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الملخص

يهــدف البحــث للتعــرف إلــى مــدى امتــاك القيــادات الجامعيــة الفلســطينية للــذكاء اإلســتراتيجي وقدرتهــم علــى تحقيــق الميــزة
التنافســية لجامعاتهــم ،وقــام الباحثــان بصياغــة فرضيتيــن رئيســتين ،ومجموعــة تســاؤالت لتغطــي جوانــب هــذا البحــث كافــة،
واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي لهــذا الغــرض ،واســتخدما قائمــة االســتقصاء كأداة رئيســة لجمــع البيانــات،
وبلــغ حجــم مجتمــع الدراســة ( )108مفــردة ،وبلغــت عينــة الدراســة ( )74مفــردة ،وكانــت العينــة طبقيــة عشــوائية ،كمــا تــم
اســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي ( )SPSSكرزمــة إحصائيــة إلدخــال ومعالجــة وتحليــل البيانــات ،وتوصلــت نتائــج
البحــث إلــى وجــود أثــر للــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية ،كمــا توصلــت النتائــج إلــى أن مســتوى الــذكاء
اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة بالجامعــات الفلســطينية بمعــدل نســبي ( ،)81%فــي حيــن بلــغ مســتوى تحقيــق الميــزة
التنافســية بمعــدل وزن نســبي ( ،)%75كمــا تبيــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول
مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقًــا للمتغيــرات (المســتوى اإلداري،
الجامعــة) .وأوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز جميــع محــاور الميــزة التنافســية والمتمثلــة فــي تحســين الصــورة الذهنيــة
للجامعــة ،وتبنــي سياســة التجديــد واالبتــكار والجــودة الشــاملة.
الكلمات الدالة :الذكاء اإلستراتيجي؛ القيادات الجامعية؛ الميزة التنافسية؛ الجامعات الفلسطينية.
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Abstract

The research aims to identify the extent to which Palestinian leaders possess strategic intelligence
and their ability to achieve competitive advantage for their universities. The authors formulated
two main hypotheses and research questions that cover all aspects of the research. The authors
implemented the descriptive analytical method, and used questionnaires as the main tool for
data collection. The population of the study was (108) questionnaires, while the sample was
74 questionnaires. The study used the stratified random sampling method. SPSS program was
used for statistical input, processing and analysis of the data. The results showed that strategic
intelligence has an impact on achieving competitive advantage. The results also showed that the
strategic intelligence level of the Palestinian universities leaders is (81%), while the competitive
advantage rate was (75%). Results also showed that there is no statistically significant difference
between the respondents' responses about the level of strategic intelligence of academic leaders
in achieving competitive advantage, according to the study variables (the administrative level,
the university). The study recommended the need to strengthen all aspects of competitive
advantage, namely improving the image of the university, and adopting a policy of innovation,
creation and total quality management.
Keywords: Strategic intelligence; university leaders; competitive advantages; Palestinian
universities.

 اإلطار العام للبحث:الجزء األول
 المقدمة:ًأوال

 وبــدأت تحــاور حاجاتهــا إلــى هــذا النمــط مــن،بــدأت المنظمــات تــدرك أهميــة الــذكاء اإلســتراتيجي برغــم تطبيقاتــه القليلــة
 وتدريــب قيادتهــا علــى،)الــذكاء مــع ســعيها لتحقيــق التوأمــة بينــه وبيــن أنمــاط الــذكاء (الشــعوري والتنافســي واألعمــال
تنميــة عناصرهــا وإدارتهــا بفاعليــة وقــد بــرز الــذكاء اإلســتراتيجي الــذي يرســم بــه قــادة المنظمــات والــذي يحــذو بالرؤيــة
المســتقبلية والقــدرات اإلبداعيــة فض ـاً عــن تهيئــة رصينــة لتوفيــر المعلومــات لصنــاع القــرار وصياغــة اإلســتراتيجيات
والخطــط فــي المنظمــات بشــك ٍل عــام وفــي المنظمــات الخدميــة علــى شــك ٍل خــاص فضـاً عــن ذلــك يأخــذ الــذكاء موقعــه بيــن
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عديــد مــن موضوعــات رأس المــال االجتماعــي ونظــم إدارة المعرفــة والنســيج الثقافــي والذاكــرة المنظميــة وغيرهــا.
وفــي ظــل إفــرازات العولمــة والخصخصــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالقتصــاد الرقمــي فــإن منظمــات االعمــال المختلفــة
تجــد نفســها محكومــة بالميــزة التنافســية والصــراع مــن أجــل البقــاء  ،لذلــك تترتــب عليهــا التزامــات كبيــرة فــي اتخــاذ
القــرارات  ،حيــث إن صناعــة القــرار فــي منظمــة األعمــال ينبغــي أن تتــم علــى أســاس المنهجيــة العلميــة واالســتناد إلــى عــدد
مــن األدوات والتقنيــات الفنيــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى ترشــيد القــرارات وصــوالً إلــى أفضــل النتائــج التــي تضمــن
التمييــز للمنظمــة بيــن المنظمــات العاملــة األخــرى فــي الســوق ذاتهــا ونحــن اليــوم فــي الــدول الناميــة ال ســيما فــي فلســطين
ومنظماتهــا بأشــد الحاجــة إلــى الــذكاء اإلســتراتيجي واإلبــداع التنظيمــي لوضــع الحلــول لحالــة التكــرار والجمــود والنمطيــة
الســائدة فــي منظماتنــا ،وتحديــد آليــه متابعــة هــذه األنشــطة وفتــح آفــاق جديــده لعمــل المنظمــات.
فــي ضــوء مــا ســبق ســيقوم الباحثــان بدراســة أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية
للجامعــة ،وذلــك مــن خــال دراســة أبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي والمتمثلــة فــي( :االستشــراف ،التفكيــر المنظــم ،الرؤيــة
اإلســتراتيجية ،الدافعيــة ،مســتوى اإلبــداع اإلســتراتيجي) وأثــر هــذه األبعــاد مجتمعــة أو منفــردة علــى تحقيــق الميزة التنافســية
للجامعــة.

ثانيًا :مشكلة البحث

تســعى منظمــات األعمــال جاهــدة نحــو مواكبــة التطــورات التــي غيــرت فــي منهجيــة تنفيذهــا لألعمــال ال َمنُو َ
طــ ِة بهــا,
وذلــك مــن خــال العمــل علــى توفيــر القــدرة لمواجهــة التحديــات الرئيســة ,وأهمهــا التســارع بعجلــة التطويــر فــي األســاليب
واألدوات المتجــددة ,والتــي تهــدف لتحســين األداء واإلنتاجيــة بالنوعيــة والكيفيــة األكثــر مناســبة لتشــغيل وإدارة منظمــات
األعمــال المعاصــرة ,وذلــك ضمــن بيئــة أعمــال تتصــف بالتغيــر المســتمر فــي مكوناتهــا ,ومــا نتــج عــن تأثيــرات اقتصــاد
الســوق المفتــوح ,وكذلــك التغيــر بالنظــم اإلداريــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة ,إضافــة الســتخدامات التكنولوجيــا
التــي تعتبــر أداة التمايــز فــي التقنيــة اإلنتاجيــة الحديثــة.
وفــي ظــل هــذه التحديــات العالميــة يتطلــب مــن منظمــات األعمــال الســعي نحــو تنميــة مقومــات الــذكاء اإلســتراتيجي مــن
أجــل اســتثماره فــي خلــق ميــزة تنافســية مرموقــة للجامعــة.
واســتنادًا لمــا تقــدم تبــرز مشــكلة البحــث بســؤال جوهــري مفــاده :هــل باإلمــكان للمنظمــة التــي تتســم قيادتهــا بالــذكاء
اإلســتراتيجي الــذي يحقــق لهــا ميــزة تنافســية تميزهــا عــن اآلخريــن؟ وانطالقًــا مــن ذلــك يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة
بالتســاؤل الرئيــس اآلتــي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مــا أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تميــز الجامعــات الفلســطينية؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل
التســاؤالت الفرعيــة اآلتيــة:
ما أثر االستشراف على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
ما أثر التفكير المنظم على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
ما أثر الرؤية اإلستراتيجية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
ما أثر الدافعية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
ما أثر اإلبداع اإلستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تحقيــق الميــزة
التنافســية تعــزى للمتغيــرات (المســتوى االداري ،الجامعــة).

ثالثًا :أهداف البحث:

 .1التعــرف علــى مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي بأبعــاد المتمثلــة فــي (االستشــراف ،التفكيــر المنظــم ،الرؤيــة اإلســتراتيجية،
الدافعيــة ،اإلبــداع اإلســتراتيجي) لــدى القيــادات الجامعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية.
 .2التعرف على قدرة الجامعات الفلسطينية على تحقيق الميزة التنافسية.
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 .3التعرف على أثر الذكاء اإلستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية
 .4التعــرف علــى الفــروق بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي
تحقيــق الميــزة التنافســية وفقًــا للمتغيــرات الديموغرافيــة (المســتوى اإلداري ،الجامعــة).

رابعًا :فروض البحث

الفــرض الرئيــس األول :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي متمث ـاً بـــ (االستشــراف ،التفكيــر
المنظــم ،الرؤيــة اإلســتراتيجية ،الدافعيــة ،اإلبــداع اإلســتراتيجي) لــدى القيــادات الجامعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي
تحقيــق الميــزة التنافســية.
الفــرض الرئيــس الثانــي :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي
لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقًــا للمتغيــرات الديموغرافيــة (المســتوى اإلداري ،الجامعــة).

