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Abstract
The current study has aimed to determine the importance of strategic thinking (organizational
perception, assumption leadership, time thinking, strategic thinking, organizational perception, assumption
leadership, thinking time, smart opportunities) (The field of growth and educational activities, the financial
field, the field of marketing index, the field of operations and activities in the internal environment), to
clarify the impact of strategic thinking on outstanding university performance through the strategy of
evaluating the performance of human resources "The researcher used the descriptive approach in the form
of a survey to suit the nature and objectives of the study." The study was attended by (100) employees and
employees of the University of Al-Qasim Al-Khadraa as they responded to the strategic thinking scale and
the distinguished university performance measure. (SPSS) The researcher reached a number of results. The
results were the correct choice for the institution to get out of the problems and crises that it faces in its
work through strategic thinking that gives comprehensiveness in the development of the university
performance and puts the correct assumptions in time to seize opportunities Available to the Organization
to achieve the strategic goals. There is a variation in the university's adoption of strategic thinking
practices. The results of the study show that there is a concern by the university administration about
Teams and contribute to the activities of the university and participate in its scientific and community
activities, which contributes to the collective participation by the members of the study sample in the
decisions, which enhances the work behavior and outstanding performance.
Keywords: Strategic Leadership. Functionality .
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التفكري االسرتاتيجي وعالقته باألداء اجلامعي املتميز
دراسة حتليلية يف جامعة القاسم اخلضراء
سليمة هادي موسى

الخالصة

جامعة القاسم الخضراء

هدفت الدراسة الى بيان اثر ابعاد التفكير االستراتيجي (القصد االستراتيجي ،التصور المنظمي ،قيادة االفتراضات ،التفكير في الوقت،
الفرص الذكية) في االداء الجامعي المتميز  ،تحديد أهمية تأثير ابعاد التفكير االستراتيجي (القصد االستراتيجي ،التصور المنظمي ،قيادة
االفتراضات ،التفكير ف ي الوقت ،الفرص الذكية) على االداء الجامعي المتميز (مجال النمو واالنشطة التعليمة  ،المجال المالي ،المجال
المؤشر التسويقي  ،مجال العمليات واالنشطة في البيئة الداخلية)  ،توضيح تأثير التفكير االستراتيجي في االداء الجامعي المتميز من خالل
استراتيجية تقويم أداء الموارد البشرية" .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في صورة دراسة مسحية وذلك لمالءمته لطبيعة أهداف الدراسة .اذ
شارك في هذه الدراسة ( )100موظفا وموظفة من موظفي جامعة القاسم الخضراء اذ أجابـوا عـلى مقياس التفكير االستراتجي ومقياس االداء
الجامعي المتميز ،وبعد التحليل االحصائي ببرنامج الحقية االحصائية ( )SPSSوتوصلت الباحثة الى جملة من النتائج كان اهما النتائج ان
الخيار الصحيح الذي تنتهجه المؤسسة للخروج من المشاكل واالزمات التي تواجهها في عملها من خالل التفكير االستراتيجي الذي يعطي
شمولية في تطوير االداء الجامعي ويضع االفتراضات الصحيحة في الوقت المناسب النتهاز الفرص الذكية المتاحة للمنظمة ألجل تحقيق
الغايات االستراتيجية  .ان العمل دائما على تطوير استراتيجية تقويم أداء المتميز من خالل انظمة عملية تشعر الموظف بعدالة وموضوعية
التقويم وعدم التحيز والالمباالة مما يظهر على مستوى األداء العام للمنظمة .هنالك تباين في تبني الجامعة لممارسات التفكير االستراتيجي،

تبين من نتائج الدراسة إن هنالك اهتماما من قبل إدارة الجامعة حول فرق العمل والمساهمة في نشاطات الجامعة والمشاركة في فاعلياتها
العلمية والمجتمعية والذي يسهم في المشاركة الجماعية من قبل أفراد عينة الدراسة في الق اررات مما يعزز من سلوك العمل واألداء المتميز
لهم.
الكلمات الدالة :الريادة االستراتيجية ،االداء الوظيفي .

المبحث االول

منهجية الدراسة
اوالا :مشكلة الدراسة

لـم تـول مؤسسـاتنا العربيـة اهميـة كبيـرة لثقافـة التفكيــر االسـتراتيجي وذلـك لغيـاب االهتمـام او عـدم االكتـ ار بــالفكر

االستراتيجي واقتصارها على اساليب القيادة التقليدية في مجاالت عملها من ادارة ،تخطـي وتقـويم مشـروعاتها فاقتصـر
اإلمر علـى قيامهـا باألعمـال التـي تحقـق لهـا اهـداف ننيـة وقريبـة المـدى فقـ وانعـدم التفكيـر بمـا سـيحد

فـي المسـتقبل

البعيد.

وبناء على ذلك طورت المؤسسات الجوانب االدارية بصورة قليلـة فيمـا يتعلـق باالحتفـاا بـاألفراد المبـدعين ممـا

ادى بهذه المؤسسات ان تواجه صعوبة في المنافسة على المستوى العالمي والعربـي كـون المؤسسـات العربيـة والعالميـة
الرائدة التي تتمتع بفكر استراتيجي كبير قد اسسـت لنفسـها بنيانـا قويـا وبصـورة متطـورة ومتجـدده سـواء أكـان ذلـك محليـا
او عالميـا لمـا تمتلكــه هـذه المؤسسـات مــن مـوارد بشـرية تتمتــع بفكـر اسـتراتيجي وانتمــاء عـال تجـاه منظماتهــا ومـن اجــل
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معالجة االخطاء التي تقع فيها المؤسسـة عليهـا ان تمتلـك مـوارد بشـرية تتمتـع بالقـدرة والمهـارة التـي تمكنهـا فـي صـيا ة
استراتيجيات ناجحة ودقيقة وهذا ما يحققه المفكر االستراتيجي

ولقـد اشــار ( )Mintzberg et alإن صــنع االســتراتيجية الفعالــة يـرب الفعــل بــالتفكير والـذي بــدوره يـرب التنفيــذ

بالصيغة .فنحن نفكر كي نفعل وذلك كي نكون متأكدين ،ولكننا أيضا نفعل كي نفكر وكي نتعلم(. )1

ويؤكد أن التفكير االستراتيجي يعد عنص ار مهمـا فـي التخطـي االسـتراتيجي وأن الغـرا مـن التفكيـر االسـتراتيجي
هو وضع تصور لالستراتيجيات والرؤية بصدد المستقبل المحتمل ،وأن المفكر االستراتيجي يجب أن تتوافر لديـه أبعـاد

فكريــة يــر اعتياديــة تتــيح لــه إمكانيــة التصــور والحــدس والتأم ـل والتبصــر واإلدراك الخت ـراق المجهــول ،وتقريــب صــور

المستقبل تمهيدا التخاذ الق اررات االستراتيجية لتحقيق نجاح المؤسسة فإنه يجب أن يتوافر ما هو أكثر من الحد األدنـى
المطلوب للتفكير االستراتيجي واالداء الجامعي المتميز وان االلتزام بذلك انما يتطلب رؤية ادارية متكاملة تسـتند علـى
فلسفة واضحة تسهم فـي تنميـة وتعزيـز قـدرة المؤسسـة وتحويلهـا الـى قيـادة تتصـف بـالفكر االسـتراتيجي مـن خـالل فسـح

المجال ألفرادها في عرا االفكار الجديدة ومناقشتها  ،لذا تضمنت مشكلة الدراسة باالتي :

 )1قلــة البحــو المقدمــة بالمؤسســات التعليميــة ألهميــة التفكيــر االســتراتيجي لمواكبــة التغي ـرات الحاصــلة فــي التطــور
العلمي.
 )2الى اي مدى يسهم دور التفكير االستراتيجي في تعزيز االداء الجامعي المتميز.
 )3ما دور التفكير االستراتيجي في مواجهة التلكؤ التي تواجهه المؤسسة التعليمية.

 )4هــل يــؤثر التفكيــر االســتراتيجي بأبعــاده (القصــد االســتراتيجي ،التصــور المنظمــي ،قيــادة االفت ارضــات ،التفكيــر ف ـي
الوقت ،الفرص الذكية) في االداء الجامعي المتميز؟

ثاني ا .أهمية الدراسة

تحتــاج الجامعــات اليــوم إلــى ممارســات إســتراتيجية حاســمة لمواجهــة تحــديات اليــوم فــي قضــايا اإلدارة ،الســيما

تلــك الممارســات التــي تواجــه مؤسســات التعلــيم العــالي والمتمثلــة بالعولمــة المعرفيــة ()Knowledge Globalization
وتن ـ ـ ـ ــامي المنافس ـ ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ـ ــيم االفت ارض ـ ـ ـ ــي (Education

 )Virtualف ـ ـ ـ ــي عص ـ ـ ـ ــر االقتص ـ ـ ـ ــادات الرقمي ـ ـ ـ ــة

( ،)Digital Economiesوتزايد وتأثر المنافسة بينها فقد أصبحت ضرورة منهجية واسـتراتيجية لتـدعيم تنافسـية وبقـاء
وديمومة مؤسسات التعليم العالي(.)2
لـذا تضـمنت اهميـة الد ارسـة جـانبين :االول :األهميـة النظريـة حيـ

تسـهم هـذه الد ارسـة المتواضـعة فـي البنـاء التراكمــي

للمعرفة في المجال العلمي والبحثي وذلك الرتباط التفكير االستراتيجي الوثيق في عمل المؤسسات المعاصرة ودوره في
استشراف المستقبل وحاجة المؤسسات اليه حاض ار أو مسـتقبال ،وكـذلك ال توجـد د ارسـة قـد تناولـت التفكيـر االسـتراتيجي
وعالقته بتطوير االداء الجامعي المتميز معا للموظفين في جامعة القاسم الخضراء على حد علم الباحثة.

