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إلى سيدنا ونبينا محمد -عليه أفضل الصالة والتسليم.
إلى روح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار ورفيق دربه فخامة الرئيس محمود عباس حفظه هللا..
إلى أرواح الشهداء األكرم منا جميعا ،إلى جرحانا البواسل ،واسرانا ومعتقلينا الذين يقبضون
على الجمر خلف القضبان ويخوضون أروع معارك البطولة والفداء..

إلى جامعتي الموقرة-جامعة األزهر بغزة -التي ولدت عمالقة وستبقى عمالقة وإلى أساتذتي
األفاضل..

إلى قدوتي ومثلي األعلى أخي الغالي دكتور جهاد الحرازين..

إلى التي غمرتني بحبها وحنانها ،التي كان دعائها سر نجاحي والتي واصلت الليل بالنهار من
أجل راحتي ،والتي عندما أتحدث عن السعادة أستحضرها في قلبي ،إنها أمي التي تعجز عن
وصفها الكلمات..

إلى من علمني العطاء ومنحني قلبه ،من كان بجانبي دوما ،الذي كلل العرق جبينه أبي
الغالي..

إلى إخواني عماد ..إكرامي ..ديب ..والذين ساندوني فكانوا العزوة والسند إلى أن وصلت لما
وصلت إليه ،إلى أخواتي الحبيبات ضي العين ونور القلب..

إلى زمالئي وأصدقائي في العمل والدراسة وأخص بالذكر اخي الذي لم تلده أمي زكريا بدوان..
إليهم جميعا أهدي هذا العمل..

الباحث
ت

من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ،فكم هي صعبة كلمات الشكر عند إنتقائها واألصعب من ذلك إختزالها
في سطور ،فال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان لألستاذ الدكتور/

نهاية التلباني التي أشرفت على هذه الدراسة فكانت خير موجه وناصح ومرشد ،فهي مثال يحتذى به
فوفقها هللا لما فيه الخير والتوفيق والسداد ،كذلك الشكر والتقدير للدكتور العزيز مروان األغا والذي

تشرفت به أيضا ان يكون مشرفا على هذه الدراسة والذي لم يئلوا جهدا أو وقتا في تنقيح هذه الرسالة
وإخراجها إلى النور ،فجزاه هللا عني وعن طالب العلم خير جزاء ،كما أتقدم بعظيم الشكر وجزيل اإلمتنان

ألعضاء لجنة المناقشة والحكم الدكتور رامز بدير والدكتور خليل ماضي واللذان تفضال بقبول مناقشة

هذه الرسالة وإبداء ملحوظاتهما القيمة والتي سيكون لها بالغ األثر في إثراء هذه الدراسة ،والشكر
موصول للدكتور حسام الزعالن على ما بذله من جهد في التحليل اإلحصائي.
والشكر كذلك إلى أخي وسندي الدكتور جهاد الحرازين الذي لم يبخل في نصحي وتوجيهي وتقديم كافة
أنواع الدعم من أجل المواصلة والوصول إلى ما وصلت إليه األن فكان نعم األخ واألب والصديق

والسند ،إلى أهلي وعزوتي على إحتوائهم لي وتشجيعي للمواصلة ،كذلك الشكر إلى شركة سبيد كليك
لخدمات االنترنت ممثلة بمديرها التنفيذي السيد وائل نبهان على ما يبذله من جهد ومد يد العون فله
مني كل اإلحترام والتقدير وكذلك لطاقمها اإلداري وموظفيها ،وأيضا إلى أصدقائي وزمالئي وكل من

ساندني بدعواته الخاصة.

وهنا البد إال أن أتقدم بشكر خاص وإهداء كذلك ،لمن طرق الباب فوجده مغلقا ،فعذر وأمهل وصبر
ورابط وأبى اإلنصراف ومكث غير بعيد يتحين الفرصة ويترصد ثغرة حتى رأى نصف إنفراجة فانتهزها،

فجاز وعبر وإخترق ومر إلى قلبي ،فأنار ومنح وطبطب وأحيا وأعان وعوض وإحتوى.
وأخيرا..

شك ار لكل الكلمات اللطيفة التي كانت تبقينا على قيد األمل...

شك ار لكل إبتسامة صادقة بثت في الروح حياة من جديد...

شك ار لكل الدعوات الجميلة التي كانت لنا وإن لم نكن أهال لها...
شك ار لكم أنتم صانعي البهجة والسعادة...

فيا رب لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم..

ث

الباحث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي في

الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث إلجراء الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدم أسلوب المسح الشامل لجمع البيانات من القيادات االكاديمية في الجامعات الفلسطينية
ٍ
استبانة ،أي أن نسبة
بالمحافظات الجنوبية-قطاع غزة والبالغ عددهم ( )248مفردة ،وقد تم استرجاع ()226
االسترداد بلغت ( ،)%91.1وقد تم استخدام برنامج ) (SPSSإلدخال البيانات ومعالجتها واختبار الفرضيات.
-

-

-

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وجود موافقة بدرجة كبيرة على أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية لدى القيادات األكاديمية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة بوزن نسبي (.)%74.3
وجود موافقة بدرجة كبيرة على مجال إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية-قطاع غزة بوزن نسبي (.)%69
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ابعاد ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة بمعامل ارتباط (*.)0.502
وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق إدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة ،وقد بلغ معامل التأثير ( ،)0.706وأن
المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "إدارة التميز المؤسسي" هي( :تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار
القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،تنفيذ رقابة متوازنة ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،دعم
الثقافة التنظيمية) وفسرت مجتمعة ما نسبته ( )%70.6من التباين في إدارة التميز المؤسسي.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة تُعزى للمتغيرات الديموغرافية
التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة في مجال العمل ،المؤهل العلمي ،مكان العمل) ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية تُعزى بالمتغيرات الديموغرافية التالية (المسمى الوظيفي).
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تُعزى للمتغيرات للديموغرافية التالية (العمر ،سنوات الخدمة
في مجال العمل الحالي ،مكان العمل) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى بالمتغيرات الديموغرافية
التالية (الجنس ،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 ادارة التميز
المؤسسي ،باإلضافة إلى استغالل القدرات والميزات التنافسية عند تقييم أعمالها وتنفيذ برامجها واستقطاب
وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الرقابة االستراتيجية المتوازنة.
ج

Abstract
This study aims to identify the strategic leadership practices and its impact on the
management of Institutional Excellence in the Palestinian universities in the
southern Governorates- Gaza Strip. The researcher used the descriptive analytical
approach with a census to collect data from the academic leaders in the main
Palestinian universities in the southern Governorates- Gaza Strip whose number is
(248) employees. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was
designed as a research method. (226) responses were retrieved, the recovery rate was
91.1%. 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 strategic leadership practices of
academic leaders in the Palestinian universities in the southern GovernoratesGaza Strip with relative weight of (74.3%).
 There is a high degree of approval on the field of the management of institutional
excellence in the Palestinian universities in the southern Governorates- Gaza
Strip with relative weight of (69%).
 There is a statistically significant relationship between factors of strategic
leadership practices and the management institutional excellence in the
Palestinian universities in Gaza Strip with a correlation coefficient of (0.502*(.
 There is a statistically significant impact between factors of strategic leadership
practices and management of the institutional excellence in the Palestinian
universities in Gaza Strip with a correlation coefficient of (0.706*(.
 There are no statistically significant differences between the mean scores of
answers on approval of the strategic leadership practices in the Palestinian
universities in the southern Governorates- Gaza Strip due to the following
demographic variables (gender, age, service, scientific qualification, workplace
), and the existence of statistically significant differences due to the following
demographic variables (job title).
 There are no statistically significant differences between the mean of answers on
the management of institutional excellence in the Palestinian universities in the
ح

southern Governorates- Gaza Strip due to the following demographic variables
(age, service, workplace) and the existence of statistically significant differences
due to the following demographic variables (gender, job title, scientific
qualification).
The study recommends that, the educational institutions should be encouraged to
establish excellence by instilling standards of excellence in daily administrative,
technical and financial procedures at all strategic and operational levels so that these
standards become rooted in the institutional structure. This is in addition to giving
more importance to strategic leadership role and practices in educational institutions
for its impact in achieving the excellence management in the Palestinian universities
in the southern Governorates- Gaza Strip.
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نموذج مقترح لتحقيق إدارة التميز المؤسسي في ضوء توصيات أبعاد ممارسات القيادة
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االستراتيجية في الجامعات الفلسطنية في محافظات قطاع غزة.
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أوالً :المقدمـــة

لقد أصبح التميز أم ار مفروضا ولم يعد أحد الخيارات المطروحة أمام المنظمات وهذا يرجع الى التطور والتغيير
في العديد من الظروف الخارجية في ظل التطور التكنولوجي السريع والتسارع العلمي المتالحق في التكنولوجيا

الحديثة ،وبالتالي فان المنظمات اصبحت تتسابق على تحقيق التميز من خالل االبداع واالبتكار والبحث
والتطوير وتبني نماذج إدارة الجودة الشاملة ونماذج التميز التي تضمن لها خلق ميزة تنافسية تمكنها من البقاء
واالستمرار والنمو ،و تتأثر مؤسسات التعليم العالي "الجامعات" بشكل كبير بهذه العوامل والتغيرات كباقي
مؤسسات المجتمع األخرى كونها تسعى إلى التميز وتحقيق مكانة عالية ومرموقة سواء كان في األداء او
التنظيم الداخلي حتى تتمكن من الريادة والمنافسة في مجالها.
وتعتبر إدارة التميز المؤسسي من المفاهيم التي وجدت للتعبير عن مدخل يجمع مقومات وأسس المنظمة لتحقيق
رؤيتها وغايتها وقيمها االستراتيجية والذي يضمن لها تحقيق التميز من خالل توفير قدرات عالية لمواجهة
التحديات والظروف الخارجية والتي من الممكن ان تط أر والتعامل معها بمهنية عاليه ومواجهتها بالشكل األمثل
واألفضل وأ يضا يمكن المنظمة من تحقيق الترابط والتنسيق بين مكوناتها الداخلية بإعتبارها أحد الوسائل
األساسية لبقاء ونمو المنظمة في ظل التطور السريع والمستمر في عالم األعمال اليوم (السلمي،2002،
ص.)10
وبالتالي فإن جوهر إدارة التميز المؤسسي يعتمد على كيفية إستثمار الفرص المتاحه وهذا يتطلب وجود تخطيط
إستراتيجي فعال وأن تكون االهداف مصاغة بطريقة واضحة (.) Zairi،2005،P1
إن تطبيق التميز في أي منظمة يتطلب وجود نمط قيادي وفلسفة إدارية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة
للمنظمة وذلك من أجل العمل على تحقيق اإلشباع لكافة األطراف المتعاملة مع المنظمة والمجتمع ككل
(الرشيد ،2009،ص.)114
يرتبط تميز المنظمة بشكل وثيق بأداء القائد االستراتيجي حيث يتطلب التميز وجود قادة استراتيجيين يتمثل
دورهم في تحويل المنظمات الضعيفة والمتفككة إلى منظمات قوية ومتميزة وهذا يعتمد على قدرتهم على توصيل
رؤيتهم بشكل واضح وسلس إلى األفراد في جميع المستويات اإلدارية وخلق مناخ جيد للمشاركة وإيجاد األفكار
اإلبداعية والمبتكرة وإيجاد بيئة مناسبة تساعد على تحقيق التميز (حسوني ،2010،ص.)208
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لقد أصبحت القيادة االستراتيجية من أهم المصطلحات اإلدارية التي تجذب األنظار بل أصبحت محط أنظار
المهتمين باإلرتقاء بمستوى منظماتهم وتحقيق التميز لها حيث أظهرت بعض نتائج الدراسات السابقة مدى
الحاجة الملحة والضرورية لوجود القيادة االستراتيجية لدى مؤسسات التعليم العالي مثل دراسة أحمد والفقيه
( )2011ودراسة العرفج ( )2005وايضا حسين ()2001
ونتيجة للنمو الكمي الملحوظ في أعداد الجامعات واإلقبال الكبير من قبل الطلبة على مؤسسات التعليم العالي،
وتعدد التخصصات األكاديمية ،فإن هناك حاجة ملحة إلى إدارة التميز المؤسسي كونها متغي ار هاما في بناء
اإلنسان الذي يعتبر المحور األساسي في أي مسيرة حضارية ،فالتميز المؤسسي يدعم قوة أي مؤسسة ،بعدما
أصبحت اإلدارة التقليدية غير قادرة على تحقيق التميز المطلوب( .سهمود ،2013،ص.)2
وإنطالقا من أهمية هذا الموضوع وحيويته في واقع الجامعات الفلسطينية وفي ظل ما تواجهه من تحديات تؤثر
على أدائها وفعاليتها وإنجازها فإن ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في تعزيز ادارة التميز المؤسسي لها
أهمية كبيرة في تحقيق الجامعات لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها االستراتيجية وصوال الى التميز.
وفي هذا السياق يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة الى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها
على إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

ثانياً :مشكلة الدراسة:
لقد أصبح التميز من أولويات وإهتمام المنظمات وبالتالي فانه قد حظي بإهتمام الكثير من الباحثين والعلماء
وبالتالي ال يمكن للمنظمات والمجتمعات أن تسعى للتميز وتبقي عليه إذا لم يكن لديها فلسفة راسخة تشجع
على ثقافة التأقلم مع البيئة الخارجية التي تمتاز بسرعة التغير (هالل ،2011،ص.)3
وعلى الرغم من أن إدارة التميز المؤسسي تحظى باهتمام كبير وتعتبر من مقومات إستمرار وبقاء ونمو ونجاح
المنظمات وخاصة األكاديمية منها إال أنه يوجد بعض القصور والضعف تجاه تلك الجوانب الخاصة بالتميز
(عبده ،2017،ص )4وقد أظهرت دراسة سهمود ( )2013والتي طبقت على جامعة االقصى بغزة ان مستوى
تطبيق التميز وفق النموذج األوروبي للتميز تقل عن ( )%60كما أظهرت دراسة النفار( )2016تدني معدل
التميز في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية "االزهر-االسالمية-االقصى" وكان معدل التميز في هذه
الجامعات ( )%69.4-%72.6-%64.4على التوالي فيما أوصت دراسة الحيلة( )2014بأن يكون هناك
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دعم كامل لالكاديمين والباحثين في مجال البحوث والتطوير وإجراء التجارب المختلفة في إطار تحقيق التميز
لمؤسسات التعليم العالي.
أما دراسة (سهمود )2013،فقد أوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات وبشكل مستمر للبحث عن العناصر
التي من الممكن أن تطبق حتى تساعد في تحقيق التميز المؤسسي وما ينعكس منها على الميزة التنافسية في
مؤسسات التعليم العالي.
ولتحقيق التميز أكدت العديد من الدراسات على وجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز
المؤسسي في منظمات االعمال مثل:دراسة ( Latham (2013التي أكدت على وجود عالقة بين إطار
القيادة "توجه القيادة-ثقافة المنظمة-قوى التغيير" الذي يستخدمه القادة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة والتي
تؤدي إلى تحقيق التميز المؤسسي فيما أكدت دراسة حسوني ( )2010وجود تأثير لممارسات القيادة االستراتيجية
في أبعاد التميز التنظيمي وأوصت بضرورة إعطاء اإلهتمام الكافي من قبل القيادات في المنظمه من أجل
الوصول إلى أرقى النتائج التي تخدم العملية االدارية.
وإستنادا لما تم ذكره في الدراسات السابقة من وجود قصور وضعف في بعض جوانب التميز المؤسسي
وباإلضافة إلى توصيات الدراسات السابقة في حل المشكلة يعتقد الباحث بضرورة دراسة أثر ممارسات القيادة
اإلستراتيجية على إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ويمكن للباحث
صياغة المشكلة من خالل السؤال الرئيس التالي:
"ما هو أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية على إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات
الجنوبية؟"
ويتفرع من السؤال الرئيسي ،األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مدى توافر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟
 .2ما مستوى إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين ممارسات القيادة االستراتيجية
بأبعادها المختلفة (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم
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الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتحقيق إدارة التميز المؤسسي
في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟
 .4هل تؤثر ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها المختلفة تاثي ار ذو داللة احصائية عند مستوى داللة (0.05
≥  )αعلى تحقيق إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة اإلستراتيجية
تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي،

مكان العمل)؟

 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي تُعزى
للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،مكان

العمل)؟
ثال ًثا :متغيرات الدراسة:
-1المتغير المستقل :ممارسات القيادة اإلستراتيجية
باإلعتماد على نموذج  )2007( Hittونموذج جاد الرب ( )2012ويتفرع منه األبعاد التالية:
(تحديد التوجه االستراتيجي ،إستثمار القدرات الجوهرية والمحافظة عليها ،تطوير أرس المال البشري ،دعم
الثقافة التنظيمية الفعالة ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة).
-2المتغير التابع :إدارة التميز المؤسسي:
باإلعتماد على نموذج دراسة الجعبري ( )2009ودراسة المدو ( )2016ويتفرع منه األبعاد التالية:
(القيادة باإلبداع ،السياسات واإلستراتيجيات ،إدارة الموارد البشرية ،إدارة العمليات ،العالقات والموارد ،التركيز
على الطلبة والبحث العملي).
-3المتغيرات الديموغرافية  (:الجنس -العمر -المسمى الوظيفي -عدد سنوات الخدمة -المؤهل العلمي -مكان
العمل)
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رابعاً :نموذج الدراسة:

باإلعتماد على األطروحات النظرية واألدبيات السابقة ذات العالقة فقد تم إعتماد أبعاد ممارسات القيادة اإلستراتيجية التي قد
تساعد في تحقيق إدارة التميز المؤسسي للجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

المتغير التابع

المتغير المستقل

إدارة التميز

ممارسات القيادة االستراتيجية
أ-تحديد التوجه االستراتيجي.

أ-القيادة باإلبداع.

ب-إستثمار القدرات التنافسية.

ب-السياسات واإلستراتيجيات.

ث-دعم الثقافة التنظيمية.

ث-إدارة العمليات.

ت-تطوير رأس المال البشري.
ج-التأكيد

األخالقية.

على

ت-إدارة الموارد البشرية.

الممارسات.

ج-العالقات والموارد.
ح-التركيز على الطلبة والبحث

ح-تنفيذ الرقابة المتوازنة.

العملي.

المتغيرات الديموغرافية
الجنس

العمر

المسمى

الوظيفي

عدد سنوات المؤهل
الخدمة

العلمي

مكان العمل

شكل ( )1.1نموذج الدراسة :المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلى  ،)2007( Hittوجاد الرب ( )2012لتحديد أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية وكذلك بالنسبة البعاد إدارة التميز المؤسسي فقد تم تجريدها من خالل الباحث باإلعتماد على دراسة (الجعبري2009،

(وكذلك دراسة المدو (.)2009
7

خامساً :فرضيات الدراسة
-1الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
ممارسات القيادة االستراتيجية ،و إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تحديد التوجه االستراتيجي ،وإدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ب -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استثمار القدرات التنافسية ،وإدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ت -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تطوير رأس المال البشري ،وإدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ث -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين دعم الثقافة التنظيمية ،وإدارة التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ج -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التأكيد على الممارسات األخالقية،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ح -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تنفيذ الرقابة المتوازنة ،وإدارة التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
-2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.5لممارسات القيادة
االستراتيجية بأبعادها المختلفة (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال
البشري ،تعزيز الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) على إدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
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-3الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات
الجنوبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة،
المؤهل العلمي ,مكان العمل).
-4الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي,
مكان العمل).
سادسـا :أهداف الدراسة:
 -1التعرف على مستوى ممارسات القيادة االستراتيجية التى تتميز بها الجامعات الفلسطينية في
المحافظات الجنوبية.
 -2التعرف على مستوى إدارة التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
 -3توضيح العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات
التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية،
تنفيذ الرقابة المتوازنة) وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية.
 -4إبراز أثر ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية،
تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ
الرقابة المتوازنة) في إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
 -5تحديد الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في
الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس -سنوات
العمل في المجال -العمر-المؤهل العلمي-مجال التخصص العلمي-المسمى الوظيفي).
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 -6تحديد الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس -سنوات العمل في
المجال -العمر-المؤهل العلمي-مجال التخصص العلمي-المسمى الوظيفي).
 -7تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعليمية منها وللباحثين والمهتمين
بهذا المجال.

سابعا :أهمية الدراسة:
ً
األهمية العملية:
 من خالل اطالع الباحث على المص ا ااادر الخاص ا ااة بالبحث تبين له انه من أوائل المحاوالت الميدانية
في المحافظات الجنوبية التي اسااتهدفت التعرف على ممارسااات القيادة االسااتراتيجية وأثرها على إدارة
التميز المؤسسي على الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.

 يعد هذا البحث إثراء للجانب العلمي والبحثي في المجتمع الفلسا ااطيني على وجه الخصا ااوص وللقطاع
التعليمي بشكل خاص.

 قام البحث بدراسة مجتمع جديد لم يسبق أن تناوله في هذا الموضوع أي دراسة محلية على المتغيرات
نفسها _ على حد علم الباحث.
األهمية العلمية:
 التعرف على الممارس ااات الفاعلة التي يجب أن يمتلكها القائد االس ااتراتيجي حتى يص اابح له دور فاعل
في تعزيز إدارة التميز المؤسسي.

 تسااهم هذه الد ارسااة في التعرف على ممارسااات القيادة االسااتراتيجية وأكثرها تأثي ار وذلك من أجل جذب
انتباه المعنيين لتبينها من اجل تعزيز إدارة التميز المؤسسي.

 كون مفهوم القيادة االس ااتراتيجية وإدارة التميز المؤسا اس ااي من المفاهيم االدارية المعاصا ارة الحديثة فان
هذا يجعل من هذه الدراسة مسايرة للتطور االداري.

 من المتوقع أن ُيسا ا ا ااهم هذا البحث بإثراء المكتبات الفلسا ا ا ااطينية بد ارسا ا ا ااة في مجال ممارسا ا ا ااات القيادة
االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي على الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.
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ثامناً :مصطلحات الدراسة:
-1القيادة االستراتيجية :Strategic Leadership
" القدرة على وضع المنظمة في المستقبل من خالل توجيه المنظمة نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية ،وتبني
ممارسات استراتيجية حقيقية عبر االستجابة السريعة لكافة المتغيرات ،والتطورات البيئية المتسارعة ،ورغبات
األطراف ذات العالقة؛ لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة"( .عوض ،2014 ،ص.)37
التعريف اإلجرائي للقيادة االستراتيجية :يعرف الباحث القيادة االستراتيجية بأنها القدرة على التأثير في سلوك
االخرين وذلك بكامل ارادتهم من خالل توجيههم والعمل على تنسيق جهودهم من أجل تحقيق أهداف وغايات
المنظمة بعيدة المدى ،وكذلك تخصيص الموارد بالشكل االمثل الستثمارها في تحقيق القيم االستراتيجية للمنظمة.
 -2إدارة التميز المؤسسي:
يرى السكارنه ( ،2011ص  )122أن تعريف التميز هو "أن تقوم منظمات األعمال بإتيان أعمال جديدة
ومختلفة ومميزة عن بقية منظمات األعمال األخرى ،سواء بطرق اإلنتاج أم منتجات جديدة أم في طبيعة
الخدمات التي تقدمها ،وكذلك الموارد التي تمتلكها سواء أكانت بشرية أم مالية أم تكنولوجية ،وكذلك وسائل
وأساليب تقديم الخدمات للزبائن".
التعريف اإلجرائي الدارة التميز :يعرف الباحث أن مفهوم إدارة التميز حالة من التفوق في تقديم جميع
الخدمات الجامعية بكفاءة وفعالية ،من خالل اتباع آليات تضمن التقدم المستمر في كافة الجوانب من خالل
تحديد التوجه االستراتيجي والمحافظة على المقدرات الجوهرية واستثمارها وكذلك تطوير أرس المال البشري
وتعزيز ثقافة تنظيمية فعالة والمحافظة على الممارسات االخالقية للحفاظ على هذا التميز من خالل مواكبة
التطورات بشكل مستمر.
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تاسعاً :منهجية الدراسة:
-1نوع البحث:من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف الظاهرة
موضوع الدراسة وتحليل بياناتها والعالقة بين مكوناتها واألثار التي تحدثها.
-2أداه البحث:استخدم الباحث اإلستبانة كأداة لجمع البيانات.
-3مجتمع وعينة البحث:
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من الجامعات الفلسطينية من خالل جمع البيانات من مجالس الجامعة
بها وكذلك مجالس كلياتها وتحديدا (جامعة االزهر-الجامعة االسالمية-جامعة االقصى) فقد إختار الباحث هذه
الجامعات كونها األكبر من حيث عدد طالبها حيث اعتمد الباحث على الجامعات التي يزيد عدد طالبها عن
( )10000طالب وسيتم استخدام اسلوب الحصر الشامل.
عاش اًر حدود الدراسة:
 الحد المكاني :تم إجراء الدراسة على الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.
 الحد البشري :تم إجراء الدراسة على مجالس الجامعات وكذلك مجالس الكليات بالجامعات الفلسطينية
بالمحافظات الجنوبية.

 الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني 2019 -2018م.
 الحد الموضوعي :حدد البحث علميا بما جاء بتساؤالت مشكلته وأهدافه.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 المبحث األول :ممارسات القيادة االستراتيجية. المبحث الثاني :إدارة التميز المؤسسي. المبحث الثالث :العالقة بين أبعاد ممارسات القيادة اإلستراتيجية وإدارة التميز. -المبحث الرابع :واقع مؤسسات التعليم العالي "الجامعات" في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"
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المبحث األول
ممارسات القيادة اإلستراتيجية
المقدمــة:
تمر منظمات األعمال في العصر الحديث في تحوالت جذرية وذلك بسبب التحديات التي تواجهها من منافسة
شديدة محتدة وكذلك التطور التكنولوجي والعلمي والثقافي والمعرفي السريع في ظل بيئة تتسم بالتعقيد وعدم
التأكد لذا فان مفهوم الفكر االستراتيجي وكذلك القيادة اإلستراتيجية يعتبران من المواضيع المهمة والتي تحظى
باإلهتمام الكبير من قبل منظمات األعمال فهي تعمل على تشجيع القادة من خالل حثهم على أن يكون لديهم
وعي إستراتيجي وهذا يتطلب جهدا كبي ار من قبلهم حيث ال بد إال أن يكونوا متتبعين لالحداث ومتعقبين للمتغيرات
البيئية المحيطة بهم حتى يستيجبوا لها بالصورة المثلى ،إن اإلستراتيجية تعبر عن رؤية شاملة للمنظمة وذلك
من أجل البقاء والنمو واإلستمرار في المستقبل حيث يتطلب ذلك قدرة عالية على مواجهة التحديات وعدم
اإلنجذاب اللفرص التي تتعارض مع اهداف المنظمة وتوجهها اإلستراتيجي والتي تفرزها البيئة الخارجية.
تمثل القيادة أحد أهم الوظائف اإلدارية للمنظمة وبدون وجود قائد ال يمكن للمنظمة أن تبقى وتستمر وتحقق
التميز من خالل تحقيق أهدافها اإلستراتيجية كما أنها عملية إجتماعية تقوم على أساس التفاعل والتأثير بين
أفراد المنظمة (جالب ،2011،ص )466وبالتالي فإن القيادة اإلستراتيجية تعبر عن واقع وطموحات مستقبلية
تهدف الى تسليط الضوء على مجاالت النمو والتطوير من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقل وقت وجهد وأعلى
جودة ممكنة وكذلك تحقيق عناصر الكفاءة والفاعلية من خالل اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة
(المربع ،2008،ص.)15
وألن القيادة اإلستراتيجية هي رؤية وليس برنامج وهي تفكير استراتيجي وليس تخطيطا أو تكتيكا وهي حدس
قيادي وليس معلومات إستراتيجية وهي ذكاء أعمال وليس ذكاء وظيفة وهي حس البقاء والنمو فهي أيضا تمثل
رأس مال حقيقي وتعتبر موردا مهما من موارد المنظمة األساسية والتي تعمل على تفوقها وتميزها في السوق
لذلك ذهب البعض إلعتبار القيادة اإلستراتيجية من األصول غير الملموسة وأن اإلستثمار فيها يعتبر ميزة
تنافسية لها( .نجم ،2011،ص.)130
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وكذلك فإن المنافسة التي تعتمد على التفكير المنظم تتطلب من األستراتيجيين معرفة كيفية التعامل مع المنافسين
وتقدير التحديات المستقبلية التي من الممكن أن تواجه المنظمة لتحقيق المنافسة االستراتيجية مبكرا( .جاد
الرب ،2012،ص.)53
إن من يصنع التفوق اإلستراتيجي هي القيادة اإلستراتيجية فهي تجسد التعقل والحكمة واإلبداع وتعتمد على
التفكير المنظم في تقدير مستقبل المنظمة فهي رأس مال إنساني وإجتماعي ومعرفي وعقلي لمنظمات األعمال
النها تحمل ثقافة النخبة حيث أن التفسير العلمي للسلوك اإلستراتيجي يرتبط بالممارسات التي تصدر عن القادة
فضال عن محاوالتهم المستمرة للتعديل والتغيير والموائمة في ظل الظروف التي تواجههم وكذلك األنشطة والمهام
التي يمارسونها وايضا نوعية العمل واللوائح والقوانين المعمول بها والتي تنعكس بشكل مباشر او غير مباشر
على اعادة صياغة المفهوم القيادة في اطار االستراتيجية ومكوناتها واشكالها (يونس،2014،ص.)58
وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أن القيادة االستراتيجية مهمة لحياة المجتمع البشري حيث تعمل على تحقيق
أهدافهم بعيدة المدى وتحسين جودة حياتهم وإقامة العدل لذلك فانها ضرورة من ضرورات الحياة.
أوالً :مفهوم القيادة اإلستراتيجية:
 .1مفهوم القيادة:
تعددت مفاهيم القيادة حيث ال يوجد هناك مفهوم محدد للقيادة ولكنها تعرف بشكل عام على أنها نشاط
إنساني إيجابي يباشره شخص معين في المجال اإلداري على األخرين وذلك لتحقيق هدف معين بإستخدام
وسيلة التأثير أو السلطة( .خطاب وإسماعيل ،2005،ص.)204
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جدول ( :)2.1مفهوم القيادة

#

المصدر

مفهوم القيادة

1

القيادة في إطار الممارسة اإلدارية هي عبارة عن عملية إيحاء أو تأثير في األخرين والذين يعملون (العامري والغالبي،2007،

2

نشاط إنساني إيجابي يباشره شخص معين في المجال اإلداري على األخرين وذلك لتحقيق هدف

3

قدرة تأثير شخص ما على األخرين بشكل طوعي دون إلزام وذلك إعترافا منهم بدوره في تحقيق (القريوتي،2009،

بشكل مثابر إلنجاز المهام المطلوبة منهم.

معين بإستخدام وسيلة التأثير أو السلطة.

ص.)424
((خطاب

وإسماعيل،2005،

ص.)204

أهدافهم وكونه الشخص الذي يعبر عن أمالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم.

ص.)264

4

عملية تفاعل متبادل بين قائد ومجموعة من الناس يترتب عليه تحديد أهداف مشتركة ثم القيام أبو

5

مجموعة من السلوكيات الشخصية يتم تصميمها للتأثير على األفراد لكي يتعاونوا في تحقيق األهداف( .الشاويش،2013،

بالعمل على تحقيقها

النصر

ص)23

(،2012

ص.)605
6

القيادة في صورتها المجملة عبارة عن عملية تفاعل بين طرفين أحدهما القائد الذي يقوم بعملية (عواد ،2013،ص.)178

التوجيه واإلرشاد والتحفيز والطرف األخر المرؤوسين الذين يتقبلون هذا التوجيه ويعملون به لتحقيق
األهداف المنشودة.

7

عرفها الكاتب رنسيس اليكرت بانها قدرة الفرد على التاثير على فرد او جماعة وتوجيههم وإرشادهم (حريم ،2016،ص.)215
لنيل تعاونهم وتحفيزهم للعمل بأعلى درجة من الكفاءة من أجل تحقيق األهداف المرجوة".
المصدر :من إعداد الباحث باالستعانة بالمصادر المذكورة في الجدول

وفي ضوء ذلك فإن الباحث يرى بأنه ليس هناك تعريف محدد للقيادة وذلك بسبب اختالف اراء وتوجهات
الكتاب الذين كتبوا حول القيادة إال أن الباحث يرى انها عبارة عن "عملية تفاعل مستمرة بين القائد والمرؤوسين
وتقوم على أساس ال تأثير في سلوكهم طواعية وتنسيق جهودهم من أجل تحقيق األهداف المنشودة" حيث أن
القيادة لها عناصر أساسية وهي (قائد-تأثير-أتباع).
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 -2مفهوم اإلستراتيجية:
جدول ( :)2.2مفهوم اإلستراتيجية

#
1

المصدر

مفهوم اإلستراتيجية

إطار عام مرشد للتفكير والتصرف مستمدا من األهداف العليا للمنظمة تتخذه اإلدارة العليا من أجل (الركباني ،2004،ص.)28

تحقيق األهداف حتى الوصول الى تحقيق رسالتها ورؤيتها وقيمها اإلستراتيجية

(الدوري ،2005،ص.)24

2

حيث أن كلمة إستراتيجية أشتقت من الكلمة اليونانية  strategosوالتي تعني فن القيادة.

3

وقد عرفت حسب قاموس  New Word Dictionary Webster’sبأنها علم تخطيط العمليات (المغربي وغربية،2006،

4

كما أنها تعرف على أنها "عملية تنظيم األفكار لمواجهة حاالت المخاطر وعدم التأكد وتحديد المتغيرات (الحسيني،2006،

ص)15

العسكرية وتوجيهها.

ص.)28

للبيئة الخارجية واإلستغالل األمثل للموارد المتاحة.

5

وقد عرفها أيضا كال من Carpenter & Sandlersبأنها تلك الوسائل التي تتبعها المنظمة لتحقيق

6

مجموعة من الق اررات والتصرفات التي تنشا عنها صياغة وتنفيذ الخطط التي تحقق أهداف المنظمة (الكرخي ،2009،ص.)45

7

يرى ماكيرنان أن اإلستراتيجية هي "مجمل الق اررات التي تنصب على إيجاد توافق بين متطلبات وفرص (الغالبي وإدريس،2009،

8

تعرف اإلستراتيجية في اإلدارة بأنها "هيكل ضابط لطبيعة اإلجراءات التي يجب إتخاذها لوضع (أبو النصر،2012،

أهدافها في قطاع معين.

& Carpenter

Sandlers (2007: p9

وطموحاتها بالشكل المرغوب.

البيئة الخارجية مع محددات وقوة الوضع الداخلي للمنظمة

ص.)45

اإلستراتيجية وفيهم من يعرفها على أنها مسار او مسلك تتخذه المنظمة من بين عدة مسارات بديلة ص.)124

لتحقيق أهدافها حيث أنها إطار مرشد لالختيارات التي تحدد طبيعة وإتجاه المنظمة في المدى الطويل.

9

اإلستراتيجية اإلطار الناظم وهي الطريقة التي يتم من خاللها تحديد االهداف بعيدة المدى وما ينطوي (يونس ،2012،ص.)60
فيها من تبني أفعال واجراءات وتوزيع الموارد الضرورية لتحقيق االهداف المرجوة.

المصدر :من إعداد الباحث باالستعانة بالمصادر المذكورة في الجدول

وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن اإلستراتيجية هي قدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها لتحقيق أهداف محددة
في ضوء المتغيرات التي تواجهها.
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 -3القيادة اإلستراتيجية:
مفهوم القيادة اإلستراتيجية:
الفعال لالستراتيجية يتطلب قيادة قادرة على توفير التزام كبير وإيحاء للعاملين بحيث تضمن االتصاالت
إن التنفيذ َ
الفعالة وخلق إحساس بالمطالب الملحة والرئيسية والتأكد من أن الجميع قد فهموا االستراتيجية والتوجهات العامة

الواردة فيها ،إننا نتكلم هنا عن قيادة تحويلية قادرة على أن تثير الهمم والحماس والتحفيز دون تقييد لحرية
العاملين ومبادراتهم وكذلك تستطيع هذه القيادة تقليل المقاومة لعمليات التغيير الجذرية والبسيطة المطلوب
الفعال لموارد
إجراؤها في المنظمة وأنظمتها المختلفة كذلك تتطلب عمليات التنفيذ الجيد واالهتمام بالحشد َ
المنظمة على كافة المستويات (العامري والغالبي ،2007 ،ص.)284-283
الكتاب والباحثين مفاهيم متنوعة للقيادة االستراتيجية ،حيث ال يوجد اتفاق على
ولقد تناول العديد من العلماء و ُ
الكتاب والباحثين لبعض تلك المفاهيم األكثر
تعريف محدد لهذا المفهوم ،وفي ضوء ذلك سيتناول الباحث آراء ُ
تفصيال وشمولية ،ووفقا للتسلسل الزمني لها ،كما هو موضحا في الجدول التالي:
جدول ( :)2.3مفاهيم القيادة اإلستراتيجية

الباحث/المؤلف

#

المصدر

مفهوم القيادة االستراتيجية

1

( and

 Mintzbergهي عملية وضع األهداف التنظيمية وتوجيه جهود العاملين وأصحاب (نجم،

،2011

2

( and

 Harrisonهي قيادة الرؤية االستراتيجية لمن في اإلدارة العليا أو المدير التنفيذي (نجم،

،2011

)Quinn, 1995, P42

المصالح نحو إنجاز األهداف التنظيمية.

 )Pelletier, 1997, P1الرئيس ( )CEOوإن القرارات االستراتيجية هي جوهر هذه القيادة.

ص)136-135
ص)137

 (Hitt et al, 2001, 3القدرة على التوقع والرؤيا والمحافظة على المرونة ،ومساعدة اآلخرين (أبو حجير،2014 ،
) P486بإحداث التغير االستراتيجي  Strategic Changeعند الضرورة.

ص)57

( 4يونس ،2002 ،ص -38تتميز بوضوح الرؤية المستقبلية ،وتسعى لتحقيق الفاعلية والكفاءة في (النفار،
)39

المنظمة المستندة إلى العالقة بين األهداف والفرص المتاحة وفق مرونة ص)44

،2015

تحقيق حالة من التكامل والتنسيق بين المنظمة والبيئة من خالل تبني

االبتكار واإلبداع للوصول إلى تحقيق األهداف على المدى القريب والبعيد
لوضع المنظمة في الصدارة.
5

( )Salder, 2003, P43إن الدور األساسي للقيادة االست ارتيجية هو إدخال التغييرات الجذرية (نجم،

استجابة للتغيرات المحيطة بالمؤسسة ،ويتطلب هذا الدور النجاح في ص)137

كسب تعاون جميع أصحاب المصالح مع هذه التغييرات.
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،2011

#
6
7

الباحث/المؤلف

المصدر

مفهوم القيادة االستراتيجية

(العامري والغالبي ،2007 ،هي القيادة الملهمة للعاملين واإليحاء لهم بقبول التغيير المستمر (العامري
وتحسين االستراتيجيات وعمليات تنفيذها

ص)283

والغالبي،

 ،2007ص)283

(الخفاجي،

 ،2008هي القدرة على التوقع والتصور ،والحفاظ على المرونة ،وتفويض اآلخرين (الخفاجي،

ص)178

إلحداث التغيير االستراتيجي عند الضرورة.

ص)178

8

(نجم ،2011 ،ص)137

القدرة على إدارة موارد المؤسسة البشرية والمادية لتحقيق أهداف (نجم،

9

(جاد الرب ،2010 ،ص )3هي القيادة التي يكون لها السبق والقدرة على التخيل والتصور المستقبلي (جاد الرب،2010 ،

المؤسسة بعيدة األمد ،كما تعرف بأنها القدرة على تحقيق التنافسية ص)137

،2008
،2011

االستراتيجية وكسب عوائد فوق متوسط الصناعة .إن هذا التعريف تم

االعتماد في صياغته على ما أكده بورتر من ضرورة تحقيق المؤسسة
ألداء استراتيجي أعلى من متوسط الصناعة التي تعمل فيها.

وأيضاً بناء المرونة ودعم اآلخرين نحو خلق التغيير االستراتيجي ص)3
الضروري والمطلوب للمنظمة.
( 10عوض ،2014 ،ص)37

القدرة على وضع المنظمة في المستقبل من خالل توجيه المنظمة نحو (عوض،

،2014

تنفيذ الخطة االستراتيجية ،وتبني ممارسات استراتيجية حقيقية عبر ص)37
االستجابة السريعة لكافة المتغيرات ،والتطورات البيئية المتسارعة،

ورغبات األطراف ذات العالقة؛ لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة.
من اعداد الباحث باإلعتماد على الدراسات السابقة

ويرى الباحث أن القيادة اإلستراتيجية هي القدرة على التأثير على األخرين وتوجيههم وتحفيزهم وتنسيق جهودهم
من أجل تحقيق األهداف والغايات وكذلك تبني ثقافة تنظيمية قائمة على اإلبداع واإلبتكار وتطوير رأس المال
البشري ودعم األخرين من أجل تطوير رؤية مستقبلية تحقق األهداف من أجل إرضاء كافة المتعاملين مع
المنظمة حتى تستطيع الوصول الى التميز.

ثانيا/أهمية القيادة اإلستراتيجية:
تكمن أهمية القيادة اإلستراتيجية وفقا ل  (2007: p36) Bassفي كونها القادرة على خلق معنى وهدف
للمنظمة من خالل وجود رؤية ورسالة قوية تنسجم مع االستراتيجيات واألهداف المرجوة وكذلك عملية صنع
الق اررات االستراتيجية وإعداد الهياكل ومواجهة التعقيدات والتحديات والحفاظ على القيم األخالقية وأيضا تطوير
رأس المال البشري وتجهيز القادة االداريين الحاليين وتوفير الدعم الالزم لهم.
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ووفقا لمسلم ( ،2005ص )187فإن أهمية القيادة اإلستراتيجية تكمن في كونها تعتبر مصد ار لإلبتكار التنظيمي
والذي يتوقف على القدرات المعرفية واإلبداعية للقيادات اإلستراتيجية وما تمتلكه من رؤية مستقبلية والتي
تتضمن نمط القيادة والممارسة االدارية والثقافة التنظيمية واإلبداع الفردي.
فيما أوضحت دراسة  (2010: p14) Davidsأنه بدون قيادة إستراتيجية فاعلة فإن المنظمات ستجد صعوبة
بالغة في البقاء واإلستمرار والعجز في مواجهة التحديات اإلقتصادية المستقبلية مما يعيق عملية التطور وتحسين
األداء التنظيمي.
كما حدد جاد الرب ( ،2012ص )49-51أهمية القيادة اإلستراتيجية فيما يلي:
أ -إدارة المنظمة ككل وليس التركيز على إدارة الوحدات الفرعية.
ب -التأثير على السلوك اإلنساني بكفاءة في ظل بيئة تتسم بالغموض وعدم التأكد.
ت -تساعد المنظمة في التغلب على المشكالت الحادة التي يفرضها واقع المنافسة المعقدة في السوق.
ث -تأسيس وبناء المناخ التنظيمي الذي يأخذ بعين اإلعتبار جميع أصحاب المصالح.

ثالثا /أهداف ووظائف وخصائص القيادة اإلستراتيجية:
أجمعت العديد من الدراسات على اهداف القيادة اإلستراتيجية التي تسعى لتحقيق أهداف المنظمة وفقا أليوب
( ،2012ص )20وكانت كالتالي:
أ -إسقاط الحاضر على المستقبل وإفتراض التغيرات المستقبلية.
ب -التعامل مع المستقبل ومتغيراته بمرونة.
ت -مواجهة المشكالت المستقبلية التي من الممكن أن تواجه المنظمة.
ث -صياغة وفهم األهداف اإلستراتيجية للمنظمة بوضوح ورسم الطريق األمثل لتحقيقها.
ج -تمكين المرؤوسين من قيادة أنفسهم والعمل على إدراك العالقة بين األشياء.
ح -تصميم رؤية ورسالة واهداف وغايات وقيم المنظمة اإلستراتيجية.
خ -عدم تجاهل العناصر المهمة في المنظمة وضرورة إشراكها في صياغة الق اررات المستقبلية.
د -تعزيز مساهمات المنظمة في المحيط اإلجتماعي بما يحقق أغراض المجتمع ومتطلباته.
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كما حدد جاد الرب ( ،2012ص )50-54أهم وظائف القيادة اإلستراتيجية وكانت كالتالي:
أ -تساعد المنظمة في التغلب على المشكالت الحادة التي يفرضها واقع المنافسة المعقد في السوق.
ب -تؤثر على السلوك اإلنساني بكفاءة في أي بيئة عمل غير مؤكدة وتتسم بالمخاطرة.
ت -العمل على إدارة رأس المال البشري وتطويره.
ث -تحقيق الميزة التنافسية من خالل تنمية رأس المال الفكري.
ج -تعظيم قيمة المنظمة وتشجيع عمليات صنع القرار.
فيما حدد كل من هيوز وبيني ( ،2006ص )36-47خصائص القيادة اإلستراتيجية تتمثل في التالي:
أ -تأثيرها ملموس على فترات زمنية طويلة وتوازن بين المنظور القريب والبعيد في العمل المؤسسي.
ب -تشمل غالبا تغييرات مؤسسية جوهرية.
ت -تعزيز عملية التعلم التنظيمي على نحو مستمر بحيث يصبح القيادة االستراتيجية أن تقود وتوجه
المنظمات لتصبح محركات التعلم المستمر.

رابعا/القادة اإلستراتيجيون:
 -1مفهوم القائد اإلستراتيجي:
يعد القائد اإلستراتيجي واحدا من العناصر األساسية للمؤسسة وذلك باإلستناد إلى قدرته على تصور مستقبل
المنظمة وتحديد إتجاه األعمال (النعيمي ،2003،ص.)44
فيما قام كال من ويلين وهانجر  Wheelen & Hangerبتحديد مفهوم القائد اإلستراتيجي بأنه الشخص الذي
يرسم خطوات اإلدارة اإلستراتيجية وعملياتها في المنظمة من خالل تحليل بيئة عمل المنظمة الخارجية والداخلية
ومصنع األهداف واإلستراتيجيات وتنفيذها وتقييم النتائج المستهدفة(Wheelen & Hanger: 2004: p56).
حيث أن القادة اإلستراتيجيون هم من يتولون عملية التحسين المستمر والمتواصل لجميع الوظائف في المنظمة
ويحددوا الصعوبات وحل المشكالت باإلضافة إلى أنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية تحقيق النتائج من خالل
إتخاذ ق اررات في األجل الطويل وإدخال تعديالت على الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عملها.
(المربع ،2008،ص.)24
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بينما عرف مركز القيادة اإلبداعية القائد اإلستراتيجي بأنه "الشخص الذي يقوم بالدور اإلستراتيجي في منظمات
األعمال من خالل القيام بالتفكير والتحليل والعمل والتأثير على األخرين بما يحقق الميزة التنافسية( .الغالبي
وإدريس ،2009،ص )69وقد عرفها نجم ( ،2011ص )139بأن القائد اإلستراتيجي هو الذي يتميز بالتفكير
اإلستراتيجي ويرى المربع ( ،2012ص )33بأن القادة االستراتيجيين هم المسؤولين عن تحقيق التوازن
اإلستراتيجي للتطلعات او الحاجات المتقاطعة التي تصل في بعض األحيان إلى التناقض فهم المسؤولون عن
نجاح أو فشل المنظمة من خالل صياغة اإلستراتيجية وطرق تقييمها وتطبيقها وتنفيذها والتي تمكن المنظمة
من تحقيق أهدافها.
ومن خالل ذلك فإن الباحث يرى بأن القادة اإلستراتيجيين هم القادة الذين يتواجدون في اإلدارة العليا وتوكل لهم
المهام األساسية واإلستراتيجية مثل تحديد التوجه اإلستراتيجي وبناء اإلستراتيجيات وتصميم الهياكل وإتخاذ
الق اررات اإلستراتيجية.

-2أدوار القادة اإلستراتيجيين:
تعددت أدوار القادة اإلستراتيجيين وإختلفت وفقا لمنظور الكتاب فقد قدم ) (Thomson & Stricklandخمسة
أدوار أساسية للقادة اإلستراتيجيين وهي (رحيمة ،2012،ص:)251
أ -التعرف على مجريات األحداث ومراقبة عملية التنفيذ عن قرب وكذلك تشخيص وتحديد المعوقات التي
تؤدي الى تعطيل عملية التنفيذ لإلستراتيجية.
ب -العمل على تحفيز األفراد من أجل تنفيذ اإلستراتيجية وفقا الفضل مستويات التنفيذ.
ت -العمل على إبقاء المنظمة في حالة إستجابة للظروف المتغيرة من خالل إقتناص الفرص الجديدة
وتوليد األفكار اإلبداعية.
ث -التأكيد على الممارسات األخالقية وروح المواطنة التنظيمية من خالل- :
 جعل أنفسهم نموذجا يقتدي به األخرين. إقامة البرامج التدريبية األخالقية. دعم السلوكيات األخالقية في كافة المستويات التنظيمية. معالجة السلوكيات غير األخالقية.22

ج -قيادة عملية التغيير.
كما حدد يونس ( ،2012ص )28أربعة مهام أو أدوار رئيسة يقوم بها القادة اإلستراتيجيون وهي:
أ -تحديد الوضع الحالي للمنظمة من خالل تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية وكذلك تحديد
الفرص والتهديدات الخارجية.
ب -تحديد مستقبل المنظمة ويشمل تحديد معاني األحداث البيئية (التعقيد البيئي-المنافسة-ندرة الموارد-
المعلومات) وتحليلها.
ت -صياغة الخطط اإلستراتيجية من خالل الفهم الدقيق ألغراض المنظمة وأهدافها المستقبلية وما يحيط
بها من ظروف.
ث -تقويم األداء اإلستراتيجي ومتابعته من خالل ضمان عملية التحقق من سير األمور المخطط لها وفقا
لمساراتها المحددة مسبقا.
من خالل ذلك فان الباحث يرى بأن أهم أدوار القادة اإلستراتيجيين تتمحور حول تحديد التوجه اإلستراتيجي
للمنظمة ورسم سياساتها وقيمها اإلستراتيجية المستقبلية من خالل صياغة الخطط االست ارتيجية والفهم الدقيق
الغراض المنظمة وتحديد أهدافها اإلستراتيجية التي تضمن لها البقاء والنمو والعمل على تحقيقها.

-3خصائص القادة االستراتيجيون:
قد أوضح  Daviesأن خصائص القائد األستراتيجي تنطوي ضمن القدرات التنظيمية والقدرات الشخصية (جاد
الرب ،2012،ص:)53
أوالً :القدرات التنظيمية:

 .1البد أن تتوافر لدى القائد القدرة للتوجه اإلستراتيجي :من خالل ربط الرؤى طويلة المدى بمفاهيم العمل
اليومي.
 .2القدرة على ترجمة اإلستراتيجية إلى أفعال :وهي تحويل اإلستراتيجة إلى فعل عن طريق تحويلها إلى
إجراءات عملية تشغيلية.
 .3القائد اإلست ارتيجي لديه القدرة على التوفيق وتنظيم القوى بين األفراد في المنظمة وجوهر هذه القدرة في
تشجيع اإللتزام من خالل التشارك في القيم.
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 .4تتوافر لديه القدرة على تحديد نقاط التدخل الفعالة فالقائد اإلستراتيجي قادر على معرفة اللحظة الجوهرية
المناسبة للتغير األستراتيجي في المنظمة.
 .5لديه القدرة على تطوير القدرات اإلستراتيجية بدال من البحث عن قدرات جديدة وإعادة تطوير القدرات
والمصادر الموجودة.
ثانياً :القدرات الشخصية:

 .1الرغبة في التغيير :وذلك من خالل عدم الرضا والملل من الوضع الراهن.
 .2القدرة على المالحظة :من خالل فهم المعلومات وإستخدامها والتعلم منها وذلك لتطبيقها وإتاحتها.
- .3القدرة على التكيف :وهي القدرة على التغير والتعلم من الخبرات والتجارب السابقة.
 .4الحكمة :هي القدرة على القيام بالفعل المناسب في الوقت الصحيح.

تجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة خصائص يجب أن يتمتع بها القائد االستراتيجي ويتميز بها عن القائد التقليدي،
حيث سيتم إيجازها كما وردت في بعض الكتابات التي اهتمت بتحديد تلك الخصائص والسمات فيما يلي:
خطاب واسماعيل ( ،2005ص  )223-225وشارلز وجونز ( ،2006ص )41-44ونجم (،2011
ص( ،)141درويش ،2006 ،ص( ،)6-4فريدمان وتريجو ،2006 ،ص( ،)11نجم ،2011 ،ص -141
:)Keostenbaum, 2002, P20-22( ،)143
 -1بعد النظر والفصاحة ورباطة الجأش:
يبدو القادة األقوياء كما لو كانوا يمتلكون القدرة على رؤية االتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه المنظمة،
وكذلك باإلضافة إلى امتالكهم الفصاحة الكافية لتوصيل رؤيتهم إلى اآلخرين في المنظمة ،من خالل تشجيعهم
وبث الحماس فيهم بحيث تصبح تلك الرؤية جزء من الثقافة السائدة في المنظمة.
 -2االلتزام :أي أن القائد القوي هو الذي يبرهن عن التزامه برؤيته الخاصة بحيث يمثل قدوة حسنة ومثال
يحتذى به من قبل اآلخرين في المنظمة ،األمر الذي يترتب عليه استعدادهم وحماسهم لبذل مزيدا من
الجهد والعمل المتواصل لتنفيذ رؤية هذا القائد ،بما يكسبهم وده واحترامه.
 -3اإللمام الجيد واإلحاطة الكاملة بشئون العمل :القادة المتميزون ال يعملون في فراغ ،بل يتحتم عليهم
إنشاء وتطوير شبكة من مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية بما يؤمن لهم اإلحاطة الكاملة بكل
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ما يحدث داخل المنظمة ،وقد يميل كثير من القادة إلى إنشاء قنوات اتصال جانبية غير رسمية لتقليل
اإلعتماد على المعلومات الواردة من القنوات الرسمية.
 -4القدرة على التفويض :إن القادة المتميزون هم من يقومون بتفويض سلطاتهم لآلخرين حتى ال تتزايد
األعباء على عاتقهم ،وذلك لعلمهم بأن تفويض اآلخرين في اتخاذ الق اررات يعد من أهم الوسائل
التحفيزية ،حيث أن متخذ القرار هو األقدر على مباشرته وتنفيذه ،ومع ذلك فهم يحتفظون ألنفسهم
بالقررات الحاسمة والحرجة والتي تعد عامال مهما من عوامل النجاح التنظيمي.
ا
ٍ
بذكاء ودهاء من خالل بناء
 -5االستخدام الذكي للقوة :القائد االستراتيجي الجيد هو الذي يستخدم القوة
الوعي بأفكاره وليس فرضها بالقوة ،وضرورة التزام التنظيم برؤية معينة دون تحديد مسبق لكيفية وتوقيت
حدوث ذلك وتحقيقه ،والقدرة على دفع البرامج بصورة تدريجية واتخاذ القبول العام لها للتوجيه نحو
الهدف المخطط من قبل القائد.
 -6التركيز االستراتيجي على االفراد وعدم االلتفات إلى التقدم التكنولوجي بطريقة تفقد المؤسسة المقدرة
االبتكارية الحقيقية والمتمثلة ب أرس المال البشري.
 -7الرؤية المتميزة :أن يكون القائد ذا رؤية توفر قاعدة العمل المسبق في قيادة الظروف وليس االستجابة
لها ،ومن الضروري أن تكون الرؤية ذات بعد مستقبلي متقدم ،بمعنى أن تأتي بقدر من الجدة والتميز.
 -8التفكير االستراتيجي :الذي يعمل على تحفيز اآلخرين ،فمنهج القائد في التفكير العميق العقالني
واإلبداعي هو الذي يشجع الفريق على تقبل التغيير الجذري.
 -9الواقعية :أن يكون القائد واقعيا ويستجيب للوقائع وتجنب األوهام التي تُبنى على األماني وليس الواقع.
-10

القدرة على االبتكار اإلداري :إن االبتكار اإلداري هو اإلتيان بالجديد اإلداري ،أي أنه يشير

إلى التوصل إلى المفاهيم الجديدة القابلة للتحويل إلى سياسات وتنظيمات وطرق جديدة تساهم في تميز
المؤسسة على منافسيها.
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في حين أوردت حسوني ( ،2010ص )211مجموعة من السمات والخصائص للقائد االستراتيجي التي يجب
الكتاب كما هو موضح في الجدول التالي:
أن يتمتع بها ،وذلك من خالل آراء بعض الباحثين و ُ
جدول رقم ( :)2.4خصائص وسمات القائد االستراتيجي

()Hitt et al, 2003
()Hitt et al, 2001
العمل في ظل ظروف غامضة

( John

&

Harrison

)Dess et al, 2007
 -خصائص شخصية

 -قابليات الذكاء الشعوري

(جواد)2000 ،

(الدوري)2005 ،

التمكين

إحاطة جيدة

الحدس

خبرة ومعرفة عالية
الدبلوماسية الجيدة

االلتزام بالنتائج االستراتيجية

 -إدراك الذات

امتالك مهارات تفاعلية

الدافعية لإلنجاز

فهم الذات

التعاطف

الرؤية

نشاط متميز

المهارات االجتماعية

انسجام القيم

قابلية للدفع نحو الهدف

المرغوبة

عال من الطموح
مستوى ٍ

درجة عالية من الثقة بالنفس

 -تنظيم الذات

المصدر( :حسوني ،2010 ،ص)211

وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن الخصائص التي يتسم بها القائد اإلستراتيجي هي التي تميزه عن غيره كونه
يتعارك مع البيئة الداخلية والخارجية وكذلك يتعارك مع البيئة التنافسية وهو المسؤول عن تحديد التوجه
اإلستراتيجي للمنظمة وبناء ثقافة تنظيمية فعالة وفقا الستثمار القدرات الجوهرية والمحافظة على نظم رقابة
تنظيمية متوازنة وهو المسؤول عن التخطيط للمستقبل بنظرة شمولية ملتزمة بجودة العمل واالنتاجية وكذلك
التكيف مع الظروف المحيطة والعمل على حل المشكالت التي تواجه المنظمة.
ويرى الباحث أن ما يميز القائد اإلستراتيجي عن غيره أنه صاحب رؤية واضحة ومحددة ويوجد لديه تفكير
إستراتيجي يساعده في إتخاذ الق اررات وتحديد التوجه اإلستراتيجي للمنظمة والتأثير في األخرين.

خامسا/القيادة اإلستراتيجية والقيادة التقليدية:
توجد العديد من الفوارق الدقيقة التي تجعل القيادة االستراتيجية مختلفة عن القيادة عموما تتمثل فيما يلي وفقا
لهيوز وبيني ( ،2006ص:.)36-38
 -1القيادة اإلستراتيجية واسعة المدى :يقصد باإلتساع أنها تؤثر في مجالها وفي المجاالت المحيطة بها
وتتأثر بما يدور فيها من قضايا وتوجهات بينما ال تصل القيادة التقليدية الى هذا الحد.
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 -2تأثير القيادة اإلستراتيجية ملموس على فترات زمنية طويلة :أي أن اإلطار الزمني للقيادة اإلستراتيجية
ممتد من الواقع الى أهداف بعيدة وهذا ال يحدث في القيادة التقليدية.
 -3القيادة اإلستراتيجية غالبا تشمل تغي ار مؤسسيا ذا شأن :تؤدي القيادة اإلستراتيجية إلى تغيرات مهمة قد
تصل إلى تغير هيكلي بينما ال يحدث ذلك في القيادة التقليدية.
حيث يرى نجم والنعيمي ( ،2012ص )78أن القيادة اإلستراتيجية هي قيادة الصورة الكبرى وليس التفاصيل
الصغيرة فهي تمثل قيادة المنظمة كاملة بكافة إختصاصاتها المتنوعة وقيادتها نحو البقاء والنمو.
كما أن هناك فروق جوهرية بين القيادة األستراتيجية كما وضحها يونس ( ،2012ص )21في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)2.5الفرق بين القيادة اإلستراتيجية والقيادة التقليدية

م

المعيار

القيادة التقليدية

القيادة اإلستراتيجية

1

المجال

تسعى الى تحقيق الكفاءة الكلية للمنظمة

تسعى الى تحقيق الفاعلية والكفاءة المنظمية

2

التركيز

3

التخطيط

4

الق اررات

5

الثقافة المنظمية

تركز على الموائمة الداخلية والتنسيق تركز على الموائمة الداخلية الخارجية والتكيف مع
المتغيرات

الداخلي

تعتمد الخطط التشغيلية في مواجهة األحداث تعتمد على التخطيط والتحليل اإلستراتيجي باالستناد
األنية باالستناد على المهارات التقليدية
تتبع منهج مخطط ومحدد لما يجب عمله
في ضوء ضوابط محددة سلفا

إلى منطق التفكير األستراتيجي
تتبع البديهية والحدس في إتخاذ ق اررات سريعة
ومفاجئة في ظل األزمات باالستناد الى الخبرات
والمهارات

تتبنى ثقافة تنظيمية يغلب عليها الجمود تتبنى ثقافة قائمة على احترام األفكار الجديدة التي
امام االفكار الجديدة

تساهم في تطور المنظمة

6

المنافسة

تعتمد على التقليد لتحقيق ميزة تنافسية

تتبنى اإلبداع واالبتكار لخلق ميزة تنافسية

7

مرونة العمل

تميل الى االلتزام باتباع تعليمات العمل

تميل الى المرونة في اتباع تعليمات العمل

8

التغيير

تميل للتغيير الجزئي

تميل الى التغيير الجذري

المصدر( :يونس ،2012،ص)21

وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن القائد اإلستراتيجي يتميز عن القائد التقليدي في كونه يحقق الفاعلية والكفاءة
ويعتمد على التحليل والتخطيط اإلستراتيجي ويتبنى اإلبداع والتطوير والعمل على التغيير.
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سادسا/أنماط القيادة اإلستراتيجية:
تختلف األنماط والسلوكيات التي ينتهجها القادة اإلستراتيجيين في التعامل مع المرؤوسين حيث أن هذا التباين
في األنماط والسلوكيات يخلق العديد من أنماط القيادة اإلستراتيجية وبالتالي بين يونس ( ،2012ص)29-30
أن أنماط القيادة اإلستراتيجية التي تنتج عن التفاعل بين القادة والمرؤوسين تتمحور حول األنماط التالية:
أ -نمط القيادة بالمشاركة :يعتبر أفضل نمط لممارسة القيادة أو األدوار القيادية حيث يعتمد على التفاعل
المباشر بين القادة والمرؤوسين وفيه يمارس أعضاء اإلدارة العليا مهامهم االستراتيجية على أكمل وجه
وصياغة الرؤية ورسالة المنظمة وكذلك أهدافها اإلستراتيجية وهذا النمط يشكل قوة للقيادة االستراتيجية
ويساعدها على النظر إلى األشياء بعمق ومن كافة الجوانب.
ب -نمط القيادة التشريعية :في هذا النمط يسيطر أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا على كافة األمور
ويتخذون الق اررات دون الرجوع إلى المستويات األخرى أو الجهاز التنفيذي حيث أنهم يستمدون قوتهم
من كونهم يتمتعون بنفوذ قانوني أو مالي أو إداري حيث ينحصر اإلهتمام باإلستراتيجية لدى أعضاء
اإلدارة العليا دون باقي الجهاز اإلداري في المنظمة.
ت -نمط القيادة التنفيذية :في هذا النمط يتمتع رئيس الجهاز التنفيذي بصالحيات وسلطات واسعة حيث
يقوم بصياغة اإلستراتيجية وإتخاذ الق اررات اإلستراتيجية بنفسه أو بمساعدة نوابه ومن ثم يتم عرض
هذه الق اررات على مجلس اإلدارة "االدارة العليا" للموافقة عليها.
ث -نمط القيادة الفوضوية "الشكلية" :في هذا النمط ال يكون هناك اهتمام من اإلدارة العليا باإلستراتيجية
حيث يكون دور مجلس اإلدارة هامشيا وال يمارس أي دور فعال في المنظمة.
ج -القيادة اإلستراتيجية التحويلية :هو نمط قيادي إلهامي ومحفز يراعي مشاعر االفراد ليتجاوز مصالحهم
الشخصية من أجل تحقيق رؤية المنظمة وأيضا يلهم األخرين من خالل خلق اإلثارة الحماسية من
خالل تصميمه وعزمه على إعادة تشكيل المستقبل( .المربع ،2008،ص.)19
ويرى الباحث أن القائد اإلستراتيجي يجب أن يكون مرن حتى ينتهج أكثر من نمط من األنماط القيادية في
وقت واحد وبالتالي عليه إختيار وتحديد النمط القيادي األكثر مالئمة ومناسبة للمرؤوسين وكذلك الذي
يتناسب مع المرحلة التي تمر بها المنظمه لضمان عملية التأثير وتحقيق األهداف.
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سابعا/نماذج القيادة اإلستراتيجية:
لقد تعددت النماذج التي تناولت القيادة اإلستراتيجية ويرجع السبب في ذلك إلى وجود إلهامات فكرية للباحثين
في مجال تحديد الممارسات الرئيسية للقيادة اإلستراتيجية والتي ال يمكن أن تتبلور بمعزل عن البيئة الداخلية
والخارجية وما تفرضه من مواقف تقتضي التصرف بحكمة وموضوعية لمعالجة تلك المواقف وبالرجوع الى
المراجع والدراسات السابقة يمكن إيجاز هذه النماذج في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)2.6نماذج القيادة اإلستراتيجية

أُنموذج ( Hagen & Hassan,

أُنموذج ( Hitt et. al,
)2007

)1998

أُنموذج ()Dess, 2007

أُنموذج
)2010

 -تطوير الميزة التنافسية

 -تحديد التوجه االستراتيجي

 -تحديد االتجاه

 -العمل

 -تطوير رأس المال البشري

 -تطوير رأس المال البشري

 -بناء وتصميم المنظمة

 -التماسك

 -توفير ثقافة تنظيمية

 -االنضباط

-

-

-

-

 االستخدام الفاعل للتكنولوجيا التصرف االستراتيجي المناسبتطوير الهيكل والثقافة التنظيمية

للمنظمة

 -المحافظة

على

تنظيمية فاعلة

ثقافة

 تحقيق الميزة التنافسيةوالمحافظة عليها
 التأكيد على الممارساتاألخالقية

 -إقامة نظام رقابة متوازن

( Serfontein,

-

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على أدبيات الدراسة مثل (،Thompson )1997, P70-76
(، Serfontein )2010, P176( ، Dess Et Al )2007, P398-400( ، Hitt et. Al )2001, P497-513
(Hitt et. Al)2007, P384-394

ولقد الحظ الباحث أن أُنموذج  )2007( Hitt et. alمن أكثر النماذج شمولية لممارسات القيادة االستراتيجية
الفاعلة ،لذلك فإن الباحث تبنى هذا األُنموذج لكونه األشمل ،وسيتم تسليط الضوء على هذه الممارسات في
العنوان التالي.
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ثامنا/ممارسات القيادة اإلستراتيجية:
في ظل اإلهتمام بالمعرفة واالصول غير الملموسة فإنه يجري الحديث عن القيادة اإلستراتيجية كونها قيادة
مبتكرة مبدعة حالمة حدسية ذكية قوية الذاكرة بعيدة المدى شديدة االدراك لعوامل النجاح االستراتيجي فقد
تعددت كتابات وأراء الباحثين في تأصيل وتأطير ممارسات القيادة اإلستراتيجية كونها األقدر على تحديد التوجه
اإلستراتيجي وكذلك إستثمار القدرات الجوهرية للمنظمة والعمل على تطوير رأس المال البشري وايضا تعزيز
ودعم الثقافة التنظيمية والتأكيد على الممارسات األخالقية وتنفيذ نظم رقابة تنظيمية متوازنة تسعى من خاللها
المنظمة إلى تحقيق أهدافها األنية والمستقبلية .حيث أن هناك ستة ممارسات إستراتيجية تقوم بها القيادة
اإلستراتيجية وتتعامل معها وفقا لنموذج  Hitt et al 2007وتتداخل معا لتحقيق النجاح اإلستراتيجي والتي
تتمحور فيما يلي( :جاد الرب ،2012،ص.)72

فاعلية القيادة
االستراتيجية

إنشاء نظم رقابة
تنظيمية متوازنة

تحديد التوجه
االستراتيجي
استكشاف الكفاءة التميزية
(الجوهرية) والمحافظة عليها

التأكيد على الممارسات
األخالقية

تطوير رأس المال
البشري

فاعلية الثقافة
التنظيمية

شكل رقم ( :)2.1ممارسات القيادة االستراتيجية
Hitt et al., 2007, P498
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 .1تحديد التوجه االستراتيجي ()Determining Strategic Direction
ينطوي تحديد التوجه االستراتيجي للمؤسسة على تطوير رؤية استراتيجية طويلة األمد للقصد االستراتيجي
 )Hitt et al., 2001, P497( Strategic Intentومن المعتاد أن تمتد تلك الرؤية ما بين خمس سنوات
إلى عشر سنوات في المستقبل .إن فلسفة األهداف والرؤية طويلة األجل ،إنما تمثل الصورة المثالية للشخصية
التي تبحث عنها المنشأة ،وتتكون الرؤية النموذجية بعيدة األمد من قسمين هما :العقيدة األساسية Core
 Ideologyوالمستقبل المنظور .Envisioned Future
وفي الوقت الذي تعمل فيه العقيدة األساسية على تحفيز العاملين على االستفادة من ماضي المنشأة وإرثها،
يشجع المستقبل المنظور على توسيع رؤية العاملين إلى آجال تفوق توقعاتهم بشأن اإلنجاز مما يتطلب تغيي ار
كبي ار ،وتقدما كبي ار بغية جعله أم ار ملموسا.
ويعد المستقبل المنظور بمثابة ٍ
دليل مرشد لعدة نواح خاصة بعملية تنفيذ استراتيجية المنشأة بما فيها الدافعية،
والقيادة ،وتفويض العاملين ،والتصميم التنظيمي .إن الرؤية البعيدة األمد واألكثر فاعلية هي تلك الرؤية التي
يقبلها من يتأثر بها (الخفاجي ،2008 ،ص.)192
إن التوجه االستراتيجي يعكس بدوره وجهات النظر الشخصية للقائد الملهم ،فإذا ما استطاع القائد االستراتيجي
توضيح وجهة نظره الشخصية وأشرك مرؤوسيه فيها فإنه يحصل على تأييدهم لرؤيته االستراتيجية مما يجعل
من القصد االستراتيجي خصوصية من خصوصيات القائد ،وفي الوقت نفسه شيئا مشتركا ومفهوما لدى الجميع
(.)Macmillan & Tampoe, 2000, P74
ويرى هارجروف في ذات الموضوع أن القائد االستراتيجي هو موجه بارع يسعى إلى استغالل طاقات العاملين
وقدراتهم للوصول إلى نتائج أفضل ،وإحداث تغيير حقيقي في المؤسسة ،كما يوضح للعاملين رؤية وتوجه
المؤسسة ،ويترك لهم مساحات كبيرة لإلبداع ويعاونهم في إنجاز األعمال التي تتوافق مع قدراتهم ،وميولهم،
ومعرفتهم ،وقد حدد هارجروف مجموعة من الخصائص التي يتمتع بها الموجه البارع وهي (هارجروف،1996 ،
ص:)6-3
أ .القدرة على إثارة الحماس في العاملين.
ب .وضع أهداف طموحة.
ج .األمانة واالستقامة.
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د .اإلخالص.
ه .اإلنجاز السريع.
و .الرغبة الصادقة في إنجاح اآلخرين.
ويرى الباحث أنه يجب أن يكون لبعض المديرين قوة جاذبية تجعلهم قادة كرازماتيكيين يتمتعون بقوة الجاذبية
(الكارزمية) .Charismatic Strategic Leaders
 .2استثمار القدرات التنافسية ()Exploiting Core Competencies
إن القدرات الفريدة التي تمتلكها المؤسسة ما هي إال موارد تشكل مصد ار للميزة التنافسية وغالبا ما ترتبط القدرات
التنافسية للمنشأة بالمجاالت الوظيفية المختلفة مثل اإلنتاج والعمليات ،والتسويق ،والمالية ،والبحث والتطوير،
والموارد المعلوماتية (نظم المعلومات اإلدارية) وتعمل المنشأة على استثمار وتطوير القدرات الفريدة لديها في
ميادين وظيفية مختلفة لتنفيذ استراتيجياتها ،لذا يجب على القادة االستراتيجيين التحقق من مسألة التركيز على
القدرات الفريدة والميزات التنافسية للمنشأة عند تنفيذ االستراتيجية (.)Hitt et al., 2001, P492
وتساهم القدرات الفريدة والميزات التنافسية في تحسين الكفاءة العملياتية (الجودة ،الخدمة ،اإلبداع ،سرعة التسليم
 ...وغيرها) ،وتعزيز اإلنتاجية ،وضمان استم اررية وديمومة المؤسسة ،وفيما يلي عرض موجز لهذه القدرات:
أ .اإلنتاج والعمليات
تعتبر وظيفة اإلنتاج من أهم وظائف المنظمات سواء المنظمات اإلنتاجية أم المنظمات الخدمية؛ ذلك ألن
الهدف الرئيس من عمليات اإلنتاج هو إيجاد قيمة مضافة يستفيد منها الزبون وتشبع حاجات معينة لديه .ولكي
تتم عملية اإلنتاج بشكل سليم وتنافسي في المنظمات الحديثة يفترض أن تكون هذه العملية مدارة بشكل جيد،
وأن تتصف بالكفاءة والجودة العالية واإلنتاجية المرتفعة (العامري والغالبي ،2007 ،ص.)527-526
وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن القائد االستراتيجي الناجح هو من يستطيع تحقيق التوازن بين الجودة وكفاءة
عمليات اإلنتاج من جانب ،وإشباع رغبات الزبون وتحقيق مزايا تنافسية من جانب آخر من خالل االستغالل
األمثل لإلمكانات والقدرات اإلنتاجية المختلفة في المنظمة.
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ب .التسويق
يرتبط أداء مدير التسويق بعدد من المتغيرات ذات العالقة بالمنظمة وبيئتها ،إذ يتطلب االهتمام بالتنسيق
المستمر مع وظائف المنظمة األخرى وبشكل خاص اإلنتاج والعمليات إلى جانب التركيز على دراسة السوق
وتفهم أذواق المستهلكين وتوجهات المنافسين من أجل وضع خطط تسويقية ناجحة تضمن التميز وتحقيق
أهداف المنظمة.
لذلك يعد التسويق ،الوظيفة األكثر ارتباطا بتطور النشاط االقتصادي ومراحل التحول التكنولوجي ،وتغير أذواق
وحاجات المستهلكين ،نظ ار لطبيعة نشاطاته وأهدافه التي تستوجب تلبية احتياجات السوق بأسلوب يتفوق على
اآلخرين (النعيمي ،2008 ،ص.)244
ج .المالية
تعتبر الوظيفة المالية من الوظائف األساسية ألي مشروع قائم .فاإلدارة المالية هي المسؤولة عن الخطط وتوفير
احتياجات المنظمة من األموال سواء في المدى القصير أو في المدى البعيد وبأقل التكاليف الممكنة .وباإلضافة
إل ى ذلك فهي تشمل المسؤولية عن إدارة أموال المنظمة بالطريقة األفضل وكذلك وضع وتطبيق نظام للرقابة
المالية يغطي كافة النواحي المالية للمنظمة (جوده والزعبي والمنصور ،2008 ،ص.)121
وتكتسب الوظيفة المالية أهميتها من ضرورة االعتبارات والجوانب المالية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير
مباشر بمجمل نشاطات ووظائف المنظمة األخرى (اإلنتاج والتسويق والبيع والشراء )...مما دفع بالمعنيين في
حقل اإلدارة إلى معاملتها بخصوصية وبشكل وظيفة مستقلة ُسميت الوظيفة المالية أو اإلدارة المالية (النعيمي،
 ،2008ص.)269

د .البحث والتطوير
يعتبر البحث والتطوير من األنشطة التي تحظى باهتمام كبير في المنظمات المعاصرة؛ لكون هذا النشاط
يهدف إلى خلق اإلضافة المعرفية واستخدام تلك المعرفة في تطبيقات جديدة ،وخاصة في مجال العمليات.
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وتكاد ال تخلو منظمة من منظمات األعمال من وحدة أو إدارة متخصصة بالبحث والتطوير حيث أن تطوير
المنتجات الجديدة وإدخال األساليب التنظيمية الجديدة صار واحدا من السمات األساسية لألعمال اليوم (العامري
والغالبي ،2007 ،ص.)653
ويعد نشاط البحث والتطوير هو المغذي الرئيس لإلبداعات التكنولوجية وخاصة في المنظمات الكبيرة التي تتوفر
فيها إمكانيات مالية ومادية وبشرية متميزة ،ويندرج في إطار مفهوم البحث والتطوير أنواعا مختلفة من األساليب
العلمية التي تؤدي إلى خلق معرفة إضافية تساعد على خلق قيمة تؤدي إلى إيجاد منتجات وعمليات جديدة
في منظمة األعمال .لذلك يعتبر نشاط البحث والتطوير هو الطريق المؤدي إلى التميز واإلبداع التكنولوجي في
المنظمة على المدى القصير والبعيد (دودين ،2012 ،ص.)304
ه .نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية هي نظام شامل يعمل على جمع كل المعلومات الضرورية لجميع وظائف اإلدارة بهدف
دعم اإلداريين ،وخاصة المديرين بإتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة في الوقت المناسب لمساعدتهم على
تخطيط وتنظيم أعمالهم ،وبالتالي اتخاذ الق اررات المناسبة ،ومن أجل توفير المعلومات الالزمة تستعمل وسائل
يدوية أو آلية ،وتستعمل أيضا أنظمة لتحليل وبرمجة هذه المعلومات وعملية الرقابة عليها ليتمكن المديرين من
استخالص معلومات ذات كفاءة عالية التخاذ ق اررات ذات فاعلية ومردودية (دودين ،2012 ،ص.)323
الفعالة للقيادة االستراتيجية للمنظمة في هذا المجال تتوقف على امتالك
وبالتالي يرى الباحث أن الممارسة ّ

المنظمة لنظام معلومات متكامل ُيمكنها من الحصول على الدعم والمساندة الالزمين لتحقيق أهدافها ،وتعد هذه

النظم ذات أهمية استراتيجية كونها تعد آلية الدعم والمساندة لعوامل النجاح الحرجة ،والتي تؤدي بدورها إلى

استمرار ونجاح المنظمة في ظل بيئة األعمال الديناميكية المعاصرة.
 .3تطوير رأس المال البشري ()Developing Human Capital
يشير رأس المال البشري إلى القيمة االقتصادية للموارد البشرية المتولدة من خالل وجود مؤهالت وقابليات
ومعرفة وأفكار وطاقة والتزام لهذه الموارد البشرية في الوظائف التي يشغلونها (العامري والغالبي،2007 ،
ص .)592إذ ينظر إلى العاملين في المنظمات اليوم من منظور رأس المال البشري بمثابة مورد رأسمالي
يحتاج إلى استثمار (.)Hitt et al., 2001, P501
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ومع تزايد تنافسية المؤسسات في عالم األعمال اليوم يعد العاملون في المؤسسات المصدر الرئيسي لتحقيق
الميزة التنافسة للمؤسسة ،وبالتالي هناك ضرورة لزيادة االهتمام بإدارة وتطوير الموارد البشرية التي تعد المحدد
األول لقدرة المؤسسة على صياغة استراتيجيتها وتنفيذها بنجاح.
إن إيجاد رأس المال البشري الالزم إلدارة المنظمة على نحو فاعل ليس باألمر السهل ،إذ يشكل مشكلة صعبة
تسعى العديد من المنشآت إلى حلها من خالل استخدام العاملين الجدد األكثر تطو ار ،بينما تحاول المنشآت
األخرى تحسين أساليبها المستخدمة في استقطاب العاملين واختيارهم ،ومهما يكن األمر ،فإن حل هذه المشكلة
يتطلب خطوات تعدو التعاقد مع العاملين الجدد األكثر تطو ار ،ومن أجل حل هذه المشكلة يحتاج إلى بناء حالة
التزام فاعلة بأهداف المنظمة كذلك ،وهنا تظهر الحاجة إلى القادة االستراتيجيين لبناء فريق تنظيمي فاعل يلتزم
بتحقيق رؤية المنشأة وأهدافها .وتظهر حاجة أخرى على قدر من األهمية تتمثل بالمساهمة الفاعلة في برامج
المنشأة باتجاه تطوير قدراتها ،األمر الذي ينعكس على استمرار تحسين المهارات وبالتالي ضمان وظيفي
واقتصادي أكبر (الخفاجي ،2008 ،ص.)195-194
واستنادا إلى ما تقدم ،يعد بناء رأس المال البشري أم ار حيويا وهاما جدا في تنفيذ االستراتيجية بشكل فاعل،
وينبغي على القادة االستراتيجيين اكتساب المهارات الالزمة لتطوير رأس المال البشري في مجاالت مسؤولياتهم.
ويعد هذا األمر تحديا مهما ،ال سيما أن أغلب القادة االستراتيجيين بحاجة إلى تعزيز قدراتهم في مجال إدارة
الموارد البشرية .فعلى سبيل المثال ،تحصل المنشآت التي تهتم وتضع قيمة لمواردها البشرية ،باإلضافة إلى
امتالكها لخطط فاعلة لمكافأة العاملين لديها ،على عوائد مرتفعة ،فعندما تكون االستثمارات في رأس المال
البشري ناجحة ،تكون النتيجة قوة عاملة قادرة على التعلم باستمرار ،ال سيما أن التعلم المستمر وتوسيع القاعدة
المعرفية للمنشأة باستمرار يرتبطان بالنجاح االستراتيجي (الخفاجي ،2008 ،ص.)196
 .4دعم الثقافة التنظيمية ()Support Organizational Culture
تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة من العقائد ،واأليديولوجيات ،والقيم المركزية والجوهرية ،والرموز ،والقواعد،
والعادات ،والتقاليد التي يتشارك بها جميع العاملين في المنشأة ،والتي تؤثر في طريقة إنجاز المنشأة لعملياتها.
وترى البحوث الحديثة أن القدرات التنافسية يمكن تطويرها من خالل الطرق التي تستخدم فيها قدرات وإمكانات
المنظمة ومن خالل الممارسات االستراتيجية ،وبمعنى آخر طالما أن الثقافة التنظيمية تؤثر في كيفية إنجاز
المنظمة ألعمالها كما أنها تساعد في ضبط الرقابة على سلوك العاملين فإن الثقافة التنظيمية يمكن أن تكون
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مصد ار للميزة التنافسية ،وهكذا يمكن تشكيل المناخ السليم لصياغة وتنفيذ استراتيجية المنظمة .وعليه فإن اعتماد
تشكيل الثقافة التنظيمية هو مهمة مركزية تقع على عاتق القادة االستراتيجيين (جاد الرب ،2010 ،ص-38
.)39
ولكي تستطيع المنشأة المحافظة على ودعم ثقافتها التنظيمية عليها االلتزام بخمسة أبعاد تؤثر في مجموعها
على نشاطات المنشأة وتوجهها لتحقيق اإلبداع والدخول في مشاريع جديدة وهذه األبعاد هي (االستقاللية،
االبتكارية ،المخاطرة ،االستباقية ،المنافسة الجسورة) ()Hitt et al., 2001, P506
ويعد تغيير الثقافة التنظيمية للمنشأة من األمور الصعبة جدا والتي تضاهي في صعوبتها محاوالت المنشأة
المحافظة على بقائها واستم ارريتها ،إال ان القادة االستراتيجيين الفاعلين يدركون تماما الوقت المناسب للتغيير،
وفي كثير من األحيان يتم االعتماد بشكل أساسي على تغيير ثقافة المنشأة عند تنفيذ استراتيجياتها .وغالبا ما
يتم تصميم التغييرات الجذرية بالشكل الذي يتيح للمنشأة إمكانية دعم الخيارات االستراتيجية الجديدة والتي
تختلف عن الخيارات التي نفذتها المنشأة سابقا (الخفاجي ،2008 ،ص.)199
 .5التأكيد على الممارسات األخالقية ()Emphasizing Ethical Practices
من المالحظ تزايد فاعلية عمليات تنفيذ االستراتيجية إذا ما تم بناؤها على أساس الممارسات األخالقية .إن
المنشآت التي تتحلي باألخالق الضرورية تشجع العاملين لديها على التحلي باألخالق ،وتؤكد على الممارسات
األخالقية التي تمكنهم من اختيار النمط األخالقي المالئم في جميع مستويات المنظمة.
تشير األخالق إلى المبادئ األساسية التي تحكم عملية التفاعل بين األفراد العاملين من جهة والمنظمة من
جهة أخرى ( ،)Noe et al., 1996, P23واتساقا مع هذه الوجهة تعد األخالق مجموعة المبادئ السامية
التي يؤدي توافرها إلى عدم إثارة األسئلة المريبة بشأن استخدام نشاطات المنشأة (.)Proctor, 2000, P133
وفي غياب الممارسات األخالقية تتيح االنتهازية اإلدارية للمديرين التصرف بما يحقق مصالحهم الشخصية
على حساب المنشأة ككل .وبكلمات أخرى فإن المديرين ينتهزون فرصة توليهم المناصب القيادية وبالتالي
يتخذون الق اررات التي تعود بالنفع عليهم ،وتلحق الضرر واألذى بالمالكين أو المساهمين .ومن المشكالت التي
تم توثيقها في مجال األخالق التنظيمية :ممارسات التأجير المشكوك فيها ،وحاالت االحتيال في مجال تقليل
عوائد المنشأة ،وفي بعض األحيان فإن ارتفاع المكافآت التي يحصل عليها المدير التنفيذي الرئيس ()CEO
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إلى حدود كبيرة جدا تشكل أحيانا إشارة إلى االنتهازية التي يستغلها من هم في الوظائف القيادية ( Hitt et
.)al., 2001, P508
وقد أوضحت إحدى الدراسات التي تمت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين أن المنظمة
التي تمارس فيها األخالقيات والقيم والمعتقدات اإليجابية تكون أقدر على تحقيق أعلى معدالت العوائد مثل
الربحية واإلنتاجية والمبيعات وغيرها ،والسبب الرئيسي في ذلك أن سمعة الممارسات األخالقية تجذب والء
العمالء (جاد الرب ،2010 ،ص.)47
وهناك دراسات أخرى أظهرت الحاجة إلى توظيف قادة استراتيجيين خلوقين تُشكل الممارسات األخالقية جزءا

من رؤيتهم على األمد البعيد بالنسبة للمنشأة ،ومن الذين يرغبون بفعل األشياء الصحيحة ،ومن الذين تُشكل
لهم الثقة ،والشرف ،واالستقامة أمو ار مهمة ،مما يدفع العاملين نحو تطوير ودعم الثقافة التنظيمية التي تُعد
فيها الممارسات األخالقية معايير سلوكية متوقعة (الخفاجي ،2008 ،ص.)201
ويرى الباحث أن وجود تشابه كبير بين هذه البرامج ونظم الرقابة فإنها تساعد أيضا على نشر القيم األخالقية
في جميع مستويات المنظمة .لذلك ،عندما تكون هذه الجهود ناجحة ،تصبح الممارسات األخالقية المصاحبة
للثقافة التنظيمية هي بمثابة ممارسات المنشأة ككل ،وبعبارة أخرى تعد الممارسات األخالقية بمثابة مجموعة
من التصرفات والسلوكيات المقبولة من ِقبل العاملين في المنظمة ومن ِقبل المتعاملين معها أيضا.
 .6تنفيذ الرقابة المتوازنة ()Implementing Balanced Control
كثي ار ما كان ينظر إلى عمليات الرقابة التنظيمية على أنها تمثل جزءا مهما من عمليات تنفيذ االستراتيجية.
فهي ضرورية للتأكد من مدى تحقيق المنشآت للنتائج التي ترغب بتحقيقها بشأن المنافسة االستراتيجية والعوائد
المرتفعة ،وتساعد عمليات الرقابة الرسمية التي تستند إلى معلومات آخذين في الحسبان إجراءات المديرين في
الحفاظ على أنماط النشاطات التنظيمية أو إجراء التعديالت الطفيفة عليها ،وتمكن القادة االستراتيجيين من
بلوغ المصداقية ،وإظهار قيمة االستراتيجيات ألطراف المنشأة ،وتساعد كذلك على تعزيز التغيير االستراتيجي
ودعمه ،واألكثر أهمية من ذلك ،توفر عمليات الرقابة مقاييس يجري في ضوئها تنفيذ االستراتيجيات ،والفعاليات
التصحيحية الالزمة عندما تكون التعديالت المرتبطة بالتنفيذ مطلوبة (الخفاجي ،2008 ،ص.)202
وتركز الرقابة التنظيمية على نوعين أساسيين هما الرقابة االستراتيجية ،والرقابة المالية ،والقائد االستراتيجي
البارع هو القائد الذي يوازن بين نوعي الرقابة المذكورين سعيا وراء تنفيذ وتحقيق استراتيجية المؤسسة.
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أ .الرقابة االستراتيجية :Strategic Supervision
الرقابة االستراتيجية هي نوع خاص من أنواع الرقابة التنظيمية تركز على مراقبة وتقييم عمليات اإلدارة
االستراتيجية للتأكد من أن هذه العمليات تجري وفق األسس السليمة .هذا يعني أن الرقابة االستراتيجية ما هي
إال عمليات مستمرة تتأكد بموجبها اإلدارة العليا من أن األمور تسير سي ار حسنا بالمؤشرات العامة ،دون التفاصيل
التي يمكن أن تعتمد في األنواع األخرى للرقابة ،والرقابة االستراتيجية تنصب أساسا وتتأكد من أن مخرجات
العملية التخطيطية المحتوى ضمن عمليات اإلدارة االستراتيجية تأتي مطابقة لما ُيراد لها ومسيطرة عليها بطريقة
تُعطي ضمانا للنجاح (الغالبي وإدريس ،2007 ،ص.)468

إن الغرض األساسي للرقابة االستراتيجية هو مساعدة اإلدارة العليا إلنجاز أهداف المنظمة األساسية من خالل
مراقبة وتقييم عمليات اإلدارة االستراتيجية ،وبما أن عمليات اإلدارة االستراتيجية تبدأ بتحليل بيئة المنظمة وتحديد
االتجاه االستراتيجي ومن ثم صياغة االستراتيجية المناسبة ووضعها موضع التنفيذ ،فإن الرقابة االستراتيجية
تعطي تغذية راجعة للتأكد من أن كافة المراحل لعمليات اإلدارة االستراتيجية مناسبة وكفؤة وفاعلة وتعمل كما
يفترض لغرض تحقيق النجاح (.)Certo & Peter, 1995, P139
إن الرقابة االستراتيجية تعكس حالة تكيف المنظمة مع بيئتها الخارجية والداخلية ،وهي بمثابة اختيار لدرجة
المواءمة للخطط واإلجراءات والسياسات والبرامج مع متغيرات البيئة المحيطة بالمنظمة سواء كانت البيئة
الخارجية أو الداخلية.
ب .الرقابة المالية :Finance Supervision
غالبا ما تركز الرقابة المالية على نتائج األداء المالي في األمد القريب ،وبالمقابل تركز الرقابة االستراتيجية
على مضمون الفعاليات االستراتيجية وليس على نتائجها .فبعض الفعاليات أو التصرفات االستراتيجية يمكن
أن تكون صحيحة ،ولكن قد يستمر تعاقب النتائج الضعيفة الخاصة باألداء المالي بسبب الظروف الخارجية
كالركود االقتصادي ،اإلجراءات الحكومية المحلية أو الخارجية غير المتوقعة ،أو الكوارث الطبيعية ،لذا فإن
التركيز على الرقابة المالية غالبا ما ينتج عنه ق اررات إدارية قريبة األمد تتسم بطابع يوحي بتجنب المخاطرة،
وذلك ألن نتائج األداء المالي قد تكون نتيجة ألحداث تقع خارج سيطرة المدير المباشر –اإلدارة الدنيا -على
اتخاذ ق اررات تنطوي على مستويات معتدلة ومقبولة من المخاطرة؛ وذلك ألن نتائج تلك الق اررات يتقاسمها
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المديرون على مستوى وحدات األعمال الذين يقدمون المقترحات االستراتيجية ،والمديرون على مستوى اإلدارة
يقيمون تلك المقترحات (.)Hitt et al., 2001, P511-512
العليا الذين َ
ويعمل القادة االستراتيجيون الناجحون على تحقيق الموازنة بين الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية –أي ال
يهملون الرقابة المالية -بقصد تحقيق عوائد موجبة على األمد البعيد وفي الواقع ،تصمم أكثر عمليات إعادة
هيكلة المنشأة على أساس توجيه المنشأة إلى أعمالها الجوهرية ،وبالتالي إتاحة الفرصة أمام مديري اإلدارة العليا
لمراجعة الرقابة االستراتيجية الخاصة بوحدات األعمال المنفصلة.
تاسعا/عوامل نجاح القيادة اإلستراتيجية:
على الرغم من تعقد الظروف البيئية التي تحيط بالقائد اإلستراتيجي داخليا وخارجيا والتي تتطلب منه ضرورة
إمتالك نظرة تحليلية ثاقبة للوقوف على أبعاد تلك الظروف إال أن هناك بعض العوامل التي تساعد على نجاح
القائد اإلستراتيجي في القيام بمهامه على أكمل وجه كما وضحها يونس ( ،2012ص )54وفوليو (،2003
ص (13والجريسي ( ،2001ص )52وكانت كالتالي:
أ -إمتالك القائد الرؤية الصحيحة القائمة على الحكمة والعلم بجميع أمور المنظمة.
ب -التركيز على العاملين ألنه في حالة غيابهم تفقد القيادة معناها.
ت -طاقة التمكين والتي تحقق له القدرة على اإللمام بالمعلومات الضرورية وإستعادتها في اللحظة المطلوبة.
ث -إدارة الوقت :اإلستخدام األمثل للوقت وكذلك لالمكانيات المتاحة بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق
األهداف.
ج -العقيدة الصحيحة والتي تمثل المثل العليا التي يسعى القائد إلى تحقيقها والدفاع عنها.
ح -الفطنة وبعد النظر والقدرة على إشتقاق المعاني من الموقف.
خ -الشجاعة وسرعة حسم المواقف الحرجة وإتخاذ الق اررات الحاسمة عند الضرورة.
د -اإللمام الجيد بأصول اإلدارة والقدرة على أداء مهامه دون كلل أو ملل.
ذ -الشخصية النافذة والقدرة على تحسين صورته نفسيا وأخالقيا بين األخرين.
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عاش ار/التحديات وعوامل الفشل التي تواجه تطبيق القيادة االستراتيجية:
هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تحد او تضعف من دور القائد اإلستراتيجي في المنظمة وقدرته على
تحقيق األهداف اإلستراتيجية والمحافظة على بقاء ونمو المنظمة ومن هذه التحديات وفقا لكل من هيوز وبيني
وفريدمان وتريجو ( ،2009ص:)303
أ -قلة أو ندرة الموارد المالية والمادية المتاحة للقائد في مواجهة المطالب واإلحتياجات.
ب -ضعف الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة وقلة دافعيتها للعمل.
ت -البيروقراطية واإلجراءات التنظيمية بين المستويات اإلدارية.
ث -اإلستراتيجية غير المحددة أو غير الواضحة.
ج -غياب الفهم المشترك لالستراتيجية.
ح -اإلفتقار إلى الوقت الكافي نتيجة لإلنشغال بالكثير من اإلجراءات والتفاصيل التشغيلية.
خ -الخطط غير المترابطة نتيجة عدم فهم االفراد في المستويات التنظيمية المختلفة لرسالة وأهداف المنظمة.
د -التركيز على تحقيق األهداف في المدى القصير.
ذ -البحث عن حلول نهائية في الموقف األني دون اإلكتراث للمستقبل.
ر -فقدان التأثير في األخرين وبصورة أكثر فاعلية.
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الخالصة

مما سبق طرحه في هذا المبحث يمكن القول بأنه قد ظهر جليا مفهوم وأهمية وتأثير القيادة االستراتيجية فهي
بمثابة رؤية المؤسسة االستراتيجية لطبيعة العالقة المتوقعة مع البيئة الخارجية والتي في ضوئها تحدد نوعية

األعمال التي ينبغي القيام بها على المدى البعيد .وتتكون القيادة االستراتيجية الفاعلة من ست مكونات هي:
تحديد التوجه االستراتيجي ،واستثمار القدرات التنافسية ،وتطوير رأس المال البشري ،ودعم الثقافة التنظيمية،
والتأكيد على الممارسات األخالقية ،وتنفيذ نظم الرقابة المتوازنة.
ويجب على المنظمة أن تقوم بتطوير رؤية بعيدة المدى لمحور اهتمامها ومقصدها االستراتيجي ،ويمكن للقائد
االستراتيجي أن يقوم ببلورة تلك الرؤية .كما يجب على القادة االستراتيجيين التأكد من استثمار القدرات الفريدة
والميزات التنافسية لتنفيذ االستراتيجيات المرسومة .ويكمن العنصر الحرج للقيادة االستراتيجية والتنفيذ الفاعل
لها في القدرة على تطوير رأس المال البشري حيث يعتبر القادة االستراتيجيون أن رأس المال البشري في
منظماتهم بمثابة مورد رأسمالي يحتاج إلى استثمار مما يترتب على ذلك تطوير برامج توجه القادة االستراتيجيين
نحو بناء وصقل المهارات الالزمة لتوفير وتطوير رأس المال البشري للمنظمة .وتعد صياغة ثقافة المنظمة من
المهمات المركزية للقيادة االستراتيجية الفاعلة ،فالثقافة التنظيمية الجيدة تشجع على تتبع الفرص ذات العالقة
بممارسة األعمال المربحة ،وتعزز القدرة على تغيير الثقافة عند الضرورة لذلك .وتزداد فاعلية عمليات تنفيذ
االستراتيجية إذا ما تم بناؤها على أساس الممارسات األخالقية ،ويمكن نشر الممارسات األخالقية وتأكيدها من
خالل مجموعة من التصرفات المتنوعة مثل وضع أهداف محددة لتوضيح المعايير األخالقية للمنظمة ،واستخدام
قواعد السلوك ،وتصميم نظم مكافآت للسلوكيات الخلوقة ،وتكوين بيئة عمل تقوم على أساس احترام جميع
العاملين في المنظمة .ومن خالل تنفيذ الرقابة المتوازنة يستطيع القادة االستراتيجيون استخدام مقاييس يجري
في ضوئها تنفيذ االستراتيجيات ،والفعاليات التصحيحية الالزمة عندما تكون التعديالت المرتبطة بالتنفيذ مطلوبة،
وتتحقق أفضل النتائج عندما يكون هناك توازن بين الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية.
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المبحث الثاني
إدارة التميز المؤسسي
مقدمـــة:
في ظل ما يشهده الوضع الحالي من تغيرات سريعة في المجاالت التكنولوجية والمعلوماتية واالتصالية على
المستويين المحلي والعالمي وما ينعكس على ذلك من تأثير على مؤسسات المجتمع وما صاحبها من وجود
توجهات فكرية تؤكد على ضرورة اإلهتمام بالفرد والتنمية البشرية واإلهتمام بالبحث العلمي حيث أن هذا الكم
من التغيرات والتطورات أصبح من خالل تحقيق الجودة والوصول الى التميز غاية كل المؤسسات حيث أصبح
تحقيق التميز المؤسسي بمثابة توجه مهم للمؤسسات مع إختالف مستوياتها.
وبالتالي فقد أصبح التميز من القضايا الحديثة األكثر إلحاحا للمنظمات وبدونه لن تتمكن المنظمات من الصمود
أمام المنافسة الكبيرة التي فرضتها هذه التغيرات.
إن التميز المؤسسي يكون من خالل قدرة المنظمة على التفوق واالنفراد بالعديد من الخصائص عن غيرها من
المنظمات األخرى التي تعمل في نفس مجال أعمالها سواء كانت تقدم منتجات أو خدمات والذي يمكنها من
تحقيق ميزة تنافسية وتحقيق اإلستم اررية وتقديم المنتجات األفضل التي يصعب تقليدها(Johnson & .
)Scholes, 2002, p155
ومن هنا تعتبر إدارة التميز أحد اإلتجاهات اإلدارية المعاصرة التي تهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي والنجاح
التنظيمي بغرض الوصول إلى تحقيق نتائج جيدة ترضي عمالء المؤسسة وأصحاب المصالح حيث أنها تشكل
إطا ار تنظيميا متكامال وشامال ونظام إداري قوي وفعال لمواكبة التقدم والنجاح( .المليجي ،2014،ص.)68

أوال :مفهوم إدارة التميز المؤسسي:
 -1مفهوم التميز المؤسسي:
إن مفهوم التميز يستند إلى إطار فكري واضح يعتمد مبدأ التكامل والترابط والتزام التفكير المنظومى الذي
ينظر إلى المنظمة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك آلياتها ومن ثم تكون مخرجاتها

محصلة لقدراتها مجتمعة ،وتكون هذه القدرات فريدة من نوعها ،ونادرة بحيث يصعب تقليدها من ِقبل
اآلخرين ويوضح الجدول التالي اهم مفاهيم التميز المؤسسي:
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جدول ( :)2.7مفهوم التميز المؤسسي

المصدر

مفهوم التميز المؤسسي

عرف التميز في قاموس  Websiteبأنه فريد في النوع وبديع ورائع ووحيد من شاكلته ويكون األول في المؤسساتWebsite .
)(1998,p1292
ويعرفه  Kanjiبأنه طريقة لقياس اإلنجارزات التي تحققها المنظمة وذلك من خالل معرفة رضى العمالء والعاملين )Kanji (2001,p2
وأصحاب المصالح.

تم تعريفه في جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز ) (2006أنه ممارسات متفوقة في إدارة المؤسسة من أجل اإلرتقاء جائزة الملك عبد هللا
الثاني

بها لتحقيق أفضل النتائج.

للتميز

)(2006

يعرف التميز بأنه التفرد والتفوق األيجابي في األداء والممارسات والخدمات المقدمة وهو مرحلة من اإلجادة في (برنامج جائزة دبي
العمل الكفؤ المبني على مفاهيم إستراتيجية وإدارية رائدة تركز على األداء والنتائج وخدمة المتعاملين وكذلك القيادة لألداء

الفعالة واإلدارة بالمعلومات وإشراك الموارد البشرية في عملية التحسين المستمر واإلبتكار.

الحكومي،2007،

ص.)93

وعند إرتباط التميز بالجودة فإنه يشير الى تطوير مستوى إدارة المؤسسة واإلرتقاء بها للوصول إلى مستوى عالي Mi
Dahlgaardمن التميز والحصول على النتائج المرجوة بأفضل جودة ممكنة.
)Park, 2007, p4
(Su

التميز هو أن تقوم منظمات األعمال بأعمال جديدة ومختلفة ومميزة عن بقية منظمات األعمال األخرى سواء في السكارنة
الخدمات أو المنتجات التي تقدمها وكذلك الموارد التي تمتلكها سواء كانت بشرية أو مالية أو تكنولوجية.

ص)122

من إعداد الباحث باإلعتماد على الدراسات السابقة

وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن مفهوم التميز يعتمد على التكامل والترابط الفكري الذي يقوم على أساس القيام
بأعمال جديدة فريدة من نوعها غير قابلة للتقليد من قبل األخرين تكون مخرجاتها ذات جودة عالية.

-2مفهوم إدارة التميز المؤسسي:
يعتبر البحث عن أساليب حديثة في اإلدارة مطلبا مهما وضروريا للتاقلم مع المتغيرات العالمية من خالل
التطور التكنولوجي والمعلوماتي وكذلك زيادة حدة المنافسة بين المتنافسين حيث شكلت إدارة التميز نموذجا
مهما للمنظمات يساعدها على البقاء واإلستمرار وضمان النجاح والتطور حيث تعددت مفاهيم إدارة التميز
ويمكن سردها في الجدول التالي:
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(،2011

جدول ( :)2.8مفهوم إدارة التميز المؤسسي

المصدر

مفهوم إدارة التميز المؤسسي

نشأ مفهوم إدارة التميز للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل للتفوق التنظيمي الذي يحقق مستويات غير (السلمي،2002،
ص.)20

عادية من األداء الداخلي والخارجي في المنظمة

إدارة التميز هي القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المنظمة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت السلمي ( ،2002ص)4

الفاعلية والوصول إلى أعلى مستوى من المخرجات بما يحقق حاجات ورغبات وتوقعات أصحاب المصالح.

تلك الممارسات المتأصلة في إدارة المنظمة وتحقق النتائج التي ترتكز على مجموعة من المعايير الجوهرية.

)(Egan, 2003, p8

تعرف إدارة التميز بانها تلك الجهود التنظيمية المخططة والتي تهدف إلى تحقيق الميزة التنافسية بينما عرفها وفقا

ص)6

النموذج األوروبي )(2003

لزايد

(،2005

أداء رفيع المستوى والذي تتوفر فيه معايير الجودة بأعلى مستوياتها ويتم من خالل تحقيق أهداف المنظمة درويش ( ،2008ص)2
في ظل منظومة عمل يتوفر فيها الحد األمثل من التناغم والتواصل بين مختلف العناصر فيها.

هي محصلة لتطبيق مجموعة من المعايير التي تمكن المنظمة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة الجعبري

تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة الربحية.

وكذلك الموارد التي تمتلكها سواء كانت بشرية أو مالية أو تكنولوجية.

ص)21

إدارة التميز من سمات القيادة اإلستراتيجية في منظمات األعمال المتطورة حيث أنها ترتكز على إدارة العناصر جاد

والمقومات والموارد التنظيمية من أجل تحقيق ميزة تنافسية.