سا :متغيرات البحث
خام ً
جدول رقم ( )1متغيرات الدراسة
المتغير المستقل:
الذكاء اإلستراتيجي ويشتمل على األبعاد الفرعية اآلتية:
• االستشراف
• التفكير المنظم
• الرؤية اإلستراتيجية
• الدافعية
• اإلبداع اإلستراتيجي

المتغير التابع :الميزة التنافسية وتشتمل على األبعاد
الفرعية اآلتية:
• الصورة الذهنية
• التجديد واالبتكار
• إشباع حاجات العاملين والطلبة
• خفض التكلفة
• الجودة

شكل رقم ( )1متغيرات الدراسة
المتغير المستقل
"الذكاء اإلستراتيجي"

المتغير التابع

االستشراف
التفكير المنظم
تطوير رأس المال
البشري
الرؤية اإلستراتيجية
الدافعية

الميزة التنافسية

.1
.2
.3
.4
.5

المستوى االداري

المتغيرات الديموغرافية

المستوى االداري
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سا :أهمية البحث
ساد ً

.1
.2

.3
.4

يسهم في تأطير اإلسهامات النظرية والتطبيقية لموضوع الذكاء اإلستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية.
تهيئــة معلومــات تســاعد اإلدارة العليــا للجامعــات الفلســطينية فــي تعزيــز جوانــب القــوة فــي إدارتهــا ومعالجــه نواحــي
القصــور الموضحــة فــي ضــوء نتائــج البحــث وتوجيهاتــه .
يوضــح أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي مــن تمكيــن الجامعــات الفلســطينية من االســتجابة لتغييــرات البيئــة الحالية والمســتقبلية
والتخطيــط والتنبــؤ بالنتائــج بالشــكل الــذي ينعكــس إيجابيًّــا علــى ســمعتها وموقعهــا بمــا يحقــق لهــا اإلبــداع التنظيمــي.
تتجلى أهمية البحث من حيث مالءمة متغيراته مع ميدان الدراسة.

سابعًا :حدود البحث

 .1الحدود المكانية :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .2الحدود الموضوعية :الذكاء اإلستراتيجي وأثره على تحقيق الميزة التنافسية.
 .3حدود زمانية :العام 2016

الجزء الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث
مقدمة:

حظــي مفهــوم الــذكاء اإلســتراتيجي ( )Strategic Intelligenceباهتمــام الكثيــر مــن الكتّــاب والباحثيــن ،ونــال أهميــة
كبيــرة فــي منظمــات األعمــال المعاصــرة مــن خــال حصــول التطــورات والتغيــرات فــي بيئــة األعمــال خاصــة فــي ظــل
صــا بعــد اســتخدام المنظمــات الــذكاء اإلســتراتيجي كأداة فاعلــة لتوجيــه المنظمــة نحــو تحقيــق
المنافســة الشــديدة وخصو ً
أهدافهــا علــى المــدى البعيــد ،والمحافظــة علــى مكانتهــا ،وقــراءة مســتقبلها ،وتمكيــن القــادة مــن استشــعار الفــرص المتاحــة
والتكيــف مــع التغيــرات التــي تحيــط بهــا ،وتبنــي المداخــل اإلســتراتيجية الســتباق األزمــات والتهيــؤ لمواجهتهــا قبــل وقوعهــا،
فتحــول نشــاط تلــك المنظمــات إلــى نشــاط اســتباقي وليــس عالجيــا (صالــح وآخــرون.)133 ،2010 ،

أوالً :مفهوم الذكاء اإلستراتيجي

ـرا إلــى
تعــددت التعريفــات التــي قدمهــا الكتّــاب والخبــراء وتباينــت وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم الــذكاء اإلســتراتيجي ،نظـ ً
الحداثــة النســبية فــي دراســة أبعــاده ،وســيتم اســتعراض أهــم التعريفــات فــي الجــدول اآلتــي:
جدول رقم ( )2مفهوم الذكاء اإلستراتيجي
المفهوم

الكاتب
()Laudy et al, 2006, 1
))Clar et al, 2008, 10

عمليــة لزيــادة الميــزة التنافســية لألعمــال التجاريــة مــن خــال االســتخدام الذكــي للمعلومــات
المتاحــة فــي عمليــة صنــع القــرار
مجموعــة عمليــات تســتهدف البحــث عــن المعلومــات ومعالجتهــا ثــم نشــرها وحمايتهــا ،لتكــون
فــي متنــاول الشــخص المناســب وفــي الوقــت المناســب لتمكنــه مــن اتخــاذ القــرار الصائــب.
يشــكل الــذكاء اإلســتراتيجي أحــد مكونــات صناعــة القــرار ويقــود إلــى التميــز مــن خــال

(النعيمي)172 ،2008 ،

توافــر المقــدرة علــى وضــع الحلــول لمشــكالت العمــل المعقــدة.
أداة إدارية تستخدم في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة والشاملة.

McDowell, 2009, 7

ذكاء يوســم بــه قــادة المنظمــات ممــن يتمتعــون بالرؤيــة المســتقبلية (االستشــراف ،تفكيــر
(صالح وآخرون)142 ،2010 ،

النظــم ،الشــراكة ،القــدرة علــى تحفيــز (دفــع) العامليــن ،الحــدس ،اإلبــداع) ،ويرتكــزون إلــى
نظــام معلوماتــي يتيــح لهــم اســتقصاء المعلومــات ومعالجتهــا ،ليتســنى لهــم توظيــف المــادة
الفكريــة الناتجــة فــي صناعــة قــرارات فاعلــة.

المصدر جرد بواسطة الباحثَيْن وفقًا للمصادر ال ُمشار إليها
40

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

راضي ،النفار
ويعرفــه الباحثــان بأنــه مقــدرة يتمتــع بهــا قــادة الجامعــات الفلســطينية ذوي الرؤيــة المســتقبلية (االستشــراف وتفكيــر النظــم)،
مــن خــال االســتخدام الذكــي للمعلومــات المتاحــة وصياغــة اإلســتراتيجيات وبنــاء السياســات بهــدف زيــادة الميــزة التنافســية
للجامعات.

ثانيًا :أبعاد الذكاء اإلستراتيجي

صنــف ( )Maccoby et al, 2004, 2أبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي إلــى عــدة أبعــاد أبرزهــا (االستشــراف ،وتفكيــر النظــم،
والرؤيــة المســتقبلية ،والدافعيــة (القــدرة علــى تحفيــز العامليــن) ،والشــراكة .وهــذه األبعــاد مترابطــة مــع بعضهــا البعــض
وتســاعد القــادة فــي التطلــع فــي المســتقبل ،وتحديــد الفــرص والتهديــدات التــي تواجــه المنظمــة ،وتحفيــز العامليــن فــي
المنظمــة ،وتحقيــق نتائــج عظيمــة للمنظمــة ،والتــي لهــا دور كبيــر فــي االرتقــاء بقــدرات قــادة المنظمــات (& Maccoby
.) Sucdder, 2011, 42
وفيما يلي شرح لهذه األبعاد كما يلي:
أ .االستشــراف ( :)Foresightالتطلــع نحــو المســتقبل مــن خــال توســيع حــدود اإلدراك والوعــي باألحــوال الناشــئة
واتخــاذ القــرارات لالســتفادة مــن التطــورات المســتقبلية وأخــذ االســتعدادات الالزمــة لتقليــل حــدوث التغيــرات
(الحــدراوي.)58 ،2010 ،
ب .تفكيــر النظــم ( :) Systems thinkingقــدرة المنظمــات علــى التعــرف علــى رؤيــة مشــتركة للموظفيــن فــي جميــع
أنحــاء المنظمــة بأكملهــا واالنفتــاح علــى األفــكار الجديــدة والبيئــة الخارجيــة (Gopalrao & Kondalkar, 2007,
.)327
وتــم تعريفــه علــى أنــه التفكيــر الــذي يتــم إعالمــه عــن طريــق المعرفــة عــن األنظمــة (بجميــع أنواعهــا) وبعبــارة أخــرى
التفكيــر النظمــي ليــس نوعــا واحــدا مــن التفكيــر بــل هــو التفكيــر الــذي يســتخدم فــي فهــم العديــد مــن أنــواع النظــم
(.)Cabrera, 2006, 51
ج .الرؤيــة اإلســتراتيجية ( :)Visioningهــي وصــف لصــورة مســتقبلية أفضــل تتطلــع إليهــا المنظمــة وتتفــوق بهــا علــى
أوضاعهــا الراهنــة فــي جانــب أو أكثــر مــن جوانــب هــذه الصــورة (عبيــد.)39 ،2009 ،
وتشــكل حالــة تنبــؤ لتشــكل صــورة عــن الظــروف أو األحــداث المســتقبلية ذات العالقــة بإطــار أو ســياق معيــن ،وهــذه
ضــا (الغالبــي وإدريــس،
العمليــة تتجــاوز مجــرد عمليــة النظــر إلــى مــا وراء األحــداث لتشــتمل علــى الفهــم واإلدراك أي ً
 ،2008ص.)208
ح .الدافعيــة ( :)Motivationوتشــير إلــى عمليــة التأثيــر فــي الســلوك مــن حيــث توجيــه واســتمرارية وقــوة التوجــه نحــو
الهــدف ،وتمثــل أداة فعالــة فــي تعزيــز األهــداف اإلســتراتيجية للمنظمــة مــن خــال تأثيرهــا فــي توجهــات األفــراد
العامليــن (جــاب ،2011 ،ص.)214

ثالثًا :الميزة التنافسية

مــن أبــرز ســمات العصــر الحديــث هــي التنافســية كحقيقــة واقعــة لتحــدد نجــاح أو فشــل الشــركات ،بحيــث أصبحــت الشــركات
يتحتــم عليهــا العمــل الجــاد المســتمر الكتســاب المزايــا التنافســية والحفــاظ عليهــا لتحســين موقفهــا الســوقي وقدرتهــا علــى
مواجهــة المنافســين الحالييــن والمرتقبيــن.
تعريف الميزة التنافسية:
ـرا ألن
ـرا الختالفهــا باختــاف طبيعــة القطــاع محــل الدراســة ،ونظـ ً
ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه للميــزة التنافســية ،وذلــك نظـ ً
البحــث يتطــرق للدراســة علــى مســتوى االقتصــاد الجزئــي فعلــى مســتوى الشــركة يمكــن تعريــف الميــزة التنافســية بأنهــا "ميــزة أو
عنصــر تفــوق للمؤسســة يتــم تحقيقــه فــي حالــة اتباعهــا إلســتراتيجية معينــة للتنافــس" (.)Bataineh & Al Zoabi, 2011: 17
بينمــا يعرفهــا آخــرون ( )Seleim et al, 2007: 790بأنهــا "هــي التــي تنشــأ بمجــرد توصــل المؤسســة إلــى اكتشــاف
طــرق جديــدة أكثــر فعاليــة مــن تلــك المســتعملة مــن قبــل المنافســين".
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رابعًا :دور الذكاء اإلستراتيجي كسالح تنافسي

