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 ملدص الدزاضة

والقيػػػػادة تنظيميػػػػة أبعػػػػاد البرا ػػػػة الأبعػػػػاد  واقػػػػ الوقػػػػوؼ  مػػػػ  هػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  
، كمػػػا هػػػدلت إلػػػ  مػػػف وجنػػػة نظػػػر أ اػػػاي هي ػػػة التػػػدريسأكتػػػوبر  6بجامعػػػة الجػػػديرة بال قػػػة 

أكتػػػػوبر  6تحديػػػػد العبقػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة وتحقيػػػػؽ البرا ػػػػة التنظيميػػػػة بجامعػػػػة 
ت ػػػػور مقتػػػػرح لتحقيػػػػؽ ، باإلاػػػػالة إلػػػػ   ػػػػيا ة مػػػػف وجنػػػػة نظػػػػر أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس

، واسػػػتلدمت أكتػػػوبر  مػػػ  اػػػوي مػػػدلؿ القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة 6ظيميػػػة بجامعػػػة البرا ػػػة التن
تكػػػوف مجتمػػػ  الدراسػػػة الدراسػػػة المػػػننف الو ػػػ إ مػػػف لػػػبؿ إ ػػػداد اسػػػتبانة كػػػ داة لمدراسػػػة، و 

 اػػػػػو هي ػػػػػػة ( 273) ـوالبػػػػػاله  ػػػػػددهأكتػػػػػوبر  6أ اػػػػػاي هي ػػػػػة التػػػػػدريس بجامعػػػػػة مػػػػػف 
 ، وتو ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ ة تػػػػدريس اػػػػو هي ػػػػ( 959 ينػػػػة الدراسػػػػة )تػػػػدريس، وبمػػػػه  ػػػػدد 

أكتػػػوبر مػػػف وجنػػػة  6درجػػػة تطبيػػػؽ أبعػػػاد القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة بالقيػػػادة الجامعيػػػة بجامعػػػة 
موالقػػػػة (، وبدرجػػػػة 2.67حسػػػػابإ بمػػػػه) قػػػػد جػػػػايت بمتوسػػػػطنظػػػػر أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس 

 - بقػػػاتالع لػػػإ شػػػ اليةالُبعػػػد  -تػػػوزاف العمميػػػات ُبعػػػد وجػػػاي اابعػػػاد مرتبػػػة كالتػػػالإ ) ، اليػػػة
(، كمػػػػا تو ػػػػمت إلػػػػ  أف درجػػػػة تطبيػػػػؽ أبعػػػػاد ُبعػػػػد المنظػػػػور االبقػػػػإ - ُبعػػػػد الػػػػو إ الػػػػذاتإ

قػػػػد جػػػػايت أكتػػػػوبر مػػػػف وجنػػػػة نظػػػػر أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس  6البرا ػػػػة التنظيميػػػػة بجامعػػػػة 
لػػػإ المرتبػػػة  االستكشػػػاؼُبعػػػد وجػػػاي  ،موالقػػػة  اليػػػة(، وبدرجػػػة 2.67حسػػػابإ بمػػػه) بمتوسػػػط
وجػػػػود لػػػػإ المرتبػػػػة ال انيػػػػة، كمػػػػا تو ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ   االسػػػػت مارُبعػػػػد ،  ػػػػـ جػػػػاي  ااولػػػػ 

 بقػػػػة ارتباطيػػػػة إيجابيػػػػة بػػػػيف تطبيػػػػؽ القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة وتحقيػػػػؽ البرا ػػػػة التنظيميػػػػة 
أكتػػػػػوبر مػػػػػف وجنػػػػػة نظػػػػػر أ اػػػػػاي هي ػػػػػة التػػػػػدريس، إذ بمػػػػػه معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط  6بجامعػػػػػة 

ابيػػػػة بػػػػيف كالػػػػة أبعػػػػاد القيػػػػػادة (، وكػػػػذلؾ وجػػػػود  بقػػػػة إيج9.95( وبدرجػػػػة داللػػػػة )9.69)
أكتػػػوبر مػػػف وجنػػػة نظػػػر أ اػػػاي هي ػػػة  6الجػػػديرة بال قػػػة وأبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة بجامعػػػة 

 ف تاػػػ  القيػػػادة لػػػإ اػػػوي مػػػا تو ػػػمت إليػػػا الدراسػػػة مػػػف نتػػػا ف تو ػػػإ الباح ػػػة بػػػالتػػػدريس، 
تنظيميػػػة  قالػػػة الجامعيػػػة جػػػداوؿ زمنيػػػة لتن يػػػذ كالػػػة المنػػػاـ واانشػػػطة الملططػػػة، وأف تػػػولر 

المجتمػػػػػػ  المحمػػػػػػإ والعػػػػػػالمإ، وأف تشػػػػػػج  القيػػػػػػادة الجامعيػػػػػػة تعػػػػػػزز االسػػػػػػتجابة لمت يػػػػػػرات 
 مػػػػػاؿ ااكالػػػػػة اإلبدا يػػػػػة، مػػػػػ  إلاػػػػػاع تقػػػػػديـ المبػػػػػادرات  أ اػػػػػاي هي ػػػػػة التػػػػػدريس  مػػػػػ 

 .لمتقييـ والتحسيف المستمر وال نية بالجامعةنشطة اإلدارية اا و 
 .أكتوبر 6جامعة  -البرا ة التنظيمية   -ة القيادة الجديرة بال ق :الكممات الم تاحية
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ASuggested Proposal for Activating Organizational Ambidexterity in October 

6th University in the light of Trustworthy Leadership approach 

Abstract 

The study aimed to determine the availability of the dimensions of 

trustworthy leadership and the dimensions of organizational prowess at 

The October 6 University from the faculty point of view. It also aimed to 

determine the relationship between trustworthy leadership and achieving 

organizational prowess at The October 6 University from the faculty point of view, 

in addition to formulating a perception. A proposal to activate the role of 

trustworthy leadership in achieving organizational excellence at the October 6 

University, and the study used the descriptive approach by preparing a 

questionnaire as a study tool, and the study population consisted of the teaching 

staff of The October 6 University, who numbered (372) faculty members, and the 

number of the study sample was (159) A faculty member, and the study reached 

the degree of applying the dimensions of trustworthy leadership to university 

leadership at The October 6 University from the point of view of the faculty 

members. It came with an arithmetic average of (3.67), with a high degree of 

approval, and the dimensions were arranged as follows (the dimension of balance 

of operations - the dimension of transparency in Relationships - the dimension of 

self-awareness - the dimension of the ethical perspective), as I found that the 

degree of application of the dimensions of organizational prowess at The October 

6 University from the viewpoint of the faculty members came with an average It 

reached (3.67), with a high degree of approval, and the exploration dimension 

came in first place, then the investment dimension came in second place. The 

study also found a positive correlation between the application of trustworthy 

leadership and the achievement of organizational prowess at The October 6 

University from the viewpoint of the faculty members. The correlation coefficient 

was (0.69) and with a degree of significance (0.05), as well as the existence of a 

positive relationship between all dimensions of trustworthy leadership and the 

dimensions of organizational prowess at The October 6 University from the 

faculty members' point of view, in light of the results of the study. The researcher 

recommends that the university leadership develop Timetables for the 

implementation of all planned tasks and activities, and to provide an organizational 

culture that enhances response to the changes of the local and global community, 

and that the university leadership encourages faculty members to present creative 

initiatives, while subjecting all administrative and technical work and activities at 

the university to continuous evaluation and improvement. 

 

Keywords: Authentic Leadership - Ambidexterity Organization -  The October 

6 University 
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 مكدمة:

أداة لمننػػػػػػػوض بػػػػػػػاالراد، ولػػػػػػػإ سػػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ تسػػػػػػػع   الجامعػػػػػػػاتتشػػػػػػػكؿ 
 الجامعػػػات إلػػػ  التطػػػوير والتحسػػػيف المسػػػتمر لػػػإ منظومتنػػػا التعميميػػػة وبرامجنػػػا الدراسػػػية

لتحقيػػػػؽ مسػػػػتويات  اليػػػػة مػػػػف جػػػػودة ااداي لا ػػػػة مػػػػ  تزايػػػػد حػػػػدة  م ػػػػةولػػػػدماتنا الملت
 .العالمية الحتبؿ مراكز متقدمة بالت ني اتالمنالسة 

ولػػػػػإ ظػػػػػؿ تحػػػػػديات المنالسػػػػػة العالميػػػػػة التػػػػػإ تواجننػػػػػا الجامعػػػػػات لػػػػػ ف تحقيػػػػػؽ 
واسػػػتقرار لػػػإ ولا ميػػػة القيػػػادة الجامعيػػػة، تتمتػػػ  بالبعػػػد الػػػدولإ،  الريػػػادة يتطمػػػب مننػػػا أف

العمميػػػػػػة كمػػػػػػا أف تشػػػػػػج  وتنجػػػػػػز البحػػػػػػوث ااساسػػػػػػية والتطبيقيػػػػػػة، و مػػػػػػوارد الماليػػػػػػة، ال
تتمتػػػػػ  بالحريػػػػػة واالسػػػػػتقبلية لػػػػػإ كػػػػػذلؾ التعميميػػػػػة لينػػػػػا مبنيػػػػػة  مػػػػػ  البحػػػػػث العممػػػػػإ، 

نظامنػػػػػػا ااكػػػػػػاديمإ، وتحػػػػػػوب  ػػػػػػدداا كبيػػػػػػراا مػػػػػػف بػػػػػػرامف الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا ذات الطػػػػػػاب  
قػػػدر مػػػف الك ػػػاية والتميػػػز لػػػإ ظػػػؿ تنػػػوع  ،باإلاػػػالة إلػػػ  إ ػػػداد لػػػريف  مػػػ  أ مػػػ البح إ

)أبو ا ػػػػإ،  قػػػػالإ وبنػػػػاي  بقػػػػات تعػػػػاوف وشػػػػراكة وتبػػػػادؿ معرلػػػػإ مػػػػ  الجامعػػػػات العالمية
 .  (966ـ، ص3939

واستشػػػػػعارا لمتحػػػػػديات وال ػػػػػرص التػػػػػإ لراػػػػػتنا البي ػػػػػة العالميػػػػػة المعا ػػػػػرة  مػػػػػإ 
رامف المػػػػػورد البشػػػػػرب لػػػػػإ تحقيػػػػػؽ بػػػػػ اسػػػػػت مارالجامعػػػػػات كػػػػػاف البػػػػػد مػػػػػف التوجػػػػػا نحػػػػػو 

التطػػػػوير واإل ػػػػبح والتوجػػػػا نحػػػػو تحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنالسػػػػية لػػػػإ ظػػػػؿ معػػػػايير التنالسػػػػية 
العالميػػػػة والمحميػػػػة وأهميػػػػػة دور القيػػػػادة الجامعيػػػػػة لػػػػإ تحقيػػػػػؽ ذلػػػػؾ، وذلػػػػػؾ لػػػػإ اػػػػػوي 
توجػػػػا الجامعػػػػات نحػػػػو اإلسػػػػناـ ال عػػػػاؿ لػػػػإ تحقيػػػػؽ متطمبػػػػات ال ػػػػورة ال ػػػػنا ية الرابعػػػػة، 

مجامعػػػػة لػػػػإ لططنػػػػا االسػػػػتراتيجية  مػػػػإ تعمػػػػيـ جػػػػامعإ وأف تعتمػػػػد الرؤيػػػػة المسػػػػتقبمية ل
ينػػػػػالس  مػػػػػإ الريػػػػػادة، ويسػػػػػنـ لػػػػػإ بنػػػػػاي مجتمػػػػػ  المعرلػػػػػة ويمبػػػػػإ متطمبػػػػػات التنميػػػػػة 
االقت ػػػػػادية واالجتما يػػػػػة ويبػػػػػرز البعػػػػػد الػػػػػدولإ والعػػػػػالمإ لػػػػػإ سياسػػػػػات تحقيػػػػػؽ الرؤيػػػػػة 

يػػػػػد المسػػػػػتقبمية، مػػػػػف  لػػػػػبؿ رسػػػػػـ مسػػػػػتقبمنا التنالسػػػػػإ  مػػػػػ  المسػػػػػتوب العػػػػػالمإ، وتحد
المنػػػارات المطموبػػػة مػػػف المػػػوارد البشػػػرية حتػػػ  يتسػػػن  لنػػػا المنالسػػػة محميػػػا أو إقميميػػػا أو 

 .(2ـ، ص3996الحارث، )  الميا



 م0202( 99) -0ج-عدد سبتمبر                                 ...            تصور مقترح لتحقيق البراعة التنظيمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 205 - 

تعزيػػز  تريػػد جامعػػة أب ملطػػط لػػإ الػػركيف الػػركف هػػإ الجامعيػػة ةتعػػد القيػػادو 
 العميػػؽ لػػإ الجامعػػات والتػػ  ير تطػػوير لػػإ أساسػػياا   ن ػػراا  ، با تبارهػػاقػػدرتنا التنالسػػية

 كػػاف العػػالـ، وقػػد  مػػ  نالػػذتنا هػػإالجامعػػة  لقيػػادة ،وتعزيػػز قػػدرتنا التنالسػػية مسػػارها
 لتكػوف كانػت مػا هارلػارد جامعػةعمػ  سػبيؿ الم ػاؿ ل رؤسػاي كبػار، الكبػر  الجامعػات وراي
 Charles ويميػاـ إليػوت  تشػارلز لر يسػنا الكبيػر الجنػد لػوال اليػـو  ميػا هػإ مػا  مػ 

William Eliotلنػذا المشػابنة واام مػة   شػر، التاسػ  القػرف مػف ل ػانإا الن ػؼ لػإ 
 التػإ الجامعػات تػاري  لػإ وااػحة ب ػمات الرؤسػاي بعػض طبػ  حيػث لػإ العػالـ  ك يػرة

 أب إنشػػاي لػػ ف ولػذلؾ ،جامعػػاتنـ مسػار نو يػػة لػػإ نقمػػة واليػتنـ مػػدة وم مػػت ترأسػوها،
 رؤيػة مناسػبة واػ   مػ  قػادرة قويػة قيػادة شػإي كػؿ قبػؿ يتطمػب الطػراز هػذا مػف جامعػة

 ر ػيس مػ  يتعػاوف مػف يحتػاج كمػا لعالػة، بطريقػة الرؤيػة هػذ  وتن يػذ الجامعػة، لمسػتقبؿ
 لػروح كامػؿ لنػـ إلػ  اللطػة، هػذ  تن يػذ لػإ مستشػاريف، أو نوابػاا  سػواي أكػانوا الجامعػة،
لػػ  الجامعػػة، للطػػة  العممياتيػػة بالمنػػارات الرؤيػػة  مػػ  تطبيػػؽ قػػادريف يكونػػوا أف وا 
 (Victor Da Hsuan Feng,, 2005,p.6) .البزمة

 التػػإ لمكي يػػة بشػػدة المػػدركيف القػػادة أول ػػؾ إلػػ  بال قػػة وتشػػير القيػػادة الجػػديرة
 اآللػروف ويشػعر بنػا، التػإ يعممػوف بالبي ػة لػو ينـ باإلاػالة بنػا، ويت ػرلوف ي كػروف
بنػػـ  اللا ػػة سػػواي القػػوة ونػػواحإ وبالمعرلػػة مرؤوسػػينـ، وقػػيـ بقػػيمنـ منتمػػيف بػػ ننـ
  قػتنـ بنػاي  مػ  لقػط ين ػب ال اهتمػامنـ أف كمػا بمرؤوسػينـ، اللا ػة تمػؾ أو كقػادة

 أجػؿ مػف لآللػريف ال قػة هػذ  نقػؿ لبلنػا مػف يمكػف بالكي يػة التػإ أياػا ولكػف الذاتيػة،
   (.336ـ، ص3999المشتركة )العولقإ،  ااهداؼ لتحقيؽ المرؤوسيف  م  الت  ير

حيػػػث أ ػػػبحت   القيػػػادة  مػػػ  اهػػػدالناات الجامعػػػ تحقيػػػؽ ؼيتوّقػػػبنػػػايا  مػػػ  ذلػػػؾ و 
لػػػػإ نػػػػا مػػػػف تػػػػ  ير للػػػػإ تحقيػػػػؽ أهػػػػدالنا  لمػػػػا  جامعػػػػةد نجػػػػاح أب حػػػػدّ المعيػػػػار الػػػػذب يُ 

 مقػػدار مػػ   الجامعػػات بػػؿااهػػداؼ المنشػػودة مػػف قِ  ؽتحّقػػ ؼيتوّقػػ لػػذا  وتطورهػػانػػا نجاح
 الجامعػػة كانػػت وجػػديرة بال قػػة   لا ميػػة ذات القيػػادة كانػػت لكممػػا ،القيػػادات تمػػؾ  ك ػػاية
ػػػػا أك ػػػػر  ،المرؤوسػػػػيفرسػػػػاي  بقػػػػات إيجابيػػػػة مػػػػ  إل لػػػػدينا مػػػػف اللبػػػػرة بمػػػػا يتػػػػوّلر   نجاحا
أحسػػػػػف تػػػػػولر  دوالعنػػػػػـ لمعمػػػػػؿ  ػػػػف طريػػػػػؽ تطبيػػػػػؽ أنمػػػػاط وأسػػػػػاليب لػػػػػإ القيػػػػادة وا  ػػػػارة
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طػػػػػة  بّ ، وتتبلػػػػػ  ااسػػػػػاليب المُ الجامعػػػػػة الطػػػػػرؽ لمتعامػػػػػؿ مػػػػػ  العن ػػػػػر البشػػػػػرب دالػػػػػؿ
ورسػػػػالتنا والو ػػػػوؿ إلػػػػ  تحقيػػػػؽ متطمبػػػػات المنظمػػػػة  الجامعػػػػة أهػػػػداؼلتحقيػػػػؽ والسػػػػمبية  

 .البار ة بالجامعة
عػػػّد مواػػػوع البرا ػػػة التنظيميػػػة مػػػف الموااػػػي  الحيويػػػة التػػػإ تسػػػع  مػػػف لبلنػػػا وي
إلػػػػ  تػػػػولر العقميػػػػات المتجػػػػددة ا اػػػػا نا والمحالظػػػػة  مػػػػ  بقا نػػػػا واسػػػػتمرارها  الجامعػػػػات

 جإ.ولؽ طرؽ تنظيمية ملتم ة والو وؿ لمنجاح االستراتي
 راتالقػػد واستكشػػاؼ الحاليػػة المػػوارد إسػػت بؿ  مػػ  البرا ػػة التنظيميػػةتعمػػؿ و 
 التنالسػإ، لواػعنا الجامعػة سػت بؿا  مػ  تركػز التػإ العمميػػات بػيف التوليػؽو  الجديػدة،

 البي ػػات لػػإ لمنجػػاح ؿ المسػػتقب لػػإ الجديػػدة ال ػػرص  مػػ  يركػػز الػػذب واإلستكشػػاؼ
 نتقػاؿاال  يمكننػا ديناميكيػة راتلقػد حتياجنػاا التػالإوب ،الجامعػات تواجننػا التػإ التنالسػية

 ،راهفالػػ الواػػ  وراي لمػػا  مػػداا  التحػػرؾ أب مت يػػرة، واػػعية إلػػ  الوقايػػة واػػعية مػػف
)المحاسػػنة، القا مة المجػػاالت لػػإ الحاليػػة اانشػػطة  مػػ  التركيػػز لػػبؿ مػػف والتن يػػذ
 .(2ـ، ص3997

أكتػػػوبر يتطمػػػب  6امعػػػة تحقيػػػؽ البرا ػػػة التنظيميػػػة بج مػػػا تقػػػدـ لػػػ ف اػػػوي ولػػػإ
  لػػػذا ومػػػف لػػػبؿ تػػػوالر القيػػػادات القػػػادرة  مػػػ  تحقيػػػؽ أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة بالجامعػػػة

رات اإليجابيػػػة بػػػيف مت يػػػرات الدراسػػػة والتػػػ  ي العبقػػػات حػػػوؿ الػػػذكر سػػػابقة راتالمؤشػػػ
 القيػػاـ الباح ػػة إرتػػ ت لقػػػد ،والمتم مػػة لػػػإ القيػػادة الجػػػديرة بال قػػة والبرا ػػػة التنظيميػػػة

 .القيادة الجديرة بال قة ودورها لإ تحقيؽ البرا ة التنظيمية بيف العبقة ستكشاؼاب
 مشهلة الدزاضة:

عػػػػػانإ مػػػػػف تلػػػػػ  م ػػػػػر والقيػػػػػادة الجامعيػػػػػة تؤكػػػػػد الشػػػػػواهد أف التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعإ 
العديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػكبت مننػػػػػا  تقػػػػػادـ التشػػػػػريعات، واػػػػػعؼ أداي التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعإ  مػػػػػ  

يميػػػػػػة والعالميػػػػػػة وتػػػػػػدنإ جػػػػػػودة  مميػػػػػػات التعمػػػػػػيـ والػػػػػػتعمـ ، اإلسػػػػػػتجابة لمتحػػػػػػديات اإلقم
باالاػػػػػالة إلػػػػػ  البيروقراطيػػػػػة و ػػػػػعوبة الت ييػػػػػر ، واػػػػػعؼ إسػػػػػتقبلية الجامعػػػػػة وتقػػػػػادـ 
التقنيػػػػػات التعميميػػػػػة واػػػػػعؼ المػػػػػوارد المسػػػػػاندة والتشػػػػػابة والنمطيػػػػػة لػػػػػإ الػػػػػنظـ والبػػػػػرامف 

لسػػػػة اإلقميميػػػػة والعالميػػػػة والمنػػػػاهف الدراسػػػػية والتػػػػإ تحتػػػػاج لمراجعػػػػة ود ػػػػـ لتحقيػػػػؽ المنا
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ووجػػػود منػػػاخ مقيػػػد لحريػػػة البحػػػث العممػػػإ دالػػػؿ الجامعػػػة واػػػعؼ اإلن ػػػاؽ  مػػػ  التعمػػػيـ 
 (.089  ـ، ص3992الجامعإ  )الشرقاوب ،

نحػػػػو  امػػػػف التحػػػػديات التػػػػإ تػػػػدلعن لػػػػإ م ػػػػر  ػػػػدداا كمػػػػا تواجػػػػا القيػػػػادة الجامعيػػػػة 
ملتم ػػػػػػة، والت يػػػػػػرات الت ييػػػػػر، ومػػػػػػف أبػػػػػػرز هػػػػػػذ  التحػػػػػػديات ظنػػػػػور العولمػػػػػػة ب بعادهػػػػػػا ال

المتسػػػػار ة لػػػػإ المعرلػػػػة وتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات، والت يػػػػرات ال قاليػػػػة، واالن تػػػػاح العػػػػالمإ 
 يػػػػػر المسػػػػػبوؽ لػػػػػإ مجػػػػػاؿ التعمػػػػػيـ العػػػػػالإ بظنػػػػػور تػػػػػدويؿ التعمػػػػػيـ العػػػػػالإ والجامعػػػػػات 

واالزمػػػػة التػػػػ  تمػػػػر بنػػػػا  الدوليػػػػة، باإلاػػػػالة إلػػػػ  ظنػػػػور الت ػػػػني ات العالميػػػػة لمجامعػػػػات
 (999ـ، ص3939  باس .)رشاد،Covid 19لـ أجم  ازمة كورونا م ر والعا
 الطػػػػػاب  النمطػػػػػػإ التقميػػػػػػدب  مػػػػػػ  اإلدارة   سػػػػػيطرولػػػػػ  اػػػػػوي هػػػػػذ  التحػػػػػديات     
إلداريػػػػػػة و ػػػػػػدـ اجمػػػػػود وتقػػػػػادـ القػػػػػوانيف والتشػػػػػريعات والمػػػػػوا   مػػػػػف الجامعيػػػػػة، والقيػػػػػادة 

لقػػػػ ور لػػػػإ تطبيػػػػؽ ااسػػػػاليب او مب متنػػػػا لمبحقػػػة الت يػػػرات التػػػإ تطػػػرأ  مػػػ  المجتمػػػػ ، 
التكنولوجيػػػػػة الحدي ػػػػػة لػػػػػإ اإلدارة الجامعيػػػػػة، مقاومػػػػػة النظػػػػػاـ اإلدارب بالجامعػػػػػة لمت ييػػػػػػر 

المركزيػػػػػػػة الػػػػػػػػشديدة لػػػػػػػػإ اإلدارة الجامعيػػػػػػػة، ولقػػػػػػػداف اسػػػػػػػتقبلية الوحػػػػػػػدات ،  والتطػػػػػػػوير
لػػػد  بعػػػض  الجامعيػػػة لػػػإ النػػػواحإ اإلداريػػػة، الػػػروتيف والتمػػػػسؾ بحرليػػػة المػػػوا   والقػػػوانيف

القيػػػادات لػػػإ إنجػػػاز منػػػػامنـ، هرميػػػػة النيكػػػػؿ التنظيمػػػإ لمجامعػػػات ومركزيػػػة اتلػػػاذ القػػػرار 
      (955ـ، ص3999.)أحمد، وتركيز السمطة لإ المستويات اا مػ  لإ النـر اإلدارب

المواػػػػو ات التػػػػإ لراػػػػت مػػػػف لمنظمػػػػات بار ػػػػة لجامعػػػػات اتحػػػػوؿ  تعػػػػّد  مميػػػػةو 
مػػػػف  عمميػػػػةهػػػػذ  التتاػػػػمنا  إلدارة الجامعيػػػػة  نظػػػػراا لمػػػػالػػػػإ مجػػػػاؿ ا ن سػػػػنا بقػػػػوة ك ولويػػػػة

الجامعػػػػات لمنظمػػػػة تحػػػػوؿ   مميػػػػة تتطمػػػػبحيػػػػث ، لػػػػإ تشػػػػكيؿ مسػػػػتقبؿ الجامعػػػػات أهميػػػػة
قػػػػػادرة  مػػػػػ  تحقيػػػػػؽ رؤيػػػػػة الجامعػػػػػة وأهػػػػػدالنا االسػػػػػتراتيجية،  بار ػػػػػة إلػػػػػ  وجػػػػػود قيػػػػػادة 

سػػػػموؾ وتحسػػػػيف الت ا ػػػػؿ االجتمػػػػا إ بػػػػيف اا اػػػػاي والح ػػػػاظ  مػػػػ  تماسػػػػكنـ وتوجيػػػػا 
االػػػػراد وتنسػػػػيؽ جنػػػػودهـ، وتعظػػػػيـ مػػػػوارد الجامعػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ااهػػػػداؼ بك ػػػػاية 

 العبقػػػػات لػػػػإ شػػػػ اليةولا ميػػػػة، لػػػػإ ظػػػػؿ تػػػػوالر مجمو ػػػػة مػػػػف المحػػػػددات المتم مػػػػة لػػػػإ ال
بقيمنػػػا ااساسػػػية،  الػػػو إ الػػػذاتإالقا مػػػة لػػػإ، جميػػػ  ممارسػػػاتنا  مػػػ  منظػػػور ألبقػػػإ، و 
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مػػػػف لػػػػبؿ  قيػػػػادتنـ والتػػػػ  ر بنػػػػـ والتػػػػ  ير لػػػػينـ،وبشػػػػكؿ يسػػػػنـ لػػػػإ تطػػػػوير العػػػػامميف و 
 .، والتحميؿ المواو إ لممعمومات قبؿ إ دار أ  قرارتوزاف العمميات

تسػػػػع  مػػػػف لػػػػبؿ رؤيتنػػػػا ورسػػػػالتنا   أكتػػػػوبر 6ولػػػػإ اػػػػوي مػػػػا تقػػػػّدـ لػػػػ ف جامعػػػػة 
لػػػإ سػػػعينا نحػػػو و  أف تكػػػوف  ػػػرحا متميػػػزا ورا ػػػدا لمتعمػػػيـ الجػػػامعإ المتميػػػز محميػػػا و ربيػػػا

أف تكػػػػػػػوف يجػػػػػػػب أف ببعػػػػػػػدينا )االستكشػػػػػػػاؼ واالسػػػػػػػت مار(  لمبرا ػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة التحػػػػػػوؿ
تتػػػوالر لػػػدينا مجمو ػػػة مػػػف المتطمبػػػات البزمػػػة لػػػذلؾ والتػػػإ تقػػػـو قيادتنػػػا جػػػديرة بال قػػػة و 

قػػػػدرات لػػػػإ ااسػػػػاس  مػػػػ  تطػػػػوير النيكػػػػؿ المؤسسػػػػإ لمجامعػػػػة وكمياتنػػػػا الملتم ػػػػة لرلػػػػ  ال
ت التنظيميػػػة التػػػإ تعػػػزز اكتشػػػاؼ حمػػػوؿ جديػػػدة اإلجػػػراياالحقيقيػػػة والمػػػؤ رة لمجامعػػػة نحػػػو 

اسػػػػت مار مجمو ػػػػة اانشػػػػطة  اداي العمػػػػؿ بالجامعػػػػة مػػػػف لػػػػبؿ مبتكػػػػرةلممشػػػػكبت وطػػػػرؽ 
وتطويرهػػػا لتحقيػػػؽ مزايػػػا  التػػػإ تقػػػـو بنػػػا الجامعػػػة بنػػػدؼ تطػػػوير لػػػدماتنا وتسػػػنيؿ نشػػػرها

 تنالسية.
البرا ة التنظيمية  كي ية تحقيؽ تتحدد مشكمة الدراسة لإ و م  اوي ما سبؽ ما تقدـ

  أكتوبر  م  اوي مدلؿ القيادة الجديرة بال قة. 6بجامعة 

 أضئلة الدزاضة:

التنظيمية  م  اوي مدلؿ القيادة الجديرة بال قة ما ااسس النظرية لتحقيؽ البرا ة  .9
 ل  اادبيات اإلدارية والمعا رة؟

ر أ ااي هي ة أكتوبر مف وجنة نظ 6ما واق  أبعاد البرا ة التنظيمية بجامعة  .3
 التدريس؟

أكتوبر مف وجنة  6أبعاد القيادة الجديرة بال قة بالقيادة الجامعية بجامعة  واق ما  .2
 نظر أ ااي هي ة التدريس؟

مف  أكتوبر 6ما العبقة بيف القيادة الجديرة بال قة وتحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة  .0
 وجنة نظر أ ااي هي ة التدريس؟

آرا نػـ  حػوؿ العينػةألراد  استجابة متوسطات بيف إح ا ية لةدال  ذات لروؽ توجد هؿ .5
أكتػػوبر  مػػ  اػػوي مػػدلؿ القيػػادة الجػػديرة  6تحقيػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة بجامعػػة لػػإ 
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الدرجة العممية و دد سنوات اللدمة ونوع الكمية و ػدد الػدورات ) اتلمت ير  عزبتُ  بال قة
 (؟التدريبية لإ مجاؿ القيادة

أكتػػػػوبر  مػػػػ  اػػػػوي  6حقيػػػػؽ البرا ػػػػة التنظيميػػػػة بجامعػػػػة تالمقتػػػػرح ل مػػػػا الت ػػػػور .6
 مدلؿ القيادة الجديرة بال قة؟ 

 أٍداف الدزاضة:

التنظيمية  م  اوي مدلؿ القيادة التعرؼ  م  ااسس النظرية لتحقيؽ البرا ة  .9
 الجديرة بال قة  ل  اادبيات اإلدارية والمعا رة.

أكتوبر مف وجنة نظر أ ااي  6ة الوقوؼ  م  واق  أبعاد البرا ة التنظيمية بجامع .3
 هي ة التدريس.

أكتوبر مف  6أبعاد القيادة الجديرة بال قة بالقيادة الجامعية بجامعة  واق  الوقوؼ  م  .2
 .وجنة نظر أ ااي هي ة التدريس

أكتوبر  6العبقة بيف القيادة الجديرة بال قة وتحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة  تحديد .0
 . ة التدريسمف وجنة نظر أ ااي هي

لإ تحقيؽ آرا نـ  حوؿ العينةألراد  استجابة متوسطات بيف  روؽالكشؼ  ف ال .5
 عزبتُ  أكتوبر  م  اوي مدلؿ القيادة الجديرة بال قة 6البرا ة التنظيمية بجامعة 

الدرجة العممية و دد سنوات اللدمة ونوع الكمية و دد الدورات التدريبية ) اتلمت ير 
 .(لإ مجاؿ القيادة

أكتوبر  م  اوي مدلؿ  6لتحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة مقترح  ت ور  ة يا .6
 القيادة الجديرة بال قة. 

 أٍنية الدزاضة:

 هما: ر يسيف جانبيف الدراسة لإ أهمية تتشكؿ
 اليظسية: األٍنية_أوال

أهػػـ  مػػفـ والتػػإ 3929تتجمػػ  أهميػػة الدراسػػة الحاليػػة لػػإ تماشػػينا مػػ  رؤيػػة م ػػر  .9
االسػػت ادة مػػف اإلمكانػػات البشػػرية والماديػػة التػػإ تمتمكنػػا الجامعػػات تعظػػيـ محاورهػػا 

 .، واست مار نتا جا  مإ ال عيديف المحمإ والعالمإؤسسات البح ية الملتم ةوالم
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تتنػػاوؿ الدراسػػة م نػػوميف مػػف الم ػػاهيـ المنمػػة لػػإ اإلدارة ب ػػ ة  امػػة أولنمػػا هػػو  .3
 ة التنظيمية. و انينما هو البرا  القيادة الجديرة بال قةم نـو 

كما تنب ؽ أهميػة الدراسػة مػف تناولنػا  ن ػرا ر يسػا مػف  نا ػر المنظومػة الجامعيػة  .2
، وتكػوف والتإ يتوقؼ  مينا نجػاح الجامعػة لػإ تحقيػؽ أهػدالناوهو القيادة الجامعية 

الممقػػ   مػػ   اتقنػػا، لػػإ تطػػوير  المنػػـ   نظػػراا لمػػدورجػػديرة ب قػػة المتعػػامميف معنػػا
 نحو التقدُّـ المعرلإ والتقنإ. ايادتن، وقأكتوبر 6جامعة 

نحػػو تحقيػػؽ اإلسػػناـ أكتػػوبر  6لجامعػػة تسػػتمد الدراسػػة أهميتنػػا مػػف التوجػػا العػػاـ  .0
ال ا ػػؿ لػػإ بػػرامف ولطػػط التنميػػة المجتمعيػػة اامػػر الػػذب يتطمػػب العمػػؿ  مػػ  تحقيػػؽ 

 برا تنا التنظيمية مف لبؿ لططنا وأهدالنا وأنشطتنا.

 ة:التطبيكي األٍنية _ثاىًيا

ػػا يػػتـ  6مػف المتوقػػ  أف تقػػّدـ الدراسػػة لمقيػػادة الجامعيػة بجامعػػة  .1 أكتػػوبر ت ػػوراا مقترحا
مػػف لػػبؿ تطبيقػػا ت عيػػؿ دور القيػػادة الجػػديرة بال قػػة لػػإ تحقيػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة 

 أكتوبر. 6بجامعة 
مػػد  تحقػػؽ أبعػػاد البرا ػػة لػػإ التعػػرؼ  مػػ  أكتػػوبر  6قػػد ت يػػد نتػػا ف الدراسػػة إدارة  .2

لػػػإ الممارسػػػات الحاليػػػة لمقيػػػادة الجامعيػػػة وانعكاسػػػنا  مػػػ  مسػػػتو  أداي  يػػػةالتنظيم
 .الجامعة

القيػػادة تحديػػد طبيعػػة  بقػػة اإلرتبػػاط بػػيف لػػإ مػػف المتوقػػ  أف ت يػػد نتػػا ف الدراسػػة  .3
 .أكتوبر 6بجامعة  والبرا ة التنظيمية الجديرة بال قة

بكميػػات ادات اإلداريػػة تمكػػيف القيػػقػػد تسػػنـ نتػػا ف الدراسػػة الحاليػػة لػػإ تحديػػد آليػػات  .4
 .ستلداـ ااساليب المناسبة مف قبؿ رؤسا نااما يمكننا مف ب أكتوبر 6جامعة 

الكشػػؼ  ػػف العوامػػؿ الواجػػب مرا اتنػػا مػػف جانػػب المسػػؤوليف بالجامعػػة لتني ػػة بي ػػة  .5
 مػ  اإلبػداع والتطػوير بمػا  أكتوبر 6بجامعة  القيادات الجامعية مؿ مناسبة لتشجي  

  مإ الجامعة وبالتالإ  م  المجتمػ  مػف لػبؿ اللػدمات التػإ تقػدمناينعكس إيجابياا 
 أكتوبر منظمة بار ة. 6حت  ت ب  جامعة 
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 :الدزاضةحدود 

 :التالية بالحدود الدراسة الحالية متـزت
دور القيػادة تتناولػا الدراسػة مػف أسػس نظريػة لمواػوع وهإ ما : ةالمواو ي ودالحد -

 أكتوبر. 6ة التنظيمية بجامعة الجديرة بال قة لإ تحقيؽ البرا 
 معػػاـل ااوؿ الدراسػػإ ال  ػػؿ لػػإ)االسػػتبانة( الدراسة أداة تطبيػػؽ تػػـ: ةالزمانيػػ ودالحػػد -

 ـ.3939/3939

أكتػػػوبر بكميػػػات  6بجامعػػػة )االسػػػتبانة( الدراسػػػة  أداة تطبيػػػؽ تػػػـ: يػػػةالمكان ودالحػػػد -
مومػػات، والنندسػػة، )التربيػػة، واالقت ػػاد واإلدارة، الم ػػات والترجمػػة، والحاسػػبات والمع

 .وطب ااسناف(
 أ اػػػاي هي ػػػة التػػػدريس  مػػػ   ينػػػة مػػػفالدراسػػػة تػػػـ تطبيػػػؽ أداة : ةالبشػػػري ودالحػػػد -

بكميػػات )التربيػػة، واالقت ػػاد واإلدارة، الم ػػات والترجمػػة، والحاسػػبات أكتػػوبر  6بجامعػػة 
 والمعمومات، والنندسة، وطب ااسناف(.

