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إلى سيد الخلق والمرسلين،
سيدنا ونبينا محمد -عليه أفضل الصالة والتسليم.-
إلى أرواح شهـ ـ ـداء فلسـطين األكـ ــرم منا جميعا.
إلى األسرى والمعتقلين في طريق معركة الحرية والكرامة.
إلى جامعتي الموقرة  -جامعة األزهر وأساتيذتي في قسم إدارة األعمال.
إلى من علمني العطاء ومنحــني قلبــه إلى من كان بجانبي دوما إلى الذي
كلل العرق جبينه ...أبي الغالي حفظه اهلل.
إلى التي كان دعاؤها سر نجاحي إلى التي سهرت الليالي الطوال على راحتي
إلى نور عيني  ...أمي الغالية أطال اهلل بقاءها وألبسهما ثوب الصحة والعافية.
إلى التي سكنت روحها روحي وساندتني ووقفت إلى جانبي إلى التي كانت الشمعة المضيئة
التي أنارت لي الدرب حتى إنجاز هذه الرسالة  ...زوجتي الحبيبة ورفيقة دربي.
إلى سندي وعزوتي إلى الذين تركوا في نفسي ذكريات جميلة  ...أشقائي وشقيقاتي رزقهما
اهلل السداد والتوفيق.
إلى أميراتي الصغيرات إلى حبيبات روحي ومهجة قلبي  ...ابنتي( :ندى ،وحال) حفظهم اهلل
ورعاهم.
إلى زمالئي وأصدقائي في العمل.
إلى رفقاء دربي األعزاء الذين ساندوني في مسيرتي التعليمية وتشاركنا معهم أروع اللحظات
وأخص بالذكر ...صديقي العزيز ...محمد الحرازين.
إليهم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.
الباحث

ت

الحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيه ،ملء نور وجهه الكريم ،وملء ما انتهى إليه بصره،

وليس له نهاية ،الحمد هلل حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه الذي وفقني إلتمام هذه
الدراسة ،والصالة والسالم على أشرف الخلق معلم البشرية محمد -صلى اهلل عليه وعلى آله

وصحبه أجمعين ،-أما بعد:

فصعبة هي كلمات الشكر عند انتقائها واألصعب اختزالها في سطور؛ إذ إنها ال تؤتي

حق صياغتها ،وانني في هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى

األخت األستاذ الدكتور /نهاية عبدالهادي التلباني التي أشرفت على هذه الدراسة ،فكانت خير
ٍ
وموجه ومرشد ،فلها مني كل االحترام والتقدير.
ناصح
ٍ
كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى األخ الدكتور /محمد جودت فارس،

يدخر جهداً وال وقتاً في تنقيح هذه الدراسة إلخراجها
المشرف الثاني على هذه الدراسة الذي لم َ
إلى النور ،فله مني جزيل الشكر واالحترام والتقدير.
كما أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة ،الدكتور الفاضل /خليل اسماعيل ماضي

المناقش الخارجي ،والدكتور الفاضل /رامز عزمي بدير المناقش الداخلي؛ لتفضلهما بقبول

مناقشة هذه الدراسة ،وابداء ملحوظاتهما القيمة ،التي سيكون لها بالغ األثر في إثراء هذه
الدراسة ،فجزاهما اهلل عني خير الجزاء.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعة األزهر -غزة ،متمثلة بعمادة الدراسات العليا،

وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وأخص بالذكر أعضاء الهيئة التدريسية في قسم إدارة األعمال

كالً باسمه ولقبه.

كما وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور /محمد نجم؛ على ما بذله من

جهد في تدقيق هذه الدراسة لغوياً.

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ،وآماله المخلصة.
فيا رب لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم
الباحث

ث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تعرف عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم أسلوب العينة

الطبقية العشوائية لجمع البيانات من أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية التقليدية بمحافظات
قطاع غزة والبالغ عددهم ( )507موظف ،وبلغت عينة الدراسة ( )218موظف ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
تصميم استبانة أداة للدراسة ،وقد تم استرجاع ( )218استبانة ،أي أن نسبة االسترداد بلغت ( ،)%100وقد

تم استخدام برنامج ) (SPSSإلدخال البيانات ومعالجتها واختبار الفرضيات.
-

-

-

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وجود موافقة بدرجة كبيرة على أبعاد الجينات التنظيمية لدى أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة بوزن نسبي (.)%66.15
وجود موافقة بدرجة كبيرة على مجال التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي في الجامعات الفلسطينية
في محافظات غزة بوزن نسبي (.)%68
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ابعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة بمعامل ارتباط (*.)0.794
وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد الجينات التنظيمية على تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،وقد بلغ معامل التأثير ( ،)0.651وأن المتغيرات المؤثرة على
المتغير التابع "التميز المؤسسي" هي( :حقوق اتخاذ القرار ،جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمي) وفسرت
مجتمعة ما نسبته ( )%65.1من التباين في التميز المؤسسي ،بينما تبين ضعف تأثير متغير
(المحفزات) في تحقيق التميز المؤسسي.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى بالمتغيرات الديموغرافية التالية (عدد سنوات
الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات للديموغرافية التالية (الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي ،مكان العمل) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى بالمتغيرات الديموغرافية التالية
(المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المؤسسات التعليمية على تأسيس التميز ،وذلك من خالل تجذير

معايير التميز في إجراءات العمل اليومية اإلدارية والفنية والمالية وعلى كافة المستويات االستراتيجية
والتشغيلية بحيث تصبح هذه المعايير متأصلة في البناء المؤسسي ،باإلضافة إلى ضرورة تأهيل اإلدارة العليا
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة لوضع تصورات وتوجهات استراتيجية ترتكز على معايير
نماذج التميز المؤسسي مع األخذ بعين االعتبار عوامل الجينات التنظيمية ،باإلضافة إلى استغالل القدرات
والميزات التنافسية عند تقييم أعمالها وتنفيذ برامجها.

ج

Abstract
This study aims to identify the relationship of Organizational DNA with
Institutional Excellence in the Palestinian universities in Governorates Gaza Strip.
The researcher used the descriptive analytical approach and used the Random
stratified sample to collect data from the perspectives of the holders of the
supervisory positions in the main Palestinian universities in Governorates Gaza
Strip whose number is (507) employees, while the sample of study is about (218)
employees. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed as
a tool for study. (218) responses were retrieved, the recovery rate was 100%. The
SPSS program was used to process the data and to test hypotheses.
The most important findings of the study:
 There is a high degree of approval of the factors Organizational DNA practices
of perspectives of the holders of the supervisory positions in the Palestinian
universities in Gaza Strip with relative weight of (66.15%).
 There is a high degree of approval on the field of institutional excellence
according to the American model in the Palestinian universities in the
governorates of Gaza with relative weight of (68%).
 There is a statistically significant relationship between factors of
Organizational DNA and institutional excellence in the Palestinian universities
in Gaza Strip with a correlation coefficient of (0.794*(
 There are no statistically significant differences between the mean scores of
answers on approval of the Organizational DNA in the Palestinian universities
in Gaza Strip due to the following demographic variables (gender, age,
scientific qualification), and the existence of statistically significant differences
due to the following demographic variables (job title, service, workplace).
 There are no statistically significant differences between the mean of answers
on the institutional excellence in the Palestinian universities in Gaza Strip
due to the following demographic variables (gender, age, scientific
qualification, workplace) and the existence of statistically significant
differences due to the following demographic variables (job title, service).
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 qualifying top management team in educational
institutions to Taking into consideration the factors of Organizational DNA as well
as the exploitation of competitive capabilities and advantages in evaluating their
work and implementing their programs.
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1

المقدمة:
تتسابق المؤسسات في مجال دنيا األعمال؛ لتحقيق التميز المؤسسي ،والحصول على الجوائز العالمية
والمحلية ،من خالل البحث والتطوير واالبداع واالبتكار ،وتبني نماذج الجودة والتميز؛ لتوجد لنفسها ميزة
تنافسية ،ولتحافظ على كيانها واستم ارريتها ،ولترفع اسمها عالياً بين المؤسسات األخرى المشابهة ،حيث يعد

تحقيق التميز في أي مؤسسة حاجة أساسية خصوصاً في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم ،والذي

يفرض على المنظمات اتباع أسلوب إداري حديث ومناسب يساعدها على تخطي الصعاب التي تعترض

طريقها ،بل تجبرها على إحداث تغيير وتطوير في العمل؛ لتحافظ على البقاء والمنافسة بل إحداث حالة من
التميز فيها ،خصوصاً وأن البيئة المحيطة تتصف بالتغير السريع والتحول والتطور المستمر في التكنولوجيا
والعمليات واالستراتيجيات.

كما وأصبح من الواضح أن التوجه نحو تحقيق الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي عموماً

والجامعات على وجه الخصوص أم اًر ال بد منه؛ فتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الجامعات هو
استجابة منطقية للعديد من التغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والتقنية والتي فرضتها

العولمة ،وذلك من خالل تطبيق مفاهيم الجودة والتميز بنماذجها الوطنية واإلقليمية والعالمية (الياباني،
األمريكي ،األوروبي ...،إلخ)( ،سهمود ،)1 :2013،فالسعي لتطبيق التميز في أي مؤسسة هو مطلب

أساسي وضرورة من ضرورات التطوير اإلداري ،الذي يحتم على هذه المؤسسات تبني نمط فكري وفلسفة
إدارية تعتمد على منهج يرتبط بكيفية إنجاز نتائج ملموسة ،للمنظمة لتحقيق الموازنة في إشباع احتياجات

األطراف كافة ،وأصحاب المصلحة أو المجتمع ككل (الرشيد.)114 ،2009 ،

ويعبر التميز المؤسسي عن استغالل المنظمة للفرص المتاحة في إطار التخطيط االستراتيجي

الفعال ،وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف ،وكفاية المصادر والحرص على

األداء ( .)Zairi, 2005,1فال يمكن للجامعات أن تحقق أهدافها إذا كانت أوضاعها غير مستقرة وبرامجها
وخريجوها غير قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ،أو كانت أهداف المؤسسة الجامعية غير محددة

المعالم؛ حيث تعد المؤسسات التعليمية بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص النواه التي تصقل
الكوادر الوطنية اليافعة باعتبارها محور البناء والتنمية (السويطي.)14 :2007،
ولما كانت المؤسسات تخضع لنفس القانون الطبيعي الذي تخضع له سائر الكائنات الحية والمتمثلة

في دورة الحياة ،فتبدأ تطورها بمرحلة الوالدة ،النمو ،النضج ثم االنحدار؛ كان من المهم البحث عن تكوينها
الوراثي كباقي الكائنات الحية .فمفهوم الجينات التنظيمية للمؤسسة  DNAيحاكي مفهوم الجينات الوراثية

لإلنسان؛ إذ إن البصمة الوراثية للمؤسسة  DNAتحمل المعلومات الموروثة المتقادمة بشكل تراكمي في

المؤسسة منذ ظهور الفكرة األولى للمشروع والتي تمثل النواة األولى لهذه الخلية .كما أن الحمض النووي
2

إطار يتناول جميع جوانب الهندسة المعمارية للمؤسسات ،ويحدد كيف تعمل تلك المؤسسات
التنظيمي يعد
اً
من حيث بنيتها التنظيمية (أمينة وميمون .)54 :2017 ،وتواجه منظمات األعمال وبدون استثناء العديد من

التحديات أو الهجمات الخارجية ،والتي قد تعرقل عملها أو تشل حركتها ،وعليه ال بد من وجود جدار حماية
لصد مثل هذه الهجمات متمثالً بتكوين عملية الدفاع المضاد ،والذي يتحقق من خالل وجود نظام للمناعة

التنظيمية (الطائي والعلي والجنابي .)190 :2014:وقد نال مصطلح الجينات التنظيمية باعتباره مؤش اًر
لصحة المنظمات اهتماماً كبي اًر في الوقت الحالي من قبل بعض الباحثين في المجتمعات الغربية والعربية في

التخصصات االجتماعية والثقافية واإلدارية على اختالفها ،إال أنه لم يلق االهتمام المطلوب من قبل الباحثين
المحليين في فلسطين ،ولم يكتب عنه الكثير حتى اآلن على حد علم الباحث.

وبما أن مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تمر بفترة تحول فرضتها التغيرات المعاصرة ،حيث ظهر

ذلك من خالل النمو الكمي الملحوظ واإلقبال الكبير من قبل الطلبة إضافة إلى تعدد التخصصات

المطروحة ،فإن هناك حاجة ملحةً إلى إدارة التميز المؤسسي فيها؛ كونها متغي اًر مهماً في بناء اإلنسان الذي
يعد المحور األساسي في أي مسيرة حضارية ،فالتميز المؤسسي يدعم قوة أي مؤسسة ،بعدما أصبحت اإلدارة
التقليدية غير قادرة على تحقيق التميز المطلوب.

وفي ضوء الدراسات التي تناولت موضوع التميز المؤسسي والتي قدمت إسهامات ساعدتنا على فهم

ابعاد الواقع العملي للتميز ،لكن يبدو من الواضح أن تلك الدراسات قد أغفلت جوانب يمكن أن يكون لها
عالقة فعالة بالتميز المؤسسي ،وهذه الجوانب تتعلق بتأثير الجينات التنظيمية على التميز المؤسسي ،حيث
سيركز الباحث في هذه الدراسة على عالقة الجينات التنظيمية بمكوناتها األربعة (حقوق اتخاذ القرار،

المحفزات ،المعلومات ،الهيكل التنظيمي) على التميز المؤسسي؛ لمحاولة إيجاد حلول مناسبة من خالل

تحليل الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة -محل الدراسة ،-وتشخيصها وتحديد مواطن القوة والضعف فيها.

أوالً -مشكلة الدراسة:
حظى موضوع التميز المؤسسي باهتمام الكثير من العلماء والباحثين؛ حيث إن االهتمام بقدرات األفراد

أصبح ضرورة تفرضها ظروف الحياة التي نعيشها ،وأيضاً أصبح التميز والتجديد واالبتكار أحد الضرورات
األساسية في إدارة األعمال والمؤسسات ،وهذا يتوقف على مدى امتالكها لمصادر القوة القادرة على التفكير

مصدر للتميز ،فلم يعد كافياً أو مرضياً أداء األعمال في
واإلبداع واإلنجاز ،والمتمثلة في الكفاءات باعتبارها
اً

المؤسسات على اختالف أنماطها وأنواعها بالطرق الروتينية التقليدية .كما ويعتبر الوصول إلى األداء المتميز

من أكثر الموضوعات أهمية وحداثة في مجال اإلدارة؛ حيث أصبحت معايير التميز من أولويات اهتمام
المنظمات التي تسعى لتحقيق التميز في أدائها اإلداري والمؤسسي ،وال يمكن للمنظمات والمجتمعات المختلفة

اإل بقاء على أداء متميز للعاملين فيها أو ألعضائها على المدى البعيد ما لم تكن لديها فلسفة مؤسسية راسخة
تشجع على ثقافة التأقلم أو التكيف مع بيئة عمل متغيرة (هالل .)25 :2011،كما وأن حقل التعليم العالي
3

على المستوى العالمي والمحلي من الحقول الخدمية التي تحتاج إلى استخدام األساليب اإلدارية الحديثة في
إدارة عملياتها ،وهذا بهدف ضمان االستم اررية والريادة والتحسين المستمر في األداء ،وان كان هناك بطء في

التطبيق الفعلي لبعض هذه األساليب ،مثل تطبيق إدارة التميز؛ وذلك يعود إلى عدة عوائق يمكن تصنيفها
إلى عوائق داخلية مرتبطة بالمؤسسة وما يوجد بها من أنظمة وبرامج ،وعوائق خارجية تفرضها مجموعة

الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية (أبو فارة.)246 :2006،

وعلى الرغم من أن التميز المؤسسي يحظى باهتمام الباحثين والمؤسسات المختلفة؛ ألنه يعد من
مقومات استمرار المؤسسات وبقائها ال سيما األكاديمية منها ،هذا باإلضافة إلى كون الجينات التنظيمية تعد

مؤش اًر مهماً وضرورياً لتحقيق تميز تلك المؤسسات ونجاحها ،إال أنه يوجد كثير من القصور والضعف تجاه
تلك الجوانب المهمة.

وفي إطار قيام الباحث بدراسة بعض الظواهر التي من الممكن أن تبين جوانب مشكلة الدراسة
ومؤشراتها ،والتي قد تمثل دعماً وتوضيحاً ألسباب القيام بهذه الدراسة ،فقد اعتمد الباحث على مجموعة من

المصادر إلبراز هذه الجوانب ومؤشراتها والتي منها :نتائج دراسة (النفار )2016،والتي أظهرت تدني نسبة
توافر ثقافة الجودة التي تتناسب مع بيئة التميز بمعدل نسبي ( )%64.6في جامعة األزهر -غزة،

وبنسبة ( )%72.6في الجامعة اإلسالمية ،و بنسبة ( )%69.4في جامعة األقصى ،ونتائج دراسة

(جودة )2015 ،حيث بلغ المستوى الكلي لتطبيق نموذج التميز المؤسسي  ،%52.03ونتائج دراسة
(سهمود )2013،حيث كانت نتائج تطبيق إدارة التميز في جامعة األقصى في ضوء النموذج األوروبي
للتميز ( ،)%56.44وهي تعد نتيجة متدنية ،كما وقدم توصيات أكد من خاللها ضرورة إجراء المزيد من
الدراسات وبشكل مستمر الستطالع العناصر التي يمكن تطبيقها لتساهم في تحقيق التميز المؤسسي،

وبالتالي انعكاسها على الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي .إضافة إلى توصيات ومقترحات بعض

الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة مثل :دراسة (عبد الفراج )2016 ،التي اقترحت عمل المزيد من
الدراسات المستقبلية التي تتعلق بمعايير التميز لما لها من تأثير على األداء ،ودراسة (عامر )2015،التي

أوصت بضرورة زيادة الجهود الرامية لتنفيذ برامج التميز؛ نظ اًر إلى أهمية التميز في التعلم والتعليم،
وتخصيص وقت ٍ
كاف لها ،ومكافأة الجهود المتميزة في و ازرة التربية والتعليم ،ودراسة (الحيلة )2014،قدمت
توصيات بضرورة توفير الدعم الالزم لألكاديميين والباحثين في مجال البحوث والتطوير ،واجراء التجارب

البحثية المختلفة في إطار تحقيق التميز لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية المختلفة.

وقد أجرى الباحث دراسة استطالعية في إطار تحديد مشكلة الدراسة ومجتمعها وبلورتهما وتكوين
الفرضيات ،حيث عمد إلى إعداد استبانة كدراسة استطالعية يمكن من خاللها الوقوف على أهم نقاط القوة

والضعف المتعلقة بالقضية البحثية للدراسة والتي تتمثل في "التميز المؤسسي" ،ومن أجل الوصول بهذه

االستبانة إلى الصورة التي يتحقق من خاللها األهداف المطلوبة من الدراسة قام الباحث باالطالع على
مجموعة من البحوث والدراسات ذات الصلة بالقضية البحثية وموضوع الدراسة ،إلى أن وصلت االستبانة في
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صورتها النهائية إلى ( )14فق ارة تتعلق بمدى توافر بعض الجوانب المهمة األساسية المكونة للتميز
المؤسسي ،وتم توزيع االستبانة على ( )29شخصاً من أصحاب المناصب اإلدارية اإلشرافية في الجامعات

العاملة في محافظات غزة ،والتي شملت كالً من( :جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى)،

حيث وزعت بشكل عشوائي؛ الستطالع آرائهم حول موضوعات الدراسة .وقد جاءت نتائج هذه الدراسة كما

يلي:

جدول رقم ()1.1
نتائج الدراسة االستطالعية على جامعات قطاع غزة التقليدية الكبرى (األزهر ،اإلسالمية ،األقصى)
#

متغيرات التميز المؤسسي

نسبة وجودها

#

في الجامعات

متغيرات التميز المؤسسي

نسبة وجودها
في الجامعات

.1

تميز القيادة

%62

.2

تميز الطلبة وأصحاب المصالح

%63

.3

تميز األفراد والعاملين (التركيز على العاملين)

%66

.4

المقاييس والتحليل وادارة المعلومات

%69

.5

التميز في العمليات والخدمات

%68

.6

نتائج أداء األعمال.

%67

.7

تميز التخطيط االستراتيجي

%56

-

المتوسط الحسابي لجميع المحاور

---

-----

%65

المصدر  :جرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة االستطالعية

يتضح من جدول رقم ( )1.1والمتعلق بتحليل نتائج أبعاد الدراسة االستطالعية لموضوع التميز

المؤسسي تتبين أنها غير فاعلة في هذه الجامعات بنسبة  ،%65من وجهة نظر الفئة المستطلع آرائهم في
هذه الجامعات حول موضوع التميز المؤسسي ،األمر الذي يستدعي تفعيل محاور التميز المؤسسي في هذه

الجامعات -محل الدراسة.-
دور مهماً في التأثير على أداء العمل في المنظمات ،حيث يتضح ذلك من
إن للجينات التنظيمية اً

خالل الدراسات التي تناولت هذا المفهوم؛ فأفاد كل من أمينة وميمون في دراستهما بأن تكوين الجينات

التنظيمية للمؤسسة هو المحدد الرئيس لهوية المؤسسة المتميزة ،والتي تسهم في دعم حضورها سوقياً ومحدد
محوري للتوجه الريادي للمؤسسات التي تلتزم بشكل جدي بتوليد االبتكارات واإلبداعات الجذرية والتراكمية؛

لتحقيق أهمية استراتيجية مرتبطة بتنافسية المؤسسة (أمينة وميمون.)55 :2017،
كما وكان للدراسات التي تناولت هذا المفهوم توصيات بضرورة إيضاح مفهوم الجينات التنظيمية

وتوعيته مثل :دراسة الساعدي وزعالن ( )2013التي قدمت توصيات بضرورة نشر ثقافة الجينات التنظيمية

وما لها من دور في منح المنظمات المعنية هوية مميزة " ،ودراسة أمينة وميمون ( )2017التي قدمت
توصيات بضرورة إشاعة مفهوم الجينات التنظيمية ومكوناته ،وابراز أهميته في تحديد الهوية المتميزة

للمؤسسة من خالل اإلبداع واالبتكار المحوري لتنافسية المؤسسات وديمومتها.
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وبناء على ما تقدم في الدراسة االستكشافية من وجود ضعف وقصور في بعض
واستناداً إلى ما ذكر،
ً
جوانب التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة -محل البحث ،-باإلضافة إلى توصيات
ومقترحات للدراسات السابقة ،والتى توضح جوانب مشكلة الدراسة الحالية ،وعليه وجد الباحث أنه من الواجب

أن يقوم بدراسة ميدانية حول هذا الموضوع ،والذي هدف بالمقام األول إلى معرفة عالقة الجينات التنظيمية

بالتميز المؤسسي من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وفقاً

لمعايير التميز المؤسسي (نموذج بالدريج األمريكي) لتكون مصد اًر مهماً للمعلومات لصانعي الق اررات فيها،
وللعمل الجاد في تحسين الجودة التعليمية في فلسطين عن طريق تعزيز مستوى االلتزام لدى العاملين بها

خصوصاً في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني حالة من ضعف االستقرار على المستوى السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،حيث يمكن للباحث صياغة المشكلة من خالل السؤال الرئيس التالي:

ما عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غـــزة؟.

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 .1ما مستوى إدراك وتطبيق مفهوم الجينات التنظيمية وأبعاده المختلفة لدى العاملين في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟

 .2ما مستوى إدراك وتطبيق التميز المؤسسي وأبعاده المتحقق عند العاملين في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة؟

 .3هل توجد عالقة بين (حقوق اتخاذ القرار ،جودة المعلومات ،المحفزات ،الهيكل التنظيمي) والتميز
المؤسسي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟
 .4هل يوجد أثر للجينات التنظيمية بأبعادها المختلفة (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات،
والهيكل التنظيمي) على التميز المؤسسي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟.

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مفهوم تطبيق الجينات
التنظيمية بأبعادها الرئيسة (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) تعزى

للمتغيرات الديمغ ارفية مثل( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي،
مكان العمل) لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مفهوم تطبيق التميز
المؤسسي بأبعاده تعزى للمتغيرات الديمغرافية مثل( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات

الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل) لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع

غزة؟
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ثانياً -متغيرات الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة وللتوصل إلى عالجها ،تم تحديد متغيرات الدراسة مستقلة وتابعة كالتالي:
 .1المتغير التابع:
 التميز المؤسسي (وفقاً لمعايير نموذج جائزة مالكوم بالدريج األمريكي الخاص بقطاع
التعليم2015م).

(www.nist-gov/Baldrige) Baldrige Performance Excellence

 Programe.2015الملحق رقم (.)6

 .2المتغير المستقل:
 الجينات التنظيمية وأبعادها الرئيسة ،وهذا التصنيف قام به كل من ( ،)Gary, Proseنظ اًر إلى
خبرتهما في مجال االستشارات في شركة  Booz Allen Hammiltonوالتي تصل إلى خمسين

عاماً لمحاولة معرفة تلك الخصائص التي تمثل الحمض النووي للمنظمات ،والتي أمكن حصرها في

أربعة متغيرات ،وهذه المتغيرات تتمثل في)Gary,2004:7( :
 حقوق اتخاذ القرار.

 المحفزات.

 جودة المعلومات.

 الهيكل التنظيمي.

 .3المتغيرات الديمغرافية:
 الجنس.

 عدد سنوات الخدمة.

 العمر.

 المسمى الوظيفي.

 المؤهل العلمي.

 مكان العمل.
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ثالثاً -نموذج الدراسة:

ويمكن توضيح نموذج الدراسة بمتغيراته المستقل والتابع والديموغرافية استناداً إلى األدبيات التي تم

اإلشارة إليها في البند الثاني من متغيرات الدراسة والذي يمكن توضيحه كما هو في الشكل رقم (:)1.1

المتغيرات الديموغرافية
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات
الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل)

المتغير المستقل

المتغير التابع

الجينات التنظيمية

التميز المؤسسي

 حقوق اتخاذ القرار

وفقاً لنموذج

 جودة المعلومات

بالدريج األمريكي

 المحفزات

 الهيكل التنظيمي
شكل رقم ( :)1.1يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة
المصدر :جرد الشكل بواسطة الباحث باالعتماد على نموذج مالكوم بالدريج األمريكي للتميز المؤسسي الخاص بقطاع
التعليم 2015م ،ونموذج شركة  Booz Allen Hammiltonاألمريكية لالستشارات اإلدارية حسب مفهوم الجينات
التنظيمية .DNA organizational
Neilson, Gary, L.& Pasternack, Bruce A., (2007), Results, booz allen Hamilton Inc.
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رابعاً -فرضيات الدراسة:

بناء على العالقات التي تضمنها نموذج الدراسة ،فقد أمكن للباحث صياغة فرضيات الدراسة الرئيسة
ً
والتي تحتوي كل منها على عدد من الفروض الفرعية والمحتملة ،وذلك من خالل اإلطار المفاهيمي لمتغيرات

الدراسة:

 .1الفرضية الرئيسة األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ
القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) كمحدد لشخصية المنظمة بالتميز المؤسسي

لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

أ .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين حقوق اتخاذ القرار والتميز
المؤسسي ،لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

ب .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين جودة المعلومات والتميز
المؤسسي ،لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

ج .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المحفزات والتميز المؤسسي،
لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

د .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الهيكل التنظيمي والتميز
المؤسسي ،لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .2الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للجينات التنظيمية بأبعادها (حقوق اتخاذ

القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) على التميز المؤسسي لدى العاملين في

الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .3الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حول مفهوم الجينات التنظيمية تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل) ،لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات

قطاع غزة.

 .4الفرضية الرئيسة الرابعة:
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حول مفهوم التميز المؤسسي تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد

سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل) ،لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات
قطاع غزة.
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خامساً -أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى وجود عالقة بين مكونات الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار،

وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) والتميز المؤسسي للجامعة من وجهة نظر العاملين في

الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،وقد تفرع عن هذا الهدف الرئيس ،األهداف الفرعية التالية:

 .1التعرف إلى مستوى إدراك وتطبيق مفهوم الجينات التنظيمية وأبعاده المختلفة (حقوق اتخاذ القرار،
وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .2تسليط الضوء على واقع التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .3بيان العالقة بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل
التنظيمي) بالتميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .4بيان األثر بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل
التنظيمي) بالتميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 .5تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى للمتغيرات الديموغرافية.
 .6تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى للمتغيرات الديموغرافية.
 .7تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعليمية منها وللباحثين والمهتمين بهذا
المجال.

سادساً -أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية:


األهمية من الناحية العلمية:
 .1يعد مفهوم الجينات التنظيمية ،وكذلك مفهوم التميز المؤسسي ،من المفاهيم الحديثة المهمة في
عصرنا الحالي ،وعليه فإن الدراسة الحالية تساير التطور اإلداري المنشود ،وتمثل استجابة للعديد من
الدراسات العربية واألجنبية التي أوصت بدراستها.

 .2الندرة النسبية في الدراسات الموجهة نحو مجالي الجينات التنظيمية ،والتميز المؤسسي في المؤسسات
الخدمية ،وخاصة المرتبطة بخدمات التعليم والتكنولوجيا واالتصاالت ،حيث تعد هذه الدراسة من

الدراسات األولى –على حد علم الباحث -التي تناولت الربط بين موضوعين حيويين مهمين هما:
الجينات التنظيمية ،والتميز المؤسسي ،في الجامعات الفلسطينية الكبرى في محافظات قطاع غزة.

 .3إثراء المكتبة العربية والفلسطينية خاصة نظ اًر الحتياجها إلى مثل هذه الدراسات؛ فقد يكون طرح مثل
هذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات مستقبلية جديدة في ذات المجال.
 .4ستكسب هذه الدراسة الباحث المعرفة في موضوع الدراسة ،وتثري معلوماته ،وتنمي من قدراته
ومها ارته البحثية.
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األهمية من الناحية العملية:
 .1من خالل هذه الدراسة يمكن الكشف عن واقع الجينات التنظيمية ،باإلضافة إلى تحديد مدى توافر
معايير التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة ،ومدى إدراك العاملين في
هذه الجامعات ألهمية التميز المؤسسي.
 .2من خالل هذه الدراسة يمكن تقديم مساهمة عملية للتعرف إلى عالقة الجينات التنظيمية في تحقيق
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة.
 .3من خالل نتائج الدراسة الميدانية تستطيع الجامعات التعرف إلى جوانب القصور في تطبيق التميز
المؤسسي فيها.
 .4من خالل هذه الدراسة سوف تستطيع الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة تبني أبعاد الجينات
التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،جودة المعلومات ،المحفزات ،الهيكل التنظيمي) بما ينعكس على
التميز المؤسسي فيها.
 .5من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في جذب انتباه مديري اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة إلى أهمية ممارسات الجينات التنظيمية وعالقتها بالتميز المؤسسي ،والتعرف
إلى األساليب التي تتبعها اإلدارة العليا لتحقيق التميز المؤسسي.
 .6قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة القائمون على وحدات الجودة في المؤسسات من خالل تحسين أداء
العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

سابعاً -حدود الدراسة:
لكل دراسة سواء كانت علمية أو نظرية حدود تحدد معالمها ومحتوياتها:
 .1الحد المكاني :تقتصر هذه الدراسة على بعض الجامعات الفلسطينية في غزة (جامعة األزهر -غزة،
الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) وهي الجامعات األكبر من حيث :عدد الطلبة الجدد ،والمسجلون،
وعدد العاملين.
 .2الحد البشري :العاملون بالوظائف اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة -محل
الدراسة.-
 .3الحد الزماني :تأتي هذه الدراسة بين العام الميالدي 2018/2017م.
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ثامناً -مصطلحات الدراسة:
 .1الجينات التنظيمية للمنظمة )DNA Organizational) :
بأنها اإلطار الذي يتناول جميع جوانب الهندسة المعمارية للشركة والموارد والعالقات التي تسمح لإلدارة
با لحصول على نظرة ثاقبة عن ما هو مقبول وما الذي ال يعمل في عمق منظمة معقدة للغاية ،وهو يساعد
الشركة على تحديد نقاط القوة الخفية وكشف نقاط الضعف ،بحيث يمكن للمديرين تركيز الجهود على تعزيز
ما يعمل في المؤسسة وتعديل ما ال يعمل.)Neilson & et al.,2007: 6( .
التعريف اإلجرائي للجينات التنظيمية:
الجينات التنظيمية هي مصطلح مجاز يوضح الخصائص التي تبرز شخصية المنظمة وصفاتها
الموروثة من خالل األدوار والمهام التي تقوم بها ،والتي تنعكس على أدائها ومنتجاتها وخدماتها المستمدة من
أساسيات تكويناتها البنيوية والبشرية التي تميزها عن غيرها من المنظمات.
 .2حقوق اتخاذ القرار:
يرتكز تعريف القرار على مبدأ عملية اختيار بديل معين من بين عدة بدائل لمواجهة موقف معين أو
لمعالجة مشكلة أو مسألة تنتظر الحل المناسب ،والمقصود بالبديل هنا اختيار أحد االتجاهات أو الحلول
المعروضة لالختبار (أحمد.)162 :2015،
التعريف اإلجرائي لحقوق اتحاذ القرار:
اآلليات الخاصة بكيفية اتخاذ القرار في المنظمة ،والجهة التي يقع على عاتقها اتخاذ ذلك القرار ،وبناء
على ذلك تعد حقوق اتخاذ القرار الركيزة األساسية للمنظمات الفاعلة.
 .3جودة المعلومات:
عرف المعهد القومي للمقاييس والتكنولوجيا األمريكي ( )NASTجودة المعلومات بأنه مصطلح يحمل
في طياته أبعاد المنفعة ،والموضوعية والنزاهة ( .)WWW.nist.govويرى كل من (الطائي والخفاجي،
 ) 54 ،2009أن جودة المعلومات هي السمة التي تميز المفردة المعلوماتية عن غيرها أي أنها ليست مجرد
أفكار بقدر ما هي مؤثرة في المحتوى والمضمون.
التعريف اإلجرائي لجودة المعلومات:
جودة المعلومات تتمثل في كونها هي مجموعة من البيانات جرى تشغيلها بأسلوب معين بحيث تصبح
في الشكلها الجديد الذي يؤدي إلى استفادة متخذ القرار منها وفقاً للخصائص التي تحملها تلك المعلومات،
وبالتالي تخفيض حالة عدم التأكد عنده.
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 .4المحفزات:
يعرف القحطاني )  ")183 :2008إن الحوافز نظام من الوسائل التي تستخدمها اإلدارة لحث العاملين
على بذل المزيد من الجهود لبلوغ األهداف المحددة ،وبالتالي يعتبر الهدف الرئيس لنظام الحوافز وتحقيق

األفراد لمستويات عالية من األداء".
التعريف اإلجرائي للمحفزات:

األدوات أو الوسائل التي تستخدمها اإلدارة لحث العاملين على تحسين أدائهم وبذل أقصي طاقاتهم ،وقد

تكون هذه األدوات أو الوسائل مادية أو معنوية.
 .5الهيكل التنظيمي:

يعتبر الهيكل التنظيمي نظاماً يوضح مهام المنظمة والتفاعالت والعالقات بين وحداتها من جهة،

واألطراف ذات المحصلة واالستفادة النهائية من جهة أخرى ،ويأخذ الهيكل التنظيمي صيغاً مختلفة منها ما

هو رسمي تجد أبعاده في الخارطة التنظيمية كمخطط بياني لها ،ومنها ما هو غير رسمي الذي يحدد

مجموعة العالقات غير الرسمية بين جميع األطراف (الخفاجي والغالي ومحسن. )2009:
التعريف اإلجرائي للهيكل التنظيمي:
يتمثل في االطار الذي يحدد اإلدارات واألقسام اإلدارية المختلفة في المنظمة ،ويبين الوحدات اإلدارية

المختلفة التي تعمل معاً لتحقيق أهداف المنظمة ،ويوضح كذلك تدفق السلطات من أعلى إلى أسفل
وبالعكس ،ويحدد حدود السلطات والمسؤوليات.
 .6التميز المؤسسي:
مجموعة من الخصائص التنظيمية النادرة الفريدة من نوعها ،تتمتع بها المنظمة قياساً بالمنظمات

المنافسة ،والتي تجعلها قادرة على إدارة مواردها لتعزيز مركزها التنافسي(.الربيعي.)59 :2015،
التعريف اإلجرائي للتميز المؤسسي:

حالة من التفوق في تقديم جميع الخدمات الجامعية بكفاءة وفعالية ،من خالل اتباع آليات تضمن التقدم

المستمر في كافة الجوانب وعلى كافة األصعدة ،والعمل على الحفاظ على هذا التميز من خالل مواكبة

التطورات بشكل مستمر.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

المبحث األول :الجينات التنظيمية .DNA Organizational
المبحث الثاني :التميز المؤسسي والعالقة بين الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي.
المبحث الثالث :واقع الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.
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المبحث األول
الجينات التنظيمية Organizational DNA
المقدمة:
تواجه منظمات األعمال اليوم في ظل التغيرات المتالحقة وتكنولوجيا المعلومات والعولمة مهمة صعبة
تكمن في القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة والثقافات المختلفة وزيادة التنوع في متطلبات

الموارد البشرية ،كل هذه تجبر قادة التفكير التنظيمي على إيجاد طرق جديدة مختلفة لالستدامة من خالل

تمييز نفسها عن باقي المنظمات المنافسة ،وذلك بتحديد هويتها المميزة لها التي يمكن من خاللها االستدالل
على مكانها السوقي؛ لذا فإن اختيار الجينات التنظيمية الصحيح هو التحدي األساس لتميز أي منظمة عن

المنظمات األخرى من خالل :منتجاتها ،وخدماتها ،وأسواقها ،سواء المنظمات الناشئة أو المنظمات القائمة.

تتعرض المنظمات العاملة في بيئة األعمال لتغيرات كثيرة من وقت إلى آخر ،حيث تسود التصرفات

والسلوكيات السيئة في بيئة العمل ،وعلى الجانب اآلخر يعمل المديرون دائماً لتحسين النتائج التي تقدم من

منظماتهم ،فنجاح أو فشل المنظمات اآلن في سوق العمل ال يرتبط باستراتيجية معينة في المنظمة ،وانما
يرتبط بالتطبيق وأساليب التنفيذ داخل المنظمة ،والذي يعني ربط األهداف بالنتائج ،ويعني ذلك أنه عندما
القررات داخل المنظمة ،والمحفزات
يكون هناك مشكلة في إنجاز المهام داخل المنظمة فيجب النظر إلى ا

المقدمة للعاملين ،والمعلومات الموجودة داخل المنظمة وهيكل المنظمة ،وحتى نتمكن من معرفة ما هي

المشكلة داخل المنظمة (لبده.)27 :2015،

كما ويرى بعض الباحثين أن اختيار الجينات التنظيمية ( )DNAهو التحدي األساس لتمايز أي
منظمة عن المنظمات األخرى ،كما وتطورت المفاهيم النظرية والفلسفية للجينات الوراثية التنظيمية ()DNA
لتسهم في تحديد هوية مميزة للمنظمات والجينات التنظيمية أو ما يعرف بالبصمة الوراثية التنظيمية أو

الحمض النووي التنظيمي ( )DNAوكلها تحمل نفس المفهوم ،وهي اإلطار الذي يتناول جميع جوانب

الهندسة المعمارية للمنظمة والموارد والعالقات التي تسمح لإلدارة بالحصول على نظرة ثاقبة عن ما هو

مقبول وما هو غير مقبول (أبو حجير وأبو ناصر.)11-6 :2017،

ويرى  )2004:10) Gary and Neilsonأن سلوك األفراد هو الذي يحدد نجاح المنظمة في كل

وقت ،وأن المنظمات الناجحة تتوقف على وجود أفراد منحازين إلى المصلحة االستراتيجية وقيم المنظمة،

وبالتالي فإن أول خطوة لحل أي اختالل وظيفي داخل المنظمة هو فهم سمات وخصائصها المنظمة التي

تحدد سلوك األفراد وتؤثر على أداء األعمال ،وذلك عن طريق استخدام مفهوم ))Organizational DNA

الجينات التنظيمية ،والذي يضع مجموعة من اإلرشادات الدقيقة المطلوبة لخلق منظمة فريدة ،والتي توضح
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ما هو سلوك المنظمة الداخلي وكيف يمكن إنجازه وتقديمه للعمالء ،ويمكن حصرها في أربع قواعد أساسية
وهي( :حقوق اتخاذ القرار ،والمحفزات ،والمعلومات ،والهيكل التنظيمي).
فأي منظمة يجب أن يكون لها نظام جيني أو حمض نووي ،والذي يسمى بالجينات التنظيمية
للمنظمة– فترى ( )Glaserأن الجينات التنظيمية  DNA Organizationalهي التي تحدد مصير المنظمة،
وأن نجاح أي منظمة يتوقف على فهم العاملين وادراكهم بها للجينات التنظيمية المناسبة لتلك المنظمة.

فعناصر الجينات التنظيمية تعتبر مرتبطة ومكملة لبعضها البعض ،فتغير الهيكل يتطلب سلسلة ق اررات

جديدة ،ولكي يكون هناك ق اررات فعالة يجب أن تكون هناك حوافز ومغريات لتشجيع العاملين على اإلنجاز،

قدر معيناً من المعلومات (لبده.)28 :2015،
وكل ذلك يتطلب اً
أولا -مفهوم الجينات التنظيمية:

الجينات التنظيمية هو مصطلح يبين العوامل األساسية التي تحدد مجتمعة شخصية المنظمة والسمات

الفريدة لها ،وتحدد وتفسر أسلوب أدائها ،وتجعلها مختلفة عن غيرها من المنظمات ،وتحدد مواطن القوة
ومواطن الضعف بها ،وتساعد على توقع سلوك وأداء األفراد بها ،وهذه الجينات متكاملة ومترابطة فيما بينها،

وتؤثر في بعضها بعضاً ،ويؤثر أي تقصير في أي منها علي الجينات األخرى ،وينعكس ذلك سلباً على أداء

المنظمة بشكل عام ). (David et al,2006:2

ويشتمل كل كروموسوم تنظيمي على مجموعة متجانسة من الجينات التنظيمية للمنظمة ،ويمكن

حصر الكروموسومات المحددة للجينات التنظيمية للمنظمة في أربعة كروموسومات وهي :حقوق اتحاذ

القرار Rights

،Decision

والمعلومات ،Information

والمحفزات ،Motivators

والهيكل

التنظيمي .(Gary and Nelson,2004:10) Structure
ويحاكى مفهوم الجينات التنظيمية للمنظمة مفهوم الجينات الوراثية في اإلنسان ،حيث تحمل الجينات
التنظيمية الخصائص الداخلية للمنظمة وتتحكم إلى حد كبير في تلك الخصائص ،ومن ثم تكون مسؤولة عن

قررات الزمة لتحقيق أهداف المنظمة ،وقد
المعلومات المسجلة فيها ،وما يبني على هذه المعلومات من ا
تحدث طفرة في الجينات التنظيمية للمنظمة نتيجة عوامل من داخل المنظمة أو من خارجها .وقد تكون

للطفرة الجينية نتائج مفيدة ،بما يسمح للمنظمة بالتأقلم مع التغيرات التي تط أر على البيئة الداخلية والبيئة
الخارجية لها ،وتكمن خطورة الطفرة في إحداث اختالل في الوظائف المرتبطة بهذه الجينات ،وظهور العديد
يسير ،إال أنه قد
من اآلثار السلبية ،وقد تكون الطفرة التي تط أر على أحد الجينات ضارة وقد يبدو الضرر
اً
يتسبب في آثار سلبية خطيرة .ويمكن إصالح الطفرات الجينية بواسطة آليات خاصة لذلك ،ويحدث الخلل

غالباً عندما يكون معدل حدوث هذه الطفرات أعلى من قدرة المنظمة على إصالحها(المنسى ومحمود،
.)2015
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ثانيا -تعريف الجينات التنظيمية:

أختلف آراء األدباء والباحثين حول وضع تعريف شامل للجينات التنظيمية ،ونظ اًر إلى صعوبة

تعريفات الجينات التنظيمية وكثرتها ،حيث تعددت تلك التعريفات بعدد من تصدوا لها بالبحث والدراسة.

أمور أخرى بحيث
فجاءت هذه التعريفات مختلفة تركز على أمور معينة في الجينات التنظيمية ،وتهمل
اً

تعكس اهتمامات كاتبيها ،ويمكن توضيح التطور التاريخي لتعريف الجينات التنظيمية في الجدول رقم ()2.1

التالي:

جدول رقم ()2.1

تعريف الجينات التنظيمية
الباحث

التعريف

الرقم
.1

(Govindarajan
and
Trimble,2005:
)48

الجينات التنظيمية تكمن في االبتكار القائم على إيجاد قيمة من خالل الموظفين

المبدعين ،وأساس وجود البصمة الوراثية هم الموظفون الذين شاركوا في اكتشاف أفكار

.2

(Bordia, et al.,
)2005: 4

إسهام المنظمة بتمييز نفسها عن غيرها من المنظمات القائمة من خالل هوية األعمال

.3
.4
.5

(Edward et al,
(2006: 2
(Gharmy,
)2006:8

جديدة وتوليدها.

والنماذج التنظيمية.

البصمة الوراثية هي المدى الذي يفهم فيه الموظفون بيئة األعمال ذات الصلة ،ومن ثم

يحاولون هذا الفهم إلى قيمة اختالف في السوق عن المنظمات المماثلة المنافسة.

الجينات التنظيمية هي نظام يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة وكيف

يمكن عالجها.

( ) Neilson,2007:6البصمة الوراثية هي قدرة المنظمة على تنفيذ المهام من خالل الصفات الموروثة
واسهامها في تحديد خصائص المنظمة المميزة.

.6

)(Dos, 2007:7

.7

)الماشي

.8

)(Barnes,2008:9

الجينات التنظيمية هي عبارة عن قاعدة بيانات مرنة يمكن ألي فرد اجتيازها عندما يكون

لديه معلومات عن :المنظمة ،والهيكل التنظيمي ،واإلجراءات والعالقات بين العاملين في

المنظمة وبين العاملين واألفراد خارج المنظمة ،فالجينات التنظيمية تتكون عندما يكون

هناك إدراك ووعي وتصور للمنظمة وما القيم التي يجب أن تسود فيها ،فتلك الجينات
تمكن أي فرد من فهم ما المهام داخل المنظمة .فقد صورها بأنها عبارة عن نظام من

الرموز والكلمات والقوانين تعطي معاني معينة مختصرة من خالل مجموعة من

والمسدي(1 :2008

العناصر؛ وذلك لتحديد شخصية المنظمة وشرح أدائها.

الجينات التنظيمية مصطلح مجازي يوضح العوامل األساسية التي تحدد في آن واحد

“شخصية” المؤسسة ،وتساعد على شرح أدائها وفهم سبب اختالف في األداء ،وأسلوب

األداء واختالف نتائج األعمال واالستراتيجيات واألهداف ،وذلك بتحديد الوحدات المكونة
للحمض النووي.

الجينات التنظيمية هي كل ما يدون في المنظمة من السياسات واإلجراءات ،والتعيينات والترقيات

وشكل القيادة وعمليات التخطيط وقياس األداء والسلطات الرسمية وغير الرسمية وتنظيم التقارير

والعالقات بين األقسام والقيم األساسية داخل المنظمة.
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.9

(الطائي )41 :2009 ،الجينات التنظيمية هي النهج التنظيمي الذي يميزها عن غيرها من خالل العناصر

األساسية التي تتضمن (حقوق اتخاذ القرار ،المعلومات ،الحوافز ،الهيكل التنظيمي).
الجينات التنظيمية هي مجموعة من العناصر الثابتة في الشركة والتي تستخدم في وصف

.10

)(Persyn,2009:7

.11

(Govindarajan,

الحمض النووي يمثل القواعد األساسية التي تحدد سلوكيات المنظمة والتي تؤثر بشكل كبير

.12

& (Hartz

الجينات التنظيمية عبارة عن قيم الشركة األساسية وثقافتها وشخصيتها ،والتي من المفترض

شخصية المنظمة وتفرديتها في نفس الوقت وتظل هذه العوامل ثابتة ،في حين أنه قد تحدث
بعض التغيرات في استراتيجيات األعمال والتكيف مع التكتيكات داخل المنظمة.

)2010: 1-3

في األهداف المشتركة الجماعية على نطاق واسع لتحديد الخصائص المميزة لثقافة المنظمة.

cheermudgeon

أن تنتقل إلى جميع العاملين في المنظمة ،وقد يحدث تعديل لهذه الجينات التنظيمية بتغير

.13

(العاني)29 :2010،

الحمض النووي مجموعة من العناصر والعوامل التي تتحدد بخصائص معينة تسهم من

.14

& (Brook

)Dobni,2012: 29

المصالح تكمن من خالل حصول المنظمة على الموظفين القادرين على التفكير بشكل خالق

.15

(الساعدي والزعالن،

مفهوم البصمة الوراثية تعبير المنظمة الضمني لهويتها المميزة ،والذي ينعكس في أدائها

.16

)(Ivanov,2013:22

.17

(لبده)31 :2015،

.18

(عبد المجيد:2016،

الحمض النووي التنظيمي عبارة عن البصمة الخاصة بالمنظمة ،والتي تجعلها منفردة عن

.19

(أبو حجير وأبو

الجينات التنظيمية مصطلح مجاز يوضح العوامل األساسية التي تكون شخصية المنظمة

),2010:5

المدير التنفيذي في المنظمة.

خالل تفاعلها وتكاملها فيما بينها في تحديد شخصية المنظمة وهويتها ومدى تمتعها بالصحة
الجيدة في إطار عملها في البيئة الخارجية المحيطة.

)10 :2013

هي حالة من االبتكار تتجاوز الحدود التنظيمية من خالل إدارة المعرفة لخلق قيمة ألصحاب
(صناعة المعرفة).

ومنتجاتها المستمدة من أساسيات تكوينها البنيوية والبشرية التي تميزها عن غيرها من
المنظمات المنافسة؛ كونها تمنحها قيم االختالف الناجم عن تسلط الضوء على عملية

االبتكار التي تعد أساس البصمة الوراثية ،والتي تقوم على تحدي الموظفين للقيام بأعمال

إبداعية ،وتعزز قيمة المساهمين وايجاد حلول لمشكالت المنظمة واقتناص الفرص.

يعرف الجينات التنظيمية بأنها الهيكل الداخلي والديناميكي ألي منظمة ،فهي تتكون من
األدوار ،والعالقات ،والتشابكات التي تشكل ديناميكية المنظمة سواء كانت داخل المنظمة أو
خارجها ،وأنه عند اكتشاف الجينات التنظيمية للمنظمة فيمكن تحريك المنظمة في أي اتجاه

بواسطة تغيير الجينات التنظيمية فيها.

الجينات التنظيمية عبارة عن عملية تفردية أو سمة وميزة معينة داخل المنظمة ال يمكن

تكرارها بسهولة ،وأن إدراك تلك التفردية داخل المنظمة وفهمها واكتشافها يمكن بواسطة معرفة
القيم األساسية والخدمات التي تقدم لألفراد خارج المنظمة.

)49

ناصر)11 :2017،

بقية المنظمات بخصائص مميزة تمكنها من التكيف والتنافس في بيئة األعمال.

وتميزها عن غيرها من المنظمات المماثلة ،والتي تتكون من الخصائص الداخلية التي يتوقف

نجاح المنظمة عليها وتحريكها نحو أداء أفضل لتحقيق أهدافها.

المصدر :من إعداد الباحث مع الستعانة بالمراجع الموثقة.
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ومن خالل االطالع على ما ورد في التعريفات السابقة التي أوردها الباحثون حول مفهوم الجينات
التنظيمية يتبين لنا أن هذا المفهوم أثار اهتمام الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة؛ وذلك لما له من أهمية
كبيرة في التأثير على سلوك العاملين ومن ثم في أداء المنظمة وتشكيل شخصيتها وهويتها ،حيث تم التطرق

له بأشكال مختلفة اعتماداً على اختالف آراء األدباء والباحثين الذين تصدوا لهذا المفهوم بالبحث والدراسة
أمور أخرى:
واهتماماتهم فجاءت هذه التعريفات مختلفة تركز على أمور معينة في الجينات التنظيمية وتهمل اً

فمنهم من يرى أن الجينات التنظيمية تمثل الخصائص الداخلية للمنظمة ،ومنهم من يرى أنها تتمثل
في مجموعة خصائص لم يحددها هل هي خصائص داخلية أو خارجية في المنظمة ،وأخرون أشارو إلى

أنها تعد عملية تفردية أو سمة وميزة معينة داخل المنظمة ال يمكن تكرارها ،وأخرون حصروها في كونها
تتمثل في الهيكل الداخلي للمنظمة بوصفه يعمل بشكل ديناميكي ،ومنهم من يرى أنها حالة من االبتكار
تتجاوز الحدود التنظيمية من خالل إدارة المعرفة ،ومنهم من يرى أنها انعكاس ألدائها ومنتجاتها المستمدة من

أساسيات تكوينها البنيوية والبشرية ،ومنهم من يرى أنها عبارة عن قيم الشركة األساسية وثقافتها وشخصيتها،
ومنهم من يرى أنها مجموعة من العناصر الثابتة في المنظمة.

وبعد عرض التعريفات المختلفة للجينات التنظيمية وتوضيح االختالف في وجهات النظر حول
مفهومها ،قام الباحث بمحاولة وضع تعريف إجرائي للجينات التنظيمية على النحو التالي:
الجينات التنظيمية هي مصطلح مجاز يوضح الخصائص التي تبرز شخصية المنظمة وصفاتها
الموروثة من خالل األدوار والمهام التي تقوم بها ،والتي تنعكس على أدائها ومنتجاتها وخدماتها المستمدة من
أساسيات تكوينها البنيوية والبشرية التي تميزها عن غيرها من المنظمات.

ثالثا -أهمية الجينات التنظيمية:
تبرز أهمية الجينات التنظيمية للمنظمات من خالل ما أفادت به البحوث والدراسات عن هذا الموضوع،
بما يلي:

 .1إ ن الحمض النووي التنظيمي يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة وكيف يمكن
عالجها ،ويساعد على توقع سلوك وأداء األفراد داخل المنظمة (.)Gharmy,2006:17

 .2تعتبر خطوة لمعالجة األخطاء الوظيفية داخل المنظمة ،وذلك بمعرفة سمات المنظمة التي تؤثر على
سلوكيات األفراد في بيئة العمل داخل المنظمة(عبدالمجيد.)35 :2016،

 .3تعمل على نشر المعرفة والمهارات بين أفراد المنظمة وتوارث الخبرات المكتسبة ونقلها من جيل إلى
جيل من العاملين؛ ليضمن بقاء المنظمة واستمرارها أطول وقت ممكن ( & Govindarajan

.)Trimble, 2005: 7

 .4يعتبر وسيلة لتخزين المعلومات الموروثة والمتراكمة منذ بداية حياة المنظمة ،وفي حالة وجود

المشكلة أو أزمة في المنظمة يستدعي ذلك توفر المعلومات التي تصف ( )DNAالمنظمة؛ كي
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يتسنى للمنظمة وللمديرين والمستشارين وأصحاب القرار بوضع التصورات والبدائل التي من شأنها أن
تساعد على إنعاش المنظمة للخروج بها من حالة األزمة (اشتيوي )2013 ،و(أمينة وميمون،

.)59 :2015

 .5في حال حصول تغيرات في بيئة المنظمة الداخلية أو الخارجية ،يحدث تغير في ( )DNAالمنظمة
وهو ما يسمى ب "الطفرة التنظيمية" مما يسمح لكافة المستويات اإلدارية في المنظمة بالتكيف مع

تغيرت التي تط أر في البيئة المحيطة (المنسى ،ومحمود.)2015 ،
الم ا

 .6تحسين أداء المنظمة عن طريق التأثير في أبعاد الحمض النووي التنظيمي المختلفة
(عبدالمجيد.)36 :2016،

وترى أمينة وميمون ( )59 :2015أن االهتمام بالجينات التنظيمية تمكننا من:

 .1من خالله يمكن التعرف إلى شخصية المؤسسة االعتبارية ،وتاريخها و مكانتها بين مثيالتها من
المؤسسات.

 .2كما يمكن تمييزها عن أي مؤسسة بعنصر أو أكثر من العناصر الجينية المكونة ل  DNAالمؤسسة.

 .3حالة تعثر المؤسسات تتطلب أن تتوفر المعلومات الكاملة عن  DNAالخاصة بالمؤسسة؛ كي
يتسنى ألصحاب القرار النهوض بالمؤسسة ،وهذا على أساس التدرج الزمني لحياة المؤسسة.

 .4من خالل  DNAالتنظيمي يمكن التعرف إلى التعليمات الوراثية الالزمة ألداء الوظائف المتنوعة في
المؤسسة ،على اعتبار أن الجينات الوراثية للمؤسسة منذ بدأت كينونة المؤسسة تتشكل وتتمثل في
طبيعة تنفيذ العمل من أصحابها األوائل لها األثر األكبر في توارث عادات وتقاليد وأنظمة العمل

المطبقة التي تعمل في ضوئها تلك الوظائف.

 .5معرفة االتجاه العام الذي تسير عليه المؤسسة.

 .6كما يمكن التعرف إلى مستوى و نمطية التفكير الكائنة المطلوبة إلتمام المهام في المؤسسة ،والتي
يمكن االنطالق منها لتلبية متطلبات العمل التي من شأنها أن تتوافق مع احتياجات عمالء المؤسسة

ورغباتهم.

ويرى الساعدي والدهان ( )8 :2013أن أهمية الجينات التنظيمية للمنظمات تتجلى في تحويل المعرفة
النظرية إلى حلول مستدامة ،تستخدم بوصفها أداة تحسن أداء المنظمات بهدف إعطاء المؤسسات طريقة

سهلة لتحديد الصعوبات التي تعوقها والعمل على معالجتها.

وأشار  (2007 : 1-4) Neilsonإلى أن أهمية الجينات التنظيمية للمنظمات تتجلى في أن يحدد

السبب في أن بعض المنظمات يمكن أن تتذبذب أو تتمايل وتنجح في الوقت ذاته في الوفاء بالتزاماتها في
موعدها ،بينما ال تستطيع منظمات أخرى تحقيق ذلك .فضالً عن أن الجينات التنظيمية للمنظمات توفر

إطا اًر عملياً لبعض العاملين في المنظمة وشعو اًر بدهياً؛ ألنه يوفر خطة لطرق العالج العملية والملموسة
والقابلة للتنفيذ.
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ويرى الباحث أنه وبعد االطالع على آراء الباحثين حول أهمية الجينات التنظيمية ،فإنه يتفق معهم
حول ما يمكن أن يعكسه هذا المفهوم وأهميته على شخصية المنظمة وكيانها ،من خالل تعديل هذه الجينات

وصياغتها بشكل فريد مميز من خالل االطالع على نقاط القوة وتعززها وتعالج نقاط الضعف الموجودة؛

ليتسنى ألصحاب القرار النهوض بالمؤسسة ،كما وتعمل على نشر المعرفة والمهارات بين أفراد المنظمة

وتوارث الخبرات المكتسبة ونقلها من جيل إلى جيل بين العاملين ،األمر الذي يحدد من خالله المسار الذي

يمكن أن تسلكه المؤسسة هل هو مسار إيجابي أو سلبي يجلب ألصحابها السعادة أو التعب.
رابعا -أبعاد الجينات التنظيمية:

قامت شركة  Booz Allen Hamiltonسنة ( )2003باستقصاء شمل ( )100دولة ،حول ()24
قطاعاً و( )10إدارات مختلفة ولـ ( )8أقسام داخل كل شركة ،حللت من خاللها ( )30.000استمارة تم
اإلجابة عنها عبر موقعها اإللكتروني ،حددت العناصر بأسئلة ،تمثلت اإلجابة عنها مكونات الحمض النووي
التنظيمي للمنظمة ،وتتكون من أربعة أبعاد وهي )حقوق اتخاذ القرار ،والمعلومات ،المحفزات ،والهيكل):

والشكل التالي رقم ( )2.1يوضح هذه المكونات:

شكل رقم ( )2.1مكونات الحمض النووي التنظيمي
Source: Bordia, R., Kronenberg, E & Neely, D., "Innovation's Org. DNA", Booz, Allon
Hamilton, USA, 2005.

 .1حقوق اتخاذ القرار:
تعتبر حقوق اتخـاذ القـرار أحـد العناصـر األربعـة األساسـية المكونـة للجينـات التنظيميـة ،حيـث يتَخـذ كـل
اء كان ذلك متعلقاً بالخدمات
فرد في أي منظمة الق اررات بصورة مستمرة ،ويحاول التوصل إلى حلول وسط سو ً

المقدمة أو اختيار مشروعات وطرق تمويل جديدة أو تمويلها من الميزانية المحددة أو تحديـد السـلع والخـدمات
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التــي يجــب تقــديمها قبــل غيرهــا ،وتحــدد الفعاليــة فــي اتخــاذ مثــل هــذه الق ـ اررات إلــى حــد بعيــد نجــاح المنظمــة،
وتحدي ــد حق ــوق اتخ ــاذ القـ ـرار والتقني ــات األساس ــية الخاص ــة بكيفي ــة اتخ ــاذ القـ ـ اررات فعليـ ـاً م ــدى فعالي ــة عم ــل
المنظمات وسرعة طـرح الخـدمات الجديـدة للمسـتفيدين والمـدة الزمنيـة الالزمـة للمنظمـة للحصـول علـى النتـائج.

لذلك تعـد حقـوق اتخـاذ القـرار الوحـدة المكونـة األولـى التـي يجـب أن تتطـرق إليهـا المنظمـات التـي تعـاني خلـالً

وظيفياً؛ فهي ركيزة التجديد الفعال للمنظمات(أبو حجير وأبو ناصر.)12 :2017،

وترى لبده ( )41 :2015أن عملية صناعة القرار واتخاذه هـي جـوهر العمليـة اإلداريـة وعصـبها ،وتعـد
أهــم أدوات الم ــدير لتحقيــق رؤي ــة المنظم ــة ورســالتها وأه ــدافها م ــن خــالل قــ اررات رش ــيدة فعالــة تحظ ــى بقب ــول

مرؤوســيه ،فــالق اررات التــي يقــوم المــدير باتخاذهــا مــن أهــم العوامــل التــي تميــز المنظمــات اإلداريــة واالقتصــادية
وم ــن أب ــرز متطلب ــات تحقي ــق التنافس ــية والج ــدارة ومقوماته ــا ،وتعتم ــد فعالي ــة ص ــنع القـ ـرار عل ــى م ــدى دق ــة

المعلومــات التــي يرتكــز عليهــا ،وعلــى ســالمة الخطـوات التــي تمــر بهــا والتــي تختلــف بـاختالف شخصــية متخــذ
القرار ،والنمط القيادي الذي يتبناه ،وباختالف الظروف التـي يتخـذ فيهـا القـرار ،سـواء كانـت طبيعيـة أو صـعبة

أو خالل أوقات األزمات.

كما تتأثر الق اررات اإلدارية بالعديد مـن العوامـل والمحـددات التـي قـد تعيـق اتخاذهـا بالصـورة الصـحيحة،
أو قد تؤدي إلى التأخير في اتخاذها ،أو تواجه بالكثير من المعارضة سواء مـن المرؤوسـين لتعـارض القـ اررات

مع مصالحهم ،أو من المستهلكين لعدم تحقيقها لغاياتهم ومصالحهم .ومن هذه المحددات ما يلي:
أ .نمط القيادة المتبع:

يشير  )2005:111( Marsigliaإلى أن النمط القيادي الذي يسلكه متخذ القـرار هـو الـذي يـؤثر علـى
درجة استجابة المرؤوسين للق اررات وتنفيذها ،والتي تصل إلى حد االلتزام التام لبعضهم ،والمقاومـة والمعارضـة

مــن بعضـهم اآلخــر ،ويتفــق معــه عبــاس ( )65 :2008حيــث يــرى أن المــدير النــاجح هــو الــذي يتميــز بقدرتــه
على ا تخاذ الق اررات الصـائبة والقـدرة علـى توجيـه المرؤوسـين نحـو تنفيـذها بدقـة؛ ولمـا كانـت األعمـال التـي يـتم
تنفيذها هي من نتاج ق اررات المدير ،فهي بذلك تعكس شخصيته التي تعتمد علـى عوامـل ظرفيـة وبيئيـة ،لـذلك

فإن شخصية المدير بصفته يمارس نمطاً معيناً من أنماط القيادة اإلدارية كسلوك يعبر من خالله عـن العقيـدة
والفكر اإلداري الذي يؤمن به.

وتعــد عمليــة صــناعة الق ـرار مــن الم ارحــل المهمــة الضــرورية لنجــاح العمــل اإلداري ألي مؤسســة ومــدى
تحقيقها ألهدافها ،ويختلف أسـلوب صـناعة القـرار مـن نمـط قيـادي إلـى آخـر ،ويقصـد بـالنمط القيـادي "السـلوك

المتكــرر المعتمــد مــن قبــل القائــد عنــد تعاملــه مــع اآلخ ـرين؛ حتــى يســتطيع كســب تعــاونهم واقنــاعهم بتحقيــق
األهداف ،والذي يشكل نمطياً يميزه عن بقية القادة"(العميان.)274 :2005،
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ويمكن تصنيف أنماط القيادة في صنع الق اررات إلى األصناف التالية (وسيلة وعبدالناصر:)5 :2003،
 القيادة األوتوقراطية :وتشمل القيادة األوتوقراطية المتسلطة ،والقيادة األوتوقراطية الخيرة ،والقيادة
األوتوقراطية اللبقة.

 القيادة الديمقراطية :وتشمل المرتكزات التالية :العالقات اإلنسانية بين القائد والمرؤوسين ،المشاركة في
صنع القرار ،تفويض السلطة.

 القيادة المتساهلة :تتميز بإعطاء المرؤوس أكبر قدر من الحرية ،وتفويض السلطة على أوسع نطاق،
واتباع سياسة الباب المفتوح.

وتــرى لبــده ( )43 :2015أن نمــط القيــادة الــذي يمارســه متخــذ الق ـرار فــي إش ـرافه علــى مرؤوســيه يــؤثر

بدرجة كبيرة على جودة القرار وفعاليته في المنظمة ،وعلى تقبل العاملين والتزامهم بتنفيذه ،ومن ثـم فـإن نجـاح

القرار في المنظمة يـرتبط بشـكل كبيـر بأنمـاط القيـادة لمتخـذ القـرار ،ونجـد أن نمـط القيـادة النـاجح فـي المنظمـة
يساعد بشكل كبير في إنجاز األهداف وتحقيق التميز.

ب .ثقافة المنظمة:
تعد الثقافة التنظيمية عنص اًر مهماً في تكوين منظمات األعمال ،وتقوم بدور حيوي فـي تجسـيد وتطـوير
الفكر اإلداري الحديث داخل المنظمـة ،ولكـل منظمـة ثقافتهـا الخاصـة بهـا ،حيـث يعكـس هـذا المفهـوم منظومـة
مــن القــيم واالتجاهــات ومعــايير الســلوك داخــل أي مجتمــع؛ فالثقافــة التنظيميــة جــزء مــن الثقافــة العامـة يتعلمهــا

الفــرد خــالل عملــه مــع اآلخ ـرين؛ إذ تتكــون ثقافــة المنظمــة مــن قــيم واعتقــادات ومــدركات وافت ارضــات وقواعــد
ومعايير وأشياء من صنع اإلنسان .وأنماط سلوكية مشتركة (حريم.)327 :2004،

ويمكن تعريف الثقافة التنظيمية بأنها" :اإلطار الذي يوجه ويفسر سلوك األفراد في المنظمة ،وذلـك مـن

خـالل مجموعـة مـن القـيم والمعتقـدات واالفت ارضـات األساسـية والمعـايير واألعـراف التنظيميـة التـي يشـترك فيهــا

أعضاء المنظمة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سلوكيات العـاملين وعلـى كيفيـة أدائهـم ألعمـالهم،

وتنشــأ متــأثرة بــالقيم التــي يعتنقهــا القائــد والمؤسســون التــي تحــدد األســلوب الــذي ينتهجونــه فــي قـ ارراتهم وادارتهــم

لمرؤوسيهم ومنظماتهم" (سالم.)9-8 :2006،

وتكمن أهمية الثقافة التنظيمية في أنها توفر إطا اًر لتنظـيم وتوجيـه السـلوك التنظيمـي ،بمعنـى أن الثقافـة

التنظيمية تؤثر على العاملين وتشـكل أنمـاط سـلوكهم المطلـوب أن يسـلكونها داخـل التنظـيم الـذي يعملـون فيـه.

ويمكن إيجاز أهمية الثقافة التنظيمية على األفراد والمنظمات بالنقاط التالية(العميان:)314-313 :2005،

 تعمل الثقافة التنظيمية على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها ،فأي اعتداء على
وبناء على ذلك فإن للثقافة دو اًر كبي اًر في
أحد بنود الثقافة أو العمل بعكسها سيواجه بالرفض،
ً
مقاومة من يهدف إلى تغيير أوضاع األفراد في المنظمات من وضع إلى آخر.
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 تعمل الثقافة التنظيمية على توسيع أفق األفراد العاملين ومداركهم حول األحداث التي تحدث في
المحيط الذي يعملون فيه ،أي أن ثقافة المنظمة تشكل إطا اًر مرجعياً يقوم األفراد بتفسير األحداث
واألنشطة في ضوئه.

 تساعد الثقافة التنظيمية في التنبؤ بسلوك األفراد والجماعات؛ فمن المعروف أن الفرد عندما

يواجهه موقفاً معيناً فإنه يتصرف وفقاً لثقافته ،أي أنه بدون معرفة الثقافة التي ينتمي إليها الفرد

يصعب التنبؤ بسلوكه.

 الثقافة التنظيمية تؤثر بشكل كبير في توجيه اتخاذ القرار من قبل الموظفين في حال عدم وجود

قواعد أو سياسات مكتوبة ،كما أن وجود ثقافة تنظيمية قوية ذات سمات مميزة من أهم العوامل

التي تؤثر على متخذ القرار في المنظمة.
ويرى الباحث أن الثقافة التنظيمية كالقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات واالفتراضات المشتركة هي التـي
تحكم الطريقة التي يتخذ بهـا المـدير قـ ارره وأسـلوب تعاملـه مـع المتغيـرات الخارجيـة ،وكـذلك أسـلوب تعاملـه مـع

مرؤوسيه واالستفادة منها في تحقيق تميز المنظمة ،كما أن الثقافـة التنظيميـة تعـد عنصـ اًر فعـاالً لمتخـذ القـرار

ومساعداً له في تحقيق أهدافه؛ فالثقافة القوية تجعل المديرين ال يلجؤون إلـى اإلجـراءات الرسـمية أو الصـارمة

لتأكيد السلوك المطلوب.