بــرز هــذا الــدور فــي إطــار توظيــف هــذا النمــط فــي صياغــة الخطــط والسياســات المختلفــة ،وفــي عمليــات التغييــر والتطوير،
واالرتقــاء بمســتوى األعمــال فــي بيئــة ديناميكيــة تعمــل فيهــا المنظمــات ،وتجابــه التحديــات المحيطــة بهــا (صالــح ،وآخرون،
 ،2010ص .)74ويســاعد هــذا الــذكاء المنظمــة فــي معرفــة التغيــرات التــي قــد تحــدث فــي الســوق ،والتكنولوجيــا الجديــدة،
وهــذا يســاعد فــي تشــكيل الخيــارات اإلســتراتيجية .والمنظمــات التــي تمتلــك عمليــات ذكاء إســتراتيجي فعالــة هــي المنظمــات
التــي تســتطيع إدارة المعلومــات واســتخدامها لتوقــع اتجاهــات الســوق المســتقبلية والفــرص بالنجــاح واالســتجابة لهــا.
ويركــز الــذكاء اإلســتراتيجي بشــكل أساســي علــى تحليــل المنافســين وفهــم أهدافهــم المســتقبلية وإســتراتيجياتهم الحاليــة وفهــم
قدراتهــم ،ورســم تحــركات المنافســين والزبائــن االفتراضيــة مــن خــال تبــادل المعلومــات اإللكترونيــة واالســتفادة مــن
الشــركات اإلســتراتيجية بقواعــد البيانــات اإللكترونيــة (الطائــي والخفاجــي.)234 ،

سا :الدراسات السابقة
خام ً
 )1دراســة (الشــيخ ،التــاج )2017 ،بعنــوان" :أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي فــي اإلبــداع التنظيمــي ،دراســة اســتطالعية
آلراء عينــة فــي هيئــة التدريــس فــي كليــة العلــوم اإلداريــة بجامعــة نجــران"
هدفــت الدراســة إلــى اختبــار أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي علــى اإلبــداع المنظمــي فــي كليــة العلــوم اإلداريــة بجامعــة نجــران،
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكونــت عينــة البحــث مــن ( )91فــردًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة،
وتمثلــت أداة البحــث األساســية فــي االســتبيان.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1الذكاء اإلستراتيجي بكل أبعاده له أهمية على اإلبداع المنظمي بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران.
 .2أظهــرت الدراســة وجــود أثــر إيجابــي للــذكاء اإلســتراتيجي بجميــع أبعــاده (االستشــراف ،التفكيــر بمنطــق المنظــم،
الرؤيــة اإلســتراتيجية ،والشــراكة) فــي اإلبــداع المنظمــي.
وكانــت أهــم توصيــات الدراســة :العمــل علــى تعزيــز وتفعيــل دور أعضــاء الهيئــة التدريســية ومشــاركتهم فــي كافــة فعاليــات
الجامعــة واســتغالل قدراتهــم العلميــة بمــا يخــدم مصلحــة الكليــة والجامعــة.
 )2دراســة (كنــوش )2017 ،بعنــوان :دور الــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق وتعزيــز الميــزة التنافســية المســتدامة
للمؤسســة"
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق وتعزيــز الميــزة التنافســية المســتدامة ،مــن خــال
تحديــد كيفيــة إســهام كل مــن أبعــاد الــذكاء االقتصــادي ،وإدارة المعرفــة مــن خــال إدارة فعالــة للمعرفــة داخــل المؤسســة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة للــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية المســتدامة ،باعتبــار أن الــذكاء
االقتصــادي يهتــم بــإدارة وبحــث ومراقبــة المعلومــات والتغيــرات علــى مســتوى البيئــة الخارجيــة.
 .2أظهرت الدراسة وجود عالقة بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة.
وكانت أهم توصيات الدراسة :بناء منظومة للذكاء اإلستراتيجي تمكنها من تحقيق البقاء والربحية.
 )3دراسة (حسين )2016 ،بعنوان" :رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية وتعزيز الميزة التنافسية
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى اهتمــام الجامعــات بــرأس المــال الفكــري لتعزيــز الميــزة التنافســية ،وتوضيــح مفهــوم
وأهميــة رأس المــال الفكــري كمفهــوم إســتراتيجي وكأداة لتحقيــق الميــزة التنافســية فــي الجامعــات.
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي دراســته ،واالســتبانة كأداة للحصــول علــى المعلومــات مــن عينــة الدراســة
البالــغ تعدادهــا  72أكاديميـا ً فــي جامعــة االســتقالل.
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راضي ،النفار
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1أظهــرت الدراســة عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اهتمــام إدارة الجامعــات بــرأس المــال الفكــري .وتعزيــز
الميــزة التنافســية لديهــا تعــزى لمتغيــرات الدراســة.
 .2تستقطب الجامعة األكاديميين المميزين ،وتتميز ببرامجها النوعية.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 .1المحافظــة علــى رأس المــال الفكــري باعتبــاره ثــروة قيمــة عاليــة لــدى الجامعــات ألنهــا تســهم فــي زيــادة الميــزة
التنافســية ،وبالتالــي تعظيــم قيمتهــا الســوقية.
 .2ضــرورة أن تتميــز الجامعــة باألبحــاث العلميــة التــي يقــوم بإعدادهــا األكاديميــون عــن طريــق تشــجيعهم وتوجييهــم نحــو
األبحــاث التــي يمكــن أن تميــز الجامعــة عــن غيرهــا.
 )4دراســة (الظالمــي ،هــادي )2016 ،بعنــوان :الــذكاء اإلســتراتيجي وأثــره فــي تعزيــز ســمعة المؤسســات التعليميــة:
دراســة اســتطالعية آلراء عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس المعاهــد التقنيــة فــي كربــاء ،بابــل ،النجــف ،الكوفــة
هدفــت الدراســة التعــرف علــى مــدى إدراك إدارة المنظمــة عينــة البحــث لمفاهيــم الــذكاء اإلســتراتيجي ودورهــا فــي تعزيــز
ودعــم ســمعة المنظمــة ،وتضمنــت عينــة الدراســة ( )44تدريســيًّا مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس المعاهــد التقنيــة فــي
(كربــاء ،بابــل ،كوفــة ،النجــف).
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1امتــاك المنظمــة التعليميــة للــذكاء االســتراتيجى وبخاصــة فــي الجوانــب المتعلقــة باســتقراء المســتقبل لتطويــر
إســتراتيجيات المنظمــة فــى األمــد البعيــد.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 .1إقامــة نــدوات وبرامــج تدريبيــة وورش عمــل للتعريــف بجوانــب الــذكاء اإلســتراتيجي ودوره فــي صناعــة القــرارات،
ثــم تعزيــز عناصــره لــدى المشــاركين فيهــا (رؤســاء وأعضــاء مجالــس المعاهــد التقنيــة).
 )5دراســة ( )Malekzadeh, et. al 2016بعنــوانModeling organizational intelligence using :
DEMATEL method in Iranian public universities
نمذجة الذكاء التنظيمي باستخدام طريقة  DEMATELفي الجامعات العامة اإليرانية
هدفــت إلــى دراســة نمــوذج جديــد للــذكاء التنظيمــي فــي الجامعــات العامــة اإليرانيــة ،وهــو مفهــوم فعــال فــي الســلوك
التنظيمــي إلعــادة تشــكيل القواعــد التنظيميــة ،وذلــك خــال اســتخدام رأي فريــق الخبــراء وتقنيــة صنــع القــرار التجريبــي
والتقييــم المعمــول بــه وفقــا ً آلراء أســاتذة الجامعــات اإليرانيــة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1تكــون النمــوذج المقتــرح مــن ثمانيــة أبعــاد هــي :األبعــاد الهيكليــة والثقافيــة واإلســتراتيجية والتواصليــة واإلعالميــة
والوظيفيــة والســلوكية والبيئيــة ،وكل بعــد مــن هــذه األبعــاد يتكــون مــن بعــض المكونــات.
 .2أظهــرت النتائــج أن أبعــاد "الهيكليــة" " ،الثقافيــة" " ،اإلســتراتيجية" " ،المعلوماتيــة" "البيئيــة" هــي األبعــاد المســببة،
بينمــا أبعــاد "الســلوكية" و "التواصليــة" هــي أبعــاد األثــر .كمــا يتــم تحديــد المســتويات الهرميــة لهــذه األبعــاد.
 )6دراســة (مســلم )2015 ،بعنــوان :أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي علــى القيــادة مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة فــي
الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة.
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي علــى القيــادة مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة العليــا
فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة.
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي  ،واالســتبانة كأداة للحصــول علــى المعلومــات ،وتمثــل مجتمــع الدراســة بالمســح
الشــامل ألعضــاء مجالــس الجامعــات الفلســطينية وعددهــم ( )64عضــواً.
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أثر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف "اجلامعات الفلسطينية  -قطاع غزة"
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1وجــود أثــر وعالقــة موجبــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي (االستشــراف ،والرؤيــة،
وتفكيــر النظــم ،والتحفيــز ،والشــراكة ،والحــدس ،واإلبــداع) والقيــادة مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة فــي الجامعــات
الفلســطينية بقطــاع غــزة.
 .2توافــر الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى أعضــاء مجالــس الجامعــات الفلســطينية العاملــة بقطــاع غــزة بدرجــة كبيــرة ،وتوافــر
محــور القيــادة بدرجــة كبيــرة.
وكانت أهم توصيات الدراسة:
 .1ضــرورة اعتمــاد قيــادات الجامعــات علــى أبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي بشــكل كبيــر لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات
إســتراتيجية ،مــن خــال اســتحداث دائــرة تعــرف بدائــرة الــذكاء اإلســتراتيجي ،واالهتمــام بتدريــب وإعــداد القيــادات
الناشــئة مــن العامليــن بمختلــف تصنيفاتهــم علــى القيــام بــاألدوار والمهــام اإلســتراتيجية المعقــدة
 .2أن تتبنــى إدارة الجامعــة نظامــا جيــدا للحوافــز يعمــل علــى تحســين أداء العامليــن ويزيــد مــن والئهــم وانتمائهــم ورفــع
مســتوى انتاجيتهــم.
 .3العمــل علــى إقامــة تحالفــات إســتراتيجية مــع جامعــات محليــة وإقليميــة ودوليــة مــن أجــل االســتفادة مــن تجاربهــا
وخبراتهــا.
 )7دراسة ( )Kruger, 2010بعنوانA study of strategic intelligence as a strategic management :
tool in the long term insurance industry in South Africa
هدفــت هــذه الدراســة إلــى استشــكاف إلــى أي مــدى يمكــن أن يســتخدم ويســتغل الــذكاء اإلســتراتيجي علــى المــدى البعيــد
فــي مجــال (قطــاع) صناعــة التأميــن فــي جنــوب أفريقيــا ،لتحســين قدرتهــا علــى مقاومــة هجــوم المنافســين وتوســيع نطــاق
عملهــا فــي أســواق جديــدة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .1الذكاء اإلستراتيجي يوفر المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات ،ويحسن عملية اتخاذ القرار.
 .2يســتخدم الــذكاء اإلســتراتيجي لرصــد األداء والتخطيــط اإلســتراتيجي ،ويلعــب دورا ً مهمــا ً فــي عمليــات اإلدارة
اإلســتراتيجية.
 .3الــذكاء اإلســتراتيجي يعــد عنصــرا ً مهمـا ً فــي اتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية ،وهــو يدعــم اإلدارة بالمعلومــات المهمــة
التــي تــؤدي إلــى خلــق الميــزة التنافســية واإلبــداع.

