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 ممخص البحث:  -1
تػصيف مدتػؼ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية محل الجراسة استيجؼ البحث الحالي      

الججارات الجػىخية بيغ والتأثيخ ، وكحلظ تحجيج شبيعة ونػع العالقة ،ومدتػؼ التسيد التشطيسي بيا 
لية ، ولتحقيق ذلظ تع االعتساد عمى قائسة االستقراء لجسع البيانات األو والتسيد التشطيسي ليا
محل والخاصة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الحكػمية  555باستخجاـ عيشة قػاميا 

مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية كانت أف  وقج أضيخت نتائج الجراسة، الجراسة
اختالفات  وجػده، و متػسصة وضعيفة عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعادىا عمى حج

ذات داللة إحرائية بيغ إدراؾ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية حػؿ مدتػػ تػافخ 
الججارات الجػىخية مأخػذة بذكل إجسالي، ونحػ كل بعج مغ أبعادىا عمي حجه وذلظ باختالؼ 

ت مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعاالخرائز الجيسػجخافية ونػع ممكية الجامعة، وأف 
السرخية الخاصة أعمي مغ مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية الحكػمية عمى 

مدتػػ التسيد التشطيسي بالجامعات السرخية ،  وأف السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعادىا
وجػد ه، و كاف متػسط وضعيف عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعاده عمى حج

اختالفات ذات داللة إحرائية بيغ إدراؾ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية حػؿ مدتػػ 
الخرائز وذلظ باختالؼ  التسيد التشطيسي مأخػذًا بذكل إجسالي، ونحػ كل بعج مغ أبعاده

مدتػػ التسيد التشطيسي بالجامعات السرخية الخاصة عمى ، وأف ونػع ممكية الجامعةالجيسػجخافية 
وعمي مدتػؼ ، تػػ اإلجسالي أعمي مغ مدتػػ التسيد التشطيسي بالجامعات السرخية الحكػمية السد

األبعاد نجج أف الجامعات السرخية الحكػمية أعمي في بعجؼ تسيد القيادة وتسيد اإلستخاتيجية، في 
بيغ وجػد عالقة ذات داللة احرائية ، و حيغ أف الجامعات السرخية الخاصة أعمي في باقي األبعاد

مدتػؼ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية الحكػمية والخاصة محل الجراسة والتسيد 
وجػد تأثيخ ايجابي قػؼ ججًا ذات داللة إحرائية بيغ مدتػؼ الججارات الجػىخية ، و التشطيسي

وتػصل الباحثاف إلي مجسػعة مغ التػصيات والتي تع ، مجتسعة و مدتػؼ التسيد التشطيسي ككل
ترشيفيا إلى مجسػعتيغ، األولى تتعمق بالجانب األكاديسي، بيشسا تتعمق الثانية بكيفية تحقيق التسيد 

 .التشطيسي مغ خالؿ امتالؾ الججارات الجػىخية
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Abstract 
   The current research describing the level of core competencies in the 

Egyptian universities, and the level of organizational excellence in them, as 

well as determining the nature and type of relationship and influence 

between the core competencies and organizational excellence of Egyptian 

universities, To achieve this, the survey was used to collect primary data 

using a sample of 556 faculty members in the Egyptian public and private 

universities.  

   The results of the study showed that the level of availability of the core 

competencies in the Egyptian universities was medium and weak at the total 

level and for each dimension separately, and there are statistically 

significant differences between the awareness of the faculty members in the 

Egyptian universities about the level of availability of the core competencies 

taken in a total, and towards each One of its dimensions separately, 

depending on Demographic variables and type of university ownership, And 

that the level of availability of core competencies in the private Egyptian 

universities is higher than the level of availability of substantial 

competencies in Egyptian governmental universities, and that the level of 

organizational excellence in the Egyptian universities was average and weak 

at the aggregate level and for each of its dimensions on Sharpness, and the 

presence of statistically significant differences between the awareness of 

faculty members in Egyptian universities about the level of organizational 

distinction taken in a total manner, and towards each of its dimensions 

depending on Demographic variables and type of university ownership, And 

on the level of organizational excellence in the private Egyptian universities 

at the total level was higher than the level of organizational excellence in the 

Egyptian governmental universities. 

    Also, on the level of dimensions, we found that the Egyptian public 

universities are higher in dimensions of leadership excellence and strategy 

excellence, while private Egyptian universities are higher in the rest of the 

dimensions, and there was a statistical significant relationship between the 

level of availability of core competencies in the Egyptian public and private 

universities and organizational excellence, and significant strong positive 

effect between the level of combined core competencies and the level of 

organizational excellence.  
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 مقدمة:  -2
يسثل تصػيخ التعميع العالي أحج الستصمبات الخئيدية التي اتجيت مرخ إلي العشاية بيا عغ      

شخيق إعجاد وتشسية مػاردىا البذخية لمقياـ بأعباء التشسية القػمية الذاممة والتفاعل مع معصيات 
 وتحجيات االنفجار السعخفي والعػلسة .

شفيح استخاتيجيتيا في البيئة التي تعسل فييا، البج ليا تحقيق أىجافيا وت الجامعاتولكي تدتصيع     
ولحلظ فإف جػىخ السشافدة  ،اإلستخاتيجية التي تسكشيا مغ التفػؽ عمي مشافدييا القجراتأف تستمظ 

مغ مقجرات جػىخية تتسثل بكػنيا قػؼ استخاتيجية مػلجة لمقيسة  الجامعاتوالتفػؽ يكسغ فيسا تستمكو 
الشاجحة ىي التي تكػف قادرة عمي استغالؿ مقجراتيا  الجامعات، حيث أف ومحققة لألداء الستسيد

الجػىخية ضسغ بيئتيا التشافدية، وتشبع أىسية السقجرات الجػىخية مغ كػنيا األساس الحؼ يسشح 
دائسة التعمع، باإلضافة إلي تبشي  جامعةالذيخة واالستسخارية والثبات والقجرة عمي بشاء  الجامعات

 .(Karimi,2020)ج أفكار ججيجة شخؽ الستخخا
وتػاجو الجامعات السرخية في الػقت الخاىغ العجيج مغ التحجيات التي أفخزتيا التغيخات الدخيعة      

والستالحقة التي تحيط بيا، ولعل مغ أبخز ىحه التحجيات التػجو نحػ العػلسة، وشجة السشافدة، 
دؼ إلي ضخورة التكيف مع الستصمبات الججيجة، بالدعي والثػرة السعمػماتية والتكشػلػجية اليائمة، مسا 

السدتسخ نحػ تبشي السجاخل اإلدارية الججيجة، التي تسكغ الجامعات مغ مػاجية تمظ التحجيات، 
وتقػدىا نحػ إيجاد استخاتيجيات تتفػؽ بيا عمي مشافدييا، وتتسيد بيا عشيع، بسا يزسغ ليا البقاء 

 شافدية، التي مغ بيشيا التسيد التشطيسي.          واالستسخارية، ويجعع ميدتيا الت
ويداعج التسيد التشطيسي الجامعات عمي تحديغ أدائيا ، والدعي السدتسخ لمػفاء بحاجات     

السدتفيجيغ مشيا ومتصمباتيع، وتحقيق رضاىع باالستثسار األمثل لسا ىػ متاح لجييا مغ مػارد بذخية 
يجاد مػارد ججيجة تداعجىا في الحفاظ عمي مكانتيا وتسيدىا بيغ ومادية وتكشػلػجية، والعسل عمي ا

مشافدييا، وتسكشيا مغ الشجاح والبقاء واالستسخارية في بيئة تشافدية سخيعة التغيخ، وأيزًا سعييا 
السدتسخ نحػ تحديغ مخخجاتيا التعميسية وتصػيخ ميارات خخيجييا ومدتػاىع، وإعجادىع لسػاكبة 

 .(Katywa,2019)متصمبات سػؽ العسل 
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  البحث:مذكمة الدراسة االستطالعية و  -3
قاـ الباحثاف بجراسة استصالعية استيجفت الحرػؿ عمي بيانػات استكذػافية حػػؿ الجػجارات الجػىخيػة 
والتسيػػد التشطيسػػي لمجامعػػات السرػػخية ، باإلضػػافة إلػػي مدػػاعجة الباحثػػاف فػػي تحجيػػج وبمػػػرة مذػػػكمة 

