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أ

اإلهـــــذاء
 إىل ًجع احلنبى اليت لطبملب اسحتذ ثني حنبَبهب الذافئخ ،ورشثُذ يف ظالهلب اجلوُلخ ،إىل اليت سهشد هي
أجل ساحيت ،وعبضذ هي أجل سعبدرٍ ،وسمسذ طشَق ثسويت...
"أهٍ الغبلُخ"
 إىل الزٌ متنً أى أكرب علً عُنُه ،وأهضٍ ثنجبح ومتُض حزً َزجبهً وَفزخش ،إىل الزٌ هب كلَّ َىهًب
ثل حتذي كل الصعبة ،لُىفش لنب لقوخ العُص الكشميخ وَشاًب يف حُبح هبًئخ  "...والذي العضَض"
 إىل هي سبعذرين وأعبًزين يف دسوة جنبحٍ وكفبحٍ ،وصربد علٍّ وحتولذ الزعت واجلهذ هي أجلٍ
وضحذ ثكل ضٍء ،كٍ أكىى هسشوسًا هرتثعًب علً عشش الزوُض  " ...صوجيت احلجُجخ"
 إىل سشِّ سعبدرٍ وهقلخ عُين وههجخ سوحٍ ،سهري وكبهل وجنبى ،إهنن عنىاى الفشح يف رشاًُن قليب ...
"أثنبئٍ األعضاء"
 إىل الزَي ضبسكىًٍ حُبرٍ ،وعبضىا األمل واألهل هعًب ثشفقيت ،وكبًىا سنذًا يل يف هطىاسٌ ...
"إخىاًٍ األعضاء"
 إىل اللىارٍ دثشوًٍ ثعطبئهي ،وأكشهىًٍ حبجهي ،ومل َجخلىا علٍّ ثذعىاهتي الصبدقبد "أخىارٍ الغبلُبد"
 إىل أصذقبئٍ وسفقبء دسثٍ ،الزَي سبًذوًٍ قىالً أو فعالً يف سجُل جنبحٍ يف العول والذساسخ ،إىل
الزَي اسرقىا يف طشَق الطهبدح فنبلىا جنخ الفشدوط ثإرى اهلل ،إىل الطهذاء األحُبء يف جنبد وهنش ،إىل
صذَقٍ وسفُق دسثٍ الطهُذ ثإرى اهلل احلجُت هعزض ثسبم النىًى ,,,
 إىل الصشح الطبهخ ،أكبدميُخ اإلداسح والسُبسخ،،،

ب

شـــكر وتقـذيـر
من ًل يشكر الناس ،لم يشكر اهلل
السبلـ عمى إماـ المتقيف ،كقدكة الناس أجمعيف نبينا محمد ،كعمى
الصبلة ك ٌ
الحمد هلل رب العالميف ،ك ٌ
كم ٍف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:
آلو كصحبو ى
أف أتقدـ بجزيؿ
بدايةن أشكر اهلل ٌ
أف كفقني بإتماـ ىذه الرسالة ،كيطيب لي ٍ
عز كج ٌؿ عمى فضمو ٍ
الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف ساىـ معي في إنجاز ىذه الدراسة ،كأخص بالشكر كالعرفاف الدكتكر الفاضؿ
منصكر األيكبي ،كالذم كاف لي شرؼ مكافقتو عمى اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كمساعدتي في إثرائيا مف
خبلؿ مبلحظاتو الثمينة كالقيمة.
أيضا لكؿ مف المناقش الداخمي الدكتكر :محمد إبراىيـ المدىكف ،كالمناقش
كأتقدـ بالشكر كالعرفاف ن
أيضا
الخارجي الدكتكر :سامي سميـ أبك طو ،كذلؾ بتفضميما المكافقة عمى مناقشة ىذه الدراسة ،كأشكر ن
القارئ الداخمي كالمدقؽ المغكم فميـ مني كؿ التقدير كاالحتراـ.
كالشكر مكصكؿ إلى األخكة األفاضؿ في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ممثمة برئيسيا
كاألكاديمييف كاإلدارييف فييا ،كالى زمبلئي في الدراسة ،الذيف كانكا خير عكف لي في مشكارم ىذا.
كما أتقدـ بجزيؿ شكرم لمسادة المحكميف عمى جيكدىـ في تحكيـ االستبانة ،كالشكر مكصكؿ إلى
الجامعات الفمسطينية  ،لدكرىـ في إنجاز ىذه الدراسة.
خالصا لكجيو الكريـ ،كأف يميمني التكفيؽ كالسداد ،إنو كلي
كختاما أسأؿ اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ
ن
ن
ذلؾ كالقادر عميو ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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خالصت انذراصت
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى متطمبػ ػػات إعػ ػػادة ىندسػ ػػة العمميػ ػػات كمػ ػػدخؿ لتعزيػ ػػز التميػ ػػز المؤسسػ ػػي فػ ػػي

الجامعات الفمسطينية.

كقػ ػػد اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػنيج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي ،كتػ ػػـ اختيػ ػػار مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة مػ ػػف العػ ػػامميف بالكظػ ػػائؼ

اإلشػ ػ ػرافية ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية (الجامع ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية ،جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر ،جامع ػ ػػة األقص ػ ػػى) بقط ػ ػػاع
غػ ػ ػزة ،حي ػ ػػث بمػ ػ ػ ع ػ ػػددىـ ( )499مكظفن ػ ػػا ،كت ػ ػػـ اختي ػ ػػار عين ػ ػػة عشػ ػ ػكائية طبقي ػ ػػة قكامي ػ ػػا ( )197مكظفن ػ ػػا،
كتػ ػػـ تكزيػ ػػع اسػ ػػتبانات عمػ ػػى عػ ػػدد المبحػ ػػكثيف كفق ػ ػان لعينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،كتػ ػػـ اسػ ػػترداد ( )184اسػ ػػتبانة بنسػ ػػبة

( ،)%93.4كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا:

 أكضحت النتائج كجكد مكافقة بدرجة كبيرة مف المبحكثيف عمى كاقع متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة
العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،حيث بم الكزف النسبي (.)%72.81



بينت النتائج كجكد مكافقة بدرجة كبيرة في محكر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع

غزة ،حيث بم الكزف النسبي (.)%71.86

 أظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية قكية طردية بيف متطمبات إعادة ىندسة العمميات
(دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،تكنكلكجيا المعمكمات ،تدريب

العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد لمتغيير) كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.


أكضحت النتائج كجكد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α≥0.05بيف متطمبات إعادة

ىندسة العمميات (االستعداد لمتغيير ،التخطيط االستراتيجي ،تمكيف العامميف ،دعـ اإلدارة) كتعزيز

التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ،وتبين
أن باقي المتغيرات تأثيرها ضعيف.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،أىميا:
المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات الركتينية ،كالعمؿ
ٍ 
أف تيعيد إدارة الجامعات النظر في اإلجراءات ي
عمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مف خبلؿ التنسيؽ بيف
اإلدارات لتطبيقيا ،كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة.

 كضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة ،كىندسة اإلجراءات لتحسيف اإلنتاجية ،كرفع مستكل
الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.

 العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات
الفمسطينية ،مف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لبلرتقاء بمستكل األداء الجامعي.
ل

Abstract
This study aimed to identify the requirements of process reengineering as an input
to enhance institutional excellence in Palestinian universities.
The researcher used the descriptive analytical method. The study population was
selected from supervisors in the Palestinian universities (Islamic University, AlAzhar University, Al-Aqsa University) in the Gaza Strip. The number of
employees was (400) and a random sample of (197) Questionnaires were
distributed to the number of respondents according to the sample of the study. A
total of (184) questionnaires were retrieved (93.4%). The researcher used the
questionnaire to collect the data.
The study reached a number of results, the most important of which are:
 The results showed a high degree of agreement among the respondents on
the reality of the requirements of re-engineering administrative processes in
the Palestinian universities in the Gaza Strip, where the relative weight
reached (72.81%).
 The results showed a great deal of approval in the institutional excellence
axis in the Palestinian universities in the Gaza Strip where the relative
weight reached (71.86%).
 Results showed a strong and statistically significant correlation between the
requirements of process reengineering (senior management support,
organizational structure, strategic planning, information technology,
employee training, empowerment of employees, readiness for change) and
enhancing institutional excellence in Palestinian universities Supervisory.
 The results showed that there is a statistically significant effect at the level
of )α≥ .0.0) between the requirements of process re-engineering (readiness
for change, strategic planning, staff empowerment, management support)
and the promotion of institutional excellence in Palestinian universities
from the point of view of supervisory staff. Other variables have a weak
effect.
The study reached a number of recommendations, the most important of
which are:
 University management should review the procedures used to eliminate
routine procedures and implement changes that help re-engineering
administrative processes through inter-departmental coordination to
implement them and integrate integrated sub-tasks into one task.
 Develop practical plans and programs for restructuring and engineering
procedures to improve productivity and raise the quality of work to ensure
that the university achieve its objectives.
 To achieve excellence in the educational service provided to beneficiaries
at the level of Palestinian universities through the adoption of reengineering of administrative processes to improve the level of university
performance.
م
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مقدمة:
يشيد العصر الحالي ثكرة معرفية كتكنكلكجية عارمة تجاكزت مفيكـ الحدكد العالمية ببعدييا

الزماني كالمكاني ،مما أصبح ييدد الثقافة كالحضارة كاليكية لمدكؿ النامية في ظؿ العكلمة كالتنافسية بيف

الدكؿ الكبرل .لقد أصبح تقدـ األمـ كالشعكب في عصر المعرفة مبنيان عمى صناعة العقؿ البشرم القادر
عمى التميز كالتكيؼ مع متطمبات عصر المعرفة الجديد ،الذم امتاز بسرعة كتيرة التغيرات ،كاالتجاه

العالمي نحك كضع معايير لضماف الجكدة في المجاالت كافة.

كنظ انر ألف العصر الذم نعيش فيو يتسـ بسرعة التغيير كالتجديد ،بما يتكافؽ كبنية المعرفة مف

إضافات كما يط أر عمى البناء االجتماعي مف تغيرات ،فإف المؤسسات كمنيا الجامعات تحتاج اليكـ لمراجعة
اليياكؿ كاألطر التعميمية ،كاألىداؼ السمككية ،حتى تقؼ عمى الجديد في العالـ مف مقكمات ،كحتى

تستطيع بذلؾ تشخيص المشكبلت كاعداد ما يمزميا مف خطط استراتيجية كمكضكعية ،األمر الذم يشكؿ
جامعة الغد .كبطبيعة الحاؿ ال يمكف معالجة تحديات اليكـ كالغد في شتى المؤسسات بنمط إدارة األمس أك

اإلدارة التقميدية (أبك سمرة.)29 :9002 ،

كتعتبر إعادة ىندسة العمميات (اليندرة) أحد مداخؿ التطكير ،كىي تركز عمى إعادة التصميـ

السريع كالجذرم لمعمميات اإلدارية االستراتيجية كذات القيمة المضافة ككذلؾ لنظـ ،كالسياسات كاليياكؿ
التنظيمية ،بيدؼ تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية في الجامعات بصكرة ممحكظة (القريكتي.)343 :2000 ،
كلقد ظير مفيكـ إعادة اليندسة في بداية التسعينات كبالتحديد في عاـ 2299ـ ،عندما أطمؽ

الكاتباف األمريكياف مايكؿ ىامر كجيمس شامبي اليندرة كعنكاف لكتابيما الشيير (ىندرة المنظمات) ،كمنذ
ذلؾ الحيف أحدثت اليندرة ثكرة حقيقية في عالـ اإلدارة الحديث بما تحممو مف أفكار غير تقميدية ،كدعكة

صريحة إلى إعادة النظر ،كبشكؿ جذرم في األنشطة كاإلجراءات كاالستراتيجيات التي قامت عمييا الكثير
مف المنظمات كالشركات العاممة في عالمنا اليكـ ،كلع ٌؿ أبرز ما يدعك إليو ىذا المفيكـ يتمثؿ في دعكة
العامميف إلى اإلبداع في أعماليـ كالتخمص مف القيكد كالتكرار كالرتابة ،كالنظر إلى األمكر المحيطة
بأعماليـ بنظرة شمكلية تساعد عمى تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كؿ فرد(العتيبي.) 6: 2004 ،
كمف أبرز ما يميز إعادة ىندسة العمميات عف غيرىا ،التقميؿ مف تداخؿ العمؿ كتكرار أداء
المياـ ،حيث تعمؿ إعادة ىندسة العمميات عمى دمج المتشابية في الدكائر المختمفة ،كتحقيؽ التخصصية

في أداء المكظفيف ،مف خبلؿ االنتقاؿ مف مكظؼ المياـ المتعددة إلى مكظؼ المياـ المتخصصة ،مما
أداء نكعيان متمي انز في الخدمة المقدمة (الدجني.)993 :9029 ،
يضيؼ ن
كلعؿ الجامعات؛ كفي ظؿ مكاكبة التغيرات العالمية ،كجب عمييا التغيير كالتطكير في أىدافيا،

ككسائميا ،كاالعتماد عمى استخداـ الطرؽ الحديثة في ممارسة عمميا .مما استكجب عمييا تبني كتطبيؽ

أساليب إدارية حديثة تكفؿ تطكير اإلدارة الجامعية لمكصكؿ إلى تحقيؽ معدالت عالية مف اإلنتاج ،كاألداء
المؤسسي التميز (حنكف.)30 :9020 ،

2

كقد اىتمت دكؿ العالـ بالجامعات كسعت إلى تطكير أدائيا األكاديمي كاإلدارم كتجكيده ،كذلؾ أف

جكدة التعميـ كتميزه أصبحت مف القضايا الميمة كالممحة عف ذم قبؿ بما ليا مف تأثير في تحديد مكانة
المجتمع االقتصادية كمكقعو مف التنافس ،كتصدرت كيفية مكائمة الجامعات مع التغيرات الحادثة في

المجتمع مقدمة أىداؼ السياسة التعميمية بدقة ،كتحديث ىيكؿ اإلدارة بالجامعات ،كتحمميا مسؤكلية كيؼ

التعميـ لتحقيؽ فعالية األداء ،كالتميز المؤسسي ،كالمنافسة عمى جميع مستكيات التعميـ الجامعي(عبد النبي،
.)29-29 :9002

فالسعي لتطبيؽ التميز في أم جامعة ىك مطمب أساسي في ظؿ التغيرات البيئية التي يشيدىا

الكضع الفمسطيني اليكـ ،كالذم يحتـ عمى ىذه الجامعات تبني فمسفة إدارية تساعدىا عمى النيكض،
كتخطي الصعكبات ،كاحداث تفكؽ كتطكير في األداء لمكصكؿ إلى القدرة عمى البقاء كالمنافسة في بيئة
تتحكؿ فييا األساليب كاالستراتيجيات كتتطكر التكنكلكجيا كتتغير فييا العمميات بسرعة.

كانطبلقنا مف ذلؾ أراد الباحث إجراء دراسة حكؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كمدخؿ لتعزيز
إيمانا بما
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية ،مف أجؿ االرتقاء بيا إلى مصاؼ الجامعات العالمية ،ن

ائعا في التقدـ
تقكـ بو مف دكر رائد في رقي كتطكر الحضارة اإلنسانية ،حيث قدمت الجامعات
ن
نمكذجا ر ن
المعرفي لممجتمع الفمسطيني ،كأخذت باألساليب الحديثة مف أجؿ التقدـ لمكاكبة الجامعات العربية

كاألجنبية.

 1.1مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
ػددا مػ ػػف المشػ ػػكبلت التػ ػػي
يكاجػ ػػو نظػ ػػاـ التعمػ ػػيـ الع ػ ػالي فػ ػػي فمسػ ػػطيف كخاص ػ ػةن التعمػ ػػيـ الجػ ػػامعي عػ ػ ن
ي
تمث ػ ػػؿ تحػ ػ ػػديات تجعمػ ػ ػػو غيػ ػ ػػر قػ ػ ػػادر عمػ ػ ػػى االس ػ ػػتجابة المثمػ ػ ػػى المتكقعػ ػ ػػة منػ ػ ػػو ،إال أف العب ػ ػ ػرة ليسػػ ػػت فػػ ػػي
كج ػ ػػكد ى ػ ػػذه المش ػ ػػكبلت ،كلك ػ ػػف ف ػ ػػي معرفتي ػ ػػا ،كتش ػ ػػخيص عممي ػ ػػا كأس ػ ػػبابيا ،ث ػ ػػـ العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى حمي ػ ػػا ،أك

الحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف آثارىػ ػ ػػا السػ ػ ػػمبية ،كبػ ػ ػػذؿ الجيػ ػ ػػكد المسػ ػ ػػتمرة لمبحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف بػ ػ ػػدائؿ جديػ ػ ػػدة ،أك مخػ ػ ػػارج لمتغمػ ػ ػػب
عمييا.

فيػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة تحػ ػ ػػاكؿ التعػ ػ ػػرؼ إلػ ػ ػػى متطمبػ ػ ػػات ىندسػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة كعبلقتيػ ػ ػػا ب ػ ػ ػالتميز

المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ،كفػ ػ ػػي إط ػ ػػار قي ػ ػػاـ الباح ػ ػػث بد ارس ػ ػػة بع ػ ػػض الظػ ػ ػكاىر الت ػ ػػي مػػ ػػف
ػيحا ألس ػػباب القي ػػاـ بي ػػذه الد ارس ػػة ،فق ػػد
دعمػ ػا كتكض ػ ن
الممك ػػف أف تع ػػزز م ػػف مش ػػكمة الد ارس ػػة ،كالت ػػي تمث ػػؿ ن
اعتمػ ػ ػػد الباحػ ػ ػػث عمػ ػ ػػى مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف مصػ ػ ػػادر الشػ ػ ػػعكر بالمشػ ػ ػػكمة ،كالتػ ػ ػػي منيػ ػ ػػا تكصػ ػ ػػيات كمقترحػ ػ ػػات
بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات ذات العبلق ػ ػػة بالمكض ػ ػػكع ،كد ارس ػ ػػة استكش ػ ػػافية ح ػ ػػكؿ مكض ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات

الفمسػ ػػطينية المبحكثػ ػػة؛ كالتػ ػػي أكػ ػػدت كجػ ػػكد قصػ ػػكر أك ضػ ػػعؼ فػ ػػي األداء المؤسسػ ػػي فػ ػػي ظػ ػػؿ التحػ ػػديات
كالصػ ػ ػػعكبات كاألزمػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تكاجػ ػ ػػو الجامعػ ػ ػػات ،كيمكػ ػ ػػف عػ ػ ػػرض مػ ػ ػػا جػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه المصػ ػ ػػادر عمػ ػ ػػى

النحك التالي:
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 توصيات ومقترحات الدراسات السابقة:
 .1بينت دراسة (شبير )2015 ،أف دعـ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية ،كاالستراتيجيات
كالسياسات كالبرامج التي تعتمدىا في عمميا ،كأساليب الرقابة المستخدمة ال تؤثر في مشاركة

المرؤكسيف في عممية اتخاذ الق اررات.

 .2أظيرت دراسة (األيكبي )2014 ،ضعؼ المكازنات المالية المخصصة ألغراض التطكير،
إضافة إلى ضعؼ استثمار البحكث العممية الخاصة بخدمة المجتمع .كيرجع الباحث ضعؼ
التمكيؿ الذم يكاجو مؤسسات التعميـ العالي إلى نقص االعتمادات المالية الحككمية المتاحة التي
تتجو نحك انحسار معدالت الصرؼ عمى التطكير بعامة كالبحكث العممية بخاصة مقارنة بالدكؿ

سمبا عمى مخرجات
سمبا عمى العممية األكاديمية ،كينعكس ن
المتقدمة ،كيؤثر ضعؼ التمكيؿ ن
مؤسسات التعميـ العالي ،كقدرتيا عمى النيكض لتحقيؽ حاجات كمتطمبات المجتمع.

 .3بينت دراسة (الدجني )2013 ،كجكد ضعؼ في عممية تكثيؽ مؤسسات التعميـ العالي في
فمسطيف ،كرتابة اإلجراءات كتعقيداتيا ،مما يزيد مف شككل المستفيديف مف جكدة الخدمة المقدمة

ليـ.

 .4أظيرت دراسة (مدكخ )2008 ،كجكد درجة عالية مف المركزية في اتخاذ الق اررات اإلدارية في
الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ ال تتناسب كفايات المكظفيف مع مسؤكلياتيـ ،كىناؾ ضعؼ في

تنمية كفايات العامميف مف خبلؿ تدريبيـ.

 .5أشارت دراسة (العطار )2006 ،إلى انتشار البيركقراطية اإلدارية كالمركزية العالية في اتخاذ
القرار في الجامعات الفمسطينية ،باإلضافة إلى ضعؼ استخداـ تقنيات العمؿ الجماعي،

كضعؼ األدكار كالصبلحيات كالمسئكليات ،ككجكد قصكر في استخداـ التكنكلكجيا في مختمؼ

األنشطة اإلدارية كالتعميمية ،كضعؼ نقؿ كتداكؿ المعمكمات كتكصيميا لصانعي القرار بدقة
كبسرعة كبالكقت المناسب.

 الدراسة االستكشافية:
لغػػرض القيػػاـ بالد ارسػػة االستكشػػافية كجمػػع البيانػػات األكليػػة عػػف مشػػكمة الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث

بإعداد استبانة باالعتماد عمى الدراسات السابقة ركػزت عمػى المتغيػر التػابع لمد ارسػة المتمثػؿ بػالتميز
المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية (ممحػػؽ رقػػـ  ،)1كتػػـ تكزيعيػػا عمػػى عػػدد ( )30مكظفنػػا يعممػػكف
ضػػمف الكظػػائؼ اإلش ػرافية فػػي الجامعػػات الػػثبلث المبحكثػػة حسػػب الػػكزف النسػػبي لكػػؿ جامعػػة عمػػى
النحك التػالي 12( :اسػتبانة فػي الجامعػة اإلسػبلمية 8 ،اسػتبانات فػي جامعػة األزىػر 10 ،اسػتبانات
في جامعة األقصى) ،كتػـ اسػترداد االسػتبانات بشػكؿ كامػؿ .ككانػت أىػـ نتائجيػا كمػا ىػي مكضػحة

بالجدكؿ رقـ ( )1التالي:
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جدول رقم ( :)1.1يوضح نتائج الدراسة االستكشافية
الفقرة

الرقم

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي
%

ترتيب
الفقرة

.1

تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.

2.97

.734

59.40

9

.2

يكجد التزاـ مف إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.

3.24

.813

64.81

3

3.17

.679

63.33

4

4

تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.

3.35

.770

67.04

1

.5

تخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة إلى التحسيف المستمر.

2.98

.698

59.60

8

.6

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمة في الجامعة بسرعة اإلنجاز.

2.82

.643

56.40

12

2.87

.792

57.41

11

3.09

.747

61.85

5

3.31

.622

66.30

2

.10

لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.

3.06

.698

61.11

6

.11

تيعد إدارة الجامعة قاعدة بيانات شاممة لجميع مياديف العمؿ.

2.94

.698

58.89

10

.12

إلكتركنيا مف قبؿ المديريف في الجامعة.
يتـ متابعة العامميف
ن

2.98

.802

59.63

7

3.06

.509

61.31

.3

.7
.8
9

ت ارعػ ػػي إدارة الجامعػ ػػة كجػ ػػكد عبلقػ ػػات عمػ ػػؿ فاعمػ ػػة بينيػ ػػا كبػ ػػيف
العامميف.

ي ػػتـ تطػ ػػكير الييك ػػؿ التنظيمػ ػػي بمػ ػػا يكاك ػػب التغي ػ ػرات كالتطػ ػػكرات
البيئية.
يتكفر لدل الجامعة تسييبلت تكنكلكجية لخمؽ كتبادؿ المعرفة.
ييس ػ ػػيؿ نظ ػ ػػاـ االتصػ ػ ػػاالت المت ػ ػػكفر أداء الخ ػ ػػدمات اإللكتركنيػ ػ ػػة
لممستفيديف.

معا
جميع الفقرات ً

من خالل تحميل الدراسة االستكشافية كما ىو موضح فيي جيدول رقيم ( )1.1توصيل الباحيث إليى

مجموعة من الظواىر التي تعزز من مشكمة الدراسة وىي:

 .1أظي ػ ػػرت النت ػ ػػائج أف ( )%61.31م ػ ػػف العين ػ ػػة ي ػ ػػركف أف كاق ػ ػػع التمي ػ ػػز المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات
الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات كاف متكسطنا.

 .2أشارت النتائج إلى قصكر في أداء إدارة الجامعات في تكفير المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.
 .3أكضحت النتائج أف عمميات تقديـ الخػدمات المختمفػة فػي الجامعػات تخضػع إلػى التحسػيف المسػتمر
بمستكل متكسط ،باإلضافة إلى سرعة إنجاز الخدمة المقدمة لممستفيديف.

 .4بينػػت النتػػائج قصػػكر فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي الح ػالي لمجامعػػات ،حيػػث إن ػو ال يػػتـ تطػػكيره بمػػا يكاكػػب
التغيرات كالتطكرات المتعمقة ببيئة عمميا.
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لكتركنيػا مػػف قبػؿ المػػديريف فػي الجامعػػة كػاف متكسػطنا.
 .5أظيػرت النتػائج أف مسػػتكل متابعػة العػػامميف إ
ن
كما أنو ال تكجد قاعدة بيانات شاممة لجميع مياديف العمؿ في الجامعة.
كبناء عمى ما تقدـ فإنو يمكف لمباحث صياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:
ن
ميييا أثييير متطمبيييات إعيييادة ىندسييية العممييييات اإلداريييية فيييي تعزييييز التمييييز المؤسسيييي بالجامعيييات

الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية؟
وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ىي:

 .1ما كاقع امتبلؾ الجامعات الفمسطينية لمتطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (دعـ اإلدارة العميا،
الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،تكنكلكجيا المعمكمات ،تدريب العامميف ،تمكيف العامميف،

االستعداد لمتغيير) في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟

 .2ما مستكل التميز المؤسسي (التميز القيادم ،التميز الخدماتي ،كالتميز المعرفي) في الجامعات
الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟

 .3ىؿ تكجد عبلقة بيف متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتعزيز التميز المؤسسي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟

 .4ىؿ يكجد أثر لمتطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟

 .5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحكثيف
حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ

الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة)؟

 .6ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحكثيف
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ

العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة)؟
 2.1أىداف الدراسة:
تيػ ػ ػػدؼ الد ارس ػ ػ ػػة الكش ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػػف أث ػ ػ ػػر متطمب ػ ػ ػػات إعػ ػ ػػادة ىندس ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي تعزي ػ ػ ػػز

التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .1التعػ ػ ػ ػػرؼ إلػػ ػ ػػى كاقػػ ػ ػػع امػػ ػ ػػتبلؾ الجامعػػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػػطينية لمتطمب ػ ػ ػػات إع ػ ػ ػػادة ىندسػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
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 .2بي ػ ػػاف مس ػ ػػتكل التمي ػ ػػز المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية م ػ ػػف كجي ػ ػػة نظ ػ ػػر الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي
الكظائؼ اإلشرافية.

 .3الكشػ ػػؼ عػ ػػف طبيعػ ػػة العبلقػ ػػة بػ ػػيف متطمبػ ػػات إعػػػادة ىندسػ ػػة العمميػ ػػات اإلداريػ ػػة كتعزيػ ػػز التميػ ػػز
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية؟

 .4تحديد أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية.

 .5معرفة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في
الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي،

سنكات الخدمة ،الجامعة).

 .6معرفة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية
باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة،

الجامعة).

 .7تقديـ المقترحات الكفيمة بنجاح تفعيؿ دكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

 3.1أىمية الدراسة:
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية مكضكعيا كالنتائج التي ستقدميا كالحقائؽ التي ستكتشفيا

كالتي سكؼ تعكد بالفائدة العممية كالعممية عمى الجامعات الفمسطينية ،كعمى متخذم الق اررات في الجامعات

المبحكثة ،كيمكف تفصيميا عمى النحك التالي:

 1.3.1األىمية العممية (النظرية):

 تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف اإلثراء العممي الذم تضيفو في مجاالت مفاىيـ
إعادة ىندسة العمميات ،كالتميز المؤسسي ،كتكضيح أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات

في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية ،حيث تكاجو الجامعات ظركفنا
كتحديات تتطمب رفع كفاءة أدائيا لتحقيؽ التميز

 تفيد ىذه الدراسة كتكفر لمباحثيف كالدارسيف بيانات كمعمكمات في مجاؿ إعادة ىندسة
العمميات مف خبلؿ ما تتكصؿ إليو مف نتائج كتكصيات.

 2.3.1األىمية العممية (التطبيقية):

 تكمػ ػػف أىميػ ػػة ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة فػ ػػي مػ ػػدل تحقيػ ػػؽ كتطبيػ ػػؽ التكص ػػيات التػ ػػي تخػ ػػرج بيػ ػػا كالتػ ػػي
قد تفيد الجامعات الفمسطينية.
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 التعري ػ ػػؼ بإع ػ ػػادة ىندس ػ ػػة العممي ػ ػػات اإلداري ػ ػػة كاس ػ ػػتراتيجية جدي ػ ػػدة لمتغيي ػ ػػر ل ػ ػػدل ص ػ ػػانعي
الق ػ ػ ػ اررات ككاضػ ػ ػػعي الخطػ ػ ػػط فػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ التعمػ ػ ػػيـ الجػ ػ ػػامعي ،كمػ ػ ػػا لػ ػ ػػو مػ ػ ػػف تغييػ ػ ػػر س ػ ػ ػريع
كايجابي لبلرتقاء باألداء اإلدارم المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

 العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى تغيي ػ ػػر كاق ػ ػػع األداء المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات بص ػ ػػكرة جذري ػ ػػة كالب ػ ػػدء مػػ ػػف
جديػ ػػد بمػ ػػا يبلئػ ػػـ الخب ػ ػرات كالكفػ ػػاءات المتػ ػػكفرة ،كبمػ ػػا يسػ ػػمك بمؤش ػ ػرات األداء عػ ػػف طريػ ػػؽ
تطبيؽ ىذه االستراتيجية.

 مػ ػ ػ ػػف الممك ػ ػ ػ ػػف أف تق ػ ػ ػ ػػدـ الد ارس ػ ػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػ ػ ػة ل ػ ػ ػ ػػئلدارات العمي ػ ػ ػ ػػا كالجي ػ ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػ ػػؤكلة ف ػ ػ ػ ػػي
الجامع ػ ػ ػػات الفمس ػ ػ ػػطينية المعمكم ػ ػ ػػات ببي ػ ػ ػػاف أىمي ػ ػ ػػة االىتم ػ ػ ػػاـ بتطبي ػ ػ ػػؽ متطمب ػ ػ ػػات إع ػ ػ ػػادة

ىندس ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػدكرىا تعم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى تط ػ ػ ػػكير األداء المؤسس ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي

العم ػ ػػؿ ،كاس ػ ػػتخراج الطاق ػ ػػات الكامن ػ ػػة ل ػ ػػدل الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ،كال ػ ػػذم
ي ػ ػ ػػنعكس ب ػ ػ ػػدكره عم ػ ػ ػػى تحقي ػ ػ ػػؽ النف ػ ػ ػػع الع ػ ػ ػػاـ لمجامع ػ ػ ػػات كالتق ػ ػ ػػدـ كالمنافس ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المج ػ ػ ػػاؿ
اإلدارم ،ككذلؾ القياـ بكاجباتيـ كخدماتيـ تجاه المجتمع بشكؿ أفضؿ.

 4.1متغيرات الدراسة:

 .1المتغير المستقل :قاـ الباحث بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة كبعض الكتب الستخبلص أبعاد
المتغير المستقؿ إعادة ىندسة العمميات ،كيكمف ذكر بعضيا كفقنا لمجدكؿ رقـ (:)2.1
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جدول رقم ( :)2.1يوضح آراء عدد من الكتّاب بصدد تحديد أبعاد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
دعم اإلدارة العميا

مجموع التك اررات ألبعاد الدراسة

الييكل التنظيمي

.13

االستراتيجي

.12

دراسة بمقاسم2010 ،
Ringim , Razalli , and
Hasnan, 2012
Goksoy, Ozsoy, and
Vayvay, 2012

التخطيط

.10

دراسة المجالي 2012

*

المعمومات

.9

دراسة عالوي2012 ،

*

تكنولوجيا

.8

دراسة خضير عمي2013 ،

تدريب العاممين

.7

دراسة الزىراني2013 ،

تمكين العاممين

.6

دراسة الشمري2013 ،

االستعداد لمتغيير

.5

دراسة ريحان2014 ،

*

إدارة الجودة

.4

دراسة البحيري2015 ،

*

*

تطبيق مفيوم

.3

دراسة النخالة2015 ،

*

*

الخدمة

.2

دراسة أبو عيدة2016 ،

.12

*

توقعات متمقي

.1

دراسة األخرس2017 ،

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9

10

6

9

*

*
*
*

*

9

*

*

*
*

6

السائد

م

الكتّاب

نمط القيادة

األبعاد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

9

1

3

2

أف يحدد األبعاد التي تتبلءـ كطبيعة عمؿ الجامعات الفمسطينية،
مما سبؽ رأل الباحث ٍ
ار في الدراسات السابقة كفقنا لجدكؿ رقـ ( ،)2.1ككانت أبعاد متطمبات
ككذلؾ األبعاد األكثر تكرنا

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كالتالي:
 دعـ اإلدارة العميا.
 الييكؿ التنظيمي.

 التخطيط االستراتيجي.
 تكنكلكجيا المعمكمات.
 تدريب العامميف.
 تمكيف العامميف.

 االستعداد لمتغيير.
 .2المتغير التابع:
تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية كقد تـ اعتماد األبعاد مف دراسة

(األيكبي ،2015 ،الحيمة2014 ،؛ البحيصي )2014 ،كىي (التميز القيادم ،التميز الخدماتي،
كالتميز المعرفي).
 .3المتغيرات الشخصية:
كىي تمؾ المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية لممبحكثيف كقد تـ تحديدىا كالتالي:

(النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).
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شكل رقم ()1.1

أنموذج الييدراسيييية

املتغري املضتقم

املتغري انتابع

إعادة هنذصت انعًهياث

انتًيز املؤصضي

دعم اإلدارة العميا
الييكل التنظيمي
التخطيط االستراتيجي

التمٌز القٌادي

تكنولوجيا المعمومات

التمٌز الخدماتً

تدريب العاممين
التمٌز المعرفً

تمكين العاممين
االستعداد لمتغيير

المتغيرات الشخصية
النوع ،المؤهل العلمً ،المسمى الوظٌفً،
سنوات الخدمة ،الجامعة

استنادا إلى الدراسات السابقة المكضحة بالجدكؿ رقـ ()2.1
جردت أنمكذج الدراسة بكاسطة الباحث
ن

11

 5.1فرضيات الدراسة:
بيدؼ تكفير إجابة مناسبة لمتساؤالت البحثية المطركحة ،تسعى الدراسة إلى اختبار صحة

الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة األولى :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05بين متطمبات
إعادة ىندسة العمميات (دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ التنظيمػي ،التخطػيط االسػتراتيجي ،تكنكلكجيػا المعمكمػات،
تدريب العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد لمتغيير) كتعزيز التميز المؤسسي فػي الجامعػات الفمسػطينية مػف

كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
ويشتق منيا الفرضيات الفرعية الية:

 .1تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف دعػػـ اإلدارة العمي ػا كأحػػد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .2تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف الييكػػؿ التنظيمػػي كأحػػد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .3تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف التخطػػيط االسػػتراتيجي
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مػف كجيػة

نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05بيف تكنكلكجيا المعمكمات كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .5تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف تػػدريب العػػامميف كأحػػد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .6تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف تمكػػيف العػػامميف كأحػػد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 .7تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ( (α ≤ 0.05بػػيف االسػػتعداد لمتغييػػر كأحػػد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
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الفرضيية الرئيسيية الثانييية :يكجػد أثػر ذك داللػػة إحصػائية عنػد مسػػتكل معنكيػة ( (α ≤ 0.05بػيف متطمبػػات
إعادة ىندسة العمميات (دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ التنظيمػي ،التخطػيط االسػتراتيجي ،تكنكلكجيػا المعمكمػات،
تدريب العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد لمتغيير) كتعزيز التميز المؤسسي فػي الجامعػات الفمسػطينية مػف

كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05في استجابة
المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ
الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).

الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( (α ≤ 0.05في استجابة
المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ
العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).
 6.1حدود الدراسة:

 الحييد الموضييوعي :اقتصػػر البحػػث عمػػى د ارسػػة متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كمػػدخؿ
لتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

 الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات الفمسطينية.
 الحد الزمني :تـ إجراء ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي 2018ـ.

 الحد المؤسساتي :اقتصرت الدراسة عمى الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى في
غزة .كتتميز ىذه الجامعات بجيات إشراؼ متعددة (عامة ،حككمية) ،كقد تـ استثناء مؤسسات
التعميـ العالي العاممة في الضفة الغربية بسبب ظركؼ االحتبلؿ كعدـ إمكانية الكصكؿ إلييا بسبب
اإلغبلقات كالحكاجز اإلسرائيمية ،كذلؾ تـ استثناء كؿ مف جامعة القدس المفتكحة؛ ألنيا جامعة
غير تقميدية كنظاـ الدراسة فييا تعميـ مفتكح.
 7.1مصطمحات الدراسة:

تحقيقاً ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطمحات التالية:
 .1إعادة ىندسة العمميات:

أحد المداخؿ اإلدارية الحديثة ،الذم ييدؼ إلى إحداث تغيير جذرم كسريع في المنظمات ،مف
خبلؿ إعادة تصميـ العمميات االستراتيجية كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية كالقيـ كاالفتراضات

المساندة بشكؿ غير تقميدم (عامر ،كقنديؿ.)318 :2010 ،
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 .2التميز المؤسسي:
الكضكح في التعرؼ إلى العمبلء كتفيـ مطالبيـ كاحتياجاتيـ كاىتماـ عناصر المنظمة كافة بتمبية
تمؾ االحتياجات كالمتطمبات المستقبمية غير المتكقعة مف خبلؿ أداء يفكؽ التكقع كيحقؽ المنافع
لؤلفرد كالمجتمع بأسره (.)Standen, 2004: 6
ا
ألصحاب المصمحة بشكؿ متكازف

 .3الجامعات الفمسطينية:

ىي مؤسسات تضـ كؿ منيا ما ال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية أك أقساـ متخصصة ،كتقدـ برامج

تعميمية تنتيي بمنح الدرجة الجامعية األكلى ،كلمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات العميا ،تنتيي بمنح

درجة الدبمكـ العالي أك الماجستير أك الدكتكراة ،كيجكز ليا تقديـ برامج تعميمية تنتيي بمنح شيادة
الدبمكـ ،كفؽ أنظمة الدبمكـ (النجار.)8 :2013 ،
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ممخص
اعتمد الباحث في ىذا الفصؿ عمى خطكات منيج البحث العممي لدراسة مكضكع متطمبات إعادة ىندسة

العمميات كمدخؿ لتعزيز التميز المؤسسي دراسة تطبيقية في الجامعات الفمسطينية ،حيث اشتمؿ ىذا الفصؿ
عمى مقدمة عامة ،كعمى مشكمة الدراسة كالتي تـ تعزيزىا مف خبلؿ استخداـ الدراسة االستكشافية كتكصيات

الدراسات السابقة ،كما حدد الباحث السؤاؿ الرئيس كتساؤالت الدراسة ،كمف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة

تمييدا لمفصؿ الثاني (اإلطار النظرم
كأىميتيا كفركضيا ،كتطرؽ الباحث إلى حدكد الدراسة كمصطمحاتيا،
ن

لمدراسة).
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري نهذراصت

 1.2المبحث األول :إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 2.2المبحث الثاني :التميز المؤسسي.
 3.2المبحث الثالث :الجامعات الفمسطينية.
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تمييد:
تعرضت البيئة الفمسطينية لمعديد مف التحديات كالضغكط نتيجة لمتغيرات السريعة كالتطكرات اليائمة

في عالـ اليكـ؛ مما أثر فييا كتسبب في عرقمة أداء أعماؿ منظماتيا ،كىذا ما دفع المنظمات كمنو

الجامعات إلى السعي كراء التفكير في تصميـ عممياتيا بالبحث عف استراتيجيات حديثة لمكاجية تمؾ
التحديات كالضغكط ،كمف المفاىيـ الحديثة التي برزت في نتائجيا عمى مستكل نتائج العمميات مفيكـ إعادة

ىندسة العمميات اإلدارية.

فإعادة ىندسة العمميات بالرغـ مف ككنيا مف األساليب الحديثة إلدارة مكارد المنظمة لكسب التميز

المؤسسي مقارنة بالمنافسيف ،إال أف عناصرىا كمككناتيا ليست جديدة أك مبتكرة ،فجميعيا كانت مكجكدة
معا في تعاكف متكامؿ كالخركج منيا بيذا
لسنكات عديدة ،كلكف الجديد ىك كيفية مزج ىذه العناصر ن
األسمكب الذم إذا تكافرت لو البيئة المبلئمة تككف لو نتائج متميزة عمى المنظمة.

كتأسيسان عمى ما تقدـ ،كبغية تحقيؽ السالؼ الذكر ،كلتسييؿ البحث ،فقد قي ٌسـ ىذا الفصؿ إلى
ثبلثة مباحث عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :أعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

المبحث الثاني :التميز المؤسسي.

المبحث الثالث :الجامعات الفمسطينية.
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املبحث األول
 1.2إعادة هنذصت انعًهياث اإلداريت
تمييد.
 1.1.2مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 2.1.2نشأة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 3.1.2مبادئ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 4.1.2عناصر إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 5.1.2خصائص إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 6.1.2أىداف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 7.1.2أسباب تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 8.1.2المنظمات التي تحتاج تطبيق أسموب إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية.

 9.1.2مراحل تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 10.1.2الجيات المسؤولة عن تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 11.1.2متطمبات نجاح تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 12.1.2إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في التعميم.
 13.1.2المعوقات التي تؤدي إلى فشل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
ممخص.
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المبحث األول
 1.2إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
تمييد:
في إطار حالة التقدـ كالتطكر الحاصمة في العػالـ ال س ٌػيما فػي التكنكلكجيػا كنظػـ المعمكمػات ،األمػر
الذم استكجب كجكد حالة مسػاكية مػف التغييػر كالتطػكر فػي أسػاليب كآليػات العمػؿ التػي مػف شػأنيا أف تبلئػـ

ذات التطػػكر الحاصػػؿ ،كمػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي بػػرزت فػػي نتائجيػػا عمػػى مسػػتكل نتػػائج العمميػػات مفيػػكـ
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

كتعتبر إعادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة أداة اإلدارة القائمػة عمػى العمميػة كالتػي يمكػف ليػا أف تحػكؿ،

أك تعيد تصميـ أك تستبدؿ العمميات غير الفعالة ،كما ىك مطمكب لتحقيؽ النتائج المتميزة لممنظمة.

كيتناكؿ ىذا المبحث إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،حيث يتطرؽ إلى بعض المفاىيـ المتعمقة بيا،

مثؿ :النشأة ،كالمفيكـ ،كالمبادئ ،كالعناصر ،كالخصائص ،كاألىداؼ ،ثـ يتطرؽ إلى أسباب كمراحؿ تطبيؽ
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كالجيات المسػؤكلة عػف تطبيػؽ إعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة ،كمتطمبػات

ػر
نجػػاح تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات ،كتميػػز إعػػادة ىندسػػة العمميػػات عػػف ب ػرامج التطػػكير األخػػرل ،كأخيػ نا
يتطرؽ إلى المعكقات التي تؤدم إلى فشؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 1.1.2مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
اليندرة كممة عربية مركبة مف كممتيف ىندسة ،كادارة ،كىي في الكاقع ترجمة لممصطمح اإلنجميزم
( ،)Business Reengineering Processكالذم يعني إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كاف لـ يكف
يعني المفظ اليندسة اإلدارية بالترجمة الحرفية إال أنو يعني إعادة التصميـ الجذرم لمعمميات ،كالنظـ اإلدارية

المصاحبة ،كما دلت عميو أدبيات إعادة ىندسة العمميات كتطبيقاتيا (السمطاف.)41:2001،

كيعرؼ (ىامر ،كتشامبي) إعادة ىندسة العمميات بأنيا" :البدء مف جديد أم مف نقطة الصفر،

كليس إصبلح ،كترميـ الكضع القائـ ،أك إجراء عمميات تجميمية تترؾ البنى األساسية كما كانت عمية ،كما
ال يعني ترقيع الثقكب لكي تعمؿ بصكرة أفضؿ ،بؿ يعني التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة الراسخة،
كالتفكير بصكرة جديدة ،كمختمفة في كيفية تصنيع المنتجات ،أك تقديـ الخدمات ،لتحقيؽ رغبات العمبلء"

(.)Hammer & Champy,1990: 114

كما تعرؼ بأنيا" :إعادة التفكير األساسي كاعادة التصميـ الجذرم لمعمميات بيدؼ تحقيؽ تحسينات

جكىرية فائقة كليست ىامشية تدريجية في معايير األداء الحاكمة مثؿ :التكمفة ،كالجكدة ،كالخدمة ،كالسرعة"
(ديسمر.)312 :2003 ،
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كما تعرؼ بأنيا" :إعادة البناء ،كىي كسيمة إدارية منيجية تقكـ عمى إعادة البناء التنظيمي مف

جذكره ،كتعتمد عمى إعادة ىيكمة ،كتصميـ العمميات اإلدارية بيدؼ تحقيؽ تطكير جكىرم ،كطمكح في أداء
المنظمات يكفؿ تحقيؽ سرعة األداء ،كتخفيض التكمفة ،كجكدة المنتج" (أبك بكر.)39: 2001 ،

كما يعرفيا (المكزم )166-167 :1999 ،بأنيا" :االنتباه الحاد كالحذر في الفجكة التنظيمية بيف

التنظيمات القائمة ،فيما يتعمؽ بمستكيات األداء كاإلنتاج مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير كتحديث أساليب
العمؿ بشكؿ يساعد عمى إحداث طفرة في األداء خبلؿ فترة زمنية قصيرة".

كيرل (الحرباكم )16 :2014 ،بأنيا" :البدء مف جديد مف نقطة الصفر كليس إصبلح كترميـ ما

ىك قائـ اك إجراء تغييرات تجميمية بؿ التخمي التاـ عف إجراءات كممارسات العمؿ القديمة ،كالتفكير بصكرة

جديدة مختمفة لتحقيؽ رغبات الزبائف كالعامميف كتكجيات القدرات المختمفة".

كعرفيا (البنا )438 :2013 ،بأنيا" :منيج لتحقيؽ تطكير جزرم في أداء الشركات في كقت

قصير نسبيان ،كاعادة التصميـ الجذرم كالسريع لمعمميات اإلدارية االستراتيجية ،كذات القيمة المضافة كالنظـ
كالسياسات كالبنية التي تساعد تمؾ العمميات ،كذلؾ بيدؼ تحقيؽ طمكحات عالية مف األىداؼ التنظيمية".

كما تعرؼ بأنيا" :مجمكعة األدكات ،كالكسائؿ المتطكرة ،باإلضافة إلى االستفادة مف التقنيات

الحديثة ،في إحداث الدمج األمثؿ ليذه الكسائؿ كصكنال إلى التغيير الجذرم في كؿ أرجاء المنظمة ،كفي

الكفاء باحتياجات المستيمؾ" (الديجاني.)9 :2009 ،

كيعرفيا (عامر ،كقنديؿ )318 :2010 ،بأنيا" :أحد المداخؿ اإلدارية الحديثة الذم ييدؼ إلى

إحداث تغيير جذرم كسريع في المنظمات مف خبلؿ إعادة تصميـ العمميات االستراتيجية كالسياسات
كاليياكؿ التنظيمية ،كالقيـ كاالفتراضات المساندة بشكؿ غير تقميدم".

كعرفيا (النجار" :)27 :2002 ،األداة المتكاممة إلحداث تغيير حقيقي في منظكمة التعميـ ،مف

خبلؿ إعادة تصميـ قطاع التعميـ بالتركيز عمى األعماؿ الكاجب إنجازىا لتحقيؽ األىداؼ التعميمية".

كما تعرؼ بأنيا" :أحد المداخؿ اإلدارية الحديثة ،التي تيدؼ إلى تحسيف جذرم ،كسريع ،في

المنظمة التعميمية مف خبلؿ إعادة تصميـ العمميات االستراتيجية ،كالسياسات ،كاليياكؿ ،كالقيـ،
كاالفتراضات المساندة ،بشكؿ غير تقميدم" (مصطفى.)119 :2002 ،

كتـ تعريفيا بأنيا" :إعادة التصميـ السريع كالجذرم لمعمميات اإلدارية االستراتيجية كذات القيمة

المضافة (الجكىرية) ،ككذلؾ لمنظـ كالسياسات كالبنى التنظيمية المساندة ،بيدؼ تعظيـ تدفقات العمؿ
كزيادة اإلنتاجية في المنظمة بصكرة خارقة" (ريمكند ككبليف.)1 :1995 ،

ويرى الباحث أنو في ضوء عرض التعريفات السابقة إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية أنيا تختمؼ

في الصياغات لكنيا تتفؽ في المضمكف ،حيث يتمحكر المضمكف حكؿ النقاط األساسية التالية:
أساسيا.
 .1أف يككف التغيير
ن
 .2أف يككف التغيير جذرنيا.
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 .3أف تككف النتائج جكىرية كضخمة.
 .4أف يككف التغيير في العمميات.

 .5أف يعتمد التغيير عمى تقنية المعمكمات.

 .6أف يعتمد التغيير عمى التفكير االستقرائي كليس االستنتاجي.

ويعرف الباحث إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إجرائياً بأنيا :إعادة تصميـ العمميات اإلدارية ذات

القيمة المضافة لمجامعة ،ككذلؾ لمنظـ كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية ،بيدؼ تحقيؽ تحسينات متميزة في
األداء المؤسسي كزيارة رضا المستفيديف مف الخدمات التعميمية المقدمة.
 2.1.2نشأة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
متكقعػا ،ألف التعمػػيـ يمثػػؿ األداة
انتشػرت اليندسػػة اإلداريػة فػػي ميػداف التعمػػيـ بصػكرة أسػػرع ممػا كػػاف
ن
الرئيسية لصناعة المستقبؿ ،حيث ظيرت أكلى المحاكالت عاـ ( ،)1993قػاـ بيػا "داكػر" الػذم أعػاد ىندسػة

ػر ليندسػة نظػـ
ذجػا مبتك نا
نظاـ التعميـ المتمركز حكؿ المعرفػة ،ثػـ "سػمكت ،كبيػرم" ( )1993المػذاف قػدما أنمك ن
التعمػػيـ ،يقػػكـ عمػػى ربػػط التفكيػػر المسػػتقبمي بػػالتعميـ ،كغيػػرىـ كثػػر أخػػذكا يت ازيػػدكف بشػػكؿ الفػػت ،كأف تطبيػػؽ
أسػػمكب اليندسػػة اإلداريػػة فػػي التعمػػيـ يحػػدث تح ػكالت جكىريػػة فػػي منظكمػػة التعمػػيـ ،كيحقػػؽ الفكائػػد كالمي ػزات

اآلتية (الحاج محمد:)177-175 :2011 ،

 .1تجػػاكز الحػػدكد التقميديػػة التػػي تسػػكرت داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة أك نظػػـ التعمػػيـ ،باالنفتػػاح عمػػى
بيئتيػا المحيطػة كعمػى المجتمػع ،كاالسػتجابة الفاعمػة لممطالػب كاالحتياجػات المتباينػة ،كايجػاد شػراكة

مجتمعية حقيقية داعمة ليا.

 .2يػػؤدم إلػػى تغييػػر جػػذرم لمييكػػؿ التنظيمػػي اليرمػػي اإلدارم كاألكػػاديمي كالفنػػي ،كيعمػػؿ عمػػى تقػػديـ
تكصيؼ دقيؽ لمعمميات األساسية ،كالعمميات المساعدة داخؿ منظكمة التعميـ.

 .3يرسػػم مبػػدأ اإلدارة التشػاركية فػػي عمميػػة التغييػػر التنظيمػػي ،كاتخػاذ القػرار ،كالعمػػؿ فػػي فريػػؽ العمػػؿ،
كفي تحمؿ مسؤكلية تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة التعميمية لمكاجية التحديات المستقبمية.

 .4يعمػؿ عمػى زيػادة رضػا المسػػتفيديف مػف التعمػيـ ،سػكاء داخػػؿ المؤسسػة التعميميػة ،أك خارجيػا ،نتيجػػة

تركيػزه عمػػى تمبيػػة االحتياجػػات المتنكعػػة كالمتباينػػة لممسػػتفيديف ،نتيجػػة تخفػػيض الكقػػت الػػبلزـ لتمبيػػة
تمؾ االحتياجات.

 3.1.2مبادئ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:

ىناؾ مبادئ عدة تقكـ عمييا إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تتمثؿ في المبادئ التالية (عقيمي،
95 :2001؛ الكردم:)128 :2013 ،
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 .1تقكـ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى إعادة تصميـ العممية الكاحدة مف جديد بكامؿ مراحميا
كخطكاتيا ،كذلؾ مف بدايتيا كحتى نيايتيا.

 .2تقكـ عمى أساس تقنية المعمكمات (نظاـ معمكمات) الحديثة كتبني البلمركزية في عممية استخداميا.
 .3تسعى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة.

 .4تفكيض المكظفيف السمطة الكافية ألداء مياميـ بكفاءة بعد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
العمميات.

 .5تكفير المركنة الكافية في تنفيذ مراحؿ كخطكات العمميات.
أف تؤدم أكثر مف عمؿ.
 .6تصميـ العممية الكاحدة بشكؿ يمكنيا مف ٍ
 .7تقميؿ عدد م ار ت التدقيؽ كالمراجعة لتكفير السرعة في األداء.

 .8تسعى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلى زيادة القدرة التنافسية لممنظمات الكبيرة التي تستخدـ
تقنيات متقدمة.

كقد قاـ (مايكؿ ىامر كجيمس شامبي) بتحديد سبعة مبادئ أساسية ألداء العمؿ كتمثؿ متطمبات
تحقيؽ التحسيف الجذرم في األداء كقد كانت عمى النحك التالي (صبيح:)128-127 :2013 ،

 .1التركيز عمى العمميات حيث يتـ تنفيذ العممية عف طريؽ مستخدمي مخرجاتيا كمما أمكف ذلؾ.

 .2التركيز عمى األفراد التعامؿ مع اإلنساف كأصؿ أك مصدر قكة كليس كعنصر تكمفة يتعيف
تخفيضو.

 .3التركيز عمى النتائج تنظيـ األفراد العامميف أك فرؽ العمؿ حكؿ النتائج ،كليس المياـ.
 .4التطكير الذاتي (إدارة المكقؼ) ربط اتخاذ الق اررات بمكاف أداء العمؿ.
 .5دمج األنشطة المتشابية.

بدال مف التكامؿ بيف نتائجيا حيث يقكـ كؿ فريؽ عمؿ بأداء نشاط
 .6الربط بيف األنشطة المتكازنة ن
ما ،ثـ تجميع كؿ مخرجات كؿ فرؽ العمؿ.

 .7التركيز عمى تككيف قاعدة بيانات متكاممة حيث يتـ الحصكؿ عمى البيانات مف مصادرىا األكلية،
كلمرة كاحدة بما يضمف سبلمتيا ،كعدـ االزدكاجية فييا.
 4.1.2عناصر إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
لقد تضمف تعريؼ ىامر كشػامبي ( )1990إلعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة أربػع كممػات مفتاحيػة،
كضػػحيا العديػػد مػػف الكػػاتبيف فػػي مجػػاؿ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة ك ػ (محمػػكد )7:2007 ،ك(كػػيبلدا،
ٌ
 ،)138 :2004ك (الصيرفي ،)14 :2009 ،ك (العجمي )310 :2008 ،كىي كالتالي:
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 .1إعادة التفكير األساسي:
كتعني أف الكقت قد حاف؛ كي تعيد كؿ شركة ككؿ فرد بيا النظر في أسمكب العمؿ المتبع كمراجعة

مػػا يقكم ػػكف بػػو م ػػف عمػػؿ كسػ ػؤاؿ أنفسػػيـ :لم ػػاذا يقكمػػكف ب ػػو؟ ،كىػػؿ ى ػػذا العمػػؿ ذك قيم ػػة لمعم ػػبلء
كالشركة؟ ،كىؿ يمكف أداؤه بطريقة أفضؿ؟

 .2إعادة التصميم بصورة جذرية:

كتعني البحث عف فرص جديدة كانشاء استراتيجيات ،تركيب تنظيمي ،كتغيير العبلقػات سػكاء داخػؿ

أسسػػا تكنكلكجيػػة كمعمكماتيػػة جديػػدة ،ككػػذلؾ سػػيككف ىنػػاؾ تغييػػر
الشػػركة أك خارجيػػا .كيتطمػػب ذلػػؾ ن
في أعماؿ المديريف كسمكؾ جديد لمعامميف.