الجزء الثالث :منهج البحث وأسلوبه
أوالً :منهج البحث

بنــا ًء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي ,والــذي
ـرا كيفيًّــا وكميًّــا ,كمــا ال
يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــا دقيقــا ويعبــر عنهــا تعبيـ ً
يكتفــي هــذا المنهــج بالوقــوف عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظاهــرة مــن أجــل اســتقصاء مظاهرهــا وعالقاتهــا المختلفــة,
بــل يتعــداه إلــى التحليــل والربــط والتفســير للوصــول إلــى اســتنتاجات يبنــي عليهــا التصــور المقتــرح بحيــث يزيــد بهــا رصيــد
المعرفــة عــن الموضــوع.
وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصــادر الثانويــة :حيــث اتجــه الباحثــان فــي معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث إلــي مصــادر البيانــات الثانويــة والتــي
تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة ،والدوريــات والمقــاالت والتقاريــر ،واألبحاث والدراســات
الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة ،والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع اإلنترنــت المختلفــة.
 .2المصــادر األوليــة :لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحثــان إلــي جمــع البيانــات األوليــة مــن خــال
صــا لهــذا الغــرض.
االســتبانة كأداة رئيســة للبحــث ،صممــت خصي ً
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ثانياً :مجتمع البحث

مجتمــع الدراســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يدرســها الباحثــان ,وبذلــك فإنــه بنــاء علــى مشــكلة الدراســة
وأهدافهــا فــإن المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن العامليــن فــي مســتوى اإلدارة العليــا فــي الجامعــات الفلســطينية ،واختصــرت
الدراســة علــى الجامعــة االســامية (أهليــة) ،وعلــى جامعــة األقصــى (حكوميــة) ،و البالــغ عددهــم ( )108موظفيــن.

ثالثاً :عينة البحث

قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العينــة الطبقيــة العشــوائية حســب الجامعــة ،حيــث تــم توزيــع عينــة اســتطالعية حجمهــا ()30
اســتبانة الختبــار صــدق وثبــات االســتبانة .وبعــد التأكــد مــن صــدق وســامة االســتبانة لالختبــار  ،وبتطبيــق معادلــة العينــة
تــم توزيــع ( )80اســتبانة علــى مجتمــع الدراســة وقــد تــم اســترداد ( )74اســتبانة بنســبة (.)73%

رابعاً :أداة البحث

تــم إعــداد اســتبانة حــول "أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية :دراســة
تطبيقيــة علــى الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات غــزة" ،مــن خــال اطــاع الباحث َ ْيــن علــى مجموعــة كبيــرة مــن قوائــم
صــا لجمــع البيانــات حــول مشــكلة
االســتقصاء التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة ،فقــد صمــم الباحثــان اســتبانة أعــدت خصي ً
الدراســة ومتغيراتهــا ،وهــي مكونــة مــن ثالثــة أقســام رئيســة ،وتشــمل ( )67فقــرة ،تتنــاول جميــع أبعــاد ومحــاور البحــث،
والخاصــة بمتغيــرات البحــث المســتقلة والتابعــة ،والمعلومــات األخــرى الخاصــة بمعبــئ االســتبانة ،وكذلــك بالجامعــة محــل
الدراســة.
تتكون استبانة البحث من ثالثة أقسام رئيسة:
القســم األول :وهــو عبــارة عــن معلومــات عامــة عــن المســتجيب ( النــوع ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،مــدة الخدمــة ،المســتوى
اإلداري ،الجامعة).
القســم الثانــي :محــاور الــذكاء اإلســتراتيجي :وتكونــت مــن :أوالً :االستشــراف :ويتكــون مــن ( )5فقــرات .ثاني ـاً :التفكيــر
المنظــم :ويتكــون مــن ( )5فقــرات .ثالث ـاً :الرؤيــة اإلســتراتيجية :ويتكــون مــن ( )6فقــرات .رابع ـاً :الدافعيــة :وتتكــون مــن
( )6فقــرات .خامس ـاً :اإلبــداع اإلســتراتيجي :ويتكــون مــن ( )6فقــرات.
القســم الثالــث :محــاور الميــزة التنافســية وتكونــت مــن :أوالً :الصــورة الذهنيــة :وتكونــت مــن ( )6فقــرات ،ثاني ـاً :التجديــد
واالبتــكار :وتكــون مــن ( )8فقــرات ،ثالث ـاً :إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة :وتكونــت مــن ( )9فقــرات ،رابع ـاً :خفــض
التكلفــة :وتكــون مــن ( )5فقــرات ،خامس ـاً :الجــودة :وتكونــت مــن ( )5فقــرات.
وتــم تصميــم أداة الدراســة (االســتبانة) علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ،وذلــك لقيــاس اســتجابات المبحوثيــن لفقرات االســتبانة
حســب الجــدول اآلتي:
جدول رقم ( )3درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافق تماما ً

موافق

إلى ح ٍد ما

غير موافق

غير موافق تماما ً

الدرجة

5

4

3

2

1

وبنا ًء على ذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة استجابة في هذه الحالة هو( ،)20%وهو يتناسب مع هذه االستجابة.

خامساً :صدق وثبات االستبانة

 .1صدق االستبانة:
عــرض الباحثــان االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن تألفــت مــن متخصصيــن فــي مجــاالت اإلدارة واإلحصــاء
واالقتصــاد  ،وقــد اســتجاب الباحثــان آلراء المحكميــن وقامــا بإجــراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعديــل فــي ضــوء المقترحــات
المقدمــة ،وبذلــك خــرج االســتبيان فــي صورتــه النهائيــة ،كمــا تــم إجراءاالتســاق الداخلــي لجميــع فقــرات اإلســتبانة مــع
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أثر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف "اجلامعات الفلسطينية  -قطاع غزة"
محــاور االســتبانة مــن خــال معامــات االرتبــاط ،حيــث كانــت جميــع الفقــرات دالــة إحصائي ـاً ،كمــا تــم إجــراء الصــدق
البنائــي لجميــع محــاور الدراســة ومــدى ترابطهــا مــع بعضهــا البعــض مــن خــال معامــات االرتبــاط ،وكانــت جميــع
المحــاور دالــة إحصائيــاً.
 .2ثبات االستبانة:
يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعطــي هــذه االســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع االســتبانة أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس
الظــروف والشــروط ،أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات االســتبانة يعنــي االســتقرار فــي نتائــج االســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل
كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا.
معامــل ألفــا كرونبــاخ :Cronbach's Alpha Coefficientاســتخدم الباحثــان طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات
االســتبانة ،وكانــت النتائــج كمــا هــي بجــدول (:)4
جدول ( )4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
المجال

عدد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

كرونباخ

*الذاتي

المجال

أبعاد الذكاء اإلستراتيجي

عدد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

كرونباخ

*الذاتي

أبعاد الميزة التنافسية

االستشراف

5

0.806

0.898

الصورة الذهنية

6

0.889

0.943

التفكير المنظم

5

0.696

0.834

التجديد واالبتكار

8

0.936

0.967

6

0.781

0.884

9

0.896

0.947

6

0.718

0.847

خفض التكلفة

5

0.794

0.891

6

0.923

0.961

الجودة

5

0.886

0.941

61

0.946

0.973

الرؤية
اإلستراتيجية
الدافعية
االبداع
اإلستراتيجي
جميع فقرات
االستبانة

إشباع حاجات
العاملين والطلبة

اتضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول ( )4أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لــكل مجــال حيــث تتــراوح بيــن
( 0.696إلــى  )0.936بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات االســتبانة ( .)0.946وكذلــك قيمــة الصــدق الذاتــي مرتفعــة لــكل مجــال
حيــث تتــراوح بيــن ( 0.834إلــى  ،)0.967بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات االســتبانة ( )0.973وهــذا يعنــى أن الثبــات مرتفــع
ودال إحصائيــا ،وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأكــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة ممــا يجعلهمــا علــى ثقــة تامــة بصحــة
االســتبانة وصالحيتهــا لتحليــل النتائــج واإلجابــة علــى أســئلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا.