ت .درجة المشاركة في اتخاذ القرار:
تتعدد وجهات النظر حول تحديد مفهوم المشاركة في اتخاذ الق اررات؛ ويعود ذلك إلى اختالف الفلسـفات

والعقائد االجتماعية واالقتصادية واالجتهـادات والكتـاب والبـاحثين ،وتعـرف المشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات بأنهـا:

حكــم جمــاعي يقــوم علــى إشـراك األفـراد فــي حــل مشــكالت إداريــة معينــة ،واتخــاذ القـ اررات المناســبة لحلهــا ،ممــا

يؤدي في النهاية إلى ق اررات فعالـة ،كمـا ويمكـن القـول :إن المشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات تولـد نوعـاً مـن القبـول
وااللتزام عند تنفيذ الق اررات ،وتؤدي إلى التفهم المتعمق الواعي ألبعاد القـ اررات المتخـذة وخلفيتهـا ،وتخفـف مـن

العقبات التي تخلقها األفراد للحيلولة دون تنفيذها (الصرايرة وعساف.)355 :2013،

وتنبــع أهميــة المشــاركة فــي اتخــاذ الق ـ اررات مــن أن العــاملين هــم الــذين يقــع علــى عــاتقهم تنفيــذ الق ـ اررات
اإلداريـة ،وأنهـم األقـدر علـى معرفـة المشـكالت التـي يواجهونهـا فـي أداء مهـامهم واقتـراح البـدائل المناسـبة لحــل
هذه المشكالت ،وهناك مستويات ودرجات متفاوتة من المشاركة في اتخاذ القرار يستطيع متخـذ القـرار إتاحتهـا

لمرؤوسيه ،وهي(البراهيم:)26 :2008،
 صنع الرئيس للقرار ثم تبليغه لمرؤوسيه.
 صنع الرئيس للقرار ثم شرح مبرراته.

 صنع الرئيس للقرار ثم دعوته إلى إجراء حوار حوله.
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 صنع الرئيس لقرار مبدئي مع ترك المجال مفتوحاً إلمكانية تغييره.

 عرض الرئيس للمشكلة ودعوة المرؤوسين إلى تقديم مقترحات وحلول حوله.

 تحديد الرئيس للمشكلة ووضع القيود على حلها ثم الطلب من المرؤوسين صنع القرار.
 تفويض األمر للمرؤوسين لتشخيص المشكلة والوصول إلى قرار.
ويمكن القول :إن االسترشاد برأي اآلخرين في مختلف المستويات اإلدارية من الضـروريات الالزمـة فـي

عملية صنع القـرار؛ فمـن المعـروف بأنـه ال يوجـد مـن هـو خبيـر فـي كـل شـيء ،ويحتـاج كـل فـرد إلـى مسـاعدة
ومعاونة ورأي اآلخرين ،سواء أكانوا رؤسـاء أم زمـالء أو مرؤوسـين ،فـالفرد وبغـض النظـر عـن مسـتوى تعليمـه
أو نضــحه ال يمكن ــه أن يح ــيط بكــل جوان ــب المش ــكالت التــي يواجهه ــا سـ ـواء علــى المس ــتوى الف ــردي أو عل ــى
مستوى التنظيم ،وبهدف إيجاد حلول لتلك المشكالت ال بد من مشاركة اآلخرين ،وعليه فإن المشاركة تعد من

أهم األسس التي تقوم عليها اإلدارة (الشقصي.)48 :2005،

 .2المحفزات:
يحمل موضوع التحفيز أهمية كبيرة لدى العديد من علماء السلوك اإلداري ألسباب كثيرة ،إال أننا هنا
محور مهماً من العناصر الرئيسة المكونة للجينات التنظيمية ،حيث تعد المحفزات من
سنركز على أنه يشكل
اً

أهم المتغيرات التي تؤثر على األفراد العاملين سواء بشكل إيجابي أو سلبي ،فعدم توافرها في المنظمة أو

توزيعه ا بشكل عادل سينعكس على العاملين وامكانياتهم وقدرتهم على أداء األعمال األمر الذي سيؤثر في
النهاية على نتائج األعمال.
إن موضوع تحفيز العاملين لتقديم أفضل ما لديهم لمنظماتهم هو موضوع غاية في التعقيد ،وتعد
الحوافز بمثابة المقابل لألداء المتميز ،وتلعب دو اًر مهماً في تحفيز األفراد لبذل الجهود المؤدية إلى رفع
مستويات األداء الذي ينعكس إيجابياً على أهداف الفرد وأهداف المنظمة على حد سواء ،وال تقتصر
المحفزات على المال بل تتضمن األهداف والحوافز وفرص التوظيف التي تدفع الموظفين إلى إعطائها

االهتمام الالزم والوصول إليها .ويمكن أن تشجع مثل هذه المكافآت المادية وغير المادية الموظفين على
مواءمة أهدافهم الشخصية مع أهداف المنظمة .ليسعى كل منهم فيما بعد لتحقيق تلك األهداف جدياً ،أو

تمكنهم من أن يثيروا من دون قصد سلوكيات معيقة لعملية تحقيق األهداف من خالل الفصل بين المصلحة

الشخصية والمصلحة المنظماتية (أبو حجير وأبو ناصر.)12 :2017،

يعتبر العنصر البشري من أهم العناصر التي تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ أنشطتها ،وبرامجها
وتحقيق أهدافها ،وال تزال إدارة المؤسسات تبحث كيف تجعل هذا العنصر اإلنساني يقدم أفضل ما لديه
لصالح المؤسسة ،بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسات نحو النمو والتطور وزيادة اإلنتاجية وتحقيق
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األرباح أو تقديم الخدمات بكفاءة ،حيث إن أفضل استغالل لعناصر اإلنتاج أو المدخالت يعتمد بصورة
أساسية على العنصر البشري ،أو العاملين في المؤسسة (أبو شرخ.)2 :2010،
وهناك أنواع متعددة متنوعة للحوافز ،حيث تعددت تقييمات الباحثين في مجال الحوافز لوسائل
وأساليب يمكن لإلدارة استخدامها للحصول على أقصى كفاءة ممكنة من األداء للعاملين .وتنقسم الحوافز من

حيث طبيعتها إلى نوعين:
أ .الحوافز المادية:

عرفها زويلف ( )276 :2000بأنها :األجر والعالوات السنوية ،والزيادات في األجر لمقابلة الزيادة في
نفقات المعيشة ،والمكافآت والمشاركة في األرباح.
ويأخذ التحفيز المادي عدة أشكال يذكر مرعي( )23 :2003من أهمها ما يلي:
 األجور والمرتبات :يعد األجر من أهم الحوافز المادية التي تحث األشخاص لبذل الجهد والعمل؛ إذ
إنه كلما زاد األجر زاد حافز العامل على بذل الجهد وتحسين مستوى األداء.

 التعويضات :تمثل التعويضات حوافز إضافية لبذل المزيد من الجهود ومنها العالوات والمنح والبدالت
وطبيعة العمل ،وتعويضات التخصص...إلخ.

 المزايا العينية ذات القيمة المادية :وتكون على عدة أشكال منها :األجهزة ،وبطاقات السفر ،والغذاء،
وحضور الحفالت ،ومهمات السفر...،إلخ ،والتي تمنح للموظفين في كثير من المناسبات.

 ظروف العمل ومتطلباته المادية :تشكل الظروف المادية المحيطة بعمل األفراد مثل اآلالت
والتجهيزات ومكان العمل ومحيطة الفيزيائي المتنوع عامالً مؤث اًر على أدائهم في العمل ورغباتهم فيه،

فكلما زادت وتحسنت ظروف العمل كان استعداد الفرد للعمل أكبر.

 الزيادات الدورية :وتكون حاف اًز على أساس ربطها باإلنتاجية واألداء ،ويكون أساس منهجها هو كفاءة
الفرد في عملة.

 المشاركة في األرباح :ويكثر استخدام لفظ المشاركة في األرباح بالمنظمات الخاصة ،من خالل ربط
ما تدفعه المنظمة من أجور وحوافز فيما تحققه من مستويات ربحية ،بهدف دفع العاملين لتحسين

أدائهم ،وبالتالي زيادة اإلنتاجية والربح.

ويرى الباحث أن الحوافز المادية التي تؤدي بكافة أشكالها األجور والمرتبات والتعويضات والمزايا

العينية والمتطلبات المادية والزيادات والمشاركة في األرباح ،يجب أن تكون مدروسة ومعموالً بها في المنظمة
بشكل ممنهج معلوم لجميع العاملين ،بحيث تعد هذه الحوافز دافعاً لهم لتحسين أدائهم ورفع إنتاجيتهم في

العمل ،واال فإنها لن تحقق الهدف المنشود من وراء إعدادها وصرفها على العاملين.
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ب .الحوافز المعنوية:
هي تلك التي تتعلق بالنواحي النفسية والذهنية لألفراد العاملين ،وهي تعتمد على إثارة وتحفيز العاملين
على وسائل أساسها احت ارم العنصر البشري الذي لديه أحساس وآمال وتطلعات اجتماعية يسعى لتحقيقها من
خالل عمله في المنظمة ،وتكون على أشكال مختلفة منها( :الترقية ،المشاركة في اتخاذ القرار ،شهادات

الشكر والتقدير ،التدريب ،حفالت تكريم المتميزين) (الدالة.)28 :2003 ،
ويأخذ التحفيز المعنوي عدة أشكال ذكرها العقيلي ( )82 :2009على النحو التالي:
 الترقيات :وتكون الترقية كحافز فعال ،فيما إذا تم ربطها بالكفاءة في األداء واإلنتاجية ،وتكون دافعاً
لدى العاملين الراغبين لشغل منصب وظيفي تحقيقاً للحاجة لدى الموظفين ،وهي تمثل المكانة الوظيفية
وبالتالي االجتماعية.

 تقدير جهود العاملين :يمكن تحقيق ذلك بمنح شهادات تقدير وثناء للعاملين األكفاء ،الذين يحققون
مستويات أداء عالية ،وذلك تقدي اًر واعترافاً بجهودهم من قبل اإلدارة.

 إشراك العاملين في اإلدارة :وذلك بأن يكون لهم صوت في مجلس اإلدارة يسهمون في إدارة المنظمة
بشكل فعال ،عن طريق المشاركة في رسم سياسات المنظمة واتخاذ ق ارراتها.
في حين تمت اإلشارة إلى أشكال أخرى للتحفيز المعنوي كاآلتي( :زويلف:)65 :2000،
 الشعور باألمان واستقرار العمل :ويمثل الضمان واالستقرار في العمل الذي توفره اإلدارة للعاملين في
محيط العمل ،حيث تعتبر حاف اًز له أثر كبير في معنوياتهم ،وبالتالي على مستوى أدائهم؛ ألن العمل

الثابت للفرد يؤمن له ظروفاً معيشية كريمة.

 إثراء العمل :يضيف إثراء العمل مهاماً جديدة قريبة الختصاص الفرد ،كإشراكه في اتخاذ الق اررات
المتعلقة بعمله مع رئيسه المباشر.

وأشارت لبده ( )49 -47 :2015إلى أشكال أخرى للتحفيز المعنوي يمكن االعتماد عليها كاآلتي:
 خلق النسجام بين العاملين :يتم من خالل إشراك المرؤوسين في إبداء األفكار والتي تؤثر بشكل
كبير على إبداع العاملين ،ومحاولتهم المستمرة إلظهار أفضل ما لديهم ،والتنافس بينهم ورفع الروح

المعنية لهم فالجماعة المنسجمة مع بعضها تكون أكثر ميالً لإلبداع والتميز من الجماعة التي ليس
بين أفرادها انسجام.

 الشعور بالستمتاع في العمل :يحتاج العمل إلى جهد وتركيز إلبراز اإلبداع واإلتقان فيه وتميزه ،وهذا
لن يحدث إال عن طريق الشعور بلذة العمل واالستمتاع به ،فحب العاملين للمنظمة هي ركيزة أساسية
لنجاح المنظمة والوصول إلى اإلبداع والتميز وابتكار طرق جديدة في العمل من قبل العاملين.
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ويرى الباحث أن التحفيز بكافة أشكاله مهم ضروري في المنظمة ،لكن التحفيز المعنوي له أهميته
الخاصة للعاملين ،فعلى الرغم من أن العاملين يحبون الزيادة في رواتبهم وعالواتهم ،فإن اإلنسان يحتاج
ويستحسن المكافآت المعنوية التي تقدم له ،فالتقدير والتشجيع والشهادات والهدايا لها من القوة ما ليس له

حدود ،أما المال فصحيح أنه يدفع الناس إلى القيام بالعمل ،لكنه بحاجة إلى التحفيز المعنوي ليدفعهم إلى

القيام بعمل رائع متميز.

 .3جودة المعلومات:
ال يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات ،حيث يختلف مفهوم الجودة باختالف وجهات نظر منتجي
ومستخدمي المعلومات ،ففي حين يركز منتج المعلومات على الدقة بوصفها مقياساً للجودة ،يركز مستخدمو

المعلومات على المنفعة والفاعلية والتنبؤ كمقياس لهذه الجودة ،مع األخذ بعين االعتبار تكلفة الجودة ومراعاة

درجة التركيز حسب المستوى اإلداري والتنظيمي.

ويمكن تناول الجوانب التالية كمعايير لجودة المعلومات ،وذلك من خالل اعتماد األبعاد الثالثة رئيسة وهي:

البعد الزمني ،وبعد المحتوى ،والبعد الشكلي (النجار:)26 :2007،
أ .البعد الزمني:

ويتضمن الجوانب التالية (:)zimmer,2002:40( ،)wilson,2002:36
 التوقيت المناسب :توفر المعلومات زمانياً  ،لذا ال بد من االهتمام بتوفير المعلومات في الزمن
المناسب؛ لكي تكون متاحة التخاذ القرار قبل حدوث موقف حرج أو فقدان فرصة معينة ،فقد تكون
المعلومات مفيدة في الزمن الحاضر وتفقد أهميتها بعد زمن قليل.
 التداول والحداثة  :أن تكون المعلومات مجددة حديثة لالستفادة منها عند تقديمها وتداولها في المنظمة،
حيث تلعب الحداثة دو اًر مهماً في جودة المعلومات؛ إذ تقل قيمة المعلومات بتقادمها ،لذا يجب الحفاظ
عليها بأمان وفاعلية.

 التواتر والتكرار :أي مدى تكرار الحاجة إلى المعلومات الموجودة؛ ألن المعلومات يجب أن تقدم طالما
نحتاج إليها ،وهذا يؤكد االهتمام بالمعلومات النشطة في قاعدة البيانات.
 الفترة الزمنية :هي الفترة التي تقدم فيها المعلومات بحيث يستطيع المدير الحصول على المعلومات
عن ما يحدث اآلن ،وعن ما حدث في الماضي ،وعن ما هو متوقع حدوثه في المستقبل؛ إذ إن التأخر

في جهود معالجة البيانات لتحويلها إلى معلومات رغم أنها تحت االستخدام ستسبب مشكالت عديدة
وكلفاً مرتفعة للمنظمة.

28

ب .البعد الشكلي:
يتضممن الجوانب التالية (النجار:)62 :2007،
 الوضوح :تقديم المعلومات بطريقة وبشكل يسهل فهمها من قبل المستخدم كلما أمكن ذلك ،بحيث تكون
واضحة خالية من الغموض؛ حتى يتمكن المدير من الوصول إلى ق اررات صائبة.

 المنهجية والتساق :وهي تقديم المعلومات بطريقة متناسقة ضمن معايير موحدة؛ كي يتم تعظيم
االستفادة منها ،لذا ال بد أن ترتب المعلومة بقدر وسياق.

 المرونة  :هي قابلية المعلومات على التكيف ألكثر من مستخدم وأكثر من تطبيق ،لذلك ال بد أن تكون
المعلومات متوفرة بشكل مرن يمكن استخدامه من قبل المستويات اإلدارية المختلفة بفاعلية في عملية

اتخاذ القرار.

 التقديم  :هي طريقة تقديم المعلومات بشكل مختصر أو تفصيلي ،وبشكل كمي أو وصفي ،فالمعلومات
يمكن أن تكون حاضرة بشكل خبر أو رقم أو صورة ،لذا ال بد من عرض المعلومات بالطريقة المناسبة
وتطويعها ومعالجتها لجعلها قابلة لالستخدام بما يعظم االستفادة منها للمستخدم.
 وسائط اإلعالم :هي الوسيلة التي يمكن أن تقدم بها المعلومات؛ إذ يمكن أن تقدم المعلومات على
ورق مطبوع أو فيديو أو أي وسيلة أخرى.
ت .بعد المحتوى:
يتضمن الجوانب التالية:)Ashill and Jobber,2001:52-61( :
 الدقة :هي مدى تمثيل المعلومة للموقف أو الحديث الذي تصفه ،فالدقة هي خلو المعلومات من
األخطاء؛ إذ تساهم دقة المعلومات في جودة القرار ،كما تعمل على تجنب الق اررات الخاطئة وتقلل من
التكلفة واهدار الوقت ،كما وأن مستوى أعلى من الدقة يحتاج إلى كلف أعلى ،لذا ال بد من تأكيد
العبء في تكلفة المعلومات بحيث يكون العائد المتوقع من المعلومات أكبر من تكلفة الحصول عليها.
 الثبات والصدق :هي إعطاء المعلومات لنفس النتائج التي أعطتها التجربة السابقة ،وأن تكون
المعلومات المتجمعة صادقة صحيحة وتتطابق مع معطيات الواقع شكالً ومضموناً وتوجهاً.
 الواقعية  :هي أن تمثل المعلومات الواقع وأن تكون مرتبطة باحتياجات المستفيدين مع تأكيد خلو
المعلومات من التحيز للوصول إلى ق اررات رشيدة ،فالمعلومات غير الواقعية ستؤدي إلى ق اررات

خاطئة .مع مالحظة أن وحدات األعمال المختلفة في المنظمة تحتاج إلى معلومات متمايزة عن

بعضها البعضاً ،فالمعلومات التي يحتاج إليها قسم التسويق عن البيئة الداخلية ومستوى التكنولوجيا

السائد تختلف عن المعلومات التي يحتاج إليها قسم البحوث والتطوير.
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 المالءمة :هي أن تكون المعلومات مالئمة وثيقة الصلة مفيدة في تحسين اتخاذ القرار؛ فال بد أن
تكون المعلومات مالئمة للموضوع وموجهة خصيصاً للمشكلة التي تدرس ومرتبطة باحتياجات

المستخدم.

 الشمولية :قدرة المعلومات على إعطاء صورة كاملة عن المشكلة أو عن حقائق الظاهرة موضوع
الدراسة مع تقديم بدائل الحلول المختلفة لها؛ حتى تتمكن اإلدارة من تأدية وظائفها المختلفة .وعلى
المدير أن يقدر كمية التفاصيل الالزمة عن المشكلة؛ حتى يتجنب الوقوع في بحر المعلومات.
 اإليجاز :بتقديم المعلومات الالزمة لكل مستوى إداري وما يتناسب مع متطلباته من المعلومات؛ إذ ال
بد من اإليجاز في المستوى االستراتيجي دون الخوض في كم كبير من المعلومات عن الموضوع.
 المدى :هي كون المعلومات واسعة أو ضيقة أو بتركيز داخلي أو خارجي ،ويتحدد مدى المعلومات
بمدى شموليتها ،لذا ال بد أن تمثل المعلومات المدى المطلوب وأن تكون الحاجة إليها قائمة فعالً

وبشدة.

 األداء :هي قدرة المعلومات في الكشف عن األداء ،والذي يمكن أن يكون بواسطة قياس إتمام األنشطة
وصنع التقدم وتجميع الموارد.
وتتوقف منفعة المعلومات على العديد من العوامل واألسس وهي كما يلي (إسماعيل:)183 :2001،
 كفاءة العنصر البشري المستخدم للمعلومات :حيث يعد العنصر البشري الحاكم في تحقيق االستغالل
األمثل للبيانات وتحويلها إلى معلومات ذات جودة عالية؛ فإن عدم قدرة العنصر البشرى على التعامل

بكفاءة مع المعلومات قد يؤدي إلى وجود العديد من المعوقات التي تؤثر على مستوى فاعلية هذه

المعلومات.

 كفاءة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة :كثير من منظمات اليوم تملك من تكنولوجيا المعلومات ما
يكفيها ويزيد على ذلك ،لكن المشكلة الحقيقية عن مدى استخدام هذه التكنولوجيا في إنتاج المعلومات

وكيفية استغالل إمكانياتها وطاقاتها في هذا المجال ،ويتحدد مستوى فاعلية النظم المنتجة لتلك

المعلومات على كفاءة األجهزة والبرامج والتطبيقات المستخدمة في تلك النظم والى أي مدى يمكن
التعامل معها.
 اتجاهات اإلدارة نحو جودة المعلومات :إن رفع كفاءة العنصر البشري أو العنصر اآللي (تكنولوجيا
المعلومات) لن يأتي إال من خالل إيمان اإلدارة واقتناعها بأهمية الدور الذي يؤديه نظام المعلومات
المنتج لتلك المعلومات من جانب ،ودعمها لهذين العنصرين الرئيسين له بهدف رفع كفاءتهما ،األمر

الذي يقود إلى تحسين المعلومات باستمرار من جانب آخر.
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 مالءمة البيئة التنظيمية السائدة :نعني بالبيئة التنظيمية ذلك المناخ التنظيمي السائد في المنظمات،
ومدى مناسبته لقيام نظم معلومات إدارية متطورة فاعلة ،ويشمل ذلك الهيكل التنظيمي ،والثقافة
التنظيمية ،وحجم المنظمة ،وضغوط العمل ،وأنماط االتصال ،والتداخل التنظيمي ،وغيرها من العوامل

التنظيمية التي يمكن أن تؤدي دو اًر دافعاً إيجابياً نحو بناء نظم معلومات ذات فاعلية أو العكس.

وعليه فإنه بدون توافر معايير جودة المعلومات اعتماداً على األبعاد الثالثة رئيسة لها المتمثلة في
(البعد الزمني ،وبعد المحتوى ،والبعد الشكلي) ،إضافة إلى توافر عامل كفاءة العنصر البشري المستخدم
للمعلومات وكفاءة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة ،وتبني القيادات اإلدارية توجهاً واضحاً نحو جودة
المعلومات من خالل توفير بيئة تنظيمية مناسبة في المنظمة؛ فإنه لن تتحقق المنفعة المرجوة من جودة
المعلومات في المنظمة لذا يجب على اإلدارة العليا في المنظمة والعاملين والمعنيين أن يهتموا بهذه العوامل
لتحقيق اهداف المنظمة في التميز من خالل جودة المعلومات.

.4

الهيكل التنظيمي:
يعد الهيكل التنظيمي أحد أهم المكونات المنظمة والتي ال بد أن يتالءم مع البيئة الخارجية والداخلية

إلجراء التغيرات المالئمة وهذا يتعلق بالمرونة التي يتمتع بها ،وهي أكثر الوحدات األربع وضوحاً ،ولكن

يجب أال يكون الهيكل التنظيمي نقطة البداية بل الناتج ،ويقيس الهيكل التنظيمي اإلطار الذي يحدد اإلدارات
واألقسام اإلدارية المختلفة في المنظمة ،كما يبين لنا الهيكل التنظيمي الوحدات اإلدارية المختلفة التي تعمل

معاً لتحقيق أهداف المنظمة ،ويوضح الهيكل التنظيمي تدفق السلطات من أعلى إلى أسفل ،وحدود السلطة

والمسؤولية (أبو حجير وأبو ناصر.)12 :2017،

يمثل الهيكل التنظيمي نموذج التنظيم الرسمي بكل ما فيه من خطوط وأشكال يجري توصيلها بشبكات
غير رسمية تتكون من مجموعات األفراد تستخدم لالتصال ،واتخاذ الق اررات أو الحصول على الدعم .وجدت

دراسة  Booz Allen Hamiltonأن أكثر من نصف المنظمات أعادة هياكلها التنظيمية مؤكدة أن تجربتها
تشير إلى عدم وجود هيكل معين واحد لمنظمات المتميزة؛ اذ انها تعتمد هياكل مختلفة لتعمل بنجاح تحت

ظروف مختلفة ،ويتضح أيضا أن الهيكل في حد ذاته مؤشر على الكيفية التي تحكم المنظمة الفقيرة عندما
تتصرف مستقلة عن هيكلها). (Bordia et al,2005: 1

ويمكـ ــن اعتبـ ــار المحـ ــاور التاليـ ــة أهـ ــم محـ ــددات قيـ ــاس الهيكـ ــل التنظيمـ ــي والتـ ــي تتمثـ ــل فـ ــي التـ ــالي:

(نوع النشاط وطبيعته ،نطاق اإلشراف ،درجة التفويض ،حجم المنظمة ،المسار الوظيفي)( .المنسى ومحمود،
( ،)2015لبده.(Nafei, 2015) ،)2015،
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أ .نوع النشاط وطبيعته:
يرى  )2011: 40( Owensأن المنظمات بجميع أنواعها حكومية أو غير حكومية ،ربحية أو غير
ربحية ،أهلية ومدنية تتعرض لتحديات غير مسبوقة تتطلب منها حلوالً فعالة تستند إلى أفكار جديدة مبتكرة.

ويعتقد كردي ( )2011أن المنظمات المحافظة التي عادة ما تعمل في بيئة أعمال مستقرة ،ويتم فيها
االهتمام بالهيكل التنظيمي والخصائص الرسمية والهرمية والوظيفية المتخصصة ،واإلجراءات والقواعد

المحددة التي يكون من غير المسموح تجاوزها أو العمل خارجها وهي بذلك تعتبر منظمات معيقة لالبتكار
والتميز ،بينما عندما يكون في المنظمة أساليب العمل القائمة على الفريق ،واستجابة سريعة للتغيرات التي

تحدث في البيئة ،ويكون العاملون أكثر تقبالً لألفكار والمفاهيم وطرق العمل الجديدة ،هنا سوف يظهر

اإلبداع والتميز واالبتكار في المنظمة .ويرى  Richard Beckhardأن محيط المنظمات اإلدارية أصبحت
تتسم بالحركة والديناميكية ،لذا فالمنظمات الجامدة يجب أن تجد الوسائل واألساليب التي تمكنها من تجديد

نشاطها واالستفادة من قدراتها ،وهي إشارة ضمنية إلى أهمية اإلبداع واالبتكار والتميز كأحد وسائل التجديد

والتغيير (بديسي وآخرون.)6 :2011،
ب .نطاق اإلشراف:

يؤثر نطاح اإلشراف في معرفة شكل الهيكل التنظيمي ،وفي تحديد عدد المستويات اإلدارية؛ فهناك

عالقة عكسية بينهما ،ويشير الف ار وآخرون( )123 :2003إلى أنه كلما كان المرؤوسون على درجة عالية
من الكفاءة واإلبداع واالبتكار اتساع نطاق اإلشراف ،كما يوضح  )2006( Spreitzerأن هناك عالقة قوية

بين نطاق اإلشراف والتمكين ،بمعنى أن نطاق اإلشراف الواسع يؤدي إلى ارتفاع الشعور بالتمكين الذي

يترتب عليه العديد من المميزات منها :زيادة التزام العاملين ،وتعهدهم بمسؤوليات عديدة ،وبالتالي تفعيل

مهاراتهم وقدرتهم اإلبداعية ومنحهم الطاقة والقدرة على العمل باستمرار ،ويرى (القريوتي )274 :2006،أنه
على الرغم من عيوب توسيع نطاق اإلشراف والتي تتمثل في إرهاق الرئيس بأعباء كثيرة وعدم إتاحة الوقت
والجهد الالزمين لإلشراف الفعال على المرؤوسين ،ولكنه يساعد على رفع معنويات العاملين واهتمامهم

بعملهم ،وزيادة رضاهم عن عملهم في زيادة اإلنتاجية ،ومن ثم زيادة قدرتهم على التميز واإلبداع واالبتكار

بشكل فعال في منظماتهم.

ويتفق الباحث مع رأي لبدة ( )54 :2015في أن اتساع نطاق اإلشراف يعمل على تحقيق نجاحات

كبيرة في العمل إضافة إلى أن منح السلطة المناسبة والشعور بالمسؤولية من قبل المرؤوسين والالمركزية في
ا تخاذ الق اررات وتفويض السلطة وتوسيع نطاق اإلشراف يؤدي إلى تحسين القدرة على أداء العمل وزيادة قدرة
العاملين على اإلبداع واالبتكار ،وهذا لن يكون في ظل الرقابة الشديدة وتضييق نطاق اإلشراف.
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ت .درجة التفويض:
يعد التفويض أحد المهارات اإلدارية التي يمكن تعلمها ،وذات أهمية كبيرة لتحقيق النجاح المتّميز
للمديرين والقادة اإلداريين ولمؤسساتهم؛ فالتفويض من أكثر األدوات اإلدارية التي تؤثر بنتائج إيجابية ذات
قيمة عالية في تحقيق أهداف المؤسسة (الشريف ،)207 :2011 ،ويعرف التفويض بأنه" :إعطاء السلطة

من إداري آلخر ،أو من وحدة تنظيمية ألخرى بغرض تحقيق واجبات معينة ،وال يعني التفويض تخلّص

اإلداري من السلطة أو التنازل عنها ،فالمدير الذي يقوم بالتفويض يحتفظ دائماً بسلطته ،ولكنه يمنح اآلخرين
الحق في العمل داخل نطاق محدد"( .الجيوسي وجاداهلل ،)119 :2008 ،وأشار العواملة ( )93 :1995إلى

أن التفويض يعني "تخلي الرئيس عن جزء من سلطاته لصالح أي من مرؤوسيه بحيث يتّمكن المرؤوس من
اتخاذ بعض الق اررات نيابة عن رئيسه وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية ،كما قد يكون التفويض مكتوباً أو

شفهياً".

ويمكن اإلشارة إلى أن التفويض يقود إلى التحسن في أداء العمل واإلبداع والتميز ،فاإلبداع يعني

مواصلة التغيير ،من خالل :المرونة ،وتوفير المناخ المناسب والبيئة اإلدارية المبدعة ،وتفويض السلطات
والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،ومنح المرؤوسين فرصة ألداء األعمال بحرية واستقاللية( .سليمان:2002 ،

.)149-108

ويعتبر التفويض أداة لتطوير العاملين نظ اًر ألنه يؤدي إلى تشكيل حالة من التحدي ،ولكن في النهاية

يؤدي إلى تأمين النجاح وتحقيق التميز في العمل ،إضافة إلى ضرورة ربط األعمال المفوضة مع األهداف

العامة للمؤسسة ،واستخدام التفويض كأداة لتطوير العاملين الجدد والعاملين الذين لديهم خبرة أيضاً ،وقد

يفشل المرؤوسون في التفويض لعدة أسباب منها االعتقاد الخاطئ بأن الرؤساء فقط هم القادرون على إنجاز
العمل بطريقة صحيحة ،والسبب اآلخر هو شعور الرؤساء بأنهم على درجة عالية من الفهم في تحديد

االحتياجات ،والسبب اآلخر في التناقض الكبير في اعتقاد القادة بأنهم يتحملون مسؤولية التفويض ،وأنهم

قادرون على إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن (. )Lease, 2009 :32-33

ويمكن القول :إنه يجب أن تتناسب درجة التفويض مع قدرة المفوض ومركزه الوظيفي ،فعلى الرئيس
أن يختار األشخاص المناسبين للقيام بالمهام التي سيتم تفويض أدائها إليهم ،وأن يكون هؤالء المرؤوسون
على قدرة كبيرة من المسؤولية والحرص واالطالع ،إضافة إلى أن تفويض الصالحيات لبعض المرؤوسين

يؤدي إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم على اإلبداع والتميز ،واكتشاف قدراتهم وتنميتها وتطويرها ،فمن خالل

ممارستهم لبعض األعمال والوظائف اإلدارية (التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة) يؤدي إلى خلق طبقة من

الموظفين في الخط الثاني مؤهلين ليكونوا مديرين في المستقبل.
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ث .حجم المنظمة :
يؤثر حجم المنظمة على درجة اإلحساس باألمان الوظيفي ،وعلى درجة الهيبة واالحترام للعاملين بها،
وعلى درجة اإلحساس بالفخر واالعتزاز لديهم .كما ويؤثر إلى حد كبير على حجم األنشطة التي تمارسها
وحجم تعامالتها وحجم مواردها ،ويتطلب ذلك تبني نظماً إدارية أكثر تعقيداً ،وتتطلب هذه النظم اإلدارية

المعقدة حجماً أكبر من البيانات والمعلومات المالئمة .كما ويؤثر حجم المنظمة بشكل كبير علي تنوع

المنتجات وتعقد العالقة بين بيئة اإلنتاج وتصميم نظم التكاليف ونظم الرقابة اإلدارية ،حيث يؤدي تنوع
إنتاج المنظمة بدرجة كبيرة إلى اختالف األنشطة ،واختالف عدد مرات تكرار كل نشاط خالل دورة حياة

المنتج ،وقاد المناخ االقتصادي الحالي العديد من المنظمات إلى بيئة إنتاجية تركز على استراتيجية
إنتاجية متغيرة تهتم بتشكيلة المنتجات وجودتها ،وهذا يتطلب بيئة إنتاجية مرنة كمردود طبيعي لسوق

متغيرة (المنسى ومحمود.)2015 ،
ج .المسار الوظيفي:
يشير المسار الوظيفي إلى المراكز الوظيفية التي يحتلها الشخص خالل حياته العملية بغض النظر

عن مدى النجاح أو الفشل الذي يحققه الفرد .ويتضمن ذلك كافة األعمال التي يقوم بها الفرد بما فيها
األعمال التطوعية والخاصة أو العامة على حد سواء .كما يحتمل مفهوم المسار الوظيفي معاني عديدة ،منها
التحرك صعوداً في سلم الوظيفة في مجال من المجاالت العملية ،وتحقيق مكاسب مادية ومعنوية ترافق التقدم

الوظيفي بما في ذلك الحصول على سلطة أكبر ،أو أموال أكثر ،أو شهرة أو تحقيق للذات ،أو غيرها من

المكاسب (وادي وماضي.)787 :2007،

إن االهتمام بالمسار الوظيفي تأخر مقارنة بالمسائل اإلدارية األخرى ،رغم وجود المسار الوظيفي

وتأثيره في حياة الموظفين على جميع المراحل الوظيفية التي يمر بها الموظف .ولكن نظ اًر للتطور الحادث

في دراسة إدارة الموارد البشرية أخذ المسار الوظيفي بعداً آخر ،وقد ساعدة العديد من العوامل في التأخر
باالهتمام بجانب المسار الوظيفي تخطيطه وتطويره ومن أهم هذه العوامل (العواملة:)56 :1995،

 غموض مفهوم المسار الوظيفي وعدم إدراك أهميته من قبل اإلدارة العليا في المنظمات عموماً.
 عدم اعتبار تخطيط المسار الوظيفي من بين المهام والمسؤوليات األساسية للمديرين.
 اعتقاد بعض المديرين بأن تخطيط المسار الوظيفي قد يزعزع استقرار المنظمة؛ ألنه يتضمن الترقية
والحركية الوظيفية.
 نقص المعلومات حول المسار الوظيفي ،ومشكالته وسبل تطويره وغير ذلك من جوانب.
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 نقص مهارة المديرين في إدارة حلقات النقاش حول المسار الوظيفي للعاملين؛ بغية إرشادهم
ومساعدتهم في تطوير مساراتهم الوظيفية.
 عدم فعالية الربط بين تخطيط المسار الوظيفي وكل من األداء الفردي والتنظيمي ونظم الحوافز.
 ندرة الدراسات العلمية واألبحاث في مجال المسار الوظيفي.
إال أن هنالك عوامل أدت إلى تنمية االهتمام بموضوع المسار الوظيفي (وادي وماضي:)788 :2007،
 تطور االهتمام باألفراد وزيادة األهتمام بالعنصر البشري.
 سعي المنظمات لتحقيق االستقرار واألمن الوظيفي.

 توسع مجاالت التخصصات العلمية ،مما أدي إلى تطور الدراسات في مجال إدارة القوى البشرية.
 إدراك أهمية الترابط بين األهداف الفردية وأهداف المؤسسة والسعي لتحقيق التوازن بين هذه
األهداف.

 السعي لالستفادة من الجهد البشري بأفضل طريقة.

 سعي المنظمات لتطوير العنصر البشري فيها واالرتقاء به.

وأخي اًر فإنه وعلى الرغم من أهمية الهيكل التنظيمي ،والـذي يعـد الجـزء المرئـي الملمـوس فـي العناصـر

األربعـة المكونـة للجينـات التنظيميـة ،تـرى شـركة  Booz Allen Hamiltonأن الهيكـل التنظيمـي لـيس نقطـة
البداية في أي منظمة ،وانما هو النتيجة النهائية أو الحجـر العلـوي فـي المنظمـة ،بمعنـى أن نجـاح أي منظمـة
يتوقف أوالً على نجاح العناصر الثالثة األولى في المنظمـة ،والـذي يـنعكس باإليجـاب أو السـلب علـى الهيكـل

التنظيمي في المنظمة.

خامسا :أنواع المنظمات حسب مفهوم الجينات التنظيمية :DNA Organizational

أشارت معظم الدراسات والبحوث الخاصة بموضوع الجينات التنظيمية للمنظمات إلى أنه يمكن
استنتاج سبعة أنواع من المنظمات حسب طبيعة المكونات األربعة للجينات التنظيمية للمنظمات وأهتمتها
والتي تمثل أساساً مكونات  DNAالتنظيمي ،وباالعتماد على خصائص هذه المنظمات فقد تم تصنيفها إلى
منظمات صحية وأخرى غير صحية ،فالمنظمات الصحية يمكن لها تحقيق التميز ،لكن المنظمات غير
الصحية ال يمكن لها تحقيق ذلك ،وتتمثل أنواع المنظمات السبعة وفقاً للجدول رقم ( )2.2التالي:
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جدول رقم ()2.2
أنواع المنظمات حسب مفهم الجينات التنظيمية

أنواع المنظمات غير الصحية
المنظمة
السلبية
العدوانية

هي منظمة تبدو متجانسة خالية من
الصراعات ،تحصل على االتفاق
بسهولة لكن تعاني من عدم تنفيذ هذا
االتفاق المخطط له.

المنظمة ذات
النشاط
المتقطع

منظمة تجتذب األذكياء والموهوبين،
وتشجعهم وهم ناد اًر ما يسيرون باتجاه
واحد ،وكل عناصر التنظيم جيدة ولكن
تعمل بصورة منفردة أو منفصلة ،ال
يوجد كل جميع األجزاء وال توجد قيم
وأهداف مشتركة (مؤسسة مترامية)

المنظمة
المتضخمة

أنواع المنظمات الصحية
المنظمة التي
تتبع نهج في
الوقت
المناسب

هذا النوع من المنظمات تنحسر فيها
السلطة في قمة الهيكل اإلداري ،وهناك
استجابة بطيئة لما يحدث من تطورات
حولها .واألفكار موجودة وال تجد طريقها
إلى اإلدارة العليا وتتسم بكثرة العناصر
اإلدارية فيها وكثرة المستويات.

تتسم هذه المنظمة بالعديد من
التي تغالي في
المستويات اإلدارية ،وينشغل المديرون
اإلدارة أو
باألفراد والسيطرة عليهم ال بالهيكل
المنظمة
وتحليل الفرص والتهديدات ،وتتسم
المحكمة
بالبيروقراطية.

منظمة تتسم بالتحول في الوقت المناسب،
مع وضوح التصور الكامل للتغيير وتشجع
االبتكار والق اررات الذاتية ،ولكن تتطلب
هذه المؤسسة جهداً أكبر لتظل في حالة
جيدة.

المنظمة التي
تتميز
بالنضباط
العسكري

منظمة يعرف فيها كل فرد دوره ويؤديه
بعناية في هذه المؤسسة ،مما يسمح بتنفيذ
العمليات بسهولة وتناسق .وتتميز هذه
المؤسسات بالهرمية وتعمل وفق نموذج
إدارة شديدة االنضباط مما يسمح لها بتنفيذ
أعداد كبيرة من المعامالت المتشابهة.
ويمكنها فهم االستراتيجيات المتكررة في
غالبية األحيان وتنفيذها بفضل تكييف
الهيكل التنظيمي مع أي سيناريو ممكن.
إال أنها تبقى غير قادرة على التعامل
بشكل جيد مع األحداث غير المخطط لها
مسبقاً.

المنظمة

منظمة تتسم بالمرونة والتطلع نحو
المستقبل ،وتجذب أعضاء التنظيم نحو
العمل كفريق ،وتستفيد من التجربة وتتسم
باالنضباط وروح الفريق وتحقيق النجاح
في كل شيء (األرباح – جذب المهارات).

المرنة

Source: Bordia, R Kronenberg, E & Melly, D., "innovation's Org. DNA "Booz, Allon
Hamiltion, USA, 2005.

ووفق ا للتصنيف السابق فإنه يمكن توضيح خصائص كل من المنظمات الصحية والمنظمات غير الصحية

على النحو التالي:

 .1خصائص المنظمات غير الصحية:

أ .عدم وضوح حقوق اتخاذ القرار :ويشير  )2006:142( Cookeإلى أن أحد أهم األسباب التي تسهم
في عجز المنظمات على تنفيذ أعمالها بشكل مالئم هو فشلها في إيضاح خطوط السلطة؛ وعليه فإن
العديد من صانعي القرار سوف يتسببون في التأخير وتنفيذ إجراء وعمليات غير فاعلة والحاق
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األضرار باإلنتاجية ،وهذا نابع من كون األفراد في مثل هذه المنظمات ال يمتلكون فهماً واضحاً

للق اررات ولألفعال المسؤولين عنها.

ب .الفتقار إلى المعلومات :أشار  )2005:16( Neilson, at alإلى أن المنظمات غير الصحية
تعاني من أعراض تدفق المعلومات غير المالئمة ،واألفراد في المنظمات غير الصحية ال يملكون
االستعداد للمشاركة في المعلومات؛ نظ اًر إلى كونها خاطئة أو لالفتقار إليها باألساس .إن قدرة
المنظمة على اتخاذ أفعال حاسمة يعتمد على التدفق الفاعل للمعلومات عبر مستويات المنظمة

وأقسامها ،وفي ظل غياب المعلومات الموضوعية الصحيحة تصبح حقوق اتخاذ القرار ال معنى لها،

وأن الفشل في إيصال المعلومات في التوقيت المناسب يمكن أن يسهم بشكل جوهري في تحقيق عدم

كفاءة المنظمة أو ارتفاع الكلف فيها.

ت .قلة الحوافز :أشار  )2006:1( Cookeإلى أن المنظمات غير الصحية تبدو الحوافز فيها ضعيفة
جداً وغير قادرة على إيقاف اإلحباط المنتشر بين األفراد العاملين ،فالعديد من المنظمات تفشل في
اقتناص الفرص من خالل إبقائها على هيكل الرواتب والمنافع الذي يعد من الطراز القديم ،وأن اإلفراط

في التعويض يعد مرضاً كما تعد التكاليف المرهقة لعالج المنظمة مما تعانيه من أمراض عبأً ،لذلك

فإن الحوافز إذا ما طبقت بشكل صحيح فإنها تعزز وتساعد في الحفاظ على تخفيض الكلفة من خالل

مواءمة الحوافز مع إنجاز األهداف الخاصة.

ث .شكل الهيكل التنظيمي :تعاني المنظمات غير الصحية من عدم مواءمة الهيكل التنظيمي فيها مع
االستراتيجية التي تسعى لتنفيذ أهدافها؛ ألن الهيكل يعتمد على الهرمية التي ال تزال ضرورية
والمنظمات يجب أن تستمر بتعزيز وتوحيد المستويات التنظيمية وزيادة نطاق اإلشراف بهدف تقليل

الكلف ،والمديرون يجب أن يعيدوا تقييم المحور التنظيمي األساس الخاص بجهود تقليل الكلفة
ومواءمته مع استراتيجية المنظمة ،لذا يجب أن يتم اللجوء إلى بعثرة المركزية وتقسيم الوظائف ( Akin,

.)et, al 2007:6

 .2خصائص المنظمات الصحية تتمثل في التالي:

أ .وضوح حقوق اتخاذ القرار :إن كل فرد في المنظمات الصحية يمتلك فكرة جيدة عن الق اررات
واألعمال المسؤول عنها ففي كل المواقع الوظيفية يتخذ الفرد ق اررات ويحاول الوصول إلى حلول

وسطى لهذه الق اررات وأساليب اتخاذها ومدى فاعليتها وسرعة تنفيذها ،والتي تزيد من أهمية الق اررات

المتخذة ويجعلها مختلفة من منظمة إلى أخرى (.)Aguirre et al. 2002:6

ب .تدفق المعلومات :ويشير  )2007:17( Neilsonإلى أن المنظمات الصحية تمتاز بحرية تدفق
المعلومات عبر حدودها التنظيمية ومراقبتها للمعلومات ،بحيث تكون في أفضل مستوياتها وحاالتها
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مما يتيح لها مجاالً لعمليات التحسين؛ وهذا التدفق السريع للمعلومات يوجد شفافية داخل المستويات

اإلدارية وفيما بينها داخل المنظمة ،بحيث يسهم في جعل المستويات الدنيا تمتلك استيعاباً واضحاً

لمجريات األمور تساعدها في ضمان استخدام الموارد والفاعليات ،بينما يتلقى المديرون تقييماً سريعاً
وواضحاً عن أداء المنظمة.

ت .الهيكلية :تتميز المنظمات الصحية بامتالكها كوادر موهوبة متخصصة؛ فهي تعتمد على مهارة
موظفيها وابداعهم؛ بهدف تحسين التنفيذ وتعزيزه في المنظمات الصحية .إن أفضل الهياكل التنظيمية
هي تلك المتكيفة القابلة للتصحيح ذاتياً ،والتي تصبح أكثر متانة مع مرور الوقت ،إال أن نجاح
مثل هذه المنظمة ال يتم بسرعة فقد يستغرق ذلك سنوات عديدة للحصول على األسس الصحيحة،

كما أن هناك حاجةً مستمرةً لعملية التوليف الدقيق من أجل تغيير حقوق اتخاذ القرار والحوافز
وتدفق المعلومات ،بل يلجأ المديرون إلى إيقاف الهيكلية ورؤية ما سيحدث بدالً من االنتظار
لفترة

زمنية؛

لضمان

أن

التغيرات

ومكاسب ثابتة.)Neilson,2007:17( .

الهيكلية

تنتج

تحسيناً

في

اإلنتاجية

المستدامة

ث .منح الحوافز :تسعى المنظمات الصحية لتنسيق الجهود وتحفيزها ،وأن األنموذج الناجح للعمليات
يجب أن يضمن وجود نظام للحوافز والمكافآت جيد يمنح صانعي القرار أساليب توجيه تحفيزية

واضحة قوية؛ لكي يستحق العمل هذا االهتمام األفضل في المنظمة ،بحيث تحدد الحوافز بصورة
عامة لتشمل كالً من التعويضات الحالية ،والمكافآت غير الحالية مثل :الترقية ،والتقدير،

واالعتراف...إلخ .كما ويجب أن تشمل الحوافز مسألة براعة األفراد العاملين في كل المستويات في

المنظمة.)Aguirre et al 2002:5( .

ويتفق الباحث مع التصنيف السابق الذي وضع مواصفات محددة وفقاً ألبعاد الجينات التنظيمية التي

صنفت المنظمات إلى صحية وأخرى غير صحية ،األمر الذي يجعل من المنظمات الصحية قادرة على
تحقيق التميز واإلبداع والتقدم ،أما تلك المنظمات غير الصحية ستتعثر أثناء قيامها بأعمالها ،بل يمكن أن

تتعاف وتعالج نفسها لتتحول من مؤسسة مريضة إلى مؤسسة سليمة.
تخرج من مجال عملها الحالي إذا لم
َ
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الخالصة:
تعرضنا في هذا المبحث إلى تعريف الجينات التنظيمية وكيف يحاكي هذا المفهوم الجينات الوراثية
للكائن الحي ،وتوضيح أهمية هذا المفهوم ،كما تم بشكل مفصل توضيح األبعاد الرئيسة المكونة للجينات
التنظيمية معتمداً على أنموذج شركة بوز ألون هاملتون وأبعاده الفرعية المنبثقة عنه ،كما تم شرح أنواع
المنظمات حسب مفهوم الجينات التنظيمية وتصنيفها إلى منظمات صحية وأخرى غير صحية ،والتي قسمت
إلى سبعة أنواع ،فالمنظمات الصحية للتمتع بنوع معين من الخصائص وفقاً لهذا التصنيف ،مغايرة
لخصائص المنظمات غير الصحية اعتماداً على مكونات الجينات التنظيمية األساسية المتمثلة في (الهيكل
التنظيمي ،والمحفزات ،والمعلومات ،وحقوق اتخاذ الق اررات).
ووفقاً لمفهوم الجينات التنظيمية ،فإنه يمكن إعادة هندسة الجينات التنظيمية للمنظمات بخالف
الجينات التنظيمية البيولوجية للكائن الحي التي ال يمكن صياغتها وتغييرها ،ألن هندسة الجينات التنظيمية
تجرى على المنظمات الغير صحية لتحويلها إلى منظمات صحية قوية قادرة على اإلبداع واالبتكار والتميز،
حيث قدم  Bordiaتسع معالجات للمساعدة في التغلب على أوجه القصور التنظيمية األكثر شيوعاً في
المنظمات.
وقد تمت اإلشارة إلى أن الوحدات األربع المكونة للجينات التنظيمية (الهيكل التنظيمي ،المحفزات،
والمعلومات ،وحقوق اتخاذ الق اررات) تؤدي دورها معاً وليس بينها أهداف متعارضة لحل المشكالت التنظيمية
فال يمكن أن تقوم وحدة واحدة بمفردها؛ فالوحدات المكونة للجينات التنظيمية للمنظمة مترابطة فيما بينها،
لذلك يجب أن تكون الخطوات المتخذة لتعديل بعض الوحدات أو جميعها مترابطة منسقة واضحة ،وأن
التقصير في عنصر واحد من العناصر بمعزل عن العناصر األخرى سوف يؤثر في العناصر الثالثة
األخرى ،مما قد يؤثر سلباً في المنظمة بدالً من الدفع بها إلى األمام.
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المبحث الثاني
التمــيز المؤسسـي
المقدمة:
أصبح التميز من القضايا الحديثة األكثر إلحاحاً وتحدياً للمنظمات المعاصرة؛ إذ إن التسابق الحديث

بين المنظمات يقوم على أساس التميز في تقديم المنتجات والخدمات ،وبدون هذا التميز لن تتمكن المنظمات

من الصمود أمام المنافسة الكبيرة التي فرضتها االتجاهات الحديثة في اإلنتاج وتقديم الخدمات.

إن التميز يتكون في منظمات األعمال من خالل قدرتها على التميز عن غيرها من المنظمات األخرى

المنافسة في نفس قطاع األعمال ،سواء أكان ذلك بطبيعة المنتجات أم الخدمات التي تقدمها ،وكذلك طبيعة
الموارد التي تمتلكها ،وهذا يمكنها من تحقيق الميزة التنافسية وتستطيع تحقيق االستم اررية وتقديم المنتجات

األفضل التي يصعب تقليدها .وال يمكن استمرار تحقيق الميزة على المدى الطويل إال من خالل الموارد

النادرة (المتميزة) (.)Johnson & Scholes, 2002: 155

ويشهد مجتمع القرن الحادي والعشرين تغيرات هائلة متجددة ،سواء على المستوى المحلي أو المستوى

العالمي في شتى المجاالت ،األمر الذي أدى إلى تأثير تلك االنعكاسات على مؤسسات المجتمع المختلفة،
وصاحب ذلك مجموعة من التوجهات الفكرية التي تؤكد ضرورة االهتمام بالفرد والتنمية البشرية؛ باعتبارها
غاية لكل تقدم اقتصادي واجتماعي ،واالهتمام بالعلم والبحث العلمي كركائز أساسية في المنظومة العالمية

الجديدة ،واعادة النظر في طريقة إدارة المؤسسات ،باإلضافة إلى التفاعل اإليجابي مع الثورة المعلوماتية التي
أضحت إحدى أهم السمات المميزة للقرن الحادي والعشرين ،وفي ظل هذا الكم من التغيرات والتطورات أصبح
تحقيق الجودة والتميز المؤسسي غاية لكل مؤسسة تسعى للدخول في المنافسة العالمية في ظل سيادة ما

يعرف باقتصاد المعرفة ،حيث لم يعد مجتمع القرن الحادي والعشرين يقبل األداء النمطي الذي تحدده الوظيفة
التقليدية ،أو ما تقدمة المؤسسات التي تدار بهيكل تنظيمي هرمي ،فالتميز المؤسسي يعتمد بالدرجة األولى

على :المرونة التنظيمية ،والتنوع ،والبعد عن الروتين الوظيفي ،وتشجيع اإلبداع التنظيمي ،والتجديد الذاتي
والتغيير في أساليب العمل اإلداري (المليجي.)12 :2012،
وقد نتج عن ذلك أن أضحى تحقيق التميز المؤسسي بمثابة توجه مهم للمؤسسات على مختلف

مستوياتها ،حيث يعمق التفكير االستراتيجي لدى إدارة هذه المؤسسات ،ويؤكد ضمان الجودة والنوعية

وضبطها ،وقد جاء مفهوم التميز المؤسسي للوصول إلى أعلى معدالت الجودة واألداء ليضفي مزيداً من

الرصانة والوضوح على الدعوات التي كانت دائماً تنادي باالهتمام بالجودة الشاملة في مجاالت العمل

المختلة ،لذا يجب على جميع المؤسسات أن تسعى لتحقيق التميز المؤسسي ،وتطبيق إدارة التميز في جميع

عملياتها التنظيمية واإلدارية والمالية.
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أوالً :مفهوم التميز والتميز المؤسسي:
إن مفهوم التميز المؤسسي ينطلق من العديد من الكتب والدراسات واألبحاث ،وهذا التعدد يعكس أهمية
المفهوم التي جعلت المداخل اإلدارية المعاصرة تركز جهودها لتحديد مفهوم التميز المؤسسي ،فمدخل اإلدارة

العلمية حدد مفهوم الكفاءة كأساس للتميز المؤسسي ،ومدخل العالقات اإلنسانية ركز على الحاجات
االجتماعية للعاملين ،وأضاف إلى قاموس التميز المؤسسي مصطلحات مثل :العمل الجامعي ،وفرق العمل،
وجودة الحياة ،والمناخ التنظيمي ،والثقافة التنظيمية ،وقد تواصلت الجهود اإلدارية بما في ذلك المداخل
اإلدارية المعاصرة التي حددت مفهوم الفاعلية الذي يركز على تحقيق أهداف المنظمة الكلية في ظل

التغيرات البيئية المتعددة (زايد.)86 :2003،
 .1مفهوم التميز:
 في اللغة العربية:
-

وردت كلمة التميز في المعجم الوسيط كاسم مصدر من الفعل (تميز) الذي يعني امتاز.

-

ويقال :تميز القوم أي انفردوا ،وقياساً على ذلك فإن المؤسسة المتميزة هي المؤسسة الممتازة المنفردة

-

التميز لغة أيضاً :االنفراد واالختالف ،فحينما نقول :إن فالناً يمتاز عن قومه أي يختلف أو يتفرد عنهم

عن المنافسين.

بصفات معينة (ابن منظور ،)1996 ،وهنالك مصطلحات لها صلة وقد تتداخل مع مفهوم التميز،

ومن هذه المصطلحات :التفوق ،واإلبداع ،واالبتكار(عاصي.)42 :2014،
-

في مختار الصحاح  :ماز الشيء أي عزله وفرزه ،وكذا ميزه تميي اًز فانماز وامتاز وتميز واستماز

بمعنى .يقال :امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض ،وفالن يكاد يتميز من الغيظ أي يتقطع.
ت بعضه من بعض فأَنا
الم ْي ُز :التمييز بين األَشياء .تقولِ :م ْز ُ
في لسان العرب فيقول ابن منظور َ :
ت الشيء أ ِ
أِ
َم ُيزه َم ْي اًز :عزلته وفَ َرْزتُه ،وكذلك َمي َّْزتُه تميي اًز
َم ُيزه َم ْي اًز ،وقد أماز
بعضه من بعض ،و ِم ْز ُ
َ
َ
ِ
ومي ََّزهُ :فصل بعضه من بعض.
ماز
فانماز ابن سيدهَ :
ْ
َ
الشيء َم ْي اًز وم َيزةً َ

 وفي اللغة اإلنجليزية:
-

وردت كلمة  Excellenceفي القاموس الموسوعي بمعنى :تفوق ،أو امتياز ،واتقان ،وابداع :شيء

-

وعرف قاموس أكسفورد كلمة  Excellenceبأنها التفوق واالمتياز في األداء واإلنجاز والتصنيع

-

وقد تم تعريف التميز في قاموس  )1292 :1998( Webisterبأنه "فريد في النوع ،وبديع ورائع،

يبدع به الشخص ويتميز به عن اآلخرين.

وتقديم الخدمات( .قاموس أكسفورد.)269 :2006،
ووحيد من شاكلته ،ويكون األول في المؤسسات".
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-

والتميز أو ما يسمى بـ " "Excellenceفي اللغة اإلنجليزية ليس حديث االكتشاف؛ حيث تشير
الدراسات إلى أن هذا المفهوم كان يستخدمه اإلغريق بمفهوم " "Aristeiaوالذي تعني ترجمته إلى

اإلنجليزية " "Best, Braver, Mightterأي "أفضل األحوال ،شجاعة ،وأكثر هوالً" ،أما عند اإلغريق

فقد كان أصالً لكلمة يتكون من قطعتين األول ( )ARويعني تدفق الضوء أو الخير ،والثاني ()iston
والتي تعني االستقرار والتوافق.)Anninos, 2007,309( .

 أما اصطالحاً:
-

فعرف مكتب التربية األمريكي عام 1972م األفراد المتميزين بأنهم" :األفراد المؤهلون بدرجة عالية،
والذين يتميزون بدرجات عالية من األداء ،وفي تعريف آخر عرف الفرد المتميز بأنه صاحب األداء

العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في قدرة أو أكثر" (الدوسري.)2013 ،
-

ويعرفه  )2001: 2( Kanjiبأنه طريقة لقياس اإلنجازات التي تحققها المؤسسة ،وذلك من خالل

-

ويعرف التميز بأنه "ممارسات متفوقة في إدارة المؤسسة لتحقيق أفضل النتائج" (جائزة الملك عبداهلل
ُ
الثاني للتميز/القطاع الخاص.)31 :2017 ،

-

معرفة رضا العمالء والعاملين وأصحاب المصالح.

التميز مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الفعال المبني على مفاهيم إدارية رائدة تتضمن

التركيز على األداء والنتائج وخدمة المتعاملين والقيادة الفاعلة ،واإلدارة بالمعلومات والحقائق وتطوير

العمليات واشراك الموارد البشرية والتحسين المستمر واالبتكار وبناء شراكات ناجحة (درويش:2006 ،
.)162

-

ُيعرف التميز بأنه "التفرد والتفوق اإليجابي في األداء ،والممارسات والخدمات المقدمة ،ويعتبر مرحلة
الفعال ،المبني على مفاهيم إدارية رائدة تتضمن التركيز
متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الكفء َ

الفعالة واإلدارة بالمعلومات والحقائق ،واشراك الموارد
على األداء والنتائج وخدمة المتعاملين والقياة َ
البشرية والتحسين المستمر ،واالبتكار ،وبناء شراكات ناحجة"(برنامج جائزة دبي لألداء الحكومي

المتميز.)73 :2007 ،

ويشير مفهوم التميز لدى الفرد إلى قدرته على إنجاز نتائج غير مسبوقة يتفوق بها على نفسه وعلى

اآلخرين ،وأن يتحاشى قدر اإلمكان التعرض للخطأ أو االنحراف من خالل االعتماد على :وضوح الرؤية،

وتحديد األهداف ،والتخطيط الدقيق ،والتنفيذ السليم ،والتقويم المستمر ،وبالطبع فإن االلتزام بهذا المفهوم

سوف يؤدي إلى نجاح الفرد ،سواء في عمله أو في حياته.
 .2مفهوم التميز المؤسسي:
-

عرفه  )1997: 34( Gilgeousبأنه" :تفوق المؤسسات باستمارر على أفضل الممارسات العالمية في

أداء مهامها ،وترتبط مع عمالئها والمتعاملين معها بعالقات التأييد والتفاعل ،وتعرف قدارت أداء
منافسيها ،ونقاط الضعف والقوة الخارجية بها والبيئة المحيطة".
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كما ُيعرفه السلمي ( )10 :2002بأنه "حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق مستويات
عالية غير عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها في المنظمة ،بما

-

ينتج عنه نتائج وانجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون ،ويرضى عنها العمالء ،وكافة أصحاب

المصلحة في المنظمة".
يعرف التميز المؤسسي "بأنه سعي المؤسسات إلى استغالل الفرص الحاسمة التي يسبقها التخطيط

-

بإدرك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية المصادر والحرص
االسترتيجي الفعال ،وااللت ازم ا
ا
على األداء" .ويعرفه أيضاً بأنه كل فعل أو نشاط لكل شخص يعزز ويقوي اإلنجاز داخل المؤسسة
ويتضمن العديد من قوى العمل التي تشكل هيكل المنظمة (الضالعين.)71 :2010،

ويعرف حجازي ( )43: 2016التميز المؤسسي بأنه "قدرة المنظمات على المساهمة بشكل استراتيجي

-

والتفوق في أدائها وحل مشكالتها وتحقيق أهدافها بصورة فعالة ،تميزها عن باقي المنظمات ويساعدها

على دخول سوق المنافسة بكفاءة لما تمتلكه من امتيازات كثيرة".
ومما سبق يمكن مالحظة أنه على الرغم من اختالف وجهات النظر التي قدمت من الباحثين

والدارسين حول التميز المؤسسي ،إال أنها كانت تتفق جميعاً في جوهر مفهوم التميز المؤسسي ،وبالتالي فإن

أي تعريف لمفهوم التميز المؤسسي يفترض أن يتفق مع التعريفات السابقة حتى يساهم في الوصول إلى

تعريف شامل ،علماً بأن بعض التعريفات ركزت على األنشطة والعمليات والرؤية الواضحة للموظفين
مصدر أساسياً للتميز ،فيما أشار آخرون إلى أن المنظمة تتميز فيما تمتلكه من منتجات ذات جودة
بوصفهم
اً
عالية لتحقيق قيمة مضافة للزبون.

ويعرف الباحث التميز المؤسسي بأنه :مجموعة الخطوات واإلجراءات المتكاملة المنظمة التي تتبعها
المؤسسة من خالل توظيف قدراتها ومواردها المتاحة توظيفاً فعاالً بحيث تحقيق الرضا المتوازن لكل من
المتعاملين مع المؤسسة ،والعاملين فيها ،والمجتمع ،وتظهر المؤسسة بالصورة التي تميزها وتبرزها وتعلى
شأنها.

ثانياً :أساسيات التميز المؤسسي:
 .1نشأة إدارة التميز المؤسسي ومراحل تطورها:
ترجع البدايات األولى لمفهوم الجودة وادارة التميز المؤسسي إلى العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر،

ويمكن سرد هذا التطور وفقاً لهذا العرض:
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أ .تعود جذور التميز إلى سبعة آالف عام عندما اهتم المصريون القدامى بهذا من خالل النقوش الفرعونية
على المعابد والتي اتسمت بالجودة ودقة التنفيذ وفقاً لمعايير موضوعة ،حيث اعتمدوا على الفحص
ورقابة األنشطة لتحقيق تميز أعمالهم.

ب .ثم جاء اإلسالم ليؤكد أهمية التميز وتحسين العمل ،من خالل تأكيدها على أداء األعمال باعتبار ذلك
منهجاً وأسلوب حياة يطالب به الفرد المسلم حتى تقوم الساعة.

ت .شهد النصف الثاني من القرن العشرين وحتى العقد األول من األلفية الثالثة تغي اًر لكثير من المفاهيم
اإلدارية فمن التوجه إلى التركيز على رأس المال المادي ،إلى التركيز على رأس المال الفكري ،ومن

التركيز الداخلي ،إلى التركيز على الجهود الخارجية والداخلية ،ومن التركيز على جودة الخدمات ،إلى
التركيز على تميز الخدمات (أل مزروع.)21 :2010 ،

ث .وتعد البداية الحقيقية للتميز كمهنة وعمل إداري مصاحبة للجهود الهادفة إلى تحقيق الجودة في فترة
األربعينيات من القرن الماضي عندما ظهرت في المؤسسات الصناعية بالواليات المتحدة األمريكية

واليابان ،حيث وضع ديمنج مجموعة من األفكار والمبادئ الرئيسة لما يطلق عليه بإدارة الجودة
الشاملة ،والتي يرجع أساسها إلى اعتماد منظومة عمل متكاملة ،ثم رفع كفاءتها بحيث يصبح المنتج أو

الخدمة أم ًار طبيعياً ناتجاً عن جودة األساليب المستخدمة في العمل ونظمه الحاكمة ،ففي عام 1950م

قدم  Demingالجودة ،كمعيار أساسي للتميز عن المنظمات األخرى ،والتي تبنتها اليابان ،وأنشأت في

عام 1951م نموذج ديمنح ،وخالل عشرين عاماً من تطبق النموذج تحقق نجاح اإلدارة اليابانية ،فكان

للنهضة الصناعية اليابانية وتميزها عن الصناعة األمريكية أثر في دراسة فلسفة اإلدارة اليابانية ،فظهرت

نظرية ( )Zلصاحبه  Ouchiفي عام 1981م ،التي انتقدت الفكر اإلداري الغربي وأدركت الكثير من
المنظمات الغربية أن واقع الجودة هو خيار استراتيجي للتميز ،ثم انتقل التركيز من جودة الخدمات إلى

تميز الخدمات مع طرح األمريكيان Peters &Weterman ،عام 1982م كتابهما بعنوان البحث عن
التميز  In Search Of Excellenceوينطلق الكتاب من سابقة نظرية ( )Zحيث أظه ار في تحليلهما

نقداً للفكر اإلداري الغربي ،وكان كتابهما من أكثر الكتب بيعاً في أمريكا وأوروبا ،مما زاد من تميز

الخدمات( .جودة.)12 :2015 :

ج .ونتيجة لتلك القوى الداعمة للتميز برزت الحاجة إلى إيجاد صيغة تؤكد إلدارة المنظمات العامة والخاصة

وعمالئها أن ما تقدمه من خدمات تتم وفقاً لمعايير التميز ،واتجهت جهود علماء اإلدارة إلى تحديد
مفاهيم األداء المتميز ومعايره للوصول إلى النموذج األمثل لتميز األداء ،الذي يحقق التوازن في الرضا

بين مختلف الجهات ذات العالقة عن طريق اتباع منهج التحسين المستمر ،فنشأت الحكومة األمريكية

في عام 1987م نموذجاً أطلق عليه اسم وزير التجارة األمريكي األسبق (مالكوم بالدريج) ،يستند إلى

معايير التميز لتطوير أداء المنظمات األمريكية ،وذلك على غرار نموذج (ديمنج الياباني) ،وبعد أن

الحظت الدول األوروبية التقدم الذي حدث في اإلدارة األمريكية قامت المنظمة األوروبية للجودة
( )EFQMفي عام  1991م ببناء النموذج األوروبي للتميز من خالل تطوير أفكار نموذج (مالكوم،
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وبالدريج ،وديمنج) ومعاييره ،ويعتمد الكثير من المنظرين على أن حدوث التغيير من الجودة وادارة
الجودة الشاملة إلى التميز حدث بشكل واسع ،مع ظهور نموذج التميز األوروبي الذي يظهر أن االنتقال
من إدارة الجودة الشاملة إلى التميز في أداء المنظمة أصبح حقيقة واقعية (الرشيد.)124 :2009 ،

ح .وخالل فترة التسعينيات أسهمت عوامل عدة في تحفيز المنظمات نحو تبنى نماذج التميز في سعيها
لتحقيق األداء المتميز ،ومن تلك العوامل تعاظم دور الخدمات ،والوفاء بالمتطلبات الدولية ،وفاعلية

األداء الحكومي بالمقارنة مع األهداف االستراتيجية ،والشعور بروح المسؤولية االجتماعية نحو المجتمع،
وترتب عليه انتشار بناء نماذج التميز في مختلف دول العالم وتنامي استخدامها في الدوائر العامة ،ففي

الحكومة البريطانية زاد استخدام نموذج التميز في المنظمات الحكومية من  %4إلى أكثر من %60
عام 2003م ،وتم التوسيع في تطبيقاته بمختلف القطاعات (عبود.)13 :2009 ،
واستناداً إلى ما سبق ،فإن التميز يعتبر مرحلة لما بعد الجودة باعتبار المعايير والصفات الفريدة

التي تتطلب من المنظمة تحقيقها للوصول إلى مستوى التميز .وتبقى هنالك عالقة ارتباط بين معايير:
التميز والجودة ،حيث يشترك المفهومان في عدد من المفاهيم الرئيسة المشتركة بينهما كالقيادة والتركيز

على العميل والتحسين المستمر ...إلخ .فال يمكن تحقيق معايير التميز بدون أن يسبقه تحقيق معايير الجودة
(آل مزروع .)25-23 :2010،ويرى جودة أن ظهور مفهوم التميز جاء نتيجة االهتمام برأس المال الفكري،
والتركيز على تميز الخدمات المقدمة للجهود الداخلية والخارجية للمنظمة ،وكذلك تطور جذور مفاهيم الجودة

الشاملة ،حيث إن نماذج التميز استمدت كثي اًر من أفكارها ومبادئها من نموذج (ديمنج) للجودة ،ومع ظهور
وانتشار تميز األداء تبلور عن ذلك ظهور إدارة التميز كما هو موضح في الشكل رقم ( )2.2التالي(:جودة،

.)13 :2015

2000إدارة التميز  1991تطور مفهوم التميز   1982جذور تطور الجودة 1951
إدارة

نماذج

التميز

التميز





إدارة
التميز

مواصفات

التميز
إدارة 

الجودة

األيزو

توكيد



الجودة

حلقات



الجودة
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المصدر :جرد بواسطة الباحث باالستعانة بدراسة (جودة)13 :2015،
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 .2فلسفة التميز المؤسسي:
تقوم فلسفة التميز المؤسسي على مدخلين ،أولهما :مدخل تعددي للقيم ،ويسعى لطلب أنواع عديدة من

التميز والتي بمقدور األفراد إدراكها ،وثانيهما :مدخل فلسفة اإلنجاز الذاتي للمؤسسة ليكون موضع التقدير
العام ،وهذا يستمد من القيم التي تؤمن بها المؤسسات ،والنسق القيمي والثقافي السائد فيها ،وخاصة القيم
والمعايير والمعتقدات المرغوبة في محيط العمل.
وت تلخص فلسفة إدارة التميز في أن النتائج الممتازة المتعلقة باألداء ،يتم تحقيقها من خالل قيادة واعية
تقود سياسة واست ارتيجية المؤسسة المعنية والعاملين وكذلك عالقات الشراكة والموارد الداخلية والعمليات .حيث

يقوم منهج التميز في األداء على فلسفة ترتكز على أربعة مبادئ رئيسة تتمثل في :القيادة بالمستفيد ،واإلدارة

باألداء ،قيمة المؤسسة في العاملين ،والتحسين المستمر .كما يوجد هنالك أربعة محاور رئيسة لهذا المنهج،
تتمثل في :القيادة ،والمستفيد ،والعاملين واألداء .وأيضاً يقوم التقييم لألداء في هذا المنهج على قياس أربعة
عناصر رئيسةُ من نتائج األداء ويتمثل في :المستفيدين ،والعاملين ،وأصحاب المصلحة ،والمجتمع

(الرشيد.)113 :2009،

ويرى المليجي( )22 :2012أن فلسفة التميز تستند إلى عدة ركائز لعل من أبرزها ما يلي:
أ .شمولية التطوير لتحقيق التميز :حيث يتم التطوير بشكل شمولي لتحقيق التميز وفق نظرة
شمولية تتناول كافة مكوناته ومؤشراته الداخلية والخارجية.

