
 

دور التجديد االستراتيجي في تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات 
 من وجهة نظر  عّمانالعاصمة محافظة الخاصة في ية األردن

 مقترحات تطويرية :التدريسهيئة  أعضاء
The Role of Strategic Renewal in Achieving Institutional 

Leadership in Private Jordanian Universities in the 

Capital City of Amman from the Viewpoint 

of Members of the Teaching Staff: 

Development Proposals 

 دادإع
 هديب عبداهللياسمين هاشم 

 إشراف
 علي حورية الدكتور  ستا األ

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربيةل الرسالة استكماال هه  تقدم

 والقيادة التربوية دارةتخصص اإل
 والمناهج دارةقسم اإل

 كلية العلوم التربوية
 االوسط قجامعة الشر

 0202كانون ثاني، 



 ب

 تفويض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج

 قرار لجنة المناقشة 

 

 

 

 

 



 د

 شكر وتقدير

تعجزّأنّتقفّأمامّماّقدمهّليّنهرّالعطاءّالذيّالّّاالمتنانمّخالصّشكريّوتقديريّومعانيّأقدّ 

ّلتفضلهّبالموافقةّعلىّاإلشرافّعلىّرسالتي.ّالدكتور علي حورية ستا األينضبّ

قبولّبعلىّتفضلهمّّالموقرةّلجنة المناقشة أعضاءلألسات ة الكرام مّخالصّشكريّوتقديريّوأقدّ 

ّالة.مناقشةّهذهّالرس

 وأسات تي الكرام في كلية العلوم التربوية فيّ،الجامعةرئيس ّإلىكماّأتقدمّبجزيلّالشكرّوالعرفانّ

ّ.جامعة الشرق األوسط

لماّقدموهّليّمنّدعمّنفسيّّوزميالتي وأقاربي أخواتيالصحبةّالطيبةّأنّأشكرّإالّوالّيسعنيّ

ّومعنوي.

لىّ ّ.الدربكل من أسهم في تنوير ه ا وا 
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 هداء إ

 فةالعلمّوالمعّرّاوعلمانيّأنّالدنياّكفاحّوسالحهّودعائهمامنّساندانيّبصالتهماّّإلى
 أبي وأمي 

ّّسيلين وايفان وزينةأوراقيّالتيّمازالتّتنبتّّإلى

ّمنّهوّقوتيّومالذيّبعدّخالقيّإلىمنّينافسّالغيثّفيّالعطاءّّإلى
ّمصدرّسعادتيّورفيقيّّزوجيّإلى

ّوبابّالرزقّالذيّالّينفذ،ّرغمّصمتهاّروحيّالضاحكةالتيّطالماّكانتّليّّإلى
ّّسعاد حمادوأختيّصديقتيّمنّبركتهاّرغمّضعفهاّهيّ

ّّحميدة ياسينوجعلهاّفيّالفردوسّاألعلىّّروح جدتي الطاهرة رحمها اهللّإلى

ّحفظهمّاهللّمنّكلّمكروهّّإخوتي أحبتيّإلى
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دور التجديد االستراتيجي في تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات الخاصة في 
 هيئة التدريس. مقترحات تطويرية  أعضاءمن وجهة نظر  عّمانمحافظة العاصمة 

 هديب  ياسمين هاشم عبد اهلل: إعداد
 الدكتور علي حورية  ستا األ: إشراف

 ص الملخّ 
ّ ّالريادةّالتعرّ ّإلىهدفتّالدراسة ّتحقيق ّفي ّاإلستراتيجي ّالتجديد ّأبعاد ّتطبيق ّدرجة فّعلى

ّ،هيئةّالتدريسّأعضاءوجهةّنظرّّعم انالمؤسسيةّمنّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ
ّللمتغيراتّ ّتبًعا ّالدراسة ّعينة ّلتقديرات ّإحصائية ّدالالت ّذات ّفروق ّهناك ّكان ّإذا ّما ومعرفة

تطبيقّّوالتحققّمنّوجودّعالقةّبينّالمسارّاألكاديميّوالرتبةّاالكاديميةّالجنس،الديموغرافيةّالتاليةّ
ّفيّمحافظةّ ّالخاصة ّفيّالجامعاتّاألردنية ّالمؤسسية ّاالستراتيجيّوتحقيقّالريادة ّالتجديد أبعاد

عمان المنهجّالوصفيّالعاصمّة استخداّم تّم ولتحقيقّأهدافّالدراسّة جمعّارتباطيّ اإلّ. لبياناتّمنّثّم
األولّقياسّدرجةّتطبيقّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّوالثانيّّأجزاء،إستبانةّتضمنتّثالثّمنّخاللّ

ّالمقترحاتّالتطويريةّ ّفاعلية ّوالثالثّلقياسّمدى ّالمؤسسية ّمجاالتّالريادة ّتطبيق لقياسّدرجة
نّ(ّم280)ّوتمثلتّعينةّالدراسةّعلىّالمؤسسية،المرتبطةّبالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّ

اختيارهّعم انهيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّّأعضاء بطريقةّّمومنّثم ّتّم
ّالنسبية.ّّةالعشوائي

النتائجّالتاليةّأنّدرجةّتطبيقّمجاالتّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّّإلىوتوصلتّالدراسةّ
وانّوقياسّّ،جاءتّمرتفعةّعم انالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ
ولمّتكنّهناكّفروقّذاتّدالالتّّ،درجةّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّمنّخاللّمجالتهّجاءتّمرتفعة

ندّعّإحصائيةوكانّهناكّفروقّذاتّدالالتّّ،احصائيةّتعزىّلمتغيرّالجنسّوالمسارّاألكاديمي
ّ،دكتورّذأستاّاألكاديميةتهّاألكاديميةّتعزىّلمنّكانّرتبّمسارّالرتبةلمتغيرّّ(a≤ 0.05)ّالمستوى

كماّأظهرتّالدراسةّوجودّعالقةّارتباطيةّمرتفعةّبينّدرجةّتطبيقّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّودورّ
المؤسسية االستراتيجيّإلىوتوصلتّالدراسّةّ،الريادّة بالتجديّد مرتبطّة اختيارّأّمقترحاتّتطويريّة همهّا

ّالخططّوالتطويرّبالتجديدّاالستراتيجي ّحيثّحققتّدرجةّمرتفعةّفيّقياسّقسمّخاصّفيّادارة
ّّ.دورهاّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسية

توصيّالباحثّة بالتوصياتّاآلتيةّ: خرجتّالدراسّة والمعنويّإلىوقّد الحوافزّالماديّة لتشجيعّتقديّم ّة
اتّوعقدّدوراتّوورشّتربويةّذّوالتطور،ّاإلبداعحثّعلىّالتطورّالمستمرّوتطبيقّأنشطةّجديدةّت

ّ.المؤسسيةعالقةّبالتجديدّاالستراتيجيّوأهميتهّفيّتحقيقّالريادةّ
 الكلمات المفتاحية: التجديد اإلستراتيجي، الريادة المؤسسية، المقترحات التطويرية. 
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Abstract 

The study aimed to identify the degree of application of the dimensions of strategic 

renewal in achieving institutional leadership from the point of view of faculty members 

in private universities in the capital, Amman, from the viewpoint of the faculty members, 

and to find out whether there are differences of statistical significance to the estimates of 

the study sample according to the following demographic variables Gender, academic 

path and academic rank. In order to achieve the objectives of the study, a descriptive 

survey approach was used, and then data were collected through a questionnaire that 

included three parts, the first was to measure the degree of application of the dimensions 

of strategic renewal, the second to measure the degree of application of areas of 

institutional leadership, and the third to measure the effectiveness of the development 

proposals related to strategic renewal in achieving institutional leadership. The study is 

based on (280) faculty members in private universities in the capital Amman 

Governorate, and then they were selected by the proportional random method. 

The study found the following results that the degree of application of areas of 

strategic renewal in achieving institutional leadership in private universities in the capital 

Amman governorate was high, and that the degree of achievement of institutional 

leadership through its journals was high, and there were no differences of statistical 

significance due to the variable of gender and academic path. There were differences of 

statistical significance at the level (a≤ 0.05) of the variable of the academic rank pathway 

attributable to those whose academic rank was a professor, and the study showed a high 

correlation between the degree of application of the dimensions of strategic renewal and 



 م

the role of institutional leadership, and the study reached development proposals related 

to strategic renewal. Achieved a high degree in measuring its role in achieving 

institutional leadership. 

The study came out with the following recommendations: The researcher 

recommends providing material and moral incentives to encourage continuous 

development and implementing new activities that encourage adoption and development, 

and holding educational courses and workshops related to strategic renewal and its 

importance in achieving institutional leadership. 

Keywords: strategic renewal, institutional leadership, development proposals. 
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 لفصل األولا
 أهميتهافية الدراسة و خل

 المقدمة

ّتصبحأحيثّّر،والتطّووركيزةّأساسيةّللنهضةّّ،الشاملالتعليمّأحدّأعمدةّاألمنّالوطنيّّدّ يع

مركزّل وتحقيقّالتنميةّّرّوالبناءّاالجتماعيّوالثقافييتنويرّوالتغيلمؤسساتّالتعليمّبمختلفّمستوياتهّا

اركتّبالكوادرّالمؤهلةّالتيّشالّفيّرفدّالوطنّدورّفعّ منّلهّّاألردنوالتعليمّالعاليّفيّّالمستدامة.

الكبيرّعلىّّييجابفيّبنائهّونهضتهّوكانّبالّشكّلسياساتّالتعليمّومخرجاتهاّالمتميزةّاألثرّاإل

ّ.(2011،ّمالآالحيلة،ّ)ّةلتعلمياضمنّأفضلّالدولّالتيّتقدمّالخدمةّّاألردنسمعةّالتعلمّووضعّ

ّفي ّرائدة ّالتعليمية ّالمؤسسات ّتبقى ّالحاليّوحتى ّالوقت ّفي ّالعولمة تجديدّالّفإنّ،عصر

ّّداخلّالمنظماتّاجزءًّد ّاالستراتيجيّيع القيادية فيّالقدرّة التحوذلكّّ،مهمّا دياتّمنّأجلّالوقوفّأماّم

ّاّ ةّفيّنفوسّالعاملينّوالعملّعلىّتطويرّمهاراتهمّّووالتأثيراتّالمهمالكبيرةّ مستوياتّّلىإيصالها

ّاإل ّمن ّعالية ّعلى ّالعقلية ّوالقدرة ّوالتطور ّالتجديدّّالتفكير،بداع ّدور ّاالعتبار ّبعين ّألخذ مع

ّوتح ّالتطورات ّومواكبة ّالبيئية ّلتغيرات ّالمنظمات ّاستجابة ّفي ّالميّزاالستراتيجي ّالتنافسيةّقيق ة

فالتجديدّاالستراتيجيّأحدّالعواملّالرئيسيةّفيّتطويرّالمهاراتّومدىّقابليةّالمنظمةّّالمستدامة،

ّوذلكّبهدفّالتعّفكارعلىّتطويرّاأل ّوادراكها ّالحديثةالجديدة ّالتطوراتّالفكرية ّرشيد،)ّاملّمع

ّّ.(2015،ّلفتة

فيّالمجالّّأنومنّالمالحظّ منّالتحدياتّوالمتغيراتّالمتسارعّة العديّد تواجّه المؤسساتّالتربويّة

ّالمؤسساتّتنوّ ّحيثّ،المعرفي ّالتيّجعلتّتلك ّوأضحّأكثرعتّالخبراتّالمختلفة ّتّهيتعقيدا

معّماّهوّّفوالتكيّ ّ،سّالمالّالبشريّالتيّتطلبهّالتنميةّالمستدامةأالمسؤولةّبالدرجةّاألولىّعنّالّر



2 

هّأننّشجديدّاالستراتيجيّحاجةّملحةّممفهومّالتّأصبحفّ.متغيراتّالعلميةّوالتكنولوجيةالمستجدّمنّ

مطلباّّصبحأّوّ،المحيطةيؤثرّويتأثرّبالتغيراتّوالعواملّّامفتوحًّّاالتربويةّنظامًّداراتّاإلّيمنحأنّ

التّ ّإلىلجميعّالمؤسساتّالتيّتسعىّ وتيرّة ّ(2016ّ،عبودي)ّالريادة.نحوّّبأدائهاّرتقاءلالطورّمواكبّة

طروحةّشغلتّاهتمامّالمتخصصينّفيّأفكرةّالريادةّوالروحّالرياديةّوالبحثّعنّالروادّهيّّأن

ّتوجيهّالبحثّإلىالتعلميةّوالتربويةّّدارةاإلولقدّتنبهّعلماءّّ،التعلميةّدارةحقلّاإل العلميّّضرورة

ّالدؤوبعيّالسّودىّالتحدياتّالتيّرافقتّالثروةّالصناعيةّإحلدراسةّظاهرةّالريادةّالمؤسسيةّكونهاّ

لّاهرةّمتجددةّتحمنهاّظنّالريادةّليستّوليدةّاليومّألأرغمّبالّولتشخيصهاّبقصدّتحليلهاّوالتنبؤّبهاّ

الزيادةّّوّداءجلّتحسينّاألأتصوراتّالمبدعينّفيّكلّعصرّمنّّوّفكارفيّطياتهاّالكثيرّمنّاأل

جديّد كّل واستخداّم المؤسسيّوفقّّإلنجاحاالنتاجيّة المحسّأفكارالعمّل علىّالمخاطرّة تعتمّد وبةّّجريئّة

عملّعلىّتوجيهّمعّالّىّالصبرّالتيّتؤتيّالجهودّثمارهاوفيّالوقتّنفسهّعدمّاستعجالّالنتائجّبمعن

المسارّالصحيحّالذيّيساعدّعلىّنموهاّوازدهارهاّوتكاملهاّمعّمستلزماتّالتنمية.ّّإلىالمؤسساتّ

المؤسسيةّ التجديدّاالستراتيجيّالذيّيتيحّّأهميتهاّوومنّالريادّة تهيئةّالمناخّّاتللمؤسستظهرّضرورّة

المتاحةّّتتبنىّالفرصالتنظيميةّالتيّمنّشأنهاّأنّّمستوياتهاّالجديدةّداخلالعامّواقامةّالمشاريعّ

فيّقالبّّيرّفيّالتوجهوالتكف دافّأهيحققّّجياستراتينحوّالمرونةّفيّالتعاملّمعّالتحدياتّووضعهّا

 (Grant,2002)بفاعليةالمؤسسةّ

 مشكلة الدراسة

ّ ّلكثيراعليةّفيّتحقيقّفّكثرالتجديدّاالستراتيجيّودورهّاألّهميةألونظرا نّاألنظمةّمّالريادة

ّلعالي،ّارتأتااصّلمرحلةّالتعليمّالتعليميةّالتيّتتبناهاّمؤسساتناّالتربويةّفيّالقطاعّالتعلميّالخ

يّمجتمعّمواجهةّالتحوالتّالتيّتحدثّفّاالستراتيجيّفيالباحثةّفيّتسليطّالضوءّعلىّدورّالتجديدّ



1 

هادفةّلمواجهةّالعديدّمنّالمشكالتّالتيّتحدثّبطريقهّّاستراتيجيةالمعرفةّواالهتمامّفيّاستخدامّ

ّوالخارجية.نظمةّالداخليةّاألّمفاجئةّفي

المشتركّّرحداثةّالتيّتمزجّبينّالتطوّ ّكثراألّالموضوعاتالتجديدّاالستراتيجيّمنّّحيثّيعدّ 

لباحثينّكثيرّمنّاّاالستراتيجيالتجديدّّأهميةومنّخاللّاطالعّالباحثةّعلىّّ،بينّالبيئةّوالمنظمة

اتفقواّعلىّانّالتجديدّاالستراتيجيّالنتيجةّالحتميةّواالستراتيجيةّالمعتمدةّلذلكّالتطورّالمشتركّبينّ

القدراتّالتيّتملكهاّالمنظمةّوالبيئةّالخارجيةّمماّينتجّعنهّقدراتّعاليةّومهاراتّتساعدّالمنظمةّ

وليسّذلكّّ،التعليمّالعاليّفيّوقتناّالحاليحاجةّملحةّلمؤسساتّالتربيةّّوّأصبحفّالذيّعلىّالتكيّ 

ّبشكلّإفحسبّبلّ ّومستمرة ّمنّخطواتّمعتمدة ّمتراكمة ّاالستراتيجيّيعتبرّحصيلة ّالتجديد نما

ّوتحدياتهاّتدريجيّتتوافق ّالخارجية ّتحولّالمؤسّإعادةلذلكّهوّّ،معطياتّالبيئة سةّتوجهّجذرية

ّلمواجهةّصحفيمؤتمرّّالرزازّفيرئيسّمجلسّالوزراءّالدكتورّعمرّّأكدّالتعليميةّنحولّاألفضلّ.

علىّضرورةّمواجهةّالتغيراتّفيّاالنظمةّالتعلميةّمنّخالل2020ّّكوروناّالمستجدّفيّسنةّّزمةأ

ّ هّظروفّفيتياجاتّالوضعّالراهنّالذيّاستجدتّتلبيةّاحاستخدامّاستراتيجياتّجديدةّمنّشأنها

تبنيّّلىإدىّذلكّأحيثّّاالستراتيجي،مامّضرورةّالتجديدّأللمؤسساتّميّطارئةّوضعّالنظامّالتعلي

ملةّالتغيراتّجّيتوائمّمعّناجحهدافّمؤسساتناّبشكلّأّاستراتيجيةّلتحقيقمواقعّظمةّوبرامجّفيّأن

ّ(.2008،ّ)القطحانيبشكلّعامّوالتكنولوجيّبشكلّخاصّالتعليميّفيّالنظامّ

نحوّةّالتعليميةّالمؤسسفيّالسلوكّالتنافسيّوتعقده،ّوفيّضوءّاالهتمامّالمتزايدّّرالتطوّ وبفعلّ

بمستوىّجودةّالخدماتّالتعليمية،ّوتطويرّالنظمّوالممارساتّالتعليمية،ّوالسعيّبهاّنحوّّاالرتقاء

األمرّالذيّيتطلبّخلقّتغييراتّاستراتيجيةّمستمرة،ّوالبحثّعنّسبلّجديدةّللنموّمنّخاللّالريادةّ

باأل لالرتقاّء االستراتيجيّ؛ االستراتيجياتّهيّجوهرّالتجديّد وهذّه وتحقيقّّداءاالستكشافّواالستثمارّ،
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ةّالهاشميةّياألردنّالمملكةالمؤسسةّالتعليمةّفيّ،ّوتبرزّمشكلةّالدراسةّفيّحاجةّالمؤسسيةّّالريادة

لتطويرّأدائهاّمنّخاللّالكشفّعنّواقعّّعم انالمتمثلةّبالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ

تطبيقّأبعادّالتجديدّاالستراتيجي،ّوبناءّاستراتيجيةّمقترحةّلتطبيقّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّبماّ

ّ(.2012،ّ)الغزاليّوذلكّمواكبًةّلمتغيراتّالعصرّوتحدياتّالمستقبلّالريادةّالمؤسسيةيحققّ

ّّاآلتي:لرئيسيّجابةّعنّالسؤالّاوبذلكّتمثلتّالمشكلةّفيّاإل

 الجامعات في عّمانالعاصمة محافظة في تحقيق الريادة المؤسسية في  ما دور التجديد االستراتيجي
 خمسة أسئلة.التي انبثقت عنه  التدريس؟هيئة  أعضاءوجهة نظر  الخاصة من يةاألردن

 سئلتهاأو هدف الدراسة 

دور التجديد االستراتيجي في تحقيق الريادة المؤسسية في التعرفّعلىّّإلىستهدفّالدراسةّ

ّ،التدريسهيئة  أعضاءمن وجهة نظر  عّمانفي محافظة العاصمة  ية الخاصةاألردنالجامعات 

ّخاللّاإلجابةّعلىّاألسئلةّالتالية:منّ

ماّمستوىّدرجةّتطبيقّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجاكعاتّ .1

 الخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّعمانّمنّوجهةّنظرّأعضاءّهيئةّالتدريس؟

ماّمستوىّدرجةّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّعمانّ .2

ّمنّوجهةّنظرّأعضاءّهيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّالخاصة؟

2. ّ ّاستجابة ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّتوجد ّالتدريسّفيّّأعضاءهل هيئة

يةّالخاصةّللتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّاألردنالجامعاتّ

متغيراتّالجنس،ّوسنواتّالخدمة،ّّإلىتعزىّّعم انفيّمحافظةّالعاصمةّّيةّالخاصةاألردن

ّ؟والرتبةّاألكاديمية

 سؤال كمي 

 سؤال كمي 
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عالقّةّهل .1 ألّارتباطيةتوجّد بينّالمتوسطاتّالحسابيّة إحصائيّة التدريسّّةهيئّعضاءذاتّداللّة

ّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّّلدور التجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادة

ّ؟عم انالعاصمةّ

التطويريةّلدورّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّّالمقترحاتّما .5

ّالتدريس؟هيئةّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انفيّمحافظةّالعاصمةّّالخاصةيةّاألردن

  الدراسة أهمية

 األهمية النظرية 

التجديّدمنّالجانبّالنظريّّالدراسةّأهميةتكمنّ الستراتيجيّابشكلّرئيسّفيّالتعرفّعلىّمفهوّم

ّمؤسساتّوأهميته ّّفي ّالجامعاتّالخاصة ّفي ّالعالي ّدخولّّتحديدا،التعليم ّفي ّالواضح ودورها

ّمعاتّالجا حداثّالعالمية،ّالرياديةالتنافسية ّفيّاألّوا  ّعلىالمطلوبّّداءجودة ّسسّعلميةأّبناء

ّالتعليميةّ ّاستراتيجيةّواضحةّمنّحيثّتحليلّالبيئة ّومعوسياساتّتخطيطية مدىّّرفةومعطياتها

وتأثيرها ّحقيقاّلألهدافوتّكاديميألاّداءاألجودةّّبها،ّلرفععلىّالمتغيراتّوالتحدياتّالمحيطةّّتأثرهّا

ظريةّلهذهّالنّهميةالمؤسسات.ّومنّوجهةّنظرّالباحثةّيمكنّتلخيصّاألّليهاإوالغاياتّالتيّتسعىّ

ّىّالنحوّاآلتي:ّعلالدراسةّالعلميةّ

ظمةّالتعلميةّنتعدّهذهّالدراسةّمنّالدراساتّالحديثةّالتيّتناولتّالتجديدّاالستراتيجيّفيّاأل .1

ّّالمؤسسية.لتحقيقّالريادةّ

 ّ.يةّالتربويةاألردنتشكلّهذهّالدراسةّاضافةّعلميةّومعرفةّجديدةّللمكتبةّّأنيؤملّ .2

ّألخرى،ابحاثّودراساتّجديدةّفيّالمؤسساتّالتربويةّألّايمكنّأنّتكونّهذهّالدراسةّمنطلقّ  .2

 وذلكّفيّضوءّالنتائجّالتيّتتوصلّاليهاّالباحثة.ّ
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 دواتّبحث.ّأاستخدامّّأوتطويرّّأويؤملّانّيستفيدّالباحثينّاالخرينّمنّطريقّبناءّ .1

 التطبيقية هميةاأل

أصحابّالقرارّفيّالمؤسساتّالتربويّة .1 الدراسّة هذّه  .ّالهاشميةّيةاألردنّلمملكةاّفييؤملّأنّتفيّد

تّصحابّالقرارّفيّالمؤسساأّنّتساعدأتقدمّهذهّالدراسةّمعطياتّتربويةّمنّشأنهاّّأنيؤملّ .2

 لتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالبيئةّالتنافسيةّالتربوية.ّّعم انالتربويةّفيّالعاصمةّ

تعليميةّنظمةّالنّتساهمّفيّتقديمّاستراتيجياتّجديدةّفيّاألأيؤملّمنّهذهّالدراسةّالعلميةّ .2

 ّالمؤسسية.لتحقيقّالريادةّّعم انفيّالجامعاتّالخاصةّفيّالعاصمةّ

هدافّالتربويةّالحديثةّفيّضوءّالتسارعّالمتزايدّتسهمّهذهّالدراسةّفيّتحقيقّاألّأنّيؤمل .1

 للمتغيراتّوالتحديات.ّ

تغيراتّالتربويةّعلىّمواكبةّالّداراتاإلتطبيقّالتجديدّاالستراتيجيّسوفّيشجعّالكثيرّمنّ .5

 ّ.لتحقيقّالريادةّالمؤسسية

 حدود الدراسة

ّّتية:اآلتتحدّالدراسةّفيّالحدودّ

خاصةّفيّاليةّاألردنالجامعاتّالتدريسيةّفيّالدراسةّعلىّالهيئةّاقتصرتّ:ّالحدود البشرية .1

 .ّعم انالعاصمةّمحافظةّ

الدراسةّّاقتصرت:ّالحدود المكانية .2 ّمةمحافظةّالعاصيّفّيةّالخاصةاألردنّعلىّالجامعاتهذّه

 .ّعم ان

 .2020/2021هذهّالدراسةّعلىّالسنةّالدراسيةّّاقتصرت:ّالحدود الزمانية .2
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ّّ:حدود الموضوعيةال .1 ّاالستراتيجي ّالتجديد ّتطبيق ّدور ّتحقيق ّففي ّالمؤسسية يّالريادة

 هيئةّالتدريس.ّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انالجامعاتّالخاصةّفيّالعاصمةّ

 محددات الدراسة

فرادّأّمدىّدقةّواستجابةّإلىضافةّباإلّوثباتها،تتحددّهذهّالدراسةّبدالالتّمدىّصدقّالدراسةّ

نّتعميمّأاّكمّالدراسة،المعدةّلغرضّهذهّّستباناتاالالعلميةّفيّاستجاباتهمّعلىّّالعينةّوأمانتهم

 ّله.علىّالمجتمعّالذيّستسحبّمنهّالعينةّوالمجتمعاتّالمماثلةّّإالنتائجهاّالّيتمّ

 مصطلحات الدراسة

ّّتي:اآلالنحوّّاّعلىجرائيًّاّ اّّوشتملتّهذهّالدراسةّعلىّعددّمنّالمصطلحاتّالتيّتمّتعريفهاّمفاهيميًّا

 التجديد االستراتيجي 

المنظمةّلتغيرّمسارهاّّ"ّ:يامفاهيم االستراتيجيّهوّالخياراتّواالجراءاتّالتكيفيةّالتيّتتخذهّا التجديّد

ّالزمن ّمرور ّعلى ّالبيئة ّالتغيرات ّمع ّاالستراتيجية ّالموائمة ّعلى ّالحفاظ ّأجل ّمن  ."الحالي

(Heins,2016,2)"ّ.ّ

عليميةّفيّتنظيميةّفيّالمؤسساتّالتّوحداثّتغيراتّاستراتيجيةّإّإلىعمليةّتطويريةّتهدفّّ:اجرائي  إ

ّ،جديدةّواكتشافّقدراتّالفرص،خلقّبماّيتضمنّالتحولّبشكلّفعالّنحوّاالبتكارّلّعم انصمةّعاال

ّ.كماّحددتهاّأداةّالدراسةالقدراتّّواستثمار

 االستراتيجية 

ّالتيّتساعدّاإلمجموعةّالخططّ"هيّ ا:مفاهيمي   ّ،اختارتهعلىّتحقيقّالمسارّالذيّّدارةالموجهة

ّمنّالفرصّالمحيطةّ ّالقيودّّبها،لالستفادة ّبّوالتهديداتّوالمخاطرومواجهة غيةّالتيّتتعرضّلها

ّ(, 201147)أدريس ّ"تحقيقّأهدافهاّاالستراتيجيةّالمحددة
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ّالمناسبةّللتجديدّاالستراتيجيّالتيّمنّخاللهاّسوفّنحققّالريادةّللمؤسساتّاجرائي  إ :ّهيّالرؤيا

ّالدراسة.ّّأداةّحددتهاكماّّ،عم انالعاصمةّّالعاليّفيالتعليميةّالخاصةّلمرحلةّالتعليمّ

 الريادة المؤسسية 

ّالمؤسسةّمجموعةّاأل: امفاهيمي   كزّلبناءّالمّرّومدراءهانشطةّوالطرائقّوالممارساتّالتيّتعتمدها

ولّبطرقّيصعبّعلىّالمنافسينّالوصّالقيمةالمواردّّواستثمارالمناسبّفيّسوقّالعملّوخلقّفرصّ

ّ. (Paynonen, 2004: 132)تقليدهاّأولهاّ

ّّأنهيّّإجرائيا: ّالتعلمية ّالمؤسسة ّّالمتمثلةتقوم ّفيّالعاصمة حديدّبتّعم انبالجامعاتّالخاصة

ليةّطابعّالريادةّفيّالعمّيأخذنشطةّبأسلوبّابتكاريّفريدّمنّنوعهّبحيثّجراءاتّواألمجموعةّاإل

ّالدراسة.ّأداةوكماّستحددهاّّالتعليميةّالتيّمنّشأنهّمواجهةّالتحدياتّوالتغيرات

ّ

ّ
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 الفصل الثاني
 السابقةاألدب النظري والدراسات 

ّلمؤسسية،الألدبّالنظريّالمتعلقّبالتجديدّاالستراتيجيّوالريادةّّاهذاّالفصلّعرضًّّسيتضمن

ّتي:ّجنبيةّذاتّالصلةّبموضوعّالدراسةّعلىّالنحوّاآلللدراساتّالسابقةّالعربيةّواألّاوسيتضمنّعرضًّ

 األدب النظري وال:أ

علىّاّتتعلقّبالتجديدموضوعاتّّإلىاألدبّالنظريّّسيشمل المؤسسيّة لنحوّاالستراتيجيّوالريادّة

ّاآلتي:ّ

 التجديد االستراتيجي

منظماتّقطّعلىّصعيدّالليسّفّأهميةّذوّأصبحّاالستراتيجيّلتجديداّموضوعبدراسةّّاالهتمام

ودّنشأةّالتعليمية.ّحيثّتعّوالمؤسساتتّمنّأولوياتّالمنظماتّالتربويةّأصبحولكنهاّّاالقتصادية،

ّ ّفيّبيئة ّالتغيراتّوالتطوراتّالسريعة ّنتيجة ّالوقتّّهاأهميتوتزايدتّّالمنظمات،االستراتيجية في

دياتّالتيّوفيّظلّالتحّأهدافها،باعتبارهاّأهمّالجوانبّالتيّتعتمدّعليهاّالمنظمةّلتحقيقّّالحاضر

يةّالتيّيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّوالتكنولوجأفرزتهاّالتغيراتّالمتسارعةّفيّجميعّالمجاالتّالسياس

كّاستراتيجيتهاّوانشطتهاّوبرامجهاّالتعليميةّبماّيتناسبّمعّتلّبتجددتستدعيّقيامّتلكّالمنظماتّ

التغيراتّحتىّتستجيبّلمتطلباتهاّبماّيمكنهاّمنّتحقيقّالموائمةّالديناميكيةّمعّبيئتهاّليضمنّلهاّ

ّّ.(2018،ّالبقاءّواالستمرارّ)عفيف

يثّتعودّاالستراتيجيةّومفهومهاّحّهيّالتجديدّاالستراتيجيّسوفّنعرضّماوقبلّالبدءّبمفهومّ

دارةوتعنيّفنّالقيادةّوالحربّّوStrategioّ))ّاليونانياللفظّّإلىجذورّمفهومّاالستراتيجيةّ المعاركّّا 
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اّأيّالمهاراتّالنفسيةّوالسلوكيةّالتيّيمارسهاّالجنرالّبواسطتهّالقائد(معناهاّ)فنّّأصبحوفيماّبعدّ

ّ.(Grant, 2002: 16)دورهّ

يةّوافيةّعنّضيةّمعرفأّرتقديمّّإلىالمحاوالتّالتيّتسعىّدبّاالستراتيجيّبالكثيرّمنّاألّويزخر

ّاالس ّالممفهوم ّهذه ّفبعض ّكمحتراتيجية. ّالديناميكي ّالسياق ّطبيعتها ّفي ّتعكس هومّفاوالت

ّالجانبّّخروالبعضّاآلّلالستراتيجية، ّالتغيرّوالتحّلها،ّاإلستاتيكييقدم سينّفاألولّيعكسّحالة

تاتيكيّالذيّسعلىّالعكسّمنّالمنظورّاإلّاتيجية،االستّرطارّالعمليّلصياغةّوتنفيذّالمستمرّفيّاإل

ّاالستراتيجية ّمع ّتحقيقّحاّيتعامل ّباتجاه ّوتنقاد ّتتبع ّوعالجية ّموجهة ّمستقرة ّالتكيّ لكعملية فّة

ّّ.(Stienstra, 2008)والمالئمةّمعّالتغيراتّالتيّتحصلّفيّالبيئةّ

موعةّمجّتصميمبناءّوضعّمنفردّللمنظمةّذيّقيمةّللعمالءّمنّخاللّّعمليةبأنهاّ" فتوكماّعّر

ّ(.11ّ 2011المنافسون"ّ)إدريسّوالغالبي،ّّيؤديهأنشطةّمختلفةّعماّ

ّأنّ:ماه(ّأنّمفهومّاالستراتيجيةّيتمثلّفيّمعنيينّأساسيين2012ّ)ّكماّأشارّالعباديّوآخرون

األمامّوتدورّحولّقرار:ّأينّتريدّأنّتذهب؟ّوتهتمّبالغاياتّوالوسائل،ّّإلىاالستراتيجيةّتعنيّالنظرّ

للهدف،ّواالستراتيجياتّالجيدةّهيّالتيّتمكنّالمنظماتّمنّالتكيفّمنّخاللّّاإعالنوبهذاّتكونّ

ع  .طاءّاألولويةّللمستقبلفهمّالحاضرّوا 

الثانيّيتعلقّبمفهومّالموائمةّاالستراتيجيةّللمنظمةّبماّحولها،ّولتعظيمّالميزةّالتنافسيةّّالمعنى

 .عليهاّمطابقةّقدراتهاّومواردهاّمعّالفرصّالمتاحةّفيّالبيئةّالخارجية

عبارةّعنّمجموعةّمنّالقراراتّتتخذّبناءّّإلىّوبالنظر المفاهيمّالسابقةّلالستراتيجيةّيتضحّأنهّا

علىّتحليلّللعواملّالبيئيةّالخارجيةّوالداخلية،ّوهذهّالقراراتّأيضاّتحتاجّفيماّبعدّأنّيتمّترجمتهاّ
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ّالعواملّولحخططّلتكونّبمثابةّوسائلّلتحقيقّاألهداف،ّوعليهّفإنّمفهومّاالستراتيجيةّيتمحورّّإلى

ّ ّوالخارجية ّعلىّّاالجل،ّواالهدافّطويلةتخطيطّالسياساتّّللمنظمة،الداخلية تخصيصّالموارد

ّللمنظمة.عمالّواألنشطةّوأخيراّتعزيزّالميزةّالتنافسيةّالرياديةّاأل

   االستراتيجي:التجديد مفهوم  

 ,March & Simon)ّمارشّوسايمونّإلىّتعودّالجذورّالفكريةّلمفهومّالتجديدّاالستراتيجي

الذيّيعدّالمدخلّاألساسيّلدراسةّالتجديدّاالستراتيجي،ّإذّانصبّّ،فيّكتابهماّالمنظماتّ (1958

ّ ّالقائمة، ّالمنتجاتّفيّاألعمال ّوابتكار ّالتكنولوجي، ّالتغير ّعلى ّنحوّالتوجّ ّإعادةّأوتركيزهما ه

ّ.األعمالّالجديدة

 (Kuratk, Covin, & Morris, 2011)التجديدفهومّوموريسّأنّمّوكفنكلّمنّكوراتلّّىويّر

مفهومّالتجديدّاالستراتيجيّحيثّوصفاهّبالتحولّفيّالمنظماتّّاهماّأولّمنّتبنّجوثّوّبيرجسجنّأنّ 

ّ.الرئيسيةّالتيّتمّبناؤهاّفكارلتجديدّاأل

األخرىّ االستراتيجيّوكيفّيختلفّعنّالمفاهيّم التجديّد إجماعّفيّاألدبياتّحولّمفهوّم والّيوجّد

ّتناولّ ّتم ّلذلك ّالتنافسية، ّواالستراتيجية ّاالستراتيجي، ّوالتغيير ّاألعمال، ّريادة ّمثل ذاتّالصلة،

ّوالسياقاتّالمصطلح ّالبحث ّومجاالت ّالمختلفة ّالنظرية ّالمناقشات ّإطار ّةالتجريبيّفي

 .(Schmitt,Raisch,Wheten, 2018) 

 Volberda, Baden-Fuller, & Van)ّوبوسشفانّّمنّفولبيرداّوبادنّوفولر،ّكل فوعرّ ّ

den ّ Bosch, 2001: 160)هاّنشطةّالتيّتلتزمّوتتعهدّبالتجديدّاالستراتيجيّبأنهّ"مجموعةّاأل

 .المنظمةّلتعديلّمسارهاّالمعتمدّلمواجهةّالتغييراتّالبيئية"
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ّإعادةّوأاالستراتيجيّالذيّيؤكدّعلىّوجهّالتحديدّعلىّاستبدالّّالتغييروهوّنوعّمنّأنواعّ

تأهيلّالسماتّالتنظيميةّللمنظمةّمنّحيثّالعملياتّوالمحتوىّوالمخرجاتّالتابعةّللمنظمة،ّوالتيّ