سادساً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

تــم تفريــغ وتحليــل االســتبانة مــن خــال برنامــج التحليــل اإلحصائــي ( )SPSSحيــث تــم اســتخدام األدوات اإلحصائيــة
التاليــة:
 .1النســب المئويــة ،والتكــرارات ،والمتوســط الحســابي :يســتخدم بشــكل أساســي لمعرفــة تكــرار فئــات متغيــر مــا ويتــم
االســتفادة منهــا فــي وصــف عينــة الدراســة.
 .2اختبار ألفا كرونباخ ( :) Cranach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3معامــل ارتبــاط بيرســون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيــاس درجــة االرتبــاط :يقــوم هــذا االختبــار علــى
دراســة العالقــة بيــن متغيريــن ،وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق الداخلــي ،والصــدق البنائــي لالســتبانة ،والعالقــة بيــن
متغيــرات الدراســة.
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اختبــار " "Tفــي حالــة عينــة واحــدة ( :)T-testلمعرفــة مــا إذا كان متوســط درجــة االســتجابة قــد وصلــت إلــى
.4
الدرجــة المتوســطة وهــي ( ،)3أو زادت أو قلــت عــن ذلــك ،ولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن داللــة المتوســط لــكل فقــرة مــن
فقــرات االســتبانة.
اختبــار " "Tفــي حالــة عينتيــن مســتقلتين ( :)T-testلمعرفــة مــا إذا كان فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
.5
مجمو عتيــن .
اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي  :)ANOVA (One Way Analysis of Varianceلمعرفــة مــا إذا كان هنــاك
.6
فروقــات ذات داللــة إحصائيــة بيــن ثــاث مجموعــات أو أكثــر مــن البيانــات.
اختبار شيفيه ( :)scheffeلمعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أكثر من مجموعتين.
.7
اختبــار تحليــل االنحــدار المتعــدد ،باســتخدام طريقــة ( :)Stepwiseلتحديــد أهــم متغيــرات القيــادة اإلســتراتيجية
.8
تأثيــرا ً فــي تحقيــق الجــودة الشــاملة ،وكذلــك حســاب معامــل التحديــد لقيــاس قــدرة المتغيــر المســتقل علــى تفســير التغيــرات
التــي تحــدث فــي المتغيــر التابــع.

الجزء الرابع  :تحليل ومناقشة فقرات االستبانة ونتائج اختبار الفرضيات
أوالً :تحليل فقرات االستبانة:
 .1مجال "الذكاء اإلستراتيجي":
الســؤال األول :مــا أثــر الــذكاء اإلســتراتيجي متمثــا فــي (االستشــراف ،التفكيــر المنظــم ،الرؤيــة اإلســتراتيجية ،الدافعيــة،
االبــداع اإلســتراتيجي) لــدى القيــادات الجامعيــة علــى تميــز الجامعــات الفلســطينية؟ تــم اســتخدام اختبــار  Tلمعرفــة مــا إذا
كان متوســط درجــة االســتجابة قــد وصلــت إلــى الدرجــة المتوســطة وهــي ( ،)3أو ال.
جدول رقم ( )5المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات مجال الذكاء اإلستراتيجي
م

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

أوالً :االستشراف
.1

لدي القدرة على االستفادة من الخبرة
الشخصية واالمكانات الذاتية في التعاطي
مع األحداث المستقبلية

4.51

0.50

0.90

77.15

*0.000

1

.2

أستقرئ المستقبل باتجاه تطوير
إستراتيجيات المنظمة في األمد البعيد

4.16

0.55

0.83

65.14

*0.000

4

.3

أتابع حدوث التغييرات في البيئة الخارجية
ثم أعيد التفكير في انعكاساتها على تحقيق
الميزة التنافسية

4.10

0.65

0.82

54.11

*0.000

5

.4

االستشراف يساعدني في مواجهة التعقيدات
والمتغيرات المستقبلية لعملية اتخاذ القرار

4.18

0.56

0.84

63.71

*0.000

3

.5

أشخص الفرص بشكل يمكنني من
استثمارها لتحقيق أهداف المنظمة

4.27

0.64

0.85

56.74

*0.000

2

4.24

0.44

0.85

83.02

*0.000

1

جميع فقرات المحور األول (االستشراف)

ثانياً :التفكير المنظم
.1

أمتلك القدرة على دمج العناصر المختلفة
في المنظمة لغرض تحليلها وفهم الكيفية
التي تتفاعل بموجبها

4.08

0.54

0.82

64.66

*0.000
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.2

أحلل أي مشكلة بالنظر إلى أسبابها
مجتمعة بدالً من فصلها عن بعضها

4.08

0.59

0.82

59.38

*0.000

4

.3

أعمد إلى دراسة األفكار مجتمعة بدالً من
دراستها فرادى لتلمس قيمتها في األمد البعيد

4.13

0.66

0.83

53.19

*0.000

2

.4

التفكير بالنظم يساعدني على رؤية األحداث
التي تحيط بالمنظمة بصورة أكثر وضوحا ً

4.10

0.69

0.82

50.93

*0.000

3

.5

أتصور المنظمة في صورة نظام مترابط
ومتناسق األجزاء

4.24

0.75

0.85

48.34

*0.000

1

4.13

0.44

0.83

80.79

*0.000

2

جميع فقرات المحور الثاني (التفكير المنظم)

ثالثاً :الرؤية اإلستراتيجية
.1

أمتلك رؤية ذات أبعاد شمولية أحدد من
خاللها اتجاه األعمال

4.32

0.57

0.86

64.58

*0.000

1

.2

استخدم رؤيتي في توحيد جهود العاملين
باتجاه أغراض المنظمة

4.16

0.68

0.83

52.42

*0.000

3

.3

أعتمد على رؤيتي في اتخاذ قرارات صائبة

3.91

0.67

0.78

49.75

*0.000

5

.4

أمتلك القدرة على رؤية األشياء غير
المنظورة والتعامل مع المجهول

3.81

0.69

0.76

47.10

*0.000

6

.5

أمتلك القدرة على تحويل الرؤية إلى
واقع ممكن التطبيق ضمن رسالة
الجامعة وأهدافها.

4.10

0.65

0.82

54.11

*0.000

4

.6

أمتلك القدرة على إقناع اآلخرين (أفراد
الجامعة) وتحفيزهم على اإليمان برؤيتي
اإلستراتيجية.

4.24

0.59

0.85

61.61

*0.000

2

جميع فقرات المحور الثالث (الرؤية اإلستراتيجية)

4.09

0.44

0.82

78.71

*0.000

3

رابعاً :الدافعية
.1

أمتلك القدرة على دفع العاملين لتنفيذ
رؤية وتصورات الجامعة التي تم
وضعها

4.08

0.67

0.82

51.81

*0.000

1

.2

أثير التنافس بين العاملين لتقديم المزيد
من االنجازات

4.00

0.61

0.80

55.55

*0.000

2

.3

أكافئ العاملين في المنظمة باستخدام حوافز
متنوعة نتيجة ألعمالهم وإنجازاتهم

3.62

0.82

0.72

37.87

*0.000

3

.4

أشجع التفاعل بين العاملين في المنظمة
وتكوين فرق العمل بينهم

4.00

0.61

0.80

55.55

*0.000

2

.5

أحث العاملين في المنظمة على المشاركة
في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية

4.00

0.57

0.80

60.01

*0.000

2

.6

أحفز أفراد المنظمة على التصرف
بانسجام مع أهداف المنظمة

4.00

0.61

0.80

55.55

*0.000

2

جميع فقرات المحور الثالث (الرؤية اإلستراتيجية)

3.95

0.42

0.79

79.89

*0.000

4
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

راضي ،النفار
خامساً :اإلبداع اإلستراتيجي
.1

تعد جامعتنا قيادية في مجال االبتكار
مقارنة بالمنافسين

3.81

0.83

0.76

39.08

*0.000

2

.2

تعزز جامعتنا الحاجة إلى التطوير
واستخدام موارد جديدة

3.89

0.86

0.78

38.52

*0.000

1

.3

تقوم الجامعة باالستثمار في وسائل جديدة
للبحث والتطوير الكتساب ميزة تنافسية

3.70

0.84

0.74

37.93

*0.000

4

.4

تنفذ الجامعة األفكار المبتكرة بدون عراقيل

3.43

0.82

0.69

35.62

*0.000

6

.5

تسعى الجامعة إلى كشف الفرص المتاحة
واستغاللها قبل المنافسين

3.64

0.91

0.73

34.37

*0.000

5

.6

تقوم جامعتنا بمواكبة واستخدام
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فور
ظهورها

3.73

0.92

0.75

34.64

*0.000

3

جميع فقرات المحور الخامس (اإلبداع اإلستراتيجي)

3.70

0.73

0.74

43.08

*0.000

5

جميع محاور الذكاء اإلستراتيجي

4.02

0.37

0.81

92.84

*0.000

• المتوسط الحسابي دال احصائيا ً عند مستوى داللة α=0.05

من الجدول رقم ( )5يتضح ما يأتي:
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور األول (االستشــراف) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي "لــدي القــدرة علــى االســتفادة مــن الخبــرة الشــخصية
واالمكانــات الذاتيــة فــي التعاطــي مــع األحــداث المســتقبلية" ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.514وأن المتوســط الحســابي النســبي
بلــغ ( ،)0.90وقيمــة اختبــار  )77.155( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )3وهــي "االستشــراف يســاعدني
فــي مواجهــة التعقيــدات والمتغيــرات المســتقبلية لعمليــة اتخــاذ القــرار" ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.189وأن المتوســط
الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.84وقيمــة اختبــار  )63.716( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر
هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة
( ،)84%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي ( ،)4.249وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي
( ،)%85قيمــة اختبــار  ،)83.029( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة
إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات "االستشــراف" ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الثانــي (التفكيــر المنظــم) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )5جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي "أتصــور المنظمــة فــي صــورة نظــام مترابــط ومتناســق
األجــزاء" ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.245وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.85وقيمــة اختبــار  ،)48.341( ،وأن
القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن
جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )1وهــي "أمتلــك القــدرة علــى دمــج العناصــر المختلفــة فــي المنظمــة لغــرض تحليلهــا
وفهــم الكيفيــة التــي تتفاعــل بموجبهــا" ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.081وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.82وقيمــة
اختبــار  ،)64.669( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى
داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)82%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن
المتوســط الحســابي يســاوي ( ،)4.130وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)83%قيمــة اختبــار ،)80.791( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05
لجميــع فقــرات " التفكيــر المنظــم " ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
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 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الثالــث (الرؤيــة اإلســتراتيجية) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " أمتلــك رؤيــة ذات أبعــاد شــمولية أحــدد مــن خاللهــا اتجــاه
األعمــال " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.324وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.86وقيمــة اختبــار ،)64.587( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05فــي
حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )4وهــي " أمتلــك القــدرة علــى رؤيــة األشــياء غيــر المنظــورة والتعامــل مــع
المجهــول " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.811وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.76وقيمــة اختبــار ،)47.108( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)76%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي
يســاوي ( ،)4.095وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)82%وقيمــة اختبــار  ،)82.718( ،وأن القيمــة االحتماليــة
( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات " الرؤيــة
اإلســتراتيجية " ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الرابــع (الدافعيــة) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة ≥ 0.05 ،αكمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " أمتلــك القــدرة علــى دفــع العامليــن لتنفيــذ رؤيــة وتصــورات
الجامعــة التــي تــم وضعهــا " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.081وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.82وقيمــة اختبــار
 ،)51.813( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة
 ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )3وهــي " أكافــئ العامليــن فــي المنظمــة باســتخدام حوافــز
متنوعــة نتيجــة ألعمالهــم وإنجازاتهــم " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.622وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.72وقيمــة
 ،)37.870( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائي ـا ً عنــد
اختبــار
مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)72%وبشــك ٍل عــام يمكــن
،
القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي ( ،)3.950وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)79%وقيمــة اختبــار
( ،)79.895وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة
 ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات " الدافعيــة " ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الخامــس (اإلبــداع اإلســتراتيجي) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوىداللــة  ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " أمتلــك القــدرة علــى دفــع العامليــن لتنفيــذ رؤيــة
وتصــورات الجامعــة التــي تــم وضعهــا " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.081وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.82وقيمــة
اختبــار  ،)51.813( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى
داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )3وهــي " أكافــئ العامليــن فــي المنظمــة باســتخدام حوافــز
متنوعــة نتيجــة ألعمالهــم وإنجازاتهــم " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.622وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.72وقيمــة
اختبــار  ،)37.870( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى
داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)72%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن
المتوســط الحســابي يســاوي ( ،)3.950وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)79%وقيمــة اختبــار  ،)79.895( ،وأن
القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع
فقــرات " اإلبــداع اإلســتراتيجي " ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 .2تحليل فقرات مجال" الميزة التنافسية"
الســؤال الثانــي :مــا هــي أهــم ســمات الميــزة التنافســية متمثلــة فــي (الصــورة الذهنيــة ،التجديــد واالبتــكار ،إشــباع حاجــات
العامليــن والطلبــة ،خفــض التكلفــة ،الجــودة) فــي الجامعــة التــي تعمــل بهــا ســيادتكم؟
تــم اســتخدام اختبــار " "Tلمعرفــة مــا إذا كان متوســط درجــة االســتجابة قــد وصلــت إلــى الدرجــة المتوســطة وهــي ( ،)3أو
ال ،والنتائــج موضحــة فــي الجــدول رقــم (.)6