 .3نتائج تحسين فائقة:

إف إعادة اليندسة تعني الكفاح مف أجؿ تحقيؽ مسػتكيات فائقػة مػف التحسػيف ،كذلػؾ يعنػي الػتخمص
ٌ
مػػف الطػػرؽ التقميديػػة ككػػؿ مػػا يعقػػد الحػػدكد التنظيميػػة كال بػػد أف تكػػكف شػػاممة كتسػػتخدـ تكنكلكجيػػا
المعمكمات ليس لغرض العممية المكجكدة فحسب بؿ لمتمكف مف عمميات جديدة أخرل.

 .4العمميات:

تتميز إعادة اليندسة بالتركيز عمى نظـ العمؿ أك ما يعرؼ بالعمميات الرئيسة لمشركات كالمؤسسات
ابتداء مف استبلـ طمب العميؿ إلػى
المختمفة كليس اإلدارات ،إذ يتـ دراسة كىندسة العمميات بكامميا
ن
أف يتـ إنجاز الخدمة المطمكبة .فإعادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة تسػاعد عمػى رؤيػة الصػكرة الكاممػة

لمعمؿ كتنقمو بيف اإلدارات المختمفة كمعرفة الحكاجز التشغيمية كالتنظيميػة التػي تعػكؽ العمػؿ كتطيػؿ
الزمف البلزـ لتقديـ الخدمة كانياء العمؿ.

كقد أضافت (عزازم )128-127 :2011 ،عنصريف آخريف ،ىما:
 .1أن يعتمد التغيير عمى تقنية المعمومات:

فعػػاؿ بحيػػث يػػتـ تكظيفيػػا لمتغييػػر الجػػذرم
كتقصػػد بيػػا اسػػتثمار تقنيػػة المعمكمػػات كاسػػتخداميا بشػػكؿ ٌ
و
أسمكب إبداعي كأساليب تنفيذ العمؿ ،كليس لمميكنة التي تيدؼ لتكفير الكقت.
إليجاد

 .2أن يعتمد التغيير عمى التفكير االستقرائي وليس االستنتاجي:

كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي البحػػث عػػف فػػرص التطػػكير كالتغييػػر قبػػؿ بػػركز مشػػاكؿ تػػدعك لمتغييػػر كالتطػػكير،
فيندسة العمميػات اإلداريػة تػرفض التفكيػر االسػتنتاجي كالمتمثػؿ فػي انتظػار المشػكمة ثػـ العمػؿ عمػى
تحميميا كالبحث عف حمكؿ مناسبة ليا.

كيستنتج الباحث بػأف تمػؾ العناصػر السػابؽ ذكرىػا مرتبطػة ببعضػيا الػبعض ،حيػث إنيػا تبػدأ بإعػادة

التفكير في اإلجػراءات المتبعػة ،ممػا يقػكد المنظمػة إلػى معرفػة العمميػات ذات الجػدكل كتمػؾ عديمػة الجػدكل،
ػكد األداء
لذا تعيد تصميـ العمميات في المنظمة بتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ التغيير بما يحسف كيج ٌ
مع تكفير لمكقت كالجيد كالماؿ كصكنال إلى التميز المؤسسي.
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 5.1.2خصائص إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
يكجد العديد مف الخصائص كالمرتكزات التي تتميز بيا إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كالتي عند

تكافرىا أك تكافر بعضيا يمكف القكؿ بأنو قد تمت عممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (الصيرفي،
:)125 :2006

 .1أنيا تبدأ مف الصفر إلعادة البناء مف جذكره.

 .2أنيا تركز عمى العمميات اإلدارية كليس عمى األنشطة كالمياـ كالكظائؼ.
 .3أنيا تيتـ بالنتائج كتركز عمى العميؿ الداخمي كالخارجي.

 .4أنيا تبدأ مف التشكيؾ في مشركعية كجدكل العممية اإلدارية كضركرة بقائيا دكف التركيز عمى
تصحيح خطكاتيا بشكؿ انفرادم.

 .5أنيا تركز عمى إعادة تصميـ نظـ العمؿ كال ييميا اإلدارات كاألقساـ كالكحدات التنظيمية.

 .6طمكحاتيا فائقة (تغيير جذرم)( ،تحسينات جكىرية)( ،بناء أساسي)( ،إعادة تصميـ كمي) فيي ال
تقؼ عند التحسيف النكعي.

 .7أنيا تعتمد بشكؿ أساسي عمى تقنية المعمكمات.
 .8أنيا تشمؿ حمكؿ جذرية كليس حمكؿ عاجمة.

 .9أنيا تشمؿ عمى عنصر االبتكار كالتجديد كليس مجرد تحسيف.
 6.1.2أىداف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
حتى يتـ االستفادة مف ركائز إعادة اليندسة كخصائصيا في تطكير أم منظمة يجب تحديد أىدافيا
بكضكح ،كلقد تـ تحديد ىذه األىداؼ بما يمي (خميؿ14 :2008 ،؛ عبد القادر:)167 :2008 ،

 .1تحقيق تغيير جذري في األداء :كيتمثؿ ذلؾ في تغيير أسمكب كأدكات العمؿ كالنتائج ،مف خبلؿ
تمكيف العامميف مف تصميـ العمؿ كالقياـ بو كفؽ احتياجات العمبلء كأىداؼ المنظمة.

 .2التركيز عمى العمالء :تكجيو المنظمة إلى التركيز عمى العمبلء مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ كالعمؿ
عمى تحقيؽ رغباتيـ ،بحيث تـ إعادة بناء العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض.

 .3تحقيق السرعة :تمكيف المنظمة مف القياـ بأعماليا بسرعة عالية مف خبلؿ تكفير المعمكمات
المطمكبة التخاذ الق اررات كتسييؿ عممية الحصكؿ عمييا.

 .4تحقيق الجودة :تحسيف جكدة الخدمات كالمنتجات التي تقدميا لتتناسب مع احتياجات كرغبات
العمبلء.

 .5تخفيض التكمفة :مف خبلؿ إلغاء العمميات الغير ضركرية كالتركيز عمى العمميات ذات القيمة
المضافة.
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 .6التفوق عمى المنافسين :مساعدة المنظمة في التفكؽ عمى المنظمات المنافسة التي قد ال يصعب
المحاؽ بيـ كلكف يصعب التفكؽ عمييـ ،فقد يتعذر تقميدىـ أك تختفي الدافعية لمتغيير لذلؾ كاف
ميما تحقيؽ ميزة تنافسية مثؿ ضغط التكاليؼ مع زيادة قيمة المنتج كذلؾ مف خبلؿ تحسيف
ن
استغبلؿ المكارد المتاحة كترشيد العمميات كالبيع بشركط أفضؿ.

 7.1.2أسباب تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:

يعد السبب الرئيس الستخداـ المنظمات ألسمكب ىندسة العمميات اإلدارية ىك إضافة القيمة

لمعمميات ،حيث إنيا تحقؽ نتائج إيجابية لممنظمة تتضمف تحسينات حاسمة في األداء ،كالتكمفة كاإلنتاجية
كالخدمة كرضا العمبلء كالسرعة ،كذلؾ استخداميا إلحداث زيادة في الجكدة الداخمية كالخارجية ،كذلؾ

القيمة المضافة لكؿ مف المكظؼ كالعميؿ (.(89 :2012 ،Goksoy

بينما بيف (أبك طالب )131 :2007 ،أف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية أصبح ضركرة ممحة

لممنظمات كالمؤسسات في ظؿ التغيرات المتبلحقة كالمتسارعة كذلؾ ألسباب عدة ،كىي:
 .1تشابؾ العمميات في مختمؼ اإلدارات كاألقساـ المختمفة.

 .2تزايد تأثير المتغيرات البيئية عمى المنظمة كبعضيا لو التأثير السمبي عمييا.
 .3تعقد كطكؿ اليياكؿ التنظيمية (تنظيـ ىرمي تتعدد فيو المستكيات اإلدارية).
 .4زيادة التكميؼ كبطء العمميات اإلنتاجية أك الخدمية كتكدس المخزكف.
 .5انخفاض إنتاجية العامميف كعدـ كعييـ التاـ لمياـ كظيفتيـ.
 .6زيادة حدة لمنافسة كالضغكط البيئية كالمحمية.

 .7التغمب عمى الكقت الضائع كالفاقد في اإلنتاج.
 .8محاكلة تحقيؽ رغبات جميع العمبلء.

 .9إظيار قدرات كابتكارات العامميف الجاديف كرغبتيـ الحقيقة في التغيير.
 8.1.2المنظمات التي تحتاج تطبيق أسموب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
تتنكع المنظمات التي تحتاج تطبيؽ أسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الشكؿ كالحجـ
استنادا لذلؾ ىناؾ ثبلثة أنكاع مف المنظمات تحتاج
كالطبيعة كالمشكبلت كمدل النجاح كمدل التعثر ،ك ن
لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كىي (مايكؿ ىامر:)20 :1995 ،
 .1المنظمات ذات الوضع المتدىور :كىي تمؾ المنظمات التي يتصؼ أداؤىا بالتدني كتعاني مف
ارتفاع في تكاليؼ التشغيؿ كانخفاض في جكدة الخدمات كالمنتجات التي تقدميا ،ككذلؾ عدـ

قدرتيا عمى المنافسة كتحقيؽ األرباح.
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 .2المنظمات التي في طريقيا لمتدىور :كىي تمؾ المنظمات التي لـ تتدىكر بعد كلكف تكجد مؤشرات
قكية بأنيا في طريقيا إلى التدىكر مثؿ انخفاض الحصة السكقية لممنظمة لصالح المنافسيف،
ككذلؾ االرتفاع التدريجي في تكاليؼ التشغيؿ كاإلنتاج ،كاالنخفاض التدريجي في أرباح كأسيـ

المنظمات ،كىذه المنظمات تصارع ألجؿ البقاء كىي ال تممؾ القدرة عمى مسايرة التطكر كالمنافسة
بشكؿ قكم.

 .3المنظمات المتميزة والتي بمغت قمة التفوق والنجاح :ىي المنظمات المتميزة كال تعاني مف مشاكؿ
عمى اإلطبلؽ ،كلكف تكجد مؤشرات قكية بأف ىذه المنظمات تسيطر عمى السكؽ كتمتمؾ حصة
جدا بالمقارنة مع المنافسيف ،كتشيد ارتفاع تدريجي في أرباحيا كأسيميا ،كىى ال
سكقية كبيرة ن
تعاني مف ارتفاع في تكمفة التشغيؿ كاإلنتاج ،أك تدنى في جكدة الخدمات ،أك المنتجات التي
تقدميا ،كيتـ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في ىذه المنظمات ليس بدافع الخكؼ مف

التدني بؿ مف أجؿ التمكيف كالبقاء في القمة كتكسيع الفجكة بينيا كبيف المنافسيف ليا.
 9.1.2مراحل تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
لقد قدـ الباحثكف كالميتمكف بأسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية العديد مف المناىج العممية
كالتي تتضمف مجمكعة مف المراحؿ كالخطكات التطبيقية كالتي يجب إتباعيا لتطبيؽ ىذا المفيكـ بصكرة

سميمة كمناسبة (أبك عمشة:)58 :2011 ،

 .1الرؤية والتصور :تحديد رؤية العمؿ بشكؿ عاـ ،كتقييـ الكضع الحالي مف قبؿ قائد فريؽ إعادة
اليندسة.

أف
 .2اإلعداد والتحضير :رسـ خطة زمنية لخطكات العمؿ كأىدافيا كالعكائؽ كالصعكبات التي يمكف ٍ
تكاجو التطبيؽ كتقديـ الحمكؿ.
 .3التحميل والتشخيص الشامل :تكصيؼ شامؿ لمعمميات التي تقكـ بيا المنظمة كتكثيقيا مف نماذج

مخصصة لمدارسة مف خبلؿ مسح كاسع النطاؽ كجمع معمكمات لمتكصؿ إلى مكاطف الخمؿ
كالقصكر ،ككيفية التعامؿ معيا.

 .4إعادة التصميم أو البناء :تصميـ العمميات بشكؿ جديد كطرح البدائؿ المختمفة.

 .5التطبيق والتحول :يعتمد ذلؾ عمى التحكؿ بيف العنصر البشرم كالعنصر التقني كخطكات العمؿ،
باإلضافة إلى ضركرة المتابعة كالمراجعة المستمرة عند بداية تنفيذ التغيير الجذرم كقياس نتائجو

مقارنة بمرحمة ما قبؿ كما بعد التحكؿ إلى االتجاه الجديد.

أما (السكارنة )166-164 :2009 ،فيرل أف عممية إعادة اليندسة تمر بالمراحؿ التالية:

مستقببل مف خبلؿ
 .1إعادة التفكير :كترتبط ىذه المرحمة بتقييـ الكضع الحاضر كما ىك المطمكب
ن
تمبية احتياجات المستيمكيف.
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 .2رؤية المستقبل :بناء عمى نتائج المرحمة السابقة كالتحميؿ الداخمي كالخارجي يتـ بناء رؤية كاضحة
لممستقبؿ ،كتعتبر النقطة الرئيسية لجيكد إعادة اليندسة.

 .3إعادة التصميم الجذري لمعمميات األساسية :كىي المرحمة التي تبنى مخرجاتيا عمى أساس الصكرة
التي تككنت في مرحمة االستشراؼ السابقة كفييا يتـ بناء التصكر الجديد لجميع اإلجراءات
كالعمميات كالتصاميـ.

 .4إعادة الييكمة :كفييا يتـ إعادة تكزيع األدكار كدمج الكظائؼ كالعمميات كتغيير أماكنيا.

 .5التحضير لمتغيير :كيتـ بتييئة المناخ العاـ في المنظمة كتكفير المستمزمات المادية لمتغيير كبناء
الثقافة البلزمة لدل العامميف لتقبؿ كتبني التغيير القادـ.

 .6تطبيق التغيير :بتنفيذ البرامج المعدة لذلؾ بكاسطة فرؽ العمؿ كالقياـ بتدريب الطكاقـ التنفيذية
لمعمؿ عمى األنظمة الجديدة كالعمميات التي تـ بناؤىا.
أما (عامر ،كقنديؿ )320 :2010 ،فيرل خطكات إعادة ىندسة العمميات كالتالي:

المرحمة األولى :التحضير كتيدؼ ىذه المرحمة إلى االستعداد كتييئة كتنظيـ األفراد الذيف سيقع عمييـ
عممية إعادة البناء.

المرحمة الثانية :تحديد األنشطة كيتـ فييا تحديد العمبلء كالعمميات ذات القيمة المضافة كاألنشطة المساندة
ماديا كبشرنيا.
كاليياكؿ التنظيمية لمعمميات كالمكارد المتاحة ن
المرحمة الثالثة :التخطيط كتيدؼ لتككيف رؤية كفيمة بتحقيؽ التغيير الجذرم السريع ،كىي إيضاح مفصؿ
ألىداؼ إعادة البناء.

المرحمة الرابعة :كضع الخطة مكضع التنفيذ تقكـ فرؽ العمؿ بمعاكنة اإلدارة العميا بإنجاز المياـ المسند ليا
كمحاكلة القضاء عمى أم صعكبات قد تحكؿ دكف إحداث التطكير المطمكب.

المرحمة الخامسة :متابعة الخطة يتـ فييا التأكد مف مدل تحقيؽ خطة إعادة البناء مف تحقيؽ األىداؼ
البلزمة إلجراء التطكير كالتحسيف الجذرم لممؤسسة مف حيث مدل رضا العامميف كزيادة المبيعات.
أيضا مف المناىج الناجحة كالمميزة لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ىي استراتيجية ىامر
ك ن
كشامبي كالتي تتككف مف ست خطكات (صبيح:)127 :2013 ،
 .1التعريف بإعادة اليندسة :حيث يتـ في تمؾ الخطكات التعريؼ بإعادة ىندسة العمميات،
أف يقدميا
كالممارسات المطمكبة مف العامميف باتجاه تطبيؽ إعادة اليندسة ،كاإلسيامات التي يجب ٍ
كؿ فرد في المنظمة.

 .2تحديد العمميات :حيث يتـ التعرؼ إلى جميع العمميات ،كتحديد العكامؿ الخارجية المؤثرة ،مثؿ
رغبات متمقي الخدمة ،كفي تمؾ الخطكة يتـ تجميع العمميات في جداكؿ ،مع ترتيبيا حسب األىمية.
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أف
 .3اختيار العمميات :حيث يتـ تحديد المعايير التي يتـ عمى أساسيا اختيار العمميات التي يجب ٍ
تعاد ىندستيا ،كالعمميات التي يتـ التخمص منيا ،كلعؿ أىـ مصادر تمؾ المعايير حاجات متمقي
الخدمة ،كالقيمة المضافة ،كالتكمفة.

 .4تفيم العمميات المختارة :كفي تمؾ الخطكة يستعاف بالتكنكلكجيا في عمميات التحميؿ ،حيث يككف
تماما مف العممية.
التحميؿ نا
مركز عمى العمميات دكف األخذ باالعتبار الكظائؼ التي يجب استبعادىا ن
 .5إعادة بناء العمميات المختارة :حيث يتـ التركيز في تمؾ الخطكة عمى إعادة بناء العمميات التي
تحتاج إلى قدرات إبداعية عالية مف فرؽ إعادة اليندسة ،كما يجب أف تؤخذ في االعتبار ضركرة

التركيز عمى الجكانب الفنية لمعمميات ،إلى جانب األخذ في االعتبار العكامؿ المتعمقة ببيئة العمؿ.

 .6تطبيق العمميات :حيث يتـ تطبيؽ العمميات بعد إنجاز الخطكات الخمس السابقة ،مع متابعة األداء
بيدؼ تحسيف ذلؾ األداء.

كيمخص الباحث خطكات إعادة ىندسة العمميات عمى النحك التالي:

مستقببل مف
 .1مرحمة إعادة التفكير :تحميؿ الكضع القائـ في المؤسسة كما ىك المطمكب مف المؤسسة
ن

خبلؿ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية كاستقراء شكاكل كاحتياجات العمبلء ،كمعرفة مكاطف الضعؼ

في العمميات األساسية كالفرعية في المنظمة يتـ بناء رؤية كاضحة لممستقبؿ.
 .2تشكيؿ فرؽ عمؿ إعادة اليندسة كتحديد األىداؼ مف العممية.

 .3إعادة تصميـ العمميات :بناء التصكر الجديد لجميع اإلجراءات كالعمميات حسب التصكر المستنبط
مف العمبلء.

 .4التحضير لمتغير :تييئة المناخ المناسب في المنظمة لعممية التغير مف خبلؿ تكفير الدعـ المادم
كتكفير بيئة مناسبة مف خبلؿ اقناع العامميف بأىمية عممية التغيير.

 .5تطبيؽ التغيير كالمتابعة :تطبيؽ العمميات الجديدة كالتخمص مف العمميات القديمة كتقييـ النتائج مف
خبلؿ مراقبة العمميات الجديدة كقياس األداء.

 10.1.2الجيات المسؤولة عن تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
األفراد ىـ الذيف يقكمكف بتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية؛ لذا ال يبد مف تحديد ىؤالء األفراد
كالمسؤكليف الذيف يقكمكف بعممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،فاختيار كتنظيـ المختصيف بتطبيؽ إعادة
ىندسة العمميات اإلدارية ىك األساس لنجاح الجيكد كاألىداؼ المرتبطة بيذه العممية كيمكف تحديد الجيات

التي تتكلى عممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مجتمعة أك منفردة كالتالي (المكزم:)114 :2002 ،

 .1قائد العممية :كىك أحد المسئكليف الذيف يتكلكف قيادة فريؽ إعادة ىندسة األعماؿ كالمعنييف بيا كىك
يتبنى فكرة إعادة اليندسة ،يقكـ بدعـ المدير المسئكؿ (صاحب العممية) كفريؽ إعادة اليندسة
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يختار المستشاريف الخارجييف الذيف تستعيف بيـ المنظمة في إعادة اليندسة ،كيراقب تطبيؽ إعادة
ىندسة األعماؿ كيقيـ النتائج الحقيقية.

 .2صاحب العممية :كىك المدير المسئكؿ عف تطبيؽ إعادة ىندسة األعماؿ في مجاؿ معيف أك

عمميات معينة ،كيككف عمى اتصاؿ مباشر بقائد إعادة ىندسة األعماؿ كينسؽ معو كيتمقى منو

التشجيع كالدعـ البلزـ ،كيشكؿ فريؽ إعادة ىندسة األعماؿ ،كيمتمؾ كيمارس الصبلحيات التي
تمكنو مف تكفير المكارد البلزمة التي يحتاج إلييا الفريؽ.

 .3فريق إعادة ىندسة األعمال :ىك مجمكعة مف األفراد المتخصصيف الذيف سيقكمكف بعممية إعادة
ىندسة األعماؿ مف تشخيص كتصميـ كتنفيذ كعادة ما يتككف الفريؽ مف عامميف داخؿ المنظمة
كعامميف خارجو ،ك يتككف الفريؽ مف أربعة إلى ستة أفراد يتـ اختيار أعضاء الفريؽ حسب الشركط

كالصفات التالية الخبرة العممية في مجاؿ العممية المراد ىندستيا ،ميارات التفاعؿ اإليجابي،
ميارات االتصاؿ ،ركح العمؿ الجماعي ،النظرة الشمكلية اإلبداع التفاؤؿ الحماس اإلصرار المباقة

قد يحتاج األمر إلى أكثر مف فريؽ عندما تككف ىناؾ أكثر مف عممية إلعادة ىندسة األعماؿ.

 .4المجنة الموجية :كىي لجنة مككنة مف كبار المديريف في المنظمة يقكـ ىؤالء المديركف بكضع
كتطكير استراتيجية إعادة اليندسة ،تحديد األىداؼ المطمكبة ،مراقبة تنفيذ أنشطة إعادة اليندسة،
تقييـ النتائج المحصمة.

أحيانا بالقيصر ،كىك الشخص الذم ينسؽ بيف عمميات
 .5منسق عمميات إعادة اليندسة :يسمى
ن
إعادة اليندسة ،يبحث عف المكارد المطمكبة ليذه العمميات كمستمزمات كؿ منيا ،كيبحث باستمرار
في تطكير أساليب إعادة اليندسة لزيادة كفاءتيا كفاعميتيا.
 11.1.2متطمبات نجاح تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
يحتاج تطبيؽ أسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلى تكفر مجمكعة مف المتطمبات األساسية

كالتي يمكف تسميتيا بالعكامؿ الحاسمة لمنجاح ،كمف تمؾ المتطمبات:
 .1دعم اإلدارة العميا:

يتكقؼ نجاح إعادة ىندسة العمميات عمى مدل التزاـ كقناعة اإلدارة العميا في المنظمة ،بضركرة
الحاجة لتبنى برنامج إلعادة اليندسة ،مف أجؿ تحسيف الكضع التنافسي لممنظمة ،ىذه القناعة

أف تتجمى في صكرة تخصيص المكارد البلزمة لتنفيذ البرنامج .حيث أظيرت العديد مف
يمكف ٍ
الدراسات أىمية التزاـ كقناعة اإلدارة العميا ببرنامج إعادة اليندسة (العتيبي ،كالجمالي:2004 ،
.)11

إف نجاح تطبيؽ مبادئ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ،يتكقؼ عمى مدل

التزاـ كدعـ اإلدارة العميا كقناعتيا بذلؾ ،كىذه القناعة تتمثؿ في ربط إعادة ىندسة العمميات
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اإلدارية ،في الرؤية كاألىداؼ االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية ،مف خبلؿ كضع رؤية
كاضحة لبرامج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية متمثمة في الطمكحات التي تسعى الجامعات

لتحقيقيا ،كتحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية ،لمتعرؼ إلى المخاطر كالفرص التي تستطيع الجامعات
تجنبيا أك استغبلليا ،إلنجاح إعادة اليندسة اإلدارية في الجامعات.

كيكمف دكر اإلدارة العميا في إحداث التغييرات المطمكبة في الييكؿ كالعبلقات التنظيمية ،كمكاجية
التحديات في مراحؿ التطبيؽ ،كخمؽ أجكاء مف الثقة المتبادلة بيف المكظفيف ،كاالعتماد عمى فرؽ

العمؿ كالعمؿ الجماعي في تنفيذ األعماؿ ،كتحقيؽ البلمركزية في إتماـ العمميات اإلدارية كاتخاذ
الق اررات اإلدارية كتحكيؿ الييكؿ التنظيمي مف الشكؿ الرأسي إلى الشكؿ األفقي ،كتكفير المكارد
البشرية كالمالية البلزمة لذلؾ ،كايجاد قنكات مف االتصاالت الفعالة بيف المكظفيف لتحفيزىـ عمى
تبني األساليب التغيرية الحديثة.

كتحتاج عممية إعادة اليندسة اإلدارية لدعـ اإلدارة العميا بشكؿ رئيسي كىذا الدعـ يترجـ بق اررات

إدارية مف قيادة المؤسسة ،كتعتبر ىذه الق اررات ىي نقطة االنطبلؽ ألم نشاط ضمف منيج إعادة
اليندسة ،ككما ذكر (الشكبكي )67 :2010 ،في أسباب فشؿ إعادة اليندسة ككاف مف ضمنيا

التالي:

 اعتقاد القيادة اإلدارية بأف دكرىا يتكقؼ عند اتخاذ القرار.
 عدـ تكحيد المفيكـ بشكؿ سميـ كتطبيقو بشكؿ مبتكر؛ مما يؤدم إلى إحباط القيادة اإلدارية
كتراجعيا عف االلتزاـ كالدعـ كالمساندة كالتحفيز.

كيرل الباحث بأف نجاح تطبيؽ متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مرتبط بشكؿ رئيسي بمدل

دعـ كقناعة اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية ،حيث إف نجاح أك فشؿ تطبيقيا يعكد بالدرجة

األكلى إلى مدل تبني كقناعة اإلدارة العميا ليذه الفمسفة اإلدارية الحديثة.
 .2التخطيط االستراتيجي:

أكضحت العديد مف األدبيات أىمية إضفاء الطابع االستراتيجي عند قيادة عممية إعادة اليندسة،
أف يرتبط بالرؤية كاألىداؼ االستراتيجية لممنظمة (العتيبي ،كالجمالي،
فبرنامج إعادة اليندسة يجب ٍ
.)11 :2004
كقد عزل ) (Chan, & Chung, 1997: 211-223نسبة اإلخفاؽ العالية في برامج إعادة
ىندسة العمميات إلى فشؿ العديد مف المنظمات في دمج برنامج إعادة اليندسة في رؤيتيـ كأىدافيـ

االستراتيجية.
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كتيعرؼ االستراتيجية عمى أنيا" :كضع الخطط االستراتيجية لممنظمة ،كتحديد غاياتيا عمى المدل
البعيد بما يكفؿ التبلؤـ بيف المنظمة كرسالتيا ،كبيف الرسالة كالبيئة المحيطة بيا بطريقة فاعمة
ككفؤة (الدكرم.)25 :2010 ،

كلصياغة االستراتيجية كتككينيا ،فإف ذلؾ يتطمب اتخاذ ق اررات حكؿ التالي (الفرا:)8 :2005 ،
 تحديد قيـ المؤسسة ،كغرضيا ،كرسالتيا.

 كضع أىداؼ طكيمة األجؿ لتحقيؽ الرسالة.

 اختيار االستراتيجية لتحقيؽ األىداؼ طكيمة األجؿ.
 .3تكنولوجيا المعمومات:
لقد أدت التطكرات الحاصمة كالمتسارعة في بيئات المنظمات إلى ازدياد تبني تكنكلكجيا

المعمكمات بكصفيا كسيمة استراتيجية كحاسمة في بقاء المنظمات المعاصرة كاستمرارىا ،كما أف
ازدياد حجـ المعمكمات المتدفقة قاد إلى ضركرة تبني تكنكلكجيا مناسبة إذ انو خبلؿ السنكات

الثبلثيف األخيرة فإف الجنس البشرم قد أنتج كمية مف المعمكمات تزيد عف كمية المعمكمات التي

أنتجيا في الخمسة آالؼ سنة الماضية ،كما أف ( )%43مف المديريف في العالـ مقتنعكف بأف
الق اررات الميمة تتأخر بسبب الحاجة إلى المزيد مف المعمكمات (القصيمي.)5 :2009 ،

كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم يعيشو العالـ اليكـ ،يممي عمى الشعكب كمف خمفيا قادتيا

السياسييف كاالقتصادييف كاجبات عديدة ،يقؼ في مقدمتيا ،العمؿ عمى استقداـ كاستخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات في مفاصؿ الحياة اليكمية ،العممية منيا كالعممية كالتعميمية عمى كجو الخصكص ،كذلؾ

كثانيا محاكلة مكاكبة التقدـ كالتطكير
لمتخمص أكنال مف نمط األساليب كالطرؽ التقميدية التمقينية،
ن
الذم تزخر بو دكؿ العالـ المتقدـ (القاسـ.)7-3 :2005 ،
ميما في تحقيؽ التنمية اإلدارية كتطكير المنظمات ،مف
كتمعب تكنكلكجيا المعمكمات دكنار ن
خبلؿ ما تكفره مف معمكمات تسيؿ العمؿ اإلدارم ،حيث ساىـ التقدـ في أنظمة الكمبيكتر
كالحاسبات اإللكتركنية كالبرمجيات في تسييؿ عممية الحفظ كالتخزيف كمعالجة البيانات بشكؿ يبلئـ

احتياجات بيئة العمؿ كاحتياجات األفراد ،كذلؾ يسيؿ عممية الدراسات كالبحكث كاالستشارات
(المكزم.)151-148 :2002 ،

بدال مف االعتماد عمى
كيعتبر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأداة لبناء عمميات جديدة ن

العمميات القائمة عمى النظاـ القديـ لتكنكلكجيا المعمكمات المكضكع الغالب عمى أدبيات إعادة

اليندسة ،كقد ركز ( )Hammer, 1990عمى أىمية الحاجة الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
الحديثة لدعـ تنفيذ عممية إعادة اليندسة (العتيبي ،كالجمالي.)12:2004 ،
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كتبرز الفائدة مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في أنيا تساعد إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية مف خبلؿ الجكانب اآلتية (النجار:)181 :2005 ،

 االعتماد عمى اإلنترنت كالبريد اإللكتركني كالمصادر المتعددة لممعمكمات ،كالتحديث

المستمر لممعمكمات عف طريؽ البريد اإللكتركني ،كلكحات اإلعبلنات اإللكتركنية ،كحمقات
المناقشة.

 التحكؿ مف قاعدة البيانات كنظاـ المعمكمات اإلدارية إلى شبكة المعمكمات التي تساعد
العديد عمى أداء العمؿ ،مثاؿ ذلؾ إدارة سبلسؿ التكريد.

 االستفادة مف شبكة االتصاالت السمكية كالبلسمكية حتى يمكف االستفادة مف المركزية
كالبلمركزية في نفس الكقت.

 التحكؿ مف مركزية الق اررات إلى شبكات الق اررات ،حيث يصبح كؿ فرد مسئكنال عف اتخاذ
القرار.

 إرساؿ التقارير الفكرية  onlineدكف التكاجد بالمكاتب مف خبلؿ الحاسكب المحمكؿ.
 التحكؿ مف االتصاالت الشخصية بالعمبلء ،إلى االتصاالت المكضكعية الفعالة.

تمقائيا.
 التحكؿ مف مراجعة الخطط دكرنيا إلى مراجعة الخطط
ن
 استخداـ برامج المساعدة اآللية المرتبطة بنظـ المعمكمات الصكتية عف طريؽ الحاسكب
لمساعدة الزبائف في الحصكؿ عمى خدمات.

 المساعدة في القياـ بأعماؿ جديدة لـ تكف متكافرة مف قبؿ مثاؿ المؤتمرات عف يبعد.
 المساعدة في تصكر حمكؿ جديدة لمشكبلت مف المتكقع حدكثيا.
 .4تمكين العاممين:
ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تجاىؿ أىمية التمكيف كادارة المكارد البشرية في نجاح تطبيؽ إعادة
اليندسة ،فقد أظيرت العديد مف الدراسات أىمية العنصر اإلنساني كعنصر أساسي كحاسـ لنجاح

تنفيذ إعادة اليندسة كفقنا لفمسفة إعادة اليندسة (ريحاف ،)41 :2014 ،حيث يتـ تخكيؿ العامميف
في المستكيات اإلدارية الدنيا اتخاذ ق اررات ذات العبلقة بعمميـ ،كىذا بطبيعة األمر يعنى التخمي
عف النمط البيركقراطي الركتيني الذم يطيؿ مف عمر الكقت البلزـ لتنفيذ العمميات اليكمية ،كما

كيزيد مف تكمفة العممية عمى المؤسسة مف الناحية االقتصادية ،حيث في النظاـ الركتيني الذم
يتطمب مركر العممية بعدة مراحؿ إدارية نمطية ال فائدة منيا سكل تعزيز النظاـ اإلدارم اليرمي،

فإف كجكد ىذه المراحؿ يعني إضاعة كقت المؤسسة كالعامميف فييا في ال شيء.
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كيمكف تعريؼ التمكيف اإلدارم عمى أنو :العممية اإلدارية التي يتـ بمكجبيا االىتماـ بالعامميف مف

خبلؿ إثراء معمكماتيـ كزيادة مياراتيـ ،كتنمية قدراتيـ الفردية ،كتشجيعيـ عمى المشاركة كتكفير
اإلمكانات البلزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة (البيطار.)32:2014 ،

كمما يحققو التمكيف اإلدارم في المنظمات اإلدارية ما يمي (اإلبراىيـ كآخركف:)16:2008 ،
 يحقؽ التمكيف زيادة النفكذ الفعاؿ لؤلفراد كفرؽ العمؿ بإعطائيـ المزيد مف الحرية ألداء
مياميـ.

 يركز التمكيف عمى القدرات الفعمية لؤلفراد في حؿ مشاكؿ العمؿ كاألزمات.
كامبل.
 يستيدؼ التمكيف استغبلؿ الكفاءة التي تكمف داخؿ األفراد
استغبلال ن
ن

 يجعؿ التمكيف األفراد أقؿ اعتمادا عمى اإلدارة في إدارة نشاطيـ كيعطييـ السمطات الكافية
في مجاؿ خدمة العميؿ.

 يجعؿ التمكيف األفراد مسؤكليف عف نتائج أعماليـ كق ارراتيـ.

كيرل الباحث أف تمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية ييدؼ إلى رفع مستكل الرضا الكظيفي
كتطكير العامميف ليصبحكا ذكم ميارات متعددة عبر منحيـ حرية كاسعة في المشاركة باتخاذ

الق اررات كحؿ المشكبلت ،كالذم بدكره يعزز االنتماء لممؤسسة التي يعممكف بيا ،كذلؾ مف خبلؿ

زيادة نطاؽ تفكيض السمطة ليـ ،كتدريبيـ لتطكير مياراتيـ.
 .5تدريب العاممين:

ارتفع معدؿ االىتماـ بعممية تدريب العامميف ،مف خبلؿ منظماتيـ التي يعممكف بيا في السنكات

األخيرة ،حيث بدأ ينظر إلى التدريب بأنو إحدل الكسائؿ الخاصة بتزكيد العامميف بالميارات
الجديدة ،كالطرؽ الحديثة كاالستراتيجيات التي تؤىميـ لتحمؿ مسؤكليات أكبر ،كيعتبر تدريب

العامميف في عصرنا الحاضر مكضكعا أساسيا مف المكضكعات ذات األىمية الخاصة في دراسة
نظر لً ىما فيو مف ارتباط مباشر بالكفاية اإلنتاجية ألم منظمة كمف
اإلدارة العامة كادارة األعماؿ؛ نا
ضمنيا الجامعات الفمسطينية.
كتتمثؿ أىمية تدريب العامميف لممنظمة في الجكانب الرئيسية التالية (األيكبي:)21-20 :2005 ،

 ارتفاع معدؿ اإلنتاجية كاألداء التنظيمي مف خبلؿ الكضكح في األىداؼ كطرائؽ كاجراءات
كتعريؼ األفراد ما ىك مطمكب منيـ ،كتطكير مياراتيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 العمؿ عمى تحسيف الخدمات التي تقدميا المنظمة بما ينعكس عمى زيادة رضا ككالء
المستفيديف كيؤدم بذلؾ إلى زيادة مركز المنظمة التنافسي.

 يساعد في خمؽ اتجاىات إيجابية داخمية كخارجية نحك المنظمة ،مما يساىـ في انفتاح
المنظمة عمى المجتمع الخارجي ،كذلؾ بيدؼ تطكير برامجيا كامكاناتيا.
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 تقميؿ الحاجة إلى اإلشراؼ ،بحيث تمكف الفرد العامؿ مف أداء العمؿ دكف الحاجة المتكررة
إلى تكجييات الرئيس المباشر.

 يساعد في تقميؿ معدؿ دكراف العامميف ،ألف التدريب يؤدم إلى رفع معنكيات العامميف
كحفزىـ مما يؤدم إلى تمسؾ الفرد بعممو.

 يساىـ في تجديد كاثراء المعمكمات التي تحتاجيا المنظمة لصياغة أىدافيا كتنفيذ سياساتيا.
 تخفيض معدؿ حكادث العمؿ ،كتقميؿ نسبة إىماؿ العامميف كنتيجة لزيادة كعييـ.
 يساىـ في عمؿ ترابط بيف أىداؼ األفراد العامميف كأىداؼ المنظمة.
 يؤدم إلى تطكير األساليب القيادية كترشيد الق اررات اإلدارية.

 يساىـ في بناء قاعدة فاعمة لبلتصاالت كاالستشارات الداخمية.
 .6االستعداد لمتغيير:
يعتبر االستعداد لمتغيير أحد التحديات األساسية التي تكاجييا منظمات القطاع العاـ عند تطبيؽ
إعادة اليندسة كينظر لعممية االستعداد لتقبؿ كتبنى التغيير كعنصر حاسـ لنجاح تطبيؽ إعادة
اليندسة ،كيتضمف االستعداد لمتغيير الرغبة في عدـ البقاء عمى الكضع الحالي كادخاؿ تغييرات في
القيـ كالممارسات كالبناء التنظيمي ،حيث يتطمب تطبيؽ إعادة اليندسة تغيير الثقافة التنظيمية

القديمة التي يتـ بمكجبيا العمؿ الحالي في المنظمة ،إلى ثقافة جديدة ترتكز عمى المقكمات
األساسية التي تتطمبيا عممية التطبيؽ ،كثقافة المنظمة تشمؿ مجمكعة المبادئ كالقيـ ،كالمفاىيـ
كالمعتقدات السائدة لدل األفراد داخؿ المنظمة ،كلذا تقكـ الثقافة بدكر أساسي في التأثير عمى قدرة

المنظمة عمى التكيؼ مع التغيير .كأكد كؿ مف  Hammer and Stanton 1995عمى أىمية
ثقافة المنظمة كعنصر رئيس في نجاح تطبيؽ إعادة اليندسة (العتيبي ،كالجمالي .)11:2004

كالتغيير قد يحدث في مجاالت متعددة ،قد يتناكؿ التغيير الييكؿ اإلدارم أك األنماط اإلدارية ،كىذا

ما يطمؽ عميو البعض بالتطكير اإلدارم  ،MANAGERIAL DEVELOPMENTكالذم ييدؼ
إلى إحداث التغيير في أنماط السمكؾ بالنسبة لمكظيفة اإلدارية عف طريؽ برامج التنمية أك التدريب،
كذلؾ قد يتناكؿ التغيير إحداث التعديؿ في الجكانب التنظيمية كاجراءات العمؿ ،كىذا ما يطمؽ عميو
البعض  ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTأم التطكير التنظيمي كعادة ما ينصب
محكر ىذا التغيير عمى الجكانب التالية (ديسمر:)299-298 :2003 ،

أ -التغيير في االستراتيجية :عادة ما يبدأ التغيير التنظيمي بإعادة النظر في استراتيجية
الشركة كرسالتيا كعمى ىذا األساس فإف التغيير االستراتيجي عادة ما يتطمب إجراء
تغييرات أخرل مثؿ :التغيير في التكنكلكجيا كىيكؿ الثقافة التنظيمية ،قد يككف تغيير
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االستراتيجية عمى مستكل المنظمة أك عمى مستكل النشاط أك عمى مستكل االستراتيجية

الكظيفية.

ب -التغيير في الثقافة التنظيمية :إف إحداث تغيير في استراتيجية منظمة إنما يتطمب إحداث
تغييرات أخرل مصاحبة مثؿ التغيير في الثقافة التنظيمية ككذلؾ في نظاـ القيـ بيا ،كلتنفيذ

ىذا التغيير الثقافي فإف األمر يتطمب المركر بخطكات عديدة ،فعمى سبيؿ المثاؿ يجب

خمؽ مجمكعة مف األبطاؿ الجدد الذيف يحظكف بالقبكؿ مف جميع أفراد المنظمة ،كذلؾ
لتركيج ىيكؿ القيـ الجديد الذم يركز عمى الجكدة كفرؽ العمؿ كالتركيز عمى العميؿ،

ميما في إحداث التغيير.
كتمعب إدارة األفراد نا
دكر ن
ت -التغيير في الييكل التنظيمي :التغيير في الييكؿ التنظيمي مف أسرع الطرؽ في إحداث
التغيير التنظيمي :إعادة التنظيـ ،إعادة تصميـ أقساـ المنظمة كنطاؽ اإلشراؼ كالعبلقات
الكظيفية كدرجة التنسيؽ بيف اإلدارات المختمفة بالمنظمة كدرجة المركزية في صنع كاتخاذ

الق اررات.

ث -إعادة تصميم الميام :إعادة تصميـ المياـ كالسمطات كالكظائؼ المككمة ،بحيث يتـ
تنظيميا عمى أساس فرؽ العمؿ؛ كذلؾ مف أجؿ تحسيف إدارة العمؿ مف خبلؿ منح كؿ

فريؽ السمطات التي تمكنو مف تحمؿ مسئكلية كؿ الجكانب اإلدارية كنقؿ مسئكلية اتخاذ
القرار إلى مستكل تمؾ الفرؽ (مرزكؽ.)22:2006 ،

ج -التغيير التكنولوجي :يستيدؼ ىذا النكع مف التغيير إجراء تعديبلت في نظـ كأساليب
العمؿ المتبعة في إنجاز أعماؿ المنظمة ،لذا فيي تشمؿ إدخاؿ تكنكلكجيا جديدة في
اإلنتاج ،أك نظاـ جديد في فرز كاختيار األفراد الجدد ،أك استخداـ أساليب متطكرة في تقييـ

أداء العامميف.

ح -إحداث تغيير في اتجاىات وميارات األفراد :كيتضمف ذلؾ المجيكدات المكجية نحك إعادة
تكجيو كتحسيف اتجاىات األفراد كمياراتيـ كمعارفيـ كتشمؿ برامج التدريب كالتنمية

كالمحاضرات كالمؤتمرات (عبد الباقي.)374:2003 ،
 .7إعادة بناء الييكل التنظيمي:

إف عممية إعادة بناء الييكؿ التنظيمي لممؤسسة تعتبر مف أىـ األبعاد التي يجب مراعاتيا عند
الشركع بعممية إعادة اليندسة ،كلذلؾ لما لو مف دكر ميـ في عممية تسييؿ تدفؽ األعماؿ بيف

الكحدات اإلدارية المختمفة داخؿ المنظمة ،كتتنكع األشكاؿ المتعمقة باليياكؿ التنظيمية كفقنا لطبيعة
عمؿ المنظمات فمنيا ما يأخذ الشكؿ اليرمي الرأسي ،كمنيا مف يتجو لمشكؿ األفقي ،كقد دأبت

المنظمات حديثنا إلى تبني األشكاؿ األفقية المسطحة لميياكؿ التنظيمية لما ليا مف دكر ميـ في
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تخفيض حجـ المستكيات اإلدارية ،كتسييؿ انسياب األعماؿ بيف الكحدات التنظيمية المختمفة ،كىك

أف يقكـ
ما ينعكس إيجابان عمى سرعة إنجاز األعماؿ المطمكبة كاالستجابة لمتطمبات الزبائف ،فبعد ٍ
الرئيس اإلدارم أك المنظـ بتصميـ الييكؿ التنظيمي الخاص بالمؤسسة كفقنا ألفضؿ األسس
كالممارسات التنظيمية ،فيجب أال يتصكر بأنو قد كصؿ إلى مرحمة الكماؿ ،كأف المنظمة ستبقى

عمى تمؾ الحالة إلى األبد بدكف تغيير ،كما أف إعادة التنظيـ تعني إجراء الدارسة البلزمة لييكؿ
المنظمة كاجراء التغييرات عميو إلزالة العيكب كنقاط الضعؼ منو ،كعممية إعادة التنظيـ أك
اإلصبلح اإلدارم ىي عممية مستمرة كمتجددة ال تتكقؼ عند حد معيف (عصفكر،)232 :2002 ،
كمف الميـ اإلشارة ىنا إلى أف عممية التغيير الييكمي تشمؿ تغيير عبلقات السمطة كطبيعة الكظيفة

كذلؾ مف خبلؿ زيادة األعماؿ المستندة إلى الكظيفة أك اثراء الكظيفة ،كزيادة عدد المياـ المستندة

إلى الكظيفة كاليدؼ مف ذلؾ ىك جعؿ الكظيفة أكثر إثارة كأىمية كتبعث عمى التحدم ،إضافة إلى
التغييرات في العبلقة بيف اإلدارييف كالفنييف كاالستشارييف مف خبلؿ خمؽ مكاتب كمساعديف فنييف
استشارييف بشكؿ مؤقت أك دائـ (عبد الباقي.)327 :2000 ،

 12.1.2إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في التعميم:

إف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية يعمؿ عمى تحفيز العامميف بالمؤسسات التعميمية لئلبداع

في أدائيـ كتعمؿ عمى زيادة خبراتيـ ،كتساعد في تفجير الطاقات اإلبداعية لدل العامميف كالتخمص مف كؿ

القيكد البيركقراطية كالتك اررية كالنمطية عبر إتاحة الفرصة ليـ في المشاركة في اتخاذ الق اررات ،كذلؾ مف
خبلؿ إعطائيـ مساحة مف التفكيض مما ينعكس عمى منظكمة التعميـ ،كما أف إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية تحدث تغييرات كمية كجذرية في أساليب العمؿ كمستكيات األداء األكاديمي ،كالتي بدركىا تؤدم
إلى طفرات ىائمة في معدالت األداء.

كتؤكد بعض الدراسات السابقة عمى نجاح تطبيؽ أسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في

المؤسسات التعميمية ،فقد ذكر (أحمد )14 :2002 ،بأف اإليجابيات المتكخاة مف تطبيؽ مدخؿ إعادة
ىندسة العمميات عمى المنظمات التعميمية متعددة ،ألنو يصب أداء ىذه المنظمات باإلتقاف ،مما يساعد في

الحفاظ عمى الكقت كالجيد كالماؿ.

كقد ٌبيف (الثبيتي )222 :2005 ،بأف العكائد عمى التعميـ مف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
متعددة ،كيمخصيا الباحث فيما يمي:
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 .1عوائد استيالكية :بتقديـ خدمة أفضؿ ،كتحقيؽ اليدؼ بأقؿ جيد كأقؿ تكمفة ،كتحقيؽ أىداؼ
المجتمع.

 .2عوائد استثمارية :بزيادة القدرة اإلنتاجية لمفرد كاكسابو القدرة عمى التحرؾ الكظيفي ،كالقضاء عمى
البطالة كتكديس المكظفيف في األقساـ مما سبب البطالة المقنعة ،كتزكيد المجتمع باحتياجاتو مف

القكل العاممة لدعـ التنمية.

 .3عوائد فردية :بتنمية القدرة االبتكارية لمفرد ذات األثر المضاعؼ في النماء كالتقدـ في األفراد،
كزيادة قدرة اإلنساف عمى اختيار عممو عمى استق ارره كتكيفو الكظيفي ،كعف الرضا عف ىذا العمؿ
كاالستمتاع بو ،كزيادة دخؿ الفرد ،كزيادة استثمار الفرد لكقت فراغو.

 .4عوائد اجتماعية :بزيادة الدخؿ كاإلنتاج القكمي بفضؿ التطكر الذم يحدث في التعميـ نتيجة لمتغير
إلى األفضؿ ،كتطكير التعميـ كتغيره يصب في مصمحة المجتمع ،كزيادة القدرة العممية كالتكنكلكجية
لمدكلة ،كتنمية مكاىب األفراد عف طريؽ التعميـ كالتدريب كمف ثـ زيادة الحركة االجتماعية ،تييئة
األفراد لتقبؿ التغيير كاالستعداد لو كطمبو بطرؽ فعالة ،إثارة كحفز المبادأة كاالبتكار عند األفراد.

 .5عوائد مالية ونقدية :عف طريؽ خفض التكاليؼ ،كاستثمار ممتمكات التعميـ مف قبؿ القطاع
الخاص.

 .6عوائد غير نقدية :بزيادة قدرة اإلنساف عمى فيـ نفسو كعمى التكيؼ مع الحياة ،كتنمية االبتكار
كاإلبداع لدل اإلنساف كحسف التعامؿ مع اآلخريف ،كاإلثراء النفسي الذم يجنيو الفرد مف كراء رحمة
تعميمو كتعممو.

 .7عوائد اقتصادية :بزيادة دخكؿ األفراد كالمجتمعات ،كزيادة قدرة الفرد عمى التحرؾ الكظيفي،
أساسا مف التقدـ المعرفي كالتكنكلكجي،
كالتكيؼ مع المتغيرات المتبلحقة في الكظائؼ الناتجة
ن
تقميص الدكرات الزمنية البلزمة ألداء األعماؿ كالعمميات التعميمية.
كأما (عزازم )228 :2011 ،فقد ذكرت أف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بشكؿ عممي كسميـ
سكؼ تمكف المنظمة التعميمية مف تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .1تحقيق تغيير جذري في األداء :كيتمثؿ ذلؾ في تغيير أسمكب كأدكات العمؿ كالنتائج ،مف خبلؿ
تمكيف العامميف مف تصميـ العمؿ كالقياـ بو كفؽ احتياجات العمبلء كأىداؼ المنظمة.

 .2التركيز عمى الطالب :كذلؾ مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ كالعمؿ عمى تحقيؽ رغباتيـ ،بحيث يتـ
إعادة بناء العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض.

 .3السرعة :حيث تيدؼ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلى تمكيف المنظمة مف القياـ بأعماليا بسرعة
عالية مف خبلؿ تكفير المعمكمات المطمكبة التخاذ الق اررات كتسييؿ عممية الحصكؿ عمييا.
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 .4الجودة :تيدؼ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلى تحسيف جكدة الخدمات كالمنتجات التي تقدميا
لمتناسب احتياجات كرغبات العمبلء.

 .5تخفيض التكمفة :كذلؾ مف خبلؿ إلغاء العمميات غير الضركرية كالتركيز عمى العمميات ذات
القيمة.
 13.1.2المعوقات التي تؤدي إلى فشل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
إف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مفيكـ كمنيج إدارم حديث يعترضو مجمكع مف كالمعكقات

كالقيكد ،كالتي تحد مف فاعميتو كتؤدم إلى فشؿ عممية إعادة اليندسة ،كيمكف إجماؿ القيكد كالمعكقات
المؤدية لمفشؿ الحتمي لعممية تطبيؽ برنامج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كما أكضحيا (جاد الرب،
 )90 :2009كالتالي:

 .1األخذ في االعتبار تأثير كتأثر إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بنظـ المعمكمات فقط كاىماؿ أثرىا
عمى باقي النظـ داخؿ المنظمة.

 .2قصكر النظرة المستقبمية لئلدارة العميا بالمنظمات كعدـ التزاميا الكامؿ بتطبيؽ مفيكـ إعادة ىندسة
العمميات اإلدارية.

 .3إىماؿ القيـ الثقافية السائدة في المنظمة مما يؤدم إلى مقاكمة المكظفيف لعممية التغيير المراد بيا.

 .4إغفاؿ المديريف تقديـ الدعـ الكافي كالبلزـ كالدائـ كالصكرة الكاضحة عف ىندسة العمميات اإلدارية
كماذا تفعؿ.

 .5عدـ كضكح المفاىيـ كالمتمثمة في عدـ معرفة الفرؽ بيف يك وؿ مف إعادة اليندسة كاعادة التصميـ مف
جانب كاعادة التنظيـ كاعادة االبتكار كغيرىا مف المصطمحات المشابية مف جانب آخر.
و
ىدؼ غير كاقعي ال يمكف تحقيقو مف خبلؿ إعادة
 .6قصكر تحديد الغرض الرئيس ،كيعنى كضع
اليندسة ،أك كضع ىدؼ أداء غير صحيح أك غير الزـ لحؿ المشكمة التي تتعرض ليا المنظمة.

 .7إىماؿ عممية التدريب كتنمية المكارد البشرية في المنظمة مف قبؿ اإلدارة العميا قبؿ البدء بعممية
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 .8غياب الصكرة الكاضحة كالكاممة لمفيكـ تطبيؽ إعادة اليندسة عند المكظفيف األمر الذم يترتب
سمبا عمى سمكؾ العامميف في المنظمة.
عميو الخكؼ كالرعب كنقص األماف مما يؤثر ن
 .9االستعجاؿ في عممية التطبيؽ لمشركع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية دكف تكافر المقكمات
األساسية لمبنية التحتية المبلئمة مف مكارد مادية كمعنكية كمعمكمات كافية كغيرىا (سرعة إعادة

اليندسة).

 .10استغراؽ كقت أكثر مف البلزـ لعممية الدراسة كالتحميؿ لمشركع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
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 .11القصكر الكاضح في نظاـ الدفع كالمكافآت كالتعكيضات األمر الذم يؤثر سمبان عمى سمكؾ العامميف
في المنظمة.

 .12عدـ التشخيص السميـ لمعكقات كمشكبلت الكضع الراىف لممنظمة المطمكب إعادة ىندسة العمميات
فييا.

أما (ريحاف )51-50 :2014 ،فقد أكرد أسباب الفشؿ كما يمي:
 .1ضعؼ الدعـ مف قبؿ اإلدارة العميا لمدخؿ إعادة اليندسة ،كعدـ كجكد رؤية كاضحة لدييا اتجاه
ىذا المفيكـ.

اليا ،كسيطرة البيركقراطية عمى نظاـ اإلدارة.
 .2تعقيد اإلجراءات اإلدارية المتبعة ح ن
 .3محاكلة إصبلح العمميات اإلدارية المتبعة في النظاـ عند تطبيؽ مفيكـ إعادة ىندسة العمميات
بدال مف تغييرىا جذرنيا.
اإلدارية ن

 .4تركيز اإلصبلح عمى اإلدارات ،كالييكؿ التنظيمي المتبع فييا ،كعدـ التركيز عمى العمميات اإلدارية
التي تمارسيا ىذه اإلدارات.

 .5تجاىؿ قيـ الناس ،كثقافة المنظمة.

 .6استغراؽ كقت كجيد كبير في دراسة الكضع الحالي مف قبؿ اإلدارة المركزية.

 .7غياب تبادؿ الخبرات ،كاالستفادة مف التجارب الناجحة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
في الدكؿ المجاكرة.

 .8ضالة المعمكمات كالبيانات اإلحصائية البلزمة لمتخطيط الجيد.
 .9عدـ االستفادة مف تقنية المعمكمات الحديثة.

 .10المقاكمة لمتغيير كالخكؼ مف الفشؿ ،كذلؾ بسبب محدكدية الكعي بأىمية ىندسة العمميات اإلدارية.
 .11عدـ تخصيص مكارد مالية كافية لمشركع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 .12قمة الدكرات التدريبية إلعادة تدريب ،كتطكير األشخاص الذيف يقكمكف بعممية إعادة ىندسة
العمميات اإلدارية.

 .13عدـ تخصيص مكارد مالية إليجاد منظكمة لتكنكلكجيا المعمكمات ،مف أجؿ إنجاز العمميات
بالسرعة المطمكبة.

 .14ضعؼ الحكافز المادية ،كالمعنكية لممديريف كالمكظفيف.
 .15عدـ االستفادة مف تقنية المعمكمات الحديثة.

