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ثُنَّ قَالَ تَزْزَعُىىَ سَبْعَ سِنِنيَ دَأَبًا فَوَا حَصَدتُّنْ فَرَزُوهُ فِي سُنبُلِوِ إِلَّا قَلِيلًا هِّوَّا تَؤْكُلُىىَ﴿

ثُنَّ يَؤْتِي هِي يَؤْتِي هِي بَعْدِ ذََٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَؤْكُلْيَ هَا قَدَّهْتُنْ لَهُيَّ إِلَّا قَلِيلًا هِّوَّا تُحْصِنُىىَ

 ﴾بَعْدِ ذََٰلِكَ عَامٌ فِيوِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيوِ يَعْصِسُوىَ
 صدق هللا العظيم

 } 34،31يوسف، {
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 صدق هللا العظيم
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 إهداء
 إذا كاى اإليداء ِعرب َلُ ظصء مو الُفاء فإنْ أيدٓ يرا اجلًد املتُاضع

فأناز مصازق األزض َمغازبًا بعلمٌ َعملٌ َأخالقٌ، حبّب إىل الرٓ شق بهُز زضالتٌ ظلمات اللُى، 

 القلُب حممد صل اهلل علٌّ َضلم...

إىل مو نالُا شًادًٔ أعظُم َأجُل مو شًادتْ يرٍ... إىل الغائبني احلاضسِو اىل 

 ا َأخص بالركس زَح َالدٓ الصًّد بإذى اهلل... تقبلٌ اهللأزَاحًم الطايسٔ...الصًداء األكسم مها مجّّع

 َأضلهٌ الفسدَس األعلٖ 

 ...جهيت يف الدنّا...نبع احلهاى َالعطاء...أمْ احلبّبٕ  الغالّٕ إىل

 أدامًا اهلل بالصخٕ َالعافّٕ

 ضاندنْ َآشزنْ يف مصقٕ احلّأ...زفّقٕ دزبْ... ِومَ إىل

 شَجيت الغالّٕ

 أبهائْ أحبائْ ...قٓسٔ عّين...بّاى َزيف َمحصٔ َأضامٕ َخالد إىل

  أى ظففظًم َِطعديم يف الدنّا َارخخسٔأدعُ اهلل

 إخُانْ َأخُاتْ...نُز دزبْ...حفظًم اهلل إىل

ْٓكل َم إىلعمْ َعماتْ َأخُالْ َخاالتْ... إىل  ...ِو لٌ حْق عل

 أضاترتْ َشمالئْ َطالب العلم.. إىلقادٔ العلم.. َصانعْ املطتقبل..  إىل

 ز.. َلُ بللمٕ َاحدٔ..الهُ إىلضايم يف خسَج يرٍ السضالٕ  ِوكل َم إىل

 مثسٔ يرا اجلًد املتُاضع... أيدٓ إلًّم مجّّعا
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 شكٌر وتقدير
 

ُه تَ ْعُبُدونَ ﴿  114النحل: ﴾َواْشُكُروا نِْعَمَت اَّللِه ِإن ُكنُتْم ِإَّيه
الحمد هلل الذؼ ىدانا كما كنا لنيتدؼ لكال أف ىدانا هللا، كالصالة كالسالـ عمى معمـ البشرية الحبيب 

 يـك الديف، كبعد: إلىسار عمى ىديو  ف  ى، كعمى آلو كصحبو كم  المصطف
 

 عمػػػػػػػى إلىفػػػػػػػإني أشػػػػػػػكر هللا تعػػػػػػػ ،7إبػػػػػػػراىيـ: ﴾ لَ       َِْ َش       َكْرُكْ َ َ ِ        َدنهُكمْ  ﴿: - إلىتعػػػػػػػ -لقػػػػػػػكؿ هللا  امتثػػػػػػػااًل 
عميػػػو  مػػػف قػػػكؿ النبػػػي المصػػػطفى صػػػمى هللا لػػػي بإتمػػػاـ ىػػػذه الدراسػػػة، كانطالًقػػػانعمػػػو كعنايتػػػو كتكفيقػػػو 

ػػػػػػكسػػػػػػمـ أكاديميػػػػػػة  إلػػػػػػىكالتقػػػػػػدير  مػػػػػػذؼ، أتكجػػػػػػو بالشػػػػػػكرال يشػػػػػػكر النػػػػػػاس ال يشػػػػػػكر هللا " ركاه التر  ف  : " م 
دمحم إبلللللراىيم /الفاضلللللل اللللللدكتور رأسػػػػػيـ أسػػػػػتاذؼكالسياسػػػػػة بجميػػػػػ  أسػػػػػاتذتيا كمكظفييػػػػػا، كعمػػػػػى  دارةاإل

د طيمػػػػػة كالمرشػػػػػ ، كالػػػػػذؼ كػػػػػاف نعػػػػػـ األخ كالمعمػػػػػـ كالمكجػػػػػوكالسياسػػػػػة دارةاإلرئػػػػػيس أكاديميػػػػػة  الملللللدىون 
 .دراستي، جزاه هللا عني خير الجزاء ةفتر 

 

الفاضلللللل اللللللدكتور/ يوسللللل  أحملللللد الشلللللنت  كالعرفػػػػػاف لػػػػػ خ كأتكجػػػػػو أيًعػػػػػا بعظػػػػػيـ الشػػػػػكر كالتقػػػػػدير 
 رشػػػػػػاد طيمػػػػػػة فتػػػػػػرة إعػػػػػػداد ىػػػػػػذهكا  لمػػػػػػا قدمػػػػػػو لػػػػػػي مػػػػػػف تكجيػػػػػػو،  ؛المشػػػػػػرؼ الػػػػػػرئيس عمػػػػػػى ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة
 مناقًشػػػػػػا ل / دمحم إبللللللراىيم المللللللدىون الفاضلللللللمللللللدكتور كالتقػػػػػػدير  الدراسػػػػػػة، كمػػػػػػا أتقػػػػػػدـ بعظػػػػػػيـ الشػػػػػػكر

 مناقًشػػػػا األيللللو ي "عملللليدمحم "لمللللدكتور الفاضللللل/ من للللور كالتقػػػػدير  الشػػػػكرا، كمػػػػا كأتقػػػػدـ بعظػػػػيـ داخمي ػػػػ
 كدقػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة كمػػػػااًل  كقبػػػػكليـ مناقشػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة، كالػػػػذؼ سػػػػيزيد خارجًيػػػػا، لتفعػػػػميـ
 .الجزاء، فجزاىـ هللا عني خير مالحظاتيـ البناءة

 

كالتػػػػػي خرجػػػػػت بصػػػػػكرتيا  ،سػػػػػتبانةاألسػػػػػاتذة الػػػػػذؼ أسػػػػػيمكا بتحكػػػػػيـ اال إلػػػػػىكالتقػػػػػدير  كمػػػػػا أتقػػػػػدـ بالشػػػػػكر
لػػػػػػىالنيائيػػػػػػة، ك  ػػػػػػلمػػػػػػا بػػػػػػذلكه مػػػػػػف جيػػػػػػد لتسػػػػػػييل م   ؛الكميػػػػػػات الجامعيػػػػػػة الحككميػػػػػػةجميػػػػػػ  مػػػػػػكظفي  ا  ة يم 

 الباحث في دراستو.
خػػػػػكاني، كأصػػػػػدقائي، كزمالئػػػػػي فػػػػػي جميػػػػػ  أحبػػػػػابي، كأ إلػػػػػىكالتقػػػػػدير  أتقػػػػػدـ بالشػػػػػكر كمػػػػػا يطيػػػػػب لػػػػػي أف  
لىالعمل كالدراسة، ك   كغير المباشرة. مد  يد العكف كالمساندة، كالمشكرة المباشرة ف  كل م   ا 

 

 ا عني خير الجزاء.فجزاىـ هللا جميعً 
 
 

 الباحث
 



 د  المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارةدكر 
 

 
 فهرس انًحتىيات

 

 

 انصفحة "انعُىاٌ"

 أ آَة لرآًُة

 ب اإلهداء

 ج دكر وجمدَر

   فهرس الوةحىَ ت

 ٌ ص الدراسةهلخ

Abstarct ن 

 انفصم األول "اإلطار انعاو نهدراسة"

 1 همدهة

 1 هشكلة الدراسة

 1 أهداف الدراسة

 1 أهوُة الدراسة 

 6 هحغُرات أًوىذج الدراسة

 31 فرضُ ت الدراسة

 31 حدو  الدراسة

 33 هصطلة ت الدراسة

 33 صعىب ت الدراسة

 31 هُكل الدراسة

 31 خالصةال

 م انثاَي "اإلطار انُظري"انفص

 االستراتيجية ادار اإلانًبحث األول: 

 33 جوهُد

 33 االسحراجُجُة  ار اإلهفهىم 

 36 االسحراجُجُة  ار اإلهراحل جطىر 

 34 االسحراجُجُة  ار اإلأهوُة 

 38 االسحراجُجُة  ار اإلهراحل جطبُك 
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 انصفحة "انعُىاٌ"

 انًؤسسي األاداءانًبحث انثاَي: 

 18 جوهُد

 18 الوؤسسٍ  اءاألهفهىم 

 11 الوؤسسٍ األ اءهج الت 

 13 الوؤسسٍ األ اءجمُُن 

 18 الوؤسسٍ األ اءهؤدرات لُ س 

 انًؤسسي في انكهيات انجايعية انحكىيية األاداء يستىي االستراتيجية وادورها في تحسيٍ ادار اإلانًبحث انثانث: 

 31 جوهُد

 31  والع الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة فٍ هة فظ ت غز

 31 الوؤسسٍ فٍ الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة األ اءاالسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي   ار اإلأهوُة 

 36 الوؤسسٍ فٍ الكلُ ت الج هعُة الةكىهُة األ اءاالسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي   ار اإلأهداف 

لُ ت الج هعُة الوؤسسٍ فٍ الك األ اءاالسحراجُجُة فٍ جةسُي هسحىي   ار اإلهحطلب ت ًج ح 

 الةكىهُة
38 

 31 الخالصة

 انفصم انثانث "اندراسات انسابقة"

 13 االسحراجُجُة  ار اإل الس بمة الحٍ جٌ ولثالدراس ت 

 61 الوؤسسٍ األ اءالدراس ت الس بمة الحٍ جٌ ولث 

 41 علً الدراس ت الس بمة مُبالحع

 43 الفجى  البةثُة

 46 خالصةال

 اندراسة" إجراءاتية وانفصم انرابع "يُهج

 48 جوهُد

 48 هٌهح الدراسة

 48 هجحوع الدراسة

 41 عٌُة الدراسة

 81 أ ا  الدراسة

 83 سحب ًةاال خطىات بٌ ء

 83 سحب ًةصدق اال

 84 سحب ًةثب ت اال
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 انصفحة "انعُىاٌ"

 88 الوسحخدهة حص يُةاألس لُب اإل

 81 خالصةال

 انفصم انخايس "َتائج اندراسة ويُاقشتها"

 13 جوهُد

 13 البُ ً ت الشخصُة والىظُفُةالدراسة وفك  لعٌُةالىصف اإلحص يٍ 

 13 الوةه الوعحود فٍ الدراسة

 13 سحب ًةجةلُل فمرات اال

 318 اخحب ر فرضُ ت الدراسة

 311 خالصةال

 انفصم انساادس "انُتائج وانتىصيات"

 311 جوهُد

 311 ًح يح الدراسة

 318 جىصُ ت الدراسة

 اادر وانًراجع""قائًة انًص

 311 انًصاادر 

 311 انًراجع انعربية 

 311 الكحب العربُة

 313 الوجالت والدورَ ت

 316 الرس يل العلوُة

 331 لكحروًُةالوىالع اإل

 331 جُبيةانًراجع األ 

 
 قائًة األشكال

 

رقى 

 انشكم
 انصفحة "انعُىاٌ"

 1 الدراسةًوىذج رسن جىضُةٍ أل (3)

 14 الوؤسسٍ األ اءخطىات جمُُن  (1)
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 قائًة انجداول
 

رقم 
 الجدول

 ال فحة "العنوان"

 3 االستطالعيةنتائج الدراسة  (3)

 6 في الدراسات السابقة -االستراتيجية دارةاإل –يكعح أبعاد المتغير المستقل  (1)

 4 في الدراسات السابقة -المؤسسي األداء –يكعح أبعاد المتغير التاب   (1)

 8 ات الدراسة، كأبعادىامتغير  (3)

 41 الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة، كالدراسة الحالية (1)

 41 حسب الكميات الجامعية الحككميةالدراسة  يكعح تكزي  مجتم  (6)

 81 ستبانةدرجات المقياس المستخدـ في اال (4)

 81 " كالدرجة الكمية لممجاؿمل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " التحميل البيئي مًعا (8)

(1) 
مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " صياغة االستراتيجية " كالدرجة الكمية مًعا

 لممجاؿ
81 

مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " تنفيذ االستراتيجية " كالدرجة الكمية مًعا (31)
 لممجاؿ

81 

 81 قرات مجاؿ " المتابعة كالتقييـ " كالدرجة الكمية لممجاؿمل االرتباط بيف كل فقرة مف فمًعا (33)
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 ممخص الدراسة
المؤسسي في الكميات  األداءاالستراتيجية في تحسيف مستكػ  دارةاإلدكر  إلىالتعرؼ  ىدفت الدراسة

كأداة لجم   ستبانةخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاالكقد است، الجامعية الحككمية في قطاع غزة
ناء مكظفي مجتم  الدراسة مف جمي  العامميف في الكميات الجامعية الحككمية باستث البيانات، حيث تككف  
ب الكمية، (، كاستخدـ الباحث أسمكب العينة العشكائية الطبقية حس435بمغ عددىـ )الخدمات، كالذؼ 
ـ  استبانة( 240حيث تـ تكزي  )  %(.89.13أؼ بنسبة ) استبانة( 205استرداد ) ، كقد ت

 
 أىميا: ،مجموعة من النتائج إلىوتو مت الدراسة 

االستراتيجية في الكميات الجامعية  دارةاإلكجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى مستكػ تطبيق 
أكعحت النتائج كجكد مكافقة ك  %(،66.45سبي )حيث بمغ الكزف الن ،الحككمية في المحافظات الجنكبية
المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في قطاع غزة بدرجة  األداءمف قبل المبحكثيف عمى مستكػ 

( بيف α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائية%(، كتكجد عالقة ذات داللة 67.25كبيرة بكزف نسبي )
الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية، كيكجد  المؤسسي في األداءاالستراتيجية ك  دارةاإل

المؤسسي في  األداءاالستراتيجية في  دارة( لإلα ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةتأثير ذك داللة 
 الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 
 أىميا: ،مجموعة من التو يات إلىكذلك تو مت الدراسة 

االستراتيجية كمراحميا؛ لما ليا مف أىمية كبيرة، كتأثير مباشر عمى  دارةاإلادة االىتماـ بنظاـ عركرة زي
تاحة الفرصة لمعامميف المشاركة في عممية ك  المؤسسي بالكميات الجامعية الحككمية، األداءمستكػ تحسيف  ا 

عركرة قياـ الكميات ك رش العمل، االستراتيجية مف خالؿ الندكات كك  دارةاإلالتحميل البيئي، كزيادة كعييـ ب
عركرة استثمار ك الجامعية باالستعانة بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة، 

العمل عمى ك المكارد المتاحة في الكميات الجامعية لعماف سير العمل كتحقيق األىداؼ المنشكدة،  جمي 
المؤسسي،  األداءتحسيف كتطكير  إلىيـ لعماف الكصكؿ قات الكامنة لدياستثمار قدرات العامميف كالطا

 ؛المؤسسي األداءز كالتحفيز كالمكافأة لمعامميف مف أجل تشجيعيـ عمى تحسيف ُتعزىاستخداـ أسمكب الك 
 المتميز. األداءكذلؾ مف خالؿ تعميف األنظمة بما يدعـ مكافأة 
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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
التقدـ لـ يكػف ليصػل ك  أكثر ما يميز العصر الحالي السرعة اليائمة في التقدـ العممي كالتكنكلكجي، إف  

تعتبػر أداة ىػذا  دارةاإلفػ ،ىذا الحد إال مف خالؿ الجيكد الكبيرة التي تبذؿ في مجاؿ التحسيف كالتطػكير إلى
الؿ الطاقات المتكفرة في االتجػاه المرغػكب، فمػا التقػدـ الحعػارؼ كالعمرانػي كالصػناعي كذلؾ باستغ ،التقدـ

 الناجحة كأساليبيا.  دارةاإلفي الدكؿ المتقدمة إال بفعل 
كاالتجاىػات  ، كبالجكانػباإلداريةكالعمل الذىني المرتبط بالشخصية  عمى التفكير نشاط يعتمد دارةاإلف

ا باسػػتخداـ المػػػكارد المتاحػػة، كفًقػػػ د الجماعيػػة نحػػػك تحقيػػق ىػػػدؼ مشػػترؾالسػػمككية الخاصػػة بتحفيػػػز الجيػػك 
كأسس عممية، ككسائميا في ذلؾ إصدار القرارات الخاصة بتحديد اليدؼ، كرسـ السياسات، ككع   لمفاىيـ

ثػارة مػكاطف  الخطط، كالبػرامج، كأشػكاؿ التنظػيـ الالزمػة لتحقيػق اليػدؼ، كتكجيػو الجيػكد، كالتنسػيق فييػا، كا 
لعماف ، األداءة في أفراد القكػ العاممة، كتنمية مكاىبيـ، كقدراتيـ كرف  ركحيـ المعنكية، كالرقابة عمى القك 

الحديثػة  اإلداريػةسػاليب االستراتيجية مف األ دارةاإلكتعتبر ، كالبرامج المكعكعة ا لمخططكفقً تحقيق اليدؼ 
كيػػأتي  ،جػػل لممؤسسػػة كالتخطػػيط السػػميـاأل ةالعميػػا مػػف خالليػػا تحديػػد التكجيػػات طكيمػػ دارةاإلالتػػي تسػػتطي  

حيػث تتسػـ الظػركؼ  ،عمػاؿرجة التعقيد التي تشػيدىا بيئػة األاالستراتيجية كنتيجة لتزايد د دارةاإلاالىتماـ ب
مما  ،يجب عمى المنظمات جم  المعمكمات المختمفة كتحميميا بعناية كلذا ،البيئية بالتغير الكبير كالمتالحق

 ،ككيفيػػػة االسػػػتفادة مػػػف تمػػػؾ الفػػػرص بكفػػػاءة ،كتحديػػػد الفػػػرص ،ب العػػػعا كالقػػػكةيسػػػيـ فػػػي تحديػػػد جكانػػػ
ػػا يػػؤدؼ كصػػياغة االسػػتراتي : 1131،تحسػػيف مسػػتكيات أداء المنظمات)راعػػي إلػػىجية كتطبيقيػػا بفعاليػػة إنم 

، االسػػتراتيجية ىػػي البكصػػمة التػػي تكجػػو المنظمػػة كتحػػدد ليػػا االتجػػاه الصػػحيح التػػي تسػػير فيػػو دارةاإلفػػ ،(1
 المستفيديف. استراتيجية كخطط نظـك  قرارات إلى لمكصكؿ منظـ ي جيدكى

المؤسسػػػي عمميػػػة متكاممػػػة تنطػػػكؼ عمػػػى أنشػػػطة  األداءمسػػػتكػ ة تحسػػػيف مػػػف ناحيػػػة أخػػػرػ، تعتبػػػر عمميػػػ
لـ، كتحتػكؼ مًعػاىػا عمػى اسػتراتيجيات كاعػحة، كخطػط محػددة التـ بناء  يػلممؤسسػة ككػل، ك  مخططة كشاممة

ر أساسػػػػية تتعمػػػػق بالعمميػػػػات الداخميػػػػة، كاليياكػػػػل التنظيميػػػػة، كالمػػػػكارد البشػػػػرية، ىػػػػذه العمميػػػػة عمػػػػى محػػػػاك 
 .(311133كالتكنكلكجيا)أبك حسنة، 

 االقتصػػادية لمتنميػػة اسػػتراتيجًيا مطمًبػا العػػالي التعمػػيـ بمؤسسػػات المؤسسػي األداءكيعػد تحسػػف كتطػػكير 
 الفمسػطيني، العػالي التعميـ مؤسسات دادإلع الممحكظ التنافس ىذا ظل في كخاصة الدكؿ، كل في كالثقافية
 الجػػكدة عمػػى الحفػػاظ لعػػماف كتطػػكيره، األداء تحسػػيف إلػػى الراميػػة الكطنيػػة السياسػػات مػػ  يتماشػػى كالػػذؼ

 مػف األمػكر كأكليػاء كالطػالب العػالي التعمػيـ مؤسسػات بػيف الثقػة زيػادة فػي ذلؾ يسيـ حيث عالي، بمستكػ 
 .(1: 1133 ،هللا فرج) أخرػ  جية مف العمل كسكؽ  جية

نجػػازاتيػػك انعكػاس ، فا بالنسػػبة لممنظمػػات بشػكل عػػاـا ميًمػمفيكًمػػ المؤسسػػي األداءيعتبػر   ألىػػداؼ كا 
الجماعيػة، كمػػف  إلػػىنجػاز تمػؾ األىػػداؼ مػف الفرديػة إ إلػػىو ينقػػل العمػل المؤسسػات، كلػو أىميػػة بالغػة؛ ألن ػ

تعدديػػة المػػكارد  إلػػىمػػكارد كالتػػأثير الكعػػكح، كمػػف محدكديػػة ال إلػػىالتخطػػيط، كمػػف الغمػػكض  إلػػىالعفكيػػة 
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المؤسسػػات التربكيػػة بصػػفة عامػػة  إدارةلػػذلؾ ىنػػاؾ اىتمػػاـ كبيػػر فػػي المجػػاؿ التربػػكؼ بقيمػػة  ر،كسػػعة التػػأثي
كمػػا عمميػػة  ،لمػػا ليػػا مػػف مكانػػة خاصػػة فػػي العمميػػة التربكيػػة ؛بصػػفة خاصػػة ت كالكميػػات الجامعيػػةمًعػػاكالجا
ا االىتماـ؛ باعتبارىا المسئكلة عف قيػادة كتكجيػو سػير العمػل لبمػكغ في ىذه المؤسسات إال جكىر ىذ دارةاإل

كالتػي تعتبػر معقػل  ،ةميمػحػدػ ىػذه المؤسسػات التعميميػة الة إيػالجامع الكميػات حيػث إف  ، أىدافيا المنشػكدة
 ،فيػػي مصػػن  لمعناصػػر الفاعمػػة فػػي المجتمػػ ، الفكػػر اإلنسػػاني كمصػػدر االسػػتثمار كتنميػػة الثػػركة البشػػرية

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

ت  مًعػاالجا كمحاكػاة نظيراتيػا مػف قد كاف لمكميات الجامعية الحككمية محػاكالت جػادة لالرتقػاء بأدائيػا،ل
طػػػرؽ كمػػػداخل  ت العربيػػػة كالعالميػػػة التػػػي تقػػػدمتيا، ممػػػا جعميػػػا تبحػػػث عػػػفمًعػػػاالخاصػػػة الفمسػػػطينية كالجا

كتقديـ إسيامات كنماذج عمميػة فػي التغييػر نحػك التحسػيف المسػتمر  ا منيا نحػك تحػسيف أدائيػا،مختمفة سعيً 
تعػػح كجػػكد غمػػكض فػػي العالقػػة بػػيف لي طالعيةجػػراء دراسػػة اسػػتإ إلػػى دفللع الباحللث ممػػا ،الفاعػػل األداءك 
 المؤسسي. األداءاالستراتيجية  ك  دارةاإل
تػربط بينيػا  التػيك  ،االسػتراتيجية فػي الكميػات الجامعيػة الحككميػة دارةاإللتػي تركػز عمػى فتقػار الدراسػات اكال

في تحسػيف االستراتيجية  دارةاإلاءت ىذه الدراسة لتبحث في دكر ج ،المؤسسي األداءكبيف تحسيف مستكػ 
ف فػػػي مياالسػػػتراتيجية لػػػدػ العػػػام دارةاإل تعزيػػػزد خطػػػكة متكاعػػػعة فػػػي طريػػػق المؤسسػػػي، الػػػذؼ يعػػػ األداء

 .المؤسسي األداءعمى  نعكاسياكاالكميات الجامعية الحككمية 
 
 طالعيةاالستالدراسة مشكمة الدراسة، و  :أواًل 

ػػد مكعػػػكع  اىتمػػػاـ المؤسسػػػات الخاصػػػة  التػػػي تعتبػػػر محػػط  مػػػف االىتمامػػات البحثيػػػة  المؤسسػػػي األداءيع 
بدراسػة بعػض  ام الباحلثقلذلػؾ إطػار فػي ، ك الكميػات الجامعيػة الحككميػةكالعامة عمى حد سػكاء بمػا فػي ذلػؾ 

 حيػث ؛ألسػباب القيػاـ بيػذه الدراسػة امشكمة الدراسة، كالتػي تمثػل دعًمػ تعزز مف الظكاىر التي مف الممكف أف  
، كتحديػد مجتمػ  فرعػياتيا، كتكػكيف الدراسػة تحديػد مشػكمةاسػتيدفت  طالعيةاسػتدراسػة بػإجراء  الباحث قام

الكميػػػات الجامعيػػػة  فػػػيالعػػػامميف عينػػػة مػػػف باسػػػتطالع آراء  الباحلللثقلللام حيلللث ينػػػة؛ مًعاككحػػػدة ال الدراسػػػة
كلقػػد  ،أىػػـ المشػػكالت التػػي تتعمػػق بمكعػػكع الدراسػػة إلػػىالتعػػرؼ كذلػػؾ بغػػرض  ؛(31)كعػػددىـ  الحككميػػة
 .(3)مبينة في جدكؿ رقـ كما ىي النتائج كانت ك  ،(لمعينة الكاحدة tاختبار ) الباحث استخدام
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 تطالعيةسج الدراسة االنتائ(: 1جدول رقم )

 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 67346 3337 المؤسسي. األداءيتكفر لدػ الكمية مؤشرات نكعية مناسبة لقياس   .1

 65366 3325 لي تحسيف جكدة خدماتيا المقدمة لمطمبة كالعامميف.تسعى الكمية باستمرار إ  .2

 62346 3312 لجتيا.مًعايككف ىناؾ استجابة فكرية لالكمية، ك  إدارةالطمبة باىتماـ  تؤخد شكاكػ   .3

 45366 2325 المؤسسي. األداءتكفر الكمية المكارد الكافية لتحسيف   .4

 62366 3313 تمتـز الكمية بتقديـ خدماتيا في الكقت المحدد، كالذؼ كعدت بيا.  .5

 66366 3366 تراعي الكمية التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية المرتبطة بالتعميـ العالي.  .6
 46366 2366 يتـ قياس مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر.  .7

8.  
لمكمية ىيكل تنظيمي عممي كاقعي، بسيط كمرف قابل لمتعديل كالتكيا م  تطكر الظركؼ 

 76366 3356 الذاتية، كما يحيطيا مف متغيرات خارجية.

 57346 2387 تمتعكف بالصفات كالقدرات المناسبة لمعمل.في الكمية تـ اختيارىـ بعناية، كي العاممكف   .9

 56366 2356 صالحيات محددة بدقة، كمكزعة بيف األفراد بما يتناسب كمسئكلياتيـ. لمعاممكف   .16
 

  58366 
 ا يمي:م( 1من الجدول رقم ) النتائجتبين و 
(، 1.1داره )%(، كذلؾ عند متكسط حسابي مق18.11المؤسسي، حيث بمغت ) األداءتدني مستكػ  .3

  (.1.131نحراؼ المعيارؼ مقداره )كبا

قياس الكميات بخصكص  إدارةلدػ ععا كجكد في الكميات محل الدراسة عمى  العامميفمكافقة  .1
 .مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر

 .المؤسسي األداءفي قدرة الكمية عمى تكفير المكارد الكافية لتحسيف يكجد ععا  .1
 في الكميات محل الدراسة.المناسبة لمعمل ععا في مكائمة قدرات العامميف ىناؾ  .3
 تحديد كتكزي  الصالحيات لمعامميف بدقة بما يتناسب كمسئكلياتيـ.في يكجد ععا  .1

 :الرئيس التالي السؤالمن الدراسة  ياغة مشكمة لمباحث و يمكن فإن   ؛ما تقدم ىعم ءً و نا
 المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية؟ األداءتحسين مستوى االستراتيجية في  دارةاإلما دور 
 ىي: عدة تساؤالت فرعية من السؤال الرئيس وينبثق

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

 الجنكبية؟ المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات األداءما مستكػ  .1

المؤسسػػػػي فػػػػي الكميػػػػات الجامعيػػػػة الحككميػػػػة فػػػػي  األداءاالسػػػػتراتيجية ك  دارةاإلبػػػػيف  كجػػػػد عالقػػػػةتىػػػػل  .1
 المحافظات الجنكبية؟
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المؤسسػػي فػػػي الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػػة فػػي المحافظػػػات  األداءاالسػػػتراتيجية عمػػى  دارةاإلتػػأثير  مػػا .3
 الجنكبية؟

لممتغيػػرات الديمغرافيػػة  ااالسػػتراتيجية تبًعػػ دارةاإليف حػػكؿ المبحػػكث جابػػاتإبػػيف متكسػػط ىػػل ىنػػاؾ فػػركؽ  .1
 ؟، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(العمر، المسمى الكظيفي ،النكع)

لممتغيػػػػرات  االمؤسسػػػػي تبًعػػػػ األداءف حػػػػكؿ مسػػػػتكػ المبحػػػػكثي جابػػػػاتإبػػػػيف متكسػػػػط  ىػػػػل ىنػػػػاؾ فػػػػركؽ  .6
 ؟سنكات الخدمة(، المؤىل العممي، العمر، المسمى الكظيفي ،لنكعالديمغرافية )ا

 

 الدراسةأىداف : ثانًيا
 األداء مسللتوى  االسللتراتيجية فللي تحسللين دارةاإلدور  إلللىلمتعللرف يللدف ت الدراسللة أن  ممللا سللبق يتضلل  

 ، وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية التالية:المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية
 ت الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية. االستراتيجية في الكميا دارةاإلتحديد مستكػ تطبيق  .3

 المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.  األداءتحديد مستكػ  .1

المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإلبيف  عالقةال دراسة كتحميل .1
 المحافظات الجنكبية.

المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في  األداءاالستراتيجية عمى  دارةإلاتأثير  إلىالتعرؼ  .3
 المحافظات الجنكبية.

لممتغيرات  اعً االستراتيجية تب دارةاإللمبحكثيف حكؿ ا جاباتإبيف متكسط مدػ كجكد فركؽ  إلىالتعرؼ  .1
 العمر، المسمى الكظيفي، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(. ،نكعالديمغرافية )ال

ا عً المؤسسي تب األداءالمبحكثيف حكؿ مستكػ  جاباتإبيف متكسط  مدػ كجكد فركؽ  إلىالتعرؼ  .6
 العمر، المسمى الكظيفي، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(. ،نكعلممتغيرات الديمغرافية )ال

 مستكػ  كتحسيفاالستراتيجية  دارةاإلز ُتعزىيمكف االستفادة منيا في تكصيات مجمكعة مف التقديـ  .4
 في الكميات الجامعية الحككمية.المؤسسي  األداء

 

 الدراسةأىمية  :ثالًثا
 ، والتي يمكن إيجازىا فيما يمي:اعتبارات عدةمن  تستمد الدراسة أىميتيا

 األىمية العممية: .1
  المؤسسي(،  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإل) :كىي ،مفاىيـ ميمة إلىمف ككنيا تتطرؽ  الدراسةتأتي أىمية

 مة في الفكر اإلدارؼ.عات الميعتبر مف المكعك كالتي ت

  األداءاالسػتراتيجية كعالقتيػا بػ دارةاإلالدراسػات المتصػمة بمجػاؿ  إلػىافتقار المكتبة العربيػة كالفمسػطينية 
 عمى أؼ دراسات تناكلت مكعكع البحث.  -في حدكد عمـ الباحث –المؤسسي، حيث لـ يعثر الباحث 
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  كلممجتمػػػ   كلمطمبػػػةبالنسػػػبة لمعمميػػػة التعميميػػػة  -الجامعيػػػة الحككميػػػة الكميػػػات –أىميػػػة مجػػػاؿ التطبيػػػق
 ككل.الفمسطيني 

 :التطبيقيةاألىمية  .2
  عمػى مسػتكػ قطػاع  لجامعية الحككمية، حيث تمعب دكًرا حيكًيا كفعااًل عمى الكميات ا اتـ تطبيقيالدراسة

 .نيالفمسطي ألىميتيا في بناء المكاطف انظرً  ؛التعميـ العالي في فمسطيف
 المؤسسػػي لمكميػػات  األداءو مػػف العػػركرؼ تحديػػد مسػػتكػ ألىميػػة الكميػػات الجامعيػػة الحككميػػة، فإن ػػ نظػػًرا

 لجتيا.مًعاالجامعية الحككمية محل الدراسة؛ كذلؾ لمكقكؼ عمى جكانب القصكر بقصد 

 كقػػػات االسػػػتراتيجية، كتحديػػػد صػػػعكبات كمع دارةتحديػػد مسػػػتكػ تطبيػػػق الكميػػػات الجامعيػػػة الحككميػػػة لػػػإل
 .د متخذؼ القرار لتفادييا مستقباًل تطبيقيا، األمر الذؼ سيساع

  المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية. األداءتحسيف مستكػ 

  فػػي  الدراسػػة الحاليػػةمجمكعػػة مػػف التكصػػيات لعػػالج أكجػػو القصػػكر فػػي مجػػاالت  إلػػىمحاكلػػة التكصػػل
 الكميات الجامعية الحككمية محل الدراسة.

 

 وذج الدراسةيرات الدراسة، وأنممتغ :رابًعا
 االستراتيجية دارةاإللمتغير المستقل: ا .1
المتابعة ، تنفيذ االستراتيجية، صياغة االستراتيجية، )التحميل البيئيعتماد األبعاد التالية: با الباحث قام

 (1جدكؿ رقـ )بال كما ىي مكعحة ،لدراسات السابقةاعمى  بناءً (؛ كذلؾ كالتقييـ
 في الدراسات السابقة -االستراتيجية دارةاإل –يوض  أبعاد المتغير المستقل  (:2جدول رقم )

 التحميل الدراسات السابقة
 البيئي

 ياغة 
 االستراتيجية

تنفيذ 
 االستراتيجية

المتابعة 
 والتقييم

     (7102)مزىر دراسة 

     (7102)خرساأل دراسة

     (7102دراسة الحية )

     (7102دراسة حسين)

     (7102)آخرون و  شوقيدراسة 

     (7102دراسة الحاج)

     (7102دراسة السميماني)

     (7107دراسة حنا)

     (7101)تبيديدراسة 

     (7101دراسة القحطاني)

     (7112دراسة العبيدي )
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 الدراسات السابقة
 التحميل
 البيئي

 ياغة 
 االستراتيجية

تنفيذ 
 االستراتيجية

المتابعة 
 والتقييم

     (7112دراسة شحادة)

     (7112دراسة وىبة )

     (7112دراسة سميطين )

     (7112دراسة عساف )

 07 02 02 02 المجموع
 21 011 011 22 نسبة التكرار %

 عمى الدراسات السابقة. الم در: إعداد الباحث معتمًدا
 

 

 المؤسسي األداء: التابعالمتغير  .2
المكارد  رسات، مماالمعمكمات إدارة، العميا دارةاإلكفاءة كفعالية ) :باعتماد األبعاد التالية الباحث قام

 (.1لجدكؿ رقـ )المكعح بالدراسات السابقة اعمى  بناءً (؛ كذلؾ العمميات الداخميةك  األنظمة ،البشرية
 في الدراسات السابقة -المؤسسي األداء –(: يوض  أبعاد المتغير التابع 3جدول رقم )  

 عمى الدراسات السابقة. عداد الباحث معتمًداالم در: إ
 

 
 

ية  الدراسات السابقة
عال
 وف
اءة
كف

ا رةدااإل
ميا 
الع

 

دارة
إ

 
ات
موم
لمع
ا

 

ات
يجي
ترات
الس
 وا
ات
اس
سي
ال

رية 
بش
د ال
وار
الم
ت  
رسا
مما

 

ة  
ظم
األن

و 
مية
داخ
ت ال
مميا
الع

 

ات
خدم
ة ال
جود

دين 
تفي
مس
ا ال
رض

 

        (7102دراسة عبد اليادي)

        (7102دراسة  الغنام  )

        (7102بو سمرة )دراسة أ

        (7102دراسة حجازي )

        (7102دراسة حسينة)

        (7102دراسة جبر )

        (7102دراسة زعيبي )

        (7101دراسة  يام )

 2 2 2 2 7 2 2 المجموع

 2222 2222 011 2222 72 21 2722 نسبة التكرار %
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ممتغيرات الرئيسية إلتماـ لتمخيص األبعاد التي سيستخدميا  كن لمباحثيمبناًء عمى الدراسات السابقة ك 
 .(3جدكؿ رقـ )مكعحة في  الدراسة الحالية؛ كذلؾ حسب ما ىي

 
 اوأبعادى الدراسة،متغيرات : (4جدول رقم )

 

 األبعاد المتغيرات

 المتغير المستقل
 االستراتيجية دارةاإل

 لبيئيالتحميل ا .1
 صياغة االستراتيجية .2
 تنفيذ االستراتيجية .3
 المتابعة كالتقييـ .4

 

 
 األبعاد المتغيرات

 المتغير التابع
 المؤسسي األداء

 العميا دارةاإلكفاءة كفعالية  .1
 المعمكمات إدارة .2
 ممارسات المكارد البشرية  .3
 العمميات الداخمية األنظمة ك  .4

 لدراسات السابقة.مى اع اعتماًداالمصدر: إعداد الباحث 
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 المتغير التابع

 التحميل البيئي

 صياغة االستراتيجية

 تنفيذ االستراتيجية  

 المتابعة كالتقييـ

 المؤسسي األداء

العميا  اإلدارةكفاءة كفعالية 
 كاالنظمة

 المعمكمات إدارة

 ممارسات المكارد البشرية

 خميةالعمميات الدااألنظمة ك 

 المتغير المستقل

 االستراتيجية اإلدارة
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 الدراسة فرضيات :خامًسا
 :التالية تضياالفر  حث يسعى لمتحقق مناالب ، فإن  ومتغيرات الدراسة وأىداف في ضوء مشكمة

 

المؤسسي  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإلبيف  إحصائية ذات داللةعالقة ال تكجد : ىاألولالرئيسية  يةالفرض
 في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
االستراتيجية ككفاءة  دارةاإل( بيف α ≤ 1.11عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  .3

 العميا في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية. دارةاإلكفعالية 

دارةاالستراتيجية ك  دارةاإل( بيف α ≤ 1.11عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  .1  ا 
 نكبية.المعمكمات في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الج

االستراتيجية  دارةاإل( بيف α ≤ 1.11عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  .1
 كممارسات المكارد البشرية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

نظمة االستراتيجية كاأل دارةاإل( بيف α ≤ 1.11عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  .3
 كالعمميات الداخمية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

المؤسسػػي فػػي الكميػػات  األداءاالسػػتراتيجية ك  دارةاإلبػػيف  داللػػة معنكيػػة ذك يكجػػد تػػأثيرال : ةالثانيلل يةالفرضلل
 الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.

 

 دارةاإلالمبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ معنكيػػػػػة بػػػػػيف متكسػػػػػط إجابػػػػػات  ذات داللػػػػػة فػػػػػركؽ ال تكجػػػػػد  :ةالثالثللللل الفرضلللللية
 العمر، المسمى الكظيفي، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(. ،النكعلممتغيرات الديمغرافية ) ااالستراتيجية تبعً 

 

 األداءمسػػتكػ المبحػػكثيف حػػكؿ ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف متكسػػط إجابػػات  فػػركؽ ال تكجػػد : ةالرابعلل يةالفرضلل
 العمر، المسمى الكظيفي، المؤىل العممي، سنكات الخدمة(. ،النكعممتغيرات الديمغرافية )ل اتبعً  المؤسسي

 
 الدراسةحدود  :سادًسا
 جراء الدراسة الحالية في إطار الحدود التالية:إ تم
 عمى الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية. الدراسةىذه  تـ تطبيق  الحد المكاني: .3

 ـ.1138العاـ  خالؿالدراسة  ىذه تـ تطبيق  الحد الزماني: .1

فػػي الكميػػات  ناء مػػكظفي الخػػدماتثسػػتبا العػػامميفجميػػ  تػػـ تطبيػػق ىػػذه الدراسػػة عمػػى   الحللد البشللري: .1
 الجامعية الحككمية الفمسطينية في المحافظات الجنكبية.

لجامعيػة لمعمػـك يػة االكم –ـ تطبيق ىذه الدراسة عمػى كػل مػف ) كميػة فمسػطيف التقنيػة ت الحد المؤسسي: .3
 .كمية فمسطيف لمتمريض(-كالتكنكلكجيا

  



 الفصل ألاول 
 اإلطار العاـ لمدراسة 

  

 33 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارةدكر 
 

 الدراسةم طمحات  :سابًعا
عمييػا سػكاًء فػي  الدراسػة عتمداألساسية التي سكؼ ت عمى عدد مف المصطمحات كالمفاىيـ اشتممت الدراسة

 الدراسة النظرية أك الميدانية.
 االستراتيجية دارةاإل: 

متكاصػمة تسػعى  ديناميكيػةا عمميػة ية التصػكر اإلنسػاني، كىػي أيًعػعممية إبداعية عقالنية التحميػل، كحدسػ
المنظمػػة المتاحػػة بطريقػػػة فعالػػة، كالقػػدرة عمػػػى  مػػكارد يػػػوكتكج إدارةتحقيػػق رسػػالة المنظمػػػة مػػف خػػالؿ  إلػػى

تحقيػق  ةيػكبغئة األعماؿ المتغيرة مف تيديدات كفرص كمنافسة كمخػاطر أخػرػ مختمفػة يمكاجية تحديات ب
 .(16 :2010،ياسيفا مف نقطة ارتكاز أساسية في الحاعر )نطالقً مستقبل أفعل ا

 
 الكمية الجامعية، كيكجو العامميف  عميدأسمكب إدارؼ متميز يستشرؼ بو  " :ياا بأن  إجرائيً  لباحثيعرفيا او

نحػػك غايػػة الكميػػة كرسػػالتيا، فػػي عػػكء اإلمكانيػػات المتػػكفرة، كعالقػػات مشػػتركة مػػ  المجتمػػ  الخػػػارجي، 
 .لى درجة التفكؽ في األداءلمكصكؿ إ

 

 المؤسسي األداء: 

 صػػرعنا " المنظكمػػة المتكاممػػة لنتػػاج أعمػػاؿ المنظمػػة فػػي عػػكء تفاعميػػا مػػ  :المؤسسػػي بأنػػو األداءيعػػرؼ 
 . (64:  1111الدكرؼ، ) "بيئتيا الداخمية كالخارجية

 
  في  اإلدارية الكحدات ماؿكأع مياـ لنتاج المتكاممة المنظكمة عف عبارة "ويعرفو الباحث إجرائًيا بأنو

 قدرتيا مف كالذؼ يعاعا كالخارجية، الداخمية البيئة م  تفاعميا عكء الكميات الجامعية الحككمية في
 ."األجل طكيمة لتحقيق أىداؼ كفاعمية كفاءة بكل منيا المطمكبة كاألعماؿ المياـ إنجاز عمى

 
 

 : الكميات الجامعية الحكومية 
كىي  ،إشراؼ كرقابة مباشرة مف الحككمةالجياز اإلدارؼ لمدكلة كتعمل تحت التي تتب   المؤسسات ىي" 
تقدـ برامج تعميمية أكاديمية أك مينية تنتيي بمنح البكالكريكس كلمكمية الجامعية أف تقدـ التي مؤسسات ال

الدبمكـ" لمدة سنتيف أك ثالث تنتيي بمنح شيادة الدبمكـ كفق أنظمة  ،أك تقنية ،أك مينية ،برامج تعميمية
 (.1، 3118: 33العالي الفمسطيني، رقـ تعميـ )قانكف ال

 

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

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

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

 الدراسةىيكل : عاشًرا
والسياسية  دارةاإلدليل أكاديمية  إلى ستة ف ول استناًدا إلىيم الدراسة بتقسالباحث قام 

 وىي كالتالي: (2117غزة لعام ) لمدراسات العميا في
 .الدراسةطار العاـ اإل :الف ل األول .1
 ىي:عدة، ك مباحث  إلىكتـ تقسيمو  (اإلطار النظرؼ  ): الثانيلف ل ا .2

  :االستراتيجية دارةاإلالمبحث األكؿ. 

  :المؤسسي األداءالمبحث الثاني. 

