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﴿ قَالَ تَزْزَعُىىَ سَبْعَ سِنِنيَ دَأَبًا فَوَا حَصَدتُّنْ فَرَزُوهُ فِي سُنبُلِوِ إِلَّا قَلِيلًا هِّوَّا تَؤْكُلُىىَ
يَؤْتِي هِي بَعْدِ ذََٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَؤْكُلْيَ هَا قَدَّهْتُنْ لَهُيَّ إِلَّا قَلِيلًا هِّوَّا تُحْصِنُىىَ
بَعْدِ ذََٰلِكَ عَامٌ فِيوِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيوِ يَعْصِسُوىَ

ثُنَّ

ثُنَّ يَؤْتِي هِي

﴾

صدق هللا العظيم
}يوسف{ 34،31 ،

﴿لَّقَدْ كَاىَ لَكُنْ فِي زَسُىلِ اللَّوِ أُسْىَةٌ حَسَنَتٌ لِّوَي كَاىَ يَسْجُى اللَّوَ وَالْيَىْمَ الْآخِسَ وَذَكَسَ اللَّوَ كَثِريًا﴾
صدق هللا العظيم
األحزاب13،
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أ

إهداء
إذا كاى اإليداء ِعرب َلُ ظصء مو الُفاء فإنْ أيدٓ يرا اجلًد املتُاضع
إىل الرٓ شق بهُز زضالتٌ ظلمات اللُى ،فأناز مصازق األزض َمغازبًا بعلمٌ َعملٌ َأخالقٌ ،حبّب
القلُب حممد صل اهلل علٌّ َضلم...
إىل مو نالُا شًادًٔ أعظُم َأجُل مو شًادتْ يرٍ ...إىل الغائبني احلاضسِو اىل
أزَاحًم الطايسٔ...الصًداء األكسم مها مجّعّا َأخص بالركس زَح َالدٓ الصًّد بإذى اهلل ...تقبلٌ اهلل
َأضلهٌ الفسدَس األعلٖ
إىل جهيت يف الدنّا...نبع احلهاى َالعطاء...أمْ احلبّبٕ الغالّٕ...
أدامًا اهلل بالصخٕ َالعافّٕ
إىلمَوِ ضاندنْ َآشزنْ يف مصقٕ احلّأ...زفّقٕ دزبْ...
شَجيت الغالّٕ
إىل أبهائْ أحبائْ ...قسٓٔ عّين...بّاى َزيف َمحصٔ َأضامٕ َخالد
أدعُ اهلل أى ظففظًم َِطعديم يف الدنّا َارخخسٔ
إىل إخُانْ َأخُاتْ...نُز دزبْ...حفظًم اهلل
و لٌ حقْ علْٓ...
إىل عمْ َعماتْ َأخُالْ َخاالتْ...إىل كلمَ ِ
إىل قادٔ العلمَ ..صانعْ املطتقبل ..إىل أضاترتْ َشمالئْ َطالب العلم..
إىل كلمَوِ ضايم يف خسَج يرٍ السضالٕ إىل الهُزَ ..لُ بللمٕ َاحدٔ..
أيدٓ إلًّم مجّعّا مثسٔ يرا اجلًد املتُاضع...
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ب

شكر وتقدير
ٌ
ت هِ
اَّلل إِن ُكنتُ ْم إِ هَّيهُ تَ ْعبُ ُدو َن﴾ النحل114:
﴿ َوا ْش ُك ُروا نِ ْع َم َ

الحمد هلل الذؼ ىدانا كما كنا لنيتدؼ لكال أف ىدانا هللا ،كالصالة كالسالـ عمى معمـ البشرية الحبيب
المصطفى ،كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى ىديو إلى يكـ الديف ،كبعد:

امتثػ ػ ػ ًػاال لقػ ػ ػػكؿ هللا  -تع ػ ػ ػإلى ﴿ :-

لَ َِْ َش َك ْرُْك َ َ ِ

َدنه ُك ْم ﴾

إب ػ ػ ػراىيـ ،7:فػ ػ ػػإني أشػ ػ ػػكر هللا تع ػ ػ ػإلى عمػ ػ ػػى
عمي ػػو

نعم ػػو كعنايت ػػو كتكفيق ػػو ل ػػي بإتم ػػاـ ى ػػذه الد ارس ػػة ،كانطالًق ػػا م ػػف ق ػػكؿ النب ػػي المص ػػطفى ص ػػمى هللا

كس ػ ػػمـ " :مػ ػ ػف ال يش ػ ػػكر الن ػ ػػاس ال يش ػ ػػكر هللا " ركاه الترم ػ ػػذؼ ،أتكج ػ ػػو بالش ػ ػػكر كالتق ػ ػػدير إل ػ ػػى أكاديمي ػ ػػة

اإلدارة كالسياس ػ ػػة بجميػ ػ ػ أس ػ ػػاتذتيا كمكظفيي ػ ػػا ،كعم ػ ػػى أرس ػ ػػيـ أس ػ ػػتاذؼ الفاضلللللل اللللللدكتور/دمحم إبلللللراىيم

الملللللدىون رئ ػ ػػيس أكاديمي ػ ػػة اإلدارة كالسياس ػ ػػة ،كال ػ ػػذؼ ك ػ ػػاف نع ػ ػػـ األخ كالمعم ػ ػػـ كالمكج ػ ػػو كالمرشػ ػ ػد طيم ػ ػػة
فترة دراستي ،جزاه هللا عني خير الجزاء.
أحملللللد الشلللللنت

أيع ػ ػػا بعظ ػ ػػيـ الش ػ ػػكر كالتق ػ ػػدير كالعرف ػ ػػاف لػ ػ ػ خ الفاضلللللل اللللللدكتور /يوسللللل
كأتكج ػ ػػو ً
المشػ ػ ػػرؼ ال ػ ػ ػرئيس عمػ ػ ػػى ىػػ ػػذه الرسػ ػ ػػالة؛ لمػ ػ ػػا قدمػػ ػػو لػ ػ ػػي مػ ػ ػػف تكجي ػ ػػو ،كارشػ ػ ػػاد طيمػ ػ ػػة فت ػ ػ ػرة إعػ ػ ػػداد ىػ ػ ػػذه
الد ارسػ ػ ػػة ،كمػ ػ ػػا أتقػ ػ ػػدـ بعظػ ػ ػػيـ الشػ ػ ػػكر كالتقػ ػ ػػدير لمللللللدكتور الفاضللللللل  /دمحم إبللللللراىيم المللللللدىون
مناقشػ ػ ػػا
ً

مناقشػ ػػا
داخمي ػ ػا ،كمػ ػػا كأتقػ ػػدـ بعظػ ػػيـ الشػ ػػكر كالتقػ ػػدير لمللللدكتور الفاضللللل /من للللور "دمحم عمللللي" األيللللو ي
ً
ػاال كدقػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ
خارجيػ ػػا ،لتفعػ ػػميـ كقبػ ػػكليـ مناقشػ ػػة ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة ،كالػ ػػذؼ سػ ػػيزيد ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة كمػ ػ ً
ً
مالحظاتيـ البناءة ،فجزاىـ هللا عني خير الجزاء.
كمػ ػػا أتقػ ػػدـ بالشػ ػػكر كالتقػ ػػدير إلػ ػػى األسػ ػػاتذة الػ ػػذؼ أسػ ػػيمكا بتحكػ ػػيـ االسػ ػػتبانة ،كالتػ ػػي خرجػ ػػت بصػ ػػكرتيا
النيائيػ ػ ػػة ،كالػ ػ ػػى جمي ػ ػ ػ مػ ػ ػػكظفي الكميػ ػ ػػات الجامعيػ ػ ػػة الحككميػ ػ ػػة؛ لمػ ػ ػػا بػ ػ ػػذلكه مػ ػ ػػف جيػ ػ ػػد لتسػ ػ ػػييل ميم ػ ػ ػة

الباحث في دراستو.

كمػ ػػا يطيػ ػػب لػ ػػي أف أتقػ ػػدـ بالشػ ػػكر كالتقػ ػػدير إلػ ػػى جمي ػ ػ أحبػ ػػابي ،كأخ ػ ػكاني ،كأصػ ػػدقائي ،كزمالئػ ػػي فػ ػػي

العمل كالدراسة ،كالى كل مف مد يد العكف كالمساندة ،كالمشكرة المباشرة كغير المباشرة.
جميعا عني خير الجزاء.
فجزاىـ هللا
ً

الباحث

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

ج

فهرس انًحتىيات

"انعُىاٌ"

انصفحة

آَة لرآًُة

أ

اإلهداء

ب

دكر وجمدَر

ج

فهرس الوةحىَ ت
هلخص الدراسة

ٌ

Abstarct

ن
انفصم األول "اإلطار انعاو نهدراسة"

همدهة

1

هشكلة الدراسة

1

أهداف الدراسة

1

أهوُة الدراسة

1

هحغُرات أًوىذج الدراسة

6

فرضُ ت الدراسة

31

حدو الدراسة

31

هصطلة ت الدراسة

33

صعىب ت الدراسة

33

هُكل الدراسة

31

الخالصة

31
انفصم انثاَي "اإلطار انُظري"
انًبحث األول :اإلادار االستراتيجية

جوهُد

33

هفهىم اإل ار االسحراجُجُة

33

هراحل جطىر اإل ار االسحراجُجُة

36

أهوُة اإل ار االسحراجُجُة

34

هراحل جطبُك اإل ار االسحراجُجُة

38

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

د

"انعُىاٌ"

انصفحة

انًبحث انثاَي :األاداء انًؤسسي
جوهُد

18

هفهىم األ اء الوؤسسٍ

18

هج الت األ اء الوؤسسٍ

11

جمُُن األ اء الوؤسسٍ

13

هؤدرات لُ س األ اء الوؤسسٍ

18

انًبحث انثانث :اإلادار االستراتيجية وادورها في تحسيٍ يستىي األاداء انًؤسسي في انكهيات انجايعية انحكىيية
جوهُد

31

والع الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة فٍ هة فظ ت غز

31

أهوُة اإل ار االسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي األ اء الوؤسسٍ فٍ الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة

31

أهداف اإل ار االسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي األ اء الوؤسسٍ فٍ الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة

36

هحطلب ت ًج ح اإل ار االسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي األ اء الوؤسسٍ فٍ الكلُ ت الج هعُة
الةكىهُة

38

الخالصة

31
انفصم انثانث "اندراسات انسابقة"

الدراس ت الس بمة الحٍ جٌ ولث اإل ار االسحراجُجُة

13

الدراس ت الس بمة الحٍ جٌ ولث األ اء الوؤسسٍ

61

الحعمُب علً الدراس ت الس بمة

41

الفجى البةثُة

43

الخالصة

46
انفصم انرابع "يُهجية وإجراءات اندراسة"

جوهُد

48

هٌهح الدراسة

48

هجحوع الدراسة

48

عٌُة الدراسة

41

أ ا الدراسة

81

خطىات بٌ ء االسحب ًة

83

صدق االسحب ًة

83

ثب ت االسحب ًة

84

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

ه

"انعُىاٌ"

انصفحة

األس لُب اإلحص يُة الوسحخدهة

88

الخالصة

81
انفصم انخايس "َتائج اندراسة ويُاقشتها"

جوهُد

13

الىصف اإلحص يٍ لعٌُة الدراسة وفك البُ ً ت الشخصُة والىظُفُة

13

الوةه الوعحود فٍ الدراسة

13

جةلُل فمرات االسحب ًة

13

اخحب ر فرضُ ت الدراسة

318

الخالصة

311
انفصم انساادس "انُتائج وانتىصيات"

جوهُد

311

ًح يح الدراسة

311

جىصُ ت الدراسة

318
"قائًة انًصاادر وانًراجع"

انًصاادر

311

انًراجع انعربية

311

الكحب العربُة

311

الوجالت والدورَ ت

313

الرس يل العلوُة

316

الوىالع اإللكحروًُة

331

انًراجع األجُبية

331

قائًة األشكال
رقى
انشكم
()3
()1

"انعُىاٌ"

انصفحة

رسن جىضُةٍ ألًوىذج الدراسة

1

خطىات جمُُن األ اء الوؤسسٍ

14

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

و

قائًة انجداول
"العنوان"

رقم

ال فحة

الجدول
()3

نتائج الدراسة االستطالعية

3

()1

يكعح أبعاد المتغير المستقل – اإلدارة االستراتيجية -في الدراسات السابقة

6

()1

يكعح أبعاد المتغير التاب – األداء المؤسسي -في الدراسات السابقة

4

()3

متغيرات الدراسة ،كأبعادىا

8

()1

الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة ،كالدراسة الحالية

41

()6

يكعح تكزي مجتم الدراسة حسب الكميات الجامعية الحككمية

41

()4

درجات المقياس المستخدـ في االستبانة

81

()8

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " التحميل البيئي " كالدرجة الكمية لممجاؿ
ً
معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " صياغة االستراتيجية " كالدرجة الكمية
ً

81

()1
()31

لممجاؿ

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " تنفيذ االستراتيجية " كالدرجة الكمية
ً
لممجاؿ

()33

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " المتابعة كالتقييـ " كالدرجة الكمية لممجاؿ
ً
معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " كفاءة كفعالية اإلدارة العميا " كالدرجة
ً

()31

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " إدارة المعمكمات " كالدرجة الكمية لممجاؿ
ً
معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " ممارسة المكارد البشرية " كالدرجة الكمية
ً

()31

()33
()31

الكمية لممجاؿ

لممجاؿ

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " األنظمة كالعمميات الداخمية " كالدرجة
ً
الكمية لممجاؿ

81
81
81
83
83
81
81

()36
()38

معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة
ً
معامل ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة
ً
يكعح نتائج اختبار التكزي الطبيعي

()31

تكزي عينة الدراسة حسب النكع

13

()11

تكزي عينة الدراسة حسب العمر

13

()13

تكزي عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

11

()11

تكزي عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي

11

()11

تكزي عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي

11

()13

تكزي عينة الدراسة حسب مكاف العمل

11

()34

86
84
88

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

ز

"العنوان"

رقم

ال فحة

الجدول
()11
()16
()14
()18
()11
()11
()13
()11
()11
()13
()11
()16
()37

يكعح المحؾ المعتمد في الدراسة

13

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة

مف فقرات مجاؿ " التحميل البيئي "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة
مف فقرات مجاؿ "صياغة االستراتيجية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة

مف فقرات مجاؿ " تنفيذ االستراتيجية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة

مف فقرات مجاؿ " المتابعة كالتقييـ "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلجمي

فقرات " اإلدارة االستراتيجية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة

مف فقرات مجاؿ " كفاءة كفعالية اإلدارة العميا "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة

مف فقرات مجاؿ " إدارة المعمكمات "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة
مف فقرات مجاؿ " ممارسة المكارد البشرية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلكل فقرة
مف فقرات مجاؿ " األنظمة كالعمميات الداخمية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار tلجمي

فقرات " األداء المؤسسي "

معامل االرتباط بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية
ً
الحككمية في المحافظات الجنكبية
يكعح تأثير اإلدارة اإلستراتيجية في األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية
في المحافظات الجنكبية

11
16
14
11
311
313
311
313
311
314
311
311

()18

نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – النكع

331

()11

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – العمر

333

()31

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – المؤىل العممي

331

()33

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي

333

()31

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – المسمى الكظيفي

331

()31

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – مكاف العمل

336

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

ح

"العنوان"

رقم

ال فحة

الجدول
()33

نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – النكع

334

()31

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – العمر

338

()36

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – المؤىل العممي

331

()34

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي

311

()38

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – المسمى الكظيفي

313

()31

نتائج اختبار" التبايف األحادؼ " – مكاف العمل

311

()11

نتائج فرعيات الدراسة

316

()13

النتائج المتعمقة بتحقيق أىداؼ الدراسة

318

()11

نمكذج خطة عمل زمنية مقترحو لتنفيذ تكصيات الدراسة

311

قائًة انًالحق
رقم

"العنوان"

الممحق

ال فحة

()3

جدكؿ يكعح نتائج الدراسة االستطالعية

331

()2

قائمة أععاء تحكيـ االستبانة

333

()1

االستبانة

331

()3

كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطيف لمتمريض

331

()1

كتاب تسييل ميمة لمكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا

311

()6

كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطيف التقنية

313

()7

إفادة تحميل إحصائي

311

()8

تقرير المشرؼ بجاىزية الرسالة لممناقشة

311

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

ط

ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية الحككمية في قطاع غزة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة لجم

البيانات ،حيث تككف مجتم الدراسة مف جمي العامميف في الكميات الجامعية الحككمية باستثناء مكظفي
الخدمات ،كالذؼ بمغ عددىـ ( ،)435كاستخدـ الباحث أسمكب العينة العشكائية الطبقية حسب الكمية،
حيث تـ تكزي ( )240استبانة ،كقد تـ استرداد ( )205استبانة أؼ بنسبة (.)%89.13

وتو مت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا:

كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الكميات الجامعية

الحككمية في المحافظات الجنكبية ،حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%66.45كأكعحت النتائج كجكد مكافقة

مف قبل المبحكثيف عمى مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في قطاع غزة بدرجة

كبيرة بكزف نسبي ( ،)%67.25كتكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف
اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية ،كيكجد
تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05لإلدارة االستراتيجية في األداء المؤسسي في
الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
كذلك تو مت الدراسة إلى مجموعة من التو يات ،أىميا:
عركرة زيادة االىتماـ بنظاـ اإلدارة االستراتيجية كمراحميا؛ لما ليا مف أىمية كبيرة ،كتأثير مباشر عمى

تحسيف مستكػ األداء المؤسسي بالكميات الجامعية الحككمية ،كاتاحة الفرصة لمعامميف المشاركة في عممية
التحميل البيئي ،كزيادة كعييـ باإلدارة االستراتيجية مف خالؿ الندكات ككرش العمل ،كعركرة قياـ الكميات
الجامعية باالستعانة بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة ،كعركرة استثمار

جمي المكارد المتاحة في الكميات الجامعية لعماف سير العمل كتحقيق األىداؼ المنشكدة ،كالعمل عمى
استثمار قدرات العامميف كالطاقات الكامنة لدييـ لعماف الكصكؿ إلى تحسيف كتطكير األداء المؤسسي،

كاستخداـ أسمكب التُعزىز كالتحفيز كالمكافأة لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى تحسيف األداء المؤسسي؛
كذلؾ مف خالؿ تعميف األنظمة بما يدعـ مكافأة األداء المتميز.
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Abstract
This Study aims at identifying the role of strategic management in
improving the level of institutional performance in the governmental
university colleges in the Gaza Strip.
The researcher uses descriptive analytical method and questionnaine as a data
collection tool.
The study includes all the worker in the governmental university colleges except
service employees who are (435) ones.
The researcher uses the random stratifical sample methed according to the
college (240) qustionhaires were distributed and (205) responses were retrieved
(89.13%).
The study has reached a number of results and the most important ones
are:
There was a high of approval of respondantes at the level of the implmentaion of
strategic management in the government university colleges in the southern
governarates where the relative weight reached (66.45%). The results showed
the approval of respondents at the level of institutional performance in the
governmental university colleges in Gaza strip (67.25%). There is a statistically
significant relationship at the level significane (a≤0.05) between strategic
management university colleges in the southern governorates (a≤0.05).
The study has also reached a number of recommendations and the most
important are:
The need to increase attention to the strategic management system and its stages.
Because of its great importance and the direct impact on improving the
institutional, performance of the governmental u.niversity faculties, allowing the
employees to participate in the process of environmental. Anaylysis and
increasing their awareness of strategic management through seminars
and.workships.it is necessary for the university colleges using of specialized
consultants in analyzing and evaluation the variables in the environment it is
necessary to invest all available resccources in the univeslity facalties to ensue
the progress of work and achieve the desired to invest, the capabilities of the
workers and their potential to ensure access to improvement institutional
performance, the use of reinforcement, motivation and reward methed for
employees in order to encourage then. To improve organisational performance
thiough the included systems to support performance excellent reward.
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مقدمة:

إف أكثر ما يميز العصر الحالي السرعة اليائمة في التقدـ العممي كالتكنكلكجي ،كالتقدـ لـ يكػف ليصػل
إلى ىذا الحد إال مف خالؿ الجيكد الكبيرة التي تبذؿ في مجاؿ التحسيف كالتطػكير ،فػاإلدارة تعتبػر أداة ىػذا

التقدـ ،كذلؾ باستغالؿ الطاقات المتكفرة في االتجػاه المرغػكب ،فمػا التقػدـ الحعػارؼ كالعم ارنػي كالصػناعي
في الدكؿ المتقدمة إال بفعل اإلدارة الناجحة كأساليبيا.

فاإلدارة نشاط يعتمد عمى التفكير كالعمل الذىني المرتبط بالشخصية اإلدارية ،كبالجكانػب كاالتجاىػات

السػػمككية الخاصػػة بتحفيػػز الجيػػكد الجماعيػػة نحػػك تحقيػػق ىػػدؼ مشػػترؾ باسػػتخداـ الم ػكارد المتاحػػة ،كفًق ػا

لمفاىيـ كأسس عممية ،ككسائميا في ذلؾ إصدار الق اررات الخاصة بتحديد اليدؼ ،كرسـ السياسات ،ككع

الخطط ،كالبػرامج ،كأشػكاؿ التنظػيـ الالزمػة لتحقيػق اليػدؼ ،كتكجيػو الجيػكد ،كالتنسػيق فييػا ،كاثػارة مػكاطف

القكة في أفراد القكػ العاممة ،كتنمية مكاىبيـ ،كقدراتيـ كرف ركحيـ المعنكية ،كالرقابة عمى األداء ،لعماف
تحقيق اليدؼ كفًقا لمخطط كالبرامج المكعكعة ،كتعتبر اإلدارة االستراتيجية مف األسػاليب اإلداريػة الحديثػة
التػػي تسػػتطي اإلدارة العميػػا مػػف خالليػػا تحديػػد التكجيػػات طكيمػة األجػػل لممؤسسػػة كالتخطػػيط السػػميـ ،كيػػأتي
االىتماـ باإلدارة االستراتيجية كنتيجة لتزايد درجة التعقيد التي تشػيدىا بيئػة األعمػاؿ ،حيػث تتسػـ الظػركؼ
البيئية بالتغير الكبير كالمتالحق ،كلذا يجب عمى المنظمات جم المعمكمات المختمفة كتحميميا بعناية ،مما

يس ػػيـ ف ػػي تحدي ػػد جكانػ ػب الع ػػعا كالق ػػكة ،كتحدي ػػد الف ػػرص ،ككيفي ػػة االس ػػتفادة م ػػف تم ػػؾ الف ػػرص بكف ػػاءة،
كصػػياغة االسػػتراتيجية كتطبيقيػػا بفعاليػػة إنمػػا يػػؤدؼ إلػػى تحسػػيف مسػػتكيات أداء المنظمات( ارعػػي:1131،

 ،)1فػاإلدارة االسػػتراتيجية ىػػي البكصػػمة التػػي تكجػػو المنظمػػة كتحػػدد ليػػا االتجػػاه الصػػحيح التػػي تسػػير فيػػو،
كىي جيد منظـ لمكصكؿ إلى ق اررات كنظـ كخطط استراتيجية المستفيديف.

م ػػف ناحي ػػة أخ ػػرػ ،تعتب ػػر عمميػ ػة تحس ػػيف مس ػػتكػ األداء المؤسس ػػي عممي ػػة متكامم ػػة تنط ػػكؼ عم ػػى أنش ػػطة

معػالـ ،كتحتػكؼ
مخططة كشاممة لممؤسسػة ككػل ،كيػتـ بناءىػا عمػى اسػتراتيجيات كاعػحة ،كخطػط محػددة ال ً
ى ػػذه العمميػ ػػة عمػ ػػى محػ ػػاكر أساسػػػية تتعمػ ػػق بالعمميػ ػػات الداخميػ ػػة ،كاليياكػ ػػل التنظيميػ ػػة ،كالم ػ ػكارد البش ػ ػرية،
كالتكنكلكجيا(أبك حسنة.)311133 ،

اتيجيا لمتنميػػة االقتصػػادية
كيعػد تحسػػف كتطػػكير األداء المؤسسػي بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
مطمبػا اسػػتر ً
ً
كالثقافية في كل الدكؿ ،كخاصة في ظل ىذا التنافس الممحكظ إلعداد مؤسسات التعميـ العػالي الفمسػطيني،

كالػػذؼ يتماشػػى م ػ السياسػػات الكطنيػػة الراميػػة إلػػى تحسػػيف األداء كتطػػكيره ،لعػػماف الحفػػاظ عمػػى الجػػكدة
بمستكػ عالي ،حيث يسيـ ذلؾ فػي زيػادة الثقػة بػيف مؤسسػات التعمػيـ العػالي كالطػالب كأكليػاء األمػكر مػف

جية كسكؽ العمل مف جية أخرػ( فرج هللا.)1: 1133 ،

ميمػا بالنسػػبة لممنظمػػات بشػكل عػػاـ ،فيػػك انعكػاس ألىػػداؼ كانجػػازات
يعتبػر األداء المؤسسػػي
مفيكمػا ً
ً
المؤسسػات ،كلػو أىميػػة بالغػة؛ ألنػو ينقػػل العمػل إلػػى إنجػاز تمػؾ األىػػداؼ مػف الفرديػة إلػػى الجماعيػة ،كمػػف

العفكيػػة إلػػى التخطػػيط ،كمػػف الغمػػكض إلػػى الكعػػكح ،كمػػف محدكديػػة الم ػكارد كالتػػأثير إلػػى تعدديػػة الم ػكارد
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كسػػعة التػػأثير ،لػػذلؾ ىنػػاؾ اىتمػػاـ كبيػػر فػػي المجػػاؿ التربػػكؼ بقيمػػة إدارة المؤسسػػات التربكيػػة بصػػفة عامػػة
معػػات كالكميػػات الجامعيػػة بصػػفة خاصػػة؛ لمػػا ليػػا مػػف مكانػػة خاصػػة فػػي العمميػػة التربكيػػة ،كمػػا عمميػػة
كالجا ً
اإلدارة في ىذه المؤسسات إال جكىر ىذا االىتماـ؛ باعتبارىا المسئكلة عف قيػادة كتكجيػو سػير العمػل لبمػكغ
أىدافيا المنشػكدة ،حيػث إف الكميػات الجامعيػة إحػدػ ىػذه المؤسسػات التعميميػة الميمػة ،كالتػي تعتبػر معقػل
الفكػػر اإلنسػػاني كمصػػدر االسػػتثمار كتنميػػة الثػػركة البش ػرية ،فيػػي مصػػن لمعناصػػر الفاعمػػة فػػي المجتم ػ ،

كالتي تتحمل مسئكلية النيكض باألمة كالدفاع عف مكتسباتيا كمجابية التحديات التي تكاجييا.

معػات
لقد كاف لمكميات الجامعية الحككمية محػاكالت جػادة لالرتقػاء بأدائيػا ،كمحاكػاة نظيراتيػا مػف الجا ً

مع ػػات العربي ػػة كالعالمي ػػة الت ػػي تق ػػدمتيا ،مم ػػا جعمي ػػا تبح ػػث ع ػػف ط ػػرؽ كم ػػداخل
الخاص ػػة الفمس ػػطينية كالجا ً
سعيا منيا نحػك تحػسيف أدائيػا ،كتقديـ إسيامات كنماذج عمميػة فػي التغييػر نحػك التحسػيف المسػتمر
مختمفة ً
كاألداء الفاعػػل ،ممػػا دفللع الباحللث إلػػى إج ػراء د ارسػػة اسػػتطالعية ليتعػػح كجػػكد غمػػكض فػػي العالقػػة بػػيف

اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي.

كالفتقػار الد ارسػات التػي تركػز عمػى اإلدارة االسػتراتيجية فػي الكميػات الجامعيػة الحككميػة ،كالتػي تػربط بينيػا
كبيف تحسيف مستكػ األداء المؤسسي ،جاءت ىذه الدراسة لتبحث في دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسػيف

األداء المؤسس ػػي ،ال ػػذؼ يعػ ػد خط ػػكة متكاع ػػعة ف ػػي طري ػػق تعزي ػػز اإلدارة االس ػػتراتيجية ل ػػدػ الع ػػامميف ف ػػي
الكميات الجامعية الحككمية كانعكاسيا عمى األداء المؤسسي.

أوًال :مشكمة الدراسة ،والدراسة االستطالعية

يعػػد مكعػػكع األداء المؤسسػػي مػػف االىتمامػػات البحثيػػة التػػي تعتبػػر محػػط اىتمػػاـ المؤسسػػات الخاصػػة

كالعامة عمى حد سػكاء بمػا فػي ذلػؾ الكميػات الجامعيػة الحككميػة ،كفػي إطػار ذلػؾ قلام الباحلث بد ارسػة بعػض
دعمػا ألسػباب القيػاـ بيػذه الد ارسػة؛ حيػث
الظكاىر التي مف الممكف أف تعزز مف مشكمة الدراسة ،كالتػي تمثػل ً
قام الباحث بػإجراء د ارسػة اسػتطالعية اسػتيدفت تحديػد مشػكمة الد ارسػة ،كتكػكيف فرعػياتيا ،كتحديػد مجتمػ
معاين ػػة؛ حيلللث قلللام الباحلللث باس ػػتطالع آراء عين ػػة م ػػف الع ػػامميف ف ػػي الكمي ػػات الجامعي ػػة
الد ارس ػػة ككح ػػدة ال ً
الحككميػػة كعػػددىـ ()31؛ كذلػػؾ بغػػرض التعػػرؼ إلػػى أىػػـ المشػػكالت التػػي تتعمػػق بمكعػػكع الد ارسػػة ،كلقػػد

استخدام الباحث (اختبار  tلمعينة الكاحدة) ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)3

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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اإلطار العاـ لمدراسة

الفصل ألاول
جدول رقم ( :)1نتائج الدراسة االستطالعية

الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

.1

يتكفر لدػ الكمية مؤشرات نكعية مناسبة لقياس األداء المؤسسي.

3337

67346

.2

تسعى الكمية باستمرار إلي تحسيف جكدة خدماتيا المقدمة لمطمبة كالعامميف.

3325

65366

3312

62346
45366

الفقرة

م

.3
.4

معالجتيا.
تؤخد شكاكػ الطمبة باىتماـ إدارة الكمية ،كيككف ىناؾ استجابة فكرية ل ً
تكفر الكمية المكارد الكافية لتحسيف األداء المؤسسي.

2325

.5

تمتزـ الكمية بتقديـ خدماتيا في الكقت المحدد ،كالذؼ كعدت بيا.

3313

62366

.6

تراعي الكمية التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية المرتبطة بالتعميـ العالي.

3366

66366

.7

يتـ قياس مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر.

2366

46366

3356

76366

2387

57346

2356

56366

لمكمية ىيكل تنظيمي عممي كاقعي ،بسيط كمرف قابل لمتعديل كالتكيا م تطكر الظركؼ

.8

الذاتية ،كما يحيطيا مف متغيرات خارجية.

العاممكف في الكمية تـ اختيارىـ بعناية ،كيتمتعكف بالصفات كالقدرات المناسبة لمعمل.

.9
.16

لمعاممكف صالحيات محددة بدقة ،كمكزعة بيف األفراد بما يتناسب كمسئكلياتيـ.

58366

وتبين النتائج من الجدول رقم ( )1ما يمي:

 .3تدني مستكػ األداء المؤسسي ،حيث بمغت ( ،)%18.11كذلؾ عند متكسط حسابي مقداره (،)1.1
كبانحراؼ المعيارؼ مقداره (.)1.131

 .1مكافقة العامميف في الكميات محل الدراسة عمى كجكد ععا لدػ إدارة الكميات بخصكص قياس
مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر.

 .1يكجد ععا في قدرة الكمية عمى تكفير المكارد الكافية لتحسيف األداء المؤسسي.
 .3ىناؾ ععا في مكائمة قدرات العامميف المناسبة لمعمل في الكميات محل الدراسة.

 .1يكجد ععا في تحديد كتكزي الصالحيات لمعامميف بدقة بما يتناسب كمسئكلياتيـ.

ياغة مشكمة الدراسة من السؤال الرئيس التالي:

و نا ًء عمى ما تقدم؛ فإنو يمكن لمباحث
ما دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية؟
وينبثق من السؤال الرئيس تساؤالت فرعية عدة ىي:

 .3ما مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية؟

 .1ما مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية؟

 .1ىػ ػػل تكجػ ػػد عالقػ ػػة بػ ػػيف اإلدارة االسػ ػػتراتيجية كاألداء المؤسسػ ػػي فػ ػػي الكميػ ػػات الجامعيػ ػػة الحككميػ ػػة فػ ػػي
المحافظات الجنكبية؟

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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الفصل ألاول

 .3مػػا تػػأثير اإلدارة االسػػتراتيجية عمػػى األداء المؤسسػػي فػػي الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة فػػي المحافظػػات
الجنكبية؟

تبع ػا لممتغيػرات الديمغرافيػػة
 .1ىػػل ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف متكسػػط إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ اإلدارة االسػػتراتيجية ً
(النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة)؟
تبع ػ ػا لممتغي ػ ػرات
 .6ىػ ػػل ىنػ ػػاؾ فػ ػػركؽ بػ ػػيف متكسػ ػػط إجابػ ػػات المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ مسػ ػػتكػ األداء المؤسسػ ػػي ً
الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة)؟
ثانيا :أىداف الدراسة
ً
ممللا سللبق يتض ل أن الدراسللة تيللدف لمتعللرف إلللى دور اإلدارة االسللتراتيجية فللي تحسللين مسللتوى األداء
المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية ،وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية التالية:

 .3تحديد مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
 .1تحديد مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 .1دراسة كتحميل العالقة بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في
المحافظات الجنكبية.

 .3التعرؼ إلى تأثير اإلدارة االستراتيجية عمى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في
المحافظات الجنكبية.

 .1التعرؼ إلى مدػ كجكد فركؽ بيف متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تب ًعا لممتغيرات
الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).

 .6التعرؼ إلى مدػ كجكد فركؽ بيف متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ مستكػ األداء المؤسسي تب ًعا
لممتغيرات الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).

 .4تقديـ مجمكعة مف التكصيات يمكف االستفادة منيا في تُعزىز اإلدارة االستراتيجية كتحسيف مستكػ
األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية.
ثال ًثا :أىمية الدراسة

تستمد الدراسة أىميتيا من اعتبارات عدة ،والتي يمكن إيجازىا فيما يمي:

 .1األىمية العممية:

 تأتي أىمية الدراسة مف ككنيا تتطرؽ إلى مفاىيـ ميمة ،كىي( :اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي)،
كالتي تعتبر مف المكعكعات الميمة في الفكر اإلدارؼ.

 افتقار المكتبة العربيػة كالفمسػطينية إلػى الد ارسػات المتصػمة بمجػاؿ اإلدارة االسػتراتيجية كعالقتيػا بػاألداء
المؤسسي ،حيث لـ يعثر الباحث – في حدكد عمـ الباحث -عمى أؼ دراسات تناكلت مكعكع البحث.
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 أىمي ػػة مج ػػاؿ التطبي ػػق – الكمي ػػات الجامعي ػػة الحككمي ػػة -بالنس ػػبة لمعممي ػػة التعميمي ػػة كلمطمب ػػة كلممجتمػ ػ
الفمسطيني ككل.

 .2األىمية التطبيقية:

كفعاال عمػى مسػتكػ قطػاع
حيكيا
 الدراسة تـ تطبيقيا عمى الكميات الجامعية الحككمية ،حيث تمعب ًا
ً
دكر ً
نظر ألىميتيا في بناء المكاطف الفمسطيني.
التعميـ العالي في فمسطيف؛ ًا
ػر ألىميػػة الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة ،فإنػو مػػف العػػركرؼ تحديػػد مسػػتكػ األداء المؤسسػػي لمكميػػات
 نظػ ًا
معالجتيا.
الجامعية الحككمية محل الدراسة؛ كذلؾ لمكقكؼ عمى جكانب القصكر بقصد ً

 تحديػػد مسػػتكػ تطبيػػق الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة لػػإلدارة االسػػتراتيجية ،كتحديػػد صػػعكبات كمعكقػػات
مستقبال.
تطبيقيا ،األمر الذؼ سيساعد متخذؼ القرار لتفادييا
ً

 تحسيف مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية.
 محاكلػػة التكصػػل إلػػى مجمكعػػة مػػف التكصػػيات لعػػالج أكجػػو القصػػكر فػػي مجػػاالت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي
الكميات الجامعية الحككمية محل الدراسة.

ابعا :متغيرات الدراسة ،وأنموذج الدراسة
رً
 .1المتغير المستقل :اإلدارة االستراتيجية

قام الباحث باعتماد األبعاد التالية( :التحميل البيئي ،صياغة االستراتيجية ،تنفيذ االستراتيجية ،المتابعة
بناء عمى الدراسات السابقة ،كما ىي مكعحة بالجدكؿ رقـ ()1
كالتقييـ)؛ كذلؾ ً
جدول رقم ( :)2يوض أبعاد المتغير المستقل – اإلدارة االستراتيجية -في الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

التحميل
البيئي

ياغة

تنفيذ

المتابعة

االستراتيجية

االستراتيجية

والتقييم







دراسة األخرس()7102









دراسة الحية ()7102









دراسة حسين()7102









دراسة شوقي وآخرون()7102









دراسة الحاج()7102







دراسة السميماني()7102







دراسة حنا()7107









دراسة تبيدي()7101









دراسة القحطاني()7101









دراسة العبيدي ()7112









دراسة مزىر()7102
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التحميل

الدراسات السابقة

البيئي

ياغة

تنفيذ

المتابعة

االستراتيجية

االستراتيجية

والتقييم

دراسة شحادة()7112









دراسة وىبة ()7112









دراسة سميطين ()7112







دراسة عساف ()7112









المجموع

02

02

02

07

نسبة التكرار %

22

011

011

21

معتمدا عمى الدراسات السابقة.
الم در :إعداد الباحث
ً

 .2المتغير التابع :األداء المؤسسي

قام الباحث باعتماد األبعاد التالية( :كفاءة كفعالية اإلدارة العميا ،إدارة المعمكمات ،ممارسات المكارد
بناء عمى الدراسات السابقة المكعح بالجدكؿ رقـ (.)1
البشرية ،األنظمة كالعمميات الداخمية)؛ كذلؾ ً
جدول رقم ( :)3يوض أبعاد المتغير التابع – األداء المؤسسي -في الدراسات السابقة
كفاءة وفعالية اإلدارة االعميا

إدارة المعمومات

السياسات واالستراتيجيات

ممارسات الموارد البشرية

دراسة أبو سمرة ()7102



األنظمة والعمميات الداخمية

دراسة الغنام ()7102



جودة الخدمات

دراسة عبد اليادي()7102



























دراسة حجازي ()7102
دراسة حسينة()7102





دراسة جبر ()7102



دراسة زعيبي ()7102





يام ()7101
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2

2
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معتمدا عمى الدراسات السابقة.
الم در :إعداد الباحث
ً
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بناء عمى الدراسات السابقة يمكن لمباحث تمخيص األبعاد التي سيستخدميا لممتغيرات الرئيسية إلتماـ
ك ً
الدراسة الحالية؛ كذلؾ حسب ما ىي مكعحة في جدكؿ رقـ (.)3
جدول رقم ( :)4متغيرات الدراسة ،وأبعادىا
األبعاد

المتغيرات
 .1التحميل البيئي
المتغير المستقل

اإلدارة االستراتيجية

 .2صياغة االستراتيجية
 .3تنفيذ االستراتيجية
 .4المتابعة كالتقييـ
األبعاد

المتغيرات

 .1كفاءة كفعالية اإلدارة العميا
المتغير التابع

األداء المؤسسي

 .2إدارة المعمكمات
 .3ممارسات المكارد البشرية
 .4األنظمة كالعمميات الداخمية

اعتمادا عمى الدراسات السابقة.
المصدر :إعداد الباحث
ً
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شكل رقم ()1
رسم توضيحي أل نموذج الدراسة

املتغريات الدميوغرافية
النوع – العمر – املسمى الوظيفي – املؤهل العلمي – سنوات اخلدمة

المتغير المستقل

المتغير التابع

اإلدارة االستراتيجية

األداء المؤسسي

التحميل البيئي

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا

صياغة االستراتيجية
تنفيذ االستراتيجية
المتابعة كالتقييـ

كاالنظمة
إدارة المعمكمات
ممارسات المكارد البشرية
األنظمة كالعمميات الداخمية

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى متغيرات الدراسة.
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خامسا :فرضيات الدراسة
ً
في ضوء مشكمة وأىداف ومتغيرات الدراسة ،فإن الباحث يسعى لمتحقق من الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي
في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .3ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف اإلدارة االستراتيجية ككفاءة
كفعالية اإلدارة العميا في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 .1ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف اإلدارة االستراتيجية كادارة
المعمكمات في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 .1ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف اإلدارة االستراتيجية
كممارسات المكارد البشرية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 .3ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف اإلدارة االستراتيجية كاألنظمة
كالعمميات الداخمية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

الفرض لية الثاني لة :ال يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة معنكيػػة بػػيف اإلدارة االسػػتراتيجية كاألداء المؤسسػػي فػػي الكميػػات
الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
الفرضلللللية الثالثلللللة :ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة معنكيػ ػػة بػ ػػيف متكسػ ػػط إجابػ ػػات المبحػ ػػكثيف ح ػ ػػكؿ اإلدارة
تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).
االستراتيجية ً
الفرض لية الرابع لة :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف متكسػػط إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ مسػػتكػ األداء
تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).
المؤسسي ً
سادسا :حدود الدراسة
ً
تم إجراء الدراسة الحالية في إطار الحدود التالية:

 .3الحد المكاني :تـ تطبيق ىذه الدراسة عمى الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
 .1الحد الزماني :تـ تطبيق ىذه الدراسة خالؿ العاـ 1138ـ.

 .1الحللد البشللري :تػػـ تطبيػػق ىػػذه الد ارسػػة عمػػى جمي ػ العػػامميف باسػػتثناء مػػكظفي الخػػدمات فػػي الكميػػات
الجامعية الحككمية الفمسطينية في المحافظات الجنكبية.

 .3الحد المؤسسي :تـ تطبيق ىذه الدراسة عمػى كػل مػف ( كميػة فمسػطيف التقنيػة – الكميػة الجامعيػة لمعمػكـ
كالتكنكلكجيا-كمية فمسطيف لمتمريض).
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سابعا :م طمحات الدراسة
ً
اء فػي
اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات كالمفاىيـ األساسية التي سكؼ تعتمد الد ارسػة عمييػا سػك ً
الدراسة النظرية أك الميدانية.
 اإلدارة االستراتيجية:

أيعػا عمميػة ديناميكيػة متكاصػمة تسػعى
عممية إبداعية عقالنية التحميػل ،كحدسػية التصػكر اإلنسػاني ،كىػي ً
إلػػى تحقيػػق رسػػالة المنظمػػة مػػف خػػالؿ إدارة كتكجيػػو م ػكارد المنظمػػة المتاحػػة بطريقػػة فعالػػة ،كالقػػدرة عمػػى
مكاجية تحديات بيئة األعماؿ المتغيرة مف تيديدات كفرص كمنافسة كمخػاطر أخػرػ مختمفػة كبغيػة تحقيػق

مستقبل أفعل انطالًقا مف نقطة ارتكاز أساسية في الحاعر (ياسيف.)16 :2010،

ائيا بأنيا " :أسمكب إدارؼ متميز يستشرؼ بو عميد الكمية الجامعية ،كيكجو العامميف
 ويعرفيا الباحث إجر ً
نحػػك غايػػة الكميػػة كرسػػالتيا ،فػػي عػػكء اإلمكانيػػات المتػػكفرة ،كعالقػػات مشػػتركة م ػ المجتم ػ الخػػارجي،
لمكصكؿ إلى درجة التفكؽ في األداء.

 األداء المؤسسي:
يعػػرؼ األداء المؤسسػػي بأنػػو " :المنظكمػػة المتكاممػػة لنتػػاج أعمػػاؿ المنظمػػة فػػي عػػكء تفاعميػػا مػ عناصػػر
بيئتيا الداخمية كالخارجية" (الدكرؼ. )64 : 1111 ،
ائيا بأنو " عبارة عف المنظكمة المتكاممة لنتاج مياـ كأعماؿ الكحدات اإلدارية في
 ويعرفو الباحث إجر ً
الكميات الجامعية الحككمية في عكء تفاعميا م البيئة الداخمية كالخارجية ،كالذؼ يعاعا مف قدرتيا
عمى إنجاز المياـ كاألعماؿ المطمكبة منيا بكل كفاءة كفاعمية لتحقيق أىداؼ طكيمة األجل".

 الكميات الجامعية الحكومية :

"ىي المؤسسات التي تتب الجياز اإلدارؼ لمدكلة كتعمل تحت إشراؼ كرقابة مباشرة مف الحككمة ،كىي

المؤسسات التي تقدـ برامج تعميمية أكاديمية أك مينية تنتيي بمنح البكالكريكس كلمكمية الجامعية أف تقدـ
برامج تعميمية ،أك مينية ،أك تقنية ،لمدة سنتيف أك ثالث تنتيي بمنح شيادة الدبمكـ كفق أنظمة الدبمكـ"

(قانكف التعميـ العالي الفمسطيني ،رقـ .)1 ،3118 :33
تاسعا:
ً

عوبات الدراسة

واجو الباحث أثناء قيامو بالدراسة الحالية مجموعة من ال عوبات ،من أىميا:

 صعكبة جم البيانات مف خالؿ أداة الدراسة.
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 الظركؼ المعيشية الصعبة في قطاع غزة ،كمنيا انقطاع التيار الكيربائي المستمر ،كما لو مف آثار
سمبية عمى إنجاز الدراسة.

 عدـ تعاكف بعض المكظفيف في الكميات الجامعية الحككمية كرفعيـ تعبئة االستبانات.

عاشر :ىيكل الدراسة
ًا
استنادا إلى دليل أكاديمية اإلدارة والسياسية
قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ستة ف ول
ً
لمدراسات العميا في غزة لعام ( )2117وىي كالتالي:
 .1الف ل األول :اإلطار العاـ الدراسة.

 .2الف ل الثاني ( :اإلطار النظرؼ) كتـ تقسيمو إلى مباحث عدة ،كىي:
 المبحث األكؿ :اإلدارة االستراتيجية.
 المبحث الثاني :األداء المؤسسي.

 المبحث الثالث :اإلدارة االستراتيجية كدكرىا في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية
الحككمية.

 .3الف ل الثالث :الدراسات السابقة كالتعقيب عمييا.

 .4الف ل الرابع :منيجية الدراسة(الطريقة كاإلجراءات).

 .5الف ل الخامس :تحميل البيانات كتفسيرىا كاختبار فرعيات الدراسة كمناقشتيا.
 .6الف ل السادس :النتائج كالتكصيات.
 .7الم ادر والمراجع.
 .8المالحق.