ّ (Agarwal and Helfat, 2009: 290). تؤثرّعلىّقدرتهاّعلىّاألمدّالبعيد

ّ ّاتفقّمعّهذا وحدداّ (Kearney & morris, 2015: 445) كومايّوموريسّالمفهومكما

ّالمقدمة،ّ ّالخدمات ّالمنظمة، ّهيكل ّالمنظمة، ّأهداف ّالحاسمة، ّالقرارات ّبأنها ّالتنظيمية السمات

 .والعمليات،ّوالنظمّاإلدارية،ّوالقدرات،ّوالمواردّالبشرية

وهذاّالمفهومّواسعّبماّيكفيّلتغطيةّالجوانبّالتكنولوجيةّوالتنظيميةّواإلداريةّللتغيير،ّيمكنّأنّ

تدريجيّة إجراؤهّا يمكنّأنّيّأواستباقيّةّأوجذريّةّأوتكونّالتغييراتّالتيّتّم كمّا التغييراتّتفاعليةّ، قوّد

ّ.(Tuncdogan et al, 2019)ىّالوسطّأوالعلياّّدارةفيّالمقامّاألولّاإل

أنّمعظمّالتغييراتّفيّالمنظماتّتتمّبطريقةّمألوفةّنسبًيا،ّ (Marsh, 1981) مارشويؤكدّ

عندّّاالستقرارمماّيعززّ منّالتغييرّالتنظيمي.ّولكنّيحدثّالتجديدّاالستراتيجيّفعلياًّ التنظيميّبدالًّ

 ّّ(Snow & Hambrick, 1980). ةّتطبيقّحلولّجديد

(ّأنّالتجديدّاالستراتيجيّ"يمثلّمسارّالتطويرّاالستراتيجيّللمنظمة2015ّولفتهّ)ّرشيدويرىّ

معّالتغيراتّالحاصلةّ المستمرّة لتحقيقّالمواءمّة الهادفّة واالستكشافيّة يتصلّباألفعالّاالستثماريّة فيمّا

ّّ(.67فيّالبيئةّالخارجيةّلها"ّ)ص

إدارية2017الياسريّوآخرونّ)ّيرىفيّحينّ "عمليّة بأنّه ّاستبدالّوتحديثّأوتعديلّّإلىتهدفّّّ(

أنموذجّأعمالّالمنظمةّبماّيضمنّتحولّالمنظمةّبشكلّفعالّومستمرّنحوّاالبتكارّلخلقّالفرصّ
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واستكشافّقدراتّجديدةّواستثمارّالقدراتّالحاليةّللتغلبّعلىّالمخاطرّالبيئيةّفيّاألمدّالطويلّ

 .)61لضمانّالسيادةّاالستراتيجية"ّ)ص

ّانتعاش2012ّفّالغزاليّ)عرّ ّكما ّالتجديدّاالستراتيجيّبأنهّ"عملية،ّومحتوى،ّوسياق، ّوأ(

ّالمدى"ّ ّطويلة ّاالفاق ّعلى ّكبير ّبشكل ّالتأثير ّعلى ّالقدرة ّلديها ّالتي ّالمنظمة ّسمات استبدال

ّّ(.111)ص

أنّالتجديدّاالستراتيجيّ"الّيقتصرّعلىّالتغيراتّ (Apilo, 2010: 53) وفيّالمقابلّترىّأبيلو

ّالتمركزّ ّفي ّتحصل ّالتي ّالتغيرات نما ّوا  ّفقط، ّللمنظمة ّالجوهرية ّالمقدرات ّفي ّتحصل التي

ّاالستراتيجي،ّوالتوظيفّالمتزامنّللمعرفةّالحاليةّوخلقّالمعرفةّالجديدةّفيّالتعلمّالتنظيمي"ّ

سبقّيتضحّأنّالتجديدّاالستراتيّومن مفهومّّجيّيختلفّعنّاالستراتيجيةّالتنافسيةّفهوخاللّمّا

ّّإلىأوسعّبكثير،ّفهوّالّيشيرّفقطّ ّلىإالتغييراتّفيّاستراتيجيةّالمنظمةّالتنافسية،ّولكنّأيًضا

 .التغييراتّالمرتبطةّبنطاقّأعمالهاّوقدراتهاّاألساسيةّوتصميمهاّالتنظيمي

ّأقرتّأدبياتّ"االستراتيجية" ّفيّّكما ّاالستراتيجّالعالقةدراسة ّ"التجديد ّمفهوم ّبين ي"ّالوثيقة

"ّ ّّالتغييرومفهوم ّإال ّيشير ّاالستراتيجيّال ّالتجديد ّلكن ّمنّإلىاالستراتيجي، ّمعين التغييرّّنوع

ّ ّوقدراتها-االستراتيجي ّللمنظمة ّالحالي ّاالستراتيجي ّالقصد ّاالس-تحول ّالتجديد تراتيجيّويستبعد

ّأوإلضافاتّاّأوستراتيجية،ّمثلّاالمتداداتّاالستراتيجيةّبالتاليّاألنواعّاألخرىّمنّالتغييراتّاال

ّ.(Agarwal and Helfat, 2009: 282)فّالحذ

اثّتغييراتّإحدّإلىسبقّيمكنّتعريفّالتجديدّاالستراتيجيّبأنهّعمليةّتطويريةّتهدفّّومما 

ّاالستراتيجي،ّبماّّأواستراتيجيةّ ّومسارها تنظيميةّفيّالمؤسساتّالتعليميةّلتغيرّبهّنمطّمواردها
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يضمنّالتحولّبشكلّفعالّنحوّاالبتكارّلخلقّالفرص،ّواستكشافّقدراتّجديدة،ّواستثمارّالقدراتّ

ّ.الحاليةّبماّيتوافقّمعّالتغييراتّالبيئيةّالمتسارعة،ّلتطويرّأدائها،ّوتعزيزّقدرتهاّالتنافسية

عريفّمفهومّتّإعادةالتغيرّاالستراتيجيّذاتّدالالتّتغيرّاستراتيجيةّوتنظيميةّتنطويّعلىّّان

عادةّوّاألعمال، يشيرّّا  وادخالّتغيراتّواسعةّفيّاالنظمةّمنّأجلّاالبتكارّوايضّا الجهودّّىإلالتنظيّم

ّّالحازمة ّتؤدي ّّإلىالتي ّاالعمال ّاستراتيجية ّعلى ّكبيرة ّالمنظممستّأوتغيرات ّةوى

(Saez-Martines, Francisco J, Gonzalez-Moreno, Angela, 2011)ّ.ّ

 ّّ

 التجديد االستراتيجي أهمية

ّنأأيّمنظمةّتريدّ"التجديدّاالستراتيجيّبانّّأهميةاليّ(Chrisman, 2003: 1) فقدّأشارّ

استراتيجيةّالتجديدّاالستراتيجيّمنهجّعملّمتكاملّوحازّّتتخذتكونّرائدةّفيّمجالّعملهاّالبدّأنّ

دةّتّالمنظماتّتجذبهاّفكرةّوالأصبحموضوعّّالتجديدّاالستراتيجيّعلىّاهتمامّأغلبّالمنظماتّّو

واألعمالّوالتحولّمنّمستوىّاليّمستوىّاخرّمنّخاللّتجديدّّفكارمنظمةّجديدةّمنّحيثّاأل

سيولدّأعمالّومسؤولياتّوصالحياتّوأعمالّّأونظمةّالرئيسيةّالتيّتملكهاّهذهّالمّفكاراأل تلكّوهذّا

عادةوتشكيلّاستراتيجياتّجديدةّّوّ،داخلّالمنظمةّريادية ّ."تشكيلّاستراتيجياتّجديدةّا 

تجاهاتّالثقافيةّمثلّاالّالواسعة،فّمعّالمتغيراتّالبيئيةّالتكيّ ّإلىاالستراتيجيّيشيرّّالتجديدّأن

ينّالمواردّبّالتيّتجمعتكوينّالطريقةّّإعادةوتغيرّتفضيالتّالزبائنّوكذلكّتعملّالمنظماتّعلىّ

ّبهاّ ّالتيّتقوم ّمنّاألنشطة ّمجموعة ّاعتباره ّاالستراتيجيّممكن ّوالتجديد والقدراتّفيّمنتجاتها.

يّالموقفّالتنافسّأوالعداءّالبيئيّمالحظةّتزايدّّأنالكليّلها.ّّوّداءالمنظمةّمنّأجلّتحسينّاأل
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ةّمنّالمواردّمالئمّأكثروالتدهورّقدّيحثّالمديرينّعلىّالشروعّفيّعمليةّالتجديدّوالبحثّعنّمزيجّ

ّ.(Rasavi & Lojacono, 2005)لمنظمةّافيّجميعّأنحاءّّاإلستباقيوتعزيزّالسلوكّّوالقدرات،

ّكثرأمفهومّّإلىمتخذّالقرارّّيحتاجالبيئيّفيّأوقاتّالتغيرّّّ (Stiensttra, 2008)ويضيف

ةّجديدةّومنّهناّبرزّالتجديدّاالستراتيجيّبصوّرّاالعتبار،ديناميكيةّلكيّيأخذّجميعّالمتغيراتّبعينّ

ّالتطبيقاتّاأل ّانّيعدّ وفيّبعضّاالحيّللمنظمة،ديناميكيةّفيّالخارطةّاالستراتيجيةّّكثرلمعالجة

ّ ّاالستراتيجيّمشابه ّالتجديدّإلىالتجديد ّولكن ّفعلّعلىّالمتغيراتّالبيئية ّالتنظيميّكردة ّالتغير

االستراتيجيّاختلفّعنّالتغيرّفيّالشكلّوالمضمونّعلىّالمدىّالبعيدّوقدرتهّعلىّمجاراةّالبيئةّ

وانّالتجديدّاالستراتيجيّسوفّيكونّركنّأساسيّفيّاالستقرارّالتنظيميّعكسّالتغيرّّالخارجية.

ّالمنظمةّ يدّويحدثّالتجدّالحاالت،تغيراتّغيرّمتوقعةّوغيرّمحسوبةّفيّبعضّّإلىالذيّيقود

ّّاالستراتيجية.عندماّتجدّالمنظمةّحلولّجديدةّوبناءةّفتساهمّفيّالتنميةّ

  االستراتيجيخصائص التجديد 

مزيجّمنّالخصائصّّإلى(ّأنّقدرةّالمنظمةّعلىّالتجديدّتستند2016ّأشارّالطائيّوالكبيسيّ)

التنظيميةّالتيّتمكنّالمنظمةّمنّالتعلمّواالبتكار،ّوالتيّبدورهاّتحققّاالستدامةّفيّبيئةّيكتنفهاّ

التغييرّالمتسارعّوالمنافسةّالعالمية؛ّلذلكّمنّالضروريّالتعرفّعلىّمدىّامكانيةّالمنظمةّعلىّ

ائصّوقدّتمّتحديدّتلكّالخصّ،التجديدالتجديدّمنّخاللّالوقوفّعلىّالخصائصّاألساسيةّلقدراتّ

ّعددّمنّالدراساتّوالمصادرّوفقّاآلتي:ّّإلىبعدّالرجوعّ

ّوتوظيفّتغيراتهاّّنتباهاالّوهي: (pro-active) استباقية ّمنها ّواالستفادة ّالبيئية للتغييرات

مخاطرةّّيالقدرةّعلىّتبنّ ّمسبقاّمعةّفيّالمنظمةّوتحديدّمجاالتّالتعاملّإيجابيالمحتملةّبصورةّ

ّ.((Poyhonen, 2004ةّليعا
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تعتمدّقدراتّالتجديدّعلىّالمواردّالفكريةّ(knowledge – based): ةّعلىّالمعرفّقائمة2 -

الغيرّملموسةّفيّالمنظمةّكالمعارفّوالمهاراتّوالكفايات،ّوتعتبرّقدرةّالمنظمةّعلىّابتكارّالمعرفةّ

ّاأل ّبالغ ّالمستدامّهميةأمًرا ّالتنافسية ّالميزة ّوتحقيق ّوالتطوير ّةلالبتكار

al, 2019)ّ.(Tuncdogan etّ

يستدعيّ ّجراءّعمليةإفالتراصفّمعّمتطلباتّالبيئةّوالتغيرّفيّالظروفّالمحيطةّبعملّالمنظمّة

ّ ّالتعلم ّعلى ّالقدرة ّامتالك ّخالل ّمن ّاالستراتيجي ّّإعادةّأوالتجديد ّفكاراستكشافّاألّأوالتعلم

ّ(2012)الغزالي،ّ

يّاالستراتيجّتجاهاالهوّالتغييرّوالتعديلّفيّ :(future-oriented) التوجهّنحوّالمستقبل 3-

لىّوهوّيمثلّقدرةّالمنظمةّعّ،الذيّلديهّالقدرةّعلىّتحديدّالقدرةّالتنافسيةّطويلةّاألجلّللمنظمة

تحتاجهّّؤّالناجحقادراًّعلىّالتنبتلبيةّاحتياجاتّالمستفيدينّفيّالمستقبل،ّوينبغيّأنّيكونّمقياساًّ لمّا

ّ.ّ(Kumar&Kapan,2007)ّالمستقبلالمنظمةّلتخطيّالصعوباتّفيّ

ومنّالمهمّّجتماعيةاالقدراتّالتجديدّهيّجزءّالّيتجزأّمنّالعملياتّ :(Social) اجتماعية-4

والمعرفةّهيّأساسّللممارساتّأعضاءالتواصلّوالتفاعلّاالجتماعيّبينّّأهميةاالعترافّب ّالمنظمةّ،

 .( ,2011Poyhonen)والتفاعالتّاالجتماعية،ّوالجمعّبينهاّيسهمّفيّتحقيقّالتجديدّ

المستمرّلألهدافّوالغاياتّالمتصلةّّيقومّ:(system) المنهجية5 - الممنهجّعلىّالتقييّم التجديّد

مكاناتّوقدراتّالمنظمةّالتيّتوظفّ الصحيحّّاهتجباالبالسياساتّوالممارساتّوالهياكلّالتنظيميةّوا 

ّ.)2017الطائيّوالكبيسي،ّ)
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التجديدّعدةّأنواعّمنّاألنشطةّالمتكاملةّّيتضمن :(multi-dimensions) متعددّاألبعاد 6- 

والمتداخلةّمعّبعضهاّالبعضّمنهاّالمستدام،ّوالجذري،ّوتدريجيّالتطور،ّوتناغمّهذهّاألنشطةّمعّ

علىّتوفيرّإمكاناتّالتجديد،ّ يساعّد التناغّم فهذّا عامالًّأساسياًّفيّتطويرهاّ، يعّد استراتيجياتّالمنظمّة

علىّتحقيقّّإمكانيةّوواقعيةّمماّيساعدّأكثرلمحددةّويجعلّتطبيقهّاويساهمّفيّتنفيذّاالستراتيجياتّا

ّ.( (Poyhonen, 2004أهدافهاّالمنشودة

منّخاللّالتركيزّعلىّالمستقبل،ّومواءمةّالكفاءاتّالتنظيميةّ: (strategic) استراتيجية 7-

ّّّ.((Schmitt et al, 2018ةّمعّالبيئةّلزيادةّالميزةّالتنافسي

 االستراتيجيأبعاد التجديد 

بعادّالتجديدّاالستراتيجيّتتمحورّفيّكيفيةّأأنّّ(Poyhonen, 2004)ّهافّوآخرون ويرى

أنّتسمحّبظهورّّفكارعملّالمنظمةّعلّتبنيّاأل تعملّّفكارأالجديدةّلتطويرّاستراتيجياتّمنّشأنهّا

ّاأل ّوهذه ّالمنظمة ّتطوير ّشخصّّفكارعلى ّمن ّ ألخر.متباينة ّرئيسيةّحيثّحدد ّمحاور أربعة

ّالمتباينة،وماتّالمعلّإلىالوصولّّ،الفلسفيةاألسسّّالجديدة،ّفكاراألّ)تكوينيةّوهيّساستراتيجيةّاسا

جديدّالتيّيطرحهاّالتّفكارالكثيرّحاولّالتعبيرّعنّاألّالعالقات(.اتّاالجتماعيةّوتجسرّالمجموع

تطويريةّّمنّخاللهاّتمّالتعبيرّعنّالتجديدّكعمليةّالكثيرةّالتيّمفاهيميةّإلىاالستراتيجيّباالستنادّ

والسلوكّالمبتكرّفيّالعملّمنّأجلّاحداثّالتغيرّفيّّالجديدة،والمعارفّّفكارلغرضّتعزيزّاأل

المفهومّهذاّّوّ.الكفاءاتّالتيّتملكهاّالمنظمةّنحوّاألفضلّواستغاللّفرصّالنموّفيّسوقّالمنتجات

:ّالتأكيدّعلىّعمياتّالتحولّ (Flier, et al, 2003: 2168-2169)يوضحهاّأفكاريدعمّثالثةّ

ّديدالتركيزّعلىّاألهدافّوالنتائجّالنهائيةّلتجّحالي،االستراتيجيّأيّأنّالبدّأنّيكونّهناكّتوجهّ

ّيجابيرّاإلياستحداثّاستراتيجيةّجديةّلسوقّالمنتجاتّالتيّتساهمّفيّالتغمثلّتطويرّالكفاءاتّّو
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اعتبارهّأحدّأهمّبّيرىّفيلرّأنّالتجديدّيؤكدّعلىّفكرةّاستخدامّاالبتكار.ّوأخيراّللمنظمةّفيّالمستقبل

ّجديدّاالستراتيجي.ّشروطّالت

ّالباحثينّحولّأبعادّمنّادةومنّخاللّاالستف ّالتجّاالستراتيجي،التجديدّّجهود ديدّفإنّأبعاد

:ّومعّطبيعةّعملّالمؤسساتّالتربويةّهيّأهدافها،والتيّتتفقّمعّّالحالية،االستراتيجيّللدراسةّ

ّاالستراتيجيّ ّاالستراتيجيّّاالستكشافي،التجديد ّّاالستثماري،التجديد المعرفةّّإدارةّالريادي،الميل

ّوفيماّيليّتوضيحّاألبعاد:ّّالقيادة،ومشاركةّ

:  التجديد االستراتيجي االستكشافي أوال 

تكافحّّوّالبيئة،والتقدمّالتكنولوجيّالمتسارعّوديناميكيةّّالمنافسةتواجهّالمنظماتّزيادةّ جعلهّا هذّا

ولّبقاءّحّالمبادراتلمواجهةّهذهّالتحدياتّوتعملّتجريبّالمهاراتّالجديدةّواستكشافّالعديدّمنّ

ّ(Schmitt, et al, 2016)فيّجهودّالتجديدّاالستراتيجي.ّّاالنخراطّأواالستراتيجيةّالحاليةّ

نةّاالنفصالّعنّالمهمةّالحاليةّلتمكينّالتجريبّوالمرّوّتستلزمنهّعمليةّ"ّبأّاالستكشافويعرفّ

 .( Kumar&Kapan,2007)ّواالبتكارّواالستكشاف"

خدماتهاّّوأكماّيعرفّبأنهّ"ّالعمليةّالتيّتتبناهاّالمنظمةّإلجراءّتغيراتّجذريةّعلىّمنتجاتهاّ

ّوتتفقّالباحثةّمعّهذاّالمفهوم.ّّ()بهدفّتحسينّقدراتهاّالتنافسيةّ"

ّ ّّاالستكشافويتجسد ّمتعددة ّأنشطة كشافّاالستّوالمرونة،ّالمخاطرة،ّوالتباين،ّكالبحث،في

واألعمالّوالعملياتّواإلبداعّ. للتكنولوجيّا جديدّة يتضمنّالبحثّعنّإجراءاتّتنظيميّة ّالمنتجات،ّوكمّا

المستمرّللموارّدّإلىفاالستكشافّيعكسّالحاجةّ والروتينّّاريةاالستمّرعنّّواالبتعادوالمقدراتّالتجديّد

ّ(.68ّّ:2015،ّرشيدّولفتةوالمعيارية.ّ)
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لعلميّاّاالختبارّباعتمادّةفمنّخاللّاالستكشافّتتعلمّالمنظماتّكيفيةّخلقّالقدراتّالجديد

ّ.(2012ّ،الغزاليالمخاطرةّواالبداعّ)ّواتخاذرونةّوالم

جديد.ّألشياءّالمعروفةّوالبحثّعنّكلّماّهوّ التفكيرّتوسيعّآفاقوهوّالعمليةّالتيّتساعدّفيّ

قوةّّتباراالعتتمكنّالمنظمةّمنّتحديدّالفرصّوالمجاالتّالمناسبةّلهاّعليهاّأنّتأخذّبعينّّوعندما

ّلمتاحة،االمنظماتّاألخرى.ّويفترضّبالمنظمةّأنّتكونّقادرةّعلىّاستثمارّالفرصّالمنافسينّفيّ

ّّ.(2017ّ،)خليلّإنقاصهاوخلقّالرغبةّلتقبلّأيّمخاطرةّقدّتصاحبّّالمتاحة،وخلقّالفرصّ

ّلىإوالذيّيمكنّانّيؤديّفيّالنهايةّّالتقادم،االستكشافّالكافيّيسببّّإلىكماّأنّاالفتقارّ

ّ (Tuncdogan et al, 2019)تعريةّالكيانّعلىّالمدىّالطويلّيسببّالتغيراتّالبيئة.

 التجديد االستراتيجي االستثماري ثانيا:

ريبّقالفرصّقدرةّالمنظمةّعلىّتحسينّأنشطتهاّمنّأجلّخلقّقيمةّفيّاألمدّالّاستثماريمثلّ

ّمهمةّمعينةّويرتبطّأداةتحسينّّإلىحيثّيعرفّاالستثمارّبأنه"ّالحاجةّ(،2015ّ)كاظمّوآخرون،ّ

ّ(2012.)ّالغزالي ّوالفاعليةارّوالتنقيحّواإلنتاجّببالمشاركةّرفيعةّالمستوىّبالإلخت

ّالستجابةاوتوظيفهاّلتحقيقّّالموجودة،"ّفهوّبمثابةّصقلّوتوسيعّوتعديلّالمقدراتّوالعملياتّ

ّ(220 2012ّوالزيادي ّ)رشيدالحتياجاتّالزبائنّالحالينّومتطلباتّالمنافسة"ّ

ّبعملياتّ ّمباشر ّبشكل ّاالستثمارية ّاألفعال ّوالكفاءةوترتبط ّترتبّالتعزيز ّاألغلبّّطالتي في

المكتسبّعنّطريقّالتعلّإلىفهوّيشيرّّوالتنفيذ،ّواالختياربعملياتّالخيارّالبيئيّمثلّصقلّالكفاءّة ّم

عادةالبحثّالمحليّوصقلّالتجاربّّو ّّ.(2012،ّاستخدامّطرائقّالعملّالموجودةّ)الغزاليّا 

ّحقيقتجوهرهّفيّتوظيفّالمقدراتّوالتكنولوجياّوالنماذجّالموجودةّفيّالمنظمةّبهدفّّويتجسد

ّ ّعلىّالمدىّإيجابيعوائد ّبها ّالتنبؤ ّيمكن ّالمنظماتّّالقريب،ة أنشطةّّفيّاالنخراطلذلكّتفضل
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ّالمرتبطةّّاالستثمار، ّالعوائد ّمع ّبالمقارنة ّالمنال ّوقريبة ّمضمونة ّتكون ّما ّغالبا ّعوائدها ألن

ّ(2011.ّ)ّالبحيصي تكشافباالس

ّ ّالذيّيهتم ّالتعلم ّمنّأشكال ّدونّّبالكشفويمثلّاالستثمارّشكاًل عنّاألخطاءّوتصحيحها

ّحكمة،مبحيثّيتطلبّهياكلّميكانيكيةّوأنظمةّرقابيةّّاألساسية،تغيرّالقيمّواالفتراضاتّّإلىالحاجةّ

ّ(.68ّ:2015،ّولفتةّ)رشيدوروتينياتّمحددةّوتكنولوجياّمستمرةّّالمسار،واعتماديةّ

االستكشافّفيرتبطّالمألوف،أنّاالستثمارّهوّالتغيرّ "ّ((Stienstra, 2008ّستنستراويرىّ ّامّا

ّموجّاستيعابوتحقيقّالتوازنّالفعالّبينّّمألوف،بالتغيرّالغيرّ ودّمنّالتعلمّالجديدّواستثمارّما

ّّ(.21هوّعنصرّرئيسيّوأساسيّلتحقيقّالتجديدّاالستراتيجي"ّ)صّّقدرات،

ية(ّبينماّلالمهامّالوتينيةّودعمّاألنشطةّالحاّأداءيعنيّ)ّأداءّوتعزيزّاالستثمارّهّريمكنّاعتبا

آلراءّاّأحدوانشاءّأنشطةّجديدة(ّفيّحينّأنّّالتنظيمية،جراءاتّتجديدّاإلاالستكشافّهوّعمليةّ)

أنّاالستكشافّواالستغاللّنشاطانّ هّو يّمتبادالنالشائعّة المواردعتمدانّعلىّمجمألنهمّا ّنفسها،ّوعّة

ّالبعدّالمتوازنّللبراعة"ّوفقاّلوجهةّالنظرّ النقطةّّفإنّالبراعةّهيّهذه،والتيّتعرفّأيضاّباسمّ"

ّواالستثمارّالوسطى ّاالستكشاف ّمن ّمتساِو ّبقدر ّالمنظمة ّفيها ّتنخرط ّالتي

(Tuncdogan, at al, 2019). 

 الميل الريادي ثالث ا:

ّ ّالريادّالميليعتبر ّالمنظمة ّتدفع ّالتي ّوخلقّإلىيّاالستراتيجية ّالمبادرة ّوتبني ميزةّّانتهاج

فهوّعبارةّعنّايجادّفرصّخالقةّتسهمّفيّتحقيقّّ(،2015ّ،وآخرونّالنموّ)كاظمتساعدهاّعلىّ

(ّكماّأنهّعمليةّاستباقيةّتتميزّبهاّالمنظماتّألجل2015ّّ،)حسينوابتكارّالقيمةّالمضافةّّاإلبداع

ّلبيئية،امنّخاللّتشخيصّالفرصّّالمنافسة،علىّباقيّالفرصّّسيطرتهاإحداثّشيءّجديدّوفرضّ
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منّأجلّتحقّوالعمل واالستعدادّالكاملّللتعاملّمعّالمخاطرّالتيّقدّترافقهّا قّالتفوقّيعلىّاستثمارهّا

ّ.ّ(2017،ّ)خليلوالنجاحّ

لّمنّأهمّاألمورّالتيّظهرتّفيّاآلونةّاألخيرةّهوّاالهتمامّالمتزايدّفيّاستعمالّالمنظماتّولع

هّتزيدّمنّفرصّوفيّالوقتّنفسّلموظفيها،للريادةّبوصفهاّالوسيلةّالوحيدةّلتعزيزّالقدراتّالمبتكرةّ

ّ(.2017ّّ،وآخرونّ)الياسرينجاحّالمنظمةّعبرّإنشاءّمشاريعّريادي ةّ

عددّمنّاالستراتيجياتّمنهاّاالبداعّوالمخاطرةّوالمبادرةّوذلكّلتقديمّمنتجاتّّتقومّالريادةّعلى

قومّعلىّلذاّفهيّوظيفةّتّالمنظمة،فاعلةّفيّتطويرّأعمالّّاستراتيجيةجديدةّومميزة.ّوهيّالتيّتعدّ

ّ ّالعناصر ّتشكل ّوالتي ّجديدة ّأعمال ّصياغة ّوالمحركةأساس ّلتطورّّالنشطة ّواألساس للتنمية

ّ(2012القرشي أدائهاّ)المنظماتّفيّبيئةّديناميكيةّتتداخلّعواملهاّوتؤثرّفيّ

ّ ّببعدينّهما: ّاالّاالبتكاروترتبطّالريادة ّفيّالجهود ّلخلقّأعمالّوالمغامرة ّديدة،جستراتيجية

ّر،ّويمكنمخاطالوتحسينّأنشطةّالتجديدّاالستراتيجيّوتعزيزّقدرةّالمنظمةّعلىّالمنافسةّوتحملّ

ّاألعمالّبجهودّرسميةّوغيرّرسمية_ّدونّموافقةّاإل لألنشطةّغيرّّ_ّويمكنّدارةانّتكونّهذه

لقىّولكنّنهايةّالمطافّتتّالذاتية،السعيّوراءّالمصالحّّأوالفرديّّاإلبداعالرسميةّأنّينجمّعنهاّ

عمالّنّمفهومّريادةّاألتّجزًءاّالّيتجزأّمأصبحمنّالمنظمةّوبالتاليّّاالعترافّالرسميهذهّالجهودّ

ّ(.2017ّ،ّ)الياسؤسّوآخرون

منّمصادرّالريادةأنّّكما استراتيجيةّّوهيّ,السلوكّاالستراتيجيّوالسياقّالمؤسسيّتمثلّ"مصدرّا

ّ ّعلىفعالة ّعلىّالتكي فّّللرد ّوالقدرة ّالمرونة ّالتركيزّعلىّعناصر االضطرابّالبيئيّمنّخالل

ّ ّفي ّالسرعة ّوتطويرهّبلّاالبتكاروتحقيق ّاإلبداعي ّالسلوك ّخلق ّفي .)النجار عبدّتساهم

ّ(2006الستار 
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ّاالستراتيجي،ريادةّاألعمالّمظهرّمنّمظاهرّالتجديدّلالميلّّأنفيّضوءّذلكّيمكنّالقولّ

والمساهمةّّد،الجمّوفضاًلّعنّّأعضائها،فهيّتقدمّادوارّمتميزةّلتحسينّواقعّالمنظمةّوبناءّثقةّبينّ

ّّّي.والنجاحّالتطويّرفيّتطويرّاالستراتيجياتّواألعمالّوتعزيزّالتنافسيةّلتحقيقّلتميزّ

 المعرفة  إدارةرابع ا: 

الجديدةّّفكارومدىّتقبلهمّللمعتقداتّواألّتركزّالفلسفةّالحديثةّعلىّالسماتّالشخصيةّلألفراد

طالقّوهيّنقطةّانّ،معتقداتّجديدةّللعاملينتمثلّّفكاروطالماّأنّهذهّالمعتقداتّواألّ،فيّالمنظمة

للتعل مّوتوسيعّمعارفهاّبطرقّتتفقّمعّالنهجّواالعتقاداتّالسائدةّفيّّتمهمةّلبدايةّسعيّالمنظما

وطرحّهذهّالمعارفّبينّاألفرادّّ،إذّأنّلكلّفردّمعارفّومعتقداتّتختلفّعنّاآلخرينّ،المنظمة

وعةّكونهاّجيدةّوموضّ،عّاألنظمةّالسائدةّفيّالعملومدىّاتساقهاّمّأهميتهاالعاملينّيتوقفّعلىّ

ةّمنظماتّللقيامّبالمهامّالخاصلتفتحّالطريقّأمامّاّفكارالمعارفّواألحيثّأنّّهذهّّ،بشكلّمقبول

)الطائيّّوالخبراتّوغيرهاّنتاجيةّمنّخاللّالمعرفةّوالمهاراتإّأكثروانشطتهاّلتكونّّبتغيرّأعمالها

ّ(.12ّّ:2016،ّوآخرون

يهاّالمتاحةّوالسعيّللحصولّعلّالمعارفعمليةّتبادلّونقلّوتطبيقّّإلىالمعرفةّّإدارةوتشيرّ

ّ.(2016عبودي أساسّمهمّللتجديدّاالستراتيجيّ)ّومحاولةّخلقّالمعرفةّالجديدةّوهذهّالعملية

اعدةّاألفرادّعلىّتطويرّقّزالمعرفةّالتيّتخفّإدارةّممارساتأنّتنفيذّّالدارساتالعديدّمنّّأظهرت

ّ)التعاقبّ ّمثل ّلألّالتدريب،ّالوظيفي،معارفهم ّالمالية ّمعارفالجديدةّفكارالحوافز ّتبادل ّمعّ(، هم

ّأودة(ّالجديّفكاروالحوافزّالماليةّواألّالتدريب،ّالموظفين،مشاركةّّالجماعي،مثلّالعملّاآلخرينّ)

ّ ّمنّالذاكرة ّبياناتّالدروسّّالتنظيميةجعلّمعرفتهمّجزءا ّالحاليةّفيّقواعد مثلّ)إدخالّالمعرفة
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(ّيمكنّأنّيكونّلهّدورّفيّتحفيزّعمليةّالتعل مّوخلقّرؤىّجديدةّواكتشافّفرصّجديدةّالمستفادة

 . (Tuncdogan, at al, 2019: 100)بينّالموظفينّوبالتاليّصنعّالمعرفةّواالبتكارّالجديد

 القيادةمشاركة  خامس ا:

ّ ّفيّالمواقفّاإلّنجاحيعتمد ّالتيّتؤثر ّالفعالة ّعلىّالقيادة ّتيجابيأيّمنظمة ّللعاملين جاهّة

قيقّتبادلّالمعلوماتّوتحّأهميةمعّاقناعّالموظفينّحولّّإيجابيوعلىّمناخّالعملّبشكلّّوظائفهم،

ّ(2006.ّ)الفقير بشكلّعام للفريقّإيجابيّأداء

مّفضالّعنّقدرةّالقادةّعلىّدعّالمنظمة،وتختصّالقيادةّبعمليةّاتخاذّالقرارّونظمّالمكافئاتّفيّ

حيثّتلعبّالقيادةّدوًراّمحورًياّغيّنجاحّعمليةّّالشخصية،األنشطةّاالبتكاريةّمنّخاللّأنشطتهمّ

وضعّّوّالعلياّبشكلّمباشرّعلىّصياغةّاالستراتيجياتّوالخططّدارةالتجديدّمنّخاللّإشرافّاإل

ّ(2008)دروزة .السياساتّالمناسبةّلهذاّالغرض

تثمارّيئةّالخارجيةّواسفيّالتواصلّالفعالّمعّالبّالقيادةّتتمثلمشاركةّّالمنظماتولقدّأدركتّ

سورّجّالمشتركةّومدفرصّالنجاحّعنّطريقّايجادّسياقاتّمعرفيةّجديدةّمثلّالتحالفّوالمشاريعّ

فهيّّستدامة،مالمنظمةّلخلقّبيئةّمؤسسيةّتعززّاالبتكارّوتحققّميزةّتنافسيةّّأعضاءالتعاونّبينّ

ّ ّالتوقيتّالمناسبّفيّالحاجة ّالستكشافّواستثمارّالمهاراتّوالمواهبّالتيّتحدد ّنادرة ّلىإسمة

ّالياسري)كبيرةّفيّعمليةّالتجديدّاالستراتيجيّّأهميةلذاّيعدّهذاّالبعدّذاتّّاالستراتيجي،التجديدّ

ّّ.(2017،ّنوآخرّو
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علىّترسّمشاركةوتعملّ انهاّّ،(Gilbret, 2016)ّيخّالتجديدّالمستدامّفيّالمنظماتالقيادّة كمّا

ّوالعاطفي ّالجماعي ّااللتزام ّمن ّفريق ّخالل ّمن ّاالستراتيجي ّالتجديد ّأعمال ّفي ّمتجذرة ّتكون

(Binns et al, 2014)،ّّ.ّوتكونّمشاركةّالقيادةّفيّعملياتّالتجديد

 الريادة

لىّالكثيرّعّاالطالعوبعدّّإلية،الوصولّّإلىمفهومّتربويّاستراتيجيّتسعىّالمؤسساتّّالريادة

ّمنّالدراساتّتتلخصّاستراتيجياتّالريادةّكماّهوّعلىّالنحوّاآلتي:

 : اإلبدا  اوال  

ّحيثّ،جديدّبشيءّلتأتيّالجديدة،ّفكاراألّعملّإعادةّأوّتشكيل،ّإعادةّبوصفةّالتجديدّيعني

ّالحقيقيّزءالجّهوّاالبداعّأنّوتطبيقها،ّجديدهّفكرةّإلىّأوّما،ّلمشكلةّخالصةّحلّإلىّالتوصلّيتم

ّ.واقعالّأرضّفيّملموسّتطبيقّإلىّخياليهّفكرةّمنّوالتحويلّوالتنفيذّباإلنجازّالمرتبط

ّرقوطّبأساليبّالبياناتّاالبداعّهوّتوضيحّ"علىّأنّ(Daft, 2002: 41)ّدافتّالباحثّوأشار

ّأنّضالبعّونوهّالحاجاتّتعكسّفكاراألّهذهّتكونّحيثّوفريدةّجديدهّأفكارّابتكارّأوّمتنوعة

ّولهّلطويل،اّالمدىّعلىّاإيجابيّالمؤسسةّمستوىّرفعّفيّيسهمّمماّلالبتكارّاألولىّالخطوةّاالبداع

تتبعّّالذيّالطرقّكأحدّالذهني،ّالعصفّتشجيعّخاللّمنّالقرارّصنعّعمليةّفيّبارزّوفعالّدور

 ".قيودّأيّبدونّيزةممّوّفريدةّأفكارّلتنميةّالجماعة،ّأعضاءمنّ

ّالشخصّببذلة يقومّالذيّالمجهودّهيّبداعاإل"ّنأبّ(Dess, Lumpkin, 2005: 15)وعرفّ

ّ" .االستثنائيةّالحلولّأوالفريدةّّالفرصّإليجادّالمنظمةّأوبأكملهاّّالمجموعةّأو
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Marcati, 2008: 26ّ)ّماركتيّوعرفها ّلدىّالمعرفيةّالطريقةّفيّاالبتكارّدرجة"ّأنها(

ّباتخاذّرادفاألّالنتيجةّيقومّهذهّوعلىّالبيانات،ّلمعالجةّالفردّيتبعهّالذيّالنمطّأنهاّأيّالشخص،

ويعالجونّراءاالج ّالجديدةّفكاراألّعلىّانفتاحهّيحددّالذيّهوّللفردّالمعرفيّالنمطّايّالمشاكلّالالزّم