اما الجانب الثاني  :االهمية التطبيقية تقدم هذه الدراسة معلومات ورؤى علمية وعملية تسهم في زيادة المعارف وترسخ

القناعة بأهمية التفكير االستراتيجي وضرورة تعلمه وتطبيقه وااللتزام به من قبل الموظفين فـي جامعـة القاسـم الخضـراء
نهجا وممارسة فهو يعد احد اهم المداخل لتطوير عملها فـي المسـتقبل كونهـا تسـعى للتحـول نحـو قيـادة جديـدة لمواجهـة

التحــديات وتتغلــب عليهــا بمرونــة عاليــة فــي المســتقبل واالفــادة مــن ثقافــة التفكيــر االســتراتيجي لتطــوير اســتراتيجية تقــويم
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أداء المـوارد البشـرية بشــكل دوري ومســتمر لــدى المــوظفين وتنميتــه مــن جـراء التقــويم والتحفيــز االيجــابي للمــوظفين ممــا

يجعلهم مبدعين في عملهم ولرفع من مستوى أدائه وهذا ما تسعى اليه االدارات الحديثة في المؤسسات المتطورة .
ثالث ا :أهداف الدراسة :هدفت الدراسة الى :

 -1بيان اثر ابعاد التفكير االستراتيجي (القصد االسـتراتيجي ،التصـور المنظمـي ،قيـادة االفت ارضـات ،التفكيـر فـي
الوقت ،الفرص الذكية) في االداء الجامعي المتميز.
 -2تحديــد أهميــة تــأثير ابعــاد التفكيــر االســتراتيجي (القصــد االســتراتيجي ،التصــور المنظمــي ،قيــادة االفت ارضــات،

التفكير في الوقت ،الفرص الذكية) على االداء الجامعي المتميـز (مجـال النمـو واالنشـطة التعليميـة  ،المجـال
المالي ،المجال المؤشر التسويقي  ،مجال العمليات واالنشطة في البيئة الداخلية).

 -3توضــيح تــأثير التفكيــر االس ــتراتيجي ف ــي االداء الجــامعي المتمي ــز م ــن خــالل اســتراتيجية تق ــويم أداء المـ ـوارد
البشرية.
رابع ا  :فرضيات الدراسة يستند البح
أ-

إلى الفرضيات اآلتية :

الفرضية الرئيسة االولى (فرضيات عالقات االرتباط)

 توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال مجال النمو واالنشطةالتعليمة
 توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال رأس المال . -توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال المؤشر التسويقي.

 توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي و مجال العمليات واالنشطةفي البيئة الداخلية.
ب -الفرضية الرئيسة الثانية (فرضيات عالقات التاثير)
-

توجد عالقة تاثير معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال مجال النمو واالنشطة
التعليمية.

-

توجد عالقة تاثير معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال رأس المال .

-

توجد عالقة تاثير معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي ومجال المؤشر التسويقي.

-

توجد عالقة تاثير معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين التفكير االستراتيجي و مجال العمليات واالنشطة
في البيئة الداخلية.
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خامس ا .مجاالت الدراسة

تضمنت الدراسة الحدود البشرية والمكانية والزمانية وهي كاألتي:

 :1الحدود البشرية:

اقتصــرت هــذه الد ارســة فــي جامعــة القاســم الخضـراء ( )100مســتجيبا موزعــا بــين مــدراء االقســام والشــعب ورؤســاء

الفروع من الموظفين في المؤسسة المبحوثة.
 :2الحدود المكانية

اقتصرت هذه الدراسة في جامعة القاسم الخضراء.

 :3الحدود الزمانية

اقتصــرت ه ــذه الد ارس ــة عل ــى اس ــتطالع اراء الم ــوظفين ف ــي جامع ــة القاس ــم الخضـ ـراء للس ــنة(2018م 2018-م)

وبمدة زمنية 2018/2/23م2018/6/13-م.
سادس ا .كلمات مفتاحية :

 -التفكير االستراتيجي

ان التفكير االستراتيجي يمثل " اسلوبا لتحليل مواقف تواجه المؤسسة تتميز بالتحدي والتغير والتعامل معها من
خالل التصور االستراتيجي لضمان بقاء المؤسسة وقيامها بمسؤولياتها االجتماعية واالخالقية حاض ار ومستقبال
(.)3
االداء الجامعي المتميز:

-

"تلـ ــك القـ ــدرات والمهـ ــارات الذهنيـ ــة والفكريـ ــة الضـ ــرورية لقيـ ــام الفـ ــرد بالتصـ ــرفات االسـ ــتراتيجية وممارسـ ــة مهـ ــام اإلدارة
االس ــتراتيجية ،م ــن عملي ــة تحدي ــد رس ــالة و اي ــات وأه ــداف المنظم ــة وص ــيا ة االس ــتراتيجية وتنفي ــذها ومراقب ــة عملي ــة
التنفيذ"

()4

المبحث الثاني

الجانب النظري ودراسات السابقة
اوالا .أساليب جمع البيانات والمعلومات :
من أجل إتمام اجراءات البح وفي كال الجانبين النظري والتطبيقي فقد اعتمدت الباحثة على األساليب اآلتية:
 .1الجانب النظري للبحث:

اعتمدت الباحثة في االثراء المعرفي للبح

على العديد من كتب ومجالت ودوريات واالطاريح والرسائل العربية

واألجنبية ذات صلة بموضوع البح  ،فضال عن بعا البحو والمقاالت العربية واألجنبية التي تم الحصول عليها
عن طريق االنترنت.
 .2الجانب التطبيقي للبحث:

استندت الباحثة في الجانب التطبيقي الى مجموعة من األدوات المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات

وهي:
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ا – المقابالت الشخصية :تم اجراء بعا المقابالت مع بعا الموظفين من ذوي الخبرات السابقة داخل جامعة
القاسم الخضراء ووجه لهم عددا من االسئلة المباشرة بهدف التعرف الى طبيعة بالنشاطات االدارية حول مدى

امتالكهم التفكير االستراتيجي ميدان البح

واجراءاتهم في تقويم االداء الجامعي المتميز.

ب  -االستبانة استندت الباحثة على استمارة االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات الخاصة بمتغيرات البح

فضال عن أنها تأتي متوافقة مع عنوان البح  ،وضعت االستبانة الموضحة في ملحق ( )1في ضوء متغيرات
البح

الرئيسة والفرعية .وتضمنت االستبانة مقياسين مقسم على جزئيين:
(الجـنس ،العمـر،

العامـة مـن حيـ
األول :فقد تضمن ( )6فقرات اختصـت بالبيانـات الشخصـية ،المعلومـات ّ
 الجزء ّالتحصيل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،الحالة االجتماعية).

 الجـ ــزء الثـ ــاني تضـ ــمن علـ ــى ( )44فق ـ ـرة موزعـ ــة علـ ــى المتغي ـ ـرات الرئيسـ ــة والفرعيـ ــة الخاصـ ــة بالد ارسـ ــة (التفكيـ ــراالس ــتراتيجي ،واالداء الج ــامعي المتمي ــز) عل ــى وف ــق مقي ــاس ليك ــرت الخماس ــي ال ــذي يع ــد م ــن المق ــاييس الش ــائعة

االستعمال في اإلدارة وكانت تتراوح قيمتـه بـين الرتـب( )5متفـق تمامـا الـى ( )1يـر متفـق اطالقـا ولجميـع عبـارات
المقياسين.
جدول ()1
مقياس خماسي
الدرجة

1

2

3

4

5

الفقرة

مطلقا

ابدا

احيانا

البا

دائما

ثاني ا .الجهود المعرفية السابقة

الهدف من مراجعة الدراسات والجهود المعرفية السابقة بشكل اساسي للتأكد من ان متغيرات الدراسة الثال

اي ان هناك مرجعا علميا صحيحا يعتمد علية البح

مهمة

وليس اعتباطا واستفادت الباحثة من النتائج التي توصلت اليهـا

الجهــود المعرفيــة الســابقة فــي مجــال تطبيقهــا ألجــل اســتكمال الخط ـوات التــي ابتــدأ بهــا البــاحثون قبلهــا وايضــا تمكــين

الباحثـة مـن تكـوين اســاس نظـري لمشـكلة الد ارســة وأليمكـن ذلـك مــن دون مراجعـة الجهـود المعرفيــة السـابقة فيمـا يخــص
متغيرات الدراسة وفي هذا المبح

توضح الباحثة الدراسات السابقة مـن عربيـة وأجنبيـة ذات الصـلة بموضـوع الد ارسـة،

وهي تمثل ما تراه الباحثة مفيدا إلثراء هذه الدراسة ،وذلك بعرا ملخص لكل د ارسـة متضـمنة ألهـم أهـدافها واجـراءات
تطبيقها كاألدوات والعينة ،وعرا أهم نتائجها.

متغيرات الدراسة
المصطلحات التي وردت في الدراسة وهي تشمل المصطلحات الرئيسة في هذه الدراسة:

المتغير االول :التفكير االستراتيجي :

التفكيــر عمليــة عقليــة معرفيــة تــؤثر بشــكل مباشــر فــي طريقــة وكيفيــة تجهيــز ومعالجــة المعلومــات والتمثــيالت

العقلية المعرفية داخل العقل البشري ،اما (يونس) انه عبارة عن عملية معرفية او فعـل عقلـي تكتسـب بـه المعرفـة ،وان
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التفكير ايضا يجمع بين كونه جهدا مركبا تأمليا وخبرة ابداعية( .)6( )5أما اصطالحا فيعني التفكير في هذه الدراسة هـو
العمليــة العقليــة معرفيــة تســاعد الموظــف فــي الوصــول الــى المعرفــة التــي يحتاجهــا فــي توليــد األفكــار وتحليلهــا وتركيبهــا
بهدف ايجاد عدة حلول للمشاكل التي تواجهها في العمـل .اما االستتراتيجية هـي منهجيـة فكريـة متطـورة توجـه عمليـات
اإلدارة وفعاليتها بأسلوب منظم سعيا لتحقيق األهداف والغايات التي قامت المؤسسة من أجلها

()7

في حين يعرف التفكير االستراتيجي  :الطريق االبتكـاري للتفكيـر فـي كيفيـة الرؤيـة المسـتقبلية للقضـايا المتوقعـة والتنبـؤ

ب ــالفرص والتهديــدات الت ــي يمكــن ان تواجه ــه المؤسســة وتصــور الســيناريو المســتقبلي للتعام ــل معهــا بم ــا يضــمن بق ــاء

واستم اررية ونمو المؤسسة(.)8

-1

ابعاد التفكير االستراتيجي
القصد االستراتيجي strategic Intent

ه ــو وض ــع اس ــتباقي ف ــي التخط ــي االس ــتراتيجي ورمـ ـ از ل ــقرادة المنظم ــة بش ــأن المس ــتقبل ،ال ــذي ينشـ ـ جمي ــع

المستويات التنظيمية من أجل االهداف المشتركة ويمكن ان يكون القصد االستراتيجي جملة واسـعة مـن المعـاني لكلمـة
المهمة او اكثر تخصيصا في توضيح االهداف واال راا المطلوب تحقيقهـا علـى المـدى البعيـد ويتضـمن هـذا القصـد

االستراتيجي عادة أهداف ممتدة تجبر الشركات على المنافسة بطرق مبتكرة.