 مصطلخات الدزاضة:

 :Organizational  Ambidexterity  الرباعة التيظينية -أ 
ب ننا  ممية تن يذية متزامنة  ((Patel et al. 2012, p. 212 باتيؿ وآلروف  رلنا

 تشير إل  قدرة و  Exploration and Exploitation  مف لبؿ االستکشاؼ واالست بؿ
أو  المواردتعزيز تنقي  و االست بؿ يتطمب حيث  ، نما م  تحقيؽ التوازف بين المنظمة

البحث  ف زيادة التبايف يستمـز التکنولوجيات والتقنيات الحالية، لإ حيف أف االستکشاؼ 
 . والملاطرة والتجريب لتطوير ك ايات جديدة

( البرا ػػػػػػة التنظيميػػػػػػة هػػػػػػإ اسػػػػػػتعارة p1) Hughes,2018, هيػػػػػػوز كمػػػػػػا  ػػػػػػرؼ  
تسػػػػاو  تجسػػػػد جز ياػػػػا المنظمػػػػة لػػػػإ تناظيرهػػػػا البشػػػػر  اداي المنمتػػػػيف الملتم تػػػػيف بشػػػػكؿ م

هػػػػػو القػػػػػدرة  مػػػػػ   ػػػػػقؿ وتحسػػػػػيف  االسػػػػػت بؿ ويعنػػػػػ  ذلػػػػػؾ االسػػػػػت بؿ واالستكشػػػػػاؼ و
االستكشػػػػػاؼ لنػػػػػو القػػػػػدرة  مػػػػػ  تطػػػػػوير  اانشػػػػػطة الحاليػػػػػة إل ػػػػػادة إنتػػػػػاج النجػػػػػاح ، أمػػػػػا

ػػػا ت ػػػرس التنػػػوع لػػػإ المنظمػػػة والمنظمػػػة البار ػػػة  هػػػإ التػػػإ ينب ػػػإ أف  أنشػػػطة جديػػػدة تماما
  الست بؿ.تسع  لتحقيؽ الموا مة بيف أنشطة ا
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القيػػػادة الجامعيػػػة  قػػػدرةتعػػػرؼ البرا ػػػة التنظيميػػػة إجرا ياػػػا لػػػإ هػػػذ  الدراسػػػة ب ننػػػا  و 
واػػػ  مجمو ػػػة مػػػف الليػػػارات االسػػػتراتيجية التػػػإ تمكننػػػا مػػػف   مػػػ  أكتػػػوبر 6بجامعػػػة 

 التػػإ التن يذيػػة اللطػػوات مػػف سمسػػمةالتعامػػؿ مػػ  الت يػػرات المحيطػػة بك ػػاية مػػف لػػبؿ 
 مسػػت يديفال حاجػػات تمبػػإ جديػػدة لػػدمات ابتكػػار إلػػ  ؤدبيػػ بمػػا الجامعػػة بنػػا تقػػـو

ولػػػدماتنا التعميميػػػة وزيػػػادة قنواتنػػػا التسػػػويقية بمػػػا  أنشػػػطتناوتنويػػػ   تحسػػػيفو  ور بػػػاتنـ
 متطمبػػػاتمػػػ  ال متكيػػػؼل جديػػػدةص لػػػر  وايجػػػاد عزيػػػز قػػػدرتنا التنالسػػػيةتيسػػػنـ لػػػإ 

 المجتمعية، ولنا بعديف أساسييف هما: 
مجمو ػػة اإلجػػرايات التنظيميػػة التػػإ تعػػزز اكتشػػاؼ حمػػوؿ : البعػػد ااوؿ: االستكشػػاؼ .9

اداي العمػؿ بالجامعػة مػف لػبؿ حشػد المػوارد والتوسػ   مبتكرةجديدة لممشكبت وطرؽ 
 التػػدريس والبحػػث العممػػإ ولدمػػة المجتمػػ لػػإ اللػػدمات التعميميػػة وأداي وظا  نػػا لػػإ  

 بطريقة مبتكرة.

اانشػطة التػػإ تقػـو بنػا الجامعػة بنػػدؼ ويق ػػد بػا مجمو ػة  البعػد ال ػانإ: االسػت مار: .3
تطػػػوير لػػػدماتنا وتسػػػنيؿ نشػػػرها وتطويرهػػػا لتحقيػػػؽ مزايػػػا تنالسػػػية، و البػػػا مػػػا تػػػرتبط 

 بوظا ؼ الجامعة: التدريس والبحث العممإ ولدمة المجتم .

 :Trustworthy Leadership القيادة الجديرة بال قة -ب 
 Authenticيمة تعػػػػػػػرؼ القيػػػػػػػادة الجػػػػػػػديرة بال قػػػػػػػة  ب ننػػػػػػػا القيػػػػػػػادة اال ػػػػػػػ

Leadership مػػػػػػف لػػػػػػبؿ الػػػػػػو إ الػػػػػػذاتإ ، وقبػػػػػػوؿ الػػػػػػذات ،  التػػػػػػ  يمكػػػػػػف اكتسػػػػػػابنا
واإليمػػػػػػػاف ، والمعتقػػػػػػػدات ، والقػػػػػػػيـ ، واالػػػػػػػبؽ ، واالعػػػػػػػاؿ ، والعبقػػػػػػػات ، ومػػػػػػػا إلػػػػػػػ  

 (P.1)  . Makhmoor,2018ذلؾ
ويشػػػػير الػػػػبعض إلػػػػ  أف القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة   مػػػػ  إننػػػػا هػػػػ  نػػػػوع مػػػػف القيػػػػادة 

ض أف القػػػػػادة يجػػػػػب أف يت ػػػػػرلوا ب مانػػػػػة وشػػػػػ الية وبطػػػػػرؽ  ػػػػػحيحة مػػػػػ  أن سػػػػػنـ ي تػػػػػر 
واالن تػػػػاح مػػػػ  اآللػػػػريف ، لنػػػػ  مػػػػننف ألبقػػػػإ قػػػػا ـ  مػػػػ   ال نػػػػـ والقػػػػدرة  مػػػػ  الػػػػو إ 

 (Oxford Refrence, 2021.P.1)الذاتإ وبناي  بقات  قة م  اآللريف.
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أنشػػػػػػطة  ( القيػػػػػػادة الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة ب ننػػػػػػا توجنػػػػػػاWood,2007ويعػػػػػػرؼ وود) 
االػػػػػػػراد تجػػػػػػػا  ااهػػػػػػػداؼ المشػػػػػػػتركة لػػػػػػػإ اػػػػػػػوي أبعػػػػػػػاد الشػػػػػػػ الية واإلي ػػػػػػػار واسػػػػػػػتقامة 

 (Wood,2007,P.10) .السموكيات
  مجمو ػػػػػػة تعػػػػػػرؼ القيػػػػػػادة الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة إجرا ياػػػػػػا لػػػػػػإ هػػػػػػذ  الدراسػػػػػػة ب ننػػػػػػاو 

أكتػػػػوبر لممسػػػػا دة  مػػػػػ  تحقيػػػػؽ رؤيػػػػػة  6السػػػػموكيات التػػػػإ تقػػػػػـو بنػػػػا القيػػػػادة بجامعػػػػػة 
النا االسػػػػتراتيجية، وتحسػػػػيف الت ا ػػػػؿ االجتمػػػػا إ بػػػػيف اا اػػػػاي والح ػػػػاظ الجامعػػػػة وأهػػػػد

 مػػػػػػ  تماسػػػػػػكنـ وتوجيػػػػػػا سػػػػػػموؾ االػػػػػػراد وتنسػػػػػػيؽ جنػػػػػػودهـ والموازنػػػػػػة بػػػػػػيف دوالعنػػػػػػـ 
وحاجػػػػػػاتنـ، وتعظػػػػػػيـ مػػػػػػوارد الجامعػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ ااهػػػػػػداؼ بك ػػػػػػاية ولا ميػػػػػػة، 

 ( أبعاد هإ:0وتتامف )
وتتم ؿ لإ اتسػاؽ أقػواؿ قيػادة الجامعػة مػ  ألعالنػا : العبقات لإ ش اليةالبعد ااوؿ: ال .9

وقراراتنػػػا واإلل ػػػاح  مػػػا يػػػدور لػػػإ الجامعػػػة، والتبػػػادؿ الم تػػػوح الكارهػػػا ومعتقػػػداتنا، 
 والمشاركة لإ  ن  واتلاذ القرار ولقا لقوا د وااحة ومعمنة.

معػة لػإ ويتم ؿ لإ قيـ وقنا ات تتمسؾ بنا قيادة الجا: المنظور االبقإالبعد ال انإ:  .3
قراراتنا و بقاتنا وت رلاتنا، حيػث تعتمػد جميػ  ممارسػاتنا  مػ  منظػور ألبقػإ نػاب  

   مف دالمنا باقتناع.

العمميػػػات التػػػإ تمارسػػػنا قيػػػادة الجامعػػػة ل نػػػـ قػػػدراتنا  :الػػػو إ الػػػذاتإالبعػػػد ال الػػػث:  .2
ولبراتنػػػا، وو ينػػػا بانطبا ػػػات اآللػػػريف  ننػػػا، السػػػيما مػػػا يتعمػػػؽ بقيمنػػػا ااساسػػػية، 

بشػػكؿ يسػػنـ لػػإ تطػػوير العػػامميف وقيػػادتنـ والتػػ  ر بنػػـ والتػػ  ير لػػينـ، والعمػػؿ معنػػـ و 
 .بروح ال ريؽ

الملتم ػة نظػر البوجنػات يادة الجامعػة قتناع قوتتم ؿ لإ ا: البعد الراب : توزاف العمميات .0
وقبولنا ب ن اؼ وحكمػة، والتحميػؿ المواػو إ لممعمومػات قبػؿ إ ػدار أ  قػرار، معنا، 

 .بمواو يةمعنا وجنات النظر حت  المتعاراة  وألذ جمي 
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 الدزاضات الطابكة:

 دزاضات تياولت الرباعة التيظينية:  _أوال
: هػػػدلت الدراسػػػة إلػػػ  بحػػػث إمكانيػػػة نقػػػؿ م ػػػاهيـ (Sadri, 2011) دراسػػػة سػػػادرب

إدارة اا مػػػػاؿ إلػػػػ  الجامعػػػػة با تبارهػػػػا منظمػػػػة بار ػػػػة تسػػػػع  إلػػػػ  تحقيػػػػؽ الك ػػػػاية لػػػػإ 
يػػػػة واإلبػػػداع وابتكػػػػار لػػػػدمات جديػػػدة لػػػػإ وقػػػػت واحػػػد، واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة اللػػػدمات الحال

أسػػػموب دراسػػػة الحالػػػة لجامعػػػة ايػػػث زيػػػورخ لػػػإ سويسػػػرا وقػػػد تو ػػػمت الدراسػػػة إلػػػ  إلػػػ  
 ػػػدة نتػػػا ف مننػػػا: يمكػػػف لمجامعػػػة أف تحقػػػؽ البرا ػػػة التنظيميػػػة مػػػف لػػػبؿ تقسػػػيمنا إلػػػ  

اكػػػؿ و مميػػػات و قالػػػات ملتم ػػػة وحػػػدات تنظيميػػػة ذات منػػػاـ ملتم ػػػة ممػػػا يتػػػي  إنشػػػاي هي
دالػػػؿ الجامعػػػة، كمػػػا تعمػػػؿ الجامعػػػة البار ػػػة بنيكمػػػيف تنظيميػػػيف ملتم ػػػيف أحػػػدهما هيكػػػؿ 
ميكػػػانيكإ مػػػ  ارت ػػػاع درجػػػة المركزيػػػة والتسمسػػػؿ النرمػػػإ وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ الك ػػػاية العاليػػػة، 
واآللػػػػر هيكػػػػؿ  اػػػػوب مػػػػ  مسػػػػتويات  اليػػػػة مػػػػف االسػػػػتقبلية والبمركزيػػػػة وهػػػػإ الليػػػػار 

نظيمػػػػػإ المناسػػػػػػب لتحقيػػػػػػؽ المرونػػػػػػة واإلبػػػػػػداع، ويمكػػػػػػف لمجامعػػػػػػة تحقيػػػػػػؽ االسػػػػػػت مار الت
واالستكشػػػاؼ لػػػإ وقػػػت واحػػػد وأف تحقػػػؽ أداي مت وقػػػا مػػػف حيػػػث النجػػػاح واالسػػػتمرار  مػػػ  

 المد  الطويؿ.
:هػػػػػدلت (Didevar and Yadollahi, 2014)دراسػػػػػة ديػػػػػدي ار ويػػػػػدالنإ 

التػػػػإ تػػػػؤ ر  مػػػػ  تحقيػػػػؽ الريػػػػادة لػػػػإ الدراسػػػػة إلػػػػ  تحديػػػػد مكونػػػػات البرا ػػػػة التنظيميػػػػة 
جامعػػػػػة طنػػػػػراف، وتحديػػػػػد أسػػػػػباب ولػػػػػرص ومعوقػػػػػات بنػػػػػاي الريػػػػػادة لػػػػػإ جامعػػػػػة طنػػػػػراف، 
دارة ااداي لتحقيػػػػؽ  والتو ػػػػؿ إلػػػػ  مجمو ػػػػة مػػػػف اإلجػػػػرايات المناسػػػػبة لرسػػػػـ السياسػػػػات وا 
الريػػػػػػادة الجامعيػػػػػػة، واسػػػػػػتلدمت الدراسػػػػػػة المػػػػػػننف الو ػػػػػػ إ، وأسػػػػػػموب دراسػػػػػػة الحالػػػػػػة 

قػػػػػاببت مػػػػػ  أسػػػػػاتذة ريػػػػػادة اا مػػػػػاؿ وتسػػػػػويؽ البحػػػػػوث الجامعيػػػػػة وبعػػػػػض واسػػػػػتعانت بم
أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس بكميػػػػة النندسػػػػة جامعػػػػة طنػػػػراف، وتو ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ  وجػػػػود 
 ػػػػدة أبعػػػػاد لمبرا ػػػػة لػػػػإ الجامعػػػػة مننػػػػا التكيػػػػؼ التنظيمػػػػإ واالبتكػػػػار التكنولػػػػوجإ والػػػػتعمـ 

لػػػػإ الجامعػػػػات الرياديػػػػة تمقػػػػ   التنظيمػػػػإ، كمػػػػا أف  نا ػػػػر البرا ػػػػة التػػػػإ تظنػػػػر ب ا ميػػػػة
ظػػػروؼ مػػػف التحسػػػف والتطػػػوير لػػػإ جامعػػػة طنػػػراف، كمػػػا أف تػػػوالر المػػػوارد الكاليػػػة والبنيػػػة 
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التحتيػػػة المناسػػػبة والتكيػػػؼ التنظيمػػػإ التنظيمػػػػإ والتح يػػػز جوانػػػب منمػػػة لتحقيػػػؽ البرا ػػػػة 
 وبالتالإ الريادة لإ الجامعة.
عػػػػة  بقػػػػة االرتبػػػػاط واا ػػػػر هػػػػدلت الدراسػػػػة تحديػػػػد طبي( 3995دراسػػػػة الباشػػػػقالإ )

بػػػيف أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة وم ػػػادر االننيػػػار التنظيمػػػإ لػػػإ  ينػػػة مػػػف كميػػػات جامعػػػة 
وا تمػػػػدت الدراسػػػػة  مػػػػ  تطػػػػوير اسػػػػتبانة واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ، دهػػػػوؾ، 

( اسػػػػػتمارة  ػػػػػػالحة 08( اسػػػػػتمارة أ يػػػػػد مننػػػػػػا )69بمػػػػػه  ػػػػػػددها )  ينػػػػػػةطبقػػػػػت  مػػػػػ  
لدراسػػػػة إلػػػػ  أف إجابػػػػات المبحػػػػو يف كانػػػػت مت قػػػػة  مػػػػ  تػػػػوالر أبعػػػػاد لمتحميػػػػؿ، وتو ػػػػمت ا

أف إجابػػػات أ مػػػػب  ، كمػػػػاالبرا ػػػة التنظيميػػػة لػػػػإ الكميػػػات المبحو ػػػة، ولكػػػػف بنسػػػبة اػػػعي ة
 مػػػ   ػػػدـ تػػػوالر مؤشػػػرات م ػػػادر االننيػػػار  –وبنسػػػبة جيػػػدة  –المبحػػػو يف كانػػػت مت قػػػة 

وجػػػػود  بقػػػػة و  ،راع التنظيمػػػػإالتنظيمػػػإ لػػػػإ الكميػػػػات قيػػػػد الدراسػػػػة باسػػػت ناي م ػػػػدر ال ػػػػ
 ارتباط وأ ر معنوب ابعاد البرا ة التنظيمية لإ االننيار التنظيمإ. 

: هػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  معرلػػػػة العبقػػػػة (Alejandro, 2016)دراسػػػػة أليلانػػػػدرو 
بػػػػيف قػػػػدرة الجامعػػػػات  مػػػػ  المنالسػػػػة واسػػػػتلدامنا لمواردهػػػػا لتطػػػػوير نشػػػػاطإ االستكشػػػػاؼ 

وتحميػػػػػؿ أهميػػػػػة االستكشػػػػػاؼ واالسػػػػػت مار لػػػػػإ الجامعػػػػػات  واالسػػػػػت مار لػػػػػإ الوقػػػػػت ن سػػػػػا
التنالسػػػػية، وقامػػػػت الدراسػػػػػة بتحميػػػػؿ  ػػػػػدة جوانػػػػب لػػػػػإ الجامعػػػػات اإلسػػػػػبانية مػػػػف حيػػػػػث 
لمسػػػ ة العمػػػؿ لػػػإ نشػػػاطإ لبسػػػت مار واالستكشػػػاؼ وجوانػػػب هيكميػػػة م ػػػؿ وجػػػود المرالػػػؽ 

بػػػػالتعمـ واللػػػػدمات التػػػػإ تشػػػػج  أنشػػػػطة االستكشػػػػاؼ واالسػػػػت مار وجوانػػػػب لرديػػػػة تػػػػرتبط 
والبحػػػػػث العممػػػػػإ الشل ػػػػػإ والػػػػػد ـ ال ػػػػػردب انشػػػػػطة البحػػػػػث والتػػػػػدريس، لاػػػػػب  ػػػػػف 
الجوانػػػػػب المؤسسػػػػػية م ػػػػػؿ الميزانيػػػػػات وحجػػػػػـ الجامعػػػػػة والمرالػػػػػؽ، واسػػػػػتلدمت الدراسػػػػػة 
المػػػػػننف الو ػػػػػ إ وتو ػػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػ  أف جامعػػػػػة كومبمػػػػػوتنس بمدريػػػػػد هػػػػػإ ااك ػػػػػر 

سػػػػة  اننػػػػا تمتمػػػػؾ مزيػػػػدا مػػػػف البػػػػاح يف اسػػػػت مارا واستكشػػػػالا بػػػػيف الجامعػػػػات محػػػػؿ الدرا
وأ اػػػػػاي هي ػػػػػة التػػػػػدريس وتمتمػػػػػؾ مرالػػػػػؽ ألاػػػػػؿ لتطػػػػػوير أنشػػػػػطة البحػػػػػث والتػػػػػدريس، 

 وتمتمؾ نتا ف أكبر لإ برايات االلتراع والنشر العممإ.
التعػػػػػرؼ  مػػػػػ  تػػػػػ  ير العوامػػػػػؿ الن سػػػػػية  الدراسػػػػػة تهػػػػػدل( 3998دراسػػػػػة شػػػػػحاتة )

، والت ػػػػػاؤؿ، واامػػػػػؿ، والمرونػػػػػة(  مػػػػػ  البرا ػػػػػة اإليجابيػػػػػة المتم مػػػػػة لػػػػػإ )الك ػػػػػاية الذاتيػػػػػة
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التنظيميػػػػػة المتم مػػػػػة لػػػػػإ )االسػػػػػت مار، واالستكشػػػػػاؼ( ا اػػػػػاي هي ػػػػػة التػػػػػدريس والني ػػػػػة 
المعاونػػػػة بااكاديميػػػػة العربيػػػػة لمعمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا، وتحديػػػػد أك ػػػػر أبعػػػػاد العوامػػػػؿ الن سػػػػية 

 لمػػػػننف الو ػػػػ إ المسػػػػػحإاإليجابيػػػػة تػػػػ  يراا لػػػػإ البرا ػػػػة التنظيميػػػػة، واسػػػػتلدـ الباحػػػػث ا
االسػػػػػتبياف كػػػػػ داة ر يسػػػػػة لجمػػػػػ  البيانػػػػػات، وبمػػػػػه حجػػػػػـ العينػػػػػة الننػػػػػا إ  وا تمػػػػػد  مػػػػػ 

وجػػػػػود تػػػػػ  ير موجػػػػػب جػػػػػوهرب داؿ إح ػػػػػا ياا ف  ػػػػػ الدراسػػػػػة ت( م ػػػػػردة. وقػػػػػد كشػػػػػ 293)
 -الت ػػػػػػاؤؿ –اامػػػػػػؿ  -لمدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لمعوامػػػػػػؿ الن سػػػػػػية اإليجابيػػػػػػة )الك ػػػػػػاية الذاتيػػػػػػة 

، االستكشػػػاؼ –من ػػػرداا مػػػف أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة )االسػػػت مار المرونػػػة(  مػػػ  كػػػؿ بعػػػد 
وجػػػػود تػػػػ  ير موجػػػػب جػػػػوهرب داؿ إح ػػػػا ياا ابعػػػػاد العوامػػػػؿ الن سػػػػية اإليجابيػػػػة من ػػػػردة و 

المرونػػػػػػػة(  مػػػػػػػ  الدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة لمبرا ػػػػػػػة  –الت ػػػػػػػاؤؿ  –اامػػػػػػػؿ  –)الك ػػػػػػػاية الذاتيػػػػػػػة 
نسػػػبية لمقػػػدرة التنبؤيػػػة لممت يػػػرات وجػػػود لػػػروؽ دالػػػة إح ػػػا ياا لػػػإ ااهميػػػة ال، و التنظيميػػػة

 –الت ػػػػػػاؤؿ  –اامػػػػػؿ  –المسػػػػػتقمة أبعػػػػػاد العوامػػػػػػؿ الن سػػػػػية اإليجابيػػػػػػة )الك ػػػػػاية الذاتيػػػػػػة 
   المرونة( بالدرجة الكمية لمبرا ة التنظيمية.

معرلػػػػػػة دور إدارة رأس المػػػػػػاؿ  ت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػ هػػػػػػدل( 3998دراسػػػػػػة أبوشػػػػػػحاتة )
ر )رأس المػػػػاؿ البشػػػػرب، رأس المػػػػاؿ التنظيمػػػػإ، ال كػػػػرب القػػػػا ـ  مػػػػ  ننػػػػف التميػػػػز واالبتكػػػػا

رأس مػػػػػػاؿ التجديػػػػػػد( لػػػػػػإ تحقيػػػػػػؽ البرا ػػػػػػة التنظيميػػػػػػة )القػػػػػػدرات االسػػػػػػت مارية، القػػػػػػدرات 
 االستكشػػػػػػػػالية( دراسػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػة  مػػػػػػػػ  العػػػػػػػػامميف بالشػػػػػػػػركة الم ػػػػػػػػرية لبت ػػػػػػػػاالت.
 واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ باال تمػػػػاد  مػػػػ  االسػػػػتبانة كػػػػ داة لمدراسػػػػة والتػػػػإ

( م ػػػػػردة مػػػػػف العػػػػػامميف بالشػػػػػركة الم ػػػػػرية 273 ينػػػػػة  شػػػػػوا ية قوامنػػػػػا ) طبقػػػػػت  مػػػػػ 
التبلػػػػات معنويػػػػة ذات دالػػػػة إح ػػػػا ية بػػػػيف آراي وجػػػػود  نتػػػػا ف إلػػػػ ، وأشػػػػارت لبت ػػػػاالت

، ووجػػػػػود العػػػػامميف حػػػػوؿ أبعػػػػاد رأس المػػػػاؿ ال كػػػػرب القػػػػا ـ  مػػػػ  ننػػػػف التميػػػػز واالبتكػػػػار
آراي العػػػامميف حػػػوؿ أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة،  التبلػػػات معنويػػػة ذات دالػػػة إح ػػػا ية بػػػيف

 بقػػػػة ارتبػػػػاط معنويػػػػة ذات دالػػػػة إح ػػػػا ية بػػػػيف أبعػػػػاد رأس المػػػػاؿ ال كػػػػرب القػػػػا ـ ووجػػػػود 
تػػػػ  ير معنػػػػوب ذو داللػػػػة  ووجػػػػود مػػػػ  ننػػػػف التميػػػػز واالبتكػػػػار وأبعػػػػاد البرا ػػػػة التنظيميػػػػة، 

بتكػػػػار  مػػػػ  القػػػػدرات إح ػػػػا ية ابعػػػػاد رأس المػػػػاؿ ال كػػػػرب القػػػػا ـ  مػػػػ  ننػػػػف التميػػػػز واال
 .االست مارية
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هػػػػػػػدلت الدراسػػػػػػػة بحػػػػػػػث دور الممارسػػػػػػػات القياديػػػػػػػة ( 3999دراسػػػػػػػة ال ربػػػػػػػاوب )
اللمسػػػػػة )الرؤيػػػػػة المشػػػػػتركة، والر بػػػػػة لػػػػػإ الت ييػػػػػر، والػػػػػد ـ والتح يػػػػػز، ونشػػػػػر  قالػػػػػة 
اإلبػػػػداع، واالت ػػػػاؿ ال عػػػػاؿ( لػػػػإ بنػػػػاي البرا ػػػػة التنظيميػػػػة وذلػػػػؾ دالػػػػؿ المػػػػدارس اللا ػػػػة 

ورة، وتػػػػػػـ اسػػػػػػتلداـ أسػػػػػػموب االنحػػػػػػدار المتعػػػػػػدد لدراسػػػػػػة هػػػػػػذا التػػػػػػ  ير، بمدينػػػػػػة المن ػػػػػػ
وكروسػػػػػكاؿ واليػػػػػز، ومػػػػػاف ويتنػػػػػإ لقيػػػػػاس االلػػػػػتبؼ حػػػػػوؿ مت يػػػػػرات الدراسػػػػػة بػػػػػالتبؼ 

م ػػػػردة مػػػػػف المعممػػػػػيف بالمػػػػػدارس  329النػػػػوع، وسػػػػػنوات اللبػػػػػرة. وبم ػػػػت  ينػػػػػة الدراسػػػػػة 
رسػػػات القياديػػػة اللمسػػػة محػػػؿ الدراسػػػة، وتو ػػػمت الدراسػػػة إلػػػ  وجػػػود تػػػ  ير معنػػػوب لممما

 مػػػػ  البرا ػػػػة التنظيميػػػػة ببعػػػػدينا )االستكشػػػػاؼ، واالسػػػػت مار(، وتبػػػػيف أف ممارسػػػػة الرؤيػػػػة 
المشػػػػػتركة أك ػػػػػر الممارسػػػػػات تػػػػػ  يراا  مػػػػػ  البرا ػػػػػة التنظيميػػػػػة، يمينػػػػػا الػػػػػد ـ والتح يػػػػػز، 
 والتوا ػػػؿ ال عػػػاؿ،  ػػػـ الر بػػػة لػػػإ الت ييػػػر، وأليػػػراا نشػػػر  قالػػػة اإلبػػػداع، وتو ػػػمت الدراسػػػة
أياػػػاا إلػػػ   ػػػدـ وجػػػود الػػػتبؼ معنػػػوب لػػػإ إدراؾ المعممػػػيف لكػػػؿ مػػػف الممارسػػػات القياديػػػة، 
والبرا ػػػة التنظيميػػػة بػػػالتبؼ النػػػوع )ذكػػػر/ أن ػػػ (، ولكػػػف اتاػػػ  وجػػػود الػػػتبؼ حػػػوؿ هػػػذ  

سػػػنوات اقػػػؿ مػػػف  5سػػػنوات، ومػػػف  5المت يػػػرات بػػػالتبؼ  ػػػدد سػػػنوات اللبػػػرة )أقػػػؿ مػػػف 
 (.سنوات 99سنوات، وأك ر مف  99

طبيعػػػػة العبقػػػػة بػػػػيف رأس  دراسػػػػةهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػ  ( 3999دراسػػػػة المحػػػػبوب )
المػػػػػاؿ ال كػػػػػرب واالسػػػػػت راؽ الػػػػػوظي إ مػػػػػف لػػػػػبؿ البرا ػػػػػة التنظيميػػػػػة لمعػػػػػامميف بالشػػػػػركة 

شػػػػػمؿ مجتمػػػػػ  الدراسػػػػػة ، واسػػػػػتلدمت الدراسػػػػػة المػػػػػننف الو ػػػػػ إ، و الم ػػػػػرية لبت ػػػػػاالت
االت )القريػػػػػػة الذكيػػػػػػة( و ػػػػػػددهـ العػػػػػػامميف بػػػػػػالمركز الر يسػػػػػػإ لمشػػػػػػركة الم ػػػػػػرية لبت ػػػػػػ

م ػػػػػػردة مػػػػػػف العػػػػػػامميف بملتمػػػػػػؼ  229موظػػػػػػؼ(، وتػػػػػػـ التيػػػػػػار  ينػػػػػػة قوامنػػػػػػا  3879)
م ػػػػردة( وتػػػػـ جمػػػػ   239%( بواقػػػػ  )90.0المسػػػػتويات اإلداريػػػػة )بم ػػػػت نسػػػػبة االسػػػػتجابة 

البيانػػػػػات ااوليػػػػػة لمدراسػػػػػة مػػػػػف لػػػػػبؿ االستق ػػػػػاي حيػػػػػث تػػػػػـ ت ػػػػػميـ والتبػػػػػار قا مػػػػػة 
مػػػػف حيػػػػث ال ػػػػرض وتحتػػػػوب  مػػػػ  أسػػػػ مة م مقػػػػة الننايػػػػة ذات  االستق ػػػػاي بشػػػػكؿ مباشػػػػر

، وقػػػػد إجابػػػػات محػػػػددة. وقػػػػد تػػػػـ توزيػػػػ  هػػػػذ  القا مػػػػة  مػػػػ  م ػػػػردات العينػػػػة المسػػػػتندلة
أظنػػػػرت نتػػػػا ف الدراسػػػػة أف أ ػػػػر أبعػػػػاد رأس المػػػػاؿ ال كػػػػرب  مػػػػ  االسػػػػت راؽ الػػػػوظي إ زاد 



 م0202( 99) -0ج-عدد سبتمبر                                 ...            تصور مقترح لتحقيق البراعة التنظيمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 212 - 

يػػػػدؿ  مػػػػػ  أف  لػػػػإ وجػػػػود مت يػػػػر البرا ػػػػػة التنظيميػػػػة كوسػػػػيط لػػػػإ العبقػػػػػة بيننمػػػػا ممػػػػا
 البرا ة التنظيمية تعتبر مت ير وسيط ت ا مإ بيف المت يريف. 

هػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  التعػػػػرؼ  مػػػػ  طبيعػػػػة العبقػػػػة بػػػػيف ( 3939دراسػػػػة بسػػػػيونإ )
البرا ػػػػػة التنظيميػػػػػة والميػػػػػزة التنالسػػػػػية بالجمعيػػػػػات ااهميػػػػػة، لاػػػػػب  ػػػػػف الکشػػػػػؼ  ػػػػػف 

 ة التنالسػػػػػية لمجمعيػػػػػات ااهميػػػػػة،إمکانيػػػػػة إسػػػػػناـ البرا ػػػػػة التنظيميػػػػػة لػػػػػإ التنبػػػػػؤ بػػػػػالميز 
مػػػػػف  300وتاػػػػػمنت  ينػػػػػة الدراسػػػػػة ااساسػػػػػية  واسػػػػػتلدمت الدراسػػػػػة المػػػػػننف الو ػػػػػ إ

. وتػػػػػػـ االسػػػػػػتعانة بمقياسػػػػػػإ البرا ػػػػػػة  العػػػػػػامميف بالجمعيػػػػػػات ااهميػػػػػػة بمحالظػػػػػػة ال يػػػػػػـو
التنظيميػػػػػة والميػػػػػزة التنالسػػػػػية )إ ػػػػػداد الباح ػػػػػة(، وقػػػػػد أظنػػػػػرت النتػػػػػا ف مبيمػػػػػة نمػػػػػوذج 

النسػػػػبة لمقيػػػػاس البرا ػػػػة التنظيميػػػػة ونمػػػػوذج ااربعػػػػة  وامػػػػؿ بالنسػػػػبة لمقيػػػػاس العػػػػامميف ب
وقػػػػد د، الميػػػػزة التنالسػػػػية، تمػػػػا اسػػػػ رت النتػػػػا ف  ػػػػف تمتػػػػ  مقياسػػػػإ الدراسػػػػة ب بػػػػات جيػػػػ

لم ػػػت الدراسػػػة إلػػػ  وجػػػود  بقػػػة دالػػػة إح ػػػا ية موجبػػػة بػػػيف أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة 
أبعػػػاد الميػػػزة التنالسػػػية بالجمعيػػػات ااهميػػػة  )برا ػػػة االسػػػت مار، برا ػػػة االستکشػػػاؼ( وبػػػيف

)الميػػػػػػػػزة االسػػػػػػػػتراتيجية، البحػػػػػػػػث والتطػػػػػػػػوير، الميػػػػػػػػزة االبتکاريػػػػػػػػة، تمبيػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػات 
ػػػا أف البرا ػػػة التنظيميػػػة تسػػػنـ لػػػإ التنبػػػؤ بػػػالميزة التنالسػػػية  المسػػػت يديف(، تمػػػا وجػػػد أياا

عػػػػاد ااربعػػػػة لمميػػػػزة بالجمعيػػػػات ااهميػػػػة، تمػػػػا تسػػػػنـ البرا ػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػإ التنبػػػػؤ بااب
 .التنالسية لمجمعيات ااهمية
هػػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  تحديػػػػػد العبقػػػػة بػػػػيف إدارة المواهػػػػػب ( 3939دراسػػػػة مسػػػػعود)

والبرا ػػػػة التنظيميػػػػة، وذلػػػػؾ بػػػػالتطبيؽ  مػػػػإ أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػاونينـ بجامعػػػػة 
انة واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ مػػػػف لػػػػبؿ اال تمػػػػاد  مػػػػ  االسػػػػتب المن ػػػػورة،

م ػػػػردة مػػػػف  269 ينػػػػة  شػػػػوا ية طبقيػػػػة مقػػػػدارها كػػػػ داة لمدراسػػػػة، والتػػػػإ طبقػػػػت  مػػػػ  
نتػػػػا ف ، وأظنػػػػرت نتػػػػا ف الدراسػػػػة أ اػػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػانينـ بجامعػػػػة المن ػػػػورة

وجػػػػػػود  بقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط معنػػػػػػوب بػػػػػػيف أبعػػػػػػاد إدارة المواهػػػػػػب و أبعػػػػػػاد البرا ػػػػػػة  الدراسػػػػػػة
بعػػػػػاد إدارة المواهػػػػػب  مػػػػػإ أبعػػػػػاد البرا ػػػػػة وجػػػػػود تػػػػػ  ير معنػػػػػوب إيجػػػػػابإ ا، و التنظيميػػػػػة

التنظيميػػػػػػػة، ووجػػػػػػػود تػػػػػػػ  ير معنػػػػػػػوب إيجػػػػػػػابإ لبعػػػػػػػد اسػػػػػػػتقطاب المواهػػػػػػػب  مػػػػػػػإ بعػػػػػػػد 
، وجػػػػػػود تػػػػػػ  ير معنػػػػػػوب إيجػػػػػػابإ لبعػػػػػػد إدارة ااداي  مػػػػػػإ بعػػػػػػد االسػػػػػػت مار، و االستكشػػػػػػاؼ
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وجػػػود تػػػ  ير ، و وجػػػود تػػػ  ير معنػػػوب إيجػػػابإ لبعػػػد المكالػػػ ة والتقػػػدير  مػػػإ بعػػػد االسػػػت مارو 
 نوب إيجابإ لبعد تنمية المواهب  مإ بعد االست مار. مع

هػػػػػػدلت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػ  تحديػػػػػػد دور البرا ػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ( 3939دراسػػػػػػة القرنػػػػػػإ )
كمت يػػػػر وسػػػػيط لػػػػإ العبقػػػػة بػػػػيف الرشػػػػاقة االسػػػػتراتيجية والميػػػػزة التنالسػػػػية لػػػػإ جامعػػػػة 

مػػػػإ  المعتمػػػػد تبػػػػوؾ كمػػػػا تراهػػػػا القيػػػػادات ااكاديميػػػػة، وقػػػػد اسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الك
 مػػػػ  ت ػػػػميـ البحػػػػث االرتبػػػػاطإ التنبػػػػؤب، وتػػػػـ تطبيػػػػؽ أدوات الدراسػػػػة ب سػػػػموب المسػػػػ  

( 999تكونػػػػػت  ينػػػػػة الدراسػػػػػة الننا يػػػػػة مػػػػػف )و الشػػػػػامؿ لكالػػػػػة ألػػػػػراد مجتمػػػػػ  الدراسػػػػػة، 
م ػػػردة. وقػػػد كانػػػت أبػػػرز نتػػػا ف الدراسػػػة أف أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة تمػػػارس لػػػإ جامعػػػة 

 بقػػػػػة ارتبػػػػػاط موجبػػػػػة بػػػػػػيف درجػػػػػة ممارسػػػػػة الرشػػػػػػاقة  وجػػػػػػود، و تبػػػػػوؾ بدرجػػػػػة  اليػػػػػة
وجػػػود  بقػػػة و االسػػػتراتيجية لػػػإ جامعػػػة تبػػػوؾ ودرجػػػة ممارسػػػة البرا ػػػة التنظيميػػػة لينػػػا  

ارتبػػػػاط موجبػػػػة بػػػػيف درجػػػػة ممارسػػػػة البرا ػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػإ جامعػػػػة تبػػػػوؾ ودرجػػػػة تػػػػوالر 
ية  مػػػػ  الميػػػػزة وجػػػػود تػػػػ  ير  يػػػػر مباشػػػػر لمرشػػػػاقة االسػػػػتراتيجو الميػػػػزة التنالسػػػػية لينػػػػا  

التنالسػػػػػػية بوجػػػػػػود البرا ػػػػػػة التنظيميػػػػػػة كمت يػػػػػػر وسػػػػػػيط، ممػػػػػػا يػػػػػػدؿ  مػػػػػػ  أف البرا ػػػػػػة 
التنظيميػػػػػة تمعػػػػػب دورا وسػػػػػيطا لػػػػػإ تعزيػػػػػز العبقػػػػػة بػػػػػيف الرشػػػػػاقة االسػػػػػتراتيجية والميػػػػػزة 

 .التنالسية لإ جامعة تبوؾ
الدراسػػػة التو ػػػؿ إلػػػ  لطػػػة إسػػػتراتيجية لت عيػػػؿ  ( هػػػدلت3939دراسػػػة محػػػروس )

اإلسػػػتراتيجإ والبرا ػػػة التنظيميػػػة بالجامعػػػات الم ػػػرية بمػػػا يػػػد ـ الميػػػزة التنالسػػػية  الػػػذكاي
باال تمػػػػاد  (SWOT analysis)لنػػػػا، واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة أسػػػػموب التحميػػػػؿ الربػػػػا إ 

 مػػػ  اسػػػتمارة تقيػػػيـ  نا ػػػر البي ػػػة الدالميػػػة واللارجيػػػة بجامعػػػة  ػػػيف شػػػمس، واسػػػتمارة 
الطػػػػػاب  اللػػػػػاص بجامعػػػػػة  ػػػػػيف شػػػػػمس مقابمػػػػػة مػػػػػ   ػػػػػدد مػػػػػف مػػػػػديرب الوحػػػػػدات ذات 

ومنندسػػػػإ الحااػػػػنة التكنولوجيػػػػة بكميػػػػة النندسػػػػة، وتو ػػػػمت نتػػػػا ف الدراسػػػػة إلػػػػ  وجػػػػود 
العديػػػػد مػػػػف  نا ػػػػر الاػػػػعؼ ذات التػػػػ  ير السػػػػمبإ  مػػػػ  البرا ػػػػة التنظيميػػػػة بالجامعػػػػات 

 لطػػط واػػ  معػػا ي ػػعب والػػذب الكميػػات بػػبعض الطػػبب أ ػػداد الم ػػرية مننػػا: تزايػػد
قبمإ، وهجػػػرة العديػػػد مػػػف ذوب الك ػػػاية مػػػف أ اػػػاي هي ػػػة التػػػدريس لقمػػػة المسػػػت التظػػػوير

تػػػػوالر السػػػػياؽ التنظيمػػػػإ المب ػػػػـ، وك ػػػػرة اا بػػػػاي الممقػػػػاة  مػػػػينـ لػػػػإ التل  ػػػػات ممػػػػا 
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يحػػػػد مػػػػف قػػػػدرتنـ  مػػػػ  االستكشػػػػاؼ، واػػػػعؼ االسػػػػتقبؿ المػػػػالإ واإلدارب الػػػػبـز لتحقيػػػػؽ 
 البرا ة التنظيمية.