 .16االكتفاء بالتطكير التدريجي المتكاضع في نظـ المعمكمات.
أف تؤدم إلى فشؿ تطبيؽ
كاستخمص الباحث مجمكعة مف المعكقات كالعكامؿ التي مف شأنيا ٍ
عممية إعادة اليندسة اإلدارية كمف ىذه المعيقات:

 .1التعقيد في اليياكؿ التنظيمية لممنظمة.
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 .2عدـ مبلءمة التقنيات كتكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة بالمنظمة.
جدا.
 .3ارتفاع التكاليؼ بشكؿ كبير ن

 .4االفتقار إلى اإلدارة السميمة لتنفيذ خطكات عممية إعادة ىندسة العمميات.
 .5فقداف الرغبة في التطكير كالتحسيف المستمر.
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ممخص
مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو فػي المبحػث يمكػف القػكؿ بػأف ىنػاؾ تغييػرات كتطػكرات إداريػة متبلحقػة
أف تحػافظ عمػى كيانيػا كاسػتمرار
لمسايرة التطكرات البيئية كالتكنكلكجية المتبلحقة ،كذلػؾ أف أم منظمػة تريػد ٍ
قدراتيا التنافسية ،عمييا أف تستخدـ أساليب كابداعات كابتكارات متميزة ،كمػف بػيف األسػاليب التػي اسػتخدمت
بنجػاح فػي بعػض المنظمػات ىػك أسػمكب مػنيج إعػػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة ،كالػذم يركػز عمػى اسػػتخداـ

تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي تطػػكير المنظمػػات .كقػػد اسػػتعرض الباحػػث خػػبلؿ عػػرض المبحػػث مفيػػكـ إعػػادة

ىندسة العمميات اإلدارية كنشأتيا ،مبادئيا ،كعناصر ،كخصائصيا ،كأىػدافيا ،كأسػباب تطبيػؽ إعػادة ىندسػة
العمميات اإلداريػة ،كالمنظمػات التػي تحتػاج تطبيػؽ أسػمكب إعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة ،كم ارحػؿ تطبيػؽ
إعػادة ىندسػة العمميػػات اإلداريػة ،كالجيػات المسػػؤكلة عػف تطبيػػؽ إعػادة ىندسػة العمميػػات اإلداريػة ،متطمبػػات
نجاح تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كاعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة فػي التعمػيـ ،كالمعكقػات التػي

تؤدم إلػى فشػؿ إعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة .كعميػو ،سػيتـ تنػاكؿ مكضػكع التميػز المؤسسػي إف شػاء اهلل

في المبحث التالي.

41

املبحث انثاني
 2.2انتًيز املؤصــضي
تمييد.
 1.2.2مفيوم التميز المؤسسي.
 2.2.2أىمية التميز المؤسسي.
 3.2.2خصائص التميز المؤسسي.
 4.2.2أبعاد التميز المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي.
 5.2.2المتطمبات األساسية لتطبيق إدارة التميز المؤسسي في التعميم العالي.
 6.2.2أىمية نماذج التميز المؤسسي في الجامعات.
 7.2.2نماذج عربية وعالمية لمتميز المؤسسي في التعميم العالي.
 1.7.2.2نماذج وجوائز التميز المحمية.
 2.7.2.2نماذج وجوائز التميز العربية.
 3.7.2.2نماذج وجوائز التميز العالمية.
 8.2.2معوقات التميز المؤسسي.
ممخص.

42

المبحث الثاني

 2.2التميز المؤسسي

تمييد:

تمر الكثير مف المؤسسات بمشكبلت كمعيقات تؤثر في قدرتيا عمى المنافسة كاالرتقاء باألداء

لمكصكؿ إلى المستكل الذم يحقؽ بدكره غاياتيا كأىدافيا ،كيعد مفيكـ التميز المؤسسي مف المفاىيـ التي
كجدت لمتعبير عف الحاجة إلى مدخؿ شامؿ يجمع كؿ عناصر كمقكمات المؤسسة عمى أسس التفكؽ
كالتميز كالتي تحقؽ ليا قدرات عالية لمكاجية المتغيرات كاألكضاع في بيئتيا الخارجية ،كبما يكفؿ ليا

العمؿ عمى ترابط كتنسيؽ جميع عناصرىا كمككناتيا الداخمية ،كىك السبيؿ الكحيد لبقاء المؤسسات
كاستمرارىا في عالـ اليكـ القائـ عمى الحركة السريعة كالتطكير المستمر (السممي.)10 :2002 ،

كيتناكؿ ىذا المبحث بعض المفاىيـ المتعمقة بالتميز المؤسسي ،كسيتـ استعراض أىمية التميز

المؤسسي ،كخصائصو ،كأبعاد التميز المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي ،كالمتطمبات األساسية لتطبيؽ
إدارة التميز المؤسسي في التعميـ العالي ،ثـ يتطرؽ إلى أىمية نماذج التميز في الجامعات ،كنماذج محمية

أخير يتطرؽ إلى المعكقات التي تؤدم تحيؿ دكف الكصكؿ إلى
كعربية كعالمية لمتميز في التعميـ العالي ،ك نا
التميز المؤسسي.
 1.2.2مفيوم التميز المؤسسي:
التميز أك ما يسمى بػ " "Excellenceفي المغة االنجميزية ليس حديث االكتشاؼ ،حيث تشير

الدراسات إلى أف ىذا المفيكـ كاف يستخدمو اإلغريؽ بمفيكـ " "Aristeiaكالذم تعني ترجمتو إلى اإلنجميزية
" "Best, Braver, Mightterأم "أفضؿ األحكاؿ ،شجاعة ،كأكثر ىكنال" ،أما عند اإلغريؽ فقد كاف أصبل

لكممة يتككف مف مقطعيف األكؿ ( )ARكيعني تدفؽ الضكء أك الخير ،كالثاني ( )Istonكالتي تعني
االستقرار كالتكافؽ ). (Anninos, 2007: 309

كظير عمى قمة التطكرات التي بعثتيا ثكرة المعرفة مفيكـ جامع يبمكر الغاية األساسية لئلدارة في

أف تتصؼ بيا مف ناحية أخرل ،ذلؾ ىك
المؤسسة المعاصرة مف ناحية ،كيبرز السمة الرئيسية التي يجب ٍ
مفيكـ التميز ،كيشير التميز كما أكضحنا إلى بعديف محكرييف في اإلدارة الحديثة (السممي:)12 :2002 ،

البعد األول :إف غاية اإلدارة الحقيقية ىي السعي إلى تحقيؽ التميز بمعنى إنجاز نتائج غير مسبكقة تتفكؽ
بيا عمى كؿ مف ينافسيا ،بؿ كتتفكؽ بيا عمى نفسيا بمنطؽ التعمـ.

البعد الثاني :إف كؿ ما يصدر عف اإلدارة مف أعماؿ كق اررات كما تعتمده مف نظـ كفعاليات يجب أف يتسـ
مجاال لمخطأ أك االنحراؼ ،كيييئ الفرص الحقيقية كي
بالتميز أم الجكدة الفائقة الكاممة التي ال تترؾ
ن

كتاما مف أكؿ مرة.
يتحقؽ تنفيذ األعماؿ الصحيحة تنفي نذا
ن
صحيحا ن
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كالبعداف متكامبلف كيعتبراف كجياف لعممة كاحدة كال يتحقؽ أحدىما دكف اآلخر ،كما أف يبعدم التميز
كتاما عمى استثمار الرصيد المعرفي المتراكـ كالمتجدد باستمرار كتيسير السبؿ لمتعمـ
يعتمداف
ن
اعتمادا ن
كميا ن

التنظيمي  Organizational Learningحتى يتـ تفعيؿ تمؾ المعرفة عمى أرض الكاقع.

كيعرؼ التميز المؤسسي بأنو" :نمط فكرم كفمسفة إدارية تعتمد عمى منيج يرتبط بكيفية إنجاز

نتائج مممكسة لممنظمة لتحقيؽ المكازنة في إشباع احتياجات األطراؼ كافة ،سكاء مف أصحاب المصمحة أك
المجتمع ككؿ ،في إطار ثقافة مف التعمـ كاإلبداع كالتحسيف المستمر" (السيد.)114 :2007 ،

كما يعرؼ التميز المؤسسي بأنو" :الخبرة المقدرة مف المعرفة الصريحة كاإلجرائية لمنظمة معينة

كالتي تعكس األداء المتفرد الناجح كالكؼء المكجو ألداء أية ميمة بطريقة متميزة" (الصيرفي.)6 :2009 ،

كبحسب (العديمي )14 ،2009 ،فإف التميز المؤسسي ىك" :الريادة كاإلبداع في تقديـ منتجات

كخدمات كتحقيؽ نتائج باىرة ترض العمبلء كالمساىميف كالمكظفيف".

أما (جكاد ،كالخرشة )2 :2008 ،يعرفاف التميز المؤسسي بأنو" :عممية نكعية مف الممارسات

تتضمف التقكيـ الذاتي لتحسيف فاعمية المنظمة ،كمكقفيا التنافسي ،كمركنة العمؿ فييا ،كاشتراؾ جميع
معا مف خبلؿ فيـ كؿ النشاطات كالعمؿ عمى إزالة الخطأ،
المستخدميف في كؿ أقساـ المنظمة لمعمؿ ن
كتحسيف العممية نحك تحقيؽ التميز".

كذلؾ تـ تعريفو بأنو " :القدرة عمى تحقيؽ المنفعة القصكل في أثمف مكارد المنظمة كىـ األفراد مف

أجؿ تقديـ نتائج مستدامة" (البركارم.)6 :2013 ،

قياسا
كما يعرؼ بأنو" :مجمكعة خصائص تنظيمية نادرة كفريدة مف نكعيا ،تتمتع بيا المنظمة ن

بالمنظمات المنافسة كالتي تجعميا قادرة عمى إدارة مكاردىا لتعزيز مركزىا التنافسي" (الربيعي:2015 ،

.)23

قميميا
كيعرؼ بأنو" :تفرد كتفكؽ الجامعة في جميع المجاالت عمى الجامعات المنافسة ليا
محميا كا ن
ن
كبما يفكؽ تكقعات العمبلء" (الحيمة.)59 :2014 ،
ائيا بأنيا :منظكمة متكاممة لنتائج أعماؿ الجامعة ،في ضكء
ويعرف الباحث التميز المؤسسي إجر ً
تفاعميا مع بيئة عمميا ،التي تقكدىا نحك التفرد كالتفكؽ اإليجابي عف منافسييا في الكصكؿ إلى تحقيؽ

األداء المؤسسي المتميز.

 2.2.2أىمية التميز المؤسسي:
إف أىمية التميز المؤسسي تنبع مف إمكانية المنظمات في بمكرة القكل الداعمة لمتميز في المنظمات
م ػػف خ ػػبلؿ تحقي ػػؽ مع ػػدالت التغيي ػػر السػ ػريعة ،كتحقي ػػؽ المنافس ػػة غي ػػر المح ػػدكدة ،كحف ػػظ المك ػػاف كالمكان ػػة
التنظيميػػة (القػػكل البش ػرية ،كالثقافػػة التنظيميػػة ،كالييكػػؿ التنظيمػػي) ثػػـ تنػػامي الشػػعكر بػػالجكدة ،كالقػػدرة عمػػى
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تكظيؼ التكنكلكجيا في المعمكمات كاإلبداعات ،كيمكف بياف أىمية التميز المؤسسػي فػي المنظمػات كمػا يمػي

(زايد:)46 :2003 ،

 .1المنظمات بحاجة إلى كسائؿ كطرؽ لمتعرؼ إلى العقبات التي تكاجييا حاؿ ظيكرىا.

 .2المنظمات بحاجػة إلػى كسػيمة لجمػع المعمكمػات ،حتػى تػتمكف مػف اتخػاذ القػ اررات الميمػة بخصػكص

المكارد البشرية مثؿ :ىم ٍف الذم يجب ترقيتو؟ كمف المكظؼ الذم يتسـ بركح اإليثار كالمبادرة كالتميز
في األداء؟ .

 .3المنظمة بحاجة إلى تطكير أعضائيا بصفة مستمرة سكاء المديركف أك المكظفكف ،حتى يتمكنكا مػف
قياسا مع المنظمات المنافسة.
المساعدة في جعؿ المنظمة أكثر نا
تميز في األداء ،ن
ػردا أـ جماعػة؟ كالػتمعف فػي
 .4المنظمة بحاجة إلػى تػكفر الميػارات البلزمػة لصػانع القػرار سػكاء أكػاف ف ن
حساسية الدكر الذم يقكـ بو كأىميتو في تحقيؽ اإلبداع كالتميز في المنظمات.

كيرل الباحث أف أىمية التميز المؤسسي تكمف في تحسيف األداء كتشخيص نقاط القكة في المنظمػة

كتحسػػف القػػدرات التنافسػػية ،ككػػذلؾ ضػػركرة مػػف ضػػركرات التطػػكير اإلدارم لرفػػع مسػػتكيات األداء مػػف خػػبلؿ

تطػػكير ميػػارات كقػػدرات العػػامميف  ،إذ إف تطػػكير ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ ،يتطمػػب كجػػكد تنظػػيـ فعػػاؿ تسػػكده ركح

الفريػػؽ ،كاالبتكػػار ،كالمبػػادأة ،كالمنافسػػة ،بحيػػث يشػػعر كػػؿ فػػرد مػػف األف ػراد العػػامميف بػػأف المنظمػػة مم نكػػا لػػو
ميم ػا
بحيػػث يبػػذؿ العػػامميف كػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف أجػػؿ تميػػز المنظمػػة التػػي يعممػػكف بيػػا ،ككػػذلؾ يعتبػػر عػ ن
ػامبل ن
لتعزيز عمؿ المنظمػة كفاعميتيػا كيجعميػا منظمػة مبتكػرة  ،كيعتبػر التركيػز عمػى رأس المػاؿ البشػرم كعنصػر
أساسي لتطكير المنظمة كتميزىا مف النقاط التي تجعؿ التميز المؤسسي يحتؿ أىمية لدل المنظمات.
 3.2.2خصائص التميز المؤسسي:
تميز تتمتع بمجمكعة مف الخصائص الميمة):(Grote,2002: 65
المنظمات التي تحقؽ نا
 .1قبول األعمال الصعبة :إذ إف قبكؿ األعماؿ الصعبة يعد مػف أىػـ مصػادر التميػز المؤسسػي ،حيػث
فرص النمك كالتعمـ السريع لممنظمات ،كتحسيف العمميات كبدء العمؿ مف الصفر.

 .2توفر القيادة الكفء :إذ إف القيادة تعمؿ كقدكة ،كليا دكر بارز في تحفيز التميز كالتشجيع عميو.

 .3تحمييل المصيياعب :فالمصػػاعب تكضػػح مسػػتكيات قػػدرة المنظمػػات ،إذ إف ارتكػػاب األخطػػاء ،كتحمػػؿ
المنظمة لؤلزمات كمكاجيتيا ،يسيـ في صقؿ قدرات المنظمة كتميزىا.

 .4الخبيييرات البعييييدة عييين العميييل :إف المنظم ػػات المتميػ ػزة يت ػػكفر ل ػػدييا الخبػ ػرات خ ػػارج نط ػػاؽ العم ػػؿ،
كبالتحديد خدمة المجتمع التي تقدـ العديد مف الفرص ،الكتساب التميز في األداء.

 .5بيرامج التييدريب :إف النظػػاـ المعيػػارم السػػائد فػػي المنظمػػات ألنشػػطة التميػػز فػػي األداء تكػػكف أىميتػػو
أقؿ بالنسبة لما يتـ تىعميمو مباشرة مف الفرص التدريبية التي تعزز مف تميز المنظمات.
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 .6الدقيية :كيقصػػد بيػػا تعزيػػز دقػػة نظػػاـ التنبػػؤ الخػػاص بيػػا ،مػػف خػػبلؿ اختيػػار أفضػػؿ األسػاليب لتأديػػة
الميمات ،كبناء مناخ داخمي يؤكد عمى أىمية دقة التنبؤ في التأثير عمى تميز المنظمة.

كيرل حسف ( )2010أف المنظمات ذات األداء المتميز تتصؼ بأنيا:

 .1تيتـ باالنحياز نحك العمؿ مف خبلؿ الخركج عف أنماط اإلدارة البيركقراطية.
 .2تعمؿ عمى إيجاد صمة كثيقة بالمتعامميف كاالستجابة لمقترحاتيـ.
 .3تسمح باالستقبللية التنظيمية في العمؿ.
 .4ترشد العامميف لبلىتماـ بقيـ المنظمة.

 .5تستخدـ نظـ رقابة ضمنية كفاعمة كمرنة باتباع المركزية كالبلمركزية.

كق ػػد ب ػػيف (الف ػػتبلكم )2012 ،المقارن ػػة ب ػػيف خص ػػائص منظم ػػات األداء المتمي ػػز كمنظم ػػات األداء

التقميدية كما في الجدكؿ التالي:

جدول ( :)1.2يوضح الفرق بين األداء المتميز واألداء التقميدي لممنظمة
األداء المتميز

تركز عمى الزبائف

األداء التقميدي

ذات ىيكمية غير مركزية ككحدات كاممة

تركز داخمنيا عمى العامميف
ذات ىيكمية بيركقارطية كمركزية

يتـ التخطيط عف طريؽ فرؽ العمؿ

يتـ التخطيط كالتنسيؽ عف طريؽ اإلدارة

الكظائؼ كاسعة األفؽ كيمارس المكظفكف مياارت

الكظائؼ محددة بدقة كال يمكف لممكظؼ الخركج عػف

متعددة

ركتيف العمؿ

الميارت الفنية فقط
ا
يركػز التػدريب عمػى التطػكير الشػامؿ لممكظػؼ مثػؿ يركز التدريب عمى
فيـ األعماؿ كعمؿ الفريؽ كمثيؿ ذلؾ
تستند المكافآت إلى المساىمات في فاعمية الفريؽ

تستند المكافآت إلى األداء الفردم لممكظؼ

تنظر منظمة األداء المتميز إلى المكظفيف عمى أنيـ تنظػر المنظمػة التقميديػة إلػى المػكظفيف كػكنيـ أدكات
بيد اإلدارة

شركاء

المرجع( :الفتبلكم.)2012 ،

 4.2.2أبعاد التميز المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي:
لمتميػػز المؤسس ػػي مجمكعػػة م ػػف األبعػػاد ن ػػذكر مني ػػا( :التميػػز القي ػػادم ،كالتميػػز الخ ػػدماتي ،كالتمي ػػز
المعرفي) كالتي تعد مف أىـ أبعاد التميز في الجامعات كىي كما يمػي (األيػكبي116 :2015 ،؛ البحيصػي،
33 :2014؛ الحيمة:)59 :2014 ،

 .1التميز القييادي :يعػد التميػز فػي القيػادة مػف أىػـ المرتكػزات التػي تسػتند عمييػا اإلدارة الحديثػة ،حيػث
قادر عمى مكاكبة المستجدات كالمتغيرات التي
تتطمب اإلدارة المعاصرة قدرات فائقة مف القائد ليككف نا
يفرضيا عصر المعرفة.
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أيضػا بنػػاء المركنػػة ،كدعػػـ
كتعػرؼ القيػػادة بأنيػا" :السػبؽ كالقػػدرة عمػػى التخيػؿ كالتصػػكر المسػػتقبمي ،ك ن
األخريف نحك خمؽ التغيير االستراتيجي الضركرم كالمطمكب في المنظمة (جاد الرب.)3 :2013 ،
فالقيادة ليا تأثير مباشر عمى التميز ،يعتمد عمى مدل تبنييا كدعميا لقدرات األفراد كتشجيعيا ليـ،

كدعػػـ األفكػػار اإلبداعيػػة كالميػزة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تميزىػػا بالميػػارة القياديػػة كعبلقػػات العمػػؿ الفاعمػػة،

كالقدرة عمى التفكير المتجػدد الػذم يبتعػد عػف التقميػد ،ككػذلؾ اىتماميػا بتشػجيع المنافسػة بػيف األفػراد
لمتكاصػػؿ إلػػى أفكػػار جديػػدة ،كتبنييػػا سياسػػة البػػاب المفتػػكح ،كدعػػـ االتصػػاالت المباش ػرة بينيػػا كبػػيف

األفػ ػراد ،ك ػػؿ ذل ػػؾ يت ػػيح تب ػػادؿ المعمكم ػػات المتعمق ػػة بفاعمي ػػة أداء المنظم ػػة ،كالق ػػدرة عم ػػى مناقش ػػتيا،
كالكصكؿ إلى اقتراحات كابتكار حمكؿ جديدة لمشاكميا .كىنػاؾ مجمكعػة مػف النشػاطات ،التػي يجػب
أف يقكـ بيا القػادة لتشػجيع ظيػكر التميػز فػي المنظمػة ،فنظػاـ البلمركزيػة فػي العمػؿ داخػؿ المنظمػة
يس ػػيؿ انس ػػياب المعمكم ػػات كاألفك ػػار االبتكاري ػػة ب ػػيف الع ػػامميف كالقي ػػادة العمي ػػا المباشػ ػرة دكف حػ ػكاجز

بيركقراطية ،كذلؾ فػإف القػدرة االبتكاريػة لػدل األفػراد تتػأثر بػنمط القيػادة الديمقراطيػة .فالقائػد المتميػز

الذم يستطيع رؤية كثير مف المشكبلت في المكقؼ الكاحد يعي األخطاء كنكاحي النقص كالقصكر،
كيحػػب المشػػكبلت كال شػػؾ أف القػػادة الػػذيف تػػزداد حساسػػيتيـ إلدراؾ أكجػػو القصػػكر كالمشػػكبلت فػػي

المكاقػػؼ كافػػة ،تػػزداد فرصػػتيـ لخػػكض غمػػار البحػػث كالت ػأليؼ فييػػا ،لػػذلؾ فػػإف االحتمػػاؿ سػػيزداد
أماميـ نحك التميز.

شكل رقم ( :)1.2العوامل الداعمة لمتميز القيادي

ككفقنا لمشكؿ رقـ ( )1.2يتضح أف العكامؿ الداعمة لمتميز القيادم تتطمب ما يمي:
 .1كجكد قيـ تنظيمية قكية مشتركة.
 .2تطكير كنشر رؤية إبداعية.

 .3تحديد رسالة كاضحة لما ستككف عميو المنظمة.
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 .4تطكير االستراتيجية بشكؿ ينسجـ مع الرؤية كالرسالة.

 .5بناء ىيكؿ كاستراتيجيات تنفيذية لتسييؿ تنفيذ نمكذج التميز القيادم.
كتػأتي أىميػة القيػػادة لممؤسسػات الجامعيػة مػػف طبيعيػة البيئػة المحميػػة كالعالميػة التػي تعمػػؿ

فييا الجامعات ،كالتػي تتميػز بحالػة مػف الغمػكض ،كالتعقيػد ،كالتغيػر المسػتمر ،فض نػبل عػف التنافسػية

الشديدة ،كذلؾ مف طبيعة األدكار التي يقكـ بيا رؤساء األقسػاـ .ففػي ىػذه البيئػة األكاديميػة المتغيػرة
شديدة التعقيد كالغمكض ،تصبح ىناؾ حاجة لقيادة مف نكع جديد ،تمتمػؾ رؤيػة كميػارات اسػتراتيجية

تنظر إلى التكجو متكسط كطكيؿ المدل لممنظمة لرسـ مستقبميا بطريقة متكاممة ،آخذة في االعتبػار
االتجاىات المتكقعة كالتطكرات في البيئة عمى قدـ المساكاة مع األكضاع الداخمية.
 .2التمييييز الخيييدماتي :تع ػػد جمي ػػع فئ ػػات المتع ػػامميف بمثاب ػػة مس ػػتيمكيف لمس ػػمع كالخ ػػدمات ،كعن ػػدما ي ػػتـ
الحصػكؿ عمػى سػمعة أك خدمػة ال تمبػي حاجػات فئػات المتعػامميف أك تزيػد عػف تكقعػاتيـ؛ فػإف ىػؤالء
المتعػامميف يمجػؤكف إلػى المنافسػيف لمتعامػؿ معيػـ .كفػػي ظػؿ إدارة التميػز فػإف المجػكء إلػى المنافسػػيف
مؤشر عمى شيء ما يتـ خطأ في أسمكب تقديـ الخدمة ،كىذه األعراض تفضي إلى خطة عمػؿ
نا
يعد
لتصػػحيح ىػػذه األخطػػاء أك ن ػكاحي القصػػكر ،كال شػػؾ أف اسػػتخداـ المػػدخؿ الييكمػػي لحػػؿ المشػػاكؿ
يجعؿ باإلمكاف التحرؾ المستمر نحك التحسيف المستمر.

كيعرؼ (التميز في الخدمة) بأنو :عبارة عػف تطػكير منػتج خػدمي ذم صػفات فريػدة ،تمػنح المنظمػة
ػثبل إذا قػػاـ المػػكردكف بزيػػادة أسػػعار المػػدخبلت ،فػػإف المنظمػػة قػػد
فرصػػة كضػػع أسػػعار اسػػتثنائية ،فمػ ن

ػر
تتمكف مف تحميؿ ذلؾ عمى العمبلء الذيف ال يستطيعكف الحصكؿ بسيكلة عمى منتجات بديمة نظ نا
لما تتمتع بو المنتجات مف صفات فريدة.
كلقيػاس جػكدة الخدمػة ىنػاؾ عػدد مػف األبعػاد األساسػػية التػي تسػاعد فػي تقيػيـ مػدل جػكدة الخػػدمات

المقدمة ،كىي كما يمي:

أ -مقيػاس عػدد الشػكاكل :كيتمثػؿ ىػػذا المقيػاس فػي حصػر عػػدد الشػكاكل المقدمػة مػف العمػػبلء
خبلؿ فترة زمنية معينة كتصنيفيا حسب نكع الشكاكل كلكف تعتمد ىذه الطريقػة عمػى تػكفير

المنػػاخ المبلئػػـ لمعمػػبلء لتقػػديـ شػػككاىـ ،حيػػث تكجػػد العديػػد مػػف االنتقػػادات التػػي تكجػػو ليػػذا
المقياس لعؿ مف أىميا عدـ كجكد تكاصؿ بػيف العمػبلء كالمسػئكليف ،أك خػكؼ العمػبلء مػف

تقديـ شككاىـ ،أك عدـ معرفتيـ كيفية تقديـ الشككل.

ب -مقياس الرضا :كيعتمد عمى قياس رضا العمبلء عف جكدة الخدمة باسػتخداـ مقيػاس ليكػرت
ذم النق ػػاط الس ػػبع م ػػف خ ػػبلؿ أس ػػئمة تكج ػػو لمعمي ػػؿ بع ػػد حص ػػكلو عم ػػى الخدم ػػة ع ػػف طري ػػؽ

استقصاء أك تدكيف المبلحظات ،كتكجد العديػد مػف المميػزات ليػذه الطريقػة لعػؿ مػف أىميػا:

الكق ػػكؼ عم ػػى نق ػػاط الق ػػكة كالض ػػعؼ بي ػػا ،كتبن ػػي اس ػػتراتيجية تس ػػكيقية مبلئم ػػة الحتياج ػػات
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أيضػا
السكؽ ،كتزكيد المؤسسات بمعمكمات تساعدىـ عمػى فيػـ اتجاىػات عمبلئيػـ ،كىنػاؾ ن

عػػدد مػػف االنتقػػادات المكجيػػة ليػػذا المقيػػاس ،لعػػؿ مػػف أىميػػا :عػػدـ كج ػكد تسمسػػؿ منطقػػي
ألسئمة االستقصاء ،كغيرىا مف االنتقادات.

ت -مقيػػاس الفجػػكة :يعتمػػد ىػػذا األسػػمكب عمػػى قيػػاس جػػكدة الخدمػػة عػػف طريػػؽ مقارنػػة إدراؾ
العميؿ لمخدمة المقدمة بتكقعاتيـ قبؿ الحصكؿ عمييا.

ث -مقيػاس األداء الفعمػي لمخدمػة :باعتبػار أف جػكدة الخدمػة يمكػف الحكػـ عمييػا مػف اتجاىػات
العمػػبلء ،بحيػػث يعتمػػد ىػػذا المقيػػاس عمػػى أف الرضػػا أحػػد الجكانػػب المػػؤثرة فػػي الحكػػـ عمػػى
أيضػا عػدد مػف التحفظػات لعػؿ مػف أىميػا :كجػكد أبعػاد أخػرل تتعمػؽ بجػكدة
الجكدة ،كىناؾ ن
الخدمة غير إدراؾ العمبلء ،كاقتصاره عمى قطاعات خدمية معينة دكف األخرل.
 .3التميييز المعرفييي :أصػػبحت المعرفػػة المصػػدر االسػػتراتيجي األكثػػر أىميػػة فػػي بنػػاء المي ػزة التنافسػػية
لممنظمػات ،كالمػكرد األكثػر أىميػػة مػف مػكرد رأس المػػاؿ ،كقػكة العمػؿ ،فيػك المػػكرد الكحيػد الػذم يزيػػد
بالتراكـ ،كال يتناقص باالستخداـ ،بؿ يسيـ في تكليد أفكار جديدة كتطكيرىا بتكمفة أرخص ،أك بدكف

تكمفة إضافية.

كذكر الباحثكف عد ندا مف الصفات التػي تميػز المعرفػة عػف غيرىػا مػف مػكارد المنظمػة األخػرل؛ كمػف
ىػػذه الصػػفات أنيػػا غيػػر مممكسػػة ،كضػػبابية ،كصػػعبة القيػاس ،كحيكيػػة ،كتػػزداد باالسػػتعماؿ ،كيمكػػف
استعماليا في عمميات مختمفة في الكقػت نفسػو ،كمتجسػدة فػي األفػراد ،كذات تػأثير كاسػع المػدل فػي

المنظمة ،كيمكف استخداميا لفترة طكيمة.

كيمك ػػف تعري ػػؼ المعرف ػػة بأنيػ ػا ":مػ ػزيج م ػػف الخيػ ػرات ،كالمي ػػارات ،كالق ػػدرات ،كالمعمكم ػػات الس ػػياقية
المت اركمة لدل العامميف كلدل المؤسسة" (حسف.)13 :2011 ،

كتع ػػد الجامع ػػة م ػػف أى ػػـ كأيكل ػػى المؤسس ػػات الت ػػي يج ػػب أف تس ػػمؾ م ػػدخؿ إدارة المعرف ػػة ،في ػػي أكث ػػر
مبلءمػػة لتبنػػي ىػػذا المبػػدأ .ككشػػفت د ارسػػة أجريػػت لبحػػث قضػػايا تتعمػػؽ بتطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي

الجامعات كأبعادىا أف البيئة الجامعية تبدك بطبيعتيا ،كالدكر المنكط بيا مػف أنسػب البيئػات لتطبيػؽ

مبادئ إدارة المعرفة كطرقيا .كقػد حػدد الباحثػاف )(Mikulecka, & Mikuleckyk, 2000: 112
مجمكعة مف المبررات لذلؾ كىي كما يمي:

 تمتمؾ الجامعات عادة بنية تحتية معمكماتية حديثة.
طبيعيػا بػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس ،كالطػبلب بصػفو
ػر
 تعد مشاركة المعرفة مػع اآلخػريف أم نا
ن
عامة.
 أحد المتطمبات الطبيعية التػي يسػعى الطػبلب لمكصػكؿ إلييػا مػف خػبلؿ التحػاقيـ بالجامعػة،
ىك الحصكؿ عمى المعرفة مف مصادر يسيؿ الكصكؿ إلييا بأسرع ما يمكف.
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 يتكافر في الجامعات عادة مناخ تنظيمي يتسـ بالثقة ،فبل يتردد أم عضك مف نشر المعرفة
كتكزيعيا.

 التشابو الكبير بيف الجامعات الحديثة كمنظمات قطاع األعماؿ ،مف ناحية تكجو الجامعػات
نحك تقديـ عديد مف األنشطة ،كالخدمات التعميمية ،كالبحثية ،كاالستشارية لقاء مقابؿ مػادم

تحػػت إطػػار مػػا يسػػمى " ،"Educational Marketلػػذا فػػأم أسػػمكب ،أك طريقػػة قػػد يمػػنح
الجامعة ميزة تنافسية قد تككف مثار اىتماـ لتمؾ الجامعات ،كتعد إدارة المعرفة مف التقنيات

الحديثة كالرائدة في ىذا االتجاه.

ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ كمػػف خػػبلؿ سػؤاؿ بعػػض القيػػادات الجامعيػػة حػػكؿ أىػػـ مؤشػرات التميػػز القيػػادم
بنػ ن
كالخدماتي كالمعرفي جاءت إجاباتيـ كما يمي:
جدول رقم (:)2.2

مؤشرات التميز المؤسسي في الجامعات محل الدراسة من وجية نظر بعض القيادات الجامعية
مؤشرات التميز القيادم

مؤشرات التميز الخدماتي

مؤشرات التميز المعرفي

 .1تػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر رؤيػ ػ ػ ػ ػ ػػة كرسػ ػ ػ ػ ػ ػػالة  .1التحس ػ ػ ػػيف المس ػ ػ ػػتمر ف ػ ػ ػػي  .1تشجيع التعمـ المستمر.
كاضحة لمقيادة.

 .2الدعـ المستمر لمتميز.
 .3تبنػ ػ ػػي البلمركزيػ ػ ػػة كػ ػ ػػنمط
إدارم كتفكيض العامميف.

الخدمات.

 .2تغمي ػ ػ ػ ػ ػػب الج ػ ػ ػ ػ ػػكدة عم ػ ػ ػ ػ ػػى
السعر.

 .3إرضاء المستفيديف.

 .4تمكيف العامميف بمػا يحقػؽ  .4تحديػد احتياجػات المسػػتفيد
التميز.

 .5تشجيع اإلبداع كالتميز.
 .6القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
المشكبلت بسرعة.

 .7تشػ ػ ػ ػ ػ ػػكيؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ العمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

بشكؿ مستمر.

 .5التكاص ػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػػتمر م ػ ػ ػػع

 .2تحفي ػ ػػز كمكاف ػ ػػأة مب ػ ػػادرات
التعمـ.

 .3عق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد دكرات تدريبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كمػ ػ ػػؤتمرات حػ ػ ػػكؿ أىميػ ػ ػػة

التعمـ.

 .4االسػ ػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػ ػػف تجػ ػ ػ ػػارب
المؤسسات األخرل.

العمػ ػ ػ ػ ػ ػػبلء مػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ  .5إنشاء إدارة لممعرفة.

اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ  .6اعتماد التعميـ اإللكتركني.
التكنكلكجية.

كاعتمادىا كأساس إلنجػاز

 .7نش ػػر الثقاف ػػة كال ػػكعي ب ػػيف
الع ػ ػػامميف ب ػ ػػأىمي تط ػ ػػكير

المعرفة.

الميمات الصعبة.
المرجع( :الحيمة.)2014 ،
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 5.2.2المتطمبات األساسية لتطبيق إدارة التميز المؤسسي في التعميم العالي:
التميز ال يتحقؽ بالحمـ كالتمني ،فالتطبيؽ الناجح لمتميز يتطمب مػف المنظمػات تػكفير مجمكعػة مػف

المقكمات الداعمة كالمحفزة لمكصكؿ إلى نتائج إيجابية تمكف تمؾ المنظمػات مػف جنػي ثمػار التطبيػؽ .كلكػي
يتحقؽ ذلؾ يتطمب األمر تكفير المتطمبات التالية (السممي:)2002 ،

 .1بنػػاء اسػػتراتيجية متكاممػػة لممؤسسػػة ،بحيػػث تعبػػر عػػف تكجياتيػػا الرئيسػػية كنظرتيػػا المسػػتقبمية كتضػػـ
العناصػػر التالي ػة( :رسػػالة المؤسسػػة ،رؤيػػة المؤسسػػة ،األىػػداؼ االسػػتراتيجية لممؤسسػػة ،آلي ػة إعػػداد
الخطط االستراتيجية لممؤسسة).

 .2منظكمة متكاممة مف السياسات التي تحكـ كتػنظـ عمػؿ المؤسسػة كترشػد القػائميف بمسػئكليات األداء
إلى قكاعد كأسس اتخاذ الق اررات.

 .3ىياكػػؿ تنظيميػػة مرنػػة كمتناسػػبة مػػع متطمبػػات األداء كقابمػػة لمتعػػديؿ كالتكيػػؼ مػػع المتغيػرات الداخميػػة
كالخارجيػػة .كتتصػػؼ ىياكػػؿ إدارة التميػػز بدرجػػة أعمػػى مػػف البلمركزيػػة نتيجػػة اعتمادىػػا عمػػى تمكػػيف

العامميف كتخكيميـ الصبلحيات كؿ في مجاؿ عممو ،فض نػبل عػف عمػؽ اسػتخداميا لتقنيػات االتصػاؿ
كالمعمكمات.

 .4نظػػاـ متطػػكر لتأكيػػد الجػػكدة الشػػاممة يحػػدد آليػات تحميػػؿ العمميػػات كأسػػس تحديػػد مكاصػػفات كشػػركط
الجكدة كمعدالت السماح فييا كآليات رقابة كضبط الجكدة كمدخؿ تصحيح انحرافات الجكدة.

 .5نظاـ معمكمات متكامؿ يضـ آليػات لرصػد المعمكمػات المطمكبػة كتحديػد مصػادرىا ككسػائؿ تجميعيػا
كقكاعػػد معالجتيػػا كتػػداكليا كتحػػديثيا كحفظيػػا كاسػػترجاعيا ،فضػ نػبل عػػف قكاعػػد كآليػات تكظيفيػػا لػػدعـ

اتخاذ القرار.

 .6نظاـ متطكر إلدارة المكارد البشرية يبيف القكاعد كاآلليات لتخطيط كاستقطاب كتككيف المكارد البشرية
كتنميتيا كتكجيو أداءىا .كما يتضمف قكاعد آليػات تقػكم األداء كأسػس تعػكيض العػالميف كفػي نتػائج

األداء.

 .7نظػ ػػاـ إلدارة األداء يتضػ ػػمف قكاعػ ػػد كآلي ػ ػات تحديػ ػػد األعمػ ػػاؿ كالكظػ ػػائؼ المطمكبػ ػػة لتنفيػ ػػذ عمميػ ػػات
المؤسسػػة ،كأس ػػس تخط ػػيط األداء المس ػػتيدؼ كتحدي ػػد معدالتػػو كمس ػػتكياتو ،كقكاع ػػد تكجي ػػو كمتابع ػػة
األداء كتقكم النتائج كاإلنجازات.

 .8نظ ػػاـ متكام ػػؿ لتقي ػػيـ األداء الف ػػردم كأداء مجمكع ػػات كف ػػرؽ العم ػػؿ ككح ػػدات األعم ػػاؿ االس ػػتراتيجية
كاألداء المؤسسي بغرض تقكم االنجازات بالقياس إلى األىداؼ كمعايير األداء المقررة.

 .9قيادة فعالة تتكلى كضع األسس كالمعايير كتكفير مقكمات التنفيذ السميـ لمخطط كالبرامج تؤكد فرص
المؤسسة في تحقيؽ إدارة التميز.

ثابتػا ،كانمػا يختمػؼ ىػذا المفيػكـ مػف عمػؿ
كىنا يمكف القكؿ إف مصطمح األداء المتميز ليس معي نا
ػار ن
إلى آخر كمف كظيفة ألخرل كمف منظمة ألخرل.
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 6.2.2أىمية نماذج التميز المؤسسي في الجامعات:
إف أىمية نماذج التميز تتمثؿ في أنيا كسيمة تدفع الجامعات نحك تطكير نفسػيا فػي المجػاالت كافػة

 ،فنجػد الجامعػػة اإلسػبلمية فػػي غػزة قػػد حصػػمت عمػى ثػػبلث جػكائز دكليػػة لعػاـ ( )2013مػػف مؤسسػػة EBA

فػػي اجتماعيػػا السػػنكم بعنػكاف :العمػػـ كالتعمػػيـ فػػي أكسػػفكرد فػػي بريطانيػػا ،حيػػث حصػػمت الجامعػػة عمػػى جػػائزة
أيضا حصمت جامعة
أفضؿ جامعة فمسطينية ،كأفضؿ إدارة ،كأفضؿ مشركع فمسطيني ،كىك "مشركع إرادة" .ن
األزىػػر عمػػى جػػائزة خاصػػة فػػي مسػػابقة المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة مػػف الىػػام كالم اركػػز األكلػػى بجػػائزة البحػػث
العممي لمعاـ ( ،)2014كتتمحكر أىمية نماذج التميز في ككنيا (الحيمة:)66 :2014 ،
دافعا لمجامعات لكي تتبكأ مكانة عالمية بيف مثيبلتيا.
 .1تعد ن
 .2تعزز التنافس بيف الجامعات لمكصكؿ إلى أقصى درجات الجكدة.

 .3كسيمة تعتمدىا الجامعات في تسكيؽ ذاتيا في ظؿ االزدحاـ المتزايد مف الجامعات المنافسة.
 .4دعـ التطكير الدائـ كالمستداـ لدل العامميف في الجامعات.
 .5تعزيز الشعكر بالمسئكلية االجتماعية لدل الجامعات.

 .6االرتقاء بمخرجات الجامعة بما يدعـ التطكر في البيئة المحيطة.
 .7تنمية المجتمع مف خبلؿ مخرجات الجامعة المتميزة.

 7.2.2نماذج عربية وعالمية لمتميز المؤسسي في التعميم العالي:
يعتمد تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لممنظمات عمى تميػز األداء كالعمميػات التػي تقػكـ بيػا لتقػديـ
خارجيػا ،إذ عمػػى المسػػتكل الػػداخمي
داخميػا ك
المنتجػػات كالخػػدمات ،ليػػذا فػػإف المنظمػػة تمتػػزـ بمعػػايير مختمفػػة
ن
ن
كخارجيا يكػكف عمػى مسػتكل الزبػكف كالسػكؽ الػذم تخدمػو ،كمػا
يتـ ذلؾ مف خبلؿ مستكل التنظيـ كالعمميات
ن
أف جػكائز التميػز المؤسسػي التػي تكػكف ضػمف المسػابقات التػي تتنػافس فييػا المنظمػات تعتمػد عمػى اسػػتخداـ

ق ػكائـ رصػػد أك عػػف طريػػؽ مقارنػػة أعمػػاؿ كخػػدمات المنظمػػة بأعمػػاؿ كخػػدمات منظمػػات منافسػػة (الجبػػكرم،
 ،)2013كمػػف خ ػػبلؿ مراجع ػػة األدبي ػػات الس ػػابقة فق ػػد كج ػػد ىنػػاؾ العدي ػػد م ػػف النم ػػاذج كالجػ ػكائز سػ ػكاء عم ػػى

المسػػتكل المحمػػي كالعربػػي كالعػػالمي التػػي تقػػدـ مػػف قبػػؿ مؤسسػػات دكليػػة كعربيػػة فػػي مجػػاؿ التميػػز فػػي األداء

المؤسسػػي ،كتقػػدـ ىػػذه النمػػاذج فػػي إطػػار التحفيػػز لمتميػػز ج ػكائز تختمػػؼ قيمتيػػا بػػاختبلؼ مسػػتكيات األداء
المحققة سنتطرؽ ألشير ىذه النماذج فيما يمي:

 1.7.2.2نماذج وجوائز التميز المحمية:

تميز واإلبداع.)2013 ،
 نموذج جائزة فمسطين الدولية
لمتميز واإلبداع )جائزة فمسطين الدولية لم ّ
ّ
يتكاصػػؿ سػػعي نمػػكذج جػػائزة فمسػػطيف الدكليػػة لمتميػػز كاإلبػػداع مػػف خػػبلؿ مسػػيرتيا لتتػػكيج اإلبػػداع
الفمس ػػطيني ف ػػي ش ػػتى المج ػػاالت ،كتقط ػػؼ الج ػػائزة ثم ػػار تق ػ ٌػدميا عب ػػر س ػػعييا إل ػػى تط ػػكير اآلليػ ػات
كالمعػػايير بمػػا ييسػ ًيـ فػػي تركيػػز رؤيػػة المجتمػػع الفمسػػطيني لمعػػاني كمفيػػكـ اإلبػػداع فػػي حالػػة خاصػػة
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تتميػػز بيػػا فمسػػطيف .ىػػذه الجػػائزة التػػي احتضػػنتيا مؤسسػػة مجمكعػػة االتصػػاالت لمتنميػػة المجتمعيػػة
ٌ
إيمانا منيا بأىمية تقدير كتكريـ ك ٌؿ مف يبذؿ جيده كيتفانى فػي سػبيؿ
ككاحدة مف برامجيا التنمكية ،ن
التميز ،لما لذلؾ مف دكر كأثر في ترسيم ًق ىيـ التفػاني كاإلخػبلص فػي تػكفير ظػركؼ الحيػاة
اإلتقاف ك ٌ
الكريمة لممكاطف ،كتعزيز الصمكد كالمتراكمة عمى اإلنجازات نحػك بنػاء الدكلػة الفمسػطينية المسػتقمة،
عامػػا بعػػد عػػاـ ،كذلػػؾ بإش ػراؼ مجمػػس أمنػػاء
كلقػػد أحػػرزت الجػػائزة نجاح ػان بػ نا
ػاىر فػػي تنفيػػذ أىػػدافيا ن
الجػػائزة ،بحيػػث غػػدت الجػػائزة منصػػة لتشػػجيع التجػػارب اإلبداعيػػة الشخصػػية كالجماعيػػة ،كلمتابعػػة

المتميزيف بما يحفزىـ عمى مكاصمة العطاء ،كبما يضمف تمسكيـ بالسير عمى درب التميز ،كيحقػؽ
استدامة إسياماتيـ كتعميـ إبػداعاتيـ .كلبمػكغ ىػذه األىػداؼ ىع ىمػدت إدارة الجػائزة إلػى تطػكير معػايير
كآليػ ػات التر ٌش ػػح كالتقي ػػيـ كاختي ػػار الف ػػائزيف ،كذل ػػؾ ب ػػالتكازم م ػػع تط ػػكير مع ػػايير األداء كالممارس ػػات
اإلدارية المثمى كاالستدامة بما يتكافؽ كينسجـ مع رؤيػة القػائميف عمػى الجػائزة نحػك اسػتدامة اإلبػداع
ػتمر الجػائزة فػي السػير عمػى
ك ٌ
التميز كتعميمو كمفيكـ كثقافػة كممارسػة فػي المجتمػع الفمسػطيني .كتس ٌ
ً
البناء متطمِّعة إلى تحقيػؽ أىػدافيا المتمثٌمػة فػي تعزيػز الصػكرة المشػرقة لفمسػطيف كالتػي تزخػر
نيجيا ٌ

التميػز كاإلبػداع ،كػذلؾ سػعييا إلػى
ربكعيا بنماذج الصمكد ،كالتي يضرب أبناؤىا أفضؿ األمثمة فػي ٌ
المتميػزيف ،كابػراز النمػػاذج
استكشػاؼ الطاقػات اإلبداعيػػة ،كدعػـ األفكػار كالمشػػاريع الخبلٌقػة ،كتكػريـ
ٌ

المش ػ ٌػرفة ،م ػػا م ػػف ش ػػأنو تعم ػػيـ الفائ ػػدة كنش ػػر ثقاف ػػة اإلب ػػداع الت ػػي تس ػػاىـ ف ػػي تق ػػدـ المجتم ػػع كبن ػػاء
فمسطيف.

كتيدؼ ىذه الجائزة إلى:

 تشجيع المؤسسات العاممة في األراضي الفمسػطينية كالكػكادر اإلداريػة كالمينيػة عمػى تطػكيرأدائيا كتحسيف خدماتيا كاالرتقاء بممارساتيا اإلدارية كالمينية.

 تقػػدير األداء المتميػػز كاإلنجػػازات النكعيػػة كالتجػػارب ال ارئػػدة كالكفػػاءات كالمبػػادرات المبدعػػةكتحفيز المؤسسات كالمكارد البشرية في األ ارضػي الفمسػطينية عمػى مكاصػمة اإلبػداع كالتميػز

كترسيخو في المجتمع الفمسطيني كشكؿ مف أشكاؿ الثقافة السائدة كالمكاطنة الصالحة.

 تطػػكير معػػايير التقيػػيـ كالتػػي مػػف شػػأنيا اإلسػػياـ فػػي نشػػر كتطبيػػؽ مفػػاىيـ التميػػز كاإلدارةالحديثة كاإلبداع كالتميز ،كتعميـ أفضؿ الممارسات اإلداريػة سػكاء عمػى مسػتكل المؤسسػات

أك األفراد أك التجارب الرائدة.

ػاال ييحت ػػذل ب ػػو كق ػػدكة حس ػػنة
 تكػ ػريـ اإلنس ػػاف الفمس ػػطيني عم ػػى إبداع ػػو كمثابرت ػػو كتقديم ػػو مث ػ نلآلخريف في مجاؿ العمؿ كالمجاؿ اإلنساني ،أك القدرة عمى التحدم كالصمكد كاإلبداع.
كيكجػػد معػػايير رئيسػػية لتقي ػػيـ الجػػائزة كىػػي( :القيػػادة ،التخط ػػيط االسػػتراتيجي ،المبػػادرات اإلبداعي ػػة
كالتنمكي ػػة ،اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كم ػػدل مكاكب ػػة التط ػػكر كالتح ػػديث ،إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية
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كتنميتيػػا ،إدارة العمميػػات كاألنشػػطة ،خدمػػة العمػػبلء ،المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،نتػػائج األداء المؤسسػػي

كالتنمكم).

 2.7.2.2نماذج وجوائز التميز العربية:

 نموذج برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز )برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز:)2009 ،
أحػدث برنػػامج دبػػي لػػؤلداء الحكػػكمي المتميػػز نقمػػة نكعيػػة كحقيقيػػة فػػي مسػػتكل أداء الييئػػات كالػػدكائر
كالمؤسس ػػات الحككمي ػػة ب ػػدبي ،كق ػػد اس ػػتفاد البرن ػػامج م ػػف النم ػػاذج العالمي ػػة لتمي ػػز األداء المؤسس ػػي

خصكصا النمكذج األكركبي لمتميز كعمؿ عمػى تكييفيػا لػتبلئـ القطػاع الحكػكمي فػي دبػي فػي ضػكء
ن
التح ػػديات التنمكي ػػة الت ػػي تض ػػطمع فيي ػػا الحككم ػػة ب ػػدكر قي ػػادم متمي ػػز ،كيعم ػػؿ برن ػػامج دب ػػي ل ػػؤلداء

الحككمي المتميز عمى ربط نتائج أداء الييئات كالدكائر كالمؤسسات الحككميػة بالمنيجيػات كاآلليػات
المستخدمة في العمؿ ،كذلؾ لضماف مأسسة كاستدامة النتائج كاستم اررية تحسينيا كتطكيرىا.

خبل لقيػادة ترسػـ
يتمخص تميػز الييئػات كالػدكائر كالمؤسسػات الحككميػة فػي نتػائج أدائيػا الرئيسػية مػد ن

السياسة كاالستراتيجية ،كتدير مكاردىا كشراكاتيا بكفػاءة كتطػكر عممياتيػا بشػكؿ مسػتمر ضػمف بيئػة
عمػػؿ مبدعػػة كشػػفافة تحػػرص عمػػى الػػتعمـ المسػػتمر .كال يبػد مػػف كجػػكد قيػػاس دقيػػؽ لمنتػػائج مػػف أجػػؿ
تمكيف القيادة مػف تتبػع التطػكير ،كمقارنتػو بػاألداء المسػتيدؼ ،كتحديػد نقػاط القػكة كمجػاالت كفػرص

التحسيف كالتطكير في أداء الييئة  /الدائرة  /المؤسسة الحككمية ،ممػا يمكػف فريػؽ القيػادة مػف اتخػاذ
الق اررات المناسبة لتعزيز نقاط القكة كترجمة فرص التحسيف كالتطػكير إلػى بػرامج كمشػاريع كمبػادرات

ذات مسؤكليات تنفيذ كأطر زمنية محددة.

حيث ييدؼ ىذا البرنامج إلى إحداث نقمػة نكعيػة فػي أداء الػدكائر كالجيػات الحككميػة المشػاركة مػف

خػػبلؿ عمميػػات التقيػػيـ الػػذاتي التػػي تجرييػػا ىػػذه الػػدكائر كالجيػػات مقارنػػة بمعػػايير التقيػػيـ الخاصػػة
بالبرنامج.

كتكجد معايير رئيسية لتقييـ الجائزة كىي( :القيادة ،السياسػة كاالسػتراتيجية ،المػكارد البشػرية ،الشػراكة
كالمكارد ،العمميات ،نتائج المتعامميف ،نتائج المكارد البشرية ،نتائج المجتمع ،نتائج األداء الرئيسية).

 نموذج الممك عبد اهلل الثاني لمتميز بالمممكة األردنية الياشمية (دليل جائزة الممك عبد اهلل الثاني
لتميز األداء الحكومي والشفافية:)2008 ،

أينشئ مركز عبداهلل الثاني لمتميػز عػاـ 2006ـ فػي المممكػة األردنيػة الياشػمية كييػدؼ ىػذا النمػكذج
لنشر ثقافة التميز عف طريؽ نشر الكعي بمفاىيـ األداء المتميز كاإلبداع كالجكدة ،كالنماذج العالمية
لمتميػػز كقيػػاس مػػدل التقػػدـ كالتطػػكر فػػي األداء كتعزيػػز التنػػافس اإليجػػابي بينيمػػا ،كقػػد عمػػؿ المركػػز
عم ػػى بن ػػاء نم ػػكذج ى ػػرـ التمي ػػز ال ػػذم يتك ػػكف م ػػف" :ثقاف ػػة التمي ػػز ،التركي ػػز عم ػػى النت ػػائج ،الش ػػفافية،

54

العمميػات ،الماليػة ،القيػادة ،المعرفػػة ،األفػراد ،التركيػز عمػػى ممتقػى الخدمػػة " ،كقػػد عمػؿ المركػػز عمػػى
إنشاء نمكذج خاص لتميز القطاع الخاص كالنمكذج ىك أشبو بنمكذج التميز األكركبي.

كيكج ػػد مع ػػايير رئيس ػػية لتقي ػػيـ الج ػػائزة كى ػػي( :القي ػػادة ،األفػ ػراد ،االس ػػتراتيجية ،الشػ ػراكات كالمػ ػكارد،

المنتجات كالخدمات ،نتائج األفراد ،نتائج العمبلء ،نتائج المجتمع ،النتائج الرئيسة).
 3.7.2.2نماذج وجوائز التميز العالمية:

 النموذج الياباني إلدارة التميز "نموذج ( "Demingالحيمة:)74 :2014 ،
يرتبط اسػـ كيميػاـ ديمػنج  W.Edwards Demingبحركػة الجػكدة فػي اليابػاف منػذ األربعينيػات مػف

القرف الماضي ،كتقكـ مؤسسة ديمنج بمنح جائزة باسمو لؤلفراد كالييئػات التػي تحقػؽ إنجػازات ميمػة
في مجاؿ رقابة الجكدة ( .)1951ككانت الجائزة تقػدـ فػي السػابؽ لميابػانييف فقػط ،ثػـ بػدأت شػركات

اىتماما بالجائزة كتتقدـ لمفكز بيا ،كقد حصػمت شػركات أمريكيػة عمػى ىػذه الجػائزة
غير يابانية تبدم
ن
منيػػا مػػثبلن شػػركة  ،Lucent Technologiesكتقػػكـ الجػػائزة عمػػى أسػػاس نمػػكذج يركػػز فقػػط عمػػى

العمميات  Processesالمؤدية إلى الجػكدة الشػاممة دكف النظػر إلػى النتػائج المترتبػة عمييػا ،كتركػز

ىذه الجائزة عمى تحقيؽ مبادئ ديمنج ،كالتي يتـ التحقػؽ منيػا باسػتخداـ األسػاليب اإلحصػائية ،كمػا
يتـ التقييـ مف خبلؿ مقياس يحتكم عمى ( )100نقطة.
كيكجد معايير رئيسية لتقييـ الجائزة كىي:

 سياسييييات اإلدارة :كيشػ ػػمؿ ىػ ػػذا المعيػ ػػار األمػ ػػكر المتصػ ػػمة بشػ ػػرح السياسػ ػػات التػ ػػي تتبعيػ ػػاالجامعات ،كالعمميات المستخدمة في كضعيا ،كمػدل كجػكد أىػداؼ طكيمػة كقصػيرة المػدل،
كقضايا القيادة.

 التنظيم والتنمية :كيتعرض ىذا المعيار لمتنظػيـ العػاـ لمجامعػة كأسػس تكزيػع السػمطة ،مػدلاسػػتخداـ فػػرؽ العمػػؿ  ،Teamsالييكػػؿ التنظيمػػي كتكزيػػع االختصاصػػات بػػيف التقسػػيمات

التنظيمية المختمفة ،كطبيعة العبلقات مع األطراؼ الخارجية.

 المعمومييات :كيتنػػاكؿ ىػػذا المعيػػار مػػدل اسػػتخداـ المعمكمػػات فػػي الجامعػػة ،كطػػرؽ اسػػتقباؿكتداكؿ المعمكمات مف مصادرىا الخارجية كالداخمية ،طرؽ تنظيـ المعمكمات كتحديثيا.