الرب

(،2009

(،2013

ص)113-116

ومن خالل ذلك فإن الباحث يرى بأن إدارة التميز عبارة عن مجموعة من المعايير القادرة على التنسيق بين
عناصر المنظمة وإستثمار مواردها بما يحقق نتائج تنافسية غير قابلة للتقليد بأعلى جودة ممكنة إلرضاء جميع
األطراف المتفاعلة مع المنظمة.
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ثانيا/أهداف ومبررات إدارة التميز المؤسسي:
 -1أهداف إدارة التميز المؤسسي:
أوضح جاد الرب ( ،2013ص )116-117أن إدارة التميز المؤسسي تحقق أهدافا ومزايا كثيرة للمنظمة وهي
كالتالي:
أ -البقاء والنمو والتفوق على المنافسين في األسواق المحلية والعالمية.
ب -العمل على تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية واإلبداع واإلبتكار.
ت -تعمل على إستثمار الموارد المتاحة بالشكل األمثل من أجل تحقيق الجودة والميزة التنافسية.
ث -تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحاب المنافع وتنمية العالقات معهم وتقويمها.
ج -تسعى نحو التطوير المستمر.
ح -التركيز على القدرات الجوهرية والمحورية وإستراتيجيات المنظمة.

-2مبررات إدارة التميز المؤسسي:
يرى زايد ( ،2005ص )6-16أن إدارة التميز المؤسسي في عصرنا الحالي أصبحت حاجة ملحة وضرورية
خصوصا إذا كانت المنظمة حريصة على اإلستمرار والتقدم فال بد إال أن تستجيب للتطورات الداعمة للتميز
وهي كالتالي:
أ -التغير الثابت والسريع من خالل كون أن األساليب التي كانت تؤدي إلى التميز في الماضي قد تكون
أسباب فشل في الحاضر حيث ال بد لها إال أن تخطط للمستقبل في طور التغيرات الحادثة أو التي قد
تحدث حتى تضمن البقاء واإلستمرار.
ب -منافسة بال حدود من خالل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أفرزته العولمة حيث وجود منافسة قوية
وحادة وهنا يتطلب من المنظمة أن تكون قوية اي أن تكون متميزة.
ت -ال بديل عن الجودة كون أان المستهلك اليوم يبحث عن الجودة كمتطلب أساسي ومهم في عملية
التبادل ألنه أصبح لديه الوعي الكامل حول المنتجات.
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ث -تكنولوجيا المعلومات :فال يمكن تجاهل الدور الكبير لتكنولوجيا المعلومات في التأثير على بيئة األعمال
من خالل الوصول إلى اإلنترنت في إختصار الوقت والجهد وهذا يعني إزدياد حدة المنافسة بين
منظمات األعمال.
فيما تعتبر إدارة التميز المؤسسي من ضرورات التطوير اإلداري من خالل تطوير مهارات وقدرات العاملين في
المنظمة حيث يتطلب هذا وجود تنظيم فعال تسوده روح الفريق واإلبتكار األمر الذي يدفع العاملين إلى بذل
كل ما بوسعهم من طاقة وجهد من أجل تمييز المنظمة ونجاحها (الخريشة ،الزريقات  ،2013،ص.)218
وفي ضوء ذلك فان الباحث يرى أن إدارة التميز المؤسسي من أهم الضرورات التي يجب أن تتوافر في المنظمة
وذلك بسبب التطور العلمي والتكنولوجي وكذلك تطور واشتداد المنافسة حيث أن أدارة التميز تسعى الى مواجهة
تلك التغيرات من خالل تطوير قدرات ومهارات العاملين وكذلك تشجيع اإلبتكار من أجل تحقيق أهداف المنظمة
والوصول إلى التميز وتحقيق الميزة التنافسية.
ثالثا/مباديء وأسس إدارة التميز المؤسسي:
 -1مباديء إدارة التميز المؤسسي:
تعددت مباديء إدارة التميز المؤسسي ومن خالل اطالع الباحث على األدبيات السابقة مثل قنديل (،2008
ص )1-2والسلمي ( )2002فقد استطاع الباحث أن يحدد مباديء إدارة التميز المؤسسي في التالي:
أ -نتائج األعمال :التميز يؤدي إلى تحقيق النتائج التي تؤدي إلى تفوق المنظمات.
ب -التركيز على الزبائن :التميز يؤدي إلى وجود عالقة مستديمة بين المنظمة وعمالئها.
ت -القيادة وتناسق األهداف :التميز هو وجود قيادة قوية مميزة تستطيع أن تحقق أهدافها.
ث -اإلدارة بالعمليات والحقائق :التميز هو إدارة المنظمة من خالل مجموعة مترابطة ومتشابكة من النظم
والعمليات.
ج -تطوير ومشاركة القوى البشرية :التميز هو تعظيم مساهمة العاملين من خال تنميتهم وزيادة نسبة
مشاركتهم في االبتكار وإتخاذ الق اررات.
ح -التعلم المستمر واإلبتكار والتجديد :التميز هو تجسيد للوضع الراهن وإحداث التغيير بإستخدام التعلم
لخلق فرص اإلبتكار والتحين إلقتناص الفرص.
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خ -تنمية عالقات الشركة والتحالف :التميز هو التنمية والحفاظ على القيمة المضافة للشركات.
د -المسؤولية اإلجتماعية :السعي إلى الفهم واإلستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة.
 -2أسس إدارة التميز المؤسسي:
إتفق العديد من الباحثين على بعض األسس والركائز التي تستند عليها إدارة التميز المؤسسي وتتمثل في:
(المليجي ،2014،ص)90-91
أ -وجود رؤية مشتركة :وتعني ضروروة الوعي بمفهوم إدارة التميز المؤسسي من جميع األطراف في
المنظمة حتى يسعى الجميع لبذل المزيد من الطاقة والجهد وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة.
ب -توفير بناء إستراتيجي متكامل :تتطلب إدارة التميز وجود بناء إستراتيجي متكامل داخل المنظمة يعبر
عن توجهاتها الحالية ونظرته المستقبلية بحيث يضم بعض العناصر مثل( :رسالة المنظمة-رؤية
المنظمة-األهداف االستراتيجية للمنظمة-ألية إعداد وتنفيذ وتقييم الخطط االستراتيجية).
ت -ثقافة المؤسسة :ويقصد بها مجموعة القيم واألفكار والمعتقدات واإلتجاهات التي تتبناها المنظمة
وتؤثر في العاملين بها وبطريقة تصرفهم حيث تتطلب إدارة التميز تهيئة الثقافة السائدة في المؤسسة
للعمل على نحقيق التميز المستمر والعمل على إنجاحها.
ث -القدرة على اإلتصال :تعتبر عملية اإلتصال عملية ضرورية وحيوية ألي مؤسسة حيث تساعد عملية
اإلتصال في تحقيق جودة وتميز المؤسسة عن طريق التأثير على السلوك الوظيفي لألفراد العاملين
وتوجيههم وتنمية روح الفريق لديهم وزيادة شعورهم باإلنتماء والوالء للمؤسسة.
ج -المشاركة في عملية صنع القرار :لما لها من أهمية كبيرة في تمييز المنظمة من خالل إتاحة الفرصة
لألفراد العاملين للمساهمة في العملية اإلدارية وإتخاذ الق اررات التي تؤثر فيهم أو في أعمالهم وذلك
ضمانا لوضوح الرؤية وتبادل األراء بما يحقق اإللتزام التنظيمي والمهني من قبل األفراد العاملين.
ح -اإللتزام التنظيمي والمهني من قبل العاملين :يعتبر اإللتزام أحد العناصر المهمة لتحقيق األهداف التي
تسعى إليها المنظمة كما أنه بمثابة وسيلة فعالة لتحقيق اإلستقرار واألمن الوظيفي لدى العاملين
والتكيف مع التغيرات المختلفة وتحقيق التطوير من خالل العمل بشكل متكامل في فريق عمل.
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خ -الهيكل التنظيمي المرن :يسهل عملية اإلتصال ويقلل الوقت والجهد لذلك تتطلب الجودة الشاملة تقليل
عدد المستويات اإلدارية واإلعتماد على اإلتصال األفقي في اإلدارة.
د -فرق العمل :إن بناء فرق عمل أحد أهم األسس الضرورية إلدارة التميز بسبب الدور الهام في تحقيق
عملية التحسين المستمر في طريقة أداء األفراد حيث أن عملية التحسين المستمر تعتمد على التعاون
والترابط بين األفراد داخل المؤسسة.
ذ -تقبل التغيير :تطوير قدرة المنظمة على تقبل التغيرات والتطورات وتدعيم قدرتها على التكيف ومواكبة
هذه التغيرات من خالل تقديم عدد من البدائل وكذلك التحسين والتطوير المستمر من خالل اإلستخدام
األمثل للتكنولوجيا.
ر -التحسين المستمر :من خالل التركيز على الجودة والتطابق بين المواصفات والمتطلبات وإستثمار
خبرات األفراد بهدف التحفيز على اإلبتكار وخلق الطاقات الكامنة.
يرى الباحث بأن إدارة التميز تعتمد على نتائج األعمال وتركز على الزبائن بشكل كبير وحتى تحقق الغاية منها
ال بد من توافر قيادة إستراتيجية تعمل على تطوير القوى البشرية من خالل تشجيع اإلبتكار وروح العمل ضمن
فريق متكامل يضمن تحقيق األهداف بشكل مثالي كما أنها ترتكز على وجود رؤية ورسالة واضحة وأن تسود
المنظمة ثقافة تنظيمية فعالة باالضافة الى سهولة االتصال بين المستويات اإلدارية والعاملين في جميع
المستويات التنظيمية من أجل أن يشاركوا في إتخاذ الق اررات في ظل وجود هيكل تنظيمي مالن.
رابعا/تكلفة إدارة التميز المؤسسي:
أصبحت إدارة التميز حتمية فرضتها العديد من الظروف والقوى حتى أصبح التميز في مقدمة األهداف
واألولويات التي تسعى المنظمة لتحقيقها في ظل بيئة تنافسية متغيرة( .الفاعوري ،2012،ص )28بينما يؤكد
زايد ( ،2003ص )16على أنه وبالرغم من أن تكلفة التميز قد تكون عالية إال أن تكلفة عدم التميز تكون
أعلى ويمكن تقسيم تكاليف التميز إلى نوعين من التكاليف وهما:
 -1تكاليف مباشرة :وتتضمن:
أ -تكاليف الوقاية :مثل تكاليف التخطيط والرقابة والتحقق والمراجعة والتدريب.
ب -تكاليف التقييم :تكاليف الفحص وكتابة التقاريرالخاصة باإلداء.
ت -تكاليف الفشل سواء الداخلية أو الخارجية.
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 -2تكاليف غير مباشرة وتتضمن:
أ -تكاليف فقد العمالء.
ب -تكاليف تقليص الحصة السوقية للمنظمة.
ث -تكاليف عدم القدرة على تعظيم اإلستفادة من قد ارت وطاقات ومهارات العاملين.
ج -تكاليف ضمان السلع.
في ضوء ذلك فان الباحث يرى أن تكلفة عدم الوصول إلى التميز أكبر من تكلفة تحقيق التميز الن غياب
التميز يسبب العديد من المشاكل للمنظمة أهمها تكلفة فقد العمالء وتقليص الحصة السوقية للمنظمة.
خامسا/المعوقات التي تواجه إدارة التميز المؤسسي لتحقيق أهدافها:
اتفق كل من الرشيد ( ،2004ص )24والعقيلي وآخرون ( )2001أن هناك بعض األسباب التي تحول دون
تحقيق إدارة التميز وقد أجملها الباحث فيما يلي:
أ -تعجل المنظمة لتحقيق األهداف بصورة عاجلة وغياب اإلبداع والجودة في األداء.
ب -تقليد ومحاكاة المنظمات األخرى.
ت -اإلسراع بالتنفيذ قبل تهيئة البيئة المناسبة.
ث -عدم اإلهتمام الكافي بالموارد البشرية ونقص التمويل والدعم المالي.
ج -إتباع أنظمة وسياسات ال تتوافق مع إدارة التميز.
ح -عدم اإلستماع إلى إقتراحات العمالء والموردين.
خ -غياب الرؤية التقليدية.
د -القيادة التقليدية واإلدارة البيروقراطية.

سادسا/الركائز األساسية لنجاح إدارة التميز المؤسسي:
حيث ذكر كل من  (2004,p4-6) Porter & tannerوال مزروع ( ،2010ص )26-27وجاد الرب
( ،2013ص )121أن هناك العديد من الركائز األساسية لنجاح إدارة التميز المؤسسي حيث استطاع الباحث
أن يحددها في التالي:
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أ -القيادة وثبات الغاية.
ب -التوجه اإلستراتيجي.
ت -تنمية وتحفيز عملية اإلبتكار.
ث -تحقيق رضا العمالء.
ج -التركيز على اإلدارة المالية السليمة.
ح -اإللتزام بأخالقيات العمل وقيمه اإليجابية.
خ -بناء وتوظيف إدارة المعرفة.
د -تفعيل فرص التعلم التنظيمي.
ذ -تنمية منهج الفكر المنظومي واإللتزام بمنهجية علمية إلتخاذ الق اررات.
ر -تحقيق التوازن بين إحتياجات جميع أصحاب المصلحة.
ز -اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية لدى العاملين.
وفي ضوء ذلك فان الباحث يرى بأنه يجب أن تمتلك المنظمة بناءا استراتيجيا واضحا يتبنى قيادة إدارية فعالة
تعمل على تطوير العنصر البشري وتهتم باالنظمة المعلوماتية والتكنولوجية حتى تستطيع إدارة التميز تحقيق
أهداف المنظمة في الوصول الى التميز وتحقيق الميزة التنافسية.
سابعا/مقومات إدارة التميز المؤسسي:
تتعدد مداخل إدارة التميز وذلك من أجل تحقيق الجودة والتميز في التخطيط ورسم اإلستراتيجيات وكذلك إتخاذ
الق اررات والرقابة من أجل تحقيق األهداف المرسومة والوصول إلى التميز وتحقيق الميزة التنافسية حيث أن إدارة
التميز تتطلب توافر إدارة إلكترونية وأيضا هندسة العمليات وكذلك وجود إدارة إستراتيجية حتى يكتب لها النجاح.
(المليجي ،2014،ص)112
 -1اإلدارة اإللكترونية:
في ظل ما يشهده القرن الحالي من تطور تكنولوجي سريع فقد أصبحت الحاجة إلى إستخدام اإلدارة اإللكترونية
حاجة ملحة من أجل تحقيق التميز خصوصا في مؤسسات التعليم العالي وذلك بسبب صعوبة الوقوف على
معدالت قياسية لألداء وضعف القدرة على توحيد البيانات وكذلك التطور السريع في تقنيات العمل اإلداري
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وزيادة حدة المنافسة والسعي نحو التميز وتحقيق التواصل الفعال بين األفراد العاملين ومن هنا أتت أهمية
اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التميز( .المليجي ،2014،ص.)113
وتعرف اإلدارة اإللكترونية على أنها أسلوب جديد للعمل اإلداري بإستخدام التقنيات الحديثة المتمثلة بالحاسب
اآللي وشبكة اإلنترنت وقد إتفق العديد من الباحثين على أن "اإلدارة اإللكترونية عملية ميكنة جميع مهام وأنشطة
المؤسسة باإلعتماد على تكنولوجيا المعلومات وصوال إلى تحقيق أهداف اإلدارة في ظل تقليل إستخدام النظام
الورقي والقضاء على الروتين واإلنجاز السريع للمهام من أجل تحقيق التميز في األداء اإلداري".
(المليجي ،2014،ص)114
وفي هذا السياق يرى الباحث أن تعريف اإلدارة اإللكترونية هي مفهوم جديد في العمل اإلداري من خالل
إستخدام التقنيات التكنولوجية في الوظائف اإلدارية.
ويرى داركر  (1997) Durkerأن اإلدارة اإللكترونية تنظر للمؤسسة كألة حيث تحل التكنولوجيا محل الخيارات
اإلدارية والبرمجيات محل األفراد العاملين والتعاون اإلنساني حيث يتطلب تحقيق إدارة التميز المؤسسي من
خالل توظيف اإلدارة التكنولوجية توافر مجموعة من المتطلبات وهي:
أ -توفير الدعم من اإلدارة العليا.
ب -تعدبل الهيكل التنظيمي ليصبح أكثر مرونة وتفلطح.
ت -وضع إستراتيجية إدارية للتطبيق.
ث -إعادة النظر في اللوائح والقوانين.
ج -تطوير برامج التطوير والتنمية المهنية.
ح -إعادة تثقيف األفراد العاملين.
خ -توفير بنية تحتية تكنولوجية.
 -2الهندسة اإلدارية:
تعرف الهندسة اإلدارية على أنها إعادة التفكير األساسي وإعادة التصميم الجذري للعمليات بهدف تحقيق
الرب (،2009
تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجية (ديسلر ،2003،ص )312بينما عرفها جاد ُ
ص )86بأنها التفكير اإلبتكاري لقيادات المنظمة في إجراء التغيرات الجذرية وذلك بهدف التحسين المستمر
للجودة واألداء وتخفيض التكاليف وتحسين مستويات عالية من رضا الزبائن.
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فيما عرفها أبو رحمة ( ،2012ص )61أنها تطوير جوهري في األداء يهدف إلى زيادة الكفاءة والسرعة والجودة
العالية بأقل تكلفة ممكنة وال تقوم على أساس إصالح أو ترميم أو تحسين من الوضع الحالي من خالل اإلستفادة
من التقنيات الحديثة من أجل الوصول إلى التغيير الجذري ويمكن تعريفها أيضا على أنها تحليل وتصميم سير
العمل والعمليات في المنظمة(Caldas, 2012, p8).
وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن الهندسة اإلدارية هي تركيز على إعادة العمليات الجوهرية بالمنظمة والتخلص
من أنشطة العمل القديمة من أجل تحقيق أهداف المنظمة من خالل التركيز على التحسين المستمر وإعادة
النظر في األساليب اإلدارية المتبعة في العمل.
وتساهم الهندسة اإلدارية في تحقيق التميز المؤسسي وفقا للميلجي ( ،2014ص )139-140من خالل:
أ -فهم عملية الهندسة اإلدارية من خالل فهم أساسيات العملية اإلدارية وما هي العملية اإلدارية وضرورة
توافر معلومات كاملة عن الهندسة اإلدارية.
ب -بناء إطار للعملية من خالل وجود إلتزام تنظيمي والقدرة على البدء في عملية الهندسة اإلدارية
وضمان وجود الدعم لإلجراءات.
ت -تقبل مدخل إدارة العمليات :من خالل فهم الوضع الحالي للتنظيم داخل المؤسسة ووضع برنامج
لتقييم العملية اإلدارية.
ث -إستم اررية تقييم األداء :من خالل وجود نوع من الفهم لقيم التنظيم وربط األداء بتوثيقات العمالء.
ج -ممارسة إدارة التغيير :من خالل وضع إستراتيجيات ألدارة الموارد البشرية وبناء إستراتيجية إلدارة
موارد المعرفة وإيجاد نوع من الدعم.
ح -إدارة عمليات الهندسة اإلدارية من خالل وجود معايير واضحة للعمليات التي ستعاد هندستها ووضع
العملية في اإلطار الصحيح لها.

ثامنا/نماذج وجوائز إدارة التميز المؤسسي:
أ -نماذج إدارة التميز المؤسسي
لقد أصبح في العالم أكثر من ثمانين دولة لديها نماذج وطنية للتميز اإلداري ،ويتم االستناد إلى هذه النماذج
في طرح جوائز تتنافس عليها المنظمات في هذه الدول طبقا للمعايير المطبقة فيها ،وال تهدف هذه النماذج إلى
الجوائز بحد ذاتها وإنما بهدف رفع كفاءة األداء االقتصادي الوطني ومن ثم القدرة التنافسية في االقتصاد
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العالمي (سعودي ،2008 ،ص  ،)4حيث تستخدم هذه النماذج لتقييم المؤسسات وتحديد أين يجب التركيز
للتحسين الهادف إلى التميز ،وذلك من خالل استخدام مخرجات التقييم في عمليات التخطيط المستقبلي.
وفيما يلي توضيح البرز نماذج إدارة التميز المؤسسي:
جدول ( :)2.9نماذج إدارة التميز المؤسسي

م

اسم النموذج

1

النموذج األسكتلندي

2

النموذج السنغافوري

3

النموذج الياباني

4

النموذج الكندي

5

النموذج األسترالي

المعايير

المصدر

اإلدارة االستراتيجية ،التسويق ورعاية الزبون ،الموارد البشرية ،تكافؤ (باشيوة،

البراوري،

الفرص ،الصحة والسالمة ،االتصال واإلدارة ،خدمات اإلرشاد ،تصميم  ،2007ص)8
البرنامج وتنفيذه ،التقييم ومنح الشهادات

تزويد الجميع بالتعليم ،زيادة التمويل ،اجتذاب المعلمين الجيدين ،نشر ثقافة (باشيوة،

البراوري،

التعليم ،توسيع التعليم في الدراسات العليا ،مراجعة المناهج ،االهتمام  ،2007ص)14

بالتجديد واالبتكار ،توفير التدريب لرفع الكفاءة

إدارة العمليات ،السياسات ،التنظيم والتنمية ،المعلومات ،التحليل ،التخطيط (Adebanjo,

للمستقبل ،التعليم والتدريب ،تأكيد الجودة ،تأثيرات الجودة ،القياس )2008, p2
والتنميط ،الرقابة

القيادة من خالل المشاركة ،التركيز على أصحاب المصالح ،الزبائن( ،سعودي،

والسوق ،التعاون والعمل الجماعي ،إدارة العمليات ،منظور حقائقي التخاذ ص)4

،2008

القرار ،التعلم المستمر وإشراك العاملين ،التركيز على التحسين المستمر

والتفكير االبتكاري ،الوفاء بااللتزامات ألصحاب المصالح والمجتمع

القيادة بإعطاء المثل وتوفير اتجاه واضح ،وبناء منظمة تركز على استدامة (سعودي،

تحقيق األهداف ،تفهم ما يثمنه السوق والزبائن (اآلن وفي المستقبل) ص)5
واستخدام الفهم لتوجيه تصميم المنظمة ،واستراتيجيتها ومنتجاتها،
وخدماتها ،التحسين المستمر للنظام ،تطوير قدرات العاملين وتقديرها

وإطالق مهاراتهم ،وقدراتهم الخالقة لتغيير وتحسين المنظمة ،بناء منظمة
رشيقة ،تتأقلم ،وسريعة رد الفعل من خالل ثقافة تشجع على التحسين
المتواصل ،واالبتكار ،والعلم ،تحسين األداء من خالل استخدام البيانات،

المعلومات ،والمعرفة لتفهم المتغيرات المتواصلة ،وتحسين اتخاذ القرار
االستراتيجي والتنفيذي ،التعامل بأسلوب مسئول أخالقيا ،مجتمعيا ،وبيئيا،

التركيز على استدامة النتائج ،والقيم والمخرجات
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،2008

مفهوم الزبون والقيادة والتحسين المستمر والتعلم من األداء وقيمة العاملين (عبود،

،2003

6

النموذج األمريكي (بالديرج)

7

النموذج األوروبي للجودة القيادة  ،السياسات واالستراتيجيات  ،العاملون  ،الشركات والموارد 2003, ،

واالستجابة السريعة وتصميم الجودة ورؤية إستراتيجية طويلة المدى واألداء ص)1
بالحقائق ومفهوم المواطنة ومفهوم المشاركة والتوجه نحو النتائج.

)(EFQM

العمليات  ،نتائج العمالء  ،نتائج المجتمع ،نتائج األداء الرئيسية

(Efqm,

)p2

من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر سابقة الذكر

ب -جوائز إدارة التميز المؤسسي
لقد تزايد االهتمام بتمكين المنظمات من التغيير ،وتحقيق التميز ،وامتد ذلك االهتمام إلى الدول التي سرعان ما
أدركت بأن نجاح المنظمات في المجتمع يتطلب أجواء عامة تساعدها على ذلك .وقد سعت الدول المتقدمة
إلى تخصيص جوائز التميز لرفع أداء األعمال والمنظمات ،ولتفعيل روح المنافسة التي تساعد بدورها على
نشر ثقافة التميز.
تعتمد كافة جوائز التميز في العالم على أساس إجراء تقييم ألداء المؤسسات بالمقارنة مع معايير محددة سلفا،
وبالتالي يتم تقييم أداء هذه المؤسسات وفقا لدرجات أو عالمات محددة لكل عنصر من العناصر التي يجري
تقييمها (.)Ghobadian & Seng Woo, 1996, P10
سيتم تناول أكثر الجوائز العالمية شهرة ،باإلضافة إلى جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز ،وجائزة األمير محمد
بن فهد لألداء الحكومي المتميز ُنبين من خاللها األهداف الرئيسية والمعايير األساسية التي تم اعتمادها لكل

جائزة من هذه الجوائز:

جدول ( :)2.10جوائز إدارة التميز المؤسسي

م

اسم الجائزة

المعايير

المصدر

1

جائزة مالكولم بالدريج

القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،التركيز على العمالء والسوق ،المقاييس

(المعاني وآخرون،

نتائج األعمال

)329

الوطنية للجودة في الواليات

والتحليل وإدارة المعرفة ،التركيز على الموارد البشرية ،إدارة العمليات،

جائزة ديمنج

السياسات ،التنظيم وإدارة التنظيم ،التعليم والنشر ،جمع واستخدام

(مجيد والزيادات،

معلومات الجودة ،التحليل ،المعايير ،المراقبة ،تأكيد الجودة ،النتائج،

 ،2007ص-118

التخطيط للمستقبل.

)119

المتحدة األمريكية

2
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 ،2011ص-328

3

الجائزة األوروبية للجودة

4

جائزة الملك عبد هللا الثاني

القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد ،إدارة العمليات ،النتائج.

5

جائزة األمير محمد بن فهد

الفعالة ،اإلبداع والتميز ،تقنية المعلومات ،الخدمات المقدمة
القيادة ّ

للتميز

القيادة ،السياسة االستراتيجية ،العاملين ،الشركاء والموارد ،العمليات،

((السامرائي،2007 ،

نتائج ورضا الزبون ،نتائج العاملين ،نتائج المجتمع ،نتائج األعمال.

ص)144-143
(مجيد والزيادات،
 ،2007ص-123
)124

لألداء الحكومي المتميز

(مجيد والزيادات،

للمستفيدين ،اإلجراءات – تقويم وتطوير اإلجراءات ،إدارة وتنمية الموارد

 ،2007ص-133

البشرية ،التفاعل والتواصل مع المجتمع ،االستغالل األفضل للموارد

)135

المتاحة ،الثقافة واألخالقيات المهنية.

ويرى الباحث أن جوائز التميز سواء كانت العالمية أو العربية تقوم على فكر مراقبة وإدارة الجودة الشاملة في
المؤسسات حيث قامت هذه الجوائز بتحديد عناصر ومقومات تحقيق التميز المؤسسي ،كما وضعت مقاييس
وآليات مساعدة إلدارة المؤسسات من أجل اجتياز الشروط والمقومات وامتالك القدرات التي تُمكن المؤسسات
من الوصول إلى التميز في مجال أعمالها.
ولقد توصل الباحث إلى أن هناك عدة نماذج للتميز ُيمكن االعتماد عليها في قياس التميز في المؤسسات
المختلفة إال أنه قد تم االعتماد في هذه الدراسة على معايير جردت من خالله باالعتماد على دراسات سابقة،

مكن المؤسسات األكاديمية ومن ضمنها المؤسسات الجامعية من االستفادة من هذه األداة في إجراء عمليات
مما َ
التقويم الذاتي باالستناد إلى معايير األداء المتميز في قطاع التعليم ،وبالتالي فإن هذا النموذج المقترح يتوافق
مع طبيعة عمل المؤسسات األكاديمية.
تاسعا/أبعاد إدارة التميز المؤسسي:
بالنسبة لبيئة التعليم العالي فإن أكثر النماذج إستخداما وشيوعا هما النموذج األوروبي ونموذج ماكلوم بالديرج
وبالتالي فإن إختيار عناصر (ابعاد) إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي البد وأن تتوافق مع معايير تلك
النماذج أوال وكذلك أن تنسجم مع مباديء إدارة التميز العامة إال أن خصوصية البيئة المحيطة والثقافة السائدة
والمعطيات والموارد المتاحة لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة تحتاج إلى العمل على
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تحديث وتخصيص للمعايير حتى تجعلها قابلة للتطبيق والنجاح ومن خالل اإلعتماد على الدراسات السابقة في
هذا المجال منها دراسة الجعبري( )2009وكذلك دراسة المدو ( )2016فقد حددت أبعاد او عناصر إدارة
التميز بالعناصر التالية:
أ -القيادة باإلبداع:
يرى الرشيد ( ،2004ص )35أن القيادة هي المحرك األساسي ذو دور رئيسي في ممارسة التأثير على
الموظفين والتعامل فيما بينهم من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف المطلوبة والمرجوة من أجل الوصول إلى
التميز.
حيث أنه يجب على القيادة التي تمثلها اإلدارة العليا في مؤسسات التعليم العالي توضيح رؤية مستقلة وتحفيز
بيئة عمل تطويرية وتشجيع الكليات والكوادر البشرية المشاركة والتطوير في التعليم واإلبداع واإلبتكار واإللتزام
بالمسؤولية اإلجتماعية(Badri&others, 2006, p1124).
عناصر القيادة باإلبداع:
 -1توضيح الرؤية المستقبلية :وذلك من خالل تحديد التوجه المستقبلي ونشره داخل المؤسسة وخارجها
ومدى اإللتزام بها.
 -2تعليم واختيار القادة :من خالل إختيار القيادات المؤهلة القادرة على تحقيق التميز في ظل المتغيرات
البيئية السريعة وتزويدها بالتدريب المستمر.
 -3تشجيع ونشر ثقافة التميز اإلبداع :توفير مجموعة من القيم واألفكار التي يحددها ويعبر عنها القادة
والمدراء بشكل واضح وتشترك جميع األطراف فيها( .الرشيد ،2004،ص)33
 -4تطوير ألية اإلتصال :من خالل بناء ألية إتصال شاملة للنظم والسياسات لكافة األطراف من خالل
تحديد المرسل والرسالة ووسيلة اإلتصال والمستقبل وبيئة اإلتصال.
 -5إنشاء فرق عمل من خالل بناء روح التعاون بين أفراد الفريق الواحد من أجل التخلص من النزاعات
التي قد تحدث بين أفراد الفريق الواحد.
 -6دفع وتطوير واكتساب والء العاملين :العمل على تقييم الكفاءات والقدرات المتوافرة في العاملين بحيث
يكونوا قادرين على تحديد إحتياجاتهم من أجل تحقيق األهداف،
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 -7المسؤولية اإلجتماعية :الحرص على اإللتزام بالعمل بمنهجيات أخالقية تجاه المجتمع لتقليل اإلزعاج
والتلوث.
ب -السياسات واإلستراتيجيات:
يهتم هذا ا لعنصر بتوضيح القيم اإلستراتيجية للمنظمة والطريقة التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافها ورسالتها
للوصول إلى تحقيق رؤيتها حيث أنه في مؤسسات التعليم العالي يجب أن تتمثل السياسات واإلستراتيجيات
على المستويين األكاديمي واإلداري من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف والوصول إلى التكيف المستقبلي مع
التطورات ودمجها في العملية التعليمية واإلدارية والمحافظة عليها حيث أنه يمكن تقييم هذا العنصر بناءا على:
 -1إرتكاز السياسات واالستراتيجيات على المعلومات.
 -2تطوير السياسة واالستراتيجية.
 -3مراجعة وتعديل وتحسين السياسة واإلستراتيجية.
ت -إدارة الموارد البشرية:
يعتبر العنصر البشري األعلى قيمة في المنظمة لذلك فإن إدارة الموارد البشرية تعتبر من العناصر الفاعلة في
تحقيق التميز الذي يتم من خالله خلق بيئة عمل تطويرية ومناخ إبداعي وجو إداري يمكن من تحقيق األهداف.
(الرشيد ،2004،ص )43حيث أن الموارد البشرية في التعليم العالي تتمثل في الكوادر األكاديمية والكوادر
اإلدارية ويندرج تحتها العناصر التالية( :الجعبري ،2009،ص)92
 -1التخطيط-اإلستقطاب-اإلختيار-التعيين :من خالل وضع خطة للموارد البشرية التي تتالئم مع السياسة
اإلستراتيجية العامة للمؤسسة.
 -2التدريب والتطوير والتحفيز :من خالل اإلهتمام بتوفير التدريب الالزم لتطوير المؤهالت والعمل على
مراجعة مستمرة للوصف والتوصيف الوظيفي بما يتناسب مع عملية التطوير المستمر.
 -3األداء والتقييم :إن التركيز على متابعة وتقييم أداء العاملين يساعد في تحسين النتائج حيث أنه يجب
أن يكون التقييم من أجل تحدي نقاط الضعف والعمل على معالجتها والتخلص منها.
 -4رفاهية العاملين :من خالل تقديم الرعاية للعاملين وتوفير مناخ إداري مريح لهم من خالل توفير
الرعاية الصحية والبيئة األمنة وممارسة النشاطات اإلجتماعية.
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 -5التعويضات :هي المنافع والمزايا التي يحصل عليها العاملين مقابل القيام بوجباتهم الوظيفية فهي تعمل
على غرس الشعور باالنتماء للعمل والشعور بالقيمة اإلنسانية للفرد في المنظمة من خالل اإلهتمام
بوضعه الصحي واإلجتماعي واإلقتصادي( .أبو عقاب.)2007،
ت -إدارة العمليات:
يرى السلمي ( ،2002ص (5أن إدارة التميز تتحقق من خالل التشابك والترابط في عمليات المنظمة وأيضا
من خالل إستثمار الموارد المتاحة حيث أن المنظمة تحتاج إلى نظام فعال لجميع عملياتها األساسية.
ففي مؤسسات التعليم العالي يجب اإلهتمام بفحص طريقة تصميم الخطط وتطويرها حسب أحتياجات الطالب
وتحديد األولويات ومراقبة المنافسين والتأكد من فاعلية التعلم والتعليم فهي تشمل العمليات المحورية وكذلك
العمليات المساندة( .الجعبري ،2009،ص )87وهناك إجراءات التي يجب أن تتبناها المنظمة من أجل الوصول
إلى اإلدارة الناجحة للعمليات:
 -1تعريف وتصميم العمليات األساسية :من خالل توصيف وتوضيح أثر كل عملية على المنظمة وكذلك
على العمليات االخرى المترابطة معها.
 -2إدارة الجودة الشاملة :من خالل إنشاء معايير مرجعية والتركيز على إستخدام مقاييس األداء العالمية
فمن خالل نظام الجودة الشاملة يتم تحديد ألية تحليل العمليات وأسس تحديد مواصفات وشروط الجودة
ومعدالت السماح فيها وأليات ضبط الجودة (السلمي ،2002،ص ،)9ولكن في مؤسسات التعليم العالي
فإن إدارة الجودة تهتم بتوفير نظام تعليمي أيجابي قائم على التكامل بين كل الوظائف والعمليات داخل
المؤسسسة التعليمية من أجل التحسين المستمر لجودة المنتج التعليمي (جريس ،2007،ص.)249
 -3مراجعة العمليات وترابطها :من خالل تحديد األولويات وطرق تحسينها بالشكل الذي يحد من إستهالك
موارد المؤسسة.
 -4التحسين المستمر :وهو الذي يسعى إلى أن تكون المنظمة في موقف أفضل من المنافسين وأن يكون
لها السبق في تطوير المنتجات وسرعة اإلستجابة للزبائن والوصول األسرع لالسواق( .الرشيد،2004،
ص.)56
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 -5قياس األداء :لتحديد مستوى وشكل التحسينات المطلوبة فال بد أن يشتمل قياس وتقييم األداء كافة
العمليات (الرشيد ،2002،ص.)48
ج -العالقات والموارد:
يجب أن تحرص المنظمات على إنتهاج العديد من السلوكيات التي تدعم بناء العالقات والدعم المساند لتحقيق
التميز لذلك ال بد وأن تمتلك المنظمة الموارد الالزمة وإستغاللها بالشكل األمثل وهذه الموارد قد تكون مالية او
مادية او معلوماتية او بشرية( .السلمي ،2002،ص )19وبالتالي فإن هذا العنصر يشمل على:
 -1العالقة مع الموردين :من خالل تطوير العالقة مع موردي المنظمة بشكل يضمن توفير والجودة
والمرونة للمنظمة.
 -2العالقة مع المنافسين :إن الحرص على وجود عالقة مع المنافسين خاصة المنظمات التي تعتبر رائدة
في اإلدارة واإلنتاج يساعد على توجيه عمليات التحسين المستمر والتطوير بالمنظمة.
 -3العالقة مع الزبائن :يجب أن تحرص المنظمة المتميزة على تنمية عالقتها مع الزبائن وتقويتها وذلك
للحفاظ على والئهم من خالل تلبية احتياجاتهم.
 -4العالقة مع المجتمع :من خالل التفاعل اإليجابي مع المجتمع الذي يحقق التميز للمنظمة.
 -5العالقة بين الموظفين :من خالل إدارة العالقة بين الموظفين والتي تؤدي إلى تقوية ودعم قدرة المنظمة
على اإلحتفاظ بالعاملين وتطويعهم وزيادة التنسيق فيما بينهم.
ح-التركيز على الطلبة والبحث العلمي:
تركز المنظمات التي تسعى للتميز على تلبية توقعات زبائنها وذلك من خالل تميز مخرجاتها ففي بيئة التعليم
العالي تتحدد المخرجات بالطلبة كمخرج أساسي وكذلك األبحاث العلمية والمنشورات (سعيد ،2005،ص)112
بينما يرى الزيادات ( :)2007أن هذا العنصر يعتمد على:
 -1إستقطاب وإختيار الطلبة :من خالل تحديد سياسة القبول والمنح وتحديد االعداد المناسبة مع الموارد
المتاحة.
 -2فاعلية الخدمات المتوفرة :من إرشاد أكاديمي ورعاية صحية ومسكن ومواصالت.
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 -3مشاركة الطلبة ألرائهم.
 -4متابعة الخريجين.
 -5توفير بيئة بحث علمي محفزة من خالل التمويل واإلجازات والترقيات.
 -6المشاركة في المؤتمرات ونشر األبحاث العلمية.

الخالصة
لم تعد إدارة التميز المؤسسي أحد الخيارات المطروحة أمام منظمات األعمال بل هي حتمية فرضتها
المتغيرات المحيطة ،فهي 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.
وتُعد نماذج التميز بأشكالها المتنوعة بمثابة محاوالت مختلفة لتحديد خصائص المنظمات ذات األداء
المتميز ،ومن هذه النماذج :إدارة الجودة الشاملة (النموذج الياباني) ،ونموذج بيترز ووترمان ،ونموذج روزابيث
كانتر ،ونموذج شارلس هاندي ،ونموذج منظمة التعّلم ،والمنظمات عالية اإلنجاز ،وإعادة هندسة العمليات.
وتشترك هذه النماذج جميعها في خصائص متشابهة وإن اختلفت في المسميات ،وتشترك ببناء تنظيم ُمسطح
ومرن يقوم على المشاركة والمساواة ،وعلى عاملين ممكنين يملكون قوة العقل واإلبداع.

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 ( – The Malcolm Baldrige National Quality Award
 ،MBNQAوجائزة ديمنج ( ،)Deming Prizeوالجائزة األوروبية للجودة ( The European Quality
 ،)Awardومن الجوائز العربية :جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز ،وجائزة األمير محمد بن فهد لألداء
الحكومي المتميز ،وتقوم هذه الجوائز على فكر مراقبة وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات ،كما تمنح المؤسسات
والشركات المعايير والمتطلبات األساسية لتحقيق التميز في األداء ،وقياس مدى نجاح هذه المؤسسات.
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المبحث الثالث
العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي
مقدمة

يرتبط أداء المنظمة بشكل وثيق مع أداء القائد االستراتيجي وعلى الرغم من أن القيادة

المقتدرة هي ليست العنصر الوحيد في تميزها؛ لكنها عنصر مهم فيه ،ومع تزايد الضغوط
والتحديات الكبيرة التي تواجه المنظمات في الوقت الحاضر ،ظهرت حاجة المنظمة إلى قيادة
فعالة يكون لها الدور الكبير في تحويلها من حالة التفكك واالنحدار إلى منظمة قوية ومتميزة،
ّ
ومن أجل تحفيز المنظمة يجب أن يكون هناك قائد استراتيجي قادر على نقل الرؤية التنظيمية
إلى األفراد في المستويات اإلدارية المتوسطة والتنفيذية فيما يتصل بعملية التميز وأن هذه الرؤية
ُيمكن أن تخلق مناخ المشاركة وطرح األفكار الجيدة واإلبداعية وتُهيء الظروف المساعدة للتميز

(حسوني ،2010 ،ص.)208

إن مفتاح النجاح وتحقيق إدارة التميز هو فهم الترابط والتكامل بين العناصر المؤدية للتميز
المؤسسي ،وتُعد ممارسات القيادة االستراتيجية أحد تلك العناصر حيث تستطيع مؤسسات التعليم
العالي أن تحقق التميز المؤسسي إذا كان بإمكانها اختيار قائد استراتيجي قادر على إعداد ووضع
األشخاص المناسبين في األماكن المناسبة ،واستغالل مواهبهم وقدراتهم التخاذ الق اررات الصائبة
الصحيحة في إطار الوقت المناسب (الحيلة ،2014 ،ص.)96
وتأتي أهمية القيادة االستراتيجية للمؤسسات الجامعية من طبيعة البيئة المحلية والعالمية
التي تعمل فيها الجامعات الفلسطينية ،والتي تتميز بحالة من الغموض ،والتعقيد ،والتغير المستمر،
فضال عن التنافسية الشديدة ،كذلك طبيعة األدوار التي يقوم بها رؤساء األقسام .ففي هذه البيئة
األكاديمية المتغيرة شديدة التعقيد والغموض تصبح هناك حاجة لقيادة من نوع جديد ،تمتلك رؤية
ومهارات استراتيجية تنظر إلى التوجه متوسط وطويل المدى للمنظمة لرسم مستقبلها بطريقة
متكاملة آخذة في االعتبار االتجاهات المتوقعة والتطورات في البيئة على قدم المساواة مع األوضاع
الداخلية (أحمد والفقيه ،2011 ،ص.)572
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كما يلعب القائد االستراتيجي دو ار فاعال في تعزيز التميز التنظيمي ،فالتعرف على
الممارسات الفاعلة التي ينبغي أن يحملها القائد االستراتيجي باتت من المسائل المهمة من أجل
تعزيز التميز (حسوني ،2010 ،ص.)215
ويرى الباحث أن ممارسات القيادة االستراتيجية الفاعلة من شأنها أن تُسهم في االرتقاء
بالجامعات الفلسطينية؛ لتصبح منظمات رائدة في مجالها ،مما يدعم وصولها نحو التميز
المؤسسي ،األمر الذي ُيسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية وتعزيز الميزة التنافسية لديها.
أوالً :العالقة بين التوجه االستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي

ُيعد تحديد التوجه والتخطيط االستراتيجي ضرورة ملحة بالنسبة للمنظمات المعاصرة،

وخاصة أن منظمات اليوم تعمل في بيئات متغيرة وغاية في التعقيد األمر الذي يستدعي من تلك
المنظمات عمل تحليل استراتيجي ُمعمق للبيئتين الداخلية والخارجية بهدف التعرف إلى نقاط القوة

والضعف والفرص والتحديات تمهيدا لصياغة االستراتيجيات المالئمة والتي تضمن تحقيق التميز
باألداء وتعزيز القدرات التنافسية (جرار ودويكات ،2013 ،ص.)212
وتنبع أهمية تحديد التوجه االستراتيجي على اعتباره السبيل العلمي المتاح أمام الجامعات

ويعد من أهم ممارسات القيادة االستراتيجية فاعلية
للحاق بركب مؤسسات التعليم العالي المتقدمةُ ،
لما له من آثار إيجابية على النتائج المرجوة.

فقد أشارت نتائج الدراسات التي حاولت اختبار طبيعة العالقة بين أداء المنظمات ،وتبنيها
للتخطيط االستراتيجي إلى أن عالقة إيجابية تربط بينهما ،كما أشارت تلك الدراسات إلى أن
المؤسسات التي تُخطط استراتيجيا تتفوق في أدائها الكلي على المنظمات التي ال تُخطط
استراتيجيا .إن نتائج هذه الدراسات تعني أن التخطيط االستراتيجي كأسلوب علمي إلدارة المنظمات
الفعال مع المكونات األساسية لبيئة العمل في
ُيعتبر مسؤوال عن تحقيق التميز وضمان التعامل ّ
هذا الزمن (السعيدي ،2012 ،ص.)11

ثانياً :العالقة بين استثمار القدرات التنافسية وإدارة التميز المؤسسي

يشهد العالم وبشكل مستمر تطورات متالحقة وسريعة أثرت في بيئة األعمال ووضع

المنظمات ،حيث تطلب منها أن تتواكب في أدائها مع ما تفرضه هذه المتغيرات من متطلبات،
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حيث لم يعد البقاء في السوق للمنظمات األصلح فقط ،بل للمنظمات المحققة للتميز والتي تتسم
بالمقدرة التنافسية .وارتكا از إلى الدور الذي تضطلع به القيادات االستراتيجية في المنظمات وتحملها
القدر األكبر من المسؤولية في تخطيط سياسات العمل وصناعة الق اررات والتي يتوقف عليها نجاح
المنظمة في تحقيق أهدافها؛ فإن األمر يتطلب نبذ التقاليد اإلدارية الموروثة التي ال تعتمد على
الفكر اإلداري المتطور ،وال تتالءم مع التطورات التقنية المتسارعة ،واالهتمام بتجديد وتنمية
مهارات وممارسات هذه القيادات ودعمها بالمنهجية العلمية المستجدة في الفكر اإلداري ،والتجارب
الناجحة للممارسات القيادية االستراتيجية الفاعلة ،بما يمكنها من تملك الرؤية الواضحة الحتياجات
البيئة المتغيرة وتوفير وسائل ابتكارية وإدارة تنموية مستدامة لزيادة اإلنتاجية والتوجه نحو التميز
(مركز البحوث والدراسات ،2011 ،ص.)3
ويشير كل من (توماس وكاتر )2012،إلى أن عملية تكوين وبناء الميزة التنافسية من أجل
ُ

المنافسة والتميز تتطلب مصادر معينة ،فإذا امتلكتها المنظمة وعرفت كيفية تحويلها إلى ميزة

الكتّاب
تنافسية فإن ذلك يمكن منطقيا أن يؤدي إلى نجاحها في األداء والمنافسة ،ويكاد ُيجمع ُ
والباحثون على أن الموارد غير الملموسة (الموارد البشرية ،والموارد التنظيمية) أكثر مالءمة وأهمية
في تكوين وبناء الميزة التنافسية عن الموارد الملموسة (المادية والمالية) وذلك بالرغم من ضرورتها
في القيام باألداء ،وتحقيق نجاح المنظمة ،وال شك أن من بين أهم مسببات تحقيق التميز المؤسسي
واكتساب مزايا تنافسية ترجع بشكل أساسي إلى رأس المال البشري (مركز الدراسات االستراتيجية،
 ،2012ص.)57
وتُعد المؤسسات الجامعية مصد ار للخبرات والمهارات األولية للقوى العاملة بالمجتمع،

وبالتالي فإن التميز في المؤسسات الجامعية يؤدي إلى تميز المخرجات ،واالرتقاء بسوق العمل.
ولكي تستطيع مؤسسات التعليم العالي أن تنافس ،بكفاءة ،في أسواقها فإنها تحتاج إلى أن تتميز
بخدماتها لضمان رضا عمالئها الداخلين والخارجين على حد سواء.
ويرى الباحث أن مؤسسات التعليم العالي بأشكالها المختلفة تهدف إلى تحقيق التميز لكي
تحتل مكان الريادة والصدارة ،الذي يضمن لها البقاء واالستمرار ،وهذا يتوقف على مدى امتالكها
للقدرات والمواهب والكفاءات باعتبارها مصد ار للميزة التنافسية.
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ثالثاً :العالقة بين تطوير رأس المال البشري إدارة التميز المؤسسي

للقيادة االستراتيجية تأثير مباشر على التميز ،يعتمد على مدى تطويرها لرأس المال البشري

وتبنيها ودعمها لقدرات األفراد وتشجيعها لهم ،ودعم األفكار اإلبداعية والمميزة ،وذلك من خالل
تميزها بالمهارة القيادية وعالقات العمل الفاعلة ،والقدرة على التفكير المتجددة الذي يبتعد عن
التقليد ،وكذلك اهتمامها بتشجيع المنافسة بين األفراد للتوصل إلى أفكار جديدة ،وتبنيها سياسة
الباب المفتوح ،ودعم االتصاالت المباشرة بينها وبين األفراد ،كل ذلك ُيتيح تبادل المعلومات
المتعلقة بفاعلية أداء المنظمة ،والقدرة على مناقشتها ،والوصول إلى اقتراحات وابتكار حلول جديدة

لمشاكلها ،وهناك مجموعة من النشاطات التي يجب أن يقوم بها القادة االستراتيجيون لتشجيع
سهل انسياب المعلومات
ظهور التميز في المنظمة ،فنظام الالمركزية في العمل داخل المنظة ُي ّ
واألفكار االبتكارية بين العاملين والقيادة العليا مباشرة دون حواجز بيروقراطية ،كذلك فإن القدرة
االبتكارية لدى األفراد تتأثر بنمط القيادة الديموقراطية .فالقائد المتميز الذي يستطيع رؤية كثير
من المشكالت في الموقف الواحد يعي األخطاء ونواحي النقص والقصور ويحسب المشكالت ،وال
شك أن القادة الذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجه القصور والمشكالت في المواقف كافة تزداد
فرصتهم لخوض غمار البحث والتأليف فيها ،لذلك فإن االحتمال سيزداد أمامهم نحو التميز
(.)Arad, Hanson & Schneider, 1997, P43-46
وتستطيع المؤسسات الجامعية أن تصل إلى التميز من خالل تبنيها لثقافة التميز في جميع
أعمالها ،ونشرها لرؤية استراتيجية داعمة للتميز ،وقدرتها على تحقيق إنجازات متميزة بقدرات
محدودة وتحمل المخاطرة في ظل ما يشهده العصر الحالي من متغيرات شملت جميع المجاالت،
وأفرزت تغيرات في أساليب العمل وتركيبة الموارد البشرية العاملة في مختلف المنظمات مما ترتب
عليه حاجة هذه الموارد البشرية إلى تدريب مستمر للوصول إلى التميز (الحيلة ،2014 ،ص.)61
رابعاً :العالقة بين دعم الثقافة التنظيمية وإدارة التميز المؤسسي

إ ن بناء الثقافة التنظيمية في المنظمة يتأثر بعدة عناصر رئيسة من بينها القادة

االستراتيجيون الذين تنتشر أفكارهم وآراؤهم إلى باقي أجزاء المنظمة والعاملين ،باإلضافة إلى
الخبرة لدى هؤالء القادة وممارساتهم وكذلك التجارب التي مرت بها المنظمة سابقا ،ويتحدث
البعض عن الثقافة الشاملة  Corporate Cultureوالتي تعني نفس إطار ثقافة المنظمة وتحوي
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عناصر كثيرة ،فقد تكون قوية ومتماسكة بحيث تتميز بها المنظمة عن غيرها أو قد تكون مجرد
كونها ثقافة منظمية عادية (العامري والغالبي ،2007 ،ص.)125-124
وللقيادة االستراتيجية دور فاعل في تطوير المنظمات لتحقيق أهدافها ومنحها القدرة التي
تكفل لها البقاء والتطور والنمو والتكيف مع األحداث والمتغيرات البيئية المعاصرة ،من خالل
قدرتها على التأثير ومرونتها الفائقة في التعامل مع األحداث ،وقدرتها على ترسيخ وتطوير ثقافة
تنظيمية مرنة تعتمد على المبادأة واالبتكار واإلبداع كوسائل فاعلة تدعم فاعلية األداء وتجلب قوة
اجتماعية تتحكم في أنماط السلوك التنظيمي وترسم مالمح وأُطر التعامل وتزود العاملين بالطاقة
الفاعلة للتعبئة العملية .ولقد أصبحت الثقافة التنظيمية على جانب كبير من األهمية في كثير من
المنظمات في الوقت الراهن ،نظ ار لدورها المهم في مساندة ودعم العمليات التطويرية في أية
منظمة (المربع ،2008 ،ص.)2
ويمكن تلخيص
وتلعب الثقافة المنظمية دو ار مهما في تعزيز أو تدهور األداء المنظمي ُ
أهميتها باآلتي (العامري والغالبي ،2008 ،ص:)129
 -1بناء إحساس بالتاريخ.
 -2إيجاد شعور بالتوحد.
 -3تطوير إحساس بالعضوية واالنتماء.
 -4زيادة التبادل بين األعضاء.
خامساً :العالقة بين مساندة الممارسات األخالقية وإدارة التميز المؤسسي

تعد الممارسات األخالقية من أساسيات النجاح ألنها تعكس ثقة المنظمة بموظفيها

وأجهزتها ،وكذلك ثقة المجتمع الذي تعمل في خدمته ،فااللتزام باألخالقيات يقود إلى تطوير
العاملين ،ويعكس االهتمام الذي يوليه هؤالء العاملين لاللتزام بعناصر أخالقيات المهنة ،حيث إن
عدم االلتزام سوف يؤثر بشكل مباشر على سمعة المنظمة ،ولتحقيق ذلك البد من التزام القيادة
االستراتيجية والعاملين بالقواعد األخالقية والمهنية للحد من الممارسات التي تهدد مستقبل المنظمة
في النمو والبقاء واالستمرار (هواري ،2015 ،ص.)2
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وفي التوجهات االستراتيجية الحديثة للمنظمات ،فإن القيم والمعايير األخالقية قد أصبحت
واحدة من أهم القضايا التي بات لزاما على المحللين والمخططين االستراتيجيين أخذها بنظر
االعتبار لدى فحصهم البيئة الداخلية ،وما يتضمنه من نقاط قوة وضعف ،والبيئة الخارجية وما
تحمله من فرص وتهديدات ،إذ أن تلك القيم والمعايير األخالقية في ضوء التطورات الحديثة
أصبحت تُمثل نقطة قوة داخلية ،وفرصة خارجية في حال توافرها في المنظمة ،وفي الجانب اآلخر
تُمثل نقطة ضعف داخلي ،وتهديد خارجي إن لم تقم المنظمة بأخذها بنظر االعتبار لدى تخطيط
وتنظيم عملياتها المختلفة (المعاني وآخرون ،2011 ،ص.)368

إن القيادة االستراتيجية وهي تحاول أن تعزز السلوك األخالقي ُيفترض بها أن تعرف وتعي

طبيعة تطور المستوى المعنوي واألخالقي للعاملين في المنظمة .فااللتزام بالجوانب والممارسات
األخالقية ذو أهمية كبيرة لمنظمات األعمال من أهمها إمكانية الحصول على شهادات التميز
العالمية كاآليزو  ISOوغيرها (الغالبي والعامري ،2005 ،ص.)138
ويحتل التميز مكانة خاصة داخل أي منظمة باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع األنشطة
بها ،وذلك على مستوى المنظمة والدولة؛ ألن المنظمة تكون أكثر استق ار ار وأطول بقاء حين يكون
أداء العاملين بها متمي از (شاهين ،2010 ،ص.)38
سادساً :العالقة بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وإدارة التميز المؤسسي

لكي تستطيع مؤسسات التعليم العالي أن تنافس وتتميز في أسواقها فإنها تحتاج إلى أن

تتميز بخدماتها ،وأن تكون القائدة في مجالها لضمان رضا عمالئها الداخليين والخارجيين على

ٍ
حد سواء .إن قيام المؤسسات بقياس وتقييم أدائها المؤسسي بصورة دائمة ،وتطوير أعضاء هيئة
التدريس ،وتطوير المناهج والبرامج ،كل ذلك سوف يدعم تميزها في جميع المجاالت (الحيلة،
 ،2014ص.)64
إن دور القائد االستراتيجي يتضمن تقويم األداء االست ارتيجي ومتابعته من خالل التحقق
من سير األمور المخططة وفقا لمساراتها المحددة سلفا وحسب المعايير األدائية والتقويمية للوقوف
على مدى فاعلية التنفيذ (يونس ،2002 ،ص.)46-45
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كما أن كفاءة استخدام الرقابة االستراتيجية من قبل قيادة المنظمة االستراتيجية تتماشى
تتابعيا مع االستقاللية التي تتمتع بها مختلف الوحدات الفرعية في المنظمة والتي تستطيع تحقيق
الميزة التنافسية بطريقة أفضل في األسواق المفضلة للمنظمة ،باإلضافة إلى أن االستقاللية تسمح
بالمرونة المطلوبة للحصول على التميز أو الميزة من الفرص المتاحة في البيئة السوقية الخاصة،
والنتيجة هي أن القادة االستراتيجيون يدعمون االستخدام المتداخل والمتناغم لكل من الرقابة
االستراتيجية واالستقاللية (جاد الرب ،2010 ،ص.)54
وعند الحديث عن الرقابة فإننا نتحدث عن عمليات منهجية ومنظمة تطال مختلف
المستويات اإلدارية وبهذا فإن الرقابة االستراتيجية هي رقابة عامة تتأكد بموجبها اإلدارة من صحة
الفعالة تتطلب وجود هيكل
التوجهات التي تسير عليها المنظمة ،وفي حقيقة األمر فإن الرقابة ّ
مناسب وثقافة تنظيمية تشاركية وأنظمة معلومات متطورة لغرض تحسين كفاءة النظام الرقابي

وزيادة دقة مؤشراته ،ولقد طورت مداخل عديدة للرقابة وتقييم األداء منها نظام تقييم األداء المتوازن
 ،Balanced Scorecardحيث تم تطوير هذا النظام لغرض تحقيق التكامل بين مختلف مؤشرات
الرقابة واألداء في المنظمة ،فهو نظام رقابي شامل يجمع بين المعايير المالية وغير المالية ضمن
أربعة أبعاد أساسية وهي (العامري والغالبي ،2008 ،ص:)289-288
 -1البعد المالي.
 -2البعد الخاص بالزبائن.
 -3البعد الداخلي لعمليات المنظمة.
 -4بعد التعلم والنمو.
ويرى الباحث أن تكامل هذه األبعاد األربعة ُيعطي قدرة عالية على تحقيق أهداف المنظمة

ثم تحقيق التميز المؤسسي
وتدعيم رسالتها بهدف الوصول إلى أعلى مستويات األداء ومن ّ
المرغوب.
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الخالصة

تلعب القيادة االستراتيجية دو ار فاعال في تحقيق إدارة التميز المؤسسي من خالل قدرتها

على تحويل المنظمة من حالة التفكك واالنحدار إلى الريادة والتميز ،حيث يرتكز التميز على
تحديد التوجه والتخطيط االستراتيجي في بناء أساس سليم وصلب لكل مكوناته بما ُيحقق أهداف

ويتيح لها القدرة على إجراء تحليل تنظيمي وتحديثه بصورة منتظمة ،بهدف الوصول
المنظمةُ ،
باألداء إلى درجة التميز.

