اإلسالمية  -غزة

12

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية  -غزة

جامعة األزىر  -غزة
جامعة القدس المفتوحة  -غزة
جامعة األزىر  -غزة

*تم ترتيب األسماء أبجدياً
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خامساً :ممحق رقم ()5

كتب تقديم التسييالت البحثية
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