لػي صػيا ة دقيقػة لفخوضػو ، وقػج اشػتسمت الجراسػة االسػتصالعية عمػي وتداؤالت البحػث ، والتػصػل إ
دراسػػػة مكتبيػػػة , تػػػع فييػػػا جسػػػع البيانػػػات الثانػيػػػة الستعمقػػػة بكػػػل مػػػغ الجػػػجارات الجػىخيػػػة لمجامعػػػات 
السرخية، و التسيد التشطيسي، باإلضافة إلي عجد مغ السقابالت الستعسقة مع عيشة عذػائية تزػسشت 

ئػػػػة التػػػػجريذ بجامعػػػػات القػػػػاىخة واالسػػػػكشجرية والسشػفيػػػػة ومجيشػػػػة الدػػػػادات عزػػػػػًا مػػػػغ أعزػػػػاء ىي 55
أكتػبخ محل الجراسة . وقج أكجت نتػائج الجراسػة االسػتصالعية  5وجامعة مرخ لمعمـػ والتكشػلػجيا و 

عمػػي عػػجـ اإلدراؾ الكػػافي ألعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية محػػل الجراسػػة لسفيػػـػ وأبعػػاد 
% (، ومفيػػػػػـػ وأبعػػػػػاد التسيػػػػػد 08مػػػػػغ العيشػػػػػة ، وبشدػػػػػبة  55خيػػػػػة ا وفقػػػػػًا إلجابػػػػػات الجػػػػػجارات الجػى

% ( ، وعػػػجـ وضػػػػح العالقػػة بػػػيغ الجػػػجارات 08مػػػغ العيشػػػة ، وبشدػػبة  58التشطيسػػي اوفقػػػًا إلجابػػات 
% ( ، والػجور اليػاـ الػحؼ 5,,4مغ العيشػة ، وبشدػبة  23الجػىخية والتسيد التشطيسي ا وفقًا إلجابات 

ؤديػو الجػجارات الجػىخيػة فػي تحقيػق التسيػد التشطيسػي لمجامعػات السرػخية ا وفقػًا إلجابػات يسكغ أف ت
 % ( . 05,4مغ العيشة ، وبشدبة  50
وبشاءًا عمي ما سبق ، فإف الشتائج األولية التي تػع التػصػل إلييػا مػغ الجراسػة االسػتصالعية تذػيخ     

جامعػػػػات السرػػػػخية فػػػػي تحقيػػػػق التسيػػػػد إلػػػػي أف وجػػػػػد قرػػػػػر فػػػػي فيػػػػع دور الجػػػػجارات الجػىخيػػػػة لم
التشطيسػػي، ومػػا يتختػػب عمييػػا مػػغ نتػػائج ىامػػة لكػػل مػػغ أعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ والصػػال  والسجتسػػع ، 
لػػحلظ فػػإف ىشػػاؾ حاجػػة ماسػػة لجراسػػة دور الجػػجارات الجػىخيػػة لمجامعػػات السرػػخية فػػي تحقيػػق التسيػػد 

 التشطيسي ليا . 
االسػتصالعية إلػي وجػػد مجسػعػة مػغ نقػاف الزػعف فػي كسا تػصل الباحثاف مغ خػالؿ الجراسػة     

 مشطػمة التعميع العالي في مرخ تتسثل فيسا يمي : 
  تقػػادـ الػػشطع وىبػػػف السدػػتػؼ السعخفػػي وبػػطء عسميػػات التصػػػيخ فػػي سػػباؽ البػػخامج والسشػػاىج

 وشخؽ التجريذ وإدارة مؤسدات التعميع العالي.
 متصمبػػػات سػػػػؽ العسػػػل الستصػػػػرة  عػػػجـ تػافػػػق خرػػػائز وميػػػارات مخخجػػػات السشطػمػػػة مػػػع

 والستغيخة.
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 . تدايج أعجاد الصال  وتزخع حجع الكميات 
 .الخمل الػاضح في ىياكل وضائف أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة 
 . عجـ التفخغ التاـ لكثيخ مغ أعزاء ىيئة التجريذ لمعسمية التعميسية والبحثية 
 انات وجسػد صيغ تقييع الصال  .نسصية أعساؿ االختبارات وتخمف صػر االمتح 
 وتثيخ ىحه السذكمة عجدًا مغ التداؤالت التي يسكغ شخحيا عمي الشحػ التالي:      

في الجامعات أعزاء ىيئة التجريذ إدراكات بيغ  تػجج اختالفات ذات داللة احرائيةىل ( ,ا
الساؿ البذخؼ، السخونة التعمع التشطيسي، رأس ا تػافخ الججارات الجػىخيةمغ حيث مدتػػ السرخية 

 ؟باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية  (االستخاتيجية، اإلدارة التكشػلػجية
في الجامعات أعزاء ىيئة التجريذ إدراكات بيغ  تػجج اختالفات ذات داللة احرائيةىل ( 3ا 

يسي، تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل التشطا التسيد التشطيسيمغ حيث مدتػػ السرخية 
 ؟باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية  (تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية

وكٍل  ججارات الجػىخية لمجامعات السرخيةبيغ مدتػػ الذات داللة احرائية ىل ىشاؾ عالقة ( 2ا
 عمى حجه؟   متغيخاتومأخػًذا بذكل إجسالي، وكل متغيخ مغ  التسيد التشطيسيمغ مدتػػ 

 تأثيخ لمججارات الجػىخية لمجامعات السرخية عمي مدتػؼ التسيد التشطيسي ليا ؟ ( ىل يػجج5ا
التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية عغ شخيق االستفادة مغ الججارات  تحقيقكيف ُيسكغ ( 5ا

 ليا ؟ الجػىخية
 اإلطار الشظري وفرضيات الدراسة :  -4   

الججارات الجػىخية، ومفيـػ وأبعاد التسيد التشطيسي، ، يذسل اإلشار الشطخؼ؛ مفيـػ وأبعاد      
 ودور الججارات الجػىخية في تحقيق التسيد التشطيسي وذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 الجدارات الجههرية: -4/1
 مفههم الجدارات الجههرية: -4/1/1
تداعجىا في بأنيا قجرات وخرائز مػجػدة في السشطسة الججارات الجػىخية ( Ali,2017ا عخؼ  

كسا عخفيا  ،تصػيخ وتشديق ودمج واستغالؿ السػارد الستاحة إلنذاء مرجر لمتسيد
، ( بأنيا مجسػعة السػارد الجػىخية التي تداعج السشطسة عمي البقاء والشسػJamhour,2010ا
القجرة عمي تذخيز السػارد الشادرة السمسػسة و يخ السمسػسة ( بأنيا Rungsithong,2014عخفيا او 
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عخفيا صعبة التقميج ثع استخجاميا بكفاءة عالية وبسا يزسغ خمق قيسة إضافية لمعسيل، كسا و 
مجسػعة معقجة ومتشػعة مغ السيارات والسعارؼ والدمػكيات الستخاكسة عبخ ( بأنيا Husairi,2014ا

الدمغ تدتخجميا السشطسات في العسميات التشطيسية السختمفة وبسا يداىع في تشديق األنذصة 
( بأنيا ميارات السشطسة في 38,5تشطيسية وتعديد السشافع مغ األصػؿ السػجػدة، وعخفيا اأحسج،ال

إدارة أنذصتيا بالذكل الحؼ يؤكج سعييا لمسدايا التشافدية التي تتسكغ السشطسة مغ خالليا مغ تحقيق 
لتكشػلػجيا الشجاح وذلظ باالعتساد عمي خمق وتكػيغ وامتالؾ القجرات االستخاتيجية الستسثمة با

( بأنيا Bui et al,2019عخفيا اوالسعخفة الفشية لبشاء القيسة والقجرة عمي تػليج وامتالؾ السػارد، كسا 
قجرة إدارة السشطسة عمي تحقيق الشجاح عبخ االستخجاـ األمثل ألصػؿ السشطسة والسػارد الستشػعة 

وإضافة قيسة لمعسالء تفػؽ ما يقجمو لتعديد الػضع التشافدي لمسشطسة وبسا يسكشيع مغ البقاء والشسػ 
( بأنيا مػارد فخيجة تستمكيا السشطسة وتتدع بكػنيا قيسة Aslam et al,2020وعخفيا االسشافدػف ، 

لالستبجاؿ ، تدسح لمسشطسة بتقجيع مشتجات ججيجة والتي  ة، وفخيجة ، ومكمفة في التقميج ، و يخ قابم
( بأنيا 38,5اأبػ ليفو، ، كسا عخفتيا اتيجية وتشفيحىايجب أف تؤخح في الحدباف عشج صيا ة االستخ 

امتالؾ السشطسة قجرات ناتجة مغ امتالكيا استخاتيجيات ريادة في مجاالت متعجدة مشيا عسميات 
التعمع السدتسخ، واستثسار الخبخات والسعارؼ التي تستمكيا، مع تشسية القجرات البذخية التي تستمكيا، 