 المؤسسي في الكميات الجامعية  اءاألد مستكػ  ستراتيجية كدكرىا في تحسيفاال دارةاإل :المبحث الثالث
 .الحككمية

 لتعقيب عمييا.اك  ةلدراسات السابقا الثالث:الف ل  .3

 (.جراءات)الطريقة كاإلالدراسةمنيجية  :الف ل الرابع .4

 عيات الدراسة كمناقشتيا.ميل البيانات كتفسيرىا كاختبار فر تح الخامس:الف ل  .5

 ت.النتائج كالتكصياالسادس: الف ل  .6

 اجع.الم ادر والمر  .7

 المالحق. .8
 
 

 الخال ة
االستراتيجية  دارةاإلفي ىذا الفصل عمى خطكات منيج البحث العممي لدراسة مكعكع دكر  اعتمد الباحث

شتمل ىذا الكميات الجامعية الحككمية؛ حيث االمؤسسي، دراسة تطبيقية عمى  األداءفي تحسيف مستكػ 
، كما االستطالعيةزىا مف خالؿ استخداـ الدراسة ُتعزىالدراسة كالتي تـ  كمشكمةالفصل عمى مقدمة كعمى 

وتطرق ، فرعياتياالسؤاؿ الرئيس كتساؤالت الدراسة، كمف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة كأىميتيا ك  حدد الباحث
ا لمفصل الثاني) اإلطار حدكد الدراسة كمصطمحاتيا، كالصعكبات التي كاجيت الباحث، تمييدً  إلى الباحث

 تو(.النظرؼ لمدراسة كأدبيا
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 االستراتيجية دارةاإل :وللمبحث األ ا
 :تمييد
 تكاكب أف   منظماتال عمى تفرض الحياة مجاالت شتى في المتالحقة كالتطكرات السريعة التغيرات إف

 تككف  لكي ؛الحديثة دارةاإل أساليب في كالعممية العممية بالتطكرات االىتماـ خالؿ مف ،التغيرات ىذه
 ،كاالستمرار البقاء كالنمك تستطي  حتى ؛كالداخمية الخارجية بيئتيا م  التكيا عمى قادرة نظمةالم

، كتتغير فييا بعد يكًما تعقيًدا تزداد كاقتصادية كاجتماعية سياسة بيئة ظل في كخصكًصا  الفرص يـك
 .بالكامل المتاحة

 المكاعي  أىـ مف ممارسة، حيث تعتبراالستراتيجية ذركة اإلبداع اإلدارؼ في الفكر كال دارةاإلتعد 
 يتطمب األمر كىذا كالداخمية، الخارجية لمتغيرات التكيا كاالستجابة المنظمات عمى تساعد التي الحديثة

 كتحميل كدراسة لممنظمة المستقبمي التفكير عممية فإف   لذلؾ بعيدة المدػ؛ رؤية تمتمؾ أف   المنظمات مف
 ،صباح) االستراتيجية دارةاإل عممية جكىر ىي عممياتيا في المؤثرة لداخميةالخارجية كا المتغيرات البيئية

 عقالنية عممية بككنيا متمثاًل  المنظمات حياة في حيكًيا دكًرا تمارس االستراتيجية دارةاإلف ،(10: 2013
(، 24 :2005كمتجددة كمستمرة كمتكيفة م  تحديات البيئة الداخمية )الدكرؼ، ،كمثالية التصكير كتحميمو

االستراتيجية، أىمية  دارةاإلاتيجية، مراحل تطكر االستر  دارةاإلالعناصر التالية: مفيكـ  بحثكيشمل ىذا الم
 االستراتيجية.  دارةاإلاالستراتيجية، مراحل تطبيق  دارةاإل
 
 االستراتيجية دارةاإلمفيوم  :أواًل 

ا الناس ليذا المفيكـ، فمنيـ مف يعده شيئً مفيـك االستراتيجية قديـ في الفكر البشرؼ، كيختما فيـ  إف  
 ، حيثكالتميزالنجاح  إلىتيدؼ  فعميةو مجرد خطة عتبره بأن  ي ف  كمنيـ م   ،ا ال يمكف االستغناء عنوميمً 
 عمـ تعني كالتي Strategic)) كممة مف اشتقت كىي، اليكنانية الحعارة إلى االستراتيجية مفيكـ يرج 

 في أطمقت حيث ،رؾمًعاال إدارة في المستخدمة بالخطط مفيكميا تبطار  عسكرؼ  مصطمح كىي الجنراؿ
 مجاؿ إلى ذلؾ بعد امتدت ياأن   إال ،الحرب في بإحكاـ المخطط العسكرؼ  التحرؾ أسمكب عمى البداية
، األعماؿ منظمات لدػ االستخداـ مفعمة كصارت مختمًفا، معنى الكممة أخذت حيث، اإلدارؼ  الفكر
 . (David,2011:55) ليا كالمستجيبة بيئتيا بتحميل كالميتمة كالرائدة كالمبادرة منيا الحديثة خاصة

 :يابأن   (ثكماس)فعرفيا  يالر مف أىل العمـ كاالختصاص في كع  تعريا محدد يكقد اجتيد الكث
ف المنظمة يكفل التالؤـ بيد، بما ياتيا عمى المدػ البعيكتحديد غا ،"كع  الخطط المستقبمية لممنظمة

 .(25: 2010)الدكرؼ، طة بيا بطريقة فاعمة ككفؤة"يف الرسالة كالبيئة المحيرسالتيا، كبك 
تػذىب  د المنظمػة أف  يػف المسػار الػذؼ تر يعاـ لتب ىي كع  إطاراالستراتيجية  فإف   ؛آخر تعرياكفي 
ظمػػػة المن عػػػةيالمحػػػدد لطب كيمكػػػف االسترشػػػاد بػػػو فػػػي االختيػػػار ،رسػػػالتيا إلػػػىغراعػػػيا كالكصػػػكؿ أ  لتحقيػػػق

 .(38:  2010)الخفاجي،  الخطط االستراتيجية كصياغةاالستراتيجية  دارةاإل شكل أساس  يكتكجييا ك 
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حدد مسار عمميا خالؿ مدة محددة" يكُتعرؼ االستراتيجية بأنيا "اتجاه عاـ كقرار تتخذه المؤسسة 
 .(25:  2011)الدجني، 

ىدافيا أ نجاز رسالتيا ك إة كيفية كمية شاممة تحدد لممنشأ نيا خطةأ" (ىنجرك ف كيعرفيا )ىمي
  .(51 :2013،")الحاج
يعد اآلف الدعامة  الذؼ باعتبار ىذا المنيج، صرمًعااالستراتيجية تعتبر المنيج الفكرؼ ال دارةاإل إف  

بالشكل الذؼ يسيـ في تحقيق النجاح  ،داء المنظمات كافةأساسية كالمترابطة بشكل مباشر بفاعمية األ
 (. 59:  2017 ،عماؿ )مزىريعمف ليا بقاء في عالـ األ بمااالستراتيجي 

البقاء كاالستقرار، كالنمك،  إلىميا كأنشطتيا كأىدافيا، حجفي  ختالؼاالكتسعى كل منظمة، بالرغـ مف 
استراتيجية  ككنيا الكسيمة الرئيسة في سبيل تحقيق ذلؾ،  إدارةكىذه األىداؼ ال تتحقق بمعزؿ عف كجكد 

 دارةاإلالمنظمات الناجحة كالمنظمات الفاشمة في اعتماد المنظمات الناجحة عمى  كيمكف التفريق بيف
 (.25: 2010)الدكرؼ،االستراتيجية 
ـ ييكتطبيقيا كتق ؛قكـ مف خالؿ خطكات رئيسية كىي: صياغة االستراتيجيةيعبارة عف فف كعمـ كىي 

 .(,2011David: 6ا) يتي تمكف المنظمة مف تحقيق أىدافالقرارات الكظيفية المختمفة، كال
اسػػتراتيجي، كرسػػالة األعمػػاؿ، ككعػػ  األىػػداؼ كا عػػداد  تصػػكرك  عمميػػة تطػػكير" :يػػابأن   (الخفػػاجي)كعرفيػػا 

 .(37:  2010)الخفاجي،  "األداءاالستراتيجية لبمكغ األىداؼ كتنفيذىا كتقكيـ 
عمى تحميل بيئات  اادً اعتم، جل الطكيلاأل إلىمكارد المنظمة بالنظر  إدارة" :يان  أا بيًع أكعرفت 

 (.18: 2016،خرسييـ كمتابعة مراحل تنفيذىا ".)األالمنظمة كتككيف كتنفيذ االستراتيجية كتق
 لتعريا كصن  نظمي مدخل" يان  إ قكؿيك  إجرائي، بشكل فيعرفيا (Wells D.Lindseyمز )يأما ك 

 .(26: 2013 عزازؼ،" (رؤيتيا نحك المنظمة أداء كقياس الميـ، التغيرات
 جل لممؤسسة،العامة تحديد التكجيات طكيمة األ دارةاإل"عممية بكاسطتيا تستطي   :يابأن   كتعرؼ

 ،الدقيق كالتنفيذ المناسب كالتقييـ المستمر لالستراتيجية المكعكعية مف خالؿ التصميـ األداءككذلؾ 
مف  يد الرسالةىي تحد عدة عناصر تتكامل م  بععيا البعض كىذه العناصر كتتككف ىذه العممية مف

 (.65: 2002 ،أبك قحااالستراتيجيات كتقييميا) ككع  كتنفيد ،األىداؼ، كميداف األعماؿ
كالسياسات كالقدرات التنافسية االستراتيجية  جراءات"ىي مجمكعة متكاممة مف اإل :يابأن   ايًع أ كعرفت

 (.  michael,2014:24الالزمة لتحقيق أعمى عائدات استراتيجية ")
ت مًعادارؼ الجامعي في الجاتطكير العمل اإل إلىيسعى  دارةاإل"اتجاه حديث في : ياا أن  يًع كعرفت أ

كالتي تمكف الجامعة مف تحقيق  ،الفمسطينية مف خالؿ مجمكعو مف العمميات مف تخطيط كتنفيذ كتقييـ
 (.10:  2008أىدافيا بعيدة المدػ")كىبة ،
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التػػػػي تحػػػػدد أداء  اإلداريػػػػةعػػػػة مػػػػف القػػػػرارات كاألعمػػػػاؿ يػػػػا "مجمك ( بأن  2012 ،كىنجػػػػر ،فيػػػػا )كلػػػػيفعر  
، صػياغة االسػتراتيجية، التحميػل البيئػي المنظمة في المدػ البعيد كتتعمف المراحل األربعة الرئيسػية كىػي:

 (.28:  2015،)قديحكالتقييـ كالرقابةً 
 الستراتيجيةا دارةأغمب الدراسات لم تتفق عمى وضع تعري  محدد لإل يتض  أن   وفي ضوء ما سبق

الكمية الجامعية، كيكجو العامميف  عميدأسمكب إدارؼ متميز يستشرؼ بو  " :يابأن   اإجرائيً  لباحثفيعرفيا ا
نحك غاية الكمية كرسالتيا، في عكء اإلمكانيات المتكفرة، كعالقات مشتركة م  المجتم  الخارجي، 

 .األداءدرجة التفكؽ في  إلىلمكصكؿ 
 

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

 العسكرؼ  الميداف مف االستراتيجية مفيـك انتقاؿ مف راتيجيةاالست دارةاإل عمـ بداية أف   باعتبار ةاالستراتيجي
 :(14: 2015ي)الحية،وى عدة، مراحل خالل من تطورت وقد ،دارةاإل ميداف إلى
 :السياسة  نع مرحمة  .1
 تمتغيرا السياسات صن  عممية عمى التركيز كتـ الخمسينيات، بداية منذ اإلدارية السياسات مصطمح نشأ

 كالتيديدات الفرص استكشاؼ إلى الحاجة ظيرت كسةمًعا كحدكث تغيرات بيئية ترةالف تمؾ في الشركات
 .الخارجية البيئة في المتكقعة

 :والتخطيط السياسات مرحمة .2
 يعد لذا ؛السريعة البيئية التغيرات مف متزايدة معدالت تكاجو األعماؿ منشآت بدأت المرحمة ىذه ظل في

 إلى الحاجة نشأت كمف ىنا التطكرات، ىذه لمكاجية كافية غير تيةالكق الفعل كردكد "السياسة صن " مدخل
 االستراتيجي التفكير أك التخطيط عنصر إدخاؿ طريق عف االستجابة كسرعة المبادرة عنصر عف البحث

 .المنافسة األسكاؽ في لمتغيرات األعماؿ منشأة استجابة درجة زيادة كراء ايً سع 
 :لالستراتيجية  األولية المرحمة .3
 ظركؼ لمكاكبة ايً كاف يعد لـ ألنو ؛كالتخطيط السياسة االستراتيجية محل بإحالؿ المرحمة ىذه في البدء ـت

 .االستراتيجية إعداد عممية نحك االىتماـ كتكجيو االستراتيجية كىك جديد مفيـك عمى التركيز كتـ البيئة،
 :االستراتيجية  دارةاإل مرحمة  .4
 تكجيو كتـ ،االستراتيجية إلعداد المختمفة التنظيمية المستكيات بيف قةالتفر  يتـ لـ السابقة المرحمة في

 دارةلإل متكامل منظكر تقديـ إلى الحاجة فظيرت العاـ، التنفيذؼ لممدير االستراتيجية ل دكار أقل اىتماـ
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 عظـم العممية ىذه في يشارؾ كأصبح مًعا االستراتيجيات كتنفيذ إعداد عمميات م  االستراتيجية يتعامل
 .مجاؿ كظيفي كاحد أك كاحد مستكػ  عمى تقتصر كال ،اإلدارية المستكيات جمي ب المديريف

 
 االستراتيجي ة دارةاإلىمية أ: ثالًثا

ففي حيف  ،التقميدية دارةاإلحيث تختما عف  الميمة؛ اإلداريةاالستراتيجي ة مف الكسائل  دارةاإلُتعد  
ويمكن إيجاز أىمية االستراتيجية تيتـ بالمستفيديف،  دارةاإل فإف   ،خلالتقميدية بالمنظمة مف الدا دارةاإلتيتـ 
 :(62: 2017)مزىر،االستراتيجية كالتالي دارةاإل
 كالقكػ  ،كاألنظمة ،كالقكاعد ،جراءاتكاإل ،تييئة المنظمة داخمًيا بإجراء التعديالت في الييكل التنظيمي  .1

 ل م  البيئة الخارجية بكفاءة كفعالية.العاممة بالشكل الذؼ يزيد مف قدرتيا عمى التعام
 ،كاألىداؼ السنكية ،بحيث يتـ كع  األىداؼ طكيمة األجل ،كاألىمية النسبية األكلكيات تحديد  .2

جراء عمميات تخصيص المكارد باالسترشاد بيذه األكلكيات.  كالسياسات كا 
 .دارةاإلإيجاد المعيار المكعكعي لمحكـ عمى كفاءة  .3
كاكتشاؼ كتصحيح االنحرافات لكجكد  ،كالرقابة ،كالتنسيق ،ة عمميات اتخاذ القراراتزيادة فاعمية ككفاء  .4

 يير كاعحة تتمثل في األىداؼ االستراتيجية.مًعا
استغالؿ الفرص كمقاكمة التيديدات ىك المعيار  التركيز عمى السكؽ كالبيئة الخارجية باعتبار أف    .5

 األساسي لنجاح المنظمات.
 كلذا ،بحيث يمكف لممدير اكتشاؼ المشاكل مبكًرا ،نقاط القكة كالععا كالتيديداتتجمي  البيانات عف  .6

 .تككف القرارات ىي رد فعل لقرارات كاستراتيجيات المنافسيف مف أف   يمكف األخذ بزماـ القيادة بداًل 
 األداء ييرمًعاالعمل ك  أساليب تطكرل تنافسية كميزة استراتيجية كقكة بالمعرفة لالىتماـ التكجو في تسيـ .7

 .كالفرص كالتيديدات كالععا عناصر القكة بتحميل دارةاإل إمكانية كزيادة التنظيمي،
 حيث يكجد المعيار الذؼ يكع  الرسائل الغامعة. ،تسييل عممية االتصاؿ داخل المنظمة  .8
 كجكد معيار كاعح لتكزي  المكارد كتخصيصيا بيف البدائل المختمفة.  .9

 .العمل عمى المؤثرة الُمشكالت كتتكق   لمستقبلا في الفرص تحديد عمى تحرص .10
 .تساعد عمى اتخاذ القرارات كتكحيد اتجاىاتيا .11

أف أىمية اإلدارة االستراتيجية تظير مف خالؿ حرص المنظمات عمى يرى الباحث مما سبق 
، كالقدرة عمى مكاجية تحديات البيئة الى األداء المتميزتحسيف كتطكير أدائيا لمكصكؿ 

 لتحقيق مستقبل أفعل.المتغيرة 
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 جيةاالستراتي دارةاإلمراحل تطبيق : رابًعا
األىداؼ  إلىرئيسية يجب تطبيقيا في المنظمة لمكصكؿ االستراتيجية مف أربعة مراحل  دارةاإلتتككف 
 المسميات في كع كقد اختمفكا  ،الكثير مف العمماء بدراسة ىذه الخطكات كقاـعالية، اؿ كبكفاءة بشكل فع  

المطاؼ اتفقكا عمى مجمكعة مف الخطكات األساسية التي ال غنى عنيا في أؼ نياية  لكف في ؛ليا
 : االستراتيجية كما يمي دارةاإلص مراحل يمكن تمخي، كفي إطار ما تقدـ ،منظمة

 .كلى: المسح البيئيالمرحمة األ
 .: صياغة االستراتيجيةالمرحمة الثانية

 .حمة الثالثة: تنفيذ االستراتيجيةالمر 
 .المتابعة كالتقييـالمرحمة الرابعة : 

 

 المس  البيئيالمرحمة األولى: 
كتنب  أىميتو مف خالؿ عممية ، االستراتيجية دارةاإلأكؿ الخطكات الرئيسية في  البيئي المسح يعد
يل لمبيئة الخارجية لممنظمة كذلؾ الستقراء الفرص المتاحة كالتيديدات المحتممة، كتحم االستراتيجي التحميل

  األنشطة يإحداث عممية التنسيق كالتعاكف بيف جم ثـنقاط القكة كنقاط الععا، البيئة الداخمية لتحديد 
 .(20 11جي،ي)عحاكؼ كالمممؤسسة، كتحقيق أىدافيا كرسالتيالتنفيذ استراتيجية ال

مػػدػ التغيػػر  لتشػػخيص، االسػػتراتيجية دارةاإلمجمكعػػة أدكات تسػػتخدميا "و: التحميػػل البيئػػي بأن ػػكقػػد ُعػػرؼ 
الفػػرص كالتيديػػدات، كتشػػخيص السػػمات أك الميػػزات التنافسػػية فػػي  الخارجيػػة، كتحديػػدالحاصػػل فػػي البيئػػة 

ف يفػػػي تحقيػػػق العالقػػة اإليجابيػػػة بػػػ دارةاإلسػػاعد يالمنظمػػة مػػػف أجػػل السػػػيطرة عمػػػي بيئتيػػا الداخميػػػة بشػػػكل 
 (.32: 2015 ،)قديح" المطمكبةتراتيجية ، كتحديد االسالتحميل االستراتيجي لمبيئة، كتحديد أىداؼ المنظمة

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

قسمين  إلى ئيالبي ينقسم التحميلكالتحديات التي تحيط بالمؤسسة مف الداخل كالخارج لمتغيرات كلتعدد ا
 ىما:
 لبيئة الخارجية:اتحميل   .1
 المؤسسػػػػػػة عػػػػػػمف مئػػػػػػات القػػػػػػكػ  جاىػػػػػػات كاألحػػػػػػداث الخارجػػػػػػة عػػػػػػف سػػػػػػيطرةكتقيػػػػػػيـ االت "تحديػػػػػػد :يعنػػػػػػيك 

 .(85: 2013الخارجية")الجابرؼ، 
لممؤسسة، حيث  المناسبةعند كع  االستراتيجية  اعركريً  امرً أكما كيعد تحميل مككنات البيئة الخارجية 

الفرص التي يمكف لممؤسسة استغالليا كالمخاطر كالتيديدات التي يجب عمى  إلىالتعرؼ يساعد في 
 (149: 2006)إدريس كالمرسي، لمؤسسة تجنبيا أك الحد مف آثارىاا
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 :(84: 2005)الدوري،التاليةعوامل الألبعاد و البيئة الخارجية اوتتضمن عممية تحميل 
 تطرأ في تمؾ القكػ مستقباًل  التي التخطيط كالتنبؤ باألبعاد كالمتغيرات. 
 . تصنيا تمؾ النتائج لمتنبؤات المستقبمية مف أجل المساىمة في عممية اتخاذ القرار 
 المنظمة أماـ كالتيديدات الفرص تعكس أف   يمكف كالتي ،البيئة في األكبر األىمية ذات القكػ  تحديد. 
 

 ما يمي:وتتكون البيئة الخارجية من مجموعة متغيرات يمكن ت نيفيا ك
 بعمميات أك  يطمق عمييا بيئة العمل أك الميمة كىي العناصر التي تؤثر أك تتأثر ؛متغيرات مباشرة

 ر.أنشطة المؤسسة بشكل مباش
 عمميات  كىي التي ال تؤثر في ،يطمق عمييا البيئة العامة أك بيئة المجتم  ؛متغيرات غير مباشرة

 لكنيا تؤثر في القرارات طكيمة األمد.  ر؛كأنشطة المؤسسة بشكل مباشر في األجل القصي
أو بيئة  لذلك تجرى عممية تحميل البيئة الخارجية عمى بيئتين إحداىما مباشرة تسمى البيئة الخا ة

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

فراد كالقكػ التي تتفاعل بصكرة األك مف مجمكعة مف المؤسسات "ذلؾ المحيط الذؼ يتع :يابأن  كُتعرؼ 
 ،كمف األمثمة عمى ذلؾ أكلياء األمكر ،تؤثر بيا كتتأثر بالقرارات التي تتخذىا المؤسسةمباشرة م  عمل 

كذلؾ لككنيا تمتمؾ  ؛يطمق عمى ىذه الفئات أصحاب المصالحك ت، مًعاككسائل اإلعالـ كالجا ،كالمجتم 
 .(56: 2002القطاميف،" )المؤسسةكميمة في مصالح مشركعة 

 البيئة العامة: - ب
التي  يقصد بيا مجمكعة العناصر كالقكػ  البيئية التيالعامة عمى العديد مف المتغيرات "تشمل البيئة 

المتغيرات حيث  كيختما الباحثكف في تحديد ىذه ،تتكيا ليا المنظمة كتتفاعل معيا لتحقيق أىدافيا
تغيرات:" االجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالتكنكلكجية، كالتعميمية، كالسياسية، ( بالمHusseyحددىا )

 (.21: 2015)الحية،كالقانكنية، كالمكارد الطبيعية، كالسكنية"
أنشطتيا  في نقاط القكة كالععا صيقدرتيا عمى تشخ عنيي ةيالداخم ئتيايأف فيـ المنظمة لب يرى الباحث

القدرة عمى التناغـ كالتكيا م  البيئة الخارجية، يعزز مف قدرة المنظمة عمى كأف  كمكاردىا المختمفة
 تحقيق أىدافيا.

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

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

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

 تساعدىا عمى بياف عالقات التأثير كالتأثر بالمنظمات المختمفة سكاء كانت تمؾ المنظمات  :رالتأثي
 ا ليا أك تعاكنيا في عممياتيا كأنشطتيا.تمثل امتدادً 

 : كذلؾ مف خالؿ  ،في تحديد سمات المجتم  الذؼ تتعامل معو المنظمةا يًع أتساعد  سمات المجتمع
 كاألكلكيات التي تعطي ليا. ،الكقكؼ عمى أنماط القيـ كالعادات كالتقاليد السائدة

ليا دكر  ،مجمكع المتغيرات الخارجية )المباشرة كالغير المباشرة( ف  أ:" ب (24: 2016،)األخرس ػ كير 
و مف الكاجب عمى قادة المنظمات تحرؼ تمؾ المتغيرات كما تعكسو ؾ فإن  لذل ؛مؤثر في تحقيق األىداؼ

ك أكتجنب التيديدات  ،بحيث يمكف استثمار كاستغالؿ الفرص كتعظيـ العائد منيا ،مف فرص كتيديدات
 ."استراتيجيات ناجحة تحقق األىداؼ إلىفي سبيل الكصكؿ  ،التقميل مف آثارىا الناجمة

 

 ة:لبيئة الداخميا تحميل  .2
مكانيات طاقة: "ىي لممنظمة الداخمية البيئة  كقيـ كالمستقبمية، الحالية كالمالية كاإلنسانية المادية المنظمة كا 

 كقد ،"المنظمة كاستراتيجيات أىداؼ عمى كبير حد إلى تؤثر كالتي بيا العميا دارةاإل مستكػ  األفراد في
 العمل ينبغي ععا نقاط أك كتنظيميا، منيا فادةاالست يجب لممنظمة بالنسبة قكة نقاط الجكانب ىذه تمثل
إجمالي مكونات البيئة  إلى )ولين وىانجر( كما أشار كل من، السمبية آثارىا مف التقميل أك تجنبيا عمى

 .موارد المؤسسة -التنظيمية الثقافة -: الييكل التنظيميالداخمية وىي
ت حيػػػػث يكعػػػػح التقسػػػػيما، خمي لممنظمػػػػةكىػػػػك البنػػػػاء الػػػػذؼ يحػػػػدد التركيػػػػب الػػػػدا :الييكللللل التنظيمللللي-أ

و يعكس نكعية ن  أكما ، ىداؼ المنظمةأ نشطة الالزمة لتحقيق عماؿ كاألكالمجمكعات التي تؤدؼ مختما األ
 ،عػػػف تحديػػػد شػػػبكات االتصػػػاؿ فعػػػاًل  ،كخطػػػكط الصػػػالحيات كالمسػػػؤكلياتت، العالقػػػات بػػػيف المجمكعػػػا

 (. 59: 2013،في المنظمة )الحاج يةاإلدار كانسيابية المعمكمات بيف مختما المستكيات 
" القيـ ف  أل ،: كتشمل المعتقدات كالتكقعات كالقيـ المشتركة بيف أععاء المنظمةالثقافة التنظيمية-ب

كالتي تؤثر في  ،كظائفيـ إلىمتكامل لثقافتيـ التي يحممكنيا  فراد ىي جزءكمكاقا األكالمعتقدات كالعادات 
رة دائمة لعممية قافة التنظيمية كجزء حيكؼ مف البيئة الداخمية تخع  بصك الث لذلؾ فإف   ،سمككيـ اليكمي

 (.25: 2016 ،خرستغير مستمر" )األ
خمق حالة  ىينصب االىتماـ المركز عم الناجحة أف   دارةاإلمف المسممات األساسية في  إف   :الموارد - ج

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

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

البللدائل  يمثللل تحميللل البيئللة الداخميللة أحللد الركللائز الرئيسللية التللي يللتم االسللتناد إلييللا فللي تحديللد واختيللار
 التحميل البيئي الداخمي يسيم فيما يمي: وعمى وجو التحديد فإن   االستراتيجية المناسبة،

 .تقييـ القدرات كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة لممؤسسة 
 نفسيا تعرؼ الكع  التنافسي النسبي لممؤسسة مقارنة بالمؤسسات المماثمة أك التي تعمل في الميمة. 
 كالمخاطر، ناتج  لتحميل الداخمي، كمجاالت الفرصتحقيق الترابط بيف نقاط القكة كالععا، ناتج ا

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

بناًء عمى ما سبق أف تحميل البئة الداخمية ىك عبارة عف إلقاء نظرة تفصيمية عميقة داخل  يرى الباحث
 كة كالععا باالعتماد عمى معمكمات دقيقة، ككع  االستراتيجيات المناسبة .المنظمة لتحديد نقاط الق

 

 المرحمة الثانية:  ياغة االستراتيجية:
صياغة االستراتيجية  تعتبر الخطكة األكلى في التحكؿ مف اإلطار العاـ لالتجاه االستراتيجي  إف  

لقرار في اختيار كاتخاذ منيا متخذك ا ستفاديُ  أف   يمكفأدلة ذات معنى  إلىكالتحميل البيئي لممنظمة 
 المختمفة.  القرارات

كذلؾ في عكء رؤية مستقبمية شاممة  ،تحديد األىداؼ الرئيسية لممنظمة كغاياتيا يتـكفي ىذه المرحمة 
عمميات البحث كالتحميل إليجاد العكامل الداخمية كالخارجية المؤثرة  تكجيوكرسالة كاعحة، كمف خالؿ 

باإلعافة لذلؾ مراعاة الفرص  ،نقاط كمكاطف القكة كتقميص كتجنب أثر نقاط الععاكلالستفادة مف 
كتحتكؼ عممية  ،عمى المنظمة سمبًياكاقتناصيا كتجنب التيديدات كالمخاطر التي مف شأنيا التأثير 

كمف ثـ اختيار البديل االستراتيجي  ،ليا تحديد االستراتيجية البديمةمف خال يتـالصياغة عمى خطكة 
س يدر إ) :افي مجموعة من األمور نذكر منية وتتجمى أىمية  ياغة االستراتيجي ،األنسب لممنظمة

 :(2009والغالبي، 
 

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

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

 دارةاإلمتـز اؿ تفع  المؤسسة عمى مسار استراتيجي  كمكانتيا التنافسية المتكقعة، كالذؼ يساعد في كع 
 .(23: 2015 ،)الحيةمكف أقصى حد م إلى
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ػ، كتكجيػات، كطمكحػات ل  تصػكرات"  :يػاكتعرؼ الرؤيػة عمػى أن   المؤسسػة فػي  يكػكف عميػو حػاؿ ا يجػب أف  م 
لىالمستقبل، ك  .( 51: 2013)الجابرؼ،  أيف نريد الكصكؿ إليو بانطالؽ مف كع  المؤسسة الحالي" ا   

 ،الرؤيػة ىػي الطمػكح ف  أل ،ليػوإمػا تطمػح  ىإلػتسير بػو المنظمػة لتصػل  ف  أترسـ الطريق الذؼ يجب فيي  
 ،مزىػػػر) تحديػػػد خػػػط سػػػير كاعػػػح كمحػػػدد لممنظمػػػةال مػػػف خػػػالؿ إيػػػتـ تحقيػػػق ذلػػػؾ الطمػػػكح  ف  أ يمكػػػف كال

2017 :65.) 
 

 فيما يمي:خ ائص الرؤية وتتمثل 
  ةىداؼ مترابطة ترسـ الصكرة المستقبمية المرغكبة لممنظمأ استراتيجيات ك  إلىيمكف ترجمتيا كنقميا، 

 تككف الرؤية عممية تكامل بيف الحاعر كالمستقبل. ف  أكيجب 
   يجسد كاقعية  اكبيرً  ايطة ككاعحة، تحمل في طياتيا حممً تككف رؤية المؤسسة مختصرة كبس يجب أف

 مممكسة، يثير الرغبة لدػ الجمي  في التحدؼ كالعمل كالمثابرة.
   الغالبي ال تبدد الجيكد كتيدر المكاردتى تككف رؤية المؤسسة منسجمة م  رسالتيا كقيميا ح أف(

 .(216:  2009،دريسإ،
مطريق التي تسير لأف كجكد رؤية كاعحة ككاقعية لممنظمة ىك بمثابة المرشد كالمكجو  ويرى الباحث
 فييا المنظمة.

 

 الرسالة: .2
كمجاؿ  ،جممة أك مجمكعة مف الجمل تحدد الغرض مف كجكد المنظمة :ياتعرؼ رسالة المنظمة بأن  

مف حيث المنتجات كنكعية  ،عمميا كما الذؼ يميزىا عف غيرىا مف المنظمات األخرػ الشبيية بيا
كعادة ما تنطمق الرسالة مف داخل  ،تنافس بيا كالمستكػ التكنكلكجي المستخدـ التيالمستيمؾ كاألسكاؽ 

دد مف خالؿ كيتح ،المشابية يز المنظمة عف غيرىا مف المنظماتر عف الغرض الذؼ يمبكتع ،الرؤية
 .(66:  2017،)مزىر المنظمة مف منظكر المنتج كالسكؽ  مجاؿ عمميات

مرجعية  يا ترسخ مفيكـ عاـ في المؤسسة يتحدث بو الجمي  كتعتبرحيث إن   ،لمرسالة أىمية كبرػ ك 
رعة ل ىداؼ مف قبل المعنييف داخل مًعال شخاص لتحديد أىداؼ كاتجاه المؤسسة، كبذلؾ تعمف عدـ ال

 .(53: 2013)الجابرؼ، وتحدد أىمية الرسالة لممؤسسة بالتالي ،سةالمؤس
 عماف اإلجماع عمى غايات كأغراض كاحدة لممؤسسة. - أ
 بناء ثقافة تنظيمية مكحدة. - ب
 يير كاحدة لتخصيص المكارد التنظيمية .مًعاتككيف أسس ك  -ج
 تعتبر أساس األىداؼ التي يتـ كععيا لممؤسسة. -د 
 .غراض داخل المؤسسةاألتساعد عمى عدـ تعارب  -ق
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 (105:  2010)ياسين،، (25: 2015)الحية، خ ائص الرسالة الجيدة: 
 العالقة. ذك أععاء المؤسسة كاألطراؼ دػكتعميق التفاؤؿ ل إدارةتسيـ في  أف تككف الرسالة مميمة - أ
 تسمح بتكليد مدػ كاس  مف األىداؼ المالئمة كاالستراتيجيات البديمة. - ب
 أععاء المؤسسة كاألطراؼ المعينة. جمي يكمة لكاعحة كبسيطة كمف -ج
 خطط كبرامج عمل. إلىكاقعية كمكعكعية يمكف تحكيميا  - د
كأىداؼ  مؤكدة عمى التناسق كاالنسجاـ كالترابط المكعكعي بيف أىداؼ كاستراتيجيات المؤسسة - ق

 المجتم  
 كأف   ،الفيػػـ كمختصػػرة تكػػكف سػػيمة كأف   ،تتميػػز بالكعػػكح كدقػػة التعبيػػر كاإليجػػاز فػػي الصػػياغة يجػػب أف   - ك

خطط كسياسات  إلىقابميتيا لمتحكيل  إلىباإلعافة  ،تصا المنظمة مف حيث تحديد أىدافيا كجميكرىا
 .استراتيجي محدد ككاعح في المنظمةعمى محكر  في ذات الكقت تركز ،كبرامج عمل
، كأنػػو كممػػا كانػػت بػػأف الرسػػالة تعتبػػر المعيػػار التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تقيػػيـ أداء المؤسسػػة يللرى الباحللث

 الرسالة تحقق أىداؼ المجتم  كانت أقدرعمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية.
 :ةاالستراتيجياألىداف   .3

 اإلداريػػػة الخصػػػائص عػػػف النظػػػر بغػػػض جميعيػػػا المنظمػػػات فػػػي األىػػػداؼ كجػػػكد إلػػػى الحاجػػػة تظيػػػر
ف  ك  بيػػا، تتميػػز التػػي كالتنظيميػػة  تحقيػػق نحػػك المنظمػػة تكجيػػو فقػػط تعػػمف ال منيجيػػةغايػػات  إقامػػةعمميػػة  ا 

 مػف الغايػة كعياع ،ينبغي تحقيقو اعم   كاالرتباط اليادؼ، غير كالنشاط االنحراؼ، من ي بل ،معينة أىداؼ
 .المنظمة كجكد
 كتحدد تحقيقو، في المنظمة ترغب الذؼ النشاط المخطط، لمنشاط النيائية النتائج ىي األىداؼ إف  

 مساعدة،)أمكف كمما كمي بأسمكب ـيت أف   كيفعل ـ؟يت أف  جب ي كمتى نجازه،إ يجب ماذا" األىداؼ
36:2013.) 

 االستثمار خالؿ مف إلييا الكصكؿ إلى دارةاإل تسعى التي كالنيايات اتالغاي التنظيمية األىداؼ كتمثل
 تككف  ما كبقدر ،دارةاإل لعمل دليل كىي المستقبل، كفي ،حالًيا المتاحة كالمادية اإلنسانية، لممكارد األمثل

 لممنظمة كالخارجية الداخمية، البيئة كمتغيرات كػ قُ  عف صحيحة بصكرة كمعبرة كاقعية، التنظيمية األىداؼ
 .كفعالة ،كفكءة استراتيجية كتطبيق تصميـ، في النجاح فرصة أماـ دارةاإل تككف  القدر بنفس
  الواجب مراعاتيا عند  ياغة األىداف االستراتيجية اتاالعتبار: 
تتوافر فييا جممة  و يجب أن  فإن  ، األىداف االستراتيجية التي تضعيا المنظمة قابمة لمتحققلكي تكون  

 :(48-47: 2008)شحادة،وىي ،الشروط الضرورية
كمػا تػـ التعبيػر عنيػا  ،غراض العامػة لممنظمػةىداؼ المكعكعة م  األتتناسب األ ف  أيجب   المالءمة: - أ

 في رسالتيا.
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حتػػى يمكػػف التحقػػق مػػف اإلمكػػاف، ىػػداؼ لمقيػػاس الكمػػي قػػدر عػػ  األتخ ف  أ: يجػػب القابميللة لمقيللاس - ب
 .ليياإالكصكؿ 

فاليػدؼ الػذؼ ال ينسػجـ مػ   ،فػراد فػي المنظمػةذا كانت مقبكلة مف األإىداؼ يمكف تحقيقيا : األبولالق  -ج
 نظاـ القيـ لمعامميف ال يمكف تحقيقو. 

مػػ  المتغيػػرات غيػػر المتكقعػػة فػػي بيئػػة  ىػػداؼ بالقػػدرة عمػػى تحقيػػق التكيػػاتتسػػـ األ ف  أ: يجػػب المرونللة - د
 المنظمة.

ك أمكانػػات سػػكاء الماديػػة ىػػداؼ متسػػقة مػػ  نكعيػػة القػػدرات كاإلألتكػػكف ا ف  أ: يجػػب القابميللة لمتحقيللق - ق
 ك البشرية التي تمتمكيا المنظمة.أالمالية 

ف فراد الذيمكاف مف جانب األاإل صاغ بكممات سيمة كمفيكمة بقدرتُ  ف  أيجب  :الوضوح والفيم - ك
 سيتكلكف تحقيقيا.

مكف أىداؼ في كععيا ما سيتكلى تحقيق األ ف  شراؾ م  إيجب  مشاركة العاممين في وضع األىداف: - ف
 ا مف قبل الجمي .ا كفيمً كثر كعكحً أكىذا سيجعميا ، ذلؾ

 األداءكيحثيـ عمى  ،فرادىداؼ مرتفعة الدرجة بالقدر الذؼ يستشير األتككف األ ف  أ د  بُ  ال :التحفيز - ز
 .يزالمتم

 

 االستراتيجيات:  .4
كالتي تعمل  ،ىي مجمكعة مف الخطط االستراتيجية التي تكع  لتحقيق األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة

 (.70: 2017 ،)مزىر ة كظركفيا الداخمية كالخارجيةعمى خمق التفاعل بيف المنظم
 كغاياتيا الرئيسة، ىدافياكأ  ألغراعيا، المنظمة تحديد عمى تعمل االستراتيجية أف   (:"شاندلرأشار) كقد
 ،غراضاأل" لتحقيقيا المطمكبة المكارد كتخصيص كتحديد ،معينة عمل أدكار كتبني البعيد، المدػ عمى

 (.66: 2013")الحاج،كالغايات
 

 االستراتيجية: السياسات  .5
 ف  إف ، كلذالقرارات داخل التنظيـالمرشد لعممية اتخاذ ا ثل اإلطار أكتستمد السياسات مف االستراتيجية كتم

 اكىذه السياسات تعد إطارً  ،السياسة ىي أداة الربط بيف عمميات تككيف االستراتيجية كعمميات التنفيذ ليا
: 2006مرسي،، ا يجب االىتداء بو بكاسطة األقساـ كاألفراد عند سعييـ لتنفيذ االستراتيجية )إدريسمرجعيً 
124). 

 التي تععيا المؤسسة لتحقيق أىدافيا كاستراتيجياتيا.بأف السياسات ىي بمثابة الخريط  ويرى الباحث
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 : االستراتيجية تنفيذ :المرحمة الثالثة
برسـ الخطط، كالمكازنات، كالمتابعة، كالرقابة، ذات عالقة بما اتخذ مف  يتعمق" ةتنفيذ االستراتيجي إف  

 .االستراتيجية اغةيقرارات استراتيجية، كيأتي التنفيذ استجابة لما قررتو المنظمة في ص
 ،متعمنة البرامج خطط تكتيكية كأخرػ تشغيمية إلىكتتـ عممية تنفيذ االستراتيجية عف طريق ترجمتيا 

جراءاتك ، كالمكازنات شار لمبرامج كالمكازنات كيُ  العمل المختمفة كتخصيص المكارد المادية كالبشرية، ا 
كساطتيا تصبح  االستراتيجية  قابمة لمتنفيذ عمف يا الكسائل كاآلليات كاألدكات التي بعمى أن   جراءاتكاإل

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

يحدد ليا  خطة تنفيذية تعمل عمى تحقيق ىدؼ استراتيجي معيف،" :ياتعرؼ البرامج االستراتيجية بأن  
 .كمجمكعة مف المكارد المادية كالبشرية" ،كزمف ،كميزانية ،مسئكؿ
 وازنات:الم .2

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

 :جراءاتاإل .3
 ،تتـ ميمة ما أف   يا " خطكات تفصيمية أك أساليب تصا كيا يمكف لكظيفة ما أكبأن   جراءاتتعرؼ اإل

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

 ىي:االستراتيجية  تنفيذأىم متطمبات  ( أن   239 -236: 2004،ويرى )المغر ي   
المركزيػػػػػػة حسػػػػػػب الفػػػػػػركع  السػػػػػػنكية بطريقػػػػػػة األىػػػػػػداؼ : يجػػػػػػب تحديػػػػػػدتحديللللللد األىللللللداف السللللللنوية .1

بحيػػػػػػث تػػػػػػتـ بصػػػػػػكرة مرحميػػػػػػة، كمؤسسػػػػػػة عمػػػػػػى عمميػػػػػػة المشػػػػػػاركة،  ،كالقطاعػػػػػػات كاإلدارات كاألقسػػػػػػاـ
، األداءالعػػػػػركرية لتقيػػػػػيـ  ييرمًعػػػػػاتكزيػػػػػ  كتخصػػػػػيص المػػػػػكارد، ال كتفيػػػػػد األىػػػػػداؼ فػػػػػي تحديػػػػػد )أسػػػػػس

دارات األكلكيػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاألفراد كاإل مػػػػػػػػػدػ التقػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػق األىػػػػػػػػػداؼ طكيمػػػػػػػػػة األجػػػػػػػػػل،
 كاألقساـ(.

: تمثل السياسات المبادغ كالقكاعد العامة المحددة كالمرشدة لمتطبيق، إذ تعد لتكجيو  ياغة السياسات .2
مف المديريف  كتساعد السياسات كاًل  ،ساعد عمى تحقيق األىداؼ المكعكعةالعمل كالنشاط بما ي

 ستراتيجية بنجاح.يمكف تطبيق اال ثـالمطمكب مف كل  منيـ، ك  إلىكالعامميف لمتعرؼ 
د التكزي  الصحيح العميا، كيعتم دارةاإل: يعد تخصيص المكارد مف أنشطة توزيع وتخ يص الموارد .3

 مراعاة األكلكيات المكعكعة في صكرة األىداؼ السنكية. ىلممكارد عم
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: فاالستراتيجيات البسيطة يالئميا التنظيـ الكظيفي، أما بناء وتييئة الييكل التنظيمي المناسب .4
 التطبيق. ظركؼىياكل تنظيمية مختمفة حسب  إلىاالستراتيجيات المعقدة فيي في حاجة 

يػػػػػػػق االسػػػػػػػتراتيجي يتطمػػػػػػػب : لنجػػػػػػاح عمميػػػػػػػة التطبالفعاللللللللة لمعمميلللللللات واألنشلللللللطة الداخميلللللللة دارةاإل .5
العمميػػػػػػػات كاألنشػػػػػػػطة الداخميػػػػػػػة كاالطمئنػػػػػػػاف عمػػػػػػػى اكتماليػػػػػػػا كتناسػػػػػػػقيا، كمػػػػػػػف بػػػػػػػيف  جميػػػػػػػ مراعػػػػػػػاة 

، الدافعيػػػػػػػػػة كنظػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػكافز، الػػػػػػػػػردع األداءيير لقيػػػػػػػػػاس مًعػػػػػػػػػاراعاتيػػػػػػػػػا: )بنػػػػػػػػػاء الالعكامػػػػػػػػػل الكاجػػػػػػػػػب م
بحيػػػػػػػػػػػث تعػػػػػػػػػػػمف المنظمػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػمكؾ الػػػػػػػػػػػذؼ يعطػػػػػػػػػػػل اإلنجػػػػػػػػػػػاز عنػػػػػػػػػػػد تطبيػػػػػػػػػػػق  ،كالعقػػػػػػػػػػػاب

 استراتيجياتيا(.
 اإلداريةتكفير كتنمية القدرات كالكفاءات  : إف  والقيادية اإلداريةتكوين وتنمية القدرات والكفاءات  .6

المطمكبيف لتطبيق تحديد عدد األشخاص  التطبيق االستراتيجي، كىذا يتطمبىك مفتاح نجاح كالقيادية 
بياف خصائص القادة ك ، بياف سبل تنمية قدرات كميارات الككادر البشرية المطمكبةك  ،االستراتيجية

 . كالمديريف المطمكبيف في كل  عمل أك نشاط
مػػف أىػػـ نجػػاح  االسػػتراتيجية، كأف   دارةالعمميػػات الميمػػة لػػإلاالسػػتراتيجية مػػف  تنفيػػذعمميػػة  أف   الباحللث ى ويللر 

المؤسسػػػػػة لتنفيػػػػػذ  المختمفػػػػػة فػػػػػي اإلداريػػػػػةاألنشػػػػػطة، كالكحػػػػػدات  بػػػػػيفالمرحمػػػػػة ىػػػػػك تحقيػػػػػق التعػػػػػاكف ىػػػػػذه 
 االستراتيجيات بكفاءة، كفعالية، لتتمكف المؤسسة مف تحقيق أىدافيا.

 
 :المتابعة والتقييمالمرحمة الرابعة: 

 كذلػؾ بالمتابعػة كالتقيػيـ؛ يعرؼ ما عمى تشمل أف   د  بُ  ال الفاعمة االستراتيجية دارةاإل يةعمم تكمل حتى
الفعمي ل نشطة كالعمميات المختمفة التػي  األداءقياس  يتـحيث ، المؤسسة في مةالمي اإلدارية المياـ كأحد

ف قبػل لمتحقػق مػف مػدػ المطابقػة الفعمػي باألىػداؼ االسػتراتيجية المحػددة مػ األداءثػـ مقارنػة  ،تـ القياـ بيا
 كحتػى ،السػريعة لعػالج ىػذه االنحرافػات جػراءاتاتخػاذ اإل اثػـ أخيػرً  ،كجػدت بينيما ككشا أؼ انحرافات إف  

 االعتبػػار بعػػيف تأخػػذ أف   المفتػػرض مػػف يػػافإن   منظمػػة منيجيػػة االسػػتراتيجيةالمتابعػػة كالتقيػػيـ  عمميػػة تكػػكف 
 أثنػاء كتسػتمر الخارجيػة البيئػة مػف المجمعػة كالبيانػات بالمعمكمػات ًءابػد االستراتيجية دارةاإل مراحل مختما
 كالقػػػدرات اإلمكانيػػػات فػػػي ىػػػدر دكف  رسػػػالتيا زُتعزىػػػك  المؤسسػػػة أىػػػداؼ يعػػػمف كبمػػػا االسػػػتراتيجية، تنفيػػػذ

 .( 471: 2009 كادريس، الغالبي) كالمكارد
االسػػتراتيجية نحػػك  دارةاإليـ فاعميػة ككفػػاءة البكصػمة الفاحصػػة لقيػػاس كتقيػػ " :يػػابأن   المتابعػػة كالتقيػػيـ تعػرؼف

كميمػػة  االسػتراتيجية دارةاإللعمميػة  اا ميًمػػقيػػق رسػالة المؤسسػة، كمػػا تعػد جػزءً األىػداؼ التنظيميػة كتح بمػكغ
مسػػػػػػػيرة المؤسسػػػػػػػة باتجػػػػػػػاه األىػػػػػػػداؼ  متابعػػػػػػػة كتقيػػػػػػػيـألعمػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػيط االسػػػػػػػتراتيجي لتسػػػػػػػاعد عمػػػػػػػى 

 (.368: 2004الكاعحة")حبتكر، 
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 االستراتيجية: متابعة وتقييمت خطوا 
 . تحديد ما المطمكب قياسو.1
 ر ل داء لكل ما ىك مطمكب قياسو.ييمًعا. كع  2
 الفعمي. األداءاس ي. ق3
 ر المكعكعة.ييمًعاالفعمي بال األداء. مقارنة 4
 .(71: 2013 ،)الحاج المناسبة جراءات. اتخاذ اإل5
 

  االستراتيجية : متابعة وتقييمأىمية 
المعين  عممية مستمرة تستيدف التأكد من القيام بالعمل أو النشاط في حدود الوقت تابعة والتقييمالم

 اميأىعدة، عتبارات الاالستراتيجية  متابعة وتقييموالتكالي  المقررة والنتيجة المرجوة، وتبرز أىمية 
 :(305: 2009)الكرخي، 

مراقبتػو لتفػادؼ  راؼ ممػا يسػتكجبحػمخطػأ كاالنعرعػو ل لػذا فيػكالعمل يقكـ بتأديتػو عنصػر بشػرؼ،  أف   .1
 رافات.حالخطأ كتصحيح االن

التغيرات  في ببيئة  كجكد فاصل زمني بيف عممية التخطيط كعمميات التنفيذ، لذا قد يحدث العديد مف .2
المستيدؼ  األداءاختالؼ بيف  عنو ينبت ، األمر الذؼ قدمًعاخمية أك الخارجية أك االثنيف العمل الدا

 االختالفات ككيفية عالجيا أك تصحيحيا. الفعمي، مما يتطمب تحديد أسباب ىذه اءاألدك 
يا مف أن   أنشطتيا لمتأكدد العامميف فييا، يستكجب مراقبة اتساع حجـ المؤسسة كتنكع أعماليا كتعد .3

 .معرفة مشاكل التنفيذ كالتصدؼ لياا لمخطط المكعكعية ك تسير كفقً 
 .يا في تطكير المؤسسةعادة تكظيفا  تطكير نقاط القكة ك  .4
 .األمكاؿ كالمكازنات إدارةرة عمى السيط .5

المتابعة كالتقييـ عمى الرغـ مف أنيا المرحمة األخيرة مف مراحل اإلدارة بأف عممية  يرى الباحث
 ستمرارية كتعمل عمى مساعدة المنظمة في تحقيق أىدافيا.إال أنيا فعمًيا تتسـ باال ،االستراتيجية
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 المؤسسي األداءلثاني: المبحث ا
 :تمييد

 إطار في كالعامميف دارةاإل قبل مف المبذكلة الجيكد لجمي  المشترؾ القاسـ المؤسسي األداء يعتبر
 الظاىرة يككف  يكاد بل عاـ، بشكل لممنظمات بالنسبة كجكىرًيا ميًما مفيكًما األداء يعد لذا المؤسسات؛
 مفيـك تناكلت التي ساتار الدك  البحكث كثرة مف كبالرغـ ،يةاإلدار  المعرفة كحقكؿ فركع لجمي  الشمكلية
 الختالؼ ذلؾ كيعكد ؛العنكاف ليذا محدد مفيكـ حكؿ اتفاؽ أك إجماع إلى التكصل يتـ لـ أنو إال ،األداء

 بشكل ترتبط كالتي ،كقياسو األداء راسةد في كالمديريف المنظمات عمييا تعتمد التي ييرمًعاكال المقاييس
 (.64: 2011)الزطمة،لتحقيقيا المنظمة تسعى التي كاالتجاىات ىداؼباأل كثيق

 كأىمية ،المؤسسي األداء كتقييـ ،المؤسسي األداء كمجاالت المؤسسي، األداء مفيكـ المحكر ىذا كيتناكؿ
  .المؤسسي األداء قياس مؤشرات ثـ، المؤسسي األداء تقييـ مراحلك ، المؤسسي األداء تقييـ

 

 المؤسسي داءاألمفيوم : أواًل 
 لػػو متكػػاماًل  انظاًمػػ األداء اعتبػػرت كالتػػي المختمفػػة، دارةاإل نظريػػات كليػػد المؤسسػػي األداء مفيػػكـد ُيعػػ
 كطبيعػة أغراعيا اختالؼ عمى لممؤسسات المرجكة األىداؼ تحقق التي الفعالة كأساليبو ييرهمًعاك  متطمباتو
 خالليػا مػف يمكػف التػي الكسػيمة ىػك المؤسسة أك قالفري أك العامل مستكػ  عمى كاف سكاء األداءف ،تككينيا
 أك بشػػكل العامػػل أداء يػػؤثر حيػػث ؛المسػػتكيات ىػػذه مػػف مسػػتكػ  أؼ عمػػى كالفاعميػػة الكفػػاءة مسػػتكػ  تحديػػد
 ككػػل، المؤسسػػة أداء مسػػتكػ  عمػػى الجمػػاعي أك الفػػردؼ األداء مسػػتكػ  يػػؤثر كمػػا الفريػػق، أداء عمػػى بػػآخر

 كالتغييػػػر بالسػػػرعة يتميػػػز الػػػذؼ الحػػػديث العصػػػر فػػػي مسػػػتكاىا كيػػػزداد التنافسػػػية التحػػػديات طبيعػػػة كتختمػػػا
 ،مشػترًكا كعالمًيػا سػامًيا ىػدًفا فيػو المػؤثرة كالعكامػل كعناصػره األداء بدراسػة يصػبح كبيػذا المعرفي، كالتفجر
 الميػـ كمػف خدميػة، أـ صػناعية أكانػت سػكاء األعمػاؿ مؤسسػات في التنافسية القدرة زُتعزىك  التميز لتحقيق

 أداء إدارةبػػػ أيًعػػػا تيػػػتـ بػػػل بشػػػرية، كمػػػكارد الفريػػػق أك العامػػػل أداء فقػػػط تعنػػػي ال األداء إدارة أف   نشػػػير أف  
 .(71:  2013 المحاسنة،) كالتكنكلكجية كالمعمكماتية كالمادية المالية كالجكانب األخرػ  المكارد
 السمككيات، أك العمميات، أك اطات،النش أك لمجيكد، النيائية المحصمة" :وأن   عمى المؤسسي األداءكيعرؼ 

: ىي ثالثة مستكيات عمى كذلؾ تحقيقيا، إلى المنظمات تسعى التي النتائج أك باألىداؼ تتعمق التي
 البينية التأثيرات مف إطار في ككل المنظمة أداءك  ،الكميالكحدات  أداءك ، كالكظيفي الفردؼ، المستكػ 
  (.122:  2011)ربايعة،  المتبادلة
 بقدرتيا تتمثل كالتي المؤسسة، بيا تقكـ التي كالعمميات الجيكد"حصيمة  :والمؤسسي بأن   األداءكيعرؼ 

 بكفاءة المطمكبة المياـ إلنجاز كالخارجية، الداخمية البيئة م  التفاعل عكء في مكاردىا، تكظيا عمى
 (.42: 2017)عبد اليادؼ، "أىدافيا تحقيق أجل مف كفاعمية،
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 نتاجكا   بكفاءة، مكاردىا استخداـ عمى المنظمة قدرة" :وبأن  " المؤسسي األداء (خركف كآ بترسكف  )عرؼ لقد
 (.Peterson,et al,2003, 1)"لمستخدمييا كمناسبة أىدافيا م  متناغمة مخرجات
 المتكاممة المنظكمة تفاعل عف تنتج التي كالمخرجات المدخالت مجمكع" :وبأن   المؤسسي األداء كيعرؼ
 بكفاءة التنظيمية أىدافيا لتحقيق المؤسسة داخل كالخارجية الداخمية البيئة م  كمككناتيا رةدااإل لعمميات
 (.69: 2014 المدىكف،" )كفعالية
" معيف ىدؼ تحقيق أجل مف المنظمة في المكظفيف يبذلو الذؼ الجيد حصيمة" :وبأن   (غالي أبك) كعرفو

 (.28: 2016 غالي، أبك)
 أجل مف المؤسسة تبذلو الذؼ الجيد كنتاج حصيمة" :وبأن   المؤسسي ألداءا( جبر) الباحثة تعرؼ يماف

 (.60: 2015 جبر،" )كالخارجية الداخمية البيئة عناصر م  التفاعل عكء في أىدافيا تحقيق
 تحقيق نحك العمل تكجو التي كالتقنيات جراءاتاإل عكء في الفرد سمكؾ محصمة" :وبأن   (حسينة) كعرفو
 المتعمقة األىداؼ ىذه تحقيق في فشمو أك الفرد نجاح لمدػ اكمقياسً  اانعكاسً  كيعتبر بة،المرغك  ىداؼاأل

 (.36: 2015 حسينة،" )بالعمل
دريس) عبر كلقد  من تنطمق شمكلية أبعادو مفيكـ ذك المؤسسي أن   األداء(  عف 29: 2009 ،الغالبي كا 
 :وىي لممفيوم، التكاممية ال ورة تغطي يةمفاىيم طرأ   ستة
 تحقيػػق عمػػى كقابميتيػػا المنظمػػة قػػدرة إلػػى يشػػير ممػػا أىػػدافيا، تحقيػػق فػػي المنظمػػة تحققػػو الػػذؼ النجػػاح.1

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

 .المنشكدة
 .النتائج ىذه مف يجابياإل الجانب عمى كالتركيز يقيا،تحق إلى المؤسسات تسعى التي المرغكبة النتائج.3
 فػػي بيئتيػا عناصػػر مػ  المؤسسػػة تكيػا قػػدرة إلػى يشػػير الػذؼ لممنظمػػة، كالخػارجي الػػداخمي البيئػي البعػد.4

 .أىدافيا تحقيق سبيل
 مخرجات عف يعبر كىك مدخالتيا، عمى العمميات إجراء بعد المنظمة مخرجات بو تتمت  الذؼ المستكػ .5

 .المؤسسة في تحدث التي كالعمميات ةاألنشط
 تقابػل أف   يتكقػ  التػي المؤسسػة أنشطة نتائج في يتمثل المؤسسي األداء أف   يرػ  الذؼ الشمكلي، المفيكـ.6

 .المكعكعة األىداؼ
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 تجم  فيي المؤسسي، األداء مفيكـ عمى كبير بشكل بينيا فيما اتفقت ياأن   السابقة التعريفات مف كنالحع
 يعرف ذلك عمى و ناءً  المؤسسة، في لمنشاطات النيائية المحصمة ىك المؤسسي األداء بأف   يابين فيما

 :التالي النحو عمى إجرائًيا تعريًفا المؤسسي األداء الباحث
الكميات  في اإلدارية الكحدات كأعماؿ مياـ لنتاج المتكاممة المنظكمة عف عبارة "ىك المؤسسي األداء

 نجازإ عمى قدرتيا مف يعاعاكالذؼ  ،كالخارجية الداخمية البيئة م  تفاعميا عكء فيالجامعية الحككمية 
 ."األجل طكيمة أىداؼ لتحقيق كفاعمية كفاءة بكل منيا المطمكبة كاألعماؿ المياـ

 

 المؤسسي األداء : مجاالتثانًيا
 :العميا دارةاإل وفعالية كفاءة .1

 مف التي المؤسسي لمبناء التنظيمية كبالبنية لمؤسسة،ا تدير التي دارةاإلك  بالقيادة المجاؿ ىذا يتعمق
 كاعحة، سياسات إلى تحتكـ كمادية، بشرية مةمنظك  إطار في أىدافيا، المؤسسة إدارة تحقق خالليا
 مجاالتيا، مف مجاؿ لكل تفصيمية بمكائح العمل خالؿ مف العمل تنظيـ عمى تعمل معتمدة كقكانيف كأنظمة

