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ّوتقديرٌّّشكرٌّ

ّقالّتعالى:ّ

 ] 7سورة ابراىيـ : آية   [           ﴾ ََلَِزيَدنَُّكمْلَِئنَشَكْرُتْم ﴿
 يـ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ, والصالةُ الحمد والشكر  رب العالميف, المّ 

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف. األوؿُ  صمى ا عميو وسمـ المعمـُ  عمى رسولنا محمدٍ  والسالـُ 

ولكؿ مف قدـ لي  ولكؿ مف غمرني بتواضعو وعمموِ  كؿ صاحب فضؿٍ ثـ الشكر والعرفاف بالجميؿ ل

 .لنصائح التي أسيمت في إثراء رسالتيالتوجييات وا

مت لي لمييئة التدريسية في كمية العموـ التربوية في جامعة الشرؽ األوسط والتي قدّ  والشكر موصوؿٌ 

ة الجامعات التي سيمت عمميّ مف العمـ ما يكفي خالؿ فترة دراستي الماجستير, كما واشكر جميع 

 توزيع االستبانات واشكر جميع أعضاء ىيئة التدريس الذيف تفضموا بتعبئة االستبانة.
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ّىداءاإل

ّأ ىديّىذاّالعملّالمتواضع....

, وأف نقتدي بو في نيجوِ  الذي أمر ا تبارؾ وتعالى باقتفاءِ  القدوة واألسوة والدَّاعية المعمـُ  إلى

 صمى ا عميو وسمـ. أعمالنا ومعامالتنا وجميع أمور حياتنا نبّينا محمدٍ  جميعِ 

 وساَؿ َنيُر ُفراٍت في َبواِدييا(                       ) َمحمٌَّد ُقمُت َفاخضرَّت ُربى ُلَغتي

غرست حبَّ ا في فؤادي, وعممتني معنى العطاء والخير مف دوف ي الحبيبة, إلى مف أمّ  إلى

 جرة الدائمة العطاء, إلى القمر الذي أضاء لنا ظممات الطريؽ.انتظار المقابؿ, إلى الشّ 

يب, إلى مثمي األعمى في الحياة, إلى الّنبع الصافي, إلى العقؿ والقمب, منؾ أستمد أبي الطّ  إلى

ي  ؽ حممؾ وأكممت رسالتي لترى جيدؾ وغرسؾ .مانؾ ودعائؾ تحقّ رجولتي, وبفضؿ مف ا وا 

عادة والسّ  ,والحضور في الغياب ,والعافية في المرض ,زوجتي الغالية, فأنِت الغنى في الفقر إلى

 في الغضب, إلى نصؼ الروح ُأىدي لِؾ ىذا العمؿ معطرًا بالحب والوفاء والشوؽ.

نير لكما الدرب لمحصوؿ عمى ما تتمنوف مف أرفع  بأف يُ اء وقرة عيني, دعائي أوالدي األحبّ  إلى

  درجات العمـ وأعمى الشيادات.

أخواتي الحبيبات وأجمؿ ما في الحياة, اسأؿ ا لكـ دواـ الصحة وأخي الحبيب , إخوتيإلىّ

 والعافية والتَّقدُّـ والرِّقي.

 في العمؿ والدراسة, إلى مف كانوا دوامًا دافعيف إلنجاز ىذا العمؿ. والزمالءِ  األصدقاءِ  إلى

 

 ىدي لكـ جميعًا ىذا العمؿ المتواضع.أُ 
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ةّمنّوجيةّنظرّنظيميّلمجامعاتّاألردنيّ ينّوعالقتياّبالت ميزّالتّ ةّلدىّالقادةّاألكاديميّ شاقةّاالستراتيجيالرّ 
ّدريسأعضاءّىيئةّالتّ 

ّإعداد
ّمعتصمّمحمدّمباركّالضمور

ّفإشراّ
ّالدكتورّأمجدّمحمودّدرادكو

ّالممخص
ميز القادة األكاديمييف والتّ شاقة االستراتيجية لدى سالة إلى استقصاء العالقة بيف الرّ ىدفت الرّ 

دريس, ومع اختالؼ وجيات النظر باختالؼ نظيمي لمجامعات األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ التّ 
ؿ, وسنوات خصص, ومصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىّ , والتّ الّسمطة المشرفة, و كاديميةتبة األوالرّ  ,الجنس
 الخبرة.

استخداـ استبانتاف؛ األولى  نيج الوصفي االرتباطي وتـّ راسة تـ استخداـ المولتحقيؽ أىداؼ الدّ 
( فقرة موزعة عمى )وضوح الرؤية واألىداؼ, والمقدرات األساسية 45الرشاقة االستراتيجية مكونة مف )

والتكنولوجية, والشراكة في المسؤولية واتخاذ اإلجراءات, والتنظيـ وتنفيذ األعماؿ, والتخطيط االستراتيجي(, 
تميز القادة والمرؤوسيف, وتميز الييكؿ )( فقرة موزعة عمى 34لتميز التنظيمي مكونة مف )والثانية ا

( 470التنظيمي, وتميز الثقافة التنظيمية(, وتـ التأكد مف صدقيما وثباتيما, تكونت عينة الدراسة مف)
 عضو ىيئة تدريس, واظيرت الدراسة مايمي:

ردنية تراوحت ما بيف في الجامعات األ فيلدى القادة األكاديميّ  شاقة االستراتيجيةالرّ درجة ممارسة  أفّ   .1
 نظيميالتّ  ميزلمتّ  ممارستيـ , بينما درجة( وبدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجاالت3.07-3.28)

 المجاالت. لجميع منخفضة ممارسة وبدرجة( 2.25-2.19) بيف تراوحت
 ةاالستراتيجيّ  شاقةالرّ  بيف( α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات إيجابّية ةارتباطيّ  وجود عالقة .2
 دريس.التّ  ىيئة أعضاء نظر وجية مف األردنية لمجامعات نظيميالتّ  ميزوالتّ 
 وجية مف األكاديمييف لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ أفّ  .3

والتخصص لصالح اإلناث والكميات اإلنسانية عمى الجنس  لمتغيرات تعزى دريسالتّ  ىيئة أعضاء نظر
, وسنوات الخبرة, ومصدر ةكاديميّ تبة األالرّ ات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير فروؽ  التوالي, وعدـ وجود

 .الّسمطة المشرفةخر مؤىؿ, و آالحصوؿ عمى 
أعضاء ىيئة مف وجية نظر  نظيميالتّ  ميزالتّ  ةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس .4

عزى فروؽ ذات داللة إحصائية تُ التخصص, لصالح الكميات اإلنسانية, وعدـ وجود  تعزى لمتغير التدريس
الّسمطة , و ؿالحصوؿ عمى آخر مؤىّ األكاديمية, وسنوات الخبرة, ومصدر  تبةات الجنس, والرّ لمتغير 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between Strategic 

Agility among Academic Leaders and the Organizational distinguish in Jordanian 

universities from Faculty Members' Perspective due to gender, academic rank, 

university recipe, Specialization, The source to obtain the other qualification, years of 

experience. 

The descriptive correlation approach was used to achieve the objectives of the 

study, tow questionnaires was developed; the first one about Strategic Agility 

consisted of (45) items distributed to (Visibility and goals, Basic and technological 

capabilities, the partnership in responsibility and take action, organization and 

implementation of business and Strategic planning), and the second one about the 

Organizational distinguish consisted of (34) items (Distinguish  leaders and 

subordinates, Distinguish organizational structure and distinguished organizational 

culture), Its validity and reliability were established; the study sample consisted of 

(470) Faculty Members and the findings showed that: 

1. The degree of Strategic Agility strategy among Academic Leaders in Jordanian 
universities with a moderate mean between (3.07-3.28) for all items While the 
degree of Organizational distinguish with low mean between (2.19-2.25) for all 
items. 

2. There was positive significant relationship at the level (α≤0.05) between Strategic 
Agility among Academic Leaders and the Organizational distinguish in Jordanian 
universities from Faculty Members' Perspective. 

3. There are statistically significant differences in the degree of Strategic Agility 
among Academic Leaders in Jordanian universities from Faculty Members' 
Perspective due to gender and specialization in favor of female and humanities, 
respectively and there are no statistically significant differences due to the variables 
of university recipe, academic rank, the source to obtain the other qualification, 
years of experience. 

4. There are statistically significant differences in the degree of Organizational 
distinguish from Faculty Members' Perspective due to specialization in favor of 
humanitarian colleges and there are no statistically significant differences due to 
gender, academic rank, university recipe, Specialization, The source to obtain the 
other qualification, years of experience. 

Keywords: Strategic Agility, Organizational distinguish, Jordanian Universities, 

Academic Leaders, Faculty Members.  



1 

ّ  
 الفصلّاألولّ

 أىميتياخمفيةّالدراسةّّو

 .المقدمة 1.1

 .مشكمة الدراسة 2.1

 .وأسمتيا ؼ الدراسةاىدأ 3.1

 .أىمية الدراسة 4.1

 مصطمحات الدراسة. 5.1

 الدراسةحدود  6.1

  محددات الدراسة. 7.1

  

 

 

 



2 


ّالفصلّاألول

ّياتراسةّوأىميّ خمفيةّالدّ 

ّمقدمةّ:ال

اإلنساف معرفيًا وثقافيًا  ناءِ في بِ  سيـإذ تُ عميـ العالي, كيزة األساسية لمتّ الجامعات الرّ  ؿُ تمثّ 

التي تحتاجيا خصصات ساعد عمى تنمية الموارد البشرية في كافة التّ ومياريًا عمى النحو الذي يُ 

 والمجتمعيّ  في األردف عمى المستوييف الحكوميّ  االىتماـ دَ ايومف ىنا تز  نمية المستدامة,خطط التّ 

وتفعيؿ  ,أداء ىذه المؤسسات وذلؾ بيدؼ تحسيف مستوى جودةِ  ,بتطوير مؤسسات التعميـ العالي

عبر الّسنوات األخيرة الماضية تنفيذ  قد تـّ ميز, و وتحقيؽ التّ  دورىا في قيادة عمميات التنمية الشاممة

عميـ العالي, وخاّصًة في ما يتعمؽ ببناء العديد مف المشروعات والبرامج اليادفة إلصالح وتطوير التّ 

 ردنية.اخمية إلدارة االستراتيجيات في الجامعات األظـ الدّ واستمرارية النّ 

دفع أعضاء ىيئة التدريس ر اإلمكانات واألدوات التي تالجامعات أف توفّ  والمأموؿ مف

طالؽ ما لدييـ مف  قدرات وطاقات إبداعية, وفي الوقت نفسو تضع مالجامعي نحو األداء المتميز وا 

زة الموجودة داخؿ الجامعة واستقطاب المزيد مف الكفاءات لتطوير وتنمية الكفاءات المتميّ  استراتيجية

 ز مف خارج الجامعة. ذوي األداء المرتفع والمتميّ 

ذات ميارات  وقياداتٍ  جديدةٍ  الجامعات يتطمب وجود رؤيةٍ  ر قد يحصؿ داخؿتطوي أيّ  فّ إ

وكفاءات تعترؼ بالمواىب وتعتبرىا مف المكونات االستراتيجية في العمؿ, وتستخدـ استراتيجيات 

غيرات التّ  ففي ظؿّ , غيير في القرف الواحد والعشروفإلدارة كفاءاتيا ومواىبيا كعامؿ إحداث ت

نّ  مة لـ تعد المنظمات مطالبةً الحاص ميز في األداء كضرورة مف أجؿ ما التّ بتحقيؽ األداء فقط, وا 

األمثؿ لمموارد,  ستخداـمات عمى بموغ األىداؼ باالة المنظّ قدر مؿ األداء البقاء واالستمرار ويمثّ 
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مف خالؿ القياـ بعممية تقييـ  دةٍ ر عف مدى قياـ الموارد البشرية بمياميـ وفؽ معايير محدّ وُيعبِّ 

 (. 2014ز )غازي,األداء, حتى يتـ الوصوؿ إلى األداء األفضؿ أو المتمي  

 ةواإلنتاجيّ ة ة, الخدميّ ة والخاصّ مات العامّ غير في البيئة التي تواجييا المنظّ تسارع التّ  إفّ 

ات تمؼ مستوياتيـ وبالذّ غوط عمى المديريف في مخييا, زاد مف الضّ فة المنافسة اليوـ, فضاًل عف شدّ 

مر الذي دفع باتجاه البحث عف الحموؿ خاذ القرار االستراتيجي األتاح لصنع واتّ لة الوقت المُ أفي مس

 خفيؼ مف ىذه الضغوط.سيـ في التّ التي تُ 

ب يتطمّ  اشكاليأبكافة  ماتالمنظّ رات التي تواجييا حديات والتغيُّ التّ  كؿّ  فّ إا الشؾ فيو وممّ 

عة في البيئة مف كيؼ السريع مع تمؾ المتغيرات غير المتوقّ مات والقدرات لمتّ المقوّ  منيا توافر كؿ

 .واالستمرارجؿ البقاء أ

التي يكوف اليدؼ منيا , االستراتيجيات ميمية الرشيقة استراتيجياً عسات التّ المؤسّ تستخدـ و 

, ياوالموظفيف فيمبة والعامميف بات الطّ البقاء في حالة استجابة ومرونة تجاه حاجات ومتطمّ 

عة وغير المتوقعة والمتنوّ  رةقدرة عمى االستجابة إلى المتطمبات المتغيّ ممات ذات الفالمنظّ 

مف  عدّ مة تقميؿ مخاطر نقص التوريد تُ تقع في ناحية, وفي حيف يقع عمى عاتؽ المنظّ  مستفيديفلم

ذا  ,ةالرشاقة االستراتيجيّ  لسرعة االستجابة فقد تكوف النتائج  ة الرشاقة كأساسٍ مة أىميّ المنظّ  أغفمتوا 

 . (Lee ,2002)سمبية

عرؼ بسرعة عمى الفرص وانتيازىا قدرة عمى التّ مَ الؼ الّرشاقة االستراتيجية بأّنيا "عرّ وتُ 

  (.McCann, 2004)ادي االصطداـ بالمخاطر البيئّية"مة, وتفجاه مسار المنظّ وتغيير اتّ 

 رؤيتيا ورسالتيا وغايتيا االستراتيجية إلى واقعٍ زة عمى ترجمة سات المتميّ المؤسّ َتحرص و 

ز في مختمؼ ميّ والتي تسعى مف خالليا إلى دعـ وتشجيع التّ  ,طموحاتيا تحقيؽِ  ممموس مف أجؿِ 

ُعد أحد الخيارات المطروحة أماـ ز لـ يَ المتميّ  نظيميّ األداء التّ  أفّ مجاالت عمميا, و أنشطتيا و 
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ز ليس روؼ والقوى الخارجية, والّتميمة العديد مف الظّ عمى المنظّ ة فرضتيا مات, بؿ ىو حتميّ المنظّ 

مة تقدـ , منظّ أو كبيرةٍ  صغيرةٍ  يمكف أف يحدث في منظمةٍ  إداري   فكري   يو نمطٌ لو حدود أو موانع ف

 ة.ير حكوميّ ة أو غَ مة حكوميّ , منظّ سمعةً  أو تصنعُ  خدمةً 

, أصبحز عالـ الذي يميّ  واالنفتاحوفي عصر العولمة  نظيمي موضع ز التّ ميّ التّ  اليـو

يعد  مختمؼ الباحثيف, وذلؾ ألف عصر المعرفة والمعمومات لـ قاش الواسع مف قبؿوالنّ  ىتماـاال

ة التي كانت سائدة في اليـر البيروقراطي التقميديّ  ةيعترؼ بعمالة نمطية تحكميا المواصفات الوظيفيّ 

نّ  القديـ, عيا كرؤساء ومرؤوسيف, وتنوّ  د المعارؼز وتعدّ ميّ سـ بالتّ تّ ما تعتمد عمى العناصر التي توا 

 وروتيني   بتعاد عف كؿ ما ىو نمطي  ب مف أعضائيا االاألداء يتطمّ  زمة لتميّ تحقيؽ المنظّ  فّ أحيث 

 ,Darling & Walker)ة لنظـ حيوية وفاعمي ييامات وتبنّ في األداء والسموؾ لدى معظـ المنظّ 

2010.) 

د والدراسات واألبحاث وىذا التعدّ  نظيمي مف العديد مف الكتبميز التّ التّ  تعريؼّ  وينطمؽّ 

ميز مفاىيـ التّ  ز جيودىا لتحديدجعمت المداخؿ اإلدارية المعاصرة تركّ  ة المفيوـ التييعكس أىميّ 

نظيمي ومدخؿ العالقات ميز التّ الكفاءة كأساس لمتّ  ة حدد مفيوـنظيمي, فمدخؿ اإلدارة العمميّ التّ 

نظيمي ميز التّ قاموس التّ  ة لمعامميف, وأضاؼ إلىز عمى الحاجات االجتماعيّ ركّ  ةسانيّ اإلن

نظيمية, قافة التّ والثّ  التّنظيمي وفرؽ العمؿ وجودة الحياة والمناخ مثؿ العمؿ الجماعي مصطمحاتٍ 

الفاعمية دت مفيوـ ي حدّ المعاصرة التّ  ةة بما في ذلؾ المداخؿ اإلداريّ تواصمت الجيود اإلداريّ  وقد

 .(2003 دة )زايد,ة المتعدّ رات البيئيّ المتغيّ  ة في ظؿّ مة الكميّ ز عمى تحقيؽ أىداؼ المنظّ ركّ الذي يُ 

مة يدؼ إلنجاز أىداؼ المنظّ طة, تة مخطّ تنظيميّ  و: جيودٌ بأنّ  ويعّرؼ الّتميز التّنظيمي

مات الذكّية في عصر المنظّ مة ائمة لممنظّ نافسية الدّ اتيا لتحقيؽ الميزة التّ واستراتيجياتيا وعمميّ 

 (.2014عمى اإلبداع)حافظ وكييو, قدرةَ مَ اممة والعامميف ممف يممكوف الوالجودة الشّ 
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لدى  ز عمى عالقة الرشاقة االستراتيجيةراسة لتركّ ما ورد أعاله جاءت ىذه الدّ  لكؿّ  ونتيجةً 

مف وجية نظر  األردنيةمجامعات لنظيمي ميز التّ التّ يف في تحقيؽ أعمى مستوى مف القادة األكاديميّ 

لمجامعات نظيمي ميز التّ ز التّ عزّ وعرض التوصيات التي يمكف أف تُ , دريسيةأعضاء الييئة التّ 

 .ة الحكومية والخاصةاألردنيّ 

ّمشكمةّالدراسة:ّ

 صبحأوالذي  االستراتيجيّ طورات في ازدياد اىتماـ الجامعات في المجاؿ سرعة التّ  أسيمت

ستراتيجية أصبحت االو  ,رات ومتطمبات ومخاطر قد تواجيياتغيُّ  مف المفاىيـ المرنة لمواجية أيّ 

بتجارب  تمرّ في الجامعات التي  يفاألكاديميّ  ادةمف ثقافة الق يماً م اً والتخطيط االستراتيجي جزء

عمـ ـ يتـ التّ بؿ ىي تجارب ل عيفةضّ ليست بال دةجيّ ىذه التجارب ال في ىذا المجاؿ, إال أفّ  جيدة

عمـ مف لتّ عمى اقدرتيا م انخفاض ؛مف أسباب خسارتيا ما تكوف الجامعات قد أدركت أفّ منيا وربّ 

 ادةة عند القيجيّ ترفع مستوى الرشاقة االسترا ة, وعميو فإفّ الماضي في مجاؿ اإلدارة االستراتيجيّ 

 ردنية.الجامعات األفي  نظيمي وتحقيقوميز التّ ينعكس عمى مفيوـ التّ  يفكاديميّ األ

يث يواجو كثيرًا مف حفي ىذا المجاؿ  ةميمّ عميـ مف القطاعات البر قطاع التّ تعيُ و 

مبة والموظفيف بكافة فئاتيـ تياجات الطّ حغيرات في انظيمية والتّ ع المشكالت التّ حديات وتنوّ التّ 

 فاآل عميمية لـ تعد مالئمةً مات التّ ة في المنظّ يساليب والطرؽ التقميداأل ومراكزىـ الوظيفية, كما وأفّ 

مات ضرورة البحث عف ـ عمى المنظّ حتّ ة المعاصرة, وىذا يُ رات البيئيّ روؼ والمتغيّ الظّ  في ظؿّ 

شاقة العالية مستجدات وىذا يتحقؽ بامتالكيـ الرّ  يممكوف ميارات التكيؼ مع أيّ  ةٍ أكاديميّ  قياداتٍ 

فراد في عند جميع األ واألداءميز مستويات التّ  أعمىلتحقيؽ  ومطورةٍ  جديدةٍ  جياتٍ تيفي بناء استرا

 .األردنيةالجامعات 
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قميدية نظيمية التّ ياسات االستراتيجية والمفاىيـ التّ خطيط االستراتيجي والسّ التّ  فّ إوليذا ف

دارة في مجاؿ اإل جديدٌ  مفيوـٌ  الي فقد ظيرَ وبالتّ , منافسة أوز تميّ  أيّ غير مناسبة لتحقيؽ  أصبحت

التي  ةميمّ اىيـ الف( وىو أحد المstrategic agilityة )شاقة االستراتيجيّ الرّ  وطمؽ عمييُ  االستراتيجية

تواجو  دتحديات وتغييرات ومخاطر ق أيّ دارة لمواجية ورجاؿ اإل األكاديميّ ع بيا القائد ف يتمتّ أيجب 

عامؿ مع زمة لمتّ الميارات الاّل ف يكاديميف يتوافر لدى القادة األأالي يجب ة, وبالتّ عميميّ مات التّ المنظّ 

روؼ الجديدة الفعالة لتمؾ الظّ  االستجابةظروؼ بيئية, وبناء استراتيجيات رشيقة وىادفة لتحقيؽ  أيّ 

 .(Doz and Kosonen,2008) مةغيرات الحاصمة داخؿ المنظّ والتّ 

الجامعة قدرة االستراتيجية لتعديؿ أو إعادة ىيكمة مال إلىستراتيجية شاقة االالرّ شير تُ 

كيؼ رقي والتّ واستراتيجياتيا بشكؿ ديناميكي في البيئة التي تعمؿ فييا الجامعة مف خالؿ التّ 

لىو  ,تيجية لمجامعةاستر ؤيا االوالتمسؾ بالرّ  المستفيديفوالمبادرة المستمرة وتمبية احتياجات  قدرة  ا 

كيؼ مع األفكار المبتكرة والتّ عديؿ الجامعات عمى البقاء في حالة تنافسية في أعماليـ مف خالؿ التّ 

وكذلؾ نماذج أعماؿ تنافسية  ,جديدة لتكويف خدماتٍ  األفكارستخداـ ىذه اوالجديدة و 

 (.2016)المواضية, جديدة

ة, وىذه القوى تحتاج إلى قوى عاممة وبمختمؼ المستويات اإلداريّ  إداريّ  نشاطٍ  حتاج أيّ ويَ 

عاية الكاممة بيدؼ االستفادة حفيز والرّ فويض والتّ إلى تنمية مقدراتيا ورفع كفاءتيا ومنحيا التّ 

ميز الي تحقيؽ التّ واستقرار العامميف, وبالتّ  القصوى مف جيودىا وفكرىا وضماف األمف الوظيفيّ 

 .ماتىذه الحقيقة قد تغافمت عنيا أغمب المنظّ  مة إاّل أفّ لممنظّ 

ؽ مف خالؿ المقارنة بيف أداء عميمية يتحقّ سات التّ مات والمؤسّ ز المنظّ الحكـ عمى تميّ  فّ أو 

جيود  وتحريؾ حسيفالتّ  أىداؼ لوضع العالية ذات المستويات ماتالمنظّ  مف غيرىا مة وبيفالمنظّ 

 أىدافو ؽتتحقّ  التي نظيميالتّ  ميزعالمات التّ  عميو طمؽيُ  ما وىذا مة,المنظّ  أىداؼ لتحقيؽ المشاركة
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ة لردـ تحسيف واقعيّ  أىداؼ ضعو و  البديمة, االستراتيجيات ووضع غييرعممية التّ  تسريع خالؿ مف

 ,Greasliy) نظيميالتّ  ميزالتّ  فية االستمراريّ ة, وتحقيؽ اخمية والخارجيّ الفجوة بيف الممارسات الدّ 

2005). 

 ةاالستراتيجيّ شاقة الرّ ساؤؿ اآلتي: ما العالقة بيف عف التّ  ؿ مشكمة الدراسة في اإلجابةِ مثّ تَ وتَ 

 دريس؟لمجامعات األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ  نظيميز التّ ميّ التّ يف و كاديميّ األ ادةلدى الق

 راسةّوأسئمتيا:أىدافّالدّ 

يف دى القادة األكاديميّ ة لشاقة االستراتيجيّ الرّ  العالقة بيف راسة إلى استقصاءِ دفت ىذه الدّ ىَ 

خالؿ اإلجابة عف  دريس ومفأعضاء ىيئة التّ نظيمي لمجامعات األردنية مف وجية نظر ميز التّ التّ و 

 : األسئمة اآلتية

مف وجية  يف بالجامعات األردنيةاألكاديميّ  ةلدى القاد ةاالستراتيجيّ شاقة ما درجة ممارسة الرّ  .1

 دريس؟عضاء ىيئة التّ أنظر 

مف وجية  يف لمجامعات األردنيةاألكاديميّ  ةلدى القاد نظيميميز التّ تّ ال ممارسة ما درجة .2

 دريس؟عضاء ىيئة التّ أنظر 

شاقة بيف الرّ  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطية وجد عالقةىؿ تُ  .3

 ؟دريسنظيمي لمجامعات األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ ميز التّ ة والتّ االستراتيجيّ 

عند  راسةنة الدّ ة بيف متوسطات استجابة أفراد عيّ إحصائيّ ذات داللة  اً ناؾ فروقىؿ ىُ  .4

عزى تُ يف لمقادة األكاديميّ  ةشاقة االستراتيجيّ الرّ  في درجة ممارسة (α≤0.05مستوى )

خصص, ومصدر الحصوؿ , والتّ الّسمطة المشرفة, و ةكاديميّ تبة األوالرّ  ,الجنس راتلمتغيّ 

 ؟ عمى آخر مؤىؿ, وسنوات الخبرة
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عند  راسةنة الدّ استجابة أفراد عيّ بيف متوسطات  ةإحصائيّ ذات داللة  اً روقىؿ ىناؾ فُ  .5

 تعزى لمتغيراتميز التنظيمي لمقادة األكاديمييف تّ ال في درجة ممارسة ( α≤0.05مستوى )

خصص, ومصدر الحصوؿ عمى آخر , والتّ الّسمطة المشرفة, و ةكاديميّ والرتبة األ ,الجنس

 ؟ ؿ, وسنوات الخبرةمؤىّ 

ّأىميةّالدراسةّ:

في جانبييا النظري والتطبيقّي في تناوليا لمتغيريف ىما: الّرشاقة  ةالحاليّ ّراسةة الدّ تكمف أىميّ 

االستراتيجية لدى القادة األكاديمّييف وعالقتيا بالّتميز التنظيمي لمجامعات األردنّية مف وجية نظر 

  , وعميو تتمّثؿ أىمّية ىذه الّدراسة بالّنقاط اآلتية:أعضاء ىيئة الّتدريس

والذي  تي تربطيا,راتو وطبيعة العالقات الّ تيا مف خالؿ الموضوع ومتغيّ أىميّ راسة كتسب الدّ تَ  .1

راتو, حسب حدود عمـ الباحث متغيّ  بجميعدارة و ات اإلعتبر مف الموضوعات الجديدة في أدبيّ يُ 

 .دراسةة حوؿ موضوع الدراسة محميّ  ؽ أيّ لـ تتطرّ 

شاقة بالرّ  ربوي المتعمؽإلى األدب التّ  جديدةً  راسة معرفةً مف المؤمؿ أف تضيؼ ىذه الدّ  .2

 .نظيميميز التّ تّ بال اوعالقتي ةاالستراتيجيّ 

عميمية إلى تحقيقو مما يعكس سات التّ المؤسّ نظيمي كيدؼ استراتيجي تسعى ميز التّ ة التّ أىميّ  .3

 .ة دراستوأىميّ 

 ة.الجامعات األردنيّ في  الجامعية دارةاإلوظؼ نتائج ىذه الدراسة في تقديـ توصيات لتطوير تُ  .4

ي تسعى إلييا الجامعات مف أجؿ مف أبرز الغايات التّ  التّنظيمي ميزاعتبار موضوع التّ  .5

 .يرة والريادةاكتساب الشّ 

 .ة بوجو عاـراسات, وفي الجامعات األردنيّ تفتح المجاؿ إلجراء مزيد مف الدّ  .6
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ّّ:ّمصطمحاتّالدراسة

التي تـ تعريفيا إجرائياً ومفاىيميًا, عمى اشتممت ىذه الدراسة عمى عدد مف المصطمحات 

 النحو اآلتي:

ّ(ّ: strategic agilityالرشاقةّاالستراتيجيةّ)

مة لممنظّ  "العممّية الخاصة بتكييؼ الّتوجو االستراتيجيّ  ( بأّنيا:16: 2016عّرفيا المواضية) 

مف خالؿ تكييؼ الّرشاقة في رة, وىي اكتماؿ الّتغير ة المتغيّ روؼ البيئيّ مف خالؿ االستجابة إلى الظّ 

 .مة لتعظيـ نقاط الّقوة وتوفير ما ىو الـز لبقاء المنظمة"المنظّ 

ّوُعّرفت  ّاالستراتيجية ّاأّلالرش اقة ّالقادة إجرائيًا بأّنيا: مقدرة القائد األكاديمي  كاديميينلدى

 وىذا يتطمب قيادة التغيرات المفاجئة والتكيؼ مع التطورات المتسارعة في الوقت النموذجيعمى 

تتمثؿ في)وضوح الرؤية واألىداؼ, والمقدرات األساسية والتكنولوجية, والشراكة في  قدرات متنوعةم

في استجابة  المسؤولية واتخاذ اإلجراءات, والتنظيـ وتنفيذ األعماؿ, والتخطيط االستراتيجي(, وتتمثؿ

 .الباحث ليذا الغرض التي أعّدىا قياس الرشاقة االستراتيجيةأفراد الدراسة عمى أداة 

ّاألكاديميون وىـ  فضاًل عف عمميـ أعضاء ىيئة تدريسة : ىـ مف يشغموف مناصب إداريّ القادة

العمداء ونواب العمداء, ومساعدييـ, ورؤساء األقساـ العامميف في الجامعات األردنية الحكومية 

 والخاصة. 