 التحميل :يشير ىذا المعيار إلى أسػمكب تحميػؿ المشػكبلت التػي تكاجػو الجػكدة فػي الجامعػة،كأسػػس ترتيػػب المشػػكبلت مػػف حيػػث أكلكيػػة التعامػػؿ معيػػا ،كالخطػػط التػػي تضػػعيا الجامعػػة
لعبلجيا كمدل االعتماد عمى التقنية كالمعمكمات في ىذا المجاؿ.

 التخطيط لممستقبل :يتناكؿ ىذا المعيار ما تقكـ بو الجامعة مػف خطػط لتحسػيف الجػكدة فػيالمستقبؿ ،مع بياف المكقؼ الحالي لمجكدة كاألىداؼ المرجكة التي تسػعى الخطػط لتحقيقيػا،
كمدل االلتزاـ بتنفيذ تمؾ الخطط.
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 التعمييييم والتيييدريب :يتعم ػػؽ ى ػػذا المعي ػػار بتكض ػػيح أنش ػػطة الت ػػدريب المكجي ػػة لمع ػػامميف ذكمالعبلقة بالجكدة ،كالخطط المستقبمية لمتدريب كالتعميـ في مسائؿ الجكدة.

ػدءا مػف تصػميـ السػمعة،
 تأكيد الجودة :كيتصؿ ىذا المعيار بتفاصيؿ عمميػة تأكيػد الجػكدة ب نالتفتػػيش أثنػػاء اإلنتػػاج ،أنشػػطة المناكلػػة كالتسػػييبلت الماديػػة فػػي مكػػاف العمػػؿ ،Logistics
معايير رضاء العمبلء ،كاألمكر المتصمة بالبيئة كالمحافظة عمييا.

 تيييأثيرات الجيييودة :يع ػػرض ى ػػذا المعي ػػار النت ػػائج الت ػػي تحقق ػػت لمجامع ػػة نتيج ػػة أعم ػػاؿ نظ ػػـالجكدة ،سكاء كانت نتائج مممكسػة أك غيػر مممكسػة ،ككيػؼ أثػرت تمػؾ النتػائج عمػى أعمػاؿ
الجامعة.

 القييياس :يتنػػاكؿ ىػػذا العنصػػر المعػػايير  Standardsالمسػػتخدمة فػػي نظػػـ الجػػكدة ككيفيػػةتطبيقيا كأساليب تحديثيا.

 الرقابييية :يعػػرض ىػػذا العنصػػر األس ػاليب المختمفػػة التػػي تتبعيػػا المنظمػػة لمتأكػػد مػػف جػػكدةالمنتجات كالخدمات التي تقدميا لعمبلئيا.

European Foundation for Quality

 النمييوذج األوروبييي لمجييودة وادارة التميييز

( )EFQM( Managementالحيمة:)77 :2014 ،

ػادا عم ػػى حزم ػػة م ػػف المب ػػادئ
ت ػػـ بن ػػاء النم ػػكذج الخ ػػاص بالمؤسس ػػة األكركبي ػػة إلدارة الج ػػكدة اعتم ػ ن
كاألع ػراؼ األكركبيػػة التػػي كردت ألكؿ م ػرة فػػي الميثػػاؽ األكركبػػي لحقػػكؽ اإلنسػػاف ( ،)1953كالتػػي

أيضػػا فػػي الميثػػاؽ االجتمػػاعي المعػػدؿ لمعػػاـ ( ،)1996كتػػـ التصػػديؽ عمػػى ىػػذا الميثػػاؽ مػػف
كردت ن
قبػػؿ سػػبعة كأربعػػيف عضػ نػكا بػػالمجمس األكركبػػي ،حيػػث قػػامكا بتبنييػػا كمبػػادئ عامػػة فػػي تش ػريعاتيـ
أف يمعبػػو مجتمػػع األعمػػاؿ فػػي دعػػـ أىػػداؼ منظمػػة األمػػـ
الكطنيػػة .كانطبلقنػػا مػػف الػػدكر الػػذم يمكػػف ٍ
المتحدة قامت المنظمة الدكلية بإطبلؽ مبادرة جمكباؿ ككمباكت ( )2000شجعت ىذه المبادرة عمػى
التفاع ػػؿ اإليج ػػاب م ػػع ىػػػذه المب ػػادئ كتطبيقي ػػا ،كى ػػي عش ػ ػرة مب ػػادئ عام ػػة لبلس ػػتدامة كالمسػػػئكلية
عمميػا كغيػر
المجتمعية .كيعد نمػكذج التميػز الخػاص بالمؤسسػة األكركبيػة إلدارة الجػكدة إط نا
عامػا ن
ػار ن
تكصيفي لتمكيف المؤسسات مف:
 تقييـ كضعيا خبلؿ مسيرة التميز ،بمساعدتيا عمى فيـ نقػاط القػكة الرئيسػية لػدييا كالفجػكاتالمحتممة ،كذلؾ إزاء رؤيتيا كرسالتيا المعمنة.

 تقديـ لغة مشتركة كنمط تفكير يسيؿ تبادؿ األفكار بفاعمية داخؿ المؤسسة كخارجيا. -كضع ىيكؿ أساسي لنظاـ إدارة المؤسسة.

كيعػػد نمػػكذج التمي ػػز الخػػاص بالمؤسس ػػة األكركبيػػة إلدارة الج ػػكدة بمثابػػة إط ػػار عمػػؿ غي ػػر

تكصػػيفي مبنػػي عمػػى تسػػعة معػػايير ،خمسػػة منيػػا ممكنػػات ،كأربعػػة منيػػا ىػػي نتػػائج ،كيػػتـ تحسػػيف

الممكنات مف خبلؿ التغذية الراجعة مف النتائج.
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كيكجد معايير رئيسية لتقييـ الجائزة ىي:

 القييييادة :يق ػػكـ الق ػػادة بص ػػياغة المس ػػتقبؿ كيعممػ ػكا عم ػػى تحقيق ػػو كااللتػ ػزاـ ب ػػالقيـ كالمب ػػادئ،كيميمػػكف الثقػػة لمػػف حػػكليـ فػػي جميػػع األكقػػات ،كمػػا إنيػػـ يتسػػمكف بالمركنػػة كيعممػػكف عمػػى
تمك ػػيف المؤسس ػػة م ػػف التنبػ ػؤات المس ػػتقبمية كالتفاع ػػؿ اإليج ػػابي معي ػػا ف ػػي الكق ػػت المناس ػػب

لضماف االستم اررية.

 االستراتيجية والسياسة :تقكـ المؤسسات المتميزة بتطبيؽ رسالتيا كرؤيتيا مف خبلؿ تطكيراستراتيجية تتمحكر حكؿ مصالح األطراؼ المعنية.

 األفراد :تقدر المؤسسػات المتميػزة العػامميف لػدييا كتتبنػى ثقافػة تسػمح بتحقيػؽ منفعػة متبادلػةب ػػيف األى ػػداؼ المؤسس ػػية كالشخص ػػية الت ػػي تق ػػكـ بتط ػػكير ق ػػدرات الع ػػامميف كتعزي ػػز العدال ػػة
كالمسػػاكاة ،كم ػػا تق ػػكـ باالعتن ػػاء بي ػػـ كالتكاص ػػؿ معي ػػـ كمكاف ػػأتيـ كتق ػػديرىـ بطريق ػػة تحف ػػزىـ
كتنمي التزاميـ ،كتمكنيـ مف تكظيؼ مياراتيـ كمعارفيـ لصالح المؤسسة.

 الش يراكة والم يوارد :تقػػكـ المؤسسػػات المتمي ػزة بتخطػػيط كادارة الش ػراكات الخارجيػػة كالمػػكرديفكالمكارد الداخمية مف أجؿ دعـ االستراتيجية كالسياسات كالتشغيؿ األفعاؿ لمعمميات الخاصة

بيا كىي بذلؾ تضمف اإلدارة الفعالة لتأثيرىا البيئي كالمجتمعي.

 العمميييات :تقػػكـ المؤسسػػات المتمي ػزة بتػػرميـ كادارة كتحسػػيف عممياتيػػا كمنتجاتيػػا كخػػدماتيا؛إلضافة مزيد مف القيمة لصالح المتعامميف كاألطراؼ المعنية األخرل.

 نتيائج العمييالء :تحقػؽ المؤسسػػات المتميػزة نتػائج بػػاىرة كمسػتدامة تمبػػي كتتجػاكز احتياجػػاتكتكقعات المتعامميف معيا.

 نتائج األفراد :تحقؽ المؤسسات المتميزة نتائج باىرة كمستدامة تمبػي دكر تتجػاكز احتياجػاتكتكقعات العامميف.

 نتائج المجتمع :تحقؽ المؤسسػات المتميػزة نتػائج بػاىرة كمسػتدامة تمبػي كتتجػاكز احتياجػاتكتكقعات المعنييف بالمؤسسة ذكم الصمة بالمجتمع.

 نتييائج مؤش يرات األداء المؤسسييي :تحقػػؽ المؤسسػػات المتمي ػزة نتػػائج بػػاىرة كمسػػتدامة تمبػػيكتتجاكز احتياجات كتكقعات المعنييف بمصالح العمؿ.

 النمييوذج األمريكييي لمتميييز (مييالكوم بالييدريج لمتميييز
:)MBNQ( )National Quality

American Malcolm Baldrige

قػػدمت جػػائزة بالػػدريج عػػاـ 1987ـ ،مػػف خػػبلؿ المعيػػد القػػكمي لممعػػايير كالتكنكلكجيػػا التػػابع لػػك ازرة
التجارة األمريكية ،كالذم اعتمد معايير رئيسية لتقييـ الجائزة (القيادة ،المعمكمات كتحميميا ،التخطػيط
االستراتيجي ،استخداـ المػكارد البشػرية ،تأكيػد الجػكدة فػي المنتجػات كالخػدمات ،نتػائج الجػكدة ،رضػا

العميػؿ) ،إذ تيػدؼ الجػائزة إلػػى ترقيػة الػكعي بػػالتميز كعنصػر مت ازيػد األىميػػة فػي المنافسػة ،كتعظػػيـ
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فيػػـ متطمبػػات التميػػز ،كتشػػجيع المشػػاركة فػػي معمكمػػات اسػػتراتيجيات التميػػز الناجحػػة ،كتمػػنح ىػػذه
الجائزة إلى ثبلث فئات ىي فئات المصنع ،كالخدمات ،كاألعماؿ الصغيرة (الخرشة.)2006 ،

عامػا مػف تػاريم التقػديـ إلػى تػاريم اإلعػبلف عػف الفػائزيف،
كتستغرؽ عمميات الحصػكؿ عمػى الجػائزة ن
أف تستغرؽ المؤسسة ( 10-8سنكات) لتطكير نظاـ جكدة يتكافؽ مع معايير الجائزة،
كمف المنطقي ٍ
كيتطمب التسجيؿ لمحصكؿ عمى الجائزة تضافر مجمكعة جيات تعمؿ سكية داخػؿ المؤسسػة باتجػاه

االلتقػػاء مػػع المتطمبػػات كالبنػػكد المشػػترطة كبدرجػػة عالي ػة مػػف االتسػػاقية ،فيكػػكف لكػػؿ جيػػة مسػػؤكلية
كميا بغية تحديد مسػتكيات نجػاح تمػؾ الجيػة (الحجػار،
كأىداؼ محددة غالبان ما يجرم التعبير عنيا ن
.)2004

كيرل الباحث أف ىذا االنتشار الكاسع لنمػاذج كجػكائز التميػز ،فإنمػا يػدؿ عمػى حجػـ االىتمػاـ بثقافػة

التمي ػػز كم ػػدل االقتن ػػاع بفاعميتي ػػا ف ػػي أداء المنظم ػػات .األم ػػر ال ػػذم س ػػينعكس ب ػػدكره عم ػػى جمي ػػع قطاع ػػات
المجتمػػع .كبغػػض النظػػر عػػف المقارنػػات بػػيف النمػػاذج المختمفػػة كمػػدل مكاءمتيػػا لمبيئػػة محػػؿ الد ارسػػة ،فػػإف
ػتنادا إلػى ىػذه التجػارب السػابقة سػيككف لػو ثمػار يانعػة
محاكالت تحديد معايير محكرية في عمػؿ المنظمػة اس ن
في المستقبؿ المنظكر مع التطبيؽ كالتطكير كالمكاءمة.

 8.2.2معوقات التميز المؤسسي:
فيما تسعى جميع المنظمات منذ بداية التسعينات تقر نيبا إال أنو ثبت عدـ قدرة عديد مف المنظمات
عمى تحقيؽ التميز المؤسسي ،كيرجع ذلؾ ألسباب عدة لع ٌؿ مف أبرزىا بحسب (الرشيد:)24 :2004 ،
 تعجؿ المنظمات لتحقيؽ نتائج سريعة.

 التقميد كالمحاكاة لتجارت المنظمات األخرل دكنما السع لتكييؼ كتطكيع تمؾ المناىج المستخدمة
في ىذه التجارب حسب طبيعة كبيئة المنظمات العربية.

 تقرير التطبيؽ قبؿ إعداد البيئة المبلئمة التي تتطمبيا.
 عدـ التقدير الكاؼ بأىمية المكرد البشرم.

 اتباع أنظمة كسياسات كممارسات ال تتكافؽ مع مدخؿ التميز.

كافيا لعدـ نجاحيا.
سببا ن
أيضا ن
 عدـ اإلنصات الكافي لمعمبلء كالمكرديف يعتبر ن
كما أشار (حسف)2103 ،إلى بعض العكامؿ التي تعيؽ المنظمات مف الكصكؿ إلى التميز في األداء كىي:
 .1عدـ التركيز عمى استراتيجية طكيمة المدل.
 .2عدـ أدراؾ متطمبات العمبلء.

 .3عدـ تكفير مكارد بشرية مناسبة نتيجة لضعؼ الثقافة كاإلبداع.

 .4نمط القيادة التقميدم ال يمكف العامميف كال يعمؿ عمى تحفيزىـ كفؽ نظاـ فعاؿ.
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ممخص
تناكؿ الباحث في المبحث الثاني المتغير التابع في ىذه الدراسة كىػك التميػز المؤسسػي ،كمػف خػبلؿ
أف تتنػافس
العرض السابؽ تـ التكصؿ إلى أف المنظمات بعامة كالجامعات الفمسطيني بخاصػة كػي تسػتطيع ٍ
كتتميز في أسكاقيا فإنيا تحتاج إلى أف تتميز بخدماتيا كمعرفتيا ،كأف تككف الرائدة في مجاليا لضماف رضا
المسػتفيديف .كقػد اسػتعرض الباحػث مجمكعػة مػف التعريفػػات التػي تكضػح مفيػكـ التميػز المؤسسػي ،كأىميتػػو،
كخصائصػو ،كأبعػػاده فػػي مؤسسػػات التعمػيـ العػالي ،كالمتطمبػػات األساسػػية لتطبيػؽ إدارة التميػػز المؤسسػػي فػػي

التعميـ العالي ،كأىمية نماذج التميػز المؤسسػي فػي الجامعػات ،كقػدـ بعػض النمػاذج العربيػة كالعالميػة لمتميػز
المؤسسػػي فػػي التعمػػيـ العػالي ،كخػػتـ المبحػػث بعػػرض عػػدد مػػف أىػػـ معكقػػات التميػػز المؤسسػػي .كعميػػو ،سػػيتـ
تناكؿ مكضكع الجامعات الفمسطينية إف شاء اهلل في المبحث التالي.
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املبحث انثانث
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ممخص.
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المبحث الثالث
 3.2الجامعات الفمسطينية
تمييد:
تعتبر الجامعات الفمسطينية أحد أىـ المككنات الناظمة لمحياة االقتصادية كاالجتماعية في غزة،

نظر لدكرىا الريادم في رفد سكؽ العمؿ بمتطمباتو األساسية مف الككادر البشرية المؤىمة التي تعتبر حجر
نا

األساسي لمتنمية البشرية في فمسطيف ،كما كتعتبر ىذه الجامعات أحد أىـ المككنات الرئيسية لقطاع

الخدمات الفمسطيني الذم يعتبر المككف األكبر المساىـ في الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة بالقطاعات

االقتصادية األخرل ،لذا فإف االىتماـ بتعزيز الدكر الريادم لمجامعات المحمية يعتبر مف القضايا الميمة

التي ستسيـ في تعظيـ حجـ القيمة المضافة لمقطاعات االقتصادية ،كعميو فإف تركيز االىتماـ عمى مخرج
الخدمات ليذه الجامعات مف خبلؿ تقييـ كاقع ىذه الخدمات ككضع االستراتيجيات المبلئمة التي تسيـ في

تعزيز المكقع التنافسي ليا مف خبلؿ تخفيض تكاليؼ إنتاج الخدمة مع المحافظة عمى اقصى جكدة ممكنة

لممخرج يعتبر مف األسس اليامة لتعزيز العمؿ الريادم األكاديمي في فمسطيف.

كيرل )الشكبكي )76 :2010 ،أف الجامعات ىي مؤسسات تعمؿ عمى تقديـ خدمات التعميـ

العالي ،لتمبية احتياجات المجتمع ،كىي كذلؾ مطمح لمشعكب الناىضة لتحقيؽ أمانييا كأىدافيا كباتت

البكابة الرئيسية التي تنفذ منيا المجتمعات المعاصرة إلى جسر التقدـ كالرقي الذم يكصؿ إلى أعمى كأسمى
مراتب العزة كالكرامة إلى أرض خصبة بالعمـ كالتكنكلكجيا التي تسكد عالـ اليكـ ،لذلؾ فإف فيـ كمعرفة

المتغيرات التنظيمية التي تؤثر عمييا بما فييا ثقافة كمناخ كقيادة كامكانات الجامعة قد يساعدىا في تحقيؽ
أىدافيا ،كلـ تعد الجامعة مستقمة عف بيئتيا بؿ ىي مؤسسة مجتمعية تؤثر كتتأثر بظركفو السياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية كتعكس ما يعيشو ىذا المجتمع مف تطكرات ،حيث يتكفر التعميـ العالي في غزة

في الجامعات كالكميات ،كيككف لكؿ جامعة مف ىذه الجامعات منظمة إدارية خاصة بيا ،كتعد ك ازرة التعميـ

العالي المشرؼ عمى أنشطة مؤسسات التعميـ العالي ،كتنسيقيا في إطار السياسيات الكطنية.

كيتناكؿ ىذا المبحث بعض نبذة عف الجامعات الفمسطينية المبحكثة كىي :الجامعة اإلسبلمية،

جامعة األزىر ،كجامعة األقصى.
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 1.3.2الجامعة اإلسالمية:

)(22/04/18 11:30pmعن -الجامعة/لمحة-تاريخيةhttp://www.iugaza.edu.ps/

يأنشئت الجامعة اإلسبلمية بغزة انبثاقنا عف معيد األزىر الديني أماـ كثرة أعداد خريجي الثانكية كقمة
حصكليـ عمى فرصة التعميـ العالي داخؿ غزة.

 تطور الجامعة:
ار بتطػكير المعيػد إلػى جامعػة
كقػد اتخػذت لجنػة معيػد األزىػر بغػزة بتػاريم 1977/ 4/12ـ قػرنا

إسبلمية تضـ بصكرة أكلية كمية الشريعة كالقانكف ،ككمية أصػكؿ الػديف كقسػـ المغػة العربيػة .كبػدأت

الجامعػة تتكسػع بشػكؿ كبيػر ،فمػع افتتػاح الجامعػة عػاـ 1978ـ بػدأ الطػبلب يدرسػكف فػي كميتػي

الشػريعة كقسػـ المغػة العربيػة) نػكاة كميػة اآلداب) كفػي العػاـ 1980-1979ـ افتتحػت كميتػا أصػكؿ
الػديف كالتربيػة ،كفػي العػاـ الجػامعي التػالي افتتحػت كميتػا التجػارة كالعمػكـ ،كفػي العػاـ الجػامعي

1986-1985ـ قررت الجامعة افتتاح كمية التمريض إال أنيا اضطرت لتأجيؿ ذلؾ بسبب رفض

سػمطات االحػتبلؿ ،لكػف الجامعػة افتتحػت تمػؾ الكميػة ،كفػي العػاـ الجػامعي 1993-1992ـ ،كمػا

افتتحػت فػي نفػس العػاـ كميػة اليندسػة ،كفػي العػاـ 2005-2004ـ افتتحػت كميػة تكنكلكجيػا

المعمكمات ،كفي عاـ 2006ـ افتتحت كمية الطب.

كبم أعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة فػي العػاـ الجػامعي  1979-1978ـ خمسػة أعضػاء ،مػنيـ

عضك كاحد يحمؿ درجة الدكتكراة كأربعة أعضاء مف حممة الماجستير ،كما استعانت الجامعة بعدد

مف المحاضريف مف حممة درجػة الػدكتكراة مػف جامعػات الضػفة الغربيػة ،كمنػذ ذلػؾ التػاريم تطػكرت
ىيئػة التػدريس مػع زيػادة عػدد الكميػات كتطػكر كتعػدد البػرامج األكاديميػة ،ككصػؿ عػدد حممػة درجػة

الػدكتكراة كالماجسػتير فػي العػاـ الجػامعي  2008- 2007إلػى ) (339عضػك ىيئػة تػدريس ،كىػـ
)(221مػف حممػة درجػة الػدكتكراة ،ك ) (118مػف حممػة الماجسػتير ،باإلضػافة إلػى ) )48معي نػدا

يعممكف مساعدم تػدريس أك فنيػي مختبػرات .كبمػ عػدد الطػبلب الػذيف التحقػكا بالجامعػة اإلسػبلمية
طالبا كطالبة في العاـ الجامعي 1979-1978ـ ،كبعد عشر سنكات أصػبح عػدد الطػبلب
) (25ن
كالممتحقيف ) (358في العاـ الجامعي 1989-1988ـ ،كفي العاـ الجامعي 1999-1998ـ بم

عػدد الطػبلب كالطالبػػات( ،)8615كفػػي العػػاـ الجػػامعي 2009-2008ـ بمػ

عػػدد الطػػبلب

كالطالبات ) ،(20396كفي المقابؿ فقد بم عدد الطمبة الذيف تخرجكا مػف الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة

ثبلثػة مػف الطػبلب فػي العػاـ الجػامعي 1982-1981ـ ،كبعػد عشػر سػنكات فػي العػاـ الجػامعي

1992-1991ـ تخرج مف الجامعة ) (197طالب كطالبػة ،كفػي العػاـ الجػامعي 2002- 2001ـ
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طالبا كطالبة ،كفي العاـ الجامعي2009- 2008ـ تخرج مف الجامعة
تخرج مف الجامعة ) (1609ن
طالبا كطالبة.
طالبا كطالبة ،كبذلؾ يصبح عدد الذيف تخرجكا مف الجامعة ) )22448ن
) (3355ن
تعتبر الجامعة اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي ،تعمؿ بإشراؼ

ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي ،كىػي عضػك فػي :اتحػاد الجامعػات العربيػة ،كرابطػة الجامعػات

اإلسبلمية ،كاتحاد الجامعات اإلسبلمية ،كرابطة جامعات البحر األبيض المتكسط ،كاالتحاد الدكلي
لمجامعات ،كتربطيا عبلقات تعاكف بالكثير مف الجامعات العربية كاألجنبية .تكفر الجامعة لطمبتيا
اعيػا لظػركؼ الشػعب الفمسػطيني كتقاليػده ،كتضػع كػؿ
أكاديميػا
ج نػكا
ممتزمػا بػالقيـ اإلسػبلمية كمر ن
ن
ن
اإلمكانيػات المتاحػة لخدمػة العمميػة التعميميػة ،كتيػتـ بالجانػب التطبيقػي مثػؿ اىتماميػا بالجانػب

النظرم ،كما كتيتـ بتكظيؼ كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمية.
 رؤية الجامعة:
منارة عممية رائدة لممعرفة كالثقافة كخدمة اإلنسانية إلحداث نيضة مجتمعية شاممة.
 رسالة الجامعة:

الجامعة اإلسبلمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيكض بالمستكل العممي كالثقافي كالحضارم ،تعمؿ
عمى مكاكبة االتجاىات الحديثة في التعميـ العالي كالتطكر التكنكلكجي ،كتشجع البحث العممي كتساىـ في
بناء األجياؿ كتنمية المجتمع في إطار مف القيـ اإلسبلمية.
 األىداف االستراتيجية لمجامعة:
 .1رفع مستكل البرامج التعميمية في الجامعة كفقنا لمعايير الجكدة.
 .2االرتقاء بالبحث العممي كدعمو كاستثماره في اتجاه تحقيؽ التنمية المستدامة.
 .3تعزيز دكر الجامعة في خدمة كتنمية المجتمع.

كتقنيا.
 .4ضبط كرفع كفاءة األداء المؤسسي إدارنيا ن
 .5االرتقاء بالبيئة الجامعة كمستكل الخدمات المقدمة لمطمبة كالعامميف.

 .6تدعيـ عبلقات الشراكة كالتعاكف مع المؤسسات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
 2.3.2جامعة األزىر:

)http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp (22/04/18 11:40pm
جاءت جامعة األزىر بغزة لتمبي طمكحات الشعب الفمسطيني ،كلتككف عنك نانا لقدرة ىذا الشعب عمى

البذؿ كالعطاء ،كقد كاف قرار سيادة الرئيس الشييد ياسػر عرفػات رئػيس دكلػة فمسػطيف بإنشػاء ىػذه الجامعػة
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يعا يستحؽ كؿ
نمكا سر ن
ىادفنا إلى غرس الشباب الفمسطيني في بمده كمد جذكره فييا ،كقد نمت ىذه الجامعة ن
اإلعجاب كالتقدير.
 تطور الجامعة:

بػدأت جامعػة األزىػر بكميتػيف فقػط ىمػا :كميػة الشػريعة كالقػانكف (الحقػكؽ اآلف) ،ككميػة التربيػة كفػي

العػاـ 1992ـ تػـ إنشػاء أربػع كميػات أخػرل ىػي :الصػيدلة  -الز ارعػة  -العمػكـ -اآلداب كالعمػكـ
اإلنسانية ،تبعيا إنشاء كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية.

كفي مرحمة أخرل مف مراحؿ تطكر الجامعة تـ إنشاء كمية العمكـ الطبية التطبيقية تمبية الحتياجات

المجتمع الفمسطيني القادر عمى الخكض في مجاؿ التخصصات العممية الدقيقة ،ثـ تبل إنشػاء ىػذه
الكمية في العاـ 1999ـ المكافقة عمى إنشاء كمية طب فمسطيف فرع جامعػة األزىػر -غػزة ،لتكػكف

أكؿ كمية طب بشرم في غزة .كفي العاـ 2001ـ قفزت الجامعة قفزة نكعية مكاكبػة لمتطػكر اليائػؿ

فػي عمػكـ الحاسػكب كتكنكلكجيػا المعمكمػات فكػاف قرارىػا الحكػيـ بإنشػاء الكميػة العاشػرة فػي الجامعػة
كميػة اليندسػة كتكنكلكجيػا المعمكمػات .اسػتمرت الجامعػة تتطمػع لخدمػة المجتمػع الفمسػطيني فكػاف

القرار بإنشاء كميػة الػدكتكر حيػدر عبدالشػافي لطػب األسػناف فػي العػاـ 2007ـ كالمعتمػدة مػف ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي لتكفير فرصة دراسة طػب األسػناف فػي الػكطف .فػي العػاـ  2009ـ تػـ إعػادة
تفعيػؿ كميػة الشػريعة بالجامعػة لتنطمػؽ مػف جديػد مركػز ىدايػة لمشػباب الجػامعي كمصػدر إشػعاع

إسػبلمي متخصػص تمتػد آثػاره عبػر فمسػطيف إلػى العػالـ اإلسػبلمي الػذم يتطمػع إلػى مزيػد مػف
الدراسات اإلسبلمية كالشرعية.
 رؤية الجامعة:

جامعة األزىر  -غزة تسعى إلى التميز ،كاإلبداع ،كالرقمية؛ لتككف ضمف الجامعات المرمكقة

مركز لئلشعاع العممي ،كالبحثي ،كالتنمكم لممجتمع الفمسطيني المبني عمى
كدكليا ،كلتككف نا
فمسطينيا كعر نبيا
ن
الجكدة الشاممة كالتحسيف المستمر.
 رسالة الجامعة:
جامعة األزىر ىي مؤسسة تعميـ مستقمة غير ربحية ،تيدؼ إلى تمبية احتياجات المجتمع

الفمسطيني كالعربي مف مكارد البشرية المؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة ،كالبحكث العممية

التطبيقية ،كالتنمية المستدامة مع التركيز عمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كالمحافظة عمى
أصالة التراث العربي اإلسبلمي كااللتزاـ بمبادئ حقكؽ اإلنساف التي تشمؿ العدالة كالمساكاة كااللتزاـ بحكـ

القانكف كالشفافية كالتسامح كاالحتراـ كعدـ التميز كالتنكع كالشراكة ألصحاب المصمحة.
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 األىداف االستراتيجية:
 .1تطكير قدرات الطاقـ األكاديمي كاإلدارم كالعمميات اإلدارية المساندة لمبرامج التعميمية كالبحث
العممي كخدمة المجتمع.

 .2تطكير البرامج األكاديمية لتمبية احتياجات العمؿ الفمسطيني كالعربي مف خبلؿ خمؽ بيئة تعميمية
ذات جكدة عالية.

 .3المساىمة في تحسيف مستكل المعرفة كأساس لصنع السياسات حكؿ تطكير جامعة األزىر كالتنمية
المستدامة لممجتمع الفمسطيني.

 .4ربط الجامعة بالمجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ الخدمات االستشارية كالتدريبية كالبحثية كالعمؿ
التطكعي.

 .5تحسيف العبلقات الدكلية لجامعة األزىر كتعزيز قدراتيا عمى الكصكؿ إلى مصادر التمكيؿ
الفمسطينية كالعربية.

 3.3.2جامعة األقصى:

)https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2655/(22/04/18 11:40pm

بدأت جامعة األقصى سنة 1955ـ كمعيد لممعمميف تحت إدارة الحككمة المصرية ،ككاف اليدؼ

آنذاؾ ىك إعداد المعمميف كتأىيميـ .كفي عاـ  1991ـ تطكر المعيد إلى كمية عرفت بكمية التربية

فشيئا في خططيا التعميمية ،كأقساميا العممية،
شيئا
ن
الحككمية ،كمنذ ذلؾ الحيف أخذت الكمية تتنامى ن
كثير مف المدرسيف كالباحثيف ذكل الكفاءة العممية كالتربكية العالية مف حممة
كأساتذتيا ،كطبلبيا ،كخرجت نا
البكالكريكس كالميسانس كالدكتكراة عبر برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة عيف شمس مع بداية

العاـ الجامعي 2001/2000ـ تـ تحكيؿ الكمية إلى جامعة األقصى.
 رؤية الجامعة:

أف تككف متميزة بيف الجامعات الفمسطينية ،كاإلقميمية في مجاالت التعميـ
تسعى جامعة األقصى ٍ
الجامعي ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع المبنية عمى ثقافة الجكدة الشاممة.
 رسالة الجامعة:

جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميـ و
عاؿ حككمية فمسطينية تيدؼ إلى إعداد إنساف مزكد بالمعرفة،

كالميارات ،كالقيـ ،كلديو القدرة عمى التعمـ المستمر كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ برامج بناء

القدرات ،كالتعميـ الجامعي ،كالبحث العممي ،كتنمية كخدمة المجتمع  .تمتزـ جامعة األقصى خبلؿ تحقيقيا
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لرؤيتيا بالثقافة العربية ،كاإلسبلمية ،كمبادئ حقكؽ اإلنساف التي تشمؿ المسئكلية ،كااللتزاـ بحكـ القانكف،
كالشفافية ،كاالحتراـ ،كالتسامح ،كالعدالة ،كالمساكاة ،كالتمكيف ،كالمشاركة ألصحاب المصمحة.

 األىداف االستراتيجية:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،كتعميؽ جذكرىا ،كخدمة المجتمع الفمسطيني كتطكيره خاصة،
كالمجتمع العربي كاإلنساني عامة ،في إطار فمسفة تستند إلى المفاىيـ الكطنية كتراث الحضارة العربية

كاإلسبلمية ،كتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ:

 .1تعزيز التطكير المؤسسي لجامعة األقصى مف خبلؿ تحسيف كفاءة الدعـ المساند لمعممية التعميمية
التعممية كالبحث العممي كخدمة المجتمع.

 .2تحسيف جكدة البرامج األكاديمية في الجامعة مف خبلؿ تكفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة.
 .3المساىمة في تحسيف المعرفة كالفيـ كأساس لدعـ اتخاذ الق اررات كصنع السياسات حكؿ قضايا

جامعة األقصى كالمجتمع الفمسطيني ،مف خبلؿ التشبيؾ مع المؤسسات كالمراكز التعميمية كالبحثية
كمؤسسات المجتمع المدني عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالعالمي.

 .4المساىمة في عممية التنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني ،مف خبلؿ تقديـ الخدمات التعميمية

كالتدريبية كالبحثية كاالستشارية كالعمؿ التطكعي؛ كذلؾ بالشراكة مع المؤسسات الرسمية كمؤسسات

المجتمع المدني كالقطاع الخاص.

 .5تطكير نظاـ تعميمي ميني متكسط يرتكز عمى التميز كاإلتقاف كيمبى احتياجات المجتمع التنمكية.
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الممخص
تنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث مجتمػػع الد ارسػػة كىػػك الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة ،حيػػث يشػػكؿ التعمػػيـ
أساسػػا مػػف أسػػس تطػػكر المجتمعػػات
الجػػامعي ركي ػزة أساسػػية مػػف ركػػائز التنمي ػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ك ن
قدما في تنميػة المجتمعػات ،كفقنػا لمحاجػات
كرقييا ،كىك أحد ركافد المكارد البشرية المدربة القادرة عمى السير ن

المتغيرة لسكؽ العمؿ كالمجتمع .كقد اسػتعرض الباحػث فػي ىػذا المبحػث مفيػكـ الجامعػات الفمسػطينية ،كمػا

اسػػتعرض نبػػذة عػػف الجامعػػات الفمسػػطينية (الجامعػػة اإلسػػبلمية ،جامعػػة األزىػػر ،األقصػػى) ،كرؤيػػة كرسػػائؿ

الجامعػػات الفمسػػطينية المبحكثػػة ،كبػػيف أىػػـ أىػػداؼ كػػؿ مػػف الجامعػػات الفمسػػطينية المبحكثػػة ،كسػػيتـ تنػػاكؿ
إف شاء اهلل في الفصؿ التالي.
مكضكع الدراسات السابقة ٍ
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انفصم انثانث
انذراصــاث انضــابقت
تمييد.

 1.3الدراسات التي تناولت موضوع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
 1.1.3الدراسات الفمسطينية.
 2.1.3الدراسات العربية.
 3.1.3الدراسات األجنبية.
 2.3الدراسات التي تناولت موضوع التميز المؤسسي.
 1.2.3الدراسات الفمسطينية.
 2.2.3الدراسات العربية.

 3.2.3الدراسات األجنبية.
 3.3التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 4.3الفجوة البحثية.

ممخص.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
أساسيا مف ركافد المعرفة النظرية كالعممية ،ككذلؾ خبرات كتجارب
افدا
تمثؿ الدراسات السابقة ر ن
ن
الباحثيف السابقيف ،كاالطبلع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج كالتكصيات التي خمصت ليا دراساتيـ كبحكثيـ
كالتي ليا األثر الكبير في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث ،مما تساعدىا في تككيف خمفية عف مكضكع

دراستيا ،ككذلؾ إنجازىا بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقنا كشمكنال كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.
كقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعي إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
كالتميز المؤسسي ،كمكضكعات ذات عبلقة بمكضكع الدراسة سكاء كانت بشكؿ مباشر أك غير مباشر،

حيث قاـ الباحث بتقسيميا إلى ثبلث أقساـ ،ىي :دراسات فمسطينية ،كدراسات عربية ،كدراسات أجنبية،
كتـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريم نشرىا.

 1.3الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
 1.1.3الدراسات الفمسطينية:

 .1دراسة فرج اهلل ( )2017بعنوان :دور التوجو بالسيوق فيي تفسيير العالقية بيين تيوافر متطمبيات إعيادة
ىندسة العمميات وجودة المنتج.

ى ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إل ػػى مػػػدل ت ػ ػكافر متطمب ػػات إعػػػادة ىندسػ ػػة العممي ػػات فػػػي الشػ ػػركات الصػػػناعية
الفمسػػطينية ،كالكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة كاتجاىيػػا بػػيف متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات تحقيػػؽ جػػكدة

المنتج في تمؾ الشركات ،إضافة إلى تحديد ما إذا كاف التكجو بالسكؽ يمعب دكر الكسيط فػي العبلقػة مػا

بػػيف ت ػكافر متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كجػػكدة المنػػتج .كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث

الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كاس ػػتخدمت االس ػػتبانة ك ػػأداة لجم ػػع البيان ػػات ،كبمغ ػػت عين ػػة الد ارس ػػة ()231
مكظفنا مف اإلدارة العميا بالشركات الصناعية الفمسطينية.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 تتػػكفر متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات (التنظيميػػة ،التكنكلكجيػػة ،البش ػرية) بدرجػػة كبي ػرة فػػي
الشركات الصناعية الفمسطينية.

 كجػػكد أثػػر ذك داللػ ػة إحصػػائية مكجب ػػة لت ػكافر متطمبػػات إع ػػادة ىندسػػة العممي ػػات عمػػى التكج ػػو
بالسكؽ كتحقيؽ جكدة المنتجات في الشركات الصناعية الفمسطينية.
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 كج ػػكد أث ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية مكجب ػػة لتبن ػػي التكج ػػو بالس ػػكؽ كتحقي ػػؽ ج ػػكدة المنتج ػػات ف ػػي
الشركات.

 .2دراسييية الكحميييوت ( )2017بعنيييوان :عالقييية إعيييادة ىندسييية العممييييات بتحقييييق المييييزة التنافسيييية فيييي
الجامعات الفمسطينية في غزة.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مفيكـ ككاقع إعادة ىندسة العمميات كالمياـ كاألنشطة المرتبطة بيا ،كدراسة

العبلقة ما بيف إعادة اليندسة في الجامعات الفمسطينية في غزة كتحقيؽ الميزة التنافسية ليا ،كلتحقيؽ
ىذه األىداؼ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي معتمدة عمى االستبانة لجمع البيانات حيث تككف

مجتمع الدراسة مف ( )287مف األكاديمييف اإلدارييف في الجامعات كتككنت عينة الدراسة مف ()164

مفردة تـ استرداد ( )123منيا بنسبة ( ،)%75كقد استخدـ الباحث الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
 SPSSلتحميؿ البيانات.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بمعدؿ مرتفع بنسبة (.)%71.6
 تكجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف إعادة اليندسة كالميزة التنافسية في الجامعات.
تبعا لؤلىمية كقكة التأثير (الثقافة
 ىناؾ تأثير ذك داللة إحصائية لممتغيرات التالية مرتبة ن
التنظيمية ،التزاـ كدعـ القيادة الجامعية) عمى الميزة التنافسية لدل الجامعات محؿ البحث.

 .3دراسة األخرس ( )2017بعنوان :إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ودورىيا فيي تحسيين جيودة الخيدمات
في بمديات محافظات غزة.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كدكرىا في تحسيف جكدة الخدمات فػي بمػديات
ػاء عمػػى طبيعػػة الد ارسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج
محافظػػات غػزة ،كبنػ ن
الكصفي التحميمي ،كاستخدمت االسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات ،كقػد اعتمػد الباحػث عمػى العينػة العشػكائية

الطبقية ،حيث كاف مجتمع الدراسة مف مكظفي بمديات محافظتي خانيكنس كرفح ،كالبال عػددىـ ()868

مكظػػؼ ،كبمغػػت العينػػة ( )266مكظفن ػا مػػف تمػػؾ البمػػديات ،كتػػـ تص ػميـ اسػػتبانة كزعػػت عمػػى عينػػة مػػف

الم ػػكظفيف ،كاس ػػتبانة أخ ػػرل كزع ػػت عم ػػى عين ػػة عشػ ػكائية ( )296مف ػػردةن م ػػف المػ ػراجعيف المس ػػتفيديف م ػػف
خدمات تمؾ البمدية.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 أظيػػرت النتػػائج أف اسػػتخداـ كتطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات فػػي بمػػديات محػػافظتي خػػانيكنس
كرفح كانت متكسطة ،حيث بمغت النسبة (.)%64.84
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 أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف ج ػػكدة الخ ػػدمات ف ػػي بم ػػديات مح ػػافظتي خ ػػانيكنس كرف ػػح بأبعادى ػػا
الخمسة كانت مرتفعة بكزف نسبي (.)%73.92

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α<9.95بيف إعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة
كتحسيف جكدة الخدمات في بمديات محافظتي خانيكنس كرفح.

 يكج ػػد أث ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية لعناص ػػر إع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات اإلداري ػػة ،كق ػػد فس ػػرت بنس ػػبة
( )%56.1مف التغير في تحسيف جكدة الخدمات كفؽ التبايف.

 الكزف النسبي إلجمالي محكر جكدة الخدمات مف كجية نظر المراجعيف(.)%57.98
 .4دراسية أبييو سييالم ( )2016بعنيوان :درجية تطبيييق إعييادة ىندسيية العممييات فييي الكميييات الجامعييية بغييزة
وعالقتيا بجودة المخرجات التعميمية.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات فػػي الكميػػات الجامعيػػة بغ ػزة كعبلقتيػػا
تبعػػا
بجػكدة المخرجػات التعميميػػة ،كدرجػة داللػة الفػػركؽ بػيف متكسػطات درجػػات تقػدير أفػراد عينػػة الد ارسػة ن

لمتغيرات( :الجنس ،الكمية ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة) ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اسػتخدـ الباحػث

الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كاس ػػتخدمت االس ػػتبانة ك ػػأداة لجم ػػع البيان ػػات ،كبمغ ػػت عين ػػة الد ارس ػػة ()169
أكاديميا كادارنيا.
مكظفنا
ن
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 درجة تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الكميات الجامعية بغزة بم كزنيا النسبي (،)%77.99
بدرجة تقدير كبيرة.

 مستكل جػكدة المخرجػات التعميميػة فػي الكميػات الجامعيػة بغػزة بمػ كزنيػا النسػبي (،)%77.34
بدرجة تقدير كبيرة.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الد ارسػة تيعػزل إلػى متغيػر الكميػة
لصالح الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية ،كلمتغير سنكات الخدمة لصالح األقؿ مف  5سنكات.

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة تيعػػزل إلػػى متغيػػر
الجنس ،كمتغير المسمى الكظيفي.
 .5دراسة أبو عيدة ( )2016بعنوان :واقع ىندسة العممييات اإلداريية وعالقتييا بجيودة الخيدمات الصيحية
بمجمع الشفاء الطبي.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كعبلقتيػػا بجػػكدة الخػػدمات الصػػحية بمجمػػع
الشفاء الطبي ،كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي ،كتك ٌػكف مجتمػع الد ارسػة مػف عػدد ( )194مػف
مقػػدمي خػػدمات الرعايػػة الصػػحية فػػي مجمػػع الشػػفاء الطبػػي ،كتػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ ،كبمػ
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عػػدد عينػػة الد ارسػػة ( ،)184أم مػػا نسػػبتو ( )%94.85مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة

لجمع البيانات.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 كاقع ىندسة العمميات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي جاء بكزف نسبي (.)%69.43
 مستكل جكدة الخدمات الصحية في مجتمع الشفاء الطبي جاء بكزف نسبي (.)%65.99

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد العينػػة حػػكؿ ىندسػػة
العمميات اإلدارية بمجمع الشفاء الطبي تيعزل إلى متغيرات( :العمر ،المسمى الكظيفي ،سنكات
الخدمػة ،الجػنس) ،بينمػا كجػكد فػركؽ تيعػزل إلػى متغيػر المؤىػؿ العممػي ،كلصػالح حممػة الػػدبمكـ
فما دكف.

 ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات اس ػػتجابات أفػ ػراد العين ػػة ح ػػكؿ ج ػػكدة
الخ ػػدمات الص ػػحية ف ػػي مجم ػػع الش ػػفاء الطب ػػي تيع ػػزل إل ػػى متغيػ ػرات (العم ػػر ،المؤى ػػؿ العمم ػػي،
المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجنس).

 كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد العينػػة حػػكؿ كاقػػع ىندسػػة
العمميات اإلدارية كبيف متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ مستكل جكدة الخدمات الصػحية
في مجمع الشفاء الطبي.

 تكجػػد مجمكعػػة مػػف المعكقػات التػػي تكاجػػو تطبيػػؽ ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مجمػػع الشػػفاء
الطبي ،كمنيا ضعؼ تبني المستشفى أىداؼ عمميات إدارية كاضحة كمفيكمة.
 .6دراسيية النخاليية ( )2015بعن يوان :تصييور مقتييرح لتطييوير أداء رؤسيياء األقسييام فييي مييديريات التربييية
والتعميم بمحافظات غزة في ضوء أسموب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية "اليندرة".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة كاقػػع أداء رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ محافظػػات غ ػزة ،كتػػـ
اقت ػراح تصػػكر لتطػػكير أداء رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي محافظػػات غ ػزة ،كلتحقيػػؽ
أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصػفي التحميمػي ،كاسػتخدمت االسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات،
كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )126رئيس قسـ.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 الدرجة الكمية لكاقع أداء رؤساء األقساـ في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة حصمت
جدا.
عمى كزف نسبي ( )%84.44أم بدرجة كبيرة ن

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة تيعػػزل إلػػى سػػنكات
الخدمػػة اإلداريػػة فػػي المجػػاالت( :القيػػادة ،التخطػػيط ،التطبيػػؽ ،االتصػػاؿ) ،كالمؤىػػؿ العممػػي فػػي
المج ػ ػػاالت( :القي ػ ػػادة ،التخط ػ ػػيط ،التطبي ػ ػػؽ ،التقي ػ ػػيـ) ،كالتخص ػ ػػص ف ػ ػػي المج ػ ػػاالت( :القي ػ ػػادة،
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التخطيط ،التطبيؽ ،االتصاؿ) ،كالجنس في المجاالت( :القيادة ،التخطيط ،التطبيؽ ،االتصاؿ،

التقييـ).

 .7دراسيية ريحييان ( )2014بعنيوان :معوقييات تطبيييق ىندسيية العمميييات اإلدارييية (الينييدرة) فييي المييدارس
الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منيا.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى معكقػػات تطبيػػؽ ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة (الينػػدرة) فػػي المػػدارس الحككميػػة
بمحافظػػات غ ػزة كسػػبؿ الحػػد منيػػا ،كلقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كمػػا اسػػتخدمت

مدير كمديرة.
االستبانة كأداة بحثية ،كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )398نا

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 حصؿ المجاؿ الرابع "المعكقات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية"
عم ػػى المرتب ػػة األكل ػػى ،ب ػػكزف نس ػػبي ( )%85.49كبدرج ػػة مع ػػكؽ عاليػ ػة ج ػ نػدا ،كحص ػػؿ المج ػػاؿ
الثالث "المعكقات التقنية" عمى المرتبػة الثانيػة ،بػكزف نسػبي ( )%71.29كبدرجػة معػكؽ عاليػة،

كمػػا حصػػؿ المجػػاؿ األكؿ "المعكقػػات اإلداريػػة" عمػػى المرتبػػة الثالثػػة ،بػػكزف نسػػبي ()%71.12
كبدرجػػة معػػكؽ عالي ػة ،كحصػػؿ المجػػاؿ الثػػاني "المعكقػػات البش ػرية" عمػػى المرتبػػة الرابعػػة ،بػػكزف

نسبي ( )%68كبدرجة معكؽ متكسطة.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة ( )α<9.95بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد
العينية لمتغير الجنس تيعزل لئلناث ،كلمتغير عدد سػنكات الخدمػة لصػالح عػدد سػنكات الخدمػة
(مف  5إلى  19سنكات).

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة ( )α<9.95بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد
العينية لمتغير المؤىؿ العممي ،أك لمتغير عدد الدكرات التدريبية.
 .8دراسيية الييدجني ( )2013بعن يوان :أنمييوذج مقتييرح إلعييادة ىندسيية العمميييات اإلدارييية وحوسييبتيا فييي
مؤسسات التعميم العالي (الجامعة اإلسالمية – دراسة حالة).

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إلقػػاء الضػػكء عمػػى الجكانػػب المختمفػػة إلعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة (الينػػدرة) مػػف
حيػػث المفي ػػكـ ،كآلي ػة التطبي ػػؽ كالم ازي ػػا التػػي تحققي ػػا ،كبيػػاف م ػػدل أىمي ػػة كحاجػػة الجامع ػػات الفمس ػػطينية

كمؤسسات أكاديمية لتطبيؽ أسمكب اليندرة ،كتقديـ تصكر مقترح لتطبيػؽ أسػمكب إعػادة ىندسػة العمميػات

اإلدارية كأحد مداخؿ تحسيف الخدمة المقدمة لجميكر المستفيديف كرفع كفاءتيػا كتحقيػؽ الجػكدة الشػاممة،

كقػػد اتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بإعػػداد بطاقػػة المقابمػػة لمتعػػرؼ إلػػى كاقػػع

العمميات اإلدارية في الجامعة ،كقد طبقت أداة الدراسة عمى الجامعة اإلسبلمية كدراسة حالة يمكف تعميـ
نتائجيا عمى الجامعات األخرل عمى اعتبار تشابو العمؿ في الجامعات الفمسطينية.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

73

 كجكد محاكالت لتكثيؽ أدلة العمؿ كتبسيط العمميات قبؿ تطبيؽ مشركع إعادة ىندسػة العمميػات
ال ترقى إلى الممارسة الفعمية.

 كجكد رضا عف ىذه التجربة لما حققتو مف نتائج عمى صعيد إعادة ترتيب العمؿ كتنظيمو كفؽ
خطكات محددة كمكثقة.

 .9دراسييية الشيييوبكي ( )2010بعنيييوان :العالقييية بيييين نظيييم دعيييم القيييرار واعيييادة اليندسييية فيييي الجامعيييات
الفمسطينية بقطاع غزة.

ىدفت الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف نظػـ دعػـ القػرار كاعػادة اليندسػة فػي الجامعػات الفمسػطينية

بقطػػاع غ ػزة ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كاسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب االسػػتبانة لجمػػع

البيانػػات ،كتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع الم ػػكظفيف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة (جامع ػػة
األزىر ،كالجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األقصى) ،كقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية البسيطة،
ككاف عدد أفراد العينة ( )599مكظؼ مف مكظفي الجامعات سابقة الذكر.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 كجكد عبلقة بيف نظـ دعـ القرار ،كاعادة اليندسػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة تيعػزل
لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية.

 كمػػا أكضػػحت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد عينػػة
الد ارسػػة حػػكؿ العبلقػػة بػػيف نظػػـ الق ػرار ،كاعػػادة اليندسػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة
تيعزل لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية.

.10دراسيية حنييون ( )2010بعن يوان :درجيية اسييتخدام أسييموب اليندسيية اإلدارييية فييي ممارسيية العمميييات
اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ،من وجو نظر المديرين والمديرات.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة اسػػتخداـ أسػػمكب اليندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي

المدارس الحككمية في محافظات الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف كالمػديرات ،باإلضػافة إلػى بيػاف

أثر متغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كالخبرة اإلدارية ،كمستكل الد ارسػة ،كالتخصػص ،كالمحافظػة) فػي

اسػػتجابة المػػديريف كالمػػديرات ،كلقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كقامػػت بإعػػداد اسػػتبانة
لمد ارسػػة ،كأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة متيس ػرة مػػف المػػديريف كالمػػديرات قكاميػػا ( )492مكظفنػػا تشػػكؿ مػػا
نسبتو ( )%28مف مجتمع الدراسة.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 إف الدرجػػة الكميػػة لدرجػػة اسػػتخداـ أسػػمكب اليندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي
المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػات الضػػفة الغربيػػة ،مػػف كجيػػة نظػػر المػػديريف كالمػػديرات ،كانػػت
جدا ،إذ كصمت النسبة المئكية الستجابة المبحكثيف عمييا إلى (.)%89.4
مرتفعة ن
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة ) (α=0.05فػي درجػة اسػتخداـ أسػمكب
اليندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػات الضػػفة
الغربيػ ػػة مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر المػ ػػديريف كالمػ ػػديرات تيعػ ػػزل لمتغي ػ ػرات الجػ ػػنس ،كمسػ ػػتكل المدرسػ ػػة،
كالتخصص.

 تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) (α = 0.05فػي درجػة اسػتخداـ أسػمكب
اليندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػات الضػػفة
الغربيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػديريف كالمػػديرات كفػػؽ متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي فػػي مجػػاؿ التخطػػيط
كلصالح حممة مؤىؿ أعمى مف بكالكريكس.
 2.1.3الدراسات العربية:

.1دراسييية جيييواد ( )2017بعنيييوان :التكاميييل بيييين تقنيتيييي إعيييادة ىندسييية العممييييات والكمفييية عميييى أسييياس
العمميات الموجو بالوقت دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات الجمدية.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى التكامػػؿ بػػيف تقنيتػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كالكمفػػة عمػػى أسػػاس العمميػػات

المكجػػو بالكقػػت ،كتكضػػيح مػػدل أىميػػة العبلقػػة التكامميػػة بينيمػػا فػػي رسػػـ صػػكرة مبلمػػح العمميػػات ذات
العبلقة بالمنتج كذلؾ في مرحمة مبكرة مف تصميمو ،كبالشكؿ الذم ينعكس في تحسيف قيمتػو عػف طريػؽ
تخفيض كمفتو كزيادة جكدتو ،طبقت الدراسة في الشركة العامة لمصناعات الجمديػة فػي العػراؽ .كاعتمػدت

الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كاسػػتخدمت األكراؽ المالي ػة الخاصػػة بالشػػركة كػػأداة لجمػػع البيانػػات
كتحميميا.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 يػػتـ تحقيػػؽ ىػػدؼ تحسػػيف قيمػػة المنػػتج عػػف طريػػؽ التكامػػؿ بػػيف تقنتػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات
كالكمفة عمى أساس العمميات المكجو بالكقت.

 إف استعماؿ تقنية إعادة ىندسة العمميات مف قبؿ الكحػدات االقتصػادية إلػى زيػادة جػكدة المنػتج
كتخفػػيض تكاليفػػو عػػف طريػػؽ إحػػداث تغييػػر جػػذرم كالػػتخمص مػػف أنشػػطة العمميػػات التصػػنيعية
التي ال تضيؼ قيمة لممنتج في عبلقتو بمتطمبات الزبكف.
 .2دراسة سمطان ( )2015بعنوان :تحديد مدى إمكانية تأثير إعادة ىندسية العممييات اإلداريية (الينيدرة)
في تحقيق المزايا لمخدمات الصحية في وحدة صحة المرأة الريفية بالقرى المصرية.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى أف إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة لػػو األثػػر فػػي تحقيػػؽ الم ازيػػا
التنافسػػية كمػػف ىػػذه الم ازيػػا جػػكدة الخدمػػة الطبيػػة كالسػػرعة فػػي أداء الخدمػػة ،كتخفػػيض التكمفػػة ،كذلػػؾ مػػف

أجؿ النيكض فػي القطػاع الصػحي كالطبػي نحػك التميػز ،كتػـ اختيػار كحػدات صػحة المػ أرة الريفيػة بػالقرل
المص ػرية حيػػث تحتػػاج إلػػى التميػػز فػػي األداء فػػي البيئ ػة التػػي تكجػػد بيػػا ،مػػف خػػبلؿ إعػػادة ىندسػػة كبنػػاء
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عممياتيػػا ،كقػػد تػػـ التكصػػؿ إلػػى نتػػائج البحػػث مػػف خػػبلؿ قيػػاس أثػػر خصػػائص إعػػادة ىندسػػة العمميػػات

اإلدارية كمقكمات نجاحيا بميزة الجكدة ،كالسرعة ،كالتكمفة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

ػرة الريفيػػة ،كايجػػاد الحمػػكؿ
 ضػػركرة إعػػادة النظػػر فػػي أسػػمكب العمػػؿ المتبػػع بكحػػدات صػػحة المػ أ
الجذرية لمشاكؿ العمؿ أك ما ييسمى بإعادة اليندسة.
 انخفاض مستكل جكدة الخدمات الطبية كالرعاية الصحية المقدمة لممرضى المتردديف عمى ىذه
الكحدات الصحية الريفية ،كىذا يرجع إلى عدـ اىتماـ ىذه الكحدات الصحية الريفية ،كػذلؾ قمػة

المكارد اإلدارية ،ككذلؾ األنشطة الخاصة بمنظكمة العممية الطبية مما يػؤثر عمػى قػدرة كحػدات
المرة الريفية عمى تمبية حاجات كرغبات المرضى مف الخدمات الطبية كالرعاية الصحية
صحة أ

ليـ.
.3دراسة وصوص ( )2015بعنوان :واقع تطبيق اليندرة في مدارس التعميم العيام لمبنيات فيي مدينية أبييا
من وجو نظر مديرات المدارس.