الخال ة

اعتمد الباحث في ىذا الفصل عمى خطكات منيج البحث العممي لدراسة مكعكع دكر اإلدارة االستراتيجية
في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي ،دراسة تطبيقية عمى الكميات الجامعية الحككمية؛ حيث اشتمل ىذا

الفصل عمى مقدمة كعمى كمشكمة الدراسة كالتي تـ تُعزىزىا مف خالؿ استخداـ الدراسة االستطالعية ،كما

حدد الباحث السؤاؿ الرئيس كتساؤالت الدراسة ،كمف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة كأىميتيا كفرعياتيا ،وتطرق

تمييدا لمفصل الثاني( اإلطار
الباحث إلى حدكد الدراسة كمصطمحاتيا ،كالصعكبات التي كاجيت الباحث،
ً
النظرؼ لمدراسة كأدبياتو).
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تمييد:

المبحث األول :اإلدارة االستراتيجية

إف التغيرات السريعة كالتطكرات المتالحقة في شتى مجاالت الحياة تفرض عمى المنظمات أف تكاكب

ىذه التغيرات ،مف خالؿ االىتماـ بالتطكرات العممية كالعممية في أساليب اإلدارة الحديثة؛ لكي تككف
المنظمة قادرة عمى التكيا م

بيئتيا الخارجية كالداخمية؛ حتى تستطي

البقاء كالنمك كاالستمرار،

يكما بعد يكـ ،كتتغير فييا الفرص
كخصكصا في ظل بيئة سياسة كاجتماعية كاقتصادية تزداد
ً
تعقيدا ً
ً
المتاحة بالكامل.
تعد اإلدارة االستراتيجية ذركة اإلبداع اإلدارؼ في الفكر كالممارسة ،حيث تعتبر مف أىـ المكاعي

الحديثة التي تساعد المنظمات عمى التكيا كاالستجابة لمتغيرات الخارجية كالداخمية ،كىذا األمر يتطمب
مف المنظمات أف تمتمؾ رؤية بعيدة المدػ؛ لذلؾ فإف عممية التفكير المستقبمي لممنظمة كدراسة كتحميل
المتغيرات البيئية الخارجية كالداخمية المؤثرة في عممياتيا ىي جكىر عممية اإلدارة االستراتيجية (صباح،
متمثال بككنيا عممية عقالنية
حيكيا في حياة المنظمات
دكر
 ،)10 :2013فاإلدارة االستراتيجية تمارس ًا
ً
ً
كمثالية التصكير كتحميمو ،كمتجددة كمستمرة كمتكيفة م تحديات البيئة الداخمية (الدكرؼ،)24 :2005،
كيشمل ىذا المبحث العناصر التالية :مفيكـ اإلدارة االستراتيجية ،مراحل تطكر اإلدارة االستراتيجية ،أىمية

اإلدارة االستراتيجية ،مراحل تطبيق اإلدارة االستراتيجية.
أوًال :مفيوم اإلدارة االستراتيجية

شيئا
إف مفيكـ االستراتيجية قديـ في الفكر البشرؼ ،كيختما فيـ الناس ليذا المفيكـ ،فمنيـ مف يعده ً

ميما ال يمكف االستغناء عنو ،كمنيـ مف يعتبره بأنو مجرد خطة فعمية تيدؼ إلى النجاح كالتميز ،حيث
ً
يرج مفيكـ االستراتيجية إلى الحعارة اليكنانية ،كىي اشتقت مف كممة ( (Strategicكالتي تعني عمـ
معارؾ ،حيث أطمقت في
الجنراؿ كىي مصطمح عسكرؼ ارتبط مفيكميا بالخطط المستخدمة في إدارة ال ً

البداية عمى أسمكب التحرؾ العسكرؼ المخطط بإحكاـ في الحرب ،إال أنيا امتدت بعد ذلؾ إلى مجاؿ

مختمفا ،كصارت مفعمة االستخداـ لدػ منظمات األعماؿ،
الفكر اإلدارؼ ،حيث أخذت الكممة معنى
ً
خاصة الحديثة منيا كالمبادرة كالرائدة كالميتمة بتحميل بيئتيا كالمستجيبة ليا (.)David,2011:55
كقد اجتيد الكثير مف أىل العمـ كاالختصاص في كع تعريا محدد ليا فعرفيا (ثكماس) بأنيا:

"كع الخطط المستقبمية لممنظمة ،كتحديد غاياتيا عمى المدػ البعيد ،بما يكفل التالؤـ بيف المنظمة

كرسالتيا ،كبيف الرسالة كالبيئة المحيطة بيا بطريقة فاعمة ككفؤة"(الدكرؼ.)25: 2010 ،

كفي تعريا آخر؛ فإف االستراتيجية ىي كع إطار عاـ لتبيف المسػار الػذؼ تريػد المنظمػة أف تػذىب

لتحقي ػػق أغ ارع ػػيا كالكص ػػكؿ إل ػػى رس ػػالتيا ،كيمك ػػف االسترش ػػاد ب ػػو ف ػػي االختي ػػار المح ػػدد لطبيع ػػة المنظم ػػة
كتكجييا كيشكل أساس اإلدارة االستراتيجية كصياغة الخطط االستراتيجية (الخفاجي.)38 : 2010 ،
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كتُعرؼ االستراتيجية بأنيا "اتجاه عاـ كقرار تتخذه المؤسسة يحدد مسار عمميا خالؿ مدة محددة"
(الدجني.)25 : 2011 ،
كيعرفيا (ىميف كىنجر) "أنيا خطة كمية شاممة تحدد لممنشأة كيفية إنجاز رسالتيا كأىدافيا

"(الحاج.)51 :2013،

معاصر ،باعتبار ىذا المنيج الذؼ يعد اآلف الدعامة
إف اإلدارة االستراتيجية تعتبر المنيج الفكرؼ ال ً

األساسية كالمترابطة بشكل مباشر بفاعمية أداء المنظمات كافة ،بالشكل الذؼ يسيـ في تحقيق النجاح
االستراتيجي بما يعمف ليا بقاء في عالـ األعماؿ (مزىر.)59 : 2017 ،

كتسعى كل منظمة ،بالرغـ مف االختالؼ في حجميا كأنشطتيا كأىدافيا ،إلى البقاء كاالستقرار ،كالنمك،
كىذه األىداؼ ال تتحقق بمعزؿ عف كجكد إدارة استراتيجية ككنيا الكسيمة الرئيسة في سبيل تحقيق ذلؾ،

كيمكف التفريق بيف المنظمات الناجحة كالمنظمات الفاشمة في اعتماد المنظمات الناجحة عمى اإلدارة

االستراتيجية (الدكرؼ.)25: 2010،

كىي عبارة عف فف كعمـ يقكـ مف خالؿ خطكات رئيسية كىي :صياغة االستراتيجية؛ كتطبيقيا كتقييـ

الق اررات الكظيفية المختمفة ،كالتي تمكف المنظمة مف تحقيق أىدافيا( .)David,2011 :6

كعرفيػػا (الخفػػاجي) بأنيػػا" :عمميػػة تطػػكير كتصػػكر اسػػتراتيجي ،كرسػػالة األعمػػاؿ ،ككع ػ األىػػداؼ كاعػػداد
االستراتيجية لبمكغ األىداؼ كتنفيذىا كتقكيـ األداء" (الخفاجي.)37 : 2010 ،

يعا بأنيا" :إدارة مكارد المنظمة بالنظر إلى األجل الطكيل ،اعتم ًادا عمى تحميل بيئات
كعرفت أ ً
المنظمة كتككيف كتنفيذ االستراتيجية كتقييـ كمتابعة مراحل تنفيذىا "(.األخرس.)18 :2016،

أما كيمز ( )Wells D.Lindseyفيعرفيا بشكل إجرائي ،كيقكؿ إنيا" مدخل نظمي لتعريا كصن
التغيرات الميـ ،كقياس أداء المنظمة نحك رؤيتيا" )عزازؼ.)26 :2013 ،

كتعرؼ بأنيا" :عممية بكاسطتيا تستطي اإلدارة العامة تحديد التكجيات طكيمة األجل لممؤسسة،

ككذلؾ األداء مف خالؿ التصميـ الدقيق كالتنفيذ المناسب كالتقييـ المستمر لالستراتيجية المكعكعية،

كتتككف ىذه العممية مف عدة عناصر تتكامل م بععيا البعض كىذه العناصر ىي تحديد الرسالة مف

األىداؼ ،كميداف األعماؿ ،ككع كتنفيد االستراتيجيات كتقييميا(أبك قحا.)65 :2002 ،

يعا بأنيا" :ىي مجمكعة متكاممة مف اإلجراءات كالسياسات كالقدرات التنافسية االستراتيجية
كعرفت أ ً
الالزمة لتحقيق أعمى عائدات استراتيجية "( .) michael,2014:24

معات
كعرفت أ ً
يعا أنيا" :اتجاه حديث في اإلدارة يسعى إلى تطكير العمل اإلدارؼ الجامعي في الجا ً
الفمسطينية مف خالؿ مجمكعو مف العمميات مف تخطيط كتنفيذ كتقييـ ،كالتي تمكف الجامعة مف تحقيق

أىدافيا بعيدة المدػ"(كىبة .)10 : 2008،
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عرفي ػػا (كل ػػيف ،كىنج ػػر )2012 ،بأني ػػا "مجمكع ػػة م ػػف القػ ػ اررات كاألعم ػػاؿ اإلداري ػػة الت ػػي تح ػػدد أداء
المنظمة في المدػ البعيد كتتعمف المراحل األربعة الرئيسػية كىػي :التحميػل البيئػي ،صػياغة االسػتراتيجية،

كالتقييـ كالرقاب ًة(قديح.)28 : 2015،

وفي ضوء ما سبق يتض أن أغمب الدراسات لم تتفق عمى وضع تعري

محدد لإلدارة االستراتيجية

ائيا بأنيا " :أسمكب إدارؼ متميز يستشرؼ بو عميد الكمية الجامعية ،كيكجو العامميف
فيعرفيا الباحث إجر ً
نحك غاية الكمية كرسالتيا ،في عكء اإلمكانيات المتكفرة ،كعالقات مشتركة م المجتم الخارجي،

لمكصكؿ إلى درجة التفكؽ في األداء.

ثانيا :مراحل تطور اإلدارة االستراتيجية
ً
انتقل مفيكـ االستراتيجية إلى عالـ األعماؿ لإلشارة إلى ما يجب فعمو لمكاجية التحركات الفعمية أك
المتكقعة لممنافسيف ،كنالحع اتفاؽ بيف غالبية الكتاب كالباحثيف الذيف تتبعكا مراحل تطكر اإلدارة

االستراتيجية باعتبار أف بداية عمـ اإلدارة االستراتيجية مف انتقاؿ مفيكـ االستراتيجية مف الميداف العسكرؼ

إلى ميداف اإلدارة ،وقد تطورت من خالل مراحل عدة ،وىي(الحية:)14 :2015،
 .1مرحمة

نع السياسة:

نشأ مصطمح السياسات اإلدارية منذ بداية الخمسينيات ،كتـ التركيز عمى عممية صن السياسات متغي ارت

معاكسة ظيرت الحاجة إلى استكشاؼ الفرص كالتيديدات
الشركات في تمؾ الفترة كحدكث تغيرات بيئية ً
المتكقعة في البيئة الخارجية.
 .2مرحمة السياسات والتخطيط:

في ظل ىذه المرحمة بدأت منشآت األعماؿ تكاجو معدالت متزايدة مف التغيرات البيئية السريعة؛ لذا يعد

مدخل" صن السياسة "كردكد الفعل الكقتية غير كافية لمكاجية ىذه التطكرات ،كمف ىنا نشأت الحاجة إلى

البحث عف عنصر المبادرة كسرعة االستجابة عف طريق إدخاؿ عنصر التخطيط أك التفكير االستراتيجي
سعًيا كراء زيادة درجة استجابة منشأة األعماؿ لمتغيرات في األسكاؽ المنافسة.
 .3المرحمة األولية لالستراتيجية :

تـ البدء في ىذه المرحمة بإحالؿ االستراتيجية محل السياسة كالتخطيط؛ ألنو لـ يعد كافًيا لمكاكبة ظركؼ
البيئة ،كتـ التركيز عمى مفيكـ جديد كىك االستراتيجية كتكجيو االىتماـ نحك عممية إعداد االستراتيجية.
 .4مرحمة اإلدارة االستراتيجية :

في المرحمة السابقة لـ يتـ التفرقة بيف المستكيات التنظيمية المختمفة إلعداد االستراتيجية ،كتـ تكجيو

اىتماـ أقل ل دكار االستراتيجية لممدير التنفيذؼ العاـ ،فظيرت الحاجة إلى تقديـ منظكر متكامل لإلدارة
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معا كأصبح يشارؾ في ىذه العممية معظـ
االستراتيجية يتعامل م عمميات إعداد كتنفيذ االستراتيجيات ً
المديريف بجمي المستكيات اإلدارية ،كال تقتصر عمى مستكػ كاحد أك مجاؿ كظيفي كاحد.
ثال ًثا :أىمية اإلدارة االستراتيجية

تُعد اإلدارة االستراتيجية مف الكسائل اإلدارية الميمة؛ حيث تختما عف اإلدارة التقميدية ،ففي حيف
تيتـ اإلدارة التقميدية بالمنظمة مف الداخل ،فإف اإلدارة االستراتيجية تيتـ بالمستفيديف ،ويمكن إيجاز أىمية

اإلدارة االستراتيجية كالتالي(مزىر:)62 :2017،

داخميا بإجراء التعديالت في الييكل التنظيمي ،كاإلجراءات ،كالقكاعد ،كاألنظمة ،كالقكػ
 .1تييئة المنظمة
ً
العاممة بالشكل الذؼ يزيد مف قدرتيا عمى التعامل م البيئة الخارجية بكفاءة كفعالية.
 .2تحديد األكلكيات كاألىمية النسبية ،بحيث يتـ كع األىداؼ طكيمة األجل ،كاألىداؼ السنكية،
كالسياسات كاجراء عمميات تخصيص المكارد باالسترشاد بيذه األكلكيات.

 .3إيجاد المعيار المكعكعي لمحكـ عمى كفاءة اإلدارة.

 .4زيادة فاعمية ككفاءة عمميات اتخاذ الق اررات ،كالتنسيق ،كالرقابة ،كاكتشاؼ كتصحيح االنحرافات لكجكد
معايير كاعحة تتمثل في األىداؼ االستراتيجية.
ً
 .5التركيز عمى السكؽ كالبيئة الخارجية باعتبار أف استغالؿ الفرص كمقاكمة التيديدات ىك المعيار
األساسي لنجاح المنظمات.

مبكر ،كلذا
 .6تجمي البيانات عف نقاط القكة كالععا كالتيديدات ،بحيث يمكف لممدير اكتشاؼ المشاكل ًا
بدال مف أف تككف الق اررات ىي رد فعل لق اررات كاستراتيجيات المنافسيف.
يمكف األخذ بزماـ القيادة ً
معايير األداء
 .7تسيـ في التكجو لالىتماـ بالمعرفة كقكة استراتيجية كميزة تنافسية لتطكر أساليب العمل ك ً
التنظيمي ،كزيادة إمكانية اإلدارة بتحميل عناصر القكة كالععا كالفرص كالتيديدات.
 .8تسييل عممية االتصاؿ داخل المنظمة ،حيث يكجد المعيار الذؼ يكع الرسائل الغامعة.
 .9كجكد معيار كاعح لتكزي المكارد كتخصيصيا بيف البدائل المختمفة.

المشكالت المؤثرة عمى العمل.
 .10تحرص عمى تحديد الفرص في المستقبل كتتكق ُ
 .11تساعد عمى اتخاذ الق اررات كتكحيد اتجاىاتيا.

مما سبق يرى الباحث أف أىمية اإلدارة االستراتيجية تظير مف خالؿ حرص المنظمات عمى
تحسيف كتطكير أدائيا لمكصكؿ الى األداء المتميز ،كالقدرة عمى مكاجية تحديات البيئة
المتغيرة لتحقيق مستقبل أفعل.
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ابعا :مراحل تطبيق اإلدارة االستراتيجية
رً
تتككف اإلدارة االستراتيجية مف أربعة مراحل رئيسية يجب تطبيقيا في المنظمة لمكصكؿ إلى األىداؼ
بشكل فعاؿ كبكفاءة عالية ،كقاـ الكثير مف العمماء بدراسة ىذه الخطكات ،كقد اختمفكا في كع المسميات

ليا؛ لكف في نياية المطاؼ اتفقكا عمى مجمكعة مف الخطكات األساسية التي ال غنى عنيا في أؼ
منظمة ،كفي إطار ما تقدـ ،يمكن تمخيص مراحل اإلدارة االستراتيجية كما يمي :
المرحمة األكلى :المسح البيئي.
المرحمة الثانية :صياغة االستراتيجية.

المرحمة الثالثة :تنفيذ االستراتيجية.
المرحمة الرابعة  :المتابعة كالتقييـ.

المرحمة األولى :المس البيئي
يعد المسح البيئي أكؿ الخطكات الرئيسية في اإلدارة االستراتيجية ،كتنب أىميتو مف خالؿ عممية

التحميل االستراتيجي لمبيئة الخارجية لممنظمة كذلؾ الستقراء الفرص المتاحة كالتيديدات المحتممة ،كتحميل
البيئة الداخمية لتحديد نقاط القكة كنقاط الععا ،ثـ إحداث عممية التنسيق كالتعاكف بيف جمي األنشطة

لتنفيذ استراتيجية المؤسسة ،كتحقيق أىدافيا كرسالتيا(عحاكؼ كالمميجي.)20 11،

كقػػد ُعػػرؼ التحميػػل البيئػػي بأن ػو" :مجمكعػػة أدكات تسػػتخدميا اإلدارة االسػػتراتيجية ،لتشػػخيص مػػدػ التغيػػر
الحاصػػل فػػي البيئػػة الخارجيػػة ،كتحديػػد الفػػرص كالتيديػػدات ،كتشػػخيص السػػمات أك المي ػزات التنافسػػية فػػي

المنظمػػة مػػف أجػػل السػػيطرة عمػػي بيئتيػػا الداخميػػة بشػػكل يسػػاعد اإلدارة فػػي تحقيػػق العالقػػة اإليجابيػػة ب ػيف
التحميل االستراتيجي لمبيئة ،كتحديد أىداؼ المنظمة ،كتحديد االستراتيجية المطمكبة" (قديح.)32 :2015 ،

ويللرى الباحللث بػػأف ىػػذه المرحمػػة ىػػي المنطمػػق الرئيسػػى لعمميػػة االدارة االسػػتراتيجية ،ألنػػو يػػتـ فييػػا تحديػػد
االحتياجات االستراتيجية لممراحل التالية.

كلتعدد المتغيرات كالتحديات التي تحيط بالمؤسسة مف الداخل كالخارج ينقسم التحميل البيئي إلى قسمين

ىما:

 .1تحميل البيئة الخارجية:

كيعن ػ ػػي" :تحدي ػ ػػد كتقي ػ ػػيـ االتجاى ػ ػػات كاألح ػ ػػداث الخارج ػ ػػة ع ػ ػػف س ػ ػػيطرة المؤسس ػ ػػة ع ػ ػػمف مئ ػ ػػات الق ػ ػػكػ

الخارجية"(الجابرؼ.)85 :2013 ،

مر عركرًيا عند كع االستراتيجية المناسبة لممؤسسة ،حيث
كما كيعد تحميل مككنات البيئة الخارجية أ ًا
يساعد في التعرؼ إلى الفرص التي يمكف لممؤسسة استغالليا كالمخاطر كالتيديدات التي يجب عمى
المؤسسة تجنبيا أك الحد مف آثارىا(إدريس كالمرسي)149 :2006 ،
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وتتضمن عممية تحميل البيئة الخارجية األبعاد والعوامل التالية(الدوري:)84 :2005،

 التخطيط كالتنبؤ باألبعاد كالمتغيرات التي تط أر في تمؾ القكػ
مستقبال.
ً

 تصنيا تمؾ النتائج لمتنبؤات المستقبمية مف أجل المساىمة في عممية اتخاذ القرار .

 تحديد القكػ ذات األىمية األكبر في البيئة ،كالتي يمكف أف تعكس الفرص كالتيديدات أماـ المنظمة.
وتتكون البيئة الخارجية من مجموعة متغيرات يمكن ت نيفيا كما يمي:
 متغيرات مباشرة؛ يطمق عمييا بيئة العمل أك الميمة كىي العناصر التي تؤثر أك تتأثر بعمميات أك
أنشطة المؤسسة بشكل مباشر.

 متغيرات غير مباشرة؛ يطمق عمييا البيئة العامة أك بيئة المجتم  ،كىي التي ال تؤثر في عمميات
كأنشطة المؤسسة بشكل مباشر في األجل القصير؛ لكنيا تؤثر في الق اررات طكيمة األمد.

لذلك تجرى عممية تحميل البيئة الخارجية عمى بيئتين إحداىما مباشرة تسمى البيئة الخا ة أو بيئة

العمل ،واألخرى غير مباشرة تسمى البيئة العامة ،وسنوض كال منيا:
أ -البيئة الخا ة أو بيئة العمل:

كتُعرؼ بأنيا" :ذلؾ المحيط الذؼ يتعمف مجمكعة مف المؤسسات كاألفراد كالقكػ التي تتفاعل بصكرة
مباشرة م عمل المؤسسة تؤثر بيا كتتأثر بالق اررات التي تتخذىا ،كمف األمثمة عمى ذلؾ أكلياء األمكر،

معات ،كيطمق عمى ىذه الفئات أصحاب المصالح؛ كذلؾ لككنيا تمتمؾ
كالمجتم  ،ككسائل اإلعالـ كالجا ً
مصالح مشركعة كميمة في المؤسسة" (القطاميف.)56 :2002،
ب -البيئة العامة:

"تشمل البيئة العامة عمى العديد مف المتغيرات البيئية التي يقصد بيا مجمكعة العناصر كالقكػ التي

تتكيا ليا المنظمة كتتفاعل معيا لتحقيق أىدافيا ،كيختما الباحثكف في تحديد ىذه المتغيرات حيث

حددىا ( )Husseyبالم تغيرات ":االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالثقافية ،كالتكنكلكجية ،كالتعميمية ،كالسياسية،
كالقانكنية ،كالمكارد الطبيعية ،كالسكنية"(الحية.)21 :2015،

يرى الباحث أف فيـ المنظمة لبيئتيا الداخمية يعني قدرتيا عمى تشخيص نقاط القكة كالععا في أنشطتيا
كمكاردىا المختمفة كأف القدرة عمى التناغـ كالتكيا م البيئة الخارجية ،يعزز مف قدرة المنظمة عمى
تحقيق أىدافيا.

ج -فعالية تحميل البيئة الخارجية:
يتكقا نجاح المنظمة إلى حد كبير عمى مدػ دراستيا لمعكامل البيئية المؤثرة كاالستفادة مف اتجاىات ىذه

العكامل ،كبدرجة تأثير كل منيا ،حيث تساعد دراسة كتحميل عكامل البيئة الخارجية في تحديد العديد من
النقاط أىميا ،وىي كما أوردىا (السكارنة:)197 : 2010 ،

 األىداف :دراسة البيئة الخارجية تساعد المنظمة عمى كع األىداؼ التي يجب تحقيقيا.
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 الموارد :تساعد دراسة العكامل البيئية الخارجية في بياف المكارد المتاحة (عمالة – رأس ماؿ –
تكنكلكجيا – آالت – أفراد ) ،ككيفية االستفادة منيا ،كمتى يككف ذلؾ.

 التأثير :تساعدىا عمى بياف عالقات التأثير كالتأثر بالمنظمات المختمفة سكاء كانت تمؾ المنظمات
امتدادا ليا أك تعاكنيا في عممياتيا كأنشطتيا.
تمثل
ً
يعا في تحديد سمات المجتم الذؼ تتعامل معو المنظمة ،كذلؾ مف خالؿ
 سمات المجتمع  :تساعد أ ً
الكقكؼ عمى أنماط القيـ كالعادات كالتقاليد السائدة ،كاألكلكيات التي تعطي ليا.

كيرػ (األخرس ": )24 :2016،بأف مجمكع المتغيرات الخارجية (المباشرة كالغير المباشرة) ،ليا دكر

مؤثر في تحقيق األىداؼ؛ لذلؾ فإنو مف الكاجب عمى قادة المنظمات تحرؼ تمؾ المتغيرات كما تعكسو

مف فرص كتيديدات ،بحيث يمكف استثمار كاستغالؿ الفرص كتعظيـ العائد منيا ،كتجنب التيديدات أك

التقميل مف آثارىا الناجمة ،في سبيل الكصكؿ إلى استراتيجيات ناجحة تحقق األىداؼ".
 .2تحميل البيئة الداخمية:

البيئة الداخمية لممنظمة" :ىي طاقة كامكانيات المنظمة المادية كاإلنسانية كالمالية الحالية كالمستقبمية ،كقيـ
األفراد في مستكػ اإلدارة العميا بيا كالتي تؤثر إلى حد كبير عمى أىداؼ كاستراتيجيات المنظمة" ،كقد
تمثل ىذه الجكانب نقاط قكة بالنسبة لممنظمة يجب االستفادة منيا كتنظيميا ،أك نقاط ععا ينبغي العمل

عمى تجنبيا أك التقميل مف آثارىا السمبية ،كما أشار كل من (ولين وىانجر) إلى إجمالي مكونات البيئة

الداخمية وىي :الييكل التنظيمي -الثقافة التنظيمية -موارد المؤسسة.

أ-الييكللللل التنظيمللللي :كىػ ػػك البنػ ػػاء الػ ػػذؼ يحػ ػػدد التركيػ ػػب الػ ػػداخمي لممنظمػ ػػة ،حيػ ػػث يكعػ ػػح التقسػ ػػيمات
كالمجمكعات التي تؤدؼ مختما األعماؿ كاألنشطة الالزمة لتحقيق أىداؼ المنظمة ،كما أنو يعكس نكعية

العالق ػػات ب ػػيف المجمكع ػػات ،كخط ػػكط الص ػػالحيات كالمس ػػؤكليات ،فع ػ ًػال ع ػػف تحدي ػػد ش ػػبكات االتص ػػاؿ،
كانسيابية المعمكمات بيف مختما المستكيات اإلدارية في المنظمة (الحاج.) 59 :2013،

ب-الثقافة التنظيمية :كتشمل المعتقدات كالتكقعات كالقيـ المشتركة بيف أععاء المنظمة ،ألف" القيـ
كالمعتقدات كالعادات كمكاقا األفراد ىي جزء متكامل لثقافتيـ التي يحممكنيا إلى كظائفيـ ،كالتي تؤثر في

سمككيـ اليكمي ،لذلؾ فإف الثقافة التنظيمية كجزء حيكؼ مف البيئة الداخمية تخع بصكرة دائمة لعممية
تغير مستمر" (األخرس.)25: 2016 ،

ج -الموارد :إف مف المسممات األساسية في اإلدارة الناجحة أف ينصب االىتماـ المركز عمى خمق حالة

حقيقة مف التكازف بيف الخطط االستراتيجية كبيف اإلمكانيات المتاحة داخل المؤسسة لتمكيل تمؾ الخطط،
كاإلمكانيات المتاحة في المؤسسة تمثل ذلؾ المزيج مف اإلمكانيات المالية كالبشرية كالتكنكلكجية كاألنظمة

اإلدارية المختمفة كنظـ المعمكمات اإلدارية كنظـ التسكيق الفعالة كاإلمكانيات ذات الصمة بالبحث
كالتطكير.
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إف مف أىـ عكامل نجاح اإلدارة االستراتيجية تكفير مزيج مف اإلمكانيات القادرة عمى تمبية متطمبات النمك
المستقبمي المحدد في الخطط االستراتيجية (تبيدؼ.)92 :2010 ،

يمثللل تحميللل البيئللة الداخميللة أحللد الركللائز الرئيسللية التللي يللتم االسللتناد إلييللا فللي تحديللد واختيللار البللدائل

االستراتيجية المناسبة ،وعمى وجو التحديد فإن التحميل البيئي الداخمي يسيم فيما يمي:
 تقييـ القدرات كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة لممؤسسة.

 تعرؼ الكع التنافسي النسبي لممؤسسة مقارنة بالمؤسسات المماثمة أك التي تعمل في الميمة نفسيا.
 تحقيق الترابط بيف نقاط القكة كالععا ،ناتج التحميل الداخمي ،كمجاالت الفرص كالمخاطر ،ناتج

التحميل الخارجي ،بما يساعد عمى زيادة فعالية االستراتيجيات المختارة (إدريس كالمرسى:2006،
.)210

ى
بناء عمى ما سبق أف تحميل البئة الداخمية ىك عبارة عف إلقاء نظرة تفصيمية عميقة داخل
ير الباحث ً
المنظمة لتحديد نقاط القكة كالععا باالعتماد عمى معمكمات دقيقة ،ككع االستراتيجيات المناسبة .
المرحمة الثانية:

ياغة االستراتيجية:

إف صياغة االستراتيجية تعتبر الخطكة األكلى في التحكؿ مف اإلطار العاـ لالتجاه االستراتيجي

كالتحميل البيئي لممنظمة إلى أدلة ذات معنى يمكف أف ُيستفاد منيا متخذك القرار في اختيار كاتخاذ
الق اررات المختمفة.
كفي ىذه المرحمة يتـ تحديد األىداؼ الرئيسية لممنظمة كغاياتيا ،كذلؾ في عكء رؤية مستقبمية شاممة
كرسالة كاعحة ،كمف خالؿ تكجيو عمميات البحث كالتحميل إليجاد العكامل الداخمية كالخارجية المؤثرة

كلالستفادة مف نقاط كمكاطف القكة كتقميص كتجنب أثر نقاط الععا ،باإلعافة لذلؾ مراعاة الفرص

سمبيا عمى المنظمة ،كتحتكؼ عممية
كاقتناصيا كتجنب التيديدات كالمخاطر التي مف شأنيا التأثير
ً
الصياغة عمى خطكة يتـ مف خالليا تحديد االستراتيجية البديمة ،كمف ثـ اختيار البديل االستراتيجي
األنسب لممنظمة ،وتتجمى أىمية
والغالبي:)2009 ،

ياغة االستراتيجية في مجموعة من األمور نذكر منيا( :إدريس

 .1الرؤية االستراتيجية:
يعتبر كجكد رؤية استراتيجية كاعحة كمميزة بمثابة حجر الزاكية ،في بناء كتحقيق االستراتيجية

الفاعمة ،حيث إف صياغة الرؤية االستراتيجية ليست مجرد سباؽ في اختيار الشعارات المنسقة كالعبارات
الجذابة ،كلكنو مبارزة في الفكر االستراتيجي الخالؽ حكؿ مستقبل المؤسسة ،كنكعية أنشطتيا المرغكبة،

كمكانتيا التنافسية المتكقعة ،كالذؼ يساعد في كع المؤسسة عمى مسار استراتيجي فعاؿ تمتزـ اإلدارة

إلى أقصى حد ممكف (الحية.)23 :2015 ،
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كتعرؼ الرؤيػة عمػى أنيػا " :تصػكرات ،كتكجيػات ،كطمكحػات لمػا يجػب أف يكػكف عميػو حػاؿ المؤسسػة فػي
المستقبل ،كالى أيف نريد الكصكؿ إليو بانطالؽ مف كع المؤسسة الحالي" (الجابرؼ.) 51 :2013 ،

فيي ترسـ الطريق الذؼ يجب أف تسير بػو المنظمػة لتصػل إلػى مػا تطمػح إليػو ،ألف الرؤيػة ىػي الطمػكح،

كال يمكػػف أف ي ػػتـ تحقي ػػق ذل ػػؾ الطم ػػكح إال م ػػف خ ػػالؿ تحدي ػػد خ ػػط س ػػير كاع ػػح كمح ػػدد لممنظم ػػة (مزى ػػر،
.)65 :2017
وتتمثل خ ائص الرؤية فيما يمي:
 يمكف ترجمتيا كنقميا إلى استراتيجيات كأىداؼ مترابطة ترسـ الصكرة المستقبمية المرغكبة لممنظمة،
كيجب أف تككف الرؤية عممية تكامل بيف الحاعر كالمستقبل.

كبير يجسد كاقعية
حمما ًا
 يجب أف تككف رؤية المؤسسة مختصرة كبسيطة ككاعحة ،تحمل في طياتيا ً
مممكسة ،يثير الرغبة لدػ الجمي في التحدؼ كالعمل كالمثابرة.
 أف تككف رؤية المؤسسة منسجمة م رسالتيا كقيميا حتى ال تبدد الجيكد كتيدر المكارد(الغالبي
،إدريس.)216 : 2009،

ويرى الباحث أف كجكد رؤية كاعحة ككاقعية لممنظمة ىك بمثابة المرشد كالمكجو لمطريق التي تسير

فييا المنظمة.
 .2الرسالة:
تعرؼ رسالة المنظمة بأنيا :جممة أك مجمكعة مف الجمل تحدد الغرض مف كجكد المنظمة ،كمجاؿ

عمميا كما الذؼ يميزىا عف غيرىا مف المنظمات األخرػ الشبيية بيا ،مف حيث المنتجات كنكعية

المستيمؾ كاألسكاؽ التي تنافس بيا كالمستكػ التكنكلكجي المستخدـ ،كعادة ما تنطمق الرسالة مف داخل

الرؤية ،كتعبر عف الغرض الذؼ يميز المنظمة عف غيرىا مف المنظمات المشابية ،كيتحدد مف خالؿ
مجاؿ عمميات المنظمة مف منظكر المنتج كالسكؽ (مزىر.)66 : 2017،

كلمرسالة أىمية كبرػ ،حيث إنيا ترسخ مفيكـ عاـ في المؤسسة يتحدث بو الجمي كتعتبر مرجعية

معارعة ل ىداؼ مف قبل المعنييف داخل
ل شخاص لتحديد أىداؼ كاتجاه المؤسسة ،كبذلؾ تعمف عدـ ال ً
المؤسسة ،وتحدد أىمية الرسالة لممؤسسة بالتالي(الجابرؼ.)53 :2013 ،
أ -عماف اإلجماع عمى غايات كأغراض كاحدة لممؤسسة.
ب -بناء ثقافة تنظيمية مكحدة.

معايير كاحدة لتخصيص المكارد التنظيمية .
ج -تككيف أسس ك ً
د -تعتبر أساس األىداؼ التي يتـ كععيا لممؤسسة.
ق -تساعد عمى عدـ تعارب األغراض داخل المؤسسة.

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

11

اإلطار النظرؼ

الفصل الثاني
 خ ائص الرسالة الجيدة (الحية( ،)25 :2015،ياسين:)105 : 2010،

أ -أف تككف الرسالة مميمة تسيـ في إدارة كتعميق التفاؤؿ لدػ أععاء المؤسسة كاألطراؼ ذك العالقة.
ب -تسمح بتكليد مدػ كاس مف األىداؼ المالئمة كاالستراتيجيات البديمة.
ج -كاعحة كبسيطة كمفيكمة لجمي أععاء المؤسسة كاألطراؼ المعينة.

د -كاقعية كمكعكعية يمكف تحكيميا إلى خطط كبرامج عمل.

ق -مؤكدة عمى التناسق كاالنسجاـ كالترابط المكعكعي بيف أىداؼ كاستراتيجيات المؤسسة كأىداؼ

المجتم

ك -يجػػب أف تتميػػز بالكعػػكح كدقػػة التعبيػػر كاإليجػػاز فػػي الصػػياغة ،كأف تكػػكف سػػيمة الفيػػـ كمختصػرة ،كأف
تصا المنظمة مف حيث تحديد أىدافيا كجميكرىا ،باإلعافة إلى قابميتيا لمتحكيل إلى خطط كسياسات

كبرامج عمل ،في ذات الكقت تركز عمى محكر استراتيجي محدد ككاعح في المنظمة.

يللرى الباحللث بػػأف الرسػػالة تعتبػػر المعيػػار التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تقيػػيـ أداء المؤسسػػة ،كأنػػو كممػػا كانػػت
الرسالة تحقق أىداؼ المجتم كانت أقدرعمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية.

 .3األىداف االستراتيجية:

تظيػػر الحاجػػة إلػػى كجػػكد األىػػداؼ فػػي المنظمػػات جميعيػػا بغػػض النظػػر عػػف الخصػػائص اإلداريػػة

كالتنظيميػػة التػػي تتميػػز بيػػا ،كاف عمميػػة إقامػػة غايػػات منيجيػػة ال تعػػمف فقػػط تكجيػػو المنظمػػة نحػػك تحقيػػق
أىداؼ معينة ،بل يمن االنحراؼ ،كالنشاط غير اليادؼ ،كاالرتباط عما ينبغي تحقيقو ،كعياع الغايػة مػف
كجكد المنظمة.

إف األىداؼ ىي النتائج النيائية لمنشاط المخطط ،النشاط الذؼ ترغب المنظمة في تحقيقو ،كتحدد
األىداؼ "ماذا يجب إنجازه ،كمتى يجب أف يتـ؟ كيفعل أف يتـ بأسمكب كمي كمما أمكف(مساعدة،
.)36:2013

كتمثل األىداؼ التنظيمية الغايات كالنيايات التي تسعى اإلدارة إلى الكصكؿ إلييا مف خالؿ االستثمار

حاليا ،كفي المستقبل ،كىي دليل لعمل اإلدارة ،كبقدر ما تككف
األمثل لممكارد اإلنسانية ،كالمادية المتاحة ً
األىداؼ التنظيمية كاقعية ،كمعبرة بصكرة صحيحة عف ُقكػ كمتغيرات البيئة الداخمية ،كالخارجية لممنظمة
بنفس القدر تككف اإلدارة أماـ فرصة النجاح في تصميـ ،كتطبيق استراتيجية كفكءة ،كفعالة.

 االعتبارات الواجب مراعاتيا عند

ياغة األىداف االستراتيجية:

لكي تكون األىداف االستراتيجية التي تضعيا المنظمة قابمة لمتحقق ،فإنو يجب أن تتوافر فييا جممة

الشروط الضرورية ،وىي(شحادة:)48-47: 2008،

أ -المالءمة :يجب أف تتناسب األىداؼ المكعكعة م األغراض العامػة لممنظمػة ،كمػا تػـ التعبيػر عنيػا
في رسالتيا.
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ب -القابميللة لمقيللاس :يجػػب أف تخع ػ األىػػداؼ لمقيػػاس الكمػػي قػػدر اإلمكػػاف ،حتػػى يمكػػف التحقػػق مػػف
الكصكؿ إلييا.

ج-القبول :األىداؼ يمكف تحقيقيا إذا كانت مقبكلة مف األفػراد فػي المنظمػة ،فاليػدؼ الػذؼ ال ينسػجـ مػ
نظاـ القيـ لمعامميف ال يمكف تحقيقو.

د -المرونللة :يجػػب أف تتسػػـ األىػػداؼ بالقػػدرة عمػػى تحقيػػق التكيػػا م ػ المتغي ػرات غيػػر المتكقعػػة فػػي بيئػػة
المنظمة.

ق -القابميللة لمتحقيللق :يجػػب أف تكػػكف األىػػداؼ متسػػقة م ػ نكعيػػة القػػدرات كاإلمكانػػات س ػكاء الماديػػة أك
المالية أك البشرية التي تمتمكيا المنظمة.

ك -الوضوح والفيم :يجب أف تُصاغ بكممات سيمة كمفيكمة بقدر اإلمكاف مف جانب األفراد الذيف
سيتكلكف تحقيقيا.
ف -مشاركة العاممين في وضع األىداف :يجب إشراؾ مف سيتكلى تحقيق األىداؼ في كععيا ما أمكف

كفيما مف قبل الجمي .
ذلؾ ،كىذا سيجعميا أكثر
ً
كعكحا ً
ز -التحفيز :ال ُبد أف تككف األىداؼ مرتفعة الدرجة بالقدر الذؼ يستشير األفراد ،كيحثيـ عمى األداء
المتميز.
 .4االستراتيجيات:
ىي مجمكعة مف الخطط االستراتيجية التي تكع لتحقيق األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة ،كالتي تعمل
عمى خمق التفاعل بيف المنظمة كظركفيا الداخمية كالخارجية (مزىر.)70 :2017 ،

كقد أشار(شاندلر) ":أف االستراتيجية تعمل عمى تحديد المنظمة ألغراعيا ،كأىدافيا الرئيسة ،كغاياتيا
عمى المدػ البعيد ،كتبني أدكار عمل معينة ،كتحديد كتخصيص المكارد المطمكبة لتحقيقيا "األغراض،
كالغايات"(الحاج.)66 :2013،

 .5السياسات االستراتيجية:
تستمد السياسات مف االستراتيجية كتمثل اإلطار أك المرشد لعممية اتخاذ الق اررات داخل التنظيـ ،كلذا فإف

إطار
السياسة ىي أداة الربط بيف عمميات تككيف االستراتيجية كعمميات التنفيذ ليا ،كىذه السياسات تعد ًا
مرجعي ا يجب االىتداء بو بكاسطة األقساـ كاألفراد عند سعييـ لتنفيذ االستراتيجية (إدريس ،مرسي:2006،
ً
.)124

ويرى الباحث بأف السياسات ىي بمثابة الخريط التي تععيا المؤسسة لتحقيق أىدافيا كاستراتيجياتيا.

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

13

اإلطار النظرؼ

الفصل الثاني
المرحمة الثالثة :تنفيذ االستراتيجية :

إف تنفيذ االستراتيجية "يتعمق برسـ الخطط ،كالمكازنات ،كالمتابعة ،كالرقابة ،ذات عالقة بما اتخذ مف
ق اررات استراتيجية ،كيأتي التنفيذ استجابة لما قررتو المنظمة في صياغة االستراتيجية.

كتتـ عممية تنفيذ االستراتيجية عف طريق ترجمتيا إلى خطط تكتيكية كأخرػ تشغيمية متعمنة البرامج،

كيشار لمبرامج كالمكازنات
كالمكازنات ،كاجراءات العمل المختمفة كتخصيص المكارد المادية كالبشريةُ ،
كاإلجراءات عمى أنيا الكسائل كاآلليات كاألدكات التي بكساطتيا تصبح االستراتيجية قابمة لمتنفيذ عمف

المؤسسة (الزنفمي.) 141 :2012 ،
 .1البرامج االستراتيجية:

تعرؼ البرامج االستراتيجية بأنيا" :خطة تنفيذية تعمل عمى تحقيق ىدؼ استراتيجي معيف ،يحدد ليا

مسئكؿ ،كميزانية ،كزمف ،كمجمكعة مف المكارد المادية كالبشرية".
 .2الموازنات:

تعرؼ المكازنات بأنيا " :كشا لبرامج المؤسسة بتعابير نقدية مالية ،كعادة ما تستخدـ المكازنات كخطط
يتـ مف خالليا المراقبة الفعمية لمتنفيذ".

 .3اإلجراءات:

تعرؼ اإلجراءات بأنيا " خطكات تفصيمية أك أساليب تصا كيا يمكف لكظيفة ما أك ميمة ما أف تتـ،

كتحدد اإلجراءات كل األنشطة المختمفة التي يجب أدائيا حتى يتـ االنتياء مف المؤسسة كتحديد
األشخاص المنكطة بأداء العمل" (الحية.)27 :2015 ،

 ويرى (المغر ي ) 239 -236 :2004،أن أىم متطمبات تنفيذ االستراتيجية ىي:

 .1تحديللللللد األىللللللداف السللللللنوية :يجػػ ػػب تحديػػ ػػد األىػ ػ ػػداؼ الس ػ ػػنكية بطريق ػ ػػة المركزي ػ ػػة حسػػ ػػب الفػ ػ ػػركع
كالقطاعػ ػ ػػات كاإلدارات كاألقسػ ػ ػػاـ ،بحيػ ػ ػػث تػ ػ ػػتـ بصػ ػ ػػكرة مرحميػ ػ ػػة ،كمؤسسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى عمميػ ػ ػػة المشػ ػ ػػاركة،
معػ ػػايير العػ ػػركرية لتقيػ ػػيـ األداء،
كتفيػ ػػد األىػ ػػداؼ فػ ػػي تحديػ ػػد (أسػ ػػس تكزي ػ ػ كتخصػ ػػيص الم ػ ػكارد ،ال ً
م ػ ػ ػ ػػدػ التق ػ ػ ػ ػػدـ ف ػ ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػ ػػق األى ػ ػ ػ ػػداؼ طكيم ػ ػ ػ ػػة األج ػ ػ ػ ػػل ،األكلكي ػ ػ ػ ػػات الخاص ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػاألفراد كاإلدارات
.2

كاألقساـ).

ياغة السياسات :تمثل السياسات المبادغ كالقكاعد العامة المحددة كالمرشدة لمتطبيق ،إذ تعد لتكجيو

كال مف المديريف
العمل كالنشاط بما يساعد عمى تحقيق األىداؼ المكعكعة ،كتساعد السياسات ً
كالعامميف لمتعرؼ إلى المطمكب مف كل منيـ ،كثـ يمكف تطبيق االستراتيجية بنجاح.

 .3توزيع وتخ يص الموارد :يعد تخصيص المكارد مف أنشطة اإلدارة العميا ،كيعتمد التكزي الصحيح
لممكارد عمى مراعاة األكلكيات المكعكعة في صكرة األىداؼ السنكية.
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 .4بناء وتييئة الييكل التنظيمي المناسب :فاالستراتيجيات البسيطة يالئميا التنظيـ الكظيفي ،أما
االستراتيجيات المعقدة فيي في حاجة إلى ىياكل تنظيمية مختمفة حسب ظركؼ التطبيق.

 .5اإلدارة الفعاللللللللة لمعمميلللللللات واألنشلللللللطة الداخميلللللللة :لنجػ ػ ػػاح عمميػ ػ ػػة التطبيػ ػ ػػق االسػ ػ ػػتراتيجي يتطمػ ػ ػػب
م ارع ػ ػ ػػاة جميػ ػ ػ ػ العممي ػ ػ ػػات كاألنش ػ ػ ػػطة الداخمي ػ ػ ػػة كاالطمئن ػ ػ ػػاف عم ػ ػ ػػى اكتمالي ػ ػ ػػا كتناس ػ ػ ػػقيا ،كم ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػيف

معػ ػ ػ ػػايير لقيػ ػ ػ ػػاس األداء ،الدافعيػ ػ ػ ػػة كنظػ ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػ ػكافز ،الػ ػ ػ ػػردع
العكامػ ػ ػ ػػل الكاجػ ػ ػ ػػب مراعاتيػ ػ ػ ػػا( :بنػ ػ ػ ػػاء ال ً
كالعقػ ػ ػ ػ ػػاب ،بحيػ ػ ػ ػ ػػث تعػ ػ ػ ػ ػػمف المنظمػ ػ ػ ػ ػػة من ػ ػ ػ ػ ػ السػ ػ ػ ػ ػػمكؾ الػ ػ ػ ػ ػػذؼ يعطػ ػ ػ ػ ػػل اإلنجػ ػ ػ ػ ػػاز عنػ ػ ػ ػ ػػد تطبيػ ػ ػ ػ ػػق
استراتيجياتيا).

 .6تكوين وتنمية القدرات والكفاءات اإلدارية والقيادية :إف تكفير كتنمية القدرات كالكفاءات اإلدارية
كالقيادية ىك مفتاح نجاح التطبيق االستراتيجي ،كىذا يتطمب تحديد عدد األشخاص المطمكبيف لتطبيق

االستراتيجية ،كبياف سبل تنمية قدرات كميارات الككادر البشرية المطمكبة ،كبياف خصائص القادة
كالمديريف المطمكبيف في كل عمل أك نشاط .

ويللرى الباحللث أف عمميػػة تنفيػػذ االسػػتراتيجية مػػف العمميػػات الميمػػة لػػإلدارة االسػػتراتيجية ،كأف مػػف أىػػـ نجػػاح

ى ػ ػػذه المرحم ػ ػػة ى ػ ػػك تحقي ػ ػػق التع ػ ػػاكف ب ػ ػػيف األنش ػ ػػطة ،كالكح ػ ػػدات اإلداري ػ ػػة المختمف ػ ػػة ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة لتنفي ػ ػػذ
االستراتيجيات بكفاءة ،كفعالية ،لتتمكف المؤسسة مف تحقيق أىدافيا.
المرحمة الرابعة :المتابعة والتقييم:
حتى تكمل عممية اإلدارة االستراتيجية الفاعمة ال ُبد أف تشمل عمى ما يعرؼ بالمتابعػة كالتقيػيـ؛ كذلػؾ
كأحد المياـ اإلدارية الميمة في المؤسسة ،حيث يتـ قياس األداء الفعمي ل نشطة كالعمميات المختمفة التػي
تـ القياـ بيا ،ثػـ مقارنػة األداء الفعمػي باألىػداؼ االسػتراتيجية المحػددة مػف قبػل لمتحقػق مػف مػدػ المطابقػة

ػر اتخػاذ اإلجػراءات السػريعة لعػالج ىػذه االنح ارفػات ،كحتػى
بينيما ككشا أؼ انحرافات إف كجػدت ،ثػـ أخي ًا

تكػػكف عمميػػة المتابعػػة كالتقيػػيـ االسػػتراتيجية منيجيػػة منظمػػة فإنيػػا مػػف المفتػػرض أف تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار

مختما مراحل اإلدارة االستراتيجية بػد ًءا بالمعمكمػات كالبيانػات المجمعػة مػف البيئػة الخارجيػة كتسػتمر أثنػاء
تنفي ػػذ االس ػػتراتيجية ،كبم ػػا يع ػػمف أى ػػداؼ المؤسس ػػة كتُعزىػ ػز رس ػػالتيا دكف ى ػػدر ف ػػي اإلمكاني ػػات كالق ػػدرات
كالمكارد (الغالبي كادريس.) 471 :2009 ،
فتعػرؼ المتابعػػة كالتقيػػيـ بأنيػػا " :البكصػمة الفاحصػػة لقيػػاس كتقيػيـ فاعميػة ككفػػاءة اإلدارة االسػػتراتيجية نحػػك
ميمػا لعمميػة اإلدارة االسػتراتيجية كميمػػة
بمػكغ األىػداؼ التنظيميػة كتحقيػػق رسػالة المؤسسػة ،كمػػا تعػد جػزًءا ً
ألعم ػ ػ ػػاؿ التخط ػ ػ ػػيط االس ػ ػ ػػتراتيجي لتس ػ ػ ػػاعد عم ػ ػ ػػى متابع ػ ػ ػػة كتقي ػ ػ ػػيـ مس ػ ػ ػػيرة المؤسس ػ ػ ػػة باتج ػ ػ ػػاه األى ػ ػ ػػداؼ

الكاعحة"(حبتكر.)368 :2004 ،
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 خطوات متابعة وتقييم االستراتيجية:
 .1تحديد ما المطمكب قياسو.
معايير ل داء لكل ما ىك مطمكب قياسو.
 .2كع ً
 .3قياس األداء الفعمي.