 أف   تتطمب كما ككاجباتيـ، فييا العامميف مسؤكليات كحدكد اتصاالتيا مسار ترسـ ىياكل إلى باإلعافة
 رسالة نحك المكظفيف اتجاىات تكحيد في تسيـ تنظيمية كثقافة أعماليا، كطبيعة تتناسب العمل بيئة تككف 

 ،اءاألد كتحسيف المسار، تقكيـ إلى تيدؼ رقابية بمنظكمة دارةاإلك  الحكـ عناصر كربط كرؤيتيا، المؤسسة
 كتمجأ المؤسسة، ركائز مف ميمة كركيزةً  محكًرا العمميات الداخمية كتعد كما التنظيمي، العمل بنية كتطكير

 البشرية مككناتيا بجمي  المؤسسة شئكف  تنظـ حاكمة قكاعد   كاعتبارىا متعددة لكائح إعداد إلى المؤسسات
 كالمشتريات، المكاـز كنظاـ المالي، ـكالنظا المكظفيف شئكف  أنظمة لتشمل المكائح كتتنكع كالمادية،
 تناكليـ في دارةاإل عمماء قدميا التي كالمفاىيـ النظر كجيات كتتفاكت العمميات، كأدلة الكظيفي، كالكصا
 األنظمة بأف   اجميعً  يركف  ذلؾ كم  المؤسسة، عمل جكانب لجمي  األنظمة ىذه شمكلية حيث فم األنظمة

 .(164 - 154:  2011 الدجني،) المؤسسة أىداؼ لتحقيق كأداة كسيمة إال ىي ما
 

 :البشرية الموارد تنمية  .2
 كيستخدـ ،حديًثا مصطمًحا يعد البشرية المكارد تنمية مصطمح أف   ( 267 - 268:  2002حسف، )يشير
 فيمكن ،المؤسسي األداءب كارتباطو كتأثيره بأىميتو كامل كعي دكف  البشرية المكارد تنمية مصطمح أحياًنا
 : وىي يير،مًعا أر عة أساس عمى مؤسسي أداء أي ييمتق

 .المؤسسة تقدميا التي كالخدمات المنتجات كمنفعة جكدة  -أ 
 .كالخدمات المنتجات ىذه كتكفير تقديـ في الكفاءة  -ب 
 .ل فراد المعيشي المستكػ  كنكعية كجكدة المجتم  عمى المؤسسة تأثير -ج 
 .العمل مناخ جكدة كعمى البشرية المكارد عمى المؤسسة تأثير -د 
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 :السياسات واالستراتيجيات  .3
ستراتيجيات والخطط والبرامج يركز ىذا المعيار عمى كيفية تحقيق رسالة الجية ورؤيتيا من خالل اال

 يير الفرعية التالية :مًعاويشمل ال جراءاتواإل
 بناء السياسة االستراتيجية عمى احتياجات جمي  المعنيف . -أ 
  .ة عمى معمكمات دقيقةاعتماد السياسة كاالستراتيجي -ب 
 .عداد كمراجعة كتحديث السياسة كاالستراتيجية إ  -ج 
يصاؿ السياسة كاالستراتيجية  -د   (.91: 2014)المدىكف، شرح كا 

 

 :المعمومات إدارة  .4
 مف العركرؼ  أصبح عمييا، المؤسسات كاعتماد المعمكمات، تكنكلكجيا في الحديثة العالمية التطكرات م 

 استغالؿ التكنكلكجيا عمى العمل حيث مف لممؤسسات، المستدامة التنمية عمافل التكنكلكجيا ىذه تأميف
 (57: 2013)الدجني، المؤسسة استراتيجيات تحقيق يعمف بما العمميات عمف دمجيا خالؿ مف المتكفرة
مع المنظمات  بالمقارنة ليا المستخدمة المنظمات عمى التأثير في المعمومات تكنولوجيا أسيمت لقد

 (:44: 2017عبداليادي،) خالل من ذلك وتمثل ،األخرى 
 .اإلنتاجية زيادة إلى أدت -أ 
 .الجكدة إدارة تحسيف -ب 
 رارات.الق اتخاذ عممية تحسيف -ج 
 . المعرفة إدارة تحسيف -د 
 .التنظيمية كاالبتكار كاإلبداع الخمق عممية تطكير -ق 
 .المنظمات في التغيير إدارة عممية تسييل -ك 
 .كجديدة مميزة كخدمات سم  تطكير عمى العمل -ز 
 . المنظمة في اإلدارية األساليب تطكير -ح 

 

 :الداخمية والعمميات األنظمة .5
 :الداخمية العمميات أساليب - أ

األنشػػطة  مػػف يعػػد الداخميػػة العمميػػات أسػػاليب تطػػكير نشػػاط بػػأف  (  122:  2011 شػػيخة، )أبػػك يشػػير
كحػدات  اسػتخدمت إذ الثانيػة، الميػةالع الحرب أثناء األمريكية المتحدة الكاليات عرفتو كقد الحديثة، اإلدارية
 التنظيميػة اليياكػل بنػاء عػادةكا   التنظيميػةكالدراسػات  بالبحكث لمقياـ اإلدارية أجيزتيا عمف دارةاإلك  لمتنظيـ
دارةك  العمػػل إجػػراءات كتبسػػيط  كال تحقيقػػو، إلػػى يسػػعى ىػػدؼ تنظػػيـ فمكػػل العمػػل، مكػػاف كتصػػميـ النمػػاذج ا 
 .العمل كأساليب جراءاتكاإل األفراد ذلؾ في بما التنظيمية عممياتال خالؿ مف إال اليدؼ ىذا يتحقق
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 :(93:  0220الموزي، )ذكر كما يمي ما تتضمن األساليب وىذه
 المتسمسل( التقميدي األسموب(: 

 المػركر األسمكب ىذا كيتطمب الطكيمة، التنظيمية اليياكل ذات اإلدارية التنظيمات في األسمكب ىذا يتكافر
 تختمػػا عمػػل بخطػػكة كاحػػد كػػل يقػػكـ حيػػث العػػامميف، مػػف كبيػػر عػػدد عمػػى تمػػر كمتعػػددة رةكثيػػ خطػػكات فػي
 األسػمكب ىػذا عمى كيؤخذ كاألعماؿ، الخطكات أداء في التخصص إلى يشير كىذا خطكات، مف يمييا عما
 امكظػ مػف تنتقػل ممػةمًعاال كػكف  األعمػاؿ إنجػاز فػي التػأخير يعنػي الذؼ األمر كبير، كقت إلى يحتاج وأن  

 .آخر مكظا إلى
 العمل لسير المتوازي  األسموب: 
 العمميات مف عميو يمـز ما كل راءكبإج إنجازه، المطمكب العمل ستالـبا كاحد مكظا يقكـ النكع ىذا في
 مرتبة المكظفيف مكاتب كتككف  المؤسسة، في األعماؿ مف النكع ليذا ممةمًعاال إجراءات تحددىا التي

 .متكازية خطكط في لالعم يسير بحيث بععيا بجانب
 .االنتظار أكقات مف يقمل بأنو أخرػ  كميزة المؤسسة، في كجكده بأىمية المكظا شعكر مميزاتو كمف
 باألعماؿ القياـ في التخصص عنصر تعطيل إلى يؤدؼ اتباعو أف   األسمكب ليذا المكجية االنتقادات كمف

 أعماؿ عمى الرقابة ععا كىك آخر قادانت ىناؾ كأيًعا ،عنو الناتجة الفكائد مف المؤسسة كحرماف
 خطكاتيا إجراءات تتعمف ال التي البسيطة مالتمًعابال لمقياـ المتكازؼ  األسمكب كيستخدـ المكظفيف،

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

 نفس عمى أكثر أك خطكتيف نجازبإ يقكما أف   أكثر أك مكظفيف بإمكاف يككف  وفإن   األسمكب ىذا حسب
 بعنصر االحتفاظ م  مالتمًعاال إنجاز في بالسرعة األسمكب ىذا كيتميز الكقت، نفس في ممةمًعاال

 .باألعماؿ القياـ في المكظفيف بيف التخصص
 

 :العمل إجراءات - ب
 االنتياء تىكح البداية مف اإلدارية العممية بيا تمر التيراحل كالم التفصيمية الخطكات ىي جراءاتاإل

 أك ما إدارة في األفراد مف عدد فييا يشترؾ الكتابية العمميات مف سمسمة يابأن   ( نيكشل ) عرفيا كقد منيا،
 اعتبارىا يمكف جراءاتفاإل مكحدة، بطريقة تعالج المتكررة العمميات أف   مف لمتأكد كتصمـ ،عدة إدارات في

 .( 89:  2002 المكزؼ،) ل داء الالزمة كاجباتكال بالمياـ لمقياـ عمييا يسير لممكظا دلياًل 
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 العمل إجراءات تبسيط:  
 طريقة كأفعل أسيل عف الكشا تستيدؼ العمل إجراءات تبسيط عممية بأف  ( 2011شيخة، أبك) يرػ 
 .كتنفيذىا ما عمل ألداء
الكثير  بالشيء تنظيـكالراد األف عمى تعكد كأىداؼ فكائد مف عميو يترتب ما إلى التبسيط أىمية كتعكد
 :خالل من التبسيط أىمية وتظير

 .المكاطنيف أمكر تسييل .1
 .العامميف أمكر تسييل .2
 .تطكيرىا بيدؼ كتحميميا المؤسسة في المطبقة جراءاتاإل مشكالت إلى التعرؼ .3
 .لإلنجاز المطمكبة األكقات كتقصير التكمفة تخفيض  .4
 .الجيكد في كالتعارب االزدكاج مف الحد .5
 .(317:  2011 شيخة، أبك)مالتمًعاال نجازإ في كاإلسراع لممستفيديف المقدمة الخدمة يةنكع تحسيف .6
 بعض عمى بععيا تعتمد كمرتبةكمترابطة  متسمسمة منظكمة ىي جراءاتاإل بأف   الباحث يرى  سبق مما
 .لممكظفيف كالتعييف االختيار إجراءات أمثمتيا كمف ،األعماؿ إنجاز إلى الكصكؿ أجل مف كذلؾ

 

 جودة الخدمات:.6
 االىتمامات أحد ُيعد الخدمات جكدة محكر أك عامل بأف   ( 64 - 63:  2009 الرب، جاد) كيشير
 ىي تقييميا أك الخدمة جكدة عمى الحكـ كمشكمة ،كالعامة منيا الخاصة الخدمية المؤسسات في الحديثة

 كاالتجاىاتراء اآل عمى تقييميا في تعتمد كلذا الخدمة، في الكمي لمقياس قابمة غير كثيرة جكانب ىناؾ أف  
 :ومنيا الخدمات، لجودة عند التعرض قياسيا يمكن أخرى  جوانب ىناك وبالطبع الشخصي، كالتقدير

 الخدمة في الثقة درجة. 
 عمييا الحصكؿ كسرعة الخدمة تكافر مدػ. 
 العميل م  التعامل طبيعة. 
 الجكدة أك لمخدمة العميل إدراؾ درجة. 
 لمخدمة المصاحبة كالسالمة افكالعم األمف. 
 الخدمة أداء عند كالمرعية المناسبة البيئة تكافر. 
 الكفاءة. 
 المصداقية. 
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 :رضا المستفيدين .7
 المستفيديف إلرعاء درجة أعمى تحقيق إلى الكصكؿ في الحاعر الكقت في المنظمات إدارة كتسعى تيتـ 

 جدد مستفيديف عمى الحصكؿ نسبة في تؤثر الرعا جةدر  ف  إ إذ ثقتيـ؛ كاكتساب باحتياجاتيـ كالكفاء
مكانية  كتستطي  ،المستفيديف مف المزيد كاكتساب جذب ثـ كمف ،الحالييف المستفيديف عمى المحافظة كا 
 كتعتمد ،إلييا المستفيديف بيا ينظر التي الكيفية عف اإلجابة عمى تحصل أف   البعد ىذا خالؿ مف المنظمة
 ؛راتيجيتيااست قمب في المستفيديف كحاجات متطمبات كع  عمى الحاعر رالعص في المنظمات معظـ
 يةار كاستمر  كبقائيا المنافسة في المنظمة نجاح عمى تنعكس كبيرة أىمية مف المحكر ىذا يعكسو لما

)زعيبي،  كسيكلة بيسر خدماتيا تقديـ عمى المنظمة قدرة خالؿ مف ستحقق الذؼ المجتم  في نشاطيا
2014 :93.) 
أمًرا ميًما ألنو يؤدػ الى بقاءكاستمرارية المنظمة، فكمما زاد عدد بأف إرعاء المستفيديف  الباحث يرى 

 المستفيديف كانت نسبة االستمرارية أعمى.
 
 المؤسسي األداء تقييم :اثالثً 

 معينة، زمنية فترة خالؿ نجازهإ تـ ما قياس إلى ىادفة عممية: "وبأن   المؤسسي األداء تقييـ يعرؼ
 القصكر أكجو تحديد م  كالمؤشرات، ييرمًعاال مف مجمكعة باستخداـ كنكًعا كًما لو التخطيط تـ بما ارنةمق

 (.305: 2011 الفتاح، عبد" )كالمستقبل الحاعر في عالجيا كسبل كاالنحراؼ
 فع االنحرافات أسباب كمعرفة ليا، المحددة المياـ تحقيق دارةاإل استطاعة مدػ: "وبأن   أيًعا كيعرؼ
 كاعتماد كتقرير ،دارةاإل تحكـ نطاؽ عف الخارجة النكاحي لجةمًعا أساليب كاقتراح المحدد، األداء مقياس
 المحاسنة،" )الكحدة في األنشطة مختما بيف لممقارنة أسس كع  إلى عافةإ ،األداء لتحسيف الحكافز
2013 :107.) 
 حكؿ كالمعمكمات بالبيانات فقط يزكدنا ألداءا قياسك  المنظمة، أداء إدارة عف يختما المنظمة أداءتقييـ 

 تحسيف بعمميات القياـ فتتعمف األداء إدارة أما ،كاستراتيجياتو مشاريعيا نجاح كمدػ كع  المنظمة
 يجب ككل، المنظمة ألداء كتطكير تحسيف خطط تنفيذ يتبعيا تصحيحية كاتخاذ قرارات قياسو بعد األداء
 كجيتيا إلى المنظمة تقكد تصحيحية إجراءات اتخاذ دكف  األداءبقياس  االكتفاء كعدـ بينيما الخمط عدـ

 (.25: 2013 كريـ، أبك) الصحيحة
تقييـ األداء المؤسسي إجرائًيا:" قياس مدػ كفاءة استغالؿ الكميات الجامعية الحككمية  ويعرف الباحث

 تصحيحية لالنحرافات".لمكاردىا المتاحة، كقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا، مف أجل اتخاذ القرارات ال
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 المؤسسي: األداءأىمية تقييم  .1
: 2015)حسينة،خالليا يمكن من والتي واألساسية، ةالميم العمميات من المؤسسي األداء تقييم يعد
 :(571: 2016إبراىيم،، 56
  جراء فحص دقيق كتحميل لمسياسات كالممارسات المتبعة المؤسسات كاالرتقاء بيا مف خالؿ إتطكير

 طيط كتنفيذ كقيادة.مف تخ
  حيث  ،شراؼثر حاجة إلي اإلمراكز المسؤكلية التي تككف أك إلىالعميا  دارةاإلتساعد عمى تكجيو نظر

 شراؼ أكثر إنتاجية.يككف اإل
 حيث يتـ إبراز العناصر الناجحة كتنميتيا ،تعمل عمى ترشيد الطاقة البشرية في المنظمة في المستقبل، 

 ة التي يتـ االستغناء عنيا. ككذلؾ العناصر الغير منتج
  تساعد مديرؼ األقساـ عمى اتخاذ القرارات التي تحقق األىداؼ مف خالؿ تكجيو نشاطيـ نحك

 المجاالت التي ستخع  لمقياس كالحكـ.
 تكلى ميامػػو قنػػاع الػػكظيفي بتعػػرؼ المػػدير لكيفيػة أداء العمػػل الػػذؼ سػػيالمسػاعدة عمػػى كجػػكد نػػكع مػف اإل

 .مقدًما
 مف خالؿ مؤشرات  ة، ككذلؾ بيف المنظمة كمنظمة أخرػ لقطاعات المختمفة داخل المنظمالمقارف بيف ا

 التقييـ.
  الالزمة لتفادييا. جراءاتاالنحرافات التي تـ اكتشافيا حتى يمكف اتخاذ اإل أسباب إلىالتعرؼ  
 نمػا يكػكف التركيػز بشػك ل أساسػي عمػى  التركيز أثناء التقييـ ليس عمى مدػ االستغالؿ األمثل لممكارد، كا 

 ات كالمعمكمات العركرية.عطاء السياسعمى إ يير قادرة مًعاالقيـ بناًء عمى 
 الالزمػػػػة كالكسػػػػائل المرسػػػػكمة تحقيػػػػق أىػػػػدافيا ػكمػػػػد ،المؤسسػػػػة أداء حػػػػكؿ كمعمكمػػػػات بيانػػػػات تػػػػكفير 

 .لتحقيقيا
 في النظر عادةكا   ،المختمفة اإلدارية الكظائا في كالععا القكة نقاط لعرض لإلدارييف الفرصة إتاحة 

 . المفردة البرامج كالسياسات
 أىدافيا تحقيق في اإلدارات خالؿ نجاح مف أىدافيا تحقيق فى التعميمية المؤسسة نجاح قياس. 
 السنكية الخطة لإلدارات التقارير الدكرية تعكسو كما كاألىداؼ العمل إنجاز مصداقية مدػ قياس 

 كالتشغيمية.
  االستراتيجي لممؤسسة االتجاه بشأف القرارات اتخاذ في تساعد بيانات تكفير. 
  عمى كالعمل الععا كنقاط ،بالمؤسسة كتفعيميا الخاصة األىداؼ تحقيق في القكة نقاط عف الكشا 

 المؤسسة. أداء كتحسيف أجل تطكير مف كذلؾ ،لجتيامًعا
ممنظمة، كاستدراؾ أف أىمية تقييـ األداء المؤسسي تنب  مف تحديد جكانب القكة كالععا ل ويرى الباحث

 الكقكع في الخمل مف خالؿ تقديـ تغذية راجعة لممنظمة.
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 :المؤسسي األداء تقييم مراحل .2
 حمزاوي،) التالي النحو عمى اإليي التعرف ويمكن مراحل، بخمس المؤسسي األداء تقييم عممية تمر

2013 :11-13): 
 :تشغيمية أىداف إلى العامة األىداف تفتيت -أ 

 قياس عمى يساعد ال كىذا ،عاـ نكعي بشكل التنظيمية التقسيمات أك اإلدارات أىداؼ ةصياغ تتـ ما غالًبا
 كمصاغة كعكًحا كأكثر تفصياًل  أكثر تشغيمية أىداؼ إلى األىداؼ ىذه تفتيت مف د  بُ  ال كلذلؾ اإلنجاز،
 خطكات مف ةالثاني لمخطكة االنتقاؿ في كتساعد لممنفذيف، كاعحة تككف  لكي اإلمكاف بقدر كمية بطريقة
 .المؤسسي األداء تقكيـ

 :التشغيمية لألىداف األداء ييرمًعا تأسيس -ب 
 ،المؤسسي األداء تقكيـ لتنفيذ األساسية الخطكة ىك تشغيمي ىدؼ لكل األداء ييرمًعا كصياغة كع  إف  
 فيو رؾيشت بداعًياإ تفكيًرا يتطمب ما كىك األنشطة، لبعض األداء ييرمًعا تأسيس صعكبة البعض يثير كقد

 ييرمًعاال ىذه تككف  كقد التحقيق، كممكنة لمقياس كقابمة كاعحة ييرمًعا لتحديد األنشطة بيذه القائمكف 
 .األنشطة ىذه لمنتج الجكدة كشركط اإلنجاز كزمف العمل بكمية متعمقة

 :الفعمي نجازاإل  قياس -ج 
 قيػاس مرحمػة تبػدأ حيػث سسػي،المؤ  األداء بقيػاس يتعمػق فيمػا االىتمػاـ محػكر ىػي مةالمي الخطكة ىذه لعل  

 مػف نشػاط لكػل الفعمػي األداء بػأكؿ أكاًل  فييػا يسػجل التي المتابعة كنماذج إجراءات بتصميـ الفعمي اإلنجاز
 مػا كىػك المتعػددة، بمسػتكياتيا التنظيميػة التقسػيمات أك الكظػائا مسػتكػ  عمى سكاء التقكيـ، محل األنشطة
 .المؤسسي األداء قياس منظكمة في ىميتياأ  رغـ المسئكليف بعض بيا ييتـ ال قد يكمية شبو مثابرة يحتاج

 :األداء ييرمًعاب الفعمي اإلنجاز مقارنة -د 
 لدييـ ،األداء تقكيـ في متخصصكف  بيا كيقكـ ككمية، كاعحة ييرمًعاال كانت لك أيسر المقارنة ىذه تككف 
 كاف إذا ما بياف ىك الخطكة ىذه فم الثاني كاليدؼ أدائيا، تقكيـ يتـ التي نشطةاأل أك العمل بنكع خبرة
 ييرمًعا بكاسطة المحدد األداء أك المعيارؼ  األداء عف الفعمي األداء في الزيادة أك بالنقص انحراؼ ىناؾ
 استخداـ مثل كالنزاىة، كالسرعة الدقة لعماف حديثة تقنيات استخداـ حياًناأ تتطمب خطكة كىي ،األداء
 .متقدـ معمكمات نظاـ

 :الت حيحية جراءاتاإل واقتراح( وجدت إن  ) افاتنحر اال  تشخيص -ق 
 تسػتيل المعرفػة كىػذه نحػراؼ،اال ىػذا عػف كالمسػؤكليف نحػراؼاال كمكػاف أسػباب معرفػة الخطكة ىذه في تتـ

 كعالجيػا المشػكالت ىػذه تنػاكؿ مكانيػةإ كمػدػ االنحػراؼ، ىػذا إلػى أدت التػي لممشػكالت حػل عمػى العثكر
 .مستقباًل  حدكثيا تكرار كمن 
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 (2شكل رقـ )
 

 المؤسسي األداءخطوات تقييم                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الباحثجرد بكاسطة المصدر: 
 

 المؤسسي: األداءمتطمبات فعالية تقييم  .3
جراءاتك  كأىدافو كعناصره مفيكمو لو متكامل نظاـ فيي ؛كمترابطة منظمة عممية التقييـ عممية  كىذه و،ا 
 بشكل بتطبيقيا عمييا القائميف يكجو كعركرتيا أىميتيا حسب بيا الكعي أف   إال بساطتيا رغـ جراءاتاإل

 كالتطكير لمتنمية كأسمكب محفزة عممية تككف  بحيث كالشفافية كالعدالة المكعكعية لعماف كذلؾ عممي،
 إلى كثـ ،لإلنجازات الشاممة الجكدة تحقيق إلى بالمؤسسة لتصل كالعامميف، المؤسسة أىداؼ لتحقيق
 (52: 2017)أبك سمرة، المرغكب بالشكل المرجكة األىداؼ تحقيق
 أمكف إذا ذلؾ عمى التغمب يمكف وأن   إال التقييـ عممية تكاجو التي كالمعكقات المشاكل عديد مف كبالرغـ
 بتوفير وذلك ،األداء لتقييـ سميـ عممي أساس عمى يعتمد كفعالية كمكعكعية دقة أكثر نظاـ كع 
 (:218-216: 2013 المحاسنة،) التالية الشروط

 تنظيمية كحدة كلكل لممؤسسة كاعحة أىداؼ تحديد. 
 كالتنفيذ التخطيط في كالمساىمة بفائدتو كالقناعة ،كدعمو بالنظاـ العميا دارةاإل اىتماـ. 

 الخطوة األولى

 الخطوة الثانية

 الخطوة الثالثة

 الخطوة الرابعة

 الخطوة الخامسة

 أىداف تشغيمية إلىتفتيت األىداف العامة 

 لألىداف التنظيمية األداءيير مًعاتأسيس 

 اإلنجاز الفعمي قياس

  األداءيير مًعامقارنة اإلنجاز الفعمي ب

وجدت( واقتراح  تشخيص االنحرافات )إن  
 الت حي  إجراءات
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 جبرنام كع  في عنيـ ممثميف شراؾكا   بعدالتو كشعكرىـ التقييـ لنظاـ العامميف طمئنافكا كتعاكف  ثقة 
 .النتائج كمراجعة التقييـ

 نتائجو تتطابق الذؼ األداءف ا،سمفً  ليا المحددة كاألىداؼ األداء ييرمًعا بيف نسجاـكا تناغـ كجكد عركرة 
 .ناجحاً  ثـ مناسًبا أداء يعد لقياسو حددت التي ييرمًعاكال األىداؼ م 

 لمعممية المناسبة كالنماذج ريقةالط اختيار عكئيا في يتـ التقييـ لعممية كمحددة كاعحة أىداؼ تحديد. 
 الكظائا لجمي  كمنطقية كاعحة أداء ييرمًعا كجكد. 
 المستخدمة التقييـ نماذج كفاءة. 
 التقييـ كمقابالت التقييـ إجراء كيفية عمى المقيميف تدريب. 
 إلييا الرجكع يمكف كافية أصكؿ كليا مكعكعية كمعمكمات بيانات إلى التقييـ يستند ف  أ يجب. 
 المقيـ،) التقييـ الرئيسية عممية أطراؼ بيف المعمكمات كتحديث نقل ييسر لالتصاالت فعاؿ نظاـ ةتييئ 

 البشرية(. المكارد إدارة الكظيفة، العامل،
 

 :المؤسسي التقييم عممية فعالية لضمان أخرى  ( شروًطا53: 2017أبو سمرة،  ويضي )
 التقدـ مستكػ  لمعرفة ،السابقة الفترات في األداء م  الحالي األداء مقارنة. 
 لدكر جامعة، أفعل سيما ال األخرػ، تمًعاالجا أداء م  الجامعة أداء كمقارنة خارجية مقارنات عمل 

 . كالنمك التطكر سرعة في التقييـ ىذا
 (.التميز -كالحككمة) مستحدثة عالمية كاتجاىات ييرمًعا إلى التقييـ سنادإ 
 
 المؤسسي األداء قياس مؤشرات: ارابعً 

 تحقيق إلى تيدؼ التي األعماؿ منظمات في األداء لقياس مؤشرات عف األدبيات معظـ تتحدث
 مؤسسات في أداء قياس مؤشرات عف يتحدث كالقميل ،فييا األداء مؤشرات مف اكاحدً  كتعتبره بل أرباح
 :اسيةاألس الجوانب تغطي المؤشرات من اعددً ( 18: 1999، كآخركف  مخيمر) ذكر كقد العالي، التعميـ

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

 حجـ إلى اإلجمالية التكاليا نسبة كتتعمف المتاحة، المػػكارد اسػػتخداـ بكفػػاءة تػػتعمق مؤشػػرات 
 (.المقدمة الخدمة تكمفة) المخرجات

 باإلنتاجية تػػػتعمق مؤشػػػرات. 
 المقدمة الخدمات جػكدة بمسػتكػ  تػتعمق مؤشػرات. 
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 التالي في وتمثمت ،المؤسسي األداء مؤشرات من مجموعة( Macpherson &Pabari) يذكر بينما
 (:52: 2010  يام،)
 كردت كالتي ،كجكدىا مف الغرض تحقيػق فػي المؤسػسة تنجح عندما تتحقق كالتي: المؤسسة فاعمية -أ 

 .كاالستراتيجية العامػة كأىػدافيا كرسػالتيا الػداخمي انظامي في
 كىنا األىداؼ، إلى لمكصكؿ كالبػشرية الماليػة لممػكارد األمثل االستخداـ في كتتمثل :المؤسسة كفاءة -ب 

 المخرجات كىل المخرجات، م  ـتتالء   بتكاليا أنشطتيا تنفذ المؤسسة كانت ما إذا السؤاؿ يتـ
 ل نشطة التنفيذ كاف ما إذا إلى باإلعافة المؤسسة، فػي العػامميف حجػـ م  ءـتتال كالبرامج ل نشطة
 .لتنفيذه الكافي لػيك المحػدد الكقت في يتـ كالبرامج

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

 كىل المختمفة، كاألنشطة البرامج لتنفيػذ الالزمة األمكاؿ تجنيد عمى المؤسسة قدرة كتعكس :االستدامة -د 
 تقديـ عمى القدرة لدييا كىل عمميا، في االستمرار مف تمكنيا التي كالبشرية المالية المكارد لدييا
 المؤسسة برامج كانت ما إذا تسأؿ االستدامة أف   كما كالفاعمية، الكفاءة بنفسلمستفيدييا  دماتياخ

 .كالثقافي االجتمػاعي الكعػ  مػ  تتناغـ كأنشطتيا
بالرغـ مف تعدد مؤشرات األداء إال أنيا تتفق عمى محاكر منيا تحقيق األىداؼ كاالستخداـ  يرى الباحث

  كتحقيق رعا المستفيديف عف الخدمات المقدمة..الخ. رية المنظمةاألمثل لممكارد كاستمرا
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 المبحث الثالث
 الكميات الجامعية الحكومية  المؤسسي في  األداء مستوى  االستراتيجية ودورىا في تحسين دارةاإل

 

 :تمييد
كف العصػا السػحرية كتاالسػتراتيجية سػ دارةاإل صر عمػى أف  مًعايجم  التخاطب االجتماعي العالمي ال
نظمػات األعمػاؿ سػكاء كانػت عامػة م جميػ  ا أف  كخصكًصػ ،في تحسيف أداء القطاعات الخدمية كاإلنتاجيػة

كثيػػػرة نتيجػػػة لمتغيػػػرات كالتطػػػكرات العمميػػػة كالتقنيػػػة السػػػريعة  خاصػػػة، إنتاجيػػػة أـ خدميػػػة تكاجػػػو تحػػػديات   أك
لتقميديػػػة بعممياتيػػػا ككسػػػائميا عػػػاجزة عػػػف جعػػػل ا دارةاإلكالمسػػػتمرة كأمػػػاـ تمػػػؾ التحػػػديات المحمكمػػػة أعػػػحت 

األمػػر الػػذؼ يحػػتـ عمييػػا اسػػتخداـ كػػل مػػا يتػػاح ليػػا مػػف  ،قػػادرة عمػػى المنافسػػةالحككميػػة  الكميػػات الجامعيػػة
االسػتراتيجية ككنػو  دارةاإلعػالتيـ فػي أسػمكب  كقػد كجػد البػاحثكف ، صرة تمكنيا مػف ذلػؾمًعاليب إدارية أسا

كيتسػـ مػف خػالؿ عممياتػو ككسػائمو بالقػدرة عمػى زيػادة القػدرات  ،بالحداثػة كالرياديػةا يتميػز ا فكرًيػيمثل منيجً 
حيث تبنتو معظـ الكميات الجامعية في البمداف المتقدمة كبعض  ،التنافسية لمكميات الجامعية كتطكير أدائيا

: 2015) راعي،يفسككاف لو األثر األكبر في تفكقيا كتحقيق تميزىا التنا ،البمداف السائرة في طريق النمك
36). 

قميميً  اكفي ظل التطكر المتسارع عمى منظكمة التعميـ العالي دكليً  لتكجيات ىيئة عماف  اككفقً  ،اكا 
الكميات  فإف   ،يير الجكدةمًعاتعميـ الجامعي كفق الجكدة كالنكعية الفمسطينية الساعية نحك تطكير ال

 دارةاإلما تمثمو  إلىخطط كرؤػ استراتيجية بالنظر تسير كفق  ا عمى أف  الجامعية الفمسطينية حرصت دكمً 
االستراتيجية كسمة مف سمات التطكر المتنامي في العمل المؤسساتي في حاعرنا لتحقيق برامجيا 

 كأىدافيا الطمكحة.
تسيـ في االرتقاء بالكميات الجامعية  االستراتيجية الفاعمة مف شأنيا أف   دارةاإلتطبيق  إف   ويرى الباحث:

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

 مؤسسيال األداءب" المتغير المستقل" االستراتيجية دارةاإل عالقة المبحث في ىذا الباحث سيعرضكمف ىنا 
 وذلك من خالل تناول الموضوعات التالية: المتغير التاب ،"
 

 جامعية الحكومية في محافظات غزة : واقع الكميات الأواًل 
سرائيمي كبمبادرات محمية كطنية، كنمت كتطكرت ظل االحتالؿ اإل في العالي ميـالتع مؤسسات نشأت

حككمية، 2( جامعة )14) 2011 رض الفمسطينية عاـت عمى األمًعارعة حتى كصل عدد الجابس
(، كبذلؾ يبمغ عدد مؤسسات 20(، كالكميات المتكسطة )15عامة( كعدد الكميات الجامعية )9خاصة، ك3

( ألا طالب كطالبة منيـ حكالي 214( مؤسسة ينخرط فييا حكالي )49التعميـ العالي في فمسطيف )
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 في التعميـ المفتكح مكزعيف جميًعا طالبة( ألا طالب ك 65)( طالب في برامج الماجستير، كحكالي 6600)
لىعمى تخصصات يقرب عددىا مف حك  ( تخصص كبرنامج أكاديمي، كيعمل فييا حكالي 1000) ا 

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

جامعػة العامػة الػذؼ ما يميز مؤسسات التعميـ الفمسطيني عف غيرىا في الدكؿ المجػاكرة ىػك كجػكد مفيػـك ال
 دارةاإلالػػربح كفػػي الكقػػت نفسػػو تتمتػػ  باسػػتقاللية فػػي  إلػػىىػػك لػػيس حككمًيػػا كلػػيس خاًصػػا، فيػػي ال تيػػدؼ 

خرػ، ىذه الميزة انفردت فييا معظـ مية األالركاتب كالمصاريا التشغي كالتعييف كالتكظيا كتتحمل مسؤكلية
سػػػرائيمي كغيػػػاب كجػػػكد سػػػمطة كطنيػػػة فمسػػػطينية، حػػػتالؿ إفمسػػػطينية بحكػػػـ نشػػػأتيا فػػػي ظػػػل ات المًعػػػاالجا

ت فػػي مجػػاالت اسػػتقطاب أععػػاء ىيئػػة التػػدريس كأسػػس التعيػػيف مًعػػاكلتخفيػػا حػػدة المنافسػػة بػػيف ىػػذه الجا
كػػادر مكحػػد، مػػف قبػػل مجمػػس التعمػػيـ بنات بمػػكرة مػػا يسػػمى كمػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف أمػػكر، تػػـ فػػي بدايػػة التسػػعي

حيػػث تكحػػد سػػمـ الركاتػػب كالعػػالكات  ،شػػراؼ عمػػى قطػػاع التعمػػيـ العػػاليلي المسػػؤكؿ فػػي حينػػو عػػف اإلالعػػا
 كاإلجازات كتعكيض نياية الخدمة كالتكفير.

كالبحػث العممػي عػاـ كيعد كجكد السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية فػي أكائػل التسػعينات كزارة التعمػيـ العػالي 
دارتيا ككحداتيا  ـ1996 لتشرؼ كتدعـ كتكجو نمك التعميـ العالي الفمسطيني مف خالؿ مجالسيا كىيئاتيا كا 

، الػػذؼ حػػدد أىػػداؼ التعمػػيـ العػػالي كدكر ـ1998عػػاـ ( 11قػػانكف التعمػػيـ العػػالي رقػػـ ) المختمفػػة، كصػػدر
كفػي عػاـ ة كأنماط التعميـ كأنكاع مؤسسػاتو، الممنكح الكزارة كصالحياتيا كمستكيات التعميـ العالي كشياداتو

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

ص كتقيػيـ مف إطار مؤسسات التعميـ العالي، كتـ إنشاء ىيئة االعتمػاد كالجػكدة لتػرخيالسياسات البحثية ع
إنشػػاء صػػندكؽ إقػػراض الطالػػب، لمسػػاعدة  إلػػىكاعتمػػاد مؤسسػػات كبػػرامج أكاديميػػة جديػػدة كقديمػػة، إعػػافة 

يػػة أعيػػد فصػػل كزارة التعمػػيـ العػػالي عػػف كزارة الترب ـ،2012طيػػة نفقػػات تعمػػيميـ، كفػػي عػػاـ الطمبػػة فػػي تغ
أعماليػػا كتطػػكير برامجيػػا ككسػػائل اشػػرافيا كفػػق خطتيػػا المتكسػػطة المػػدػ  جميػػ كالتعمػػيـ، كاسػػتمرت بتنفيػػذ 

دارؼ لمكاجيػػػػة العامػػػػة كفريػػػػق الػػػػكزارة الفنػػػػي كاإل داراتيػػػػامػػػػف خػػػػالؿ مجالسػػػػيا كىيئاتيػػػػا كا   2011-2013
كفػي لممجتمػ  الفمسػطيني، مات ذات الصػمة التحػديات العديػدة كتػذليميا كتحقيػق رسػالتيا كتقػديـ أفعػل الخػد

 التربيػػػػػة كزارة) عيػػػػػد دمػػػػػج كزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي مػػػػػ  كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ فػػػػػي كزارة كاحػػػػػدةـ أ 2013عػػػػػاـ 
 .(2018،كالتعميـ
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مؤسسات التعميـ العالي  ف  ( أ44: 2015)عمار، كما يقولمؤسسات التعميم العالي الفمسطيني وت ن   
 إلىا ـ استنادً 1998( لسنة 11مف قانكف التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ) (10صنفت بناًء عمى المادة )
 معيار التأسيس  ومعيار البرامج التعميمية التي تقدميا  لمجميور. :معيارين أساسين وىما

 :إلىفمن حيث التأسيس  نفت 
 مؤسسات التعميـ العالي الحككمية. .1
 مؤسسات التعميـ العالي العامة. .2
 عالي الخاصة.مؤسسات التعميـ ال .3

 :إلى نفت  أما من حيث البرامج التعميمية التي تقدميا لمجميور
 ت.مًعاالجا .1
 الكميات الجامعية. .2
 البكليتكنؾ. .3
 كميات المجتم . .4
 

 الكميات محل الدراسة: .1
 .(2018،لكتروني لكمية فمسطين لمتمريض)الموقع اإل  :ضكمية فمسطين لمتمري -أ 

 كزارة فػي التمػريض كحػدة تتبػ  حككمية جامعية كمية ىي مريضلمت فمسطيف كمية أف   إلى اإلشارة تجدر 
دارًيػػػا، امالًيػػػ الصػػػحة  حيػػػث ،كاالعتمػػػاد التقيػػػيـ حيػػػث مػػػف التعمػػػيـ كزارة األكاديميػػػة برامجيػػػا عمػػػى كتشػػػرؼ كا 
 ،كالحكيمػػػات الحكمػػػاء مػػػف مؤىػػػل تمريعػػػي كػػػادر لتػػػكفير الحكيمػػػات مدرسػػػة باسػػػـ ـ1976 عػػػاـ تأسسػػػت
 كمػ  الرعايػة، كمراكػز المستشػفيات فػي الشديد النقص تغطي ككانت سنكات، 3 دبمكـ شيادة تمنح  ككانت
 لمتمػريض، فمسػطيف كميػة إلػى الحكيمػات مدرسػة اسػـ تحػكؿ ـ1994 عػاـ الفمسطينية الكطنية السمطة قدكـ

 بكػػالكريكس) شػػيادة الكميػػة تمػػنح فاآلك  ،كدكلًيػػا عربًيػػا بيػػا معتػػرؼ جامعيػػة، كميػػة ـ1997 عػػاـ كأصػػبحت
 ـ2015 عػاـ حتى الخريجيف عدد كصل حيث ،(القبالة في ميني كدبمكـ قبالة، كبكالكريكس ـ،عا تمريض

 .خريج (2700)
 

 .(2018،لكتروني لكمية فمسطين التقنيةكمية فمسطين التقنية )الموقع اإل  -ب 
التعميـ  إلىالحاجة  ععة في تجييزاتيا كتخصصاتيا إال أف  ـ، كبإمكانيات متكا1992نشأت الكمية عاـ 

ػػال بو اح  تقنػي كالتػػدريب الفنػػي ازدادت ألجػػل مكاكبػة ىػػذا التطػػكير اليائػػل فػػي نظػاـ الحيػػاة كالمجتمػػ  الػػذؼ ص 
يجػػاد كػػكادر مػػاىرة إ إلػػىكبػػدت الحاجػػة  يف المػػؤىميف تقنًيػػانقػػص حػػاد فػػي الميندسػػيف كالفنيػػيف المتخصصػػ

ابة لتمػػؾ العكامػػل كقػػادرة عمػػى القيػػاـ بميػػاـ المينػػدس المتخصػػص كالفنػػي فػػي مختمػػا التخصصػػات، كاسػػتج
بػػرزت كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة كمؤسسػػة تقنيػػة تعميميػػة متخصصػػة رائػػدة تعمػػل عمػػى دمػػج اسػػتخداـ الحاسػػكب 
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كالتقنيػػػػات المتطػػػػكرة فػػػػي الحيػػػػاة، كصػػػػقل العقميػػػػة العمميػػػػة المبدعػػػػة كالمبتكػػػػرة لمكاكبػػػػة التطػػػػكرات العمميػػػػة 
بنييػا لمػنيج التخطػيط االسػتراتيجي لرسػـ ديػر الػبمح مػف خػالؿ ت -المتسارعة، كتسػعى كميػة فمسػطيف التقنيػة

ز مكانتيػػا فػػي خدمػػة كتنميػػة ُتعزىػػصػػكرة كاعػػحة لمكميػػة لمسػػنكات الخمػػس القادمػػة، كذلػػؾ لتطػػكير الكميػػة ك 
 المجتم  المحمي.

 

 .(2018جامعية لمعموم والتكنولوجيا،الموقع االلكتروني لمكمية ال)الجامعية لمعموم والتكنولوجيا الكمية -ج 
بخػػػاف يػػػكنس عػػػاـ  -ـ كالتكنكلكجيػػػالجامعيػػػة لمعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا تحػػػت اسػػػـ كميػػػة العمػػػك أنشػػػئت الكميػػػة ا

شػػراؼ ى مجمػػس التعمػػيـ العػػالي بالقػػدس اإلبتػػدريس العمػػـك التقنيػػة، كقػػد تػػكل عنػػىـ كمؤسسػػة أىميػػة، تُ 1990
سػػػة شػػػراؼ عمييػػػا، كأصػػػبحت الكميػػػة مؤسزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي اإلـ، ثػػػـ تكلػػػت ك 1995عمييػػػا عػػػاـ 
رة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الكميػػة كبالتعػػاكف مػػ  كزا إدارةـ، كمنػػذ تمػػؾ المحظػػة لػػـ تػػدخر 1997حككميػػة عػػاـ 

مػف أبنػاء  يـ التقنػي التكنكلػكجي يخػدـ قطاًعػا كبيػًرالجعل الكميػة نػكاة لجامعػة أكاديميػة فػي مجػاؿ التعمػ جيًدا
كـ المتكسػط فػي سػتة كثالثػيف تخصًصػا كالػدبم تمنح الكمية خرجييا درجتػي البكػالكريكسك شعبنا الفمسطيني، 

ساعة  75-66عمف برنامج دراسي متميز، كفق نظاـ الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب  عممًيا تقنًيا
معتمدة مكزعة عمى أربعة فصكؿ في تخصصػات درجػة الػدبمكـ، كثمانيػة فصػكؿ دراسػية مكزعػة عمػى أربػ  

تخصصػػات اليندسػػية خػػالؿ خمسػػة أعػػكاـ، كتكزيػػ  السػػاعات سػػنكات لتخصصػػات البكػػالكريكس، باسػػتثناء ال
 المعتمدة ليذه التخصصات عمى عشرة فصكؿ دراسية.

 

 (.2012،في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين)وزارة التر ية والتعميم العالي األداءتقييم   .2
التأكد  إلىيدؼ يير كأسس تمًعااالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي  إجراءاتكععت 

التقييـ الذاتي، لمبرامج، كبشكل تقرير  إجراءاتتنمية كتطكير  إلى يير محددة، كأيًعامًعالبرامج تحقق مف ا
 دارةاإلويشارك في التقييم الذاتي ممثمون عن ، لعممية التقييـ الخارجي أساًسا التقييـ الذاتي لمبرامج

 :إلىمرجعية عمميم خرون بحيث ترتكز والطمبة والييئة التدريسية وآ
 .جم  كتحميل المعمكمات عف البرامج كالمؤسسة 
 .تحديد مناحي القكة كالععا كالمشكالت القائمة 
  لجة مكاطف الععا كالمشكالتمًعاة ك تحديد استراتيجيات لترسيخ مكاطف القك. 
 

 التقييم الذاتي   - أ
  نفسو.التقييـ الذاتي عمى المؤسسة نفسيا أك البرنامج  إجراءاتتق  مسؤكلية 
 . التقييـ الذاتي ىك أىـ العناصر في عممية التقييـ الخارجي 
  أشير تحددىا المؤسسة. 6-3تستغرؽ عممية التقييـ الذاتي فترة 
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  خطكات محددة عمى المؤسسة اتخاذىا لترشيد كتطكير مكاطف  إلىيجب أف يؤدؼ تقرير التقييـ الذاتي
 .لجة مكاطف الععا التي تـ تحديدىامًعاكل ،القكة

 

 التقييم الخارجي :  - ب
  تق  مسؤكلية اإلعداد إلجراء التقييـ الخارجي عمى عاتق الييئة لالعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات

 التعميـ العالي.
   يا مدخل أساس في عممية التقييـ الخارجي.ينظر عمى عممية التقييـ الذاتي عمى أن 
 الستكماؿ كنجاح العممية التقييمية  أساًساة م  لجنة التقييـ الخارجي عنصًرا يشكل تعاكف المؤسس

 الشاممة لمبرنامج .
 

 :في فمسطين التعميم العالي مؤسسات في األداء قياس ييرمًعا .3
 منيا عمى بندكل  يرتكز ا،بندً  عشر اثني الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة كالجكدة االعتماد ىيئة تعتمد
 ،فمسطيف في لتعميميةا المؤسسات أداء كقياس كتيدؼ لتقييـ الشمكلية، الجكدة ييرمًعا مف أكثر أك كاحد
يير االثني عشر)وزارة معاال نذكر منيا ،تحققيا لقياسعدة  مؤشرات تتعمف ييرمًعاال مف ىذه معياركل ك 

  :(2012التر ية والتعميم العالي، 
 كأىداؼ البرنامج المؤسسة رسالة. 
  (اإلداريةالنظاـ اإلدارؼ)الييكمية. 
 تنفيذية لممنياج.الخطة ال 
 (.إلخ ،المختبرات ،بيئة التعميـ كالتعمـ )المرافق: المكتبة 
 .المرافق التعميمية التعممية 
 .األبحاث 
  اإلداريةالييئات األكاديمية ك . 
 .الطمبة كالخريجكف 
 .التمكيل 
 .التكاصل الخارجي كالتبادؿ المعرفي كالعالقات العامة 
  .أنظمة عماف الجكدة 
 يجي كالقدرة عمى التغيير.التخطيط االسترات 
 

 تحديات التعميم العالي في فمسطين: .4
 ( 212: 2007 فمسطيف، - هللا راـ -التربكؼ  الكاق  تشخيص كثيقة العالي، كالتعميـ التربية كزارة) تشير
 عدؿم إف   حيث ،الدكلية العالي التعميـ نظـ جمي  بيف مف اكمميزً  فريًدا يعتبر الفمسطيني العالي التعميـ أف  
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 حيث ،النامية كالبمداف األكسط الشرؽ  بمداف مف كثير في االلتحاؽ معدؿ بكثير ي يفكؽ اإلجمال االلتحاؽ
 مف (100,000 )لكل الطمبة كعدد (%3.8)السكاف مجمكع مف العالي التعميـ في االلتحاؽ نسبة بمغت

 اليوم يواجو وان   إال متقمبة أكعاع ظل في كالنمك البقاء عمى العالي التعميـ قدرة كرغـ ،(3797 )السكاف
 :تمخي يا مكني التحديات من العديد
 المجتمػ  الفمسػطيني احتياجػات مػ  المالئمػة إلػى برامجو كافتقار مدركس غير كتكس  نمك غير معبكط 

 .عاـ بشكل األكسط كالشرؽ 
 ياكالمؤسسات فيما بين الكزارة بيف التنسيق كععا ،المؤسسي المستكػ  عمى فعالة إدارة غياب. 
 مكحد معمكماتي غياب نظاـ. 
 كالميني التقني كالتعميـ العالي لمتعميـ ادؼى متخصص تعميمي كادر إلى الحاجة. 
 وكأن ػ لمعظػـ الػدكؿ، االقتصػادؼ االجتمػاعي لمنمػك األساسػي الػنيج يعتبػر كالتقنػي المينػي التعميـ أف   رغـ 

 أف   إال حػػكؿ العػػالـ، الػػدكؿ مػػف آلخػػرا لمػػبعض المسػػتدامة لمتنميػػة األىميػػة مػػف قػػدر أعمػػى عمػػى يعتبػػر
 .فمسطيف في سمبية بعيد حد إلى تعتبر التعميـ ليذا االجتماعية النظرة

 كالتقني الميني لمتعميـ عنو غنى أمر ال ىك الميني لمتكجيو نظاـ كجكد أف   رغـ. 
 التحػػاقيف أف   إال التخصصػػات، بعػػض تػػكفر اعتبػػار مػػ  لمفتيػػات، امجػػديً  المينػػي يعتبػػر التعمػػيـ أف   رغػػـ 

 .كغير منتظـ محدكد تقميدية غير بتخصصات لتحاقيفاك  عمكًما محدكد كالتقني الميني بالتعميـ
 كرغػـ العػفة كالقطػاع، أنحػاء جميػ  فػي كتنتشػر كتتنػكع تتعدد عمكًما كالتدريب التعميـ مؤسسات أف   رغـ 

 محدكدة جغرافية عمى مساحات ىناؾك  ىنا كبتكرار سنكًيا التخصصات مف المزيد افتتاح إلى تبادر ياأن  
 مػف العمػل سػكؽ  كحاجػة التعميـ كالتدريب مخرجات جانبي بيف التكافق أف   إال كفمسطيف، صغير بمد في

 .مؤكدة غير كالنكع الكـ حيث
 كقابمػػة مرنػػة تتطمػػب منػػاىج كالتػػي ،كالمتسػػارعة المتغيػػرة بمككناتػػو يتميػػز كالتقنػػي المينػػي التعمػػيـ أف   رغػػـ 

 تصػميميا حيػث نيػج مػف ،تقميػدؼ طػاب  ذات حالًيػا المستعممة المناىج أف   إال كالسري ، لسيلا لمتحديث
 .السيل كالتحديث يسمح بالتطكير كال الكقت م  لمتقادـ قابل كمحتكاىا

  فػػي محافظتػػا كميػػات كمػػدارس مػػف مؤسسػػاتو خػػالؿ مػػف كالتقنػػي ينشػػر المينػػي كالتػػدريب التعمػػيـ أف   رغػػـ 
 المينيػػة يتعمػػق بتكزيػػ  التخصصػػات فيمػػا فعػػااًل  كلػػيس امثالًيػػ لػػيس التكزيػػ  ىػػذا أف   إال، كالقطػػاع لعػػفةا
 أك امثاليً  اأيًع  ليس( صناعي 15 منزلي، اقتصاد 2 فندقي، 2 تجارؼ، 2 زراعي، 2:  تخصص 23)

 المحافظات(. -الميني التخصص بتكزي  يتعمق فيما) فعااًل 
 

 المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية األداءحسين مستوى االستراتيجية في ت دارةاإلىمية : أثانًيا
كاديمي جكانب العمل األ جمي اممة تتناكؿ تشيد الكميات الجامعية الفمسطينية في قطاع غزة تنمية ش

بية كاإلدارؼ، فالتعميـ في فمسطيف يكاجو العديد مف الصعكبات كالتحديات كالتغيرات، ىذا ما دعا كزارة التر 
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كع  خطة مستقبمية متكسطة المدػ لمنيكض بجكدة التعميـ العالي)كزارة  إلىلعالي الفمسطينية كالتعميـ ا
االستراتيجية لمساندة عممية تطبيق الخطة  دارةاإل(، كتتبني الكميات الجامعية أسمكب 2018التعميـ العالي:
مختما  إدارةائميف عمى كذلؾ لمساعدة الق ؛حيث أكصت بإعداد دليل التخطيط االستراتيجي ،االستراتيجية

كمما يزيد مف  ،الكحدات في الكميات الجامعية، ككع  خطط أكثر فعالية لتحقيق األىداؼ االستراتيجية
طار لإل  ، إذ إف  االستراتيجية دارةاإلالسائد في ظل الثقافة التنظيمية التي تدعـ  دارةأىمية كع  آلية كا 

في تغيير الكاق  كتحقيق أىداؼ الكميات الجامعية ما لـ يقـ  الخطط االستراتيجية ال تستطي  القياـ بدكرىا
 دارةاإلالمختمفة، كيكمف التركيز عمى عركرة تبني منيج  اإلداريةعمى كععيا مشارككف مف المستكيات 

اؿ بيف الكمية الجامعية كبيئتيا المحيطة بشكل يعمف االستراتيجية في تركيزه الجكىرؼ عمى الربط الفع  
ات قيق رسالتيا كأىدافيا، فيي كسيمة فعالة لتحديد كصياغة القعايا الجكىرية كاالتجاىنجاحيا في تح

 (.77: 2015)راعي،االستراتيجية لمكمية الجامعية
 

 سي في الكميات الجامعية الحكوميةالمؤس األداءاالستراتيجية في تحسين مستوى  دارةاإلىداف : أثالًثا
وىذا ما تكازف بيف الكمية الجامعية كالمجتم  المحيط بيا، تحقيق  إلىاالستراتيجية  دارةاإلتيدؼ 

تحقيق  إلى، حيث تسعى اتفقت عميو آراء القيادات االستراتيجية في الكميات الجامعية الفمسطينية
 :(80: 2015)راضي، األىداف اآلتية

لقكاعد كاألنظمة كا جراءاتتعديالت عمى الييكل التنظيمي كاإلا بإجراء التييئة الكميات الجامعة داخميً  .1
 كالقكػ العاممة بالشكل الذؼ يزيد مف قدرتيا عمى التعامل م  البيئة الخارجية بكفاءة كفعالية.