 ادة اجلديسة بالجكة:دزاضات تياولت الكي _ثاىًيا 

تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف نمػػػط القيػػػادة إلػػػ  هػػػدلت هػػػذ  الدراسػػػة ( 3999دراسػػػة  جػػػوة ) 
لػػػإ مػػػديريات اللػػػدمات بمحالظػػػة الدقنميػػػة بم ابػػػة قيػػػادة جػػػديرة بال قػػػة، لاػػػب  ػػػف تحديػػػد 
درجػػػػة االت ػػػػاؽ بػػػػيف هػػػػذ  المػػػػديريات حػػػػوؿ محػػػػاور القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة والمتم مػػػػة لػػػػإ 

، واسػػػػػتلدمت لػػػػػذاتإ، وتػػػػػوازف العمميػػػػػات، والقػػػػػيـ االبقيػػػػػة، والشػػػػػ اليةمحػػػػػاور الػػػػػو إ ا
. وأشػػػػارت الدراسػػػػة الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ باال تمػػػػاد  مػػػػ  االسػػػػتبانة كػػػػ داة لمدراسػػػػة

إلػػػ  أف القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة هػػػإ توجيػػػا أنشػػػطة االػػػراد تجػػػا  ااهػػػداؼ المشػػػتركة لػػػإ 
موكيات، كمػػػػا أننػػػػا رد ال عػػػػؿ االبقػػػػإ لػػػػإ اػػػػوي أبعػػػػاد الشػػػػ الية واإلي ػػػػار واسػػػػتقامة السػػػػ

مواجنػػػة انل ػػػاض القػػػػيـ الدينيػػػة والمدنيػػػػة، وكػػػذلؾ ل ننػػػا كسػػػػب ال ػػػرد لذاتػػػػا انطبقػػػا مػػػػف 
أف لياراتػػػػا نابعػػػػة مػػػػف ذاتػػػػا. وقػػػػد أ بتػػػػت نتػػػػا ف الدراسػػػػة  ػػػػحة لراػػػػنا ب نػػػػا ال يوجػػػػد 

ور ات ػػػػاؽ ذب داللػػػػة إح ػػػػا ية بػػػػيف العػػػػامميف لػػػػإ مػػػػديريات اللػػػػدمات حػػػػوؿ تػػػػوالر محػػػػا
القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة لػػػد  قيػػػادات هػػػذ  المػػػديريات، كمػػػا تبػػػيف أف محػػػور الػػػو إ الػػػذاتإ 
والمت يػػػرات المكونػػػة لػػػا ااك ػػػر تػػػ  يرا لػػػإ تػػػوالر محػػػاور القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة بمػػػديريات 

%( مػػػف الت يػػػر لػػػإ تػػػوالر سػػػمات 39.6اللػػػدمات، حيػػػث اتاػػػ  مسػػػ وليتا  ػػػف ت سػػػير )
لػػػػػإ مػػػػػديريات اللػػػػػدمات، يميػػػػػا محػػػػػور القػػػػػيـ االبقيػػػػػة لتػػػػػوازف القيػػػػػادة الجػػػػػديرة بال قػػػػػة 

 .العمميات وأليرا محور الش الية
 بػػػيف العبقػػػة : هػػػدلت الدراسػػػة الكشػػػؼ  ػػػف(Williams, 2014)دراسػػػة وليػػػامز 

 التػػػػإ الجػػػػديرة بال قػػػػة القياديػػػػة والل ػػػػا ص المننيػػػػة اللػػػػدمات لمػػػػوظ إ الػػػػوظي إ الراػػػػا
 جنػػػوب واليػػػة لػػػإ بالجامعػػػة المننيػػػة اللػػػدمات ادةلقػػػ المننيػػػة اللػػػدمات موظ ػػػو يت ػػػورها
الػػػػببد، واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ االرتبػػػػاطإ، واسػػػػتلدمت االسػػػػتبانة  شػػػػرؽ

 أ بتػػػػت موظ ػػػػا، 390كػػػػ داة لمدراسػػػػة وطبقػػػػت  مػػػػ   ينػػػػة مػػػػف مػػػػوظ إ الجامعػػػػة بم ػػػػت 
 حسػػػيفوت إيجابيػػػة  مػػػؿ نتػػػا ف لمػػػؽ  مػػػ  قػػػدرتنا مػػػ  الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة أف النتػػػا ف
 لمتقػػػػػارير الػػػػوظي إ يعػػػػزز الراػػػػا أف يمكػػػػف قيػػػػادة أسػػػػموب هػػػػإ العمػػػػؿ مكػػػػاف لػػػػإ ااداي
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الػػػػوظي إ، كمػػػػا  والراػػػػا الجػػػػديرة بال قػػػػة القيػػػػادة بػػػػيف إيجابيػػػػة ووجػػػػود  بقػػػػات. المباشػػػػرة
مػػػػف حيػػػػث  الجػػػػديرة بال قػػػػة لمقيػػػػادة تو ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػ  أف ترتيػػػػب الل ػػػػا ص المميػػػػزة

 المتوازنػػػة الػػػدالمإ، المعالجػػػة المنظػػػور االبقػػػإ لػػػذاتإ،ا الػػػو إ)درجػػػة الظنػػػور كالتػػػالإ 
 ت سػػػػير  يمكػػػف المننيػػػػة اللػػػدمات لموظػػػؼ الػػػػوظي إ الراػػػا ، كمػػػػا أف(العب قيػػػة والشػػػ الية

 المتوازنة. المعالجة لبؿ مف ألاؿ بشكؿ
هػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػ  تحديػػػػد درجػػػػة تػػػػ  ير القيػػػػادة ( 3995دراسػػػػة نجػػػػـ والعشػػػػرب )
وكيات الماػػػػػادة لػػػػػيداي، وتحديػػػػػد أب أبعػػػػػاد القيػػػػػادة الجػػػػػديرة الجػػػػػديرة بال قػػػػػة  مػػػػػإ السػػػػػم

بال قػػػة اك ػػػر تػػػ  يرا  مػػػ  السػػػموكيات الماػػػادة لػػػيداي، وقػػػد حػػػددت الدراسػػػة  أبعػػػاد القيػػػادة 
الجػػػديرة بال قػػػة لػػػإ أربعػػػة أبعػػػاد تتم ػػػؿ لػػػإ: الػػػو إ الػػػذاتإ، المنظػػػور االبقػػػإ، العمميػػػات 

دراسػػػػػة المػػػػػننف الو ػػػػػ إ، وا تمػػػػػدت  مػػػػػ  واسػػػػػتلدمت ال المتوازنػػػػػة، وشػػػػػ الية العبقػػػػػات،
 ينػػػػة  شػػػػوا ية طبقيػػػػة مػػػػف الشػػػػركات ال ػػػػنا ية االسػػػػتبانة كػػػػ داة لمدراسػػػػة طبقػػػػت  مػػػػ  

( 03) بم ػػػػػتمتعػػػػػددة الجنسػػػػػيات بمػػػػػدينتإ العاشػػػػػر مػػػػػف رماػػػػػاف والسػػػػػادس مػػػػػف أكتػػػػػوبر 
ف باسػػػػتلداـ أسػػػػموب الح ػػػػر الشػػػػامؿ ا اػػػػاي اإلدارة العميػػػػا دالػػػػؿ اشػػػػركة، وقػػػػاـ الباح ػػػػ

( م ػػػػردة. وتو ػػػػمت دراسػػػػة إلػػػػ  353مػػػػف الشػػػػركات الملتػػػػارة والبػػػػاله  ػػػػددهـ )كػػػؿ شػػػػركة 
مجمو ػػػة مػػػف النتػػػا ف، أهمنػػػا: وجػػػود  بقػػػة ارتبػػػاط  كسػػػية بػػػيف القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة 
والسػػػػموكيات الماػػػػادة لػػػػيداي، كمػػػػا تػػػػؤ ر  القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة تػػػػ  يراا معنويػػػػاا سػػػػمبياا 

اي، ويم ػػػػؿ الػػػػو إ الػػػػذاتإ أقػػػػوب أبعػػػػاد القيػػػػادة  مػػػػ  مسػػػػتوب السػػػػموكيات الماػػػػادة لػػػػيد
 .الجديرة بال قة ت  يراا  م  السموكيات الماادة ليداي

اسػػػػتندلت الدراسػػػػة التبػػػػار الػػػػدور الوسػػػػيط لػػػػرأس المػػػػاؿ ( 3996دراسػػػػة البنػػػػوب )
الن سػػػػإ  مػػػػ  العبقػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة واالرتبػػػػاط الػػػػوظي إ بػػػػالتطبيؽ  مػػػػ  

المػػػػػػػننف الو ػػػػػػػ إ ت العامػػػػػػػة لػػػػػػػإ جامعػػػػػػػة الزقػػػػػػػازيؽ، وباسػػػػػػػتلداـ العػػػػػػػامميف بػػػػػػػاإلدارا
قا مػػػة استق ػػػاي  تػػػـ تجميػػػ  البيانػػػات مػػػف لػػػبؿ  ينػػػة طبقيػػػة  شػػػوا ية وباال تمػػػاد  مػػػ  

أواػػػػحت نتػػػػا ف الدراسػػػػة وجػػػػود و م ػػػػردة مػػػػف العػػػػامميف لػػػػإ هػػػػذ  اإلدارات،  229قوامنػػػػا 
تبػػػاط الػػػوظي إ مػػػف ناحيػػػة،  بقػػػة ايجابيػػػة معنويػػػة بػػػيف نمػػػط القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة واالر 

وبػػػيف هػػػذا الػػػنمط القيػػػادب ورأس المػػػاؿ الن سػػػإ مػػػف ناحيػػػة ألػػػر ، باإلاػػػالة إلػػػ  وجػػػود 
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وأليػػػراا يتوسػػػط رأس   بقػػػة إيجابيػػػة معنويػػػة بػػػيف رأس المػػػاؿ الن سػػػإ واالرتبػػػاط الػػػوظي إ،
المػػػػػاؿ الن سػػػػػإ العبقػػػػػة بػػػػػيف هػػػػػذا الػػػػػنمط القيػػػػػادب واالرتبػػػػػاط الػػػػػوظي إ، و تقتػػػػػرح نتػػػػػا ف 

اسػػػة أنػػػا ينب ػػػإ أف يػػػتـ تشػػػجي  المػػػديريف لػػػإ االدارات محػػػؿ الدراسػػػة  مػػػ  تبنػػػإ نمػػػط الدر 
القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة، والػػػػذب يػػػػؤدب إلػػػػ  تطػػػػوير رأس المػػػػاؿ الن سػػػػإ لمعػػػػامميف وأليػػػػراا 

 إ.االرتباط الوظي 
الكشػػػػؼ  ػػػػف العبقػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة ( هػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  3996دراسػػػػة النػػػػادب )
ت راؽ الػػػػوظي إ لػػػػإ حالػػػػة توسػػػػيط العدالػػػػة التنظيميػػػػة بالمستشػػػػ يات الجػػػػديرة بال قػػػػة واالسػػػػ

وقػػػػػد تػػػػػـ  واسػػػػػتلدمت الدراسػػػػػة المػػػػػننف الو ػػػػػ إ، والمراكػػػػػز الطبيػػػػػة بجامعػػػػػة المن ػػػػػورة،
( م ػػػػػردة مػػػػػف الني ػػػػػة الطبيػػػػػة 58( م ػػػػػردة مقسػػػػػمة إلػػػػػإ )258التيػػػػػار  ينػػػػػة قوامنػػػػػا )

، وقػػػػػد تػػػػػـ جمػػػػػ  ( م ػػػػػردة مػػػػػف هي ػػػػػة التمػػػػػريض العػػػػػامميف بتمػػػػػؾ المراكػػػػػز الطبيػػػػػة299و)
البيانػػػات ااوليػػػة البزمػػػة لمدراسػػػة مػػػف لػػػبؿ االستق ػػػاي، وأظنػػػرت نتػػػا ف الدراسػػػة وجػػػود 
إرتبػػػاط إيجػػػابإ معنػػػػوب بػػػيف أبعػػػػاد القيػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػة والعدالػػػػة التنظيميػػػة واإلسػػػػت راؽ 
الػػػػػوظي إ، كمػػػػػا يوجػػػػػد تػػػػػ  ير مباشػػػػػر معنػػػػػوب ابعػػػػػاد القيػػػػػادة الجػػػػػديرة  مػػػػػإ االسػػػػػت راؽ 

 .ت  ير  ير مباشر  مإ االست راؽ الوظي إ  ند توسط العدالة التنظيميةالوظي إ و 
 العبقػػػػة :هػػػػدلت الدراسػػػػة إلػػػػ  الكشػػػػؼ  ػػػػف(Trimble, 2018)دراسػػػػة تريمبػػػػؿ 

 والمنظػػػور لػػػإ العبقػػػات الشػػػ الية)مػػػف لػػػبؿ لممػػػدير الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة القيػػػادة بػػػيف
 المعممػػػػػػيف التػػػػػػزاـ ودرجػػػػػػات( اتإالػػػػػػذ والػػػػػػو إ المتوازنػػػػػػة والمعالجػػػػػػة الػػػػػػدالمإ االبقػػػػػػإ
 الوظي يػػػػػة والمػػػػػدة والعمػػػػػر، المػػػػػدير جػػػػػنس اػػػػػبط  نػػػػػد واالسػػػػػتمرارب والمعيػػػػػارب العػػػػػاط إ
 القيػػػػػادة أسػػػػػموب قيػػػػػاس تػػػػػـ. الحػػػػػالإ المػػػػػدير إشػػػػػراؼ تحػػػػػت الوظي يػػػػػة والمػػػػػدة كمػػػػػدرس،
 ،Avolio, 2007) الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة القيػػػػػػادة اسػػػػػػتبياف باسػػػػػػتلداـ لممػػػػػػدير المت ػػػػػػور

Gardner، Walumbwa )المكػػػػػوف النمػػػػػوذج باسػػػػػتلداـ المعممػػػػػيف التػػػػػزاـ قيػػػػػاس وتػػػػػـ 
 (.Meyer, 1993، Allen، Smith) لبلتػػػػزاـ المنقحػػػػة لمنسػػػػلة مكونػػػػات  ب ػػػػة مػػػػف

 الػػػػدالمإ االبقػػػػإ المنظػػػػور النتػػػػا ف أف وكشػػػػ ت معممػػػػا، 722وطبقػػػػا  مػػػػ   ينػػػػة بم ػػػػت 
  مػػػػ  مؤشػػػػراا  ذاتإالػػػػ الػػػػو إ وكػػػػاف العػػػػاط إ بػػػػااللتزاـ تنبػػػػ  كانػػػػت المتوازنػػػػة والمعالجػػػػة

 باالستمرارية. االلتزاـ لإ أ م  درجات  م  المعممات المعيارب، وح مت االلتزاـ
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 : هػػػػػػدلت الدراسػػػػػػة الكشػػػػػػؼ  ػػػػػػف(Degreeniam, 2018)دراسػػػػػػة د رينيػػػػػػا 
 قياديػػػػة منا ػػػػب يشػػػػ موف الػػػػذيف اول ػػػػؾ الجػػػػديرة بال قػػػػة القيػػػػادة ت ػػػػورات بػػػػيف العبقػػػػات

 بػػػػػػيف الديمو راليػػػػػػة والمت يػػػػػػرات، التنظيمػػػػػػإ تػػػػػػزاـواالل، الػػػػػػوظي إ والراػػػػػػا، ااقسػػػػػػاـ لػػػػػػإ
 المنطقػػػػة لػػػػإ اارااػػػػإ مػػػػن  مؤسسػػػػات لػػػػإ الزرا ػػػػة كميػػػػات لػػػػإ التػػػػدريس هي ػػػػة أ اػػػػاي
 هي ػػػػػة أ اػػػػاي ت ػػػػػور كػػػػاف إذا مػػػػػا المتحػػػػػدة، وتحديػػػػد الواليػػػػات مػػػػػف الشػػػػرقية الجنوبيػػػػة
 راػػػػاهـ  مػػػػ  إيجػػػػابإ بشػػػػكؿ يػػػػؤ ر ااقسػػػػاـ لرؤسػػػػاي الجػػػػديرة بال قػػػػة لمقيػػػػادة التػػػػدريس
واسػػػػػػػتلدمت الدراسػػػػػػػة المػػػػػػػننف الو ػػػػػػػ إ االرتبػػػػػػػاطإ  .التنظيمػػػػػػػإ والتػػػػػػػزامنـ الػػػػػػػوظي إ

 وجػػػػود  ػػػػدـ وأظنػػػػرت النتػػػػا ف مشػػػػاركاا  56 طبقػػػػت  مػػػػ  باال تمػػػاد  مػػػػ   ػػػػبث اسػػػػتبانات
 مػػػػػػف أب وبػػػػػػيف الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة القيػػػػػػادة ت ػػػػػػورات بػػػػػػيف إح ػػػػػػا ية داللػػػػػػة ذات لػػػػػػروؽ

 القيػػػػػػادة بػػػػػػيف إح ػػػػػػا ية داللػػػػػػة اتذ إيجابيػػػػػػة  بقػػػػػػة الديمو راليػػػػػػة، ووجػػػػػػود المت يػػػػػػرات
الزرا ػػػة، ووجػػػود  كميػػػات لػػػإ التػػػدريس هي ػػػة أ اػػػاي بػػػيف الػػػوظي إ والراػػػا الجػػػديرة بال قػػػة

 هي ػػػة أ اػػػاي بػػػيف التنظيمػػػإ وااللتػػػزاـ الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة بػػػيف منمػػػة إيجابيػػػة  بقػػػة
 حػػػػوؿ الموجػػػػودة اادبيػػػػات الدراسػػػػة هػػػػذ  نتػػػػا ف كمػػػػا تعػػػػزز. الزرا ػػػػة كميػػػػات لػػػػإ التػػػػدريس
 الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة بػػػيف وكػػػذلؾ الػػػوظي إ والراػػػا الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة بػػػيف العبقػػػة
 .  التنظيمإ وااللتزاـ

اسػػػػتندلت هػػػػذ  الدراسػػػػػة قيػػػػاس أ ػػػػر التما ػػػػؿ التنظيمػػػػػإ ( 3998دراسػػػػة راػػػػواف )
)كمت يػػػػر وسػػػػيط( لػػػػإ العبقػػػػة بػػػػيف أبعػػػػاد القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة والتػػػػإ تاػػػػمنت  الػػػػو إ 

إ، شػػػػػػػ الية العبقػػػػػػات، المنظػػػػػػػور االبقػػػػػػإ، الحكػػػػػػػـ المتػػػػػػوازف  وبػػػػػػػيف االرتبػػػػػػػاط الػػػػػػذات
وقػػػػد طبقػػػػت الدراسػػػػة  مػػػػإ  ينػػػػة مػػػػف  واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف الو ػػػػ إ، الػػػػوظي إ.

م ػػػػػػردة. وتػػػػػػـ تطػػػػػػوير  309العػػػػػػامميف بالمستشػػػػػػ يات اللا ػػػػػػة بمدينػػػػػػة طنطػػػػػػا قوامنػػػػػػا 
تو ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػػ  أف هنػػػػاؾ اسػػػػتمارة استق ػػػػاي لتجميػػػػ  بيانػػػػات الدراسػػػػة الميدانيػػػػة، و 

تػػػ  يرا معنويػػػا إيجابيػػػا ابعػػػاد القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة لػػػػإ التما ػػػؿ التنظيمػػػإ، وكػػػذلؾ وجػػػود 
تػػػ  ير معنػػػوب إيجػػػابإ لمتما ػػػؿ التنظيمػػػػإ لػػػإ االرتبػػػػاط الػػػػوظي إ، كمػػػا أكػػػدت الدراسػػػة  مػػػ  

ة بال قػػػة لػػػإ االرتبػػػاط أهميػػػة التما ػػػؿ التنظيمػػػإ لػػػإ زيػػػادة درجػػػة تػػػ  ير أبعػػػاد القيػػػادة الجػػػدير 
الػػػػوظي إ، وقػػػػد أكػػػػدت نتػػػػا ف الدراسػػػػة أف شػػػػ الية العبقػػػػات أك ػػػػر أبعػػػػاد القيػػػػادة الجػػػػديرة 
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بال قػػػػة تػػػػ  يرا لػػػػػإ االرتبػػػػاط الػػػػوظي إ يمينػػػػا المنظػػػػور االبقػػػػإ  ػػػػـ الػػػػو إ الػػػػذاتإ وأليػػػػراا 
 .الحكـ المتوازف

لمباشػػػػػرة تحميػػػػػؿ طبيعػػػػػة العبقػػػػػة ا( هػػػػػدلت الدراسػػػػػة إلػػػػػ  3999دراسػػػػػة العػػػػػولقإ )
و يػػػر المباشػػػرة بػػػيف القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة وتنميػػػة سػػػموؾ العمػػػؿ اإلبػػػدا إ لػػػإ المؤسسػػػة 

واسػػػػتلدمت العامػػػػة لبت ػػػػاالت اليمنيػػػػة مػػػػف لػػػػبؿ رأس المػػػػاؿ الن سػػػػإ كمت يػػػػر وسػػػػيط، 
 385ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ، لقػػػد تػػػـ التيػػػار  ينػػػة قوامنػػػا الدراسػػػة المػػػننف الو ػػػ إ التحميمػػػإ، 

س لممؤسسػػػػػة العامػػػػػة لبت ػػػػػاالت، ولر نػػػػػا ب مانػػػػػة العا ػػػػػمة موظ ػػػػػا، لػػػػػإ المركػػػػػز الػػػػػر ي
 ػػػػػنعاي، وتػػػػػـ اسػػػػػتلداـ قا مػػػػػة استق ػػػػػاي لجمػػػػػ  البيانػػػػػات ااوليػػػػػة، وبمػػػػػه  ػػػػػدد قػػػػػوا ـ 

وبينػػػػت النتػػػػا ف وجػػػػود ق ػػػػور لػػػػإ مسػػػػتو  ، قا مػػػػة 336االستق ػػػػاي ال ػػػػالحة لتحميػػػػؿ 
ت ممارسػػػػػػة الرؤسػػػػػػاي لػػػػػػإ المؤسسػػػػػػة ابعػػػػػػاد القيػػػػػػادة الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة ولػػػػػػؽ اتجاهػػػػػػا

المرؤوسػػػػػػػيف، كمػػػػػػػا أف مسػػػػػػػتو  رأس المػػػػػػػاؿ الن سػػػػػػػإ لمعػػػػػػػامميف وسػػػػػػػموكنـ اإلبػػػػػػػدا إ 
متوسػػػطا، كمػػػا بينػػػت النتػػػػا ف وجػػػود  بقػػػة معنويػػػة بػػػػيف ممارسػػػة القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػػة 
وتنميػػػػة سػػػػموؾ العمػػػػؿ اإلبػػػػدا إ لػػػػإ المؤسسػػػػة العامػػػػة لبت ػػػػاالت محػػػػؿ الدراسػػػػة، وأليػػػػرا 

توسػػػػط العبقػػػػة بػػػػيف ممارسػػػػة القيػػػػادة الجػػػػديرة أواػػػػحت النتػػػػا ف أف رأس المػػػػاؿ الن سػػػػإ ي
 .بال قة وتنمية سموؾ العمؿ اإلبدا إ

أ ػػػر القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة ( هػػػدلت الدراسػػػة التعػػػرؼ  مػػػ  3999دراسػػػة محمػػػود )
 مػػػػ  التميػػػػز التنظيمػػػػإ، وذلػػػػؾ بػػػػالتطبيؽ  مػػػػ  البنػػػػوؾ التجاريػػػػة لػػػػإ محالظػػػػة الدقنميػػػػة . 

سػػػتلدـ كػػػدليؿ إللتبػػػار العبقػػػة بػػػيف مت يػػػرات وتػػػـ ت ػػػميـ نمػػػوذج مقتػػػرح لمدراسػػػة لكػػػإ ي
كمػػػا ، الدراسػػػة . وتػػػـ التيػػػار طريقػػػة كميػػػة ب سػػػتلاـ المػػػدلؿ اإلسػػػتنتاجإ لػػػإ هػػػذ  الدراسػػػة

قا مػػػة إستق ػػػاي لجمػػػ  البيانػػػات  ػػػف طريػػػؽ المقابمػػػة الشل ػػػية مػػػف  ينػػػة  تػػػـ ت ػػػميـ
العينػػػػة  شػػػػوا ية مػػػػف العػػػػامميف بػػػػالبنوؾ التجاريػػػػة لػػػػإ محالظػػػػة الدقنميػػػػة وقػػػػد بمػػػػه حجػػػػـ 

نتػػػػا ف وجػػػػود إرتبػػػػاط معنػػػػوب إيجػػػػابإ بػػػػيف القيػػػػادة الم ػػػػردة، وقػػػػد أواػػػػحت 999الملتػػػػارة 
كمػػػػا أواػػػػحت وجػػػػود تػػػػ  ير معنػػػػوب إيجػػػػابإ لمقيػػػػادة ، بال قػػػػة والتميػػػػز التنظيمػػػػإ الجػػػػديرة

الجػػػػديرة بال قػػػػة  مػػػػ  التميػػػػز التنظيمػػػػإ، كمػػػػا تو ػػػػمت إلػػػػ  وجػػػػود تػػػػ  ير معنػػػػوب إيجػػػػابإ 
جميػػػػػػ  أبعػػػػػػاد التميػػػػػػز التنظيمػػػػػػإ )القيػػػػػػادة، السياسػػػػػػات  الجػػػػػػديرة بال قػػػػػػة  مػػػػػػ  لمقيػػػػػػادة
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واإلسػػػػػتراتيجيات، المػػػػػوارد البشػػػػػرية، الشػػػػػراكات والمػػػػػوارد، العمميػػػػػات(، وأليػػػػػرا كشػػػػػ ت  ػػػػػف 
وجػػػػود لػػػػروؽ معنويػػػػة بػػػػيف آراي العػػػػامميف ليمػػػػا يتعمػػػػؽ بالقيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة والتميػػػػز 

 .التنظيمإ ولقا لنمط ممكية البنؾ
هػػػػػدلت الدراسػػػػػة إلػػػػػ  التعػػػػػرؼ  مػػػػػ  طبيعػػػػػة ( 3939دب )دراسػػػػػة البػػػػػابمإ، واللالػػػػػ

العبقػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة واللبػػػػرة اإلداريػػػػة وال نيػػػػة، مػػػػ  تحديػػػػد تػػػػ  ير القيػػػػادة 
 ػػػػف التعػػػػرؼ  مػػػػ  العبقػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة  الجػػػػديرة بال قػػػػة  مػػػػ  العوامػػػػؿ التنظيميػػػػة، لاػػػػب

ة، والتو ػػػػؿ إلػػػػ  مجمو ػػػػة مػػػػف الجػػػػديرة بال قػػػػة والعوامػػػػؿ البي يػػػػة بالمؤسسػػػػة محػػػػؿ الدراسػػػػ
أهميػػػػػة العبقػػػػػة بػػػػػيف  ؾالنتػػػػػا ف والتو ػػػػػيات التػػػػػإ ت يػػػػػد لػػػػػإ تعظػػػػػيـ االسػػػػػت ادة مػػػػػف إدرا

واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة ودورهػػػػا لػػػػإ الحػػػػد مػػػػف االننيػػػػار التنظيمػػػػإ، 
مػػػف مػػػف لػػػبؿ التيػػػار  ينػػػة المػػػننف الو ػػػ إ باال تمػػػاد  مػػػ  االسػػػتبانة كػػػ داة لمدراسػػػة 

( م ػػػػػػردة، وتو ػػػػػػمت ۹۷۲ت )بم ػػػػػػ المؤسسػػػػػػة العامػػػػػػة لمت مينػػػػػػات االجتما يػػػػػػةب ميفالعػػػػػػام
 بقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة الجػػػػديرة بال قػػػػة واللبػػػػرة  ؾالدراسػػػػة أف هنػػػػا

اإلداريػػػة وال نيػػػة، تمػػػا توجػػػد  بقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة 
ا توجػػػػػد  بقػػػػػة ارتبػػػػػاط ذات داللػػػػػة معنويػػػػػة بػػػػػيف القيػػػػػادة والعوامػػػػػؿ التنظيميػػػػػة، و اياػػػػػ

 .الجديرة بال قة والعوامؿ البي ية بالمؤسسة محؿ الدراسة
اسػػػػػتندلت هػػػػػذ  الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ  مػػػػػإ طبيعػػػػػة العبقػػػػػة ( 3939دراسػػػػػة الحن ػػػػػإ )

بػػػيف القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة وسػػػموكيات المواطنػػػة التنظيميػػػة بػػػالمراكز الطبيػػػة المتل  ػػػة 
لمن ػػػورة، وتحديػػػد درجػػػة تػػػ  ير القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة  مػػػإ سػػػموكيات المواطنػػػة بجامعػػػة ا

التنظيميػػػة لػػػإ المراكػػػز محػػػؿ الدراسػػػة، والكشػػػؼ  ػػػف مػػػا إذا كػػػاف هنػػػاؾ تػػػ  ير ابعػػػاد القيػػػدة 
واسػػػػتلدمت الدراسػػػػة المػػػػننف  الجػػػػديرة بال قػػػػة  مػػػػإ أبعػػػػاد سػػػػموكيات المواطنػػػػة التنظيميػػػػة،

 ينػػػػة  شػػػػوا ية ة كػػػػ داة لمدراسػػػػة والتػػػػإ طبقػػػػت  مػػػػ  الو ػػػػ إ، وا تمػػػػدت  مػػػػ  االسػػػػتبان
وجػػػػود ارتبػػػػاط معنػػػػوب بػػػػيف  الدراسػػػػة  ػػػػفوأسػػػػ رت نتػػػػا ف لػػػػردا،  299بسػػػػيطة مقػػػػدارها 

القيػػػادة الجػػػديرة بال قػػػة وسػػػموكيات المواطنػػػة التنظيميػػػة مػػػف وجنػػػة نظػػػر العػػػامميف بػػػالمراكز 
يػػػػادة الجػػػػػديرة الطبيػػػػة المتل  ػػػػة بجامعػػػػة المن ػػػػورة، ووجػػػػػود تػػػػ  ير معنػػػػوب ابعػػػػاد الق
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بال قػػػػة  مػػػػإ أبعػػػػاد سػػػػموكيات المواطنػػػػة التنظيميػػػػة بػػػػالمراكز الطبيػػػػة المتل  ػػػػة بجامعػػػػة 
 .المن ورة

 استكشػػػاؼ إلػػػ  :هػػػدلت الدراسػػػة(Adil; Kamal, 2020)دراسػػػة  ػػػادؿ وكمػػػاؿ 
 نمػػػػوذج لػػػػإ التح يزيػػػػة لػػػػإ العمميػػػػات الن سػػػػإ المػػػػاؿ ورأس الجػػػػديرة بال قػػػػة القيػػػػادة دور

الباكسػػػػػػتانية،  بالجامعػػػػػػات أ اػػػػػػاي هي ػػػػػػة التػػػػػػدريس بػػػػػػيف لممػػػػػػوارد الوظي يػػػػػػة المتطمبػػػػػػات
  ػػػػف  بػػػارة الدراسػػػة هػػػػذ  لػػػإ المسػػػ  أدوات واسػػػتلدمت الدراسػػػة المػػػننف الو ػػػػ إ كانػػػت

 مػػػػف البحػػػػث نمػػػػوذج التبػػػػار وتػػػػـ اإلنجميزيػػػػة بالم ػػػػة ذاتياػػػػا  ننػػػػا اإلبػػػػبغ تػػػػـ اسػػػػتبيانات
 النتػػػا ف لػػػردا، وكشػػػ ت 599النيكميػػػة وطبقػػػت  مػػػ   ينػػػة بم ػػػت  المعادلػػػة نمذجػػػة لػػػبؿ

 الكمػػػإ، الزا ػػػد والحمػػػؿ العمػػػؿ لػػػإ المشػػػاركة  مػػػ  مباشػػػرة تػػػ  يرات لنػػػا الجػػػديرة بال قػػػة أف
  يػػػر تػػػ  يرات الجػػػديرة بال قػػػة القيػػػادة بالوظي ػػػة، كمػػػا أظنػػػرت المتعمقػػػة العاط يػػػة والرلاهيػػػة
 .الوظي ية المتطمبات نموذج لبؿ مف النتا ف جمي   م  مباشرة

 :الطابكة زاضاتالد على التعليل
 أوجُ التشابُ مع الدزاضات الطابكة:  .1
  القيادة  أهمية م  تتشابا الدراسة الحالية م  بعض الدراسات السابقة لإ ت كيدها

ودراسة نجـ والعشرب  (Williams, 2014)دراسة وليامز  م ؿ: الجديرة بال قة
اسة ودر  (Trimble, 2018)دراسة تريمبؿ و ( 3996دراسة النادب )و  (3995)

، كما تتشابا م  بعض (3998ودراسة راواف ) (Degreeniam 2018)د رينيا 
دراسة ديدي ار ويدالنإ الدراسات لإ الت كيد  م  أهمية البرا ة التنظيمية م ؿ: 

(Didevar and Yadollahi, 2014)  دراسة ال رباوب و  ،(3998دراسة شحاتة )و
  .(3939دراسة القرنإ )و  ،(3939دراسة بسيونإ )و  ،(3999)

  لقد  ،ستلدـالدِّراسات السابقة لإ المننف المُ  بعض تتشابا الدِّراسة الحالية م
دراسة  جوة  :كما لإ ،ا تمدت معظـ الدراسات السابقة  م  المننف الو  إ

دراسة الحن إ و  (3996دراسة البنوب )و ( 3995دراسة نجـ والعشرب )و  (3999)
دراسة المحبوب و  (Adil; Kamal, 2020)دراسة  ادؿ وكماؿ و ( 3939)
 .(3939( دراسة مسعود)3939دراسة بسيونإ )و ( 3999)
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  تتشابا الدِّراسة الحالية م  بعض الدِّراسات السابقة لإ استلداـ االستبانة أداة
دراسة و (، 3998ودراسة شحاتة )، (3998دراسة راواف ) ات:م ؿ دراس ،لمدِّراسة

دراسة و  (3939دراسة القرنإ )و ، (3939دراسة بسيونإ )و (، 3999ال رباوب )
 (.3939الحن إ )

 حيث ا تمدت  ،تتشابا الدِّراسة الحالية م  بعض الدِّراسات السابقة لإ  ينة الدراسة
 Degreeniam)دراسة د رينيا  :م ؿ ،أ ااي هي ة التدريس   م   ينة مف

 (3995دراسة الباشقالإ )ٔ (Adil; Kamal, 2020)دراسة  ادؿ وكماؿ و  (2018
دراسة ( و 3939دراسة القرنإ )و ( 3939دراسة مسعود)و ( 3998دراسة شحاتة )و 