معايير المكعكعة.
 .4مقارنة األداء الفعمي بال ً
 .5اتخاذ اإلجراءات المناسبة (الحاج.)71 :2013 ،
 أىمية متابعة وتقييم االستراتيجية :

المتابعة والتقييم عممية مستمرة تستيدف التأكد من القيام بالعمل أو النشاط في حدود الوقت المعين
والتكالي

المقررة والنتيجة المرجوة ،وتبرز أىمية متابعة وتقييم االستراتيجية العتبارات عدة ،أىميا

(الكرخي:)305 :2009 ،

 .1أف العمل يقكـ بتأديتػو عنصػر بشػرؼ ،لػذا فيػك عرعػو لمخطػأ كاالنحػراؼ ممػا يسػتكجب مراقبتػو لتفػادؼ
الخطأ كتصحيح االنحرافات.

 .2كجكد فاصل زمني بيف عممية التخطيط كعمميات التنفيذ ،لذا قد يحدث العديد مف التغيرات في ببيئة
معا ،األمر الذؼ قد ينبت عنو اختالؼ بيف األداء المستيدؼ
العمل الداخمية أك الخارجية أك االثنيف ً
كاألداء الفعمي ،مما يتطمب تحديد أسباب ىذه االختالفات ككيفية عالجيا أك تصحيحيا.
 .3اتساع حجـ المؤسسة كتنكع أعماليا كتعدد العامميف فييا ،يستكجب مراقبة أنشطتيا لمتأكد مف أنيا
تسير كفًقا لمخطط المكعكعية كمعرفة مشاكل التنفيذ كالتصدؼ ليا.
 .4تطكير نقاط القكة كاعادة تكظيفيا في تطكير المؤسسة.
 .5السيطرة عمى إدارة األمكاؿ كالمكازنات.

يرى الباحث بأف عممية المتابعة كالتقييـ عمى الرغـ مف أنيا المرحمة األخيرة مف مراحل اإلدارة

فعميا تتسـ باالستم اررية كتعمل عمى مساعدة المنظمة في تحقيق أىدافيا.
االستراتيجية ،إال أنيا ً
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تمييد:

المبحث الثاني :األداء المؤسسي

يعتبر األداء المؤسسي القاسـ المشترؾ لجمي الجيكد المبذكلة مف قبل اإلدارة كالعامميف في إطار

ميما كجكىرًيا بالنسبة لممنظمات بشكل عاـ ،بل يكاد يككف الظاىرة
المؤسسات؛ لذا يعد األداء
مفيكما ً
ً
الشمكلية لجمي فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية ،كبالرغـ مف كثرة البحكث كالدارسات التي تناكلت مفيكـ
األداء ،إال أنو لـ يتـ التكصل إلى إجماع أك اتفاؽ حكؿ مفيكـ محدد ليذا العنكاف؛ كيعكد ذلؾ الختالؼ
معايير التي تعتمد عمييا المنظمات كالمديريف في دراسة األداء كقياسو ،كالتي ترتبط بشكل
المقاييس كال ً
كثيق باألىداؼ كاالتجاىات التي تسعى المنظمة لتحقيقيا(الزطمة.)64: 2011،
كيتناكؿ ىذا المحكر مفيكـ األداء المؤسسي ،كمجاالت األداء المؤسسي ،كتقييـ األداء المؤسسي ،كأىمية
تقييـ األداء المؤسسي ،كمراحل تقييـ األداء المؤسسي ،ثـ مؤشرات قياس األداء المؤسسي.
أوًال :مفيوم األداء المؤسسي

ػامال لػػو
نظام ػا متكػ ً
ُيع ػد مفيػػكـ األداء المؤسسػػي كليػػد نظريػػات اإلدارة المختمفػػة ،كالتػػي اعتبػػرت األداء ً
معاييره كأساليبو الفعالة التي تحقق األىداؼ المرجكة لممؤسسات عمى اختالؼ أغراعيا كطبيعػة
متطمباتو ك ً
تككينيا ،فاألداء سكاء كاف عمى مستكػ العامل أك الفريق أك المؤسسة ىػك الكسػيمة التػي يمكػف مػف خالليػا

تحديػػد مسػػتكػ الكفػػاءة كالفاعميػػة عمػػى أؼ مسػػتكػ مػػف ىػػذه المسػػتكيات؛ حيػػث يػػؤثر أداء العامػػل بشػػكل أك

بػػآخر عمػػى أداء الفريػػق ،كمػػا يػػؤثر مسػػتكػ األداء الفػػردؼ أك الجمػػاعي عمػػى مسػػتكػ أداء المؤسسػػة ككػػل،
كتختمػػا طبيعػػة التحػػديات التنافسػػية كيػػزداد مسػػتكاىا فػػي العصػػر الحػػديث الػػذؼ يتميػػز بالسػػرعة كالتغييػػر

ػتركا،
ػاميا
كعالميػا مش ً
ً
كالتفجر المعرفي ،كبيػذا يصػبح بد ارسػة األداء كعناصػره كالعكامػل المػؤثرة فيػو ىػدًفا س ً
لتحقيق التميز كتُعزىز القدرة التنافسية في مؤسسػات األعمػاؿ سػكاء أكانػت صػناعية أـ خدميػة ،كمػف الميػـ

أيعػػا بػ ػإدارة أداء
أف نشػػير أف إدارة األداء ال تعنػػي فقػػط أداء العام ػػل أك الفريػػق كم ػكارد بش ػرية ،ب ػػل تيػػتـ ً
المكارد األخرػ كالجكانب المالية كالمادية كالمعمكماتية كالتكنكلكجية (المحاسنة.)71 : 2013 ،
كيعرؼ األداء المؤسسي عمى أنو" :المحصمة النيائية لمجيكد ،أك النشاطات ،أك العمميات ،أك السمككيات،

التي تتعمق باألىداؼ أك النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا ،كذلؾ عمى مستكيات ثالثة ىي:
المستكػ الفردؼ ،كالكظيفي ،كأداء الكحدات الكمي ،كأداء المنظمة ككل في إطار مف التأثيرات البينية

المتبادلة (ربايعة.)122 : 2011 ،

كيعرؼ األداء المؤسسي بأنو" :حصيمة الجيكد كالعمميات التي تقكـ بيا المؤسسة ،كالتي تتمثل بقدرتيا

عمى تكظيا مكاردىا ،في عكء التفاعل م البيئة الداخمية كالخارجية ،إلنجاز المياـ المطمكبة بكفاءة
كفاعمية ،مف أجل تحقيق أىدافيا"(عبد اليادؼ.)42 :2017 ،
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لقد عرؼ( بترسكف كآخركف) األداء المؤسسي "بأنو" :قدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة ،كانتاج
مخرجات متناغمة م أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا"(.)Peterson,et al,2003, 1

كيعرؼ األداء المؤسسي بأنو" :مجمكع المدخالت كالمخرجات التي تنتج عف تفاعل المنظكمة المتكاممة

لعمميات اإلدارة كمككناتيا م البيئة الداخمية كالخارجية داخل المؤسسة لتحقيق أىدافيا التنظيمية بكفاءة
كفعالية" (المدىكف.)69 :2014 ،

كعرفو (أبك غالي) بأنو" :حصيمة الجيد الذؼ يبذلو المكظفيف في المنظمة مف أجل تحقيق ىدؼ معيف"
(أبك غالي.)28 :2016 ،

فيما تعرؼ الباحثة (جبر )األداء المؤسسي بأنو" :حصيمة كنتاج الجيد الذؼ تبذلو المؤسسة مف أجل
تحقيق أىدافيا في عكء التفاعل م عناصر البيئة الداخمية كالخارجية" (جبر.)60 :2015 ،

كعرفو (حسينة) بأنو" :محصمة سمكؾ الفرد في عكء اإلجراءات كالتقنيات التي تكجو العمل نحك تحقيق

كمقياسا لمدػ نجاح الفرد أك فشمو في تحقيق ىذه األىداؼ المتعمقة
انعكاسا
األىداؼ المرغكبة ،كيعتبر
ً
ً
بالعمل" (حسينة.)36 :2015 ،
كلقد عبر (الغالبي كادريس )29 :2009 ،عف األداء المؤسسي أنو مفيكـ ذك أبعاد شمكلية تنطمق من

ستة أطر مفاىيمية تغطي ال ورة التكاممية لممفيوم ،وىي:

.1النجػػاح الػػذؼ تحققػػو المنظمػػة فػػي تحقيػػق أىػػدافيا ،ممػػا يشػػير إلػػى قػػدرة المنظمػػة كقابميتيػػا عمػػى تحقيػػق
أىدافيا طكيمة األجل.

.2االستغالؿ األمثل لممػكارد ،كمػدػ مقػدرة المؤسسػة عمػى اسػتغالؿ مكاردىػا كتكجيييػا نحػك تحقيػق أىػدافيا
المنشكدة.

.3النتائج المرغكبة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا ،كالتركيز عمى الجانب اإليجابي مف ىذه النتائج.
.4البعػد البيئػي الػػداخمي كالخػارجي لممنظمػػة ،الػذؼ يشػػير إلػى قػػدرة تكيػا المؤسسػػة مػ عناصػػر بيئتيػا فػػي
سبيل تحقيق أىدافيا.

.5المستكػ الذؼ تتمت بو مخرجات المنظمة بعد إجراء العمميات عمى مدخالتيا ،كىك يعبر عف مخرجات
األنشطة كالعمميات التي تحدث في المؤسسة.

.6المفيكـ الشمكلي ،الذؼ يرػ أف األداء المؤسسي يتمثل في نتائج أنشطة المؤسسػة التػي يتكقػ أف تقابػل
األىداؼ المكعكعة.
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كنالحع مف التعريفات السابقة أنيا اتفقت فيما بينيا بشكل كبير عمى مفيكـ األداء المؤسسي ،فيي تجم

ناء عمى ذلك يعرف
فيما بينيا بأف األداء المؤسسي ىك المحصمة النيائية لمنشاطات في المؤسسة ،و ً
ائيا عمى النحو التالي:
الباحث األداء المؤسسي تعري ًفا إجر ً
األداء المؤسسي ىك" عبارة عف المنظكمة المتكاممة لنتاج مياـ كأعماؿ الكحدات اإلدارية في الكميات

الجامعية الحككمية في عكء تفاعميا م البيئة الداخمية كالخارجية ،كالذؼ يعاعا مف قدرتيا عمى إنجاز
المياـ كاألعماؿ المطمكبة منيا بكل كفاءة كفاعمية لتحقيق أىداؼ طكيمة األجل".
ثانيا :مجاالت األداء المؤسسي
ً
 .1كفاءة وفعالية اإلدارة العميا:
يتعمق ىذا المجاؿ بالقيادة كاإلدارة التي تدير المؤسسة ،كبالبنية التنظيمية لمبناء المؤسسي التي مف
خالليا تحقق إدارة المؤسسة أىدافيا ،في إطار منظكمة بشرية كمادية ،تحتكـ إلى سياسات كاعحة،
كأنظمة كقكانيف معتمدة تعمل عمى تنظيـ العمل مف خالؿ العمل بمكائح تفصيمية لكل مجاؿ مف مجاالتيا،
باإلعافة إلى ىياكل ترسـ مسار اتصاالتيا كحدكد مسؤكليات العامميف فييا ككاجباتيـ ،كما تتطمب أف

تككف بيئة العمل تتناسب كطبيعة أعماليا ،كثقافة تنظيمية تسيـ في تكحيد اتجاىات المكظفيف نحك رسالة

المؤسسة كرؤيتيا ،كربط عناصر الحكـ كاإلدارة بمنظكمة رقابية تيدؼ إلى تقكيـ المسار ،كتحسيف األداء،
محكر كركيزًة ميمة مف ركائز المؤسسة ،كتمجأ
ًا
كتطكير بنية العمل التنظيمي ،كما كتعد العمميات الداخمية
المؤسسات إلى إعداد لكائح متعددة كاعتبارىا قكاعد حاكمة تنظـ شئكف المؤسسة بجمي مككناتيا البشرية
كالمادية ،كتتنكع المكائح لتشمل أنظمة شئكف المكظفيف كالنظاـ المالي ،كنظاـ المكازـ كالمشتريات،
كالكصا الكظيفي ،كأدلة العمميات ،كتتفاكت كجيات النظر كالمفاىيـ التي قدميا عمماء اإلدارة في تناكليـ

األنظمة مف حيث شمكلية ىذه األنظمة لجمي جكانب عمل المؤسسة ،كم ذلؾ يركف
جميعا بأف األنظمة
ً
ما ىي إال كسيمة كأداة لتحقيق أىداؼ المؤسسة (الدجني.)164 - 154 : 2011 ،
 .2تنمية الموارد البشرية:
مصطمحا حديثًا ،كيستخدـ
يشير( حسف ) 267 - 268 : 2002،أف مصطمح تنمية المكارد البشرية يعد
ً
أحيانا مصطمح تنمية المكارد البشرية دكف كعي كامل بأىميتو كتأثيره كارتباطو باألداء المؤسسي ،فيمكن
ً
معايير ،وىي :
تقييم أي أداء مؤسسي عمى أساس أر عة ً
أ -جكدة كمنفعة المنتجات كالخدمات التي تقدميا المؤسسة.
ب -الكفاءة في تقديـ كتكفير ىذه المنتجات كالخدمات.

ج -تأثير المؤسسة عمى المجتم كجكدة كنكعية المستكػ المعيشي ل فراد.
د -تأثير المؤسسة عمى المكارد البشرية كعمى جكدة مناخ العمل.
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 .3السياسات واالستراتيجيات:

يركز ىذا المعيار عمى كيفية تحقيق رسالة الجية ورؤيتيا من خالل االستراتيجيات والخطط والبرامج

معايير الفرعية التالية :
واإلجراءات ويشمل ال ً
أ -بناء السياسة االستراتيجية عمى احتياجات جمي المعنيف .
ب -اعتماد السياسة كاالستراتيجية عمى معمكمات دقيقة.
ج -إعداد كمراجعة كتحديث السياسة كاالستراتيجية .

د -شرح كايصاؿ السياسة كاالستراتيجية (المدىكف.)91 :2014 ،

 .4إدارة المعمومات:

م التطكرات العالمية الحديثة في تكنكلكجيا المعمكمات ،كاعتماد المؤسسات عمييا ،أصبح مف العركرؼ
تأميف ىذه التكنكلكجيا لعماف التنمية المستدامة لممؤسسات ،مف حيث العمل عمى استغالؿ التكنكلكجيا

المتكفرة مف خالؿ دمجيا عمف العمميات بما يعمف تحقيق استراتيجيات المؤسسة (الدجني)57 :2013،

لقد أسيمت تكنولوجيا المعمومات في التأثير عمى المنظمات المستخدمة ليا بالمقارنة مع المنظمات
األخرى ،وتمثل ذلك من خالل (عبداليادي:)44 :2017،
أ -أدت إلى زيادة اإلنتاجية.
ب -تحسيف إدارة الجكدة.

ج -تحسيف عممية اتخاذ الق اررات.
د -تحسيف إدارة المعرفة .

ق -تطكير عممية الخمق كاإلبداع كاالبتكار التنظيمية.
ك -تسييل عممية إدارة التغيير في المنظمات.

ز -العمل عمى تطكير سم كخدمات مميزة كجديدة.

ح -تطكير األساليب اإلدارية في المنظمة .
 .5األنظمة والعمميات الداخمية:

أ -أساليب العمميات الداخمية:

يشػػير (أبػػك شػػيخة ) 122 : 2011 ،بػػأف نشػػاط تطػػكير أسػػاليب العمميػػات الداخميػػة يعػػد مػػف األنشػػطة
اإلدارية الحديثة ،كقد عرفتو الكاليات المتحدة األمريكية أثناء الحرب العالميػة الثانيػة ،إذ اسػتخدمت كحػدات

لمتنظيـ كاإلدارة عمف أجيزتيا اإلدارية لمقياـ بالبحكث كالد ارسػات التنظيميػة كاعػادة بنػاء اليياكػل التنظيميػة
كتبسػػيط إج ػراءات العمػػل كادارة النمػػاذج كتصػػميـ مكػػاف العمػػل ،فمكػػل تنظػػيـ ىػػدؼ يسػػعى إلػػى تحقيقػػو ،كال

يتحقق ىذا اليدؼ إال مف خالؿ العمميات التنظيمية بما في ذلؾ األفراد كاإلجراءات كأساليب العمل.
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وىذه األساليب تتضمن ما يمي كما ذكر( الموزي:)93 : 2002،

 األسموب التقميدي (المتسمسل):

يتكافر ىذا األسمكب في التنظيمات اإلدارية ذات اليياكل التنظيمية الطكيمة ،كيتطمب ىذا األسمكب المػركر

فػي خطػكات كثيػرة كمتعػػددة تمػػر عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف العػػامميف ،حيػػث يقػػكـ كػػل كاحػػد بخطػػكة عمػػل تختمػػا
عما يمييا مف خطكات ،كىذا يشير إلى التخصص في أداء الخطكات كاألعماؿ ،كيؤخذ عمى ىػذا األسػمكب

معاممػة تنتقػل مػف مكظػا
أنو يحتاج إلى كقت كبير ،األمر الذؼ يعنػي التػأخير فػي إنجػاز األعمػاؿ كػكف ال ً
إلى مكظا آخر.

 األسموب المتوازي لسير العمل:

في ىذا النكع يقكـ مكظا كاحد باستالـ العمل المطمكب إنجازه ،كبإجراء كل ما يمزـ عميو مف العمميات

معاممة ليذا النكع مف األعماؿ في المؤسسة ،كتككف مكاتب المكظفيف مرتبة
التي تحددىا إجراءات ال ً
بجانب بععيا بحيث يسير العمل في خطكط متكازية.
كمف مميزاتو شعكر المكظا بأىمية كجكده في المؤسسة ،كميزة أخرػ بأنو يقمل مف أكقات االنتظار.

كمف االنتقادات المكجية ليذا األسمكب أف اتباعو يؤدؼ إلى تعطيل عنصر التخصص في القياـ باألعماؿ

أيعا ىناؾ انتقاد آخر كىك ععا الرقابة عمى أعماؿ
كحرماف المؤسسة مف الفكائد الناتجة عنو ،ك ً
معامالت البسيطة التي ال تتعمف إجراءاتيا خطكات
المكظفيف ،كيستخدـ األسمكب المتكازؼ لمقياـ بال ً
كثيرة.

 أسموب الوقت الواحد (اآلن الواحد)(:عصفكر: )246 - 242 : 2011 ،

حسب ىذا األسمكب فإنو يككف بإمكاف مكظفيف أك أكثر أف يقكما بإنجاز خطكتيف أك أكثر عمى نفس

معامالت م االحتفاظ بعنصر
معاممة في نفس الكقت ،كيتميز ىذا األسمكب بالسرعة في إنجاز ال ً
ال ً
التخصص بيف المكظفيف في القياـ باألعماؿ.
ب -إجراءات العمل:
اإلجراءات ىي الخطكات التفصيمية كالمراحل التي تمر بيا العممية اإلدارية مف البداية كحتى االنتياء
منيا ،كقد عرفيا ( نيكشل ) بأنيا سمسمة مف العمميات الكتابية يشترؾ فييا عدد مف األفراد في إدارة ما أك

في إدارات عدة ،كتصمـ لمتأكد مف أف العمميات المتكررة تعالج بطريقة مكحدة ،فاإلجراءات يمكف اعتبارىا

دليال لممكظا يسير عمييا لمقياـ بالمياـ كالكاجبات الالزمة ل داء (المكزؼ.) 89 : 2002 ،
ً
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 تبسيط إجراءات العمل:

يرػ (أبك شيخة )2011،بأف عممية تبسيط إجراءات العمل تستيدؼ الكشا عف أسيل كأفعل طريقة

ألداء عمل ما كتنفيذىا.

كتعكد أىمية التبسيط إلى ما يترتب عميو مف فكائد كأىداؼ تعكد عمى األفراد كالتنظيـ بالشيء الكثير

وتظير أىمية التبسيط من خالل:
 .1تسييل أمكر المكاطنيف.
 .2تسييل أمكر العامميف.

 .3التعرؼ إلى مشكالت اإلجراءات المطبقة في المؤسسة كتحميميا بيدؼ تطكيرىا.
 .4تخفيض التكمفة كتقصير األكقات المطمكبة لإلنجاز.
 .5الحد مف االزدكاج كالتعارب في الجيكد.

معامالت(أبك شيخة.)317 : 2011 ،
 .6تحسيف نكعية الخدمة المقدمة لممستفيديف كاإلسراع في إنجاز ال ً

مما سبق يرى الباحث بأف اإلجراءات ىي منظكمة متسمسمة كمترابطة كمرتبة تعتمد بععيا عمى بعض

كذلؾ مف أجل الكصكؿ إلى إنجاز األعماؿ ،كمف أمثمتيا إجراءات االختيار كالتعييف لممكظفيف.
.6جودة الخدمات:
كيشير (جاد الرب ) 64 - 63 : 2009 ،بأف عامل أك محكر جكدة الخدمات ُيعد أحد االىتمامات
الحديثة في المؤسسات الخدمية الخاصة منيا كالعامة ،كمشكمة الحكـ عمى جكدة الخدمة أك تقييميا ىي
أف ىناؾ جكانب كثيرة غير قابمة لمقياس الكمي في الخدمة ،كلذا تعتمد في تقييميا عمى اآلراء كاالتجاىات
كالتقدير الشخصي ،وبالطبع ىناك جوانب أخرى يمكن قياسيا عند التعرض لجودة الخدمات ،ومنيا:

 درجة الثقة في الخدمة.

 مدػ تكافر الخدمة كسرعة الحصكؿ عمييا.
 طبيعة التعامل م العميل.

 درجة إدراؾ العميل لمخدمة أك الجكدة.

 األمف كالعماف كالسالمة المصاحبة لمخدمة.
 تكافر البيئة المناسبة كالمرعية عند أداء الخدمة.
 الكفاءة.

 المصداقية.
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 .7رضا المستفيدين:
تيتـ كتسعى إدارة المنظمات في الكقت الحاعر في الكصكؿ إلى تحقيق أعمى درجة إلرعاء المستفيديف
كالكفاء باحتياجاتيـ كاكتساب ثقتيـ؛ إذ إف درجة الرعا تؤثر في نسبة الحصكؿ عمى مستفيديف جدد
كامكانية المحافظة عمى المستفيديف الحالييف ،كمف ثـ جذب كاكتساب المزيد مف المستفيديف ،كتستطي

المنظمة مف خالؿ ىذا البعد أف تحصل عمى اإلجابة عف الكيفية التي ينظر بيا المستفيديف إلييا ،كتعتمد
معظـ المنظمات في العصر الحاعر عمى كع متطمبات كحاجات المستفيديف في قمب استراتيجيتيا؛

لما يعكسو ىذا المحكر مف أىمية كبيرة تنعكس عمى نجاح المنظمة في المنافسة كبقائيا كاستمرارية
نشاطيا في المجتم الذؼ ستحقق مف خالؿ قدرة المنظمة عمى تقديـ خدماتيا بيسر كسيكلة (زعيبي،
.)93 :2014

ميما ألنو يؤدػ الى بقاءكاستم اررية المنظمة ،فكمما زاد عدد
يرى الباحث بأف إرعاء المستفيديف ًا
أمر ً
المستفيديف كانت نسبة االستم اررية أعمى.
ثال ًثا :تقييم األداء المؤسسي

يعرؼ تقييـ األداء المؤسسي بأنو" :عممية ىادفة إلى قياس ما تـ إنجازه خالؿ فترة زمنية معينة،

معايير كالمؤشرات ،م تحديد أكجو القصكر
كما ً
كنكعا باستخداـ مجمكعة مف ال ً
مقارنة بما تـ التخطيط لو ً
كاالنحراؼ كسبل عالجيا في الحاعر كالمستقبل" (عبد الفتاح.)305 :2011 ،
أيعا بأنو" :مدػ استطاعة اإلدارة تحقيق المياـ المحددة ليا ،كمعرفة أسباب االنحرافات عف
كيعرؼ ً
معالجة النكاحي الخارجة عف نطاؽ تحكـ اإلدارة ،كتقرير كاعتماد
مقياس األداء المحدد ،كاقتراح أساليب ً

الحكافز لتحسيف األداء ،إعافة إلى كع أسس لممقارنة بيف مختما األنشطة في الكحدة" (المحاسنة،
.)107 :2013

تقييـ أداء المنظمة يختما عف إدارة أداء المنظمة ،كقياس األداء يزكدنا فقط بالبيانات كالمعمكمات حكؿ

كع المنظمة كمدػ نجاح مشاريعيا كاستراتيجياتو ،أما إدارة األداء فتتعمف القياـ بعمميات تحسيف

األداء بعد قياسو كاتخاذ ق اررات تصحيحية يتبعيا تنفيذ خطط تحسيف كتطكير ألداء المنظمة ككل ،يجب
عدـ الخمط بينيما كعدـ االكتفاء بقياس األداء دكف اتخاذ إجراءات تصحيحية تقكد المنظمة إلى كجيتيا

الصحيحة (أبك كريـ.)25 :2013 ،

ائيا ":قياس مدػ كفاءة استغالؿ الكميات الجامعية الحككمية
ويعرف الباحث تقييـ األداء المؤسسي إجر ً
لمكاردىا المتاحة ،كقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا ،مف أجل اتخاذ الق اررات التصحيحية لالنحرافات".

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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 .1أىمية تقييم األداء المؤسسي:

يعد تقييم األداء المؤسسي من العمميات الميمة واألساسية ،والتي يمكن من خالليا(حسينة:2015،

 ،56إبراىيم:)571 :2016،

 تطكير المؤسسات كاالرتقاء بيا مف خالؿ إجراء فحص دقيق كتحميل لمسياسات كالممارسات المتبعة
مف تخطيط كتنفيذ كقيادة.

 تساعد عمى تكجيو نظر اإلدارة العميا إلى مراكز المسؤكلية التي تككف أكثر حاجة إلي اإلشراؼ ،حيث
يككف اإلشراؼ أكثر إنتاجية.

 تعمل عمى ترشيد الطاقة البشرية في المنظمة في المستقبل ،حيث يتـ إبراز العناصر الناجحة كتنميتيا،
ككذلؾ العناصر الغير منتجة التي يتـ االستغناء عنيا.

 تساعد مديرؼ األقساـ عمى اتخاذ الق اررات التي تحقق األىداؼ مف خالؿ تكجيو نشاطيـ نحك
المجاالت التي ستخع لمقياس كالحكـ.

 المسػاعدة عمػػى كجػػكد نػػكع مػف اإلقنػػاع الػػكظيفي بتعػػرؼ المػػدير لكيفيػة أداء العمػػل الػػذؼ سػػيتكلى ميامػػو
مقدما.
ً

 المقارف بيف القطاعات المختمفة داخل المنظمة ،ككذلؾ بيف المنظمة كمنظمة أخرػ مف خالؿ مؤشرات
التقييـ.

 التعرؼ إلى أسباب االنحرافات التي تـ اكتشافيا حتى يمكف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادييا.

 التركيز أثناء التقييـ ليس عمى مدػ االستغالؿ األمثل لممكارد ،كانمػا يكػكف التركيػز بشػكل أساسػي عمػى
معايير قادرة عمى إعطاء السياسات كالمعمكمات العركرية.
بناء عمى ً
القيـ ً
 تػػػكفير بيانػ ػػات كمعمكمػ ػػات حػػػكؿ أداء المؤسسػ ػػة ،كمػػػدػ تحقيػ ػػق أى ػػدافيا المرسػ ػػكمة كالكسػ ػػائل الالزمػ ػػة
لتحقيقيا.

 إتاحة الفرصة لإلدارييف لعرض نقاط القكة كالععا في الكظائا اإلدارية المختمفة ،كاعادة النظر في
البرامج كالسياسات المفردة.

 قياس نجاح المؤسسة التعميمية فى تحقيق أىدافيا مف خالؿ نجاح اإلدارات في تحقيق أىدافيا.

 قياس مدػ مصداقية إنجاز العمل كاألىداؼ كما تعكسو التقارير الدكرية لإلدارات الخطة السنكية
كالتشغيمية.

 تكفير بيانات تساعد في اتخاذ الق اررات بشأف االتجاه االستراتيجي لممؤسسة.

 الكشا عف نقاط القكة في تحقيق األىداؼ الخاصة بالمؤسسة كتفعيميا ،كنقاط الععا كالعمل عمى
معالجتيا ،كذلؾ مف أجل تطكير كتحسيف أداء المؤسسة.
ً

ويرى الباحث أف أىمية تقييـ األداء المؤسسي تنب مف تحديد جكانب القكة كالععا لممنظمة ،كاستدراؾ
الكقكع في الخمل مف خالؿ تقديـ تغذية راجعة لممنظمة.
دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

11

اإلطار النظرؼ

الفصل الثاني
 .2مراحل تقييم األداء المؤسسي:

تمر عممية تقييم األداء المؤسسي بخمس مراحل ،ويمكن التعرف إلييا عمى النحو التالي (حمزاوي،
:)13-11 :2013

أ -تفتيت األىداف العامة إلى أىداف تشغيمية:
غالبا ما تتـ صياغة أىداؼ اإلدارات أك التقسيمات التنظيمية بشكل نكعي عاـ ،كىذا ال يساعد عمى قياس
ً
كعكحا كمصاغة
تفصيال كأكثر
اإلنجاز ،كلذلؾ ال ُبد مف تفتيت ىذه األىداؼ إلى أىداؼ تشغيمية أكثر
ً
ً
بطريقة كمية بقدر اإلمكاف لكي تككف كاعحة لممنفذيف ،كتساعد في االنتقاؿ لمخطكة الثانية مف خطكات
تقكيـ األداء المؤسسي.

معايير األداء لألىداف التشغيمية:
ب -تأسيس ً
معايير األداء لكل ىدؼ تشغيمي ىك الخطكة األساسية لتنفيذ تقكيـ األداء المؤسسي،
إف كع كصياغة ً
بداعيا يشترؾ فيو
ًا
معايير األداء لبعض األنشطة ،كىك ما يتطمب
تفكير إ ً
كقد يثير البعض صعكبة تأسيس ً
معايير
معايير كاعحة كقابمة لمقياس كممكنة التحقيق ،كقد تككف ىذه ال ً
القائمكف بيذه األنشطة لتحديد ً
متعمقة بكمية العمل كزمف اإلنجاز كشركط الجكدة لمنتج ىذه األنشطة.

ج -قياس اإل نجاز الفعمي:

لعل ىذه الخطكة الميمة ىػي محػكر االىتمػاـ فيمػا يتعمػق بقيػاس األداء المؤسسػي ،حيػث تبػدأ مرحمػة قيػاس
اإلنجاز الفعمي بتصميـ إجراءات كنماذج المتابعة التي يسػجل فييػا أكًال بػأكؿ األداء الفعمػي لكػل نشػاط مػف
األنشطة محل التقكيـ ،سكاء عمى مسػتكػ الكظػائا أك التقسػيمات التنظيميػة بمسػتكياتيا المتعػددة ،كىػك مػا
يحتاج مثابرة شبو يكمية قد ال ييتـ بيا بعض المسئكليف رغـ أىميتيا في منظكمة قياس األداء المؤسسي.

معايير األداء:
د -مقارنة اإلنجاز الفعمي ب ً
معايير كاعحة ككمية ،كيقكـ بيا متخصصكف في تقكيـ األداء ،لدييـ
تككف ىذه المقارنة أيسر لك كانت ال ً
خبرة بنكع العمل أك األنشطة التي يتـ تقكيـ أدائيا ،كاليدؼ الثاني مف ىذه الخطكة ىك بياف ما إذا كاف
معايير
ىناؾ انحراؼ بالنقص أك الزيادة في األداء الفعمي عف األداء المعيارؼ أك األداء المحدد بكاسطة ً

حيانا استخداـ تقنيات حديثة لعماف الدقة كالسرعة كالنزاىة ،مثل استخداـ
األداء ،كىي خطكة تتطمب أ ً
نظاـ معمكمات متقدـ.

ق -تشخيص اال نحرافات (إن وجدت) واقتراح اإلجراءات الت حيحية:

تتـ في ىذه الخطكة معرفػة أسػباب كمكػاف االنحػراؼ كالمسػؤكليف عػف ىػذا االنحػراؼ ،كىػذه المعرفػة تسػتيل

العثكر عمػى حػل لممشػكالت التػي أدت إلػى ىػذا االنحػراؼ ،كمػدػ إمكانيػة تنػاكؿ ىػذه المشػكالت كعالجيػا
مستقبال.
كمن تكرار حدكثيا
ً

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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شكل رقـ ()2

خطوات تقييم األداء المؤسسي
الخطوة األولى

تفتيت األىداف العامة إلى أىداف تشغيمية

الخطوة الثانية

معايير األداء لألىداف التنظيمية
تأسيس ً

الخطوة الثالثة

قياس اإلنجاز الفعمي

الخطوة الرابعة

معايير األداء
مقارنة اإلنجاز الفعمي ب ً

تشخيص االنحرافات (إن وجدت) واقتراح

الخطوة الخامسة

إجراءات الت حي

المصدر :جرد بكاسطة الباحث

 .3متطمبات فعالية تقييم األداء المؤسسي:
عممية التقييـ عممية منظمة كمترابطة؛ فيي نظاـ متكامل لو مفيكمو كعناصره كأىدافو كاجراءاتو ،كىذه

اإلجراءات رغـ بساطتيا إال أف الكعي بيا حسب أىميتيا كعركرتيا يكجو القائميف عمييا بتطبيقيا بشكل
عممي ،كذلؾ لعماف المكعكعية كالعدالة كالشفافية بحيث تككف عممية محفزة كأسمكب لمتنمية كالتطكير

لتحقيق أىداؼ المؤسسة كالعامميف ،لتصل بالمؤسسة إلى تحقيق الجكدة الشاممة لإلنجازات ،كثـ إلى
تحقيق األىداؼ المرجكة بالشكل المرغكب (أبك سمرة)52 :2017،

كبالرغـ مف عديد المشاكل كالمعكقات التي تكاجو عممية التقييـ إال أنو يمكف التغمب عمى ذلؾ إذا أمكف

كع نظاـ أكثر دقة كمكعكعية كفعالية يعتمد عمى أساس عممي سميـ لتقييـ األداء ،وذلك بتوفير

الشروط التالية (المحاسنة:)218-216 :2013 ،

 تحديد أىداؼ كاعحة لممؤسسة كلكل كحدة تنظيمية.

 اىتماـ اإلدارة العميا بالنظاـ كدعمو ،كالقناعة بفائدتو كالمساىمة في التخطيط كالتنفيذ.
دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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 ثقة كتعاكف كاطمئناف العامميف لنظاـ التقييـ كشعكرىـ بعدالتو كاشراؾ ممثميف عنيـ في كع برنامج
التقييـ كمراجعة النتائج.

سمفا ،فاألداء الذؼ تتطابق نتائجو
معايير األداء كاألىداؼ المحددة ليا ً
 عركرة كجكد تناغـ كانسجاـ بيف ً
مناسبا ثـ ناجحاً.
معايير التي حددت لقياسو يعد أداء
ً
م األىداؼ كال ً
 تحديد أىداؼ كاعحة كمحددة لعممية التقييـ يتـ في عكئيا اختيار الطريقة كالنماذج المناسبة لمعممية.
معايير أداء كاعحة كمنطقية لجمي الكظائا.
 كجكد ً
 كفاءة نماذج التقييـ المستخدمة.

 تدريب المقيميف عمى كيفية إجراء التقييـ كمقابالت التقييـ.

 يجب أف يستند التقييـ إلى بيانات كمعمكمات مكعكعية كليا أصكؿ كافية يمكف الرجكع إلييا.
 تييئة نظاـ فعاؿ لالتصاالت ييسر نقل كتحديث المعمكمات بيف أطراؼ عممية التقييـ الرئيسية (المقيـ،
العامل ،الكظيفة ،إدارة المكارد البشرية).

طا أخرى لضمان فعالية عممية التقييم المؤسسي:
ويضي ( أبو سمرة )53 :2017 ،شرو ً

 مقارنة األداء الحالي م األداء في الفترات السابقة ،لمعرفة مستكػ التقدـ.

معات األخرػ ،ال سيما أفعل جامعة ،لدكر
 عمل مقارنات خارجية كمقارنة أداء الجامعة م أداء الجا ً
ىذا التقييـ في سرعة التطكر كالنمك.
معايير كاتجاىات عالمية مستحدثة (كالحككمة -التميز).
 إسناد التقييـ إلى ً

ابعا :مؤشرات قياس األداء المؤسسي
رً
تتحدث معظـ األدبيات عف مؤشرات لقياس األداء في منظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى تحقيق
احدا مف مؤشرات األداء فييا ،كالقميل يتحدث عف مؤشرات قياس أداء في مؤسسات
أرباح بل كتعتبره ك ً
عددا من المؤشرات تغطي الجوانب األساسية:
التعميـ العالي ،كقد ذكر (مخيمر كآخركفً )18 :1999 ،

 مؤشرات تتعمق بفاعمية تحقيق األىداؼ ،كتػػتكقا تمػػؾ المجمكعػة مف المؤشرات عمػى طبيعة نشاط
كأىداؼ كل كحدة.

 مؤش ػرات تػػتعمق بكفػػاءة اسػػتخداـ الم ػكارد المتاحة ،كتتعمف نسبة التكاليا اإلجمالية إلى حجـ
المخرجات (تكمفة الخدمة المقدمة).

 مؤشػ ػرات ت ػػتعمق باإلنتاجية.

 مؤشػرات تػتعمق بمسػتكػ جػكدة الخدمات المقدمة.

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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بينما يذكر ( )Macpherson &Pabariمجموعة من مؤشرات األداء المؤسسي ،وتمثمت في التالي

( يام:)52 :2010 ،

أ -فاعمية المؤسسة :كالتي تتحقق عندما تنجح المؤسػسة فػي تحقيػق الغرض مف كجكدىا ،كالتي كردت
في نظاميا الػداخمي كرسػالتيا كأىػدافيا العامػة كاالستراتيجية.

ب -كفاءة المؤسسة :كتتمثل في االستخداـ األمثل لممػكارد الماليػة كالبػشرية لمكصكؿ إلى األىداؼ ،كىنا
يتـ السؤاؿ إذا ما كانت المؤسسة تنفذ أنشطتيا بتكاليا تتالءـ م المخرجات ،كىل المخرجات
ل نشطة كالبرامج تتالءـ م حجػـ العػامميف فػي المؤسسة ،باإلعافة إلى إذا ما كاف التنفيذ ل نشطة
كالبرامج يتـ في الكقت المحػدد لػيك الكافي لتنفيذه.

ككيفا،
كما ً
ج -االرتباط/المالئمة :كتتمثل بمدػ رعا المػستفيديف كذكؼ العالقػة عػف الخدمات المقدمة ً
بمعنى ىل المنظمة تختار برامجيا كأنشطتيا بما يتالءـ مػ احتياجات الفئات المستيدفة ،كما درجة
رعاىـ عمييا.

د -االستدامة :كتعكس قدرة المؤسسة عمى تجنيد األمكاؿ الالزمة لتنفيػذ البرامج كاألنشطة المختمفة ،كىل
لدييا المكارد المالية كالبشرية التي تمكنيا مف االستمرار في عمميا ،كىل لدييا القدرة عمى تقديـ
خدماتيا لمستفيدييا بنفس الكفاءة كالفاعمية ،كما أف االستدامة تسأؿ إذا ما كانت برامج المؤسسة
كأنشطتيا تتناغـ مػ الكعػ االجتمػاعي كالثقافي.

يرى الباحث بالرغـ مف تعدد مؤشرات األداء إال أنيا تتفق عمى محاكر منيا تحقيق األىداؼ كاالستخداـ
األمثل لممكارد كاستم اررية المنظمة كتحقيق رعا المستفيديف عف الخدمات المقدمة..الخ.
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المبحث الثالث

اإلدارة االستراتيجية ودورىا في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية
تمييد:

معاصر عمػى أف اإلدارة االسػتراتيجية سػتككف العصػا السػحرية
يجم التخاطب االجتماعي العالمي ال ً
كخصكصػا أف جميػ منظمػات األعمػاؿ سػكاء كانػت عامػة
في تحسيف أداء القطاعات الخدمية كاإلنتاجيػة،
ً

أك خاصػػة ،إنتاجيػػة أـ خدميػػة تكاجػػو تحػػديات كثي ػرة نتيجػػة لمتغي ػرات كالتطػػكرات العمميػػة كالتقنيػػة الس ػريعة
كالمسػػتمرة كأمػػاـ تمػػؾ التحػػديات المحمكمػػة أعػػحت اإلدارة التقميديػػة بعممياتيػػا ككسػػائميا عػػاجزة عػػف جعػػل

الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة قػػادرة عمػػى المنافسػػة ،األمػػر الػػذؼ يحػػتـ عمييػػا اسػػتخداـ كػػل مػػا يتػػاح ليػػا مػػف

معاصرة تمكنيا مػف ذلػؾ ،كقػد كجػد البػاحثكف عػالتيـ فػي أسػمكب اإلدارة االسػتراتيجية ككنػو
أساليب إدارية ً
منيجا فكرًيػا يتميػز بالحداثػة كالرياديػة ،كيتسػـ مػف خػالؿ عممياتػو ككسػائمو بالقػدرة عمػى زيػادة القػدرات
يمثل
ً
التنافسية لمكميات الجامعية كتطكير أدائيا ،حيث تبنتو معظـ الكميات الجامعية في البمداف المتقدمة كبعض

البمداف السائرة في طريق النمك ،ككاف لو األثر األكبر في تفكقيا كتحقيق تميزىا التنافسي( راعي:2015،

.)36

قميميا ،ككفًقا لتكجيات ىيئة عماف
دكليا كا ً
كفي ظل التطكر المتسارع عمى منظكمة التعميـ العالي ً
معايير الجكدة ،فإف الكميات
الجكدة كالنكعية الفمسطينية الساعية نحك تطكير التعميـ الجامعي كفق ً

دكما عمى أف تسير كفق خطط كرؤػ استراتيجية بالنظر إلى ما تمثمو اإلدارة
الجامعية الفمسطينية حرصت ً
االستراتيجية كسمة مف سمات التطكر المتنامي في العمل المؤسساتي في حاعرنا لتحقيق برامجيا
كأىدافيا الطمكحة.

ويرى الباحث :إف تطبيق اإلدارة االستراتيجية الفاعمة مف شأنيا أف تسيـ في االرتقاء بالكميات الجامعية

الحككمية ،لتصبح منظمات رائدة في مجاليا ،مما يدعـ كصكليا نحك تحسيف مستكػ األداء المؤسسي،
األمر الذؼ يسيـ في تحقيق أىدافيا االستراتيجية كتحقيق االرتقاء في أدائيا المؤسسي.

كمف ىنا سيعرض الباحث في ىذا المبحث عالقة اإلدارة االستراتيجية "المتغير المستقل" باألداء المؤسسي

"المتغير التاب  ،وذلك من خالل تناول الموضوعات التالية:
أوًال :واقع الكميات الجامعية الحكومية في محافظات غزة

نشأت مؤسسات التعميـ العالي في ظل االحتالؿ اإلسرائيمي كبمبادرات محمية كطنية ،كنمت كتطكرت

معات عمى األرض الفمسطينية عاـ  )14( 2011جامعة (2حككمية،
بسرعة حتى كصل عدد الجا ً
3خاصة ،ك9عامة) كعدد الكميات الجامعية ( ،)15كالكميات المتكسطة ( ،)20كبذلؾ يبمغ عدد مؤسسات
التعميـ العالي في فمسطيف ( )49مؤسسة ينخرط فييا حكالي ( )214ألا طالب كطالبة منيـ حكالي
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جميعا
( )6600طالب في برامج الماجستير ،كحكالي ( )65ألا طالب كطالبة في التعميـ المفتكح مكزعيف
ً
عمى تخصصات يقرب عددىا مف حكالى ( )1000تخصص كبرنامج أكاديمي ،كيعمل فييا حكالي

( )14600مكظا مكزعيف عمى كادر أكاديمي كادارؼ كخدماتي ( %21منيـ غير متفرغيف) ،كقد بمغ
معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي لمفئة العمرية ( )24-18سنة حكالي( .)%30

ما يميز مؤسسات التعميـ الفمسطيني عف غيرىا في الدكؿ المجػاكرة ىػك كجػكد مفيػكـ الجامعػة العامػة الػذؼ

خاصػػا ،فيػػي ال تيػػدؼ إلػػى ال ػربح كفػػي الكقػػت نفسػػو تتمت ػ باسػػتقاللية فػػي اإلدارة
ىػػك لػػيس
ً
حككميػػا كلػػيس ً
كالتعييف كالتكظيا كتتحمل مسؤكلية الركاتب كالمصاريا التشغيمية األخرػ ،ىذه الميزة انفردت فييا معظـ

مع ػػات الفمس ػػطينية بحك ػػـ نش ػػأتيا ف ػػي ظ ػػل اح ػػتالؿ إسػ ػرائيمي كغي ػػاب كج ػػكد س ػػمطة كطني ػػة فمس ػػطينية،
الجا ً
معػػات فػػي مجػػاالت اسػػتقطاب أععػػاء ىيئػػة التػػدريس كأسػػس التعيػػيف
كلتخفيػػا حػػدة المنافسػػة بػػيف ىػػذه الجا ً
كمػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف أمػػكر ،تػػـ فػػي بدايػػة التسػػعينات بمػػكرة مػػا يسػػمى بكػػادر مكحػػد ،مػػف قبػػل مجمػػس التعمػػيـ

العػػالي المسػػؤكؿ فػػي حينػػو عػػف اإلش ػراؼ عمػػى قطػػاع التعمػػيـ العػػالي ،حيػػث تكحػػد سػػمـ الركاتػػب كالعػػالكات
كاإلجازات كتعكيض نياية الخدمة كالتكفير.

كيعد كجكد السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية فػي أكائػل التسػعينات ك ازرة التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي عػاـ

1996ـ لتشرؼ كتدعـ كتكجو نمك التعميـ العالي الفمسطيني مف خالؿ مجالسيا كىيئاتيا كادارتيا ككحداتيا

المختمفػػة ،كصػػدر قػػانكف التعمػػيـ العػػالي رقػػـ ( )11عػػاـ 1998ـ ،الػػذؼ حػػدد أىػػداؼ التعمػػيـ العػػالي كدكر
الك ازرة كصالحياتيا كمستكيات التعميـ العالي كشياداتو الممنكحة كأنماط التعميـ كأنكاع مؤسسػاتو ،كفػي عػاـ

2002ـ ،دمجػػت ك ازرة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي مػ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي ك ازرة كاحػػدة ،كبعػػد عػػاـ
أعيػػد تفعيػػل مجمػػس التعمػػيـ العػػالي لرسػػـ السياسػػات العامػػة ،ككػػذلؾ تػػـ تفعيػػل مجمػػس البحػػث العممػػي لرسػػـ

السياسات البحثية عمف إطار مؤسسات التعميـ العالي ،كتـ إنشاء ىيئة االعتمػاد كالجػكدة لتػرخيص كتقيػيـ

كاعتمػػاد مؤسسػػات كبػرامج أكاديميػػة جديػػدة كقديمػػة ،إعػػافة إلػػى إنشػػاء صػػندكؽ إقػراض الطالػػب ،لمسػػاعدة

الطمبػػة فػػي تغطيػػة نفقػػات تعمػػيميـ ،كفػػي عػػاـ 2012ـ ،أعيػػد فصػػل ك ازرة التعمػػيـ العػػالي عػػف ك ازرة التربيػػة
كالتعمػػيـ ،كاسػػتمرت بتنفيػػذ جمي ػ أعماليػػا كتطػػكير برامجيػػا ككسػػائل اش ػرافيا كفػػق خطتيػػا المتكسػػطة المػػدػ

 2013-2011مػ ػػف خػ ػػالؿ مجالسػ ػػيا كىيئاتيػ ػػا كاداراتيػ ػػا العامػ ػػة كفريػ ػػق الػ ػػك ازرة الفنػ ػػي كاإلدارؼ لمكاجيػ ػػة
التحػديات العديػدة كتػذليميا كتحقيػق رسػالتيا كتقػديـ أفعػل الخػدمات ذات الصػمة لممجتمػ الفمسػطيني ،كفػي

عػ ػػاـ 2013ـ أعيػ ػػد دمػ ػػج ك ازرة التعمػ ػػيـ العػ ػػالي م ػ ػ ك ازرة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ فػ ػػي ك ازرة كاحػ ػػدة (ك ازرة التربيػ ػػة
كالتعميـ.)2018،
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مؤسسات التعميم العالي الفمسطيني كما يقول (عمار )44 :2015،أف مؤسسات التعميـ العالي

استنادا إلى
بناء عمى المادة ( )10مف قانكف التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ( )11لسنة 1998ـ
ً
صنفت ً
معيارين أساسين وىما :معيار التأسيس ومعيار البرامج التعميمية التي تقدميا لمجميور.
فمن حيث التأسيس

نفت إلى:

 .1مؤسسات التعميـ العالي الحككمية.
 .2مؤسسات التعميـ العالي العامة.