اتخاذ قرارات ميمة كمؤثرة تعمل عمى زيادة رعا المتعامميف م  الكميات الجامعية، كتعظيـ المكاسب  .2
 ألصحاب المصمحة مف كجكدىا في المجتم .

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

 كالبرامج المحددة.
ية بحيث يتـ كع  األىداؼ طكيمة األجل كاألىداؼ السنك ، تحديد األكلكيات كاألىمية النسبية .4

جراء عمميات تخصيص المكارد باالسترشاد بيذه األكلكيات كالقدرة عمى التكيا م   كالسياسات كا 
 التغيرات المختمفة.

يجاد ، كا  زيادة فاعمية ككفاءة عمميات اتخاذ القرارات كالتنسيق كالرقابة كاكتشاؼ كتصحيح االنحرافات .5
 يير كاعحة تمثل األىداؼ االستراتيجية لمجامعة. مًعا

القائد مف اكتشاؼ المشاكل  بحيث تمكف ،  البيانات عف نقاط القكة كالععا كالفرص كالتيديداتتجمي .6
 كحميا.  مبكًرا
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تفشػػل فػي زيػػادة قيمػة المنظمػػة ىػػي  التػي دارةاإلفػػ ؛دارةاإليػػار المكعػكعي لمحكػػـ عمػى كفػػاءة يجػاد المعإ .7
 ة.نجازات كتطكير داخل المنظمكاف حجـ ما تدعيو مف إ فاشمة ميما إدارة

 األداء ييرمًعا كتطكير العمل أساليب تطكير في استراتيجية، كقكة بالمعرفة لالىتماـ التكجو في سياـاإل .8
 .كالتيديدات كالفرص كالععا عناصر القكة بتحميل دارةاإل مكانيةإ كزيادة التنظيمي

كتع  التميز كأىداؼ مدركسة، أؼ مؤسسة تعميمية جادة تـ تأسيسيا عمى أساس رؤية كرسالة كقيـ  إف  
في جمي  مجاالت عمميا كأنشطتيا  األداءتعتمد خيار تطكير كتحسيف  كأف   د  بُ  أسمى ليا، ال ىدًفا

كالذؼ تدكر حكلو كل  ،طالؽ، كمف أىميا عمى اإلكاختصاصاتيا، كيعد الجانب األكاديمي عمكدىا الفقرؼ 
داء الكميات الجامعية تستدعي معرفة عممية التحسيف كالتطكير في أ كما إف   ،أنشطة المؤسسة التعميمية

ز جكانب القكة كتالفي ُتعزى، م  العمل عمى األداءجكانب القكة كالععا في كل عنصر مف عناصر ذلؾ 
 جكانب الععا كالتخمص منيا.

ليو رجة التميز الذؼ يعد مثااًل يتكؽ إتصل لد الكميات الجامعية لالرتقاء بمستكػ الخدمات حتى كتسعى
الخدمات كالمستفيديف منيا عمى حد سكاء، حيث تقـك باستخداـ العديد مف االستراتيجيات  كل مف متقدمي

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

 كاحتياجاتيـ كتكقعاتيـ المعمف كغير المعمف سكاء داخل الكميات الجامعية أك خارجيا.
تنمية البرامج كالخدمات التي تقابل  أؼ مؤسسة تعميمية يتحقق عف طريق، تحسيف مستكػ أداء ف  لذلؾ فإ

مكانيات كل فرد لديو اإل أؼ أف   ؛نتاجية الفردكالمجتم (، كالتأكد مف إ حاجات المستفيديف )أؼ الطالب
 األساسية العركرية األزمة ألداء عممو بطريقة مالئمة.

 

 :إلى المؤسسي األداء تقويم عممية حيث تيدف
 إف   االنحرافات كأسباب كحجـ لتحديد نكع مخطط ىك بما كمقارنتيا األداء مستكيات كتحديد قياس .1

 .كجدت
 الالزمة جراءاتاإل التخاذ عركرية كسيمة ىي مان  كا   ذاتيا حد في ىدًفا ليست األداء تقكيـ عممية .2

 .القصكر كجكانب العيكب لجةمًعاك  األخطاء لتصحيح
 .ككل كالمؤسسة ،العمل كفرؽ  راد،األف كتنمية لتطكير مرجعية كأداة تشخيصية كأداة استخداميا .3
 عممية كتحسيف المكافآت مستكيات لتحديد المؤسسي التقكيـ عممية مف النيائي لمناتج استخداميا .4

 .(571: 2016)إبراىيـ،المكظفيف كدعـ كتطكير ،االتصاالت
 الخطػػػط مػػػ  الفعمػػػي اإلنجػػػاز نطػػػاؽ مػػػدػ كمعرفػػػة أىػػػدافيا، تحقيػػػق عمػػػى المؤسسػػػة قػػػدرة مػػػف التحقػػػق .5

 .المكعكعة
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 الفتاح، عبد) كالتصحيح زُتعزىال أجل مف كالععا القكة مكاطف اكتشاؼ بغرض نجازاإل إلى التعرؼ .6
2011 :306.) 

 كالتكيا التعايش أساليب تكعيح في األداء تقييـ عممية تساعد إذ لمعمل، االجتماعية البيئة تحسيف .7
 .فييا العمل عالقات كتحسيف المؤسسة، في

 في بذلكنياي التي الجيكد بأف   لدييـ الكاممة القناعة تكليد خالؿ مف المسؤكلية، بركح حساساإل تنمية .8
 .التقييـ يةعمم تحت تق  المؤسسة أىداؼ تحقيق سبيل

 المؤسسة في بالعامميف المتعمقة القرارات كاتخاذ كالتكجيو، اإلشراؼ مجاالت في المديريف قدرات تنمية .9
 (.122 - 120: 2013 المحاسنة،)
 .المؤسسي التطكر إلى يؤدؼ مما األداء كفارة رف  في تسيـ كأىداؼ أسس كع  عمى القدرة .10
 أجل مف المكارد تسخر كأف   بيا، المؤسسة تيتـ أف   ينبغي التي التطكير أكلكيات إلى التعرؼ .11

 (.17: 2013 الدجني،)تحقيقيا
 

في الكميات الجامعية  المؤسسي األداءاالستراتيجية في تحسين مستوى  دارةاإلمتطمبات نجاح : رابًعا
 الحكومية
نحك تحقيق  بأسمكب منظـ سعًيا دارةاإلعمميات يكجو  االستراتيجية تمثل مدخاًل  دارةاإلكانت ا لم   

متطمبات تطبيق  إلىلمتعرف ذلك يدعو  فإن  األىداؼ كالغايات التي قامت الكمية الجامعية مف أجميا، 
: 2015لية كما تراىا)راضي،االستراتيجية إليجاد بناء استراتيجي متكامل يتسم بالخ ائص التا دارةاإل
81-82:) 
 ،كالتحديد الكاعح ل ىداؼ كالنتائج المرغكبة تيجي لدػ القيادات االستراتيجية،تكافر التفكير االسترا .1

 .كمتابعة تحقيقيا كتعديميا كتطكيرىا في عكء المتغيرات الداخمية كالخارجية
المركنة في إعداد كتفعيل مجمكعة السياسات التي ترشد كتكجو العمل في مختما المجاالت كتكفر  .2

تناغـ بيف متخذؼ القرارات في جمي  قكاعد االحتكاـ كاتخاذ القرارات، كتتعمف حالة التناسق كال
 قطاعات الكميات الجامعية.

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

جراءاتتبني نظـ ك  .4 في مختما العمميات، كتتسـ بالمركنة كالفعالية كتستيدؼ  األداءيو تنفيذية لتكج ا 
 تحقيق النتائج.

اختيار العامميف بعناية، بحيث يتمتعكف بالصفات كالقدرات المناسبة ألنكاع العمل، كلدييـ االستعداد  .5
 لقبكؿ التغيير، كالمساىمة في تنفيذه بصكرة فعالية كتكفير الحكافز المناسبة. 
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يير المحاسبية كالمساءلة مًعاحيات بيف األفراد بما يتناسب م  مسئكلياتيـ، ككعكح التكزي  الصال .6
 كالثكاب كالعقاب.  األداءلتقييـ 

ستثمار كتنمية طاقات المكارد البشرية، كتكجيو العالقات الكظيفية بحيث تتناسب م  نكعية بناء نظـ ال .7
 كؼ العامة الخارجية المحيطة بالكميات الجامعية.المكارد البشرية كمستكاىا الفكرؼ، كما تتكافق م  الظر 

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

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

 جية لمتقييـ كالمتابعة كالرقابة.قابمية الخطة االستراتي .10
 

 
 
 
 

 
 

 الخال ة
ف   كالنمك، البقاءك  االستمرار،ك  االستقرار، ىكمؤسسة بما فييا المؤسسات التعميمية  أؼ ىدؼ إف    كا 
 المؤسسات بأف   اتعحف المطالب، ىذه تحقق أف   تستطي  فاعمة إدارة بكجكد الإ حققتت ال السابقة األىداؼ

 .أفعل آداء ذات كانت االستراتيجية دارةاإل بمفيكـ خذتأ التي
–الصياغة -البيئي المسح)االستراتيجية، كمراحميا  دارةاإلفي ىذا الفصل مفيكـ  استعرض الباحثحيث 
 كع  خالؿ مف المؤسسي األداء مستكػ  تحسيف في كبير دكرا ليا مل  ( كالتقييـالمتابعة  –التنفيذ

 األداء مستكػ  كتطكير لتحسيف الالزمة كاآلليات العمل كأساليب كالمكازنات كالبرامج كالرؤػ  االستراتيجيات
 بيف يجابياإل التعاكف  زُتعزىك  البشرؼ  كالكادر التدريسية الييئة أععاء كفاءة مستكػ  رف  خالؿ مف كذلؾ
 أنظمة كتطكير ،التعميمية العممية تطكير يستيدؼ بما العمل كقكانيف بأنظمة كاالرتقاء ،كالعامميف بةالطم

 كعاعيـكأ شئكنيـ كمتابعة لمطمبة التسجيل عمميات في الحديثة التكنكلكجيا عمى كاالعتماد المعمكمات
 م  يتالءـ بما العممية صصاتالتخ كتنكي  كاديميةاأل لمبرامج االعتماد نظـ كتطكير ،اإلداريةك  العممية
سسي، كأىمية التقييـ، المؤ  األداءالمؤسسي، كمجاالتو، كتقييـ  األداءككذلؾ تناكؿ مفيكـ ، العمل سكؽ 

 .األداءمؤشرات قياس كمراحمو، ك 
 محػػػػػػددة خارطػػػػػػة كعػػػػػػ  عمميػػػػػػة تشػػػػػػكل يػػػػػػابأن   الجامعيػػػػػػة الكميػػػػػػات فػػػػػػيدكر  ليػػػػػػا االسػػػػػػتراتيجية دارةاإل إف  

 تقػػػػػكد التػػػػػي كالمنيجيػػػػة لكسػػػػػيمةا تشػػػػػكل يػػػػاأن   كمػػػػػا ،خالليػػػػػا مػػػػف الجامعيػػػػػة الكميػػػػػة مػػػػلتع التػػػػػي لمتكجيػػػػات
 اتجاىػػػػات لتحديػػػػد إطػػػػاًرا تعػػػػ  أنيػػػػا فػػػػي أىميتيػػػػا كتبػػػػرز ،أىػػػػدافيا تحقيػػػػق نحػػػػك الكميػػػػات الجامعيػػػػة عمػػػػل
 ليػػػػا يحقػػػػق شػػػػامل عمػػػػل إطػػػػار الجامعيػػػػة الكميػػػػة كتمػػػػنح ،أىػػػػدافيا لتحديػػػػد تسػػػػمكيا التػػػػي الجامعيػػػػة الكميػػػػة
المؤسسػػػػي فػػػػي  األداءاالسػػػػتراتيجية ك  دارةاإلبػػػػيف دكر  ر للللط الباحللللثفقػػػػد  ،تمًعػػػػاالجا بػػػػيف تنافسػػػػية ميػػػػزة

 كاقػػػػػػػػ  الكميػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػة الحككميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػات غػػػػػػػػزة.كذكػػػػػػػػر  ،الكميػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػة الحككميػػػػػػػػة
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 :الدراسات السابقة
يا ُتستخدـ في ، ألن  الدراسةي يقكـ عمييا مكعكع تعتبر الدراسات السابقة أحد أىـ المحاكر الرئيسية الت

، كتػػػكفر تجػػػارب البػػػاحثيف السػػػابقيف، اكأىػػػدافي الدراسػػػة فرعػػػيات، كتحديػػػد متغيػػػرات ك الدراسػػػةبمػػػكرة مشػػػكمة 
الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكعػػػكع الدراسػػػة، أك بعػػػض جكانبػػػو مػػػ  تحديػػػد ىػػػذه كيتعػػػمف ىػػػذا الجػػػزء 

 عمػى الباحلثتعميػق إعػافًة ل ،جية الدراسة كأىـ النتائج التػي تكصػمت إلييػاالدراسات مف حيث أىدافيا كمني
وفلي ضلوء مللا سلبق، تلم تقسلليم الدراسلات السلابقة حسللب ، الفجػػكة البحثػةكمػف ثػـ تحديػد الدراسػات، ىػذه 
 التالي:

 جنبيػػػػػة(االسػػػػػتراتيجية )الدراسػػػػػات الفمسػػػػػطينية كالعربيػػػػػة كاأل دارةاإل السػػػػػابقة التػػػػػي تناكلػػػػػتالدراسػػػػػات  أواًل: 
 .( دراسة34كعددىا)
 المؤسسػػػػػي )الدراسػػػػػات الفمسػػػػػػطينية كالعربيػػػػػة كاألجنبيػػػػػػة( األداء السػػػػػػابقة التػػػػػي تناكلػػػػػػتالدراسػػػػػات  ثانًيلللللا:
 . ( دراسة31كعددىا)
 التعميق عمى الدراسات السابقة، كتحديد الفجكة البحثية. ثالًثا:

 

 االستراتيجية دارةاإل السابقة التي تناولتالدراسات : أواًل 
 : الدراسات فمسطينية

االستراتيجية ودورىا في تحقيق جودة الخدمات التعميمية والبحثية:  دارةاإل " (:2117 ،مزىردراسة )  .1
 ت العر ية واألجنبية".مًعادراسة ميدانية مقارنة بين الجا

 ىداف الدراسة:أ

كذلػػؾ  ،تعميميػػة كالبحثيػػةاالسػػتراتيجية فػػي تحقيػػق جػػكدة الخػػدمات ال دارةاإلدكر  إلػػىالتعػػرؼ  ىػػدفت الدراسػػة
، مريكيػةتمفة، كىػي: جامعػة كليػاـ باترسػكف األت مف بيئات عربية كأجنبية مخمًعابالمقارنة ما بيف ثالث جا

 كجامعة األزىر بفمسطيف. ،كجامعة قناة السكيس في مصر
 منيجية الدراسة:

ؿ تصميـ أداتيف لجم  كالمنيج المقارف ليذا الغرض مف خال استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 حيث تـ تكزي  ثالث استبانات عمى عينات البحث عمف ثالث فئات ىي: ؛ستبانةكىما اال ،البيانات

المقابمػػػػة  إلػػػػىباإلعػػػػافة  ،ت محػػػػل الدراسػػػػةمًعػػػػاالطمبػػػػة( فػػػػي الجا ،ىيئػػػػة التػػػػدريس أععػػػػاء ،العميػػػػا دارةاإل)
 .تمًعاالعميا في الجا دارةاإلمف أععاء  (34الشخصية لعدد )

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
 دارةاإلالتعميميػة كالبحثيػة مػف كجيػة نظػػر  االسػتراتيجية عمػى جػكدة الخػدمات دارةمعنػكؼ لػإل يكجػد تػأثير 

 ت محل الدراسة.مًعاالعميا في الجا
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  مػف كجيػة االسػتراتيجية  دارةاإلت محل الدراسة حػكؿ كاقػ  مًعالجابيف ا إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة
 العميا. دارةاإل نظر أععاء

  ة ت محػػػل الدراسػػػة حػػػكؿ كاقػػػ  جػػػكدة الخػػػدمات التعميميػػػمًعػػػابػػػيف الجا إحصػػػائيةتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة
 العميا. دارةاإلكالبحثية مف كجية نظر أععاء 

  االستراتيجية مف كجية  دارةاإلت محل الدراسة حكؿ كاق  مًعالجابيف ا إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة
 ظر أععاء ىيئة التدريس.ن
  ت محل الدراسة حكؿ مستكػ جكدة الخدمات التعميمية مًعابيف الجا إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة

 كالبحثية مف كجية نظر أععاء ىيئة التدريس.
  ت محل الدراسة حكؿ مستكػ جكدة الخدمات التعميمية مًعابيف الجا إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة

  ظر الطمبة.كالبحثية مف كجية ن
 

ثرىا أو  EFQMلمتميز  ورو يذج األ االستراتيجية وفق النمو   دارةاإل"(: 2116خرس، دراسة )األ  .2
 ".داري في القطاع الحكومي الفمسطينيبداع اإلعمى اإل
 الدراسة: أىداف
ع بػػدا عمػػى اإل EFQMكركبػػي لمتميػػز االسػػتراتيجية كفػػق النمػػكذج األ دارةاإلأثػػر  إلػػىالتعػػرؼ ت الدراسػػة ىػػدف
 .رؼ في القطاع الحككمي الفمسطينيدااإل

 منيجية الدراسة:
تـ استخدـ أسمكب ، ك كأداة لجم  البيانات ستبانةكقد صممت اال ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

( مفردة، كالتي تتككف مف الػذيف يحممػكف 111ستطالع آراء مجتم  الدراسة، كالتي بمغت )الالمسح الشامل 
 %(.81.1بنسبة استرداد ) استبانة( 331ائرة، كقد بمغت االستبانات المستردة )سمى مدير دمُ 

 الدراسة: أىم النتائج التي تو مت إلييا
   كركبػػي لمتميػػز فػػي القطػػاع الحكػػكمي الفمسػػطيني جػػاء بدرجػػة االسػػتراتيجية كفػػق النمػػكذج األ دارةاإلكاقػػ

 .متكسطة
  صػحاب العالقػػة المعنػيف بػػالكزارة أاحتياجػات كتكقعػػات عمػى فيػػـ  االسػتراتيجية بنػػاءً  دارةاإلكاقػ  صػػياغة

  .كركبي لمتميز في القطاع الحككمي الفمسطيني جاء بدرجة متكسطةكالبيئة الخارجية كفق النمكذج األ
  ميػز كركبػي لمتاالستراتيجية كفق النمكذج األ دارةاإلبيف متكسط تقديرات كاق   إحصائًياكجكد عالقة دالة

 .القطاع الحككمي الفمسطيني دارؼ فيبداع اإلمستكػ اإلكبيف متكسط تقديرات 
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االستراتيجية في زيادة فعالية برامج الدراسات العميا في  دارةاإل(: "استخدام 2115، )راضي دراسة  .3
 .ت الفمسطينية بقطاع غزة"مًعاالجا

 ىداف الدراسة:أ
دة فعاليػػة بػػرامج الدراسػػات العميػػا فػػي االسػػتراتيجية فػػي زيػػا دارةاإلدكر اسػػتخداـ  إلػػىالدراسػػة التعػػرؼ ىػػدفت 
تطبيػق  ،االسػتراتيجية )صػياغة االسػتراتيجية دارةاإلكبيػاف أثػر متغيػرات ، ت الفمسػطينية بقطػاع غػزةمًعاالجا

ت الفمسػطينية بقطػاع مًعػاتقكيـ االستراتيجية( في زيػادة فعاليػة بػرامج الدراسػات العميػا فػي الجا ،االستراتيجية
 ،المصػادر كالتقنيػات التدريسػية ،المػكائح كالػنظـ التعميميػة ،كاصفات البرنامج التعميميا لممجاالت )مغزة تبعً 

 عماف الجكدة كالتحسيف المستمر(. ،األكاديمية دارةاإل
 منيجية الدراسة:

كىما ، مف خالؿ أداتيف بيدؼ جم  البيانات الكصفي التحميمي،قيق اليدؼ اتبعت الباحثة المنيج كلتح
 ،تكزي  ثالث استبانات عمى عينات البحث عمف ثالث فئات ىي: )الييئة التدريسية حيث تـ ؛ستبانةاال

المقابمة  إلىباإلعافة  ،بقطاع غزة زىر(األ، اإلسالميةت الفمسطينية )مًعافي الجا الخرجيف( ،الطمبة
تدريسية كبمغ مجتم  الدراسة مف الييئة ال ،تمًعا( مف القيادات االستراتيجية في الجا16) الشخصية لعدد

( %11( بنسبة )131كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل حيث استجاب عدد) ،ا(ععكً 163)
 لجة البيانات.مًعا( إلدخاؿ كتحميل ك SPSSحصائي )كتـ استخداـ برنامج التحميل اإل

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
  عنػػد مسػػتكػ  إحصػػائيةتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة( 1.11معنكيػػة ≥ α)  االسػػتراتيجية  دارةاإلبػػيف متغيػػرات

)صػػػػػياغة االسػػػػػتراتيجية، تنفيػػػػػذ االسػػػػػتراتيجية، كتقػػػػػكيـ االسػػػػػتراتيجية( كفعاليػػػػػة بػػػػػرامج الدراسػػػػػات العميػػػػػا 
 دارةاإلة، المصػػػػػػادر كالتقنيػػػػػػات التدريسػػػػػػية، )مكاصػػػػػػفات البرنػػػػػػامج التعميمػػػػػػي، المػػػػػػكائح كالػػػػػػنظـ التعميميػػػػػػ

 ت الفمسطينية في قطاع غزة.مًعاة كالتحسيف المستمر( في الجاكاديمية، عماف الجكداأل
  إحصػػػػػائيةتكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة ( 1.11عنػػػػػد مسػػػػػتكػ معنكيػػػػػة ≥ α)  بػػػػػيف متكسػػػػػطات اسػػػػػتجابات

االسػػتراتيجية كدكرىػػا فػػي زيػػادة  دارةاإليسػػية( فيمػػا يتعمػػق بػػآرائيـ حػػكؿ المبحػػكثيف )أععػػاء الييئػػة التدر 
متغيػر اسػـ الجامعػة،  إلػى ُتعػزػ ت الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة مًعػاا فػي الجافعالية برامج الدراسػات العميػ

ى مػػػا بالنسػػػبة لمتغيػػػر المسػػػم(، أ%81.11بكسػػػط حسػػػابي) اإلسػػػالميةلح الجامعػػػة ككانػػػت الفػػػركؽ لصػػػا
،أمػا لمتغيػر سػنكات الخدمػة (%44.1 )سػتاذ المشػارؾ بكسػط حسػابيالكظيفي فكانت الفػركؽ لصػالح األ

 . (%43.4 )سنكات بكسط حسابي 31لفئة التي تزيد خدمتيـ عف فكانت الفركؽ لصالح ا
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تيجية وعالقتيللا االسللترا دارة"درجللة ممارسللة مللديري المللدارس الثانويللة لللإل (:2115 ،دراسللة )الحيللة  .4
  ."داري من وجية نظرىمبتحقيق التميز اإل

 أىداف الدراسة:

 االسػػػتراتيجية، دارةبمحافظػػات غػػزة لػػإلقيػػاس درجػػة ممارسػػة مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 
 رتباطيػػةاالدارؼ ككشػػا العالقػػة لمتميػػز اإل كتحديػػد درجػػة تحقيػػق مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة

 .دارؼ ستراتيجية كبيف تحقيق التميز اإلاال دارةبيف ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية بحافظات غزة لإل

  منيجية الدراسة:
كتككف مجتم  الدراسة مف جمي   ،متو لمكعكع الدراسةءحميمي لماللتنيج الكصفي ااستخدـ الباحث الم

كتككنت عينة الدراسة مف جمي   ،(331مديرؼ المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ )
 .%(90عمى عينة الدراسة ككانت نسبة االستجابة ) ستبانةطبق الباحث االك  فراد مجتم  الدراسة،أ
 كانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدارسة:و 
  االسػػتراتيجية  دارةفػػراد العينػػة لممارسػػة مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة لػػإلأبمغػػت درجػػة مكافقػػة

 %( 87.26بنسبة) بدرجة كبيرة جداً 
  عنػػد مسػػتكػ داللػػة  إحصػػائيةال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة(1.11 ≥ αبػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػػراد العي ) نػػة

 المتغيػرات التاليػة إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةلدرجة ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظات غزة لإل
 سنكات الخدمة(. –المؤىل العممي –التخصص -)الجنس

 لمتميػز اإلدارؼ بدرجػة  بمغت درجة مكافقػة أفػراد العينػة لتحقيػق مػديرؼ المػدارس الثانكيػة بمحافظػات غػزة
 %(.81.48بة )، بنسكبيرة جًدا

 
 

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

 ىداف الدراسة:أ
االسػػتراتيجية لػػدػ مػػديرؼ  دارةاإل، كعالقتيػػا بػػاإلشػػرافيةدرجػػة فعاليػػة العمميػػات  إلػػىىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 

 .دارس الثانكية بمحافظات غزةالم
 منيجية الدراسة:

كلى لقياس فعالية األ ؛كقامت بتصميـ استبانتيف كلتحقيق اليدؼ اتبعت الباحثة المنيج  الكصفي التحميمي،
كقد طبقت الباحثػة الدراسػة عمػى عينػة طبقيػة  ،االستراتيجية دارةاإلكالثانية لمعرفة كاق   ،اإلشرافيةالعمميات 

( معمػػػـ كمعممػػػة مػػػف معممػػػي الثانكيػػػة بمػػػدارس بمحافظػػػات غػػػزة لمعػػػاـ الدراسػػػي 111ة مػػػف )عشػػػكائية مككنػػػ
 معمـ كمعممة. (3311صمي )%( مف المجتم  األ 9.47بكاق  ) (1131 -1131)
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 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
  معممػػييـ جػػاءت بنسػػبة  لػػدػ مػػديرؼ المػػدارس الثانكيػػة مػػف كجيػػة نظػػر اإلشػػرافيةدرجػػة فعاليػػة العمميػػات

 .%(75.64%( كدرجة ممارسة االستراتيجية جاءت بنسبة )73.5)
 لػدػ   اإلشػرافيةليػة العمميػات تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف متكسطات تقػديرات أفػراد العينػة لدرجػة فعا

 االستراتيجية. دارةاإلالمدارس كعالقتيا ب يرؼ مد
 

 الدراسات العر ية:
 دارةاإلدراسة حاللة  -"االستراتيجية عمى تطوير السياحة دارةاإلثر أ"  (:2115 ) عبد الرسول، دراسة .1

 ."في السودان العامة لمسياحة بالوالية الشمالية
 ىداف الدراسة :أ

عبػر  كذلػؾ ؛لسػياحة بالكاليػة الشػماليةا االسػتراتيجية كتطػكير دارةاإلعالقة بيف ال إلى التعرؼ ىدفت الدراسة
االسػػتراتيجية كالتخطػػيط االسػػتراتيجي كالمفػػاىيـ  دارةاإلالسػػياحة لمفيػػـك  إدارةامميف بػػإدراؾ العػػ ػاسػػتقراء مػػد

 االستراتيجية. 
 منيجية الدراسة :
البحث مف المراج   ة بمكعكعمالمعمكمات ذات الص  منيج التاريخي كالذؼ استخدـ لجماستخدـ الباحث ال

لتحميمي لتحميل بيانات عينة البحث كذلؾ كالكتب كمصادر أكلية، كما تـ استخداـ المنيج الكصفي كا
 .استبانة( 61كقد تـ تكزي  ) ،لتجمي  المعمكمات ستبانةباستخداـ اال

 :وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة
   إال أف عػػػعا اإللمػػػاـ بثقافػػػة السػػػياحة  ،الكاليػػػة الشػػػمالية تمتػػػاز بمقكمػػػات تتنػػػكع فييػػػا أنمػػػاط السػػػياحة أف

خػػػػذ القػػػػرار مت ػسػػػػاىـ فػػػػي عػػػػعا التصػػػػكر لػػػػداالسػػػػتراتيجية  دارةاإلتبػػػػاع اعػػػػدـ تصػػػػادية ك كأىميتيػػػػا االق
عػعا الرؤيػة كقصػكر التخطػيط  إلػى إعػافةً  ،قامػة البنيػات التحتيػة األساسػيةا  ك  ،االقتصادؼ كالتركيج لػو

 .االستراتيجي
 

طفال ت رياض األداراإاالستراتيجية في  دارةاإللتطبيق "رؤية مستقبمية  (:2113،دراسة )السميماني  .2
 .طفال بمدينة مكة التعميمية "من وجية نظر مديرات رياض األ

 ىداف الدراسة :أ
الرسػػػػػالة كالرؤيػػػػػة  االسػػػػػتراتيجية كخطكاتيػػػػػا كمراحػػػػػل صػػػػػياغة دارةاإلمفيػػػػػـك  إلػػػػػىالتعػػػػػرؼ الدراسػػػػػة  ىػػػػػدفت

ـ ييػتقطفػاؿ ك ما دكر األسػي   منظمػات التعميميػة كالاالستراتيجية في تطكير ال دارةاإل دكر برازا  ك  ،االستراتيجية
لكجيػػػة نظػػػر ريػػػاض  حصػػػائيةكتحديػػػد الفػػػركؽ ذات الداللػػػة اإل ،اؿطفػػػريػػػاض األ تالكعػػػ  الحػػػالي إلدارا

 .طفاؿاأل
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 منيجية الدراسة:
طفػػاؿ   مػػديرات ريػػاض األتكػػكف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف جميػػك  ،اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي

كػػػأداة ليػػػذه الدراسػػػة  سػػػتبانةمػػػديرة، كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة اال (61بمدينػػػة مكػػػة المكرمػػػة كالبػػػالغ عػػػددىـ )
 .متيا لطبيعة الدراسةءلمال

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
 طفػػاؿ بمدينػػة مكػػة اض األاالسػػتراتيجية لػػدػ مػػديرات ريػ دارةاإلتطبيػػق مراحػل  أف  نتػػائج الدراسػػة ظيػرت أ

قيػيـ الت –تطبيػق االسػتراتيجية  –صػياغ االسػتراتيجية  –رصػد البيئػي )التحميػل كال :كالتي تتعمق بكل مف
 .كانت بدرجة عالية كالسيطرة(

  طفػاؿ كاعػح بدرجػة متكسػطة لػذا االسػتراتيجية لػدػ مػديرات ريػاض األ دارةاإلمفيػكـ  ف  أ ايًعػأ ظيرتأك
 .االستراتيجية دارةاإليادة الكعى بمفيـك كصي الباحثة بالعمل عمى ز تُ 

 

االستراتيجية في  دارةاإلو ت، مًعاالجودة الشاممة في الجا إدارة(: "تكامل 2112لوادي،ويامين،)ا دراسة .3
  التعميم العالي".

 أىداف الدراسة:
 إدارةتبنػػي  إلػػى، كالتػػي تحتػػاج تمًعػػاالمشػػكالت التػػي تعػػاني منيػػا بعػػض الجا تكعػػيح إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

عػػػػدـ التكافػػػػق بػػػػيف مخرجػػػػات ك  ،تمًعػػػػاتيجية فػػػػي الجااالسػػػػترا دارةاإلكمنيػػػػا غيػػػػاب  ،الجػػػػكدة الشػػػػاممة كحػػػػل
كتػدني  ،كظيػكر البطالػة بػيف حممػة الشػيادات الجامعيػة ،ت كاحتياجات سكؽ العمػل كخطػط التنميػةمًعاالجا

 مستكيات البحث العممي كعدـ تخصيص الدعـ الكافي ليا.
 منيجية الدراسة:

 كأداة لمدراسة. انةستباستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ اال
 :وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة

   المػػكظفيف ك ، الفنػيفك  ،ت مػػف مشػكالت فػي حصػكليا عمػػى الكػادر التدريسػيمًعػامػا تعانيػو بعػض الجا أف
مػػػػا تعانيػػػػو مػػػػف مشػػػػكالت فػػػػي التمكيػػػػل أك غيػػػػر ذلػػػػؾ ممػػػػا يتعمػػػػق الكـ كالنػػػػكع كالتكقيػػػػت المناسػػػػب أك بػػػػ

كمدػ قدرة  ،ما ىي مشكالت نتجت عف التعامل م  البيئة الخارجيةإن   ،ة أك غيرىابالمدخالت مف الطمب
كف كجػػكد قيػػادة الجػػكدة الشػػاممة د إدارةكال يمكػػف حميػػا بتطبيقػػات  ،ت عمػػى تحقيػػق التكيػػا معيػػامًعػػاالجا

 الجكدة الشاممة متمثمة بكزارة التعميـ العالي. إدارةتتبني استراتيجية 

 بحيػػث يكػػكف حمػػل  ،يػػاتناسػػب مػػ  األىػػداؼ المػػراد الكصػػكؿ إليميميػػة كاحػػدة تعػػدـ كعػػ  اسػػتراتيجية تع
 كىذا ما يحقق التكامل. ،تمًعاتطبيقيا عمى كزارة التعميـ العالي ككزارة التربية كالجا

 ت يؤدؼ لععا أدائيا.مًعاععا التكظيا األمثل لممكارد المتاحة في الجا 
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عضاء الييئة التعميمية أ الستراتيجية من وجية نظرا دارةاإل"متطمبات تطبيق  (:2112،دراسة )حنا .4
 .في كمية التر ية بجامعة دمشق "

 ىداف الدراسة :أ
االستراتيجية في كمية  دارةاإلآراء أععاء الييئة التعميمية في أىمية متطمبات  إلىالتعرؼ  الدراسة ىدفت 

مكانية تطبيق ىذه المتطمبات في كميتيـ  .التربية بجامعة دمشق، كا 
 نيجية الدراسة :م 
ىيئة تعميمية لمعاـ الدراسي  ( ععك  311اشتممت عينة البحث عمى )ك استخدـ المنيج الكصفي،  
عينة مف أععاء الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة  كزعت عمى استبانة ، كاستخدـ(1133 -1131)

االستراتيجية،  دارةامة لإل)متطمبات ع :، كقد احتكت أربعة مجاالت ىيا( متطمبً 41احتكت ) دمشق،
 متطمبات صياغة االستراتيجية، متطمبات تطبيق االستراتيجية، متطمبات تقكيـ االستراتيجية(. 

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
  االستراتيجية حصمت عمى تقدير عاؿ  لدػ إجابات أععاء الييئة التعميمية في  دارةاإلأىمية متطمبات

)نكع العمل، كالمؤىل  :لممتغيرات اآلتية اق، كما بينت كجكد فركؽ دالة تبعً تربية بجامعة دمشكمية ال
 العممي، كالخبرة(. 

  اير متكسط، ككجكد فركؽ  دالة تبعً االستراتيجية حصمت عمى تقد دارةاإلإمكانية تطبيق متطمبات 
كما كجدت فركؽ في  ،ر المؤىل العمميلمتغي اخبرة(، كعدـ كجكد فركؽ دالة تبعً )نكع العمل، كال :لمتغيرؼ 

كما قدـ البحث مقترحات منيا أف تتبنى كمية  ،االستراتيجية كفي إمكانية التطبيق دارةاإلأىمية متطمبات 
 .التغيير في تطكير العمل اإلدارؼ  االستراتيجية كأداة مف أدكات دارةاإلالتربية بجامعة دمشق 

 

دراسللللة قطللللاع  -"األداءسللللتراتيجية عمللللى كفللللاءة وفعاليللللة اال دارةاإلثللللر أ"(:2111 ،دراسللللة )تبيللللدي .5
 ."االت االت السودانية

 ىداف الدراسة:أ
فػػػي قطػػػاع االتصػػػاالت  األداءسػػػتراتيجية عمػػػى كفػػػاءة كفعاليػػػة اال دارةاإلثػػػر أ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ 

 .السكدانية
 منيجية الدراسة:
، الدراسة بكصا الظكاىر كاألحداث مكعكعالمنيج الكصفي التحميمي، الذؼ يقكـ  باحثكقد استخدـ ال

يكفره مف بيانات دقيقة  ليذا البحث لما اىذا المنيج مناسبً كيعد  ،ككذلؾ استخدـ منيج دراسة الحالة
، ككذلؾ استخدـ أسمكب االستراتيجية متو الدراساتءة كلمالكتفصيمية عف الحاالت مكعكع الدراس

 .المقارنة
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 إلييا الدارسة: وكانت أىم النتائج  التي تو مت
   فػػي شػػركات االتصػػاالت معرفػػة  ىالعميػػا كالكسػػط دارةاإل ػلػػد إثبػػات صػػحة جميػػ  فرعػػيات البحػػث، كأف

ىنالػػػػػؾ عالقػػػػػة ارتبػػػػػاط قكيػػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػػرات الشخصػػػػػية  ف  أاالسػػػػػتراتيجية، ك  دارةاإلكأسػػػػػاليب بمفػػػػػاىيـ 
 االستراتيجية.  رةدااإلكالمعرفة كاإللماـ بمفاىيـ كأساليب  ،كالديمغرافية لممبحكثيف

   االستراتيجية في شركات االتصاالت، كما تبيف منيا أف   دارةاإلأظيرت الدراسة تكسط ممارسة كتطبيق 
االستراتيجية في ىذه  دارةاإلمف المبحكثيف يدرككف أىمية كمزايا كفكائد تطبيق  ىالغالبية العظم
 االستراتيجية فييا. دارةاإلبعركرة تطبيق  مف المبحكثيف ليـ قناعة أكيدة( %11 )نسبة الشركات، كأف  

 

يير مًعال ان القدرة التنافسية لمشركات وفقً االستراتيجية لتحسي دارةاإل" (:2111،دراسة )القحطاني .6
دارةاالستراتيجي و  األداء  ."الجودة الشاممة ا 

 ىداف الدراسة:أ

االسػػػتراتيجية  دارةاإلثػػػر أعكدية ك ياديػػػة فػػػي تميػػػز البنػػػكؾ السػػػثػػػر الميػػػارات القأ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ 
دارةاالستراتيجي ك  األداءيير مًعاا لتنافسية لمشركات كفقً لتحسيف القدرة ال  .الجكدة الشاممة ا 
 منيجية الدراسة:

الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد تـ تطبيػق أسػمكب الحصػر الشػامل لعينػة الدراسػة، حيػث تػـ استخدـ 
%( مػػف 43، أؼ مػػا نسػػبتو ) اسػػتبانة( 311، كاسػػتعادة ) اد عينػػة الدراسػػةر أفػػ عمػػى اسػػتبانة( 331 ) تكزيػػ 

 .االستبيانات المكزعة
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:

   في البنكؾ السعكدية لمميارات كانت إيجابية كتكافرت  اإلداريةدرجة تمت  القيادية  أشارت النتائج أف
ت التحفيز المرتبة األكلى، يمي ذلؾ ميارات العمل بركح الفريق، يمي بدرجة مرتفعة، فقد احتمت ميارا

 .بة األخيرة بناء الثقة بالعامميفكجاء في المرت ،ذلؾ في المرتبة الثالثة ميارات إنجاز الميمة
   عد مف أبعاد التميز في قطاع البنكؾ السعكديةمتغيرات قيمة العمل كبُ  كأكعحت نتائج الدراسة أف. 

 

  :األجنبيةالدراسات 
ت كعامل من مًعااالستراتيجية في الجا دارةاإل"(: Valentina Parakhina, et al, 2017دراسة )  .1

 التنافسية العالمية " ياعوامم

"Strategic management in universities as a factor of their global 

competitiveness". 
 أىداف الدراسة:

كالبحث عف فرص لتحقيق القدرة التنافسية  ،تمًعااالستراتيجية لمجا رةدااإلمعكقات تنظيـ  إلىلتعرؼ ا 
 .ت الركسيةمًعااالستراتيجية لمجا
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 :منيجية الدراسة
، كالتحميل تمًعاستراتيجية لمجااال دارةميل المفاىيـ الحديثة لإل، كتححميل المحتكػ، كتقييمات الخبراءت

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

  ت الركسػػػػية ىػػػػي عػػػػدـ كجػػػػكد المركنػػػػة مًعػػػػاىػػػػـ مشػػػػكمة فػػػػي القػػػػدرة التنافسػػػػية لمجاأ  ف  أأظيػػػػرت النتػػػػائج
عمػى نظػاـ  اثػر سػمبً ت ممػا أامًعػفػي الجا  دارةظيميػة لػإلكعدـ كجكد تغيير في اليياكل التن، االستراتيجية

  .الماعية (25ػػػػ )كعمى مدػ السنكات ال ،التعميـ الجامعي برمتو
 ساسية لتطكير مؤسسات التعميـ العالي في ركسيا كمنيا:غيير جذرؼ في الظركؼ المؤسسية األىناؾ ت 

ركاء الدكلييف كظركؼ التفاعل م  الشاإلقميمية، كمشيد السكؽ كالبيئة ، كنمكذج التمكيل المتغير حجـ
يير السياسة الداخمية دكف تغيير في معظـ مًعات منصة ىذا النظاـ ك كفي الكقت نفسو ظم  ، كطبيعتو
 .الحاالت

 

""الرؤية والرسالة في المنظمة  :(Taiwo, Akeem, 2016) 2. دراسة 

Vision and mission in organization" " 
 أىداف الدراسة:

كتسعى  ،مةاالستراتيجية لممنظ دارةاإلمف عممية  امً ميا سالة باعتبارىا جزءً بيانات الرؤية كالر  إلىالتعرؼ  
.ةالتنظيمي ىداؼكرىا في تحقيق األىمية رؤية كرسالة المنظمة كدتحميل أ  إلىىذه الدراسة   

 منيجية الدراسة:
 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 
 تؤثر عمى المكظا  ف  مة التي تـ كععيا كتنفيذىا يمكف أرؤية كرسالة المنظ ف  أ أظيرت الدراسة

، كأ ظيمي في أنشطتيا يكًماالتن ىداؼ التنظيمية ية كالرسالة تساعدنا في تحقيق األالرؤ  ف  بعد يـك
 باعتبارىا العكء الذؼ يكجو المنظمة بشكل صحيح.  

 كالرسالة لممنظمة بشكل جيد يجعميا تسمؾ المسار الصحيح، ف صياغة الرؤية أظيرت الدراسة أ
ىداؼ المحددة ، كمساىمتيا في أداء المنظمة كتحقيق األاألداءريف في المنظمة بمراقبة المدي كمتابعة

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

             " The frontier and evolution of the strategic management theory" 
 

 أىداف الدراسة: 
اث العممية التي األبح إلىاالستراتيجية استناًدا  دارةاإلحدكد  إلىعدة الباحثيف لمتعرؼ ىدفت الدراسة مسا
 .(2012-2001االستراتيجية خالؿ الفترة الزمنية ) دارةاإلنشرت في مجمة 

 الدراسة:منيجية 
 .المنيج الكصفي التحميمي الباحثكف استخدـ 

 :وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة
 االستراتيجية عمى المتغيرات التالية في التأثير عمى تطبيق  دارةاإلزت األبحاث التي تناكلت مكعكع رك

حميل أصحاب ت ،االستراتيجية المخاطر ،القدرة الديناميكية ،المعرفة االستراتيجية: دارةالمؤسسات لإل
 .المصمحة، سمعة الشركة

 تكنكلكجيػػػا  ،تحميػػػل السػػػكؽ  ،مركنػػػة االسػػػتراتيجية ،المنظمػػػة الشػػػبكية ،دكر كػػػل مػػػف الػػػنيج االسػػػتراتيجي
 االستراتيجية. دارةالمعمكمات في تطبيقيا لإل

 

كعممية شفافة ة لمانياالستراتيجية لمؤسسات التعميم العالي األ  دارةاإل(: "Dimitrie, 2013دراسة ).4
 ودورية ومشاركة "

"The strategic management of the German higher education institutions  as 

a transparent, cyclic and participative process".    
 أىداف الدراسة:
لي كتطكير الخطة االستراتيجية لمؤسسات التعميـ العا دارةطار العاـ لإلتحديد اإل إلىىدفت الدراسة 

االستراتيجية في مؤسسات التعميـ  دارةكتحديد الكظائا الرئيسة لإل، االستراتيجية عمى مختما المستكيات
 األلمانية.العالي 

  منيجية الدراسة:
  SWOT.جانب تحميل إلى، التحميل المقارف استخدـ الباحث المنيج 

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 
 كتساىـ في تطكير ، االستراتيجية كعممية تشاركية تساىـ في تشكيل ثقافة الجامعة كمنظمة ارةداإل

  .االتصاالت داخل ىذه المنظمة
 داؼ فعل ل ىأ ابيق خطة التنمية يصبح لدييـ فيمً مشاركة مكظفي الجامعة الذيف يقكمكف بتط ف  أ

 ىداؼ. نفيذ االستراتيجية كتحقيق األفي تكبير  حد   إلىتسيـ  كيمكف أف   ،االستراتيجية لمجامعة
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   اتيجية عمػػػى ثالثػػػة مسػػػتكيات االسػػػتراتيجية تسػػػاىـ فػػػي تطػػػكير االسػػػتر  دارةاإلالمشػػػاركة فػػػي تطبيػػػق  أف
 .كنييـمًعاععاء ىيئة التدريس ك أ الجامعة ك  –مختمفة

 

بين الشركات ال غيرة  "  ياغة االستراتيجية وتنفيذىا(: Nyaimwanza, 2013دراسة ) .5
 "سطة في زيمبابوي والمتو 

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

 أىداف الدراسة :
.كالنمك لممنظمات الصغيرة كالمتكسطة األداءياغة كتنفيذ االستراتيجية عمى ثر صمعرفة أ  

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

 100ف لدػ المنظمات أقل مف كا ،باستخداـ عينات مالئمةفي أرب  مدف في زيمبابكؼ ليذه الدراسة 
ستخداـ المالحظات كتحميل الكثيقة تـ اذلؾ  إلىباإلعافة كقد استخدـ الباحث أسمكب المقابالت، مكظا 

 .الثانكية لدعـ البيانات التي تـ جمعيا مف المقابالت
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 بط بيف الصياغة كالتنفيذ ألىمية الر ، دراؾ القائميف عمى تنفيذ االستراتيجيات ليذه المنظماتعدـ إ ف  أ
  .كالنمك ليذه المنظمات األداءعمى  اسمبيً  اكاف لو أثرً 

 م  عدـ ، ىذه المنظمات تقكـ بإجراء عممية التخطيط االستراتيجي كلكف يحدث الخطأ في التنفيذ ف  أ
 دارةاإل كل نشاط لكحده م  أف   جية كتنفيذىا كالتعامل عمى أف  لماـ بيف صياغة االستراتيكجكد ربط أك إ

 .االستراتيجية منظكمة متكامل
 

 االستراتيجية لمتعميم " دارةاإل: " االستدامة في (luck .Audebrand  2010) دراسة .6
"Sustainability in strategic management education" 

 أىداف الدراسة:
كالطرؽ الجديدة لمتركيج مف أجل  ،االستراتيجية في التعميـ دارةاإلمفيكـ كدكر  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

 االستراتيجية. دارةاإلفي عكء ت مًعااالستدامة في الجاتحقيق 
 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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 ت.مًعاجالطبيعة الكاق  التي تعيشو ال لرؤية كصياغة األىداؼ كفًقاكعكح ا 
 .االىتماـ بالتيديدات كالفرص الجديدة كتخصيص المكارد بما يتالءـ م  أىدافيا في تحقيق ميزة تنافسية 
 كغيرىا كالتي تساىـ بشكل كبير  ،االجتماعية ،االقتصادية ،عدـ إغفاؿ المتغيرات الخارجية مثل السياسية

 .في التأثير عمى مدػ قدرة المؤسسات لتحقيق أىدافيا كغاياتيا
 

 المؤسسي األداء السابقة التي تناولتالدراسات : ثانًيا
 الدراسات الفمسطينية:

 األداءالعامة في تحسين مستوى  دارةاإليير الدولية لقياس أداء مًعا(:"أثر ال2118دراسة )السقا، .1
 الحكومي، دراسة تطبيقية عمى وزارة المالية الفمسطينية".

 أىداف الدراسة:
المؤسسي  األداءالعامة في تحسيف  دارةاإليير الدكلية لقياس أداء مًعاأثر ال لىإالتعرؼ ىدفت الدراسة 

 .الحككمي
 منيجية الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في جم  البيانات كتحميميا، فقد استخدـ الباحث طريقة المسح 
( 83(، كقد تـ استرداد )11البالغ عددىـ )عمى الفئة العميا في كزارة المالية ك  ستبانةالشامل، كتـ تكزي  اال

 %(.11بنسبة ) استبانة
 :وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة

  العامة المعدة مف قبل برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  دارةاإليير قياس مًعاثأثير لكجكدUNDP  في
 المؤسسي لكزارة المالية الفمسطينية. األداءتحسيف 

  ككانت عمى  ،المؤسسي الحككمي األداءيير المؤثرة في تحسيف مًعامف حيث أىمية الكجكد تفاكت
 الخدمات المدنية، كأخيًرا إدارةـ الترتيب: تقديـ الخدمات، كع  السياسات الحككمية، ثـ القيادة، ث

 إداررة المالية العامة.
 