ّ(organizational excellenceنظيميّ)زّالتّ ميّ التّ 

فوؽ في أدائيا وحؿ بشكؿ استراتيجي عبر التّ  سياـقدرة المنظمات عمى اإل "وبأنّ ؼ عرّ يُ 

؛ 71, 2010)الضالعيف, " زىا عف باقي المنظماتالة تميّ مشكالتيا ثـ تحقيؽ أىدافيا بصورة فعّ 

 (.692: 2013المبيضيف, 
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 في االستثمار خالؿ مف يتأتى ووظيفي   إداري   زٌ تميّ إجرائيًا بأّنو :  الت ميزّالتنظيميوُعّرؼ 

 قوة بنقاط نظيميالتّ  ميزالتّ  سـويتّ  سواء, حد عمىالجامعة و  العامميف في المستغمة غير اإلمكانات

قاس ويُ ة(, نظيميّ قافة التّ ز الثّ , وتميّ يميّ نظز الييكؿ التّ ز القادة والمرؤوسيف, وتميّ في تميّ  ؿتتمثّ 

 ليذا الغرض.رىا الباحث ة طوّ مف خالؿ استبانة خاصّ  رجةبالدّ 

ّاألردنية ة كانت أـ خاصة تقدـ برامجًا أكاديمية ة حكوميّ ة أردنيّ مؤسسة تعميميّ  : كؿّ الجامعات

عة عمى صعيد وتدريبية بعد المرحمة الدراسية الثانوية أو ما يعادلو, وتمنح درجات عممية متنوّ 

 البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادليا.و  العالي الدبموـ

دريس في الجامعة بشكؿ متفرغ, ويحمؿ رتبة أستاذ, أستاذ : كؿ مف يقـو بالتّ دريسأعضاءّىيئةّالتّ 

 مشارؾ, أستاذ مساعد.

ّالدراسةّ:ّّحدودّ

ة ة والخاصّ ة الحكوميّ دريس في الجامعات األردنيّ راسة عمى أعضاء ىيئة التّ اقتصرت ىذه الدّ 

 . 2016/2017راسي لمعاـ الدّ 

 :داتّالدراسةمحدّ 

, املجمع البيانات وثباتي متيفالمستخد تيفدانتائج ىذه الدراسة بدرجة صدؽ األ دتحدّ 

ومدى تمثيؿ العّينة لممجتمع الذي  ,تيفعف فقرات األدا وموضوعيتيـ نةة إجابة أفراد العيّ دقّ بدرجة و 

نة, راسة ال يمكف تعميميا إال عمى المجتمع الذي سحبت منو العيّ الدّ  ىذه نتائج فوأ سحبت منو,

 .ما ُيماثميا مف مجتمعاتو 
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 .ةشاقة االستراتيجيّ مفيوـ الرّ 1.2

 .ةة الرشاقة االستراتيجيّ أىميّ 2.2

 .نظيميّ ز التّ ميّ مفيوـ التّ 3.2

 .نظيميّ ز التّ ميّ التّ ة أىميّ 4.2

  .ةشاقة االستراتيجيّ بالرّ قة ابقة المتعمّ راسات السّ الدّ 5.2

 .نظيميّ ميز التّ قة بالتّ ابقة المتعمّ الدراسات السّ 6.2

 ممّخص الّدراسات الّسابقة وموقع الّدراسة الحالّية منيا. 7.2
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ّنيالفصلّالثا

 مةابقةّذاتّالصّ راساتّالسّ ظريّوالدّ النّ ّألدبا

ة شاقة االستراتيجيّ مف الرّ  والمفاىيمي لكؿ  ظري اإلطار النّ  إلىعرؼ ىدؼ ىذا الفصؿ التّ 

ا الباحثوف, وأىمّية كؿ منيما, عريفات التي تناوليوء عمى بعض التّ نظيمي, وتسميط الضّ ميز التّ والتّ 

حو عمى النّ عمى حدا  ريف كؿّ مة بكال المتغيّ الصّ ابقة ذات راسات السّ بعض الدّ  إلىعرؼ التّ  تـّ وقد 

 : اآلتي

ّظرياألدبّالنّ 

ّشاقةّاالستراتيجيةّ:ّمفيومّالرّ 

شاقة ح مفيـو الرّ يمف توض احية االستراتيجية ال بدّ مفيوـ الرشاقة مف النّ  إلىقبؿ التعرؼ 

بعض الباحثيف استبدلوا  ابقة لممصطمح فقد ُوجد أفّ ات السّ بإطاره العاـ, فمف خالؿ مراجعة األدبيّ 

وجيات نظر الباحثيف حوؿ ىذا ة الحركة, وسوؼ يتـ عرض شاقة بمصطمح خفّ مصطمح الرّ 

.  المفيـو

رعة في العمؿ )معجـ الرائد(, أما في معجـ ة والسّ شاقة لغًة: ىي مصدر رُشَؽ وتعني الخفّ الرّ 

(oxford( فمعنى الرشاقة )Agilityىو ال )قدرة عمى التحرؾ السريع والسيؿ, وقد ظير مفيـو م

مف خالؿ جيود مجموعة مف  1991الرشاقة كمصطمح يستخدـ في األبحاث في بداية عاـ 

 .(Aurdan,2011) الباحثيف في جامعة الىاي

ات السابقة فسوؼ يتـ عرض سبة لوجيات نظر الباحثيف لمصطمح الرشاقة في األدبيّ وبالنّ 

 بعض التعريفات لمجموعة مف الباحثيف عمى النحو اآلتي: 
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ابة لمتحديات السياسية ة المنظمة عمى التعرؼ واالستج( قابميّ Long,2000) عّرفيا لونغ

والييكمية بطريقة محددة  ياسيةرات السّ زمات غير الضرورية, وتنفيذ التغيّ والييكمية, وكذلؾ تجنب األ

ة, أّما قدرة عمى إدارة وتطبيؽ المعرفة بفاعميّ م( بأّنيا الDove, 2001عّرفيا دوؼ )و  ,ونظامية

قدرة عمى األعماؿ مأنواع المرونة وىي ال( رأى بأّنيا نوع مف Narasimhan,2006ناراسيمياف )

قدرة عمى خمؽ م( بأّنيا الDoz & Kosonen, 2008ط ليا, ويراىا دوز وكوزونيف )غير المخطّ 

التغير واالستجابة لو مف أجؿ تحقيؽ الربح في بيئة األعماؿ المضطربة, وعّرفيا إيراند وفيرما 

(Erande & Verma,2008بأّنيا ال )بة السريعة لمتغيرات غير المتوقعة.قدرة عمى االستجام 

قدرة مشاقة االستراتيجية تعني الالرّ  بأفّ  (Doz & Kosonen, 2008)دوز وكوزينيف  فياعرّ و 

كوظيفة مف الوظائؼ  األعماؿفي  وجو االستراتيجيّ ؼ والتوافؽ المستمر مع التّ عمى التكيّ 

نّ عي لخمؽ ليس فقط منتجات وخدمات جديدة االستراتيجية, والسّ  ؽ مما نماذج وطرائؽ مبتكرة لخوا 

الرشاقة االستراتيجية ىي مفتاح  أفّ ( Morgan& Page ,2008) مورجاف وباجيويرى  القيمة.

متغيرات والمواقؼ المتغيرة, لة يالمنظمة عمى االستجابة الموج مقدرةىي و  جاح في بيئة متغيرة.النّ 

وااللتزاـ الجماعي وتحمؿ المسؤولية, وتدفؽ وىذا يتطمب قدرات متنوعة كالحساسية االستراتيجية 

 جوىرية لمرشاقة االستراتيجية. اً ؿ أبعادنواعيا والتي تمثّ أالموارد ب وتوجيو

قدرة عمى مواجية التغيرات في بيئة مال :يا( بأنّ 2014فيا العابدي والموسوي)عرّ حيف  في

مف أجؿ االستجابة السريعة لو األعماؿ مف خالؿ تصميـ نظاـ استراتيجي ذو مرونة عالية لممنظمة 

 عرض لممخاطر.وعدـ التّ 

عمى دعـ وقيادة  القادة األكاديمّييفقدرة ميا بأنّ  االستراتيجّية شاقةا سبؽ يمكف تعريؼ الرّ وممّ 

 رة.ة المتغيّ غيير المفاجئ واالستفادة مف الفرص المتاحة في البيئة الجامعيّ التّ 
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ّّوأسبابيا:ّةشاقةّاالستراتيجيّ أىميةّالرّ 

 اإلحساسريعة الالزمة لتحقيؽ سموكيات ة باالستجابة السّ شاقة االستراتيجيّ ؽ الرّ تتعمّ 

خاذ خيارات سريعة في ظؿ اتّ  خالؿ غيير, وىذا يمكف مفواالستجابة الكفؤة, في بيئة سريعة التّ 

ف مف شاقة االستراتيجية تمكّ الرّ  فّ إالي فخطاء وبالتّ د الكثير مف األظروؼ غير مؤكدة ومعقدة تولّ 

 ,Audranالمرونة وااللتزاـ مف جية أخرى)و ؿ مف جية أمّ رعة والتّ حيحة بيف السّ سوية الصّ التّ 

2010.) 

عمى مساعدة  شاقة مف خالؿ قدرتياة الرّ أىميّ  إلى( Varley, 2012) ارليف وقد أشار

وتعزيز حركة تمع في المج االنفتاحمف  ة, وخمؽ مزيدفعاليّ  أكثرو بشكؿ أسرع  الحكومات في العمؿ

مات لمفيـو ي المنظّ تبنّ  فّ أ( عمى Kosonen, 2007) كوزينيف كدؤ وبينما ي اس والمعرفة.النّ 

صحيح عمى الدواـ, وتوفير البدائؿ الالزمة والمطموبة  ىو ي ماشاقة االستراتيجية يساعد عمى تبنّ الرّ 

 التي ال تتعارض مع أىداؼ المنظمة.

فوؽ مف خالؿ جاح والتّ نيا مف النّ مكّ مة إطار عمؿ مرف يُ المنظّ شاقة االستراتيجية منح الرّ تَ و 

ع فرؽ العمؿ بصالحيات واسعة وممارسات التخاذ القرارات بدرجات عالية مف االستقاللية, تمتّ 

غير المستمر, فيي ُتِعد المنظمة مة عمى إدارة وضبط التّ شاقة االستراتيجية قدرة المنظّ د الرّ جسّ وتُ 

عادة التعبئلقبوؿ التغيير مف خ ة, والتنظيـ, الؿ توليد مجموعة مف البدائؿ, وتطوير الميارات, وا 

زالة الحواجز أ  (.Ojha, 2008ماـ التغيير)وا 

قدرة عمى تعبئة الموارد وتخصيصيا نحو الفرص مشاقة االستراتيجية في دعـ الالرّ سيـ تُ و كما 

 فّ أو  ,ميزتحقيؽ أعمى درجات التّ الي بالتّ االستراتيجية الجديدة مع أقصى قدر مف السيولة, و 

زة تتبمور مف خالؿ قدرتيا عمى دراسة الوضع الحالي لممنظمة, والمتغيرات الخارجية مة المتميّ المنظّ 
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مف خالؿ عمميات التحميؿ االستراتيجي, وتحديد األسس والتوجييات االستراتيجية, وصياغة رسالة 

عداد  والمعاييراالستراتيجية ووضع األسس  األىداؼالمنظمة ورؤيتيا وتحديد  لقياس النتائج, وا 

جؿ استثمار الفرص وتجنب التيديدات, وتطوير آليات أاألىداؼ مف  الخطط االستراتيجية في ضوء

 Bukovec & Markicالمتغيرات البيئية وتأثيراتيا المحتممة عمى المنظمة ) إلىلممتابعة والتعرؼ 

,2008.) 

ومف خطاء طارئة قد ُتؤدي بيا إلى ارتكاب األمات تغييرات سريعة و المنظّ  واجو العديد مفتُ و 

( أف بعض المنظمات تمتاز بالكفاءة العالية في 2013نتياء والتالشي, وقد اوضح الزبف )ثـ اال

ز ينبغي عمييا اعتماد الرشاقة مرحمة معينة مف دورة حياتيا, ولمحفاظ عمى ىذا التفوؽ والتميّ 

( إلى صعوبة إجراء 2011ر ىذا التفوؽ, وأشار المعاضيدي )سيمة فعالة الستمرااالستراتيجية كو 

شاقة االستراتيجية عمى عمميات التغيير وفقًا لممدخؿ التقميدي قد حّتمت عمى المنظمات اعتماد الرّ 

 يا مدخاًل بدياًل لمتعامؿ مع التغيرات المتسارعة. نّ اعتبار أ

غير معقدة وسرعتو طبيعة التّ  بأفّ  (Doz & Kosonen, 2008)ونيف وكوز  دوزف وقد بيّ 

و يتطمب منيا التحرؾ بمرونة ي الرشاقة االستراتيجية؛ ألنّ الى تبنّ  المنّظمة تمجأ عالية ىذا يعني أفّ 

بقائيا وديمومة مة, وذلؾ لضماف استمرارية غير في محيط المنظّ كيؼ السريع لمواجية التّ عالية والتّ 

 ميا ومنافستيا.عم

ّالرشاقةّاالستراتيجيةأبعادّ

 جؿ الحفاظ عمى نموىا واستمرارىا كاآلتي:ًا متنوعة مف أأبعاد المؤسساتتطمب العديد مف تَ 

 وضوحّالرؤيةّواالىداف: .1



16 


خطيط االستراتيجي, وىي تسبؽ الرسالة التي تساسية في عممية العد الرؤية مف الخطوات األتُ 

الرؤية تجمع ما بيف  ( أفّ Hussey,1997) ىاسي أشارو  (,Hamel,2007)تؤدييا المنظمة

طاء صورة واضحة وقوية في العقؿ, أّما اإلدراؾ عىني, فالبصيرة تدؿ عمى إالبصيرة واإلدراؾ الذّ 

 مقنعة حوؿ إدراؾ االحداث المستقبمية. عطاء خطةالذىني فيو إ

ؿ الذي لى تحقيقيا, وىي تمثؿ المستقبتمثؿ النتائج التي تسعى المنظمة إىداؼ فا األأمّ 

ؿ التوجو (, واألىداؼ االستراتيجية تمثّ Schemerhorn, 2005ليو )إؿ و تسعى المنظمة لموص

ميز في مجاؿ يحمؿ الطموح والتحدي طويؿ األجؿ مف أجؿ تحقيؽ التّ  االستراتيجي الذي

 (. Thompson & Strickland, 2006معيف)

 المقدراتّاألساسيةّوالتكنولوجية: .2

شاقة األساسية لممنظمة مزيج ضروري مف السرعة التي تحتاجيا الرّ وفر المقدرات تُ  

يا لف تستطيع متابعة الفرص االستراتيجية, وفي حالة عدـ استغالؿ المنظمة لمقدراتيا األساسية فإنّ 

 (. Long, 2000المتاحة أماميا وسيكوف لدييا سوء استغالؿ ليذه الفرص)

غيرات البيئية تحديد قدرة المنظمة عمى اكتشاؼ التّ وُتعد التكنولوجيا العامؿ األساسي في 

عد مف األمور الميمة عندما تمتمؾ واالستجابة ليا, وكذلؾ استغالؿ الفرص المتاحة, كما وتُ 

 تقدميامة المقدرة عمى تحديد الكيفية والوقت المناسبيف لالستفادة مف الخيارات المرنة التي المنظّ 

 (.Tallon, 2007التكنولوجيا)
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 فيّالمسؤوليةّواتخاذّاإلجراءات:ّالشراكة .3

ؿ مف خالؿ العمؿ الجماعي, والمشاركة في القياـ باألعماة في المسؤوليّ راكة تأتي الشّ  

 ,Doz & Kosonenـ )مكانيات المنظّ نشطة, االعتماد المتبادؿ, أسموب القيادة, ومقدرة وا  واأل

عد ماميا, وبشكؿ آخر فيذا البُ الفرص أخذ إجراءات حيف تبرز أف تتّ مة ويمكف لممنظّ  ,(2008

 (. 2016, )المواضية مةيعكس سرعة االستجابة لمفرص مف قبؿ المنظّ 

 نظيمّوتنفيذّاالعمال:التّ  .4

ىدافيا الفعاؿ في نجاح المنظمة, وتحقيؽ أة مف خالؿ تأثيره نظيـ أىميّ كتسب التّ ويَ  

يساعد العامميف عمى العمؿ سوية إلنجاز و اتيا المختمفة لممنظمة, وأنّ وتسييؿ أعماليا وفعاليّ 

األىداؼ, وعمى أساس ذلؾ فإف المنظمة ال تؤدي وظيفتيا عندما ال يؤدي جزء أو أكثر وظيفتو 

أىمية تشجيع الحوار  وىناؾ (.Stoner , Freeman, & Gilbert, 2003بالصورة الصحيحة )

والنقاش بيف كافة األطراؼ المسؤولة عف تنفيذ االستراتيجيات باإلضافة إلى تشجيع المبادرات 

واألفكار الجيدة وتبادؿ المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الشركة مف خالؿ وحدات وأقساـ العمؿ 

 .(Sambamurty, Bhardwaj & Grover , 2003) المختمفة داخؿ الشركة

 :خطيطّاالستراتيجيّ التّ  .5

وقد و مف مياـ القيادات في اإلدارات, ة, وأنّ ة الميمّ الوظائؼ اإلداريّ مف خطيط عتبر التّ يُ  

ات, حيث يكاد يكوف مف المستحيؿ نتائج ممفتة في سوؽ العمميّ  االستراتيجيخطيط أظير مفيوـ التّ 

خطيط االستراتيجي في أعماليا. مة مف خالؿ تطبيؽ طرؽ وأساليب التّ ة لممنظّ عدـ وجود ربحيّ 

لتحقيؽ   خطيط االستراتيجي لدييا القدرة األعمىمات التي لدييا مفيـو واضح المعالـ في التّ فالمنظّ 

الفرصة لدييا تكوف  طبؽ التخطيط االستراتيجي في أعماليا فإفّ أىدافيا. أما المنظمات التي ال تُ 
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تأخذ ىذه المنظمات تأثير العوامؿ الخارجية التي ضئيمة في البقاء واالستمرارية في السوؽ. حيث 

 ةداخمية مف خالؿ تحميؿ نقاط القوّ مة, وتأثير العوامؿ الليا تأثير كبير عمى المنظّ 

لممنظمة, والذي بدوره يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة واستراتيجية طريقة التنفيذ,   عؼوالضّ 

 .(Johnson, 2006)فضاًل عف وسائؿ لقياس وتقييـ تنفيذ األىداؼ

ّنظيميّميزّالتّ مفيومّالتّ 

ة, نظيمي في جذوره إلى نظرية اإلدارة العممية, ومدرسة العالقات اإلنسانيّ ميز التّ عود التّ يَ 

اًل إلى و نظيمي, وصلد نتيجة لتوالي موجات الفكر اإلداري والتّ و وُ ونظرية النظـ, عمى اعتبار أنّ 

 (.2014, بيئتيا, وعممياتيا, وغاياتيا )حافظ وكييوؤية الشاممة لممنظمة مف حيث الرّ 

و سعي المنظمات نحو استغالؿ الفرص المناسبة ( بأنّ Burkhat,1993فو بيورخات )عرّ وقد 

ؤية المشتركة التي تقوـ عمى وضوح اليدؼ وكفاية مف خالؿ التخطيط االستراتيجي الفعاؿ والرّ 

نظيمي ىو ميز التّ التّ  ( بأفّ Grote,2002)غروت  ويرى الموارد وتحقيؽ معدالت عالية لألداء.

عالة لمشكالت ز والمواجية الفّ مات عمى خمؽ الفرص واستغالليا, وتييئة المناخ المحفّ مقدرة المنظّ 

 خالؿ مف ىيتأتّ  ووظيفيّ  إداريّ  زتميّ  وبأنّ  Meyer, 2005, 31)ر )ايفتو معرّ و  العمؿ المختمفة.

 ميزالتّ  ـويتسّ  سواء, حد عمى والمنظمة العامميف في تغمةالمس االستثمار في اإلمكانات غير

 .األداء وتحسيف الوظيفي ضىالرّ  لزيادة مووالنّ  مكيف,والتّ  القيادة, في ؿقوة تتمثّ  بنقاط التنظيمي

استثمار الجامعات لمفرصة المتاحة و: نظيمي بأنّ مييز التّ مكف تعريؼ التّ سبؽ يُ  امّ وم 

 اؿ ومسبؽ.استراتيجي فعّ  ة عمى تخطيطوالتي تكوف مبنيّ 

ّ

ّ
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ّ:نظيميميزّالتّ ةّالتّ أىميّ 

نظيمي التطوير المستمر إذ يتيح لممنظمة أف تكوف دائمًا في ميز التّ ومف مقومات التّ 

بؽ في تطوير الخدمات ونظـ , وأف يكوف ليا السّ مف حيث التمّيز موقؼ أفضؿ مف المنافسيف

زات ليـ ال إلى المستفيديف وتوفير منافع ومميّ  سرعؽ في الوصوؿ األاألداء بما يكفؿ ليا التفوّ 

س إلى بناء وتنمية العالقات مع مختمؼ الطوائؼ واألطراؼ الذيف يجارييا المنافسوف, كما يؤسّ 

قدرة عمى استثمار وتوظيؼ تمؾ العالقات في مز الميّ مة. ويكوف مف سمات التّ ترتبط بيـ المنظّ 

 .)2013,الخريشة والزريقات ونور) ياتيا وأىدافياامة لموصوؿ إلى غسبيؿ تعظيـ فرص المنظّ 

لرفع مستويات األداء مف خالؿ  ضرورة مف ضرورات التطوير اإلداريّ  نظيميّ ز التّ ميّ التّ  عديُ و 

تطوير مياراتيـ  مة, إذ أفّ ة في المنظّ تطوير ميارات وقدرات العامميف, وأعضاء الييئة اإلداريّ 

تسوده روح الفريؽ, واالبتكار, والمبادأة, والمنافسة بحيث يشعر اؿ ب وجود تنظيـ فعّ وقدراتيـ, يتطمّ 

عور يدفع العامميف إلى بذؿ قصارى ىذا الشّ  المنظمة ممكًا لو, إفّ  كؿ فرد مف األفراد العامميف بأفّ 

عطاء كؿ ما لدييـ لتحقيؽ أفضؿ مستوى مف الّتميز والّنجاح)النسور,  (.2010طاقاتيـ وجيودىـ وا 

نظيمي مف خالؿ الرؤى المشتركة لممعرفة والنماذج الموجدة لمتفكير والمبنية التّ ميز التّ  يتحقؽو 

 (.2003)زايد, عمى الخبرات والمعارؼ السابقة المتاحة بذاكرة المنظمة

ؿ ز وتتمثّ ميّ اعمة لمتّ نظيمي مف إمكانية المنظمات في بمورة القوى الدّ ميز التّ ة التّ أىميّ ع تنبُ و 

 .(2014)رضواف,  كنولوجيا, التّ نظيميّ ات الداخمية, الييكؿ التّ قافة, العمميّ ة, الثّ في القوى البشريّ 

ّ

ّ

ّ
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ّ:ابقةراساتّالسّ الدّ 

لدراسة الحالية, وذلؾ مف خالؿ الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ا تـّ 

دراسة  أيّ ربوية المحكمة, وقواعد البيانات العالمية, فمـ يجد الباحث عمى الدوريات التّ  طالعاال

وسوؼ يتـّ عرض  في مجاؿ الّتربية نظيميميز التّ تناولت الرشاقة االستراتيجية وعالقتو بالتّ 

 الدراسات ذات الصمة األقرب إلى موضوع ىذه الدراسة.

قدـ إلى األحدث, الزمني مف األالدراسات مرتبة تنازليًا وفقًا لتسمسيا  ؾموفيما يمي عرض لت

 ومصنفة عمى نوعيف ىما:

 :ّشاقةّاالستراتيجيةالمتعمقةّبالرّ راساتّالسابقةّالدّ 

شاقة اإلنتاجية والرشاقة إلى تطوير الرّ  ىدفت دراسةب( kettunen,2010كيتونيف )فقد قاـ 

األعماؿ وتطوير منيجيات  الستراتيجيةاالستراتيجية في الشركات التقنية" عمى وضع إطار متكامؿ 

المنتجات في ظؿ ظروؼ محددة في بيئات األسواؽ المعقدة وسريعة التغير, ألف الشركات تحتاج 

ىذه  اراختب اىف, وقد تـّ سية في العصر الرّ نافة لمحفاظ عمى الميزة التّ شاقة االستراتيجيّ إلى الرّ 

عمى عّينة  ةخصيّ شّ ال مقابمةال مف خالؿ أجريت والتية, يفنمندالتكنولوجية الشركات الدراسة عمى ال

نوات الماضية وجود ركات خالؿ السّ و مع خبرة الشّ أنّ  تائجأظيرت النّ  يف, وقدنفيذيّ المدراء التّ  مف

شغيمية عة وجدت في العمميات التّ إيجابية متوقّ  اً ؽ, وىناؾ آثار راسة قد تحقّ جزء مف نموذج الدّ 

رة في تطوير المنتجات مف خالؿ اعتماد األساليب المتطوّ  راسة عمىركات, وقد أوصت نتائج الدّ لمشّ 

ركة بداًل مف غير في جميع األقساـ لدى الشّ ة طويمة األمد, والمبادرة بقبوؿ التّ شاقة االستراتيجيّ الرّ 

 بو. تجنّ 
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استكشاؼ  ( إلىFartash and Davoudi, 2012) فارتاش ودافودي سعت دراسةو 

ستخدـ ىذه وتُ , غير البيئيعناصر الرشاقة االستراتيجية ومضامينيا ضمف مستويات مختمفة مف التّ 

ظريات لمقدرات الديناميكية راء والنّ جانب اآل إلىقدرة واألداء موال الكفايةيشمؿ  ثالثياً  إطاراً راسة الدّ 

نافسية لتوضيح كيؼ يمكف الميزة التّ  المستندة إلى المعرفة في مجاؿ واآلراءوقوة الروابط الضعيفة, 

درة جؿ الحصوؿ عمى قُ أة مف بيات المطمو انفذ االستراتيجيات الالزمة لبناء الكفلممنظمة أف تُ 

ضافةً ةالرشاقة االستراتيجي  األداءعمى  االستراتيجيةة الرشاقة إلى ذلؾ تقوـ الدراسة بتفسير أىميّ  , وا 

 مف التغير البيئي.شغيمي والمالي عند مستويات متغيرة التّ 

مفيوـ الرشاقة ألوؿ مرة في عاـ  إلى( في دراستو Yauch, 2011) يوتش وأشار 

ـ وجذب انتباه العديد مف المنظمات عمى اختالؼ نشاطاتيا طالما بدأت بيئة األعماؿ 1991

و غير مرنة أ د ما إذا كانت المنظمة مرنةتصبح ديناميكية. ومع ذلؾ فمف الصعب أف تحدّ 

اس الرشاقة مف مختمؼ األنواع واألساليب ية بقوتوجد منيجيات خاصّ  ,تمؾ الرشاقةومستوى 

بعضيا يرتبط بأنواع محددة مف عمميات األعماؿ, وأخرى تؤكد عمى الرشاقة عبر سالسؿ التزويد 

ز البعض عمى القياس التشغيمي الداخمي ركّ في حيف ترتبط بعضيا بوحدات األعماؿ الفردية, ويُ 

وىذه الدراسة تعرض فيرسًا كميًا لمرشاقة يستند إلى التأطير النظري لممرونة ألعماؿ, اوييمؿ بيئة 

تصميـ مصفوفة  لدييا, وقد تـّ  األعماؿكناتج لألداء والذي يرتبط بنجاح المنظمة واضطراب بيئة 

والمنيجية , سيجاح المؤسّ مف أجؿ الحصوؿ عمى أربعة تباديؿ لالضطراب البيئي والنّ  2/2

جاح وبعد ذلؾ توليؼ البيئي والنّ  طرابلالضّ شاقة تتكوف مف تقييـ منفصؿ ة في حساب الرّ المستخدم

ة جمعيا مف عدّ  شاقة, اعتمادًا عمى دراسة حالة ومسح بيانات تـّ المتغيريف في العالقات النيائية لمرّ 

لفيرس وعمى ذلؾ فقد كاف . ماتإلى المدخالت مف جانب خبراء داخؿ تمؾ المنظّ  إضافةمات منظّ 

صنيع وتقييـ الرشاقة ممكف مات التّ نوع مف منظّ  عتبر قاباًل لمتطبيؽ في أيّ يا: يُ اة مز شاقة عدّ الرّ 
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بيف شركات التصنيع في  إجراؤىانواع شركات التصنيع ومقارنات الرشاقة يمكف ألمعديد مف 

احثيف مفيدًا لمب إطاراً عادة ترتيب التوقعات لكؿ نجاح محتمؿ وتعتبر ا  صناعات مختمفة و 

 والممارسيف.