وللقيادة االستراتيجية دور فاعل في ترسيخ وتطوير ثقافة تنظيمية مرنة تعتمد على المبادأة
واالبتكار واإلبداع كوسائل فاعلة تدعم فاعلية األداء ،كما أن القيادة االستراتيجية القائمة على
مساندة الممارسات األخالقيات هي قيادة ذات رؤية فاحصة لنقاط القوة في بيئة المنظمة الداخلية،
وللفرص في بيئة المنظمة الخارجية ،فالتأكيد على الممارسات األخالقية سوف يقود إلى تطوير
العاملين وتحسين أداءهم.
ويتضمن دور القيادة االستراتيجية تنفيذ نظم الرقابة المتوازنة التي تُمكن المنظمة من تحقيق
أهدافها وتدعيم رسالتها والوصول إلى أعلى مستويات األداء وتحقيق التميز المؤسسي المنشود.
ويرى الباحث أن وجود ممارسات قيادة استراتيجية فاعلة والمتمثلة في (تحديد التوجه
االستراتيجي ،واستثمار القدرات التنافسية ،وتطوير رأس المال البشري ،ودعم الثقافة التنظيمية،
ومساندة الممارسات األخالقية ،وتنفيذ الرقابة المتوازنة) مما ينعكس على مؤسسات التعليم العالي
بحيث ُيمكن الوصول بالمؤسسة إلى التميز في العمل ،وهذا ُيوضح طبيعة العالقة بين ممارسات

القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي ،حيث تعتبر تلك الممارسات إذا ما تم تنفيذها بصورة

سليمة ستؤدي إلى تطوير األداء ،وتحقيق اإلبداع ،وتحسين نوعية حياة العمل ،وبالتالي ستكون
الوسيلة المثلى للوصول بالجامعات إلى تحقيق التميز.

68

المبحث الرابع
واقع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"
مقدمة
لم تنشأ الجامعات الفلسطينية استجابة للتطور الحضاري فحسب ،وإنما 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 وإمكانات 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 في محافظات قطاع غزة ،والتي تُمثل مجتمع الدراسة في هذه الدراسة ،باإلضافة إلى
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ويختتم هذا المبحث بتعقيب عام عن
واقع التميز في الجامعات الفلسطينية -محل الدراسةُ ،-

الجامعات -محور الدراسة.-

أوالً -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
وإدارتها 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 وإداراتها العامة وفريق الو ازرة الفني واإلداري لمواجهة التحديات العديدة
وتذليلها وتحقيق رسالتها وتقديم أفضل الخدمات ذات الصلة للمجتمع الفلسطيني.

ثانياً -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.
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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.

ج .توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ،ودعم وتطوير مؤسسات
التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.

ح .العناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية ،وإكساب 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.

ثالثاً -تصنيف مؤسسات التعليم العالي:

تصنف مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وفقا للدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات

التعليم العالي الفلسطينية والصادر عن و ازرة التربية والتعليم العالي في رام هللا ( )2017إلى

(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 ()2.11
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
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رابعاً -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.
 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 االستراتيجية:

أ .تطوير قدرات الطاقم األكاديمي واإلداري والعمليات اإلدارية المساندة للبرامج التعليمية
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ب .تطوير البرامج 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.

ج .تحسين العالقات الدولية لجامعة األزهر ،وتعزيز قدراتها على الوصول إلى مصادر
التمويل 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:
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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).

د .جائزة مسابقة المعرض التكنولوجي للمؤتمر الدولي األول للعلوم التطبيقية للعام 2013
(المركزان األول والثالث).

ذ .جائزة مسابقة الملتقى الطالبي اإلبداعي الخامس عشر – السعودية للعام 2012
(المركز األول على مستوى فلسطين والخامس على مستوى الوطن العربي).

ر .جائزة مسابقة صنع في فلسطين لعام ( 2012المركزان األول والثالث).
 .2الجامعة األسالمية)http://www.iugaza.edu.ps) .
 التأسيس:

تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة في العام ،1978وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،وتعمل بإشراف و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،

وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية ،ورابطة جامعات البحر

األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات ،وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات

العربية واألجنبية.

 رؤية الجامعة:
منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية؛ إلحداث نهضة مجتمعية شاملة.
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وتسعى الجامعة لتحقيق األهداف التالية:
 .1رفع مستوى البرامج 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.

ج .براءة اخت ارع 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 العالية من حملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه عبر
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برنامج الدراسات العليا المشترك مع 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 ،

 األهداف االستراتيجية:
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 البرامج 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

والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي
والعالمي.

ث .المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات

التعليمية والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي ،وذلك بالشراكة مع المؤسسات

الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ج .تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ،ويلبي احتياجات المجتمع
التنموية.
 الجوائز العلمية:
 -1حصلت الجامعة على جائزة المجلة الدولية لألدب اإلنجليزي.
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خامسا :إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي:
تعتبر إدارة التميز من الحقول المهمة والمتقدمة والتي تقدم توجهات مستقبلية تحكم مسارات
المنظمات حيث أن امتالك إدارة التميز هو السبيل الوحيد لبناء المنظمات على أسس متفوقة
وتحقيق قدرات عالية لمواجهة التغيير وخصوصا في مؤسسات التعليم العالي.

-1مفهوم التميز في مؤسسات التعليم العالي:
من أهم التحديات التي تواجه تحديد تعريف إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي
وارتباطها بالجودة خصوصا في النواحي األكاديمية التي تشمل الجودة حيث أن التميز يشمل
الجودة ولكنه يتعدى ذلك من خالل التوصل إلى التفوق بالنتائج من خالل التطبيق ومن خالل
االعتماد على بحوث أجراها المعهد البريطاني للجودة عام  1998فقد أشارت هذه األبحاث إلى
أن معظم مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا تهتم بالجوانب األكاديمية وأشارت إلى أن معظم
مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا تهتم بالجوانب األكاديمية فيما يتعلق بالجودة أما التميز فإنه
يركز على االلتزام بالجودة في كافة نواحي المؤسسة ),(Egan,2003,p6
حيث تعرف إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي على أنها "أداء استثنائي فيما يتعلق
بالقيادة والتخطيط االستراتيجي وبيئة العمل وإدارة العمليات والتركيز على الطلبة وسوق العمل
وتبني قياس لألداء واستخدام معلومات والتحليل ).(Anninos,2007,p315
حيث حدد بعض الباحثين أن تعريف التميز في مؤسسات التعليم العالي البد إال أن تشير
إلى مجموعة من األبعاد وهي(Williams,berger,Mc clendon,2005,p5) :
أ -التركيز على الطلبة وتطور المجتمع من خالل توفير أفضل المناهج والخطط الدراسية.
ب -التطوير المدروس باتجاه تحقيق األهداف واالستخدام األمثل لموارد المؤسسة باتجاه
تحسين البيئة التعليمية.
ت -االهتمام بالتمايز واالختالفات الثقافية لكل المشاركين في العملية التعليمية.
ث -تشجيع األفراد بإتجاه خدمة الطلبة والعمل بإتجاه المؤسسة التعليمية.
وفي ضوء ذلك يستنتج الباحث أن إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي تتحقق من خالل
إستغالل الموارد المتاحة من أجل تحقيق نتائج متميزة للحصول على ميزة تنافسية من خالل
مخرجاتها.
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 -2أهمية إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي:
تزداد أهمية التميز بشكل ملحوظ في مؤسسات التعليم العالي عن غيرها من المؤسسات وذلك
من خالل اإلستجابة لمتغيرات الحاضر والمستقبل التي تستوجب إعادة النظر في النظم
التعليمية السابقة ومحاولة تطويرها من أجل مساعدتها على القدرة على المنافسة وذلك للتعرف
على أفاق المستقبل والتوافق معها من خالل إقامة نظام تعليمي يتوقع المستقبل.
(سكر ،2006،ص)5
فيما أوضح كمال ( ،2004ص )1-2أن التميز في مؤسسات التعليم العالي يعود إلى
األسباب التالية:
أ -الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في مختلف العالم.
ب -أن النجاح اإلقتصادي يتطلب قوى عاملة جيدة لإلعداد وهذا ال يأتي إال من خالل برامج
تعليمية وتدريبة متميزة.
ت -إزدياد التنافس بين هذه المؤسسات على إستقطاب الطالب وعلى الحصول على دعم
مالي من الحكومات أو الشركات الكبى.
ث -التوجه نحو تدويل التعليم العالي من خالل تدويل الجامعات وفتح المجال أمام التعليم
العالي الدولي.
ج -اإلتجاه إلى جودة التعليم العالي من خالل تبني مفاهيم تحث على ضرورة تقويم األداء
ووضع نظم لإلعتماد لتحقيق الجودة والفاعلية( .حبيب ،2007،ص)12
ح -أن التعليم العالي والجامعي بالنسبة لفلسطين هو اإلستثمار األساس وهو المحرك األكبر
للتطوير والتقدم( .الجعبري ،2009،ص)195
خ -التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص بالنسبة للفلسطينين هو أحد أسلحة
التحررالوطني الرئيسة كما أنه أهم وسائل تقوية النسيج الوطني للمجتمع الفلسطيني.

(الجعبري)2009،
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-3التحديات التي تواجه إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي:
لقد أوضح  (2003,p4) Eganوالخطيب ( ،2001ص )201والحولي وأبو دقة (،2006
ص )104أن اهم تلك التحديات التي تواجه إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي هي:
أ -التمويل :من خالل البحث عن مصادر رسمية وخارجية لتقديم الدعم الذي يهدف إلى
تطوير الكادر وتوفير الموارد البشرية.
ب -التوسع في تقديم الخدمات لقطاعات مختلفة من الطلبة تتباين توقعاتهم.
ت -العولمة والمنافسة في األسواق العالمية التي تتطلب التطوير.
ث -إنتشار تكنولوجيا المعلومات في التعليم وإستخدام التعليم اإللكتروني.
ج -النمطية في التشابه في المناهج والسنوات وعدد ساعات الدراسة.
ح -الثنائية واإلزدواجية :من خالل تقسيم الكليات األكاديمية إلى كليات علمية وأدبية وما
يصاحبها من نظرات دونية.
خ -تركيز التعليم الجامعي على الدراسات األدبية واإلنسانية أكثر من الدراسات المهنية
والتطبيقية.
د -المركزية في صناعة القرار.
ذ -طريقة إختيار القادة واإلداريين والمناخ التنظيمي.
أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية فإن التحديات التي تواجه إدارة التميز تتجاوز
ذلك وتعود أهم األسباب كما يشير لها كمال ( ،2004ص )2-3إلى:
أ -معاناة مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية من صعوبات كبيرة متنوعة بسبب اإلحتالل
اإلسرائيلي شملت اإلغالق المتكرر لفترات زمنية قصيرة أو طويلة.
ب -شح الموارد المالية إلى درجة كبيرة أجبرت بعض الجامعات على عدم دفع رواتب
موظفيها وتجميد الكثير من الخطط التطويرية في المناهج الدراسية والبنى التحتية في هذه
الجامعات.
ت -التوسع السريع في عدة مؤسسات تابعة للتعليم العالي وكذلك التكرار والتشابه في الكليات
والبرامج.
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الفصل الثالث
الدراســـــات السابقـــــة
مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى استعراض الدراسات السابقة للباحثين في مجالي ممارسات القيادة

االست ارتيجية وإدارة التميز المؤسسي لالستفادة منها في هذه الدراسة ،وقد وجد الباحث وفرة من
الدراسات التي تناولت ممارسات القيادة االستراتيجية من جانب ،والتي تناولت إدارة التميز
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 أي منها قد
تتطرق إلى موضوع ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بإدارة التميز االمؤسسي في الجامعات
صنف الباحث هذا الفصل إلى ثالث محاور وهي:
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،وقد ّ
المحور األول :الدراسات التي تناولت ممارسات القيادة االستراتيجية.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت إدارة التميز المؤسسي.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت عالقة القيادة االستراتيجية بإدارة التميز 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 ( )41دراسة ،وكذلك يتناول هذا الفصل ،تعقيبا على تلك الدراسات ،موضحا فيه أوجه
االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة ،والفجوة البحثية.

79

المحور األول :الدراسات التي تناولت ممارسات القيادة االستراتيجية.
أ -نتائج الدراسات السابقة المحلية (الفلسطينية) حول ممارسات القيادة االستراتيجية:
 -1دراسة اسليم ()2017
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد التوجه
االستراتيجي ،دعم الثقافة التنظيمية ،تنفيذ رقابة متوازنة) في إدارة األزمات األمنية ،حيث
إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون
مجتمع الدراسة من ( )137ضابطا وتم إستخدام أسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة وجود موافقة كبيرة على القيادة االستراتيجية من قبل مجتمع الدراسة
ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة االستراتيجية وإدارة األزمات األمنية.
 -2دراسة المصري ()2015
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة اإلستراتيجية بأبعادها (تحديد التوجه
اإلستراتيجي ،إستثمار القدرات والمواهب اإلستراتيجية ،تطوير أرس المال البشري ،دعم وتعزيز
الثقافة التنظيمية ،تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة) في تفعيل عمليات إدارة المعرفة بو ازرة الداخلية
واألمن الوطني-قطاع غزة ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على
اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الوظائف اإلشرافية
(رئيس شعبة حتى وكيل و ازرة) بعدد ( )177وتم إستخدام أسلوب المسح الشامل وكانت أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه جاءت ممارسات القيادة االستراتيجية في و ازرة الداخلية
واألمن الوطني بوزن نسبي ( )%68.46وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور القيادة
االستراتيجية وتفعيل عمليات إدارة المعرفة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني-قطاع غزة.
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 -3دراسة المغربي ((2015
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد
التوجه االستراتيجي ،إستثمار القدرات والمواهب اإلستراتيجية ،تطوير أرس المال البشري ،دعم
وتعزيز الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات االخالقية ،تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة)
واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية (األزهر ،االسالمية ،االقصى) من وجهة نظر
القيادات اإلدارية العليا ومن ثم إختبار العالقة بين ممارسات القيادة اإلستراتيجية واإلبداع
اإلداري ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع
البيانات وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجالس الجامعات والبالغ عددهم ( )64عضو
وتم إستخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة توفر ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات المبحوثة بدرجة كبيرة ووجود عالقة
موجبة قوية ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية واإلبداع االداري.
 -4دراسة النفار ((2015
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها
(تحديد التوجه اإلستراتيجي ،إستثمار القدرات والمواهب اإلستراتيجية ،تطوير أرس المال
البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ رقابة تنظيمية
متوازنة) في تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،حيث إستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع
الدراسة من ( )1909موظفا من العاملين بالجامعات (اإلدارة العليا ،مجلس الكليات،
االداريون) وبلغت العينة ( )320موظفا وكانت عينة عنقودية ذات مرحلتين وكانت أهم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة االستراتيجية
وتطبيق الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية قطاع غزة ووجود تأثير مهم ذو داللة
إحصائية ألبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية وكانت طبيعة العالقة
طردية مع تطبيق الجودة الشاملة.
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 -5دراسة أبو حجير ()2014
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد التوجه
اإلستراتيجي ،إستثمار القدرات والمواهب االستراتيجية ،تطوير أرس المال البشري ،دعم وتعزيز
الثقافة التنظيمية ،تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة) في إدارة المخاطر واألزمات في المؤسسات
الحكومية الفلسطينية ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على اإلستبانة
كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ( )2682موظفا وكان حجم العينة ()391
موظف من العاملين في القيادة اإلدارية في المؤسسات الحكومية وكانت عينة عشوائية طبقية
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ممارسات القيادة االستراتيجية مطبقة بنسب
متوسطة من قبل قادة المؤسسات الحكومية ووجود عالقة إرتباط طردية قوية بين ممارسات
القيادة االستراتيجية وإدارة األزمات.
جدول (: )3.1نتائج الدراسات المحلية التي تناولت موضوع ممارسات القيادة اإلستراتيجية

الدراسة السابقة

تحديد

استثمار

تطوير رأس

التوجه

القدرات

المال

االستراتيجي

التنافسية

البشري

دعم الثقافة
التنظيمية

التأكيد على
الممارسات
األخالقية

ممارسات
تنفيذ الرقابة القيادة
المتوازنة

االستراتيجية
مجتمعة

دراسة (اسليم)2017 ،

%68.12

-

-

%68.47

-

%67.05

%67.88

دراسة (المصري)2015 ،

%70.75

%67.19

%66.26

%69.51

-

%68.57

%68.46

دراسة (المغربي)2015،

%83

%79

%83

%80

%82

%81

%82

دراسة (النفار)2015 ،

%67.50

%71.06

%66.13

%68.51

%72.56

%70.85

%69.2

دراسة (أبو حجير%71.47 )2014 ،

%70.81

%67.75

%70.32

-

%71.07

%70.04

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة
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ب-

نتائج الدراسات العربية السابقه حول القيادة اإلستراتيجية:

 -1دراسة حسن ()2017
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد
التوجه االستراتيجي ،تطوير أرس المال البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،التأكيد على
الممارسات االخالقية ،تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة) في التماثل التنظيمي في المنظمات من
وجهة نظر عينة من المديرين في المصارف التجارية في مدينة أربيل ،حيث إستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة
من مدراء المصارف في مدينة أربيل وكانت العينة ( )224فردا وكانت أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة وجود مستوى عالي لممارسات القيادة اإلستراتيجية وجاءت بوزن نسبي
( )%80.82ووجود عالقات وإرتباط كبير بين متغيرات البحث.
 -2دراسة ضرغام ()2016
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد التوجه
االستراتيجي ،تطوير أرس المال البشري ،التأكيد على الممارسات االخالقية ،تنفيذ رقابة
تنظيمية متوازنة) في تحقيق ريادة األعمال في المصارف التجارية في محافظة النجف
االشرف ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع
البيانات فيما تكون مجتمع الدراسة من ( )32مدي ار وتم إستخدام اسلوب الحصر الشامل
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود دور كبير لممارسات القيادة االستراتيجية
في تحقيق ريادة األعمال ووجود مستوى عالي لممارسات القيادة االستراتيجية بوزن نسبي
(.)%84
 -3دراسة جوهرة ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى إختبار األثر المباشر لممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد
التوجه االستراتيجي ،تطوير راس المال البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،تنفيذ رقابة
تنظيمية متوازنة) على سلوك التشارك في المعرفة وكذلك األثر غير المباشر لها من خالل
التسويق الداخلي والتوجه الداخلي للتسويق وثقافة التعلم التنظيمي في بعض الفنادق في
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الجزائر ،حيث إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك إعتمدت على االستبانة
كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ( )341موظف وكانت العينة عشوائية بسيطة
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة
االستراتيجية في كل من سلوك واستراتيجية التشارك في المعرفة من خالل التسويق الداخلي
وال يوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االستراتيجية في سلوك التشارك في المعرفة من
خالل التوجه التسويقي الداخلي.
 -4دراسة المعاضيدي والطائي ()2011
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقات واألثر بين ممارسات القيادة بأبعادها (تحديد التوجه
االستراتيجي ،تطوير راس المال البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،استثمار القدرات
التنافسية) والمرونة االستراتيجية في شركات األدوية في الموصل ،حيث إستخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي وكذلك إعتمد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع
الدراسة من ( )35من القيادات االستراتيجية في الشركة العامة لصناعة األدوية وتم إستخدام
أسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن ممارسات القيادة
االستراتيجية ترتبط وتؤثر معنويا على المرونة االستراتيجية والتركيز على بناء أرس المال
البشري وكذلك بناء ثقافة جديدة لهما الدور األكبر في ممارسة القيادة االستراتيجية لتحقيق
المرونة االستراتيجية.
 -5دراسة الفيحان وجالب ()2006
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة ممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها (تحديد
التوجه االستراتيجي ،تطوير راس المال البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،تنفيذ رقابة
تنظيمية متوازنة) وخدمة الزبون ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد على
اإلستبانة كأداة لجمع البيانات حيث أن مجتمع الدراسة تكون من ( )36موظف (مدير ومفوض
ومدير تنفيذي) وتم إستخدام أسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها
برس المال البشري من قبل المديرين ووجود عالقة بين ممارسات
الدراسة اإلهتمام الملحوظ أ
القيادة االستراتيجية وجوانب خدمة الزبون.
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جدول ( :) 3.2نتائج الدراسات العربية التي تناولت موضوع ممارسات القيادة اإلستراتيجية

تحديد

الدراسة السابقة

التوجه
االستراتيج
ي

استثمار
القدرات

دعم

تطوير رأس

الثقافة

المال

التنافسية

البشري

التنظيمية

التأكيد

تنفيذ

على

الممارسات
األخالقية

الرقابة
المتوازنة

ممارسات
القيادة

االستراتيجية
مجتمعة

دراسة (حسن)2017 ،

%84.7

-

%81.46

%82

%82.8

%80.2

%80.82

دراسة (ضرغام)2016 ،

%83.4

-

%84.4

%85.4

-

%82.6

%84

دراسة (جوهرة)2013 ،

%53.1

-

%49.43

%49.5

-

%45.31

%49.36

6

2
دراسة (المعاضيدي

82.2%

8
81.2%

78%

75.6%

-

-

79.25%

والطائي)2011 ،
دراسة (حاسوني)2010 ،

%65.8

%65

%75.6

%76.4

%73.6

-

%71.28

دراسة (الفيحان وجالب،

%65.8

-

%79.11

67.72

-

%60.39

%68.28

)2006

4

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة

ت -نتائج الدراسات السابقة األجنبية حول ممارسات القيادة االستراتيجية:
-1دراسة )2017( KITONGA
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ممارسات القيادة االستراتيجية في تطوير األداء
التنظيمي في المنظمات غير الربحية في كينيا حيث سعت إلى (تحديد التوجه االستراتيجي،
تطوير راس المال البشري ،التاكيد على الممارسات االخالقية ،تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة)
ودورها في تطوير األداء التنظيمي ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وإعتمد
على االستبانة كاداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ( )1475موظف وكان حجم
العينة ( )305موظف باالضافة الى اجراء مقابالت وجها لوجه وكانت أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية بين ممارسات القيادة االستراتيجية واالداء
التنظيمي.
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-2دراسة )2017( Muasya
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور القيادة االستراتيجية في تنفيذ استراتيجيات اليونسيف في
الصومال ،حيث إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وإعتمدت على االستبانة كأداة
رئيسة لجمع البيانات حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )294موظف من موظفين اليونسيف
وكانت العينة حجمها ( )148موظف وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ان
النتائج أظهرت انه يجب ان يكون هناك قادة استراتيجيين لدى اليونسيف وذلك حتى يستطيعوا
تنفيذ االستراتيجيات بشكل فعال ووجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتنفيذ
االستراتيجيات الفعالة.
 -3دراسة )2016( Minja
هدفت هذه الدراسة الى تقييم القيادة االستراتيجية وممارسات حوكمة الشركات القائمة في
شركات الوساطة المالية في نيروبي وتحديد ما إذا كانت تلك الشركات تحد من المخاطر
وتعظم الفوائد ،حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك إعتمد على اإلستبانة
كأداة لجمع البيانات وكان مجتمع الدراسة يتكون من ( )64مدي ار من مدراء التمويل والعمليات
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أنه لم يكن هناك المهارة الكافية في القيادة
االستراتيجية لدى مدراء الشركات ولم تطبق القيادة االستراتيجية على النحو االمثل في
الشركات قيد الدراسة.
-4دراسة )2012( Lear
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين القيادة االستراتيجية بأبعادها (التوجه االستراتيجي،
الكفاءات الجوهرية ،رأس المال البشري ،الثقافة التنظيمية ،الممارسات األخالقية ،الرقابة
المتوازنة) وبين المواءمة االستراتيجية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما
استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم تصميم استبانتين ،األولى لقياس توافر
ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بالمواءمة االستراتيجية ،واستخدم الباحث أسلوب
المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )35مدي ار في اإلدارة العليا في ستة
شركات ضمن ( )200شركة مصنفة من ذات األداء المرتفع في جنوب أفريقيا ،أما االستبانة
الثانية فتم تصميمها لتحديد مستوى المواءمة االستراتيجية ،وبلغ حجم مجتمع الدراسة ()600
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موظفا في ستة شركات ضمن ( )200شركة مصنفة من ذات األداء المرتفع في جنوب أفريقيا
بينما بلغ حجم العينة ( )350موظفا ،وكانت العينة عشوائية بسيطة ،ومن أهم النتائج التي
توص لت إليها الدراسة :وجود عالقة إيجابية بين القيادة االستراتيجية والمواءمة االستراتيجية
بما ُيحقق التطور في مستوى األداء المؤسسي ،وكذلك فإن الممارسات الستة للقيادة
االستراتيجية ترتبط بعالقة إيجابية مع األداء المؤسسي المرتفع للمنظمات.
 -5دراسة )2009( Jooste & Fourie
هدفت الدراسة لمعرفة دور القيادة االستراتيجية بأبعادها (التوجه االستراتيجي ،الرقابة المتوازنة،
الثقافة التنظيمية ،الممارسات األخالقية ،الكفاءات الجوهرية ،رأس المال البشري ،رأس المال
الفعال لالستراتيجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما
االجتماعي) في التطبيق ّ

طبقت
استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة عشوائية بسيطة ،و ُ

الدراسة على ( )71مدي ار ضمن ( )930مدي ار ممن أمكن الحصول على استجاباتهم من
( ) 200شركة رائدة في جنوب أفريقيا حسب تصنيف مجلة المال الجنوب أفريقية ،ومن أهم
الفعال لالستراتيجية،
نتائج الدراسة :وجود عالقة إيجابية بين القيادة االستراتيجية والتطبيق ّ
كون القادة االستراتيجيون هم المسؤولون عن نجاح تطبيق االستراتيجية ،وكذلك فإن قلة فهم
العاملين لالستراتيجية ُيعد أهم عائق من معيقات تطبيق االستراتيجية.
ُيوضح جدول رقم ( )3.3نتائج الدراسات االجنبية السابقة التي تناولت ممارسات القيادة
االستراتيجية من خالل الوزن النسبي لكل مجال من مجاالت القيادة االستراتيجية ولجميع مجاالت
القيادة االستراتيجية مجتمعة.
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جدول ( :)3.3نتائج الدراسات االجنبية التي تناولت موضوع ممارسات القيادة اإلستراتيجية

استثمار

تحديد

القدرات

الدراسة السابقة

التوجه

االستراتيجي

التنافسية

تطوير
رأس

المال

البشري

دعم

الثقافة

التنظيمية

التأكيد
على

الممارسات
األخالقية

تنفيذ

الرقابة

المتوازنة

ممارسات
القيادة

االستراتيجية
مجتمعة

دراسة ()KITONGA, 2017

69.2%

-

%67.6

-

%39.8

%34.5

%52.77

دراسة ()Lear, 2012

%62.3

%60.3

%59.4

%59.4

%58

%58

%59.5

دراسة ( Jooste & Fourie,

%85.8

%76.6

78%

%73.4

%69.8

%67.6

%75.2

)2009

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت إدارة التميز المؤسسي
أ -نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت ادارة التميز:
 -1دراسة بدوان ()2018
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
ٍ
موظف ،وبلغت عينة الدراسة
الفلسطينية التقليدية بمحافظات قطاع غزة والبالغ عددهم ()507

ٍ
موظف ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة أداة للدراسة ،وقد تم استرجاع ()218
()218
استبا ٍ
نة ،أي أن نسبة االسترداد بلغت ( ،)%100وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
وجود موافقة بدرجة كبيرة على أبعاد الجينات التنظيمية لدى أصحاب الجهات اإلشرافية في

الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة بوزن نسبي ( ،)%66.15وكذلك وجود موافقة
بدرجة كبيرة على مجال التميز المؤسسي وفق النموذج األمريكي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات غزة بوزن نسبي (.)%68
 -2دراسة عز الدين ()2017

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر عمليات المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العاملين
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اعتمد على االستبانة كاداة رئيسة لجمع البيانات بنما تكون مجتمع الدراسة من االكاديمين
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واالداريين العاملين في الجامعات الفلسطينية وبلغ عددهم ( )1990حيث تم استخدام العينة
العشوائية الطبقية التي بلغ حجمها ( )322موظف وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
وجود موافقة كبيرة على مجال ثقافة التميز في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي
( )%75.7ويوجد أثر ذو داللة احصائية لعمليات ادارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 -3دراسة حجازي ()2016
هدفت هذ ه الدراسة الى التعرف على عالقة اجراءات التوظيف بالتميز المؤسسي في المنظمات
االهلية غير الحكومية بقطاع غزة حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اعتمدت على االستبانة كاداة رئيسة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من المدراء العاملين في
هذه المنظمات حيث بلغ عددهم ( )240وتم استخدام اسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج
التي توصلت اليها الدراسة ارتفاع مستوى التميز في المؤسسات غير الحكومية حيث انه جاء
بوزن نسبي ( )%82.3ووجود عالقة ارتباط طردية بين جميع ابعاد اجراءات التوظيف والتميز
المؤسسي.
-4دراسة النفار ()2016
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات االخالقية على تحقيق
التميز في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اعتمد على االستبانة كاداة لجمع البيانات بينما تكون مجتمع الدراسة من ( )1909من العاملين
في الجامعات الفلسطينية وتم استخدام العينة العشوائية البسيطة وكان حجمها ( )320مفردة وكانت
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة تدني نسبة توافر ثقافة الجودة بالممارسات االخالقية وكذلك
تدني مستوى التميز في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
 -5دراسة االيوبي ()2015
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر بيئة العمل في تحقيق التميز للكليات التقنية الحكومية
في قطاع غزة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كاداة رئيسة
لجمع البيانات بينما كان مجتمع الدراسة يتكون من ( )49موظف من موظفي الكليات التقنية
الحكومية وتم استخدام اسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود
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تاثير ذو داللة احصائية لبيئة العمل بابعادها على التميز المؤسسي في الكليات التقنية الحكومية
في قطاع غزة.
 -6دراسة عامر ()2015
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على درجة فاعلية التميز المؤسسي لدى مدير المدارس االساسية
في شمال الضفة الغربية وعالقتها باالنماط القيادية من وجهة نظر المدراء.
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كذلك اعتمد على االستبانة كاداة لجمع البيانات
بينما تكون مجتمع الدراسة من ( )932مدير وبلغت حجم العينة ( )260مدير وكانت أهم النتائج
التي توصلت اليها الدراسة اظهرت ان نسبة التميز المؤسسي لمديري المدارس االساسية في
محافظات شمال الضفة الغربية كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي لها ( )%84.6واظهرت ان االنماط
القيادية لدى مدراء المدارس متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي لها ( )%63.2ووجود عالفة ذات
داللة احصائية بين مستوى ادارة التميز واالنماط القيادية.
 -7دراسة أبو مدللة ()2014
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة بين تطبيق ابعاد المنظمة المتعلقة والتميز المؤسسي
في المؤسسات الدولية العاملة في محافظات قطاع غزة حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كاداة لجمع البيانات بينما تكون مجتمع الدراسة من ()65
مؤسسة حيث تم استخدام عينة قصدية من قبل الباحث وكانت ( )7مؤسسات بناءا على عدد
العاملين فيها حيث تم اختيار الموظفين بطريقة العينة الصدفية وكانت أهم النتائج التي توصلت
اليها الدراسة وجود درجة مرتفعة من التميز المؤسسي بنسبة ( )%80في المؤسسات الدولية
العاملة في قطاع غزة.
 -8دراسة البحيصي ()2014
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور التمكين للعاملين في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات
التقنية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كاداة رئيسة
لجمع البيانات بينما تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها ( )205من العاملين
في الكليات التقنية وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة موافقة المبحوثين بدرجة كبيرة
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على توافر التميز بجميع ابعاده وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض
االداري والتشارك بالمعلومات وفرق العمل من جهة وبين التميز القيادي والبشري والخدماتي من
جهة أخرى.
-9دراسة سهمود ()2013
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن واقع ادارة التميز في جامعة االقصى وسبل تطويرها في ضوء
النموذج االوروبي للتميز من وجهة نظر اصحاب الوظائف االشرافية حيث استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كاداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من
( )116موظف وتم استخدام اسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
ان مستوى تطبيق جامعة االقصى لعناصر ادارة التميز في ضوء النموذج االوروبي للتميز يقل
عن (.)%60
-10دراسة الجعبري ()2009
هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى التعرف على مدى فاعلية إدارة التميز ومساهمتها في
إحداث تطوير ألداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية ،حيث تتمحور مشكلة الدراسة
على استقصاء واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية ومدى
عالقتها بتطوير األداء المؤسسي وذلك من خالل التعرف على التطبيقات الفرعية لكل عنصر
من عناصر إدارة التميز التالية :القيادة باإلبداع ،السياسا ت/االستراتيجيات ،إدارة الموارد
البشرية ،إدارة العمليات ،العالقات والموارد ،التركيز على الطلبة والبحث العلمي ،وانعكاس
ذلك على نتائج األعمال ،وكانت النتائج إيجابية نوعا ما فيما يتعلق بامتالك مؤسسات التعليم
العالي في الضفة الغربية لعناصر إدارة التميز ،كما بينت النتائج أن مستوى األداء لمؤسسات
التعليم العالي متوسط.
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جدول ( :)3.4نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت ادارة التميز

التميز المؤسسي

الدراسة السابقة

الوزن النسبي
%68
%75,7

دراسة (بدوان)2018 ،
دراسة (عز الدين)2017 ،

دراسة (حجازي)2016 ،

%82.3

دراسة (االيوبي)2015 ،

%83

دراسة (المصري)2015 ،

%72.4

دراسة (عامر)2015 ،

%84.6

دراسة (أبو مدللة)2014 ،

%80

دراسة (البحيصي)2014 ،

%71.8

دراسة (سهمود)2013 ،

%55.86

دراسة (الجعبري)2009،

%76.6

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة

ب -نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت ادارة التميز:
 -1دراسة االمين محمد ()2016
تهدف هذه الدراسة الى وصف الجهود التي تقوم بها االدارة العليا لتحقيق االهداف وكذلك ابراز
مفهوم االختيار والتعيين وأثره في التميز المؤسسي حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ايالء اهتمام كبير لعمليات االختيار والتعيين من قبل البنك
وااللتزام بالقوانين واجراءات العمل فيما كانت اهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ضرورة
االخذ بمعايير االختيار والتعيين لضمان استمرار الخدمة ويجب ان يتم االعتماد على معايير
الخدمة العامة وان تكون هناك معايير الختيار أفضل من اجل تحقيق االهداف والوصول الى
التميز.
 -2دراسة المدو ()2016
هدفت الدراسة الى معرفة طبيعة العالقة بين ادارة التميز واالداء الجامعي في الكليات االهلية،
لد ارسة مشكلة البحث التي تمثلت بشعور العاملين على المالك بانخفاض مستوى ادارة التميز
وانخفاض االداء الجامعي ،وتم جمع البيانات والمعلومات من خالل استمارة استبانة ،تم توزيعها
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على عينة تضمنت  13مدرس في عدد من الكليات االهلية (كلية دجلة ،كلية بغداد للعلوم
االقتصادية ،كلية المامون ،كلية التراث ،كلية الرافدين) ،وجاءت نتائج البحث لتؤكد صحة فرضيات
البحث وكانت ابرز النتائج هي وجود عالقة ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث.
 -3دراسة محمد علي ()2016
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق انظمة ادارة الموارد البشرية على التميز
المؤسسي في شركة طفرة الهندسية في الفترة ما بين ( )2016-2012حيث استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كاداة لجمع البيانات وتم
استخدام اسلوب الحصر الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود أثر
ذو اللة احصائية لنظام االستقطاب والتوظيف في تحقيق التميز ووجود أثر ذو داللة
احصائية لنظام التدريب في تحقيق.
 -4دراسة الحوراني ()2014
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر قدرات إدارة المعرفة وقدرات التعلم التنظيمي في تحقيق
التميز المؤسسي في الشركات األردنية الحاصلة على جوائز الملك عبد هللا الثاني لتميز القطاع
الخاص حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك اعتمد على االستبانة كأداة لجمع
البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ( )273موظفا من كافة المديرين ورؤساء األقسام العاملين
في الشركات األردنية المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز في القطاع الخاص والبالغ
عددها ( )29حيث تم استخدام اسلوب المسح الشامل وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها
الدراسة وجود تأثير مشترك ذو داللة احصائية للعالقة بين قدرات إدارة المعرفة وقدرات التعلم
التنظيمي في تحقيق التميز المؤسسي في الشركات األردنية الحاصلة على جائزة الملك عبد هللا
الثاني للتميز في القطاع عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
 -5دراسة حسن ()2010
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز
المؤسسي في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليليوكذلك اعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ()2800
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موظفا بينما بلغ حجم العينة ( )280موظفا من العاملين في شركة زين الكويتية لالتصاالت
الخلوية ،وقد كانت العينة عشوائية بسيطة وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود
أثر ذي داللة معنوية لا (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،تقييم األداء ،التعويضات،
الصحة والسالمة المهنية) في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في شركة زين الكويتية
لالتصاالت الخلوية.
 -6دراسة النسور ()2010
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد 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
حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك اعتمدت على االستبانة كأداة لجمع
البيانات وتكون مجتمع الدراسة من ( )194من موظفي الو ازرة حملة البكالوريوس فما فوق وكانت
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن مستوى امتالك خصائص المنظمة المتعلقة في و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي األردنية (التعلم المستمر ،والحوار ،وفرق العمل ،والتمكين،
واالتصال والتواصل) كان متوسطا ومستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي األردنية (التميز القيادي ،والتميز بالموارد البشرية ،والتميز بالعمليات ،والتميز
المعرفي ،والتميز المالي) كان متوسطا.
 -7دراسة المعاني ()2008
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تمكين العاملين على تحقييق التميز للمؤسسات
األردنية المشاركة بجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليليوكذلك اعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات بينما تكون مجتمع الدراسة من ()228
فردا من رؤساء األقسام والعاملين في منظمات القطاع العام المشاركة في الدورة الثالثة وكانت
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة توافر مستلزمات التمكين الهيكلي لمجموع الشركات بدرجة
متوسطة ،واحتلت العمليات الممكنة المرتبة األولى ،ثم توافر تكنولوجيا اإلنتاج ،ثم المعرفة
الممكنة وإدراك العاملين بكونهم ممكنين بدرجة عالية ،واحتل إدراك الكفاءة بالمرتبة األولى ،تاله
إدراك العاملين بأنهم يشغلون وظيفة ذات معنى من خالل قيمة العمل ،ثم إدراك القدرة على
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التأثير وتحقيق الجودة الشاملة بدرجة متوسطة ،وقد احتل مجال الرؤية المرتبة األولى في تحقيق
الجودة الشاملة ،تاله التقييم والقياس ،ثم التحسين المستمر.
جدول ( :)3.5نتائج الدراسات العربية السابقة التي تناولت ادارة التميز

الدراسة السابقة

تميز األداء المؤسسي

الوزن النسبي

دراسة (االمين محمد)2016 ،

%62

دراسة (المدو)2016 ،

%72.58

دراسة (الحوراني)2014 ،

%84.92

دراسة (حسن)2010 ،

%73.6

دراسة (النسور)2010 ،

%64.36

دراسة (المعاني)2008 ،

%42.23

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة

ت -نتائج الدراسات االجنبية السابقة التي تناولت ادارة التميز:
 -1دراسة )2017( Tomaževič & Peljhan
هدفت هذه الدراسة إلى وضع نموذج متكامل إلدارة األداء باعتبارها ركيزة هامة للتميز في
مؤسسات اإلدارة العامة في سلوفينيا (هيئات اإلدارة العامة ،و ازرات ،بلديات ،مراكز العمل
االجتماعي ،معاهد/مكاتب مختارة) حيث استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اعتمدتا على االستبانة كأداة لجمع البيانات وكانت عينة الدراسة عشوائية حيث بلغ عددها ()203
موظفا من كبار المديرين في عدد ( )104من مؤسسات اإلدارة العامة وكانت أهم النتائج التي
توصلت اليها الدراسة تطوير نموذج قائم على أساس نظرية التنظيم الذي يضمن االستخدام
المتكرر للنموذج وتطبيقه على العديد من مؤسسات اإلدارة العامة وتضمين جميع أصحاب
المصلحة في المؤسسات االجتماعية في النموذج لكي يمثل نموذجا عاما يمكن تطبيقه على أي
نوع من أنواع اإلدارة العامة في المنظمات.
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 -2دراسة )2013( Mahalli
هدفت هذه الدراسة إلى قياس األداء لمشروع قائم لصناعة الفوالذ في إيران بناء على معيار
التمكين في نموذج التميز األوروبي حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
المعايير المعنية لنطاق التمكين في نموذج التميز األوروبي ودرجة إنجاز األهداف تشير إلى
أن معايير نطاق التمكين تتعلق بأداء الشركة وتؤدي نسبيا إلى تعزيز وتحسين أداء الشركة
حيث كان معيار القيادة ( )%77ومعيار الموارد البشرية (.)%67.4
 -3دراسة )2010( Pakwihok
هدفت هذه الدراسة إلى فهم لماذا تؤدي بعض المنظمات أداء متميز أفضل من المنافسين وقد
أجريت الدراسة في بورصة األسهم في تايالند حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وكذلك اعتمد على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات وايضا استخدم المقابلة الشخصية المتعمقة
لبعض المديرين التنفيذيين ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )110من الشركات المتفوقة في تايالند
حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لكافة المديرين التنفيذيين وكانت أهم النتائج التي توصلت
اليها الدراسة األداء المالي للشركة واألداء االجتماعي كان بمستوى عالي وأن البعد اإلداري للشركة
يمكن أن يقودها لتحقيق األداء المتميز ،وكلما ارتفعت درجات البعد اإلداري ارتفعت درجات األداء
المتميز ،وأهم األبعاد اإلدارية المؤثرة على األداء المتميز هي الموارد البشرية ،وجودة الخصائص
التنظيمية ،وأن أهم مؤشرات األداء المتميز للمؤسسة هي جودة الموارد البشرية وجودة الخصائص
التنظيمية وجودة القيادة االستراتيجية وجودة اإلدارة النظامية
 -4دراسة )2002( Laframboise
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معايير قياس األداء المتميز حيث استخدم الباحث مدخل المسح
االجتماعي من المنهج الوصفي وكذلك اعتمد على االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي على
منظمات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم المتخصصة في تقديم الخدمات للعاملين وسط
كنداوتكونت عينة الدراسة من ( )282منظمة وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ال
يوجد تأثير ذو داللة في تحقيق التميز تتبع لعدة عوامل منها حجم المنظمة وموقعها في القطاع
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العام أو الخاص وكذلك المجال الذي تعمل فيه ووجود تأثير ذو داللة إحصائية على تحقيق التميز
من خالل اآليزو  9000وجوائز التميز.
 -5دراسة :)2001( Husain, Abdullah, Idris & Sagir
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نموذج في تميز األداء للمنظمات الماليزية ،يتكون هذا النموذج من
مجموعة االتجاهات التي تركز على عناصر (القيادة ،والثقافة ،والقيم التنظيمية ،وإدارة التغيير،
وأفضل الممارسات ،واإلبداع ،واإلنتاجية) كمتغيرات مستقلة وتميز األداء كمتغير تابع وكانت أهم
النتائج التي توصلت اليها الدراسة العناصر المختارة كان لها أثر هام وبداللة إحصائية هامة على
التميز في المنظمات ،وتُمثل القيادة أهم تلك العناصر.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت عالقة ممارسات القيادة االستراتيجية بإدارة التميز
المؤسسي.
نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وادارة التميز المؤسسي:
 -1دراسة عبدو ()2017
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتميز االداء في
الكليات الجامعية بمحافظات غزة حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك
اسلوب الحصر الشامل حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )100مفردة وتم توزيع االستبانات
عليهم وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود موافقة بدرجة كبيرة على ممارسات
القيادة االستراتيجية لدى مدراء الكليات الجامعية في محافظة غزة وجاء بوزن نسبي
( )%76.87ووجود موافقة على تميز االداء المؤسسي وفق النموذج االمريكي في الكليات
الجامعية بوزن نسبي (  (%78.62وجود عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسات القيادة
االستراتيجية وتميز االداء.
-2دراسة )2013( Latham
هدفت هذه الدراسة إلى فهم كيف تستطيع المنظمات الناجحة أن تتحول وتحقق التميز في
األداء من خالل التعرف على إطار للقيادة (توجه القيادة ،ثقافة المنظمة ،قوى التغيير) ودوره
في التحول إلى التميز في أداء المنظمات الصغيرة والمتوسطة حيث استخدم الباحث المنهج
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االستقرائي الذي يقوم على دراسة أفراد الظاهرة دراسة كلية أو جزئية للوصول إلى حكم عام
ينطبق عليها وعلى غيرها من أفراد الظاهرة وتكون مجتمع الدراسة على المنظمات الحاصلة على
جائزة بالدريدج خالل العشرة أعوام الماضية والبالغ عددها ( )49منظمة حيث تكونت العينة من
( )14حالة اختيرت باستخدام العينة القصدية وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود
عالقة بين إطار القيادة (توجه القيادة ،ثقافة المنظمة ،قوى التغيير) الذي يستخدمه القادة في
المنظمات الصغيرة والمتوسطة وتحول المنظمات أو تحقيقها للتميز في األداء.
 -3دراسة حاسوني ()2010
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية بابعادها
(تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات والمواهب االستراتيجية ،تطوير راس المال
البشري ،دعم وتعزيز الثقافة التنظيمية ،التاكيد على الممارسات االخالقية ،تنفيذ رقابة تنظيمية
متوازنة) والتميز التنظيمي في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على االستبانة كاداة رئيسية لجمع
البيانات وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الد ارسة توافر ممارسات القيادة االستراتيجية
لدى أفراد عينة البحث بمستوى مرتفع ،وقد كانت الممارسة األكثر تواف ار تتعلق بتعزيز الثقافة
التنظيمية ،وكذلك وجود عالقة وتأثير بين ممارسات القيادة االستراتيجية وأبعاد التميز
التنظيمي السيما الاتأكيد على الممارسات األخالقية.
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جدول ( :)3.6الدراسات التي تناولت عالقة القيادة االستراتيجية بإدارة التميز المؤسسي

#

الدراسة السابقة

العالقة بين المتغيريين

1

دراسة (عبده)2017 ،

وجود عالقة موجبة بين ممارسات

2

دراسة ()2013،Latham

3

دراسة (حاسوني)2010 ،

االسترتيجية والتميز.
ا
القيادة

وجود عالقة بين إطار القيادة (توجه
القيادة ،ثقافة المنظمة ،قوى التغيير)
الذي يستخدمه القادة في المنظمات
الصغيرة والمتوسطة وتحقيقها للتميز
في األداء.

وجود عالقة وتأثير بين ممارسات
القيادة االستراتيجية وأبعاد التميز

السيما

الـتأكيد

األخالقية.

على

الممارسات

اعداد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة

أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة:
 -1اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة في اختيارها القيادات اإلدارية العليا
مجتمعا للدراسة ،وذلك بسبب قدرتهم على التعامل مع الق اررات االست ارتيجية ،وكونهم واألنسب
لموضوع القيادة االستراتيجية.

 -2اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار القيادة االستراتيجية كمتغير مستقل،

كما اتفقت مع الدراسات السابقة في االعتماد على نموذج هيت وزمالئه في تحديد أبعاد القيادة
االستراتيجية.