ىدفت الدراسة التعػرؼ إلػى كاقػع تطبيػؽ الينػدرة فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ لمبنػات فػي مدينػة أبيػا مػف كجػو
نظػػر مػػديرات المػػدارس ،كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي ،كمػػا صػػممت اسػػتبانة تككنػػت

( )43فق ػرة ،كقػػد شػػمؿ مجتمػػع الد ارسػػة جميػػع مػػديرات مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ لمبنػػات بمدينػػة أبيػػا ،كالبػػال

عػ ػػددىـ ( )116مػ ػػديرة ،كذلػ ػػؾ حسػ ػػب إحصػ ػػائيات مديريػ ػػة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ بمدينػ ػػة أبيػ ػػا لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي

(1433/1432ق).

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 درجة ممارسة اليندرة لػدل مػديرات مػدارس التعمػيـ العػاـ لمبنػات فػي مدينػة أبيػا قػد تراكحػت بػيف
المرتفعة كالمتكسطة عمى جميع محاكر الدراسة.

احصائيا عنػد مسػتكل الداللػة اإلحصػائية ( )α<9.95بػيف متكسػطات تقػديرات
 تكجد فركؽ دالة
ن
أفػ ػراد العينػػػة عمػ ػػى محػ ػػاكر كاقػ ػػع تطبيػ ػػؽ الينػػػدرة لم ػػدارس التعم ػػيـ الع ػػاـ ككػ ػػؿ ،تيعػ ػػزل لمتغيػ ػػر
التخصص.

.4دراسة دمنيوري ( )2013بعنوان :العوامل المؤثرة عمى تعيين إعادة ىندسة العمميات اإلداريية (دراسية
تطبيقية في الخطوط الجوية العربية السعودية).

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كبعػػض العكامػػؿ المػػؤثرة
عمى تطبيقيا فػي الخطػكط الجكيػة العربيػة السػعكدية كىػي :التػزاـ اإلدارة العميػا فػي بػرامج الينػدرة كالتغييػر

التنظيمػػي ،كالثقافػػة التنظيمي ػػة كبم ػ حج ػػـ العينػػة المشػػاركة ف ػػي ىػػذه الد ارس ػػة ( ،)562كجمعػػت البيان ػػات
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البلزمػػة ليػػذه الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة أيعػػدت كطػػكرت لتػػتبلءـ مػػع أىػػداؼ الد ارسػػة ،كحممػػت البيانػػات
باستخداـ األساليب اإلحصائية الكصفية كالتحميمية المناسبة باستخداـ برنامج . SPSS

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 أف تطبيؽ اليندرة ،كالتغيير التنظيمي كاف بدرجة متكسطة تميؿ إلى اإليجابية بينما كاف تطبيؽ
يضػ ػا أف
الثقاف ػػة التنظيمي ػػة كالتػ ػزاـ اإلدارة العمي ػػا بدرج ػػة متكس ػػطة تمي ػػؿ إل ػػى الس ػػمبية ،كاتض ػػح أ ن
العكامؿ المػؤثرة فػي تطبيػؽ الينػدرة محػؿ الد ارسػة قػادرة عمػى التػأثير عمػى تطبيػؽ الينػدرة بنسػب
متفاكتة.

 تكجد عبلقة ارتباط مكجبة كمعنكية بيف تطبيؽ اليندرة كبيف جميع العكامؿ المؤثرة عمػى تطبيػؽ
الينػػدرة محػػؿ الد ارسػػة ،ككجػػكد فػػركؽ معينػػة بػػيف العديػػد مػػف المتغيػرات المسػػتقمة لمعكامػػؿ المػػؤثرة
عمى تطبيؽ اليندرة محؿ الدراسة.
.5دراسييية فييييروز ( )2013بعنيييوان :دور إعيييادة ىندسييية عممييييات األعميييال ( )Bprفيييي تحقييييق المييييزة
التنافسية لممنظمات الصناعية (دراسة حالة في معمل األلبسة الجاىزة في النجف).

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى ع ػػرض كمناقش ػػة التكام ػػؿ المف ػػاىيمي ب ػػيف إع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات كالميػ ػزة
أف تػ ػػدرؾ
التنافسػ ػػية ،كحتػ ػػى ترتقػ ػػي منظماتنػ ػػا الكطنيػ ػػة إلػ ػػى مسػ ػػتكل منظمػ ػػات الصػ ػػنؼ العػ ػػاممي عمييػ ػػا ٍ
كتس ػػتكعب المض ػػاميف االس ػػتراتيجية إلع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات كتأثيرى ػػا عم ػػى ق ػػدرتيا ف ػػي اكتس ػػاب الميػ ػزة

التنافسػػية ،كأف الغػػرض مػػف البحػػث ىػػك تشػػخيص كاستكشػػاؼ العبلقػػة بػػيف عكامػػؿ نجػػاح إعػػادة ىندسػػة
عمميات األعماؿ كالميزة التنافسية.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 نظرنيػا يعػػد مكضػػكع البحػث (إعػػادة ىندسػػة العمميػات) مػػف المكضػػكعات المعاصػرة التػػي حظيػػت
باىتماـ العديد مف األدبيات اإلدارية لدكرىا في دعـ قدرة منظمػات األعمػاؿ عمػى تحقيػؽ الميػزة
التنافسية.

 أثبتػػت نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي أف التخطػػيط االسػػتراتيجي ىػػك المتغيػػر األىػػـ فػػي نجػػاح تنفيػػذ

إعػػادة ىندسػػة العمميػػات تميػػو المتغيػرات األخػػرل مثػػؿ :القيػػادة ،تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ،التػػدريب،

مركنة اليياكؿ.

لممزي ػػا التنافس ػػية ف ػػي المعم ػػؿ تمي ػػة األبع ػػاد
 أثبت ػػت النت ػػائج أف متغي ػػر الج ػػكدة ى ػػك البع ػػد األى ػػـ ا
األخرل.
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.6دراسيية عييون ( )2011بعن يوان :أثيير الينييدرة عمييى تطييوير مخرجييات التعميييم الجييامعي ميين وجييية نظيير
خريجات كمية التربية بجامعة الممك سعود.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر الينػػدرة فػػي تطػػكير التعمػػيـ الجػػامعي فػػي ضػػكء االعتمػػاد األكػػاديمي مػػف
كجية نظر خريجات كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد ،كالتعرؼ إلى العبلقة بيف اليندرة كرضا الخريجات

عػػف جػػكدة مخرجػػات كميػػة التربيػػة كتكافقيػػا مػػع احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ ،كالتعػػرؼ إلػى الفػػركؽ اإلحصػػائية
تبعا لممتغيرات( :التخصص ،كالدكرات التدريبية ،عدد
بيف إجابات أفراد عينة الدراسة نحك محاكر الدراسة ن
سنكات الدراسة في الجامعة ،المعدؿ التراكمي الحالي) .كاعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي المسحي،
كذلػػؾ لمناسػػبتو ألىػػداؼ كطبيعػػة الد ارسػػة ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )59طالبػػة مػػف خريجػػات كميػػة التربيػػة
بجامعة الممؾ سعكد بالرياض ،كلقػد اختيػرت العينػة بالطريقػة العشػكائية الطبقيػة بسػبب كبػر حجػـ مجتمػع

الدراسة األصمي ،كتحقيقنا ألىداؼ الدراسة استخدمت االسػتبانة كػأداة أساسػية لمد ارسػة .وتوصيمت الدراسية
إلى نتائج أىميا:
دكر مباشػػر فػػي
 إش ػراؾ الجامعػػة الطالبػػات فػػي تقيػػيـ أداء ىيئػػة التػػدريس بالكميػػة ،كأف لمينػػدرة ه
جكدة التعميـ الجامعي.
 أف اليندرة تزيد مف معدؿ إنتاجية ككفاءة أعضاء ىيئة التدريس ،كأنيا تعد مف المفػاىيـ الميمػة
أيضػا يسػيـ االعتمػاد األكػاديمي فػي ضػماف تقػديـ تعمػيـ
في عصػرنا الحاضػر لتطػكير األداء ،ك ن
متميز كذم معايير مينية.

أيضػا تسػيـ البػرامج
 أف ىندرة العمميات اإلدارية تسيـ في تبسيط إجراءات العمؿ في الجامعة ،ك ن
ف ػػي تحس ػػيف العممي ػػة التربكي ػػة ف ػػي الجامع ػػة ،كتس ػػيـ الين ػػدرة ف ػػي إع ػػادة ىندس ػػة البح ػػث العمم ػػي
كعمميات ػػو اإلداري ػػة المس ػػاندة ،كم ػػا تتمي ػػز خريج ػػات جامع ػػة المم ػػؾ س ػػعكد بمكان ػػة مرمكق ػػة ف ػػي

المجتمع.
.7دراسيية البربييري ( )2011بعن يوان :دور إدارة المعرفيية فييي إعييادة ىندسيية العمميييات بالوحييدات اإلدارييية
بجامعة الزقازيق-دراسة ميدانية.

ىدفت الدراسة إلى إعادة ىندسػة األعمػاؿ اإلداريػة بالشػكؿ الػذم يػؤدم إلػى تطػكير بعػض أسػاليب تجديػد
األداء بيػػذه الكحػػدات مػػف خػػبلؿ االسػػتفادة مػػف نظػػاـ إدارة المعرفػػة داخميػػا .كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج

الكصفي المسحي.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 عدـ كجكد تبايف جكىرم بيف آراء العػامميف بالكحػدات اإلداريػة بجامعػة الزقػازيؽ لعمميػات إعػادة
اليندسة؛ كذلؾ نتيجة لمتقارب في ثقافات رؤساء الكحدات اإلدارية.
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 كجكد عبلقة ارتباطيػة مكجبػة بػيف إدارة المعرفػة كعمميػات إعػادة اليندسػة ،كىػذا يعنػي أف نقػص

إدراؾ أىميػػة إعػػادة اليندسػػة يتػػأثر بػػنقص المكافػػآت التػػي تشػػجع عمػػى تبػػادؿ المعرفػػة كنشػػرىا
كليس تخزينيا.

 3.1.3الدراسات األجنبية:

 .3دراسة  )2013( Obi, and Ibezimبعنوان:
Re-engineering University Education Through Strategic Information
Management: The Nigerian Experience.
"إعادة ىندسة التعميم الجامعي خالل إدارة المعمومات االستراتيجية :الخبرة النيجيرية"
ىدفت الدراسة إلى التأكد مف الخبرة النيجيرية في التعميـ الجامعي باستخداـ إعادة ىندسة إدارة

المعمكمات االستراتيجية ،ذلؾ أف التعميـ الجامعي يتـ تكجييو بأىداؼ كاضحة ،كتحقيقيا يتطمب إعادة

اليندسة مف خبلؿ إدارة المعمكمات االستراتيجية ،كلقد استثمرت مؤسسات التعميـ العإلى كالجامعة
النيجيرية بشكؿ كبير في عممية ىندسة األعماؿ ،كاالستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات لتحسيف الخدمات

كخفض التكاليؼ .كاستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كبم عدد مجتمع الدراسة ()339

مدير معمكمات في كحدات نظاـ المعمكمات في الجامعات االتحادية في نيجيريا.

ككشفت نتائج الدراسة أنو بالرغـ مف االستثمارات في مجاؿ إدارة المعمكمات في الجامعات إال أف

العمميات الحيكية في التدريس /التعميـ كالبحث كادارة الجامعة لـ يتـ ىندستيا خبلؿ إدارة المعمكمات
االستراتيجية.
 .8دراسة  )2012( Goksoy , Ozsoy,and Vayvayبعنوان:
Business Process Reengineering: Strategic Tool for Managing
Organizational Change an Application in a Multinational Company.
"إعادة ىندسة العمميات :أداة استراتيجية إلدارة التغير التنظيمي في شركة متعددة الجنسيات"
اىتمت الدراسة بدراسة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (اليندرة) كأداة استراتيجية إلدارة التغير التنظيمي.

كقد طبقت الدراسة في إحدل الشركات المتعددة الجنسيات في تركيا االستبانة لعينة قكاميا ( )79مفردة
كاعتمدت عمى استخداـ (.)SMS Company

ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج:

 أشارت النتائج إلى التطبيؽ الجيد لميندرة في الشركات.

 أىـ أسباب النجاح في التطبيؽ ىي :التزاـ اإلدارة العميا لتطبيؽ اليندرة كالقيادة الفعالة كدعميا
كتكفير المكارد المناسبة ،كاالتصاالت الفعالة مع المكظفيف قبؿ عمميات اليندرة كأثنائيا،

كالعمؿ الجماعي ،ككفاءة فريؽ اليندرة ،كفعالية تكنكلكجيا المعمكمات ،كمبلءمة استراتيجية
اليندرة مع استراتيجية الشركة ،كالتركيز عمى العمبلء.
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.1دراسة  )2012( Sibhato, and Singhبعنوان:
Evaluation on BPR Implementation in Ethiopian Higher Education
Institutions .
"تقييم تطبيق ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات التعميم العالي األثيوبية"
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ تطبيؽ عممية ىندسة العمميات في مؤسسات التعميـ العالي األثيكبية ،كتبيف

الحالة الحالية لتؾ المؤسسات كفعالية تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية ،كما أف الدراسة تعرض العكامؿ
المؤدية إلى النجاح أك الفشؿ ،كتفسر كيؼ تؤثر تمؾ العكامؿ عمى عممية ىندسة العمميات اإلدارية في
مؤسسات التعميـ العالي .كقد جمع الباحثاف البيانات عف طريؽ ( )169استبانة مسح مف أعضاء ىيئة

التدريس كالمقاببلت مع األكاديمييف ذكم العبلقة .كأظيرت نتائج الدراسة أف أداء مؤسسات التعميـ العالي
فعاؿ في عممية التكاصؿ كتحقيؽ أىداؼ ىندسة العمميات ،كأف تقدـ تمؾ المؤسسات منخفض،
غير ٌ
كبل مف( :عدـ
كأكضحت النتائج أف أىـ عكامؿ نجاح االستراتيجية ىك تقييـ التقدـ ،كما أكضحت أف ن

تدريب المكظفيف ،كالتقارير في الكاقعية التي تخفي التقدـ الفعمي لبلستراتيجية ،كاإلدارة المحبطة مع
نتائج بطيئة ،عدـ تحديد اإلدارة ،كتردد اإلدارة العميا في تمكيؿ االستراتيجية ،كعجز تكنكلكجيا المعمكمات

سمبا عمى نجاح استراتيجية ىندسة العمميات اإلدارية.
لدعـ متطمبات االستراتيجية) مف العكامؿ المؤثرة ن
.4دراسة  )2012( Ringim ,Razalli,and Hasnanبعنوان:
Business Process Reengineering in Organizational Performance
Nigerian Banking Sector.
"إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في األداء التنظيمي في قطاع البنوك النيجيرية"
أشارت الدراسة إلى العديد مف العكامؿ المؤثرة في تطبيؽ اليندرة ،ففي دراستيـ المطبقة في البنكؾ
النيجيرية كالمعتمد عمى استخداـ االستبانة لعينة قكاميا ( )417مفردة.
ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج:

 أىمية العكامؿ التالية في تطبيؽ اليندرة ،كىي :االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات ،كالمكاءمة
بيف استراتيجية اليندرة كاستراتيجية الشركة ،كالتركيز عمى العمبلء ،كالتزاـ المكظفيف بتطبيؽ
اليندرة ،كاالتصاالت الفعالة مع المكظفيف في جميع مراحؿ تطبيؽ اليندرة ،كتدريب المكظفيف

كتعميميـ ،كتكفير المكارد المالية المناسبة لمتطبيؽ.
.5دراسة  )2011( Naude & et alبعنوان:
Re-engineering the Curriculum at a rural institution: Reflection on the
Process of Development.
"إعادة ىندسة المناىج الدراسية في المؤسسة الريفية :انعكاس عمى عممية التطوير"
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ىدفت الدراسة إلى كصؼ إعادة ىندسة المناىج كانعكاساتيا الحاسمة عمى المشاكؿ التي تكاجييا .كتـ

الحصكؿ عمى النتائج مف خبلؿ استبيانات تعكس آراء أعضاء ىيئة التدريس باعتبارىـ ذكم خبرة ،حيث
ركزت االستبانة عمى ثبلثة محاكر( :تأثير عممية تصميـ المناىج عمى شخصية المكظؼ ،تأثير

العمميات في أثناء عممية التصميـ الجديد عمى التعميـ كالتعمـ ،كآراء المكظفيف في كامؿ عممية تصميـ

المناىج) .كأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ أدلة قكية عمى تحسف الثقة كالنمك الميني ،حيث يتـ
تحسيف األفؽ لدل المكظفيف المشاركيف في المنياج كنكاتج التعمـ ،كمعايير التقييـ كالتدريس .كأصبحت

زيادة كفاءتيـ كاضحة مف خبلؿ كضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التعميـ كالتعمـ (التعمـ القائـ عمى حؿ
المشكبلت كالمناقشات كلعب األدكار) ،كمف تطكير أساليب التقييـ اإلبداعية ،كسمح المنياج الجديد
بدال مف ككنو مجرد
بتركيز عممية التعميـ كالتعمـ عمى إعداد الطبلب لكؿ المياـ المينية كالحياتية ن

تدريبات منقسمة.

.6دراسة  )2008( Abudouse &Wuheبعنوان:
Frame Work for Process Reengineering in Higher Education: A case
Study of Distance Learning Exam Scheduling and Distribution Old
Dominion University
"إطار عمل ليندسة العمميات اإلدارية في التعميم العالي ،جدولة ،وتوزيع اختيارات التعميم عن بعد
في جامعة أولد دومي نيون -دراسة حالة (الواليات المتحدة األمريكية -فرجينيا)"

ىدفت الدراسة إلى تصميـ مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية في جامعة أكلد دكمي نيكف في كالية

فرجينيا بالكاليات المتحدة األمريكية ،حيث تـ تكزيع اختبارات التعمـ عف يبعد ،كاستبداؿ االختبارات
المكتكبة عديمة الجدكل باختبارات أخرل إلكتركنية ،كلتقميؿ التكاليؼ المتعمقة بإرساؿ ،كاستقباؿ
كعمميا لعممية اليندرة في
مبدئيا
إطار
نا
االختبارات مف كالى مكاقع التعمـ عف بعد ،كاقترحت الدراسة
ن
ن
الجامعة ،كييدؼ استخداـ دراسة الحالة إلى تنظيـ جدكلة كتكزيع اختبارات التعمـ عف بعد ،كتـ كضع
إطار تسمسمي مككف مف أربع خطكات لعممية اليندرة ،كتأتي المبادرة كخطكة أكلى ،يمييا التحميؿ بيدؼ

بيانيا ،أما الخطكتاف األخيرتاف فتتمثبلف في التطبيؽ،
البدء بتكثيؽ ،كرسـ عممية اليندرة المستيدفة ن
كالتقكيـ ،كتيدفاف إلى تنفيذ كتقييـ العممية ،كال شؾ أف إشراؾ جميع المعنييف باإلضافة إلى التحميؿ
العميؽ كالتكثيؽ كاف لو أثر كبير في تجنب العديد مف األخطاء التقميدية المكاكبة لعممية اليندرة .كتمثمت
عينة الدراسة مف جميع العامميف في الجامعة مف مستخدمي ىذا النظاـ ،ككاف اليدؼ مف المسح فيـ

كيفية استخداـ النظاـ ،كأثره عمى تقميؿ القكة العاممة .لذا فإف نتائج الدراسة تشير إلى عممية منظمة
كفاعمة مع رضا التعميـ العالي ،كتكمفة أقؿ في نفس الكقت ،كما تـ تقييـ نظاـ الجدكلة ،كتكزيع

االختبارات باستخداـ اإلنترنت ،كتنفيذ مسح لقياس مدل رضا المستخدميف عف نظاـ اإلنترنت،
كالمستخدـ منذ عاـ 2996ـ.
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.7دراسة  )2007( Ahmed , Francis & Zairiبعنوان:
Business process reengineering: Critical factors in higher education.
"ىندسة العمميات اإلدارية :العوامل الحاسمة في التعميم العالي"
ىدفت الدراسة إلى فحص العكامؿ الحرجة في نجاح عممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في التعميـ
العالي ،دراسة حالة تجريبية عف طريؽ فحص ثبلثة معاىد تعميـ و
عاؿ في ماليزيا ،كاعتمدت عمى تطبيؽ
عممية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ سبعة عكامؿ ميمة كحرجة لعممية

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كىذه العكامؿ ىي :العمل بركح الفريؽ الكاحد ،كالثقافة النكعية ،كنظاـ
اإلدارة النكعي ،كنظاـ المكافآت المرضية ،كادارة التغيير الفاعمة ،كالتشاركية كأقؿ دكتاتكرية ،كتكنكلكجيا

المعمكمات كنظاـ المعمكمات ،كاإلدارة الفاعمة لممشاريع ،ككفاية المصادر المالية .لقد قدمت ىذه الدراسة
إطار ألبحاث مستقبمية لبحث التطكر المؤسسي لجعؿ تمؾ المؤسسات تعمؿ بنجاح مف خبلؿ إعادة
نا
ىندسة العمميات اإلدارية ،كما تسيـ ىذه الدراسة في بعض الممارسات التطبيقية في العمميات اإلدارية
في مؤسسات التعميـ العالي.
 2.3الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التميز المؤسسي:

 1.2.3الدراسات الفمسطينية:

.1دراسة الموح ( )2017بعنوان :أثر العوامل الريادية في تحقيق التميز المؤسسي – دراسة حالة:
موظفي شركات الوساطة لألوراق المالية في فمسطين.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر العكامؿ الريادية في تحقيؽ التميز المؤسسي ،كذلؾ مف خبلؿ دراسة
مكظفي شركات الكساطة لؤلكراؽ المالية في فمسطيف كالبال عددىـ ( )133مكظفان ،كقد استخدـ الباحث

أسمكب الحصر الشامؿ ،حيث تـ تكزيع ( )133استبانة ،كبم عدد االستبانات المستردة ( )96استبانة،

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة دراسة.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

 أف مستكل تصكرات العامميف في شركات األكراؽ المالية في فمسطيف حكؿ العكامؿ الريادية

تفعا.
تفعا ،كأف مستكل تصكراتيـ حكؿ التميز المؤسسي كاف مر ن
كاف مر ن
 كجكد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لمعكامؿ الريادية كجميع
محاكرىا كالتميز المؤسسي في شركات الكساطة لؤلكراؽ المالية في فمسطيف.

 كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمحاكر العكامؿ الريادية التالية حسب الترتيب( :المركنة،
الييكمية ،المبادرة) عمى التميز المؤسسي في شركات الكساطة لؤلكراؽ المالية في فمسطيف.
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.2دراسة المصري (  )2015بعنوان :اإلدارة بالتجوال ودورىا في تحقيق التميز المؤسسي – دراسة
تطبيقية عمى وزارة الداخمية واألمن الوطني – الشق المدني.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ كدكرىا في تحقيؽ التميز المؤسسي مف كجية

نظر المستكي ات األشرفية في الشؽ المدني لك ازرة الداخمية كاألمف ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي ،كاالستبانة كأداة دراسة.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:
 أف نسبة التميز المدني في الشؽ المدني بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني متكسطة.
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ كالتميز المؤسسي.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حكؿ تطبيؽ

اإلدارة بالتجكاؿ تيعزل لمعمر ،كالجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة ،كالمستكل اإلشرافي.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حكؿ التميز
المؤسسي تيعزل لمعمر ،كالجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة ،كالمستكل اإلشرافي.
.3دراسة الحيمة (  )2014بعنوان :نموذج مقترح لمنظمات التعميم كمدخل لمتميز المؤسسي :دراسة
تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

ييدؼ البحث إلى تصميـ نمكذج مقترح لمنظمات التعميـ كمدخؿ لتحقيؽ التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية في محافظات قطاع غزة ،كبياف أثر متغيرات منظمات التعميـ (المككف التنظيمي ،المككف

البشرم ،المككف المعرفي ،المككف المجتمعي) في تحقيؽ التميز المؤسسي (القيادم ،الخدماتي،
المعرفي) ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة أداةن لمدراسة ،كبم مجتمع الدراسة
تككف العينة ( )725مف العامميف
( )2229مكظفنا كمكظفة كتـ اختيار العينة الطبقية العشكائية حيث
ٌ
الجامعات الفمسطينية ككانت نسبة االسترداد ( ،)%79ك( )381مف طبلب كطالبات الجامعات ككانت

نسبة االسترداد (.)%96.3

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α<9.95بيف منظمات التعميـ (المككف
التنظيمي ،المككف البشرم ،المككف المعرفي ،المككف المجتمعي) في تحقيؽ التميز المؤسسي

(القيادم ،الخدماتي ،المعرفي) في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة مف كجية نظر
أعضاء (اإلدارة العميا ،ىيئة التدريس كمعاكنييـ ،الييئة اإلدارية).

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة ( )α<9.95بيف متكسطات استجابات
المبحكثيف بيف منظمات التعميـ كتحقيؽ التميز المؤسسي تيعزل لمتغير الجامعة مف كجية نظر
أعضاء (اإلدارة العميا ،ىيئة التدريس كمعاكنييـ ،الييئة اإلدارية).
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إحصائيا بيف آراء المبحكثيف مف الطبلب حكؿ مستكل التميز المؤسسي في
 تكجد فركؽ دالة
ن
جامعاتيـ.
 .4دراسة أبو ريا ( )2014بعنوان :دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي – دراسة
تطبيقية عمى وزارتي العمل والشئون االجتماعية.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ التميز المؤسسي في ك ازرات العمؿ

كالشئكف االجتماعية في قطاع غزة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة دراسة
كتككنت عينة الدراسة ( ،)120ككاف المسترد ما نسبتو (.)%100
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

 مستكل تكافر معايير التميز المؤسسي في ك ازرتي العمؿ كالشئكف االجتماعية بمغت درجة كبيرة
بنسبة (.)%69.39

 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة قكية بيف مستكل تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في ك ازرتي العمؿ
كالشئكف االجتماعية كتحقيؽ التميز المؤسسي بنسبة (.)%77

 مستكل تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في ك ازرتي العمؿ كالشئكف االجتماعية بمغت درجة
متكسطة بنسبة (.)%68.81

درسة ميدانية
.5دراسة البحيصي ( )2014بعنوان :دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي -ا
عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عمى دكر تمكيف العامميف في تحقيؽ التميز المؤسسي في الكميات التقنية في

قطاع غزة  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت االستبانة
كأداة لجمع البيانات ،كبمغت عينة الدراسة ( )295مكظفنا مف مكظفي الكميات التقنية في قطاع غزة.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

الدرسة يكافقكف عمى تكفر التميز المؤسسي بجميع
أفرد العينة المبحكثة في الكميات التقنية قيد ا
ا

أبعاده (القيادم  ،كالبشرم  ،كالخدماتي) بدرجة كبيرة.

 أظيرت النتائج أنو تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الثقافة التنظيمية كالتفكيض االدارم
كالمشاركة بالمعمكمات كفرؽ العمؿ مف جية كبيف التميز القيادم كالبشرم كالخدماتي مف جية

أخرل .


كما أشارت النتائج الى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف فػي تحقيػؽ التميػز المؤسسػي

يعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر.
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 2.2.3الدراسات العربية:

.1دراسة السيمي ( )2017بعنوان :دور المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي لدى مكاتب
اإلشراف التربوي في مدينة الرياض (استراتيجية مقترحة ).

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي لدل مكاتب اإلشراؼ

التربكم في مدينة الرياض .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كيتككف مجتمع الدراسة مف ( )752مشرفة تربكية في مكاتب

اإلشراؼ التربكم في مدينة الرياض ،كبمغت عينة الدراسة مف ( )79مشرفة تربكية في مكاتب اإلشراؼ
التربكم في مدينة الرياض لمفصؿ الدراسي الثاني (1438-1437ق).
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

 تبيف أف عبارات كمحكر الحكار مف كجية نظر المشرفات التربكيات في مكاتب اإلشراؼ

التربكم في مدينة الرياض ،يسكد االحتراـ بيف منسكبات مكاتب اإلشراؼ التربكم ،تشجيع

منسكبات مكاتب اإلشراؼ التربكم المكظفنات عمى طرح استفساراتيـ بغض النظر عف المسمى
الكظيفي ،تبادؿ المشرفات المعمكمات فيما بينيف بكضكح كشفافية.

 ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل بيف منظمات التعميـ كالتميز المؤسسي لدل
مكاتب اإلشراؼ التربكم في مدينة الرياض ،كبم معامؿ االرتباط ( )9.437كمستكل الداللة

 9.99أم أقؿ مف 9.95؛ لذلؾ تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف منظمات التعميـ
كالتميز المؤسسي لدل مكاتب اإلشراؼ التربكم في مدينة الرياض.

.2دراسة الربيعي ( )2015بعنوان :صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرىما في األداء المتميز-
دراسة استطالعية في كميات الجامعة المستنصرية.

ىدفت الدراسة إلى البحث في مشكمة معبر عنيا بعدد مف التساؤالت الفكرية كالتطبيقية أبرزىا؛ ما الدكر
التأثيرم لصناعة المعرفة كاالغتراب الكظيفي في األداء المتميز؟ ،كىؿ ىناؾ تأثير لصناعة المعرفة
عمى االغتراب الكظيفي؟ ،كىؿ يؤثر االغتراب الكظيفي عمى صناعة المعرفة؟،حيث استيدؼ مف

اإلجابة عف ىذه التساؤالت باستجبلء الدالالت الفكرية ليذه المتغيرات ،كقد خضعت الدراسة لمجتمع
جامعيا مكزعيف عمى كميات
العينة كىي الجامعة المستنصرية كقد حددت عينة الدراسة ( )418أستا نذا
ن
الجامعة المستنصرية ،كخرجت الدراسة باستنتاجات فكرية نظرية كأخرل تطبيقية شخصت حقيقة كجكد
عبلقات ارتباط معنكية بيف عناصر المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع ،فقد تـ التكصؿ إلى عدد مف
اضحا لعناصر صناعة المعرفة في المنظمة المدركسة ،بحيث
االستنتاجات أىميا؛ أف ىناؾ تكظيفنا ك ن
يتمكف األفراد فييا مف تخفيؼ آثار االغتراب الكظيفي كصكنال لتحقيؽ األداء المتميز معتمديف عمى
يمتمككنو مف مخزكف معرفي كميارات كخبرات متراكمة كمحاكلة االستفادة مف تجارب اآلخريف سكاء في

الداخؿ أك الخارج.
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.3دراسة سمطان ( )2015بعنوان :أثر تطبيق التدريب في تحقيق األداء المتميز :دراسة األثر الوسيط
لرأس المال البشري -دراسة ميدانية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة عمان.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر تطبيؽ استراتيجية التدريب كرأس الماؿ البشرم عمى األداء المتميز في

تككف مجتمع الدراسة مف المستشفيات الخاصة األردنية في مدينة
المستشفيات الخاصة األردنية ،كقد ٌ
عماف كالبال عددىا ( ،)19كتككنت عينة الدراسة مف جميع المديريف كرؤساء األقساـ العاممكف في
المستشفيات األردنية الخاصة مف مختمؼ االختصاصات كالبال عددىـ ( ،)211كأظيرت نتائج الدراسة
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لتطبيؽ استراتيجية التدريب عمى (األداء المتميز في المستشفيات

الخاصة األردنية ،كما أظيرت كجكد أثر ذك داللة إحصائية في تطبيؽ مراحؿ العممية التدريبية عمى
األداء المتميز المتمثؿ في (تحسيف الخدمات ،كزيادة الرضا الكظيفي لمعامميف) في المستشفيات الخاص
األردنية ،كقد أظيرت أف ىناؾ أثر ذك داللة إحصائية في تنكع البرامج التدريبية عمى األداء المتميز.
.4دراسة اليادي ( )2013بعنوان :إدارة تغيير مؤسسات التعميم العالي العربي نحو الجودة النوعية
وتميز األداء.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إدارة تغيير مؤسسات التعميـ لمكصكؿ إلى الجكدة النكعية كالتمييز في األداء

مستخدما المنيج الكصفي التحميمي المستند عمى البيانات حكؿ التنفيذ كالجكدة ،كقد تناكلت الدراسة كيفية
ن
إدارة التغيير كاآلليات المطمكبة في المؤسسات الجامعية كأساليب إدارة الجكدة النكعية كتميز األداء
كمدخؿ حديث لمتغير كنماذج جكائز الجكدة العالمية لؤلخذ بالنمكذج األنسب تطبيقو في الجامعات
أيضا إلى تجارب مؤسسات التعميـ العالي في بعض الدكؿ المتقدمة كخاصة
العربية ،كتطرقت الدراسة ن
نجاحا كتكصمت الدراسة إلى
تجارب بعض الجامعات األمريكية كالبريطانية ككنيا مف أكثر التجارب
ن
تصكر مقترح تطبيقو في الجامعات العربية لبلرتقاء بيا نحك الجكدة كالنكعية كالتميز مف خبلؿ كضع

تصكير أنمكذج ىيكمي لمتغيير ،كاختيار أنمكذج مناسب مف نماذج الجكدة الشاممة ،كتنفيذ برنامج لمجكدة
الشاممة كفؽ مجمكعة مف المياـ كالمراحؿ تشتمؿ الترتيبات االستراتيجية ككضع االستراتيجية المطمكبة
كتطكيرىا ،ككضع عممية التخطيط ذات السبع خطكات مكضع التنفيذ ،كاحداث التقييـ الذاتي بحسب

أخير تطبيقات إجرائية مقترحة لمتحكؿ نحك جكدة كنكعية كتميز في
معايير نمكذج الجكدة المطبؽ ،ك نا
األداء.
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.5دراسة النسور ( )2010بعنوان :أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة
تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية.

ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر خصائص المنظمة المتعممة (التعمـ المستمر ،كالحكار ،كفرؽ العمؿ،
كالتمكيف ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ) في تحقيؽ التميز المؤسسي (القيادة ،كالمكارد البشرية ،كالعمميات،

كالمعرفة ،كالتميز المالي) في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،كقامت الباحثة بتصميـ استبانة
شممت ( )59فقرة؛ كذلؾ لجمع المعمكمات األكلية مف عينة الدراسة ،كفي ضكء ذلؾ جرل جمع البيانات
كتحميميا كاختبار الفرضيات باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  ،SPSSكتككنت عينة

الدراسة مف ( )194مف مكظفي الك ازرة حممة البكالكريكس فما فكؽ.
توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 أف مستكل امتبلؾ خصائص المنظمة المتعممة في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي األردنية
(التعمـ المستمر ،كالحكار ،كفرؽ العمؿ ،كالتمكيف ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ) كاف متكسطنا.

 أف مستكل تطبيؽ أبعاد التميز المؤسسي في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي األردنية
(التميز القيادم ،كالتميز بالمكارد البشرية ،كالتميز بالعمميات ،كالتميز المعرفي ،كالتميز المالي)

طا.
متكس ن

 كجكد تأثير ذك داللة معنكية لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي بك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي األردنية عند مستكل داللة ( .)9.95

 كجكد تأثير ذك داللة معنكية لخصائص المنظمة المتعممة) الحكار ،كفرؽ العمؿ ،كالتمكيف،
كاالتصاؿ كالتكاصؿ (بتحقيؽ التميز القيادم كالتميز بالمكارد البشرية في ك ازرة التعميـ العالي

كالبحث العممي األردنية.
 3.2.3الدراسات األجنبية:

.1دراسة  )2017( Al Shobakib & Al hilaaبعنوان:
Organizational Excellence in Palestinian Universities of Gaza Strip.
" التفوق التنظيمي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التفكؽ التنظيمي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  ،مف منظكر
اإلدارة العميا ،حيث تـ تكزيع االستبيانات عمى اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية  ،ككاف عدد أفراد
الدراسة ( )344مكظفان في اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية ،تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف
المكظفيف في الجامعات الفمسطينية تتككف مف ( )182عامؿ بمعدؿ عكدة ( ،)٪69.2تـ استخداـ برنامج
 SPSSلتحميؿ كمعالجة البيانات.
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وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
 تكافؽ اإلدارة العميا بشكؿ كبير عمى أىمية محكر "التميز القيادم" ك "قطاعات الخدمات
المتميزة".

 تكافؽ اإلدارة العميا بدرجة معتدلة عمى أىمية محكر "التميز في المعرفة"  ،كأظيرت الدراسة
كجكد ضعؼ في تكظيؼ البحث العممي لخدمة المجتمع.

 كىناؾ ضعؼ في متابعة إدارة الجامعات ،يكافؽ أعضاء اإلدارة العميا عمى أىمية "التميز
المؤسسي" بشكؿ معتدؿ.

.2دراسة  )2013( Saadaبعنوان:
Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher
Education Institutions -UCAS as a Case Study.
"تطبيق معيار القيادة من نموذج التميز  EFQMفي مؤسسات التعميم العالي  UCASكدراسة
حالة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تطبيؽ معيار القيادة في مؤسسات التعميـ العالي كفقنا لمنمكذج األكركبي
لمتميز ،كقد تـ دراسة حالة الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية بقطاع غزة كحالة عممية ،كذلؾ ككنيا

المؤسسة الجامعية الكحيدة التي حازت عمى شيادة اآليزك في قطاع غزة .كقد اعتمد الباحث المنيج
الكصفي التحميمي ،كقد تـ استخداـ االستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات ،كطبقت الدراسة عمى عينة
مككنة مف ( )64مكظفنا مف اإلدارييف كاألكاديمييف في الكمية.
وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 أف مستكل األداء القيادم في الكمية الجامعية عند تطبيؽ معيار القيادة لمنمكذج األكركبي
لمتميز بم حكالي ( )75%.99كأف المعايير الفرعية مطبقة بمستكل متقارب.

 كجكد ارتفاع نسبي في المعيار الفرعي الثالث في النمكذج ،كالذم يتعمؽ بتفاعؿ القادة مع
الطمبة كالجيات المعنية األخرل بنسبة ( )79%.11يميو المعيار األكؿ  -كفؽ ترتيب

النمكذج -كالذم يتعمؽ بتطكير القادة لمرؤية كالرسالة كمنظكمة القيـ في الكمية بمشاركة

الجيات ذات العبلقة مع الكمية بنسبة ( )77%.15ثـ المعيار الثاني المتعمؽ بدراسة جيكد
القادة في تطكير كتطبيؽ النظاـ اإلدارم كتحسينو بنسبة ( )75%.86تبله المعيار الخامس

المتعمؽ بجيكد القادة في إذكاء ركح التنافس كتشجيع التغيير في المؤسسة بنسبة ()73%.92
جدا المعيار الرابع المتعمؽ بدعـ كتشجيع القادة لممكظفيف كالعمؿ عمى
كحؿ نا
أخير بفارؽ بسيط ن
نشر ثقافة التميز بنسبة (.)73%.89
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.3دراسة  )2013( Mahalliبعنوان:
Performance Measuring of

Applying the EFQM Model in
Organization.
"تطبيق نموذج التميز األوروبي في قياس أداء المؤسسة".

ىدفت الدراسة لقياس األداء لمشركع قائـ عمى صناعة الفكالذ في إيراف بناء عمى معايير التمكيف في

نمكذج التميز األكركبي ،كقد استعمؿ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا:

 أف المعايير المعينة لنطاؽ التمكيف في نمكذج التميز األكركبي كدرجة إنجاز األىداؼ تشير
نسبيا إلى تعزيز كتحسيف أداء
إلى أف كؿ معايير نطاؽ التمكيف تتعمؽ بالشركة ،كتؤدم
ن
الشركة ،كقد كاف معيار القيادة ( ،)%47.7كمعيار المكارد البشرية ( ،)%36.4كمعيار
السياسات كاالستراتيجيات ( ،)%49كمعيار الشركات كالمكارد ( ،)%59كمعيار العمميات

( ،)%59.5كتكصمت الدراسة إلى العديد مف التكصيات ،منيا :ضركرة العمؿ عمى تطكير
إدارة المكارد البشرية كعممياتيا المختمفة كالتي تعبر جكانب قكة المشركع.
.4دراسة  )2010( Pakwihokبعنوان:
Achieving Superior Corporate Performance and the Characteristics
of Managerial Dimensions: The Stock Exchange of Thailand.
"تحقيق أداء الشركات المتميز وخصائص األبعاد اإلدارية ،بورصة تايالند"
متميز أفضؿ مف المنافسيف ،كقد أجريت
نا
أداء
ىدفت الدراسة إلى فيـ لماذا تؤدم بعض المنظمات ن
الدراسة في بكرصة األسيـ في تايمند ،كنتج عف ىذه الدراسة أف األداء المالي لمشركة كاألداء االجتماعي
كاف بمستكل و
عاؿ ،كأف البعد اإلدارم لمشركة يمكف أف يقكدىا لتحقيؽ األداء المتميز ككمما ارتفعت
ن
درجات البعد اإلدارم ارتفعت درجات األداء المتميز ،كأىـ األبعاد اإلدارية المؤثرة عمى األداء المتميز
ىي المكارد البشرية كجكدة الخصائص التنظيمية كاف اىـ مؤشرات األداء المتميز لممنظمة ىي جكدة

المكارد البشرية كجكدة الخصائص التنظيمية كجكدة القيادة االستراتيجية كجكدة اإلدارة النظامية.
.5دراسة  )2007( Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalezبعنوان :
TQM and firms performance: An EFQM excellence model research
based survey.
"إدارة الجودة الشاممة وأداء الشركات :الدراسة االستقصائية لمبحوث القائمة عمى نموذج التميز
" EFQM

اليدؼ مف الدراسة ىك تطكير أداة لقياس إدارة الجكدة الشاممة بتنفيذ نمكذج التميز الخاص بالمؤسسة

األكركبية إلدارة الجكدة كتقديـ األدلة التجريبية عمى العبلقة بيف الممارسات اإلدارية كمعايير أداء
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األعماؿ في ىذا النمكذج تحقيقنا ليذه الغاية ،الدراسة كظفت بيانات المسح التي جمعت مف خبلؿ مديرم
شركات الصناعات التحكيمية كالخدمات اإلسبانية ،كاستخدـ تحميؿ العامؿ التأكيدم الختبار الخصائص
السيكك مترية لمقياس( ،) the psychometric propertiesالقياس كالعبلقات بيف فرضية مجمكع

الممارسات كادارة الجكدة يتـ فحص األداء التنظيمي الييكمي باستخداـ كضع النماذج المعادلة.
وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج ،من أىميا:

 اعتماد ممارسات إدارة الجكدة الشاممة المقترحة في نمكذج التميز األكركبي  EFQMيسمح
لمشركات التفكؽ عمى منافساتيا في معايير النتائج المدرجة في النمكذج.

 3.3التعقيب عمى الدراسات السابقة:

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة الفمسطينية كالعربية كاألجنبية مف حيث القطاعات

التي سكؼ تدرسيا كتحميميا كالفترة الزمنية كطبيعة العينة التي سيتـ تناكليا ،فالدراسة الحالية ستتناكؿ دراسة
متطمبات إعادة ىندسة العمميات "اليندرة" كعبلقتيا بالتميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،

حيث سيتـ تطبيقيا في الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة األقصى.

كفيما يمي استعراض أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مدعمةن بالفجكة

البحثية التي تسعى إلى تغطيتيا.


من حيث الموضوع:

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كجد الباحث أف منيا ما تناكؿ مكضكع ىندسة العمميات

اإلدارية مثؿ دراسة (فرج اهلل  )2017كدراسة (األخرس )2017،كدراسة (أبك سالـ)2016 ،
كمنيا تناكؿ مكضكع التميز المؤسسي مثؿ :دراسة (المكح )2017 ،كدراسة (المصرم.)2015 ،



من حيث الزمان:



نسبيا ،فقد تـ إجراؤىا في الفترة ما بيف 2007ـ إلى 2017ـ.
جميع الدراسات السابقة حديثة ن
من حيث المكان:

تنكعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة ،فمنيا الفمسطينية كدراسة (فرج اهلل ،)2017 ،كد ارسػة (األخػرس،
 ،)2017كمنيػػا العربيػػة كد ارسػػة (ج ػكاد )2017 ،فػػي الع ػراؽ ،كد ارسػػة (السػػيمي )2014 ،فػػي السػػعكدية،
كمنيػا األجنبيػة كد ارسػة ) (Obi, and Ibezim, 2013فػي نيجيريػا ،كد ارسػة ) (Goksoy, 2012فػي

تركيا.


من حيث المنيج:

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي.


من حيث األدوات:

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا االستبانة كأداة لمدراسة.
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من حيث العينات:

تككنت عينػات الد ارسػات السػابقة مػف العػامميف فػي المؤسسػات الحككميػة كغيػر الحككميػة مثػؿ( :الػك ازرات

الحككمية ،الشركات ،الجامعات ،المدارس) ،كلكف تنكعت طبيعة العامميف فمنيـ( :المديركف كالمسئكلكف،

المعمميف كالمعممات ،ضػباط األمػف ،ميندسػيف ،كأعضػاء مجمػس إدارة ،مػدير منظمػة ،نائػب مػدير ،مػدير
دائرة ،ميندس ،قائد فريؽ ،مشرؼ ،إدارم).


من حيث استفادة الباحث منيا:

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في أمور عدة ،من أىميا:
.1اختيار منيج الدراسة ،كىك المنيج الكصفي التحميمي.
.2إثراء اإلطار النظرم لمدراسة.
كعالميا.
محميا كعر نبيا
ن
.3االطبلع عمى تجارب اآلخريف ن
.4المساعدة في الكصكؿ لمفجكة البحثية.

.5االطبلع عمى األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ،كمف ثـ انتقاء ما يتناسب منيا مع
تمييدا لبناء أدكاتيا ،كالمتمثمة في االستبانة.
مكضكع الدراسة الحالية
ن
.6تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة.

.7التعرؼ إلى نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة.


ما تميزت بو ىذه الدراسة:

تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات األكلػػى -عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث-التػػي ألقػػت الضػػكء عمػػى متطمبػػات
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كعبلقتيا في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

وتتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تم االطالع عمييا بما يأتي:

 01تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ كمجاؿ التطبيؽ.
 02اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث؛ أنيػػا ركػػزت عمػػى متغيػػرم
معا في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ بعض الدراسات التي تناكلت أحد المتغيريف فقط.
الدراسة ن
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 4.3الفجوة البحثية:

الجدكؿ التالي يكضح الفجكة البحثية لمدراسة:

جدول رقم ( : )1.3يوضح الفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

 ركػ ػ ػ ػ ػ ػػزت عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى متطمبػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ىندس ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة

 تختمػ ػ ػ ػ ػػؼ الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػ ػ ػة
عػ ػػف الد ارس ػ ػػات السػ ػػابقة م ػ ػػف

 اىتم ػ ػ ػ ػ ػػت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة بد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة

كمتغيػ ػػر مسػ ػػتقؿ فػ ػػي بعػ ػػض

حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ كمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

اإلداريػ ػ ػ ػػة كعبلقتيػ ػ ػ ػػا بتعزيػ ػ ػ ػػز

في دراسات أخرل.

د ارسػ ػػة ركػ ػػزت عمػ ػػى العبلقػ ػػة

الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

الد ارس ػ ػ ػ ػػات ككمتغي ػ ػ ػ ػػر ت ػ ػ ػ ػػابع

التطبي ػ ػ ػ ػػؽ ،حي ػ ػ ػ ػػث ال تكج ػ ػ ػ ػػد

 ركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزت عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف متغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،التميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

المؤسسػ ػ ػػي كمتغيػ ػ ػػر مسػ ػ ػػتقؿ
ككمتغيػ ػػر تػ ػػابع فػ ػػي د ارسػ ػػات

أخرل.

(متطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ىندس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المؤسسي).

 لػ ػػـ تركػ ػػز الد ارسػ ػػات الس ػ ػػابقة

 اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد متطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

كمتنكعػ ػ ػػة لمتغيػ ػ ػػرم الد ارسػ ػ ػػة

اإلداري ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػ ػ ػػات

 ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحثيف أكصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

فػ ػ ػ ػػي اختيػ ػ ػ ػػار أبعػ ػ ػ ػػاد كثي ػ ػ ػ ػرة
المستقؿ كالتابع.

السػ ػ ػ ػ ػػابقة عمػ ػ ػ ػ ػػى مؤسسػ ػ ػ ػ ػػات
مختمف ػ ػ ػػة كل ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػػتـ تطبيقي ػ ػ ػػا

إعػ ػ ػ ػ ػػادة ىندسػ ػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػ ػػات
الفمس ػ ػػطينية ،مػ ػ ػػع أف الكثيػ ػ ػػر
بأىميتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لتطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكير األداء

المؤسسي في الجامعات.

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

متطمبػ ػ ػػات ىندسػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػات

التميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
خبلؿ:

 التعػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى متطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ىندسػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػ ػػة

في الجامعات.

 بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل التميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
المؤسسي في الجامعات.

 اختبػ ػ ػ ػ ػ ػػار العبلق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاألث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
االرتب ػ ػ ػػاطيف ب ػ ػ ػػيف متطمبػػ ػ ػػات
ىندسػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػ ػػة

التميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الجامعات الفمسطينية.

 تق ػ ػ ػ ػ ػػديـ نت ػ ػ ػ ػ ػػائج كتكصػ ػ ػ ػ ػ ػػيات
يمكػ ػ ػػف االسػ ػ ػػتفادة منيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي

الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية لمتغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم

ىندسػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة،

الد ارس ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػػتقؿ كالت ػ ػ ػ ػػابع

كك ػ ػ ػػذلؾ ف ػ ػ ػػي تعزي ػ ػ ػػز التمي ػ ػ ػػز

معا.
ن

المؤسسي.

المصدر :جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة.
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ممخص
ػددا م ػ ػػف الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة المتعمق ػ ػػة بمكض ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة ،كالت ػ ػػي تمث ػ ػػؿ ارف ػ ػ نػدا
تن ػ ػػاكؿ ى ػ ػػذا الفص ػ ػػؿ ع ػ ػ ن
أساس ػ ػ نػيا م ػ ػػف ركاف ػ ػػد المعرف ػ ػػة النظري ػ ػػة كالعممي ػ ػػة ،كك ػ ػػذلؾ خبػ ػ ػرات كتج ػ ػػارب الب ػ ػػاحثيف الس ػ ػػابقيف ،كاالط ػ ػػبلع
عمػ ػ ػػى أىػ ػ ػػـ إنجػ ػ ػػازاتيـ كالنتػػ ػػائج كالتكصػ ػ ػػيات التػػ ػػي خمصػ ػ ػػت لي ػ ػػا د ارسػ ػ ػػاتيـ كبح ػ ػػكثيـ ،كالتػ ػ ػػي ليػ ػ ػػا األثػ ػ ػػر

الكبيػ ػػر فػ ػػي إث ػ ػراء معرفػ ػػة كمعمكمػ ػػات الباحػ ػػث ،مػ ػػف خػ ػػبلؿ تكػ ػػكيف خمفيػ ػػة عػ ػػف مكضػ ػػكع د ارسػ ػػتو ،ككػ ػػذلؾ

إنجازىا بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقنا كشمكنال كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.
كقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعي إعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة كالتميػز
المؤسسي ،كمكضكعات ذات عبلقػة بمكضػكع الد ارسػة سػكاء كانػت بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر ،حيػث قػاـ

الباحث بتقسػيميا إلػى ثػبلث أقسػاـ ىػي :د ارسػات فمسػطينية ،كد ارسػات عربيػة ،كد ارسػات أجنبيػة ،كتػـ ترتيبيػا

ػر تػـ بيػاف الفجػكة
مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريم نشرىا ،ثـ عقٌب الباحث عمػى الد ارسػات السػابقة ،كأخي نا
البحثية .كعميو ،سيتـ تناكؿ مكضكع منيجية الدراسة كاجراءاتيا إف شاء اهلل في الفصؿ التالي.
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انفصم انرابع
ينهجيت انذراصت وإجراءاتها
تمييد.
 1.4منيجية وأسموب الدراسة.
 2.4مجتمع وعينة الدراسة.
 3.4خطوات بناء االستبانة.
 4.4أداة الدراسة.
 5.4صدق االستبانة.
 6.4ثبات االستبانة.
 7.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
ممخص.
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة واجراءاتيا
تمييد:
ئيسيا يتـ مػف خبللػو إنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الد ارسػة،
نا
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا
محكر ر ن
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى النتػائج التػي يػتـ
تفسػػيرىا فػػي ضػػكء أدبيػػات الد ارسػػة المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة ،كبالت ػالي تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى إلػػى

تحقيقيا.

حيػ ػػث تنػ ػػاكؿ ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ كصػ ػػفنا لمم ػ ػنيج المتبػ ػػع كمجتمػ ػػع كعينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ أداة الد ارسػ ػػة
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيػا كتطكيرىػا ،كمػدل صػدقيا كثباتيػا .كمػا يتضػمف كصػفنا لئلجػراءات

التػػي قػػاـ بيػا الباحػػث فػػي تصػػميـ أداة الد ارسػػة كتقنينيػػا ،كاألدكات التػػي اسػػتخدميا لجمػػع بيانػػات الد ارسػػة،
كينتيػي الفصػؿ بالمعالجػات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػػي تحميػؿ البيانػات كاسػتخبلص النتػائج ،كفيمػا يمػػي

كصؼ ليذه اإلجراءات.

 1.4منيجية وأسموب الدراسة:
ػاء عمػػى طبيعػػة الد ارسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا؛ فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي
بن ػ ن
التحميمػػي ،كالػػذم يعتمػػد عمػػى د ارسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي الكاقػػع كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفنا دقيقن ػا كيعبػػر عنيػػا
ككميػػا ،كمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ استقصػػاء
كيفي ػا
تعبيػ نا
ن
ػر ن
مظاىرىػا كعبلقاتيػػا المختمفػػة ،بػؿ يتعػػداه إلػػى التحميػػؿ كالػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػى اسػػتنتاجات يبنػػي عمييػػا
التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع (الحمداني.)100 :2006 ،

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصييادر الثانوييية :حيػػث اتجػػو الباحػػث لمكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة ،كالػػدكريات
كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالد ارسػات السػابقة التػي تناكلػت مكضػكع الد ارسػة ،كالبحػث كالمطالعػة
في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصيييادر األوليييية :لمعالج ػة الجكانػػب التحميميػػة لمكضػػكع الد ارسػػة لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع البيانػػات
خصيصا ليذا الغرض.
األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ،صممت
ن
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 2.4مجتمع وعينة الدراسة:
قاـ الباحث بتحديد مجتمع كعينة الدراسة بمجمكعة مف الخطكات تمثمت باآلتي:

بناء عمى مكضكع كمشكمة الدراسة كأىدافيا ،فقد تحدد المجتمع
 .1تـ اختيار الجامعات المبحكثة ن
المستيدؼ عمى أف يتككف مف جميع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية (:عميد ،نائب عميد ،مدير
دائرة /كحدة ،رئيس قسـ) في ثبلثة جامعات التي تعتبر ىي األكبر مف بيف جامعات قطاع غزة

كالمتمثمة في( :الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصى) ،كتتميز ىذه الجامعات
بجيات إشراؼ متعددة (عامة ،حككمية) ،كقد تـ استثناء الجامعات الفمسطينية العاممة في الضفة

الغربية بسبب ظركؼ االحتبلؿ كعدـ إمكانية الكصكؿ إلييا بسبب اإلغبلقات كالحكاجز اإلسرائيمية،

كذلؾ تـ استثناء كؿ مف جامعة القدس المفتكحة؛ ألنيا جامعة غير تقميدية كنظاـ الدراسة فييا
تعميـ مفتكح.

 .2بم إجمالي عدد العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات المبحكثة ( )499مكظفنا ،كالجدكؿ
رقـ ( )1.4يكضح تكزيع مجتمع الدراسة في كؿ جامعة مبحكثة:
جدول رقم ( :)1.4توزيع مجتمع الدراسة الكمي
عميد

نائب عميد

مدير دائرة

رئيس قسم

المجموع

م

الجامعة

1

الجامعة اإلسبلمية

19

18

28

75

140

2

جامعة األزىر

17

4

32

52

105

3

جامعة األقصى

13

7

32

103

155

المجموع الكمي

400

 .3كتـ أخذ عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة كفقنا لمعادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية
لكيرجسي كمكرجاف لتحديد حجـ العينة المناسب الذم يمثؿ مجتمع الدراسة أفضؿ تمثيؿ ،كبم
حجـ العينة ( )197مكظفنا مف مختمؼ الجامعات الفمسطينية المبحكثة.
تم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية:
2

 Z 
n

 2m 

وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة:
nN
n
N  n 1
حيث:
 :Nحجـ مجتمع الدراسة (.)400

96

(مثبل.)0.05 :
 :mالخطأ اليامشي ،كيعبر عنو بالعبلمة العشرية ن

(مثبل Z=1.96 :لمستكل داللة
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ
ن

.)0.05

فكاف حجـ عينة الدراسة ( )197مكظفنا.