  .(3939محروس )
 أوجا االلتبؼ  ف الدراسات السابقة:   .3

 حيث ا تمدت ،تلتمؼ الدِّراسة الحالية  ف بعض الدِّراسات السابقة لإ  ينة الدراسة 
ت بعض ، لإ حيف ا تمد  ااي هي ة التدريس م   ينة من الدراسة الحالية

كما لإ دراسة  هي ة التمريض العامميف بتمؾ المراكز الطبية الدراسات  م   ينات مف
 م   ينة مف  (Trimble, 2018)( وا تمدت دراسة تريمبؿ 3996النادب )

 ينة مف العامميف بالمستش يات اللا ة (  م  3998المعمميف ودراسة راواف )
المركز الر يس لممؤسسة العامة ب فمف العاممي ينة (  م  3999ودراسة العولقإ )

 .لبت االت
  تلتمؼ الدراسة الحالية  ف الدراسات السابقة لإ مجتم  البحث وبي ة التطبيؽ. كما 
 أوجا االست ادة لإ الدِّراسة الحالية مف الدِّراسات السابقة:   .2

 كاف لنذ  المجمو ة مف الدراسات السابقة أ رهػا لػإ تواػي  الرؤيػة أمػاـ الباح ػة لػإ
 :  يم   مت أوجا االست ادة ليماجمي  إجرايات الدراسة الحالية، وتم ّ 

  ّمت مشكمة الدَّراسة الحالية.بمورة مشكمة الدَّراسة، وا  ارة  دد مف التساؤالت التإ شك 
 بناي محاور االستبانة . 
  ُكر مف مراج   ممية استندت إلينا تمؾ الدِّراسات لإ مادتنا العممية.االست ادة مما ذ 
 طار النظرب.بناي اإلعرؼ  م  ااطر النظرية لمت يرات البحث و الت 
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  الملتم ة الت  تناسب طبيعة  اإلح ا يةتحديد مننف الدراسة والتيار ااساليب
 .البحث الحال 

 لإ ت سير نتا ف الدراسة. الدراسات السابقة مف االست ادة 
 اإلطاز اليظسي:

 الرباعة التيظينية:  _أوال
 يظينية: مفَوو الرباعة الت
ب ػورة  يديػا كمتػإ اسػتعماؿ  مػ  الشػلص قػدرة وتعنػإ اا ػؿ التينيػة كممػة البرا ػة

قػدرة ال ػرد  ب ننػا  , Cambridge Dictionary) 2021:1)  متساوية  لقد  رلنا قػاموس
وقػد ا تمػد منظػرو التنظػيـ مػؤلراا السػمة   ،ت  يديا بن س الدرجػة مػف المنػارة  م  العمؿ بكم

لمتم مػػة لػػإ البرا ػػة ، أو قػػدرة االػػراد  مػػ  اسػػتلداـ كمتػػا يػػدينـ بمنػػارة متسػػاوية ، البشػػرية ا
المتناقاػػة لػػدينا، ولػػإ اادبيػػات  ااشػػياي أدارة تسػػتطي  المنظمػػات التػػإ كاسػػتعارة لو ػػؼ

التنظيمية ، تشير البرا ة  م  نطاؽ واس  إل  قدرة المنظمة  م  متابعة شي يف ملتم ػيف لػإ 
 االسػتراتيجإ التمركػز Efficiency and Flexibility والمرونػة يةكالك ػا ن ػس الوقػت

 والتمركػز التمػايز , Standardization and Innovation واإلبػداع النمطيػة إلػ  المستند
 Differentiation and low-  Cost strategic  ااقػؿ الكم ػة إل  المستند االستراتيجإ

positioning المحمية واالستجابة العالمإ التكامؿ )Global integration and Local 
responsiveness  .(Akdogam et al. 2009:p.18      تعرؼ البرا ػة التنظيميػة  مػ  و

أننا قدرة المنظمة  م  تحقيؽ االسػت مار واالستكشػاؼ  مػ  حػد سػواي حتػ  تسػتطي  التنػالس 
لتػػدريجإ لػػإ اللػػدمات، لػػإ التكنولوجيػػا وريػػادة اا مػػاؿ وااسػػواؽ بتحقيػػؽ الك ػػاية والتحسػػف ا

والقػػػػدرة  مػػػػ  المنالسػػػػة لػػػػإ ااسػػػػواؽ الجديػػػػدة والتػػػػإ تحتػػػػاج إلػػػػ  المرونػػػػة واالسػػػػتقبلية 
 (Charles A. Michaal L. 2013, P.3)والتجريب 

كما تعرؼ ب ننا  قدرة المنظمة  م  تحقيؽ االندماج بيف المعرلة واست مارها، واانشػطة 
شػػج  رؤيػػة المنظمػػة القيػػادات واإلدارة العميػػا  مػػ  االستكشػػالية لػػإ الوقػػت ن سػػا،  مػػ  أف ت

 (Matthewr. 2012, P91)لوض الملاطر والمشاركة لإ اإلبداع 
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كما ينظر إل  البرا ة التنظيمية بالجامعػات  مػ  أننػا  قػدرة الجامعػة  مػ  بنػاي القػدرات 
طتنا وت عيػػؿ العمميػػات التػػإ تشػػج  وتعػػزز أنشػػطة )تسػػويؽ المعرلػػة( إلػػ  جانػػب القيػػاـ ب نشػػ

ااساسية )إنتاج المعرلػة( أب تحويػؿ ملرجاتنػا البح يػة التقميديػة )بحػوث ومنشػورات وبػرايات 
التػػراع أو أب ممكيػػة لكريػػة تمتمكنػػا الجامعػػة( إلػػ  ملرجػػات تجاريػػة لممسػػت يديف مػػف لػػبؿ 
قنوات نقؿ المعرلة، ولإ إطار ذلؾ تقـو بالتوليؽ بػيف النياكػؿ والعمميػات وااهػداؼ المتناقاػة 

 (89ـ، ص3939نجاح لتن يذ كب النشاطيف بالتساوب )محروس، ب
 بػيف التػوازف تحقيػؽومف لبؿ ما تقدـ مف تعري ات لػ ف البرا ػة التنظيميػة تقػـو  مػ  

 لػإ إ تمادهػا يتـالتإ  والوسا ؿ اآلليات مف العديد يتطمب وذلؾ  واالست مار اإلستكشاؼ أنشطة
 المػوارد  مػ   تماداا ريادة التنظيمية وذلؾ وال والتكيؼ رواإلبتكا التنظيمإ التعمـ م ؿ سياقات ظؿ

 .البي ية راتوالت ي راتالتطو   تباراال لإ لذاا م  لممنظمة المتاحة
 أبعاد الرباعة التيظينية:

التم ػػت اآلراي لػػ   ػػدد أبعػػاد البرا ػػة التنظيميػػة تبعػػاا اللػػتبؼ أبعػػاد لمسػػ ة مقػػدمينا 
مف لبؿ مس  بح   لعدد مف الباح يف ل  الدراسػة التػ  وأهدالنـ الت  يسعوف إل  تحقيقنا و 

 (222  :3995 الداؤد، ،أجراها كؿ مف )الباشقالإ 
  



 م0202( 99) -0ج-عدد سبتمبر                                 ...            تصور مقترح لتحقيق البراعة التنظيمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 230 - 

 
 

ح 
ٛذ
ج
ان
ص 

فش
ان
 ٍ
ػ
ج 
ح
نج
ا

 

ص 
فش
نه
م 
يخ
ال
 ا
ل
ال
تغ
ع
ال
ا

 

 ٌ
يش
 ٗ
ًٛ
ظ
تُ
م 
ٛك
ْ

 

ن
تش
ش
نً
 ا
جّ

تٕ
ان

خ  
شك
شت
نً
 ا
ٛخ
ثه
مب
ان

كخ 
تش
ش
نً
 ا
غخ

بف
ًُ
ان

 

ن
تش
ش
نً
 ا
ٕس
ط
نت
ا

 

 ٗ
ًٛ
ظ
تُ
ان
ى 
ػ
نذ
ا

 

ٛش
غ
د 
لب
ال
نؼ
ا

 
خ 
غ
عً

نش
ا

خ  
صٛ

خ
ش
ان
ح 
بد
شٚ
ان
د 
ٛب
ثه
لب

 

خ 
هٛ
خ
ذا
 ان

ٛخ
ػ
ًب
جت
ال
 ا

د
لب
ال
نؼ
ا

خ 
جٛ
بس
خ
ان
م 
بث
يم

 

م 
بث
يم
 
ذو
الل
 ا

ك
شٚ
هف
 ن

يم
كب
ت

 ٗ
ًٛ
ظ
تُ
 ان
م
بي
تك
ان

 

م 
بث
يم
 

ٗ
عً

نش
 ا

يم
كب
نت
ا

 ٗ
عً

الس
ان

 

He& Wong 

2004:481 
✓ ✓            

Justin & Peter 

,2005:358 
✓ ✓            

Hess& 

Rothaemel,200

7:2 

✓ ✓            

Luo&Rui,2009:

53 

    ✓ ✓ ✓ ✓       

Raisch 

.et,200:692 
✓ ✓            

Carmeli 

&Halev,2009:2

13 

✓ ✓            

Cheng 

,2009:939 

       ✓ ✓ ✓    

Simsek,2009:60

6 
✓ ✓ ✓           

Wulf,etal:2010:

17 
✓ ✓            

Shoo,2010:2 ✓ ✓            

Tempelaar,201

0:29-47 

   ✓        ✓ ✓ ✓ 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 انًجًٕع 

6 انُغجخ

8 

68 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

دٔس انجشاػخ انتُظًٛٛخ فٙ انحذ يٍ اإلَٓٛبس انتُظًٛٙ: دساعخ :  انذاؤد،  انجبشمبنٙ، انًصذس :

 333ص ، ْٕنئعتطالػٛخ ٜساء ػُٛخ يٍ انمٛبداد اإلداسٚخ فٙ كهٛبد جبيؼخ د

ويتا  مف الجدوؿ السابؽ أف هناؾ بعػديف أساسػيف لمبرا ػة التنظيميػة قػد شػكب أ مػ  
 التنظيميػة را ػةالب أبعػاد بتحديػد الحاليػة راسػتناد لإ الباح ة قامتنسبة أت اؽ بيف الباح يف وقد 

  م  النحو التالإ:
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 ت ػميـ أو ديـتقػ او حػالإ منػتف تحسػيف أو جديػد منتف تقديـ  مميةوهو االستكشاؼ:  .9
 حاجػات واشػباع لتمبيػة وذلػؾ قا مػة إنتاجيػة  مميػة تحسػيف أو جديػدة إنتاجيػة  مميػة
 لمتطمبػات والتكيػؼ العمػبي لجػذب الجديػدة ال ػرص إيجػاد  ػف لاػبا  ور بػاتنـ العمبي
 وبقػاي نمػو إلػ  يػؤدب ممػا ااسػواؽ لػإ المنالسػة  مػ  المنظمػة قػدرة وزيػادة السػوؽ
 را ؽط إيجاد وانما معيف، لمنتف ت ميـ مجرد يعد ال المعا ر داعلاإلب .المنظمة وتطور
لػـ  أو  مينػا سيح ػموف بػ ننـ إطبقػاا  ي كػروا ولػـ لمعمػبي جديػدة أشياي تقديـ أو جديدة
 (.92ـ، ص3939)محروس، اإلطبؽ  م  بنا ي كروا

 ةالك ػاي مػف حػد أق ػ  وتحقيػؽ المسػتمر الت ييػر طريػؽ  ػف  ماراالست يتـاالست مار:  .3
 أ مالنػا أنشطة تحسيف م   المنظمة بقدرة يتم ؿ كما، الم الية المواق   م  والسيطرة
 متكاممػػة لطػػوات بعػػدة ر االسػػت ماريمػػ، و القريػػب اامػػد لػػإ قيمػػة توليػػد بنػػدؼ
 (22، ص3997)المحاسنة، :هإ
  ػـ لر ػة كػؿ اسػت مار  مميػة تعتػرض قػد التػإ العقبػات أو ال ػعوبات تحديػد يجػب -

 وسػنولة أهميتنػا اػوي لإ وترتيبنا  مميا است مارها الممكف واقعيةال ال رص تحديد
 .ال ر ة تمؾ تحققنا أف المتوق  مف التإ والنتا ف ذلؾ واحتماالت است مارها

 يمكػف التػإ ال ػرص لػبؿ مػف وذلػؾ ال ر ػة اسػت مار راتيجيةاسػت لػإ الت كيػر يجػب -
 المبيعػات زيػادة انيػةإمك طريػؽ  ػف المركػزة النمػو راتيجيةاسػت طريػؽ  ػف است مارها
 أو جديػدة أسػواؽ لػإ الحاليػة اللػدمات وتسػويؽ الحاليػة، ااسػواؽ لػإ الحاليػة
 لػإ جديػدة لػدمات وتقػديـ الحاليػة اللػدمات وتطػوير السػوؽ، لػإ جديػدة قطا ػات
  ػف اسػت مارها يمكػف التػإ وال ػرص ،(المنػتف تطػويرراتيجية اسػت) الحاليػة ااسػواؽ
 وهنالػؾ جػدد، لزبػا ف جديػدة لػدمات تقػديـ طريػؽ  ػف التنويػ  رتيجية ا است طريؽ
 ألر  منظمة امتبؾ أو ألر  منظمة م  االندماج طريؽ  ف است مارها يمكف لرص
 االندماج أو منالس  م  السيطرة) االقإ التكامؿ راتيجيةاست السوقية الح ة لزيادة
 (.معا
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 وأهمنػا، يػدةالج ااهػداؼ معػايير را ػاةبم ال ػرص اسػت مار أهػداؼ تحديػد يجػب -
 أو تعػارض يوجػد ال وأف زمنػإ، بتوقيػت والمحػددة كميػاا، لمقيػاس والقابميػة الواقعيػة،
 .نسبيا أهميتنا حسب مرتبة تكوف وأف بيننا، رارتك يوجد ال وأف بيننا، تدالؿ

 ومنسػؽ مػنظـ بشػكؿ يػتـ ذلػؾ وكؿ ال رص است مار وتكتيكاتراتيجية است لإ الت كير -
 .لذلؾ البزمة والسياسات رامفوالب اللطط وا   م محدد زمنإ توقيت وولؽ

 :مداخل دزاضة الرباعة التيظينية

تعددت مدالؿ البرا ة التنظيمية ولقاا لمتعدد لإ مؤشػرت قياسػنا وأبعادهػا، إاػالة إلػ   
التبػػايف لػػإ وجنػػات نظػػر البػػاح يف المتل  ػػيف بمواػػوع البرا ػػة التنظيميػػة، والتػػإ شػػممت 

 (39ـ، ص3939نازرة، )الجمدلميف أساسيف هما :
 Ambidexterity:  Structuralأواًل :مدخل الرباعة اهليهلية

يشير ىذا المدخل إلى طبيعة العالقات بين الوحدات التنظيمية المكونة لممؤسسة، إضافة إلى 
سمطة اتخاذ القرارات، حيث أن سمطة اتخاذ القرارات تكون من أعمى قمة بالجامعة إلى أدناىا، 

يمية فرعية متخصصة تيتم بتطوير عمميا وفقًا لمتطمبات البيئة الخارجية، و فكل وحدة تنظ
تتحقق البراعة الييكمية في الجامعة من خالل تطوير آليات ىيكمية تتواكب مع متطمبات 

 المنافسة التي تواجييا الجامعة لتحقيق المواءمة، والقدرة عمى التكيف.
  Contextual  Ambidexterity ثاىيًا: مدخل الرباعة الطياقية 

يشير ىذا المدخل إلى مجمل العمميات واالنظمة ذات الخاصية التشجيعية لموحدات التنظيمية 
واالفراد العاممين بيذه الوحدات لتأدية مياميم المتباينة عمى أكمل وجو وبشكل متزامن، إذ أن 

اطو بالييكل التنظيمي ىذا المدخل يرتبط  باالفراد العاممين داخل وحدات المنظمة أكثر من ارتب
ثبات  التوافق والتكيف إللممؤسسة، كما يعبر ىذا المدخل عن القدرة  السموكية فى وقت واحد 
وفى ىذا السياق فإن ، عبر وحدة العمال بالكامل بداًل من خمق الترتيبات الييكمية المزدوجة 
س من خالل الفصل البراعة التنظيمة السائدة فى الجامعات ال يتم تحقيقيا بشكل أفضل لي

الييكمي ولكن من خالل بناء مجموعة من العمميات أو األنظمة التي تمّكن األفراد وتشجعيم 
 . عمى إصدار أحكاميم الخاصة حول كيفية تقسيم وقتيم بين أنشطة المواءمة واالصطفاف
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 ويبحظ مما سبؽ أنا بر ـ وجود  التبؼ بيف البرا ة السياقية و البرا ة النيكمية لإ
 دة جوانب  إال أنا يجب النظر إلينما كمدلميف مكمميف لبعانما، و يد ـ ذلؾ  ممياا 
استلداـ العديد مف المؤسسات الجامعية مزيجاا مف المدلميف لتحقؽ لإ ن س الوقت 
احتياجات الموايمة والقدرة  م  التكيؼ. لمف لبؿ مدلؿ البرا ة النيكمية يتـ تحديد المناـ 

ي هي ة التدريس  م  المنمات اإلدارية إل  جانب منمتنـ التعميمية وتوزي  أدوار أ اا
ولمؽ بي ات التعمـ ليما بيننـ وتطوير السياؽ التنظيمإ الذب يعمؿ مف لبلا االراد ، كما 

لإ استكشاؼ مواردها المتاحة مف تقنيات تعميـ وموارد بشرية   تتم ؿ البرا ة السياقية
 ارد المادية المتاحة لنا وتوظي نا لإ تحقيؽ أهدالناومنارات وك ايات إل  جانب المو 

و يمكف تواي  ال رؽ بيف البرا ة النيكمية والسياقية ل  المؤسسات الجامعية مف  الجامعية
   (Birkinshaw, J. and Gibson, C, 2004, p 50) :لبؿ المقارنة التالية 

 

 انجشاػخ انٓٛكهٛخ أٔجّ انًمبسَخ

Structural 

Ambidexterity 

 انجشاػخ انغٛبلٛخ

Contextual 

Ambidexterity 

تشكض ػهٗ االصطفبف ٔأَشطخ   كٛف تتى انجشاػخ انتُظًٛٛخ؟

ثشكم ٔانًٕاءيخ تتى  انتكٛف

 يُفصم فٙ انٕحذاد أٔ انفشق.

ثتمغٛى انًٕظفٌٕ ٚمٕو فٛٓب 

 ثٍٛثٍٛ انتشكٛض أٔلبتٓى 

أَشطخ انًٕائًخ ٔأَشطخ 

 .االصطفبف

أٌ أٍٚ تُتخز انمشاساد ثش

االصطفبف  ثٍٛ  انفصم

 ؟ٔانًٕائًخ

ػًبل انصف األٔل :    انًُظًخ.ػهٗ يغتٕٖ لًخ 

انًجٛؼبد يغئٕنٗ 

  ٔانًششفٌٕ ٔػًبل انًكبتت

ششٔط حذد انٓٛكم ٔأٌ ت دٔس االداسح انؼهٛب

 االصطفبفثٍٛ  انتغٕٚخ

 ٔانًٕائًخ

تطٕٚش انغٛبق انتُظًٛٙ انز٘ 

 ألفشادٚؼًم فٗ ئطبسِ ا

 يشٌ َغجٛب   ذد ثشكم ٔاضح َغجٛب  يح طجٛؼخ األدٔاس

انًضٚذ يٍ االشخبص  انًضٚذ يٍ انخجشاء يٓبساد انًٕظفٍٛ

انمبدسٍٚ ػهٗ ٔضغ انمٕاػذ 

 انؼبيخ

Source Birkinshaw, J. and Gibson, C. (2004 ): Building Ambidexterity into an 
Organization, MIT Sloan Management Review, 2004,p. 50. 
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 جناح الرباعة التيظينية:عياصس 

 توشػماف و أوريمػإ لػإ محاولػة لتو ػيؼ العنا ػر المحػددة لمبرا ػة التنظيميػة ، اقتػرح
لمسػػة مقترحػػات اػػرورية لمقػػادة ليكونػػوا نػػاجحيف لػػإ إدارة البرا ػػة التنظيميػػة وهػػذ  اآلليػػات 
محػػػددة وتمكػػػف  المؤسسػػػات ومننػػػا المؤسسػػػات الجامعيػػػة مػػػف إدارة وحػػػدات لر يػػػة من  ػػػمة 

استكشاؼ واست بؿ  بنجاح واالست ادة مف اا وؿ المشػتركة بطػرؽ تسػم  لنػا بػالتكيؼ مػ   
ال ػػرص والتنديػػدات الجديػػدة. وهػػذ  الشػػروط البزمػػة لنجػػاح البرا ػػة التنظيميػػة لػػ  المؤسسػػات 

 (O'Rilly & Tushman, 2011,p5)  :الجامعية  م  النحو التال 
 أهمية كبا مف االستكشاؼ واالست مار. الق د االستراتيج  الذ  يبرز بشكؿ لكرب  -
 يا ة رؤية وقيـ مشتركة تولر هوية مشتركة  بر الوحدات االست بلية   -

   .واالستكشالية
امتبؾ ال ريؽ االقدـ لوحدات استراتيجية استكشالية واست مارية وااحة ومتوازنة   -

  .ةقادرة  م  التعامؿ م  حاالت الت يير التإ تح ؿ لإ البي ة اللارجي
القدرة التإ تمتمكنا القيادة العميا لمتسام  وحؿ التوترات الناجمة  ف التحال ات   -

   .المن  مة
الت ريؽ بيف الوحدات االستكشالية واالست مارية إذ تستندؼ كؿ وحدة  مؿ معيف،   -

هيكؿ،  ممية،  قالة، أنظمة ) لا ة بنا بحيث تست يد مف الموجودات التنظيمية 
 .(كالة

 كيادة اجلديسة بالجكة:ال _ثاىيا

 مفَوو الكيادة اجلامعية:

مف المبحظ لبؿ استعراض الدراسات والبحوث التإ تناولت مواوع القيادة الجامعية 
ـّ  بالدراسة والبحث،  عوبة التو ؿ إل  م نوـ لمقيادة الجامعية أجم   ميا الباح وف، ومف َ 

 ؽ  ميا لمقيادة، وولقاا لما أشارت إليا تعددت تعري اتنا وأنا ال يوجد أب تعريؼ محدد أو مت
دراسات وبحوث القيادة، ل ف تعري اتنا تعددت حت  أننا أ بحت مما مة تقريباا لعدد الباح يف 
، ولقد تعددت تعري ات القيادة تبعاا لمت ير لإ النظريات  الذيف حاولوا تعريؼ هذا الم نـو

ال يعتمد لقط  م  المن ب أو  م  ال  ات التربوية حولنا، ويبق  هذا الم نـو محيراا  انا 
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الشل ية لمقا د، ولكنا يمتد إل  طبيعة الحالة أو الموقؼ، ومف التعري ات التإ  رلت بنا 
 القيادة ما يمإ:

تعرؼ القيادة الجامعية ب ننا  تمؾ الممارسات اإلدارية والتنظيمية وال نية التإ يقـو بنا 
 مداي الكميات، ب ية تحقيؽ ألاؿ النتا ف المرجوة مف مدير الجامعة، بالتعاوف م   ير  مف 

 (.297ـ، ص3997الجامعة، لمقياـ بدورها لإ تحقيؽ تنمية المجتم  )الشمرانإ، 
 مميةا يمج  إلينا القا د ااكاديمإ ب ية تحقيؽ رؤية كما تعرؼ القيادة الجامعية ب ننا  

التنظيمية ، وتل يص الموارد ،  إستراتيجية وااحة وم نومة مف لبؿ الت  ير لإ ال قالة
والتوجيا بوساطة السياسات، وتحقيؽ حالة مف االنسجاـ لإ إطار بي ة  المية معقدة ودا مة 

 (Chatchawaphun, et al, 2016, pp36) .الت ير بندؼ تحديد ال رص والتنديدات

 تحقيؽ  إل لمو وؿ والمنظـ الملطط الجند قيادة م  أننا  الجامعية كما ينظر لمقيادة 
 وال نية والمادية لممواردالبشرية السميـ العممإ التوظيؼ لبؿ مف لمت يير، المنشودة ااهداؼ
 (938ـ، ص3997 )البدوب،  لمجامعة المتاحة والتقنية

يتا  أننا تشتمؿ  الجامعية ومف لبؿ استعراض التعري ات السابقة لم نـو القيادة
  م  العنا ر التالية: 

ممية ت  ير وا  ارة لمحماس بيف ألراد الجامعة، لمقياـ ب  مالنـ أف القيادة هإ   -
 بحماس وطوا ية دوف أب ا وط أو استلداـ لمسمطة.

القيادة الحقيقية هإ التإ تستمد سمطتنا مف شل ية القا د ولبرتا وقدرتا  م   -
 .التعامؿ م  االراد بطريقة تح زهـ دالمياا  م  القياـ بالعمؿ لتحقيؽ أهداؼ الجامعة

 لمقيادة أهداؼ تسع  لمو وؿ إلينا وتحقيقنا. -
 القيادة تعتمد اإلقناع والت  ير لإ المرؤوسيف. -

 أٍنية دوز الكيادة اجلامعية:

أهمية القيادة الجامعية بواوح مف لبؿ تتب  مس وليات القا د، والمتم مة لإ  تتجم 
لإ مناقشة ما يمس تكويف  بقات إنسانية قا مة  م  الت اهـ المتبادؿ م  المرؤوسيف 

شعارش وننـ وتقبؿ اقتراحاتنـ القيمة،  كؿ لرد بالتقدير المناسب لما يبذلا مف جنود لإ  وا 
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نشاط مجمو تا. وح ز العامميف  م  العمؿ بحماس وراا لتقديـ أق   طاقاتنـ لإ العمؿ 
شباع حاجاتنـ.   وا 

دها وتبايننا، حيث ولمقيادة الجامعية دور منـ لإ تحقيؽ ااهداؼ التنظيمية ر ـ تعق
نما يا  ن ب  ينيا تحقيؽ  إف التنظيـ اإلدارب لـ يعد يسع  إل  تحقيؽ هدؼ واحد، وا 
العديد مف ااهداؼ المعقدة والمتشابنة، وهنا ي تإ دور القيادة الجامعية لإ تحقيؽ هذ  
  ااهداؼ مف لبؿ توايحنا وتحديدها، وقدرة القيادة  م  مواجنة المشكبت المترتبة  م

تنوي  وتعقد ااهداؼ التنظيمية، والتل يؼ مف تمؾ التناقاات يعد مؤشراا وااحاا  م  نجاح 
ـ، 3997القيادة ولعاليتنا، و ميا ل ف أهمية القيادة الجامعية تكمف ليما يمإ:)البدوب، 

  (939ص
تعد القيادة حمقة الو ؿ بيف جمي  العامميف وبيف لطط الجامعة وت وراتنا  -

 المستقبمية.
 د ـ القو  اإليجابية لإ الجامعة، وتقمص الجوانب السمبية قدر اإلمكاف.ت -
تعمؿ  م  السيطرة  م  مشكبت العمؿ، وحمنا، وحسـ اللبلات، والترجي  بيف  -

 اآلراي.
تقـو بتنمية االراد وتدريبنـ ور ايتنـ، با تبارهـ أهـ مورد لمجامعة، كما أف االراد  -

 وة لنـ.يتلذوف مف القيادة الجامعية قد
 تعمؿ  م  مواكبة المت يرات المحيطة، وتوظي نا للدمة الجامعة. -
 تسنؿ لمجامعة تحقيؽ ااهداؼ المرسومة . -

وتم ؿ القيادة الجامعية قمة النـر لممسؤولية، ولذلؾ نجد أف لنا أهمية كبيرة لإ نجاح 
لبرامف القرار التربوب لإ اوي اللطط وااهداؼ للدمة ا  ان أب جامعة، والقا د هو 

التنموية التإ تعكس أهداؼ المجتم  وتطمعاتا وطموحاتا، لكإ يستطي  القا د الجامعإ أف 
يمارس دور  القيادب لإ الت  ير لإ اآللريف وتوحيد جنودهـ وحشد طاقاتنـ مف أجؿ تحقيؽ 
ااهداؼ التربوية، لذا أ ب  القا د الجامعإ أهـ مطور لمعممية التعميمية دالؿ الجامعة مف 

 ؿ ما يمت  با مف القدرات والمنارات اإلدارية القيادية.لب 
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وتؤكد الباحث أهمية السموؾ القيادب ودور  لإ تنمية الشعور بالمسؤولية لد  أ ااي 
الني ة التدريسية بالجامعة، والعمؿ  م  رل  الروح المعنوية لنـ، وذلؾ  ف طريؽ تني ة 

قات اإلنسانية لإ القيادة، لالنمط القيادب الجو المب ـ لمعمؿ، والت كيد  م  ممارسة العب
 ال عاؿ لمقا د الجامعإ يعتبر الاماف ااكيد لنجاح الجامعة لإ تحقيؽ أهدالنا.

 مفَوو الكيادة اجلديسة بالجكة:

ػادة اللادمػػػة يػػة، م ػػؿ القيػػجابيػادة االيػػات القيػمتػػػداد لنظر ا ةرة بال قػػػيػادة الجػػديػتعػػد الق
ة اػػمف يػػة واالبقيػػميادة التحو يػػة والقيػػزميػادة الكار يػػػة والقيػػادة االبقيػػوالق ػةيػػػادة الروحيػوالق

  (336ـ، ص3999)العولقإ، رة بال قػة.يػادة الجػديالق اػيإطار أوس  أطمػؽ  م
( أف م نػػـو 090-092: ص ص  3996، ولػػ  هػػذا ال ػػدد أكػػدت دراسػػة) البنػػو   

ر لػػإ نظريػات القيػػادة  االيجابيػػة  لػػإ االدبيػػات القيػادة الجػػديرة بال قػػة كم نػػـو أساسػإ قػػد ظنػػ
م  نش ة حركة السػيكولوجية االيجابيػة لػإ مكػاف العمػؿ  ، إال  أف  3999االكاديمية منذ  اـ 

  ( Luthans & Avolio:2003  االهتمػاـ االكػاديم  المك ػؼ بنػذا المجػاؿ بػدي مػ  تطػوير
سػػاس النظػػرب لػػا الػػدمف بػػيف مػػدالؿ نمػػوذج القيػػادة الجػػديرة بال قػػة، و الػػذب تاػػمف تطويراالل

السػػػموؾ التنظيمػػػإ االيجػػػاب ، و القيػػػادة التحويميػػػة، و منظػػػور السػػػموؾ االلبلػػػ ، حيػػػث قػػػرر 
الباح ػػاف أننػػا العمميػػة التػػإ تنػػتف  ػػف ت ا ػػؿ القػػدرات الن سػػية اااليجابيػػة، و البي ػػة التنظيميػػة 

،و السػػموكيات  Awareness Self -المتطػػورة، و التػػإ تػػؤدب إلػػ  تنميػػة الػػو إ الػػذاتإ
،لػد  كػؿ مػف  Self Behaviors Positive Regulated – االيجابيػة الاػابطة لمػذات

 .القادة والتابعيف
 إل  يستند اإليجابإ الذب  مدور القيادبل تعرؼ القيادة الجديرة بال قة  م  أننا  نموذجو 
 لمتبعيػة التػرويفا حديػدا ت أك ر وبشكؿ أداي المرؤوسيف، تطوير لإ والتنظيـ الذاتإ الذاتإ، الو إ
 ,Gardner)ااداي تطػوير  ػـ مف و إيجابإ، تنظيمإ مناخ تولير إل  يؤدب مما بال قة  الجديرة

 Avolio,  Walumbwa, 2005, P319 ). 

 ليجػذب ااتباع تجا  بنا القا د يقـو سموكية أنماط  ب ننا بال قة الجديرة كما تعرؼ القيادة
 الػو إ قػدرمف أكبػر حقيػؽلت اإليجابإ  االبقإ والمناخ اإليجابية الن سية القدرات مف كؿ ويعزز

https://books.emeraldinsight.com/page/results/?SF1=contributor&ST1=%27B.%20J.%20Avolio%27
https://books.emeraldinsight.com/page/results/?SF1=contributor&ST1=%27Fred%20O.%20Walumbwa%27
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 لممعمومػات، المتػوازف والتشػ يؿ لمشل ػية، الماػالة لم ػ ات االبقػإ والمنظػور إ،الػذات
 .(Joo, Jo, 2017, P469)اإليجابية الذاتية التنمية الش الية لتعزيز وتحقيؽ

 االػراد ةتبرز مف لػبؿ ر بػوينظر إل  القيادة الجديرة بال قة  م  أننا تمؾ القيادة التإ 
العػػامميف لػػإ الحاػػور إلػػ  العمػػؿ وتقميػػؿ ال يػػاب وزيػػادة اهتمامػػاتنـ لنجػػاح منظمػػاتنـ، ولنػػـ 

يػؤدب إلػ  زيػادة  القيػادةبالمقابؿ لاف اعؼ ال قػة لػإ  لإ ااداي،دوار  ممنـ وزيادة اإلبداع أ
 وانل اض االلتزاـ والراا الوظي إ، وتقميؿ العبقات االجتما يػة وانل ػاض الػروح، دوراف العمؿ
تقميػػػؿ اإلبػػػداع واالبتكػػػار دالػػػؿ و  السػػػمبيةوانلػػػراط االػػػراد العػػػامميف لػػػإ السػػػموكيات  المعنويػػػة،
 (.395ـ، ص3997)اإلبرو، والنور،  المنظمة

 القػادة مػف الػنمط  ذلػؾ هإ بال قة الجديرة القيادة( أف 337ـ، ص3999وير  العولقإ )
  قػة ولزيػادة بالمنظمػة جػابإمنػاخ إي للمػؽ بنػا يؤمنػوف التػإ لمقػيـ ولقػا يت ػرلوف الػذيف

 والمنظػور المتػوازف والتشػ يؿ الػذاتإ والػو إ العبقػة لػإ الشػ الية لػبؿ مػف لػينـ المرؤوسػيف
  .المواقؼ جمي  لإ اآللريف وم  الذات م  وال دؽ بالواقعية تتميز االبقإ، كما

مػف  ال قػة ومف لبؿ ما تقدـ مف تعري ػاف لػ ف القيػادة الجػديرة بال قػة تسػتمد قوتنػا مػف
 زيػادة إلػ  تػؤدب والتػإ  اليػة بدرجػة المتطػور التنظيمػإ والسػياؽ اإليجابيػة، الن سػية القػدرات
 التنميػة لتعزيػز والمرؤوسػيف القػادة جانػب مػف اإليجابيػة والتنظيمػإ والسػموكيات الػذاتإ الػو إ
لة لػإ أب جامعػة  ، وبالتالإ ل ف القيادة الجديرة بال قة تم ؿ جوهر القيادة ال عااإليجابإ الذاتية

حيث إننا ارورة لبناي ال قة بيف القيػادة الجامعيػة والعػامميف معنػا وذلػؾ لتركيزهػا  مػ  الػدور 
 اإليجابإ لمقدوة لإ السموكيات والممارسات.

 :الكيادة اجلديسة بالجكةمكومات 

تت ؼ الجامعات بمجمو ة مف الل ا ص والسمات المميزة لنا والتػإ تكسػبنا شػنرتنا 
ب ػػ ات تػػتبيـ ول ػػا ص هػػذ  القيػػادة الجامعيػػة ت ػػؼ تلػػذا يجػػب أف ااكاديميػػة  وسػػمعتنا 
ب عاليػة ونجػاح واكتسػاب  قػة  القيػادب ابممارسػة دورهػ األػر  تسػم  لنػ ناحيةومف  الجامعات

المرؤوسيف بجدارة، ولإ هذا المجاؿ ل ف القيادة الجامعية يجب أف تتمت  ببعض السمات التػإ 
 م  القيادة وكسب  قػة الجميػ  والتحمػإ بالمرونػة الن سػية الجما يػة، تجعؿ مننا قوية وقادرة 
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، (989ـ، ص3939)أبو ا ػػػػإ، ليمػػػػا يمإ: مقومػػػػات القيػػػػادة الجػػػديرة بال قػػػػةوتتجمػػػ  أهػػػػـ 
 (395ـ، ص3997)اابرو، والنور، و
دارة الوقت بك اية - إل  مقدرة القيادة الجامعية كإ تكوف جديرة بال قة حتاج ت: تنظيـ وا 

المشكبت وااحداث الطار ة وقراية المنشورات والتعامؿ م   االكارإ تنظيـ سريعة ل
دارتا لبؿ  مميات ا ، وتولير الوقتبمرونة  .والتن يذ والمتابعةلت كير والتلطيط وا 

يجب أف تمتمؾ القيادة الجامعية القدرة  م   ن  واتلاذ القرارات، ومف  نا ة القرارات:  -
ـّ ل ف ألرادها  م   ة  الية، و ميقإ الت كير، ويقبموف مس ولية االلتبارات ك ايَ 

 نا ة القرار مف ال نا ات ال قيمة لإ العممية اإلدارية، لالقرار هو  حيث إف، ال عبة
معّينة،  ملرجاتوالعبقات إل  والعمميات  تلبالقمب النابض لنا حيث يترجـ المد

مومات وتحميمنا، ودراسة ويحتاج القادة أف يكوف لدينـ منارة الح وؿ  م  المع
المؤشرات وتحديد البدا ؿ، والتيار الحموؿ المناسبة و يا تنا لإ  بارات معّبرة ولإ 

 الزمف المناسب.
القيادة الجامعية ال بد أف تتطابؽ ألبقيات مستو  مميز مف االبقيات الشل ية:  -

إل  أ م   الشل ية م  ألبقيات المننة التإ يقـو بنا، وك ير مف القادة ي موف
المنا ب، ولكننـ يسقطوف مف لوؽ  روشنـ نتيجة لحدوث ت دع لإ مستو  ألبقنـ 

 اتق   مينالقيادة الجامعية إف كؿ لرد مس وؿ  ف سموكا، ولكف حيث الشل ية، 
  ف سموؾ مرؤوسيا. امس ولية إاالية وهإ مس وليتن

 م  دراية بكي ية ترتيب كوف القيادة الجامعية البد وأف تترتيب اا ماؿ حسب أهميتنا:  -
ديرها حسب أهمية ولطورة كؿ تالتإ  الجامعةاامور واالحتياجات والمشكبت دالؿ 

وولقا ليولويات والمشكمة ذات  ،الجامعةمشكمة ودرجة ت  يرها  م  سير العمؿ دالؿ 
 الحاجة الماسة لمحؿ.