ولهذا فقد عرف القصد االستراتيجي كل من ) )Doz& Prahaladعلى انه أمر حاسـم للشـركة لتحقيـق األهـداف التـي
ال يمكن للمرء تخطيها والذي يسمح ببناء طبقات من الميزة التنافسية بشق األنفس لتحقيق أهداف طويلة األمد (.)9
 -2التصور المنظمي

هو البعد الثاني من ابعاد التفكير االستراتيجي ويسمى ايضا ب (شمولية التفكير ) او (المنظـور المنظمـي) الـذي

يقصــد بــه الخــروج مــن التفكيــر النمطــي او التقليــدي الــى التفكيــر الشــامل الــذي يحــي بكافــة المتغيـرات الــداخل المنظمــة
وخارجها والتي تؤثر على عملها بالسلب وااليجاب اما ( )Mooreضمن السياق ذاتـه ان توسـيع عمليـة التفكيـر لتشـمل
متغي ـرات خــارج حــدود الصــناعة ســوف يهي ـ المنظمــة لالبتكــار وعلــى هــذا االســاس فــان الق ـ اررات االســتراتيجية التــي

تتضــمن خيــارات التنــافس والتعــاون والبحـ

عــن االسـواق الحـرة انمــا هــي نتيجــة التفكيــر االســتراتيجي لــقدارة العليـا وان

نمــوذج التفكيــر الــذهني للتفكيــر االســتراتيجي يحقــق الفهــم الـواعي بمتغيـرات النظــام الكلــي وعالقاتــه وبــذلك تكــون فاعليــة
االداء المحصلة النهاية للنموذج الذهني (.)11( )10
 -3قيادة االفتراضات

ويعرف باسم (التوجه نحو الفرضيات) هذا البعد هو نوع من التفكير مرنة عاكسة للصورة العلمية اذ يلجـأ متخـذ

الق ـرار االســتراتيجي بوضــع افت ارضــات علميــة لكــل بــديل ثــم يجمــع البيانــات الخاصــة بــذلك البــديل ويعمــل علــى اختيــاره
والتحقق منه ومن امكانية قبوله او رفضة على قاعدة علمية ثابتة أي يـتم وضـع الفـروا علـى اسـاس عـرا االسـئلة
االبداعية بهيئة ماذا  ...اذا؟ ثم يبدا بالبح

عن اجابات لتلك االسئلة التي تم وضعها.

بمعنــى أن يكــون للتفكيــر اإلســتراتيجي منهجيــة علميــة تمكنــه مــن توليــد وتعمــيم الفرضــيات واختبارهــا مــن بــين

أنشطته وعملياته الرئيسية ،وقد تكون هذه عقبة أو صعوبة تواجهها أ لب القيـادات بسـبب نقـص المعلومـات ومحدوديـة
ـر مـا تكتـرك مهمـة اشـتقاق الفرضـيات لم اركـز البحـو والمتخصصـين .وفـي هـذه المهمـة
الوقت المتاح للقيام بـذلك .وكثي ا
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تلتقــي مهــارة التحليــل ومهــارة الحــدس واإلبــداع ،وهــي الثنائيــة التــي كثيــر امــا عرضــت عنــد الحــدي
التفكير االستراتيجي بالتخطي االستراتيجي.

عــن صــلة وعالقــة

()13( )12

التفكير في الوقت:

إن التفكيـر اإلســتراتيجي هــو دائمــا التفكيــر فــي الوقــت المالئــم ،وهــو التفكيــر المتعلــق باســتعارة األســاليب الماضــية

وربطهــا مــع الحاضــر ثــم مــع المســتقبل ،وذلــك كــون أن المســتقبل م ـرتب بالماضــي ،والماضــي لــه قيمتــه التنبئيــة ،وأن
النظرة لما سيحد

ـر اسـتم اررية المقارنـة بـين مـا
في المسـتقبل منطلـق مـن الحاضـر ومختلـف عـن نظـرة الماضـي ،وأخي ا

جرى في الماضي والحاضر وما سيجري في المستقبل ،ومن ثم بناء منظورات التغيير(.)14
 -4الفرص الذكية Intelligent Opportunism

والبعد األخير من أبعاد التفكير اإلستراتيجي هو الذكاء في انتهاز الفرص فـي بيئـة المنظمـة وهـذا يعنـي أن تتجـه

المنظمــة نحــو اقتنــاص الفــرص والتجــارب الممي ـزة والجديــدة التــي تمكــن مــن إيجــاد البــدائل إلدخــال التحســين والتطــوير

فيها( ،)15ويتجه التفكيـر االسـتراتيجي نحـو تحقيـق الغايـات التـي تهـدف المنظمـة إلـى تحقيقهـا ضـمن اسـتراتيجياتها ،مـن

خالل االفادة القصوى من الفرص ،وتفادي التهديدات التي قد تؤثر على نجاح تحقيق تلك الغايات(.)16
المتغير الثاني :االداء الجامعي المتميز:

يمثل األداء الوسيلة الرئيسة لتحقيق النتائج أو األهداف المتوخاة من مجمل العمليات التي تقوم بها المنظمات

ابتداء من حشد الموارد بمختلف أنواعها مرو ار بتعبئة موظفيها ،ويمثل األداء النشاط أو السلوك الذي تتحول بموجبه
الموارد إلى سلع وخدمات ،لذا كان لزاما على إدارات المنظمات أن تهي

الظروف المناسبة لضمان جعل األداء

بأعلى المستويات وذلك من خالل اعتماد األدوات الالزمة ُّ
وتعد بطاقة العالمات المتوازنة أحدى تلك األدوات فضال
عن دورها الرئيس في تحقيق التوازن في أداء المنظمة بشكل عام

()17

اما االداء الجامعي المتميز "هو مسار فكري له خ سير خاص به يريح العقل من عناء األفكار المتشابكة

والشوائب والتصورات التي ال يحتاجها الذهن أثناء تفكيره في موضوع معين له أهداف محددة ،وال يكون التفكير فعاال
إال إذا أدى إلى النتائج المطلوبة بأقل جهد ممكن وبأقصر وقت مستطاع وهذا ما يرمي إليه التفكير االستراتيجي"

()18

اما (قلش) فعرفه ":تلك القدرات والمهارات الذهنية والفكرية الضرورية لقيام الفرد بالتصرفات االستراتيجية وممارسة

مهام اإلدارة االستراتيجية ،من عملية تحديد رسالة و ايات وأهداف المنظمة وصيا ة االستراتيجية وتنفيذها ومراقبة
عملية التنفيذ(.)19
أبعاد االداء الجامعي المتميز

 -1مؤشر النمو في االنشطة التعليمية:

معدل النمو هو مفهوم يوجد في االعمال و الوظائف ويعرف أيضا بالنمو االقتصادي وهـي نسـبة الـدخل السـنوي

يكــون النمــو االقتصــادي فيهــا يـدل علــى نمــو الســلع المباعــة فــي كــل ســنة ،ومعــدل

لشـركة ،أو مؤسســة ،أو دولــة بحيـ
النمو يجب أن يكون كل سنة ِفي زيادة من حي

إنتاج السلع وبيعها بأكبر قـدر ممكـن وهـو هـدف رئيسـي تسـعى وراءه

جميع الشركات لزيادة معدالت اإلنتاج والبيع لتحقيق أكبر ربح ممكن وهو مـا يعـرف بزيـادة أنتـاج وبيـع السـلع فـي كـل

ســنة يــتم جــرد جميــع المنتجــات التــي أنتجــت وتــم بيعهــا فــي الســوق  ،ومعرفــة كميــة اســتهالك المـواد والمــال للتصــنيع ،

وكمية المردودات الماليـة مـن بيـع السـلعة (الـدخل) وعرضـها مـن بعـا حتـى يـتم معرفـة كميـة الـربح  ،ومـن بعـدها يـتم
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جمع جميع األرباح ومعرفة النسبة السابقة  ،فإذا كانت النسبة الجديدة من األرباح أعلى من النسبة السابقة فإن الشركة
قد حققت نموا اقتصاديا  ،ويمكن معرفة معدل النمو من عرا المعدل الجديد من األرباح وعرضها من المعدل القديم
وبالتالي يمكن معرفة نسبة معدل النمو الجديد للشركة .

 -2المؤشر المالي:

هي التعرف على مؤشرات قياس اسعار الصرف لالسهم المنظمة في سوق األوراق المالية ،حي

يقوم على

عينة من أسهم المنظمة التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو ير المنظمة أو كالهما ،و البا ما يتم

اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال و الذي يستهدف المؤشرات القياسية

 .وهنالك نوعان من المؤشرات ،المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر) (DJIAداو جونز لمتوس

الصناعة ومؤشر  500لستاندرد أند بور  (S&P500).ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو
صناعة أو الخدمات المعينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لخدمات النقل.
 -3المؤشر التسويقي و الترويجي:

م ــع تط ــور المف ــاهيم اإلداري ــة لمتخ ــذي القـ ـ اررات داخ ــل المنظم ــة تط ــورت مق ــاييس أداء التس ــويق أو مقي ــاس العملي ــات
الترويجيــة مــن المعيــار المــالي كمعيــار وحيــد لقيــاس مــدى فعاليــة األداء التســويقي إلــى اســتحدا

معــايير أخــرى منه ـا

تحليــل المبيعــات ( )Analysis Salesهــو اســتخدام أرق ــام المبيعــات لتقي ــيم األداء التس ــويقي  .قيــاس رضــاء العم ــالء
( )Measurement Satisfaction Customerمقيــاس نــوعي لقيــاس األداء التســويقي يــتم مــن خــالل بح ـ

وجهــة

نظر العمالء و قياس األداء مقارنة بالمنافسـين .قيـاس قـوة العالمـة التجاريـة  .مقيـاس لقيـاس األداء التسـويقي و الـذي

يحدد العالمة التجارية هل تجذب انتباه السوق المستهدف؟.
 -4مؤشر العمليات واألنشطة في البيئة الداخلية :

تعد مؤشرات األداء أداة فعالة للتحقق من مدى تحقيق األهداف  ،واحدى تقنيات قياس نجاح أداء اإلدارات المستخدمة
مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي لقدارات الحديثة ،ومن خاللها يتم التعـرف علـى قـدرة اإلدارة علـى تحقيـق أهـدافها
المحددة من خالل إسـتراتيجيتها ،ويـتم قيـاس وتحديـد مؤشـرات األداء بنـاء علـى معـايير تحـددها طبيعـة مهـام ونشـاطات

ـان ،إداريـة ،إشـرافية.... ،الـخ ،و أن قيـاس هـذه المؤشـرات تسـتخدم عـدة طـرق
اإلدارات المتعـددة ( تجهيـزات ،تقنيـة ،مب ِ
فنية وادارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس األداء وأعمال هذه اإلدارات.
ثالثا :المخطط الفرضي للدراسة

يوضــح مخط ـ الد ارســة العالقــات التــي تـرب مــا بــين متغيـرات الد ارســة التــي قــد تكــون فــي صــورة كميــة او كيفيــة