 .4لمعرفة حصة كؿ جامعة مف مجتمع الدراسة تػـ ضػرب نسػبة تمثيػؿ الجامعػات الفمسػطينية المبحكثػة
مف مجتمع الدراسة في حجـ العينة تـ الكصكؿ إلى حصة كؿ جامعة مف حجـ العينة الممثمػة ،كمػا
ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (:)2.4

جدول رقم ( :)2.4تقسيم حجم العينة عمى كل جامعة مبحوثة في قطاع غزة
عدد العاممين

نسبة التمثيل

عدد العاممين

اسم المنظمة

الرقم
.1

الجامعة اإلسبلمية

140

%35

69

.2

جامعة األزىر

105

%26.25

52

.3

جامعة األقصى

155

%38.75

76

400

%100

197

المجموع

اعتمادا عمى إحصائيات الييئات اإلدارية في الجامعات المبحكثة2918 ،ـ.
المصدر :مف إعداد الباحث
ن

العينة االستطالعية:
تككنت عينة الد ارسة االستطبلعية مف ( )30استبانة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بغرض تقنيف أداة الدراسة
كالتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،كقد تـ استبعادىا مف التحميؿ النيائي.
 3.4خطوات بناء االستبانة:

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز

المؤسسي :دراسة تطبيقية في الجامعات الفمسطينية ،كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة:

 .1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 .2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
االستبانة كفقراتيا.

 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 .5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.

 .6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف كىما (متطمبات إعادة
ىندسة العمميات اإلدارية كالتميز المؤسسي).
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 .7تـ عرض االستبانة عمى ( )10مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كاإلدارية
كاإلحصائية في الجامعات .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 .8في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ،
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )60فقرة ،ممحؽ (.)3

 4.4أداة الدراسة:

تـ إعداد استبانة متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز المؤسسي :دراسة

تطبيقية في الجامعات الفمسطينية ،وتتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:

القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي،
سنكات الخدمة ،الجامعة).

القسم الثاني :محاور متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز المؤسسي :دراسة تطبيقية
في الجامعات الفمسطينية كيتككف مف ( )60فقرة:

جدول ( :)3.4توزيع معايير االستبانة

الرقم

عدد

المحاور

الفقرات

.1

دعـ اإلدارة العميا

6

.2

الييكؿ التنظيمي

6

التخطيط االستراتيجي

6

تكنكلكجيا المعمكمات

6

تدريب العامميف

6

.6

تمكيف العامميف

6

.7

االستعداد لمتغيير

6

.3
.4
.5

متطمبات إعادة

ىندسة العمميات
اإلدارية

المحور األول :متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
1
2
3

التميز

المؤسسي

42

التميز القيادم

6

التميز الخدماتي

6

التميز المعرفي

6

المحور الثاني  :التميز المؤسسي

18

إجمالي محاور االستبانة

60
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تـ استخداـ التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبانة حسب جدكؿ رقـ (:)4.4
جدول رقم ( :)4.4مقياس اإلجابات عمى الفقرات

االستجابة

أوافق بشدة

اوافق

متوسطة

ال اوافق

ال اوافق بشدة

المقياس

5

4

3

2

1

اختار الباحث التدرج (  )5-1لبلستجابة  ،ككمما اقتربت اإلجابة مف  5دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما
كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي(.)%20
 5.4صدق االستبانة:
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االسػتبانة مػا كضػعت لقياسػو ،ك تػـ تكزيػع عينػة اسػتطبلعية

حجمي ػػا ( )30اس ػػتبانة الختب ػػار االتس ػػاؽ ال ػػداخمي كالص ػػدؽ البن ػػائي كثب ػػات االس ػػتبانة ،كت ػػـ اعتب ػػار العين ػػة
االستطبلعية جزء مف العينة الفعمية ،كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 .1صدق المحكمين "الصدق الظاىري":

عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )11متخصصيف في المجاالت
األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)2كقد استجاب الباحث

آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرجت

االستبانة في صكرتيا النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)3

 .2صدق المقياس:

أوالً :االتساق الداخمي :Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي

إليو ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

 -نتائج االتساق الداخمي:

المحور األول :متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية :

يكضح جدكؿ رقـ ( )5.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "دعم اإلدارة العميا" كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α≥ 9.95كبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( :)5.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "دعم اإلدارة العميا" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

*0.784

0.000

.2

تعمؿ إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة.

*0.593

0.000

.3

المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات الركتينية.
تيعيد إدارة الجامعة النظر في اإلجراءات ي

*0.653

0.000

.4

تنفذ إدارة الجامعة تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

*0.736

0.000

.5

تسػػتعيف إدارة الجامعػػة بخب ػراء خػػارجييف لممسػػاعدة فػػي تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات *0.597

0.000

.6

تنسؽ إدارة الجامعة بيف إدارات الجامعة لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

*0.671

0.000

لالرتباط

اإلدارية.

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )6.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "الييكل التنظيمي" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α≥ 9.95كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صاد نقا لما كضع لقياسو.

جدول رقم ( :)6.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات"الييكل التنظيمي" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

*0.701

0.000
0.000

لالرتباط

()Sig.

.1

تقكـ إدارة الجامعة بمراجعة الييكؿ التنظيمي دكرنيا بشكؿ منيجي.
يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى تحقيؽ أىدافيا.

*0.804

.3

يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الجامعة بالمركنة.

*0.775

0.000

.4

يسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف الكحدات اإلدارية في الجامعة.

*0.680

0.000

.5

تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي في

*0.665

0.000

.2

الجامعة.
.6

تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات لممرؤكسيف.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن
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*0.720

0.000

يكضح جدكؿ رقـ ( )7.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "التخطيط االستراتيجي" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.

جدول رقم (:)7.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التخطيط االستراتيجي" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة.

*0.906

0.000

.2

تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف.

*0.871

0.000

.3

يكجد لدل الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة لجميع أكجو العمؿ.

*0.767

0.000

.4

تعمؿ الجامعة عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.

*0.767

0.000

.5

يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي.

*0.870

0.000

.6

تقكـ الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم.

*0.722

0.000

لالرتباط

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )8.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "تكنولوجيا المعمومات" كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول رقم (:)8.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تكنولوجيا المعمومات " والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

.1

تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة.

*0.810

0.000

.2

تكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا اإلدارية.

*0.780

0.000

.3

يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع الكتركني

*0.716

0.000

*0.753

0.000

.4

الفقرة

القيمة

زادت الجامعة مف قػدرتيا عمػى تنسػيؽ عممياتيػا المختمفػة مػف خػبلؿ اسػتخداـ تكنكلكجيػا
المعمكمات.

.5

يمكػػف لمعػػامميف فػػي الجامعػػة أف يػػديركا المعمكمػػات مػػف أم مكقػػع مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ

*0.655

0.000

أجيزة الحاسكب.
.6

ل ػػدل الجامع ػػة الق ػػدرة عم ػػى تص ػػميـ عممياتي ػػا اإلداري ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا
المعمكمات.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن
191

*0.839

0.000

يكضح جدكؿ رقـ ( )9.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "تدريب العاممين" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( :)9.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تدريب العاممين" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف في الجامعة.

*0.782

0.000

.2

مينيا.
تخصص الجامعة جزنءا مف مكازنتيا لتطكير العامميف فييا ن
تعمؿ الجامعة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف فييا باستمرار.

*0.890

0.000

*0.716

0.000

.4

تنفػػذ الجامعػػة ب ػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف حػػكؿ آلي ػات تطػػكير العمميػػات اإلداريػػة فػػي ضػػكء

*0.753

0.000

.5

تساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في الجامعة عمى إعادة بناء العمميات اإلدارية.

*0.655

0.000

.6

تقكـ الجامعة بتقييـ البرامج التدريبية المخصصة لتطكير العامميف باستمرار.

*0.839

0.000

.3

لالرتباط

إعادة اليندسة.

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )10.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "تمكين العاممين" كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ

صادقنا لما كضع لقياسو.

جدول رقم (:)10.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تمكين العاممين" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تحترـ إدارة الجامعة رأم العامميف كتشاركيـ في الرأم.

*0.855

0.000

.2

يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة.

*0.796

0.000

.3

يحفز الرؤساء مرؤكسييـ عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ ضمف نطاؽ عمميـ الرسمي.

*0.684

0.000

.4

تشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المبادرة كاالبتكار.

*0.644

0.000

.5

تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية.

*0.663

0.000

.6

تساعد إدارة الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ.

*0.791

0.000

لالرتباط

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن
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()Sig.

يكضح جدكؿ رقـ ( )11.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "االستعداد لمتغير" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ،α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.

جدول رقم (:)11.4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستعداد لمتغير" والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

لدل إدارة الجامعة الرغبة كاالستعداد لمتغيير الجذرم في عممياتيا اإلدارية.

*0.791

0.000

.2

تػػدرؾ إدارة الجامعػػة ضػػركرة تغييػػر الػػنظـ المعمػػكؿ بيػػا تمييػ نػدا لتطبيػػؽ إع ػػادة
ىندسة العمميات اإلدارية.

*0.796

0.000

.3

ي ػػتفيـ الع ػػاممكف ف ػػي الجامع ػػة أىمي ػػة التغيي ػػر لتطبي ػػؽ إع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات

*0.684

0.000

.4

لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير.

*0.667

0.000

.5

يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي.

*0.747

0.000

*0.668

0.000

لالرتباط

اإلدارية.

تن يشر إدارة الجامعة معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم لتيعمـ ثقافة التغيير.
.6
إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

()Sig.

المحور الثاني -التميز المؤسسي:

يكضح جدكؿ رقـ ( )12.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "التميز القيادي" كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ,α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول ( :)12.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التميز القيادي والدرجة الكمية لممجال
الرقم
01

معامل

الفقرة
استنادا إلى حاجات كرغبات المستفيديف.
تضع إدارة الجامعة أىدافيا
ن

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.792

0.000

*0.775

0.000
0.000

02

يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.

03

تحرص إدارة الجامعة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الجامعة.

*0.830

04

تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.

*0.707

0.000

05

تيتـ إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف.

*0.832

0.000

06

تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.

*0.882

0.000

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

193

يكضح جدكؿ رقـ ( )13.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "التميز الخدماتي"
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ،α≥ 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.

جدول ( :)13.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التميز الخدماتي والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

القيمة

الفقرة

بيرسون

االحتمالية

تقػػكـ إدارة الجامعػػة بػػإجراء اسػػتطبلعات مسػػتمرة لمتعػػرؼ إلػػى حاجػػات المجتمػػع

*0.794

0.000

02

تخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة إلى التحسيف المستمر.

*0.849

0.000

03

تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.

*0.724

0.000

04

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز.

*0.786

0.000

05

تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع احتياجات المستفيديف.

*0.811

0.000

06

تمتزـ إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ خدماتيا.

*0.849

0.000

01

لالرتباط

المتنكعة.

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

يكضح جدكؿ رقـ ( )14.4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "التميز المعرفي" كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ،α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول ( :)14.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التميز المعرفي والدرجة الكمية لممجال
الرقم

01

معامل

الفقرة
تقػ ػػاـ حمقػ ػػات النقػ ػػاش بػ ػػيف العػ ػػامميف السػ ػػتثمار طاقػ ػػاتيـ الفكريػ ػػة فػ ػػي المجػ ػػاالت

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.732

0.000

المعرفية بشكؿ دائـ.

02

لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.

*0.676

0.000

03

تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة.
تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا.

*0.708

0.000

*0.735

0.000

05

تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع.

*0.740

0.000

*0.779

0.000

04

06
تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ المؤسسات عمى تشغيميـ.
إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

194

ثانياً -الصدق البنائي :Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.

إحصائيا
يبيف جدكؿ رقـ ( )15.4أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة
ن

عند مستكل معنكية  ،α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما كضع لقياسو.

جدول رقم ( :)15.4معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية) ومحور(التميز المؤسسي) والدرجة الكمية لالستبانة

الرقم

معامل

بيرسون

االحتمالية

.1

دعم اإلدارة العميا

*0.596

0.000

.2

الييكل التنظيمي

*0.745

0.000

التخطيط االستراتيجي

*0.802

0.000

تكنولوجيا المعمومات

*0.831

0.000

تدريب العاممين

*0.805

0.000

.6

تمكين العاممين

*0.826

0.000

.7

االستعداد لمتغيير

*0.758

0.000

*0.957

0.000

التميز القيادي

*0.928

0.000

التميز الخدماتي

*0.937

0.000

التميز المعرفي

*0.875

0.000

*0.972

0.000

.3
.4
.5

المحاور

القيمة

متطمبات إعادة

ىندسة العمميات
اإلدارية

لالرتباط

المحور األول :متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
1
2
3

التميز

المؤسسي

المحور الثاني :التميز المؤسسي

()Sig.

إحصائيا عند مستكل داللة  α≥...0قيمة االرتباط الجدكلية تساكم ..3.0
* االرتباط داؿ
ن

 6.4ثبات االستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف

مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة

كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد مرات عدة خبلؿ فترات زمنية معينة.
كقد تحققت الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ:
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معامػؿ ألفػا كركنبػاخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقػة التجزئػة النصػفية ككانػت النتػائج كمػا
ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)16.4

جدول رقم ( :)16.4معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

التجزئة

دعم اإلدارة العميا

6

0.755

0.765

الييكل التنظيمي

6

0.819

0.824

التخطيط االستراتيجي

6

0.901

0.893

تكنولوجيا المعمومات

6

0.849

0.847

تدريب العاممين

6

0.868

0.898

تمكين العاممين

6

0.837

0.902

االستعداد لمتغيير

6

0.818

0.843

42

0.959

0.964

التميز القيادي

6

0.888

0.912

التميز الخدماتي

6

0.889

0.897

التميز المعرفي

6

0.823

0.853

المحور الثاني :التميز المؤسسي

18

0.949

0.945

إجمالي محاور االستبانة

60

0.975

0.945

الرقم

المحاور

.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد

متطمبات إعادة
ىندسة

العمميات
اإلدارية

.7

المحور األول :متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
1
2
3

التميز

المؤسسي

النصفية

يتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقػـ ( )16.4أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة إلجمػالي
االستبانة حيث بمغت بطريقة ألفا كركنباخ ( ،)9.975بينما بطريقة التجزئة النصفية فبمغت (.)9.945

أمػػا لمحػػاكر االسػػتبانة فبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ محػػكر متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات

اإلدارية ،حيث تتراكح بيف ( )9.991 -9.755بينما لجميع المجػاالت ( ،)9.959أمػا حسػب طريقػة التجزئػة
النصػػفية فكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ حيػػث تت ػراكح بػػيف ( )9.992 -9.765بينمػػا لجميػػع
المجاالت (.)9.964

أم ػػا لمح ػػاكر التمييييز المؤسسيييي فبمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ ألف ػػا كركنب ػػاخ ،حي ػػث تتػ ػراكح ب ػػيف (-0.823

 )0.889بينمػػا لجميػػع المجػػاالت ( ،)0.949أمػػا حسػػب طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،فكانػػت النتػػائج مشػػابية

لطريقة ألفا كركنباخ حيث تتراكح بيف ( )0.897 -0.853بينما لجميع المجاالت (.)0.945
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كبػػذلؾ تكػػكف االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ رقػػـ ( )3قابمػػة لمتكزيػػع .كيكػػكف

الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمػى ثقػة بصػحة االسػتبانة كصػبلحيتيا لتحميػؿ
النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 7.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفري كتحميؿ االستبانة مف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for the

).Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا

كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)17.4
جدول رقم ( :)37.4يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

الفقرات

سمرنوف ))K-S

دعم اإلدارة العميا

6

0.638

0.810

الييكل التنظيمي

6

0.800

0.544

التخطيط االستراتيجي

6

0.875

0.428

تكنولوجيا المعمومات

6

1.086

0.189

تدريب العاممين

6

0.903

0.388

تمكين العاممين

6

1.043

0.227

االستعداد لمتغيير

6

1.017

0.252

42

1.067

0.205

التميز القيادي

6

0.717

0.683

التميز الخدماتي

6

0.610

0.851

التميز المعرفي

6

0.817

0.517

المحور الثاني :التميز المؤسسي

18

0.549

0.923

إجمالي محاور االستبانة

60

0.770

0.594

الرقم

المحاور

.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد

متطمبات إعادة
ىندسة

العمميات
اإلدارية

.7

المحور األول :متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
1
2
3

كولمجوروف-

المعنوية
Sig.

التميز

المؤسسي
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يتضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )17.4أف القيمػػة االحتماليػة ) (Sig.لجميػػع مجػػاالت

الد ارس ػػة كان ػػت أكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة 9.95؛ كب ػػذلؾ ف ػػإف تكزي ػػع البيان ػػات لي ػػذه المج ػػاالت يتب ػػع التكزي ػػع
الطبيعي ،كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسػػب المئكيػػة كالتك ػ اررات كالمتكسػػط الحسػػابي :يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغ ػراض معرفػػة
تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .4اسػتخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ-سػمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيسػتخدـ ىػذا
االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقػكـ ىػذا
االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف .كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي كالصػػدؽ

البنائي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقػرة مػف
فقرات االستبانة.

 .7اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .8اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػة مػا إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 .9اختبار االنحدار المتعدد.Multiple Regression
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ممخص
اسػ ػػتعرض الباحػ ػػث فػ ػػي ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ منيجيػ ػػة الد ارسػ ػػة كاجراءاتيػ ػػا ،كأشػ ػػار إلػ ػػى اعتمػ ػػاده المػ ػػنيج

الكصػ ػ ػػفي التحميمػ ػ ػػي ،كمػ ػ ػػا أكضػ ػ ػػح الباحػ ػ ػػث مصػ ػ ػػادر جمػ ػ ػػع البيانػ ػ ػػات كالمعمكمػ ػ ػػات التػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتخدميا فػ ػ ػػي
الد ارسػ ػ ػػة بنكعييػ ػ ػػا الثانكي ػ ػ ػػة كاألكليػ ػ ػػة ،كاس ػ ػ ػػتعرض مجتمػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػة المك ػ ػ ػػكف مػ ػ ػػف جمي ػ ػ ػػع العػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػػي
الكظػ ػػائؼ اإلش ػ ػرافية (عميػ ػػد ،نائػ ػػب عميػ ػػد ،مػ ػػدير دائ ػ ػرة /كحػ ػػدة ،رئػ ػػيس قسػ ػػـ) فػ ػػي ثبلثػ ػػة جامعػ ػػات التػ ػػي

تعتب ػػر ى ػػي األكبػ ػػر م ػػف ب ػػيف جامعػ ػػات قط ػػاع غػ ػزة كالمتمثمػػػة ف ػػي( :الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ،جامع ػػة األزىػػػر،

جامع ػ ػػة األقص ػ ػػى)  ،حي ػ ػػث بمػ ػ ػ ع ػ ػػدد الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي الكظ ػ ػػائؼ اإلشػ ػ ػرافية ( )499مكظفن ػ ػػا ،كت ػ ػػـ اختي ػ ػػار
عينػ ػػة عش ػ ػكائية طبقيػ ػػة قكاميػ ػػا ( )197مكظفنػ ػػا ،كتػ ػػـ تكزيػ ػػع اسػ ػػتبانات عمػ ػػى عػ ػػدد المبحػ ػػكثيف كفقنػ ػػا لعينػ ػػة

الد ارس ػ ػ ػػة ،كت ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػػترداد ( )184اس ػ ػ ػػتبانة بنس ػ ػ ػػبة ( ،)%93.4كاس ػ ػ ػػتخدـ الباح ػ ػ ػػث أداة االس ػ ػ ػػتبانة لجم ػ ػ ػػع

البيانػ ػػات ،كأكضػ ػػح الباحػ ػػث الخط ػ ػكات التػ ػػي اتبعي ػ ػا إلعػ ػػداد االسػ ػػتبانة بشػ ػػكميا النيػ ػػائي ،كمػ ػػف ثػ ػػـ أكضػ ػػح

ػر تػ ػ ػ ػػـ عػ ػ ػ ػػرض األدكات
الطػ ػ ػ ػػرؽ التػ ػ ػ ػػي تػػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتخداميا لمتحقػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػػدؽ كثبػ ػ ػ ػػات االسػ ػ ػ ػػتبانة ،كأخيػ ػ ػ ػ نا
اإلحصػ ػ ػػائية المسػ ػ ػػتخدمة فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة .كعميػ ػ ػػو ،سػ ػ ػػيتـ تنػ ػ ػػاكؿ مكضػ ػ ػػكع تحميػ ػ ػػؿ البيانػ ػ ػػات كاختبػ ػ ػػار

فرضيات الدراسة إف شاء اهلل في الفصؿ التالي.
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انفصم اخلايش
حتهيم انبياناث واختبار فرضياث انذراصت
تمييد.
 1.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 2.5تحميل فقرات االستبانة.
 3.5اختبار الفرضيات.
الممخص.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
تمييد:
عرضا لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف
يتضمف ىذا الفصؿ
ن
أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة ،كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،كالكقكؼ
عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى( :النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة،

الجامعة) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا
في ىذا الفصؿ.
 1.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
جدول ( :)1.5عدد االستبانات (الموزعة ونسبة االستبانات الصالحة وغير الصالحة)
حالة االستبانات

التكرار

النسبة %

االستبانة الصالحة

184

93.4

االستبانات غير الصالحة

13

6.6

مجموع االستبانات الموزعة
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%100

يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )1.5أف ( )%93.4مف االستبانات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف،

كىي صالحة لمتحميؿ ،بينما ( )%4.9تـ اعتبارىا استبانات غير صالحة لمتحميؿ بسبب عدـ التعبئة ،أك عدـ
اكتماؿ تعبئة االستبانة.

جدول ( :)2.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
النوع

التكرار

النسبة %

ذكر

160

87.0

أنثى

24

13.0

المجموع

184

%100

111

يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )2.5أف ( )%87مف المبحكثيف ىـ مف الذككر ،بينما  %13ىف مف

اإلناث ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى انخفاض نسبة حممة الدرجات العممية العميا مف اإلناث مقارنة بالذككر،
إضافة إلى ذلؾ ىذا يدؿ عمى أف نسبة الذككر مف مكظفي الفئة اإلشرافية في الجامعات أعمى مف اإلناث
بسبب طبيعة المجتمع ،كميمو إلى تكظيؼ الذككر ،خاصة في الكظائؼ اإلشرافية.

جدول ( :)3.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة %

دكتو ارة

73

39.7

ماجستير

66

35.9

بكالوريوس

42

22.8

دبموم فأقل

3

1.6

اإلجمالي

184

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )3.5أف ( )%39.7مؤىميـ العممي دكتكراة )%35.9( ،ماجستير ،بينما

( )%22.84.7بكالكريكس )%1.6( ،دبمكـ فأقؿ ،كيعزك الباحث ارتفاع نسبة الحاصميف عمى الدرجة

العممية العميا في الجامعات الفمسطينية إلى طبيعة عمؿ تمؾ الجامعات ،كالتي تتطمب بدكرىا مؤىبلت عممية
عميا مف مكظفيف يتمتعكف بالخبرة كالكفاءة.

جدول ( :)4.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة %

عميد

21

11.4

نائب عميد

20

10.9

مدير دائرة /أو وحدة

43

23.4

رئيس قسم

100

54.3

اإلجمالي

184

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )4.5أف ( )%54.3مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ )%23.4( ،مدير دائرة،

بينما ( )%11.4عميد )%10.9( ،نائب عميد ،يبلحظ مف تكزيع عينة الدراسة كفقنا لممسمى الكظيفي أف
تبعا لطبيعة الييكؿ التنظيمي في الجامعات الفمسطينية يعيف عميد
نسبة فئة رئيس قسـ ىي األكبر؛ ألنو ن
كمية كاحد فقط لكؿ كمية ،كيعني نائب كاحد لمعميد كيكجد في كؿ عمادة عدد مف الدكائر أك الكحدات يرأسيا

رئيس الدائرة أك الكحدة كيكجد في كؿ دائرة مجمكعة أقساـ؛ لذلؾ تعتبر ىذه النتيجة طبيعية كفقنا لمييكؿ
التنظيمي في الجامعات الفمسطينية المبحكثة.
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جدول ( :)5.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة %

أقل من  5سنوات

7

3.8

من – 5أقل من  10سنوات

42

22.8

من -10أقل من  15سنة

54

29.3

من  15فأكثر

81

44.0

اإلجمالي

184

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )5.5أف ( )%44سنكات خدمتيـ  15سنة فأكثر )%29.3( ،مف  15 – 10سنة،
( )%22.8مف  10-5سنكات )%3.8( ،مف  5سنكات فأقؿ ،كىذا يشير إلى أف المناصب اإلشرافية في
الجامعات الفمسطينية يشغميا مكظفكف عمى درجة عالية مف الخبرة العممية ،حيث اكتسبكا خبرة عممية جيدة
خبلؿ سنكات خدمتيـ ،جعميـ األقدر عمى تحمؿ أعباء العمؿ كمتابعة المياـ الكظيفية المختمفة لممكظفيف.
جدول ( :)6.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
مكان العمل

التكرار

النسبة %

الجامعة اإلسالمية

64

34.8

جامعة األ زىر

46

25.0

جامعة األقصى

74

40.2

اإلجمالي

184

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )%40.2( )6.5مف المبحكثيف مف جامعة االقصى )%34.8( ،مف الجامعة

اإلسبلمية )%25( ،مف جامعة األزىر ،كيعزك الباحث زيادة نسبة العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في

عمما
جامعة األقصى مقارنة بالجامعات األخرل إلى زيادة عدد الطمبة بدرجة كبيرة مقارنة بالجامعات األخرل ن

بأنو ال يعتبر زيادة عدد الكظائؼ اإلشرافية في الجامعة ميزة كخاصةن أف عدد الكميات أقؿ مف منافسييا.
 2.5تحميل فقرات االستبانة:


الوزن النسبي لفقرات المجاالت:
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة متكسطات

درجات االستجابة .كاعتبرت الدرجة  3ىي الحياد كىي تمثؿ ( )%60عمى مقياس الدراسة.
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جدول ( :)7.5درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي
المقياس
جدا
قميميو ن

الكزف النسبي

الكسط

1

1.80-1.00

2

2.60- 1.81

مف %52 -%36

متكسطة

3

3.40- 2.61

مف %68-%52

كبيرة

4

4.20- 3.41

مف %84-%68

جدا
كبيرة ن

5

5.00- 4.21

مف %100 -%84

قميمة

اقؿ مف %36

تحميل محاور المتغير المستقل "متطمبات إعادة ىندسة العمميات":
 تحميل فقرات المحور األول" :دعم اإلدارة العميا".

جدول ( :)8.5يوضح تحميل فقرات المحور األول " :دعم اإلدارة العميا "
الفقرات

.1
.2
.3
.4

.5

يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

تعمؿ إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية
المتكاممة في ميمة كاحدة.
تيعيد إدارة الجامعة النظر في اإلجراءات
المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات الركتينية.
ي

تنفذ إدارة الجامعة تغيرات تساعد عمى تطبيؽ

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خارجييف

لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي %

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.79

0.78

75.87

13.75

0.00

1

3.67

0.76

73.48

11.99

0.00

3

3.58

0.78

71.63

10.14

0.00

4

3.68

0.73

73.55

12.62

0.00

2

3.27

0.89

65.33

4.05

0.00

6

اإلدارية.
.6

تنسؽ إدارة الجامعة بيف إدارات الجامعة
لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
إجمالي محور دعم اإلدارة العميا

3.55
3.59
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0.81
0.58

70.98
71.80

9.21
13.75

0.00
0.00

5

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )8.5أف الكزف النسبي إلجمالي محور دعم اإلدارة العميا بم ()%71.8
كبمتكسط بم  ،3.59كانحراؼ معيارم بم  ،0.58كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر دعـ اإلدارة العميا الفقرة األكلى (يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ

تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم (،)%75.87

كىي بدرجة مكافقة كبيرة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى حرص إدارة الجامعات تطبيؽ أسمكب إعادة

ىندسة العمميات اإلدارية كقناعتيـ بتبسيط اإلجراءات اإلدارية خاصةن الجامعة اإلسبلمية.

 كاحتمت الفقرة الخامسة (تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خارجييف لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة

العمميات اإلدارية) المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ،)%65.33كىي بدرجة مكافقة متكسطة .كيعزك
الباحث ذلؾ إلى لمظركؼ المادية الصعبة التي تمر بيا الجامعات الفمسطينية خاصة في مكضكع

سمبا عمى جمب خبراء خارجيف لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات
التمكيؿ ،كالذم انعكس ن
اإلدارية.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور دعم اإلدارة العميا بأف قناعة إدارة الجامعات بمبدأ تطبيؽ
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كالعمؿ عمى تبسيط اإلجراءات المتبعة لتخمص مف اإلجراءات

الركتينية ،كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة لممساىمة في تكفير الكقت
كالجيد كالتكاليؼ في إنجاز األعماؿ.

 اتفقت نتيجة محكر دعـ اإلدارة العميا مع دراسة (الكحمكت )2017،كالتي بينت أف ىناؾ مكافقة
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى التزاـ كدعـ اإلدارة العميا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  ،كذلؾ دراسة (أبك رحمة  )2012،كالتي أظيرت

أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى التزاـ كدعـ اإلدارة العميا لبرنامج إعادة
ىندسة العمميات اإلدارية في مدارس ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف.

 اختمفت نتيجة محكر دعـ اإلدارة العميا مع دراسة (البحيرم  )2015،كالتي أظيرت بأف ىناؾ
ضعؼ في دعـ اإلدارة العم يا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات في ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع
غزة  ،كذلؾ دراسة (األخرس  )2017،التي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد

العينة حكؿ قناعة كدعـ اإلدارة العميا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في بمديات محافظات

غزة.
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 .2تحميل فقرات المحور الثاني " :الييكل التنظيمي ".

جدول ( :)9.5يوضح تحميل فقرات المحور الثاني "الييكل التنظيمي"
الفقرات

الرقم

.1
.2
.3
.4

.5

تقكـ إدارة الجامعة بمراجعة الييكؿ التنظيمي
دكريان بشكؿ منيجي.

يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى

تحقيؽ أىدافيا.
يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الجامعة
بالمركنة.
يسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف
الكحدات اإلدارية في الجامعة.
تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء

كالمرؤكسيف مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي في

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي %

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.71

0.76

74.13

12.58

0.00

4

3.80

0.67

76.09

16.21

0.00

1

3.69

0.75

73.85

12.40

0.00

5

3.80

0.72

75.98

15.00

0.00

2

0.71

3.73

74.67

14.04

0.00

3

الجامعة.
.6

تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض
السمطات لممرؤكسيف.
إجمالي محور الييكل التنظيمي

3.66
3.73

0.74
0.55

73.26
74.69

12.06
18.20

0.00
0.00

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )9.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر الييكل التنظيمي بم %74.69
كبمتكسط بم  ،3.73كانحراؼ معيارم بم  ،0.55كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر الييكؿ التنظيمي الفقرة الثانية (يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة
عمى تحقيؽ أىدافيا) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%76.09بدرجة مكافقة

كبيرة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف جميع الجامعات تمتزـ بتطكير ىيكميا التنظيمي بشكؿ مستمر بما
يمبي احتياجاتيا التطكيرية كيساىـ في تحقيؽ أىدافيا.

 احتمت الفقرة السادسة (تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات لممرؤكسيف) المرتبة
األخيرة بكزف نسبي ( ،)%73.26بدرجة مكافقة كبيرة .كيفسر الباحث ذلؾ إلى اعتماد مبدأ تفكيض
السمطات لممرؤكسيف داخؿ الجامعات النشغاؿ العديد مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بمياـ

أكاديمية تشغميـ عف متابعة أعماليـ اليكمية مما يتطمب تفكيض السمطات.
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 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور الييكل التنظيمي إلى قياـ الجامعات بمراجعة ىيكميا
التنظيمي بشكؿ منيجي كدكرم لممساىمة في تحقيؽ أىدافيا التطكيرية ،باإلضافة إلى تسييؿ

عممية االتصاؿ التنظيمي بيف الكحدات اإلدارية كاألقساـ في الجامعات.

 كاتفقت نتيجة محكر الييكؿ التنظيمي مع دراسة (الكحمكت )2017 ،كالتي أظيرت بأف ىناؾ
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف البمديات تقكـ بإعادة بناء الييكؿ التنظيمي ،كذلؾ

دراسة (أبك عيدة )2016،كالتي أظيرت بأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف
مجمع الشفاء الطبي يقكـ بإعادة بناء الييكؿ التنظيمي.

 اختمفت نتيجة محكر الييكؿ التنظيمي مع دراسة (األغا )2006،كالتي أظيرت بأف ىناؾ مكافقة
بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف المصارؼ في قطاع غزة تقكـ بإعادة بناء الييكؿ

التنظيمي.
 .3تحميل فقرات المحور الثالث" :التخطيط االستراتيجي".

جدول ( :)10.5يوضح تحميل فقرات المحور الثالث " التخطيط االستراتيجي "
الفقرات

الرقم

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

.1

يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة.

3.88

0.94

77.50

12.61

0.00

2

.2

تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف.

3.89

0.83

77.72

14.56

0.00

1

3.86

0.79

77.17

14.74

0.00

3

.4

تعمؿ الجامعة عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.

3.66

0.84

73.22

10.63

0.00

4

.5

يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي.

3.57

0.85

71.30

9.05

0.00

6

.6

تقكـ الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم.

3.59

0.89

71.74

8.96

0.00

5

3.74

0.70

74.79

14.34

0.00

.3

يكجد لدل الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة لجميع أكجو
العمؿ.

إجمالي محور التخطيط االستراتيجي

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )10.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التخطيط االستراتيجي بم
 %74.79كبمتكسط بم  ،3.74كانحراؼ معيارم بم  ،0.70كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
 كانت أعمى فقرة في محكر التخطيط االستراتيجي الفقرة الثانية (تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة

كاضحة لجميع العامميف) حيث المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%77.72بدرجة مكافقة كبيرة.

كيرجع ذلؾ إلى كضع الجامعات رؤية مستقبمية كاضحة لمستقبميا كما تصي رسالة بمشاركة

العامميف فييا.
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 احتمت الفقرة الخامسة (يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي) المرتبة األخيرة
بكزف نسبي ( ،)%71.3بدرجة مكافقة كبيرة .كيرجع ذلؾ إلى مراعاة الجامعات عند صياغتيا
لمخطة االستراتيجية كضكح األىداؼ كقابميتيا لمتطبيؽ كالقياس حيث ساىـ ذلؾ إلى نجاح

الجامعات إلى حد ما إلى الكصكؿ إلى أىدافيا رغـ الظركؼ الصعبة التي يمر بيا قطاع غزة.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور التخطيط االستراتيجي إلى قياـ إدارة الجامعات بممارسة
التخطيط اإلستراتيجي بشكؿ منيجي ،باإلضافة إلى الفيـ الكاضح كالقناعة الكاممة لدل العامميف
في الكظائؼ اإلشرافية بأىمية التخطيط اإلستراتيجي في نجاح كتقدـ المؤسسات التعميمية.

 اتفقت نتيجة محكر التخطيط االستراتيجي مع دراسة (النخالة )2015 ،كالتي أظيرت أف

جدا مف قبؿ رؤساء األقساـ في مديرية التربية كالتعميـ في
االستراتيجية يتـ تطبيقيا بدرجة كبيرة ن
قطاع غزة ،كذلؾ دراسة (أبك رحمة )2015 ،كالتي أظيرت أف كاقع تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي
بدرجة كبيرة في مدارس ككالة الغكث في قطاع غزة.

 اختمفت نتيجة محكر التخطيط اإلستراتيجي مع دراسة (البحيرم  )2015،كالتي بينت أف ىناؾ
مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ التخطيط االستراتيجي في ك ازرة الصحة الفمسطينية

في قطاع غزة ،كذلؾ دراسة ( )Obi and Ibezim,2013كالتي بينت أف االستراتيجية لـ تدعـ
برنامج إعادة ىندسة العمميات في التعميـ الجامعي النيجيرم.
 .4تحميل فق ارت المحور الرابع" :تكنولوجيا المعمومات".

جدول ( :)11.5يوضح تحميل فقرات المحور الرابع "تكنولوجيا المعمومات"

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرات
تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة.
تكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا
اإلدارية.
يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع
إلكتركني.
زادت الجامعة مف قدرتيا عمى تنسيؽ عممياتيا المختمفة مف

خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.

يمكف لمعامميف في الجامعة أف يديركا المعمكمات مف أم
مكقع مف خبلؿ استخداـ أجيزة الحاسكب.
لدل الجامعة القدرة عمى تصميـ عممياتيا اإلدارية مف خبلؿ
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
إجمالي محور تكنولوجيا المعمومات
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الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

4.05

0.71

80.98

20.01

0.00

1

3.97

0.77

79.35

17.10

0.00

2

3.84

0.87

76.74

13.02

0.00

6

3.93

0.77

78.59

16.40

0.00

3

3.88

0.74

77.50

16.05

0.00

4

3.85

0.68

76.96

17.00

0.00

5

3.92

0.60

78.35

20.79

0.00

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )11.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر تكنولوجيا المعمومات بم
( ،)%78.35كبمتكسط بم  ،3.92كانحراؼ معيارم بم  ،0.60كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر تكنكلكجيا المعمكمات الفقرة األكلى (تكاكب الجامعة التطكرات

التكنكلكجية في البيئة المحيطة) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%80.98بدرجة
مكافقة كبيرة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى حرص إدارة الجامعات عمى استغبلؿ التكنكلكجيا في تسيير
عممياتيا اإلدارية.

 احتمت الفقرة الثالثة (يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع إلكتركني) المرتبة
األخيرة بكزف نسبي ( ،)%76.74بدرجة مكافقة كبيرة .كيرجع ذلؾ إلى أف الجامعات الفمسطينية
تكفر بريد إلكتركني لجميع العامميف في الجامعة يسيؿ عممية التكاصؿ كيسرع في إنجاز المعامبلت

اإلدارية.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور تكنولوجيا المعمومات إلى أف قياـ الجامعات الفمسطينية
بمكاكبة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة كتكظيفيا في إنجاز عممياتيا اإلدارية ،كما
ساىمت التكنكلكجيا المستخدمة في عمميات الرقابة كالتدقيؽ.

 كاتفقت نتيجة محكر تكنكلكجيا المعمكمات مع دراسة (األخرس )2017 ،كالتي أظيرت أف ىناؾ
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في

بمديات محافظات غزة ،كذلؾ دراسة (أبك عيدة  )2016،كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة مرتفعة مف
قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر تكنكلكجيا المعمكمات في مجمع الشفاء الطبي ،كما جاءت دراسة

(الكحمكت  )2017،حيث بعد تكنكلكجيا المعمكمات حصؿ عمى نسبة (.)%74.1

 اختمفت نتيجة محكر تكنكلكجيا المعمكمات مع دراسة (البحيرم  )2015،كالتي بينت أف ىناؾ

مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في ك ازرة

الصحة الفمسطينية في قطاع غزة ،كذلؾ دارسة (السر )2008،التي أظيرت أف ىناؾ مكافقة
متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في ك ازرة الداخمية

كاألمف الكطني في قطاع غزة.
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 .5تحميل فقرات المحور الخامس" :تدريب العاممين".

جدول ( :)12.5يوضح تحميل فقرات المحور الخامس "تدريب العاممين"

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرات

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف في الجامعة.
تخصص الجامعة جزء مف مكازنتيا لتطكير العامميف فييا
مينيان.

تعمؿ الجامعة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف فييا
باستمرار.
تنفذ الجامعة برامج تدريبية لمعامميف حكؿ آليات تطكير
العمميات اإلدارية في ضكء إعادة اليندسة.
تساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في الجامعة عمى إعادة
بناء العمميات اإلدارية.
تقكـ الجامعة بتقييـ البرامج التدريبية المخصصة لتطكير
العامميف باستمرار.

إجمالي محور تدريب العاممين

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

الفقرة

3.64

0.83

72.72

10.45

0.00

2

3.42

0.80

68.48

7.19

0.00

6

3.48

0.84

69.67

7.79

0.00

5

3.55

0.83

70.98

8.92

0.00

4

3.64

0.80

72.90

10.93

0.00

1

3.56

0.82

71.21

9.18

0.00

3

3.55

0.69

71.02

10.85

0.00

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )12.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر تدريب العاممين بم ،%71.02
كبمتكسط بم  ،3.55كانحراؼ معيارم بم  ،0.69كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
 كانت أعمى فقرة في محكر تدريب العامميف الفقرة الخامسة (تساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في
الجامعة عمى إعادة بناء العمميات اإلدارية) المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%72.9بدرجة

مكافقة كبيرة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى االنعكاس اإليجابي لمبرامج التدريبية التي تقيميا عمادة التعميـ
إيجابا
المستمر كخدمة المجتمع لمعامميف في الجامعة كالتي تسيـ في تطكير أداء العامميف كتنعكس
ن
عمى إعادة بناء العمميات اإلدارية.

مينيا) المرتبة
 احتمت الفقرة الثانية (تخصص الجامعة جزنءا مف مكازنتيا لتطكير العامميف فييا
ن
األخيرة بكزف نسبي ( ،)%68.48بدرجة مكافقة كبيرة .كيرجع ذلؾ إلى اعتماد الجامعات عمى
تطكير عاممييا مف خبلؿ المشاريع التطكيرية الممكلة مف الجيات المانحة ،حيث انخفضت مكازنة

تطكير العامميف في الجامعات في الفترة األخيرة بسبب الظركؼ االقتصادية السيئة التي تمر بيا

الجامعات الفمسطينية.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور تدريب العاممين إلى كضع الجامعات خطة تطكيرية
لتنمية العامميف فييا تشتمؿ عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف كتصميـ كتنفيذ البرامج
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ترتيب

التدريبية كتقكـ بعممية تقييـ البرامج التدريبية باستمرار لممساىمة في تطكير العامميف كاعادة بناء

العمميات اإلدارية.

 .6تحميل فقرات المحور السادس" :تمكين العاممين".
جدول ( :)13.5يوضح تحميل فقرات المحور السادس "تمكين العاممين"
الفقرات

الرقم

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

.1

تحترـ إدارة الجامعة رأم العامميف كتشاركيـ في الرأم.

3.46

0.87

69.24

7.22

0.00

5

.2

يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة.

3.35

0.83

66.96

5.69

0.00

6

3.60

0.77

72.07

10.65

0.00

2

.4

تشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المبادرة كاإلبتكار.

3.57

0.74

71.41

10.42

0.00

3

.5

تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية.

3.68

0.72

73.55

12.76

0.00

1

.6

تساعد إدارة الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ.

3.57

0.77

71.30

10.02

0.00

4

3.54

0.64

70.75

11.42

0.00

.3

يحفز الرؤساء مرؤكسييـ عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ ضمف
نطاؽ عمميـ الرسمي.

إجمالي محور تمكين العاممين

جدكؿ رقـ ( )13.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر تمكين العاممين بم ( ،)%70.75كبمتكسط بم
 ،3.54كانحراؼ معيارم بم  ،0.64كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر تمكيف العامميف الفقرة الخامسة (تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف
لتسييؿ مياميـ الكظيفية) المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%73.55بدرجة مكافقة كبيرة .كيعزك

الباحث ذلؾ إلى قياـ إدارة الجامعات بتفكيض جزء مف صبلحياتيا لمعامميف ،كما يتكفر نكع مف
الشفافية في إتاحة المعمكمات البلزمة لممكظفيف بالقدر البلزـ إلنجاز العمؿ المطمكب.

 احتمت الفقرة الثانية (يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة) المرتبة األخيرة بكزف
نسبي ( ،)%66.96بدرجة مكافقة متكسطة .كيرجع ذلؾ إلى كبر حجـ التنظيـ اإلدارم في
الجامعات مما يصعب عميو عممية مشاركة جميع العامميف في كضع أىداؼ إداراتيـ.
 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور تمكين العاممين إلى إتاحة إدارة الجامعات المعمكمات
البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية كتشجيعيـ عمى المبادرة كاالبتكار بمياميـ في تعزيز كالء
العامميف اتجاه عمميـ ،كما تحترـ إدارة الجامعة آراء العامميف كتشاركيـ الرأم.
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 اتفقت نتيجة محكر تمكيف العامميف مع دراسة (أبك سالـ )2016 ،كدراسة (أبك رحمة )2010،
كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة مرتفعة في مجاؿ تمكيف العامميف.

 اختمفت نتيجة محكر تمكيف العامميف مع دراسة (الكحمكت  )2017،كالتي تشير إلى أف األكاديمييف
اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية يكافقكف عمى أف الجامعات تقكـ بتمكيف العامميف بدرجة

متكسطة ،كذلؾ دراسة (األخرس  )2017،كالتي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ
أفراد العينة عمى أف بمديات محافظات غزة تقكـ بتمكيف العامميف.
 .7تحميل فقرات المحور السابع" :االستعداد لمتغيير".
جدول ( :)14.5يوضح تحميل فقرات المحور السابع "االستعداد لمتغيير"
الرقم

.1

الفقرات

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

لدل إدارة الجامعة الرغبة كاالستعداد لمتغيير الجذرم في

الوزن
النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.45

0.81

68.91

7.42

0.00

4

3.46

0.80

69.13

7.72

0.00

3

3.49

0.80

69.78

8.26

0.00

2

.4

لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير.

3.52

0.78

70.43

9.05

0.00

1

.5

يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي.

3.19

0.88

63.80

2.95

0.00

6

.6

تن يشر إدارة الجامعة معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم
لتيعمـ ثقافة التغيير.

3.38

0.76

67.50

6.71

0.00

5

3.41

0.61

68.26

9.14

0.00

.2
.3

عممياتيا اإلدارية.
تمييدا
تدرؾ إدارة الجامعة ضركرة تغيير النظـ المعمكؿ بيا
ن
لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

يتفيـ العاممكف في الجامعة أىمية التغيير لتطبيؽ إعادة
ىندسة العمميات اإلدارية.

إجمالي محور االستعداد لمتغيير

جدكؿ رقـ ( )14.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر االستعداد لمتغيير بم ( ،)%68.26كبمتكسط
بم  ،3.41كانحراؼ معيارم بم  ،0.61كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
 كانت أعمى فقرة في محكر االستعداد لمتغيير الفقرة الرابعة (لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية

مقاكمة التغيير) المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%70.43بدرجة مكافقة كبيرة .كيعزك الباحث

ذلؾ إلى استعداد إدارة الجامعات لتغير في الفكر كالممارسة كليس في المسميات ،كما تعمؿ إدارة
الجامعة عمى إقناع العامميف بالتغيير مف خبلؿ كرش العمؿ التي تقكـ بيا بشرح أىمية التغيير.

122

 احتمت الفقرة الخامسة (يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي) المرتبة األخيرة

بكزف نسبي ( ،)%63.8بدرجة مكافقة متكسطة .كيرجع ذلؾ إلى قمة المصادر المالية التي تتكفر

لمجامعات الفمسطينية بسبب الظركؼ االقتصادية ،إضافة إلى ضعؼ تحصيؿ الرسكـ الدراسية مف

الطبلب.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور االستعداد لمتغيير إلى قناعة اإلدارة بتغيير النظـ
تمييدا لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كما أف لدل إدارة الجامعات استعداد
المعمكؿ بيا
ن
لمكاجية مقاكمة التغيير.

 اتفقت نتيجة محكر االستعداد لمتغيير مع دراسة (أبك رحمة )2012 ،التي أظيرت مكافقة بنسبة
( )%71.70لدل أفراد العينة حكؿ تكفر عكامؿ داعمة لمتغير في تطكير االتصاؿ اإلدارم في
مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة.

 اختمفت نتيجة محكر االستعداد لمتغيير مع دراسة (البحيرم )2015 ،كدراسة (األخرس )2017،
التي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ ىذا المجاؿ.


تحميل جميع محاور المتغير المستقل "متطمبات إعادة ىندسة العمميات":
جدول ( :)15.5يوضح تحميل جميع محاور المتغير المستقل متطمبات إعادة ىندسة العمميات

الرقم

الوسط

محاور متطمبات إعادة ىندسة العمميات

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

.1

محور دعم اإلدارة العميا

3.59

0.58

71.80

13.75

0.00

4

.2

محور الييكل التنظيمي

3.73

0.55

74.69

18.20

0.00

3

.3

محور التخطيط االستراتيجي

3.74

0.70

74.79

14.34

0.00

2

.4

محور تكنولوجيا المعمومات

3.92

0.60

78.35

20.79

0.00

1

.5

محور تدريب العاممين

3.55

0.69

71.02

10.85

0.00

5

.6

محور تمكين العاممين

3.54

0.64

70.75

11.42

0.00

6

.7

محور االستعداد لمتغيير

3.41

0.61

68.26

9.14

0.00

7

3.64

0.51

72.81

17.15

0.00

إجمالي محاور متطمبات إعادة ىندسة العمميات

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )15.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية بم ( ،)%72.81كبمتكسط بم  ،3.64كانحراؼ معيارم بم  ،0.51كىك بدرجة مكافقة كبيرة،
بينما احتؿ محكر تكنكلكجيا المعمكمات المرتبة االكلى بكزف نسبي بم ( )%78.35كبمتكسط بم ،3.92

كانحراؼ معيارم بم  ،0.6بينما احتؿ محكر االستعداد لمتغيير المرتبة األخيرة بكزف بم ()%68.26
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كبمتكسط بم

 ،3.41كانحراؼ معيارم بم

 .0.61كيعزك الباحث النتيجة إلى استخداـ الجامعات

الفمسطينية أسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية إلضافة قيمة لمعمميات اإلدارية ،حيث إنيا تساىـ في
تحقيؽ نتائج إيجابية أفضؿ لمجامعات تضمف تحسينات عمى أدائيا كالتكمفة األقؿ كجكدة الخدمة التعميمية

كرضا المستفيديف كالسرعة في إنجاز األعماؿ.

كاتفقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (الكحمكت )2017 ،كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة

كبيرة بنسبة ( )%71.6مف قبؿ أفراد العينة حكؿ كاقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات

الفمسطينية في قطاع غزة ،كذلؾ دراسة (أبك عيدة )2016،التي أظيرت أف كاقع ىندسة العمميات اإلدارية

في مجمع الشفاء الطبي جاء بكزف نسبي ( ،)%69.43كما جاءت دراسة (أبك سالـ  )2016،التي
تكصمت إلى أف درجة تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الكميات الجامعية بغزة بم

( )%77.90بدرجة تقدير كبيرة.

كزنيا النسبي

كاختمفت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (األخرس  )2017،التي أظيرت أف كاقع ىندسة

العمميات اإلدارية في بمديات محافظات غزة جاءت بكزف نسبي ( )%64.84بدرجة تقدير متكسطة ،كذلؾ
دراسة (البحيرم  )2015،التي تكصمت إلى تكفر المتطمبات األساسية البلزمة لتطبيؽ إعادة ىندسة

العمميات اإلدارية في ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة بنسبة ( )%59.50بدرجة تقدير متكسطة.
تحميل محور المتغير التابع "التميز المؤسسي":
 .1تحميل فقرات المحور األول" :التميز القيادي".

جدول ( :)16.5الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التميز القيادي

الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6

محور التميز القيادي
ادا إلػ ػػى حاجػ ػػات كرغبػ ػػات
تضػ ػػع إدارة الجامعػ ػػة أىػ ػػدافيا اسػ ػػتن ن

المستفيديف.

يكجػػد الت ػزاـ مػػف قبػػؿ إدارة الجامعػػة نحػػك تحقيػػؽ مركػػز تنافسػػي
جيد.
تحػ ػ ػػرص إدارة الجامعػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػػكبلت التػ ػ ػػي تكاجػ ػ ػػو

الجامعة.

تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.
تيػ ػػتـ إدارة الجامعػ ػػة كجػ ػػكد عبلقػ ػػات عمػ ػػؿ فاعمػ ػػة بينيػ ػػا كبػ ػػيف
العامميف.
تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.
إجمالي محور التميز القيادي
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الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.70

0.74

73.99

12.74

0.00

4

3.79

30.7

75.87

14.55

0.00

1

3.79

0.74

75.87

14.55

0.00

2

3.53

0.77

70.54

9.23

0.00

6

3.57

0.79

71.41

9.76

0.00

5

3.74

0.80

74.89

12.63

0.00

3

3.69

0.60

15.54 73.78

0.00

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )16.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز القيادي بم (،)%73.78
كبمتكسط بم  ،3.69كانحراؼ معيارم بم  ،0.6كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر التميز القيادم الفقرة الرابعة (يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ
مركز تنافسي جيد) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%75.87كيعزك الباحث ذلؾ إلى

أف التمييز في الجامعات الفمسطينية يتجسد في مدل قدرة الجامعات عمى إرضاء المستفيديف كخدمتيـ
عمى الكجو األمثؿ؛ كيتحقؽ ذلؾ عبر برامج األداء متميز لتمكيف الجامعات مف االستجابة الفاعمة

لتحديات العصر الجديد كتطكم أدائيا التنافسي.

 احتمت الفقرة الثانية (تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز) المرتبة األخيرة بكزف نسبي
( ،)%70.54بدرجة مكافقة كبيرة .كيرجع ذلؾ إلى تكفير إدارة الجامعات بعض االحتياجات المادية

إيجابا عمى أداء الجامعة رغـ اإلمكانات المالية
كالمالية لمعامميف المبدعيف لتطكير ذاتيـ بما ينعكس
ن
الضعيفة كالظركؼ االقتصادية الصعبة التي تمر بيا الجامعات.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور التميز القيادي إلى أف التمييز القيادم فيو تمكيف قادات

الجامعات مف تكقع التغيير كالتنبؤ بو ،كما تضع أىدافيا استنادان إلى حاجات كرغبات المستفيديف ،كما
تعمؿ كفؽ رؤية استراتيجية شاممة ككاضحة كتتعامؿ مع المستجدات التي تظير في بيئة العمؿ بإبداع

كبما يحقؽ التميز في األداء.

 كاتفقت النتيجة محكر التميز القيادم مع ما تكصمت إليو دراسة (الحيمة  )2014،كالتي أظيرت أف
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز القيادم في الجامعات الفمسطينية

دكر محكرنيا
في قطاع غزة ،كذلؾ دراسة (اليبللي )2012،التي أظيرت بأف القيادة الفعالة تمعب نا
في صياغة أىداؼ كغايات الجامعة ،كتكفير مقكمات التنفيذ السميـ لمخطط كالبرامج ،كتتخذ ق اررات
التطكير في ضكء مناقشة نتائج التقكيـ عمى المستكيات اإلدارية المختصة ،ككذلؾ دراسة

(البحيصي ،)2014 ،كاختمفت مع دراسة (األيكبي )2015 ،كالتي أظيرت تكفر التميز القيادم
بدرجة متكسطة.
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 .2تحميل فقرات المحور الثاني" :التميز الخدماتي".
جدول ( :)17.5الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التميز الخدماتي
الرقم

.1

محور التميز الخدماتي
تق ػػكـ إدارة الجامع ػػة ب ػػإجراء اس ػػتطبلعات مس ػػتمرة لمتع ػػرؼ إل ػػى

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.45

0.82

69.02

7.51

0.00

6

3.53

0.72

70.65

9.99

0.00

5

.3

تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.

3.79

0.74

75.76

14.41

0.00

1

.4

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز.

3.72

0.72

74.46

13.62

0.00

2

.5

تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع احتياجات المستفيديف.

3.68

0.72

73.70

12.98

0.00

4

.6

تمتزـ إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ خدماتيا.

3.70

0.71

73.99

13.28

0.00

3

3.65

0.58

15.12 72.94

0.00

.2

حاجات المجتمع المتنكعة.
تخضػ ػ ػػع عمميػ ػ ػػات تقػ ػ ػػديـ الخػ ػ ػػدمات المختمفػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى التحسػ ػ ػػيف
المستمر.