ّ.ّالمبتكرةّالقراراتاتخاذّّنحوّميلهّوالتغيير،ّوأيضا

 ا: تقبل المخاطرةوثاني  

ّويضعونهّتيجياستراّلفعلّقرارّأيّيتخذونّعندماّالمسؤولينّيتحملهاّالتيّالمجازفة"ّبأنهاّوعرفت

 &يهافّالمسؤولينّمكانةّوعلىّككلّالمنظمةّعلىّسلبيةّنتيجةّلهذاّيكونّوربماّالتطبيقّمحل

Lumpkin, 2005: 24) ّّDess)ّ.ّ

 المرونةثالثا: 

ّّّوالجهدّالوقت،ّفيّالعوائدّقليلةّواالستجابةّلمخاطرّالتعديلّأوّالتكيفّعلىّالمؤسسةّمقدرة

 ((Marcati, 2008: 26 .داءواألّوالكلفة

 الرؤية  رابعا:

ّحولّجمنهّإعطاءّعلىّقادرةّتكونّحيثّومنسقّالجاذبيةّمنسجمةّوشديدّرسالةّبأنهاّوتعتبر

March,2008ّ).)تصبحّعليهّفيّالمستقبلّّأنّترغبّوماّالمنظمةّعليهّكونتّماّسوف

 خامسا: النمو

ّالمؤسسة(ّوهيّالطريقةّالتيّتسعىّمنّخاللهاّ(Ravasi&lojacono,2005 ,230 فهاوعرّ 

ّفكارأالمتعاملينّعنّطريقّّلتحقيقّنتاجاتّأعلىّمنّمستوىّالنتاجاتّالسابقةّوذلكّمنّخاللّخدمة

ّ.جديدة
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  ةالمؤسسي الريادة أبعاد

  الرياديةالثقافة 

ّوكيةالسلّبالجوانبّاالهتمامّإلىّتشيرّحيثّالمنظمةّداخلّاألعمالّريادةّبأنهاّتعتبرّحيث

ّمضافةّقيمةّيقبتحقّاألعمالّلممارسةّالتقليديةّاألشكالّمنّالتحولّإلىّتؤديّالتيّوالتنظيميةّالناشئة

ّلتطويرّ،حجمهاّفيّالتفكيرّدونّالمنظمةّداخلّتتمّالتنظيميةّالريادةّعملياتّإنّحيثّالمنظمة،ّإلى

ّوتقنياتّجياوتكنولّوّأيضاّولكنّجديدةّمشاريعّإنشاءّإلىّفقطّالّتشيرّالعملياتّوهذهًًّّجديدّمنتجات

ّاإلبداعّتنظيميةالّالريادة،ّتشملّحيثّمبتكرة،ّوأنشطةّتنافسيّومركزّتنافسيةّواستراتيجياتّإدارية

ّ،الهجوميةّوّوالتنافسية،ّواالستباقيةّوالمخاطرة،ّالذاتي،ّوالتجديدّالعمليةّفيّواإلبداعّالمنتجاتّفي

ّمهّبالتعاونّداألفراّمنّمجموعةّأوّالفردّبهاّيقومّالتيّالعملياتّبأنهاّالتنظيميةّالريادةّتوصفّحيث

ّالقائمّتلكّداخلّواالبداعّالتجديدّتشجيعّأوّجديدةّمنظمةّبإنشاءّقائمة،ّمنظمة ّةالمنظمة

(KuratkoMorries,2011,223)ّ

 الريادية القيادة

ّمتبعّياديقّنمطّوجودّمعّالمشكالتّبحلّالتنبؤّعلىّقدرةّوجودّإلىّتشيرّالرياديةّالقيادةإذّأنّ

ّالقيادةّفتعّرّ.مباشرّغيرّبشكلّالعملّعلىّيحفزهمّالذيّالقائدّذلكّبمهاراتّيثقونّداألفراّلجعل

ّاوال:ّعواملّثالثةّمنّوتتكونّالعملّلفريقّالملهمةّاألعمال ريادةّرؤيةّخلقّعمليةّبأنهاّالريادية

ّللقدوم،صةّاعّبدالّمنّانتظارّالفّرقدرةّالتأثيرّفيّاالخرينّلحفزهمّعلىّاالبدّإلىحيثّتشيرّّالمبادرة

ّالمجازفةّالتيّتشيرّ بداعّحيثّتعنيّاالّثالثا:عبءّالمسؤوليةّلتنبؤّبمتغيراتّالمستقبلّّإلىثانيا

ّ.((Kumar and Kaopan, 2007ّفكاراألالقدرةّعلىّاالبتكارّوتطويرّ
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 المؤسسيةق الريادة ور التجديد االستراتيجي في تحقيد

،ّلريادةاّ،ّوتقومّعلىّاالستجابةّلعددّمنّالقوىّالداعمةالريادةالتعليميةّنحوّّالمؤسساتتتجهّ

األولّواألساسيّلحدوثّهذاّالتغييرّهوّتغيرّظروفّالبيئةّوهي:ّالتغيرّالسريعّوالثابت،ّوالسببّ

الخارجية،ّأماّالسببّالثانيّفهوّالمنافسةّبالّحدود،ّوتناميّالشعورّبالجودةّوهوّماّيحققّالتميزّ

واالستقرارّللمؤسساتّالتعليميةّويضاعفّمنّفرصّبقائهاّواستمرارها؛ّلذلكّتقعّعليهاّمسؤولياتّ

ّ)2011التطويرّوالتميزّعنّالمؤسساتّالمنافسةّ)البحيصي،ّالبحثّعنّالذاتّوالتجديدّّو

ّإلىالوصولّّإلىتقومّالمؤسساتّالتعليميةّبرسمّالرؤىّواالستراتيجياتّالتيّتهدفّمنّخاللهاّّ

،ّوذلكّمنّخاللّماّتقومّبهّمنّأنشطة،ّوبرامج،ّومبادراتّمنّأجلّتحقيقّداءأعلىّمستوياتّاأل

ّا،ّوالقيامفيّتقديمّخدماتهّي زمؤسساتّخدميةّفإنهاّتسعىّللتمّالتعليميةالتميز.ّوكونّالمؤسساتّ

ّيتضحّمنّخاللّسعيهاّالمتواصلّ ّلىإبأدوارهاّبكفاءةّوفعاليةّفيّتطويرّالعمليةّالتعليمية،ّوهذا

تطويرّالعملّاإلداريّوالتربوي،ّومواكبةّالمتغيراتّالمتسارعةّفيّالبيئةّالخارجية،ّوتحقيقّمتطلباتّ

شرية،ّالبّأوع،ّوذلكّمنّخاللّاالستثمارّاألمثلّللمواردّالحاليةّسواءّالماديةّمنهاّالتجديدّالمتساّر

والتوجهّنحوّالتعلمّالمستمرّواالبداعّواالبتكار،ّوتطويرّاالستراتيجياتّمنّخاللّاستكشافّالفرصّ

ّال ّلعملية ّمكوناتّأساسية ّتعد ّوالتي ّوالتطوير ّالتجديد ّلعمليات ّالفعالة ّوالقيادة جديدّتالمستقبلية،

 .(2018،ّ)عفيفّالمؤسسيةّالمنشودةّلريادةااالستراتيجيّفيّتحقيقّ

وبناءّالميزةّالتنافسيةّتتطلبّمصادرّمعينة،ّفإذاّامتلكتهاّالمؤسسةّالتعليمية،ّّتكوينإنّعمليةّ

سة،ّومنّوالمنافّداءنجاحهاّفيّاألّإلىميزةّتنافسية،ّفإنّذلكّيمكنّأنّيؤديّّإلىوقامتّبتحويلهاّ

ّدارةاّ بداعّواالبتكار،ّّوقدراتّومهاراتّالمواردّالبشريةّباعتبارهاّمصدرّاإلّدعمّدارةاإلمقوماتّنجاحّ

الكشفّعنّالقدراتّالمحوريةّواألساسيةّفيّالمؤسسةّالتعليمية،ّّإلىالمعرفةّبشكلّفعال،ّإضافةّ
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ّ ّالمصالحّّإدارةومحاولة ّوألصحاب ّلها ّالمضافة ّالقيمة ّيحقق ّبما ّبها ّتتميز ّالتي ّالقدرات ّهذه

ّ).2011،ّ)الحيلة

أنّنجاحّ وديناميكيةّومليئةّبالتحدياتّيتطلبّإدامةّّالمنظماتكمّا فيّظلّبيئةّمتغيرّة وازدهارهّا

ّمنّ ّيمكنها ّبما ّاستراتيجياتها، ّلتجديد ّالكافيّمنّالمرونة ّالقدر ّلمنحها ّبها وتطويرّقدراتّالتعلم

والتوقيتّالمناسبّ)عفيفّ، والجودّة لتلكّالتحدياتّبالسرعّة واستثمارّالموارد61ّّ:2018االستجابّة ،ّ)

القرار،ّّتخاذاّليةّوتطويرّوتحسينّالعملياتّالتشغيليةّللمؤسسةّالتعليميةّوالرفعّمنّكفاءةّعمليةالحا

خاللّّوالحصولّعلىّمزاياّتنافسية،ّمنّداءواالبتكارّواإلبداع،ّوتسريعّوتيرةّالتطورّالعاليةّفيّاأل

يّنجحتّتلكّالتّمستوىّالمنظمةّالمتعلمة،ّأيّإلىاالستثمارّالصائبّللمعرفةّمماّيجعلهاّترتقيّ

دارةفيّالتوظيفّالجيدّالمتبادلّبينّالتعلمّالتنظيميّّو نّالخبرةّالمعرفةّوالذيّيعتمدّعلىّاالستفادةّمّا 

منّخاللّأسلوبّممنهجّمنظمّلتجميعّواستغاللّالمعلوماتّالمستنتجةّّوالجماعيةوالتجاربّالفرديةّ

ّمنّتحليلّاألحداثّاإل السلبيةّوذلكّمنّأجلّالحدّمنّتكرارّاألخطاءّوتعزيزّّأوةّيجابيانطالقًا

 .)2011الممارساتّالناجحةّوتحسينّالقائمّمنهاّ)المدهون،ّ

المعرفةّوعملياتها،ّورضاّّإدارة(ّعلىّوجودّعالقةّبينّمتطلبات2008ّوقدّأكدتّدراسةّدروزةّ)

(2011ّلتّدراسةّالمدهونّ)العاملين،ّوالتعلم،ّوالنموّالمؤسسيّوكفاءةّالعملياتّالداخلية.ّكماّتوص

ّعملياتّّإلى ّبين ّإحصائية ّذاتّداللة ّارتباطية ّعالقة ّوتميزّإدارةوجود ّداءاألّوالريادةّالمعرفة

 .المؤسسي

ّأونتجاتّمّإلىالجديدةّوتحويلهاّّفكارالتعليميةّللريادةّمنّخاللّتبنيّاألّالمؤسسةكماّأنّميلّ

إجراءاتّجديدةّواالستعدادّلتحملّالمخاطرّالمرتبطةّبها،ّفضالّّأوأنظمةّّأوعملياتّّأوخدماتّ

عنّاالستباقيةّفيّمعرفةّالتغيراتّالبيئيةّالخارجيةّبماّيمكنهاّمنّخلقّالقيمةّالمضافةّللمؤسسةّ
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فتّدراسةّكلّمنّ،ّوقدّكشداءالتعليميةّوالمستفيدينّعاملّمهمّلتحقيقّالميزةّالتنافسيةّوالتميزّفيّاأل

والزياديّ)2006متعبّرواضيّ) ورشيّد عالقةّارتباطّوأثرّذاتّداللةّإحصائية2012ّ(ّ، عنّوجوّد )ّ

 .المتميزّداءواألّالرياديبينّالتوجهّ

جعةّالمشتركةّبينّالقيادةّوالعاملينّوتبنيّسياسةّالتجديدّوالتغيير،ّوتوفيرّبيئةّمشّالرؤيةوتعتبرّ

اتّوتجديدّاالستراتيجياتّوبناءّالشراكّعلىّاالبداعّواالبتكار،ّوحثّاألفرادّعلىّالتعلمّالمستمر،

 .لعملياتّالتجديدّمعيارًاّهامًاّلتحقيقّالتميزّفيّعملياتّوممارساتّالقيادة

تلعبّدوراًّمهماًّفيّتحقيقّالتمي أنّالقيادّة عالقاتّالعملّالفّمنالرياديّزّكمّا عالة،ّخاللّتوطيّد

ّ ّ)البحيصي، ّعنّالتقليد ّالفكريّالبعيد ّعلىّالتجديد ّأشارتّنتائجّدراسةّطه2011ّالقادرة ّفقد .)

أنّتكوينّالعالقاتّالجيدةّبينّ (Taha, Sirkova, & Ferencova, 2016) وسيركوفاّوفيرنوفا

اإلبداعيّللعاملين،ّوأوصتّبضرورةّخلقّبيئةّآمنةّنفسيًاّّداءالعاملينّوالقادةّيعملّعلىّتحقيقّاأل

 .وتشجعّاالبداعّواالبتكار-الجديدةّفكاروالتيّتتميزّبعدمّوجودّخوفّمنّطرحّاأل-

نماّالّداءأنّالمؤسساتّالتعليمةّلمّتعدّمطالبةّبتحقيقّاألّإلىّاإلشارةوتجدرّ يادةّّرفحسب،ّوا 

رورةّمنّأجلّالبقاءّوذلكّبتحديدّهويةّتميزهاّعنّباقيّالمؤسساتّالتعليميةّاألخرى،ّتّضأصبح

ّتنظيميةّ ّفلسفة ّباعتباره ّاالستراتيجي ّكالتجديد ّالحديثة، ّاالستراتيجية ّالمفاهيم ّتبني ّخالل من

ّتمتدّ نما ّالمؤسساتّوا  التفكيرّّعادةإّإلىواستراتيجيةّجديدةّويتعدىّكونهّعملياتّتعديلّتقومّبها

ّبأنهّجديديمكنّتلخيصّمفهومّالتّ،ّباإلضافةبشكلّجوهريّحولّكيفيةّتحقيقّالمؤسساتّللمنافسة

البحثّعنّالقدراتّالتيّتتماشىّمعّالتغيراتّالبيئية،ّوتمنحهاّمزاياّتنافسيةّّتجاهابعمليةّمستمرةّ

ّ(.2018)الحدراويّوالبغدادي،ّّةالمؤسسيّالريادةّأعلىّمستوياتّإلىوبالتاليّالوصولّ
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 الدراسات السابقةثانيا: 

فيماّيأتيّعدداّمنّجهودّالباحثينّالسابقةّلمتغيريّالدراسةّالحاليةّالتجديدّّالباحثةتستعرضّ

ّّ.االستراتيجيّوالريادةّالمؤسسية

 دراسات في التجديد االستراتيجي :أوال  

 واألجنبية  الدراسات العربية

نّالتعليمّالعاليّمّلمؤسسات:ّ"ّالتجديدّاالستراتيجيّبعنواندراسةّّ(2015رشيدّولفتةّ)جرىّ

ّممارساتأثيرّقياسّتّإلىهدفتّالدراسةّ فيّكلياتّالمثنىّ"ّتحليلهدراسةّّالتنظيميمنظورّالتعليمّ

تمدتّواتبعتّالدراسةّالمنهجّالوصفيّالمسحيّواعّاالستراتيجي،التعليمّالعاليّفيّتحقيقّالتجديدّ

منّالقياداتّّ(ّفرد65وقدّتكونتّعينةّالدراسةّمنّ)ّالمعلومات،ستبانةّوالمقابلةّلجمعّالدراسةّاإل

.ّوقدّتوصلتّ(ّكلية015تّالمثنىّالبالغّعددهّايّكليا(ّف)معاونيّالعمداءّورؤساءّاألقسامّالجامعية

ّا ّأهمهاّإلىلدراسة ّالنتائج ّمن ّالتنظيميّوالتعدد ّالتعلم ّبين ّوتأثير ّارتباطية ّعالقة ّوجود ديدّج:

لتيّتركزّاّاالستثماريةاالستراتيجيّكماّعكستّوجودّتوجهّواضحّللكلياتّلموضوعّدراسةّاالعمالّ

كماّّ،قصيرةّاالمدّوالّتتطلبّنفقاتّكبيرةّفيّظلّسياسةّالترشيدّفيّاالنفاقّاالهدافعلةّتحقيقّ

تطويرّوالمقترحاتّلتعزيزّّوّفكارهيئةّالتدريسّفيّالكلياتّيشاركونّاألّأعضاءأظهرتّالدراسةّأنّ

قدراتهمّالعلميةّبهدفّتحسينّتعلمّالطلبةّوامكانيةّالبحثّعنّقدراتّجديدةّالستحداثّأقسامّجديدةّ

كماّانّهناكّتوجهّلدىّعماداتّالكلياتّلموضوعّالدراسةّوذلكّلتقديمّالدعمّلضمانّالتعلمّالمستمرّ

ّداريةّعنّطريقّاقامةّالحلقاتّالنقاشيةتّاإلوالوحداّالعلميةهيئةّالتدريسّورؤساءّاألقسامّّعضاءأل

ّوالمؤتمراتّالعلميةّلتعزيزّاألنشطةّالتيّتتطلبّاجراءّالتحسيناتّعلىّبرامجهاّوخدماتهاّالعلمية.ّ
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التجديدّاالستراتيجيّّدراسةّ(2016خرونّ)آّوالطائيّجرىّأ فيبعنوانّّ" سساتّتكوينّالمّؤّودورّه

الكشفّّلىإهدفتّالدراسةّ"  الكوفةعينةّمنّالقياداتّالجامعيةّفيّجامعةّّآلراءالبارعةّبحثّتطبيقيّ

ّ ّالمنظمات ّفي ّالتجديد ّوتأثير ّالدور ّالتحليليّّالبارعة،عن ّالوصفي ّالمنهج ّالدراسة ّاتبعت وقد

ّ ّلجمع ّ)ّالبياناتواستخدمتّاالستبانة ّمن ّكليات50ّعلىّعينة ّمنّعمداء ّفرد أقسامّّورؤساء(

ّّومعاونين. ّتوصلتّالدراسة ّترتبطّمعّّإلىوقد ّأنّالمنظماتّالبارعة ّمنّالنتائجّمنّأهمها عدد

دورّفيّّيجياالستراتكماّأنّلتجديدّّقوياّمقارنةّمعّاألبعادّاألخرى،ّاالسسّالفلسفيةّللمعرفةّارتباطا

ّديدتحتعريفّّوّإعادةّإلىانشاءّوتكوينّالمنظماتّالبارعةّألنهّيمثلّظاهرةّرياديةّتسعىّالمنظمةّ

وزيادةّّلي،نظيميةّمحدودةّالتنافسّالمستقبوبدونهّتصبحّالقدراتّالتّعالقتهاّمعّاسواقهاّّومنافسيها،

ّالتيّيجبّالمبادئالوعيّلدىّالمنظمةّالباحثةّعنّرؤيةّواضحةّومستوىّعالّمنّاالتفاقّحولّ

الستراتيجيّلعينةّارّااتباعهاّفيّعمليةّالتجديدّاالستراتيجيّلدورهّالفاعلّفيّتطويرّعمليةّاتخاذّالقّر

الجديدة،ّّكارفلّخلقّاألوامكانيةّاستغالهاّفيّالمستقبلّمنّخالّالدراسةّتجاهّتحديدّالفرصّالحالية

مواكبةّالتطوراتّالبيئيةّواوصتّالدراسةّبضرورةّتركيزّالجامعةّامكانيةّاستغاللهاّفيّالمستقبلّّوّو

ّ.ّالجديدةّكونهاّأهمّاالستراتيجياتّفكارعلىّتوليدّاأل

دورّّدراسةّ(2017)ّالرحمنخليلّجرىّأّو "ّ التنظيميةّّإدارةبعنوانّ: المواهبّفيّتحقيقّاالستدامّة

حيثّهدفتّ " فيّبعضّكلياتّالجامعاتّالمستنصريةّتحليليةمنّخاللّالتجديدّاالستراتيجيّدراسةّ

يميةّاالستدامةّالتنظّالمواهب،ّإدارةمتغيراتّالدراسةّ)الجانبّالنظريّفيماّيخصّالربطّّإثراءّإلى

ريةّالمستنصالمواهبّوالجامعاتّّإدارةوالتعرفّعلىّمدىّاعتمادّوظائفّّالتجديدّاالستراتيجي(،ّو

ّوالتربية ّالعلوم ّالهندسة، ّ)الطب، ّالتجديدّلكلياتها ّخالل ّمن ّالتنظيمية ّاالستدامة ّوالتعرفّعلى )

ّيقدمّمجموعةّمنّالحلولّوالمش ّالجاماالستراتيجيّللجامعةّالذيّبدوره ةّفيّعكالتّالتيّتواجهها
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بيقّلدىّةّوالتطومنّثمّتقديمّتوصياتّمنّشأنهاّتعزيزّمستوىّالمعرفالمواهبّّإدارةمجالّتطبيقّ

ّالمبحوثة ّالجامعة ّالوصفي ّالمنهج ّالباحث ّاستخدم ّالدراسة ّأهداف ّولتحقيق مدّواعتّالمسحي،.

اتذةّلدراسةّمنّعينةّقصديةّمتمثلةّبأسوالمقابلةّكأدواتّلجمعّالبياناتّوقدّتكونتّعينةّاّاالستبانة

تّوتوصلّومساعديهم.(ّفردّوتمّمقابلةّتسعةّمنّعمداءّالكليات201ّالجامعةّالمستنصريةّوعددهمّ)

ّأنّبقاءّالجامعاتّفيّبيئةّاألعمالّمرهونّبقدرتهاّعلىّّالنتائج،عددّمنّّإلىالدراسةّ منّأبزها

ماتّتحتمّعليهاّالتحولّمنّنماذجّالمنظّالتييئةّالمتسارعةّفيّالبّالمتغيراتالتكيفّوالتعاملّمعّ

نموذجّالمنظمةّالمتعلقةّالتيّتدارّوفقّاسسّجديةّفيّالعملّاالداريّوتتقدمّعلىّّإلىالتقليديةّ

وتطويرهّا والحصولّعلىّالمعرفّة علىّالتفكيرّالمنظّم المنظمةّفيّتعظّواستثمارهاأساسّالقدرّة قدرّة يّم

يدّتوافرّمؤشراتّتحقيقّالتجدّإلىكماّتوصلتّالدراسةّّ.داءاألفيّعلىّاالبداعّواالبتكارّوالجودةّ

ّفيّ ّلها ّأعطىّمكانةّمتميزة ّعاليةّمما ّالدراسةّفيّالكلياتّوبصورة االستراتيجيّلدىّأفرادّعينة

ّّالتحقيق.الجامعةّالمستنصريةّوخصوصاّانهاّتوظفّالمعرفةّفيّ

التجديدّاالستراتيجيّمدخالّلتعزيزّالمناعةّالتنظيميةّ"ّبعنواندراسةّّ(2016عبوديّ)جرىّأّو

ّ ّالآلّتحليليةدراسة ّالقياداتّاالداريةّفيّالجامعة هدفتّ" ةّالموصلتقنيةّالشماليةّوجامعراءّعينة

يّفّالمتمثلةّباألنشطةّاالستكشافيةّاالستثماريةّالكشفّعنّدورّالتجديدّاالستراتيجيّإلىالدراسةّ

وقدّّالمكتسبة.ّوالطبيعيةّّالتنظيميةتعزيزّالمناعةّالتنظيميةّعبرّأبعادهاّاألساسيةّالمتمثلةّبالمناعةّ

المكونةّ الدراسّة البياناتّلعينّة لجمّع المنهجّالوصفيّالتحليليّواستخدمتّاالستبانّة الدراسّة اتبعتّهذّه

وقدّّاألقسام.ومساعديهمّورؤساءّّ(ّفرداّمنّعمداءّالكليات218منّالقياداتّالجامعيةّالمكونةّمنّ)

عددّمنّالنتائجّأبرزهاّوجودّتأثيرّمعنويّللتجديدّاالستراتيجيّببعديهّعلىّّإلىتوصلتّالدراسةّ

ّالتنظيميةالموقعّاالستراتيجيّللمنظمةّ ّاالهتمامّبتعزيّلها.ّوالذاكرة زّوقدّأوصتّالدراسةّبضرورة
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االستراتيجيّاالستثماّرأنشط التجديّد نيّواالستكشاّة مركزّاستراتيجيّمتميزّبمثابّة مناعيّفيّلبناّء ظاّم

لمواجهةّاألخطارّالبيئيةّووضعّالحلولّالمناسبةّوضرورةّاقامةّندواتّوورشّعملّوذلكّلترسيخّ

ّّالتنظيم.مفهومّالتجديدّاالستراتيجيّوالياتّ

ّ"،نظيميةالتبعنوانّالتجديدّاالستراتيجيّفيّالبيئاتّّدراسة (Steinstra, 2008) سنستراّجرىّأ

ّصناعةالدراسةّاجراءاتّالتجديدّاالستراتيجيّلشركاتّالقائمةّفيّمجالّّإلىهدفتّالدراسةّّحيث

يةّلشركةّّرعلىّأعمالّالتجديدّاالستراتيجيّاالستكشافيةّوالتجاّتؤثروالطاقةّاالوروبيةّوالعواملّالتيّ

ّالوقت ّمرور ّمع ّالقائمة ّالمنهج ّاستخدام ّتم ّأهدافّالدراسة ّولتحقيق ّلتحليل. ّالتحليلي ّالمسحي

ّلىإالمحتوىّوالبياناتّالمتاحةّللمستفيدينّمنّالتقاريرّالسنويةّوماّنشرتهّفايينششيلّتايمّوالتيّتشيرّ

لشركاتّالكبيرةّوتجسدتّعملياتّالدمجّوالتحالفاتّووحداتّاألعمالّّاالستراتيجيخطواتّالتجديدّ

ّ ّمثلّهذه ّوالمنتجاتّالجديدة ّتّالتحركات.الجديدة ّالبياناتّعلىكما ّتطبيقّاستبيانّالستقصاء ّم

ّمحل172ّ) ّموظفّبالشركة ّّالدراسة.( ّتوصلتّالدراسة ّفيّسياقّالقوىّالتنظيميةّّإلىوقد أنه

المشتركةّبينّالمنظماتّيمكنّالقولّبأنّوضعيةّالتبعيةّالخارجيةّالّيمكنّأنّيمنحّميزةّتنافسيةّ

ّ ّلجميع ّفهيّمتاحة ّبالشركة ّيتعّالشركات.خاصة ّالكياناتّدخلتوفيما ّبين ّبالقوىّالمعيارية ّلق

المشهدّالتنافسيّالجديدّبنفسّنموذجّواستراتيجيةّالعملّومنّثمّفانّالمنافسةّتدورّّالقائمةالشركاتّ

كةّبينّاالستغالليّوفيّسياقّالقوىّالمعرفيةّالمشتّرّاالستراتيجيحولّالريادةّالتشغيليةّأيّالتجديدّ

ّالستراتيجياتّالشركاتّالمنافسةّومنّ ّاستراتيجياتها ّتقسم ّلمؤسسيةاالنظريةّّمنظورالمنظماتّما

ّالجديدةّهناكّرؤىّحولّكيفيةّالترابطّبينّاالختيارّالبيئيّوالتكيفّعلىّمستوىّالشركة.ّ
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 دراسات في الريادة المؤسسية اثاني  

 واألجنبية لدراسات العربيةا

ّمناقشةّوّاستعراضّ" بعنوان"ّالقيادةّالرياديةّوتطبيقاتهاّفيّالجامعاتّ(2015)ّالقحطانيّدراسة

ّولها،حّاألدبياتّجعةومراّتحليلّطريقّعنّرتهاومهاّوتطورهاّنشأتهاّحيثّمنّالرياديةّالقيادة

ّالقيادةّيقتطبّواقعّودارسةّالجامعة،ّوالقيادةّالرياديةّالقيادةّبينّالمشتركةّالقواسمّعلىّوالتعرف

.ّسعوديةالّالجامعاتّفيّالرياديةّللقيادةّمقترحّإطارّوضعّثمّومنّسعود،ّالملكّجامعةّفيّالريادية

ّدونّلوثائقياّوالتحليلّالمكتبيّاألسلوبّعلىّالقائمّاالستنباطيّالمسحيّالمنهجّالدارسةّواستخدمت

ّالرياديةّيادةالقّأن:ّالدارسةّإليهاّتوصلتّالتيّالنتائجّأهمّوكانتّ،ميدانيةّدارسةّأوّمسحّبأيّالقيام

ّدرقّاألدبيات،ّأنّوخاصةّالمنظماتّ،المنافسةّعلىّالجامعاتّتعزيزّعلىّقادرّفاعلّقياديّنمط

ّمنّلمزيداّإلىّبحاجةّلتااّزمّالعربيةّالملك،ّجامعةّقياداتّأنّقياسيّوقتّفيّالتميزّإلىّوالوصول

ّياداتالقّومزاياّبخصائصّاألخيرّالعقدّفيّتميزتّسعودّالموضوعّهذاّحولّالمتعمقةّالدارسات

ّكإطارّي،فّالرياديةّللقيادةّالمقترحّاإلطارّتطبيقّإمكانيةّاستخدامهاّباإلمكانّيجعلّمماّالريادية

 .ّالسعوديةّالجامعاتّفيّالرياديةّللقيادةّمقترح

درجةّتطبيقّالريادةّاإلداريةّلدىّاإلداريينّالعاملينّّ":بعنوانّدراسةّ(2016الحميدينّ)جرىّ

درجةّّتعر فّإلى.ّهدفتّالدراسةّ"األردن/ّّعم انفيّمديرياتّالتربيةّوالتعليمّلمحافظةّالعاصمةّ

ّالعاصمةّ ّلمحافظة ّوالتعليم ّالتربية ّمديريات ّفي ّالعاملين ّاإلداريين ّلدى ّاإلدارية ّالريادة تطبيق

وأثرّمتغيراتّ)الجنسّوالمؤهلّالعلميّوالخبرةّوالمسمىّالوظيفي(ّفيّذلك،ّواتبعتّّاألردن/عم ان

(ّموظفّإداري.ّولتحقيقّأهداف285ّالدراسةّالمنهجّالوصفيّالمسحي،ّوتكونتّعينةّالدراسةّمنّ)

(ّفقرةّموزعةّعلىّخمسة61ّلقياسّمتغيراتّالدراسةّ)استبانة(،ّتكونتّمنّ)ّأداةالدراسةّتمّتطويرّ
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والتفردّواإلبداعّوالمجازفةّواإلنجاز(.ّكماّتمّإجراءّمقابلةّمعّعينةّمنّالقادةّّأداةوهيّ)المبّمجاالت

ّدرجةّتطبيقّالريادةّاإلداريةّلدى16ّالتربويينّتكونتّمنّ) (ّقائدًاّتربويًا.ّوأظهرتّنتائجّالدراسةّأن 

ظرهمّمنّوجهةّنّاألردن/عم اناإلداريينّالعاملينّفيّمديرياتّالتربيةّوالتعليمّلمحافظةّالعاصمةّ

ردّومجالّالتفّأداةجاءتّبدرجةّمتوسطة،ّوجاءتّالمجاالتّمرتبةّتنازليًاّعلىّالتواليّ)مجالّالمب

ومجالّاإلنجازّومجالّاإلبداعّومجالّالمجازفة(ّحيثّجاءتّجميعّالمجاالتّبدرجةّمتوسطة.ّكماّ

لمتغيرّالمسمىّّتعزى (α ≤ 0.05) اظهرتّالنتائجّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّالدالة

المجاالتّ احصائّوكانتّالفروقّلصالحّمسمىّالمدير،الوظيفيّعلىّجميّع فروقّذاتّداللّة يةّووجوّد

ّوالتفردّواإلبداعّوكانتّأداةتعزىّلمتغيرّسنواتّالخبرةّعلىّمجاالتّالمب (α ≤ 0.05) عندّالدالة

(ّ ّالطويلة ّفيّمجالّالمب10ّمنّّأكثرالفروقّلصالحّسنواتّالخبرة ّومجالّالتفرد،ّأداةسنوات( ،

سنوات(ّفيّمجالّاإلبداع،ّولمّتظهرّفروقّألثرّسنوات5ّّولصالحّسنواتّالخبرةّالقصيرةّ)أقلّمنّ

 باقيّالمجاالت.ّبينتّالنتائجّعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّالدالةّعلىالخبرةّ

(α ≤ 0.05) ّآلتية:ّالمقترحاتّاّإلىتعزىّلمتغيرّالجنسّوالمؤهلّالعلمي،ّوأظهرتّنتائجّالمقابلة

ركزيةّالعملّوالتقليلّمنّمّوالتسهيالتّهيكلةّوزارةّالتربيةّوالتعليمّوتوفيرّكافةّاشكالّالدعمّإعادة

يبّّر)الالمركزية(ّوتحديدّالوصفّالوظيفيّوتوظيفّالتكنولوجياّفيّاألعمالّ)أتمتهّاألعمال(ّوتد

المعرفةّلديهم.ّوفيّضوءّالنتائجّأوصيّالباحثّبمجموعةّتوصياتّمنّأهمها:ّإيجادّ العاملينّوزيادّة

الفجواتّوالعقباتّالتيّتعرقلّالعملّالرياديّواإلبداعيّوضرورةّإيجادّالحلولّالمناسبةّلها،ّتذليلّ

الرياديينّالعاملينّمنّخاللّتبسيطّاإلجراءات، بيئةّالتنظيميةّوتوفيرّالّكافةّالصعوباتّالتيّيواجههّا

عادةالداعمة،ّّو النظرّفيّاألنظمةّوالتشريعاتّالناظمةّللعملّالرياديّفيّالقطاعّالتربويّلتسهيلّّا 

ّتأخير.ّأوةّدونّقيودّتطبيقّالريادةّاإلداري
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بعنوان:ّ"عالقةّ دراسة (Shu & Clercq & Zhou & Liu, 2019) وزو ولو وكليركشو  جرى

يّالصين"ّالشركاتّاالنتقاليةّفّأداءوالتوجهّالرياديّوالتجديدّاالستراتيجيّبّالدعمّالمؤسسيّالحكومي

التعرفّعلىّتأثيرّالتوجهّالرياديّوالتجديدّاالستراتيجيّ)كأبعادّمهمةّفيّريادةّّإلىهدفتّالدراسةّ

ّ ّالمؤسسيّالحكوميّوبالتاليّتعزيز ّلتفعيلّالدعم صادّالشركاتّفيّاالقتّأداءاألعمالّللشركات(

ّواستخدمتّاالستبانةّعلىّعينةّمنّ)ّقالي.االنت ّالمنهجّالوصفيّالمسحي، (220ّاتبعتّالدراسة

لرياديّاّأنّالدعمّالمؤسسيّالحكوميّيعززّالتوجهّإلىشركةّصينية.ّوقدّتوصلتّنتائجّالبحثّ

والتجديدّاالستراتيجيّبشكلّخاص،ّكماّأنّالتوجهّالرياديّيعدّمنّأهمّالعواملّالوسيطةّبينّالدعمّ

والتجديدّاالستراتيجي،ّعالوةّعلىّذلك،ّفإنّالتجديدّاالستراتيجيّيعملّعلىّّالحكوميالمؤسسيّ

ّ.افسيةّللشركةدرةّالتنزيادةّالمعدالتّالماليةّللشركات،ّويتوسطّبشكلّجزئيّبينّالتوجهّالرياديّوالق

  منهاملخص الدراسة السابقة وموقع الدراسة الحالية 

ّاالهتمامّ ّحجم ّبوضوح ّيتسم ّالسابقة ّالدراسات ّواستعراض ّواالطالع ّالبحث ّمحاوالت بعد

اعتبارّّوفيّحدودّعلمّالباحثةّيمكنّالمؤسسية،المعاصرّوالمتزايدّفيّالتجديدّاالستراتيجيّوالريادةّ

ّيةّالهاشميةّالتيّتناولتّوأهتمتّبدراسةّدوراألردنهذهّالدراسةّالحاليةّالدراسةّالوحيدةّفيّالمملكةّ

ّّالمؤسسية.التجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّ

مفهومّّيدتحدّوأهمها:الدراساتّالسابقةّفيّالعديدّمنّالجوانبّّمعّالحاليةوقدّتشابهتّالدراسةّ

،ّداءالمواهبّواألّةإداّركبالريادةّالمؤسسيةّّاالداريةّالمتعلقةّعملياتفيّالّأهميتهالتجديدّاالستراتيجيّّو

بانّالتجديدّاالستراتيجيّظاهرةّرياديةّّ(2017)وتتفقّمعّدراسةّخليلّالرحمنّّ.واالبداعّواالبتكار

معّاالسواقّّإعادةّإلىتسعىّالمنظماتّمنّخاللهّا مّالتنافسية،تعريفّعالقتهّا عّدراسةّوالتقتّايضّا

ّّ(2019)عبوديّ ّتسعى ّالتي ّالمنظمات ّاالستدامةّّإلىبأن ّتحقيق ّعلى ّتعمل ّالتنافسي التميز
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ّ ّالتجديد ّخالل ّمن ّوزولوّاالستراتيجي،التنظيمية ّشوكليرك ّدراسة ّمع ّالحالية ّالدراسة ّواتفقت

(Shu & Clereq & Zhou & Liu, 2019)ّقدرةّرياديّواليدعمّالتوجهّالّاالستراتيجيالتجديدّّأنب

ةّمثلّرشيدّالدراساتّالسابقّمعّّاالستبانةّأداة.ّتتفقّالدراسةّالحاليةّباستخدامّالتنافسيةّللشركات

ّّ. (2019)(ّعبودي(2015ولفتةّ

عنّبعضّالدراساتّالسابقةّفيّاستخدامهاّللمنهجّالوصفيّالمسحيّعنّّالدراسةتختلفّهذهّ

ودراسةّعبوديّّ(2017)التيّاستخدمتّالوصفيّالتحليليّمثلّدراسةّالطائيّواخرونّّالدراساتتلكّ

ايضاّهذهّالدراسةّالحاليةّمعّجميعّالدراساتّالسابقةّبتناولهاّالتجديدّاالستراتيجيّّ.ّتختلف(2019)

ّ.عم انيةّالهاشميةّفيّمحافظةّالعاصمةّاألردنالمؤسسيةّفيّالمملكةّوتحقيقّالريادةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

الفصلّعرًضاّلمنهجّالدراسةّومجتمعّالدراسةّوعينتها،ّوعرًضاّألدواتهاّمعّكيفيةّّهذاسيتناولّ

التحققّمنّصدقّاألدواتّوثباتها،ّكماّوسيتضمنّعرًضاّإلجراءاتّالدراسة،ّوالمعالجةّاالحصائيةّ

ّللبياناتّالتيّسيتمّاستخدامهاّالحقا.