دراسة  (Attafar,Ghandehari, Momeni, 2012) أتافار وغاندىاري وموميني ىأجر و 

وكحالة  عاـ, مات بشكؿٍ شاقة االستراتيجية في المنظّ بات الالزمة لتنفيذ الرّ إلى بياف المتطمّ  ىدفت

نة, أسموب العينة العشوائية الختيار العيّ  تناعية, وقد اعتمدفي مجموعة االنتخاب الصّ  دراسة

مت وقد توصّ , مديراً (165)قت عمىبّ طُ , استخداـ استبانة وتـّ نت مف جميع المدراء في الشركة وتكوّ 

شاقة االستراتيجية واألكثر حتية لتنفيذ الرّ ة التّ البنيّ  أبرزىا: أفّ  كاف الدراسة إلى العديد مف النتائج

وىي عامؿ تنظيمي ويتضمف الييكؿ التنظيمي, واالستراتيجية,  ث عوامؿٍ ة يتـ تجميعيا في ثالأىميّ 

ويشمؿ التفكير االستراتيجي,  اني ىو العامؿ اإلداريّ ات, والعامؿ الثّ قافة, والعمميّ والتكنولوجيا, والثّ 

ا العامؿ الثالث فيو العامؿ الفردي ويشمؿ المستوى الميني, ومشاركة اإلدارة, وتمكيف العامميف, أمّ 

 والدافعية, وااللتزاـ.

جدولة القيادة ىدفت إلى ( Doz and Kosonen, 2012) دراسة دوز وكوزونيف اأمّ  

التوقفات و  ,ة تجديد نموذج األعماؿبياف البرنامج القيادي لتسريع عمميّ و , األعماؿبناء  إعادةلتسريع 

ؿ, ولكف بمرور الوقت في نموذج األعما تغييرات إجراءرابات تستدعي إعادة طاالستراتيجية واالض

الي التماسؾ وحؿ ىذا الة بشكؿ طبيعي بتطوير نماذج لزيادة االستقرار وبالتّ مات الفعّ تقوـ المنظّ 

جؿ جعؿ أة متالحقة مف درات جوىريّ مقبسيولة مف خالؿ تطوير ثالثة  إجراؤهناقض يمكف التّ 

وىي الحساسية االستراتيجية, وحدة القيادة وانسيابية الموارد, ىذه الدراسة تراجع  مة أكثر رشاقةً المنظّ 

مات تقـو ة منظّ في عدّ  إجراؤهؿ الذي تـ قدرات استنادًا إلى البحث المفصّ مالمحددات الرئيسة ليذه ال
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ونشاطات  أفعاؿة ظر في مفيوـ نماذج األعماؿ لدييا, وفي ىذه الدراسة تقترح تجميع كافّ بإعادة النّ 

جؿ تسريع التجديد أالقدرات المتالحقة المطموبة مف  القيادة الحاسمة التي تمكف مف الحصوؿ عمى

 والتحوؿ في نماذج األعماؿ.

ثر خصائص المعمومات االستراتيجية في تحقيؽ ( إلى بياف أ2013دراسة الزبف) وىدفت

ردف, وقد شركة البا ىاوس في األ ؿ فيمعدّ ر ودور القدرات التنافسية كمتغيّ  ة االستراتيجيةالخفّ 

راسة استخدـ ابعة لمشركة, ولتحقيؽ أىداؼ الدّ راسة مف كافة العامميف في المواقع التّ ف مجتمع الدّ تكوّ 

تائج أبرزىا: وجود أثر ذو داللة لى عدد مف النّ راسة إمت الدّ حميمي, وتوصّ وصفي التّ لالمنيج ا

ة جانس في تحقيؽ الخفّ التّ و كاممية, التّ و قة, حصائية لخصائص المعمومات االستراتيجية الدّ إ

ووجود أثر ذو داللة احصائية  (α≤0.05االستراتيجية لشركة البا ىاوس االردف عند مستوى داللة)

ات التنافسية لشركة البا لخصائص المعمومات االستراتيجية) الدقة, التكاممية, التجانس( عمى القدر 

كاممية, التّ و قة, معنوية لخصائص المعمومات االستراتيجية الدّ ردف ووجود أثر ذو داللة ىاوس األ

د القدرات التنافسية كمتغير ردف بوجو االستراتيجية لشركة البا ىاوس األة جانس في تحقيؽ الخفّ التّ و 

 معدؿ.

 االستراتيجية شاقةالرّ  داتمحدّ  أثر وبياف قياسىدفت إلى دراسة ( 2013الصانع ) وأجرى

 التنظيمية الفعالية تحقيؽ في) والتكنولوجيا د,راواألف نظيـ,والتّ  خطيط,التّ (بأبعادىا مستقؿ كمتغير

 تصنيع شركة في تابعٍ  ركمتغيّ ) المخرجات نوعيةو  البيئي, التكيؼو  اليدؼ, تحقيؽ مدى(بأبعادىا

 نةعيّ  توتكونّ  مجاالت, سبعة عمى عةموزّ  فقرة ) 47)شممت استبانةاستخداـ  تـّ  األردنية, اإلسمنت

 مدير إدارة, مجمس رئيس ( متفاوتة ةوظيفيّ  بدرجاتدراء الم مف وفالمكّ  اإلداريّ  الكادر مف سةار الدّ 

 ومف ,اً فرد (63) نةالعيّ  عدد بمغ ,حيث) تنفيذي اً مدير  عاـ, مدير نائب إدارة, مجمس عضو عاـ,
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 تياابمتغير  االستراتيجية شاقةلمرّ  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد وأنّ  إلييا التوصؿ تـ التي النتائج أبرز

  راتيا.يّ بمتغ نظيميةالتّ  ةالفعاليّ  تحقيؽ في

 التعمـ ثرأ اختبار إلى( Idris & Al-Rubaie, 2013دراسة إدريس والربيعي) وسعت

 عمىالدراسة  اعتمدت وقد باألردف, الباىاوس شركة في االستراتيجية شاقةالرّ  عمىاالستراتيجي 

 والميندسيف األقساـ ورؤساء المديريف مف( 55الدراسة ) عينة وكانت التحميمي, الوصفي المنيج

 كاف تائجالنّ  مف العديد إلىراسة لدّ ا متتوصّ  وقد ,استبانة) 47)استرداد تـ وقد اإلنتاج ومشرفي

الباىاوس  شركة في االستراتيجية شاقةوالرّ االستراتيجي  عمـالتّ  بيفًا إحصائي داؿ   تأثير وجود :أبرزىا

 كافالباىاوس  شركة في االستراتيجية شاقةالرّ  ممارسة مستوى أفّ  إلى متتوصّ و  كما األردف, في

 .اً جدًا قوي

شاقة ( ىدفت إلى اكتشاؼ تأثير الرّ Abu Radi, 2013راضي ) وفي دراسة أجراىا أبو

تغيرات الرشاقة ة عف طريؽ مة عمى القدرات التنافسية في المستشفيات الخاصّ االستراتيجيّ 

ة, اختيار األىداؼ األساسيّ  ختيارة, اقدرات األساسيّ مؤية, وفيـ الوضوح الرّ االستراتيجية وىي 

)االبتكار,  خاذ اإلجراءات, ومتغيرات القدرات التنافسيةاألىداؼ االستراتيجية, تقاسـ المسؤولية, اتّ 

لفحص مدى تطبيؽ المستشفيات  جودة الخدمة, الموثوقية, المرونة, قيادة التكمفة(, كما ىدفت

راسة نة الدّ لجمع المعمومات األولية مف عيّ  استبانةتصميـ  تـّ  ة, التي تقع في عماف.ة الخاصّ األردنيّ 

االستبانات  دنت مف اإلدارات العاممة في المستشفيات الخاصة, حيث بمغ عدوالتي تكوّ 

شاقة االستراتيجية عالقة بيف متغيرات الرّ و يوجد تائج أنّ , وقد أظيرت النّ استبانة( 233الموزعة)

ومتغيرات القدرات التنافسية, وأنو يوجد اختالفات في مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية في 

ة قادرة عمى خمؽ القيمة ة الخاصّ المستشفيات األردنيّ  نتج أفّ وقد المستشفيات األردنية, كما 

 واستعماليا في اختيار زبائنيا.
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 مبادئ وتأثير عالقة مستوى تشخيص إلى ىدفتالتي ( 2013يسي ونوري )في دراسة الكبو 

 ومستشفى الطب, مدينة مستشفى انتقاء تـّ  وقداالستراتيجية  الحركةة ( في خفّ OODAالقرار ) حمقة

ليبمغ  لمبحث, نةكعيّ  الطوارئ أقساـ في العامميف األطباء اختيار وتـ ,دراسةلم كمجتمع اليرموؾ

 وجود( طبيبًا, وتـ التوصؿ لعدد مف النتائج أبرزىا 53إجمالي مجموع العينة مف كال المستشفييف )

 حسب تبيف كما ,االستراتيجية الحركة خفة فيالقرار  حمقة لمبادئ واضح وتأثير ارتباط عالقة

 مستويات ارتفاع أفّ دراسة لم خضعت التي المستشفيات في الطوارئ أقساـ في األطباء نظر وجية

 في تيجيةرااالست الحركة ةخفّ  مف يزيد السريعة الفعؿ وردود واألنشطة العمميات في التغيير سرعة

 الحركة ةخفّ  مف المزيد إحداث في اً إيجابي ينعكس يحصؿ الذي غيرالتّ  فّ أو  الطوارئ, أقساـ

 واليياكؿ العمؿ, تقنيات في التنوع مستويات زيادة أفّ الدراسة  عف نتجو  كما ,ستراتيجيةاال

 يجية,تراتاالس كةر الح ةخفّ  مستويات رفع في زيادة إلى يؤدي البشرية والمواردوالقدرات  التنظيمية,

 .الدراسة عينة لدى اً ضعيف كاف تيجيةرااالست الرشاقة ممارسة مستوى أفّ  أيضاً  الدراسة عف نتجو 

( إلى تحديد Dehagi & Navabakhsh, 2014نافاباخش )&  دراسة ديياجي وسعت

شاقة االستراتيجية في بمدية أصفياف, وقد استخدـ الباحث أسموب ة لتنفيذ الرّ تأثير العوامؿ اإلداريّ 

( استبانة 235عت )راسة مف مدراء وموظفي اإلدارة العميا, ووزّ نة الدّ المسح الوصفي, وكانت عيّ 

حدات البمدية, وضرورة تصميـ راسة بضرورة وجود تنسيؽ بيف و , وقد أوصت الدّ عشوائية بطريقةٍ 

ىيكؿ تنظيمي أقؿ ىرمية, وسيولة استعماؿ التكنولوجيا لتطبيؽ التقنيات, وتوصي الدراسة بضرورة 

نشاء قيـ مثؿ ثقافة  ,مة تستند عمى الثقة المتبادلة واحتراـ القائد والموظفيفأف تكوف ثقافة المنظّ  وا 

اؿ وىذه األنواع مف القيـ غيير, وثقافة العمؿ الفعّ فة التّ وثقا نظيميّ عمـ التّ وثقافة التّ  العمؿ الجماعيّ 
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شيقة يجب أف مات الرّ مات لتصبح أكثر رشاقة, وعالوة عمى ذلؾ في المنظّ يمكف أف تساعد المنظّ 

 رعة المطموبة لمقضاء عمييا. د جميع العقبات بيدؼ تحقيؽ السّ تحدّ 

قدرات مة في ضوء الاالستراتيجيّ ة إلى توضيح أثر الخفّ  (2015وىدفت دراسة الحريزات)

درجة  إلىعرؼ ة, والتّ ات في شركات الصناعات اليندسية األردنيّ نافسية في تطوير أداء العمميّ التّ 

في شركات قدرة التنافسية مشاقة االستراتيجية وعوامؿ الة بيف عوامؿ الرّ العالقة االرتباطية التشابكيّ 

ف مجتمع الدراسة التحميمي الوصفي االستداللي, وتكوّ  الصناعات اليندسية, استخدـ الباحث المنيج

ة, واستخدـ االستبانة ة الياشميّ مف العامميف في شركات الصناعات اليندسية في المممكة االردنيّ 

ؿ تائج التي توصّ ( موظفًا, وكاف مف أبرز النّ 236مف ) مكونةٍ  نةٍ كأداة لمبحث, وتـ التوزيع عمى عيّ 

قدرة ماالستراتيجية وعوامؿ ال ةالخفّ قة ارتباط تشابكي بيف عوامؿ ىناؾ عال ليا الباحث, أفّ 

االستراتيجية في أداء  لمخفةالتنافسية, وأشارت الدراسة إلى وجود تأثير مباشر ذي داللة احصائية 

ردنية, وأشارت إلى وجود تأثير مباشر ذي داللة يات لشركات الصناعات اليندسية األالعمم

 تيجية عمى القدرات التنافسية لشركات الصناعات اليندسية االردنية.االسترا ةلمخفّ احصائية 

ة بيف استراتيجيات عرؼ إلى العالقة التأثيريّ ىدفت التّ  دراسة (2016عبد حسيف)وأجرى 

شاقة االستراتيجية: بحث تحميمي ور الوسيط لمرّ االستشعار البيئي والتجديد االستراتيجي مف خالؿ الدّ 

(عضوًا مف رؤساء األقساـ 154المديريف في شركة زيف العراؽ لالتصاالت شممت)نة مف آلراء عيّ 

عب, سعى ىذا البحث إلى تحديد التأثير الوسيط لمرشاقة االستراتيجية بيف والوحدات والشُّ 

جديد االستراتيجي, وقد تـ اختيار شركة زيف العراؽ لالتصاالت استراتيجيات االستشعار البيئي والتّ 

متغير الرشاقة  االستنتاجات أفّ  حث مف خالؿ االستبانة كأداة لمبحث, وكاف مف أىـّ ميدانًا لمب
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االستراتيجية يتوسط جزئيًا العالقة بيف استراتيجيات االستشعار البيئي والتجديدي االستراتيجي عمى 

 نة البحث.مستوى الشركة عيّ 

 وعالقتياستراتيجية اال الرشاقة ممارسةدرجة معرؼ إلى ( التّ 2016ىدفت دراسة ىنّية )و 

 أبعاد الباحث استخدـ وقدزة, غ قطاع في الغذائية الصناعات قطاع لدى المؤسسي األداء زبتميّ 

 اختيار الجوىرية, تراالمقد الرؤية, وضوح ,االستراتيجية الحساسية( في متتمثّ االستراتيجية  الرشاقة

 األداء في ميزلمتّ  أبعادٍ  استخداـ وتـ ,)االستجابة سرعة المشتركة, المسؤولية ,االستراتيجية األىداؼ

 العامميف, رضا ,"الشركة نظر وجية مف" الزبائف رضا البشرية, الموارد القيادة,(في متتمثّ  سيالمؤسّ 

 أسموب واستخدـ. التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد ,)العمميات جودة المنتج, جودة

حيث انحصر مجتمع الدراسة في شركات الصناعات  الميدانية سةاالدر  ءاإجر  في الشامؿ الحصر

 شركًة,(67الغذائية المسجمة كعضو في اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة والتي بمغ عددىا )

 كاف النتائج مف العديد إلىلدراسة ا متتوصّ  وقد( شركة, 55عمى ) استبانة( 104ولكف تـ توزيع )

ميز في األداء المؤسسي في شركات تّ وال االستراتيجيةشاقة مستوى ممارسة الرّ  أفّ  :أبرزىا

ة كانت بدرجة قوية لكال المتغيريف, وتوجد عالقة طردية قوية ذات داللة الصناعات الغذائيّ 

ميز في األداء المؤسسي في شركات وبيف ممارسة التّ  االستراتيجيةشاقة إحصائية بيف ممارسة الرّ 

ميز في األداء عمى التّ  االستراتيجيةذو داللة إحصائية لمرشاقة يوجد أثر و الصناعات الغذائية, 

 أبعاد المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة حيث أظيرت نتائج الدراسة أفّ 

 اختيار الجوىرية, تراالمقدميز في األداء المؤسسي ىي )المؤثرة عمى التّ  االستراتيجية لرشاقةا

 باقي األبعاد تأثيرىا ضعيؼ. وأفّ  (االستجابة سرعة المشتركة, المسؤولية ,االستراتيجية األىداؼ
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( فقد ىدفت إلى الكشؼ عف دور التعمـ 2016الدراسة التي أجراىا المواضية ) وفي

ة األردنية, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة في الجامعات الخاصّ  االستراتيجيةاالستراتيجي في الرشاقة 

, طبقت الدراسة عمى القادة االستراتيجيةمطورة لمتعمـ االستراتيجي والرشاقة  استبانةاستخدـ الباحث 

مت الدراسة إلى نتائج عديدة كاف األكاديمييف واإلدارييف في خمس جامعات خاصة أردنية, وتوصّ 

لدى المبحوثيف في الجامعات الخاصة األردنية مرتفع,  االستراتيجيةمف أبرزىا أف مستوى الرشاقة 

بأبعاده ) وضوح الرؤية, القدرات األساسية,  االستراتيجير ىاـ ذو داللة إحصائية لمتعمـ ويوجد أث

في  االستراتيجية, المسؤولية المشتركة, واتخاذ اإلجراءات( في الرشاقة االستراتيجيةاألىداؼ 

 الجامعات الخاصة األردنية.

 : نظيميميزّالتّ راساتّالسابقةّالمتعمقةّبالتّ الدّ 

ميز لممستوى الجامعي في مؤسسات ( إلى تطوير معايير التّ 2005)ؿعقدراسة  سعت

ة ومدراء راسة جميع العمداء ورؤساء األقساـ األكاديميّ نة الدّ مت عيّ عميـ العالي في األردف, ومثّ التّ 

درجة تقدير العمداء ورؤساء  : أفّ أبرزىا تائجمت إلى العديد مف النّ ة, وقد توصّ الوحدات اإلداريّ 

ميز في جميع المجاالت, وتـ تطوير معايير التميز المقترحة نت مرتفعة لمعايير التّ األقساـ كا

لممستوى الجامعي في مؤسسات التعميـ العالي في األردف عمى مستوى القيادة والتخطيط 

 االستراتيجي وفاعمية العمميات.

ف في األردف ربويي( دراسة ىدفت التعرؼ إلى درجة معرفة القادة التّ 2007وأجرى الرشايدة )

ز ومف ثـ تطوير نموذج تقويـ األداء المؤسسي المتميز في ضوء بمفيـو األداء المؤسسي المتميّ 

( شخصًا, وقد أظيرت الدراسة معرفة القادة 399نة )االتجاىات اإلدارية الحديثة, وكاف عدد العيّ 
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ارد البشرية والمادية التربوييف بمفيوـ األداء المؤسسي المتميز بصورة جيدة وخاصة في مجاؿ المو 

 خطيط االستراتيجي.والتّ 

فعالية مقياس عرؼ إلى درجة التّ  (khan & Matlay, 2009) خاف وماتمي وىدفت دراسة

تنفيذ  الدراسة أفّ  وأظيرتميز التنظيمي, مؤسسات التعميـ العالي التّ  إكسابجودة الخدمة في 

ركيز عمى المستيمؾ, المتوقعة مثؿ: تحسيف األداء, والتّ  المزاياالخدمة المتميزة يوفر العديد مف 

عوامؿ حرجة  األمورة باعتبار ىذه الخارجيّ  األطراؼومشاركة العامميف, وتحسيف العالقات مع 

  ميز.لنجاح التّ 

خطيط االستراتيجي وأثره في تحقيؽ التّ  إلىعرؼ التّ  ((2010دراسة أجراىا الرشيدي سعتو 

رة, ولتحقيؽ أىداؼ وجية نظر مديري الدوائر الحكومية في المدينة المنوّ نظيمي مف ميز التّ التّ 

نظيمي ميز التّ مت الدراسة إلى أف تصورات المدراء لمتّ , وقد توصّ استبانةالدراسة تـ تصميـ وتطوير 

أبعاد  نظيمي, وأفّ ميز التّ ذات مستوى مرتفع, ووجود أثر ألبعاد التخطيط االستراتيجي في التّ 

 ميز التنظيمي, ووجود أثرٍ في التّ  التبايف%( مف 68.9ستراتيجي تفسر ما مقداره )التخطيط اال

حميؿ االستراتيجي لمبيئة تفسر أبعاد التّ  نظيمي, وأفّ ميز التّ ألبعاد التحميؿ االستراتيجي لمبيئة في التّ 

ووجود أثر ألبعاد عناصر التخطيط  ,ميز التنظيميفي التّ  التبايف%( مف 58.9ما مقداره )

أبعاد عناصر التخطيط االستراتيجي تفسر ما مقداره  االستراتيجي في التميز التنظيمي, وأفّ 

 نظيمي.ميز التّ في التّ  التبايف%( مف 49.9)

ة مستوى أدراؾ العامميف في الجامعات األردنيّ  إلى عرؼالتّ ( 2010مجيد) وىدفت دراسة

تصورات العامميف في  راسة إلى أفّ مت الدّ وتوصّ  ,نظيميميز التّ والتّ  الخاصة إلدارة المعرفة

بعاد إدارة أ تائج عمى أفّ ت النّ نظيمي جاءت بدرجة مرتفعة, كما دلّ ميز التّ ة لمتّ الجامعات الخاصّ 

 نظيمي.ميز التّ التّ  عدِ يف في بُ امف التب %(68.1ر )المعرفة تفسّ 
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مة في الكشؼ عف أثر خصائص المنظمة المتعمّ إلى  دراسة ىدفت (2010)النسوروأجرى 

, استبانةعميـ العالي والبحث العممي األردنية, تـ تصميـ ميز المؤسسي في وزارة التّ تحقيؽ التّ 

ميز مة ومستوى تطبيؽ أبعاد التّ وخمصت الدراسة إلى أف مستوى ممارسة خصائص المنظمة المتعمّ 

مة في تحقيؽ مة المتعمّ معنوية لخصائص المنظّ المؤسسي كاف متوسطًا, ووجود تأثير ذي داللة 

 .سيميز المؤسّ التّ 

ة عمى غيير الداخمية والخارجيّ أثر عوامؿ التّ  الكشؼ عف( (2011دراسة الدوسري وسعت

تصورات العامميف  راسة إلى أفّ مت الدّ عودية, وتوصّ نظيمي في مراكز الوزارات في السّ ميز التّ التّ 

يا يز التنظيمي وأنّ ملعوامؿ التغيير في التّ  اً ىناؾ أثر  بمستويات مرتفعة وأفّ نظيمي كانت ميز التّ لمتّ 

 ميز التنظيمي.في التّ  التبايف( مف 61.2%تفسر ما مقداره )

يو إدارة الدور الذي تؤدّ  إلىىدفت التعرؼ  والتي( 2013عبد الغفار وىماـ)أما في دراسة 

توجيات  أىـّ راسة أف ظيرت الدّ أميز التنظيمي. و التّ في تحقيؽ  األداء االستراتيجي لمنتجي المعرفة

وذات  ميمةطة, وىناؾ عالقة إدارة الجامعة إلدارة األداء االستراتيجي لمنتجي المعرفة جاءت متوسّ 

نظيمي يزيد وبشكؿ كبير ميز التّ التّ  فّ أنظيمي, و ميز التّ داللة إحصائية بيف األداء االستراتيجي والتّ 

أثر  عمى التوالي, وأفّ   0.070.16حيث بمغت قيمة بيتا ,االستراتيجي األداء إدارةعمى أثر تطبيؽ 

 0.35, 0.14نظيمي حيث بمغت قيمة بيتا ميز التّ االستراتيجي يتعدى ضعؼ أثر التّ  األداءإدارة 

 عمى التوالي.

قياس تأثير األنماط القيادية في تعزيز إلى ( ىدفت 2014وفي دراسة أجراىا حافظ وكييو)

نظيمي مف خالؿ العالقات التأثيرية لألنماط القيادية, واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة ميز التّ التّ 

صمت وقد توّ  (107قت عمى عينة )طبّ  ة,لجمع البيانات والمعمومات فضاًل عف المقابالت الشخصيّ 

ى معايير نظيمي يعتمد عمميز التّ التّ  : أفّ تاجات كاف مف أبرزىاراسة إلى مجموعة مف النّ الدّ 
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نّ  ة متمثمة بالتكنولوجيا ما يعتمد عمى معايير ماديّ ومؤشرات ال تركز عمى مسائؿ سموكية فقط, وا 

ضرورة اعتماد كميات ومعاىد ىيئة التعميـ التقني في  راسة عمى ت الدّ مومات, وأكدّ والعمميات والمع

مياراتيا ضمف الييكؿ نظيمي ضمف شعبة األداء الجامعي, وتنمية ميز التّ محافظة بغداد بالتّ 

نظيمي لممؤسسة التعميمية لتوجيو وترشيد مواردىا البشرية والمالي والمادية والمعموماتية بشكؿ التّ 

 صحيح. 

 في ومكوناتو األداء إدارة أبعاد إسياـدرجة إلى  عرؼالتّ  يدفتف( 2014دراسة حمد ) اأمّ 

 خالؿ ومف ,ضرائبلم ةالعامّ  الييئة وىي ةالماليّ  رةوزا دوائر إحدى لدى نظيميّ التّ  زميّ التّ  تحقيؽ

 عمى فضال األداء, بإدارة اىتماميـ مدى لمعرفة ,قرارال أصحاب مع الباحثجراىا أ التي المقابالت

 في العاـ المفتش ومكتب المالية الرقابة ديواف مف كؿّ  أعدتيا التي الرقابية قاريرتّ ال عمى االطالع

 لبالغوا المبحوثة الييئة في ةعشوائيّ  عينة مف المعمومات جمع تـ الفرضيات صحة والختبار ,الوزارة

 البيانات لجمع رئيسة كأداة االستبانة واستخدمت ومعاونييـ, الفروعمدراء  مف اً فرد )77)عددىـ

 النتائج مف معديدل التوصؿ تـ وتحميالتو البحث نتائج ضوء وفي الشخصية, المقابالت عف فضال

 .نظيميالتّ  ميزالتّ  تحقيؽ في األداء إدارة ألبعاد بارز دور يوجد ونّ أ برزىا:أ كاف

عرؼ إلى مستوى تمكيف فرؽ العمؿ في فت التّ دى في دراستو التي (2014النويقة) فوبيّ 

ميز التنظيمي, استخدمت الدراسة منيجية البحث الوصفي جامعة الطائؼ وأثر ذلؾ في تحقيؽ التّ 

راسة نة الدّ نت عيّ تكوّ  إحصائية لجمع البيانات حوؿ متغيرات الدراسة, استبانةتصميـ  حيث تـّ 

ميز وجود مستوى مرتفع لتمكيف فرؽ العمؿ والتّ  صمت الدراسة إلى نتائج مف أبرزىا:وتوّ  (,110مف)

نظيمي حسب تقدير المستجيبيف, كما أظيرت الدراسة وجود أثر ايجابي لتمكيف فرؽ العمؿ في التّ 
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وصيات التي تائج قدمت الدراسة عددًا مف التّ نظيمي, وفي ضوء ىذه النّ ميز التّ تعزيز أبعاد التّ 

 .نظيمي في الجامعةميز التّ تستيدؼ تعزيز أسموب فرؽ العمؿ والتّ 

 ممخصّالدراساتّالسابقةّوالتعميقّعمييا:

 أفّ  نستنتج أف يمكننا ,رات الدراسةمتغيّ  حوؿ المتوفرة ابقةالسّ  اتدراسالعراض است خالؿ مف

 نظري إطار وضع عمىة الدراسة الحاليّ  يساعد بشكؿالمتغيرات  تناولت قدراسات الدّ  معظـ

 التي يريوالمعا األبعاد استنتاج وكذلؾ ,نظيميالتّ  ميزوالتّ االستراتيجية  شاقةالرّ  مف لكال ومفاىيمي

 السابقة ساتراالد معظـأف  لنا ضحيتّ دراسات  مف سبؽ ما خالؿ ومف الحاليةالدراسة  بيئة تناسب

 جعؿ في اؿوفعّ  ميـ دور مف ليا وما ةتيجيّ ار تاالس الرشاقة ممارسة ةأىميّ  توضيح إلى ىدفت

 لتحميؿ كمنيج التحميمي الوصفي المنيج استخدمتنظيمية, و في الجوانب التّ  زةمتميّ  مةالمنظّ 

 ساتراالد وبعض البيانات, لجمع االستبانة عمى اعتمدت السابقة ساتراالد معظـ , وأفّ البيانات

 كؿ ابقةالسّ لدراسات ا في سيةدراالفي العينات  بايفتّ , ولكف كاف الخصيةالشّ  المقابمة عمىت اعتمد

 .دراسةال مف المستيدفة الفئة حسب العينات أحجاـ واختمفت فييا,دراسة ال تتمّ  التي البيئة حسب

 آخر إلى عرؼالتّ ك السابقةالدراسات  عمى العواطّ عمى فوائد عدة مف خالؿ  الباحث حصؿو

ثراء إ عمى السابقةالدراسات  ساعدت, أيضًا ةالحاليّ راسة الدّ  مجاؿ في ةوالبحثيّ  ةالعمميّ  المستجدات

ة كما استفاد الباحث مف تمؾ الجيود في عدّ , ةالحاليّ راسة لمدّ  الفكري واإلطار ظريالنّ  الجانب

 العربية واألجنبية التي تناولت موضوع مجاالت يمكف إجماليا في االىتداء إلى بعض المصادر

 ميزالتّ (وموضوع )راتيجيةاالست شاقةالرّ ( موضوع عف واضح تصور تكويف فيو  راسةرات الدّ ومتغيّ 

 منيجية وصياغة اقراتيف وتسمسؿراسات الدّ  منيجية مف الستفادة, واالمختمفة بأبعادىما )نظيميالتّ 
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 المناسبة نةوالعيّ  البيئة تحديد, و )االستبانة( الدراسة أداة تصميـ في المساعدة, و الحاليةالدراسة 

 .الحاليةلمدراسة  المالئمة اإلحصائية الوسائؿ تحديد, و الحاليةراسة لمدّ 

 الوصفي المنيجاستخداميا  في السابقة ساتراالد معظـ مع الحاليةالدراسة  فؽتّ لـ تو 

 .متغيرات الدراسة لقياس كأداة االستبانة استخداميا في, و االرتباطي

 قامت التي فرضياتيا فيلدراسة, و ا مشكمة في السابقةلدراسات ا مع الحاليةلدراسة ا اختمفتو 