 .3مؤسسات التعميـ العالي الخاصة.

أما من حيث البرامج التعميمية التي تقدميا لمجميور

نفت إلى:

معات.
 .1الجا ً

 .2الكميات الجامعية.
 .3البكليتكنؾ.

 .4كميات المجتم .
 .1الكميات محل الدراسة:

أ -كمية فمسطين لمتمريض( :الموقع اإل لكتروني لكمية فمسطين لمتمريض.)2018،
تجدر اإلشارة إلى أف كمية فمسطيف لمتمريض ىي كمية جامعية حككمية تتبػ كحػدة التمػريض فػي ك ازرة

مالي ػا كادارًيػػا ،كتشػػرؼ عمػػى برامجيػػا األكاديميػػة ك ازرة التعمػػيـ مػػف حيػػث التقيػػيـ كاالعتمػػاد ،حيػػث
الصػػحة ً
تأسس ػػت ع ػػاـ 1976ـ باس ػػـ مدرس ػػة الحكيم ػػات لت ػػكفير ك ػػادر تمريع ػػي مؤى ػػل م ػػف الحكم ػػاء كالحكيم ػػات،
ككانت تمنح شيادة دبمكـ  3سنكات ،ككانت تغطي النقص الشديد فػي المستشػفيات كم اركػز الرعايػة ،كمػ

قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عػاـ 1994ـ تحػكؿ اسػـ مدرسػة الحكيمػات إلػى كميػة فمسػطيف لمتمػريض،
كدكليػػا ،كاآلف تمػػنح الكميػػة شػػيادة (بكػػالكريكس
كأصػػبحت عػػاـ 1997ـ كميػػة جامعيػػة ،معتػػرؼ بيػػا عر ًبيػػا
ً
تمريض عاـ ،كبكالكريكس قبالة ،كدبمكـ ميني في القبالة) ،حيث كصل عدد الخريجيف حتى عػاـ 2015ـ
( )2700خريج.
ب -كمية فمسطين التقنية (الموقع اإل لكتروني لكمية فمسطين التقنية.)2018،
نشأت الكمية عاـ 1992ـ ،كبإمكانيات متكاععة في تجييزاتيا كتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى التعميـ

التقنػي كالتػػدريب الفنػػي ازدادت ألجػػل مكاكبػة ىػػذا التطػػكير اليائػػل فػػي نظػاـ الحيػػاة كالمجتمػ الػػذؼ صػاحبو
تقنيػػا كبػػدت الحاجػػة إلػػى إيجػػاد ك ػكادر مػػاىرة
نقػػص حػػاد فػػي الميندسػػيف كالفنيػػيف المتخصص ػيف المػػؤىميف ً
كقػػادرة عمػػى القيػػاـ بميػػاـ المينػػدس المتخصػػص كالفنػػي فػػي مختمػػا التخصصػػات ،كاسػػتجابة لتمػػؾ العكامػػل
بػػرزت كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة كمؤسسػػة تقنيػػة تعميميػػة متخصصػػة ارئػػدة تعمػػل عمػػى دمػػج اسػػتخداـ الحاسػػكب
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كالتقنيػ ػػات المتطػ ػػكرة فػ ػػي الحيػ ػػاة ،كصػ ػػقل العقميػ ػػة العمميػ ػػة المبدعػ ػػة كالمبتك ػ ػرة لمكاكبػ ػػة التطػ ػػكرات العمميػ ػػة
المتسارعة ،كتسػعى كميػة فمسػطيف التقنيػة -ديػر الػبمح مػف خػالؿ تبنييػا لمػنيج التخطػيط االسػتراتيجي لرسػـ
صػػكرة كاعػػحة لمكميػػة لمسػػنكات الخمػػس القادمػػة ،كذلػػؾ لتطػػكير الكميػػة كتُعزى ػز مكانتيػػا فػػي خدمػػة كتنميػػة

المجتم المحمي.

ج -الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا(الموقع االلكتروني لمكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا.)2018،
أنش ػػئت الكمي ػػة الجامعي ػػة لمعم ػػكـ كالتكنكلكجي ػػا تح ػػت اس ػػـ كمي ػػة العم ػػكـ كالتكنكلكجي ػػا -بخ ػػاف ي ػػكنس ع ػػاـ

1990ـ كمؤسسػػة أىميػػة ،تُعنػػى بتػػدريس العمػػكـ التقنيػػة ،كقػػد تػػكلى مجمػػس التعمػػيـ العػػالي بالقػػدس اإلش ػراؼ
عميي ػػا ع ػػاـ 1995ـ ،ث ػػـ تكل ػػت ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي اإلشػ ػراؼ عميي ػػا ،كأص ػػبحت الكمي ػػة مؤسس ػػة

حككميػػة عػػاـ 1997ـ ،كمنػػذ تمػػؾ المحظػػة لػػـ تػػدخر إدارة الكميػػة كبالتعػػاكف مػ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي

ػر مػف أبنػاء
قطاعػا كبي ًا
جيدا لجعل الكميػة نػكاة لجامعػة أكاديميػة فػي مجػاؿ التعمػيـ التقنػي التكنكلػكجي يخػدـ
ً
ً
تخصصػا
شعبنا الفمسطيني ،كتمنح الكمية خرجييا درجتػي البكػالكريكس كالػدبمكـ المتكسػط فػي سػتة كثالثػيف
ً
تقنيا عمف برنامج دراسي متميز ،كفق نظاـ الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب  75-66ساعة
عمميا ً
ً
معتمدة مكزعة عمى أربعة فصكؿ في تخصصػات درجػة الػدبمكـ ،كثمانيػة فصػكؿ د ارسػية مكزعػة عمػى أربػ
سػػنكات لتخصصػػات البكػػالكريكس ،باسػػتثناء التخصصػػات اليندسػػية خػػالؿ خمسػػة أعػكاـ ،كتكزيػ السػػاعات

المعتمدة ليذه التخصصات عمى عشرة فصكؿ دراسية.

 .2تقييم األداء في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين(وزارة التر ية والتعميم العالي.)2012،
معايير كأسس تيدؼ إلى التأكد
كععت إجراءات االعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي ً
أيعا إلى تنمية كتطكير إجراءات التقييـ الذاتي ،لمبرامج ،كبشكل تقرير
معايير محددة ،ك ً
مف البرامج تحقق ً

أساسا لعممية التقييـ الخارجي ،ويشارك في التقييم الذاتي ممثمون عن اإلدارة
التقييـ الذاتي لمبرامج
ً
والطمبة والييئة التدريسية وآخرون بحيث ترتكز مرجعية عمميم إلى:

 جم كتحميل المعمكمات عف البرامج كالمؤسسة.
 تحديد مناحي القكة كالععا كالمشكالت القائمة.

معالجة مكاطف الععا كالمشكالت.
 تحديد استراتيجيات لترسيخ مكاطف القكة ك ً
أ -التقييم الذاتي
 تق مسؤكلية إجراءات التقييـ الذاتي عمى المؤسسة نفسيا أك البرنامج نفسو.
 التقييـ الذاتي ىك أىـ العناصر في عممية التقييـ الخارجي .

 تستغرؽ عممية التقييـ الذاتي فترة  6-3أشير تحددىا المؤسسة.
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 يجب أف يؤدؼ تقرير التقييـ الذاتي إلى خطكات محددة عمى المؤسسة اتخاذىا لترشيد كتطكير مكاطف
معالجة مكاطف الععا التي تـ تحديدىا.
القكة ،كل ً
ب -التقييم الخارجي :
 تق مسؤكلية اإلعداد إلجراء التقييـ الخارجي عمى عاتق الييئة لالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات
التعميـ العالي.

 ينظر عمى عممية التقييـ الذاتي عمى أنيا مدخل أساس في عممية التقييـ الخارجي.

أساسا الستكماؿ كنجاح العممية التقييمية
عنصر
ًا
 يشكل تعاكف المؤسسة م لجنة التقييـ الخارجي
ً
الشاممة لمبرنامج .
معايير قياس األداء في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين:
ً .3
بندا ،يرتكز كل بند منيا عمى
تعتمد ىيئة االعتماد كالجكدة ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية اثني عشر ً
معايير الجكدة الشمكلية ،كتيدؼ لتقييـ كقياس أداء المؤسسات التعميمية في فمسطيف،
كاحد أك أكثر مف ً

معايير تتعمف مؤشرات عدة لقياس تحققيا ،نذكر منيا المعايير االثني عشر(وزارة
ككل معيار مف ىذه ال ً
التر ية والتعميم العالي:)2012 ،
 رسالة المؤسسة كأىداؼ البرنامج.
 النظاـ اإلدارؼ(الييكمية اإلدارية).
 الخطة التنفيذية لممنياج.

 بيئة التعميـ كالتعمـ (المرافق :المكتبة ،المختبرات ،إلخ).
 المرافق التعميمية التعممية.
 األبحاث.

 الييئات األكاديمية كاإلدارية.
 الطمبة كالخريجكف.
 التمكيل.

 التكاصل الخارجي كالتبادؿ المعرفي كالعالقات العامة.
 أنظمة عماف الجكدة.

 التخطيط االستراتيجي كالقدرة عمى التغيير.
 .4تحديات التعميم العالي في فمسطين:

تشير (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كثيقة تشخيص الكاق التربكؼ -راـ هللا  -فمسطيف)212: 2007 ،

كمميز مف بيف جمي نظـ التعميـ العالي الدكلية ،حيث إف معدؿ
ًا
أف التعميـ العالي الفمسطيني يعتبر فر ًيدا
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االلتحاؽ اإلجمالي يفكؽ بكثير معدؿ االلتحاؽ في كثير مف بمداف الشرؽ األكسط كالبمداف النامية ،حيث
بمغت نسبة االلتحاؽ في التعميـ العالي مف مجمكع السكاف( )%3.8كعدد الطمبة لكل(  )100,000مف

السكاف(  ،)3797كرغـ قدرة التعميـ العالي عمى البقاء كالنمك في ظل أكعاع متقمبة إال انو يواجو اليوم

العديد من التحديات يمكن تمخي يا:

 نمك غير معبكط كتكس غير مدركس كافتقار برامجو إلػى المالئمػة مػ احتياجػات المجتمػ الفمسػطيني
كالشرؽ األكسط بشكل عاـ.

 غياب إدارة فعالة عمى المستكػ المؤسسي ،كععا التنسيق بيف الك ازرة كالمؤسسات فيما بينيا.
 غياب نظاـ معمكماتي مكحد.

 الحاجة إلى كادر تعميمي متخصص ىادؼ لمتعميـ العالي كالتعميـ التقني كالميني.
 رغـ أف التعميـ المينػي كالتقنػي يعتبػر الػنيج األساسػي لمنمػك االجتمػاعي االقتصػادؼ لمعظػـ الػدكؿ ،كأنػو
يعتبػػر عمػػى أعمػػى قػػدر مػػف األىميػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمػػبعض اآلخػػر مػػف الػػدكؿ حػػكؿ العػػالـ ،إال أف

النظرة االجتماعية ليذا التعميـ تعتبر إلى حد بعيد سمبية في فمسطيف.

 رغـ أف كجكد نظاـ لمتكجيو الميني ىك أمر ال غنى عنو لمتعميـ الميني كالتقني.

ػديا لمفتيػػات ،م ػ اعتبػػار تػػكفر بعػػض التخصصػػات ،إال أف التحػػاقيف
 رغػػـ أف التعمػػيـ المينػػي يعتبػػر مجػ ً
عمكما كالتحاقيف بتخصصات غير تقميدية محدكد كغير منتظـ.
بالتعميـ الميني كالتقني محدكد
ً
عمكما تتعدد كتتنػكع كتنتشػر فػي جميػ أنحػاء العػفة كالقطػاع ،كرغػـ
 رغـ أف مؤسسات التعميـ كالتدريب
ً
سنكيا كبتكرار ىنا كىناؾ عمى مساحات جغرافية محدكدة
أنيا تبادر إلى افتتاح المزيد مف التخصصات ً
في بمد صغير كفمسطيف ،إال أف التكافق بيف جانبي مخرجات التعميـ كالتدريب كحاجػة سػكؽ العمػل مػف
حيث الكـ كالنكع غير مؤكدة.

 رغػػـ أف التعمػػيـ المينػػي كالتقنػػي يتميػػز بمككناتػػو المتغي ػرة كالمتسػػارعة ،كالتػػي تتطمػػب منػػاىج مرنػػة كقابمػػة
حاليػا ذات طػاب تقميػدؼ ،مػف حيػث نيػج تصػميميا
لمتحديث السيل كالسري  ،إال أف المناىج المستعممة ً
كمحتكاىا قابل لمتقادـ م الكقت كال يسمح بالتطكير كالتحديث السيل.

 رغػػـ أف التعمػػيـ كالتػػدريب المينػػي كالتقنػػي ينشػػر مػػف خػػالؿ مؤسسػػاتو مػػف كميػػات كمػػدارس فػػي محافظتػػا
ػاال فيمػػا يتعمػػق بتكزي ػ التخصصػػات المينيػػة
مثالي ػا كلػػيس فعػ ً
العػػفة كالقطػػاع ،إال أف ىػػذا التكزي ػ لػػيس ً
مثاليا أك
( 23تخصص  2 :زراعي 2 ،تجارؼ 2 ،فندقي 2 ،اقتصاد منزلي 15 ،صناعي) ليس ً
أيعا ً
فعاال (فيما يتعمق بتكزي التخصص الميني -المحافظات).
ً

ثانيا :أىمية اإلدارة االستراتيجية في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية
ً
تشيد الكميات الجامعية الفمسطينية في قطاع غزة تنمية شاممة تتناكؿ جمي جكانب العمل األكاديمي
كاإلدارؼ ،فالتعميـ في فمسطيف يكاجو العديد مف الصعكبات كالتحديات كالتغيرات ،ىذا ما دعا ك ازرة التربية
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كالتعميـ العالي الفمسطينية إلى كع خطة مستقبمية متكسطة المدػ لمنيكض بجكدة التعميـ العالي(ك ازرة
التعميـ العالي ،)2018:كتتبني الكميات الجامعية أسمكب اإلدارة االستراتيجية لمساندة عممية تطبيق الخطة
االستراتيجية ،حيث أكصت بإعداد دليل التخطيط االستراتيجي؛ كذلؾ لمساعدة القائميف عمى إدارة مختما
الكحدات في الكميات الجامعية ،ككع خطط أكثر فعالية لتحقيق األىداؼ االستراتيجية ،كمما يزيد مف

أىمية كع آلية كاطار لإلدارة السائد في ظل الثقافة التنظيمية التي تدعـ اإلدارة االستراتيجية ،إذ إف
الخطط االستراتيجية ال تستطي القياـ بدكرىا في تغيير الكاق كتحقيق أىداؼ الكميات الجامعية ما لـ يقـ

عمى كععيا مشارككف مف المستكيات اإلدارية المختمفة ،كيكمف التركيز عمى عركرة تبني منيج اإلدارة

االستراتيجية في تركيزه الجكىرؼ عمى الربط الفعاؿ بيف الكمية الجامعية كبيئتيا المحيطة بشكل يعمف
نجاحيا في تحقيق رسالتيا كأىدافيا ،فيي كسيمة فعالة لتحديد كصياغة القعايا الجكىرية كاالتجاىات

االستراتيجية لمكمية الجامعية(راعي.)77 :2015،
ثال ًثا :أىداف اإلدارة االستراتيجية في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية

تيدؼ اإلدارة االستراتيجية إلى تحقيق تكازف بيف الكمية الجامعية كالمجتم المحيط بيا ،وىذا ما

اتفقت عميو آراء القيادات االستراتيجية في الكميات الجامعية الفمسطينية ،حيث تسعى إلى تحقيق

األىداف اآلتية (راضي:)80 :2015،

داخميا بإجراء التعديالت عمى الييكل التنظيمي كاإلجراءات كالقكاعد كاألنظمة
 .1تييئة الكميات الجامعة
ً
كالقكػ العاممة بالشكل الذؼ يزيد مف قدرتيا عمى التعامل م البيئة الخارجية بكفاءة كفعالية.
 .2اتخاذ ق اررات ميمة كمؤثرة تعمل عمى زيادة رعا المتعامميف م الكميات الجامعية ،كتعظيـ المكاسب
ألصحاب المصمحة مف كجكدىا في المجتم .

 .3تساعد اإلدارة عمى تحقيق المسار الذؼ اختارتو ،كاالستفادة مف الفرص المحيطة بيا كمكاجية القيكد
كالتيديدات كالمخاطر التي تتعرض ليا لتحقيق أىدافيا االستراتيجية م التأكد مف تنفيذ الخطط

كالبرامج المحددة.

 .4تحديد األكلكيات كاألىمية النسبية ،بحيث يتـ كع

األىداؼ طكيمة األجل كاألىداؼ السنكية

كالسياسات كاجراء عمميات تخصيص المكارد باالسترشاد بيذه األكلكيات كالقدرة عمى التكيا م

التغيرات المختمفة.

 .5زيادة فاعمية ككفاءة عمميات اتخاذ الق اررات كالتنسيق كالرقابة كاكتشاؼ كتصحيح االنحرافات ،كايجاد
معايير كاعحة تمثل األىداؼ االستراتيجية لمجامعة.
ً
 .6تجمي البيانات عف نقاط القكة كالععا كالفرص كالتيديدات ،بحيث تمكف القائد مف اكتشاؼ المشاكل
مبكر كحميا.
ًا
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 .7إيجػاد المعيػػار المكعػكعي لمحكػػـ عمػى كفػػاءة اإلدارة؛ فػاإلدارة التػي تفشػػل فػي زيػػادة قيمػة المنظمػػة ىػػي
إدارة فاشمة ميما كاف حجـ ما تدعيو مف إنجازات كتطكير داخل المنظمة.

معايير األداء
 .8اإلسياـ في التكجو لالىتماـ بالمعرفة كقكة استراتيجية ،في تطكير أساليب العمل كتطكير ً
التنظيمي كزيادة إمكانية اإلدارة بتحميل عناصر القكة كالععا كالفرص كالتيديدات.
إف أؼ مؤسسة تعميمية جادة تـ تأسيسيا عمى أساس رؤية كرسالة كقيـ كأىداؼ مدركسة ،كتع التميز

ىدًفا أسمى ليا ،ال ُبد كأف تعتمد خيار تطكير كتحسيف األداء في جمي مجاالت عمميا كأنشطتيا
كاختصاصاتيا ،كيعد الجانب األكاديمي عمكدىا الفقرؼ ،كمف أىميا عمى اإلطالؽ ،كالذؼ تدكر حكلو كل
أنشطة المؤسسة التعميمية ،كما إف عممية التحسيف كالتطكير في أداء الكميات الجامعية تستدعي معرفة

جكانب القكة كالععا في كل عنصر مف عناصر ذلؾ األداء ،م العمل عمى تُعزىز جكانب القكة كتالفي

جكانب الععا كالتخمص منيا.

مثاال يتكؽ إليو
كتسعى الكميات الجامعية لالرتقاء بمستكػ الخدمات حتى تصل لدرجة التميز الذؼ يعد ً

كل مف متقدمي الخدمات كالمستفيديف منيا عمى حد سكاء ،حيث تقكـ باستخداـ العديد مف االستراتيجيات

مف أجل تحسيف مستكػ أدائيا ،كمف أىـ تمؾ االستراتيجيات االىتماـ بالجكدة بكصفيا استراتيجية ميمة
تساعد الكميات الجامعية كغيرىا عمى تكفير خدمات تشب الرغبات الكاممة لمعمالء ،كتمبي متطمباتيـ

كاحتياجاتيـ كتكقعاتيـ المعمف كغير المعمف سكاء داخل الكميات الجامعية أك خارجيا.

لذلؾ فإف تحسيف مستكػ أداء أؼ مؤسسة تعميمية يتحقق عف طريق ،تنمية البرامج كالخدمات التي تقابل
حاجات المستفيديف (أؼ الطالب كالمجتم ) ،كالتأكد مف إنتاجية الفرد؛ أؼ أف كل فرد لديو اإلمكانيات

األساسية العركرية األزمة ألداء عممو بطريقة مالئمة.
حيث تيدف عممية تقويم األداء المؤسسي إلى:

 .1قياس كتحديد مستكيات األداء كمقارنتيا بما ىك مخطط لتحديد نكع كحجـ كأسباب االنحرافات إف
كجدت.

 .2عممية تقكيـ األداء ليست ىدًفا في حد ذاتيا كانما ىي كسيمة عركرية التخاذ اإلجراءات الالزمة
معالجة العيكب كجكانب القصكر.
لتصحيح األخطاء ك ً
 .3استخداميا كأداة تشخيصية كأداة مرجعية لتطكير كتنمية األفراد ،كفرؽ العمل ،كالمؤسسة ككل.
 .4استخداميا لمناتج النيائي مف عممية التقكيـ المؤسسي لتحديد مستكيات المكافآت كتحسيف عممية
االتصاالت ،كتطكير كدعـ المكظفيف(إبراىيـ.)571 :2016،

 .5التحق ػػق م ػػف ق ػػدرة المؤسس ػػة عم ػػى تحقي ػػق أى ػػدافيا ،كمعرف ػػة م ػػدػ نط ػػاؽ اإلنج ػػاز الفعم ػػي مػ ػ الخط ػػط
المكعكعة.
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 .6التعرؼ إلى اإلنجاز بغرض اكتشاؼ مكاطف القكة كالععا مف أجل التُعزىز كالتصحيح (عبد الفتاح،
.)306 :2011
 .7تحسيف البيئة االجتماعية لمعمل ،إذ تساعد عممية تقييـ األداء في تكعيح أساليب التعايش كالتكيا
في المؤسسة ،كتحسيف عالقات العمل فييا.

 .8تنمية اإلحساس بركح المسؤكلية ،مف خالؿ تكليد القناعة الكاممة لدييـ بأف الجيكد التي يبذلكنيا في
سبيل تحقيق أىداؼ المؤسسة تق تحت عممية التقييـ.

 .9تنمية قدرات المديريف في مجاالت اإلشراؼ كالتكجيو ،كاتخاذ الق اررات المتعمقة بالعامميف في المؤسسة
(المحاسنة.)122 - 120 :2013 ،

 .10القدرة عمى كع أسس كأىداؼ تسيـ في رف كفارة األداء مما يؤدؼ إلى التطكر المؤسسي.
 .11التعرؼ إلى أكلكيات التطكير التي ينبغي أف تيتـ المؤسسة بيا ،كأف تسخر المكارد مف أجل
تحقيقيا(الدجني.)17 :2013 ،

ابعا :متطمبات نجاح اإلدارة االستراتيجية في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية
رً
الحكومية
سعيا نحك تحقيق
لما كانت اإلدارة االستراتيجية تمثل
ً
مدخال يكجو عمميات اإلدارة بأسمكب منظـ ً
األىداؼ كالغايات التي قامت الكمية الجامعية مف أجميا ،فإن ذلك يدعو لمتعرف إلى متطمبات تطبيق

اإلدارة االستراتيجية إليجاد بناء استراتيجي متكامل يتسم بالخ ائص التالية كما تراىا(راضي:2015،

:)82-81

 .1تكافر التفكير االست ارتيجي لدػ القيادات االستراتيجية ،كالتحديد الكاعح ل ىداؼ كالنتائج المرغكبة،
كمتابعة تحقيقيا كتعديميا كتطكيرىا في عكء المتغيرات الداخمية كالخارجية.

 .2المركنة في إعداد كتفعيل مجمكعة السياسات التي ترشد كتكجو العمل في مختما المجاالت كتكفر
قكاعد االحتكاـ كاتخاذ الق اررات ،كتتعمف حالة التناسق كالتناغـ بيف متخذؼ الق اررات في جمي

قطاعات الكميات الجامعية.

 .3كجكد ىيكل تنظيمي يتميز بالبساطة كالفعالية كالتكافق م الكع الراىف لمكميات الجامعية ،كيكعح
األدكار كالمياـ األساسية ،كيرسـ العالقات التنظيمية في عكء العمميات اإلدارية.

 .4تبني نظـ كاجراءات تنفيذية لتكجيو األداء في مختما العمميات ،كتتسـ بالمركنة كالفعالية كتستيدؼ
تحقيق النتائج.

 .5اختيار العامميف بعناية ،بحيث يتمتعكف بالصفات كالقدرات المناسبة ألنكاع العمل ،كلدييـ االستعداد
لقبكؿ التغيير ،كالمساىمة في تنفيذه بصكرة فعالية كتكفير الحكافز المناسبة.
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معايير المحاسبية كالمساءلة
 .6تكزي الصالحيات بيف األفراد بما يتناسب م مسئكلياتيـ ،ككعكح ال ً
لتقييـ األداء كالثكاب كالعقاب.
 .7بناء نظـ الستثمار كتنمية طاقات المكارد البشرية ،كتكجيو العالقات الكظيفية بحيث تتناسب م نكعية

المكارد البشرية كمستكاىا الفكرؼ ،كما تتكافق م الظركؼ العامة الخارجية المحيطة بالكميات الجامعية.

 .8تدعيـ نظـ المعمكمات كقنكات االتصاؿ الفعاؿ لتحقيق التكاصل بيف أجزاء الكميات الجامعية ،فيما
بينيا كبيف العالـ الخارجي ،لتكفير المعرفة اآلنية لمخرجات األداء كالظركؼ المحيطة.

 .9تكفير تجييزات كمعدات كمكارد مادية ،كتكظيفيا بعناية لتحقيق أقصى عائد ممكف منيا في ظل
الظركؼ السائدة كالمتكقعة.

 .10قابمية الخطة االستراتيجية لمتقييـ كالمتابعة كالرقابة.
الخال ة
إف ىدؼ أؼ مؤسسة بما فييا المؤسسات التعميمية ىك االستقرار ،كاالستمرار ،كالبقاء كالنمك ،كاف
األىداؼ السابقة ال تتحقق إال بكجكد إدارة فاعمة تستطي أف تحقق ىذه المطالب ،فاتعح بأف المؤسسات

التي أخذت بمفيكـ اإلدارة االستراتيجية كانت ذات آداء أفعل.

حيث استعرض الباحث في ىذا الفصل مفيكـ اإلدارة االستراتيجية ،كمراحميا (المسح البيئي -الصياغة–

التنفيذ– المتابعة كالتقييـ) لما ليا دكر كبير في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي مف خالؿ كع

االستراتيجيات كالرؤػ كالبرامج كالمكازنات كأساليب العمل كاآلليات الالزمة لتحسيف كتطكير مستكػ األداء

كذلؾ مف خالؿ رف مستكػ كفاءة أععاء الييئة التدريسية كالكادر البشرؼ كتُعزىز التعاكف اإليجابي بيف
الطمبة كالعامميف ،كاالرتقاء بأنظمة كقكانيف العمل بما يستيدؼ تطكير العممية التعميمية ،كتطكير أنظمة
المعمكمات كاالعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة في عمميات التسجيل لمطمبة كمتابعة شئكنيـ كأكعاعيـ
العممية كاإلدارية ،كتطكير نظـ االعتماد لمبرامج األكاديمية كتنكي التخصصات العممية بما يتالءـ م

سكؽ العمل ،ككذلؾ تناكؿ مفيكـ األداء المؤسسي ،كمجاالتو ،كتقييـ األداء المؤسسي ،كأىمية التقييـ،
كمراحمو ،كمؤشرات قياس األداء.

إف اإلدارة االس ػ ػػتراتيجية لي ػ ػػا دكر ف ػ ػػي الكمي ػ ػػات الجامعي ػ ػػة بأني ػ ػػا تش ػ ػػكل عممي ػ ػػة كعػ ػ ػ خارط ػ ػػة محػػ ػػددة
لمتكجيػ ػػات التػ ػػي تعمػ ػػل الكميػ ػػة الجامعيػ ػػة مػ ػػف خالليػ ػػا ،كمػ ػػا أنيػ ػػا تشػ ػػكل الكسػ ػػيمة كالمنيجيػ ػػة التػ ػػي تقػ ػػكد
ػار لتحديػػػد اتجاىػػػات
عم ػػل الكميػ ػػات الجامعي ػػة نحػػػك تحقي ػػق أىػػػدافيا ،كتبػ ػػرز أىميتي ػػا فػػػي أني ػػا تع ػ ػ إط ػ ًا

الكميػ ػػة الجامعيػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػمكيا لتحديػ ػػد أىػ ػػدافيا ،كتمػ ػػنح الكميػ ػػة الجامعيػ ػػة إطػ ػػار عمػ ػػل شػ ػػامل يحقػ ػػق ليػ ػػا
معػ ػػات ،فقػ ػػد ر للللط الباحللللث بػ ػػيف دكر اإلدارة االسػ ػػتراتيجية كاألداء المؤسسػ ػػي فػ ػػي
مي ػ ػزة تنافسػ ػػية بػ ػػيف الجا ً

الكميػ ػ ػ ػػات الجامعيػ ػ ػ ػػة الحككميػ ػ ػ ػػة ،كذكػ ػ ػ ػػر كاق ػ ػ ػ ػ الكميػ ػ ػ ػػات الجامعيػ ػ ػ ػػة الحككميػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي محافظػ ػ ػ ػػات غ ػ ػ ػ ػزة.
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الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة أحد أىـ المحاكر الرئيسية التي يقكـ عمييا مكعكع الدراسة ،ألنيا تُستخدـ في
بمػػكرة مش ػػكمة الد ارس ػػة ،كتحديػػد متغيػ ػرات كفرع ػػيات الد ارسػػة كأى ػػدافيا ،كت ػػكفر تجػػارب الب ػػاحثيف الس ػػابقيف،

كيتعػػمف ىػػذا الجػػزء الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكعػػكع الد ارسػػة ،أك بعػػض جكانبػػو م ػ تحديػػد ىػػذه

الدراسات مف حيث أىدافيا كمنيجية الدراسة كأىـ النتائج التػي تكصػمت إلييػا ،إعػاف ًة لتعميػق الباحلث عمػى
ىػذه الد ارسػات ،كمػف ثػـ تحديػد الفجػػكة البحثػة ،وفلي ضلوء مللا سلبق ،تلم تقسلليم الدراسلات السلابقة حسللب

التالي:

أوًال :الد ارسػ ػػات الس ػ ػػابقة التػ ػػي تناكل ػ ػػت اإلدارة االسػ ػػتراتيجية (الد ارس ػ ػػات الفمسػ ػػطينية كالعربي ػ ػػة كاألجنبي ػ ػػة)

كعددىا( )34دراسة.

ثانيلللللا :الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة الت ػ ػػي تناكل ػ ػػت األداء المؤسس ػ ػػي (الد ارس ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية كالعربي ػ ػػة كاألجنبي ػ ػػة)
ً
كعددىا( )31دراسة.

ثال ًثا :التعميق عمى الدراسات السابقة ،كتحديد الفجكة البحثية.
أوًال :الدراسات السابقة التي تناولت اإلدارة االستراتيجية
الدراسات فمسطينية :

 .1دراسة (مزىر " :)2117 ،اإلدارة االستراتيجية ودورىا في تحقيق جودة الخدمات التعميمية والبحثية:

معات العر ية واألجنبية".
دراسة ميدانية مقارنة بين الجا ً
أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي تحقيػػق جػػكدة الخػػدمات التعميميػػة كالبحثيػػة ،كذلػػؾ

معات مف بيئات عربية كأجنبية مختمفة ،كىػي :جامعػة كليػاـ باترسػكف األمريكيػة،
بالمقارنة ما بيف ثالث جا ً
كجامعة قناة السكيس في مصر ،كجامعة األزىر بفمسطيف.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف ليذا الغرض مف خالؿ تصميـ أداتيف لجم

البيانات ،كىما االستبانة؛ حيث تـ تكزي ثالث استبانات عمى عينات البحث عمف ثالث فئات ىي:

مع ػػات محػ ػػل الد ارس ػػة ،باإلعػ ػػافة إل ػػى المقابمػػػة
(اإلدارة العمي ػػا ،أععػ ػػاء ىيئ ػػة التػػػدريس ،الطمب ػػة) فػ ػػي الجا ً
معات.
الشخصية لعدد ( )34مف أععاء اإلدارة العميا في الجا ً
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 يكجػد تػأثير معنػكؼ لػإلدارة االسػتراتيجية عمػى جػكدة الخػدمات التعميميػة كالبحثيػة مػف كجيػة نظػػر اإلدارة
معات محل الدراسة.
العميا في الجا ً
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معات محل الدراسة حػكؿ كاقػ اإلدارة االسػتراتيجية مػف كجيػة
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجا ً
نظر أععاء اإلدارة العميا.

معػػات محػػل الد ارسػػة حػػكؿ كاق ػ جػػكدة الخػػدمات التعميمي ػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الجا ً
كالبحثية مف كجية نظر أععاء اإلدارة العميا.
معات محل الدراسة حكؿ كاق اإلدارة االستراتيجية مف كجية
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجا ً
نظر أععاء ىيئة التدريس.

معات محل الدراسة حكؿ مستكػ جكدة الخدمات التعميمية
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجا ً
كالبحثية مف كجية نظر أععاء ىيئة التدريس.
معات محل الدراسة حكؿ مستكػ جكدة الخدمات التعميمية
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجا ً
كالبحثية مف كجية نظر الطمبة.
 .2دراسة (األخرس" :)2116 ،اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األورو ي لمتميز EFQMوأثرىا
عمى اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفمسطيني".

أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر اإلدارة االسػػتراتيجية كفػػق النمػػكذج األكركبػػي لمتميػػز  EFQMعمػػى اإلبػػداع

اإلدارؼ في القطاع الحككمي الفمسطيني.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كقد صممت االستبانة كأداة لجم البيانات ،كتـ استخدـ أسمكب

المسح الشامل الستطالع آراء مجتم الدراسة ،كالتي بمغت ( )111مفردة ،كالتي تتككف مف الػذيف يحممػكف

ُمسمى مدير دائرة ،كقد بمغت االستبانات المستردة ( )331استبانة بنسبة استرداد (.)%81.1
أىم النتائج التي تو مت إلييا الدراسة:

 كاق ػ اإلدارة االسػػتراتيجية كفػػق النمػػكذج األكركبػػي لمتميػػز فػػي القطػػاع الحكػػكمي الفمسػػطيني جػػاء بدرجػػة
متكسطة.

ػاء عمػى فيػػـ احتياجػات كتكقعػػات أصػحاب العالقػػة المعنػيف بػػالك ازرة
 كاقػ صػػياغة اإلدارة االسػتراتيجية بنػ ً
كالبيئة الخارجية كفق النمكذج األكركبي لمتميز في القطاع الحككمي الفمسطيني جاء بدرجة متكسطة.
إحصائيا بيف متكسط تقديرات كاق اإلدارة االستراتيجية كفق النمكذج األكركبػي لمتميػز
 كجكد عالقة دالة
ً
كبيف متكسط تقديرات مستكػ اإلبداع اإلدارؼ في القطاع الحككمي الفمسطيني.
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 .3دراسة (راضي" :)2115 ،استخدام اإلدارة االستراتيجية في زيادة فعالية برامج الدراسات العميا في
معات الفمسطينية بقطاع غزة".
الجا ً
أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر اسػػتخداـ اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي زيػػادة فعاليػػة بػرامج الد ارسػػات العميػػا فػػي

معات الفمسػطينية بقطػاع غػزة ،كبيػاف أثػر متغيػرات اإلدارة االسػتراتيجية (صػياغة االسػتراتيجية ،تطبيػق
الجا ً
معػات الفمسػطينية بقطػاع
االستراتيجية ،تقكيـ االستراتيجية) في زيػادة فعاليػة بػرامج الد ارسػات العميػا فػي الجا ً

تبعا لممجاالت (مكاصفات البرنامج التعميمي ،المػكائح كالػنظـ التعميميػة ،المصػادر كالتقنيػات التدريسػية،
غزة ً
اإلدارة األكاديمية ،عماف الجكدة كالتحسيف المستمر).
منيجية الدراسة:

كلتحقيق اليدؼ اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداتيف بيدؼ جم البيانات ،كىما

االستبانة؛ حيث تـ تكزي ثالث استبانات عمى عينات البحث عمف ثالث فئات ىي( :الييئة التدريسية،
معات الفمسطينية (اإلسالمية ،األزىر) بقطاع غزة ،باإلعافة إلى المقابمة
الطمبة ،الخرجيف) في الجا ً
معات ،كبمغ مجتم الدراسة مف الييئة التدريسية
الشخصية لعدد ( )16مف القيادات االستراتيجية في الجا ً

)ععكا ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل حيث استجاب عدد( )131بنسبة ()%11
(163
ً
معالجة البيانات.
كتـ استخداـ برنامج التحميل اإلحصائي ( )SPSSإلدخاؿ كتحميل ك ً
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكػ معنكيػػة ( )α ≥ 1.11بػػيف متغيػرات اإلدارة االسػػتراتيجية
(صػ ػػياغة االس ػ ػػتراتيجية ،تنفي ػ ػػذ االس ػ ػػتراتيجية ،كتق ػ ػػكيـ االسػ ػػتراتيجية) كفعالي ػ ػػة ب ػ ػرامج الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا

(مكاص ػ ػػفات البرن ػ ػػامج التعميم ػ ػػي ،المػ ػ ػكائح كال ػ ػػنظـ التعميميػ ػ ػة ،المص ػ ػػادر كالتقني ػ ػػات التدريس ػ ػػية ،اإلدارة

معات الفمسطينية في قطاع غزة.
األكاديمية ،عماف الجكدة كالتحسيف المستمر) في الجا ً
 تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكػ معنكي ػ ػػة ( )α ≥ 1.11ب ػ ػػيف متكس ػ ػػطات اس ػ ػػتجابات
المبحػػكثيف (أععػػاء الييئػػة التدريسػػية) فيمػػا يتعمػػق بػػآرائيـ حػػكؿ اإلدارة االسػػتراتيجية كدكرىػػا فػػي زيػػادة

معػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة تُعػزػ إلػى متغيػر اسػـ الجامعػة،
فعالية برامج الد ارسػات العميػا فػي الجا ً
ككانػػت الف ػػركؽ لصػػالح الجامع ػػة اإلس ػػالمية بكسػػط حس ػػابي( ،)%81.11أم ػػا بالنسػػبة لمتغي ػػر المس ػػمى
الكظيفي فكانت الفػركؽ لصػالح األسػتاذ المشػارؾ بكسػط حسػابي( ،)%44.1أمػا لمتغيػر سػنكات الخدمػة

فكانت الفركؽ لصالح الفئة التي تزيد خدمتيـ عف  31سنكات بكسط حسابي( . )%43.4
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 .4دراسللة (الحيللة" :)2115 ،درجللة ممارسللة مللديري المللدارس الثانويللة لللإلدارة االسللت ارتيجية وعالقتيللا
بتحقيق التميز اإلداري من وجية نظرىم".

أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى قيػػاس درجػػة ممارسػػة مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة لػػإلدارة االسػػتراتيجية،
كتحديػػد درجػػة تحقيػػق مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة لمتميػػز اإلدارؼ ككشػػا العالقػػة االرتباطيػػة

بيف ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية بحافظات غزة لإلدارة االستراتيجية كبيف تحقيق التميز اإلدارؼ.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمالءمتو لمكعكع الدراسة ،كتككف مجتم الدراسة مف جمي

مديرؼ المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ ( ،)331كتككنت عينة الدراسة مف جمي

أفراد مجتم الدراسة ،كطبق الباحث االستبانة عمى عينة الدراسة ككانت نسبة االستجابة (.)%90
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 بمغػػت درجػػة مكافقػػة أفػراد العينػػة لممارسػػة مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػزة لػػإلدارة االسػػتراتيجية
بدرجة كبيرة جداً بنسبة()% 87.26
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكػ داللػػة ( )α ≥ 1.11بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػراد العينػػة

لدرجة ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظات غزة لإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى المتغيػرات التاليػة
(الجنس-التخصص –المؤىل العممي – سنكات الخدمة).

 بمغت درجة مكافقػة أفػراد العينػة لتحقيػق مػديرؼ المػدارس الثانكيػة بمحافظػات غػزة لمتميػز اإلدارؼ بدرجػة
جدا ،بنسبة (.)%81.48
كبيرة ً

 .5دراسة (الحاج" )2113،درجة فعالية العمميات اإلشرافية وعالقتيا باإلدارة االستراتيجية لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة ".

أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة فعاليػػة العمميػػات اإلش ػرافية ،كعالقتيػػا ب ػاإلدارة االسػػتراتيجية لػػدػ مػػديرؼ

المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
منيجية الدراسة:

كلتحقيق اليدؼ اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانتيف؛ األكلى لقياس فعالية
العمميات اإلشرافية ،كالثانية لمعرفة كاق اإلدارة االستراتيجية ،كقد طبقت الباحثػة الد ارسػة عمػى عينػة طبقيػة
عش ػكائية مككنػ ػة م ػػف ( )111معمػػـ كمعمم ػػة م ػػف معممػػي الثانكي ػػة بم ػػدارس بمحافظػػات غػػزة لمع ػػاـ الد ارس ػػي

( )1131 -1131بكاق (  )%9.47مف المجتم األصمي ( )3311معمـ كمعممة.
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وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 درجػػة فعاليػػة العمميػػات اإلشػرافية لػػدػ مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة مػػف كجيػػة نظػػر معممػػييـ جػػاءت بنسػػبة
( )%73.5كدرجة ممارسة االستراتيجية جاءت بنسبة (.)%75.64

 تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف متكسطات تقػديرات أفػراد العينػة لدرجػة فعاليػة العمميػات اإلشػرافية لػدػ
مديرؼ المدارس كعالقتيا باإلدارة االستراتيجية.

الدراسات العر ية:

 .1دراسة ( عبد الرسول " :)2115 ،أثر اإلدارة االستراتيجية عمى تطوير السياحة" -دراسة حاللة اإلدارة
العامة لمسياحة بالوالية الشمالية في السودان".

أىداف الدراسة :

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف اإلدارة االسػتراتيجية كتطػكير السػياحة بالكاليػة الشػمالية؛ كذلػؾ عبػر

اسػػتقراء مػػدػ إدراؾ العػامميف ب ػإدارة السػػياحة لمفيػػكـ اإلدارة االسػػتراتيجية كالتخطػػيط االسػػتراتيجي كالمفػػاىيـ
االستراتيجية.

منيجية الدراسة :

استخدـ الباحث المنيج التاريخي كالذؼ استخدـ لجم المعمكمات ذات الصمة بمكعكع البحث مف المراج

كالكتب كمصادر أكلية ،كما تـ استخداـ المنيج الكصفي كالتحميمي لتحميل بيانات عينة البحث كذلؾ

باستخداـ االستبانة لتجمي المعمكمات ،كقد تـ تكزي ( )61استبانة.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أف الكاليػػة الشػػمالية تمتػػاز بمقكمػػات تتنػػكع فييػػا أنمػػاط السػػياحة ،إال أف عػػعا اإللمػػاـ بثقافػػة السػػياحة
كأىميتي ػػا االقتصػ ػػادية كعػػػدـ اتبػػػاع اإلدارة االسػ ػػتراتيجية سػػػاىـ ف ػػي ع ػػعا التص ػػكر ل ػػدػ متخػػػذ الق ػ ػرار

االقتصادؼ كالتركيج لػو ،كاقامػة البنيػات التحتيػة األساسػية ،إعػاف ًة إلػى عػعا الرؤيػة كقصػكر التخطػيط
االستراتيجي.
 .2دراسة (السميماني" :)2113،رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة االستراتيجية في إدا ارت رياض األطفال
من وجية نظر مديرات رياض األطفال بمدينة مكة التعميمية ".

أىداف الدراسة :

ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى مفيػ ػػكـ اإلدارة االسػ ػػتراتيجية كخطكاتيػ ػػا كم ارحػ ػػل صػ ػػياغة الرسػ ػػالة كالرؤيػ ػػة
االستراتيجية ،كابراز دكر اإلدارة االستراتيجية في تطكير المنظمػات التعميميػة كال سػيما دكر األطفػاؿ كتقيػيـ

الكعػ ػ الح ػػالي إلدا ارت ري ػػاض األطفػ ػاؿ ،كتحدي ػػد الف ػػركؽ ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية لكجي ػػة نظ ػػر ري ػػاض

األطفاؿ.
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منيجية الدراسة:

اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتكػػكف مجتم ػ الد ارسػػة مػػف جمي ػ مػػديرات ريػػاض األطفػػاؿ
بمدين ػػة مك ػػة المكرم ػػة كالب ػػالغ ع ػػددىـ ( )61م ػػديرة ،كق ػػد اس ػػتخدمت الباحث ػػة االس ػػتبانة ك ػػأداة لي ػػذه الد ارس ػػة

لمالءمتيا لطبيعة الدراسة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أظيػرت نتػػائج الد ارسػػة أف تطبيػػق م ارحػل اإلدارة االسػػتراتيجية لػػدػ مػػديرات ريػاض األطفػػاؿ بمدينػػة مكػػة
كالتي تتعمق بكل مف( :التحميػل كالرصػد البيئػي – صػياغ االسػتراتيجية – تطبيػق االسػتراتيجية – التقيػيـ

كالسيطرة) كانت بدرجة عالية.

يعػا أف مفيػكـ اإلدارة االسػتراتيجية لػدػ مػديرات ريػاض األطفػاؿ كاعػح بدرجػة متكسػطة لػذا
 كأظيرت أ ً
تُكصي الباحثة بالعمل عمى زيادة الكعى بمفيكـ اإلدارة االستراتيجية.
معات ،واإلدارة االستراتيجية في
 .3دراسة (الوادي،ويامين" :)2112،تكامل إدارة الجودة الشاممة في الجا ً
التعميم العالي".
أىداف الدراسة:

معػػات ،كالتػػي تحتػػاج إلػػى تبنػػي إدارة
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تكعػػيح المشػػكالت التػػي تعػػاني منيػػا بعػػض الجا ً
مع ػػات ،كع ػػدـ التكاف ػػق ب ػػيف مخرج ػػات
الج ػػكدة الش ػػاممة كح ػػل ،كمني ػػا غي ػػاب اإلدارة االس ػػت ارتيجية ف ػػي الجا ً

معات كاحتياجات سكؽ العمػل كخطػط التنميػة ،كظيػكر البطالػة بػيف حممػة الشػيادات الجامعيػة ،كتػدني
الجا ً
مستكيات البحث العممي كعدـ تخصيص الدعـ الكافي ليا.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معػات مػػف مشػكالت فػي حصػكليا عمػػى الكػادر التدريسػي ،كالفنػيف ،كالمػػكظفيف
 أف مػا تعانيػو بعػض الجا ً
بػ ػالكـ كالن ػػكع كالتكقي ػػت المناس ػػب أك م ػػا تعاني ػػو م ػػف مش ػػكالت ف ػػي التمكي ػػل أك غي ػػر ذل ػػؾ مم ػػا يتعم ػػق
بالمدخالت مف الطمبة أك غيرىا ،إنما ىي مشكالت نتجت عف التعامل م البيئة الخارجية ،كمدػ قدرة

معػػات عمػػى تحقيػػق التكيػػا معيػػا ،كال يمكػػف حميػػا بتطبيقػػات إدارة الجػػكدة الشػػاممة دكف كجػػكد قيػػادة
الجا ً
تتبني استراتيجية إدارة الجكدة الشاممة متمثمة بك ازرة التعميـ العالي.