ب .استمرارية التطوير لتحقيق التميز :حيث إن عملية اإلصالح والتجديد هي عملية مستمرة ال
تتوقف عند مرحلة معينة.

ت .واقعية التطوير لتحقيق التميز :حيث يجب أن ترتبط التغيرات والتجديدات في المؤسسة الهادفة
إلى التحول إلى مؤسسة متميزة بحاجات حقيقية يراد تلبيتها ،ومعرفة إمكانات الواقع ومحدداته
الفعلية.

ث .جوهرية التطوير لتحقيق التميز :حيث إن تحقيق التميز يتطلب إحداث تعديالت وتغييرات
جوهرية في شكل اللوائح المؤسسية ومضمونها والقواعد والقوانين الحاكمة للعمل فيها ،واعادة
صياغتها في إطار مستقبلي ينطوي على سياسات وبرامج بديلة.

ج .تكاملية التطوير لتحقيق التميز :حيث يجب أن تسعى المؤسسة لتحقيق التميز في بعديه الرأسي
واألفقي ،بجانب شمولية عملية التطوير؛ من أجل التميز للبعد المستقبلي ،ومتابعة فعاليات التميز
المؤسسي والتأكد من صحة تنفيذه ،وأن األمور تسير في مسارها الصحيح.

ح .استشرافية المستقبل في التطوير لتحقيق التميز :حيث إن تحقيق التميز يتطلب القدرة على إعادة
قراءة الماضي من منظور المستقبل ،والقدرة على التخطيط واتخاذ القرار في ضوء التوقعات
المستقبلية.
46

خ .مأسسة التطوير لتحقيق التميز :حيث يتحقق التميز من خالل وضع معايير ومحددات للعمل
يلتزم بها الجميع ،واشراك مختلف األطراف وأصحاب المصالح في تحقيق التميز.
ويتفق الباحث مع رأي المليجي في أن التميز يجب أن يعتمد على عدة ركائز تتمثل في :شمولية
التطوير وتكامليته واستم ارريته وواقعيته وجوهريته ومأسسه واستشرافيته للمستقبل لتحقيق التطوير والتميز،
وهذا كله ال يمكن أن يتحقق إال من خالل القيادة الرشيدة التي تقوم بصياغة السياسات واالستراتيجيات
والموارد البشرية وتوجيهها ،واستثمار الموارد المادية والعالقات وادارة العمليات في المؤسسة.
.3

خصائص التميز المؤسسي:
اتفق العديد من الباحثين حول مجموعة من الخصائص الواجب توافرها في المنظمات لكي تحقق تمي اًز

مؤسسياً ،ومن هذه الخصائص ما يلي ( )Grote, 2002:55و (النسور ،)33: 2010 ،و(حجازي:
 )43 ،2016و (أبو ريا( ) 68 :2014 ،عياد-:)24 :2017 ،

أ .قبول األعمال الصعبة :إذ إن قبول األعمال الصعبة يعد من أهم مصادر التميز المؤسسي؛ حيث
تتوفر فيه فرص النمو والتعلم السريع للمنظمات وتحسين العمليات.

ب .توفر القيادة الكفؤة :إذ إن القيادة تعد قدوة لها دور بارز في التحفيز للتميز والتشجيع عليه.

ت .تحمل المصاعب :فالمصاعب تكشف مستويات قدرة المنظمة؛ إذ إن ارتكاب األخطاء ،وتحمل
المنظمة لألزمات ومواجهتها يسهم في صقل قدرات المنظمة وتميزها.

ث .توفر الخبرات لخدمة المجتمع التي تقدم العديد من الفرص :الكتساب التميز في األداء.
ج .برامج التدريب :التي تعزز من تميز المنظمات.

ح .الدقة :ويقصد بها تعزيز دقة نظام التنبؤ الخاص بها ،من خالل اختيار أفضل األساليب لتأدية
المهمات ،وبناء مناخ داخلي يؤكد أهمية ذلك باعتباره يؤثر على تميز المنظمة.
ويضيف العديلي ( )36 :2009أيضاً المحاور التالية إلى أهم خصائص التميز:
أ .توافر الدافع والرغبة في النجاح والتميز لدى العاملين.

ب .وجود مستويات عالية من الرضا عن األداء وتقدير الذات.
ت .متابعة فورية لحظية لمتغيرات السوق واالستفادة منها.

ث .التميز في تقديم الخدمات أو المنتجات على الشركات والمؤسسات المماثلة.
ج .تحقيق اإلنجازات التي تضع الشركة في مصاف الشركات ذات األسهم عالية القيمة.
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أهداف التميز المؤسسي:
يهدف التميز المؤسسي إلى تحسين األداء التنظيمي من خالل رفع مستويات الخدمات ونشر تطبيقات

إدارة التميز ومبادئها ،والعمل على تصميم أفضل التطبيقات في األداء المؤسسي ،حيث يرى جاد الرب بأن

التميز المؤسسي يحقق أهدافاً كثيرة للمنظمة منها (جاد الرب:)117-116 :2013،

أ .البقاء والنمو والتفوق على المنافسين في بيئة األعمال المحلية ،وأيضاً المنافسة في السوق العالمي.
ب .تحقيق الجودة والكفاءة واإلبداع وسرعة االستجابة للعمالء.

ت .االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتفعيل مصادر القوة التنافسية ،بما يحقق الجودة والميزة النسبية
عن المنافسين.

ث .تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحاب المنافع ،وتنمية العالقات معهم واستثمارها وتوظيفها.
ج .السعي نحو التطوير والتحسين المستمر.

ح .التركيز على القدرات المحورية واالستراتيجية في المنظمة.

و يمكن إبراز أهداف وفوائد تبني وتطبيق منهج إدارة التميز في المنظمات في ما يلي (السفير
والجميل:)6 :2011،
أ .إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء وتحسين الثقة.
ب .تحسين المشاركة والمسؤولية وكذلك معنويات العاملين وارضائهم.
ت .تحسين نوعية المخرجات وتدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.
ث .تعلم اتخاذ الق اررات استناداً إلى الحقائق وترتيب المشكالت وتحليلها والسيطرة عليها.
ج .المحافظة على الزبائن وخلق بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر.
ح .زيادة الكفاءة وتحقيق األهداف الرئيسة للمنظمة.
خ .متابعة أدوات قياس أداء العمليات وتطويرها.
وهناك أهداف أخرى إلدارة التميز تكمن في النقاط التالية (حاتم خير:)3 :2005،
أ .تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.
ارت استناداً إلى الحقائق ال المشاعر.
ب .تعلم اتخاذ القر ا
ت .تقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر.
ث .تقليل المهام واألنشطة الالزمة لتحويل المدخالت) المواد األولية) إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة
للعمالء.
ج .زيادة القدرة علي جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم.
ح .زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.
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خ .زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسة للمنظمة.
د .مستويات إنتاجية أفضل.
ويرى الباحث أن إدارة التميز تهدف إلى دراسة متطلبات المجتمع واحتياجات العمالء والوفاء بتلك
االحتياجات وتحقيق جودة العمليات وتوفير المعلومات ووضوحها عند جميع العاملين ،وتحقيق الترابط الجيد

واالتصال الفعال بين األقسام والوحدات المختلفة وتنمية العديد من المهارات عند العاملين ،مثل :مهارات حل
المشكالت ،والعمل على وجود تحسينات مستمرة في المؤسسات ،وتحقيق مستوى عال من اإلنجاز ،وتخفيض

معدل الفاقد والتالف في العمليات ،وزيادة ثقة المتعاملين ،وتحسين مركز المؤسسة في السوق محلياً وعالمياً
من خالل جودة المنتج ليتالءم مع متطلبات العصر ومتغيراته.

.5

مبادئ التميز المؤسسي وأسسه:
 مبادئ التميز المؤسسي :هناك مجموعة من المبادئ األساسية للتميز المؤسسي ومنها
(المليجي:)22-20 :2012،

أ .مبدأ ديمقراطية القيادة :من خالل توسيع دائرة اتخاذ القرار واالهتمام باالتصاالت غير الرسمية.

ب .مبدأ القابلية للتغير :من خالل توفر المناخ الصحي والمواقف اإليجابية والثقافة الكافية مع إشعال
فتيل التنافس اإليجابي البناء.

ت .مبدأ االستقاللية :من خالل اعتماد المنهج اإلداري الالمركزي وشبه المستقل لألقسام ،وفتح المجال
للتنافس اإلبداعي مع الرقابة الدقيقة على أنظمة العمل السائد.

ث .مبدأ االقتراب من العمالء :من خالل تقديم الخدمة المتميزة ذات السمة الجيدة وضمان جودة المنتج.
ج .مبدأ اإلنتاجية :أي االهتمام بآليات واجراءات تحقيق مخرجات عالية للجودة وضمان المعايير.

ح .مبدأ المستقبلية :التركيز على البعد المستقبلي من خالل الرؤية واألهداف والبرامج التي تبقي على
المنافسة.

خ .مبدأ االبتكارية :أي ابتكار الطرق اإلبداعية الداعمة للتطوير والتحسين المستمر.

د .مبدأ التعددية في مصادر المعرفة وتوظيفها :من خالل الحرص على امتالك المعرفة الحديثة
وتطوير البنية التحتية لها.

ذ .مبدأ البساطة والتسهيل :من خالل اعتماد األشكال السهلة للمهمات واالبتعاد عن التعقيدات.

ر .مبدأ المركزية والالمركزية :من خالل تعايش التوجيه المركزي القوي مع مبدأ الالمركزية التي تسمح
بنوع من االستقالل واإلدارة الذاتية لألقسام المختلفة.
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أسس التميز المؤسسي:
يرى المليجي ( )25-24 :2012أن أسس التميز المؤسسي يمكن تلخيصها فيما يلي:
أ .فعالية عمل القيادة على عدة مستويات أساسية لتحقيق التميز؛ فالتميز ناتج من القيادة القوية.
ب .التميز يتطلب توليد األفكار والمشروعات الريادية.
ت .تحقيق التميز يتطلب برامج ومناهج توجد التميز وتشجع عليه وهو محور اهتمامها.
ث .النظر إلى التقويم المستمر كأحد المكونات األساسية للتوجه نحو التميز وادامته.
ج .وضوح هوية المؤسسة ورسالتها يصاحبه احترام المتعاملين.
ح .اعتماد التميز على مشاركة مباشرة من جانب العاملين في المنظمة.
خ .امتالك اإلبداع واالستخدام األمثل الحكيم للموارد المالية.
د .استناد التميز إلى منهاج هادف وعلى هيكليات داعمة آلليات العمل.
ذ .اعتماد التميز على التعاون والتكامل والشمول.
ر .اإلعداد والتدريب المستمر لضمان التحسينات المستمرة.
ز .التركيز على التنافسية والتفوق واإلبداع.
س .التركيز على إشباع احتياجات المتعاملين داخلياً وخارجياً.
ش .االختيار السليم الكفء للموارد البشرية.
ويرى باشيوة ( )3 :2016أن التميز المؤسسي يرتكز على ثمانية مبادئ األساسية ،والتي تمكن

المؤسسة من تحديد مسارها نحو تحقيق أسس التميز واالستمرار فيه ،وليس فقط لتحقيق االحتياجات الحالية،
وبنيت هذه الركائز على
بل والتوقعات المستقبلية لجميع المستويات ولضمان استدامة التميز في المستقبلُ .

المبادئ األساسية للتميز والتي تم استخالصها من الدراسات المعمقة ألفضل الممارسات العالمية في هذا
المجال .وتتصف المؤسسات المتميزة بالتعلم المستمر من أنشطتها المعرفية سعياً منها إليجاد مؤسسة التعلم
المستمر ،وهي منفتحة على أفكار جميع المعنيين وآرائهم لالستفادة منها وتحويلها البتكار ثم إبداع وهو ما
يحدث القيمة المضافة المطلوبة فيها ،وهذه موضحة في الشكل رقم ( )2.3التالي:
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الشكل رقم ()2.3
المبادئ األساسية للتميز
المصدر :لحسن عبداهلل باشيوة و محمد أحمد عيشوني :روائع التميز المؤسسي (التميز المؤسسي ،اإلبداع ،االبتكار،
القيادة الرشيدة ،أفضل الممارسات المتميزة) الطبعة األولى ،منشور بدار الوراق ،عمان ،األردن ،2016 ،ص.3

استرتيجياتها على ضوء التغذية
بمرجعة سياساتها و ا
أ .االهتمام والتصويب نحو النتائج  :وتقوم المؤسسة ا
الرجعة ،ويشترط هنا تحقيق كافة النتائج التي تهم وتسعد جميع الشركاء ،وأن تتسم المؤسسة بالمرونة
ا
وسرعة التكيف والقدرة الفائقة على االستجابة الفورية لمتطلبات التفوق ،واالستعداد للقياس والتعرف إلى
االحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية لهم.

ب .التركيز على خدمة المتعاملين :ويتم ذلك من خالل إضافة قيمة حقيقية لهم وبصورة مستمرة ،والتعرف
إلى احتياجات المتعاملين معها وتتفهم متطلباتهم بصورة مستمرة ،وليس فقط الحالية ولكن توقعاتهم
المستقبلية أيضاً وتحديد وتشخيص المعوقات ومكامن الخطأ أو التأخير؛ سعياً و ارء صياغة عالقة
متميزة مع جميع المتعاملين.

ت .القيادة والثبات على األهداف :وهي قدرة القائد على تحقيق األهداف االستراتيجية المرجوة منهم من
خالل تحديد المسار المستقبلي للمؤسسة بصياغة الرؤية والرسالة ،وقدرته على تحفيز اآلخرين وشحذ
هممهم التباعه نحو تحقيق رؤيته ورسالته.

القر ارت مبنية على الحقائق والمعلومات الموثقة
ث .اإلدارة من خالل العمليات والحقائق :تكون صناعة ا
ومؤشرت كفاءة العمليات واألنظمة إضافة إلى تحديد احتياجات جميع
ا
المأخوذة من نتائج قياس األداء
اإلجرءات وتعزز الشفافية وروح الفريق،
ا
تربط األعمال وتيسر
المعنيين وتوقعاتهم ،وتحكم فيها سلسلة ا
وصوال إلى المتعاملين بأعلى درجات الكفاءة والفعالية المطلوبة ،ويحدث ذلك من الناحية العملية بالقيام
متربطة مبنية على االحتياجات الفعلية للمتعاملين وتطبيقها على أكمل وجه.
بتصميم عمليات إدارية ا
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ج .تنمية العاملين ٕواشراكهم :تقوم المؤسسة بعد اإللمام التام بأهمية الموارد المعرفية لديها ودورها في

تحقيق التميز المؤسسي المستدام بتحديد وفهم متطلبات التابعين من ناحية المها ارت المطلوبة حاليا

االسترتيجيات واألهداف المؤسسية ،وعليه يتم إعادة هندسة العمليات
ا
ومستقبال لتنفيذ السياسات و

لالسترتيجيات المعلنة واألهداف
ا
وتوظيف ذوي المهاارت المطلوبة والعمل على تنمية ا
قدرتهم تحقيقاً

المسطرة.

ح .التعلم واإلبداع واالبتكار والتحسين المستمر :تقوم المؤسسة بإدارة التغيير ،ويشترط فيها أن تكون
منفتحة على أفكار وآراء جميع المعنيين لالستفادة منها ،وأن تتسم العالقات في هذه الحالة باالنفتاح
االحترم المتبادل ،وبهذا تحقق المنظمة التميز في األداء من خالل عاملين أو موظفين
ا
والثقة التامة و
يبحثون عن المعرفة إن وجدت ويحولونها البتكار من شأنه أن يحدث القيمة المضافة المطلوبة لدى

جميع المتعاملين والمعنيين بالهيئة ،من خالل التعلم والمعرفة إليجاد اإلبداع ومن ثم إحداث التطوير
والتحسين المستمر.

خ .تطوير الشراكة مفهوماً وممارسة :تقوم المؤسسة هنا بعملية التطوير واالحتفاظ بعالقات طويلة األمد
يتم من خاللها تبادل للمنافع من قبل الطرفين ويمكن صياغة مثل هذه العالقة مع المتعاملين والمجتمع
االحترم
ا
والموردين والمؤسسات األخرى ،وتتسم العالقات في هذه الحالة باالنفتاح والثقة التامة و

المتبادل.

د .المسؤولية المجتمعية :تتخذ المؤسسة كافة تدابيرها وممارساتها بالشفافية والمسؤولية الكاملة تجاه
األدوار البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي تود القيام بها .كما تهتم أيضاً باألثر الذي تحدثه ليس

إزلة اآلثار السلبية
فقط على األجيال والمجتمعات الحالية ولكن المستقبلية أيضاً سعياً منها لتقليل أو ا

المترتبة على بعض أنشطتها تجاه المجتمع وليس فقط االنكفاء على مهامها وقوانين إنشائها ،وأن
تحدث أثا اًر إيجابياً على المجتمع المحلي بيئياً واجتماعياً واقتصادياً حالياً ومستقبالً.

ويرى الباحث أن أسس التميز المؤسسي ومبادئه يمكن أن تسلك طريقها من خالل القيادة المتميزة التي

تصنع التميز وتعين عليه ،عن طريق توفير بيئة تنظيمية متميزة انطالقاً من وضوح الرؤية والرسالة واألهداف

االستراتيجية لدى جميع العاملين في المؤسسة ،مع التركيز على العاملين وتمكينهم واشراكهم والقرب منهم
وحل مشكالتهم وتأهيل الكادر البشري وتدريبه؛ لضمان تميزه في العمل ،ولتحقيق الميزة التنافسية على

المنافسين بالتفوق واإلبداع واالبتكار.
.6

أبعاد التميز المؤسسي:
يمكن النظر إلى التميز المؤسسي كمنظومة متكاملة من المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية

الراجعة تهدف إلى التحسين المستمر ،وتهتم بجميع العناصر ،فالتميز المؤسسي ال يتوقف عند تحقيق

األهداف فحسب ،إنما هو منهجية عملية متكاملة تستند إلى مجموعة من المبادئ والتي ال بد من تحويلها
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إلى واقع فعلي تكون بمثابة قواعد للسلوك العلمي التطبيقي لتحقيق الجودة والتميز ،وقد اتفق الباحثون على
مجموعة من أبعاد التميز المؤسسي تتمثل في (المليجي:)27-26 :2012 ،
أ .البعد المؤسسي ويشتمل على:
 التخطيط االستراتيجي للتميز.
 القيادة الفاعلة المشاركة بالتميز.
 التعاون والشراكة المجتمعية.
ب .البعد التنظيمي ويشتمل على:
 ترسيخ ثقافة التميز ونشر مفاهيمه وأنظمته والتعريف بأهميته ومزاياه وفوائد تطبيقه.
 التحسين والتطوير المستمر للعمليات اإلدارية والتنظيمية والتي تشمل جميع مدخالت المؤسسة
وعملياتها ومخرجاتها.

 الوقاية من األخطار ومنع وقوعها والمراجعة المستمرة للعمليات والبرامج؛ للبحث عن المشكالت
واالنحرافات وحلها بدالً من انتظار وقوعها والقضاء على مسبباتها.

 التدريب والتعليم والتأهيل المستمر للعاملين للقيام بأعمالهم بكل إتقان.
 تكوين حلقات التميز وفرق العمل؛ لضمان الجودة وتحسين األداء المؤسسي في كل وحدة إدارية
وقسم.

 تحديد معايير ومواصفات لقياس األداء المتميز ووضع مؤشرات اإلنجاز.
ت .البعد التقني ويشتمل على:
 أن تكون الق اررات مبنية على الحقائق (اإلدارة بالحقائق).
 استخدام األساليب اإلحصائية والتقنيات الحديثة لقياس االنحرافات في األداء وتحليلها ورصدها؛
لضمان المدخالت والعمليات والمخرجات.

 االهتمام باستخدام المقارنات والقياسات المرجعية من خالل المراقبة المستمرة لألداء اإلداري
والتنظيمي ،ومقارنته بالمستويات الوطنية والدولية المعتمدة.
ث .البعد الفردي ويشتمل على:
 التغلب على مقاومة التغيير عند العاملين.
 المشاركة الفعالة في جهود التميز ،وايجاد البيئة اإليجابية الداعمة للعمل نحو التميز ،والمحافظة على
الروح المعنوية العالية للعاملين ،وتعميق العالقات اإلنسانية الحسنة.

 تشجيع المبادأة واحترام اآلراء المختلفة ،وتمكين العاملين واالستفادة من كل فرد في المؤسسة بغض
النظر عن منصبه للمشاركة في جهود تحقيق التميز.
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مستويات التميز المؤسسي ومهاراته:
 مستويات التميز
التميز ليس حك ًار على األفراد ،وليس عملية فردية بالضرورة ،حيث قد تتم ممارسته عن طريق

الجماعات والمؤسسات(عساف ،)35 :1995 ،ومن ثمة يمكن القول :أن التميز يشتمل على مستويات ثالثة
وهي (الدهان:)195-192 :1992،
أ .التميز على مستوى الفرد :هو الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد األفراد المتميزين.

ب .التميز على مستوى الجماعة :فهو الذي يتم تقديمه أو التوصل إليه من قبل الجماعة ،وتميز
الجماعة أكبر من المجموع الفردي لتميز أفرادها.
ت .التميز على مستوى المنظمة :فهو الذي يتم التوصل إليه عن طريق الجهد التعاوني لجميع أعضاء
المنظمة ،وتمتاز عملية اإلبداع واالبتكار والتميز في المنظمة بمجموعة من العوامل يمكن تركيزها
في أربع مجموعات هي:
 القادة :حيث يعتبر العنصر البشري من العوامل المؤثرة في القدرة اإلبداعية خاصة القادة؛ لما لهممن نفوذ والقدرة على التأثير وتوجيه السلوكيات اإلبداعية واالبتكارية.

 الهيكل التنظيمي :تعتبر أهمية الهيكل التنظيمي من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسات بسبب تأثيرهاالمباشر على زيادة القدرة على اإلبداع واالبتكار ،فنمط الهيكل التنظيمي يمكن أن يساعد على
اإلبداع أو يعيق عملية اإلبداع .حيث تمتاز الهياكل التنظيمية الحديثة بخصائص مساعدة على
اإلبداع ،عكس الهياكل التنظيمية التقليدية التي تعيق عملية اإلنتاج اإلبداعي.

 المناخ التنظيمي والثقافة :يالحظ في السنوات األخيرة تركيز االهتمام على ثقافة المنظمة والمناخالسائد فيها مؤثر على القدرة اإلبداعية للمؤسسات.

 المحيط :ال تكفي المؤثرات الداخلية بل للمحيط المختلف الجوانب تأثير يؤكد قدرة المنظمة علىاإلبداع واالبتكار ،فاالنفتاح على المحيط الخارجي ودخول الشبكات الرسمية وغير الرسمية يعطي
الفرصة للتعرف إلى األفكار الجديدة في المحيط(المسح البيئي( نظ اًر إلى عدة اعتبارات (وضعية

المؤسسة في السوق ،سرعة التغير التكنولوجي للفرع).

ويتفق الباحث مع الدهان في أن التميز ليس حك اًر على األفراد ،بل قد تتم ممارسته على مستوى

الجماعة أو المؤسسة ككل ،ويدعو الباحث إلى أن يكون التميز عبارة عن منهج تعتمد عليه المنظمة ككل،
ال أن ينحصر في فرد أو مجموعة؛ ألنه إذا كان التميز يتم ممارسته عن طريق الجماعة من خالل الجهد

أفكار ونتائج جديدة إبداعية ،كما وقد يخرج الجميع وقد
التعاوني لجميع أعضاء المنظمة ،فإنه سوف يثمر
اً
اكتسبوا الخبرات من بعضهم بعضاً ،ورفع روحهم المعنوية وتحقيق المنافسة بين األفراد ،والتي ستؤثر بشكل
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واضح على العمل من خالل تحسين مستوى األداء في العمل ورفع مستوى األفراد األقل كفاءة ،إضافة إلى
زيادة تجارب العمل الجماعي والقضاء على الروتين والملل وتحسين مستوى العمل وجودته ،األمر الذي

سينعكس إيجاباً على المؤسسة وأدائها المتميز وتفردها عن غيرها من المنظمات.
 مهارات التميز المؤسسي:

تشتمل مهارات التميز المؤسسي على العديد من الممارسات التنظيمية والسلوكية داخل المنظمة في

بيئة داعمة للتميز التنظيمي والسعي للتفوق ،وهذه المهارات منها ما هو مسؤولية التنظيم ،ومنها ما هو

مسؤولية الفرد للسعي نحو التفوق والتميز ،وتتمثل في التالي (المليجي:)63-61 :2012،

أ .مهارات التميز في تحليل البيئة المحيطة :وتشتمل على مهارات فهم آليات عمل القوى المؤثرة في
المؤسسة بشكل مباشر ،ومهارات فهم آليات عمل القوى المؤثرة في المؤسسة بشكل غير مباشر.

ب .مهارات التميز في التخطيط االستراتيجي :وتشتمل على مهارات وضع السياسات واالستراتيجيات
ومهارات تحديد األهداف االستراتيجية.

ت .مهارات التميز في التطوير التنظيمي والمؤسسي :وتشتمل على مهارات التحليل التنظيمي
والمؤسسي ومهارات إعادة البناء التنظيمي المؤسسي.

ث .مهارات التميز في إدارة الموارد البشرية :وتشتمل على مهارات حشد الموارد البشرية وتشغيلها،
ومهارات تحفيز الموارد البشرية وتطويرها ،ومهارات تقييم أداء األشخاص والمؤسسة.

ج .مهارات التميز في إدارة عمليات اإلنتاج والخدمات :وتشتمل على مهارات تخطيط العمليات
والمنتجات والخدمات وتصميمها ،ومهارات تنفيذ العمليات اإلنتاجية ،ومهارات البحث والتطوير
والتحسين المستمر.

ح .مهارات التميز في إدارة الموارد المالية :وتشتمل على مهارات تخطيط الموارد المالية ،ومهارات
استثمار الموارد المالية وادارتها ،ومهارات إدارة الفجوة المالية وزيادة الموارد.
خ .مهارات التميز في إدارة التكنولوجيا اإلدارية :وتشتمل على مهارات استثمار للتقنيات الحديثة
وادارتها ،ومهارات إدارة الفجوة التكنولوجية بين التقنيات المتوفرة والمطلوبة ،ومهارات استثمار
التكنولوجيا المتجددة وادارتها وتطويرها باستمرار.
د .مهارات التميز في تنظيم الوقت ٕوادارته :وتشتمل على مهارات تخطيط الوقت ،ومهارات تنظيم
الوقت وادارته.

ذ .مهارات التميز في إدارة االجتماعات :وتشتمل على مهارات تخطيط االجتماعات ،ومهارات تنظيم
االجتماعات ومهارات إدارة االجتماعات.

ر .مهارات التميز في الممارسة القيادية :وتشتمل على مهارات النظرة الشمولية ،ومهارات التركيز،
ومهارات الحكم السليم ومهارات منح هوية المؤسسة ،ومهارات تفويض السلطات والصالحيات،
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ومهارات إدارة المعلومات ،ومهارات تحقيق التميز ،ومهارات حل المشكالت ومهارات القدرات العقلية،
ومهارات التميز في بناء فرق العمل وادارتها ،ومهارات بناء فرق العمل ،ومهارات إدارة فرق العمل.
ز .مهارات التميز في اإلبداع والتطوير :وتشتمل على مهارات التعامل مع المتغيرات ،ومهارات التنمية
المتسارعة للموارد البشرية ،ومهارات توفير الظروف المالئمة لإلبداع والتطوير وتعزيز الروابط مع
مراكز البحث العلمي والجامعات ومكاتب الدراسات واالستشارات.
س .مها ارت التميز في الشخصية القيادية :وتشتمل على مهارات الصفات الجسدية ،ومهارات ضبط
النفس ،ومهارات التمتع بالجاذبية نحو اآلخرين ،ومهارات ترك االنطباع الجيد ،ومهارات امتالك

المبادأة ،ومهارات امتالك شخصية متكاملة ،ومهارات امتصاص غضب اآلخرين والسيطرة عليه.

ش .مهارات التميز في السلوك اإلنساني :وتشتمل على مهارات التعامل مع اآلخرين ،ومهارات المرونة
في التعامل مع اآلخرين ،ومهارات تحفيز األخرين ،ومهارات التواصل ونقل المعلومات ،ومهارات
اإلصغاء واإلنصات ،ومهارات اإلقناع ،ومهارات المناورة والتكيف ،ومهارات تقبل النقد من اآلخرين،
ومهارات التفاوض الناجح.
ص .مهارات التميز في األداء الفني – التخصصي :وتشتمل على مهارات المعرفة المفصلة للمهام
واألعمال ومهارات التنفيذ الدقيق للمهام واألعمال ،ومهارات تحمل المسؤوليات ،ومهارات المواظبة

على العمل ،ومهارات ممارسة اإلدارة التشاركية.

ض .مهارات التميز في ممارسة الشفافية :وتشتمل على مهارات تسهيل الشفافية اإلدارية ،ومهارات
ممارسة إدارة الشفافية.
ط .مهارات التميز في اتخاذ القرار :وتشمل على مهارات بناء نظام المعلومات ،ومهارات اتخاذ الق اررات.
ويرى الباحث أنه لكي تتحقق صفة النجاح والتميز في أي منظمة ،فإنه يجب أن تتوفر مهارات
تنظيمية وسلوكية داخل المنظمة ،والتي تقع على عاتق الفرد والمنظمة على حد سواء؛ لكي تتمكن المنظمة

من تحقيق ذلك التميز والنجاح في أعمالها ،فالنجاح باختصار هو القدرة على تحقيق األهداف ،وكلما زاد

تميزك وابداعك كلما حققت النجاح ووصلت إلى هدفك بأقل جهد وفي أسرع وقت ،وال نستطيع أن نجزم أن
تحقيق النجاح باألمر السهل أو الهين ،فلكي تصل إلى ما تريد البد أن تجد وتجتهد ،ولتعتلي القمة البد أن

تكتسب العديد من المهارات التي تساعدك وتؤهلك وتدفعك دفعاً حثيثاً نحو النجاح وتعرف من أين تبدأ.
.8

مفاتيح التميز المؤسسي:
يرى السلمي ( )25 :2002بأن الوصول إلى التميز ليس أم اًر يسي اًر بقدر ما هو عمل شاق وجهد

متواصل من كافة العاملين في المنظمة؛ إذ تتمثل مفاتيح إدارة التميز في مجموعة التوجهات اإلدارية التي
تشترك في بناء وتنمية ثقافة تنظيمية محابية لفرص التميز والتفوق ،والتي تعبر عن أنماط سلوكية متفوقة
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تستهدف توفير أفضل الظروف واآلليات لألداء الذي يلتزم بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة ويحقق رضا كافة
أصحاب المصلحة .وهي في حقيقتها تعبير عن فلسفة إدارية جديدة تستهدف استثمار أعلى ما يتاح للمنظمة
من موارد وتوظيفها بما يخدم العمالء المستهدفين ويحقق رضاهم عن منتجات المنظمة .وتوضح هذه

المجموعة من المفاتيح أن الوصول إلى إدارة التميز ليس أم اًر ميس اًر يتحقق بالتمني ،ولكنه عمل شاق وجهد
متواصل من جانب أفراد المنظمة جميعاً وعلى كافة المستويات.

حيث اتفق كل من(السلمي )25 :2002،و( )Porter & Tanner, 2004: 6-7و(أبو
النصر )123-122 :2008،و(آل مزروع )27-26 :2010،على أن مفاتيح إدارة التميز تتضمن اآلتي:
أ .القيادة وثبات الغاية :وتعبر عن سلوك القادة الداعم لجميع منهجيات التميز ،وتوضيح اتجاه قيم
المنظمة وغايتها.

ب .التوجه االستراتيجي :والمقصود تبني خطط التطوير االستراتيجي في المنظمة ،وتحقيق التنسيق
والتكامل االستراتيجي في كل أجزاء المنظمة.

ت .تنمية عملية االبتكار وتحفيزها.
ث .تحقيق رضا العمالء.

ج .التركيز على اإلدارة المالية السليمة.

ح .االلتزام بأخالقيات العملية اإليجابية وقيمها.
خ .بناء إدارة المعرفة وتوظيفها.

د .تفعيل فرص التعلم التنظيمي.

ذ .تنمية منهج التفكير المنظومي وااللتزام بمنهجية علمية في بحث المشكالت واتخاذ الق اررات.
ر .التوجه بالنتائج :من خالل تحقيق التوازن بين احتياجات جميع أصحاب المصلحة الرئيسين.
ز .التركيز على العمالء.

س .االهتمام المتوازن بأصحاب المصلحة.

ش .إدماج المنظمة في المناخ المحيط بها محلياً ودولياً ،وتطوير الشراكات.

ص .االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للعاملين.

ويرى الباحث أن اتفاق عدد من الباحثين حول نقاط محددة شكلت مفاتيح التميز المؤسسي يعكس

أهمية هذه النقاط؛ على اعتبار أنها تشكل المداخل الرئيسة التي من خاللها يمكن أن تحقق المنظمة لنفسها
التميز واإلبداع.
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مواصفات المؤسسة المتميزة:

وتتصف المؤسسة المتمیزة بمجموعة من المواصفات یمكن ذكرها على النحو التالي (موقع جائزة
الملك عبد العزیز للجودة :)http://kaqa.org.sa
أ .تحصل المؤسسة المتميزة على نتائج مقاييس أري الموارد البشرية من خالل المعلومات التي تجمع
باألساليب المختلفة.
ب .تحرص المؤسسة المتميزة على سرعة تقديم الخدمة وتوفير المنتج بما يلبي احتياجات المستفيدين
ويفوق تطلعاتهم.
مؤشرت األداء للموارد البشرية كأدوات قياس داخلية لمتابعة األداء
ا
ت .تستخدم المؤسسة المتميزة نتائج
وتحسينه.
ث .تقوم المؤسسة المتميزة بالتواصل مع المستفيدين وتعزيز عالقاتها معهم بهدف اكتسابهم والمحافظة
عليهم.
ج .تتبنى المؤسسة المتميزة آلية فعالة لجمع المعلومات عن المستفيدين وانشاء قاعدة بيانات وتحديثها في
إطار تسويقها للمنتجات.
الدرسات التي تقوم بها في تصميم منتجات وخدمات جديدة.
ح .تستفيد المؤسسة المتميزة من ا
خ .تحقق المؤسسة المتميزة متطلبات استراتيجيتها وصوالً إلى تحقيق أهدافها بإيجاد منتجات وخدمات
متميزة للمستفيدين ولجميع المعنيين.
د .تعمل المؤسسة المتميزة على تحسين العمليات والمنتجات والخدمات فيها بما يحقق أداء أفضل وارضاء
للمستفيدين.
السيارت واألجهزة واستخدامها
ا
ذ .تقوم المؤسسة المتميزة بإدارة أصولها الثابتة من المباني والمعدات و
بطريقة أمثل ومستدامة.
ر .تدير المؤسسة المتميزة عالقتها مع المستفيدين من خالل :االنطباع العام ،وتقديم الخدمات والمنتجات،
قيمة المنتجات والخدمات ،والعالقة مع المستفيدين.
ز .تحدد قيمة منتجات المؤسسة المتميزة وخدماتها من خالل :المالءمة ،واالعتمادية ،والتجديد والجودة
والتكامل ،واإلبداع في التصميم.
ويرى الباحث أن المؤسسة المتمیزة یمكن أن تتصف بمجموعة من المواصفات ،والتي یمكن أن تظهر

من خالل قيامها بتنسيق جوانب العمل وتقسيمه على فريق العمل ،بحيث تكون هناك مشاركه بين الفريق
بعدل وانصاف فى توزيع المهام ووضع وصف وظيفي لكل فرد منهم ،بحيث يسهل التعرف إلى الخلل فى

العمل ومن المسؤول عنه وكيفيه معالجته ،ويكون لديها نظام عمل ثابت ولكن يتطور بمرور الوقت .ووسائل
نجاح أي مؤسسه هو التعاون والتكاتف والمشاركة بين فريق العمل ومعالجه المشكالت بحكمه ،وأن يكون

المسؤول عن فريق العمل ذا وعى كاف لمتطلبات نجاح العمل وأقرب ما يكون بالفريق ،ولديه دراية كافية
بكل شيء؛ حتى يسهل عليه التعاون معهم إذا واجهتهم مشكالت.
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 .10معوقات تحقيق التميز المؤسسي:
تخفق العديد من المنظمات في الوصول إلى مستوى األداء المتميز لوجود مجموعة من المعوقات،
والتي تعد بمثابة موانع تحول دون الوصول إلى هذا المستوى من األداء المطلوب لتحقيق التميز ،فالكثير من

حاجز أمام قدراتها على مواجهة المنافسة واالرتفاع إلى
المنظمات تعاني من هذه المشكالت التي تقف
اً

كثير من المنظمات
مستوى تطلعات الزبائن وتوقعاتهم ،ومن ثم تحد من قدرتها على التميز ،ويرى السلمي أن اً
تعاني من مشكالت ومعوقات داخلية تقلل من قدراتها على مواجهة المنافسة واالرتقاء إلى مستوى تطلعات

العمالء وتوقعاتهم ،ومن أبرز مظاهر تلك المشكالت والمعوقات ما يلي(السلمي:)14 :2002،

أ .ضعف التناسق بين أهداف المنظمات وقيمها وبين مستويات أداء العاملين وسلوكهم ،ووضوح
التناقض بين توقعات اإلدارة وبين أهداف العاملين.

ب .تشتت المسؤوليات بين مستويات اإلدارة وأفرادها ،وضعف نظم المحاسبة وآلياتها والمساءلة عن نتائج
األداء.

ت .ضعف القدرة على مالحظة المتغيرات في األسواق ،وبطء االستجابة لتلك المتغيرات واستثمار ما
ينشأ عنها من فرص أو تجنب ما تسببه من مهددات.

ث .عدم وضوح أسس اإلدارة ومعاييرها في تخطيط األداء وتوجيه سلوك العاملين ،واختالط الرؤى
الشخصية للمديرين بالحقائق والمعلومات الفعلية.

ج .اعتماد أنماط ومعايير تقليدية في التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية على أساس المجموعات الوظيفية
المتباعدة ،وليس على أساس العمليات المترابطة المنتجة للقيم في المنظمات.

ح .االنحصار في مشكالت الحاضر والتعامل مع متطلبات الفترة القصيرة دون اعتبار كاف لمتطلبات
اإلعداد للمستقبل.

خ .تعدد صور إهدار الموارد وخاصة الموارد غير المتجددة وأهمها الوقت ،واستنفاذ وقت أطول في
العمليات بما يقلل من فرص الوصول إلى األسواق في توقيت مناسب.

د .االستخدام الشكلي والهامشي للتقنيات الجديدة وأهمها تقنيات المعلومات واالتصاالت والحاسبات
اآللية ،واالكتفاء بالجانب المظهري المتمثل في اقتناء تلك التقنيات دون بذل الجهد الكافي الستيعابها
وتفعيلها.

ذ .ضعف التوجه التسويقي وافتقاد النظم واآلليات الموجهة لخدمة العمالء وارضائهم ،ومن ثم تضاؤل
القدرات التنافسية للمنظمات.

ر .ضعف الوعي بالقدرات المحورية ومصادر القوة التنافسية للمنظمات ،ومن ثم غياب الرؤية اإلدارية
الواضحة لكيفية استثمار تلك القدرات وتفعيلها في تحقيق التفوق على المنافسين وادارة التميز في

خدمة العمالء.
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وأشار الرشيد إلى أنه فيما تسعى كافة المنظمات منذ بداية التسعينات تقريباً إلى تحقيق التميز ،إال أنه ثبت

عدم قدرة عديد من المنظمات على تحقيق التميز المؤسسي ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب -حسب رأيه -من

أبرزها (الرشيد:)24 :2004،

أ .تعجل المنظمات لتحقيق نتائج سريعة.
ب .التقليد والمحاكاة لتجارب المنظمات األخرى دونما السعي لتكيف تلك المناهج المستخدمة وتطويعها
في هذه التجارب حسب طبيعة المنظمات العربية وبيئتها.
ت .تقرير التطبيق قبل إعداد البيئة المالئمة التي تتطلبها.
ث .عدم التقدير الكافي بأهمية المورد البشري.
ج .اتباع أنظمة وسياسات وممارسات ال تتوافق مع مدخل التميز.
ح .عدم اإلنصات الكافي للعمالء والموردين يعد أيضاً سبباً كافياً لعدم نجاحها.
ويرى الباحث أن هناك مجموعةً من المعوقات التي تقف أمام المؤسسات واألفراد تمنعهم من تحقيق
أهدافهم في التميز واإلبداع ،و من أبرزها عدم وضع األهداف وفقدان الثقة بالنفس ،والتمسك باألفكار
التقليدية ،وتأجيل األعمال المهمة وتضييع الفرص وغيرها من المعوقات والمشكالت؛ فيعتبر الهدف بمثابة
المرشد الذي يقود الفرد للوصول إلى ما يريد و يفضل أن تكون في ضوء ما يملكه من إمكانيات وقدرات لكي
يستطيع إنجازها ،ووفقاً لذلك عليه أن يكتب خطة تبين المهام والخطوات التي سيتبعها لكي ينجح في انجاز
ما يريد ،و يجب أن يحدد الوقت الكافي ألداء كل مهمة ،بينما الفرد الذي يعاني من عدم ثقته بنفسه بالطبع
ال يستطيع التقدم ،فمثالً :هناك فئة من األشخاص ال تثق فيما تملكه من قدرات ،ومهارات ويركزون بشكل
أساس على عيوبهم وهذا خطأ؛ ألن الشخص الذي يريد النجاح والتفوق يجب أن يركز على ما يملكه من
مهارات ،ومواهب ،ومميزات ،ويحسن استغاللها من أجل الوصول إلى ما يريد ،في حين أن هناك بعض
األشخاص يفكرون بشكل تقليدي ،ويتمسكون بكل ما هو قديم وهذا خطأ؛ ألن الفرد من الضروري أن يتخلي
عن األسلوب التقليدي في التفكير ،ويواكب التطور والتقدم ويسعى لتعلم كل ما هو جديد لتنمية قدراته.
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 .11تكلفة التميز:
لم يعد التميز أحد الخيارات المطروحة أمام المنظمات ،بل حتمية فرضتها العديد من الظروف والقوى
الخارجية ،حتى أصبح التميز ومتطلباته في مقدمة األهداف واألولويات التي تسعى العديد من المنظمات

لتحقيقها في بيئة تنافسية متغيرة (الفاعوري )28 :2012 ،وبالرغم من تعدد األسباب والمبررات والدوافع
للتميز ،إال أن بعضهم قد يراها غير كافية لظهور المتميز؛ وهذا نتيجة ألنها نوع من الترف اإلداري الذي ال

يمكن أن تحققه كل المنظمات أو لتكاليف التميز التي تعتبر عالية جداً ،ولكن مهما كانت هذه التكلفة عالية

فإن تكلفة عدم التميز تكون أعلى ،بحيث اتفق كل من زايد ( )16 :2007وعياد ( )25 :2017على تقسيم
تكاليف التميز على النحو التالي:


تكاليف مباشرة :وهي التكاليف التي تظهر في سجالت المؤسسة ،وتنقسم بدورها إلى:
أ.

تكاليف الوقاية :تتضمن تكاليف التخطيط والرقابة والتحقق والمراجعة والتدريب.

ب .تكاليف التقييم :تتضمن تكاليف الفحص والتقييم وكتابة تقارير األداء.

ت .تكاليف الفشل :منها الداخلية (كالتلف والهالك واعادة التصنيع) ،والخارجية (كتكاليف عالج
شكاوى العمالء ،استرداد األموال).



تكاليف غير مباشرة :وهي التكاليف التي ترتبط بالموقف التنافسي للمؤسسة وتنقسم هذه التكاليف إلى:
أ.

تكاليف فقد العمالء نتيجة عدم الرضا عن المنتجات أو الخدمات.

ب .تكاليف تقلص الحصة السوقية للمنظمة.

ت .تكاليف عدم القدرة على تعظيم االستفادة من قدرات العاملين ومهاراتهم واستغالل الطاقات
اإلبداعية لهم.

ث .تكاليف ضمان السلع.
ويرى الباحث أن على المنظمة أن تتجنب الوصول إلى مرحلة تكبد تكاليف أكثر في التصليح والفشل

وتتحمل تكاليف أقل في الوقاية أثناء تطبيق حالة التميز المؤسسي ،فقبل تحقيق التميز تكون التكاليف مرتفعة
نسبياً ،لكن بقدرة المؤسسة على تحقيق مستوى عال من التميز تزداد تكاليف الوقاية مقابل انخفاض تكاليف
التقييم ،كما يؤدي بشكل مباشر إلى تخفيض تكاليف التميز بصفة عامة وتكاليف الفشل بصفة خاصة ،األمر

الذي يحقق للمنظمة وفرات في التكاليف.

ثالثاً -بعض نماذج إدارة التميز المؤسسي( :عالمياً وعربياً ومحلياً):
تتضمن نماذج التميز المؤسسي وجوائزها مسابقات تتنافس فيها المنظمات بشقيها السلعي والخدمي

وفقاً لتميزها في منتجاتها وخدماتها ،وارتقاء أساليب العمل والعالقات التنظيمية ونظمها التي تتيح فرص

التحسين والتطوير المستمرين ،ويعتمد أسلوب الجوائز على استخدام قوائم رصد ،إما عن طريق مقارنة أعمال

المنظمة وخدماتها بأعمال المنظمات المنافسة وخدماتها ،أو بوضع جداول تتم بواسطتها مقارنة النجاح الذي
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أمكن تحقيقه لكل جهة من الجهات المتسابقة في ضوء مجموعة من المعايير ،ومن أشهر جوائز التميز على
المستوى العالمي ،جائزة ديمنج وجائزة بالدريج ،وجائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية،

وجائزة دبي لألداء الحكومي المتميز( .الضامن.)209 :2006 ،

سيتم تناول مجموعة من النماذج للجوائز العالمية والعربية والمحلية التي تهتم بالمتميزُ ،نبين من
خاللها األهداف الرئيسة والمعايير األساسية التي تم اعتمادها لكل جائزة من هذه الجوائز.

 النماذج العالمية:.1

جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة في الواليات المتحدة األمريكية

)Baldrige National Quality Award - MBNQA

( The Malcolm

النشأة:
استُحدثت الجائزة الوطنية للجودة في الواليات المتحدة األمريكية من قبل الحكومة الفيدرالية لغرض
تطبيقات نظام الجودة الشاملة ،وذلك عام  1987تنفيذاً للقانون العام رقم 107-100؛ إليجاد شراكة بين
القطاع العام والخاص ،ويأتي الدعم األساس لبرنامج الجائزة من مؤسسة جائزة مالكوم بالدريج الوطنية للجودة

والتي تأسست عام  ،1988و ُسميت هذه الجائزة باسم مالكولم بالدريج  Malcolm Baldrigeنسبةً إلى وزير
التجارة األمريكي الذي شغل هذا المنصب من عام  1981إلى عام  ،1987والذي كانت له إسهامات إدارية
مميزة فاعلة أثناء عمله في الحكومة األمريكية ولفترة طويلة (عبده.)60 :2017،

تُمنح جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة من ِقبل المعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا بالواليات
المتحدة األمريكية ،ومن خالل لجنة وطنية توجيهية ،وهي جائزة الجودة الوحيدة التي تُقدم من ِقبل الرئيس
األمريكي للمنظمة التي تفوز بها بعد عملية تقويم تفصيلية ،وحسب النظام المعلن للجائزة؛ فإن الهدف من

الجائزة هو ترويج وتدعيم الم فاهيم المتصلة بعناصر ومكونات تميز األداء في المنظمات وتنمية قدراتها
التنافسية ،ونقل تجارب وخبرات المنظمات التي تنجح في تحقيق مستويات التميز إلى غيرها من المنظمات

الساعية إلى تحسين األداء والوصول إلى مراتب أعلى في طريق التميز (المعاني وآخرون-327 ،2011 ،
.)328
ويمثل النموذج األمريكي أداة مهمة تستفيد منها المنظمات في إجراء عمليات التقويم الذاتي باالستناد
ُ
إلى مجموعة من المعايير واألدوات ونظم القياس التي يحتويها النموذج ،كما أنه يتميز بوجود ثالثة أنواع

وهي (مجيد والزيادات:)120 ،2007 ،

أ .جائزة لمعايير األداء المتميز لقطاع التعليم.
ب .جائزة لمعايير األداء المتميز لقطاع الرعاية الصحية.
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ت .جائزة لمعايير األداء المتميز للصناعة.
وقد تم تطبيق نموذج مالكوم بالدريج في مختلف القطاعات تدريجياً حيث تم سنة  1988تطبيقه في

قطاعات (التصنيع والخدمات ،المشروعات الصغيرة) ،أما سنة  1998فقد شمل كالً من (التعليم والرعاية

الصحية) ،كما تم سنة  2007إضافة المنظمات غير الربحية بما فيها الوكاالت الحكومية.

وتنطلق جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة من مفاهيم رئيسة تُعبر عن قيم التميز والفاعلية وهي
(السلمي:)119 :2002،
أ .االهتمام بالجودة انطالقاً من رغبة العمالء.

ب .أهمية القيادة وحيويتها.

ت .التعلّم التنظيمي والتطوير المستمر.
ث .أهمية العنصر البشري باعتباره األساس في تحريك طاقات المنظمة.
ج .التركيز على أهمية الجودة.

ح .تعميق التوجه االستراتيجي ،ووضوح رسالة المنظمة.
خ .تطوير نظم المعلومات في المنظمة.

د .االهتمام بسالسل التوريد الخاصة بالمنظمة.

ذ .إدراك المسؤولية االجتماعية للمنظمة نحو المجتمع المحلي.
 فلسفة بالدريج التطبيقية على مؤسسات التعليم العالي ومراحلها:
واجه التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية تحديات خطيرة كتزايد مطالبة الهيئات السياسية
والتشريعية من الجامعات باتخاذ التدابير الالزمة المتعلقة بالجودة ،والفاعلية ،والمسؤولية ،وممارسة ضغوطها
على الجامعات؛ لتأمين القبول لألعداد المتزايدة من الطالب ،والمحافظة على رسوم التسجيل المنخفضة في
الجامعات ليتم استيعاب الطالب من كافة األعمار والظروف المادية ،واستخدام التقنية بشكل فعال في

أمر صعباً؛ نظ اًر للتناقص المستمر
عمليات التعليم والتعلم في نفس الوقت ،فالتصدي لتلك التحديات شكل اً

في الموارد المالية ،ما أوجب على مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية أن تعيد النظر في
طرق عملها التقليدية؛ من أجل الحفاظ على وجودها حاض اًر ومستقبالً (فالح.)123 :2017،

وقد اعتبر برنامج مالكوم بالدريج نموذجاً مثالياً للجودة يتم من خالله تحديد وتقييم التطور المؤسسي

بشكل فعال ،حيث تم نشر معايير بالدريج في مجال التعليم للمرة األولى سنة 1999م تمنح هذه المعايير

نظاماً شامالً مرناً يمكنها من التوفيق بين أهدافها األساسية ورؤيتها وقيمها والموارد المالية الالزمة لتحقيق

ال تقدم في المدى البعيد ،فمنذ أن تمت إضافة فئة التعليم إلى برنامج مالكوم بالدريج للجودة قامت المئات من

مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة بتبني معاييره بهدف تحسين الجودة ،فخالل الفترة -1999

 2006تم تقديم أكثر من ستين طلب انتساب للبرنامج نال أربعة طلبات منها جائزة مالكوم بالدريج التقليدية،
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ثالث مدارس حكومية في كل من آالسكا ،وايلينويز ونيويورك ،وجامعة وسكونسن تساوت ،والتي تعتبر أول
جامعة تنال هذه الجائزة سنة  ،2001ثم جامعة شمالي  Colaradoسنة  ،2004كما يوجد أربعون والية في

أمريكا لديها برامج مبنية على معايير نموذج مالكوم بالدريج ،وتتبع نفس طريقة دراسة الطلبات وتقييمها،

وتعتبر كلية  Monfortإلدارة األعمال (إحدى كليات جامعة كولورادو الشمالية) أول كلية إلدارة األعمال

تحصل على هذه الجائزة؛ حيث بدأت بتطبيق البرنامج منذ أواخر عام  ،2002تم التركيز أكثر على حاجات
وتوقعات الطالب وأصحاب المصالح الخارجيين ،وتقديم مختلف المعلومات عن أهدافها وتقدمها في برنامج
مالكوم بالدريج ،هذا باإلضافة إلى أن عدة جامعات طبقت نموذج مالكوم بالدريج منها( :جامعة Missouri

 ،Rollaوجامعة  ،Belmontوجامعة شمال غرب والية ( .Missouriعبدربه.)25 :2006،

وتقوم جائزة مالكلوم بالدريج في مجال التعليم العالي على فلسفات ونظريات مهمة؛ إذ تنبع أهميتها مما

يلي :التركيز على إرضاء الطالب والمستفيدين ،االهتمام بنتائج األداء الجامعي ،وتنمية الموارد البشرية

الجامعية ،االهتمام بالتخطيط االستراتيجي الجامعي ،تطوير القيادات الجامعية ،بناء شبكة معلومات متطورة،

وقد حدد عدد من االعتبارات التي تسهم في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي وهي:
تحديد النتائج التي يتم السعي لتحقيقها بدقة ،واالرتباط القوي بين األنظمة الصغيرة داخل الجامعة ،ومراعاة

بناء على الواقع العقلي ،والتفاوض والمشاركة في صنع القرار،
متطلبات النظام والعاملين ،وصناعة الق اررات ً
والتعاون بين الجميع ،والتخطيط من أجل التغيير ،والقيادة الواعية والمساندة (الصرايرة والعساف:2013 ،
 .)20ويوضح ملحق رقم ( )6معايير الجائزة في قطاع التعليم بأوزانها النسبية.
 أهمية جائزة بالدريج للجودة في قياس تميز األداء المؤسسي:
أصبح دليل إرشادات معايير جائزة بالدريج واحداً من أكثر المواد المطبوعة شعبية وانتشا اًر في دوائر

األعمال األمريكية؛ حيث تم في السنوات األخيرة طبع حوالي  200ألف نسخة سنوياً ،بينما طلبات التسجيل
للحصول على الجائرة ال تزيد عن  100مؤسسة سنوياً ،وهذا ما يمكن تفسيره بأن أغلب المؤسسات تستخدم
معايير بالدريج بنية قياس أدائها وليس بهدف المنافسة على الجائزة ،حيث أثبتت التجارب السابقة أن

المؤسسات التي اعتمدت على معايير بالدريج في قياس أدائها تمكنت من تحسين رضا زبائنها وعامليها،
وكذا الزيادة في حجم م بيعاتها وأرباحها وحصتها السوقية باإلضافة إلى بلوغ مجمل أهدافها االستراتيجية،

وعليه يمكن القول :إن نظام بالدريج ال يعتبر فقط نظاماً لتطبيق الجودة ،ولكنة أيضاً أداة للحكم على مدى
تقدم المؤسسة في أدائها.

عموماً فإن تطبيق معايير بالدريج سمح للمؤسسات بما يلي (كواشي:)322: 2013 ،
أ .إعالء قدرة المؤسسة على تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية.

ب .الحصول على تقدير المجتمع لجهود هذه المؤسسة.

ج .االلتزام بالجودة العالية وتحقيق رغبات الزبائن مما يزيد من ثقتهم اتجاه المؤسسة.
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د .االستفادة من مراجعة خبراء متخصصين ألداء المؤسسة وتحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها.
ه .يمكن للمؤسسات المتوجة بهذه الجائزة أن تستخدم هذا األمر ألغراض الدعاية واإلشهار لمنتجاتها.
.2

نموذج الجائزة األوروبية إلدارة التميز (:)The European Quality Award
تقوم الجائزة األوروبية للجودة على قاعدة أساسية من فكر الجودة الشاملة ،والتي نبعت من فعاليات

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

The European Foundation for Quality Management

) (EFQMوالتي أُنشئت عام  ،1988والتي تُشرف على منح الجائزة .ورسالة المؤسسة هي تحفيز ومساعدة
المنظمات بكافة أنحاء أوروبا للمشاركة في أنشطة التحسين ولقيادة المنظمات في النهاية لرضا العميل،
ورضا العاملين ،وادارة المعرفة ،والتأثير على نتائج العمل ،والمجتمع ولدعم المديرين في أوروبا بجعل إدارة

الجودة الشاملة عامل حاسم للوصول إلى ميزة التنافس العالمية .قد تأسست جائزة الجودة األوروبية رسمياً
عام  ،1991والهدف من إنشائها هو ترويج فكرة الجودة كعملية أساسية للتحسين المستمر في أي منظمة
أوروبية ،وتحسين المنافسة بين القطاعات األوروبية العامة والخاصة (مجيد والزيادات.)122 :2007 ،

وتُمنح هذه الجائزة للشركات التي تُظهر تمي اًز في إدارة الجودة الشاملة في أوروبا الغربية سنوياً ،على
أساس عملياتها األساسية في التحسن المستمر ،ولكي تستلم الشركات الجائزة فإنه ينبغي أن تُظهر بأن

المدخل الذي ُيستخدم في إدارة الجودة الشاملة ُيساهم بشكل كبير في إرضاء توقعات الزبائن والعاملين
واآلخرين من المهنيين بالشركة في السنوات القليلة الماضية ،والشركات التي تستلم الجائزة هي تلك الشركات

أصرت على أن تكون أنموذجاً للتميز من خالل الجودة .في المقابل يكون بإمكان الشركات كافة قياس
التي ّ
إنجازاتها الخاصة بالجودة وتحركها باتجاه التحسين المستمر (السامرائي.)143-142 :2007 ،
ُيرتب نموذج الجائزة المعايير في مجموعتين ،مجموعة "الممكنات"  Enablersوهي العوامل التي
تُمكن المنظمة من تحقيق المجموعة الثانية ،وهي النتائج في الموارد والوسائل واآلليات التي تُحقق من خاللها
حدد النموذج قيمة لكل عنصر تعكس أهميته النسبية في تحقيق التميز (الموقع
"النتائج"  ،Resultوقد ّ

اإللكتروني للجائزة األوروبية للجودة).

ويوضح الشكل ( )2.4معايير ومبادئ التميز األوروبية في العمل وعددها تسعة ،والمعايير الخمسة

األولى التي تقع على الجانب األيسر من النموذج تُعد عناصر التمكين والتي تختص بـ "الكيف" ،أي الطريقة
التي يتم بها القيام بتلك المهام والعمليات من خالل المفاهيم واألساليب اإلدارية التي تختص بذلك .أما
المعايير األربعة الباقية والتي تقع على الجانب األيمن وهي "النتائج" فهي التي تختص بـ "ماذا" ،أي ماهية

األشياء وما الذي تم إنجازه وما المطلوب عمله إلنجاز األعمال من خالل وجهة نظر المساهمين األربعة
األساسيين وهم :العمالء ،واألفراد العاملون بالمؤسسة ،والمجتمع ،واألمور المتعلقة باالستثمار المالي بالنسبة

إلى العمل (أحمد .)227 ،2010 ،ويوضح الملحق رقم ( )7معايير التميز حسب النموذج األوروبي للجودة

.EFQM
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نتائج

األفراد

العمليات

نتائج
الزبون
نتائج

السياسة
واالستراتيجية

القيادة

نتائج األداء الرئيسة

األفراد

الشراكة
والموارد

المجتمع

العوامل المساعدة

النتائج

شكل رقم ( :)2.4نموذج التميز األوروبية في العمل
المصدر :الموقع اإل لكتروني للجائزة األوروبية للجودة 2013 ،EFQM

وأشارت المؤسسة األوروبية للجودة  EFQMإلى أن هنالك مجموعة من المتطلبات األساسية للتميز

المؤسسي لتحقيق التميز المستدام وهي( :المؤسسة األوروبية للجودة.)2013 ، EFQM.

أ .إضافة قيمة للمستفيدين (الفئة المستهدفة) :فالمؤسسات المتميزة تعمل باستمرار قيمة للفئة
المستهدفة (المستفيدين) ،وذلك من خالل فهم احتياجاتهم واستباق تلبية تلك االحتياجات والتوقعات.

ب .خلق المستقبل المستدام :حيث إن المؤسسات المتميزة يكون لها تأثير إيجابي على من حولها في
العالم من خالل تعزيز األداء؛ من أجل نهضة المجتمعات في حين الظروف االقتصادية والبيئية
واالجتماعية لها.

ت .تطوير القدرة التنظيمية :حيث إن تعزيز قدرات المؤسسات المتميزة يكون من خالل تعزيز القدرات
التنظيمية ومن خالل إدارة فعالة للتغيير داخل حدودها التنظيمية وخارجها.

ث .تسخير اإلبداع واالبتكار  :وذلك من خالل توليد قيمة للمؤسسات المتميزة وزيادة مستويات األداء من
خالل التحسين المستمر واالبتكار المنهجي عن طريق تسخير اإلبداع من خالل أصحاب المصلحة.

ج .القيادة من حيث الرؤية واإللهام والنزاهة :إن المؤسسات المتميزة لديها قيادة تشكل المستقبل وتحقق
ذلك بوصفها كقدوة من خالل قيمها وأخالقها.

ح .إدارة مع خفة الحركة (مرونة إدارية) :فالمؤسسات المعترف بتميزها على نطاق واسع تتميز بقدرتها
على التحديد واالستجابة بفعالية وكفاءة للفرص والتهديدات.

خ .النجاح من خالل مواهب األفراد :حيث يكون النجاح للمؤسسات المتميزة من خالل قيمة األفراد وخلق
ثقافة التمكين لتحقيق كل األهداف التنظيمية للمؤسسة والشخصية لألفراد.

د .الحفاظ على نتائج متميزة :فالمؤسسات المتميزة تحقق نتائج باهرة ،والتي تلبي االحتياجات على
المدى القصير والطويل لجميع أصحاب المصلحة ،وذلك في إطار بيئة التشغيل الخاصة بهم.
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نموذج جائزة ديمنج إلدارة التميز المؤسسي: Deming Prize

تُعد هذه الجائزة هي األولى للتميز ،والتي استُحدثت في اليابان عام  .1951وتم تسميتها بهذا االسم
تقدي اًر لعبقرية وليم ديمنج  Dr. William E. Demingومشاركته في تطوير مراقبة الجودة ،حيث ارتبط

اسم  William E. Demingبحركة الجودة في اليابان منذ خمسينيات القرن الماضي ،ويقوم ()JUSE
بمنح جائزة ديمنج لألفراد والهيئات التي تحقق إنجازات مهمة في مجال رقابة الجودة ،علماً بأن الجائزة كانت

تُقدم في السابق لليابانيين فقط ،ثم بدأت شركات غير يابانية تُبدي اهتمامها بالجائزة وتتقدم للفوز بها ،وقد
حصلت شركات أمريكية على هذه الجائزة (.)http://www.deming.org
تقوم الجائزة على أساس نموذج ُيركز فقط على العمليات المؤدية إلى الجودة الشاملة دون النظر إلى
النتائج المترتبة عليها ،وتشمل فئات الجائزة :جائزة ديمنج لألفراد ،وجائزة ديمنج للتطبيق ،وجائزة رقابة الجودة
لعمليات وحدات اإلنتاج (المعاني وآخرون.)326 :2011 ،
ويمكن تلخيص عناصر التقييم التي تشملها جائزة ديمنج بما يلي (مجيد والزيادات:)119-118 :2007 ،
ُ

أ .السياسات :يشمل هذا المعيار األمور المتصلة بشرح السياسات التي تتبعها المنظمة ،والعمليات
المستخدمة في وصفها ومدى وجود أهداف طويلة وقصيرة المدى وقضايا القيادة وسياسات الجودة

ومراقبة الجودة ،طريقة وضع السياسات ومدى ثباتها ومراجعتها وعالقتها مع التخطيط.

ب .التنظيم ٕوادارة التنظيم :حيث يتعرض هذا المعيار للتنظيم العام للمنظمة وأسس توزيع ووضوح السلطة
والمسؤولية ،والتفويض ،والتنسيق ،واللجان ،والهيكل التنظيمي وتوزيع االختصاصات ،واستخدام

العاملين ،وحلقات الجودة وفرق العمل.

ت .التعليم والنشر :برامج التعليم ونتائجه ،فهم مراقبة الجودة ،تعلم األساليب اإلحصائية ،نظام اقتراح
أساليب التحسينات.

ث .جمع واستخدام معلومات الجودة :يتناول هذا المعيار مدى استخدام المعلومات في المنظمة وطرق
استقبال وجمع وتداول المعلومات الخارجية ،وايصال المعلومات إلى الدوائر ،ومعالجة البيانات.

ج .التحليل :اختيار المشكالت الرئيسة ،واستخدام األساليب اإلحصائية ،وربط التحليل مع التكنولوجيا،
وتحليل الجودة وتحليل العمليات ،واستخدام نتائج التحليل.

ح .المعايير :توحيد المعايير ،وطرق وضع المعايير ومراجعتها ،ومحتويات المعايير واستخدامها.

خ .المراقبة :أنظمة مراقبة الجودة ،وبنود ونقاط المراقبة ،واستخدام األدوات اإلحصائية في الرقابة.

د .تأكيد الجودة :إجراءات تطوير المنتج ،ورضا العميل ،وتصميم العمليات وتحليلها ،وقدرة العمليات،
األجهزة والقياس واالختبار والتفتيش ،وصيانة األجهزة ،ونظام توكيد الجودة والتدقيق الداخلي.

ذ .النتائج :قياس النتائج سواء النتائج غير الملموسة ،والنتائج األساسية بالنسبة إلى لجودة ،والخدمات
ووقت التسليم والتكلفة واألرباح والسالمة والبيئة.

ر .التخطيط للمستقبل :دقة الخطط الموضوعة ،ومعالجة المشكالت ،والخطط المتعلقة بالمستقبل.
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نموذج فيليب كروسبي إلدارة التميز المؤسسي:
فيليب كروسبي هو أحد العمالقة في إدارة الجودة الشاملة في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أكد على

أهمية مشاركة جميع األفراد في تطوير إجراءات العمل ،ويجب على كل واحد منهم معرفة ما هو مطلوب
منه ،وقد حدد خطوط سهلة الفهم إلدارة الجودة الشاملة ،وأسس مدرسة خاصة بالتدريب والتعليم و المساعدة
على تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وقد وضع كروسبي أربعة أسس إلدارة الجودة الشاملة ،وهي كما

يلي(عبدالعال:)24 :2007،

أ .تعرف الجودة على أنها توائم و تطابق المتطلبات.

ب .تحقيق الجودة بالوقاية أكثر من تقييم األداء.

ت .تقاس الجودة بمدى تطابقها مع متطلبات أو معايير وليس بمؤشرات أخرى.
ث .معايير الجودة هو أن يكون اإلنتاج خالياً من العيوب.

واعتمد منهج كروسبي على أربعة عشر مبدأ على النحو التالي (العميرة:)37-36 :2003،
أ .التزام اإلدارة العليا بالجودة.

ب .إنشاء فريق لتحسين الجودة.

ت .استعمال القياس كأداة موضوعية.
ث .تحديد تكلفة الجودة الشاملة.

ج .زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة.
ح .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

خ .التخطيط السليم إلزالة العيوب من المنتج.

د .االهتمام بتدريب وتعليم المشرفين و العاملين على القيام بدورهم في تحسين الجودة الشاملة.
ذ .إنشاء يوم خاص لزيادة الوعي بأهمية شعار"صناعة الالعيوب".
ر .تشجيع االبتكار الفردي وتحديد األهداف داخل التنظيم.

ز .التخلص من أسباب األخطاء ،و إزالة معوقات االتصال الفعال.

س .التعرف إلى أهمية عملية التحسين ومكافأة من يقوم بتحسين الجودة الشاملة وتطويرها.