 الدراسة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة. اختارت حيثلدراسة ا بيئة فيو  عمييا

ومف الموضوعات الجديدة في  المحتوى حديث أكاديميّ  منظور ذات الحاليةالدراسة  تعدو

 ,والجامعات األردنية بوجو خاص بشكؿ عاـ وفي األردفّ  دارة التربوية في العالـ العربيّ عمـ اإل

 مواكبة في ميـال ولدورىااالستراتيجية  شاقةالرّ  موضوع حوؿ ةالعربيّ  ةالبحثيّ  االتجاىات ةلقمّ  وذلؾ

 غيرىا عفا زىيميّ  وماالدراسات  ىذه ياماتإس تمخيص يمكف وعميو السريعة,والتطورات  األحداث

 مجالي في الحديثة ةالفكريّ  اإلسيامات الحاليةراسة الدّ  أظيرت :اليبالتّ  السابقةراسات الدّ  مف

الستراتيجية ا شاقةالرّ  مفيومي عمى يحتوي نظريّ  بإطارنظيمي, و ميز التّ االستراتيجية والتّ  شاقةالرّ 

 يساعد مما واضح بشكؿ المفيوميف ىاذيف تناوؿ حيث المفيوميف,بط بيف نظيمي والرّ التّ  ميزوالتّ 

 إكماؿ الحاليةالدراسة  حاولت, وقد كبير بشكؿ منو واالستفادة إليو بالرجوع بعد ما في الباحثيف

 بيف المنطقيترابط ال عمى تساعد والتي واألجنبية العربيةدراسات ال بيا قامت التي البحثية الجيود

 الدراسة. أبعاد

 تناولت يانّ أ حيث مف المحمي المستوى عمىالدراسات  مف غيرىا عفلدراسة ا تميزتو 

 بيف تربط التي الباحث عمـ حد عمى نوعيا مف األولى تعتبر يانّ أ حيثات التعميـ العالي قطاع

 .نظيمي لمجامعات األردنيةالتّ  ميزوالتّ االستراتيجية  شاقةالرّ 
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ّثالثالفصلّال

ّواإلجراءاتالطريقةّ

 تيووصفًا ألدا وعينتيا, ومجتمعيا, المستخدـ,ف ىذا الفصؿ عرضًا لمنيج الدراسة ضمّ ت

والمعالجة اإلحصائية التي تستخدـ في  الدراسة,ومتغيرات  وثباتيما,ا ميجاد صدقيإوكيفية  الدراسة,

جراءات    الدراسة.تحميؿ البيانات وا 

ّ:ّالمستخدمّراسةمنيجّالدّ 

مالئـ المنيج ال بوصفو االرتباطي في ىذه الرسالة,ـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي اق

كأداة لمدراسة؛ لجمع البيانات التي اشتممت عمى  عتمد الباحث االستبانةاحيث  الحالية,مدراسة ل

  التنظيمي.والتميز  االستراتيجية,الرشاقة  تمّثمت في بعديف

ّالدراسة:مجتمعّ

لمعاـ  األردنيةجميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  مف مجتمع الدراسة فتكوّ 

والجدوؿ التالي يوضح مجتمع  ىيئة تدريس, ( عضوَ 8052), والبالغ عددىـ 2017/2016

  .الدراسة

ّ(1جدولّ)
ّحسبّالر تبةّالعمميةّأفرادّمجتمعّالدراسةّتوزيع

2014/2015ّالجامعاتّاألردنيةّالحكوميةّوالخاصةّلمعامّ
ّالمجموعّاستاذّمساعدّاستاذّمشاركّاستاذّالجامعة

 1127 302 398 427 الجامعة االردنية

 739 232 242 265 جامعة اليرموؾ

 443 131 138 174 جامعة مؤتو

 783 308 261 214 جامعة العمـو والتكنولوجيا االردنية

 430 179 190 61 الجامعة الياشمية 

 269 92 128 49 جامعة آؿ البيت 



36 


ّ:راسةالدّ ّنةعيّ 

حيث تـ اختيار  ةة العشوائيّ استخداـ طريقتيف لممعاينة اإلحصائية ىما الطريقة العنقوديّ  تـّ 

 جامعة, و الياشمية الجامعة, و الحسيف جامعة, و مؤتو جامعة, و اليرموؾ جامعةو  ,ردنيةاأل الجامعة

 813 418 294 101 جامعة البمقاء التطبيقية 

 229 97 109 23 جامعة الحسيف بف طالؿ 

 142 58 71 13 جامعة الطفيمة التقنية 

 142 94 23 25 الجامعة االلمانية االردنية 

 89 33 25 31 جامعة عماف العربية 

 147 77 33 37 جامعة الشرؽ األوسط

 136 88 30 18 جامعة جدارا 

 212 135 54 23 جامعة عماف األىمية الخاصة

 254 159 64 31 جامعة العمـو التطبيقية الخاصة 

 214 134 49 31 الدلفيا يجامعة ف

 223 153 44 26 جامعة اإلسراء

 227 155 45 27 جامعة البتراء األىمية الخاصة

 255 179 53 23 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة

 267 185 53 29 جامعة الزرقاء

 91 53 30 8 جامعة اربد األىمية الخاصة

 167 101 42 24 جامعة جرش

 98 51 31 16 جامعة االميرة سمية لمتكنولوجيا 

 15 8 4 3 االكاديمية االردنية لمموسيقى 

 32 20 12 0 األنروا-كمة العمـو التربوية واآلداب

 6 5 0 1 كمية االردف الجامعية التطبيقية لمتعميـ الفندقي والسياحي

 73 47 11 15 الجامعة األميركية في مأدبا

 65 48 12 5 جامعة عجموف الوطنية الخاصة 

 40 27 9 4 الجامعة العربية المفتوحة

 71 33 21 17 العقبة

 253 147 65 41 جامعة العمـو االسالمية

 8052 3749 2541 1762ّالمجموع
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مف مجتمع الدراسة والجدوؿ  االسراء جامعةو  ,الدلفيايف جامعة, و جدارا جامعة, و األوسط رؽالشّ 

 فراد عينة الدراسة:تي يبيف توزع أاآل

ّ(2جدول)
ّعينةّالدراسةّبالطريقةّالعنقوديةّالعشوائيةّأفرادّتوزعّّ

 

 

 

ة مف مجتمع دريس في الجامعات األردنيّ ة مف أعضاء ىيئة التّ نة طبقيّ اختيار عيّ  ـّ ثومف 

الرتبة التخصص, و , و حسب متغيرات الجنسة نة الدراسفراد عيّ توزع أتي يبيف الدراسة والجدوؿ اآل

 وعدد سنوات الخبرة. ,الّسمطة المشرفةؿ, و خر مؤىّ ومصدر الحصوؿ عمى آ ,ةكاديميّ األ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّالمجموعّاستاذّمساعدّاستاذّمشاركّاستاذّالجامعة

 1127 302 398 427 الجامعة االردنية

 739 232 242 265 جامعة اليرموؾ

 443 131 138 174 جامعة مؤتو

 229 97 109 23 جامعة الحسيف 

 430 179 190 61 الجامعة الياشمية

 147 77 33 37 الشرؽ األوسطجامعة 

 136 88 30 18 جامعة جدارا 

 214 134 49 31 الدلفيا يجامعة ف

 223 153 44 26 جامعة االسراء

 3688 1393 1233 1062ّالمجموع
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ّ(3جدولّ)
ّ.الديموغرافيةّلممتغيراتّتبعاًّّالدراسةّعينةّأفرادّتوزع

 النسبةّالمئوية التكرار المستوى المتغير

%74.5 350 ذكرّالجنس  
%25.5 120 أنثى  

 %100.0 470 المجموع

%60.2 283 كمية عمميةّالتخصص  

 %39.8 187 كمية إنسانية
 %100.0 470 المجموع

%42.5 200 أستاذّالرتبةّاألكاديمية  

%33.0 155 أستاذ مشارؾ  
%24.5 115 أستاذ مساعد  

 %100.0 470 المجموع

سنوات 5أقؿ مف ّعددّسنواتّالخبرة  285 60.6%  

%24.0 113 سنوات 5-10  
%15.3 72 سنوات فأكثر 10  

 %100.0 470ّالمجموع
مصدرّالحصولّعمىّآخرّ

 مؤىل
%68.3 321 جامعة عربية  

%31.7 0149 جامعة أجنبية  
ّ%100.0 470 المجموع

%52.8 248 جامعة حكوميةّالس مطةّالمشرفة  

%47.2 222 جامعة خاصة  
 %100.0 470 المجموع

ّالدراسة:ّتاأدا

 ابقةراسات السّ ظري والدّ عمى األدب النّ  طالعقاـ الباحث باالراسة, لقد الدّ  أداتيّ  لتطوير

دراسة ( و 2016ة)(, ودراسة ىنيّ 2013شاقة االستراتيجية كدراسة الكبيسي ونوري)قة بالرّ المتعمّ 

 ,(2014رضواف, )تـ االستفادة مف دراسة نظيمي فقد ميز التّ سبة إلى التّ ا بالنّ (, أمّ 2016)المواضية
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نت االستبانة األولى مف , حيث تكوّ (2013( ودراسة عبدالغفار وىماـ)2010شيدي)ودراسة الرّ 

الشراكة في ؤية واألىداؼ, والقدرات األساسية والتكنولوجية, و وضوح الرّ )خمسة مجاالت ىي 

انضوت  ةً ( فقر 53( و)والتخطيط االستراتيجي نظيـ وتنفيذ األعماؿ,, والتّ المسؤولية واتخاذ اإلجراءات

ز وتميّ , ز القادةتميّ ىي ) مجاالتٍ  انية مف ثالثِ نت األداة الثّ تحت تمؾ المجاالت, في حيف تكوّ 

, ةً ( فقر 40)( ووتميز المرؤوسيف, وتميز االستراتيجية, وتميز الثقافة التنظيمية , الييكؿ التنظيمي

 ( يبيف ذؾ. 1)ستبانتيف, والممحؽ ة األولية لالوقد كاف ذلؾ في الصور 

ّّالدراسةّتيصدقّأدا

 تـّ  استخداـ الصدؽ الظاىري, إذ تـّ فقد , األولى والثانية الدراسة تيد مف صدؽ أدالمتأكّ 

والخبرة في اإلدارة التربوية في  ختصاصاالميف مف ذوي عرض األداة عمى مجموعة مف المحكّ 

 ي تـّ وذلؾ لمحكـ عمى مدى انتماء الفقرات لممجاالت التّ  ,ةة والخاصّ ة الحكوميّ األردنيّ الجامعات 

ي اختيار الفقرات التّ  تـّ  المقترح, إذة الفقرات وىؿ بحاجة إلى تعديؿ صالحيّ  تحديدىا, ومدى

رح تعديميا ـز مع الفقرات التي اقتُ إجراء الال ميف, وتـّ ( مف المحكّ 80%عمى موافقة بنسبة ) حصمت

ىي)وضوح  ( مجاالتٍ 5ولى مف )نت األداة األورة النيائية فقد تكوّ لصّ , وباأو صياغتيا أو حذفيا

ة والتكنولوجية, والشراكة في المسؤولية واتخاذ اإلجراءات, ؤية واألىداؼ, والمقدرات األساسيّ الرّ 

انية االستبانة الثّ  تنفي حيف تكوّ  ( فقرًة,45و) نظيـ وتنفيذ األعماؿ, والتخطيط االستراتيجي(والتّ 

ز نظيمي, وتميّ ز الييكؿ التّ ز القادة والمرؤوسيف , وتميّ ىي)تميّ  ( مجاالتٍ 3يائية مف )ورة النّ بالصّ 

 ( يبيف ذلؾ.2) ( فقرًة, والممحؽ34( و)قافة التنظيميةالثّ 

ّ

ّ
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ّالدراسة:ّتيثباتّأدا

 ميزالتّ )و( فيياألكاديم القادة لدى االستراتيجية الرشاقة) أداتي الدراسة ثبات مف دلمتأكّ 

عادة االختبار طريقة استخداـ تـّ ( نظيميالتّ   عمى بتوزيعيما وذلؾ( Test –Retest)االختبار وا 

 األوؿ االختبار بيف أسبوعيف بفارؽ ىيئة تدريس, وذلؾ عضوَ ( 25) عّينة استطالعية مكونة مف

وطريقة  اإلعادة,) لطريقتي وفقاً  الثانيةو  األولى, لألداة باتالثّ  معامؿ حساب تـّ  وقد اني,والثّ 

 حيث. الثبات معامالت قيـ يبيف( 4) والجدوؿ( ألفا -االّتساؽ الّداخمّي باستخداـ معادلة كرونباخ

 القادة لدى االستراتيجية )الرشاقة ػؿ براسة ككؿ المتمثّ ألداة الدّ Test-Retest  معامؿ قيـ بمغت

 وىي ,(0.82 نظيميالتّ  ميز)التّ ػ داة ككؿ والمتمثمة بقيمة األ بمغت حيف في ,(0.80 األكاديمييف

 الثبات معامؿ قبوؿ نسبة أفّ  إلى راساتالدّ  معظـ أشارت إذ راسة؛الدّ  ألغراض ومقبولة مرتفعة قيـ

 (.2013 والزعبي,النجار )( 0.70)

ّ(4)ّالجدول
ّقيمّمعامالتّالثباتّألداتيّالدراسة

 Test-Retest ّاالّتساؽ الّداخميّ معاملّ المجال األداة     
ّاالستراتيجيةّ الرشاقة

ّلدىّالقادةّاألكاديميين
 0.85 7.79 وضوح الرؤية واألىداؼ

 0.82 7.77 المقدرات األساسية والتكنولوجية

 0.81 7.76 الشراكة في المسؤولية واتخاذ اإلجراءات

 0.79 7.75 التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

 0.78 7.74 التخطيط االستراتيجي

االستراتيجيةّلدىّالقادةّالرشاقةّ
ّاألكاديميينّككل

 0.80 

 0.83 7.78 تميز القادة والمرؤوسيف ّالتميزّالتنظيمي

 0.81 7.87 تميز الييكؿ التنظيمي

 0.85 7.77 تميز الثقافة التنظيمية

7.84 7.79 التميزّالتنظيميّككل

 28.0 ّاألداةّككل
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ّاإلحصائية:المعالجةّ

 حسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية, واالنحرافػػػات المعياريػػػة ـّ اني تػػػوالثّػػػ األوؿ يفؤاللإلجابػػػة عػػػف الّسػػػ -

 لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاالت الدراسة واألداة الكمية.  والرتب

استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف, والجداوؿ اإلحصائية لمعرفة قيمػة  ـّ الثالث ت لإلجابة عف السؤاؿ -

 داللة معامؿ االرتباط.

يف مسػػتقمتيف تػػن( لعيّ (t-test ائيالتّػػاسػػتخداـ االختبػػار تػػـ  الرابػػع والخػػامس يفعػػف السػػؤال لإلجابػػة -

وتحميػؿ , ومصدرّالحصوولّعموىّآخورّمؤىولّ،الس مطةّالمشرفةّوّ،خصصوالتّ  ,الجنسسبة لمتغيرات بالنّ 

 .عددّسنواتّالخبرةّو ,الرتبةّاألكاديميةبايف االحادي لمتغيري التّ 

الداخمي, ومعامؿ ارتبػاط بيرسػوف إليجػاد  اؽستمعامؿ اال إليجادتـ استخداـ معادلة كرونباخ ألفا  -

 إعادة االختبار. –معامؿ ثبات االختبار 

 ّالدراسة:إجراءاتّ

  االطالع عمى األدبيات التربوية بما فييا الكتب العربية واألجنبية والدراسات السابقة ذات

 الصمة بموضوع الدراسة.

مف  ةيّ عشوائة الة الطبقيّ بالطريقة العنقوديّ نتيا, اختيرت راسة وعيّ تحديد مجتمع الدّ  -

 الجامعات االردنية.

  ّبات لالستبانة.حقؽ مف الصدؽ والثّ إعداد أداة الدراسة والت 

 " الجامعة" مف ميمة تسييؿ وكتاب سميةالرّ  الموافقة عمى الحصوؿ. 

 التعميـ العاليمف وزارة  ميمة تسييؿ وكتاب ةالرسميّ  الموافقة عمى "الحصوؿ". 

  ّراسةنة الدّ توزيع االستبانة عمى أفراد عي. 
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 ( نسخة وتـ550إعداد االستبانة عف طريؽ توزيع ) مف االنتياء فور البيانات جمع -

 منيا لعدـ استكماؿ اإلجابة. 35لكف تبيف تمؼ ( 505) استرجاع

  تحميؿ البيانات إحصائيًا باستخداـ الرزمة( اإلحصائيةSPSSالحقيبة اإلحصائ ) ية لمعمـو

 .اإلنسانية واالجتماعية

ّ:األداةّتصحيحّإجراءات

 ليا التي األطراؼ مف لدور كؿ طرؼ الممارسة جاتلدر  تحديده في الباحث اعتمد 

 :اآلتي النحو عمى المستجيب بالفرد عالقة

 درجة,( 1)ىو لمبدائؿ األدنى والحد درجات,( 5)الدراسة أداة لبدائؿ األعمى الحد 

 بيف الفرؽ ـقسّ  ثـّ  ومف درجات,( 4)الحاصؿ يكوف األعمى الحدّ  مف األدنى الحدّ  وبطرح

 :اآلتية المعادلة في موضح ىو كما مستويات ثالث عمى الحديف

 4÷3 يكوف يوموع 1.33( = مرتفع, متوسط, منخفض) مستويات: 

 .2.33= 1.33+  1( = المنخفض) األدنى الحد . أ

 .3.67= 1.33+ 2.34=  المتوسط الحد . ب

 .فأكثر 3.68( = المرتفع)األعمى الحد . ج

 :كاآلتي الفقرات أوزاف تصبح وىكذا

  (3.68-5.0 )مرتفعة. 

 (2.34-3.67 )متوسطة.  

 (1.00-2.33 )منخفضة. 
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 لرابعالفصلّا

 تحميلّنتائجّالدراسةّوعرضيا

 .متعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿالنتائج ال 1.2

 .الثاني السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج 2.2

 .الثالث السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج 3.2

 .السؤاؿ الرابع عف المتعمقة باإلجابة النتائج 4.2

 الخامس. السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج 5.2
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ّالفصلّالرابع

ّتحميلّنتائجّالدراسةّوعرضيا

راسة عمى فقرات األداة, مت استجابات أفراد الدّ تائج التي مثّ ىذا الفصؿ إلى عرض النّ ىدؼ 

راسة, وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي جمعت, وفيما يمي عرض وذلؾ بعد تطبيؽ إجراءات الدّ 

 لكؿ:راسة, وحسب ترتيب األسئمة لنتائج الدّ 

ّّالنتائجّالمتعمقةّباإلجابةّعنّالسؤالّاألول:

ّالرشاقةّّ.1 ّممارسة ّدرجة ّمنّّاالستراتيجيةما ّاألردنية ّبالجامعات ّاألكاديميين ّالقادة لدى
ّوجيةّنظرّأعضاءّىيئةّالتدريس؟.

مجاالت لاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـّ  

ة مف وجية نظر أعضاء ىيئة األردنيّ شاقة االستراتيجية لدى القادة األكاديمييف بالجامعات الرّ 

 .ح ذلؾ( يوضّ 5)جاالت ككؿ, والجدوؿ دريس ولممالتّ 

ّ(5)جدولّ

فيّالجامعاتّّاألكاديميينالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلمجاالتّالرشاقةّاالستراتيجيةّلدىّالقادةّ

ّاالستراتيجيةّككل.شاقةّولدرجةّممارسةّالّرّالتدريساالردنيةّمنّوجيةّنظرّأعضاءّىيئةّ

 المجالّرقمّالمجال
المتوسطّ

 الحسابي

االنحرافّ

 المعياري

درجةّ

 الممارسة
 الترتيب

 1 متوسطة 1.09 3.28 المقدرات األساسية والتكنولوجية 2
 2 متوسطة 1.08 3.27 وضوح الرؤية واألىداؼ 1
 3 متوسطة 1.06 3.26 الشراكة في المسؤولية واتخاذ اإلجراءات 3
 4 متوسطة 1.03 3.22 التنظيـ وتنفيذ األعماؿ 4
 5 متوسطة 0.97 3.07 التخطيط االستراتيجي 5
 متوسطة 0.93 3.22 االستراتيجيةّككلّممارسةّالرشاقةدرجةّ
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درجة راسة عمى نة الدّ فراد عيّ أالمتوسطات الحسابية لموافقة  أفّ  (5)يظير مف الجدوؿ 

ة تراوحت ما بيف ردنيّ في الجامعات األ فيلدى القادة األكاديميّ  شاقة االستراتيجيةالرّ ممارسة 

( وبدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجاالت, وجاء ترتيب المجاالت مف حيث 3.07-3.28)

ؤية واألىداؼ, كنولوجية, وضوح الرّ ة والتّ حو اآلتي: المقدرات األساسيّ المتوسط الحسابي عمى النّ 

نظيـ وتنفيذ األعماؿ, التخطيط االستراتيجي, وبمغ اذ اإلجراءات, التّ خة واتّ راكة في المسؤوليّ الشّ 

ويعكس درجة ممارسة ( 3.22شاقة االستراتيجية )ي لدرجة ممارسة الرّ المتوسط الحسابي الكمّ 

 متوسطة.

المتوسطات ومف أجؿ تحديد الفقرات وفؽ المجاالت التي تندرج تحتيا, فقد تـ حساب  

شاقة االستراتيجية لدى القادة األكاديمييف عيارية لدرجة ممارسة الرّ واالنحرافات الم الحسابية

ترتيب  وضع وتـّ دريس لكؿ فقرة عمى حده, ة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ بالجامعات األردنيّ 

 وفيما يأتي عرض لمنتائج حسب المجاالت: مجاؿ,لفقرات كؿ 

ّالمجالّاألول:ّالمقدراتّاألساسيةّوالتكنولوجية.
شاقة االستراتيجية لدى فقرات تقيس بمجمميا مدى ممارسة الرّ  (8)أشتمؿ ىذا المجاؿ عمى  

 ذلؾ. يبيف (6)كنولوجية, والجدوؿ ة والتّ بالمقدرات األساسيّ  قةالمتعمّ  األكاديمييفالقادة 

ّ(6)جدولّ
ّ.تنازلياّمرتبةّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّمجالّالمقدراتّاألساسيةّوالتكنولوجيةّالمتوسطاتّ

المتوسطّ الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعياري

درجةّ
 الممارسة

 الترتيب

.لمحصوؿ عمى التغذية الراجعةُيوجد شبكة اتصاالت قوية وسريعة  6  1 متوسطة 1.21 3.41 

.مف المعارؼ الالزمة ألداء العمؿ ُيوفر مجموعة 3  2 متوسطة 1.34 3.30 
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5 .  3 متوسطة 1.25 3.29 ُيعّظـ نقاط القوة ويوفر ما ىو الـز

7 
يستخدـ أفضؿ وسائؿ تقنية المعمومات مف أجؿ االستجابة والتييئة 

.ألي متغيرات  
 3 متوسطة 1.27 3.29

 5 متوسطة 1.22 3.25 .ُيوّفر قسمًا خاصًا بنظاـ المعمومات 8

 6 متوسطة 1.30 3.24 ُيحّدد العمميات التي تضمف التنافسية لمخدمات المقدمة لممجتمع. 2

1 
ُيعّزز القائد األكاديمي مياراتو االستراتيجية الستدامة الميزة 

 التنافسية لمجامعة.
 7 متوسطة 1.32 3.23

 8 متوسطة 1.33 3.22 يستجيب لمظروؼ البيئية المتغيرة. 4

 متوسطة 1.09 3.28 ككلالمجالّ

تبة لكؿ فقرة مف ة واالنحرافات المعيارية والرّ طات الحسابيّ ( المتوسّ 6ف الجدوؿ )يبيّ  

المتوسطات الحسابية ليذا  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  والتكنولوجية ةاألساسيّ  المقدرات مجاؿفقرات 

ممارسة متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة األولى  بدرجة (3.41-3.22المجاؿ تراوحت بيف )

, بينما جاءت ُيوجد شبكة اتصاالت قوية وسريعة لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة يا:( ونصّ 6الفقرة )

ا المجاؿ ككؿ فقد حصؿ أمّ  المتغيرة,يستجيب لمظروؼ البيئية يا: ( ونصّ 4بالمرتبة األخيرة الفقرة )

 بدرجة ممارسة متوسطة.و  (3.28)عمى متوسط حسابي 

ّالمجالّالثاني:ّوضوحّالرؤيةّواألىداف.

فقرة تقيس بمجمميا مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية لدى  (11)أشتمؿ ىذا المجاؿ عمى  

 .ذلؾ يبيف (7) جدوؿؤية واألىداؼ, والالمتعمقة بوضوح الرّ  األكاديمييفالقادة 

 

 

 

ّ
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ّ(7)جدولّ
ّمرتبةّتنازليا.ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّمجالّوضوحّالرؤيةّواألىدافّالمتوسطاتّ

المتوسطّ الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعياري

درجةّ
 الترتيب الممارسة

 1 متوسطة 1.22 3.41 .يوَجد لدى القائد األكاديمي رؤية واضحة 1

لمجامعة  يربط القائد األكاديمي بيف األىداؼ العامة 2
 .وأىدافيا الخاصة

 2 متوسطة 1.24 3.38

يربط بيف األىداؼ االستراتيجية لمجامعة مع الفرص  7
 المتاحة.

 3 متوسطة 1.23 3.29

 4 متوسطة 1.01 3.28 .عمييايمتـز القائد األكاديمي بالمبادئ والقواعد المتفؽ  4

يضع األىداؼ االستراتيجية في ضوء رؤية الجامعة  6
 .ورسالتيا

 4 متوسطة 1.21 3.28

ُيحّفز عمى إنجاز كافة العمميات بما يتالءـ مع  11
 .المستفيديف

 6 متوسطة 1.28 3.26

ُيحّدد األىداؼ االستراتيجية األكثر أىمية لخمؽ القيمة  9
 .المضافة لممستفيديف

 7 متوسطة 1.23 3.24

 8 متوسطة 1.26 3.22 .الجامعةيسعى القائد األكاديمي إلى تحقيؽ أىداؼ  3

 9 متوسطة 1.31 3.21 .المحمييفتخر بما تقدمو الجامعة مف خدمات لممجتمع  5
يعمؿ عمى توافؽ األىداؼ بيف طبيعة الخدمات المقدمة  8

 .وخصائص الجامعة
 10 متوسطة 1.26 3.20

 11 متوسطة 1.33 3.19 .المستفيديفُيطّور الخطط بما يفي بمتطمبات  10

 متوسطة 1.08 3.27ّالمجالّككل

تبة لكؿ فقرة مف فقرات ة والرّ ة واالنحرافات المعياريّ ( المتوسطات الحسابيّ 7ف الجدوؿ )يبيّ 

المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  واألىداؼ ؤيةالرّ  وضوح مجاؿ

ممارسة متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة  بدرجة (3.41-3.19تراوحت بيف )

( 10واضحة, بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )رؤية  يوَجد لدى القائد األكاديميّ  يا:( ونصّ 1)
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ا المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متوسط المستفيديف, أمّ ُيطّور الخطط بما يفي بمتطمبات يا: ونصّ 

 جة ممارسة متوسطة.( وبدر 3.27حسابي قدرة )

ّراكةّفيّالمسؤوليةّواتخاذّاإلجراءاتالشّ ّ:المجالّالثالث

شاقة االستراتيجية لدى بمجمميا مدى ممارسة الرّ  فقرات تقيس (8)أشتمؿ ىذا المجاؿ عمى  

 ذلؾ.  يبيف (8) والجدوؿ اإلجراءات, واتخاذ المسؤولية في المتعمقة بالشراكة األكاديمييفالقادة 

ّ(8)جدولّ
المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّمجالّالشراكةّفيّالمسؤوليةّواتخاذّاإلجراءاتّمرتبةّ

ّتنازليا.