 يرة تتطمب شل ية القا د ولا ة الذب يق  تحت ا وط كالحماس ال ابت والمستمر:  -
شعمة كبيرة مف الحماس، و م  القادة أف ي ح وا حماسنـ، ويحددوا م در ، هؿ هو 

  ف حب حقيقإ أـ لظروؼ طار ة؟ واإلنجازات هإ التإ تزيد مف جر ة الحماس.
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مف اعؼ ااداي  بعض القيادات الجامعيةتعانإ ال قة بالن س و باآللريف :  -
نـ  لذا  م  حتراـ المتبادؿ بيف القادة ومرؤوسيالمعنويات، نتيجة النعداـ ال قة واالو 

القيادة الجامعية الجديرة بال قة أف تعمؿ  م  بناي جسور ال قة بيننا وبيف العامميف 
 .معنا وذلؾ يعد انعكاسا ل قتنا لإ قدرتنا  م  قيادة الجامعة نحو تحقيؽ أهدالنا

بادر لإ مواجنة ملتمؼ ت هإ التإ إف القيادة الجامعية الجديرة بال قة المبادأة واالبتكار: -
جد الوسا ؿ تو  ستنبط الحموؿ،تات المب مة و ار تلذ القر تو ، الت رؼ فحستو  المواقؼ

  الجامعية بطريقة تتسـ بالمبادأة واالبتكار.مشكبت ال الك يمة لحؿ
 ا نـ دورهتو  اعإ واجباتنتأف  القيادة الجامعية الجديرة بال قة م   :تحمؿ المسؤولية -

الناجحة ليست وظي ة أو القيادة الجامعية اف  االممقاة  م   اتقن والمسؤولية الحقيقإ
تحممنا والت انإ لإ لدمتنا واإللبص  الذا وجب  مين بؿ هإ مسؤولية وأمانة تشري ا
  لينا.

الب ر  ةكوف  اقبتأف  القيادة الجامعية الجديرة بال قة:  م  ؾ والتحميؿاالقدرة  م  اإلدر  -
المشكمة إل   نا رها ااساسية  حمؿتلجمي  الت ا يؿ حيث  ةمدرك ،ةالمبحظ ةدقيق
تعامؿ بنذا ااسموب م  كؿ القاايا المطروحة تحيث  بندوي وت نإ وو إ، لينا تبتو 

 .الجامعية لمقيادة وأهبا  ةكوف بال عؿ جدير تل الجامعةلإ 
د األر  الت ا ؿ بيف شج  كؿ أنواعت القيادة الجامعية أف م  : القدرة  م  إدارة العبقات -

نمإ لينـ العبقات البناية والم مرة والتوا ؿ ال عاؿ وذلؾ لإ جو تو  المجتم  الجامعإ
والت النـ حوؿ  المجتم  الجامعإمما يزيد لإ تماسؾ  ـ وال قة والت اهـ،ااالحتر  يسود 
 .جامعيةتوجيننا نحو لدمة ااهداؼ التوحيد كؿ الطاقات والجنود و  وبالتالإ قيادتنـ

 أبعادالكيادة اجلديسة بالجكة:

 التػإ والمبػادئ بػالقيـ تمتػـز حيث تت ير، ال  ابتة شل ية لنا بال قة الجديرة تمتمؾ القيادة
 بشػكؿ والمعمومػات االكػار ومشػاركة باالن تػاح تتميػز كمػا مػ  اآللػريف، تعاممنػا لػإ بنػا تػؤمف
 لػإ ال ػدؽ لػإ تميزهػا إلػ  إاػالة ومواجنػة الملػاطر، المسػ ولية وتحمػؿ اآللػريف مػ   منػإ
 بنػا تػؤمف التػإ لمقػيـ ولقا والت رؼ  النزاهة مف  الية بدرجة وتتمت  والشجا ة واالعاؿ ااقواؿ
 تحيػز دوف بمػواق نـ الراسػلة التمسػؾ  مػ  وتشجعنـ المرؤوسيف تتقبؿ آراي كما الا وط، ر ـ
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 تسػنـ لػإ القيػادة مػف ف   ػا  ػؼ   تنشػ ة لػإ وااحة رؤية وتمتمؾ الدالمية أو اللارجية لما وط
 اآللػريف مػ  العبقػات بنػاي  مػ  القدرة بال قة الجديرة القيادة وتمتمؾ بالمستقبؿ، المنظمة تطوير
( كمػا أف 377ـ، ص3999بال قػة)العولقإ،  الشػعور وتطػوير الػذات  ػف لػبؿ اإلل ػاح مػف

 (93-99ـ، ص3939بال قة تقـو  م  مجمو ة مف اابعاد هإ: )اللالدب،  الجديرة القيادة
 بػيف العبقػات لػإ المتبادلػة ال قػة وتنميػة المعمومػات تبػادؿ بنػا ويق ػد العبقػات: شػ الية -

 لآللػريف، الحقيقيػة ذاتػا القا ػد يقػدـ لبلنػا مػف التإ العممية حيث تم ؿ ومرؤوسيا، القا د

 مسػتو  ويعػزز الحقيقيػة، ومعتقداتػا  ػف مشػا ر  ويعبػر  منػإ، بشػكؿ المعمومػات ويشارؾ

 وااللتزاـ. ال قة لتنمية المرؤوسيف م  العبقة لإ ال دؽ أب اآللريف، م  ن تاحاال 

رار قػ إلػ  الو ػوؿ قبػؿ ةيبمواػو  انػاتيالب  يلجم القا د ؿيتحم إل  ريتش: المتوازف ؿيلتش  -
 واالسػتماع ألػر  ؼاطػر أ حسػاب  مػ  لطػرؼ زيػتح دوف مواو إ بشكؿ المواقؼ ومعالجة

 .الملتم ة النظر لوجنات

 مػف وذلػؾ واػع ا، قوتػا نقػاط القا ػد  نـي لبلنا مف التإ ةيالعمم إل  ريشي ػإ:الذات  إالو  -

د ا ن انطبا اتنـ لمعرلة ف،ياآللر  م  تعامما لبؿ  وكػذلؾ نـ،ي مػ المعرلػة هذ  ريت  راؾ وا 

 .كقا د ن سا لإ  قتا زيتعز   ـ ومف با، طةيالمح يراتالمت  لنـ

 والقػيـ المعػايير لػإ يتم ػؿ الػذاتإ التنظػيـ أشكاؿ مف شكؿ تعنإ الدالمإ: االبقإ المنظور -

 ومعتقداتػا القا ػد قػيـ مػف النابعػة االيجابيػة السػموكيات تم ػؿ حيػث لم رد، االبقية الدالمية

 بػيف االلتبلػات وتقيػيـ الدالميػة المعػايير اػوي لػإ الػن س ابط تتامف والتإ الشل ية،

 .االلتبلات هذ  لحؿ البزمة اإلجرايات وتحديد الناتجة والسموكيات المعايير هذ 

 أنتوبس: 6جامعة  _ثالجا

والجامعػة  اػو لػإ  ـ9996لسنة  302جمنورب رقـ القرار الأكتوبرب 6جامعة أُنش ت 
 6بمدينػػػة  لػػػدانا 09اتحػػػاد الجامعػػػات العربيػػػة واالريقيػػػة. تشػػػ ؿ الجامعػػػة مسػػػاحة حػػػوالإ 

مبػػػانإ تعميميػػػة ومبنػػػ  إدارب  0، وياػػػـ الحػػػـر الجػػػامعإ القػػػاهرة الكبػػػر  إلػػػ   ػػػرب أكتػػػوبر
ولنػدؽ لمطالبػات. وتقػ  المكتبػة المركزيػة ولنػدؽ لمطمبػة  ومستشػ   جػامعإ باإلاالة إل  موؿ

 جامعػػة لا ػػة بم ػػرأكتػػوبر أقػػدـ  6، كمػػا تعػػد جامعػػة الحػػـر الجػػامعإ ـ مػػف959 مػػ  بعػػد 
 .ـ(9996، 302جمنورب رقـ القرار )ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
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( كمية ت طإ كالة تل ػ ات الدراسػة لػإ قطا ػات العمػػـو 90أكتوبر ) 6تاـ جامعة و 
كميػػة الطػػب والجراحػػة كميػػة طػػب ااسػػناف كيػػة ال ػػيدلة  : هػػة، والنندسػػية واإلنسػػانية. و يػػالطب

ػة التطبيقيػة كميػة التمػريض كميػػة الننػػدسة كمية العبج الطبػيع  كمية تكنولوجيػا العمػـو ال حيػ
ة نظػػـ المعمومػػات و مػػـو الحاسػػب كميػػػة ال نػػوف التطبيقيػػة، كميػػة الم ػػات والترجمػػة كميػػػة يػػكم

 .االقت اد واالدارة كمية اإل بـ ولنوف االت ػاؿ كمية التػربية كمية السياحة وال نػادؽ
عات العالميػة ااك ػر تػ  يراا لإ ت نيؼ التايمز لمجام 699الجامعة  م  ترتيب  وح مت

أكتػوبر نشػاطاا  6جامعة م ػرية لقػط، إذ حققػت جامعػة  32بالتنمية المستدامة، الذب تامف 
هػدلاا، بمػا يتوالػؽ مػ  رؤيػة الدولػة لمتنميػة  97مميزاا لإ أهداؼ التنمية المستدامة التػإ تبمػه 

ا وااوؿ باالشػػتراؾ  المياػػ 399-999أكتػػوبر المركػػز  6واحتمػػت جامعػػة ـ، 3929المسػػتدامة 
م  جامعة اإلسكندرية والمن ورة  مػ  الجامعػات الم ػرية، لػإ النػدؼ ال الػث ليمػـ المتحػدة 
)ال ػػحة الجيػػدة والرلاهيػػة(، وهػػو النػػدؼ الػػذب يواػػ  مػػد  اهتمػػاـ الجامعػػة بػػد ـ الر ايػػة 

تم ػة ال حية لمطبب وهي ة التػدريس والمجتمػ  المحػيط واابحػاث العمميػة،  ػف اامػراض المل
ا نػوالطرؽ الحدي ة لتشلي نا و بجنا، وكذلؾ بالبنية التحتية لمستش ياتنا وتدريب الطػبب ب

(The Times Higher Education World University Rankings, 2020). 
 زؤية اجلامعة:

أكتػوبر أف تكػػوف  ػرحا متميػزا ورا ػدا لمتعمػػيـ الجػامعإ المتميػز محميػػا  6تسػع  جامعػة 
 و ربيا.
 اجلامعة: زضالة

بيػا متعػدد بأكتوبر أول  وأكبر الجامعات اللا ػة لػإ م ػر وتاػـ مجتمعػا ط 6جامعة 
ت تعميميػػة شػػاممة ومتكاممػػة .وتمتػػـز ببيػػة وتسػػنيباػػالة إلػػ  قا ػػدة لػػدمات طإلال قالػػات، با

تقػديـ  لػبؿزمة لسػوؽ العمػؿ، مػف ب الجامعة ب  داد لريجيف  م  مستو  الك اية والمنارة ال
عميميػػة تمتػػـز بمعػػايير مرجعيػػة تكسػػب الطالػػب المعرلػػة المتميػػزة، والمنػػارات التػػإ تعػػزز بػػرامف ت

قدرتنـ  م  المنالسة، وكذلؾ تولير البي ة التعميمية الدا مة لعممية التػدريب والػتعمـ المسػتمر. 
بحػػاث التطبيقيػػة، واللػػدمات المجتمعيػػة المتميػػزة، ولػػرص اكمػػا تمتػػـز الجامعػػة بػػد ـ وتقػػديـ ا

 .كة المحمية والعالمية، لإ إطار مف الحرص  م  القيـ ود ـ النويةالشرا
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 :ميَجيَّة الدِّزاضة وإجساءاتَا

 ميَج الدِّزاضة:

حيػث  بنايا مشػكمة الدراسػة وأسػ متنا لػ ف المػننف المب ػـ لمدراسػة هػو المػننف الو ػ إ
ويعبػر  ننػا تعبيػراا يعتمد  م  دراسة الظاهرة كما توجد لإ الواق  وينتـ بو  نا و ػ اا دقيقاػا، 

السػابقة المتعمقػة  وذلؾ مف لػبؿ البحػث لػإ أدبيػات البحػث التربػوب والدراسػات ،ي ياا أو كميااك
 أكتوبر . 6دور القيادة الجديرة بال قة لإ تحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة   بمواوع البحث
 جمتنع الدِّزاضة:

 ـوالبػػاله  ػػدده أكتػػوبر 6 أ اػػاي هي ػػة التػػدريس بجامعػػةتكػػوف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف 
    او هي ة تدريس.( 273)

 عيية الدِّزاضة:

 (Krejicie&Morgan, 1970)تػػػـ تحديػػػد حجػػػـ  ينػػػة الدراسػػػة باسػػػتلداـ جػػػدوؿ 
  او هي ة تدريس.( 959(، وقد بم ت  )121 .ص ،2013 ،) بدالرحمف

 الدِّزاضة: خصائص عيية 

 6 اػػاي هي ػػة التػػدريس بجامعػػة أبعػػد تطبيػػؽ ااداة  مػػ   ينػػة الدراسػػة المتم مػػة لػػإ 
، تػػـ اسػػتلراج التكػػرارات والنسػػب الم ويػػة لتوزيػػ  ألػػراد العينػػة ولقػػاا لمت يػػرات الدراسػػة أكتػػوبر

، و دد سنوات اللدمػة، و ػدد الػدورات التدريبيػة(، ويبػيف الجػدوؿ ونوع الكمية، الدرجة العممية)
 ( توزي  ألراد العينة ولؽ مت يرات الدراسة.9)
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 (1جذٔل )
 ٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ ٔفمب  نًتغٛشاد انذساعخت 

 انُغجخ انًئٕٚخ انتكشاس يغتٕٚبد انًتغٛش انًتغٛشاد

 52.8 24 يذسط خانؼهًٛ انذسجخ
 22.8 46 أعتبر يغبػذ

 12.2 28 أعتبر
 61.0 88 َظشٚخ َٕع انكهٛخ

 38.0 62 تطجٛمٛخ
ػذد عُٕاد 

 انخذيخ
 38.1 58 عُٕاد 5ألم يٍ 

 45.3 82 عُٕاد 10ئنٗ  5يٍ 
 18.6 22 عُٕاد  10يٍ أكخش 

ػذد انذٔساد 
 انتذسٚجٛخ

 2.2 13 ال ٕٚجذ دٔساد تذسٚجٛخ
دٔسح ٔاحذح ئنٗ حالث 

 دٔساد
84 58.1 

 32.8 52 أسثغ دٔساد فأكخش
 %100 158 اإلجًبنٙ

( 80جػاي ) ةالعمميػ الدرجػةويتا  الجدوؿ السابؽ أف توزي  ألراد  ينة الدراسة حسػب 
( %38.9( بنسػبة)06، و)درجتنـ العممية مػدرسف مم انوا( ك%53.9ألراد العينة بنسبة)مف 

ممػػف درجػػتنـ العمميػػة أسػػتاذ ( %98.3( بنسػػبة)39، و)ممػػف درجػػتنـ العمميػػة أسػػتاذ مسػػا د
بالمقارنػة مف درجتنـ العممية أستاذ مسا د وأسػتاذ وتدؿ النسب السابقة  م  قمة  دد دكتور، 

كمػا يواػ  الجػدوؿ توزيػ  ألػراد  ينػة  .ألراد العينة ممف درجػتنـ مػدرس  البية العظمإ مفبال
( مػف أ اػاي هي ػة 69.9( مػف ألػراد العينػة بنسػبة )97الدراسة حسب نػوع الكميػة وقػد جػاي )

( مػػف أ اػػاي هي ػػة التػػدريس 29.9( بنسػػبة )63التػػدريس بالكميػػات النظريػػة لػػإ حػػيف جػػاي )
ميػػات النظريػػة بشػػكؿ أكبػػر لػػإ  ينػػة الدراسػػة. وليمػػا بالكميػػات التطبيقيػػة ممػػا يعكػػس تم يػػؿ الك

مػا نسػبتا  وا( ويم م59) لقد جايتوزي  ألراد  ينة الدراسة حسب  دد سنوات اللدمة، يتعمؽ ب
ممػف  ػدد (%05.2) ( بنسػبة73، و)سنوات 5ممف  دد سنوات لدمتنـ أقؿ مف ( 27.9%)

( 38دراسػػػػػة، و)ال  ػػػػػة ااكبػػػػػر لػػػػػإ  ينػػػػػة ال سػػػػػنوات 99إلػػػػػ   5مػػػػػف سػػػػػنوات لػػػػػدمتنـ 
سػنوات، ممػا يػدؿ  مػ   ػدـ تقػارب  99أك ػر مػف  ـ دد سنوات لدمتن ممف( %97.6بنسبة)

لػػإ العينػػة بشػػكؿ  يػػر متقػػارب. كمػػا يواػػ  الجػػدوؿ  ـأ ػػداد ونسػػب الشػػرا   الػػ بث وتم ػػيمن
السػابؽ توزيػػ  ألػػراد  ينػػة الدراسػػة حسػػب  ػدد الػػدورات التدريبيػػة لػػإ مجػػاؿ القيػػادة، حيػػث إف 

 مػ  أب دورات تدريبيػة لػإ مجػاؿ  وا%( لػـ يح ػم8.3نسػبة ) والػراد العينػة ويم مػ( مف أ92)
التدريبيػػة لػػإ مجػػاؿ  ـ ػػدد دوراتنػػ كػػاف%( 59.9) بنسػػبة( مػػف ألػػراد العينػػة 90القيػػادة، و)
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التدريبيػة  ـ ػدد دوراتنػ%( 70.3مف ألراد العينػة بنسػبة)( 53دورات، و) 2إل   9القيادة مف 
أ اػاي لػ ك ر، وتعكػس اا ػداد والنسػب السػابقة حاجػة الك يػر مػف  دورات 0لإ مجاؿ القيادة 
 إل  دورات تدريبية لإ مجاؿ القيادة. هي ة التدريس

 أدوات الدِّزاضة وإجساءاتَا:

لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة واإلجابػػة  ػػف أسػػ متنا قامػػت الباح ػػة ب  ػػداد اسػػتبانة 
المتعمقة بػػ  دور القيػادة الجػديرة بال قػة لػإ ث ك داة لجم  المعمومات حوؿ آراي ألراد  ينة البح

بعػػد اطػػبع الباح ػػة  مػػ  البحػػوث والدراسػػات أكتػػوبر، و  6تحقيػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة بجامعػػة 
السابقة، قامت بت ميـ أداة االستبانة لنػذ  الدراسػة، وهػإ تتػ لؼ مػف  ػدد مػف المحػاور التػإ 

 االسػتبانة  بػارات بم ػت وقػدة الدراسػة، تشمؿ مجمو ة مف العبارات الموجنة لجمي  ألراد  ينػ

 التالية: المحاور  م  موز ة (  بارة09الننا ية )  ورتنا لإ
 موز ػػػة  مػػػ  بعػػػدب  (  بػػػارة39))أبعػػػاد البرا ػػػة التنظيميػػػة( وبمػػػه  :المحػػػور ااوؿ

 (  بارات لكؿ بعد.99)االستكشاؼ، االست مار( بواق  )

 بػػارة موز ػػة  مػػ  أربعػػة ( 39)وبمػػه   قػػة(: )أبعػػاد القيػػادة الجػػديرة بالالمحػػور ال ػػانإ 
، وتػػػوزاف الػػػو إ الػػػذاتإ، و المنظػػػور االبقػػػإ، و العبقػػػات لػػػإ شػػػ اليةأبعػػػاد هػػػإ )ال

 (  بارات لكؿ بعد.5العمميات( بواق  )

 (2جذٔل )

 ٕٚضح تٕصٚغ انؼجبساد ػهٗ يجبالد االعتجبَخ فٙ صٕستٓب انُٓبئٛخ 

 ػذد انؼجبساد انًحبٔس و

 ػجبسح 20 أثؼبد انجشاػخ انتُظًٛٛخ )االعتكشبف، االعتخًبس(.: انًحٕس األٔل 1

، انؼاللبد فٙ شفبفٛخأثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ )ان: انًحٕس انخبَٙ 2

 ، ٔتٕصاٌ انؼًهٛبد(.انٕػٙ انزاتٙ، ٔانًُظٕس األخاللٙٔ
 ػجبسح 20

 ػجبسح 40 اإلجًبنٙ

 فرتات املكياع:

تػـ تحديػد طػوؿ ال تػرات لػإ كػرت اللماسػإ  و وقد ر دت االسػتجابات ولػؽ مقيػاس لي 
(  ػـ تقسػيما  مػ  أكبػر قيمػة لػإ 0=9-5مقياس ليكرت اللماسإ مف لػبؿ حسػاب المػد  )

(، وبعد ذلؾ تػـ إاػالة هػذ  القيمػة إلػ  9,8=  5÷0المقياس لمح وؿ  م  طوؿ ال ترة أب )
د اا مػػ  لنػػذ  أقػػؿ قيمػػة لػػإ المقيػػاس )بدايػػة المقيػػاس وهػػإ واحػػد  ػػحي ( وذلػػؾ لتحديػػد الحػػ
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اللميػػة وهكػػذا أ ػػب  طػػوؿ ال تػػرات لػػإ جميػػ  محػػاور االسػػتبانة كمػػا هػػو مواػػ  لػػإ الجػػدوؿ 
(2.) 

 (3جذٔل )

 تٕصٚغ انجذائم ٔفك انتذسٚج انًغتخذو فٙ االعتجبَخ

  صدم أداة الدِّزاضة:
وهػو أك ػر  ،يعد ال دؽ إحد  الل ا ص المنمة لإ الحكػـ  مػ   ػبحية أداة الدراسػة

ال  ات التإ يجب أف تت ػؼ بنػا ااداة، ويعنػإ ال ػدؽ جػودة ااداة بو ػ نا أداة لقيػاس مػا 
 والسمة المراد قياسنا ويتامف  دؽ المقياس ما يمإ: ،واعت لقياسا
 صدم احملهنني

قامت الباح ة بعرض أداة االسػتبانة ب ػورتنا ااوليػة  مػ  مجمو ػة مػف أ اػاي هي ػة 
ومب متنػا  مػف أجػؿ الكشػؼ  ػف مػد   ػدؽ لقػرات ااداةوذلػؾ  وأساتذة الجامعات الملت يف
 :لقياس ما واعت مف حيث

  لممحور الذب واعت ليا.مد  مب مة العبارات 

 .مد  مناسبة العبارة لمسمة التإ تقيسنا 

 .سبمة وواوح ال يا ة الم وية لم قرات 

حيػػث تػػـ االػػذ بمبحظػػاتنـ وآرا نػػـ لػػإ إ ػػداد االسػػتبانة لػػإ  ػػورتنا الننا يػػة وتقػػدير 
 ت اؽا نسبة  م  ح مت التإ ال قرات ا تماد تـ ولقد لمحاور االستبانة، لممحاور النسبإ الوزف

 االت اؽ. مف النسبة هذ   م  تح ؿ لـ التإ ال قرات وحذؼ المحكميف %( مف79)
 الصدم الداخلي لالضتباىة:

باسػػتلداـ بيانػػات العينػػة االسػػتطب ية، تػػـ حسػػاب معػػامبت ارتبػػاط بيرسػػوف ل حػػص  
نة، ارتباط  بػارات االسػتبانة بالمجػاالت التػإ تنتمػإ إلينػا، لمت كػد مػف ال ػدؽ الػدالمإ لبسػتبا

 ( نتا ف معامؿ االرتباط.0ويوا  الجدوؿ )
  

 كجٛشح جذا   كجٛشح يتٕعطخ لهٛهخ لهٛهخ جذا   دسجخ انًٕافمخ

 5 4 3 2 1 لٛى انًمٛبط

يذٖ 

 انًتٕعطبد
 1.2ألم يٍ 

ألم  -1.2يٍ )

 (2.6يٍ 

ألم  -2.6يٍ )

 (3.4يٍ 

-3.4يٍ )

4.2) 
 4.2أكخش يٍ 
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 (4جذٔل )

 االعتجبَخ ثًحبٔسيؼبيالد استجبط انؼجبساد 

 انؼجبسح انًحٕس
يؼبيم 

 االستجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االستجبط

: أثؼبد انمٛبدح انجذٚشح انًحٕس األٔل

، انؼاللبد فٙ شفبفٛخثبنخمخ )ان

، انٕػٙ انزاتٙ، ٔانًُظٕس األخاللٙٔ

 ٔتٕصاٌ انؼًهٛبد(.

1 0.855** 11 0.338** 

2 0.650** 12 0.256** 

3 0.252** 13 0.260** 

4 0.881** 14 0.251** 

5 0.860** 15 0.265** 

6 0.825** 16 0.228** 

8 0.233** 18 0.222** 

2 0.821** 12 0.288** 

8 0.820** 18 0.830** 

10 0.818** 20 0.288** 

: أثؼبد انجشاػخ انتُظًٛٛخ انخبَٙ انًحٕس

 )االعتكشبف، االعتخًبس(.

1 0.213** 11 0.228** 

2 0.686** 12 0.221** 

3 0.228** 13 0.286** 

4 0.801** 14 0.252** 

5 0.218** 15 0.260** 

6 0.260** 16 0.282** 

8 0.264** 18 0.282** 

2 0.282** 12 0.808** 

8 0.806** 18 0.838** 

10 0.813** 20 0.280** 

 (.0.01** دال ػُذ يغتٕٖ انذالنخ )

(، أف  امبت ارتباط العبػارات بالمجػاالت التابعػة لنػا، ارتباطػات دالػة 0يبيف الجدوؿ ) 
(، ممػا يػدؿ  مػ   ػدؽ دالمػإ  ػاؿ  لمجػاالت االسػتبانة، لالعبػارات 9.99 ند مسػتو  داللػة )

ات المجػػاؿ، تعػػد  بػػارات  ػػادقة تقػػيس مػػا واػػعت اجمػػا. المرتبطػػة بالمتوسػػط الكمػػإ السػػتجاب
ولمت كد مف ارتباط المجاالت بشكؿ  اـ بالمتوسػط العػاـ لبسػتبانة، تػـ حسػاب معػامبت ارتبػاط 

( 5متوسػػطات اسػػتجابات العينػػة  مػػ  المجػػاالت، بالمتوسػػط العػػاـ لبسػػتبانة، ويبػػيف الجػػدوؿ )
 معامبت ارتباط المجاالت باالستبانة ككؿ.
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 (5ٔل )جذ

 يؼبيالد استجبط يجبالد االعتجبَخ ثبنًتٕعظ انؼبو نٓب 

يؼبيم االستجبط  انًحٕس و

 ثبالعتجبَخ

 **0.681 أثؼبد انجشاػخ انتُظًٛٛخ )االعتكشبف، االعتخًبس(.: انًحٕس األٔل 1

، انؼاللبد فٙ شفبفٛخأثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ )ان: انًحٕس انخبَٙ 2

 ، ٔتٕصاٌ انؼًهٛبد(.انٕػٙ انزاتٙٔ، انًُظٕس األخاللٙٔ
0.861** 

 (.0.01** دال ػُذ يغتٕٖ انذالنخ )

( بػػػ ف معػػػامبت ارتبػػػاط المجػػػاالت ال ب ػػػة بالمتوسػػػط العػػػاـ 5يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ ) 
(، وتعػػد معػػامبت االرتبػػاط العاليػػة دليػػؿ  مػػ  9.99لبسػػتبانة، دالػػة إح ػػا ياا مسػػتو  داللػػة )

و  االستبانة، ويستنتف مف ذلػؾ بػ ف مجػاالت االسػتبانة تقػيس مػا ال دؽ الدالمإ العالإ لمحت
 تقيسا االستبانة بشكؿ كمإ.

 ثبات أداة الدزاضة: 

قامػػت الباح ػػة باسػػتلراج معامػػؿ  بػػات ااداة أل اكرونبػػاخ لمجػػاالت االسػػتبانة، وال بػػات  
 ( معامبت  بات االستبانة.6الكمإ لبستبانة، ويبيف الجدوؿ )

 (6جذٔل )

 انخجبد أنفب كشَٔجبخ نًجبالد االعتجبَخ ٔانخجبد انكهٙ يؼبيم

 يؼبيم أنفب كشَٔجبخ انًحٕس و

 0985 : أثؼبد انجشاػخ انتُظًٛٛخ )االعتكشبف، االعتخًبس(.انًحٕس األٔل 1

 فٙ شفبفٛخ: أثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ )انانًحٕس انخبَٙ 2

تٕصاٌ ، ٔانٕػٙ انزاتٙ، ٔانًُظٕس األخاللٙ، ٔانؼاللبد

 انؼًهٛبد(.

0986 

 0983 انخجبد انكهٙ نالعتجبَخ 4

(، يتاػػ  بػػ ف االسػػتبانة 6بػػالنظر إلػػ  معػػامبت ال بػػات أل ػػا كرونبػػاخ لػػإ الجػػدوؿ ) 
(، Taber, 2016( كمػا  ػن نا )9-9,99تتمت  بمعامبت  بات ممتػازة تقػ  لػإ ال تػرة مػف )

 مما يجعمنا  الحة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة.
 عاجلة اإلحصائية:أضاليب امل

بعػػد االنتنػػاي مػػف جمػػ  البيانػػات وت ريػػه اسػػتجابات ألػػراد العينػػة تمػػت معالجػػة البيانػػات 
(، والتػػػإ اشػػػتممت  مػػػ  SPSSإح ػػػا ياا باسػػػتلداـ الرزمػػػة اإلح ػػػا ية لمعمػػػـو االجتما يػػػة )

 :التالإاستلداـ المعالجات اإلح ا ية ولقاا اس مة الدراسة، وهإ  م  النحو 
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 رونباخ لحساب ال بات.معامؿ أل اك 
 .معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب ال دؽ الدالمإ 
 .المتوسطات واالنحرالات المعيارية لو ؼ استجابات العينة 

  التبار تحميؿ التبايف ااحادب إليجاد ال روؽ بيف أك ػر مػف مجمػو تيف )تعػز  لمت يػر
 مف المستو  ال ب إ ل ك ر(.

  : التبػػار   تT-test    ولقػػا  الدراسػػة اسػػتجابات  ينػػة بػػيف ل ػػروؽا داللػػة لتواػػي
 لمت ير نوع الكمية.

  معػػامبت االرتبػػاط بػػيف تطبيػػؽ القيػػادة الجػػديرة بال قػػة وتحقيػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة مػػف
 Pearson) وجنػػة نظػػر أ اػػاي هي ػػة التػػدريس باسػػتلداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف

Correlation Coefficient) 

 :حتليل ىتائج الدزاضة وتفطريٍا

أنتوبس  6ما مدى توافس أبعاد الرباعة التيظينية جبامعة ىص على: والري : األوللطؤال اإجابة واًل: أ

 مً وجَة ىظس أعضاء ٍيئة التدزيظ؟

أكتػػوبر مػف وجنػػة نظػػر أ اػػاي  6لتحديػد مػػد  تػػوالر أبعػػاد البرا ػة التنظيميػػة بجامعػػة 
( يواػػػ  7والجػػػدوؿ ) ريػػػةة واإلنحرالػػػات المعياتػػػـ حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابيهي ػػػة التػػػدريس 

 :النتا ف العامة لنذا المحور
 (8جذٔل سلى )

 أكتٕثش 6ثجبيؼخ انجشاػخ انتُظًٛٛخ نذسجخ تٕافش أثؼبد  انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ

 انجشاػخ انتُظًٛٛخأثؼبد  و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انشتجخ

 1 0.210 4.00 االعتكشبف 1

 2 0.243 3.46 خًبساالعت 2

 - 0.201 3.68 أكتٕثش 6ثجبيؼخ  انجشاػخ انتُظًٛٛخأثؼبد 

البرا ػػػة المتوسػػػطات الحسػػػابية لدرجػػػة تطبيػػػؽ أبعػػػاد  أف (7الجػػػدوؿ رقػػػـ ) يتاػػػ  مػػػف
قػد جػايت بمتوسػط حسػابإ أكتوبر مف وجنة نظر أ ااي هي ة التدريس  6بجامعة  التنظيمية

وقػد تراوحػت المتوسػطات  ،موالقػة  اليػة( وبدرجػة 9.899) (، وانحراؼ معيارب بمه2.67بمه)
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 0.99)مػا بػيفأبعاد القيادة الجديرة بال قػة الحسابية الستجابات الراد  ينة الدراسة  م  جمي  
وبدرجػة تطبيػؽ  (0.99) حسػابإ بمتوسط لإ المرتبة ااول  االستكشاؼُبعد (، وجاي 2.06-

وبدرجػػة تطبيػػؽ  (2.06) حسػػابإ بمتوسػػط انيػػةلػػإ المرتبػػة ال  االسػػت مارُبعػػد  اليػػة،  ػػـ جػػاي 
  الية.