إجمالي محور التميز الخدماتي

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )17.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز الخدماتي بم
( ،)%72.94كبمتكسط بم  ،3.65كانحراؼ معيارم بم  ،0.58كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر التميز الخدماتي الفقرة الثالثة (تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في
تقديـ خدماتيا) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%75.76كيعزك الباحث ذلؾ إلى ثكرة
التكنكلكجيا المعاصرة التي كفرت الكثير مف الكقت كالجيد المبذكؿ لمحصكؿ عمى الخدمات

كالتسييبلت في ظؿ تكفر كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالتزاـ اإلدارة كالعامميف باألداء المميز لتحقيؽ رضا
المستفيديف.

 احتمت الفقرة األكلى (تقكـ إدارة الجامعة بإجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ إلى حاجات المجتمع
المتنكعة) المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ،)%69.02بدرجة مكافقة كبيرة .كيرجع ذلؾ إلى اىتماـ
الجامعات استطبلعات الرأم؛ ألنيا تعكد عمى الجامعات بفكائد عديدة كمف أمثمة ىذه االستطبلعات في
الجامعات المبحكثة التعرؼ إلى مستكل كفاءة أدائيا ،كالتعرؼ إلى مستكل تنفيذ الخطة االستراتيجية
...كغيرىا مف استطبلعات الرأم.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور التميز الخدماتي إلى حرص الجامعات عمى تحقيؽ تميز في
خدماتيا تفكؽ تكقعات المستفيديف كالمنافسيف ،لذلؾ كفي ظؿ التزايد في أعداد الجامعات ،كضعؼ
التنكع في التخصصات كمحدكدية إمكانية الجامعات الفمسطينية فإنيا بحاجة إلى تقديـ خدمات ترضي
المستفيديف تساىـ في تككيف ميزة تنافسية ليا.
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 كاتفقت نتيجة محكر التميز الخدماتي مع ما تكصمت إليو دراسة (الحيمة )2014،كالتي أظيرت أف

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي في الجامعات الفمسطينية في

قطاع غزة ،كذلؾ دراسة (البحيصي )2014 ،كدراسة (األيكبي )2015 ،التي أظيرت ىناؾ مكافقة
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي.

 اختمفت نتيجة محكر التميز الخدماتي مع ما تكصمت إليو دراسة (األيكبي )2015 ،التي أظيرت ىناؾ
مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي ،كذلؾ دراسة

(العكضي ) 2013،حيث اتفقت معظـ آراء أفراد عينة الدراسة عمى أف تدني مستكل الرضا الكظيفي

لدل المكظفيف يكاد يككف السبب الجكىرم لعدـ تمكف المؤسسات مف تحقيؽ النتائج التي تصبكا إلييا

نحك تحسيف األداء كالتميز في خدمة العمبلء.

 .3تحميل فقرات المحور الثالث" :التميز المعرفي".
جدول ( :)18.5الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور التميز المعرفي
الرقم

.1

الوسط

محور التميز المعرفي
تقاـ حمقات النقاش بيف العػامميف السػتثمار طاقػاتيـ الفكريػة فػي

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

3.41

0.90

68.26

6.26

0.00

4

3.61

0.73

72.28

11.41

0.00

2

3.32

0.89

66.41

4.90

0.00

5

3.13

0.95

62.50

1.79

0.08

6

.5

تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع.

3.51

0.76

70.16

9.02

0.00

3

.6

تيسػ ػػيـ كفػ ػػاءة خريجػ ػػي الجامعػ ػػة فػ ػػي إقبػ ػػاؿ المؤسسػ ػػات عمػ ػػى
تشغيميـ.

3.68

0.82

73.70

11.30

0.00

1

3.44

0.62

68.88

9.73

0.00

.2
.3
.4

المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ.
لػ ػ ػ ػ ػػدل الجامعػ ػ ػ ػ ػػة معرفػ ػ ػ ػ ػػة بمتطمبػ ػ ػ ػ ػػات سػ ػ ػ ػ ػػكؽ العمػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػف

االختصاصات.

تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة.
تتػابع إدارة الجامعػة أداء خريجييػا فػي المؤسسػات التػي يعممػكف
بيا.

إجمالي محور التميز المعرفي

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )18.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز المعرفي بم (،)%68.88
كبمتكسط بم  ،3.44كانحراؼ معيارم بم  ،0.62كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 كانت أعمى فقرة في محكر التميز القيادم الفقرة السادسة (تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ
المؤسسات عمى تشغيميـ) حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( ،)%73.7كيرل الباحث
أف ىذه النتيجة طبيعية عمى اعتبار أف الجامعات الفمسطينية أكبر مزكد لسكؽ العمؿ مف
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الخريجيف ،إال أف نسبة البطالة لخريجيف تعد مرتفعة في قطاع غزة بسبب الظركؼ السياسية

كاالقتصادية التي يمر بيا قطاع غزة.

 احتمت الفقرة الرابعة (تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا) المرتبة
األخيرة بكزف نسبي ( ،)%62.5بدرجة مكافقة متكسطة .كيرجع ذلؾ إلى عدـ قياـ كحدات

الخريجيف في الجامعات الفمسطينية القياـ بكاجباتيا عمى أكمؿ كجيو كخاصة في مكضكع متابعة

الخريجيف كيعكد ذلؾ إلى ضخامة عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ كعدـ تكفر فرص العمؿ.

 وبصفة عامة يفسر الباحث نتيجة محور التميز المعرفي إال أف الجامعات ىي أساس بناء مجتمع
المعرفة ،كالذم تضعو جميع دكؿ العالـ ضمف أكلكياتيا كيعتمد ذلؾ بشكؿ أساسي عمى تميز

مؤسسات التعميـ العالي المكاكب لمتطكرات العممية كالتكنكلكجية ،لذلؾ تقع عمى عاتؽ الجامعات
مسئكلية إنتاج المعرفة كنشرىا كثقافة كتكظيفيا بصكرة فاعمة.

 كاتفقت نتيجة محكر التميز المعرفي مع ما تكصمت إليو دراسة (الحيمة  )2014،التي أظيرت أف
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز المعرفي في الجامعات الفمسطينية

في قطاع غزة.


تحميل جميع محاور المتغير التابع "التميز المؤسسي":
جدول ( :)19.5يوضح تحميل جميع محاور المتغير التابع التميز المؤسسي

الرقم

الوسط

محاور التميز المؤسسي

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

.1

المحور األول -التميز القيادي

3.69

0.60

73.78

15.54

0.00

1

.2

المحور الثاني -التميز الخدماتي

3.65

0.58

72.94

15.12

0.00

2

.3

المحور الثالث -التميز المعرفي

3.44

0.62

68.88

9.73

0.00

3

3.59

0.54

71.86

14.81

0.00

إجمالي محاور التميز المؤسسي

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )19.5أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز المؤسسي بم
( ،)%71.86كبمتكسط بم  ،3.53كانحراؼ معيارم بم  ،0.54كىك بدرجة مكافقة كبيرة ،بينما احتؿ
محكر التميز القيادم المرتبة األكلى بكزف نسبي بم ( )%73.78كبمتكسط بم ( )3.69كانحراؼ معيارم

بم ( ،)0.6بينما احتؿ محكر التميز المعرفي المرتبة األخيرة بكزف بم ( )%68.88كبمتكسط بم ()3.44
كانحراؼ معيارم بم ( ، )0.54كيعزك الباحث النتيجة إلى أف الجامعات الفمسطينية تسعى إلى التميز مف
خبلؿ تحقيؽ رضا المستفيديف ،كما يسيـ التميز المؤسسي في تحقيؽ النجاح عمى المدل القريب كالبعيد،
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إضافة إلى ترسيم الفكر القيادم لمكاجية التحديات المستقبمية كالمحافظة عمى التميز ،حيث تسعى
الجامعات الفمسطينية جاىدة لمحصكؿ عمى جكائز التميز المحمية كالدكلية.

كاتفقت النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (الحيمة )2014 ،كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة

كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كيرجع ذلؾ

إلى أف الجامعات الفمسطينية تسعى إلى التميز مف خبلؿ تحقيؽ رضا العمبلء كالمجتمع المحمي ،كما يسيـ
التميز المؤسسي في تحقيؽ النجاح عمى المدل القريب كالبعيد ،كذلؾ دراسة (البحيصي )2014 ،التي
كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز المؤسسي في الكميات

التقنية في محافظات غزة  ،كذلؾ دراسة (األيكبي )2015 ،كالتي أظيرت أف التميز المؤسسي مكجكد.

 3.5اختبار الفرضيات:

اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):

الفرضية الصفرية :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

الفرضية البديمة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة  0.05≤αفإنو ال يمكف رفض الفرضية

الصفرية  ،لذا ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت
) Sig.(P-valueأقؿ مف مستكل الداللة  0.05≤αفيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة
القائمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05بٌن متطمبات إعادة ىندسة العمميات

(دعم اإلدارة العميا ،الييكل التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،تكنولوجيا المعمومات ،تدريب العاممين،
تمكين العاممين ،االستعداد لمتغيير) وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر
العاممين في الوظائف اإلشرافية.
يبيف جدكؿ رقـ ( )20.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.846كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية قكية

طردية بيف متطمبات إعادة ىندسة العمميات (دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي،
تكنكلكجيا المعمكمات ،تدريب العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد لمتغيير) كتعزيز التميز المؤسسي في

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
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كيفسر الباحث النتيجة إلى اىتماـ ككعي اإلدارة العميا في الجامعات كمكظفييا بقناعتيـ كبإدراكيـ

لتطبيؽ أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كالذم بدركه أدل إلى تحسيف مستكل التميز المؤسسي في
الجامعات الفمسطينية ،حيث ساىـ زيادة كسرعة كدقة كجكدة العمميات اإلدارية ،كما ساىـ في تبسيط

اإلجراءات كالتخفيؼ مف الركتيف المتبع في األداء اإلدارم.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت )2017 ،التي أثبتت كجكد عبلقة طردية بيف أبعاد إعادة

ىندسة العمميات اإلدارية كالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  ،كدراسة (األخرس،

 )2017التي أثبتت كجكد عبلقة بيف أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف جكدة الخدمات في
بمديات محافظات غزة  ،كدراسة (أبك عيدة )2016 ،التي أثبتت كجكد عبلقة بيف أبعاد إعادة ىندسة

العمميات اإلدارية كجكدة الخدمات الصحية بمجمع الشفاء الطبي ،كدراسة (البحيرم )2015،التي أثبتت
كجكد عبلقة بيف أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ك تحسيف األداء اإلدارم في ك ازرة الصحة

الفمسطينية.
جدول ( :)20.5معامل االرتباط بين عناصر متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي
في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تكجػ ػػد عبلقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة (  )α≥ 0.05بػ ػػيف
متطمب ػػات إع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات كتعزي ػػز التمي ػػز المؤسس ػػي ف ػػي الجامع ػػات

*0.846

0.000

الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية  α≤0.05بييين دعييم اإلدارة العميييا كأحييد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزييز التمييز المؤسسيي فيي الجامعيات الفمسيطينية مين وجيية
نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

يبيف جدكؿ رقـ ( )21.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.591كأف القيمة االحتمالية

( )Sig.تساكم  0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات
داللة إحصائية متكسطة طردية بيف دعـ اإلدارة العميا كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى قدرة إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة

كاحدة ،كما أنيا تعيد النظر في اإلجراءات المتبعة لتخمص مف اإلجراءات الركتينية ،كما أنيا تقكـ
إلى حد ما بالتنسيؽ مع اإلدارات المختمفة بتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت )2017،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة طردية

مرتفعة ذات داللة إحصائية بيف بعد التزاـ كدعـ قيادة الجامعة لتطبيؽ منيج إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية كالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية العاممة في غزة ،كدراسة (األخرس)2017 ،
كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد قناعة اإلدارة تحسيف جكدة الخدمات في بمديات محافظتي رفح

كخانيكنس.

جدول ( :)21.5معامل االرتباط بين دعم اإلدارة العميا كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

تكجػد عبلقػة ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتكل داللػػة (  )α≥ 0.05بػيف دعػػـ
اإلدارة العميا كأحد متطمبػات إعػادة ىندسػة العمميػات كتعزيػز التميػز المؤسسػي

*0.591

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.000

في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين الييكل التنظيمي كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية

نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية.

يبيف جدكؿ رقـ ( )22.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.681كأف القيمة االحتمالية

( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ،α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

داللة إحصائية متكسطة طردية بيف الييكؿ التنظيمي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كيفسر الباحث النتيجة بأف الييكؿ التنظيمي في الجامعات الفمسطينية يبلئـ طبيعة نشاط

الجامعات ،باإلضافة إلى أنو يتـ تطكير الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر لمكاكبة التغيرات
كالتطكرات ،كما يتصؼ الييكؿ التنظيمي بالمركنة ككضكح خطكط السمطة.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت )2017،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة طردية

مرتفعة بيف بعد الييكؿ التنظيمي كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كالميزة التنافسية في

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كدراسة (أبك عيدة )2016 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة

متكسطة بيف بعد الييكؿ التنظيمي كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات كجكدة الخدمات الصحية.
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جدول ( :)22.5معامل االرتباط بين الييكل التنظيمي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة (  )α≥ 0.05بػيف الييكػؿ
التنظيمػػي كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كتعزيػػز التميػػز المؤسسػػي فػػي

*0.681

0.000

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين التخطيط االستراتيجي كأحد

متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية

نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية .

يبيف جدكؿ رقـ ( )23.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.658كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات
داللة إحصائية متكسطة طردية بيف التخطيط االستراتيجي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كيعزك الباحث النتيجة إلى تكفر خطة إستراتيجية كاضحة كمكتكبة في جميع الجامعات

كتشتمؿ عمى عناصر التخطيط االستراتيجي مف رؤية كرسالة كاضحة كأىداؼ استراتيجية محدد
تشمؿ كافة أكجو العمؿ ،كما تعمؿ الجامعات عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية كيتـ
تطبيؽ الخطة االستراتيجية كلكف يكجد تفاكت في التطبيؽ مف جامعة ألخرل.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (البحيرم )2015 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة طردية

متكسطة بيف بعد التخطيط االست ارتيجي كأحد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف األداء

اإلدارم في ك ازرة الصحة الفمسطينية ،كدراسة (السر )2008 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة طردية بيف
التخطيط االستراتيجي كاعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
جدول ( :)23.5معامل االرتباط بين التخطيط االستراتيجي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

*0.658

0.000

لالرتباط

تكج ػ ػػد عبلق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل دالل ػ ػػة ( )α≥0.05ب ػ ػػيف
التخطػػيط االسػػتراتيجي كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كتعزيػػز التميػػز
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)(Sig.

المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ
اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

 .4توجيد عالقيية ذات دالليية إحصيائية عنييد مسييتوى دالليية  α≤0.05بيين تكنولوجيييا المعمومييات كأحييد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزييز التمييز المؤسسيي فيي الجامعيات الفمسيطينية مين وجيية
نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية .

يبيف جدكؿ رقـ ( )24.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.660كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تسػاكم

 0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية

متكسػػطة طرديػػة بػػيف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كتعزيػػز التميػػز
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

كيفسر الباحث النتيجة إلى اعتبار أف تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في الجامعات تعتبر

مػػف أىػػـ الم ػكارد الداخميػػة القػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي ،بحيػػث يسػػتمد أىميتيػػا مػػف مػػدل
تأثيرىػػا عمػػى التميػػز المؤسسػػي ،كعمػػى الجامعػػات الفمسػػطينية اختيػػار التكنكلكجيػػا المناسػػبة ليػػا كالتػػي
تجعميا في مكضع أسبقية عمى منافسييا.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت )2017 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة متكسطة

بيف درجات استخداـ كتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية
العاممة في غزة ،كدراسة (األخرس )2014 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة متكسطة بيف بعد تكنكلكجيا
المعمكمات كأحد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف جكدة الخدمات في بمديات محافظات

غزة ،كذلؾ دراسة (فيركز )2014،التي أثبتت بكجكد عبلقة متكسطة بيف بعد تكنكلكجيا المعمكمات
كأحد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كالميزة التنافسية.

جدول ( :)24.5معامل االرتباط بين تكنولوجيا المعمومات كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تكج ػ ػػد عبلق ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل دالل ػ ػػة ( )α≥0.05ب ػ ػػيف
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كتعزيػػز التميػػز
المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ
اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن
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*0.660

0.000

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين تدريب العاممين كأحد متطمبات
إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر
العاممين في الوظائف اإلشرافية.

يبيف جدكؿ رقـ ( )25.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.730كأف القيمة االحتمالية

( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  ، α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة
ذات داللة إحصائية متكسطة طردية بيف تدريب العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كيعزك الباحث النتيجة إلى أف التدريب الفاعؿ يعد استثمار في العامميف ،يعكد بالكثير مف

المنافع عمى الجامعة كالمكظؼ في المدل القصير كالبعيد ،فيك عمميو تعميمية ممكف أف تسيـ في

زيادة ميارات حؿ المشكبلت ،كتنمية القدرات الفكرية كالتحميمية لدل المكظؼ كزيادة ميارات
التعامؿ مع المستفيديف األمر الذم يعني زيادة قدرات العامميف لمتكيؼ مع المتغيرات التنظيمية

كاالجتماعية كالتكنكلكجية ،كاتقاف األعماؿ كالتقميؿ مف األخطاء بما يساىـ في تحقيؽ التميز

المؤسسي.

جدول ( :)25.5معامل االرتباط بين تدريب العاممين كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
الفرضية
تكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≥0.05بػيف تػدريب
العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميػات كتعزيػز التميػز المؤسسػي فػي

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.730

0.000

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

 .6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين تمكين العاملين كأحد متطلباث
إعادة هندست العملياث وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعاث الفلسطينيت من وجهت نظر العاملين
في الىظائف اإلشرافيت.
يبيف جدكؿ رقـ ( )26.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.734كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

داللة إحصائية متكسطة طردية بيف تمكيف العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كيعزك الباحث النتيجة إلى أف إدارة الجامعة تقكـ عمى مشاركة العامميف الرأم في صناعة
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الق اررات ككضع األىداؼ التنظيمية ،كما تعمؿ عمى إتاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ

مياميـ الكظيفية كما تشجعيـ عمى المبادرة كاالبتكار لممساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسي.

كاتفقت نتائج الدراسة مع د ارسة (الكحمكت )2017 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة طردية

متكسطة بيف بعد تمكيف العامميف كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كالميزة التنافسية في

الجامعات الفمسطينية ،كدراسة (األخرس )2017 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة متكسطة بيف بعد
تمكيف العامميف كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف جكدة الخدمات في بمديات

محافظات غزة.

جدول ( :)26.5معامل االرتباط بين تمكين العاممين كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≥0.05بػيف تمكػيف
العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميػات كتعزيػز التميػز المؤسسػي فػي

*0.734

0.000

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

 .7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين االستعداد لمتغيير كأحد

متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية

نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية .

يبيف جدكؿ رقـ ( )27.5أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.760كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكل الداللة  α≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

داللة إحصائية متكسطة طردية بيف االستعداد لمتغيير كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كيعزك الباحث النتيجة إلى رغبة كاستعداد إدارة الجامعات لمتغير الجذرم في عممياتيا

تمييدا لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،إضافة إلى ذلؾ فإف العامميف
كالنظـ المعمكؿ بيا
ن
في الجامعات يتفيمكف أىمية التغير اإليجابي لممساىمة في تميز الجامعة عف منافسييا.
كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األخرس )2017 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد

االستعداد لمتغيير كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف جكدة الخدمات في بمديات

محافظات غزة ،كدراسة (البحيرم )2015 ،كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد االستعداد لمتغيير
كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتحسيف األداء اإلدارم في ك ازرة الصحة الفمسطينية.

135

جدول ( :)27.5معامل االرتباط بين االستعداد لمتغيير كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف االستعداد
لمتغييػػر كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كتعزيػػز التميػػز المؤسسػػي فػػي

*0.760

0.000

الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
إحصائيا عند مستكل داللة .α≥0.05
* االرتباط داؿ
ن

الفرضية الرئيسية الثانية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05لمتطمبيات إعيادة ىندسية العممييات (دعيم

اإلدارة العميييا ،الييكييل التنظيمييي ،التخطيييط االسييتراتيجي ،تكنولوجيييا المعمومييات ،تييدريب العيياممين ،تمكييين
العاممين ،االستعداد لمتغيير) وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مين وجيية نظير العياممين
في الوظائف اإلشرافية.
لمكقكؼ عمى مستكل تأثير أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ

التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،تكنكلكجيا المعمكمات ،تدريب العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد

لمتغيير) يمجتمعة عمى تعزيز التميز المؤسسي ،استخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد التدريجي باستخداـ
طريقة  Stepwiseكيمكف استنتاج ما يمي:
أ -يبيف نمكذج االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  Stepwiseأف تعزيز التميز المؤسسي كىك يمثؿ
المتغير التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرات (االستعداد لمتغيير،
التخطيط االستراتيجي ،تمكين العاممين ،دعم اإلدارة).
كيرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف دعـ اإلدارة العميا كالتخطيط االستراتيجي كتمكيف العامميف
إيجابا عمى
كاالستعداد لمتغير في الجامعات الفمسطينية قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بما ينعكس
ن

تسييؿ إنجاز األعماؿ ،إذ إف زيادة االىتماـ باألبعاد سابقة الذكر مف شأنو أف يساىـ في تحقيؽ التميز
المؤسسي ،كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ جزء مف أىداؼ الدراسة.

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األخرس )2017 ،في تأثير أبعاد (االستعداد لمتغيير ،االتصاؿ،
التمكيف) كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى تحسيف جكدة الخدمات في بمديات محافظات
غزة.
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ب -تـ استبعاد المتغير (الييكل التنظيمي ،تكنولوجيا المعمومات ،تدريب العاممين) لعدـ كجكد تأثير ذك
داللة إحصائية حسب طريقة  Stepwiseمع األداء المؤسسي.

كيعزك الباحث النتيجة إلى أنو رغـ كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح لكؿ الجامعات إلى أنو بحاجة إلى

تطكير مستمر بسبب الظركؼ كالمتغيرات السياسية كاالقتصادية التي يعاني منيا قطاع غزة ،أما بالنسبة
لتدريب العامميف رغـ كجكد خطة لتطكير العامميف في الجامعات إلى أنو يكجد ضعؼ في تنفيذ بعض

البرامج التدريبية بسبب المشكؿ المالية التي تعاني منيا الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ فإف بعض الجامعات
المبحكثة تعاني مف ضعؼ تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة كعدـ قدرتيا عمى مكاكبة التغيرات التكنكلكجية

بشكؿ المطمكب.

كاتفقت نتائج الدراسة مع نتائج كدراسة (األخرس )2017 ،التي أظيرت بأنو ال يكجد تأثير ألبعاد

(تكنكلكجيا المعمكمات ،التدريب) كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى تحسيف جكدة الخدمات في
بمديات محافظات غزة.

ت -أظيرت نتائج التحميؿ أف معامؿ االرتباط بمغت  ،0.863بينما بم معامؿ التحديد المعدؿ 0.745
كىذا يعني اف ( )%74.5مف التغير في تعزيز التميز المؤسسي يعكد إلى تأثير المتغيرات المستقمة

التالية (االستعداد لمتغيير ،التخطيط االستراتيجي ،تمكين العاممين ،دعم اإلدارة) كالباقي ()%25.5
يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع في تعزيز التميز المؤسسي.
جدول (:)28.5

نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد لتأثير متطمبات إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز المؤسسي
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

)(R²

معامل
التحديد

F

المحسوبة

 DFدرجات
الحرية

Sig.

مستوى

 ßمعامل االنحدار

الداللة
المقدار

االنحدار
تعزيز

التميز

0.863

0.745

0.162

T

المحسوبة
1.008

Sig.

مستوى
الداللة
0.315

الثابت

4

االستعداد

0.266

4.977

0.000

لمتغيير

170.79

0.000

المؤسسي

التخطيط

االستراتيجي
البكاقي

179

تمكيف

0.293

7.296

0.000

0.256

5.337

0.000

العامميف
دعـ اإلدارة
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0.130

2.975

0.003

معادلة التأثير:
تعزيز التميز المؤسسي = ( 0.266 + 0.162االستعداد لمتغيير) ( 0.293 +التخطيط االستراتيجي)+
( 0.256تمكين العاممين) ( 0.130+دعم اإلدارة)
 في حالة تثبيت قيمة (التخطيط االستراتيجي ،تمكيف العامميف ،دعـ اإلدارة) عند زيادة (االستعداد
لمتغيير) بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة المتغير التابع (تعزيز التميز المؤسسي) بمقدار

(.)0.266

 في حالة تثبيت قيمة (االستعداد لمتغيير ،تمكيف العامميف ،دعـ اإلدارة) عند زيادة (التخطيط
االستراتيجي) بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة المتغير التابع (تعزيز التميز المؤسسي) بمقدار

(.)0.293

 في حالة تثبيت قيمة (االستعداد لمتغيير ،التخطيط االستراتيجي ،دعـ اإلدارة) عند زيادة (تمكيف
العامميف) بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة المتغير التابع (تعزيز التميز المؤسسي) بمقدار

(.)0.256

 في حالة تثبيت قيمة االستعداد لمتغيير ،التخطيط االستراتيجي ،تمكيف العامميف) عند زيادة (دعـ
اإلدارة) بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة المتغير التابع (تعزيز التميز المؤسسي) بمقدار

(.)0.130

كىذا ما يدعك المعنييف إلى االىتماـ بالمحاكر (االستعداد لمتغيير ،التخطيط االستراتيجي ،تمكيف

العامميف ،دعـ اإلدارة).

كيعزك الباحث النتيجة إلى قدرة اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية المبحكثة عمى

تحقيؽ تغيير جذرم في األداء كيتمثؿ ذلؾ في تغيير أسمكب كأدكات العمؿ كالنتائج مف خبلؿ
تمكيف العامميف مف تصميـ العمؿ كالقياـ بو كفؽ احتياجات المستفيديف كأىداؼ الجامعة ،إضافةن

إلى التركيز عمى المستفيديف مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ كتحقيؽ رغباتيـ ،بحيث تتـ إعادة ىندسة
العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض بما يساىـ في تحقيؽ التميز المؤسسي.

الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين حول
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية باختالف خصائصيم الشخصية
(النوع ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،الجامعة).
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
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 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير النوع.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار ( )tلعينتيف مستقمتيف أكبر

مف مستكل الداللة  ،α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية)
حيث كانت قيمة المعنكية 0.38مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تيعزل لمتغير الجنس .كيعزك الباحث النتيجة إلى أف
كبل الجنسيف لو دكر كمساىمة فاعمة في التعامؿ في إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ،كىذا يتكلد

مف مبدأ المسئكلية لكافة العامميف في الجامعة .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األخرس،)2017 ،
كدراسة (الكحمكت ،)2017 ،كدراسة (البحيرم ،)2015 ،كدراسة (أبكعيدة ،)2016 ،كدراسة

(النخالة )2015 ،التي بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات

المبحكثيف تيعزل لمتغير النكع .كاختمفت نتائج الدراسة مع كدراسة (مسعكد )2012 ،التي أكجد
إحصائيا في المجاؿ الكمي لؤلداء لصالح الذككر حيث أف عينة الدراسة مديرم المدارس
فركؽ دالة
ن

الحككمية.

جدول رقم ( :)29.5نتائج اختبار ( )tلعينتين مستقمتين– النوع
المتوسطات

متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

قيمة

ذكر

أنثى

االختبار t

3.653

3.555

0.880

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.380

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول

متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير المؤىل العممي.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية) حيث كانت

مستكل الداللة  0.003مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي

محكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمتغير المؤىؿ العممي .كيرجع ذلؾ إلى أف العامميف
في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات الفمسطينية مف حممة الدكتكراة ىـ مف ذكم الخيرة كالكفاءة

العممية األعمى ،إضافة إلى أنيـ أكثر أقدمية في العمؿ ،كتقمدكا مناصب كظيفية عميا تتيح ليـ
بشكؿ أفضؿ مف زمبلئيـ مف حممة الماجستير كالبكالكريكس القدرة عمى تبني إعادة ىندسة

العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (أبك عيدة)2016 ،
التي بينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير
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المؤىؿ العممي .اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت ،)2017 ،كدراسة (األخرس،)2017 ،
كد ارسة (أبك سالـ ،)2016 ،كدراسة (ريحاف )2014 ،التي بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح درجة الدكتكراة عمى حساب
حممة درجة الماجستير كالبكالكريكس.
جدول رقم ( :)30.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤىل العممي
المتوسطات

المجال
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

قيمة

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبموم فأقل

االختبارF

3.81

3.566

3.472

3.619

4.890

القيمة

االحتمالية
()Sig.
0.003

جدول رقم ( )31.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تُعزى
لممؤىل العممي

دكتوراة

م=3.81
ماجستير

م=3.56
بكالوريوس
م=3.47

دبموم فأقل
م=3.61

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبموم فاقل

م=3.81

م=3.56

م=3.47

م=3.61

-

*0.239

*0.333

0.186

-

-

0.093

0.053 -

-

-

-

0.146 -

-

-

-

-

م /متوسط حسابي = * ،معنوية

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير المسمى
الوظيفي.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية) حيث كانت

149

مستكل الداللة  0.010مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي
محكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمتغير المسمى الكظيفي .كيعزك الباحث ذلؾ إلى

أف العمداء يمثمكف اإلدارة العميا في العمادات في الجامعات الفمسطينية كتفسيرىـ إلعادة ىندسة
العمميات في الجامعات مرتبط بحجـ معرفتيـ كاطبلعيـ ضمف مجاؿ عمميـ  ،كالذم يعتمد عمى

معرفة دقيقة بالسياسات كاإلجراءات كالقكانيف التي تؤثر عمى بيئة العمؿ  ،كىذا بخبلؼ رئيس القسـ
الذم يؤدم ميامو الخاصة بالقسـ فقط .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (البحيرم )2015 ،التي

بينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير المسمى
الكظيفي .اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (الكحمكت ،)2017 ،كدراسة (األخرس،)2017 ،
كدراسة (أبك سالـ ،)2016 ،كدراسة (أبك عيدة ،)2016 ،كدراسة (ريحاف )2014 ،التي بينت أنو
ال تكجد فركؽ ذات بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح المسمى الكظيفي عميد عمى

حساب حممة رئيس قسـ.

جدول رقم ( :)32.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية

عميد

نائب عميد

3.97

3.69

مدير دائرة رئيس قسم
3.64

3.57

قيمة
االختبارF
3.931

القيمة

االحتمالية
()Sig.
0.010

جدول رقم ( )33.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تُعزى
لممسمى الوظيفي

عميد

عميد

م=3.97
نائب عميد
م=3.69
مدير دائرة
م=3.64

رئيس قسم
م=3.57

م=3.97

نائب عميد
م=3.69

مدير دائرة

رئيس قسم

-

0.281

0.331

*0.401

-

-

0.049

0.119

-

-

-

0.070

-

-

-

-

م /متوسط حسابي = * ،معنوية
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م=3.64

م=3.57

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين
حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير سنوات
الخدمة.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أكبر مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية) حيث كانت

مستكل الداللة  0.196مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي
محكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمتغير سنكات الخدمة .كيرجع ذلؾ إلى تحدم

الثكرة التكنكلكجية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت ،كالذم يفرض عمى الجامعات الفمسطينية ضركرة
مكاكبة التغيرات التكنكلكجية في العمؿ ،كاستيعاب االنفجار المعرفي ،كحسف استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كتطكيعيا في عمميات التعميـ كالتعمـ ،كالذم ساىـ في تقميص الفجكة بيف ما يمتمكو
المكظفيف القدامة كالمكظفيف الجدد مف معارؼ كميارات كخبرات .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة

(الكحمكت ،)2017 ،كدراسة (األخرس ،)2017 ،كدراسة (أبك عيدة ،)2016 ،كدراسة (البحيرم،
 .)2015كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (أبك سالـ ،)2016 ،كدراسة (ريحاف )2014 ،التي

بينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير سنكات
الخدمة.
جدول رقم ( :)34.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
المجال
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

أقل من -5 5أقل 10
سنوات

سنوات

3.368

3.552

قيمة

القيمة

االحتمالية

-10
من  15سنة االختبارF
فأكثر
أقل 15سنة

()Sig.

1.580

0.196

3.644

3.706

 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين
حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير الجامعة.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية) حيث كانت

مستكل الداللة  0.000مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي
محكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمتغير الجامعة ،ككانت الفركؽ لصالح الجامعة

اإلسبلمية حيث بم متكسط اإلجابة ( .)3.899كيرجع ذلؾ إلى أف الجامعة اإلسبلمية كجامعة

األزىر تتبع جيات إشرافية غير حككمية كىذا يسيؿ عممية تطكرىا بسبب عدـ تعقد اإلجراءات

142

اإلدارية ،كىناؾ مركنة مناسبة في عمميا بشكؿ عاـ .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (أبك سالـ،
 ،)2016كدراسة (الكحمكت )2017،كالتي بينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات إجابات المبحكثيف تيعزل لمتغير الجامعة.

كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح الجامعة اإلسبلمية.

جدول رقم ( :)35.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالجامعة
المتوسطات

المجال
متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

قيمة

اإلسالمية

األ زىر

األقصى

االختبارF

3.899

3.629

3.423

17.915

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.000

جدول رقم ( )36.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تُعزى
لمجامعة

اإلسالمية

األقصى

األ زىر

م=3.899

م=3.629

م=3.423

-

*0.269

*0.475

-

-

*0.2055

-

-

-

اإلسالمية

م=3.848
األ زىر

م=3.705
األقصى

م=3.302
م /متوسط حسابي = * ،معنوية

الفرضية الرابعة:

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختالف خصائصيم الشخصية (النوع ،المؤىل العممي،

المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،الجامعة).
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير (النوع).
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تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار ( )tلعينتيف مستقمتيف أكبر

مف مستكل الداللة  ،α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المحكر (التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية) حيث كانت قيمة المعنكية  0.138مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات

المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير النكع .كيعزك الباحث ذلؾ
إلى أف كبل الجنسيف لو دكر كمساىمة فاعمة في التعامؿ في التميز المؤسسي ،كىذا يتكلد مف مبدأ
المسئكلية لكافة العامميف في الجامعة .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األيكبي )2015 ،كدراسة

(النسكر  )2010،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير النكع .كاختمفت نتائج الدراسة مع
دراسة (البحيصي )2014 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التمكيف تيعزل
لمتغير النكع لجميع المجاالت لصالح الذككر.

جدول رقم ( :)37.5نتائج اختبار ( )tلعينتين مستقمتين– النوع
المتوسطات

المجال
محور التميز المؤسسي

قيمة

ذكر

أنثى

االختبار t

3.616

3.439

1.488

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.138

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير المؤىل العممي.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) حيث
كانت مستكل الداللة  0.004مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

إجمالي محكر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي .يعزك
الباحث ذلؾ إلى أف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات الفمسطينية مف حممة الدكتكراة
ىـ مف ذكم الخيرة كالكفاءة العممية األعمى ،إضافة إلى أنيـ أكثر أقدمية في العمؿ ،كتقمدكا

مناصب كظيفية عميا تتيح ليـ بشكؿ أفضؿ مف زمبلئيـ مف حممة الماجستير كالبكالكريكس ،لذا

لدييـ القدرة عمى تبني التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية .كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

(البحيصي )2014 ،كدراسة (األيكبي )2015،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير المؤىؿ
العممي.
كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح درجة الدكتكراة عمى حساب

حممة البكالكريكس.
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جدول رقم ( :)38.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤىل العممي
المتوسطات

المجال
محور التميز المؤسسي

قيمة

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبموم فأقل

االختبارF

3.75

3.54

3.39

3.51

4.669

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.004

جدول رقم ( )39.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى
لممؤىل العممي

دكتوراة

م=3.75
ماجستير

م=3.54
بكالوريوس
م=3.39
دبموم فأقل
م=3.51

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس

دبموم فاقل

م=3.75

م=3.54

م=3.39

م=3.51

-

0.214

*0.367

0.239

-

-

0.153

0.024

-

-

-

0.128 -

-

-

-

-

م /متوسط حسابي = * ،معنوية

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) ،حيث
كانت مستكل الداللة  0.001مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

إجمالي محكر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية لمتغير المسمى الكظيفي ،ككانت الفركؽ
لصالح المسمى العميد حيث بم متكسط اإلجابة ( .)4.01يعزك الباحث ذلؾ إلى أف العمداء

يمثمكف اإلدارة العميا في العمادات في الجامعات الفمسطينية ،كتفسيرىـ لتميز المؤسسي في
الجامعات مرتبط بحجـ معرفتيـ كاطبلعيـ ضمف مجاؿ عمميـ ،كالذم يعتمد عمى معرفة دقيقة

بالسياسات كاإلجراءات كالقكانيف التي تؤثر عمى بيئة العمؿ ،كىذا بخبلؼ رئيس القسـ الذم يؤدم
ميامو الخاصة بالقسـ فقط .كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (األيكبي )2015 ،التي أظيرت بأف

ىناؾ فركؽ تيعزل لمتغير المسمى الكظيفي ،كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (البحيصي)2014 ،
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التي أظيرت بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة في التمكيف يعزل لمتغير

الكمية.

كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف أف الفركؽ كانت لصالح العميد.

جدول رقم ( :)40.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمسمى الوظيفي
المتوسطات
المجال

التميز المؤسسي

عميد

نائب عميد

4.01

3.61

مدير دائرة رئيس قسم
3.61

3.50

قيمة
االختبارF
5.441

القيمة

االحتمالية
()Sig.
0.001

جدول رقم ( )41.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى
لممسمى الوظيفي
نائب عميد

مدير دائرة

رئيس قسم

م=4.01

م=3.61

م=3.61

م=3.50

-

9.492

*9.494

0.507

-

-

9.992

0.105

-

-

-

0.0102 -

-

-

-

-

عميد

عميد

م=3.97
نائب عميد
م=3.69
مدير دائرة
م=3.64

رئيس قسم
م=3.57

م /متوسط حسابي = * ،معنوية

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) حيث
كانت مستكل الداللة  0.045مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ

إجمالي محكر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير سنكات الخدمة .يعزك
الباحث ذلؾ إلى تحدم الثكرة التكنكلكجية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت ،كالذم يفرض عمى
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الجامعات الفمسطينية ضركرة مكاكبة التغيرات التكنكلكجية في العمؿ كاستيعاب االنفجار المعرفي

كحسف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيعيا في عمميات التعميـ كالتعمـ ،كالذم ساىـ في تقميص

الفجكة بيف ما يمتمكو المكظفيف القدامة كالمكظفيف الجدد مف معارؼ كميارات كخبرات .كاختمفت

نتائج الدراسة مع كؿ مف دراسة (البحيصي )2014 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية تيعزل لمتغير سنكات الخدمة  ،كذلؾ دراسة (األيكبي.)2015 ،
كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف أف الفركؽ كانت لصالح سنكات الخدمة مف  15سنة فأكثر
جدول رقم ( :)42.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات

المجال

أقل من -5 5أقل 31

التميز المؤسسي

 -31أقل 35من  35سنة

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

3.119

3.505

3.613

3.666

قيمة

االختبارF
2.732

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.045

جدول رقم ( )43.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى
سنوات الخدمة
أقل من 5

أقل من 5
م=3.119
10-5

م=3.505
15- 10

م=3.613
 15سنة فأكثر
م=3.666

10-5

15- 10

 15سنة فأكثر

م=3.119

م=3.505

م=3.613

م=3.666

-

0.386 -

*0.494 -

*0.547 -

-

-

0.108 -

0.161 -

-

-

-

0.0525 -

-

-

-

-

م /متوسط حسابي = * ،معنوية
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 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول
التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى لمتغير الجامعة.
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) ،حيث

كانت مستكل الداللة  0.00مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ إجمالي

محكر التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجامعة ،ككانت الفركؽ لصالح
الجامعة اإلسبلمية حيث بم متكسط اإلجابة ( .)3.848كيرجع ذلؾ إلى أف الجامعة اإلسبلمية
كجامعة األزىر تتبع جيات إشرافية غير حككمية كىذا يسيؿ عممية تطكرىا بسبب عدـ تعقد

اإلجراءات اإلدارية ،كىناؾ مركنة مناسبة في عمميا بشكؿ عاـ .كاتفقت نتائج الدارسة مع دراسة
(األيكبي ،)2015 ،كاختمفت مع نتائج دراسة (البحيصي )2014 ،التي أظيرت أنو ال تكجد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة في التمكيف يعزل لمتغير الكمية.

كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح الجامعة اإلسبلمية عمى حساب

االقصى.
جدول رقم ( :)44.5نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAلمجامعة
المتوسطات

المجال
التميز المؤسسي

قيمة

اإلسالمية

االزىر

االقصى

االختبارF

3.848

3.705

3.302

23.168

القيمة

االحتمالية
()Sig.
0.000

جدول رقم ( )45.5نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية تُعزى
لمجامعة
اإلسالمية

اإلسالمية

م=3.848
االزىر

م=3.705
االقصى

م=3.302

االزىر

االقصى

م=3.848

م=3.705

م=3.302

-

0.143

*0.546

-

-

*0.402

-

-

-

م /متوسط حسابي = * ،معنوي
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ممخص
اس ػ ػ ػػتعرض الباح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذا الفص ػ ػ ػػؿ تحمي ػ ػ ػػؿ خص ػ ػ ػػائص مجتم ػ ػ ػػع الد ارس ػ ػ ػػة ،كالت ػ ػ ػػي تض ػ ػ ػػمنت
الكص ػ ػػؼ اإلحص ػ ػػائي لممجتم ػ ػػع كفقن ػ ػػا لس ػ ػػماتيـ الشخص ػ ػػية كالت ػ ػػي تمثم ػ ػػت ف ػ ػػي (الن ػ ػػكع ،المؤى ػ ػػؿ العمم ػ ػػي،
المسػ ػ ػػمى الػ ػ ػػكظيفي ،سػ ػ ػػنكات الخدمػ ػ ػػة ،الجامعػ ػ ػػة) .ثػ ػ ػػـ تطػ ػ ػػرؽ إلػ ػ ػػى تحميػ ػ ػػؿ فق ػ ػ ػرات المتغي ػ ػ ػريف؛ المسػ ػ ػػتقؿ
كالمتمثػ ػػؿ ف ػ ػػي متطمبػ ػػات إع ػ ػػادة ىندس ػ ػػة العمميػ ػػات اإلداري ػ ػػة ،كالتػ ػػابع المتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي التميػ ػػز المؤسس ػ ػػي ،ث ػ ػػـ

أكضػ ػػح الباحػ ػػث تفسػ ػػير نتػ ػػائج اختبػ ػػار الفرضػ ػػيات كمناقشػ ػػتيا ،كمػ ػػف ثػ ػػـ ذكػ ػػر أكجػ ػػو االتفػ ػػاؽ كاالخػ ػػتبلؼ

مػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػات السػ ػ ػػابقة .كعميػ ػ ػػو ،سػ ػ ػػيتـ تنػ ػ ػػاكؿ مكضػ ػ ػػكع النتػ ػ ػػائج كالتكصػ ػ ػػيات إف شػ ػ ػػاء اهلل فػ ػ ػػي الفصػ ػ ػػؿ
التالي.
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انفصم انضــادس
اننتــائج وانتـىصـياث
تمييد.
 1.6نتائج الدراسة.
 2.6توصيات الدراسة.
 3.6الدراسات المستقبمية المقترحة.
ممخص.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
تمييد:
بناء عمى الدراسة التي أجريت حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات كالتميز المؤسسي في
ن
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،كمف خبلؿ ما تطرقت إليو مف المفاىيـ كالجكانب في اإلطار النظرم
كأدبيات الدراسة ،باإلضافة إلى ما تـ جمعو مف بيانات أكلية مف خبلؿ االستبانة ،كبعد نتائج التحميؿ

اإلحصائي المناسب لمجاالت الدراسة مف بيانات االستبانة الممثمة لممتغير المستقؿ كلممتغير التابع ،كتفسير
ىذه النتائج كالتكصيات كما يظير في ىذا الفصؿ.

 1.6نتائج الدراسة:
خمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج مصنفة كاآلتي :النتائج المتعمقة بالمتغير المستقؿ (متطمبات

إعادة ىندسة العمميات) ،كالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع (التميز المؤسسي) ،كنتائج متعمقة باختبار
الفرضيات ،كنتائج تحقيؽ األىداؼ.
أوالً -النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (متطمبات إعادة ىندسة العمميات):

 .1أظيرت نتائج الدراسة أف ( )%72.81مف عينة الدراسة يركف أف مستكل متطمبات إعادة ىندسة
العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 .2بينت النتائج أف كاقع متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
كانت كفقنا ألىميتيا النسبية كما يمي:
 بم الكزف النسبي إلجمالي تكنولوجيا المعمومات ( ،)%78.35كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر التخطيط االستراتيجي ( ،)%74.79كىك بدرجة مكافقة
كبيرة.

 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر الييكل النظمي ( ،)%74.69كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر دعم اإلدارة العميا ( ،)%71.80كىك بدرجة مكافقة
كبيرة.

 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر تدريب العاممين ( ،)%71.02كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
 بم الكزف النسبي إلجمالي تمكين العاممين ( ،)%70.75كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
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 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر االستعداد لمتغيير ( ،)%68.26كىك بدرجة مكافقة
كبيرة.

ثانياً -النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (التميز المؤسسي):

 .1كشفت نتائج الدراسة أف ( )%71.86مف عينة الدراسة يركف أف مستكل التميز المؤسسي في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بدرجة مكافقة كبيرة.

 .2بينت النتائج مستكل التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كانت كفقنا ألىميتيا
النسبية كما يمي:
 بم الكزف النسبي إلجمالي التميز القيادي ( ،)%73.78كىك بدرجة مكافقة كبيرة.

 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز الخدماتي ( ،)%72.94كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
 بم الكزف النسبي إلجمالي محكر التميز المعرفي ( ،)%68.88كىك بدرجة مكافقة كبيرة.
ثالثاً -النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات:

 .1أظيرت نتائج الفرضية األكلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥ 0.05بيف
متطمبات إعادة ىندسة العمميات (دعـ اإلدارة العميا ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي،
تكنكلكجيا المعمكمات ،تدريب العامميف ،تمكيف العامميف ،االستعداد لمتغيير) كتعزيز التميز المؤسسي

في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ،حيث بم معامؿ االرتباط
(.)0.849

أما بالنسبة لنتائج الفرضيات الفرعية لمفرضية األكلى كانت عمى النحك التالي:

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف دعـ اإلدارة العميا كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.591

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف الييكؿ التنظيمي كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.681

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف التخطيط االستراتيجي
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.658

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف تكنكلكجيا المعمكمات
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.660

152

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف تدريب العامميف كأحد

متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.730

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف تمكيف العامميف كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.739

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف االستعداد لمتغيير كأحد
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  ،حيث بم معامؿ االرتباط (.)0.760

 02بينت النتائج كجكد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  α≥0.05بيف متطمبات إعادة ىندسة
العمميػػات (دعػػـ اإلدارة العميػػا ،التخطػػيط االسػػتراتيجي ،،تمكػػيف العػػامميف ،االسػػتعداد لمتغييػػر) كتعزيػػز

التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجيػة نظػر العػامميف فػي الكظػائؼ اإلشػرافية ،جبيره
أن باقي المحغررات جأثررها ضعرف0
 .3أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05في استجابات
المبحكثيف حكؿ متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

باختبلؼ خصائصيـ الشخصية تيعزل لمتغير (المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،الجامعة).
 .4أكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05في
استجابات المبحكثيف حكؿ متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع

غزة باختبلؼ خصائصيـ الشخصية تيعزل لمتغير (النكع ،سنكات الخدمة).
 .5بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05في استجابات
المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة باختبلؼ خصائصيـ

الشخصية تيعزل لمتغير (المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).
 .6أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05في

استجابات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة باختبلؼ
خصائصيـ الشخصية تيعزل لمتغير (النكع).
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رابعاً -نتائج اختبار الفرضيات:
تبيف مف تحميؿ الدراسة الميدانية المتعمقة باختبار الفرضيات ما يمي:
جدول رقم ( :)1.6تمخيص نتائج اختبار الفرضيات
النتيجة

الفرضية
الفرضية األولى :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 α≥0.05بيف متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في
الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

ثبت صحة
الفرضية

الدراسات التي اتفقت أو
اختمفت مع الدراسة

(الكحمكت،)2017 ،
(األخرس،)2017 ،

(أبك عيدة.)2016 ،

الفرضية الفرعية األولى :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف دعـ اإلدارة العميا كأحد متطمبات إعادة ىندسة
العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الفرعية الثانية :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف الييكؿ التنظيمي كأحد متطمبات إعادة ىندسة

العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
الفرضية الفرعية الثالثة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف التخطيط االستراتيجي كأحد متطمبات إعادة ىندسة

العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر

ثبت صحة
الفرضية

ثبت صحة
الفرضية

ثبت صحة
الفرضية

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الفرعية الرابعة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف تكنكلكجيا المعمكمات كأحد متطمبات إعادة ىندسة
العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر

ثبت صحة
الفرضية

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الفرعية الخامسة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف تدريب العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف

ثبت صحة
الفرضية

في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الفرعية السادسة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف تمكيف العامميف كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف

في الكظائؼ اإلشرافية.
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ثبت صحة
الفرضية

(الكحمكت،)2017 ،
(األخرس.)2017 ،

(الكحمكت،)2017،
(أبك عيدة)2016 ،

(البحيرم،)2015 ،
(السر.)2008 ،

(الكحمكت،)2017 ،
(األخرس،)2017 ،
(فيركز.)2012،

(األخرس،)2017 ،
(البحيرم)2015 ،

(الكحمكت،)2017 ،
(األخرس.)2017 ،

الفرضية الفرعية السابعة :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل

داللة  α≥ 0.05بيف االستعداد لمتغيير كأحد متطمبات إعادة ىندسة

العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر

ثبت صحة
الفرضية

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

(األخرس،)2017 ،
(البحيرم.)2015 ،

الفرضية الثانية :يكجد أثر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة α≥0.05

بيف متطمبات إعادة ىندسػة العمميػات (دعػـ اإلدارة العميػا ،الييكػؿ التنظيمػي،
التخطػ ػػيط االس ػ ػػتراتيجي ،تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات ،ت ػ ػػدريب الع ػ ػػامميف ،تمك ػ ػػيف
الع ػ ػػامميف ،االس ػ ػػتعداد لمتغيي ػ ػػر) كتعزي ػ ػػز التمي ػ ػػز المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات

ثبت صحة
الفرضية

(األخرس)2017 ،

الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية

( )α≤0.05في استجابة المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع،
المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (النكع).
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (المؤىؿ
العممي).
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (المسمى
الكظيفي).

ثبت صحة
الفرضية

ثبت عدم
صحة

الفرضية
ثبت عدم
صحة

الفرضية

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (سنكات
الخدمة).
 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات
اإلدارية في الجامعات الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (الجامعة).
الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية

( )α≤0.05في استجابة المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى
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(األخرس،)2017 ،
(الكحمكت،)2017 ،
(البحيرم،)2015،
(أبكعيدة،)2016 ،

(أبك سمـ،)2016 ،
(ريحاف)2014،

(األخرس،)2017 ،
(الكحمكت،)2017 ،
(البحيرم،)2015،

(أبك سالـ)2016 ،
(األخرس،)2017 ،

ثبت صحة
الفرضية
ثبت عدم
صحة

الفرضية

(الكحمكت،)2017 ،
(أبكعيدة،)2016 ،

(أبك سالـ)2016 ،

(أبك سالـ،)2016 ،
(الكحمكت)2017 ،

الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة) .ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية

التالية:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات
الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (النكع).
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات

الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (المؤىؿ العممي).
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

ثبت صحة
الفرضية

ثبت عدم
صحة

الفرضية

لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات

الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (المسمى الكظيفي).

ثبت عدم
صحة

(البحيصي،)2014 ،
(األيكبي،)2015 ،
(النسكر)2010 ،
(البحيصي،)2014 ،
(األيكبي)2015 ،

(البحيصي،)2014 ،
(األيكبي)2015 ،

الفرضية

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات

الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (سنكات الخدمة).

ثبت عدم
صحة

الفرضية

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

لمتكسطات تقديرات المبحكثيف حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات

الفمسطينية تيعزل لمتغير الجنسي (الجامعة).

ثبت عدم
صحة

الفرضية

(البحيصي،)2014 ،
(األيكبي)2015 ،
(البحيصي،)2014 ،
(األيكبي)2015 ،

خامساً -النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف:

أظيرت النتائج تحقؽ أىداؼ الدراسة عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ ( )2.6كفؽ لما يمي:
جدول رقم ( :)2.6النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف
اليدف

الرقم

مدى تحققو

التع ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػػى كاق ػ ػ ػػع ام ػ ػ ػػتبلؾ الجامع ػ ػ ػػات الفمس ػ ػ ػػطينية
.1

لمتطمبػ ػ ػ ػػات إعػ ػ ػ ػػادة ىندسػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي
الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر العػ ػػامميف فػ ػػي

مف خبلؿ تحميؿ محاكر متطمبات
تحقؽ

الكظائؼ اإلشرافية.

.2

اإلشرافية.

إعادة ىندسة العمميات  ،كما ىك
مكضح مف جدكؿ رقـ ( )8.5كحتى
جدكؿ (.)15.5

بيػ ػ ػ ػػاف مس ػ ػ ػ ػػتكل التميػ ػ ػ ػػز المؤسس ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػ ػػات
الفمسػ ػػطينية مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر العػ ػػامميف فػ ػػي الكظػ ػػائؼ

مجال تحققو

مف خبلؿ تحميؿ محكر التميز
تحقؽ

المؤسسي ،كما ىك مكضح مف
جدكؿ رقـ ( )16.5كحتى جدكؿ
(.)19.5

.3

الكشؼ عف طبيعة العبلقػة بػيف متطمبػات إعػادة ىندسػة

العممي ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة كتعزي ػ ػ ػػز التمي ػ ػ ػػز المؤسس ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي
الجامعات الفمسطينية.

تحقؽ

مف خبلؿ اختبار الفرضية األكلى،
كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ
( )20.5كحتى جدكؿ (.)27.5

156

تحديد أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية فػي
.4

تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

تحقؽ

كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ

(.)28.5

معرفة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ متطمبات
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في الجامعات
.5

مف خبلؿ اختبار الفرضية الثانية،

الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية (النكع،

مف خبلؿ اختبار الفرضية الثالثة،
تحقؽ

كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ
( )29.5كحتى جدكؿ رقـ (.)36.5

المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة،

الجامعة).

معرفة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ التميز
.6

المؤسسي

في

الجامعات

الفمسطينية

باختبلؼ

خصائصيـ الشخصية (النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى

مف خبلؿ اختبار الفرضية الثالثة،
تحقؽ

كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ
( )37.5كحتى جدكؿ رقـ (.)45.5

الكظيفي ،سنكات الخدمة ،الجامعة).
.7

تقديـ المقترحات الكفيمة بنجاح تفعيؿ دكر متطمبات
إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز المؤسسي في

تحقؽ

التكصيات التي كضعيا الباحث في

ضكء نتائج الدراسة.

الجامعات الفمسطينية.

 2.6توصيات الدراسة:

في ضكء اإلطار النظرم لمدراسة ،كالنتائج التي أسفرت عنيا ،يتقدـ الباحث بالتكصيات التالية:

أوالً -التوصيات الخاصة بالمتغير المستقل (متطمبات تطبيق إعادة ىندسة العمميات):
 .1دعم اإلدارة العميا:

المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات
 ينبغي أف تيعيد إدارة الجامعات النظر في اإلجراءات ي
الركتينية ،كالعمؿ عمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مف
خبلؿ التنسيؽ بيف اإلدارات لتطبيقيا ،كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة

كاحدة.

 تعزيز مبدأ تفكيض السمطة لدل إدارة الجامعات ،كالعمؿ عمى دعـ كتحفيز المكظفيف
المميزيف في إنجاز أعماليـ ،كاالستعانة بخبراء خارجييف لتقديـ االستشارات البلزمة إلنجاز

األعماؿ ،مع ضركرة تكفير اإلمكانات المادية كاإلدارية كالقانكنية البلزمة إلنجاح إعادة
ىندسة العمميات.