المتوسطّ الفقراتّالرقم
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الممارسة

 الترتيب

 1 متوسطة 1.27 3.39 .ُيكّيؼ االستراتيجيات لتتالءـ مع الظروؼ المتغيرة 6

1 
ُيشّجع العامميف عمى التعامؿ مع أي أخطاء قد تحدث 

 2 متوسطة 1.20 3.31 .واعتبارىا فرصًا لمتعمـ

7 
يجمع البيانات والمعمومات بالرجوع الى اإلدارات التنفيذية 

 .لوضع الخطط االستراتيجية
 2 متوسطة 1.31 3.31

8 
يفتح الحوار والنقاش مع جميع األطراؼ لتنفيذ أفضؿ 

 .االستراتيجيات
 4 متوسطة 1.28 3.25

 5 متوسطة 1.00 3.21 يعتمد مبدأ التشاركية إلنجاح أي مشروع بشكؿ شمولي. 3

4 
ُيشرؾ المستفيديف في عمميتي التخطيط والتنفيذ لتعزيز 

 .أدوارىـ في اإلسياـ لموصوؿ الى أفضؿ النتائج
 5 متوسطة 1.03 3.21

 5 متوسطة 1.31 3.21 .استراتيجيات الجامعةُيحّقؽ توافؽ العامميف مع  5

 8 متوسطة 1.21 3.18 .ُيوّفر المعمومات لمعامميف لمقياـ بواجباتيـ المنوطة بيـ 2

 متوسطة 1.06 3.26ّالمجالّككل

تبة لكؿ فقرة مف فقرات ة والرّ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّ 8) يبيف الجدوؿ

المتوسطات الحسابية  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  اإلجراءات واتخاذ المسؤولية في الشراكة مجاؿ
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بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة  (3.39-3.18ليذا المجاؿ تراوحت بيف )

بينما جاءت بالمرتبة  ,رةالمتغيّ  روؼالظّ  مع لتتالءـ االستراتيجيات ُيكّيؼ يا:( ونصّ 6األولى الفقرة )

وبمغ المتوسط  ,بيـ المنوطة بواجباتيـ لمقياـ لمعامميف المعمومات يا: ُيوّفر( ونصّ 2رة الفقرة )األخي

 ( بدرجة ممارسة متوسطة.3.26الحسابي لممجاؿ ككؿ )

 األعمال.ّوتنفيذّالتنظيمالمجالّالرابع:ّ

 لدى االستراتيجية شاقةالرّ  ممارسة مدى بمجمميا تقيس فقرات (10) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 .ذلؾ ( يبيف9) والجدوؿ األعماؿ, وتنفيذ تنظيـبالّ  المتعمقة يفاألكاديميّ  القادة

ّ(9)جدولّ

ّ.اًّظيمّوتنفيذّاألعمالّمرتبةّتنازليالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّمجالّالتنّ

المتوسطّّالفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الترتيب الممارسة

 1 متوسطة 1.26 3.36 يعتمد عمى مبادئ وقوانيف وأنظمة في تنفيذ برامج الجامعة. 4
 2 متوسطة 1.33 3.24 .يضع وصفًا واضحًا لموظائؼ والنشاطات 3
 3 متوسطة 1.02 3.23 .ُيكّمؼ المسؤوليات بطريقة سريعة ومرنو 5

10 
ُينّفذ االستراتيجيات لمميمات واألعماؿ واألنشطة مف خالؿ 

 زمني.جدوؿ 
 3 متوسطة 1.24 3.23

 5 متوسطة 1.08 3.22 ُيشارؾ في اتخاذ القرارات مع فريؽ اإلدارة بأكممو 1

8 
ُيشّجع عمى الحوار والنقاش بيف المسؤوليف عند تنفيذ 

 .االستراتيجيات بيف القادة األكاديمييف
 5 متوسطة 1.29 3.22

 7 متوسطة 1.33 3.20 .مشتركًا بيف مختمؼ الوحدات األكاديمية اإلدارية ُيوِجد نيجاً  2
 8 متوسطة 1.28 3.19 .ُيعّدؿ االستراتيجيات لتتوافؽ مع المتغيرات البيئية 7
 9 متوسطة 1.30 3.17 .ُينّفذ استراتيجيات الجامعة بما ىو مرسـو 6
 10 متوسطة 1.31 3.15 .الجامعة يسمح بالمبادرة واألفكار الجديدة لتنفيذ استراتيجيات 9

ّمتوسطة 1.03 3.22ّالمجالّككل
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تبة لكؿ فقرة مف فقرات ة والرّ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّ 9) ف الجدوؿيبيّ 

المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  األعماؿ وتنفيذ نظيـالتّ مجاؿ 

( 7بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )و  (3.36-3.15بيف )

بينما جاءت بالمرتبة األخيرة  ,الجامعة برامج تنفيذ في وأنظمة وقوانيف مبادئ عمى يعتمد يا:ونصّ 

الجامعة, وبمغ المتوسط  استراتيجيات لتنفيذ الجديدة واألفكار بالمبادرة يا: يسمح( ونصّ 9الفقرة )

 ( بدرجة ممارسة متوسطة.3.22الحسابي لممجاؿ ككؿ )

ّاالستراتيجيّالتخطيطالمجالّالخامس:ّ
 لدى االستراتيجية شاقةالرّ  ممارسة مدى بمجمميا تقيس فقرات (8) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ 
 .ذلؾ ( يبيف10) والجدوؿ االستراتيجي, بالتخطيط المتعمقة يفاألكاديميّ  القادة

ّ(10)جدولّ
ّتنازليا.ّاالستراتيجيّمرتبةّالتخطيطالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّمجالّّ

المتوسطّ الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الترتيب الممارسة

 1 متوسطة 1.25 3.21 .يمتـز بالتخطيط المستمر لتطوير األداء في المستقبؿ 2

 2 متوسطة 1.26 3.20 .المستقبمية المؤثرة في األداءيتوقع االحتماالت  3

1 
ُيشِرؾ جميع الوحدات اإلدارية واألكاديمية في عممية التخطيط 

 .االستراتيجي
 3 متوسطة 1.27 3.19

 4 متوسطة 1.20 3.16 .ُيسيـ في تحديد نقاط القوة والضعؼ في العمميات اإلدارية المستقبمية 5

 5 متوسطة 1.24 3.15 .والتيديدات المحيطةُيسيـ في تحديد الفرص  4

 5 متوسطة 1.30 3.15 .يستقطب الكوادر العممّية الكفؤة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي 6

 7 متوسطة 1.32 3.14 .ُيفّعؿ التفرغ العممي حسب الموائح والقوانيف 7

 8 متوسطة 0.90 2.35 يسمح لمعامميف التعاوف مع الجامعات األخرى. 8

 متوسطة 0.97 3.07 المجالّككل
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تبة لكؿ فقرة مف فقرات ة والرّ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّ 10) ف الجدوؿيبيّ 

المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  االستراتيجي التخطيطمجاؿ 

( 2وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الفقرات, و  (3.21-2.35بيف )

بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة  ,المستقبؿ في األداء لتطوير المستمر بالتخطيط يمتـز يا:ونصّ 

وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ  ,األخرى الجامعات مع التعاوف لمعامميف يا: يسمح( ونصّ 8)

 ( بدرجة ممارسة متوسطة.3.07)

ّ:الثانيّالسؤالّعنّباإلجابةّالمتعمقةّالنتائج

ّوجيةّمنّةاألردنيّ ّلمجامعاتّاألكاديميينّالقادةّلدىّنظيميالتّ ّميزالتّ ّممارسةّدرجةّماّ.2

ّالتدريس؟ّّىيئةّأعضاءّنظر

 لمجاالت ةالمعياريّ  واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـّ  السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

 التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف ةاألردنيّ  بالجامعات األكاديمييف القادة لدى نظيميميز التّ التّ 

 .ذلؾ يوضح( 11) والجدوؿ ككؿ, ولممجاالت

ّّ(11)ّجدول

ّالجامعاتّفيّاألكاديميينّالقادةّلدىّالتميزّالتنظيميّلمجاالتّالمعياريةّواالنحرافاتّالحسابيةّالمتوسطات

ّ.ككلّالتميزّالتنظيميّممارسةّولدرجةّالتدريسّىيئةّأعضاءّنظرّوجيةّمنّاالردنية

المتوسطّّالمجال رقمّالمجال
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الممارسة

 الترتيب

 1 منخفضة 0.64 2.25  تميز القادة والمرؤوسيف 1
 2 منخفضة 0.64 2.24 تميز الييكؿ التنظيمي 2
 3 منخفضة 0.63 2.19 تميز الثقافة التنظيمية 3

 منخفضة2.23ّ0.59ّّالتنظيميّككلالتميزّ
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 درجة عمى راسةالدّ  نةعيّ  فرادأ لموافقة الحسابية المتوسطات أفّ  (11) الجدوؿ مف يظير

-2.19) بيف تراوحت ةردنيّ األ الجامعات في األكاديمييف القادة لدى نظيميميز التّ التّ  ممارسة

 المتوسط حيث مف المجاالت ترتيب وجاء المجاالت, لجميع منخفضة ممارسة بدرجةو ( 2.25

 التنظيمية, الثقافة تميز التنظيـ, الييكؿ تميز والمرؤوسيف, القادة تميز: اآلتي النحو عمى الحسابي

ويعكس درجة ممارسة ( 2.23) التنظيمي ككؿ التميز لدرجة ممارسة الحسابي المتوسط وبمغ

 منخفضة.

 المتوسطات حساب تـّ  فقد تحتيا, تندرج التي المجاالت وفؽ الفقرات تحديد أجؿ ومف 

 بالجامعات يفاألكاديميّ  القادة لدى نظيميميز التّ التّ  ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات ةالحسابيّ 

 كؿ لفقرات ترتيب وضع وتـ حده, عمى فقرة لكؿ دريسالتّ  ىيئة أعضاء نظر وجية مف ةاألردنيّ 

 :المجاالت حسب لمنتائج عرض يأتي وفيما, مجاؿ

ّوالمرؤوسينّالقادةّتميز:ّاالولّالمجال

 القادة لدى نظيميميز التّ التّ  ممارسة مدى بمجمميا تقيس فقرة (13) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ 

 . ذلؾ ( يبيف12) والجدوؿ, والمرؤوسيف القادة زبتميّ  المتعمقة األكاديمييف

ّ(12)جدولّ

ّ.تنازلياًّّوالمرؤوسينّمرتبةّالقادةّتميزّمجالّلفقراتّالمعياريةّواالنحرافاتّالحسابيةّالمتوسطاتّ
المتوسطّ الفقرات الرقم

ّالحسابي
االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الممارسة

 الترتيب

 1 متوسطة 0.87 2.47  .يدعـ القادة األكاديميوف تحقيؽ رؤية الجامعة 2
تنشر القيادة قيـ المسؤولية المجتمعية تجاه  6

 المجتمع.
 2 متوسطة 0.89 2.43

ُيسيـ القادة األكاديميوف في إيجاد الرؤية  1
 المستقبمية لمجامعة.

 3 متوسطة 0.89 2.34

 4 متوسطة 0.88 2.31تمتمؾ القيادة المقدرة عمى التكيؼ مع التحوالت  7
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 .ومواكبتيا وتطوير أىدافيا
يسعى القادة األكاديميوف إلى نشر قيـ اإلبداع  3

 لدى العامميف.
 5 متوسطة 0.89 2.30

 5 متوسطة 0.97 2.30 تنشر القيادة قيـ المواطنة تجاه المجتمع. 5
َيحرص المرؤوسوف عمى المشاركة الفاعمة في  10

 حؿ مشكالت العمؿ.
 5 منخفضة 0.99 2.30

يستفيد المرؤوسوف مف تفويض الرؤساء ليـ  12
 لالرتقاء بمياراتيـ.

 8 منخفضة 0.92 2.27

 9 منخفضة 0.99 2.13 العامميف. ُتسند القيادة الوظائؼ بحسب مقدرات 8
 10 منخفضة 0.96 2.12 َيعرؼ المرؤوسوف واجباتيـ دوف صعوبة. 9
ُتؤكد القيادة عمى بعض أنماط السموؾ المرغوبة  4

  )مثؿ: الثقة والطموح(
 11 منخفضة 0.97 2.10

ُتوفر الجامعة فرص المبادأة لممرؤوسيف لحفز  11
 إبداعاتيـ.

 12 منخفضة 1.03 2.06

يستعد المرؤوسوف لمواكبة التطورات في نظـ  13
 .العمؿ

 13 منخفضة 0.99 2.02

ّمنخفضة 0.64 2.25ّالمجالّككل

فقرة مف فقرات  تبة لكؿّ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرّ 12) يبيف الجدوؿ

والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أف المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت  والمرؤوسيف القادة زتميّ مجاؿ 

 رؤيت تحقيق األكاديميون القادة يدعم يا:( ونصّ 2, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )(2.47-2.02بيف )

 التطوراث لمواكبت المرؤوسون يستعديا: ( ونصّ 13, بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )الجامعت

 بدرجة ممارسة منخفضة.و ( 2.24, وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )العمل نظم في

ّالتنظيميّالييكلّتميز:ّالثانيّالمجال

 القادة لدى نظيميالتّ  ميزالتّ  ممارسة مدى بمجمميا تقيس فقرة (11) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ 

 .ذلؾ يبيف (13) والجدوؿ التنظيمي, الييكؿ زبتميّ  المتعمقة األكاديمييف

ّ

ّ
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ّ(13)جدولّ

ّ.تنازلياّمرتبة التنظيميّالييكلّتميزّمجالّلفقراتّالمعياريةّواالنحرافاتّالحسابيةّالمتوسطاتّ

المتوسطّ الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
 الممارسة

 الترتيب

َيدعـ الييكؿ التنظيمي الكفاءة في تحديد القوة 9ّ
 .والضعؼ

 1 متوسطة 0.88 2.47

 2 متوسطة 0.88 2.37 .ىيكؿ الجامعة أنظمة الجودةيعكس 7ّ
تظير األبعاد التكنولوجية في عمميات تصميـ 8ّ

 .الييكؿ
 3 متوسطة 0.90 2.35

ُتسّخر الجامعة الييكؿ التنظيمي في وحدة 10ّ
  .اليدؼ الكمي

 4 منخفضة 0.87 2.22

َيخدـ الييكؿ التنظيمي لمجامعة رؤيتيا ورسالتيا 3ّ
 .وأىدافيا

 5 منخفضة 0.94 2.21

المستويات اإلدارية داخؿ الجامعة قميمة 1ّ
 6 منخفضة 0.93 2.20 .وواضحة

 6 منخفضة 0.92 2.20 .ُينّظـ العمؿ في الجامعة بطريقة تشاركية4ّ
َتحظى عممية التطوير وتصميـ الييكؿ بدعـ 6ّ

 .اإلدارة العميا بالجامعة
 8 منخفضة 0.94 2.17

التنظيمي لمجامعة التغيرات َيستوعب الييكؿ 2ّ
 .المحيطة

 9 منخفضة 0.97 2.16

تتكامؿ الوحدات األساسية في ىيكؿ الجامعة 5ّ
 .لتأدية أىدافيا

 10 منخفضة 0.91 2.15

ُتوّفر االستراتيجية في الجامعة المناخ الذي 11ّ
 .ُيعّزز مستويات األداء المطموبة

 11 منخفضة 0.95 2.11

ّّمنخفضةّ 0.64 2.24ّالمجالّككلّ

تبة لكؿ فقرة مف فقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرّ 13يبيف الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت  والمجاؿ ككؿ, ويالحظ أفّ  التنظيمي الييكؿ زتميّ مجاؿ 

 في الكفاءة التنظيمي الييكؿ َيدعـ يا:( ونصّ 9, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )(2.47-2.11بيف )

 في االستراتيجية يا: ُتوّفر( ونصّ 11والضعؼ, بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ) القوة تحديد
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المطموبة, وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ  األداء مستويات ُيعّزز الذي المناخ الجامعة

 ( بدرجة ممارسة منخفضة.2.24)

ّالتنظيميةّالثقافةّزتميّ :ّالثالثّالمجال

 القادة لدى نظيميالتّ  ميزالتّ  ممارسة مدى بمجمميا تقيس فقرة (10) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ 

 .ذلؾ يبيف (14) والجدوؿ التنظيمية, الثقافة بتميز قةالمتعمّ  فاألكاديمييّ 

ّ(14)جدول
ّتنازلياًّّالتنظيميةّمرتبةّالثقافةّتميزّمجالّلفقراتّالمعياريةّواالنحرافاتّالحسابيةّالمتوسطات

المتوسطّ الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحرافّ
 المعياري

درجةّ
ّالممارسة

 الترتيب

تؤكد قيادة الجامعة عمى ثقافة التفوؽ عمى 2ّ
 .الجامعات األخرى

 1 متوسطة 0.87 2.49

تعمؿ ثقافة الجامعة عمى التوازف بيف الحياة 3ّ
 .االجتماعية والتنظيمية لمعامميف

 2 متوسطة 0.88 2.34

تعكس ثقافة الجامعة القيـ المشار إلييا في 1ّ
 .التوجو االستراتيجي

 3 منخفضة 0.91 2.31

توفر ثقافة الجامعة حزمة إجراءات اجتماعية 6ّ
 .ترفييية لمعامميف

 4 منخفضة 0.88 2.28

ُتراعي الجامعة األبعاد اإلنسانية في تقديميا 8ّ
 .لخدماتيا لممجتمع المحمي

 5 منخفضة 0.90 2.19

تمنح الثقافة التنظيمية في الجامعة القوة 10ّ
 .لمعامميف لتحقيؽ أىدافيا

 5 منخفضة 0.95 2.19

تعكس ثقافة الجامعة االحتراـ المتبادؿ بيف 4ّ
 .القادة والعامميف

 7 منخفضة 0.99 2.11

توفر ثقافة الجامعة مناخًا إيجابيًا لتأدية 5ّ
 .األعماؿ

 7 منخفضة 0.94 2.11

َتمنح الجامعة حوافز فردية وجماعية لممتفوقيف 7ّ
 .بما ُيعزز فرص اإلبداع

 8 منخفضة 1.04 1.97

تمنح الثقافة التنظيمية في الجامعة العامميف 9ّ
 .االستقاللية لتحقيؽ أىداؼ العمؿ

 9 منخفضة 1.00 1.93

ّمنخفضة 0.63 2.19ّالمجالّككل
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 فقرات مف فقرة لكؿ تبةوالرّ  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (14) الجدوؿ فيبيّ 

 تراوحت المجاؿ ليذا الحسابية المتوسطات أفّ  ويالحظ ككؿ, والمجاؿ نظيميةالتّ  قافةالثّ  زتميّ  مجاؿ

 ثقافة عمى الجامعة قيادة تؤكد: ياونصّ ( 2) الفقرة األولى وجاء بالمرتبة(, 2.49-1.93) بيف

 الثقافة تمنح: ياونصّ ( 9) الفقرة األخيرة بالمرتبة جاءت بينما األخرى, الجامعات عمى ؽالتفوّ 

 لممجاؿ الحسابي المتوسط وبمغ العمؿ, أىداؼ لتحقيؽ االستقاللية العامميف الجامعة في التنظيمية

 .منخفضة ممارسة بدرجة( 2.19) ككؿ

ّ

ّّالنتائجّالمتعمقةّباإلجابةّعنّالسؤالّالثالث:

ميزّةّوالتّ شاقةّاالستراتيجيّ (ّبينّالرّ α≤0.05ىلّتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّ)

ّنظيميّلمجامعاتّاألردنيةّمنّوجيةّنظرّأعضاءّىيئةّالتدريس؟التّ 

 العالقة بيف لقياس بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

 دريسالتّ  ىيئة أعضاء نظر وجية مف ةاألردنيّ  لمجامعات نظيميالتّ  ميزوالتّ  االستراتيجية شاقةالرّ 

 .ذلؾ يوضح (15)والجدوؿ 

ّ(15جدول)
ّمنّاألردنيةّلمجامعاتّالتنظيميّوالتميزّاالستراتيجيةّالرشاقةّبينّبينّالعالقةّلقياسّبيرسونّارتباطّمعاملّ

ّالتدريسّىيئةّأعضاءّنظرّوجية
القادةّّتميز 

 والمرؤوسين
الييكلّتميزّ

 التنظيمي
تميزّالثقافةّ

 التنظيمية
التميزّ

 التنظيميّككل
 **117. **001. **141. 163. معامؿ االرتباط وضوح الرؤية واألىداؼ

 011. 975. 002. 000. الداللة اإلحصائية
 470 470 470 470 العدد

المقدرات االساسية 
 والتكنولوجية

 **149. **035. 154. **203. معامؿ االرتباط
 001. 447. 001. 000. الداللة اإلحصائية

 470 470 470 470 العدد
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الشراكة في المسؤولية 
 واتخاذ اإلجراءات

 **147. 028. **198. **166. معامؿ االرتباط
 001. 546. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 470 470 470 470 العدد
 128. **098. **137. **120. معامؿ االرتباط التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

 005. 034. 003. 009. الداللة اإلحصائية
 470 470 470 470 العدد

 **114. **007. **150. **141. معامؿ االرتباط التخطيط االستراتيجي
 014. 874. 001. 002. الداللة اإلحصائية

 470 470 470 470 العدد
الرشاقةّاالستراتيجيةّ

 ككل
االرتباطّمعامل  .178** .173** .039** .147** 

 001. 402. 000. 000. الداللةّاإلحصائية
 470 470 470 470 العدد

 (α≤0.01دالة عند )**

 بيف( α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة وجود عالقة ذات (15) دوؿيظير مف الج

دريس, التّ  ىيئة أعضاء نظر وجية مف ةاألردنيّ  لمجامعات نظيميالتّ  ميزوالتّ  االستراتيجية شاقةالرّ 

   حيث كانت قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيًا.

ّالسؤالّالرابع:بّالنتائجّالمتعمقة

ىلّىناكّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّمتوسطاتّاستجابةّأفرادّعينةّالدراسةّعندّمستوىّّ.4

(α≤0.05ّّفيّدرجةّممارسةّالرشاقةّاالستراتيجيةّلمقادة)ّ،األكاديميينّتعزىّلمتغيراتّالجنس

ّاألكاديمية، ّالرتبة ّّو التخصص ّمؤىل، ّآخر ّعمى ّالحصول ّومصدر ّالخبرة الس مطةّوسنوات

ّ؟المشرفة

ّبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّمتغيرّالجنس:ّالفرق-4-1
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 ةعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارستـ إجراء اختبار)ت( لمتّ 

عزى لمتغير الجنس, تُ  دريساألكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ  لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ 

 .نتائج ذلؾ االختبار (16)الجدوؿ ويوضح 

ّ(16)جدولّ
نتائجّاختبار)ت(ّومستوىّالداللةّوداللةّالفروقّتبعاّلمتغيرّالجنسّمنّحيثّدرجةّممارسةّالرشاقةّّ

ّاالستراتيجيةّلمقادةّاألكاديميين.

مستوىّ مجاالتّاالستبانة م
 المتغير

عددّ
 األفراد

االنحرافّّالمتوسط
 المعياري

قيمةّ
ّ)ت(

مستويّ
 الداللة

1 
المقدرات األساسية 

 والتكنولوجية
 1.41- 1.10 3.23 350 ذكور

 
0.16 

 1.02 3.39 120 إناث 

2 
 2.38- 1.11 3.21 350 ذكور وضوح الرؤية واألىداؼ

 
0.02* 

 1.02 3.48 120 إناث 

3 
الشراكة في المسؤولية واتخاذ 

 اإلجراءات
 2.03- 1.07 3.20 350 ذكور

 
0.04* 

 1.00 3.43 120 إناث 

4 
 1.76- 1.05 3.17 350 ذكور التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

 
0.08 

 0.95 3.36 120 إناث 

5 
 1.57- 0.96 3.03 350 ذكور التخطيط االستراتيجي

 
0.12 

 0.97 3.19 120 إناث 

 األداةّككل
 

 2.03-0.95ّ 350ّ3.17 ذكور
 0.04* 

 0.85 3.37 120ّإناث

 (.α≤0.05*دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

 شاقةالرّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارس اً فروقىناؾ  أفّ  (16)يبيف الجدوؿ 

فيما  عزى لمتغير الجنستُ  األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمقادة االستراتيجية

ىناؾ  اإلجراءات", كما أفّ  واتخاذ المسؤولية في واألىداؼ, الشراكة الرؤية يتعمؽ بمجاؿ "وضوح

الفروؽ  يف المتوسطات الحسابية لألداة ككؿ تبعًا لمتغير الجنس؛ كما أظيرت النتائج أفّ فروؽ ب

 لصالح اإلناث.
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ّّالفروق-4-2 ّالتخصص، ّمتغير ّباختالف ّالدراسة ّأفراد ّاستجابات ّبين يوضحّّ(17)والجدول

 .ذلك

 ةعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارستـ إجراء اختبار)ت( لمتّ 

عزى لمتغير تُ  دريساألكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ  لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ 

 .نتائج ذلؾ االختبار (17)الجدوؿ , ويوضح التخصص

ّ(17)ّجدول

ّلمقادةّاالستراتيجيةّشاقةالرّ ّممارسةّدرجةّحيثّمنّخصصالتّ ّلمتغيرّتبعاًّّالداللةّومستوى(ّت)اختبارّنتائجّ
ّ.األكاديميين

مستوياتّ مجاالتّاالستبانة م
ّالمتغير

عددّ
االنحرافّ المتوسط األفراد

 المعياري
قيمةّ
ّ)ت(

مستويّ
 الداللة

1 
 المقدرات األساسية والتكنولوجية

 

 1.11 3.27 283 كمية عممية
0.09 0.93 

 1.04 3.26 187 كمية إنسانية

2 
 وضوح الرؤية واألىداؼ

 

 1.12 3.26 283 كمية عممية
-0.32 0.75 

 1.06 3.30 187 كمية إنسانية

3 
الشراكة في المسؤولية واتخاذ 

 اإلجراءات
 1.08 3.25 283 كمية عممية

-0.16 0.87 
 1.03 3.27 187 كمية إنسانية

4 
 1.05 3.18 283 كمية عممية التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

-1.02 0.31 
 0.99 3.27 187 كمية إنسانية

5 
االستراتيجيالتخطيط   0.94 2.96 283 كمية عممية 

-2.50 0.01 
 0.99 3.19 187 كمية إنسانية

 األداةّككل
 0.95 3.19 283 كميةّعممية

-0.78 0.43 
 0.91 3.26 187 كميةّإنسانية
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 الرشاقة ةذات داللة إحصائية في درجة ممارس اً فروقأف ىناؾ  (17)يبيف الجدوؿ 

التخصص فيما  تعزى لمتغير األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمقادة االستراتيجية

 إنسانية. االستراتيجي ", كما أظيرت النتائج أف الفروؽ لصالح الكمية يتعمؽ بمجاؿ " التخطيط

ّلعضوّىيئةّالتدريس:ّاالكاديميةّالفروقّبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّالرتبةّ-4-3

ميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تـ تطبيؽ اختبار تح
الجامعات االردنية حوؿ ممارسة الرشاقة االستراتيجية أعضاء ىيئة التدريس في  استجاباتفي 

 .نتائج ذلؾ االختبار (18)الجدوؿ تعزى لمتغير الرتبة العممية, ويوضح  لألكاديمييف
 

ّ(18جدولّ)
كاديميةّمنّحيثّدرجةّلمتغيرّالرتبةّاأّلّىّالداللةّتبعاًّاختبارّتحميلّالتباينّاألحاديّ)ف(ّومستّوّنتائجّ

ّ.الممارسة
ّم
مجموعّ مصدرّالتباين مجاالتّاالستبانة 

 ّالمربعات
درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
 المربعات

قيمةّ
 )ف(

مستويّ
ّالداللة

1 
المقدرات األساسية 

 والتكنولوجية
 

 0.62 0.72 1 0.72 بيف المجموعات
 
 

0.43 
 
 

 1.17 468 546.92 داخؿ المجموعات
  469 547.64 المجموع

2 

 وضوح الرؤية واألىداؼ

 
 3.20 3.79 1 3.79 بيف المجموعات

 

 

0.07 

 

 

 1.18 468 553.40 داخؿ المجموعات

  469 557.19 المجموع

3 

الشراكة في المسؤولية 
 واتخاذ اإلجراءات

 

 2.17 2.41 1 2.41 المجموعات بيف

 

 

0.14 

 

 

 1.11 468 519.76 داخؿ المجموعات

  469 522.16 المجموع

4 

 2.14 2.24 1 2.24 بيف المجموعات التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

 

 

0.14 

 

 
 1.05 468 491.15 داخؿ المجموعات

  469 493.40 المجموع
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5 

 0.03 0.02 1 0.02 المجموعات بيف التخطيط االستراتيجي

 

 

0.87 

 

 

 0.94 468 438.70 داخؿ المجموعات

  469 438.73 المجموع

 األداة ككؿ

 1.65 1.42 1 1.42 بيف المجموعات

 

 

0.20 

 

 

 0.86 468 402.58 داخؿ المجموعات

  469 404.00 المجموع

 ةداللة إحصائية في درجة ممارسوجود فروؽ ذات فروؽ  عدـ وجود (18)يبيف الجدوؿ 

تبة الرّ  عزى لمتغيرتُ  األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمقادة االستراتيجية الرشاقة

 .( غير دالة إحصائياً F, حيث بمغت قيمة )ةكاديميّ األ

ّبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّسنواتّالخبرةّلعضوّىيئةّالتدريس:ّالفروق-4-4

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مدى عمى لمتعرؼ األحادي التبايف تحميؿ اختبار تطبيؽ تـ

 االستراتيجية الرشاقة ممارسة حوؿ االردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء استجابات في

 االختبار. ذلؾ نتائج( 19)الجدوؿ ويوضح التدريس, ىيئة لعضو الخبرة سنوات تعزى لألكاديمييف

ّ(19ّجدولّ)
ّ.قيمةّ)ف(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّسنواتّالخبرةّمنّحيثّدرجةّالممارسة

 م
مجموعّ مصدرّالتباين مجاالتّاالستبانة 

 ّالمربعات
درجاتّ
 الحرية

متوسطّ
 المربعات

قيمةّ
 )ف(

مستويّ
 الداللة

1 
المقدرات األساسية 

 والتكنولوجية
 

 0.91 1.06 2 2.12 بيف المجموعات
 
 

0.40 
 
 

 1.17 467 545.52 المجموعات داخؿ
  469 547.64 المجموع

2 
 وضوح الرؤية واألىداؼ

 
 1.92 2.28 2 4.55 بيف المجموعات

 
 

0.15 
 
 

 1.18 467 552.64 داخؿ المجموعات
  469 557.19 المجموع

3 
الشراكة في المسؤولية 

 واتخاذ اإلجراءات
 

 2.12 2.35 2 4.70 بيف المجموعات
 
 

0.12 
 
 

 1.11 467 517.46 داخؿ المجموعات
  469 522.16 المجموع
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4 
 1.57 1.65 2 3.30 بيف المجموعات التنظيـ وتنفيذ األعماؿ

 
 

0.21 
 
 

 1.05 467 490.10 داخؿ المجموعات
  469 493.40 المجموع

5 
 0.68 0.64 2 1.28 بيف المجموعات التخطيط االستراتيجي

 
 

0.51 
 
 

 0.94 467 437.45 داخؿ المجموعات
  469 438.73 المجموع

 األداةّككل
 1.66 2ّ1.42 2.85 بينّالمجموعات

 
 

0.19 
 
 

 0.86 467 401.15 داخلّالمجموعات
   469 404.00ّالمجموع

 ةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  عدـ وجود (19)ف الجدوؿ يبيّ 

 سنوات عزى لمتغيرتُ  دريسيف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التّ األكاديميّ  لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ 

 .( غير دالة إحصائياً Fحيث بمغت قيمة ) ,الخبرة

.الحصولّعمىّآخرّمؤىلبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّمصدرّّالفروق-4-5  

, الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ لمتغير تبعا الفروؽ داللة لتعرؼ عمى( ت)اختبار لقد تـ استخداـ

 ( يبيف ذلؾ.20األكاديمييف, والجدوؿ ) لمقادة االستراتيجية الرشاقة ممارسة درجة حيث فم

ّّ(20)ّجدول
ّدرجةّحيثّمنّمؤىلّآخرّعمىّالحصولّمصدرّلمتغيرّتبعاّالفروقّوداللةّالداللةّومستوى(ّت)اختبارّنتائج

ّ.األكاديميينّلمقادةّاالستراتيجيةّالرشاقةّممارسة

مستوياتّ مجاالتّاالستبانةّم
 المتغير

عددّ
االنحرافّ المتوسطّاألفراد

 المعياري
قيمةّ
 )ت(

مستويّ
 الداللة

 المقدرات األساسية والتكنولوجية 1

 

 1.13 3.22 321 جامعة عربية
-1.60 0.11 

 0.96 3.39 149 جامعة أجنبية

 وضوح الرؤية واألىداؼ 2

 

 1.13 3.21 321 جامعة عربية
-2.10 0.06 

 0.97 3.43 149 جامعة أجنبية

الشراكة في المسؤولية واتخاذ  3
 اإلجراءات

 

 1.10 3.20 321 جامعة عربية
-1.92 0.06 

 0.95 3.40 149 جامعة أجنبية
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 1.08 3.16 321 جامعة عربية التنظيـ وتنفيذ األعماؿ 4
-2.05 0.07 

 0.89 3.36 149 جامعة أجنبية

 0.97 3.03 321 جامعة عربية التخطيط االستراتيجي 5
-1.16 0.24 

 0.96 3.14 149 جامعة أجنبية

 األداةّككل
 2.00- 0.98 3.16 321  جامعةّعربية

  

0.08 

 0.81 3.35 149ّجامعةّأجنبية  

 الرشاقة ةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسعدـ وجود  (20)يبيف الجدوؿ 

 الحصوؿ مصدر عزى لمتغيرتُ  األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمقادة االستراتيجية

دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( غير تقيـ )مؤىؿ, حيث كانت  آخر عمى

(α≤0.05.) 

 .الس مطةّالمشرفةالفروقّبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّ-4-6

 حيث فم ,الّسمطة المشرفة لمتغير تبعا الفروؽ داللة لتعرؼ عمى( ت)اختبار لقد تـ استخداـ

 ( يبيف ذلؾ.21والجدوؿ  ) األكاديمييف, لمقادة االستراتيجية الرشاقة ممارسة درجة

ّ(21)ّجدول

ّالرشاقةّممارسةّدرجةّحيثّمنّالس مطةّالمشرفةّلمتغيرّتبعاّالفروقّوداللةّالداللةّومستوى(ّت)اختبارّنتائجّ
ّ.األكاديميينّلمقادةّاالستراتيجية

مستوياتّ االستبانةمجاالتّّم
ّالمتغير

عددّ
االنحرافّ المتوسط األفراد

 المعياري
قيمةّ
ّ)ت(

مستويّ
 الداللة

1 
والتكنولوجيةاَلساسيةالمقدرات  

 

حكوميةجامعة  248 3.27 1.11 
0.09 0.93 

 1.04 3.26 222خاصةجامعة

2 
واَلهدافالرؤيةوضوح  

 

حكوميةجامعة  248 3.26 1.12 
-0.32 0.75 

خاصةجامعة  222 3.30 1.06 

3 
واتخاذالمسؤوليةفيالشراكة

 اإلجراءات

حكوميةجامعة  248 3.25 1.08 
-0.16 0.87 

خاصةجامعة  222 3.27 1.03 
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اَلعمالوتنفيذالتنظيم 4  
حكوميةجامعة  248 3.18 1.05 

-1.02 0.31 
خاصةجامعة  222 3.27 0.99 

 التخطيطاالستراتيجي 5
حكوميةجامعة  248 2.96 0.94 

1.80- 0.06 
 0.99 3.19 222خاصةجامعة

 األداةّككل
حكوميةجامعة  248 3.19 0.95 

-0.78 0.43 
 0.91 3.26 222خاصةجامعة

 الرشاقة ةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسعدـ وجود  (21)يبيف الجدوؿ 

, الّسمطة المشرفة تعزى لمتغير األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمقادة االستراتيجية

 (.α≤0.05( غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )تحيث كانت قيـ )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 عند الدراسة عينة أفراد استجابة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .5

 لمتغيرات تعزى األكاديميين للقادة التميز التنظيمي ممارسة درجة في (α≤0.05) مستوى

 مؤهل، آخر على الحصول الخبرة، ومصدر وسنوات األكاديمية، الرتبةو التخصص الجنس،

 ؟الّسلطة المشرفةو
ّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّمتغيرّالجنس:ّبينّالفرق-5-1

تـ إجراء اختبار)ت( لمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 

تعزى لمتغير الجنس,  ردنيةفي الجامعات األ مف وجية أعضاء ىيئة التدريس التميز التنظيمي

 .( نتائج ذلؾ االختبار22ويوضح الجدوؿ)
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ّ(22جدولّ)
ّممارسةّالتميزّالتنظيمي.نتائجّاختبار)ت(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّالجنسّمنّحيثّدرجةّ

مستوياتّ مجاالتّاالستبانة م
 المتغير

عددّ
االنحرافّ المتوسط األفراد

مستويّ قيمةّ)ت( المعياري
 الداللة

 القادة والمرؤوسيف تميز 1
 0.13- 64351. 2.2398 350 ذكور

 
0.89 

 61415. 2.2487 120 إناث 

 التنظيمي الييكؿ تميز 2
 0.09- 64914. 2.2356 350 ذكور

 
0.93 

 60054. 2.2417 120 إناث 

 التنظيمية الثقافة تميز 3
 0.34- 62574. 2.1871 350 ذكور

 
0.73 

 62864. 2.2100 120 إناث 

ّاألداةّككل
 0.20- 59579. 2.2229 350 ذكور

  
0.85 
 55847. 2.2350 021 إناث  

 التميز ةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسعدـ وجود  (22)الجدوؿ يتبيف مف 

( غير Tالجنس, حيث كانت قيـ ) تعزى لمتغير مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس التنظيمي

 (.α≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

ّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّمتغيرّالتخصصّبينّالفروق-5-2

تـ إجراء اختبار)ت( لمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 

  ,التخصصتعزى لمتغير  في الجامعات االردنية مف وجية أعضاء ىيئة التدريس التميز التنظيمي

 .( نتائج ذلؾ االختبار23ويوضح الجدوؿ)

ّ(23ّجدولّ)

ّ.ممارسةّالتميزّالتنظيميقيمةّ)ت(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّالتخصصّمنّحيثّيوضحّ

 مجاالتّاالستبانة م
مستوياتّ

 المتغير
عددّ
 المتوسط األفراد

االنحرافّ
 قيمةّ)ت( المعياري

مستويّ
 الداللة

1 
 0.58 2.19 283 كمية عممية القادة والمرؤوسيف تميز

-2.366- 0.02 
 0.73 2.34 187 كمية إنسانية
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2 
 0.60 2.19 283 كمية عممية التنظيمي الييكؿ تميز

-2.333- 0.02 
 0.69 2.33 187 كمية إنسانية

3 
 0.58 2.14 283 كمية عممية التنظيمية الثقافة تميز

-2.616- 0.01 
 0.70 2.30 187 كمية إنسانية

ّاألداةّككل
 0.55 2.18 283  كميةّعممية

-2.626- 0.01 
 0.65 2.33 187  كميةّإنسانية

 التنظيمي التميز ة( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس23يتبيف مف الجدوؿ)

( دالة إحصائيًا Tالتخصص, حيث كانت قيـ ) تعزى لمتغير مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 ( لصالح الكميات اإلنسانية.α≤0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

ّلعضوّىيئةّالتدريس:ّاالكاديميةّالفروقّبينّاستجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّالرتبة-5-3

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مدى عمى لمتعرؼ األحادي التبايف تحميؿ اختبار تطبيؽ تـ

التميز التنظيمي  ممارسة حوؿ االردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء استجابات في

 .االختبار ذلؾ نتائج (24)الجدوؿ  ويوضح العممية, الرتبة لمتغير تعزى لألكاديمييف

ّ(24)جدولّ
ّممارسةنتائجّاختبارّتحميلّالتباينّاألحاديّ)ف(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّالرتبةّالعمميةّمنّحيثّّ

ّ.التنظيميّالتميز

مجموعّ مصدرّالتباين االستبانةمجاالتّ الرقم
 ّالمربعات

درجاتّ
 الحرية

متوسطّ
 المربعات

قيمةّ
 )ف(

مستويّ
 الداللة

1 

 1.12 0.45 1 0.45 بيف المجموعاتّالقادةّوالمرؤوسين تميز

 

0.29 

 0.40 468 188.96 داخؿ المجموعات 

    469 189.41 المجموع

2 

 0.98 0.40 1 0.40 بيف المجموعاتّالتنظيمي الييكل تميز

 

0.32 

 0.41 468 189.59 داخؿ المجموعات 

    469 189.98 المجموع
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3 

 0.67 0.26 1 0.26 بيف المجموعاتّالتنظيمية الثقافة تميز

 

0.41 

 0.39 468 183.46 داخؿ المجموعات 

    469 183.73 المجموع

ّّاالدةّككل
 1.09 0.37 1 0.37 بينّالمجموعات

 

0.30 

 468ّ0.34 160.64 داخلّالمجموعات 

    469 161.01ّالمجموع

 التميز ةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس( عدـ 24يتبيف مف الجدوؿ)

, حيث كانت قيـ كاديميةاال الرتبة تعزى لمتغير مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس التنظيمي

(F( غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )α≤0.05 .) 

 

استجاباتّأفرادّالدراسةّباختالفّسنواتّالخبرةّلعضوّىيئةّالتدريسّبينّالفروق-5-4  

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مدى عمى لمتعرؼ األحادي التبايف تحميؿ اختبار تطبيؽ تـ

 التميز التنظيمي ممارسة حوؿ االردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء استجابات في

 االختبار. ذلؾ نتائج( 25)الجدوؿ ويوضح, التدريس ىيئة لعضو الخبرة سنوات تعزى لألكاديمييف

ّ(25)جدولّ

ّممارسةّالتميزّالتنظيمي.قيمةّ)ف(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّسنواتّالخبرةّمنّحيثّّ

مجموعّ مصدرّالتباين االستبانةمجاالتّ الرقم
 المربعات

متوسطّ
 المربعات

درجاتّ
 الحرية

قيمةّ
 )ف(

مستويّ
 الداللة

 القادة والمرؤوسيف تميز 1

 0.58 0.23 2 0.47 بينّالمجموعات

 

0.56 

 0.40 467 188.94ّداخلّالمجموعات 

    469 189.41ّالمجموع

 التنظيمي الييكؿ تميز 2
 0.05 0.02 2 0.04 بينّالمجموعات

 

0.95 

 0.41 467 189.94 داخلّالمجموعات 
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    469 189.98ّالمجموع

 التنظيمية الثقافة تميز 3

 0.13 0.05 2 0.10 بيف المجموعات

 

0.88 

 0.39 467 183.63 داخؿ المجموعات 

    469 183.73ّالمجموع

ّككلّالتميزّالتنظيمي
 0.14 0.05 2 0.10 بينّالمجموعات

 

0.87 

 0.34 467 160.92 داخلّالمجموعات 

    469 161.01ّالمجموع

 زالتميّ  ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات اً فروق وجود ( عدـ25)الجدوؿ مف يتبيف

 دالة غير( F) قيـ كانت حيث, الخبرة لمتغير تعزى التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف التنظيمي

 (.α≤0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائياً 

ّ.مؤىلّآخرّعمىّالحصولّمصدرّباختالفّالدراسةّأفرادّاستجاباتّبينّالفروق-5-5

 آخر عمى الحصوؿ مصدر لمتغير تبعا لتعرؼ داللة الفروؽ( ت)لقد تـ استخداـ اختبار

 .يبيف ذلؾ (26األكاديمييف, والجدوؿ) التميز التنظيمي لمقادة ممارسة درجة حيث مف مؤىؿ

(26)جدولّ  
نتائجّقيمةّ)ت(ّومستوىّالداللةّتبعاّلمتغيرّمصدرّالحصولّعمىّآخرّمؤىل.ّ  

مستوىّ
 الداللة

االنحرافّ قيمةّت
 المعياري

المتوسطّ
 الحسابي

عددّ
ّاالفراد

ّالرقم مجاالتّاالستبانة مستوياتّالمتغير

عربيةجامعة 321 2.271 0.665 1.060 0.290  1 القادةوالمرؤوسين تميز

 اجنبيةجامعة 149 2.209 0.600    

2 التنظيمي الهيكل تميز عربيةجامعة 321 2.265 0.671 0.990 0.320

    0.596 2.206 149  اجنبيةجامعة

 3 التنظيمية الثقافة تميز عربيةجامعة 321 2.215 0.635 0.820 0.410

    0.617 2.168 149  اجنبيةجامعة

ّككلّّالتميزّالتنظيمي جامعةّعربية 321 2.253 0.611 1.040 0.300
 جامعةّاجنبية 149 2.196 0.557     
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 التميز ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات اً فروق وجود ( عدـ26)الجدوؿ مف يتبيف

 قيـ كانت حيث, الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ تعزى التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف التنظيمي

 (.α≤0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير( ت)

: المشرفةالس مطةّّباختالفّالدراسةّأفرادّاستجاباتّبينّالفروق  -5-6  

 حيث مف الّسمطة المشرفة رلمتغيّ  تبعاً  الفروؽ داللة متعرؼ عمىل( ت)لقد تـ استخداـ اختبار

 .األكاديمييف التميز التنظيمي لمقادة ممارسة درجة

(27)جدولّ  

.الس مطةّالمشرفةلمتغيرّّتبعاًّّالداللةّومستوى(ّت)ّنتائجّقيمةّ  

ّمستويات مجاالتّاالستبانةّالرقم
 المتغير

عددّ
ّاالفراد

المتوسطّ
ّالحسابي

االنحرافّ
ّالمعياري

مستوىّّقيمةّت
ّالداللة

 0.31 1.01- 0.64 2.22 248 جامعة حكومية والمرؤوسيف القادة تميز 1
     0.64 2.29 222 جامعة خاصة

 0.49 0.70- 0.64 2.22 248 جامعة حكومية التنظيمي الييكؿ تميز 2
     0.62 2.27 222 جامعة خاصة

 0.27 1.10- 0.60 2.17 248 جامعة حكومية التنظيمية الثقافة تميز 3
     0.67 2.24 222 جامعة خاصة

 0.31 1.01- 0.58 2.21 248 جامعةّحكوميةّككلّّالتميزّالتنظيمي
     0.60 2.27 222 جامعةّخاصة

 التميز ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (27)الجدوؿ  مف يتبيف

( T) قيـ كانت حيث ,الّسمطة المشرفة لمتغير تعزى التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف التنظيمي

 (.α≤0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الخامسالفصلّ  

 ّّّوصياتتائجّوالتّ مناقشةّالنّ 

 .األوؿ بالسؤاؿ قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة :أوالً  1.5
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 الخامسّالفصل

ّوصياتوالتّ ّتائجالنّ ّمناقشة

يف في شاقة االستراتيجية لدى القادة األكاديميّ الرّ استقصاء العالقة بيف راسة إلى ىدفت ىذه الدّ 

دريس. ىيئة التّ  أعضاءمف وجية نظر  ةردنيّ نظيمي لمجامعات األميز التّ والتّ  ةاألردنيّ الجامعات 

 .ألسئمتيا وفقاً  وتفسيرىا نتائج مف ارسةالدّ  إليو متتوصّ  ما مناقشة الفصؿ ىذا ويتناوؿ

 :األول بالسؤال قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة

ّوجيةّمنّاألردنيةّالجامعاتّفيّيناألكاديميّ ّالقادةّلدىّشاقةّاالستراتيجيةممارسةّالرّ ّدرجةّما

ّالتدريس؟ّىيئةّأعضاءّنظر

معياري  حراؼوان( 3.22حسابي )طة بمتوسط متوسّ  شاقة االستراتيجيةدرجة ممارسة الرّ  فّ أ

لمجاالت أثر كافة ا أفّ حيث و  (5عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ الجدوؿ ) اإلجابة ( حيث تـّ 0.93)

 لجميع المجاالت. 3.28لغاية و  3.07تراوح الوسط الحسابي مف  وقد ,طةرجة المتوسّ ضمف الدّ 

تطوير الخطط بما يفي بمتطمبات ـ رة, وعدة المتغيّ روؼ البيئّ إلى: الظّ  في ذلؾ ببعزى السّ يُ وقد 

لمناسب جؿ ار المعمومات لمعامميف لمقياـ بالواجبات, وعدـ وضع الرّ صحاب المصالح, وعدـ توفّ أ

ماح فرغ العممي والسّ شراؾ العامميف باتخاذ القرارات, وعدـ تفعيؿ التّ في المكاف المناسب, وعدـ إ

( 2016ىذه الدراسة مع دراسة عبد حسيف) فؽ نتيجةلمعامميف لمتعاوف مع الجامعات األخرى. وتتّ 

بب إلى اختالؼ عزى السّ (, ويُ 2016( ودراسة المواضية)2013وتختمؼ مع دراسة الكبيسي ونوري)

 نة الدراسة.البيئة وعيّ 
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ّسبةّلممجاالتّفقدّتمتّمناقشتياّكاآلتي:اّبالنّ أمّ 

ّوالتكنولوجية:المقدراتّاألساسيةّالمجالّاألول:ّ

بدرجة ممارسة  (3.41-3.22)  المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف أفّ يالحظ 

 متوسطة لجميع الفقرات.

ُيوجد شبكة اتصاالت قوية وسريعة لمحصوؿ عمى " يا:( ونصّ 6وجاء بالمرتبة األولى الفقرة ) 

نظر أعضاء  مف وجية ةاألردنيّ  الجامعات في القادة األكاديمييف ح أفّ يوضّ ىذا ",  التغذية الراجعة

القدرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات التي تُفيد في اتخاذ القرارات السريعة  دريس يوجد لدييـالتّ  ىيئة

حاؿ التعرض ألي طارئ مفاجئ قد ينعكس سمبًا عمى تميز المنظمة التعميمية مف خالؿ شبكة 

معياري  ؼاحر ناو , (3.41ه الفقرة عمى متوسط حسابي )حيث حصمت ىذ ,اتصاالت قوية وسريعة

 طة.درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسّ  ىذا يعني أفّ  ,(1.21)

ح , ىذا يوضّ المتغيرة"يستجيب لمظروؼ البيئية يا:" ( ونصّ 4جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )و 

دريس يوجد لدييـ التّ  ة مف وجية نظر أعضاء ىيئةاألردنيّ  الجامعات في القادة األكاديمييف أفّ 

ف ذلؾ مف الناحية كارة والقدرة عمى مواكبة كؿ ما ىو جديد سواء ة المتغيّ البيئيّ روؼ استجابة لمظّ 

 وانحراؼ(, 3.22ه الفقرة عمى متوسط حسابي ), حيث حصمت ىذةاحية العمميّ النّ  كنولوجية أوالتّ 

 درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسطة. ىذا يعني أفّ  ,(1.33معياري )

 وبدرجة ممارسة متوسطة. (3.28)ا المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متوسط أمّ 

ّ

ّ

ّ
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.ي:ّوضوحّالرؤيةّواألىدافناالمجالّالث

بدرجة ممارسة متوسطة  (3.41-3.19المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) أفّ يالحظ 

 لجميع الفقرات.

واضحة " ىذا األكاديمي رؤية  ئديوَجد لدى القا يا:"( ونصّ 1اء بالمرتبة األولى الفقرة )وج 

دريس يوجد التّ  ة مف وجية نظر أعضاء ىيئةاألردنيّ  الجامعات في يفالقادة األكاديميّ  أفّ ح يوضّ 

لى وضع إ كاديميّ حيث يسعى القائد األرؤية واضحة ومستقبمية ومواكبة كؿ ما ىو جديد,  لدييـ

ه الفقرة حيث حصمت ىذ, عمـ, والبحث عف األساليب الحديثة في التّ ةالمستقبميّ ىداؼ االستراتيجية األ

درجة تطبيؽ ىذه الفقرة  ىذا يعني أفّ  ,(1.22(, وانحراؼ معياري )3.41عمى متوسط حسابي )

 .متوسطة

 "المستفيديفُيطّور الخطط بما يفي بمتطمبات يا:" ( ونصّ 10جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )و  

دريس التّ  أعضاء ىيئةمف وجية نظر  ةاألردنيّ  الجامعات في القادة األكاديمييف ىذا يوضح أفّ 

ىداؼ االستراتيجية بما يفي مع متطمبات المستفيديف والعمؿ عمى واأليعمموف عمى تطوير الخطط 

, حيث حصمت ىذه الفقرة عمى متوسط حسابي لعمميات التي يحتاجيا المستفيديفجاز كافة انإ

 سط.درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متو  ىذا يعني أفّ  ,(1.33معياري ) وانحراؼ(, 3.19)

 ( وبدرجة ممارسة متوسطة.3.27ا المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متوسط حسابي )أمّ 

ّالمجالّالثالث:ّالشراكةّفيّالمسؤوليةّواتخاذّاإلجراءات

بدرجة ممارسة و  (3.39-3.18المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) الحظ أفّ يُ 

 متوسطة لجميع الفقرات.
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 روؼالظّ  مع لتتالءـ االستراتيجيات ُيكّيؼ" يا:( ونصّ 6وجاء بالمرتبة األولى الفقرة ) 

 أعضاء ىيئةمف وجية نظر  ةاألردنيّ الجامعات  في القادة األكاديمييف ىذا يوضح أفّ  "رةالمتغيّ 

أنشاء  ولية واتخاذ القرارات واالجراءات, والعمؿ عمىالمشاركة في المسؤ  عمى مبدأ يعتمدوفدريس التّ 

 ةجماعيّ  رؤية , وتكويفاألردنيةفي الجامعات  كاديمييفعمـ لدى القادة األة المعرفة والتّ ظمة لمشاركأن

ه الفقرة عمى متوسط , حيث حصمت ىذاألردنية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى مشتركة

 متوسطة.درجة تطبيؽ ىذه الفقرة  ىذا يعني أف ,(1.27معياري ) وانحراؼ(, 3.39حسابي )

 بواجباتيـ لمقياـ لمعامميف المعمومات ُيوّفريا:" ( ونصّ 2جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )و 

 أعضاء ىيئةمف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف ح أفّ ىذا يوضّ  بيـ " المنوطة

, والواجبات المنوطة بيـلمعامميف مف أجؿ القياـ باألعماؿ دريس يعمموف عمى توفير المعمومات التّ 

ه حيث حصمت ىذ ,بسيولة المطموبة المعمومات  عمى الحصوؿ في تساعد حديثة ظمةأن روتوفّ 

درجة تطبيؽ ىذه  ىذا يعني أفّ  ,(1.21معياري ) وانحراؼ(, 3.18الفقرة عمى متوسط حسابي )

 ممارسة متوسطة. ( بدرجة3.26, وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )الفقرة متوسطة

ّ:األعمالّوتنفيذّنظيمالتّ المجالّالربع:ّ

بدرجة ممارسة و  (3.36-3.15المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) الحظ أفّ يُ 

 نيفاوقو  مبادئ عمى يعتمد يا:"( ونصّ 4متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )

مف  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف ىذا يوضح أف الجامعة " برامج تنفيذ في ظمةأنو 

, وتنفيد نيف وأنظمة في تنفيد برامج الجامعةامبادئ وقو يمتزموف بريس دالتّ  أعضاء ىيئةوجية نظر 

(, 3.36ه الفقرة عمى متوسط حسابي ), حيث حصمت ىذدستراتيجيات خالؿ جدوؿ زمني محدّ اال

 درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسطة. ي أفّ ىذا يعن ,(1.26معياري ) وانحراؼ
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 لتنفيذ الجديدة واألفكار بالمبادرة يا:" يسمح( ونصّ 9جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

مف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف ىذا يوضح أفّ الجامعة "  استراتيجيات

جؿ تنفيذ دة مف أوالجيّ  األفكار الجديدةدعـ تبادؿ وف بالمبادرة و سمحيأعضاء ىيئة التدريس 

لحوار والنقاش بيف المسؤوليف عمى تشجيع ا , حيت يعمؿ القادة األكاديميوفالجامعة استراتيجيات

(, 3.15ه الفقرة عمى متوسط حسابي )حصمت ىذ, وقد ةالجامع جؿ تنفيذ استراتيجياتمف أ

وبمغ المتوسط الحسابي درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسطة,  ىذا يعني أفّ  ,(1.31معياري ) وانحراؼ

 .بدرجة ممارسة متوسطةو ( 3.22لممجاؿ ككؿ )

ّاالستراتيجيّالتخطيطالمجالّالخامس:ّ

بدرجة ممارسة  (3.21-2.35المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) أفّ يالحظ 

 لتطوير المستمر بالتخطيط يمتـز يا:"( ونصّ 2متوسطة لجميع الفقرات, وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )

مف وجية نظر  ةاألردنيّ الجامعات  في يفالقادة األكاديميّ  ح أفّ " ىذا يوضّ  المستقبؿ في األداء

ع القادة المستقبؿ, حيث يض في األداء خطيط المستمر لتطويردريس يمتزموف بالتّ التّ  أعضاء ىيئة

أعضاء ىيئة ة بالجامعة بمشاركة جميع جرائية الخاصّ كاديميوف خطط التطوير والخطط اإلاأل

عداد لمجامعة مف أجؿ إىيئة التدريس في وضع الخطة االستراتيجية أعضاء , ويشارؾ التدريس

 وانحراؼ(, 3.21ابي )ه الفقرة عمى متوسط حس, حيث حصمت ىذأنظمة التعمـ وتطويرـ جيؿ متعمّ 

 درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسطة. ىذا يعني أفّ  ,(1.25معياري )

األخرى "  الجامعات مع التعاوف لمعامميف يا:" يسمح( ونصّ 8جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

التدريس  أعضاء ىيئةمف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف ىذا يوضح أفّ 

واستقصاء المعمومات مف جؿ تبادؿ الخبرات مف أ األخرى التعاوف مع الجامعاتيسمح ليـ 
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, وتشجع بادؿ المعمومات لجميع المستفيديففافية في تمبدأ الشّ  كاديمييفاألاالخريف, ودعـ القادة 

ه الفقرة عمى متوسط حسابي , حيث حصمت ىذة واحدةجامعيّ  بيئةؿ الجماعي ضمف الحوار والعم

وبمغ المتوسط  فقرة متوسطة,درجة تطبيؽ ىذه ال (, ىذا يعني أفّ 0.90معياري ) وانحراؼ(, 2.35)

 بدرجة ممارسة متوسطة.و ( 3.07الحسابي لممجاؿ ككؿ )

 :الثاني بالسؤال قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة

ّنظرّوجيةّمنّاألردنيةّلمجامعاتّاألكاديميينّالقادةّلدىّالتنظيميّميزالتّ ّممارسةّدرجةّما

ّّالتدريس؟ّىيئةّأعضاء

نظيمي بشكؿ عاـ ميز التّ درجة ممارسة التّ  أفّ  يانالثأظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ 

نظيمي لدى ميز التّ التّ  أفّ يا تدؿ عمى أنّ  إالّ  ةإيجابيّ يا نتيجة غـ مف أنّ درجة منخفضة, بالرّ ب فاك

  .القادة األكاديمييف لـ يكف بشكؿ كامؿ وتاـ

 ميز التنظيميالتّ  ممارسة درجة عمى الدراسة نةعيّ  فرادأ لموافقة الحسابية المتوسطات فّ وأ

 ممارسة بدرجة( 2.25-2.19) بيف تراوحت األردنية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى

: اآلتي النحو عمى الحسابي المتوسط حيث مف المجاالت ترتيب وجاء المجاالت, لجميع منخفضة

 الحسابي المتوسط وبمغ التنظيمية, الثقافة تميز ,يالتنظيم الييكؿ تميز والمرؤوسيف, القادة تميز

بب عدـ عزى السّ ويُ  .ويعكس درجة ممارسة منخفضة( 2.23) التنظيمي ككؿ التميز لدرجة ممارسة

ف لمواكبة التطورات في نظـ العمؿ, والخوؼ مف الغير, وعدـ تكامؿ الوحدات استعداد المرؤوسي

وتختمؼ قيف. فو ة لممتة والجماعيّ ة الحوافز الفرديّ ة في الييكؿ التنظيمي في الجامعات, وقمّ األساسيّ 

(, 2013( وعبدالغفار وىماـ)2011( والدوسري)2010راسة مع دراسة مجيد)نتيجة ىذه الدّ 

 (.2014ويقة)والنّ 
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ّوالمرؤوسينّالقادةّزتميّ :ّولاأّلّالمجال

, وجاء بالمرتبة (2.47-2.02ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) المتوسطات الحسابية أفّ الحظ يُ 

القادة  أفّ ح الجامعة " ىذا يوضّ  رؤية تحقيؽ األكاديميوف القادة يدعـ يا:"( ونصّ 2األولى الفقرة )

رؤية التدريس يدعموف تحقيؽ  أعضاء ىيئةمف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في األكاديمييف

ة مف غمبيّ برأي األخذ تحقيؽ األىداؼ التنظيمية لمجامعة, واألالجامعة والمشاركة فييا مف أجؿ 

يجاد الرؤية  ةاألردنيّ ىيئة التدريس في الجامعات  أعضاء ه , حيث حصمت ىذلمجامعة ةالمستقبميّ وا 

درجة تطبيؽ ىذه  أفّ ىذا يعني  ,(0.87انحراؼ معياري ), و (2.47الفقرة عمى متوسط حسابي )

 الفقرة متوسطة. 