: يمكػػػف (Sadri, 2011) وتت ػػؽ هػػػذ  النتيجػػػة مػػػ  مػػػا تو ػػمت إليػػػا دراسػػػة سػػػادرب
لمجامعة أف تحقؽ البرا ة التنظيمية مػف لػبؿ تحقيػؽ االسػت مار واالستكشػاؼ لػإ وقػت واحػد 

 وأف تحقؽ أداي مت وقا مف حيث النجاح واالستمرار  م  المد  الطويؿ.
أف أبعػاد البرا ػة التنظيميػة تمػػارس ( والتػإ أكػدت 3939كمػا تت ػؽ مػ  دراسػة القرنػإ )

وجػػود  بقػػة ارتبػػاط موجبػػة بػػيف درجػػة ممارسػػة البرا ػػػة و  ،لػػإ جامعػػة تبػػوؾ بدرجػػة  اليػػة
 .التنظيمية لإ جامعة تبوؾ ودرجة توالر الميزة التنالسية لينا
( والتػػإ 3995اسػػة الباشػػقالإ )لػػإ حػػيف تلتمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػ  مػػا تو ػػمت إليػػا در 

 بنسبة اعي ة.  توالر أبعاد البرا ة التنظيمية لإ الكميات المبحو ة تو مت إل 
 بالنسبة لعبارات كؿ بعد لكانت النتا ف  م  النحو التالإ: أما

 ُبعد االضتهشاف: 
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 (2جذٔل سلى )

طجٛك ثُؼذ االعتكشبف ثجبيؼخ ثذسجخ تانًتؼهمخ  نهؼجبسادانًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يشتجخ تُبصنٛب  أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  6

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انتطجٛك
 انتشتٛت

8 
تؼتًذ انمٛبدح انجبيؼٛخ ػهٗ أعبنٛت دلٛمخ نهتؼشف ػهٗ 

 تطهؼبد انًتؼبيهٍٛ يؼٓب.
4.18 .761 

 ػبنٛخ
1 

4 
يغ تُظًٛٛخ نهتكّٛف  انجبيؼٛخ اعتشاتٛجٛبد تضغ انمٛبدح

 .انطبسئخ انظشٔف انجٛئٛخ
4.14 .772 

 ػبنٛخ
2 

10 
تٕظف انمٛبدح انجبيؼٛخ انتمُٛخ انحذٚخخ نتغٓٛم ػًهٛبد 

 االتصبل داخم انجبيؼخ ٔخبسجٓب.
4.03 .804 

 ػبنٛخ
3 

2 
تحذد انمٛبدح انجبيؼٛخ يإششاد األداء انذانخ ػهٙ تحمٛك 

 ٔسعبنتٓب.سؤٚخ انجبيؼخ 
4.02 .807 

 ػبنٛخ
4 

8 
 نتغٓٛم تذسٚجٛخ نهطالة ثشايجانمٛبدح انجبيؼٛخ  تٕفش

 انؼًم. عٕق فٙ اَذيبجٓى
4.01 .811 

 ػبنٛخ
5 

2 
تحذد انمٛبدح انجبيؼٛخ ثشايج انتًُٛخ انًُٓٛخ فٙ ضٕء 

 االحتٛبجبد انفؼهٛخ.
3.96 .815 

 ػبنٛخ
6 

3 
نًجتًغ تمٕو انمٛبدح انجبيؼٛخ ثذساعخ احتٛبجبد ا

 انًشتجطخ ثؼًم انجبيؼخ.
3.94 .819 

 ػبنٛخ
8 

5 
تطٕس انمٛبدح انجبيؼٛخ انجشايج انتؼهًٛٛخ انتٙ تمذيٓب فٙ 

 ضٕء يتغٛشاد عٕق انؼًم.
3.94 .820 

 ػبنٛخ
2 

1 
تٓتى انمٛبدح انجبيؼٛخ ثؼًهٛبد انتمٛٛى انزاتٙ انتٙ تُطهك 

 يُٓب خطخ تطٕٚش انجبيؼخ.
3.93 .823 

 ػبنٛخ
8 

6 
انمٛبدح انجبيؼٛخ انششاكخ االعتشاتٛجٛخ يغ تشجغ 

 انتُبفغٛخ تٓبانجبيؼبد نتؼضٚض لذس
3.87 .831 

 ػبنٛخ
10 

 ػبنٛخ 0.210 4.00 ثُؼذ االعتكشبف

تعتمػػػد القيػػػادة والتػػػإ تػػػنص  مػػػ :     (8رقػػػـ ) العبػػػارة تبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف
جػايت بالمرتبػة ااولػ  ،  عنػاالجامعية  م  أسػاليب دقيقػة لمتعػرؼ  مػ  تطمعػات المتعػامميف م

الػدور ال عػاؿ  إلػ  هذ  النتيجة ةعزو الباح ت، و (، وبدرجة تقدير  الية0.98بمتوسط حسابإ )
أكتػػوبر لػػإ اهتمامنػػا بدراسػػة تطمعػػات المتعػػامميف  6بجامعػػة  القيػػادة الجامعيػػة الػػذب تقػػـو بػػا

بػػاع أسػػاليب  مميػػة معنػػا والمسػػت يديف مػػف لػػدماتنا والعمػػؿ  مػػ  تمبيتنػػا وذلػػؾ مػػف لػػبؿ ات
دقيقػػة لػػإ دراسػػة التوقعػػات وتمبيػػة االحتياجػػات وتقػػديـ لدمػػة تعميميػػة  مػػ  أ مػػ  قػػدر مػػف 

 الجودة.
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 تاػػ  القيػػادة الجامعيػػة اسػػتراتيجيات( والتػػإ تػػنص  مػػ :  0رقػػـ )العبػػارة جػػايت كمػػا 
 (0.90) حسػػػابإ   بالمرتبػػػة ال انيػػػة بمتوسػػػطالطار ػػػة مػػػ  الظػػػروؼ البي يػػػةتنظيميػػػة لمتكّيػػػؼ 

أف  ينػة الدراسػة مػف أ اػاي هي ػة التػدريس  هذ  النتيجػة ةعزو الباح تو تقدير  الية بدرجة و 
قيادة الجامعة لدينا مػف القػدرات والمنػارات البزمػة لمتعامػؿ مػ  اازمػات والمشػكبت  يروف أف

الطار ػة وقػػد ظنػر ذلػػؾ بواػػوح لػإ تعاممنػػا مػػ  جا حػة أزمػػة كورونػػا وواػعنا لمجمو ػػة مػػف 
 دا ؿ التإ و مت بالجامعة إل  النجاح لإ إدارة هذ  اازمة.اللطط والب
توظػؼ القيػادة الجامعيػة التقنيػة الحدي ػة ( والتػإ تػنص  مػ :  99رقػـ )العبػارة جػايت و 

 (0.92) حسػابإ بمتوسػط ال ال ػة  بالمرتبػة لتسنيؿ  مميات االت ػاؿ دالػؿ الجامعػة ولارجنػا
التكنولوجيا الحدي ػة ونظػـ االت ػاؿ  أهمية إل  جةهذ  النتي ةعزو الباح تو تقدير  الية بدرجة و 

اإل ػػبـ واإل ػػبف  ػػف اللػػدمات التػػإ تقػػدمنا الجامعػػة لػػإ تحقيػػؽ جودتنػػا مػػف  والتوا ػػؿ لػػإ
باللػدمات اإللكترونيػة التػإ  والطػبب والمسػت يديف حيث سػنولة إ ػبـ أ اػاي هي ػة التػدريس

اسػت ادة أكبػر مػف هػذ  اللػدمات، ممػا تولرها الجامعة وكي ية الح وؿ  مينا مما يترتب  ميػا 
ويػػنعكس  المسػػت يديفيعكػػس حػػرص الجامعػػة  مػػ  و ػػوؿ هػػذ  اللػػدمات لقطػػاع  ػػريض مػػف 

 باإليجاب  م  قدرتنا التنالسية.
تحدد القيادة الجامعية مؤشػرات ااداي الدالػة ( والتإ تنص  م :  3رقـ )العبارة جايت و 

تقػدير بدرجػة و  (0.93) حسػابإ بمتوسط الرابعة   بالمرتبة مإ تحقيؽ رؤية الجامعة ورسالتنا
 أف  ينػة الدراسػة مػف أ اػاي هي ػة التػدريس يػروف أف إلػ  هذ  النتيجػة ةعزو الباح تو  الية 

الجامعػة رات الدالػة  مػ  تحقيػؽ المؤّشػتحػرص  مػ  واػ  أكتػوبر  6القيادة الجامعية بجامعة 
  حديػػد المسػػؤوليات وتوزيػػ  اادوارالػػذب يسػػا دها  مػػ  تاامػػر  ،أهػػدالناو  لرؤيتنػػا ورسػػالتنا

 الت اإلنجاز.سايلة والمحاسبية مف لبؿ معدّ القدرة  م  المُ  ومف  ـّ 
تشػػػج  القيػػػادة الجامعيػػػة الشػػػراكة  ( والتػػػإ تػػػنص  مػػػ :6رقػػػـ )العبػػػارة جػػػايت بينمػػػا 

بمتوسػػػط  وااليػػػرة العاشػػػرة   بالمرتبػػػةالتنالسػػػية تنااالسػػػتراتيجية مػػػ  الجامعػػػات لتعزيػػػز قػػػدر 
 حػػرص القيػادة الجامعيػة  مػػ إلػ   هػػذ  النتيجػة تعػزو الباح ػةو وبدرجػة تقػدير  اليػػة  (2.87)

أكتػػػوبر  6جامعػػػة الشػػػراكة بػػػيف مقومػػػات  اإلجرايات التنظيميػػػة التػػػإ تعػػػزز اكتشػػػاؼالقيػػػاـ بػػػ
تطػوير التعمػيـ الجػامع  لػإ  الجامعػةساسػية تعتمػد  مينػا أركيػزة  والجامعات االر  والتإ تعدّ 
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 الجامعػات لذت بنػا لتطبيقنػا ليمػا بيننػا وبػيفأليات الشراكة الت  بتطوير آماـ لذا ا ب  االهت
لػإ التل  ػات  مننػايجػب االسػت ادة  اآلليػاتهذ   نتاج ل  مجتمعنا، ماؿ واإل مؤسسات ااو 

مػػف المجػػاالت  الطبيػػة والنندسػػية والتقنيػػة والتػػدريب والتبػػادؿ المعرلػػإ والبحػػث العممػػإ و يرهػػا
 قدرة الجامعة التنالسية التإ تسنـ لإ تعزيز

 ُبعد االضتجناز:  

 (8جذٔل سلى )

 6ثذسجخ تطجٛك ثُؼذ االعتخًبس ثجبيؼخ انًتؼهمخ  نهؼجبسادانًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يشتجخ تُبصنٛب  أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ 

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 ٛكانتطج
 انتشتٛت

3 
تضغ انمٛبدح انجبيؼٛخ جذأل صيُٛخ نتُفٛز كبفخ انًٓبو 

 ٔاألَشطخ انًخططخ.
4.12 .774 

 ػبنٛخ
1 

8 
تضغ انمٛبدح انجبيؼٛخ خطتٓب اإلعتشاتٛجٛخ ثًشبسكخ 

 األطشاف رٔ٘ انؼاللخ.
4.08 .786 

 ػبنٛخ
2 

2 
تٕفٛش خذيبد تؼهًٛٛخ تذػى  تحشص انمٛبدح انجبيؼٛخ ػهٗ

 يؼخ.يٕاسد انجب
4.02 .803 

 ػبنٛخ
3 

10 
تششن انمٛبدح انجبيؼٛخ انًجتًغ انًحهٙ فٙ ػًهٛبد انتخطٛظ 

 نتحذٚذ األٔنٕٚبد.
4.00 .809 

 ػبنٛخ
4 

1 
تحشص انمٛبدح انجبيؼٛخ ػهٗ اعتخًبس انفشص انًتبحخ ثًب 

 ٚحمك أْذاف انجبيؼخ.
3.94 .818 

 ػبنٛخ
5 

5 
تًُٛخ انًُٓٛخ تضغ انمٛبدح انجبيؼٛخ خطخ يتكبيهخ نجشايج ان

 ألػضبء ْٛئخ انتذسٚظ.
3.90 .825 

 ػبنٛخ
6 

4 
تحشص انمٛبدح انجبيؼٛخ ػهٗ تطٕٚش أداء انؼبيهٍٛ يٍ خالل 

 تضٔٚذْى ثبنخجشاد.
3.86 .831 

 ػبنٛخ
8 

2 
تمٕو انمٛبدح انجبيؼٛخ ثًشاجؼخ سؤٚخ انجبيؼخ ٔسعبنتٓب 

 ثصفخ دٔسٚخ.
3.82 .839 

 ػبنٛخ
2 

6 
خ انتمُٛبد انحذٚخخ فٙ تغٕٚك تغتخذو انمٛبدح انجبيؼٛ

 خذيبتٓب ػهٗ أٔعغ َطبق.
3.78 .845 

 ػبنٛخ
8 

8 
تؼضص انمٛبدح انجبيؼٛخ يجبدئ انشفبفٛخ ٔانًغبءنخ فٙ ئداسح 

 انًٕاسد انًبنٛخ.
3.74 .853 

 ػبنٛخ
10 

 ػبنٛخ 0.210 4.00 ثُؼذ االعتخًبس

تا  القيػادة الجامعيػة  والتإ تنص  م :  ( 2رقـ ) العبارة تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف
جايت بالمرتبة ااولػ  بمتوسػط حسػابإ ،  جداوؿ زمنية لتن يذ كالة المناـ واانشطة الملططة

 امػػتبؾ القيػػادة الجامعيػػة إلػػ  هػػذ  النتيجػػة ةعػػزو الباح ػػت، و (، وبدرجػػة تقػػدير  اليػػة0.93)
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ن يػػػذ المنػػػاـ لمنػػػارات التلطػػػيط اإلسػػػتراتيجإ ومننػػػا القػػػدرة  مػػػ  تحديػػػد الجػػػداوؿ الزمنيػػػة لت
واانشػػطة الػػواردة باللطػػة االسػػتراتيجية لمجامعػػة وذلػػؾ لػػإ اػػوي معطيػػات الواقػػ  واإلمكانػػات 

 المتولرة لعممية التن يذ.
: تاػػػػ  القيػػػػادة الجامعيػػػػة لطتنػػػػا ( والتػػػػإ تػػػػنص  م 7رقػػػػـ )العبػػػػارة جػػػػايت كمػػػػا 

بدرجػة و  (0.98) إحساب   بالمرتبة ال انية بمتوسطاإلستراتيجية بمشاركة ااطراؼ ذوب العبقة
أكتػوبر حري ػة  6القيػادة الجامعيػة بجامعػة  أف إلػ  هػذ  النتيجػة ةعػزو الباح ػتو تقدير  اليػة 

 م  كسب الد ـ والت ييد المجتمعإ مف لػبؿ ت عيػؿ المشػاركة المجتمعيػة وكالػة ااطػراؼ مػف 
النا ذوب العبقػػة بالجامعػػة لػػإ  مميػػات التلطػػيط االسػػتراتيجإ و ػػيا ة لطػػة الجامعػػة وأهػػد

 اإلستراتيجية.
تحػرص القيػادة الجامعيػة  مػ  تػولير لػدمات : ( والتإ تنص  م 3رقـ )العبارة جايت و 

تقػدير  اليػة بدرجػة و  (0.93) حسػابإ بمتوسػط ال ال ػة  بالمرتبػة تعميمية تد ـ مػوارد الجامعػة
ة القيػػاد أف  ينػػة الدراسػػة مػػف أ اػػاي هي ػػة التػػدريس يػػروف أف هػػذ  النتيجػػة ةعػػزو الباح ػػتو 

 مػػ  الجامعيػػة تجعػػؿ مػػف تطػػوير اللػػدمات التعميميػػة التػػإ تقػػدمنا شػػ منا الشػػا ؿ وتحػػرص 
توليرها بالشكؿ الػذب يجعػؿ مننػا ميػزة تنالسػية لمجامعػة ونقطػة قػوة وبالتػالإ تم ػؿ مػوردا مػف 
الموارد الر يسة التإ يجب است مارها لإ تحقيؽ ت وؽ الجامعػة  مػ  المنالسػيف مػف الجامعػات 

 االر .
تشػرؾ القيػػادة الجامعيػة المجتمػػ  المحمػػإ : ( والتػػإ تػنص  مػػ 99رقػـ )العبػػارة يت جػاو 

بدرجػػة و  (0.99) حسػػابإ بمتوسػػط الرابعػػة  بالمرتبػػة لػػإ  مميػػات التلطػػيط لتحديػػد ااولويػػات
 أف  ينة الدراسة مف أ ااي هي ػة التػدريس يػروف أف هذ  النتيجة ةعزو الباح تو تقدير  الية 

أكتوبر تحرص الت ا ؿ والمشاركة الجادة م  المجتمػ  المحمػإ وقػد  6معة القيادة الجامعية بجا
وحػرص الجامعػة  ـ،3939/3935ظنر ذلؾ بواوح  ند وا  اللطػة االسػتراتيجية لمجامعػة 

 مػػ  توجيػػا الػػد وة لممشػػاركة لكالػػة ااطػػراؼ المجتمعيػػة وألػػذ مقترحاتنػػا وآرا نػػا  مػػ  محمػػؿ 
 ذات ااولوية لإ  ممية التن يذ.الجد  ند وا  اللطة وتحديد المجاالت 

 تعػزز القيػادة الجامعيػة مبػادئ الشػ الية ( والتػإ تػنص  م :9رقػـ )العبارة جايت بينما 
وبدرجػة تقػدير  (2.70بمتوسػط ) وااليػرة العاشػرة   بالمرتبةوالمسايلة لإ إدارة الموارد المالية
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أكتػػوبر  مػػ  ت عيػػؿ مبػػادئ  6حػػرص القيػػادة بجامعػػة إلػػ   هػػذ  النتيجػػة تعػػزو الباح ػػةو  اليػػة 
الش الية والمحاسػبية  مػ  النتػا ف وتحمػؿ مسػؤوليتنا لػإ إدارة مػوارد الجامعػة الماليػة والعمػؿ 
 مػػ  تنميتنػػا باسػػتمرار، ولػػت  المجػػاؿ نحػػو اسػػتحداث لػػدمات جديػػدة تسػػنـ لػػإ تعزيػػز مػػوارد 

 الجامعة المالية بما ينعكس  م  تطوير اللدمات وجودتنا.
ما واقع أبعاد الكيادة اجلديسة بالجكة بالكيادة ىص على: والري : الجاىيؤال لطاإجابة ثاىيا: 

 أنتوبس مً وجَة ىظس أعضاء ٍيئة التدزيظ؟ 6اجلامعية جبامعة 

أكتػوبر مػف  6لتحديد مد  توالر أبعاد القيادة الجػديرة بال قػة بالقيػادة الجامعيػة بجامعػة 
 ة واإلنحرالػػػات المعياريػػػةالحسػػػابيتػػػـ حسػػػاب المتوسػػػط وجنػػػة نظػػػر أ اػػػاي هي ػػػة التػػػدريس 

 :( يوا  النتا ف العامة لنذا المحور99والجدوؿ )
 (10جذٔل سلى )

نذسجخ تٕافش أثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ ثبنمٛبدح  انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ

 :يشتجخ تُبصنٛب أكتٕثش 6انجبيؼٛخ ثجبيؼخ 

 أثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ و
تٕعظ انً

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انشتجخ

 2 0.821 3.88 انؼاللبد فٙ شفبفٛخان 1

 4 0.243 3.46 انًُظٕس األخاللٙ 2

 3 0.888 3.66 انٕػٙ انزاتٙ 3

 1 0.821 3.20 تٕصاٌ انؼًهٛبد 4

أثؼبد انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ ثبنمٛبدح انجبيؼٛخ 

 أكتٕثش 6ثجبيؼخ 
3.68 0.201 - 

المتوسػػطات الحسػػابية لدرجػػة تطبيػػؽ أبعػػاد القيػػادة  أف (99جػػدوؿ رقػػـ )ال يتاػػ  مػػف
قػد أكتػوبر مػف وجنػة نظػر أ اػاي هي ػة التػدريس  6الجديرة بال قة بالقيادة الجامعيػة بجامعػة 

 ،موالقػة  اليػة( وبدرجػة 9.899) (، وانحػراؼ معيػارب بمػه2.67جايت بمتوسط حسابإ بمػه)
أبعػػاد القيػػادة جابات الػػراد  ينػػة الدراسػػة  مػػ  جميػػ  وقػػد تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية السػػت

 بمتوسػط توزاف العمميات لػإ المرتبػة ااولػ ُبعد (، وجاي 2.06- 2.89)ما بيفالجديرة بال قة 
 لػإ المرتبػة ال انيػة العبقػات لػإ شػ اليةالُبعد وبدرجة تطبيؽ  الية،  ـ جاي  (2.89) حسابإ
 لػإ المرتبػة ال ال ػة ُبعػد الػو إ الػذاتإ، وجػاي وبدرجػة تطبيػؽ  اليػة (2.79) حسابإ بمتوسط
لػإ المرتبػة  ُبعد المنظور االبقػإوبدرجة تطبيؽ  الية، بينما جاي  (2.66) حسابإ بمتوسط

 وبدرجة تطبيؽ  الية. (2.06) حسابإ بمتوسط الرابعة وااليرة
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د وجػو  ( والتػإ أكػدت3999وتلتمؼ هذ  النتيجة م  ما تو مت إليػا دراسػة العػولقإ ) 
ق ور لإ مستو  ممارسة الرؤساي لإ المؤسسة ابعاد القيػادة الجػديرة بال قػة ولػؽ اتجاهػات 

 ,Williams)كمػػا تلتمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػ  مػػا تو ػػمت إليػػا دراسػػة وليػػامز المرؤوسػػيف، 

مػػف حيػػث درجػػة الظنػػور كالتػػالإ  الجػػديرة بال قػػة ، والتػػإ جػػاي أف ترتيػػب أبعػػاد القيػػادة(2014
 .(العب قية والش الية المتوازنة الدالمإ، المعالجة لمنظور االبقإا الذاتإ، الو إ)

 بالنسبة لعبارات كؿ بعد لكانت النتا ف  م  النحو التالإ: أما
 ُبعد الشفافية يف العالقات: 

 (11جذٔل سلى )

نؼاللبد ثذسجخ تطجٛك ثُؼذ انشفبفٛخ فٙ اانًتؼهمخ  نهؼجبسادانًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يشتجخ تُبصنٛب  أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  6ثجبيؼخ 

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انتطجٛك
 انتشتٛت

3 
ًشكالد انٕظٛفٛخ نه تمذو انمٛبدح انجبيؼٛخ حهٕال فٕسٚخ

 .ػبجهخ حهٕالانتٙ تتطهت 
3.86 0.863 

 ػبنٛخ
1 

5 
ثذساعخ انتغزٚخ انًشتذح فٙ تحغٍٛ  انمٛبدح انجبيؼٛخ تٓتى

 ػاللبتٓب انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ.
3.22 0.884 

 ػبنٛخ
2 

 3 ػبنٛخ 0.825 3.86 تضغ انمٛبدح انجبيؼٛخ آنٛبد يحذدح نهًغبءنخ ػهٗ انُتبئج. 2

4 
فٙ ضٕء انًفبضهخ بتخبر انمشاساد ث تمٕو انمٛبدح انجبيؼٛخ

 ثٍٛ انجذائم انًطشٔحخ.
3.84 0.882 

 ػبنٛخ
4 

1 
ًبد دٌٔ ٍٛ ٔاألَظًخ ٔانتؼهٛانمٕاَ انمٛبدح انجبيؼٛخطجك ت

 .ضٛٛتً
3.62 0.212 

 ػبنٛخ
5 

 ػبنٛخ 0.821 3.88 ثُؼذ انشفبفٛخ فٙ انؼاللبد

والتػػػإ تػػػنص  مػػػ :   تقػػػدـ القيػػػادة   (2رقػػػـ ) العبػػػارة تبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف
جػايت بالمرتبػة ااولػ  ،  اجمػة  حمػوالمشكبت الوظي يػة التػإ تتطمػب لم الجامعية حموال لورية
امػػتبؾ  إلػػ  هػػذ  النتيجػػة ةعػػزو الباح ػػت، و (، وبدرجػػة تقػػدير  اليػػة2.96بمتوسػػط حسػػابإ )

القيادة الجامعيػة لمنػارات حػؿ المشػكبت وتقػديـ الػد ـ والمسػاندة لػإ الوقػت المناسػب واتلػاذ 
 اجػػؿ، كمػػا تعكػػس  القػػرارات ومعالجػػة المشػػكبت التػػإ تسػػتد إ تػػدلؿ القيػػادة الجامعيػػة بشػػكؿ

هػػذ  النتيجػػة المتابعػػة المسػػتمرة مػػف قيػػادة الجامعػػة لكػػؿ ااحػػداث واامػػور التػػإ تجػػرب دالػػؿ 
 الجامعة.
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القيػػادة الجامعيػػة بدراسػػة الت ذيػػة  تنػػتـ( والتػػإ تػػنص  مػػ :  5رقػػـ )العبػػارة جػػايت كمػػا 
 (2.88) حسػابإ   بالمرتبػة ال انيػة بمتوسػط المرتدة لػإ تحسػيف  بقاتنػا الدالميػة واللارجيػة

أف  ينػة الدراسػة مػف أ اػاي هي ػة التػدريس  هذ  النتيجػة ةعزو الباح تو تقدير  الية بدرجة و 
يػػروف أف القيػػادة الجامعيػػة تحػػرص  مػػ  دراسػػة ردود االعػػاؿ الػػواردة مػػف دالػػؿ الجامعػػة أو 

لاػػؿ لارجنػػا واتلػػاذ اإلجػػرايات البزمػػة بشػػ ننا سػػواي ليمػػا يتعمػػؽ باتلػػاذ قػػرارات نحػػو تقػػديـ أ
اللدمات لممست يديف مف لارج الجامعة أو تحقيػؽ الراػا واالسػتقرار الػوظي إ لمعػامميف وأ ػاي 
هي ػػة التػػدريس دالػػؿ الجامعػػة، ممػػا يػػدؿ  مػػ  قيػػاـ القيػػادة الجامعيػػة بالتحميػػؿ البي ػػإ الػػدالمإ 
واللػػارجإ لمجامعػػة ودراسػػة نقػػاط القػػوة والاػػعؼ الدالميػػة والوقػػوؼ  مػػ  ال ػػرص والتنديػػدات 

 ارجية.الل
ف يالقػػػوان القيػػػادة الجامعيػػػةطبػػػؽ ت   ( والتػػػإ تػػنص  مػػػ :9رقػػػـ )العبػػػارة جػػػايت بينمػػا 
وبدرجػة تقػدير  (2.63بمتوسػط ) وااليػرة اللامسػة ز  بالمرتبػةييػمػات دوف تميواانظمة والتعم

إلػ  إلػ  حػرص القيػادة الجامعيػة  مػ  تطبيػؽ مبػدأ العدالػة  هػذ  النتيجػة تعزو الباح ػةو  الية 
عامػػؿ مػػ  جميػػ  العػػامميف وأ اػػاي هي ػػة التػػدريس والطػػبب والمسػػت يديف مػػف اللػػدمات لػػإ الت

التإ تقدمنا وذلؾ مف لبؿ تطبيؽ القوانيف والموا   والنظاـ الجامعإ  مػ  الجميػ  دوف تمييػز 
أو ت رقة سواي لإ التشػجي  والحػوالز والمكالػأت أو لػإ اإلجػرايات العقابيػة، ممػا يعكػس تبنػإ 

لمنظومػػة ألبقيػػة رليعػػة لػػإ كػػؿ تعامبتنػػا وسػػموكياتنا ويجعمنػػا مواػػ   قػػة  قيػػادة الجامعػػة
 وتقدير مف الجمي 

أظنػػرت وجػػود إرتبػػاط التػػإ و ( 3996وتت ػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػ  مػػا أكدتػػا دراسػػة النػػادب )
. كمػػا تت ػػؽ مػػ  مػػا أكدتػػا دراسػػة إيجػػابإ بػػيف أبعػػاد القيػػادة الجػػديرة بال قػػة والعدالػػة التنظيميػػة

أف ش الية العبقات أك ر أبعاد القيػادة الجػديرة بال قػة تػ  يرا لػػإ االرتبػاط  ( مف3998راواف )
 .الوظي إ يمينا المنظور االبقإ  ـ الو إ الذاتإ وأليراا الحكـ المتوازف
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 ُبعد امليظوز األخالقي: 

 (12جذٔل سلى )

ك ثُؼذ انًُظٕس األخاللٙ ثذسجخ تطجٛانًتؼهمخ  نهؼجبسادانًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يشتجخ تُبصنٛب  أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  6ثجبيؼخ 

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انتطجٛك
 انتشتٛت

4 
تظٓش انمٛبدح انجبيؼٛخ انمٛى األخاللٛخ فٙ انتؼبيم يغ 

 جًٛغ انًٕالف ثحٛبدٚخ.
3.56 0.221 

 ػبنٛخ
1 

2 
مٛبدح انجبيؼٛخ لشاساد ئداسٚخ سشٛذح ثُبء ػهٗ تتخز ان

 يؼبٚٛش أخاللٛخ سفٛؼخ
3.42 0.236 

 ػبنٛخ
2 

5 
 تشجغ انمٛبدح انجبيؼٛخ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ػهٗ

 .اإلثذاػٛختمذٚى انًجبدساد 
3.46 0.241 

 ػبنٛخ
3 

1 
ى ٛٛبد انتمٛخ فٙ ػًهٛثًٕضٕػ انمٛبدحتؼبيم ت

 انًختهفخ
3.42 0.252 

 ػبنٛخ
4 

3 
حمبفخ تُظًٛٛخ تؼضص االعتجبثخ  فش انمٛبدح انجبيؼٛختٕ

 .انًجتًغ انًحهٙ ٔانؼبنًٙنًتغٛشاد 
3.42 0.254 

 ػبنٛخ
5 

 ػبنٛخ 0.243 3.46 ثُؼذ انًُظٕس األخاللٙ

والتػػػإ تػػػنص  مػػػ :  تظنػػػر القيػػػادة   (0رقػػػـ ) العبػػػارة تبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف
جػػايت بالمرتبػػة ااولػػ  ،   المواقػػؼ بحياديػػة الجامعيػػة القػػيـ االبقيػػة لػػإ التعامػػؿ مػػ  جميػػ

امػػتبؾ  إلػػ  هػػذ  النتيجػػة ةعػػزو الباح ػػت، و (، وبدرجػػة تقػػدير  اليػػة2.56بمتوسػػط حسػػابإ )
 األبقياػػ انعكس لػػإ سػػموكياتنـ حتػػ  ت ػػب  رمػػزا تػػإ تػػوال ةاالبقيػػالقيػػادة الجامعيػػة لممعػػايير 

  مػ  قا مػاا  لكريػاا  نظامػاا   مػ  أننػا ةاالبقيػة بالجامعػ لمقيػادة ، حيػث ينظػربالنسػبة لممػوظ يف

 وتحمػؿ واالسػتقامة، واامانػة والعدالػة الشػرؼ بقػيـ  مما وتتحػدد ينب إ ما تتامف قوا د وا 

 مػف وأنماطػاا  ألبقيػة، ومعػايير لمنظومػة قيميػة الجامعيػة القيػادة تحتػاج االعاؿ  لذلؾ مسؤولية

 لػإ تػؤ ر التػإ لمقا ػد القػيـ الشل ػية  ػف لاػب المنظومة، هذ  م  المنسجمة القيادب السموؾ

 ألبقإ.  ير أـ ألبقياا  كاف إذا ليما قرار ، إرادتا أو
تتلػػذ القيػػادة الجامعيػػة قػػرارات إداريػػة ( والتػػإ تػػنص  مػػ :  3رقػػـ )العبػػارة جػػايت كمػػا 

بدرجػػة و  (2.08) حسػػابإ   بالمرتبػػة ال انيػػة بمتوسػػطرشػػيدة بنػػاي  مػػ  معػػايير ألبقيػػة رليعػػة
أف  ينة الدراسة مف أ ااي هي ػة التػدريس يػروف أف  هذ  النتيجة ةعزو الباح تو ية تقدير  ال

أكتػػوبر تمتمػػؾ القػػدرة  مػػ  اتلػػاذ القػػرارات ال عالػػة والرشػػيدة، مػػف  6القيػػادة الجامعيػػة بجامعػػة 
لػػبؿ ا تمادهػػا  مػػ  أكبػػر قػػدر مػػف المعمومػػات الدقيقػػة وال ػػحيحة، لالقيػػادة االبقيػػة تممػػؾ 
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التلاذ القرارات بمشاركة جما ية تجا  ااهداؼ المشتركة، وبالتالإ  مػ  القيػادة  السمطة والقوة
الجامعية أف تعطإ ال ر ة لبستماع اك ر مف اقتراح أو رأب قبػؿ اتلػاذ القػرار، والتشػاور مػ  

 الحريػة، مػف و ان فيالمرؤوس ي طاا  و  والرقابة، يليدا ييرامع ووا أهؿ اللبرة وااللت اص، 

،ب ال ب والد ـدريالت وتولير  وتحمؿ مسؤولية النتا ف وبالتالإ كسب  قة وت ييد المرؤوسيف. ـز
 قالػة تنظيميػة  تػولر القيػادة الجامعيػة  ( والتػإ تػنص  مػ :9رقػـ )العبػارة جايت بينما 

بمتوسػػط  وااليػػرة اللامسػػة   بالمرتبػػةالمجتمػػ  المحمػػإ والعػػالمإتعػػزز االسػػتجابة لمت يػػرات 
إلػػ  أف ال قالػػة التنظيميػػة السػػا دة  هػػذ  النتيجػػة تعػػزو الباح ػػةو ر  اليػػة وبدرجػػة تقػػدي (2.03)

دالؿ الجامعة قد تكوف سبباا أو هدلاا أو أ راا لمتحسيف دالؿ لمجامعػة  اننػا سػر اف مػا تحػدث 
تػػ  يراا تحسػػينياا  مػػ  المت يػػرات االػػر  دالػػؿ محػػيط المؤسسػػة أو لارجنػػا، كمػػا ينب ػػإ  مػػ  

ت يػػر مػػف أسػػموب  ممنػػا أف ت يػػر أوالا مػػف  قالتنػػا المؤسسػػية السػػا دة، القيػػادة الجامعيػػة لكػػ  
لػذا لػ ف ال قالػة لالت يير ل   قالة الجامعة يبدأ باالراد والطريقػة اإلبدا يػة التػ  ي كػروف بنػا  

حيػػػث تسػػػنـ لػػػإ انسػػػجاـ الم ػػػال   الجامعػػػةالتنظيميػػػة تقػػػـو بتوحيػػػد هويػػػة اا اػػػاي لػػػإ 
السػػمعة االلتػػزاـ الجمػػا إ لتعزيػػز تحقػػؽ كمػػا  وأهػػدالنا امعػػةالجمػػ   قالػػة  ليلػػرادالشل ػػية 
 لمجامعة محميا و الميا. ااكاديمية

 ُبعد الوعي الراتي:  

 (13جذٔل سلى )

ثذسجخ تطجٛك ثُؼذ انٕػٙ انزاتٙ ثجبيؼخ انًتؼهمخ  نهؼجبسادانًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يشتجخ تُبصنٛب  ٚظ أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذس 6

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انتطجٛك
 انتشتٛت

4 
كفبءاد ثششٚخ لبدسح ػهٗ حم  فٙ انمٛبدح انجبيؼٛخ ٚتٕافش

 .ثفؼبنٛخانًشكالد انتُظًٛٛخ 
3.86 0.824 

 ػبنٛخ
1 

2 
 انخبسجٛخ انجٛئٛخ تمٕو انمٛبدح انجبيؼٛخ ثتحهٛم يتغٛشاد

 تٓذٚذاد.انٔفشص اننتحذٚذ 
3.62 0.886 

 ػبنٛخ
2 

3 
 الحتٛبجبد ٔانظشٔفٔنٕٚخ أفمب  أل ٓبأْذاف انجبيؼختؼذل 

 .انًتغٛشح
3.66 0.201 

 ػبنٛخ
3 

5 
 ٔانفُٛخ ثبنجبيؼخَشطخ اإلداسٚخ األػًبل ٔاألتخضغ كبفخ 

 نهتمٛٛى ٔانتحغٍٛ انًغتًش.
3.62 0.211 

 ػبنٛخ
4 

1 
مٕح ٔانضؼف فٙ تمٕو انمٛبدح انجبيؼٛخ ثذساعخ َمبط ان

 األداء ثصفخ دٔسٚخ.
3.52 0.221 

 ػبنٛخ
5 

 ػبنٛخ 0.888 3.66 ثُؼذ انٕػٙ انزاتٙ
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لػػإ القيػػادة  والتػػإ تػػنص  مػػ :  يتػػوالر( 0رقػػـ ) العبػػارة تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف
جػايت بالمرتبػة ااولػ  ، ب عاليػة ك ايات بشرية قادرة  م  حػؿ المشػكبت التنظيميػة  الجامعية
تػوالر معػايير  إلػ  هذ  النتيجة ةعزو الباح ت، و (، وبدرجة تقدير  الية2.76حسابإ )بمتوسط 

أكتوبر وتتجم  هذ  الك اية لػإ قػدرتنا  6الك اية والجدارة واللبرة لإ القيادة الجامعية بجامعة 
 م  إدارة شؤوف الجامعة وتذليؿ المعوقات والعقبات وحؿ المشكبت التػإ تعتػرض سػير العمػؿ 

لؽ اللطػط المواػو ة، كمػا تعكػس هػذ  النتيجػة أهميػة واػ  الك ػايات لػإ الوظػا ؼ العمؿ و 
المناسػػػبة لنػػػا ولتل  ػػػنا وبالتػػػالإ االهتمػػػاـ بواػػػ  المعػػػايير الدقيقػػػة لعمميػػػة التيارهػػػا مػػػف 

 البداية.
 تقػػـو القيػػادة الجامعيػػة بتحميػػؿ مت يػػرات( والتػػإ تػػنص  م : 3رقػػـ )العبػػارة جػػايت كمػػا 

بدرجػة و  (2.68) حسػابإ تنديدات  بالمرتبة ال انية بمتوسطوال رص الحديد لت اللارجية البي ية
أف  ينة الدراسة مف أ ااي هي ػة التػدريس يػروف أف  هذ  النتيجة ةعزو الباح تو تقدير  الية 

أكتػػوبر تم ػػؿ أهميػػة كبيػػرة لػػإ تعظػػيـ الموقػػؼ التنالسػػإ لمجامعػػة  6البي ػػة اللارجيػػة لجامعػػة 
ة الجامعيػػة االهتمػاـ بدراسػة المت يػػرات البي يػة لػػإ المجتمػ  المحمػػإ وبالتػالإ يجػب  مػػ  القيػاد

ومػػد  ت  يرهػػا  مػػ  أداي الجامعػػة وسػػمعتنا ااكاديميػػة وقػػدرتنا التنالسػػية مػػف لػػبؿ تحديػػد 
ال رص المتاحة واست مارها بالشكؿ اام ؿ لإ تسػويؽ لػدمات الجدمعػة واإل ػبف  ننػا وكػذلؾ 

ا يتعمؽ مننا بالجامعات المنالسة والتإ تتطمب مػف القيػادة ر د التنديدات اللارجية ولا ة م
 الجامعية العمؿ  م  التقميؿ مف آ ارها السمبية وبحث كي ية تبلينا والت مب  مينا.

تقػػـو القيػػادة الجامعيػػة بدراسػػة نقػػاط    ( والتػػإ تػػنص  مػػ :9رقػػـ )العبػػارة جػػايت بينمػػا 
وبدرجػة  (2.63بمتوسػط ) وااليػرة اللامسػة   بالمرتبػةالقوة والاعؼ لإ ااداي ب ػ ة دوريػة

أكتػػوبر إلػػ  القيػػاـ  6إلػػ  حػػرص القيػػادة بجامعػػة  هػػذ  النتيجػػة تعػػزو الباح ػػةو تقػػدير  اليػػة 
بعمميػػات التقيػػيـ الػػدورب لػػيداي وقيػػاس مػػد  تحقػػؽ ااهػػداؼ الملطػػط لنػػا ومػػذلؾ مػػد  قيػػاـ 

لػإ ااداي والعمػؿ  مػ  تعزيزهػا  االراد بالمناـ الموكمة إلينـ مف أجؿ الوقوؼ  مػ  نقػاط القػوة
واالست ادة مننا لإ تد يـ المكانة التنالسية لمجامعة واكتشاؼ أوجا الاعؼ والق ػور والعمػؿ 
 مػػ  تبلينػػا والتقميػػؿ مػػف آ ارهػػا السػػمبية ممػػا ينطمػػب مػػف القيػػادة المراجعػػة المسػػتمرة والتقػػويـ 

 الدورب ليداي.
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 ُبعد تواشٌ العنليات: 

 (14جذٔل سلى )

ثذسجخ تطجٛك ثُؼذ تٕاصٌ انؼًهٛبد انًتؼهمخ  نهؼجبسادتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ انً

 يشتجخ تُبصنٛب  أكتٕثش يٍ ٔجٓخ َظش أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  6ثجبيؼخ 

 انفمشح و
انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انتطجٛك
 انتشتٛت

3 
ب ػهٗ لبػذح تؼتًذ انمٛبدح انجبيؼٛخ فٙ اتخبر لشاساتٓ

 يؼهٕيبد ٔثٛبَبد دلٛمخ.
3.82 0.866 

 ػبنٛخ
1 

1 
تحهم انمٛبدح انجبيؼٛخ انجٛبَبد انًتؼهمخ ثبنًٕضٕػبد 

 انًؼشٔضخ لجم اتخبر لشاس ثشأَٓب.
3.24 0.888 

 ػبنٛخ
2 

2 
تحذد انمٛبدح انجبيؼٛخ االحتٛبجبد انتًٕٚهٛخ انفؼهٛخ ٔفك 

 خطخ تطٕٚش انجبيؼخ.
3.20 0.201 

 ػبنٛخ
3 

5 
األػًبل فٙ ئَجبص  بانتكُٕنٕجٛتغتخذو انمٛبدح انجبيؼٛخ 

 تجبدل انًؼهٕيبد.ٔ
3.86 0.211 

 ػبنٛخ
4 

4 
ٔيتطهجبد  أْذاف انجبيؼخثٍٛ انمٛبدح انجبيؼٛخ  تٕاصٌ

 .انذاخهٙ ٔانخبسجٙ يجتًؼٓب
3.62 0.218 

 ػبنٛخ
5 

 ػبنٛخ 0.821 3.20 ثُؼذ تٕاصٌ انؼًهٛبد

والتػإ تػنص  م : تعتمػد القيػادة الجامعيػة ( 2رقػـ ) عبػارةال تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف
جػػايت بالمرتبػػة ااولػػ  بمتوسػػط ، لػػإ اتلػػاذ قراراتنػػا  مػػ  قا ػػدة معمومػػات وبيانػػات دقيقػػة 

أهميػػػة تبػػػادؿ  إلػػػ  هػػػذ  النتيجػػػة ةعػػػزو الباح ػػػت، و (، وبدرجػػػة تقػػػدير  اليػػػة2.93حسػػػابإ )
لػػإ تحديػػد ال جػػوات لػػإ ااداي وتػػولير المعمومػػات والبيانػػات بػػيف الجميػػ  لمػػا لنػػا مػػف أهميػػة 

الت ذيػػػة الراجعػػػة باسػػػتمرار لجميػػػ  المشػػػاركيف وبالتػػػالإ اتلػػػاذ القػػػرارات السػػػميمة لػػػإ الوقػػػت 
المناسب بنػاي  مػ  هػذ  المعمومػات والبيانػات، حيػث يعتمػد نجػاح القيػادة الجامعيػة وال قػة لػإ 

دور ويوجػد دالػؿ الجامعػة، ممػا قراراتنا  مإ وجود قا دة بيانات ومعمومات دقيقة  ف كؿ ما ي
يؤدب إلػإ التو ػؿ إلػإ ألاػؿ القػرارات بنػاي  مػإ هػذ  المعمومػات، وتعتمػد هػذ  القا ػدة  مػإ 
المعمومات والبيانات الناتجة  ػف  مميػة التحميػؿ البي ػإ الػدالمإ واللػارجإ ومػدب اسػتمراريتنا 

 ّيػػر المعمومػػات والبيانػػات لمتابعػػة كػػؿ الت يػػرات التػػإ تطػػرأ  مػػإ البي تػػيف التػػإ يترتػػب  مينػػا ت
 الناتجة  ف  ممية التحميؿ.