كسا ، لتكشػلػجية لمتكيف مع التغيخات التي تحجث داخل وخارج السشطسةحجث التصػرات اأواستخجاـ 
( بأنيا رؤية السشطسة الذسػلية ألعساليا ومػاردىا لتحجيج مقجراتيا مغ Julian et al.,2017عخفيا ا

 والسسكشة. خالؿ مػاردىا الستاحة 
خية لسجسػعة مغ ومسا سبق يتزح لمباحثاف أف الججارات الجػىخية ىي امتالؾ الجامعات السر 

االستخاتيجيات التي تداعجىا عمي التعمع السدتسخ، واستثسار رأس الساؿ البذخؼ بيا، ووضع بجائل 
متعجدة عشج اتخاذ القخارات اإلستخاتيجية، واستخجاـ تكشػلػجيا متصػرة إلعجاد خخيج يػاكب متصمبات 

 العرخ .
 أبعاد الجدارات الجههرية: -4/1/2

 الجههرية إلي أربعة أبعاد أساسية هي:  الجدارات تقدم   
 ( التعمم التشظيسي:1)

 &Marchكاف مغ جانب ا مفيـػ التعمع التشطيسيأشار الباحثيغ إلى أف أوؿ مغ استخجـ      
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Smion,1958 وقج وصفاه عمى أنو عسمية تغييخ تشطيسي تبجأ مع إدراؾ األعزاء ذوػ الخبخة ،)
بػؿ امدتػػ الصسػح( وما ىػ مػجػد امدتػػ الػاقع( بالشدبة بالسشطسة بػجػد فجػة بيغ ما ىػ مق

ا                لألداء، وىحه الفجػة ىي التي تثيخ عسمية البحث بػاسصة أعزاء السشطسة 
Trencher&Yamanaka,2018). 

كسا يعتبخ االىتساـ بالتعمع التشطيسي وسيمة لزساف استسخارية السشطسة وبقاءىا داخل األسػاؽ      
لستغيخة باستسخار، كسا يعج وسيمة لزساف استسخارية الشتائج اإليجابية لمسشطسة والتخمز مغ ا

 .(Yin et al.,2019)السعػقات التي تقف حائاًل أماـ تحقيق أىجاؼ السشطسة 
بأنو السعخفة التي يتع اكتدابيا عمي ثالث مدتػيات داخل  (Cegarra et al,2017)وعخفو    

الفخدؼ ومدتػؼ الفخيق ومدتػؼ السشطسة، والتي تداعج السشطسة عمي تحقيق السشطسة ىي السدتػؼ 
 الشجاح والتسيد في األجل الصػيل .

ويداعج التعمع التشطيسي السشطسة في تحقيق البخاعة التشطيسية، مع تسكيغ العامميغ وتعديد قجراتيع    
 .(Brix,2019)االستكذافية واالستغاللية 

بأنو عسمية تكيف جسيع أفػخاد السشطسػة مػع الطػخوؼ البيئيػة السختمفػة مػغ ( 38,0ا الشاصخ،وعخفو   
عسميػة استكذػاؼ واسػتغالؿ  ، كسػا عػخؼ بأنػوخالؿ السعارؼ السكتدبة لألفػخاد العػامميغ فػي السشطسػة 

تشافدػػػية لمسشطسػػػة، وتذػػػسل  السعخفػػػة وتػضيفيػػػا بيػػػجؼ تصػػػػيخ مشتجػػػات أو خػػػجمات ججيػػػجة تحقػػػق ميػػػدة
 قػػجرات الػػتعمع التكيفػػيا االستكذػػاؼ(، وقػػجرات الػػتعمع التػليػػجؼا االسػػتغالؿ(قػػجرات الػػتعمع كػػل مػػغ 

(Bettis & Guillory,2018). 
عمى نحػ  الجامعةويسكغ تعخيف التعمع التشطيسي بأنو العسمية التشطيسية التي تؤدؼ بػاسصة    

ة والتجار  لمتعمع مغ خالؿ االستفادة بسخدوف السعخف الجامعةمدتسخ، تيجؼ إلى تشسية قجرات 
والخبخات الستخاكسة والسكتدبة في بشاء ترػرات ججيجة حاكسة لعسميات صشع القخارات واتخاذىا، 
وصيا ة االستخاتيجيات وترسيع الدياسات وتشفيحىا مغ أجل تحقيق التػجيات اإلستخاتيجية 

 .لمجامعة
 ( رأس السال البذري :2)

خاد وقجراتيع التي تدسح بإجخاء تغييخات في العسل يتعمق مفيـػ رأس الساؿ البذخؼ بسعخفة األف     
والشسػ االقترادؼ ، ويتع تصػيخ رأس الساؿ البذخؼ مغ خالؿ التجريب والتعميع الحؼ ييجؼ إلي 
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، ويتسيد (Zeng et al,2020)تحجيث وتججيج قجرات الفخد مغ أجل القياـ بعسل جيج في السجتسع 
ه مغ السػارد وىي أف مشحشي إنتاجيتو يتراعج في نفذ رأس الساؿ البذخؼ بدسة ال تتػافخ في  يخ 

اتجاه مشحشي خبخاتو ومياراتو وأف عسخه السعشػؼ يتججد مع تغيخات العرخ ولغ يشجثخ إال بتػقف 
، كسا يعخؼ ( 38,5عسخه الدمشي ، ولحلظ فيػ ال يخزع لقانػف السشفعة الستشاقرة ا العبادؼ ، 

رخ مغ رأس الساؿ الفكخؼ، ويعكذ فاعمية السشطسة في إدارة بأنو نػع مغ رؤوس أمػاؿ السشطسة وعش
مػاردىا السمسػسة و يخ السمسػسة لمحرػؿ عمي الخبخة والثقافة والسعخفة الالزمة لتحقيق السيدة 

(، كسا يعخؼ بأنو السعخفة والسيارات واإلمكانات والقجرات 38,0التشافدية وخمق القيسةا ليمي، الياـ،
سختمفة الكامشة في األفخاد والتي ليا صمة وارتباف بالشذاف االقترادؼ، كسا والرفات والخرائز ال

أف رأس الساؿ البذخؼ ال يخكد عمي ما تسمكو األفخاد مغ معخفة وميارات وما يستمكػنو مغ قجرات 
وصفات، إنسا يذيخ ىحا السفيػـ إلي السجؼ الحؼ يسكغ أف يدتخجـ فيو األفخاد كل ما تعمسػه وما 

 (.38,0ستخجامًا مشتجًا مختبصًا بالشذاف االقترادؼ اعاشػر، صارة،يستمكػه ا
 (Zhao &Dai,2019)وتتسثل أبعاد رأس الساؿ البذخؼ فيسا يمي :    

 القجرات واإلمكانيات: وىي تذسل السدتػؼ التعميسي والسيارات السيشية والخبخات 
 واالتجاىات والقيع.

  السػضفيغ مرالحيع بسرالح السشطسة.الحافد وااللتداـ: وىػ يػضح درجة ربط 
 .االبتكار والتعميع: وىػ يػضح درجة انفتاح السػضفيغ عمي التغييخ 

 ( السرونة اإلستراتيجية :3) 
يسكغ تعخيف السخونة االستخاتيجية بأنيا مجؼ االعتساد عمي البجائل الستعجدة عشج اتخاذ القخارات      

ىي قجرة السؤسدات عمي إدارة السخاشخ مغ خالؿ  أو، (Gambe&Greenly,2004)االستخاتيجية 
البيئة أو التأثيخ فييا  لستغيخاتقجرتيا عمي الخبط بيغ مختمف خصصيا مغ أجل االستجابة 

كسا تعخؼ بأنيا قجرة السشطسة عمي التكيف مع تغيخات البيئة والتي تدػدىا حالة ، (Arafaa,2012ا
( بأنيا قجرة السشطسة عمي التحػؿ 38,0، وعخفياا حديغ وآخخوف،(Awwad,2009عجـ التأكج ا

مغ استخاتيجية إلي أخخؼ، وقجرتيا عمي التكيف بشجاح مع التغيخات البيئية، لحلظ تتصمب السخونة 
التداـ شػيل األجل لمتصػر، وتشذئة ورعاية السػارد السختمفة وتشسيتيا، كسا تتصمب أف تكػف السؤسدة 

تاز بسيارتيا في تأميغ وامتالؾ وتحػيل السعخفة، وفي تعجيل سمػكيا لشذخ ساعية لمتصػر وتس
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مرادر السعخفة بدخعة بيغ جسيع العامميغ، وبيغ فخؽ اإلدارات السختمفة، وعخفيا ا بغ أحسج 
( بأنيا قجرة السؤسدات عمي إدارة السخاشخ مغ خالؿ قجرتيا عمي الخبط بيغ مختمف 38,0وآخخوف،

 ة، والتشديق بيغ خصصيا مغ أجل االستجابة لعبارات البيئة والتأثيخ فييا .مدتػياتيا التشطيسي
 وتحقق السخونة االستخاتيجية العجيج مغ اإليجابيات لمسشطسة مشيا : 

 . امتالؾ ميدة تشافدية مدتجامة تجعل السشطسة السبادرة في إحجاث التغييخ 
 . وجػد عالقة تبادلية بيغ السخونة واالبتكار 
 سة مغ إعادة ىيكمة ذاتيا داخميًا اتسكغ السشطAndres&Montoya,2015.) 