المؤسسي في  األداءة خالقية ودورىا في تحسين جودأبعاد المنظمة األ" (:2117دراسة )الغنام، .2
 ."المستشفيات الفمسطينية

 :ىداف الدراسةأ
المؤسسػػػػي فػػػػي  األداءخالقيػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي تحسػػػػيف جػػػػكدة بعػػػػاد المنظمػػػػة األأ إلػػػػى رؼالتعػػػػ ىػػػػدفت الدراسػػػػة

 .المستشفيات الفمسطينية
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 :منيجية الدراسة
كتككف مجتم  الدراسة مف ، كأداة لجم  البيانات ستبانةاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاال 

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

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

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

   إحصائيةتكجد عالقة  ذات داللة ( 1.11عند مسػتكػ داللػة ≥ α بػيف )القيػة لػدػ خبعػاد المنظمػة األأ
 .المؤسسي األداءينية كتحسيف جكدة العامميف في المستشفيات الفمسط

   إحصػػػائيةعالقػػػة ارتباطيػػػة قكيػػػة ذات داللػػػة كجػػػكد ( 1.11عنػػػد مسػػػتكػ داللػػػة ≥ αبػػػيف المم ) ارسػػػات
 .المؤسسي األداءخالقية ك األ

 
 

دراسة  -"سسي المؤ  األداء مستوى  ور الخ ائص الريادية في تحسين(:"د2117بو سمرة،أدراسة ) .3
 ."ت الفمسطينية الخا ةمًعاتطبيقية عمى الجا

 ىداف الدراسة :أ
ت مًعػػاالمؤسسػػي فػػي الجا األداءصػػائص الرياديػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكػ دكر الخ إلػػى التعػػرؼ ىػػدفت الدراسػػة

 .ينية الخاصة العاممة في قطاع غزةالفمسط
 منيجية الدراسة :

كف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف كتكػػ، كػػأداة لجمػػ  البيانػػات سػػتبانةكاال اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،
 (259ت الفمسػػطينية الخاصػػة فػػػي قطػػاع غػػزة كالبػػالغ عػػػددىـ )مًعػػاكاديميػػة فػػػي الجاداريػػيف كاألالعػػامميف اإل

( 155حيث بمغ حجـ العينة ) ت قيد الدراسة،مًعاكالعينة طبقية عشكائية لجمي  المستكيات الكظيفية في الجا
 %(.85صالحة لمتحميل بنسبة ) استبانة (131سترداد )كتـ ا مفردة،

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 
 حيث بمغ الكزف  ت الفمسطينية الخاصة مرتف ،مًعامستكػ الخصائص الريادية لدػ العامميف في الجا

 %(.77.9النسبي )
  حيث اتعح ذلؾ مف ، ع غزة مرتف ت الفمسطينية الخاصة في قطامًعاالمؤسسي في الجا األداءمستكػ

 .%(69.9خالؿ حصكلو عمى كزف نسبي )

  إحصائيةتكجد عالقة داللة ( 1.11عند مستكػ داللة ≥ α بيف الخصائص الريادية مجتمعة )لدػ  مًعا
 المؤسسي. األداءت الخاصة كتحسيف مستكػ مًعاالعامميف في الجا
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دراسة  -المؤسسي األداءميز ة وعالقتيا بتالقيادة االستراتيجي:"ممارسات ( 2017،)عبده دراسة .4
 ."تطبيقية عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة

 أىداف الدراسة:
فػػي الكميػػات  المؤسسػػي األداء بتميػػز كعالقتيػػا االسػػتراتيجية القيػػادة ممارسػػات إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت

 غزة. محافظات في الجامعية
 منيجية الدراسة:

 لجمػ  الشػامل الحصػر أسػمكب كاسػتخدمت، التحميمػي الكصفي المنيج الدراسة جراءإل الباحثة اعتمدت كقد 
 (311) عػػددىـ كالبػػالغ غػػزة فػػي محافظػػات الجامعيػػة الكميػػات فػػي العميػػا دارةاإليرؼ مػػد جميػػ  مػػف البيانػػات

 أف   ؼأ ،اسػػتبانة( 84) تػػـ اسػػترجاع كقػػد لمدراسػػة، كػػأداة اسػػتبانة تصػػميـ تػػـ الدراسػػة أىػػداؼ كلتحقيػػق ،امػػديرً 
 كاختبػػػػار البيانػػػػات لجػػػػةمًعاإلدخػػػػاؿ ك ( SPSS) برنػػػػامج اسػػػػتخداـ تػػػػـ كقػػػػد %(،84بمغػػػػت) االسػػػػترداد نسػػػػبة

 .الفرعيات
 التي تو مت إلييا الدارسة: وكانت أىم النتائج 

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

  الكميػػػات فػػػي األمريكػػػي النمػػػكذج كفػػػق المؤسسػػػي األداء تميػػػز مجػػػاؿ عمػػػى كبيػػػرة بدرجػػػة مكافقػػػة كجػػػكد 
 %(.48.61 نسبي) بكزف  غزة محافظات الجامعية في

  فػػػي المؤسسػػػي األداء كتميػػػز االسػػػتراتيجية القيػػػادة ممارسػػػات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات عالقػػػة كجػػػكد 
 (.0.940ارتباط ) ملمًعاب غزة محافظات في يةالكميات الجامع

  القيػػادة  ممارسػػات حػػكؿ المبحػػكثيف اسػػتجابات متكسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ  كجػػكد عػػدـ
)الجػػنس،  :التاليػػة لممتغيػػرات الديمكغرافيػػة ُتعػػزػ  غػػزة محافظػػات فػػي الجامعيػػة الكميػػات فػػي االسػػتراتيجية

بػػػػالمتغيرات  ُتعػػػػزػ  إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ  ككجػػػػكد ،العممػػػػي المؤىػػػػل الػػػػكظيفي، المسػػػػمى العمػػػػر،
 .العمل( مكاف الخدمة، سنكات )عدد التالية الديمكغرافية

  األداء تميػػػػز حػػػػكؿ المبحػػػػكثيف اسػػػػتجابات متكسػػػػطات بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ  كجػػػػكد عػػػػدـ 
 )العمػػػػر،:اليػػػػةالت لممتغيػػػػرات الديمكغرافيػػػػة ُتعػػػػزػ  غػػػػزة محافظػػػػات فػػػػي الجامعيػػػػة الكميػػػػات المؤسسػػػي فػػػػي

بػػالمتغيرات الديمكغرافيػػة  ُتعػػزػ  إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ  ككجػػكد العممػػي، الػػكظيفي، المؤىػػل المسػػمى
 .العمل( مكاف الخدمة، عدد سنكات )الجنس، التالية
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دراسة  – "المؤسسي األداءرأس المال الفكري ودوره في جودة "(: 2117دراسة )عبد اليادي،  .5
 ."تر ية والتعميم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين األونروا في قطاع غزةتطبيقية عمى برنامج ال

 ىداف الدراسة :أ
المؤسسي في برنامج التربية كالتعميـ  األداءرأس الماؿ الفكرؼ كدكره في جكدة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

 .بككالة غكث كتشغيل الالجئيف في قطاع غزة
 منيجية الدراسة :

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

 %( مف االستبانات المكزعة.11)
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

  في البرنامج بدرجة كبيرة. األداءيير جكدة مًعاتكافر 

  المؤسسي في برنامج  األداءكجكد عالقة ارتباطية قكية مكجبة بيف مككنات رأس الماؿ الفكرؼ كجكدة
 التربية كالتعميـ في األكنركا في قطاع غزة.

  بكل مف المتغيرات  إحصائيةة جكىرية كذات داللة المؤسسي في البرنامج تتأثر بصكر  األداءجكدة
 الماؿ الييكمي، رأس الماؿ البشرؼ، كرأس ماؿ العالقات(.)رأس 

  األداءعينة الدراسة حكؿ تكافر جكدة  بيف متكسطات تقديرات أفراد إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 
 )الجنس، المؤىل العممي، المسمى الكظيفي، كسنكات الخدمة(. :لمتغير ُتعزػ المؤسسي في البرنامج 

 
 

المؤسسي في  األداءلتقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي وعالقتو بتحسين (: "ا2115)جبر، دراسة .6
 غزة". -وزارة ال حة

 ىداف الدراسة:أ
 نظر كجية مف الصحة بغزة بكزارة االستراتيجي كالتخطيط الذاتي التقييـ كاق  إلى التعرؼ الدارسة ىدفت

 بتحسيف االستراتيجي الذاتي كالتخطيط ـالتقيي بيف العالقة عف كالكشا ،اإلشرافية الكظائا في العامميف
 االستراتيجي كالتخطيط الذاتي تقديراتيـ لمتقييـ متكسطات في الفركؽ  داللة دراسة ثـ المؤسسي، األداء

 المسمى -العممي المؤىل -)الجنس:  الشخصية لممتغيرات تبًعا المؤسسي األداء بتحسيف كعالقتيا
 الخدمة(. سنكات - الكظيفي

 سة:منيجية الدرا
 إلى لمتعرؼ استبانةبتصميـ  كقامت التحميمي، الكصفي المنيج الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ كلتحقيق
 .غزة في بكزارة الصحة المؤسسي األداء بتحسيف كعالقتو االستراتيجي كالتخطيط الذاتي التقييـ
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 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:
 تحسيف كبيف االستراتيجي كالتخطيط الذاتي التقييـ بيف إحصائية داللة ذات قكية طردية عالقة كجكد 

 .غزة في الصحة بكزارة األداء
 بدرجػة بػكزارة الصػحة الػذاتي التقييـ كاق  محكر فقرات جمي  عمى الدراسة عينة فرادأ مكافقة درجة بمغت 

 %(.11.33) بنسبة متكسطة
 بػػػكزارة االسػػػتراتيجي التخطػػػيط كاقػػػ  فقػػػرات محػػػكر جميػػػ  عمػػػى الدراسػػػة عينػػػة فػػػرادأ مكافقػػػة درجػػػة بمغػػػت 

 %(.14.14) بنسبة متكسطة بدرجة الصحة
 متكسػطة بدرجػة الصػحة بػكزارة المؤسسػي األداء كاقػ  محكر عمى الدراسة عينة فرادأ مكافقة درجة بمغت 

 %(.11.18) بنسبة
 

ت مًعاالتر ية في الجاقيادات كميات ى ميارات التخطيط االستراتيجي لد"(: 2114دراسة )أبو حسنة،  .7
 ."المؤسسي ليا األداءالفمسطينية وعالقتيا بتحسين 

 ىداف الدراسة :أ

ت الفمسػػػػػطينية لميػػػػػارات التخطػػػػػيط  مًعػػػػػادرجػػػػػة ممارسػػػػػة القيػػػػػادات فػػػػػي الجا إلػػػػػىىػػػػػدفت الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ  
 اييػػا تبًعػػععػػاء الييئػػة التدريسػػية فالمؤسسػػي ليػػا مػػف كجيػػة نظػػر أ  األداءاالسػػتراتيجي، كعالقتيػػا بتحسػػيف 

 .كاديمية، سنكات الخدمة()الجامعة، الرتبة األ :رات التاليةلممتغي
 منيجية الدراسة :

األداة الرئيسة المستخدمة في جم   ستبانةكتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، ككانت اال 
التربية في الجامعية في كميات البيانات، كتككف مجتم  الدراسة مف جمي  أععاء الييئة التدريسية 

، كقد تـ تكزي  أداة الدراسة ا( ععكً 331األقصى كالبالغ عددىـ )، كجامعة األزىر، كجامعة اإلسالمية
 %(.41أؼ بنسبة ) استبانة( 314عمى جمي  مجتم  الدراسة كتـ استرداد )

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 متكسطات استجابات المبحكثيف لدرجة ممارسة قيادات كمية التربية بيف  إحصائيةذات داللة  فركؽ  تكجد
لمتغيػػػػػر الجامعػػػػػة، كذلػػػػػؾ لصػػػػػالح الجامعػػػػػة  ُتعػػػػػزػ المؤسسػػػػػي  األداءت الفمسػػػػػطينية لتحسػػػػػيف مًعػػػػػابالجا

 .اإلسالمية

 بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف لدرجػة ممارسػة قيػادات كميػة  إحصػائيةذات داللػة  فػركؽ  ال تكجػد
 لمتغير الرتبة األكاديمية. ُتعزػ المؤسسي  األداءت الفمسطينية لتحسيف مًعاالتربية بالجا

 بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف لدرجػة ممارسػة قيػادات كميػة  إحصػائيةذات داللػة  فػركؽ  ال تكجػد
لمتغير سنكات الخدمة، عدا مجاؿ المكارد  ُتعزػ المؤسسي  األداءت الفمسطينية لتحسيف مًعاالتربية بالجا

 سنكات. 31فركؽ لصالح الذيف سنكات خدمتيـ أقل مف  تمؤسساتية كالخدماتية، حيث كجدال
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 بػػػػيف امػػػػتالؾ القيػػػػادات لميػػػػارات التخطػػػػيط  إحصػػػػائيةعالقػػػػة ارتبػػػػاط طرديػػػػة متكسػػػػطة ذات داللػػػػة تكجد
 ت.مًعاالمؤسسي لمجا األداءاالستراتيجي، كدرجة ممارستيـ لتحسيف 

 

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

 ىداف الدراسة:أ

المؤسسي في عكء استخداـ  األداء المعرفة كعالقتيا بتميز إدارةعمميات  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
 .رة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزةالنمكذج األمريكي )مالككـ بالدريدج( لمتميز في كزا

 منيجية الدراسة:
األداة الرئيسة المستخدمة في جم   ستبانةـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، ككانت االاستخد

في كزارة التربية كالتعميـ العالي كجمي   اإلشرافيةف مجتم  الدراسة مف المكظفيف في المكاق  البيانات، كتكك  
كمكظفة، كقد تـ تكزي  أداة الدراسة  ا( مكظفً 111ت غزة كالبالغ عددىـ )ت عمى مستكػ محافظاالمديرا

 %(.81أؼ بنسبة ) استبانة( 131عمى جمي  مجتم  الدراسة كتـ استرداد )
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع  مريكي لمتميز فييير النمكذج األمًعاج مستكػ تكافر أظيرت النتائ
 %(.43.81حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي ) ا،غزة كاف جيدً 

  المؤسسي في  األداءالمعرفة كتميز  إدارةف عمميات بي إحصائيةعالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة كجكد
 كزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة.

  المؤسسي في  األداءالمعرفة كعالقتيا بتميز  إدارةحكؿ عمميات  صائيةإحال تكجد فركؽ ذات داللة
)الجنس، المؤىل العممي، عدد سنكات  :لمعكامل الشخصية كالتنظيمية ُتعزػ كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 الخدمة، العمر، كمكاف العمل(.
 

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

 أىداف الدراسة:
 األداء تطكير في المعمكمات تكنكلكجيا في االستثمار يمعبو الذؼ الدكر معرفة إلى الدراسة ىدفت

 بأبعاده تكنكلكجيا المعمكمات في االستثمار بيف العالقة كقكة طبيعة معرفة إلى باإلعافة المؤسسي،
 العاممة ت الفمسطينيةمًعاالجا عمى الدراسة تطبيق خالؿ مف كذلؾ المؤسسي، األداء كتطكير ألربعةا

  غزة. بقطاع
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 منيجية الدراسة :
مف المكظفيف ذكؼ  ا( مكظفً 113المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف ) استخدـ الباحث

 ، ككانت تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية ت الفمسطينية، حيثمًعافي الجا اإلداريةالمناصب 
 فرعيات كاختبار الالزمة حصائيةاإل التحميالت إجراء تـ ثـ كمف لجم  البيانات، رئيسية كأداة ستبانةاال

 اإلحصائي. التحميل برنامج SPSSباستخداـ  الدراسة
 التي تو مت إلييا الدارسة: وكانت أىم النتائج 

 كيعمل كما المدير، مياـ كتسيل القرار نكعية تحسيف في تكنكلكجيا المعمكمات في االستثمار يسيـ 
 كالشفافية، كالمتابعة الرقابة عناصر فاعمية تحسيف إلى باإلعافة مالت،مًعانجاز الإ ككفاءة سرعة عمى

 العمل. إجراءات تبسيط خالؿ مف الجامعة مكظفي عف عبء العمل تخفيا ككذلؾ

 إحصائية داللة ذات  بأبعاده المعمكمات تكنكلكجيا في االستثمار عالقة بيف كدكج عف الدراسة كشفت 
 تطكير كبيف ( بيف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات بأبعاده األربعةa=0.05) داللة مستكػ  عند

 .غزة قطاع في العاممة الفمسطينية تمًعاالجا في المؤسسي األداء
 

دراسة و فية  -"المؤسسي األداءاالستراتيجي في جودة  دور التخطيط" (:2111دراسة )الدجني، .10
 .ت النظامية الفمسطينية"مًعاتحميمية في الجا

 ىداف الدراسة :أ
يير مًعا المؤسسي، كتطكير األداءدكر التخطيط االستراتيجي في جكدة  إلى تعرؼال ىدؼ الدراسة

 .ت الفمسطينيةمًعاالمؤسسي في الجا األداءكمؤشرات لقياس جكدة 
 يجية الدراسة :من
اتب  الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج البنائي التطكيرؼ لمالءمتيما لمكعكع البحث، كقد تألا  

كجامعة األقصى  اإلسالمية، كلجاف التخطيط كالجكدة في الجامعة يريفالمدمجتم  البحث مف العمداء، ك 
 %( مف مجتم  البحث.31داد )استر  ا بنسبة( فردً 13ا، استجاب منيـ )( ععكً 311كعددىـ )

الدراسة،  كالمقابمة المقننة لتحقيق بعض أىداؼ ستبانةكلتحقيق أىداؼ البحث قاـ الباحث بتصميـ أداة اال
المؤسسي كدكر التخطيط  األداءعمى مجاليف رئيسييف كاق  جكدة ( فقرة مكزعة 84مف ) ستبانةكتتككف اال

 االستراتيجي.
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة:

  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة ( 1.11عند مستكػ داللة ≥ αبيف متكسطات الجا )ت الفمسطينيةمًعا 
 .اإلسالميةلمتغير الجامعة لصالح الجامعة  ُتعزػ المؤسسي كمجاالتو  األداءفي مستكػ جكدة 

  حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،ت الفمسطينية بنسبة كبيرةمًعاالمؤسسي في الجا األداءتكافر أبعاد جكدة
 (.%41.14المؤسسي يساكؼ ) األداءالنسبي لجمي  فقرات أبعاد 
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  حيث بمغ المتكسط ،عد الفمسفة كالرسالة كاألىداؼ بنسبة كبيرةالمؤسسي في بُ  األداءتكافر جكدة 
 (.%41.11عد يساكؼ )الحسابي النسبي لجمي  فقرات البُ 

 
 العر ية: اتالدراس

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

 أىداف الدراسة:
ي الكحدات الحككمية، كالتعرؼ المؤسسي ف األداءتحديد العناصر المؤثرة في فاعمية  إلىىدفت الدراسة 

 في المؤسسات العامة. األداءيير قياس كتقييـ مًعا إلى
   الدراسة:منيجية 

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

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

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

 

دراسة حالة كمية  – "المؤسسي األداءالمعرفة في تحسين  إدارةدور "(: 2115)حسينة،  دراسة .2
 .ية وعموم التسيير بجامعة دمحم خي ر "بسكرة"العموم االقت ادية والتجار 

 ىداف الدراسة :أ
المعرفػػة فػػي بقػػاء كنمػػك المؤسسػػات كمحاكلػػة الرفػػ  مػػف  إدارةبػػراز الػػدكر الػػذؼ تمعبػػو إ إلػػىىػػدفت الدراسػػة 
 .فعاليتيا كأداءىا
 منيجية الدراسة:

يسػػػة المسػػػتخدمة فػػػي جمػػػ  األداة الرئ سػػػتبانةاسػػػتخداـ المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي فػػػي الدراسػػػة، ككانػػػت اال
ف مجتم  الدراسة مف أععاء الييئػة التدريسػية فػي كميػة العمػكـ االقتصػادية كالتجاريػة كعمػكـ البيانات، كتكك  

( 31عمػػػػى أسػػػػاتذة الكميػػػػة كتػػػػـ اسػػػػترجاع ) اسػػػػتبانة( 61(، كتػػػػـ تكزيػػػػ  )341التسػػػػيير بالجامعػػػػة كعػػػػددىـ )
 .استبانة

 ارسة: التي تو مت إلييا الدوكانت أىم النتائج 

 المؤسسي. األداءكسط لدػ أساتذة الكمية لتطبيق يكجد قبكؿ مت 

 المؤسسي. األداءالمعرفة ك  إدارةبيف  إحصائيةذات داللة  عالقة تكجد 

  التعمـ كالنمك(. –العمميات الداخمية  –)رعا الزبائف  :المؤسسي كالتالي األداءجاء ترتيب أبعاد 
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دراسة  -"الستراتيجي التسويقي عمى أداء المنظماتأثر التخطيط ا"(: 2115)الذويب،  دراسة .3
 ."نتاج الدواء العاممة في ليبياإتطبيقية عمى شركات 

 ىداف الدراسة:أ
نتاج الدكاء العاممة إمات لشركات تكعيح أثر التخطيط االستراتيجي عمى أداء المنظ إلىىدفت الدراسة 

 .في ليبيا
 منيجية الدراسة:

األداة الرئيسة المستخدمة في جم  البيانات،  ستبانةفي التحميمي، ككانت االاستخدـ الباحث المنيج الكص 
 ( شركة.31كتمثل مجتم  الدراسة في الشركات المنتجة لمدكاء داخل ليبيا كالبالغ عددىا )

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 .كجكد أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي عمى أداء المنظمة 

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

 

 من) الجزائرية العالي التعميم مؤسسات أداء االستراتيجي في التخطيط (: " أثر2014دراسة )زعيبي، .4
 (".المتوازن  األداء بطاقة منظور

 ىداف الدراسة:أ
 االسػتراتيجيالتخطػيط  أثػر نحػك بسػكرة جامعػة فػي اإلداريػيف المػكظفيف اتجاىػات معرفة إلى الدراسةىدفت 

 خصائصػػيـ الشخصػػية الخػػتالؼ تبًعػػا االتجاىػات تمػػؾ فػػي الفػػركؽ  كاختبػار بسػػكرة جامعػػة أداء مسػػتكػ  فػي
 .كالكظيفية

 منيجية الدراسة:
 الدراسة شممت ،المستخدمة الرئيسة األداة ستبانةاال ككانت ،التحميمي الكصفي المنيج الباحثة استخدمت 

عبر  عمييـ االستبانات تـ تكزي  حيث الجامعة، في العامميف مف مكظًفا( 180) بمغت عشكائية عينة
 ميدانية. زيارات

 :وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة
 االستراتيجي لمتخطيط يفالتابع( االستراتيجي الخيار االستراتيجي، التحميل) :غيريف المستقميفتالم ف  أ 

 . الجامعة أداء في التاب  كالمتمثل المتغير عمى افؤثر ي
 ُتعزػ االستراتيجي  التخطيط نحك مفيكـ المبحكثيف اتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد 

 .الحالية الكظيفة كمجاؿ العممي المؤىل لمتغير
  لمتغير ُتعزػ  األداء مفيكـ حكؿ حكثيفالمب اتجاىات في إحصائية ذات داللة فركقات كجكد كذلؾ 

 .الكظيفة الحالية كمجاؿ العممي المؤىل الجنس،
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 جنبية:الدراسات األ

 عمى مستوى الدولة تحميل مقارن  األداء إدارة"ت ميم وتنفيذ نظم Bianchi,2016) ) دراسة .1
 يطاليا وماليزيا"إل

"The design and execution of performance management sys state Level: a 

comparative analysis of Italy and Malaysia" 
 أىداف الدراسة:
عمػػػى مسػػػتكػ  األداء إدارةيطاليػػػا كماليزيػػػا فػػػي تصػػػميـ كتنفيػػػذ نظػػػـ اسػػػتعراض تجربػػػة إ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 

 الدكلة.
 منيجية الدراسة:

( مقابمػػػة 11حظػػػة، كاجػػػراء )، كتمثمػػػت أداة الدراسػػػة فػػػي المالاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي
 في كال البمديف. األداء إدارةأنظمة  إدارةمنظمة م  السمطات المسؤكلة عف 

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 
   متشػػابو فػػي إيطاليػػا كماليزيػػا، كغيػػاب الصػػمة الكاعػػحة بػػيف  األداء إدارةفػػي تنفيػػذ نظػػاـ  تالمشػػكال أف

 .كالمكارد المنفقة األداء

  يجاد مقاييس أظيرت الدراسة أىمية إيجاد البنية األساسية المعمكماتية كآليات التنسيق، كتقييـ البرامج، كا 
صالح نظاـ قياس   .األداءأداء ىادفة،كا 

 

 "أدلة من حكومات البمديات في تركيا الفعال األداء(:" التنبؤ بنظام قياس Eliuz, 2014) دراسة .2
 

"Predictors of an Effective Performance Measurement System: 

Evidence from Municipal Governments in Turkey"        

 أىداف الدراسة:
مػة فػي مػل الميبشػكل فعػاؿ، كالعكا األداءبيػاف مػدػ تنفيػذ البمػديات التركيػة لػنظـ قيػاس  إلػىىػدفت الدراسػة 

 .مستكػ فعالية ىذه األنظمة
 منيجية الدراسة:

كػأداة لمدراسػة، كتمثمػت عينػة الدراسػة مػف  ستبانةنيج الكصفي التحميمي، كاعتمد عمى االاستخدـ الباحث الم
 ( بمدية.3111جمي  البمديات التركية كالبالغ عددىا)

 وكانت أىم النتائج التي تو مت إلييا الدراسة:
   بجػػكدة مقػػاييس  تػػرتبط األداء، كالقػػدرة التقنيػػة لقيػػاس األداءالػػدعـ الخػػارجي كالػػدعـ التنظيمػػي لقيػػاس  أف

 بشكل عاـ. األداءكفعالية نظـ قياس  األداء

   كميػػة أـ نكعيػػة المػػكظفييف المسػػؤكليف عػػف أنشػػطة قيػػاس  ات لػػدييا أكجػػو قصػػكر سػػكاء أكانػػتالبمػػدي أف
 .  األداء
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   فيف لنظػػػاـ قيػػػاس دعػػػـ المػػػكظ ، كأف  منخفًعػػػا األداءر مقػػػاييس مسػػػتكػ مشػػػاركة المػػػكظفيف فػػػي تطػػػكي أف
 .مثل أصحاب المصمحة، كالمديريف كرؤساء البمديات ًياليس عال األداء
 

  "يرانإ- المؤسسات أداء قياس في األورو ي التميز نموذج تطبيق" (Mahalli, 2013) : سةدرا .3
"Applying the EFQM model in performance measuring of organization- 
Iran" 

 أىداف الدراسة:
 نمكذج فيالتمكيف  معيار ىمع بناءً  يرافإ في الفكالذ لصناعة ئـقا كعلمشر  األداء قياس إلى الدراسة دفتى

 .األكركبي التميز
 منيجية الدراسة:

 .البيانات لجم  كأداة ستبانةاال ـاستخد كما ي،ميمالتح الكصفي جيالمن الباحث اعتمد 
 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 أف   إلى تشير األىداؼ إنجاز كدرجة األكركبي التميز نمكذج يف يير المعنية لنطاؽ التكيامًعاال 
 فكا حيث الشركة أداء يفكتحس زُتعزى إلى انسبيً  كتؤدؼ الشركة بأداءنطاؽ التمكيف تتعمق  ييرمًعا

 (.67.4%)البشرية المكارد كمعيار (77.7%) القيادة معيار
 

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

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

 ىداف الدراسة :أ
ت ل غذيػػة كالمشػػركبات فػػي داء الشػػركاأتػػأثير بيئػػة العمػػل الخارجيػػة عمػػى  معرفػػة مػػدػ إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

 ا.نيجيري
 منيجية الدراسة :

كػػأداة لجمػػ  المعمكمػػات، كتػػـ  سػػتبانةاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كمػػا اسػػتخدـ الباحػػث اال
 .ا( مكظفً 311( شركات بيا )1تكزيعيا عمى عينة مف )

 وكانت أىم النتائج  التي تو مت إلييا الدارسة: 

 الفاعميػػة، الكفػػاءة، زيػػادة المبيعػػات، تحقيػػق  :بيئػػة الخارجيػػة عمػػى أداء الشػػركاتكجػػكد تػػأثير لعكامػػل ال(
 أىداؼ الشركة(.
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  "تايالند -اإلدارية األبعاد وخ ائص المتميز الشركات أداء تحقيق"( Pakwihok, 2010) دراسة .5
"Achieving superior corporate performance and the of managerial 
dimensions: the stock exchange haracteristics of Thailand" 

 أىداف الدراسة:
 الدراسة أجريت كقد ،أفعل مف المنافسيف امتميزً  أداء المنظمات بعض تؤدؼ لماذا فيـ إلى ىدفت الدراسة

 تايالند. في األسيـ بكرصة في
 منيجية الدراسة:

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

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

   عالي. بمستكػ  كاف االجتماعي األداءلمشركة ك  المالي ءاألدا أف  
   اإلدارؼ  البعد درجات ارتفعت ككمما المتميز، األداءلتحقيق  يقكدىا أف   يمكف لمشركة اإلدارؼ  البعد أف 

 المتميز. األداء درجات ارتفعت
 التنظيمية صائصالخ كجكدة البشرية، المكارد المتميز ىي األداء عمى المؤثرة اإلداريةاألبعاد  أىـ. 
   كجكدة  التنظيمية الخصائص كجكدة البشرية المكارد جكدة لممؤسسة ىي المتميز األداء أىـ مؤشرات أف

 .النظامية دارةاإل كجكدة االستراتيجية القيادة
 

 يةالفجوة البحثتحديد عمى الدراسات السابقة، و  قيبالتع: ثالًثا
رة لدى الباحث حول موضوع الدراسة، يتض  لمباحث ما من خالل استعراض الدراسات السابقة، والمتوف

  يمي:
       مما يعكس  ،ـ1131الدراسات تركزت في الفترة ما بعد عاـ  ألىمية مكعكع الدراسة، فإف   نظًرا  .3

 مكاكبتيا لكل جديد في البيئات المختمفة.
 

 قيمة المنظمة.المؤسسي في تعظيـ  األداءلتكعيح مدػ أىمية  تمعظـ الدراسات السابقة ىدف .1

، ستبانةاالأدكات الدراسة ) المنيج الكصفي التحميمي؛ كاعتمدت معظـ الدراسات السابقة استخدمت .1
 مقابمة(.ال

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

اغة )التحميل البيئي، صي :ية، كالمتمثمة فياالستراتيج دارةاإلمعظـ الدراسات السابقة تكافقت حكؿ أبعاد  .5
(، 2013(،)الحاج،2016خرس، بعة كالتقييـ( كدراسة كل مف: )األاالستراتيجية، المتااالستراتيجية،تنفيذ
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(، )شػػػػػكقي 2015(، )حسػػػػػيف،2015(، )الحيػػػػػة،2013باح،(، )صػػػػػ2015(، )راعػػػػػي،2017)مزىػػػػػر،
، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (2010،(، )القحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني2010(، )تبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ،2012(، )حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،2014ف،ك خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر آك 
(Nyaimwanza:2013.) 

 األداءحػػكؿ أبعػػاد ( 1133(، )المػػدىكف، 1131جبػػر،(، )1134تكافقػػت دراسػػة كػػل مػػف: )عبػػد اليػػادؼ، .6
جيات، المعمكمػػػػات، السياسػػػػات كاالسػػػػتراتي إدارةالعميػػػػا،  دارةاإلكفػػػػاءة كفعاليػػػػة ) :كالمتمثمػػػػة فػػػػيالمؤسسػػػػي 

 (.خمية، جكدة الخدمات، رعا الطمبةت المكارد البشرية تطكير العمميات الدااسممار 

 االستراتيجية. دارةاإلركزت جمي  الدراسات السابقة عمى إبراز أىمية كمزايا تطبيق  .4

 

 الفجوة البحثية، وما ي ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: رابًعا

السابقة والدراسة  ىناك فجوة بحثية بين الدراسات أن   في ضوء نتائج الدراسات السابقة يرى الباحث
 ما يميز ىذه الدراسة النقاط التالية: الحالي؛ وبالتالي فإن  

اختمفت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ م  الدراسات السابقة؛ حيث تتناكلت الدراسة الحالية العالقة  .3
 المؤسسي. األداءاالستراتيجية ك  دارةاإلبيف 

يعة العينة، كالفترة الزمنيػة، حيػث تػـ تطبيػق الدراسػة اختمفت الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث طب .1
فػػػي الفتػػػرة الزمنيػػػة  عمػػػى جميػػػ  العػػػامميف باسػػػتثناء مػػػكظفي الخػػػدمات فػػػي الكميػػػات الجامعيػػػة الحككميػػػة،

 المؤسسي. األداءاالستراتيجية، ككذلؾ لتحديد مستكػ  دارةاإل؛ لتحديد مستكػ تطبيق 1134-1138

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

 كأداة لجم  المعمكمات. ستبانةالمنيج الكصفي التحميمي كاال استخدـ الباحث .3
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الجدول ين الدراسات السابقة، والدراسة الحالية من خالل و ناًء عمى ما سبق يمكن لمباحث أن يمخص الفجوة البحثية ب
 (.5رقم )

 
 

 بين الدراسات السابقة، والدراسة الحالية ثحديد الفجىة البحثية
       

 الدراسات السابقة

   

 الدراسة الحالية
 

  

  الفجىة البحثية

        

تناولت معظم الدراسات السابقة  .1
ستراتيجية اال دارةاإلبشكل منف ل 
 المؤسسي. األداءومجاالتو، و 

السابقة   الدراساتتناولت معظم  .2
الوزارات  -مؤسسات التعميم الخا ة

 .الشركات

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

 الخا ة الر حية.

فئات الدراسات السابقة عمى ركزت  .4
 .اإلشرافية

دمت معظم الدراسات السابقة استخ .5
الو في التحميمي؛ واعتمدت  المنيج

 المقابمة(.أدوات الدراسة )االستق اء،

تباين مجتمع وعينة الدراسات السابقة؛  .6
حيث اختمفت أحجام العينات حسب 

 الفئات التي استيدفت.

معظم الدراسات السابقة توافقت حول  .7
 األداءاالستراتيجية، وأبعاد  دارةاإلأبعاد 

 المؤسسي.

راسات السابقة بشكل قمة وندرة الد .1 
 - عمى حد عمم الباحث -عام 

 دارةاإلالتي تناولت دور 
االستراتيجية في تحسين مستوى 

 المؤسسي. األداء

 

الدراسات السابقة التي تم  .2
تتناول آراء جميع استعراضيا لم 
 -نائب عميد -العاممين)عميد
وظيفة  -رئيس شعبة -رئيس قسم

فيما يخص تحديد  أخرى( -إدارية
 دارةاإلتطبيق  مستوى 

االستراتيجية، وكذلك لتحديد 
المؤسسي في  األداءمستوى 

 المؤسسات محل الدراسة.

 
تختم  عن معظم الدراسات من  .3

حيث اليدف ومجال التطبيق، حيث 
قمة الدراسات التي تناولت أبعاد 

المؤسسي في الكميات  األداء
 الجامعية الحكومية.

 
 اختالف النطاق الزمني والجغرافي. .4

 

 
 
 

 دارةاإلدور تتناول الدراسة الحالية  .1 
 األداءاالستراتيجية في تحسين 

 المؤسسي، وذلك من خالل:

الكميات تطبيق  تحديد مستوى  -أ 
 دارةالجامعية الحكومية لإل

وتحديد  عوبات االستراتيجية، 
 .اومعوقات تطبيقي

المؤسسي في  األداءتحديد مستوى  -ب 
 الكميات الجامعية الحكومية.

 دارةاإلبين  العالقة اختبار وتحميل -ج 
المؤسسي في  األداءاالستراتيجية و 

 الكميات الجامعية الحكومية.

 دارةاإلاختبار وتحميل تأثير بين  -د 
المؤسسي في  األداءاالستراتيجية و 

 الكميات الجامعية الحكومية.

الكش  عن الفروق بين متوسط  -ه 
إجابات المبحوثين بما يخص كل 

المؤسسي،  األداءمن: مستوى  
 دارةاإلوى تطبيق ومست

االستراتيجية في الكميات الجامعية 
 الحكومية محل الدراسة.

 

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

 دارةاإللتحديد مستوى تطبيق 
االستراتيجية، وكذلك لتحديد مستوى 

 المؤسسي. األداء

 

راسات السابقة.لمصدر: مف إعداد الباحث بناًء عمى الدا

 : الفجوة البحثية(5رقم ) جدول
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 الخال ة
مف ركافد  بمكعكع الدراسة كالتي تمثل رافًدا أساسًيامف الدراسات السابقة المتعمقة  تناكؿ ىذا الفصل عدًدا

المعرفة النظرية كالعممية، ككذلؾ خبرات كتجارب الباحثيف السابقيف، كاالطالع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج 
التي ليا األثر الكبير في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث، مف خالؿ التي خمصت ليا دراستيـ كبحكثيـ، ك 
كتجنب األخطاء التي  لؾ إنجازىا بشكل أفعل كأكثر عمًقا كشمكاًل تككيف خمفية عف مكعكع دراستو، ككذ

 كق  بيا الباحثكف السابقكف.
المؤسسي،  األداءجية ك االستراتي دارةاإلت السابقة التي تناكلت مكعكعي أىـ الدراسا استعرض الباحثكقد 

 حيث قام الباحثكمكعكعات ذات عالقة بمكعكع الدراسة سكاء كانت بشكل مباشر أك غير مباشر، 
، كتـ ترتيبيا مف ودراسات أجنبية، دراسات فمسطينية، ودراسات عر يةثالث أقساـ ىي:  إلىبتقسيميا 
تـ تصميـ جدكؿ  ت السابقة، كأخيًراعمى الدراسا عقب الباحثاألقدـ حسب تاريخ نشرىا، ثـ  إلىاألحدث 

 يكعح فيو الفجكة البحثية.
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 :تمييد
جراءاتتعتبر منيجية الدراسة ك  كعػف  ،نجاز الجانب التطبيقي مف الدراسػةإيتـ مف خاللو  اا رئيسً يا محكرً ا 

النتػػػائج التػػػي يػػػتـ  إلػػػىمتكصػػػل طريقيػػػا يػػػتـ الحصػػػكؿ عمػػػى البيانػػػات المطمكبػػػة إلجػػػراء التحميػػػل اإلحصػػػائي ل
 تحقيقيا.  إلىتحقق األىداؼ التي تسعى  ثـ ،تفسيرىا في عكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكعكع الدراسة

ككػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة  ،ا لممػػػػنيج المتبػػػ  كمجتمػػػػ  كعينػػػة الدراسػػػػةعمػػػػى ذلػػػؾ تنػػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػػل كصػػػفً  كبنػػػاءً 
لجػػات مًعاكينتيػػي الفصػػل بال ،كمػػدػ صػػدقيا كثباتيػػا ،كيرىػػاالمسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا ككيفيػػة بنائيػػا كتط

 :جراءاتوفيما يمي و   ليذه اإل ،التي استخدمت في تحميل البيانات كاستخالص النتائج حصائيةاإل
 

 منيج الدراسة: أواًل 
 خاللو مف الذؼ يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قام الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف

 كالعمميات حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميل الدراسة، مكعكع الظاىرة كصا
 .تحدثيا التي كاآلثار تتعمنيا التي

"المنيج الذؼ يسعى لكصا الظكاىر أك  :وبأن   التحميمي الكصفي المنيج (100:2006، الحمداني (كيعرؼ
أحد أشكاؿ التحميل كالتفسير المنظـ لكصا ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ صرة، أك الراىنة فيك مًعااألحداث 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:
 ،مصادر البيانات الثانكية إلىلجة اإلطار النظرؼ لمدراسة مًعاتجو الباحث في : حيث االم ادر الثانوية .1

كالتي تتمثل في الكتب كالمراج  العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحػاث 
 مختمفة.كالدراسات السابقة التي تناكلت مكعكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاق  اإلنترنت ال

جم  البيانات األكلية مػف  إلى الباحث لجة الجكانب التحميمية لمكعكع الدراسة لجأمًعا: لالم ادر األولية .2
 ليذا الغرض. اكأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيًص  ستبانةخالؿ اال

 

  مجتمع الدراسة: ثانًيا
عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا  بناءً ك  ،جمي  مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث :مجتم  الدراسة يعرؼ بأنو

جمي  العامميف في الكميات الجامعية الحككمية الفمسطينية في المجتم  المستيدؼ يتككف مف  ف  إف
 ( يكعح تكزي  مجتم  الدراسة حسب الكمية.6) كالجدكؿ ،المحافظات الجنكبية باستثناء مكظفي الخدمات
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  الحكومية الجامعية كمياتال حسب الدراسة مجتمع توزيع يوض  (6جدول)
 العاممين عدد الحكومية الجامعية الكمية اسم م.

 226 .كالتكنكلكجيا لمعمـك الجامعية الكمية  .1
 155 .التقنية فمسطيف كمية  .2
 54 .لمتمريض فمسطيف كمية  .3

 435 المجموع
 ـ2018معية الحككمية محل الدراسة لشير فبراير، ت شئكف المكظفيف لمكميات الجاإحصائًياإلعتماد عمى المصدر: إعداد الباحث، با    
 

  عينة الدراسة: ثالًثا
 طالعيةاالستالعينة 

مػػكظفي الكميػػػات عشػػكائية مػػف  ، تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػػةاسػػتبانة( 40)مػػػف طالعيةتك كنػػت عينػػة الدراسػػة االسػػت
التحقػق مػف صػالحيتيا بغػرض تقنػيف أداة الدراسػة، ك  الجامعية الحككمية الفمسطينية فػي المحافظػات الجنكبيػة

عمييػػا ألنػػو لػػـ يطػػرأ لمتطبيػػق عمػػى العينػػة األصػػمية، كلػػـ يػػتـ اسػػتبعادىـ مػػف عينػػة الدراسػػة التػػي تػػـ التطبيػػق 
 تعديل عمى الدراسة.

 العينة األ مية "الفعمية":
عمى  استبانة (230) باستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية حسب الكمية، حيث تـ تكزي  قام الباحث

حيث تـ حساب حجـ العينة مف  ،(%89.13 ) بنسبة استبانة (205) كقد تـ استرداد ،جتم  الدراسةم
 ( حتى تككف ممثمة لمجتم  الدراسة:Moore،2003) دلة التاليةمًعاال

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:
Z  القيمة المعيارية المقابمة لمستكػ داللة معمكـ )مثاًل : :Z=1.96 0.05ستكػ داللة لم .) 
m ُمثاًل : الخطأ اليامشي: كي( 0.05: عب ر عنو بالعالمة العشرية) 

 دلة:مًعات النيائية من المًعايتم ت حي  حجم العينة في حالة المجت
n الُمع د ؿ   = 

1 

nN

N n
        (2) 

 
 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 حجـ العينة يساكؼ: ( نجد أف  1دلة )مًعاباستخداـ ال
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ؿ باستخداـ ال ، فإف   = 435Nمجتم  الدراسة  حيث أف    ( يساكؼ:2دلة )مًعاحجـ العينة الُمع د 
n الُمع د ؿ   = 204

1384435

435*384



  

 عمى األقل.(204)حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكؼ  كبذلؾ فإف  
 

 أداة الدراسة: رابًعا
االستراتيجية في تحسيف  دارةاإلحكؿ" دكر  ،كأداة لتحقيق أىداؼ الدراسة ستبانةاال لقد استخدم الباحث

 ىي:ك  ،ث أقساـ رئيسةمف ثال تحيث تككن" ،المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية األداءمستكػ 
  :العمر، المؤىل العممي، النكع) لممستجيبيف البيانات الشخ ية والوظيفيةكىك عبارة عف القسم األول ،

 عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي، المسمى الكظيفي، مكاف العمل(.
 

 :كىي: ،مجاالت (4)ىفقرة، مكزع عم (24)، كيتككف مف االستراتيجية دارةاإلكىك عبارة عف  القسم الثاني 
 .( فقرات6كيتككف مف ) ،التحميل البيئيالمجال األول: 

 ( فقرات.7كيتككف مف ) ،المجال الثاني:  ياغة االستراتيجية
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،المجال الثالث: تنفيذ االستراتيجية

 ( فقرات.5كيتككف مف ) ،المتابعة والتقييمالمجال الرابع: 
 

 :مجاالت كىي :( 4) فقرة، مكزع عمى (25)، كيتككف مفالمؤسسي األداءبارة عف كىك ع القسم الثالث 
 .( فقرات6كيتككف مف ) ،العميا دارةاإلكفاءة وفعالية المجال األول: 
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،المعمومات إدارةالمجال الثاني: 

 ( فقرات.7كيتككف مف ) ،المجال الثالث: ممارسة الموارد البشرية
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،األنظمة والعمميات الداخميةلرابع: المجال ا

 

 عمى دؿ  (  10)لفقرات االستبياف بحيث كمما اقتربت الدرجة مف (  10-1 )كقد تـ استخداـ المقياس مف
 ( يكعح ذلؾ:7المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح، كالجدكؿ التالي )

 

 ستبانةمستخدم في االدرجات المقياس ال (7جدول )
 

موافق بدرجة  االستجابة
 اقميمة جدً 

موافق بدرجة  
 اكبيرة جدً 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
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 ستبانةخطوات بناء اال: خامًسا
المؤسسػي  األداءاالستراتيجية فػي تحسػيف مسػتكػ  دارةاإلدكر  "  إلى لمتعرؼبإعداد أداة الدراسة  قام الباحث

 : ستبانةالخطوات التالية لبناء اواتبع الباحث ال"،  عية الحككميةفي الكميات الجام
كاالسػتفادة منيػا فػي بنػاء  ،الدراسات السػابقة ذات الصػمة بمكعػكع الدراسػةاألدب اإلدارؼ ك طالع عمى الا .1

 كصياغة فقراتيا. ستبانةاال
 .كفقراتيا نةستبات كالمشرفيف في تحديد مجاالت االمًعامف أساتذة الجا اعددً  استشار الباحث .2
 .ستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اال .3
 تحديد الفقرات التي تق  تحت كل مجاؿ. .4
 في صكرتيا األكلية.  ستبانةتـ تصميـ اال .5
 مف قبل المشرؼ. ستبانةتـ مراجعة كتنقيح اال .6
كالسياسػػة  دارةاإل( مػف المحكمػيف مػػف أععػاء ىيئػة التػدريس فػي أكاديميػة 13عمػى ) سػتبانةتػـ عػرض اال .7

  ككمية فمسطيف التقنية. ،كالقدس المفتكحة ،كاألزىر ،اإلسالميةكالجامعة  ،لمدراسات العميا
لتستقر  ،مف حيث الحذؼ أك اإلعافة كالتعديل ستبانةراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االآفي عكء  .8

 (.3) رقـ ممحق ،في صكرتيا النيائية ستبانةاال
 

 ستبانة دق اال: سادًسا
(، كما يقصد 105: 2010ع  لقياسو" )الجرجاكؼ،يقيس االستبياف ما كُ  أف  " :يعني ستبانةاال صدؽ

تدخل في التحميل مف ناحية، ككعكح فقراتيا  بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف  
وقد (. 179:2001كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكل مف يستخدميا" )عبيدات كآخركف، 

 :بطريقتين ستبانةتم التأكد من  دق اال
 

 المحكمين "ال دق الظاىري":آراء دق  .1
 مجاؿ الظاىرة أك في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف   "ىك :يقصد بصدؽ المحكميف

عمى مجمكعة مف المحكميف  ستبانة( حيث تـ عرض اال107: 2010)الجرجاكؼ،الدراسة" مكعكع ةالمشكم
آلراء  الباحث(، كقد استجاب 2كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ) دارةاإلمتخصصيف في  (13)لفت مف تأ

كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديل في عكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في  ،المحكميف
 (.3انظر الممحق رقـ ) -صكرتو النيائية 
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  دق المقياس: .2
 Internal Validityالداخمي : االتساق أواًل 

ىذه  وم  المجاؿ الذؼ تنتمي إلي ستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات اال
مالت االرتباط بيف مًعاكذلؾ مف خالؿ حساب  ؛ستبانةبحساب االتساؽ الداخمي لال وقد قام الباحثالفقرة، 

 الكمية لممجاؿ نفسو. كالدرجة ستبانةكل فقرة مف فقرات مجاالت اال
 

 "االستراتيجية دارةاإل االتساق الداخمي لل " 
 " والدرجة الكمية لممجال التحميل البيئي مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مًعا (8جدول )

 الفقرة م
مل مًعا

بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 825. صد التغيرات البيئية لمكمية.تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في ر   .1
 0.000* 894. الكمية بيئتيا الداخمية )نقاط القكة كالععا( مف جمي  الجكانب. إدارةتحمل   .2
 0.000* 868. تحمل الكمية بيئتيا الخارجية )الفرص كالتيديدات( مف جمي  الجكانب.  .3
 0.000* 876. البيئي.ُيتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية التحميل   .4
 0.000* 763. تراعي الكمية القكانيف كالتشريعات في عممية التحميل البيئي  .5
 0.000* 784. يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية.  .6
 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ  *

بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "التحميل البيئي" كالدرجة الكمية لممجاؿ،  مل االرتباطمًعا( 8جدكؿ )يكعح 
 اصادقً  المجاؿُ  كبذلؾ يعتبرُ  ( α≤ 0.05) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا كالذؼ يبيف أف  

 لما كع  لقياسو.
 

 " والدرجة الكمية لممجال ية ياغة االستراتيجمل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مًعا (9جدول )

 الفقرة م
 ملمًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 891. تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع.  .1
 0.000* 937. كجد لمكمية رؤية مرنة كقابمة لمتطبيق .ت  .2
 0.000* 957. تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة.  .3
 0.000* 883. الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكمية. يفيـ رسالة  .4
 0.000* 949. تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية.  .5
 0.000* 876. المتاحة. مكاناتراتيجية قابمة لمتطبيق في عكء اإلكجد لمكمية أىداؼ استت  .6
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 الفقرة م
 ملمًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 882. تسير الكمية كفق سياسات كاعحة.  .7
 .α ≤ 0.05تكػ داللة عند مس إحصائًيااالرتباط داؿ  *

 

" كالدرجػػة الكميػػة  صػػياغة االسػػتراتيجية مػػل االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ "مًعا( 9جػػدكؿ )يكعػػح 
كبػػػذلؾ يعتبػػػر  (α ≤ 0.05) يػػػةمالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكػ معنك مًعػػػا كالػػػذؼ يبػػػيف أف   ،لممجػػػاؿ

 لما كع  لقياسو. االمجاؿ صادقً 
 

 " والدرجة الكمية لممجال تنفيذ االستراتيجية ل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "ممًعا (10جدول )

 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 874. يتـ تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ م  تنفيذ االستراتيجية.  .1
 0.000* 881. ذ االستراتيجية.الكمية العامميف عمى تنفي إدارةتشج  كتحفز   .2
 0.000* 928. كجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ االستراتيجية.ت  .3
 0.000* 910. كاألنشطة بفترات زمنية محددة. جراءاتترتبط اإل  .4
 0.000* 843. تمتـز الكمية بتنفيذ الخطط كفق المدد الزمنية المخطط ليا.  .5
 0.000* 794. سب م   قدراتيـ.ُتحدد مسئكليات العامميف بما يتنا  .6
 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ    *

" كالدرجة الكمية  تنفيذ االستراتيجية مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مًعا( 10جدكؿ )يكعح 
كبذلؾ يعتبر   α)≤ 0.05 ) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف  

 لما كع  لقياسو. اؿ صادقً المجا
 

 مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المتابعة والتقييم " والدرجة الكمية لممجالمًعا (11جدول )

 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 916. .يةخطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجكجد ت  .1
 0.000* 965. .األداءُتتاب  عممية تنفيذ الخطط بصكرة مستمرة في عكء مؤشرات   .2
 0.000* 945. نجاز االستراتيجية.ا  ة آلية متكاممة في متابعة تقدـ ك ُتمارس الكمي  .3
 0.000* 922. ُتصحيح االنحرافات في عكء عممية التقكيـ.  .4
 0.000* 927. الخطط المستقبمية لمكمية.ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء   .5
 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ    *
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" كالدرجة الكمية  المتابعة كالتقييـ مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مًعا( 11جدكؿ )يكعح 
كبذلؾ يعتبر  α) ≤ 0.05) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف  

 لما كع  لقياسو. ااؿ صادقً المج
  ألداء المؤسسيل" االتساق الداخمي" 

العميا " والدرجة الكمية  دارةاإلمل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " كفاءة وفعالية مًعا (12جدول )
 لممجال

 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 878. العميا ميارات قيادية مميزة. دارةاإلتمؾ تم  .3

 0.000* 936. ت األخرػ.مًعاالعميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا دارةاإلتسعى   .1

 0.000* 890. العميا العامميف عمى اإلبداع كالتطكير. دارةاإلُتحفز   .1

 0.000* 900. كبشكل مستمر. ريةاإلداالعميا م  أععاء ىيئة التدريس كالييئة  دارةاإلتتكاصل   .3

1.  
العميا )الطمبة، أرباب العمل( في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل  دارةاإلتشارؾ 
 مستمر.