جدول رقم ( )6المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات مجال الميزة التنافسية
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راضي ،النفار

المتوسط
الحسابي

م

الفقرة

.1

تسعى الجامعة إلى االهتمام بالطلبة ألن
ذلك يخلق صورة ذهنية جيدة عنها.

4.243

.2

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

أوالً :الصورة الذهنية
0.857

0.85

42.590

*0.000

1

تحرص الجامعة على إقامة المؤتمرات
واألنشطة المختلفة للتعريف بخدماتها
وبرامجها والذي يساعد على خلق
صورة ايجابية عنها.

4.135

0.816

0.83

43.574

*0.000

2

.3

تعمل الجامعة على إقامة صندوق لدعم
الطالب المحتاج والذي يساعد على توفير
صورة ايجابية عنها.

4.027

0.950

0.81

36.448

*0.000

3

.4

تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية مجانية
للطلبة والذي يعزز الصورة الجيدة

3.378

1.003

0.68

28.982

*0.000

6

.5

تقوم الجامعة برعاية النشاطات الثقافية
واالجتماعية والرياضية والذي يعزز
الصورة الجيدة.

3.757

1.031

0.75

31.340

*0.000

4

.6

تحرص الجامعة على االهتمام بالعاملين
في الجامعة والذي ينعكس على الصورة
الذهنية للجامعة من خالل سلوكيات
العاملين فيها.

جميع فقرات المحور األول (الصورة الذهنية)

3.541

0.797

0.71

38.211

*0.000

5

3.847

0.732

0.77

45.185

*0.000

2

ثانياً :التجديد واالبتكار
.1

تقوم الجامعة بإعداد برامجها وخططها
بنا ًء على التحسين والتطوير المستمر.

4.027

0.793

0.81

43.665

*0.000

2

.2

تحرص قيادة الجامعة على رفع مستوى
التعليم بالجامعة من خالل العديد من
الوسائل التكنولوجية.

3.973

0.758

0.79

45.087

*0.000

3

.3

تقوم قيادة الجامعة بتقييم لكافة برامجها من
أجل التحسين والتطوير.

3.865

0.782

0.77

42.512

*0.000

4

.4

تستخدم الجامعة إعادة الهندسة للعديد من عملياتها
بغية الوصول للتطوير والتحسين المستمر.

3.811

0.932

0.76

35.190

*0.000

5

.5

تشجع الجامعة العاملين على استخدام
وسائل العمل اإللكتروني لتحسين األداء
في العمل.

4.243

0.679

0.85

53.786

*0.000

1

.6

يتم تشكيل فرق عمل من الكوادر اإلدارية
واألكاديمية للتحسين تتعاون وتنسق لتنفيذ برامج
وإستراتيجيات تحسين النوعية في الجامعة.

3.757

0.824

0.75

39.197

*0.000

6

.7

تحرص قيادة الجامعة على رفع مستوى
التعليم من خالل عدد وفير من الوسائل
التكنولوجية المختلفة.

3.784

0.911

0.76

35.742

*0.000

5

اإلصدار الثاني ،السنة الثانية2018 ،
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أثر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف "اجلامعات الفلسطينية  -قطاع غزة"
تحرص الجامعة على الحصول على مزايا
تنافسية عن غيرها من الجامعات األخرى.

3.838

0.922

0.77

35.808

*0.000

4

جميع فقرات المحور الثاني (التجديد واالبتكار)

3.912

0.689

0.78

48.871

*0.000

1

.8

ثالثاً :إشباع حاجات العاملين والطلبة
.1

تحرص الجامعة على تنمية مهارات
العاملين بشكل مستمر.

3.838

0.892

0.77

37.021

*0.000

2

.2

تحرص الجامعة على رفع الروح
المعنوية للعاملين في شتى مجاالت
العمل.

3.486

0.983

0.70

30.522

*0.000

7

.3

تقوم الجامعة بتقديم حوافز مادية ألفضل
موظف.

3.378

1.056

0.68

27.521

*0.000

9

.4

تسعى الجامعة الستقطاب عاملين مهرة
وأكفاء.

3.405

1.134

0.68

25.838

*0.000

8

.5

تأخذ قيادة الجامعة بعين االعتبار رغبات
الطلبة عند تصميم البرامج واألنشطة
المختلفة.

3.649

0.851

0.73

36.883

*0.000

5

.6

تسعى قيادة الجامعة إلى تنفيذ
برامج وأنشطة تخدم الطلبة في كافة
التخصصات المختلفة.

3.757

0.791

0.75

40.879

*0.000

3

.7

تسعى الجامعة لرفع الروح المعنوية للطلبة
من خالل عمدها تنفيذ أنشطة ال منهجية.

3.595

0.859

0.72

36.007

*0.000

6

.8

تقوم الجامعة بمتابعة مشكالت الطلبة
والتعامل الفاعل معها لحلها.

3.676

0.813

0.74

38.906

*0.000

4

.9

تقوم الجامعة بجلب منح واعفاءات
للطلبة المحتاجين

4.027

0.758

0.81

45.700

*0.000

1

3.646

0.674

0.73

46.519

*0.000

4

جميع فقرات المحور الثالث (إشباع حاجات
العاملين والطلبة)

رابعاً :خفض التكلفة
.1

تستخدم الجامعة الموارد المتاحة بصورة
اقتصادية ورشيدة

4.081

0.824

0.82

42.628

*0.000

1

.2

تستخدم الجامعة البحث والتطوير
للوصول إلى غاياتها بأقل تكلفة

3.784

0.880

0.76

36.985

*0.000

2

.3

تسعى جامعتنا إلى خفض التكاليف ال ُمباشرة
باستمرار.

4.081

0.824

0.82

42.628

*0.000

1

.4

تسعى الجامعة لخفض الرسوم الدراسية
مقارنة بالجامعات األخرى

3.622

1.131

0.72

27.542

*0.000

3

.5

تقوم الجامعة بممارسة أنشطة ربحية
لتغطية تكاليفها المختلفة

3.324

1.048

0.66

27.280

*0.000

4

3.778

0.703

0.76

46.204

*0.000

3

جميع فقرات المحور الرابع (خفض التكلفة)

خامساً :الجودة
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راضي ،النفار

.1

تستخدم الجامعة أساليب متنوعة لتحسين
الجودة

3.649

0.943

0.73

33.297

*0.000

3

.2

تستخدم الجامعة طرق متعددة للرقابة
على الجودة

3.514

1.088

0.70

27.768

*0.000

4

.3

تستخدم الجامعة مواصفات اآليزو لضمان
الجودة

3.324

0.995

0.66

28.752

*0.000

5

.4

تحتل الجامعة مكانة مرموقة ضمن أفضل
الجامعات الفلسطينية

3.838

0.980

0.77

33.701

*0.000

1

.5

تحتل الجامعة مكانة مرموقة ضمن
أفضل الجامعات العربية

3.757

1.004

0.75

32.180

*0.000

2

جميع فقرات المحور الخامس (الجودة)

3.616

0.831

0.72

37.416

*0.000

5

جميع محاور الميزة التنافسية

3.760

0.617

0.75

52.448

*0.000

• المتوسط الحسابي دال احصائيا ً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