 عػػدـ كع ػ اسػػتراتيجية تعميميػػة كاحػػدة تتناسػػب م ػ األىػػداؼ الم ػراد الكصػػكؿ إلييػػا ،بحيػػث يكػػكف حمػػل
معات ،كىذا ما يحقق التكامل.
تطبيقيا عمى ك ازرة التعميـ العالي كك ازرة التربية كالجا ً

معات يؤدؼ لععا أدائيا.
 ععا التكظيا األمثل لممكارد المتاحة في الجا ً
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 .4دراسة (حنا" :)2112،متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجية نظر أعضاء الييئة التعميمية
في كمية التر ية بجامعة دمشق ".

أىداف الدراسة :

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى آراء أععاء الييئة التعميمية في أىمية متطمبات اإلدارة االستراتيجية في كمية

التربية بجامعة دمشق ،كامكانية تطبيق ىذه المتطمبات في كميتيـ.
منيجية الدراسة :

استخدـ المنيج الكصفي ،كاشتممت عينة البحث عمى ( )311ععك ىيئة تعميمية لمعاـ الدراسي

( ،)1133 -1131كاستخدـ استبانة كزعت عمى عينة مف أععاء الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة

متطمبا ،كقد احتكت أربعة مجاالت ىي( :متطمبات عامة لإلدارة االستراتيجية،
دمشق ،احتكت ()41
ً
متطمبات صياغة االستراتيجية ،متطمبات تطبيق االستراتيجية ،متطمبات تقكيـ االستراتيجية).
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أىمية متطمبات اإلدارة االستراتيجية حصمت عمى تقدير عاؿ لدػ إجابات أععاء الييئة التعميمية في
تبعا لممتغيرات اآلتية( :نكع العمل ،كالمؤىل
كمية التربية بجامعة دمشق ،كما بينت كجكد فركؽ دالة ً
العممي ،كالخبرة).

تبعا
 إمكانية تطبيق متطمبات اإلدارة االستراتيجية حصمت عمى تقدير متكسط ،ككجكد فركؽ دالة ً
تبعا لمتغير المؤىل العممي ،كما كجدت فركؽ في
لمتغيرؼ( :نكع العمل ،كالخبرة) ،كعدـ كجكد فركؽ دالة ً
أىمية متطمبات اإلدارة االستراتيجية كفي إمكانية التطبيق ،كما قدـ البحث مقترحات منيا أف تتبنى كمية
التربية بجامعة دمشق اإلدارة االستراتيجية كأداة مف أدكات التغيير في تطكير العمل اإلدارؼ.

 .5دراسللللة (تبيللللدي":)2111 ،أثللللر اإلدارة االسللللتراتيجية عمللللى كفللللاءة وفعاليللللة األداء" -دراسللللة قطللللاع
االت االت السودانية".

أىداف الدراسة:

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى أث ػػر اإلدارة االس ػػتراتيجية عم ػػى كف ػػاءة كفعالي ػػة األداء ف ػػي قط ػػاع االتص ػػاالت
السكدانية.

منيجية الدراسة:
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،الذؼ يقكـ بكصا الظكاىر كاألحداث مكعكع الدراسة،
مناسبا ليذا البحث لما يكفره مف بيانات دقيقة
ككذلؾ استخدـ منيج دراسة الحالة ،كيعد ىذا المنيج
ً
كتفصيمية عف الحاالت مكعكع الدراسة كلمالءمتو الدراسات االستراتيجية ،ككذلؾ استخدـ أسمكب

المقارنة.
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وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 إثبػػات صػػحة جميػ فرعػػيات البحػػث ،كأف لػػدػ اإلدارة العميػػا كالكسػػطى فػػي شػػركات االتصػػاالت معرفػػة
بمفػ ػػاىيـ كأس ػ ػػاليب اإلدارة االسػ ػػتراتيجية ،كأف ىنال ػ ػػؾ عالق ػ ػػة ارتبػ ػػاط قكي ػ ػػة بػ ػػيف المتغي ػ ػرات الشخص ػ ػػية
كالديمغرافية لممبحكثيف ،كالمعرفة كاإللماـ بمفاىيـ كأساليب اإلدارة االستراتيجية.

 أظيرت الدراسة تكسط ممارسة كتطبيق اإلدارة االستراتيجية في شركات االتصاالت ،كما تبيف منيا أف
الغالبية العظمى مف المبحكثيف يدرككف أىمية كمزايا كفكائد تطبيق اإلدارة االستراتيجية في ىذه

الشركات ،كأف نسبة(  )%11مف المبحكثيف ليـ قناعة أكيدة بعركرة تطبيق اإلدارة االستراتيجية فييا.
معايير
 .6دراسة (القحطاني" :)2111،اإلدارة االستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لمشركات ً
وفقا ل ً
األداء االستراتيجي وادارة الجودة الشاممة".

أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر الميػػارات القياديػػة فػػي تميػػز البنػػكؾ الس ػعكدية كأثػػر اإلدارة االس ػػتراتيجية
معايير األداء االستراتيجي كادارة الجكدة الشاممة.
لتحسيف القدرة التنافسية لمشركات كفًقا ل ً
منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كقد تـ تطبيػق أسػمكب الحصػر الشػامل لعينػة الد ارسػة ،حيػث تػـ
تكزي ػ (  )331اسػػتبانة عمػػى أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ،كاسػػتعادة (  )311اسػػتبانة ،أؼ مػػا نسػػبتو (  )%43مػػف
االستبيانات المكزعة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أشارت النتائج أف درجة تمت القيادية اإلدارية في البنكؾ السعكدية لمميارات كانت إيجابية كتكافرت

بدرجة مرتفعة ،فقد احتمت ميا ارت التحفيز المرتبة األكلى ،يمي ذلؾ ميارات العمل بركح الفريق ،يمي

ذلؾ في المرتبة الثالثة ميارات إنجاز الميمة ،كجاء في المرتبة األخيرة بناء الثقة بالعامميف.

كبعد مف أبعاد التميز في قطاع البنكؾ السعكدية.
 كأكعحت نتائج الدراسة أف متغيرات قيمة العمل ُ
الدراسات األجنبية:

معات كعامل من
 .1دراسة (" :)Valentina Parakhina, et al, 2017اإلدارة االستراتيجية في الجا ً
عوامميا التنافسية العالمية "
"Strategic management in universities as a factor of their global
competitiveness".
أىداف الدراسة:
معات ،كالبحث عف فرص لتحقيق القدرة التنافسية
التعرؼ إلى معكقات تنظيـ اإلدارة االستراتيجية لمجا ً

معات الركسية.
االستراتيجية لمجا ً
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منيجية الدراسة:

معات ،كالتحميل
تحميل المحتكػ ،كتقييمات الخبراء ،كتحميل المفاىيـ الحديثة لإلدارة االستراتيجية لمجا ً

المقارف لمممارسة في المدرسة الثانكية لتطكير االستراتيجيات ،كالمكائح الحككمية في المنظكر التاريخي.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معػ ػػات الركسػ ػػية ىػ ػػي عػ ػػدـ كجػ ػػكد المركنػ ػػة
 أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف أىػ ػػـ مشػ ػػكمة فػ ػػي القػ ػػدرة التنافسػ ػػية لمجا ً
ػمبا عمػى نظػاـ
معػات ممػا أثػر س ً
االستراتيجية ،كعدـ كجكد تغيير في اليياكل التنظيميػة لػإلدارة فػي الجا ً
التعميـ الجامعي برمتو ،كعمى مدػ السنكات ال ػ ػ ( )25الماعية.

 ىناؾ تغيير جذرؼ في الظركؼ المؤسسية األساسية لتطكير مؤسسات التعميـ العالي في ركسيا كمنيا:
حجـ كنمكذج التمكيل المتغير ،كمشيد السكؽ كالبيئة اإلقميمية ،كظركؼ التفاعل م الشركاء الدكلييف

معايير السياسة الداخمية دكف تغيير في معظـ
كطبيعتو ،كفي الكقت نفسو ظمت منصة ىذا النظاـ ك ً
الحاالت.
 .2دراسة )" :(Taiwo, Akeem, 2016الرؤية والرسالة في المنظمة"
"" Vision and mission in organization

أىداف الدراسة:

التعرؼ إلى بيانات الرؤية كالرسالة باعتبارىا جزًءا مي ًما مف عممية اإلدارة االستراتيجية لممنظمة ،كتسعى
ىذه الدراسة إلى تحميل أىمية رؤية كرسالة المنظمة كدكرىا في تحقيق األىداؼ التنظيمية.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:
 أظيرت الدراسة أف رؤية كرسالة المنظمة التي تـ كععيا كتنفيذىا يمكف أف تؤثر عمى المكظا
يكما بعد يكـ ،كأف الرؤية كالرسالة تساعدنا في تحقيق األىداؼ التنظيمية
التنظيمي في أنشطتيا ً
باعتبارىا العكء الذؼ يكجو المنظمة بشكل صحيح.
 أظيرت الدراسة أف صياغة الرؤية كالرسالة لممنظمة بشكل جيد يجعميا تسمؾ المسار الصحيح،
كمتابعة المديريف في المنظمة بمراقبة األداء ،كمساىمتيا في أداء المنظمة كتحقيق األىداؼ المحددة

ليا.
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 .3دراسة (" :)Liwen Tan & Jingkun Ding, 2015نظرية اإلدارة االستراتيجية ،حدودىا،

وتطورىا"
"" The frontier and evolution of the strategic management theory

أىداف الدراسة:
استنادا إلى األبحاث العممية التي
ىدفت الدراسة مساعدة الباحثيف لمتعرؼ إلى حدكد اإلدارة االستراتيجية
ً
نشرت في مجمة اإلدارة االستراتيجية خالؿ الفترة الزمنية (.)2012-2001
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 ركزت األبحاث التي تناكلت مكعكع اإلدارة االستراتيجية عمى المتغيرات التالية في التأثير عمى تطبيق
المؤسسات لإلدارة االستراتيجية :المعرفة ،القدرة الديناميكية ،المخاطر االستراتيجية ،تحميل أصحاب
المصمحة ،سمعة الشركة.

 دكر ك ػػل م ػػف ال ػػنيج االس ػػتراتيجي ،المنظم ػػة الش ػػبكية ،مركن ػػة االس ػػتراتيجية ،تحمي ػػل الس ػػكؽ ،تكنكلكجي ػػا
المعمكمات في تطبيقيا لإلدارة االستراتيجية.
.4دراسة (" :)Dimitrie, 2013اإلدارة االستراتيجية لمؤسسات التعميم العالي األ لمانية كعممية شفافة

ودورية ومشاركة "
"The strategic management of the German higher education institutions as
a transparent, cyclic and participative process".
أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد اإلطار العاـ لإلدارة االستراتيجية لمؤسسات التعميـ العالي كتطكير الخطة
االستراتيجية عمى مختما المستكيات ،كتحديد الكظائا الرئيسة لإلدارة االستراتيجية في مؤسسات التعميـ

العالي األلمانية.

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج التحميل المقارف ،إلى جانب تحميل.SWOT
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 اإلدارة االستراتيجية كعممية تشاركية تساىـ في تشكيل ثقافة الجامعة كمنظمة ،كتساىـ في تطكير
االتصاالت داخل ىذه المنظمة.

فيما أفعل ل ىداؼ
 أف مشاركة مكظفي الجامعة الذيف يقكمكف بتطبيق خطة التنمية يصبح لدييـ ً
االستراتيجية لمجامعة ،كيمكف أف تسيـ إلى حد كبير في تنفيذ االستراتيجية كتحقيق األىداؼ.
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 أف المش ػػاركة ف ػػي تطبي ػػق اإلدارة االس ػػتراتيجية تس ػػاىـ ف ػػي تط ػػكير االس ػػتراتيجية عم ػػى ثالث ػػة مس ػػتكيات
معاكنييـ.
مختمفة– الجامعة كأععاء ىيئة التدريس ك ً

 .5دراسة (" :)Nyaimwanza, 2013
والمتوسطة في زيمبابوي"

ياغة االستراتيجية وتنفيذىا بين الشركات ال غيرة

"A case study review of the strategy formulation and implementation link
among SMES in zimbabwe european journal of business and
management".

أىداف الدراسة :

معرفة أثر صياغة كتنفيذ االستراتيجية عمى األداء كالنمك لممنظمات الصغيرة كالمتكسطة.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث منيج دراسة حالة متعددة ،عمى ثمانية مؤسسات صغيرة كمتكسطة تـ اختيار المنظمات

في أرب مدف في زيمبابكؼ ليذه الدراسة باستخداـ عينات مالئمة ،كاف لدػ المنظمات أقل مف 100
مكظا كقد استخدـ الباحث أسمكب المقابالت ،باإلعافة إلى ذلؾ تـ استخداـ المالحظات كتحميل الكثيقة
الثانكية لدعـ البيانات التي تـ جمعيا مف المقابالت.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أف عدـ إدراؾ القائميف عمى تنفيذ االستراتيجيات ليذه المنظمات ،ألىمية الربط بيف الصياغة كالتنفيذ
سمبيا عمى األداء كالنمك ليذه المنظمات.
كاف لو ًا
أثر ً
 أف ىذه المنظمات تقكـ بإجراء عممية التخطيط االستراتيجي كلكف يحدث الخطأ في التنفيذ ،م عدـ

كجكد ربط أك إلماـ بيف صياغة االستراتيجية كتنفيذىا كالتعامل عمى أف كل نشاط لكحده م أف اإلدارة

االستراتيجية منظكمة متكامل.

 .6دراسة ( " :)luck .Audebrand 2010االستدامة في اإلدارة االستراتيجية لمتعميم "
أىداف الدراسة:

""Sustainability in strategic management education

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مفيكـ كدكر اإلدارة االستراتيجية في التعميـ ،كالطرؽ الجديدة لمتركيج مف أجل

معات في عكء اإلدارة االستراتيجية.
تحقيق االستدامة في الجا ً
منيجية الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لدراسة.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 عركرة تحديد األىداؼ ككعكح االلتزامات كتنفيذ الخطط.
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معات.
 كعكح الرؤية كصياغة األىداؼ كفًقا لطبيعة الكاق التي تعيشو الجا ً
 االىتماـ بالتيديدات كالفرص الجديدة كتخصيص المكارد بما يتالءـ م أىدافيا في تحقيق ميزة تنافسية.
 عدـ إغفاؿ المتغيرات الخارجية مثل السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،كغيرىا كالتي تساىـ بشكل كبير
في التأثير عمى مدػ قدرة المؤسسات لتحقيق أىدافيا كغاياتيا.

ثانيا :الدراسات السابقة التي تناولت األداء المؤسسي
ً
الدراسات الفمسطينية:

معايير الدولية لقياس أداء اإلدارة العامة في تحسين مستوى األداء
 .1دراسة (السقا":)2118،أثر ال ً
الحكومي ،دراسة تطبيقية عمى وزارة المالية الفمسطينية".

أىداف الدراسة:

معايير الدكلية لقياس أداء اإلدارة العامة في تحسيف األداء المؤسسي
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر ال ً
الحككمي.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في جم البيانات كتحميميا ،فقد استخدـ الباحث طريقة المسح

الشامل ،كتـ تكزي االستبانة عمى الفئة العميا في ك ازرة المالية كالبالغ عددىـ ( ،)11كقد تـ استرداد ()83
استبانة بنسبة (.)%11

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معايير قياس اإلدارة العامة المعدة مف قبل برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  UNDPفي
 كجكد ثأثير ل ً
تحسيف األداء المؤسسي لك ازرة المالية الفمسطينية.
معايير المؤثرة في تحسيف األداء المؤسسي الحككمي ،ككانت عمى
 كجكد تفاكت مف حيث أىمية ال ً
أخير
الترتيب :تقديـ الخدمات ،كع السياسات الحككمية ،ثـ القيادة ،ثـ إدارة الخدمات المدنية ،ك ًا
إداررة المالية العامة.

 .2دراسة (الغنام" :)2117،أبعاد المنظمة األخالقية ودورىا في تحسين جودة األداء المؤسسي في

المستشفيات الفمسطينية".

أىداف الدراسة:

ى ػػدفت الد ارس ػػة التعػ ػرؼ إل ػػى أبع ػػاد المنظم ػػة األخالقي ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف ج ػػكدة األداء المؤسس ػػي ف ػػي
المستشفيات الفمسطينية.
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منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة لجم البيانات ،كتككف مجتم الدراسة مف

العامميف في كل مف مستشفى غزة األكركبي كمستشفى ناصر الطبي كالبالغ عددىـ ( )1082كالعينة طبقة
عشكائية لجمي المستكيات الكظيفية في المستشفيات قيد الدراسة ،حيث بمغ حجـ العينة ( )284مفردة ،كتـ

استرداد ( )265استبانة صالحة لمتحميل بنسبة (.)%93
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 مستكػ جكدة األداء المؤسسي في المستشفيات الفمسطينية في محافظات غزة مرتف  ،حيث اتعح ذلؾ
مف خالؿ حصكلو عمى كزف نسبي (.)%76.67

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسػتكػ داللػة ( )α ≥ 1.11بػيف أبعػاد المنظمػة األخالقيػة لػدػ
العامميف في المستشفيات الفمسطينية كتحسيف جكدة األداء المؤسسي.

 كجػػكد عالق ػػة ارتباطي ػػة قكي ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكػ دالل ػػة ( )α ≥ 1.11ب ػػيف الممارس ػػات
األخالقية كاألداء المؤسسي.

 .3دراسة (أبو سمرة":)2117،دور الخ ائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي " -دراسة
معات الفمسطينية الخا ة".
تطبيقية عمى الجا ً
أىداف الدراسة :

معػػات
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دكر الخصػػائص الرياديػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكػ األداء المؤسسػػي فػػي الجا ً

الفمسطينية الخاصة العاممة في قطاع غزة.
منيجية الدراسة :

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كاالسػػتبانة كػػأداة لجم ػ البيانػػات ،كتك ػكف مجتم ػ الد ارسػػة مػػف
معػػات الفمسػػطينية الخاصػػة فػػي قطػػاع غ ػزة كالبػػالغ عػػددىـ ()259
العػػامميف اإلداريػػيف كاألكاديميػػة فػػي الجا ً
معات قيد الدراسة ،حيث بمغ حجـ العينة ()155
كالعينة طبقية عشكائية لجمي المستكيات الكظيفية في الجا ً

مفردة ،كتـ استرداد ( )131استبانة صالحة لمتحميل بنسبة (.)%85
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معات الفمسطينية الخاصة مرتف  ،حيث بمغ الكزف
 مستكػ الخصائص الريادية لدػ العامميف في الجا ً
النسبي (.)%77.9
معات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة مرتف  ،حيث اتعح ذلؾ مف
 مستكػ األداء المؤسسي في الجا ً
خالؿ حصكلو عمى كزف نسبي (.)%69.9
معا لدػ
 تكجد عالقة داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف الخصائص الريادية مجتمعة ً
معات الخاصة كتحسيف مستكػ األداء المؤسسي.
العامميف في الجا ً
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 .4دراسة (عبده":) 2017،ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداءالمؤسسي  -دراسة
تطبيقية عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة".

أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى ممارسػػات القيػػادة االسػػتراتيجية كعالقتيػػا بتميػػز األداء المؤسسػػي فػػي الكميػػات

الجامعية في محافظات غزة.
منيجية الدراسة:

كقد اعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي ،كاسػتخدمت أسػمكب الحصػر الشػامل لجمػ

البيانػػات مػػف جمي ػ مػػديرؼ اإلدارة العميػػا فػػي الكميػػات الجامعيػػة فػػي محافظػػات غ ػزة كالبػػالغ عػػددىـ ()311

ػدير ،كلتحقيػػق أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،كقػػد تػػـ اسػػترجاع ( )84اسػػتبانة ،أؼ أف
مػ ًا
معالج ػػة البيان ػػات كاختب ػػار
نس ػػبة االس ػػترداد بمغ ػػت( ،)%84كق ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ برن ػػامج ( )SPSSإلدخ ػػاؿ ك ً

الفرعيات.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 كجػػكد مكافقػػة بدرجػػة كبيػرة عمػػى ممارسػػات القيػػادة االسػػتراتيجية لػػدػ اإلدارة العميػػا فػػي الكميػػات الجامعيػػة
في محافظات غزة بكزف نسبي( .)%46.84

 كجػػكد مكافق ػػة بدرج ػػة كبي ػرة عم ػػى مج ػػاؿ تميػػز األداء المؤسس ػػي كف ػػق النمػػكذج األمريك ػػي ف ػػي الكمي ػػات
الجامعية في محافظات غزة بكزف نسبي( .)%48.61

 كج ػػكد عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف ممارس ػػات القي ػػادة االس ػػتراتيجية كتمي ػػز األداء المؤسس ػػي ف ػػي
معامل ارتباط (.)0.940
الكميات الجامعية في محافظات غزة ب ً
 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ممارسػػات القيػػادة
االسػػتراتيجية فػػي الكميػػات الجامعيػػة فػػي محافظػػات غػزة تُعػػزػ لممتغيػرات الديمكغرافيػػة التاليػػة( :الجػػنس،

العمػ ػػر ،المسػ ػػمى الػ ػػكظيفي ،المؤىػ ػػل العممػ ػػي ،ككجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية تُعػ ػػزػ بػ ػػالمتغيرات
الديمكغرافية التالية (عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمل).

 عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متكسػ ػػطات اسػ ػػتجابات المبحػ ػػكثيف حػ ػػكؿ تميػ ػػز األداء
المؤسس ػػي ف ػػي الكمي ػػات الجامعي ػػة ف ػػي محافظ ػػات غػ ػزة تُع ػػزػ لممتغيػ ػرات الديمكغرافي ػػة التالي ػػة(:العم ػػر،
المسػػمى الػػكظيفي ،المؤىػػل العممػػي ،ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تُعػػزػ بػػالمتغيرات الديمكغرافيػػة
التالية (الجنس ،عدد سنكات الخدمة ،مكاف العمل).
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 .5دراسة (عبد اليادي" :)2117 ،رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي" – دراسة
تطبيقية عمى برنامج التر ية والتعميم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين األونروا في قطاع غزة".

أىداف الدراسة :

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى رأس الماؿ الفكرؼ كدكره في جكدة األداء المؤسسي في برنامج التربية كالتعميـ
بككالة غكث كتشغيل الالجئيف في قطاع غزة.

منيجية الدراسة :

استخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة المستخدمة في جم
البيانات ،كتـ تكزيعيا عمى جمي مجتم الدراسة كعددىـ ( ،)168كتـ استرداد ( )131استبانة بنسبة

( )%11مف االستبانات المكزعة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معايير جكدة األداء في البرنامج بدرجة كبيرة.
 تكافر ً
 كجكد عالقة ارتباطية قكية مكجبة بيف مككنات رأس الماؿ الفكرؼ كجكدة األداء المؤسسي في برنامج
التربية كالتعميـ في األكنركا في قطاع غزة.

 جكدة األداء المؤسسي في البرنامج تتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية بكل مف المتغيرات
(رأس الماؿ الييكمي ،رأس الماؿ البشرؼ ،كرأس ماؿ العالقات).

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ تكافر جكدة األداء
المؤسسي في البرنامج تُعزػ لمتغير( :الجنس ،المؤىل العممي ،المسمى الكظيفي ،كسنكات الخدمة).

 .6دراسة (جبر" :)2115،التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي وعالقتو بتحسين األداء المؤسسي في
وزارة ال حة -غزة".

أىداف الدراسة:

ىدفت الدارسة التعرؼ إلى كاق التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي بك ازرة الصحة بغزة مف كجية نظر

العامميف في الكظائا اإلشرافية ،كالكشا عف العالقة بيف التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي بتحسيف

األداء المؤسسي ،ثـ دراسة داللة الفركؽ في متكسطات تقديراتيـ لمتقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي

تبعا لممتغيرات الشخصية ( :الجنس -المؤىل العممي -المسمى
كعالقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ً
الكظيفي  -سنكات الخدمة).
منيجية الد ارسة:

كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانة لمتعرؼ إلى

التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي كعالقتو بتحسيف األداء المؤسسي بك ازرة الصحة في غزة.
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وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 كجكد عالقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي كبيف تحسيف
األداء بك ازرة الصحة في غزة.

 بمغت درجة مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى جمي فقرات محكر كاق التقييـ الػذاتي بػك ازرة الصػحة بدرجػة
متكسطة بنسبة (.)%11.33

 بمغػػت درجػػة مكافقػػة أف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى جمي ػ فق ػرات محػػكر كاق ػ التخطػػيط االسػػتراتيجي بػػك ازرة
الصحة بدرجة متكسطة بنسبة (.)%14.14

 بمغت درجة مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محكر كاقػ األداء المؤسسػي بػك ازرة الصػحة بدرجػة متكسػطة
بنسبة (.)%11.18
معات
 .7دراسة (أبو حسنة" :)2114 ،ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التر ية في الجا ً
الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء المؤسسي ليا".

أىداف الدراسة :

معػ ػػات الفمسػ ػػطينية لميػ ػػارات التخطػ ػػيط
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى درجػ ػػة ممارسػ ػػة القيػ ػػادات فػ ػػي الجا ً
تبع ػا
االسػػتراتيجي ،كعالقتيػػا بتحسػػيف األداء المؤسسػػي ليػػا مػػف كجيػػة نظػػر أععػػاء الييئػػة التدريسػػية فييػػا ً

لممتغيرات التالية( :الجامعة ،الرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة).
منيجية الدراسة :

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة المستخدمة في جم

البيانات ،كتككف مجتم الدراسة مف جمي أععاء الييئة التدريسية في كميات التربية في الجامعية

ععكا ،كقد تـ تكزي أداة الدراسة
اإلسالمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى كالبالغ عددىـ ()331
ً
عمى جمي مجتم الدراسة كتـ استرداد ( )314استبانة أؼ بنسبة (.)%41
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف لدرجة ممارسة قيادات كمية التربية
معػ ػػات الفمسػ ػػطينية لتحسػ ػػيف األداء المؤسس ػ ػػي تُعػ ػػزػ لمتغيػ ػػر الجامع ػ ػػة ،كذلػ ػػؾ لصػ ػػالح الجامع ػ ػػة
بالجا ً
اإلسالمية.

 ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف لدرجػة ممارسػة قيػادات كميػة
معات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تُعزػ لمتغير الرتبة األكاديمية.
التربية بالجا ً
 ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف لدرجػة ممارسػة قيػادات كميػة
معات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تُعزػ لمتغير سنكات الخدمة ،عدا مجاؿ المكارد
التربية بالجا ً
المؤسساتية كالخدماتية ،حيث كجدت فركؽ لصالح الذيف سنكات خدمتيـ أقل مف  31سنكات.
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 تكجدعالق ػػة ارتبػػػاط طرديػ ػػة متكس ػػطة ذات داللػػػة إحصػ ػػائية ب ػػيف ام ػػتالؾ القيػػػادات لميػ ػػارات التخطػ ػػيط
معات.
االستراتيجي ،كدرجة ممارستيـ لتحسيف األداء المؤسسي لمجا ً

 .8دراسة (المدىون" :)2114 ،عمميات المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي"– دراسة تطبيقية
عمى وزارة التر ية والتعميم العالي في محافظات غزة".

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عمميات إدارة المعرفة كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في عكء استخداـ

النمكذج األمريكي (مالككـ بالدريدج) لمتميز في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة.
منيجية الدراسة:

استخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة المستخدمة في جم
البيانات ،كتككف مجتم الدراسة مف المكظفيف في المكاق اإلشرافية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كجمي

مكظفا كمكظفة ،كقد تـ تكزي أداة الدراسة
المدي ارت عمى مستكػ محافظات غزة كالبالغ عددىـ ()111
ً
عمى جمي مجتم الدراسة كتـ استرداد ( )131استبانة أؼ بنسبة (.)%81
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معايير النمكذج األمريكي لمتميز في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع
 أظيرت النتائج مستكػ تكافر ً
جيدا ،حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي (.)%43.81
غزة كاف ً
 كجكد عالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف عمميات إدارة المعرفة كتميز األداء المؤسسي في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ عمميات إدارة المعرفة كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي تُعزػ لمعكامل الشخصية كالتنظيمية( :الجنس ،المؤىل العممي ،عدد سنكات
الخدمة ،العمر ،كمكاف العمل).

 .9دراسة (فرج هللا " :)2112 ،دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداء المؤسسي في
مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية"

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى معرفة الدكر الذؼ يمعبو االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء
المؤسسي ،باإلعافة إلى معرفة طبيعة كقكة العالقة بيف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده

معات الفمسطينية العاممة
األربعة كتطكير األداء المؤسسي ،كذلؾ مف خالؿ تطبيق الدراسة عمى الجا ً
بقطاع غزة.
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منيجية الدراسة :

مكظفا مف المكظفيف ذكؼ
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ()113
ً
معات الفمسطينية ،حيث تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية ،ككانت
المناصب اإلدارية في الجا ً

االستبانة كأداة رئيسية لجم البيانات ،كمف ثـ تـ إجراء التحميالت اإلحصائية الالزمة كاختبار فرعيات

الدراسة باستخداـ  SPSSبرنامج التحميل اإلحصائي.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 يسيـ االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف نكعية القرار كتسيل مياـ المدير ،كما كيعمل
معامالت ،باإلعافة إلى تحسيف فاعمية عناصر الرقابة كالمتابعة كالشفافية،
عمى سرعة ككفاءة إنجاز ال ً
ككذلؾ تخفيا عبء العمل عف مكظفي الجامعة مف خالؿ تبسيط إجراءات العمل.
 كشفت الدراسة عف كجكد عالقة بيف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده ذات داللة إحصائية
عند مستكػ داللة ( )a=0.05بيف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده األربعة كبيف تطكير

معات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة.
األداء المؤسسي في الجا ً

 .10دراسة (الدجني" :)2111،دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي" -دراسة و فية
معات النظامية الفمسطينية".
تحميمية في الجا ً
أىداف الدراسة :

معايير
ىدؼ الدراسة التعرؼ إلى دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي ،كتطكير ً

معات الفمسطينية.
كمؤشرات لقياس جكدة األداء المؤسسي في الجا ً
منيجية الدراسة :

اتب الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كالمنيج البنائي التطكيرؼ لمالءمتيما لمكعكع البحث ،كقد تألا

مجتم البحث مف العمداء ،كالمديريف ،كلجاف التخطيط كالجكدة في الجامعة اإلسالمية كجامعة األقصى

فردا بنسبة استرداد ( )%31مف مجتم البحث.
كعددىـ ()311
ععكا ،استجاب منيـ (ً )13
ً
كلتحقيق أىداؼ البحث قاـ الباحث بتصميـ أداة االستبانة كالمقابمة المقننة لتحقيق بعض أىداؼ الدراسة،

كتتككف االستبانة مف ( )84فقرة مكزعة عمى مجاليف رئيسييف كاق جكدة األداء المؤسسي كدكر التخطيط

االستراتيجي.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معات الفمسطينية
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 1.11بيف متكسطات الجا ً
في مستكػ جكدة األداء المؤسسي كمجاالتو تُعزػ لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية.
معات الفمسطينية بنسبة كبيرة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي
 تكافر أبعاد جكدة األداء المؤسسي في الجا ً
النسبي لجمي فقرات أبعاد األداء المؤسسي يساكؼ (.)%41.14
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 تكافر جكدة األداء المؤسسي في ُبعد الفمسفة كالرسالة كاألىداؼ بنسبة كبيرة ،حيث بمغ المتكسط
البعد يساكؼ (.)%41.11
الحسابي النسبي لجمي فقرات ُ

الدراسات العر ية:

 .1دراسة (تبوك" :)2116 ،فاعمية األداءالمؤسسي في الوحدات الحكومية في سمطنة عمان".

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تحديد العناصر المؤثرة في فاعمية األداء المؤسسي في الكحدات الحككمية ،كالتعرؼ

معايير قياس كتقييـ األداء في المؤسسات العامة.
إلى ً
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمد عمى االستبانة كأداة تطبيقية ليا.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدراسة:

 كجكب امتالؾ مديرؼ المنظمات العامة القدرة عمى النظر إلى المنظمة ككل ،حيث أف نجاح المنظمة
يعتمد عمى مقابمة الحاجات المتغيرة ألصحاب المصمحة.

 أف المقايس المستخدمة بحاجة إلى تطكير حتى تككف ذات تأثير أك قيمة في المستقبل ،كيأتي ذلؾ مف
خالؿ الدكر المستمر لمتعميـ كاالبتكار.

 .2دراسة (حسينة" :)2115 ،دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي" – دراسة حالة كمية
العموم االقت ادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خي ر "بسكرة".

أىداف الدراسة :

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إب ػراز الػػدكر الػػذؼ تمعبػػو إدارة المعرفػػة فػػي بقػػاء كنمػػك المؤسسػػات كمحاكلػػة الرف ػ مػػف

فعاليتيا كأداءىا.

منيجية الدراسة:
اس ػػتخداـ الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ف ػػي الد ارس ػػة ،ككان ػػت االس ػػتبانة األداة الرئيس ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي جمػ ػ

البيانات ،كتككف مجتم الدراسة مف أععاء الييئػة التدريسػية فػي كميػة العمػكـ االقتصػادية كالتجاريػة كعمػكـ

التس ػػيير بالجامع ػػة كع ػػددىـ ( ،)341كت ػػـ تكزيػ ػ ( )61اس ػػتبانة عم ػػى أس ػػاتذة الكمي ػػة كت ػػـ اس ػػترجاع ()31
استبانة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 يكجد قبكؿ متكسط لدػ أساتذة الكمية لتطبيق األداء المؤسسي.
 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كاألداء المؤسسي.

 جاء ترتيب أبعاد األداء المؤسسي كالتالي( :رعا الزبائف – العمميات الداخمية – التعمـ كالنمك).
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 .3دراسة (الذويب" :)2115 ،أثر التخطيط االستراتيجي التسويقي عمى أداء المنظمات" -دراسة
تطبيقية عمى شركات إنتاج الدواء العاممة في ليبيا".

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تكعيح أثر التخطيط االستراتيجي عمى أداء المنظمات لشركات إنتاج الدكاء العاممة

في ليبيا.

منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة المستخدمة في جم البيانات،

كتمثل مجتم الدراسة في الشركات المنتجة لمدكاء داخل ليبيا كالبالغ عددىا ( )31شركة.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 كجكد أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي عمى أداء المنظمة.

 التخطيط االستراتيجي يقكؼ التعاكف بيف مختما أنشطة المنظمة ،كما كيسيـ في كصا النمك المتكق
لمستقبل المنظمة.

 .4دراسة (زعيبي " :)2014،أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعميم العالي الجزائرية (من
منظور بطاقة األداء المتوازن)".

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىػات المػكظفيف اإلداريػيف فػي جامعػة بسػكرة نحػك أثػر التخطػيط االسػتراتيجي

تبعػػا الخػػتالؼ خصائصػػيـ الشخصػػية
فػي مسػػتكػ أداء جامعػػة بسػػكرة كاختبػار الفػػركؽ فػػي تمػػؾ االتجاىػات ً
كالكظيفية.
منيجية الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة المستخدمة ،شممت الدراسة

مكظفا مف العامميف في الجامعة ،حيث تـ تكزي االستبانات عمييـ عبر
عينة عشكائية بمغت ()180
ً
زيارات ميدانية.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أف المتغيريف المستقميف( :التحميل االستراتيجي ،الخيار االستراتيجي) التابعيف لمتخطيط االستراتيجي
يؤثراف عمى المتغير التاب كالمتمثل في أداء الجامعة.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المبحكثيف نحك مفيكـ التخطيط االستراتيجي تُعزػ
لمتغير المؤىل العممي كمجاؿ الكظيفة الحالية.
 كذلؾ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في اتجاىات المبحكثيف حكؿ مفيكـ األداء تُعزػ لمتغير
الجنس ،المؤىل العممي كمجاؿ الكظيفة الحالية.
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الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (" (Bianchi,2016ت ميم وتنفيذ نظم إدارة األداء عمى مستوى الدولة تحميل مقارن
إليطاليا وماليزيا"
"The design and execution of performance management sys state Level: a
"comparative analysis of Italy and Malaysia
أىداف الدراسة:

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى اسػػتعراض تجربػػة إيطاليػػا كماليزيػػا فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ نظػػـ إدارة األداء عمػػى مسػػتكػ

الدكلة.

منيجية الدراسة:
اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتمثمػػت أداة الد ارسػػة فػػي المالحظػػة ،كاج ػراء ( )11مقابمػػة

منظمة م السمطات المسؤكلة عف إدارة أنظمة إدارة األداء في كال البمديف.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أف المشػػكالت فػػي تنفيػػذ نظػػاـ إدارة األداء متشػػابو فػػي إيطاليػػا كماليزيػػا ،كغيػػاب الصػػمة الكاعػػحة بػػيف
األداء كالمكارد المنفقة.

 أظيرت الدراسة أىمية إيجاد البنية األساسية المعمكماتية كآليات التنسيق ،كتقييـ البرامج ،كايجاد مقاييس
أداء ىادفة،كاصالح نظاـ قياس األداء.
 .2دراسة ( ":)Eliuz, 2014التنبؤ بنظام قياس األداء الفعال أدلة من حكومات البمديات في تركيا"
"Predictors of an Effective Performance Measurement System:
"Evidence from Municipal Governments in Turkey
أىداف الدراسة:
ىػدفت الد ارسػة إلػى بيػاف مػدػ تنفيػذ البمػديات التركيػة لػنظـ قيػاس األداء بشػكل فعػاؿ ،كالعكامػل الميمػة فػي

مستكػ فعالية ىذه األنظمة.
منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمد عمى االستبانة كػأداة لمد ارسػة ،كتمثمػت عينػة الد ارسػة مػف
جمي البمديات التركية كالبالغ عددىا( )3111بمدية.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدراسة:

 أف الػػدعـ الخػػارجي كالػػدعـ التنظيمػػي لقيػػاس األداء ،كالقػػدرة التقنيػػة لقيػػاس األداء ت ػرتبط بجػػكدة مقػػاييس
األداء كفعالية نظـ قياس األداء بشكل عاـ.

 أف البمػػديات لػػدييا أكجػػو قصػػكر س ػكاء أكانػػت كميػػة أـ نكعيػػة المػػكظفييف المسػػؤكليف عػػف أنشػػطة قيػػاس
األداء.
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منخفعػػا ،كأف دعػػـ المػػكظفيف لنظػػاـ قيػػاس
 أف مسػػتكػ مشػػاركة المػػكظفيف فػػي تطػػكير مقػػاييس األداء
ً
األداء ليس عالًيا مثل أصحاب المصمحة ،كالمديريف كرؤساء البمديات.
 .3د ارسة )" : (Mahalli, 2013تطبيق نموذج التميز األورو ي في قياس أداء المؤسسات -إيران "

"Applying the EFQM model in performance measuring of organization"Iran

أىداف الدراسة:

بناء عمى معيار التمكيف في نمكذج
ىدفت الدراسة إلى قياس األداء لمشركع قائـ لصناعة الفكالذ في إيراف ً
التميز األكركبي.
منيجية الدراسة:

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة كأداة لجم البيانات.

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

معايير المعنية لنطاؽ التكيا في نمكذج التميز األكركبي كدرجة إنجاز األىداؼ تشير إلى أف
 ال ً
نسبيا إلى تُعزىز كتحسيف أداء الشركة حيث كاف
معايير نطاؽ التمكيف تتعمق بأداء الشركة كتؤدؼ ً
ً
معيار القيادة ) (%77.7كمعيار المكارد البشرية(.)%67.4

 .4دراسة (" :)Olarewaju,2012تأثير بيئة العمل الخارجية عمى أداء الشركات العاممة في مجال
األغذية والمشروبات في نيجيريا"

"Impacts of external business environment on organizational performance
in the beverage industry in Nigeria".

أىداف الدراسة :

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مػػدػ تػػأثير بيئػػة العمػػل الخارجيػػة عمػػى أداء الشػػركات ل غذيػػة كالمشػػركبات فػػي
نيجيريا.

منيجية الدراسة :

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كمػػا اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لجم ػ المعمكمػػات ،كتػػـ
مكظفا.
تكزيعيا عمى عينة مف ( )1شركات بيا ()311
ً

وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 كجػػكد تػػأثير لعكامػػل البيئػػة الخارجيػػة عمػػى أداء الشػػركات( :الفاعميػػة ،الكفػػاءة ،زيػػادة المبيعػػات ،تحقيػػق
أىداؼ الشركة).
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 .5دراسة (" )Pakwihok, 2010تحقيق أداء الشركات المتميز وخ ائص األبعاد اإلدارية -تايالند"

"Achieving superior corporate performance and the of managerial

أىداف الدراسة:

"dimensions: the stock exchange haracteristics of Thailand

متميز أفعل مف المنافسيف ،كقد أجريت الدراسة
ًا
ىدفت الدراسة إلى فيـ لماذا تؤدؼ بعض المنظمات أداء
في بكرصة األسيـ في تايالند.
منيجية الدراسة:

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجم البيانات ،كما استخدـ
المقابمة الشخصية المتعمقة لبعض المديريف التنفيذيف ،كطبقت الدراسة عمى ( )110مف الشركات المتفكقة

في تايالند باستخداـ أسمكب الحصر الشامل لجمي المديريف التنفيذيف.
وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:

 أف األداء المالي لمشركة كاألداء االجتماعي كاف بمستكػ عالي.

 أف البعد اإلدارؼ لمشركة يمكف أف يقكدىا لتحقيق األداء المتميز ،ككمما ارتفعت درجات البعد اإلدارؼ
ارتفعت درجات األداء المتميز.

 أىـ األبعاد اإلدارية المؤثرة عمى األداء المتميز ىي المكارد البشرية ،كجكدة الخصائص التنظيمية.
 أف أىـ مؤشرات األداء المتميز لممؤسسة ىي جكدة المكارد البشرية كجكدة الخصائص التنظيمية كجكدة
القيادة االستراتيجية كجكدة اإلدارة النظامية.

ثال ًثا :التعقيب عمى الدراسات السابقة ،وتحديد الفجوة البحثية

من خالل استعراض الدراسات السابقة ،والمتوفرة لدى الباحث حول موضوع الدراسة ،يتض لمباحث ما

يمي:

نظر ألىمية مكعكع الدراسة ،فإف الدراسات تركزت في الفترة ما بعد عاـ 1131ـ ،مما يعكس
ً .3ا
مكاكبتيا لكل جديد في البيئات المختمفة.
 .1معظـ الدراسات السابقة ىدفت لتكعيح مدػ أىمية األداء المؤسسي في تعظيـ قيمة المنظمة.
 .1معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي؛ كاعتمدت أدكات الدراسة (االستبانة،
المقابمة).

 .3تبايف مجتم كعينة الدراسات السابقة؛ حيث اختمفت أحجاـ العينات حسب الفئات التي استيدفت.

 .5معظـ الدراسات السابقة تكافقت حكؿ أبعاد اإلدارة االستراتيجية ،كالمتمثمة في( :التحميل البيئي ،صياغة
االستراتيجية،تنفيذاالستراتيجية ،المتابعة كالتقييـ) كدراسة كل مف( :األخرس(،)2016 ،الحاج،)2013،
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(مزى ػ ػػر ( ،)2017،ارع ػ ػػي( ،)2015،صػ ػ ػباح( ،)2013،الحي ػ ػػة( ،)2015،حس ػ ػػيف( ،)2015،ش ػ ػػكقي
كآخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركف( ،)2014،حنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا( ،)2012،تبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ( ،)2010،القحطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني ،)2010،كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

(.)Nyaimwanza:2013

 .6تكافقػػت د ارسػػة كػػل مػػف( :عبػػد اليػػادؼ( ،)1134،جبػػر( ،)1131،المػػدىكف )1133 ،حػػكؿ أبعػػاد األداء
المؤسس ػػي كالمتمثمػػػة ف ػػي( :كفػ ػػاءة كفعالي ػػة اإلدارة العميػ ػػا ،إدارة المعمكم ػػات ،السياسػػػات كاالسػ ػػتراتيجيات،
ممارسات المكارد البشرية تطكير العمميات الداخمية ،جكدة الخدمات ،رعا الطمبة).

 .4ركزت جمي الدراسات السابقة عمى إبراز أىمية كمزايا تطبيق اإلدارة االستراتيجية.
ابعا :الفجوة البحثية ،وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
رً
في ضوء نتائج الدراسات السابقة يرى الباحث أن ىناك فجوة بحثية بين الدراسات السابقة والدراسة

الحالي؛ وبالتالي فإن ما يميز ىذه الدراسة النقاط التالية:

 .3اختمفت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ م الدراسات السابقة؛ حيث تتناكلت الدراسة الحالية العالقة
بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي.

 .1اختمفت الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث طبيعة العينة ،كالفترة الزمنيػة ،حيػث تػـ تطبيػق الد ارسػة
عمػػى جمي ػ العػػامميف باسػػتثناء مػػكظفي الخػػدمات فػػي الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة ،فػػي الفت ػرة الزمنيػػة

1138-1134؛ لتحديد مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية ،ككذلؾ لتحديد مستكػ األداء المؤسسي.

 .1استخدمت الدراسة الحالية أسمكب العينة الطبيقية العشكائية حسب الكمية لمجتم الدراسة المتمثل في
جمي العامميف باستثناء مكظفي الخدمات في الكميات الجامعية الحككمية.

 .3استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة لجم المعمكمات.
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ناء عمى ما سبق يمكن لمباحث أن يمخص الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة ،والدراسة الحالية من خالل الجدول
و ً
رقم (.)5
جدول رقم ( :)5الفجوة البحثية

ثحديد الفجىة البحثية بين الدراسات السابقة ،والدراسة الحالية
الدراسات السابقة
 .1تناولت معظم الدراسات السابقة

بشكل منف ل اإلدارة االستراتيجية
ومجاالتو ،واألداء المؤسسي.

 .2تناولت معظم الدراسات السابقة

مؤسسات التعميم الخا ة -الو ازرات

الشركات.

 .3تمثل مجتمع بعض الدراسات السابقة
وخا ة الفمسطينية منيا المؤسسات

الخا ة الر حية.

 .4ركزت الدراسات السابقة عمى فئات
اإلشرافية.

 .5معظم الدراسات السابقة استخدمت

المنيج الو في التحميمي؛ واعتمدت

أدوات الدراسة (االستق اء،المقابمة).

 .6تباين مجتمع وعينة الدراسات السابقة؛

حيث اختمفت أحجام العينات حسب

الفئات التي استيدفت.

 .7معظم الدراسات السابقة توافقت حول
أبعاد اإلدارة االستراتيجية ،وأبعاد األداء

المؤسسي.

الفجىة البحثية
.1قمة وندرة الدراسات السابقة بشكل
عام  -عمى حد عمم الباحث -

التي تناولت دور اإلدارة

االستراتيجية في تحسين مستوى
األداء المؤسسي.

.2الدراسات السابقة التي تم

استعراضيا لم تتناول آراء جميع
العاممين(عميد -نائب عميد-

رئيس قسم -رئيس شعبة -وظيفة
إدارية -أخرى) فيما يخص تحديد
مستوى تطبيق اإلدارة

االستراتيجية ،وكذلك لتحديد

مستوى األداء المؤسسي في
المؤسسات محل الدراسة.

 .3تختم

عن معظم الدراسات من

حيث اليدف ومجال التطبيق ،حيث
قمة الدراسات التي تناولت أبعاد

األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية الحكومية.

.4اختالف النطاق الزمني والجغرافي.

الدراسة الحالية
 .1تتناول الدراسة الحالية دور اإلدارة
االستراتيجية في تحسين األداء

المؤسسي ،وذلك من خالل:

أ -تحديد مستوى تطبيق الكميات
الجامعية الحكومية لإلدارة

االستراتيجية ،وتحديد

ومعوقات تطبيقيا.

عوبات

ب -تحديد مستوى األداء المؤسسي في
الكميات الجامعية الحكومية.

ج -اختبار وتحميل العالقة بين اإلدارة

االستراتيجية واألداء المؤسسي في
الكميات الجامعية الحكومية.

د -اختبار وتحميل تأثير بين اإلدارة

االستراتيجية واألداء المؤسسي في
الكميات الجامعية الحكومية.

ه -الكش

عن الفروق بين متوسط

إجابات المبحوثين بما يخص كل

من :مستوى األداء المؤسسي،

ومستوى تطبيق اإلدارة

االستراتيجية في الكميات الجامعية

الحكومية محل الدراسة.