 -3اتفقت الد ارسات السابقة في المنهجية المستخدمة ،فمعظمها استخدم المنهج الوصفي التحليلي.
 -4اتفقت الدراسات السابقة التي اهتمت بالتميز مع الدراسة الحالية في اتخاذ موضوع التميز
كمتغير تابع.
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ما يميز الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة
أ -ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تحديد العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
 .2إبراز أثر ممارسات القيادة االستراتيجية على إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
 .3ركزت هذه الدراسة على كافة ممارسات القيادة االستراتيجية التي من الممكن أن تتوفر
لدى اإلدارة العليا وعالقتها بإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في
المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
 .4وحسب اطالع الباحث فإنها من الدراسات الفلسطينية القليلة التي ربطت بين كافة تلك
الممارسات مجتمعة معا وعالقتها بإدارة التميز المؤسسي.
 .5اهتمت هذه الدراسة بممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة لما لها من دور كبير في المجتمع الفلسطيني على صعيد
كافة المستويات سواء كانت تعليمية أواجتماعية أو ثقافية أواقتصادية.
ب -أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد محاور الدراسة والعالقة فيما بينها.
 .2استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة واألساليب اإلحصائية
المتبعة في هذه الدراسات ،والكيفية التي تمت فيها تحليل البيانات في هذه الدراسات.
 .3ساعدت الدراسات السابقة الباحث في تحديد مشكلة الدراسة ،والظواهر المرتبطة بها.
 .4استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تنمية الفروض وفي تكوين وبناء االستبانة
مستقبال.
 .5استفاد الباحث من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت
والجهد.
 .6استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤول إليها الدراسة الحالية
تفسي ار علميا ،وربط تلك النتائج بنتائج الدراسات السابقة.
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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 وأدوات جمع البيانات ومصادر الشعور بالمشكلة)
جدول ( :)3.7الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية للدراسة الحالية

أهم نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .1ركزت على المتغير المستقل .1 :قلة وندرة الدراسات – على حد علم اهتمت بدراسة أثر ممارسات القيادة
عالقة

القياة

االستراتيجية

بمتغيرات متعددة على اعتباره
مستقل في بعض الدراسات.

-

القيادة االستراتيجية في الجامعات

صناعية ،و ازرات حكومية ،هيئات
ركزت على المتغير التابع :وذلك

االستراتيجية ،حيث أن معظمها إما

الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.

أو مستقل مع متغيرات مختلفة.

أو أنها اعتمدت على عالقة متغير مع

المبحوثين حول ممارسات القيادة

وكان مجال التطبيق (شركات
صناعة

الوزرارت)

األغذية،

بين

المتغيرات

(ممارسات

الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية

القيادة  .2الكشف عن مستوى التميز في الجامعات

اعتمدت على أحد األبعاد بشكل منفرد .3 ،تحديد الفروق بين متوسطات استجابات
متغير يختلف عن المتغير التابع.

الجامعات .3 ،تختلف مع معظم الدراسات السابقة من
حيث الهدف ومجال التطبيق .حيث ال

االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية

بالمحافظات

الجنوبية

المتغيرات الديموغرافية.

تعزى

إلى

 .2ركزت على العالقة بين المتغيرين:

يوجد دراسة فلسطينية ركزت على  .4تحديد الفروق بين متوسطات استجابات

وذلك بقياس العالقة بين ممارسات

العالقة

المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي

التميز من جانب آخر في بيئة عمل

الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

القيادة االستراتجة وأساليبها وإدارة

مختلفة.
-

التميز المؤسسي.

 .1التعرف على مدى توافر ممارسات

من حيث شمولية األبعاد أو العالقة فيما

بقياسه منفرد ،أو بعالقته كتابع
-

ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة وذلك من خالل:

وكان مجال التطبيق (شركات  .2تختلف الدراسة مع الدراسات السابقة

محلية).

-

الباحث -التي تناولت العالقة بين االستراتيجية على إدارة التميز المؤسسي

بين

ممارسات

القيادة

االستراتيجية ،والتميز في الجامعات

في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات

الجنوبية

الديموغرافية

تعزى

إلى

المتغيرات

وكان مجال التطبيق( شركات

 .5إمكانية الوصول إلى نتائج يمكن في

المشروعات الصغيرة والمتوسطة)

المؤسسات الخدمية وخاصة التعليمية

صناعية،الكليات

ضوئها تقديم توصيات ذات فائدة إلدارة

الجامعية،

منها وللباحثين والمهتمين بهذا المجال.
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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.
ثامنــ ًا :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 وإجراءاتها 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 الدراسة ،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 مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين

الدرسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
في ا
وقد تم استخدم مصدرين أساسين للبيانات:

 .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 السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في

مواقع اإلنترنت المختلفة.
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 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصا لهذا الغرض.

ثانياً -مجتمع الدراسة وعينتها:

مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وطبقت هذه الدراسة

على القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة التقليدية والكبرى
باعتبار (عدد الطلبة الجدد الملتحقين بالجامعات ،وعدد الطلبة المسجلين ،وعدد العاملين)،

والدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ) ،)2016/2017والصادر عن
و ازرة التربية والتعليم العالي ،معيا ار وإطا 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 هللا.
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وعليه فإن المجتمع المستهدف تكون من جميع القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات الرئيسية
في قطاع غزة (األزهر ،اإلسالمية ،األقصى) ،سواء أعضاء مجلس الجامعة (رئيس الجامعة،

عمداء ،نواب ،مستشارين ،مساعدي الرئيس ،أعضاء منتخبين عن الكليات) ،وأعضاء مجلس كلية

(رؤساء أقسام ،مساعدي العميد) ،ومساعدي نواب رئيس الجامعة ،وعددهم ( )248عضوا موزعين

على الجامعات الثالث ،وذلك وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من كل جامعة بهذا
الخصوص.

والجدول التالي رقم ( )4.1يبين توزيع أفراد المجتمع حسب الجامعة وطبيعة المنصب اإلداري

لكل عضو.
جدول رقم ()4.1

توزيع أفراد المجتمع حسب الجامعات

#

المسمى

جامعة األزهر  -غزة

الجامعة اإلسالمية

جامعة األقصى

1

رئيس جامعة

1

1

1

2

نائب رئيس جامعة

3

3

3

3

مساعد نائب رئيس جامعة

5

20

16

4

عضو مجلس جامعة

14

19

16

5

رئيس قسم

32

48

66

55

91
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مجموع الكلي حسب كل جامعة

248

المجموع الكلي

المصدر :بيانات شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عام 2018

عينة الدراسة:

-1العينة األصلية (المسح الشامل):

تم تقسيم مجتمع الدراسة على الجامعات الرئيسية الثالث في قطاع غزة ،وتم حصر األكاديميين

العاملين في اإلدارة وتوزيعهم حسب مسماهم االداري.

ولقد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لصغر حجم المجتمع االحصائي وامكانيه حصره

بسهولة ،ووزعت االستمارة على ( )248أكاديمي يعملون في ادارة الجامعات (مجتمع الدراسة
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كامال) ،وتم استرداد ( )226منهم بنسبة ( )%91.1من مجتمع الدراسة األصلي ،كما هو موضح

في جدول ( )4.2التالي:

جدول رقم ()4.2
مجتمع الدراسة بعد االسترداد

جامعة األزهر  -غزة

الجامعة اإلسالمية

جامعة األقصى

المسمى

#
1

رئيس جامعة

0

0

0

2

نائب رئيس جامعة

3

3

3

3

مساعد نائب رئيس جامعة

4

18

14

4

عضو مجلس جامعة

14

17

14

5

رئيس قسم

31

44

61

52

82

92

%94.54

%90.1

%90.02

مجموع الكلي حسب كل جامعة بعد االسترداد
نسبة االستراد لكل جامعة
المجموع الكلي (بعد االسترداد)

226

جرد بواسطة الباحث باالعتماد على بيانات شؤون الموظفين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع

 -2العينة التجريبية:

غزة عام 2018

تكونت العينة التجريبية من ( )30أكاديمي من العاملين في إدارة الجامعات ،تم اختيارهم بطريقة

عشوائية موزعين على الجامعات الثالث ،وذلك بغرض تقنين أداة الدراسة ،واستخدامها لقياس الصدق
والثبات ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية وقد تم ادخالهم في التحليل النهائي

نظ ار لصغر حجم مجتمع الدراسة وعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
ثالثاً :أداة الدراسة

تم إعداد استبانة حول "ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي:

دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية" ،حيث تتكون من ثالث أقسام
رئيسة:
 .1القســـم األول :البيانات الش ا ااخص ا ااية للمس ا ااتجيب (الجنس ,العمر ،المس ا اامى الوظيفي ،س ا اانوات

الخدمة في الجامعة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل).
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 .2القســـم الثاني :ويمثل مجال أو بعد "مجال ممارســـات القيادة االســـتراتيجية" بواقع ( )39فقرة

موزعة على ( )6مجاالت كما هو موضح في الجدول رقم (.)4.3
جدول رقم ()4.3

عدد فقرات االستبانة حسب األبعاد الخاصة بمجال ممارسات القيادة االستراتيجية

م

اسم البعد

عدد الفقرات

1

تحديد التوجه االستراتيجي

7

2

استثمار القدرات التنافسية

6

3

تطوير رأس المال البشري

7

4

دعم الثقافة التنظيمية

7

5

التأكيد على الممارسات األخالقية

6

6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

6

المجموع

39

.2القسم الثالث :ويمثل مجال أو بعد "إدارة التميز المؤسسي" بواقع ( )32فقرة موزعة على ()6
مجاالت كما هو موضح في الجدول رقم (.)4.4

جدول رقم ()4.4
عدد فقرات االستبانة حسب األبعاد الخاصة بمجال إدارة التميز المؤسسي

م

اسم البعد

عدد الفقرات

1

القيادة باإلبداع

4

2

السياسات واالستراتيجيات

6

3

إدارة الموارد البشرية

5

4

إدارة العمليات

7

5

العالقات والموارد

5

6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

5
32

المجموع

المقياس المستخدم في االستبانة:

تمت اإلجابة على كل فقرة من الفقرات السابقة وفق المقياس العشري ( ،)10 – 1بحيث كانت

تشير الدرجة ( )1ادني درجة من الموافقة على الفقرة ،وبالتدرج إلي أعلي لتشير الدرجة ()10

ألعلي درجة للموافقة ،والجدول رقم ( )4.5يوضح ذلك.
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جدول رقم ()4.5
درجات المقياس المستخدم في االستبانة

موافق

االستجابة

موافق

بدرجة

بدرجة كبيرة

منخفضة

جدا

جدا

الدرجة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

رابعاً :خطوات بناء االستبانة

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة "ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة

التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية" ،واتبع
الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة- :
 .1االطالع على الدراسات السابقة واألساليب العلمية السليمة المرتبطة بموضوع الدراسة
واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 .2تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.

 .3تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال وصياغتها.
 .4تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من ( )6أبعاد تحت مجال ممارسات القيادة
االستراتيجية بواقع ( )39فقرة ،و( )6أبعاد أخرى تحت مجال إدارة التميز المؤسسي بواقع

( )32فقرة ،ملحق رقم (.)3

 .5عرض االستبانة على لجنة االشراف ،واألخذ بمقترحاتها وتعديالتها األولية.

 .6عرض االستبانة على ( )17محكما من األكاديميين المتخصصين في أصول اإلدارة
واالحصاء في الجامعة االسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى وأكاديمية السياسة

واإلدارة .والملحق رقم ( )4يبين أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم.

 .7تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل ،وذلك بناء على آراء
السادة المحكمين.

 .8عرض التعديالت على المشرف العتمادها.

 .10اعتماد االستبانة في صورتها النهائية حيث اشتملت على ( )6أبعاد تحت مجال ممارسات

القيادة االستراتيجية بواقع ( )39فقرة ،و( )6أبعاد أخرى تحت مجال إدارة التميز المؤسسي بواقع

( )32فقرة ،ملحق رقم (.)3
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 .11توزيع االستبانة على عينة استطالعية مكونة من ( )30أكاديمي من العاملين في إدارة

الجامعات ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية موزعين على الجامعات الثالث ،وذلك بغرض تقنين أداة
الدراسة ،واستخدامها لقياس الصدق والثبات ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية

(المسح الشامل).

 .12توزيع االستبانة على مجتمع الدراسة المكون من ( )248أكاديمي من العاملين في إدارة
الجامعات.

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 ،)179 :2001 ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1الصدق الظاهري لألداة (صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين):
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )17محكما من

األكاديميين المتخص ا اصا ااين في اإلدارة واالحصا اااء من الجامعات الفلسا ااطينية المختلفة؛ للتأكد من
مدى مالءمة مفردات االسا ا ا ا ا ا ااتبانة للغرض الذي وضا ا ا ا ا ا ااعت من أجله وهو "ممارســـــــــات القيادة

االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي "دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية في

المحافظات الجنوبية -قطاع غزة" .وفي ضااوء المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام
الباااحااث بااإجراء بعض التعااديالت التي اتفق عليهااا معظمهم ،حيااث تم تعاادي ال ص ا ا ا ا ا ا اياااغااة بعض

العبارات وحذف وإضا ا ا ا ااافة البعض اآلخر منها ،وبذلك خرجت االسا ا ا ا ااتبانة في صا ا ا ا ااورتها النهائية

مشااتملة على ( )6أبعاد تحت مجال ممارسااات القيادة االسااتراتيجية بواقع ( )39فقرة ،و( )6أبعاد
أخرى تحت مجال إدارة التميز المؤسسي بواقع ( )32فقرة.

 -2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (:)Internal Validity

يقصااد بصاادق االتساااق الداخلي مدى اتساااق كل فقرة من فقرات االسااتبانة مع المجال الذي تنتمي

إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحسا ا اااب االتسا ا اااق الداخلي لالسا ا ااتبانة ،وذلك من خالل حسا ا اااب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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أ -االتساق الداخلي:
( )1االتساق الداخلي لفقرات ممارسات القيادة االستراتيجية:

تم حس اااب االتس اااق الداخلي لفقرات االس ااتبانة من خالل عينة الد ارس ااة ،وذلك بحس اااب معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "ممارســـــات القيادة االســـــتراتيجية" والدرجة الكلية للمجال
التابعة له كما هو مبين في الجدول رقم ()4.6

جدول رقم ()4.6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له

م

معامل

بيرسون

الفقرة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

تحديد التوجه االستراتيجي
 .1تمتلك إدارة الجامعة رؤية طويلة األجل تستند إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية.

**0.506

0.000

 .2تتسم رؤية الجامعة بالمرونة والقابلية للتجديد.

**0.387

0.000

 .3تعكس رؤية الجامعة بوضوح الصورة الذهنية المثالية التي تسعى إدارة الجامعة للوصول إليها.

**0.555

0.000

 .4تسعى إدارة الجامعة لكسب والء موظفيها نحو تحقيق تصوراتها ورؤيتها.

**0.534

0.000

 .5يوجد تالءم بين األهداف االستراتيجية الموضوعية واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة الجامعة.

**0.519

0.000

**0.506

0.000

**0.453

0.000

.6

تسعى إدارة الجامعة لالستفادة من تجارب الجامعات العالمية والعربية الناجحة في
تحديد التوجه المستقبلي لها.

 .7تسعى إدارة الجامعة إلقناع موظفيها نحو توجهاتها االستراتيجية.

استثمار القدرات التنافسية
 .1يوجد أنظمة معلومات واتصاالت في الجامعة تساهم في اتخاذ الق اررات.
.2

تعتمد إدارة الجامعة على تشجيع الموظفين وتحفيزهم على استخدام وسائل االبتكار
واإلبداع في العمل.

 .3تسعى إدارة الجامعة إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة.
.4

تحرص إدارة الجامعة على تعزيز مفاهيم االبتكار واإلبداع وتشجع الكليات على تسجيل
براءات اختراع وابتكارات لصالح الجامعة.

**0.562

0.000

**0.545

0.000

**0.354

0.000

**0.397

0.000

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .5تسعى إدارة الجامعة لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات ومبادرات ابتكارية جديدة.

**0.370

0.000

 .6يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال الجامعة.

**0.525

0.000

م

الفقرة

لالرتباط

تطوير رأس المال البشري
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()Sig.

.1

تعمل إدارة الجامعة على إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين في الدورات التدريبية

**0.441

0.000

تُؤمن إدارة الجامعة بأهمية الدورات التدريبية في زيادة اإلنجاز وتطوير العمل
.2
األكاديمي.

**0.399

0.000

 .3توفر إدارة الجامعة اإلمكانيات المادية المناسبة لتطوير العاملين والعمل األكاديمي.

**0.638

0.000

تضمن إدارة الجامعة سياستها بالعمل على استقطاب الكفاءات القادرة على اإلبداع
ٌ
.4
واالبتكار في العمل واختيارها.

**0.570

0.000

**0.525

0.000

**0.445

0.000

**0.195

0.003

.5

لبناء قدراتهم.

تسعى إدارة الجامعة لتزويد الموظفين لديها بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء مهامهم
بكفاءة وفاعلية.

 .6تُكافئ إدارة الجامعة الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء السنوي.
 .7يتم منح موظفي الجامعة السلطات الالزمة إلنجاز أعمالهم وإثبات قدراتهم.

دعم الثقافة التنظيمية
.1

تسعى إدارة الجامعة لنشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية القائمة على رؤيتها.

 .2تُشجع إدارة الجامعة الموظفين على التصرف بحرية واستقاللية.
 .3تعمل الثقافة التنظيمية في الجامعة على غرس األفكار التي تُعزز من قيمة العمل.
 .4تُولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة لألفكار الجديدة وغير المألوفة من الموظفين.
 .5تدعم ثقافة الجامعة المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي على الجامعات األخرى.
.6
.7

تتقبل إدارة الجامعة أفكار اآلخرين ومقترحاتهم عندما تكون بناءة وتصب في مصلحة

الجميع.

يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم
الوظيفي.

**0.562

0.000

**0.568

0.000

**0.556

0.000

**0.675

0.000

**0.547

0.000

**0.562

0.000

**0.605

0.000

التأكيد على الممارسات األخالقية
**0.571

0.000

 .1تُراعي إدارة الجامعة المعايير األخالقية في عملية اتخاذ الق اررات.

 .2تسعى إدارة الجامعة لتكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين.

**0.677

0.000

 .3تُمثل إدارة الجامعة قدوة للموظفين من خالل ممارساتها األخالقية.
 .4تنشر إدارة الجامعة أدلة خاصة توضح معايير السلوك األخالقي التي تلتزم بها.

**0.585

0.000

**0.481

0.000

 .5تعتمد إدارة الجامعة العدالة في التعامل بين المتعاملين.

**0.511

0.000

معامل

القيمة

م

الفقرة

 .6تعتمد إدارة الجامعة نظام الحوافز لتشجيع السلوك اإليجابي للموظفين في الجامعة.

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

**0.552

0.000

تنفيذ الرقابة المتوازنة
 .1تعتبر إدارة الجامعة أن الرقابة التنظيمية من الوظائف األساسية التي تحتاج إلى اهتمام دائم.
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**0.584

0.000

.2

تقوم إدارة الجامعة بوضع إجراءات وآليات عمل لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتها مع

**0.435

0.000

**0.349

0.000

**0.436

0.000

 .5تقوم إدارة الجامعة بتطوير أنظمة رقابية تخدم أغراض جميع أصحاب المصالح.

**0.513

0.000

 .6يتوفر لدى الجامعة نظام رقابي مالي بجانب الرقابة االستراتيجية.
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01

**0.510

0.000

األنشطة المخطط لها.

 .3تهدف عملية الرقابة في الجامعة إلى تصحيح المسار وليس بهدف تصيد األخطاء.
.4

تحرص إدارة الجامعة على االهتمام بالتغذية الراجعة والتي تنعكس باإليجاب على
مجريات العمل داخل الجامعة.

نتائج االتساق الداخلي لفقرات االستبانة بالنسبة للمجال األول " ممارسات القيادة االستراتيجية":

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط المبينة جميعها دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01حيث

إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال األول في االستبانة صادقة لما
وضعت لقياسه.

( )2االتساق الداخلي لفقرات إدارة التميز المؤسسي:
تم حسا اااب االتسااااق الداخلي لفقرات االساااتبانة من خالل عينة الد ارساااة ،وذلك بحسااااب معامالت

االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "إدارة التميز المؤســســي" والدرجة الكلية للمجال التابعة له
كما هو مبين في الجدول رقم ()4.7

جدول رقم ()4.7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له

م

معامل

بيرسون

الفقرة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

القيادة باإلبداع
.1

تتوفر في الجامعة معايير واضحة الختيار رؤساء األقسام والعمداء مثل (األقدمية-
الخبرة-المؤهل العلمي).

 .2تحفز إدارة الجامعة على التفكير االبتكاري الخالق في أداء األعمال.
.3

تسهل إدارة الجامعة ألية االتصال بين جميع األقسام وجميع المستويات في القسم الواحد.

 .4تشجع إدارة الجامعة العمل الجماعي.

**0.620

0.000

**0.612

0.000

**0.658

0.000

**0.616

0.000

السياسات واالستراتيجيات

 .1تتوفر في الجامعة وحدة خاصة لشؤون التخطيط والتطوير.

**0.664

0.000

 .2تمتلك الجامعة خطة استراتيجية معتمدة.

**0.617

0.000
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.3

تعتمد استراتيجيات الجامعة على تحقيق االحتياجات المستقبلية للمستفيدين (طلبة-عاملين-

مجتمع).

 .4تتكيف استراتيجيات الجامعة وسياساتها مع المتغيرات البيئية المحيطة (الداخلية والخارجية).

.5

تحرص الجامعة على نشر وتطبيق االستراتيجيات والسياسات الخاصة بها وتطبيقها بشكل

دائم.

 .6يتم إجراء المراجعة الدورية لالستراتيجيات والسياسات بهدف التحسين المستمر.

**0.525

0.000

**0.651

0.000

**0.714

0.000

**0.529

0.000

إدارة الموارد البشرية
**0.608

0.000

 .1تتناسب أعداد العاملين مع حجم األعمال المطلوبة.

**0.626

0.000

 .3يوجد توصيف للوظائف بما يتفق مع السياسات واإلجراءات الصادرة عن إدارة الجامعة.

**0.601

0.000

 .4تستخدم إدارة الجامعة معايير محددة لتقييم أداء العاملين.

**0.654

0.000

 .5تهتم إدارة الجامعة بتوفير كافة اإلجراءات للحفاظ على سالمة العاملين وأمنهم وراحتهم.

**0.666

0.000

.2

تلتزم الجامعة بتعيين عاملين جدد حسب معايير محددة تتناسب مع طبيعة األعمال المطلوبة.

إدارة العمليات
**0.610

0.000

 .1يوجد تصميم موثق للعمليات األساسية في الجامعة.

**0.557

0.000

 .3يوجد تحديد للصالحيات والمسؤوليات في إنجاز العمليات داخل الجامعة.

**0.578

0.000

 .4يوجد تحديد مستمر لألولويات في إنجاز العمليات.

**0.610

0.000

معامل

القيمة

.2

تهتم الجامعة عند إنجازها للعمليات أن تتم وفقا لنظم الجودة الشاملة وليس وفقا للحد
األدنى من النتائج.

م

.5

الفقرة

**0.613

0.000

**0.664

0.000

**0.524

0.000

لالرتباط

يتم العمل على تطوير للعمليات وبشكل مستمر داخل الجامعة ،وذلك للتخلص من
اإلجراءات الروتينية ولتوفير الوقت والجهد.

 .6يتم تقييم العمليات وتطويرها حسب الدراسة المستمرة للبيئة المحيطة.
.7

بيرسون

االحتمالية

يوجد اهتمام لدى الجامعة بالعمل على قياس األداء الفعلي للعمليات المختلفة باستخدام
المقاييس العلمية.

()Sig.

العالقات والموارد
 .1تتواصل الجامعة بشكل ايجابي مع الجامعات األخرى.

**0.570

0.000

 .2تهتم إدارة الجامعة بإيجاد تواصل دائم مع الطلبة.

**0.694

0.000

 .3توجد اتصاالت وعالقات مستمرة بين الجامعة وكافة األطراف المجتمعية

**0.608

0.000

 .4تمتلك الجامعة وسائل اتصال حديثة بين كافة أقسامها.

**0.666

0.000

 .5تسعى الجامعة دوما للحصول على مصادر معلومات علمية حديثة.

**0.635

0.000
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التركيز على الطلبة والبحث العلمي
.1

تعتمد سياسة القبول على اختيار نوعية متميزة من الطلبة وليس على أساس العدد فقط.

**0.758

0.000

**0.652

0.000

**0.605

0.000

 .4تضع الجامعة برامج خاصة لمتابعة الخريجين.

**0.734

0.000

 .5توفر الجامعة لطلبتها بيئة دراسية مناسبة مثل قاعات دراسية ومقاعد مريحة وتهوية جيدة

**0.627

0.000

 .2توفر الجامعة خدمات جيدة مساندة للعملية التعليمية (كافتيريا-مكتبة).
.3

تتيح الجامعة الفرصة أمام جميع الطلبة للمشاركة اإليجابية فيما يتعلق بالمواقف

العلمية واتخاذ الق اررات.

** االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01

نتائج االتساق الداخلي لفقرات االستبانة بالنسبة للمجال الثاني "إدارة التميز المؤسسي":

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط المبينة جميعها دالة عند مستوى داللة (،)0.01

حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني في االستبانة
صادقة لما وضعت لقياسه.

ب -الصدق البنائي (:(structure Validity

يعتبر 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 .وللتحقق من

الصدق البنائي:

( )1تم حساب الصدق البنائي لفقرات االستبانة من خالل عينة الدراسة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط
بين كل مجال من مجاالت "ممارسات القيادة االستراتيجية" والدرجة الكلية للمجال ككل كما هو

مبين في الجدول رقم (:)4.8

جدول رقم ()4.8
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت "ممارسات القيادة االستراتيجية" والدرجة الكلية للمجال ككل

م

المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

-1

تحديد التوجه االستراتيجي

**0.702

0.000

-2

استثمار القدرات التنافسية

**0.754

0.000

-3

تطوير رأس المال البشري

**0.593

0.000

-4

دعم الثقافة التنظيمية

**0.746

0.000

-5

التأكيد على الممارسات األخالقية

**0.702

0.000

-6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

**0.703

0.000

** االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01
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نتائج الصدق البنائي لمجاالت المتغير األول "ممارسات القيادة االستراتيجية":

يتضح من جدول رقم ( )4.8أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01حيث

أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)0.01وبذلك تعتبر جميع مجاالت المجال األول "ممارسات
القيادة االستراتيجية" صادقة لما وضعت لقياسه.

( )2تم حساب الصدق البنائي لفقرات االستبانة من خالل عينة الدراسة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط
بين كل مجال من مجاالت "إدارة التميز المؤسسي" والدرجة الكلية للمجال ككل كما هو مبين في

الجدول رقم (:)4.9

جدول رقم ()4.9

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت "إدارة التميز المؤسسي" والدرجة الكلية للمجال ككل

م

المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

-1

القيادة باإلبداع

**0.772

0.000

-2

السياسات واالستراتيجيات

**0.861

0.000

-3

إدارة الموارد البشرية

**0.881

0.000

-4

إدارة العمليات

**0.848

0.000

-5

العالقات والموارد

**0.838

0.000

-6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

**0.833

0.000

** االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01

نتائج الصدق البنائي لمجاالت البعد األول "إدارة التميز المؤسسي":

يتضح من جدول رقم ( )4.9أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01حيث

أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)0.01وبذلك تعتبر جميع مجاالت المجال األول "إدارة
التميز المؤسسي" صادقة لما وضعت لقياسه.
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 أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة بطريقتين هما :معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة
النصفية.
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 .1معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة على النحو التالي:

( )1ثبا ا ا ا ا ااات المجال األول "ممارسات القيادة االستراتيجية" كما ا ا اا هو موضح في جدول
رقم (.)4.10

جدول رقم ()4.10
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات "ممارسات القيادة االستراتيجية"

م

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

-1

تحديد التوجه االستراتيجي

7

0.807

-2

استثمار القدرات التنافسية

6

0.837

-3

تطوير رأس المال البشري

7

0.732

-4

دعم الثقافة التنظيمية

7

0.795

-5

التأكيد على الممارسات األخالقية

6

0.771

-6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

6

0.806

39

0.877

الدرجة الكلية للمجال

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين ( ،)0.837 -0.732بينما

بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمجال كله ( ،)0.877وهذا يدل على أن الثبات مرتفع
جدا ودال إحصائيا.
( )2ثبا ا ا ا ا ااات المجال الثاني "إدارة التميز المؤسسي" كما ا ا اا هو موضح في جدول رقم
(.)4.11

جدول رقم ()4.11
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات "إدارة التميز المؤسسي"

م

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

-1

القيادة باإلبداع

4

0.870

-2

السياسات واالستراتيجيات

6

0.913

-3

إدارة الموارد البشرية

5

0.930

-4

إدارة العمليات

7

0.915

-5

العالقات والموارد

5

0.903

-6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

5

0.891

32

0.932

الدرجة الكلية للمجال
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين ( ،)0.930 -0.870بينما

بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمجال كله ( ،)0.932وهذا يدل على أن الثبات مرتفع
جدا ودال إحصائيا.
 .2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية).

ثم تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة
لكل بعد ،وبعد ذلك تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح

) )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامل الثبات =

𝒓𝟐
𝒓𝟏+

حيث  rمعامل االرتباط.

( )1طريقة التجزئة النصفية لثبات المجال األول "ممارسات القيادة االستراتيجية" ،ويتضح
ذلك في الجدول رقم (.)4.12

جدول رقم ()4.12
طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المجال األول ممارسات القيادة االستراتيجية

التجزئة النصفية
االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

مستوى

0.702

**0.825

0.000

**0.859

0.000
0.000

م

المجال

-1

تحديد التوجه االستراتيجي

7

-2

استثمار القدرات التنافسية

6

0.754

-3

تطوير رأس المال البشري

7

0.593

**0.744

-4

دعم الثقافة التنظيمية

7

0.746

**0.854

0.000

-5

التأكيد على الممارسات األخالقية

6

0.702

**0.825

0.000

-6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

6

0.703

**0.825

0.000

39

0.789

**0.882

0.000

الدرجة الكلية للمجال ككل

عدد الفقرات

معامل

الداللة

**االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط المعدل (سبيرمان براون)

( )Spearman Brownمرتفع ودال إحصائيا.

وبذلك تكون فقرات المجال األول في صورتها النهائية كما هي في االستمارة ملحق رقم ()3

تتمتع بصدق وثبات عالي ،وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات المجال األول ،مما
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يجعله على ثقة تامة بأن المجال مالئم ،وصالحة لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة،

واختبار فرضياتها.

( )2طريقة التجزئة النصفية لثبات المجال الثاني "إدارة التميز المؤسسي" ،ويتضح ذلك في
الجدول رقم (.)4.13

جدول رقم ()4.13
طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المجال الثاني إدارة التميز المؤسسي

التجزئة النصفية
االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

مستوى

0.772

**0.872

0.000

**0.925

0.000
0.000

م

المجال

-1

القيادة باإلبداع

4

-2

السياسات واالستراتيجيات

6

0.861

-3

إدارة الموارد البشرية

5

0.881

**0.937

-4

إدارة العمليات

7

0.848

**0.918

0.000

-5

العالقات والموارد

5

0.838

**0.912

0.000

-6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

5

0.833

**0.909

0.000

الدرجة الكلية للمجال ككل

32

0.928

**0.962

0.000

عدد الفقرات

معامل

الداللة

**االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( )   0.01

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط المعدل (سبيرمان براون)
( )Spearman Brownمرتفع ودال إحصائيا.

وبذلك تكون فقرات المجال الثاني في صورتها النهائية كما هي في االستمارة ملحق رقم ()3

تتمتع بصدق وثبات عالي ،وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات المجال الثاني ،مما

يجعله على ثقة تامة بأن المجال مالئم ،وصالحة لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة،

واختبار فرضياتها.

سابعا -اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
للتأكد ما إذا كانت بيانات االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي ،استخدم الباحث اختبار كولمجوروف
– سمرنوف () )Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sحيث كانت النتائج كما هي موضحة في

الجدول (.)4.14
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جدول رقم ()4.14
نتائج التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار Kolmogorov-Smirnov Test

م

المجال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

1

تحديد التوجه االستراتيجي

0.813

0.524

2

استثمار القدرات التنافسية

0.399

0.997

3

تطوير رأس المال البشري

0.789

0.576

4

دعم الثقافة التنظيمية

0.832

0.512

5

التأكيد على الممارسات األخالقية

0.876

0.487

6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

0.698

0.621

0.735

0.572

1

القيادة باإلبداع

0.546

0.721

2

السياسات واالستراتيجيات

0.521

0.756

3

إدارة الموارد البشرية

0.634

0.678

4

إدارة العمليات

0.589

0.721

5

العالقات والموارد

0.721

0.589

6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

0.487

0.914

المجال الثاني (إدارة التميز المؤسسي)

0.583

0.728

مجاالت االستبانة ككل

0.659

0.649

المجال األول (ممارسات القيادة االستراتيجية)

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول أعاله ( )4.14أن القيمة االحتمالية لجميع مجاالت

الدراسة واالستبانة ككل هي أكبر من مستوي داللة  ،0.05وبذلك يمكن القول أن بيانات الدراسة
تخضع للتوزيع الطبيعي ،وذلك من خالل استخدام الباحث لالختبارات المعلمية لتحليل البيانات

واختبار الفرضيات.
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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:
 النسب المئوية ،والتك اررات ،والوزن النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات
متغير ما ،ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 اختبار ألفا كرونباخ )(Cronbach's Alphaوكذلك اختبار التجزئة النصفية ،وذلك لمعرفة مدى ثبات
فقرات االستبانة.

 معامل ارتباط بيرسون) ، (Pearson Correlation Coefficientوذلك لقياس درجة االرتباط ،ويقوم هذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي ،والصدق البنائي

لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.

 اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( ،)T-Testوذلك لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل
إلى الدرجة المتوسطة وهو ( ،)5أم ازد أو قل عن ذلك ،ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل

فقرة من فقرات االستبانة.

 اختبار  Tفي حالة عينتين ) ،(Independent Samples T-Testوذلك لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة وقد تم استخدامه مع متغير الجنس.

 معادلة االنحدار الخطي المتعدد )(Regression؛ لقياس تأثير ممارسات القيادة االستراتيجية على إدارة
التميز المؤسسي.
 اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ))Kolmogorov-Smirnov Test K-S؛ الختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 اختبار تحليل التباين األحادي ( ،)One Way Analysis of Variance - ANOVAوذلك لمعرفة ما إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالثة مجموعات ،أو أكثر من البيانات وقد تم استخدامه مع
متغير (العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل).

120

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  30استبانة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية من الجامعات الفلسطينية في
المحافظات الجنوبية-قطاع غزة بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية،
وقد تم استرداد  226استبانة من أصل  248أي بنسبة  ،%91.1علما بأنه تم إخراج العينة االستطالعية من
التحليل اإلحصائي الشامل للدراسة ،ومن ثم تم إعادة توزيع االستبانات على عينة الدراسة مرة أخرى.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها

مقدمة
أوال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية
ثانيــــــاً :المــحــــــــك المعــتـمــــــــــد فــــي الدراســـــــــــة
ثالثـاً :تحليــل فقـــرات االستبانة وتفسيرها
رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها
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مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضا 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 ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة
في مجال العمل الحالي ,المؤهل العلمي ,مكان العمل) ,لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة
من استبانة الدراسة ,إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على
نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية
 توزيع أفراد عينة الدراســـة حســـب محددات العينة الرئيســـة (الجنس ،العمر ،المســـمى الوظيفي ،ســـنواتالخدمة في الجامعة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل):

تبين الجداول التالية توزيع عينة الدراسة حسب المحددات الرئيسية التي اختارها الباحث لها في الدراسة وهي
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،مكان العمل).
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

الجدول التالي ( )5.1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس:
جدول رقم ()5.1
توزيع أفراد العينة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

209

%92.5

أنثى

17

%7.5

226

%100

المجموع

يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن النسبة األكبر ( )%92.5من العاملين في إدارات الجامعات
هم من الذكور ،وهذا مؤشر على عدم تمثيل العنصر النسائي في إدارة الجامعة بشكل مقبول أبدا ،بحيث لوحظ
في بعض الجامعات ان مجلس الجامعة يفتقر تماما لعنصر النساء ،باإلضافة لعدد من مجالس الكليات التي
ال يظهر فيها عنصر النساء أبدا أو يظهر بنسبة قليلة جدا ال تتعدي  %10من التمثيل ويعزو الباحث ذلك
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إلى أن هذه الزيادة في نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث تعود إلى أن هناك توجه لتعيين الذكور أكثر من
اإلناث؛ وذلك يرجع إلى العوامل الثقافية السائدة في المجتمع الفلسطيني ،كما يرى الباحث أن هذه النسبة
منطقية نظ ار لتوافقها مع التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  2017حول مسح
القوى العاملة في فلسطين ،حيث أوضح التقرير أن نسبة المرأة العاملة في فلسطين  %19.1حيث بلغت نسبة
المرأة العاملة في قطاع غزة  %19.7بينما في الضفة الغربية ( %18.7الموقع االلكتروني للجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني).
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

الجدول التالي ( )5.2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر:
جدول رقم ()5.2
توزيع أفراد العينة حسب العمر

العدد

النسبة المئوية%

العمر
 30سنة-اقل من40

29

%12.8

 40سنة-اقل من50

86

%38.1

 50سنة فأكثر

111

%49.1

المجموع

226

%100

تبين من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملين في إدارة الجامعات هم من ذوي االعمار فوق  50عاما
بنسبة ( ،)%49.1وعلى أهمية أن تكون الخبرة لدي صناع القرار حاضرة ،اال أن هناك غياب واضح لنسبة
الشباب في مجالس الجامعات والكليات بشكل عام ،حيث أظهرت النتيجة ان ما نسبته ( )%12.8فقط هم من
سن  30إلي أقل من  40عاما ،وما مسبته ( )%38.1هم من سن  40إلي أقل من  50عاما ويرى الباحث
أنه من الطبيعي أن تكون األعمار قد تجاوزت فئة الشباب (أقل من  30سنة) وذلك ألن الباحث استهدف
القيادات األكاديمية في اإلدارة العليا وألهمية المنصب وحساسيته الذي يحتاج لخبرة واسعة في مجال العمل
والتي تتحقق من خالل السلم الوظيفي داخل الجامعات.
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

الجدول التالي ( )5.3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي:
جدول رقم ()5.3
توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية%

المسمى الوظيفي
نائب رئيس جامعة

9

%4.0

مساعد نائب رئيس جامعة

36

%15.9

عضو مجلس جامعة

45

%19.9

رئيس قسم

136

%60.2

226

%100

المجموع

تبين من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملين في إدارة الجامعات المشاركين في عينة الدراسة هم من فئة

رئيس قسم بنسبة ( )%60.2وهي الفئة األكبر من فئات مجتمع الدراسة ،وتليه فئة عضو مجلس جامعة بنسبة

( )% 19.9وهذه الفئة تضم عمداء الكليات ومساعدي رئيس الجامعة وأعضاء منتخبين عن الكليات ،وتليها
فئة مساعد رئيس الجامعة بنسبة ( ،)%15.9ثم فئة نائب رئيس الجامعة بنسبة ( )%4ويعزو الباحث ذلك إلى

طبيعة الهيكل التنظيمي للجامعات المبحوثة وتشابه ظروف العمل فيما بينهم ،فكل جامعة من الجامعات

المبحوثة لها عدد من أعضاء مجلس الجامعة ونواب للعمداء ،وكذلك لديها عدد كبير من األقسام األكاديمية،
وهذا ما ُيبرر زيادة نسبة رؤساء األقسام (أكاديمي) في الجامعات المبحوثة.
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في الجامعة

الجدول التالي ( )5.4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة في الجامعة:
جدول رقم ()5.4
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة في الجامعة

سنوات الخدمة في الجامعة

العدد

النسبة المئوية%

من  5سنوات الي اقل من 10

22

%9.7

من  10سنوات الي اقل من 15

83

%36.7

 15سنة فأكثر

121

%53.5

المجموع

226

%100
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تبين من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملين في إدارة الجامعات المشاركين في عينة الدراسة هم من فئة 15

سنة فأكثر بنسبة ( )%53.5وأن ما نسبته  %9.7يمتلكون الخبرة في مواقعهم من  10 -5سنوات ،وما نسبته
 %36.7يمتلكون الخبرة في مواقعهم من  15-10سنة ،ويرى الباحث أن هذه النسب تعكس مدى تمتع

الموظفين بالخبرة التي تُؤهلهم لممارسة الوظائف القيادية األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة باإلضافة

إلى استقرار الكادر الوظيفي في تلك الجامعات ألنها قديمة النشأة ،مما ُيعطي ذلك مؤشرات جيدة تُالئم طبيعة
فعالة قادرة
هذه الدراسة ،حيث إن سنوات الخبرة الطويلة باإلضافة إلى عوامل أخرى من شأنها أن تُنتج قيادة َ
على تحديد التوجه االستراتيجي واستثمار القدرات التنافسية وتطوير رأس المال البشري ودعم الثقافة التنظيمية
والتأكيد على الممارسات األخالقية وتنفيذ الرقابة المتوازنة ،مما يدعم وصولها إلى تحقيق إدارة التميز المؤسسي.
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

الجدول التالي ( )5.5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:
جدول رقم ()5.5
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة في الجامعة

العدد

النسبة المئوية%

المؤهل العلمي
دكتوراه

219

%96.9

ماجستير

7

%3.1

226

%100

المجموع

تبين من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملين في إدارة الجامعات المشاركين في عينة الدراسة هم من
فئة حملة درجة الدكتوراه بنسبة ( )%96.9وان ما نسبته ( )%3.1من حملة درجة الماجستير ويرى الباحث
أن العدد األكبر ممن يشغلون المناصب اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية المبحوثة من حملة المؤهالت
العلمية العليا (الدكتوراه) ،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
سعيا لتحقيق إدارة التميز المؤسسي.
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل

الجدول التالي ( )5.6يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل:
جدول رقم ()5.6

توزيع أفراد العينة حسب مكان العمل

العدد

النسبة المئوية%

مكان العمل
جامعة األزهر

52

%23.0

الجامعة اإلسالمية

82

%36.3

جامعة األقصى

92

%40.7

226

%100

المجموع

تبين من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملين في إدارة الجامعات المشاركين في عينة الدراسة هم من
جامعة األقصى بنسبة ( )%40.7يليها العاملين في الجامعة اإلسالمية بنسبة ( )%36.6وأن ما نسبته ()%23

من العاملين في جامعة األزهر ويرى الباحث أن أعداد الموظفين الذين يشغلون المناصب القيادية العليا يختلف

في الجامعات المبحوثة نظ ار إلى اختالف حجم كل جامعة وحاجاتها من تلك المناصب ،كما أن عدد
التخصصات والبرامج المختلفة وأعداد الطلبة في كل برنامج له دور كبير أيضا في تحديد حجم تلك المناصب.
ثانياً :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 ،ولتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت العشري من خالل
حساب المدى بين درجات المقياس ( ،)10-1=9ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على

طول الخلية أي ( ،)9/10=0.9وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس

وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وتم إضافة كل خليتين معا لتظهر كقيمة واحدة
وخلية واحدة الن المقياس من  ،10وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول رقم ()5.7

(التميمي.)42:2004،
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جدول ()5.7
يوضح المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 2.8 – 1

من %28- %10

قليلة جدا

أكبر من 4.6 - 2.8

أكبر من %46 - %28

قليلة

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 جدا

ثالثاً :تحليل فقرات االستبانة ومناقشة النتائج
 .1تحليل فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية
 تحليل فقرات مجال "تحديد التوجه االستراتيجيتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول ،والنتائج

مبينة في جدول رقم ( ،)5.8والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.8

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "تحديد التوجه االستراتيجي"

م

1
2
3
4

الفقرة
تمتلك إدارة الجامعة رؤية طويلة األجل
تستند إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية

والخارجية.

تتسم رؤية الجامعة بالمرونة والقابلية
للتجديد.

تعكس رؤية الجامعة بوضوح الصورة الذهنية
المثالية التي تسعى إدارة الجامعة للوصول

إليها.

تسعى إدارة الجامعة لكسب والء موظفيها
نحو تحقيق تصوراتها ورؤيتها.

المتوسط

الحسابي
7.73
7.33
7.50
7.30
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الوزن

النسبي

قيمة

درجة

الداللة

االختبار االحصائية الترتيب الموافقة
()t

58.03 77.3%

()Sig.

0.000

50.11 %73.3

0.000

53.15 75.0%

0.000

42.72 %73.0

0.000

1
4
2
5

كبيرة

كبيرة
كبيرة

كبيرة

5

6
7

يوجد تالءم بين األهداف االستراتيجية

الموضوعية واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة
الجامعة.

تسعى إدارة الجامعة لالستفادة من تجارب
الجامعات العالمية والعربية الناجحة في

تحديد التوجه المستقبلي لها.

تسعى إدارة الجامعة إلقناع موظفيها نحو
توجهاتها االستراتيجية.

جميع فقرات المجال معاً


7.22

7.23
7.37
7.39

41.04 %72.2

36.12 %72.3

0.000

0.000

41.12 %73.7

0.000

91.58 73.9%

0.000

7

6
3

كبيرة

كبيرة

كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.8تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "تحديد التوجه

االستراتيجي" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.39أي أن الوزن النسبي  ،%73.9وقد
حصلت الفقرة األولى " تمتلك إدارة الجامعة رؤية طويلة األجل تستند إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية
والخارجية ".على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%77.3ويعزو الباحث ذلك إلى حرص القيادات األكاديمية
في الجامعات المبحوثة بوجود رؤية مستقبلية تمتاز بالوضوح وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للوقوف على
المتغيرات البيئية والتي تسعى من خاللها إلى تحقيق أهدافها االستراتيجية ،إضافة إلى وجود رؤية تم وضعها
في ضوء خطة استراتيجية واضحة لتلك الجامعات حيث أن معظم هذه الجامعات تمتلك رؤية طويلة األجل
تعتمد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية.
بينما حصلت الفقرة الخامسة "يوجد تالئم بين األهداف االستراتيجية الموضوعة واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة
الجامعة" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%72.2ويعزو الباحث ذلك إلى عدم االستقرار في البيئة الخارجية
المحيطة بالجامعات المبحوثة وخصوصا البيئة االقتصادية والتي تُعد هي األسوأ نظ ار لظروف الحصار الخانق
من قبل االحتالل اإلسرائيلي وظروف االنقسام الفلسطيني الذي ُيعاني منه قطاع غزة منذ سنوات.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،و(المصري ،)2015 ،ودراسة (المغربي،
 ،)2015ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (حسوني ،)2010 ،ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي
أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "تحديد التوجه االستراتيجي" ،ويعزو الباحث ذلك إلى التغيرات
البيئية الديناميكية التي تلزم القيادات األكاديمية في الجامعات المبحوثة بزيادة االهتمام بامتالك توجهات
وتصورات واضحة تحدد مسارها نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية.
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بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جوهرة ،)2013 ،ودراسة (الفيحان وجالب)2006 ،
التي أظهرت نتائجها درجة موافقة متوسطة أو منخفضة وذلك فيما يخص مجال "تحديد التوجه االستراتيجي"،
طبقت عليها الدراسات ،وعدم بذل الجهد المطلوب
ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف طبيعة المجتمعات التي ُ
من قبل قادة المؤسسات المبحوثة إلقناع موظفيها بتوجهاتها االستراتيجية وكسب والئهم لتصوراتها ورؤيتها.
 تحليل فقرات مجال "استثمار القدرات التنافسيةتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني ،والنتائج
مبينة في جدول رقم ( ،)5.9والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.9

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "استثمار القدرات التنافسية"

م

1
2
3

4

5
6

الفقرة
يوجد أنظمة معلومات واتصاالت في الجامعة تساهم
في اتخاذ الق اررات.

تعتمد إدارة الجامعة على تشجيع الموظفين وتحفيزهم
على استخدام وسائل االبتكار واإلبداع في العمل.
تسعى إدارة الجامعة إلى امتالك موارد وقدرات

تكنولوجية متطورة.

تحرص إدارة الجامعة على تعزيز مفاهيم االبتكار

واإلبداع وتشجع الكليات على تسجيل براءات اختراع

وابتكارات لصالح الجامعة.

تسعى إدارة الجامعة لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ
مشروعات ومبادرات ابتكارية جديدة.

يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال
الجامعة.

جميع فقرات المجال معاً


قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

74.0%

36.67

0.000

%75.4

40.69

0.000

77.7%

53.55

0.000

%73.3

38.75

0.000

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

7.40
7.54
7.77

7.33

7.08
7.15
7.38

()t

()Sig.

%70.8

35.51

0.000

%71.5

44.11

0.000

%73.8

89.02

0.000

درجة
الترتيب

3
2
1

4

6
5

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.9تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "استثمار القدرات

التنافسية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.38أي أن الوزن النسبي  ،%73.8وقد
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حصلت الفقرة الثالثة "تسعى إدارة الجامعة إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة" على أعلى درجة
موافقة بوزن نسبي  ،%77.7ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك القيادات األكاديمية بأن امتالك الموارد والقدرات
التكنولوجية المتطورة من شأنها أن تُساهم في نجاح واستم اررية عمل الجامعة وخصوصا في ظل بيئة األعمال

الديناميكية المعاصرة والمنافسة الشديدة في بيئة العمل األكاديمي في المحافظات الجنوبية.

بينما حصلت الفقرة الرابعة " تسعى إدارة الجامعة لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات ومبادرات ابتكارية
جديدة ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%70.8ويعزو الباحث ذلك إلى حالة عدم االستقرار االقتصادي
في ظل الحصار الخانق ،وقلة اإلمكانات المادية والمالية ،وانخفاض معدل الدخل مما أثر على اإلنفاق على
البحث العلمي.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،و(المغربي ،)2015 ،ودراسة (،)Lear, 2012
ودراسة ( ،)Jooste & Fourie, 2009ودراسة (الفيحان وجالب )2006 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة
كبيرة على مجال "استثمار القدرات التنافسية" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات
ويشجع على امتالك قدرات ومؤهالت
المبحوثة بضرورة توفير مناخ تنظيمي ُيعزز مفاهيم االبتكار واإلبداع ُ
متميزة.
بينما اختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المصري )2015 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة متوسطة
على مجال "استثمار القدرات التنافسية" ،كما أظهرت الدراسة وجود ضعف في أنظمة المعلومات واالتصاالت
المساعدة في اتخاذ الق اررات ،ويعزو الباحث ذلك لطبيعة الجامعات المبحوثة التي تمتلك هيكل تنظيمي ُيساعد
على سهولة االتصال والحصول على المعلومات بسهولة نظ ار لوجود نظم معلومات محوسبة.
 -تحليل فقرات مجال "تطوير رأس المال البشري

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث ،والنتائج

مبينة في جدول رقم ( ،)5.10والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
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جدول رقم ()5.10

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "تطوير رأس المال البشري"

م

1
2
3

4

الفقرة
تعمل إدارة الجامعة على إشراك أكبر عدد ممكن

من الموظفين في الدورات التدريبية لبناء قدراتهم.

تُؤمن إدارة الجامعة بأهمية الدورات التدريبية في
زيادة اإلنجاز وتطوير العمل األكاديمي.
توفر إدارة الجامعة اإلمكانيات المادية المناسبة
لتطوير العاملين والعمل األكاديمي.

تضمن إدارة الجامعة سياستها بالعمل على
ٌ

استقطاب الكفاءات القادرة على اإلبداع واالبتكار

في العمل واختيارها.

تسعى إدارة الجامعة لتزويد الموظفين لديها

الحسابي

النسبي

7.40
7.71
7.77

7.62

5

بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء مهامهم بكفاءة

7.87

6

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

7.27

7

وفاعلية.

يتم منح موظفي الجامعة السلطات الالزمة إلنجاز
أعمالهم وإثبات قدراتهم.

جميع فقرات المجال معاً


المتوسط

الوزن

7.33
7.57

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

()t

()Sig.

%74.0

44.19

0.000

%77.1

53.01

0.000

77.7%

48.34

0.000

%76.2

48.03

0.000

%78.7

50.18

0.000

72.7%

48.25

0.000

%73.3

44.74

0.000

75.7%

103.74

0.000

الترتيب

5
3
2

4

1

7
6

درجة

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.10تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "تطوير

رأس المال البشري" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.57أي أن الوزن النسبي ،%75.7
وقد حصلت الفقرة الخامسة " تسعى إدارة الجامعة لتزويد الموظفين لديها بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء
مهامهم بكفاءة وفاعلية ".على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%78.7ويفسر الباحث ذلك بأن القيادات
األكاديمية ُيدركون ضرورة تزويد العاملين بالدورات والبرامج التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم ومهاراتهم
حتى يتمكنوا من انجاز مهامهم بكفاءة عالية وهذا من شأنه أن يرفع من قدرات وإمكانات العاملين في الجامعات
من أجل تحقيق وتعزيز إدارة التميز بشكل عام.
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بينما حصلت الفقرة السادسة " ُتكافئ إدارة الكلية الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء

السنوي" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%72.7ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة بوجوب تطوير

رأس المال البشري إال أن قلة اإلمكانات المالية والمادية أثَرت سلبا على مكافأة الموظفين ذوي التقديرات العالية
في تقويم األداء السنوي  ،وقد يعود ذلك إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة
الحصار.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (جوهرة ،)2013 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (المعاضيدي

والطائي ،)2011 ،ودراسة (حسوني ،)2010 ،ودراسة ( ،)Jooste & Fourie, 2009ودراسة (الفيحان

وجالب )2006 ،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "تطوير رأس المال البشري" ،ويعزو الباحث

ذلك إلى اهتمام القيادات األكاديمية بتطوير وصقل مهارات الكادر الوظيفي وذلك باعتباره أهم أصل من أصول

الجامعات المبحوثة التي يجب المحافظة عليها والعمل على تطويرها بشكل مستمر سعيا المتالك قدرات وميزات
تنافسية تُمكنها من المنافسة في سوق أعمالها وصوال لتحقيق وتعزيز إدارة التميز.
 -تحليل فقرات مجال "دعم الثقافة التنظيمية

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع ،والنتائج

مبينة في جدول رقم ( ،)5.11والذي يبين آراء القيادات األكاديمية إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.11

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "دعم الثقافة التنظيمية"

م

1
2
3
4
5

الفقرة
تسعى إدارة الجامعة لنشر القيم والمعتقدات التي
تنسجم مع االستراتيجية القائمة على رؤيتها.