تجميــع المتغيــرات الرئيس ـة حي ـ

صــمم المخط ـ االفت ارض ــي باالعتم ــاد عل ــى نم ــوذج ) )Liedtkaف ــي تحدي ــد التفكيــر

االســتراتيجي امــا االداء الجــامعي المتميــز فقــد تــم االعتمــاد علــى (النعســاني (( ،)19وقــد كــان اختيــار هــذه االبعــاد دونمــا
يرها لتوافقها مع االطار العام للدراسة وعلى وفق مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها صـممت الباحثـة مخططـا افت ارضـيا

يجسد عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة وسيتم قياس المتغير الرئيس التفكير االستراتيجي من خالل أبعـاده الخمسـة
وه ــي (مج ــال القص ــد االس ــتراتيجي مج ــال التص ــور المنظم ــي مج ــال قي ــادة االفت ارض ــات مج ــال التفكي ــر ف ــي الوق ــت
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والفــرص الذكيــة) والمتغيــر التــابع االداء الجــامعي المتميــز (مجــال النمــو واالنشــطة التعليميـة  ،المجــال المــالي ،المجــال
المؤشر التسويقي  ،مجال العمليات واالنشطة في البيئة الداخلية) .
الشكل ( )1المخطط الفرضي للدراسة

االداء الجامعي المتميز
 .1النمو واالنشطة التعليمة
 .2المجال المالي
 .3المؤشر التسويقي
 .4العمليات واالنشطة في
البيئة الداخلية

ابعاد التفكير االستراتيجي
 _1القصد االستراتيجي
 _2التصور المنظمي
 _3قيادة االفتراضات
_4التفكير في الوقت
_5الفرص الذكي

من اعداد الباحثة
رابعا  :ادوات الدراسة

أن ا ناء الجانب النظري واختبار مخط الدراسة والتحقق مـن صـحة مـا ورد فيهـا اسـتلزم مـن الباحثـة مجمـوعتين

من األدوات هما:
أدوات جمع البيانات

لقد استعملت الباحثة األدوات الالزمة للحصول على البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وهي:

أ) المصادر العلمية المختلفة:

ب) االستبانة:

العامـة مـن حيـ
األول فقد تضمن ( )6فقرات اختصت بالبيانـات الشخصـية ،المعلومـات ّ
الجزء ّ
التحصيل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،،الحالة االجتماعية).

(الجـنس ،العمـر،

في حين تضمن الجزء الثاني من االستبانة ( )44فقرة موزعة علـى المتغيـرات الرئيسـة والفرعيـة الخاصـة بالد ارسـة
(التفكيـر االســتراتيجي ،واالداء الجــامعي المتميــز) علــى وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يعــد مــن المقــاييس الشــائعة
االســتعمال فــي اإلدارة وكانــت تت ـراوح قيمتــه بــين الرتــب( )5متفــق تمامــا الــى ( )1يــر متفــق اطالقــا ولجميــع عبــارات

المقياسين.
خامس ا  :األساليب االحصائية

اعدت الدراسة على مجموعة من األسـاليب والوسـائل اإلحصـائية فـي معالجـة البيانـات وتبويبهـا وهـي الكشـف عـن

مــدى توزيــع ابعــاد االســتبانة توزيعــا طبيعيــا ومعرفــة مســتوى فقـرات وابعــاد الد ارســة ،باســتعمال الوصــف االحصــائي مـن

وسـ ـ حس ــابي وانحـ ـراف معي ــاري والكش ــف ع ــن مق ــدار وطبيع ــة عالق ــات الت ــأثير ب ــين متغيراته ــا الرئيس ــة( ،التفكي ــر

االس ــتراتيجي االداء الج ــامعي المتمي ــز) وج ــدولتها لالس ــتجابات الـ ـواردة ف ــي االس ــتبانة اذ ت ــم االعتم ــاد عل ــى برنـ ـامج
اإلحصائي الجاهز(.)SPSS.v.20
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المبحث الثالث

منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 منهج البحث:
استخدم الباح المنهج الوصفي (هو طريقـة لوصـف الظـاهرة المدروسـة وتصـويرها كميـا عـن طريـق جمـع معلومـات مقننـة
عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة") وذلك لمالءمته لطبيعة وأهداف البح .
 اجراءات البحث الميدانية :
 مجتمع البحث وعينتها:تكون مجتمـع البحـ
وقــد شــارك فــي هــذا البحـ

مـن المـوظفين االداريـين فـي جامعـة القاسـم الخضـراء وبابـل للعـام الد ارسـي .2018/2017
( )100موظفــا يمثلــون مختلــف االقســام ،مــوزعين بحســب الجــنس فكــان عــدد الــذكور ()43

موظفه من بنسبة ( )43%واالنا

( )57موظفا بنسبة ( ، )57%وقد تراوحت أعمارهم بين ( )29-53سنة بمتوس

حسابي ( )41سنة وانحراف معياري ( .)2.095كذلك توزعوا بحسب تحصيلهم الدراسي إلى ()27موظفين وموظفات

بكلوريــوس بنســبة (  ، )27%و(  ) 42موظفـا وموظفــة ماجســتير بنســبة (  ،) 42%و( )31موظف ـا وموظفــة دكتــوراه
بنسبة ( .) 31%
 -أدوات جمع البيانات:

تمثلت مصادر جمع البيانات باالستبانات المقياسيين التي وزعت على عينة البح

وهي كاالتي

األول التفكير االستراتيجي  :فقد تضمن ج أزين هما -:
 -المقياس ّ

العامة من حي (الجنس ،العمر،
الجزء االول  :فقد تضمن ( )6فقرات اختصت بالبيانات الشخصية ،المعلومات ّ

التحصيل العلمي ،عدد سنوات الخدمة  ،الحالة االجتماعية).

الجزء الثاني تضمن على ( )24فقرة موزعة على المتغير الخاص بالدراسة (التفكير االستراتيجي) بأبعاده (القصد
االستراتيجي ،التصور المنظمي ،قيادة االفتراضات ،التفكير في الوقت ،الفرص الذكية) تضمن كل مجال

()5فقرات اال مجال (التصور المنظمي) فقد تضمن ()4فقرات  ،وجاءات جميع الفقرات على وفق مقياس
ليكرت الخماسي الذي يعد من المقاييس الشائعة االستعمال في اإلدارة وكانت تتراوح قيمته بين الرتب( )5متفق
تماما الى ( )1ير متفق اطالقا ولجميع عبارات المقياسين.
 -المقياس الثاني (االداء الجامعي المتميز)  :فقد تضمن ج أزين هما -:

العامة من حي (الجنس ،العمر،
الجزء االول  :فقد تضمن ( )6فقرات اختصت بالبيانات الشخصية ،المعلومات ّ
التحصيل العلمي ،عدد سنوات الخدمة  ،الحالة االجتماعية).

الجزء الثاني تضمن على ( )20فقرة موزعة على المتغير الخاص بالدراسة (االداء الجامعي المتميز) بأبعاده

(مجال النمو واالنشطة التعليمة  ،المجال المالي ،المجال المؤشر التسويقي  ،مجال العمليات واالنشطة

في البيئة الداخلية) فتضمن كل مجال ( ، )5وجاءت على جميع الفقرات على وفق مقياس ليكرت الخماسي
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الذي يعد من المقاييس الشائعة االستعمال في اإلدارة وكانت تتراوح قيمته بين الرتب( )5متفق تماما الى ( )1ير
متفق اطالقا ولجميع عبارات المقياسين.
إجراءات البحث:
وزع الباح ـ

االس ــتبانات شخص ــيا علــى أفـ ـراد العين ــة ف ــي جامع ـة القاس ــم الخضـ ـراء .ك ــذلك ت ــم عق ــد لق ــاءات م ــع

الموظفين في جميع االقسام لتوضيح طريقة اإلجابة على فقرات االستبانة .
التحليل اإلحصائي :تم استخدام الوسائل اإلحصائية الضرورية التي ساعدت في معالجة نتائج واختبار فرضيات
البح

من خالل استعمال الحزمة اإلحصائية ( )spssومنها استخرج اآلتي -:

-

الوس الحسابي

 الوس الفرضي.-

االنحرافات المعيارية.

-

معامل ارتباط (كندال).

-

معامالت االرتباط البسي (.)R

 -معامالت االرتباط المتعدد (.)R2

المبحث الرابع
عرض النتائج ومناقشتها:

للبعد الرئيس التفكير االستراتيجي :
اوالا.نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحث مستوى األهمية ُ
 قياس مستوى األهمية المتغير الرئيس التفكير االستراتيجي للبعد االول (القصد االستراتيجي ) وفق ا للمتوسطالحسابي :

تم ترتيب وتصنيف متغيرات البح

على وفق األسئلة الخاصة بكل متغير ،وباستعمال المؤشرات اإلحصائية

للبعد الرئيسي المقدرات الجوهرية واألبعاد الفرعية له
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية ك
بحسب استجابات أفراد عينة البح ) في الجدول رقم (. )3

166

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (5): 2019

جدول ()3
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد االول(القصداالستراتيجي)

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

0.552

متوس
مرتفع

المتوسط

الرقم

الفقرة

1

يسعى الموظفون في الجامعة الى تحقيق نفس االهداف االستراتيجية

2.45

2

يهتم القصد االستراتيجي في تفعيل القدرات االبداعية للجامعة

3.69

0.536

توظ ـ ــف الجامع ـ ــة مع ـ ــارف الم ـ ــوظفين ف ـ ــي خدمات ـ ــه المقدم ـ ــة ال ـ ــى

3.46

0.715

متوس

يوجــد تكــافؤ بــين م ـوارد الجامعــة وطموحاتــه مــن اجــل تحقيــق مي ـزة

3.83

0.677

مرتفع

تس ــتخدم الجامع ــة مع ــارف ومه ــارات الم ــوظفين لبن ــاء اس ــتراتيجيات

3.37

0.731

متوس

3.57

0.485

متوس

3
4
5

المراجعين
مستدامة

جديدة ومبدعه
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبــين الجــدول أعــاله أن المتوس ـ الحســابي الكلــي الســتجابات عينــة البح ـ

األهمية

فــي المنظمــة المبحوثــة فيمــا يتعلــق

بالبعـد االول القصـد االسـتراتيجي قـد بلـ ( )3.57علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي
بالمتغير الرئيس التفكيـر االسـتراتيجي ك
وهو أعلى من الوس الفرضي البال ( )3وبانحراف معياري ( ، )0.485وعند مستوى أهمية متوس .