 ( اإلدارة التكشهلهجية:4)
ىي مجسػعة مختبصة بالسعخفة التي تتزسغ الخبخة العمسية والعسمية وشخؽ محجده، وإجخاءات    

 ( 38,2وتجار  ومعجات تكػف قادرة عمي تصػيخ مشتجات قائسة أو ترسيع مشتج ججيجا دمحم ، 
إلدارة التكشػلػجية مغ خالؿ عجة مخاحل تبجأ بتػفيخ السعمػمات عمى مػقع إلكتخوني، ثع وتشذأ ا  

تيديخ االتراالت الستبادلة بيغ الجيات، ثع االتراؿ السباشخ بالعسالء، ثع تصبيق الشطع الستكاممة 
 لمخجمة والتبادؿ.   

واآلثار اإليجابية يسكغ تمخيريا ويتختب عمى تصبيق مفيـػ اإلدارة التكشػلػجية العجيج مغ السدايا   
 ( :38,5في الشقاف التالية ا مخاد، 

 .سخعة أداء الخجمات لمعسالء مع الحفاظ عمى جػدتيا 
 .نقل الػثائق إلكتخونيًا بذكل أكثخ فّعالية 
 .تقميل التكمفة نتيجة تبديط اإلجخاءات وتقميل السعامالت الػرقية وتخفيس وقت األداء 
 ء العامميغ وتشسية نطاـ متصػر لسعخفة السقرخيغ.التقييع السػضػعي ألدا 
  فالشطاـ اإللكتخوني أقل عخضة لألخصاء.، تخفيس األخصاء إلى أقل ما يسكغ 
 .تقميز السخالفات نطخًا لديػلة ويدخ الشطاـ ودقتو 
 .الػضػح وسيػلة الفيع مغ قبل السدتفيجيغ لسا ىػ مصمػ  مشيع مغ وثائق 
( التعػػخؼ عمػػي أثػػخ الجػػجارات الجػىخيػػة فػػي تحقيػػق 38,4 ،إرتيسػػة ،اسػػتيجفت دراسػػة ا الفػػخوخ     

،و تػصمت الجراسػة إلػى وجػػد أثػخ ذو داللػة  السيدة التشافدية بػجػد خفة الحخكة اإلستخاتيجية كػسيط
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عػػي، وتسكػػيغ العػػامميغ، واإلترػػاؿ والتػػأثيخ فػػي  إحرػػائية لمجػػجارات الجػىخيػػة بأبعادىػػا العسػػل الجسػػا
 لذخكات االتراالت الخمػية األردنية بػجػد خفة الحخكة االستخاتيجية كستغيخ وسيط.السيدة التشافدية 

( إلػػى معخفػػة أثػػخ اسػػتخاتيجيات التكشػلػجيػػا عمػػى عشاصػػخ بشػػاء 38,4،واسػػتيجفت دراسػػة ا العػػداـ     
الجػػجارات الجػىخيػػة فػػي الذػػخكات الرػػشاعية األردنيػػة ،أضيػػخت الجراسػػة وجػػػد عالقػػة مػػؤثخة مػػا بػػػيغ 

كػػار كأحػػج عشاصػػخ بشػػاء الجػػجارات الجػىخيػػة والحػػػافد والثقافػػة التشطيسيػػة الجاعسػػة لػػو ،ووجػػػد أثػػخ االبت
إيجابي الستخاتيجيات التكشػلػجيا عمى إدارة سمدمة التػريج كأحج عشاصخ بشاء الجػجارات الجػىخيػة فػي 

شػػػاء الجػػػجارات الذػػػخكات الرػػػشاعية األردنيػػػة، و وجػػػػد أثػػػخ إيجػػػابي السػػػتخاتيجيات التكشػلػجيػػػا عمػػػى ب
 الجػىخية في الذخكات الرشاعية األردنية بذكل كمي .

( التعػخؼ عمػى أثػخ الجػجارات الجػىخيػة عمػى األداء التشطيسػي 38,0واستيجفت دراسة االخاليمػة،    
مغ خالؿ السيدة التشافدية كستغيخ وسيط في البشػؾ التجاريػة األردنيػة، و تػصػمت الجراسػة إلػى أىسيػة 

الجػىخية عمى األداء التشطيسي في البشػؾ التجارية األردنية، وأضيخت الشتائج وجػػد أثػخ ذو  الججارات
داللػػة إحرػػائية لمسيػػدة التشافدػػية فػػي تحدػػيغ أثػػخ الجػػجارات الجػىخيػػة بأبعادىػػا االسعػػارؼ، والسيػػارات، 

لػتعمع والشسػػ( فػي والقجرات، والتدييالت( عمى األداء التشطيسي ارضا العسالء، والعسميات الجاخميػة، وا
 البشػؾ التجارية األردنية.

( التعخؼ عمي أثخ السخونة االستخاتيجية عمي 38,0كسا استيجفت دراسة ا بغ أحسج وآخخوف، 
فاعمية األداء في مؤسدات االتراؿ الجدائخية، وتػصمت الجراسة إلي مجسػعة مغ الشتائج مشيا 

داء عمي مدتػؼ مؤسدات االتراؿ  الجدائخية، وجػد تصبيق عاؿ لمسخونة االستخاتيجية وفاعمية األ
 ووجػد أثخ لمسخونة االستخاتيجية عمي جػدة فاعمية األداء .

( التعػخؼ عمػي أبعػاد السخونػة االسػتخاتيجية فػي السؤسدػات 38,0واستيجفت دراسةاحديغ وآخخوف،  
بدػػيط االجػػخاءات ، التعميسيػػة مػػغ خػػالؿ مخونػػة اليياكػػل التشطيسيػػة، مخونػػة السػػػارد البذػػخية، مخونػػة ت

وتػصمت الجراسة إلي أف السخونة االسػتخاتيجية تػؤثخ إيجابيػًا عمػي جػػدة أداء السجرسػة الثانػيػة العامػة 
في مرخ ، كسا أف مخونة السػارد البذخية بأؼ مؤسدة تذكل المبشػة األساسػية لتحقيػق التسيػد وتجػيػج 

إلػػي انجػػاز األعسػػاؿ والػصػػػؿ إلػػػي العسػػل، كسػػا أف مخونػػة التشدػػيق وتبدػػيط اجػػخاءات العسػػل تػػؤدؼ 
 اليجؼ بأسخع وقت وأقل جيج .
( بيػػػاف أىسيػػػة االسػػػتثسار فػػػي رأس السػػػاؿ البذػػػخؼ فػػػي البشػػػػؾ 38,0واسػػػتيجفت دراسػػػةا جػػػانكيد بػػػظ،
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التجارية في مجيشة السػصل كػنو الثخوة األكثخ أىسية والتػي تدػيع فػي تحقيػق األىػجاؼ التشطيسيػة فػي 
أ مب السشطسات لمػصػؿ إلييا بسدتػؼ يخقي بيا إلي الشجاح والتفخد بيغ  إشار قيع التسيد التي تدعي

السشطسػػػات السشافدػػػة األخػػػخؼ، وتػصػػػمت الجراسػػػة إلػػػي أف االسػػػتثسار فػػػي رأس السػػػاؿ البذػػػخؼ يػػػختبط 
بعالقة معشػية بتحقيق التسيد في البشػؾ السبحػثة، كسػا أف االسػتثسار فػي رأس السػاؿ البذػخؼ يسػارس 

 في تحقيق التسيد. تأثيخًا معشػياً 
( التعػػػخؼ عمػػػي اإلشػػػار السفػػػاىيسي لمسيػػػدة التشافدػػػية، 38,0كسػػػا اسػػػتيجفت دراسػػػةا ليمػػػي، اليػػػاـ،   