.868 *0.000 

 0.000* 789. العميا برامج الكمية الدراسية بما يتالءـ م  احتياجات سكؽ العمل. دارةاإلُتحدث   .6

 .α ≤ 0.05ستكػ داللة عند م إحصائًيااالرتباط داؿ    *
العميا " كالدرجة  دارةاإلكفاءة كفعالية  مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مًعا( 12جدكؿ )يكعح 

كبذلؾ  (α ≤ 0.05 ) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف  
 لما كع  لقياسو. ايعتبر المجاؿ صادقً 

 " والدرجة الكمية لممجال المعمومات إدارةمل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مًعا (13) جدول

  م
 الفقرة

مل مًعا
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 868. .يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل  .3

 0.000* 947. ...(. خكادـيكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات )شبؾ، أجيزة،   .1

 0.000* 874. تنشر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا، كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.  .1

 0.000* 808. تتكفر خدمة اإلنترنت بشكل مناسب ألعداد الطالب كالعامميف.  .3

 0.000* 886. لكتركني لمكمية بشكل مستمر.يتـ تحديث المكق  اإل  .1

 0.000* 888. كالكسائل التقنية المناسبة لبرامجيا التعميمية.تكفر الكمية المعدات   .6

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ    *
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" كالدرجة الكمية لممجاؿ، المعمكمات إدارةمل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مًعا( 13جدكؿ )يكعح 
ر المجاؿ كبذلؾ يعتب (α ≤ 0.05 ) عند مستكػ معنكيةمالت االرتباط المبينة دالة مًعا كالذؼ يبيف أف  

 لما كع  لقياسو. اصادقً 
 

" والدرجة الكمية  ممارسة الموارد البشريةمل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مًعا (14جدول )
 لممجال

 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 802. فز مشجعة الستقطاب الككادر البشرية المتميزة.تمتمؾ الكمية سياسات كحكا  .3

 0.000* 867. تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف.  .1

 0.000* 685. .ت دكليةمًعاُتكفد الكمية بعض العامميف )لمتدريس/البحث( في جا  .1

 0.000* 871. ير مينية كمكعكعية.مًعاُيعيف العامميف كفق   .3

 0.000* 850. ا ألسس مكعكعية محددة.مميف كفقً ُيقيـ أداء العا  .1

 0.000* 867. نجاز ميماتيـ.إحيات كافية لتمكيف العامميف مف ُتمنح صال  .6

 0.000* 845. يتـ قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف بشكل مستمر.  .4

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ    *
" كالدرجة  ممارسة المكارد البشرية اط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مل االرتبمًعا( 14جدكؿ )يكعح 

كبذلؾ  ( α ≤ 0.05 ) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف  
 لما كع  لقياسو. ايعتبر المجاؿ صادقً 

 

نظمة والعمميات الداخمية " والدرجة الكمية مل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األ مًعا (15جدول )
 لممجال

 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 870. تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيمية.  .3

 0.000* 920. لجمي  أنشطتيا كعممياتيا. إجراءاتتمتمؾ الكمية أدلة   .1

 0.000* 939. العمل كاختصارىا. إجراءاتتبسيط  ىإلالكمية بصكرة مستمرة  تسعى  .1

 0.000* 940. ُيالحع التحسف المستمر في مستكػ جكدة العمميات الداخمية في الكمية.  .3

 0.000* 948. تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة. إجراءاتتتسـ   .1
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 الفقرة م
مل مًعا

 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 661. كعمميات دكائر الكمية بشكل مستمر. إجراءاتُتحكسب   .6

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًياتباط داؿ االر    *
األنظمة كالعمميات الداخمية " كالدرجة  مل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "مًعا( 15جدكؿ )يكعح 

كبذلؾ  (α ≤ 0.05 ) مالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكيةمًعا الكمية لممجاؿ، كالذؼ يبيف أف  
 لما كع  لقياسو. صادًقايعتبر المجاؿ 

 

 Structure Validityثانيا: ال دق البنائي 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة الكصكؿ 

 .ستبانةإلييا، كيبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اال
 

 ستبانةوالدرجة الكمية لال ستبانةتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االمل االر مًعا (16جدول )

 المجال
 مل بيرسون مًعا

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 806. التحميل البيئي.
 0.000* 877. صياغة االستراتيجية.
 0.000* 944. تنفيذ االستراتيجية.
 0.000* 895. المتابعة كالتقييـ.

 0.000* 969. االستراتيجية. دارةاإل
 0.000* 904. العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.000* 887. المعمكمات. إدارة
 0.000* 872. ممارسة المكارد البشرية.

 0.000* 791. األنظمة كالعمميات الداخمية.
 0.000* 969. المؤسسي. األداء

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ  * 

عند مستكػ  إحصائًيادالة  ستبانةمالت االرتباط في جمي  مجاالت االمًعاجمي   ( أف  16يبيف جدكؿ )
 لما كععت لقياسو. ةصادق ستبانةكبذلؾ تعتبر جمي  مجاالت اال α) ≤ 0.05)معنكية 
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  :Reliability ستبانةثبات اال: سابًعا
متتاليػة، كيقصػد بػو  عػدة مػرات تطبيقػو عيػدأُ  إذا النتػائج ساالستبياف نفػ يعطي ىك أف   ستبانةيقصد بثبات اال

أك مػػا ىػػي درجػػة اتسػػاقو  ،عطػػي المقيػػاس قػػراءات متقاربػػة عنػػد كػػل مػػرة يسػػتخدـ فييػػاأؼ درجػػة يُ  إلػػىا أيًعػػ
 (. 97: 2010كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة )الجرجاكؼ،

 Cronbach's Alpha مل ألفا كركنباخ مًعاالدراسة مف خالؿ  استبانةمف ثبات الباحث كقد تحقق 
Coefficient( 17، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 

 

 ستبانةمل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االمًعا (17) جدول

عدد  المجال
 الفقرات

مل ألفا مًعا
 كرونباخ

 0.905 6 التحميل البيئي.

 0.964 7 صياغة االستراتيجية.
 0.934 6 فيذ االستراتيجية.تن

 0.963 5 المتابعة كالتقييـ.
 0.967 24 االستراتيجية. دارةاإل

 0.939 6 العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 
 0.942 6 المعمكمات. إدارة

 0.920 7 ممارسة المكارد البشرية.
 0.942 6 األنظمة كالعمميات الداخمية.

 0.968 25 المؤسسي. األداء
 0.979 49 .مًعاجاالت جمي  الم

 مل ألفا كركنباخمًعا*الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب ل
حيث تتراكح  ،مل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل مجاؿمًعا( أف قيمة 17كاعح مف النتائج المكعحة في جدكؿ )

مرتف  كداؿ الثبات  كىذا يعنى أف   ،(0.979) ستبانة(، بينما بمغت لجمي  فقرات اال0.920،0.968بيف )
 . إحصائًيا

قػد  الباحلثكيكػكف ، ( قابمػة لمتكزيػ 3) رقػـ فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػق سػتبانةكبذلؾ تككف اال
كصالحيتيا لتحميل النتائج  ستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اال استبانةتأكد مف صدؽ كثبات 

 ا.كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرعياتي
. 
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 المستخدمة ح ائيةاألساليب اإل: ثامًنا
 Statistical Package for the Socialمف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي  ستبانةتـ تفريغ كتحميل اال

Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
الختبػار مػا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ  -اختبػار ككلمجػكركؼ  تـ استخداـ

 (.18، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )كانت البيانات تتب  التكزي  الطبيعي مف عدمو
 يوض  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (18جدول )

 المجال
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.792 0.650 التحميل البيئي.

 0.461 0.853 اتيجية.صياغة االستر 
 0.893 0.577 تنفيذ االستراتيجية.
 0.726 0.691 المتابعة كالتقييـ.

 0.908 0.564 االستراتيجية. دارةاإل

 0.649 0.737 العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 
 0.645 0.739 المعمكمات. إدارة

 0.897 0.574 ممارسة المكارد البشرية.
 0.188 1.088 ة.األنظمة كالعمميات الداخمي

 0.913 0.559 المؤسسي. األداء
 0.999 0.375 ستبانةجمي  مجاالت اال

مستكػ الداللة أكبر مف  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 18كاعح مف النتائج المكعحة في جدكؿ )
تبارات حيث تـ استخداـ االخ ،تكزي  البيانات ليذه المجاالت يتب  التكزي  الطبيعي كبذلؾ فإف  ( (0.05
 لتحميل البيانات كاختبار فرعيات الدراسة.  المعممية

 التالية: ح ائيةوقد تم استخدام األدوات اإل
 لكصا عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1
 كاالنحراؼ المعيارؼ. المتكسط الحسابي كالكزف النسبي  .2
 .ستبانة( لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .3
الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  .4

 البيانات تتب  التكزي  الطبيعي مف عدمو.
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( لقياس درجة االرتباط: يقكـ ىذا Pearson Correlation Coefficientمل ارتباط بيرسكف )مًعا  .5
لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ الباحث كقد استخدمو  ،سة العالقة بيف متغيريفاالختبار عمى درا

 ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت. ،ستبانةالبنائي لال
 إلى( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  .6

لمتأكد مف داللة المتكسط  الباحثكلقد استخدمو ، ذلؾ قمت عف أـ زادت أك (6 )الدرجة المتكسطة كىي
 . ستبانةلكل فقرة مف فقرات اال

المتغيرات المستقمة  إليجاد تأثير(:  Multiple Linear Regressionاالنحدار الخطي المتعدد ) .7
 .مجتمعة عمى المتغير التاب 

إذا كػاف ىنػاؾ فركقػات ( لمعرفػة مػا Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبار  .8
 بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  إحصائيةذات داللة 

( لمعرفة ما إذا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التبايف األحادؼ  .9
 الباحثاستخدمو ، الث مجمكعات أك أكثر مف البياناتبيف ث إحصائيةكاف ىناؾ فركقات ذات داللة 

 لممتغير الذؼ يشتمل عمى ثالث مجمكعات فأكثر. ُتعزػ لمفركؽ التي 
 

 لخال ةا
جراءاتفي ىذا الفصل منيجية الدراسة ك  استعرض الباحث اعتماد المنيج الكصفي  إلىالباحث  يا، كأشارا 

في دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية، كأكثرىا مناسبًة لمكعكع  او أكثر المناىج استخدامً التحميمي، ألن  
مصادر جم  المعمكمات التي استخدميا في الدراسة بنكعييا الثانكية كاألكلية،  الباحثراسة، كما أكعح الد

جمي  العامميف باستثناء مكظفي الخدمات في الكميات الجامعية كاستعرض مجتم  الدراسة المككف مف 
، الطبقية حسب الكميةة العينة العشكائيأسمكب  واستخدم الباحث، ردةً ( مف435كالبالغ عددىـ )الحككمية 

، (%89.13 )بنسبة استبانة ( 205 )كقد تـ استرداد ،عمى مجتم  الدراسة استبانة (230)حيث تـ تكزي  
الطرؽ  أوض  الباحثبشكميا النيائي، كمف ثـ  ستبانةاالالخطكات التي اتبعيا إلعداد  وأوض  الباحث

المستخدمة  حصائيةتـ عرض األدكات اإل اخيرً ، كأستبانةالتي تـ استخداميا لمتحقق مف صدؽ كثبات اال
  في ىذه الدراسة.
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 الفصل الخامس
 



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا 
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:تمييد  
، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف تحميل البيانات كاختبار فرعيات الدراسةل ايتعمف ىذا الفصل عرًع 

كالكقكؼ  ،قراتياكالتي تـ التكصل إلييا مف خالؿ تحميل ف ستبانةأسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اال
لمبيانات المتجمعة مف  حصائيةلجات اإلمًعالذا تـ إجراء ال ،لممستجيبيف البيانات الشخصية كالكظيفيةعمى 
لمحصكؿ عمى  (SPSS)لمدراسات االجتماعية  حصائيةإذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإل ،الدراسة استبانة

  نتائج الدراسة التي تـ عرعيا كتحميميا في ىذا الفصل.
 
 الدراسة  لعينةالو   اإلح ائي : أواًل 

 البيانات الشخصية كالكظيفيةكفق  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض
 النوععينة الدراسة حسب توزيع  .1

 عينة الدراسة حسب النوع(: توزيع 19جدول )
 النسبة المئوية % العدد النوع
 74.6 153 ذكر

 25.4 52 أنثى

 100.0 205 المجموع
 

وو ،إناث (%25.4)بينما  ،ذككر مف عينة الدراسة (%74.6)ما نسبتو  ( أف  31)مف جدكؿ  يتعح  يعز 
 لتعييف وتكج ىناؾ أف   إلىالزيادة في نسبة الذككر مقارنة بنسبة اإلناث تعكد  ىذه أف   إلىذلؾ  الباحث

رى يكما ، الفمسطينيالعكامل الثقافية السائدة في المجتم   إلىلذككر أكثر مف اإلناث؛ كذلؾ يرج  ا
المركزؼ لإلحصاء  لجيازم  التقارير الصادرة عف ا تكافقيال ظًراه النسبة منطقية نىذ أف   الباحث

المرأة نسبة  سطيف، حيث أكعح التقرير أف  مفي ف العاممةحكؿ مسح القكػ ( 1134) لعاـ الفمسطيني
لكتركني لمجياز المركزؼ ق  اإل)المك %( 43.6بينما نسبة الذككر) ،(%31.3)في فمسطيف  العاممة

 لإلحصاء الفمسطيني(.
 

 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع  .2
 عينة الدراسة حسب العمر(: توزيع 21جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر
 2.0 4 سنة 25أقل مف 

 24.9 51 سنة 35أقل مف  -25
 43.4 89 سنة 45أقل مف  -35

 29.8 61 سنة فأكثر 45
 100.0 205 المجموع
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 (%24.9) ،سػنة 11أعمػارىـ أقػل مػف  الدراسػة مػف عينػة (%2.0 ) مػا نسػبتو ( أف  11)يتعح مف جػدكؿ 
سػنة، بينمػا  31أقػل مػف  – 11تتراكح أعمارىـ مف  (%43.4سنة، ) 11أقل مف  -11أعمارىـ مف تتراكح 
ليػػو العػػدد لػػذؼ يصػػل إىػػذه النسػػبة تعكػػس العمػػر ا أف   الباحللث ويللرى سػػنة فػػأكثر،  31أعمػػارىـ  (%(29.8

 سنة (، كىك العمػر الػذؼ يكػكف فيػو الفػرد فػي قمػة عطائػو 31أقل مف  -11األكبر مف العامميف كىك مف )
 .( سنة بسبب االنقساـ 33كألنو التكظيا متكقا منذك )

 

 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:توزيع  .3
 عينة الدراسة حسب المؤىل العممي(: توزيع 21جدول )

 النسبة المئوية % العدد عمميالمؤىل ال
 7.3 15 دبمـك فأقل
 44.9 92 بكالكريكس
 32.7 67 ماجستير
 15.1 31 ةدكتكرا 

 100.0 205 المجموع
 

 (%44.9) ،مػػؤىميـ العممػػي دبمػػكـ فأقػػل الدراسػػة مػػف عينػػة (%7.3)مػػا نسػػبتو  ( أف  13)يتعػػح مػػف جػػدكؿ 
 ،مؤىميـ العممي دكتػكراة (%15.1 )بينما ،ماجستير مؤىميـ العممي%( 32.7) ،مؤىميـ العممي بكالكريكس

نسػػبة فئػػة الماجسػػتير كالبكػػالكريكس ىػػي مػػف أعمػػى الفئػػات فػػي الكظػػائا فػػي الكميػػات  بػػأف   ويللري الباحللث
الجامعيػػة الحككميػػة؛ كذلػػؾ يتناسػػب مػػ  التخصصػػات فػػي ىػػذه الكميػػات كالتػػي أغمبيػػا تمػػنح درجػػة دبمػػـك مػػ  

تككف المؤىالت الماجستير كالبكالكريكس ىي أكثر  ل، فمف الطبيعي أف  كجكد درجات بكالكريكس بصكرة أق
 الفئات في الكظائا.

 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في العمل الحاليتوزيع  .4

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في العمل الحاليتوزيع  (:22جدول )
ئوية %النسبة الم العدد عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي  

 5.4 11 سنكات 5أقل مف 

 30.2 62 سنكات 10أقل مف  - 5مف 
 28.3 58 سنة 15أقل مف  - 10مف 

 36.1 74 سنة فأكثر 15
 100.0 205 المجموع

سنكات خدمتيـ في العمل الحالي أقل  مف عينة الدراسة (%(5.4ما نسبتو ( أف 22يتعح مف جدكؿ )
 ،سنكات 01أقل مف  -5تيـ في العمل الحالي مف كات خدمتتراكح سن (%30.2)،سنكات 5مف 
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سنكات  (%36.1بينما) ،سنة 05أقل مف  -01كات خدمتيـ في العمل الحالي مف تتراكح سن (%(28.3
تعكس مدػ تمت  المكظفيف  ذه النسبةى أف   رى الباحثيو  ،سنة فأكثر 05خدمتيـ في العمل الحالي 

المبحكثة، مما ُيعطي ذلؾ  يات الجامعيةمالكميا في الع داريةاإللممارسة الكظائا ىميـ بالخبرة التي ُتؤ 
الة  أف  الطكيمة مف شأنيا سنكات الخبرة  ف  إحيث  ،ىذه الدراسةجيدة ُتالئـ طبيعة  مؤشرات ُتنتج قيادة فع 
 المؤسسي. األداءتحسيف  نحككصكليا مما يدعـ  ةأىدافيا االستراتيجيى تحديد كتحقيق مقادرة ع

 

 لدراسة حسب المسمى الوظيفيعينة اتوزيع  .5
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 23جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.5 3 عميد الكمية

 3.4 7 نائب عميد الكمية
 19.5 40 رئيس قسـ
 2.9 6 رئيس شعبة
 57.1 117 كظيفة إدارية

 15.6 32 أخرػ 
 100.0 205 المجموع

 (%3.4) ،مسػماىـ الػكظيفي عميػد الكميػة الدراسة مف عينة (%1.5)( أف ما نسبتو 11)جدكؿ يتعح مف 
بينمػػػػا  ،داريػػػػةكظيفػػػػة إ (%(57.1 ،رئػػػػيس شػػػػعبة (%2.9) ،رئػػػػيس قسػػػػـ (%19.5) ،نائػػػػب عميػػػػد الكميػػػػة

و ،مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ (%(15.6 الجامعيػة  لمكميػات التنظيمػي الييكػلطبيعػة  إلػىذلؾ  الباحث يعز 
عميػػد كاحػػد كعػػدد مػػف  لػػدييايػػات المبحكثػػة ميػػة مػػف الكمـ، فكػػل كبيػػنيظػػركؼ العمػػل فيمػػا  ومبحكثػػة كتشػػابال

 المبحكثػة تتعػمف عػدد كبيػر مػف األقسػاـ األكاديميػة يػاتممف الك يةمكل ك النكاب كالمساعديف، ككذلؾ فإف  
كرؤسػاء األقسػاـ  اإلداريػةكظػائا اللمتخطػيط كالتطػكير كىػذا مػا يبػرر زيػادة نسػبة كاألقساـ التابعة  اإلداريةك 

 المبحكثة.في الكميات 
 

 عينة الدراسة حسب مكان العمل:توزيع  .6
 عينة الدراسة حسب مكان العمل(: توزيع 24جدول )

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 35.6 73 دير البمح -كمية فمسطيف التقنية

 51.7 106 الكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا خانيكنس
 12.7 26 خانيكنس -كمية فمسطيف لمتمريض
 100.0 205 المجموع
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دير  -كمية فمسطيف التقنية يعممكف في الدراسة مف عينة (%35.6 ) ما نسبتو ( أف  24)يتعح مف جدكؿ 
 يعممكف في (%12.7 )، بينماالكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا خانيكنس يعممكف في (%(51.7 ،البمح

 اإلداريةالمناصب يشغمكف أعداد المكظفيف الذيف  أف   الباحث ويرى  ،خانيكنس -طيف لمتمريضكمية فمس
 المناصب، كما أف   مؾمف ت كحاجاتياية مالختالؼ حجـ كل ك نظًراالمبحكثة  يات الجامعيةمفي الك العميا

ؾ مفي تحديد حجـ ت ادكر كبير أيًع  وفي كل برنامج ل الطمبةكأعداد كالبرامج  المختمفة عدد التخصصات 
 .المناصب

 

 (Ozen et al., 2012): المحك المعتمد في الدراسة ثانًيا
 الحسابية المتكسطات ترتيبعمى  الباحث داعتم االستجابة، مستكػ  عمى كالحكـ الدراسة نتائج لتفسير
 حسب مكافقةال درجة ثالباح حدد كقد مجاؿ، كل في الفقرات كمستكػ  الستبيافل المجاالت مستكػ  عمى

 :التالي الجدكؿ في مكعح ىك كما ،لمدراسة المعتمد المحؾ
  

 يوض  المحك المعتمد في الدراسة (25جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 منخفعة جدا 28% -10مف % 2.8 -1مف 
 منخفعة 46% - 28أكبر مف % 4.6 - 2.8أكبر مف 
 متكسطة  64%-% 46أكبر مف   6.4 - 4.6أكبر مف 
 كبيرة 82%- 64أكبر مف % 8.2 – 6.4أكبر مف 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر مف  % 10 – 8.2أكبر مف 

 
 ستبانة: تحميل فقرات االثالًثا

 " االستراتيجية دارةاإلتحميل فقرات "  .1

 " التحميل البيئي تحميل فقرات مجال " . أ
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  ف النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكز تـ استخداـ 

 (.16النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
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لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (26جدول )
 " التحميل البيئي من فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 لوزن ا
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  
بيانات تساعد في  تتكافر في الكمية قاعدة

 0.000 6.12 كبيرة 1 64.85 2.30 6.49 التغيرات البيئية لمكمية. رصد

1.  
الكمية بيئتيا الداخمية )نقاط القكة  إدارةتحمل 

 0.000 6.40 كبيرة 2 64.61 2.15 6.46 كالععا( مف جمي  الجكانب.

1.  
تحمل الكمية بيئتيا الخارجية )الفرص 

 0.000 6.18 متكسطة 3 63.71 2.00 6.37 كالتيديدات( مف جمي  الجكانب.

3.  
ُيتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في 

 0.025 1.97 متكسطة 5 57.83 2.05 5.78 عممية التحميل البيئي.

1.  
 عممية في كالتشريعات القكانيف الكمية تراعي
 0.000 4.45 متكسطة 4 61.76 2.14 6.18 البيئي التحميل

6.  
يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل 

 0.399 0.26 متكسطة 6 55.39 2.19 5.54 .كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية

 0.000 4.85 متكسطة  61.29 1.86 6.13 مًعاجميع فقرات المجال  
 

 ص ما يمي:( يمكف استخال16مف جدكؿ )
  تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات البيئية لمكميةاألكلى " المتكسط الحسابي لمفقرة 

ىناؾ  ، كىذا يعني أف  (%(64.85 النسبي الكزف  ( أؼ أف  31)الدرجة الكمية مف  (6.49)ساكؼ " ي
إلى حرص الكميات  الباحث ذلك يعزو، قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف  بدرجة كبيرة مكافقة

الجامعية عمى تكفير قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات ككنيا مرحمة ميمة حيث أف التحميل 
  مرحمة ميمة كتعتبر المبنة األساسية لعممية اإلدارة االستراتيجية. البيئي

 يـ المتغيرات في يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقيالسادسة "  المتكسط الحسابي لمفقرة
بدرجة  ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%55.39) النسبي الكزف  أؼ أف   ((5.54ساكؼ " ي البيئة الخارجية

الظركؼ التي يمر بيا قطاع غزة  ذلؾ إلى يعزو الباحث، بل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق متكسطة
 .مف انقساـ كعدـ تكظيا مكظفييف جدد

  الكزف أؼ أف  ((6.13ساكؼ " ي التحميل البيئيلمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأف عاـ يمكف القكؿبشكل 
مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة متكسطة  ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%(61.29 النسبي
و ،المجاؿ ثة يات الجامعية المبحك مالبيئة الخارجية المحيطة بالك في عدـ االستقرار إلى ذلؾ الباحث يعز 
الذؼ ُيعاني  الفمسطينيكظركؼ االنقساـ  سرائيمياإللظركؼ الحصار الخانق مف قبل االحتالؿ  نظًرا
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تقـك مستشاريف متخصصيف ككذلؾ قصكر الكميات الجامعية في تكفير  ،غزة منذ سنكات قطاع ومن
 . عمييـ ىذه العممية

  حيث أظيرت  (1131) راعي : دراسةتمؾ النتائج م  الدراسات التاليةكمف ناحية أخرػ تتكافق
( 1118ككذلؾ اتفقت م  دراسة شحادة ) ،ت الفمسطينية التحميل البيئي بدرجة متكسطةمًعااستخداـ الجا

الدرجة الكمية لممارسة مدير التربية كالتعميـ لميارة التحميل البيئي كانت متكسطة  حيث أظيرت أف  
 تكسطة. ( بدرجة م1136) %( ككذلؾ دراسة األخرس64.33بدرجة )

 كبيرة  كانت بدرجة درجة جمي  الفقرات في مجاؿ التحميل البيئي أف  ( 1118م  دراسة كىبة ) تاختمف
ئج أف محاكر التحميل البيئي حيث أظيرت النتا (1131) ككذلؾ اختمفت م  دراسة الحاج ،%(41.18)

 . كانت بدرجة كبيرة (1131دراسة عياش ) اختمفت م  ككذلؾ ،بدرجة كبيرة كانت
 

 تحميل فقرات مجال "  ياغة االستراتيجية " . ب
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.14النتائج مكعحة في جدكؿ ) ،المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (27جدول )

 "  ياغة االستراتيجيةمن فقرات مجال "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 13.94 كبيرة 1 76.05 2.16 7.60 تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع.  .3

 0.000 13.03 كبيرة 3 72.92 1.95 7.29 رنة كقابمة لمتطبيق .كجد لمكمية رؤية مت  .1

 0.000 12.48 كبيرة 2 73.83 2.14 7.38 تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة.  .1

3.  
يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا 

 0.000 9.64 كبيرة 7 68.67 2.02 6.87 بالكمية.

 0.000 11.08 كبيرة 4 71.18 2.09 7.12 تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية.  .1

6.  
راتيجية قابمة كجد لمكمية أىداؼ استت

 مكانات المتاحة.لمتطبيق في عكء اإل
 0.000 11.08 كبيرة 5 70.98 2.06 7.10

 0.000 9.80 كبيرة 6 69.90 2.17 6.99 تسير الكمية كفق سياسات كاعحة.  .4

 0.000 12.78 كبيرة  71.94 1.90 7.19 مًعاجميع فقرات المجال  

 ( يمكف استخالص ما يمي:14مف جدكؿ )
  الدرجة  (7.60)ساكؼ " ي تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع" األكلىالمتكسط الحسابي لمفقرة(

بل مف ق بدرجة كبيرة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%76.05 ) النسبي الكزف ( أؼ أف 31الكمية مف 
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ذلؾ إلى أف الكميات الجامعية الحككمية تدرؾ أىمية الرؤية  يعزو الباحث، أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
 حيث تعتبر مؤشًرا لقياس مدػ تحقيق االستراتيجية.

  أؼ  ((6.87ساكؼ " ي يـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكميةيف  الرابعة " المتكسط الحسابي لمفقرة
بل أفراد العينة عمى ىذه مف ق بدرجة كبيرة افقة، كىذا يعني أف ىناؾ مك %((68.67 النسبي الكزف أف 
 ذلؾ إلى كعكح الرسالة.  يعزو الباحث، الفقرة

  أؼ أف  ( 7.19)سػاكؼ " ي صياغة االسػتراتيجية لمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفبشكل عاـ يمكف القكؿ
نػة عمػى فقػرات مػف قبػل أفػراد العيبدرجػة كبيػرة  ، كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة(%71.94 ) النسبي الكزف 

و ،ىػػذا المجػػاؿ ة صػػياغة االسػػتراتيجية ىميػػة مرحمػػإدراؾ الكميػػات محػػل الدراسػػة أ  إلػػىذلػػؾ الباحللث  يعللز 
ىميػػة ىػػػذه المرحمػػػة فػػي قػػػدرة الكميػػػات حيػػث تػػػنعكس أ  ،االسػػػتراتيجية دارةاإلىػػػـ مراحػػل نجػػػاح كاعتبارىػػا أ 

 .ء كالتنافسية عمى كافة المستكياتالجامعية باالرتقا

 كدراسة  ،(1118كدراسة )كىبة (، 1131،)راعي اتفقت ىذه النتائج م  دراسة كل مف رػ كمف ناحية أخ
( حيػػث أظيػػرت النتػػائج مكافقػػة 1133)أبػػك حسػػنة، كدراسػػة (،1118)شػػحادة،  كدراسػػة، (1131،)الحػػاج

 .رة عمى محاكر صياغة االستراتيجيةبدرجة كبي

  لنتػػائج المكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة عمػػى حيػث أظيػػرت ا( 1136، األخػػرس)اختمفػت ىػػذه النتػػائج مػػ  دراسػػة
 محاكر صياغة االستراتيجية.

 

 " تنفيذ االستراتيجية تحميل فقرات مجال " . ج
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.18النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار ابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحس (28جدول )

 " تنفيذ االستراتيجيةمن فقرات مجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  
  يتـ تحديث الييكل التنظيمي بما يتالءـ م

 تنفيذ االستراتيجية.
 0.000 7.32 كبيرة 3 65.78 2.10 6.58

1.  
الكمية العامميف عمى  إدارةتشج  كتحفز 

 0.000 7.29 كبيرة 5 65.52 2.06 6.55 تنفيذ االستراتيجية.

1.  
 يكجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ

 0.000 7.24 كبيرة 2 65.84 2.13 6.58 االستراتيجية.

3.  
كاألنشطة بفترات زمنية  جراءاتترتبط اإل
 0.000 8.70 كبيرة 1 67.17 2.00 6.72 محددة.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تمتـز الكمية بتنفيذ الخطط كفق المدد 

 0.000 7.32 كبيرة 4 65.71 2.09 6.57 الزمنية المخطط ليا.

6.  
ُتحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م   

 0.000 6.95 كبيرة 6 65.39 2.13 6.54 قدراتيـ.

 0.000 8.25 كبيرة  65.93 1.90 6.59 مًعاالمجال جميع فقرات  

 ( يمكف استخالص ما يمي:18مف جدكؿ )
  6.72ساكؼ " ي كاألنشطة بفترات زمنية محددة جراءاتترتبط اإلالرابعة " المتكسط الحسابي لمفقرة)) 

مف  كبيرة بدرجة ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%67.17 )النسبي الكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف 
ذلؾ إلى تحديد الكقت الذؼ يجب أف تتـ فيو انجاز  يعزو الباحث، قرةقبل أفراد العينة عمى ىذه الف

 المياـ كاألنشطة.
  6.5ساكؼ " ي ُتحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م   قدراتيـالسادسة " المتكسط الحسابي لمفقرة)) 

بل أفراد العينة عمى مف ق بدرجة كبيرة اؾ مكافقة، كىذا يعني أف ىن(%65.39 )النسبي الكزف أؼ أف 
، يعزك الباحث ذلؾ إلى حرص اإلدارة عمى تكزي  المياـ عمى العامميف بما يتناسب م  ىذه الفقرة

 قدراتيـ لعماف سير العمل كانجازه.
  الكزف  أؼ أف (6.59)ساكؼ ي"  لمجاؿ " تنفيذ االستراتيجيةبشكل عاـ يمكف القكؿ المتكسط الحسابي 

مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة كبيرة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%65.93) النسبي
وو ،المجاؿ الجامعية لدكر التنفيذ السميـ في إنجاح  اتإدراؾ العامميف في الكمي إلىذلؾ  الباحث يعز 

 أك بشريًة. الخطة االستراتيجية، كسعييا لتكفير متطمبات التنفيذ الجيد سكاء كانت ماديًة،

 (1131،)الحية ( كدراسة1118،كمف ناحية أخرػ اتفقت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة كل مف )كىبة 
( حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة كبيرة عمى 1133،) أبك حسنة كدراسة ،(1131،كدراسة )عياش

 محاكر تنفيذ االستراتيجية. 
 ( حيث أظيرت 1118،كدراسة )شحادة، (1131،ياختمفت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة كل مف )راع

 النتائج المكافقة بدرجة متكسطة عمى محاكر تنفيذ االستراتيجية.
 

 " المتابعة والتقييمتحميل فقرات مجال "  . د
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.11حة في جدكؿ )النتائج مكع .المكافقة
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لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (29جدول )
 " المتابعة والتقييممن فقرات مجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 ةاالحتمالي

3.  
خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات كجد ت

 0.000 7.95 كبيرة 1 66.88 2.12 6.69 .تنفيذ االستراتيجية

1.  
ُتتاب  عممية تنفيذ الخطط بصكرة مستمرة 

 0.000 6.60 كبيرة 4 64.88 2.13 6.49 .األداءفي عكء مؤشرات 

1.  
ة آلية متكاممة في متابعة تقدـ ُتمارس الكمي

 0.000 7.41 كبيرة 3 65.25 1.97 6.52 ة.نجاز االستراتيجيا  ك 

 0.000 7.68 كبيرة 2 65.71 1.99 6.57  التقكيـ ُتصحيح االنحرافات في عكء عممية  .3

1.  
ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط 

 0.000 6.34 كبيرة 5 64.48 2.13 6.45 لمكمية. المستقبمية

رةكبي  65.39 1.94 6.54 .مًعاجميع فقرات المجال    7.62 0.000 

 ( يمكف استخالص ما يمي:11مف جدكؿ )
  ساكؼ " ي كجد  خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجيةتاألكلى " المتكسط الحسابي لمفقرة

بدرجة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة%((66.88 النسبي الكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف  ((6.69
ذلؾ إلى كجكد أنظمة كلكائح كاعحة كمحددة  يعزو الباحث، لعينة عمى ىذه الفقرةبل أفراد امف ق كبيرة

 في الكميات الجامعية الحككمية. لمعمل كالتفيذ
  ساكؼ " ي ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط المستقبمية لمكميةالخامسة " لمفقرة المتكسط الحسابي

مف قبل أفراد  بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقةكىذا ، (%64.48) النسبي الكزف أؼ أف  ((6.45
إلى حرص الكميات المبحكثة عمى التطكير كالتحسيف في يعزو الباحث ذلك  ،مى ىذه الفقرةالعينة ع

 أدائيا المؤسسي.
  الكزف أؼ أف  ((6.54ساكؼ " ي المتابعة كالتقييـلمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفبشكل عاـ يمكف القكؿ 

مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا بدرجة كبيرة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%(65.39النسبي
وو ،المجاؿ  المتاب  كالتقييـ بأىميةفي الكميات محل الدراسة  ادارة الكمياتكعي  إلىذلؾ  الباحث يعز 

 كالتأكد مف تنفيذ ،داءاأل، كاالرتقاء بمستكػ جكدة مخرجاتو، كحرصيـ عمى تقكيـ لتطكير الكميات
الكميات الجامعية لدييا  كأف   ،الكميات عمى األنشطة المختمفة فيالمتابعة حكاـ ا  ، ك االستراتيجيةالخطط 

ككف ىذه المرحمة  ،بداع المتجددي نقطة االنطالؽ نحك التحسيف كاإلالكعي الكامل بأف ىذه المرحمة ى
 تحدد مدػ قدرة الكمية عمى تحقيق أىدافيا. 



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا 

 

 311 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارةدكر 
 

  ( كدراسة1118،( كدراسة )كىبة1131،)الحية ،النتائج م  دراسة كل مف اتفقت ىذه كمف ناحية أخرػ 
حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة كبيرة عمى محاكر  ،(1133،( كدراسة )أبك حسنة1131،)الحاج

 .المتابعة كالتقييـ
 (1133،كآخركف  ،كدراسة )شكقي ،(1131،اختمفت نتائج ىذه الدراسة م  كل مف دراسة )راعي، 

حيث أظيرت النتائج المكافقة بدرجة متكسطة عمى ( 1118،)شحادة ( كدراسة1136،خرس)األ كدراسة
 محاكر المتابعة كالتقييـ.

 

 االستراتيجية دارةاإلتحميل جميع فقرات  . ه

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.11مكعحة في جدكؿ ) النتائج .المكافقة

لجميع  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب( 31جدول )
 " االستراتيجية دارةاإل فقرات "

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 4.85 متكسطة 4 61.29 1.86 6.13 .البيئي التحميل

 0.000 12.78 كبيرة 1 71.94 1.90 7.19 .صياغة االستراتيجية

 0.000 8.25 كبيرة 2 65.93 1.90 6.59 .تنفيذ االستراتيجية

 0.000 7.62 كبيرة 3 65.39 1.94 6.54 .المتابعة كالتقييـ

 0.000 9.61 كبيرة  66.45 1.70 6.64 " االستراتيجية دارةاإل "جميع فقرات 

 :تبيف أف( 11جدكؿ )مف 
   ( أؼ أف 31)الدرجػػة الكميػػة مػػف  6.64))سػػاكؼ ي االسػػتراتيجية دارةاإلفقػػرات المتكسػػط الحسػػابي لجميػػ

فقػػرات مػف قبػػل أفػراد العينػػة عمػى  بدرجػة كبيػػرة ىنػاؾ مكافقػػة ، كىػذا يعنػػي أف  (%(66.45 النسػػبي الػكزف 
ووكل عاـ، بشاالستراتيجية  دارةاإل الحككميػة فػي قطػاع غػزة  أف الكميات الجامعيػة إلىذلؾ  الباحث يعز 

؛ لمحصػػكؿ األداءكاألكاديميػػة لتحسػػيف مسػػتكػ  اإلداريػػةعممياتيػػا  إدارةاالسػػتراتيجية فػػي  دارةاإلتسػػتخدـ 
 .ددةعمى مخرجات ترتقي بمستكػ حاجات السكؽ المتج

  درجػة  ( التػي بينػت أف  2013،)الحػاج اسػات كدراسػةاتفقػت ىػذه النتػائج مػ  بعػض الدر كمف ناحية أخرػ
كدراسػػػػػة  ،%(75.64) االسػػػػػتراتيجية كانػػػػػت بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة دارةممارسػػػػػة مػػػػػديرؼ المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة لػػػػػإل

 دارةاإلبػػػػػػادغ ممػػػػػػديرؼ المػػػػػػدارس لػػػػػدييـ مفػػػػػػاىيـ كاعػػػػػػحة ل أف   إلػػػػػى( التػػػػػػي خمصػػػػػػت 2005،)عسػػػػػاؼ
 .%(82.8) االستراتيجية كانت بدرجة كبيرة



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا 

 

 313 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارةدكر 
 

 دارةاإلت الفمسطينية تستخدـ مًعاالجا ف  ( حيث أشارت أ2015،ذه النتائج م  دراسة )راعياختمفت ى 
االستراتيجية  دارةاإلحيث حصمت محاكر  (2016،دراسة )األخرسك  ،االستراتيجية بمستكػ ععيا

 عمى نسبة متكسطة. 
 

 المؤسسي " األداءتحميل فقرات مجال "  .2
 " العميا دارةاإلكفاءة وفعالية  تحميل فقرات " . أ

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 (.13النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (31جدول )

 " العميا دارةاإلوفعالية  كفاءةمن فقرات مجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 10.18 كبيرة 2 69.90 2.09 6.99 العميا ميارات قيادية مميزة. دارةاإلتمتمؾ   .3

1.  
 العميا لتحقيق مركز تنافسي دارةاإلتسعى 

 0.000 10.82 كبيرة 1 71.09 2.11 7.11 ت األخرػ.مًعاقكؼ بيف الجا

1.  
العميا العامميف عمى اإلبداع  دارةاإلُتحفز 

 0.000 7.03 كبيرة 5 65.70 2.15 6.57 كالتطكير.

3.  
العميا م  أععاء ىيئة  دارةاإلتتكاصل 

 0.000 8.70 كبيرة 3 68.04 2.14 6.80 كبشكل مستمر. اإلداريةالتدريس كالييئة 

1.  

العميا )الطمبة، أرباب العمل(  دارةاإلتشارؾ 
في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل 

 مستمر.
 0.000 5.81 متكسطة 6 63.73 2.14 6.37

6.  
العميا برامج الكمية الدراسية  دارةاإلُتحدث 

 0.000 8.80 كبيرة 4 67.88 2.08 6.79 بما يتالءـ م  احتياجات سكؽ العمل.

 0.000 9.37 كبيرة  67.69 1.93 6.77 مًعافقرات المجال جميع  

 ( يمكف استخالص ما يمي:13مف جدكؿ )
  ت األخرػ مًعاالعميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا دارةاإلتسعى الثانية " المتكسط الحسابي لمفقرة  "

 عني أف ىناؾ مكافقة، كىذا ي(%(71.09 النسبي الكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف  7.11))ساكؼ ي
إلى أف ىدؼ الكميات األساسي  ذلؾ يعزو الباحث، قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف  بدرجة كبيرة

 ىك التنافس كأف تصبح الكميات الجامعية الحككمية األقكػ بيف الجامعات.



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا 
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  تصميـ كتقييـ العميا )الطمبة، أرباب العمل( في  دارةاإلتشارؾ الخامسة " المتكسط الحسابي لمفقرة
، كىذا يعني أف )%(63.73 النسبي الكزف أؼ أف   (6.37)ساكؼ " ي برامجيا التعميمية كبشكل مستمر

ذلؾ إلى صعكبة ذلؾ  يعزو الباحث، بل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق بدرجة متكسطة ىناؾ مكافقة
 في الكقت الحالى لما يعانية المجتم  مف انقساـ كاالحتالؿ.

 أؼ  (6.77)ساكؼ " ي العميا دارةاإلكفاءة كفعالية لمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفيمكف القكؿ  بشكل عاـ
مف قبل أفراد العينة عمى فقرات بدرجة كبيرة  ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%67.69) النسبي الكزف  أف  

و ،ىذا المجاؿ الييئة التدريسية  االدارة العميا عمى التكاصل م  أععاء حرص إلىذلؾ  الباحث يعز 
  كاالدارية، كمشاركتيا لمطمبة كأرباب العمل في تصميـ كتقييـ البرامج التعميمية بشكل مستمر.

 كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة (  1133المدىكف، ) دراسةم   الدراسةنتيجة  كمف ناحية أخرػ اتفقت
كالتي  (1133ريا،  أبككدراسة )طاع غزة، التربية كالتعميـ بق كزارةفي  العميا دارةاإلمجاؿ  عمى تكافر

العمل كالشئكف االجتماعية بقطاع  كزارة العميا في دارةاإلكبيرة عمى تكافر مجاؿ  مكافقة بدرجةيرت أظ
في  دارةاإلكبيرة عمى تكافر مجاؿ الحكـ ك  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة (1133حسنة، كدراسة )أبكغزة، 

كالتي ( 1133 ،يعةربا)كدراسة  ،الفمسطينية بقطاع غزة تمًعاالجاالتربية في  ممارسة قيادات كميات
لمعمكـ كالتكنكلكجيا في  العميا في المجمس األعمى دارةاإلأظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ 

كرسالة  في تكعيح رؤية العميا دارةاإلكفاءة  إلىذلؾ يعكد  أف   دراساتاألردف، حيث أكدت ىذه ال
 كذلؾ قدرتيا عمى تنمية العامميف كالتكاصل معيـ.، ك ظمةكأىداؼ المن

  تكافر  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى ( 1131، )جبر دراسةم   الدراسةكاختمفت نتيجة
درجة  كالتي أظيرت مكافقة (1131الدجني، كدراسة )الصحة بقطاع غزة، كزارة العميا في  دارةاإلمجاؿ 

 .في مدارس دار األرقـ في محافظات قطاع غزة دارةاإلادة ك متكسطة عمى تكافر مجاؿ القي
 

 " المعمومات إدارة تحميل فقرات " . ب
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.11النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
 

لكل فقرة  tوقيمة اختبار ف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحرا (32جدول )
 " المعمومات إدارةمن فقرات مجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 9.51 بيرةك 6 68.77 2.07 6.88 .يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل  .3

1.  
يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا 

 0.000 11.45 كبيرة 1 72.22 2.14 7.22 المعمكمات )شبؾ، أجيزة، خكادـ ...(.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تنشر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا، 

 0.000 10.70 كبيرة 2 70.50 2.06 7.05 كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.

3.  
ألعداد  اسبتتكفر خدمة اإلنترنت بشكل من

 0.000 9.60 كبيرة 5 69.60 2.16 6.96 الطالب كالعامميف.

1.  
لكتركني لمكمية بشكل يتـ تحديث المكق  اإل

 0.000 10.40 كبيرة 4 70.29 2.10 7.03 مستمر.

6.  
تكفر الكمية المعدات كالكسائل التقنية 

 0.000 10.17 كبيرة 3 70.39 2.16 7.04 المناسبة لبرامجيا التعميمية.

 0.000 11.46 كبيرة  70.28 1.90 7.03 .مًعاميع فقرات المجال ج 

 ( يمكف استخالص ما يمي:11مف جدكؿ )
  أجيزة، خكادـ اتيكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات )شبكالثانية " المتكسط الحسابي لمفقرة ،

، كىذا يعني أف ىناؾ (%72.22) النسبي الكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف  (7.22)ساكؼ " ي ...(
حرص الكميات عمى  ذلؾ إلى ، يعزو الباحثالفقرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه بدرجة كبيرة مكافقة

 تكفير تمؾ األجيزة لمتسييل العمل كمالحقة التطكر.
  الكزف أؼ أف  ((6.88ساكؼ " ي يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكاملاألكلى " المتكسط الحسابي لمفقرة 

 .بل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%68.77) النسبي
  الكزف أؼ أف  ((7.03ساكؼ " ي المعمكمات إدارةلمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفبشكل عاـ يمكف القكؿ 

نة عمى فقرات ىذا مف قبل أفراد العيبدرجة كبيرة  ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%(70.28 النسبي
وو، المجاؿ  العميا تستثمر بطريقة جيدة قكاعد البيانات كالبرمجيات دارةاإل أف   إلىذلؾ  الباحث يعز 

الحديثة،  كالبرامجالتقنيات  ستخدـت ياكأن  تستفيد مف المعمكمات في كع  الخطط،  لذا ،المخصصة ليا
 .بكع  قاعدة بيانات لحل المشكالت اتكلي اىتمامً 

  حيث أظيرت  ( 1131الدجني، )  ةاتفقت ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراساحية أخرػ مف نك
يا بدرجة جيدة، كما كأن   (% 44.88 ) مدرسة األرقـ تمتمؾ قاعدة بيانات محدثة بنسبة بأف  الدراسة نتائج 

 .(%86.11)استخداـ الكسائل التعميمية كالتقنيات الحديثة بنسبة جيد جدًا  تشج  عمى
 ظيرت مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد ( كالتي أ1131،) جبر ختمفت نتائج ىذه الدراسة م  دراسةا

 المعمكمات. إدارةالعينة عمى فقرات 
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 " ممارسة الموارد البشرية تحميل فقرات " . ج
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.11النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (33جدول )

 " ممارسة الموارد البشريةمن فقرات مجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

ة قيم
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  
تمتمؾ الكمية سياسات كحكافز مشجعة 
 الستقطاب الككادر البشرية المتميزة.

 0.000 4.73 متكسطة 5 62.13 2.14 6.21

 0.000 5.44 متكسطة 3 63.53 2.22 6.35 تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف.  .1

1.  
-فد الكمية بعض العامميف )لمتدريسُتك 

 0.270 0.61 متكسطة 7 56.05 2.42 5.61 .ت دكليةمًعافي جاالبحث( 

3.  
ير مينية مًعا ُيعيف العامميف كفق 

 0.000 5.25 متكسطة 4 63.20 2.21 6.32 كمكعكعية.

1.  
ا ألسس مكعكعية ُيقيـ أداء العامميف كفقً 

 0.000 6.96 كبيرة 1 65.32 2.10 6.53 محددة.

6.  
مف حيات كافية لتمكيف العامميف ُتمنح صال

 0.000 6.16 متكسطة 2 63.88 2.04 6.39 نجاز ميماتيـ.إ

4.  
يتـ قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف 

 0.000 4.15 متكسطة 6 61.60 2.25 6.16 بشكل مستمر.

 0.000 5.59 متكسطة  62.28 1.85 6.23 .مًعاجميع فقرات المجال  

 ( يمكف استخالص ما يمي:11مف جدكؿ )
 (6.53)ساكؼ " ي ا ألسس مكعكعية محددةُيقيـ أداء العامميف كفقً الخامسة " فقرة المتكسط الحسابي لم 

مف  بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة ، كىذا يعني أف  (%(65.32 النسبي الكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف 
الكادر بذلؾ إلى اىتماـ االدارة في الكميات المبحكث  ، يعزو الباحثبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةق

 البشرؼ كالعامميف، فيي تيتـ في تقييـ أدائيـ ككع  أسس نزيو كمكعكعية لذلؾ.
  ت دكليةمًعاالبحث( في جا -فد الكمية بعض العامميف )لمتدريسُتك الثالثة " المتكسط الحسابي لمفقرة  "

مف  بدرجة متكسطة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%(56.05 النسبي الكزف  أؼ أف  (  5.61)ساكؼ ي
، كيعزك الباحث ذلؾ إلى االحتالؿ كالحصار الذؼ يعيشة قطاع غزة الفقرة قبل أفراد العينة عمى ىذه

 كا غالؽ المعابر بشكل مستمر.
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 نتائج الدراسة كمناقشتيا 
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  أؼ (  6.23 )ساكؼ " ي لمجاؿ " ممارسة المكارد البشريةالمتكسط الحسابي  بأف  بشكل عاـ يمكف القكؿ
مف قبل أفراد العينة عمى بدرجة متكسطة  ناؾ مكافقةى ، كىذا يعني أف  (%62.28) النسبي الكزف أف 

و ،فقرات ىذا المجاؿ كسابيـ ا  ك  ،البشرؼ  لتحفيز كالتطكير لمكادرععا عمميات ا إلىذلؾ  الباحث يعز 
، كعدـ راراتفي اتخاذ الق شراكيـاك ، كععا تمكيف العامميف األداءالالزمة لتحسيف الميارات كالخبرات 

  الكافي. كتشجيعيـ الحكافز كالمكافآت منحيـ

  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة منخفعة  (1131، دراسة )جبرم  الدراسة نتيجة كمف ناحية أخرػ اتفقت
كالتي أظيرت  (1133المدىكف، كدراسة )الصحة بقطاع غزة،  كزارةتكافر مجاؿ المكارد البشرية  عمى
كدراسة التربية كالتعميـ بقطاع غزة،  كزارةبدرجة متكسطة عمى تكافر مجاؿ المكارد البشرية في  مكافقة

العمل  كزارةمكافقة بدرجة متكسطة عمى تكافر مجاؿ المكارد البشرية في  يرتكالتي أظ( 1133 أبكريا،)
كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى ( 1131الدجني، ) كدراسة ،االجتماعية بقطاع غزة كالشئكف 

 .األرقـ في محافظات قطاع غزةالمكارد البشرية في مدارس دار  تكافر مجاؿ
 كالتػػي أظيػرت مكافقػػة بدرجػة كبيػػرة عمػى تػػكافر(  1133أبػػك حسػنة، ) دراسػةمػػ  لدراسػة نتيجػػة ا كاختمفػت 

كدراسػة ت الفمسػطينية بقطػاع غػزة، مًعػامجاؿ المكارد البشرية في ممارسة قيادات كميػات التربيػة فػي الجا
تػػػكافر مجػػػاؿ المػػػكارد البشػػػرية فػػػي المجمػػػس  ة عمػػػىكالتػػػي أظيػػػرت مكافقػػػة بدرجػػػة كبيػػػر ( 1133، يعػػػةربا)

كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى ( 1118عايش، كدراسة )األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا في األردف، 
 أف   الدراسػػاتغػػزة، حيػػث بينػػت ىػػذه  العاممػػة فػػي قطػػاع اإلسػػالميةصػػارؼ تػػكافر مجػػاؿ العػػامميف فػػي الم

يرفػػ  مػػف مسػػتكػ  شػػأنو أف   مػػف القػػراراتفػػي اتخػػاذ  شػػراكيـكا  عػػامميف تطػػكير المػػكارد البشػػرية كتمكػػيف ال
 أدائيـ.

 
 

 " األنظمة والعمميات الداخمية تحميل فقرات " . د
درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 

 (.13النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (34جدول )

 " األنظمة والعمميات الداخميةمن فقرات مجال " 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  
ة كقكانيف كلكائح تمتمؾ الكمية أنظم

 0.000 11.80 كبيرة 1 73.86 2.27 7.39 تنظيمية.

1.  
لجمي  أنشطتيا  إجراءاتتمتمؾ الكمية أدلة 

 0.000 10.22 كبيرة 2 69.90 2.07 6.99 كعممياتيا.

 0.000 9.40 كبيرة 4 68.16 1.99 6.82تبسيط  إلىالكمية بصكرة مستمرة  تسعى  .1
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 العمل كاختصارىا. إجراءات

3.  
التحسف المستمر في مستكػ جكدة  ُيالحع

 0.000 8.79 كبيرة 5 67.77 2.06 6.78 العمميات الداخمية في الكمية.

1.  
تقديـ الخدمات لممستفيديف  إجراءاتتتسـ 

 0.000 8.15 كبيرة 6 66.72 2.04 6.67 بالسرعة.

6.  
كعمميات دكائر الكمية بشكل  إجراءات ُتحكسب
 0.000 9.32 كبيرة 3 69.60 2.23 6.96 مستمر.