وقــد حقــق الفق ـرة الرابعــة أعلــى متوس ـ حســابي بل ـ ( )3.83وبــانحراف معيــاري ( ، )0.677وعنــد مســتوى أهميــة

مرتفع .تلتها الفقرة الثانية بمتوس حسابي ( ، )3.69وانحراف معي ــاري ( )0.536وعند مستوى أهمية مرتفع أيضا.
فيم ــا حقق ــت الفقـ ـرة الخامس ــة أدنـــى متوسـ ـ حس ــابي الس ــتجابات عين ــة البحـ ـ

بلـ ـ ()3.37

وب ــانحراف معي ــاري

( ، )0.731وعن ــد مس ــتوى أهمي ــة متوسـ ـ  .تلته ــا كبع ــد الفقـ ـرة االول ــى بمتوسـ ـ حس ــابي ( ،)3.45وانحـ ـراف معيـ ـ ــاري
( )0.552وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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-

للبعد الرئيس التفكير االستراتيجي لفقرات البعد الثاني (التصور المنظمي) وفق ا
قياس مستوى األهمية ُ
للمتوسط الحسابي :
جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األهمية لفقرات البعد الثاني (التصور المنظمي) له
بحسب استجابات أفراد عينة البحث
الرقم
1
2
3
4

المتوس

الفقرة
 -1تمتلك الجامعة قاعدة معلومات حول مايمكن انجازه الحقا
 -2يهتم الجامعة بجمع المعلومات حول احتياجاتها الحالية
والمستقبلية
 -3يسهم التصور المنظمي في تفعيل قدرات ومهارات الموظفين في
الجامعة
 -4تحلل ادارة الجامعة عوامل التي يمكن تعرقل عملها مقارنة

بالجامعات األخرى عند وضع الخطة

البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك
يبــين الجــدول أعــاله إن المتوسـ الحســابي الكلــي الســتجابات عينــة البحـ

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

األهمية

3.32

0.635

متوس

3.65

0.746

متوس

3.64

0.640

متوس

3.42

0.783

متوس

3.48

0.612

متوس

فــي المؤسســة المبحوثــة فيمــا يتعلــق بــالمتغير

الرئيس البعد الثاني التفوق المنظمي قد بل ( )3.48وبانحراف معياري ( ، )0.612وعند مستوى أهمية متوس .
وقد حققت الفقرة الثانية أعلى متوس حسـابي السـتجابات عينـة البحـ

وعند مستوى أهمية متوس .

بلـ ( )3.65وبـانحراف معيـاري (، )0.746

امــا الفق ـرة الثانيــة فقــد جــاء بمتوس ـ حســابي ( ، )3.64وانح ـراف معي ـ ــاري ( )0.640وعنــد مســتوى أهميــة متوس ـ
أيضـ ــا .فيمـ ــا حققـ ــت االولـ ــى أدنـ ــى متوس ـ ـ حسـ ــابي السـ ــتجابات عينـ ــة البح ـ ـ

بل ـ ـ ()3.32

وبـ ــانحراف معيـ ــاري

( ،)0.635وعند مستوى أهمية متوس  .تلتها الفقـرة الثالثـة بمتوسـ حسـابي ( ،)3.36وانحـراف معيـ ــاري ()0.716
وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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قياس مستوى األهمية للمتغير الرئيس التفكير االستراتيجي لفقرات البعد الثالث مجال قيادة االفتراضات وفق ا
للمتوسط الحسابي :

جدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية البعد الثالث مجال قيادة االفتراضات ويعرف له
بحسب استجابات أفراد عينة البحث
الرقم

المتوس

الفقرة

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

األهمية

3.30

0.728

متوس

2

تصنع ادارة الجامعة استراتيجيات بديلة جديدة ومختلفة

3.29

0.787

متوس

3

تفكر ادارة الجامعة بطريقة مبدعة وخالقة

2.97

0.707

متوس

3.03

0.803

متوس

3.40

0.65

متوس

3.25

0.690

متوس

1

4
5

تعتمد ادارة الجامعة على الحدس عند صيا ة استراتيجيتها

تساهم ادارة الجامعة في بناء استراتيجيات ناجحة
تعتمد ادارة الجامعة على اإلبداع عند صيا ة استراتيجية الشركة
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك
يبين الجدول أعاله إن المتوس

الحسابي الكلي الستجابات عينة البح

في المنظمة المبحوثة فيما يتعلق

بالمتغير الرئيس المجال الثاني من خالل كبعد قد بل ( )3.15وبانحراف معياري ( ،)0.690وعند مستوى أهمية
متوس  .وقد حققت الفقرة الخامسة أعلى متوس حسابي الستجابات عينة البح بل ( )3.40وبانحراف معياري
( )0.690تلتها الفقرة االولى بمتوس حسابي الستجابات عينة البح

بل ( )3.30وبانحراف معياري (،)0.728

وعند مستوى أهمية متوس  .تلتها الفقرة الثانية بمتوس حسابي ( ،)3.29وانحراف معي ــاري ( )0.787وعند مستوى
بل ()2.97

أهمية متوس أيضا .فيما حقق كبعد تحديد ايات التغييرأدنى متوس حسابي الستجابات عينة البح
وبانحراف معياري ( ،)0.707وعند مستوى أهمية متوس  .تلتها الفقرة الرابعة بمتوس حسابي ( ، )3.03وانحراف

معيـاري ( )0.803وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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للبعد الرئيس التفكير االستراتيجي للبعد الرابع (مجال التفكير في الوقت) وفق ا للمتوسط
 قياس مستوى األهمية ُالحسابي:
جدول ( )6يبين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات البعد األول (مجال التفكير في الوقت)

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

3.05

0.552

متوس

3.29

0.536

مرتفع

3

تعمل ادارة الجامعة على تعزيز االنتماء لدى الموظفين

3.06

0.715

متوس

4

تنطلق ادارة الجامعة في التفكير باتجاه المستقبل من الماضي

3.23

0.677

مرتفع

تح ـ ــدد ادارة الجامع ـ ــة اس ـ ــتراتيجية مالئم ـ ــة لس ـ ــد الفج ـ ــوة ب ـ ــين وق ـ ــائع

2.97

0.731

متوس

3.17

0.43

متوس

الرقم
1
2

5

المتوسط

الفقرة
تعتقدون أن الحاضر يصنع المستقبل
تقـدمون الجديـد انطالقـا مـن وقـائع الماضـي وأحـدا

الحاضـر

ومعطيات المستقبل

الماضي وأحدا

الحاضر ومعطيات المستقبل
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبين الجدول أعاله أن المتوس الحسابي الكلي الستجابات عينة البح

األهمية

في المنظمة المبحوثة فيما يتعلق

بالبعد االول قد بل ( )3.17وهو أعلى من الوسـ الفرضـي البـال ( )3وبـانحراف
بالمتغير الرئيس التفكير االستراتيجي ك
معياري ( ، )0.43وعند مستوى أهمية متوس .
وقد حقق الفقرة الرابعة أعلى متوسـ حسـابي بلـ ( )3.43وبـانحراف معيـاري ( ،)0.677وعنـد مسـتوى أهميـة

مرتفع .تلتها الفقرة الثانية بمتوس حسابي ( ،)3.29وانحراف معي ــاري ( )0.536وعند مستوى أهمية مرتفع أيضا.
فيما حققت الفقرة الخامسة أدنى متوس حسابي الستجابات عينة البح

وعند مستوى أهمية متوس .

بل ( )2.97وبانحراف معياري (،)0.731

تلتها الفقرة االولى بمتوس حسابي ( ،)3.05وانحراف معي ــاري ( )0.552وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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قياس مستوى األهمية للمتغير الرئيس التفكير االستراتيجي لفقرات البعد الخامس (الفرص الذكية) وفق ا للمتوسط
الحسابي :

جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األهمية لفقرات البعد الخامس (الفرص الذكية) له
بحسب استجابات أفراد عينة البحث

الرقم
1
2
3
4

المتوس

الفقرة
 -1تحقق ادارة الجامعة السبق في دخول االسواق وتقديم الجديد
 -2تطلع ادارة الجامعـة علـى تجـارب جديـدة مـن خـالل عقـود الشـراكة
المبرمة مع الشركات االخرى

 -3تسهم ادارة الجامعة في استثمار الفرص الذكية فـي تطـوير انظمـة
تقويم االداء
 -4يتم اتباع اسلوب المجازفة في اتخاذ الق اررات
-5يسـاعد االبــداع واالبتكـار فــي حــل المشـاكل التــي تواجـه الشــركة فــي
عملها
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبين الجدول أعاله إن المتوس الحسابي الكلي الستجابات عينة البح

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

األهمية

3.32

0.635

متوس

3.65

0.746

متوس

3.64

0.640

متوس

3.42

0.783

متوس

3.64

0.640

متوس

3.48

0.612

متوس

في المؤسسة المبحوثـة فيمـا يتعلـق بـالمتغير

التفكير االستراتيجي البعد الخامس الفـرص الذكيـة قـد بلـ ( )3.48وبـانحراف معيـاري ( ، )0.612وعنـد مسـتوى أهميـة
متوس ـ  .وقــد حققــت الفق ـرة الثانيــة أعلــى متوس ـ حســابي الســتجابات عينــة البح ـ

بل ـ ( )3.65وبــانحراف معيــاري

( ، )0.746وعنــد مســتوى أهميــة متوس ـ  .الفق ـرة الثانيــة بمتوس ـ حســابي ( ، )3.64وانح ـراف معي ـ ــاري ()0.640
وعنـد مســتوى أهميــة متوسـ أيضــا .فيمـا حققــت االولــى أدنــى متوسـ حسـابي الســتجابات عينــة البحـ

بلـ ()3.32

وبانحراف معياري ( ، )0.635وعند مستوى أهميـة متوسـ  .تلتهـا الفقـرة الثالثـة بمتوسـ حسـابي ( ،)3.36وانحـراف

معي ــاري ( )0.716وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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اوالا .نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغير قياس مستوى األهمية المتغير الثاني االداء الجامعي المتميز:
 قياس مستوى األهمية للمتغير االداء الجامعي المتميز للبعد االول (القصد االستراتيجي ) وفق ا للمتوسطالحسابي :

تم ترتيب وتصنيف متغيرات البح

فقرات االستبيان الخاصة بكل متغير ،وباستعمال المؤشرات اإلحصائية

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األهمية للمتغير الثاني االداء الجامعي المتميز واألبعاد
الفرعية له بحسب استجابات أفراد عينة البح ) في الجدول رقم (. )3
جدول ()8
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد االول(مؤشر النمو في االنشطة التعليمية)

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

زيادة دعم االفكار الجديدة التي تعمل على تنمية التعلم الذي يعبر

2.45

0.552

متوس

التميز في دعمها الكامل لطرائق التدريس و التعليم وزيادة النمو

3.69

0.536

مرتفع

اقامة المؤتمرات العلمية و في جميع االختصاصات وتشجيع

3.46

0.715

متوس

توفير متطلبات البيئة العلمية المالئمة ألعمالها التعليمية و

3.83

0.677

مرتفع

دعم االراء واالفكار والمقترحات التى تنصب في فاعلية االنشطة

3.37

0.731

متوس

3.57

0.485

متوس

الرقم
1
2
3
4
5

المتوسط

الفقرة

عن الخط االولى في االداء المتميز .
والتطور
العاملين على المشاركة فيها.