 .2الييكل التنظيمي:

 يتعيف عمى إدارة الجامعات مراجعة ىياكميا التنظيمية دكرنيا كبشكؿ منيجي ،إضافة إلى
مراجعة أساليب عممياتيا لمنظر في مدل فائدة كجدكل تبني إعادة ىندسة العمميات مف
أجؿ المساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسي مقارنة بالمنافسيف.
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 كضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة كىندسة اإلجراءات لتحسيف اإلنتاجية كرفع
مستكل الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.

 .3التخطيط االستراتيجي:
 العمؿ عمى تبني خطة استراتيجية تتسـ بالمركنة كامكانية التطبيؽ ،بحيث تتبلءـ مع بيئة
العمؿ المتغيرة لمجامعات الفمسطينية المبحكثة ،بسبب عدـ االستقرار السياسي كاألمني التي

يمر بيا قطاع غزة.

 تعزيز مشاركة العامميف في إعداد الخطة االستراتيجية ،كاالستفادة مف الخبرات كالمكنكنات
التي يتميز بيا بعض العامميف ،كالعمؿ عمى تعزيز مبدأ المراجعة الدكرية لمخطة
االستراتيجية ،كالتقييـ المتتابع لمخطة التنفيذية.

 تكفير مكازنات خاصة تدعـ أنشطة الخطة االستراتيجية في الجامعات ،بحيث تتناسب ىذه
المكازنات مع األنشطة التطكيرية المقترحة لمتنفيذ.

 .4تكنولوجيا المعمومات:

 العمؿ عمى بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الجامعات بمبلحقة
بيئتيا ،كتشخيص العكامؿ المتحكمة فييا ،كالتطكرات المختمفة التي تتصؼ بيا.

 ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص كاستشراؼ
المستقبؿ ،ككضع الخطط كرسـ السياسات ،كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ الق اررات.

 إنشاء شبكة لممعمكمات بيف الجامعات الفمسطينية تيسر حصكؿ العامميف عمى المعمكمات
كتتيح تبادؿ اآلراء كاألفكار.

 .5تدريب العاممين:

 ينبغي تمبية الحاجات التدريبية لمعامميف في الجامعات ،مع مراعاة تغميب الجانب العممي
أف ييعطى لمتدريب العممي النصيب األكفى في
كالتطبيقي عمى الجانب النظرم ،عمى ٍ
االىتماـ حتى يتسنى تطكير العمميات اإلدارية في الجامعات في ضكء إعادة اليندسة.
كمعنكيا بجميع الطاقات المتكفرة ،باعتباره األداة الرئيسة
ماديا
ن
 العمؿ عمى دعـ التدريب ن
لمتغيير كالتطكير ،كمتابعة آثاره كانعكاساتو عمى الميداف التعميمي بفعالية تامة.

 .6تمكين العاممين:

 تعزيز مشاركة العامميف في عممية اتخاذ الق اررات كاعتبارىـ شركاء في ذلؾ ،كمشاركة
العامميف في كضع السياسات العامة كاستراتيجية الجامعة ،كاتاحة الفرص لمعامميف في

تطكير معايير األداء.
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إبداعا في العمؿ ،تعزيز شعكر
 تعزيز ثقافة فرؽ العمؿ عمى أنيا تكفر الكقت كأكثر
ن
العامميف أنيـ جزء مف فريؽ العمؿ ،كالتركيز عمى العمؿ الجماعي أكثر مف العمؿ الفردم،
كاألخذ بالتكصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ.

 تشجع العامميف عمى المبادرة كاالبتكار ،كاتاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ
الكظيفية ،كاتاحة فرص الكصكؿ إلى أصحاب القرار ،كالعمؿ عمى تعزيز كالء العامميف
لمعمؿ في الجامعة مف خبلؿ تحسيف آليات كطرؽ منح الحكافز لمعامميف.
 .7االستعداد لمتغيير:
 العمؿ عمى تطكير األنظمة كالقكانيف اإلدارية المعمكؿ بيا في الجامعة لتتناسب مع كاقع

بعيدا عف التعقيدات اإلدارية كاألنظمة التقميدية تمييدان
العمؿ في بيئة الجامعات الفمسطينية ن
لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 إعداد خطة متكاممة تيحدد فييا الجامعات التغيير المنشكد معتمدة عمى اإلمكانات المتاحة
كتكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة ،مع مراعاة الجكانب السمككية لمعامميف لتقبؿ التغيير
المنشكدة.

 العمؿ عمى نشر معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم داخؿ الجامعات لتعميـ ثقافة
التغيير ،مف خبلؿ إشراؾ العامميف بالمؤتمرات ككرش العمؿ الخاصة بتطكير األنظمة

اإلدارية كتبني األساليب اإلدارية الحديثة ،إضافة إلى ضركرة االستعداد لمكاجية مقاكمة
التغيير مف قبؿ العامميف.

ثانياً -التوصيات الخاصة بالمتغير التابع (التميز المؤسسي):
 .1التميز القيادي

استنادا إلى حاجات كرغبات المستفيديف كسكؽ
أف تضع إدارة الجامعات الفمسطينية أىدافيا
ن
ٍ 
العمؿ ،كالعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية ،كتكفير المكارد
البلزمة لئلبداع كالتميز لممساىمة في تحقيؽ مركز تنافسي جيد بيف الجامعات.

 العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات
الفمسطينية مف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لبلرتقاء بمستكل األداء

الجامعي.

 .2التميز الخدماتي

 مراجعة األعماؿ ذات األداء النسبي المتكسط كالمتدني ،كالذم يعبر عف ضعؼ في
مخرجات جكدة العممية التعميمية في جميع الجامعات لزيادة فاعميتيا.
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 ينغي عمى إدارة الجامعات إجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ إلى حاجات المجتمع
المتنكعة مف الخدمات التعميمية ،كالتعرؼ إلى احتياجات سكؽ العمؿ مف الخريجيف ،كذلؾ

لمعمؿ عمى تمبية تمؾ الحاجات كادخاؿ التحسيف المستمر عمييا.
 .3التميز المعرفي
 إقامة حمقات النقاش المتنكعة األغراض بيف إدارة الجامعات كالعامميف كمؤسسات المجتمع
المدني ذات العبلقة كذلؾ الستثمار الطاقات الفكرية في المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ بما

ينعكس إيجابان عمى أداء الجامعة كتميزىا.

 ينبغي عمى إدارة الجامعات متابعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف أك يتدربكف
بيا ،كتحديد مستكل كفاءة خريجييـ مقارنة بالجامعات المنافسة ،كبياف مستكل رضا أرباب
العمؿ عف خريجي الجامعات ،حتى يتسنى لمجامعات إدخاؿ التحسينات المطمكبة عمى

العممية التعميمية التعممية.

 العمؿ عمى االستفادة مف نتائج البحكث العممية في حؿ المشكبلت التي يكاجييا المجتمع.
جدول رقم ( :)3.6خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة

الجية المسؤولة

التوصيات

عن التنفيذ

اإلطار

(الفترة

الزمنية)

محور متطمبات إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
أوًال :دعم اإلدارة العميا

المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات
ينبغي أف تيعيد إدارة الجامعات النظر في اإلجراءات ي
الركتينية ،كالعمؿ عمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
مف خبلؿ التنسيؽ بيف اإلدارات لتطبيقيا ،كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في
 مجمس الجامعة.

ميمة كاحدة.

تعزيز مبدأ تفكيض السمطة لدل إدارة الجامعات ،كالعمؿ عمى دعـ كتحفيز المكظفيف  عمداء الكميات.

المميزيف في إنجاز أعماليـ ،كاالستعانة بخبراء خارجييف لتقديـ االستشارات البلزمة  عمادة الجكدة.

مستمر

إلنجاز األعماؿ ،مع ضركرة تكفير اإلمكانات المادية كاإلدارية كالقانكنية البلزمة إلنجاح
إعادة ىندسة العمميات.
ثانيا :الييكل التنظيمي
ً

يتعيف عمى إدارة الجامعات مراجعة ىياكميا التنظيمية دكرنيا كبشكؿ منيجي ،إضافة إلى  مجمس الجامعة.

مراجعة أساليب عممياتيا لمنظر في مدل فائدة كجدكل تبني إعادة ىندسة العمميات مف  عمادة التخطيط
كالتطكير.

أجؿ المساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسي مقارنة بالمنافسيف.

كضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة كىندسة اإلجراءات لتحسيف اإلنتاجية كرفع  عمادة الجكدة.
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مستمر

مستكل الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.
ثالثًا :التخطيط االستراتيجي

العمؿ عمى تبني خطة استراتيجية تتسـ بالمركنة كامكانية التطبيؽ ،بحيث تتبلءـ مع بيئة  مجمس الجامعة.
العمؿ المتغيرة لمجامعات الفمسطينية المبحكثة ،بسبب عدـ االستقرار السياسي كاألمني  عمادة التخطيط
كالتطكير.

التي يمر بيا قطاع غزة.

تعزيز مشاركة العامميف في إعداد الخطة االستراتيجية ،كاالستفادة مف الخبرات كالمكنكنات  عمداء الكميات.

التي يتميز بيا بعض العامميف ،كالعمؿ عمى تعزيز مبدأ المراجعة الدكرية لمخطة  نائب الرئيس لشئكف

مستمر

اإلدارية.

االستراتيجية ،كالتقييـ المتتابع لمخطة التنفيذية.

تكفير مكازنات خاصة تدعـ أنشطة الخطة االستراتيجية في الجامعات ،بحيث تتناسب
ىذه المكازنات مع األنشطة التطكيرية المقترحة لمتنفيذ.
ابعا :تكنولوجيا المعمومات
رً
بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الجامعات بمبلحقة بيئتيا،
كتشخيص العكامؿ المتحكمة فييا ،كالتطكرات المختمفة التي تتصؼ بيا.
ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص كاستشراؼ  عمادة التخطيط
المستقبؿ ،ككضع الخطط كرسـ السياسات ،كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ الق اررات.

كالتطكير.

مستمر

العمؿ عمى إنشاء شبكة لممعمكمات بيف الجامعات الفمسطينية تيسر حصكؿ العامميف عمى  مركز الحاسكب.

المعمكمات كتتيح تبادؿ اآلراء كاألفكار.
خامسا :تدريب العاممين
ً
ينبغي تمبية الحاجات التدريبية لمعامميف في الجامعات ،مع مراعاة تغميب الجانب العممي
أف ييعطى لمتدريب العممي النصيب األكفى في
كالتطبيقي عمى الجانب النظرم ،عمى ٍ
 عمادة التعميـ
االىتماـ حتى يتسنى تطكير العمميات اإلدارية في الجامعات في ضكء إعادة اليندسة.
كمعنكيا بجميع الطاقات المتكفرة ،باعتباره األداة الرئيسة
ماديا
ن
العمؿ عمى دعـ التدريب ن
لمتغيير كالتطكير ،كمتابعة آثاره كانعكاساتو عمى الميداف التعميمي بفعالية تامة.

المستمر كخدمة

مستمر

المجتمع.

سادساً :تمكين العاممين

تعزيز مشاركة العامميف في عممية اتخاذ الق اررات كاعتبارىـ شركاء في ذلؾ ،كمشاركة

العامميف في كضع السياسات العامة كاستراتيجية الجامعة ،كاتاحة الفرص لمعامميف في
تطكير معايير األداء.

تعزيز ثقافة فرؽ العمؿ عمى أنيا تكفر الكقت كأكثر إبداعان في العمؿ ،تعزيز شعكر  مجمس الجامعة.
العامميف أنيـ جزء مف فريؽ العمؿ ،كالتركيز عمى العمؿ الجماعي أكثر مف العمؿ  عمداء الكميات.

 الرؤساء المباشركف.

الفردم ،كاألخذ بالتكصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ.
تشجع العامميف عمى المبادرة كاالبتكار ،كاتاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ

مياميـ الكظيفية ،كاتاحة فرص الكصكؿ إلى أصحاب القرار ،كالعمؿ عمى تعزيز كالء
العامميف لمعمؿ في الجامعة مف خبلؿ تحسيف آليات كطرؽ منح الحكافز لمعامميف.
سابعا :االستعداد لمتغيير
ً
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مستمر

العمؿ عمى تطكير األنظمة كالقكانيف اإلدارية المعمكؿ بيا في الجامعة لتتناسب مع كاقع
بعيدا عف التعقيدات اإلدارية كاألنظمة التقميدية
العمؿ في بيئة الجامعات الفمسطينية ن

تمييدان لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

إعداد خطة متكاممة تيحدد فييا الجامعات التغيير المنشكد معتمدة عمى اإلمكانيات المتاحة
كتكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة ،مع مراعاة الجكانب السمككية لمعامميف لتقبؿ التغيير

المنشكدة.

 مجمس الجامعة.

مستمر

العمؿ عمى نشر معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم داخؿ الجامعات لتعميـ ثقافة  عمادة التخطيط

التغيير ،مف خبلؿ إشراؾ العامميف بالمؤتمرات ككرش العمؿ الخاصة بتطكير األنظمة

كالتطكير.

اإلدارية كتبني األساليب اإلدارية الحديثة ،إضافة إلى ضركرة االستعداد لمكاجية مقاكمة  عمادة الجكدة.
التغيير مف قبؿ العامميف.
محور التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
أوًال :التميز القيادي

استنادا إلى حاجات كرغبات
أف تضع إدارة الجامعات الفمسطينية أىدافيا
ن
ضركرة ٍ
المستفيديف كسكؽ العمؿ ،كالعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية  ،مجمس الجامعة.
كتكفير المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز لممساىمة في تحقيؽ مركز تنافسي جيد بيف  عمادة التخطيط
كالتطكير.

الجامعات.

مستمر

العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات  نائب الرئيس
الفمسطينية مف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لبلرتقاء بمستكل األداء

االكاديمي كاالدارم.

الجامعي.
ثانيا :التميز الخدماتي
ً
مراجعة األعماؿ ذات األداء النسبي المتكسط كالمتدني ،كالذم يعبر عف ضعؼ في  عمادة التخطيط
كالتطكير.

مخرجات جكدة العممية التعميمية في جميع الجامعات لزيادة فاعميتيا.

ينغي عمى إدارة الجامعات إجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ إلى حاجات المجتمع  عمادة الجكدة.

المتنكعة مف الخدمات التعميمية ،كالتعرؼ إلى احتياجات سكؽ العمؿ مف الخريجيف  ،عمداء الكميات.

مستمر

كذلؾ لمعمؿ عمى تمبية تمؾ الحاجات كادخاؿ التحسيف المستمر عمييا.

ثالثًا :التميز المعرفي

إقامة حمقات النقاش المتنكعة األغراض بيف إدارة الجامعات كالعامميف كمؤسسات المجتمع  عمادة التعميـ
المدني ذات العبلقة كذلؾ الستثمار الطاقات الفكرية في المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ

المستمر كخدمة
المجتمع.

إيجابا عمى أداء الجامعة كتميزىا.
بما ينعكس
ن
ينبغي عمى إدارة الجامعات متابعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف أك يتدربكف  عمداء الكميات.
بيا ،كتحديد مستكل كفاءة خريجييـ مقارنة بالجامعات المنافسة ،كبياف مستكل رضى  كحدة الخرجيف.
أرباب العمؿ عف خريجي الجامعات ،حتى يتسنى لمجامعات إدخاؿ التحسينات المطمكبة  عمادة البحث
العممي.

عمى العممية التعميمية التعممية.
العمؿ عمى االستفادة مف نتائج البحكث العممية في حؿ المشكبلت التي يكاجييا المجتمع.
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مستمر

 3.6دراسات مستقبمية مقترحة:
يرل الباحث بضركرة إجراء دراسات ذات عبلقة بمكضكع الدراسة الحالية كذلؾ مف خبلؿ إجراء

الدراسات المقترحة التالية:

 أنمكذج مقترح لتميز المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية.
 معكقات تطبيؽ معايير التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.

 العكامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية دراسة تطبيقية في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة.
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املصادر واملراجع
أوًال :المصادر والمراجع العربية.
ثانيا :المراجع األجنبية.
ً
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أوًال :المصادر والمراجع العربية

القرآن الكريم

الكتب العربية:

الحم ػ ػ ػ ػ ػػداني ،مكف ػ ػ ػ ػ ػػؽ ( :)2006منييييييييييياىج البحيييييييييييث العمميييييييييييي ،مؤسس ػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػ ػكارؽ لمنش ػ ػ ػ ػ ػػر ،عم ػ ػ ػ ػ ػػاف،
األردف.

ذكقػػ ػ ػ ػ ػػاف عبيػ ػ ػ ػ ػ ػػدات كعبػػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف عػػ ػ ػ ػ ػػدس ككايػ ػ ػ ػ ػ ػػد عبػػ ػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ( :)2006البحييييييييييييث العممييييييييييييي:
مفيومو ،أدواتو ،أساليبو  ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.

السػ ػ ػ ػػممي ،عمػ ػ ػ ػػي :)2002( ،إدارة التمييييييييييز-نمييييييييياذج وتقنييييييييييات اإلدارة فيييييييييي عصييييييييير المعرفييييييييية ،دار
غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.

ع ػ ػ ػ ػػامر ،س ػ ػ ػ ػػامح عب ػ ػ ػ ػػد المطم ػ ػ ػ ػػب ،كقن ػ ػ ػ ػػديؿ ،ع ػ ػ ػ ػػبلء محم ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػػيد ( :)2010التطييييييييييوير التنظيمييييييييييي،
دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف.

عبػ ػ ػ ػػد النبػ ػ ػ ػػي ،سػ ػ ػ ػػعاد بسػ ػ ػ ػػيكني ( :)2001بحييييييييوث ودراسييييييييات فييييييييي نظييييييييم التعميييييييييم ،مكتبػ ػ ػ ػػة زى ػ ػ ػ ػراء
الشرؽ ،القاىرة.

السػ ػ ػػمطاف  ،فيػ ػ ػػد بػ ػ ػػف صػ ػ ػػبح ( :)2001إعييييييادة ىندسيييييية نظييييييم العمييييييل النظرييييييية والتطبيييييييق  ،طبعػ ػ ػػة
أكلى ،المممكة العربية السعكدية.

البنا ،ىالة ( :)2013اإلدارة المدرسية المعاصرة  ،دار الصفا لمنشر كالتكزيع ،األردف.

القريػ ػ ػ ػ ػػكتي ،محمػ ػ ػ ػ ػػد قاسػ ػ ػ ػ ػػـ ( :)2000دراسيييييييييية السييييييييييموك اإلنسيييييييييياني الفييييييييييردي والجميييييييييياعي فييييييييييي
المنظمات المختمفة  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.

الػ ػ ػ ػػرب  ،جػ ػ ػ ػػاد ( :)2009موضيييييييييوعات إداريييييييييية متقدمييييييييية وتطبيقاتييييييييييا فيييييييييي منظميييييييييات األعميييييييييال
الدولية  ،دار الكتب المصرية  ،مصر.

القاسـ ،جعفر(  :)2005تكنولوجيا المعمومات  ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،األردف .
السػ ػ ػ ػ ػ ػػكارنة ،بػػ ػ ػ ػ ػػبلؿ (  :) 2009التطييييييييييييوير التنظيمييييييييييييي واإلداري ،دار المس ػ ػ ػ ػ ػػيرة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػ ػ ػػع،
عماف.

الح ػ ػ ػ ػػاج محم ػ ػ ػ ػػد  ،أحم ػ ػ ػ ػػد ( :)2011التخطيييييييييييط التربييييييييييوي اإلسييييييييييتراتيجي الفكيييييييييير والتطبيييييييييييق  ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف  ،األردف.

أبكبكر ،فاتف ( :)2001نظم اإلدارة المفتوحة ،ايتراؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.

الم ػ ػ ػ ػ ػػكزم ،مرس ػ ػ ػ ػ ػػي ( :)1999التطيييييييييييوير التنظيميييييييييييي أساسييييييييييييات ومفييييييييييياىيم حديثييييييييييية ،دار كائ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
لمنشر ،األردف.

ديسػ ػ ػ ػ ػ ػػمر ،جػ ػ ػ ػ ػ ػػارم (: )2003إدارة المييييييييييييوارد البشييييييييييييرية  ،دار الم ػ ػ ػ ػ ػ ػريم لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،المممكػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
السعكدية  ،ترجمة د.محمد سيد أحمد عبد المتعاؿ.
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ال ػ ػ ػ ػػدكرم ،زكري ػ ػ ػ ػػا :) 2010( ،اإلدارة االسيييييييييتراتيجية :مفييييييييياىيم وعممييييييييييات وحييييييييياالت دراسيييييييييية ،دار
اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

العجمػ ػ ػ ػ ػػي ،محمػػ ػ ػ ػػد ( :) 2008اسييييييييييتراتيجيات اإلدارة الذاتييييييييييية لممدرسيييييييييية والصييييييييييف  ،دار المسػ ػ ػ ػ ػػيرة
لمنشر كالتكزيع ،عماف.

عػ ػ ػ ػ ػزازم ،فػػ ػ ػ ػػاتف(  :)2011اإلدارة والتخطيييييييييييط التربييييييييييوي ،دار الزى ػ ػ ػ ػ ػراء لمنش ػ ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػ ػػع ،الريػػ ػ ػ ػػاض،
السعكدية.

الصػ ػ ػ ػ ػػيرفي ،محمػ ػ ػ ػ ػػد(  :)2008ىنييييييييييدرة المييييييييييوارد البشييييييييييرية ،مؤسسػ ػ ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػ ػػكرس لمنشػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػ ػػع،
االسكندرية ،مصر.

مانج ػ ػ ػ ػػانيمي ،ريمكن ػ ػ ػ ػػد ك كبلي ػ ػ ػ ػػف ،م ػ ػ ػ ػػارؾ ( :)1995خالصيييييييييات كتيييييييييب الميييييييييدير ورجيييييييييل األعميييييييييال
الدليل العممي لميندرة ،الشركة العربية لئلعبلـ العممي شعاع ،مصر.

عقيم ػ ػ ػػي ،عم ػ ػ ػػر كص ػ ػ ػػفي ( : )2001ميييييييدخل إليييييييى المنيجيييييييية المتكاممييييييية إلدارة الجيييييييودة الشييييييياممة،
دار كائؿ لمنشر ،عماف.

النج ػ ػ ػ ػػار ،فري ػ ػ ػ ػػد ( : )2005إعيييييييييادة ىندسييييييييية العممييييييييييات وىيكمييييييييية الشيييييييييركات  ،دار طيب ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع  ،القاىرة  ،مصر.

ى ػ ػ ػػامر ،مايكػ ػ ػ ػػؿ ك شػػ ػ ػػامبي ،جػ ػ ػ ػػيمس ( :) 1995إعييييييييادة ىندسيييييييية نظييييييييم العمييييييييل فييييييييي المنظمييييييييات
الينييييييييييدرة ،دعػ ػ ػ ػ ػػكة ص ػ ػ ػ ػ ػريحة لمثػ ػ ػ ػ ػػكرة اإلداريػ ػ ػ ػ ػػة الجديػ ػ ػ ػ ػػدة ،ترجمػ ػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػ ػػمس الػ ػ ػ ػ ػػديف عثمػ ػ ػ ػ ػػاف،
الشركة العربية لئلعبلـ العممي شعاع ،القاىرة ،مصر.

كػ ػ ػ ػػيبلدا ،جكزيػ ػ ػ ػػؼ(  :) 2004تكاميييييييييل إعيييييييييادة اليندسييييييييية ميييييييييع إدارة الجيييييييييودة الشييييييييياممة ،تعريػ ػ ػ ػػب
سركر عمي إبراىيـ سركر ،دار المريم  ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
الصيرفي ،محمد :)2006( ،ىندرة الموارد البشرية ،الطبعة األكلى ،مؤسسة حكرس الدكلية ،اإلسكندرية .
عبد الباقي ،صبلح ( :)2000إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية لمنشر ،عماف.

عصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفكر ،محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ( :)2002أصييييييييييييييول التنظيييييييييييييييم واألسيييييييييييييياليب ،دار الميس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركالتكزيع
كالطباعة ،عماف.

ازيػ ػ ػ ػ ػػد ،عػ ػ ػ ػ ػػادؿ (  :)2003األداء التنظيميييييييييييي المتمييييييييييييز :الطرييييييييييييق إليييييييييييى منظمييييييييييية المسيييييييييييتقبل،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

السػ ػ ػ ػػممي  ،عمػ ػ ػ ػػي(  : ) 2002إدارة التميييييييييز نميييييييياذج وتقنيييييييييات اإلدارة فييييييييي عصيييييييير المعرفيييييييية ،دار
غريب  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،القاىرة  ،مصر .

السػ ػ ػ ػػيد ،رض ػ ػ ػ ػػا(  :) 2007عيييييييييادات التمييييييييييز ليييييييييدى األفيييييييييراد ذوي المييييييييييارات اإلداريييييييييية العاليييييييييية،
الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات ،القاىرة.
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الص ػ ػ ػػيرفي ،محم ػ ػ ػػد( :) 2009التمييييييييز اإلداري لمعييييييياممين فيييييييي قطييييييياع التربيييييييية والتعمييييييييم ،مؤسس ػ ػ ػػة
حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع ،اإلسكندرية ،مصر .

الب ػ ػ ػ ػ ػػركارم ،نػ ػ ػ ػ ػ ػزار عب ػ ػ ػ ػ ػػد المجي ػ ػ ػ ػ ػػد( :) 2013التميييييييييييييز المؤسسييييييييييييي مييييييييييييدخل الجييييييييييييودة وأفضييييييييييييل
الممارسات مبادئ وتطبيقات ،دار الكراؽ لمنشر ،عماف.

الرسائل العممية:
أبك ريا ،مػاىر فػرج ( :)2014دكر التخطػيط االسػتراتيجي فػي تحقيػؽ التميػز المؤسسػي د ارسػة تطبيقيػة عمػى
ك ازرتػػي العمػػؿ كالشػػؤكف االجتماعيػػة  ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة

لمدراسات العميا ،فمسطيف.

أبك سالـ ،عمرك ( :)2016درجة تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الكميػات الجامعيػة بغػزة كعبلقتيػا بجػكدة
المخرجات التعميمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

أبك عيدة ،فراس ( :)2016كاقع ىندسة العمميات اإلدارية كعبلقتيا بجكدة الخػدمات الصػحية بمجمػع الشػفاء
الطبي  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة.

األخ ػػرس ،عب ػػدالحميـ ( :)2017إع ػػادة ىندس ػػة العممي ػػات اإلداري ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف ج ػػكدة الخ ػػدمات ف ػػي
بمديات محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،غزة.

األيكبي ،منصكر ( :)2014تصميـ بيئة العمؿ كالتغيػرات المنشػكدة لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية :د ارسػة تطبيقيػة
عمى مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني ،أطروحة دكتوراه غير منشور ،جامعة الجناف ،لبناف.

األيػػكبي ،منصػػكر ( :)2005تقيػػيـ عمميػػة التػػدريب لمعػػامميف بالكميػػات التقنيػػة فػػي محافظػػات غ ػزة مػػف كجيػػة
نظر المتدربيف ،رسالة ماجستير غير منشور ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

البحيصػي ،عبػػد المعطػي ( :)2014دكر تمكػػيف العػامميف فػػي تحقيػؽ التميػػز المؤسسػي :د ارسػػة ميدانيػة عمػػى
الكميات التقنية في محافظات غزة.

حنػػكف ،ناديػػة م ػراد ( :)2010درجػػة اسػػتخداـ أسػػمكب اليندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي
الم ػػدارس الحككمي ػػة ف ػػي محافظ ػػات الض ػػفة الغربي ػػة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الم ػػديريف كالم ػػديرات ،رسيييالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

الحيم ػػة ،آم ػػاؿ عبدالمجي ػػد عب ػػدالقادر ( :)2014نم ػػكذج مقت ػػرح لمنظم ػػات ال ػػتعمـ كم ػػدخؿ لمتمي ػػز المؤسس ػػي
(د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات قطػػاع غ ػزة ،رسييالة دكتييوراه ،جامعػػة قنػػاة

السكيس ،مصر.

الثبيتػػي ،خالػػد(  :) 2005اقتصػػاديات التعمػػيـ فػػي ضػػكء إعػػادة اليندسػػة ،رسيييالة ماجسيييتير ،كميػػة التربيػػة،
جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
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مرزكؽ ،ابتساـ ( :)2006فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كادارة التغييػر لػدل المؤسسػات غيػر الحككميػة
الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،فمسطيف.

الػدجني ،عمػػي ( :)2013كاقػػع األداء المؤسسػػي فػػي مػػدارس دار األرقػـ بمحافظػػات غػزة فػػي ضػػكء األنمػػكذج

األكركبي لمتميز كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير غيير منشيورة ،كميػة التربيػة ،الجامعػة اإلسػبلمية،

فمسطيف.
الربيعي ،سمية عبػاس ( :)2015صػناعة المعرفػة كاالغتػراب الػكظيفي كتأثيرىمػا فػي األداء المتميػز -د ارسػة
اس ػػتطبلعية ف ػػي كمي ػػات الجامع ػػة المستنصػ ػرية ،أطروحيييية دكتييييوراة غييييير منشييييورة ،كميػػػة اإلدارة
كاالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ.
ريحػ ػػاف ،ش ػ ػػادم يحيػ ػػي ( :)2014معكق ػ ػػات تطبي ػ ػػؽ ىندسػ ػػة العممي ػ ػػات اإلداري ػ ػػة فػ ػػي الم ػ ػػدارس الحككمي ػ ػػة
بمحافظات غزة كسبؿ الحد منيا  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

السيمي ،أسيؿ (  :)2017دكر المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي لػدل مكاتػب اإلشػراؼ التربػكم
فػػي مدينػػة الريػػاض (اسػػتراتيجية مقترحػػة ) ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،جامعػػة الممػػؾ سػػعكد،
السعكدية.
شػػبير ،محمػػد ( :)2015كاقػػع تطبيػػؽ أسػػمكب اإلدارة باألىػػداؼ فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بغ ػزة كأثرىػػا عمػػى
مشػػاركة المرؤكسػػيف فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،كميػػة التربيػػة ،الجامعػػة

اإلسبلمية ،فمسطيف.
الشػػكبكي ،مػػازف جيػػاد ( :)2010العبلقػػة بػػيف نظػػـ دعػػـ الق ػرار كاعػػادة اليندسػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة  ،فمسطيف.

العطػػار ،إب ػراىيـ ( :)2006كاقػػع إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية ،كسػػبؿ تطػػكيره مػػف كجيػػة
نظػػر رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة بجامعػػات قطػػاع غ ػزة ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،الجامعػػة

اإلسبلمية ،فمسطيف.
عػػكف ،كفػػاء ( :)2011أثػػر الينػػدرة عمػػى تطػػكير مخرجػػات التعمػػيـ الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر خريجػػات كميػػة
التربية بجامعة الممؾ سعكد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية.

الفتبلكم ،إيناس عباس :) 2012 ( .أثر عمميات التعمـ التنظيمي كخصائص المنظمات المتعممة في األداء

المتميػػز :د ارسػػة اسػػتطبلعية آلراء عينػػة مػػف المدرسػػيف فػػي جامعػػة كػرببلء ،رسييالة ماجسييتير غييير
منشورة ،جامعة كرببلء ،العراؽ.

حسف ،عبد المحسف :) 2010 ( .ممارسات إدارة المكارد البشرية كأثرىا في تحقيؽ التميز المؤسسي :د ارسػة

تطبيقية في شركة زيف الككيتية لبلتصاالت الخمكية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرؽ

األكسط ،األردف.
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مػػدكخ ،نص ػػر ( :)2008معكقػػات تطبي ػػؽ إدارة الجػػكدة الش ػػاممة فػػي الجامع ػػات الفمسػػطينية بمحافظ ػػات غػػزة
كسبؿ التغمب عمييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

المصرم ،إبراىيـ ( : )2015اإلدارة بالتجكاؿ كدكرىا في تحقيؽ التميز المؤسسي  -د ارسػة تطبيقيػة عمػى

ازرة الداخمية كاألمف الكطني – الشؽ المدني ،رسالة ماجستير غيير منشيورة ،جامعػة اإلسػبلمية،
غزة  ،فمسطيف.

النخالػ ػػة ،نجػ ػػبلء ( :)2015تصػ ػػكر مقتػ ػػرح لتطػ ػػكير أداء رؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـ فػ ػػي مػ ػػديريات التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ

بمحافظات غزة في ضكء أسمكب إعادة ىندسة العمميات "اليندرة" ،رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة

 ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
النسػػكر ،أسػػماء سػػالـ ( :)2010أثػػر خصػػائص المنظم ػػة المتعممػػة فػػي تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي  -د ارس ػػة
تطبيقية فػي ك ازرة التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي ،رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة  ،جامعػة الشػرؽ

األكسط األردف.

صبيح ،لينا (  :)2013تصكر مستقبمي إلعادة ىندسة نظـ التعميـ الجامعي الفمسطيني فػي ضػكء متطمبػات
مجتمع المعرفة .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة.

أبكعمشػ ػػة ،أحمػ ػػد (  :) 2011أثػ ػػر تطبيػ ػػؽ إعػ ػػادة ىندسػ ػػة العمميػ ػػات اإلداريػ ػػة عمػ ػػى أداء صػ ػػندكؽ الطالػ ػػب
بالجامعة اإلسبلمية مف كجية نظر الطمبة ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

درسة
استرتيجيات إعادة ىندسة العمميات كمدخؿ لمتطكير التنظيمي ا
ا
أبك طالب ،محمد ( :)2007

تطبيقية عمى بنكؾ القطاع العاـ المصرية  ،رسالة دكتوراه ،كمية التجارة ،جامعة حمكاف ،مصر.

البيطار ،شيريف( :)2014دكر التخطيط اإلسػتراتيجي لممػكارد البشػرية فػي رفػع مسػتكل التمكػيف الػكظيفي فػي
المؤسسػات غيػر الحككميػػة فػي قطػػاع غػزة ،رسييالة ماجسيتير غييير منشييورة ،الجامعػة اإلسػػبلمية ،
فمسطيف.

الربيعي ،سمية عباس(  :) 2015صناعة المعرفػة كاالغتػراب الػكظيفي كتأثيرىمػا فػي األداء المتميػز :د ارسػة

استطبلعية في كميات الجامعة المستنصرية ،رسالة دكتوراه غير منشيورة ،الجامعػة المستنصػرية،
بغداد.

المجالت والدوريات:
أبػػك سػػمرة ،محمػػكد ( :)2009كاقػػع اإلدارة الجامعيػػة الفمسػػطينية فػػي ضػػكء مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة اإلداريػػة،
مجمة اتحاد الجامعات العربية – األردن ،العدد.133-91 ،52 :

األيػػكبي ،منصػػكر ( :)2015بيئػػة العمػػؿ كأثرىػػا فػػي تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي :د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى الكميػػات

التقنيػة الحككميػػة فػػي محافظػػات غػزة" ،مجميية كمييية فمسييطين التقنييية المحكميية ،العػػدد-106 ،2 :
.137
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البربػػرم ،محمػػد أحمػػد ( :)2011دكر إدارة المعرفػػة فػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات بالكحػػدات اإلداريػػة بجامعػػة

الزقازيؽ -دراسة ميدانيػة ،مجمية كميية التربيية – جامعية المنصيورة ،الجػزء  ،3العػدد-75،409 :
.480

عبدالقادر ،دبكف (  :) 2008دكر مداخؿ التكيؼ التكنكلكجي في إدارة التغير في المؤسسة ،مجمة الباحيث،
العدد السادس.
ج ػكاد ،صػػبلح ميػػدم ( :)2017التكامػػؿ بػػيف تقنيتػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كالكمفػػة عمػػى أسػػاس العمميػػات
المكج ػػو بالكق ػػت د ارس ػػة تطبيقي ػػة ف ػػي الش ػػركة العام ػػة لمص ػػناعات الجمديػ ػة ،مجمييية جامعييية كيييربالء

العممية ،المجمد ،15 :العدد.260 -243 .1 :

الدجني ،إياد عمى ( ،)2013أنمكذج مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية كحكسبتيا في مؤسسات التعميـ
العالي ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد األكؿ.355-317 ،

دمنيػػكرم ،أمػػؿ ( :)2013العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى تعيػػيف إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة (د ارسػػة تطبيقيػػة فػػي

الخطكط الجكية العربية السعكدية)  ،مجمية جامعية القيدس المفتوحية لألبحياث والدراسيات ،العػدد:

،85-41 ،31فمسطيف.

سػػمطاف ،فكزيػػة ( :)2015تحديػػد مػػدل إمكانيػػة تػػأثير إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة (الينػػدرة) فػػي تحقيػػؽ
المزايا التنافسية لمخدمات الصحية في كحدة المرأة الريفية بالقرل المصرية (بحث ميداني) ،المجمة

المصرية لمدراسات التجارية  ،مجمد  ،39العدد،141-67 ،2 :مصر.

فرج اهلل ،أحمد ( :)2017دكر التكجو بالسكؽ في تفسير العبلقة بيف تكافر متطمبات إعػادة ىندسػة العمميػات

كجػػكدة المنػػتج  ،مجميية الجامعيية اإلسييالمية لمعمييوم االقتصييادية واإلدارييية ،مجمػػد  ،52العػػدد،1 :

.127-108

في ػ ػػركز ،خض ػ ػػير ( :)2013دكر إع ػ ػػادة ىندس ػ ػػة عممي ػ ػػات األعم ػ ػػاؿ ( )Bprف ػ ػػي تحقي ػ ػػؽ الميػ ػ ػزة التنافس ػ ػػية
لممنظمػػات الصػػناعية (د ارسػػة حالػػة فػػي معمػػؿ األلبسػػة الجػػاىزة فػػي النجػػؼ) ،مجميية الغييري لمعمييوم

االقتصادية واإلدارية ،جامعة الككفة ،كمية اإلدارة كاالقتصاد ،العدد.116-95 ،26 :

كصػػكص ،محمػػد ( :)2015كاقػػع تطبيػػؽ الينػػدرة فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ لمبنػػات فػػي مدينػػة أبيػػا مػػف كجػػو

نظ ػ ػػر م ػ ػػديرات الم ػ ػػدارس ،مجمييييية العميييييوم التربويييييية والنفسيييييية ،مجم ػ ػػد  ،16الع ػ ػػدد-113 ،1 :
،141البحريف.

مصطفى ،يكسؼ ( :)2002نمكذج مقترح لتطبيؽ مفيكـ إعادة ىندسة العمميات في التعميـ الجامعي ،مجمة
التربية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية ،السنة الخامسة .العدد ، 6 :ص .1

محمػػكد ،دجمػػة (  .) 2007أثػػر إعػػادة اليندسػػة فػػي تحقيػػؽ الم ازيػػا التنافسػػية ،مجميية التقنييي ،العػػدد )20(2
 ،143-121،العراؽ.
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أحمد ،شاكر ( :)2002تطكير أداء المنظمة التعميمية مف منظكر إعادة اليندسة تصكر مقترح ،مجمية كميية
التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر ،العدد(.31-9،)26

اإلبػراىيـ ،عػدناف ،كآخػركف (  :)2008درجػة ممارسػة التمكػيف اإلدارم لػدل العػامميف فػي جامعػة اليرمػػكؾ ،
مجمة الدراسات التربوية واالجتماعية ،المجمد الرابع عشر ،العدد الثالث.

عمي ،عبد ربة حسيف ( :)2011تصكر مقترح لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة في إدارة المدارس الثانكية العامة

د ارس ػ ػ ػػة ميداني ػ ػ ػػة بمحافظ ػ ػ ػػة الدقيمي ػ ػ ػػة ،مجمييييييية كميييييييية التربيييييييية ،جامع ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػكندرية،مجمد،21

العدد(.190-123،)3
الجبػكرم ،حمػزة(  :) 2013جػكدة الخدمػػة كدكرىػا فػػي األداء المتميػػز د ارسػة تحميميػػة آلراء عينػة مػػف مػػكظفي
شركة أسيا سيؿ فرع المنصكر ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ،العدد(.194-167 ،)34

التقارير والمؤتمرات:

النجػػار ،بسػػاـ عػػايش ( :)2013دكر مؤسسػػات التعمػػيـ العػالي فػػي تنميػػة الحػػس الػػكطني لػػدل طمبتيػػا ،ورقيية
عمل لمؤتمر.

العتيبػػي  ،سػػعد  ،كالجمػػالي  ،ارشػػد : )2004(.إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة (الينػػدرة) ف ػي القطػػاع العػػاـ
عكامؿ نجاح حاسمة ،المؤتمر الوطني األول لمجودة ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية.

خميػػؿ ،عطػػا اهلل ( :)2008دكر ىندسػػة العمميػػات فػػي دعػػـ ق ػ اررات خفػػض التك ػاليؼ فػػي ظػػؿ فمسػػفة إدارة

التغيير ،المؤتمر العممي الدولي السنوي الثامن إدارة التغييير ومجتميع المعرفية ،جامعػة الزيتكنػة،
األردف.

القصػ ػػيمي ،د .محمػ ػػد مصػ ػػطفى ( ،)2009تفعيػ ػػؿ ميػ ػػاـ إعػ ػػادة ىندسػ ػػة األعمػ ػػاؿ مػ ػػف منظػ ػػكر تكنكلكجيػ ػػا
المعمكمػػات كاالتصػػاالت  -مػػدخؿ تكػػاممي ،ميييؤتمر إدارة منظمييات األعميييال :التحيييديات العالميييية

المعاصرة ،جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة ،األردف.

النجار ،فريد ( :) 2002إعادة ىندسة التعميـ لمتنمية المستدامة :التعميـ لئلنتاج كالفعالية اإلنسانية ،المؤتمر
السنوي السابع إدارة األزمية التعميميية فيي مصير 16 ،أكتػكبر ،كميػة التجػارة ،جامعػة عػيف شػمس

،مصر.
الديجاني  ،سمطاف ( :)2009اليندرة اإلدارية كامكانية تطبيقيا في اإلدارة المدرسػية بمػدارس دكلػة الككيػت ،
ورقة عمل مقدمة لممنتدى الثاني لممعمم  ،جامعة الككيت.

الرش ػػيد ،ص ػػالح ب ػػف س ػػميماف ( : )2004نح ػػك بن ػػاء إط ػػار منيج ػػي لئلب ػػداع كتمي ػػز األعم ػػاؿ ف ػػي المنظم ػػات
العربيػػة ،ورقيية عمييل مقدميية فييي المييؤتمر العربييي السيينوي الخييامس فييي اإلدارة بعنيوان :اإلبييداع
والتجديد  -دور المدير العربي في اإلبداع والتميز ،شرـ الشيم ،مصر.
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جكاد شكقي ،ياسيف الخرشة(: )2008الميارات القيادية كدكرىػا فػي تبنػي اسػتراتيجية التميػز :د ارسػة تحميميػة

في البنكؾ األردنيػة ،ورقة عممية مقدمة إليى الميؤتمر العربيي األول إدامية التمييز فيي مؤسسيات
القطاع العام والخاص ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،عماف.

مركػػز الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني لتميػػز األداء الحكػػكمي كالشػػفافية(  :)2008دليػػؿ جػػائزة الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني
لتميز األداء الحككمي كالشفافية ،األردف.

المواقع االلكترونية:
الثنياف ،خالد ( :)2005اليندرة اإلدارية ،صحيفة الرياض اليكمية ،نسخة إلكتركنية ،تـ الزيارة بتاريم
2018/02/25ـ ،العدد.13468 :
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املالحق
أوًال -ممحق رقم ( )1استبانة الدراسة االستكشافية.
ثانيا -ممحق رقم ( )2قائمة المحكمين.
ً
ثالثًا -ممحق رقم ( )3االستبانة في صورتيا النيائية.
ابعا -ممحق رقم ( )4إفادة تحميل إحصائي.
ر ً
سا -ممحق رقم ( )5كتاب الجامعة اإلسالمية.
خام ً
سادسا -ممحق رقم ( )6كتاب جامعة األزىر.
ً
سابعا -ممحق رقم ( )7كتاب جامعة األقصى.
ً
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ً
أول -يهحق رقى ( )1اصتبانت انذراصت الصتكشافيت
األخ/ت الفاضل/ية......................................
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

حفظو/يا اهلل

الموضوع /دراسة استطالعية

يق ػ ػ ػ ػػكـ الباحػ ػ ػ ػ ػػث بػ ػ ػ ػ ػػإجراء د ارسػ ػ ػ ػ ػػة استكش ػ ػ ػ ػػافية حػ ػ ػ ػ ػػكؿ (متطمبييييييييييات إعييييييييييادة ىندسيييييييييية العمميييييييييييات اإلدارييييييييييية

كميييييييدخل لتعزييييييييز التمييييييييز المؤسسيييييييي فيييييييي الجامعييييييييات الفمسيييييييطينية) م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ استكش ػ ػ ػػاؼ كتعزي ػ ػ ػػز البح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي
مشػ ػ ػ ػػكمة الد ارسػ ػ ػ ػػة بشػ ػ ػ ػػكؿ أكثػ ػ ػ ػػر دقػ ػ ػ ػػة ككاقعيػ ػ ػ ػػة ،لػ ػ ػ ػػذا نرجػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػػف حض ػ ػ ػ ػرتكـ التكػ ػ ػ ػػرـ باإلجابػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػف البنػ ػ ػ ػػكد المرفقػ ػ ػ ػػة

أدن ػ ػ ػ ػػاه ككض ػ ػ ػ ػػع إشػ ػ ػ ػ ػػارة (√) أم ػ ػ ػ ػػاـ اإلجابػ ػ ػ ػ ػػة المتكافق ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػع رأيك ػ ػ ػ ػػـ الك ػ ػ ػ ػ ػريـ ،مؤك ػ ػ ػ ػ نػدا لحض ػ ػ ػ ػ ػرتكـ أف جمي ػ ػ ػ ػػع البيانػ ػ ػ ػ ػػات
ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط ،كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة.

أوافق بشدة

.4

تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.

.5

تخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة إلى التحسيف المستمر.

.6

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمة في الجامعة بسرعة اإلنجاز.

.7

يتـ تطكير الييكؿ التنظيمي بما يكاكب التغيرات كالتطكرات البيئية.

.8

يتكفر لدل الجامعة تسييبلت تكنكلكجية لخمؽ كتبادؿ المعرفة.

.9

ييسيؿ نظاـ االتصاالت المتكفر أداء الخدمات االلكتركنية لممستفيديف.

 .10لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.
 .11تيعد إدارة الجامعة قاعدة بيانات شاممة لكافة مياديف العمؿ.
 .12يتـ متابعة العامميف الكتركنيان مف قبؿ المديريف في الجامعة.

نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
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أوافق

.3

تراعي إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف.

أوافق بدرجة متوسطة

.2

يكجد التزاـ مف إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.

ال أوافق

.1

تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.

ال أوافق بشدة

م

الفقرة

ً
ثانيا -يهحق رقى ( )2قائًت احملكًني.
الرقم

مكان العمل

اسم المحكم

.1

أ .د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسبلمية

.2

د .محمد المدىكف

أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

.3

د .نضاؿ عبد اهلل

جامعة األقصى

.4

د .عاطؼ الشكيم

كمية فمسطيف التقنية

.5

د .منصكر منصكر

جامعة األقصى

.6

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسبلمية

.7

د .كسيـ اليبيؿ

الجامعة اإلسبلمية

.8

د .خميؿ ماضي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

.9

د .محمكد الشنطي

أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

.10

د .تامر فطاير

جامعة األقصى
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ً
ثانثا -يهحق رقى ( )3الصتبانت يف صىرتها اننهائيت

تعبئة االستبانة
األخ /ت الفاضل /ة ......................................................

حفظكم اهلل ورعاكم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

يق ػ ػػكـ الباح ػ ػػث بد ارس ػ ػػة ح ػ ػػكؿ "متطمبييييييات إعييييييادة ىندسيييييية العمميييييييات كمييييييدخل لتعزيييييييز التميييييييز

المؤسسييييي :دراسيييية تطبيقييييية فييييي الجامعييييات الفمسييييطينية" ،بي ػػدؼ مسػ ػػاعدة الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية فػ ػػي

تط ػ ػػكير مس ػ ػػتكل خ ػ ػػدماتيا المقدم ػ ػػة لممس ػ ػػتفيديف ،عم ػ ػػى اعتب ػ ػػار أني ػ ػػا م ػ ػػف أى ػ ػػـ متطمب ػ ػػات تعزي ػ ػػز التمي ػ ػػز
المؤسسي ،كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج القيادة كاإلدارة.

إف اىتمػػ ػػامكـ بتعبئػػ ػػة ىػػ ػػذه االسػػ ػػتبانة سػػ ػػيككف لػ ػ ػػو مػ ػ ػػردكده اإليج ػ ػػابي كالفعػ ػ ػػاؿ ف ػ ػػي انجػ ػ ػػاح ىػ ػ ػػذه

الد ارسػ ػػة ،لػ ػػذا أرجػ ػػك مػ ػػف سػ ػػيادتكـ التكػ ػػرـ بإبػ ػػداء آرائكػ ػػـ بكضػ ػػع اشػ ػػارة (√) فػ ػػي الخميػ ػػة التػ ػػي تختاركنيػ ػػا

أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

كيتقػ ػػدـ الباحػ ػػث ببػ ػػال الشػ ػػكر ككافػ ػػر االحت ػ ػراـ لحسػ ػػف تعػ ػػاكنكـ فػ ػػي إنجػ ػػاح ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة ،كأحػ ػػيط

سيادتكـ بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كألغراض البحث العممي.

وتقبموا خالص التقدير واالحترام،
الباحث
محمد كامل خليفه
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ً
أول -انبيانــاث انشخصيت:
 -1النوع:

 ذكر

 أنثى

 -2المؤىل العممي:

 دكتك ارة

 ماجستير

 بكالكريكس

 دبمكـ فأقؿ

 -3المسمى الوظيفي  :عميد

 نائب عميد

 مدير دائرة /أك كحدة

 رئيس قسـ

 أقؿ مف  5سنكات

 -5 أقؿ مف  10سنكات

 -10 أقؿ مف  15سنكات

 15 سنة فأكثر

 -5الجامعة:
ً
ثانيا -يتطهباث إعادة هنذصت انعًهياث اإلداريت:

 جامعة األزىر

 -4سنيييوات الخدميية:

 الجامعة اإلسبلمية

أوافق بشدة

اإلدارية.

 .2تعمػػؿ إدارة الجامعػػة عمػػى دمػػج الميػػاـ الفرعيػػة المتكاممػػة فػػي ميمػػة
كاحدة.

المتبع ػػة لم ػػتخمص م ػػف
 .3تيعي ػػد إدارة الجامع ػػة النظ ػػر ف ػػي اإلجػ ػراءات ي
اإلجراءات الركتينية.
 .4تنفػ ػػذ إدارة الجامعػ ػػة تغي ػ ػرات تسػ ػػاعد عمػ ػػى تطبيػ ػػؽ إعػ ػػادة ىندسػ ػػة
العمميات اإلدارية.

 .5تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خػارجييف لممسػاعدة فػي تطبيػؽ إعػادة
ىندسة العمميات اإلدارية.

 .6تنس ػػؽ إدارة الجامع ػػة ب ػػيف إدارات الجامع ػػة لتطبي ػػؽ إع ػػادة ىندس ػػة
العمميات اإلدارية.
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أوافق

 .1يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات

أوافق بدرجة متوسطة

المحور األول :دعم اإلدارة العميا

ال أوافق

م

ال أوافق بشدة

الفقرة

 جامعة األقصى

أوافق بشدة

 .3يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الجامعة بالمركنة.
 .4يسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف الكحدات اإلدارية في
الجامعة.
 .5تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف مف خبلؿ
الييكؿ التنظيمي في الجامعة.
 .6تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات لممرؤكسيف.
المحور الثالث :التخطيط االستراتيجي
 .1يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة.
 .2تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف.
 .3يكجد لدل الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة لجميع أكجو العمؿ.
 .4تعمؿ الجامعة عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.
 .5يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي.
 .6تقكـ الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم.
المحور الرابع :تكنولوجيا المعمومات
 .1تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة.
 .2تكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا اإلدارية.
 .3يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع إلكتركني
 .4زادت الجامعة مف قدرتيا عمى تنسيؽ عممياتيا المختمفة مػف خػبلؿ
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
 .5يمكف لمعامميف في الجامعة أف يديركا المعمكمات مف أم مكقػع مػف
خبلؿ استخداـ أجيزة الحاسكب.
 .6ل ػػدل الجامع ػػة الق ػػدرة عم ػػى تص ػػميـ عممياتي ػػا اإلداري ػػة م ػػف خ ػػبلؿ
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
181

أوافق

 .1تقكـ إدارة الجامعة بمراجعة الييكؿ التنظيمي دكرنيا بشكؿ منيجي.
 .2يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى تحقيؽ أىدافيا.

أوافق بدرجة متوسطة

المحور الثاني :الييكل التنظيمي

ال أوافق

م

ال أوافق بشدة

الفقرة

أوافق بشدة

مينيا.
 .2تخصص الجامعة جزنءا مف مكازنتيا لتطكير العامميف فييا ن
 .3تعم ػػؿ الجامع ػػة عم ػػى تحدي ػػد االحتياج ػػات التدريبي ػػة لمع ػػامميف فيي ػػا
باستمرار.

 .4تنفػػذ الجامعػػة بػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف حػػكؿ أليػات تطػػكير العمميػػات
اإلدارية في ضكء إعادة اليندسة.

 .5تساعد برامج تنمية كتطكير العػامميف فػي الجامعػة عمػى إعػادة بنػاء
العمميات اإلدارية.

 .6تقكـ الجامعة بتقيػيـ البػرامج التدريبيػة المخصصػة لتطػكير العػامميف
باستمرار.

المحور السادس :تمكين العاممين
 .1تحترـ إدارة الجامعة رأم العامميف كتشاركيـ في الرأم.
 .2يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة.
 .3يحف ػػز الرؤس ػػاء مرؤكس ػػييـ عم ػػى تحم ػػؿ مس ػػؤكلياتيـ ض ػػمف نط ػػاؽ
عمميـ الرسمي.
 .4تشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المبادرة كاالبتكار.
 .5تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية.
 .6تساعد إدارة الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ.
المحور السابع :االستعداد لمتغيير
 .1لدل إدارة الجامعة الرغبػة كاالسػتعداد لمتغييػر الجػذرم فػي عممياتيػا
اإلدارية.

 .2تػ ػػدرؾ إدارة الجامعػ ػػة ضػ ػػركرة تغييػ ػػر الػ ػػنظـ المعمػ ػػكؿ بيػ ػػا تمييػ ػ نػدا
لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

 .3يػػتفيـ العػػاممكف فػػي الجامعػػة أىميػػة التغييػػر لتطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة
العمميات اإلدارية.
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أوافق

 .1تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف في الجامعة.

أوافق بدرجة متوسطة

المحور الخامس :تدريب العاممين

ال أوافق

م

ال أوافق بشدة

الفقرة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة متوسطة

ال أوافق

م

ال أوافق بشدة

الفقرة

 .4لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير.
 .5يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي.
 .6تن يش ػػر إدارة الجامع ػػة معمكم ػػات خاص ػػة ع ػػف العم ػػؿ اإلدارم ل ػػتيعمـ
ثقافة التغيير.

ً

ثانثا -انتًيز املؤصضي:
أوافق بشدة

.2

يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.

.3

تحرص إدارة الجامعة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الجامعة.

.4

تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.

.5

تيتـ إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف.

.6

تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.

المستفيديف.

المحور الثاني :التميز الخدماتي
.1

تق ػ ػػكـ إدارة الجامع ػ ػػة ب ػ ػػإجراء اس ػ ػػتطبلعات مس ػ ػػتمرة لمتع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى

.2

تخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة إلى التحسيف المستمر.

.3

تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.

.4

تتسـ إجراءات تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز.

حاجات المجتمع المتنكعة.
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أوافق

.1

تض ػ ػ ػػع إدارة الجامع ػ ػ ػػة أى ػ ػ ػػدافيا اس ػ ػ ػػتنادان إل ػ ػ ػػى حاج ػ ػ ػػات كرغب ػ ػ ػػات

أوافق بدرجة متوسطة

المحور األول :التميز القيادي

ال أوافق

م

ال أوافق بشدة

الفقرة

أوافق بشدة

.1

تقػػاـ حمقػػات النقػػاش بػػيف العػػامميف السػػتثمار طاقػػاتيـ الفكريػػة فػػي

.2

لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.

.3

تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة.
تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا.

.5

تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع.

.6

تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ المؤسسات عمى تشغيميـ.

.4

المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ.

184

أوافق

المحور الثالث :التميز المعرفي

أوافق بدرجة متوسطة

.6

تمتزـ إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ خدماتيا.

ال أوافق

.5

تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع احتياجات المستفيديف.

ال أوافق بشدة

م

الفقرة
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