 .2الدراسة الحالية تستعرض آراء (جميع
الموظفين باستثناء موظفي الخدمات)؛

لتحديد مستوى تطبيق اإلدارة

االستراتيجية ،وكذلك لتحديد مستوى

األداء المؤسسي.

بناء عمى الدراسات السابقة.
المصدر :مف إعداد الباحث ً
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الخال ة

أساسيا مف ركافد
افدا
عددا مف الدراسات السابقة المتعمقة بمكعكع الدراسة كالتي تمثل ر ً
تناكؿ ىذا الفصل ً
ً
المعرفة النظرية كالعممية ،ككذلؾ خبرات كتجارب الباحثيف السابقيف ،كاالطالع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج
التي خمصت ليا دراستيـ كبحكثيـ ،كالتي ليا األثر الكبير في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث ،مف خالؿ

تككيف خمفية عف مكعكع دراستو ،ككذلؾ إنجازىا بشكل أفعل كأكثر عمًقا كشمكًال كتجنب األخطاء التي
كق بيا الباحثكف السابقكف.

كقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكعكعي اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي،

كمكعكعات ذات عالقة بمكعكع الدراسة سكاء كانت بشكل مباشر أك غير مباشر ،حيث قام الباحث

بتقسيميا إلى ثالث أقساـ ىي :دراسات فمسطينية ،ودراسات عر ية ،ودراسات أجنبية ،كتـ ترتيبيا مف

أخير تـ تصميـ جدكؿ
األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا ،ثـ عقب الباحث عمى الدراسات السابقة ،ك ًا
يكعح فيو الفجكة البحثية.
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تمييد:

ئيسا يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الد ارسػة ،كعػف
ًا
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا
محكر ر ً
طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلج ػراء التحميػػل اإلحصػػائي لمتكصػػل إلػػى النتػػائج التػػي ي ػػتـ
تفسيرىا في عكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكعكع الدراسة ،ثـ تحقق األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ تن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػل كص ػ ًػفا لمم ػػنيج المتبػ ػ كمجتمػ ػ كعين ػػة الد ارس ػػة ،كك ػػذلؾ أداة الد ارس ػػة
كبن ػ ً
معالجػػات
المسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا ككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا ،كمػػدػ صػػدقيا كثباتيػػا ،كينتيػػي الفصػػل بال ً

اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات كاستخالص النتائج ،وفيما يمي و

ليذه اإلجراءات:

أوًال :منيج الدراسة

مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قام الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يحاكؿ مف خاللو
كصا الظاىرة مكعكع الدراسة ،كتحميل بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات

التي تتعمنيا كاآلثار التي تحدثيا.

كيعرؼ )الحمداني )100:2006 ،المنيج الكصفي التحميمي بأنو ":المنيج الذؼ يسعى لكصا الظكاىر أك

معاصرة ،أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميل كالتفسير المنظـ لكصا ظاىرة أك مشكمة ،كيقدـ
األحداث ال ً
بيانات عف خصائص معينة في الكاق  ،كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي ندرسيا

كاألكقات التي نستعمميا لجم البيانات".
وقد استخدم الباحث م درين أساسين لممعمومات:

معالجة اإلطار النظرؼ لمدراسة إلى مصادر البيانات الثانكية،
 .1الم ادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في ً
كالتي تتمثل في الكتب كالمراج العربية كاألجنبية ذات العالقة ،كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحػاث
كالدراسات السابقة التي تناكلت مكعكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاق اإلنترنت المختمفة.

معالجة الجكانب التحميمية لمكعكع الدراسة لجأ الباحث إلى جم البيانات األكلية مػف
 .2الم ادر األولية :ل ً
خصيصا ليذا الغرض.
خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة
ً
بناء عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا
مجتم الدراسة يعرؼ بأنو :جمي مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ،ك ً
فإف المجتم المستيدؼ يتككف مف جمي العامميف في الكميات الجامعية الحككمية الفمسطينية في
المحافظات الجنكبية باستثناء مكظفي الخدمات ،كالجدكؿ ( )6يكعح تكزي مجتم الدراسة حسب الكمية.

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

48

منيجية كاجراءات الدراسة

الفصل الرابع

جدول( )6يوض توزيع مجتمع الدراسة حسب الكميات الجامعية الحكومية
م.

.1

اسم الكمية الجامعية الحكومية

عدد العاممين

الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

226

كمية فمسطيف التقنية.

155

كمية فمسطيف لمتمريض.

54

.2
.3

435

المجموع

إحصائيات شئكف المكظفيف لمكميات الجامعية الحككمية محل الدراسة لشير فبراير2018 ،ـ
المصدر :إعداد الباحث ،باإلعتماد عمى
ً

ثال ًثا :عينة الدراسة

العينة االستطالعية
تككنػػت عينػػة الد ارسػػة االسػػتطالعية مػػف( )40اسػػتبانة ،تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عش ػكائية مػػف مػػكظفي الكميػػات
الجامعية الحككمية الفمسطينية فػي المحافظػات الجنكبيػة بغػرض تقنػيف أداة الد ارسػة ،كالتحقػق مػف صػالحيتيا
لمتطبيػػق عمػػى العينػػة األصػػمية ،كلػػـ يػػتـ اسػػتبعادىـ مػػف عينػػة الد ارسػػة التػػي تػػـ التطبيػػق عمييػػا ألنػػو لػػـ يط ػ أر

تعديل عمى الدراسة.

العينة األ مية "الفعمية":

قام الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية حسب الكمية ،حيث تـ تكزي ( )230استبانة عمى

مجتم الدراسة ،كقد تـ استرداد ( )205استبانة بنسبة (  ،)%89.13حيث تـ حساب حجـ العينة مف

معادلة التالية ( )Moore،2003حتى تككف ممثمة لمجتم الدراسة:
ال ً
2
 Z 
n 
)(1

 2m 
حيث:

(مثال Z=1.96 :لمستكػ داللة .)   0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكػ داللة معمكـ ً

(مثال) 0.05 :
كيعبر عنو بالعالمة العشرية ً
 :mالخطأ اليامشيُ :
معادلة:
معات النيائية من ال ً
يتم ت حي حجم العينة في حالة المجت ً
)(2

nN
N  n 1

=

ُالمعدؿ n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
معادلة ( )1نجد أف حجـ العينة يساكؼ:
باستخداـ ال ً
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
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معادلة ( )2يساكؼ:
المعدؿ باستخداـ ال ً
حيث أف مجتم الدراسة  ،N = 435فإف حجـ العينة ُ
ُ = 384 * 435  204المعدؿ n
435  384  1

كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكؼ ()204عمى األقل.
ابعا :أداة الدراسة
رً
لقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لتحقيق أىداؼ الدراسة ،حكؿ" دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف
مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية" ،حيث تككنت مف ثالث أقساـ رئيسة ،كىي:

 القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخ ية والوظيفية لممستجيبيف (النكع ،العمر ،المؤىل العممي،
عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي ،المسمى الكظيفي ،مكاف العمل).
 القسم الثاني :كىك عبارة عف اإلدارة االستراتيجية ،كيتككف مف ( )24فقرة ،مكزع عمى( )4مجاالت ،كىي:
المجال األول :التحميل البيئي ،كيتككف مف ( )6فقرات.
المجال الثاني:

ياغة االستراتيجية ،كيتككف مف ( )7فقرات.

المجال الثالث :تنفيذ االستراتيجية ،كيتككف مف ( )6فقرات.

المجال الرابع :المتابعة والتقييم ،كيتككف مف ( )5فقرات.

 القسم الثالث :كىك عبارة عف األداء المؤسسي ،كيتككف مف( )25فقرة ،مكزع عمى ( )4مجاالت كىي :
المجال األول :كفاءة وفعالية اإلدارة العميا ،كيتككف مف ( )6فقرات.
المجال الثاني :إدارة المعمومات ،كيتككف مف ( )6فقرات.

المجال الثالث :ممارسة الموارد البشرية ،كيتككف مف ( )7فقرات.

المجال الرابع :األنظمة والعمميات الداخمية ،كيتككف مف ( )6فقرات.
كقد تـ استخداـ المقياس مف(  ) 10-1لفقرات االستبياف بحيث كمما اقتربت الدرجة مف ( ) 10دؿ عمى
المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح ،كالجدكؿ التالي ( )7يكعح ذلؾ:
جدول ( )7درجات المقياس المستخدم في االستبانة
االستجابة
الدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

جدا
قميمة ً

جدا
كبيرة ً

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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خامسا :خطوات بناء االستبانة
ً
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمتعرؼ إلى " دكر اإلدارة االستراتيجية فػي تحسػيف مسػتكػ األداء المؤسسػي

في الكميات الجامعية الحككمية " ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :

 .1االطالع عمى األدب اإلدارؼ كالدراسات السػابقة ذات الصػمة بمكعػكع الد ارسػة ،كاالسػتفادة منيػا فػي بنػاء
االستبانة كصياغة فقراتيا.

معات كالمشرفيف في تحديد مجاالت االستبانة كفقراتيا.
 .2استشار الباحث ً
عددا مف أساتذة الجا ً
 .3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تق تحت كل مجاؿ.

 .5تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية.
 .6تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبل المشرؼ.

 .7تػـ عػرض االسػتبانة عمػى ( )13مػف المحكمػيف مػػف أععػاء ىيئػة التػدريس فػي أكاديميػة اإلدارة كالسياسػػة
لمدراسات العميا ،كالجامعة اإلسالمية ،كاألزىر ،كالقدس المفتكحة ،ككمية فمسطيف التقنية.

 .8في عكء آراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلعافة كالتعديل ،لتستقر
االستبانة في صكرتيا النيائية ،ممحق رقـ (.)3

سادسا:
ً

دق االستبانة

صدؽ االستبانة يعني" :أف يقيس االستبياف ما ُكع لقياسو" (الجرجاكؼ ،)105 :2010،كما يقصد
بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية ،ككعكح فقراتيا
كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكل مف يستخدميا" (عبيدات كآخركف .)179:2001 ،وقد

تم التأكد من
.1

دق االستبانة بطريقتين:

دق آراءالمحكمين "ال دق الظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك
يقصد بصدؽ المحكميف" :ىك أف يختار الباحث ً
المشكمة مكعكع الدراسة"(الجرجاكؼ )107 :2010،حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف
تألفت مف ( )13متخصصيف في اإلدارة كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ( ،)2كقد استجاب الباحث آلراء

المحكميف ،كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديل في عكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في
صكرتو النيائية  -انظر الممحق رقـ (.)3
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.2

دق المقياس:

أوًال :االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة م المجاؿ الذؼ تنتمي إليو ىذه

معامالت االرتباط بيف
الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة؛ كذلؾ مف خالؿ حساب ً
كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 االتساق الداخمي لل" اإلدارة االستراتيجية "

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحميل البيئي " والدرجة الكمية لممجال
جدول (ً )8
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .1تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات البيئية لمكمية.

.825

*0.000

 .2تحمل إدارة الكمية بيئتيا الداخمية (نقاط القكة كالععا) مف جمي الجكانب.

.894

*0.000

 .3تحمل الكمية بيئتيا الخارجية (الفرص كالتيديدات) مف جمي الجكانب.

.868

*0.000

ُ .4يتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية التحميل البيئي.

.876

*0.000

.763

*0.000

.784

*0.000

م

الفقرة

لالرتباط

 .5تراعي الكمية القكانيف كالتشريعات في عممية التحميل البيئي

 .6يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية.

().Sig

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "التحميل البيئي" كالدرجة الكمية لممجاؿ،
يكعح جدكؿ (ً )8
المجاؿ صادًقا
يعتبر
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية ( )α ≥ 0.05كبذلؾ ُ
كالذؼ يبيف أف ً
ُ
لما كع لقياسو.
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
جدول (ً )9

ياغة االستراتيجية " والدرجة الكمية لممجال
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .1تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع.

.891

*0.000

 .2تكجد لمكمية رؤية مرنة كقابمة لمتطبيق .

.937

*0.000

 .3تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة.

.957

*0.000

 .4يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكمية.

.883

*0.000

 .5تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية.

.949

*0.000

 .6تكجد لمكمية أىداؼ استراتيجية قابمة لمتطبيق في عكء اإلمكانات المتاحة.

.876

*0.000

م

الفقرة

لالرتباط

().Sig
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م

معامل
ً

الفقرة

 .7تسير الكمية كفق سياسات كاعحة.

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.882

*0.000

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامػػل االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػرة مػػف فقػرات مجػػاؿ " صػػياغة االسػػتراتيجية " كالدرجػػة الكميػػة
يكعػػح جػػدكؿ (ً )9
مع ػػامالت االرتب ػػاط المبين ػػة دالػػة عن ػػد مس ػػتكػ معنكي ػػة ( )α ≥ 0.05كب ػػذلؾ يعتب ػػر
لممجػػاؿ ،كال ػػذؼ يب ػػيف أف ً
المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ االستراتيجية " والدرجة الكمية لممجال
جدول (ً )10
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .1يتـ تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ م تنفيذ االستراتيجية.

.874

*0.000

 .2تشج كتحفز إدارة الكمية العامميف عمى تنفيذ االستراتيجية.

.881

*0.000

 .3تكجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ االستراتيجية.

.928

*0.000

 .4ترتبط اإلجراءات كاألنشطة بفترات زمنية محددة.

.910

*0.000

 .5تمتزـ الكمية بتنفيذ الخطط كفق المدد الزمنية المخطط ليا.

.843

*0.000

.794

*0.000

الفقرة

م

قدراتيـ.

 .6تُحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " تنفيذ االستراتيجية " كالدرجة الكمية
يكعح جدكؿ (ً )10
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية (  (α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف ً

المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتابعة والتقييم " والدرجة الكمية لممجال
جدول (ً )11
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .1تكجد خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجية.

.916

*0.000

 .2تُتاب عممية تنفيذ الخطط بصكرة مستمرة في عكء مؤشرات األداء.
 .3تُمارس الكمية آلية متكاممة في متابعة تقدـ كانجاز االستراتيجية.

.965

*0.000

.945

*0.000

.922

*0.000

.927

*0.000

م

الفقرة

لالرتباط

 .4تُصحيح االنحرافات في عكء عممية التقكيـ.
ُ .5يستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط المستقبمية لمكمية.

().Sig

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً
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معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " المتابعة كالتقييـ " كالدرجة الكمية
يكعح جدكؿ (ً )11
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية ( (α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف ً

المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.
 االتساق الداخمي " لألداء المؤسسي"

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " كفاءة وفعالية اإلدارة العميا " والدرجة الكمية
جدول (ً )12
لممجال
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

 .3تمتمؾ اإلدارة العميا ميارات قيادية مميزة.

.878

*0.000

معات األخرػ.
 .1تسعى اإلدارة العميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا ً

.936

*0.000

 .1تُحفز اإلدارة العميا العامميف عمى اإلبداع كالتطكير.

.890

*0.000

 .3تتكاصل اإلدارة العميا م أععاء ىيئة التدريس كالييئة اإلدارية كبشكل مستمر.

.900

*0.000

.868

*0.000

.789

*0.000

م

.1

الفقرة

لالرتباط

تشارؾ اإلدارة العميا (الطمبة ،أرباب العمل) في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل
مستمر.

 .6تُحدث اإلدارة العميا برامج الكمية الدراسية بما يتالءـ م احتياجات سكؽ العمل.

().Sig

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " كفاءة كفعالية اإلدارة العميا " كالدرجة
يكعح جدكؿ (ً )12
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية (  )α ≥ 0.05كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف ً
يعتبر المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة المعمومات " والدرجة الكمية لممجال
جدول (ً )13
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .3يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل.

.868

*0.000

 .1يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات (شبؾ ،أجيزة ،خكادـ .)...

.947

*0.000

 .1تنشر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا ،كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.

.874

*0.000

 .3تتكفر خدمة اإلنترنت بشكل مناسب ألعداد الطالب كالعامميف.

.808

*0.000

 .1يتـ تحديث المكق اإللكتركني لمكمية بشكل مستمر.

.886

*0.000

 .6تكفر الكمية المعدات كالكسائل التقنية المناسبة لبرامجيا التعميمية.

.888

*0.000

م

الفقرة

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي

83

منيجية كاجراءات الدراسة

الفصل الرابع

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "إدارة المعمكمات" كالدرجة الكمية لممجاؿ،
يكعح جدكؿ (ً )13
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية (  )α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ
كالذؼ يبيف أف ً

صادًقا لما كع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ممارسة الموارد البشرية " والدرجة الكمية
جدول (ً )14
لممجال
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .3تمتمؾ الكمية سياسات كحكافز مشجعة الستقطاب الككادر البشرية المتميزة.

.802

*0.000

 .1تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف.

.867

*0.000

معات دكلية.
 .1تُكفد الكمية بعض العامميف (لمتدريس/البحث) في جا ً

.685

*0.000

.871

*0.000

.850

*0.000

.867

*0.000

.845

*0.000

م

الفقرة

معاير مينية كمكعكعية.
ُ .3يعيف العامميف كفق ً

ُ .1يقيـ أداء العامميف كفًقا ألسس مكعكعية محددة.

 .6تُمنح صالحيات كافية لتمكيف العامميف مف إنجاز ميماتيـ.
 .4يتـ قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف بشكل مستمر.
إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " ممارسة المكارد البشرية " كالدرجة
يكعح جدكؿ (ً )14
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية (  ) α ≥ 0.05كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف ً
يعتبر المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األ نظمة والعمميات الداخمية " والدرجة الكمية
جدول (ً )15
لممجال
معامل
ً

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .3تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيمية.

.870

*0.000

 .1تمتمؾ الكمية أدلة إجراءات لجمي أنشطتيا كعممياتيا.

.920

*0.000

 .1تسعى الكمية بصكرة مستمرة إلى تبسيط إجراءات العمل كاختصارىا.

.939

*0.000

ُ .3يالحع التحسف المستمر في مستكػ جكدة العمميات الداخمية في الكمية.

.940

*0.000

.948

*0.000

م

الفقرة

 .1تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة.
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م

معامل
ً

الفقرة

 .6تُحكسب إجراءات كعمميات دكائر الكمية بشكل مستمر.

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.661

*0.000

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " األنظمة كالعمميات الداخمية " كالدرجة
يكعح جدكؿ (ً )15
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية (  )α ≥ 0.05كبذلؾ
الكمية لممجاؿ ،كالذؼ يبيف أف ً
يعتبر المجاؿ صادًقا لما كع لقياسو.

ثانيا :ال دق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ

إلييا ،كيبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
جدول (ً )16
المجال

معامل بيرسون
ً
االحتمالية)(Sig.
لالرتباط
القيمة

التحميل البيئي.

.806

*0.000

صياغة االستراتيجية.

.877

*0.000

تنفيذ االستراتيجية.

.944

*0.000

المتابعة كالتقييـ.

.895

*0.000

اإلدارة االستراتيجية.

.969

*0.000

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

.904

*0.000

إدارة المعمكمات.

.887

*0.000

ممارسة المكارد البشرية.

.872

*0.000

األنظمة كالعمميات الداخمية.

.791

*0.000

األداء المؤسسي.

.969

*0.000

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* االرتباط داؿ
ً

إحصائيا عند مستكػ
معامالت االرتباط في جمي مجاالت االستبانة دالة
ً
يبيف جدكؿ ( )16أف جمي ً
معنكية ( (α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جمي مجاالت االستبانة صادقة لما كععت لقياسو.
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سابعا :ثبات االستبانة :Reliability
ً
يقصد بثبات االستبانة ىك أف يعطي االستبياف نفػس النتػائج إذا أُعيػد تطبيقػو مػرات عػدة متتاليػة ،كيقصػد بػو

أيع ػا إلػػى أؼ درجػػة ُيعطػػي المقيػػاس ق ػراءات متقاربػػة عنػػد كػػل م ػرة يسػػتخدـ فييػػا ،أك مػػا ىػػي درجػػة اتسػػاقو
ً
كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة (الجرجاكؼ.)97 :2010،

معامل ألفا كركنباخ Cronbach's Alpha
كقد تحقق الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ ً
 ،Coefficientككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.)17
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
جدول (ً )17

الفقرات

معامل ألفا
ً
كرونباخ

عدد

التحميل البيئي.

6

0.905

صياغة االستراتيجية.

7

0.964

تنفيذ االستراتيجية.

6

0.934

المتابعة كالتقييـ.

5

0.963

اإلدارة االستراتيجية.

24

0.967

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

6

0.939

إدارة المعمكمات.

6

0.942

ممارسة المكارد البشرية.

7

0.920

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6

0.942

األداء المؤسسي.

25

0.968

معا.
جمي المجاالت ً

49

0.979

المجال

معامل ألفا كركنباخ
*الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب ل ً

معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل مجاؿ ،حيث تتراكح
كاعح مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )17أف قيمة ً
بيف ( ،)0.968،0.920بينما بمغت لجمي فقرات االستبانة ( ،)0.979كىذا يعنى أف الثبات مرتف كداؿ

إحصائيا.
ً

كبذلؾ تككف االسػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػق رقػـ ( )3قابمػة لمتكزيػ  ،كيكػكف الباحلث قػد
تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة كصالحيتيا لتحميل النتائج
كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرعياتيا.

.
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ثامًنا :األساليب اإلح ائية المستخدمة
تـ تفريغ كتحميل االستبانة مف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي Statistical Package for the Social
.(SPSS) Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ  -سػمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػار مػا إذا
كانت البيانات تتب التكزي الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.)18
جدول ( )18يوض نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة

المجال

االختبار

القيمة
االحتمالية
)(Sig.

التحميل البيئي.

0.650

0.792

صياغة االستراتيجية.

0.853

0.461

تنفيذ االستراتيجية.

0.577

0.893

المتابعة كالتقييـ.

0.691

0.726

اإلدارة االستراتيجية.

0.564

0.908

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

0.737

0.649

إدارة المعمكمات.

0.739

0.645

ممارسة المكارد البشرية.

0.574

0.897

األنظمة كالعمميات الداخمية.

1.088

0.188

األداء المؤسسي.

0.559

0.913

جمي مجاالت االستبانة

0.375

0.999

كاعح مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )18أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستكػ الداللة

) )0.05كبذلؾ فإف تكزي البيانات ليذه المجاالت يتب التكزي الطبيعي ،حيث تـ استخداـ االختبارات
المعممية لتحميل البيانات كاختبار فرعيات الدراسة.
وقد تم استخدام األدوات اإلح ائية التالية:

 .1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصا عينة الدراسة.
 .2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارؼ.

 .3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .4اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتب التكزي الطبيعي مف عدمو.
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معامل ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
ً .5
االختبار عمى د ارسة العالقة بيف متغيريف ،كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ
البنائي لالستبانة ،ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.
 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى
الدرجة المتكسطة كىي(  )6أـ زادت أك قمت عف ذلؾ ،كلقد استخدمو الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط

لكل فقرة مف فقرات االستبانة .

 .7االنحدار الخطي المتعدد (  :)Multiple Linear Regressionإليجاد تأثير المتغيرات المستقمة
مجتمعة عمى المتغير التاب .

 .8اختبار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فركقػات
ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .9اختبار تحميل التبايف األحادؼ)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات ،استخدمو الباحث

لمفركؽ التي تُعزػ لممتغير الذؼ يشتمل عمى ثالث مجمكعات فأكثر.
الخال ة

استعرض الباحث في ىذا الفصل منيجية الدراسة كاجراءاتيا ،كأشار الباحث إلى اعتماد المنيج الكصفي
استخداما في دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية ،كأكثرىا مناسب ًة لمكعكع
التحميمي ،ألنو أكثر المناىج
ً
الدراسة ،كما أكعح الباحث مصادر جم المعمكمات التي استخدميا في الدراسة بنكعييا الثانكية كاألكلية،
كاستعرض مجتم الدراسة المككف مف جمي العامميف باستثناء مكظفي الخدمات في الكميات الجامعية

ردة ،واستخدم الباحث أسمكب العينة العشكائية الطبقية حسب الكمية،
الحككمية كالبالغ عددىـ ( )435مف ً
حيث تـ تكزي ( )230استبانة عمى مجتم الدراسة ،كقد تـ استرداد(  ) 205استبانة بنسبة( ،)%89.13
وأوض الباحث الخطكات التي اتبعيا إلعداد االستبانة بشكميا النيائي ،كمف ثـ أوض الباحث الطرؽ

خير تـ عرض األدكات اإلحصائية المستخدمة
التي تـ استخداميا لمتحقق مف صدؽ كثبات االستبانة ،كأ ًا
في ىذه الدراسة.
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تمييد:

عرعا لتحميل البيانات كاختبار فرعيات الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف
يتعمف ىذا الفصل
ً
أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصل إلييا مف خالؿ تحميل فقراتيا ،كالكقكؼ
معالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف
عمى البيانات الشخصية كالكظيفية لممستجيبيف ،لذا تـ إجراء ال ً
استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى
نتائج الدراسة التي تـ عرعيا كتحميميا في ىذا الفصل.

أوًال :الو

اإلح ائي لعينة الدراسة

كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفق البيانات الشخصية كالكظيفية

 .1توزيع عينة الدراسة حسب النوع

جدول ( :)19توزيع عينة الدراسة حسب النوع

النوع

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

153

74.6

أنثى

52

25.4

المجموع

205

100.0

يتعح مف جدكؿ ( )31أف ما نسبتو ( )%74.6مف عينة الدراسة ذككر ،بينما ( )%25.4إناث ،ويعزو

الباحث ذلؾ إلى أف ىذه الزيادة في نسبة الذككر مقارنة بنسبة اإلناث تعكد إلى أف ىناؾ تكجو لتعييف

الذككر أكثر مف اإلناث؛ كذلؾ يرج إلى العكامل الثقافية السائدة في المجتم الفمسطيني ،كما يرى
التقارير الصادرة عف الجياز المركزؼ لإلحصاء

ظر لتكافقيا م
الباحث أف ىذه النسبة منطقية ن ًا
الفمسطيني لعاـ ( )1134حكؿ مسح القكػ العاممة في فمسطيف ،حيث أكعح التقرير أف نسبة المرأة
اإللكتركني لمجياز المركزؼ

العاممة في فمسطيف ( ،)%31.3بينما نسبة الذككر(( )%43.6المكق
لإلحصاء الفمسطيني).

 .2توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل مف  25سنة

4

2.0

 -25أقل مف  35سنة

51

24.9

 -35أقل مف  45سنة

89

43.4

 45سنة فأكثر

61

29.8

المجموع

205

100.0
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يتعح مف جػدكؿ ( )11أف مػا نسػبتو (  )%2.0مػف عينػة الد ارسػة أعمػارىـ أقػل مػف  11سػنة)%24.9( ،

تتراكح أعمارىـ مف  -11أقل مف  11سنة )%43.4( ،تتراكح أعمارىـ مف  – 11أقػل مػف  31سػنة ،بينمػا

) )%29.8أعمػػارىـ  31سػػنة فػػأكثر ،ويللرى الباحللث أف ىػػذه النسػػبة تعكػػس العمػػر الػػذؼ يصػػل إليػػو العػػدد

األكبر مف العامميف كىك مف ( -11أقل مف  31سنة ) ،كىك العمػر الػذؼ يكػكف فيػو الفػرد فػي قمػة عطائػو
كألنو التكظيا متكقا منذك ( )33سنة بسبب االنقساـ .

 .3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

جدول ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دبمكـ فأقل

15

7.3

بكالكريكس

92

44.9

ماجستير

67

32.7

دكتك ارة

31

15.1

المجموع

205

100.0

يتعػػح مػػف جػػدكؿ ( )13أف مػػا نسػػبتو ( )%7.3مػػف عينػػة الد ارسػػة مػػؤىميـ العممػػي دبمػػكـ فأقػػل)%44.9( ،
مؤىميـ العممي بكالكريكس )%32.7( ،مؤىميـ العممي ماجستير ،بينما(  )%15.1مؤىميـ العممي دكتػكراة،

ويللري الباحللث بػػأف نسػػبة فئػػة الماجسػػتير كالبكػػالكريكس ىػػي مػػف أعمػػى الفئػػات فػػي الكظػػائا فػػي الكميػػات
الجامعيػػة الحككميػػة؛ كذلػػؾ يتناسػػب مػ التخصصػػات فػػي ىػػذه الكميػػات كالتػػي أغمبيػػا تمػػنح درجػػة دبمػػكـ مػ

كجكد درجات بكالكريكس بصكرة أقل ،فمف الطبيعي أف تككف المؤىالت الماجستير كالبكالكريكس ىي أكثر

الفئات في الكظائا.

 .4توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي

جدول ( :)22توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي
عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي

العدد

النسبة المئوية %

أقل مف  5سنكات

11

5.4

مف  - 5أقل مف  10سنكات

62

30.2

مف  - 10أقل مف  15سنة

58

28.3

 15سنة فأكثر

74

36.1

المجموع

205

100.0

يتعح مف جدكؿ ( )22أف ما نسبتو ) )%5.4مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ في العمل الحالي أقل

مف  5سنكات )%30.2(،تتراكح سنكات خدمتيـ في العمل الحالي مف  -5أقل مف  01سنكات،
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) )%28.3تتراكح سنكات خدمتيـ في العمل الحالي مف  -01أقل مف  05سنة ،بينما( )%36.1سنكات

خدمتيـ في العمل الحالي  05سنة فأكثر ،ويرى الباحث أف ىذه النسبة تعكس مدػ تمت المكظفيف

بالخبرة التي تُؤىميـ لممارسة الكظائا اإلدارية العميا في الكميات الجامعية المبحكثة ،مما ُيعطي ذلؾ
مؤشرات جيدة تُالئـ طبيعة ىذه الدراسة ،حيث إف سنكات الخبرة الطكيمة مف شأنيا أف تُنتج قيادة فعالة
قادرة عمى تحديد كتحقيق أىدافيا االستراتيجية مما يدعـ كصكليا نحك تحسيف األداء المؤسسي.
 .5توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول ( :)23توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

عميد الكمية

3

1.5

نائب عميد الكمية

7

3.4

رئيس قسـ

40

19.5

رئيس شعبة

6

2.9

كظيفة إدارية

117

57.1

أخرػ

32

15.6

المجموع

205

100.0

يتعح مف جدكؿ ( )11أف ما نسبتو ( )%1.5مف عينة الدراسة مسػماىـ الػكظيفي عميػد الكميػة)%3.4( ،
نائػ ػػب عميػ ػػد الكميػ ػػة )%19.5( ،رئػ ػػيس قسػ ػػـ )%2.9( ،رئػ ػػيس شػ ػػعبة )%57.1) ،كظيفػ ػػة إداريػ ػػة ،بينمػ ػػا

) )%15.6مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ ،يعزو الباحث ذلؾ إلػى طبيعػة الييكػل التنظيمػي لمكميػات الجامعيػة
المبحكثػػة كتشػػابو ظػػركؼ العمػػل فيمػػا بيػػنيـ ،فكػػل كميػػة مػػف الكميػػات المبحكثػػة لػػدييا عميػػد كاحػػد كعػػدد مػػف

النكاب كالمساعديف ،ككذلؾ فإف كل كمية مف الكميػات المبحكثػة تتعػمف عػدد كبيػر مػف األقسػاـ األكاديميػة
كاإلدارية كاألقساـ التابعة لمتخطػيط كالتطػكير كىػذا مػا يبػرر زيػادة نسػبة الكظػائا اإلداريػة كرؤسػاء األقسػاـ

في الكميات المبحكثة.

 .6توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل:

جدول ( :)24توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل
مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

كمية فمسطيف التقنية -دير البمح

73

35.6

الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا خانيكنس

106

51.7

كمية فمسطيف لمتمريض -خانيكنس

26

12.7

المجموع

205

100.0
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يتعح مف جدكؿ ( )24أف ما نسبتو (  )%35.6مف عينة الدراسة يعممكف في كمية فمسطيف التقنية -دير

البمح )%51.7) ،يعممكف في الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا خانيكنس ،بينما(  )%12.7يعممكف في
كمية فمسطيف لمتمريض -خانيكنس ،ويرى الباحث أف أعداد المكظفيف الذيف يشغمكف المناصب اإلدارية

نظر الختالؼ حجـ كل كمية كحاجاتيا مف تمؾ المناصب ،كما أف
العميا في الكميات الجامعية المبحكثة ًا
أيعا في تحديد حجـ تمؾ
عدد التخصصات كالبرامج المختمفة كأعداد الطمبة في كل برنامج لو دكر كبير ً

المناصب.

ثانيا :المحك المعتمد في الدراسة )(Ozen et al., 2012
ً
لتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكػ االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات الحسابية

عمى مستكػ المجاالت لالستبياف كمستكػ الفقرات في كل مجاؿ ،كقد حدد الباحث درجة المكافقة حسب

المحؾ المعتمد لمدراسة ،كما ىك مكعح في الجدكؿ التالي:
جدول ( )25يوض المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

مف 2.8 -1

مف 28% -10%

منخفعة جدا

أكبر مف 4.6 - 2.8

أكبر مف 46% - 28%

منخفعة

أكبر مف 6.4 - 4.6

أكبر مف 64%- %46

متكسطة

أكبر مف 8.2 – 6.4

أكبر مف 82%- 64%

كبيرة

أكبر مف 10 – 8.2

أكبر مف 100 %-82%

كبيرة جدا

ثال ًثا :تحميل فقرات االستبانة

 .1تحميل فقرات " اإلدارة االستراتيجية "

أ .تحميل فقرات مجال " التحميل البيئي "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)16

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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جدول ( )26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " التحميل البيئي "

م
.3
.1
.1

الفقرة
تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في
رصد التغيرات البيئية لمكمية.
تحمل إدارة الكمية بيئتيا الداخمية (نقاط القكة
كالععا) مف جمي الجكانب.
تحمل الكمية بيئتيا الخارجية (الفرص

كالتيديدات) مف جمي الجكانب.

ُيتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في
.3
عممية التحميل البيئي.
.1
.6

تراعي الكمية القكانيف كالتشريعات في عممية
التحميل البيئي

يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل
كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية.
معا
جميع فقرات المجال ً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.49

2.30

64.85

1

كبيرة

6.12

0.000

6.46

2.15

64.61

2

كبيرة

6.40

0.000

6.37

2.00

63.71

3

متكسطة

6.18

0.000

5.78

2.05

57.83

5

متكسطة

1.97

0.025

6.18

2.14

61.76

4

متكسطة

4.45

0.000

5.54

2.19

55.39

6

متكسطة

0.26

0.399

6.13

1.86

61.29

متكسطة

4.85

0.000

مف جدكؿ ( )16يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات البيئية لمكمية
" يساكؼ )( (6.49الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%64.85كىذا يعني أف ىناؾ
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلك إلى حرص الكميات
الجامعية عمى تكفير قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات ككنيا مرحمة ميمة حيث أف التحميل
البيئي مرحمة ميمة كتعتبر المبنة األساسية لعممية اإلدارة االستراتيجية.

 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في
البيئة الخارجية " يساكؼ ) )5.54أؼ أف الكزف النسبي ( ،)%55.39كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة
متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى الظركؼ التي يمر بيا قطاع غزة
مف انقساـ كعدـ تكظيا مكظفييف جدد.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " التحميل البيئي " يساكؼ ) )6.13أؼ أف الكزف
النسبي ) ،)%61.29كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ ،يعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ االستقرار في البيئة الخارجية المحيطة بالكميات الجامعية المبحكثة
نظر لظركؼ الحصار الخانق مف قبل االحتالؿ اإلسرائيمي كظركؼ االنقساـ الفمسطيني الذؼ ُيعاني
ًا
دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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منو قطاع غزة منذ سنكات ،ككذلؾ قصكر الكميات الجامعية في تكفير مستشاريف متخصصيف تقكـ
عمييـ ىذه العممية.

 كمف ناحية أخرػ تتكافق تمؾ النتائج م الدراسات التالية :دراسة راعي ( )1131حيث أظيرت

معات الفمسطينية التحميل البيئي بدرجة متكسطة ،ككذلؾ اتفقت م دراسة شحادة ()1118
استخداـ الجا ً
حيث أظيرت أف الدرجة الكمية لممارسة مدير التربية كالتعميـ لميارة التحميل البيئي كانت متكسطة
بدرجة ( )%64.33ككذلؾ دراسة األخرس ( )1136بدرجة متكسطة.

 اختمفت م دراسة كىبة ( )1118أف درجة جمي الفقرات في مجاؿ التحميل البيئي كانت بدرجة كبيرة
( ،)%41.18ككذلؾ اختمفت م دراسة الحاج ( )1131حيث أظيرت النتائج أف محاكر التحميل البيئي
كانت بدرجة كبيرة ،ككذلؾ اختمفت م دراسة عياش ( )1131كانت بدرجة كبيرة .

ب .تحميل فقرات مجال "

ياغة االستراتيجية "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة ،النتائج مكعحة في جدكؿ (.)14

جدول ( )27المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " ياغة االستراتيجية "

الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

 .3تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع.

7.60

2.16

76.05

1

كبيرة

13.94

0.000

 .1تكجد لمكمية رؤية مرنة كقابمة لمتطبيق .

7.29

1.95

72.92

3

كبيرة

13.03

0.000

 .1تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة.

7.38

2.14

73.83

2

كبيرة

12.48

0.000

6.87

2.02

68.67

7

كبيرة

9.64

0.000

7.12

2.09

71.18

4

كبيرة

11.08

0.000

7.10

2.06

70.98

5

كبيرة

11.08

0.000

6.99

2.17

69.90

6

كبيرة

9.80

0.000

7.19

1.90

71.94

كبيرة

12.78

0.000

.3

يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا
بالكمية.

 .1تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية.
.6

تكجد لمكمية أىداؼ استراتيجية قابمة
لمتطبيق في عكء اإلمكانات المتاحة.

 .4تسير الكمية كفق سياسات كاعحة.
معا
جميع فقرات المجال ً

مف جدكؿ ( )14يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى" تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع " يساكؼ (( )7.60الدرجة
الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي (  ،)%76.05كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى أف الكميات الجامعية الحككمية تدرؾ أىمية الرؤية
مؤشر لقياس مدػ تحقيق االستراتيجية.
ًا
حيث تعتبر
 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكمية " يساكؼ ) )6.87أؼ

أف الكزف النسبي ) ،)%68.67كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى كعكح الرسالة.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " صياغة االسػتراتيجية " يسػاكؼ ( ) 7.19أؼ أف
الكزف النسبي (  ،)%71.94كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػل أفػراد العينػة عمػى فقػرات
ىػػذا المجػػاؿ ،يعللزو الباحللث ذلػػؾ إلػػى إدراؾ الكميػػات محػػل الد ارسػػة أىميػػة مرحم ػة صػػياغة االسػػتراتيجية
كاعتبارىػػا أىػػـ م ارحػػل نجػػاح اإلدارة االسػػتراتيجية ،حيػػث تػػنعكس أىميػػة ىػػذه المرحمػػة فػػي قػػدرة الكميػػات

الجامعية باالرتقاء كالتنافسية عمى كافة المستكيات.

 كمف ناحية أخرػ اتفقت ىذه النتائج م دراسة كل مف (راعي ،)1131،كدراسة (كىبة  ،)1118كدراسة
(الحػػاج ،)1131،كد ارسػػة (شػػحادة ،)1118 ،كد ارسػػة (أبػػك حسػػنة )1133،حيػػث أظيػػرت النتػػائج مكافقػػة
بدرجة كبيرة عمى محاكر صياغة االستراتيجية.

 اختمفػت ىػػذه النتػػائج مػ د ارسػػة (األخػػرس )1136 ،حيػث أظيػػرت النتػػائج المكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة عمػػى
محاكر صياغة االستراتيجية.

ج .تحميل فقرات مجال " تنفيذ االستراتيجية "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)18

جدول ( )28المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " تنفيذ االستراتيجية "

م
.3
.1
.1
.3

الفقرة
يتـ تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ م
تنفيذ االستراتيجية.
تشج كتحفز إدارة الكمية العامميف عمى
تنفيذ االستراتيجية.

يكجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ
االستراتيجية.
ترتبط اإلجراءات كاألنشطة بفترات زمنية

محددة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.58

2.10

65.78

3

كبيرة

7.32

0.000

6.55

2.06

65.52

5

كبيرة

7.29

0.000

6.58

2.13

65.84

2

كبيرة

7.24

0.000

6.72

2.00

67.17

1

كبيرة

8.70

0.000

دكر اإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي
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م
.1

الفقرة
تمتزـ الكمية بتنفيذ الخطط كفق المدد

الزمنية المخطط ليا.

تُحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م
.6
قدراتيـ.
معا
جميع فقرات المجال ً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.57

2.09

65.71

4

كبيرة

7.32

0.000

6.54

2.13

65.39

6

كبيرة

6.95

0.000

6.59

1.90

65.93

كبيرة

8.25

0.000

مف جدكؿ ( )18يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " ترتبط اإلجراءات كاألنشطة بفترات زمنية محددة " يساكؼ ))6.72
(الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي(  ،)%67.17كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف
قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى تحديد الكقت الذؼ يجب أف تتـ فيو انجاز

المياـ كاألنشطة.

قدراتيـ " يساكؼ ))6.5

 المتكسط الحسابي لمفقرة السادسة " تُحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م
أؼ أف الكزف النسبي(  ،)%65.39كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة  ،يعزك الباحث ذلؾ إلى حرص اإلدارة عمى تكزي المياـ عمى العامميف بما يتناسب م

قدراتيـ لعماف سير العمل كانجازه.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ المتكسط الحسابي لمجاؿ " تنفيذ االستراتيجية " يساكؼ ( )6.59أؼ أف الكزف
النسبي ( ،)%65.93كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى إدراؾ العامميف في الكميات الجامعية لدكر التنفيذ السميـ في إنجاح

الخطة االستراتيجية ،كسعييا لتكفير متطمبات التنفيذ الجيد سكاء كانت مادي ًة ،أك بشري ًة.
 كمف ناحية أخرػ اتفقت نتائج ىذه الدراسة م دراسة كل مف (كىبة )1118،كدراسة (الحية)1131،
كدراسة (عياش ،)1131،كدراسة ( أبك حسنة )1133،حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة كبيرة عمى

محاكر تنفيذ االستراتيجية.

 اختمفت نتائج ىذه الدراسة م دراسة كل مف (راعي ،)1131،كدراسة (شحادة )1118،حيث أظيرت
النتائج المكافقة بدرجة متكسطة عمى محاكر تنفيذ االستراتيجية.

د .تحميل فقرات مجال " المتابعة والتقييم "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)11
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جدول ( )29المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " المتابعة والتقييم "

م
.3

الفقرة
تكجد خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.69

2.12

66.88

1

كبيرة

7.95

0.000

تُتاب عممية تنفيذ الخطط بصكرة مستمرة
.1
في عكء مؤشرات األداء.

6.49

2.13

64.88

4

كبيرة

6.60

0.000

تُمارس الكمية آلية متكاممة في متابعة تقدـ
.1
كانجاز االستراتيجية.

6.52

1.97

65.25

3

كبيرة

7.41

0.000

 .3تُصحيح االنحرافات في عكء عممية التقكيـ

6.57

1.99

65.71

2

كبيرة

7.68

0.000

6.45

2.13

64.48

5

كبيرة

6.34

0.000

6.54

1.94

65.39

كبيرة

7.62

0.000

تنفيذ االستراتيجية.

ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط
.1
المستقبمية لمكمية.
معا.
جميع فقرات المجال ً

مف جدكؿ ( )11يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تكجد خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجية " يساكؼ
)( )6.69الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%66.88كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة
كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى كجكد أنظمة كلكائح كاعحة كمحددة

لمعمل كالتفيذ في الكميات الجامعية الحككمية.

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط المستقبمية لمكمية " يساكؼ
) )6.45أؼ أف الكزف النسبي ( ،)%64.48كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد
العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلك إلى حرص الكميات المبحكثة عمى التطكير كالتحسيف في
أدائيا المؤسسي.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " المتابعة كالتقييـ " يساكؼ ) )6.54أؼ أف الكزف
النسبي) ،)%65.39كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى كعي ادارة الكميات في الكميات محل الدراسة بأىمية المتاب كالتقييـ
لتطكير الكميات ،كاالرتقاء بمستكػ جكدة مخرجاتو ،كحرصيـ عمى تقكيـ األداء ،كالتأكد مف تنفيذ

الخطط االستراتيجية ،كاحكاـ المتابعة عمى األنشطة المختمفة في الكميات ،كأف الكميات الجامعية لدييا

الكعي الكامل بأف ىذه المرحمة ىي نقطة االنطالؽ نحك التحسيف كاإلبداع المتجدد ،ككف ىذه المرحمة
تحدد مدػ قدرة الكمية عمى تحقيق أىدافيا.
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 كمف ناحية أخرػ اتفقت ىذه النتائج م دراسة كل مف( ،الحية )1131،كدراسة (كىبة )1118،كدراسة
(الحاج )1131،كدراسة (أبك حسنة ،)1133،حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة كبيرة عمى محاكر
المتابعة كالتقييـ.

 اختمفت نتائج ىذه الدراسة م كل مف دراسة (راعي ،)1131،كدراسة (شكقي ،كآخركف،)1133،
كدراسة (األخرس )1136،كدراسة (شحادة )1118،حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة متكسطة عمى
محاكر المتابعة كالتقييـ.
ه .تحميل جميع فقرات اإلدارة االستراتيجية

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)11

جدول ( )31المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلجميع
فقرات " اإلدارة االستراتيجية "

المجال

المتوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

القيمة

قيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

التحميل البيئي.

6.13

1.86

61.29

4

متكسطة

4.85

0.000

صياغة االستراتيجية.

7.19

1.90

71.94

1

كبيرة

12.78

0.000

تنفيذ االستراتيجية.

6.59

1.90

65.93

2

كبيرة

8.25

0.000

المتابعة كالتقييـ.

6.54

1.94

65.39

3

كبيرة

7.62

0.000

جميع فقرات " اإلدارة االستراتيجية "

6.64

1.70

66.45

كبيرة

9.61

0.000

مف جدكؿ ( )11تبيف أف:

 المتكسػػط الحسػػابي لجمي ػ فق ػرات اإلدارة االسػػتراتيجية يسػػاكؼ (( (6.64الدرجػػة الكميػػة مػػف  )31أؼ أف
الػكزف النسػػبي ) ،)%66.45كىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ مكافقػػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػػل أفػراد العينػػة عمػى فقػرات

اإلدارة االستراتيجية بشكل عاـ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الكميات الجامعيػة الحككميػة فػي قطػاع غػزة
تسػػتخدـ اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي إدارة عممياتيػػا اإلداريػػة كاألكاديميػػة لتحسػػيف مسػػتكػ األداء؛ لمحصػػكؿ

عمى مخرجات ترتقي بمستكػ حاجات السكؽ المتجددة.

الدرسػات كد ارسػة (الحػاج )2013،التػي بينػت أف درجػة
 كمف ناحية أخرػ اتفقػت ىػذه النتػائج مػ بعػض ا
ممارسػ ػػة مػ ػػديرؼ المػ ػػدارس الثانكيػ ػػة لػ ػػإلدارة االسػ ػػتراتيجية كانػ ػػت بدرجػ ػػة كبي ػ ػرة ( ،)%75.64كد ارسػ ػػة

(عس ػ ػػاؼ )2005،الت ػ ػػي خمص ػ ػػت إل ػ ػػى أف م ػ ػػديرؼ الم ػ ػػدارس ل ػ ػػدييـ مف ػ ػػاىيـ كاع ػ ػػحة لمب ػ ػػادغ اإلدارة
االستراتيجية كانت بدرجة كبيرة (.)%82.8
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معات الفمسطينية تستخدـ اإلدارة
 اختمفت ىذه النتائج م دراسة (راعي )2015،حيث أشارت أف الجا ً
االستراتيجية بمستكػ ععيا ،كدراسة (األخرس )2016،حيث حصمت محاكر اإلدارة االستراتيجية
عمى نسبة متكسطة.
 .2تحميل فقرات مجال " األداء المؤسسي "

أ .تحميل فقرات " كفاءة وفعالية اإلدارة العميا "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)13

جدول ( )31المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " كفاءة وفعالية اإلدارة العميا "

الفقرة

م

 .3تمتمؾ اإلدارة العميا ميارات قيادية مميزة.
.1
.1
.3

تسعى اإلدارة العميا لتحقيق مركز تنافسي
معات األخرػ.
قكؼ بيف الجا ً
تُحفز اإلدارة العميا العامميف عمى اإلبداع
كالتطكير.