من الجدول رقم ( )6يتضح ما يأتي:
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور األول (الصــورة الذهنيــة) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " تســعى الجامعــة إلــى االهتمــام بالطلبــة ألن ذلــك يخلــق
صــورة ذهنيــة جيــدة عنهــا " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.243وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.85وقيمــة اختبــار
 ،)42.590( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــا ً عنــد مســتوى
داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )4وهــي " تقــوم الجامعــة بعقــد دورات تدريبيــة مجانيــة
للطلبــة والــذي يعــزز الصــورة الجيــدة " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.378وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ (،)0.68
وقيمــة اختبــار  ،)28.982( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائي ـا ً
عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)68%وبشــك ٍل عــام
يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي ( ،)3.847وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)77%قيمــة اختبــار
 ،)45.85( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة
 ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات "الصــورة الذهنيــة" ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الثانــي (التجديــد واالبتــكار) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائيــا ً عنــد مســتوىداللــة  ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )5جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " تســتخدم الجامعــة إعــادة الهندســة للعديــد مــن
عملياتهــا بغيــة الوصــول للتطويــر والتحســين المســتمر " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.243وأن المتوســط الحســابي النســبي
بلــغ ( ،)0.85وقيمــة اختبــار  ،)53.786( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة
دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )6وهــي " يتــم تشــكيل
فــرق عمــل مــن الكــوادر اإلداريــة واألكاديميــة للتحســين تتعــاون وتنســق لتنفيــذ برامــج وإســتراتيجيات تحســين النوعيــة فــي
الجامعــة " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.757وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.75وقيمــة اختبــار ،)39.179( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)75%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي
يســاوي ( ،)3.912وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)78%قيمــة اختبــار  ،)48.871( ،وأن القيمــة االحتماليــة
( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات " التجديــد
واالبتــكار" ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الثالــث (إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ًعنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )9جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " تقــوم الجامعــة بجلــب منــح
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أثر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف "اجلامعات الفلسطينية  -قطاع غزة"
واعفــاءات للطلبــة المحتاجيــن " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.027وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.81وقيمــة
اختبــار  ،)45.7( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى
داللــة  ،α ≥0.05فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )3وهــي " تقــوم الجامعــة بتقديــم حوافــز ماديــة ألفضــل
موظــف " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.378وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.68وقيمــة اختبــار ،)27.521( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)68%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي
يســاوي ( ،)3.646وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي  ،)%)73وقيمــة اختبــار  ،)46.519( ،وأن القيمــة االحتماليــة
( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات " إشــباع
حاجــات العامليــن والطلبــة" ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الرابــع (خفــض التكلفــة) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥ 0.05كمــا أن الفقــرة رقــم ( )1جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " تســتخدم الجامعــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة
ورشــيدة " ،و بمتوســط حســابي ( ،)4.081وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.82وقيمــة اختبــار ،)42.628( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة ،α ≥0.05
فــي حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )5وهــي " تقــوم الجامعــة بممارســة أنشــطة ربحيــة لتغطيــة تكاليفهــا
المختلفــة" ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.324وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.66وقيمــة اختبــار  ،)T، (27.28وأن
القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي
أن هنــاك موافقــة مــن عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)66%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي
يســاوي ( ،)3.778وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)76%وقيمــة اختبــار  ،)46.209( ،وأن القيمــة االحتماليــة
( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات "خفــض
التكلفــة" ،وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.
 بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الخامــس (الجــودة) أن جميــع فقــرات المجــال دالــة إحصائي ـا ً عنــد مســتوى داللــة 0.05≥  ،αكمــا أن الفقــرة رقــم ( )4جــاءت بالمرتبــة األولــى وهــي " تحتــل الجامعــة مكانــة مرموقــة ضمــن أفضــل الجامعــات
الفلســطينية " ،و بمتوســط حســابي ( ،)3.838وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.77وقيمــة اختبــار ،)33.701( ،
وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05فــي
حيــن جــاءت بالمرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم ( )3وهــي " تســتخدم الجامعــة مواصفــات االيــزو لضمــان الجــودة " ،و بمتوســط
حســابي ( ،)3.324وأن المتوســط الحســابي النســبي بلــغ ( ،)0.66وقيمــة اختبــار  ،)37.416( ،وأن القيمــة االحتماليــة
( )Sigتســاوي ( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥0.05أي أن هنــاك موافقــة مــن
عينــة الدراســة علــى هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)66%وبشــك ٍل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي (،)3.616
وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي ( ،)72%وقيمــة اختبــار  ،)37.416( ،وأن القيمــة االحتماليــة ( )Sigتســاوي
( )0.000لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرات دالــة إحصائيـا ً عنــد مســتوى داللــة  ،α ≥ 0.05لجميــع فقــرات " الجــودة" ،وذلــك مــن
وجهــة نظــر أفــراد العينــة مجتمعــة.

ثانياً :مناقشة نتائج اإلستبانة:
 .1مجال "الذكاء اإلستراتيجي":
 اتضــح مــن النتائــج بالجــدول رقــم ( ،)5أن محــور االستشــراف جــاء بالمرتبــة األولــى ،فــي حيــن جاء محــور التفكيــر المنظمبالمرتبــة الثانيــة ،واحتــل المرتبــة الثالثــة محــور الرؤيــة اإلســتراتيجية ،وكان محــور الدافعيــة فــي المرتبــة الرابعــة ،فــي حيــن
كان بالمرتبــة األخيــرة اإلبــداع اإلســتراتيجي ،ويعــزو الباحثــان تراجــع محــور الدافعيــة وكذلــك االبــداع اإلســتراتيجي ،لعــدة
أســباب منهــا :تأخــر صــرف الرواتــب فــي الجامعــات ،وكذلــك الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة بســبب الحصــار،
بمــا فيهــا شــريحة الجامعــات ،ومنــع دخــول العديــد مــن المــواد األساســية والضروريــة للمختبــرات الطبيــة والتجهيــزات
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راضي ،النفار
المختلفــة داخــل الجامعــات ،ممــا ينعكــس بالســلب علــى إدارة الجامعــات.
 كمــا اتضــخ أنــه بلــغ منســوب الــذكاء اإلســتراتيجي حســب المقيــاس بمتوســط حســابي نســبي ( ،)81%وهــذا المنســوبغيــر منخفــض لكنــه بحاجــة إلــى تحســين ألننــا نتحــدث عــن شــريحة هامــة فــي المجتمــع وهــي تخــرج أجيــاال ،لــذا ال بــد مــن
اهتمــام إدارة الجامعــات بتدريــب قياداتهــا األكاديميــة وكذلــك اإلداريــة ،وحثهــم علــى تنميــة مهاراتهــم اإلبداعيــة حتــى يرتفــع
هــذا المنســوب مــن الــذكاء اإلســتراتيجي ،والــذي مــن شــأنه تغييــر مســار واتجــاه الجامعــة نحــو األفضــل.
 كمــا اتفقــت نتائــج الدراســة والخاصــة بمحــاور الــذكاء اإلســتراتيجي مــع دراســة( ،الشــيخ ،التــاج ،)2017 ،ودراســة(كنــوش ،)2017 ،ودراســة (مســلم ،)2015 ،ودراســة (.)Kruge ،2010

 .2مجال" الميزة التنافسية"
 اتضــح مــن النتائــج بالجــدول رقــم ( ،)6أن محــور التجديــد واالبتــكار جــاء بالمرتبــة األولــى ،فــي حيــن جــاء محــور الصورةالذهنيــة بالمرتبــة الثانيــة ،واحتــل المرتبــة الثالثــة محــور خفــض التكلفــة ،وكان محــور إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة فــي
المرتبــة الرابعــة ،فــي حيــن كان بالمرتبــة األخيــرة محــور الجــودة ،ويعــزو الباحثــان تراجــع محــور الجــودة وكذلــك محــور
إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة ،لعــدة أســباب منهــا الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة مــن حصــار بمــا فيهــا
شــريحة الجامعــات ،ومنــع دخــول عديــد مــن المــواد األساســية والضروريــة للمختبــرات الطبيــة والتجهيــزات المختلفــة داخــل
الجامعــات ،ممــا ينعكــس بالســلب علــى إدارة الجامعــات ،كذلــك انخفــاض مصــادر التمويــل الخارجــي.
 كمــا اتضــخ أنــه بلــغ الــوزن النســبي لالهتمــام بـــ (الميــزة التنافســية) حســب المقيــاس بمتوســط حســابي نســبي ( ،)75%وهذاالمنســوب غيــر مرتفــع و بحاجــة إلــى تحســين ألننــا نتحــدث عــن شــريحة هامــة فــي المجتمــع وهــي تخــرج أجيــاال ،لــذا ال بــد
مــن اهتمــام إدارة الجامعــات فــي تطبيــق معاييــر الجــودة والتحســين المســتمر والتطويــر ،وكذلــك اشــباع حاجــات العامليــن
والطلبــة المختلفــة ،والــذي مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى الجامعــة وتحســين قوتهــا التنافســية بيــن الجامعــات األخــرى.
 كمــا اتفقــت نتائــج الدراســة والخاصــة بمحــاور الميــزة التنافســية مــع دراســة( ،كنــوش ،)2017 ،ودراســة (حســين، ،)2016ودراســة( ،الظالمــي ،هــادي ،)2016 ،وكذلــك دراســة (.),2010Kruge

ثالثاً :اختبار الفرضيات:
الفرضية األولى:
يوجــد تأثيــر ذو داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( )α ≤ 0.05ألبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي
الجامعــات الفلســطينية.
الجدول التالي يمثل نتيجة تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار لكل من المتغيرات المستقلة المؤثرة.
جدول رقم ( )7تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
المتغيرات المستقلة
الثابت
االستشراف
التفكير المنظم
الرؤية اإلستراتيجية
الدافعية
اإلبداع اإلستراتيجي
قيمة اختبار F
قيمة معامل التحديد
المعدل R2

معامالت االنحدار
غير المعيارية
1.48
0.030
0.0610.247
0.2450.636
15.420

الخطأ
المعياري
0.660
0.151
0.170
0.161
0.182
0.101

معامالت االنحدار
المعيارية Beta
0.021
0.0440.179
0.1690.763
تحليل التباين ANOVA
القيمة االحتمالية