تحمػؿ القيػادة الجامعيػة البيانػات المتعمقػة ( والتػإ تػنص  م : 9رقػـ )العبػارة جايت كما 
 (2.68) حسػػابإ   بالمرتبػػة ال انيػػة بمتوسػػطبالمواػػو ات المعرواػػة قبػػؿ اتلػػاذ قػػرار بشػػ ننا

أف  ينػة الدراسػة مػف أ اػاي هي ػة التػدريس  هذ  النتيجػة ةعزو الباح تو تقدير  الية بدرجة و 
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يروف أف امتبؾ القيادة الجامعية لمنارات جم  وتحميؿ ومعالجة وت سػير المعمومػات والبيانػات 
يسػػنـ بشػػكؿ لعػػاؿ لػػإ الو ػػوؿ إلػػ  ألاػػؿ القػػرارات سػػواي كػػاف ذلػػؾ بشػػكؿ من ػػرد أو كوحػػدة 

ـّ ذلػػؾ بنػػايا  مػػإ نتػػا ف التحميػػؿ البي ػػإ ولػػإ اػػو  ي المجػػاالت ذات ااولويػػة لػػإ تنظيميػػة، ويػػت
 ممية التطوير وتحديد دور ومس وليات كؿ لرد وكؿ لريؽ وتحديد المدة الزمنية لعمميػة التن يػذ 
واإلجػػػرايات والتشػػػريعات المنظمػػػة لكػػػؿ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ  مميػػػة التن يػػػذ وتحديػػػد اإلمكانػػػات 

 والموارد البزمة وتوليرها.

أهػػداؼ بػػيف القيػػادة الجامعيػػة  تػػوازف  ص  مػػ :( والتػػإ تػػن0رقػػـ )العبػػارة جػػايت بينمػػا 
 (2.68بمتوسػط ) وااليػرة اللامسػة   بالمرتبػةالػدالمإ واللػارجإ ومتطمبات مجتمعنا الجامعة

أكتػػوبر  مػػ   6إلػػ  حػػرص قيػػادة جامعػػة  هػػذ  النتيجػػة تعػػزو الباح ػػةو وبدرجػػة تقػػدير  اليػػة 
تطمعػات العػامميف بنػا ومجتمعنػا الموازنة بيف أهداؼ الجامعػة التػإ تسػع  إلػ  تحقيقنػا وبػيف 

اللػػارجإ والمسػػت يديف مػػف لػػدماتنا، وُيعػػّد التحميػػؿ البي ػػإ هػػو الموجػػا الػػر يس لػػإ تحقيػػؽ 
التوازف بيف أهداؼ كؿ هذ  ااطراؼ مف لػبؿ تحميػؿ طبيعػة البي ػة الدالميػة والبي ػة اللارجيػة 

ـّ ذات ال مة الو يقة بالجامعة ولإ هذ  المرحمة تحدث مراقبة لمبي تػ يف الدالميػة واللارجيػة ويػت
تحميمنا  مإ أساس نقاط القوة والاعؼ لػإ البي ػة الدالميػة لمجامعػة وال ػرص والتنديػدات لػإ 
المجتم  اللارجإ لنػا، وتشػمؿ البي ػة اللارجيػة التطػورات االجتما يػة والسياسػية واالقت ػادية 

مسػػت يديف وأ اػػاي المجتمػػ  وال قاليػة والتكنولوجيػػة لممجتمػػ  والجامعػػات المنالسػػة وتوقعػػات ال
وأ داد الطبب المتوقعة و مإ الجانب اآللر تقـو الجامعة بتحميؿ البي ة الدالميػة  مػإ أسػاس 
المػػػوارد البشػػػرية والماليػػػة والطبيعيػػػة وأ ػػػداد الطػػػبب والمنػػػاخ الجػػػامعإ والبػػػرامف واانشػػػطة 

 الملتم ة وتسا د نتا ف هذا التحميؿ لإ وا  أسس مرحمة التلطيط.

ما العالقة بني الكيادة اجلديسة بالجكة وحتكيل ىص على: والري : الجالحلطؤال اإجابة جا: ثال

 أنتوبس مً وجَة ىظس أعضاء ٍيئة التدزيظ؟ 6الرباعة التيظينية جبامعة 

لإلجابػػة  ػػف هػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب معػػامبت االرتبػػاط بػػيف بػػيف القيػػادة الجػػديرة بال قػػة 
أكتوبر مف وجنػة نظػر أ اػاي هي ػة التػدريس باسػتلداـ  6معة وتحقيؽ البرا ة التنظيمية بجا

ويتاػ  ذلػؾ مػف لػبؿ  (Pearson Correlation Coefficient)معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 
 الجدوؿ التالإ:
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 (15)سلى  جذٔل

أكتٕثش يٍ ٔجٓخ  6ثٍٛ انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ ٔتحمٛك انجشاػخ انتُظًٛٛخ ثجبيؼخ يؼبيالد االستجبط 

 Pearson Correlation) ثبعتخذاو يؼبيم استجبط ثٛشعٌْٕٛئخ انتذسٚظ  َظش أػضبء

Coefficient) 

 جشاػخ انتُظًٛٛخان االعتخًبس االعتكشبف انجؼذ

 0.62 0.61 0.63 يؼبيم االستجبط انؼاللبد فٙ شفبفٛخان

 0.00 0.00 0.00 دسجخ انذالنخ

 0.68 0.64 0.64 يؼبيم االستجبط انًُظٕس األخاللٙ

 0.00 0.00 0.00 خ انذالنخدسج

 0.68 0.68 0.66 يؼبيم االستجبط انٕػٙ انزاتٙ

 0.00 0.00 0.00 دسجخ انذالنخ

 0.61 0.68 0.64 يؼبيم االستجبط تٕصاٌ انؼًهٛبد

 0.00 0.00 0.00 دسجخ انذالنخ

 0.68 0.86 0.65 يؼبيم االستجبط انمٛبدح انجذٚشح ثبنخمخ

 0.00 0.00 0.00 دسجخ انذالنخ

القيػادة الجػديرة  إيجابيػة بػيف تطبيػؽارتباطيػة وجود  بقػة  (95يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
، إذ أ اػاي هي ػة التػدريسمف وجنػة نظػر  أكتوبر 6البرا ة التنظيمية بجامعة وتحقيؽ  بال قة

(، وكػػذلؾ وجػػود  بقػػة إيجابيػػة بػػيف كالػػة 9.95( وبدرجػػة داللػػة )9.69بمػػه معامػػؿ االرتبػػاط )
أكتػوبر مػف وجنػة نظػر أ اػاي  6بجامعة  البرا ة التنظيميةوأبعاد يادة الجديرة بال قة القأبعاد 

 .هي ة التدريس
 الجػػديرة بال قػػةويعػػزو الباحػػث أسػػباب وجػػود  بقػػة إيجابيػػة بػػيف تطبيػػؽ أبعػػاد القيػػادة 

إلػ   أ اػاي هي ػة التػدريسمػف وجنػة نظػر  أكتػوبر 6البرا ة التنظيمية بجامعػة وتحقؽ أبعاد 
وتحقيػؽ  الجامعػةمػؤ ر لػإ  ػيا ة أهػداؼ و ايػات و محػورب  تقػـو بػدور الجامعيػةقيػادة ال أف

وبػػذلؾ ت ػػب   لػػإ لدمتػػا، المحػػيط، وت عيػػؿ  نا ػػرها وقػػدراتنا الذاتيػػة المجتمػػ ترابطنػػا مػػ  
البرا ػة تحقيػؽ ذات القدرات المعرليػة المتطػورة مػف أهػـ مقومػات وآليػات  جديرة بال قةالالقيادة 

وت كيػػدهـ  مػػ  تحقػػؽ  أ اػػاي هي ػػة التػػدريسمػػا اتاػػ  مػػف لػػبؿ اسػػتجابات وهػػو  التنظيميػػة
سػػػنامنا بشػػػكؿ لعػػػاؿ لػػػإ تحقيػػػؽ  أكتػػػوبر 6بجامعػػػة  الجػػػديرة بال قػػػةأبعػػػاد القيػػػادة  البرا ػػػة وا 

 وهو ما يعكس العبقة اإليجابية واالرتباطية بيننما. التنظيمية بالجامعة
وجػػود  ( والتػػإ أكػػدت3999ود )محمػػ دراسػػة مػػا تو ػػمت إليػػاوتت ػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػ  

بال قػػة والتميػػز التنظيمػػإ، كمػػا تو ػػمت إلػػ  وجػػود تػػ  ير  إرتبػػاط إيجػػابإ بػػيف القيػػادة الجػػديرة
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الجػػديرة بال قػػة  مػػ  جميػػ  أبعػػاد التميػػز التنظيمػػإ )القيػػادة، السياسػػات  لمقيػػادةمعنػػوب إيجػػابإ 
كمػا تت ػؽ مػ  دراسػة البػابمإ،  .(واإلستراتيجيات، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، العمميػات

بػػيف القيػػادة الجػػديرة إيجابيػػة  بقػػة ارتبػػاط  ؾأف هنػػا إلػػ تو ػػمت التػػإ و ( 3939واللالػػدب )
 .بال قة والعوامؿ التنظيمية

 متوضطات بني إحصائية داللة ذات فسوم توجد ٍلىص على: والري : السابعلطؤال اإجابة زابعا: 

 دوز الكيادة اجلديسة بالجكة يف حتكيل الرباعة التيظينية آزائَه يف حول العييةأفساد  اضتجابة

الدزجة العلنية وعدد ضيوات اخلدمة وىوع الهلية وعدد الدوزات ) اتملتغري عصيُتأنتوبس  6جبامعة 

 (؟التدزيبية يف جمال الكيادة

 :ةالعلني الدزجةس تغّي. الفسوم وفًكا مُل1

 (16جذٔل )

ٔفم ب  أػضبء ْٛئخ انتذسٚظثٍٛ اعتجبثبد إلٚجبد دالنخ انفشٔق  ؛حبدَ٘تبئج اختجبس تحهٛم انتجبٍٚ األ 

 ًُ  (أعتبر -أعتبر يغبػذ  -يذسط) خانؼهًٛ انذسجخش تغّٛ ن

 األثؼبد
 يصذس انتجبٍٚ

يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشٚخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انمٛبدح 

 انجذٚشح

 ثبنخمخ

 1.802 2 3.405 ثٍٛ انًجًٕػبد

 0.228 158 314.642 داخم انًجًٕػبد 0.148 1.815

 - 158 312.048 انًجًٕع

انجشاػخ 

 انتُظًٛٛخ

 0.381 2 0.822 ثٍٛ انًجًٕػبد

 0.888 158 222.820 داخم انًجًٕػبد 0.614 0.428

 - 158 223.562 انًجًٕع

 األثؼبد

  ككم

 0.454 2 0.808 ثٍٛ انًجًٕػبد
 0.238 158 24.482 نًجًٕػبدداخم ا 0.151 1.804

 - 158 25.321 انًجًٕع

  ػدـ وجػود لػرؽ ذو داللػة إح ػا ية  نػد مسػتو  الداللػة (96)رقـ  يتا  مف الجدوؿ
(a≤0.05،)  مػػدرس) ةالعمميػػ الدرجػػةر ت ّيػػولقاػػا لمُ  أ اػػاي هي ػػة التػػدريسبػػيف اسػػتجابات- 

ة لإ تحقيؽ البرا ة التنظيميػة بجامعػة حوؿ دور القيادة الجديرة بال ق(، أستاذ -أستاذ مسا د 
 أكتوبر. 6

أ اػػػاي هي ػػػة  ػػػدـ وجػػػود لػػػرؽ ذو داللػػػة إح ػػػا ية بػػػيف اسػػػتجابات  وتعػػػزو الباح ػػػة
حػػوؿ دور القيػػادة (، أسػػتاذ -أسػػتاذ مسػػا د  -مػػدرس) ةالعمميػػ الدرجػػةر ت ّيػػولقاػػا لمُ  التػػدريس
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لػ  أف أ اػاي هي ػة التػدريس أكتػوبر إ 6الجديرة بال قة لإ تحقيػؽ البرا ػة التنظيميػة بجامعػة 
أكتػػوبر تمػػارس أبعػػاد القيػػادة الجػػديرة  6يػػروف أف القيػػادة بجامعػػة بػػالتبؼ درجػػاتنـ العمميػػة 

 بال قة لإ تعامبتنا وت رلاتنا مما يترتب  ميا تحقؽ البرا ة التنظيمية بالجامعة.
إ والتػػ (Degreeniam 2018)دراسػة د رينيػػا  هػػذ  النتيجػػة مػ  نتػػا ف دراسػػة وتت ػؽ
 مػف أب وبػيف الجديرة بال قة القيادة ت ورات بيف إح ا ية داللة ذات لروؽ وجود أظنرت  دـ
 .  الديمو رالية ومننا الدرجة العممية المت يرات

 :عدد ضيوات اخلدمةس تغّي. الفسوم وفًكا مُل2

 (18جذٔل)

ٔفم ب  ء ْٛئخ انتذسٚظأػضبثٍٛ اعتجبثبد إلٚجبد دالنخ انفشٔق  ؛َتبئج اختجبس تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘

 ًُ  (عُٕاد 10أكخش يٍ  -عُٕاد  10ئنٗ  5يٍ  -عُٕاد  5ألم يٍ ) ػذد عُٕاد انخذيخش تغّٛ ن

 األثؼبد
 يصذس انتجبٍٚ

يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشٚخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انمٛبدح 

 انجذٚشح

 ثبنخمخ

 2.215 2 4.428 ثٍٛ انًجًٕػبد
 0.226 158 313.618 خم انًجًٕػبددا 0.084 3.621

 - 158 312.048 انًجًٕع

انجشاػخ 

 انتُظًٛٛخ

 1.886 2 3.583 ثٍٛ انًجًٕػبد
2.240 0.118 

 0.881 158 288.868 داخم انًجًٕػبد

 - 158 223.562 انًجًٕع

 األثؼبد

  ككم

 0.806 2 1.412 ثٍٛ انًجًٕػبد
2.658 0.082 

 0.850 158 336.346 داخم انًجًٕػبد

 - 158 338.852 انًجًٕع

  ػدـ وجػود لػرؽ ذو داللػة إح ػا ية  نػد مسػتو  الداللػة (97)رقـ  يتا  مف الجدوؿ
(a≤0.05،)  أقػؿ مػف ) ػدد سػنوات اللدمػة ر ت ّيػولقاػا لمُ  أ ااي هي ة التدريسبيف استجابات
قيادة الجػديرة بال قػة حوؿ دور ال(، سنوات 99أك ر مف  -سنوات  99إل   5مف  -سنوات  5

 أكتوبر. 6لإ تحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة 
أ اػػػاي هي ػػػة  ػػػدـ وجػػػود لػػػرؽ ذو داللػػػة إح ػػػا ية بػػػيف اسػػػتجابات  وتعػػػزو الباح ػػػة

 -سػػنوات  99إلػػ   5مػػف  -سػػنوات  5أقػػؿ مػػف ) ػػدد سػػنوات اللدمػػة ر ت ّيػػولقاػػا لمُ  التػػدريس
ل قػة لػإ تحقيػؽ البرا ػة التنظيميػة بجامعػة حوؿ دور القيادة الجػديرة با(، سنوات 99أك ر مف 

أكتػوبر إلػ  أف أ اػاي هي ػة التػدريس بػالتبؼ  ػدد سػنوات لػدمتنـ يػدركوف مػد  تحقػػؽ  6
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أبعػػاد القيػػادة الجػػديرة بال قػػة لػػإ الممارسػػات الملتم ػػة لمقيػػادة الجامعيػػة ومػػا يترتػػب  مػػ  هػػذا 
 وبر.أكت 6النمط مف القيادة مف تحقؽ البرا ة التنظيمية بجامعة 

وجػػود  إلػػ تو ػػمت التػػإ و ( 3999ال ربػػاوب ) وتلتمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػ  نتػػا ف دراسػػة
 5سػػنوات، ومػػف  5الػػتبؼ حػػوؿ البرا ػػة التنظيميػػة بػػالتبؼ  ػػدد سػػنوات اللبػػرة )أقػػؿ مػػف 

 (.سنوات 99سنوات، وأك ر مف  99سنوات اقؿ مف 
 :ىوع الهليةس تغّي. الفسوم وفًكا مُل3

 (12جذٔل)

أػضبء ْٛئخ اعتجبثبد " نهفشٔق ثٍٛ  (Independent Sample T-test) "د" اختجبس َتبئج

ًُ  انتذسٚظ  تطجٛمٛخ( –)َظشٚخ  َٕع انكهٛخش تغّٛ ٔفم ب ن

 انجؼذ
انًإْم 

 انؼهًٙ
 انًتٕعظ انؼذد

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ د

دسجخ 

 انذالنخ
 انتؼهٛك

 انجذٚشحانمٛبدح 

 ثبنخمخ

 0.252 3.26 88 َظشٚخ
3.308 0.400 

 غٛش

 0.654 3.45 62 تطجٛمٛخ دانخ

 انجشاػخ انتُظًٛٛخ
 0.238 3.45 88 َظشٚخ

2.322 0.110 
غٛش 

 0.838 3.12 62 تطجٛمٛخ دانخ

 انذسجخ انكهٛخ 
 0.282 3.22 88 َظشٚخ

3.400 0.821 
غٛش 

 0.852 3.88 62 تطجٛمٛخ دانخ

 ية  نػد مسػتو  الداللػة ػدـ وجػود لػرؽ ذو داللػة إح ػا  (98)رقـ  يتا  مف الجدوؿ
(a≤0.05،)  نظريػػػػة )نػػػوع الكميػػػػة ر ت ّيػػػػولقاػػػا لمُ  أ اػػػاي هي ػػػػة التػػػػدريسبػػػيف اسػػػػتجابات– 

 أكتوبر. 6حوؿ دور القيادة الجديرة بال قة لإ تحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة (، تطبيقية
أ اػػػاي هي ػػػة  ػػػدـ وجػػػود لػػػرؽ ذو داللػػػة إح ػػػا ية بػػػيف اسػػػتجابات  وتعػػػزو الباح ػػػة

حػػوؿ دور القيػػادة الجػػديرة بال قػػة لػػإ ، (تطبيقيػػة –نظريػػة )نػػوع الكميػػة ر ت ّيػػولقاػػا لمُ  يسالتػػدر 
نػػػوع أكتػػوبر إلػػ  أف أ اػػاي هي ػػػة التػػدريس بػػالتبؼ  6تحقيػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة بجامعػػػة 

تقػػـو بالعمميػػات اإلداريػػة المتعمقػػة بتطػػوير منظومػػة العمػػؿ يػػروف أف القيػػادة الجامعيػػة  كميػػاتنـ
عػة بالشػكؿ الػذب يجعمنػا جػديرة ب قػة المتعػامميف معنػا وبمػا يػنعكس  مػ  الجامعػة دالؿ الجام

 ككؿ ويجعمنا منظمة بار ة.
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 :عدد الدوزات التدزيبية يف جمال الكيادةس تغّي. الفسوم وفًكا مُل4

 (18جذٔل)

ٔفم ب  ظأػضبء ْٛئخ انتذسٚثٍٛ اعتجبثبد إلٚجبد دالنخ انفشٔق  ؛َتبئج اختجبس تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘

 ًُ   انذٔساد انتذسٚجٛخ فٙ يجبل انمٛبدحػذد ش تغّٛ ن

 األثؼبد
 يصذس انتجبٍٚ

يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشٚخ

يتٕعظ 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انمٛبدح 

 انجذٚشح

 ثبنخمخ

 2.215 2 3.883 ثٍٛ انًجًٕػبد
 0.226 158 315.415 داخم انًجًٕػبد 0.082 2.658

 - 158 318.402 انًجًٕع

انجشاػخ 

 انتُظًٛٛخ

 1.886 2 1.412 ثٍٛ انًجًٕػبد
0.684 0.510 

 0.881 158 336.346 داخم انًجًٕػبد

 - 158 338.852 انًجًٕع

 األثؼبد

  ككم

 0.806 2 0.430 ثٍٛ انًجًٕػبد
2.642 0.082 

 0.850 158 131.334 داخم انًجًٕػبد

 - 158 131.864 انًجًٕع

  ػدـ وجػود لػرؽ ذو داللػة إح ػا ية  نػد مسػتو  الداللػة (99)رقـ  مف الجدوؿ يتا 
(a≤0.05،)  ػػدد الػػدورات التدريبيػػة لػػإ ر ت ّيػػولقاػػا لمُ  أ اػػاي هي ػػة التػػدريسبػػيف اسػػتجابات 

حػػوؿ دور القيػػادة ، (دورات لػػ ك ر 0 -دورات  2إلػػ   9مػػف  -ال يوجػػد دورات ) مجػػاؿ القيػػادة
 أكتوبر. 6لبرا ة التنظيمية بجامعة الجديرة بال قة لإ تحقيؽ ا

أ اػػػاي هي ػػػة  ػػػدـ وجػػػود لػػػرؽ ذو داللػػػة إح ػػػا ية بػػػيف اسػػػتجابات  وتعػػػزو الباح ػػػة
 2إلػ   9مػف  -ال يوجد دورات )  دد الدورات التدريبية لإ مجاؿ القيادةر ت يّ ولقاا لمُ  التدريس
لبرا ػػػة التنظيميػػػة حػػػوؿ دور القيػػػادة الجػػديرة بال قػػػة لػػػإ تحقيػػؽ ا، دورات لػػ ك ر( 0 -دورات 
الػدورات التدريبيػة التػإ ح ػموا أكتوبر إل  أف أ ااي هي ة التدريس بالتبؼ  ػدد  6بجامعة 

لػإ تػولير  أكتوبر 6الدور ال عاؿ الذب تقـو با القيادة بجامعة  يدركوف  مينا لإ مجاؿ القيادة
بنػا إلػ  تحقيػؽ  المتطمبات البزمة لنجاح الجامعة لإ أداي رسالتنا وتحقيػؽ أهػداؼ والو ػوؿ

 أبعاد البرا ة التنظيمية.
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تخكيل الرباعة التيظينية لاملكرتح  ما التصوزىص على: والري : اخلامظلطؤال اإجابة : خامطا

 ؟على ضوء مدخل الكيادة اجلديسة بالجكة أنتوبس 6جبامعة 

 متَيد:

ؽ بقاػايا اليـو نحو االندماج الكمإ لػإ المجتمػ  واالرتبػاط الو يػ أكتوبر 6تتجا جامعة 
التنمية االقت ادية واالجتما ية، وتمبية احتياجػات سػوؽ العمػؿ مػف الكػوادر البشػرية المؤهمػة، 

أف التوجنػػات المعا ػػرة لمتنميػػة أ ػػبحت تنظػػر إلػػ  التعمػػيـ الجػػامعإ مػػف لػػبؿ  وذلػػؾ لػػإ ظػػؿ
نػة، درجة ان تاحا  م  االحتياجات المجتمعية، وقدرتا  م  استيعاب مشكبتا واهتماماتػا الراه

وتػػولير ملرجػػات تتسػػـ بػػالجودة والك ػػاية، وامتبكنػػا لممنػػارات المطموبػػة بمؤسسػػات اا مػػاؿ، 
 ممػػا يعػػّد مؤشػػرا قويػػا  مػػ  نجػػاح المؤسسػػة الجامعيػػة لػػإ تحقيػػؽ أهػػدالنا لػػإ لدمػػة المجتمػػ 

 .والو وؿ إل  المنظمة البار ة
يػادة القا مػة إدارة أكتػوبر أف يكػوف لػد  الق 6ويتطمب تحقيؽ البرا ة التنظيمية لجامعة 

شػػؤوننا القػػدرة واػػ  رؤيػػة اسػػتراتيجية  الميػػة تركػػز  مػػإ تػػدويؿ التعمػػيـ، والبحػػث العممػػإ، 
، ولػت  مف االطبب وأ اػاي هي ػة التػدريس وامتبؾ ميزة تنالسية تؤهمنا اجتذاب المتمييزييف
اوف متمػ ب العالميػة  ػف طريػؽ التعػالم ػرية و قنوات التوا ؿ لبست ادة مف لبػرات الجامعػات 

لتبنػإ  لإ برامف التوأمة، والتبادؿ العممإ، والشراكات البح ية، اامػر الػذب يجعػؿ الحاجػة ممحػة
 نمط القيادة الذب يجعؿ مف الجامعة جديرة ب قة المتعامميف معنا والمست يديف مف لدماتنا.

، عيػةالجام مػف أك ػر المواػو ات أهميػة لػإ  مػـ اإلدارة الجامعيػة ويعّد مواوع القيػادة
لػإ نػا مػف تػ  ير للػإ تحقيػؽ أهػدالنا  لمػا  جامعةد نجاح أب حدّ حيث أ بحت المعيار الذب يُ 

 مقػدارالجامعػات  مػ   بػؿااهػداؼ المنشػودة مػف قِ  ؽتحّقػ ؼيتوّقػ لذا  وتطورها الجامعة نجاح

ا أك ر الجامعة كانت جديرة بال قة   القيادة كانت لكمما ،القيادات تمؾ ك اية  .نجاحا
 لػػػإ قيػػػادةوظنػػػور أنمػػػاط وطػػػرؽ جديػػػدة لمجامعػػػات المعا ػػػرة  التوجنػػػاتي اػػػو  ولػػػإ

، لمقيادة الجامعية كإ تكوف جػديرة بال قػة، تتا  الحاجة إل  ت يير الدور المستقبمإ اتالجامع
أسػػاليب اإلدارة والقيػػادة المتبعػػة حاليػػا لاػػعؼ لا ميتنػػا لػػإ تسػػيير وبالتػػالإ إ ػػادة النظػػر لػػإ 
ؿ م  المشكبت والممارسات اليومية واعؼ دورها لإ تحقيؽ البرا ػة اامور الجامعية والت ا 

لػػ ف ذلػػؾ يتطمػػب إحػػداث وجػػديرة بال قػػة لا مػػة  القيػػادة الجامعيػػة، ولكػػإ تكػػوف هػػذ  التنظيميػػة
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تطوير لنا سواي لإ أهدالنا وآلياتنا وأساليبنا، لكإ يتـ تلط  أوجا الق ػور الحاليػة، ور بػة 
تحقيػػؽ ذلػػؾ لػػإ  يػػةالجامعالقيػػادة ودور  إدارة الجامعػػاتة لػػإ لػػإ مواكبػػة االتجاهػػات المعا ػػر 
ػػا لت عيػػؿ دور القيػػادة الجػػديرة بال قػػة لػػإ تحقيػػؽ البرا ػػة  تقػػدـ الدراسػػة الحاليػػة ت ػػوراا مقترحا

 وليما يمإ  رض لمكونات الت ور المقترح:أكتوبر،  6التنظيمية بجامعة 
 أوًلا: فلطفة التصوز املكرتح: 

 التنالسػية قػدراتنا بنػاينحػو  أكتػوبر 6توجا جامعػة  المقترح مفتنطمؽ لمس ة الت ور 

واتسػاؽ أقػواؿ قيػادة الجامعػة مػ   العبقػات لػإ شػ اليةمف لػبؿ ال والتميز الت وؽ  ف والبحث
ألعالنػػا وقراراتنػػا واإلل ػػاح  مػػا يػػدور لػػإ الجامعػػة، والتبػػادؿ الم تػػوح الكارهػػا ومعتقػػداتنا، 

ار لإ إطار مف القيـ والقنا ات التإ تتمسؾ بنا قيػادة الجامعػة والمشاركة لإ  ن  واتلاذ القر 
لإ قراراتنا و بقاتنا وت رلاتنا، حيث تعتمد جمي  ممارسػاتنا  مػ  منظػور ألبقػإ نػاب  مػف 

قػدراتنا ولبراتنػا، وو ينػا بانطبا ػات اآللػريف  ننػا، دالمنا باقتنػاع، لػإ ظػؿ الػو إ الػذاتإ ب
وقيػػادتنـ والتػػ  ر بنػػـ والتػػ  ير لػػينـ، والعمػػؿ معنػػـ بػػروح وبشػػكؿ يسػػنـ لػػإ تطػػوير العػػامميف 

والتحميػػػؿ الملتم ػػػة معنػػػا، نظػػر البوجنػػػات يػػػادة الجامعػػػة قتنػػاع قا، ويتجمػػػ  ذلػػػؾ لػػػإ ال ريػػؽ
معنػا المواو إ لممعمومات قبؿ إ دار أ  قرار، وألػذ جميػ  وجنػات النظػر حتػ  المتعاراػة 

ة، وقادرة  م  تحقيؽ رؤية الجامعػة وأهػدالنا ، مما يجعؿ قيادة الجامعة جديرة بال قبمواو ية
 االستراتيجية.

أكتػػوبر  مػػ  تبنػػإ أبعػػاد البرا ػػة  6كمػػا يرتكػػز الت ػػور المقتػػرح  مػػ  حػػرص جامعػػة 
التنظيمية لإ جميػ  اللػدمات التػإ تقػدمنا مػف لػبؿ الليػارات االسػتراتيجية التػإ تمكننػا مػف 

 بنػا تقػـو التػإ التن يذيػة اللطػوات مػف ةسمسػمالتعامؿ م  الت يػرات المحيطػة بك ػاية لػإ اػوي 
وتنويػ   تحسػيفو  ور باتنـ مست يديفال حاجات تمبإ جديدة لدمات ابتكار إل  يؤدب بما الجامعة
 عزيػز قػدرتنا التنالسػيةتولدماتنا التعميمية وزيادة قنواتنا التسػويقية بمػا يسػنـ لػإ  أنشطتنا

اإلجػػرايات  ػػف طريػػؽ استكشػػاؼ  المجتمعيػػة، متطمبػػاتمػػ  ال متكيػػؼل جديػػدةص لػػر  وايجػػاد
اداي العمػػؿ بالجامعػػة  مبتكػػرةالتنظيميػػة التػػإ تعػػزز اكتشػػاؼ حمػػوؿ جديػػدة لممشػػكبت وطػػرؽ 

حشػػد المػػوارد والتوسػػ  لػػإ اللػػدمات التعميميػػة وأداي وظا  نػػا لػػإ  التػػدريس والبحػػث العممػػإ و 
جامعة بنػدؼ تطػوير است مار اانشطة التإ تقـو بنا ال، وكذلؾ بطريقة مبتكرة ولدمة المجتم 



 م0202( 99) -0ج-عدد سبتمبر                                 ...            تصور مقترح لتحقيق البراعة التنظيمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 280 - 

تػػرتبط بوظػػا ؼ  لػػإ المجػػاالت التػإلػدماتنا وتسػػنيؿ نشػػرها وتطويرهػا لتحقيػػؽ مزايػػا تنالسػية، 
 .(التدريس والبحث العممإ ولدمة المجتم )الجامعة: 

مػف تحػديات والتػإ  أكتػوبر 6جامعػة  م  ما تواجنا تعتمد لمس ة الت ور المقترح  كما
والتحػػػديات  وتكم ػػػة اللػػػدمات م مػػػة لػػػإ زيػػػادة ااسػػػعارتتم ػػػؿ لػػػإ التحػػػديات االقت ػػػادية المت

التكنولوجيػػة التػػػإ أسػػنمت لػػػإ ظنػػور ال ػػػورة المعموماتيػػة، وسػػػر ة انتشػػار المعمومػػػات  بػػػر 
اإلنترنػػػت، واسػػػتلداـ التكنولوجيػػػا  اليػػػة المسػػػتو  لػػػإ ميػػػاديف العمػػػؿ واإلنتػػػاج، و ميػػػا يمػػػـز 

 ػػر والتطػػورات العمميػػة واإلنجػػازات مواجنػػة تمػػؾ التحػػديات مػػف لػػبؿ التكيػػؼ مػػ  مت يػػرات الع
والسػػػيما اللػػػدمات  ةالتكنولوجيػػػة، ومػػػف هنػػػا أ ػػػب  تطػػػوير اللػػػدمات التػػػإ تقػػػدمنا الجامعػػػ

لػػإ حاجػػة مسػػتمرة لمراجعػػة وتطػػوير  ةاإللكترونيػػة اػػرورة ت راػػنا ظػػروؼ الحاجػػة، لالجامعػػ
درجػة  اليػة أهدالنا ولمس تنا ونظمنا وأساليبنا مػف لػبؿ تبنػإ أسػاليب حدي ػة تجعمنػا  مػ  

مػف استشػػراؼ آلػاؽ المسػػتقبؿ وحػؿ مشػػكبت الحااػر، وال يتػػ ت  ذلػؾ إال مػػف لػبؿ التحسػػيف 
وكمياتنػػا، وواػػ  بػػرامف لمعمػػـو الحدي ػػة والمسػػتقبمية،  ةالنػػو إ لملػػدمات التػػإ تقػػدمنا الجامعػػ
  لمو ػوؿ إلػ  البرا ػة التنظيميػة لػإ ظػؿ قيػادة جامعيػة ود ـ تكنولوجيػا المعمومػات واالت ػاؿ

 .جديرة بال قة
 :التصوز املكرتحميطلكات  _ثاىيا

بقدرتػا  مػ  د ػـ اانشػطة التربويػة والبح يػة واللدميػة  أكتػوبر 6يتسـ مجتمػ  جامعػة 
المجتمػ  وقيادتػا نحػو  بتطمعػاتوارتباطنػا  ا، باإلاالة إل  اتساؽ جنودهالجامعةالتإ تقدمنا 

ا  بقػػة تكامػػؿ اجتمػػا إ وا تمػػاد المسػػتقبؿ المر ػػوب، وبالتػػالإ يسػػود بػػيف المجتمػػ  وجامعتػػ
متبػػادؿ لمو ػػوؿ إلػػ  الرلاهيػػة المجتمعيػػة، وتػػر  الباح ػػة أف مػػف أهػػـ المنطمقػػات التػػإ تعتمػػد 

لتكػػوف جػػديرة ب قػػة المتعػػامميف معنػػا وتحقػػؽ البرا ػػة التنظيميػػة  أكتػػوبر 6قيػػادة جامعػػة  مينػػا 
 تتم ؿ لإ المنطمقات التالية:بالجامعة 

 :ةالتعليني اتامليطلك .1

سػد ال جػوة بػيف ملرجػات ل تنػدؼـ والتػإ 3929 م ػررؤيػة م   الت ور المقترحزامف تي -
التعمػػيـ العػػالإ ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، واالسػػت مار لػػإ التعمػػيـ وتزويػػد الطػػبب بالمعػػارؼ 

  .ؿالمنارات البزمة لوظا ؼ المستقبو 
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جتمػػ  نحػػو تعمػػيـ جػػامعإ ينػػالس  مػػ  الريػػادة ويسػػنـ لػػإ بنػػاي م أكتػػوبر 6جامعػػة توجػػا  -
 .االقت ادية واالجتما ية والبي يةالمعرلة، ويمبإ متطمبات التنمية 

التعمػيـ واابحػاث والنشػر  مجػاالت مػ  الجامعػات لػإ الشػراكةنحػو أكتػوبر  6جامعػة توجا  -
ااجنبيػػة و  الم ػػرية العممػػإ، وتسػػنيؿ تبػػادؿ الطػػبب وااسػػاتذة والبػػاح يف مػػ  الجامعػػات

قامة ال  .المجاالت ملتمؼمشاري  البح ية المشتركة لإ و قد الشراكات العممية وا 

، وتوجيػا مزيػد واإلنتػاج لمتكامػؿ لػإ  ممنػا مػ  قطا ػات ال ػنا ةأكتوبر  6جامعة توجا  -
 مف االهتماـ لمتعميـ التكنولوجإ.

طبؽ المبادرة أكتوبر  6جامعة توجا  -  .الجامعية لتنمية االبتكارإل  مجتم  المعرلة، وا 

 ة:الطياضي اتامليطلك .2
 م  يؤمف بحرية التعبير  ف الرأب والمشاركة السياسية لممواطف لإ كالة اانشطة.مجت -

  م  الش الية والنزاهة لإ كالة اانشطة.القيادة الجامعية حرص  -

 إ بي قيمة العمـ وال قالة لإ المجتم  السياسإ. -

 وجود قيادات مؤهمة ل ن  القرار السياسإ، وتقمد منا ب مس ولة لإ الدولة. -

 المجتمعإ نحو ت عيؿ نظـ الرقابة  م  السمطة التن يذية ومحاسبتنا بشكؿ معمف. التوجا -

 .الجمي المساواة لإ الحقوؽ والواجبات و دـ الت رقة بيف  -

 ة:االقتصادي اتامليطلك .3
 .الم ربوجود لطة لمتنمية االقت ادية والبشرية تحقؽ متطمبات وطموحات المجتم   -

لمجاالت تنالسية جديدة م ؿ: المعدات جنا الم رب بتنو ا، وتو تميز االقت اد  -
 النندسية، وااللكترونيات، والتكنولوجيا الحيوية.