 نظـ في التطورات لمواكبة المرؤوسوف يا:" يستعد( ونصّ 13بالمرتبة األخيرة الفقرة )جاءت 

ة ئيأعضاء ىمف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف أفّ العمؿ " ىذا يوضح 

, أنظمة العمؿ وكؿ ما ىو جديدكمؿ وجو لمواكبة جميع التطورات في التدريس مستعدوف عمى أ

, المستفيديفعمـ لدى عميـ والتّ جؿ تحسيف مستوى التّ الخطط الخاصة بالجامعات مف أ أنظمةوتطوير 

 أفّ ,ىذا يعني (0.99انحراؼ معياري ), و (2.02ه الفقرة عمى متوسط حسابي )حيث حصمت ىذ

( بدرجة ممارسة 2.25درجة تطبيؽ ىذه الفقرة منخفضة, وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

 منخفضة.

ّالتنظيميّالييكلّزتميّ :ّالثانيّالمجال

, وجاء بالمرتبة (2.47-2.11المتوسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراوحت بيف ) أفّ يالحظ 

 أفّ والضعؼ" ىذا يوضح  القوة تحديد في الكفاءة التنظيمي الييكؿ َيدعـ يا:"( ونصّ 9األولى الفقرة )

 ة التدريس يدعموف الييكؿيئىأعضاء مف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف
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لييكؿ التنظيمي جؿ تطوير امف أ والضعؼ, القوة تحديد نقاط في الكفاءة الذي يدعـ التنظيمي

, أنظمة وقرارات الجامعةفكار عف أف ىيكؿ الجامعة يعكس أبعاد وأ, حيث الخاص بالجامعات

ه الفقرة عمى متوسط صمت ىذ, حيث حأنظمة الجامعةومدى تطبيؽ الجامعة لمقرارات التي تخدـ 

 .أف درجة تطبيؽ ىذه الفقرة منخفضةىذا يعني  ,(0.88معياري ) انحراؼو , (2.47حسابي )

 الذي المناخ الجامعة في االستراتيجية يا:" ُتوّفر( ونصّ 11جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

مف وجية  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف أفالمطموبة " ىذا يوضح  األداء مستويات ُيعّزز

المناسبة  االستراتيجياتعمى توفير  األردنيةالجامعات  وف فيعممة التدريس ييئىأعضاء نظر 

ء لدى فئة داز مستويات األوالمتاحة وتوفير البيئة المناخية المناسبة لدى المستفيديف الذي يعزّ 

انحراؼ معياري , و (2.11ابي )ه الفقرة عمى متوسط حس, حيث حصمت ىذالمستفيديف مف الجامعة

 ( بدرجة ممارسة منخفضة.2.24, وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )(0.95)

ّالتنظيميةّالثقافةّتميز:ّالثالثّالمجال

 وجاء بالمرتبة(, 2.49-1.93) بيف تراوحت المجاؿ ليذا الحسابية المتوسطات أفّ  يالحظ

األخرى " ىذا  الجامعات عمى التفوؽ ثقافة عمى الجامعة قيادة تؤكد ":ياونصّ ( 2) الفقرة األولى

 يؤكدوفة التدريس يئىأعضاء مف وجية نظر  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف أفيوضح 

, حيث خرىعميمية عمى الجامعات األوالتّ  ةعمى المراتب العمميّ عمى ثقافة التفوؽ والحصوؿ عمى أ

درجة  أفّ (, ىذا يعني 0.87معياري ) حراؼانو , (2.49) حصمت ىذه الفقرة عمى متوسط حسابي

 . تطبيؽ ىذه الفقرة متوسطة

 العامميف الجامعة في التنظيمية الثقافة تمنح ":ياونصّ ( 9) الفقرة األخيرة بالمرتبة جاءت

مف  األردنيةالجامعات  في القادة األكاديمييف أفّ العمؿ " ىذا يوضح  أىداؼ لتحقيؽ االستقاللية
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فييا  العامميف لمنح الجامعة في التنظيمية الثقافة يحرصوف عمىة التدريس أعضاء ىيئوجية نظر 

العمؿ واألىداؼ االستراتيجية لمجامعة, واتخاذ القرارات  أىداؼ تحقيؽ جؿامة مف أة التّ االستقالليّ 

في ىذه دارة الجامعية وىذا يدؿ عمى مرونة اإل ,ىداؼ الجامعيةالمناسبة مف أجؿ تحقيؽ األ

, ىذا (1.00انحراؼ معياري ), و (1.93لفقرة عمى متوسط حسابي )االمور, حيث حصمت ىذه ا

 بدرجة( 2.19) ككؿ لممجاؿ الحسابي المتوسط وبمغ درجة تطبيؽ ىذه الفقرة منخفضة, أفّ يعني 

 .منخفضة ممارسة

 :الثالث بالسؤال قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة

α≤0.05ّ)ّمستوىّعندّإحصائيةّداللةّذاتّارتباطيةّعالقةّتوجدّىل=3 ّشاقةالرّ ّبين(

ّالتدريس؟ّىيئةّأعضاءّنظرّوجيةّمنّاألردنيةّلمجامعاتّالتنظيميّوالتميزّاالستراتيجية

االستراتيجية  بيف الرشاقة( α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقةوجود 

ت اندريس, حيث كالتّ  ىيئة أعضاء نظر وجية مف األردنية لمجامعات نظيمي ككؿالتّ  ميزوالتّ  ككؿ

ميز شاقة االستراتيجية مرتفعة ارتفعت درجة التّ ما كانت الرّ معامالت االرتباط دالة إحصائيًا, فكمّ  قيـ

نظيمي ميز التّ ممارسة الرشاقة االستراتيجية منخفضة كانت ممارسة التّ  ما كانتنظيمي, وكمّ التّ 

نظيمي, فقد كانت كافة ميز التّ س الشي عف المجاالت الثالث لمتّ قاؿ نفأيضًا, ويمكف أف يُ  منخفضةً 

بب عزى السّ ويُ  .غيريفالمجالت ذات عالقة موجبة, ودالة إحصائيًا؛ مما يؤكد وجود ارتباط بيف المت

فؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ر مفاجئ, وتتّ تغيّ  استجابة القادة األكاديمييف أليّ  إلى سرعة

نظيمي, ميز التّ خطيط االستراتيجي والتّ ة بيف التّ ىناؾ عالقة قويّ  أوجدت بأفّ  ( التي2010الرشيدي)

ىناؾ عالقة بيف األداء االستراتيجي  مت إلى أفّ ( والتي توصّ 2013ودراسة عبدالغفار وىماـ)

ت عمى عالقة قوية بيف الرشاقة االستراتيجية كدّ أ (, التي2016ميز التنظيمي, ودراسة ىنية)والتّ 
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ىناؾ عالقة  فادت بأفّ ( التي أ2013دراسة الكبيسي ونوري)سي, وتختمؼ مع سّ ؤ ألداء المز اميّ تّ و 

  شاقة االستراتيجية وحمقة القرار.ضعيفة بيف الر 

 :الر ابع بالسؤال قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة

ّمستوىّعندّالدراسةّنةعيّ ّأفرادّاستجابةّمتوسطاتّبينّإحصائيةّداللةّذاتّاًّفروقّىناكّىل

(α≤0.05)ّّالجنس،ّلمتغيراتّعزىتّ ّاألكاديميينّلمقادةّاالستراتيجيةّالرشاقةّممارسةّدرجةّفي

الس مطةّّوّمؤىل،ّآخرّعمىّالحصولّومصدرّ،الخبرةّوسنواتاألكاديمية،ّالرتبةّوّ،التخصصّو

ّ؟المشرفة

ّّمتغيرّالجنس:ّ-4-1

األكاديمييف  لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس يوجد

 الرؤية فيما يتعمؽ بمجاؿ "وضوح عزى لمتغير الجنستُ  ىيئة التدريس أعضاءمف وجية نظر 

ىناؾ فروؽ بيف المتوسطات الحسابية  أفّ اإلجراءات", كما  واتخاذ المسؤولية في واألىداؼ, الشراكة

ىذا يدؿ عمى  ,ناثاإلىذه الفروؽ لصالح  أفّ لألداة ككؿ تبعًا لمتغير الجنس؛ كما أظيرت النتائج 

لذكور ا مف كثر مرونةأ اثناإلاألكاديمييف لدى  شاقة االستراتيجية لمقادةمدى تطبيؽ ممارسة الرّ  أفّ 

 دارةبإلة في اتخاذ القرارات المتعمقة مف حيث وضوح الرؤية واالىداؼ االستراتيجية والمشاركة الفعا

 الييئة التدريسية عمى التعاوف أعضاءاالستراتيجية, وتحفيز ىداؼ األالجامعة وتحقيؽ الخطط  و 

ىيئة التدريس مف أعضاء غمب عزى ذلؾ إلى أأف يُ , ويمكف والمشاركة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

 .مى مشاركتيـ أكثر في ابداء الرأية تساعد عكاديميّ عالقات اجتماعية مع القيادات األلدييـ  اثناإل
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ّ:ّمتغيرّالتخصصّ-4-2

 لمقادة االستراتيجية الرشاقة ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  وجود عدـ

" خصص فيما يتعمؽ بمجاؿالتّ  رعزى لمتغيّ تُ  ىيئة التدريس أعضاءاألكاديمييف مف وجية نظر 

لى تشابو جميع ظروؼ العممية التدريسية في بب في ذلؾ إيعود السّ  االستراتيجي", التخطيط

أعضاء الييئة التدريسية تبعًا الختالؼ تخصصاتيـ ر وجية نظر لذلؾ لـ تتأثّ , األردنيةالجامعات 

يـ يتعامموف مع الطمبة ويتفاعموف في بيئة أنّ ة فة أـ عمميّ يّ انسإنت تخصصاتيـ انكاديمية سواء كاأل

 .ةاإلنسانيّ ة أـ ظر عف تخصصاتيـ العمميّ تعميمية واحدة بغض النّ 

ّوّىيئةّالتدريس:لعضّاألكاديميةّالرتبةمتغيرّّ-4-3

 لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  عدـ وجود

, حيث بمغت قيمة كاديميةتبة األالرّ  رعزى لمتغيّ تُ  ىيئة التدريس أعضاءاألكاديمييف مف وجية نظر 

(Fغير دالة إحصائية ),  أستاذ, )أستاذ ةتب األكاديميّ و ال يوجد اختالؼ بيف الرّ أنّ ىذا يعني 

جؿ تحقيؽ االىداؼ يـ يسعوف إلى تقديـ أعمى جيود مف أأنّ مشارؾ( حيث  أستاذ, مساعد

 االستراتيجية لمجامعة , والعمؿ ضمف بيئة تعميمية واحدة دوف تمييز .

ّسنواتّالخبرةّلعضوّىيئةّالتدريس:ّمتغيرّ-4-4

 لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  عدـ وجود

حيث بمغت قيمة  ,الخبرة سنوات عزى لمتغيرتُ  ىيئة التدريس أعضاءاألكاديمييف مف وجية نظر 

(F ,غير دالة إحصائية ) أعضاء ىيئة و ال يوجد فروؽ بيف سنوات الخبرة بيف أنّ ىذا يوضح

وال , البحث العمميماـ الكبير في مجاؿ لى االىتأعضاء الييئة التدريسية إ, حيث يسعى التدريس
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األكاديمييف في  لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ةممارسثير لسنوات الخبرة عمى درجة تأ يوجد أيّ 

 . األردنيةالجامعات 

الحصولّعمىّآخرّمؤىل:مصدرّمتغيرّّ-4-5  

 لمقادة االستراتيجية شاقةالرّ  ةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسعدـ وجود 

مؤىؿ,  آخر عمى الحصوؿ مصدر عزى لمتغيرتُ  ىيئة التدريس أعضاءاألكاديمييف مف وجية نظر 

و ال أنّ بحيث  ,(α≤0.05) ( غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية تت قيـ )ناحيث ك

ة التدريس, وتطوير المناىج جنبية مف حيث نوعيّ ف الجامعات العربية والجامعات األيوجد فروؽ بي

 الدراسية .

 :ّالس مطةّالمشرفةمتغيرّّ-4-6

الرشاقة االستراتيجية لمقادة  ةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس

ت قيـ نا, حيث كالّسمطة المشرفةر عزى لمتغيّ ىيئة التدريس تُ  أعضاءاألكاديمييف مف وجية نظر 

و ال يوجد اختالؼ أنّ حيث  ,(α≤0.05) ًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( غير دالة إحصائيّ ت)

, أعضاء الييئة التدريسية, و الخاصة مف حيث المواد التدريسية بيف الجامعات الحكومية والجامعات

, ميف بتقديـ تفسيرات لنتاجات أعماليـعماؿ والتزاـ العاممتساوية في ضبط األمما يدؿ عمى درجة 

 . في مبدأ المساءلة حيث مراقبة األداء لمعامميف وااللتزاـ
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 :الخامس بالسؤال قةالمتعمّ  تائجالنّ  مناقشة

ّمستوىّعندّالدراسةّنةعيّ ّأفرادّاستجابةّمتوسطاتّبينّإحصائيةّداللةّذاتّفروقاًّّىناكّىل

(α≤0.05)ّّالتنظيميّممارسةّدرجةّفي ّالجنس،ّلمتغيراتّعزىتّ ّاألكاديميينّلمقادةّالتميز

الس مطةّّوّمؤىل،ّآخرّعمىّالحصولّومصدرّ،الخبرةّوسنواتّاألكاديمية،ّالرتبةّالتخصص

ّ؟المشرفة

ّّمتغيرّالجنس:ّ-5-1

األكاديمييف  نظيمي لمقادةميز التّ التّ  ةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسعدـ 

مدى تطبيؽ ممارسة  أفّ , ىذا يدؿ عمى عزى لمتغير الجنستُ  دريسىيئة التّ  أعضاءمف وجية نظر 

, ز القادة والمرؤوسيفتميّ والذكور متساوية مف حيث  اثناإلاألكاديمييف لدى  التميز التنظيمي لمقادة

الييئة التدريسية عمى التعاوف  أعضاءتميز الييكؿ التنظيمي, تميز الثقافة التنظيمية, وتحفيز 

 .مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ يميةوالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بسير العممية التعم

ّ:متغيرّالتخصصّ-5-2

األكاديمييف مف  نظيمي لمقادةميز التّ التّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  وجود 

ز القادة تميّ خصص فيما يتعمؽ بمجاؿ " التّ  عزى لمتغيرتُ  دريسىيئة التّ  أعضاءوجية نظر 

بب في ذلؾ الى اختالؼ يعود السّ  ", الثقافة التنظيمية, تميز الييكؿ التنظيمي, تميز والمرؤوسيف

أعضاء الييئة ر وجية نظر , لذلؾ تتأثّ األردنيةة في الجامعات جميع ظروؼ العممية التدريسيّ 

يـ أنّ ة فأـ عمميّ  ةيّ انسإنت تخصصاتيـ انكأكاديمية سواء التدريسية تبعًا الختالؼ تخصصاتيـ األ

في بيئة تعميمية واحدة بحيث تظير الفروقات لصالح الكمية يتعامموف مع الطمبة ويتفاعموف 

 ة.انيّ سنىي التخصصات اإل األردنيةغمب التخصصات في الجامعات أ أفّ ة حيث يّ انسناإل
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ّلعضوّىيئةّالتدريس:ّاألكاديميةّالرتبةمتغيرّّ-5-3

األكاديمييف  لمقادة نظيميميز التّ التّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  عدـ وجود

( غير F, حيث بمغت قيمة )كاديميةتبة األالرّ  رعزى لمتغيّ تُ  ىيئة التدريس أعضاءمف وجية نظر 

ز القادة والمرؤوسيف والمجاؿ وؿ تميّ و ال يوجد اختالؼ في المجاؿ األأنّ دالة إحصائية, ىذا يعني 

و ال يوجد أنّ ىذا يعني و , لتنظيميةز الثقافة از الييكؿ التنظيمي والمجاؿ الثالث تميّ ي تميّ انالث

أنيـ يسعوف إلى تقديـ مشارؾ( حيث  أستاذ, أستاذ مساعد, أستاذكاديمية )اختالؼ بيف الرتب األ

, والعمؿ ضمف بيئة تعميمية واحدة دوف أعمى جيود مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمجامعة

وتعمؿ قيادة الجامعة بطريقة تشاركية بيف  حيث تؤكد قيادة الجامعة عمى التفوؽ الثقافي, تمييز,

 .أعضاء ىيئة التدريس

ّسنواتّالخبرةّلعضوّىيئةّالتدريس:ّمتغيرّ-5-4

األكاديمييف  لمقادة نظيميميز التّ التّ  ةذات داللة إحصائية في درجة ممارسفروؽ  عدـ وجود

( غير دالة Fحيث بمغت قيمة ) ,الخبرة سنوات تعزى لمتغير ىيئة التدريس أعضاءمف وجية نظر 

 يانالثز القادة والمرؤوسيف والمجاؿ ؿ تميّ وّ و ال يوجد اختالؼ في المجاؿ األأنّ إحصائية. ىذا يعني 

 عضاءسنوات الخبرة أل أفّ ز الثقافة التنظيمية, ويدؿ عمى ز الييكؿ التنظيمي والمجاؿ الثالث تميّ تميّ 

 . ّي المتخصص والمؤّىؿعداد الكادر التدريسإ , وتعمؿ الجامعة عمىمتشابيةىيئة التدريس 

 الحصولّعمىّآخرّمؤىل:مصدرّمتغيرّّ-5-5

األكاديمييف  لمقادة ميز التنظيميالتّ  ممارسةفروؽ ذات داللة إحصائية في درجة عدـ وجود 

ت انمؤىؿ, حيث ك آخر عمى الحصوؿ مصدر تعزى لمتغير ىيئة التدريس أعضاءمف وجية نظر 

و ال يوجد أنّ , ىذا يعني (α≤0.05) ( غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية تقيـ )
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ؿ نظيمي والمجاز الييكؿ التّ ي تميّ انز القادة والمرؤوسيف والمجاؿ الثوؿ تميّ اختالؼ في المجاؿ األ

, مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف الجامعات العربية والجامعات الثالث تميز الثقافة التنظيمية

 ة التدريس, وتطوير المناىج الدراسية.مف حيث نوعيّ االجنبية 

 :ّالس مطةّالمشرفةمتغيرّّ-6-6

لمقادة األكاديمييف  نظيميميز التّ ة التّ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارس

( غير تت قيـ )نا, حيث كالّسمطة المشرفةر عزى لمتغيّ ىيئة التدريس تُ  أعضاءمف وجية نظر 

اختالؼ في  عدـ وجود, ىذا يعني (α≤0.05) ة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية دالّ 

ز ؿ الثالث تميّ ز الييكؿ التنظيمي والمجاي تميّ انز القادة والمرؤوسيف والمجاؿ الثوؿ تميّ المجاؿ األ

مما يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ بيف الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة  ,نظيميةقافة التّ الثّ 

يدؿ عمى درجة متساوية في ضبط  , ممادريسيةأعضاء الييئة التّ , و لتدريسيةمف حيث المواد ا

في مبدأ المساءلة حيث مراقبة  , وااللتزاـبتقديـ تفسيرات لنتاجات أعماليـ عماؿ والتزاـ العامميفاأل

 داء لمعامميف.األ
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ّالتوصيات:

لّإليياّّفيّضوءّالنتائجّ ّ:باآلتيّىوصيّ التيّتم ّالت وص 

 شاقة االستراتيجية عمى طريؽ:تعزيز الرّ  .1
 الجامعة وخصائص مةالمقدّ  الخدمات طبيعة بيف األىداؼ توافؽ. 
 لمجامعةنافسية القائد األكاديمي مياراتو االستراتيجية الستدامة الميزة التّ  تعزيز. 
 لمظروؼ البيئية المتغيرةالمستفيديف, واالستجابة  باتبمتطمّ  يفي بما الخطط تطّور. 
  والتنفيذ. التخطيط عمميتي في المستفيديف ؾااشر 
 بيـ المنوطة بواجباتيـ لمقياـ لمعامميف المعمومات توفير. 
 الجامعة استراتيجيات لتنفيذ الجديدة واألفكار بالمبادرة السماح. 
 االستراتيجي خطيطالتّ  لتنفيذ الكفؤة العممّية الكوادر استقطاب. 
 والقوانيف الموائح حسب العمميّ  فرغالتّ  يؿتفع. 
  ّاألخرى الجامعات مع التعاوف لمعامميف ماحالس. 
 :طريؽ عمى نظيميز التّ ميّ التّ  . تعزيز2
 صعوبة دوف واجباتيـ فالمرؤوسي تعريؼ. 
 إبداعاتيـ لحفز لممرؤوسيف المبادأة فرص الجامعة ُتوفير. 
 أىدافيا لتأدية الجامعة ىيكؿ في ةاألساسيّ  الوحدات تكامؿ. 
 المطموبة األداء مستويات ُيعّزز الذي المناخ الجامعة في االستراتيجية يرُتوف. 
 األعماؿ لتأدية إيجابياً  مناخاً  الجامعة ثقافة توفير. 
 اإلبداع فرص زُيعزّ  بما لممتفوقيف ةوجماعيّ  ةفرديّ  حوافز الجامعة منح. 
 العمؿ أىداؼ لتحقيؽ االستقاللية العامميف الجامعة في نظيميةالتّ  قافةالثّ  منح. 
, شاقة االستراتيجية والوالء التنظيميراسات تتناوؿ العالقة بيف الرّ إجراء المزيد مف الدّ  .3

 والحوكمة.
ّ

ّ
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 , )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة بغداد, العراؽ. ةّالعامةّلمضرائبالماليةّفيّالييئ
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 جامعة الشرؽ االوسط, األردف. .(رسالة ماجستير غير منشورة) .فيّاألردن

مفيوـ إدارة الجودة الشاممة في التميز التنظيمي في  (. أثر تطبيؽ2008السعودي, موسى أحمد)

 .287-257(, 3)4 ,فيّإدارةّاألعمالّاألردنيةالمجمةّّالبنوؾ التجارية العاممة في األردف.



90 


)رسالة  .عمىّالفعاليةّالتنظيميةّاالستراتيجيةأثرّمحدداتّالرشاقةّ(. 2013الصانع, إيماف سالـ )

 ماجستير(, جامعة الشرؽ األوسط, كمية إدارة األعماؿ, األردف. 

(. مدى توافر سمات فرؽ وأثرىا في التميز التنظيمي في المؤسسات 2009الضالعيف, عمي )

ّجامعةّالعامة األردنية التي تقدمت لمحصوؿ عمى جائزة الممؾ عبدا الثاني لمتميز.  مجمة

 .117-89(, 5) 3 ,عينّشمس

(. أثر التمكيف اإلداري في التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شركة 2010الضالعيف, عمي)

 .92-64(, 1)37, دراساتّالعمومّاإلداريةاالتصاالت األردنية. 

ستراتيجي لضماف السيادة االمؤشرات (. تشخيص 2014العابدي, عمي والموسوي, عمي )

ية: دراسة تحميمية في شركة كورؾ لالتصاالت االستراتيجية مف خالؿ خفة الحركة االستراتيج

 .167-143(,31)8,مجمةّالغريّلمعمومّاالقتصاديةّواإلداريةالمتنقمة في العراؽ. 

البيئي والتجديد  االستشعارالعالقة التأثيرية بيف استراتيجيات ّ(.2016عبد حسيف, عادؿ عباس)

تحميمي آلراء عينة مف  بحث االستراتيجي مف خالؿ الدور الوسيط لمرشاقة االستراتيجية:

ّكربالء, المديريف في شركة زيف العراؽ لالتصاالت ّجامعة , كمية اإلدارة واالقتصاد, مجمة

14(3,)107- 126. 

الدور الذي تؤديو إدارة األداء (. 2013ىماـ, أشرؼ يوسؼ )و  عبد الغفار, السيد محمد

تحقيؽ التميز التنظيمي )دراسة ( في Knowledge workersاالستراتيجي لمنتجي المعرفة )

 .66-36, إدارة األعماؿ, مجمةّالمديرّالناجح.ميدانية بالتطبيؽ عمى الجامعات السعودية(

(. أثر وظائؼ إدارة الموارد البشرية عمى تحقيؽ 2013العنزي, فرج شميويج)و  العزب, حسيف محمد
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ّ

ّ

 المووومحقات

 الّدراسة بصورتييما األولّيتيف.أداتا ( 1ممحؽ رقـ )

 .( قائمة بأسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )

 أداتا الّدراسة بصورتييما النيائّيتيف.( 3ممحؽ رقـ )

مف جامعة الشرؽ األوسط إلى وزارة التعميـ  ميمة( كتاب تسييؿ 4ممحؽ رقـ )

 العالي والبحث العممي.

 مف وزارة التعميـ لمجامعات الحكومية ميمة( كتاب تسييؿ 5ممحؽ رقـ )

 مف وزارة التعميـ لمجامعات الخاصة ميمة( كتاب تسييؿ 6ممحؽ رقـ )
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ّ(1ممحقّّ)ال

لي تينّ ّّّأداتاّالدراسةّبصورتييماّاألو 

  الرحيمبسمّاهللّالرحمنّ

 تحكيمّاستبانة

 سعادةّاألستاذّّالدكتورّّالفاضلّ:................................................ّوفقوّاهللّ

ّالسالمّعميكمّورحمةّاهللّوبركاتوّ.......ّوبعدّّ
الرشاقةّاالستراتيجيةّلودىّالقوادةّاألكواديميينّوعالقتيواّبوالتميزّقـو الباحث بإعداد رسالة ماجستير عف "ي

الرشػػاقة حيػػث تيػػدؼ الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى التنظيموويّلمجامعوواتّاألردنيووةّموونّوجيووةّنظوورّاعضوواءّىيئووةّالتوودريسّ ّ
يئػػة مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىالتنظيمػػي لمجامعػػات االردنيػػة  بػػالتميز يػػاوعالقت األكػػاديمييفلػػدى القػػادة  االسػػتراتيجية

نػوع الرتبػة األكاديميػة, و و التدريس, كما تيدؼ إلى معرفة درجة اخػتالؼ وجيػات النظػر بػاختالؼ متغيػرات )الجػنس, 
 (.الجامعة, ومصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ 
 الرشػػػاقة االسػػػتراتيجيةمكونػػػة مػػػف محػػػوريف ىمػػػا: المحػػػور األوؿ  اسػػػتبانةولتحقيػػػؽ ىػػػذا الغػػػرض تػػػـ تطػػػوير 

, والتكنولوجيػةوالقدرات األساسية  وضوح الرؤية واألىداؼ,مجاالت ىي ) خمسعمى  فقرة موزعة 49ومكونة مف 
والمحػور الثػػاني  , (والتنظػػيـ وتنفيػذ األعمػاؿ, والتخطػػيط االسػتراتيجي, اٌشرزاوت يررٌ اٌّلرإ ٌَت  ا ارربا ات رزا اثو

وتميز ,  الييكؿ التنظيميوتميز , تميز القادةمجاالت ىي)  خمسفقرة موزعة عمى  37ومكونة مف  التميز التنظيمي
وافؽ )أ(. وقد صممت وفقًا لتدرج  ليكرت الخماسي كالتالي: وتميز المرؤوسيف, وتميز االستراتيجية, الثقافة التنظيمية

 .(وافؽ بشدةال أوافؽ, ال أ ,أوافؽ إلى حد ماوافؽ, أبشدة, 
وألىميػة رأيكػـ السػديد فػي تحقيػؽ ونظرًا لما تتمتعوف بػو مػف مكانػة تربويػة ىامػة وخبػرة فػي ىػذا المجػاؿ,    

بػػداء رأيكػػـ حػػوؿ عباراتيػػا مػػف حيػػث انتمائيػػا لممحػػور أو االسػػتبانةأىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة, نرجػػو التكػػـر بتحكػػيـ ىػػذه  , وا 
                                                                                  عدـ انتمائيا, ومدى مناسبة الصياغة المغوية لمعبارات. 