 منهج الدراسة

ّكونهّالمنهجّالمناسبّإلجراءّمثلّهذهّالدراسة.ّالرتباطيالمنهجّالوصفيّاّاستخدامتمّ

 مجتمع الدراسة

الغّوالبيةّالخاصةّاألردنهيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّّأعضاءالدراسةّمنّجميعّّمجتمعّتكون

(ّ 1161ّعددهم )ّ ّالعاصمة ّالعاليّحسبّّعم انفيّمحافظة ّالتعليم التقريرّاإلحصائيّفيّوزارة

(ّ ّالعام ّ)2018/2019والبحثّالعلميّخالل ّالجدول ّيلي ّوفيما ّمجتمع1ّ(، ّتوزيع ّيبين ّالذي )

ّالدراسة.

 حسب متغير الجنس عّمانية الخاصة في محافظة العاصمة األردنهيئة التدريس في الجامعات  أعضاءتوزيع 

 الرقم  الجامعة انثى  كر العدد الكلي
217ّ ّجامعةّاإلسراء 60 187 1 
286ّ  2 جامعةّالبترا 151 128
266ّ  2 جامعةّالزيتونة 101 162
172ّ  1 جامعةّالشرقّاالوسط 52 121
50ّ  5 الجامعةّالعربيةّالمفتوحة 18 22
212ّ  6 جامعةّالعلومّالتطبيقية 78 161
21ّ  7 األنوراكليةّالعلومّالتربويةّ 12 21
120ّ  8 جامعةّاألميرةّسميةّالتقنية 27 102
20ّ 22ّ 7ّ ّكليةّالحسينّالتقنية 6ّ
1161ّ 681ّ 510ّ ّالمجموع ّ

 (1الجدول )
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 عينة الدراسة

نّعّعم انيةّالخاصةّفيّالعاصمةّاألردنهيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّّأعضاءتمّأخذّعينةّمنّ

ّطريق:

العينةّالطبقيةّالعشوائيةّالنسبيةّتمّاختيارّعينةّمنّأعضاءّهيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّاألردنيةّ

(ّعضوّهيئةّتدريسّمنّالجامعاتّاألربعة ّوفقاّلجدولّتحديد280ّالخاصةّفيّعمانّوعددهمّ)

ّحجمّالعينةّمنّالمجتمعّالذيّأعدهّكريسيّومورجانّ.ّ

 الدراسة أداة

ّويرقامتّالباحثةّبتطالنظريّوالدراساتّالسابقةّحولّموضوعّالدراسةّعلىّاألدبّّاالطالعّبعد

بعادّأدرجةّتطبيقّيسّيقّةّتكونتّمنّثالثةّأقسامّ:ّالقسمّاألول:ّالدراسةّعلىّشكلّاستبانّأداة

دراسةّكّهيئةّالتدريسّأعضاءمنّوجهةّنظرّيةّالخاصةّاألردنيّالجامعاتّالتجديدّاالستراتيجيّف

ّولفتة 2015ّ)ّرشيد 2016ّالطائيّوآخرونّ)ودراسة(، ّالثانيّّ،(2016عبوديّ)ّودراسة(، القسم

المؤسسيةّمستوىّّ:يقيس لتدريسّهيئةّاّأعضاءيةّالخاصةّمنّوجهةّنظرّاألردنفيّالجامعاتّالريادّة

القسمّّ،)2012(نّيوبّوعثماأودراسةّ(،2015ّ)ّالقحطانيّودراسةّ(،2016)الحميدينّّكدراسة

ّ ّيعرضّالمتطلبات ّالريادةّالثالث: ّلتحقيق ّالجامعات ّفي ّاالستراتيجي ّالتجديد ّلتطوير المقترحة

ّالمؤسسية.

نتوقدّ ليةّمنّّأداةّتكوَّ المتغيراتّالديموغرافيةّّإلىباإلضافةّّ،فقرةّ(58)الدراسةّبصورتهاّاألوَّ

ّقسمينّهما:ّمنّّداةاألساسيةّللدراسة،ّحيثّتكونتّاأل
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ّعضاءأرّيةّالخاصةّمنّوجهةّنظاألردنمعاتّالجاّفيالتجديدّاالستراتيجيّّمحور:ّالقسم األول

ّهم:ّخمسةّمجاالت(ّفقرةّموزعةّعلى28ّوالمكونّمنّ)،ّهيئةّالتدريس

 (ّفقرات.7منّ)ّلتجديدّاالستراتيجيّاالستكشافيّوالمكوناّجالم .1

 .(ّفقرات8)التجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّوالمكونّمنّمجالّ .2

 فقرات.(8ّميلّالرياديّوالمكونّمنّ)المجالّ .2

 (ّفقرات.7منّ)ّالمعرفةّوالمكونّإدارةمجالّ .1

 (ّفقرات.8ّ)ّوالمكونّمنمجالّمشاركةّالقياداتّ .5

ّاءأعضيةّالخاصةّمنّوجهةّنظرّاألردنفيّالجامعاتّالريادةّالمؤسسيةّّمحورّ:القسم الثاني

ّ(ّفقرةّموزعةّعلىّمجالين:12ّوالمكونّمنّ)،ّهيئةّالتدريس

 (ّفقرات.8)المكونّمنّالثقافةّالرياديةّمجالّ .1

 فقرات.(5ّوالمكونّمنّ)القيادةّالرياديةّمجالّ .2

ّالثالث القسم ّالمؤسسيةّدلتحقيقّالرياّاالستراتيجيالمتطلباتّالتطويريةّفيّالتجديدّّمحور: ة

 .(ّفقرة55وتكونتّمنّ)

،ّإذّحددتّخمسةّمستوياتّعلىّالنحوّاآلتي:ّالتدريجّمقياسّليكرتّخماسيّاستخدامّوقدّتمَّّ

ّجد) 5ّ)وأعطيتّاًّّعالية ،)ّ 4ّ)ّأعطيتعالية ّّ(،3)ّأعطيتّمتوسطة(، (،2ّ)أعطيتّمنخفضة

(ّدرجةّمرتفعة،ّكماّتمثل5ّلإلجابةّعنّتلكّالفقرات،ّإذّتمثلّالدرجةّ)ّ(1)أعطيتّّجًدامنخفضةّ

ّ(ّدرجةّمتدنية.1الدرجةّ)
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 الدراسة أداةصدق 

 الدراسة داةأل )الظاهري(أ. صدق المحتوى

بعرضهاّعلىّعشرّمنّقامتّالباحثةّ؛ّالدراسةّاتألدّوالظاهريّالمحتوىّّصدقلتحققّمنّول

ربويةّالتّدارةتدريسّمنّذويّاالختصاصّوالخبرةّمنّالمحكمينّالمختصينّفيّاإلالهيئةّّأعضاء

(،2ّملحقّ)ّةياألردنعالقةّبالموضوعّفيّكلياتّالتربيةّفيّالجامعاتّّذاتّعلمّالنفسّوالمناهجوفيّ

وضوحّالفقرات،ّوالصياغةّاللغوية،ّّداةدقةّوصحةّمحتوىّاألّعنوذلكّبهدفّإبداءّآرائهمّ منّحيثّ:

وضعتّألجله،ّوانتماء لقياسّمّا ضافةّّالفقراتّومناسبتهّا حذفّّأوعديلّتّأوللمجالّالذيّتتبعّله،ّوا 

ّماّيرونهّمناسًباّعلىّالفقرات.

جمعّأالتيّاتّفقّرللاللغويةّالمحكمين؛ّحيثّتمَّّالقيامّبتعديلّالصياغةّّمالحظاتتم ّاألخذّبكافةّ

ّكحدّأدنى%80نسبةّ)بّعليها ّمنّالمحكمينّكمعيارّللحكمّعلىّّوالتيّ(ّتقريبا تمّاالتفاقّعليها

ليةّألتهاصالحي ّ(.1ملحقّ)ّالدراسةّداة،ّكماّهيّفيّالصورةّاألوَّ

 الدراسة  داةأل ) االتساق الداخلي ( ب. صدق البناء

ّول ّلتحققّمن ّالدراسةّألدواتالبناءّصدق ّ؛ ّنةعلىّعيّالدراسةّواتأدّتطبيقبقامتّالباحثة

ّالدراسةّخارجّعينة،ّمنّريسّفيّالجامعاتّالخاصةعضوّهيئةّالتد(20ّاستطالعيةّمكونةّمنّ)

ا،ّومدىّإسهامّالفقراتّالمكونةّلهّداةلتعرفّعلىّمدىّصدقّاالتساقّالداخليّلألوذلكّلّالمستهدفة

الدراسةّبالدرجةّالكليةّللمجالّالمنتميّّأداةفقراتّّ(؛Pearson)ّوذلكّبحسابّمعاملّارتباطّبيرسون

ّاالتية:ولّاجدذلكّكماّهوُّمبي نّفيّالّو،ّإليه
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 ية الخاصة مناألردنفي الجامعات  أبعاد التجديد االستراتيجيدرجة تطبيق محور القسم األول: 
 :هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

 (0جدول )ال
 بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه التجديد االستراتيجيتطبيق  درجة أداةمعامالت ارتباط فقرات 

 

رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

ديد
لتج

ا
 

جي
راتي

ست
اال

 
في
شا
ستك

اال
 

 0.00 **0.626ّوصولّاليهّمستقبال.لاّواضحّتودبناءّتصورّ  .1
 0.00ّ**0.681ّبتحقيقّاألهدافّبعيدةّالمدىّفيّالمقامّاألول.ّاالهتمام  .2
 0.00ّ**0.616ّإعدادّخططّمناسبةّلتجنبّالمفاجآت.  .2

1. ّ
إعدادّخططّمستقبليةّمناسبةّللتنبؤّبرغباتّواحتياجاتّالمستفيدينّمنّ

ّالمؤسسة.ّّإدارة
0.766** 0.00 

5. ّ
إعدادّخططّطويلةّاألمدّللتطويرّالمهنيّللعاملينّللحصولّعلىّمهاراتّ

 0.00ّ**0.670ّمعّالفرصّالجديدة.ّّجديدةّلتعامل

0.01ّّ**0.560ّاالستفادةّمنّفرصّالتطويرّالجديدةّلتحقيقّالمنافسةّالمحليةّوالعالمية.ّ .6
داريةّجديدة.ّّ .7  0.00 **0.608ّإجراءّالدراساتّوالبحوثّلتقديمّخدماتّتعليميةّوا 

ري
ثما
ست
 اال

جي
راتي

ست
 اال

ديد
لتج

ا
 

 0.00 **0.666ّالمؤسساتّاستراتيجيةّواضحةّلتحقيقّأهدافهاّالحالية.ّإدارةلدىّ  .1
 0.000ّ**0.611ّإعدادّخطةّمناسبةّلترشيدّالنفقاتّبماّالّيؤثرّسلًباّعلىّالعمليةّالتعليمية.  .2
 0.012 *0.150ّتحسينّاألنشطةّوالخدماتّالتعليمية.ّ  .2
 0.00 **0.721ّوالخدماتّاإلداريةّالهادفةّبشكلّمستمر.ّباألنشطةّالجديدةالقيامّ  .1
 0.000ّ**0.780ّبناءّخطةّاجرائيةّقصيرةّاألمدّلتنميةّالعاملين.ّ  .5
 0.000ّ**0.752ّاستقطابّالكفاءاتّالجديدةّمنّذويّالمهاراتّوالخبراتّاإلدارية.ّ .6
 0.000ّ**0.771ّالجديدةّلحلّالمشكالتّالقائمة.ّفكارواألّالتكنولوجيااستخدامّّ .7
0.00ّ **0.765ّلوجودّازدواجية.ّأوأقسامّلعدمّجدواهاّّأودمجّإداراتّّأوالغاءّّّ .8

دي
ريا
ل ال

لمي
ا

 

 0.000ّ**0.780ّاعتمادّاستراتيجيةّإداريةّعلىّرؤيةّمستقبليةّلدعمّالعملّالرياديّالتربوي.  .1
 0.000ّ**0.571ّتقديمّخدماتّتعليميةّجاذبةّلإلبداع.ّ  .2
 0.000 **0.581ّتنفيذّاألفكارّالتربويةّالجديدةّبأساليبّعمليةّوعلميةّمبتكرة.  .2

1.  
المبادرةّبإقامةّاألنشطةّالعمليةّالمفيدةّمعّمؤسساتّمختلفةّفيّسوقّ

 0.000 **0.617ّالعمل.

 0.000 **0.618ّمساندةّالعاملينّألداءّالنشاطّاإلبداعي.ّ  .5
 0.000ّ**0.712ّتمكينّالعاملينّألداءّأعمالهمّاإلبداعيةّحسبّقدراتهمّالذاتية.ّ  .6
 0.000ّ**0.617ّتقديمّالحوافزّلألفكارّوالمبادراتّالجديدة.ّّ .7
0.000ّّ**0.721ّامتالكّالقدرةّاآلزمةّلبناءّشركاتّمجتمعيةّجديدة.ّّ .8
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 .(≤ 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **

 .(≤ 0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى 

ّالتجديدّاالستراتيجيّاالستكشافيقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجالّّ(ّأن2يبينّالجدولّ)

راوحتّبينّتيةّالخاصةّاألردنالجامعاتّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّفيّدرجةّتطبيقّعلىّاستبانةّ

دالةّإحصائًياّعندّمستوىّالداللةّمرتفعةّّوّ(ّمعّالمجال،ّوقدّكانتّجميعّالقيم0.766ّ–0.560)

(0.05≥α.)ّّ ّيعنيّوجود منّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالمجالّعلىّّعاليةّدرجةوهذا

ّالمقياس.

رقم  المجال
ّالفقرة

ّالفقرات
معامل 
ّاالرتباط

مستوى 
ّالداللة

رفة
لمع

رة ا
إدا

 

0.002ّّ**0.525ّتحديدّالفجواتّللمعرفةّالحاليةّوالعملّعلىّردمها.ّّ .1
0.000ّّ**0.725ّغرسّمفهومّالتعاقبّالوظيفيّبينّالعاملين.ّّ .2
0.000ّّ**0.610ّأداءّالمهامّمنّخاللّالعملّالجماعيّلتبادلّالمعلوماتّبينّالعاملين.ّّ .2

1. ّ
تشجيعّالعاملينّعلىّاالستفادةّمنّقواعدّالمعلوماتّفيّتنفيذّاألعمالّ

ّالمناطةّلهم.ّ
0.560**ّ0.001ّ

0.002ّّ**0.566ّدمجّالمعرفةّبالذاكرةّالتنظيميةّلإلدارة.ّ .5

6. ّ
تمتلكهاّاإلدارةّللحصولّعلىّمخرجاتّعلميةّجديدةّتوظيفّالمعرفةّالتيّ
ّيستخدمهاّالمجتمع.

0.752**ّ0.000ّ

7. ّ
إقامةّورشّعملّوندواتّومحاضراتّتعليميةّتضمّخبراءّمنّخارجّ

ّالمؤسسة.
0.715**ّ0.000ّ

ات
ياد
 الق

ركة
شا
م

 

0.000ّّ**0.801ّتوسيعّالتفكيرّالمعرفيّللعاملينّللمشاركةّفيّتنفيذّالعملياتّاالستراتيجية.ّّ .1
0.000ّّ**0.618ّتشجيعّالعاملينّعلىّالتعلمّالمستمر.ّّ .2
0.000ّّ**0.758ّتوضيحّأهدافّالتغييرّللعاملينّلضمانّمشاركتهمّفيّالتطوير.ّ .2
0.000ّّ**0.786ّمشاركةّالعاملينّفيّتجديدّاألنشطةّاإلداريةّوتطويرهاّبصورةّمستمرة.ّ .1

5. ّ
تطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّاإلدارةّاعتماًداّعلىّالمبادراتّالداخليةّ

0.000ّّ**0.876ّالمقترحةّمنّقبلّالعاملين.ّ

0.000ّّ**0.675ّتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّبمشاركةّالجهاتّالخارجيةّومبادراتها.ّ .6
0.000ّّ**0.715ّراتيجيةالستاالستفادةّمنّمبادرةّالعاملينّلتعزيزّشراكاتهاّاالستثماريةّّ .7
0.016ّّ*0.121ّالمراقبةّالمستمرةّلمستوىّالتزامّالمؤسسةّلخدمةّالمجتمع.ّ .8
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لىّعالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّبينّمنّالجدولّأنّقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّتيّو

ّ ّاستبانة ّتطبيق ّدرجة ّاالستراتيجي ّالتجديد ّأبعاد ّالجامعات ّاألردنفي ّالخاصة ّبية ينّتراوحت

دالةّدالةّإحصائًياّعندّمستوىّالداللةّمرتفعةّّو(ّمعّالمجال،ّوقدّكانتّجميع0.780ّ–0.150)

(0.05≥α.)ّّمنّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالمجالّعلىّّعاليةّدرجةوجودّّإلىوهذاّيشير

ّالمقياس.

رجةّدعلىّاستبانةّالميلّالرياديّأنّقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجالّّالجدولويبينّ

(0.780ّ-0.571تراوحتّبينّ)يةّالخاصةّاألردنفيّالجامعاتّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّتطبيقّ

عندّمستوىّالداللةّ)مرتفعةّّومعّالمجال،ّوقدّكانتّجميعّالقيمّ يشيرαّ≤0.05دالةّإحصائًيّا (.ّوهذّا

ّمنّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالمجالّعلىّالمقياس.عاليةّوجودّدرجةّّإلى

معامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجالّ رجةّتطبيقّدعلىّاستبانةّالمعرفةّّإدارةويبينّالجدولّأنّقيّم

ّاالستراتيجيّ ّالتجديد ّأبعاد ّالجامعات ّاألردنفي ّالخاصة ّ)ية ّمع0.752ّ-0.525تراوحتّبين )

يرّ(.ّوهذاّيشα≤0.05دالةّإحصائًياّعندّمستوىّالداللةّ)مرتفعةّّوالمجال،ّوقدّكانتّجميعّالقيمّ

ّمنّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالمجالّعلىّالمقياس.عاليةّوجودّدرجةّّإلى

رجةّدعلىّاستبانةّمشاركةّالقياداتّالجدولّأنّقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجالّّويبين

(0.876ّ-0.121تراوحتّبينّ)يةّالخاصةّاألردنفيّالجامعاتّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّتطبيقّ

عندّمستوىّالداللةّ)مرتفعةّّومعّالمجال،ّوقدّكانتّجميعّالقيمّ يشيرαّ≤0.05دالةّإحصائًيّا (.ّوهذّا

ّمنّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالمجالّعلىّالمقياس.عاليةّوجودّدرجةّّإلى
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 (3) الجدول
 االستراتيجيأبعاد التجديد درجة تطبيق  محور بين المجاالت والدرجة الكلية على االرتباطمعامل 

 ية الخاصةاألردنفي الجامعات 

 .(α≤0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **

 (α≤0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى 

ّ

بينّّ(.α≤0.05)عندّ(ّوجودّمعامالتّارتباطّمرتفعةّودالةّإحصائيا5ًّمنّالجدولّ)ّيالحظ

ّّالمجاالت ّللمقياسّمع ّالكلية ّاالدرجة ّتطبيق ّدرجة ّاستبانة ّاالستراتيجيعلى ّالتجديد يّفّبعاد

عاليةّوهذاّيعنيّوجودّدرجةّ(0.866ّّ–0.722ّ،ّحيثّتراوحتّبينّ)يةّالخاصةاألردنالجامعاتّ

ّ.قياسمجاالتّالمقياسّوالدرجةّالكليةّعلىّالمّمنّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقرات

  

مشاركة  المعرفة إدارة الميل الريادي االستثماري االستكشافي مجاالتال
 المقياس ككل القيادات

التجديد االستراتيجي 
 االستكشافي

1ّ0.662** 0.617ّ0.615ّ0.868ّ0.722ّ

التجديد االستراتيجي 
 االستثماري 

 1 0.566ّ0.562ّ0.761ّ0.721 

ّ**1ّ0.602ّ0.612ّ0.866   الميل الريادي

ّ**1ّ0.652ّ0.711ّ   المعرفة إدارة

ّ**1ّ0.728ّّ   مشاركة القيادات

1ّ  ّّّ المقياس ككل
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ية الخاصة من وجهة نظر األردنفي الجامعات الريادة المؤسسية مستوى محور القسم الثاني: 
 .هيئة التدريس أعضاء

 (4) جدولال
 الكلية المنتمي إليه مع الدرجةالريادة المؤسسية  جالتفقرات ممعامالت ارتباط 

 .(α≤0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **

 (α≤0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى 

 

 المجال
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دية
ريا
ة ال

قاف
الث

 

1.  
ريبّبحريةّتجّبهاّالعاملونّثقافةّرياديةّيشعرّدارةتتبنيّاإل
 0.000 **0.688ّجديدة.ّأفكار

 0.000ّ**0.756ّالتفكيرّالمستقل.ّعلىّدارةاإلتشجعّ  .2

2.  
الرياديّفيّّداءاألّإلىالقيمّالداعمةّللوصولّّدارةترسخّاإل

ّإنجازّالمهام.ّ
0.716**ّ0.000 

1.  
العاملينّالرياديينّفيهاّلتحسينّإنجازّالمهامّوالخدماتّتمكنّ

ّالتيّتقدمها.
0.721**ّ0.000 

 0.000ّ**0.671ّالثقافةّالرياديةّوتعملّعلىّتدعيمهاّوتنميتها.ّدارةتتبنىّاإل  .5

6.  
فيّالعملياتّوالخدماتّّثقافةّاإلبداعّوالتطويرّدارةتدعمّاإل
ّالمقدمة.

0.778**ّ0.000 

 0.000ّ**0.650ّالجديدةّالواعدة.ّفكاربتشجيعّودعمّاألّدارةتهتمّاإلّ .7

بالحاجاتّالمستقبليةّوتعملّعلىّإشباعهاّقبلّّدارةتتنبأّاإلّ .8
ّغيرها.

0.677** 0.000 
دية

ريا
ة ال

ياد
الق

 

1. ّّ 
علىّتفويضّالصالحياتّللمستوياتّاإلداريةّّدارةتعملّاإل
 0.000 **0.826ّالدنيا.

 0.001ّ**0.618ّعلىّتقديمّخدماتّتميزهاّعنّغيرهاّمنّاإلدارات.ّدارةتسعىّاإل  .2
 0.000 **0.761ّمبادراتّالتطويرّوتتبناها.ّدارةتدعمّاإل  .2

1.  
المخاطرّالمحسوبةّالتيّتعدّالعنصرّالرئيسيّفيّّدارةتتحملّاإل
ّتحقيقّالنجاح.ّاستراتيجية

0.717** 0.000 

5.  
بتنفيذّبرامجّجديدةّومبتكرةّلمواجهةّالتحدياتّّدارةاإلتغامرّ

ّوالتغيراتّالمستمرة.
0.716**ّ0.000 
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ّقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجال1ّيبينّالجدولّ) الريادةّانةّاستبعلىّالثقافةّالرياديةّ(ّأنَّ

دالةّمرتفعةّّوالقيمّّهذهّ(ّمعّالمجال،ّوقدّكانتّجميع0.826-0.717ّتراوحتّبينّ)ّالمؤسسية

منّصدقّاالتساقّالداخليّّعاليةّدرجةوهذاّيعنيّوجودّّ(.α≤0.05إحصائًياّعندّمستوىّالداللةّ)

ّفيّفقراتّالمجالّعلىّالمقياس.

 (5) ولدجال
 المؤسسيةالريادة  بين المجاالت والدرجة الكلية على الرتباط معامل

 المقياس ككل القيادة الريادية الثقافة الريادية مجاالتال
ّ**0.616 **0.672 1 الثقافة الريادية
 **0.876 1  القيادة الريادية
1ّّّ المقياس ككل

 .(α≤0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **

 (α≤0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى 
ّ

ّ(.α≤0.05)ّالداللةّعندّارتباطّمرتفعةّودالةّإحصائياًّ(ّوجودّمعامالت5ّمنّالجدولّ)ّيالحظ

ّ ّّالمجاالتبين ّللمقياسّمع ّالكلية ّالدرجة ّعلى ّاستبانة ّالمؤسسية ّالريادة ّالجامعات يةّردناألفي

وهذاّّ،دالةمرتفعةّّوالقيمّّهذهّوقدّكانتّجميع(0.616ّّ–0.876ّ،ّحيثّتراوحتّبينّ)الخاصة

مجاالتّالمقياسّوالدرجةّالكليةّعلىّّالداخليّفيّفقراتّمنّصدقّاالتساقعاليةّيعنيّوجودّدرجةّ

ّ.المقياس
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 دارةإمقترحات حول تطوير الممارسات المرتبطة بالتجديد اإلستراتيجي في  محور: لثالقسم الثا
 .ية لتحقيق الريادة المؤسسيةاألردنالمؤسسات في الجامعات 

 (6جدول )ال
 إدارةي ف االستراتيجيالممارسات المرتبطة بالتجديد  المقترحات حول تطوير أداةمعامالت ارتباط فقرات 

 الكلية المنتمي إليه المؤسسية الدرجةية لتحقيق الريادة األردنالمؤسسات في الجامعات 

 .(α≤0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **

 (α≤0.05)*دالة إحصائيًا عند مستوى 

معامل  الفقرات رقم الفقرة المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ات
ترح

لمق
ا

 

 0.000 **0.766ّإنشاءّقسمّخاصّفيّإدارةّالتخطيطّوالتطويرّبالتجديدّاالستراتيجي.ّ .1

2. 
أنّيكونّلقسمّالتجديدّاالستراتيجيّالقدرةّعلىّوضعّتطلعاتّلتحديدّ

ّالنموّوالتوسعّوالتوقعاتّالمفاجئة.ّ
0.716**ّ0.000 

2. 
يّالمؤسساتّفتحديدّالعواملّذاتّالتأثيرّاإليجابيّاألكبرّعلىّإدارةّ

ّالمستقبل.
0.711**ّ0.000 

1. 
تحديدّالوضعّالحاليّمنّحيثّالتهديداتّوالفرصّالرئيسيةّبينّالقوىّ

 0.000ّ**0.602ّالخارجيةّللبيئةّالتنافسيةّالمتسارعة.ّ

5. 
ّتقييمّوضعّإدارةّالمؤسسة

ّباستمرارّمنّخاللّاالستشعارّالبيئيّومراقبةّالقوىّالبيئية.
0.672**ّ0.000 

 0.000ّ**0.771ّمنحّإدارةّالمؤسسةّقوةّواستقالليةّأكبرّفيّتحديدّاستراتيجياتها.ّ .6
 0.000ّ**0.786ّتطويرّاللوائحّالتيّتدعمّالتغييرّكقوةّإيجابية.ّ.7

8. 
تحقيقّالمرونةّفيّتحديدّالهياكلّالتنظيميةّوالماليةّوالفنيةّبماّيتالءمّ

ّوالدولية.معّالمستجداتّالمحليةّواإلقليميةّ
0.716** 0.000 

6. 
تطويرّاألنظمةّوالسياساتّاإلداريةّاآلزمةّإلحداثّعمليةّالتغييرّ

 0.000ّ**0.751ّالمرغوبة.

 0.000 **0.766ّتطويرّقواعدّوأنظمةّعادلةّلتقديمّمكافآتّلتحفيزّالتغيير. .10

11. 
طبيقّتتدريبّالعاملينّعلىّبعضّالمهاراتّالوظيفيةّلدعمّالنجاحّعندّ

ّاالبتكارّفيّاالستراتيجيات.
0.766** 0.000 

 0.000 **0.815ّإنشاءّفريقّعملّيعملّبشكلّجيدّعلىّاالستراتيجيةّالمصممة.ّ.12
 0.000 **0.786ّاكتشافّوتنميةّالمهاراتّوالكفاءاتّفيّجميعّمستوياتّإدارةّالمؤسسةّ.12
 0.000 **0.827ّاألفكارّالجديدة.تشجيعّالعاملينّعلىّتحقيقّالتعلمّواستكشافّّ.11

15.ّ
تنفيذّاألفكارّالخاصةّبتقديمّالخدماتّالتعليميةّالجديدةّوتحسينّالقائمّ

ّمنها.ّ
0.776** 0.000 
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ّقيمّمعامالتّارتباطّالفقراتّعلىّمجال8ّ)يبينّالجدولّ ّقترحاتالماستبانةّعلىّّالمقترحات(ّأنَّ

االستراتيجيّلتحقيقّالريادّةّالمرتبطة تراوحتبالتجديّد معّالمجال،0.827ّ-0.602بينّ)ّالمؤسسيّة )ّ

وهذاّيعنيّوجودّّ(.α≤0.05دالةّإحصائًياّعندّمستوىّالداللةّ)مرتفعةّّوالقيمّّهذهّوقدّكانتّجميع

ّمجالّعلىّالمقياس.منّصدقّاالتساقّالداخليّفيّفقراتّالّعاليةّدرجة

 الدراسة أداةثبات 

ّريقةّاالتساقّالداخليّباستخدامّمعاملطّ،ّقامتّالباحثةّباستخدامالدراسةّأداةللتحققّمنّثباتّ

ّ. (Cronbach Alpha)كرونباخّألفا

 الدراسة أداةثبات 

حسابّّوّالتجزئةّالنصفيةمنّخاللّطريقةّمعاملّثباتّإيجادّالدراسة،ّتمَّّّتيللتأكدّمنّثباتّأدا

يقيسّمدىّّ(Cronbach–Alpha)معادلةّكرونباخّألفّاّللفقراتّباستخدامّتساقّالداخليمعاملّاال إّذ

ّداةأالتناسقّفيّإجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّعلىّالفقراتّالموجودةّفيّاالستبانة،ّحيثّتمّتطبيقّ

نةّمنّ) ريسّفيّالجامعاتّعضوّهيئةّالتد(20ّالدراسةّعلىّمجموعةّمنّخارجّعينةّالدراسةّمكو 

معاملّاالتساقّالداخليّوفقّمعادلةّكلّمنّ(8ّّالجدولّ)يبينّللتأكدّمنّثباتها،ّّوّ،يةّالخاصةاألردن

ّ.ولمجملّالفقراتّالدراسةّأداةلمجاالتّكرونباخّومعاملّثباتّالتجزئةّالنصفيةّألفاّ
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 (7)جدول ال
 الدراسة داةالتجزئة النصفية ألثبات معامل و  كرونباخ ألفا باستخدام عامل االتساق الداخلي

ّداةفقراتّاأللالتجزئةّالنصفيةّّوكرونباخّألفاّّتّالثباتّوفقّطريقتي(ّقيمّمعامال8)ّالجدولّيبين

اوحتّقيمّ،ّحيثّتّريةّالخاصةاألردنفيّالجامعاتّأبعادّالتجديدّاالستراتيجيّتطبيقّاستبانةّعلىّ

معاملّفيّحينّبلغّ(،0.865ّّ–0.765)كرونباخّألفاّّباستخدامّالمجاالتّعلىمعامالتّالثباتّ

ّ استبانةّتراوحتّقيمّمعامالتّالثباتّعلىّمجاالتّّوّ(،0.626علىّالفقراتّككلّ)كرونباخّألفا

ّاثباتمعاملّفيّحينّبلغّ(،0.816ّّ–0.782)التجزئةّالنصفيةّّطريقةّباستخدامالمؤسسيةّالريادةّ

 .(0.601الفقراتّككلّ)ّعلىّالنصفيةلتجزئةّ

للفقراتّعلىّّالتجزئةّالنصفيةّوكرونباخّألفّاّتّالثباتّوفقّطريقتيقيمّمعامالّيبينّالجدولوكمّا

باتّحيثّتراوحتّقيمّمعامالتّالثّالخاصة،يةّاألردنفيّالجامعاتّالريادةّالمؤسسيةّمستوىّاستبانةّ

علىّمعاملّكرونباخّألفاّفيّحينّبلغّ(،0.860ّّ–0.785)كرونباخّألفاّّباستخداممجاالتّالعلىّ

ّمعامالتّالثباتّعلىّمجاالتّّوّ(،0.862الفقراتّككلّ) ّاالتراوحتّقيم ّطريقةّباستخدامستبانة

 عدد الفقرات التجزئة النصفية كرونباخ ألفا داةمجاالت األ القسم

أبعاد التجديد تطبيق 
في الجامعات االستراتيجي 
 ية الخاصةاألردن

 7 5.7.0 5.7.0ّاالستكشافي

 8ّ..5.805ّ5.8ّاالستثماري

 5.8.0ّ5.7.0ّ8ّالميلّالريادي

 5.7.0ّ5.7.0ّ7ّالمعرفةّإدارة

 5.8.0ّ5.700ّ8ّمشاركةّالقيادات

ّ 6.960 6.9.0 المقياس ككل

ي فالريادة المؤسسية مستوى 
 ية الخاصةاألردنالجامعات 

8ّ 5.7.0 5.8.5ّالثقافةّالريادية
0ّّ..5.780ّ5.7ّالقيادةّالريادية
ّ .5.80 5.8.0ّالمقياسّككل

 بالتجديدالمرتبطة  المقترحات
االستراتيجي لتحقيق الريادة 

 المؤسسية

 5..00ّ..0ّ.0ّ

ّّ.08ّ5.80..5 المقياسّككل
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ككلّّالفقراتّعلىّالنصفيةلتجزئةّّاثباتمعاملّفيّحينّبلغّ(،0.762ّّ–0.711)التجزئةّالنصفيةّ

(0.816).ّ

 ةإجراءات الدراس

 :كاآلتيّوهيّبالدراسة،ّالقيامّخاللّجراءاتاالّمنّبالعديدالباحثةّّقامت

 .تحديدّمشكلةّالدراسةّوأسئلتهاّوالهدفّمنها -1

 الدراساتّالسابقةّذاتّالصلةّبموضوعّالدراسة.وعلىّاألدبّالنظريّّاالطالع -2

 تحديدّمجتمعّوعينةّالدراسةّوطريقةّإجراءّاإلستبانة. -2

 جاهزيتهاّللتطبيق.ّّوثباتها،ّومنالدراسةّوالتأكدّمنّصدقهاّّأداةتطويرّ -1

 الدراسةّ)اإلستبانة(ّبصورتهاّاألولية.ّأداةالتحققّمنّصدقّمحتوىّ -5

موجهةّمنّعمادةّكليةّالعلومّالتربويةّفيّجامعةّالشرقّاألوسطّالحصولّعلىّتسهيلّالمهمةّ -6

لىّمنّأجلّتطبيقّاإلستبانةّعّ،عم انيةّفيّالعاصمةّاألردنوزارةّالتربيةّوالتعليمّالعاليّّإلى

كماّّ،نعم االعاصمةّّةالتابعةّلمحافظيةّالخاصةّاألردنالهيئةّالتدريسيةّفيّالجامعاتّّأعضاء

 هوّمبينّفيّالمالحق.ّ

حيثّّستبانة،اإلبعدّشرحّهدفّالدراسةّوكيفيةّتعبئةّّالدراسة،الدراسةّعلىّأفرادّعينةّّأداةتوزيعّ -7

 بشكلّالكترونيّحتىّيتمّجمعّالبيانات.ّّ(ّإستبانة085تمّالتوزيعّ)

صالحةّللتحليلّّاستبانة(058ّوبعدّعمليةّجمعّاالستبياناتّكانّعددّاالستباناتّالمسترجعةّ) -8

 منّإجماليّاالستباناتّالتيّتمّاسترجاعها.ّّ%55.بنسبةّ

دفّالمعالجةّوذلكّبهّاآللي،ّبالحاسمنّتطبيقّاالستبانةّيتمّتخزينّالبياناتّعلىّّاالنتهاءبعدّ -6

 (.ّّ(SPSSّاالجتماعيةاإلحصائيةّلهاّباستخدامّبرنامجّالرزمةّاإلحصائيةّللعلومّ
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  متغيرات الدراسة 

ّاشتملتّالدراسةّعلىّكلّمنّالمتغيراتّاآلتية:ّ

 التجديدّاالستراتيجيّّ -1

 الريادةّالمؤسسيةّّ -2

 مؤسسيةّ:ّفيّتحقيقّالريادةّالّالتجديدّاالسترتيجيمتغيراتّديمغرافيةّأخرىّلدرجةّتطبيقّ -2

 الجنسّ:ّذكورّواناثّ -أ

 الرتبةّاألكاديمية:ّأستاذّمساعدّوأستاذّمشاركّورتبةّأستاذ.ّ -ب

ّوّعلمي.ّّالمسارّاألكاديمي:ّانساني

 المعالجة االحصائية

ّالوسائلّاالحصائيةّاالتيةّلمعالجةّالبياناتّاحصائًيا:ّاستخدامتمّ

جاباتّالمبحوثينّاالتيّتتعلقّبخصائصّعينةّالبحثّّوّللبياناتّحسابّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّ-1
ّعنّكلّمحورّمنّالمحاورّالواردةّفيّاالستبانة.

ايجادّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلمعرفةّاجاباتّأفرادّالعينةّعنّكلّفقراتّّ-2
ّاالستبيانّالمتصلةّبالمحاورّلإلجابةّعنّالسؤالّاالول.

ّلحسابّصدقّاالتساقّالداخليّلفقراتّالدراسةّّ(Pearson)طّبيرسونّمعاملّارتباّ-3

ّمعاملّارتباطّثباتّكرونباخّألفاّلقياسّثباتّاالستبانة.ّ-4

بينّمتغيراتّّ(One-way anova)اختبارّتحليلّالتباينّّ-5 االحصائيّة الفروقّذاتّالداللّة لمعرفّة
ّلمتغيريّالجنسّوالرتبةّاالكاديمية.ّ(T-Test)البحثّالمتعلقةّبسنواتّالخدمة،ّوّاالختبارّالثانيّ

ّعادلةّالتالية:وفًقاّللمّتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةتمّتحديدّدرجةّتطبيقّال-6

ّالقيمةّالدنياّللبديلّّّّّّ-القيمةّالعلياّللبديل
= 

 

 عددّالمستويات
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5ّ–ّ1ّّّّّ1ّ

ّ

ّ(2.33ّ-1تكونّالدرجةّالمنخفضةّمنّ):ّوبذلك

ّ(3.67-2.34وتكونّالدرجةّالمتوسطةّمنّ)

ّ(5-3.68الدرجةّالمرتفعةّمن)ّتكون

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ّ:ّياآلتابةّعنّأسئلتهاّعلىّالنحوّعرضاّلنتائجّالدراسةّوذلكّمنّخاللّاإلجّالفصليقدمّهذاّ
ّالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّاألول

ما مستوى تطبيق أبعاد التجديد االسترتيجي في الجامعات الخاصة : ولالسؤال األ النتائج المتعلقة ب
 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

رجةّالمعياريةّوالرتيةّوالدّواالنحرافاتلإلجابةّعنّهذاّالسؤالّتمّحسابّالمتوسطاتّالحسابيةّ

ةّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمّالمؤسسيةّفيلجميعّمجاالتّالتجديدّاالستراتيجيّوالريادةّ

ّ:(ّيبينّذلك8)ّاآلتيّوالجدولهيئةّالتدريسّعلىّالنحوّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم ان

 (8) الجدول
 المعيارية لمجالت محور التجديد االستراتيجي والريادة المؤسسية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 مجاالت التجديد االستراتيجي الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التطبيق

ّمرتفعة1ّّ.2.6076ّ20527ّالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّ.1
ّمرتفعة2ّّ.2.6026ّ20086ّالمعرفةّإدارةّ.2
ّمرتفعة2ّّ.2.8868ّ26871ّالتجديدّاالستراتيجيّاالستكشافيّ.2
ّمرتفعة1ّّ.2.8857ّ26871ّمشاركةّالقياداتّ.1
ّمرتفعة5ّّ.2.8568ّ20581ّالميلّالرياديّ.5
ّمرتفعةّّ.2.8886ّ21165ّالكليةّداةاألّ

أنّالمتوسطاتّالحسابيةّلمجاالتّالتجديدّاالستراتيجيّلدىّالجامعاتّّ(8)ّلويتضحّمنّالجدّو

ّ ّالعاصمة ّمحافظة ّفي ّّعم انالخاصة ّنظر ّوجهة ّبينّأعضاءمن ّتراوحت ّالتدريس ّهيئة

اذّجاءّترتيبّالمجاالتّوفقّّالمجاالت،جاءتّبدرجةّمرتفعةّلكافةّّ(،ّحيث2.6071-2.8561)

ّتنازلياّعلىّالنحوّ المعرفةّّدارةإالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّثمّّاآلتي:الوسطّالحسابيّترتيبا
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ّالكلية ّوبلغّالمتوسطّالحسابيّللدرجة ّالميلّالريادي. ّاألخيرة ّالقياداتّوفيّالمرتبة ّمشاركة ّيليها

ةّمجاالتّالتجديدّاالستراتيجيّالتيّتحققّالريادّدرجةّمرتفعةّمنّتطبيقّإلى(ّوهذاّيشير2.8886ّ)

وف تنازليّا التيّتمّترتيهّا الثقافةّالرياديةّّ:قّالجدولّالسابقّعلىّالنحوّاآلتيالمؤسسيةّضمنّمجالتهّا

حصلتّعلىّدرجةّّ(ّحيث1.0576-1.1521حسابيّتراوحّبينّ)ثمّيليهاّالقيادةّالرياديةّبمتوسطّ

ّالمتّو ّبلغ ّحيث ّتطبيقها ّفي ّالمؤسسيةّمرتفعة ّالريادة ّمجالت ّفي ّالكلية ّللدرجة ّالحسابي سط

ّ(ّوفيماّيليّالنتائجّالمتعلقةّفيّكلّمجالّعلىّحدى:1.1156ّ)

 . مجاالت التجديد االستراتيجي2

  االستثماريمجال التجديد االستراتيجي  .1

ّلإل ّعن ّّالفقراتجابة ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّاتواالنحرافالمتعلقة

ّ(ّيبينّذلك:6ّ)ّحدى،ّوالجدولالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّ

 (9الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق التجديد 

لمجال التجديد االستراتيجي  ،عّماناالستراتيجي في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 
 مرتبة تنازليا كشافياالست

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1.ّ
والخدماتّاإلداريةّّباألنشطةّالجديدةالقيامّ

.2.6786ّ12276ّالهادفةّبشكلّمستمر. ّمرتفعة1ّ 

2.ّ
استقطابّالكفاءاتّالجديدةّمنّذويّالمهاراتّ

ّاإلدارية.والخبراتّ
2.6500ّ18276. ّمرتفعة2ّ 

أقسامّلعدمّجدواهاّّأودمجّإداراتّّأوالغاءّّ.2
ّلوجودّازدواجيةّفيّمهامها.ّأو

2.6250ّ16882. ّمرتفعة2ّ 

.2.6026ّ16527ّتحسينّاألنشطةّوالخدماتّالتعليمية.ّ.1 ّمرتفعة1ّ 
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المعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيقّّواالنحرافاتالحسابيةّّالمتوسطاتجميعّّ(6)يوضحّالجدولّ

-2.6786)اذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبينّّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

(2.6076ّ)ككلّعلىّمتوسطّحسابيّّحصلّالمجالكماّّمرتفعة،بدرجةّتطبيقّجاءتّّ(2.8161

(1ّبالرتبةّاألولىّالفقرةّ)جاءتّّذإّالتطبيق،وهذاّمؤشرّمرتفعّلدرجةّّ.(20527)معياريّوانحرافّ

ّالجديد ّباألنشطة ّتنصّ"القيام ّبمتوسطّحسابيّوالتي ّمستمر" ّبشكل ّالهادفة ّوالخدماتّاإلدارية ة

وجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت12276ّ(ّوانحرافّمعياريّ)2.6786)

ّبمتوسطّّالكفاءاتّالجديدة(ّوالتيّتنصّعلىّ"استقطاب2ّ) منّذويّالمهاراتّوالخبراتّالجديدة"

(2ّوتليهاّالفقرةّ)ّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت18276ّ(ّوانحرافّمعياريّ)2.6500حسابيّ)

ّأوهاّاّولعدمّجدّأقسامّأودمجّإداراتّّأووالتيّتنصّعلى"ّإلغاءّّالثالثةحيثّحصلتّعلىّالرتبةّ

وفيّالرتبةّّ(،.16882(ّوانحرافّمعياريّ)2.6250لوجودّازدواجيةّفيّمهامها"ّبمتوسطّحسابيّ)

ناءّخطةّبيّالفقرةّالثامنةّالتيّتنصّعلىّ"الثامنةّواالخيرةّفيّمجالّالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماّر

.(ّودرجةّتطبيق52228ّمعياريّ)ّوانحراف(2.8161ّ)استراتيجيةّقصيرةّاألمد"ّبمتوسطّحسابيّ

ّجاءتّمرتفعة.ّ

ّالفقرةّالرقم
المتوسط 
ّالحسابي

االنحراف 
 المعياري

ّالدرجةّالرتبة

5.ّ
المؤسساتّاستراتيجيةّواضحةّّإدارةلدىّ

ّلتحقيقّأهدافهاّالحالية.
2.6025ّ52680. ّمرتفعة5ّ 

ّالجديدةّلحلّفكارواألّالتكنولوجيااستخدامّّ.6
ّالمشكالتّالقائمة.

2.6000ّ51617. ّمرتفعة6ّ 

7.ّ
إعدادّخطةّمناسبةّلترشيدّالنفقاتّبماّالّ

ّيؤثرّسلًباّعلىّالعمليةّالتعليمية.
2.8526ّ51512. ّمرتفعة7ّ 

8.ّ
بناءّخطةّاجرائيةّقصيرةّاألمدّلتنميةّ

ّالعاملين.
2.8161ّ52228. ّمرتفعة8ّ 

ّمرتفعةّّ.2.6076ّ20527ّالكلي 
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  المعرفة إدارةمجال  .2

ّلإل ّّعنجابة ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّالمتعلقة ّاتواالنحرافالفقرات

ّيبينّذلك:ّّ(10)حدى،ّوالجدولّالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّ

  (22الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق التجديد 

ّلياتناز  المعرفة مرتبة إدارةلمجال  ،عّماناالستراتيجي في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 

ّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيقّواالنحرافاتجميعّالمتوسطاتّالحسابيةّّ( (10الجدوليوضحّ

-2.6571اذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبينّ)ّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

ّ(2.6026حصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابّ)كماّّمرتفعة،(ّدرجةّتطبيقّجاءت2.8071ّ

بالرتبةّاألولىّفيّهذاّذّجاءتّإّالتطبيق،.(ّوهذاّمؤشرّمرتفعّلدرجة20086ّوانحرافّمعياريّ)

( المعلوما6المجالّالفقرّة منّقواعّد والتيّتنصّ"تشجيعّالعاملينّعلىّاالستفادّة األعمالّتّفيّتنفيّ( ّذ

ّ،.(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة1258(ّوانحرافّمعياريّ)2.6571بمتوسطّحسابيّ)ّالمناطةّلها"

لفجواتّللمعرفةّالحاليةّوالعملّعلىّ(ّوالتيّتنصّعلىّ"ّتحديدّا10وجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّ)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

6ّ
لّقواعدّالمعلوماتّفيّتنفيذّاألعماّاالستفادةّمنتشجيعّالعاملينّعلىّ

 .المناطةّلهم
ّمرتفعة1ّّ.2.6571ّ12658

ّمرتفعة2ّّ.2.6500ّ15218 لمعرفةّالحاليةّوالعملّعلىّردمها.لجواتّالفتحديدّّ.10

11.ّ
إقامةّورشّعملّوندواتّومحاضراتّتعليميةّتضمّخبراءّمنّخارجّ

ّمرتفعة2ّّ.2.6221ّ52776 المؤسسة

ّمرتفعة1ّّ.2.6211ّ50187 غرسّمفهومّالتعاقبّالوظيفيّبينّالعاملين.ّ.12
ّمرتفعة5ّّ.2.8661ّ17862 بينّالعاملينالمهامّمنّخاللّالعملّالجماعيّلتبادلّالمعلوماتّّأداءّ.12

11.ّ
ةّعلىّمخرجاتّعلميّللحصولّدارةاإلتوظيفّالمعرفةّالتيّتمتلكهاّ

 .جديدةّيستخدمهاّالمجتمع
ّمرتفعة6ّّ.2.8607ّ11628

ّمرتفعة7ّّ.2.8071ّ50651 دارةدمجّالمعرفةّبالذاكرةّالتنظيميةّلإلّ.15
ّمرتفعةّّ.2.6026ّ20086 الكلي 
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ّبمتوسطّحسابيّ) "ّ ّ،(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة15218(ّوانحرافّمعياريّ)2.6500ردمها

( الفقرّة ورشّعملّوندواتّومحاضرات11ّوتليهّا اقامّة والتيّتنصّّ" الثالثّة حيثّحصلتّعلىّالرتبّة )ّ

بمتوسطّحسابيّ) منّخارجّالمؤسسةّ" خبراّء تضّم وانحرافّمعياريّ)2.62071تعليميّة )ّ52776،).ّ

ّ)ّإدارةوفيّالرتبةّاالخيرةّفيّمجالّ ّدمجّالمعرفةّبالذاكرة11ّالمعرفةّالفقرة (ّوالتيّتنصّعلىّ"

.(ّودرجةّتطبيقّجاءت50651ّمعياريّ)ّوانحراف(2.8071ّ"ّبمتوسطّحسابيّ)ّدارةالتنظيميةّلإل

ّمرتفعة.ّ

  لتجديد االستراتيجي االستكشافيمجال ا .2

ّلإل ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّالمتعلقة ّالفقرات ّعن ّاتواالنحرافجابة

ّيبينّذلك:ّ(11)ّحدى،ّوالجدوللكلّمجالّعلىّّوالدرجةالمعياريةّوالرتبةّ

 (22)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق التجديد االستراتيجي 

 لمجال التجديد االستراتيجي االستكشافي مرتبة تنازليا ،عّمانفي الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رجةالد الرتبة

ّمرتفعة1ّّ.1.0161ّ16527 الوصولّاليهّمستقبالّواضحّتودبناءّتصورّّ.16
ّمرتفعة2ّّ.2.6857ّ17871 بتحقيقّاألهدافّبعيدةّالمدىّفيّالمقامّاألول.ّاالهتمامّ.17

18.ّ
داريةّ إجراءّالدراساتّوالبحوثّلتقديمّخدماتّتعليميةّوا 

 جديدة.
ّمرتفعة2ّّ.2.6000ّ16825

فرصّالتطويرّالجديدةّلتحقيقّالمنافسةّّاالستفادةّمنّ.16
 المحليةّوالعالمية

ّمرتفعة1ّّ.2.8711ّ16861

ّمرتفعة5ّّ.2.8262ّ17052 إعدادّخططّمناسبةّلتجنبّالمفاجآتّ.20

إعدادّخططّمستقبليةّمناسبةّللتنبؤّبرغباتّواحتياجاتّّ.21
 المؤسسة.ّإدارةالمستفيدينّمنّ

ّمرتفعة6ّّ.2.8211ّ57757

ّمرتفعة7ّّ.2.7612ّ51256 خططّمناسبةّلتجنبّالمفاجآت.إعدادّّ.22
ّمرتفعةّّ.2.8868ّ26871 الكلي 
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قّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيّواالنحرافات(ّجميعّالمتوسطاتّالحسابية11ّ)ويوضحّالجدولّ

-1.0161)ّاذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبينّ،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّككل

ّ(2.8868كماّحصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّ،(ّدرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة2.7612

(ّوالتيّتنصّ"لدى16ّاذّجاءتّبالرتبةّاألولىّفيّهذاّالمجالّالفقرةّ)ّ،(26871وانحرافّمعياريّ)

يّ(ّوانحرافّمعياّر1.0161المؤسساتّاستراتيجيةّواضحةّلتحقيقّاهدافها"ّّبمتوسطّحسابيّ)ّإدارة

)ّ،(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة16527) إعداد17ّوجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرّة (ّوالتيّتنصّعلىّّ"

(2.6857ّخطةّمناسبةّلترشيدّالنفقاتّبماّالّيؤثرّسلباّعلىّالعمليةّالتعليميةّ"ّبمتوسطّحسابيّ)

علىّّ(ّحيثّحصلت18وتليهاّالفقرةّ)ّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت17871ّوانحرافّمعياريّ)

متوسطّالجديدةّلحلّالمشكالتّالقائمةّ"ّبّفكارالرتبةّالثالثةّوالتيّتنصّ"ّاستخدامّالتكنولوجياّواأل

وانحرافّمعياريّ)2.6000حسابيّ) فيّّ(،.16825ّ( ّجياالستراتيّمجالّالتجديدوفيّالرتبةّاالخيرّة

سطّيةّالعاملينّ"ّبمتّو(ّلتيّتنصّعلىّ"ّبناءّخطةّاجرائيةّقصيرةّاألمدّلتنم22االستكشافيّالفقرةّ)

ّ.(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة.51256ّمعياريّ)ّوانحراف(2.7612ّحسابيّ)

 مجال مشاركة القيادات  .1

ّلإل ّّعنجابة ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّالمتعلقة ّاتواالنحرافالفقرات

ّنّذلك:(ّيبي21)ّحدى،ّوالجدولالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّ
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  (12الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق التجديد 

 ياتنازل القيادات مرتبةلمجال مشاركة  ،عّماناالستراتيجي في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 

ّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيقّواالنحرافاتجميعّالمتوسطاتّالحسابيةّّ(12)ّالجدوليوضحّ

-2.6250ذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبين)إّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

(2.8857ّكماّحصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّمرتفعة،(ّدرجةّتطبيقّجاءت2.8571ّ

ّالمجالّال22266وانحرافّمعياريّ) ّاألولىّفيّهذا ّجاءتّبالرتبة ّاذ ).(ّ ّوالتيّتنص22ّفقرة )

ّلمستّو (ّوانحراف2.6250ّبمتوسطّحسابيّ)ّىّالتزامّالمؤسسةّلخدمةّالمجتمع""المراقبةّالمستمرة

(ّوالتيّتنص21ّوجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّ)ّ،.(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة12622معياريّ)

ّمس ّبصورة ّالعاملينّفيّتجديدّاألنشطةّاالداريةّوتطويرها ّمشاركة ّبمتوسطّحساعلىّ" "ّ بيّتمرة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

ّمرتفعة1ّّ.2.6250ّ12622 المؤسسةّلخدمةّالمجتمعّالتزامالمراقبةّالمستمرةّلمستوى22ّّ

21.ّ
مشاركةّالعاملينّفيّتجديدّاألنشطةّاإلداريةّوتطويرهاّبصورةّ

ّمرتفعة2ّّ.2.6000ّ50517 مستمرة

25.ّ
توسيعّالتفكيرّالمعرفيّللعاملينّللمشاركةّفيّتنفيذّالعمليّ

ادراتّعلىّالمبّاعتماًداّدارةاإلتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّ
 منّقبلّالعاملينّاتّاالستراتيجيةّالداخليةّالمقترحة

ّمرتفعة2ّّ.2.8661ّ18628

26.ّ
ادراتّعلىّالمبّاعتماًداّدارةاإلتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّ

 منّقبلّالعاملينّالداخليةّالمقترحة
ّمرتفعة1ّّ.2.8857ّ52210

27.ّ
تطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّبمشاركةّالجهاتّالخارجيةّ

 ومبادراتها
ّمرتفعة5ّّ.2.8855ّ15726

28.ّ
ةّشراكاتهاّاالستثماريّالعاملينّلتعزيزاالستفادةّمنّمبادرةّ

ّمرتفعة6ّّ.2.8750ّ52757 واالستراتيجية

ّمرتفعة7ّّ.2.8607ّ57286 أهدافّالتغييرّللعاملينّلضمانّمشاركتهمّفيّالتطويرّتوضيحّ.26
ّمرتفعة8ّّ.2.8571ّ51208 تشجيعّالعاملينّعلىّالتعلمّالمستمر.ّ.20
ّّّ.2.8857ّ22266 الكلي 
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(ّحيث25ّوتليهاّالفقرةّ)ّ،ودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعةّ.(50517(ّوانحرافّمعياريّ)2.6000)

ذّالعمليّتوسيعّالتفكيرّالمعرفيّللعاملينّللمشاركةّفيّتنفيحصلتّعلىّالرتبةّالثالثةّوالتيّتنصّ"ّ

اعتماًداّعلىّالمبادراتّالداخليةّالمقترحةّمنّقبلّالعاملينّّدارةتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّاإل

وفيّالرتبةّاالخيرةّّ،.(18628(ّوانحرافّمعياريّ)2.8661"ّبمتوسطّحسابيّ)ّاتّاالستراتيجية

تشجيعّالعاملينّعلىّّ(ّوالتيّتنصّعلىّ"20االستكشافيّالفقرةّ)ّاالستراتيجيفيّمجالّالتجديدّ

ّبمتوسطّحسابيالمستمرالتعلمّ .(ّودرجةّتطبيقّجاءت51208ّمعياريّ)ّوانحراف(2.8571ّ)ّ"

ّمرتفعة.ّ

 ّمجال الميل الريادي .5

ّّجابةلإل ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّالمتعلقة ّالفقرات ّاتواالنحرافعن

ّيبينّذلك:13ّ) )حدى،ّوالجدولّالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّ

 (23)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق التجديد 

ّلمجال الميل الريادي مرتبة تنازليا ،عّماناالستراتيجي في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

.2.6112ّ16218 استراتيجيةّإداريةّعلىّرؤيةّمستقبليةّلدعمّالعملّالرياديّالتربوياعتمادّّ.21 ّمرتفعة1ّ 
.2.6112ّ50780 التربويةّالجديدةّفكارتنفيذّاألّ.22 ّمرتفعة2ّ 
.2.8676ّ17626 تقديمّخدماتّتعليميةّجاذبةّلإلبداعّ.22 ّمرتفعة2ّ 
.2.8500ّ11681 النشاطّاإلبداعيّداءمساندةّالعاملينّألّ.21 ّمرتفعة1ّ 
.2.8161ّ58780 أعمالهمّاإلبداعيةّحسبّقدراتهمّالذاتيةّداءتمكينّالعاملينّألّ.25 ّمرتفعة5ّ 

26.ّ
المبادرةّبإقامةّاألنشطةّالعمليةّالمفيدةّمعّمؤسساتّمختلفةّفيّسوقّ

.2.8126ّ51182 العمل ّمرتفعة6ّ 

.2.8286ّ52767 والمبادراتّالجديدةّفكارتقديمّالحوافزّلألّ.27 ّمرتفعة7ّ 
.2.8112ّ18761 لبناءّشركاتّمجتمعيةّجديدةّاآلزمةالقدرةّّامتالكّ.28 ّمرتفعة8ّ 
ّمرتفعةّّ.2.8568ّ20581 الكلي 
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ّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيقّواالنحرافاتجميعّالمتوسطاتّالحسابيةّّ(13يوضحّالجدولّ)

-2.6112اذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبين)ّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

(2.8568ّكماّحصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّمرتفعة،(ّدرجةّتطبيقّجاءت2.8112ّ

ّالمجالّالفقرةّ)20581وانحرافّمعياريّ) ّتنصّ"ّ(ّوالتي21.(ّاذّجاءتّبالرتبةّاألولىّفيّهذا

ّ ّرؤية ّعلى ّإدارية ّاستراتيجية ّالتربوياعتماد ّالريادي ّالعمل ّلدعم ّبمتوسطّمستقبلية سابيّحّ"

وجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت16218ّ(ّوانحرافّمعياريّ)2.6112)

(22)ّّ ّاألوالتيّتنصّعلىّ" ّالجديدةّفكارتنفيذ ّبمتوسطّحسابيّ)ّالتربوية (ّوانحراف2.6112ّ"

ّّرتفعة،م.(ّودرجةّتطبيقّجاءت50780ّمعياريّ) ّالفقرة (ّحيثّحصلتّعلىّالرتبة22ّ)وتليها

(ّوانحراف2.8671ّ"ّبمتوسطّحسابيّ)ّتقديمّخدماتّتعليميةّجاذبةّلإلبداعالثالثةّوالتيّتنصّ"ّ

(28ّاالستكشافيّالفقرةّ)ّاالستراتيجيّمجالّالتجديدوفيّالرتبةّاألخيرةّفيّّ(،.17626معياريّ)

(2.8112ّ"ّبمتوسطّحسابيّ)ّمجتمعيةّجديدةّلبناءّشركاتّاآلزمةالقدرةّّامتالكّوالتيّتنصّعلىّ"

ّ.(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة.18761ّمعيارّ)ّوانحراف
ّلثانيالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّا

النتائج المتعلقة في اجابة السؤال الثاني ما درجة تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات األردنية 
 ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في محافظة العاصمة عمان الخاصة

 محور الريادة الموسسية 

  الريادية. مجال الثقافة 2

ّلإل ّعن ّّالفقراتجابة ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّاتواالنحرافالمتعلقة

ّ(ّيبينّذلك:14ّ)،ّوالجدولّهحدالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّ

  



67 

  (24)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق الريادة 

ّلمجال الثقافة الريادية مرتبة تنازليا ،عّمانالخاصة في محافظة العاصمة  في الجامعاتالمؤسسية 

ّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيقّواالنحرافاتجميعّالمتوسطاتّالحسابيةّّ(11)الجدولّيوضحّ

-1.2821اذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبين)ّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

(1.1521ّكماّحصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّمرتفعة،(ّدرجةّتطبيقّجاءت1.0107ّ

تتبني (ّوالتيّتنصّ"1ّفقرةّ)جاءتّبالرتبةّاألولىّفيّهذاّالمجالّالّ(،ّاذ26005وانحرافّمعياريّ)

(1.2821ّحسابيّ)ّ"ّبمتوسطّجديد  أفكاةبحرية تجريب  بها العاملون يشعرثقافة ةياادية  اداة اإل

(ّوالتي2ّوجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّ)ّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت65061ّوانحرافّمعياريّ)

(ّوانحرافّمعياري1.2257ّ"ّبمتوسطّحسابيّ)ّعلىّالتفكيرّالمستقلّدارةتشجعّاإلتنصّعلىّ"ّ

(ّحيثّحصلتّعلىّالرتبةّالثالثةّوالتي2ّوتليهاّالفقرةّ)ّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت61602ّ)

ّبمتوسطّحسابي "الرياادي في إنجاز المهام ادا األ إلىالقيم الداعمة للوصول  اداة ترسخ اإلتنصّ"ّ

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1.ّ
ّأفكارّبحريةّتجريبّبهاّالعاملونّثقافةّرياديةّيشعرّدارةتتبنيّاإل
ّمرتفعة1ّّ.65061 ّجديدة.

ّمرتفعة2ّّ.61602 ّعلىّالتفكيرّالمستقل.ّدارةتشجعّاإلّ.2

الرياديّفيّإنجازّّداءاألّإلىالقيمّالداعمةّللوصولّّدارةترسخّاإلّ.2
ّمرتفعة2ّّ.51111 ّالمهام.

1.ّ
فيهاّلتحسينّإنجازّالمهامّوالخدماتّالتيّتمكنّالعاملينّالرياديينّ

ّمرتفعة1ّّ.56021 ّتقدمها.

ّمرتفعة5ّّ.57662 ّالثقافةّالرياديةّوتعملّعلىّتدعيمهاّوتنميتها.ّدارةتتبنىّاإلّ.5
ّمرتفعة6ّّ.57867 ّالجديدةّالواعدة.ّفكاربتشجيعّودعمّاألّدارةتهتمّاإلّ.6
ّمرتفعة7ّّ.51102  فيّالعملياتّوالخدماتّالمقدمةّثقافةّاإلبداعّوالتطويرّدارةتدعمّاإلّ.7
ّمرتفعة8ّّ.52871  بالحاجاتّالمستقبليةّوتعملّعلىّإشباعهاّقبلّغيرها.ّدارةتتنبأّاإلّ.8
ّمرتفعةّّ.26005  الكلي 
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(1.1500(ّ ّمعياري ّوانحراف ّالّرّ،.(51111( ّوفي ّفي ّاألخيرة ّالتجديدتبة ّاالستراتيجيّمجال

لّبالحاجاتّالمستقبليةّوتعملّعلىّإشباعهاّقبّدارةتتنبأّاإلّ(ّوالتيّتنصّعلىّ"8االستكشافيّالفقرةّ)

ّ.(ّودرجةّتطبيقّجاءتّمرتفعة.52871ّمعيارّ)ّوانحراف(1.0107ّ"ّبمتوسطّحسابيّ).غيرها

 القيادة الريادية .0

ّّجابةلإل ّالحسابية ّالمتوسطات ّحساب ّتم ّالمجال ّهذا ّفي ّالمتعلقة ّالفقرات ّاتواالنحرافعن

ّ(ّيبينّذلك:15ّ)ّوالجدولى،ّالمعياريةّوالرتبةّوالدرجةّلكلّمجالّعلىّحد

 ((15الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق الريادية 

ّلمجال القيادة الريادية مرتبة تنازليا ،عّمانالمؤسسية في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 

قّالمعياريةّوالرتيةّودرجةّالتطبيّواالنحرافات(ّجميعّالمتوسطاتّالحسابية15ّالجدولّ)ويوضحّ

-1.1071)ّاذّتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّلهذاّالمجالّماّبينّككل،لكلّفقرةّيتضمنهاّالمجالّ

(1.0576ّكماّحصلّالمجالّككلّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّمرتفعة،درجةّتطبيقّجاءتّّ(1.0161

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1.ّ
علىّتقديمّخدماتّتميزهاّعنّغيرهاّمنّّدارةتسعىّاإل
ّاإلدارات

ّمرتفعة1ّّ.1.1071ّ62201

2.ّ
علىّتفويضّالصالحياتّللمستوياتّّدارةتعملّاإل

ّمرتفعة2ّّ.1.0857ّ18188ّاإلداريةّالدنيا.

ّمرتفعة2ّّ.1.0161ّ50221ّمبادراتّالتطويرّوتتبناهاّدارةتدعمّاإلّ.2

1.ّ
المخاطرّالمحسوبةّالتيّتعدّالعنصرّّدارةتتحملّاإل

ّمرتفعة1ّّ.1.0251ّ61266ّتحقيقّالنجاح.ّاستراتيجيةالرئيسيّفيّ

5.ّ
بتنفيذّبرامجّجديدةّومبتكرةّلمواجهةّّدارةاإلتغامرّ

ّالتحدياتّوالتغيراتّالمستمرة.
ّمرتفعة5ّّ.1.0250ّ55785

ّمرتفعةّّ.1.0576ّ26612 الكلي  
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ّالمجالّالفقرةّ)ّاذ.(،26612ّوانحرافّمعياريّ)  (ّوالتيّتنصّ"6جاءتّبالرتبةّاألولىّفيّهذا

ّبمتوسطّعلى تقديم خدمات تميزها عن غيرها من اإلاداةات اداة تسعى اإل (1.1071ّحسابيّ)ّ"

(ّوالتي7ّوجاءتّبالرتبةّالثانيةّالفقرةّ)ّمرتفعة،.(ّودرجةّتطبيقّجاءت62201ّوانحرافّمعياريّ)

ّبمتوسطّحسّعلى تفويض الصالحيات للمستويات اإلاداةية الدنيا اداة تعمل اإل تنصّعلىّ" ابيّ"

ّوانحرافّمعياريّ)1.0857) ّتطبيقّجاءت18188ّ( ّودرجة ّ)ّمرتفعة،.( ّالفقرة ّحيث8ّوتليها )

حسابيّّسطبمتّو "ّمباادةات التطوير وتتبناها اداة تدعم اإل حصلتّعلىّالرتبةّالثالثةّوالتيّتنصّ"

(1.0161(ّ ّمعياري ّوانحراف )50221،).ّّ ّفي ّاألخيرة ّالرتبة ّالتجديدوفي ّاالستراتيجيّمجال

(ّ ّالفقرة ّ"8االستكشافي ّتنصّعلى ّوالتي بتنفيذ برامج جديد  ومبتكر  لمواجهة  اداة اإلتغامر  (

ّبمتوسطّحسابيّ).التحديات والتغيرات المستمر  .(ّودرجة55785ّمعيارّ)ّوانحراف(1.0250ّ"

 تطبيقّجاءتّمرتفعة.

ّلثثاالمتعلقةّبالسؤالّالالنتائجّ

: هل يوجد فروق  ات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة لثالسؤال الثاالنتائج المتعلقة 
ية الخاصة لدور الريادة المؤسسية في تحقيق الريادة األردنهيئة التدريس في الجامعات  أعضاء

ة بالرت ،تعزى لمتغير الجنس عّمانالمؤسسية في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 
  األكاديمي؟األكاديمية والمسار 

: متغير الجنس  أوال 

ّ ّحسابّالمتوسطاتّالحسابية ّاالستراتيجيّوالريادةّّواالنحرافاتتم ّلمجالتّالتجديد المعيارية

يةّاألردنعاتّمالمؤسسيةّوذلكّلقياسّدورّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجا

وتمّتطبيقّاختبارّتّّالتدريس،هيئةّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انفيّمحافظةّالعاصمةّّالخاصة

(t-test)ّتبعاّلمتغيرّالجنسّكماّيظهرّالجدول.ّّ
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 (26الجدول )
لدور التجديد االستراتيجي  ((t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتطبيق اختبار 

 االستراتيجي لتحقيق الريادة المؤسسية تبعا لمتغير الجنس:لقياس دور التجديد 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الداللة

 المجال األول
ّ.116ّ2.8816ّ28687ّذكر

-522.ّ.595 
ّ.121ّ2.8687ّ21826ّأنثى

 المجال الثاني
ّ.116ّ2.6118ّ28215ّذكر

1.666ّ.050 
ّ.121ّ2.8702ّ22521ّأنثى

 المجال الثالث
ّ.116ّ2.8620ّ27267ّذكر

1.602ّ058.ّ
ّ.121ّ2.8227ّ22555ّأنثى

 المجال الرابع
ّ.116ّ2.6188ّ27207ّذكر

882.ّ278.ّ
ّ.121ّ2.8870ّ22871ّأنثى

ّالعددّالجنس المجال
المتوسط 
ّالحسابي

االنحراف 
ّالمعياري

ّقيمة )ت(
مستوى 
ّالداللة

المجال 
 الخامس

ّ.116ّ2.8826ّ20661ّذكر
112.-ّ610.ّ

ّ.121ّ2.8881ّ25665ّأنثى

 الكلية داةاأل
ّ.116ّ2.6026ّ20670ّذكر

1.085ّ276.ّ
ّ.121ّ2.8725ّ27266ّأنثى

 المجال االول
ّ.116ّ1.1267ّ22267ّذكر

1.282-ّ201.ّ
ّ.121ّ1.1816ّ26576ّأنثى

 المجال الثاني
ّ.116ّ1.0521ّ26111ّذكر

200.-ّ812.ّ
ّ.121ّ1.0627ّ11070ّأنثى

 الكلية داةاأل
ّ.116ّ1.0685ّ26506ّذكر

626.-ّ251.ّ
ّ.121ّ1.1261ّ27865ّأنثى

يعزىّّ(a=0.05)ويالحظّمنّالجدولّالسابقّعدمّوجودّفرقّدالّاحصائياّعندّمستوىّالداللةّ

)ت(ّغيرّدالةّاحصائيا.ّوهذاّيتضحّمنّتقاربّقيمّاألوساطّّيمقحيثّكانتّجميعّّالجنس،لمتغيرّ

لمتغيرّالجنسّوبالتاليّّالستجاباتالحسابيةّ مستوىّفرقّداالّاحصائّالّيوجدعينةّالدراسةّتبعّا عنّد يّا

هيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّاألرّدنيةّالخاصةّّأعضاءبينّمتوسطاتّاستجابةّّ(a=0.05)الداللةّ
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لدورّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ

ّمتغيرّالجنس.ّّإلىتعزىّّعم ان

 األكاديمي ثاني ا: متغير المسار

ّ ّّحسابتم ّاالستراتيجيّوالريادةّّواالنحرافاتالمتوسطاتّالحسابية ّلمجالتّالتجديد المعيارية

يةّاألردنعاتّمالمؤسسيةّوذلكّلقياسّدورّالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجا

 ت()ّوتمّتطبيقّاختبارّالتدريس،هيئةّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انفيّمحافظةّالعاصمةّّالخاصة

ّ)ّ(Independent Sample Test)والمعروفّبّّمستقلتينّلعينتين ّالجدول ّيوضح (17ّكما

ّ:النتائج

 (27الجدول )
المعيارية وتطبيق اختبار )ت( لعينتين مستقلتين والمعروف  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

(Independent Sample Test)  لقياس دور التجديد االستراتيجي في تحقيق الريادة المؤسسية في
 تبعا لمتغير المسار األكاديمي: عّمانمحافظة العاصمة 

 المجال
المسار 
 األكاديمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 المجال األول
ّ.126ّ2.6212ّ21520ّانساني

1.610ّ057.ّ
ّ.111ّ2.8601ّ21268ّعلمي

 المجال الثاني
ّ.126ّ2.6512ّ21150ّانساني

2.217ّ020.ّ
ّ.111ّ2.8662ّ26112ّعلمي

 المجال الثالث
ّ.126ّ2.8671ّ21508ّانساني

1.661ّ018.ّ
ّ.111ّ2.8217ّ26255ّعلمي

 المجال الرابع
ّ.126ّ2.6112ّ22602ّانساني

2.011ّ012.ّ
ّ.111ّ2.8681ّ25658ّعلمي

 المجال الخامس
ّ.126ّ2.8851ّ26056ّانساني

026.-ّ677.ّ
ّ.111ّ2.8862ّ26810ّعلمي
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 المجال
المسار 
ّاألكاديمي

ّالعدد
المتوسط 
ّالحسابي

االنحراف 
ّالمعياري

ّقيمة )ت(
مستوى 
ّالداللة

 الكلية داةاأل
ّ.126ّ2.6185ّ26526ّانساني

2.002ّ016.ّ
ّ.111ّ2.8606ّ21182ّعلمي

 المجال االول
ّ.126ّ1.1171ّ26622ّانساني

271.-ّ785.ّ
ّ.111ّ1.1586ّ21688ّعلمي

 الثانيالمجال 
ّ.126ّ1.0852ّ26600ّانساني

1.55ّ216.ّ
ّ.111ّ1.0216ّ27671ّعلمي

 الكلية داةاأل
ّ.126ّ1.1222ّ25520ّانساني

228.ّ712.ّ
ّ.111ّ1.1100ّ22116ّعلمي

فيّّ(a≤0.05)منّنتائجّالجدولّالسابقّوجودّفرقّدالّاحصائًياّعندّمستوىّالداللةّ ويالحظ

حيثّّكاديمي،األيعزىّلمتغيرّالمسارّّالتطبيق(الكليةّ)واقعّّداةواألّوالرابع،ّوالثالث،ّالثاني،البعدّ

ّاالنساني،ّوذلكوقدّكانّالفرقّلصالحّالمسارّاألكاديميّّ،a≤0.05))ّكانتّقيمّ)ت(ّدالةّاحصائًيا

 يعودّألنّالوسطّالحسابيّأعلىّمقارنًةّبمنّكانّمسارهّاألكاديميّعلمي.ّ

 متغير الرتبة األكاديمية  ثالث ا:

وذلكّلقياسّدورّالتجديدّّجابةّعنّالسؤالّالثانيّمنّحيثّالمتغيرّالمسارّاألكاديميوتمّاإل

ّعم انمةّفيّمحافظةّالعاصّيةّالخاصةاألردنمعاتّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجا

ّ ّنظر ّوجهة ّّأعضاءمن ّاألّالتدريس،هيئة ّالتباين ّتحليل ّباستخدام ّالباحثة ّحاديقامت

 (ONE WAY ANOVA) (ّنتائجّالتحليل:18)ّالجدولّويبنّ

  



72 

 (28) الجدول
ية ألردناالتحليل البياني األحادي لقياس دور التجديد االستراتيجي في تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات 

 هيئة التدريس تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية أعضاءمن وجهة نظر  عّمانالخاصة في محافظة العاصمة 

 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

التجديد 
االستراتيجي 
 االستكشافي

.251ّبينّالمجموعات  2 127.  