والتصػػخؽ إلػػي ماىيػػة رأس السػػاؿ البذػػخؼ وكيفيػػة تحقيػػق السيػػدة التشافدػػية مػػغ خاللػػو، وإضيػػار مدػػاىسة 
ي مجسػعػة مػغ الشتػائج مشيػا أف رأس الساؿ البذخؼ في تحقيق السيػدة التشافدػية ، وتػصػمت الجراسػة الػ

االىتساـ بخأس الساؿ البذخؼ بعشرػخيو الستسثمػيغ فػي السيػارات والكفػاءات ال يحطػي باالىتسػاـ الكػافي 
مػػغ وجيػػو نطػػخ عيشػػة الجراسػػة ، ووجػػػد درجػػة مػافقػػة عاليػػة ألفػػخاد عيشػػة الجراسػػة عمػػي مدػػاىسة رأس 

 ايغ في تػفخ عشاصخ رأس الساؿ البذخؼ.الساؿ البذخؼ في تحقيق السيدة التشافدية ر ع وجػد تب
( تحميػػل أثػػخ نطػػع دعػػع القػػخار عمػػي السخونػػة االسػػتخاتيجية فػػي 38,0واسػػتيجفت دراسػػة االصيػػخاوؼ،   

شػخكات االترػػاالت األردنيػة، وتػصػػمت الجراسػة إلػػي وجػػد أثػػخ ذو داللػة احرػػائية لػشطع دعػػع القػػخار 
الشساذج، نطاـ إدارة السعخفػة، ونطػاـ واجيػة السدػتخجـ(  بأبعادها نطاـ إدارة البيانات، نطاـ إدارة قاعجة

عمػػػػي السخونػػػػة االسػػػػتخاتيجية بأبعادىػػػػا ا السخونػػػػة الدػػػػػقية، السخونػػػػة االنتاجيػػػػة، مخونػػػػة القػػػػجرات( فػػػػي 
 شخكات االتراالت األردنية.

 في الرػرة اآلتية: األوليواستخشاًدا بسا سبق، تسَّت صيا ة الفخضية    
  : أعزاء ىيئة إدراكات بيغ داللة إحرائية  تػجج اختالفات ذاتال الفخضية األولي

تػافخ مغ حيث مدتػػ في مرخ  الجامعات الحكػمية والجامعات الخاصةفي التجريذ 
التعمع التشطيسي، رأس الساؿ البذخؼ، السخونة االستخاتيجية، واإلدارة ا الججارات الجػىخية

 .باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية  (التكشػلػجية 
 مفههم وأبعاد التسيز التشظيسي : -4/2
 مفههم التسيز التشظيسي : -4/2/1
( التسيد التشطيسي بأنو حالة مغ اإلبجاع اإلدارؼ والتفػؽ التشطيسي التي 3880عخؼ االدمسي،   

تحقق مدتػيات  يخ عادية مغ األداء والتشفيح لمعسميات االنتاجية والتدػيقية والسالية بسا يشتج عشو 



 

 

 

 

 

232 

ت تفػؽ عمي ما يحققو السشافدػف ويخضي العسالء وكافة أصحا  السرمحة في السشطسة، انجازا
( بأنو بسثابة السجخل الحؼ تدتصيع الجامعات مغ خاللو أف تحقق األداء 38,5وعخفتوا مشجور،

الستسيد، عغ شخيق استثسار قجرتيا الجاخمية ، التي تتسثل في العشاصخ البذخية، والسادية، 
، وتحديشيا بذكل مدتسخ في ضل وضػح رؤيتيا ورسالتيا وأىجافيا االستخاتيجية، وذلظ والتكشػلػجية

سعيًا نحػ تحقيق الشتائج السخ ػبة، مغ خالؿ حفع التػازف بيغ رضا العامميغ والسدتفيجيغ والسجتسع 
ككل، وبسا يرل بيا إلي أعمي درجات التفػؽ عمي السدتػؼ السحمي والعالسي، وفي وضع يسكشيا 

( بأنو القجرة الستفػقة والكبيخة في العسل وفق أفزل 38,0السشافدة العالسية، وعخفو ا الحبحاوؼ، مغ 
السسارسات في أدائيا وحل السذكالت التي تعتخضيا وجػدة مشتجاتيا وخجماتيا واستغالؿ أفزل 

عيغ والعػامل شاقاتيا مغ أجل تحقيق أىجافيا وفق رؤية استخاتيجية فعالة يتعاوف عمييا القادة والتاب
التشطيسية مغ أجل االستجابة لمستغيخات في إشار ثقافة تشطيسية  إيجابية تعدز التعمع واإلبجاع 

 السدتسخ بسا يحقق التسيد السدتسخ لسشطسات األعساؿ عغ باقي السشطسات.
 أبعاد التسيز التشظيسي : -4/2/2 

 ىي:  سي تذسل خسذ أبعاداتفقت  البية الجراسات الدابقة عمي أف أبعاد التسيد التشطي
 :تسيز القيادة ( 1)

يتػقف نجاح السشطسات أو فذميا عمي مجؼ الشجاح الحؼ يحققو القادة في أعساليع وأدوارىع    
والسياـ السشاشة بيع ، وكحلظ االسياـ في تصػيخ مشطساتيع وفق ما لجييع مغ قجرات واستعجادات 

(، وتعج القيادة ىي السحخؾ األساسي في 3884لتحقيق األىجاؼ السشذػدة ا العامخؼ، الغالبي،
مسارسة التأثيخ عمي العامميغ لمتعاوف فيسا بيشيع مغ أجل تحقيق األىجاؼ السشذػدة وصػاًل الي 

 (Luciano et al,2013)تحقيق التسيد 
كسا تمعب القيادة دورًا أساسيًا في الػصػؿ لمتسيد التشطيسي برفتيا السػجو الخئيدي لمعسميات   

 ( 38,0ية: االخفيعي، عبج،التشطيسية وذلظ عغ شخيق قياميا باألدوار التال
 . تحجيج الخؤية السدتقبمية لمسشطسة 
 .تخسيخ و خس قيع التسيد لجؼ العامميغ في السشطسة 
 .تجعيع الدمػؾ الستسيد 
 .تشسية السػارد البذخية 
 . تحقيق أىجاؼ األشخاؼ ذات العالقة 
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 . تأكيج السدؤولية السجتسعية لمسشطسة 
 ( تسيز السرؤوسين :  2)
يعتبخ السػرد البذخؼ ىػ البشية األساسية ألؼ مشطسة ، حيث يعج السخؤوسيغ األصل األعمى قيسة   

في أؼ مشطسة، ولحلظ فإف استثسار الجيػد السختبصة بإدارة السػارد البذخية يعج مغ العشاصخ الفاعمة 
ارؼ يسكغ في تحقيق التسيد الحؼ مغ خاللو يتع خمق بيئة عسل تصػيخية ومشاخ إبجاعي وجػ إد

العامميغ مغ تخكيد اىتساميع لتحقيق أىجاؼ السشطسة لمػصػؿ إلي نتائج داعسة لتحقيق التسيد 
(، ويذيخ تسيد السخؤوسيغ إلي درجة اتراؼ أعزاء السشطسة بالحساس الستسيد في 38,5اخميل،

صي العقبات تأدية مياـ السشطسة بامتالكيا قجرات عقمية وإمكانيات إبجاعية متسيدة تداعجىا عمي تخ
التي تػاجييا دوف تحمخ وتذجع اآلخخيغ عمي السذاركة الفعمية التي تعدز مغ تحقيق األىجاؼ 

 .(Tang et al,2020)الكمية لمسشطسة 
 ( تسيز الهيكل التشظيسي :3)
يعكذ التسيد مغ خالؿ الييكل التشطيسي قجرة االشار الييكمي الحؼ يخبط بيغ أجداء التشطيع ويحجد   

بيغ األعساؿ والسخاكد واألقداـ وكحلظ التعاوف الستػقع بيغ أجداء التشطيع، ويػضح خصػف  العالقات
 Wilhelm et)الدمصة والسدؤولية بذكل يداعج األنذصة السختمفة لتحقيق األىجاؼ السصمػبة 

al,2019). 
 ( تسيز االستراتيجية:4)

الصخيق إلي تحقيق رسالتيا وأىجافيا،  تسثل االستخاتيجية الخصة الخئيدية الذاممة التي تػضح لمسشطسة
فالسشطسات الستسيدة ىي التي تعسل عمي تشفيح رسالتيا مغ خالؿ وضع االستخاتيجيات الػاضحة 

 (.38,5السعدزة بالخصط والدياسات والبخامج وتصبيقيا لتحقيق التسيدا جابخ،
ة لتحقيق رؤيتيا ورسالتيا ، ويذيخ تسيد االستخاتيجية إلي درجة تسيد الخصػات التي تتخحىا السشطس  