ش .إنشاء مجالس للجودة الشاملة ،هدفها القيام بعملية التنسيق و االتصال بأعضاء فرق تطوير الجودة.
ص .استمرار في عملية تحسين الجودة الشاملة ،وهذا بتكرار العمليات السابقة؛ من أجل إعطاء
مستمر إلزالة معوقات الجودة وتحقيق أهداف المنظمة.
اً
الموظفين تشجيعاً
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 النماذج العربية:.1

نموذج جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز :King Abdullah II for Excellence

تُعد جائزة الملك عبد اهلل الثاني من الجوائز رفيعة المستوى التي يمكن أن تحصل عليها المنظمات
األردنية في القطاعين العام والخاص ،حيث ُيعتبر الفوز بالجائزة إنجا اًز رفيعاً للمؤسسة واعترافاً واضحاً
باألداء المتميز الكفؤ الفعال .وتهدف الجائزة إلى تعزيز التنافسية عند المنظمات األردنية من خالل نشر
ثقافة الجودة والتميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم األداء المتميز واإلبداع والجودة بما يتفق مع النماذج

العالمية للتميز ،وتُمنح الجائزة مرة كل عامين إلى خمس فئات محددة وهي (مجيد والزيادات:2007 ،
:)123
أ .المؤسسات الصناعية الكبيرة ووحداتها الفرعية.

ب .المؤسسات الخدمية الكبيرة ووحداتها الفرعية.

ت .المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة (التي يقل عدد موظفيها عن  50موظفاً).

ث .المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة (التي يقل عدد موظفيها عن  100موظف).
ج .المؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي.

ويتم التقييم على أساس تسعة معايير تنقسم إلى خمسة معايير رئيسة وأربعة معايير فرعية ،أما

المعايير الرئيسة فتشمل (مجيد والزيادات:)124-123 :2007 ،

أ .القيادةُ :يركز هذا المعيار على دور اإلدارة العليا في المنظمة والمتعلق بوضع رؤية قيادية للمنظمة
تعكس قيمها وفلسفتها ،كما ُيركز على كيفية اختيار القادة المؤهلين وتدريبهم وتقييم أدائهم باإلضافة
إلى دعم القيادة وتشجيعها ألنشطة اإلبداع.

ب .التخطيط االستراتيجي :ويتناول رسالة المؤسسة وأهدافها واالستراتيجيات التي تتبناها لتحقيق هذه
األهداف اعتماداً على تحليالت البيئة الخارجة والبيئة الداخلية ،باإلضافة إلى تحويل األهداف
واالستراتيجيات إلى خطط عمل.

ج .إدارة المواردُ :يركز هذا المعيار على قدرة المنظمة على إدارة مواردها من موارد بشرية ومعلوماتية
ومادية وتقنية بكفاءة عالية وفعالية كبيرة.

د .إدارة العملياتُ :يركز هذا المعيار على درجة التزام المنظمة بتقديم منتجات ذات جودة عالية تُلبي
احتياجات العمالء ومراعاة الحفاظ على البيئة ،وذلك من خالل وجود هيكل تنظيمي مناسب ووصف
وظيفي واضح لكل موظف فيها ،كما ُيركز المعيار على تخطيط وتطوير وتوثيق وتطبيق أنظمة
فعالة تغطي كافة أنشطة المنظمة ،باإلضافة إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمالء ،واستخدام
ّ
النتائج في إجراء التحسينات المستمرة.

69

ه .النتائجُ :يركز هذا المعيار على نتائج أعمال المنظمة من حيث :درجة رضا العمالء ،ورضا
العاملين ،وجودة المنتج ،وأداء الموردين ،واألثر على االقتصاد ،باإلضافة إلى األثر على المجتمع.
ويقوم نظام العالمات على تقارير اشتراك المشاركين في الجائزة على أساس أربعة أبعاد ُيطلق عليها
المعايير الفرعية وهي (جودة:)304-301 :2006 ،
أ .التطبيق :مدى تطبيق متطلبات المعيار اعتماداً على مالءمة الوسائل المستخدمة وفعاليتها في هذا
المجال.

المالك والموردين والمجتمع المحلي بوضع
ب .المشاركة :مدى مشاركة المعنيين كالعاملين والعمالء و ُ
متطلبات المعايير وتطبيقها.
ج .االتصال :طريقة إيصال ونشر متطلبات المعايير إلى المعنيين في المنظمة.

د .التحسين المستمر :كيفية إجراء التحسينات المستمرة وتنفيذ مشروعات التحسين في المنظمة فيما
يتعلق بكافة متطلبات المعايير ومجاالتها.
.2

نموذج جائزة دبي لألداء الحكومي المتميز:
تأسس برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز في عام  ،1997وذلك انطالقاً من الحرص على االرتقاء

بمستوى أداء القطاع الحكومي في دبي؛ لتمكينه من مواكبة التطورات المتالحقة في شتى المجاالت وتكريس
وتعزيز قدرته على تطبيق مفاهيم إدارية حديثة متطورة؛ حيث يهدف البرنامج على إحداث نقلة نوعية في
أداء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة من خالل عمليات التقييم الذاتي التي تجريها هذه الدوائر والجهات

مقارنة بمعايير التقييم الخاصة بالبرنامج ،كما ويهدف إلى (إياد:)186-185 :2009،

أ .تطوير القطاع الحكومي واالرتقاء بمستوى األداء فيه من خالل توفير حافظ معنوي وظروف عمل
تحفيزية تشجع التعاون البناء وروح المنافسة اإليجابية في القطاع الحكومي.

ب .دعم برامج التنمية والتطوير في الدوائر ،والجهات الحكومية وتحسين اإلنتاجية وزيادة الكفاءة،
باإلضافة إلى ترشيد اإلنفاق فيها وضمان التزامها بتقديم خدمات جيدة عالية المستوى.

ج .نشر مفاهيم التميز واإلبداع والجودة ،وتعميم أفضل الممارسات اإلدارية والمهنية وضمان تطبيع أكثر
أساليب العمل كفاءة وتطوي اًر في القطاع الحكومي.

د .تأكيد أهمية القطاع الحكومي في توجيه ورعاية خطط التنمية الشاملة ،وتوفير بيئة عمل تنموية متطورة
محفزة على األداء الجيد في جميع المجاالت ،وتأكيد دور هذا القطاع في خدمة مجتمع األعمال ودعم

القطاع الخاص.

ه .توفير مرجعية إرشادية من خالل أسس ومعايير لقياس مدى التقدم والتطوير في أداء الدوائر والجهات
الحكومية في إمارة دبي.
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و .ضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة إليه على الوجه األكمل وبمستويات عالية من
الجودة والكفاءة واالحتراف.

ز .التعبير عن شكر وتقدير دبي للدوائر والجهات الحكومية المتميزة في أدائها وانتاجيتها وخدماتها
ومشروعاتها وبرامجها وخططها وأساليب عملها.

ح .تحفيز موظفي الحكومة على مختلف مستوياتهم الوظيفية ،وتشجيعهم على اإلبداع والتميز وااللتزام
الوظيفي واإلتقان وخدمة العمالء واألداء الوظيفي الكفء.

وهناك ثالث فئات مختلفة لجائزة دبي للتميز وهي كالتالي (:)www.dgep.gov.ae

أ .جائزة دبي الذهبية للجودة :تقدم هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في كافة القطاعات االقتصادية التي
فازت بجائزة دبي للجودة سابقاً ،وذلك بعد التأكد من تبنيها إلجراءات التطوير المستدام الملموس في
مستوى األداء طوال الفترة الزمنية الماضية .ويجوز للفائزين إعادة التقدم للحصول على الجائزة بعد

ثالث سنوات متتالية من تاريخ الحصول على التقارير الفنية الخاص بهم.

ب .جائزة دبي للجودة :تمنح هذه الجائزة للشركات العاملة في القطاعات االقتصادية المختلفة ،مثل:
الصناعة ،والخدمات ،والسياحة ،وأعمال اإلنشاءات ،والتمويل ،واألعمال المهنية والتجارة ،ويجوز أن
يتقدم الفائزون للحصول على الجائزة الذهبية بعد ثالث سنوات من تاريخ الحصول على التقارير الفنية

الخاصة بهم.

ار باألعمال التي
ت .جائزة دبي التقديرية للجودة :يمنح الفائزون في هذه الفئة شهادةً تقدي اًر لجهودهم واقرًا
يقومون بها في سبيل تحقيق التميز .وقد تم إتاحة هذا البرنامج تقدي اًر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
العاملة في كافة القطاعات االقتصادية ،وكثي اًر ما تستخدمه المؤسسات كخطوة أساسية تؤهلهم للتقدم

لجائزة دبي للجودة ،كما أن هذه الفئة متاحة للمؤسسات الكبرى ولألقسام الموجودة داخل المؤسسات.

وتشمل جائزة دبي القطاعات التالية( :أعمال اإلنشاء ،التعليم ،الرعاية الصحية ،المالي ،الصناعي،

المهني ،التجارة ،الخدمات ،السياحة ،الحكومي ،التجزئة ،المناطق الحرة ،المواصالت ،الخدمات اللوجستية).
.3

جائزة األمير محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز:
تهتم جائزة األمير محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز بإثراء روح المنافسة بين المنظمات الحكومية

في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؛ وذلك من أجل تطوير أداء المنظمات الحكومية للوصول
إلى التميز في األداء بهدف تقديم خدمات أفضل للمتعاملين مع المنظمات الحكومية وتلبية احتياجاتهم

ورغباتهم ،ورفع مستوى الرضا عندهم.

إن رسالة الجائزة تحقيق خدمات أفضل للمستفيدين من ِقبل األجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية من

الفعالة المبدعة ،والتي تعتمد على التخطيط المسبق لتحقيق أهدافها ،وتسعى لتنمية مواردها،
خالل القيادة ّ
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وتطوير عملياتها ،وتُسهل من إجراءاتها التنفيذية ،وتعمل على توظيف تقنية المعلومات لتصل إلى أداء
متميز .وتهدف جائزة األمير محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز إلى زيادة الوعي لدى األجهزة الحكومية
بأهمية التميز في األداء ،واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ،وتطوير أداء قياداتها اإلدارية

العليا .وتشتمل الجائزة على ( )9معايير رئيسة يتفرع منها ( )25معيا اًر فرعياً يتضمن ( )146معيا اًر جزئياً.
أما المعايير الرئيسة فهي (مجيد والزيادات:)135-133 :2007 ،
الفعالة.
أ .القيادة ّ

ب .اإلبداع والتميز.

ت .تقنية المعلومات.
ث .الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ج .اإلجراءات – تقويم اإلجراءات وتطويرها.
ح .إدارة الموارد البشرية وتنميتها.

خ .التفاعل والتواصل مع المجتمع.

د .االستغالل األفضل للموارد المتاحة.
ذ .الثقافة واألخالقيات المهنية.
 النماذج المحلية:.1

نموذج جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع (جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع،
:)www.pal-award.ps) )2018
تُعد جائزة فلسطين الدولية من الجوائز رفيعة المستوى التي يمكن أن تحصل عليها المنظمات

الفلسطينية في القطاعين العام والخاص ،فانطلقت الجائزة عام  2007ومنذ ذلك التاريخ حرص القائمون
عليها على اطالق الجائزة بصورة دورية؛ لقناعتهم بأهمية رعاية واظهار اإلبداع الفلسطيني ،حيث ُيعتبر
الفوز بالجائزة إنجا اًز رفيعاً للمؤسسة واعترافاً واضحاً باألداء المتميز الكفؤ الفعال .وتهدف الجائزة إلى تعزيز
التنافسية عند المنظمات الفلسطينية من خالل نشر ثقافة الجودة والتميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم
األداء المتميز واإلبداع والجودة بما يتفق مع النماذج العالمية للتميز ،وتهدف الجائزة إلى:
أ .تكريم اإلبداع الفلسطيني في مختلف قطاعات العمل.
ب .خلق وعي فلسطيني ألهمية التميز واإلبداع.
ت .حث العاملين بالقطاعات المختلفة على تقديم أعلى درجات التميز واإلبداع.
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ث .تشجيع المؤسسات المجتمعية في األراضي الفلسطينية والكوادر اإلدارية والمهنية على تطوير أدائها
وتحسين خدماتها واالرتقاء بممارساتها اإلدارية والمهنية.
ج .التعبير عن الشكر واالمتنان للمتميزين الفلسطينيين باختالف قطاعاتهم واهتماماتهم.

ح .تكريم اإلنسان الفلسطيني على إبداعه ومثابرته وتقديمه مثاالً يحتذى به وقدوة حسنة لآلخرين في
مجال العمل والمجال اإلنساني ،أو القدرة على التحدي والصمود واإلبداع.

خ .تشجيع شركات القطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني وتنميته.
د .تكريم الشخصيات والمؤسسات والدول التي قدمت جهوداً مميزة في دعم الشعب الفلسطيني واإلنسانية.


وتشمل الجائزة عدة فئات منها:

أ .فئة المؤسسة المجتمعية المتميزة  :تمنح هذه الفئة ألي مؤسسة فلسطينية مجتمعية تقدم الخدمة
المتميزة للمجتمع المحلي (مؤسسات اهلية ،خيرية ،تعاونية ،مجالس وبلديات محلية ،شركات غير

ربحية).

ب .فئة المشروع المتميز الريادي  :تمنح هذه الفئة ألي مشروع ريادي ناجح قائم حقق نتائج إيجابية
ولديه استم اررية (ريادة األعمال ،والريادة االجتماعية) ،ويمتلكه شباب فلسطيني ال يزيد عمر أحدهم

عن أربعين عاماً .

ت .فئة ذوي االحتياجات الخاصة المتميزين :تمنح هذه الفئة لألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة ممن
يمتلكون مهارات ومواهب متميزة.

ث .فئة الشركات الخاصة المتميزة :تمنح للشركات الفلسطينية الخاصة ،والتي تساهم في تنمية وتطوير
المجتمع الفلسطيني من حيث التشغيل وتحسين المستويات الحياتية للمجتمع المحلي وتطبيق معايير

الجودة والتميز.

ج .فئة التكريم الدولي :تمنح للشخصيات والمؤسسات والدول التي تساهم في صمود الشعب الفلسطيني.
حيث يتم توقيع اتفاقيات مع الفائزين يتم من خاللها تحديد وجهة المبالغ المالية وطريقة وآليات

صرفها ،حيث يحصل الفائز أو الفائزون على  %50من الجائزة ،وبعد ذلك يتم صرف المبلغ المتبقي وفق
اآللية المتفق عليها للتنفيذ ويتم تقديم مبالغ مالية للفائزين في جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع تكون
موزعة على فئات الجائزة كما يلي( :فئة المؤسسة المجتمعية "مؤسستين" ،فئة المشروع المتميز الريادي "3

مشروعات" ،فئة ذوي االحتياجات الخاصة المتميزين " 3أشخاص" ،فئة الشركات الخاصة المتميزة درع
تكريمي عالي الجودة مميزة ،فئة التكريم الدولي درع تكريمي عالي الجودة مميزة).
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رابعاً :أهمية نماذج التميز في الجامعات والمؤسسات األكاديمية:
أوضحت الحيلة ( )84 :2014أن أهمية نماذج التميز تتمثل في أنها تدفع المؤسسات األكاديمية في
التعليم العالي نحو تطوير نفسها في كافة المجاالت ،وأن أهمية تلك النماذج تتمحور في كونها:
أ .دافع لها لكي تتبوأ مكانة عالمية بين مثيالتها.
ب .تعزز التنافس فيما بينها للوصول إلى درجات الجودة المطلوبة.

ت .وسيلة تعتمدها تلك المؤسسات في تسويق ذاتها في ظل االزدحام المتزايد من المؤسسات األكاديمية
المنافسة.

ث .دعم التطوير الدائم المستدام لدى العاملين فيها.
ج .تعزيز الشعور االجتماعية لديها بالمسؤولية.

ح .االرتقاء بمخرجاتها بما يدعم التطور في البيئة المحيطة.
خ .تنمية المجتمع من خالل مخرجاتها المتميزة.

ويرى الباحث أن جوائز التميز سواء كانت العالمية أو العربية تقوم على فكر مراقبة إدارة الجودة
الشاملة في المؤسسات حيث عملت هذه الجوائز على تحديد عناصر تحقيق التميز المؤسسي ومقوماته ،كما
وضعت مقاييس وآليات مساعدة إلدارة المؤسسات؛ من أجل اجتياز الشروط والمقومات وامتالك القدرات التي
تُمكن المؤسسات من الوصول إلى التميز في مجال أعمالها.
وقد توصل الباحث إلى أن هناك عدة نماذج للتميز ُيمكن االعتماد عليها في قياس التميز في

المؤسسات األكاديمية ،إال أنه قد تم االعتماد في هذه الدراسة على النموذج األمريكي مالكوم بالدريج وفق
المعايير المعتمدة لعام 2015؛ وذلك العتباره أداة مهمة أدخلت قطاع التعليم ضمن اهتماماتها وأولوياتها
ضمن األبعاد المكونة للنموذج ،مما م َكن المؤسسات األكاديمية خاصة الجامعات من االستفادة من هذه
األداة في إجراء عمليات التقويم الذاتي باالستناد إلى معايير المتميز في قطاع التعليم ،وبالتالي فإن النموذج
األمريكي يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسات األكاديمية.
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خامساً :العالقة بين الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي:
أشار العديد من الباحثين إلى أهمية الجينات التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي ،فقد جاء في مقالة
للكاتب العدلوني حول أهمية الجينات التنظيمية بأنه "إذا كانت الجينات البشرية هي التي تنقل األوامر إلى
كل مكونات الخلية ليكتب لها البقاء والحفاظ على خصائصها ،فإن هذا الدور تلعبه اإلدارة في كل مستويات
المنظمة ،وتتحمل مسؤولية بقاء واستمرار وتميز المؤسسة في بيئتها ،والفرق الوحيد بين اإلنسان والمنظمة هو
أن حياة اإلنسان تنتهي بالموت دائماً ،أما المؤسسة فيمكن أن يكتب لها الخلود في دنيا األعمال وال تموت
أبداً ،إذا كانت جيناتها (مديروها) وكروموسوماتها (أنظمتها) قادرة على التحول إلى األفضل في إطار بيئتها
ومناخها التنظيمي" (العادلوني.)2012،
كما وأكد هذا المفهوم الكاتب اشتيوي في مقال له "أن االساس في التعامل مع عناصر الجينات
التنظيمية يجب أن يأتي في إطار جمع البيانات والمعلومات التاريخية التفصيلية عن هذه العناصر ،والتي
من خاللها يمكن التعرف على شخصية المنظمة االعتبارية وعلى تاريخها ومكانتها بين أقرانها من
المنظمات ،كما يمكن تمييزها عن أي من المنظمات األخرى سواء بعنصر أو بأكثر من هذه العناصر
الجينية المكونة للجينات التنظيمية ،وأنه في حالة تعثر المنظمات فإنه يتطلب توفر معلومات كاملة عن
الجينات التنظيمية الخاصة بالمنظمة؛ كي يتسنى ألصحاب القرار العمل على وضع التصورات والبدائل التي
من شأنها أن تدفع باتجاه إنعاش المنظمة ونهوضها من حالة التعثر ،إضافة إلى المساهمة في وضع
التصورات والخطط المستقبلية لتنمية المنظمة واحداث التطوير والتوسع فيها مستندة في ذلك إلى حقائق
وتجارب تمت سابقاً وفقاً لمبدأ التدرج الزمني لحياة المنظمة" (اشتيوي.)2013،
وذكر كل من أمينة وميمون في دراستهما بأن تكوين الحمض النووي للمؤسسة هو المحدد الرئيس
لهوية المؤسسة المتميزة ،والتي تسهم في دعم حضورها سوقياً ومحدداً محورياً للتوجه الريادي للمؤسسات التي
تلتزم بشكل جدي بتوليد االبتكارات واإلبداعات الجذرية والتراكمية لتحقيق أهمية استراتيجية مرتبطة بتنافسية
المؤسسة ،وخرجت هذه الدراسة بتوصيات كان من أهمها :ضرورة إشاعة مفهوم الحمض النووي التنظيمي
ومكوناته ،وابراز أهميته في تحديد الهوية المتميزة للمؤسسة من خالل اإلبداع واالبتكار المحوري لتنافسية
المؤسسات وديمومتها (أمينة وميمون.)55 :2015،
وأكد الباحثان الساعدي والزعالن (" )10 :2013أن الحمض النووي يمثل القواعد األساسية التي تحدد
سلوكيات المنظمة ،والتي تؤثر بشكل كبير على األهداف المشتركة الجامعية على نطاق واسع لتحديد
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الخصائص المميزة لثقافة المنظمة ،أي أنه يعكس مفهوم البصمة الوراثية (تعبير المنظمة الضمني لهويتها
المميزة ،والذي ينعكس في أدائها ومنتجاتها والمستمدة من أساسيات تكوينها البنيوية والبشرية التي تميزها عن
غيرها من المنظمات المنافسة؛ كونها تمنحها قيم االختالف الناجم عن تسلط الضوء على عملية االبتكار
التي تعد أساس البصمة الوراثية ،والتي تقوم على تحدي الموظفين للقيام بأعمال إبداعية وتعزيز قيمة
المساهمين وايجاد حلول لمشاكل المنظمة واقتناص الفرص) .وأن فلسفة هذا الفهم تستند إلى حقيقة أن
المنظمات الذكية هي المنظمات التي ال تعمل بمعزل عن مكوناتها ،وهياكلها التنظيمية ،ومواردها البشرية،
وثقافتها التنظيمية ،ومجموعة اتخاذ الق اررات ...إلخ .كما أنها المنظمات التي تعيد قراءة مشكالتها وبناء
هياكلها بين حين وآخر في ضوء المستجدات والمتغيرات البيئية المتسارعة .وذكر الباحثان أن مكونات
البصمة الوراثية تعد خير مرشد ودليل للمنظمات الساعية نحو التميز" ،وأوصى الباحثان بأهمية نشر ثقافة
البصمة الوراثية وما لها من دور في منح المنظمات المعنية هوية مميزة " .
وكان للباحثين العبادي واألسدي ( )24 :2015في هذا الموضوع رأي حيث قاال فيه" :إن المنظمات
بشكل عام تواجه تحديات جمة ،تتمثل في :عدم القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة والثقافات
المختلفة ،وزيادة التنوع في متطلبات الموارد البشرية ال سيما في ظل التغيرات المتالحقة وتكنولوجيا
المعلومات والعولمة ،كل ذلك أجبر المديرين على ايجاد طرائق جديدة مختلفة لعملها ،فاذا ما ارادات
المنظمات أن تميز نفسها وتحدد لها هوية تنظيمية مميزة عن باقي المنظمات األخرى من خالل تقديم
منتجاتها وخدماتها ،فعليها أن تتبنى األعمدة األساسية والمكونات الخاصة بالحمض النووي التنظيمي ،والتي
طار هندسياً يتناول معمارية المنظمة بجوانبها األربعة المتمثلة بهيكلها التنظيمي وحقوق اتخاذ القرار
تمثل إ اً
والمعلومات والمحفزات.
سادساً :إعادة هندسة ( )DNAالجينات التنظيمية للمنظمة وتكامل عملها لتحسين األداء واالبتكار
والتميز:

إن إعادة هندسة الجينات التنظيمية للمنظمة لتحسين األداء واالبتكار والتميز له فوائد واضحة من

خالل جعلها منظمة صحية قادرة على أداء أعمالها بإبداع وتميز ،إال أن العواقب السلبية المترتبة على
جينات المؤسسة غير الصحية تجعلها تفكر باالهتمام لمعرفة كيف يمكن لقادة المنظمات تقديم منظماتهم
بصورة أكثر مرونة ،ولحسن الحظ فإن الجينات التنظيمية على عكس الجينات التنظيمية البيولوجية للكائن

الحي والتي ال يمكن إعادة تشكيلها وتغيير ما فيها ،ألن إعادة هندسة المؤسسة يتطلب تجديداً في العناصر
األساسية المشكلة للمنظمة ،والتي تعتبر مكونات الجينات التنظيمية المتداخلة المتمثلة في (حقوق اتخاذ
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القرار ،المعلومات ،الهيكل التنظيمي ،المحفزات) .وفي هذا الصدد اقترح ()Bordia & et al.,2005: 6
تسع معالجات للمساعدة في التغلب على أوجه القصور التنظيمية األكثر شيوعاً وبناء المزيد من المرونة كما

في الشكل رقم (:)2.5

الشكل رقم ( )2.5العالجات الصحية لـ  DNAالتنظيمية

بينما تكامل عمل الوحدات األربع المكونة للجينات التنظيمية  DNA Organizationalللمنظمات

يعني أن غرس القيم المناسبة في األفراد المناسبين وتسليحهم بالمعلومات الصحيحة ومنحهم الحوافز المالئمة
يعد بمثابة القوة المحركة لنجاح أي منظمة ،إذاً ال يمكن أن تقوم وحدة مكونة واحدة بمفردها؛ فالوحدات
المكونة للجينات التنظيمية للمنظمة مترابطة فيما بينها ،لذلك يجب أن تكون الخطوات المتخذة لتعديل بعض
الوحدات المكونة أو جميعها مترابطة منسقة واضحة وأن التقصير في شأن عنصر واحد من العناصر بمعزل

عن العناصر األخرى من شأنه أن يؤثر في العناصر الثالثة األخرى ،مما قد يؤثر سلباً في المنظمة بدالً من

الدفع بها إلى األمام ،ويختلف الوصول إلى درجة التنظيم المرغوبة بين منظمة وأخرى ،لكن األمر الحتمي

الوحيد هو أن الوحدات األربع المكونة للجينات التنظيمية تؤدي دورها معاً وليس بينها أهداف متعارضة لحل

المشكالت التنظيمية (محمد.)7 :2006،

وعلى الرغم من أهمية كل عامل من العوامل األربعة المحددة للجينات التنظيمية والتي تمثل القواعد
األربع المكونة للجينات التنظيمية للمنظمات ،إال أن هناك من يرى أن حقوق اتخاذ القرار والمعلومات تحتل
األهمية األكبر من بين هذه القواعد ،وأن ما تعانيه المنظمات غير الصحية يمكن أن يعالج من خالل
التركيز على العوامل األربعة المحددة لشخصية المنظمة؛ إذ إن إجراء بعض التعديالت والتغييرات على
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بعض السلوكيات الخاصة بها يمكن أن يسهم في عالج ما تعانيه من خلل ،وبالتالي ينعكس هذا على صحة
المنظمة .حيث حدد ( )Bordia & et al., 2005: 6خارطة طريق لالنتقال من شفرة الحمض النووي
للمنظمات غير الصحية إلى المنظمات الصحية يوضحها الجدول رقم ( ،)2.3فعندما تفشل المنظمة في
تنفيذ استراتيجيتها فأول ما يفكر به المديرون هو القيام بإعادة الهيكلة ،لكن البحوث والدراسات أظهرت أن
أساسيات التنفيذ الجيد تبدأ من الوضوح في حقوق اتخاذ القرار ،وضمان التدفق السليم للمعلومات المطلوبة،
فإذا ما حصلت على هذا بشكل صحيح ،فإن تصحيح الهيكل والحوافز سيصبح أم اًر واضحاً جلياً.
جدول رقم ()2.3
اإلجراءات المتبعة لالنتقال من المنظمات غير الصحية إلى المنظمات الصحية
عمليات التغيير

طبقات ومستويات الهيكل التنظيمي
االرتباط بالقمة وقم بإدارة التغيير









اصنع حالة التغيير
قم ببناء فريق القيادة
ابتدع الرؤية
حدد االتجاه
تأكد من ضمان النتائج اإلدارية
كن على اتصال مع المساهمين
االختبار المستمر مع إعادة التوجيه

ليكن السلم اإلداري متسلسالً نحو األسفل واكسر الحواجز









ألزم القادة بالتغيير( الوسطى والدنيا)
كون فرق عمل وظيفية في بمختلف االتجاهات
قم بتحسين األفكار الجديدة
عزز من تمكين قادة التغيير
تأكد من المدخل الموجه لألداء
قم بوضع إشارات واضحة للمهام
تابع بشكل متسلسل نحو األسفل وحفز

قم بتحريك القواعد وأوجد الملكية








إيقاظ برنامج التغيير في القاعدة
قم بتدريب العمليات األساسية
قم بقياس التغيير
قم بتبني التعلم والمشاركة بالمعرفة
هاجم وتعلم
اتبع منهج اإلدارة من األدنى إلى األعلى بدالً
من األعلى إلى األدنى.

Source: Bordia, Rakesh, Kronenberg, Eric, Neely, David, Innovation's Org. DNA,

WWW. Booz allen .de/media/file/innovation-orgdna.pdf

ومما سبق يرى الباحث ضرورة أن تتعرف المنظمات على مفهوم إعادة هندسة الجينات التنظيمية

وتكامل عملها؛ لتستفيد من هذا المفهوم في إعادة تشكيل المنظمة وهندستها وفقاً لهذا األسلوب ،بحيث
تتمكن من رسم الطريق الصحيح الذي من خالله يمكن أن تصلح المنظمة من الوضع الحالي إذا كان فيه
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قصور ،بحيث تنتقل إلى الحالة المثالية التي تحقق لها التميز واإلبداع في العمل ،مع األخذ بعين االعتبار
أن أبعاد الجينات التنظيمية هي التي يتم من خاللها تنفيذ إعادة الهندسة ،لكنها ليس بشكل منفصل ،بل

بشكل متكامل متداخل ،األمر الذي يؤثر فيه كل بعد على البعد اآلخر بحيث نحصل في النهاية على
منظمة صحية تسعى جميع المنظمات ألن تكون في هذا التوصيف؛ ألنه المدخل الرئيس للتميز واإلبداع.

الخالصة:
تم التعرف في هذا المبحث لوجهات النظر حول تعريف التميز المؤسسي ،واألسس النظرية التي

انبثقت منها مفاهيم التميز المؤسسي ،وتوضيح اإلطار الفلسفي لهذا المفهوم ،حيث انطلقت من مبادئ التميز

المؤسسي وأسسها ،وتم توضيح خصائص التميز المؤسسي وأهدافه وأبعاده و مستوياته ومهاراته ومفاتيحه،

باإلضافة إلى توضيح مواصفات المؤسسة المتميزة ،وما المعوقات والتكاليف التي تواجهها وتتكبدها هذه

المؤسسات ،مع توضيح أهم نماذج التميز العالمية والعربية والمحلية في مختلف القطاعات ،حيث أصبحت

جل الدول تقريباً تعمل وتعتمد عليه في إعداد برامجها.

فلم يعد التميز المؤسسي أحد الخيارات المطروحة أمام منظمات األعمال بل هو حتمية فرضتها

المتغيرات المحيطة ،فهو بمثابة السبيل الوحيد لبقائها واستمرارها .ويتبلور التميز المؤسسي من خالل التكامل
بين القيادة الفاعلة ،واإلدارة االستراتيجية الناجحة ،والقوى البشرية المتطورة ،والبيئة المحيطة ،والتقنية

المتطورة ،فهو إطار موجه لتأسيس واسع ألفضل الممارسات في مختلف األنشطة مما يؤدي إلى تحقيق
جدارات وقدرات تنافسية تُضفي قيمة نادرة للمؤسسة يصعب تقليدها.

وقد سعت الدول المتقدمة إلى تخصيص جوائز التميز لرفع أداء األعمال والمنظمات ،ولتفعيل روح

المنافسة التي تساعد بدورها على نشر ثقافة التميز ،ومن أبرز الجوائز العالمية :جائزة مالكولم بالدريج

الوطنية للجودة في الواليات المتحدة األمريكية ،وجائزة ديمنج ،وجائزة كروسبي ،والجائزة األوروبية للجودة،

ومن الجوائز العربية :جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز ،وجائزة دبي لألداء الحكومي المتميز ،وجائزة األمير

محمد بن فهد لألداء الحكومي المتميز ،وغيرها من الجوائز األخرى ومن الجوائز المحلية جائزة فلسطين

الدولية للتميز؛ وتقوم هذه الجوائز على فكر مراقبة وادارة الجودة الشاملة في المؤسسات ،كما تمنح
المؤسسات والشركات المعايير والمتطلبات األساسية لتحقيق التميز المؤسسي ،وقياس مدى نجاح هذه

المؤسسات.

وتبين من دراستنا لموضوع الجينات التنظيمية بأن المنظمات إذا ما أرادات أن تميز نفسها وتحدد لها

هوية تنظيمية مميزة عن باقي المنظمات األخرى من خالل تقديم منتجاتها وخدماتها ،فعليها أن تتبنى مفهوم

الجينات التنظيمية بأبعادها الرئيسة المتمثلة بهيكلها التنظيمي وحقوق اتخاذ القرار وجودة المعلومات

والمحفزات ،كما وتكمن أهمية نماذج التميز في المؤسسات األكاديمية باعتبارها دافعاً للمؤسسات لتحقيق
التميز في مجال أعمالها ،كما تعزز مبدأ المنافسة فيها؛ سعياً للوصول إلى :درجات الجودة المرغوبة،

والوصول إلى أعلى مستويات التميز المؤسسي.
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المبحث الثالث
واقع الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
المقدمة:
لم تنشأ الجامعات الفلسطينية استجابة للتطور الحضاري فحسب ،وانما ضرورة لمواجهة الصراع
الحضاري أيضاَ ،وظلت الجامعات الفلسطينية تسعى لترسيخ وجودها وكينونتها؛ كي تتمكن من تحمل
مسؤوليتها في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية التي شكلت التحدي األهم في رسالتها إلى جانب اهتمامها
بمرتكزات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،لذلك كانت مهمة التعليم العالي صعبة منذ البداية،
فإن أي تصدع في أداء مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني يعني انهيار صرح حضاري يشكل قلعة الصمود
الوطني في وجه االحتالل وسياسات طمس الهوية.
والجامعات هي مؤسسات تعمل على تقديم خدمات التعليم العالي؛ لتلبية احتياجات المجتمع ،وهي
كذلك مطمح للشعوب الناهضة لتحقيق أمانيها وأهدافها ،وباتت البوابة الرئيسة التي تنفذ منها المجتمعات
المعاصرة إلى جسر التقدم والرقي الذي يوصل إلى أعلى مراتب العزة والكرامة وأسماها إلى أرض خصبة
بالعلم والتكنولوجيا التي تسود عالم اليوم ،ولذلك فإن فهم المتغيرات التنظيمية ومعرفتها ،والتي تؤثر عليها بما
فيها الثقافة ومناخ وقيادة وامكانات الجامعة قد يساعدها في تحقيق أهدافها ،ولم تعد الجامعة مستقلة عن
بيئتها ،بل هي مؤسسة مجتمعية تؤثر وتتأثر بالظروف السياسة واالقتصادية واالجتماعية وتعكس ما يعيشه
هذا الجتمع من تطورات ،حيث يتوفر التعليم العالي في قطاع غزة في الجامعات والكليات ،ويكون لكل
جامعة من هذه الجامعات منظمة إدارية خاصة بها ،وتعد و ازرة التعليم العالي المشرف على أنشطة مؤسسات
التعليم العالي ،وتنسيقها في إطار السياسات الوطنية (الشوبكي.)60 :2010،
وفي هذا المبحث سوف يتطرق الباحث إلى نشأة التعليم العالي في فلسطين ،وأهداف مؤسسات التعليم
العالي ،وتصنيف مؤسساته ،كما سيتم التطرق إلى معلومات موجزة عن الجامعات الفلسطينية التقليدية في
محافظات قطاع غزة ،والتي تُمثل مجتمع الدراسة في هذه الدراسة ،باإلضافة إلى واقع التميز في الجامعات
ويختتم هذا المبحث بتعقيب عام عن الجامعات -محور الدراسة.-
الفلسطينية -محل الدراسةُ ،-
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أولا -نشأة التعليم العالي في فلسطين)https://www.mohe.pna.ps( :
أُنشئت و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عام  1996بعد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لتشرف
وتدعم وتُوجه نمو التعليم العالي الفلسطيني من خالل مجالسها وهيئاتها وادارتها ووحداتها المختلفة ،وصدر
قانون التعليم العالي رقم ( )11عام  ،1998الذي حدد أهداف التعليم العالي ودور الو ازرة وصالحياتها
ومستويات التعليم العالي وشهاداته الممنوحة وأنماط التعليم وأنواع مؤسساته.

وفي عام  ، 2002دمجت و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي مع و ازرة التربية والتعليم في و ازرة واحدة،

وبعد عام أُعيد تفعيل مجلس التعليم العالي لرسم السياسات العامة ،وكذلك تم تفعيل مجلس البحث العلمي
لرسم السياسات البحثية ضمن إطار مؤسسات التعليم العالي ،وتم إنشاء هيئة االعتماد والجودة لترخيص
وتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج أكاديمية جديدة وقديمة ،إضافة إلى إنشاء صندوق إقراض الطالب ،لمساعدة

الطلبة في تغطية نفقات تعليمهم.

وفي عام  ،2012أُعيد فصل و ازرة التعليم العالي عن و ازرة التربية والتعليم ،واستمرت بتنفيذ كافة

أعمالها وتطوير برامجها ووسائل إشرافها وفق خطتها المتوسطة المدى  2013-2011من خالل مجالسها
وهيئاتها واداراتها العامة وفريق الو ازرة الفني واإلداري لمواجهة التحديات العديدة وتذليلها وتحقيق رسالتها
وتقديم أفضل الخدمات ذات الصلة للمجتمع الفلسطيني.

وفي عام 2013م أعيد دمج وزراة التعليم العالي مع و ازرة التربية والتعليم في و ازرة واحدة.
ثانيا -أهداف مؤسسات التعليم العالي:

لقد شكل الطلب على التعليم العالي الفلسطيني مفهوما اقتصاديا واجتماعيا؛ فهو أداة للرزق والحصول

على وظائف مناسبة داخل المجتمع الفلسطيني أو خارجه ،باإلضافة إلى الدور المركزي للتعليم العالي في

بناء الحضارة ونهضة األمم ،وقد حدد قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة ( )4أهداف التعليم العالي

بما يلي) قانون التعليم العالي : 1998 ،رقم.)11:

أ .فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ،ومتابعة الكفاءات العلمية في
الداخل والخارج وتنميتها.

ب .تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ،ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات
التعليم العالي الفلسطينية.

ت .تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها
وتطويرها.

ث .اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت
العلمية والثقافية.
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ج .توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ،ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي
ومراكز البحث العلمي.

ح .العناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية ،واكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد ،وتشجيع اإلبداع
واالبتكار العلمي ،والقدرة على البحث والتقصي ،ومواكبة التقدم العلمي.

خ .تنمية القيم العلمية والروحية ،وتنشئة أفراد منتمين إلى وطنهم وعروبتهم ،وتعزيز روح التعاون
والعمل الجماعي عند الطلبة.

ثالثا -تصنيف مؤسسات التعليم العالي:

تصنف مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وفقا للدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي

الفلسطينية )2016/2017م( ،والصادر عن و ازرة التربية والتعليم العالي في رام اهلل إلى (جامعات تقليدية،

كليات جامعية ،كليات مجتمع متوسط ،التعليم المفتوح) ،علما بأنه بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة
والمرخصة ( )49مؤسسة  ،والجدول رقم( )2.4يوضح توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية:
جدول رقم ()2.4

توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع المؤسسة

نوع المؤسسة

أعداد الجامعات
الضفة الغربية

قطاع غزة

المجموع

جامعات تقليدية

9

5

14

كليات جامعية

12

4

16

كليات مجتمع متوسط

12

6

18

التعليم المفتوح

1

0

1

المجموع الكلي

34

15

49

المرجع( :الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية )2016/2017

رابعا -الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة -محل الدراسة:-
 .1جامعة األزهـــر – غزة (.(http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
 التأسيس:

جاءت جامعة األزهر  -غزة مؤسسة للتعليم العالي لتلبي طموحات الشعب الفلسطيني ،ولتكون عنوانا
لقدرة هذا الشعب على البذل والعطاء ،وقد كان قرار سيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات -رئيس دولة

فلسطين -بإنشاء هذه الجامعة هادفا إلى غرس الشباب الفلسطيني في بلده ومد جذوره فيها ،وقد نمت هذه
الجامعة نموا سريعا يستحق كل اإلعجاب والتقدير.
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 رؤية الجامعة )جامعة األزهر – دليل الطالب:)2017 ،
تسعى جامعة األزهر بغزة للتميز واإلبداع والرقمية؛ لتكون ضمن الجامعات المرموقة فلسطينيا وعربيا
ودوليا ،ولتكون مرك از لإلشعاع العلمي والبحثي والتنموي للمجتمع الفلسطيني المبني على الجودة الشاملة
والتحسين المستمر.

 األهداف الستراتيجية :
أ .تطوير قدرات الطاقم األكاديمي واإلداري والعمليات اإلدارية المساندة للبارمج التعليمية والبحث العلمي
وخدمة المجتمع.

ب .تطوير الب ارمج األكاديمية؛ لتلبية احتياجات العمل الفلسطيني والعربي من خالل خلق بيئة تعليمية
ذات جودة عالية.

ت .المساهمة في تحسين مستوى المعرفة كأساس لصنع السياسات حول تطوير جامعة األزهر والتنمية
المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

ث .ربط الجامعة بالمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية والعمل
التطوعي.

قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل
ج .تحسين العالقات الدولية لجامعة األزهر ،وتعزيز ا
الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية.

 الجوائز علمية) :جامعة األزهر – دليل الطالب:)15: 2017 ،
حصلت الجامعة في السنوات الخمس األخيرة على جوائز متميزة على المستويات الدولية واإلقليمية

والمحلية ،من أهمها:

أ .جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في العلوم والتكنولوجيا اإلصدار الثالث عشر للعام .2015

ب .جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربي للبحث العلمي المتميز للعام  2015على مستوى الوطن
العربي ،المركز األول في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ،والمركز الثاني في مجال التقانة الحيوية

الجزيئية.

ت .جائزة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسسكو) للعلوم والتكنولوجيا ،فرع الفيزياء -
.2016

ث .جائزة مسابقة الريادة برعاية بنك فلسطين ومنتدى سيدات األعمال للعام ( 2016المركز األول).
ج .جائزة مسابقة التميز واإلبداع للعام ( 2015المركز األول).

ح .جوائز معرض إكسبوتيك فلسطين للعام ( 2014المركز األول).

خ .جائزة مسابقة األسبوع التكنولوجي في الجامعة اإلسالمية – غزة للعام ( 2013المركز األول).
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(المركزن
ا
د .جائزة مسابقة المعرض التكنولوجي للمؤتمر الدولي األول للعلوم التطبيقية للعام 2013
األول والثالث).

ذ .جائزة مسابقة الملتقى الطالبي اإلبداعي الخامس عشر – السعودية للعام ( 2012المركز األول على
مستوى فلسطين والخامس على مستوى الوطن العربي).

(المركزن األول والثالث).
ا
ر .جائزة مسابقة صنع في فلسطين لعام 2012
 .2الجامعة األسالمية)http://www.iugaza.edu.ps) .
 التأسيس:

تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة في العام  ،1978وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم

وزرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،وهي عضو في اتحاد الجامعات
العالي في فلسطين ،وتعمل بإش ارف ا
العربية ،و اربطة الجامعات اإلسالمية ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات،
وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.
 رؤية الجامعة:
منارة علمية ارئدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية؛ إلحداث نهضة مجتمعية شاملة.
وتسعى الجامعة لتحقيق األهداف التالية:
 .1رفع مستوى البارمج التعليمية في الجامعة وفقا لمعايير الجودة.
 .2االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
 .3تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته.

 .4ضبط كفاءة األداء المؤسسي ورفعه إداريا وتقنيا.
 .5االرتقاء بالبيئة الجامعة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين.

 .6تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.
 الجوائز العلمية (الجامعة اإلسالمية – دليل الطالب)14-13 :2016 ،
حصلت الجامعة االسالمية على عدد من الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية ،ومن أبرزها:
أ .جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في العلوم في مجال البحث العلمي التي حصلت عليها ثالث مرات عام
 ،2006و ،2010و.2014

ب .جائزة النجمة الدولية للريادة في الجودة.
ت .الجائزة العربية الكبرى للتراث.

ث .جائزة جاليليو الدولية للبصريات.
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ج .براءة اختراع من المكتب األمريكي لتسجيل براءات االختراع بالواليات المتحدة األمريكية.
ح .جائزة من شركة غوغل العمالقة.
خ .جائزة مؤسسة كريم رضا سعيد.

 .3جامعة األقصى (www.alaqsa.edu.ps):
 التأسيس:

تطورت جامعة األقصى عن معهدي المعلمين والمعلمات اللذين تأسسا عام  1955تحت إدارة

الحكومة المصرية ،وكان الهدف آنذاك هو إعداد المعلمين وتأهيلهم ،وفي عام  1991تطور المعهد إلى كلية

عرفت بكلية التربية الحكومية ،ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئا فشيئا في خططها التعليمية
وأقسامها العلمية وأساتذتها وطالبها ،وخرجت الكثير من المدرسين والباحثين ذوي الكفاءة العلمية والتربوية

الدرسات العليا المشترك مع
العالية من حملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتواره عبر برنامج ا
جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية ،ومع بداية العام الجامعي  2001/2000تم تحويل الكلية إلى
جامعة األقصى.

 رؤية الجامعة:
تسعى جامعة األقصى ألن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية واإلقليمية في مجاالت التعليم
الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة (جامعة األقصى – دليل الطالب،
.)7 :2016

السترتيجية:
ا
 األهداف
تسعى الجامعة لنشر المعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره خاصة ،والمجتمع
العربي واإلنساني عامة ،في إطار فلسفة تستند إلى المفاهيم الوطنية ،وتراث الحضارة العربية واإلسالمية،

وتسعى لتحقيق هذه األهداف من خالل(جامعة األقصى  -دليل الطالب:)8-7 :2016،
أ.

تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاءة الدعم المساند للعملية التعليمية

التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ب .تحسين جودة الب ارمج األكاديمية في الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.

ت .المساهمة في تحسين المعرفة والفهم كأساس؛ لدعم اتخاذ الق اررات وصنع السياسات حول قضايا
جامعة األقصى والمجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والماركز التعليمية والبحثية
ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي.
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ث .المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليمية
بالشركة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات
ا
والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي ،وذلك

المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ج .تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ،ويلبي احتياجات المجتمع التنموية.
 الجوائز العلمية:
حصلت الجامعة على جائزة المجلة الدولية لألدب اإلنجليزي.

خامس ا -تعقيب عام على الجامعات الفلسطينية -محور الدراسة:-
من خالل استعراض الرؤية المتعلقة بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة -محور الدراسة -اتضح أن
جميعها تطمح للوصول إلى مركز الريادة والتميز في التعليم من خالل برامجها األكاديمية ،وبما يلبي
احتياجات المجتمع المتجددة ويحقق التنمية المستدامة.
أيضا دعمت الجامعات الفلسطينية في رسالتها البحث والتطوير ،والتعليم المستمر ،وتوظيف تكنولوجيا
المعلومات ،وتعزيز القدرات ،وتحسين نوعية البرامج األكاديمية ،وهذا يتوافق مع المؤسسات األكاديمية
العالمية.
ورّكزت الجامعات الفلسطينية -محل الدراسة -أيضا من خالل أهدافها االستراتيجية على تعزيز
التطوير المؤسسي من خالل تطوير القدرات األكاديمية واإلدارية ،ورفع مستوى البرامج األكاديمية التطبيقية،
وتحسين نوعية التعليم والتعلم ،وتنمية الموارد المالية ،وترشيد النفقات ،واالعتماد على الذات ،والمساهمة في
التنمية المستدامة.
ويتّضح مما سبق تركيز الجامعات على التميز في برامجها وعملياتها من خالل :رؤيتها ،ورسالتها،
وأهدافها االستراتيجية .ويتوجب على الجامعات الفلسطينية لكي تتبوأ دو ار ممي از في تنمية وتلبية
حاجات المجتمع وتنمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية لدعم وتعزيز البحث
ورقيها.
العلمي؛ حيث ُيعد البحث العلمي هو أساس تميز الشعوب ُ
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الفصل الثالث
الدراســـات الســابقـة

المقدمة

يهدف هذا الفصل إلى استعراض الدراسات السابقة في الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي لالستفادة

منها في هذه الدراسة ،وقد وجد الباحث وفرة من الدراسات التي تناولت الجينات التنظيمية من جانب ،والتي
تناولت ال تميز المؤسسي من جانب آخر ،إال أن هذه الدراسات قامت بدراسة الموضوعين من جوانب مختلفة
وحسب البيئة الموجودة فيها ،ومن خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات لم يجد أيا منها قد تتطرق إلى
صنف الباحث هذا الفصل إلى
موضوع الجينات التنظيمية وعالقتها بالتميز المؤسسي في الجامعية ،وقد ّ

ثالثة محاور وهي:

المحور األول :الدراسات التي تناولت الجينات التنظيمية.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التميز المؤسسي.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي.
وسيتناول الباحث الدراسات الفلسطينية والدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية في كل محور،
وستُرتب الدراسات طبقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم ،وقد بلغ عدد هذه الدراسات ( )55دراسة،
وكذلك يتناول هذا الفصل تعقيبا على تلك الدراسات ،موضحا فيه أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات
السابقة ،والفجوة البحثية.
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أولا -الدراسات التي تناولت الجينات التنظيمية:

 الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة (أبو حجير وأبو ناصر:)2017،

بعنوان "الدور الوسيط للشفافية المالية في العالقة بين الجينات التنظيمية وادارة مخاطر الفساد :دراسة
تطبيقية على الو ازرات الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في دوائر الرقابة والتفتيش".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الوسيط للشفافية المالية في العالقة بين الجينات التنظيمية

وادارة مخاطر الفساد من وجهة نظر العاملين في دوائر الرقابة والتفتيش في الو ازرات الفلسطينية ،وقد استخدم
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة أداة لجمع المعلومات ،حيث تم توزيعها على عينة

مكونة من ( )161موظفا .ونظ ار إلى صغر حجم مجتمع الدراسة .فقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل

وتم استرداد عدد  123استبانة من العاملين في دوائر الرقابة والتفتيش في الو ازرات الفلسطينية ،أي ما نسبته

( )%76,4من مجتمع الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 إن الوزن النسبي لجميع فقرات الجينات التنظيمية ( )62.181وهي بدرجة موافقة متوسطة ،وكانتالمحاور الفرعية على النحو التالي( :حقوق اتخاذ القرار ،%60.976المعلومات ،%59.489

المحفزات  ،%66.504الهيكل التنظيمي  ،)%61.928وهي بدرجة موافقة متوسطة لجميع المحاور.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع الجينات التنظيميةفي الو ازرات الفلسطينية تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،ولمتغير العمر ،والمؤهل العلمي ،المسمى

الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،عدد المرؤوسين).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 أن تقوم الو ازرة بتوفير مناخ مالئم في الو ازرة يشجع على تنمية مهارة المديرين التخاذ الق اررات . االهتمام بتطبيق اللوائح والقوانين؛ ألنها تحكم سلوك العاملين وتزيد من أدائهم. -ضرورة اإلفصاح عن المعلومات التي تخص األنشطة المالية.

 -ضرورة البحث عن طرق للتواصل بين متخذي الق اررات للحصول على المعلومات.

 ضرورة التشجيع على تصميم الهيكل التنظيمي الذي يساعد على تحقيق أهداف الو ازرة. الدراسات العربية:

 .1دراسة (أمينة وميمون:)2017 ،

بعنوان " الحمض النووي  DNAالتنظيمي و ريادية المؤسسات (دراسة حالة متعاملي التصالت في

الجزائر) مجلة البحوث القتصادية والمالية ،المجلد الرابع -العدد األول.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين مكونات الحمض النووي التنظيمي  DNAمجتمعة وأبعاد

الريادة المتمثلة في القدرات اإلبداعية ،واإلجراءات االستباقية وتبني المخاطرة .ولدراسة واقع هذه العالقة عند
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متعاملي االتصاالت الثالثة في الجزائر ( جيزي ،وأوردو ،ونجمة)  ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي
التحليلي حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  200عامل في كل من والية البيض ،سعيدة وسيدي

بلعباس .وتم استخدام االستبانة أداة لجمع المعلومات ونموذج المعادالت الهيكلية وباستعمال البرنامج
اإلحصائي .SPSS 22

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 وجود تأثير لمكونات الحمض النووي للمؤسسات -محل الدراسة -على أبعاد الريادة المتمثلة فيالقدرات اإلبداعية ،واإلجراءات االستباقية وتبني المخاطر باعتبار أن مكونات الحمض النووي
المنظمي مسؤول عن هوية المؤسسة ومؤثر في عادات وتقاليد وأنظمة العمل فيها والتي من أهمها

األنشطة اإلبداعية واالبتكارية في مختلف مستوياتها.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 إشاعة مفهوم الحمض النووي التنظيمي ومكوناته بين العاملين وابراز أهميته في تحديد الهوية المتميزةللمؤسسة من خالل اإلبداع واالبتكار.

 على مؤسسات االتصال االستفادة من عناصر البصمة الوراثية المكتسبة كاللقاح التنظيمي باالستفادةمن رأس المال الفكري لمؤسسات مشابهة ومكاتب االستشارات والمقارنات المرجعية.
 .2دراسة (عبد المجيد:)2016 ،

بعنوان "نظام المناعة التنظيمية وأثرها على استراتيجية إدارة األزمات اختبار الدور الوسيط لنظم المعلومات

الستراتيجية :دراسة ميدانية على الشركات الغذائية األردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المناعة التنظيمية في استراتيجيات إدارة األزمات في
شركات الصناعات الغذائية األردنية بوجود نظم المعلومات االستراتيجية متغي ار وسيطا ،من خالل التعرف إلى

مستوى تطبيق نظم المناعة التنظيمية بأبعادها (التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،الحمض النووي

التنظيمي) ،ومدى تنفيذ االستراتيجيات الوقائية والعالجية في إدارة األزمات ،وكذلك مستوى استخدام نظم
المعلومات االستراتيجية في الشركات -محل الدراسة .-ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي

التحليلي لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة ،حيث استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لهذه الدراسة ،تم توزيع ()186
استبانة على عينة الدراسة الذين يشغلون المستويات اإلدارية اآلتية( :مدير عام ،نائب مدير عام ،خبير،

مدير تنفيذي ،رئيس قسم ،مدير شعبة ،مدير وحدة) ،وقد بلغ عدد االستبانات المستردة والصالحة للتحليل

( )172استبانة بنسبة بلغت (.)%92

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 مستوى تطبيق نظام المناعة التنظيمية من حيث الحمض النووي التنظيمي لشركات الصناعات الغذائيةكان مرتفعا بوزن نسبي (. )%76.6
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 وجود أثر ذي داللة إحصائية إيجابي مرتفع لبعد الحمض النووي التنظيمي في تعزيز نظام المناعةالتنظيمية ،وذلك يعود إلى خصائص نظم المناعة التنظيمية للمنظمة في تحسين األداء ودعم أنشطتها
بصورة تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها بصورة فاعلة.

 -وجود أثر ذي داللة إحصائية لنظم المناعة التنظيمية على استراتيجيات إدارة األزمات بوجود نظم

المعلومات االستراتيجية متغي ار وسيطا ،علما أن األثر على االستراتيجيات الوقائية كان أعلى من األثر
على االستراتيجيات العالجية.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة توعية الشركات الصناع ات الغذائية األردنية بأهمية تطبيق نظم المناعة التنظيمية كأحد أهممنظومات الحماية من األزمات الداخلية والخارجية ،من خالل التدريب المستمر للعاملين وزيادة

التوريث المعرفي للخبرات والتجارب بين العاملين السابقين والجدد.

 على القيادات اإلدارية االهتمام بنظم المعلومات االستراتيجية وتوفير المتطلبات اإلدارية والتكنولوجيةالتي تدعم هذه النظم وضرورة تحقيق الربط والتكامل بينهما.

 ضرورة اهتمام اإلدارات -محل الدراسة -بتعزيز نظام الحوافز وترسيخ ثقافة الرقابة الذاتية بينالعاملين ،وتمكين المستويات اإلدارية التخاذ الق اررات بمرونة ،من خالل التوسع في منح الصالحيات

وربط األجر باإلنتاجية واشاعة ثقافة الثقة والتشجيع والعمل الجماعي.
 .3دراسة (لبدة:)2015 ،

بعنوان" :أثر الجينات التنظيمية على قدرات المرؤوسين البتكارية :دراسة تطبيقية على البنوك التجارية

بمصر".

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر الجينات التنظيمية للمؤسسة بمكوناتها األربعة (حقوق اتخاذ القرار،

المحفزات ،المعلومات ،الهيكل التنظيمي) على القدرات االبتكارية عند األفراد العاملين .وقد استخدمت الباحثة

المنهج االستنباطى ،ويتكون مجتمع البحث فى هذه الدراسة من جميع العاملين بالمستويات اإلدارية العليا
والوسطي والتنفيذية ببنوك القطاع العام واالستثمارى العاملة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ،وقد صممت

استبانة لجمع البيانات وزعت على ( )300فرد من مختلف مستويات اإلدارة استرد منها ( )280استبانة
بنسبة  %93من حجم العينة ،حيث تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSS V21لتحليل البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أكدت نتائج الدراسة أن لعناصر الجينات التنظيمية تأثي ار إيجابيا متوسطا على قدرات المرؤوسيناالبتكارية ،وهي الهيكل التنظيمي ،يليه المحفزات ،ثم جودة المعلومات ،وكان القرار ضعيفا.

 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لمعظم المتغيرات الممثلة لحقوق اتخاذ القرار على قدراتالمرؤوسين االبتكارية.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة تبنى النمط القيادي الذي يسهم في دعم االبتكار وتوجيه العاملين نحو األفضل. ضرورة االهتمام بعنصر حقوق اتخاذ القرار في البنوك وضرورة اتاحة الفرصة للمرؤوسين فيالمشاركة في اتخاذ الق اررات.

 زيادة االهتمام بشكل الهيكل التنظمي خاصة درجة التفويض ونطاق اإلشراف وحجم المنظمة ،وضرورةقدر مناسبا من التفويض ،وتوسيع نطاق اإلشراف.
إعطاء المرؤوسين ا

 العمل على توفير المعلومات في وقت الحاجة إليها دون تقديم أو تأخير بحيث ال تفقد قيمتها أوأهميتها.
 .4دراسة (أحمد:)2015 ،
بعنوان "أثر الجينات التنظيمية على دوافع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الولئية بالسودان " دراسة
تطبيقية على جامعات (وادي النيل -القضارف -سنار-كردفان).
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الجينات التنظيمية بمكوناتها األربعة (حقوق اتخاذ الق اررات ،المعلومات،
المحفزات ،والهيكل التنظيمي) على دوافع العاملين بمكوناتها الثالثة (اإلنجاز ،واالنتماء ،والسيطرة والقوة)
وبالتطبيق على العاملين بمؤسسات التعليم العالي الوالئية بالسودان ،وقد تم اختيار جامعات (وادي النيل،
والقضارف ،وكردفان ،وسنار) كدراسة حالة .واتبع الباحث المنهج الوصفي والتاريخي في دراسة الحالة ،كما
اعتمد أيضا المنهج التحليلي االستنتاجي ،واستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSلتحليل البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 إن الوزن النسبي لجميع فقرات الجينات التنظيمية ( )%45.7وهي بدرجة موافقة ضعيفة. هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين (حقوق اتخاذ الق اررات ،المعلومات ،المحفزات ،الهيكلالتنظيمي) ودوافع العاملين بمؤسسات التعليم العالي السودانية ،وأن أكثر مكونات الجينات التنظيمية
تأثي ار على دوافع العاملين بالترتيب هي :المعلومات ،ثم حقوق اتخاذ الق اررات ،تليها المحفزات ،فالهيكل
التنظيمي .
 هناك فروق ذات داللة معنوية بين (المحفزات والهيكل التنظيمي) ودوافع العاملين بين الجامعاتالمخ تلفة وعدم معنوية الفروق بين مكونات الجينات التنظيمية(حقوق اتخاذ القرار ،والمعلومات) ودوافع
العاملين بين الجامعات المختلفة.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة االعتماد على المعلومات السليمة الدقيقة ،والعمل على تطوير جودتها ووسائل الحصول عليها،فهي المحرك األساس لممارسة األنشطة اإلدارية؛ وذلك لما لها من أثر في عملية اتخاذ الق اررات.
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 اتباع أساليب التحفيز المختلفة خاصة األجور ومنح المكافآت واتاحة الفرص للترقي والتقدم والعملعلى مساعدة العاملين على تحقيق طموحاتهم.
 العمل على تطوير واعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية الوالئية لتكون أكثر مواكبةوتكيفا مع التطورات في التوسع العددي والتقني.
 .5دراسة (العبيدي:)2015،

بعنوان "استخدام مكونات الحمض النووي التنظيمي لتشخيص المنظمات الصحية" بحث استطالعي آلراء

عينة من أطباء مستشفى مرجان التعليمي -بابل.

هدف البحث إلى دراسة موضوع مكونات الحمض النووي للمنظمات ،وبناء إطار معرفي لموضوعات

(الحمض النووي التنظيمي ،وصحة المنظمات) ومتغيراتها ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
واستخدم االستبانة أداة رئيسة لهذه الدراسة لجمع البيانات واستخدام برنامج التحليل اإلحصائص SPSS

لتحليل البيانات ،حيث كانت عينة الدراسة عشوائية مكونة من ( )30طبيبا من منتسبي مستشفى مرجان
التعليمي في بابل -بالعراق.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أظهرت النتائج اإلحصائية ضعف االهتمام بالعوامل التي تجعل المستشفى صحيا ،ومنها المحفزاتوالتي أساسها وجود نظام تقييم لألداء جيد وفعال ،والذي حصل على أدنى النسب االحصائية وهي

حقوق اتخاذ القرار ،%64وجودة المعلومات ،%55.7والمحفزات ،%51.7والهيكل التنظيمي، %57

وأبعاد الجينات التنظيمية مجتمعة.%57

 اعتبار أن الحمض النووي للمنظمات األداة التي يمكن من خاللها تقييم أداء المنظمة من خاللالكشف عن األخطاء وتشخيص مسبباتها ،ومن ثم البحث عن أنجع الطرق لعالجها ،وهذا يعكس في
جوانبه اإلطار العام لعملية الرقابة وتقييم األداء التي تتم من خالل محاولة الكشف والبحث عن

االنحرافات والتعرف إلى أسبابها؛ وذلك لعالجها أو لتالفي حدوثها الحقا.

 وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة قوية بين مكونات الحمض النووي التنظيمي وأنواعالمنظمات سواء كانت صحية أو غير صحية.

 اثبتت النتائج اإلحصائية أن هنالك عالقة قوية بين مكونات الحمض النووي التنظيمي وأنواعالمنظمات سواء كانت صحية أو غير صحية.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة بذل المنظمات جهودا استثنائية نحو بناء استراتيجيات جديدة فعالة شاملة؛ من أجل تكاملمكونات الحمض النووي التنظيمي وبالشكل الذي يضمن اندماج المواهب إلدارة المنظمات ،فضال عن
االحتفاظ بالمهارات األساسية التي ترفع اإلنتاجية وأداء األعمال.
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 من المهم تحقيق العدالة في توزيع الحوافز والسلطات وعدم التكافؤ في توزيع األدوار المنتسبين وذلكحسب إمكانياتهم وخبرتهم ،وضعف التنسيق بين األقسام في المستشفى ،مما يولد خلال في نقل

المعلومة من مكان إلى آخر وبمختلف المستويات.

 ينبغي على منظمات األعمال استخدام مقاييس جديدة تركز على مؤشرات الجودة والحداثة في كلمفاصل العملية التنظيمية (اتخاذ القرار ،المحفزات ،المعلومات ،الهيكل التنظيمي).

 .6دراسة (الطائي و الجنابي:)2015،

بعنوان "الثقافة المعرفية ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية" دراسة تطبيقية في معمل األلبسة الرجالية-

النجف الشرف.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة المعرفية في تحقيق المناعة
التنظيمية لمنظمات األعمال وبالذات المنظمات اإلنتاجية المرتبطة بالطلبات الموسمية كمعمل األلبسة

الرجالية في النجف األشرف .فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت الدراسة على عينة
مكونة من ( )40عامال ،وقد تم االعتماد على االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث تم استرجاع ()36
استبانة من االستبانات الموزعة ،واستخدام برنامج التحليل االحصائي  SPSSلتحليل البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 بالنظر إلى نتائج محاور المناعة التنظيمية الطبيعية والمكتسبة يتبين معدل األهمية النسبية لمجموعالمحاور بلغ ( ،)%75وهذا يعكس أن هنالك توجها استراتيجيا عند إدارة المعمل لتكوين منظومة

دفاعية قويمة.

 إن العمل ضمن الفرق والتبادل المعرفة لهما القدرة على المساعدة في تكوين المناعة التنظيميةالطبيعية.

 -ضرورة تحصين العمل بشكل كامل عبر السعي المتواصل للحصول على المناعة التنظيمية المكتسبة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 حث العاملين وتشجيعهم على التبادل الفعال للمعارف التي يمتلكونها والقيم المشتركة بينهم لتكوينقاعدة بيانات معرفية تكون النواة األساسية لخلق المناعة التنظيمية الطبيعية.

 تشجيع العاملين وتحفيزهم على االبتكار واإلبداع في العمل لغرض تحقيق الكفاءة التنظيمية وبالتاليالتفوق على المنافسين،

 ال مانع من الحصول على االبتكار أو اإلبداع من المنظمات األخرى ليكون بمثابة خلق المناعةالتنظيمية المكتسبة.
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 .7دراسة (الساعدي وزعالن:)2013،

بعنوان "دور عمليات إدارة المعرفة في البصمة الوراثية التنظيمية بحث استطالعي في عينة من

المصارف العراقية" مجلة اإلدارة والقتصاد ،المجلد الثالث ،العدد .10

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إسهام عمليات إدارة المعرفة من خالل أبعادها الفرعية (التكوين،

الخزن واالسترجاع ،النقل ،االستثمار) في البصمة الوراثية التنظيمية بأبعادها (الهيكل التنظيمي ،وحقوق

اتخاذ القرار ،والمحفزات ،والمعلومات) .واستخدم الباحثان منهج البحث القائم والتحليل البعدي ،حيث اختيرت

عينة مؤلفة من ( )50شخصا من مديري ورؤساء أقسام المصارف الحكومية واألهلية في محافظة كربالء

جرى استطالع آراءهم بموجب استبانة معدة لهذا الغرض.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن االتساق بين أبعاد إدارة المعرفة كان أعلى منه في البصمة الوراثية التنظيمية بما يقود إلى فهمالعينة الكبير والواضح لمكونات إدارة المعرفة عن البصمة الوراثية.

 -حصلت أبعاد البصمة الوراثية (الهيكل التنظيمي ،وحقوق اتخاذ القرار ،والمعلومات ،والمحفزات) على

أوساط حسابية عامة بلغت ( )3.52 ،4.17 ،3.94 ، 4.03وبوزن نسبي بلغ (، 78 ، 80.6

 )% 70.4 ،83.4على التوالي .حيث حصل متغير البصمة الوراثية على متوسط حسابي عام بلغ

( ،)3.91وانحراف معياري  ،0.97وبوزن نسبي بلغ . %78.2
-

انعكس تأثير عمليات إدارة المعرفة بتأثير قوي جدا على بعد المعلومات في البصمة الوراثية ،يليها

بعد المحفزات ،فحقوق اتخاذ القرار ،فالهيكل التنظيمي.

 تقدم عمليات إدارة المعرفة على البصمة الوراثية التنظيمية ،على المستوى العام وتراجع بعد استثمارالمعرفة على المستوى الفرعي إلدارة عمليات المعرفة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ال بد من إشاعة ثقافة مفاهيمية عن البصمة الوراثية التنظيمية وهوية المنظمة التي تجعل منهامنظمات مختلفة عن مثيالتها ،بحكم موروثها التنظيمي واألدائي والقيمي بإشراك العاملين في الدورات

والمؤتمرات.

 ربط األقسام والشعب والوحدات بقاعدة معلومات تمكنها من استحضار المعرفة والمشاركة فيها؛ إذ إنالهيكل التنظيمي غير قادر على أداء دور فاعل في توزيع المعرفة.

 أن يكون هناك تسخير للمعلومات لخدمة متخذي الق اررات وتمكينهم من الوصول إليها بيسر. .8دراسة (الساعدي والدهان:)2013،

بعنوان " :تشخيص واقع البصمة الوراثية التنظيمية ( )DNAلمنظمات األعمال العراقية – بحث استطالعي
تحليلي في عينة من المنظمات العراقية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البصمة الوراثية التنظيمية ( )DNAتتمثل في (حقوق اتخاذ القرار،

والمعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) ،والتي تسهم من خالل تفاعلها وتكاملها فيما بينها في تحديد
شخصية المنظمة وهويتها ،وفي عينة من المنظمات العراقية تمثلت في (مصرف الرشيد ،ومستشفى الحسين،
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وكلية اإلدارة واالقتصاد) بعد أن اختيرت منها عينة عشوائية قوامها ( )66شخصا في كربالء ،جرى استطالع
آرائهم بموجب استبانة ،اختيرت أدوات تحليل ومعالجة إحصائية المعلمية مناسبة لتحليل واختبار فرضيات

البحث ،واستخدم الباحث منهج البحث القائم والتحليل البعدي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

اضح لمكونات البصمة الوراثية من قبل العينة المستهدفة.
فهم و ٌ
 هناك ٌ -ال يوجد تباين في إدراك المنظمات عينة البحث لمكونات البصمة الوراثية.

 إن مكونات البصمة الوراثية التنظيمية وان كانت متشبعة بأكملها وبمعدل مرتفع لجميع المحاور إالأنها تفاوتت فيما بينها ،إذ تقدم إدراك العاملين للمعلومات من دون باقي المكونات األخرى؛ ألنها

كانت أكثر فاعلية في تحديد هوية المنظمات المعنية ،تليها حقوق اتخاذ القرار ،فالهيكل التنظيمي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 إرساء نظام للمحفزات في مستشفى الحسين وبما يتناسب مع أدوار العاملين ،وتوصيف وظائفهملطبيعة وخصوصية علم المستشفى السيما أقسام الطوارئ والعناية الفائقة والطب العدلي.

 التخلص من صنمية الهيكل التنظيمي والنظر في إمكانية اإللغاء والتحديث لبعض المركبات التنظيميةبما يسهل من تطبيق رؤية اإلدارة لجميع المنظمات المعنية بالبحث؛ إذ يالحظ عدم إسهام هياكلها في

منحها مرونة التصرف وباتجاه تمكين العاملين.

 أن تتوجه كل منظم ة لرسم استراتيجية خاصة بها بما يجعل من مكونات البصمة الوراثية التنظيميةتشهد تباينا بين المنظمات ،بما يقود إلى تجسيد فهم للبصمة الوراثية ودورها في رسم سمعة المنظمة.