تتكاصل اإلدارة العميا م أععاء ىيئة

التدريس كالييئة اإلدارية كبشكل مستمر.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.99

2.09

69.90

2

كبيرة

10.18

0.000

7.11

2.11

71.09

1

كبيرة

10.82

0.000

6.57

2.15

65.70

5

كبيرة

7.03

0.000

6.80

2.14

68.04

3

كبيرة

8.70

0.000

تشارؾ اإلدارة العميا (الطمبة ،أرباب العمل)

 .1في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل

6.37

2.14

63.73

6

متكسطة

4

مستمر.

تُحدث اإلدارة العميا برامج الكمية الدراسية
.6
بما يتالءـ م احتياجات سكؽ العمل.
معا
جميع فقرات المجال ً

6.79

2.08

67.88

6.77

1.93

67.69

5.81

0.000

كبيرة

8.80

0.000

كبيرة

9.37

0.000

مف جدكؿ ( )13يمكف استخالص ما يمي:

معات األخرػ "
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية " تسعى اإلدارة العميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا ً
يساكؼ (( (7.11الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%71.09كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة
بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىدؼ الكميات األساسي
ىك التنافس كأف تصبح الكميات الجامعية الحككمية األقكػ بيف الجامعات.
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 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تشارؾ اإلدارة العميا (الطمبة ،أرباب العمل) في تصميـ كتقييـ
برامجيا التعميمية كبشكل مستمر " يساكؼ ) (6.37أؼ أف الكزف النسبي ) ،(%63.73كىذا يعني أف

ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى صعكبة ذلؾ
في الكقت الحالى لما يعانية المجتم مف انقساـ كاالحتالؿ.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " كفاءة كفعالية اإلدارة العميا " يساكؼ ( )6.77أؼ
أف الكزف النسبي ( ،)%67.69كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المجاؿ ،يعزو الباحث ذلؾ إلى حرص االدارة العميا عمى التكاصل م أععاء الييئة التدريسية
كاالدارية ،كمشاركتيا لمطمبة كأرباب العمل في تصميـ كتقييـ البرامج التعميمية بشكل مستمر.

 كمف ناحية أخرػ اتفقت نتيجة الدراسة م دراسة (المدىكف ) 1133 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة
عمى تكافر مجاؿ اإلدارة العميا في ك ازرة التربية كالتعميـ بقطاع غزة ،كدراسة (أبك ريا )1133 ،كالتي

أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ اإلدارة العميا في ك ازرة العمل كالشئكف االجتماعية بقطاع
غزة ،كدراسة (أبك حسنة )1133،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ الحكـ كاإلدارة في

معات الفمسطينية بقطاع غزة ،كدراسة (ربايعة )1133 ،كالتي
ممارسة قيادات كميات التربية في الجا ً
أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ اإلدارة العميا في المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا في
األردف ،حيث أكدت ىذه الدراسات أف ذلؾ يعكد إلى كفاءة اإلدارة العميا في تكعيح رؤية كرسالة

كأىداؼ المنظمة ،ككذلؾ قدرتيا عمى تنمية العامميف كالتكاصل معيـ.

 كاختمفت نتيجة الدراسة م دراسة (جبر ) 1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر
مجاؿ اإلدارة العميا في ك ازرة الصحة بقطاع غزة ،كدراسة (الدجني )1131 ،كالتي أظيرت مكافقة درجة
متكسطة عمى تكافر مجاؿ القيادة كاإلدارة في مدارس دار األرقـ في محافظات قطاع غزة.

ب .تحميل فقرات " إدارة المعمومات "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)11
جدول ( )32المتوسط الحسابي واالنح ارف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " إدارة المعمومات "

م

الفقرة

 .3يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل.
.1

يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا

المعمكمات (شبؾ ،أجيزة ،خكادـ .)...

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.88

2.07

68.77

6

كبيرة

9.51

0.000

7.22

2.14

72.22

1

كبيرة

11.45

0.000
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م
.1
.3
.1
.6

الفقرة
تنشر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا،
كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.

تتكفر خدمة اإلنترنت بشكل مناسب ألعداد
الطالب كالعامميف.
يتـ تحديث المكق اإللكتركني لمكمية بشكل
مستمر.

تكفر الكمية المعدات كالكسائل التقنية
المناسبة لبرامجيا التعميمية.
معا.
جميع فقرات المجال ً

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

7.05

2.06

70.50

2

كبيرة

10.70

0.000

6.96

2.16

69.60

5

كبيرة

9.60

0.000

7.03

2.10

70.29

4

كبيرة

10.40

0.000

7.04

2.16

70.39

3

كبيرة

10.17

0.000

7.03

1.90

70.28

كبيرة

11.46

0.000

مف جدكؿ ( )11يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية " يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات (شبكات ،أجيزة ،خكادـ

 " )...يساكؼ )( (7.22الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ( ،)%72.22كىذا يعني أف ىناؾ
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى حرص الكميات عمى
تكفير تمؾ األجيزة لمتسييل العمل كمالحقة التطكر.

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل " يساكؼ ) )6.88أؼ أف الكزف
النسبي ( ،)%68.77كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " إدارة المعمكمات " يساكؼ ) )7.03أؼ أف الكزف

النسبي ) ،)%70.28كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا تستثمر بطريقة جيدة قكاعد البيانات كالبرمجيات
المخصصة ليا ،لذا تستفيد مف المعمكمات في كع الخطط ،كأنيا تستخدـ التقنيات كالبرامج الحديثة،

اىتماما بكع قاعدة بيانات لحل المشكالت.
تكلي
ً
 كمف ناحية أخرػ اتفقت ىذه النتائج م بعض الدراسات كدراسة ( الدجني ) 1131 ،حيث أظيرت

نتائج الدراسة بأف مدرسة األرقـ تمتمؾ قاعدة بيانات محدثة بنسبة (  )% 44.88بدرجة جيدة ،كما كأنيا

تشج عمى استخداـ الكسائل التعميمية كالتقنيات الحديثة بنسبة جيد جداً (.)%86.11

 اختمفت نتائج ىذه الدراسة م دراسة ( جبر )1131،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد
العينة عمى فقرات إدارة المعمكمات.
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ج .تحميل فقرات " ممارسة الموارد البشرية "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)11

جدول ( )33المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " ممارسة الموارد البشرية "

م
.3

الفقرة
تمتمؾ الكمية سياسات كحكافز مشجعة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

6.21

2.14

62.13

5

متكسطة

4.73

0.000

 .1تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف.

6.35

2.22

63.53

3

متكسطة

5.44

0.000

تُكفد الكمية بعض العامميف (لمتدريس-
.1
معات دكلية.
جا
في
البحث)
ً

5.61

2.42

56.05

7

متكسطة

0.61

0.270

معاير مينية
ُ .3يعيف العامميف كفق ً
كمكعكعية.

6.32

2.21

63.20

4

متكسطة

5.25

0.000

ُيقيـ أداء العامميف كفًقا ألسس مكعكعية
.1
محددة.

6.53

2.10

65.32

1

كبيرة

6.96

0.000

تُمنح صالحيات كافية لتمكيف العامميف مف
.6
إنجاز ميماتيـ.

6.39

2.04

63.88

2

متكسطة

6.16

0.000

6.16

2.25

61.60

6

متكسطة

4.15

0.000

6.23

1.85

62.28

متكسطة

5.59

0.000

.4

الستقطاب الككادر البشرية المتميزة.

يتـ قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف

بشكل مستمر.

معا.
جميع فقرات المجال ً

مف جدكؿ ( )11يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " ُيقيـ أداء العامميف كفًقا ألسس مكعكعية محددة " يساكؼ ()6.53
(الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%65.32كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف
قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ االدارة في الكميات المبحكث بالكادر
البشرؼ كالعامميف ،فيي تيتـ في تقييـ أدائيـ ككع أسس نزيو كمكعكعية لذلؾ.

معات دكلية "
 المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تُكفد الكمية بعض العامميف (لمتدريس -البحث) في جا ً
يساكؼ ( ) 5.61أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%56.05كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف
قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى االحتالؿ كالحصار الذؼ يعيشة قطاع غزة

كاغالؽ المعابر بشكل مستمر.
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 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " ممارسة المكارد البشرية " يساكؼ(  ) 6.23أؼ
أف الكزف النسبي ( ،)%62.28كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجاؿ ،يعزو الباحث ذلؾ إلى ععا عمميات التحفيز كالتطكير لمكادر البشرؼ ،كاكسابيـ
الميارات كالخبرات الالزمة لتحسيف األداء ،كععا تمكيف العامميف كاشراكيـ في اتخاذ الق اررات ،كعدـ

منحيـ الحكافز كالمكافآت كتشجيعيـ الكافي.

 كمف ناحية أخرػ اتفقت نتيجة الدراسة م دراسة (جبر )1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة منخفعة
عمى تكافر مجاؿ المكارد البشرية ك ازرة الصحة بقطاع غزة ،كدراسة (المدىكف )1133 ،كالتي أظيرت

مكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر مجاؿ المكارد البشرية في ك ازرة التربية كالتعميـ بقطاع غزة ،كدراسة
(أبكريا )1133 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر مجاؿ المكارد البشرية في ك ازرة العمل
كالشئكف االجتماعية بقطاع غزة ،كدراسة (الدجني )1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى
تكافر مجاؿ المكارد البشرية في مدارس دار األرقـ في محافظات قطاع غزة.

 كاختمفػت نتيجػػة الد ارسػة مػ د ارسػة (أبػػك حسػنة ) 1133 ،كالتػػي أظيػرت مكافقػػة بدرجػة كبيػرة عمػى تػكافر
معػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة ،كد ارسػة
مجاؿ المكارد البشرية في ممارسة قيادات كميػات التربيػة فػي الجا ً
(ربايعػػة )1133 ،كالتػػي أظيػػرت مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة عمػػى ت ػكافر مجػػاؿ الم ػكارد البش ػرية فػػي المجمػػس
األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا في األردف ،كدراسة (عايش )1118 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى

تػكافر مجػػاؿ العػػامميف فػػي المصػػارؼ اإلسػػالمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة ،حيػػث بينػػت ىػػذه الد ارسػػات أف

تطػػكير الم ػكارد البش ػرية كتمكػػيف العػػامميف كاش ػراكيـ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات مػػف شػػأنو أف يرف ػ مػػف مسػػتكػ

أدائيـ.

د .تحميل فقرات " األنظمة والعمميات الداخمية "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)13

جدول ( )34المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلكل فقرة
من فقرات مجال " األنظمة والعمميات الداخمية "

م
.3
.1

الفقرة
تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح
تنظيمية.
تمتمؾ الكمية أدلة إجراءات لجمي أنشطتيا
كعممياتيا.

 .1تسعى الكمية بصكرة مستمرة إلى تبسيط

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

7.39

2.27

73.86

1

كبيرة

11.80

0.000

6.99

2.07

69.90

2

كبيرة

10.22

0.000

6.82

1.99

68.16

4

كبيرة

9.40

0.000
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الفقرة

م

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

إجراءات العمل كاختصارىا.
ُيالحع التحسف المستمر في مستكػ جكدة
.3
العمميات الداخمية في الكمية.
.1
.6

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات لممستفيديف
بالسرعة.
تُحكسب إجراءات كعمميات دكائر الكمية بشكل

مستمر.

معا.
جميع فقرات المجال ً

6.78

2.06

67.77

5

كبيرة

8.79

0.000

6.67

2.04

66.72

6

كبيرة

8.15

0.000

6.96

2.23

69.60

3

كبيرة

9.32

0.000

6.93

1.90

69.33

كبيرة

10.73

0.000

مف جدكؿ ( )13يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيمية " يساكؼ )( )7.39الدرجة
الكمية مف  )31أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%73.86كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،يعزو الباحث ذلؾ إلى حرص الكمية عمى كع المكائح كالقكانييف لتعريا
العامميف كالطمبة بقكانييف الكميات الجامعية الحككمية.

 المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة " يساكؼ( (6.67
أؼ أف الكزف النسبي ) ،)%66.72كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة ،يعزك الباحث ذلؾ إلى تكفر األجيزة كالتكنكلكجيا الحديثة داخل الكميات مما يسيل العمل .

 بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لمجاؿ " األنظمة كالعمميات الداخمية " يساكؼ ))6.93
أؼ أف الكزف النسبي ( ،)%69.33كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى

فقرات ىذا المجاؿ ،يعزو الباحث ذلؾ إلى امتالؾ الكميات أنظمة عمل ،كقكانيف ،كىياكل إدارية كلكائح
منظمة لمعمميات ،كاإلجراءات تتناسب م الكاق كالمتغيرات التي قد مرت بيا الكميات ،كاىتماـ الكمية
بتعريا العامميف بالمعمكمات المطمكبة كاألساسية بخصكص العمميات كاإلجراءات ،كحرص العامميف

عمى االلتزاـ باإلجراءات كالعمميات كفق األنظمة كالقكانيف كالمكائح المكعكعة ،باإلعافة إلى اىتماـ

الكميات محل الدراسة بالتنسيق المستمر لتحقيق التكامل في األعماؿ ،كتحديد كاعح لمصالحيات
كالمسئكليات لمن االزدكاجية ،كتحديد األكلكيات في إنجاز العمميات.

 كمف ناحية أخرػ اتفقت نتيجة الدراسة م دراسة (أبك ريا )1133 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة
عمى تكافر مجاؿ العمميات كاإلجراءات في ك ازرة العمل كالشئكف االجتماعية بقطاع غزة ،كدراسة (فرج

معات الفمسطينية
هللا ) 1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ العمميات في الجا ً
العاممة في قطاع غزة ،كدراسة (ربايعة ) 1133 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ
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العمميات في المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا في األردف ،كدراسة (عايش )1118 ،كالتي أظيرت
مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ تحسيف العمميات في المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة.

 كاختمفت نتيجة الدراسة م دراسة (جبر ) 1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة منخفعة عمى تكافر
مجاؿ العمميات في ك ازرة الصحة بقطاع غزة ،كدراسة (المدىكف )1133 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة
متكسطة عمى تكافر مجاؿ العمميات في ك ازرة التربية كالتعميـ بقطاع غزة.

ه .تحميل جميع فقرات األداء المؤسسي

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيب كقيمة اختبار  tلمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكعحة في جدكؿ (.)11

جدول ( )35المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار tلجميع
فقرات " األداء المؤسسي "

المجال

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة

قيمة

القيمة

الموافقة االختبار االحتمالية

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

6.77

1.93

67.69

3

كبيرة

9.37

0.000

إدارة المعمكمات.

7.03

1.90

70.28

1

كبيرة

11.46

0.000

ممارسة المكارد البشرية.

6.23

1.85

62.28

4

متكسطة

5.59

0.000

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6.93

1.90

69.33

2

كبيرة

10.73

0.000

جميع فقرات "األداء المؤسسي".

6.73

1.73

67.25

كبيرة

10.12

0.000

مف جدكؿ ( )11يمكف استخالص ما يمي:

 المتكسط الحسابي لجمي فقرات األداء المؤسسي يساكؼ (( (6.73الدرجة الكمية مف  )31أؼ أف الػكزف
النسػبي ) ،)%67.25كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػػل أفػراد العينػة عمػى فقػرات األداء

المؤسسػػي بشػػكل عػػاـ ،كىػػذا يشػػير إلػػى القناعػػة الكاممػػة لػػدػ مػػكظفي الكميػػات المبحكثػػة بأىميػػة تطػػكير

كتحسػيف كتجكيػد األداء المؤسسػػي مػف خػالؿ حػػرص الكميػات الجامعيػة الحككميػػة عمػى تطبيػق مؤشػراتو

كمككناتو.

 ومن ناحية أخرى اتفقت نتيجة الدراسة م دراسة (أبك ريػا ) 1133 ،كالتػي أظيػرت مكافقػة بدرجػة كبيػرة
عمػػى ت ػكافر مجػػاالت األداء المؤسسػػي فػػي ك ازرة العمػػل كالشػػئكف االجتماعيػػة بقطػػاع غ ػزة ،كد ارسػػة (أبػػك

حسػػنة ) 1133 ،كالتػػي أظيػػرت مكافقػػة بدرجػػة كبيػرة عمػػى تػكافر مجػػاالت تحسػػيف األداء المؤسسػػي فػػي
معػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػزة ،كد ارسػػة (النجػػار ) 1133 ،كالتػػي أظيػػرت مكافقػػة
كميػػات التربيػػة فػػي الجا ً
بدرج ػػة كبيػ ػرة عم ػػى تػ ػكافر مج ػػاالت فاعمي ػػة األداء المؤسس ػػي ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الش ػػرعي ف ػػي ك ازرة
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األكقاؼ بقطاع غزة ،كدراسة (فرج هللا ) 1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجػاالت

معات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة.
تطكير األداء المؤسسي في الجا ً
 واختمفت نتيجة الدراسة م دراسة (جبر ) 1131 ،كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر

مجاالت التميز في األداء المؤسسي في ك ازرة الصحة بقطاع غزة ،كدراسة (المدىكف )1133 ،كالتي

أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر مجاالت التميز في األداء المؤسسي في ك ازرة التربية كالتعميـ
بقطاع غزة.

ابعا :اختبار فرضيات الدراسة
رً
الفرضللية الرئيسللة األولللى :ال توجللد عالقللة ذات داللللة إح للائية عنللد مسللتوى داللللة ( )α ≥ 0.05بللين

اإلدارة االستراتيجية واألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية.

معامل بيرسكف لالرتباط" ،كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار " ً
معامل االرتباط بين اإلدارة االستراتيجية واألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية
جدول (ً )36
في المحافظات الجنو ية

معامل بيرسون
ً
لالرتباط

الفرضية

القيمة
االحتمالية)(Sig.

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف
اإلدارة االستراتيجية ككفاءة كفعالية اإلدارة العميا في الكميات الجامعية

.713

*0.000

الحككمية في المحافظات الجنكبية.

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف
اإلدارة االستراتيجية كادارة المعمكمات في الكميات الجامعية الحككمية في

.803

*0.000

المحافظات الجنكبية.
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف

اإلدارة االستراتيجية كممارسات المكارد البشرية في الكميات الجامعية

.872

*0.000

الحككمية في المحافظات الجنكبية.
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف
اإلدارة االستراتيجية كاألنظمة كالعمميات الداخمية في الكميات الجامعية

.856

*0.000

الحككمية في المحافظات الجنكبية.

ال توجد عالقة ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
اإلدارة االستراتيجية واألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية في

.899

*0.000

المحافظات الجنو ية.
إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 1.11
* االرتباط داؿ
ً
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معامل االرتباط يساكؼ ( ،).899كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكؼ ()0.000
يبيف جدكؿ ( )16أف ً
كىي أقل مف مستكػ الداللة ) ،)0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلدارة
االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية ،يشير ذلؾ إلى
كجكد عالقة طردية بيف اإلدارة االستراتيجية كتحسيف مستكػ األداء المؤسسي في الكميات المبحكثة ،كأف

زيادة االىتماـ في باإلدارة االستراتيجية يؤدؼ إلى تحسيف مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية

الحككمية في المحافظات الجنكبية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العالقة بيف اإلدارة االستراتيجية كتحسيف

مستكػ األداء المؤسسي ،ىي عالقة تكاممية طردية؛ بمعنى أف تحسيف األداء المؤسسي يحتاج إلى إدارة
استراتيجية.

 واتفقت ىذه النتائج م بعض الدراسات كدراسة (تبيدؼ )1131 ،التي تكصمت إلى أف تطبيق اإلدارة
االستراتيجية يؤدؼ إلى رف كفاءة كفعالية األداء في شركات االتصاالت السكدانية.
الفرضللية الرئيسللة الثانيللة :ال يوجللد تللأثير ذو داللللة إح للائية عنللد مسللتوى داللللة ( )α ≥ 0.05لللإلدارة
االستراتيجية في األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية.
تـ استخداـ اختبار " االنحدار الخطي المتعدد " ،كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)37يوض تأثير اإلدارة االستراتيجية في األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية

المتغيرات المستقمة

معامالت
ً

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية
Sig.

المقدار الثابت

0.754

3.495

0.001

التحميل البيئي

0.129

3.148

0.002

صياغة االستراتيجية

0.222

4.773

0.000

تنفيذ االستراتيجية

0.319

4.328

0.000

المتابعة كالتقييـ

0.226

3.314

0.001

االنحدار

معامل االرتباط = 1.113
ً
قيمة االختبار 221.020 = F

المعدؿ= 318.0
ً
معامل التحديد ُ
القيمة االحتمالية = 31333

المعدؿ =( ،)1.831كقد بمغت
معامل االرتباط =( ،)1.113ك ً
تبيف مف جدكؿ ( )37أف ً
معامل التحديد ُ
قيمة االختبار المحسكبة ( ،)111.313كما أف القيمة االحتمالية أقل مف مستكػ الداللة ( ،)0.05مما
يعني كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية

الحككمية في المحافظات الجنكبية ،كقد تبيف أف القيمة االحتمالية المقابمة الختبار أقل مف مستكػ الداللة

( )1.11لكافة المتغيرات " التحميل البيئي ،صياغة االستراتيجية ،تنفيذ االستراتيجية ،المتابعة كالتقييـ"،
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كىذا يعني كجكد تأثير ليذه المتغيرات في األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات

الجنكبية ،يعزو الباحث ذلؾ إلى االرتباط الكثيق بيف اإلدارة االستراتيجية بمراحميا( التحميل البيئي،
كصياغة االستراتيجية ،كتنفيذ االستراتيجية ،كالمتابعة كالتقييـ) كتحسيف األداء المؤسسي ،كالدكر الميـ

لإلدارة االستراتيجية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسى لمكميات الجامعية الحككمية.

كقد اتفقت ىذه النتيجة م دراسة ( صباح ،)1131 ،كدراسة (صياـ )1131 ،مف حيث إف أثر مراحل

اإلدارة االستراتيجية عمى األداء تحسيف مستكػ األداء المؤسسي ،حيث خمصت النتائج إلى أف اإلدارة
العميا تعمل عمى دعـ عممية اإلدارة االستراتيجية ،ككجكد مكارد بشرية كمادية لممساعدة في تنفيذ

االستراتيجية ،باإلعافة إلى كجكد تحميل داخمي كخارجي لمبيئة لعماف تنفيذ اإلدارة االستراتيجية.

معادلة االنحدار:
ً
األداء المؤسسي = ( 0.129 + 0.754التحميل البيئي) ( 0.222 +صياغة االستراتيجية)
( 0.319 +تنفيذ االستراتيجية) ( 0.226 +المتابعة كالتقييـ).

الفرضللية الرئيسللة الثالثللة :ال توجللد فللروق ذات داللللة إح للائية عنللد مسللتوى داللللة ( )α ≥ 0.05بللين

تبعلا لممتغيلرات الديمغرافيلة (النلوع ،العملر ،المؤىلل
متوسط إجابات المبحوثين حلول اإلدارة االسلتراتيجية ً
العممي ،سنوات الخدمة في العمل الحالي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة

إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنػة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات .كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار

"التبػػايف األحػػادؼ " لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ ف ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كىػػذا االختبػػار معممػػي يص ػػمح
لمقارنة  1متكسطات أك أكثر.

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

أ .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بلين متوسلط إجابلات المبحلوثين
حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى النوع.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)38نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – النوع
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

التحميل البيئي.

6.21

5.88

1.104

0.271

صياغة االستراتيجية.

7.21

7.14

0.226

0.821

().Sig
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المتوسطات
المجال

القيمة

قيمة

االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

تنفيذ االستراتيجية.

6.72

6.22

1.629

0.105

المتابعة كالتقييـ.

6.65

6.21

1.427

0.155

معا.
جميع مجاالت اإلدارة االستراتيجية ً

6.73

6.41

1.168

0.244

().Sig

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )18تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف

مستقمتيف " أكبر مف مستكػ الداللة ) ،(0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى النكع ،كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ
النكع ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت اإلدارة االستراتيجية ،ويعزو الباحث

معايير اإلدارة
ذلؾ إلى إلماـ الجنسيف بمكعكع اإلدارة االستراتيجية قد يككف متقارًبا ،كلذا كاف فيميـ ل ً
مكحدا ،كأف كمييما يخع لنفس المكائح كالتشريعات التي تنظـ العمل.
فيما
ً
االستراتيجية ً

 اتفقت ىذه النتائج م الدراسات التالية دراسة (األخرس )1136،كالتي تشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في متكسط تقديرات كاق اإلدارة االستراتيجية كفق النمكذج األكركبي في القطاع

الحككمي الفمسطيني تُعزػ لمتغير النكع ( ذكر– أنثى) ،كدراسة (الحاج )1131،كالتي أشارت إلى أنو
إحصائيا بيف متكسط تقديرات معممي المدارس الثانكية بمحافظة غزة لدرجة ممارسة
ال تكجد فركؽ دالة
ً
مديرييـ لإلدارة االستراتيجية تُعزػ لمتغير النكع (ذككر -إناث).

ب .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين

حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى العمر.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)39نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر
المتوسطات
المجال

-35
أقل من

أقل من

 45سنة

 35سنة

45

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

سنة
التحميل البيئي.

5.91

6.05

6.45

1.368

0.257

صياغة االستراتيجية.

7.00

7.10

7.51

1.277

0.281

تنفيذ االستراتيجية.

6.43

6.39

7.03

2.362

0.097
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المتوسطات
-35

المجال

أقل من

أقل من

 45سنة

 35سنة

45

فأكثر

القيمة

قيمة
االختبار

االحتمالية
().Sig

سنة
المتابعة كالتقييـ.

6.23

6.46

6.93

2.014

0.136

معا
جميع مجاالت اإلدارة االست ارتيجية ً

6.43

6.53

7.01

2.060

0.130

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )11تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادؼ " أكبر مف مستكػ الداللة ) )0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى العمر ،كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ
العمر ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت اإلدارة االستراتيجية ،ويعزو الباحث
ذلؾ ألف إنجاز العامميف في الكميات الجامعية الحككمية ال يرتبط بعمر األفراد كلكف بمدػ فيميـ لممياـ
التي يقكمكف بيا كقدرتيـ عمى إنجازىا.

 اتفقت ىذه الدراسة م دراسة (األخرس ،)1136،كالتي تشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في متكسط تقديرات كاق اإلدارة االستراتيجية كفق النمكذج األكركبي في القطاع الحككمي الفمسطيني

تُعزػ لمتغير العمر ،كاتفقت كذلؾ م دراسة (أبك كريـ ) 1131 ،التي تكصمت إلى أنو ال تكجد
فركقات ذات داللة إحصائية تعكد لمتغير العمر .

 كاختمفت ىذه الدراسة م دراسة (قديح ،)1131 ،كالتي تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
تُعزػ لمتغير العمر.

ج .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى المؤىل العممي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)41نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي
المتوسطات
المجال

دبموم

قيمة

القيمة
االحتمالية

دكتوراة

االختبار

التحميل البيئي.

6.36

5.79

6.31

6.65

2.143

صياغة االستراتيجية.

6.86

6.78

7.47

8.00

*0.007 4.163

تنفيذ االستراتيجية.

6.56

6.19

6.85

7.25

*0.026 3.154

فأقل

بكالوريوس ماجستير

().Sig
0.096
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المتوسطات
المجال

دبموم

قيمة

القيمة
االحتمالية

دكتوراة

االختبار

المتابعة كالتقييـ.

6.57

6.12

6.69

7.46

*0.008 4.080

معا
جميع مجاالت اإلدارة االستراتيجية ً

6.60

6.25

6.87

7.37

*0.007 4.109

فأقل

بكالوريوس ماجستير

().Sig

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ
ً

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )31يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ " أكبر مف مستكػ الداللة ()0.05

لمجاؿ " التحميل البيئي " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تُعزػ إلى المؤىل العممي ،كىذا يدؿ عمى أف المؤىل العممي ال
يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا مجاؿ التحميل البيئي تُعزػ إلى المؤىل العممي،

ويعزو الباحث ذلؾ ألف جمي العامميف يحممكف مؤىالت كخبرات تمكنيـ مف التحميل البيئي.

معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية
 أما بالنسبة لباقي المجاالت كجمي مجاالت اإلدارة االستراتيجية ً
) (Sig.أقل مف مستكػ الداللة ) )0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى المؤىل العممي كذلؾ لصالح الذيف
ماما أكثر.
فيما أكعح كال ً
مؤىميـ العممي دكتك ارة ،ويعزو الباحث ذلؾ ألف حممة المؤىالت العميا لدييـ ً

 اتفقت نتائج ىذه الدراسة م دراسة (أبككريـ ،)1131 ،كالتي تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

تُعزػ لمتغير المؤىل العممي.
 كاختمفت نتائج ىذه الدراسة م دراسة (األخرس ،)1136،كالتي تشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسط تقديرات كاق اإلدارة االستراتيجية كفق النمكذج األكركبي في القطاع الحككمي

الفمسطيني تُعزػ لمتغير المؤىل العممي ،دراسة (الحية )1131،كالتي تشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة االستراتيجية تُعزػ لمتغير

المؤىل العممي.
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د .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.

جدول ( :)41نتائج اختبار" التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي
المتوسطات
المجال

أقل من
5
سنوات

من -5
أقل من
01
سنوات

من -01

05
سنة

 05سنة

فأكثر

أقل من

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

التحميل البيئي.

7.05

5.80

5.91

6.44

2.570

0.055

صياغة االستراتيجية.

8.02

6.92

6.89

7.54

2.496

0.061

تنفيذ االستراتيجية.

7.11

6.35

6.37

6.89

1.456

0.228

المتابعة كالتقييـ.

6.93

6.24

6.37

6.87

1.496

0.217

معا
جميع مجاالت اإلدارة االستراتيجية ً

7.32

6.36

6.40

6.97

2.481

0.062

م ػػف النت ػػائج المكع ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ ( )33تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار" التب ػػايف

األحادؼ " أكبر مف مستكػ الداللة ( ) 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية

بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت تُعػػزػ إلػػى عػػدد سػػنكات الخدمػػة فػػي العمػػل
الح ػػالي ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف اخ ػػتالؼ ع ػػدد س ػػنكات الخدم ػػة ال ي ػػؤثر عم ػػى متكس ػػط تق ػػديرات العين ػػة ح ػػكؿ
مجاالت اإلدارة االستراتيجية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الميارات تكتسب بالتدريب كالدكرات.

 اتفقت نتائج ىذه الدراسة م بعض الدراسات كدراسة ( األخرس )1136،كالتي تشير إلى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات كاق اإلدارة االستراتيجية كفق النمكذج األكركبي لمتميز

في القطاع الحككمي الفمسطيني تُعزػ لمتغير عدد سنكات الخبرة ،كدراسة (الحاج )1131،التي أشارت
إحصائيا بيف متكسط تقديرات معممي المدارس الثانكية بمحافظة غزة لدرجة
إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة
ً

ممارسة مديرييـ لإلدارة االستراتيجية تُعزػ لمتغير عدد سنكات الخدمة ،كدراسة (كىبة )1118،التي
أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ممارسة اإلدارة االستراتيجية في

معات الفمسطينية في محافظات غزة تُعزػ لمتغير عدد سنكات الخدمة .
الجا ً
 اختمفػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػ د ارسػػة (حنػػا )1131،كالتػػي تشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية

تُع ػػزػ لمتغي ػػر ع ػػدد س ػػنكات الخدم ػػة ،كد ارس ػػة (ق ػػديح )1131،كالت ػػي تش ػػير إل ػػى كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية تُعزػ لمتغير عدد سنكات الخدمة.
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ه .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.

جدول ( :)42نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي
المتوسطات

المجال

عميد
الكمية

نائب
عميد
الكمية

رئيس

رئيس

وظيفة

قسم

شعبة

إدارية

أخرى

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

التحميل البيئي.

8.56

7.33

6.56

6.50

6.02

5.43

*0.008 3.251

صياغة االستراتيجية.

9.00

8.63

7.98

7.11

6.91

6.78

*0.003 3.800

تنفيذ االستراتيجية.

8.81

8.31

7.32

7.14

6.44

5.57

*0.000 5.882

المتابعة كالتقييـ.

9.33

8.23

7.20

6.57

6.42

5.50

*0.000 5.745

جميع مجاالت اإلدارة

8.92

8.14

7.30

6.85

6.47

5.88

*0.000 5.413

معا
*االست
إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
المتكسطات داؿ
الفرؽر بيف
اتيجية ً
ً

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )31تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادؼ " أقل مف مستكػ الداللة ( (0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف
مسماىـ الكظيفي عميد الكمية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الذيف يحممكف مسمى عميد كمية ىـ المسؤكلكف
عف عممية اإلدارة االستراتيجية؛ ألنيـ يتحممكف المسؤكلية األكلى في تقدـ الكمية كالدف بيا إلى األماـ

لمكصكؿ إلى تحقيق أىدافيا المنشكدة ،حيث يمتمككف القدرة كالخبرة الكافية.

كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة م دراسة (صياـ ) 1131 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

تبعا
لممسمى الكظيفي ،كما كتكافقت ً
أيعا م دراسة (حنا ) 1131 ،التي تكصمت لكجكد فركؽ فردية دالة ً
لمتغير المسمى الكظيفي ،كدراسة (قديح )1131،التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف
ُمسماىـ الكظيفي نائب مدير عاـ -مدير فرع.
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و .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين

حول اإلدارة االستراتيجية تعزى إلى مكان العمل.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)43نتائج اختبار" التباين األحادي " – مكان العمل
المتوسطات

المجال

كمية
فمسطين
التقنية-
دير البم

الكمية
الجامعية
لمعموم
والتكنولوجيا-
خانيونس

كمية
فمسطين
لمتمريض-

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

خانيونس

التحميل البيئي.

5.91

6.23

6.31

0.786

0.457

صياغة االستراتيجية.

6.87

7.31

7.64

1.989

0.140

تنفيذ االستراتيجية.

6.29

6.75

6.80

1.435

0.241

المتابعة كالتقييـ.

6.27

6.68

6.75

1.095

0.336

معا.
جميع مجاالت اإلدارة االستراتيجية ً

6.36

6.77

6.91

1.609

0.203

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )31تبيف أف:

 القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ " أكبر مػف مسػتكػ الداللػة ) ) 0.05كبػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه

المجػػاالت تُعػػزػ إلػػى مكػػاف العمػػل ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف اخػػتالؼ مكػػاف العمػػل ال يػػؤثر عمػػى متكسػػطات
تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت اإلدارة االستراتيجية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الكميػات المبحكثػة

تسير عمػى نفػس التشػريعات كالمػكائح كالقػكانيف ،كأف العػامميف يطبقػكف اإلدارة االسػتراتيجية بغػض النظػر
عف مكاف عمميـ.

 كاتفقت ىذه النتائج م بعض الدراسات كدراسة (قديح )1131،كالتي أظيرت بأنو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية يبيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى مكاف عمل
المصرؼ.

 اختمفت ىذه النتائج م دراسة (صباح )1131 ،التي تكصمت إلى كجكد فركقات ذات داللة إحصائية
تعكد لمكاف عمل البمدية عمى تطبيق االستراتيجية في البمدية.
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الفرضية الرئيسة الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النوع ،العمر ،المؤىل
متوسط إجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي ً
العممي  ،سنوات الخدمة في العمل الحالي ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل).

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة

إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنػة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات .كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار
"التبػػايف األحػػادؼ " لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،كىػػذا االختبػػار معممػػي يصػػمح
لمقارنة  1متكسطات أك أكثر.

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

أ .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول األداء المؤسسي تعزى إلى النوع.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)44نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – النوع
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

6.82

6.61

0.670

0.504

إدارة المعمكمات.

7.06

6.93

0.419

0.676

ممارسة المكارد البشرية.

6.35

5.88

1.577

0.116

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6.99

6.77

0.704

0.482

معا.
جميع مجاالت األداء المؤسسي ً

6.79

6.54

0.885

0.377

().Sig

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )33تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف

مستقمتيف " أكبر مف مستكػ الداللة ) ،)0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى النكع ،كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ
النكع ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت األداء المؤسسي ،ويعزو الباحث ذلؾ

إلى أف كال الجنسيف يعمل في نفس البيئة ،كيتحمى بطبيعة كفمسفة عمل كاحدة ،كأنيـ يخععكف لنفس
التدريب مف نفس الجية دكف تمييز عمى أساس النكع.

 كاتفقت نتيجة الدراسة م دراسة ( جبر ،)1131 ،كدراسة (المدىكف ،)1133 ،كدراسة (الدجني)1131،
كدراسة (عايش ) 1118 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير النكع.
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 كاختمفت نتيجة الدراسة م

دراسة (أبك ريا ،)1133،كدراسة (فرج هللا ،)1131،كدراسة (رباعية،

 ،)1133كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

تُعزػ إلى متغير النكع.

ب .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين

حول األداء المؤسسي تعزى إلى العمر.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)45نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

6.76

6.53

7.14

1.803

0.168

إدارة المعمكمات.

7.00

6.78

7.43

2.145

0.120

ممارسة المكارد البشرية.

6.22

6.05

6.49

0.997

0.371

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6.94

6.85

7.06

0.216

0.806

معا.
جميع مجاالت األداء المؤسسي ً

6.71

6.53

7.02

1.440

0.239

المجال

أقل من
 35سنة

 -35أقل
من 45
سنة

فأكثر

().Sig

 45سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )31تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف

األحادؼ " أكبر مف مستكػ الداللة ( )0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى العمر ،كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ
العمر ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت األداء المؤسسي ،ويعزو الباحث ذلؾ
بأف التحسيف في األداء مطمكب مف جمي المكظفيف في مختما المستكيات الكظيفية.

 كاتفقت نتائج ىذه الدراسة م دراسة (الدجني ،) 1131 ،كدراسة (الزطمة ،) 1133 ،حيث أظيرت
النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ مجاالت األداء المؤسسي
تُعزػ إلى متغير العمر.
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ج .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول األداء المؤسسي تعزى إلى المؤىل العممي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)46نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي
المتوسطات
المجال

دبموم
فأقل

بكالوريوس

ماجستير

قيمة
دكتوراة االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

7.11

6.40

6.85

7.52

*0.033 2.960

إدارة المعمكمات.

7.02

6.68

7.23

7.62

2.307

0.078

ممارسة المكارد البشرية.

6.43

5.95

6.35

6.70

1.522

0.210

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6.88

6.72

6.96

7.53

1.426

0.236

معا.
جميع مجاالت األداء المؤسسي ً

6.84

6.42

6.84

7.32

2.357

0.073

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ
ً

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )36يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ " أقل مف مستكػ الداللة ))0.05

لمجاؿ" كفاءة كفعالية اإلدارة العميا " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تُعزػ إلى المؤىل العممي كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ
العممي دكتكراة ،ألف اإلدارة تحتاج إلى مؤىل عممي .

معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية )(Sig.
 أما بالنسبة لباقي المجاالت كجمي مجاالت األداء المؤسسي ً
أكبر مف مستكػ الداللة ) )0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى المؤىل العممي ،كىذا يدؿ عمى أف
المؤىل العممي ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ باقي مجاالت األداء المؤسسي

تُعزػ إلى المؤىل العممي ويعزو الباحث ذلؾ إلى أنو يتـ اختيار المكظفيف عمى أساس الكفاءة العممية
العالية ،كأنيـ عمى دراية كمعرفة بمفيكـ كآليات تحسيف األداء المؤسسي ،إلى أف الثقافة السائدة في

الكميات المبحكثة ترػ أف التحسيف مطمكب مف جمي المكظفيف بغض النظر عف المؤىل العممي.

 كاتفقت نتيجة الدراسة م دراسة (جبر ،)1131 ،كدراسة (المدىكف ،) 1133 ،كدراسة (أبك ريا)1133،

كدراسة (ربايعة ،)1133،كدراسة (عايش ،) 1118 ،كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير المؤىل العممي.
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 كاختمفت نتيجة الدراسة م دراسة (فرج هللا ) 1131 ،كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير المؤىل العممي.

د .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول األداء المؤسسي تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.

جدول ( :)47نتائج اختبار" التباين األحادي " – عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي
المتوسطات

المجال

أقل من
5
سنوات

من -5
أقل من
10
سنوات

من
-10

15

أقل من

سنة

15

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

سنة

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

7.36

6.61

6.45

7.06

1.584

0.194

إدارة المعمكمات.

7.55

6.67

6.90

7.35

1.830

0.143

ممارسة المكارد البشرية.

7.17

5.92

6.06

6.48

2.132

0.097

األنظمة كالعمميات الداخمية.

7.89

6.65

6.82

7.12

1.745

0.159

معا.
جميع مجاالت األداء المؤسسي ً

7.48

6.44

6.54

7.00

2.124

0.098

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ()34

 تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ " أكبر مف مستكػ الداللة ()0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ

ىذه المجاالت تُعزػ إلى عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي ،كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ عدد
سنكات الخدمة ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت األداء المؤسسي ،ويعزو

سنا
الباحث ذلؾ إلى اقتناع غالبية العاممييف في الكميات المبحكثة سكاء الكبار في السف أك األصغر ً
بأىمية تحسيف األداء ،كما أنيـ يخععكف لنفس الظركؼ العممية ،كالبرامج كالسياسات التي يخععكف

ليا دكف تمييز عمى أساس سنكات الخدمة.

 كاتفق ػػت نتيج ػػة الد ارس ػػة مػ ػ د ارس ػػة (جب ػػر ،)1131 ،كد ارس ػػة (الم ػػدىكف ،)1133 ،كد ارس ػػة (أب ػػك حس ػػنة،

كدرسػػة (ربايعػػة ،)1133 ،كالتػػي أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات
 ،)1133كد ارسػػة (النجػػار ،)1133 ،ا

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير سنكات الخدمة.
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 كاختمف ػػت نتيج ػػة الد ارس ػػة مػ ػ د ارس ػػة (أبكري ػػا ،)1133 ،كد ارس ػػة (ال ػػدجني ، )1131 ،كد ارس ػػة (ف ػػرج هللا،
 )1131كد ارس ػػة (ع ػػايش )1118 ،كالت ػػي أظي ػػرت كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير سنكات الخدمة.

ه .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين

حول األداء المؤسسي تعزى إلى المسمى الوظيفي.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.

جدول ( :)48نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي
المتوسطات

المجال

عميد
الكمية

نائب
عميد
الكمية

رئيس

رئيس

وظيفة

قسم

شعبة

إدارية

أخرى

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

كفاءة كفعالية اإلدارة .العميا.

9.11

8.14

7.39

6.42

6.61

6.12

3.504

*0.005

إدارة المعمكمات.

8.61

8.41

7.42

6.72

6.99

6.31

2.526

*0.030

ممارسة المكارد البشرية.

7.60

7.31

6.69

6.67

6.21

5.28

3.211

*0.008

األنظمة كالعمميات الداخمية.

8.28

8.26

7.53

6.92

6.85

6.11

3.144

*0.009

جميع مجاالت األداء.

8.37

8.00

7.24

6.68

6.66

5.92

3.615

*0.004

* الفرؽ
إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
معاالمتكسطات داؿ
المؤسسي بيفً
ً

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ()38

 تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبػايف األحػادؼ " أقػل مػف مسػتكػ الداللػة ))0.05
كبذلؾ يمكف استنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ

ىذه المجاالت تُعزػ إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي عميد الكمية ،كىذا يدؿ
عمػػى أف المسػػمى الػػكظيفي يػػؤثر عمػػى متكسػػط تقػػديرات العينػػة حػػكؿ مجػػاالت األداءالمؤسسػػي ،ويعللزو

الباحلث ذلػػؾ إلػى بػػأف عميػد الكميػة لديػػو اطػالع كامػػل بػالخطط كالبػرامج كالسياسػات التػػي مػف شػػأنيا أف
تعمل عمى تحسيف األداء المؤسسي.

 اتفقت نتائج ىذه الدراسة م دراسة (المدىكف )1133 ،كدراسة (فرج هللا ،) 1131 ،كالتي أظيرت كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي
 اختمفػ ػ ػػت نتػ ػ ػػائج ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة م ػ ػ ػ د ارسػ ػ ػػة (جبػ ػ ػػر )1131 ،كد ارسػ ػ ػػة (أبكريػ ػ ػػا )1133 ،كد ارسػ ػ ػػة (أبػ ػ ػػك
حس ػػنة )1133،كد ارس ػػة (النج ػػار ،)1133 ،كالت ػػي أظي ػػرت ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي.
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ي .ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
حول األداء المؤسسي تعزى إلى مكان العمل.

الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.
جدول ( :)49نتائج اختبار" التباين األحادي " – مكان العمل
المتوسطات

المجال

كمية
فمسطين
التقنية-
دير البم

الكمية
الجامعية
لمعموم
والتكنولوجيا-
خانيونس

كمية
فمسطين
لمتمريض-

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

خانيونس

كفاءة كفعالية اإلدارة العميا.

6.34

6.91

7.39

3.464

*0.033

إدارة المعمكمات.

6.86

7.15

6.99

0.505

0.604

ممارسة المكارد البشرية.

5.94

6.45

6.15

1.608

0.203

األنظمة كالعمميات الداخمية.

6.69

7.00

7.37

1.334

0.266

معا.
جميع مجاالت األداء المؤسسي ً

6.44

6.87

6.94

1.587

0.207

إحصائيا عند مستكػ داللة .α ≥ 0.05
* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ
ً

مف النتائج المكعحة في جدكؿ ( )31يمكف استنتاج ما يمي:

 تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ " أقل مف مستكػ الداللة ))0.05
لمجاؿ " كفاءة كفعالية اإلدارة العميا " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تُعزػ إلى مكاف العمل كذلؾ لصالح الذيف يعممكف
في كمية فمسطيف لمتمريض -خانيكنس ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى امتالؾ كمية فمسطيف لمتمريض إدارة
عميا عمى دراية كفيـ لعممية تحسيف األداء المؤسسي.

معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية )(Sig.
 أما بالنسبة لباقي المجاالت كجمي مجاالت األداء المؤسسي ً
أكبر مف مستكػ الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزػ إلى مكاف العمل ،كىذا يدؿ عمى أف
اختالؼ مكاف العمل ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت األداء المؤسسي،
ويعزو الباحث ذلؾ بأف جمي الكميات الجامعية تابعة لمحككمة كأنيا تسير عمى نفس التشريعات
كالمكائح كالقكانيف.
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 كاتفقت ىذه النتائج م بعض الدراسات كدراسة (البحيصي )1133 ،التي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ تحقيق التميز المؤسسي تُعزػ إلى متغير
مكاف العمل.