االرشادية لكي تحقق أعلى مستويات التنمية و التعليم.
التعليمية .

البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبــين الجــدول أعــاله أن المتوس ـ الحســابي الكلــي الســتجابات عينــة البح ـ

األهمية

فــي المنظمــة المبحوثــة فيمــا يتعلــق

بالمتغير الثاني االداء الجامعي المتميز قد بل ( )3.57على مقياس ليكرت الخماسي وهو أعلـى مـن الوسـ الفرضـي

البال ( )3وبانحراف معياري ( ، )0.485وعند مستوى أهميـة متوسـ  .وقـد حقـق الفقـرة الرابعـة أعلـى متوسـ حسـابي

بلـ ـ ( )3.83وب ــانحراف معي ــاري ( ، )0.677وعن ــد مس ــتوى أهمي ــة مرتف ــع .تالته ــا الفقـ ـرة الثاني ــة بمتوسـ ـ حس ــابي
( ، )3.69وانحراف معي ــاري ( )0.536وعند مستوى أهميـة مرتفـع أيضـا .فيمـا حققـت الفقـرة الخامسـة أدنـى متوسـ

حســابي الســتجابات عينــة البحـ

بلـ ()3.37

وبــانحراف معيــاري ( ، )0.731وعنــد مســتوى أهميــة متوسـ  .تلتهــا

الفقرة االولى بمتوس حسابي ( ،)2.45وانحراف معي ــاري ( )0.552وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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قياس مستوى األهمية للمتغير الثاني االداء الجامعي المتميز البعد الثاني (كفاءة رأس المالي) وفق ا
للمتوسط الحسابي :

جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية لفقرات البعد الخامس (الفرص الذكية) له بحسب
استجابات أفراد عينة البحث

الرقم
1
2
3
4

المتوس

الفقرة
استثمار االيرادات المتحققه منها لتعزيز من مركزها ومكانتها .
صيا ة الخط

المالي.

االستراتيجية التي تهدف الى التي تعظم مركزها

تقديم المكافآت المالية من فائا االيرادات بعد تغطية جميع
نفقاتها.
عدم االسراف في هدر النفقات ير الضرورية وليس فيها منفعة
لها.
والتطوير لتحسين

تقديم جزء من ميزانتيها على مركز البح
أداءها المتميز.
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبــين الجــدول أعــاله إن المتوسـ الحســابي الكلــي الســتجابات عينــة البحـ

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

األهمية

3.32

0.635

متوس

3.65

0.746

متوس

3.64

0.640

متوس

3.42

0.783

متوس

3.64

0.640

متوس

3.48

0.612

متوس

فــي المؤسســة المبحوثــة فيمــا يتعلــق للمتغيــر

الثاني االداء الجامعي المتميز قد بل ( )3.48وبانحراف معياري ( ، )0.612وعند مستوى أهميـة متوسـ  .وقـد حققـت
الفقرة الثانية أعلى متوس حسابي الستجابات عينة البح

بل ( )3.65وبانحراف معياري ( ، )0.746وعنـد مسـتوى

أهمي ــة متوسـ ـ  .ام ــا الفقـ ـرة الثاني ــة بمتوسـ ـ حس ــابي ( ، )3.64وانحـ ـراف معيـ ـ ــاري ( )0.640وعن ــد مس ــتوى أهمي ــة
متوس ـ أيضــا .فيمــا حققــت الفق ـرة االولــى أدنــى متوس ـ حســابي الســتجابات عينــة البح ـ

بل ـ ()3.32

وبــانحراف

معيـاري ( ، )0.635وعنـد مســتوى أهميــة متوسـ  .تلتهــا الفقـرة الثالثــة بمتوسـ حســابي ( ،)3.36وانحـراف معي ـــاري
( )0.716وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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قياس مستوى األهمية للمتغير الثاني االداء الجامعي المتميز فقرات البعد الثالث مجال قيادة االفتراضات
ويعرف باسم (البعد التسويقي و الترويجي) وفق ا للمتوسط الحسابي :
جدول ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية البعد الثالث مجال قيادة االفتراضات ويعرف باسم
(البعد التسويقي و الترويجي) له بحسب استجابات أفراد عينة البحث

الرقم
1
2
3
4
5

المتوس

الفقرة

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

زيادة أستقبال الطلبة الجدد و خاصة ضمن الدراسة المسائية و

3.30

0.728

متوس

تحسين الخدمات التعليمية التي تعمل على جذب طالبي

3.29

0.787

متوس

التنبؤ و مواجهة المشاكل قبل حدوثها و ضمن السرعة الممكنة

2.97

0.707

متوس

أيجاد التفاعل المناسب بين المالك االداري و الكادر التدريسي

3.03

0.803

متوس

زيادة توفير جميع المستلزمات الدراسية من اجل رفع مستويات

3.40

0.65

متوس

3.25

0.690

متوس

الموازية و النفقة الخاصة من خالل فتح اقسام دراسية جديدة لهم
الخدمات التعليمية .
.
من أجل تقديم أفضل الخدمات و بمهارات عالية جدا .
جودة التعليم و الكفاءة المناهج الدراسية .
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبين الجدول أعاله إن المتوس

الحسابي الكلي الستجابات عينة البح

األهمية

في المنظمة المبحوثة فيما يتعلق

بالمتغير الرئيس المجال الثاني من خالل كبعد قد بل ( )3.15وبانحراف معياري ( ،)0.690وعند مستوى أهمية
متوس  .وقد حققت الفقرة الخامسة أعلى متوس حسابي الستجابات عينة البح بل ( )3.40وبانحراف معياري
( )0.690تلتها الفقرة االولى بمتوس حسابي الستجابات عينة البح

وعند مستوى أهمية متوس

 .تلتها الفقرة الثانية بمتوس

بل ()3.30

وبانحراف معياري (،)0.728

حسابي ( ،)3.29وانحراف معي ــاري ()0.787

وعند

مستوى أهمية متوس أيضا  .فيما حقق كبعد تحديد ايات التغييرأدنى متوس حسابي الستجابات عينة البح
( )2.97وبانحراف معياري ( ،)0.707وعند مستوى أهمية متوس  .تاله كبعد التهيؤ ألجراء التغييربمتوس حسابي
بل

( ،)3.03وانحراف معي ــاري ( )0.803وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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قياس مستوى األهمية للمتغير الثاني االداء الجامعي المتميز البعد الرابع (العمليات واال نشطة في البيئة
الداخلية) وفقا للمتوسط الحسابي:
جدول ( )11يبين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الرابع (العمليات واالنشطة في البيئة الداخلية)

العاملون فـي الكليـات علـى االسـتجابة السـريعة لكـل حاجـات الطلبـة

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

3.05

0.552

متوس

الخط االستراتيجية التي تعمـل علـى تحسـين االنشـطة المعرفيـة مـن

3.29

0.536

مرتفع

المواهــب و المهــارات االبداعيــة لــدى العــاملين فــي جميــع المســتويات

3.06

0.715

متوس

تحقيق التوازن الجيـد و المالئـم مـا بـين أهـدافها و االهـداف التـي تقـع

3.23

0.677

مرتفع

جميــع القابليــات مــن اجــل زيــادة كفــاءة القــدرات الخاصــة بأعمالهــا و

2.97

0.731

متوس

3.17

0.43

متوس

الرقم
1
2
3
4
5

المتوسط

الفقرة

و ر باتهم .
مؤتمرات وندوات وورش عمل ..الخ.
االداية في الكليات.

على عاتقها و المتمثلة بسياسة و قوانين الدولة
منح أداء أفضل بشكل مستمر .
البعد الكلـ ـ ـ ـ ــي
ك

يبــين الجــدول أعــاله أن المتوس ـ الحســابي الكلــي الســتجابات عينــة البح ـ

األهمية

فــي المنظمــة المبحوثــة فيمــا يتعلــق

بالبع ــد االول ق ــد بلـ ـ ( )3.17وه ــو أعل ــى م ــن الوسـ ـ الفرض ــي الب ــال ()3
ب ــالمتغير الث ــاني االداء الج ــامعي المتمي ــز ك
وبانحراف معياري ( ،)0.43وعند مستوى أهمية متوس  .وقد حقق الفقرة الرابعة أعلى متوس حسابي بلـ ()3.43

وب ــانحراف معي ــاري ( ،)0.677وعن ــد مس ــتوى أهمي ــة مرتف ــع .تلته ــا الفقـ ـرة الثاني ــة بمتوسـ ـ حس ــابي ( ،)3.29وانحـ ـراف

معيـ ــاري ( )0.536وعنــد مســتوى أهميــة مرتفــع أيضــا .فيمــا حققــت الفقـرة الخامســة أدنــى متوسـ حســابي الســتجابات
عينــة البحـ بلـ ( )2.97وبــانحراف معيــاري ( ، )0.731وعنــد مســتوى أهميــة متوسـ  .تلتهـا كبعــد المـوارد بمتوسـ
حسابي ( ،)3.05وانحراف معي ــاري ( )0.552وعند مستوى أهمية متوس أيضا.
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 اختبار فرضيات البحث

اوالا  :اختبار فرضيات االرتباط
يوضــح الجــدول ( ) 5عالقــات االرتبــاط التــي افترضــتها الفرضــية الرئيســة  ،إذ يؤكــد الجــدول المــذكور إلــى وجــود
عالقة ارتباط إيجابية ومعنوية بين التفكير االسـتراتيجي الـذي يمثـل المحـور األفقـي مـن الجـدول ،وبـين االداء الجـامعي
المتميــز المتمثــل بــالمحور العمــودي ،اذ بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ( ،)**0 677ممــا يشــير إلــى إثبــات الفرضــية
الرئيسة التي مفادها (هنـاك عالقـة ارتبـاط معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين التفكيـر االسـتراتيجي وبـين االداء الجـامعي

المتميز بصورة مجتمعة) .