 .9دراسة (الطائي:)2009 ،

بعنوان" :الشراكة ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية :دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري القطاع

الصناعي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الشراكة في تحقيق المناعة التنظيمية وكيفية إيجاد جهاز مناعي

تنظيمي قادر على تخطي األخطار التنظيمية والبقاء لمدة أطول في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة ،وهدفت

أيضا إلى التعرف على كيفية السيطرة على األخطار البيئية ومحاولة تجنبها وتحصين الدفاعات المناعية

للمنظمات .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي شملت ( )30مدي ار
ورئيس قسم في المنظمات الصناعية في محافظة النجف في العراق ،وكان اختيار العينة عشوائيا ،واستخدام

برنامج التحليل االحصائي  SPSSلتحليل البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 حققت أبعاد المناعة التنظيمية والمتمثلة بالحمض النووي الطبيعي مؤش ار إيجابيا لدى كافة أبعاده بوزننسبي ( ،)%81في حين كانت األوزن النسبية لألبعاد الفرعية هي :اتخاذ القرار  ،%87والهيكل

التنظيمي  ،%75والمعلومات . %80
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 تباينت إجابة العينة لمتغيرات الشراكة حيث حصلت الشراكة الداخلية على وسط حسابي أعلى منالوسط الفرضي وكان المتغير أكثر وضوحا للعينة.

الشركة مع المجهز
ا
 حققت الشراكة مع الزبون توجها إيجابيا من قبل عينة الدراسة ،وكانت مؤشراتأيضا واضحة بما يعزز تطور المناعة التنظيمية ،بينما شراكة المنافس كانت ضعيفة بشكل عام.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ألجل أن يحقق مديرو الشركات الصناعية تفوقا وميزة تنافسية مستدامة فال بد من توظيف آلياتالشراكة وفق متغيرات المناعة التنظيمية (الطبيعية والمكتسبة) ،وايالء هذا الموضوع اهتماما جديا مما
سيقود إلى تجنب األخطار التنظيمية التي تواجهها المنظمات الصناعية.

 -إعادة صياغة رؤى المديرين لتكون أكثر تمرك از على إكانية استخدام الحمض النووي في الشراكة.

 تفعيل اهتمام المديرين بمتغيرات المناعة المكتسبة والمتمثلة بالخاليا المناعية واللقاح التنظيميوالمقارنة المرجعية؛ ألجل تحصين منظماتهم عن طريق الشراكة لمواجهة األخطار التنظيمية.

 الدراسات األجنبية

 .1دراسة ):(Nafei, 2015

"The Role of Organizational DNA in Improving Organizational Performanse:

"A study on the Industrial Companies in Egypt

دور الحمض النووي التنظيمي في تحسين األداء التنظيمي :دراسة على الشركات الصناعية في مصر.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور المهم للحمض النووي التنظيمي في تحسين األداء
التنظيمي ،دراسة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية في مصر من خالل دراسة األداء المقارن واألداء

الداخلي لتلك الشركات ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد على االستبانة أداة رئيسة

في جمع البيانات ،وقد وزعت على ( )372موظفا تم استرداد ( )300استبانة قابلة للدراسة بمعدل ()%81
في الشركات والذين يعملون في المستويات اإلدارية الثالثة في الشركات المبحوثة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 كشفت الدراسة أن المكونات األربعة للحمض النووي التنظيمي (الهيكل التنظيمي ،وحقوق اتخاذ القرار،والمحفزات ،والمعلومات) لها تأثير إيجابي مباشر كبير على األداء التنظيمي.

 بلغ الوزن النسبي ألبعاد الجينات التنظيمية  %80.1حيث كان الوزن النسبي لحقوق اتخاذالقرار ،%77ولجودة المعلومات  %80.4وللمحفزات  ،%86وللهيكل التنظيمي .%70.6

 -تبين أن الشركات الصناعية يمكن أن تحسن أداءها عن طريق التأثير في أبعاد الجينات التنظيمية

للمنظمة ،وعلى وجه التحديد من خالل تطوير الهيكل التنظيمي وحقوق اتخاذ القرار ،المحفزات،

والمعلومات.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 واالستخدام المحفزات باختالف أشكالها ،وال سيما األجور ،إلى جانب منح حوافز نقديه وفرص للتقدموالترقية ،األمر الذي سيؤدي إلى تحسين أداء المنظمة بدرجه كبيره مع ثبوت الدراسة الميدانية.

 االهتمام بشكل الهياكل التنظيمية لشركات األعمال الصناعية في مدينه السادات ،إلى جانب إيالءاالهتمام بالوصف التحليلي للوظائف.

 االهتمام بالمعلومات واالعتماد عليها ومحاولة تحديثها؛ باعتبارها المحرك األساس لألنشطه وانجازالمهام ،حيث تعتبر ضرورية التخاذ الق اررات وتقييم أداء الموظفين.

 .2دراسة ):(Rashid & Chalab, 2007
performance:

innovation

on

DNA

organizational

of

influence

"The

" An Empirical study in a sample of Iraqi industrial organizations.

"تاثير الحمض النووي التنظيمي علي األداء اإلبداعي :دراسة مدانية على عينه من المنظمات الصناعية

العراقية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الحمض النووي التنظيمي (حقوق اتخاذ القرار ،والمحفزات،

والمعلومات ،والهيكل التنظيمي) في األداء اإلبداعي (السرعة ،والشفافية ،والقابلية على المسائلة) بالتطبيق
على عينة من المنظمات الصناعية العراقية مكونة من ثالث شركات هي (المؤسسة الحكومية للصناعات

المطاطية الكيميائية ،ومصنع الديوانية للمنسوجات ،ومصنع الديوانية لأللبان) ،واستخدم الباحثان المنهج

الوصفي التحليلي في الدراسة ،حيث اعتمدا على االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات أعداها اعتمادا على

أفكار ( )Hamilton 2005مكونة من ( )49سؤاال تم توزيعها على ( )30موظفا من فريق اإلدارة العليا في

المنظمات تم استرداد ( )27استبانة بمعدل استرداد ( )%90تم تحليلها باستخدام المتوسط الحسابي،
واالنحراف المعياري ،ومعامل ارتباط الرتب  ،Spearmanوتوزيع  ،Tواختبار . Kruskal-Wallis

وطلب إلى المجيبين (فريق اإلداره العليا) أن يبينوا ردودهم علي مقياس ثنائي القطب من خمس نقاط.

وأعيد سبع وعشرون استبيانة مستكملة بمعدل استجابه ( 90في المائة) .وكان جميع المجيبين من الذكور
الحاصلين على درجه البكالوريوس كمستوى تعليمي
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 وترتبط حقوق القرار ارتباطا إيجابيا بكل بعد من أبعاد األداء اإلبداعي ،وهذا يشير إلى أن لحقوقاتخاذ القرار أث ار قويا على الشفافية ،والتأثير المتوسط على السرعة ،والتأثير الضعيف على المساءلة.

 كان الوزن نسبي ألبعاد الجينات التنظيمية  %61.6حيث بلغت األوزان الفرعية لكل من (حقوق اتخاذالقرار ،والمعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) على النحو التالي (،%54.67 ،%62

 )%67.33 ،%62.67على التوالي.

 وللتدفق السريع للمعلومات تأثير متوسط علي السرعة والشفافية والمساءلة.97

 واستخدام المحفزات المناسبة لها تاثير ضعيف على العمل مع السرعة والشفافية داخل وعبر المستوياتالتنظيمية ،وعلي الجانب اآلخر كان هذا التاثير األوسط على المساءلة.

 -وللهيكل تأثير متوسط على السرعة والمساءلة  ،في حين كان األثر ضعيفا على الشفافية.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 العمل على تحقيق التوافق الجيد بين مكونات الحمض النووي التنظيمي بحث تؤدي إلى تحقيق اإلبداعبشكل أسرع ،من خالل المواءمة الجيدة لجهود تطوير المنتجات والخدمات بحيث تتوافق مع األولويات

االستراتيجية.

لزيادة األداء اإلبداعي يجب التشجيع على ربط المنظمات بشبكة اتصال واسعة مثل :الشبكات

-

الخاصة ،واإلنترنت.

 إعادة هيكلة المنظمات بحيث تمنحها القدرة على تفويض األفراد للسلطات في العمل بسهولة. .3دراسة ):(Hovivyan, 2006

""Organizational DNA: Diagnosing the Helalth of Organizations in Armenia.

" الحمض النووي التنظيمي :تشخيص صحة المنظمات في أرمينيا.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقات بين "مكونات الجينية" التنظيمية واألداء في المنظمات
في أرمينيا ،عن طريق المقارنة المنهجية لمنظمات مختارة في القطاع األرميني غير الربحي تمثلت في خمس

منظمات بحيث تمثل هذه المنظمات أرمينيا .حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة
واالعتماد على االستبانة المصممة من شركة بوز الين هاملتون بعد تحكيمها أداة رئيسة في جمع البيانات

من خالل توزيعها على جميع مستويات التسلسل الهرمي في كل منظمه بأسلوب العينة العشوائية ،باإلضافة

إلى استخدام المقابالت الشخصية ،حيث أجريت مع اإلداره العليا للمنظمات الخمس.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 -هناك عالقة متبادلة بين الجينات التنظيمية للمنظمات واألداء التنظيمي .

 -تم تحديد الشفرة الوراثية التنظيمية لجميع المنظمات الخمس التي أجريت عليها الدراسة.

 اكتشفت الدراسة أن حجم المنظمات إلى جانب الثقافة المؤسسة لها تأثير كبير على الطريقة التيترتبط بها سمات الجينات التنظيمية ببعضها بعضا.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

مستمر ليعالج نقاط
ا
 إنه ال تكفي عملية تشخيص المنظمة مرة واحدة ،بل يجب أن يكون التقييمالضعف الموجودة.

 أن تأخذ بعين االعتبار متطلبات العاملين الحقيقية لتحفزهم على العمل والتي يسعون إلى تحقيقها.-

يجب على قيادة المنظمة عدم ترك العاملين عرضة لتدخل األطراف الخارجيين بحيث يؤدي إلى

تسربهم.
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 .4دراسة (:)Bordia, et al. 2005

" الجينات التنظيمية للمنظمات البتكارية" Innovation Org DNA.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد الجينات التنظيمية مجتمعة وهو (حقوق اتخاذ القرار،

والمحفزات ،وجودة المعلومات ،والهيكل التنظيمي) على قدرات المرؤوسين االبتكارية ،حيث قامت شركة

 Booz Allen Hamiltonبعمل استقصاء لمعظم العاملين بالشركات العالمية في الواليات المتحدة

األمريكية ،وقد قسمت شركة  Boozالشركات العالمية إلى نوعين من المنظمات (منظمات ابتكارية،
ومنظمات غير ابتكارية) ففي المنظمات االبتكارية هناك ثالث منظمات يظهر فيها عناصر الجينات

التنظيمية بشكل واضح ،وبالتالي تؤدي إلى تنمية القدرات اإلبداعية عند العاملين بشكل كبير ،بينما توجد
أربع منظمات ال تظهر فيها عناصر الجينات التنظيمية وال تتضح فيها القدرات اإلبداعية للمرؤوسين .حيث

اتضح أن المنظمات االبتكارية هي تلك المنظمات التي تطبق عناصر الجينات التنظيمية والتي تنقسم إلى

ثالثة أنواع من المنظمات وهي (المنظمات المرنة ،والمنظمات المجددة ،والمنظمات العسكرية) ،بينما
المنظمات غير االبتكارية اتضح أنها ال تطبق عناصر الجينات التنظيمية ،وتنقسم تلك المنظمات إلى أربعة

أنواع تتمثل في المنظمات ذات النمو الخارجي وهي (المنظمات المتضخمة ،والمنظمات التي تتسم بإدارة

محكمة ،ومنظمات التطابق والبداية أو منظمات النشاط المنقطع ،والمنظمات المضطربة ذات الوجه

المبتسم).

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 في المنظمات االبتكارية نجد أن هناك عالقة معنوية موجبة بين عناصر الجينات التنظيمية مجتمعةوتنمية قدرات المرؤوسين االبتكارية.

 في المنظمات غير االبتكارية نجد أن هناك عالقة معنوية سلبية بين عناصر الجينات التنظيميةوتنمية قدرات المرؤوسين االبتكارية

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة أن تسود روح المشاركة والتعاون بين العاملين ،ويميلوا إلى األداء الجماعي مما يؤدى إلىزيادة القدرات اإلبداعية لديهم.

 حث المرؤوسين على تقديم مبادرات وابتكارات جديدة قيمة؛ ألن ذلك يدعم بشكل كبير في اتجاه إيجادالمنظمات اإلبداعية.

 .5دراسة ):(Birkinshaw and Ridderstral, 1999

"Fighting the corporate immune system: a process study of subisiaiary
initiatives in multinational corporations".

"مقاومة النظام المناعي للشركات :دراسة عمليه للمبادرات في الشركات المتعددة الجنسيه الكندية".

هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب المقاومة التي تواجهها المبادرات الشركات الفرعية وكيف تقاوم من قبل

النظام المناعي للشركات ،وهدفت الدراسة إلى تحليل ( )44حالة من المبادرات التي واجهت اإلخفاق والنجاح
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والتي قام بها مديرو ( )7شركات صناعية كندية ،تم تحليل بيانات ( )26حالة مبادرة باستخدام مجموعة
متنوعة من تقنيات تحليل البيانات النوعية ،وكانت المقابلة هي األداة الرئيسة لجمع بيانات الدراسة؛ إذ تم

مقابلة ما مجموعه ( )108مقابلة بمعدل ساعة لكل مقابل ،باإلضافة إلى تفسير وتحليل الوثائق وأرشيف
المعلومات لكافة إجراءات مديري الشركات -قيد الدراسة.-
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة األخذ باالعتبار أهمية النظام المناعي للشركات ودراسته؛ لكي تتمكن من تنفيذ المبادرات واالسوف تفشل في تحقيقها.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في معرفة دور نظم المناعة التنظيمية في حماية الهيكل التنظيمي في

المشكالت الداخلية والتهديدات الخارجية ،ومعرفة مزايا المناعة التنظيمية وعيوبها.
 .6دراسة (:)Spear & Bowen,1999

" Exploiting the DNA of the Toyota Production System".

"استغالل الحمض النووي لنظام إنتاج تويوتا".

هدفت الدراسة إلى تحليل الجينات التنظيمية لنظام انتاج تويوتا وتأثيرها على قدرات المرؤوسين

االبتكارية ،فقد تناولت الدراسة العناصر األربعة للجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،والمعلومات،

والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) بشكل ضمني وليس بشكل صريح ،وقد ركزت الدراسة على الهيكل التنظيمي،
وأوضحت الدراسة أن قواعد الجينات التنظيمية هي نفسيها قواعد عمليات تشغيل شركة تويوتا ،وقد طبقت

هذه الدراسة على أكثر من  40مصنعا في أمريكا وأوروبا واليابان ،حيث تناولت نظام العمل الداخلي ،وكذلك

الوظائف الخدمية كالمعدات والصيانة وتدريب المشرفين والعمال وتصميم العمليات.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 عدم التحديد الواضح لحقوق اتخاذ القرار داخل شركة تويوتا ،خاصة أنها من الشركات متعددةالجنسيات األمر الذي أدى إلى نقص الجودة.

 المعلومات غير واضحة وغير مباشرة بين الموردين والمستهلكين ،خاصة عند إرسال الطلبات واستالمالردود .

 تلعب المحفزات وخاصة المكافآت والحوافز المادية دو ار مهما في تحسين المنتجات وارتباط العاملينفي الشركة وتفانيهم في العمل.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -يجب توضيح المعلومات بين الموردين والمستهلكين خاصة عند إرسال الطلبات واستالم الردود

وتوضيح شكل وكمية البضائع والخدمات المقدمة ،وطرق الطلب لكل مستهلك  ،والوقت المتوقع لكل

طلب.

 العمل على االهتمام بالهيكل التنظيمي بحيث يقدم المساعدات الالزمة لألفراد العاملين. إعداد برامج خاصة بالمحفزات المادية و المكافآت المعنوية التي تقدم للعاملين.100

ُيوضح جدول رقم ( )3.1نتائج الدراسات المحلية والعربية واألجنبية السابقة التي تناولت الجينات التنظيمية.
جدول رقم () 3.1

ملخص للدراسات المحلية والعربية واألجنبية السابقة التي تناولت الجينات التنظيمية
#

الدراسة السابقة

حقوق
اتخاذ

المحفزات

المعلومات

القرار
60.976

1
دراسة (أبو حجير وأبو ناصر)2017،

%

%59.489

%66.504

الهيكل

أبعاد الجينات

التنظيمي

التنظيمية مجتمعة

%61.928

%62.181

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

-

-

-

-

-

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

إيجابي متوسط

-

%45.7
%57

2

دراسة (أمينة وميمون )2017،

3

دراسة (عبدالمجيد )2016،

مرتفع

4

دراسة (لبدة )2015 ،

ضعيف

متوسط

5

دراسة (أحمد )2015،

-

-

-

6

دراسة (العبيدي)2015 ،

%64

%55.7

%51.7

%57

%78

%78

%76

%78

%77.5

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

8

دراسة (الساعدي وزعالن)2013 ،

--

--

--

--

--

9

دراسة الساعدي والدهان ()2013

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

10

دراسة (الطائي)2009 ،

%87

-

%60

%75

%74

11

دراسة )(Nafei, 2015

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

12

دراسة )(Rashid & Chalab, 2007

مرتفع

متوسط

ضعيف

متوسط

متوسط

7

دراسة (الطائي والجنابي )2015،

المصدر :من إعداد الباحث
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ثانيا -الدراسات التي تناولت التميز المؤسسي:
 الدراسات الفلسطينية:
 .1دراسة (عبده:)2017 ،
بعنوان :ممارسات القيادة الستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي "دراسة تطبيقية على الكليات
الجامعية في محافظات غزة"
هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في
الكليات الجامعية في محافظات غزة ،وقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
واستخدمت أسلوب الحصر الشامل لجمع البيانات من جميع مديري اإلدارة العليا في الكليات الجامعية في
محافظات غزة والبالغ عددهم ( )100مدير ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة أداة للدراسة ،وقد تم
استرجاع ( )87استبانة ،أي أن نسبة االسترداد بلغت (.)%87
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 وجود موافقة بدرجة كبيرة على ممارسات القيادة االستراتيجية في اإلدارة العليا في الكليات الجامعية فيمحافظات غزة بوزن نسبي (.)%76.87
 وجود موافقة بدرجة كبيرة على مجال تميز األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي في الكلياتالجامعية في محافظات غزة بوزن نسبي (.)%78.62
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتميز األداء المؤسسي في الكلياتالجامعية في محافظات غزة بمعامل ارتباط (.)0.940

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة تشجيع المؤسسات التعليمية على تأسيس التميز ،وذلك من خالل تجذير معايير التميز فيإجراءات العمل اليومية اإلدارية والفنية والمالية وعلى كافة المستويات االستراتيجية والتشغيلية ،بحيث
تصبح هذه المعايير متأصلة في البناء المؤسسي.
 ضرورة تأهيل اإلدارة العليا في الكليات الجامعية في محافظات غزة لوضع تصورات وتوجهاتاستراتيجية والتركيز على القدرات والميزات التنافسية عند تنفيذ استراتيجياتها ،واستقطاب الكفاءات
البشرية وتطويرها ،وتعزيز الرقابة االستراتيجية المتوازنة.
 -تشكيل لجان متخصصة لتقييم مستوى التميز في األداء المؤسسي والعمل على تحسينه.

 .2دراسة (حجازي:)2016 ،

بعنوان" :التوظيف وعالقته بالتميز المؤسسي :دراسة ميدانية على المنظمات األهلية غير الحكومية –

قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة إجراءات التوظيف بالتميز المؤسسي في المنظمات األهلية

غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ،وقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
الذي يصف الظاهرة ومن ثم يقدم التفسيرات المتعلقة بها .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة أداة
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للدراسة ،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لجمع البيانات من المديرين العاملين في المنظمات األهلية غير
مدير ،حيث تم الحصول على استبانات معبئة وصالحة
ا
الحكومية في قطاع غزة والبالغ عددهم ()240

للتحليل من قبل ( )117منظمة من أصل مجتمع الدراسة الذي تمثل ب ( )127منظمة ،ويتضح من ذلك أن
نسبة االسترداد الكلية من المنظمات بلغت (.)%92.13

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 -أبعاد إجراءات التوظيف تطبق بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي ( )3.97وبوزن نسبي (.)%79.3

 مستوى التميز المؤسسي في المنظمات األهلية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة كان مرتفعا بوزننسبي (.)%82.3

 -وجود عالقة ارتباط طردية بين جميع أبعاد إجراءات التوظيف والتميز المؤسسي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -تطوير آلية مناسبة يتم من خاللها عمل تحليل وظيفي لجميع وظائف المؤسسة ،كذلك إشراك جميع

الدوائر واألقسام في التخطيط للموارد البشرية داخل المنظمة ومراجعة استراتيجية تقييم الموارد البشرية

بشكل يساهم في تطوير المنظمة.

 -ضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول إلى التميز المؤسسي ،حيث مما ال شك فيه أن الوصول إلى

التميز المؤسسي البد أن يكون من خالل عمل شاق وجهد متواصل من جانب أفراد المنظمة جميعا
وعلى كافة المستويات.

 .3دراسة (هنية:)2016 ،

بعنوان" :مدى ممارسة الرشاقة الستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات

الغذائية في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في

قطاع الصناعات الغذائية بقطاع غزة ،وتم استخدام أبعاد للتميز في األداء المؤسسي تمثلت في (القيادة،

والموارد البشرية ،ورضا الزبائن" من وجهة نظر الشركة" ،ورضا العاملين ،وجودة المنتج ،وجودة العمليات)،

مع أبعاد الرشافة االستراتيجية .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالختبارات اإلحصائية

المناسبة الختبار صحة الفرضيات ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل

في إجراء الدراسة الميدانية ،حيث انحصر مجتمع الدراسة في شركات الصناعات الغذائية المسجلة عضوا

في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،والتي بلغ عددها ( )67شركة ،ولكن تم توزيع ( )104استبانة

على ( )55شركة؛ وذلك لرفض ( )4شركات تعبئة االستبانة ،ولوجود ( )8شركات مغلقة ال تعمل ،وكانت
نسبة االسترداد (.)%100

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 -مستوى ممارسة الرشاقة االستراتيجية والتميز في األداء المؤسسي في شركات الصناعات الغذائية كانت

بدرجة قوية لكال المتغيرين؛ فقد بلغ المتوسط النسبي للرشاقة االستراتيجية ( ،)%77.75والمتوسط

النسبي للتميز في األداء المؤسسي (.)%78.65
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 توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين ممارسة الرشاقة االستراتيجية وبين التميز في األداءالمؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة االستراتيجية على التميز في األداء المؤسسي في قطاعالصناعات الغذائية بقطاع غزة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد الرشاقة االستراتيجية المؤثرة على
التميز في األداء المؤسسي" هي المسؤولية المشتركة ،والمقدرات الجوهرية ،وسرعة االستجابة ،واختيار

األهداف االستراتيجية) ،وأن سائر األبعاد تأثيرها ضعيف.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة تتسم بالمرونة لشركات الصناعات الغذائية.

 على الشركات توفير كادر ذي كفاءة عالية؛ كي يساعدها في الوصول إلى التميز في األداء. .4دراسة ( النفار:)2016 ،

بعنوان "أثر تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات األخالقية على تحقيق التميز للجامعات" ) دراسة تطبيقية

على الجامعات الفلسطينية(.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات األخالقية على تحقيق التميز في

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم قائمة االستقصاء

أداة رئيسة لجمع البيانات ،وبلغ حجم مجتمع الدراسة ) (1909مفردة ،وبلغت عينة الدراسة ) (320مفردة،
وكانت العينة عشوائية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أظهرت النتائج تدني منسوب بيئة التميز في الجامعات الفلسطينية بمعدل نسبي ( ،)%69.20وهناكفروق لصالح الجامعة اإلسالمية ،فكانت النسب كالتالي ،)%69.4 ،%64.6 ،%72.6( :وذلك
لعينة الدراسة (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى) على التوالي.

 أظهرت النتائج تدني درجة الموافقة على مجال توافر أبعاد ثقافة الجودة وتعزيزها بالممارسات األخالقيةوالتي تتناسب مع بيئة التميز.

 -أظهرت النتائج تدني درجة الموافقة على مجال توافر الممارسات األخالقية ،التي تتناسب مع التميز.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 المساواة بين الموظفين من أجل تخفيض مستويات الصراع التنظيمي ،وذلك من خالل العدل فيالتعامل مع جميع العاملين ،وربط العمل بالنزاهة والشفافية المهنية.

 التأكد من مالءمة الثقافة التنظيمية وممارسات العاملين المختلفة ،وأنها ال تتعارض مع ثقافة التميزوتتسم بالقيم األخالقية وتعززها.

 تفعيل دور الالمركزية وتمكين العاملين من المشاركة في صناعة القرار؛ وذلك من أجل ترسيخ مبدأالمشاركة واالنتماء الوظيفي للعاملين إلى جامعتهم.

104

 .5دراسة (عامر:)2015 ،

بعنوان "درجة فاعلية إدارة التميز المؤسسي لمديري المدارس الحكومية األساسية في مديريات محافظات

شمال الضفة الغربية وعالقتها باألنماط القيادية من وجهة نظر المديرين أنفسهم".

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية إدارة التميز المؤسسي لمديري المدارس الحكومية األساسية
في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية وعالقتها باألنماط القيادية من وجهات نظر المديرين أنفسهم.
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم أداة للدراسة عبارة عن استبانة تكونت من مجالين هما :التميز

المؤسسي وله سبعة محاور هي :أنظمة الترقيات والحوافز ،والتميز المؤسسي عبر التعامل ،والتميز في

االجراءات ،والتميز عبر توزيع الوظائف والمهام ،والتعزيز والمكافآت ،والتميز عبر العالقة بين المعلمين

والمدير ،والتميز المؤسسي عبر التقدير واحترام الذات .ومجال األنماط اإلدارية وله ثالثة محاور هي النمط
الدكتاتوري ،والنمط الديمقراطي ،والنمط المتسيب الحر ،تم اختبار صدقها وثباتها وتطبيقها على عينة قوامها

( )260مدي ار ومديرة من مديري المدارس األساسية في شمال الضفة الغربية البالغ عددهم ( ،)932أي
بنسبة ( )%30من مجتمع الدراسة ،تم اختبارها بالطريقة العشوائية الطبقية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة التميز المؤسسي لمديري المدارس األساسية في مديريات محافظاتشمال الضفة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم كانت كبيرة جدا على الدرجة الكلية لمجال
التميز المؤسسي بنسبة مئوية بلغت . %84.6
 أشارت النتائج أيضا إلى أن األنماط القيادية لدى مديري المدارس في المدارس الحكومية األساسية فيشمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم أنفسهم كانت متوسطة على الدرجة الكلية ،حيث بلغت نسبتها

المئوية (.)%63.2

 أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى إدارة التميز واألنماط القيادية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية إدارة التميز المؤسسي لمديري المدارس الحكوميةاألساسية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية وعالقتها باألنماط القيادية من وجهات نظر
الدخل).
المديرين أنفسهم تعزى لمتغير( الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،نوع المدرسةّ ،

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة زيادة الجهود الرامية لتنفيذ برامج التميز؛ نظ ار إلى أهمية التميز في التعلم والتعليم ،وتخصيصوقت كاف لها ،ومكافأة الجهود المتميزة في و ازرة التربية والتعليم.
 ضرورة عمل و ازرة التربية والتعليم في استمرار جهودها التطويرية الخاصة بتحسين الجودة ومتابعتهاالتطويرية الخاصة بتحسين الجودة ومتابعتها في مدارس التعليم العام.
 ضرورة العمل على تحديث نظام المكافآت وتفعيله ،وأن تتجاوز الو ازرة في عملها اإلجراءات النمطيةفيما يتعلق بالتميز والمديرين المتميزين.
105

 .6دراسة (جودة:)2015 ،

بعنوان "واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي EFQMفي ديوان الموظفين العام بقطاع

غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي EFQM
ومحاولة الوصول إلى تطوير العمل اإلداري المؤسسي في ديوان الموظفين العام ،وتقديم التوصيات التطويرية
لالرتقاء بمعايير التميز المؤسسي في ديوان الموظفين العام ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام

المنهج الوصفي التحليلي لمجتمع الدراسة الذي يتكون من (الموظفين العاملين في الوظائف االدارية
والتخصصية بديوان الموظفين العام بغزة) والبالغ عددهم ( )88موظفا ،وقام الباحث باستخدام طريقة الحصر

الشامل ،وبتصميم استبانة من ( )126فقرة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 مستوى تطبيق المهارات القيادية ككل بلغ  ،%50.30ومستوى تطبيق السياسات واالستراتيجيات ككلبلغ  ،%50.89ومستوى تطبيق إدارة الموارد البشرية ككل بلغ  ،%51.23ومستوى تطبيق إدارة
الموارد والشراكات ككل بلغ  ،%55.04مستوى تصميم العمليات وادارتها ككل بلغ ،%51.80

والمستوى الكلي لتطبيق نموذج التميز المؤسسي بلغ .%52.03

 عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تطبيق نموذج التميزالمؤسسي األوروبي  EFQMتعزى للمتغيرات الديمغرافية وهي (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،سنوات الخبرة).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -نشر ثقافة التميز وترسيخ أبعاده لتحسين أداء الموظفين في الديوان.

 -تطوير الهيكل التنظيمي وتحديثه بحيث يكون مرنا ويواكب التوجهات االستراتيجية حسب الحاجة.

 ضرورة سعي اإلدارة العليا لتعزيز عملية المشاركة في اتخاذ الق اررات وسيلة من وسائل عملياتالتطوير والتحسين المستمر.

 العمل على إدخال معايير نماذج التميز ومفاهيمه ضمن سياسات اإلدارة العليا واستراتيجياتها في ديوانالموظفين العام.
 .7دراسة (النفار:)2015 ،

بعنوان "أثر الذكاء العاطفي لدى العاملين على تحقيق التميز المؤسسي" -دراسة تطبيقية على شركة

التصالت الفلسطينية" مشاركة بالمؤتمر األول لكلية القتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر -غزة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتالك العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية للذكاء العاطفي،
ومدى قدرتهم على تحقيق التميز المؤسسي لشركتهم ،وقام الباحثان بصياغة فرضيتين رئيستين ،ومجموعة

تساؤالت لتغطي كافة جوانب هذا البحث .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض ،وتم
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استخدام قائمة االستقصاء أداة رئيسة لجمع البيانات ،وبلغ حجم مجتمع البحث ( )270مفردة ،وبلغت عينة
البحث ( )159مفردة ،وكانت العينة طبقية عشوائية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 وجود أثر للذكاء العاطفي في تحقيق التميز المؤسسي. الوزن النسبي للذكاء العاطفي لدى العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية بلغ ( ،)%86في حينبلغ الوزن النسبي للتميز المؤسسي بمعدل (.)%87

 كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مستوى الذكاء العاطفيلدى العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية تعزى للمستوى اإلداري (فئة مدير).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 تكثيف البرامج التدريبية وخاصة المتعلقة بإدارة الذات ومهارات االتصال والتواصل ،وكذلك زيادةاالهتمام بالبحث العلمي من حيث الجوانب التسويقية.

 تقييم الخدمات المقدمة إلى الجمهور. .8دراسة (أبو ريا:)2014 ،

بعنوان "دور التخطيط الستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي -دراسة تطبيقية على وزارتي العمل

والشؤون الجتماعية".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التخطيط االستراتيجي في و ازرتي العمل والشؤون االجتماعية في

قطاع غزة ،ولمعرفة مدى توافر معايير التميز المؤسسي في كلتا الو ازرتين ،وكذلك معرفة دور التخطيط
االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين في المواقع اإلشرافية في و ازرتي العمل والشؤون االجتماعية
بمحافظات غزة والبالغ عددهم ( )120موظفا وموظفة ،واستخدم الباحث طريقة المسح الشامل ،وتم توزيع
عينة استطالعية حجمها ( )30استبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات االستبانة ،ومن ثم توزيع ()120

استبانة وكانت نسبة االسترداد (.)%100

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 إ ن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على مستوى توافر معايير التميز المؤسسي في و ازرتي العملوالشؤون االجتماعية كانت قوية (.)%69.39
 -يوجد عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي والتميز في األداء المؤسسي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 العمل على تعزيز جوهر عمل الو ازرات الفلسطينية من خالل وضع الو ازرات الفلسطينية لبرامجهاوخططها وفق معايير التميز المؤسسي.
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 األخذ بالنماذج الناحجة عالميا مثل :النموذج األوروبي ،واألمريكي في مجال الجودة والتميز وتطبيقهافي الو ازرات ،مع مراعاة اإلمكانات المادية والبشرية وآليات التطبيق ،ووضع أدلة تنفيذية عملية
لوحدات الجودة والتميز تشرف عليها أجهزة متخصصة وخبراء مؤهلون لتنفيذ البرامج.
 ضرورة نشر ثقافة التميز في الو ازرات الحكومية ،من خالل تدريب العاملين ،وعقد ورش العمل ،وتعزيزقنوات االتصال بين الو ازرات والجمهور؛ بهدف االستماع إلى مشكالتهم وحلها.
 .9دراسة (أبو مدللة:)2014 ،

بعنوان" :العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز المؤسسي :دراسة ميدانية على المؤسسات
الدولية العاملة في محافظات قطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز المؤسسي ،ومستوى
تطبيق كل منهما في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في
التحليلي ،كما استخدمت الباحثة االستبانة أداة للدراسة،
ّ
المؤسسات األهلية الدولية التي تعمل في قطاع غزة ،والتي يبلغ إجمالي عددها ( )65مؤسسة ،وقامت
الباحثة باختيار عينة قصدية مكونة من ( )7مؤسسات تم اختيارها بناء على عدد الموظفين العاملين فيها،
حيث اختارت الباحثة المؤسسات التي يعمل فيها أكبر عدد من العاملين ،والختيار أفراد العينة تم اتباع
طريقة العينة الصدفية بحيث تم توزيع االستبانة على الموظفين المتواجدون في المؤسسة لحظة توزيع
االستبانة ،حيث استخدمت الباحثة االستبانة أداة للدراسة ،وتم استرجاع ( )244استبانة من أصل ()275
استبانة تم توزيعها ،أي أن نسبة االسترداد بلغت .%89
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 وجود درجة مرتفعة من التميز المؤسسي بوزن نسبي ( )%80في المؤسسات الدولية العاملة بغزة. وجود درجة مرتفعة من توفر أبعاد المنظمة المتعلمة في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بوزننسبي .%77
 عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05في درجة توفر التميز المؤسسي فيالمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية (العمر ،الجنس ،المستوى
التعليمي) ،ما عدا عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية لصالح الفئة األكثر من  15عاما.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 إنه للوصول إلى التميز ال بد أن يكون هناك عمل شاق وجهد متواصل من جانب أفراد المنظمة جميعاوعلى كافة المستويات.
 ضرورة اهتمام المؤسسات الدولية بجميع أبعاد التميز المؤسسي والعمل على تطبيقها للوصولبالمؤسسة إلى حالة التميز ،حيث يمكن للمؤسسات األهلية الدولية األخذ ببعض النماذج الناجحة
عالمية مثل :نموذج الملك عبد اهلل الثاني ،أو النموذج األوروبي أو األمريكي ،وتطبيقها.
 ضرورة اهتمام المؤسسات الدولية بمكافأة العاملين فيها لتعلمهم أشياء جديدة تساهم في رفع أدائهموتنفيذ مهامهم بشكل أكثر دقة؛ ألن بإمكان المؤسسة دفع األعباء المادية التي تكبدها الموظف نتيجة
تعلمه مهارات جديدة ،كما يمكنها مكافأته عن طريبق منحه تدريبات جديدة على حساب المؤسسة ،أو
القيام بترتيب لقاءات ترفيهية للعاملين فيها.
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 .10دراسة (البحيصي:)2014 ،
بعنوان" :دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة ميدانية على الكليات التقنية في
محافظات قطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية في
قطاع غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )62فقرة لغرض جمع البيانات ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )205فردا من موظفي الكليات التقنية في قطاع غزة وهي (الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية – غزة ،كلية فلسطين التقنية -دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا -خانيونس) ،وشملت
العينة الموظفين اإلداريين واألكاديميين في تلك الكليات ،وشملت االستبانة محورين أساسين :أحدهما يقيس
درجة التمكين ويشمل (الثقافة التنظيمية ،والتفويض ،والمشاركة بالمعلومات ،وفرق العمل) ،واآلخر يقيس
درجة التميز المؤسسي ويشمل (التميز القيادي ،والتميز البشري ،والتميز الخدماتي) ،وقام الباحث باستخدام
العينة العشوائية الطبقية ،وتم الحصول على العينة كاملة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
-

توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده (القيادي ،والبشري ،والخدماتي) بدرجة كبيرة بلغت ()%71.8
حيث كان ترتيب المحاور على التوالي (التميز القيادي ،والتميز البشري ،والتميز الخدماتي).
توفر التمكين اإلداري في كلياتهم ،حيث احتل بعد فرق العمل المرتبة األولى ،تاله بعد تفويض
السلطة ،والمشاركة بالمعلومات ،وبعد الثقافة التنظيمية في المرتبة األخيرة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلومات وفرق
العمل من جهة ،وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من جهة أخرى.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية في دور التمكين في تحقيق التميز المؤسسي يعزى للمتغيرات التالية:
(الكلية ،والمستوى التعليمي ،وسنوات الخدمة ،والعمر).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 زيادة الدورات التي تهتم بتعريف الموظفين بمفهوم التميز وتبنيه استراتيجية في العمل. ضرورة وجود الثقافة التنظيمية والتفويض اإلداري والمشاركة بالمعلومات وفرق العمل لتحقيق التميزالمؤسسي.
 -زيادة الثقة وتدعيمها لدى العاملين أثناء فترة تفويض السلطات.

 .11دراسة (المدهون:)2014 ،
بعنوان" :عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم
العالي في محافظات غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي في ضوء استخدام
النموذج األمريكي (مالكوم بالدريدج) للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة ،واستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة ،وأسلوب المسح الشامل لجميع مجتمع
الدراسة ،وطبقت الدراسة على ( )240موظفا من العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي وجميع المديريات
على مستوى محافظات قطاع غزة والذين يشغلون وظائف إشرافية (من رئيس قسم فما فوق).
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وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 أظهرت النتائج أن مستوى توافر معايير النموذج األمريكي للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي فيقطاع غزة كان جيدا ،حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%74.89وقد حصل على المرتبة
األولى معيار التخطيط االستراتيجي بوزن نسبي ( ،)%79.27يلى ذلك معيار القيادة بوزن نسبي

( ،)%78.33يليه معيار المعلومات وتحليلها بوزن نسبي (.)%77.62

 أظهرت النتائج أن مستوى توافر عمليات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزةكان جيدا حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي (.)%75.17

 وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين عمليات إدارة المعرفة وتميزاألداء المؤسسي في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 تطوير وتحسين الموظف العامل في و ازرة التربية والتعليم وتحسينه؛ باعتباره أرس المال الفكري وأساسالنجاح المؤسسي ،وذلك باستثمار طاقاته وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتهيئة البيئة المعرفية المالئمة،

وتحقيق األمان واالستقرار الوظيفي لكافة الموظفين وفق معايير العدالة والمهنية.

 العمل على خلق ثقافة محفزة مشجعة داعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتها ،وتأسيس بيئة تنظيمية تقومعلى أساس المشاركة في المعرفة والخبرات الشخصية وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة للمشاركة وتقاسم

المعرفة وتبادلها.
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دراسة (النجار:)2014،

بعنوان" :درجة فاعلية األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم الشرعي بوزارة األوقاف بمحافظات غزة في

ضوء النموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره".

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم الشرعي بو ازرة

األوقاف في محافظات غزة في ضوء النموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره ،والكشف عما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم الشرعي تعزى لمتغيرات

(الجنس ،المسمى الوظيفي ،اسم المؤسسة ،سنوات الخدمة) ،وذلك في ضوء معايير (القيادة واإلدارة،
التخطيط المؤسسي ،الموارد البشرية ،الموارد المالية والمادية ،نطاق عمل المؤسسة ،الخدمات المقدمة

للمجتمع) .واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة أداة لجمع البيانات طبقت على
األكاديميين واإلداريين حيث بلغ عددهم ( )106مفردة ،استرد منها ( )89مفردة ،كما استخدم أداة المقابلة مع

مديري عام التعليم الشرعي ومنسق التعليم الشرعي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 بلغت درجة تقدير العاملين في مؤسسات التعليم الشرعي بو ازرة األوقاف في محافظات غزة لألداءالمؤسسي لمؤسساتهم في ضوء األنموذج األوروبي لجميع المعايير ( )%76.26بدرجة عالية.
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 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير العاملين في مؤسسات التعليمالشرعي بو ازرة األوقاف بمحافظات غزة لدرجة فاعلية األداء المؤسسي لمؤسساتهم التعليمية ،في ضوء
األنموذج األوروبي للتميز ،تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ومتغير اسم المؤسسة لصالح مؤسسة

األوقاف الشرعية للبنات.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم الشرعي

بو ازرة األوقاف في محافظات غزة لدرجة فاعلية األداء المؤسسي لمؤسستهم التعليمية ،في ضوء
األنموذج األوروبي للتميزتعزى لمتغير المسمى الوظيفي (أكاديمي ،إداري) ،ولمتغير سنوات الخدمة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

اعتماد التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسة على مفاهيم التميز ومعاييره بهدف تحسين أدائهم،

-

 تعزيز التواصل مع المؤسسات صاحبة التجارب الناجحة المتميزة لالستفادة منها. -اعتماد سياسة الثواب للمتميز والعقاب للمقصر.

 تشجيع العاملين على المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات وزيارة المؤسسات التعليمية الرائدة،واالستفادة من ذوي الخبرات في مجال التعليم وادارة المؤسسات.
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دراسة (الدجني:)2013 ،

بعنوان" :واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوروبي للتميز
وسبل تطويره".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء

النموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره ،وذلك في ضوء المعايير اآلتية (القيادة واإلدارة ،التخطيط المؤسسي،
الموارد البشرية ،الموارد المالية والمادية ،نطاق عمل المؤسسة ،الخدمات المقدمة للمجتمع) ،مع بيان عالقة

معيار القيادة مع سائر المعايير األخرى .واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج البنائي التطويري،

واستخدم الباحث االستبانة أداة لجمع البيانات ،وأسلوب الحصر الشامل ،حيث طبقت الدراسة على ()178

فردا من العاملين في مدارس األرقم ،كما استخدم الباحث المجموعة البؤرية أداة لتطوير األداء المؤسسي في

مدارس دار األرقم.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 إن درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم في محافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم فيضوء النموذج األوروبي للتميز بلغت .%70.24

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاملين في مدارس دار األرقمبمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في ضوء النموذج األوروبي للتميز في جميع مجاالت

(القيادة واإلدارة ،التخطيط المؤسسي ،الخدمات المقدمة للمجتمع) تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي،
العمر ،والمؤهل العلمي.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
-

إعادة صياغة رؤية مدارس دار األرقم ورسالتها ،مع إشراك جميع الفئات المستفيدة من المدارس في
وضعها.

 بناء جسور الثقة بين مجلس اإلدارة والعاملين ،من خالل تعزيز جوانب التحفيز وتحسين البيئةالمدرسية ،وتطوير آليات التواصل االجتماعي.

 إعادة النظر في أنظمة تقييم األداء المتبعة وآلياتها في مدارس دار األرقم ،مع ضرورة اطالع العاملينعلى مستوى أدائهم بشكل دوري ،ووضع خطط للتحسين المستمر.

 .14دراسة (سهمود:)2013 ،
بعنوان " :واقع ادارة التميز في جامعة القصى وسبل تطويرها في ضوء النموذج األوروبي للتميز
.EFQM

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها وفق النموذج
األوروبي للتميز ،حيث تم ذلك من وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية (أعضاء مجلس الجامعة،
مديري الدوائر والوحدات ،رؤساء األقسام األكاديمية/اإلدارية) ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي ،وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة الذي بلغ ( )116مفردة ،واستخدمت
االستبانة في جمع البيانات األولية ،وقد تم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة ،وتم استرداد ()98
استبانة ،وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )93استبانة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 مستوى تطبيق جامعة األقصى لعناصر إدارة التميز المتمثلة في (القيادة ،السياسات واالستراتيجيات،العاملين (الموارد البشرية) ،العمليات (اإلجراءات) ،الشراكات والموارد ،رضا الفئة المستهدفة ،رضا
العاملين ،خدمة المجتمع ،نتائج األداء الرئيسة ،في ضوء النموذج األوروبي للتميز  EFQMيقل عن
.%56.44
 عدم وجود اختالف في وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية حول مستوى تطبيق عناصر النموذجاألوروبي إلدارة التميز في جامعة األقصى يرجع إلى المستوى اإلشرافي ،ومجال العمل ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخدمة في الوظيفة اإلشرافية منذ عملهم في الجامعة.
 وجود اختالف في وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية حول مستوى تطبيق عناصر النموذجاألوروبي إلدارة التميز في جامعة األقصى ،يرجع إلى سنوات الخدمة في الجامعة لصالح فئة أكثر من
 15سنة.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 أن تعمل القيادة الجامعية في جامعة األقصى على رفع مستوى تشجيع العاملين على تحقيق األهداف. توعية العاملين في الجامعة بأنظمة الجامعة ،وعلى رأسها النظام األساسي ،وذلك من خالل توزيعهاعليهم وعقد ورش عمل لتوضيحها لهم.
 يفضل أن يتم التركيز على زيادة تشجيع العاملين في جامعة األقصى على المشاركة في الخططالتطويرية لهم ،وبما يعزز تحقيق أهداف الجامعة واستراتيجيتها.
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 .15دراسة (الزطمة:)2011 ،
بعنوان" :إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء :دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة
العاملة في قطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة
العاملة في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم الباحث االستبانة أداة
للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )279عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء األقسام اإلدارية
المتفرغين في خمس كليات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للعام الجامعي
( ،)2011/2010وكانت العينة عشوائية طبقية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 توافر االحتياجات المعرفية في الكليات التقنية المتوسطة بدرجة (كبيرة) ،ودرجة توافر الوعيالمعرفي في الكليات التقنية المتوسطة بدرجة (متوسطة).
 وجود عالقة بين دور إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء بواقع ( ،)%80.27وتشير النتائج إلىتفوق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،وكلية تدريب غزة الوكالة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرهاعلى تميز األداء تعزى لمتغير مدة الخدمة ،وكانت النتائج تشير إلى سنوات الخبرة الكبرى.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -ضرورة تبني إدارة المعرفة مدخال لتطوير األداء الفردي والمؤسسي للكليات التقنية المتوسطة وتحسينه.

 ضرورة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كافة األنشطة في الكليات التقنية المتوسطة والعمل علىمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

 ضرورة تطوير األداء الفردي والمؤسسي من خالل تحسين المناخ التنظيمي ،وتطوير نظام أداء فعالمبنى على أسس ومعايير واضحة ،وتبني نظام حوافز ومكافآت تدعم الجهود المعرفية للعاملين.

 الدراسات العربية:
 .1دراسة (عبد الفراج:)2016 ،

بعنوان "قياس أثر معايير التميز على نتائج األداء في هيئة الطيران المدني السوداني :الثقافة التنظيمية
متغيرا وسيط ا".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر معايير التميز (القيادة ،االستراتيجية ،الشراكات الموارد ،العاملين،

العمليات) على نتائج أداء هيئة الطيران المدني دور الثقافة التنظيمية كمتغير وسيط ،وذلك باالستناد إلى

معايير النموذج األوروبي للتميز الصادر عن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة حيث تم استخدام المنهج
الوصفي ودراسة الحالة حيث كانت االستبانة أداء رئيسة لجمع البيانات ،وتم استخدام عينة قصدية مناسبة،

حيث وزعت ( )150استبانة للعاملين في الوحدات المختلفة ،وبلغت نسبة االسترداد (.)%87
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وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 أظهرت النتائج أن مستوى الوزن النسبي للتميز بلغ (.)%60.2 إن وحدات الطيران المدني تبذل جهدا متواضعا في تفعيل معايير التميز ،وبالتالي تحصل على نتائجمتوسطة.

 -هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معايير التميز ونتائج األداء.

 -هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معايير التميز والثقافة التنظيمية

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لتطبيق معايير التميز على الثقافة التنظيمية. وجود تأثير ذي داللة معنوية لتطبيق معايير التميز على نتائج األداء في وجود الثقافة التنظيميةكمتغير وسيط.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة اهتمام القيادة العليا للطيران المدني بمعايير التميز بأبعاده المختلفة؛ ألنه يساعد على نتائجأداء إيجابية.

 اقترحت عمل المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتعلق بمعايير التميز؛ لما لها من تأثير على األداء. .2دراسة (سلطان:)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".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجية التدريب ورأس المال البشري على األداء المتميز
(تحسين الخدمات ،وزيادة الرضا الوظيفي للعاملين) في المستشفيات الخاصة األردنية ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة لجمع البيانات ،وأسلوب المسح الشامل لجميع مجتمع الدراسة،
وطُبقت الدراسة على ( )200موظف من كافة المديرين ورؤساء األقسام العاملين في المستشفيات األردنية

الخاصة في مدينة عمان والبالغ عددها (.)10

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 -وأظهرت نتائج الدراسة أن الوزن النسبي للتميز المؤسسي بلغ معدل .%72.3

 ووجود فروق ذات داللة إحصائية لتطبيق استراتيجية التدريب على األداء المتميز في المستشفياتالخاصة األردنية.

 وجود أثر ذي داللة احصائية في تطبيق مراحل العملية التدريبية على األداء المتميز (تحسينالخدمات ،وزيادة الرضا الوظيفي للعاملين) في المستشفيات الخاصة األردنية.

 هناك أثر ذو داللة إحصائية في تنوع البرامج التدريبية على األداء المتميز (تحسين الخدمات ،وزيادةالرضا الوظيفي للعاملين) في المستشفيات الخاصة األردنية.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 إيجاد حوافز تعمل على استثارة دافعية العاملين في المستشفيات الخاصة األردنية على التعاون فيتحقيق األداء المتميز.

 االنفتاح على التجارب العالمية في مجال الجودة في الدول المتقدمة عموما والعربية خصوصالالستفادة من تطبيقها.

 إنشاء برامج تجريبية مكثفة ممنهجة تكون قادرة على تحسين أداء العاملين وتطويره. .3دراسة (ميرغني:)2015 ،

بعنوان" :أثر تبني نموذج التميز المؤسسي في تطوير األداء بالمؤسسات الحكومية – دراسة حالة الشركة

السودانية للتوليد الحراري المحدودة ".

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تبني نموذج التميز المؤسسي في تطوير األداء بالمؤسسات الحكومية ،والى

دراسة مفاهيم التميز المؤسسي ومبادئه بالتركيز على نموذج التميز األوروبي بالتطبيق على الشركة

السودانية للتوليد الحراري ،من خالل المشكالت والمعوقات التي تعترض التطبيق ،وتقديم مقترحات
وتوصيات تسهم في حلها ،وقامت الباحثة باختبار الفروض باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 وجود عالقة موجبة بين كل من المعايير(التزام القيادة ،والتوجه االستراتيجي ،وكفاءة العاملين،والعمليات والموارد ،وطبيعة العالقة مع الشركاء والموردين) وتطوير األداء في الشركة.

 كان أكثر المعايير تأثي ار على تطوير األداء هو العالقة مع الشركاء والموردين ،وأقلها تأثي ار التزامالقيادة ،أما العمليات ،والتوجه االستراتيجي ،وكفاءة العاملين فكانت ذات تأثير متوسط.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -بناء ثقافة تنظيمية قائمة على مفاهيم التميز المؤسسي.

 أوصت بعمل دراسات مستقبلية في تبني أساليب وتقنيات التميز المؤسسي وتقنياته وأنظمة الجودةلدورها في دفع عجلة التحسين المستمر.

 أوصت بتصميم نموذج وطني للتميز وانشاء جوائز محلية تحاكي النماذج والجوائز العالمية ونشر ثقافةالتميز.

 .4دراسة (حسن:)2010 ،

بعنوان" :ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية في شركة

زين الكويتية لالتصالت الخلوية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بأبعادها (االستقطاب والتعيين،

والتدريب والتطوير ،وتقييم األداء ،والتعويضات ،والصحة والسالمة المهنية) في تحقيق التميز المؤسسي في

شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة شملت ()40
فقرة لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )253مفردة .واعتمد الباحث المنهج الوصفي
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التحليلي ،واستخدم االستبانة أداة لجمع البيانات ،وبلغ حجم مجتمع الدراسة ( )2800موظف بينما بلغ حجم

العينة ( )280موظفا من العاملين في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية ،وقد كانت العينة عشوائية
بسيطة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أظهرت النتائج أن مستوى أهمية التميز القيادي في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية من وجهةنظر عينة الدراسة متوسط ،وتبين أن مستوى أهمية التميز في تقديم الخدمات كان مرتفعا ،وأن الوزن

النسبي اإلجمالي للتميز المؤسسي في الشركة كان بمعدل .%73.6

 وجود أثر ذي داللة معنوية لـ (االستقطاب والتعيين ،والتدريب والتطوير ،وتقييم األداء ،والتعويضات،والصحة والسالمة المهنية) في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في شركة زين الكويتية

لالتصاالت الخلوية .

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 تعزيز اهتمام شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية أهمية كبيرة لأليزو  10015والمتعلق بتدريبالموظفين.

 -السعي من قبل اإلدارة العليا للشركة باستمرار لتحقيق مركز تنافسي جيد.

 العمل على إشراك جميع العاملين بالشركة في دورات تدريبية الستخدام الحاسوب في أعمالهم. .5دراسة (النسور:)2010 ،

بعنوان" :أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية في وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي األردنية".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمة (التعلم المستمر ،والحوار ،وفرق

العمل ،والتمكين ،واالتصال والتواصل) في تحقيق التميز المؤسسي (القيادة ،والموارد البشرية ،والعمليات،

والمعرفة ،والتميز المالي) في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي ،كما استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على ( )194من موظفي الو ازرة

حملة البكالوريوس فما فوق.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية (التميزالقيادي ،والتميز بالموارد البشرية ،والتميز بالعمليات ،والتميز المعرفي ،والتميز المالي) كان متوسطا؛

حيث بلغ الوزن النسبي للتميز المؤسسى معدل .%64.36

 إن مستوى امتالك خصائص المنظمة المتعلمة في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية (التعلمالمستمر ،والحوار ،وفرق العمل ،والتمكين ،واالتصال والتواصل) كان متوسطا.

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي بو ازرة التعليمالعالي والبحث العلمي األردنية.
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 -وجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة (الحوار ،وفرق العمل ،والتمكين ،واالتصال

والتواصل) بتحقيق التميز القيادي والتميز بالموارد البشرية والتميز العملياتي والتميز المالي في و ازرة

التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -أن تتولى و ازرة التعليم العالي دعم ممارسة التطوير الذاتي للعاملين وبما ينعكس على مستوى التعلم.

 التزام الو ازرة بتحقيق التميز ،وذلك من خالل االهتمام باإلبداع واالبتكار وسيلة في إنجاز األعمالوبشكل مستمر على تحديث الرؤية ،وبما يتالءم مع التطورات البيئية.

 تحسين عمليات الو ازرة من خالل تبني مفاهيم الجودة الشاملة ،واعادة هندسة عمليات األعمال ومدخلالمنافسة المستند إلى العمليات.

 .6دراسة (دروزة:)2008 ،

بعنوان" :العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية

في وزارة التعليم العالي األردنية".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة كما وردت في جائزة الملك عبداهلل

الثاني لتميز األداء المؤسسي والشفافية (االحتياجات المعرفية ،والوعي وااللتزام بالمعرفي ،واالتصاالت

الداخلية والخارجية) ،وعمليات إدارة المعرفة (التشخيص ،والتوليد ،والخزن ،والتوزيع ،والتطبيق) وأثر هذه
العالقة على تميز األداء المؤسسي في و ازرة التعليم العالي األردنية ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي ،كما استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على ( )221موظفا من حملة الدبلوم

المتوسط فما فوق المصنفين وغير المصنفين.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جهة العاملين ورضاهم ،والتعلم والنموالمؤسسي ،وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى ،كما بلغ الوزن النسبي للتميز المؤسسى .%72

 وكان الوسط الحسابي للنتائج المتعلقة برضا المتعاملين ( ،)3.62والتعلم والنمو المؤسسي (،)3.58وكفاءة العمليات الداخلية ()3.60

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 االهتمام بعمليات تشخيص المعرفة وآلياتها وتوليدها وتطبيقها في الو ازرة ،من خالل التعرف إلى أفضلالممارسات العالمية في هذا المجال.

 ضرورة وضع خطة لترسيخ مفهوم إدارة المعرفة وأفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة وأهميتهاوبرامجها وتطبيقاتها ،من خالل برامج التدريب وحلقات النقاس والندوات والمؤتمرات العلمية الهادفة
تتوالها و ازرة التعليم العالي.

 العمل على تعيين متخصصين في حقل إدارة المعرفة؛ لإلفادة من خبراتهم في تطوير العملياتالمعرفية في الو ازرة بما يضمن تحقيق تميزها.
117

 الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Tomaževič & Peljhan, 2017بعنوان:
Towards excellence in public administration: organization theory-based
performance management model
"نحو التميز في اإلدارة العامة :نظرية التنظيم القائم على أساس نموذج إدارة األداء  -سلوفينيا".
هدفت الدراسة إلى وضع نموذج متكامل إلدارة األداء باعتبارها ركيزة مهمة للتميز في مؤسسات اإلدارة
العامة في سلوفينيا (هيئات اإلدارة العامة ،و ازرات ،بلديات ،مراكز العمل االجتماعي ،معاهد/مكاتب
مختارة) ،وقد اعتمدت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمتا االستبانة أداة لجمع البيانات ،وكانت
عينة الدراسة عشوائية ،حيث بلغ عددها ( )203موظفا من كبار المديرين في عدد ( )104من مؤسسات
اإلدارة العامة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة تطوير نموذج قائم على أساس نظرية التنظيم الذي يضمن
االستخدام المتكرر للنموذج وتطبيقه على العديد من مؤسسات اإلدارة العامة ،كما تم تضمين جميع أصحاب
المصلحة في الوحدات االجتماعية في النموذج؛ لكي يمثل أنموذجا عاما يمكن تطبيقه على أي نوع من
أنواع اإلدارة العامة في المنظمات ،مع بعض التعديالت أيضا؛ لكي يمثل أنموذجا يمكن تطبيقه على أي
نوع من منظمات القطاع الخاص أو العام التي تسعى جاهدة للتميز.
 .2دراسة ) (Saada,2013بعنوان:
"Applying leadership Criterion of EFQM Excellence model in Higher
"education institution- UCAS as Acase Study
"مدى تطبيق معيار القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفق ا للنموذج األوربي للتميز".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للنموذج

األوروبي للتميز .وقد تم دراسة حالة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية كحالة عملية؛ وذلك كونها المؤسسة
الجامعية الوحيدة التي حازت على شهادة األيزو  9001:2008في قطاع غزة .وقد اعتمد الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وقد تم استخدام االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من

( )64موظفا من اإلداريين واألكاديميين في الكلية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 مستوى األداء القيادي في الكلية الجامعية عند تطبيق معايير القيادة للنموذج األوروبي للتميز بلغحوالي (.)%75.90

 إن المعايير الفرعية مطبقة بمستوى متقارب. أظهرت الدراسة وجود ارتفاع نسبي في معيار تفاعل القادة مع الطلبة والجهات المعنية األخرى بنسبة( ،)% 79.11يليه المعيار تطوير القادة للرؤية والرسالة ومنظومة القيم في الكلية بمشاركة الجهات
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ذات العالقة مع الكلية بنسبة ( ،)%77.15تاله معيار جهود القادة في إذكاء روح التنافس وتشجيع
التغيير في المؤسسة بنسبة ( .)%75.86وحل أخي ار فارق بسيط جدا معيار دعم القادة للموظفين
وتشجيعهم ،والعمل على نشر ثقافة التميز بنسبة (.)%73.80
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة العمل الجاد على نشر ثقافة التميز بين قيادة الكلية والعاملين فيها ،والبدء فو ار بتدريب قيادةالكلية وموظفيها على مبادئ التميز وآليات التعامل مع هذه المبادئ وتطبيقاتها العملية.
 أن تحذو مؤسسات التعليم العالي األخرى في قطاع غزة حذو الكلية الجامعية في البدء بتطبيق نماذجالجودة المعتمدة دوليا؛ لما لذلك من أثر إيجابي كبير على تطور أداء المنظومة التعليمية في فلسطين.
 .3دراسة ) (Gorji&Siami, 2011بعنوان:
"Self assessment with regard to EFQM model and the relationship
"between its criteria and organization performance
"التقييم الذاتي بالنسبة إلى نموذج التميز األوروبي والعالقة بين معايير التقييم الذاتي وأداء المؤسسات".
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المستشفى بالنسبة إلى نموذج التميز األوروبي وتحديد العالقة بين معاييره
التسعة ونموذج التميز التنظيمي ألداء المستشفى ،وقد اعتمد الباحث المنهج المسحي مستخدما استبانة
معيارية لتقييم األداء ،باإلضافة على استبانتين لتقييم العالقات ،إحدهم لعامل التمكين ،واألخرى لعامل
النتائج مع األداء التنظيمي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
-

وجود عالقة مهمة بين أداء المستشفى والمعايير التسعة لنموذج التميز األوروبي ،وقد كان معيار
القيادة ( ،)%66ومعيار الموارد البشرية ( ،)%69ومعيار السياسات واالستراتيجيات (،)%53.5
ومعيار الشراكات والموارد ( ،)%60.4ومعيار العمليات ( ،)%67.2وبلغ الوزن النسبي العام للتميز
المؤسسي بلغ ()%63.22

.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 تطبيق أسلوب برنامج طويل األمد يرتكز على تعاون هيئة العمل وتحديث العمل الخالق؛ لتطويرالعمليات في المؤسسات ،باإلضافة إلى توظيف أشخاص مالئمين في المستشفيات ،وعمل نظام تقويم
شامل دوري في المستشفى ،وأن يتم معاينة العمليات حسب معيار عالمي حديث.
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 .4دراسة ) (Marques& others,2011بعنوان:
"Evaluation of physical activity (PA) programs for elderly people- a
"descriptive study using the EFQM criteria
تقييم لبرنامج النشاط البدني لكبار السن "دراسة وصفية باستخدام نموذج التميز األوروبي".

هدفت الدراسة للتعرف على تميز نماذج إدارة الجودة في برامج النشاط البدني ،والتي طورتها االدارة

البرتغالية ،لتعزيز نوعية الحياة لكبار السن حسب معيار نموذج التميز األوروبي ،وقد اعتمد الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،واستخدمت ثالث ادوات لجمع المعلومات (االستبانات المسحية ،ومقابالت شبة منظمة،

وتحليل الوثائق).

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
-

على الرغم من بعض الممارسات الجيدة في برامج النشاط البدني إال أن هناك نقاطا ذات صلة تحتاج

إلى التطوير ،وقد كان معيار القيادة ( ،)%61.03ومعيار الموارد البشرية ( ،)%51.2ومعيار
السياسات واالستراتيجيات ( ،)%37.6ومعيار الشراكات والموارد ( ،)%45.7ومعيار العمليات

( ،)%65.3وبلغ الوزن النسبي العام للتميز المؤسسي بلغ (.)%52.17

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة أن تتبنى المؤسسة فلسفة اإلدارة التي تركز على العمليات وادارة المعلومات التي يجب أنتشمل اإلشراف على التخزين واالتصال .

 االستفادة ومواكبة المعلومات الحديثة المتعلقة بالبرنامج ،وتعزيز التعاون المبنى على العمل المفيدالمتواصل.

 .5دراسة ( )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".

متميز أفضل من المنافسين ،وقد أجريت
ا
هدفت الدراسة إلى فهم لماذا تؤدي بعض المنظمات أداء

الدراسة في بورصة األسهم في تايالند ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة أداة

رئيسة لجمع البيانات ،كما استخدم المقابلة الشخصية المتعمقة لبعض المديرين التنفيذيين ،وطبقت الدراسة
على ( )110من الشركات المتفوقة في تايالند باستخدام أسلوب الحصر الشامل لكافة المديرين التنفيذيين.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 األداء المالي للشركة واألداء االجتماعي كان بمستوى عال ،وأن البعد اإلداري للشركة يمكن أن يقودهاإلى تحقيق األداء المتميز ،وأنه كلما ارتفعت درجات البعد اإلداري ارتفعت درجات األداء المتميز.

 -إن وأهم األبعاد اإلدارية المؤثرة على األداء المتميز هي :الموارد البشرية ،وجودة الخصائص

التنظيمية ،وأن أهم مؤشرات األداء المتميز للمؤسسة هي جودة :الموارد البشرية ،والخصائص

التنظيمية ،والقيادة االستراتيجية ،واإلدارة النظامية.
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 .6دراسة ) (Oloube,2006بعنوان:
"An Approach to Quality Improvement of Education in Nigeria through
"EFQM Excellence Model
تحسين نوعية التعليم في نيجيريا من خالل نموذج التميز األوروبي.
هدفت الدراسة إلى تقييم الممارسات اإلدارية ،واألساليب القيادية الحالية في البيئة التعليمية في نيجيريا
باستخدام نموذج التميز األوروبي ،وقد استعمل الباحث االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات واستخدم المنهج
الكمي في الدراسة ،وكانت الفئة المستهدفة كبار موظفي التعليم.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 الممارسات اإلدارية وأساليب القيادة المستخدمة في و ازرة التعليم ال تفي باحتياجات التطور التعليمي فيالمدارس النيجيرية ،وال ترحب بالتحديث.

-

الوزن النسبي لجميع أبعاد التميز ( ،)47.78%وكان معيار القيادة ( ،)%49ومعيار الموارد البشرية

( ،)%47ومعيار السياسات واالستراتيجيات ( ، )%55.5ومعيار الشراكات والموارد (.)%39.6

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 يجب على القيادة في و ازرة التعليم أن تساهم في تحسين نوعية التعليم من خالل إطار عمل ،وأن تعملعلى إيجاد دليل للتقييم والتخطيط؛ من أجل تحسين مستدام للتميز في التعليم النيجيري.
 .7دراسة ( )Eygelaar, 2004بعنوان:
" The application of the excellence model to enhance military health service
"delivery and performance excellence
"تحديد المجالت الحيوية الالزمة لتحسين إيصال الخدمات وتميزها في األداء".
هدفت الدراسة إلى تحديد المجاالت الحيوية الالزمة لتحسين إيصال الخدمات وتميزها في األداء ،وتحديد

مدى مالءمة تطبيق نموذج تميز جنوب أفريقيا لتميز أداء الخدمات كإطار للتقويم الذاتي المتكامل لوضع
االستراتيجية وتطويرها لتعزيز تقديم الخدمات الصحية العسكرية بأداء متميز .واستخدمت الدراسة مدخل
المسح االجتماعي ،وطبقت الدراسة على ( )17وحدة من وحدات منظمة الخدمات العامة للرعاية الصحية

في و ازرة الدفاع بجنوب أفريقيا ،والتي تمثل ( )%85من جميع وحداتها ،وتم اختيار معايير نموذج التميز
لجنوب أفريقيا ،تم اعتمادها منهجا متكامال لتقويم الذاتي.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أن مستوى تميز األداء في منظمة الرعاية الصحية كان ( )75نقطة من ( ،)250أي أقل منالمتوسط ،وتم تحديد المجاالت التي تتطلب التحسين داخل المنظمة بوزن (.)%30

 -إن نموذج التميز يتيح للمنظمات أن تركز في مجاالت محددة للتطوير والتحسين.
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 ضرورة أن يتم التركيز على تفهم العاملين لمفهوم التميز في األداء ،والعمل على التطوير المستمر فيعمل المنظمات واالرتقاء بمستواها.

 ضرورة أن يكون االلتزام مكتسبا من قادة المنظمة الستخدام نموذج للتميز. أن يتم بحث أوزان معايير التميز وقيمها؛ ليتم تطبيقها في مؤسسات الرعاية الصحية العسكرية؛ لتحديدمواصفات نموذج تميز خاص بهذه المؤسسات.