 كاختمفت ىذه النتائج م دراسة (عبده )1134،كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
استجابات المبحكثيف حكؿ تميز األداء المؤسسي تُعزػ إلى متغير مكاف العمل.
الخال ة

اسلللللتعرض الباحلللللث ف ػ ػػي ى ػ ػػذا الفص ػ ػػل تحمي ػ ػػل خص ػ ػػائص مجتمػ ػ ػ الد ارس ػ ػػة ،كالت ػ ػػي تع ػ ػػمنت الكص ػ ػػا
اإلحص ػ ػػائي لممجتمػ ػ ػ كفًقػ ػ ػا لس ػ ػػماتيـ الشخص ػ ػػية كالت ػ ػػي تمثم ػ ػػت ف ػ ػػي (الن ػ ػػكع ،العم ػ ػػر ،المؤى ػ ػػل العمم ػ ػػي،

س ػ ػػنكات الخدم ػ ػػة ف ػ ػػي العم ػ ػػل الح ػ ػػالي ،المس ػ ػػمى ال ػ ػػكظيفي ،مكػ ػ ػاف العم ػ ػػل) ،ث ػ ػػـ تطللللللرق الباحللللللث إل ػ ػػى
تحميػ ػ ػػل فق ػ ػ ػرات المتغي ػ ػ ػريف؛ المسػػ ػػتقل كالمتمثػ ػ ػػل فػػ ػػي مرحمػػ ػػة اإلدارة االس ػ ػػتراتيجية ،كالت ػ ػػاب المتمثػ ػ ػػل فػػ ػػي

األداء المؤسسػ ػػي ،ثػ ػػـ أوضللللل الباحلللللث تفسػ ػػير نتػ ػػائج تسػ ػػاؤالت الد ارسػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ تفسػ ػػير نتػ ػػائج اختبػ ػػار

الفرعػػ ػ ػ ػػيات كمناقشػ ػ ػ ػ ػػتيا ،كمػ ػ ػ ػ ػػف ثػػ ػ ػ ػػـ ذكػ ػ ػ ػ ػػر أكجػ ػ ػ ػ ػػو االتفػ ػ ػ ػ ػػاؽ كاالخ ػ ػ ػ ػػتالؼ م ػ ػ ػ ػ ػ الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػ ػػابقة.
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النتائج كالتكصيات

الفصل السادس
تمييد:

إف البحث العممي ذك طبيعة متماسكة ،تتصل فيو المقدمات بالنتائج ،كما ترتبط فيو النتائج

بالمقدمات ،ولقد تو ل الباحث إلى نتائج الدراسة بعد عممية التحميل ،والتفسير ألسئمة الدراسة واختبار

الفرضيات ،ومناقشتيا ،وىي كالتالي:
أوًال :النتائج المتعمقة بالدراسة:

إجابة السؤال األول :ما مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات
الجنكبية؟

 .1نتائج المتغير المستقل (دور اإلدارة االستراتيجية)

 أكعحت النتائج كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية
في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية حيث بمغ الكزف النسبي (.)%66.45

وأظيرت نتائج اإلدارة االستراتيجية :

 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ التحميل البيئي في الكميات الجامعية
الحككمية بكزف نسبي( .)%61.29

 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى إتاحة مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية
التحميل البيئي في الكميات الجامعية الحككمية بكزف نسبي( .)%14.81

 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف في االستعانة بمستشاريف متخصصيف في تحميل
كتقييـ المتغيرات الخارجة لمكميات الجامعية الحككمية بكزف نسبي( .)%11.11

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ صياغة االستراتيجية في الكميات
الجامعية الحككمية بكزف نسبي (.)%71.94

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ تنفيذ االستراتيجية في الكميات الجامعية
الحككمية بكزف نسبي (.)%65.93

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ المتابعة كالتقييـ في الكميات الجامعية
الحككمية بكزف نسبي (.)%65.39

إجابة السؤال الثاني :ما مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات
الجنكبية؟
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 .2نتائج المتغير التابع (األداء المؤسسي)

 أكعحت النتائج كجكد مكافقة مف قبل المبحكثيف عمى مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية
الحككمية في قطاع غزة بدرجة كبيرة بكزف نسبي (.)%67.25

وأظيرت نتائج األداء المؤسسي:

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات كفاءة كفعالية اإلدارة العميا في الكميات
الجامعية الحككمية بكزف نسبي (.)%67.69

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات إدارة المعمكمات في الكميات الجامعية
الحككمية بكزف نسبي (.)%70.28

 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات ممارسة المكارد البشرية في الكميات
الجامعية الحككمية بكزف نسبي (.)%62.28

 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى إرساؿ بعض العامميف في الكميات الجامعية

معات الدكلية بكزف نسبي( .)%11.11
الحككمية لمتدريس أك البحث في الجا ً
 كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف في
الكميات الجامعية الحككمية بشكل مستمر بكزف نسبي(.)%63.61

 كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات األنظمة كالعمميات الداخمية في الكميات
الجامعية الحككمية بكزف نسبي(.)%69.33

 .3نتائج الفرضيات:

جدول رقم ( )50نتائج فرضيات الدراسة
الفرضية

النتيجة

الفرضية الرئيسية األولى :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( 0.05وجلللود عالقلللة ذات دالللللة إح لللائية بلللين

1

≥  )αبيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في اإلدارة االستراتيجية واألداء المؤسسي فلي
المحافظات الجنكبية.

الكميللللللللات الجامعيللللللللة الحكوميللللللللة فللللللللي

المحافظات الجنو ية.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( ≥ 0.05وجود تأثير ذو داللة إح ائية بين اإلدارة

2

 )αلإلدارة االستراتيجية في األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في االسلللللللتراتيجية واألداء المؤسسلللللللي فلللللللي
المحافظات الجنكبية.

الكميللللللللات الجامعيللللللللة الحكوميللللللللة فللللللللي

المحافظات الجنو ية.

3

الفرضية الرئيسة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين حلول

اإلدارة االستراتيجية تبعاً لممتغيرات الديمغرافية (النوع  ،العمر ،المؤىل العممي  ،سنوات الخدمة في العمل الحالي ،المسمى اللوظيفي،
مكان العمل).
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الفرضية
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

النتيجة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسػط إجابػات
المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى النكع.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات
المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى العمر.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات

المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى المؤىل العممي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات

ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.

المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات توجد فروق ذات داللة إح ائية وكانت
المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى المسمى الكظيفي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات
المبحكثيف حكؿ اإلدارة االستراتيجية تُعزػ إلى مكاف العمل.

ل ال عميد الكمية.

ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.

الفرضية الرئيسة الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسط إجابات المبحوثين حول

تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النوع  ،العمر ،المؤىل العممي  ،سنوات الخدمة في العمل الحالي ،المسمى الوظيفي،
األداء المؤسسي ً
مكان العمل).

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات
المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى النكع.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات
المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى العمر.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات
المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى المؤىل العممي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات

ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.
ال توجد فروق ذات داللة إح ائية.

المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات توجد فروق ذات داللة إح ائية وكانت

المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى المسمى الكظيفي.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط إجابات توجد فروق ذات داللة إح ائية ،وكانت
ل ال عميد الكمية.

المبحكثيف حكؿ األداء المؤسسي تُعزػ إلى مكاف العمل.

ل ال الذين يعممون في كمية فمسطين
لمتمريض -خانيونس.

المصدر :مف إعداد الباحث
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 .4النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة :أظيرت النتائج تحقيق أىداؼ الدراسة عمى النحك التالي:
جدول رقم ( )51النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة
مضمون اليدف

1

2

كيفية تحقيق اليدف

تحديد مستكػ تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الكميات الجامعية الحككمية

مف خالؿ نتائج تحميل فقرات متغير

في المحافظات الجنكبية.

اإلدارة االستراتيجية
جدكؿ رقـ (.)5.12

تحديد مستكػ األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في

مف خالؿ نتائج تحميل فقرات األداء

المحافظات الجنكبية.

المؤسسي
جدكؿ رقـ (.)5.17

دراسة كتحميل العالقة بيف اإلدارة االستراتيجية كاألداء المؤسسي في
3

الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

جدكؿ رقـ (.)5.18

التعرؼ إلى تأثير اإلدارة االستراتيجية عمى األداء المؤسسي في الكميات
الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

مف جدكؿ رقـ (.)5.19

التعرؼ إلى مدػ كجكد فركؽ بيف متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ اإلدارة

مف خالؿ نتائج اختبار الفرعيات

5

تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى الكظيفي،
االستراتيجية ً
المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).

مف جدكؿ رقـ ( )5.20إلى

التعرؼ إلى مدػ كجكد فركؽ بيف متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ مستكػ

مف خالؿ نتائج اختبار الفرعيات

6

تبعا لممتغيرات الديمغرافية (النكع ،العمر ،المسمى
األداء المؤسسي ً
الكظيفي ،المؤىل العممي ،سنكات الخدمة).

مف جدكؿ رقـ ( )5.26إلى

تقديـ مجمكعة مف التكصيات يمكف االستفادة منيا في تُعزىز اإلدارة
االستراتيجية كتحسيف األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية.

التكصيات (الفصل السادس).

7

تم تحقيقو

تم تحقيقو

مف خالؿ نتائج اختبار الفرعيات

مف خالؿ نتائج اختبار الفرعيات

4

مدى التحقيق

(.)5.25

(.)5.31

تم تحقيقو

تم تحقيقو

تم تحقيقو

تم تحقيقو

تم تحقيقو

المصدر :مف إعداد الباحث

ثانيا :تو يات الدراسة
ً
 .1التو يات المتعمقة باإلدارة االستراتيجية:

ضرورة زيادة االىتمام اإلدارة االستراتيجية ومراحميا؛ لما ليا من أىمية كبيرة ،وتأثير مباشر عمى
تحسين مستوى األداء المؤسسي بالكميات الجامعية الحكومية ،ويتم ذلك من خالل :

 االستمرار بتأىيل اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة لكع سياسات كاعحة كمحددة
باالستناد إلى تحميل البيئة الداخمية كالخارجية لتمؾ الكميات بحيث تمكنيا مف التعامل م الفرص

كالتيديدات الخارجية ،كالتي تُعتبر أكثر ديناميكية في بيئة العمل في قطاع غزة.
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 إتاحة الفرصة لمعامميف المشاركة في عممية التحميل البيئي ،كزيادة كعييـ باإلدارة االستراتيجية مف خالؿ
الندكات ككرش العمل.

 عركرة قياـ الكميات الجامعية محل الدراسة باالستعانة بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ
المتغيرات في البيئة الداخمية كالخارجية.

 العمػ ػػل كبشػ ػػكل مسػ ػػتمر عمػ ػػى زيػ ػػادة فعاليػ ػػة تطبيػ ػػق اإلدارة االسػ ػػتراتيجية كمراحميػ ػػا مف(تحميػ ػػل بيئػ ػػي-
كصياغة -كتنفيذ -كمتابعة كتقييـ) في الكميات الجامعية محل الدراسة.

 يتكجب عمى اإلدارة في الكميات الجامعية محل الدراسة أف تعمل عمى مراقبة سير الخطة االستراتيجية
بشكل مستمر ،كالعمل عمى سرعة التعامل كاالستجابة لمشكالت الطمبة.

 مشاركة اإلدارة العميا (الطمبة ،أرباب العمل) في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل مستمر.
 تدريب كتطكير الككادر البشرية عمى ميارات تطبيق اإلدارة االستراتيجية.
 تحديد مسئكليات العامميف بما يتناسب م قدراتيـ.
 التشجي مف قبل الكمية عمى التنفيذ.

 .2التو يات المتعمقة باألداء المؤسسي:
 عػػركرة اسػػتثمار جمي ػ الم ػكارد المتاحػػة فػػي الكميػػات الجامعيػػة لعػػماف سػػير العمػػل كتحقيػػق األىػػداؼ
المنشكدة.

بناء عمى احتياجات الكميات لمتدريب.
 كع خطة لمتدريب عمى أساس عممي كمنيجي ً
 العمل عمى استثمار قدرات العامميف كالطاقات الكامنة لدييـ لعماف الكصكؿ إلى تحسيف كتطكير
األداء المؤسسي .

 اسػػتخداـ أسػػمكب التحفيػػز لمعػػامميف مػف أجػػل تشػػجيعيـ عمػػى تحسػػيف مسػػتكػ األداء المؤسسػػي كذلػػؾ مػػف
خالؿ تعميف األنظمة بما يدعـ مكافأة األداء المتميز.

 مكاكبة التطكر التكنكلكجي كالعمل عمى استحداث المعمكمات بشكل مستمر ،كاستخداـ البرامج كالتقنيات
الحديثة في إدارة المعمكمات بالكميات الجامعية.

 تطكير العمميات الداخمية.

 إعداد دليل تفصيمي يتعمف معايير كمؤشرات محددة لتقييـ أداء الكميات الجامعية تستند إلى معايير
دكلية ذات عالقة بالمجاؿ التعميمي.
معات الدكلية لمتدريس أك البحث .
 عركرة قياـ اإلدارة العميا في الكميات إرساؿ كفكد إلى الجا ً

 إجراء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة مراجعة دكرية سنكية لمخطة االسػتراتيجية ،كالتأكػد
م ػػف م ػػدػ تحق ػػق أى ػػداؼ الخط ػػة لمع ػػاـ الكاح ػػد ،باس ػػتخداـ متابع ػػة تح ػػدد االنح ارف ػػات كمس ػػتكاىا كس ػػبل

معالجتيا ،كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
ً
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 يتكجب عمى اإلدارة العميا في الكميات الجامعية قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف كبشكل مستمر.

 تمك ػػيف المس ػػتفيديف م ػػف تق ػػديـ الش ػػكاكػ كالتس ػػاؤالت كالمقترح ػػات م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتحداث كس ػػائل اتص ػػاؿ
تكنكلكجية فعالة كتنظيميا كتبكيبيا بطريقة تسيل عمى المستفيديف الكصكؿ إلييا.
 .3مقترحات لدراسات مستقبمية :

في ضوء ما تم تو ل إليو الباحث من نتائج وتو يات ،يمكن التو ية ،واقتراح الدراسات المستقبمية

التالية:

 الرشاقة االستراتيجية كعالقتيا في رف كفاءة اإلدارة العميا في الكميات الجامعية في قطاع غزة.
 دكر الذكاء االستراتيجي في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة لمجامعات.

 دكر الريادة االستراتيجية في تطكير األداء المؤسسي في المؤسسات التعميمية.
جدول رقم( :)52نموذج خطة عمل زمنية مقترح لتنفيذ تو يات الدراسة
مجال اإلدارة االستراتيجية
الجية المسئولة عن التنفيذ

التو يات

اإلطار (الفترة الزمنية)

االستمرار بتأىيل اإلدارة العميا في الكميات
الجامعية محل الدراسة لكع

سياسات

كاعحة كمحددة باالستناد إلى تحميل البيئة
الداخمية كالخارجية لتمؾ الكميات بحيث

االدارة العميا

خالؿ ستة أشير ،م المتابعة كالتقييـ

تمكنيا مف التعامل م الفرص كالتيديدات
الخارجية ،كالتي تُعتبر أكثر ديناميكية في
بيئة العمل في قطاع غزة.
إتاحة الفرصة لمعامميف المشاركة في عممية
التحميل البيئي ،كزيادة كعييـ باإلدارة

االدارة العميا

مستمر ،م المتابعة كالتقييـ

االستراتيجية مف خالؿ الندكات ككرش العمل
عركرة قياـ الكميات الجامعيػة محػل الد ارسػة

باالس ػ ػ ػػتعانة بمستش ػ ػ ػػاريف متخصص ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي
تحمي ػػل كتقي ػػيـ المتغيػ ػرات ف ػػي البيئ ػػة الداخمي ػػة

االدارة العميا كالشؤكف االدارية

مستمر

كالخارجية.
يتكجب عمى اإلدارة في الكميات الجامعية
محل الدراسة أف تعمل عمى مراقبة سير
الخطة االستراتيجية بشكل مستمر ،كالعمل

االدارة العميا

مستمر م المتابعة كالتقييـ

عمى سرعة التعامل كاالستجابة لمشكالت
الطمبة.
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النتائج كالتكصيات

الفصل السادس
مجال األداء المؤسسي
الجية المسؤولة عن التنفيذ

التو يات
عركرة استثمار جمي المكارد المتاحة في

الكميات الجامعية لعماف سير العمل

اإلدارة العميا

اإلطار (الفترة الزمنية)
مستمر ،م المتابعة كالتقييـ

كتحقيق األىداؼ المنشكدة.
كع

خطة لمتدريب عمى أساس عممي

بناء عمى احتياجات الكميات
كمنيجي
ً
لمتدريب.

الشؤكف اإلدارية

مستمر ،م المتابعة كالتقييـ

استخداـ أسمكب التحفيز لمعامميف مف أجل

تشجيعيـ عمى تحسيف مستكػ األداء
المؤسسي كذلؾ مف خالؿ تعميف األنظمة

الشؤكف اإلدارية كالمالية

مستمر

بما يدعـ مكافأة األداء المتميز.
إجراء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية
محل الدراسة مراجعة دكرية سنكية لمخطة
االستراتيجية ،كالتأكد مف مدػ تحقق أىداؼ
الخطة لمعاـ الكاحد ،باستخداـ متابعة تحدد

اإلدارة العميا

مستمر ،م المتابعة كالتقييـ

معالجتيا ،كاتخاذ
االنحرافات كمستكاىا كسبل ً
اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
إعداد دليل تفصيمي يتعمف معايير

كمؤشرات محددة

لتقييـ

أداء

الكميات

الجامعية تستند إلى معايير دكلية ذات

الشؤكف اإلدارية

مستنمر

عالقة بالمجاؿ التعميمي.
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الم ادر والمراجع:

أوًال :الم ادر:

القرف الكريـ.
 آ

ثانيا :المراجع العر ية
ً

أ .الكتب:

 أبك شيخة ،نادر(":) 2011التنظيـ كأساليب العمل" ،ط  ، 1دار صفاء لمنشر كالتكزي  :عماف.

 أبك قحا ،عبد السالـ (":)2002اإلدارة االستراتيجية كادارة األزمات" ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
اإلسكندرية ،مصر.

 أحمد ،دمحم (":)2009اإلدارة االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية" ،دار الميسرة ،عماف ،األردف.
 إدريس ،ثابت ،كالمرسى ،جماؿ (":)2006اإلدارة االستراتيجية مفاىيـ كنماذج تطبيقية" ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 الجػػابرؼ ،نػػايا (":)2013اإلدارة االسػػتراتيجية فػػي المنشػػآت الصػػناعية" ،دار اليػػازكرؼ العمميػػة لمنشػػر،
عماف ،األردف.

 جاد الرب ،سيد( ":)2009مكعكعات إدارية متقدمة كتطبيقاتيا في منظمات األعماؿ الدكلية" ،جامعة
قناة السكيس ،مصر.

 الجرج ػػاكؼ ،زي ػػاد(":)2010القكاع ػػد المنيجي ػػة لبن ػػاء االس ػػتبياف ،الطبع ػػة الثاني ػػة ،مطبع ػػة أبن ػػاء الجػ ػراح،
فمسطيف.

 حبتكر ،عبد العزيز( ":)2004اإلدارة االستراتيجية إدارة جديدة في عالـ متغير" ،دار المسيرة لمنشر،
عماف ،األردف.

 الخفػػاجي ،نعمػػة (":)2010اإلدارة االسػػتراتيجية المػػداخل كالمفػػاىيـ كالعمميػػات" ،ط ،2دار الثقافػػة لمنشػػر
كالتكزي ،عماف ،األردف.

 الدكرؼ ،زكريا(  ":)2005اإلدارة االستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية" ،دار اليازكرؼ العممية،
عماف ،األردف

 الدكرؼ ،زكريا(":)2010اإلدارة االستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية" ،دار اليازكرؼ العممية،
عماف ،األردف.

 رشيد ،صالح ،كجالب ،احساف (":)2008اإلدارة االستراتيجية مدخل تكاممي " ،دار المناىج لمنشر
كالتكزي  ،عماف ،األردف.

 الزنفمػ ػػي ،أحمػ ػػد (":)2012التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي لمتعمػ ػػيـ الجػ ػػامعي دكرة فػ ػػي تمبيػ ػػة متطمبػ ػػات التنميػ ػػة
المستدامة" ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،مصر.
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 السكارنة ،بالؿ(":)2010التخطيط االستراتيجي" ،دار الميسرة لمنشر كالتكزي كالطباعة ،عماف ،األردف.

 عحاكؼ ،بيػكمي كالمميجػي ،رعػا(" :)2011التخطػيط االسػتراتيجي فػي التعمػيـ :رؤػ مسػتقبمية كنمػاذج
تطبيقية" ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.

 عبيدات ،ذكقاف كآخركف(":)2001البحث العممي-مفيكمو كأدكاتو كأساليبو" ،دار الفكر لمنشر كالتكزي ،
األردف.

 عصفكر ،دمحم شاكر( ":)2011أصكؿ التنظيـ كاألساليب" ،دار المسيرة كالتكزي كالطباعة ،األردف.

 الغالبي ،طاىر ،كادريس ،كائل (":)2009اإلدارة االستراتيجية منظكر منيجي متكامل" ،ط ،2دار كائل
لمنشر كالتكزي ،عماف ،األردف.

 القطاميف ،أحمد( ":)2002اإلدارة االستراتيجية حاالت كنماذج تطبيقية" ،دار مجدالكؼ لمنشر ،عماف،
األردف.

 الكرجي ،مجيد( ":)2009التخطيط االستراتيجي عرض نظرؼ كتطبيقي" ،دار المناه لمنشر ،عماف.

 الكساسػػبة ،كصػػفي(" :)2011تحسػػيف فاعميػػة األداء المؤسسػػي م ػف خػػالؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات" ،دار
اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزي  ،عماف ،األردف".

 لفتو ،جكاد(":)2013اإلدارة االستراتيجية لمنظكمة التعميـ العالي" ،دار صفاء لمنشر ،عماف ،األردف.

 المكزؼ ،مكسى (":)2002التنمية اإلدارية" ،الطبعة الثانية ،دار كائل لمطباعة كالنشر ،عماف ،األردف.
 المحاسػػنة ،إب ػػراىيـ(":)2013إدارة كتقيػػيـ األداءال ػػكظيفي بػػيف النظري ػػة كالتطبيػػق" ،الطبع ػػة األكل ػػى ،دار
جرير لمنشر كالتكزي  ،األردف.

 مخيمػػر ،عبػػد العزيػػز كآخػػركف(":)1999قيػػاس األداء المؤسسػػي ل جي ػزة الحككميػػة" ،المنظمػػة العربيػػة
لمتنمية اإلدارية" ،القاىرة ،مصر.

 مساعدة ،ماجدة (":)2013اإلدارة االستراتيجية ،مفاىيـ ،عمميات ،حاالت تطبيقيػة" ،دار الميسػرة لمنشػر
كالتكزي كالطباعة ،عماف ،األردف.

 المغربي ،عبد الحميد( ":)2004اإلدارة االستراتيجية في البنكؾ اإلسالمية ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية
لمنشر ،البنؾ اإلسالمي لمتنمية ،المعيد اإلسالمي لمبحكث كالتدريب.
ب .المجالت والدوريات :
 إبراىيـ ،ىناء( ":)2016دكر المؤشرات التعميمية في تقكيـ أداء المؤسسات التعميمية" ،المؤتمر العربي
الدكلي السادس لعماف جكدة التعميـ العالي ،ص.587-567

 تبكؾ ،دمحم (":)2016فاعمية األداء المؤسسي في الكحدات الحككمية ،مجمة البحكث التجارية ،كمية
التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد( ،)38المجمد( ،)1ص(.)228-197
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 حسيف ،حسف(  ":)2002تصكر مقترح لتطبيق التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي المصرؼ"،
مجمة التربية ،العدد. 6 :

 حمزاكؼ ،دمحم ( ":)2013قياس األداء في العمل األمني" ،كرقة عمل مقدمة لمؤتمر قياس األداء في

معاصرة ،جامعة نايا العربية لمعمكـ االمنية ،الرياض ،خالؿ الفترة23-21
المنظمات كالمؤسسات ال ً
يناير  2013ـ.

 حنا ،فاعل (":)2012متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية مف كجية نظر أععاء الييئة التعميمية في
كمية التربية بجامعة دمشق (دراسة ميدانية )" ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( ،)28ص.112-59

 ربايعة ،فاطمة (":)2011المقارنة المرجعة مدخل لتحسيف األداء المؤسسي في المنظمات العامة-
دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا" ،مجمة جامعة مؤتة ،المجمد( ،)26العدد(،)7

ص(.)164-109

 الزىيرؼ ،إبراىيـ عباس (":)2007اإلدارة االستراتيجية لممكارد البشرية في مؤسسات التعميـ العالي لدكؿ
مجمس التعاكف الخميجي ،كرقة عمل مقدمة في الندكة اإلقميمية بعنكاف "إدارة المكارد البشرية "كمتطمبات

االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي لدكؿ مجمس التعاكف ،كمية التربية بصاللة خالؿ الفترة مف -13
 ،2007/3/15سمطنة عماف.

معات العربية – أنمكذج
 الشبمي ،كآخركف (":)2011استراتيجية تحسيف كتطكير األداء المؤسسي لمجا ً
مقترح لعماف الجكدة اإلدارية –" ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،العدد( ،)35ص(.)69-37
 شكقي ،جناف ،كآخركف (":)2014اإلدارة االست ارتيجية كدكرىا في رف كفاءة أداء العامميف " ،مجمة كمية
التربية األساسية ،العدد( ،)84المجمد( ،)20ص(.)790-763

معاصرة في تقييـ األداء المؤسسي
 عبد الفتاح ،مناؿ رشاد(":)2011االستعانة باالتجاىات العالمية ال ً
لجامعة قناة السكيس (دراسة ميدانية) ،مجمة مستقبل التربية العربية ،المجمد( ،)18العدد(،)70

ص.408-285

 عزارؼ ،فاتف دمحم (":)2011استخداـ ميارات اإلدارة االستراتيجية لرف كفاءة العمميات اإلشرافية "،
مجمة مستقبل التربية العربية  ،العدد( ،)71المجمد ( ،)18ص.134-73

 المبػػيض ،دمحم ذيػػب (" :)2013فاعميػػة نظػػاـ تقيػػيـ األداء المؤسسػػي كأثرىػػا فػػي التميػػز التنظيمػػي عمػػى

المؤسسػة العامػػة لمعػماف االجتمػػاعي فػي األردف" ،المجمػػة األردنيػة فػػي إدا ةر األعمػاؿ ،العػػدد( ،)4المجمػػد(،)9

ص(.)703-689

 الياللي ،الياللي ،كمصطفى ،عبد العظيـ (":)2008مدخل اإلدارة االستراتيجية كمتطمبات تطبيقية في
كميات جامعة المنصكرة  ،مجمة بحكث التربية النكعية ،جامعة المنصكرة ،العدد( ،)11المجمد (،)11

ص(.)82-1
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معات ،كاإلدارة
 الكادؼ ،محمكد ،كياميف ،إسماعيل( ":)2012تكامل إدارة الجكدة الشاممة في الجا ً
االستراتيجية في التعميـ العالي" ،المجمة العربية لعماف جكدة التعميـ الجامعي ،العدد(.)10
 كثيقة تشخيص الكاق التربكؼ ،) 2007 ( ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،راـ هللا-فمسطيف.
ج .الرسائل العممية :
معات
 أبك حسنة ،أحمد (" :)2014ميارات التخطيط االستراتيجي لدػ قيادات كميات التربية في الجا ً
الفمسطينية كعالقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 أبك ريا ،ماىر ( ":)2014دكر التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي ،دراسة تطبيقية عمى
ك ازرتي العمل كالشؤكف االجتماعية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات

العميا ،غزة.

 أبػػك غػػالي ،مجػػدؼ أمػػيف( ":)2016أثػػر األخالقيػػات اإلداريػػة عمػػى األداء الػػكظيفي فػػي ك ازرتػػي العمػػل
كالشػػؤكف االجتماعيػػة فػػي قطػػاع غػزة" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،كميػػة االقتصػػاد كالعمػػكـ اإلداريػػة،

جامعة األزىر ،غزة.

 أبك كريـ ،أيمف(":)2013عالقة نظـ المعمكمات اإلدارية في تحسيف األداء اإلدارؼ ،دراسة ميدانية
بالتطبيق عمى المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد

كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 أبكسمرة ،حازـ (":)2017دكر الخصائص الريادية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية
معات الفمسطينية الخاصة " رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات
عمى الجا ً
العميا ،غزة .

 أحمد ،دمحم (":)2017اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة كدكرىا في الرقابة عمى التكاليا كاتخاذ الق اررات
اإلدارية دراسة ميدانية عمى عينة مف المنشآت الصناعية السكدانية " ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة

السكداف ،السكداف .

 األخ ػػرس ،جب ػػر (":) 2016اإلدارة االس ػػتراتيجية كف ػػق النم ػػكزج األكركبػ ػي لمتمي ػػز كأثرى ػػا عم ػػى اإلب ػػداع
اإلدارؼ فػػي القطػػاع الحكػػكمي الفمس ػطيني" ،رس ػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،أكاديميػػة اإلدارة كالسياس ػػة
لمدراسات العميا ،غزة .

 تبيدؼ ،دمحم (":)2010أثر اإلدارة االستراتيجية عمى كفاءة كفعالية األداء دراسة قطاع االتصاالت
السكدانية" ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة الخرطكـ ،السكداف.

 جبر ،نجكػ ( ":)2015التقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي كعالقتو بتحسيف األداء المؤسسي في
ك ازرة الصحة -غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة.
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 الحاج ،نجاة (":)2013درجة فعالية العمميات اإلشرافية كعالقتيا باإلدارة االستراتيجية لدػ مديرؼ
المدارس الثانكية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.

معػ ػػات الفمسػ ػػطينية بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة فػ ػػي عػ ػػكء
 حسػ ػػنيف ،ارئػ ػػد (":)2015التكجي ػ ػات االسػ ػػتراتيجية لمجا ً
معاصرة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،جامعة األزىر ،غزة.
االتجاىات ال ً
 حسػ ػػينة ،قمبػ ػػك (":)2015دكر إدارة المعرفػ ػػة فػ ػػي تحسػ ػػيف األداء المؤسسػ ػػي :د ارسػ ػػة حالػ ػػة كميػ ػػة العمػ ػػكـ
االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػكـ التسػػيير جامعػػة دمحم خيعػػر ،بسػػكرة" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،كميػػة
العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة دمحم خيعر ،بسكرة ،الجزائر.

 حميد ،أحمد ( ":)2016دكر ممارسة أسمكب إدارة فرؽ العمل في تحسيف مستكػ األداء كاتخاذ
الق اررات بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني -الشق المدني" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة

كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 الحية ،كليد (": )2015درجة ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية لإلدارة االستراتيجية كعالقتيا بتحقيق
التميز اإلدارؼ مف كجية نظرىـ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 خكيمدات ،إيماف (" :)2014أثر تسيير المكارد البشرية عمى األداء الكظيفي لمعامميف في المؤسسات
الكطنية ،دراسة حالة الشركة الكطنية لتكزي الكيرباء كالغاز ( )SDCبكرقمة" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة قاصدؼ مرباح بكرقمة ،الجزائر.

 الدجني ،إياد ( ":)2011دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي دراسة وصفية تحليلية
دكتكرة منشكرة ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،سكريا.
ا
في الجامعًات النظامية الفلسطينية" ،رسالة

 الدجني ،عمي(  ":)2013كاق األداء المؤسسي مف مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة في عكء

األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل تطكيره" ،رسالة ماجستير ،مقدمة لكمية التربية في الجامعة اإلسالمية

غزة.

 ال ػػذكيب ،مكل ػػكد عم ػػى (":)2015أث ػػر التخط ػػيط االس ػػتراتيجي التس ػػكيقي عم ػػى أداء المنظم ػػات ،د ارس ػػة
تطبيقيػ ػػة عمػ ػػى شػ ػػركات إنتػ ػػاج الػ ػػدكاء العاممػ ػػة فػ ػػي ليبيػ ػػا" ،رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير ،جامعػ ػػة السػ ػػكداف لمعمػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا ،الدراسات التجارية ،الخرطكـ ،السكداف.

 ارع ػػي ،مرف ػػت (":)2015اس ػػتخداـ اإلدارة االس ػػتراتيجية ف ػػي زي ػػادة فعالي ػػة بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا ف ػػي
معات الفمسطينية بقطاع غزة" رسالة ماجستير منشكرة ،كمية التجارة ،جامعة قناة السكيس ،مصر.
الجا ً
معاىد
 الزطمة ،نعاؿ ( ":)2011إدارة المعرفة كأثرىا عمى تميز األداء دراسة تطبيقية عمى الكميات كال ً

التقنية المتكسطة العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
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 زعيبي ،رحمة (":)2014أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية (مف

منظكر بطاقة األداء المتكازف) دراسة حالة جامعة دمحم خيصر بسكرة ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التيسير ،جامعة دمحم خيصر ،بسكرة ،الجزائر.

لمعػ ػػايير الدكليػ ػػة لقيػ ػػاس أداء اإلدارة العامػ ػػة فػ ػػي تحسػ ػػيف مسػ ػػتكػ األداء
 السػ ػػقا ،منػ ػػذر(":)2018أثػ ػػر ا ً
المؤسس ػػي الحك ػػكمي :د ارس ػػة تطبيقي ػػة عم ػػى ك ازرة المالي ػػة الفمس ػػطينية" رس ػػالة ماجس ػػتير ،كمي ػػة التج ػػارة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 السميماني ،حناف (":)2013رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة االستراتيجية في إدارات رياض األطفاؿ"،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرػ ،السعكدية.

 شحادة ،حاتـ (": )2008كاق الممارسات اإلدارية لمديرؼ التربية كالتعميـ في محافظات قطاع غزة في
معايير اإلدارة االستراتيجية كسبل تطكيرىا " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة
عكء ً
اإلسالمية ،غزة.

 صالح ،دنيا (":)2015أثر اإلدارة االستراتيجية لممكارد البشرية عمى أداء العامميف في المنظمات
الفندقية" ،رسالة ماجستير منشكرة ،كمية الدراسات العميا كالبحث العممي ،جامعة الزعيـ األزىرؼ،

السكداف .

 صباح ،ريـ (":)2013معكقات تطبيق الخطط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة مف كجية نظر
اإلدارة العميا كاالدارات التنفيذية فييا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.

 صياـ ،آماؿ( ":)2010تطبيق التخطيط االستراتيجي كعالقتو بأداء المؤسسات األىمية النسكية في
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 عايش ،شادؼ( ":) 2008أثر تطبيق إدارة الجكدة الشاممة عمى األداء المؤسسي ،دراسة تطبيقية عمى
المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 عبد القادر ،كفاء (":)2014اإلدارة االستراتيجية كدكرىا في ترقية صادرات الثركة الحيكانية مف الماشية
كالمحكـ في السكداف" ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة السكداف ،السكداف .

 عبد اليادؼ ،ميسكف (":)2017رأس الماؿ الفكرؼ كدكره في جكدة األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية
عمى برنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيل الالجئيف  UNRWAفي قطاع غزة" ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 عبدالرسكؿ ،الصادؽ (":)2015أثر اإلدارة االستراتيجية عمى تطكير السياحة دراسة حالة اإلدارة العامة
لمسياحة بالكالية الشمالية" ،رسالة دكتكراة منشكرة ،كمية الدراسات العميا قسـ إدارة األعماؿ ،جامعة

دنقال ،السكداف.
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 عبده ،رنا (":)2017ممارسات القيادة االستراتيجية كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي -دراسة تطبيقية
عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ

اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

معايير اإلدارة االستراتيجية
 عساؼ ،محمكد (":)2005كاق اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في عكء ً
" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 عمار ،طارؽ ( ":)2015الرقابة الداخمية كأثرىا في تُعزىز الشفافية اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي
قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.

 عيسى ،حمد ( " :)2014تأثير المناخ التنظيمي عمى األداء الكظيفي لمعامميف ،دراسة ميدانية عمى
إدارة المنافذ بشؤكف الجنسية كالجكازات كاإلقامة في ك ازرة الداخمية بمممكة البحريف" ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة العمكـ التطبيقية ،مممكة البحريف.

 الغنػ ػػاـ ،جيػ ػػاد (":)2017أبعػ ػػاد المنظمػ ػػة األخالقيػ ػػة كدكرىػ ػػا فػ ػػي تحسػ ػػيف جػ ػػكدة األداء المؤسسػ ػػي فػ ػػي

المستشػػفيات الفمسػػطينية  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة لمد ارسػػات العميػػا،

غزة.

 فرج هللا ،أحمد ( ":) 2012دكر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء المؤسسي في

معات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة"،
مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،دراسة تطبيقية عمى الجا ً
رسالة ماجستير غير منشكرة ،التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

لمعايير األداء
 القحطاني ،فيصل (":)2010اإلدارة االستراتيجية لتحسيف القدرة التنافسية لمشركات كفقا ً
االستراتيجي كادارة الجكدة الشاممة" ،الجامعة البريطانية الدكلية.
 قػػديح ،ىبػػة (":)2015مػػدػ تػػأثير نظػػـ المعمكمػػات اإلداريػػة عمػػى تطبيػػق االسػػتراتيجية مػػف كجيػػة نظػػر

اإلدارة العمي ػػا ف ػػي المص ػػارؼ العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة" ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ،كمي ػػة التج ػػارة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 مبارؾ ،أدىـ ( ":)2016الرقابة االستراتيجية كعالقتيا برف أداء مؤسسات التمكيل األصغر – دراسة
ميدانية في محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية،

جامعة األزىر ،غزة.

 المدىكف ،محمكد (":)2014عمميات إدارة المعرفة كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي ،دراسة تطبيقية
عمى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدارة

كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 مزى ػػر ،رم ػػزؼ (":)2017اإلدارة األس ػػتراتيجية كدكرى ػػا ف ػػي تحقي ػػق ج ػػكدة الخ ػػدمات التعميمي ػػة كالبحثي ػػة
معػػات العربيػػة كاألجنبيػػة" ،رسػػالة دكتػػكراة ،كميػػة التجػػارة ،جامعػػة قنػػاة
:د ارسػػة ميدانيػػة مقارنػػة بػػيف الجا ً
السكيس .
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 النجار ،مازف ( ":)2014درجة فاعمية األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ الشرعي بك ازرة األكقاؼ

بمحافظات غزة في عكء األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل تطكيره" ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية التربية

في الجامعة اإلسالمية غزة.

 نكر الديف ،مدكرؼ (":)2011اإلدارة االستراتيجية لممكارد البشرية في ظل التغيرات التكنكلكجية دراسة
حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بمستغانـ" ،كمية العمكـ االقتصادية ،جامعة أبي بكر بمقايد ،الجزائر.

معات الفمسطينية في محافظات غزة كسبل
 كىبة ،ىاني (":)2008كاق اإلدارة االستراتيجية في الجا ً
تطكيرىا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
د .المواقع اإل لكترونية:
 مكقػ ػ ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي ،)2017( ،ت ػػاريخ االس ػػترداد  19أبري ػػل  ،2018ت ػػـ االس ػػترداد م ػػف
www.mohe.ps

 مكق كمية فمسطيف التقنية -دير البمح( ،يناير ،)2013،تاريخ االسترداد  18أبريل ،2018 ،تـ
االسترداد مفwww.ptcdb.edu.ps/ar

 مكقػ ػ كمي ػػة فمس ػػطيف لمتمػ ػريض -خ ػػانيكنس( ،ين ػػاير ،)2017،ت ػػاريخ االس ػػترداد  17أبري ػػل ،2018 ،ت ػػـ
االسترداد مف www.pcn.gov.ps

ػائيات ،ت ػ ػػاريخ االس ػ ػػترداد  20أبري ػ ػػل،
 الجي ػ ػػاز المرك ػ ػػزؼ لإلحص ػ ػػاء الفمس ػ ػػطيني( ،آذار ،)2017،إحص ػ ػ ً
 ،2018تـ االسترداد مف www.pcbs.gov.ps
 كميػ ػػة العمػ ػػكـ كالتكنكلكجيػ ػػا -خػ ػػانيكنس( ،يكنيػ ػػك ،)2017،تػ ػػاريخ االسػ ػػترداد 15 ،أبريػ ػػل ،2018 ،تػ ػػـ
االسترداد مف www.cstkh.edu.p/
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المالحق
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مالحق الدراسة

املالحق
قائمة مالحق الدراسة

ممحق رقم ( )1جدول يوض نتائج الدراسة االستطالعية

الفقرة

م

الوسط

الوزن

الحسابي النسبي

.1

يتكفر لدػ الكمية مؤشرات نكعية مناسبة لقياس األداء المؤسسي.

3.37

67346

.2

تسعى الكمية باستمرار الي تحسيف جكدة خدماتيا المقدمة لمطمبة كالعامميف.

3.25

65366

.3
.4

لمعالجتيا.
تؤخد شكاكػ الطمبة باىتماـ إدارة الكمية ،كيككف ىناؾ استجابة فكرية ً

3.12

62346

تكفر الكمية المكارد الكافية لتحسيف األداء المؤسسي.

2.25

45366

.5

تمتزـ الكمية بتقديـ خدماتيا في الكقت المحدد ،كالذؼ كعدت بيا.

3.13

62366

.6

تراعي الكمية التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية المرتبطة بالتعميـ العالي.

3.00

66366

.7

يتـ قياس مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر.

2.00

46366

3.50

76366

2.87

57346

2.50

56366

لمكمية ىيكل تنظيمي عممي كاقعي ،بسيط كمرف قابل لمتعديل كالتكيا م تطكر الظركؼ

.8

الذاتية ،كما يحيطيا مف متغيرات خارجية.
العامميف في الكمية تـ اختيارىـ بعناية ،كيتمتعكف بالصفات كالقدرات المناسبة لمعمل.

.9

 .16لمعامميف صالحيات محددة بدقة ،كمكزعة بيف األفراد بما يتناسب كمسئكلياتيـ.
1

58366
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مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )2قائمة أعضاء تحكيم االستبانة
م

جية العمل

االسم

1

د .دمحم إبراىيـ المدىكف

رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة – غزة

2

د .دمحم عبدالعزبز الجريسي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة – غزة

3

د .دمحم عبد الرحمف الشنطي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة – غزة

4

د .نبيل عبد المكح

ديكاف المكظفيف – غزة

5

د .منصكر "دمحم عمى" األيكبي

كمية فمسطيف التقنية – غزة

6

د .ياسر عبد الشرفا

الجامعة اإلسالمية – غزة

7

د .عالء الديف الرفاتي

الجامعة اإلسالمية – غزة

8

د .كسيـ إسماعيل اليابيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

9

د .مرفت دمحم راعي

كمية فمسطيف التقنية – دير البمح

10

د .خميل إسماعيل ماعي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة – غزة

11

د .يكسا عبد بحر

الجامعة اإلسالمية – غزة

12

د .طارؽ مفمح أبك حجير

جامعة القدس – غزة

13

د .رامز عزمي بدير

جامعة األزىر – غزة
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مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )3نموذج االستبانة

األخ/لت...................................................... :
تحية طيبة وبعد،،،

الفاضل/لة

الموضوع :تعبئة االستبانة

يطيب لنا أن أضع بين أيديكم ىذه االستبانة ،والتي تيدف إلى دراسة دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين
مستوى األداء المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية؛ حيث تحتوي عمى ثمانية محاور وكل محور
يحتوي عمى عدة فقرات ،وفق التدرج العشري؛ حيث تعطي الدرجات (من 1إلى )10عمى الترتيب ،باعتبار

أن ( )1ىو القيمة األدنى و والً إلى ( )10وىو القيمة األعمى.
لذا يرجى من سيادتكم تعبئة االستبانة المرفقة لما لو من مردود إيجابي وفعال في انجاح ىذه الدراسة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث /دمحم شحادة قفو
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مالحق الدراسة

املالحق

القسم األول :البيانات الشخ ية والوظيفية:

 .1الجنس
 ذكر

 أنثى

 .2العمر
 أقل مف  25سنة

 – 25 أقل مف  35سنة

– 35 أقل مف  45سنة

 45 سنة فأكثر

 .3المؤىل العممي
 دبمكـ فأقل

 بكالكريكس

 ماجستير

 دكتكراة

 .4عدد سنوات الخدمة في عممك الحالي
 أقل مف  5سنكات

 مف  – 5أقل مف 10سنكات

 مف – 10أقل مف  15سنة

 15 سنة فأكثر

 .5المسمى الوظيفي
 عميد الكمية

 نائب عميد الكمية

 رئيس قسـ

 رئيس شعبة

 كظيفة إدارية

 أخرػ

 .6مكان العمل
 كمية فمسطيف التقنية  -دير البمح

 الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا – خانيكنس

 كمية فمسطيف لمتمريض – خانيكنس
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مالحق الدراسة

املالحق
القسم الثاني :مجاالت وفقرات االستبانة
المجال األول :اإلدارة االستراتيجية

درجة الموافقة

الفقرة
1

أوأل :التحميل البيئي
1

تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات البيئية لمكمية.

2

تحمل إدارة الكمية بيئتيا الداخمية (نقاط القكة كالععا) مف جمي الجكانب.

3

تحمل الكمية بيئتيا الخارجية (الفرص كالتيديدات) مف جمي الجكانب.

4

ُيتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية التحميل البيئي.
تراعي الكمية القكانيف كالتشريعات في عممية التحميل البيئي

6

يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية.

5

ثانيا:
ً

1

ياغة االستراتيجية

1

تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع.

2

يكجد لمكمية رؤية مرنة كقابمة لمتطبيق .

3

تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة.

4

يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكمية.

5

تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية.

6

تكجد لمكمية أىداؼ استراتيجية قابمة لمتطبيق في عكء اإلمكانات المتاحة.

7

تسير الكمية كفق سياسات كاعحة.
1

ثال ًثا :تنفيذ االستراتيجية
1

يتـ تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ م تنفيذ االستراتيجية.

2

تشج كتحفز إدارة الكمية العامميف عمى تنفيذ االستراتيجية.

3

تكجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ االستراتيجية.

4

ترتبط اإلجراءات كاألنشطة بفترات زمنية محددة.

5

تمتزـ الكمية بتنفيذ الخطط كفق المدد الزمنية المخطط ليا.

6

تُحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

قدراتيـ.

ابعا :المتابعة والتقييم
رً
1

تكجد خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجية.

2
4

تُتاب عممية تنفيذ الخطط بصكرة مستمرة في عكء مؤشرات األداء.
تُمارس الكمية آلية متكاممة في متابعة تقدـ كانجاز االستراتيجية.
تُصحيح االنحرافات في عكء عممية التقكيـ.

5

ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط المستقبمية لمكمية.

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

مالحق الدراسة

املالحق

درجة الموافقة

المجال الثاني :المتغير التابع :األداء المؤسسي
1

أوًال :كفاءة وفعالية اإلدارة العميا

1

تمتمؾ اإلدارة العميا ميارات قيادية مميزة.

2

معات األخرػ.
تسعى اإلدارة العميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا ً
تُحفز اإلدارة العميا العامميف عمى اإلبداع كالتطكير.

3
4
5
6

تتكاصل اإلدارة العميا م أععاء ىيئة التدريس كالييئة اإلدارية كبشكل مستمر.

تشارؾ اإلدارة العميا (الطمبة ،أرباب العمل) في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية
كبشكل مستمر.

تُحدث اإلدارة العميا برامج الكمية الدراسية بما يتالءـ م احتياجات سكؽ العمل.

ثانيا :إدارة المعمومات
ً

1

1

يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل.

2

يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات (شبؾ ،أجيزة ،خكادـ .)...

3

تنشر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا ،كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.

4

تتكفر خدمة اإلنترنت بشكل مناسب ألعداد الطالب كالعامميف.

5

يتـ تحديث المكق اإللكتركني لمكمية بشكل مستمر.

6

تكفر الكمية المعدات كالكسائل التقنية المناسبة لبرامجيا التعميمية.

ثال ًثا :ممارسات الموارد البشرية

1

1

تمتمؾ الكمية سياسات كحكافز مشجعة الستقطاب الككادر البشرية المتميزة.

2

تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف.

3

معات دكلية.
تُكفد الكمية بعض العامميف (لمتدريس/البحث) في جا ً
معاير مينية كمكعكعية.
ُيعيف العامميف كفق ً

4
5
6
7

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ُيقيـ أداء العامميف كفًقا ألسس مكعكعية محددة.
تُمنح صالحيات كافية لتمكيف العامميف مف إنجاز ميماتيـ.
يتـ قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف بشكل مستمر.

ابعا :األنظمة والعمميات الداخمية:
رً
 1تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيمية.

1

2

تمتمؾ الكمية أدلة إجراءات لجمي أنشطتيا كعممياتيا.

3

تسعى الكمية بصكرة مستمرة إلى تبسيط إجراءات العمل كاختصارىا.

4

ُيالحع التحسف المستمر في مستكػ جكدة العمميات الداخمية في الكمية.
تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة.

6

تُحكسب إجراءات كعمميات دكائر الكمية بشكل مستمر.

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شك اًر لكم،،،

2

3

4

5

6

7

8

الباحث /دمحم شحادة قفو
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9

10

مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )4كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطين لمتمريض
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املالحق

مالحق الدراسة

ممحق رقم ( )5كتاب تسييل ميمة لمكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
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مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )6كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطين التقنية
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مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )7إفادة تحميل اح ائي
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مالحق الدراسة

املالحق
ممحق رقم ( )8تقرير المشرف بجاىزية الرسالة لممناقشة
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املالحق

مالحق الدراسة
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