قيمة اختبار
T
2.252
0.198
0.3601.538
1.3456.317

القيمة االحتمالية
Sig
*0.028
*0.035
*0.026
*0.000
*0.033
*0.001

الترتيب
3
4
2
5
1

*0.000

0.531
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أثر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف "اجلامعات الفلسطينية  -قطاع غزة"
من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  Enterيمكن استنتاج ما يأتي:
( )1تبيــن مــن نمــوذج االنحــدار النهائــي باســتخدام طريقــة  Enterأن الميــزة التنافســية "المتغيــر التابــع" تتأثــر بصــورة
جوهريــة وذات داللــة إحصائيــة بــكل مــن المتغيــرات المســتقلة مجتمعــة وهــي( :االستشــراف ،التفكيــر المنظــم ،الرؤيــة
اإلســتراتيجية ،الدافعيــة ،اإلبــداع اإلســتراتيجي).
( )2يوجــد تأثيــر جوهــري فــي جميــع أبعــاد الــذكاء اإلســتراتيجي (مجتمعــة) ،وطبيعــة هــذا التأثيــر كان موجبــا باســتثناء
بعديــن كان تأثيرهمــا بشــكل ســلبي وهمــا( :التفكيــر المنظــم ،والدافعيــة).
( )3بلغــت قيمــة معامــل التحديــد (  ،)0.729ومعامــل التحديــد المعـدّل ( ،)0.531وهــذا يعنــي أن ( )72%مــن التغيــر فــي
الميــزة التنافســية (المتغيــر التابــع) تــم تفســيره مــن خــال العالقــة الخطيــة والتــي تعنــي " أن التغيــر فــي المتغيــر الواحــد
(التابــع) يحــدث نتيجــة التغيــر فــي المتغيــرات المســتقلة" والنســبة المتبقيــة ( )28%قــد ترجــع إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر
علــى تحقيــق الميــزة التنافســية.
وبلغــت قيمــة اختبــار ( )Fتســاوي ( ،)15.420والقيمــة االحتماليــة ( ).Sigتســاوي ( ،)0.000وهــذا يــدل علــى وجــود تأثيــر
معنــوي ذي داللــة إحصائيــة بيــن تحقيــق الميــزة التنافســية والمتغيــرات المســتقلة مجتمعــة معـا ً "االستشــراف ،التفكيــر
المنظــم ،الرؤيــة اإلســتراتيجية ،الدافعيــة ،اإلبــداع اإلســتراتيجي" ويتضــح مــن ذلــك أن نمــوذج االنحــدار جيــد.
( )4تحقيــق الميــزة التنافســية =  × 0.030( + 1.48االستشــراف)  × -0.061 ( +التفكيــر المنظــم)  × 0.247( +الرؤيــة
اإلســتراتيجية)  × -0.245( +الدافعيــة)  × 0.636( +اإلبــداع اإلســتراتيجي)
( )5مــن خــال جــدول رقــم ( )10تبيــن أن المتغيــرات المســتقلة حســب أهميتهــا فــي تفســير التغيــرات التــي تحــدث فــي
تحقيــق "الميــزة التنافســية" حســب قيمــة اختبــار  Tهــي موضحــة بالجــدول رقــم (.)8
جدول رقم ( )8ترتيب أبعاد الذكاء اإلستراتيجي حسب درجة
تأثيرها على تحقيق الميزة التنافسية حسب تحليل االنحدار
الترتيب
األول
الثاني
الثالث

نسبة التأثير
% 63
% 24
%3

أبعاد الذكاء اإلستراتيجي
اإلبداع اإلستراتيجي
الرؤية اإلستراتيجية
االستشراف

واتفقــت نتائــج الفرضيــة األولــى مــع دراســة( ،الشــيخ ،التــاج ،)2017 ،ودراســة (كنــوش ،)2017 ،ودراســة (حســين،
 ،)2016ودراســة( ،الظالمــي ،هــادي )2016 ،ودراســة (مســلم ،)2015 ،ودراســة (.)Kruge ،2010
الفرضية الثانية:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة
فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقـا ً للمتغيــرات (المســتوى اإلداري ،الجامعــة).
 .1المســتوى اإلداري :تــم اســتخدام اختبــار "التبايــن األحــادي" لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة،
وهــذا االختبــار معلمــي يصلــح لمقارنــة  3متوســطات فأكثــر.
جدول رقم ( )9نتائج اختبار "التباين األحادي" (المستوى اإلداري)
المجال
أبعاد الذكاء اإلستراتيجي
أبعاد الميزة التنافسية
الذكاء اإلستراتيجي وتحقيق
الميزة

عميد كلية
4.1867
3.7851

المتوسطات
مدير كلية
نائب عميد
4.1347
4.1011
3.5462
3.6866

3.9859

3.8404

3.8938

رئيس قسم
3.8808
3.8352

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية
()Sig

3.631
0.626

0.117
0.601

3.8580

0.366

0.778

مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول رقــم ( )9تبيــن أن القيمــة االحتماليــة ( ،)Sigالمقابلــة الختبــار " "Fأكبــر مــن مســتوى
الداللــة  α ≤ 0.05لجميــع مجــاالت الــذكاء اإلســتراتيجي وتحقيــق الميــزة التنافســية ،وبذلــك يمكــن اســتنتاج أنــه ال توجد فروق
ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة حــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معـا ً تعــزى إلــى
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

راضي ،النفار
المســتوى اإلداري ،ويعــزو الباحثــان عــدم وجــود فــروق بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى
القيــادات الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفق ـا ً للمســتوى اإلداري إلــى أن الطاقــم األكاديمــي العامــل فــي الجامعــات
الفلســطينية مؤهــل؛ يحمــل مؤهــات علميــة عليــا أدناهــا درجــة الماجســتير ،وهــذا يدلــل علــى نضــوج القيــادات اإلداريــة
فــي الجامعــات الفلســطينية علــى حـ ٍد ســواء ،كمــا اتفقــت نتائــج الدراســة مــع دراســة (حســين ،)2016 ،ودراســة( ،الظالمــي،
هــادي )2016 ،ودراســة (مســلم.)2015 ،
 .2مــكان العمــل (الجامعــة) :تــم اســتخدام اختبــار "( "Tلعينتيــن مســتقلتين) ،وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات
داللــة إحصائيــة.
جدول رقم ( )10اختبار  Tيبين الذكاء اإلستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية تعزى للجامعة
المجال
أبعاد الذكاء اإلستراتيجي
أبعاد الميزة التنافسية
الذكاء اإلستراتيجي وتحقيق الميزة

المتوسطات
الجامعة اإلسالمية جامعة األقصى
3.9417
4.1235
3.5382
4.0206
3.7399
4.0721

قيمة
T

قيمة
F

القيمة االحتمالية
()Sig

2.141
3.621
3.661

0.044
0.052
0.175

0.835
0.821
0.677

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا ً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )10تبين أن القيمة االحتمالية ( ،)Sigالمقابلة الختبار " "Tأكبر من مستوى الداللة
 α ≤ 0.05لجميع مجاالت الذكاء اإلستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ً تعزى إلى الجامعة ،ويعزو
الباحثان عدم وجود فروق بين استجابات المبحوثين حول مستوى الذكاء اإلستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق
الميزة التنافسية وفقا ً لمتغير الجامعة ،حيث أن عينة الدراسة تمثل أفضل الجامعات العاملة في قطاع غزة ،ودرجة المنافسة
بينهم عالية ،حيث أوضحت المتوسطات الحسابية درجة تقارب كبير بين الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وهذا يوضح
أنهم في منسوب متقارب.
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النتائج والتوصيات :توصلت الدراسة الى النتائج والتوصيات اآلتية:
أوال :النتائج:

.1

.2
.3

.4

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي متمثــاً بـــ (االستشــراف،التفكير المنظــم ،الرؤيــة
اإلســتراتيجية ،الدافعيــة ،اإلبــداع اإلســتراتيجي) لــدى القيــادات الجامعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي تحقيــق الميــزة
التنافســية.
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن حــول مســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات
الجامعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية وفقــا ً للمتغيــرات (المســتوى اإلداري ،الجامعــة).
بلــغ الــوزن النســبي لمســتوى الــذكاء اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة ( ،)81%أمــا أبعــاده :فبلــغ الــوزن النســبي
لبعــد االستشــراف ( ،)85%وبعــد التفكيــر المنظــم ( ،)83%فــي حيــن بلــغ الــوزن النســبي لبعــد (الرؤيــة اإلســتراتيجية
( ،)82%أمــا بعــد الدافعيــة فبلــغ وزنــه النســبي ( ،)79%وجــاء بعــد اإلبــداع اإلســتراتيجي بــوزن نســبي (.)74%
بلــغ الــوزن النســبي لمنســوب الميــزة التنافســية للجامعــات الفلســطينة ( ،)75%أمــا أبعــاده فبلــغ الــوزن النســبي لبعــد
الصــورة الذهنيــة ( ،)77%وبعــد التجديــد واالبتــكار ( ،)78%فــي حيــن بلــغ الــوزن النســبي لبعــد إشــباع حاجــات
العامليــن والطلبــة ( ،)73%أمــا بعــد خفــض التكاليــف فبلــغ وزنــه النســبي ( ،)76%وجــاء بعــد الجــودة بــوزن نســبي
(.)72%

ثانياً :التوصيات:

.1
.2
.3
.4

تعزيــز محــور الدافعيــة لــدى القيــادات الجامعيــة وذلــك مــن خــال تشــجيع العامليــن علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار
وحثهــم علــى تبنــي رؤيــة وتصــورات الجامعــة وذلــك مــن خــال اســتخدام الحوافــز المتنوعــة.
تعزيــز محــور اإلبــداع اإلســتراتيجي لــدى القيــادات الجامعيــة وذلــك مــن خــال تبنــي األفــكار المبتكرة ،والســعي لكشــف
الفــرص المتاحــة واســتثمارها قبــل المنافســين وذلــك لتعزيــز مكانــة الجامعــة ومركزهــا التنافســي.
تبني استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فور ظهورها وذلك من شأنه تعزيز مكانة الجامعة تنافسياً.
تعزيز جميع محاور وأبعاد الميزة التنافسية والذي من شأنه رفع مكانة الجامعة محليا ً ودوليا ً وذلك من خالل:
أ .تعزيــز الصــورة الذهنيــة للجامعــة مــن خــال تبنــي أنشــطة ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة خاصــة بالمجتمــع،
وكذلــك تقديــم دورات شــبه مجانيــة للطلبــة.
ب .تبنــي سياســة التجديــد واالبتــكار وذلــك مــن خــال اعتمــاد الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي التعليــم ،وكذلــك تنفيــذ
اإلســتراتيجيات مــن خــال فــرق عمــل متخصصــة.
ج .تبنــي سياســة إشــباع حاجــات العامليــن والطلبــة ،وذلــك مــن خــال تقديــم حوافــز مختلفــة واســتقطاب عامليــن أكفــاء
ومهــرة ،واعتمــاد األنشــطة الالمنهجيــة للطلبــة.
د .تبنــي معاييــر الجــودة واعتمادهــا كثقافــة مؤسســة ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد مواصفــات اآليــزو ،واســتخدام طــرق
متعــددة لرقابــة الجــودة.
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