ُيوضح جدول رقم ( )3.3نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت التميز المؤسسي من خالل
الوزن النسبي لجميع فقرات المجال معا.
جدول رقم ()3.2
نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت التميز المؤسسي

#

التميز المؤسسي

الدراسة السابقة

الوزن النسبي

-1

دراسة (عبده)2017،

%78.62

-2

دراسة (حجازي)2016 ،

%82.3

-3

دراسة (هنية)2016 ،

%78.65

-4

دراسة ( النفار)2016 ،

%69

-5

دراسة (عامر)2015 ،

%84.6

-6

دراسة (جودة)2015 ،

%52.03

-7

دراسة (النفار)2015 ،

%87

-8

دراسة ( أبو ريا)2014 ،

%69.39

-9

دراسة (أبو مدللة)2014 ،

%80

 -10دراسة (البحيصي)2014 ،

%71.8

 -11دراسة (المدهون)2014 ،

%74.89

 -12دراسة (النجار)2014،

%76.26

 -13دراسة (الدجني)2013 ،

%70.24

 -14دراسة (سهمود)2013 ،

%56.44

 -15دراسة (الزطمة)2011 ،

%80.27

المصدر :من إعداد الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة
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ُيوضح جدول رقم ( )3.3نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت التميز المؤسسي من خالل الوزن
النسبي لجميع فقرات المجال معا.
جدول رقم ()3.3
نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت التميز المؤسسي

#

التميز المؤسسي الوزن النسبي

الدراسة السابقة

%60

-1

دراسة (عبد الفراج)2016 ،

-2

دراسة (سلطان)2015 ،

%72.3

-3

دراسة (ميرغني)2015 ،

متوسطة موجبة

-4

دراسة (حسن)2010 ،

%73.6

-5

دراسة (النسور)2010 ،

%64.36

-6

دراسة (دروزة)2008 ،

%72

المصدر :من إعداد الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة

ُيوضح جدول رقم ( )3.4نتائج الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت تميز األداء المؤسسي.
جدول رقم ()3.4

نتائج الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت التميز المؤسسي

#

الدراسة السابقة

التميز المؤسسي
الوزن النسبي

-1
-2

)(Saada,2013
)(Gorji&Siami, 2011

()%75.90
()%63.22

-4

)(Oloube,2006

-3
-5

)(Marques& others,2011

()%52.17

()Eygelaar, 2004

()%30

))47.78%

المصدر :من إعداد الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة
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ثالث ا -الدراسات التي تناولت عالقة الجينات التنظيمية من خالل أبعادها بالتميز المؤسسي:
 -الدراسات التي ربطت بين التميز المؤسسي واتخاذ القرار:

 .1دراسة (عابدين:)2015،
بعنوان" :دور اتخاذ الق اررات على جودة األداء في المستشفيات غير الحكومية في قطاع غزة :دراسة
ميدانية" :مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات ،المجلد السادس العدد األول مارس ."2016
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مراحل اتخاذ الق اررات .على جودة األداء في
المستشفيات غير الحكومية في قطاع غزة ،والتعرف إلى األساليب واإلجراءات المتبعة ،واستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمد على االستبانة أداة لجمع البيانات وتوزيعها
على عينة عشوائية طبقية مكونة ( )153مفردة ،واسترجع منها ( )126استمارة صالحة بنسبة (.)%82.3
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تطبيق مراحل اتخاذ الق اررات ،وبين مستوى جودة األداءفي المستشفيات غير الحكومية بقطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا جاءت بوزن نسبي
( ،)78.132وهو بدرجة (كبيرة)؛ وذلك بسبب طبيعة األعمال والواجبات التي يمارسها المديرون.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق مراحل اتخاذ الق اررات في المستشفيات غيرالحكومية في قطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والمنصب الوظيفي،
وسنوات الخدمة.
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة األداء في المستشفيات غير الحكومية في قطاعغزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ،وبالتالي يمكن القول إن هناك
عالقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا في مستوى جودة األداء بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة األداء في المستشفيات غير الحكومية في قطاع غزةمن وجهة نظر اإلدارة العليا تعزى لمتغير (سنوات الخدمة ،المنصب الوظيفي) ،وعدم وجود عالقة

ذات داللة إحصائية للمتغير المنصب الوظيفي ،وسنوات الخدمة في مستوى جودة األداء.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 العمل على إدخال وتبني تقنيات جديدة في المستشفيات -محل الدراسة-؛ لمشاركة العاملين فيتشخيص المشكالت التخاذ الق اررات.
 ضرورة المراجعة المستمرة الستراتيجية اتخاذ الق اررات ،وعدم االكتفاء باختيار البديل األسهل للتطبيقالعملي ،ووضع أكثر من سيناريو عند اتخاذ القرار.
 .2دراسة (العمري:)2011،
بعنوان " :أثر مشاركة العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية (األونروا) في اتخاذ الق اررات
على أدائهم الوظيفي".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مشاركة العاملين في وكالة الغوث الدولية (األونروا) بغزة في

اتخاذ الق اررات على أدائهم الوظيفي ،وكذلك إلى معرفة العالقة بين المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات العمل في الوكالة ،عدد سنوات العمل في الوظيفة الحالية ،الدرجة الوظيفية ،مقر
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العمل الحالي والد ائرة) على المشاركة في اتخاذ الق اررات .وقامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة من ( )62فقرة
موزعة على مجالين رئيسين ،حيث يتكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية الدنيا والوسطى والعليا من

جميع الموظفين اإلداريين المحليين في وكالة الغوث الدولية بغزة في كل من الرئاسة والمكتب اإلقليمي،

وكالهما في غزة ،والذين تتراوح درجاتهم من الدرجة الخامسة فما فوق ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي للدراسة وطبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية من العاملين مكونة من ( )235موظف من

( )540فردا ،وكانت نسبة االسترداد (. )%97.8
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في المشاركة في اتخاذ الق ارراتواألداء الوظيفي للعاملين في وكالة الغوث الدولية بغزة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول مشاركة العاملين في اتخاذ الق ارراتتعزى لـ (الجنس ،المؤهل العلمي ،وعدد سنوات العمل في الوظيفة الحالية).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول مجاالت الدراسة تعزى لمقر العملالحالي ،والعمر ،وعدد سنوات العمل في الوكالة ،والدرجة الوظيفية ،والدائرة بشكل عام ،باستثناء بعض

المجاالت.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 -ضرورة مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.

لقررات االستراتيجية.
 -العمل على مشاركة العاملين ذوي الكفاءات العالية بالنسبة إلى ا ا

 تفعيل المشاركة في اتخاذ الق اررات من خالل تقديم الحوافز للعاملين وتوفير الظروف المناسبة لذلك. .3دراسة (الزعبي:)2010،

بعنوان " :أثر المشاركة في اتخاذ الق اررات على اللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية على العاملين في

المؤسسات الحكومية األردنية المتخصصة باإلقراض :مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد الخامس والعشرون،

العدد األول .".2010

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مشاركة العاملين في عملية اتخاذ الق اررات على مستوى االلتزام
التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة باإلقراض في األردن ،حيث بلغ مجتمع

الدراسةالكلي ( )1332موظفا ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت العينة ( )666موظفا .ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تصميم استبانة من ( )44سؤاال لجميع البيانات وزعت على عينة الدراسة ،وبلغت نسبة الصالحة

للتحليل ( )582بنسبة ( )%87.4من عينة الدراسة .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن مستوى تصورات العاملين للمشاركة في عملية اتخاذ الق اررات كانت مرتفعة ،وبمتوسط حسابي( ،) 3.36ووجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات العاملين نحو المشاركة في اتخاذ الق اررات تعزى
للمتغيرات الديموغرافية (الخبرة ،المؤهل العلمي ،الجنس ،المسمى الوظيفي ،العمر).
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 إن مستوى تصورات العاملين للمشاركة في عملية اتخاذ الق اررات كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي(.)3.63

 إن مستوى تصورات العاملين نحو االلتزام التنظيمي بكافة أبعاده كان متوسطا وبمتوسط حسابي(.)3.39

 -إن هناك أث ار وداللة إحصائية للمشاركة في عمليات اتخاذ الق اررات في االلتزام التنظيمي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة االستمرار في تعزيز عملية المشاركة في اتخاذ الق اررات. تفعيل دور اإلدارة في تطوير االلتزام التنظيمي عند العاملين من خالل تدريبهم وتطوير معارفهم،وضرورة االهتمام بالعوامل األخرى التي تنمى االلتزام التنظيمي.

 الدراسات التي ربطت بين التميز المؤسسي والهيكل التنظيمي: .1دراسة (الشنطي:)2015،

بعنوان" :دور الستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي :مجلة
جامعة األزهر  -غزة ،المجلد  17العدد ( 2ب) ،ص ."180،2015-147
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر أبعاد الهيكل التنظيمي في الوزارت الفلسطينية بقطاع غزة

وقياس مستوى األداء الوظيفي ،وكذلك تحديد طبيعة العالقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي،
باإلضافة إلى التحقق من تأثير االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الهيكل التنظيمي واألداء

الوظيفي ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم االعتماد على االستبانة أداة لجمع البيانات،

حيث تكونت عينة الدراسة من ( )340موظفا من شاغلي الوظائف اإلشرافية تم اختيارهم بطريقة العينة
العشوائية الميسرة ،وكانت نسبة االستجابة (.)%85
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن مستوى األداء الوظيفي كان متوسطا بمتوسط حسابي ( )3.28وبوزن نسبي ( ،)%65.6ومستوىتوافر أبعاد الهيكل التنظيمي كان مرتفعا بمتوسط حسابي ( )3.74وبوزن نسبي (.)%74.8

 -وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين أبعاد الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي.

 إن االستغراق الوظيفي يتوسط كليا العالقة بين بعد المركزية واألداء الوظيفي ،بينما يتوسط االستغراقالوظيفي جزئيا بين بعدي الرسمية والتخصص واألداء الوظيفي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة اهتمام صناع القرار بأبعاد الهيكل التنظيمي وتزويد العاملين بالحاجات المادية والمعلوماتية؛من أجل تحسين األداء الوظيفي.

 إعادة تصميم الهياكل التنظيمية؛ لتكون متالئمة مع الخطة االستراتيجية لكل و ازرة.126

 .2دراسة (أبو كويك:)2012،

بعنوان" :دور الهياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجهزة األمنية :دراسة تطبيقية على

ضباط األجهزة األمنية في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الهياكل واألنظمة اإلدارية على كفاءة أداء األجهزة األمنية في قطاع
غزة ،من حيث :الهيكل التنظيمي ،واألنظمة اإلدارية ،وسياسة االختيار والتعيين ،ومحاولة التعرف إلى فروق

دراسة ذلك الواقع وفقا للمتغيرات الشخصية ،ويتكون مجتمع الدراسة من ( )4654ضابطا من ربتبة مالزم
وحتى رتبة لواء ،حيث تم أخذ عينة تتكون من ( )700ضابط من األجهزة األمنية واإلدارات العامة ،استرد

منها ( )674استبانة ،واستخدم بعض المقابالت في جمع البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية وبدرجة متوسطة بين الهياكل اإلدارية المستخدمة وأداء الضباط بو ازرةالداخلية واألمن الوطني ،ومن وجهة نظر عينة الدراسة فإن المجتمع المحلي غير راض عن أداء

األجهزة األمنية ومخرجاتها.

 هناك موافقة بدرجة قوية من قبل أفراد العينة على وجود هيكل تنظيمي واضح محدد في كافة األجهزةاألمنية ناتجة عن توجه قيادة الو ازرة إلى اعتماد هياكلها التنظيمية وتكليف لجنة عليا لمتابعة الهياكل

والوصف الوظيفي لهذه األجهزة.

 يوجد موافقة على أن الهيكل التنظيمي للجهاز يحدد الصالحيات والمسؤوليات لجميع المستوياتاإلدارية أنه يتم تحديث الهيكل التنظيمي بشكل دوري لمواكبة التغيرات والتطورات ،باإلضافة إلى وجود

ترابط بين قطاعات الهيكل التنظيمي للجهاز وغايات و ازرة الداخلية ،وكذلك فإن الهيكل التنظيمي

تراعى فيه تخصصات األجهزة األمنية المختلفة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 العمل على اعتماد الهيالك التنظيمية لألجهزة األمنية وتسكين المواقع التنظيمية فيها بالتوافق مع و ازرةالتخطيط ،ومشاركة مختصين مهنيين وأمنيين بحسب تخصص عمل كل جهاز.

 العمل على تحديد الموارد البشرية على الهيكل التنظيمي واعادة توزيعها ،بما يتناسب مع االحتياج إلىهذه المهام لكل موقع في الهيكل التنظيمي.

 ضرورة تفعيل كافة المسميات الوظيفية في الهيكل التنظيمي وخاصة التي تتعلق بمستويات اإلدارةالعليا؛ لما له من أثر على تطوير أداء الضباط في الو ازرة.

 .3دراسة (اللوح:)2006،
بعنوان" :تطور الهياكل التنظيمية للو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على الكفاءة اإلدارية :مجلة
الجامعة السالمية ،المجلد الخامس عشر العدد الثاني ،ص  ،506-461يونيه ."2007

هدفت الدراسة إلى التعرف على التطورات التي حصلت على الهيكل التنظيمي للوزارت الفلسطينية وأثر
هذا التغير على الكفاءة اإلدارية للو ازرات ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث كان مجتمع الدراسة
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مكونا من ( )3118موظفا وتم أخذ عينة طبقية عشوائية تتكون من ( )500موظف شمل اإلدارة العليا
والوسطى والدنيا في الو ازرات تتراوح درجاتهم ما بين وكيل و ازرة ورئيس قسم وتم استخدام االستبيانة مكونة من
( )80فقرة لالجابة عن تساؤالت الرسالة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 يوجد خلل في الهياكل التنظيمية للو ازرات الفلسطينية ناتج عن التغيرات الو ازرية المتالحقة وعدمكفاءة القائمين على إعداد الهياكل ،وكان لهذا الخلل األثر البالغ في قدرة الو ازرات الفلسطينية على
تطوير أدائها اإلداري ،األمر الذي يستوجب األمر إعادة دراسة هذه الهيكليات بما يتفق مع
استراتيجية هذه الو ازرات.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 عدم ترك المجال مفتوحا لكل وزير جديد أن يعدل في الهيكل التنظيمي للو ازرة حسب أهوائهالشخصية ودون دراسات معمقة.
 -ضرورة إعادة توزيع الموظفين وتوضيح المهام الوظيفية لهم؛ لتجنب تداخل الصالحيات.

 الدراسات التي ربطت بين التميز المؤسسي والمعلومات: .1دراسة (فرج اهلل:)2012 ،
بعنوان" :دور الستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الذي يلعبه االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء

المؤسسي ،باإلضافة إلى معرفة طبيعة العالقة وقوتها بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات بأبعاده
األربعة :تطوير األداء المؤسسي ،وذلك من خالل تطبيق الدراسة على الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع
غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )294موظفا

من الموظفين ذوي المناصب اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ،حيث تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية
الطبقية ،واستخدمت الدراسة االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات ،ومن ثم تم إجراء التحليالت اإلحصائية

الالزمة واختبار فرضيات الدراسة باستخدام  .SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 توجد عالقة إحصائية بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتطوير األداء المؤسسي ،حيث بلغتقوة العالقة حسب نتائج التحليل اإلحصائي ( ،)0.754وهذا يعني وجود عالقة إيجابية قوية بين
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأبعاد تطوير األداء المؤسسي.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لدور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فيتطوير األداء المؤسسي تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،المؤهل العلمي ،العمر ،الجامعة ،نوع
الوظيفة ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة في المسمى الوظيفي).
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 العمل على تطوير البرمجيات المستخدمة في الجامعات بحيث تعمل على تسهيل عملية االتصال معالطلبة ،ومن ثم سرعة االستجابة لرغباتهم وتوقعاتهم.

 ضرورة تعزيز استخدام نظم دعم القرار؛ نظ ار إلى ما تحققه من قيمة عالية ألعمال وق اررات وحلالمشكالت في الجامعات.

 زيادة الدعم والتأييد من قبل اإلدارة العليا للجامعات ،وايمانها بأهمية االستفادة من تطبيقات تكنولوجياالمعلومات في تحسين األداء المؤسسي ،وزيادة قدرة الجامعة على اتخاذ الق اررات المناسبة في الوقت

المناسب.

 .2دراسة (حثناوي:)2009،

بعنوان" :دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الصناعية في

فلسطين".

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المعلوماتية في تحقيق التنمية المهنية وأهميتها في تحسين مسار

العملية التعليمية وتطويرها ،وأثرها على زيادة أداء المعلمين المهنيين .وقد أجريت هذه الدراسة ضمن ()15

مدرسة ثانوية صناعية حكومية وغير حكومية موزعة على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبلغ عدد

أفراد العينة ( )188مدي ار ومعلما مهنيا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم تحليل البيانات
إحصائيا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن الدرجة الكلية لدور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانويةالصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين كانت كبيرة ،حيث وصلت النسبة المئوية

لالستجابة لها (.)%83.2

 أكثر المشكالت التي تحد من توضيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين منوجهة نظر المديرين والمعلمين المهنيين هي ندرة الدورات الفنية التخصصية لهم ،وكانت أقل

المشكالت في اختالف التجهيزات بين المدارس المختلفة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 ضرورة توفير جميع عناصر المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية من موارد معرفة وبرمجياتوأجهزة ومعدات.

 ضرورة العمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع األنشطة اإلدارية والتربويةوالتعلمية في المدارس الثانوية الصناعية.

 ضرورة االهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في المدارس الثانوية الصناعية؛ لتتمكن من مواكبةالتطورات التكنولوجية المتسارعة.
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 الدراسات التي ربطت بين التميز المؤسسي والمحفزات: .1دراسة (الجساسي:)2011،

بعنوان" :أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في و ازرة التربية

والتعليم بسلطنة عمان؛ لما للحوافز من أثر كبير على أداء العاملين بالشكل اإليجابي أو السلبي ،حيث اتبع

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم أداة االستبانة المكونة من ( )54فقرة ،التي قام بتوزيعها على
عينة الدراسة المتمثلة برؤساء األقسام والموظفين في مديريات التربية والتعليم ،البالغ عددهم ( ، )290من

المجتمع األصلي البالغ عدده (.)1152

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة حول أثر الحوافز المادية والمعنويةفي تحسين أداء العاملين في و ازرة التربية والتعليم بسلطنة عمان باختالف متغير العمر والحالة

االجتماعية والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي.

 -وافقت عينة الدراسة بشدة على تسعة من الحوافز المعنوية المقدمة للعاملين في و ازرة التربية والتعليم

بسلطنة عمان ،وتتمثل في (الدروع والميداليات ،إقامة حفالت التكريم ،رسائل الشكر المكتوبة ،منح

شهادات التقدير ،تقديم عبارات الشكر والثناء الشفوي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،تولى رئاسة
اللجان ،حضور المؤتمرات).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 العمل على ربط صرف الحوافز فعليا بمستوى األداء. -إقامة ورش العمل والندوات التي تبحث في كيفية زيادة تأثير التحفيز للعاملين.

 ضرورة إعطاء الحوافز في وقتها وعدم تأخيرها على النحو الذي يقلل من تأثيرها. .2دراسة (العكش:)2007،

بعنوان" :نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء الوظيفي في و ازرات السلطة الفلسطينية في

قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم الحوافز والمكافآت ووأثره في تحسين األداء الوظيفي في و ازرات

السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ،وذلك من خالل دراسة نظم الحوافز الحكومي ،وتقييم مدى فعاليته وأثره

على األداء ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام االستبانة الستطالع عينة الدراسة المكونة

من الموظفين العاملين في وظائف إشرافية ويتلقون حوافز في و ازرات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ،والتي
بلغ عددها ( )368موظفا من مجتمع الدراسة البالغ ( )3350موظفا ،وتم استرداد ( )346استبانة ،وكانت
نسبة االسترداد حوالي (.)%94
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وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 هناك أثر ضعيف لفعالية نظام الحوافز والمكافآت في تحسين أداء العاملين في الو ازرات الفلسطينيةفي قطاع غزة بوزن نسبي يساوي (. )%53.54

 -وجود خلل في طرق الترقية وآلياتها ،وعدم وجود ضوابط ومعايير لمنح الحوافز.

 -إن نظام المكافآت غير فعال ومتدن ،ومعظم الموظفين ليس لديهم علم بنظام منح الحوافز.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 إعادة مراجعة نظم الحوافز الحكومي وتقييمه وتطويره بشكل يتناسب مع توقعات الموظفين. أن تمنح الحوافز والترقيات وفقا للضوابط والمعايير التي حددها القانون. -يجب الربط بين نتائج تقييم األداء السنوي في منح الحوافز والمكافآت.

 الدراسات التي ربطت بين التميز المؤسسي والجينات التنظيمية: .1دراسة (األيوبي:)2015 ،

بعنوان " بيئة العمل وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية على الكليات التقنية الحكومية في

محافظات غزة".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر بيئة العمل (الهيكل التنظيمي؛ الثقافة التنظيمية؛ األنظمة والتعليمات؛

التدريب ،المشاركة في اتخاذ الق اررات؛ الحوافز والمكافآت ،التكنولوجيا والمعلومات ،ظروف العمل) في
تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية الحكومية بمحافظات غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع

العاملين في الوظائف اإلشرافية بالكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة ،وهما :كلية فلسطين التقنية –
دير البلح ،والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا – خانيونس .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

وكانت أداة الدراسة استبانة طبقت على جميع مفردات مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )49موظفا.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية لبيئة العمل بأبعادها على التميز المؤسسي فيالكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة بمعدل (.)%85.3

-

ال يوجود أثر ذو داللة إحصائية لعوامل بيئة العمل (الهيكل التنظيمي؛ الثقافة التنظيمية؛ األنظمة

والتعليمات ،التدريب ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،الحوافز والمكافآت ،التكنولوجيا والمعلومات ،ظروف
العمل) في تحقيق التميز المؤسسي تعزى لمتغير (المؤهل العلمي ،مجال العمل ،سنوات الخبرة ،الكلية)

في الكليات التقنية الحكومية عند مستوى داللة (.)0.05

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 العمل على إتاحة فرص التدريب لجميع العاملين في الكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة. تفعيل مشاركة العاملين في عملية اتخاذ الق اررات اإلدارية في الكليات التقنية الحكومية في غزة. مواكبة التطور التكنولوجي المترابط بعمل الكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة. ضرورة ربط نظام المكافآت والحوافز بشكل مباشر مع نتائج تقييم أداء العاملين.131

ُيوضح جدول رقم ( )3.5ملخصا للدراسات السابقة ونتائج الدراسات التي تناولت موضوع الجينات
التنظيمية ضمن أبعادها مع التميز المؤسسي.
جدول رقم () 3.5

ملخص الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين تميز األداء المؤسسي وأبعاد الجينات التنظيمية
#

الدراسة السابقة

1

دراسة (عابدين)2015،

2

دراسة (العمري)2011،

3

دراسة (الزعبي)2010،

4

دراسة (الشنطي)2015،

أبعاد الجينات التنظيمية مجتمعة

حقوق اتخاذ
القرار
دور اتخاذ
الق اررات

أثر مشاركة

العاملين في اتخاذ
الق اررات

أثر المشاركة في
اتخاذ الق اررات
--

الهيكل
التنظيمي

المعلومات

المحفزات

المؤسسي

--

--

--

على جودة األداء

--

--

--

أداؤهم الوظيفي

--

--

--

على االلتزام التنظيمي

الهيكل

--

التنظيمي
دور الهياكل

5

دراسة (أبو كويك)2012،

--

التميز األداء

األداء الوظيفي
--

التنظيمية

--

واألنظمة

تطوير أداء

اإلدارية

تطور الهياكل

6

دراسة (اللوح)2006،

--

7

دراسة (فرج اهلل)2012 ،

--

--

8

دراسة (حثناوي)2009،

-

--

9

دراسة (الجساسي)2011،

--

--

--

--

10

دراسة (العكش)2007،

--

التنظيمية

االستثمار في
تكنولوجيا

المعلومات
دور

المعلوماتية

--

--

--

تنمية األداء

المادية والمعنوية
نظام الحوافز
والمكافآت

بيئة العمل(:الهيكل التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،األنظمة والتعليمات،

11

دراسة (األيوبي )2015 ،

التدريب ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،الحوافز والمكافآت ،التكنولوجيا،
ظروف العمل)

المصدر :من إعداد الباحث
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اإلدارية

تطوير األداء

أثر الحوافز

--

وأثره على الكفاءة

تحسين أداء العاملين
وأثره في تحسين
األداء

التميز المؤسسي

رابعا -التعقيب على الدراسات السابقة:

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها الدراسة األولى –في حدود علم الباحث -التي

تناولت موضوع الجينات التنظيمية وعالقتها بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية ،وكما وأنها طُبقت
في محافظات قطاع غزة.
ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تتعلق بالجينات التنظيمية والتميز المؤسسي أن
هناك تنوعا في موضوعاتها وأهدافها وأدواتها بتنوع الجوانب التي عالجتها ،وبالرغم من ذلك فقد أظهرت
الدراسات السابقة اهتماما واضحا بمتغيري الدراسة الحالية ،والسعي الستثمارهما االستثمار األمثل؛ لتحقيق
النتائج واألهداف المرجوة في العملية التعليمية.
 أوجه التفاق والختالف مع الدراسات السابقة: -1بالنسبة إلى الدراسات التي اهتمت بالجينات التنظيمية :أُجريت هذه الدراسات في أماكن متعددة ،فمنها
ما أُجريت في فلسطين كدراسة أبو حجير وأبو ناصر( ،)2017ومنها ما أُجريت في الدول العربية
كدراسة أمينة وميمون ( )2015في الجزائر ،ودراسة عبدالمجيد ( )2016في األردن ،ودراسة لبدة،
( )2015في مصر ،ودراسة أحمد ( )2015في السودان ،ودراسة العبيدي ( )2015في العراق،
ودراسة الطائي والجنابي ( )2015في العراق ،ودراسة الساعدي وزعالن ( )2013في العراق ،ودراسة
الساعدي والدهان ( )2013في العراق ،ودراسة الطائي ( )2009في العراق .ومنها ما أجري في الدول
األجنبية مثل دراسة ) Nafei, W (2015التي طبقت في مصر ،ودراسة Rashid & Chalab
) (2007التي طبقت في العراق ،ودراسة  (2006) Hovivyanالتي طبقت في أرمينيا ،ودراسة
( Bordia, et al. (2005طبقت في أمريكا ،ودراسة ) Birkinshaw & Ridderstral (1999التي
طبقت في كندا ،ودراسة ( )Spear & Bowen,1999التي طبقت في أمريكا وأوروبا واليابان.
 -2تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث السابقة؛ وذلك تبعا للهدف من هذه الدراسات،
فمنها ما استخدم االستبانات أو المقابالت أو االثنتين معا ،واستخدم الباحث االستبانة لمناسبتها لطبيعة
الدراسة.
 -3اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار الجينات التنظيمية كمتغير مستقل ،كما اتفقت
معها في االعتماد على نموذج شركة  Booz Allen Hammiltonاألمريكية لالستشارات اإلدارية
حسب مفهوم الجينات التنظيمية ،والتي تتكون من األبعاد الرئيسة األربعة وهي( :الق اررات ،المحفزات،
الهيكل التنظيمي ،المعلومات)،

حيث تم االعتماد على هذه األبعاد في الدراسات التالية:

دراسة (أمينة وميمون  ، ،)2017،ودراسة (عبدالمجيد  ،)2016،ودراسة (لبدة  ،)2015 ،دراسة
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(العبيدي،)2015،

دراسة

(أحمد،)2015،

دراسة

(العابدي

واالسدي

،)2015،

ودراسة

(الطائي )2009،التي أضافت إلى هذه المتغيرات محور المناعة التنظيمية المكتسبة والمناعة التنظيمية
الطبيعية ،ودراسة (الطائي والجنابي ،)2015،ودراسة (الساعدي وزعالن ،)2013،ودراسة (الساعدي
والدهان  )2013،و ) ،(Nafei & W ,2015ودراسة ) (Hovivyan , 2006و & (Rashid
) ،Chalab ,2007و دراسة (.(Bordia, et al. 2005
 -4بالنسبة إلى الدراسات التي اهتمت بالتميز المؤسسي :أُجريت هذه الدراسات في أماكن متعددة فمنها
ما أُجريت في فلسطين كدراسة عبده( ،)2017ودراسة حجازي ( ،)2016ودراسة هنية (،)2016
ودراسة النفار ( ،)2016ودراسة عامر ( ،)2015ودراسة جودة ( ،)2015ودراسة أبو ريا (،)2014
ودراسة حسام النفار ( ،)2015ودراسة البحيصي ( )2014ودراسة المدهون ( )2014ودراسة سهمود
( .)2013ومنها ما أُجريت في الدول العربية مثل دراسة عبدالفراج في السودان( ،)2016ودراسة
سلطان في األردن( ،)2015ودراسة ميرغني في السودان( ،)2015ودراسة حسن في الكويت(،)2010
ودراسة النسور في األردن ( ،)2010ودراسة دروزة في األردن( ،)2008ومنها ما أُجريت في ومنها ما
طبقت في فلسطين كدراسة  ،)2013( Saadaومنها ما أُجريت في الدول األجنبية كدراسة
) ،Gorji&Siami(2011ومنها ما أُجريت في البرتغال كدراسةMarques& others

(.)2011

ومنها ما أُجريت في تايالند كدراسة  ،)2010( Pakwihokومنها ما أُجريت في نيجيريا كدراسة
 ، ،)2006( Oloubeومنها ما أُجريت في جنوب أفريقا كدراسة .)2004( Eygelaar
 -5اتفقت الدراسات السابقة في المنهجية المستخدمة ،فمعظمها استخدم المنهج الوصفي التحليلي،
وأستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة.
 -6اتفقت الدراسات السابقة التي اهتمت بالتميز المؤسسي مع الدراسة الحالية في اتخاذ موضوع التميز
المؤسسي كمتغير تابع.
 -7نجد أن بعض الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية في استخدام النموذج األمريكي (مالكوم
بالدريج للتميز) مثل دراسة عبده ( ،)2017ودراسة المدهون ( ،)2014غير أننا نجد أن هناك دراسات
أخرى اتجهت الستخدام نموذج التميز األوروبي ،مثل :دراسة البحيصي ( ،)2014ومنها من استخدم
نموذج الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي مثل دراسة حجازي ( ،)2016ودراسة النسور
( ،)2010ودراسة حسن ( ،)2010ودراسة دروزة ( ،)2008ودراسة المعاني ( ،)2001ومنها ما
استخدم نماذج خاصة مثل :دراسة هنية (.)2016
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 -8بالنسبة إلى لدراسات التي تناولت عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي :بعد إجراء الباحث
الفحص والبحث عن هذه الدراسات ،إال أنه لم يجد أي دراسة سواء كانت عربية أو أجنبية ربطت بين
المتغيرين بشكل مباشر صريح ،حيث تم البحث عن الدراسات التي ربطت بين أبعاد الجينات التنظيمية
مع التميز المؤسسي ،وهنا وجد الباحث الدراسات التالية والتي ربطت بين هذه المتغيرات ،مثل :دراسة
عابدين ( )2015التي ربطت بين دور اتخاذ الق اررات وأثرها على جودة األداء ،وكذلك دراسة العمري
( )2011التي ربطت بين أثر مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات وأثرها على أدائهم الوظيفي ،ودراسة
الزعبي ( )2010التي ربطت بين أثر المشاركة في اتخاذ الق اررات و على االلتزام التنظيمي ،بينما
ربطت دراسة فرج اهلل ( )2012بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات و تطوير األداء ،دراسة حثناوي
( )2009التي ربطت بين دور المعلوماتية و تنمية األداء ،بينما ربطت دراسة الجساسي ( )2011بين
الحوافز المادية والمعنوية وأثرها على تحسين أداء العاملين ،و دراسة العكش ( )2007،التي ربطت
بين نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء ،بينما دراسة الشنطي ( )2015ربطت بين الهيكل
التنظيمي مع األداء الوظيفي ،ودراسة أبو كويك ( )2012التي ربطت بين دور الهياكل التنظيمية
واألنظمة اإلدارية مع تطوير أداء ،ودراسة دراسة (اللوح )2006،التي ربطت بين تطور الهياكل
التنظيمية وأثره على الكفاءة اإلدارية ،أما دراسة االيوبي ( )2015فربطت بين جميع أبعاد الجينات
التنظيمية ضمن مفهوم أخر وهو بيئة العمل ،والتي كانت أبعاده متمثلة في(:الهيكل التنظيمي ،الثقافة
التنظيمية ،األنظمة والتعليمات ،التدريب ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،الحوافز والمكافآت ،التكنولوجيا،
ظروف العمل) وأثرها على التميز المؤسسي.
 -9اتفقت الدراسات السابقة في المنهجية المستخدمة ،فمعظمها استخدم المنهج الوصفي التحليلي.
 -10بعض الدراسات السابقة استخدمت أسلوب المسح الشامل لجميع مفردات الدراسة ،وبعضها اآلخر
استخدم أسلوب اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة ،وبعضها اآلخر استخدم أسلوب اختيار
عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ،والبعض اآلخر استخدم أسلوب اختيار عينة قصدية،
واستخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية في هذه الدراسة؛ لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة.
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 ما يميز الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة:ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

أ.

 .1تحديد العالقة بين الجينات التنظيمية مجتمعة والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة.
 .2ركزت هذه الدراسة على أبعاد الجينات التنظيمية الرئيسة والفرعية التي من الممكن أن تتوفر لدى
العاملين وعالقتها بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وفقا لنموذج مالكوم
بالدريج األمريكي .وحسب اطالع الباحث فإنها من الدراسات الفلسطينية القليلة التي ربطت بين
مكونات الجينات التنظيمية الرئيسة والفرعية مجتمعة معا وعالقتها بالتميز المؤسسي.
 .3اهتمت هذه الدراسة بتوضيح عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات قطاع غزة؛ لما لها من ثقل في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات التعليمية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

ب .أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
 .1استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة.
 .2استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية المتبعة في هذه
الدراسات ،والكيفية التي تم بها تحليل البيانات في هذه الدراسات.
 .3استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم
الخلفية المعرفية للباحث.
 .4ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تحديد مشكلة الدراسة ،والظواهر المرتبطة بها.
 .5استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تنمية الفروض وفي تكوين االستبانة وبنائها مستقبال.
 .6استفاد الباحث من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد.
 .7استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤول إليها الدراسة الحالية تفسي ار
علميا ،وربط تلك النتائج بنتائج الدراسات السابقة.
ت.

الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية للدراسة الحالية:
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية في كثير من الجوانب والمجاالت

منها( :مجال التطبيق وبيئة العمل ،العالقة بين المتغيرات ،شمولية األبعاد وتكاملها ،طرق جمع البيانات
وأدواتها ،ومصادر الشعور بالمشكلة) ،كما هو موضح في الجدول رقم( )3.6التالي:
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جدول رقم()3.6
تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للدراسة

أهم نتائج الدراسات السابقة


الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

ركزززززززت علزززززززى المتغيزززززززر المسزززززززتقل( :الجينـ ـ ــات  -قلة الدراسات وندرتها – على
التنظيميـ ـ ــة) ،بينمـ ـ ــا كانـ ـ ــت المتغي ـ ـ ـرات األخـ ـ ــرى:

حد

(رياديــة المؤسس ــات ،واس ــتراتيجية إدارة األزم ــات،

تناولت العالقة بين الجينات

وممارســة القيــادة ،وقــدرات المرؤوســين اإلبتكاريــة،
ودواف ـ ـ ـ ــع الع ـ ـ ـ ــاملين ،والثقاف ـ ـ ـ ــة المعرفي ـ ـ ـ ــة ،وادارة

علم

الباحث-

التنظيمية

و

التي

التميز

المؤسسي.

المعرفـ ـ ــة ،والش ـ ـ ـراكة ،واألداء التنظيم ـ ـ ــي ،واألداء  -تختلف الدراسة مع الدراسات

-

اإلبداعي).

السابقة من حيث شمولية

وكززززان مجززززال التطبيززززق فيمززززا يخززززص الجينززززات

األبعاد ،والعالقة فيما بين

التنظيمية( شركات صـناعية ،مستشـفات ،وهيئـات

محلية ،وبنوك تجارية ،وشركات غذائية ،ومـدارس
ثانويـ ــة ،والجامعـ ــات ومؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــالي،

وال ـ ــوزرارت ،ومص ـ ــلحة الضـ ـ ـرائب ،والمش ـ ــروعات
الص ـ ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ـ ــطة ،وقط ـ ـ ـ ــاع االتص ـ ـ ـ ــاالت،
ومعامل األلبسة الرجالية ،والصناعات الجلدية) .
-

دراسززززة واقززززع الجينززززات التنظيميززززة :مث ــل د ارس ــة

(العب ــادي ،واألس ــدي ،)2015:ود ارس ــة الس ــاعدي
وال ــدهان ،)2013:ود ارسـ ــة

&

(Rashid

المتغيرات الرئيسة (الجينات
التنظيمية،
المؤسسي)،

والتميز
حيث

إن

معظمها إما اعتمدت على
األبعاد الرئيسة فقط دون
األبعاد الفرعية للجينات ،أو
أنها اعتمدت على عالقة
متغير مع متغير يختلف عن
المتغير التابع .

) Chalab ,2007ود ارسـة (  - (Bordia, et al.تختلف مع معظم الدراسات
السابقة من حيث الهدف و

2005
-

الجينات التنظيمية متغير وسزيط أو متغيزر تزابع:

لـ ــم تتطـ ــرق أي د ارس ـ ــة إلـ ــى الجينـ ــات التنظمي ـ ــة؛
ـر تابعـا بـل كانـت
متغير وسزيطا أو متغي ا
ا
باعتبارها
متغير مستقال.
ا
في أغلب الدراسات

مجال التطبيق .حيث ال
توجد دراسة فلسطينية ركزت

على العالقة بين الجينات
التنظيمية ،والتميز المؤسسي،

في الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة.

اهتمت بدراسة العالقة بين الجينات
التنظيمية والتميز المؤسسي ،وذلك من
خالل:
 التعرف إلى مدى توافر معاييرالجينات التنظيمية في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة.
 الكشف عن مستوى التميزالمؤسسي في الجامعات الفلسطينية
في محافظات قطاع غزة.
 تحديد الفروق بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول أبعاد
الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ
المعلومات،
وجودة
القرار،
والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) في
الجامعات الفلسطينية في محافظات
قطاع غزة تعزى للمتغيرات
الديموغرافية .
 تحديد الفروق بين متوسطاتاستجابات المبحوثين حول التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية
في محافظات قطاع غزة تعزى
للمتغيرات الديموغرافية.
 إمكانية الوصول إلى نتائج يمكن فيضوئها تقديم توصيات ذات فائدة
إلدارة المؤسسات الخدمية ،وخاصة
التعليمية منها وللباحثين والمهتمين
في هذا المجال.

المصدر :من إعداد الباحث بعد الطالع على الدراسات السابقة
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات المنهجية

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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المقدمة:
إن البحث العلمي المتين يقوم على النظرة المعمقة للظاهرة -قيد الدراسة -وذلك من خالل التعمق في
أبعادها وتحديد العالقات بينها وبين مختلف الظواهر األخرى ،كما أن التأصيل العلمي يتطلب عرضا

وتوضيحا للطريقة واإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة وما تتضمنه من ضوابط وخطوات ،لذلك على

الباحث عدم االكتفاء بالتأصيل النظري والمفاهيمي بل عليه تدعيم الدراسة بجانب تطبيقي من خالل استخدام
األدوات البحثية المختلفة.

وتعد منهجية الدراسة واجراءاتها محو ار رئيسا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن

طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها

في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الد ارسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي يسعى لتحقيقها.

وبناء على ذلك يتناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة

المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أوالً -منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله

وصف الظاهرة -موضوع الدراسة ،-وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها
والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعرف الحمداني ( )100 :2006المنهج الوصفي التحليلي بأنه" :المنهج الذي يسعى لوصف
ُ
الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو
الدرسة والظواهر التي
مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في ا

ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
وقد تم استخدم مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية :حيث تم معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل
في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات

الدرسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
السابقة التي تناولت موضوع ا

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة أداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصا لهذا الغرض.
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ثانياً -مجتمع الدراسة وعينتها:

مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وطبقت هذه الدراسة على

العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة التقليدية والكبرى باعتبار (عدد الطلبة الجدد

الملتحقين بالجامعات ،وعدد الطلبة المسجلين ،وعدد العاملين وفقا للجداول رقم ( ،))1،2،6والدليل

اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ) ،)2016/2017والصادر عن و ازرة التربية والتعليم

العالي في رام اهلل ،معيا ار واطا ار مرجعيا في تحديد مجتمع الدراسة باختيار أكبر الجامعات وفقا لهذه
المعايير ،ومن الشكل رقم ( )4.1الذي يلخص المعايير الثالثة السابقة معا يتضح أن أكبر الجامعات

التقليدية في قطاع غزة هي (الجامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى) ،وعليه فإنه سيتم استثناء

جامعة فلسطين وجامعة غزة؛ كون "عدد الطلبة الجدد والمسجلين وعدد العاملين" أقل من الجامعات الكبرى،

إضافة إلى كون هذه الجامعات المستثنية تعد جامعات حديثة النشأة مقارنة بالجامعات األخرى.
28839

29488

22116

الطلبة المسجلون

العاملون
الطلبة الجدد

6478

7731
4121

6309
1138

الجامعة
اإلسالمية

778

687
جامعة األزهر-
غزة

جامعة األقصى

547 1468 3000
360
جامعة فلسطين

72
جامعة غزة

الشكل رقم ( ) 4.1
يوضح مقارنة بين عدد الطلبة الجدد والمسجلين والعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
المرجع :الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ) ،)2016/2017والصادر عن وزارة التربية
والتعليم العالي في رام اهلل.

وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من أصحاب الوظائف اإلشرافية
(عضو مجلس جامعة "رئيس أو عميد أو نائب" ،نائب عميد أو مساعد عميد  ،مدير "دائرة ،أو وحدة أو
مركز" ،مساعد مدير أو نائب مدير ،رئيس قسم إداري أو أكاديمي) ،حيث سيتم اختبار عالقة الجينات

التنظيمية بالتميز المؤسسي باالعتماد على كل من نموذج بالدريج األمريكي للتميز المؤسسي في قطاع
التعليم  ،2015وعلى نموذج شركة  ،Booz Allen Hammiltonحسب نموذجها المعتمد لـ

DNA

 ،Organizational Profileواالستعانة أيضا بالدراسات السابقة المشابهة ،حيث وبلغ عددهم ( )507من
أصحاب الوظائف اإلشرافية بناء على بيانات شؤون الموظفين في هذه جامعات عام  2018كما يوضحه

جدول رقم (.)4.1
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جدول رقم ()4.1
توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة
المسمى

#

جامعة األزهر  -غزة

الجامعة اإلسالمية

جامعة األقصى

أكاديمي

إداري

أكاديمي

إداري

أكاديمي

إداري

1

عضو مجلس جامعة (عمداء ونواب)

18

-

23

-

20

-

2

نائب عميد أو مساعده أو قائم بأعمال عميد

5

-

20

-

16

-

3

مدير دائرة ،وحدة ،مركز

-

32

4

19

12

13

4

مساعد مدير ،نائب مدير ،قائم بأعمال مدير

-

9

-

17

3

2

5

رئيس قسم ،مشرف ،مسؤول قسم ،شعبة

32

24

48

44

66

80

55

65

95

80

117

95

المجموع الفرعي
مجموع الكلي حسب كل جامعة

120

175

212

507

المجموع الكلي

المصدر :بيانات شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عام 2018

ويتضح من الجدول السابق أن العدد اإلجمالي ألصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية
في محافظات قطاع غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) -مجتمع الدراسة -قد بلغ
( 212 ،175 ،120 ،)507مفردة على التوالي ،وقد تم تحديد حجم العينة باستخدام المعادلة التالية
(:)Yomaxane,1976;886

حيث إن:
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وبتطبيق المعادلة السابقة على الحجم اإلجمالي لمجتمع البحث ،تم التوصل إلى الحجم اإلجمالي
للعينة ( )Meعلى جميع الجامعات -قيد الدراسة -لجميع المستويات اإلشرافية المختلفة ،حيث بلغ عددها

( )218مفردة ،كما تم توزيع العينة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية توزيعا متناسبا في جميع
الجامعات والمستويات اإلشرافية ،بحيث يكون نصيب كل مستوى في العينة وفقا لنسبة عدد العاملين في هذا

المستوى اإلشرافي وذلك تبعا للمعادلة التالية:

والجدول رقم ( )4.2التالي يوضح حجم عينة البحث في الجامعات -محل الدراسة:-
جدول رقم ()4.2

حجم عينة البحث في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة -محل الدراسة-
البيان

جامعة األزهر  -غزة
إداري

أكاديمي

الجامعة اإلسالمية
أكاديمي

المجموع الكلي لمجتمع

إداري

أكاديمي

507

الدراسة
عينة الدراسة حسب نتيجة
المعادلة
عضو مجلس جامعة

إداري

جامعة األقصى

218
8

-

10

-

9

-

2

-

9

-

7

-

مدير دائرة ،وحدة ،مركز

-

14

2

8

5

6

مساعد مدير ،نائب مدير،

-

4

-

7

1

1

14

10

20

19

28

34

24

28

41

34

50

41

(عمداء ونواب)
نائب عميد أو مساعد عميد
أو قائم بأعمال عميد

قائم بأعمال مدير
رئيس قسم ،مشرف،
مسؤول قسم ،شعبة
المجموعة الفرعية
مجموع الكلي حسب كل

52

75

91

%23.7 =507/120

%34.5=507/175

%41.8=507/212

51.6 =%23.7*218

75.2=%34.5*218

91.1=%41.8*218

52

75

91

جامعة

حصة كل جامعة من عينة
الدراسة
نصيب كل جامعة من عينة
الدراسة
نصيب كل فئة (أكاديمي
واداري) من العينة

=52*120/55

=52*120/65

=75*175/95

=75*175/80

=91*212/117

=91*212/95

24

28

41

34

50

41

24

28

41

34

50

41

جرد بواسطة الباحث باالعتماد على بيانات شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عام 2018
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وقد قام الباحث باستخدام أسلوب عينة الطبقية العشوائية ،والمتمثل في أصحاب الوظائف اإلشرافية
(عضو مجلس جامعة "رئيس أو عميد أو نائب" ،نائب عميد أو مساعد عميد  ،مدير "دائرة ،أو وحدة أو
مركز" ،مساعد مدير أو نائب مدير ،رئيس قسم إداري أو أكاديمي) في الجامعات الفلسطينية التقليدية في
محافظات قطاع غزة  ،حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد عينة الدراسة ،وقد تم استرداد ( )218استبانة
بنسبة .%100
وقد تم توزيع عينة "تجريبية" مكونة من ( )35استبانة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية من
الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق على
العينة األصلية ،وقد تم إخراجها من التحليل النهائي واعادة التوزيع مرة أخرى؛ لضمان عدم تكرار البيانات
في العينة المبحوثة مرة أخرى في التحليل.

ثالثاً -أداة الدراسة:

تم إعداد استبانة حول "الجينات التنظيمية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية على

الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة" ،حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية والوظيفية للمستجيبين (الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة في الجامعة ،مكان العمل).
القسم الثاني :مكونات الجينات التنظيمية ،ويتكون من  37فقرة ،موزعا على أربعة مجاالت:
المجال األول :حقوق اتخاذ الق اررات ،ويتكون من ( )9فقرات.
المجال الثاني :المحفزات ،ويتكون من ( )10فقرات.
المجال الثالث :جودة المعلومات ،ويتكون من ( )8فقرات.
المجال الرابع :الهيكل التنظيمي ،ويتكون من ( )10فقرات.
القسم الثالث :وهو عبارة عن التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي ،ويتكون من ( )25فقرة.
ويوضح الجدول التالي رقم ( )4.3متغيرات الدراسة األساسية وعناصر قياس هذه المتغيرات ومكوناتها وحدود
أسئلتها التي تعكسها االستبانة.
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جدول رقم ()4.3
توزيع متغيرات الدراسة وعناصر قياسها حسب االستبانة
#

متغيرات الدراسة

.1

حقوق اتخاذ القرار

.2

المحفزات

.3

جودة المعلومات

.4

الهيكل التنظيمي

عنصر قياس المتغيرات

حدود األسئلة

عدد

األسئلة

من

إلى

أوالً التغير المستقل الجينات التنظيمية

3

1

3

3

4

6

 .3درجة المشاركة في اتخاذ القرار

3

7

9

 .1الرواتب

2

1

2

 .2المكافآت

3

3

5

2

6

7

 .4الشعور باألمان واالستقرار

1

8

8

 .5التمكين الوظيفي

2

9

10

 .1البعد الزمني

3

1

3

3

4

6

 .3بعد المحتوى

2

7

8

طبيعة النشاط

2

1

2

2

3

4

2

5

6

 .4درجة التفويض

2

7

8

 .5المسار الوظيفي

2

9

10

25

1

25

 .1نمط القيادة المتبع
 .2ثقافة المنظمة

9

 .3الشعور باالنسجام و االستمتاع في العمل

10

 .2البعد الشكلي
.1

8

 .2حجم المنظمة
10

 .3نطاق اإلشراف

25

 .5ثانياً -المتغير التابع التميز المؤسسي:

62

 .6المجموع الكلي لألسئلة

وقد تم استخدام المقياس من  10-1لفقرات االستبانة بحيث كلما اقتربت الدرجة من  10دل على
الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح ،والجدول رقم ( )4.4يوضح ذلك:
جدول رقم ()4.4
درجات المقياس المستخدم في االستبانة

االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

منخفضة جداً

كبيرة جداً

1

2

3

5

4
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6

7

8

9

10

رابعاً -خطوات بناء االستبانة:

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة "الجينات التنظيمية وعالقتها بالتميز المؤسسي :دراسة تطبيقية

على الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة " ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:
 .1االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها
في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 .2استشار الباحث عددا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 .3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.
 .6تم مراجعة االستبانة وتنقيحها من قبل المشرفين.
 .7تم عرض االستبانة على ( )22من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة القدس المفتوحة وأكاديمية اإلدارة والسياسة،
وكلية فلسطين التقنية والملحق رقم ( )4يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
 .8في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة
والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)3

خامساً -صدق االستبانة:

صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010 ،كما يقصد

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وعدس وعبد الحق:2001 ،
 ،)179وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 .1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":

يقصد بصدق آراء المحكمين "هو أن يختار الباحث عددا من المحكمين المتخصصين في مجال

الظاهرة أو المشكلة -موضوع الدراسة( "-الجرجاوي ،)107 ،2010 ،حيث تم عرض االستبانة على
مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والمختصين ،وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما
يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة في صورته النهائية.
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 .2صدق المقياس:

(أ) االتساق الداخلي :Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه

هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة ،وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط
بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 االتساق الداخلي لـ "الجينات التنظيمية":يوضح جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "حقوق اتخاذ القرار" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α ≥ 0.05وبذلك يعد
المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()4.5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "حقوق اتخاذ القرار" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

1
2

تسمح إدارة الجامعة بأن يشارك العاملون في صنع ق اررات مهمة تخص دوائرهم.

*0.788

0.000

تقوم إدارة الجامعة بتدريب العاملين على كيفية اتخاذ ق اررات سليمة فعالة.

*0.773

0.000

*0.812

0.000

*0.879

0.000

*0.896

0.000
0.000
0.000

تفسح إدارة الجامعة المجال أمام العاملين إلبداء آرائهم في مجال العمل وطرح

3

األفكار الجديدة.

4

تتعامل إدارة الجامعة إيجابيا مع ما يقدمه العاملون من مالحوظات وآراء.
تعمل إدارة الجامعة على توعية العاملين للمشاركة في اتخاذ الق اررات لضمان تقبلهم

5

لها.

6
7

أرى أن ثقة العاملين بمديريهم يمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار.

*0.804

تعمل إدارة الجامعة على مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في اتخاذ القرار.

*0.872

8
9

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

تسترشد إدارة الجامعة بالتجارب السابقة ومقترحات المشاركين عند اتخاذ الق اررات.
تسمح إدارة الجامعة بأن يساهم العاملون في وضع حلول مناسبة للمشكلة التي
تواجههم في العمل.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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*0.855
*0.799

0.000
0.000

يوضح جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المحفزات" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α ≥ 0.05وبذلك يعد المجال
صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()4.6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المحفزات" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

1

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع المجهود الذي أبذله.

*0.617

0.000

2

تتناسب مستويات األجور السائدة مع األوضاع االقتصادية الحالية.

*0.660

0.000

*0.802

0.000

*0.802

0.000

*0.656

0.000
0.000

3
4

توزع إدارة الجامعة المكافآت على العاملين المميزين ضمن معايير تتميز بالعدالة
واإلنصاف.
تراعي إدارة الجامعة الجهد اإلضافي المبذول من العاملين في العمل بمكافآتهم
وتحفيزهم.
ترتبط نظم المكافآت والحوافز التي تتبناها إدارة الجامعة بشكل مباشر بنظم تقييم

5

األداء.

6

تشعر بارتياح ومتعة في العمل عند تعاملك مع زمالئك.

*0.447

7

يتم إنجاز العمل في جو يسوده االنسجام والتعاون.

*0.419

0.000

8

تشعر باألمان الوظيفي أثناء عملك في الجامعة.

*0.435

0.000

9

تشعر بأن الوظيفة التي تعمل فيها لها معنى وقيمة.

*0.452

0.000

10

تعطي إدارة الجامعة للعاملين الحرية في اختيار الطرق التي يؤدون بها مهام العمل.

*0.441

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة المعلومات" والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α ≥ 0.05وبذلك يعد
المجال صادقا لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ()4.7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة المعلومات" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

1
2
3

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

يتم الحصول على المعلومات الالزمة لمهامي في الوقت المناسب دون تأخير.

*0.807

0.000

يتم تحديث المعلومات المقدمة للعمل بسهولة وسرعة.

*0.744

0.000

توفر إدارة الجامعة إمكانيات مادية لتجهيز المعلومات وتداولها بسهولة وسرعة.

*0.697

0.000

*0.814

0.000

*0.727

0.000

*0.806

0.000
0.000
0.000

تمتلك الجامعة نظام اتصال يسهل التعامل معه لنقل المعلومات وايصالها

4

للمستفيدين.

5

تبرر المنفعة المتوقعة من المعلومات تكاليف الحصول عليها.
يسهل التعامل مع المعلومات التي ترد بعرضها وتقديمها بأكثر من طريقة إليضاحها

6

لآلخرين.

7
8

تتميز المعلومات التي نحصل عليها بالخلو من األخطاء.

*0.686

تتفق المعلومات الواردة إليك مع طبيعة الوظيفة ومتطلباتها.

*0.793

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول رقم ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الهيكل التنظيمي" والدرجة

الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،α ≥ 0.05وبذلك يعد

المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول رقم ()4.8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الهيكل التنظيمي" والدرجة الكلية للمجال

4

لالرتباط

3

معامل بيرسون

1
2

().Sig

#

القيمة االحتمالية

الفقرة

يتالءم الهيكل التنظيمي الموجود مع طبيعة نشاط الجامعة.

*0.845

0.000

يتصف الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة بوضوح خطوط السلطة والمسؤولية.

*0.913

0.000

*0.796

0.000

*0.868

0.000

يتميز الهيكل التنظيمي بعدم وجود تداخل في االختصاصات بين إدارات الجامعة
وأقسامها.
يتميز الهيكل التنظيمي للجامعة بالمرونة اتجاه التطورات بما يسمح بزيادة سرعة
األداء.
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5
6

أرى أن العدد الحالي من المستويات اإلدارية في الجامعة مناسب.
أرى أن العدد الحالي من العاملين موزعون على قطاعات الهيكل التنظيمي بما
يتناسب مع االحتياج الفعلي.
تعمل إدارة الجامعة على تفويض سلطاتها للمرؤوسين بالصورة التي تؤدي إلى تقليل

7

مركزية العمل.

8

يوجد توازن بين السلطات الممنوحة للعاملين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
تطرح إدارة الجامعة فرصا حقيقية للعاملين للترقية والتطوير لتحقيق الطموحات

9

الوظيفية.

10

توفر إدارة الجامعة وصفا وظيفيا يساعد العاملين على تحديد المسار الوظيفي.

*0.550

0.000

*0.616

0.000

*0.856

0.000

*0.818

0.000

*0.798

0.000

*0.802

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 االتساق الداخلي لـ " التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي":يوضح جدول رقم ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التميز المؤسسي وفق النموذج
األمريكي" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
 ،α ≥ 0.05وبذلك يعد المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()4.9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "األداء المؤسسي وفق النموذج األمريكي" والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

1
2
3

القيمة االحتمالية

#

الفقرة

تتحلى إدارة الجامعة بمهارات إدارية وقيادية تدفع نحو تحسين األداء وتقليل الهدر.

*0.776

0.000

تعد إدارة الجامعة قدوة للعاملين في التوجه نحو العمل واإلنجاز.

*0.734

0.000

تؤكد إدارة الجامعة االلتزام بمعايير التميز القيادي والمسؤولية االجتماعية.

*0.788

0.000

*0.727

0.000
0.000

تلتزم إدارة الجامعة بالسلوك األخالقي والقانوني في تعاملها مع جميع األطراف

4

(عاملين وطلبة ومجتمع).

5
6

يتم تحديد برامج العمل وخططه في الجامعة بما يتوافق مع المستجدات العلمية.

*0.677

تلتزم إدارة الجامعة بمتطلبات ضمان الجودة األكاديمية واإلدارية والمالية.

*0.805

0.000

**0.741

0.000

*0.775

0.000

تضع إدارة الجامعة األهداف االستراتيجية استنادا إلى حاجات المستفيدين ورغباتهم

7

(عاملين وطلبة ومجتمع).

8

توازن إدارة الجامعة بين متطلبات تحقيق األهداف وبين توافر الموارد المتاحة.
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تمتلك إدارة الجامعة أسسا دقيقة الختيار األشخاص المميزين في الوظائف المختلفة

9

وتعيينهم.

10

تعتمد إدارة الجامعة أسلوب فرق العمل لتحقيق التعاون والجهود المشتركة.

11

تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف إلى احتياجات الموظفين التدريبية

لتحسين أدائهم.

تهتم إدارة الجامعة بالتعرف إلى مستوى رضا العاملين.

12
 13تحتضن إدارة الجامعة الموظفين المميزين في األداء.
14
15

تهتم إدارة الجامعة بتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المختلفة (حكومية ،مجتمع
مدني ،صناعية ...إلخ).
تصغي إدارة الجامعة لجمهور المستفيدين من خدماتها لمعرفة احتياجاتهم الحالية
والمستقبلية ودرجة رضاهم.
تهتم إدارة الجامعة بالمقترحات والشكاوى المقدمة من قبل المستفيدين في سبيل

*0.794

0.000

*0.742

0.000

*0.755

0.000

*0.859

0.000

*0.794

0.000

*0.724

0.000

*0.820

0.000

*0.761

0.000
0.000

16

تحسين أدائها المؤسسي.

17
18
19
20

تسيطر إدارة الجامعة على تكلفة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين.

*0.825

توفر إدارة الجامعة كافة الموارد المادية والبشرية الالزمة للعمل.

**0.699

*0.000

تعمل إدارة الجامعة باستمرار على تحسين مرافقها الالزمة لتقديم أفضل الخدمات.

**0.760

*0.000

ُيالحظ التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمات التعليمية للطلبة.
تمتلك إدارة الجامعة نموذجا خاصا للتعرف إلى درجة رضا المستفيدين عن جودة

**0.737

*0.000

**0.796

*0.000

**0.768

*0.000

**0.818

*0.000

**0.624

*0.000

**0.769

*0.000

21
22

خدماتها.
تحقق إدارة الجامعة وفورات مالية جراء التزامها بما هو مخصص من موارد مالية
في موازنتها.
تقوم إدارة الجامعة بتقييم مخرجاتها لمعرفة مدى مالءمتها لحاجة سوق العمل.

23
 24تقوم إدارة الجامعة بحث العاملين على التعلم للمساهمة في تنمية المجتمع.
 25تقدم الجامعة إسهامات بحثية لحل المشكالت المجتمعية العلمية واإلنسانية.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

(ب) الصدق البنائي :Structure Validity
يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبين جدول رقم ( )4.10أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند
مستوى معنوية  ،α ≥ 0.05وبذلك يعد جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ()4.10
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

لالرتباط

جودة

المعلومات.

الهيكل

التنظيمي.

الجينات

التنظيمية.

التميز المؤسسي وفق نموذج مالكوم

بالدريج.

معامل بيرسون

المحفزات.

().Sig

حقوق اتخاذ

ررات.
الق ا

القيمة االحتمالية

المجال

*0.873

0.000

*0.796

0.000

*0.585

0.000

*0.884

0.000

*0.956

0.000

*0.947

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

سادساً -ثبات االستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة هو أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية ،ويقصد

به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو ما درجة اتساقه
وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي.)97 ،2010،

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)4.11
جدول رقم ()4.11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد

المجال
حقوق اتخاذ

المحفزات.
جودة

ررات.
الق ا

المعلومات.

الهيكل

التنظيمي.

الجينات

التنظيمية.

التميز المؤسسي وفق نموذج مالكوم

جميع المجاالت معاً

بالدريج.

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

9

0.955

0.977

10

0.949

0.974

8

0.951

0.975

10

0.955

0.977

37

0.951

0.975

25

0.858

0.926

62

0.903

0.950

*الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.
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الذاتي*

ويتضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.11أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال
حيث تتراوح بين ( ،)0.858 ،0.955وبلغت ألبعاد الجينات التنظيمية ( ،)0.951بينما بلغت ()0.858
لمجال التميز المؤسسي .وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح (،)0.926،0.977
بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.950وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.
وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )3قابلة للتوزيع ،ويكون الباحث
قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل
النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

سابعاًً-اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test

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

إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (:)4.12
جدول رقم ()4.12

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المجال

القيمة

قيمة االختبار

االحتمالية
)(Sig.

حقوق اتخاذ القرار

0.966

0.345

المحفزات.

0.970

0.441

المعلومات.

0.978

0.707

التنظيمي.

0.952

0.127

0.975

0.602

0.959

0.213

0.969

0.404

جودة

الهيكل

أبعاد الجينات

التنظيمية.

التميز المؤسسي وفق النموذج

األمريكي.

جميع مجاالت االستبانة

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4.12أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي،
حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
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ثامناً -األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تفريغ االستبانة وتحليلها من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the

.(SPSS) Social Sciences
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ()Frequencies & Percentages؛ لوصف عينة الدراسة.
 .2اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ()One Samples T-Test؛ لمعرفة متوسطات االستجابات
ودرجاتها ،حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد ،وهي تمثل  %60على مقياس الدراسة.
 .3المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري (.)Std. Deviation( ،)Ratio( ،)Mean
 .4اختبار ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .5اختبار كولمجوروف  -سمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S؛ الختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .6معامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation Coefficient؛ لقياس درجة االرتباط :يقوم
هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدم الباحث لحساب االتساق الداخلي
والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.
 .7معادلة االنحدار الخطي المتعدد )(Regression؛ لقياس تأثير أبعد الجينات التنظيمية على
تحقيق التميز المؤسسي.
 .8اختبار  Tفي حالة عينتين ()Independent Samples T-Test؛ لمعرفة ما إذا كان هناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
 .9اختبار تحليل التباين األحادي) )One Way Analysis of Variance - ANOVA؛ لمعرفة
ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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خالصـــة:

تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة

إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وانتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وقد تم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة) من
خالل توزيع عينة استطالعية "تجريبية" مكونة من  35استبانة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية الطبقية من
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق
على العينة األصلية ،وقد تم استرداد جميع االستبانات أي بنسبة  ،%100علما بأنه تم إخراج العينة
االستطالعية من التحليل اإلحصائي الشامل للدراسة ،حيث تم إعادة توزيع االستبانات على عينة الدراسة مرة
أخرى.
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الفصل الخامس

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

مقدمة:
أولا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية.
ثانيــــــا :المــحــــــــك المعــتـمــــــــــد فــــي الدراســـــــــــة.
ثالثـا :تحليــل فقـــرات الستبانة ومناقشة النتائج.
رابعا :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج.
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المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة ،والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف
على البيانات الشخصية والوظيفية عن المستجيبين التي اشتملت على (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة في الجامعة ،مكان العمل) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات
المتجمعة من استبانة الدراسة ،وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )(SPSS؛
للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أول -الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:

 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول رقم ()5.1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

175

80.3

أنثى

43

19.7

المجموع

218

100.0

يتضح من جدول رقم ( )5.1أن ما نسبته  %80.3من عينة الدراسة ذكور ،بينما  %19.7إناث،
ويعزو الباحث ذلك إلى أن هذه الزيادة في نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث تعود إلى أن هناك توجهاً لتعيين
الذكور أكثر من اإلناث؛ وذلك يرجع إلى العوامل الثقافية السائدة في المجتمع الفلسطيني  ،كما يرى الباحث
أن هذه النسبة منطقية نظ اًر إلى توافقها مع التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام
 2015حول مسح القوى العاملة في فلسطين ،حيث أوضح التقرير أن نسبة المرأة العاملة في فلسطين
 ،%19.1وقد بلغت نسبة المرأة العاملة في قطاع غزة  ،%19.7بينما في الضفة الغربية ( %18.7الموقع
اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني).
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر:جدول رقم ()5.2
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

 29سنة أو أقل

7

3.2

 39 – 30سنة

37

17.0

 49-40سنة

80

36.7

 50سنة فأكثر

94

43.1

المجموع

218

100.0

يتضح من جدول رقم ( )5.2أن ما نسبته  %3.2من عينة الدراسة أعمارهم  29سنة أو أقل،
و %17.0تتراوح أعمارهم من  39 – 30سنة ،و %36.7تتراوح أعمارهم من 49-40سنة ،بينما %43.1
أعمارهم  50سنة فأكثر ،ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن تكون األعمار قد تجاوزت فئة الشباب

( 39 – 30سنة)؛ وذلك ألن الباحث استهدف أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة ،وألهمية المنصب الذي يحتاج إلى خبرة واسعة في مجال العمل ،والتي تتحقق من

خالل األقدمية والشهادات العليا والسلم الوظيفي داخل الجامعات الفلسطينية  ،كما وتشير هذه النسب إلى أن

الجامعات -قيد الدراسة -تهتم أيضاً بجميع الفئات العمرية من الشباب وحتى ذوي الخبرة.
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:جدول رقم ()5.3

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

عضو مجلس جامعة

27

12.4

نائب عميد أو مساعد عميد

18

8.3

مدير (دائرة ،وحدة ،مركز)

35

16.1

مساعد مدير /نائب مدير

13

6.0

رئيس قسم (إداري أو أكاديمي)

125

57.3

المجموع

218

100.0

يتضح من جدول رقم ( )5.3أن ما نسبته  %12.4من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي عضو مجلس
جامعة %8.3 ،مسماهم نائب عميد أو مساعد عميد ،و %16.1مسماهم مدير (دائرة ،وحدة ،مركز)،
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و %6.0مسماهم مساعد مدير أو نائب مدير ،بينما  %57.3مسماهم الوظيفي رئيس قسم
(إداري أو أكاديمي)؛ ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة الهيكل التنظيمي للجامعات المبحوثة وتشابه ظروف
العمل فيما بينهم ،فكل جامعة من الجامعات المبحوثة لديها عدد من أعضاء مجلس الجامعة ونواب للعمداء،
وكذلك فإن كل جامعة من الجامعات المبحوثة لديها عدد كبير من األقسام األكاديمية واإلدارية واألقسام
التابعة لها ،وهذا ما ُيبرر زيادة نسبة رؤساء األقسام (إداري أو أكاديمي) في الجامعات المبحوثة.
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي:جدول رقم ()5.4

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

العدد

النسبة المئوية %

 5 - 1سنوات

6

2.8

 10 -6سنوات

19

8.7

 15 - 11سنة

79

36.2

 16سنة فأكثر

114

52.3

المجموع

218

100.0

يتضح من جدول رقم ( )5.4أن ما نسبته  %52.3يمتلكون الخبرة في مواقعهم ألكثر من  16سنة،
فيما بلغت نسبة من يمتلكون الخبرة ألقل من  5سنوات  ،%2.8أن ما نسبته  %8.7يمتلكون الخبرة في
مواقعهم  10 -6سنوات ،وما نسبته  %36.2يمتلكون الخبرة في مواقعهم 15 - 11سنة ،ويرى الباحث أن
هذه النسب تعكس مدى تمتع الموظفين بالخبرة التي تُؤهلهم لممارسة الوظائف اإلدارية اإلشرافية العليا في
الجامعات الفلسطينية المبحوثة باإلضافة إلى أستقرار الكادر الوظيفي في تلك الجامعات ألنها قديمة النشأة،
مما ُيعطي ذلك مؤشرات جيدة تُالئم طبيعة هذه الدراسة ،حيث إن سنوات الخبرة الطويلة من شأنها أن تُنتج
فعالة قادرة على اتخاذ الق اررات والتعامل معها ،ومنح الحوافز ،وتوفير معلومات ،وتنظيم هياكل تنظيمية
قيادة َ
متخصصة ،بحيث تستطيع تحديد أهدافها االستراتيجية وتحقيقها ،مما يدعم وصولها إلى تحقيق التميز
المؤسسي.
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:جدول رقم ()5.5

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دكتوراه

115

52.8

ماجستير

56

25.7

بكالوريوس أو أقل

47

21.5
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المجموع

100.0

218

يتضح من جدول رقم ( )5.5أن ما نسبته  %52.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه،
و %25.7مؤهلهم العلمي ماجستير ،بينما  %21.6مؤهلهم العلمي بكالوريوس أو أقل ،ويرى الباحث أن
العدد األكبر ممن يشغلون المناصب اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية المبحوثة من حملة المؤهالت
العلمية العليا (ماجستير ،دكتوراه) ،ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة العمل في تلك المناصب ،والذي يتطلب
مؤهالت عليا ،وهذا يشير إلى مقدرة المبحوثين العلمية لطبيعة العمل في الجامعات ،وكذلك اهتمام الجامعات
بتطوير كوادرها سعياً لتحقيق التميز المؤسسي.
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل:جدول رقم ()5.6

توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

جامعة األزهر – غزة

52

%23.9

الجامعة اإلسالمية -غزة

75

%34.4

جامعة األقصى

91

%41.7

المجموع

218

%100

يتضح من جدول رقم ( )5.6أن ما نسبته  %23.9من عينة الدراسة يعملون في جامعة األزهر -غزة،

و %34.40من عينة الدراسة يعملون في الجامعة اإلسالمية ،و %41.7من عينة الدراسة يعملون في جامعة

األقصى ،ويرى الباحث أن أعداد الموظفين الذين يشغلون المناصب اإلشرافية العليا مختلف في الجامعات
المبحوثة نظ اًر إلى اختالف حجم كل جامعة وحاجاتها من تلك المناصب ،كما أن عدد التخصصات والبرامج
المختلفة وأعداد الطلبة في كل برنامج له دور كبير أيضاً في تحديد حجم تلك المناصب.

ثاني ا -المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen, Yaman, & Acar, 2012

لتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الحسابية

ومستوى المجاالت لالستبانة ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المحك
المعتمد للدراسة ،كما هو موضح في الجدول رقم (.)5.7
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جدول رقم ()5.7
المحك المعتمد في الدراسة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

من 2.8 -1

من 28% -10%

أكبر من 4.6 - 2.8

أكبر من 46% - 28%

منخفضة جداً
منخفضة

أكبر من 6.4 - 4.6

أكبر من 64%- %46

متوسطة

أكبر من 8.2 – 6.4

أكبر من 82%- 64%

كبيرة

أكبر من 10 – 8.2

أكبر من 100 %-82%

كبيرة جداً

ثالثا -تحليل فقرات الستبانة ومناقشة النتائج:
 .1تحليل فقرات الجينات التنظيمية.