، وانعكاس لمجامعةالجناز اإلدارب بنحو تن يذ الحكومة اإللكترونية  أكتوبر 6جامعة توجا  -
 .لملدمات الجامعيةذلؾ  م  بروز نظاـ التسويؽ االلكترونإ 

 م  المشاركة  أ ااي هي ة التدريس والطبب سياسات وحوالز لتشجي  الجامعةوا   -
 المتميزة.

 ة:االجتناعي اتامليطلك .4

 منظومة متكاممة مف القيـ واالبقيات التإ تحكـ المجتم .الجامعة ل يا ة  -
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 اال تراؼ بدور مؤسسات المجتم  المدنإ التإ تعمؿ ولؽ مرجعية وطنية. -

 بنػػاي المجتمػػ  بمػػا يتاػػمنا مػػفالنظػػرة المجتمعيػػة لمتعمػػيـ  مػػ  أنػػا المػػدلؿ ااساسػػإ ل -
 .لرص تعميميةتولير  مساهمة الجامعة لإ

 ة:التهيولوجي اتامليطلك .5
لػإ مجتمػ  قػادر  مػ  التكيػؼ مػ  معطيػات  بالجامعػة تتم ؿ  ػورة المجتمػ  التكنولػوجإ  -

 وبلا ة لإ ظؿ جا حة كورونا.ع ر المعرلة والمعموماتية، الالعولمة، ومتطمبات 
 رتكز إل  اقت اد المعرلة وتكنولوجيا المعمومات.مجتم   ممإ تكنولوجإ ي -

 التكنولوجيا ل ة لمحوار والت اهـ بيف ااجياؿ الجديدة.التوجا إلحبؿ ال قالة العممية و  -

 التوجا مف مجتم  مستنمؾ لمتكنولوجيا، إل  مست مر،  ـ منتف لنا. -

 تعميؽ البحوث والدراسات لإ مجاالت  ممية أك ر تطوراا. -

 .تم  المعرلة لكالة أوجا الحياةكنولوجيا ومتطمبات بناي مجنشر  قالة الت -

 :التصوز املكرتح: أٍداف ثالجا .6

أكتوبر حت  تكوف جديرة بال قة وقادرة  مػ  تحويػؿ  6يتطمب ت عيؿ دور القيادة بجامعة 
الجامعة إل  منظمة بار ة أف تعمؿ القيادة  م  تطوير وظا ؼ الجامعة وأف تسع  إل  تحقيػؽ 

 لتالية:ااهداؼ ا
 أٍداف تطويس وظيفة التدزيظ اجلامعي: -أ 

 الطالب اجلامعي: .1

 إ داد لريجيف قادريف  م  تحقيؽ النجاح والتميز وقيادة المجتم  نحو المستقبؿ. -

 إ داد البحوث العممية ااّلت اؿ الناج  م  اآللريف.منارات ل امتبؾ طبب الجامعة -

 ت لإ  ممية التعمـ.تمكيف طبب الجامعة مف توظيؼ تكنولوجيا المعموما -

تطوير قدرات الملتر يف مف الطبب لتقديـ برايات الترا ات لحاانات اا ماؿ  -
 بالجامعة.

 تقديـ برامف تعميمية وأنشطة أكاديمية لطبب الجامعة  م  أ م  مستو  مف الجودة. -

 األضتاذ اجلامعي: .2

 ة.الجامعبهي ة التدريس  اي االمتعمؽ ا_ ااكاديمإ والبح إالتطوير المننإ _ -
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 .جامعةبالتنمية المنارات ااكاديمية واإلدارية ا ااي هي ة التدريس ومعاونينـ  -

 رل  الك اية ااكاديمية والبح ية والوظي ية لعاو هي ة التدريس. -

تطوير التعاوف البح إ بيف أ ااي هي ة التدريس بالجامعة بما يلدـ تطوير التعميـ  -
 الجامعإ.

دلاؿ الجامعإ، لممدرس نإالمن التكويف بمبدأ االذ -  برامف لإ التكنولوجية ال قالة وا 

 اإل داد.

 الكيادة اجلامعية: .3

لمجامعػة ومنحنػا مزيػداا مػف الحريػة واالسػتقبلية لػإ اتلػاذ القػرار وتن يػذ   القيادةت ويض  -
 وتقويما.

 اال تماد  م  التلطيط االستراتيجإ لإ وا  لطط التطوير والتحسيف -

 . الميةمحاولة التحوؿ إؿ جامعة رسـ اللطوط الر يسية ل -

 .ومواكبتنا لمتطورات الحدي ة لإ ملتمؼ المجاالت لمجامعةتعزيز المركز التنالسإ  -

 المتميػػػػزة البشػػػػرية بالعنا ػػػػر والكميػػػػات بالجامعػػػػة لػػػػإلدارات الجديػػػػدة النياكػػػػؿ اسػػػػتكماؿ -
 .والمتل  ة

 هػػػذا لػػإ المسػػػتمر يثالتحػػد ومواكبػػػة والكميػػات بالجامعػػػة اإللكترونيػػة اإلدارة تطػػوير نظػػػـ -
 .المجاؿ

 أٍداف تطويس وظيفة البخح العلني:  -ب 

 توليد املعسفة: .1

 والمراكػػز المجتمعيػػةالمؤسسػػات  مشػػاركة وتوسػػي  وكمياتنػػا لمجامعػػة بح يػػة لطػػة واػػ  -
   البح ية.

 .الع ر تطورات أحدث تواكب متقدمة أكاديمية معايير ولؽ العميا الدراسات برامف تطوير -
 أكاديميػػة معػػايير إطػػار لػػإ ااكػػاديمإ لب تمػػاد ومعاممنػػا البح يػػة الجامعػػة مراكػػز ت هيػػؿ -

 . الية

 االرتقاي بمجاالت البحوث التإ تتسؽ م  اللطط التنموية لمببد لإ الحاار والمستقبؿ. -

 .زيادة الميزانيات المل  ة لمبحوث العممية بما يوجد المرونة الكالية لتمويؿ اابحاث -
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 .ة المتميزةػاث العمميػتشجي  اابحو  ،ات الدوليةػ د المعمومربط مراكز البحوث بشبكات قوا -

 ىشس املعسفة: .2

 .العممإ لمبحث تمويؿو  جديدة لإلن اؽ  م  اللطط البح ية م ادر استحداث -

 . المياا  متقدمة ومعتمدة أكاديمية معايير مف لبؿ ليبحاث العممإ تطوير نظـ النشر -

 ولارجنا. م رـ العممية دالؿ تشجي  أ ااي هي ة التدريس  م  نشر أبحا ن -

 المجتم  لنشر المعرلة.و  قد  مؤتمرات تلدـ الجامعة  -

 تشج  الباح يف  م  ترجمة الكتب العالمية التإ تتامف معارؼ جديدة. -

 .بالجامعة إ دار مجبت  ممية لنشر المعرلة التإ ينتجنا أ ااي هي ة التدريس -

 تطبيل املعسفة: .3

 ث العممية التطبيقية التإ تنتجنا الجامعة.التسويؽ المحمإ/ العالمإ لمبحو  -

 )حدا ؽ التكنولوجيا( دالؿ الجامعة لتحويؿ المعارؼ إل  منتجات. حاانات بح يةإنشاي  -

 الجامعة. م واللبرات لتبادؿ المنال  واللدمات  واإلنتاجال نا ة قطاع التعاوف م   -
ات مسػػتمدة مػػف البحػػث العممػػإ بمواػػو  بمػػا يمػػدالقطػػاع اللػػاص  مػػ التعػػاوف البح ػػإ  -

 .  الواق 

 .توجيا البحث العمم  لمتل  ات التطبيقية  -
 أٍداف تطويس وظيفة خدمة اجملتنع: -ج 

 إ داد لطة زمنية لمتدريب المجتمعإ مد مة بميزانيات تن يذها. -

 وتعميػؽ ال قاليػة النويػة  مػ  والت كيػد الػو إ ونشر التنوير مجاؿ لإ الجامعة دور تد يـ -
 .االنتماي

م  منػاـ بنا العامميف المؤسسات المجتمعية و التدريبية المناسبة الحتياجات  تولير البرامف -
 وظا  نـ.

 قد المؤتمرات وورش العمؿ والحمقات النقاشية حوؿ قاايا لدمة المجتم  وتنميػة البي ػة  -
. 

 المجتم . تنمية لتحقيؽ ولريجنا، الجامعة بيف الروابط تقوية -

 التدريس نحو مشكبت المجتم  وقاايا  . توجيا البحوث التإ يقـو بنا أ ااي هي ة -
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 .دراسة وتحديد متطمبات واحتياجات ور بات سوؽ العمؿ مف ملرجات الجامعات -

 .رؤيتنا وأهدالنا وبرامجنا ااكاديمية ولؽ احتياجات سوؽ العمؿ ةت مـ الجامع -

 .القطاع اللاص لإ مجالس الجامعة و  المجتم  مم مإولياي اامور و اإلشراؾ ال عاؿ ا  -

  :تيفير التصوز املكرتح: آليات زابعا

بمػا  منظمػة بار ػةإل   أكتوبر 6جامعة تعرض الباح ة ليما يمإ اآلليات الر يسة لتحوؿ 
 :ر الجامعة محميا و الميايتب ـ م  التحديات والتوقعات المستقبمية لدو 

 :باالضتهشاف اخلاصة لياتاآل -أ 

 اآلليات اخلاصة بالطالب اجلامعي : .1

 ولؽ التبارات قدرات لا ة بالكميات الملتم ة. التيار الطبب -

وجػػػود نظػػػاـ لإلرشػػػاد التربػػػوب وااكػػػاديمإ والمننػػػإ دالػػػؿ الكميػػػات لممسػػػاهمة لػػػإ حػػػؿ  -
 المشكبت التإ يعانإ مننا الدارس.

الر اية ال حية مف لػبؿ الكشػؼ الػدورب  مػ  الطػبب لا ػة لػإ ظػؿ ال يروسػات التػإ  -
 بدأت لإ الت شإ.

 مطبب دالؿ ولارج الجامعا، واالبقيات التإ ينب إ التحمإ بنا.التوجيا السموكإ ل -

ت ميف انتقاؿ الطبب: مف لبؿ تولير وسا ؿ موا ػبت تيسػر  مػ  الطػبب سػبؿ االنتقػاؿ  -
 إل  الجامعة.

بما يتبيـ مػ  متطمبػات الع ػر  جامعيةوالتل  ات الإا اي البعد الدولإ  م  المقررات  -
 .ومستجداتا

 ميمية ل  التل  ات النادرة والت  تد ـ مزايا تنالسية  المية لمجامعة.ت ميـ برامف تع -

إ داد بػرامف أكاديميػة وأنشػطة تعميميػة دوليػة، السػتقطاب الطػبب والبػاح يف مػف كػؿ دوؿ  -
 العالـ. 

 قػد إت اقيػػات التوأمػػة والشػػراكة مػػ  الجامعػػات العالميػػة مػػف لػػبؿ التبػػادؿ الطببػػإ، ومػػن   -
 لجامعة. لمدراسة  والتدريب با

مرا اة البعد المستقبمإ لإ تناوؿ المقررات الملتم ة، بمعن  أف كؿ مقرر ينب ػإ أف يلػرج  -
 منا الدارس بت ور مستقبمإ للدمة قاايا التنمية لإ المجتم .
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 اآلليات اخلاصة باألضتاذ اجلامعي: .2

إ ػػداد بح ػػإ: يتم ػػؿ لػػإ تزويػػدهـ بمنػػارات البحػػث العممػػإ، وأساسػػياتا، وكي يػػة تسػػويؽ  -
 الباحث لمناراتا وأ ماؿ البح ية لإ المؤتمرات، والمحالؿ الدولية أب التدويؿ. 

إ داد  قػالإ  ػاـ: ويشػمؿ منػارات الم تػيف العربيػة واالنجميزيػة، و منػارات القػرف الحػادب  -
 والعشريف ومتطمباتا، واقت اديات العولمة ومجتم  المعرلة.

لمعػارؼ والمنػارات والقػيـ المرتبطػة إ داد لدمإ: يلتص بتزويد أ اػاي هي ػة التػدريس با -
باالمتداد الجامعإ و بقتنا بلطط التنميػة لػإ الػببد وتوجنػات الحكومػة، وأهػداؼ اال يػة 

 الجديدة.

تبنػػػإ المػػػدلؿ التكػػػاممإ لػػػإ بنػػػاي البػػػرامف والمقػػػررات الملتم ػػػة، أب أف كػػػؿ  اػػػو هي ػػػة  -
يس لنػا، ويػػتـ  قػػد تػدريس يح ػػؿ  مػ  تو ػػيؼ كامػػؿ بمقػررات ال رقػػة التػإ يقػػـو بالتػػدر 

اجتماع قبؿ بدي الدراسة لبت اؽ حوؿ كي ية تناوؿ كالة المقررات ب سػموب تكػاممإ، بحيػث 
يقػػـو كػػؿ  اػػو بػػربط محػػاور المقػػرر اللػػاص بػػا بػػالمقرارت االػػر  وتواػػي  دور تمػػؾ 

 المقررات لإ التوجا نحو المستقبؿ.

الجامعػة، وهػو مػا يواكػب  تبنإ المدلؿ البينإ و بر التل  ات لإ طبيعػة ونو يػة بػرامف -
متطمبػػات القػػرف اللػػادب والعشػػريف، لا ػػة بعػػد اازمػػة الماليػػة العالميػػة، وبالتػػالإ لػػ ف 
الدراسػػة البينيػػة و بػػر التل  ػػات تتػػي  مػػد  واسػػ  مػػف ال ػػرص الوظي يػػة أمػػاـ لػػريف 

 الجامعة. 

 اآلليات اخلاصة بالكيادة اجلامعية: .3

 ياسات العامة والموا   اللا ة بالكميات.الت اص المجالس الجامعية برسـ وتحديد الس -

أف يتاػػػمف تشػػػكيؿ المجػػػالس الجامعيػػػة أ اػػػاي مم مػػػيف  ػػػف كالػػػة الكميػػػات والوحػػػدات  -
 والمراكز الجامعية.

 أف تتامف لجنة لمتابعة أداي قيادات الكميات الملتم ة وأ ااي هي ة التدريس. -

، ةقيػمواػو ية ) التر بواػوح وسػنولة و  المػوارد البشػريةلػإ مجػاؿ  جامعػةتطبيؽ لطػة ال -
   .(التدريب
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أف يتامف النيكؿ التنظيمإ لمجامعة لجنة لمرقابة والمحاسبة تلتص بمراقبة أداي الكميػات  -
 وااقساـ، ورل  تقرير دورب لمجمس إدارة الجامعة.

تػػػولير البػػػرامف التدريبيػػػة المناسػػػبة الحتياجػػػات العػػػامميف بالجامعػػػة وتوالقنػػػا مػػػ  منػػػاـ  -
 وظا  نـ.

ات الوظي يػػة لمعػػامميف بمسػػتويات ااداي وجودتػػا، والقػػدرة  مػػ  إدارة ومواجنػػة ربػػط الترقيػػ -
 الا وط.

تو يػػة العػػامميف بالجامعػػة بمتطمبػػات الجامعػػة، وت يػػر طبيعػػة المنػػاـ والوظػػا ؼ الموكمػػة  -
 إلينـ.

 توظؼ إدارة الجامعة قوا د البيانات وم ادر المعمومات المتاحة ل ن  واتلاذ القرار. -

 جامعة نتا ف تقويـ الطبب لتحسيف أدا نـ.توظؼ إدارة ال -

تاػػػ  إدارة الجامعػػػة مي اقػػػاا لم قالػػػة والقػػػيـ االبقيػػػة التػػػإ يجػػػب اف تسػػػود لػػػإ مجتمػػػ   -
 الجامعة. 

دارة االستراتيجإ التلطيط  م  امتبؾ القيادة الجامعية القدرة -  .التن يذ وا 

 اكاديمية واإلدارية.لتوزي  توزي  المس وليات لإ جمي  المجاالت ا إجرا يةوا  لطط  -

 اآلليات اخلاصة باالضتجناز: -ب 

 البخح العلني: اضتجنازآليات  .1

 والتعمػيـ بعػد العممػإ البحث مجاؿ لإ االست مار تنالسية بيف الباح يف لتك يؼ  ممية إجراي -

 التلرج.

وا  سياسية بح ية ترتكز إل  االبقيات والقيـ البح ية م ػؿ: االلتػزاـ، واامانػة العمميػة،  -
مايػػة الممكيػػػة ال كريػػة، مػػػ  تحديػػد هػػػدؼ مسػػػتقبمإ تسػػع  الجامعػػػة إلػػ  تحقيقػػػا لػػػإ وح

 اػػوف لمػػس سػػنوات يلػػتص بكػػـ ونو يػػة البحػػث المتوقػػ  انجازهػػا، واإل ػػبف  ػػف تمػػؾ 
 السياسة. 

تحديػػػد ااولوليػػػات البح يػػػة: وتتم ػػػؿ لػػػإ: التوسػػػ  لػػػإ بح ػػػو النػػػانوتكنولوجإ والنندسػػػة  -
اهمة لػإ حػؿ المشػكبت المجتمعيػة، والبحػث  ػف بػدا ؿ الورا ية، والبحث  ػف بػدا ؿ لممسػ

 متطورة لمطاقة النظي ة.
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توليربي ة بح ية مميػزة: تتاػمف تػولير البنيػة التحتيػة البزمػة مػف معامػؿ ومعاهػد بح يػة،  -
باإلاػػػالة إلػػػ  تل ػػػيص مركػػػز لمتكامػػػؿ البح ػػػإ، ود ػػػـ المكتبػػػات بالكتػػػب، والمراجػػػ ، 

 والدوريات العممية.
لتػػإ يحتاجػػا بػػاح و الكميػػات العمميػػة والتكنولوجيػػة واادوات المعمميػػة، مػػ  تػػولير المػػواد ا -

 تولير  دد كاؼ مف أجنزة الكمبيوتر إلتاحة لرص البحث ال ردب.

الت كيػػد  مػػ  دور المكتبػػات الرقميػػة، التػػإ تتػػي  لمبػػاح يف الػػدلوؿ إلػػ  الموقػػ  باسػػتلداـ  -
 .الت الملتم ةمجاكممة سر لا ة با لمتعرؼ  م  أحدث ما تـ إنتاجا لإ ال

التسػػويؽ البح ػػإ مػػف لػػبؿ تل ػػيص قنػػاة تمي زيونيػػة إ بنيػػة، وكػػذلؾ مجمػػة أو  ػػحي ة  -
لإل بف  ف انجازات الجامعة البح ية، والمشرو ات المستقبمية، والبحوث والدراسػات التػإ 

الجنػػػات  يعمػػػؿ  مينػػػا البػػػاح وف لمح ػػػوؿ  مػػػ  د ػػػـ الشػػػركات وقطػػػاع ال ػػػنا ة وكالػػػة
 .المعنية

ؿ البح إ ولؽ منظومة ألبقية، حيث تكػوف القػيـ واالبقيػات هػإ المرجػ  ااساسػإ العم -
لػػإ العمػػؿ البح ػػإ، لا ػػة لػػإ اابحػػاث الطبيػػة التػػإ تتنػػاوؿ زرا ػػة اا اػػاي، والتبػػرع، 

 وبحوث النندسة الورا ية والجينات، وذلؾ كإ ال يؤدب الش ؼ بالعمـ إل  الشتات.

مػزاد ت ػػا دب لتسػػويؽ ابتكػػارات والترا ػػات الطػػبب التعاقػد مػػ  الشػػركات والم ػػان  ولػػؽ  -
 وأ ااي هي ة التدريس.

توظيؼ المعرلة النظرية التإ يتمقاها الدارسوف لحؿ مشكبت واقعية والح ػوؿ  مػ   ا ػد  -
 مادب لإ المقابؿ.

لجامعة مف لبؿ تعاوننػا مػ  قطػاع ال ػنا ة واالسػت ادة مػف نتػا ف البحػوث اتنمية موارد  -
 التطبيقية.

بشػكؿ  ةوالتجنيػزات واإلنشػايات بالجامعػ القطاع اللػاص لػإ تمويػؿ البحػث العممػإ ؾإشرا -
ديمإ وتمويػؿ تمكننا مف ت عيؿ أدا نػا ااكػا ةم ادر تمويؿ جديدة لمجامع يسنـ لإ تولير

 .مشاريعنا
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 خدمة اجملتنع: اضتجنازآليات  .2

حقيؽ ااهداؼ إ دد الكوادر والقيادات القادرة  م  المشاركة لإ توجيا الببد نحو ت -
التنموية ليل ية الجديدة، مما يتي  التمكيف السياسإ لممواطنيف ولقاا لمتطمبات المستقبؿ 

 السياسإ.

ماؿ التابعة لمشركات  قد دروات تدريبية لمعامميف لإ قطا ات ال نا ة واا  -
 .التكنولوجية، أو الباح يف بالمراكز البح ية

مبادرة يقـو بنا  دد مف الطبب وأ ااي هي ة  نشر الو إ المجتمعإ وال قالإ: مف لبؿ -
التدريس لت قيؼ سكاف القر ، والمناطؽ الري ية، وال  ات المحرومة، بالتعاوف م  

 منظمات المجتم  المدنإ.

والمدارس  ةاالرتقاي بجنود التعميـ قبؿ الجامعإ: مف لبؿ  دـ ق ر ال مة بيف الجامع -
نما مف لبؿ تدري ة م  كمي ب طبب الكميات الملتم ة بالمدارس لتو يؽ ال مة التربية، وا 

رشاد وتوجيا مف أ ااي هي ة التدريس ةبيننا وبيف الجامع ، وذلؾ لإ وجود رقابة وا 
الجامعإ، وم اؿ لذلؾ الت اص طبب كميات الطب بالكشؼ الدورب  م  طبب 

 المدارس، ومتابعة العيادات المدرسية وتجنيزها باإلسعالات ااولية.

الدورات التدريبية لمعممإ التعميـ قبؿ الجامعإ: لت هيمنـ لمتدريس ولقاا احدث ما  تنظيـ -
تو مت إليا البحوث مف استراتيجيات تعميـ وتعمـ، باإلاالة إل  تشجيعنـ  م  استكماؿ 
الدراسات العميا والتعمؽ لإ البحوث التإ ت يد مجاؿ  ممنـ وتسنـ لإ إ راي اللبرة 

 التدريسية.

و اامية وتعميـ الكبار: وتتـ مف لبؿ مشاركة طبب الجامعة لإ أوقات مشرو ات مح -
ال راغ، أو لإ ااجازة ال ي ية لبرتقاي بالمستو  التعميمإ لطبب المدارس، باإلاالة 
إل  محو أمية العامميف، باإلاالة إل  ت هيؿ طبب المدارس ال انوية لبلتحاؽ بالجامعات 

عممية، والتعرؼ  م  الطبب المميزيف  ممياا ودراسياا لتقديـ مف لبؿ تنظيـ المسابقات ال
 من  دراسية لنـ .

البحث  ف م ادر بديمة ونظي ة لمطاقة مف لبؿ البحوث والدراسات العممية، بؿ  -
 وتجريب تمؾ البحوث تمنيداا لتطبيقنا لإ الواق  الميدانإ إللادة المجتم  مننا.
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جعمنا و تنا، ف الدراسية يؤد  إل  تحسيف جودإشراؾ القطاع اللاص لإ إ داد البرام -
 .ؿالعم سوؽلمتطمبات  ة، وبالتالإ مب مة ملرجات الجامعمواكبة لمتطمبات سوؽ العمؿ

توجيا البحوث التإ يقـو بنا أ ااي هي ة التدريس نحو مشكبت المجتم  وقاايا ،  -
 موؿ لمشكبتا.بحيث تتامف بحو اا تطبيقية موجنة للدمة المجتم  او معنية بتقديـ ح

 : التصوز املكرتحمتطلبات تيفير خامطا: 

  :بتطبيل الرباعة التيظينيةمتطلبات خاصة  .1

االستقبلية والحرية ااكاديمية: وتم ؿ المبدأ الحاكـ لكالة أنشطتنا، لاستقبلية الجامعة  -
 لرص الت رد والتميز بيف الجامعات.وحريتنا ااكاديمية تتي  

لإ ااداي البح إ والتدريسإ واللدمإ، واانشطة المقدمة  تحقيؽ الجودة والتمييز -
 لمدارسيف.

لإ أنماط اانشطة الجامعية وأساليب تقديمنا، بما ي إ باالحتياجات الملتم ة  التنوع -
 لممتعمميف.

التعاوف والمسؤولية: لجودة ااداي وتنوع اللدمات تتطمب تحمؿ كؿ  او لإ المجتم   -
 بقات التكالؿ واال تماد المتبادؿ بيف العامميف.الجامعإ المسؤولية وتحقيؽ  

العمؿ الجاد: سواي لإ العمؿ البح إ، أو التدريسإ، لالشعور بعناي العمؿ يؤهؿ اللريف  -
 لمعمؿ الجاد وتحمؿ المسؤولية.

االبقيات المعا رة: هإ المحور لمسموكيات المؤسسية، لكؿ  او يت رؼ لإ إطار  -
 .القيـ المجتمعيةالمجتمعية التإ ال تتعارض م  منظومة مف القيـ والسموكيات 

 متطلبات خاصة بالتشسيعات واللوائح اجلامعية:  .2

مواكبػػة التشػػري  لمتطمبػػات الع ػػر وبنػػاي مجتمػػ  المعرلػػة، وذلػػؾ بػػ ف يتاػػمف التشػػري   -
 .وأ ااي هي ة التدريس ة يالجامعالقيادة الت ا ات 

وأف تتػرؾ القػرارات اللا ػة بت سػيس كميػة  بقػرار وزارب، الكمياتالبعد  ف التقيد لإ إنشاي  -
 الجامعة. إدارة أو قسـ لمجمس

وال  ة مػػ  واػػ  سياسػػات  امػػة تتػػي  الننػػوض بالجامعػػ العػػالإ ق ػػر دور وزارة التعمػػيـ -
تتػػدلؿ لػػإ أداي الجامعػػات لػػدورها بمػػا يسػػم  باسػػتقبلنا وتحقيػػؽ اإلبػػداع واالبتكػػار، ممػػا 
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اللا ػػة بنػػا التػػإ تػػنظـ شػػؤوننا ااكاديميػػة  جامعػػة لواػػ  ال حتنػػااليتػػي  ال ػػرص أمػػاـ 
 واإلدارية والمالية.

 جامعة بوا  لطة استراتيجية مستقبمية تتسؽ م  المتطمبات الوطنية والعالمية.التمتـز  -

بتقػػػديـ ال حػػػة بنػػػا ولطػػػة  لػػػإ حػػػاؿ المطالبػػػة بقػػػرار إنشػػػاي كميػػػة جديػػػدةجامعػػػة التمتػػػـز  -
سػػػتقبؿ الػػػببد، مػػػ  تحديػػػد التوقعػػػات اسػػػتراتيجية تتسػػػؽ مػػػ  اللطػػػط التنمويػػػة و ػػػورة م

والمؤشرات التإ يمكف مف لبلنػا الحكػـ  مػ  توجػا الجامعػة تجػا  تن يػذ تمػؾ اللطػة منػذ 
 العاـ ااوؿ لت سيسنا.

، إمسػتقبمالتحدد ال حة كؿ جامعة التوقعػات التػإ يمكػف مػف لبلنػا الحكػـ  مػ  توجننػا  -
 . تمادكما يشترط ح وؿ الجامعة  م  اال

 : اجلديسة بالجكة صة بالكيادة اجلامعيةمتطلبات خا .3

، بمااا يحقااق لمكمياااتإعااادة ىيكمااة اإلدارة الجامعيااة: بمااا يتاايي بناااء الييكاال التنظيمااي واإلدار   -
 الالمركزية واستقاللية القرار. 

تااولى رساام السياسااات ومتابعااة األداء، والنظاار فااي األمااور الجامعااة بأمناااء مجمااس  يخااتصأن  -
 وحدات الجامعية.الداخمية بالكميات وال

 .لمكمياتتفويض السمطات الخاصة بالسياسات العامة وأمور التخطيط والتنفيذ والمتابعة  -

 تفعيل دور المجالس الجامعية، في رسم السياسات والمتابعة والمشاركة في اتخاذ القرارات. -

زالة الفواصل باين مجااالت التخصاص و ضوء مجاالت التخصص البينية،  في تنظيم الكميات - ا 
 الواسعة.

 مسمطات لمرءوسييم فيما يتعمق باتخاذ القرارات الخاصة بالكميات.إدارة الجامعة لتفويض  -

 المسؤوليات. تحمل عمى قدرتيم لزيادة كأساس المينية قدراتيم وتنمية العاممين تدريب -

بعيدا عن االزدواجية والتضاارب فاي وتحقيق األىداف تنفيذ األعمال  إلى المرنالتنظيم  يؤد  -
توزيااااع األعمااااال عمااااي أساااااس التخصااااص بد افاااار االسااااتفادة ماااان قاااادرات األ، و ختصاصاااااتاال
 .الخبرةو 
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عاالم كافاة الميتماين  - وجود قاعدة بيانات ومعمومات دقيقة عن كل مجاالت العمل الجامعي وا 
أفضاااااال القاااااارارات  اتخاااااااذحتااااااى يمكاااااان اخاااااال الجامعااااااة والمجتمااااااع المحمااااااي بيااااااا  بااااااالتعميم د

 اإلستراتيجية.

 ة بأعضاء ٍيئة التدزيظ: متطلبات خاص .4

يقاااوم عماااى معاااايير ضااامان الجاااودة  ياااار أعضااااء ىيئاااة التااادريس بالجامعاااةوضاااع نظاااام الخت -
 واالعتماد.

، وتشااجيعيم عمااى االىتمااام بالبحااث العممااي وتوظيفااو رتقااء بمسااتوع أعضاااء ىيئااة التاادريساال -
 لخدمة المجتمع والمنافسة البحثية عمى المستوع الدولي.

متابعاااة أداء عضاااو ىيئاااة التااادريس والوفااااء بعااادد سااااعاتو التدريساااية، بتشاااكيل لجناااة تخاااتص  -
 .تقدم إلدارة الجامعة والبحثية والخدمية، من خالل تقارير دورية

وضع قواعد لمتعيين والترقياة ارتكاازًا إلاى الجادارة والقادرة عماى التطاوير ولايس األقدمياة، وذلاك  -
 لتحديث.لضمان التجديد في األداء وعدم مقاومة التغيير وا

االىتمااااام بالتنميااااة المينيااااة المسااااتدامة لمقيااااادات الجامعيااااة وأعضاااااء ىيئااااة التاااادريس، ورعايااااة  -
 أعضاء ىيئة التدريس ماديًا، بما يكفل ليم حياة كريمة، واجتماعيًا وصحيًا... الخ.

 تيسير حراك أعضاء ىيئة التدريس في الكميات واألقسام المختمفة. -

ال تحديااد ماادة زمنيااة لمبقاااء فااي وظ - يفااة عضااو ىيئااة التاادريس لمترقيااة إلااى الوظيفااة األعمااى، وا 
 يحال إلى وظيفة إدارية بالجامعة.

 متطلبات خاصة بالتنويل:  .5

 .مجتمع لممساىمة في تمويل برامج الجامعةتشجيع المشاركة بين الجامعة ومؤسسات ال -

تماك  لتادبير القطااع الخااصالتعاقاد ماع و تشكيل لجنة لمتمويل تختص بإعاداد خطاة لمميزانياة،  -
 وخرجييا.  ةالميزانية في مقابل الوفاء بتوقعات معينة من الجامع

 .التخصصات النظرية والتطبيقية والتكنولوجيةالتجديد في صيغ التعميم الجامعي بالتوسع في  -

 بجودة أدائيا التعميمي والبحثي والخدمي. كميةربط ميزانية كل  -

من تفعيل أدائيا األكاديمي من خاالل مسااىمة لمجامعات تمكنيا  هتنمية مصادر تمويل جديد -
 . القطاع الخاص في تمويل البحث العممي والتجييزات واإلنشاءات بالجامعات
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 مبؤضطات األعنال: متطلبات خاصة .6

المطموبة والمنػارات الػبـز توالرهػا لػإ  المجاالت المننية تحديد بش ف التعاوف م  الجامعة -
 لإ الموارد البشرية.

بػػاللبرات تعػػاوف والت ا ػػؿ مػػ  الجامعػػة لتػػدريب المػػوارد البشػػرية وتزويػػدهـ تطػػوير أطػػر ال -
  .المننية  م  أرض الواق 

إجراي البحػوث والدراسػات المشػتركة لتقػويـ أداي المػوارد البشػرية لػإ مواقػ  العمػؿ وتػولير  -
 الت ذية الراجعة التإ تندؼ إل  إدلاؿ اإل بحات والتجديدات لإ البرامف الجامعية.

آليات مشتركة م  الجامعة تعن  بمراقبة نو يات برامف الجامعة، وتقويمنػا مػف أجػؿ وا   -
 تحقيؽ تطابؽ ألاؿ بيف ملرجات الجامعة ومتطمبات ال ورة ال نا ية الرابعة.

اػػرورة التنسػػيؽ مػػ  الجنػػات المعنيػػة بػػػالقو  العاممػػة  نػػد واػػ  اسػػتراتيجيات التعمػػػيـ  -
 العالإ.

نحػػو التل  ػػات العمميػػة المطموبػػة بشػػكؿ أكبػػر لػػإ سػػوؽ زيػػادة توجيػػا المػػوارد البشػػرية  -
 العمؿ.

 :املكرتح التصوزإمهاىية تيفير ضادضا:  .7

الت ػور المقتػرح لت عيػؿ دور القيػادة الجامعيػة الجػديرة بال قػة لػإ  ذلتحديد إمكانيػة تن يػ
 اػرورة الوقػوؼ  مػ  أهػـ ال ػعوبات ةر  الباح أكتوبر، ت 6تحقيؽ البرا ة التنظيمية بجامعة 

 :النقاط التاليةالمتوقعة  ند تن يذ هذا الت ور وتتملص لإ 
الحاجػػة لوجػػود قوا ػػد بيانػػات ومعمومػػات  ػػف احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ مػػف التل  ػػات  -

والمنارات المطموبة لإ المػوارد البشػرية التػإ تلرجنػا الجامعػة  لتكػوف الموجػا لسياسػات 
 القبوؿ والتوزي   م  التل  ات الملتم ة.

ض المقػػػررات  مػػػ  تحقيػػػؽ موايمػػػة منػػػارات وقػػػدرات ولبػػػرات اللػػػريجيف اػػػعؼ قػػػدرة بعػػػ -
 لمتطمبات سوؽ العمؿ مف العمالة وال نييف.

استكشػػاؼ واسػػت مار الليػػارات  ػػدـ وجػػود اسػػتراتيجية محػػددة ااهػػداؼ يػػتـ  مػػ  اػػو نا  -
 إلػ  يػؤدب بمػااالستراتيجية التإ تمكف الجامعة مف التعامؿ م  الت يرات المحيطػة بك ػاية 

 .أنشطتناوتنوي   تحسيفو  ور باتنـ مست يديفال حاجات تمبإ جديدة لدمات تكاراب
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 اعؼ االهتماـ بدراسة احتياجات المجتم  وتطمعاتا المرتبطة بعمؿ الجامعة. -

لكػػػ  تتماشػػػ  مػػػ  ومقرراتنػػػا إ ػػػادة  ػػػيا ة أنشػػػطتنا وبرامجنػػػا  الكميػػػاترلػػػض بعػػػض  -
 متطمبات منظمات اا ماؿ.

 كػػػػر النػػػػادؼ والمتطػػػػور لتحقيػػػػؽ التعػػػػاوف بػػػػيف الجامعػػػػة مقاومػػػػة أ ػػػػحاب الم ػػػػال  لم -
 ومؤسسات اا ماؿ لإ تدريب الموارد البشرية وتو يتنـ باحتياجات سوؽ العمؿ.

 توصيات الدزاضة:

 لإ اوي ما تو مت إليا الدراسة مف نتا ف تو إ الباح ة بما يمإ:
المجتم  المحمإ   قالة تنظيمية تعزز االستجابة لمت يرات أف تولر القيادة الجامعية -

 .والعالمإ

 .اإلبدا يةتقديـ المبادرات  أف تشج  القيادة الجامعية أ ااي هي ة التدريس  م  -

 أف تقوـ القيادة الجامعية بدراسة نقاط القوة والاعؼ لإ ااداي ب  ة دورية. -

 تنديدات.وال رص اللتحديد  اللارجية البي ية أف تقوـ القيادة الجامعية بتحميؿ مت يرات -

 لمتقييـ والتحسيف المستمر وال نية بالجامعةنشطة اإلدارية اا  ماؿ و ااتلا  كالة ف أ -

 أف تحدد القيادة الجامعية االحتياجات التمويمية ال عمية ولؽ لطة تطوير الجامعة -

 الدالمإ واللارجإ ومتطمبات مجتمعنا أهداؼ الجامعةبيف القيادة الجامعية  أف توازف -

 ية بعمميات التقييـ الذاتإ التإ تنطمؽ مننا لطة تطوير الجامعةأف تنتـ القيادة الجامع -

 أف تحدد القيادة الجامعية مؤشرات ااداي الدالة  مإ تحقيؽ رؤية الجامعة ورسالتنا -

 أف تقوـ القيادة الجامعية بدراسة احتياجات المجتم  وتطمعاتا المرتبطة بعمؿ الجامعة -

 ل رص المتاحة بما يحقؽ أهداؼ الجامعةأف تحرص القيادة الجامعية  م  است مار ا -

 أف تا  القيادة الجامعية جداوؿ زمنية لتن يذ كالة المناـ واانشطة الملططة -

أف تستلدـ القيادة الجامعية التقنيات الحدي ة لإ تسويؽ لدماتنا الجامعية  م  أوس   -
 نطاؽ.

 اي هي ة التدريس.أف تا  القيادة الجامعية لطة متكاممة لبرامف التنمية المننية ا ا -
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