تُشجع إدارة الجامعة الموظفين على التصرف بحرية
واستقاللية.
تعمل الثقافة التنظيمية في الجامعة على غرس

األفكار التي تُعزز من قيمة العمل.

تُولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة لألفكار الجديدة
وغير المألوفة من الموظفين.
تدعم ثقافة الجامعة المبادرات التي تحقق التفوق
التنافسي على الجامعات األخرى.

المتوسط

الحسابي
7.69
7.50
7.63
7.54
7.29
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قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

76.9%

54.15

0.000

%75.0

44.30

0.000

76.3%

44.83

0.000

%75.4

43.32

0.000

%72.9

38.66

0.000

الوزن

النسبي

()t

()Sig.

درجة
الترتيب

1
4
2
3
7

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

6
7

تتقبل إدارة الجامعة أفكار اآلخرين ومقترحاتهم عندما

تكون بناءة وتصب في مصلحة الجميع.

يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة على
فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي.

جميع فقرات المجال معاً


7.35
7.39
7.48

%73.5

43.64

0.000

%73.9

42.32

0.000

%74.8

75.95

0.000

6
5

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.11تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "دعم

الثقافة التنظيمية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.48أي أن الوزن النسبي ،%74.8
وقد حصلت الفقرة السادسة " تسعى إدارة الجامعة لنشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية القائمة
على رؤيتها ".على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%76.9ويفسر الباحث ذلك بأن القيادات األكاديمية
يدركون جيدا أن المحافظة على ودعم الثقافة التنظيمية يأتي من خالل نشر القيم والمعتقدات التي تشجيع
الموظفين على التفكير الواسع واالبتكار من أجل االنسجام مع األهداف االستراتيجية للجامعة والعمل على
تحقيقها وأيضا إلضافة قيمة للجامعة من خالل العمل على تقديم خدمات نوعية باالعتماد على تشجيع األفكار
الجديدة وتشجيعها سعيا للوصول الى تحقيق إدارة التميز المؤسسي.
بينما حصلت الفقرة الخامسة " تدعم ثقافة الجامعة المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي على
الجامعات األخرى ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%72.9ويعزو الباحث ذلك إلى التقيد باألنظمة
والقوانين المتبعة في الجامعات المبحوثة والتي من شانها تحقيق التفوق التنافسي نظ ار للتقارب في القيم
اإلستراتيجية
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،و(المغربي ،)2015 ،ودراسة (جوهرة،
 ،)2013ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (المعاضيدي والطائي ،)2011 ،ودراسة (حسوني،)2010 ،
ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "دعم الثقافة
التنظيمية" ،ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك القيادات األكاديمية في الجامعات المبحوثة بأهمية دعم ثقافة تنظيمية
التي تُشجع على تحقيق وتعزيز إدارة التميز المؤسسي الذي من شأنه تحقيق التفوق التنافسي على اآلخرين.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )2006 ،التي أظهرت نتائجها أن هناك

موافقة بدرجة متوسطة على مجال "دعم الثقافة التنظيمية" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مجتمع التطبيق حيث
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تم تطبيق الدراسة على البنوك التجارية التي تتَبع نظام المركزية في اتخاذ الق اررات وبالتالي ال تعطي الموظفين
الصالحيات الكافية للتصرف بحرية واستقاللية.
 -تحليل فقرات مجال "التأكيد على الممارسات األخالقية"

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الخامس،

والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،)5.12والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
-

جدول رقم ()5.12

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "التأكيد على الممارسات األخالقية"

م

1
2
3
4
5
6

الفقرة
تُراعي إدارة الجامعة المعايير األخالقية في عملية
اتخاذ الق اررات.
تسعى إدارة الجامعة لتكريس األخالق الحميدة والقيم
المجتمعية لدى الموظفين.

تُمثل إدارة الجامعة قدوة للموظفين من خالل
ممارساتها األخالقية.
تنشر إدارة الجامعة أدلة خاصة توضح معايير
السلوك األخالقي التي تلتزم بها.

تعتمد إدارة الجامعة العدالة في التعامل بين
المتعاملين.

تعتمد إدارة الجامعة نظام الحوافز لتشجيع السلوك
اإليجابي للموظفين في الجامعة.

جميع فقرات المجال معاً

-

المتوسط

الحسابي
7.73
7.48
7.50
7.19
7.43
7.32
7.44

الوزن

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

77.3%

50.01

0.000

%74.8

38.16

0.000

75.0%

45.28

0.000

%71.9

42.54

0.000

%74.3

43.39

0.000

%73.2

41.72

0.000

%74.4

76.50

0.000

النسبي

()t

()Sig.

الترتيب

1
3
2
6
4
5

درجة

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

-

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.12تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "التأكيد
على الممارسات األخالقية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.44أي أن الوزن النسبي
 ،%74.4وقد حصلت الفقرة األولى " ُتراعي إدارة الجامعة المعايير األخالقية في عملية اتخاذ الق اررات".
على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%77.3ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك القيادات األكاديمية بأن مراعاة
الجامعة للمعايير األخالقية في إتخاذ الق اررات يؤثر على صورة وسمعة الجامعات المبحوثة في نظر األخرين
والتي تُمثل أهمية كبيرة للقيادات االكاديمية من خالل جعلها األقدر على تحقيق أهدافها االستراتيجية ،ويعود
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السبب في ذلك إلى أن المعاملة األخالقية تجذب والء المتعاملين وأصحاب المصالح ،إضافة إلى الثقافة
التنظيمية األخالقية السائدة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
بينما حصلت الفقرة الرابعة "تنشر إدارة الجامعة أدلة خاصة توضح معايير السلوك األخالقي التي تلتزم
بها" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%71.9ويعزو الباحث ذلك إلى استفادة واستغالل القيادات
األكاديمية للتكنولوجيا الحديثة من خالل ارسال مدونات توضح قواعد ومعايير السلوك الوظيفي واألخالقي
عبر البريد االلكتروني للموظفين دون التأكد من التفاعل مع تلك النشرات واإلصدارات.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،و(المغربي ،)2015 ،ودراسة ( Lear,
 ،)2012ودراسة (حسوني ،)2010 ،ودراسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظهرت نتائجها درجة
موافقة كبيرة على مجال "التأكيد على الممارسات األخالقية" ،ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك القيادات
األكاديمية للجامعات المبحوثة بضرورة ترسيخ األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين ،والتأكيد
على وجوب التزام جميع الموظفين بالمعايير األخالقية سعيا لتحسين صورة الجامعات لدى جميع المتعاملين
وأصحاب المصالح.
 -تحليل فقرات مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة"

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد السادس ،والنتائج
مبينة في جدول رقم ( ،)5.13والذي يبين آراء القيادات األكاديمية إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.13

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "تنفيذ الرقابة المتوازنة"

م

1

2

3

الفقرة
تعتبر إدارة الجامعة أن الرقابة التنظيمية من

الوظائف األساسية التي تحتاج إلى اهتمام دائم.

تقوم إدارة الجامعة بوضع إجراءات وآليات عمل
لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتها مع األنشطة

المخطط لها.

تهدف عملية الرقابة في الجامعة إلى تصحيح
المسار وليس بهدف تصيد األخطاء.

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

75.0%

41.89

0.000

%74.8

45.56

0.000

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

7.50

7.48

7.23
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72.3%

()t

45.16

()Sig.

0.000

درجة
الترتيب

1

3

5

الموافقة
كبيرة
كبيرة

كبيرة

4

5
6

تحرص إدارة الجامعة على االهتمام بالتغذية الراجعة
والتي تنعكس باإليجاب على مجريات العمل داخل

الجامعة.

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

يتوفر لدى الجامعة نظام رقابي مالي بجانب الرقابة
االستراتيجية.

جميع فقرات المجال معاً


7.06

7.49
7.27
7.34

%70.6

37.57

0.000

%74.9

43.65

0.000

%72.7

41.18

0.000

%73.4

89.34

0.000

6

2
4

كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.13تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "تنفيذ

الرقابة المتوازنة" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.34أي أن الوزن النسبي ،%73.4
وقد حصلت الفقرة األولى " تعتبر إدارة الجامعة أن الرقابة التنظيمية من الوظائف األساسية التي تحتاج إلى
اهتمام دائم ".على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%75ويعزو الباحث ذلك إلى حرص الجامعات على توافر
نظام رقابي تنظيمي سواء على العمل األكاديمي أو العمل اإلداري إضافة إلى إدراكهم لضرورة الرقابة التنظيمية
واالستراتيجية سعيا وراء تنفيذ وتحقيق استراتيجية الجامعات المبحوثة من اجل تحقيق وتعزيز إدارة التميز
المؤسسي.
بينما حصلت الفقرة الرابعة " تحرص إدارة الجامعة على االهتمام بالتغذية الراجعة والتي تنعكس باإليجاب
على مجريات العمل داخل الجامعة ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%70.6ويفسر الباحث ذلك بأن
القيادات األكاديمية ُيدركون أهمية التغذية الراجعة حيث أنها غير متوافرة بسبب بعض القيود ونظرة العاملين
والثقافة السائدة لديهم

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،و(القيسي ،)2015 ،ودراسة (المصري،
 ،)2015ودراسة (المغربي ،)2015 ،ودراسة (أبو حجير ،)2014 ،ودراسة (جوهرة ،)2013 ،ودراسة
( )Lear, 2012التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة" ،ويعزو الباحث
ذلك إلى اقتناع القيادات األكاديمية في الجامعات المبحوثة بأهمية تطوير أنظمة رقابية توازن بين الرقابة المالية
والرقابة االستراتيجية ،وكذلك تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتها بما هو مخطط لها،
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والعمل على تصحيح مسار سير العمل في حال حدوث أية انحرافات أثناء التنفيذ لما لذلك من أهمية بالغة في
تحقيق أهداف جميع أصحاب المصالح.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )2006 ،التي أظهرت نتائجها
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة" ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف طبيعة
طبقت الدراسة على البنوك التجارية التي تُعد الرقابة المالية محط اهتمام القيادات
وثقافة مجتمع الدراسة حيث ُ
العليا في البنوك بشكل أكبر من الرقابة االستراتيجية.
 -تحليل جميع فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية

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

موضحة في جدول رقم (.)5.14
جدول رقم ()5.14

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

م

المجال

المتوسط

الوزن

قيمة االختبار

الحسابي

النسبي

()t

الداللة

االحصائية

الترتيب

درجة

الموافقة

()Sig.

1

تحديد التوجه االستراتيجي

7.39

73.9%

91.58

0.000

4

كبيرة

2

استثمار القدرات التنافسية

7.38

%73.8

89.02

0.000

5

كبيرة

3

تطوير رأس المال البشري

7.57

75.7%

103.74

0.000

1

كبيرة

4

دعم الثقافة التنظيمية

7.48

%74.8

75.95

0.000

2

كبيرة

5

التأكيد على الممارسات األخالقية

7.44

%74.4

76.50

0.000

3

كبيرة

6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

7.34

%73.4

89.34

0.000

6

كبيرة

7.43

%74.3

123.39

0.000

المجال األول (ممارسات القيادة االستراتيجية)

كبيرة

من جدول رقم ( )5.14تبين أن المتوس ااط الحس ااابي لجميع فقرات ممارس ااات القيادة االس ااتراتيجية يس اااوي
( 7.43الدرجة الكلية من  )10أي أن الوزن النسا ا ا ا ا اابي  ،%74.3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على فقرات ممارســــــات القيادة االســــــتراتيجية بش ا ا ا ااكل عام ،وقد احتل المجال الثالث الترتيب
األول ،وهو " تطوير رأس المال البشــــــــري " بوزن نسا ا ا ا ا اابي  ،%75.7بينما احتل المجال السا ا ا ا ا ااادس الترتيب
السا ا ا ا ا ا ااادس ،وهو " تنفيذ الرقابة المتوازنة " بوزن نسا ا ا ا ا ا اابي  ،%73.4ويرى الباحث أن ممارسا ا ا ا ا ا ااات القيادة
138

االسا ا ااتراتيجية موجودة بنسا ا ااب كبيرة لدى الذين يشا ا ااغلون المناصا ا ااب القيادية العليا في الجامعات المبحوثة وأن
ترتيبها حسب نتائج المتوسطات الحسابية مع مالحظة عدم وجود فروقات كبيرة فيما بينها.
وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي األول "ما مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية
في الجامعات الفلسطسنية في المحافظات الجنوبية؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف األول للدراسة وهو
"التعرف على مدى توافر ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات
التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة
المتوازنة) في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،ودراسة (المغربي ،)2015 ،ودراسة (أبو
حجير ،)2014 ،ودراسة (جوهرة ،)2013 ،ودراسة ( ،)Lear, 2012ودراسة (المعاضيدي والطائي،)2011 ،
ودراسة (حسوني ،)2010 ،ود ارسة ( )Jooste & Fourie, 2009التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة
على فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية بشكل عام ،ويعزو الباحث سبب هذا االتفاق إلى أن القيادات
طبقت عليها الدراسات تعي تماما بأنها تعمل في ظل بيئة ديناميكية
االستراتيجية في جميع المؤسسات التي ُ
سريعة التغيير األمر الذي يتطلب زيادة االهتمام بامتالك توجهات وتصورات واضحة تحدد مسار تلك المؤسسات
نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية ،كما يتطلب ذلك ضرورة توفير مناخ تنظيمي ُيعزز مفاهيم اإلبداع واالبتكار
ويشجع على امتالك قدرات ومؤهالت متميزة بما ُيحقق التفوق التنافسي على اآلخرين في ظل ثقافة تنظيمية
ُ
تُشجع على التميز في األداء ويحكمها المعايير والقواعد األخالقية مع ضرورة الموازنة بين مجاالت الرقابة

المالية واالستراتيجية سعيا لتحسين الكفاءة وتحقيق وتعزيز إدارة التميز المؤسسي.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الفيحان وجالب )2006 ،التي أظهرت نتائجها
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على فقرات ممارسات القيادة االستراتيجية بشكل عام ،ويعزو الباحث ذلك
طبقت الدراسة على البنوك التجارية التي تتسم بالمركزية الشديدة في
الختالف طبيعة مجتمع الدراسة حيث ُ
اتخاذ القرارات وعدم المرونة في تطبيق السياسات واإلجراءات.
والجدول رقم (ُ )5.15يلخص اتفاق واختالف نتائج مجال "ممارسات القيادة االستراتيجية" مع الدراسات
السابقة.
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جدول رقم ()5.15
اتفاق واختالف مجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية مع الدراسات السابقة

مجاالت ممارسات

القيادة االستراتيجية

تحديد التوجه

درجة

الموافقة

كبيرة

االستراتيجي

استثمار القدرات
التنافسية

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها مع نتائج هذه
الدراسة

(عبده(، )2017،المصري( ،)2015 ،المغربي،

( ،)Lear, 2012( ،)2015حسوني،)2010 ،
()Jooste & Fourie, 2009

(عبده(، )2017،المغربي،)Lear, 2012( ،)2015 ،
كبيرة

(( ،)Jooste & Fourie, 2009الفيحان وجالب،
)2006

الدراسات السابقة التي
اختلفت نتائجها مع
نتائج هذه الدراسة
(جوهرة،)2013 ،
(الفيحان وجالب،
)2006

(المصري)2015 ،

(عبده(، )2017،جوهرة،)Lear, 2012( ،)2013 ،
تطوير رأس المال
البشري

كبيرة

(( ،)Jooste & Fourie, 2009الفيحان وجالب،
)2006

دعم الثقافة

كبيرة

التنظيمية

التأكيد على

الممارسات األخالقية
تنفيذ الرقابة

كبيرة

(عبده(، )2017،المغربي( ،)2015 ،جوهرة،)2013 ،
(( ،)Lear, 2012المعاضيدي والطائي،)2011 ،

ممارسات القيادة

-

(حسوني)Jooste & Fourie, 2009( ،)2010 ،
( ،)2015المغربي( ،)2015 ،أبو حجير،)2014 ،

(الفيحان وجالب،
)2006

(جوهرة)Lear, 2012( ،)2013 ،

(المصري( ،)2015،المغربي،)2015 ،

كبيرة

)2006

(عبده(، )2017،المغربي،)Lear, 2012( ،)2015 ،

(عبده(، )2017،اسليم( ،)2017،حسن،)2017،

جميع فقرات

(الفيحان وجالب،

(حسوني)Jooste & Fourie, 2009( ،)2010 ،

(عبده(، )2017،القيسي( ،)2015 ،المصري،

كبيرة

المتوازنة

االستراتيجية

(المعاضيدي والطائي( ،)2011 ،حسوني،)2010 ،

-

(النفار( ،)2015،أبو حجيرLear, ( ،)2014 ،

( ،)2012المعاضيدي والطائي( ،)2011 ،حسوني،
)Jooste & Fourie, 2009( ،)2010

(الفيحان وجالب،
( ،)2006جوهرة،
)KITONGA(2017

المصدرُ :جَرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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،)2013

 .2تحليل فقرات مجال "إدارة التميز المؤسسي":
 -تحليل فقرات مجال "القيادة باإلبداع":

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول ،والنتائج

مبينة في جدول رقم ( ،)5.16والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.16

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "القيادة باإلبداع"

م

1

2
3
4

الفقرة
تتوفر في الجامعة معايير واضحة الختيار رؤساء
األقسام والعمداء مثل (األقدمية-الخبرة-المؤهل

العلمي).

تحفز إدارة الجامعة على التفكير االبتكاري الخالق

المتوسط

الحسابي

7.21

الوزن

النسبي
72.1%

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

()t

()Sig.

37.41

0.000

%72.8

44.48

0.000

71.5%

36.05

0.000

تشجع إدارة الجامعة العمل الجماعي.

7.10

%71.0

37.64

0.000

جميع فقرات المجال معاً

7.18

%71.8

61.73

0.000

في أداء األعمال.

تسهل إدارة الجامعة ألية االتصال بين جميع األقسام
وجميع المستويات في القسم الواحد.

7.28
7.15

الترتيب

2

1
3
4

درجة

الموافقة
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.16تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "القيادة
باإلبداع" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  7.18أي أن الوزن النسبي  ،%71.8وقد
حصلت الفقرة الثانية " تحفز إدارة الجامعة على التفكير االبتكاري الخالق في أداء األعمال" على أعلى درجة
موافقة بوزن نسبي  ،%72.8ويفسر الباحث ذلك بأن القيادات األكاديمية ُيدركون ضرورة تحفيز العاملين
وتشجيعهم على تبني األفكار اإلبداعية من اجل تقديم خدمات نوعية من خالل خلق بيئة تدعم التميز واإلبداع

وتهتم باكتساب والء الموظفين واالحتفاظ بهم ،بينما حصلت الفقرة الرابعة " تشجع إدارة الجامعة العمل
الجماعي ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%71ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة بوجوب تشجيع
العمل الجماعي لما يحقق من تبادل لألفكار يعمل على خلق أفكار إبداعية من اجل تحقيق اهداف الجامعة
والوصول إلدارة التميز المؤسسي.
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واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري( ،)2009،عبود،)2003 ،
ودراسة ( ،)Badri &Others, 2006ودراسة (أبو فارة ،)2006 ،ودراسة (السويطي ،)2007 ،التي أظهرت
نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "القيادة باإلبداع" ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن القيادة باإلبداع لها دور
ايجابي وفاعل ضمن محاور إدارة التميز المؤسسي ،حيث تلعب القيادة باإلبداع دور المحرك لمعظم المحاور
األخرى وصوال لتحقيق وتعزيز التميز المؤسسي.
 تحليل فقرات مجال "السياسات واالستراتيجيات":تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني ،والنتائج
مبينة في جدول رقم ( ،)5.17والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.17

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "السياسات واالستراتيجيات"

م

1
2
3
4
5
6

الفقرة
تتوفر في الجامعة وحدة خاصة لشؤون التخطيط
والتطوير.

تمتلك الجامعة خطة استراتيجية معتمدة.
تعتمد استراتيجيات الجامعة على تحقيق االحتياجات

المستقبلية للمستفيدين (طلبة-عاملين-مجتمع).
تتكيف استراتيجيات الجامعة وسياساتها مع

المتغيرات البيئية المحيطة (الداخلية والخارجية).

تحرص الجامعة على نشر وتطبيق االستراتيجيات
والسياسات الخاصة بها وتطبيقها بشكل دائم.

يتم إجراء المراجعة الدورية لالستراتيجيات والسياسات

بهدف التحسين المستمر.
جميع فقرات المجال معاً



المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

7.19
7.12
6.90
7.04
6.96
6.75
6.99

قيمة

الدال لة

االختبار

االحصائية

()t

()Sig.

71.9%

32.37

0.000

%71.2

38.80

0.000

69.0%

29.78

0.000

%70.4

28.82

0.000

%69.6

28.86

0.000

%67.5

24.90

0.000

%69.9

49.03

0.000

الترتيب

1
2
5
3
4
6

درجة

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.17تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال

"السياسات واالستراتيجيات" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.99أي أن الوزن النسبي
 ،%69.9وقد حصلت الفقرة األولى " تتوفر في الجامعة وحدة خاصة لشؤون التخطيط والتطوير ".على أعلى
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درجة موافقة بوزن نسبي  ،%71.9ويفسر الباحث ذلك بأن القيادات األكاديمية ُيدركون ضرورة أن مؤسسات
التعليم العالي يجب أن تحرص في سياساتها /استراتيجياتها على االعتماد على االحتياجات المستقبلية
للمستفيدين (الطلبة ،المجتمع ،الموظفين) ،وكذلك يجب أن تتكيف مع متغيرات البيئة المحيطة (الداخلية
والخارجية) من خالل وجود وحدة للتخطيط والتطوير.
بينما حصلت الفقرة السادسة " يتم إجراء المراجعة الدورية لالستراتيجيات والسياسات بهدف التحسين
المستمر" على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%67.5ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة بوجوب
ضرورة عمل مراجعة دورية للسياسات /االستراتيجيات تهدف إلى التحسين من اجل الوقوف على األخطاء
وتصويبها للوصول الى أفضل مستوى من الخدمة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري( ،)2009،عبود،
 ،)2003ودراسة ( ،)Badri &Others, 2006ودراسة (السويطي ،)2007 ،التي أظهرت نتائجها درجة
موافقة كبيرة على مجال "السياسات واالستراتيجيات" ،ويرى الباحث أن جميع العناصر الفرعية لهذا المحور
قد كانت ايجابية نوعا ما مما يدل على وجود بنية تحتية إلثراء السياسات  /االستراتيجيات في مؤسسات التعليم
العالي بما يخدم سياسة إدارة التميز المؤسسي على الرغم من أهمية السياسات واالستراتيجيات كمتغيرات
أساسية في تطبيقات إدارة التميز المؤسسي.
 تحليل فقرات مجال "إدارة الموارد البشرية":تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث ،والنتائج
مبينة في جدول رقم ( ،)5.18والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.18

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "إدارة الموارد البشرية"

م

الفقرة

1

تتناسب أعداد العاملين مع حجم األعمال المطلوبة.

2

تلتزم الجامعة بتعيين عاملين جدد حسب معايير
محددة تتناسب مع طبيعة األعمال المطلوبة.

قيمة

الداللة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

6.93

69.3%

30.39

%71.5

40.00

7.15
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درجة

االختبار

االحصائية

الترتيب

الموافقة

0.000

2

كبيرة

0.000

()t

()Sig.

1

كبيرة

3
4
5

يوجد توصيف للوظائف بما يتفق مع السياسات
واإلجراءات الصادرة عن إدارة الجامعة.

تستخدم إدارة الجامعة معايير محددة لتقييم أداء

العاملين.

تهتم إدارة الجامعة بتوفير كافة اإلجراءات للحفاظ
على سالمة العاملين وأمنهم وراحتهم.
جميع فقرات المجال معاً



6.86
6.91
6.72
6.91

68.6%

32.00

0.000

%69.1

32.29

0.000

%67.2

25.53

0.000

%69.1

50.19

0.000

4
3
5

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.18تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "إدارة

الموارد البشرية" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.91أي أن الوزن النسبي ،%69.1
وقد حصلت الفقرة الثانية " يوجد توصيف للوظائف بما يتفق مع السياسات واإلجراءات الصادرة عن إدارة
الجامعة ".على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%71.5ويفسر الباحث ذلك بأن القيادات األكاديمية ُيدركون
ضرورة أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تحرص في سياسة التوظيف التي تتبعها بوجود وصف وتوصيف

وظيفي يتوافق مع سياسات واستراتيجيات الجامعة وكذلك مع اإلجراءات المتبعة من أجل أن يكون الشخص
المناسب في العمل المناسب وهذا من شانه انجاز األعمال والمهام بشكل أفضل وبكفاءة ما يؤدي الى تحقيق
التميز والوصول الى حالة جيدة في تقديم الخدمات.
بينما حصلت الفقرة الخامسة " تهتم إدارة الجامعة بتوفير كافة اإلجراءات للحفاظ على سالمة العاملين
وأمنهم وراحتهم ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%67.2ويرى الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة بوجوب
ضرورة اهتمام الجامعة بتوفير كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سالمة العاملين ويعزو ذلك الى البيئة
الديناميكية التي تعمل بها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وذلك بسبب األوضاع األمنية وما يمر به القطاع
من عدوان متواصل من االحتالل.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري( ،)2009،عبود،
 ،)2003ودراسة ( ،)Badri &Others, 2006ودراسة (أبو فارة ،)2006 ،ودراسة (السيوطي،)2007 ،
دراسة (الرشيد ) 2004،التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "إدارة الموارد البشرية" ،ويرى
الباحث أن نتيجة هذا العنصر ايجابية نوعا ما وهذا يتفق مع ما أوردته الدراسات السابقة من أهمية لهذا
العنصر حيث أشارت أن الموظفين هم األصل األعلى قيمة في المؤسسة.
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 تحليل فقرات مجال "إدارة العمليات":تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع،
والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،)5.19والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.19

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "إدارة العمليات"

م

الفقرة

1

يوجد تصميم موثق للعمليات األساسية في الجامعة.

2
3
4
5

6
7

تهتم الجامعة عند إنجازها للعمليات أن تتم وفقا لنظم
الجودة الشاملة وليس وفقا للحد األدنى من النتائج.
يوجد تحديد للصالحيات والمسؤوليات في إنجاز
العمليات داخل الجامعة.

يوجد تحديد مستمر لألولويات في إنجاز العمليات.
يتم العمل على تطوير للعمليات وبشكل مستمر
داخل الجامعة ،وذلك للتخلص من اإلجراءات
الروتينية ولتوفير الوقت والجهد.

يتم تقييم العمليات وتطويرها حسب الدراسة المستمرة

للبيئة المحيطة.

يوجد اهتمام لدى الجامعة بالعمل على قياس األداء

الفعلي للعمليات المختلفة باستخدام المقاييس العلمية.
جميع فقرات المجال معاً



قيمة

الداللة

المتوسط

الوزن

7.07

70.7%

37.05

%69.9

33.12

0.000

70.4%

34.40

0.000

%69.6

30.75

0.000

%66.3

27.16

0.000

الحسابي

6.99
7.04
6.96
6.63

6.84
6.95
6.93

النسبي

االختبار

االحصائية

()t

()Sig.
0.000

%68.4

27.47

0.000

%69.5

36.67

0.000

%69.3

53.94

0.000

الترتيب
1
3
2
4
7

6
5

درجة

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96

من جدول رقم ( )5.19تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "إدارة

العمليات" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.93أي أن الوزن النسبي  ،%69.3وقد
حصلت الفقرة األولى " يوجد تصميم موثق للعمليات األساسية في الجامعة ".على أعلى درجة موافقة بوزن
نسبي  ،%70.7ويفسر الباحث ذلك بأن الجامعات المبحوثة تمتلك هيكال تنظيميا يعمل على تنظيم الوظائف
في الجامعات حيث ان الجامعة يجب ان تمتلك في قيمها تصميم يوثق العمليات األساسية من تقديم للخدمات
العلمية والخدمات الجامعية.
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بينما حصلت الفقرة الخامسة " يتم العمل على تطوير للعمليات وبشكل مستمر داخل الجامعة ،وذلك
للتخلص من اإلجراءات الروتينية ولتوفير الوقت والجهد ".على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%66.3ويعزو
الباحث ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها الجامعات في تطوير عملياتها وذلك بسبب البيئة الخارجية لقطاع
غزة وكذلك الظروف االقتصادية وصعوبة الحصول على التمويل الالزم لعملية التطوير.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري ،)2009،التي أظهرت
نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "ادارة العمليات" ،ويرى الباحث أنه يجب أن تهتم الجامعات بتصميم
موثق للعمليات األساسية في الجامعة وانجاز األعمال وفقا لنظام الجودة الشاملة وليس الحد األدنى للوصول
للنتائج والعمل على إجراء تحسين مستمر للعمليات للتخلص من اإلجراءات الروتينية لتوفير الوقت والجهد
باإلضافة إلى العمل على قياس األداء الفعلي للعمليات وذلك من اجل تحقيق ادارة التميز المؤسسي.
 تحليل فقرات مجال "العالقات والموارد":تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الخامس،
والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،)5.20والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
جدول رقم ()5.20

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "العالقات والموارد"

م

1
2
3
4
5

الفقرة
تتواصل الجامعة بشكل ايجابي مع الجامعات
األخرى.

تهتم إدارة الجامعة بإيجاد تواصل دائم مع الطلبة.
توجد اتصاالت وعالقات مستمرة بين الجامعة وكافة

األطراف المجتمعية

تمتلك الجامعة وسائل اتصال حديثة بين كافة
أقسامها.

تسعى الجامعة دوما للحصول على مصادر
معلومات علمية حديثة.

جميع فقرات المجال معاً

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

72.2%

40.50

0.000

66.1%

24.31

0.000

%67.3

28.41

0.000

%67.1

29.00

0.000

%66.4

24.00

0.000

%67.8

45.30

0.000

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

7.22
6.61
6.73
6.71
6.64
6.78
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()t

()Sig.

درجة
الترتيب

1
5
2
3
4

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

من جدول رقم ( )5.20تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال "العالقات
والموارد" بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.78أي أن الوزن النسبي  ،%67.8وقد
حصلت الفقرة األولى " تتواصل الجامعة بشكل ايجابي مع الجامعات األخرى ".على أعلى درجة موافقة بوزن
نسبي  ،%72.2ويفسر الباحث ذلك بأن الجامعات المبحوثة تمتلك عالقات جيدة مع الجامعات األخرى وهذا
يدل على مدى التواصل والتبادل الذي يتم بين هذه الجامعات سواء على الصعيد األكاديمي أو الصعيد اإلداري
باإلضافة الى وجود برامج مشتركة بين الجامعات.
بينما حصلت الفقرة الثانية " تهتم إدارة الجامعة بإيجاد تواصل دائم مع الطلبة" .على أقل درجة موافقة
بوزن نسبي  ،%66.1ويعزو الباحث ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها الجامعات في التواصل مع الطلبة
وذلك بسبب إعطاء االهتمام للطلبة الحاليين والعمل على تطوير قدراتهم في ظل نسب االقبال الكبيرة على
التعليم العالي في الجامعات.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري( ،)2009،عبود،
 ،)2003ودراسة ( Badri &Others, 2006التي أظهرت نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال "ادارة
العمليات" ،ويرى الباحث أنه يجب على تلك الجامعات أن تسعى إلى الحصول على مصادر معلومات علمية
حديثة ،وهذا ينسجم مع التوجهات والجهود والمشاريع التي تمت في الفترات األخيرة لمؤسسات التعليم العالي
والتي كانت تهدف إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية تساعد في العملية األكاديمي واإلدارية وذلك كرد فعل على
الثورة العالمية في عالم التكنولوجيا واالتصاالت والكمبيوتر واالنترنت.
 تحليل فقرات مجال "التركيز على الطلبة والبحث العلمي":تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد السادس،
والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،)5.21والذي يبين آراء القيادات األكاديمية في إدارات الجامعات.
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جدول رقم ()5.21

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات بعد "التركيز على الطلبة والبحث العلمي"

م

1
2

الفقرة
تعتمد سياسة القبول على اختيار نوعية متميزة من
الطلبة وليس على أساس العدد فقط.

توفر الجامعة خدمات جيدة مساندة للعملية التعليمية

(كافتيريا-مكتبة).

تتيح الجامعة الفرصة أمام جميع الطلبة للمشاركة

3

اإليجابية فيما يتعلق بالمواقف العلمية واتخاذ

4

تضع الجامعة برامج خاصة لمتابعة الخريجين.

5

الق اررات.

توفر الجامعة لطلبتها بيئة دراسية مناسبة مثل

قاعات دراسية ومقاعد مريحة وتهوية جيدة
جميع فقرات المجال معاً



المتوسط

الحسابي
6.64
6.73

6.59
6.55
6.45
6.59

الوزن

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

66.4%

26.18

0.000

%67.3

26.89

0.000

65.9%

24.33

0.000

النسبي

()t

()Sig.

%65.5

25.61

0.000

%64.5

22.92

0.000

%65.9

37.36

0.000

الترتيب

2
1

3
4
5

درجة

الموافقة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
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من جدول رقم ( )5.21تبين أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال " التركيز على
الطلبة والبحث العلمي " بشكل عام ،حيث تبين أن المتوسط الحسابي يساوي  6.59أي أن الوزن النسبي
 ،%65.9وقد حصلت الفقرة الثانية " توفر الجامعة خدمات جيدة مساندة للعملية التعليمية (كافتيريا-مكتبة)".
على أعلى درجة موافقة بوزن نسبي  ،%67.3ويفسر الباحث ذلك بأن الجامعات المبحوثة تهتم بتوفير خدمات
للطلبة المنتسبين اليها وذلك سعيا منها لتوفير كافة الخدمات التي من شانها ان تحقق لهم الراحة والمساندة في

العملية التعليمية األمر الذي يساعدهم في تحقيق النجاح.
بينما حصلت الفقرة الخامسة " توفر الجامعة لطلبتها بيئة دراسية مناسبة مثل قاعات دراسية ومقاعد
مريحة وتهوية جيدة " .على أقل درجة موافقة بوزن نسبي  ،%64.5ويعزو الباحث ذلك إلى الصعوبات التي
تواجهها الجامعات خصوصا في مسالة الحصول على تمويل من اجل تطوير المباني والبيئة الدراسية باإلضافة
الى ما تعانيه الجامعات من أزمات اقتصادية متالحقة بسبب الوضع االقتصادي العام تحديدا في قطاع غزة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (المدو ،)2016،دراسة (الجعبري )2009،التي أظهرت
نتائجها درجة موافقة كبيرة على مجال " التركيز على الطلبة والبحث العلمي " ،ويرى الباحث أنه يجب على
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تلك الجامعات أن تعتمد في سياسة القبول للطلبة الجدد على اختيار النوعية المتميزة من الطلبة وليس فقط
استقطاب أعداد كمية لزيادة عدد الطلبة ،كما تشجع الجامعات المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية للموظفين
والطلبة ،وتتيح الفرصة أمام جميع الطلبة للمشاركة االيجابية في المواقف التعليمية واتخاذ الق اررات وكذلك
بمتابعة الخريجين ،ودعم النشر في المجالت العلمية المحكمة لتوفير رصيد معرفي لتلك الجامعات.
 -تحليل جميع فقرات إدارة التميز المؤسسي

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

موضحة في جدول رقم (.)5.22
جدول رقم ()5.22

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات
إدارة التميز المؤسسي

الداللة

درجة

المتوسط

الوزن

النسبي

()t

%71.8

61.73

0.000

49.03

0.000

2

0.000

4

كبيرة

3

كبيرة
كبيرة
كبيرة

قيمة االختبار

م

المجال

1

القيادة باإلبداع

7.18

2

السياسات واالستراتيجيات

6.99

%69.9

3

إدارة الموارد البشرية

6.91

%69.1

50.19

4

إدارة العمليات

6.93

%69.3

53.94

0.000

5

العالقات والموارد

6.78

%67.8

45.30

0.000

5

6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

6.59

%65.9

37.36

0.000

6

المجال الثاني (إدارة التميز المؤسسي)

6.90

%69.0

58.52

0.000

الحسابي

االحصائية

الترتيب

الموافقة

1

كبيرة
كبيرة

()Sig.

كبيرة

من جدول رقم ( )5.22تبين أن المتوسا ا ا ا ااط الحسا ا ا ا ااابي لجميع فقرات إدارة التميز المؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااي يسا ا ا ا اااوي
(6.90الدرجة الكلية من  )10أي أن الوزن النس ا ا ا اابي  ،%69وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل
أفراد العينة على فقرات إدارة التميز المؤســـــســـــي بش ا ا ااكل عام ،وقد احتل المجال األول الترتيب األول ،وهو "
القيادة باإلبداع " بوزن نس ا اابي  ،%71.8بينما احتل المجال الس ا ااادس الترتيب الس ا ااادس ،وهو " التركيز على
الطلبة والبحث العلمي " بوزن نساابي  ،%65.9ويرى الباحث أن إدارة التميز المؤس اسااي موجودة بنسااب كبيرة
لدى الذين يش ا ا ااغلون المناص ا ا ااب القيادية العليا في الجامعات المبحوثة وأن ترتيبها حس ا ا ااب نتائج المتوس ا ا ااطات
الحسابية مع مالحظة عدم وجود فروقات كبيرة فيما بينها.
149

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي الثاني "ما مستوى إدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق الهدف الثاني للدراسة وهو
"التعرف على واقع إدارة التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
والجدول رقم (ُ )5.23يلخص اتفاق واختالف نتائج مجال "إدارة التميز المؤسسي" مع الدراسات السابقة.
جدول رقم ()5.23
اتفاق واختالف مجال إدارة التميز المؤسسي مع الدراسات السابقة

البند

درجة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها مع نتائج هذه

الموافقة

الدراسة

الدراسات السابقة التي
اختلفت نتائجها مع
نتائج هذه الدراسة

دراسة )عزالدين( ،)2017،المدو،)2016،
مجال إدارة التميز
المؤسسي

(االيوبي( ،)2015،حجازي( ،)2016 ،أبو مدللة،

كبيرة

( ،)2014البحيصي( ،)2014 ،الحوراني،)2014 ،
(( ،)Mahalli, 2013حسن( ،)2010 ،النسور،)2010 ،
( ،)Pakwihok, 2010دروزة (، ،)2008دراسة

(األمين،)2016،

(المعاني،)2008 ،
(سهمود،)2013،

(الجعبري.)2009،
المصدرُ :جَرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة
جدول رقم ()5.24

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة

الداللة

المتوسط

الوزن

قيمة االختبار

الحسابي

النسبي

)(t

73.9%

91.58

0.000

89.02

0.000

5

0.000

1
2

م

المجال

1

تحديد التوجه االستراتيجي

7.39

2

استثمار القدرات التنافسية

7.38

%73.8

3

تطوير رأس المال البشري

7.57

75.7%

103.74

4

دعم الثقافة التنظيمية

7.48

%74.8

75.95

0.000

5

التأكيد على الممارسات األخالقية

7.44

%74.4

76.50

0.000

3

6

تنفيذ الرقابة المتوازنة

7.34

%73.4

89.34

0.000

6

7.43

%74.3

123.39

0.000

1

القيادة باإلبداع

7.18

%71.8

61.73

0.000

1

2

السياسات واالستراتيجيات

6.99

%69.9

49.03

0.000

2

3

إدارة الموارد البشرية

6.91

%69.1

50.19

0.000

4

4

إدارة العمليات

6.93

%69.3

53.94

0.000

3

5

العالقات والموارد

6.78

%67.8

45.30

0.000

5

6

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

6.59

%65.9

37.36

0.000

6

المجال الثاني (إدارة التميز المؤسسي)

6.90

%69.0

58.52

0.000

المجال األول (ممارسات القيادة االستراتيجية)

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "225تساوي 1.96
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االحصائية

الترتيب
4

)(Sig.

رابعاً :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 إحصائيا 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 من متغيرات
ويقال عندها أن االختبار معنوي ،ويعني ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة إحصائية.
الدراسةُ ،
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين ممارسات
القيادة االستراتيجية ،وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

يبين جدول رقم ( )5.25أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.502وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي ،0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد ممارسات
القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة
ويشير ذلك إلى أن زيادة االهتمام بأبعاد ممارسة القيادة االستراتيجية
عند مستوى داللة إحصائية (ُ ،)α ≥ 0.05
يؤدي إلى زيادة مستوى إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات من حيث وجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة
التميز المؤسسي كدراسة (عبده ،)2017 ،ودراسة (حسوني ،)2010 ،ودراسة ( ،)Latham, 2013والتي
أشارت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة بين ممارسات القيادة االستراتيجية وادارة التميز المؤسسي.
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جدول رقم ()5.25
معامل االرتباط بين ممارسات القيادة االستراتيجية و إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

بين أبعاد ممارسة القيادة االستراتيجية يؤدي إلى زيادة مستوى التميز

**0.502

0.000

المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
أ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تحديد التوجه االستراتيجي،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
يبين جدول رقم ( )5.26أن 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 تحديد التوجه
االستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة عند مستوى
داللة إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام بامتالك تصورات وتوجهات استراتيجية واضحة
باالستناد إلى نتائج تحليل استراتيجي دقيق للبيئتين الداخلية والخارجية سوف يؤدي إلى زيادة مستوى إدارة
الفعال مع المكونات األساسية لبيئة العمل في الجامعات الفلسطينية في
التميز المؤسسي وضمان التعامل َ
المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

جدول رقم ()5.26
معامل االرتباط بين تحديد التوجه االستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تحديد
التوجه االستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01
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**0.598

القيمة

االحتمالية)(Sig.
0.000

ب -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استثمار القدرات التنافسية،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
يبين جدول رقم ( )5.27أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.446وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استثمار
القدرات التنافسية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة عند
مستوى داللة إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام باستثمار القدرات الفريدة والميزات
التنافسية في المجاالت الوظيفية المختلفة بحيث تضمن مخرجات تتالءم مع سوق العمل التنافسية قد يؤدي
إلى زيادة مستوى التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
جدول رقم ()5.27
معامل اال رتباط بين استثمار القدرات التنافسية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استثمار
القدرات التنافسية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات

**0.446

القيمة

االحتمالية)(Sig.
0.000

قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

ت -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تطوير رأس المال البشري،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

يبين جدول رقم ( )5.28أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.661وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطوير

رأس المال البشري وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة عند

مستوى داللة إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام تطوير رأس المال البشري في الجامعات

الفلسطينية واالهتمام بالكادر والعمل علي تطويره قد يؤدي إلى زيادة مستوى إدارة التميز المؤسسي لدي

الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
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جدول رقم ()5.28

معامل االرتباط بين تطوير رأس المال البشري وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تطوير
رأس المال البشري وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

0.000

**0.661

محافظات قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

ث -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين دعم الثقافة التنظيمية،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

يبين جدول رقم ( )5.29أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.743وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي
 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم الثقافة
التنظيمية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية
( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن زيادة االهتمام بتعزيز ودعم ثقافة تنظيمية تتصف بالمرونة وتُشجع على اغتنام
الفرص ذات العالقة بطبيعة العمل األكاديمي واإلداري لدى الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-

قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة مستوى إدارة التميز المؤسسي.
جدول رقم ()5.29
معامل االرتباط بين دعم الثقافة التنظيمية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين دعم
الثقافة التنظيمية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات

القيمة

االحتمالية)(Sig.

**0.743

0.000

قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

ج -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التأكيد على الممارسات
األخالقية ،وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
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يبين جدول رقم ( )5.30أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.802وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التأكيد
على الممارسات األخالقية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع

غزة عند مستوى داللة إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن التأكيد على الممارسات األخالقية في كل
مناحي العمل داخل الجامعات باإلضافة الى أن االلتزام بالمعايير والقواعد األخالقية التي تدعم بيئة العمل

بروح الفريق وزيادة اإلنتاجية قد يؤدي إلى زيادة مستوى إدارة التميز المؤسسي لدي الجامعات الفلسطينية في

المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

جدول رقم ()5.30
معامل االرتباط بين التأكيد على الممارسات األخالقية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التأكيد
على الممارسات األخالقية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في

محافظات قطاع غزة.

**0.802

0.000

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

ح -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تنفيذ الرقابة المتوازنة،
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

يبين جدول رقم ( )5.31أن معامل االرتباط يساوي ** ،0.432وأن القيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  ،0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ الرقابة

المتوازنة وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة عند مستوى
داللة إحصائية ( ،)α ≥ 0.05ويرى الباحث أن تنفيذ الرقابة المتوازنة داخل الجامعات الفلسطينية بشكل يضمن
المصداقية والشفافية وكذلك زيادة االهتمام بالموازنة بين الرقابة المالية والرقابة االستراتيجية قد يؤدي إلى زيادة

مستوى إدارة التميز المؤسسي لدي الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.
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جدول رقم ()5.31
معامل االرتباط بين تنفيذ الرقابة المتوازنة وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تنفيذ
الرقابة المتوازنة وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات

**0.432

0.000

قطاع غزة.
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي الثالث "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال
البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وتحقيق إدارة
التميز المؤسسي بالجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة؟" ،كما تمكن الباحث من تحقيق
الهدف الثالث للدراسة وهو "بيان العالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي،
استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات
األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) وإدارة التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية-قطاع غزة ".
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.5لممارسات القيادة

االستراتيجية بأبعادها المختلفة (تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال
البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) على تحقيق إدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

ولدراسة تأثير المتغيرات المستقلة (ممارسات القيادة االستراتيجية) معا على المتغير التابع (إدارة 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 ()5.32

يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد.
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جدول رقم ()5.32
نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق إدارة التميز المؤسسي لدي الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة

المتغير التابع (التميز المؤسسي)

اختبار

مستوى الداللة

قيمة

معنوية النموذج

تحديد التوجه االستراتيجي

0.578

6.885

0.000

1

معنوي

استثمار القدرات التنافسية

0.234

2.737

0.007

2

معنوي

تطوير رأس المال البشري

0.228

2.703

0.009

3

معنوي

دعم الثقافة التنظيمية

0.149

2.190

0.030

6

معنوي

التأكيد على الممارسات األخالقية

0.167

2.263

0.021

5

معنوي

تنفيذ الرقابة المتوازنة

0.184

2.401

0.013

4

معنوي

االنحدار

""T

الترتيب

المجال

معامالت

القيمة
االحتمالية

F

().Sig

25.106

**0.000

معامل

التحديد
المعدل

0.706

** التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α ≥ 0.01

من خالل الجدول السابق رقم ( )5.32يتضح أن قيمة معامل التحديد بلغت ( )0.706وتعني هذه القيمة

أن المتغيرات المستقلة (أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %70.6من

التغير في المتغير التابع (إدارة التميز المؤسسي) والنسبة المتبقية والتي تبلغ  %29.4تعزى لعوامل ومتغيرات

أخرى غير مدرجة بالنموذج باإلضافة إلى أخطاء التقدير العشوائية ،وبشكل عام يالحظ من خالل اختبار ()F

معنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث مستوى داللة االختبار ( )0.000أقل من .0.01

كما نالحظ من خالل الجدول أن بعد تحديد التوجه االستراتيجي جاء في المرتبة األولى من حيث التأثير في تحقيق

إدارة التميز المؤسسي فقد بلغ حجم التأثير ( ،)0.578وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني ذلك أن

تحديد التوجه االستراتيجي يساعد قيادة الجامعة ويساهم في تحسين مستوى تحقيق إدارة التميز المؤسسي بمقدار (،)%57.8

وذلك في ظل ثبات سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

وفي المرتبة الثانية من حيث التأثير في تحقيق إدارة التميز المؤسسي يأتي البعد الخاص باستثمار القدرات التنافسية

بتأثير مقداره ( ،)0.234وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن قدرة الجامعة على استثمار
القدرات التنافسية سيساهم في تحسين مستوى تحقيق إدارة التميز المؤسسي بمقدار ( ،)%23.4وذلك في ظل ثبات تأثير

باقي المتغيرات المستقلة األخرى.

أما في المرتبة الثالثة من حيث التأثير في تحقيق إدارة التميز المؤسسي فيأتي البعد الخاص بتطوير رأس المال البشري

بتأثير مقداره ( ،)0.228وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن االهتمام بتطوير رأس المال
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البشري للعمل داخل الجامعات سيساهم في تحسين مستوى تحقيق ادارة التميز المؤسسي بمقدار ( ،)%22.8وذلك في ظل

ثبات تأثير سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

وفي المرتبة الرابعة من حيث التأثير في تحقيق إدارة التميز المؤسسي فيأتي البعد الخاص بتنفيذ الرقابة المتوازنة

بتأثير مقداره ( ،)0.184وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن االهتمام بتنفيذ الرقابة المتوازنة

للعمل داخل الجامعات سيساهم في تحسين مستوى تحقيق ادارة التميز المؤسسي بمقدار ( ،)%18.4وذلك في ظل ثبات تأثير
سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

أما في المرتبة الخامسة من حيث التأثير في تحقيق إدارة التميز المؤسسي فيأتي البعد الخاص بالتأكيد على الممارسات

األخالقية بتأثير مقداره ( ،)0.167وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن االهتمام بالتأكيد

على الممارسات األخالقية وتوظيفها داخل الجامعات سيساهم في تحسين مستوى تحقيق ادارة التميز المؤسسي بمقدار

( ،)%16.7وذلك في ظل ثبات تأثير سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

أما في المرتبة األخيرة (السادسة) من حيث التأثير في تحقيق إدارة التميز المؤسسي فيأتي البعد الخاص بدعم الثقافة

التنظيمية بتأثير مقداره ( ،)0.149وكان هذا التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05ويعني هذا أن االهتمام بتحسين

ودعم الثقافة التنظيمية للعمل داخل الجامعات سيساهم في تحسين مستوى تحقيق ادارة التميز المؤسسي بمقدار (،)%14.9

وذلك في ظل ثبات تأثير سائر المتغيرات المستقلة األخرى.

وبذلك نستنتج أن أهم المتغيرات المؤثرة في تحقيق إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة هي

(تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،تنفيذ الرقابة المتوازنة ،التأكيد على

الممارسات األخالقية ،دعم الثقافة التنظيمية).
معادلة االنحدار:

(إدارة التميز المؤسسي =  * 0.149 + 0.837دعم الثقافة التنظيمية  * 0.167 +التأكيد على الممارسات األخالقية 0.184 +

* تنفيذ الرقابة المتوازنة  * 0.228 +تطوير رأس المال البشري  * 0.234 +استثمار القدرات التنافسية  * 0.578 +تحديد

التوجه االستراتيجي).