 -تحليل فقرات مجال "حقوق اتخاذ القرار":

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛
لمعرفة متوسطات درجات االستجابة حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس

الدراسة ،كما وتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة
الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.8
جدول رقم ()5.8
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"حقوق اتخاذ القرار"

#

الفقرة

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار
t

المعنوية
Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

تسمح إدارة الجامعة بأن يشارك
 1العاملون في صنع ق اررات مهمة

6.50

1.89

65.00

5.520

0.000

4

كبيرة

تخص دوائرهم.
2

3

تقوم إدارة الجامعة بتدريب العاملين
على كيفية اتخاذ ق اررات سليمة فعالة.
تفسح إدارة الجامعة المجال أمام

العاملين إلبداء آرائهم في مجال العمل

6.17

6.79

1.98

1.75

61.74

67.98

1.766

6.342

0.079

0.000

7

1

متوسطة

كبيرة

وطرح األفكار الجديدة.
4

تتعامل إدارة الجامعة إيجابياً مع ما

يقدمه العاملون من ملحوظات وآراء.

6.58

1.76
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65.82

5.463

0.000

2

كبيرة

تعمل إدارة الجامعة على توعية
 5العاملين للمشاركة باتخاذ الق اررات

5.98

1.85

59.81

0.148

0.883

9

متوسطة

لضمان تقبلهم لها.
6

أرى أن ثقة العاملين بمديريهم هذا ما
يمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار.

6.31

2.03

63.11

3.340

0.001

6

متوسطة

تعمل إدارة الجامعة على مشاركة
7

المستويات اإلدارية المختلفة في اتخاذ

6.14

1.85

61.46

0.574

0.566

8

متوسطة

القرار.
8

تسترشد إدارة الجامعة بالتجارب

السابقة ومقترحات المشاركين عند

6.45

1.92

64.54

3.803

0.000

5

كبيرة

اتخاذ الق اررات.
تسمح إدارة الجامعة بأن يساهم
 9العاملون في وضع حلول مناسبة

6.54

1.83

65.41

4.594

0.000

3

كبيرة

للمشكلة التي تواجههم في العمل.
جميع فقرات المجال مع ا

6.38

1.878

63.87

4.492

0.000

متوسطة

من جدول رقم ( )5.8يمكن استخالص ما يلي:
الفقرة الثالثة " تفسح إدارة الجامعة المجال أمام العاملين إلبداء آرائهم في مجال العمل وطرح األفكار

الجديدة" ،.حصلت على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%67.98ويعزو الباحث ذلك إلى محاولة إدارة
الجامعات المبحوثة االهتمام بالعاملين وافساح المجال أمامهم لطرح أفكارهم وآرائهم الجديدة ،بحيث تتمكن من
خاللها تحقيق أهدافها االستراتيجية.

بينما حصلت الفقرة الخامسة "تعمل إدارة الجامعة على توعية العاملين للمشاركة باتخاذ الق اررات

لضمان تقبلهم لها ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%59.81ويعزو الباحث ذلك إلى أن اهتمام اإلدارة
العليا للجامعات غير كاف تجاه العاملين فيها فيما يخص توعيتهم للمشاركة في اتخاذ الق اررات وأخذ زمام
األمور؛ لكون هناك ق اررات تصدر من اإلدارة العليا دون الرجوع إليهم.
وبشكل عام فإن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "حقوق اتخاذ

القرار"؛ حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.38أي أن الوزن النسبي .%63.87

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو حجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (العبيدي،

 ،)2015التي أظهرت نتائجها درجة موافقة متوسطة على مجال "حقوق اتخاذ الق اررات" ،بينما دراسة
(عبدالمجيد )2016،ودراسة (الطائي والجنابي ،)2015،ودراسة (الساعدي والدهان ،)2013،ودراسة

(الطائي ،)2009،ودراسة ( (Nafei,2015ودراسة ) (Rashid & Chalab ,2007أظهرت نتائجها درجة
موافقة كبيرة على مجال "حقوق اتخاذ الق اررات"  ،ويعزو الباحث ذلك إلى توافق في التوجهات العامة والفلسفة

التي تعمل بها القيادات اإلدارية العليا في المنظمات المبحوثة فيما يخص آليات اتخاذ الق اررات.
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واختلفت هذه النتائج مع دراسة (لبدة ،)2015 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة منخفضة وذلك فيما

يخص مجال "حقوق اتخاذ الق اررات" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف طبيعة المجتمع التي طُبقت عليه

الدراسة ،وعدم بذل الجهد المطلوب من قبل قادة المؤسسات المبحوثة بكيفية التعامل مع الموظفين لديها فيما
يخص حقوق اتخاذ الق اررات وكيفية كسب والئهم لتصوراتها ورؤيتها.
 -تحليل فقرات مجال "المحفزات":

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛
لمعرفة متوسطات درجات االستجابة حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس

الدراسة ،كما تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة
الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.9
جدول رقم ()5.9

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"المحفزات"
#
1
2

الفقرة
يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع
الجهد الذي أبذله.
تتناسب مستويات األجور السائدة مع
األوضاع االقتصادية الحالية.

المتوسط

النحراف

الوزن

الختبار

المعنوية

الحسابي

المعياري

النسبي

t

Sig.

الترتيب

درجة
الموافقة

7.59

1.87

12.574 75.96

0.000

4

كبيرة

5.02

2.22

-6.470 50.22

0.000

7

متوسطة

توزع إدارة الجامعة المكافآت على
3

العاملين المميزين ضمن معايير

4.72

2.28

-8.218 47.29

0.000

10

متوسطة

تتميز بالعدالة واإلنصاف.
تراعي إدارة الجامعة الجهد اإلضافي
4

المبذول من العاملين في العمل

4.88

2.11

-7.797 48.80

0.000

9

متوسطة

بمكافآتهم وتحفيزهم.
ترتبط نظم المكافآت والحوافز التي
5

تتبناها إدارة الجامعة بشكل مباشر

4.90

2.10

-7.655 49.08

0.000

8

متوسطة

بنظم تقييم األداء.
6
7
8

تشعر بارتياح ومتعة في العمل عند
تعاملك مع زمالئك.
يتم إنجاز العمل في جو يسوده
االنسجام والتعاون.

تشعر باألمان الوظيفي أثناء عملك
في الجامعة.

7.88

1.51

18.314 78.80

0.000

2

كبيرة

7.86

1.64

16.678 78.62

0.000

3

كبيرة

7.05

1.95

7.947

0.000

5

كبيرة
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70.50

9

تشعر بأن الوظيفة التي تعمل فيها
لها معنى وقيمة.
تعطي إدارة الجامعة للعاملين الحرية

 10في اختيار الطرق التي يؤدون بها

8.39

6.77

1.44

1.74

24.536 83.99

67.70

6.532

0.000

0.000

1

6

كبيرة جداً
كبيرة

مهام العمل.
جميع فقرات المجال معا

6.51

1.89

65.10

6.903

0.000

كبيرة

من جدول رقم ( )5.9يمكن استخالص ما يلي:
الفقرة التاسعة " تشعر بأن الوظيفة التي تعمل فيها لها معنى وقيمة ".قد حصلت على أعلى درجة

موافقة بوزن نسبي  ،%83.99ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة ألهمية الوظائف التي يعملون فيها
وانسجامهم فيها إضافة إلى أن هذه الوظيفة لها أهمية ومعنى وقيمة كبيرة بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى
الجامعات التي يعملون فيها ،والتي من شأنها أن تسهم في ضمان نجاح عمل الجامعات واستم ارريته،
خصوصاً في ظل بيئة األعمال الديناميكية المعاصرة والمنافسة الشديدة في بيئة العمل األكاديمي للجامعات

في قطاع غزة.

بينما حصلت الفقرة الثالثة " توزع إدارة الجامعة المكافآت على العاملين المميزين ضمن معايير تتميز

بالعدالة واإلنصاف ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%47.29ويعزو الباحث ذلك إلى التعامل مع
العاملين ضمن معايير ال تتصف بالعدل واإلنصاف من خالل محاباة أشخاص على حساب آخرين.
وبشكل عام فإن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "المحفزات"؛ حيث
تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  ،6.51أي أن الوزن النسبي  ،%65.10إال أنه أقرب ما يكون إلى درجة
متوسطة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو حجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (عبدالمجيد،

 ،)2016ودراسة (الطائي والجنابي ،)2015 ،ودراسة ( ،(Nafei,2015ودراسة (Rashid & Chalab
) ,2007ودراسة (الساعدي والدهان )2013 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال

"المحفزات" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام قيادات المؤسسات المبحوثة بضرورة توفير مناخ تنظيمي ُيعزز

ويشجع على امتالك قدرات
مفاهيم االبتكار واإلبداع من خالل التعامل مع المحفزات بطريقة منهجية ُ
ومؤهالت متميزة.
بينما اختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (لبدة )2015 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة

متوسطة على مجال "المحفزات" ،كما أظهرت الدراسة وجود ضعف في المحفزات المقدمة فيها ،ويعزو

الباحث ذلك لطبيعة المؤسسات المبحوثة التي تمتلك هياكل تنظيمية ال تُساعد على سهولة تقديم المحفزات
المطلوبة وتوفيرها.
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 -تحليل فقرات مجال "جودة المعلومات":

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛

لمعرفة متوسطات درجات االستجابة ،حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس

الدراسة ،كما وتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة
الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.10
جدول رقم ()5.10

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"جودة المعلومات"
الفقرة

#

المتوسط

النحراف

الوزن

الختبار

المعنوية

الحسابي

المعياري

النسبي

t

Sig.

الترتيب

درجة
الموافقة

يتم الحصول على المعلومات الالزمة
1

لمهامي في الوقت المناسب دون

7.24

1.61

10.842 72.47

0.000

4

كبيرة

تأخير.
2

يتم تحديث المعلومات المقدمة للعمل

بسهولة وسرعة.

7.11

1.67

71.10

9.000

0.000

6

كبيرة

توفر إدارة الجامعة إمكانيات مادية
3

لتجهيز المعلومات وتداولها بسهولة

7.14

1.74

10.334 71.46

0.000

5

كبيرة

وسرعة.
تمتلك الجامعة نظام اتصال يسهل
4

5

التعامل معه لنقل المعلومات وايصالها
للمستفيدين.

تبرر المنفعة المتوقعة من المعلومات
تكاليف الحصول عليها.

7.64

1.55

17.679 76.46

0.000

1

كبيرة

7.26

1.76

11.417 72.66

0.000

3

كبيرة

يسهل التعامل مع المعلومات التي ترد
6

بعرضها وتقديمها بأكثر من طريقة

6.85

1.80

68.57

6.647

0.000

7

كبيرة

إليضاحها لآلخرين.
7
8

تتميز المعلومات التي نحصل عليها
بالخلو من األخطاء.
تتفق المعلومات الواردة إليك مع
طبيعة الوظيفة ومتطلباتها.
جميع فقرات المجال مع ا

6.77

1.52

67.70

7.414

0.000

8

كبيرة

7.50

1.49

14.636 75.04

0.000

2

كبيرة

7.19

1.64

14.219 71.93

0.000

164

كبيرة

من جدول رقم ( )5.10يمكن استخالص ما يلي:
الفقرة الرابعة "تمتلك الجامعة نظام اتصال يسهل التعامل معه لنقل المعلومات وايصالها للمستفيدين"،

قد حصلت على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%76.46ويفسر الباحث ذلك بأن أفراد العينة ُيدركون واقع
األنظمة الموجودة وأهميتها ،والتي يسهل استخدامها في نقل المعلومات وايصالها للمستفيدين ،األمر الذي
ينعكس على جودة المعلومات ومحتويات تلك األنظمة والبرامج التي من شأنها أن ترفع من قدرات العاملين

في الجامعات وامكاناتهم بشكل عام.

بينما حصلت الفقرة السابعة " تتميز المعلومات التي نحصل عليها بالخلو من األخطاء" على أقل

درجة موافقة بوزن نسبي  ،%67.70ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة إلى أهمية المعلومات
المستخدمة بشكل عام والتي يجب أن تكون خالية من األخطاء ،إال أن قلة اإلمكانات المالية والمادية أثَرت

سلباً على طبيعة المعلومات التي تتعامل معها والتي يشوبها األخطاء في بعض األحيان نتيجة لمشكالت
فنية وبرمجية ،وقد يعود ذلك إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار.

وبشكل عام فإن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "جودة المعلومات"،

حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.19أي أن الوزن النسبي .%71.93

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبدالمجيد ،)2016 ،ودراسة (الطائي والجنابي،

 ،)2015ودراسة (الساعدي والدهان ،)2013 ،ودراسة ( ،)Nafei, 2015التي أظهرت نتائجها درجة موافقة

كبيرة على مجال "جودة المعلومات" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام القيادات اإلدارية العليا بتطوير مهارات

الكادر الوظيفي وصقله وتوعيته حول أهمية المعلومات وجودتها؛ وذلك العتباره من أصول المؤسسات

المبحوثة التي يجب المحافظة عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر سعياً المتالك قدرات وميزات

تنافسية تُمكنها من المنافسة في سوق أعمالها.
بينما اختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبو حجيروأبو ناصر )2017 ،ودراسة (لبدة،

 )2015ودراسة (العبيدي )20115 ،ودراسة ) ،(Rashid & Chalab ,2007التي أظهرت نتائجها درجة

موافقة متوسطة على مجال "جودة المعلومات" ،كما أظهرت الدراسة وجود ضعف في جودة المعلومات

المقدمة فيها ،ويعزو الباحث ذلك لطبيعة المؤسسات المبحوثة التي تمتلك هياكل تنظيمية مختلفة قد ال
تساعد على تقديم المعلومات السليمة بسهولة ويسر.

 -تحليل فقرات مجال "الهيكل التنظيمي":

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛
لمعرفة متوسطات درجات االستجابة ،حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس

الدراسة ،كما وتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة

الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.11
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جدول رقم ()5.11
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"الهيكل التنظيمي"

#
1

الفقرة
يتالءم الهيكل التنظيمي الموجود مع

طبيعة نشاط الجامعة.

المتوسط

الختبار

المعنوية

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

t

0.000

7.40

1.56

74.08

14.535

Sig.

الترتيب
1

درجة

الموافقة
كبيرة

يتصف الهيكل التنظيمي الحالي
2

للجامعة بوضوح خطوط السلطة

7.14

1.66

71.42

10.124

0.000

2

كبيرة

والمسؤولية.
يتميز الهيكل التنظيمي بعدم وجود
3

تداخل في االختصاصات بين
إدارات الجامعة وأقسامها.

6.55

1.83

65.5

4.348

0.000

4

كبيرة

يتميز الهيكل التنظيمي للجامعة
4

بالمرونة اتجاه التطورات بما يسمح

6.02

1.90

60.27

.932

0.352

8

متوسطة

بزيادة سرعة األداء.
5

أرى أن العدد الحالي من المستويات
اإلدارية في الجامعة مناسب.

6.54

1.94

65.41

4.486

0.000

5

كبيرة

أرى أن العدد الحالي من العاملين
6

موزعون على قطاعات الهيكل
التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج

6.38

1.94

63.89

2.424

0.016

7

متوسطة

الفعلي.
7

تعمل إدارة الجامعة على تفويض

سلطاتها للمرؤوسين بالصورة التي

6.54

1.82

65.41

4.467

0.000

6

كبيرة

تؤدي إلى تقليل مركزية العمل.
يوجد توازن بين السلطات الممنوحة
8

للعاملين والمسؤوليات الملقاة على

6.68

1.65

66.83

6.243

0.000

3

كبيرة

عاتقهم.
9

تطرح إدارة الجامعة فرصاً حقيقية
للعاملين للترقية والتطوير لتحقيق

5.09

2.02

50.96

-5.447

0.000

10

متوسطة

الطموحات الوظيفية.
10

توفر إدارة الجامعة وصفاً وظيفياً

يساعد العاملين على تحديد المسار

5.32

2.13

53.21

-3.398

0.001

9

متوسطة

الوظيفي.
جميع فقرات المجال معا

6.37

1.85
166

63.70

4.826

0.000

متوسطة

من جدول رقم ( )5.11يمكن استخالص ما يلي:
الفقرة األولى " يتالءم الهيكل التنظيمي الموجود مع طبيعة نشاط الجامعة ".قد حصلت على أعلى

درجة موافقة بوزن نسبي  ،%74.08ويفسر الباحث ذلك بأن أفراد العينة يدركون جيداً أن الهيكل التنظيمي
للجامعة مصمم خصيصاً لعمل الجامعات وليس لشيء آخر ،والذي من شأنه أن يقدم خدمات جامعية

متميزة.

بينما حصلت الفقرة التاسعة " تطرح إدارة الجامعة فرص ا حقيقية للعاملين للترقية والتطوير لتحقيق

الطموحات الوظيفية" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%50.96ويعزو الباحث ذلك إلى التقيد باألنظمة
والقوانين المتبعة في الترقيات في الجامعات المبحوثة ،والذي قد يعتمد في كثير من األحيان على المؤهالت
العلمية دون النظر إلى القدرات والكفاءات اإلدارية.
وبشكل عام فإن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "الهيكل

التنظيمي"؛ حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  ،6.37أي أن الوزن النسبي .%63.70

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (أبوحجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (لبدة،

 ،)2015ودراسة ) ،(Rashid & Chalab ,2007ودراسة (العبيدي ،)2015 ،التي أظهرت نتائجها درجة

موافقة متوسطة على مجال "الهيكل التنظيمي" ،ويعزو الباحث ذلك إلى تبني اإلدارات العليا في المؤسسات
المبحوثة وادراكها أهمية وجود هيكل تنظيمي كفؤ وفعال يمهد الطريق للمؤسسات لتحقيق التميز واإلبداع
والتفوق التنافسي على اآلخرين.

بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الطائي والجنابي ،)2015 ،ودراسة ( Nafei,

 ،)2015ودراسة (عبدالمجيد )2016،التي أظهرت نتائجها أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على مجال "الهيكل
التنظيمي" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مجتمع التطبيق حيث تم تطبيق الدراسة على مؤسسات تعتمد

منهجية مرنة ،وال تتَبع نظام المركزية في اتخاذ الق اررات ،وبالتالي تعطي الموظفين الصالحيات الكافية
للتصرف بحرية واستقاللية.
 -تحليل جميع فقرات الجينات التنظيمية:

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛
لمعرفة متوسطات درجات االستجابة ،حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد ،وهي تمثل  %60على مقياس

الدراسة ،كما وتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة
الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.12
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جدول رقم ()5.12
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات
الجينات التنظيمية

البند

المتوسط

الختبار

المعنوية

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

t

Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

حقوق اتخاذ القرار

6.38

1.87

63.87

4.492

0.000

3

متوسطة

المحفزات

6.51

1.89

65.10

6.903

0.000

2

كبيرة

جودة المعلومات

7.19

1.64

71.93

14.219

0.000

1

كبيرة

الهيكل التنظيمي

6.37

1.85

63.70

4.826

0.000

4

متوسطة

جميع فقرات الجينات التنظيمية

6.61

1.81

66.15

8.784

0.000

كبيرة

من جدول رقم ( )5.12يمكن استخالص ما يلي:
المتوسططط الحسططابي لجميططع فق طرات الجينططات التنظيميططة يسططاوي ( 6.61الدرجططة الكليططة مططن  ،)10أي أن الططوزن
النس ططبي  ،%66.15وه ططذا يعن ططي أن هن ططاك موافق ططة بدرج ططة كبيط طرة م ططن قب ططل أفط طراد العين ططة عل ططى فقط طرات الجينـــات
التنظيميــــة بش ططكل ع ططام ،وق ططد احت ططل المج ططال الثال ططث الترتي ططب األول ،وه ططو "جــــودة المعلومــــات" ب ططوزن نس ططبي
 ،%71.93بينما احتل المجال الرابع الترتيب الرابع ،وهو "الهيكل التنظيمـي" بطوزن نسطبي  ،%63.70ويـرى
الباحــث أن الجينططات التنظيميططة موجططودة بنسططب كبيطرة لططدى العططاملين فططي الجامعططات الفلسطططينية والططذين يشططغلون
المناصب اإلشرافية في الجامعية المبحوثطة ،وأن ترتيبهطا جطاء حسطب نتطائج المتوسططات الحسطابية مطع مالحظطة
وجود فروقات لصالح جودة المعلومات ثم المحفزات فيما بينها.
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل الفرعي األول "ما مدى توافر أبعاد الجينات التنظيمية
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف األول للدراسة وهو
"التعرف إلى مدى توافر أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات ،جودة المعلومات ،الهيكل
التنظيمي) في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة".
والجدول رقم (ُ )5.13يلخص أوجه اتفاق نتائج مجال "الجينات التنظيمية" واختالفها مع الدراسات

السابقة.

168

جدول رقم ()5.13
اتفاق مجالت الجينات التنظيمية واختالفها مع الدراسات السابقة

مجالت الجينات

درجة

الموافقة

الدراسة

حقوق اتخاذ القرار

متوسطة

(أبو حجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (العبيدي،
)2015

المحفزات

كبيرة

أبو حجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (عبدالمجيد،
 ،)2016ودراسة (الطائي والجنابي ،)2015 ،ودراسة
( ،(Nafei,2015ودراسة (Rashid & Chalab
) ,2007ودراسة (الساعدي والدهان)2013 ،

جودة المعلومات

كبيرة

(عبدالمجيد ،)2016 ،ودراسة (الطائي والجنابي،
 ،)2015ودراسة (الساعدي والدهان،)2013 ،
ودراسة ()Nafei, 2015

الهيكل التنظيمي

متوسطة

(أبوحجير وأبو ناصر ،)2017 ،ودراسة (لبدة،
 ،)2015ودراسة )،(Rashid & Chalab ,2007
ودراسة (العبيدي،)2015 ،

التنظيمية

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها مع نتائج هذه

الدراسات السابقة

التي اختلفت نتائجها
مع نتائج هذه
الدراسة

(لبدة)2015 ،

(لبدة)2015 ،
(أبو حجيروأبو
ناصر)2017 ،
ودراسة (لبدة،
 )2015ودراسة
(العبيدي)20115 ،
ودراسة & (Rashid
)Chalab ,2007
(الطائي والجنابي،
 ،)2015ودراسة
(،)Nafei, 2015
ودراسة
(عبدالمجيد)2016،

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحث بالعتماد على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 .2تحليل فقرات مجال "التميز المؤسسي اعتمادا على نموذج مالكوم بالدريج األمريكي":

لتحليل فقرات المجال تم استخدام االختبار المعلمي  Tلعينة واحدة ()One Samples T-Test؛

لمعرفة متوسطات درجات االستجابة ،حيث اعتبرت الدرجة ( )6هي الحياد ،وهي تمثل  %60على مقياس
الدراسة ،كما وتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة

الموافقة .والنتائج موضحة في جدول رقم (.)5.14
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جدول رقم ()5.14
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
"التميز المؤسسي وفق نموذج مالكوم بالدريج األمريكي "
#

1

الفقرة
تتحلى إدارة الجامعة بمهارات إدارية

وقيادية تدفع نحو تحسين األداء

المتوسط

الحسابي
7.09

النحراف
المعياري
1.69

الوزن

النسبي
70.92

الختبار
t

9.535

المعنوية
Sig.

0.000

الترتيب

9

درجة

الموافقة
كبيرة

وتقليل الهدر.
2

تعد إدارة الجامعة قدوة للعاملين في
التوجه نحو العمل واإلنجاز.

7.07

1.83

70.69

8.363

0.000

10

كبيرة

تؤكد إدارة الجامعة االلتزام بمعايير
3

التميز القيادي والمسؤولية

االجتماعية.

7.15

1.74

71.47

9.748

0.000

7

كبيرة

تلتزم إدارة الجامعة بالسلوك
4

األخالقي والقانوني في تعاملها مع
جميع األطراف (عاملين وطلبة

7.52

1.63

75.23

13.523

0.000

1

كبيرة

ومجتمع).
5

يتم تحديد برامج العمل وخططه في
الجامعة بما يتوافق مع المستجدات

7.28

1.59

72.84

11.930

0.000

3

كبيرة

العلمية.
تلتزم إدارة الجامعة بمتطلبات
6

ضمان الجودة األكاديمية واإلدارية

7.20

1.67

71.97

11.970

0.000

5

كبيرة

والمالية.
تضع إدارة الجامعة األهداف

7

االستراتيجية استناداً إلى حاجات
المستفيدين (عاملين وطلبة

7.03

1.72

70.28

9.654

0.000

12

كبيرة

ومجتمع) ورغباتهم.
توازن إدارة الجامعة بين متطلبات
8

9

تحقيق األهداف وبين توافر الموارد
المتاحة.

تمتلك إدارة الجامعة أسساً دقيقة

الختيار األشخاص المميزين في

7.18

6.51

1.67

1.84

71.79

65.09

9.959

4.739

0.000

0.000

6

19

كبيرة

كبيرة

الوظائف المختلفة وتعيينهم.
تعتمد إدارة الجامعة أسلوب فرق
10

العمل لتحقيق التعاون والجهود

المشتركة.

7.06

1.63
170

70.55

9.737

0.000

11

كبيرة

تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة

 11للتعرف إلى احتياجات الموظفين
التدريبية لتحسين أدائهم.

12
13

تهتم إدارة الجامعة بالتعرف إلى

مستوى رضا العاملين.

تحتضن إدارة الجامعة الموظفين
المميزين في األداء.

6.53

1.93

65.32

3.935

0.000

18

كبيرة

6.42

1.93

64.22

2.696

0.008

20

كبيرة

6.23

1.99

62.34

1.734

0.084

23

متوسطة

تهتم إدارة الجامعة بتعزيز التفاعل

14

مع مؤسسات المجتمع المختلفة

(حكومية ،مجتمع مدني ،صناعية

7.10

1.70

70.96

10.106

0.000

8

كبيرة

...إلخ).

تصغي إدارة الجامعة إلى جمهور
15

المستفيدين من خدماتها لمعرفة

احتياجاتهم الحالية والمستقبلية

6.61

1.73

66.15

5.217

0.000

16

كبيرة

ودرجة رضاهم.

تهتم إدارة الجامعة بالمقترحات

16

والشكاوى المقدمة من قبل

المستفيدين في سبيل تحسين أدائها

6.59

1.83

65.87

4.987

0.000

17

كبيرة

المؤسسي.

تسيطر إدارة الجامعة على تكلفة

 17عملية تقديم الخدمات المقدمة
للمستفيدين.

18

توفر إدارة الجامعة كافة الموارد

المادية والبشرية الالزمة للعمل.

تعمل إدارة الجامعة باستمرار على

6.23

1.64

62.29

1.586

0.114

24

متوسطة

6.93

1.46

69.31

9.667

0.000

14

كبيرة

 19تحسين مرافقها الالزمة لتقديم أفضل

7.30

ُيالحظ التحسين المستمر في
 20مستوى جودة الخدمات التعليمية

7.22

الخدمات.

للطلبة.

21

تمتلك إدارة الجامعة نموذجاً خاصاً

للتعرف إلى درجة رضا المستفيدين

عن جودة خدماتها.

تحقق إدارة الجامعة وفورات مالية

 22جراء التزامها بما هو مخصص من
موارد مالية في موازنتها.

6.33

5.50

1.48

1.44

1.79

1.82

171

72.98

72.20

63.35

55.00

12.974

12.491

2.241

-3.436

0.000

0.000

0.026

0.001

2

4

21

25

كبيرة

كبيرة

متوسطة

متوسطة

تقوم إدارة الجامعة بتقييم مخرجاتها
 23لمعرفة مدى مالءمتها لحاجة سوق

6.31

1.61

63.07

2.152

0.032

22

متوسطة

العمل.
تقوم إدارة الجامعة بحث العاملين
24

على التعلم للمساهمة في تنمية

6.65

1.57

66.51

6.122

0.000

15

كبيرة

المجتمع.
تقدم الجامعة إسهامات بحثية لحل
25

المشكالت المجتمعية العلمية

6.95

1.52

69.54

9.611

0.000

13

كبيرة

واإلنسانية.
جميع فقرات المجال معا

6.80

1.70

68.00

10.544

0.000

كبيرة

من جدول رقم ( )5.14يمكن استخالص ما يلي:
الفقرة الرابعة" تلتزم إدارة الجامعة بالسلوك األخالقي والقانوني في تعاملها مع جميع األطراف
(عاملين وطالب ومجتمع) ".قد حصلت على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%75.23وتُشير هذه النتيجة
إلى االهتمام الكبير من إدارة الجامعات المبحوثة بالسلوم األخالقي والقانوني نحو المجتمع الداخلي والخارجي
بمختلف أطيافه؛ ألنها تُدرك أن نجاحها واستم ارريتها يتوقف بشكل كبير على النظرة اإليجابية من تلك
المؤسسات نحوها.
بينما حصلت الفقرة اثنتان وعشرون "تحقق إدارة الجامعة وفورات مالية جراء التزامها بما هو
مخصص من موارد مالية في موازنتها ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%55ورغم أنها أقل نسبة بين
فقرات مجال تميز المؤسسي إال أنها تُعد نسبة متوسطة ،وهذا ُيشير إلى ضرورة التعرف إلى اآلليات التي من

شأنها أن تحقق للجامعات الوفورات المالية المتوقعة؛ جراء التزامها باألموال المخصصة في موازناتها المالية،
بحيث يتم تحريك موارد المؤسسة المالية بالشكل المطلوب بحيث يقود ذلك الجامعات إلى تحقيق التميز

المؤسسي.
وبشكل عام فإن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "التميز المؤسسي
وفق نموذج مالكوم بالدريج األمريكي " ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي

6.80

أي أن الوزن النسبي

،%68
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل الفرعي الثاني "ما مستوى التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف الثاني للدراسة وهو "تسليط
الضوء على واقع التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة".
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والجدول رقم (ُ )5.15يلخص اتفاق نتائج مجال "التميز المؤسسي" واختالفها مع الدراسات السابقة
جدول رقم ()5.15

اتفاق مجال تميز األداء المؤسسي واختالفها مع الدراسات السابقة

البند

درجة

الموافقة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها مع نتائج هذه
الدراسة

الدراسات السابقة

التي اختلفت نتائجها
مع نتائج هذه
الدراسة

(عبده( )2017 ،حجازي( ،)2016 ،أبو مدللة،
مجال تميز
المؤسسي

( ،)2014البحيصي( ،)2014 ،الحوراني،)2014 ،

كبيرة

(المدهون( ،)2014 ،الدجنيMahalli, ( ،)2013 ،
( ،)2013الزطمة( ،)2011 ،حسن،)2010 ،

-

(النسور ،)Pakwihok, 2010( ،)2010 ،دروزة
(( ،)2008المعاني،)2001 ،

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحث بالعتماد على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

رابعا -اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج:
الفرضية الصفرية ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

الفرضية البديلة ( :)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 ≥ 0.05فإنه 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 ≥ 0.05فإنه يتم قبول الفرضية البديلة ،وبالتالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين
ويقال عندها :إن االختبار معنوي ،ويعني ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة
من متغيرات الدراسةُ ،
إحصائية.

الفرضية الرئيسة األولى :ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين أبعاد

الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.16أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.794وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد

الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عند مستوى داللة
ويشير ذلك إلى أن زيادة االهتمام بأبعاد الجينات التنظيمية قد يؤدي إلى زيادة
إحصائية (ُ ،)α ≥ 0.05
مستوى التميز المؤسسي.
173

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين أبعاد الجينات التنظيمية والتميز
المؤسسي كدراسة (األيوبي ،)2015 ،والتي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة بين أبعاد الجينات التنظيمية
والتميز المؤسسي.

جدول رقم ()5.16

معامل الرتباط بين أبعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

الحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين أبعاد
الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات

*0.794

0.000

قطاع غزة.
* الرتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

ويتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين حقوق اتخاذ القرار والتميزالمؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.17أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.672وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين حقوق

اتخاذ القرار والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية

( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام بحقوق اتخاذ الق اررات وآلياته باالستناد إلى نتائج تحليل
استراتيجي معمق للبيئتين الداخلية والخارجية قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز المؤسسي وضمان التعامل

الفعال مع المكونات األساسية لبيئة العمل في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
َ
وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين حقوق اتخاذ القرار والتميز المؤسسي
كدراسة (عابدين ،)2015 ،ودراسة (العمري ،)2011،ودراسة (الزعبي )2010 ،والتي أشارت نتائجها إلى
وجود عالقة بين الق اررات والتميز المؤسسي.

جدول رقم ()5.17

معامل الرتباط بين حقوق اتخاذ القرار والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

الحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين حقوق
اتخاذ القرار والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة.
* الرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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*0.672

0.000

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين المحفزات والتميزالمؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.18أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.598وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

المحفزات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية
( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام بالمحفزات المقدمة للموظفين في المجاالت الوظيفية المختلفة
يمكن أن تضمن تقديم مخرجات تتالءم مع سوق العمل التنافسية ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة مستوى

التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين المحفزات والتميز المؤسسي كدراسة

(الجساسي ،)2011 ،ودراسة (العكش )2007،والتي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة بين المحفزات والتميز

المؤسسي.

جدول رقم ()5.18

معامل الرتباط بين المحفزات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
الفرضية
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
المحفزات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

الحتمالية)(Sig.

*0.598

0.000

* الرتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 -ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين جودة المعلومات والتميز

المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.19أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.695وأن القيمة االحتمالية )(Sig.
تساوي  ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

جودة المعلومات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عند مستوى داللة

إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام بجودة المعلومات باعتباره أحد المكونات األساسية
التي تعتمد عليها الجامعية الفلسطينية في محافظات غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز المؤسسي.

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين المعلومات والتميز المؤسسي كدراسة

(فرج اهلل ،)2012 ،ودراسة (حثناوي )2007،والتي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة بين المعلومات والتميز
المؤسسي.
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جدول رقم ()5.19
معامل الرتباط بين جودة المعلومات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

*0.695

0.000

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين جودة
المعلومات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

الحتمالية)(Sig.

* الرتباط دال إحصائيا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين الهيكل التنظيمي والتميزالمؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.20أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.729وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

الهيكل التنظيمي والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة عند مستوى داللة إحصائية

( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن االهتمام بالهيكل التنظيمي وأبعاده ومحاوره بحيث يتصف بالمرونة؛ لتتمكن

من اغتنام الفرص ذات العالقة بطبيعة العمل األكاديمي واإلداري لدى الجامعات الفلسطينية في محافظات

قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز في األداء المؤسسي.

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين الهيكل التنظيمي والتميز المؤسسي

كدراسة (الشنطي ،)2015 ،ودراسة (أبو كويك ،)2012،والتي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة بين الهيكل
التنظيمي والتميز المؤسسي.

جدول رقم ()5.20

معامل الرتباط بين الهيكل التنظيمي والتميز المؤسسي في الجامعية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

*0.729

0.000

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الهيكل
التنظيمي والتميز المؤسسي في الجامعية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

الحتمالية)(Sig.

* الرتباط دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل الفرعي الثالث والرابع والخامس والسادس "هل توجد عالقة

ذات دللة بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ الق اررات ،المحفزات ،جودة المعلومات ،الهيكل

التنظيمي) وتحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة؟" ،كما تمكن

الباحث من تحقيق الهدف الثالث للدراسة وهو "بيان العالقة بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ
الق اررات ،المحفزات ،جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمي) والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غزة".
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الفرضية الرئيسة الثانية :ل يوجد أثر ذو دلله إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.5للجينات التنظيمية

بأبعادها المختلفة (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) على التميز

المؤسسي عند العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

ولدراسة تأثير المتغيرات المستقلة (أبعاد الجينات) معاً على المتغير التابع (التميز المؤسسي) تم
استخدام اسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد ،ومن خالل تقدير معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة تم
تحديد حجم األثر لكل متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،والجدول رقم ( )5.21يوضح نتائج

تحليل االنحدار الخطي المتعدد.

جدول رقم ()5.21

نموذج النحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعد الجينات التنظيمية على تحقيق التميز المؤسسي
المتغير التابع (التميز المؤسسي)

اختبار

مستوى الدللة

الترتيب

قيمة

معنوية النموذج

الحد الثابت

1.218

4.042

0.000

-

-

حقوق اتخاذ القرار

0.139

2.892

0.004

3

معنوي

المحفزات

0.025

0.425

0.672

...

غير معنوي

جودة المعلومات

0.283

4.780

0.000

2

معنوي

الهيكل التنظيمي

0.389

7.657

0.000

1

معنوي

المجال

معامالت
النحدار

"" T

القيمة

الحتمالية

F

().Sig

102.318

0.000

معامل

التحديد
المعدل

0.651

* التأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

من خالل الجدول السابق رقم ( )5.21يتضح أن قيمة معامل التحديد بلغت ( )0.651وتعني هذه

القيمة أن المتغيرات المستقلة (أبعاد الجينات التنظيمية) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %65.1من

التغير في المتغير التابع (التميز المؤسسي) والنسبة المتبقية والتي تبلغ  %34.9تعزى لعوامل ومتغيرات

أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة إلى أخطاء التقدير العشوائية ،وبشكل عام يالحظ من خالل اختبار

( )Fمعنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث مستوى داللة االختبار ( )0.000أقل من .0.05

كما نالحظ من خالل الجدول أن بعد الهيكل التنظيمي جاء في المرتبة األولى من حيث التأثير في

تحقيق التميز المؤسسي فقد بلغ حجم التأثير ( ،)0.389وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى

 ،0.05ويعني ذلك أن تحسن مستوى الهيكل التنظيمي بدرجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى تحقيق
التميز المؤسسي بمقدار ( )0.389درجة ،وذلك في ظل ثبات سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

وفي المرتبة الثانية من حيث التأثير في تحقيق التميز المؤسسي يأتي بعد جودة المعلومات بتأثير

مقداره ( ،)0.283وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن تحسين مستوى
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جودة المعلومات بمقدار درجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى تحقيق التميز المؤسسي بمقدار ()0.283

درجة ،وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقلة األخرى.

أما في المرتبة الثالثة من حيث التأثير في تحقيق التميز المؤسسي فيأتي بعد حقوق اتخاذ القرار بتأثير

مقداره ( ،)0.139وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن تحسين مستوى

حقوق اتخاذ القرار بمقدار درجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى تحقيق التميز المؤسسي بمقدار ()0.139

درجة ،وذلك في ظل ثبات تأثير سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

وبالنسبة إلى متغير (المحفزات) لم يكن له تأثير ذو داللة إحصائية على تحقيق التميز المؤسسي،

حيث جاء مستوى الداللة المحسوبة أكبر من مستوى .0.05

وبذلك نستنتج أن أهم المتغيرات المؤثرة في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة هي (الهيكل التنظيمي ،جودة المعلومات ،حقوق اتخاذ القرار).
معادلة االنحدار:

(التميز المؤسسي =  * 0.139 + 1.218حقوق اتخاذ القرار  *0.283 +جودة المعلومات  * 0.389 +الهيكل التنظيمي).

ويعزو الباحث ظهور بعد الهيكل التنظيمي األكثر تأثي اًر في التميز المؤسسي إلى :مدى إدراك عينة
الدراسة ،وأهمية الهيكل التنظيمي ووضوح السلطات والصالحيات التي يستخدمها أصحاب الجهات اإلشرافية
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،والذي يمكن أن يتحقق من خالل استخدام أفضل الوسائل
والتقنيات؛ حتى تضمن تحقيق جودة عالية في العمل ،مما يؤثر بشكل كبير في تحقيق التميز المؤسسي.

بينما كان بعد حقوق اتخاذ القرار األقل تأثي اًر ويعزو الباحث ذلك إلى أن أصحاب الجهات اإلشرافية
تلق االهتمام الكافي لهذا الجانب ،األمر الذي كان له
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة لم َ
التأثير المحدود في هذه الفئة من العاملين في الجامعات -محل الدراسة.-

كما أنه لم يظهر تأثير ،لبعد المحفزات ،ويعزو الباحث ذلك إلى حدوث قصور في استخدام هذا البعد

من قبل أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،إضافة إلى صعوبة

األوضاع االقتصادية التي تعاني منها الجامعات -محل الدراسة ،-والتي تجعل الجامعات عاجزة عن

استخدام المحفزات بالشكل المطلوب في ظل ارتفاع عدد الجامعات والكليات الحديثة والموجودة سابقاً وازدياد
المشكالت اإلدارية والمالية التي عصفت بالجامعات -محل الدراسة ،-والتي بال شك أثرت على تحفيز
األفراد العاملين في تلك الجامعات.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل السابع " هل يوجد أثر للجينات التنظيمية بأبعادها

المختلفة (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) على التميز المؤسسي
عند العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف

الرابع للدراسة وهو " بيان األثر بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات،
والمحفزات ،والهيكل التنظيمي) بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ".
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الفرضية الرئيسة الثالثة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات

قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية" :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة،

المؤهل العلمي ،مكان العمل".

تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين"؛ لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ،وهو

اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"؛

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ،وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو

أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى

إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.22تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" - T
لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة  0.05إلجمالي المجال "الجينات التنظيمية"  ، 0.987وبذلك

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال

تُعزى إلى الجنس.

جدول رقم ()5.22
نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

المحفزات

6.50

6.53

0.997

0.856

ال توجد فروق

جودة المعلومات

7.14

7.18

0.670

0.844

ال توجد فروق

الهيكل التنظيمي

6.39

6.40

1.123

0.969

ال توجد فروق

أبعاد الجينات التنظيمية

6.62

6.62

3.782

0.987

ال توجد فروق

ذكر

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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().Sig

حقوق اتخاذ الق اررات

6.45

6.35

4.621

0.699

ال توجد فروق

المجال

النتيجة

أنثى

قيمة الختبار

القيمة الحتمالية

المتوسطات

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى

العمر.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.23تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع أبعاد الجينات التنظيمية معاً  ، 0.536وبذلك يمكن استنتاج

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى العمر ،ويعزو
الباحث ذلك إلى النظرة الموحدة للذين يشغلون المناصب اإلدارية العليا حول أبعاد الجينات التنظيمية
واحدة ،وهذا يعني أن متغير العمر لم يكن له تأثير على اإلجابات ،أي أن لديهم نفس التصور فيما يخص
الجينات التنيمية وأبعادها الفرعية.
جدول رقم ()5.23

نتائج اختبار" "التباين األحادي " العمر

أقل

 29سنة أو

سنة

39 – 30

سنة

49-40

فأكثر

 50سنة

قيمة الختبار

().Sig

النتيجة

المجال

القيمة الحتمالية

المتوسطات

حقوق اتخاذ القرار.

5.82

6.33

6.57

6.39

0.780

0.506

ال توجد فروق

المحفزات.

5.98

6.37

6.58

6.53

0.868

0.459

ال توجد فروق

جودة المعلومات.

6.46

7.10

7.34

7.07

1.594

0.192

ال توجد فروق

الهيكل التنظيمي.

6.22

6.77

6.31

6.33

1.441

0.232

ال توجد فروق

الجينات التنظيمية.

6.12

6.64

6.70

6.58

0.729

0.536

ال توجد فروق

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى
المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.24تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت الجينات التنظيمية معاً ،وبذلك يمكن

استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المسمى
الوظيفي لصالح (عضو مجلس الجامعة ،ومساعد عميد أو نائب عميد) بحسب ما يوضحه اختبار""LSD
للمقارنات البعدية في جدول رقم ( ،)5.25ويعزو الباحث ذلك إلى أن من يشغلون المناصب اإلدارية العليا
خصوصاً من هم في منصب عضو مجلس جامعة أو مساعد عميد أو نائب عميد في الجامعات الفلسطينية

في محافظات غزة يتشابهون في الخصائص ،حيث تتركز في أيديهم الق اررات والذين لديهم السلطة فيما إذا
كانوا يرغبون في مشاركة اآلخرين في الق اررات ودرجة هذه المشاركة ،خالفاً لمن هم في المناصب األخرى.
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جدول رقم ()5.24

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

قيمة الختبار

حقوق اتخاذ القرار

7.54

7.27

6.06

6.08

6.21

8.19

0.000

(يوجد فروق)

المحفزات

7.25

6.99

6.52

6.58

6.27

6.01

0.000

(يوجد فروق)

جودة المعلومات

8.12

7.79

6.97

7.42

6.88

8.62

0.000

(يوجد فروق)

الهيكل التنظيمي

6.82

6.71

6.24

6.29

6.33

1.25

0.292

(ال يوجد فروق)

7.43

7.19

6.45

6.59

6.42

7.34

0.000

(يوجد فروق)

عضو

المجال

مجلس
جامعة

الجينات التنظيمية

مساعد

مدير

نائب

رئيس

عميد أو

(دائرة،

مدير،

قسم

عميد

مركز)

مدير

نائب

وحدة،

مساعد

(إداري أو
أكاديمي)

النتيجة

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

جدول رقم ()5.25

نتائج اختبار" " LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي – للجينات التنظيمية
الفروق بين المتوسطات
مدير
(دائرة،
وحدة،
مركز)

المجال
(المسمى الوظيفي)

المتوسط
الحسابي

عضو مجلس جامعة

7.43

0

نائب عميد أو مساعد عميد

7.19

.19306

0

مدير (دائرة ،وحدة ،مركز)

6.45

*-.95949

*-.76644

0

مساعد مدير و نائب مدير

6.59

*-.81289

.61983

.14661

0

رئيس قسم (إداري أو أكاديمي)

6.42

*-.98391

*-.79086

.02442

.17103

عضو مجلس
جامعة

نائب عميد أو
مساعد عميد

مساعد مدير
و نائب مدير

رئيس قسم
(إداري أو
أكاديمي)

0

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى

عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.26يمكن استنتاج ما يلي:
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تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة 0.05
للمجال "حقوق اتخاذ الق اررات" ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أن أصحاب الجهات اإلشرافية باختالف سنوات خدمتهم لديهم نفس النظرة حول أهمية اتخاذ
الق اررات والطريقة التي من يمكن التعامل معها مع سائر األطراف.
أما بالنسبة إلى باقي مجاالت الجينات التنظيمية (المحفزات ،جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمي) فقد

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي ،وذلك لصالح الذين سنوات خدمتهم  16سنة فأكثر على حساب باقي الفئات األخرى

التي لم يكن بينها فروق ذات داللة إحصائية بحسب ما يوضحه اختبار" "LSDللمقارنات البعدية جدول رقم

( ،)5.27ويعزو الباحث ذلك إلى أن هذه الفئة غالباً ما تكون في مرحلة النضج والذروة في المسار الوظيفي
والهيكل التنظيمي ،وبالتالي يكون لديهم نظرة أكثر وضوحاً ومشاركة أكثر فاعلية فيما يتعلق بالمعلومات
المقدمة والمستخدمة وكذلك في السلطات والصالحيات المعتمدة على الهيكل التنظيمي والوسائل المقدمة

والمستخدمة في المحفزات؛ فغالباً ما ينظر إليها نفس النظرة ممن لديهم هذه الخبرة الكبيرة في العمل ونظ اًر

إلى إرتباطها بلوائح وقوانين تُنظم ذلك.

جدول رقم ()5.26

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

قيمة الختبار

حقوق اتخاذ القرار.

5.65

5.87

6.52

6.51

1.845

0.140

(ال توجد فروق)

المحفزات.

6.27

5.38

6.44

6.76

9.997

0.000

(يوجد فروق)

جودة المعلومات.

6.08

6.27

7.24

7.30

6.142

0.001

(يوجد فروق)

الهيكل التنظيمي.

5.70

5.67

6.48

6.51

3.409

0.018

(يوجد فروق)

الجينات التنظيمية.

5.92

5.80

6.67

6.77

5.925

0.001

(يوجد فروق)

المجال

5-1

10 -6

- 11

 16سنة

سنوات

سنوات

 15سنة

فأكثر

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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النتيجة

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

جدول رقم ()5.27
نتائج اختبار" " LSDلمقارنة متوسطات عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي – للجينات التنظيمية
الفروق بين المتوسطات

المجال
(عدد سنوات الخدمة في مجال
العمل الحالي)

المتوسط
الحسابي

5-1

 5 - 1سنوات

5.92

0

 10 -6سنوات

5.80

.12757

0

 15 - 11سنة

6.67

.75372

*.88129

0

 16سنة فأكثر

6.77

.83785

*.96542

.08414

سنوات

10 -6
سنوات

15 - 11
سنة

 16سنة
فأكثر

0

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة تُعزى إلى المؤهل
العلمي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.28تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت الجينات التنظيمية معاً ،وبذلك يمكن
استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المؤهل
العلمي.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن ما نسبته  %78.5من أصحاب الجهات اإلشرافية المبحوثة حاصلون على
مؤهالت علمية عليا (ماجستير ،ودكتوراه) ،وما نسبته  %21.6فقط يحملون درجة البكالوريوس أو أقل مما
يدل على أن أغلب الفئة المبحوثة لها نفس النظرة فيما يخص أبعاد الجينات التنظيمية.
جدول رقم ()5.28

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

المحفزات.

6.35

6.51

6.18

2.092

0.057

(ال يوجد فروق)

جودة المعلومات.

7.28

7.10

6.92

1.560

0.212

(ال يوجد فروق)

الهيكل التنظيمي.

6.39

6.51

6.29

0.435

0.648

(ال يوجد فروق)

الجينات التنظيمية.

6.61

6.60

6.36

2.967

0.054

(ال يوجد فروق)

أو أقل
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().Sig

حقوق اتخاذ القرار.

6.42

6.29

6.04

2.268

0.062

(ال يوجد فروق)

المجال

دكتوراه

ماجستير

النتيجة

بكالوريوس

قيمة الختبار

القيمة الحتمالية

المتوسطات

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى
مكان العمل.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.29تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لمجال (المحفزات) ،وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى مكان العمل ،وذلك لصالح الذين يعملون في جامعة
األزهر بحسب ما يوضحه اختبار" "LSDللمقارنات البعدية جدول رقم ( ،)5.30ويعزو الباحث ذلك لكون هذه
الجامعة من الجامعات القديمة وتعتمد في نظامها على الكادر المالي الموحد للجامعات الفلسطينية عكس
الجامعات الحكومية األخرى التي طبق عليها نظام ديوان الموظفين العام ،علماً بأن الجامعة اإلسالمية تعاني

منذ حوالي أكثر من خمسة أعوام من أزمة مالية حادة أثرت على قدرتها على صرف رواتب العاملين لديها
بنسبة  %100األمر الذي أثر على استجابات العاملين حول مجال المحفزات.

أما بالنسبة إلى باقي مجاالت الجينات التنظيمية (حقوق اتخاذ الق اررات ،جودة المعلومات ،الهيكل

التنظيمي) فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تُعزى إلى مكان
العمل .ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه طبيعة الظروف العامة التي تعمل فيها الجامعات -قيد الدراسة.-
جدول رقم ()5.29

نتائج اختبار"التباين األحادي" – مكان العمل
قيمة الختبار

غزة

اإلسالمية

األقصى

().Sig

األزهر -

النتيجة

المجال

جامعة

الجامعة

جامعة

القيمة الحتمالية

المتوسطات

حقوق اتخاذ القرار.

6.13

6.49

6.56

1.556

0.213

ال يوجد فروق

المحفزات.

6.78

6.66

6.23

5.485

0.005

يوجد فروق

جودة المعلومات.

7.14

7.31

7.04

1.063

0.347

ال يوجد فروق

الهيكل التنظيمي.

6.20

6.50

6.43

0.996

0.371

ال يوجد فروق

الجينات التنظيمية.

6.56

6.74

6.57

0.684

0.506

ال يوجد فروق

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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جدول رقم ()5.30
نتائج اختبار" " LSDلمقارنة متوسطات فئات المحفزات – للجينات التنظيمية
الفروق بين المتوسطات

المجال
(المحفزات)

المتوسط
الحسابي

جامعة األزهر

جامعة األزهر  -غزة

6.78

0

الجامعة اإلسالمية

6.66

.12077

0

جامعة األقصى

6.23

*-.54890

*-.42813

الجامعة

اإلسالمية

 -غزة

جامعة

األقصى

0

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل الثامن "هل توجد فروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد الجينات التنظيمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،
عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل)؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف الخامس للدراسة

وهو "تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ابعاد الجينات التنظيمية في الجامعات

الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".

الفرضية الرئيسة الرابعة :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية" :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤهل
العلمي ،مكان العمل".
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين"؛ لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ،وهو

اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"؛

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ،وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو

أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى

الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.31تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" - T

لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى الجنس ،ويعزو الباحث ذلك إلى اتفاق كل من

الذكور واإلناث معاً على ضرورة المشاركة في العمل من أجل تحقيق التميز في العمل.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عامر ،)2015،ودراسة (أبو مدللة ،)2014 ،ودراسة

(جودة ،)2015،ويبرر الباحث ذلك بأن المؤسسات الكبرى بشكل عام ال تفرق بين العاملين فيها على أساس
الجنس حيث بلغ الوزن النسبي إلجابات الذكور واإلناث حول درجة التميز  ،%67.8ويرجع ذلك إلى الثقافة

السائدة عند اإلدارة العليا في هذه المؤسسات التي تُعطى الفرص لكال الجنسين.
اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،ودراسة (أبو ريا ،)2014،ودراسة
(البحيصي ،)2014 ،ودراسة (الدجني ،)2013 ،ودراسة (الزطمة ،)2011 ،ودراسة (حسن،)2010 ،

ودراسة (النسور ،)2010 ،حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق

التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير الجنس.

جدول رقم ()5.31
نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة الختبار

6.7989

6.7842

0.077

().Sig

التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

ذكر

أنثى

0 .939

النتيجة

المجال

القيمة الحتمالية

المتوسطات

اليوجد فروق

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.32تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي " أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى العمر ،ويفسر الباحث ذلك بأن التميز في األداء مطلوب من
جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية بغض النظر عن العمر.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،ودراسة (هنية ،)2016،ودراسة

(جودة ،)2015،ودرسة (أبوريا ،)2014 ،ودراسة (الدجني ،)2013 ،ودراسة(البحيصي ،)2014 ،ودراسة

(الزطمة ،)2011 ،ودراسة (حسن ،)2010 ،ودراسة (النسور ،)2010 ،حيث أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير العمر.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (دروزة ،)2008 ،ودراسة (المعاني،)2009 ،
والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز

المؤسسي تُعزى إلى متغير العمر ،ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأهداف الدراسة
الحالية.
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جدول ()5.32

نتائج اختبار""التباين األحادي" – العمر

6.41

6.76

6.88

قيمة الختبار

أو أقل

سنة

().Sig

التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

سنة

39

سنة

سنة
فأكثر
6.77

0.455

0.714

النتيجة

المجال

29

– 30

49-40

50

القيمة الحتمالية

المتوسطات

ال يوجد فروق

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى المسمى
الوظيفي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المسمى الوظيفي ،وذلك لصالح مسمى عضو مجلس جامعة
بحسب ما يوضحه اختبار" "LSDللمقارنات البعدية جدول رقم ( ،)5.34ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد
العينة من القيادات اإلدارية العليا يتمتعون بخبرات طويلة في مجالهم المهني ،ويكون هدفهم األساس هو
تحقيق أفضل إنجاز وتميز لألداء على مستوى موقعهم الوظيفي من جانب والمستوى المؤسسي العام من

جانب آخر.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الدجني ،)2013 ،ودراسة (الزطمة ،)2011 ،ودراسة

(النسور ،)2010 ،ودراسة (المدهون )2014 ،التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.

بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبدو ،)2017،ودراسة (هنية ،)2016،ودراسة

(دروزة )2008 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق
التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة
وأهداف الدراسة الحالية.
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جدول رقم ()5.33
نتائج اختبار"التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

التميز

المؤسسي

وفق

النموذج

األمريكي.

مجلس

عميد أو

(دائرة،

مدير و

قسم

جامعة

مساعد

وحدة،

نائب

مدير

(إداري أو
أكاديمي)

7.68

7.29

6.83

6.76

6.53

مركز)

عميد

قيمة الختبار

المجال

مدير

7.746

0.000

النتيجة

عضو

نائب

مساعد

رئيس

القيمة الحتمالية ().Sig

المتوسطات

يوجد
فروق

جدول رقم ()5.34
نتائج اختبار" " LSDلمقارنة متوسطات فئات المسمى الوظيفي  -للتميز المؤسسي
الفروق بين المتوسطات
المجال
(المسمى الوظيفي)

المتوسط
الحسابي

عضو مجلس
جامعة

عضو مجلس جامعة

7.68

0

نائب عميد أو مساعد عميد

7.29

.38667

0

مدير (دائرة ،وحدة ،مركز)

6.83

*-.84470

.45803

0

مساعد مدير و نائب مدير

6.76

*-.91556

.52889

.07086

0

رئيس قسم (إداري أو أكاديمي)

6.53

*-1.14660

*-.75993

.30190

.23104

نائب عميد
أو مساعد
عميد

مدير (دائرة،
وحدة ،مركز)

مساعد مدير
و نائب مدير

رئيس قسم
(إداري أو
أكاديمي)

0

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى عدد
سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.35تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،وذلك لصالح الذين
سنوات خدمتهم  16سنة فأكثر بحسب ما يوضحه اختبار" "LSDللمقارنات البعدية جدول رقم (،)5.36

ويعزو الباحث ذلك إلى الخبرة المتراكمة لهذه الفئة في العمل وفهمها وادراكها لطبيعة األعمال الموكلة إليها
والمهام المناطة بها ،وغالباً ما يكونون في قمة نضجهم الفكري ،وكذلك العمل المؤسسي ضمن المسار

الوظيفي المحدد لهم.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017 ،ودراسة (أبو ريا ( )2014،أبو مدللة،
 ،)2014ودراسة (سهمود ،)2013 ،ودراسة (دروزة )2008 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي.

بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (حجازي ،)2016 ،ودراسة (الزطمة،)2011 ،
ودراسة (حسن ،)2010 ،ودراسة (النسور )2010 ،التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي ،ويبرر الباحث ذلك بأن عينة الدراسة قد تكونت من نسب كبيرة من حملة الماجستير
والدكتوراه ،حيث شكلت نسبة  %78.5من عينة الدراسة ،وهذا ُيؤكد أن المؤهالت العلمية العليا تمنح
الموظفين خبرة واسعة تزيد من مهاراتهم وتمنحهم قدرة أفضل على العمل.
جدول رقم ()5.35

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

األمريكي.

قيمة الختبار

التميز

المؤسسي

وفق

النموذج

سنوات

().Sig

6.09

6.01

6.83

6.94

سنوات

سنة

فأكثر

4.896

0.003

النتيجة

المجال

5-1

10 -6

15 -11

 16سنة

القيمة الحتمالية

المتوسطات

يوجد فروق

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

جدول رقم ()5.36

نتائج اختبار" " LSDلمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي -للتميز المؤسسي
المجال

المتوسط

الفروق بين المتوسطات

 5 - 1سنوات

6.09

5-1
سنوات
0

10 -6
سنوات

 10 -6سنوات

6.01

.08035

0

 15 -11سنة

6.83

.74624

*.82660

0

 16سنة فأكثر

6.94

.85263

*.93298

.10639

(سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي)

الحسابي

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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15 -11
سنة

 16سنة
فأكثر

0

 -ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الكليات الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى المؤهل

العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.37تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين
األحادي" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن الثقافة السائدة في
الجامعات المبحوثة ترى أن التميز مطلوب من جميع الموظفين بغض النظر عن المؤهل العلمي ،كما أنها
تُعزز وتضمن التعامل بمساواة مع الموظفين على الرغم من اختالف مؤهالتهم العلمية.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبدو ،)2017،ودراسة (حجازي ،)2016 ،ودراسة

(أبو مدللة ،)2014 ،ودراسة (الدجني ،)2013 ،ودراسة (الزطمة ،)2011 ،ودراسة (النسور )2010 ،التي
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي

تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (دروزة )2008 ،التي أظهرت نتائجها وجود

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي تُعزى إلى متغير المؤهل
العلمي ،ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأهداف الدراسة الحالية.
جدول رقم ()5.37

نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي
قيمة الختبار

6.89

6.78

6.57

1.417

().Sig

التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

دكتوراه

ماجستير

أو أقل

0.245

النتيجة

المجال

بكالوريوس

القيمة الحتمالية

المتوسطات

ال توجد فروق

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجاباتالمبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الجامعية في محافظات غزة تُعزى إلى مكان العمل.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.38تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى مكان العمل ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك توافقاً بين
الجامعات المبحوثة من حيث اإلمكانيات والقدرات والتجهيزات ،علماً بأن هذه الجامعات تتنافس فيما بينها؛
من أجل تحقيق التميز واإلبداع واالبتكار فيما بينها لتحقيق أعلى معدل من التقدم والتطور.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدهون ،)2014،ودراسة (البحيصي )2014 ،التي

أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي

تُعزى إلى متغير مكان العمل.

بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده،)2017،ودراسة (الزطمة ،)2011 ،التي

أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تحقيق التميز المؤسسي

تُعزى إلى متغير مكان العمل.

ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف طبيعة مجتمع وعينة الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة على العاملين

في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة -األكاديميين واإلداريين ،-الذين لديهم مناصب إشرافية

ابتداء من الدكتوراه وحتى الحاصلين على البكالوريوس أو أقل.
في مختلف المستويات
ً
جدول رقم ()5.38

نتائج اختبار"التباين األحادي" – مكان العمل

التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي.

6.80

6.95

6.67

قيمة الختبار

غزة

1.266

().Sig

األزهر -

اإلسالمية

األقصى

0.284

النتيجة

المجال

جامعة

الجامعة

جامعة

القيمة الحتمالية

المتوسطات

ال توجد
فروق

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائي ا عند مستوى دللة .α ≥ 0.05

وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل التاسع "هل توجد فروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،

عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل)؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف السادس للدراسة

وهو "تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تميز األداء المؤسسي في الجامعات

الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".
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خالصـــة:
تناول هذا الفصل تحليل نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات أداة الدراسة (االستبانة) ،والتفسير والتعليق
على النتائح بالترتيب حسب كل قسم ومجال ،وربط هذه النتائج والتفسيرات بالدراسات السابقة من ناحية
االتفاق أو االختالف مع النتائج ،كما تم اختبار فرضيات الدراسة وتفسير نتائجها وربط النتائج والتفسيرات
بالدراسات السابقة من ناحية االتفاق أو االختالف أيضاً ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية من خالل
استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) ،(SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم
تحليلها وتفسيرها.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

مقدمــــــة.
أوالً :نــــتـــــائــــــــــــــــج الدراســــــــــــــــــــــــــة.
ثانيــــــــــاً :تــــوصــيـــــــــــات الدراســــــــــــة.
ثالثاً :الدراسات المستقبلية المقترحة.
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المقدمة:

تناول الباحث في هذه الدراسة عالقة الجينات التنظيمية بالتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غزة من خالل ما تطرق إليه من تأصيل مفاهيمي في اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
تم جمعهُ من بيانات أولية من خالل استبانة ُمعدة لهذا الخصوص ،وبعد التحليل اإلحصائي
باإلضافة إلى ما َ
الممثلة للمتغيرات الشخصية والوظيفية والمتغير المستقل والمتغير
لمجاالت الدراسة من بيانات االستبانة ُ

التابع ،وتفسير هذه النتائج وربطها بالدراسات السابقة ،خلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

ثم قدم الباحث مجموعة من االقتراحات لدراسات مستقبلية.
تم التطرق إليها خالل هذا الفصل ،ومن َ
التي َ

أوالً :نتائج الدراسة

مصنفة كاآلتي :النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية
خلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
َ

والوظيفية ،والنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (الجينات التنظيمية) ،والنتائج المتعلقة بالمتغير التابع (التميز
المؤسسي) ،والنتائج المتعلقة باختبار الفرضيات ،والنتائج المتعلقة باختبار األثر بين المتغيرات ،ونتائج تحقيق
األهداف.

 .1النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (الجينات التنظيمية):
 أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أفراد عينة الدراسة على الجينات التنظيمية
بأبعادها األربعة لدى أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة،
حيث اتضح ذلك من خالل حصول مجال الجينات التنظيمية ككل على وزن نسبي (.)%66.15
 أشارت النتائج إلى اهتمام أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة بمجال حقوق اتخاذ القرار بدرجة (متوسطة) ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي
(.)%63.87
 وأشارت أيضاً إلى اهتمام أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة بمجال المحفزات بدرجة (كبيرة) ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%65.10
 وأشارت أيضاً إلى اهتمام أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة بمجال جودة المعلومات بدرجة (كبيرة) ،وقد حصل هذا البعد على المرتبة األولى من بين أبعاد
الجينات التنظيمية بوزن نسبي (.)%71.93
 وأشارت أيضاً إلى اهتمام أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة بمجال الهيكل التنظيمي بدرجة (متوسطة) ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%63.70
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 .2النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (التميز المؤسسي):

 أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة بدرجة (كبيرة) من ِقبل عينة الدراسة على مجال التميز المؤسسي
وفق النموذج األمريكي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،حيث اتضح ذلك من

خالل حصوله على وزن نسبي (.)%68.0

 .3النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات
أ .النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المتفرعة عنها:

 أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
أبعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،حيث
بلغ معامل االرتباط بينها ).)0.794

َ بينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
حقوق اتخاذ القرار والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،حيث بلغ
معامل االرتباط بينها (.)0.672

 كشفت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
مجال المحفزات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،حيث بلغ

معامل االرتباط بينها ).)0.598

 أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
مجال جودة المعلومات والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،حيث
بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.695

َ بينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
الهيكل التنظيمي والتميز المؤسسي في الجامعات الفلسطنية في محافظات قطاع غزة ،حيث بلغ
معامل االرتباط بينها (.)0.729

ب .النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثانية اختبار األثر بين المتغيرات:

 كشفت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05ألبعاد الجينات
التنظيمية على تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،وقد بلغ

معامل التأثير (.)0.651

 تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "التميز المؤسسي" هي( :حقوق اتخاذ القرار ،جودة
المعلومات ،الهيكل التنظيمي) وفسرت مجتمعة ما نسبته ( )%65.1من التباين في التميز

المؤسسي ،بينما تبين ضعف تأثير متغير (المحفزات) في تحقيق التميز المؤسسي.
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ج .النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:

 توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة حول أبعاد
الجينات التنظيمية معاً تُعزى إلى الجنس.
 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة حول أبعاد
الجينات التنظيمية معاً غزة تُعزى إلى العمر.
َ بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول كافة أبعاد الجينات التنظيمية ( حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات ،جودة

المعلومات ،الهيكل التنظيمي) في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى المسمى
الوظيفي ،وذلك لصالح مسمى عضو مجلس الجامعة في جميع األبعاد.
 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة حول مجال
"حقوق اتخاذ القرار" تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي؛ بينما أظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة حول سائر مجاالت الجينات التنظيمية
المتمثلة في (المحفزات ،جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمية) تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في
مجال العمل الحالي ،وذلك لصالح الذين تتراوح سنوات خدمتهم  16سنة فأكثر.
 توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ابعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي.
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول بعد المحفزات في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة تُعزى إلى مكان العمل ،وذلك لصالح جامعة األزهر – غزة؛ بينما أظهرت نتائج الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول سائر أبعاد الجينات التنظيمية ( حقوق اتخاذ القرار ،جودة المعلومات ،الهيكل
التنظيمي) في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى إلى مكان العمل.
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د .النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:

 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة تُعزى إلى الجنس.
 أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة تُعزى إلى العمر.
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزةغزة تُعزى إلى المسمى الوظيفي لصالح مسمى عضو مجلس جامعة.
َ بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى

إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،وذلك لصالح الذين بلغت سنوات خدمتهم  16سنة
فأكثر.
 توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات
قطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي.
 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة تُعزى إلى مكان العمل.

197

ه .النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف:

الجدول اآلتي ُيوضح النتائج المتعلقة باألهداف؛ فكل هدف يوضح مدى تحققه ومجاله في الدراسة.
جدول رقم ()6.1
نتائج تحقيق أهداف الدراسة

#

1

2

3

4

5

6

7

الهدف

مدى تحققه

التعرف إلى مدى توافر أبعاد الجينات
التنظيمية (حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات،
جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمي) في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة.
تسليط الضوء على واقع التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة.

بيان العالقة بين أبعاد الجينات التنظيمية
(حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات ،جودة
المعلومات ،الهيكل التنظيمي) والتميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطنية في
محافظات قطاع غزة.
بيان األثر بين أبعاد الجينات التنظيمية (حقوق
اتخاذ القرار ،وجودة المعلومات ،والمحفزات،
والهيكل التنظيمي) بالتميز المؤسسي لدى
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة.
تحديد الفروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول الجينات التنظيمية في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
تحديد الفروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة المؤسسات
الخدمية وخاصة التعليمية منها وللباحثين
والمهتمين بهذا المجال.

مجال تحققه

تحقق

من خالل تحليل مجاالت الدراسة (فقرات
االستبانة) .كما هو موضح في جدول رقم
()5.12( ، )5.11( ،)5.10( ،)5.9( ،)5.8
.)5.13( ،

تحقق

من خالل تحليل مجال التميز المؤسسي وفق
النموذج األمريكي (فقرات االستبانة) .كما هو
موضح في جدول رقم ()5.15( ، )5.14

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى .كما هو
موضح في جدول رقم (،)5.17( ،)5.16
()5.20( ،)5.19( ،)5.18

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية .كما هو
موضح في جدول رقم (.)5.21

تحقق

تحقق

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة .كما هو
موضح في جدول رقم (،)5.23( ،)5.22
(،)5.27( ،)5.26( ،)5.25( ،)5.24
(.)5.30( ، )5.29( ،)5.28
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة .كما هو
موضح في جدول رقم ()5.32( ،)5.31
(،)5.37( )5.36( ،)5.35( )5.34( ،)5.33
(.)5.38
التوصيات التي وضعها الباحث في ضوء نتائج
الدراسة كما هو موضح في جدول رقم (،)6.2
(.)6.3

المصدرُ :ج َرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية
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ثانياً -توصيات الدراسة:

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقترح الباحث عدداً من التوصيات التي تتعلق بتعزيز
ً
أبعاد الجينات التنظيمية عند أصحاب الجهات اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة،

باإلضافة إلى توصيات تتعلق بالتميز المؤسسي لهذه الجامعات ،وتوصيات عامة وفقاً لرؤى سليمة .والجدول

التالي ُيوضح التوصيات العامة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

جدول رقم ()6.2

التوصيات لكافة أبعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الر
قم
.1

التوصيات المتعلقة بتعزيز أبعاد الجينات التنظيمية
أوالً -حقوق اتخاذ القرار:
العمل على اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية -محل الدراسة -بدعم الثقافة التنظيمية وتعزيزها في
جامعاتهم من خالل تفعيل دور الالمركزية واتاحة المجال للموظفين للتصرف بحرية واستقاللية بعيداً عن القيود
المنظمية ،وتشجيعهم على العمل بروح الفريق وتمكينهم من خالل إشراكهم في صناعة القرار وجعلهم يتبنون
ويدافعون عن الق اررات المتخذة.