 اٌببدج                                                                                                                

 ِؼتظُ ِذّد ِببرن اٌضّور

ّالرجاءّكتابةّالبياناتّالتالية:
 ّاالسم

 ّكاديميةالرتبةّاأّل

 ّجيةّالعمل

ّ

 الشرقّاألوسطوةّوامعوج

 العوومومّالتربويةكومويووةّ

 قسمّاإلدارةّوالمناىج
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ّ(ّفيّالمكانّالذيّيمثلّإجابتكّ:ّ√الدراسةّيرجىّوضعّإشارةّ)الخصائصّالديموغرافيةّلعينةّ

 الجنسّ (1)

 أنثى                                 ذكر

 

 ّالرتبةّاالكاديميةّ (2)

 أستاذ مشارؾ                        استاذ

ّأستاذ مساعد              

 

 نوعّالجامعةّ (3)

ّخاصة                             حكومية 

 

 مصدرّالحصولّعمىّآخرّمؤىلّ (4)

 أجنبية                                         عربية
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 الرشاقة االسرتاتيجية احملور األول : 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 ّوضوحّالرؤيةّواالىدافّاألول:ّّمجالال
1. ّ

  ىّوْ اٌزؤٍت اٌواضذت 8
     

2. ّ
 ٌٍجبِؼت 8 فّلز األهداف اٌؼبِت  اٌابطت 

     

3. ّ
  لؼي اٌجبِؼت ئٌي  ذمَك أهدايهب 8

     

4. ّ
 ٍتشَ ببٌّببدئ  اٌمواػد اٌّتفك ػٍَهب ببػتببرهب 

 اٌّو ه ٌٍلٍون يٌ أدا  اٌؼًّ 8

     

5. ّ
  فتاز ِب  مدِه اٌجبِؼت ِٓ خدِبث ٌٍّجتّغ اٌّذٌٍ  8

     

6. ّ
 ضغ األهداف االستزا َجَت يٌ ضو  رؤٍت اٌجبِؼت 

  رسبٌتهب8

     

7. ّ
 توايك بَٓ األهداف االستزا َجَت ٌٍجبِؼت ِغ اٌفزص 

 اٌّتبدت 8

     

8. ّ
 توايك األهداف بَٓ طبَؼت اٌادِبث اٌّمدِت 

  خظبئض اٌجبِؼت8 

     

9. ّ
 ذدد األهداف االستزا َجَت األوخز أهَّت ٌاٍك اٌمَّت 

 اٌّضبيت ٌٍّلتفَد8ٍٓ  

     

11. ّ
  طور اٌاطظ بّب ٍفٌ بّتطٍببث اٌّلتفَدبٓ 8

     

11. ّ
 ذفش اتداراث ػٍي ئٔجبس وبيت اٌؼٍَّبث بّب ٍتال َ ِغ 

 اٌّلتفَدٍٓ 8

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 قدراتّاالساسيةّوالتكنولوجيةّالمجالّالثاني:ّال
اٌَّشة  الستداِت ؼشس اٌجبِؼت اٌّهبراث االستزا َجَت  1

 اٌتٕبيلَت 8

     

 ذدد اٌؼٍَّبث اٌتٌ  ضّٓ اٌتٕبيلَت ٌٍادِبث اٌّمدِت  2

 ٌٍّجتّغ 8

     

  ويز ِجّوػت ِٓ اٌّؼبرف اٌالسِت ألدا  اٌؼًّ 8  3
     

  لتجَب ٌٍظز ف اٌبَئَت اٌّتغَزة 8 4
     

 ِب هو السَ 8  ؼظُّ ٔمبط اٌموة   ويز 5
     

 وِ د شبىت ا ظبالث لوٍت  سزٍؼت ٌٍذظوي ػٍي  6

 اٌتغذٍت اٌزا ؼت 8

     

 لتادَ أيضً  سبئً  مَٕت اٌّؼٍوِبث ِٓ أ ً  7

 االستجببت  اٌتهَئت ألً ِتغَزاث 8 

     

  وِ د للُ خبص بٕظبَ اٌّؼٍوِبث 8   8
     

  ّتبس اٌجبِؼت بٕظبَ اٌىتز ٌٔ يّؼبي  8 9
     

اتستجببت  ذمّك  ىٕوٌو َب اٌّؼٍوِبث سزػت  11

 بّتطٍببث سوق اٌؼ8ًّ

     
 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 الشراكةّفيّالمسؤليةّواتخاذّاالجراءاتّالمجالّالثالث:ّ
1. ّ

 شّجغ اٌؼبٍَِٓ ػٍي اٌتؼبًِ ِغ أً أخطب  لد  ذدث 

  اػتببرهب يزص ٌٍتؼ8ٍُ

     

2. ّ
َٓ ٌٍمَبَ بوا بب هُ إٌّوطت  ويّز اٌّؼٍوِبث ٌٍؼبٍِ

 8بهُ

     

3. ّ
روَت تٔجبح أً ِشز ع بشىً  ؼتّد ِبدأ اٌتشب

 8شّوٌٌ

     

4. ّ
 شزن اٌّلتفَدٍٓ يٌ ػٍَّتٌ اٌتاطَظ  اٌتٕفَذ ٌتؼشٍش 

 أد ارهُ يٌ اتسهبَ ٌٍوطوي اٌي أيضً إٌتبئج 8 

     

5. ّ
  توايك ِغ استزا َجَبث اٌجبِؼت ِٓ لبً اٌؼبٍَِٓ 8 

     

6. ّ
 اٌّتغَزة 8 ىََف االستزا َجَبث ٌتتال َ ِغ اٌظز ف 

     

7. ّ
 جّغ اٌبَبٔبث  اٌّؼٍوِبث ببٌز وع اٌي اتداراث 

 اٌتٕفَذٍت ٌوضغ اٌاطظ االستزا َجَت 8

     

8. ّ
 فتخ اٌذوار  إٌمبش ِغ  َّغ األطزاف ٌتٕفَذ أيضً 

 االستزا َجَبث 8

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 التنظيمّوتنفيذّاألعمالالمجالّالرابع:ّ
1. ّ

  ُشبرن يٌ ا ابا اٌمزاراث ِغ يزٍك اتدارة بأوٍّه 8
     

2. ّ
 ّو د ٔهج ِشتزن بَٓ ِاتٍف اٌودداث األوبدٍَّت 

 اتدارٍت 8

     

3. ّ
  ّتٍه اٌجبِؼت  طفبً  اضذبً ٌٍوظبئف  إٌشبطبث 8

     

4. ّ
 ؼتّد اٌجبِؼت ػٍي ِببدئ  لوأَٓ  أظّت يٌ  ٕفَذ 

 بزاِجهب 8 

     

5. ّ
  ىٍّف اٌّلإ ٌَبث بطزٍمت سزٍؼت  ِزٔه 8 

     

6. ّ
  ٕفّذ استزا َجَبث اٌجبِؼت بّب هو ِزسوَ 8

     

7. ّ
 اٌبَئَت  8 ؼّدي االستزا َجَبث ٌتتوايك ِغ ِتغَزاث 

     

8. ّ
 شّجغ ػٍي اٌذوار  إٌمبش بَٓ اٌّلإ ٌَٓ ػٕد  ٕفَذ 

 االستزا َجَبث بَٓ اٌمبدة األوبدٍََّٓ 8  

     

9. ّ
 لّخ اٌجبِؼت ببٌّببدرة  األيىبر اٌجدٍدة ٌتٕفَذ 

 8 االستزا َجَبث

     

11. ّ
 ٕفّذ االستزا َجَبث وبيت اٌّهبَ  األػّبي  األٔشطت 

 ِٓ خالي  د ي سٌِٕ 8 

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 التخطيطّاالستراتيجي:ّخامسالمجالّال
1. ّ

 شزن  َّغ اٌودداث اتدارٍت  األوبدٍَّت يٌ ػٍَّت 

 اٌتاطَظ االستزا َج8ٌ

     

2. ّ
 ّتبس ػٍَّت اٌتاطَظ االستزا َجٌ ببٌّز ٔت ٌٍّتغَزاث 

 اٌداخٍَت  اٌابر َت 8

     

3. ّ
  ٍتشَ ببٌتاطَظ اٌّلتّز ٌتطوٍز االدا  يٌ اٌّلتمبً 8

     

4. ّ
 لهُ ػٍَّت اٌتاطَظ االستزا َجٌ يٌ  ولغ 

االدتّبالث اٌّلتمبٍَت اٌّإحزة سٍببً أ  ئٍجبببً ػٍي 

 األدا  8

     

5. ّ
ٍلهُ اٌتاطَظ االستزا َجٌ يٌ  ذدٍد اٌفزص 

  اٌتهدٍداث اٌّذَطت 8 

     

6. ّ
االستزا َجٌ يٌ  ذدٍد ٔمبط  لهُ ػٍَّت اٌتاطَظ 

 اٌموة  اٌضؼف يٌ اٌؼٍَّبث اتدارٍت  اٌّلتمبٍَت 8

     

7. ّ
 لتمطب اٌجبِؼت اٌىوادر اٌؼٍَّّت اٌىفإة ٌتٕفَذ 

 اٌتاطَظ االستزا َجٌ 8 

     

8. ّ
  بٌٕ اٌجبِؼت ػاللبث لوٍت بَٓ اٌؼبٍَِٓ 8 

     

9. ّ
  فؼً اٌجبِؼت اٌتفزؽ اٌؼٌٍّ 8

     

11. ّ
  لّخ ٌٍؼبٍَِٓ اٌتؼب ْ ِغ اٌجبِؼبث األخزى 8 

     

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 احملور الثاني : التميز التنظيمي
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 االجتماعيةالبنائية 

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 تميزّالقادة:ّولالمجالّاأّل
ّّي .1 الرؤيةّالمستقبميةّّايجادّفيّالقادةّاألكاديميونسيم

 .مجامعةل
     

      .ّالجامعةّرؤيةدعمّالقيادةّتحقيقّت ّّ .2

      االبداعّلدىّالعاممين.تسعىّالقيادةّإلىّنشرّقيمّّ .3

المرغوبةّ)ّمثلّّالسموكّأنماطّؤكدّالقيادةّعمىّبعضت ّّ .4
 ّ:الثقةّوالطموحّ(

     

      تجاهّالمجتمع.ّالمواطنةتنشرّالقيادةّقيمّّ .5

      عيةّتجاهّالمجتمع.جتممتنشرّالقيادةّقيمّالمسؤوليةّالّ .6

ّالّ .7 ّالقيادة ّالتحوالتّمتمتمك ّمع ّالتكيف ّعمى قدرة
 تطويرّأىدافيا.ّوّومواكبتيا

     

      قدراتّالعاممين.متسندّالقيادةّالوظائفّبحسبّّ .8

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 تميزّالييكلّالتنظيمي:ّثانيالمجالّال
      .وواضحةّقميمةوياتّاإلداريةّداخلّالجامعةّالمستّ .1

ّظيميّلمجامعةّالتغييراتيستوعبّالييكلّالتنّ .2
 المحيطة.ّ

     

ّورسالتياّّ .3 ّرؤيتيا ّلمجامعة ّالتنظيمي ّالييكل يخدم
 وأىدافيا.

     

      بطريقةّتشاركية.ّنظمّالعملّفيّالجامعةّي .4

ّفيّ .5 ّاألساسية ّالوحدات ّلتأديةّّتتكامل ّالجامعة ىيكل
 أىدافيا.

     

ّاإلدارةّّ .6 ّبدعم ّالييكل ّوتصميم ّالتطوير ّعممية تحظى
 العمياّبالجامعة.

     

      يعكسّىيكلّالجامعةّأنظمةّالجودةّوتوكيدىا.ّ .7

      تظيرّاألبعادّالتكنولوجيةّفيّعممياتّتصميمّالييكل.ّ .8

9. ّّ ّالتنظيمي ّالييكل ّالقوةّيدعم ّتحديد ّفي الكفاءة
 والضعف.

     

11. ّّ ّالجامعة ّتسخر ّالتنظيمي ّّوالييكل ّاليدفّفي حدة
 .ّالكمي

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 تميزّالثقافةّالتنظيميةّ:ّثالثالمجالّال
ّالتوجوّّ .1 ّفي ّإلييا ّالمشار ّالقيم ّالجامعة ّثقافة تعكس

 .ليااالستراتيجيّ
     

تؤكدّقيادةّالجامعةّعمىّثقافةّالتفوقّعمىّالجامعاتّّ .2
 األخرى

     

ّالحياةّّ .3 ّبين ّالتوازن ّعمى ّالجامعة ّثقافة تعمل
 االجتماعيةّوالتنظيميةّلمعاممين.

     

ّالقادةّّ .4 ّبين ّالمتبادل ّاالحترام ّالجامعة ّثقافة تعكس
 والعاممين.

     

      توفرّثقافةّالجامعةّمناخّإيجابيّلتأديةّاألعمال.ّ .5

توفرّثقافةّالجامعةّحزمةّإجراءاتّاجتماعيةّترفيييةّّ .6
 لمعاممين.

     

ّالّ .7 ّلممتتمنح ّوجماعية ّفردية ّحوافز ّفّوجامعة ّبماقين
 يعززّفرصّاإلبداع.

     

بعادّاإلنسانيةّفيّتقديمياّلخدماتياّتراعيّالجامعةّاألّ .8
 لممجتمعّالمحمي.

     

ّالعاممينّّ .9 ّالجامعة ّفي ّالتنظيمية ّالثقافة تمنح
 االستقالليةّلتحقيقّأىدافّالعمل.

     

11. ّّ ّلمعاممينّتمنح ّالقوة ّالجامعة ّفي ّالتنظيمية الثقافة
 لتحقيقّأىدافيا.

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 تميزّالمرؤوسين:ّلرابعالمجالّا
1. ّ

 نّواجباتيمّدونّصعوبة.ويعرفّالمرؤوس
     

ّحلّّ .2 ّفي ّالفاعمة ّالمشاركة ّعمى ّالمرؤوسون يحرص
 مشكالتّالعمل.

     

3. ّّ ّالمبادأة ّفرص ّالجامعة ّلحفزّتوفر لممرؤوسين
 إبداعاتيم.

     

نّمنّتفويضّالرؤساءّليمّلالرتقاءّويستفيدّالمرؤوسّ .4
 بمياراتيم.

     

      التطوراتّفيّنظمّالعمل.تعدّالمرؤوسونّلمواكبةّيّس .5

 
 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 االستراتيجيةتميزّ:ّلخامسالمجالّا
1. ّ

 مستقبميةّإزاءّماّتسعىّلتحقيقو.جامعةّرؤيةّتمتمكّال
     

ّيّ ّ .2 ّالذي ّالمناخ ّالجامعة ّفي ّاالستراتيجية عززّتوفر
 مستوياتّاألداءّالمطموبة.

     

3. ّّ ّإلى ّاالستراتيجية ّالقرارات ّإتتجو ّالتغيير ّبغيةحداث
 .ّالجامعةّىدافأتحقيقّ

     

ّمنّّ .4 ّالموجودة ّوالتيديدات ّالفرص ّاالستراتيجية تحدد
 خاللّالتحميلّاالستراتيجيّلبيئةّالجامعة.

     

 
 

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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ّ(2)الممحقّ

ّقائمةّبأسماءّالمحكمينّ

 الجػػػامعةمكاف العمؿ/  التخصص االسػػػػػـ المقب العممي و  الرقـ

 جامعة الشرؽ االوسط المناىج وطرائؽ الّتدريس غازي خميفةاألستاذ الّدكتور  1

 جامعة الشرؽ االوسط  اإلدارة التربوية عبدالجبار البياتي األستاذ الّدكتور  2

 جامعة الشرؽ االوسط  تكنولوجيا المعمومات عبدالحافظ سالمواألستاذ الّدكتور  3

 جامعة الشرؽ االوسط المناىج وطرائؽ الّتدريس محمود الحديدياألستاذ الّدكتور  4

 الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية سالمة طناشاألستاذ الّدكتور  5

 جامعة مؤتو  اإلدارة التربوية أحمد بطاحاألستاذ الّدكتور  6

 جامعة مؤتو  اإلدارة التربوية باسـ عمي حوامدةاألستاذ الّدكتور  7

 جامعة مؤتو  اإلدارة التربوية احمد الصرايرة دخالالّدكتور  8

 جامعة مؤتو  اإلدارة التربوية نايؿ سالـ الرشايدةالّدكتور  9

 الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية صالح عبابنةالّدكتور  10

 االوسطجامعة الشرؽ   اإلدارة التربوية محمد محمود بني مفرجالّدكتور  11

ّ
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ّ(3ممحقّّ)ال
ّأداتاّالدراسةّبصورتييماّالنيائي تينّ

ّحضرةّاالستاذ/ةّالدكتور/ة.........................................المحترم

ّالسالمّعميكمّورحمةّاهللّوبركاتو
جمع المعمومات التي تخص الدراسة  إلىنضع بيف أيديكـ الكريمة ىذه االستبانة التي تيدؼ 

بالتميزّالتنظيميّلمجامعاتّاألردنيةّّياكاديميينّوعالقت الرشاقةّاالستراتيجيةّلدىّالقادةّاأّلبػ الموسومة 
  ةّالتدريس ئظرّأعضاءّىينمنّوجيةّ

يمي إجرائيًا بأّنيا : مقدرة القائد األكاد كاديمييفلدى القادة األوُعّرفت الرّشاقة االستراتيجية 
قدرات م وىذا يتطمبقيادة التغيرات المفاجئة والتكيؼ مع التطورات المتسارعة في الوقت النموذجي عمى 
تتمثؿ في)وضوح الرؤية واألىداؼ, والمقدرات األساسية والتكنولوجية, والشراكة في المسؤولية  متنوعة

 واتخاذ اإلجراءات, والتنظيـ وتنفيذ األعماؿ, والتخطيط االستراتيجي(.

 في االستثمار خالؿ مف يتأتى ووظيفي إداري تميزوُعّرؼ التميز التنظيمي إجرائيًا بأّنو : 
 تتمثؿ قوة بنقاط التنظيمي التميز ويتسـ سواء, حد عمىالجامعة و  العامميف في المستغمة غير اإلمكانات

التنظيمية( وقد تـ قياسو مف خالؿ تميز القادة والمرؤوسيف , وتميز الييكؿ التنظيمي, وتميز الثقافة )في 
 خاصة طورىا الباحث ليذا الغرض. استبانة

ف تمنحونا مف وقتكـ الثميف في ممئ فقرات االستبانة أحسف تعاونكـ آمميف  شاكريف لكـ بدايةً 
مانتيا وموضوعيتيا حوؿ جميع العبارات الواردة فييا, ألف أىمية أجابة وصدقيا و وكمنا ثقة بدقة اإل

ونتائجيا تعتمد في المقاـ األوؿ عمى المعمومات المقدمة مف قبمكـ, عممًا بأنو سيتـ التعامؿ مع الدراسة 
 غراض البحث العممي فقط .سرية تامة وألبالبيانات 

ّوتفضمواّبقبولّوافرّالشكرّوالتقدير

ّالباحث        

ّمعتصمّمحمدّمباركّالضمورّّّّّّّ
ّ(ّفيّالمكانّالذيّيمثلّإجابتكّ:ّ√الخصائصّالديموغرافيةّيرجىّوضعّإشارةّ)

ّ)       ( ذكر    )     ( أنثى الجنسّ:ّ
 أستاذ مساعد.)    ( أستاذ مشارؾ          )    ( أستاذ       :)      ( الرتبةّاألكاديمية
 خاصة      جامعة حكومية           )    ( جامعة  )      (: الس مطةّالمشرفة

 .كمية إنسانية)    (              كمية عممية)      (      التخصصّ:
 .جامعة أجنبية)    (        جامعة عربية)      ( :ّمصدرّالحصولّعمىّآخرّمؤىل

 سنوات 11إلىأقممف 5سنوات)    ( مف 5 )    (أقؿ مف  عددّسنواتّالخبرة:
 سنوات فأكثر . 11)      ( 
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ّ:لدىّالقادةّاألكاديميينّشاقةّاالستراتيجيةالمحورّاالولّ:ّالرّ 

ّالفقرةّت
ّدرجةّالموافقة

ّأوافقّ
ّبشدة

ّالّاوافقّالّأوافقّمحايدّأوافق
ّبشدةّ

ّالمجالّاالولّ:ّوضوحّالرؤيةّواألىدافّ.
ّّّّّ د لدى القائد األكاديمي رؤية واضحة.يوجَ 1ّ
ىداؼ العامة لمجامعة وأىدافيا يربط القائد األكاديمي بيف األ2ّ

 الخاصة .
ّّّّّ

ّّّّّ يسعى القائد األكاديمي إلى تحقيؽ أىداؼ الجامعة .3ّ
ّّّّّ يمتـز القائد األكاديمي بالمبادئ والقواعد المتفؽ عمييا . 4ّ
ّّّّّ يفتخر بما تقدمو الجامعة مف خدمات لممجتمع المحمي . 5ّ
يضع األىداؼ االستراتيجية في ضوء رؤية الجامعة 6ّ

 ورسالتيا.
ّّّّّ

ّّّّّ .اتيجية لمجامعة مع الفرص المتاحةبيف األىداؼ االستر يربط 7ّ
يعمؿ عمى توافؽ األىداؼ بيف طبيعة الخدمات المقدمة 8ّ

 وخصائص الجامعة. 
ّّّّّ

د األىداؼ االستراتيجية األكثر أىمية لخمؽ القيمة ُيحدّ 9ّ
 المضافة لممستفيديف.  

ّّّّّ

ّّّّّ ف .يالخطط بما يفي بمتطمبات المستفيدر ُيطوّ 10ّ
ّّّّّ ز عمى إنجاز كافة العمميات بما يتالءـ مع المستفيديف .ُيحفّ 11ّ

ّالمجالّالثانيّ:ّالمقدراتّاالساسيةّوالتكنولوجية
ز القائد األكاديمي مياراتو االستراتيجية الستدامة الميزة ُيعزّ 12ّ

 التنافسية لمجامعة.
ّّّّّ

د العمميات التي تضمف التنافسية لمخدمات المقدمة ُيحدّ 13ّ
 لممجتمع .

ّّّّّ

ّّّّّ ُيوفر مجموعة مف المعارؼ الالزمة ألداء العمؿ . 14ّ
ّّّّّ يستجيب لمظروؼ البيئية المتغيرة .15ّ
ّّّّّ عّظـ نقاط القوة ويوفر ما ىو الـز .يُ 16ّ
لمحصوؿ عمى التغذية  ريعةُيوجد شبكة اتصاالت قوية وس17ّ

 .الراجعة
ّّّّّ

 االستجابةيستخدـ أفضؿ وسائؿ تقنية المعمومات مف أجؿ 18ّ
 والتييئة ألي متغيرات . 

ّّّّّ

 بنظاـ المعمومات .   اً خاص اً ر قسموفّ يُ 19ّ
 

ّّّّّ
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ّالمجالّالثالثّ:ّالشراكةّفيّالمسؤوليةّواتخاذّاإلجراءات
عمى التعامؿ مع أي أخطاء قد تحدث  ُيشّجع العامميف20ّ

 لمتعمـ. اً واعتبارىا فرص
ّّّّّ

ّّّّّ ُيوّفر المعمومات لمعامميف لمقياـ بواجباتيـ المنوطة بيـ .21ّ
ّّّّّ يعتمد مبدأ التشاركية إلنجاح أي مشروع بشكؿ شمولي .22ّ
ُيشرؾ المستفيديف في عمميتي التخطيط والتنفيذ لتعزيز 23ّ

 أدوارىـ في اإلسياـ لموصوؿ الى أفضؿ النتائج . 
ّّّّّ

ّّّّّ ؽ توافؽ العامميف مع استراتيجيات الجامعة  . حقّ يُ 24ّ

ّالفقرةّت
ّدرجةّالموافقة

ّأوافقّ
ّالّأوافقّمحايدّأوافقّبشدة

ّالّاوافق
ّبشدةّ

ّّّّّ االستراتيجيات لتتالءـ مع الظروؼ المتغيرة .ؼ كيّ يُ 25ّ
يجمع البيانات والمعمومات بالرجوع الى اإلدارات التنفيذية 26ّ

 لوضع الخطط االستراتيجية .
ّّّّّ

يفتح الحوار والنقاش مع جميع األطراؼ لتنفيذ أفضؿ 27ّ
 االستراتيجيات .

ّّّّّ

ّالمجالّالرابعّ:ّالتنظيمّوتنفيذّاألعمالّ
ّّّّّ ُيشارؾ في اتخاذ القرارات مع فريؽ اإلدارة بأكممو .28ّ
ّّّّّ .تمؼ الوحدات األكاديمية اإلداريةبيف مخ اً مشترك اً د نيجُيوجِ 29ّ
ّّّّّ يضع وصفًا واضحًا لموظائؼ والنشاطات .30ّ
ّّّّّ نظمة في تنفيذ برامج الجامعة . أيعتمد عمى مبادئ وقوانيف و 31ّ
ّّّّّ ُيكّمؼ المسؤوليات بطريقة سريعة ومرنو . 32ّ
ّّّّّ ُينّفذ استراتيجيات الجامعة بما ىو مرسـو .33ّ
ّّّّّ .متغيرات البيئية الُيعّدؿ االستراتيجيات لتتوافؽ مع 34ّ
ُيشّجع عمى الحوار والنقاش بيف المسؤوليف عند تنفيذ 35ّ

 .  راتيجيات بيف القادة األكاديمييفاالست
ّّّّّ

ّّّّّ .ديدة لتنفيذ استراتيجيات الجامعةيسمح بالمبادرة واألفكار الج36ّ
عماؿ واألنشطة مف خالؿ واأل اتُينّفذ االستراتيجيات لمميم37ّ

 . جدوؿ زمني
ّّّّّ

ّاالستراتيجيالمجالّالخامسّ:ّالتخطيطّ
ؾ جميع الوحدات اإلدارية واألكاديمية في عممية ُيشرِ 38ّ

 التخطيط االستراتيجي.
ّّّّّ

ّّّّّ .مستمر لتطوير األداء في المستقبؿيمتـز بالتخطيط ال39ّ
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ّّّّّ .ت المستقبمية المؤثرة في األداءيتوقع االحتماال40ّ
ّّّّّ . تحديد الفرص والتيديدات المحيطة سيـ فييُ 41ّ
في العمميات اإلدارية سيـ في تحديد نقاط القوة والضعؼ يُ 42ّ

 .المستقبمية
ّّّّّ

ّّّّّ . كفؤة لتنفيذ التخطيط االستراتيجييستقطب الكوادر العممّية ال43ّ
ّّّّّ ؿ التفرغ العممي حسب الموائح والقوانيف.ُيفعّ 44ّ
ّّّّّ يسمح لمعامميف التعاوف مع الجامعات األخرى . 45ّ

ّ
ّالمحورّالثانيّ:ّالتميزّالتنظيمي

ّالفقرةّت
ّدرجةّالموافقة

ّأوافقّ
ّبشدة

الّّمحايدّأوافق
ّأوافق

ّالّاوافق
ّبشدةّ

ّ.والمرؤوسينّالمجالّاالولّ:ّتميزّالقادةّ
ّّّّّ يجاد الرؤية المستقبمية لمجامعة.إاألكاديميوف في سيـ القادة يُ 1ّ
ّّّّّ دعـ القادة األكاديميوف تحقيؽ رؤية الجامعة. ي2ّ
ّّّّّ إلى نشر قيـ اإلبداع لدى العامميف. األكاديميوف ادةسعى القي3ّ
ُتؤكد القيادة عمى بعض أنماط السموؾ المرغوبة ) مثؿ :الثقة 4ّ

 والطموح ( 
ّّّّّ

ّّّّّ تنشر القيادة قيـ المواطنة تجاه المجتمع.5ّ
ّّّّّ تنشر القيادة قيـ المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع.6ّ
تمتمؾ القيادة المقدرة عمى التكيؼ مع التحوالت ومواكبتيا 7ّ

 وتطوير أىدافيا.
ّّّّّ

ّّّّّ سند القيادة الوظائؼ بحسب مقدرات العامميف.تُ 8ّ
ّّّّّ عرؼ المرؤوسوف واجباتيـ دوف صعوبة.يَ  9
حرص المرؤوسوف عمى المشاركة الفاعمة في حؿ مشكالت يَ  10

 العمؿ.
ّّّّّ

ّّّّّ وفر الجامعة فرص المبادأة لممرؤوسيف لحفز إبداعاتيـ.تُ  11
الرؤساء ليـ لالرتقاء  يستفيد المرؤوسوف مف تفويض 12

 بمياراتيـ.
ّّّّّ

ّّّّّ يستعد المرؤوسوف لمواكبة التطورات في نظـ العمؿ. 13
ّالمجالّالثاني:ّتميزّالييكلّالتنظيمي

      المستويات اإلدارية داخؿ الجامعة قميمة وواضحة. 14
      رات المحيطة.ب الييكؿ التنظيمي لمجامعة التغيستوعيَ  15
      خدـ الييكؿ التنظيمي لمجامعة رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا.يَ  16
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      ـ العمؿ في الجامعة بطريقة تشاركية.نظّ يُ  17
      تتكامؿ الوحدات األساسية في ىيكؿ الجامعة لتأدية أىدافيا. 18
حظى عممية التطوير وتصميـ الييكؿ بدعـ اإلدارة العميا تَ  19

 بالجامعة.
     

      .الجامعة أنظمة الجودةىيكؿ يعكس  20
      تظير األبعاد التكنولوجية في عمميات تصميـ الييكؿ. 21
      دعـ الييكؿ التنظيمي الكفاءة في تحديد القوة والضعؼ.يَ  22
      ر الجامعة الييكؿ التنظيمي في وحدة اليدؼ الكمي. سخّ تُ  23
ز مستويات زّ الذي ُيعيجية في الجامعة المناخ ر االستراتوفّ تُ  24

 األداء المطموبة.
     

 المجالّالثالث:ّتميزّالثقافةّالتنظيميةّ
تعكس ثقافة الجامعة القيـ المشار إلييا في التوجو  25

 االستراتيجي.
     

تؤكد قيادة الجامعة عمى ثقافة التفوؽ عمى الجامعات  26
 .األخرى

     

 جتماعيةاالجامعة عمى التوازف بيف الحياة تعمؿ ثقافة ال 27
 والتنظيمية لمعامميف.

     

      المتبادؿ بيف القادة والعامميف. حتراـاالتعكس ثقافة الجامعة  28

ّالفقرةّت
ّدرجةّالموافقة

ّأوافقّ
الّّمحايدّأوافقّبشدة

ّأوافق
ّالّاوافق

ّبشدةّ
      لتأدية األعماؿ. اً إيجابي اً توفر ثقافة الجامعة مناخ 29
توفر ثقافة الجامعة حزمة إجراءات اجتماعية ترفييية  30

 لمعامميف.
     

عزز منح الجامعة حوافز فردية وجماعية لممتفوقيف بما يُ تَ  31
 فرص اإلبداع.

     

راعي الجامعة األبعاد اإلنسانية في تقديميا لخدماتيا تُ  32
 لممجتمع المحمي.

     

 ستقالليةااللتنظيمية في الجامعة العامميف الثقافة اتمنح  33
 لتحقيؽ أىداؼ العمؿ.

     

تمنح الثقافة التنظيمية في الجامعة القوة لمعامميف لتحقيؽ  34
 أىدافيا.
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 ( 4ممحؽ  )ال

 كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األوسط
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 ( 5ممحؽ  )ال

 تسييؿ ميمة مف وزارة التعميـ العالي لمجامعات الحكومية  كتاب
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 ( 6ممحؽ  )ال

  ـ العالي لجامعة اليرموؾكتاب تسييؿ ميمة مف وزارة التعمي
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 ( 7حؽ  )ممال

 كتاب تسييؿ ميمة مف وزارة التعميـ العالي لمجامعات الخاصة 

 