ويعزو الباحث ظهور بعد تحديد التوجه االستراتيجي األكثر تأثي ار في إدارة التميز المؤسسي إلى :مدى
إدراك عينة الدراسة ،بأهمية امتالك تصورات وتوجهات استراتيجية واضحة باالستناد إلى نتائج تحليل استراتيجي
معمق للبيئتين الداخلية والخارجية قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز.
بينما جاء بعد استثمار القدرات التنافسية في المرتبة الثانية من حيث التأثير ويعزو الباحث ذلك الى :مدى
إدراك عينة الدراسة بأن االهتمام باستثمار القدرات الفريدة والميزات التنافسية في المجاالت الوظيفية المختلفة
بحيث تضمن مخرجات تتالءم مع سوق العمل التنافسية كذلك العمل على تشجيع االبداع واالبتكار وتحفيز
العاملين على تبني األفكار الجديدة وتوفير الموارد التكنولوجية والتمويل الالزم إلطالق المبادرات اإلبداعية

والمبتكرة قد يؤدي إلى زيادة مستوى التميز المؤسسي ،فيما جاء بعد تطوير رأس المال البشري في المرتبة

الثالثة من حيث التأثير ويعزو الباحث ذلك إلى مدى إدراك القيادات األكاديمية بتطوير العنصر البشري كونه
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المورد األهم للمؤسسة والذي يعمل على تحقيق التميز المؤسسي ،وجاء بعد تنفيذ نظم الرقابة المتوازنة في

المرتبة الرابعة من حيث التاثير ويعزو الباحث ذلك إلى مدى إدراك القيادات األكاديمية بضرورة وجود نظم

رقابة توازن بين الرقابة اإلدارية والرقابة االستراتيجية للوصول الى التميز المؤسسي ،فيما جاء بعد التأكيد على

الممارسات األخالقية في المرتبة الخامسة من حيث التأثير ويعزو الباحث ذلك إلى مدى إدراك القيادات

األكاديمية بأهمية وجود الممارسات األخالقية في العمل والتي من شأنها تحقيق التميز المؤسسي في تعامالتها.
بينما كان بعد دعم الثقافة التنظيمية األقل تأثي ار ويعزو الباحث ذلك إلى :مدى إدراك عينة الدراسة بأهمية

بتعزيز ودعم ثقافة تنظيمية تتصف بالمرونة وتُشجع على اغتنام الفرص ذات العالقة بطبيعة العمل األكاديمي
واإلداري وكذلك نشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية وأيضا دعم المبادرات التي تحقق التفوق

التنافسي على الجامعات األخرى باإلضافة الى تقبل أفكار االخرين واالخذ بها خصوصا إذا كانت تصب في

مصلحة المجتمع.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي الرابع "هل تؤثر ممارسات القيادة االستراتيجية

(تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية،
التأكيد على الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) تأثي ار ذو داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.5
على تحقيق إدارة التميز المؤسسي بالجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة؟" ،كما تمكن
الباحث من تحقيق الهدف الرابع للدراسة وهو "بيان أثر ممارسات القيادة االستراتيجية (تحديد التوجه
االستراتيجي ،استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم الثقافة التنظيمية ،التأكيد على
الممارسات األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) على إدارة التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية في
المحافظات الجنوبية-قطاع غزة ".
الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-
قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية" :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 معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة
ُتعزى إلى الجنس.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.33تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  -Tلعينتين

مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة  0.05إلجمالي المجال "ممارسات القيادة االستراتيجية"  ،0.964وبذلك

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال

تُعزى إلى الجنس.

جدول رقم ()5.33
نتائج اختبار tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس

المجال
تحديد التوجه االستراتيجي
استثمار القدرات التنافسية
تطوير رأس المال البشري
دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

209

7.39

أنثى

17

7.31

0.3821

ذكر

209

7.39

0.4052

أنثى

17

7.27

0.3483

ذكر

209

7.57

0.3709

أنثى

17

7.59

0.3973

ذكر

209

7.47

0.4973

أنثى

17

7.61

0.4064

ذكر

209

7.44

0.4851

أنثى

17

7.45

0.4198

ذكر

209

7.34

0.3961

أنثى

17

7.33

0.3632

ذكر

209

7.43

0.3044

أنثى

17

7.43

0.1710

** دالة عند 0.01

الحسابي

المعياري

0.3922

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

()t

().Sig

0.790

//0.430

1.109

//0.269

-0.230

//0.819

-1.128

//0.261

-0.089

//0.929

0.024

//0.981

0.046

//0.964

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية تساوي ( )0.964وهي أكبر من مستوى الداللة
( ،)0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين
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متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية
بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس ،وتبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع

المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول

أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات

القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس في جميع المجاالت

إلى :اه تمام القيادات االكاديمية من كال الجنسين بممارسات القيادة االستراتيجية والعمل على توفيرها لما لها
من أثر في تحقيق إدارة التميز المؤسسي.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،ودراسة (المصري ،)2015 ،ودراسة

(المغربي )2015،حيث أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس ،ويعزو
الباحث ذلك إلى تطبيق الدراسات على المجتمع الفلسطيني خالل فترة زمنية متقاربة.
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية -قطاع غزة ُتعزى
إلى العمر.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.34تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" -T

لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة  0.05إلجمالي المجال "ممارسات القيادة االستراتيجية" ،0.334
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا
المجال تُعزى إلى العمر.
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جدول رقم ()5.34
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير العمر

مصدر التباين

المجال

تحديد التوجه االستراتيجي

استثمار القدرات التنافسية

تطوير رأس المال البشري

دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.973

2

0.487

داخل المجموعات

33.457

223

0.150

المجموع

34.430

225

بين المجموعات

0.029

2

0.014

داخل المجموعات

36.264

223

0.163

المجموع

36.293

225

بين المجموعات

0.345

2

0.173

داخل المجموعات

30.816

223

0.138

المجموع

31.161

225

بين المجموعات

1.117

2

0.599

داخل المجموعات

53.285

223

0.239

المجموع

54.403

225

بين المجموعات

0.065

2

0.032

داخل المجموعات

51.704

223

0.232

المجموع

51.769

225

بين المجموعات

0.149

2

0.075

داخل المجموعات

34.600

223

0.155

المجموع

34.749

225

بين المجموعات

0.194

2

0.097

داخل المجموعات

19.557

223

0.088

المجموع

19.751

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

2.041

0.088

1.249

2.338

0.139

0.481

1.103

القيمة االحتمالية
().Sig
0.89

0.916//

0.289//

0.099//

0.870//

0.619//

0.334//

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.334وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل (  )   0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى

لمتغير العمر ،كما تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كون أن القيمة

االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير العمر.

ويعزو الباحث ذلك إلى النظرة الموحدة للذين يشغلون المناصب اإلدارية العليا حول ممارسات القيادة

االستراتيجية ،وهذا يعني أن متغير العمر لم يكن له تأثير على اإلجابات أي أن لديهم نفس التصور.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017،ودراسة (المصري ،)2015 ،واختلفت
هذه النتائج مع دراسة (المغربي )2015،التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى الفئة

العمرية ،وذلك لصالح الذين أعمارهم أقل من  30سنة ،ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة

وأهداف الدراسة الحالية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة

ُتعزى إلى المسمى الوظيفي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.35تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معا (،)0.000
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى
المسمى الوظيفي.
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جدول رقم ()5.35
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

مصدر التباين

المجال

تحديد التوجه االستراتيجي

استثمار القدرات التنافسية

تطوير رأس المال البشري

دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

10.378

3

3.459

داخل المجموعات

24.052

222

0.108

المجموع

34.430

225

بين المجموعات

8.406

3

2.802

داخل المجموعات

27.886

222

0.126

المجموع

36.293

225

بين المجموعات

1.688

3

0.563

داخل المجموعات

29.473

222

0.133

المجموع

31.161

225

بين المجموعات

5.156

3

1.719

داخل المجموعات

49.247

222

0.222

المجموع

54.403

225

بين المجموعات

7.497

3

2.499

داخل المجموعات

44.272

222

0.199

المجموع

51.769

225

بين المجموعات

6.947

3

2.316

داخل المجموعات

27.802

222

0.125

المجموع

34.749

225

بين المجموعات

5.134

3

1.711

داخل المجموعات

14.617

222

0.066

المجموع

19.751

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

31.928

22.307

4.237

7.747

12.531

18.490

25.988

القيمة االحتمالية
().Sig

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ()0.01
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.01بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى

لمتغير المسمى الوظيفي ،كما أنه قد تبين أيضا أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت
كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أقل من مستوى الداللة ( )0.01مما يدل على وجود فروق ذات
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داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.01بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات
القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وللتعرف إلى الفروق في جميع المجاالت لصالح من تكون تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات الثنائية المتعددة
على النحو التالي:

جدول ()5.36

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "تحديد التوجه االستراتيجي"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.282

*0.023

عضو مجلس جامعة

0.517

**0.000

رئيس قسم

0.753

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.236

**0.002

الجامعة

رئيس قسم

0.471

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.236

**0.000

المجال

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة

المتوسط ()j

تحديد التوجه
االستراتيجي

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

//غير دالة

 تحديد التوجه االستراتيجي:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (مساعد نائب

رئيس الجامعة ،عضو مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى

الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.
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جدول ()5.37

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "استثمار القدرات التنافسية"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.088

//0.506

عضو مجلس جامعة

0.644

**0.000

رئيس قسم

0.489

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.556

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.401

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

-0.156

*0.011

المتوسط ()I

المجال

نائب رئيس الجامعة
استثمار القدرات
التنافسية

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

المتوسطات

().Sig

//غير دالة

 استثمار القدرات التنافسية:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات
موجبة .بينما ال يوجد فروق بين نائب رئيس الجامعة ومساعد نائب رئيس الجامعة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح رئيس القسم مقارنة بالمسمى الوظيفي عضو مجلس الجامعةوذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات سالبة.
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جدول ()5.38

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "تطوير رأس المال البشري"

المجال

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.325

*0.017

عضو مجلس جامعة

0.448

**0.001

رئيس قسم

0.404

**0.001

عضو مجلس جامعة

0.122

//0.135

الجامعة

رئيس قسم

0.079

//0.251

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

-0.044

//0.488

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
تطوير رأس المال
البشري

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 تطوير رأس المال البشري:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه تبين ما يلي:
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (مساعد نائب رئيس الجامعة،عضو مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين باقي المسميات الوظيفية كون القيمة االحتمالية أكبر من مستوى الداللة(.)0.05
جدول ()5.39

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "دعم الثقافة التنظيمية"

المجال

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.167

//0.343

عضو مجلس جامعة

0.565

**0.001

رئيس قسم

0.468

**0.004

عضو مجلس جامعة

0.398

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.301

**0.001

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

-0.097

//0.231

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
دعم الثقافة
التنظيمية

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة
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 دعم الثقافة التنظيمية:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين باقي المسميات الوظيفية ألن القيمة االحتمالية أكبر من مستوىالداللة (.)0.05
جدول ()5.40

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "التأكيد على الممارسات االخالقية"

المجال

التأكيد على
الممارسات
األخالقية

*دالة عند 0.05

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.231

//0.166

عضو مجلس جامعة

0.733

**0.000

رئيس قسم

0.379

*0.014

عضو مجلس جامعة

0.502

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.147

//0.080

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

-0.355

**0.000

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة
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 التأكيد على الممارسات االخالقية:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات
موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي عضو

مجلس الجامعة وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح رئيس القسم مقارنة بالمسمى الوظيفي عضو مجلس الجامعةوذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات سالبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي المسميات الوظيفية كون القيمة االحتمالية أكبر من مستوىالداللة.

جدول ()5.41

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في مجال "تنفيذ الرقابة المتوازنة"

المجال

الفروق بين

القيمة االحتمالية

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.157

//0.234

عضو مجلس جامعة

0.659

**0.000

رئيس قسم

0.475

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.509

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.318

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

-0.184

**0.003

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
تنفيذ الرقابة
المتوازنة

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة
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المتوسطات

().Sig

 تنفيذ الرقابة المتوازنة:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح رئيس القسم مقارنة بالمسمى الوظيفي عضو مجلس الجامعةوذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات سالبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي المسميات الوظيفية كون القيمة االحتمالية أكبر من مستوىالداللة.

ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات

القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في جميع

المجاالت إلى  :أن من يشغلون المناصب اإلدارية العليا خصوصا 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 ،خالفا لمن هم في المناصب األخرى.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي )2015 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق حول

ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات
كدراسة عبده ( ،)2017ودراسة (المصري ،)2015 ،ودراسة (المغربي )2015 ،التي أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

171

ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مجتمع التطبيق حيث تم تطبيق الدراسات في مجتمعات تختلف عن
مجتمع الدراسة الحالية ،وقد يرجع ذلك لطبيعة التسلسل الهرمي وزيادة المسؤوليات والمشاركة في التخطيط
واتخاذ الق اررات لمن هم في المستويات االستراتيجية الوظيفية األعلى.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة

ُتعزى إلى سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معا

( ،)0.449وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تُعزى إلى سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
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جدول رقم ()5.42
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

مصدر التباين

المجال

تحديد التوجه االستراتيجي

استثمار القدرات التنافسية

تطوير رأس المال البشري

دعم الثقافة التنظيمية

التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المربعات

()F

().Sig

بين المجموعات

0.446

2

0.223

داخل المجموعات

33.983

223

0.152

المجموع

34.430

225

بين المجموعات

0.325

2

0.162

داخل المجموعات

35.968

223

0.161

المجموع

36.293

225

بين المجموعات

0.022

2

0.011

داخل المجموعات

31.139

223

0.140

المجموع

31.161

225

بين المجموعات

1.135

2

0.568

داخل المجموعات

53.267

223

0.239

المجموع

54.403

225

بين المجموعات

0.056

2

0.028

داخل المجموعات

51.713

223

0.232

المجموع

51.769

225

بين المجموعات

0.097

2

0.049

داخل المجموعات

34.651

223

0.155

المجموع

34.749

225

بين المجموعات

0.141

2

0.071

داخل المجموعات

19.610

223

0.088

المجموع

19.751

225

** دالة عند 0.01

1.465

1.006

0.078

2.377

0.121

0.313

0.803

//0.233

//0.367

//0.925

//0.095

//0.886

//0.731

//0.449

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.449وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات

الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع
المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول

أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد

سنوات الخدمة.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
في جميع المجاالت إلى أن القادة االستراتيجيين وباختالف سنوات خدمتهم لديهم نفس النظرة وأن هذه الفئة
غالبا ما تكون في مرحلة النضج والذروة في المسار الوظيفي والهيكل التنظيمي بالتالي يكون لديهم نظرة أكثر
وضوحا ومشاركة أكثر فاعلية فيما يتعلق بتحديد التوجه االستراتيجي ،واستثمار القدرات التنافسية ،وتطوير رأس
المال البشري ،وتعزيز القافة التنظيمية ،والتأكيد على الممارسات األخالقية ،وتنفيذ الرقابة المتوازنة.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده )2017،ودراسة (المصري ،)2015 ،ودراسة
(المغربي )2015 ،التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى لمتغير
عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي )2015 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق حول

ممارسات القيادة االستراتيجية معا تُعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي لصالح من 5
سنوات إلى أقل من  10سنوات.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة

ُتعزى إلى المؤهل العلمي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.43تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معا

( ،)0.614وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تُعزى إلى المؤهل العلمي.
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جدول رقم ()5.43
نتائج اختبار  tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المجال
تحديد التوجه االستراتيجي
استثمار القدرات التنافسية
تطوير رأس المال البشري
دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

دكتوره

219

7.38

ماجستير

7

7.39

0.197

دكتوره

219

7.38

0.406

ماجستير

7

7.45

0.209

دكتوره

219

7.57

0.373

ماجستير

7

7.57

0.359

دكتوره

219

7.48

0.498

ماجستير

7

7.49

0.216

دكتوره

219

7.44

0.483

ماجستير

7

7.60

0.345

دكتوره

219

7.33

0.397

ماجستير

7

7.43

0.212

دكتوره

219

7.43

0.300

ماجستير

7

7.49

0.144

** دالة عند 0.01

الحسابي

المعياري
0.396

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

-0.061

//0.953

-0.914

//0.389

-0.024

//0.982

-0.065

//0.949

-1.184

//0.0276

-1.136

//0.526

-0.994

//0.614

()t

().Sig

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية تساوي ( )0.614وهي أكبر من مستوى الداللة
( ،)0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية

بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

جميع المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير

المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في
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جميع المجاالت إلى أن جميع عينة الدراسة حاصلين على مؤهالت علمية عليا (ماجستير ،ودكتوراه) ،مما يدل
على أن أغلب الفئة المبحوثة لها نفس النظرة حول ممارسات القيادة االستراتيجية ،إضافة إلى أنهم يشعرون
بموقع المسؤولية التي تقع على عاتقهم في هذه الجانب.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده )2017،ودراسة (القيسي ،)2015 ،ودراسة
(المصري )2015 ،التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى إلى متغير
المؤهل العلمي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة

ُتعزى إلى مكان العمل.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.44تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت ممارسات القيادة االستراتيجية معا
( ،)0.258وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تُعزى إلى مكان العمل.
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جدول رقم ()5.44
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل

مصدر التباين

المجال

تحديد التوجه االستراتيجي

استثمار القدرات التنافسية

تطوير رأس المال البشري

دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات
األخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.673

2

0.337

داخل المجموعات

33.757

223

0.151

المجموع

34.430

225

بين المجموعات

0.475

2

0.238

داخل المجموعات

35.817

223

0.161

المجموع

36.293

225

بين المجموعات

0.094

2

0.047

داخل المجموعات

31.067

223

0.139

المجموع

31.161

225

بين المجموعات

0.112

2

0.056

داخل المجموعات

54.290

223

0.234

المجموع

54.403

225

بين المجموعات

0.789

2

0.395

داخل المجموعات

50.290

223

0.229

المجموع

51.769

225

بين المجموعات

0.316

2

0.158

داخل المجموعات

34.433

223

0.154

المجموع

34.749

225

بين المجموعات

0.238

2

0.119

داخل المجموعات

19.513

223

0.088

المجموع

19.751

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

2.224

1.479

0.338

0.231

1.726

1.023

1.362

القيمة االحتمالية
().Sig

//0.111

//0.230

//0.714

//0.794

//0.180

//0.361

//0.258

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.258وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات

الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل ،تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت

كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد
ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل في
جميع المجاالت إلى كون هذه الجامعات يتمتع القائمين عليها بكافة الخصائص القيادية والكفاءة العلمية
مكنها من االستفادة من الخبرات الطويلة للقيادات األكاديمية كما أن ذلك
واألكاديمية واإلدارية ،كما أن وهذا َ
يعود إلى تشابه طبيعة الظروف العامة التي تعمل فيها الجامعات -قيد الدراسة..-
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القيسي ،)2015 ،ودراسة (المغربي ،)2015 ،ودراسة
(جوهرة )2013 ،التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق حول ممارسات القيادة االستراتيجية تُعزى إلى متغير
مكان العمل ،بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة (عبده ،)2017،ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع
الدراسة وأهداف الدراسة الحالية.
وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الرابع "هل توجد فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول ممارسات القيادة االستراتيجية 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 ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".
الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ُتعزى

للمتغيرات الديموغ ارفية" :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:
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة ُتعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.45تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا (،)0.008

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى

الجنس.

جدول رقم ()5.45

نتائج اختبار  tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس

المجال
القيادة باإلبداع
السياسات واالستراتيجيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة العمليات
العالقات والموارد
التركيز علي الطلبة
والبحث العلمي
الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

209

7.19

0.538

أنثى

17

7.13

0.460

ذكر

209

7.01

0.608

أنثى

17

6.74

0.610

ذكر

209

6.93

0.580

أنثى

17

6.72

0.448

ذكر

209

6.93

0.535

أنثى

17

6.82

0.555

ذكر

209

6.80

0.600

أنثى

17

6.51

0.375

ذكر

209

6.63

0.641

أنثى

17

6.12

0.407

ذكر

209

6.92

0.496

أنثى

17

6.67

0.302

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار ()t

القيمة االحتمالية
().Sig

0.413

//0.412

1.815

//0.919

1.473

//0.259

0.881

//0.962

2.006

**0.003

3.241

*0.012

2.013

**0.008

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية تساوي ( )0.008وهي أقل من مستوى الداللة (،)0.05
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
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الجنس ،وقد لوحظ ان هذا الفارق هو لصالح الذكر عنه لإلناث ،حيث كان متوسط استجابة الذكور

( )6.92أكبر من متوسط استجابة االناث (.)6.67

 تبين أيضا أن القيمة االحتمالية لمجال العالقات والموارد تساوي ( )0.003وهي أقل من مستوى الداللة
( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
تعزى لمتغير الجنس في هذا المجال ،وقد لوحظ ان هذا الفارق هو لصالح الذكر عنه لإلناث ،حيث كان
متوسط استجابة الذكور ( )6.80أكبر من متوسط استجابة االناث (.)6.51

 تبين أيضا أن القيمة االحتمالية لمجال التركيز علي الطلبة والبحث العلمي تساوي ( )0.012وهي أقل من

مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات
الجنوبية تعزى لمتغير الجنس في هذا المجال ،وقد لوحظ ان هذا الفارق هو لصالح الذكر عنه لإلناث،
حيث كان متوسط استجابة الذكور ( )6.63أكبر من متوسط استجابة االناث (.)6.12

 تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال

منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس في باقي المجاالت.

ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة

التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير الجنس في هذه المجاالت إلى
ميل الذكور دوما إلى المخاطرة والمغامرة من أجل تحقيق مكان على المستوى الشخصي في العمل وعلى
المستوى المؤسسي وعلى الرغم من تميز اإلناث في كثير من المجاالت وتفوقها على الذكور إال أن اإلناث
تميل إلى المحافظة والدفاع دون خوض المخاطرة في العمل.
اتفقت 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 بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عامر ،)2015،ودراسة (أبو
مدللة ،)2014 ،ودراسة (جودة.)2015،

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى العمر.
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من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.46تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا (،)0.332
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى
سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
جدول رقم ()5.46

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير العمر

مصدر التباين

المجال

القيادة باإلبداع

السياسات واالستراتيجيات

إدارة الموارد البشرية

إدارة العمليات

العالقات والموارد
التركيز على الطلبة والبحث
العلمي

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.585

2

0.292

داخل المجموعات

63.045

223

0.283

المجموع

63.629

225

بين المجموعات

1.977

2

0.988

داخل المجموعات

82.011

223

0.368

المجموع

83.988

225

بين المجموعات

1.901

2

0.951

داخل المجموعات

72.074

223

0.323

المجموع

73.975

225

بين المجموعات

1.108

2

0.601

داخل المجموعات

52.978

223

0.237

المجموع

.08654

225

بين المجموعات

0.591

2

0.301

داخل المجموعات

62.042

223

0.294

المجموع

62.633

225

بين المجموعات

1.945

2

0.978

داخل المجموعات

80.918

223

0.374

المجموع

82.863

225

بين المجموعات

1.047

2

1.253

داخل المجموعات

23.551

223

0.124

المجموع

24.598

225

** دالة عند 0.01

//ال يوجد داللة احصائية
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قيمة االختبار
()F

1.034

2.687

2.941

2.312

1.012

2.348

5.479

القيمة االحتمالية
().Sig

//0.357

//0.070

//0.055

//0.098

//0.362

//0.093

//0.332

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.332وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية

تعزى لمتغير العمر ،كما تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كون أن
القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز

المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير العمر.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير العمر في جميع المجاالت
إلى أن التميز المؤسسي مطلوب من جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية بغض النظر عن العمر.
واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (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 ،التي 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.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة تعزى إلى المسمى

الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.47تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين
األحادي" أقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا (**،)0.000
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى

المسمى الوظيفي.
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جدول رقم ()5.47

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

مصدر التباين

المجال

القيادة باإلبداع

السياسات واالستراتيجيات

إدارة الموارد البشرية

إدارة العمليات

العالقات والموارد
التركيز علي الطلبة والبحث
العلمي

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

16.243

3

5.414

داخل المجموعات

47.387

222

0.213

المجموع

63.629

225

بين المجموعات

35.062

3

11.687

داخل المجموعات

48.925

222

0.220

المجموع

83.988

225

بين المجموعات

31.149

3

10.383

داخل المجموعات

42.825

222

0.193

المجموع

73.975

225

بين المجموعات

28.727

3

9.576

داخل المجموعات

36.056

222

0.162

المجموع

64.783

225

بين المجموعات

46.862

3

15.621

داخل المجموعات

31.692

222

0.143

المجموع

78.554

225

بين المجموعات

57.076

3

19.025

داخل المجموعات

35.270

222

0.159

المجموع

92.346

225

بين المجموعات

34.273

3

11.424

داخل المجموعات

19.217

222

0.087

المجموع

53.490

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

25.365

53.032

53.825

58.957

109.420

119.751

131.979

القيمة االحتمالية
().Sig

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير

المسمى الوظيفي ،كما تبين أيضا أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كون أن القيمة

االحتمالية لكل مجال منهم أقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية
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عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في

الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وللتعرف إلى الفروق في جميع المجاالت لصالح من تكون تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات الثنائية المتعددة

على النحو التالي:

جدول ()5.48

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "القيادة باإلبداع"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.299

//0.084

عضو مجلس جامعة

0.367

*0.031

رئيس قسم

0.833

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.068

//0.511

الجامعة

رئيس قسم

0.535

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.467

**0.000

المتوسط ()I

المجال

نائب رئيس الجامعة
القيادة باإلبداع

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

المتوسطات

().Sig

//غير دالة

 القيادة باإلبداع:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.
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جدول ()5.49

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "السياسات واالستراتيجيات"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.315

//0.073

عضو مجلس جامعة

0.533

**0.002

رئيس قسم

1.168

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.219

*0.039

الجامعة

رئيس قسم

0.853

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.635

**0.000

المتوسط ()I

المجال

نائب رئيس الجامعة
السياسات
واالستراتيجيات

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 السياسات واالستراتيجيات:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات
موجبة .بينما ال يوجد فروق بين نائب رئيس الجامعة ومساعد نائب رئيس الجامعة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.
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جدول ()5.50

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "إدارة الموارد البشرية"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.322

//0.051

عضو مجلس جامعة

0.671

**0.000

رئيس قسم

1.165

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.349

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.842

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.494

**0.000

المتوسط ()I

المجال

نائب رئيس الجامعة
إدارة الموارد
البشرية

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 إدارة الموارد البشرية:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين باقي المسميات الوظيفية كون القيمة االحتمالية أكبر منمستوى الداللة (.)0.05
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جدول ()5.51

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "إدارة العمليات"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.381

*0.012

عضو مجلس جامعة

0.733

**0.000

رئيس قسم

1.178

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.352

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

0.798

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.445

**0.000

المجال

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
إدارة العمليات

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 إدارة العمليات:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (مساعد نائب

رئيس الجامعة ،عضو مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى

الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.
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جدول ()5.52

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "العالقات والموارد"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.356

*0.012

عضو مجلس جامعة

0.751

**0.000

رئيس قسم

1.389

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.396

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

1.033

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.637

**0.000

المجال

المتوسط ()I

نائب رئيس الجامعة
العالقات والموارد

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 العالقات والموارد:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (مساعد نائب

رئيس الجامعة ،عضو مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى

الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق

المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.
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جدول ()5.53

يوضح نتائج داللة شفيه لتقدير استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي في مجال "التركيز على الطلبة والبحث العلمي"

الفروق بين

القيمة االحتمالية

المتوسطات

().Sig

مساعد نائب رئيس الجامعة

0.094

//0.526

عضو مجلس جامعة

0.658

**0.000

رئيس قسم

1.322

**0.000

عضو مجلس جامعة

0.563

**0.000

الجامعة

رئيس قسم

1.227

**0.000

عضو مجلس جامعة

رئيس قسم

0.664

**0.000

المتوسط ()I

المجال

نائب رئيس الجامعة
التركيز على الطلبة
والبحث العلمي

*دالة عند 0.05

مساعد نائب رئيس

** دالة عند 0.01

المتوسط ()j

//غير دالة

 التركيز على الطلبة والبحث العلمي:
يتضح من الجدول السابق أن الفروق الموضحة دالة عند مستوى داللة (  ،)   0.05حيث من خالل نتائج شفيه

تبين ما يلي:

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو مجلس

الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات

موجبة.

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح مساعد نائب رئيس الجامعة مقارنة بالمسميات الوظيفية (عضو

مجلس الجامعة ،رئيس القسم) وذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق
المتوسطات موجبة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح عضو مجلس الجامعة مقارنة بالمسمى الوظيفي رئيس القسموذلك ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة ،واشارة قيم فرق المتوسطات موجبة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي المسميات الوظيفية كون القيمة االحتمالية أكبر من مستوىالداللة.
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ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة

التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في جميع

المجاالت 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.

اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (بدوان ،)2018،ودراسة (هنية ،)2016،ودراسة (دروزة،

 )2008التي أظهرت نتائجها 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
(عبده ،)2017،ودراسة(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.
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة ُتعزى
إلى سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.54تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا (،)0.190
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى
سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.
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جدول رقم ()5.54
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

مصدر التباين

المجال

القيادة باإلبداع

السياسات واالستراتيجيات

إدارة الموارد البشرية

إدارة العمليات

العالقات والموارد
التركيز علي الطلبة والبحث
العلمي

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.918

2

.459

داخل المجموعات

62.712

223

.281

المجموع

63.629

225

بين المجموعات

0.663

2

.332

داخل المجموعات

83.324

223

.374

المجموع

83.988

225

بين المجموعات

1.227

2

.613

داخل المجموعات

72.748

223

.326

المجموع

73.975

225

بين المجموعات

0.770

2

.385

داخل المجموعات

64.014

223

.287

المجموع

64.783

225

بين المجموعات

0.836

2

.418

داخل المجموعات

77.719

223

.349

المجموع

78.554

225

بين المجموعات

0.765

2

.383

داخل المجموعات

91.581

223

.411

المجموع

92.346

225

بين المجموعات

0.792

2

.396

داخل المجموعات

52.698

223

.236

المجموع

53.490

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

1.632

0.888

1.880

1.341

1.199

0.932

1.676

القيمة االحتمالية
().Sig

//0.198

//0.413

//0.155

//0.264

//0.303

//0.395

//0.190

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.190وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية

تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،كما تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع

المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
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أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات

الخدمة.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة في

جميع المجاالت إلى الخبرة المتراكمة لهذه الفئة في العمل وفهمها وإدراكها لطبيعة األعمال الموكلة إليها والمهام
المناطة بها ،وغالبا ما يكونون في قمة نضجهم الفكري ،وكذلك العمل المؤسسي ضمن المسار الوظيفي المحدد

لهم.

اتفقت 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 ،بينما اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبده ،)2017 ،ودراسة (أبو ريا ( )2014،أبو
مدللة ،)2014 ،ودراسة (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.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ُتعزى إلى المؤهل العلمي.
من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.55تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين
األحادي" اقل من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا ( ،)0.043وبذلك

يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى المؤهل
العلمي.
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جدول رقم ()5.55
نتائج اختبار  tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الؤهل

المجال

السياسات واالستراتيجيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة العمليات
العالقات والموارد
التركيز على الطلبة
والبحث العلمي

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

دكتوره
ا

219

7.19

0.534

ماجستير

7

6.93

0.401

دكتوراه

219

7.00

0.615

ماجستير

7

6.62

0.300

دكتوراه

219

6.92

0.576

ماجستير

7

6.66

0.428

دكتوراه

219

6.94

0.539

ماجستير

7

6.59

0.334

دكتوراه

219

6.79

0.594

ماجستير

7

6.37

0.243

دكتوراه

219

6.60

0.645

ماجستير

7

6.34

0.472

دكتوراه

219

6.91

0.490

ماجستير

7

6.59

0.290

العلمي

القيادة باإلبداع

العدد

المتوسط

االنحراف

*دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

1.291

0.545

1.650

*0.017

1.206

//0.225

1.678

//0.126

1.871

*0.016

1.046

//0.277

1.733

*0.043

()t

().Sig

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية تساوي ( )0.043وهي أقل من مستوى الداللة (،)0.05
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير

المؤهل العلمي.

 تبين أيضا أن القيمة االحتمالية لمجال السياسات واالستراتيجيات تساوي ( )0.017وهي أقل من مستوى
الداللة ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين

متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات
الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في هذا المجال ،وقد لوحظ ان هذا الفارق هو لصالح حملة الدكتوراه
عنه لحملة الماجستير ،حيث كان متوسط استجابة حملة الدكتوراه ( )7.00أكبر من متوسط استجابة حملة

الماجستير (.)6.62
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 تبين أيضا أن القيمة االحتمالية لمجال العالقات والموارد تساوي ( )0.016وهي أقل من مستوى الداللة
( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
تعزى لمتغير المؤهل العلمي في هذا المجال ،وقد لوحظ ان هذا الفارق هو لصالح حملة الدكتوراه عنه
لحملة الماجستير ،حيث كان متوسط استجابة حملة الدكتوراه ( )6.79أكبر من متوسط استجابة حملة

الماجستير (.)6.37

 تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت كون أن القيمة االحتمالية لكل مجال

منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في تلك المجاالت الباقية.

ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة

التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في هذه المجاالت

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.
اتفقت 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 ،بينما
اختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبدو ،)2017،ودراسة (حجازي ،)2016 ،ودراسة (أبو مدللة،
 ،)2014ودراسة (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.
ويعزو الباحث ذلك الختالف طبيعة مجتمع الدراسة وأهداف الدراسة الحالية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثينحول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ُتعزى إلى مكان العمل.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )5.56تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار “التباين

األحادي" أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ومجاالت إدارة التميز المؤسسي معا (،)0.678

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى
المؤهل العلمي.
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جدول رقم ()5.56
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل

مصدر التباين

المجال

القيادة باإلبداع

السياسات واالستراتيجيات

إدارة الموارد البشرية

إدارة العمليات

العالقات والموارد
التركيز علي الطلبة والبحث
العلمي

الدرجة الكلية
*دالة عند 0.05

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.026

2

0.013

داخل المجموعات

63.603

223

0.285

المجموع

63.629

225

بين المجموعات

0.232

2

0.116

داخل المجموعات

83.756

223

0.376

المجموع

83.988

225

بين المجموعات

0.319

2

0.160

داخل المجموعات

73.656

223

0.330

المجموع

73.975

225

بين المجموعات

0.307

2

0.153

داخل المجموعات

64.477

223

0.289

المجموع

64.783

225

بين المجموعات

0.684

2

0.342

داخل المجموعات

77.870

223

0.349

المجموع

78.554

225

بين المجموعات

0.214

2

0.107

داخل المجموعات

92.132

223

0.413

المجموع

92.346

225

بين المجموعات

0.186

2

0.093

داخل المجموعات

53.303

223

0.239

المجموع

53.490

225

** دالة عند 0.01

قيمة االختبار
()F

0.046

0.309

0.483

0.530

0.979

0.259

0.390

القيمة االحتمالية
().Sig

//0.955

//0.735

//0.618

//0.589

//0.377

//0.772

//0.678

//ال يوجد داللة احصائية

 تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي ( )0.678وهي أكبر من مستوى الداللة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية

تعزى لمتغير مكان العمل ،كما تبين أيضا أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كون

أن القيمة االحتمالية لكل مجال منهم أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد إدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل.

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أبعاد

إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير مكان العمل في جميع

المجاالت إلى أن هناك توافقا بين الجامعات المبحوثة من حيث اإلمكانيات والقدرات والتجهيزات ،علما بأن
هذه الجامعات تتنافس فيما بينها؛ من أجل تحقيق التميز واإلبداع واالبتكار فيما بينها لتحقيق أعلى معدل من

التقدم والتطور.

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،ود ارسة (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 "القيادات األكاديمية" ،الذين لديهم مناصب عليا.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الخامس "هل توجد فروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول إدارة التميز 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 ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية".

196

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 ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز في الجامعات

الفلسطينية في محافظات قطاع غزة من خالل ما تطرق إليه من تأصيل مفاهيمي في اإلطار النظري وأدبيات
جمعه من بيانات أولية من خالل استبانة ُمعدة لهذا الخصوص ،وبعد التحليل
تم
ُ
الدراسة باإلضافة إلى ما َ
الممثلة للمتغيرات الشخصية والوظيفية (المتغيرات
اإلحصائي لمجاالت الدراسة من بيانات االستبانة ُ
الديموغرافية) والمتغير المستقل والمتغير التابع ،وتفسير هذه النتائج وربطها بالدراسات السابقة ،خُلصت الدراسة
تم التطرق إليها خالل هذا الفصل.
إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي َ
أوالً :نتائج الدراسة
مصنفة كاآلتي :النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية
خُلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
َ
والوظيفية ،والنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (ممارسات القيادة االستراتيجية) ،والنتائج المتعلقة بالمتغير التابع

(إدارة التميز المؤسسي) ،والنتائج المتعلقة باختبار الفرضيات ،والنتائج المتعلقة باختبار األثر بين المتغيرات،
ونتائج تحقيق األهداف.
 .1النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية (الديموغرافية)
 أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظاتغزة هم من الذكور ،حيث بلغت نسبة الذكور ( )%92.5من أفراد عينة الدراسة ،بينما بلغت نسبة
اإلناث (.)%7.5
 أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظاتغزة أنهم ينتمون للفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) وبنسبة ( )%49.1من عينة الدراسة ،أما من تتراوح
أعمارهم بين ( 40سنة إلى أقل من  50سنة) فكانت نسبتهم ( )%38.1من الفئة المستهدفة ،بينما من
الذين تتراوح أعمارهم بين (من  30سنة إلى اقل من  )40فكانت نسبتهم (.)%12.8
َ -بينت نتائج الدراسة أن غالبية القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات

غزة كانوا رؤساء أقسام بنسبة ( ،)%60.2وكانت نسبة عضو مجلس جامعة ( ،)%19.9بينما كانت
نسبة مساعد نائب رئيس جامعة أو عميد ( ،)%15.9وأما نسبة نائب رئيس الجامعة فكانت (.)%4
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 كشفت نتائج الدراسة أن عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي للقيادات األكاديمية في الجامعاتالفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة تراوحت بين أقل من  5سنوات إلى أكثر من  15سنة ،فكانت
فئة ( 15سنة فأكثر) تُمثل ما نسبته ( )%53.54من عينة الدراسة ،وكانت فئة سنوات الخدمة من
( 10إلى أقل من  15سنة) تُمثل ما نسبته ( )%36.73من عينة الدراسة ،بينما كانت فئة سنوات
الخبرة األقل نسبة هي (أقل من  5سنوات) حيث كانت بنسبة (.)%9.73
 أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظاتغزة مؤهلهم العلمي دكتوراه بنسبة ( )%96.9من عينة الدراسة ،وكانت ما نسبته ( )%3.1مؤهلهم
العلمي ماجستير.
 أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظاتغزة ممن يعملون في جامعة االقصى -غزة بنسبة ( )%40.7من عينة الدراسة ،وكانت نسبة من
يعملون في الجامعة اإلسالمية-غزة ( ،)%36.3بينما نسبة من يعملون في جامعة األزهر-غزة
(.)%23
 .2النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (ممارسات القيادة االستراتيجية):
 أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة من ِقبل أفراد عينة الدراسة على ممارسات القيادة االستراتيجيةبأبعادها الستة لدى القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة ،حيث

اتضح ذلك من خالل حصول مجال ممارسات القيادة االستراتيجية ككل على وزن نسبي (.)%74.3

 أشارت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة بتحديدالتوجه االستراتيجي بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%73.9

 أوضحت النتائج اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزةباستثمار القدرات التنافسية بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%73.8

 توصلت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزةبتطوير رأس المال البشري بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على المرتبة األولى من بين أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية بوزن نسبي (.)%75.7

 َبينت النتائج اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة بدعمالثقافة التنظيمية بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%74.8
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 أشارت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزةبالتأكيد على الممارسات األخالقية بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%74.4

 كشفت نتائج الدراسة عن اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظاتغزة بتنفيذ الرقابة المتوازنة بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على المرتبة األخيرة من بين أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية بوزن نسبي (.)%73.4

 .3النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (إدارة التميز المؤسسي):
 أظهرت نتائج الدراسة وجود موافقة من ِقبل عينة الدراسة على مجال إدارة التميز المؤسسي الجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي (.)%69.0

 أشارت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة
بالقيادة باإلبداع بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على المرتبة األولى من بين أبعاد إدارة التميز

المؤسسي بوزن نسبي (.)%71.8

 أوضحت النتائج اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة
بالسياسات واالستراتيجيات بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%69.9

 توصلت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة
بإدارة الموارد البشرية بدرجة كبيرة ،بوزن نسبي (.)%69.1

َ بينت النتائج اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة بإدارة
العمليات بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%69.3
 أشارت النتائج الهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات غزة
بالعالقات والموارد بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على وزن نسبي (.)%67.8

 كشفت نتائج الدراسة عن اهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة في محافظات
غزة بالتركيز على الطلبة والبحث العلمي بدرجة كبيرة ،وقد حصل هذا البعد على المرتبة األخيرة من
بين أبعاد إدارة التميز المؤسسي بوزن نسبي (.)%65.9

 .4النتائج 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

ممارسات القيادة االستراتيجية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات

الجنوبية-قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها ).)0.502
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َ بينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
تحديد التوجه االستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات الجنوبية -
قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (**.)0.598

 كشفت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
استثمار القدرات التنافسية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-

قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.446

 أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

مجال تطوير رأس المال البشري وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات

الجنوبية-قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.661

َ بينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
تعزيز الثقافة التنظيمية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطنية في المحافظات الجنوبية-قطاع
غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.743

 كشفت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مجال
التأكيد على الممارسات األخالقية وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات

الجنوبية-قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.802

 أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

مجال تنفيذ الرقابة المتوازنة وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-

قطاع غزة ،حيث بلغ معامل االرتباط بينها (.)0.432

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 ممارسات
القيادة االستراتيجية على تحقيق إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات

الجنوبية-قطاع غزة ،وقد بلغ معامل التأثير (.)0.706

 تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "إدارة التميز المؤسسي" هي( :تحديد التوجه االستراتيجي،
استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،تنفيذ الرقابة المتوازنة ،التأكيد على الممارسات

األخالقية ،دعم الثقافة التنظيمية) وفسرت مجتمعة ما نسبته ( )%70.6من التباين في إدارة التميز
المؤسسي.
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ت -النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:

 توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة حول أبعاد ممارسات
القيادة االستراتيجية معا 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 ممارسات
القيادة االستراتيجية معا غزة تُعزى إلى العمر.

َ بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول كافة أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية 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 ممارسات
القيادة االستراتيجية 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 ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ابعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي.

 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في
محافظات قطاع غزة تُعزى إلى مكان العمل.
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ث-

النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الرابعة:

 كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي لصالح الذكور 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 إدارة 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
اس تجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
تُعزى إلى المسمى الوظيفي لصالح مسمى عضو مجلس جامعة.

َ بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات

قطاع غزة تُعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.

 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات
قطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي لصالح حملة درجة الدكتوراه.

 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في محافظات
قطاع غزة تُعزى إلى مكان العمل.
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-5النتائج 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

#

الهدف

مدى تحققه

1

التعرف إلى مدى توافر أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي،
استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال
البشري ،دعم الثقافة التنظيمية،التأكيد على
الممارسات األخالقية،تنفيذ الرقابة المتوازنة) في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-
قطاع غزة.

تحقق

2

3

4

تسليط الضوء على واقع إدارة التميز المؤسسي
في الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية -قطاع غزة.

بيان العالقة بين أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية (تحديد التوجه االستراتيجي،
استثمار القدرات التنافسية ،تطوير رأس المال
البشري ،دعم الثقافة التنظيمية،التأكيد على
الممارسات األخالقية،تنفيذ الرقابة المتوازنة)
وإدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطنية
في محافظات قطاع غزة.
بيان أثر أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية
(تحديد التوجه االستراتيجي ،استثمار القدرات
التنافسية ،تطوير رأس المال البشري ،دعم
الثقافة التنظيمية ،التأكيد على الممارسات
األخالقية ،تنفيذ الرقابة المتوازنة) على إدارة
التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطنية في
محافظات قطاع غزة.
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تحقق

مجال تحققه

من خالل تحليل مجاالت ممارسات القيادة
االستراتيجية (فقرات االستبانة) .كما هو موضح
في جدول رقم (،)5.10( ،)5.9( ،)5.8
(.)5.14( ،)5.13( ، )5.12( ، )5.11
من خالل تحليل مجال إدارة التميز المؤسسي
(فقرات االستبانة) .كما هو موضح في جدول رقم
(،)5.19( ،)5.18( ،)5.17( ، )5.16
(.)5.22( ،)5.21( ،)5.20

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى .كما هو
موضح في جدول رقم (،)5.26( ،)5.25
(.)5.31( ،)5.30(،)5.29( ،)5.28( ،)5.27

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية .كما هو
موضح في جدول رقم (.)5.32

#

5

6

7

الهدف

مجال تحققه

مدى تحققه

تحديد الفروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية
في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية.
تحديد الفروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول اداارة 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.

تحقق

تحقق

تحقق

نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة .كما هو
موضح في جدول رقم (،)5.34( ،)5.33
(،)5.38( ،)5.37( ،)5.36( ،)5.35
(،)5.42( ،)5.41( ،)5.40( ،)5.39
(.)5.44( ،)5.43
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة .كما هو
موضح في جدول رقم ()5.46( ،)5.45
(،)5.51( )5.50( ،)5.49( )5.48( ،)5.47
(،)5.55( ،)5.54( ،)5.53( ،)5.52
(.)5.56
التوصيات التي وضعها الباحث في ضوء نتائج
الدراسة كما هو موضح في جدول رقم (،)6.2
(.)6.3

المصدرُ :جَرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية

ثانياً -توصيات الدراسة:

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقترح الباحث عددا من التوصيات التي تتعلق بتعزيز أبعاد

ممارسات القيادة االستراتيجية عند القيادات االكاديمية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع

غزة ،باإلضافة إلى توصيات تتعلق بإدارة التميز المؤسسي لهذه الجامعات ،وتوصيات عامة وفقا لرؤى سليمة.
والجدول التالي ُيوضح التوصيات العامة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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جدول رقم ()6.2
التوصيات لكافة أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجة وإدارة التميز المؤسسي في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

التوصيات المتعلقة بتعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية
أوالً :تحديد التوجه االستراتيجي
االستمرار بتأهيل القيادات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة لوضع تصورات وتوجهات
1

2

استراتيجية واضحة ومحددة باالستناد إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية حتى تتالئم األهداف االستراتيجية
مع االماكانات المتاحة من أجل تحقيق األهداف.
العمل على مراجعة وتقييم التصورات والتوجهات االستراتيجية ومراجعة التجارب التي مرت فيها الجامعات
الفلسطينية محل الدراسة والعمل على االستفادة من تجارب الجامعات العربية والغربية.
السعي نحو مشاركة الموظفين بشكل مستمر في تحديد وتطوير التوجهات االستراتيجية لكلياتهم بحيث تكون

3

تلك التوجهات هدفاً يسعي جميع الموظفين لتحقيقه وذلك من اجل كسب وزيادة والء الموظفين وتبنيهم الهداف
الجامعة والعمل على تحقيقها.

ثانياً :استثمار القدرات التنافسية
1
2

3

السعي نحو توفير تمويل كافي لتغطية النفقات الالزمة لتنفيذ مشروعات ريادية وابتكارية جديدة.
تعزيز مفاهيم االبتكار واإلبداع لدى الموظفين والطلبة في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة وتشجيعهم على
تسجيل براءات اختراع وابتكارات لصالح كلياتهم.
العمل على توفير التمويل الكافي الفساح المجال للكوادر المتميزة في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة لتنفيذ
مشروعات ومبادرات ابتكارية جديدة.

ثالثاً :تطوير رأس المال البشري
1

العمل على االهتمام بإدارة وتطوير رأس المال البشري باعتباره المحدد األول لقدرة الجامعات الفلسطينية محل
الدراسة على صياغة استراتيجياتها وتنفيذها بنجاح ومنحهم السلطات الالزمة النجاز أعمالهم واثبات قدراتهم.
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2

3

العمل على تحفيز الكفاءات ذوي التقديرات العالية في التقويم السنوي ،وإعدادهم وتهيئتهم للقيام باألدوار
والمهام االستراتيجية باعتبارهم القيادات االستراتيجية المستقبلية.
العمل على عقد الدورات التدريبية المناسبة الالزمة لصقل مهارات وتطوير قدرات ومستوى أداء الموظفين
واشراك أكبر عدد منهم في هذه الدورات من اجل بناء قدراتهم.

رابعاً :دعم الثقافة التنظيمية
1

2

3

العمل على اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بدعم وتعزيز الثقافة التنظيمية في
جامعاتهم من خالل دعم ثقافة المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي على الجامعات األخرى
زيادة اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بتقبل أفكار األخرين ومقترحاتهم خاصة إذا
كانت أفكار ومقترحات بناءة وتصب في مصلحة المجتمع.
تشجيع الموظفين من ذوي القدرات اإلدارية على التفكير الواسع وحثهم على التحلي بروح المبادرة وتجربة أفكار
ابتكارية مبدعة وخالَقة سعياً لتقديم خدمات جديدة مميزة والعمل على تطوير مستقبلهم الوظيفي.

خامساً :التأكيد على الممارسات األخالقية
1
2

3

تعزيز التعامل مع الموظفين على أساس مبدأ العدالة ،والعمل على ربط العمل بالنزاهة والشفافية المهنية.
العمل على نشر أدلة لوصف معايير وقواعد السلوك األخالقي التي ينبغي أن يلتزم الموظفون باتباعها في كافة
المستويات اإلدارية.
تصميم واعتماد نظم مكافآت واضحة تعمل على تشجيع السلوك األخالقي للموظفين في الجامعات الفلسطينية
محل الدراسة.

سادساً :تنفيذ الرقابة المتوازنة
1

االهتمام بالرقابة التنظيمية والعمل باستمرار على الموازنة بين الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية سعياً وراء
تنفيذ وتحقيق استراتيجيات الجامعات الفلسطينية محل الدراسة.

207

العمل على اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة باستحداث دائرة رقابية جديدة تكون
2

3
4

مهمتها األساسية التأكد من أن مخرجات العملية التخطيطية تأتي مطابقة لما يراد لها ومسيطر عليها بطريقة
تعطي ضماناً لنجاح تنفيذ تلك العمليات.
االهتمام بالتغذية الراجعة وتزويد اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بالتقارير التي توضح سير
العمليات وآليات تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة.
اعتماد نظم رقابية تهدف إلى اكتشاف األخطاء وتقوم بمعالجتها وتصحيحها بدالً من نظم تصيد األخطاء.
التوصيات المتعلقة بإدارة التميز المؤسسي

أوال :القيادة باإلبداع
اهتمام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بالقيادة اإلبداعية وذلك من خالل تشجيع العمل

1

الجماعي من خالل فرق العمل.

2

االهتمام بتسهيل الية للتواصل بين جميع األقسام وكذلك جميع المستويات في القسم الواحد.

ثانيا:السياسات واالستراتيجيات
1

2

3

إهتمام اإلدارة العليا في الجامعات قيد الدراسة بإجراء المراجعات الدورية لالستراتيجيات وذلك بهدف التحسين
المستمر.
العمل على تطوير استراتيجيات الجامعة وذلك من اجل تحقيق االحتياجات المستقبلية للمستفيدين (طلبة-
عاملين-المجتمع).
ان تحرص اإلدارة العليا للجامعات قيد الدراسة على نشر وتطبيق االستراتيجيات والسياسات الخاصة بها
وتطبيقها بشكل دائم.

ثالثا:إدارة الموارد البشرية
1

إه تمام اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بتوفير كافة اإلجراءات واتخاذها من اجل الحفاظ على
سالمة العاملين.
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2

إهتمام اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بوضع وصف وتوصيف وظيفي للوظائف بما يتفق مع
سياستها واجراءاتها لضمان وصول الشخص المناسب للعمل المناسب.

رابعا:إدارة العمليات
1

2
3

أن تقوم اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بالعمل على تطوير العمليات بشكل مستمر وذلك من
أجل التخلص من اإلجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد.
أن تقوم اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بدراسة التغيرات في البيئة المحيطة وتقييم عملياتها
وتطويرها وفقا لهذه التغيرات.
العمل على إيجاد مقياس علمي لقياس األداء الفعلي للعمليات.

خامسا:العالقات والموارد
1

2

إهتمام اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بإيجاد طرق يمكنها من خاللها التواصل بشكل دائم مع
الطلبة.
إهتمام اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بالحصول على مصادر معلوماتية علمية حديثة مواكبة
للتطورات التكنولوجية والعلمية.