 0.000 10.73 كبيرة  69.33 1.90 6.93 .مًعاجميع فقرات المجال  

 ( يمكف استخالص ما يمي:13مف جدكؿ )
  الدرجة  ((7.39ساكؼ " ي تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيميةاألكلى " المتكسط الحسابي لمفقرة(

قبل مف  بدرجة كبيرة ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف (%(73.86 النسبي الكزف ( أؼ أف 31الكمية مف 
حرص الكمية عمى كع  المكائح كالقكانييف لتعريا  ذلؾ إلى يعزو الباحث، أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

 العامميف كالطمبة بقكانييف الكميات الجامعية الحككمية.
 6.67) )ساكؼ " ي تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة إجراءاتتتسـ الخامسة " الحسابي لمفقرة لمتكسط ا 

بل أفراد العينة عمى مف ق بدرجة كبيرة ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%(66.72 النسبي الكزف أؼ أف 
 ، يعزك الباحث ذلؾ إلى تكفر األجيزة كالتكنكلكجيا الحديثة داخل الكميات مما يسيل العمل .ىذه الفقرة

  6.93ساكؼ " ي ة كالعمميات الداخميةاألنظملمجاؿ " المتكسط الحسابي  بأفبشكل عاـ يمكف القكؿ)) 
مف قبل أفراد العينة عمى بدرجة كبيرة  ، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة(%69.33) النسبي الكزف أؼ أف 

و ،فقرات ىذا المجاؿ أنظمة عمل، كقكانيف، كىياكل إدارية كلكائح  كمياتامتالؾ ال إلىذلؾ  الباحث يعز 
 الكمية، كاىتماـ ت بيا الكمياتمر  التي قد  كالمتغيرات  الكاق  م تتناسب جراءاتكاإل ،منظمة لمعمميات

، كحرص العامميف جراءاتكاإلكاألساسية بخصكص العمميات  بتعريا العامميف بالمعمكمات المطمكبة
اىتماـ  إلىاألنظمة كالقكانيف كالمكائح المكعكعة، باإلعافة كالعمميات كفق  جراءاتلتزاـ باإلعمى اال

األعماؿ، كتحديد كاعح لمصالحيات  بالتنسيق المستمر لتحقيق التكامل فيلدراسة الكميات محل ا
 كالمسئكليات لمن  االزدكاجية، كتحديد األكلكيات في إنجاز العمميات.

  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة  (1133ريا،  أبك) دراسةم   الدراسةاتفقت نتيجة كمف ناحية أخرػ
فرج كدراسة )العمل كالشئكف االجتماعية بقطاع غزة،  كزارةفي  جراءاتكاإلمجاؿ العمميات  عمى تكافر

ت الفمسطينية مًعاكالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ العمميات في الجا ( 1131هللا، 
كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر مجاؿ (  1133، يعةرباكدراسة )غزة،  العاممة في قطاع
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كالتي أظيرت  (1118عايش، كدراسة )األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا في األردف،  في المجمسالعمميات 
 غزة.العاممة في قطاع  اإلسالميةتكافر مجاؿ تحسيف العمميات في المصارؼ  مكافقة بدرجة كبيرة عمى

 تكافر كالتي أظيرت مكافقة بدرجة منخفعة عمى ( 1131، جبر) راسة م  دراسةكاختمفت نتيجة الد 
بدرجة  كالتي أظيرت مكافقة (1133المدىكف، ) راسةالصحة بقطاع غزة، كد كزارةمجاؿ العمميات في 

 .التربية كالتعميـ بقطاع غزةزارة متكسطة عمى تكافر مجاؿ العمميات في ك 
 
 

 المؤسسي األداءتحميل جميع فقرات  . ه

درجة لمعرفة  tكقيمة اختبار  تيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي كالتر تـ استخداـ 
 (.11النتائج مكعحة في جدكؿ ) .المكافقة

لجميع  tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب (35جدول )
 المؤسسي " األداء فقرات "

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 ةالموافق

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 9.37 كبيرة 3 67.69 1.93 6.77 .العميا دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.000 11.46 كبيرة 1 70.28 1.90 7.03 .المعمكمات إدارة

 0.000 5.59 متكسطة 4 62.28 1.85 6.23 .ممارسة المكارد البشرية

 0.000 10.73 كبيرة 2 69.33 1.90 6.93 .األنظمة كالعمميات الداخمية

 0.000 10.12 كبيرة  67.25 1.73 6.73 .المؤسسي" األداء"جميع فقرات 
          

 ( يمكف استخالص ما يمي:11مف جدكؿ )
   الػكزف ( أؼ أف 31)الدرجة الكمية مف  6.73))ساكؼ ي المؤسسي األداءفقرات المتكسط الحسابي لجمي 

 األداءفقػػرات مػف قبػػل أفػراد العينػة عمػى  بدرجػة كبيػرة اؾ مكافقػػة، كىػذا يعنػي أف ىنػ(%(67.25 النسػبي
بأىميػػة تطػػكير الكميػػات المبحكثػػة مػػكظفي  ػالقناعػػة الكاممػػة لػػد إلػػىكىػػذا يشػػير  ،بشػػكل عػػاـالمؤسسػػي 

 مؤشػػراتوعمػى تطبيػق الكميػات الجامعيػة الحككميػػة  خػالؿ حػػرص المؤسسػػي مػف األداءكتحسػيف كتجكيػد 
 كمككناتو.

  كالتػي أظيػرت مكافقػة بدرجػة كبيػرة (  1133ريػا،  أبك) الدراسة م  دراسةنتيجة  اتفقت ومن ناحية أخرى
أبػػك كدراسػػة )العمػػل كالشػػئكف االجتماعيػػة بقطػػاع غػػزة،  كزارةالمؤسسػػي فػػي  األداءمجػػاالت  عمػػى تػػكافر
المؤسسػػي فػػي  األداءكبيػػرة عمػػى تػػكافر مجػػاالت تحسػػيف أظيػػرت مكافقػػة بدرجػػة  ( كالتػػي 1133حسػػنة، 

كالتػػي أظيػػرت مكافقػػة (  1133النجػػار، كدراسػػة )ت الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزة، مًعػػاالجا ت التربيػػة فػػيكميػػا
فػػػػي كزارة المؤسسػػػي فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ الشػػػرعي  األداءمجػػػاالت فاعميػػػة  بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى تػػػكافر
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مجػاالت  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى تكافر ( 1131هللا،  فرجكدراسة )األكقاؼ بقطاع غزة، 
 .الفمسطينية العاممة في قطاع غزة تمًعاالمؤسسي في الجا األداءتطكير 

 تكافر  كالتي أظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى ( 1131، جبردراسة )م   الدراسةنتيجة  واختمفت
 كالتي( 1133المدىكف، كدراسة )الصحة بقطاع غزة،  كزارةالمؤسسي في  األداءمجاالت التميز في 

 التربية كالتعميـزارة المؤسسي في ك  األداءفقة بدرجة متكسطة عمى تكافر مجاالت التميز في أظيرت مكا
 ة.بقطاع غز 

 

 : اختبار فرضيات الدراسةرابًعا
( بللين α ≤ 0.05عنللد مسللتوى داللللة ) إح للائيةتوجللد عالقللة ذات داللللة ال الفرضللية الرئيسللة األولللى: 

 كميات الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية.المؤسسي في ال األداءاالستراتيجية و  دارةاإل
 مل بيرسكف لالرتباط"، كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.مًعاالختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار "

المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية  األداءاالستراتيجية و  دارةاإلبين مل االرتباط مًعا (36جدول )
 في المحافظات الجنو ية

 فرضيةال
 مل بيرسون مًعا

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بيف α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة ال 
العميا في الكميات الجامعية  دارةاإلاالستراتيجية ككفاءة كفعالية  دارةاإل

 الحككمية في المحافظات الجنكبية.
.713 *0.000 

( بيف α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائية تكجد عالقة ذات داللةال 
دارةاالستراتيجية ك  دارةاإل المعمكمات في الكميات الجامعية الحككمية في  ا 

 المحافظات الجنكبية.
.803 *0.000 

( بيف α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة ال 
لكميات الجامعية االستراتيجية كممارسات المكارد البشرية في ا دارةاإل

 الحككمية في المحافظات الجنكبية.
.872 *0.000 

( بيف α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة ال 
االستراتيجية كاألنظمة كالعمميات الداخمية في الكميات الجامعية  دارةاإل

 الحككمية في المحافظات الجنكبية.
.856 *0.000 

( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةداللة توجد عالقة ذات ال 
المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية في  األداءاالستراتيجية و  دارةاإل

 المحافظات الجنو ية.
.899 *0.000 

 .α ≤ 1.11عند مستكػ داللة  إحصائًيااالرتباط داؿ *   
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 (0.000)( تساكؼ .Sigلقيمة االحتمالية )ا ، كأف  (899.)مل االرتباط يساكؼ مًعا ( أف  16جدكؿ )يبيف 
 دارةاإل بيف إحصائيةكىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة  (،(0.05كىي أقل مف مستكػ الداللة 

 إلىالمؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية، يشير ذلؾ  األداءاالستراتيجية ك 
 كأف   ،المؤسسي في الكميات المبحكثة األداءسيف مستكػ يجية كتحاالسترات دارةاإلكجكد عالقة طردية بيف 

الجامعية  المؤسسي في الكميات األداءتحسيف مستكػ  إلىراتيجية يؤدؼ االست دارةاإلزيادة االىتماـ في ب
وو ،الحككمية في المحافظات الجنكبية تحسيف االستراتيجية ك  دارةاإلالقة بيف الع أف   إلىذلؾ  الباحث يعز 

 إدارة إلىيحتاج  المؤسسي األداءتحسيف  ؛ بمعنى أف  طردية ، ىي عالقة تكامميةالمؤسسي األداءستكػ م
 .استراتيجية

 دارةاإلتطبيق  أف   إلى( التي تكصمت 1131 ،)تبيدؼ ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراسة واتفقت 
 االت السكدانية.في شركات االتص األداءرف  كفاءة كفعالية  إلىاالستراتيجية يؤدؼ 

 

 دارةلللإل( α ≤ 0.05عنللد مسللتوى داللللة ) إح للائيةداللللة  وذ ال يوجللد تللأثيرالثانيللة:  الفرضللية الرئيسللة
 .المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية األداءاالستراتيجية في 

 .ذلؾ كالجدكؿ التالي يكعح، " الخطي المتعدداالنحدار تـ استخداـ اختبار " 
 

 المؤسسي في الكميات  األداءفي  االستراتيجية دارةاإل(: يوض  تأثير 37جدول )
 الجامعية الحكومية في المحافظات الجنو ية

 المتغيرات المستقمة
مالت مًعا

 االنحدار
القيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار 

Sig. 

 0.001 3.495 0.754 المقدار الثابت

 0.002 3.148 0.129 التحميل البيئي

 0.000 4.773 0.222 صياغة االستراتيجية

 0.000 4.328 0.319 تنفيذ االستراتيجية

 0.001 3.314 0.226 المتابعة كالتقييـ

 318.0مل التحديد الُمعد ؿ= مًعا 1.113=  رتباطمل االمًعا

 31333القيمة االحتمالية =  F  =221.020قيمة االختبار 
كقد بمغت  ،(1.831)= مل التحديد الُمعد ؿمًعا، ك (1.113)= رتباطاال لممًعا( أف 37تبيف مف جدكؿ )

 مما، (0.05)القيمة االحتمالية أقل مف مستكػ الداللة  كما أف  ، (111.313)المحسكبة  االختبار قيمة
المؤسسي في الكميات الجامعية  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإلبيف  إحصائيةذات داللة عالقة  كجكديعني 

 أقل مف مستكػ الداللة القيمة االحتمالية المقابمة الختبار كقد تبيف أف   لحككمية في المحافظات الجنكبية،ا
"، المتابعة كالتقييـصياغة االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية،  ،التحميل البيئيلكافة المتغيرات "  (1.11)
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 في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظاتالمؤسسي  األداءفي يعني كجكد تأثير ليذه المتغيرات  كىذا
و ،الجنكبية  ،االستراتيجية بمراحميا) التحميل البيئي دارةاإلاالرتباط الكثيق بيف  إلىذلؾ  الباحث يعز 

، كالدكر الميـ المؤسسي األداءتحسيف ك  تقييـ(كالمتابعة كال ،كتنفيذ االستراتيجية ،كصياغة االستراتيجية
 المؤسسى لمكميات الجامعية الحككمية. األداءية في تحسيف مستكػ االستراتيج دارةلإل

أثر مراحل  ف  ( مف حيث إ1131(، كدراسة )صياـ، 1131صباح،  كقد اتفقت ىذه النتيجة م  دراسة )
 دارةاإل أف   إلىالمؤسسي، حيث خمصت النتائج  األداءتحسيف مستكػ  األداءاالستراتيجية عمى  دارةاإل

اعدة في تنفيذ االستراتيجية، ككجكد مكارد بشرية كمادية لممس دارةاإلى دعـ عممية العميا تعمل عم
 االستراتيجية. دارةاإلخمي كخارجي لمبيئة لعماف تنفيذ داكجكد تحميل  إلىعافة االستراتيجية، باإل

 

 دلة االنحدار:مًعا
 ( تراتيجيةصياغة االس) 0.222( + )التحميل البيئي 0.129 +  0.754المؤسسي =  األداء

 (.المتابعة كالتقييـ) 0.226( + تنفيذ االستراتيجية) 0.319+ 
 

بللين ( α ≤ 0.05عنللد مسللتوى داللللة ) إح للائيةال توجللد فللروق ذات داللللة الفرضللية الرئيسللة الثالثللة: 
العملر، المؤىلل  ،النلوعلممتغيلرات الديمغرافيلة ) ااالسلتراتيجية تبًعل دارةاإلالمبحوثين حلول متوسط إجابات 

 (.مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،في العمل الحالي ، سنوات الخدمةلعمميا
" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة لعينتيف مستقمتيفT  استخداـ اختبار "الختبار ىذه الفرعية تـ 

كىك اختبار معممي يصمح لمقارنػة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار  إحصائية
كىػػػذا االختبػػػار معممػػػي يصػػػمح  إحصػػػائية" لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة لتبػػػايف األحػػػادؼ ا"

 متكسطات أك أكثر. 1لمقارنة 
 

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
المبحلوثين بلين متوسلط إجابلات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . أ

 .النوع إلى ت عزى  االستراتيجية دارةاإلحول 
 لعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.T الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار 

 النوع –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:38جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.271 1.104 5.88 6.21 يل البيئي.التحم

 0.821 0.226 7.14 7.21 صياغة االستراتيجية.
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 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.105 1.629 6.22 6.72 تنفيذ االستراتيجية.

 0.155 1.427 6.21 6.65 المتابعة كالتقييـ.

 0.244 1.168 6.41 6.73 مًعا.االستراتيجية  دارةاإلجميع مجاالت 

لعينتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  تبيف أف  ( 18المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
 إحصائيةو ال تكجد فركؽ ذات داللة كبذلؾ يمكف استنتاج أن   ،(0.05)أكبر مف مستكػ الداللة " مستقمتيف 

كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ  ،النكع إلى ُتعزػ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 
وو ،االستراتيجية دارةاإلال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت  عالنك   الباحث يعز 

 دارةاإليير مًعاكاف فيميـ ل لذاك  ،ااالستراتيجية قد يككف متقاربً  دارةاإلإلماـ الجنسيف بمكعكع  إلىذلؾ 
 ات التي تنظـ العمل.يما يخع  لنفس المكائح كالتشريعكمي كأف   ،االستراتيجية فيًما مكحًدا

 عدـ كجكد فركؽ ذات  إلىشير ( كالتي ت1136،اتفقت ىذه النتائج م  الدراسات التالية دراسة )األخرس
كركبي في القطاع االستراتيجية كفق النمكذج األ دارةاإلق  في متكسط تقديرات كا إحصائيةداللة 

أنو  إلى( كالتي أشارت 1131،)الحاج كدراسة ،أنثى( –) ذكرالنكع لمتغير  ُتعزػ الحككمي الفمسطيني 
بيف متكسط تقديرات معممي المدارس الثانكية بمحافظة غزة لدرجة ممارسة  إحصائًياال تكجد فركؽ دالة 

 إناث(. -)ذككر النكعلمتغير  ُتعزػ االستراتيجية  دارةمديرييـ لإل
 

 

المبحوثين سط إجابات بين متو ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ب
 العمر. إلى ت عزى  االستراتيجية دارةاإلحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 العمر –"  التباين األحادياختبار" نتائج  :(39)جدول 

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 أقل من
 سنة 35

35- 
أقل من 
45 
 سنة

سنة  45
 فأكثر

 0.257 1.368 6.45 6.05 5.91 التحميل البيئي.

 0.281 1.277 7.51 7.10 7.00 صياغة االستراتيجية.

 0.097 2.362 7.03 6.39 6.43 تنفيذ االستراتيجية.
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 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 أقل من
 سنة 35

35- 
أقل من 
45 
 سنة

سنة  45
 فأكثر

 0.136 2.014 6.93 6.46 6.23 المتابعة كالتقييـ.

 0.130 2.060 7.01 6.53 6.43 مًعاتيجية االسترا دارةاإلجميع مجاالت 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)(  تبيف أف القيمة االحتمالية 11المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
 إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ((0.05أكبر مف مستكػ الداللة " األحادؼ 

 اختالؼ كىذا يدؿ عمى أف   ،العمر إلى ُتعزػ حكؿ ىذه المجاالت  بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
وو ،االستراتيجية دارةاإلال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت العمر   الباحث يعز 
كلكف بمدػ فيميـ لممياـ  األفراد بعمر رتبطيال في الكميات الجامعية الحككمية  فيإنجاز العامم ألف   ذلؾ
 .بيا كقدرتيـ عمى إنجازىا قكمكف يي الت
 إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إلىكالتي تشير  ،(1136،خرس)األ اتفقت ىذه الدراسة م  دراسة 

كركبي في القطاع الحككمي الفمسطيني ية كفق النمكذج األاالستراتيج دارةاإلفي متكسط تقديرات كاق  
 تكجد أنو ال إلى( التي تكصمت  1131 ـ،ي)أبك كر اتفقت كذلؾ م  دراسة ك  عمر،لمتغير ال ُتعزػ 

 .العمر  ريتعكد لمتغ ةيفركقات ذات داللة إحصائ

  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  إلى(، كالتي تشير 1131كاختمفت ىذه الدراسة م  دراسة )قديح
 لمتغير العمر. ُتعزػ 

 

المبحوثين ين متوسط إجابات ب( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ج
 المؤىل العممي. إلى ت عزى  االستراتيجية دارةاإلحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 المؤىل العممي –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:41جدول )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
تمالية االح
(Sig). 

دبموم 
 فأقل

 دكتوراة ماجستير بكالوريوس

 0.096 2.143 6.65 6.31 5.79 6.36 التحميل البيئي.

 0.007* 4.163 8.00 7.47 6.78 6.86 صياغة االستراتيجية.

 0.026* 3.154 7.25 6.85 6.19 6.56 تنفيذ االستراتيجية.
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 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
تمالية االح
(Sig). 

دبموم 
 فأقل

 دكتوراة ماجستير بكالوريوس

 0.008* 4.080 7.46 6.69 6.12 6.57 المتابعة كالتقييـ.

 0.007* 4.109 7.37 6.87 6.25 6.60 مًعااالستراتيجية  دارةاإلجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًياداؿ  المتكسطاتالفرؽ بيف  *
 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:31المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 

 (0.05)أكبر مف مستكػ الداللة " األحادؼ  المقابمة الختبار" التبايف (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  
بيف متكسطات  إحصائيةو ال تكجد فركؽ ذات داللة " كبذلؾ يمكف استنتاج أن   التحميل البيئي "لمجاؿ 

ال المؤىل العممي  كىذا يدؿ عمى أف   ،المؤىل العممي إلى ُتعزػ تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ 
 ،المؤىل العممي إلى ُتعزػ ىذا مجاؿ التحميل البيئي  نة الدراسة حكؿيؤثر عمى متكسطات تقديرات عي

وو  جمي  العامميف يحممكف مؤىالت كخبرات تمكنيـ مف التحميل البيئي. ذلؾ ألف   الباحث يعز 
 القيمة االحتمالية  فقد تبيف أف   مًعااالستراتيجية  دارةاإللباقي المجاالت كجمي  مجاالت  أما بالنسبة

(Sig.) بيف  إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة  ((0.05ل مف مستكػ الداللة أق
المؤىل العممي كذلؾ لصالح الذيف  إلى ُتعزػ متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 

وو ،ةمؤىميـ العممي دكتكرا  لك أكعح  االمؤىالت العميا لدييـ فيمً  حممة ذلؾ ألف   الباحث يعز   أكثر. امامً ا 

 فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد  إلى(، كالتي تشير 1131فقت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة )أبككريـ، ات
 .لمتغير المؤىل العممي ُتعزػ 

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إلىكالتي تشير  ،(1136،كاختمفت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة )األخرس
كركبي في القطاع الحككمي ستراتيجية كفق النمكذج األاال ارةداإلفي متكسط تقديرات كاق   إحصائية

عدـ كجكد فركؽ ذات  إلىير ( كالتي تش1131،دراسة )الحية ،تغير المؤىل العمميلم ُتعزػ الفمسطيني 
لمتغير  ُتعزػ  االستراتيجية دارةاإلالعينة لدرجة ممارسة  تقديرات أفرادمتكسط في  إحصائيةداللة 

 .المؤىل العممي
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المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . د
 عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي. إلى ت عزى  االستراتيجية دارةاإلحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي –"  التباين األحاديتبار" اخنتائج  (:41جدول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
5 
 سنوات

 -5من 
أقل من 

01 
 سنوات

 -01من 
أقل من 

 سنة 05

05 
سنة 
 فأكثر

 0.055 2.570 6.44 5.91 5.80 7.05 التحميل البيئي.

 0.061 2.496 7.54 6.89 6.92 8.02 ية.صياغة االستراتيج

 0.228 1.456 6.89 6.37 6.35 7.11 تنفيذ االستراتيجية.

 0.217 1.496 6.87 6.37 6.24 6.93 المتابعة كالتقييـ.

 0.062 2.481 6.97 6.40 6.36 7.32 مًعااالستراتيجية  دارةاإلجميع مجاالت 

المقابمػػػػة الختبػػػػار" التبػػػػايف  (.Sig)القيمػػػػة االحتماليػػػػة  (  تبػػػػيف أف  33المكعػػػػحة فػػػػي جػػػػدكؿ )مػػػػف النتػػػػائج 
 إحصػائيةو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة كبذلؾ يمكف استنتاج أن   ( 0.05)أكبر مف مستكػ الداللة " األحادؼ 

عػػػدد سػػػنكات الخدمػػػة فػػػي العمػػػل  إلػػػى ُتعػػػزػ بػػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ ىػػػذه المجػػػاالت 
سػػػط تقػػػديرات العينػػػة حػػػكؿ اخػػػتالؼ عػػػدد سػػػنكات الخدمػػػة ال يػػػؤثر عمػػػى متك  كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف   ،الحػػػالي

وو ،االستراتيجية دارةاإلمجاالت   .تكتسب بالتدريب كالدكرات الميارات أف   إلىذلؾ  الباحث ي عز 
 عدـ كجكد  إلى( كالتي تشير 1136،) األخرس اتفقت نتائج ىذه الدراسة م  بعض الدراسات كدراسة

كركبي لمتميز االستراتيجية كفق النمكذج األ دارةاإلفي متكسط تقديرات كاق   إحصائيةفركؽ ذات داللة 
( التي أشارت 1131،كدراسة )الحاج ،لمتغير عدد سنكات الخبرة ُتعزػ في القطاع الحككمي الفمسطيني 

زة لدرجة بيف متكسط تقديرات معممي المدارس الثانكية بمحافظة غ إحصائًيافركؽ دالة  دكجو ال تأن   إلى
( التي 1118،كدراسة )كىبة ،لمتغير عدد سنكات الخدمة ُتعزػ االستراتيجية  دارةممارسة مديرييـ لإل

االستراتيجية في  دارةاإلبيف متكسطات ممارسة  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إلىأشارت 
 لمتغير عدد سنكات الخدمة .  ُتعزػ ت الفمسطينية في محافظات غزة مًعاالجا

 إحصػػائية كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  إلػػى( كالتػػي تشػػير 1131)حنػػا، تمفػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػ  دراسػػةاخ
كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  إلػػػى( كالتػػػي تشػػػير 1131لمتغيػػػر عػػػدد سػػػنكات الخدمػػػة، كدراسػػػة )قػػػديح، ُتعػػػزػ 

 لمتغير عدد سنكات الخدمة.  إحصائية ُتعزػ 

 
 



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا 

 

 331 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارةدكر 
 

 

المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05اللة )عند مستوى د إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ه
 المسمى الوظيفي. إلى ت عزى  االستراتيجية دارةاإلحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 المسمى الوظيفي –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:42جدول )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 

 الختبارا

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

عميد 
 الكمية

نائب 
عميد 
 الكمية

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

وظيفة 
 إدارية

 أخرى 

 0.008* 3.251 5.43 6.02 6.50 6.56 7.33 8.56 التحميل البيئي.

 0.003* 3.800 6.78 6.91 7.11 7.98 8.63 9.00 صياغة االستراتيجية.

 0.000* 5.882 5.57 6.44 7.14 7.32 8.31 8.81 تنفيذ االستراتيجية.

 0.000* 5.745 5.50 6.42 6.57 7.20 8.23 9.33 المتابعة كالتقييـ.

 دارةاإلجميع مجاالت 
 مًعااالستراتيجية 

8.92 8.14 7.30 6.85 6.47 5.88 5.413 *0.000 

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًياالفرؽ بيف المتكسطات داؿ  *
 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  (  تبيف أف  31مكعحة في جدكؿ )المف النتائج 
بيف  إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة  0.05))أقل مف مستكػ الداللة " األحادؼ 

الذيف المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح  إلى ُتعزػ متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 
وو ،مسماىـ الكظيفي عميد الكمية المسؤكلكف  الذيف يحممكف مسمى عميد كمية ىـ أف   إلىذلؾ  الباحث يعز 

األماـ  إلىكالدف  بيا الكمية ؛ ألنيـ يتحممكف المسؤكلية األكلى في تقدـ االستراتيجية دارةاإلعف عممية 
 .الخبرة الكافيةحيث يمتمككف القدرة ك  ،تحقيق أىدافيا المنشكدة إلىلمكصكؿ 

 إحصائيةفركؽ ذات داللة  كجكدأظيرت  ( التي 1131 ،صياـ) كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة
 ادالة تبعً  فردية( التي تكصمت لكجكد فركؽ  1131)حنا،  دراسة م  أيًعاكما كتكافقت  ،الكظيفيلممسمى 
بيف  إحصائيةفركؽ ذات داللة كجكد  ىإل( التي تكصمت 1131،كدراسة )قديح ،الكظيفيالمسمى  لمتغير

ذيف كذلؾ لصالح ال الكظيفيالمسمى  إلى ُتعزػ حكؿ ىذه المجاالت  عينة الدراسة تقديرات متكسطات
 فرع.دير م -عاـ ديرنائب م الكظيفي سماىـمُ 
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المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . و
 مكان العمل. إلى ت عزى  االستراتيجية دارةإلاحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 مكان العمل –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:43جدول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

كمية 
فمسطين 
 -التقنية
 دير البم 

الكمية 
الجامعية 
لمعموم 
 -اوالتكنولوجي
 خانيونس

كمية 
فمسطين 
 -لمتمريض
 خانيونس

 0.457 0.786 6.31 6.23 5.91 التحميل البيئي.

 0.140 1.989 7.64 7.31 6.87 صياغة االستراتيجية.

 0.241 1.435 6.80 6.75 6.29 تنفيذ االستراتيجية.

 0.336 1.095 6.75 6.68 6.27 المتابعة كالتقييـ.

 0.203 1.609 6.91 6.77 6.36 .مًعااالستراتيجية  دارةاإلجميع مجاالت 

 :(  تبيف أف31المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
  القيمة االحتمالية(Sig.)  كبػذلؾ  ( (0.05أكبر مػف مسػتكػ الداللػة " المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ

بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ ىػذه  إحصػائيةت داللة يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذا
ال يػػؤثر عمػػى متكسػػطات  مكػػاف العمػػلاخػػتالؼ  كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف   مكػػاف العمػػل، إلػػى ُتعػػزػ المجػػاالت 

وواالستراتيجية،  دارةاإلتقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت  الكميػات المبحكثػة  أف   إلىذلؾ  الباحث يعز 
راتيجية بغػض النظػر االسػت دارةاإلالعػامميف يطبقػكف  ، كأف  لتشػريعات كالمػكائح كالقػكانيفعمػى نفػس ا تسير

 .عف مكاف عمميـ
 ال تكجد فركؽ ذات ( كالتي أظيرت بأنو 1131،)قديح كاتفقت ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراسة

مكاف عمل  إلى ُتعزػ حكؿ ىذه المجاالت  تقديرات عينة الدراسةمتكسطات  فيبي إحصائية داللة
 .المصرؼ

  إحصائيةكجكد فركقات ذات داللة  إلى( التي تكصمت 1131)صباح، اختمفت ىذه النتائج م  دراسة 
 .البمديةفي  تطبيق االستراتيجيةعمى  البمديةتعكد لمكاف عمل 
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بين ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الرئيسة الرابعة: 
العمر، المؤىل  ،النوعلممتغيرات الديمغرافية ) اتبعً  المؤسسي األداءالمبحوثين حول سط إجابات متو 

 (.مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،في العمل الحالي العممي ، سنوات الخدمة
" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة لعينتيف مستقمتيفT  استخداـ اختبار "الختبار ىذه الفرعية تـ 

كىك اختبار معممي يصمح لمقارنػة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار  حصائيةإ
كىػػػذا االختبػػار معممػػي يصػػػمح  ،إحصػػائية" لمعرفػػة مػػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػة التبػػايف األحػػادؼ "

 متكسطات أك أكثر. 1لمقارنة 
 الية:ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الت

المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . أ
 .النوع إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 لعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ.T الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار 
 النوع –" لعينتين مستقمتين  -  Tاختبار" نتائج  (:44جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.504 0.670 6.61 6.82 العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.676 0.419 6.93 7.06 المعمكمات. إدارة

 0.116 1.577 5.88 6.35 ممارسة المكارد البشرية.

 0.482 0.704 6.77 6.99 األنظمة كالعمميات الداخمية.

 0.377 0.885 6.54 6.79 .مًعاالمؤسسي  األداءجميع مجاالت 

لعينتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 33المكعحة في جدكؿ )مف النتائج  
 صائيةإحكبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ،((0.05أكبر مف مستكػ الداللة " مستقمتيف 

كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ  ،النكع إلى ُتعزػ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 
وو ،المؤسسي األداءال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت  النكع ذلؾ  الباحث يعز 
كأنيـ يخععكف لنفس  دة،ال الجنسيف يعمل في نفس البيئة، كيتحمى بطبيعة كفمسفة عمل كاحأف ك   إلى

 النكع.التدريب مف نفس الجية دكف تمييز عمى أساس 
  ( 1131الدجني،كدراسة )، (1133المدىكف، ) كدراسة، (1131، ) جبر الدراسة م  دراسةكاتفقت نتيجة

تقديرات بيف متكسطات  إحصائية كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة(  1118عايش، كدراسة )
 .النكعمتغير  إلى ُتعزػ  دراسةالعينة  رادأف
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  كدراسة )رباعية ،(1131،)فرج هللاكدراسة  ،(1133،الدراسة م  دراسة )أبك رياكاختمفت نتيجة، 
راسة عينة الد تقديرات أفراد بيف متكسطات إحصائيةكالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة  ،(1133
 .النكع متغير إلى ُتعزػ 

 

المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ب
 العمر. إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 العمر –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:45جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

 

القي
ية 
مال
الحت
ة ا
م (

Si
g

). 

أقل من 
 سنة 35

أقل  -35
 45من 
 سنة

سنة  45
 فأكثر

 0.168 1.803 7.14 6.53 6.76 العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.120 2.145 7.43 6.78 7.00 المعمكمات. إدارة

 0.371 0.997 6.49 6.05 6.22 ممارسة المكارد البشرية.

 0.806 0.216 7.06 6.85 6.94 األنظمة كالعمميات الداخمية.

 0.239 1.440 7.02 6.53 6.71 .مًعاالمؤسسي  األداءجميع مجاالت 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)القيمة االحتمالية  (  تبيف أف  31المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
 إحصائيةذات داللة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  (0.05) أكبر مف مستكػ الداللة" األحادؼ 

كىذا يدؿ عمى أف اختالؼ  ،العمر إلى ُتعزػ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 
وو ،المؤسسي األداءال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت  عمرال ذلؾ  الباحث يعز 

 مستكيات الكظيفية.ا المكب مف جمي  المكظفيف في مختممط األداءفي  التحسيف بأف
 أظيرت، حيث ( 1133الزطمة، كدراسة )، ( 1131الدجني، نتائج ىذه الدراسة م  دراسة ) تكاتفق 

 المؤسسي األداءمجاالت في استجابات المبحكثيف حكؿ  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  النتائج عدـ
 العمر. متغير إلى ُتعزػ 
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المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05وى داللة )عند مست إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ج
 .المؤىل العممي إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 المؤىل العممي –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:46جدول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 باراالخت

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
دبموم 
 دكتوراة ماجستير بكالوريوس فأقل

 0.033* 2.960 7.52 6.85 6.40 7.11 العميا. دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.078 2.307 7.62 7.23 6.68 7.02 المعمكمات. إدارة

 0.210 1.522 6.70 6.35 5.95 6.43 ممارسة المكارد البشرية.

 0.236 1.426 7.53 6.96 6.72 6.88 يات الداخمية.األنظمة كالعمم

 0.073 2.357 7.32 6.84 6.42 6.84 .مًعاالمؤسسي  األداءجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًياالفرؽ بيف المتكسطات داؿ  *
 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:36المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
 ((0.05أقل مف مستكػ الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  

بيف  إحصائية" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة  العميا دارةاإلكفاءة كفعالية  "لمجاؿ
صالح الذيف مؤىميـ كذلؾ ل المؤىل العممي إلى ُتعزػ متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ 

  مؤىل عممي . إلىتحتاج  دارةاإل ألف   ،لعممي دكتكراةا
  فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  مًعاالمؤسسي  األداءأما بالنسبة لباقي المجاالت كجمي  مجاالت(Sig.) 

بيف  إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ((0.05أكبر مف مستكػ الداللة 
كىذا يدؿ عمى أف المؤىل العممي،  إلى ُتعزػ الدراسة حكؿ ىذه المجاالت  متكسطات تقديرات عينة

 المؤسسي األداءباقي مجاالت المؤىل العممي ال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ 
وو المؤىل العممي إلى ُتعزػ  عمى أساس الكفاءة العممية  المكظفيفأنو يتـ اختيار  إلىذلؾ  الباحث يعز 

 الثقافة السائدة في أف   إلىالمؤسسي،  األداءكمعرفة بمفيكـ كآليات تحسيف  عمى درايةأنيـ ك  العالية،
 .ميمل العىكب مف جمي  المكظفيف بغض النظر عف المؤ ممطتحسيف ال يات المبحكثة ترػ أف  مالك

  (1133،راسة )أبك ريا، كد( 1133، )المدىكف  كدراسة (،1131، نتيجة الدراسة م  دراسة )جبركاتفقت 
فركؽ ذات داللة  كجكد، كالتي أظيرت عدـ ( 1118عايش، كدراسة )، (1133،يعةربا)كدراسة 
 .متغير المؤىل العممي إلى ُتعزػ الدراسة عينة  رات أفرادبيف متكسطات تقدي إحصائية
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   إحصائيةفركؽ ذات داللة  كالتي أظيرت كجكد(  1131فرج هللا، الدراسة م  دراسة )كاختمفت نتيجة 
 متغير المؤىل العممي. إلى ُتعزػ  الدراسةعينة  تقديرات أفراديف متكسطات ب

 

المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . د
 عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي. إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. التبايف األحادؼالختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار 
 عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:47جدول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
5 
 سنوات

 -5من 
أقل من 
10 
 سنوات

من 
10- 

أقل من 
15 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.194 1.584 7.06 6.45 6.61 7.36 .العميا دارةاإلكفعالية  كفاءة

 0.143 1.830 7.35 6.90 6.67 7.55 .المعمكمات إدارة

 0.097 2.132 6.48 6.06 5.92 7.17 .ممارسة المكارد البشرية

 0.159 1.745 7.12 6.82 6.65 7.89 .األنظمة كالعمميات الداخمية

 0.098 2.124 7.00 6.54 6.44 7.48 .امعً المؤسسي  األداءجميع مجاالت 

 ( 34المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  (0.05)أكبر مف مستكػ الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ 

ؿ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حك  إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 
عدد  كىذا يدؿ عمى أف اختالؼعدد سنكات الخدمة في العمل الحالي،  إلى ُتعزػ ىذه المجاالت 
وو، المؤسسي األداءال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت سنكات الخدمة   يعز 

 األصغر سًنااء الكبار في السف أك اقتناع غالبية العاممييف في الكميات المبحكثة سك  إلىذلؾ  الباحث
يخععكف  كالسياسات التيكالبرامج كما أنيـ يخععكف لنفس الظركؼ العممية، ، األداءبأىمية تحسيف 

 ليا دكف تمييز عمى أساس سنكات الخدمة.
 أبػػػك حسػػػنة،كدراسػػػة )، (1133المػػػدىكف، ) كدراسػػػة، (1131 ،جبػػػرالدراسػػػة مػػػ  دراسػػػة ) كاتفقػػػت نتيجػػػة 

كالتػػي أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات  ،(1133، يعػػةربااسػػة )كدر  ،(1133النجػػار، ) كدراسػػة، (1133
 .متغير سنكات الخدمة إلى ُتعزػ راسة عينة الد تقديرات أفرادبيف متكسطات  إحصائيةداللة 
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  فػػػرج هللا، كدراسػػػة ) ،( 1131 ،كدراسػػػة )الػػػدجني، (1133أبكريػػػا، الدراسػػػة مػػػ  دراسػػػة )كاختمفػػػت نتيجػػػة
بػػػيف متكسػػػطات  إحصػػػائية يػػػرت كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػةكالتػػػي أظ (1118عػػػايش، كدراسػػػة )( 1131

 .متغير سنكات الخدمة إلى ُتعزػ  الدراسةعينة تقديرات أفراد 
 

المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائية توجد فروق ذات داللة ه. ال
 المسمى الوظيفي. إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 كالجدكؿ التالي يكعح ذلؾ. ـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼالختبار ىذه الفرعية ت
 المسمى الوظيفي –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:48جدول )

 لالمجا

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
عميد 
 الكمية

نائب 
عميد 
 الكمية

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

وظيفة 
 إدارية

 أخرى 

 0.005* 3.504 6.12 6.61 6.42 7.39 8.14 9.11 العميا. دارة.اإلية كفاءة كفعال

 0.030* 2.526 6.31 6.99 6.72 7.42 8.41 8.61 المعمكمات. إدارة

 0.008* 3.211 5.28 6.21 6.67 6.69 7.31 7.60 ممارسة المكارد البشرية.

 0.009* 3.144 6.11 6.85 6.92 7.53 8.26 8.28 الداخمية.األنظمة كالعمميات 

 .األداءجميع مجاالت 
 مًعاالمؤسسي 

8.37 8.00 7.24 6.68 6.66 5.92 3.615 *0.004 

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًياالفرؽ بيف المتكسطات داؿ  *
 

 ( 38المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  0.05مسػتكػ الداللػة  أقػل مػف" المقابمة الختبار" التبػايف األحػادؼ)) 

بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ  إحصػائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة 
كىذا يدؿ المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي عميد الكمية،  إلى ُتعزػ ىذه المجاالت 

وو، المؤسسػػياألداءحػػكؿ مجػػاالت عمػػى متكسػػط تقػػديرات العينػػة  المسػػمى الػػكظيفي يػػؤثر عمػػى أف    يعللز 
 بػػأف عميػد الكميػة لديػػو اطػالع كامػػل بػالخطط كالبػػرامج كالسياسػات التػػي مػف شػػأنيا أف   إلػىذلػػؾ  الباحلث

 المؤسسي. األداءتعمل عمى تحسيف 
  ،(، كالتي أظيرت كجكد 1131( كدراسة )فرج هللا، 1133اتفقت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة )المدىكف 

  داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ُتعزػ إلى متغير المسمى الكظيفيفركؽ ذات 

   ،( كدراسػػػػػػة )أبػػػػػػك 1133( كدراسػػػػػػة )أبكريػػػػػػا، 1131اختمفػػػػػػت نتػػػػػػائج ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة مػػػػػػ  دراسػػػػػػة )جبػػػػػػر
بػػػيف  إحصػػػائيةكالتػػػي أظيػػػرت عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  (،1133( كدراسػػػة )النجػػػار، 1133حسػػػنة،

 متغير المسمى الكظيفي. إلى ُتعزػ تقديرات أفراد عينة الدراسة متكسطات 
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المبحوثين بين متوسط إجابات ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  . ي
 مكان العمل. إلى ت عزى المؤسسي  األداءحول 

 كعح ذلؾ.كالجدكؿ التالي ي الختبار ىذه الفرعية تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ
 مكان العمل –"  التباين األحادياختبار" نتائج  (:49جدول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

كمية 
فمسطين 
 -التقنية
 دير البم 

الكمية 
الجامعية 
لمعموم 
 -اوالتكنولوجي
 خانيونس

كمية 
فمسطين 
 -لمتمريض
 خانيونس

 0.033* 3.464 7.39 6.91 6.34 ميا.الع دارةاإلكفاءة كفعالية 

 0.604 0.505 6.99 7.15 6.86 المعمكمات. إدارة

 0.203 1.608 6.15 6.45 5.94 ممارسة المكارد البشرية.

 0.266 1.334 7.37 7.00 6.69 األنظمة كالعمميات الداخمية.

 0.207 1.587 6.94 6.87 6.44 .مًعاالمؤسسي  األداءجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05عند مستكػ داللة  إحصائًيابيف المتكسطات داؿ الفرؽ  *
 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:31المكعحة في جدكؿ )مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  0.05أقل مف مستكػ الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادؼ)) 

بيف  إحصائيةستنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة " كبذلؾ يمكف ا العميا دارةاإلكفاءة كفعالية  لمجاؿ  "
كذلؾ لصالح الذيف يعممكف  مكاف العمل إلى ُتعزػ متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ 

وو، خانيكنس -فمسطيف لمتمريضكمية في   إدارةمتالؾ كمية فمسطيف لمتمريض ا إلىذلؾ  الباحث يعز 
 .المؤسسي داءاألعميا عمى دراية كفيـ لعممية تحسيف 

  فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  مًعاالمؤسسي  األداءأما بالنسبة لباقي المجاالت كجمي  مجاالت(Sig.) 
بيف  إحصائيةكبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  0.05أكبر مف مستكػ الداللة 

كىذا يدؿ عمى أف  ،العملمكاف  إلى ُتعزػ متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت 
 ،المؤسسي األداءال يؤثر عمى متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت مكاف العمل  اختالؼ

وو ذلؾ بأف جمي  الكميات الجامعية تابعة لمحككمة كأنيا تسير عمى نفس التشريعات  الباحث يعز 
 كالمكائح كالقكانيف.
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 كجكد  عدـ نتائجيارت يالتي أظ (1133، )البحيصي ةكاتفقت ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراس
 متغير إلى ُتعزػ في استجابات المبحكثيف حكؿ تحقيق التميز المؤسسي  إحصائيةفركؽ ذات داللة 

 .مكاف العمل

 في  إحصائية( كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 1134،كاختمفت ىذه النتائج م  دراسة )عبده
 متغير مكاف العمل. إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءاستجابات المبحكثيف حكؿ تميز 

 

 الخال ة
فػػػػػي ىػػػػػذا الفصػػػػػل تحميػػػػػل خصػػػػػائص مجتمػػػػػ  الدراسػػػػػة، كالتػػػػػي تعػػػػػمنت الكصػػػػػا  اسلللللتعرض الباحلللللث

، العمػػػػػػر، المؤىػػػػػػل العممػػػػػػي، النػػػػػػكعلسػػػػػػماتيـ الشخصػػػػػػية كالتػػػػػػي تمثمػػػػػػت فػػػػػػي ) الممجتمػػػػػػ  كفًقػػػػػػاإلحصػػػػػائي 
 إلػػػػػػى تطللللللرق الباحللللللثثػػػػػػـ  ،اف العمػػػػػػل(مكػػػػػػ ،المسػػػػػػمى الػػػػػػكظيفي ،سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػل الحػػػػػػالي

االسػػػػػػتراتيجية، كالتػػػػػػاب  المتمثػػػػػػل فػػػػػػي  دارةاإلف؛ المسػػػػػػتقل كالمتمثػػػػػػل فػػػػػػي مرحمػػػػػػة تحميػػػػػػل فقػػػػػػرات المتغيػػػػػػري
تسػػػػػاؤالت الدراسػػػػػة، ككػػػػػذلؾ تفسػػػػػير نتػػػػػائج اختبػػػػػار تفسػػػػػير نتػػػػػائج  أوضللللل  الباحلللللثثػػػػػـ  ،المؤسسػػػػػي األداء

 .ؼ مػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػابقةكاالخػػػػػػػػػػتال الفرعػػػػػػػػػػيات كمناقشػػػػػػػػػػتيا، كمػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ ذكػػػػػػػػػػر أكجػػػػػػػػػػو االتفػػػػػػػػػػاؽ
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 :تمييد
البحث العممي ذك طبيعة متماسكة، تتصل فيو المقدمات بالنتائج، كما ترتبط فيو النتائج  إف   

نتائج الدراسة بعد عممية التحميل، والتفسير ألسئمة الدراسة واختبار  إلىولقد تو ل الباحث بالمقدمات، 
 وىي كالتالي: الفرضيات، ومناقشتيا،

 
 لمتعمقة بالدراسة:نتائج ا: الأواًل  

االستراتيجية في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات  دارةاإل: ما مستكػ تطبيق إجابة السؤال األول
 الجنكبية؟

 االستراتيجية( دارةاإلنتائج المتغير المستقل )دور  .1
  االستراتيجية  دارةاإلحكثيف عمى مستكػ تطبيق بل المبمكافقة بدرجة كبيرة مف قأكعحت النتائج كجكد

 .%(66.45) في الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية حيث بمغ الكزف النسبي
 االستراتيجية : دارةاإلوأظيرت نتائج 

  المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ التحميل البيئي في الكميات الجامعية قبل كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف
 %(.61.29) ككمية بكزف نسبيالح

  تاحة مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية جة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى إكجكد مكافقة بدر
 .%(14.81) التحميل البيئي في الكميات الجامعية الحككمية بكزف نسبي

 حميل كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف في االستعانة بمستشاريف متخصصيف في ت
 .%(11.11) كتقييـ المتغيرات الخارجة لمكميات الجامعية الحككمية بكزف نسبي

  كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ صياغة االستراتيجية في الكميات
 .%(71.94)الجامعية الحككمية بكزف نسبي 

  تنفيذ االستراتيجية في الكميات الجامعية كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ
 .%(65.93)الحككمية بكزف نسبي 

  كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثيف عمى فقرات مجاؿ المتابعة كالتقييـ في الكميات الجامعية
 .%(65.39)الحككمية بكزف نسبي 

 

الحككمية في المحافظات  المؤسسي في الكميات الجامعية األداءما مستكػ إجابة السؤال الثاني: 
 الجنكبية؟
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 المؤسسي( األداءنتائج المتغير التابع ) .2
  المؤسسي في الكميات الجامعية  األداءعمى مستكػ أكعحت النتائج كجكد مكافقة مف قبل المبحكثيف

 .%(67.25)الحككمية في قطاع غزة بدرجة كبيرة بكزف نسبي 
 المؤسسي: األداءوأظيرت نتائج 

 العميا في الكميات  دارةاإلالمبحكثيف عمى فقرات كفاءة كفعالية قبل ة بدرجة كبيرة مف كجكد مكافق
 .%(67.69)الجامعية الحككمية بكزف نسبي 

  المعمكمات في الكميات الجامعية  إدارةالمبحكثيف عمى فقرات  قبل كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف
 .%(70.28)الحككمية بكزف نسبي 

  المبحكثيف عمى فقرات ممارسة المكارد البشرية في الكميات  قبل تكسطة مفكجكد مكافقة بدرجة م
 .%(62.28) الجامعية الحككمية بكزف نسبي

 في الكميات الجامعية  بعض العامميف رساؿإ كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى
  %(.11.11) ت الدكلية بكزف نسبيمًعالمتدريس أك البحث في الجا الحككمية

   كجكد مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل المبحكثيف عمى قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف في
 .%(63.61)الكميات الجامعية الحككمية بشكل مستمر بكزف نسبي

  المبحكثيف عمى فقرات األنظمة كالعمميات الداخمية في الكميات  قبل كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف
 .%(69.33)سبيالجامعية الحككمية بكزف ن

 
 :الفرضياتنتائج  .3

 الدراسة فرضيات( نتائج 50جدول رقم )
 النتيجة  يةضالفر  

1 

 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة الفرضية الرئيسية األولى: 
≥ α المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإل( بيف

 نكبية.المحافظات الج

بلللين  إح لللائيةوجلللود عالقلللة ذات دالللللة 
المؤسسي فلي  األداءاالستراتيجية و  دارةاإل

الكميللللللللات الجامعيللللللللة الحكوميللللللللة فللللللللي 
 .المحافظات الجنو ية

2 

 ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال يكجد تأثير ذك داللة الفرضية الرئيسة الثانية: 
αالكميات الجامعية الحككمية في  المؤسسي في األداءاالستراتيجية في  دارة( لإل

 المحافظات الجنكبية.

 دارةاإلبين  إح ائيةداللة  ووجود تأثير ذ
المؤسسلللللللي فلللللللي  األداءاالسلللللللتراتيجية و 

الكميللللللللات الجامعيللللللللة الحكوميللللللللة فللللللللي 
 .المحافظات الجنو ية

3 
بين متوسط إجابات المبحوثين حلول  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) إح ائيةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الرئيسة الثالثة: 

، العمر، المؤىل العممي ، سنوات الخدمة في العمل الحالي، المسمى اللوظيفي، النوعاالستراتيجية تبعًا لممتغيرات الديمغرافية ) دارةاإل
 .مكان العمل(
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 النتيجة  يةضالفر  

3.1 
( بيف متكسػط إجابػات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  .النكع إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلكثيف حكؿ المبح

( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  3.2
 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  .العمر إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلالمبحكثيف حكؿ 

3.3 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةفركؽ ذات داللة ال تكجد 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  المؤىل العممي. إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلالمبحكثيف حكؿ 

3.4 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي. إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلالمبحكثيف حكؿ 

3.5 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 المسمى الكظيفي. إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلالمبحكثيف حكؿ 
وكانت  ح ائيةإتوجد فروق ذات داللة 
 ل ال  عميد الكمية.

3.6 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  .مكاف العمل إلى ُتعزػ االستراتيجية  دارةاإلالمبحكثيف حكؿ 

4 
( بين متوسط إجابات المبحوثين حول α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) ئيةإح االفرضية الرئيسة الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة 

، العمر، المؤىل العممي ، سنوات الخدمة في العمل الحالي، المسمى الوظيفي، النوعلممتغيرات الديمغرافية ) االمؤسسي تبعً  األداء
 مكان العمل(.

4.1 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .النكع إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءالمبحكثيف حكؿ 
 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة 

4.2 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  .العمر إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءالمبحكثيف حكؿ 

4.3 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  المؤىل العممي. إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءالمبحكثيف حكؿ 

4.4 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .إح ائيةال توجد فروق ذات داللة  .عدد سنكات الخدمة في العمل الحالي إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءكؿ المبحكثيف ح

4.5 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 المسمى الكظيفي. إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءالمبحكثيف حكؿ 
وكانت  إح ائيةتوجد فروق ذات داللة 
 ل ال  عميد الكمية.