1.768 172. .072 277 16.866ّداخلّالمجموعات   

  276 20.150ّالمجموع

التجديد 
 االستراتيجي
 االستثماري

.206ّبينّالمجموعات  2 125.  

1.650 161. .062 277 25.662ّداخلّالمجموعات   

  276 25.666ّالمجموع

الميل 
 الريادي

.617 2 1.221ّبينّالمجموعات  

6.877 001. .060 277 21.857ّداخلّالمجموعات   

  276 26.062ّالمجموع

 المعرفة إدارة

.201ّبينّالمجموعات  2 152.  

1.660 186. .277ّ060 21.616ّداخلّالمجموعات   

276ّّ 25.251ّالمجموع

مشاركة 
 القيادات

.868ّبينّالمجموعات  2ّ116.ّ

1.116ّ.017ّ ّ.277ّ108 26.676ّداخلّالمجموعات

276ّّ 20.871ّالمجموع

 ككل داةاأل

.188ّبينّالمجموعات  2ّ211.ّ

1.268ّ015.ّ 277ّ 15.811ّداخلّالمجموعات
057.ّ

276ّ 16.222ّالمجموع
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(ّ(a≤0.05(ّالسابقّوجودّفروقّدالةّإحصائًياّعندّمستوىّالداللة18ّويالحظّمنّالجدولّ)

ّةّ)واقعّالتطبيقالكليّداةوكذلكّفيّاألّالخامس،تعزىّلمتغيرّالرتبةّاألكاديميةّفيّالبعدّالثالثّوالبعدّ

ّّالتحليل:ويبنّالجدولّاالتيّنتائجLSDّّلكشفّعنّمواقعّالفروقّتمّاجراءّمقارناتّبعديةّلّو

  

ّمصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجات 
ّالحرية

متوسطات 
ّالمربعات

ّقيمة ف
مستوى 
ّالداللة

الثقافة 
 الريادية

.687ّبينّالمجموعات  2ّ176.ّ

1.166ّ202.ّ ّ.277ّ116 25.182ّداخلّالمجموعات

276ّّ 26.166ّالمجموع

القيادة 
 الريادية

.258ّينّالمجموعاتب  2ّ176.ّ

1.166ّ202.ّ ّ.277ّ116 11.205ّداخلّالمجموعات

276ّّ 11.662ّالمجموع

 ككل داةاأل

.517ّبينّالمجموعات  2ّ272.ّ

2.122ّ061.ّ ّ.277ّ112 21.275ّداخلّالمجموعات

276ّّ 21.822ّالمجموع
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 (29الجدول )
 للكشف عن مواقع الفروق (LSD) ة مقارنات بعدي

 المجال
 المؤهل

I)) 
 المؤهل

J)) 
 المتوسط الحسابي

(I-J) 
 مستوى الداللة

 المجال الثالث
 الريادي()الميل 

 مساعد أستا . 2
.*11168ّمشاركّأستاذ  006.  

.01616ّأستاذ  211.  

 مشارك أستا .0
.*11168ّمساعدّأستاذ  006.  

.*16116ّأستاذ  001.  

 أستا . 3
.01616ّمساعدّأستاذ  211.  

.*16116ّمشاركّأستاذ  001.  

 المجال الخامس
)مشاركة 
 القيادات(

 مساعد أستا .2
.*06670ّمشاركّأستاذ  025.  

-.02107-ّأستاذ  528.  

 مشارك أستا .0
*-.06670-ّمساعدّأستاذ  025.  

*-.12277-ّأستاذ  012.  

 أستا .3
.02107ّمساعدّأستاذ  528.  

.*12277ّمشاركّأستاذ  012.  

 الكلية داةاأل
 )واقع التطبيق(

 مساعد أستا .2
.*06211ّمشاركّأستاذ  050.  

-01220-ّأستاذ  281.  

 مشارك أستا .0
*-.06211-ّمساعدّأستاذ  050.  

*-.10571-ّأستاذ  006.  

 أستا .3
.01220ّمساعدّأستاذ  281.  

.*10571ّمشاركّأستاذ  006.  

 ((a=0.05عند مستوى الداللة  الحسابيالمتوسط 

ّمنّالجدولّالنتائجّاآلتية:ّويالحظ
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صالحّمشاركّلّأستاذمساعدّورتبةّّأستاذوجودّفرقّفيّالبعدّالثالثّبينّمنّكانتّرتبةّ .1

 مساعد،ّحيثّكانّالوسطّالحسابيّالستجاباتهمّأعلى.ّأستاذمنّكانتّرتبةّ

صالحّمنّدكتورّلّأستاذمشاركّورتبةّّأستاذوجودّفرقّفيّالبعدّالثالثّبينّمنّكانتّرتبةّ .2

ّدكتور،ّحيثّكانّالوسطّالحسابيّالستجاباتهمّأعلى.ّأستاذكانتّرتبةّ

الحّمشاركّلصّأستاذمساعدّورتبةّّأستاذوجودّفرقّفيّالبعدّالخامسّبينّمنّكانتّرتبةّ .2

 الوسطّالحسابيّالستجاباتهمّأعلى.مساعد،ّحيثّكانّّأستاذمنّكانتّرتبةّ

صالحّدكتورّلّأستاذمشاركّورتبةّّأستاذوجودّفرقّفيّالبعدّالخامسّبينّمنّكانتّرتبةّ .1

ّدكتور،ّحيثّكانّالوسطّالحسابيّالستجاباتهمّأعلى.ّأستاذمنّكانتّرتبةّ

ّذستاأمساعدّورتبةّّأستاذالكليةّ)واقعّالتطبيق(ّبينّمنّكانتّرتبةّّداةوجودّفرقّفيّاأل .5

مساعد،ّحيثّكانّالوسطّالحسابيّالستجاباتهمّّأستاذمشاركّلصالحّمنّكانتّرتبةّ

 أعلى.

ّستاذأمشاركّورتبةّّأستاذالكليةّ)واقعّالتطبيق(ّبينّمنّكانتّرتبةّّداةوجودّفرقّفيّاأل .6

 دكتور،ّحيثّكانّالوسطّالحسابيّالستجاباتهمّأعلى.ّأستاذدكتورّلصالحّمنّكانتّرتبةّ

ّلرابعبالسؤالّاّالنتائجّالمتعلقة

هل توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصائية بين متوسطات  رابع:الالسؤال النتائج المتعلقة ب
في تحقيق الريادة المؤسسية في  االستراتيجيدور التجديد هيئة التدريس ل أعضاءاستجابة 
  وأبعاد الريادة المؤسسية؟ عّمانفي محافظة العاصمة  ية الخاصةاألردنالجامعات 

ّاطيةاالرتبّالعالقةّوجودّمنّلتحققّبيرسونّارتباطّمعاملّحسابّتمّالسؤالّهذاّعنّولالجابة

ّفيّلخاصةاّاألردنيةّالجامعاتّفيّالمؤسسيةّالريادةّتحقيقّفيّاالستراتيجيّالتجديدّمجاالتّبين

 . التدرييّهيئةّأعضاءّنظرّوجهةّمنّعمانّالعاصمةّمحافظة
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 02الجدول 
بين درجة تطبيق مجالت التجديد االستراتيجي ل تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات معامالت االرتباط 

 الخاصة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باستخدام معامل ارتباط بيرسون

 (a =2.22)عند احصائي ا  االرتباط دالمعامل 

 المجال

 الريادة المؤسسية التطبيق()واقع  االستراتيجيالتجديد 

الميل  االستثماري االستكشافي
 الريادي

 إدارة
 المعرفة

 مشاركة
 القيادات

 داةاأل
 الكلية
واقع 
 التطبيق(

الثقافة 
 الريادية

القيادة 
 الريادية

 داةاأل
 الكلية

التجديد 
االستراتيجي 
 االستكشافي

معاملّ
ّاالرتباط

1 **.605 **.588 **.127 **.101 **.725 **.211 **.112 **266. 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة
التجديد 

االستراتيجي 
 االستثماري

معاملّ
ّاالرتباط

**.605 1 **.620 **.522 **.220 **.766 **.267 **.100 **.271 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة

الميل 
 الريادي

معاملّ
ّاالرتباط

**.588 **.620 1 **.656 **.615 **.876 **.527 **.516 **.571 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة

 دارة المعرفة
معاملّ
ّاالرتباط

**.127 **.522 **.656 1 **.655 **.822 **.182 **.127 **.508 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة

مشاركة 
 القيادات

معاملّ
ّاالرتباط

**.101 **.220 **.615 **.655 1 **.770 **.568 **.161 **.566 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة
الكلية  داةاأل

 )واقع
 التطبيق(

معاملّ
ّاالرتباط

**.725 **.766 **.876 **.822 **.770 1 **.566 **.566 **.622 

.000 000.ّمستوىّالداللة  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

الثقافة 
 الريادية

معاملّ
ّاالرتباط

**.211 **.267 **.527 **.182 **.566 **.566 1 **.651 **.612 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة

القيادة 
 الريادية

معاملّ
ّاالرتباط

**.112 **.100 **.516 **.127 **.161 **.566 **.651 1 **.867 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة

 الكلية داةاأل
معاملّ
ّاالرتباط

**.266 **.271 **.571 **.50 **.566 **.622 **.612 **.867 1 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.ّمستوىّالداللة
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ًا،ّحيثّكانتّمرتفعةّودالةّاحصائيّرتباطاوجودّمعامالتّّ(20)ّمنّالجدولّالسابقّويالحظ

وجودّعالقةّارتباطيةّذاتّّإلى(،ّوهذاّيشيرαّ=10.0ّّدالةّاحصائيًاّ)ّطارتباجميعّقيمّمعامالتّ

ّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّر داللةّاحصائيةّبينّدو يةّألردناالتجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادة

ّة.الريادةّالمؤسسيّالتدريسّوأبعادهيئةّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ
ّلخامسالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّا

ما المقترحات التطويرية لدور التجديد االستراتيجي في تحقيق  :خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
نظر من وجهة  عّمانية الخاصة في محافظة العاصمة األردنالريادة المؤسسية في الجامعات 

 هيئة التدريس؟  أعضاء

ّالسؤالّتمّحسابّالمتوسطاتّالحسابيةّ ّالمعياريّلقياسّمستوىّواالنحرافولإلجابةّعنّهذا

منّّانعمّ فاعليةّتلكّالمقترحاتّفيّتحقيقّالريادةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ

 . وجهةّنظرّأعصاءّهيئةّالتدريس

 (02) لالجدو
 المعيارية لقياس فاعلية المقترحات التطورية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1.ّ
ّدوالتطويرّبالتجديالتخطيطّّإدارةّخاصّفيإنشاءّقسمّ
 االستراتيجي.

ّمرتفعةّجدا1ّّ.1.5661ّ56687

2.ّ
أنّيكونّلقسمّالتجديدّاالستراتيجيّالقدرةّعلىّوضعّ
 تطلعاتّلتحديدّالنموّوالتوسعّوالتوقعاتّالمفاجئة.

ّمرتفعةّجدا2ّّ.1.2786ّ60126

2.ّ
ّدارةإاألكبرّعلىّّيجابيتحديدّالعواملّذاتّالتأثيرّاإل

ّمرتفعةّجدا2ّّ.1.2750ّ56012 المؤسساتّفيّالمستقبل.

1.ّ
تحديدّالوضعّالحاليّمنّحيثّالتهديداتّوالفرصّ

 الرئيسيةّبينّلقوىّالخارجيةّللبيئةّالتنافسيةّالمتسارعة
ّمرتفعةّجدا1ّّ.1.2862ّ58527

5.ّ
المؤسسةّقوةّواستقالليةّأكبرّفيّتحديدّّإدارةمنحّ

 استراتيجياتها
ّمرتفعةّجدا5ّّ.1.2161ّ61052

6.ّ
الخاصةّبتقديمّالخدماتّالتعليميةّالجديدةّّفكارتنفيذّاأل

ّمرتفعةّجدا1.2262ّ1.8662ّ6ّ وتحسينّالقائمّمنها
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حيثّّكل،كّداةالمعياريةّلجميعّالفقراتّولألّواالنحرافاتالمتوسطاتّالحسابيةّّالجدوليوضحّ

(ّودرجةّمرتفعة22.621ّ(ّوانحرافّمعياريّ)1.2617الكليةّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّداةاألّحصلت

(1ّاذّحصلتّالفقرةّ)ّ(،7.1711_1.5661ّوتراوحتّالمتوسطاتّالحسابيةّللفقراتّبينّ)ّجدا،

االولىّّالرتبةّ"االستراتيجيّرّبالتجديدوالتطويالتخطيطّّإدارةّخاصّفيإنشاءّقسمّّ"تنصّعلىالتيّ

(2ّثمّتليهاّالفقرةّ)ّجدا،.(ّبدرجةّمرتفعة56687ّ(ّوانحرافّمعياريّ)1.5661)بمتوسطّحسابيّ

علىّوضعّتطلعاتّلتحديدّالنموّوالتوسعّالتيّتنصّعلىّّ" أنّيكونّلقسمّالتجديدّاالستراتيجيّالقدرّة

ّالمجال الرقم
المتوسط 
ّالحسابي

االنحراف 
ّالمعياري

ّالدرجةّالرتبة

ّمرتفعةّجدا7ّّ.1.2286ّ55661ّةإيجابيتطويرّاللوائحّالتيّتدعمّالتغييرّكقوةّّ.7

8.ّ
إنشاءّفريقّعملّيعملّبشكلّجيدّعلىّاالستراتيجيةّ

ّالمصممة
ّمرتفعةّجدا8ّّ.1.2250ّ55126

6.ّ
تدريبّالعاملينّعلىّبعضّالمهاراتّالوظيفيةّلدعمّ

ّفيّاالستراتيجياتّتطبيقّاالبتكارالنجاحّعندّ
ّمرتفعةّجدا6ّّ.1.2176ّ52151

10.ّ
ّالمؤسسةّإدارةتقييمّوضعّ

رّالبيئيّومراقبةّالقوىّباستمرارّمنّخاللّاالستشعا
ّالبيئية.

ّمرتفعة10ّّ.1.2026ّ58171

ّفكارتشجيعّالعاملينّعلىّتحقيقّالتعلمّواستكشافّاألّ.11
ّالجديدة.

ّمرتفعة11ّّ.1.2000ّ52815

12.ّ
تحقيقّالمرونةّفيّتحديدّالهياكلّالتنظيميةّوالماليةّ

معّالمستجداتّالمحليةّواإلقليميةّّيتالءموالفنيةّبماّ
ّوالدولية

ّمرتفعة12ّّ.1.1862ّ52871

12.ّ
اكتشافّوتنميةّالمهاراتّوالكفاءاتّفيّجميعّمستوياتّ

ّالمؤسسةّإدارة
ّمرتفعة12ّّ.1.1857ّ52662

11.ّ
لتقديمّمكافآتّلتحفيزّتطويرّقواعدّوأنظمةّعادلةّ

ّالتغيير
ّمرتفعة11ّّ.1.1786ّ16011

إلحداثّّالالزمةّاإلداريةتطويرّاألنظمةّوالسياساتّّ.15
ّعمليةّالتغييرّالمرغوبة

ّمرتفعة15ّّ.1.1711ّ16286

ّمرتفعةّجداّّ.1.2617ّ22621 الكلية داةاأل 
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ّبمتوسطّحسابيّ)والتوقعاتّالمفاجئة. "1.2786ّ ّوحصلتّالفقرة60126ّوانحرافّمعياريّ)( ).

ّ"بةإلحداثّعمليةّالتغييرّالمرغّوّالالزمةّاإلداريةتطويرّاألنظمةّوالسياساتّّ(ّالتيّتنصّعلىّ"15)

بمتوسطّحسابيّ) عشّر والخامسّة االخيرّة وانحرافّمعياريّ)1.1711علىّالرتبّة وبدرجة22.621ّّ( )ّ

ّمرتفعة.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 لفصل الخامسا
 مناقشة النتائج والتوصيات

ّالفصلّ عرًضاّلمناقشةّالنتائجّالتيّتوصلتّإليهاّالدراسةّبناًءّعلىّتسلسلّّعلىيحتويّهذا

ّأهمّالتوصياتّالتيّانبثقتّعنّنتائجها:ّّإلىاألسئلةّالمتعلقةّبهاّأضافًةّ
ّاألولّالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالمناقشةّ

ما درجة تطبيق أبعاد االتجديد االستراتيجي في الجالمعات السؤال األول: النتائج المتعلقة بمناقشة 
 الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

ّ االستراتيجيمحور التجديد 

السؤالّ للجدولّ)ّتشيرّنتائجّهذّا المتمثلّبقياسّدرجةّّّأنّدورّالتجديدّاالستراتيجيّإلىّ(8تبعّا

هيئةّّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّّهتاالتطبيقّمج

المتوسطاتّالحسابيةّبينّاذّتراوحتّ،ّ(3.8889)بمتوسطّحسابيّّالتدريسّجاءتّجميعهاّمرتفعة

حققّمجالّالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّّإذ(،2.6076ّ(ّوجاءّأعلىّمقدارّ)(3.8598ّحدّأدنى

لمعرفةّاّإدارةثمّتالهّبالرتبةّالثانيةّمجالّّ،(ّوبدرجةّمرتفعة2.6076الرتبةّاألولىّبمتوسطّحسابيّ)ّ

(ّ ّمرتفعة2.6026بمتوسطّحسابي ّودرجة ّاالستراتيجيّّ،( ّالتجديد ّمجال ّالثالثة ّبالدرجة ّيليه ثم

ثمّالمجالّالذيّحققّالرتبةّالرابعةّّمجالّّ،درجةّمرتفعة(ّوب2.8868االستكشافيّبمتوسطّحسابيّ)

ّالقياداتّبمتوسطّحسابيّ) ّجاءّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8857مشاركة وفيّالرتبةّالخامسةّواألخيرة

وهذاّمؤشرّمهمّعلىّّ،(ّوبدرجةّمرتفعة2.8568ذّبلغّالمتوسطّالحسابيّ)إمجالّالميلّالريادةّ

التجديدّاالستراتيجيّفيّظلّماّيشهدهّالعصرّالحاليّمنّّأهميةعلىّّالخاصةإدراكّقادةّالجامعاتّ

فقدّكانّللتقدمّالتكنولوجيّأثرّواضحّفيّزيادةّمتطلباتّّ،جملةّالمتغيراتّفيّكافةّمناحيّالحياة

نمًطاّّضفّرّإلىحيثّساهمتّمفاهيمّالعولمةّّ،كلّالمستجداتّالحضاريةّومواكبةّوالتطوريرّالتغي
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ّ(2016ّ،)الطائيّوآخرونّمعّدراسةّاتفقتّهذهّالنتيجةسيرّاالنشطة.ّّووتّدارةجديداّفيّمجالّاإل

ّ(ّبحصولهاّعلىّدرجةّمتوسطة.2016ّ)عبودي،ّبحصولهاّعلىّدرجةّمرتفعةّواختلفتّمعّدراسةّ

 التجديد االستراتيجي االستثماري األول:المجال 

الرتبةّالذيّجاءّبّفيماّيتعلقّبمجالّالتجديدّاالستراتيجيّاالستثماريّّ(6)ّوكماّأشارّالجدول

وبدرجةّمرتفعة2.607االولىّبمتوسطّحسابيّ) درجةّوعيّالقياداتّفيّالمؤسساتّّإلىيعزىّذلكّّ،ّ(

ّفيّالجامعاتّالخاصةّ ّالمتمثلة ّالتغيراتّمنّخاللّّأهميةمدىّّإلىالتربوية لّصقّإعادةمواكبة

وتوسيعّالقدراتّوالعملياتّاالداريةّوالتعليميةّالحاليةّوتوظيفهاّلتلبيةّاحتياجاتّالقياداتّوالمستفيدينّ

وذلكّلماّيشهدهّالعصرّالحاليّمنّتحدياتّمختلفةّفيّجميعّالمجاالتّّ،منّالمنظومةّالتعليمية

ولىّلبناءّتصورّريّالوسيلةّاألالتكنولوجيةّوالعلميةّوالتربويةّفقدّكانّالتجديدّاالستراتيجيّاالستثما

ّاستراتيجيّقادرّعلىّمواجهةّالتطوراتّوالمستجداتّالعصرية.ّ

ّالقيامّباألنشطةّالجديدةّوالخدماتّاإلداريةّالهادفة1ّفقدّحصلتّالفقرةّ) (ّالتيّتنصّعلىّ"

تيّ(ّال2(ّودرجةّمرتفعةّثمّتليهاّالفقرة)2.6786بشكلّمستمر"ّعلىّالرتبةّاألولىّبمتوسطّحسابيّ)

حصلتّعلىّالرتبةّ استقطابّالكفاءاتّالجديدةّمنّذويّّالمهاراتّوّالخبراتّاإلداريةّّ" تنصّعلىّّ"

تطويرّّإلىحاجةّالجامعاتّّإلىفقدّيعزىّذلكّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6500الثانيةّبمتوسطّحسابيّ)

أنّ والخبراتّّشطةوذلكّمنّخاللّاألنّ،التطوراتّتواجهاألساليبّوالممارساتّالتربويةّالتيّمنّشأنهّا

وذلكّيعودّّلدورّالمعرفةّوالكفاءاتّوتأثيرهاّعلىّعمليةّصنعّالقرارّ،ّوالمهاراتّاإلداريةّالجديدة

ّفاعلية.ّّأكثربمرونةّّو

لوجودّّأوأقسامّلعدمّجدواهاّّأودمجّإداراتّّأو(ّالتيّتنصّعلى"ّإلغاء2ّوقدّحصلتّالفقرةّ)

علىّالرتبةّ (ّالتي1ّوالفقرةّ)ّمرتفعة،ودرجةّّ(2.6250بمتوسطّحسابيّ)ّالثالثةازدواجيةّفيّمهامهاّ"
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(2.6026ّبةّالرابعةّبمتوسطّحسابيّ)تنصّعلىّ"ّتحسينّاألنشطةّوالخدماتّالتعليميةّ"ّعلىّالرت

دراكّووهذاّيوضحّالخطوةّاألساسيةّفيّاالستثمارّمنّخاللّالتخلصّمنّالتكرارّّمرتفعة،ودرجةّ ّا 

كفاءاتّّوالصالحياتّوالمهامّبطريقةّتتناسبّّأنّيوزعيّمنّشأنهّومّتوزيعّالمهامّالوظيفيّالذهمف

ّّالعدالة.مماّيحققّمفهومّّالموظفين

المؤسساتّاستراتيجيةّّإدارة(ّالتيّتنصّعلى"ّأنّتكونّلدى5ّوفيّهذاّالمجالّحصلتّالفقرةّ)

ّ،فعة(ّودرجةّمرت2.6025واضحةّلتحقيقّأهدافهاّالحاليةّ"ّعلىّالرتبةّالخامسةّبمتوسطّحسابيّ)

الجديدةّلحلّالمشكالتّالقائمةّ"ّّفكار(ّالتيّتنصّعلىّ"استخدامّالتكنولوجياّواأل6تمّتليهّالفقرةّ)

ودرجةّمرتفعة2.6000علىّالرتبةّالسادسةّبمتوسطّحسابيّ) درجةّالوعيّّارتفاعّإلىوذلكّيعزىّّ،ّ(

ضعّوهيّّوّلتغيرلدىّالمدراءّوأصحابّالقرارّفيّالجامعاتّعلىّالخطوةّاألساسيةّنحوّالتطورّوا

ّ.خطةّاستراتيجيةّواضحةّلتحديدّاألهدافّوربطهاّمعّوظيفةّالتنظيمّاإلداريّلتحقيقّالنجاح

(ّالتيّتنصّعلىّ"إعدادّخطةّمناسبةّلترشيدّالنفقاتّبماّالّيؤثرّسلباّعلى7ّوحصلتّالفقرةّ)

ّ،ودرجةّمرتفعةّ(2.8526العمليةّالتعليميةّ"ّعلىّالرتبةّالسابعةّفيّهذاّالمجالّوبمتوسطّحسابيّ)

ةّميةّالعاملينّ"ّحصلتّعلىّالرتبن(ّوالتيّتنصّعلىّ"ّخطةّإجرائيةّقصيرةّاألمدّلت8وتليهاّالفقرةّ)

ّإلىوهذاّيؤكدّعلىّأنّالجامعاتّبأمسّالحاجةّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8161الثامنةّبمتوسطّحسابيّ)

لألزمةّالماليةّالعال الحاضرّنظًرّا علىّالعمليةّآثّانعكستميةّالتيّترشيدّاالنفاقّالتربويّفيّوقنّا ارهّا

التعليمةّالتعلميةّوذلكّمنّخاللّوضعّخطةّعامةّلترشيدّاإلنفاقّالتربويّوانتهاجّمبدأّالصرامةّفيّ

إذّشاركّالدعمّواإلسنادّالماديّالسليمّللعمليةّالتربويةّمنّحيثّتوفيرّمختلفّالوسائلّّ،تطبيقها

وياتّتحصيلّمستّإلىفيّالوصولّّيجابيتربويةّاألثرّاإلالمناسبةّلإلصالحياتّالّالماديةالتعليميةّ

رؤساءّفلمّيقتصرّوعيّالقادةّوالمدراءّّوّ،االتصالعلميّيواكبّالتقدمّالتكنلوجيّالحديثّللمعلوماتّّو
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علىّذلك العاملينّوفقّخططّمدروسةّّ،األقساّم تنميّة المجالّعلىّضرورّة أكدتّالنتائجّضمنّهذّا اّذ

ّالسريعّضمنّالمعارفّالجديدة.ّّاستراتيجًياّلمواكبةّالتقدم

 المعرفة  إدارةالمجال الثاني: 

ّّو ّأشار ّ)كما ّف10الجدول ّفي( ّالثانية ّالرتبة ّالمجال ّهذا ّحقق ّالتجديدّّقد ّمجالت ترتيب

حرصّالقادةّفيّّإلىويعزىّذلكّّ(ّودرجةّمرتفعة،2.6026وسطّحسابيّ)اذّجاءّبمتاالستراتيجي،ّ

علىّتبنيّنظامّّتربويّإداريّيحتويّعلىّمجموعةّمنّالعملياتّاالستراتيجيةّّالجامعاتّالخاصة

تشجيعّّلىإالتيّمنّشأنهاّأنّتساعدّفيّتوليدّالمعرفةّوتنظيمهاّواستخدامهاّكمنهجّإداريّيسعىّ

ّ ّوالمّالتدريسيةالهيئة ّالتخصصات ّفي ّالمعرفية ّالمداخل ّتطوير ّعلى ّجميعّفّالمختلفةجالت ي

عيّخراطهّبالعملّوالسالمعرفيّوانّداءبالدوراتّوالورشّلرفعّاألّااللتحاقخاللّوذلكّمنّّالميادين،

طوراتّالتسلحّبالمهاراتّوالتّإلىوالحرصّعلىّالتوجهّنحوّالبحثّالعلميّالذيّيقودّّنحوّاألفضل،

ّلهّ،لذيّيحدثّّفيّزمنّالعولمةالوظيفيةّالمعرفيةّلمواكبةّالتجددّوالتغيرّالمعرفيّا منّأثرّّلما

ّالمؤسسي.ّّباألداءعلىّمخرجاتّالتعلمّواالرتقاءّّإيجابي

(ّالتيّتنص"ّتشجيعّالعاملينّعلى6ّالمعرفةّفقدّحصلتّالفقرةّ)ّإدارةمجالّّفقراتّإلىّوبالنظر

ّعلىّالرتبةّاألولىّبمتوسطّحسابيّاالستفادةّمنّقواعدّالمعلوماتّفيّتنفيذّاألعمالّالمناطةّلها"

لتيّتنصّعلىّ"ّتجديدّالفجواتّللمعرفةّالحاليةّا(10ّالفقرةّ)ّوحصلتّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6571)

يعزىّوقدّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6500)ّعلىّمتوسطّحسابيعلىّالرتبةّالثانيةّوالعملّعلىّردمها"ّ

المعارفّحيثّنبدأّبتشجيعّالعاملينّلماّلهمّدورّمهمّّإدارةلمنطقيّفيّلتسلسلّاّميقالفهمّالعّإلى

اعدّّومعّقّواالتصالوذلكّمنّخاللّرفعّمهاراتّالتواصلّّ،تغيرّوالتطويرومحوريّفيّعمليةّال
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ومنّثمّتحديدّالفجواتّالمعرفيةّلتمكينّالعاملينّعلىّتخطيّالصعوباتّّالمعلوماتّفيّتنفيذّالمهام،

ّالتيّيفرضهاّزمنّالتطورّوالتقدمّالعلميّالسريع.ّّ

ورشّعملّوندواتّومحاضراتّتعليميةّتضمّّإقامةالتيّتنصّعلىّ"ّّ(11وحصلتّالفقرةّ)

وحصلتّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6221خبراءّمنّخارجّالمؤسسة"ّعلىّالرتبةّالثالثةّبمتوسطّحسابيّ)

(ّمنّهذاّالمجالّوالتيّتنصّعلىّ"ّغرسّمفهومّالتعاقبّالوظيفيّبينّالعاملينّ"ّعلى12ّالفقرةّ)

التواصلّّّأهميةهامّعلىّّمؤشروهذاّّ،ة(ّودرجةّمرتفع2.6211الرتبةّالرابعةّبمتوسطّحسابيّ)

ّلهاّدورّفعالّفيّالتطويرّعنّّ،إطارّالندواتّوالمحاضراتّالعلميةالمعرفيّالخارجيّضمنّ لما

نظيمّوتؤكدّالنتائجّعلىّضرورةّالتّ،رفيةّعلىّالصعيدّالمحليّوالعالميطريقّتبادلّالخبراتّالمع

ّاالتصالّونّذلكّيحققّالتواصلّالصحيحّوالتنسيقّوتفويضّالصالحياتّبينّالفئاتّالوظيفيةّأل

ّالسلسّلتحقيقّاألهدافّّالتربويةّالتيّتسعىّلهاّالجامعات.ّ

المجالّلتحصلّالفقرةّ)ّوتستكمل المهامّمنّخاللّالعملّّأداءّ"ّعلىّّتيّتنصال(12ّفقراتّهذّا

ودرجةّّ(2.8661علىّالرتبةّالخامسةّبمتوسطّحسابيّ)"ّالجماعيّلتبادلّالمعلوماتّبينّّالعاملين

توظيفّالمعرفةّّ(ّوالتيّتنصّعلىّ"11وتليهاّالرتبةّالسادسةّالتيّحصلتّعليهاّالفقرةّ)ّ،مرتفعة

ّاإل ّدارةالتيّتمتلكها ّالمجتمعّ ّيستخدمها ّبمتوسطّحساللحصولّعلىّمخرجاتّعلميةّجديدة بيّ"

لتنظيميةّدمجّالمعرفةّبالذاكرةّاّ(ّالتيّتنصّعلىّ"15وتحصلّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8607)

ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8071"ّعلىّالرتبةّالسابعةّواألخيرةّفيّهذاّالمجالّبمتوسطّحسابيّ)دارةلإل

الجامعاتّبالبناءّالمعرفيّمنّخاللّتوظيفّالمعرفةّوتنسيقهاّوتشجيعّّاهتمامّإلىّذلكّيعزىوقدّ

فيّّأهميةّركثواالدراكّللدورّالجوهريّالمهمّّللمعرفةّباعتبارهاّالموردّاألّ،العاملينّعلىّاكتسابها

ّخلقّالثورةّوتحقيقّالريادةّوالنجاحّفيّظلّالمعطياتّالفكريةّالحديثةّ.ّ
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 التجديد االستراتيجي االستكشافي  المجال الثالث: 

ّ)ّكماّو ّالجدول ّف11أشار ّاالستراتيجيّاالستكشافيّ"( ّ"التجديد ّمجال ّجاء ّالثالّقد ثةّبالرتبة

قيامّأصحابّالقرارّفيّالجامعاتّّإلىوذلكّيعزىّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8868بمتوسطّحسابيّ)

إذّتكمنّّ،المرونةّواإلبداع،ّةربالخاصةّعلىّتجسيدّاالستكشافّبأنشطتهّالمتعددةّكالبحثّوالتج

فةّمنّشأنهاّرةّوهادالتجديدّاالستكشافيّفيّالبحثّعنّإجراءاتّتنظيميةّوأساليبّإداريةّمبتكّأهمية

ّالمحليةّ ّالمنافسة ّميدان ّمع ّيتناسب ّبما ّالتحديات ّالمشكالتّومواجهة ّلحل ّجديدة ّطرق إيجاد

ّّ،والعالمية ّعلى ّقدرته ّعلى ّالتطورّّاالتجاهاتّإلىّاالستجابةاضافة ّباب ّوفتح ّالمحيطة البيئة

ووضعّالخططّاالستراتيجيةّلتطويرّالخدماتّالتعليميةّواإلداريةّوذلكّمنّّ،التكنولوجيّاإلبداعي

ّأجلّنقلّالمؤسسةّالتربويةّنحوّاألفضل.ّ

لرتبةّ"ّعلىّاالوصولّاليهّمستقبالّواضحّتودبناءّتصورّّ(ّالتيّتنصّ"16الفقرةّ)ّحصلتاذّ

ّاالهتمامّصّعلىّ"(ّالتيّتن17تليهاّالفقرةّ)ّمرتفعة،(ّودرجة1.0161ّاألولىّبمتوسطّحسابيّ)

"ّحصلتّعلىّالمرتبةّالثانيةّمنّهذاّالمجالّبمتوسطّبتحقيقّاألهدافّبعيدةّالمدىّفيّالمقامّاألول

ّ (1.0161حسابيّ) التصورّالذيّيعطيّالرؤيةّعلىّماّّأهميةّإلىوذلكّيعزىّّمرتفعة،بدرجة

ّّالمطلوبة.عنّطريقّالربطّبينّالقيمّواألهدافّّالمستقبل،ستكونّعليهّالجامعاتّفيّ

إجراءّالدراساتّوالبحوثّلتقديمّخدماتّتعليميةّ (ّالتيّتنصّعلىّ"18فيماّحصلتّالفقرةّ)

داريةّجديدة (16ّويليهاّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6000"ّعلىّالرتبةّالثالثةّبمتوسطّحسابيّ)وا 

حصلتّعلىّّ"يةاالستفادةّمنّفرصّالتطويرّالجديدةّلتحقيقّالمنافسةّالمحليةّوالعالمالتيّتنصّ"ّ

ذلكّمؤشرّواضحّلماّتتميزّقدّيكونّّوّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8711الرتبةّالرابعةّبمتوسطّحسابيّ)

منّالتطورّالتعليميّواإلداريّالقائمّعلىّأساسّّعم انيةّفيّمحافظةّالعاصمةّاألردنالجامعاتّ
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التيّمنّشأنهاّأنّتحفزّعلىّالتفكيرّاإلبداعيّالذيّيساعدّّ،معرفيّعنّطريقّالبحوثّوالدراسات

ّالنموّوالتطورّفيّتحقيقّالمنافسةّالعالميةّوالمحلية.ّ

ّالمجالّجاءتّالفقرةّ) إعدادّخططّمناسبةّلتجنبّّ(ّالتيّتنصّعلىّ"20بمتابعةّنتائجّهذا

(21ّصلتّالفقرةّ)ثمّحّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8261"ّفيّالمرتبةّالخامسةّبمتوسطّحسابيّ)المفاجآت

"ّالمؤسسةّدارةإإعدادّخططّمستقبليةّمناسبةّللتنبؤّبرغباتّواحتياجاتّالمستفيدينّمنّّالتيّتنصّ"

(ّ ّبمتوسطّحسابي ّالسادسة ّالمرتبة ّمرتفعة2.8211على ّودرجة ّالسابعةّّ،( ّالمرتبة وجاءتّفي

(ّ ّالفقرة 22ّواألخيرة ّتنصّعلى" ّالتي ّالمفاجآت( ّلتجنب ّمناسبة ّخطط ّبإعداد ّحسابيّ" متوسط

ّودرجةّمرتفعة2.7612) ّّإلىوذلكّيعزىّّ،( ّمنّمخاطرّجعلّمنّمفهوم ّالعالم ّيشهده ّإدارةما

ّ ّالهيكل ّفي ّّالتنظيمياألزماتّمطلبّأساسي ّلتجنبّّإلىاإلداريّيحتاج ّبالمرونة ّيتسم تخطيط

ّالمفاجآتّمنّخاللّوتوفيرّالوسائلّوالمعداتّالمعرفيةّوالتربويةّالجديدة.