سادسا:التركيز على الطلبة والبحث العلمي
1
2

إهتمام اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة بتوفير بيئة دراسية مناسبة من قاعات دراسية ومقاعد
مريحة وتهوية جيدة وتقديم خدمات جامعية إضافية بشكل أفضل.
أن تضع اإلدارة العليا للجامعات الفلسطينية محل الدراسة برامج خاصة لمتابعة الخريجين.
توصيات عامة ومهمة

1
2

تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تعزيز دور ممارسات القيادة االستراتيجية في تحقيق
إدارة التميز المؤسسي من خالل عقد ورش عمل وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات علمية بهذا الخصوص.
رصد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مكافآت وحوافز مادية للمؤسسات التعليمية المتميزة .
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3
4

5

6

7

ى
المقدم من المؤسسات التعليمية ألي مبادرة تهدف لتحقيق التميز المؤسسي.
تعزيز مستو التشجيع ُ
االهتمام بدور القيادة االستراتيجية وممارساتها في المؤسسات التعليمية لما له من عالقة في تحقيق التميز
المؤسسي في المؤسسات الخدمية عامة.
العمل على زيادة المخصصات المالية التي تدعم برامج التميز المؤسسي لدى الجامعات الفلسطينية محل
الدراسة.
ضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية خاصة والمؤسسات الخدمية عامة بمجال التميز المؤسسي سعياً للوصول
بمؤسساتهم إلى حالة التميز من خالل تطبيق النماذج الناجحة عالمياً أو عربياً.
تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعريف وتوعية الموظفين في جميع المستويات بأهمية إدارة التميز
المؤسسي.
تشجيع المؤسسات التعليمية على تأسيس التميز المؤسسي وذلك من خالل تجذير معايير التميز في إجراءات

8

9

10
11
12

13

العمل اليومية اإلدارية والفنية والمالية وعلى كافة المستويات االستراتيجية والتشغيلية بحيث تصبح هذه المعايير
متأصلة في البناء المؤسسي.
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).
ضرورة دعم الوزارة للجامعات الفلسطينية الكبرى الرئيسة التي ال تهدف إلى الربح لتدبير األموال المطلوبة
لتغطية العجز في موازنتها التي تحتاج إليها هذه الجامعات؛ للمحافظة على استمراريتها مع استمرارية الوزارة
في متابعة الجامعات في ضبط معايير الجودة لهذه الجامعات.
االهتمام بالعاملين المتميزين في الجامعات في جميع المجاالت واحتضانهم والمحافظة عليهم واالستفادة من
خبراتهم.
مراجعة كافة الخدمات المقدمة من خالل تدريب الموارد البشرية والعاملين بمؤسسات التعليم العالي حتى
تكون قادرة على تأهيل الطلبة والباحثين وتمكينهم من المهارات والمعارف والخبرات التي يحتاج إليها السوق
وللحصول على العمل المناسب للحد من البطالة في أوساط الخريجين.
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 نفس مجال العمل.
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14
15
16
17
18

ضرورة توفير آلية في 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 أسساً دقيقة الختيار
األشخاص المميزين.
ضرورة توفير أدوات مختلفة لتقييم العمل وإل تاحة الفرصة لهم الكتشاف مواهبهم وتوظيفها بالشكل المطلوب،
واكتشاف مواطن القصور في األداء وتقويمها من خالل التدريب الفعال؛ إل تاحة فرص التعليم وتوفير بيئة
عمل 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 األساسي لتلبية حاجاتهم الحالية والمستقبلية
بجودة عالية ،من خالل التكامل الفعال بين الجامعات الفلسطينية وعدم فتح برامج ال فائدة منها.
ضرورة وضع منهجية فعالة لقياس مدى رضا المستفيدين ،ووجود نظام فعال للتعامل مع شكاوى المستفيدين
وحل مشكالتهم.
المصدرُ :جَرد بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الحالية

آلية تنفيذ التوصيات:
يوضح الجدول رقم ( )6.3آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
جدول رقم ()6.3

خطة تنفيذ التوصيات

آلية التنفيذ

التوصيات

الجهة المعنية
بالتنفيذ

الفترة الزمنية
المتوقعة

أوالً -توصيات متعلقة بتعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية:
.1

تحديد التوجه االستراتيجي

االستمرار بتأهيل القيادات األكاديمية في
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة لوضع
تصورات وتوجهات استراتيجية واضحة
ومحددة باالستناد إلى تحليل البيئة
الداخلية والخارجية حتى تتالئم األهداف
االستراتيجية مع االماكانات المتاحة من
أجل تحقيق األهداف

من خالل تشكيل لجان مهمتها
تحليل البيئة الداخلية والخارجية
من اجل وضع االستراتيجيات اإلدارة العليا
المناسبة حتى تتالئم مع تحقيق للجامعة
األهداف المنشودة

 3أشهر

تشكيل لجان مشتركة للعمل على
تقييم التصورات والتوجهات
ومراجعة التجارب وكذلك تقييم اإلدارة العليا
تجارب الجامعات العربية للجامعة.
والغربية واالستفادة منها.

 3أشهر

اإلدارة العليا
للجامعة.
دائرة التعليم
المستمر.

 5أشهر

.2

العمل على مراجعة وتقييم التصورات
والتوجهات االستراتيجية ومراجعة التجارب
التي مرت فيها الجامعات الفلسطينية محل
الدراسة والعمل على االستفادة من تجارب
الجامعات العربية والغربية.

.3

السعي نحو مشاركة الموظفين بشكل
مستمر في تحديد وتطوير التوجهات ورش عمل مع الفئات
االستراتيجية لكلياتهم بحيث تكون تلك المستهدفة.
التوجهات هدفا يسعي جميع الموظفين
لتحقيقه وذلك من اجل كسب وزيادة والء
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الموظفين وتبنيهم الهداف الجامعة والعمل
على تحقيقها.
.1

استثمار القدرات التنافسية

.2

.3

1

تطوير راس المال البشري

 الدائرة المالية.
 عمادة
التخطيط
والتطوير.
 وحدة
المشاريع.
 دائرة العالقات
الدولية.
 مراكز البحث
والتطوير.

 3أشهر

 اإلدارة العليا
في الجامعة.
 دائرة التعليم
المستمر.

 3أشهر

عمل دراسات ومخططات مالية
واضحة لمشاروعات لتقديمها
العمل على توفير التمويل الكافي الفساح إلى الجهات المعنية الداعمة
المجال للكوادر المتميزة في الجامعات لتقديم الدعم لهذه المشاروعات
الفلسطينية محل الدراسة لتنفيذ مشروعات التي من المفترض أن تدر
دخال ماليا إضافيا للجامعة،
ومبادرات ابتكارية جديدة..
يمكن أن تغطي العجوزات التي
من الممكن أن تظهر في
سجالت الجامعة المالية.

 3أشهر

العمل على االهتمام بإدارة وتطوير رأس
المال البشري باعتباره المحدد األول لقدرة
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة على
صياغة استراتيجياتها وتنفيذها بنجاح
ومنحهم السلطات الالزمة النجاز أعمالهم
واثبات قدراتهم.

إجراء عملية تدريب وتطوير
للعاملين المعنيين بتقديم
الخدمات للطلبة ،بحيث
يكتسبون المهارات المطلوبة
التي تؤهلهم من تقديم الخدمات
والمهارات للخريجين.

 الدائرة المالية.
 عمادة
التخطيط
والتطوير.
 وحدة
المشاريع.
 دائرة العالقات
الدولية.
 مراكز البحث
والتطوير.
اإلدارة العليا
للجامعة.
شؤون الموظفين.

تشكيل لجان مشتركة للعمل
على صياغة األهداف المرحلية
التي من شأتها أن تحقق الهدف
األساسي الرئيس للدائرة التي
يعمل بها مجموعة من
الموظفين ،صرف البدل العمل
اإلضافي للعاملين الذين يقومون
بأعمال إضافية في أوقاتها،

اإلدارة العليا
للجامعة

عمل دراسات ومخططات مالية
واضحة لمشاروعات لتقديمها
إلى الجهات المعنية الداعمة
السعي نحو توفير تمويل كافي لتغطية لتقديم الدعم لهذه المشاروعات
النفقات الالزمة لتنفيذ مشروعات ريادية التي من المفترض أن تدر
وابتكارية جديدة.
دخال ماليا إضافيا للجامعة،
يمكن أن تغطي العجوزات التي
من الممكن أن تظهر في
سجالت الجامعة المالية.
تعزيز مفاهيم االبتكار واإلبداع لدى
الموظفين والطلبة في الجامعات
تنفيذ ورش عمل للفئات
الفلسطينية محل الدراسة وتشجيعهم على
المستهدفة
تسجيل براءات اختراع وابتكارات لصالح
كلياتهم.

2
العمل على تحفيز الكفاءات ذوي التقديرات
العالية في التقويم السنوي ،وإعدادهم
وتهيئتهم للقيام باألدوار والمهام
القيادات
باعتبارهم
االستراتيجية
االستراتيجية المستقبلية.
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3

أشهر

شهرين

.3

.1

العمل على عقد الدورات التدريبية المناسبة
الالزمة لصقل مهارات وتطوير قدرات
ومستوى أداء الموظفين واشراك أكبر عدد
منهم في هذه الدورات من اجل بناء
قدراتهم.

العمل على اهتمام القيادات األكاديمية في
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بدعم
وتعزيز الثقافة التنظيمية في جامعاتهم من
خالل دعم ثقافة المبادرات التي تحقق
التفوق التنافسي على الجامعات األخرى.

تعزيز الثقافة التنظيمية

.2

زيادة اهتمام القيادات األكاديمية في
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة بتقبل
أفكار األخرين ومقترحاتهم خاصة إذا
كانت أفكار ومقترحات بناءة وتصب في
مصلحة المجتمع.
تشجيع الموظفين من ذوي القدرات
اإلدارية على التفكير الواسع وحثهم على
التحلي بروح المبادرة وتجربة أفكار
ابتكارية مبدعة وخالَقة سعيا لتقديم
خدمات جديدة مميزة والعمل على تطوير
مستقبلهم الوظيفي.
تعزيز التعامل مع الموظفين على أساس
مبدأ العدالة ،والعمل على ربط العمل
بالنزاهة والشفافية المهنية.

.2

العمل على نشر أدلة لوصف معايير
وقواعد السلوك األخالقي التي ينبغي أن
يلتزم الموظفون باتباعها في كافة
المستويات اإلدارية.
تصميم واعتماد نظم مكافآت واضحة
تعمل على تشجيع السلوك األخالقي
للموظفين في الجامعات الفلسطينية محل
الدراسة.

.3

.1

التأكيد على الممارسات األخالقية

.3

إجراء عملية تدريب وتطوير
للعاملين المعنيين بتقديم
الخدمات للطلبة ،بحيث
يكتسبون المهارات المطلوبة
التي تؤهلهم من تقديم الخدمات
والمهارات للخريجين.
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.
من خالل تشجيع العمل
الجماعي وتكوين فرق عمل

شؤون الموظفين
التعليم المستمر

 اإلدارة العليا

 الشؤون
اإلدارية والمالية

 3شهور

 3أشهر

 3أشهر

من خالل اطالق المبادرات
الفعالة وعقد الدورات التدريبية

 اإلدارة العليا
 الشؤون
االكاديمية

االلتزام باألنظمة والقوانين في
منح الحوافز والمكافآت دون
استغالل تلك األنظمة والقوانين
ألغراض شخصية أو حزبية،
من خالل إخضاعهم لجهات
رقابية محايدة.

 اإلدارة العليا
في الجامعة.
 دائرة شؤون
الموظفين.

 2شهر

توزيع الدليل والبروشورات

 العالقات
العامة

شهر

تفعيل نماذج تقييم األداء بحيث
يتم الربط بين السلوك االخالقي
للعاملين وفق نتائج تقييم
األداء.

 دائرة شؤون
الموظفين.

شهر
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 3اشهر

 عمادة
التخطيط
والجودة.
.1

.2

تنفيذ الرقابة المتوازنة

.3

.4
ثانياً -توصيات

القيادة باالبداع

.1

.2

السياسات واالستراتيجيات

.1

.2

.3

ضرورة االهتمام بالرقابة التنظيمية
والعمل باستمرار على الموازنة بين
الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية سعيا ً
وراء تنفيذ وتحقيق استراتيجيات
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة.
العمل على اهتمام اإلدارة العليا في
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة
باستحداث دائرة رقابية جديدة تكون
مهمتها األساسية التأكد من أن مخرجات
العملية التخطيطية تأتي مطابقة لما يراد
لها ومسيطر عليها بطريقة تعطي ضمانا ً
لنجاح تنفيذ تلك العمليات.
االهتمام بالتغذية الراجعة وتزويد اإلدارة
العليا في الجامعات الفلسطينية محل
الدراسة بالتقارير التي توضح سير
العمليات وآليات تنفيذها وفقا ً للجداول
الزمنية المخططة.
اعتماد نظم رقابية تهدف إلى اكتشاف
األخطاء وتقوم بمعالجتها وتصحيحها بدالً
من نظم تصيد األخطاء.
المتعلقة بإدارة التميز المؤسسي:

تشكيل لجان متخصصة للرقابة

استحداث دائرة جديدة

تشكيل لجان متخصصة

تحديد معيار رقابي علمي

ضرورة اهتمام القيادات االكاديمية في
الجامعات الفلسطينية محل الدراسة تشكيل لجان متخصصة لبناء
بالقيادة اإلبداعية وذلك من خالل تشجيع فرق عمل
العمل الجماعي من خالل فرق العمل.
ضرورة االهتمام بتسهيل الية للتواصل
بين جميع األقسام وكذلك جميع تحديد الصالحيات والسياسات
المستويات في القسم الواحد.
إعادة دراسة كافة مستويات
ضرورة إهتمام القيادات األكاديمية في
الهيكل التنظيمي خصوصا في
الجامعات قيد الدراسة بإجراء المراجعات
األماكن التي تعد بمثابة عقبة
الدورية لالستراتيجيات وذلك بهدف
أمام تطور الجامعة وتشكل عبأ
التحسين المستمر.
أمام تطورها وتقدمها.
العمل على تطوير استراتيجيات الجامعة
وذلك من اجل تحقيق االحتياجات
المستقبلية للمستفيدين (طلبة-عاملين-
المجتمع).
ضرورة ان تحرص اإلدارة العليا
للجامعات قيد الدراسة على نشر وتطبيق
توزيع الدليل والبروشورات
االستراتيجيات والسياسات الخاصة بها
وتطبيقها بشكل دائم.
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 اإلدارة العليا
 إدارة الجودة

3

 اإلدارة العليا

3

 الشؤون
اإلدارية والمالية

3

اإلدارة العليا
للجامعة.

 2أشهر

الشؤون االدارية

 2شهر

اإلدارة العليا

 3اشهر

 اإلدارة العليا
للجامعة.
 عمادة
التخطيط
والتطوير.

شهر

اإلدارة العليا
العالقات العامة

العالقات العامة

 3اشهر

شهر

أشهر

أشهر

أشهر

إدارة الموارد البشرية

.1

.2

إدارة العمليات

.3

.1

.2

التركيز على الطلبة والبحث العلمي

العالقات والموارد

.1

.2

.1

ضرورة إهتمام اإلدارة العليا للجامعات
الفلسطينية محل الدراسة بتوفير كافة
اإلجراءات واتخاذها من اجل الحفاظ على
سالمة العاملين.
ضرورة إهتمام اإلدارة العليا للجامعات
الفلسطينية محل الدراسة بوضع وصف
وتوصيف وظيفي للوظائف بما يتفق مع
سياستها واجراءاتها لضمان وصول
الشخص المناسب للعمل المناسب.
ضرورة أن تقوم اإلدارة العليا للجامعات
الفلسطينية محل الدراسة بالعمل على
تطوير العمليات بشكل مستمر وذلك من
أجل التخلص من اإلجراءات الروتينية
وتوفير الوقت والجهد.

تنفيذ ورش عمل

طباعة تقارير وبروشورات
يوضح فيها الوصف الوظيفي
بشكل مفصل.

تشكيل لجنة متخصصة

إعادة دراسة كافة مستويات
ضرورة أن تقوم اإلدارة العليا للجامعات
الهيكل التنظيمي خصوصا في
الفلسطينية محل الدراسة بدراسة
األماكن التي تعد بمثابة عقبة
التغيرات في البيئة المحيطة وتقييم
أمام تطور الجامعة وتشكل عبأ
عملياتها وتطويرها وفقا لهذه التغيرات.
أمام تطورها وتقدمها.

ضرورة العمل على إيجاد مقياس علمي تفعيل نماذج تقييم األداء افعلي
لقياس األداء الفعلي للعمليات.
للعمليات.
ضرورة إهتمام اإلدارة العليا للجامعات
الفلسطينية محل الدراسة بإيجاد طرق تشكيل لجنة من قسم شؤون
يمكنها من خاللها التواصل بشكل دائم مع الطلبة والعالقات العامة
الطلبة.
توفير قاعدة بيانات ومعلومات
ضرورة إهتمام اإلدارة العليا للجامعات محدثة ومشتركة بين وحدات
الفلسطينية محل الدراسة بالحصول على ودوائر وكليات الجامعة عن
مصادر معلوماتية علمية حديثة مواكبة الجوانب الفنية واإلدارية
للتطورات التكنولوجية والعلمية.
واألكاديمية التي يحتاج إليها
أصحاب العالقة.

ضرورة إهتمام اإلدارة العليا للجامعات
الفلسطينية محل الدراسة بتوفير بيئة
دراسية مناسبة من قاعات دراسية ومقاعد
مريحة وتهوية جيدة وتقديم خدمات
جامعية إضافية بشكل أفضل.

عمل دراسات ومخططات مالية
واضحة لمشاروعات لتقديمها
إلى الجهات المعنية الداعمة
لتقديم الدعم لهذه المشاروعات
التي من المفترض أن تدر
دخال ماليا إضافيا للجامعة،
يمكن أن تغطي العجوزات التي
من الممكن أن تظهر في
سجالت الجامعة المالية.
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اإلدارة العليا
شؤون الموظفين

شهر

الشؤون اإلدارية-
قسم الموارد
البشرية

شهر

اإلدارة العليا
شؤون الجودة
 اإلدارة العليا
للجامعة.
 عمادة
التخطيط
والتطوير.
 عمادة
التخطيط
والجودة.

شؤون الطلبة
العالقات العامة
 دائرة
تكنولوجيا
المعلومات.
 الدائرة المالية.
 عمادة
التخطيط
والتطوير.
 وحدة
المشاريع.
 دائرة العالقات
الدولية.
 مراكز البحث
والتطوير.

2

اشهر

شهر

شهرين

شهرين

شهر

6

اشهر

.2

ضرورة ان تضع اإلدارة العليا للجامعات
تشكيل وحدة من قسم الخريجين
الفلسطينية محل الدراسة برامج خاصة
وشؤون الطلبة والعالقات العامة
لمتابعة الخريجين.

قسم الخريجين
العالقات العامة
شؤون الطلبة

 6اشهر

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 إدارة التميز المؤسسي في ضوء محددات أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية ومحددات إدارة التميز المؤسسي 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 محددات أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية ومحددات إدارة التميز المؤسسي في الجامعات
الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

 نموذج مقترح لتحقيق إدارة التميز المؤسسي في ضوء توصيات أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطنية في محافظات قطاع غزة.
يوصي الباحث باستخدام النموذج المقترح كما هو موضح في شكل رقم ()6.2؛ وذلك لتحقيق التميز المؤسسي
في ضوء ضوء توصيات أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع
غزة.

 نموذج مقترح لنظام يحقق إدارة التميز المؤسسي في ضوء أبعاد ممارسات القيادة
االستراتيجية في الجامعات الفلسطنية في محافظات قطاع غزة.
يوصي الباحث باستخدام النموذج المقترح كما هو موضح في شكل رقم ()6.3؛ وذلك لتحقيق التميز

المؤسسي في ضوء أبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة
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تحديد التوجه االستراتيجي

 وضع القيم االستراتيجية.

 توفير أنظمة معلومات واتصاالت

 مراجعة االستراتيجيات وتطويرها.
 تطبيق االستراتيجيات والسياسات.

 مشاركة العاملين وكسب والئهم.
 تشجيع االبتكار واالبداع وتوفير

استثمار القدرات التنافسية

التمويل الكافي.

ممارسات القيادة االستراتيجية

وموارد بشرية وتكنولوجية.

تطوير رأس المال البشري

--------------- االهتمام بالتدريب والتطوير
والتحفيز.

 تحديد سياسات االستقطاب

تعزيز الثقافة التنظيمية

التأكيد على الممارسات
االخالقية

تنفيذ الرقابة المتوازنة

وتسهيل

---------------------------

 الحفاظ على امن وسالمة العاملين.
 وجود وصف وتوصيف وظيفي
للوظائف.
---------------------------

-------------------- تشجيع العمل الجماعي.

---------------------------

------------------- نشر وتكريس المعايير االخالقية.
 تشجيع السلوك األخالقي والعدل.

-------------------- تطوير أنظمة رقابية .

 التواصل مع الطلبة والمجتمع.
 توفير مصادر معلوماتية حديثة ومتطورة
ومواكبة للتكنولوجيا
-------------------------- توفير بيئة دراسية مناسبة.
 تقديم خدمات جامعية مناسبة.
 التركيز على البحث العلمي.

 مقارنة األنشطة المنفذة بالمخطط

االستراتيجية

إدارة الموارد البشرية.

إدارة العمليات

العالقات والموارد

 تقديم خدمات جديدة
ومميزة.
 تحقيق قدرات تنافسية
ُتضفي قيمة نادرة
ألصحاب العالقة.
 التطوير والتحسين
المستمر في العمليات
واإلجراءات.
 تحقيق وفرات مالية.
 مشاركة العاملين
وإعدادهم ليكونوا قادة
المستقبل.

التركيز على الطلبة
والبحث العلمي

.

محددات ممارسات القيادة

السياسات واالستراتيجية

---------------------------

 تطوير العمليات وتقييمها.
 توفير مقياس علمي لقياس االداء.
 التخلص من الروتين وتوفير الوقت والجهد.

 نشر القيم والمعتقدات واألفكار.

القيادة باإلبداع

متغيرات التميز المؤسسي:

---------------------

 االهتمام بالقيادة االبداعية.
 تشجيع العمل الجماعي
التواصل بين األقسام.

نتائج األداء
للمنظمة:
(تحقيق التميز
المؤسسي)

محددات إدارة التميز المؤسسي

شكل رقم ( :)6.1نموذج مقترح لتحقيق ادارة التميز المؤسسي في ضوء تطبيق ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة.

المراجعة والتقييم
والتغذية الراجعة
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عمليات تطبيق ممارسات القيادة االستراتيجية
 تحديد تصورات وتوجهات استراتيجية واضحة ومحددة وتأهيل القيادات.

تحديد التوجه االستراتيجي

 تقييم التصورات والتوجهات االستراتيجية وتعديلها باالستناد إلى التوجهات
االستراتيجية للجامعات المتميزة عربيا وغربيا.

ممارسات القيادة االستراتيجية

 مشاركة الموظفين في تحديد وتطوير التوجهات االستراتيجية لكلياتهم.

استثمار القدرات التنافسية
تطوير رأس المال البشري
دعم الثقافة التنظيمية
التأكيد على الممارسات األخالقية

 توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع الريادية والمبتكرة.

النتائج والمخرجات

تحقيق إدارة التميز المؤسسي

 توفير مناخ تنظيمي يفسح المجال للكوادر المتميزة لإلبداع واالبتكار.
 تعزيز مفاهيم اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة والموظفين وحثهم على ذلك.
 اعتماد سياسة استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على اإلبداع واالبتكار.
 عقد الدورات التدريبية الالزمة لصقل مهارات وتطوير قدرات الموظفين.

 تحفيز الكفاءات المتميزة وإعدادهم للقيام باألدوار والمهام االستراتيجية.
 تعزيز ثقافة المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي على المنافسين.
 االهتمام بأفكار ومقترحات االخرين خصوصا إذا كانت تحقق مصلحة المجتمع.
 خلق قيم مشتركة لدى الموظفين تعزز السلوك اإليجابي داخل جامعاتهم.
 نشر أدلة لوصف معايير وقواعد السلوك األخالقي التي يجب اتباعها.

 تحقيق قدرات تنافسية تضفي قيمة
نادرة.

 التطوير والتحسين المستمر في
التطبيقات والعمليات.

 تقديم خدمات جديدة مميزة.
 العمل بروح الفريق.
 مشاركة العاملين وإعدادهم ليكونوا

 اعتماد مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في العمل.

قادة المستقبل.

 اعتماد نظم مكافآت تعمل على تشجيع السلوك األخالقي للموظفين.
 العمل على الموازنة بين الرقابة االستراتيجية والرقابة المالية.

تنفيذ الرقابة المتوازنة

 استحداث دائرة رقابية تتبع اجراءات للمتابعة والتقييم ومقارنة العمليات بما هو
مخطط لها.

 اعتماد نظم رقابية تهدف إلى اكتشاف األخطاء وتصحيحها وليس تصيد األخطاء.

المراجعة والتقييم
التغذية العكسية
شكل رقم ( :)6.2نموذج مقترح لتحقيق إدارة التميز المؤسسي في ضوء توصيات ممارسات القيادة االستراتيجية
في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة
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دعم وإدراك اإلدارة العليا
لتعزيز دور ممارسات القيادة
االستراتيجية من خالل:

التخطيط السليم لتحديد وإعداد متطلبات

تطبيق المبادئ التي تم

المتابعة والتقييم

تعزيز ممارسات القيادة االستراتيجية

إعدادها

للنتائج

التغذية العكسية
الدعم والتمكين

تحديد ووضع تصورات
استراتيجية واضحة
ومرنة
اعتماد سياسة
استقطاب وتوظيف
كفاءات قيادية متميزة
توفير الدعم المالي

والبشري واإلمكانات
الالزمة
التعزيز الفني
والتكنولوجي ومواكبة
التطور بشكل مستمر
تبادل الخبرات والمعارف

تحديد ممارسات القيادة
االستراتيجية:
 تحديد التوجه االستراتيجي

متطلبات التطبيق:
 تحديد التوجهات والقيم
االستراتيجية المستقبلية

 استثمار القدرات التنافسية

 تحديد األهداف على ان

 دعم الثقافة التنظيمية

 االهتمام بإدارة الموارد

 تطوير رأس المال البشري

تكون )(SMART

 التأكيد على الممارسات

البشرية

األخالقية

 تنفيذ الرقابة المتزازنة

 توفير بيئة عمل

المشاركون بالتطبيق:
 اإلدارة العليا

 مجالس الكليات

 الخبراء واالستشاريون
في مجال القيادة

االستراتيجية والتميز
المؤسسي

 شؤون الموظفين

مناسبة

 توفير موارد مالية
ومادية وتكنولوجية
كافية

 نظام حوافز مادية
ومعنوية

مؤشرات إدارة التميز
المؤسسي:

 قيادة مبدعة
 سياسات

واستراتيجيات واضحة

ومرنة

تتطلب هذه المرحلة
أمرين مهمين:

 تصحيح السلبيات
بالعودة إلى المراحل

السابقة

 دعم وتمكين

 موارد بشرية كفؤة

اإليجابيات بالعودة

 عمليات ذات جودة

إلى المراحل السابقة

عالية وخدمات متميزة

 رضا المتعاملين

والطلبة والمستفيدين

 االهتمام بالطلبة

والتركيز على البحث
العلمي

في مجال القيادة
االستراتيجية

وضع وتحديد
السياسات

واالستراتيجيات

شكل رقم ( :)6.3إطار توضيحي مقترح لتحقيق إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية
من خالل تعزيز دور ممارسات القيادة االستراتيجية في شكله النهائي
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المراجــــع:
المراجع العربية:


أبو النصر ،مدحت محمد" ،)2012( .مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز" ،المجموعة العربية للتدريب
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سلطان ،أنس أديب" .)2015( .أثر تطبيق استراتيجية التدريب في تحقيق األداء المتميز :دراسة األثر الوسيط لرأس

األردن.

العربي األول جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص واالعتماد الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.

المال البشري :دراسة ميدانية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا،

كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.


السلطان ،يوسف يعقوب وبوزير ،أحمد محمد والحجى ،عثمان يوسف" .)2001( .أثر تطبيق األتمتة في األداء الوظيفي



السلمي ،علي" ،)2001( .إدارة الموارد البشرية االستراتيجية" ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

للمؤسسات الحكومية المستقلة في دولة الكويت" ،مجلة التعاون ،العدد ( ،)44ص.204-172



السلمي علي ( :)2002إدارة التميز (نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة) القاهرة دار غريت للطباعة والنشر



سهمود ،إيهاب عبد ربه" .)2013( .واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء النموذج األوروبي



شاهين ،ماجد إبراهيم" .)2010( .مدى فعالية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية أثره على



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



الشبلي ،هيثم حمود والنسور ،مروان محمد" .)2009( .إدارة المنشآت المعاصرة" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة



شمس الدين ،باسم .)2014( .القيادة االستراتيجية وحوكمة الشركات .ط  .1دار الكتاب الحديث .القاهرة.

والتوايب.

للتميز  ،"EFQMرسالة ماجيستير ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

األردن.

األولى ،عمان ،األردن.
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الشوا ،عفت ياسر عبد المجيد " .)2016( .بعنوان"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة

الدارة التميز في ضوء االنموذج االوروبي للتميز  EFQMوسبل تطويرها ،".رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية
التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.



صبيح ،لينا (" :)2013تصور مستقبلي إلعادة هندسة نظم التعليم الجامعي الفلسطيني في ضوء متطلبات مجتمع
المعرفة".رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.



ضرغام ،حسن عبد ( " .)2016أثر ممارسات القيادة االستراتيجية في تحقيق ريادة االعمال



الضمور ،هاني والقطامين ،أحمد" .)2015( .اإلدارة االستراتيجية" ،جامعة القدس المفتوحة الطبعة الثانية ،األردن.



عامر ،فاتن ربحي محمد " .)2015( .درجة فاعلية ادارة التميز المؤسسي لمديري المدارس الحكومية االساسية في

مديريات شمال الضفة الغربية وعالقتها باالنماط القيادية من وجهة نظر المدراء انفسهم " ،رسالة ماجيستير ،الدراسات
العليا ،كلية التجارة ،جامعة النجاح الوطنية.



العامري ،صالح مهدي والغالبي ،طاهر محسن" .)2007( .اإلدارة واألعمال" ،دار وائل للنشر ،الطبعة األولى ،عمان،



عبد العزيز ،أحمد عزمي زكي" .)2010( .القيادة االستراتيجية ودورها في تنمية القدرات التنافسية

األردن.


عبد القادر ،دبون ( :)2008دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في المؤسسة ،مجلة الباحث ،العدد



عبدالحفيظ ،نائل ( :)2003نوعية اإلدارة والحومة اإللكترونية في العالم الرقمي ،مجلة جامعة الملك سعود ،المجلد



عبدو ،رنا (" .)2017ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بتميز االداء المؤسسي دراسة تطبيقية على الكليات

السادس.

الخامس عشر ،الرياض -السعودية.

الجامعية بمحافظات غزة" رسالة ماجستير ،كلية الدراسالت العليا ،جامعة االزهر غزة.


عبود ،علي احمد ثاني" ،إدارة الجودة الشاملة مدخل متكامل لتطوير األداء بالدوائر المحلية بحكومة دبي" ،رسالة دكتوراه



العدلوني ،محمد ( " :)2000القائد الفعال" ،قرطبة لإلنتاج الفني ،السعودية .



العديلي ناصر محمد ( :)2009تحديات تحقيق نموذج التميز في أداء األعمال والخدمات النسخة االلكترونية.

في الفلسفة في إدارة األعمال ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،مصر.



العرفج ،عبد المحسن" .)2005( .التعليم العالي في المملكة السعودية :دراسة تحليلية من منظور استراتيجي" ،ورقة

عمل مقدمة للمؤتمر القومي السنوي الثاني عشر (العربي الرابع) لمركز تطوير التعليم الجامعي ،بعنوان تطوير أداء
الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد ،جامعة عين شمس ،القاهرة.



عز الدين ،هبة خالد نعيم" .)2017( .أثر عمليات ادارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز" دراسة تطبيقية على الجامعات



عقيلي ،عمر وصفي ( :)2001مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ،ط  ،1دار وائل للنشر ،عمان،



العلي ،عبد الستار وقنديلجي ،عامر والعمري ،غسان" ،)2012( .المدخل إلى إدارة المعرفة" ،دار المسيرة للنشر

الفلسطينية في قطاع غزة ،".رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة االزهر-غزة.
األردن.

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



عوض ،رجعة المبروك" .)2014( .متطلبات بناء القيادة االستراتيجية وأثرها على درجة الثقة التنظيمية :دراسة

األولى ،عمان ،األردن.

ميدانية بالتطبيق على قطاع األعمال الصناعي العام بليبيا" ،رسالة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال ،كلية التجارة،

جامعة قناة السويس ،مصر.


الغنام ،غنام عبد العزيز ،الطبطبائي ،جالل عبد المحسن " )2005( ،المادة العلمية للجودة في التعليم الفعال
(المتطلبات-األنشطة-السمات-المظاهر -التطبيق)" ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



الفاعوري أسماء مروان ( :)2012أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تميز األداء المؤسسي (دراسة تطبيقية



فريدمان ،مايك وتريجو ،بنيامين بي" .)2006( .فن ومنهج القيادة االستراتيجية" ،ترجمة عبد الرحمن هيجان ،المنظمة



الفيحان ،ايثار عبد الهادي وجالب ،احسان دهش" .)2006( .ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بخدمة الزبون-



القانوع ،أسامة حسن" .)2016( .دور القيادة االستراتيجية في تمكين العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني –الشق



القريوتي ،محمد قاسم" .)2009( .مبادئ اإلدارة :النظريات والعمليات والوظائف" ،دار وائل للنشر ،الطبعة الرابعة،



قنديل ،نهله احمد" ،إدارة العالقات مع العمالء أساس التميز" ،جامعة السويس ،ورقة بحثية للمؤتمر السنوي التاسع



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



كمال ،سفيان عبد اللطيف" ،)2004( ،إطار عام لضمان النوعية الجيدة للتعليم الجامعي الفلسطيني" ،مؤتمر النوعية



اللطيف ،مساعد بن عبد العزيز العبد (" ،)2007هل تعجز الجامعات الحكومية عن التميز" ،جامعة الملك سعود.



لمنظمات األعمال الدولية في جمهورية مصر العربية" ،رسالة دكتوراه .كلية التجارة ،جامعة قناةالسويس ،اإلسماعيلية.

في أمانة عمان الكبرى) رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط األردن.
العربية للتنمية اإلدارية -جامعة الدول العربية ،القاهرة ،مصر.

دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري المصارف األهلية" ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)59ص.32-1
المدني" ،رسالة ماجيستير ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.
عمان ،األردن.

"نحو منظومة للتميز اإلداري العربي ،منتجع كتراكت الهرم  /جمهورية مصر العربية (.)2008

في التعليم الجامعي الفلسطيني ،جامعة القدس المفتوحة ،رام هللا- ،فلسطين.



المبيضين ،أنس خليل " .)2009( .دور القيادة االستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية-دراسة تطبيقية على الملكية



المدو ،أالء عبد الكريم غالب" ،)2016( .أثر إدارة التميز في األداء الجامعي" دراسة استطالعية لعينة من الكليات

األردنية"  ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية إدارة المال واألعمال ،جامعة آل البيت ،األردن.
األهلية ،مجلة دنانير ،العدد ( ،)9ص  ،386-367بغداد ،العراق



مجيد ،سوسن شاكر والزيادات ،محمد عواد" .)2007( .إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات في الصناعة والتعليم" ،دار



محجوب ،بسمان فيصل (" ،)2005إعادة اختراع الجامعة –مدخل استشرافي" ،ورقة عمل إلى مؤتمر استشراف التعليم

صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

العالي ،شرم الشيخ ،مصر.
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المدهون ،محمود عطا" .)2014( .عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي" ،رسالة ماجيستير ،كلية



المربع ،صالح بن سعد (“ :)2012القيادة االستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية باألجيزة األمنية",ط



المربع ،صالح" .)2008( .القيادة االستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األمنية" ،رسالة دكتوراة،

الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

,1جامعة نايف العربية للعلوم االمنية – الرياض.

كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.


مركز البحوث والدراسات" .)2011( .تطوير القيادات التنفيذية من أجل تحسين األداء المؤسسي" ،ورقة عمل مقدمة



مركز الدراسات االستراتيجية" .)2012( .نحو مجتمع المعرفة –الموارد البشرية الفكرية :الثروة الحقيقية لمجتمعات



المصري ،ابراهيم عمر حمدان " .)2015( .االدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤسسي" دراسة تطبيقية على



المصري ،سلمان "محمد عادل"" .)2015( .دور القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة بوزارة الداخلية



المطوع ،محمد أحمد" .)2005( .مبادئ ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة" ،اإلمارات العربية المتحدة.

إلى المنتدى الثامن للقيادات التنفيذية الذي تنظمه مؤسسة داتاماتكس-دبي ،الغرفة التجارية الصناعية ،الرياض.

المعرفة" ،اإلصدار الثالثون ،جامعة الملك عبد العزيز.

وزارة االمن الوطني-الشق المدني ،".رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
واألمن الوطني" ،رسالة ماجيستير ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.


المعاضيدي ،معن والطائي ،أيمن" .)2011( .إسهامات القيادة االستراتيجية في تعزيز المرونة االستراتيجية لمنظمات
األعمال :دراسة آلراء عينة من القيادات االستراتيجية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في

نينوي" ،كلية افدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،تنمية الرافدين ،العدد  ،105مجلد .33


المعاني ،أحمد وعريقات ،أحمد والصالح ،أسماء وجرادات ،ناصر" .)2011( .قضايا إدارية معاصرة" ،دار وائل للنشر،



المعاني ،أحمد" .)2008( .أثر تمكين العاملين على تحقيق التميز للمؤسسات األردنية المشاركة بجائزة الملك عبد

الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

هللا الثاني للتميز" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات
العليا ،األردن.


المغربي ،رامي إبراهيم " .)2015( .ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها باإلبداع االداري من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجيستير ،الدراسات العليا ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،
جامعة األزهر ،غزة.



المغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح وغربية ،رمضان فهيم" ،)2006( .التخطيط االستراتيجي بقياس األداء المتوازن"،



المليجي رضا ابراهيم ( :)2012إدارة التميز المؤسسي (بين النظرية والتطبيق) القاهرة :عالم الكتب.

المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،المنصورة،
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الناصري ،سالم كاظم ( " .)2016ريادة المهظمات في إطار ممارسات القيادة االستراتيجية" بحث ميداني في و ازرة
النفط–شركة المشاريع النفطية" بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية واالدارية مجلد  22عدد ( 87من ص191حتى
ص.)212



نجم ،نجم عبود" .)2011( .القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين" ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،عمان ،األردن.



النسور ،أسماء سالم" .)2010( .أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي" ،رسالة ماجيستير،



النعيمي ،صالح عبد القادر" .)2003( .مواصفات المفكر االستراتيجي في المنظمة" ،المجلة العربية لإلدارة،)1(23 ،



النعيمي ،صالح عبد القادر" .)2008( .اإلدارة" ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية ،عمان ،األردن.

الدراسات العليا ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
ص.56-44


النفار ،حسام نعيم" .)2015( .ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في تطبيق الجودة الشاملة دراسة ميدانية

بالتطبيق على الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة" ،رسالة دكتوراه الفلسفه في إدارة األعمال ،الدراسات العليا
والبحوث ،كلية التجارة ،جامعة قناة السويس ،مصر.



النفار ،حسام نعيم " .)2016( .بعنوان"أثر تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات االخالقية على تحقيق التميز للجامعات"
دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،بحث منشور في مجلة كلية فلسطين التقنية دير البلح ،العدد

التالت (من ص 23حتى ص .)53



هارجروف ،روبرت" .)1996( .التوجيه البارع :تعليم الموظفين أسرار األداء الخارق" ،الشركة العربية لإلعالم العلمي



هامر ،مايكل وشامبي ،جيمس" .)1995( .إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات :الهندرة" ،ترجمة شمس الدين
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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
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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/اة.
الدرجة العلمية............................................................................................. :
التخصص................................................................................................ :

مكان العمل............................................................................................... :
تحية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان "ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية على الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية-قطاع غزة" ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من
جامعة األزهر بغزة.
ونظ ار لخبرتكم الطويلة في مجال البحث العملي ،والثقة العالية التي يوليها الباحث لكم ،فإننا نأمل من حضرتكم التكرم بتحكيم
استبانة الدراسة المرفقة وإثرائها من خالل توجيهاتكم وإرشاداتكم 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 هللا فيكم ،،،

الباحث

محمد زهير ديب الحرازين
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ثـــانيــــــــاً :مـراســلـــــــــة تـعبئــــة االستبانـة

جــامـعـــــــــة األزهـــــــــر – غـــــــزة

عمادة الــــدراســـــــات الــعـــلـيـــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة

قسـم مـاجـستيــر إدارة األعمـال

حفظهـ/ــا هللا

الســــيد/ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع /تعبئة استبانة لدراسة ماجستير
يعمل الباحث على إعداد دراسة بعنوان :ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها على إدارة التميز المؤسسي "دراسة تطبيقية
على الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية -قطاع غزة" (بإشراف أ.د نهاية التلباني و د .مروان األغا) وذلك استكماال
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر-غزة.
وإيمانا من الباحث بأهمية موضوع الدراسة وثقته العالية بدوركم الرائد في دعم البحث العلمي والباحثين في المجاالت العلمية
المختلفة ،فيحذوه األمل بتكرم حضرتكم في المساعدة بتعبئة االستبانة المرفقة ،كما أرجو من سيادتكم توخي الدقة والموضوعية
في اختيار الدرجة المناسبة لكل إجابة ،والتي تتوافق مع رأيكم الكريم لما له من أثر كبير في الحصول على نتائج دقيقة تُعزز

من تحقيق أهداف البحث الذي يعكف الباحث على إنجازه.

ونحيطكم علما بأن كل ما ّتد ِلون به من آراء أو بيانات سوف يتم التعامل معه بسرية تامة ،ولن تُستخدم إال ألغراض البحث
العلمي لذلك فإن ذكر االسم غير مطلوب.

نشكر لكم مقدماً حسن تعاونكم ومشاركتكم الفاعلة
وبارك هللا فيكم ،،،
البـاحـــث

محمد زهير ديب الحرازين جوال0592200217/
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ثـالثــــــــــاً :االســـــتبــانــــــــــة النهــــــــائيـــــــــة
فرضيات الدراسة
-1الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين ممارسات القيادة
االستراتيجية ،و إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
خ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تحديد التوجه االستراتيجي ،وإدارة التميز المؤسسي
في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
د -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين استثمار القدرات التنافسية ،وإدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ذ -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تطوير رأس المال البشري ،وإدارة التميز المؤسسي
في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ر -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين دعم الثقافة التنظيمية ،وإدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ز -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التأكيد على الممارسات األخالقية ،وإدارة التميز
المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.
س -توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين تنفيذ الرقابة المتوازنة ،وإدارة التميز المؤسسي في
الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
-2الفرضية الرئيسة الثانية :تؤثر ممارسات القيادة االستراتيجية تأثي ار ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
على تحقيق إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
-3الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية
التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ,مكان العمل).
-4الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول إدارة التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية
(الجنس ,العمر ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ,مكان العمل).
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أوالً -البيانات الشخصية والوظيفية:
 .1الجنس
 أنثى

 ذكر
 .2العمر
 أقل من  30سنة

 30 سنة إلى أقل من  40سنة

 40 سنة إلى أقل من  50سنة

 50 سنة فأكثر

 .3المسمى الوظيفي (اختر اجابة واحدة من فضلك)
 رئيس الجامعة

 نائب رئيس الجامعة

 عضو مجلس جامعة

 رئيس قسم

 مساعد نائب رئيس الجامعة

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

 من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

 من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

 من  15سنة فأكثر

 .5المؤهل العلمي
 دكتوراه

 ماجستير

 .6مكان العمل
 جامعة األزهر-غزة

 الجامعة اإلسالمية-غزة
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 جامعة األقصى-غزة

ثانياً -ممارسات القيادة االستراتيجية

ملحوظة :التدرج في اإلجابات من ( )10- 1علما بأن الدرجة ( )1أدنى درجة من الموافقة ،والدرجة ()10
هي أعلى درجة للموافقة.
#

درجة الموافقة

الفقا ا ارة

من ()10-1

البعد األول :تحديد التوجه االستراتيجي
1

تمتلك إدارة الجامعة رؤية طويلة األجل تستند إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية.

2

تتسم رؤية الجامعة بالمرونة والقابلية للتجديد.

3

تعكس رؤية الجامعة بوضوح الصورة الذهنية المثالية التي تسعى إدارة الجامعة للوصول إليها.

4

تسعى إدارة الجامعة لكسب والء موظفيها نحو تحقيق تصوراتها ورؤيتها.

5

يوجد تالءم بين األهداف االستراتيجية الموضوعية واإلمكانيات المتاحة لدى إدارة الجامعة.

6

تسعى إدارة الجامعة لالستفادة من تجارب الجامعات العالمية والعربية الناجحة في تحديد التوجه
المستقبلي لها.

7

تسعى إدارة الجامعة إلقناع موظفيها نحو توجهاتها االستراتيجية.

البعد الثاني :استثمار القدرات التنافسية
1

يوجد أنظمة معلومات واتصاالت في الجامعة تساهم في اتخاذ الق اررات.

2

تعتمد إدارة الجامعة على تشجيع الموظفين وتحفيزهم على استخدام وسائل االبتكار واإلبداع في

3

تسعى إدارة الجامعة إلى امتالك موارد وقدرات تكنولوجية متطورة.

4

تحرص إدارة الجامعة على تعزيز مفاهيم االبتكار واإلبداع وتشجع الكليات على تسجيل براءات

العمل.

اختراع وابتكارات لصالح الجامعة.
5

تسعى إدارة الجامعة لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات ومبادرات ابتكارية جديدة.

6

يتم االستفادة من المعرفة المتراكمة في أعمال الجامعة.

1

تعمل إدارة الجامعة على إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين في الدورات التدريبية لبناء قدراتهم.

2

تُؤمن إدارة الجامعة بأهمية الدورات التدريبية في زيادة اإلنجاز وتطوير العمل األكاديمي.
توفر إدارة الجامعة اإلمكانيات المادية المناسبة لتطوير العاملين والعمل األكاديمي.

4

تضمن إدارة الجامعة سياستها بالعمل على استقطاب الكفاءات القادرة على اإلبداع واالبتكار في
ٌ
العمل واختيارها.

3

البعد الثالث :تطوير رأس المال البشري

238

5

تسعى إدارة الجامعة لتزويد الموظفين لديها بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء مهامهم بكفاءة
وفاعلية.

6
7

تُكافئ إدارة الجامعة الموظفين ذوي التقديرات العالية في تقويم األداء السنوي.
يتم منح موظفي الجامعة السلطات الالزمة إلنجاز أعمالهم وإثبات قدراتهم.

البعد الرابع :دعم الثقافة التنظيمية
1

تسعى إدارة الجامعة لنشر القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية القائمة على رؤيتها.

2

تُشجع إدارة الجامعة الموظفين على التصرف بحرية واستقاللية.
تعمل الثقافة التنظيمية فيالجامعة على غرس األفكار التي تُعزز من قيمة العمل.

3
4
5
6
7

تُولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة لألفكار الجديدة وغير المألوفة من الموظفين.
تدعم ثقافة الجامعة المبادرات التي تحقق التفوق التنافسي على الجامعات األخرى.

تتقبل إدارة الجامعة أفكار اآلخرين ومقترحاتهم عندما تكون بناءة وتصب في مصلحة الجميع.

يحصل الموظفون ذوو القدرات اإلدارية المتميزة على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي.

البعد الخامس :التأكيد على الممارسات األخالقية
1

تُراعي إدارة الجامعة المعايير األخالقية في عملية اتخاذ الق اررات.
تسعى إدارة الجامعة لتكريس األخالق الحميدة والقيم المجتمعية لدى الموظفين.

3

تُمثل إدارة الجامعة قدوة للموظفين من خالل ممارساتها األخالقية.
تنشر إدارة الجامعة أدلة خاصة توضح معايير السلوك األخالقي التي تلتزم بها.

5

تعتمد إدارة الجامعة العدالة في التعامل بين المتعاملين.

6

تعتمد إدارة الجامعة نظام الحوافز لتشجيع السلوك اإليجابي للموظفين في الجامعة.

2
4

البعد السادس :تنفيذ الرقابة المتوازنة
1

تعتبر إدارة الجامعة أن الرقابة التنظيمية من الوظائف األساسية التي تحتاج إلى اهتمام دائم.

2

تقوم إدارة الجامعة بوضع إجراءات وآليات عمل لمتابعة األنشطة المنفذة ومقارنتها مع األنشطة
المخطط لها.

3

تهدف عملية الرقابة في الجامعة إلى تصحيح المسار وليس بهدف تصيد األخطاء.

4

تحرص إدارة الجامعة على االهتمام بالتغذية الراجعة والتي تنعكس باإليجاب على مجريات العمل

5

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

6

يتوفر لدى الجامعة نظام رقابي مالي بجانب الرقابة االستراتيجية.

داخل الجامعة.
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ثالثا-إدارة التميز المؤسسي
#

درجة الموافقة

الفقرة

من ()10- 1

البعد األول :القيادة باإلبداع
1

تتوفر في الجامعة معايير واضحة الختيار رؤساء األقسام والعمداء مثل (األقدمية-الخبرة-
المؤهل العلمي).

2

تحفز إدارة الجامعة على التفكير االبتكاري الخالق في أداء األعمال.

3

تسهل إدارة الجامعة ألية االتصال بين جميع األقسام وجميع المستويات في القسم الواحد.

4

تشجع إدارة الجامعة العمل الجماعي.

البعد الثاني :السياسات واالستراتيجيات

1

تتوفر في الجامعة وحدة خاصة لشؤون التخطيط والتطوير.

2

تمتلك الجامعة خطة استراتيجية معتمدة.

3

تعتمد استراتيجيات الجامعة على تحقيق اإلحتياجات المستقبلية للمستفيدين (طلبة-عاملين-
مجتمع).

4

تتكيف استراتيجيات الجامعة وسياساتها مع المتغيرات البيئية المحيطة (الداخلية والخارجية).

5

تحرص الجامعة على نشر وتطبيق االستراتيجيات والسياسات الخاصة بها وتطبيقها بشكل
دائم.

6

يتم إجراء المراجعة الدورية لالستراتيجيات والسياسات بهدف التحسين المستمر.

البعد الثالث :إدارة الموارد البشرية
1

تتناسب أعداد العاملين مع حجم األعمال المطلوبة.

2

تلتزم الجامعة بتعيين عاملين جدد حسب معايير محددة تتناسب مع طبيعة األعمال المطلوبة.

3

يوجد توصيف للوظائف بما يتفق مع السياسات واإلجراءات الصادرة عن إدارة الجامعة.

4

تستخدم إدارة الجامعة معايير محددة لتقييم أداء العاملين.

5

تهتم إدارة الجامعة بتوفير كافة اإلجراءات للحفاظ على سالمة العاملين وأمنهم وراحتهم.

البعد الرابع :إدارة العمليات
1

يوجد تصميم موثق للعمليات األساسية في الجامعة.

2

تهتم الجامعة عند إنجازها للعمليات أن تتم وفقا لنظم الجودة الشاملة وليس وفقا للحد األدنى
من النتائج.

3

يوجد تحديد للصالحيات والمسؤوليات في إنجاز العمليات داخل الجامعة.

4

يوجد تحديد مستمر لألولويات في إنجاز العمليات.
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5

يتم العمل على تطوير للعمليات وبشكل مستمر داخل الجامعة ،وذلك للتخلص من اإلجراءات
الروتينية ولتوفير الوقت والجهد.

6

يتم تقييم العمليات وتطويرها حسب الدراسة المستمرة للبيئة المحيطة.

7

يوجد اهتمام لدى الجامعة بالعمل على قياس األداء الفعلي للعمليات المختلفة باستخدام
المقاييس العلمية.

البعد الخامس :العالقات والموارد
1

تتواصل الجامعة بشكل ايجابي مع الجامعات األخرى.

2

تهتم إدارة الجامعة بإيجاد تواصل دائم مع الطلبة.

3

توجد اتصاالت وعالقات مستمرة بين الجامعة وكافة األطراف المجتمعية

4

تمتلك الجامعة وسائل إتصال حديثة بين كافة أقسامها.

5

تسعى الجامعة دوما للحصول على مصادر معلومات علمية حديثة.

البعد السادس :التركيز على الطلبة والبحث العلمي
1

تعتمد سياسة القبول على اختيار نوعية متميزة من الطلبة وليس على أساس العدد فقط.

2

توفر الجامعة خدمات جيدة مساندة للعملية التعليمية (كافتيريا-مكتبة).

3

تتيح الجامعة الفرصة أمام جميع الطلبة للمشاركة اإليجابية فيما يتعلق بالمواقف العلمية وإتخاذ
الق اررات.

4

تضع الجامعة برامج خاصة لمتابعة الخريجين.

5

توفر الجامعة لطلبتها بيئة دراسية مناسبة مثل قاعات دراسية ومقاعد مريحة وتهوية جيدة

إذا كان لديكم أي إقتراحات حول تحقيق إدارة التميز المؤسسي وإنجازها في إطار ممارسات القيادة االستراتيجية في الجامعات
الفلسطينية التي تعملون بها ،فالرجاء التكرم باإلدالء بها؟
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................... ...........
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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رابعا :ملحق رقم ()4

قائمة بأسماء المحكمين
#

الجهة التي يتبعها

اسم المحكم

جامعة غزة

1

د.ابراهيم أبو رحمة

2

د .أكرم سمور

3

أ.أشرف أبو سمرة

4

د .أيمن راضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

5

د .بالل البشيتي

جامعة األزهر  -غزة

6

د.حسام الزعالن

جامعة األقصى  -غزة

7

د .خليل ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

8

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية  -غزة
احصائي

الجامعة اإلسالمية  -غزة

9

د .محمد المدهون

10

أ.د .محمد نجم

جامعة األزهر  -غزة

11

د .محمد فارس

جامعة األزهر  -غزة

12

د .محمود الشنطي

13

د .نبيل اللوح

ديوان الموظفين العام

14

د .وفيق األغا

جامعة األزهر  -غزة

15

د .وائل ثابت

جامعة االزهر-غزة

16

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية  -غزة

17

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية  -غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة  -غزة

*تم ترتيب األسماء أبجدياً
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خامساً :كتب تقديم التسهيالت البحثيـة
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