4.6 
( بيف متكسط إجابات α ≤ 0.05عند مستكػ داللة ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة 

 .مكاف العمل إلى ُتعزػ المؤسسي  األداءالمبحكثيف حكؿ 
، وكانت إح ائيةتوجد فروق ذات داللة 

كمية فمسطين ل ال  الذين يعممون في 
 خانيونس. -لمتمريض

 ثإعداد الباحالمصدر: مف 
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 : أظيرت النتائج تحقيق أىداؼ الدراسة عمى النحك التالي:النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة .4
  النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة (51جدول رقم )

 مدى التحقيق كيفية تحقيق اليدف مضمون اليدف 

1 

الجامعية الحككمية  االستراتيجية في الكميات دارةاإلتحديد مستكػ تطبيق 
 في المحافظات الجنكبية.

مف خالؿ نتائج تحميل فقرات متغير 
 االستراتيجية  دارةاإل

 .(5.12جدكؿ رقـ )
 تم تحقيقو

2 
المؤسسي في الكميات الجامعية الحككمية في  األداءتحديد مستكػ 

 المحافظات الجنكبية.
 األداءمف خالؿ نتائج تحميل فقرات 

 المؤسسي
 .(5.17جدكؿ رقـ )

 تم تحقيقو

3 
المؤسسي في  األداءاالستراتيجية ك  دارةاإلدراسة كتحميل العالقة بيف 

 الكميات الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية.
 

 فرعياتمف خالؿ نتائج اختبار ال
 تم تحقيقو .(5.18جدكؿ رقـ )

4 
لكميات المؤسسي في ا األداءاالستراتيجية عمى  دارةاإلتأثير  إلىالتعرؼ 

 .الجامعية الحككمية في المحافظات الجنكبية
 

 فرعياتمف خالؿ نتائج اختبار ال
 تحقيقوتم  (.5.19جدكؿ رقـ ) مف

5 
 دارةاإلجابات المبحكثيف حكؿ إمتكسط   مدػ كجكد فركؽ بيف إلىالتعرؼ 

ة )النكع، العمر، المسمى الكظيفي، لممتغيرات الديمغرافي ااالستراتيجية تبعً 
 ، سنكات الخدمة(.العمميالمؤىل 

 فرعياتمف خالؿ نتائج اختبار ال
 إلى( 5.20ـ )جدكؿ رق مف
(5.25.) 

 تحقيقوتم 

6 
جابات المبحكثيف حكؿ مستكػ إمدػ كجكد فركؽ بيف متكسط  إلىالتعرؼ 
 لممتغيرات الديمغرافية )النكع، العمر، المسمى االمؤسسي تبعً  األداء

 خدمة(.، سنكات الالكظيفي، المؤىل العممي

 فرعياتمف خالؿ نتائج اختبار ال
 إلى (5.26) جدكؿ رقـمف 
(5.31). 

 تحقيقوتم 

7 
 دارةاإلز ُتعزىفي  تقديـ مجمكعة مف التكصيات يمكف االستفادة منيا

 .الجامعية الحككمية المؤسسي في الكميات األداءتحسيف ك االستراتيجية 
 .التكصيات )الفصل السادس(

 تحقيقوتم 

 إعداد الباحثالمصدر: مف 
 

  : تو يات الدراسةثانًيا
 االستراتيجية: دارةاإلالتو يات المتعمقة ب  .1

االستراتيجية ومراحميا؛ لما ليا من أىمية كبيرة، وتأثير مباشر عمى  دارةاإل ضرورة زيادة االىتمام
 ، ويتم ذلك من خالل :الحكومية المؤسسي بالكميات الجامعية األداءمستوى تحسين 

 العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة لكع  سياسات كاعحة كمحددة  دارةاإلبتأىيل  االستمرار
مف التعامل م  الفرص  خارجية لتمؾ الكميات بحيث تمكنياالتحميل البيئة الداخمية ك  إلىناد باالست

 أكثر ديناميكية في بيئة العمل في قطاع غزة. كالتي ُتعتبر ،التيديدات الخارجيةك 
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 االستراتيجية مف خالؿ  دارةاإلرصة لمعامميف المشاركة في عممية التحميل البيئي، كزيادة كعييـ بإتاحة الف
 الندكات ككرش العمل.

  عركرة قياـ الكميات الجامعية محل الدراسة باالستعانة بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ
 الخارجية.الداخمية ك المتغيرات في البيئة 

 االسػػػػػتراتيجية كمراحميػػػػػا مف)تحميػػػػػل بيئػػػػػي دارةاإلزيػػػػػادة فعاليػػػػػة تطبيػػػػػق  عمػػػػػى العمػػػػػل كبشػػػػػكل مسػػػػػتمر- 
 كمتابعة كتقييـ( في الكميات الجامعية محل الدراسة. -كتنفيذ -كصياغة

  تعمل عمى مراقبة سير الخطة االستراتيجية  في الكميات الجامعية محل الدراسة أف   دارةاإليتكجب عمى
 مل كاالستجابة لمشكالت الطمبة.بشكل مستمر، كالعمل عمى سرعة التعا

 العميا )الطمبة، أرباب العمل( في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية كبشكل مستمر. دارةاإل مشاركة 
 االستراتيجية. دارةاإل تطبيق تدريب كتطكير الككادر البشرية عمى ميارات 
 .تحديد مسئكليات العامميف بما يتناسب م  قدراتيـ 
 ة عمى التنفيذالتشجي  مف قبل الكمي. 

 

 :المؤسسي األداءالتو يات المتعمقة ب  .2
  المػػػكارد المتاحػػػة فػػػي الكميػػػات الجامعيػػػة لعػػػماف سػػػير العمػػػل كتحقيػػػق األىػػػداؼ جميػػػ عػػػركرة اسػػػتثمار 

  المنشكدة.
 لمتدريب كع  خطة لمتدريب عمى أساس عممي كمنيجي بناًء عمى احتياجات الكميات. 
  تحسيف كتطكير  إلىالطاقات الكامنة لدييـ لعماف الكصكؿ العمل عمى استثمار قدرات العامميف ك

 .  المؤسسي األداء
 كذلػػؾ مػػف المؤسسػػي  األداء مسػػتكػ  ف أجػػل تشػػجيعيـ عمػػى تحسػػيفلمعػػامميف مػػ التحفيػػز اسػػتخداـ أسػػمكب

 المتميز. األداءخالؿ تعميف األنظمة بما يدعـ مكافأة 
 استخداـ البرامج كالتقنيات ، ك مات بشكل مستمرمى استحداث المعمك مكاكبة التطكر التكنكلكجي كالعمل ع

 المعمكمات بالكميات الجامعية. إدارةالحديثة في 
 .تطكير العمميات الداخمية 
  ييرمعا إلى تستند الجامعية الكميات أداء لتقييـ محددة كمؤشرات ييرمعا يتعمف تفصيمي دليل عدادإ 

 .التعميمي بالمجاؿ عالقة ذات دكلية
 البحث أك لمتدريس الدكلية تمًعاالجا إلى كفكد رساؿإ الكميات في العميا ةدار اإل قياـ عركرة . 
 العميا في الكميات الجامعية محل الدراسة مراجعة دكرية سنكية لمخطة االسػتراتيجية، كالتأكػد  دارةاإلجراء إ

مػػػػف مػػػػدػ تحقػػػػق أىػػػػداؼ الخطػػػػة لمعػػػػاـ الكاحػػػػد، باسػػػػتخداـ متابعػػػػة تحػػػػدد االنحرافػػػػات كمسػػػػتكاىا كسػػػػبل 
 التصحيحية الالزمة. جراءاتلجتيا، كاتخاذ اإلمًعا
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  العميا في الكميات الجامعية قياس مستكػ الرعا الكظيفي لمعامميف كبشكل مستمر. دارةاإليتكجب عمى 
 مػػػػف تقػػػديـ الشػػػكاكػ كالتسػػػػاؤالت كالمقترحػػػات مػػػف خػػػػالؿ اسػػػتحداث كسػػػائل اتصػػػػاؿ  تمكػػػيف المسػػػتفيديف

 بطريقة تسيل عمى المستفيديف الكصكؿ إلييا. تكنكلكجية فعالة كتنظيميا كتبكيبيا
 
 مقترحات لدراسات مستقبمية : .3

في ضوء ما تم تو ل إليو الباحث من نتائج وتو يات، يمكن التو ية، واقتراح الدراسات المستقبمية 
 التالية:

 زة.العميا في الكميات الجامعية في قطاع غ كعالقتيا في رف  كفاءة اإلدارة الرشاقة االستراتيجية 
 .دكر الذكاء االستراتيجي في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة لمجامعات 
 .دكر الريادة االستراتيجية في تطكير األداء المؤسسي في المؤسسات التعميمية 

 

 (: نموذج خطة عمل زمنية مقترح لتنفيذ تو يات الدراسة52جدول رقم)
 مجال اإلدارة االستراتيجية

 اإلطار )الفترة الزمنية( التنفيذالجية المسئولة عن  التو يات
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 

ميكية في الخارجية، كالتي ُتعتبر أكثر دينا
 .بيئة العمل في قطاع غزة

 خالؿ ستة أشير، م  المتابعة كالتقييـ االدارة العميا

إتاحة الفرصة لمعامميف المشاركة في عممية 
التحميل البيئي، كزيادة كعييـ باإلدارة 

 االستراتيجية مف خالؿ الندكات ككرش العمل
 مستمر، م  المتابعة كالتقييـ االدارة العميا

اـ الكميات الجامعيػة محػل الدراسػة عركرة قي 
باالسػػػػػػػػتعانة بمستشػػػػػػػػاريف متخصصػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي 
تحميػػػل كتقيػػػيـ المتغيػػػرات فػػػي البيئػػػة الداخميػػػة 

 كالخارجية.

 مستمر االدارة العميا كالشؤكف االدارية

يتكجب عمى اإلدارة في الكميات الجامعية 
محل الدراسة أف  تعمل عمى مراقبة سير 

تمر، كالعمل الخطة االستراتيجية بشكل مس
عمى سرعة التعامل كاالستجابة لمشكالت 

 .الطمبة

 مستمر م  المتابعة كالتقييـ االدارة العميا
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 يمجال األداء المؤسس
 اإلطار )الفترة الزمنية( الجية المسؤولة عن التنفيذ التو يات

عركرة استثمار جمي  المكارد المتاحة في 
الكميات الجامعية لعماف سير العمل 

 ق األىداؼ المنشكدة.كتحقي
 مستمر، م  المتابعة كالتقييـ اإلدارة العميا

كع  خطة لمتدريب عمى أساس عممي 
كمنيجي بناًء عمى احتياجات الكميات 

 .لمتدريب
 مستمر، م  المتابعة كالتقييـ الشؤكف اإلدارية

استخداـ أسمكب التحفيز لمعامميف مف أجل 
تشجيعيـ عمى تحسيف مستكػ األداء 

سي كذلؾ مف خالؿ تعميف األنظمة المؤس
 بما يدعـ مكافأة األداء المتميز.

 مستمر الشؤكف اإلدارية كالمالية

إجراء اإلدارة العميا في الكميات الجامعية  
محل الدراسة مراجعة دكرية سنكية لمخطة 
االستراتيجية، كالتأكد مف مدػ تحقق أىداؼ 
الخطة لمعاـ الكاحد، باستخداـ متابعة تحدد 

نحرافات كمستكاىا كسبل مًعالجتيا، كاتخاذ اال
 اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 مستمر، م  المتابعة كالتقييـ اإلدارة العميا

إعداد دليل تفصيمي يتعمف معايير  
كمؤشرات محددة لتقييـ أداء الكميات 
الجامعية تستند إلى معايير دكلية ذات 

 عالقة بالمجاؿ التعميمي.

 مستنمر الشؤكف اإلدارية
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 الم ادر والمراجع:
 : الم ادر:أواًل 
  ف الكريـآالقر. 
 العر ية ا: المراجعثانيً 
 :الكتب . أ
 دار صفاء لمنشر كالتكزي : عماف 1، ط "التنظيـ كأساليب العمل":( 2011)أبك شيخة، نادر ،. 
 د2002)بك قحا، عبد السالـ أ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، زمات"األ ارة(:"اإلدارة االستراتيجية كا 

 سكندرية، مصر.اإل
 ( اإلدارة2009أحمد، دمحم":)  األردف. ،ارد البشرية"، دار الميسرة، عمافاالستراتيجية كتنمية المك 
 الدار  ،تراتيجية مفاىيـ كنماذج تطبيقية"االس (:"اإلدارة2006ثابت، كالمرسى، جماؿ ) دريس،إ

 مصر. ،الجامعية، اإلسكندرية
 ( اإلدارة2013الجػػابرؼ، نػػايا":) ليػػازكرؼ العمميػػة لمنشػػر، ا"، دار االسػػتراتيجية فػػي المنشػػآت الصػػناعية

 ردف.عماف، األ
 جامعة "الدكلية عماؿمتقدمة كتطبيقاتيا في منظمات األ داريةإمكعكعات ":(2009 )جاد الرب، سيد ،

 مصر. قناة السكيس،
 (2010الجرجػػػاكؼ، زيػػػاد":)جيػػػة لبنػػػاء االسػػػتبياف، الطبعػػػة الثانيػػػة، مطبعػػػة أبنػػػاء الجػػػراح، القكاعػػػد المني

 فمسطيف. 
 المسيرة لمنشر،  جديدة في عالـ متغير"، دار إدارةاالستراتيجية  اإلدارة(:"2004) كر، عبد العزيزحبت

 عماف، األردف.
 الثقافػػة لمنشػػر  ردا ،2االسػػتراتيجية المػػداخل كالمفػػاىيـ كالعمميػػات"، ط (:"اإلدارة2010نعمػػة ) ،الخفػػاجي

 ردف.األ ،كالتكزي  ،عماف
 اليازكرؼ العممية،  "، داردراسيةمفاىيـ كعمميات كحاالت  االستراتيجية اإلدارة (:"2005 )الدكرؼ، زكريا

 عماف، األردف
  (2010الدكرؼ، زكريا":)اليازكرؼ العممية،  االستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية"، دار اإلدارة

 . دفعماف، األر 
 ار المناىج لمنشر د االستراتيجية مدخل تكاممي "، (:"اإلدارة2008احساف ) ،رشيد، صالح، كجالب

 ردف.األ ،كالتكزي ، عماف
  التنميػػػػة  لمتعمػػػػيـ الجػػػػامعي دكرة فػػػػي تمبيػػػػة متطمبػػػػات االسػػػػتراتيجيالتخطػػػػيط (:"2012)الزنفمػػػػي، أحمػػػػد

 .المستدامة"، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر
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 عماف، األردف.لميسرة لمنشر كالتكزي  كالطباعة، ا"، دار التخطيط االستراتيجي(:"2010كارنة، بالؿ)الس 
 مسػتقبمية كنمػاذج  فػي التعمػيـ: رؤػ  االسػتراتيجيالتخطػيط (: "2011)عحاكؼ، بيػكمي كالمميجػي، رعػا

 ، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر."تطبيقية
 ،دار الفكر لمنشر كالتكزي  "،كأدكاتو كأساليبو مفيكمو-لعمميالبحث ا"(:2001كآخركف) ذكقاف عبيدات ،

 األردف.
 كالطباعة، األردف. ، دار المسيرة كالتكزي "أصكؿ التنظيـ كاألساليب":(2011 )عصفكر، دمحم شاكر 
 ( دريس، كائل ، دار كائل 2ط االستراتيجية منظكر منيجي متكامل"، (:"اإلدارة2009الغالبي، طاىر، كا 

 ردف.األ ،كزي  ،عمافلمنشر كالت
 (اإلدارة2002القطاميف، أحمد ":) عماف،  ،، دار مجدالكؼ لمنشر"ماذج تطبيقيةاالستراتيجية حاالت كن

 .األردف
 ،لمنشر، عماف عرض نظرؼ كتطبيقي"، دار المناه االستراتيجيالتخطيط  (:"2009)مجيد الكرجي. 
 دار  ،ف خػػالؿ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات"سػػي مػػػالمؤس (: "تحسػػيف فاعميػػػة األداء2011ة، كصػػػفي)الكساسػػب

 ردف".، عماف، األاليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزي 
 (اإلدارة2013لفتو، جكاد":)  ردف.األ عماف، ،التعميـ العالي"، دار صفاء لمنشراالستراتيجية لمنظكمة 
 ( 2002المكزؼ، مكسى):"األردف.عماف ، الطبعة الثانية، دار كائل لمطباعة كالنشر،"التنمية اإلدارية ، 
 الطبعػػػة األكلػػػى، دار "الػػػكظيفي بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػق(:"إدارة كتقيػػػيـ األداء2013اىيـ)بػػػر المحاسػػػنة، إ ،

 جرير لمنشر كالتكزي ، األردف.
 المنظمػػػة العربيػػػة "المؤسسػػػي ل جيػػػزة الحككميػػػة األداءقيػػػاس (:"1999خيمػػػر، عبػػػد العزيػػػز كآخػػػركف)م ،

 ، القاىرة، مصر.اإلدارية"لمتنمية 
 ( اإلدارة2013مساعدة، ماجدة":) ،الميسػرة لمنشػر دار  ،مفاىيـ، عمميات، حاالت تطبيقيػة" االستراتيجية

 عماف، األردف. ،كالتكزي  كالطباعة
 (2004المغربي، عبد الحميد":) مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، اإلدارة االستراتيجية في البنكؾ اإلسالمية       

 لمبحكث كالتدريب.  ية، المعيد اإلسالميلمنشر، البنؾ اإلسالمي لمتنم
 

 المجالت والدوريات : . ب
 (2016إبراىيـ، ىناء ":) المؤتمر العربي "، التعميمية في تقكيـ أداء المؤسسات التعميمية المؤشراتدكر

 .587-567ص ،الدكلي السادس لعماف جكدة التعميـ العالي
  مجمة البحكث التجارية، كمية ت الحككمية، (:"فاعمية األداء المؤسسي في الكحدا2016) ، دمحمتبكؾ

 (.228-197(، ص)1(، المجمد)38، العدد)التجارة، جامعة الزقازيق
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 الجامعي المصرؼ"،  في التعميـ االستراتيجي" تصكر مقترح لتطبيق التخطيط (:2002 )حسيف، حسف
 . 6، العدد: مجمة التربية

 في  األداء، كرقة عمل مقدمة لمؤتمر قياس "يمن(:" قياس األداء في العمل األ2013) حمزاكؼ، دمحم
 23-21صرة، جامعة نايا العربية لمعمكـ االمنية، الرياض، خالؿ الفترةمًعاالمنظمات كالمؤسسات ال

 ـ.  2013يناير 
 ( متطمبات تطبيق 2012حنا، فاعل":) ععاء الييئة التعميمية في اإلدارة االستراتيجية مف كجية نظر أ

 .112-59ص (،28المجمد ) ،مجمة جامعة دمشق دمشق )دراسة ميدانية ("، كمية التربية بجامعة
 ( 2011ربايعة، فاطمة)المؤسسي في المنظمات العامة األداء :"المقارنة المرجعة مدخل لتحسيف- 

(، 7(، العدد)26المجمد) مجمة جامعة مؤتة،، "دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعمـك كالتكنكلكجيا
 (.164-109ص)

 لعالي لدكؿ االستراتيجية لممكارد البشرية في مؤسسات التعميـ ا (:"اإلدارة2007لزىيرؼ، إبراىيـ عباس )ا
المكارد البشرية "كمتطمبات  مة في الندكة اإلقميمية بعنكاف "إدارةكرقة عمل مقد ،مجمس التعاكف الخميجي
-13بصاللة خالؿ الفترة مف  كمية التربية ،لتعميـ العالي لدكؿ مجمس التعاكف االرتقاء بمؤسسات ا

 سمطنة عماف. ،15/3/2007
 ( استراتيجية تحسيف كتطكير 2011الشبمي، كآخركف":)أنمكذج  –ت العربية مًعاالمؤسسي لمجا األداء

 (.69-37ص) (،35العدد) ،نسانيةمجمة العمـك اإل، "– مقترح لعماف الجكدة اإلدارية
 ( اإلدارة2014شكقي، جناف، كآخركف":) مجمة كمية  داء العامميف "،رىا في رف  كفاءة أتيجية كدك االسترا

 (.790-763ص) (،20المجمد) (،84العدد) ،ساسيةالتربية األ
 (االستعانة باالتجاىات العالمية ال2011عبد الفتاح، مناؿ رشاد":)المؤسسي  األداءصرة في تقييـ مًعا

(، 70(، العدد)18، المجمد)لعربيةمجمة مستقبل التربية الجامعة قناة السكيس )دراسة ميدانية(، 
 .408-285ص

 ( استخداـ ميارات 2011عزارؼ، فاتف دمحم":)ية لرف  كفاءة العمميات اإلشرافيةاالستراتيج اإلدارة ،" 
 .134-73ص (،18المجمد ) (،71العدد) ، مجمة مستقبل التربية العربية

 ( فاعميػػة نظػػاـ تقيػػيـ 2013المبػػيض، دمحم ذيػػب" :)ثرىػػا فػػي التميػػز التنظيمػػي عمػػى كأ األداء المؤسسػػي
 (،9المجمػػد) (،4، العػػدد)عمػاؿإدارة األردنيػة فػػي المجمػػة األردف"، ة العامػػة لمعػماف االجتمػػاعي فػي األالمؤسسػ
 (.703-689ص)

 طبيقية في االستراتيجية كمتطمبات ت دخل اإلدارةم"(:2008عبد العظيـ ) ،الياللي، الياللي، كمصطفى
 (،11المجمد ) (،11العدد) ،جامعة المنصكرة ،مجمة بحكث التربية النكعية ،كميات جامعة المنصكرة 

 (.82-1ص)
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 اإلدارةت، ك مًعاالجكدة الشاممة في الجا إدارةتكامل  (:"2012سماعيل)الكادؼ، محمكد، كياميف، إ 
 (.10العدد) المجمة العربية لعماف جكدة التعميـ الجامعي،، االستراتيجية في التعميـ العالي"

  فمسطيف.-العالي، راـ هللا كالتعميـ التربية(، كزارة  2007الكاق  التربكؼ، )  تشخيص قةكثي 
 
 الرسائل العممية : . ج
 ( ميارات التخطيط االستراتيجي لدػ قيادات كميات التربية في الجا2014أبك حسنة، أحمد" :)ت مًعا

مية التجارة، منشكرة، ك غير األداء المؤسسي ليا"، رسالة ماجستيرالفمسطينية كعالقتيا بتحسيف 
 ، غزة.الجامعة اإلسالمية

 دراسة تطبيقية عمى  ،راتيجي في تحقيق التميز المؤسسي" دكر التخطيط االست(:2014بك ريا، ماىر )أ
ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات ، رسالة "زارتي العمل كالشؤكف االجتماعيةك 

 العميا، غزة.
 الػػكظيفي فػػػي كزارتػػي العمػػػل  األداءعمػػػى  (:" أثػػر األخالقيػػػات اإلداريػػة2016جػػدؼ أمػػػيف)م ،أبػػك غػػػالي

، كميػػة االقتصػػاد كالعمػػـك اإلداريػػة، غيػػر منشػػكرة، رسػػالة ماجسػػتير كالشػػؤكف االجتماعيػػة فػػي قطػػاع غػػزة"
 غزة.جامعة األزىر، 

 (2013أبك كريـ، أيمف":)دراسة ميدانية دارؼ، ظـ المعمكمات اإلدارية في تحسيف األداء اإلعالقة ن
، كمية االقتصاد رسالة ماجستير غير منشكرة "،بالتطبيق عمى المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة

 غزة.  ،جامعة األزىر كالعمـك اإلدارية،
 دراسة تطبيقية  :صائص الريادية في تحسيف مستكػ األداء المؤسسي(:"دكر الخ2017حاـز ) ،سمرةبك أ

اإلدارة كالسياسة لمدراسات كاديمية ، أة الخاصة " رسالة ماجستير غير منشكرةت الفمسطينيمًعاعمى الجا
 غزة . العميا،

 عمى التكاليا كاتخاذ القرارات االستراتيجية لمتكمفة كدكرىا في الرقابة  :"اإلدارة(2017) دمحم، حمدأ
جامعة  تير منشكرة،رسالة ماجس ،دراسة ميدانية عمى عينة مف المنشآت الصناعية السكدانية " اإلدارية
 السكداف . السكداف،

 بػػػػداع كأثرىػػػػا عمػػػػى اإل لمتميػػػػز يكركبػػػػاإلدارة االسػػػػتراتيجية كفػػػػق النمػػػػكزج األ":( 2016جبػػػػر ) خػػػػرس،األ
اإلدارة كالسياسػػػة أكاديميػػػة  رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، ،"طينيدارؼ فػػػي القطػػػاع الحكػػػكمي الفمسػػػاإل

 غزة . لمدراسات العميا،
 ،دراسة قطاع االتصاالت  ستراتيجية عمى كفاءة كفعالية األداءاال اإلدارة ثرأ":(2010دمحم ) تبيدؼ

  .السكداف ،ـجامعة الخرطك  لة ماجستير منشكرة،رسا ،"السكدانية
 المؤسسي في  األداءالتقييـ الذاتي كالتخطيط االستراتيجي كعالقتو بتحسيف (:" 2015) نجكػ  ،جبر

 غزة. ،كالسياسة اإلدارةأكاديمية  ،ر منشكرةرسالة ماجستير غي ،"غزة -كزارة الصحة
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 االستراتيجية لدػ مديرؼ  اإلدارةكعالقتيا ب اإلشرافيةدرجة فعالية العمميات "(:2013نجاة ) ،الحاج 
 الجامعة اإلسالمية، كمية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،"المدارس الثانكية بمحافظات غزة

 غزة.
 ت الفمسػػػػطينية بمحافظػػػػات غػػػػزة فػػػػي عػػػػكء مًعػػػػااالسػػػػتراتيجية لمجا ات(:"التكجيػػػػ2015) رائػػػػد ،حسػػػػنيف

 غزة. ر،زىجامعة األ رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، ،"مًعاصرةاالتجاىات ال
 المؤسسػػػػي: دراسػػػػة حالػػػػة كميػػػػة العمػػػػـك  المعرفػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف األداء إدارة دكر"(:2015) حسػػػػينة، قمبػػػػك

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة "بسػػكرة، خيعػػرير جامعػػة دمحم االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػـك التسػػي
 العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة دمحم خيعر، بسكرة، الجزائر.

 ( 2016حميد، أحمد:)"  كاتخاذ  األداءفرؽ العمل في تحسيف مستكػ  إدارةدكر ممارسة أسمكب
اإلدارة كاديمية أ"، رسالة ماجستير غير منشكرة، الشق المدني -القرارات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

 .غزة، كالسياسة لمدراسات العميا
 ،االستراتيجية كعالقتيا بتحقيق  دارةدرجة ممارسة مديرؼ المدارس الثانكية لإل"( :2015كليد ) الحية

 .غزة امعة اإلسالمية،الج كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، "،دارؼ مف كجية نظرىـالتميز اإل
  ،لمعامميف في المؤسسات  الكظيفي األداء(: "أثر تسيير المكارد البشرية عمى 2014يماف )إخكيمدات

( بكرقمة"، رسالة ماجستير غير SDCدراسة حالة الشركة الكطنية لتكزي  الكيرباء كالغاز )، الكطنية
 ، جامعة قاصدؼ مرباح بكرقمة، الجزائر.منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير

 ( 2011الدجني، إياد:) تحليلية وصفية دراسةالمؤسسي  األداء" دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة 

 سكريا. ،جامعة دمشق ،كمية التربية ،ة منشكرةا رسالة دكتكر  ،"الفلسطينية النظامية تمعًاالجا في
 عكء  ياألرقـ بمحافظات غزة ف مف مدارس دار المؤسسي األداءكاق   (:"2013 )الدجني، عمي

 اإلسالميةالجامعة  ، رسالة ماجستير، مقدمة لكمية التربية في"األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل تطكيره
 غزة.

 لتسػػػػكيقي عمػػػػى أداء المنظمػػػػات، دراسػػػػة أثػػػػر التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي ا(:"2015) الػػػػذكيب، مكلػػػػكد عمػػػػى
جامعػػػػة السػػػػكداف لمعمػػػػـك  ،رسػػػػالة ماجسػػػػتير "،العاممػػػػة فػػػػي ليبيػػػػانتػػػػاج الػػػػدكاء تطبيقيػػػػة عمػػػػى شػػػػركات إ

 السكداف. ،الخرطكـ ،الدراسات التجارية ،كالتكنكلكجيا
 االسػػػتراتيجية فػػػي زيػػػادة فعاليػػػة بػػػرامج الدراسػػػات العميػػػا فػػػي  اإلدارة اسػػػتخداـ"(:2015) ، مرفػػػتراعػػػي

 مصر. ،جامعة قناة السكيس ،تجارةكمية ال ،رسالة ماجستير منشكرة ت الفمسطينية بقطاع غزة"مًعاالجا
 ىد مًعادراسة تطبيقية عمى الكميات كال األداءالمعرفة كأثرىا عمى تميز  إدارة(:" 2011) نعاؿ ،الزطمة

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة  ،التقنية المتكسطة العاممة في قطاع غزة"
 ، غزة.اإلسالمية
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 ( 2014زعيبي، رحمة":)مف  خطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعميـ العالي الجزائريةأثر الت(
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،المتكازف( دراسة حالة جامعة دمحم خيصر بسكرة األداءمنظكر بطاقة 

 الجزائر. ،بسكرة ،جامعة دمحم خيصر ،كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التيسير
  لمًعػػػػايير الدكليػػػػة لقيػػػػاس أداء اإلدارة العامػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف مسػػػػتكػ األداء (:"أثػػػػر ا2018، منػػػػذر)السػػػػقا

المؤسسػػػي الحكػػػكمي: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى كزارة الماليػػػة الفمسػػػطينية" رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة التجػػػارة، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ،طفاؿ"ياض األدارات ر إلتطبيق اإلدارة االستراتيجية في (:"رؤية مستقبمية 2013) حناف السميماني، 
 .السعكدية ـ القرػ،أجامعة  كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة،

 ،لمديرؼ التربية كالتعميـ في محافظات قطاع غزة في  كاق  الممارسات اإلدارية"( :2008حاتـ ) شحادة
لجامعة ا ،بيةكمية التر  رسالة ماجستير غير منشكرة، يرىا "،االستراتيجية كسبل تطك  اإلدارةيير مًعاعكء 

  .غزة اإلسالمية،
 داء العامميف في المنظمات أستراتيجية لممكارد البشرية عمى اال "أثر اإلدارة:(2015)دنيا  ،صالح

 زىرؼ،جامعة الزعيـ األ ة الدراسات العميا كالبحث العممي،كمي رسالة ماجستير منشكرة، ،"الفندقية
 السكداف .

 ط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة مف كجية نظر "معكقات تطبيق الخط(:2013) ريـ ،صباح
 اإلسالمية،الجامعة  ،كمية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،العميا كاالدارات التنفيذية فييا" اإلدارة
 غزة. 

 في  النسكية األىميةكعالقتو بأداء المؤسسات  االستراتيجي التخطيط تطبيق (:"2010)آماؿ ،صياـ
 غزة. جامعة األزىر، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، ،ماجستيررسالة  غزة،قطاع 

  (2008عايش، شادؼ :) دراسة تطبيقية عمى ، المؤسسي األداءالشاممة عمى  الجكدة إدارة"أثر تطبيق
 .غزة، الجامعة اإلسالمية ،ماجستير ة"، رسالةرؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غز المصا

 مف الماشية  االستراتيجية كدكرىا في ترقية صادرات الثركة الحيكانية دارةاإل(:"2014كفاء ) ،عبد القادر
 السكداف . جامعة السكداف، ة ماجستير منشكرة،رسال ،"كالمحـك في السكداف

 ( 2017عبد اليادؼ، ميسكف:)" المؤسسي: دراسة تطبيقية  األداءرأس الماؿ الفكرؼ كدكره في جكدة
، رسالة "في قطاع غزة UNRWAلة غكث كتشغيل الالجئيف عمى برنامج التربية كالتعميـ بككا
 غزة. ،اإلدارة كالسياسة لمدراسات العمياماجستير غير منشكرة، أكاديمية 

 العامة  عمى تطكير السياحة دراسة حالة اإلدارةاالستراتيجية  اإلدارةأثر ":(2015الصادؽ ) ،عبدالرسكؿ
جامعة  عماؿ،األ إدارةكمية الدراسات العميا قسـ  شكرة،رسالة دكتكراة من الشمالية"،لمسياحة بالكالية 

 .السكداف دنقال،
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 دراسة تطبيقية  -المؤسسي األداء(:"ممارسات القيادة االستراتيجية كعالقتيا بتميز 2017) رنا ،عبده
كمية االقتصاد كالعمـك  ،عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة

 غزة. ،امعة األزىرج اإلدارية،
 االستراتيجية  اإلدارة ي محافظة غزة في عكء مًعاييرالمدرسية ف (:"كاق  اإلدارة2005محمكد ) ،عساؼ

 غزة.، الجامعة اإلسالمية كمية التربية،  رسالة ماجستير غير منشكرة، ،"
 سات التعميـ العالي  في مؤس اإلداريةز الشفافية ُتعزىالرقابة الداخمية كأثرىا في (:" 2015) طارؽ  ،عمار

 غزة. ،جامعة األزىر ، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية،رسالة ماجستير غير منشكرة ،"قطاع غزة
 ( تأثير المناخ التنظ2014عيسى، حمد " :)دراسة ميدانية عمى  ،يمي عمى األداء الكظيفي لمعامميف

اخمية بمممكة البحريف"، رسالة ماجستير المنافذ بشؤكف الجنسية كالجكازات كاإلقامة في كزارة الد إدارة
 غير منشكرة، جامعة العمـك التطبيقية، مممكة البحريف.

 مؤسسػػػػي فػػػػي ال األداءخالقيػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي تحسػػػػيف جػػػػكدة (:"أبعػػػػاد المنظمػػػػة األ2017جيػػػػاد ) ،الغنػػػػاـ
 ،العميػػػا كالسياسػػػة لمدراسػػػات اإلدارةكاديميػػػة أ ،رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ،المستشػػػفيات الفمسػػػطينية 

  .غزة
 ،المؤسسي في  األداء" دكر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير :( 2012) أحمد فرج هللا

 "،ت الفمسطينية العاممة في قطاع غزةمًعادراسة تطبيقية عمى الجا، مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية
 .غزة اإلسالمية،الجامعة  ،التجارة ،رسالة ماجستير غير منشكرة

 تنافسية لمشركات كفقا لمًعايير األداءاالستراتيجية لتحسيف القدرة ال (:"اإلدارة2010فيصل ) لقحطاني،ا 
دارةستراتيجي ك اال   .الجامعة البريطانية الدكلية ،"الجكدة الشاممة ا 
 عمػػى تطبيػػق االسػػتراتيجية مػػف كجيػػة نظػػر  (:"مػػدػ تػػأثير نظػػـ المعمكمػػات اإلداريػػة2015ىبػػة ) ،قػػديح

 ،كميػػػة التجػػػارة سػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة،ر "، فػػػي المصػػػارؼ العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة العميػػػا ةاإلدار 
 غزة . الجامعة اإلسالمية،

 ( 2016مبارؾ، أدىـ:) دراسة  –" الرقابة االستراتيجية كعالقتيا برف  أداء مؤسسات التمكيل األصغر
العمكـ اإلدارية، ية االقتصاد ك ميدانية في محافظات قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كم

 غزة.، جامعة األزىر
 ( 2014المدىكف، محمكد":) دراسة تطبيقية  ،كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي المعرفة إدارةعمميات

 اإلدارةعمى كزارة التربية كالتعميـ العالي في محافظات غزة"، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية 
 ، غزة.كالسياسة لمدراسات العميا

 ( اإلدارة األ2017مزىػػػػر، رمػػػػزؼ":) سػػػػتراتيجية كدكرىػػػػا فػػػػي تحقيػػػػق جػػػػكدة الخػػػػدمات التعميميػػػػة كالبحثيػػػػة
جامعػػػة قنػػػاة  ،كميػػػة التجػػػارةرسػػػالة دكتػػػكراة،  عربيػػػة كاألجنبيػػػة"،ت المًعػػػا:دراسػػػة ميدانيػػػة مقارنػػػة بػػػيف الجا

 السكيس .
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  األكقاؼ بكزارة  ات التعميـ الشرعيالمؤسسي في مؤسس األداءدرجة فاعمية  (:"2014) النجار، مازف
ماجستير مقدمة لكمية التربية  ، رسالة"بمحافظات غزة في عكء األنمكذج األكركبي لمتميز كسبل تطكيره

 غزة. اإلسالميةفي الجامعة 
 ،االستراتيجية لممكارد البشرية في ظل التغيرات التكنكلكجية دراسة  (:"اإلدارة2011) مدكرؼ  نكر الديف

 الجزائر. بي بكر بمقايد،أجامعة  القتصادية،كمية العمـك ا ،"ت الجزائر بمستغانـة اتصاالحالة مؤسس
 ،نية في محافظات غزة كسبل ت الفمسطيمًعااالستراتيجية في الجا اإلدارة(:"كاق  2008) ىاني كىبة

 غزة. اإلسالمية، الجامعة كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، ،"تطكيرىا
 

 لكترونية:قع اإل د. الموا
 تػػػـ االسػػػترداد مػػػف 2018أبريػػػل  19(، تػػػاريخ االسػػػترداد 2017) ،مكقػػػ  كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي ،

www.mohe.ps 
   تـ 2018أبريل،  18(، تاريخ االسترداد  2013، )يناير،دير البمح -كمية فمسطيف التقنيةمكق ،

  www.ptcdb.edu.ps/arاالسترداد مف
 تػػػـ 2018أبريػػػل،  17(، تػػػاريخ االسػػػترداد 2017، )ينػػػاير،خػػػانيكنس -مكقػػػ  كميػػػة فمسػػػطيف لمتمػػػريض ،

 www.pcn.gov.ps  االسترداد مف
 أبريػػػػػل،  20(، إحصػػػػػائًيات، تػػػػػاريخ االسػػػػػترداد 2017، )آذار،الجيػػػػػاز المركػػػػػزؼ لإلحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني

 www.pcbs.gov.ps ، تـ االسترداد مف2018
 تػػػػػـ   ،2018 أبريػػػػػل، 15 (، تػػػػػاريخ االسػػػػػترداد،2017)يكنيػػػػػك، ،خػػػػػانيكنس -كميػػػػػة العمػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػا

  ww.cstkh.edu.p/wاالسترداد مف 
 

 جنبية األ مراجع: الثالًثا
 Dimitrie, Cantemir (2013): "The Strategic Management Of The German 

Higher Education Institutions As A Transparent, Cyclic And Participative 

Process", University of Educational Management, 

 Eliuz, Sedat (2014). Predictors of an Effective Performance Measurement 

System: Evidence from Municipal Governments in Turkey. A dissertation 

submitted in partial fulfillment of there quirements for the degree of Doctor of 

Philosophy in the Collegeof Health and PublicAffairs at the University of 

Central Florida Orlando:Florida. 

 Liwen Tan & Jingkun Ding,( 2015):" The frontier and" evolution of the 

strategic management theory" Nankai Business Review International, Vol. 6, 

Iss 1, Pp 20 – 41. 

http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
http://www.ptcdb.edu.ps/ar
http://www.pcn.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.cstkh.edu.p/


 مصادر كالمراج ال  املصادر  واملراجع

 333 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارة دكر

 

 Mahalli, A. F. (2013). “Applying the EFQM Model in Performance Measuring 

Of Organization”. Standard Research Journal of Business Management, 

41(1), p41-51. 

 Michael, Ahearne (2014):"Performance impact of middle managers' adaptive 

strategy implementation: The role of social capital" Strategic Management 

Journal. 

 Olarewaju, (2012):"Impacts of External Business Environment on 

Organizational Performance in the Beverage Industry in Nigeria" 
  Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. (2012). Determination of the employment 

status of graduates of recreation department. The Online Journal of 

Recreation  and Sport , Vol. 1, Issue 2. 

 Pakwihok, S. (2010). “Achieving Superior Corporate Performance and the 

Characteristics of Managerial Dimensions: The Stock Exchange of Thailand”, 

(Unpublishrd PhD Thesis). School of public administration national Institute 

of Development Administration, Thailand. 

 Saeed ,et al( 2013): "Ethical Behavior and Employees Job Performance in 

Education Sector of Pakistan. 

 Samad,(2012):"TheInfluenceofInnovation and Transformational Leadership on 

Organizational Performance. 

 Taiwo, Akeem A; Agwu, M Edwin, Dr; Lawal, Fatai(,2016):"Vision and 

Mission in Organization: Myth or Heuristic Device", the International Journal 

of Business & Management". 

 The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G., Duckworth, 

W, Sclove, S.              
 Tonderai, Nyamwanza(2013): "A Case Study Review of the Strategy 

Formulation and Implementation Link among SMES in Zimbabwe "European 

Journal of Business and Management, ", 

 Valentina, Parakhina, et al(2017) :"Strategic management in universities as a 

factor of their  global competitiveness", International Journal of Educational 

Management". 

 
 
 



 

 331 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارة دكر

 

 
 

                              
 
 
 
 

 المالحق



 املالحق
 مالحق الدراسة 

 

 331 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارة دكر

 

 
 مة مالحق الدراسةقائ

 
 
 
 

 طالعية( جدول يوض  نتائج الدراسة االست1ممحق رقم )

 
 الفقرة م

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 67346 3.37 ي.تكفر لدػ الكمية مؤشرات نكعية مناسبة لقياس األداء المؤسسي  .1

 65366 3.25 خدماتيا المقدمة لمطمبة كالعامميف.تسعى الكمية باستمرار الي تحسيف جكدة   .2

 62346 3.12 رية لمًعالجتيا.تؤخد شكاكػ الطمبة باىتماـ إدارة الكمية، كيككف ىناؾ استجابة فك   .3

 45366 2.25 .المؤسسي لتحسيف األداءالمكارد الكافية  الكميةتكفر   .4

 62366 3.13 تمتـز الكمية بتقديـ خدماتيا في الكقت المحدد، كالذؼ كعدت بيا.  .5

 66366 3.00 .تراعي الكمية التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية المرتبطة بالتعميـ العالي  .6
 46366 2.00 اس مستكػ رعا الطمبة عف أداء الكمية بشكل دكرؼ كمستمر.يتـ قي  .7

8.  
ىيكل تنظيمي عممي كاقعي، بسيط كمرف قابل لمتعديل كالتكيا م  تطكر الظركؼ لمكمية 
 76366 3.50 .كما يحيطيا مف متغيرات خارجية، الذاتية

 57346 2.87 .معمللرات المناسبة يتمتعكف بالصفات كالقدك تـ اختيارىـ بعناية،  العامميف في الكمية  .9

 56366 2.50 .صالحيات محددة بدقة، كمكزعة بيف األفراد بما يتناسب كمسئكلياتيـلمعامميف   .16
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 ستبانةقائمة أعضاء تحكيم اال( 2ممحق رقم )

 

 جية العمل االسم م

 غزة – كالسياسة دارةاإلرئيس أكاديمية  د. دمحم إبراىيـ المدىكف  1

 غزة –كالسياسة  دارةاإلأكاديمية  د. دمحم عبدالعزبز الجريسي 2

 غزة –كالسياسة  دارةاإلأكاديمية  د. دمحم عبد الرحمف الشنطي 3

 غزة –ديكاف المكظفيف  د. نبيل عبد المكح 4

 غزة –كمية فمسطيف التقنية  األيكبيد. منصكر "دمحم عمى"  5

 غزة – اإلسالميةة الجامع د. ياسر عبد الشرفا 6

 غزة – اإلسالميةالجامعة  د. عالء الديف الرفاتي 7

 غزة – اإلسالميةالجامعة  د. كسيـ إسماعيل اليابيل 8

 دير البمح –كمية فمسطيف التقنية  دمحم راعي فتد. مر  9

 غزة –كالسياسة  دارةاإلأكاديمية  د. خميل إسماعيل ماعي 10

 غزة – اإلسالميةالجامعة  د. يكسا عبد بحر 11

 غزة –جامعة القدس  د. طارؽ مفمح أبك حجير 12

 غزة –جامعة األزىر  د. رامز عزمي بدير 13

 



 املالحق
 مالحق الدراسة 

 

 331 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارة دكر

 

 

 ستبانةاالنموذج ( 3ممحق رقم )
 

 

 
 ةل......................................................            الفاضل/: تلاألخ/

 تحية طيبة وبعد،،،
 
 

 ستبانةاال تعبئةالموضوع: 
االستراتيجية في تحسين  دارةاإلدراسة دور  إلى، والتي تيدف ستبانةيديكم ىذه االأن أضع بين أ لنايطيب 
محاور وكل محور  ثمانيةعمى  المؤسسي في الكميات الجامعية الحكومية؛ حيث تحتوي  األداءمستوى 

( عمى الترتيب، باعتبار 10إلى 1تعطي الدرجات )من؛ حيث ، وفق التدرج العشري يحتوي عمى عدة فقرات
 ( وىو القيمة األعمى.10) إلى( ىو القيمة األدنى و واًل 1أن )
 .في انجاح ىذه الدراسة إيجابي وفعال مردودمن لو المرفقة لما  ستبانةتعبئة االمن سيادتكم  يرجىلذا 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

 الباحث/ دمحم شحادة قفو
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 انات الشخ ية والوظيفية:القسم األول: البي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجنس .1
 ذكر  أنثى 
 العمر  .2
  سنة                   25أقل مف  25 –  سنة  35أقل مف 
 35 – سنة                 45أقل مف  45                                           سنة  فأكثر 
  العممي المؤىل .3
                      دبمكـ فأقل  بكالكريكس 
 ستير                        ماج  دكتكراة 
 عدد سنوات الخدمة في عممك الحالي .4
  سنكات 5أقل مف   سنكات 10أقل مف – 5مف 
  سنة 15أقل مف – 10مف  15 سنة فأكثر 
 المسمى الوظيفي .5
  عميد الكمية              نائب عميد الكمية 
           رئيس قسـ  رئيس شعبة 
            كظيفة إدارية                أخرػ 
 مكان العمل .6
  دير البمح    -كمية فمسطيف التقنية   خانيكنس –الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا 
  خانيكنس –كمية فمسطيف لمتمريض 
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 ستبانة: مجاالت وفقرات االالقسم الثاني

 
 االستراتيجية دارةاإلالمجال األول: 

 درجة الموافقة الفقرة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التحميل البيئي :أوأل
           تتكافر في الكمية قاعدة بيانات تساعد في رصد التغيرات البيئية لمكمية. 1
           الكمية بيئتيا الداخمية )نقاط القكة كالععا( مف جمي  الجكانب. إدارةتحمل  2
           مي  الجكانب.تحمل الكمية بيئتيا الخارجية )الفرص كالتيديدات( مف ج 3
           ُيتاح مجاؿ كافي لمعامميف لممشاركة في عممية التحميل البيئي. 4
           البيئي التحميل عممية في كالتشريعات القكانيف الكمية تراعي 5
           .يستعاف بمستشاريف متخصصيف في تحميل كتقييـ المتغيرات في البيئة الخارجية 6

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :  ياغة االستراتيجيةاثانيً 

           تطمح رؤية الكمية لتحقيق التفكؽ كاإلبداع. 1
           يكجد لمكمية رؤية مرنة كقابمة لمتطبيق . 2
           تكتب رؤية الكمية بعبارة كاعحة كقصيرة. 3
           يفيـ رسالة الكمية كيعيشيا كل مكظا بالكمية. 4
           تتميز رسالة الكمية بالمركنة كالكاقعية. 5
           مكانات المتاحة.راتيجية قابمة لمتطبيق في عكء اإلكجد لمكمية أىداؼ استت 6
           تسير الكمية كفق سياسات كاعحة. 7

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : تنفيذ االستراتيجيةاثالثً 

           ا يتالءـ م  تنفيذ االستراتيجية.تحديث الييكل التنظيمي بم يتـ 1
           الكمية العامميف عمى تنفيذ االستراتيجية. إدارةتشج  كتحفز  2
           كجد خطط تشغيمية مرنة تعمل عمى تنفيذ االستراتيجية.ت 3
           كاألنشطة بفترات زمنية محددة. جراءاتترتبط اإل 4
           الخطط كفق المدد الزمنية المخطط ليا. تمتـز الكمية بتنفيذ 5
           ُتحدد مسئكليات العامميف بما يتناسب م   قدراتيـ. 6

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : المتابعة والتقييمارابعً 

           .كجد  خطة لممتابعة كالتقييـ تغطي سنكات تنفيذ االستراتيجيةت 1
           .األداءبصكرة مستمرة في عكء مؤشرات ُتتاب  عممية تنفيذ الخطط  2
           نجاز االستراتيجية.ا  ة آلية متكاممة في متابعة تقدـ ك ُتمارس الكمي 3
           ُتصحيح االنحرافات في عكء عممية التقكيـ. 4

           ُيستفاد مف نتائج التقكيـ في بناء الخطط المستقبمية لمكمية. 5
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 درجة الموافقة المؤسسي األداءالمتغير التابع:  اني:المجال الث
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العميا دارةاإل: كفاءة وفعالية أواًل 
           العميا ميارات قيادية مميزة. دارةاإلتمتمؾ  1
           ت األخرػ.مًعاالعميا لتحقيق مركز تنافسي قكؼ بيف الجا دارةاإلتسعى  2
           العميا العامميف عمى اإلبداع كالتطكير. ةدار اإلُتحفز  3
           كبشكل مستمر. اإلداريةالعميا م  أععاء ىيئة التدريس كالييئة  دارةاإلتتكاصل  4

5 
العميا )الطمبة، أرباب العمل( في تصميـ كتقييـ برامجيا التعميمية  دارةاإلتشارؾ 

 كبشكل مستمر.
          

           الدراسية بما يتالءـ م  احتياجات سكؽ العمل. الكمية العميا برامج دارةاإلُتحدث  6

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المعمومات إدارة: اثانيً 

           .يكجد بالكمية نظاـ معمكمات متكامل 1
           (.، أجيزة، خكادـ ...يكجد بالكمية بنية تحتية لتكنكلكجيا المعمكمات )شبؾ 2
           ر الكمية معمكمات كافية عف برامجيا، كأنشطتيا لمجيات المستفيدة.تنش 3
           عداد الطالب كالعامميف.أل بشكل مناسباإلنترنت  تتكفر خدمة 4
           شكل مستمر.لكتركني لمكمية بيتـ تحديث المكق  اإل 5
           يا التعميمية.التقنية المناسبة لبرامج المعدات كالكسائلتكفر الكمية  6

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : ممارسات الموارد البشريةاثالثً 

           تمتمؾ الكمية سياسات كحكافز مشجعة الستقطاب الككادر البشرية المتميزة. 1
            تيتـ الكمية بالتدريب المستمر لمعامميف. 2
           .دكليةت مًعاجا في بعض العامميف )لمتدريس/البحث(ُتكفد الكمية  3
           ير مينية كمكعكعية.مًعاُيعيف العامميف كفق  4
           ا ألسس مكعكعية محددة.ُيقيـ أداء العامميف كفقً  5
           نجاز ميماتيـ.إحيات كافية لتمكيف العامميف مف ُتمنح صال 6
           مستمر.بشكل  لمعامميفمستكػ الرعا الكظيفي  يتـ قياس 7
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : األنظمة والعمميات الداخمية:ارابعً 
           تمتمؾ الكمية أنظمة كقكانيف كلكائح تنظيمية. 1
           لجمي  أنشطتيا كعممياتيا. إجراءاتتمتمؾ الكمية أدلة  2
           .العمل كاختصارىا إجراءاتتبسيط  إلىتسعى الكمية بصكرة مستمرة  3
           الداخمية في الكمية. العممياتُيالحع التحسف المستمر في مستكػ جكدة  4
           تقديـ الخدمات لممستفيديف بالسرعة. إجراءاتتتسـ  5
           كعمميات دكائر الكمية بشكل مستمر. إجراءات  ُتحكسب 6

 ،،،شكرًا لكم         
والباحث/ دمحم شحادة قف  
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 كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطين لمتمريض( 4ممحق رقم )
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 كتاب تسييل ميمة لمكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا( 5ممحق رقم )
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 كتاب تسييل ميمة لكمية فمسطين التقنية( 6ممحق رقم )
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  إفادة تحميل اح ائي  (7ممحق رقم )

 



 املالحق
 مالحق الدراسة 

 

 311 المؤسسي األداء مستكػ  االستراتيجية في تحسيف اإلدارة دكر

 

 ناقشةتقرير المشرف بجاىزية الرسالة لمم( 8ممحق رقم )
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