 مشاركة القيادات الرابع:المجال  

ّبينم ّالرابعةّبمتوسطّحسابيّّ(12)الجدولّّأشارا ّعلىّالرتبة ّالقيادات" جاءّمجالّ"مشاركة

اإلدراكّالفعليّمنّقبلّالمدراءّوالهيئةّالتدريسيةّعلىّّإلىوذلكّيعزىّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8857)

لوبّقياديّأسّواعتبارهّالقرارات،مفهومّالمشاركةّالفاعلةّوالتواصلّالخارجيّوالداخليّالتخاذّّّأهمية

وقدرتهّعلىّتحديدّأهدافّّ،قادرّعلىّتجاوزّالمخاطرّوالتحدياتّلماّيحويهّمنّالمرونةّواإلبداع

وحديثة منّخاللّتبنيّطرقّجديدّة بلّالقادةّقالمعرفيّمنّّاالتساعّإلىّباإلضافةّ،المؤسسةّوتحقيقهّا

والتواصلّمنّّ،فيّالجامعاتّالخاصةّالذيّيتقبلّالعملّبروحّالفريقّوتفويضّالمسؤولياتّالتربويين

دياتّالبديلّاألفضلّلتطبيقّالتغييرّفيّمواجهةّالتحّالختيارأجلّالتعرفّعلىّاإلمكانياتّوالمعيقاتّ

ّوالتطوراتّالمتنوعةّفيّالميدانّالتربوي.ّ
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" ّعالمؤسسةّلخدمةّالمجتمّالتزامالمراقبةّالمستمرةّلمستوىّّتنصّعلى"(ّالتي22ّجاءتّالفقرةّ)

( التي تنص 00ثم تليها الفقر  ) ،( وادةجة مرتفعة005...على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

الثانيةّّ"ّعلىّالمرتبةمشاركةّالعاملينّفيّتجديدّاألنشطةّاإلداريةّوتطويرهاّبصورةّمستمرة" على 

وهذاّيدلّعلىّارتفاعّتقديرّمفهومّالمراقبةّوالمتابعةّّ،مرتفعةّ(ّودرجة2.6000بمتوسطّحسابيّ)

ّلماّلهّأثرّواضحّفيّالتقليلّمنّنسبةّالخطأّاثناء،ّالذيّيحققّنتائجّفيّالوصولّلألهدافّالمرجوة

مماّيتيحّالمجالّلتشجيعّالعاملينّعلىّالتعاونّوالمشاركةّالفاعلةّفيّاختيارّاألنشطةّّ،العملّأداء

ّالهادفةّلتحقيقّالتغيرّالمنشود.ّ

ّ)ّوجاءت 25ّالفقرة ّالتيّتنصّعلى" ّفيّ( ّالمعرفيّللعاملينّللمشاركة ّالتفكير تنفيذّلاتوسيع

نّقبلّمّلمبادراتّالداخليةّّالمقترحةاعتماًداّعلىّاّدارةتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّاإلّوالعمليّ

)ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8661ّعلىّالرتبةّالثالثةّبمتوسطّحسابيّ)"ّالعاملين (ّالتيّتنص26ّوثمّالفقرّة

اعتماًداّعلىّالمبادراتّالداخليةّّالمقترحةّمنّقبلّّّدارةتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّفيّاإلّعلىّ"

الوعيّأصحابّالقرارّفيّّإلىوذلكّيعزىّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8857"ّبمتوسطّحسابيّ)ّالعاملين

يمانهمّبأنّالمبادرةّهيّإحدىّالخطواتّ،ّفيّّتحفيزّالعاملينّالجامعات ّإلىودّالتيّتقّاألساسيةوا 

ّالتنوعّالمعرفيّالهادف.ّ

جيةّالجهاتّالخاّرّتطويرّاألعمالّاالستراتيجيةّبمشاركة(ّالتيّتنصّعلىّّ"27وحصلتّالفقرةّ)

(28ّومنّثمّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8855)ّ"ّعلىّالرتبةّالخامسةّبمتوسطّحسابيّومبادراتها

التيّّّ"االستفادةّمنّمبادرةّالعاملينّّلتعزيزّشراكاتهاّاالستثماريةّواالستراتيجيةالتيّتنصّعلىّ"ّ

يعزىّذلكّلتوسيعّاألفقّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8750حصلتّعلىّالرتبةّالسادسةّبمتوسطّحسابيّ)

ّ ّيحتاج ّالتطور ّبأن ّالجامعات ّفي ّالقرار ّأصحاب ّالمعارفّّإلىعند ّلتعزيز ّالخارجي التواصل
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علىّتخطيّّادرقّاستراتيجيةالتيّتساهمّفيّالتفاعلّالهادفّضمنّمعايرّّ،واالستراتيجياتّالداخلية

ّوالتكيفّمعّالتطورّالمحليّوالعالميّالمحيط.ّّ،العقبات

ضيحّتّو(ّعلىّالرتبةّالسابعةّفيّمجالّمشاركةّالقياداتّحيثّتنصّعلىّ"26ّالفقرةّ)ّوحصلت

ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8607"ّبمتوسطّحسابيّ)أهدافّالتغييرّللعاملينّلضمانّمشاركتهمّفيّالتطوير

( الفقرّة التيّتنصّعلىّّ"20وتليهّا المستمرّ( علىّالرتبةتشجيعّالعاملينّعلىّالتعلّم واألخيالّّ" رةّثامنّة

القرارّوكلّّبأنّأصحاّإلىذلكّيعزىّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8571فيّهذاّالمجالّبمتوسطّحسابيّ)

ّ،منّيتولىّمنصبّإداريّفيّالجامعاتّعلىّعلمّبأنّالعاملينّهمّالدائرةّالفاعلةّفيّتحقيقّالتطور

لعاملينّالذلكّيجبّتفعيلّالتواصلّمعّّ،طبيعةّالمهامّالموكلةّفيّالميدانّالتربويّإلىوذلكّيعودّ

ّواشراكهمّفيّتوضيحّاألهداف.ّ

 مجال الميل الريادي 

فيّالرتبةّالخامسةّواألخيرةّمنّمجاالتّجاءّّمجالّالميلّالريادي"(ّأنّ"12)ّالجدولوقدّأشارّ

يؤكدّأنّالجامعاتّّمرتفعة،ودرجةّ( 2.8568الستراتيجيّبمتوسطّحسابيّ)التجديدّا يةّاألردنوهوّمّا

علىّّيؤكدّبمفهومهالمؤسسيةّالذيّّتحقيقّالريادةّإلىتسعىّّعم انالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ

تشاركيةّفيّوالّالمبادرة،وتبنيّّ،داءاألفيّّالبحثي،ّوالتميزأساليبّرياديةّفيّالتحشدّّاتخاذّأهمية

ّالعطاءّاألكاديميّالمعرفي.

اعتمادّ"(ّالتيّتنصّعلى21ّاذّجاءتّالفقرةّ)،ّيحتويّمجالّالميلّالرياديّعلىّثمانيةّفقرات

ّالعملّالرياديّالتربوي ّلدعم ّإداريةّعلىّرؤيةّمستقبلية ّاألولىّبمتوسطاستراتيجية ّرتبة حسابيّّ"

ّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة2.6112) ّ" التربويةّالجديدةّفكارتنفيذّاأل "(ّالتيّتنصّعلى22ّتليها

(ّ ّبمتوسطّحسابي ّالثانية ّالرتبة ّمرتفعة2.6112حصلتّعلى ّودرجة ّأنّ،( ّيؤكد ّوذلك الدورّّ
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استراتيجيةّتحققّاألهدافّفيّضوءّاالمكانياتّالمتاحةّمنّّاعتمادهوّّدارةاألساسيّالتيّتقومّبهّاإل

قّالتربويةّالجديدةّمنّأجلّتحقيّفكارخاللّفرضّمجموعةّمنّالسياساتّواألساليبّفيّتطبيقّاأل

ّاألهدافّالمسطرةّبأقلّوقتّوجهدّممكن.ّ

ثالثةّ"ّعلىّالرتبةّالّتقديمّخدماتّتعليميةّجاذبةّلإلبداع (ّالتيّتنصّعلىّ"22وحصلتّالفقرةّ)

الفقرةّ)ّ،مرتفعةّودرجة(2.8676ّّبمتوسطّحسابيّّ) مساندةّالعاملينّ(ّالتيّتنصّعلىّ"21ثمّتليهّا

بمتوسطّحسابيّ)ّالنشاطّاإلبداعيّداءأل الرابعّة التيّحصلتّعلىّالرتبّة ّّمرتفعة2.8500ّ" ودرجة )ّ،ّّّّّّّّّّ

ّداءتمكينّالعاملينّأل(ّالتيّتنصّعلىّ"25ّ)ّوبالمتابعةّلنتائجّمجالّالميلّالرياديّحصلتّالفقرة

(ّودرجة2.8161ّ"ّعلىّالرتبةّالخامسةّبمتوسطّحسابيّ)أعمالهمّاإلبداعيةّحسبّقدراتهمّالذاتية

المبادرةّبإقامةّاألنشطةّالعمليةّالمفيدةّمعّمؤسساتّّ(ّالتيّتنصّعلىّ"26تليهاّالفقرةّ)ّ،تفعةمّر

وذلكّّ،(ّودرجةّمرتفعة2.8126"ّعلىّالرتبةّالسادسةّبمتوسطّحسابيّ)ّمختلفةّفيّسوقّالعمل

ّوف،مألالةّعلىّالتطورّوالخروجّعنّيتمحورّحولّفهمّالقادةّفيّالجامعاتّبأنّاإلبداعّيعنيّالقدّر

لهّمنّأثرّ ّوتطويرّالمهاراتّفكارتكوينّاألّإيجابيلمّا والفريدّة منّتمكيّ،النادرّة نّالعاملينّوذلكّيبدّأ

ّالتنوعّالذيّيناشدّبهّالسوقّالمحليّوالعالمي.ّّإلىفهذاّيقودّّ،بناءّعلىّالقدراتّالذاتية

وسطّالرتبةّالسابعةّبمتّ"ّعلىّوالمبادراتّالجديدةّفكارتقديمّالحوافزّلأل(ّ"27ّوحصلتّالفقرةّ)

ّودرجة2.8286ّحسابيّ) ّ)ّمرتفعة،( ّالفقرة ّالتيّتنصّ"28وتليها ّّامتالكّ( لبناءّّالالزمةالقدرة

علىّالرتبةّالثامنةّبمتوسطّحسابيّ)ّشركاتّمجتمعيةّجديدة ودرجة2.8568ّّ" مؤشرّّمرتفعة،ّ( وهذّا

ّالحوافزّالماديةّ ّالتحفيزّمنّخاللّتقديم لعاملينّوذلكّيدفعّاّوالمعنوية،يؤكدّعلىّتطبيقّمفهوم

ّلتكثيفّجهودهمّعلىّتحقيقّاألهداف.
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ّالثانيالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّمناقشةّ

ما درجة تحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات االردنية  الثاني:النتائج المتعلقة في اجابة السؤال 
 الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

نتائجّتطبيقّمجالتّالتجديدّاإلستراتيجيّالتيّتؤديّدوراّهاًماّفيّأنّّ(8)الجدولّّأشاروكماّ

جةّالتيّحصلتّعلىّدّرّعم انعاصمةّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّال

ّلتياسوفّيتمّعرضّنتائجّمجالتّالريادةّالمؤسسيةّّ،هيئةّالتدريسّأعضاءمرتفعةّمنّوجهةّنظرّ

ّالتجديدّ ّاستراتيجية ّتطبيق ّبعد ّالمؤسسات ّسوفّتتخذه ّالتي ّالريادي ّاإلطار ّتوضيح ّفي تسهم

ّ)ّ،االستراتيجي ّبين ّالمؤسسية ّالريادة ّلمجالت ّالحسابية ّالمتوسطات ّ–1.1521ّحيثّتراوحت

المؤسسيةّودرجةّوعيّّأهميةوذلكّيؤكدّمنّمدىّّ،(1.0576 التجديدّاالستراتيجيّفيّتحقيقّالريادّة

.ّادةّوالتميزهادفةّالتيّتحققّالريفيّالجامعاتّالخاصةّفيّتطبيقّاالستراتيجياتّّالّواإلداريينالقادةّ

(ّبحصولهاّعلىّدرجةّمرتفعةّواختلفتّمعّدراسة2015ّفقتّهذهّالدراسةّمعّدراسةّالقطحاني)وات

ّ(ّبحصولهاّعلىّدرجةّمتوسطة.2016ّالحمدينّ)

جاءّمجال"ّالثقافةّالرياديةّ"ّفيّالرتبةّاألولىّمنّمجاالتّالتجديدّ(11ّالرجوعّللجدولّ)ّبعد

اذّّ،حيثّّتعددتّ"مجاالتّالميل"ّالرياديّ،(ّودرجةّمرتفعة1.1521االستراتيجيّبمتوسطّحسابيّ)

ريبّبهاّالعاملونّبحريةّتجّثقافةّرياديةّيشعرّدارةتتبنيّاإلالتيّتنصّعلىّ"ّّ(1حصلتّالفقرةّ)

(2ّثمّتليهاّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة1.2821ةّاالولىّبمتوسطّحسابيّ)ب"ّعلىّالرتّجديدةّأفكار

سطّ"ّحيثّحصلتّعلىّالرتبةّالثانيةّبمتّوّلمستقلعلىّالتفكيرّاّدارةتشجعّاإل التيّتنصّعلىّ"

وذاّمؤشرّيوضحّأنّتطبيقّالتجديدّاالستراتيجيّفيّالجامعاتّّ،(ّودرجةّمرتفعة1.2257)ّحسابي

ّ.ّلّالنتائجضيحققّتصورّرياديّيستطيعّمنّخاللهّالعاملينّعلىّاإلبداعّواإلبتكارّللوصولّألف
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القيمّالداعمةّللوصولّّدارةترسخّاإل(ّالتيّتنصّعلىّ"2ّوحصلتّعلىّالرتبةّالثالثةّالفقرةّرقمّ)

(1ّوتليهاّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة1.1500"ّبمتوسطّحسابيّ)ّالرياديّفيّإنجازّالمهامّداءاألّإلى

التيّ"   قدمهاتّ"ّتمكنّالعاملينّالرياديينّفيهاّلتحسينّإنجازّالمهامّوالخدماتّالتيالتيّتنصّعلى

ّإدارةأنّّإلىوذلكّيعزىّّ،(ّودرجةّمرتفعة1.1107وسطّحسابيّ)حصلتّعلىّالرتبةّالرابعةّمت

خاللهاّّتكورّمنّومبادئقيمّّّاإلداريةالجامعاتّتضعّضمنّالخططّاالستراتيجيةّالتابعةّللهيكلةّ

ّلماّلهاّدورّواضحّفيّتحقيقّاالهدافّومواكبةّالتطورّوالتغيرّالمتسارع.ّّ،السلوكياتّاإلدارية

ّالثقافةّالرياديةّوتعملّدارةتتبنىّاإل(ّالتيّتنصّعلى"5ّوجاءتّأيضاّفيّالرتبةّالخامسةّفقرةّ)

(ّالتيّحصلت6ّوتليهاّالفقرةّ)ّ،(ّودرجةّمرتفعة1.0862"ّبمتوسطّحسابيّ)ّعلىّتدعيمهاّوتنميتها

ّ"علىّالرتبّة اإلالسادسّة األّدارةتهتّم ودعّم الواعدةّفكاربتشجيّع بمتوسطّحسابيّ)ّالجديدّة "ّ1.0750ّ)

ّمؤشرّمهمّواستراتيجيّعلىّدورّالثقافةّالرياديةّّ،ودرجةّمرتفعة ذاتّّالخططّفيّبناءوذلكّلما

ّقصيرةّالمدىّوطويلةّالمدى.ّّبنوعيهااألهدافّ

التيّتنصّعلىّّ"7)ّالفقرةوحصلتّ اإلّ( اإلبداعّوالتطويرّدارةتدعّم خدماتّفيّالعملياتّوالّثقافّة

(ّالتي8ّتليهاّالفقرةّ)ّمرتفعة،ّتمّ(ّودرجة1.0711)"ّعلىّالرتبةّالسابعةّبمتوسطّحسابيّّالمقدمة

ّ."بالحاجاتّالمستقبليةّوتعملّعلىّإشباعهاّقبلّغيرهاّدارةتتنبأّاإل"ّّّحصلتّعلىّالرتبةّالثامنة

ّمؤشرّعلىّاألّمرتفعة،(ّودرجة1.0107ّحسابيّ)ّبمتوسط الجامعيّالمرتبطّبالتطويرّّداءوهذا

ّأهدافّمستقبليةّتشبعّالحاجاتّالمستقبلية.ّّاستراتيجياتّتحققوالتجديدّوالقدرةّعلىّبناءّ

 مجال القيادة الريادية 

الثانيةّحيثّكانّالمتوسطّّعلىّالرتبةحصلّّ"ّالقيادةّالرياديةّ"(ّأنّمجال15ّوأشارّالجدولّ)

وذلكّيعودّلكونّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّّمرتفعة،وبدرجةّّ(1.0576الحسابيّ)
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فقدّّيادية،ّراإلبداعيةّومنّثمّتمثلهاّبقيادةّذاتّأساليبّّفكارالثقافةّوتتبناهاّوتدعمّاألّتكتسبّعم ان

أثرّماّلهاّوهذاّلّمرتفعة،هيئةّالتدريسّلمفهومّالقيادةّالرياديةّالمؤسسيةّّأعضاءكانتّاستجاباتّ

ّعلىّتحفيزّالمسؤولينّعلىّاالبداعّواالبتكار.ّّإيجابي

ّ ّعلىّخمسّفقراتّرتبتّتنازلًيا ّالريادية ّالقيادة وسطّعلىّقياسّالمتّباالعتماديحتويّمجال

ّدارةتسعىّاإل(ّالتيّتنصّعلىّ"6ّفقدّحصلتّالفقرةّ)ّ،هيئةّالتدريسّأعضاءالحسابيّالستجاباتّ

(1.1071ّ"ّعلىّالرتبةّاألولىّبمتوسطّحسابيّ)ّعلىّتقديمّخدماتّتميزهاّعنّغيرهاّمنّاإلدارات

مرتفعة )ّ،ودرجّة الفقرّة التيّتنصّعلىّّ"10وتليهّا اإلّ( علىّتفويضّالصالحياتّللمستوياتّّدارةتعمّل

هذاّّ،فعة(ّودرجةّمرت1.0857حيثّحصلتّعلىّالرتبةّالثانيةّبمتوسطّحسابيّ)،ّ"ّاإلداريةّالدنيا

ةّتتيحّفيّبناءّالمستوياتّالدرايّأفكارذّأنّالجامعاتّتتبنىّإ،ّالناجحةّالتنظيميةّالهيكلةيدلّعلىّ

ّلهاّفرصةّالتفويضّبشكلّيتسمّبالمرونةّمنّأجلّمواكبةّالتطورّوتخطيّالعقباتّبفاعلية.ّ

ةّالثالثةّلىّالرتب"عّمبادراتّالتطويرّوتتبناهاّدارةتدعمّاإل(ّالتيّتنصّعلىّ"11ّوجاءتّالفقرةّ)

المخاطرّّدارةتتحملّاإل(ّالتيّتنصّ"12ّوتليهاّالفقرة)ّ،(ّودرجةّمرتفعة1.0161بمتوسطّحسابيّ)

ّالعنصرّالرئيسيّفيّ ّالتيّتعد ّوحصلتّعلىّالرتتحقيقّالنجاحّاستراتيجيةالمحسوبة ّالرابعةّ" بة

بتنفيذّّدارةاإلتغامرّ "(ّالتيّتنص12ّثمّجاءتّالفقرةّ)،ّ(ّودرجةّمرتفعة1.0251بمتوسطّحسابيّ)

ّلموا ّومبتكرة ّالتحدياتّوالتغيراتّالمستمرةبرامجّجديدة ّالخامسّ،"جهة ةّحيثّحصلتّعلىّالرتبة

ّبمتوسطّحسابيّ) ّمرتفعة1.0250واألخيرة ّودرجة ّعلىّانعكاسّالحقيقّّ،( وذلكّمؤشرّواضح

ّهيئةّالتدريسّعلىّدورّالجوهريّفيّتحقيقّأعضاءنظرّّوجهةلتطبيقّالتجديدّوأثرهّالواضحّمنّ

مّالمخاطرّالمحسوبةّوتنفيذّبرامجّتواكبّالتقدّإدارةتعماّعلىّّاستراتيجياتتبنيّّخاللالريادةّمنّ

ّالعلميّالتطبيقيّفيّظلّزمنّالعولمة.ّّ
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ّالثالثالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّمناقشةّ

هل يوجد فروق  ات داللة إحصائية بين متوسطات  لث:السؤال الثامناقشة النتائج المتعلقة ب
ية الخاصة لدور الريادة المؤسسية في تحقيق األردنهيئة التدريس في الجامعات  أعضاءاستجابة 

لمسار ا الجنس،تعزى لمتغير  عّمانالريادة المؤسسية في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة 
 األكاديمي والرتبة األكاديمية؟ 

أنهّالّيوجدّفروقّّ(16كماّأشارّإليهّالجدولّ)ّهذاّالسؤالّالمتعلقّبمتغيرّالجنسّمنيتضحّ

تقاربّّإلىوذلكّيعزىّ،ّهيئةّالتدريسّلكالّالجنسينّأعضاءذاتّداللةّإحصائيةّبينّاستجاباتّ

التجديدّّهميةأالوعيّبّارتفاعّإلىكماّقدّيعودّذلكّّ،وتلقيّاألسسّالمعرفيةّذاتهاّ،التصوراتّبينهم

امعاتّخاصةّفيّهذهّالمرحلةّالتعليميةّالتيّواجهتهاّالج،ّاالستراتيجيّواالستجابةّالفعالةّللمتغيرات

الديموغرافيّ"ّالمسارّاألكاديميّ"ّفقدّكانّهناكّّأماّبالنسبةّللمتغيرّ،الخاصةّفيّظلّأزمةّكورونا

ّهماّ)الميلّالرياديّومشاركةالتجديدّاالستراتيجيّأالّّوّفيّمجالينّمنّإحصائيةفروقّذاتّداللةّ

تهّمشاركّلصالحّمنّكانتّرتبّأستاذمساعدّّوّأستاذالكليةّبينّمنّكانتّرتبتهّّداة(ّواألالقيادات

اّقدّيكونّمردودهمّالماديّأعلىّممّأستاذهيئةّالتدريسّبرتبةّّأعضاءأنّّإلىوقدّيعودّذلكّّ،أستاذ

رشّالعملّّوّإلىالمعارفّالجديدةّواالنضمامّّاكتسابإظهارّجدارتهمّبالعملّوالقدرةّعلىّّإلىيدفعهمّ

ّفيّّاالتساعوذلكّيفسرّ ّوالتكنولوجية ّالتغيراتّوالتحدياتّالعصرية ّعلىّمواجهة المعرفيّوالقدرة

أماّمتغيرّالمسارّاألكاديميّفقدّكانّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّلصالحّّ،مختلفّالمجاالت

جملةّّإلىوقدّيعوّذلكّّ،سارهّاألكاديميّعلميمنّكانّمسارهّاالكاديميّإنسانيّعلىّمنّكانّم

ّفيّ ّالباحثة ّالتيّعرضتها ّالتربوية ّاالستراتّ،الدراسةّأداةالمفاهيم ّالتجديد ّدور ّتوضح يجيّالتي

ّوأهميته.
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ّلرابعالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّامناقشةّ

: هل توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصائية بين رابعالسؤال المناقشة النتائج المتعلقة ب
سسية في تحقيق الريادة المؤ  االستراتيجيدور التجديد هيئة التدريس ل أعضاءمتوسطات استجابة 

 وأبعاد الريادة المؤسسية؟ عّمانالعاصمة في محافظة  ية الخاصةاألردنفي الجامعات 

ّالنتائجّ ّالجدولّ)تشير ّإليها 17ّالتيّأشار ّمعامالتّّإلى( ّداللةّّارتباطوجود ّودالة مرتفعة

ّيدلّعلى0.01ّ)ّإحصائيةدالةّداللةّّاالرتباطحيثّكانتّجميعّقيمّمعامالتّّ،إحصائية (ّوهذا

ّ ّعالقة ّإيجابيوجود ّالذي ّالدور ّبين ّالريادةّّيؤديهة ّوتحقيق ّاالستراتيجي تطبيقّمجالتّالتجديد

ّ،هيئةّالتدريسّأعضاءّمنّوجهةّنظرّعم انالمؤسسيةّفيّالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّ

ّا ّمفهوم ّبوضع ّالباحثة ّتسعىّإليه ّما ّبقالبّاستراتيجيوذلكّيؤكد ّالمؤسسية خلقّكيانّيّ،لريادة

تنظيميّجديدّيتضمنّالقيامّبالكثيرّمنّاألنشطةّالتمهيديةّلصناعةّالقراراتّالمؤثرةّالتيّتحافظّعلىّ

السعيّالدؤوبّلطرحّالتوجيهاتّاالستراتيجيةّالعامةّالبديلةّّإلىّباإلضافةّ،داخلّالجامعاتّاالستقرار

 لكثيرّمنّالتحدياتّالمحيطة.ّّفيّمواجهةّالتغيرّوالتطور
ّالخامسالنتائجّالمتعلقةّبالسؤالّمناقشةّ

ما المقترحات التطويرية لدور التجديد االستراتيجي في  خامس:السؤال الالنتائج المتعلقة بمناقشة 
 هيئة التدريس؟  أعضاءمن وجهة نظر  عّمانتحقيق الريادة المؤسسة في محافظة العاصمة 

ىّقادةّهاّيسعجملةّمنّالمقترحاتّالتطويريةّالتيّمنّخاللّإلىالدراسةّّأداةأشارتّالباحثةّمنّخاللّ

كماّهوّموضحّفيّّالمؤسسية،تحقيقّالريادةّّإلىّعم انمحافظةّالعاصمةّّالجامعاتّالخاصةّفي

وذلكّّجدا،(ّودرجةّمرتفعة1.2617ّالكليةّعلىّمتوسطّحسابيّ)ّداةقدّحصلتّاألف(20ّ)الجدولّ

تمّمنّسسّمعرفيةّيأمؤشرّواضحّعلىّنجاحّالمقترحاتّوتحقيقّهدفّالباحثةّمنّالدراسةّبإضافةّ

ّ ّالريادة ّتحقيق ّّالمؤسسية،خاللها ّهادفة ّاستراتيجية ّبخطط ّالتربوية ّاإلجراءات مواجهةّلوتحديد

ّ.ّالتحدياتّبمختلفّالمجالت
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 لمقترحاتالتوصيات وا

ولّأنّدرجةّتطبيقّمجاالتّالتجديدّاالستراتيجيّوالريادةّالمؤسسيةّأظهرتّنتائجّالسؤالّاأل .1

ّأعضاءمنّوجهةّنظرّّعم انالجامعاتّالخاصةّفيّمحافظةّالعاصمةّّمرتفعة،ّفيجاءتّ

حثةّبالمحافظةّعلىّهذهّالدرجةّمنّخاللّتقديمّالحوافزّوعليهّتوصيّالباّالتدريس،هيئةّ

اعّداإلبّبوتطبيقّاألنشطةّالجديدةّضمنّقوالّالمستمر،الماديةّوالمعنويةّلتشجيعّالتطورّ

 واإلبتكار.ّّ

ةّلصالحّالرتبةّاألكاديميّفيّمتغيرّإحصائياأظهرتّنتائجّالسؤالّالثانيّأنّهناكّفروقّدالةّ .2

ّّ،أستاذ ّبمجاالتّالتجديدّوعليهّتوصيّالباحثة ّذاتّالعالقة ّدوراتّوورشاتّتربوية بعقد

بةّأستاذّلذويّأعضاءّهيئةّالتدريسّمنّرتّفيّتحقيقّالريادةّالمؤسسيةّأهميتهااالستراتيجيّّو

 مساعدّوأستاذّمشارك.

توصيّالباحثةّبتبنيّالمقترحاتّالتطويريةّالمرتبطةّبالتجديدّاالستراتيجيّوالبحثّعنّأفكارّ .2

 ومحاورّغيرّالمطروحة ّتهدفّلمواكبةّالتطويرّوالتغيرّضمنّإدرارةّتربويةّاستراتيجية.ّ

معّّجهانتائومقارنةّّوالحكومية،تقترحّالباحثةّبإجراءّدراساتّمماثلةّفيّالجامعاتّالخاصةّ .1

 ةّالحالية.ّالدراس

تقترحّالباحثةّبإجراءّدراساتّذاتّعالقةّارتباطيةّلتوضيحّالعالقةّبينّمجاالتّالتجديدّ .5

ّالدراسةّ ّالحالية ّالدراسة ّتتناولها ّلم ّالمؤسسية االستراتيجيّمعّمتغيراتّأخرىّفيّالريادة

يةّموذلكّللبحثّعنّدورهاّواقتراحّمتطلباتّتطورريةّجديدةّتواكبّالمستجداتّالعالّالحالية

 والمحليةّالتنافسية.ّ
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الشرقّدراسة تطبيقية في وزارة التربية والتعليم العالي األردنية. جامعّة ماجستيرّ، األوسطّّرسالّة

ّ.للدراساتّالعليا،ّاألردن

(.ّدورّالتوجهّالرياديّفيّتحقيقّاألداءّالجامعيّالمتميز:2012ّرشيد،ّصالح؛ّوالزيادي،ّصباحّ)
ّ ّآلراء ّتحليلية ّدراسة ّمنّكلياتّجامعاتّالفراتّاألوسط. ّفيّعينة لة مجالقياداتّالجامعية

ّّ.222-168(،2ّ)15،ّالقادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية

(.ّالتجديدّاالستراتيجيّفيّمؤسساتّالتعليمّالعاليّمنّمنظور2015ّرشيد،ّصالح؛ّولفته،ّعليّ)
11ّّ،ةالمجلة العراقية للعلوم اإلداريدراسةّتحليليةّفيّكلياتّجامعةّالمثنى.ّّ،التعلمّالتنظيمي

(15ّ،)57-61.ّ
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ّ.ّمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية. المشاريعّالصغيرةّوالريادةّ.(2006)ّخلفالسكارنة،ّباللّ

الرياض:ّّ،ريادة األعمالّ (2011).الرحمنّالمبيريك،ّوفاءّبنتّناصرّعبدالشميمري،ّاحمدّابنّ
ّمكتبةّالملكّفهد.

ّقدراتّالتجديدّالمنظميّفيّإطارّالقيادةّاالستراتيجية:(.2016ّالطائي،ّعلي؛ّالكبيسي،ّسندسّ)
(،88ّ)22ّّ،مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةبحثّتحليليّمقارنّفيّبعضّمستشفياتّبغداد.ّ

18-68.ّ

دامة مدخل إلدارة االستراتيجية المست(.ّا2012العبادي،ّهاشم؛ّالعيساوي،ّمحمد؛ّالعارضي،ّجليلّ)
ّ..ّعم ان:ّمؤسسةّالوراقّللنشرّوالتوزيعإلدارة المنظمات في األلفية الثالثة

ينةّ:ّدراسةّتحليليةّآلراءّعالتجديدّاالستراتيجيّمدخاًلّللمناعةّالتنظيمية(.2016ّعبودي،ّصفاءّ)
الموصلّ. وجامعّة الشماليّة التقنيّة فيّالجامعّة ،ّإلداريةامجلة المثنى للعلوم منّالقياداتّاإلداريّة

ّ.68-81(،2ّ)6جامعةّالمثنى،ّ

ّ:ّدراسةّحالةّجامعةّالعربيأثر التعلم التنظيمي على التجديد االستراتيجي(.2018ّعفيف،ّسهامّ)
بنّمهيديّأمّالبواقي.ّرسالةّماجستير،ّكليةّالعلومّاالقتصاديةّوالتجاريةّوعلومّالتسيير،ّجامعةّ

ّ.العربيّبنّمهيدي،ّالجزائر

دور خيارا التمايز والتكامل في تحقيق متطلبات خفة الحركة لتطوير (.2012ّالغزالي،ّفاضلّ)
رسالنمو ج التجديد االستراتيجي:  النفطّالعراقيةّ. ةّبحثّتطبيقيّلعينةّمنّمتخذيّالقرارّفيّزارّة

ّدكتوراهّغيرّمنشورة،ّكليةّاإلدارةّواالقتصاد،ّجامعةّبغداد،ّبغداد

 GREMتقيم البرامج التكوينية لدعم المقاولة مع دراسة حالة برنامج  . (2009)حمزةالفقير،ّ
GREE ّبوقرةّالمعتمد في غرفة الصناعات التقليدية والحرف ّجامعة ّماجستير، ّرسالة ،

ّبومرداسّكليةّالعلوم.

.ّالرياض:2ّ.ّطالقيادة اإلدارية التحول نحو النمو ج القيادي العالمي(.2008ّالقحطاني،ّسالمّ)
ّلعبيكان.مكتبةّا
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(ّ ّفهد ّعبداهلل 2012ّالقرشي، ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم (.
سهامها في حل مشكالت اإلدارة المدرسية بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف تيرّ.ّرسالةّماجسوا 

ّ.غيرّمنشورة.ّكليةّالتربية،ّجامعةّأمّالقرى،ّمكةّالمكرمة

(ّ ّمحمود 2011ّالمدهون، ّرسالةّعمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي(. .
غزة األقصىّ، جامعّة للدراساتّالعلياّ، والسياسّة اإلدارّة أكاديميّة الّماجستيرّ، وعلوّم تيسيرّصاديّة

ّوالعلومّالتجارية،ّالجزائر.

ّ ّالستارّمحمد ّعبد ّوالعلي، ّفايزّالجمعة ّ(2006)النجار، دارة االعمال الصغيرةالرياد. ّدارّة وا  ،
ّالحامدّللنشرّوالتوزيع.ّ

عليّ) وحسينّ، فيصلّ؛ الطائيّ، أكرمّ؛ االستراتيجيّفيّتحقيقّالسيادة2017ّالياسريّ، دورّالتجديّد .ّ)
دراسةّتحليليةّآلراءّالقياداتّالعلياّفيّالشركةّالعامةّلصناعةّاإلسمنتّالجنوبية.ّ: االستراتيجية

ّ.87-51(،ّص21،ّع)6.ّمجدمجلة اإلدارة واالقتصا
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 (2الملحق رقم )
 اإلستبانة بصورتها األولية
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 ية الهاشمية                    األردنلمملكة ا

 اإلستبانة  وزارة التعليم العالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....................................................................................الفاضل: الدكتوة ستا حضر  األ

 :........وبعدالسالم عليكم وةحمة هللا وبركاته 

ية األردن الجامعات المؤسسيةالريادة دور التجديد االستراتيجي في تحقيق تقوم الباحثة بدةاسة بعنوان " 

هيئة التدريس لنيل درجة الماجستير  أعضاءمن وجهة نظر  عّمانالخاصة في محافظة العاصمة 

التعرف على واقع تطبيق أبعااد التجديد  إلىحيث تسعى الدةاسة   والقيادة التربوية. دارةفي اإل

متطلبات المماةسات المرتبطة  إلىوالتوصل  المؤسسيةاإلستراتيجي وادوةها في تحقيق الريااد  

 لمؤسسية.االتعليمية الجامعية الخاصة لتحقيق الريااد   المؤسسات إاداة بالتجديد اإلستراتيجي في 

هيئة التدةيس في الجامعات  أعضا  إلىوتحقيقا ألهداف الدةاسة فقد تم إعدااد هذه اإلستبانة موجهة 

بدةجة  جدا،مرتفعة  )بدةجة وستكون اإلجابات وفق مقياس ليكرت الخماسي الخاصة.ية األةادن

 ين:قسموتتكون اإلستبانة من  جدا(،بدةجة منخفضة وبدةجة منخفضة  متوسطة،بدةجة  مرتفعة،

 " الجامعة. ،األكااديميالمساة  األكااديمية،الرتبة  الجنس،البيانات األولية وتشمل "  األول:القسم 

 ،سيةالمؤسأبعااد الريااد   :الثاني اإلستراتيجي،أبعااد التجديد  األول:ويشمل ثالث محاور:  الثاني:القسم 

 ". لمؤسسيةالتحقيق الريااد   اإلستراتيجيمتطلبات تطوير مماةسات التجديد  لثالث:

نأمل منكم التكرم بتحكيم هذه  الدةاسة،ونظرا لما تتمتعون به من خبر  أكااديمية وعملية في مجال هذه 

 اإلستبانة.