ويتض ــح م ــن خ ــالل نت ــائج تحلي ــل عالق ــات االرتب ــاط ب ــين التفكي ــر االس ــتراتيجي واالداء الج ــامعي المتمي ــز
عالقات االرتباط اآلتي والموضحة في الجدول رقم (( .)12االداء الجامعي المتميز)
جدول ( )12عالقات االرتباط بين التفكير االستراتيجي واالداء الجامعي المتميز
المتغيرات المفحوصة
وأبعادها

النمو واالنشطة

كفاءة راس المالي

المؤشر التسويقي والترويجي

العمليات واالنشطة في البيئة

**0,633

**0,447

**0,292

**0,323

التصور المنظمي

**0,581

**0,533

**0,357

**0,335

والتفكير في

**0,446

**0,553

**0,401

**0,424

قيادة االفتراضات

0,138

**0,398

**0,420

**0,395

الفرص الذكية

0,138

**0,438

**0,383

**0,402

**0,677
القصد

االستراتيجي

التفكير االستراتيجي

مبادئ االداء الجامعي المتميز

الوقت

التعليمة

الداخلية

=100n
(**) ارتباط ذا داللة معنوية عند مستوى داللة 0.01
(*) ارتباط ذا داللة معنوية عند مستوى داللة 0.05

المصدر  :اعداد الباح

باآلعتماد على نتائج برنامج SPSS

أمـ ـ ـ ـ ــا بخصـ ـ ـ ـ ــوص الفرضـ ـ ـ ـ ــيات الفرعيـ ـ ـ ـ ــة يبـ ـ ـ ـ ــين الجـ ـ ـ ـ ــدول رقـ ـ ـ ـ ــم ( )12مصـ ـ ـ ـ ــفوفة االرتباطـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــين المتغي ـ ـ ـ ـ ـرات

الفرعية كما يأتي :

 -1يبين الجدول رقم ( )12مصفوفة االرتباطـات بـين المتغيـر التفسـيري (التفكيـر االستراتيجي) الموضـح فـي المسـتوى

العمودي ومبادئ االداء الجامعي المتميز والموضح في المحور األفقي وكاالتي:
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اذ ان هنـاك عالقـات ارتبـاط بــين التفكيـر االسـتراتيجي (القصـد االســتراتيجي التصـور المنظمـي) والنمـو واالنشـطة
التعليمة وكانت معامالت االرتباط ( )**0,446 ، **0,581 ، **0,633على التوالي .

ب -عدم وجود ارتباط بين كل من (المؤشـر التسـويقي ،الفـرص الذكيـة)والنمو واالنشـطة التعليمـة اذ كانـت معـامالت
االرتب ــاط ( )0,138 ،0,138عل ــى التـ ـوالي  .وه ــذه النتيج ــة تس ــمح بتحق ــق الفرض ــية الفرعي ــة األول ــى م ــن الفرض ــية
الرئيســة األولــى والتــي مفادهــا (هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين التفكيــر االســتراتيجي وبــين االداء

الجامعي المتميز).

 -2يبين الجدول رقم ( )12مصفوفة االرتباطات بين المتغير التفسيري (التفكيـر االسـتراتيجي) والموضـح فـي المحـور
العمودي (ابعاد االداء الجامعي المتميز) والموضـح فـي المحـور األفقـي اذ ان هنـاك عالقـات ارتبـاط بـين التفكيـر
االستراتيجي (التأثير المثالي ،و التصـور المنظمـي ،والتفكيـر فـي الوقـت  ،وقيـادة االفت ارضـات  ،والفـرص الذكيـة)
وكف ـ ــاءة راس الم ـ ــالي .وكان ـ ــت مع ـ ــامالت االرتب ـ ــاط (، **0,398 ، **0,553 ، **0,533 ، **0,447

 )**0,438علــى الت ـوالي ممــا يؤشــر تحقــق كــل الفرضــيات الفرعيــة  ،أي بمــا تشــكل ( )100%مــن إجمــالي
الفرضية الفرعية الثانية  ،وهذه النتيجة تحقق الفرضـية الفرعيـة الثانيـة مـن الفرضـية الرئيسـة األولـى والتـي مفادهـا

(هناك عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين التفكير االستراتيجي وبين كفاءة راس المالي).

 -3يبين الجدول رقم ( )12مصفوفة االرتباطـات بـين المتغيـر التفسـيري (التفكيـر االسـتراتيجي) الموضـح فـي المحـور

العمــودي و (مبــادئ االداء الجــامعي المتميــز) والموضــح فــي المحــور األفقــي اذ ان هنــاك عالقــات ارتبــاط ذات

داللــة احصــائية بــين التفكيــر االســتراتيجي والمتمثلــة بـ ــ(التأثير المثــالي ،والتصــور المنظمــي ،والتفكيــر فــي الوقــت،
وقيادة االفتراضات ،والفرص الذكية) ومبدأ المؤشـر التسـويقي والترويجي وكانـت معـامالت االرتبـاط (**0,292

 )**0 383 **0 420 ، **0,401 ،**0,357 ،علــى الت ـوالي،إذ تحققــت كــل الفرضــيات الفرعيــة  ،أي

بمــا تشــكل ( )100%مــن إجمــالي الفرضــية الفرعيــة الثالثــة  ،وهــذه النتيجــة تحقــق الفرضــية الفرعيــة الثالثــة مــن
الفرضية الرئيسة األولى التي مفادها (هنـاك عالقـة ارتبـاط معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين التفكيـر االسـت ارتيجي

وبين مبدأ المؤشر التسويقي والترويجي).

 -4يبين الجدول رقم ( )12مصفوفة االرتباطات بين المتغير التفسيري (التفكيـر االسـتراتيجي) والموضـح فـي المحـور

العمــودي و(مبــادئ االداء الجــامعي المتميــز) والموضــح فــي المحــور األفقــي اذ ان هنــاك عالقــات ارتبــاط ذات
داللــة إحصــائية بــين التفكيــر االســتراتيجي والمتمثلــة بـ ــ(التأثير ألمثــالي والتصــور المنظمــي ،والتفكيــر فــي الوقــت،

وقيــادة االفت ارضــات ،والفــرص الذكية)ومبــدأ العمليــات واالنشــطة فــي البيئــة الداخليــة وكانــت معــامالت االرتب ـاط
( )**0 402 ، **0 395 ، **0 424 ،**0 335 ، **0 323علــى التـوالي ،إذ تحققــت كــل الفرضــيات
فرعيــة  ،أي بمــا تشــكل ( )100%مــن إجمــالي الفرضــية الفرعيــة الرابعــة  ،وهــذه النتيجــة تحقــق الفرضــية الفرعيــة
الرابعـة مـن الفرضـية الرئيســة األولـى التـي مفادهـا (هنــاك عالقـة ارتبـاط معنويـة ذات داللــة إحصـائية بـين التفكيــر
االستراتيجي وبين مبدأ العمليات واالنشطة في البيئة الداخلية).
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

 -1ان التفكير االستراتيجي يعطي شمولية في تطـوير االداء الجـامعي ويضـع االفت ارضـات الصـحيحة فـي الوقـت
المناسب النتهاز الفرص الذكية المتاحة للمؤسسة ألجل تحقيق اهدافها المبتغاة.
 -2ان تطـوير اســتراتيجية تقـويم األداء الجــامعي المتميـز مــن خـالل انظمــة رصـينة عمليــا تشـعر الموظــف بعدالــة
التقويم وعدم التحيز والالمباالة مما يظهر على مستوى األداء العام للمؤسسة.

 -3تعد العالقة بين التفكير االستراتيجي واألداء الجامعي المتميز ايجابية معنوية إذ إن أي توظيف بمستوى
أبعاد التفكير االستراتيجي سينعكس على مستوى األداء الجامعي المتميز.

 -4ممارسات التفكير االستراتيجي من قبل الجامعة بشكل متباين ،إذ جاء بعد كتب الشكر والمكافآت من وجهة

نظر أفراد عينة الدراسة بالمرتبة االولى من ناحية منحها على اساس االستحقاقات والدرجات الوظيفية

االنجاز الفعلي للعمل يليها بعدها جاء بعد االتصاالت ثم تطوير المهارات ثم فرق العمل وأخي ار بعد تقييم
االداء.

 -5إن اهتمام إدارة الجامعة حول فرق العمل والمساهمة في نشاطات الجامعة والمشاركة في فاعلياتها العلمية
والمجتمعية والذي يسهم في المشاركة الجماعية من قبل أفراد عينة الدراسة في الق اررات مما يعزز من األداء

الجامعي المتميز لهم.
التوصيات

 -1على المؤسسة المبحوثة العمل علـى تطـوير قسـم اداء موظفيهـا مـن خـالل عقـد نـدوات ودورات تدريبيـة ترمـي
الى تنمية التفكير االستراتيجي.

 -2ان يكـون تقــويم أداء المــوظفين قــائم علــى اســس موضـوعية وعادلــة واالبتعــاد عــن الترقيــات الرتيبــة واالعتمــاد
على اصحاب الشهادات العليا في ادارة االمور بصورة اعم واشمل.

 -3السعي لتطبيق انظمـة تقـويم األداء الجـامعي المتميـز بشـكل دوري ومـنظم لقفـادة فـي زيـادة كفـاءة المـوظفين
في المؤسسة المبحوثه بشكل خاص والمنظمات بشكل عام.
 -4االهتمــام برســم خط ـ اســتراتيجية مســتقبلية لتط ـوير االداء االســتراتيجي لتمك ـين المؤسســة مــن تحقيــق م ارتــب
متقدمة.

 -5استثمار تستخدم الكومبيوتر لتوزيع المعلومات وبشكل مؤرشـف تكنولوجيـا بـدال مـن تسـليمها باليـد او ارسـالها
بالبريد الذي اصبح من الطرق التقليدية والذي يعطي صورة عن عدم تطوير المعمل قياسا بغيره.

 -6تبني تحدي

نفاق التفكير االستراتيجي لزيادة كفاءة تقويم األداء الجامعي المتميز.
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المالحق

السيدات والسادة المحترمون..........

م  /استبانة

تحية طيبة ....

هذا االستبيان معد لغرا البح

العلمي والذي صمم كأداة ال نجاز بحثنا الموسوم " التفكير االستراتيجي

(*)

في تعزيز االداء الجامعي المتميز

(**)

ودوره

" ،وبما أنكم المعنيون باألمر ولكونكم األقدر من يركم ،وأملنا كبير في تعاونكم

معنا ،نرجو منكم اإلجابة عن فقراتها بكل دقة وموضوعية ،على أمل أن يخرج بنتائج تخدم مسيرة البح

العلمي،

ولكي تكتمل الصورة  ،يرجى قراءة المالحظات اآلتية :






ال تستخدم إجاباتكم إال أل راا البح

العلمي ،فال حاجة لذكر االسم أو التوقيع على استمارة االستبانة.

تكون االجابة بوضع عالمة (√) في الحقل الذي يمثل رأيك للفقرة المطروحة.

تتم اإلجابة عن جميع األسئلة ،ألن ترك سؤال بدون اجابة يؤدي الى اهمال االستبانة كلها.
يعد رأيك الموضوعي هو المطلوب  ،فليس هناك اجابات صحيحة أو خاطئة .
ان نتائج االجابات سوف تظهر بهيئة مجاميع احصائية ال عالقة لها بكم شخصيا.
مع فائق شكرنا واعتزازنا لتعاونكم معنا.....متمنين لكم دوام التألق والنجاح.