وتفاعميا كخصة مػحجة وشاممة ومتكاممة تخبط مدايا السشطسة بقجراتيا االستخاتيجية عمي مػاجية 
 (.38,5التحجيات البيئيةا حدػني،

 ( تسيز الثقافة التشظيسية : 5) 
حقيق التكامل بيغ تمعب الثقافة التشطيسية دورًا ميسًا في تعديد التسيد التشطيسي، وليا دور فعاؿ في ت

األفخاد في السشطسة مغ خالؿ تعخيفيع بكيفية االتراؿ فيسا بيشيع والعسل معًا بفاعمية، فزاًل عغ 
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تحقيق التكيف بيغ أفخاد السشطسة والبيئة الخارجية، والقياـ بجور السخشج لألفخاد واألنذصة في السشطسة 
 .(Hasson et al,2016)لتػجيو الجيػد نحػ تحقيق أىجاؼ السشطسة 

( التعخؼ عمي درجة التسيد التشطيسي لجػ قائجات مجارس 38,0،استيجفت دراسة ا الغامجؼو    
وأضيخت الشتائج أف تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لجرجة التسيد ،مشصقة الباحة مغ وجية نطخ السعمسات 

داللة إحرائية  وجػد فخوؽ ذاتو التشطيسي لجػ قائجات مجارس مشصقة الباحة جاءت بجرجة كبيخة، 
في درجة استجابات أفخاد عيشة الجراسة تبعا لستغيخ السخحمة التعميسية لرالح السخحمة الستػسصة، 
ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تبعا لستغيخ السؤىل العمسي لرالح فئة الجراسات العميا، وعجـ 

 .لستغيخ الجورات التجريبية وفقاً  وجػد فخوؽ دالة إحرائياً 
في ( التعخؼ عمي دور االستذخاؼ االستخاتيجي 38,0،األلػسي،ستيجفت دراسة ا قجورؼ اكسا    

التسيد التشطيسي وفقا لسشطػر السخونة اإلستخاتيجية مغ خالؿ تحميل العالقة واألثخ بيغ ىحه تحقيق 
مغ أىسيا أف لالستذخاؼ االستخاتيجي عالقة  الشتائجوتع التػصل إلى مجسػعة مغ  ،الستغيخات

عغ وجػد عالقة  فزالً  ،اف وتأثيخ معشػؼ في كل مغ التسيد التشطيسي، والسخونة اإلستخاتيجيةارتب
 ارتباف وتأثيخ معشػؼ بيغ السخونة اإلستخاتيجية والتسيد التشطيسي. 

( التعخؼ عمي شبيعة العالقة بيغ التفكيخ االبتكارؼ والتسيد 38,0و استيجفت دراسةاالحبحاوؼ،  
األىمية في محافطة الشجف األشخؼ، أضيخت الشتائج الشطخية وجػد فجػة  التشطيسي في السجارس

معخفية لتفديخ العالقة بيغ عبارات  التفكيخ االبتكارؼ والتسيد التشطيسي في السشطسات بذكل عاـ 
وفي السجارس األىمية بذكل خاص، كسا أضيخت الشتائج العسمية وجػد نػعاف مغ عالقات التأثيخ 

مباشخة بيغ التفكيخ االبتكارؼ والتسيد التشطيسي ، وعالقة تأثيخ  يخ مباشخة بيغ وىي عالقة تأثيخ 
 التفكيخ االبتكارؼ والتسيد التشطيسي.

( تحقيق التسيد التشطيسي لتصبيق السدؤولية السجتسعية في 38,0،ىجفت دراسة ا الفحيمةو   
التسيد التشطيسي وتحميل معاييخ الجامعات الدعػدية مغ خالؿ التعخؼ عمى أبخز الشساذج الجولية في 

وتػصمت    نسػذج التسيد التشطيسي السشاسب لتصبيق السدؤولية السجتسعية في الجامعات الدعػدية، 
وأبخز مالمح  ، واقع السدؤولية السجتسعية في الجامعات الحكػمية الدعػدية متػسط الجراسة إلي أف 

تسعية في الجامعات الحكػمية الدعػدية بجرجة فخه تسثمت في تػفخ استخاتيجية السدؤولية السجاتػ 
 .متػسصة
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( إلى معخفة أثخ استخاتيجيات الخيادة عمى تحقيق 38,0،القخشي ،ىجفت دراسة ا العتيبيو    
التسيد السؤسدي لجػ العامميغ في السؤسدة العامة لمخصػف الجػية العخبية الدعػدية في محافطة 
ججة، ومغ أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة أف ىشاؾ تأثيخ الستخاتيجيات الخيادة عمى التسيد 

أف ىشاؾ تأثيخ و صػف الجػية العخبية الدعػدية في محافطة ججة، السؤسدي في السؤسدة العامة لمخ
إيجابي بيغ كل مغ استخاتيجيات الخيادة ااإلبجاع، االبتكار، التفخد، السبادأة، أخح السخاشخة( والتسيد 

في السؤسدة العامة لمخصػف الجػية العخبية  ( والتسيد بتقجيع الخجمة، السؤسدي االتسيد القيادؼ 
 الدعػدية. 

( إلى تذخيز واقع تػافخ أبعاد جػدة الحياة الػضيفية في إدارات 38,0،الفحيمةا ىجفت دراسة و    
،  التعميع في السسمكة العخبية الدعػدية، والكذف عغ العالقة بيغ تمظ األبعاد والتسيد التشطيسي

جػدة الحياة  أف أفخاد الجراسة مػافقػف إلى حج ما عمى العالقة بيغ أبعادإلي  وتػصمت الجراسة
 تسثل ذلظ مالمح ،وأبخزفي السسمكة العخبية الدعػدية لتعميعالػضيفية والتسيد التشطيسي في إدارات ا

 . العالية السعشػية بالخوح السػضفػف  تستع في
 في الرػرة اآلتية: الثانيةواستخشاًدا بسا سبق، تسَّت صيا ة الفخضية  

 أعزاء ىيئة التجريذ إدراكات داللة إحرائية بيغ  الفخضية الثانية: ال تػجج اختالفات ذات
 التسيد التشطيسيمغ حيث مدتػػ في مرخ  في الجامعات الحكػمية والجامعات الخاصة

تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة ا
 باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية . (التشطيسية

 : التسيز التشظيسي تدعيمفي  الجدارات الجههرية دور -4/3
( إلي تحجيج العالقة بيغ السقجرات الجػىخية لمسشطسة بأبعادىا 38,5دراسة اخمف،  استيجفت     

الثالثة اقػة السػارد التشطيسية والسادية، كفاءة رأس الساؿ البذخؼ، القيادة اإلستخاتيجية( وبيغ التفػؽ 
أبعاد تتسثل في ا التخصيط اإلستخاتيجي، السعمػمات والتحميل، فاعمية التشطيسي مغ خالؿ أربعة 

العسميات، نتائج األعساؿ(، وقج تػصمت الجراسة إلي أف كمية التخبية الخياضية في جامعة ديالي 
تستمظ مجسػعة مغ السيارات والخبخات والججارات التي يسكغ أف تداىع إلي حج ما في تحديغ أدائيا 

افة إلي أف ىشاؾ تأثيخ ذو داللة معشػية بيغ السقجرات الجػىخية لمسشطسة والتفػؽ وتفػقيا، باإلض
 .الستغيخاتالتشطيسي وأف ىحا التأثيخ يتدايج في حالة التفاعل بيغ 
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( التعخؼ عمي أثخ تفعيل إدارة السػاىب في تحقيق التسيد 38,5كسا استيجفت دراسةا أميغ،    
التشطيسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة السشرػرة، وتػصمت الجراسة إلي وجػد 
ارتباف معشػؼ ايجابي بيغ إدارة السػاىب والتسيد التشطيسي ،ووجػد تأثيخ معشػؼ ايجابي لكل مغ 

  السػاىب واالحتفاظ بالسػاىب وتشسية السػاىب كستغيخات مدتقمة عمي التسيد التشطيسي، في جح
 حيغ ال يػجج تأثيخ معشػؼ لتحجيج السػاىب كستغيخ مدتقل عمي التسيد التشطيسي كستغيخ تابع. 