  المحكم:بيانات 

  :االسم

  التخصص:

  العلمية:الدرجة 

  العمل:الجامعة وجهة 

 جامعة الشرق األوسط

 قسم اإلدارة والمناهج
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 الجنس
 الصياغة والوضوح انتماء المتغير

 المقترحات
 غير واضح واضح ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّذكر .1
ّّّّّّأنثى .2

 األكاديميةالرتبة 
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح ضحاو  ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّمساعدّأستاذ .1
ّّّّّّأستاذّمشارك .2
ّّّّّّأستاذ .2

 األكاديميالمسار 
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح ضحاو  ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّانساني .1
ّّّّّّّعلمي .2

 الجامعة
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح ضحاو  ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّجامعةّالشرقّاألوسط .1
ّّّّّّجامعةّالبتراء .2
ّّّّّّجامعةّالزيتونة .2
ّّّّّّجامعةّاإلسراء .1
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 محاور اإلستبانة

(ّفيّالحقلّالذيّيعيرّعنّوجهةّّ√أرجوّالتكرمّباإلجابةّعلىّالعباراتّالتاليةّبوضعّعالمةّ)ّ
ّنظركم:

 ية: األردنفي الجامعات  المؤسسيةواقع تطبيق أبعاد التجديد اإلستراتيجي لتحقيق الريادة  :أوال

 العبارة:
 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
 الصياغة

االنتماء 
 للمحور

 األهمية

غيرّّمناسبة
ّمناسبة

الّّتنتمي
ّتنتمي

غيرّّهامة
ّهامة

ّالبعد األول: التجديد االستراتيجي االستكشافي 
ّّّّّّّبناءّتصورّواضحّتودّالوصولّاليهّمستقبال.1ّ
ّّّّّّّاالهتمامّبتحقيقّاألهدافّبعيدةّالمدىّفيّالمقامّاألول.2ّ
ّّّّّّّإعدادّخططّمناسبةّلتجنبّالمفاجآت.2ّ

1ّ
إعدادّخططّمستتتتتتتتتتقبليةّمناستتتتتتتتتبةّللتبوءّبرغباتّواحتياجاتّ

ّالمستفيدينّمنّإدارةّالمؤسسة.ّ
ّّّّّّ

5ّ
ّللعتتتتتتتاملينّ ّالمهني ّللتطوير ّاألمتتتتتتتد ّخططّطويلتتتتتتتة إعتتتتتتتداد
ّللحصولّعلىّمهاراتّجديدةّلتعاملّمعّالفرصّالجديدة.ّ

ّّّّّّ

6ّ
االستتتتتتتتتتتتتتفادةّمنّفرصّالتطويرّالجديدةّلتحقيقّالمنافستتتتتتتتتتتتتةّ

ّوالعالمية.المحليةّ
ّّّّّّ

7ّ
داريةّ إجراءّالدراستتتتتتتتتتتاتّوالبحوثّالبتكارّخدماتّتعليميةّوا 

ّجديدة.ّ
ّّّّّّ

ّاالستثماريالتجديد اإلستراتيجي  الثاني:البعد 

1ّ
واضتتتتحةّلتحقيقّأهدافهاّّاستتتتتراتيجيةّالمؤستتتتستتتتاتّإدارةلدىّ

ّالحالية.
ّّّّّّ

2ّ
إعدادّخطةّمناستتتتبةّلترشتتتتيدّالنفقاتّبماّالّيؤثرّستتتتلباّعلىّ

ّالجامعية.ّالمؤسساتالعمليةّالتعليميةّفيّ
ّّّّّّ

2ّ
ّالمؤستتتتتتتتستتتتتتتتاتتحستتتتتتتتينّاألنشتتتتتتتتطةّوالخدماتّالتعليميةّفيّ

ّّّّّّّ.الجامعية

1ّ
ّستتتتةالمؤستتتالقيامّباألنشتتتطةّوالخدماتّواإلداريةّالتيّتقدمهاّ

ّالجامعيةّبشكلّمستمر.
ّّّّّّ

ّّّّّّّخطةّاجرائيةّقصيرةّاألمدّلتنميةّالعاملين.بناء5ّّ
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 العبارة:
ّتقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
ّالصياغة

االنتماء 
ّللمحور

ّاألهمية

ّمناسبة
غيرّ
ّمناسبة

ّتنتمي
الّ
ّتنتمي

ّهامة
غيرّ
ّهامة

استتتتتتتتتتتتتتقطتابّالكفتاءاتّالجديدةّمنّذويّالمهاراتّوالخبرات6ّّ
ّاإلدارية.

ّّّّّّ

7ّ
الجديدةّلحلّالمشتتتتتتتتتتتتتكالتّّفكارواألّالتكنولوجيااستتتتتتتتتتتتتتخدامّ

ّالقائمة.
ّّّّّّ

8ّ
لوجودّّأوأقستتتتتتتتتتتتتتتامّلعتتتدمّجتتتدواهتتاّّأودمجّإداراتّّأوالغتتاءّ

ّازدواجيةّفيّمهامها.
ّّّّّّ

ّالبعد الثالث:

1ّ
اعتمادّاستتتتتتراتيجيةّإداريةّعلىّرؤيةّمستتتتتتقبليةّلدعمّالعملّ

ّالرياديّالتربوي.
ّّّّّّ

ّّّّّّّجاذبةّلإلبداع.تقديمّخدماتّتعليمية2ّّ

2ّ
تنفيتتذّاألفكتتارّالتربويتتةّالجتتديتتدةّبتتأستتتتتتتتتتتتتتاليتتبّعمليتتةّوعلميتتةّ

ّمبتكرة.
ّّّّّّ

1ّ
المبادرةّبإقامةّاألنشتتتتتتتتتتطةّالعمليةّالمفيدةّمعّمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاتّ

ّمختلفةّفيّسوقّالعمل.
ّّّّّّ

ّّّّّّّمساندةّالعاملينّألداءّالنشاطّاإلبداعي.5ّ

6ّ
االبتتداعيتتةّحستتتتتتتتتتتتتتبّقتتدراتهمّتمكينّالعتتاملينّألداءّأعمتتالهمّ

ّالذاتية.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتقديمّالحوافزّلألفكارّوالمبادراتّالجديدة.7ّ
ّّّّّّّوامتالكّالقدرةّاآلزمةّلبناءّشركاتّمجتمعيةّجديدة.8ّ

ّالبعد الرابع:
ّّّّّّّتحديدّالفجواتّللمعرفةّالحاليةّوالعملّعلىّردمها.1ّ
ّّّّّّّالعاملين.غرسّمفهومّالتعاقبّالوظيفيّبين2ّّ

2ّ
أداءّالمهتتامّمنّخاللّالعمتتلّالجمتتاعيّلتبتتادلّالمعلومتتتاتّ

ّبينّالعاملين.
ّّّّّّ

1ّ
تشتتتتتتتجيعّالعاملينّعلىّالستتتتتتتتتفادةّمنّقواعدّالمعلوماتّفيّ

ّتنفيذّاألعمالّالمناطةّلهم.
ّّّّّّ
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 العبارة:
ّتقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
ّالصياغة

االنتماء 
ّللمحور

ّاألهمية

ّمناسبة
غيرّ
ّمناسبة

ّتنتمي
الّ
ّتنتمي

ّهامة
غيرّ
ّهامة

ّّّّّّّدمجّالمعرفةّبذاكرةّالتنظيميةّلإلدارة.5ّ

6ّ
ّللحصتتتتتتتتتتتتتولّعلىّ ّاإلدارة ّالتيّتمتلكهتتتتتتا توظيفّالمعرفتتتتتتة

ّمخرجاتّعلميةّجديدةّيستخدمهاّالمجتمع.
ّّّّّّ

7ّ
إقامةّورشّعملّوندواتّومحاضتتتتراتّتعليميةّتضتتتتمّخبراءّ

ّّّّّّّخارجين.

ّالبعد الخامس: مشاركة القيادات لعملية التجديد اإلستراتيجي.

1ّ
توستتتتتتتتتتتتتيعّالتفكيرّالمعرفيّللعتتاملينّللمشتتتتتتتتتتتتتتاركتتةّفيّتنفيتتذّ

ّالعملياتّاإلستراتيجية.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتشجيعّالعاملينّعلىّالتعلمّالمستمر.2ّ

2ّ
توضتتتتتتتتيحّأهدافّالتغيرّللعاملينّلضتتتتتتتتمانّمشتتتتتتتتاركتهمّفيّ

ّالتطوير.
ّّّّّّ

1ّ
العاملينّفيّتجديدّاألنشتتتتتتتتتتطةّاإلداريةّوتطويرهاّّمشتتتتتتتتتتاركة

ّّّّّّّبصورةّمستمرة.

5ّ
تطويرّاألعمتتتالّاالستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتةّفيّاإلدارةّاعتمتتتاداّعلىّ

ّ.المبادراتّالداخليةّالمقترحةّمنّقبلّالعاملين
ّّّّّّ

6ّ
تطويرّاألعمالّاإلستتتتتتتتراتيجيةّبمشتتتتتتتاركةّالجهاتّالخارجيةّ

ّومبادراتها.
ّّّّّّ

7ّ
مبادرةّالعاملينّلتعزيزّشتتتراكاتهاّاالستتتتثماريةّّاالستتتتفادةّمن
ّّّّّّّ.واإلستراتيجية

ّّّّّّّالمراقبةّالمستمرةّلمستوىّالتزامهاّبخدمةّالمجتمع.8ّ
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 ثانيا: أبعاد الريادة المؤسسية

 العبارة:
 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
 الصياغة

االنتماء 
 للمحور

 األهمية

ّمناسبة
غيرّ
ّتنتميّمناسبة

الّ
ّهامةّتنتمي

غيرّ
ّهامة

 الثقافة الرياديةالبعد األول: 

1ّ
تتبنيّاإلدارةّثقتتافتتةّريتتاديتتةّيشتتتتتتتتتتتتتعرّفيهتتاّالعتتاملونّبحريتتةّ

ّتجريبّأفكارّجديدة.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتشجعّالثقافةّالسائدةّاإلدارةّعلىّالتفكيرّالمستقل.2ّ

ترستتخّاإلدارةّالقيمّالداعمةّللوصتتولّإلىّاألداءّالرياديّفي2ّّ
ّإنجازّالمهام.ّ

ّّّّّّ

1ّ
ّلتحستتتتتتتتتتتتتينّإنجتتتتازّالمهتتتتامّ تمكنّالعتتتتاملينّالريتتتتادينّفيهتتتتا

ّوالخدماتّالتيّتقدمها.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتتبنىّاإلدارةّالثقافةّالرياديةّوتعملّعلىّتدعيمهاّوتنميتها.5ّ

6ّ
والتطويرّفيّالعملياتّوالخدماتّتدعمّاإلدارةّثقافةّاإلبداعّ

ّالمقدمة.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتهتمّاإلدارةّبتشجيعّودعمّاألفكارّالجديدةّوالواعدة.7ّ

8ّ
تتنبأّاإلدارةّبالحاجاتّالمستتتقبليةّوتعملّعلىّإشتتباعهاّقبلّ

ّغيرها.
ّّّّّّ

 البعد الثاني:

تعملّاإلدارةّعلىّتحويلّالصتتتتالحياتّللمستتتتتوياتّاإلدارية1ّّ
ّالدنيا.

ّّّّّّ

2ّ
تستتتتتتتتتتتتتعىّاإلدارةّعلىّتقتتديمّختتدمتتاتّتميزهتتاّعنّغيرهتتاّمنّ

ّاإلدارات.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتدعمّاإلدارةّمبادراتّالتطويرّوتتبناها.2ّ

1ّ
تتحملّاإلدارةّالمخاطرّالمحستتتتوبةّوتعدّالعنصتتتترّالرئيستتتتيّ

ّفيّاستراتيجيةّتحقيقّالنجاح.
ّّّّّّ

5ّ
نّ نتائجهاّّكانتتغامرّاإلدارةّبتنفيذّبرامجّجديدةّومبتكرةّوا 

ّغيرّمضمونة.
ّّّّّّ
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ثالثا: متطلبات تطوير الممارسات المرتبطة بالتجديد اإلستراتيجي في إدارة المؤسسات في الجامعات األردنية 
 لتحقيق الريادة المؤسسية:

 العبارة:
 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
 الصياغة

االنتماء 
 للمحور

 األهمية

ّمناسبة
غيرّ
ّمناسبة

ّتنتمي
الّ
ّتنتمي

ّهامة
غيرّ
ّهامة

1ّ
إنشتتتتتتتتاءّقستتتتتتتتمّخاصّفيّإدارةّالتخطيطّوالتطويرّبالتجديدّ

ّاإلستراتيجي.ّ
ّّّّّّ

أنّيكونّلقستتتتتتتتمّالتجديدّاإلستتتتتتتتتراتيجيّالقدرةّعلىّوضتتتتتتتتع2ّّ
ّتطلعاتّلتحديدّالنموّوالتوسعّوالتوقعاتّالمفاجئة.ّ

ّّّّّّ

2ّ
ارةّإدتحتتتديتتتدّالعوامتتتلّذاتّالتتتتأثيرّاإليجتتتابيّاألكبرّعلىّ

ّالمؤسساتّفيّالمستقبل.
ّّّّّّ

1ّ
تحتتتديتتتدّالوضتتتتتتتتتتتتتعّالحتتتاليّمنّحيتتتثّالتهتتتديتتتداتّوالفرصّ
ّالرئيسيةّبينّالقوىّالخارجيةّللبيئةّالتنافسيةّالمتسارعة.ّ

ّّّّّّ

5ّ
ّتقييمّوضعّإدارةّالمؤسسة

باستتتتتتتتتتتمرارّمنّخاللّاالستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتعارّالبيئيّومراقبةّالقوىّ
ّالبيئي.

ّّّّّّ

منحّإدارةّالمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتةّقوةّواستتتتتتتتتتتتتتقالليةّأكبرّفيّتحديد6ّّ
ّاستراتيجياتها.ّ

ّّّّّّ

ّّّّّّّتطويرّاللوائحّالتيّتجعلّلهذاّالتغيرّقوةّإيجابية.7ّ

8ّ
تحقيقّالمرونتتتةّفيّتحتتتديتتتدّالهيتتتاكتتتلّالتنظيميتتتةّوالمتتتاليتتتةّ
والفنيتتتةّبمتتتاّيتالءمّمعّالمستتتتتتتتتتتتتتجتتتداتّالمحليتتتةّواإلقليميتتتةّ

ّوالدولية.

ّّّّّّ

األنظمةّوالستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتاتّاإلداريةّالالزمةّإلحداثّتطوير6ّّ
ّعمليةّالتغيرّالمرغوبة.

ّّّّّّ

ّّّّّّّتطويرّقواعدّوأنظمةّعادلةّللمكافآتّألداءّالتغير.10ّ

تتتتتدريتتتتبّالعتتتتاملينّعلىّبعضّالمهتتتتاراتّالوظيفيتتتتةّلتتتتدعم11ّّ
ّالنجاحّعندّتطبيقّاالبتكارّفيّاإلستراتيجيات.

ّّّّّّ

12ّ
بشتتتتتتتتكلّجيدّعلىّاإلستتتتتتتتتراتيجيةّإنشتتتتتتتتاءّفريقّعملّيعملّ

ّالمصممة.
ّّّّّّ



112 

 

  مناسبة:متطلبات أخرى تراها 
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 العبارة:
ّتقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

سالمة 
ّالصياغة

االنتماء 
ّللمحور

ّاألهمية

ّمناسبة
غيرّ
ّمناسبة

ّتنتمي
الّ
ّتنتمي

ّهامة
غيرّ
ّهامة

اكتشتتتتافّوتنميةّالمهاراتّوالكفاءاتّفيّمستتتتتوياتّإدارات12ّّ
ّالمؤسسات.

ّّّّّّ

11ّ
علىّتحقيقّالتعلمّواستتتتتتتكشتتتتتتافّاألفكارّّتشتتتتتتجيعّالعاملين

ّالجديدة.
ّّّّّّ

15ّ
تنفيذّاألفكارّالخاصتتتتتتتتتتتتتةّبتقديمّالخدماتّالتعليميةّالجديدةّ

ّوتحسينّالقائمّمنها.ّ
ّّّّّّ
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 (0الملحق )
 المحكمينبأسماء السادة قائمة 

 

  

 مكان العمل التخصص اإلسم الرقم

ّجامعةّالشرقّاألوسطّتربويةّإدارةّكريمأ.دّأحمدّأبو1ّّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّتربويةّإدارةّأ.دّخالدّالصرايرة2ّ
ّجامعةّجرشّتربويةّإدارةّد.ّخالدّحمادين2ّ
ّالعربيةّالمفتوحةالجامعةّّتربويةّإدارةّد.ّأسامةّحسونة1ّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّمناهجّأ.دّفوازّشحادة5ّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّتربويةّإدارةّكاظمّالغولد.6ّ
ّيةاألردنالجامعةّّتربويةّإدارةّأ.دّأحمدّبطاح7ّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّتربويةّإدارةّأ.دّأمجدّدرادركة8ّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّتخطيطّأ.دّعاطفّمقابلة6ّ
ّجامعةّالشرقّاألوسطّمناهجّأ.دّأحمدّطبية10ّ
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 (3الملحق )

 النهائيةالدراسة بصورتها  أداة
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ية الهاشمية                    األردنلمملكة ا

 اإلستبانة  وزارة التعليم العالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....................................................................................الفاضل: الدكتوة ستا حضر  األ

 :........وبعدالسالم عليكم وةحمة هللا وبركاته 

ية األردن الجامعات الريادة المؤسسيةدور التجديد االستراتيجي في تحقيق تقوم الباحثة بدةاسة بعنوان " 

هيئة التدريس لنيل درجة الماجستير  أعضاءمن وجهة نظر  عّمانالخاصة في محافظة العاصمة 

التعرف على واقع تطبيق أبعااد التجديد  إلىحيث تسعى الدةاسة  والقيادة التربوية. دارةفي اإل

متطلبات المماةسات المرتبطة  إلىوالتوصل  المؤسسيةاإلستراتيجي وادوةها في تحقيق الريااد  

 لمؤسسية.االتعليمية الجامعية الخاصة لتحقيق الريااد   المؤسسات إاداة بالتجديد اإلستراتيجي في 

ت هيئة التدةيس في الجامعا أعضا  إلىبانة موجهة وتحقيقا ألهداف الدةاسة فقد تم تطوير هذه اإلست

بدةجة  جدا،)بدةجة مرتفعة  وستكون اإلجابات وفق مقياس ليكرت الخماسي الخاصة.ية األةادن

 ين:قسموتتكون اإلستبانة من  جدا(،بدةجة منخفضة وبدةجة منخفضة  متوسطة،بدةجة  مرتفعة،

 " الجامعة. ،األكااديميالمساة  األكااديمية،الرتبة  الجنس،البيانات األولية وتشمل "  األول:القسم 

 ،سيةالمؤسأبعااد الريااد   :الثاني اإلستراتيجي،أبعااد التجديد  األول:ويشمل ثالث محاور:  الثاني:القسم 

 ". المؤسسيةلتحقيق الريااد   اإلستراتيجيمتطلبات تطوير مماةسات التجديد  لثالث:

نأمل منكم التكرم بتحكيم هذه  الدةاسة،ونظرا لما تتمتعون به من خبر  أكااديمية وعملية في مجال هذه 

 اإلستبانة.

  المحكم:بيانات 

  :االسم

  التخصص:

  العلمية:الدرجة 

  العمل:الجامعة وجهة 

 جامعة الشرق األوسط

 قسم اإلدارة والمناهج
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 الجنس
 الصياغة والوضوح انتماء المتغير

 المقترحات
 غير واضح واضح ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّذكر .1
ّّّّّّأنثى .2

 الرتبة األكاديمية
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح واضح ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّأستاذّمساعد .1
ّّّّّّأستاذّمشارك .2
ّّّّّّأستاذ .2

 المسار األكاديمي
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح ضحاو  ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّانساني .1
ّّّّّّّعلمي .2

 الجامعة
 الصياغة والوضوح انتماء التغير

 المقترحات
 غير واضح ضحاو  ال تنتمي تنتمي

ّّّّّّجامعةّالشرقّاألوسط .1
ّّّّّّجامعةّالبتراء .2
ّّّّّّجامعةّالزيتونة .2
ّّّّّّجامعةّاإلسراء .1
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 محاور اإلستبانة

فيّالحقلّالذيّيعيرّعنّوجهةّّ(√)أرجوّالتكرمّباإلجابةّعلىّالعباراتّالتاليةّبوضعّعالمةّ

ّنظركم:

 

 

 أوال: واقع تطبيق أبعاد التجديد اإلستراتيجي لتحقيق الريادة المؤسسية في الجامعات األردنية 
 العبارة:

 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:
مرتفعة 

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة جدا
  جدا

 البعد األول: التجديد االستراتيجي االستكشافي: 
ويعرفّبتأنتهّالعمليتةّالتيّتتبنتاهتاّإدارةّالمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتاتّإلجراءّتغيراتّجتذريتةّعلىّنتاجاتهاّوخدماتهاّالتعلميةّبهدفّ

   تحسينّطاقاتهاّوقدراتهاّالتنافسية:

ّّّّّّّبناءّتصورّواضحّتودّالوصولّاليهّمستقبال.1ّ

2ّ
االهتمتتامّبتحقيقّاألهتتدافّبعيتتدةّالمتتدىّفيّالمقتتامّ

ّاألول.
ّّّّّّ

ّّّّّّّإعدادّخططّمناسبةّلتجنبّالمفاجآت.2ّ

1ّ
إعتدادّخططّمستتتتتتتتتتتتتتقبليةّمناستتتتتتتتتتتتتبةّللتبوءّبرغباتّ

ّواحتياجاتّالمستفيدينّمنّإدارةّالمؤسسة.ّ
ّّّّّّ

5ّ
إعدادّخططّطويلةّاألمدّللتطويرّالمهنيّللعاملينّ
للحصتتتتتتتولّعلىّمهاراتّجديدةّلتعاملّمعّالفرصّ

ّالجديدة.ّ

ّّّّّّ

االستتتتتتتتتتتتتتفتتتادةّمنّفرصّالتطويرّالجتتتديتتتدةّلتحقيق6ّّ
ّالمنافسةّالمحليةّوالعالمية.

ّّّّّّ

7ّ
إجراءّالدراستتتتتتاتّوالبحوثّالبتكارّخدماتّتعليميةّ

داريةّجديدة.ّ ّوا 
ّّّّّّ

 البعد الثاني: التجديد اإلستراتيجي االستثماري: 
ويعرفّبأنهّصقلّوتوسيعّالقدراتّوالعملياتّاإلداريةّوالتعليميةّالحاليةّإلدارةّالمؤسسةّوتوظيفهاّلتحقيقّاحتياجاتّ

ّالمستفيدينّالحالينّفيّالمدىّالقريب:

لدىّإدارةّالمؤستتتستتتاتّاستتتتراتيجيةّواضتتتحةّلتحقيق1ّّ
ّأهدافهاّالحالية.

ّّّّّّ
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 العبارة:
ّتقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

مرتفعة 
منخفضة ّمنخفضةّمتوسطةّمرتفعةّجدا

ّّجدا

2ّ
إعدادّخطةّمناستتتتتتتتبةّلترشتتتتتتتتيدّالنفقاتّبماّالّيؤثرّ
ستتتتتتتتتتتتلباّعلىّالعمليةّالتعليميةّفيّالمؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتاتّ

ّالجامعية.

ّّّّّّ

تحستتتتتتتتتتتتتينّاألنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتةّوالختتتتدمتتتتاتّالتعليميتتتتةّفي2ّّ
ّالمؤسساتّالجامعية.ّ

ّّّّّّ

1ّ
القيامّباألنشتتتتتتتتتتتتتطةّوالخدماتّواإلداريةّالتيّتقدمهاّ

ّالمؤسسةّالجامعيةّبشكلّمستمر.
ّّّّّّ

ّّّّّّّبناءّخطةّاجرائيةّقصيرةّاألمدّلتنميةّالعاملين.5ّّ

6ّ
استتتتتتتتتتتتتتقطتابّالكفتاءاتّالجتديتتدةّمنّذويّالمهتتاراتّ

ّوالخبراتّاإلدارية.
ّّّّّّ

7ّ
استتتتتتتتتتتتتتختتتتدامّالتكنولوجيتتتتاّواألفكتتتتارّالجتتتتديتتتتدةّلحتتتتلّ

ّالمشكالتّالقائمة.
ّّّّّّ

8ّ
الغاءّأوّدمجّإداراتّأوّأقستتتتتتتتتتتتتامّلعدمّجدواهاّأوّّ

ّلوجودّازدواجيةّفيّمهامها.
ّّّّّّ

 البعد الثالث: الميل الريادي:
ّويعرفّبأنهّاإلستراتيجيةّالتيّتدفعّإدارةّالمؤسسةّإلىّتبنيّالمبادرةّوحبّالتميزّفيّاألداء.

1ّ
لدعمّّرؤيةّمستقبليةاعتمادّاستراتيجيةّإداريةّعلىّ

ّالعملّالرياديّالتربوي.
ّّّّّّ

ّّّّّّّتقديمّخدماتّتعليميةّجاذبةّلإلبداع.2ّّ

2ّ
تنفيتتذّاألفكتتارّالتربويتتةّالجتتديتتدةّبتتأستتتتتتتتتتتتتتاليتتبّعمليتتةّ

ّوعلميةّمبتكرة.
ّّّّّّ

1ّ
المبتتتادرةّبتتتإقتتتامتتتةّاألنشتتتتتتتتتتتتتطتتتةّالعمليتتتةّالمفيتتتدةّمعّ

ّمؤسساتّمختلفةّفيّسوقّالعمل.
ّّّّّّ

ّّّّّّّمساندةّالعاملينّألداءّالنشاطّاإلبداعي.5ّّ

6ّ
تمكينّالعتاملينّألداءّأعمتالهمّاالبتداعيةّحستتتتتتتتتتتتتبّ

ّقدراتهمّالذاتية.ّ
ّّّّّّ

ّّّّّّّتقديمّالحوافزّلألفكارّوالمبادراتّالجديدة.7ّّ

وامتالكّالقتتدرةّاآلزمتتةّلبنتتاءّشتتتتتتتتتتتتتركتتاتّمجتمعيتتة8ّّ
ّجديدة.ّ

ّّّّّّ
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 العبارة:
ّبما يلي: تقوم إدارة المؤسسات

مرتفعة 
منخفضة ّمنخفضةّمتوسطةّمرتفعةّجدا

ّّجدا

 البعد الرابع: إدارة المعرفة 
وتشيرّإلى:ّمجموعةّمنّالعملياتّالتيّتتمّداخلّإدارةّالمؤسسةّحيثّتساعدّعلىّإيجادّالمعرفةّوتوليدهاّ

ّاإلداريةّلتحقيقّالريادةّالمؤسسية.واستخدامهاّوتنظيمها،ّثمّالمقدرةّعلىّإعادةّنشرهاّواستخدامهاّفيّاألنشطةّ
ّّّّّّّتحديدّالفجواتّللمعرفةّالحاليةّوالعملّعلىّردمها.1ّّ
ّّّّّّّغرسّمفهومّالتعاقبّالوظيفيّبينّالعاملين.2ّّ

ّلتبتتتتتتتادل2ّّ ّالجمتتتتتتتاعي ّالعمتتتتتتتل ّخالل ّمن ّالمهتتتتتتتام أداء
ّالمعلوماتّبينّالعاملين.ّ

ّّّّّّ

تشتتتتتجيعّالعاملينّعلىّالستتتتتتتفادةّمنّقواعدّالمعلومات1ّّ
ّفيّتنفيذّاألعمالّالمناطةّلهم.ّ

ّّّّّّ

ّّّّّّّدمجّالمعرفةّبذاكرةّالتنظيميةّلإلدارة.5ّ

توظيفّالمعرفةّالتيّتمتلكهاّاإلدارةّللحصتتتتتتتتتتتتتتولّعلى6ّّ
ّمخرجاتّعلميةّجديدةّيستخدمهاّالمجتمع.

ّّّّّّ

تعليميةّتضتتتتتتتمّإقامةّورشّعملّوندواتّومحاضتتتتتتترات7ّّ
ّخبراءّخارجين.

ّّّّّّ

 البعد الخامس: مشاركة القيادات لعملية التجديد اإلستراتيجي. 
ّ"وهيّتعبرّعنّقدرةّالقيادةّفيّإدارةّالمؤسسةّعلىّالتواصلّالفعالّمعّالبيئةّالداخليةّوالخارجيةّواستثمارّفرصّانجاح."

توستتتتتتتتيعّالتفكيرّالمعرفيّللعاملينّللمشتتتتتتتتاركةّفيّتنفيذ1ّّ
ّالعملياتّاإلستراتيجية.ّ

ّّّّّّ

ّّّّّّّتشجيعّالعاملينّعلىّالتعلمّالمستمر.2ّّ

توضتيحّأهدافّالتغيرّللعاملينّلضتمانّمشاركتهمّفي2ّّ
ّالتطوير.

ّّّّّّ

مشاركةّالعاملينّفيّتجديدّاألنشطةّاإلداريةّوتطويرها1ّّ
ّبصورةّمستمرة.

ّّّّّّ

تطويرّاألعمالّاالستتتتتتتراتيجيةّفيّاإلدارةّاعتماداّعلى5ّّ
ّالمبادراتّالداخليةّالمقترحةّمنّقبلّالعاملينّ

ّّّّّّ

تطويرّاألعمتتالّاإلستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتةّبمشتتتتتتتتتتتتتتتاركتتةّالجهتتات6ّّ
ّالخارجيةّومبادراتها.

ّّّّّّ

االستتتتتتتتتتتتتتتفتتادةّمنّمبتتتادرةّالعتتاملينّلتعزيزّشتتتتتتتتتتتتتتراكتتتاتهتتتا7ّّ
ّاالستثماريةّواإلستراتيجية

ّّّّّّ

ّّّّّّّالمراقبةّالمستمرةّلمستوىّالتزامهاّبخدمةّالمجتمع.8ّ
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 ثانيا: أبعاد الريادة المؤسسية:
 العبارة:

 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:
مرتفعة 

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة جدا
  جدا

 البعد األول: "الثقافة الريادية 
بها،ّوالتيّتشتتتتتكلّهيكلّإجراءاتّإدارةّالمؤستتتتتستتتتتةّوتضتتتتتعّالمعايرّالستتتتتلوكيةّوتشتتتتتيرّإلىّالقيمّالمشتتتتتتركةّودرجةّاالعتقادّ

ّألعضائهاّوتعززّالسلوكّالرياديّالذيّيدعمّالبحثّالمستمرّعنّالفرصةّالتيّيكمنّاستغاللهاّلتحقيقّالمزاياّالتنافسية."

تتبنيّاإلدارةّثقافةّرياديةّيشتتتتتتتتتتعرّفيهاّالعاملونّبحرية1ّّ
ّتجريبّأفكارّجديدة.

ّّّّّّ

ّّّّّّّتشجعّالثقافةّالسائدةّاإلدارةّعلىّالتفكيرّالمستقل.2ّ

ترسخّاإلدارةّالقيمّالداعمةّللوصولّإلىّاألداءّالريادي2ّّ
ّفيّإنجازّالمهام.ّ

ّّّّّّ

تمكنّالعتاملينّالريتادينّفيهتاّلتحستتتتتتتتتتتتتتينّإنجتتازّالمهتتام1ّّ
ّوالخدماتّالتيّتقدمها.

ّّّّّّ

اّوتعمتتتلّعلىّتتتتدعيمهتتتتتبنىّاإلدارةّالثقتتتافتتتةّالريتتتاديتتتة5ّّ
ّوتنميتها.

ّّّّّّ

تتتتتدعمّاإلدارةّثقتتتتافتتتتةّاإلبتتتتداعّوالتطويرّفيّالعمليتتتتات6ّّ
ّوالخدماتّالمقدمة.

ّّّّّّ

ّّّّّّّتهتمّاإلدارةّبتشجيعّودعمّاألفكارّالجديدةّوالواعدة.7ّ

تتنبأّاإلدارةّبالحاجاتّالمستتقبليةّوتعملّعلىّإشباعها8ّّ
ّقبلّغيرها.

ّّّّّّ

 البعد الثاني:
القيادةّالرياديةّوتشتتتتتيرّإلىّامتالكّمديريّالمؤستتتتتستتتتتاتّلرؤيةّواضتتتتتحةّوالتأكدّمنّمدىّقدراتهمّعلىّالتأثيرّباآلخرينّ

دارةّاالستراتيجياتّالمتعلقةّبالمؤسسةّبطرةّابداعيةّوتحفيزية. ّوا 

تعملّاإلدارةّعلىّتحويلّالصتتتتتتتتتتتتالحياتّللمستتتتتتتتتتتتتويات1ّّ
ّاإلداريةّالدنيا.

ّّّّّّ

تقتديمّختدماتّتميزهاّعنّغيرهاّتستتتتتتتتتتتتتتعىّاإلدارةّعلى2ّّ
ّمنّاإلدارات.

ّّّّّّ

ّّّّّّّتدعمّاإلدارةّمبادراتّالتطويرّوتتبناها.2ّ

تتحملّاإلدارةّالمخاطرّالمحستتتتتتتتتتتتتتوبةّوتعدّالعنصتتتتتتتتتتتتتتر1ّّ
ّالرئيسيّفيّاستراتيجيةّتحقيقّالنجاح.

ّّّّّّ

نّكتتانتتت5ّّ تغتتامرّاإلدارةّبتنفيتتذّبرامجّجتتديتتدةّومبتكرةّوا 
ّنتائجهاّغيرّمضمونة.

ّّّّّّ
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ثالثا: متطلبات تطوير الممارسات المرتبطة بالتجديد اإلستراتيجي في إدارة المؤسسات في الجامعات األردنية 
 لتحقيق الريادة المؤسسية:

 العبارة:
 تقوم إدارة المؤسسات بما يلي:

مرتفعة 
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة جدا

  جدا

1ّ
إنشتتتتتتتتتتاءّقستتتتتتتتتتمّخاصّفيّإدارةّالتخطيطّوالتطويرّ

ّبالتجديدّاإلستراتيجي.ّ
ّّّّّّ

2ّ
أنّيكونّلقستتتتتتتتتمّالتجديدّاإلستتتتتتتتتتراتيجيّالقدرةّعلىّ
وضتتتتتتتتعّتطلعاتّلتحديدّالنموّوالتوستتتتتتتتعّوالتوقعاتّ

ّالمفاجئة.ّ

ّّّّّّ

2ّ
تحتتديتتدّالعوامتتلّذاتّالتتتأثيرّاإليجتتابيّاألكبرّعلىّ

ّإدارةّالمؤسساتّفيّالمستقبل.
ّّّّّّ

1ّ
تحتتتتديتتتتدّالوضتتتتتتتتتتتتتعّالحتتتتاليّمنّحيتتتتثّالتهتتتتديتتتتداتّ
والفرصّالرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتتةّبينّالقوىّالختتتتارجيتتتتةّللبيئتتتتةّ

ّالتنافسيةّالمتسارعة.ّ

ّّّّّّ

5ّ
ّتقييمّوضعّإدارةّالمؤسسة

باستتتتتتتتمرارّمنّخاللّاالستتتتتتتتشتتتتتتتعارّالبيئيّومراقبةّ
ّالقوىّالبيئي.

ّّّّّّ

6ّ
منحّإدارةّالمؤستتستتةّقوةّواستتتقالليةّأكبرّفيّتحديدّ

ّاستراتيجياتها.ّ
ّّّّّّ

ّّّّّّّتطويرّاللوائحّالتيّتجعلّلهذاّالتغيرّقوةّإيجابية.7ّ

8ّ
تحقيقّالمرونتتتتةّفيّتحتتتتديتتتتدّالهيتتتتاكتتتتلّالتنظيميتتتتةّ
والماليةّوالفنيةّبماّيتالءمّمعّالمستتتتتجداتّالمحليةّ

ّواإلقليميةّوالدولية.

ّّّّّّ

6ّ
األنظمتةّوالستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتاتّاإلداريتةّالالزمةّتطويرّ

ّإلحداثّعمليةّالتغيرّالمرغوبة.
ّّّّّّ

10ّ
تطويرّقواعتتتتدّوأنظمتتتتةّعتتتتادلتتتتةّللمكتتتتافتتتتآتّألداءّ

ّالتغير.
ّّّّّّ

11ّ
تتتتدريتتتبّالعتتتاملينّعلىّبعضّالمهتتتاراتّالوظيفيتتتةّ
ّفتتيّ ّاالبتتتتتكتتتتتتتار ّتتتطتتبتتيتتق ّعتتنتتتتتتتد ّالتتنتتجتتتتتتتاح لتتتتتتتدعتتم

ّاإلستراتيجيات.

ّّّّّّ
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  مناسبة:متطلبات أخرى تراها 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 العبارة:
ّالمؤسسات بما يلي:تقوم إدارة 

مرتفعة 
منخفضة ّمنخفضةّمتوسطةّمرتفعةّجدا

ّّجدا

12ّ
إنشتتتتتتتتتتتتتتتاءّفريقّعمتتتلّيعمتتتلّبشتتتتتتتتتتتتتكتتتلّجيتتتدّعلىّ

ّاإلستراتيجيةّالمصممة.
ّّّّّّ

12ّ
اكتشتتافّوتنميةّالمهاراتّوالكفاءاتّفيّمستتتوياتّ

ّإداراتّالمؤسسات.
ّّّّّّ

11ّ
تشتتتتتتجيعّالعاملينّعلىّتحقيقّالتعلمّواستتتتتتتكشتتتتتتافّ

ّالجديدة.األفكارّ
ّّّّّّ

15ّ
تنفيتذّاألفكارّالخاصتتتتتتتتتتتتتةّبتقديمّالخدماتّالتعليميةّ

ّالجديدةّوتحسينّالقائمّمنها.ّ
ّّّّّّ