البيانات العامة

الرجاء وضع عالمة (√) حول الخيار المناسب لكل من العبارات التالية:
 -1الجنس :ذكر
 -2العمر :اقل من
20

 -3الحالة االجتماعية:

انثى
-21
30

40 -31

50 – 41

اعزب

 -4التحصيل العلمي :إعدادية او ما

 51فأكثر

متزوج
دبلوم

يعادلها
 -5عدد سنوات الخدمة
اقل من  5سنه
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6-5

10-6

 10فاكثر

اوال :متغير التفكير االستراتيجي "أسلوب تحليل المواقف التي تواجه المنظمة والتي تتميز بالتحدي والتغير ومن ثم
حاضر ومستقبال".
ا
التعامل معها من خالل التصور لضمان بقاء المنظمة وارتقائها بمسؤولياتها االجتماعية واألخالقية

(الخفاجي)74 :2004
:1البعد القصد االستراتيجي بأنه امر حاسم في الجامعة لتحقيق األهداف التي ال يمكن للمرء تخطيها والذي يسمح
ببناء طبقات من الميزة التنافسية بشق األنفس لتحقيق أهداف طويلة األمد ()John, 2007,43

العبتتتتتتتتارات

موافق
تماما

موافق

محايد

ير
موافق

ير موافق
اطالقا

-1يســعى الموظفــون فــي الجامعــة الــى تحقيــق نفــس االهــداف
االستراتيجية
 -2يه ــتم القصـ ــد االسـ ــتراتيجي فـ ــي تفعيـ ــل القـ ــدرات االبداعيـ ــة
للجامعة

 -3توظــف الجامعــة معــارف المــوظفين فــي خدماتــه المقدمــة
الى المراجعين
 -4يوجـ ــد تكـ ــاف بـ ــين م ـ ـوارد الجامعـ ــة وطموحاتـ ــه مـ ــن اجـ ــل
تحقيق ميزة مستدامة
 - 5تسـ ـ ــتخدم الجامعـ ـ ــة معـ ـ ــارف ومهـ ـ ــارات المـ ـ ــوظفين لبنـ ـ ــاء
استراتيجيات جديدة ومبدعه
 : 2البعد التصور المنظمي الذي يقصد به الخروج من التفكير النمطي او التقليدي الى التفكير الشامل الذي يحي

بكافة المتغيرات الداخل المنظمة وخارجها والتي تؤثر على عملها بالسلب وااليجاب كما يقول الباحثين والكتاب فقد

عرفة كل من (عزاوي &كحيلة )2006 4
العبتتتتتتتتارات

موافق
تماما

 -1تمتلك الجامعة قاعدة معلومات حول مايمكن انجازه الحقا
 -2يهتم الجامعة بجمع المعلومات حول احتياجاتها الحالية
والمستقبلية
 -3يسهم التصور المنظمي في تفعيل قدرات ومهارات
الموظفين في الجامعة
 -4تحلل ادارة الجامعة عوامل التي يمكن تعرقل عملها
182

موافق

محايد

ير
موافق

ير موافق
اطالقا
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مقارنة بالجامعات األخرى عند وضع الخطة
 :3البعد قيادة االفتراضات ويعرف باسم (التوجه نحو الفرضيات) حي
والتفكير ضمن عدة افتراضات وبدائل

ان التفكير االستراتيجي يتضمن العمل

ير مؤكدة تقود الى افتراضات وبدائل جديدة واكثر مالئمة من سابقتها

(تر يني )2015 109
موافق

العبتتتتتتتتارات

موافق

محايد

تماما

ير
موافق

ير موافق
اطالقا

 -1تعتمد ادارة الجامعة على الحدس عند صيا ة
استراتيجيتها
 -2تصنع ادارة الجامعة استراتيجيات بديلة جديدة ومختلفة
 -3تفكر ادارة الجامعة بطريقة مبدعة وخالقة
 -4تساهم ادارة الجامعة في بناء استراتيجيات ناجحة
 -5تعتمد ادارة الجامعة على اإلبداع عند صيا ة استراتيجية

الشركة

 :4البعد التفكير في الوقت ان التفكير في الوقت المناسب هو تمكين المنظمة من تحديد االستراتيجية المالئمة لسد
الفجوة بين وقائع الماضي ومعطيات الحاضر ومالمح المستقبل)Weiner & Brown, 2006: 179 ( .
موافق

العبتتتتتتتتارات

تماما

موافق

محايد

ير
موافق

ير موافق
اطالقا

 -1تعتقدون أن الحاضر يصنع المستقبل

 -2تقـدمون الجديـد انطالقـا مـن وقـائع الماضـي وأحـدا
الحاضر ومعطيات المستقبل
 -3تعمل ادارة الجامعة على تعزيز االنتماء لدى الموظفين
-4تنطلـق ادارة الجامعـة فـي التفكيـر باتجـاه المسـتقبل مـن
الماضي
 -5تح ــدد ادارة الجامع ــة اس ــتراتيجية مالئم ــة لس ــد الفج ــوة ب ــين
وقائع الماضي وأحدا

الحاضر ومعطيات المستقبل

 :5البعد الفرص الذكية هو الذكاء في انتهاز الفرص في بيئة المنظمة وهذا يعني أن تتجه المنظمة نحو اقتناص

الفرص والتجارب المميزة والجديدة التي تمكن من إيجاد البدائل إلدخال التحسين والتطوير فيها( ،الكبيسي:2008 ،

)5

183

Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (5): 2019

موافق

العبتتتتتتتتارات

تماما

موافق

محايد

ير موافق

ير
موافق

اطالقا

 -1تحق ــق ادارة الجامع ــة الس ــبق فـــي دخ ــول االسـ ـواق وتق ــديم
الجديد
 -2تطلــع ادارة الجامعــة علــى تجــارب جديــدة مــن خــالل عقــود
الشراكة المبرمة مع الشركات االخرى

 -3تسهم ادارة الجامعة في استثمار الفرص الذكية في تطـوير
انظمة تقويم االداء
 -4يتم اتباع اسلوب المجازفة في اتخاذ الق اررات
-5يسـ ــاعد االبـ ــداع واالبتكـ ــار فـ ــي حـ ــل المشـ ــاكل التـ ــي تواجـ ــه
الشركة في عملها

المتغير الثاني  :األداء الجامعي المتميز Performance Excellence

 -1مؤشر النمو في االنشطة التعليمية  :هو مؤشر يعبر عن جميع االسس التي ينبغي أن تتبناها رئاسة

الجامعة من اجل خلق النمو و التحسينات المطلوبة لتحقيق أهدافها ضمن االجل الطويل و االجل القصير.

ت
1
2
3

4

5

العبارات
تهدف الجامعة الى ...

أتفق

بشدة

زيادة دعم االفكار الجديدة التي تعمل على تنمية التعلم
الذي يعبر عن الخط االولى في االداء المتميز .
التميز في دعمها الكامل لطرائق التدريس و التعليم
وزيادة النمو والتطور
اقامة المؤتمرات العلمية و في جميع االختصاصات
وتشجيع العاملين على المشاركة فيها.
توفير متطلبات البيئة العلمية المالئمة ألعمالها التعليمية

و االرشادية لكي تحقق أعلى مستويات التنمية و

التعليم.
دعم االراء واالفكار والمقترحات التى تنصب في فاعلية
االنشطة التعليمية .

184

أتفق

محايد

ال أتفق

ال أتفق
بشدة
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 -2البعد المالي  :هي تلك المؤشرات التي ترتب بزيادة و تحقيق العوائد و توليد التدفقات النقدية التي ترتب
بتحسين التكلفة التشغيلية .

ت

العبارات

أتفق
بشدة

تسعى الجامعة الى ...

1

استثمار االيرادات المتحققه منها لتعزيز من مركزها ومكانتها .

2

صيا ة الخط االستراتيجية التي تهدف الى التي تعظم مركزها المالي.

3

تقديم المكافآت المالية من فائا االيرادات بعد تغطية جميع نفقاتها.

4

1
2

أتفق
بشدة

تعمل الجامعة على ..
زيادة أستقبال الطلبة الجدد و خاصة ضمن الدراسة المسائية و الموازية و النفقة الخاصة من
خالل فتح اقسام دراسية جديدة لهم
تحسين الخدمات التعليمية التي تعمل على جذب طالبي الخدمات التعليمية .

5

أتفق

بشدة

عدم االسراف في هدر النفقات ير الضرورية وليس فيها منفعة لها .
العبارات

ت

أتفق

محايد

ال

ال أتفق

تقديم جزء من ميزانتيها على مركز البح

والتطوير لتحسين أداءها المتميز .

185

أتفق

محايد

ال
أتفق

ال
أتفق

بشدة
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3
4
5

التنبؤ و مواجهة المشاكل قبل حدوثها و ضمن السرعة الممكنة .
أيجاد التفاعل المناسب بين المالك االداري و الكادر التدريسي من أجل تقديم أفضل الخدمات

و بمهارات عالية جدا .

زيادة توفير جميع المستلزمات الدراسية من اجل رفع مستويات جودة التعليم و الكفاءة المناهج
الدراسية .
 -3المؤشر التسويقي و الترويجي  :هوعبارة عن مؤشر يعبر عن معدالت الزيادة في التعامل مع طالبي

الخدمات التعليمية و االستشارية النه يمثل احد اهم النتائج النهائية للجهود التي تبذلها جميع االقسام التابعة

للجامعة .

 -4البعد العمليات و االنشطة في البيئة الداخلية  :هي جميع العمليات التي تساعد االدارات العليا في الجامعة من رفع
قيمة االفراد و االنشطة و الواجبات التي تقع على عاتقهم من أجل العمل على التحسين المستمر و دعم انشطة

الكليات التابعة لها .
ت
1
2
3
4
5

العبارات
تدعم الجامعة ......

أتفق
بشدة

الع ـ ــاملون ف ـ ــي الكلي ـ ــات عل ـ ــى االس ـ ــتجابة السـ ـ ـريعة لك ـ ــل
حاجات الطلبة و ر باتهم .
الخطـ ـ االس ــتراتيجية الت ــي تعم ــل عل ــى تحس ــين االنش ــطة
المعرفية من مؤتمرات وندوات وورش عمل ..الخ.
المواه ــب و المه ــارات االبداعي ــة ل ــدى الع ــاملين ف ــي جمي ــع
المستويات االداية في الكليات.

تحقيق التوازن الجيـد و المالئـم مـا بـين أهـدافها و االهـداف
التي تقع على عاتقها و المتمثلة بسياسة و قوانين الدولة
جميــع القابليــات مــن اجــل زيــادة كفــاءة القــدرات الخاصــة
بأعمالها و منح أداء أفضل بشكل مستمر .
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