( إلي التعخؼ عمي مجؼ تػافخ أبعاد ميارات القيادة 38,5في حيغ سعت دراسة اأبػ ليفو،    
ستخاتيجية وأبعاد السقجرات الجػىخية لمسشطسة والحكاء الذعػرؼ لجؼ مجيخؼ اإلدارة العميا والػسصي اإل

التعخؼ عمي شبيعة العالقة بيغ أبعاد ميارات القيادة اإلستخاتيجية و في الذخكة السرخية لالتراالت، 
ذعػرؼ والسقجرات وأبعاد السقجرات الجػىخية لمسشطسة مغ جانب، و شبيعة العالقة بيغ الحكاء ال

الجػىخية لمسشطسة مغ جانب آخخ، باإلضافة إلي دراسة الجور الػسيط لمحكاء الذعػرؼ في مدار 
وقج أضيخت نتائج  ،العالقة بيغ أبعاد ميارات القيادة اإلستخاتيجية وأبعاد السقجرات الجػىخية لمسشطسة

ػسصي في إدراؾ بعس أبعاد السقجرات الجراسة وجػد فخوؽ معشػية لرالح اإلدارة العميا عغ اإلدارة ال
الجػىخية لمسشطسة، وأف ىشاؾ عالقة ارتباف معشػية ومػجبة بيغ بعس أبعاد ميارات القيادة 

وجػد عالقة ارتباف معشػية ومػجبة بيغ الحكاء و  اإلستخاتيجية وأبعاد السقجرات الجػىخية لمسشطسة،
ضافة إلي أف الحكاء الذعػرؼ كستغيخ وسيط الذعػرؼ وأبعاد السقجرات الجػىخية لمسشطسة، ىحا باإل

أدؼ إلي زيادة العالقة السػجبة بيغ بعس أبعاد ميارات القيادة اإلستخاتيجية وأبعاد السقجرات الجػىخية 
 لمسشطسة.

( تقجيع إشار متكامل عغ القجرات الجػىخية والتسيد 38,4واستيجفت دراسةاحديغ، دانػؾ،  
بعاد األساسية الستػافخة لجؼ معسل أسسشت كخكػؾ، وتػصمت التشطيسي ، والعسل عمي قياس األ

الجراسة إلي وجػد عالقة ارتباف ذات داللة معشػية بيغ أبعاد القجرات الجػىخية مجتسعة وأبعاد التسيد 
التشطيسي مجتسعة، ووجػد دور ايجابي لمقجرات الجػىخية في تحقيق التسيد التشطيسي مغ أجل مػقع 

 تشافدي جيج.
( إلي دراسة تأثيخ الجور الػسيط لجػدة خجمات الجعع عمي Ali, 2017حيغ سعت دراسة ا في     

وتػصمت الجراسة إلي وجػد ، العالقة بيغ خجمات السعمػمات التدػيقية والججارات الجػىخية لمبشظ 
تأثيخ معشػؼ وذو داللة لجػدة خجمات الجعع عمي العالقة بيغ خجمات السعمػمات التدػيقية 



 

 

 

 

 

232 

 

 

ات الجػىخية لمبشظ، باإلضافة إلي وجػد ارتباف إيجابي مختفع بيغ مكػنات خجمات السعمػمات والججار 
 .التدػيقية والججارات الجػىخية لمبشظ

( تذخيز وتفديخ شبيعة عالقات االرتباف والتأثيخ 38,4كسا استيجفت دراسةا العداوؼ، محدغ،   
كميات جامعة بغجاد، وتػصمت الجراسة إلي  بيغ التػجو الخيادؼ والتسيد التشطيسي وذلظ في عجد مغ

وجػد عالقة ارتباف ذات داللة معشػية بيغ التػجو الخيادؼ والتسيد التشطيسي، وكحلظ وجػد عالقة 
 تأثيخ ذات داللة معشػية لمتػجو الخيادؼ في التسيد التشطيسي .

غ القجرات االستخاتيجية ( اختبار شبيعة العالقة والتأثيخ بي38,0واستيجفت دراسةاالخفيعي،عبج،    
والتسيد التشطيسي ، وتػصمت الجراسة إلي وجػد عالقة ارتباف معشػية بيغ القجرات االستخاتيجيةا 
السعخفة الفشية لبشاء القيسة، والقجرة عمي تػليج السػارد وامتالكيا، والتقانة السدتخجمة( وبيغ التسيد 

، تسيد الييكل، تسيد االستخاتيجية(، ووجػد أثخ ذو التشطيسي وأبعادها تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ
داللة معشػية لمقجرات االستخاتيجية في تحقيق التسيد التشطيسي، ووجػد تبايغ في شجة تأثيخ القجرات 
االستخاتيجية في التسيد التشطيسي ، حيث كاف بعج التقانة السدتخجمة مترجرًا التختيب ألكثخ أبعاد 

 ثيخًا في التسيد التشطيسي .القجرات االستخاتيجية تأ
( بإجخاء دراسة مقارنة ألنػاع مختمفة مغ درجات Thencher et al, 2018قامت دراسة او     

بخنامج مغ بخامج الساجدتيخ في أفزل الجامعات أداًء في  5,الساجدتيخ عمي عيشة مكػنة مغ 
ونػعية لتقييع فعالية األنػاع  ىحه الجراسة مقارنات كسية واستخجمتأوروبا وآسيا وأمخيكا الذسالية، 

السختمفة مغ البخامج في بشاء الججارات الجػىخية وفيع الخرائز السسيدة لمبخامج، وكيفية بشاء 
الججارات السبتكخة والتحجيات التي تتع مػاجيتيا والحمػؿ الالزمة لحميا، وصشفت ىحه الجراسة البخامج 

ج مػجية نحػ الحيادية، وبخامج مػجية نحػ إلي ثالث فئات: بخامج مػجية نحػ البحػث، بخام
وأضيخت نتائج الجراسة نجاحًا مشخفزًا في جسيع أنػاع البخامج عشج تدويج الخخيجيغ  ،السسارسة

بالججارات الستػقعة، كسا لػحع وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ البخامج السػجية نحػ البحػث 
ؿ عمي نجاح أعمي في بشاء الججارات الذخرية والبخامج السػجية نحػ السسارسة مع أف ذلظ يج

 واإلستخاتيجية والسعيارية.
 في الرػرة التالية:والخابعة  ةالثالث يتيغواستخشاًدا بسا سبق، تسَّت صيا ة الفخض 
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   :ججارات الجػىخية لمجامعات تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ مدتػػ الالفخضية الثالثة
 أبعادىامغ  بعجمأخػًذا بذكل إجسالي، وكل  التسيد التشطيسيوكٍل مغ مدتػػ  السرخية

تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة ا
 .( عمى حجهالتشطيسية 

  مدػػػتػػ الجػػػجارات الجػىخيػػػة لمجامعػػػات الفخضػػػية الخابعػػػة: يػجػػػج تػػػأثيخ ذو داللػػػة احرػػػائية
مدػػتػػ التسيػػد التشطيسػػي مػػأخػًذا بذػػكل إجسػػالي، وكػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا  السرػػخية وكػػٍل مػػغ

اتسيد القيػادة، تسيػد السخؤوسػيغ، تسيػد الييكػل التشطيسػي، تسيػد االسػتخاتيجية، وتسيػد الثقافػة 
 التشطيسية ( عمى حجه.

 أهداف البحث:  -5
 لشحػ اآلتي: يدعى الباحثاف مغ خالؿ ىحا البحث إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ، عمى ا   
فػي أعزػاء ىيئػة التػجريذ إدراكػات بػيغ  وجػد اختالفػات ذات داللػة احرػائيةالتحقق مغ مجػ ( ,ا 

الػػػػتعمع التشطيسػػػػي، رأس السػػػػاؿ ا تػػػػػافخ الجػػػػجارات الجػىخيػػػػةمػػػػغ حيػػػػث مدػػػػتػػ الجامعػػػػات السرػػػػخية 
 .الجيسػجخافيةوذلظ باختالؼ خرائريع  (البذخؼ، السخونة االستخاتيجية، اإلدارة التكشػلػجية

في أعزاء ىيئة التجريذ إدراكات بيغ  وجػد اختالفات ذات داللة احرائيةالتحقق مغ مجػ ( 3ا
تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل ا التسيد التشطيسيمغ حيث مدتػػ الجامعات السرخية 

 ائريع الجيسػجخافية .وذلظ باختالؼ خر (التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية
وكٍل مغ  ججارات الجػىخية لمجامعات السرخيةتحجيج نػع ودرجة قػة العالقة بيغ مدتػػ ال( 2ا

تسيد القيادة، تسيد ا أبعادىامغ  بعجمأخػًذا بذكل إجسالي، وكل  التسيد التشطيسيمدتػػ 
 ( عمى حجه.  تشطيسية السخؤوسيغ، تسيد الييكل التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة ال