.2

السعي ل مشاركة الموظفين في كافة المستويات اإلدارية في صناعة الق اررات بشكل مستمر ضمن إطار عمل
استراتيجي ومنظم لتحقيق األهداف المرجوة من تلك التوجهات االستراتيجية لجامعاتهم ،بحيث تكون تلك التوجهات
هدفاً يسعي جميع الموظفين لتحقيقه.

.4

منح الثقة المتبادلة بين اإلدارة العليا والعاملين من خالل إعطاء الفرصة للعاملين إلظهار إبداعاتهم ،وذلك من
خالل إتباع األسلوب الديمقراطي التشاوري في اإلدارة وتفويض الصالحيات لهم ،األمر الذي يشعرهم بمكانتهم
وبثقة اإلدارة فيهم ،مما ينعكس ذلك إيجاباً على أدائهم الوظيفي.

.3

.1

ضرورة توجيه إدارات الجامعة لالهتمام باألساليب الحديثة للمشاركة في اتخاذ الق اررات سليمة فعالة ،من خالل
تدريب العاملين واطالعهم على كل ما يستجد من أنظمة وتعليمات.

ثانياً -المحفزات:
ترسيخ مبدأ العدالة واإلنصاف في منح الحوافز والمكافآت من خالل القضاء على المحاباة والمحسوبية والوساطات
في منحها.

.2

مراعاة جهود العاملين اإلضافية في العمل وعدم تجاهلها من خالل مواصلة منح الحوافز في وقتها وعدم تأخيرها
على النحو الذي يقلل من تأثيرها في تحقيق الهدف المنشود منها.

.4

إعادة النظر في مستويات األجور والرواتب الحالية بحيث تتناسب مع االرتفاع الحاصل في معدالت غالء المعيشة
واالستقطاعات بحيث تصبح األجور مناسبته مع حاجات الموظفين وتطلعاتهم في ظل األوضاع االقتصادية
السيئة.

.3

ربط الحوافز بمستوى األداء الفعلي بحيث يتم التميز بين العاملين وفقاً لمستوى أدائهم ،مما يشجع العاملين جميعاً
مهما كان مسماهم الوظيفي على بذل أقصى جهد لتحسين أدائهم ،وبذلك يتم ربط تقديم الحوافز بتحسين األداء.
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.1
.2

.1

ثالثاً -جودة المعلومات:
تأكيد دقة المعلومات وخلوها من األخطاء ،مع العمل على تحديد الدقة المطلوبة للمعلومات؛ ألن دقة أعلى تحتاج
كلف أعلى ،باإلضافة إلى إيجاد اآللية المناسبة لتحديد المعلومات وتحديثها والحفاظ عليها بشكل مستمر.

س7

العمل على تقديم المعلومات بشكل واضح ،وبطريقة مناسبة تمكن من تطويعها ومعالجتها بشكل يجعلها قابلة
لالستخدام الكفء.
رابعاً -الهيكل التنظيمي:

تشجيع العاملين على رفع مستواهم التعليمي أثناء خدمتهم؛ حتى يتسنى لهم الحصول على درجات علمية أعلى

بالتوازي مع طرح فرص حقيقية للعاملين للترقية ،من خالل تفعيل كافة المسميات الوظيفية في الهيكل التنظيمي
.2
.3

خاصة التي تتعلق بالمستويات اإلدارية العليا.
توفير كافة المعلومات الالزمة حول فرص العمل المستقبلية الممكنة للعاملين ،من خالل توفير وصف وظيفي
يمكنهم من تحديد مسارهم الوظيفي المحتمل.
العمل على تطوير الهياكل التنظيمية وتبسيطها بحيث تتمكن من مواكبة التطورات التي تمر بها الجامعات
الفلسطينية واإلقليمية من خالل تصميم الهيكل التنظيمي لها بدرجة عالية من المرونة ،مما ينعكس ذلك إيجاباً على

.4
.5

األداء أعمالها من خالل دعم تنفيذ مشروعات وبرامج إبداعية ومبتكرة .

إعادة النظر في آلية توزيع العاملين على الهيكل التنظيمي ،بحيث يتناسب ذلك التوزيع مع االحتياج الفعلي
للعاملين وللمهام والمطلوبة حسب كل وحدة في الهيكل التنظيمي.
ضرورة خلق توازن بين المركزية والالمركزية من خالل اعتماد سياسة تفويض الصالحيات التي تتوافق مع وظائفهم

ولمساعدتهم في إنجاز األعمال الموكلة إليهم ،وزيادة سرعة استجابتهم لطلبات المتعاملين ،مع وجود أنظمة

للمساءلة وتحمل المسؤولية.
التوصيات المتعلقة بالتميز المؤسسي
.1

العمل على زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامجها ،باإلضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات بزيادة االهتمام
بعمل تشبيك وشراكات مع الموردين والداعمين ومقدمي الخدمات؛ ليؤدون دورهم على النحو المناسب بحيث يسهم
ذلك في مساعدة الجامعات في تطبيق خططها التطويرية في المجاالت كلها (العمرانية ،واإلدارية ،واألكاديمية،

.2

 ....إلخ).
ضرورة دعم الو ازرة للجامعات الفلسطينية الرئيسة الكبرى التي ال تهدف إلى الربح لتدبير األموال المطلوبة لتغطية

العجز في موازنتها التي تحتاج إليها هذه الجامعات للمحافظة على استم ارريتها ،مع استم اررية الو ازرة في متابعة
الجامعات في ضبط معايير الجودة لهذه الجامعات.

.3

االهتمام بالعاملين المتميزين في الجامعات في جميع المجاالت واحتضانهم والمحافظة عليهم واالستفادة من

.4

مراجعة كافة الخدمات المقدمة من خالل تدريب الموارد البشرية والعاملين بمؤسسات التعليم العالي؛ حتى تكون

خبراتهم.

قادرة على تأهيل الطلبة والباحثين وتمكينهم من المهارات والمعارف والخبرات التي يحتاج إليها السوق ،وللحصول
على العمل المناسب للحد من البطالة في أوساط الخريجين.
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.5

ضرورة قيام إدارة الجامعة باعتماد مقاييس ومؤشرات تستخدم للحكم على برامج الجودة وآليات التطبيق والتقييم
داخلياً؛ للتخلص من األخطاء ووضع المقترحات المناسبة لمعالجة المعوقات والمشكالت المعيقة مما يمكنها من

التعرف إلى درجة رضا المستفيدين عن جودة خدماتها ،إضافة إلى عمل مقارنة لألداء مع المنافسين المتميزين في

.6
.7

مجال العمل نفسه.

ضرورة توفير آلية عند إدارة الجامعات لالهتمام بقياس الرضا الوظيفي للعاملين بشكل دوري.
العمل على توفير الموارد البشرية والمادية ووضع سياسات ولوائح وأنظمة مبتكرة تسهم بالتجديد الدائم لالبتكار
واإلبداع والتغيير والتطوير ،بحيث يكون ذلك عبر امتالك إدارة الجامعة أسس ًا دقيقة الختيار األشخاص المميزين .

.8

ضرورة توفير أدوات مختلفة لتقييم العمل وإلتاحة الفرصة لهم الكتشاف مواهبهم وتوظيفها بالشكل المطلوب،

واكتشاف مواطن القصور في األداء وتقويمها من خالل التدريب الفعال ،واتاحة فرص التعليم وتوفير بيئة عمل

.9

تمتاز بالمشاركة والتعاون والتكامل.
ضرورة توفير آلية واضحة للتعرف إلى ما يحتاج إليه جمهور المستفيدين من خدمات وما يقدم من شكاوى من

خالل التوجه نحو الطلبة والمستفيدين ،باعتبارهم الهدف األساس لتلبية حاجاتهم الحالية والمستقبلية بجودة عالية،

من خالل التكامل الفعال بين الجامعات الفلسطينية وعدم فتح برامج ال فائدة منها.

 .10ضرورة وضع منهجية فعالة لقياس مدى رضا المستفيدين ،ووجود نظام فعال للتعامل مع شكاوى المستفيدين وحل
مشكالتهم.
توصيات عامة
.1
.2
.3

تفعيل دور و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تعزيز دور بيئة العمل اإليجابية في تحقيق التميز المؤسسي،
من خالل عقد ورش عمل وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات علمية بهذا الخصوص.
رصد و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مكافآت وحوافز مادية للمؤسسات التعليمية المتميزة في أدائها.
تشجيع المؤسسات التعليمية على تأسيس التميز ،وذلك من خالل تجذير معايير التميز في إجراءات العمل اليومية
اإلدارية واألكاديمية والفنية والمالية وعلى كافة المستويات االستراتيجية والتشغيلية ،بحيث تصبح هذه المعايير

.4

متأصلة في البناء المؤسسي.
ضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية خاصة والمؤسسات الخدمية عامة بمجال التميز المؤسسي؛ سعياً للوصول

بمؤسساتهم إلى حالة التميز من خالل تطبيق النماذج الناجحة عالمياً أو عربي ًا ،مثل النموذج األمريكي ،أو
النموذج األوروبي ،أو غيرهما من النماذج األخرى.

.5

العمل على االستفادة من موارد الشبكة العالمية (اإلنترنت) في تقديم الخدمات لكافة الفئات المستهدفة (الموظفين

.6

العمل على تحسين بيئة العمل بشكل مستمر بما يتناسب مع متطلبات الجودة لتحقيق التميز المؤسسي.

اإلداريين واألكاديميين ،والطلبة ،والخريجين ،وغيرهم).
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آلية تنفيذ التوصيات:
يوضح الجدول رقم ( )6.3آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
جدول رقم ()6.3
خطة تنفيذ التوصيات

التوصيات

.1

.2
حقوق اتخاذ الق اررات

.3

.4

.1

.2

آلية التنفيذ

الجهة المعنية
بالتنفيذ

الفترة
الزمنية
المتوقعة

أوالً -توصيات متعلقة بتعزيز أبعاد الجينات التنظيمية:

العمل على اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات
الفلسطينية -محل الدراسة -بدعم الثقافة التنظيمية
وتعزيزها في جامعاتهم من خالل تفعيل دور الالمركزية
واتاحة المجال للموظفين للتصرف بحرية واستقاللية
بعيداً عن القيود المنظمية ،وتشجيعهم على العمل بروح
الفريق وتمكينهم من خالل إشراكهم في صناعة القرار
وجعلهم يتبنون ويدافعون عن الق اررات المتخذة.
السعي لمشاركة الموظفين في كافة المستويات اإلدارية
في صناعة الق اررات بشكل مستمر ضمن إطار عمل
استراتيجي منظم لتحقيق األهداف المرجوة من تلك
التوجهات االستراتيجية لجامعاتهم ،بحيث تكون تلك
التوجهات هدفاً يسعي جميع الموظفين لتحقيقه.
ضرورة توجيه إدارات الجامعة إلى االهتمام باألساليب
الحديثة للمشاركة في اتخاذ الق اررات سليمة فعالة من
خالل وتدريب العاملين واطالعهم على كل ما يستجد
من أنظمة وتعليمات.
منح الثقة المتبادلة بين اإلدارة العليا والعاملين من
خالل إعطاء الفرصة للعاملين إلظهار إبداعاتهم،
وذلك من خالل اتباع األسلوب الديمقراطي التشاوري
في اإلدارة وتفويض الصالحيات لهم ،األمر الذي
يشعرهم بمكانتهم وبثقة اإلدارة فيهم مما ينعكس ذلك
إيجاباً على أدائهم الوظيفي.
ترسيخ مبدأ العدالة واإلنصاف في منح الحوافز
والمكافآت من خالل القضاء على المحاباة والمحسوبية
والواسطات في منحها.

المحفزات

مراعاة جهود العاملين اإلضافية في العمل وعدم
تجاهلها من خالل مواصلة منح الحوافز في وقتها
وعدم تأخيرها على النحو الذي يقلل من تأثيرها في
تحقيق الهدف المنشود منها.

 .3ربط الحوافز بمستوى األداء الفعلي بحيث يتم التميز
بين العاملين وفقاً لمستوى أدائهم ،مما يشجع العاملين
جميعاً مهما كان مسماهم الوظيفي على بذل أقصى
جهد لتحسين أدائهم ،وبذلك يتم ربط تقديم الحوافز
بتحسين األداء.
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تشكيل لجان مشتركة للعاملين في المهام
التي تحتاج إلى عمل وجهد جماعي
بحيث يتم توزيع المهام بشكل واضح
على العاملين ضمن إطار زمني محدد
إلنجاز األهداف المرحلية لكل دور يقوم
به كل موظف.

اإلدارة العليا
للجامعة

تشكيل لجان مشتركة للعمل على صياغة
األهداف المرحلية التي من شأتها أن
تحقق الهدف األساسي الرئيس للدائرة
التي يعمل بها مجموعة من الموظفين.

اإلدارة العليا
للجامعة.

 3أشهر

ورش عمل مع الفئات المستهدفة.

اإلدارة العليا
للجامعة.
دائرة التعليم
المستمر.

 5أشهر

العمل على إشراك العاملين في المهام
واألدوار التي تعزز الثقة بين العاملين
واإلدارة العليا التي يتبعون لها.

اإلدارة العليا
للجامعة.
دائرة التعليم
المستمر.

 4أشهر

 اإلدارة العليا في
الجامعة.
 دائرة شؤون
الموظفين.

 3أشهر

 اإلدارة العليا في
الجامعة.
 دائرة شؤون
الموظفين.

 3أشهر

 دائرة شؤون
الموظفين.
 عمادة التخطيط
والجودة.
 التعليم المستمر.

 3أشهر

االلتزام باألنظمة والقوانين في منح
الحوافز والمكافآت دون استغالل تلك
األنظمة والقوانين ألغراض شخصية أو
حزبية ،من خالل إخضاعهم لجهات
رقابية محايدة.
صرف البدل العمل اإلضافي للعاملين
الذين يقومون بأعمال إضافية في
أوقاتها ،بعد إجراء التكليفات لهؤالء
العاملين في القيام بتلك األعباء
اإلضافية.
تفعيل نماذج تقييم األداء بحيث يتم الربط
بين برامج التدريب للعاملين وفق نتائج
تقييم األداء.

 3أشهر

جودة المعلومات

 .4إعادة النظر في مستويات األجور والرواتب الحالية
بحيث تتناسب مع االرتفاع الحاصل في معدالت غالء
المعيشة واالستقطاعات بحيث تصبح األجور مناسبته
مع حاجات الموظفين وتطلعاتهم في ظل األوضاع
االقتصادية السيئة.

اعتماد العالوات اإلضافية التي تعتمدها
دائرة اإلحصاء المركزي بخصوص
عالوة غالء المعيشة.
دفع المخصصات المالية الخاصة
بالجامعات الفلسطينية من و ازرة المالية.

 .1تأكيد دقة المعلومات وخلوها من األخطاء ،مع العمل
على تحديد الدقة المطلوبة للمعلومات؛ ألن دقة أعلى
تحتاج إلى كلف أعلى ،باإلضافة إلى إيجاد اآللية
المناسبة لتحديد المعلومات وتحديثها والحفاظ عليها
بشكل مستمر.
 .2العمل على تقديم المعلومات بشكل واضح ،وبطريقة
مناسبة تمكن من تطويعها ومعالجتها بشكل يجعلها
قابلة لالستخدام الكفء.
 .1تشجيع العاملين على رفع مستواهم التعليمي أثناء
خدمتهم؛ حتى يتسنى لهم الحصول على درجات علمية
أعلى بالتوازي مع طرح فرص حقيقية للعاملين للترقية
من خالل تفعيل كافة المسميات الوظيفية في الهيكل
التنظيمي خاصة التي تتعلق بالمستويات اإلدارية
العليا.
.2
توفير كافة المعلومات الالزمة حول فرص العمل
المستقبلية الممكنة للعاملين ،من خالل توفير وصف
وظيفي يمكنهم من تحديد مسارهم الوظيفي المحتمل.

توفير قاعدة بيانات ومعلومات محدثة
ومشتركة بين وحدات ودوائر وكليات
الجامعة عن الجوانب الفنية واإلدارية
واألكاديمية التي يحتاج إليها أصحاب
العالقة.
تدريب العاملين المتعاملين مع البيانات
بشكل مباشر حول آلية التعامل والتعاطي
مع هذه المعلومات بشتى الطرق.

االهيكل التنظيمي

 .3العمل على تطوير الهياكل التنظيمية وتبسيطها بحيث
تتمكن من مواكبة التطورات التي تمر بها الجامعات
الفلسطينية واإلقليمية من خالل تصميم الهيكل
التنظيمي لها بدرجة عالية من المرونة ،مما ينعكس
ذلك إيجاباً على األداء أعمالها من خالل دعم تنفيذ
مشاروعات وبرامج إبداعية مبتكرة .
.4
إعادة النظر في آلية توزيع العاملين على الهيكل
التنظيمي ،بحيث يتناسب ذلك التوزيع مع االحتياج
الفعلي للعاملين ،وللمهام والمطلوبة حسب كل وحدة في
الهيكل التنظيمي.

 .5ضرورة وجود توازن بين المركزية والالمركزية من خالل
اعتماد سياسة تفويض الصالحيات التي تتوافق مع
وظائفهم ولمساعدتهم في إنجاز األعمال الموكلة إليهم
وزيادة سرعة استجابتهم لطلبات المتعاملين ،مع وجود
أنظمة للمساءلة وتحمل المسؤولية.
ثانياً -توصيات المتعلقة بالتميز المؤسسي:

.1

العمل على زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامجها،
باإلضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات بزيادة االهتمام بعمل
تشبيك وشراكات مع الموردين والداعمين ومقدمي الخدمات؛
ليؤدون دورهم على النحو المناسب ،بحيث يسهم ذلك في
مساعدة الجامعات في تطبيق خططها التطويرية في كل
المجاالت (العمرانية ،واإلدارية ،واألكاديمية .... ،إلخ).
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اإلدارة العليا
للجامعة.
و ازرة التربية والتعليم
العالي.
 دائرة تكنولوجيا
المعلومات.

 3أشهر

 3أشهر

 خبراء
التكنولوجيا في
الجامعة

 3أشهر

إتاحة الفرصة للعاملين إلكمال دراساتهم
الجامعية في مجاالت تخدم مجال العمل
الحالي والمستقبلي للموظف في إطار
عمله في الجامعة.

اإلدارة العليا
للجامعة

14-12
شهر

طباعة تقارير وبروشورات يوضح فيها
الوصف الوظيفي بشكل مفصل.

 دائرة شؤون
الموظفين.
 دائرة العالقات
العامة واإلعالم.

 3أشهر

إعادة دراسة كافة مستويات الهيكل
التنظيمي خصوصاً في األماكن التي تعد
بمثابة عقبة أمام تطور الجامعة وتشكل
عبأً أمام تطورها وتقدمها.

 اإلدارة العليا
للجامعة.
 عمادة التخطيط
والتطوير.

عمل تدوير وظيفي في الدوائر اإلدارية
والكليات األكاديمية للعاملين الموجودين،
بحيث يتم وضع الموظفين في األماكن
حسب االحتياج الفعلي إليهم ووفق المهام
المطلوبة منهم.
منح الصالحيات الالزمة للعاملين الذين
هم في حاجة ماسة إلى تسهيالت في
الصالحيات إلنجاز المهام الملقاة على
عاتقهم ضمن معايير تتميز بالمرونة.
عمل دراسات ومخططات مالية
واضحة لمشاروعات لتقديمها إلى
الجهات المعنية الداعمة لتقديم الدعم
لهذه المشاروعات التي من المفترض
أن تدر دخالً مالياً إضافياً للجامعة،
يمكن أن تغطي العجوزات التي من
الممكن أن تظهر في سجالت الجامعة
المالية.

 دائرة شؤون
الموظفين.

 3أشهر

 3أشهر

اإلدارة العليا
للجامعة.

 6أشهر

 الدائرة المالية.
 عمادة التخطيط
والتطوير.
 وحدة المشاريع.
 دائرة العالقات
الدولية.
 مراكز البحث
والتطوير.

 3أشهر

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

االلتزام بدفع المخصصات المالية التي
ضرورة دعم الو ازرة للجامعات الفلسطينية الكبرى الرئيسة التي
تعتمدها السلطة الفلسطينية للجامعات
ال تهدف إلى الربح لتدبير األموال المطلوبة لتغطية العجز في
الفلسطيني ،باإلضافة إلى زيادة
موازنتها التي تحتاج إليها هذه الجامعات؛ للمحافظة على
المخصصات للجامعات المتعسرة
استم ارريتها مع استم اررية الو ازرة في متابعة الجامعات في
لتشجيعها على استكمال مسيرتها
ضبط معايير الجودة لهذه الجامعات.
العلمية والمجتمعية الهادفة.
منح الدرجات االستثنائية والتشجيعية
االهتمام بالعاملين المتميزين في الجامعات في جميع
للعاملين المتميزين بناء على نتائج
المجاالت واحتضانهم والمحافظة عليهم واالستفادة من
التقييم الوظيفي ،بحيث يعدون بمثابة
خبراتهم.
قدوة يحتذي بهم غيرهم من العاملين.
إجراء عملية تدريب وتطوير للعاملين
مراجعة كافة الخدمات المقدمة من خالل تدريب الموارد
المعنيين بتقديم الخدمات للطلبة ،بحيث
البشرية والعاملين بمؤسسات التعليم العالي حتى تكون قادرة
على تأهيل الطلبة والباحثين وتمكينهم من المهارات والمعارف يكتسبون المهارات المطلوبة التي
تؤهلهم من تقديم الخدمات والمهارات
والخبرات التي يحتاج إليها السوق وللحصول على العمل
للخريجين.
المناسب للحد من البطالة في أوساط الخريجين.
ضرورة قيام إدارة الجامعة باعتماد مقاييس ومؤشرات تستخدم
للحكم على برامج الجودة وآليات التطبيق والتقييم داخلياً؛
اعتماد مقاييس ومؤشرات واضحة،
للتخلص من األخطاء ووضع المقترحات المناسبة لمعالجة
بحيث تعكس من خاللها الوضع القائم
المعوقات والمشكالت المعيقة مما يمكنها من التعرف إلى
للعملية اإلدارية واألكاديمية في
درجة رضا المستفيدين عن جودة خدماتها ،إضافة إلى عمل
الجامعة.
مقارنة لألداء مع المنافسين المتميزين في نفس مجال العمل.

 و ازرة التربية
والتعليم العالي

12-6
شهر

 القيادة العليا
للجامعة.

 3أشهر

 دائرة شؤون
الموظفين.
 عمادة التخطيط
والجودة.
 التعليم المستمر.

 3أشهر

 عمادة التخطيط
والجودة.

 3أشهر

إخضاع العاملين لعملية تقييم دورية
ضرورة توفير آلية في إدارة الجامعات لالهتمام بقياس الرضا
شاملة بشكل نصف سنوي الكتشاف
الوظيفي للعاملين بشكل دوري.
مقدار الرضا الوظيفي لهم حول العمل.
 دائرة شؤون
العمل على توفير الموارد البشرية والمادية ووضع سياسات
عقد ورش عمل لتحديد األسس التي
الموظفين.
ولوائح وأنظمة مبتكرة تسهم بالتجديد الدائم لالبتكار واإلبداع
تتوافق مع الوصف الوظيفي فيما
 عمادة التخطيط
والتغيير والتطوير ،بحيث يكون ذلك عبر امتالك إدارة
يخص آلية تعيين العاملين الجدد.
والجودة.
الجامعة أسساً دقيقة الختيار األشخاص المميزين .
عمل دورات تدريبية وندوات مفتوحة
ضرورة توفير أدوات مختلفة لتقييم العمل وإلتاحة الفرصة لهم
 دائرة شؤون
للعاملين؛ إلتاحة الفرصة لهم لصقل
الكتشاف مواهبهم وتوظيفها بالشكل المطلوب ،واكتشاف
الموظفين.
مواطن القصور في األداء وتقويمها من خالل التدريب الفعال؛ مواهبهم واطالق العنان ألفكارهم نحو
 التعليم المستمر.
التحليق إليجاد آراء وأفكار إبداعية
إلتاحة فرص التعليم وتوفير بيئة عمل تمتاز بالمشاركة
جديدة.
والتعاون والتكامل.
ضرورة توفير آلية واضحة للتعرف إلى ما يحتاج إليه جمهور
 عمادة التخطيط
المستفيدين من خدمات وما يقدم من شكاوى من خالل التوجه
والجودة.
ورش عمل مع الفئات المستهدفة
نحو الطلبة والمستفيدين ،باعتبارهم الهدف األساسي لتلبية
 الشؤون
لتحديد االحتياجات الالزمة للقيام بها
حاجاتهم الحالية والمستقبلية بجودة عالية ،من خالل التكامل
األكاديمية
وفق احتياج فعلي.
الفعال بين الجامعات الفلسطينية وعدم فتح برامج ال فائدة
 التعليم المستمر.
منها.
االستماع لجمهور للمستفيد والجهات
ذات العالقة من خالل ندوات وورش
ضرورة وضع منهجية فعالة لقياس مدى رضا المستفيدين،
عمادة التخطيط
عمل لمعرفة توقعاتهم حول مخرجات
ووجود نظام فعال للتعامل مع شكاوى المستفيدين وحل
والجودة.
الجامعة وما مدى تحقيق هذه
مشكالتهم.
التوقعات.
 عمادة التخطيط
والجودة.
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 6أشهر

 3أشهر

 3أشهر

 5أشهر

 6أشهر

وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تحقيق الهدف السابع للدراسة وهو "تقديم توصيات ذات فائدة
إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعليمية منها وللباحثين والمهتمين بهذا المجال".

 نموذج مقترح لتحقيق تميز األداء المؤسسي في ضوء تعزيز أبعاد الجينات التنظيمية
في الجامعات الفلسطنية في محافظات قطاع غزة.
يوصي الباحث باستخدام النموذج المقترح كما هو موضح في شكل رقم ()6.1؛ وذلك لتحقيق التميز
المؤسسي في ضوء تعزيز أبعاد الجينات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

205

حقوق اتخاذ

القرار.

 نمط القيادة المتبع.
 ثقافة المنظمة.
 درجة المشاركة في اتخاذ القرار.

 المكافآت.

 القياس والتحليل ومراجعة األداء.

 خلق االنسجام بين العاملين.

---------------------------

متغيرات الجينات التنظيمية:

 الشعور باالستمتاع في العمل.
 التمكين الوظيفي.
-------------------- مدى توافر المعلومات.

جودة

المعلومات.

 وجود نظام متكامل للمعلومات.
 تكلفة المعلومات.

 توقيت الحصول على المعلومة.

---------------------

 طبيعة النشاط .

الهيكل التنظيمي.

 حجم المنظمة.
 نطاق اإلشراف.

 درجة التفويض.

محددات الجينات التنظيمية

 إدارة جودة المعلومات والبيانات.

 عملية تخطيط استراتيجية الجودة.
 تنفيذ تخطيط اهداف الجودة.

تميز القيادة.

المعلومات وتحليلها.

التخطيط االستراتيجي.

-------------------------- إدارة الموارد البشرية.
 التعليم والتدريب في مجال الجودة.
 احترام العاملين وتقدير أدائهم.

التركيز على الموارد البشرية

---------------------------

 جودة تقديم الخدمة.
 عملية الرقابة على الجودة.
 عملية التحسين المستمر للجودة.
 تقييم الجودة.
 خدمة دعم الجودة.
-------------------------- السيطرة على العمليات التعليمية.
 العمليات المساندة والتخطيط العملياتي.

محددات التميز المؤسسي

التركيز على الطالب والعمالء

متغيرات التميز المؤسسي:

---------------------

---------------------------

 الرواتب.

المحفزات.

 كفاءة القيادة التنفيذية.
 مدى اهتمام القيادة بالجودة.
 تحقيق المسئولية االجتماعية الشاملة.

نتائج األداء
للمنظمة:
(تحقيق التميز)

 تقديم خدمات جديدة
ومميزة.
 تحقيق قدرات تنافسية
تُضفي قيمة نادرة
ألصحاب العالقة.
 التطوير والتحسين
المستمر في العمليات
واإلجراءات.
 تحقيق وفرات مالية.
 مشاركة العاملين
واعدادهم ليكونوا قادة
المستقبل.

نتائج إدارة العمليات.

المراجعة والتقييم
والتغذية الراجعة

شكل رقم ( :)6.1نموذج مقترح لتحقيق التميز المؤسسي في ضوء تطبيق أبعاد الجينات التنظيمية ومعايير التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية الكبرى بمحافظات قطاع غزة.
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ثالثاًً-الدراساتًالمستقبليةًالمقترحة:
بناء على اطالع الباحث على اإلطار :النظري ،والدراسات السابقة ،وتحليلها ومناقشتها لنتائج هذه
ً
الدراسة وتحليل بياناتها ،يوصي الباحث ببعض الدراسات المستقبلية المقترحة التالية:
 .1دراسة معوقات التميز المؤسسي للجامعات الفلسطينية في ضوء عوامل البيئة الداخلية والخارجية.
 .2دراسة مشكلة التضخم الوظيفي في الجامعات الفلسطينية وأثره على التميز المؤسسي وسبل الحل.
 .3دراسة واقع مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات وأثرها على تحقيق التميز المؤسسي ،دراسة تطبيقية
على وكالة الغوث الدولية.
 .4دراسة عالقة بين القيادة اإلدارية بالتميز المؤسسي في المنظمات األهلية غير الحكومية العاملة في
قطاع غزة .
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ً
خالصة ً

بناء على نتائج التحليل
استعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ً

اإلحصائي ،وتم تصنيفها إلى :نتائج متعلقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ،ونتائج متعلقة بالمتغير المستقل
(الجينات التنظيمية) ،ونتائج متعلقة بالمتغير التابع (التميز المؤسسي) ،ونتائج متعلقة باختبار الفرضيات،
ونتائج متعلقة بتحقيق أهداف الدراسة .وأشارت النتائج إلى وجود موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على

كافة مجاالت الجينات التنظيمية بشكل عام ،كما أظهرت النتائج أيضاً وجود موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد
العينة على مجال التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي بشكل عام ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين أبعاد الجينات التنظيمية والتميز المؤسسي
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ،واقترح الباحث مجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع
الدراسة ،كما اقترح الباحث نموذجاً لتحقيق التميز المؤسسي في ضوء تفعيل أبعاد الجينات التنظيمية ،وفي
الختام اقترح الباحث مجموعة من العناوين لدراسات مستقبلية مقترحة بخصوص الجينات التنظيمية والتميز
المؤسسي.
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المـراجــع
أولا -المراجع العربية:
 القرآن الكريم.

 ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم" .)1996( ،لسان العرب" ،دار إحياء التراث
العربي للنشر ،بيروت.
 أبو النصر ،مدحت" .)2008( .أساسيات إدارة الجودة الشاملة" ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 أبو حجير طارق ،أبو ناصر حسن" )2017( .الدور الوسيط للشفافية المالية في العالقة بين الجينات
التنظيمية وادارة المخاطر الفساد" ،دراسة تطبيقية على الو ازرات الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في

دائرة الرقابة والتفتيش" ،مؤسسة الئتالف من اجل النزاهة و المسائلة أمان ،غزة ،فلسطين.

 أبو ريا ،ماهر" .)2014( .دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي" ،دراسة تطبيقية
على و ازرتي العمل والشئون االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة

للدراسات العليا ،غزة.

 أبو شرخ ،نادر" ،)2010( .تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت
الفلسطينية من وجهة نظر العاملين" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 أبو فارة ،يوسف أحمد (" .)2006واقع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية" ،المجلة
األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،2العدد  ،2الصفحات .281-246

 أبو كويك ،حسن" .)2012( .دور الهياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجهزة األمنية:
دراسة تطبيقية على ضباط األجهزة األمنية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة،

فلسطين.

 أبو مدللة ،رندة نبيل" .)2014( .العالقة بين تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة والتميز المؤسسي :دراسة

ميدانية على المؤسسات الدولية العاملة في محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا،

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة األزهر ،غزة.

 أحمد ،أحمد راغب" .)2010( .اإلدارة الصناعية" ،دار البداية ناشرون وموزعون ،الطبعة  ،1عمان،
األردن.

 أحمد ،الطيب محمد زين" .)2015( .أثر الجينات التنظيمية على دوافع العاملين بمؤسسات التعليم
العالي الوالئية بالسودان :دراسة تطبيقية على جامعات (وادي النيل -القضاريف – ستار – كردفان)

 ،2013-2008رسالة دكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.

 األسدي محمد قحطان .)2015 ,3 11( .جامعة الكوفة  -كلية اإلدارة واالقتصاد.
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 إسماعيل ،جابر محمد" ،)2001( ،تقييم نظم المعلومات اإلدارية المرتبطة بالحاسب األلي في وحدات
القطاع الحكومي" ،المجلة العلمية لتجارة األزهر ،العدد .2

 اشتيوي ،محمد 8( .يونيو" .)2013 ،دي أن ايه المنظمات  ، "DNA organizations /كلية
العلوم اإلدارية واالقتصادية بجامعة القدس المفتوحة في فلسطين.
 آل مزروع ،بدر بن سليمان بن عبداهلل" .)2010( .بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة
األمنية" ،أطروحة دكتوراه ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 أمينة موالي ،وميمون كافي" .)2017( .الحمض النووي التنظيمي  DNAوريادية المؤسسات :دراسة
حالة لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر" ،مجلة البحوث القتصادية والمالية -المجلد  - 4العدد .1

 إياد ،عبداهلل شعبان" .)2009( .إدارة الجودة الشاملة مدخل نظري وعملي نحو ترسيخ ثقافة الجودة
وتطبيق معايير التميز" ،عمان :دار زهران للنشر و التوزيع  ،االردن

 اإليوبي ،منصور  ".)2015(.بيئة العمل وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية على
الكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة" ،مجلة كلية فلسطين التقنية ،العدد  ،2دير البلح

فلسطين.

 باشيوة حسن عبداهلل و عيشوني محمد أحمد" .)2016(.روائع التميز المؤسسي -التميز المؤسسي،
اإلبداع ،اإلبتكار ،القيادة الرشيدة ،أفضل الممارسات المتميزة" ،الطبعة  ،1منشور بدار الوراق ،عمان،
األردن.
 البحيصي ،عبد المعطي محمود" .)2014( .دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة
ميدانية على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،عمادة الدراسات العليا ،كلية

االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.

 بديسي ،فهيمة وآخرون" :)2011( ،تنمية اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمات" ،اإلبداع والتميز
التنظيمي في المنظمات الحديثة – دراسة وتجارب وطنية ودولية - ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم

التسيير ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،جامعة سعد دحلب ،البليدة.

 البراهيم ،فيصل بن فهد بن محمد" :)2008( ،العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار

وعالقته بمستوى أدائهم – دراسة مسحية على الموظفين في مجلس الشورى السعودي" ،رسالة ماجستير

في العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعوم األمنية.

 جاد الرب ،الفت ابراهيم ( ".)2013التميز اإلداري في اإلبداع دراسة ميدانية على البنوك في مصر"،
المجلة العلمية لقطاع التجارة ،جامعة األزهر ،العدد  .10مصر.

 الجرجاوي ،زياد" .)2010( .القواعد المنهجية لبناء الستبيان" ،مطبعة أبناء الجراح ،الطبعة الثانية،
فلسطين.
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 الجساسي ،عبداهلل" .)2011(.أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في و ازرة التربية
والتعليم بسلطنة عمان" ،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ،سلطنة عمان.

 جودة ،زكريا أحمد" .)2015( .واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي  ERQMفي

ديوان الموظفين العام بقطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة.

 جودة ،محفوظ أحمد" .)2006( .إدارة الجودة الشاملة :مفاهيم وتطبيقات" ،دار وائل للنشر ،الطبعة
 ،2عمان ،األردن.

 الجيوسي ،رسالن محمد؛ جاد اهلل  ،جميلة" ،)2008( ،اإلدارة علم وتطبيق" ،الطبعة  ،2دار المسيرة،
عمان.119 ، ،

 حاتم ،خير".)2005( .نحو أداء متميز للحكومات-تجربة جمهورية السودان" ،المؤتمر العالمي الدولي
حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،ورقلة.

 حثناوي ،واثق" .)2009( .دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس
الصناعية في فلسطين" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 حجازي ،نهال موسى" .)2016( .التوظيف وعالقته بالتميز المؤسسي :دراسة ميدانية على المنظمات

األهلية غير الحكومية – قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية االقتصاد والعلوم

اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.

 حريم ،حسين (" ،)2004السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال" ،دار
الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 حسن ،عبد المحسن أحمد" .)2010( .ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز

المؤسسي :دراسة تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية" ،رسالة ماجيستير ،الد ارسات

العليا ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 الحمداني ،موفق" .)2006( .مناهج البحث العلمي" ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن.

 الحيلة ،آمال عبد المجيد" .)2014( .نموذج مقترح لمنظمات التعلم كمدخل للتميز المؤسسي-دراسة
تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة" ،رسالة دكتوراه ،إدارة األعمال ،الدراسات

العليا والبحوث ،كلية التجارة ،جامعة قناة السويس ،مصر.

 الخفاجي ،نعمة عباس والغالبي ،وطاهر محسن" .)2009( .نظرية المنظمة مدخل التصميم" .عمان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 الدالة ،سعود (" ،)2003أثر الحوافز على أداء األطباء السعوديين في مستشفى قوى األمن بالرياض"،
رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربي للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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 الدجني ،علي يحيى علي" .)2013( .واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في
ضوء النموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،الدراسات العليا ،كلية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 دروزة ،سوزان صالح" .)2008( .العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء
المؤسسي" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،الدراسات العليا ،كلية العلوم اإلدارية والمالية ،جامعة
الشرق األوسط ،األردن.

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

 دليل الطالب الجامعي الجامعة األزهر اإلسالمية .2016
 دليل الطالب الجامعي جامعة األزهر.2017

 دليل الطالب الجامعي جامعة األقصى .2016

 الدهان ،أميمه" )2006( .نظريات منظمات األعمال" ،مطبعة الصفدي ،ط ،1عمان  ،األردن.
 الدوسري ،شيخة ")2013( ،التميز والمعلوم المتميز".

 الربيعي ،سمية عباس" .)2015( .صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرهما في األداء المتميز :دراسة
استطالعية في كليات الجامعة المستنصرية" ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،بغداد.

 الرشيد ،صالح (" )2009التميز في األداء :ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات األعمال" ،مجلة
أفاق القتصادية ،اإلمارات العربية المتحدة ،مركز البحوث والتوثيق ،العدد  ،116المجلد.29

 الرشيد ،صالح بن سليمان (" .)2004دور المدير العربي في اإلبداع والتميز" ،المؤتمر العربي السنوي
الخامس في اإلدارة ،نحو بناء إطار منهجي لإلبداع وتميز األعمال في المنظمات العربية ،شرم

الشيخ ،مصر.

 الرشيد ،صالح" .)2009( .التميز في األداء :ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات األعمال" ،مجلة
آفاق القتصادية ،اإلمارات العربية المتحدة ،مركز البحوث والتوثيق ،العدد ،29المجلد.116

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

 زايد ،عادل" .)2007( .األداء التنظيمي الطريق إلى األداء المتميز" ،المنظمة العربية للتنمية
االدارية" ،القاهرة .مصر.
 الزطمة ،نضال محمد" .)2011( .إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء :دراسة تطبيقية على الكليات
والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،عمادة الدراسات العليا ،كلية

التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 الزعبي ،خالد" .)2010( .أثر المشاركة في اتخاذ الق اررات على االلتزام التنظيمي :دراسة ميدانية على

العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية المتخصصة باإلقراض" ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،

المجلد  ،25العدد األول .2010

 زويلف ،مهدي ("،)2000إدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنسانية" ،الطبعة  ،1عمان ،دار
مجالوي.

 الساعدي  ،مؤيد والدهان ،جنان مهدي" ،)2013( ،تشخيص واقع البصمة الوراثية التنظيمية DNA
لمنظمات األعمال العراقية – بحث استطالعي تحليلي في عينة من المنظمات العراقية" ،المجلة

العراقية للعلوم اإلدارية ،المجلد  ،10العدد .40

 الساعدي مؤيد ،وزعالن عبدالفتاح جاسم" .)2013( .دور عمليات إدارة المعرفة في البصمة الوراثية
التنظيمية ( )DNAلمنظمات األعمال بحث استطالعي في عينة من المصارف العراقية" ،مجلة اإلدارة
والقتصاد ،العراق.

 سالم ،إلياس" )2006(،تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية :دراسة حالة الشركة الجزائرية
لأللمنيوم بالمسلية" ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف بالمسلية ،الجزائر.

 السامرائي ،مهدي" .)2007( .إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي" ،دار جرير
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.
 سفير محمد ،جميل أحمد".)2011( .التميز في األداء :ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في المنظمات"،
نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي و تحديات األداء البيئي ،الملتقى الدولي الثاني

حول األداء المتميز للمنظمات و الحكومات ، ،جامعة ورقلة يومي  22و  23نوفمبر .2011
الجزائر.

 سلطان ،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 العليا ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 السلطة الوطنية الفلسطينية ( .)1998قانون التعليم العالي :رقم) )11و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية.

 السلمي ،علي" .)2002( .إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة" ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 سليمان ،خالد عويض" ،)2002( ،مهارات مديري التنمية" ،المؤتمر العربي الثالث في اإلدارة (القيادة
اإلبداعية والتجديد في ظل النزاهة والشفافية)" ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،لبنان.149-108 ،

 سهمود ،إيهاب عبد ربه" .)2013( .واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء النموذج
األوروبي للتميز  ،"EFQMرسالة ماجيستير ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.
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 السويطي شلبي" .)2007( .واقع ادارة الجودة الشاملة في جامعة القدس المفتوحة" ،المؤتمر الثالث

لتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية  ،الجودة والتميز واالعتماد في مؤسسات التعليم

العالي فلسطين ،جامعة القدس ،غزة ،فلسطين.

 الشريف ،عبد اهلل عبد العزيز" ،)2011(،دور التفويض في تحسين الممارسات اإلدارية للمشرفين

التربويين بمكاتب التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية" ،مجلة القراءة والمعرفة ،ص.244-207

 الشنطي ،محمود".)2015(.دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الهيكل التنظيمي
واألداء الوظيفي" :مجلة جامعة األزهر  -غزة ،المجلد  17العدد ( 2ب) ،ص ."180،2015-147

 الشوبكي ،مازن جهاد إسماعيل (" .)2010العالقة بين نظم دعم القرار واعادة الهندسة في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر ،غزة.

 الصرايرة ،خالد أحمد والعساف ،ليلى ،)2013( ،إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين
النظرية والتطبيق" ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي ،المجلد االول ،ع.1

 الضامن ،روال" .)2006( .تطوير نموذج تقييم التميز في األعمال األردنية" ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة عمان العربية ،األردن.

 الضالعين ،علي" .)2010( .أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمي :دراسة ميدانية في شركة
االتصاالت األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية إدارة األعمال ،جامعة مؤتة ،الكرك ،االردن.

 الطائي يوسف حجيم  ،والعلي علي حميد هندي  ،والجنابي سجاد محمد عطية" .)2015( .الثقافة
المعرفية ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية :دراسة تطبيقية في معمل األلبسة الرجالية" ،النجف

األشرف.

 الطائي ،يوسف حجيم (" )2009الشراكة ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية" .المجلة العراقية للعلوم
الدارية ،العدد (.)28

 عابدين ،ابراهيم".)2015( .دور اتخاذ الق اررات على جودة األداء في المستشفيات غير الحكومية في
قطاع غزة :دراسة ميدانية" ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات ،المجلد السادس العدد  1مارس
."2016

 العادلوني أكرم .)2012( .فلسفة العمل المؤسسي ودورة حياة المؤسسة.
 عاصي ،نايف علي" .)2014( .تأثير سلوك المواطنة التنظيمية واستثمار رأس المال البشري في تميز
األداء المنظمي" ،دراسة استطالعية تحليلية في جامعة بابل ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة

المستنصرية ،بغداد.
 عامر ،فاتن ربحي" .)2015( .درجة فاعلية إدارة التميز المؤسسي لمديري المدارس الحكومية األساسية
في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية وعالقتها باألنماط القيادة من وجهة نظر المديرين أنفسهم"،

رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية ،الدراسات العليا ،كلية التربية ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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 العاني ،أالء عبد الموجود عبد الجبار" ،)2010( ،العوامل المحددة لشخصية المنظمة وانعكاساتها في
تكوين المعرفة التنظيمية الجديدة" ،اطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال ،جامعة الموصل ،كلية

اإلدارة واالقتصاد.

 عباس ،علي" :)2008( ،الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال" ،دار إثراء للنشر والتوزيع ،األردن،
عمان.

 عبد الفراج ،الرضي عبدالكريم الرضي" )2015( .قياس أثر معايير التميز عمى نتائج االداء في هيئة

الطيران المدني السوداني :الثقافة التنظيمية متغي ار وسيط" .رسالة دكتوراه في فلسفة إدارة الجودة

واالمتياز .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .السودان.

 عبدالعال ،حازم" )2007( ،مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في خدمة عمالء الهاتف الخلي في شركة
جوال من وجهة نظر العاملين بها في فلسطين :رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية قسم إدارة

األعمال.
 عبدالمجيد ،عثمان رياض" ،)2016( ،نظم المناعة التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة األزمات:
اختبار الدور الوسيط لنظم المعلومات االستراتيجية ،دراسة ميدانية على الشركات الصناعية الغذائية

األردنية" ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األسط ،عمان.

 عبده ،رنا" .)2017( .ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي "دراسة تطبيقية
على الكليات الجامعية في محافظات غزة" رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزهر  .فلسطين.

 عبود ،علي أحمد ثاني (" .)2009دور جوائز الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء في القطاع
الحكومي" ،المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية :نحو أداء متميز في القطاع الحكومي 9-1 ،نوفمبر
 ،2009الرياض :معهد اإلدارة العامة.

 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الحق ،كايد" .)2001( .البحث العلمي -مفهومه وأدواته
وأساليبه" ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العبيدي("،)2015استخدام مكونات الحمض النووي التنظيمي لتشخيص المنظمات الصحية" بحث
استطالعي آلراء عينة من اطباء مستشفى مرجان التعليمي -بابل ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية

واألدارية ،السنة  ،11المجلد ،13العدد .36

 العديلي ،ناصر محمد (" .)2009تحديات تحقيق نموذج التميز في أداء األعمال والخدمات".

 عساف ،عبدالمعطي" .)1995( .مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة" ،مجلة الداري،
مسقط ،العدد  ،62سلطنة عمان ص .35

 عقيلي ،عمر وصفي (" ،)2009إدارة الموارد البشرية" ،مؤسسة زهران للنشر ،عمان.
 العكش ،عالء" .)2007( .نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء الوظيفي في و ازرات السلطة
الفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 العمري ،سهيلة ".)2011(.أثر مشاركة العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية
(األونروا) في اتخاذ الق اررات على أدائهم الوظيفي" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 العميان ،محمود سلمان"،)2005( ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال" ،دار وائل للنشر ،األردن.
 العميرة ،محمد بن عبد العزيز "،)2003(،عالقة الجودة باألداء الوظيفي للقطاع الصحي من وجهة
نظر العاملين في مركز االمير سلطان لمعالجة امراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بمدينة

الرياض" ،رسالة ماجستير ،الرياض ،نايف للعلوم االمنية ،كلية دراسات العليا.

 العوامله ،نائل عبد الحافظ" ،)1995( ،دراسة ميدانية لمفهوم السلطة في المؤسسات االردنية العامة
والخاصة" ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، ،م.130-93 ،7

 عياد ،عادل" .)2017( .أثر تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تعزيز االبتكار اإلداري في

مؤسسات التعميم العالي وفق النموذج بالدريج للتميز المؤسسي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة االسالمية ،غزة.
 الفاعوري ،أسماء2012( .م) .أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تميز األداء المؤسسي:
دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 الفرا ،ماجد محمد وأخرون (" :)2003اإلدارة المفاهيم والممارسات" ،فلسطين ،غزة ،الجامعة
اإلسالمية ،كلية التجارة.

 فرج اهلل ،أحمد".)2012( .دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة"،

رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 فالح ،كريمة" ،)2017( ،مطابقة وتكييف معايير جودة البحث العلمي بالجامعات الجزائرية وفق

مواصفات مالكوم بالدريج للتعليم دراسة حالة مخابر البحث العلمي" ،رسالة دكتوراه ،علوم التسيير كلية
العلوم اإلقتصادية والتجارية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،الجزائر.

استرتيجي متكامل" .الطبعة .2
ا
 القحطاني ،محمد" .)2008( ،إدارة الموارد البشرية – نحو منهج
الرياض :مكتبة العبيكان.

 القريوتي ،محمد قاسم" .)2006(.مقدمة في اإلدارة العامة ،المنشآة .التطور .النظريات .المفاهيم.
المشاكل .التحديات والتوجهات المعاصرة" .ط ،1دار وائل للنشر ،الطبعة الرابعة ،عمان ،األردن.

 القشصي ،حمد بن هالل (" ،)2005مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات في جامعة السلطان قابوس
وأثرها على أدائهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،عمان ،األردن.

216

 كواشي ،مراد )2013( .قياس األداء المتميز للمؤسسات من خالل نماذج الجوائز العالمية للجودة،
مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ، ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد

خيضر بسكرة ،الجزائر ،العدد .14 :

 لبدة ،شاهيستا" .)2015( .أثر الجينات التنظيمية على قدرة المرؤوسين االبتكارية  -دراسة تطبيقية
على البنوك التجارية في مصر" .رسالة دكتو ار غير منشورة ،الجامعة طنطا ،مصر.

 اللوح ،نبيل" .)2006( .تطور الهياكل التنظيمية للو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على الكفاءة
اإلدارية" :مجلة الجامعة السالمية ،المجلد  15العدد  ،2ص .506-461

 الماشي ،أحمد سمير والمسدي ،عادل عبد المنعم" ،)2008( ،محددات الحمض النووي للمؤسسات"،
جامعة طنطا ،كلية التجارة ،قسم إدارة األعمال ،مصر.

 مجيد ،سوسن شاكر والزيادات ،محمد عواد" .)2007( .إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات في الصناعة
والتعليم" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 محمد ،عز الدين مالك الطيب" ،)2006( ،تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في االقتصاد
اإلسالمي" المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة ام درمان االسالمية ،السودان.

 المدهون ،محمود عطا" .)2014( .عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي" ،رسالة
ماجيستير ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

 مرعي ،محمد (" ،)2003التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع العام الحكومي العربي" ،جامعة
دمشق ،المنظمة العالمية للتنمية اإلدارية للنشر.

 مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز (" .)2017معايير جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز القطاع الحكومي
والشفافية" ،مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز ،عمان.

 المعاني ،أحمد وعريقات ،أحمد والصالح ،أسماء وجرادات ،ناصر" .)2011( .قضايا إدارية معاصرة"،
دار وائل للنشر ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 المليجي ،رضا ابراهيم" .)2012( .إدارة التميز المؤسسي بين النظرية والتطبيق" ،عالم الكتب
للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.

 المنسى ،محمد عبد العزيز ومحمود ،المتولى محمد (" .)2013نظام التكاليف المالئم في ظل

ديناميكية الجينات التنظيمية للمنظمة" .تقرير بحث مقدم إلى مركز ضمان الجودة ،كلية التجارة،

جامعة المنصورة ،مصر.
 ميرغني ،هالة كلينا" ،(2015( .أثر تبني نموذج التميز المؤسسي في تطوير األداء بالمؤسسات
الحكومية" رسالة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 النجار ،فايز .)2007( ،نظم المعلومات اإلدارية" ،ط  ،2عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن.
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 النجار ،مازن اعبيد مسلم" .)2014( .درجة فاعلية األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم الشرعي

بو ازرة األوقاف بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره" رسالة ماجستير غير

منشورة ،غزة ،الجامعة االسالمية.

 النسور ،أسماء سالم" .)2010( .أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي" ،رسالة
ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 النفار حسام نعيم" .)2016( .أثر تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات االخالقية على تحقيق التميز

للجامعات :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية" .مجلة كلية فلسطين التقنية -دير البلح-

العدد.3

 النفار ،حسام" )2015( .أثر الذكاء العاطفي لدى العاملين على تحقيق التميز المؤسسي" دراسة

تطبيقية على شركة االتصاالت الفلسطينية" المؤتمر األول لكلية القتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة

األزهر -غزة.

 هالل محمد عبدالغني" .)2011( .اإلدارة من أجل التميز التخطيط والتنظيم" .مصر الجديدة :دبيك
للنشر.

 هنية ،محمد أنور" .)2016( .مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسي لدى
قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 وادي ،رشدي عبداللطيف؛ ماضي ،كامل" ،)2007( .تخطيط المسار الوظيفي للمدراء في الجامعة

اإلسالمية غزة وجهة نظر ذاتية" ،مجلة الجامعة السالمية ،المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني ،ص

.817-779
 وسيلة ،واعر وعبدالناصر ،موسى(" ،)2003أنماط القيادة وفاعلية صنع القرار بالمؤسسة ،دراسة حالة
وحدة البريد الوالئية بسكرة" الملتقي الدولي :صنع القرار في المؤسسات االقتصادية ،جامعة محمد

بوضياف ،الجزائر.
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المالحق
أوالً :مـراســــلـــــــــــة تحكيـــــــــــم االستبـــانــة
ثـــانيــــــــاً :مـراســلـــــــــة تـعبئــــة االستبانـة
ثـالثــــــــــاً :االســـــتبــانــــــــــة النهــــــــائيـــــــــة
رابعــــــاً :قائمــــــة بأسمـــــــاء المحكميـــــــن
خامساً :كتب تقديم التسهيالت البحثيـة
سادساً :معايير جائزة مالكوم بالدريج في قطاع التعليم بأوزانها النسبية
سابعاً :معايير الجائزة األوربية للجودة  EFQMبأوزانها النسبية
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أوالً :ملحق رقم ()1

مراسلة تحكيم االستبانة
جــامـعـــــــــة األزهـــــــــر – غـــــــزة

عمادة الــــدراســـــــات الــعـــلـيـــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة

قسـم مـاجـستيــر إدارة األعمـال

الموضوع /تحكيم استبانة
حضرة السيد/ة.................................................................................. :المحترم/ـة.
الدرجة العلمية............................................................................................. :
التخصص................................................................................................ :
مكان العمل............................................................................................... :

تحية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان "عالقــة الجينــات التنظيمية بالتمــيز المؤسسي ،دراسة ميدانية على
الجامعات الفلسطـينية في محافظات قطاع غـزة"" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
إدارة األعمال من جامعة األزهر -غزة.
ونظ اًر لخبرتكم الطويلة في مجال البحث العملي ،والثقة العالية التي يوليها الباحث لكم ،فإننا نأمل من حضرتكم التكرم
بتحكيم استبانة الدراسة المرفقة واثرائها من خالل توجيهاتكم وارشاداتكم لما في ذلك فائدة للبحث العلمي ،ولما يمثله رأي
حضرتكم من أهمية بالغة في تعزيز وتحقيق أهداف هذا البحث.
نشكر لكم مقدماً حسن تعاونكم واهتمامكم
وبارك اهلل فيكم ،،،

الباحث

زكريا محمد بدوان
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ثانياً :ملحق رقم ()2
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ثالثاً :ملحق رقم ()3
االستبانة النهائية
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مصطلحات الدراسة:
 oالجينات التنظيمية :هي مصطلح يوضح العوامل األساسية التي تكون شخصية المنظمة وتميزها عن
غيرها من المنظمات المماثلة ،والتي تتكون من الخصائص الداخلية التي يتوقف نجاح المنظمة

عليها وتحريكها نحو أداء أفضل لتحقيق أهدافها ،بحيث تتكون من (حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات،

جودة المعلومات ،الهيكل التنظيمي).

 oالتميز المؤسسي :حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق مستويات عالية غير عادية من
األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها في المنظمة ،بما ينتج عنه نتائج
وانجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون ،ويرضى عنها العمالء ،وكافة أصحاب المصلحة في

المنظمة.

القسم األول -البيانات الشخصية والوظيفية:
ذكر

الجنس

 29سنة أو أقل

العمر

المؤهل العلمي

 39 – 30سنة

 49-40سنة

 50سنة فأكثر

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس أو أقل
عضو مجلس جامعة

المسمى الوظيفي

أنثى

مدير (دائرة ،وحدة ،مركز)

رئيس قسم

نائب عميد أو مساعد عميد

مساعد مدير /نائب مدير

(إداري أو أكاديمي)

سنوات الخدمة في

 5 - 1سنوات

 10 -6سنوات

الجامعة

 15 - 11سنة

 16سنة فأكثر

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية
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مكان العمـ ـ ــل

جامعة األقصى

القسم الثاني:

يرجى وضع الدرجة التي تناسبك أمام كل فقرة حيث أنه كلما كانت درجة الموافقة عالية اقتربت اإلجابة من ( ،)10وكلما قلت درجة الموافقة اقتربت اإلجابة من (:)1

فقرات االستبانة

الدرجة
(من  1إلى )10

أوالً -المتغير المستقل (الجينات التنظيمية) :
أ .حقوق اتخاذ القرار

10

.1

تسمح إدارة الجامعة بأن يشارك العاملون في صنع ق اررات مهمة تخص دوائرهم.

.2

تقوم إدارة الجامعة بتدريب العاملين على كيفية اتخاذ ق اررات سليمة وفعالة.

.3

تفسح إدارة الجامعة المجال أمام العاملين إلبداء آرائهم في مجال العمل وطرح األفكار الجديدة.

.4

تتعامل إدارة الجامعة إيجابياً مع ما يقدمه العاملين من مالحظات وآراء.

.5

تعمل إدارة الجامعة على توعية العاملين بالمشاركة باتخاذ الق اررات لضمان تقبلهم لها.

.6

أرى أن ثقة العاملين بمدراءهم هذا ما يمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار.

.7

تعمل إدارة الجامعة على مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في اتخاذ القرار.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تسترشد إدارة الجامعة بالتجارب السابقة ومقترحات المشاركين عند اتخاذ الق اررات.

.8

تسمح إدارة الجامعة بأن يساهم العاملين في وضع حلول مناسبة للمشكلة التي تواجههم في العمل.

.9

ب -المحفزات

10

.1

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع المجهود الذي أبذله.

.2

تتناسب مستويات األجور السائدة مع األوضاع االقتصادية الحالية.

.3

توزع إدارة الجامعة المكافآت على العاملين المميزين ضمن معايير تتميز بالعدالة واإلنصاف.

.4

تراعي إدارة الجامعة الجهد اإلضافي المبذول من العاملين في العمل بمكافأتهم وتحفيزهم.

.5

ترتبط نظم المكافآت والحوافز التي تتبناها إدارة الجامعة بشكل مباشر بنظم تقييم األداء.

.6

تشعر بارتياح ومتعة في العمل عند تعاملك مع زمالئك.

.7

يتم إنجاز العمل في جو يسوده االنسجام والتعاون.

.8

تشعر باألمان الوظيفي أثناء عملك في الجامعة.

.9

تشعر بأن الوظيفة التي تعمل فيها لها معنى وقيمة.

.11

تعطي إدارة الجامعة للعاملين الحرية في اختيار الطرق التي يؤدون بها مهام العمل.

ج-

جودة المعلومات

10

.1

يتم الحصول على المعلومات الالزمة لمهامي في الوقت المناسب دون تأخير.

.2

يتم تحديث المعلومات المقدمة للعمل بسهولة وسرعة.

.3

توفر إدارة الجامعة إمكانيات مادية لتجهيز المعلومات وتداولها بسهولة وسرعة.

.4

تمتلك الجامعة نظام اتصال يسهل التعامل معه لنقل المعلومات وايصالها للمستفيدين.

.5

تبرر المنفعة المتوقعة من المعلومات تكاليف الحصول عليها.

.6

يسهل التعامل مع المعلومات التي ترد بعرضها وتقديمها بأكثر من طريقة إليضاحها لآلخرين.

.7

تتميز المعلومات التي نحصل عليها بالخلو من األخطاء.

.8

تتفق المعلومات الواردة إليك مع طبيعة الوظيفة ومتطلباتها.
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9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

فقرات االستبانة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

الدرجة (من  1إلى )10

الهيكل التنظيمي
د-
يتالءم الهيكل التنظيمي الموجود مع طبيعة نشاط الجامعة.
يتصف الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة بوضوح خطوط السلطة والمسؤولية.

يتميز الهيكل التنظيمي بعدم وجود تداخل في االختصاصات بين إدارات وأقسام الجامعة.

يتميز الهيكل التنظيمي للجامعة بالمرونة اتجاه التطورات بما يسمح بزيادة سرعة األداء.

أرى أن العدد الحالي من المستويات اإلدارية في الجامعة مناسب.

أرى أن العدد الحالي من العاملين موزعين على قطاعات الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج الفعلي.

تعمل إدارة الجامعة على تفويض سلطاتها للمرؤوسين بالصورة التي تؤدي إلى تقليل مركزية العمل.

يوجد توازن بين السلطات الممنوحة للعاملين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

تطرح إدارة الجامعة فرصاً حقيقية للعاملين للترقية والتطوير لتحقيق الطموحات الوظيفية.
توفر إدارة الجامعة وصفاً وظيفياً يساعد العاملين على تحديد المسار الوظيفي.

ثانياً -المتغير التابع (التميز المؤسسي):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

تتحلى إدارة الجامعة بمهارات إدارية وقيادية تدفع نحو تحسين األداء وتقليل الهدر.
تعتبر إدارة الجامعة قدوة للعاملين في التوجه نحو العمل واإلنجاز.
تؤكد إدارة الجامعة االلتزام بمعايير التميز القيادي والمسؤولية االجتماعية.

تلتزم إدارة الجامعة بالسلوك األخالقي والقانوني في تعاملها مع جميع األطراف (عاملين وطالب ومجتمع).

يتم تحديد برامج وخطط العمل بالجامعة بما يتوافق مع المستجدات العلمية.
تلتزم إدارة الجامعة بمتطلبات ضمان الجودة األكاديمية واإلدارية والمالية.

تضع إدارة الجامعة األهداف االستراتيجية استناداً إلى حاجات ورغبات المستفيدين (عاملين وطالب ومجتمع).

توازن إدارة الجامعة بين متطلبات تحقيق األهداف وبين توافر الموارد المتاحة.
تمتلك إدارة الجامعة أسساً دقيقة الختيار األشخاص المميزين في الوظائف المختلفة وتعيينهم.
تعتمد إدارة الجامعة أسلوب فرق العمل لتحقيق التعاون والجهود المشتركة.
تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف على احتياجات الموظفين التدريبية لتحسين أدائهم.
تهتم إدارة الجامعة بالتعرف على مستوى رضا العاملين.
تحتضن إدارة الجامعة الموظفين المميزين في األداء.
تهتم إدارة الجامعة بتعزيز التفاعل مع مؤسسات المجتمع المختلفة (حكومية ،مجتمع مدني ،صناعية ...إلخ).

تصغي إدارة الجامعة إلى جمهور المستفيدين من خدماتها لمعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية ودرجة رضاهم
تهتم إدارة الجامعة بالمقترحات والشكاوى المقدمة من قبل المستفيدين في سبيل تحسين أدائها المؤسسي.

تسيطر إدارة الجامعة على تكلفة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين.
توفر إدارة الجامعة كافة الموارد المادية والبشرية الالزمة للعمل.
تعمل إدارة الجامعة باستمرار على تحسين مرافقها الالزمة لتقديم أفضل الخدمات.
ُيالحظ التحسين المستمر في مستوى جودة الخدمات التعليمية للطلبة.
تمتلك إدارة الجامعة نموذجاً خاصاً للتعرف إلى درجة رضا المستفيدين عن جودة خدماتها.
تحقق إدارة الجامعة وفورات مالية جراء التزامها بما هو مخصص من موارد مالية في موازنتها.
تقوم إدارة الجامعة بتقييم مخرجاتها لمعرفة مدى مالءمتها لحاجة سوق العمل.
تقوم إدارة الجامعة بحث العاملين على التعلم للمساهمة في تنمية المجتمع.
تقدم الجامعة إسهامات بحثية لحل المشكالت المجتمعية العلمية واإلنسانية.

شك اًر لحسن تعاونكم ،،،
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قائمة بأسماء المحكمين
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اسم المحكم
د .أشرف مشمش
د .أكرم سمور
د .أيمن راضي

د .آمال الحيلة

د .بالل البشيتي
د .خالد مغاري

د .خليل ماضي

د .سامي أبو الروس

د .سليمان الطالع

د .شادي التلباني
د .عالء السيد

د .محمد المدهون
أ.د .محمد نجم

د .محمود الشنطي

د .مروان االغا

د .منصور األيوبي

د .مؤمن الحنجوري
د .نبيل اللوح

د .وائل ثابت

د .وسيم الهابيل

د .وفيق األغا

د .يوسف بحر

الجهة التي يتبعها

التخصص

جامعة األقصى
الجامعة اإلسالمية  -غزة

إدارة أعمال
إدارة أعمال

و ازرة المواصالت

كلية فلسطين التقنية

جامعة األزهر -غزة
جامعة فلسطين

أكاديمية اإلدارة والسياسة -غزة
الجامعة اإلسالمية  -غزة
جامعة األزهر -غزة

جامعة األزهر  -غزة
جامعة األقصى

أكاديمية اإلدارة والسياسة -غزة
جامعة األزهر  -غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة
جامعة األزهر -غزة
كلية فلسطين التقنية

جامعة األزهر – غزة

ديوان الموظفين العام  -غزة
جامعة األزهر -غزة

الجامعة اإلسالمية  -غزة
جامعة األزهر -غزة

الجامعة اإلسالمية – غزة

*تم ترتيب األسماء أبجدياً
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إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
احصاء

إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
احصاء

إدارة أعمال
إدارة أعمال

تدقيق لغوي
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
احصاء

إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة أعمال

خامساً :ملحق رقم ()5

كتب تقديم التسهيالت البحثية
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 معايير جائزة مالكوم بالدريج في قطاع التعليم بأوزانها النسبية
 القيادة ( )120نقطة موزعة على ما يلي:

 القيادة العليا
 المسؤولية االجتماعية
 القياس والتحليل وادارة المعلومات ( )90نقطة موزعة على ما يلي:
 القياس والتحليل ومراجعة األداء المنظمي
 إدارة المعلومات
 التخطيط االستراتيجي ( )85نقطة موزعة على ما يلي:
 صياغة االستراتيجية
 تنفيذ االستراتيجية
 التركيز على العاملين ( )85نقطة موزعة على ما يلي:







نظام العمل
التدريب والتحفيز
رضا العاملين
الطلبة ،أصحاب المصالح ،سوق العمل ( )85نقطة موزعة على ما يلي:
تحديد مختلف المستفيدين
العالقات مع المستفيدين وتحقيق رضاهم
نتائج إدارة العمليات ( )85نقطة موزعة على ما يلي:








نتائج تعلم الطلبة
نتائج التركيز على رضا المستفيدين
النتائج المالية
نتائج أعضاء هيئة التدريس
نتائج الفاعلية التنظيمية
نتائج نمط القيادة والمسؤولية االجتماعية



 العمليات التعليمية
 العمليات المساندة والتخطيط العملياتي
 نتائج األداء المنظمي ( )450نقطة موزعة على ما يلي:

إجمــــــــــــــالي النقـــــــــــاط

71
51
45
45
41
45
35
25
25
41
45
45
41
111
71
71
71
71
71

1111
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 معايير الجائزة األوربية للجودة  EFQMبأوزانها النسبية
التميز والباقي تتوزع على معايير
نموذج الجائزة األوربية يتألف من  1000نقطة منها  500نقطة لمعايير ّ
أساسية ،وتوزيع النقاط يشمل المعايير اآلتية :الموقع االلكتروني للجائزة األوروبية للجودة .2013 ،EFQM

 .1القيادة  :وأعطيت  100نقطة ،بوصفها المخطط والموجه لتطبيقات الجودة الشاملة من خالل توفير
المدخالت وتنفيذ العمليات وتقديم المخرجات وفق معايير الكفاءة والفاعلية .
 .2السياسات واالستراتيجيات :وترتبط برؤية المنظمة وادارتها تجاه إدارة الجودة الشاملة واألطر العامة
يعبر عنها بمعايير الجودة والتحسين المستمر ،والمعيار بـ 80
التي تتحكم بأداء العمليات كافة والتي ّ
نقطة .

 .3إدارة الموارد البشرية 90( :نقطة) :ويتعامل مع مدى كفاءة استخدام العنصر البشري.
 .4الموارد المادية 90( :نقطة) :ويرتبط بكفاءة استثمار الموارد األخرى.
 .5العمليات 140( :نقطة) :وتشمل عمليات المنظمة ككل والتي تمارس على نحو مستمر.
 .6رضا الزبائن :يهتم هذا المعيار الذي أعطي  200نقطة بمتطلبات وتوقعات الزبائن ومدى الوفاء بها
من المنظمة.
 .7رضا العاملين :وله  90نقطة ويتعلق باتجاهات وسلوكيات العاملين.
 .8التأثير على المجتمع :يرتبط هذا المعيار الذي منح  60نقطة ،بقدرات المنظمة في المعايشة السليمة
مع المجتمع ومع البيئة ،باتجاه كسب صداقتهما.
 .9نتائج العمل 150( :نقطة) :ويهتم بمستوى كفاءة األداء وفق صيغة ما يقدم للزبون من سلع وخدمات
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