مججارات الجػىخية لمجامعات السرخية وكٍل مغ مدتػػ التسيد ( تحجيج مجؼ وجػد تأثيخ ل5ا
التشطيسي مأخػًذا بذكل إجسالي، وكل بعج مغ أبعادىا اتسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل 

 .  التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية ( عمى حجه
التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية الحكػمية والخاصة عغ شخيق  تحقيقتحجيج كيفية ( 5ا

 . الستاحة االستفادة مغ الججارات الجػىخية
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 مشهجية البحث:  -6
عمى دراسة مكتبية  افلمحرػؿ عمى البيانات الالزمة لتحقيق أىجاؼ ىحا البحث، اعتسج الباحث

 ي:أتوُيسكغ تػضيح ىاَتيغ الجراسَتيغ فيسا ي ،ودراسة ميجانية
 الدراسة السكتبية: -6/1

ضػسغ الجراسػة االسػتصالعية، وبعػج  افاستكسااًل لمجراسة السكتبية االستكذافية التي قاـ بيا الباحث     
أف اتزحت معالع البحث امغ حيػث تحجيػج كػل مػغ: مذػكمة وتدػاؤالت البحػث، وأىجافػو، وفخوضػو(، 

بجراسػة  افػؿ عمى البيانات الثانػية الزخورية لتحقيق أىجاؼ ىحا البحث، قػاـ الباحثػومغ أجل الحر
، مكتبيػػػػة أكثػػػػخ عسًقػػػػا، اسػػػػتيجفت جسػػػػع السديػػػػج مػػػػغ البيانػػػػات الثانػيػػػػة الستعمقػػػػة بسػضػػػػػعات البحػػػػث

عمى عجة مرػادر، كػاف مػغ أىسيػا: السؤلفػات العمسيػة، اف ولمحرػؿ عمى ىحه البيانات، اعتسج الباحث
 .الت، والجوريات، والبحػثوالسقا

 الدراسة السيدانية: -6/2
ِليَّة الالزمة لإلجابة عمى تداؤالت البحث،       استيجفت الجراسة السيجانية جسع وتحميل البيانات األوَّ

 / عجـ صحة فخوض البحث، ومغ َثع؛ تحقيق أىجافو. إضافة إلى اختبار صحة
 حدود البحث:  -7

عمػػى الػػخ ع مػػغ إسػػياـ ىػػحا البحػػث فػػي إبػػخاز أىسيػػة وفػػخص تػػجعيع التسيػػد التشطيسػػي لمجامعػػات 
السرخية مغ خالؿ االىتساـ بالججارات الجػىخية ، فإف ىشاؾ بعس السحجدات التي تحػيط بالبحػث 
ويجب اإلشارة إلييا ، وىى السحجدات السختبصة بسػضػع البحث ونصاقو ، وعسمية القياس ، وكػحلظ 

جدات الدمشيػػة السختبصػػة بترػػسيع البحػػث و إجػػخاءات تشفيػػحه ، حيػػث تتسثػػل أىػػع ىػػحه السحػػجدات السحػػ
 فيسا يمي : 

(ىػحا البحػػث لػػيذ معػػجًا بالجرجػة األولػػى لصػػخح تدػػاؤؿ أكػاديسي حػػػؿ ضػػاىخة أو فمدػػفة الجػػجارات ,ا
سميػة الجػىخية والتسيد التشطيسي في الجامعػات السرػخية بقػجر مػا يتشػاوؿ عمػى وجػو التحجيػج ع

 تحجيج دور الججارات الجػىخية لمجامعات السرخية  في تحقيق التسيد التشطيسي.
( ارتباشًا بالشصاؽ الدابق مغ حجود البحث ، فإف ىحا البحث ليذ مػجيًا لتقػيع أداء الجامعات 3ا

السرخية، ومغ ثع ال ييجؼ إلى تقييع مجاالت العسل الجامعي بقجر ما يدعى إلى تقييع دور 
ت الجػىخية في تحقيق التسيد التشطيسي، لحلظ اعتسج الباحثاف عمى تحميل إدراكات الججارا
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أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات السرخية الحكػمية والخاصة حػؿ قيع عبارات ىحا 
 البحث ومجػ استعجاد ىحه الجامعات لقبػؿ مفاىيسو ومبادئو .

أىػػع حػػجود ىػػحا  Perceptual Measures ( يعتبػػخ االعتسػػاد عمػػى اسػػتخجاـ السقػػاييذ اإلدراكيػػة2ا 
البحػث ، حيػث تعػػانى السقػاييذ اإلدراكيػة مػػغ التحيػد و األخصػاء فػػي التقػجيخ ، ويجػب أف تيػػتع 
الجراسػػػات السدػػػتقبمية باسػػػتخجاـ مقػػػاييذ مػضػػػػعية تعتسػػػج عمػػػى تحػيػػػل الػاقػػػع التصبيقػػػي إلػػػى 

 يد والخصأ .عشاصخ ذات قيع مخجحة تعكذ فعاًل ىحا الػاقع وتقمل مغ فخص التح

( عمى الخ ع مغ أىسية مذاركة كل أشخاؼ العسمية التعميسية في تقيػيع دور الجػجارات الجػىخيػة 5ا 
فػػي تحقيػػق التسيػػد التشطيسػػي ، فػػإف ىػػحا البحػػث  اقترػػخ عمػػى تحميػػل إدراكػػات أعزػػاء البشػػاء 

ػؿ األكػػاديسي مػػغ فئػػة أعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ فقػػط ، وىػػػ مػػا يعشػػى أف البيانػػات قػػج تػػع الحرػػ
عمييػػا مػػغ مرػػجر واحػػج ، ومػػغ ثػػع فػػإف الشتػػائج الستختبػػة عمييػػا ربسػػا تتػػأثخ بسػػا يدػػسى الخصػػأ 

 .Common Biasالذائع 
 مجتسع وعيشة البحث:  -8
  مجتسع البحث:  -8/1

يذيخ مجتسع البحث مغ وجية الشطخ اإلحرائية عمى أنػو جسيػع السفػخدات التػي تسثػل الطػاىخة       
صػفة معيشػة أو أكثػخ، ومصمػػ  جسػع البيانػات حػليػا، وفػي ضػػء ذلػظ  مػضػع البحث، وتذػتخؾ فػي

يذتسل مجتسع ىحا البحػث عمػى مجتسعػيغ اثشػيغ ىسػا : مجتسػع أعزػاء ىيئػة التػجريذ   ا مجرسػيغ ، 
وأسػػػاتحة( بالجامعػػػات السرػػػخية الحكػميػػػة ، ومجتسػػػع أعزػػػاء ىيئػػػػػة التػػػجريذ  وأسػػػاتحة مدػػػاعجيغ ،

أساتحة( بالجامعات السرخية الخاصة ، والججوؿ التالي يػضح بياف امجرسيغ ، وأساتحة مداعجيغ ، و 
 .ـ38,0/3838خ خالؿ العاـ الجامعي بأعجاد أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الحكػمية في مر
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 (1جدول رقم )
 م2119/2121أعداد أعزاء هيئة التدريس بالجامعات الحكهمية في مرر خالل العام الجامعي 

 اإلنذاء*تاريخ  الجامعة
عسر 

الجامعة 
 بالدشهات

عدد أعزاء 
 هيئة التدريس*

الهزن الشدبي 
          ءألعزا

 هيئة التدريس
 %   5,4, 4525 ,,, 080, جامعة القاىخة 

 %0,5 20,0 44 053, جامعة اإلسكشجرية 
 %,,5, 5283 50 058, جامعة عيغ شسذ 

 %5,0 3,04 52 055, جامعة أسيػف 
 %,,5 3352 54 043, جامعة ششصا

 %5,2 3080 54 043, جامعة السشرػرة
 %4,0 ,255 55 045, جامعة الدقازيق
 %,,5 3434 55 045, جامعة حمػاف

 %2,5 5,2, 52 045, جامعة قشاة الدػيذ
 %5,2 035, 52 045, جامعة السشػفية 
 %2,0 545, 52 045, جامعة السشيا 

 %3,, 558 35 005, جامعة جشػ  الػادؼ 
 %5,5 000, 5, 3885 جامعة بشيا

 %,,3 053 5, 3885 جامعة الفيـػ 
 %0,, 055 5, 3885 جامعة بشي سػيف
 %2,, 545 5, 3884 جامعة كفخ الذيخ 

 %0,, 050 5, 3884 جامعة سػىاج 
 %3,, 558 0 38,8 جامعة بػرسعيج
 %8,05 202 0 38,8 جامعة دمشيػر 
 %8,50 284 4 38,3 جامعة أسػاف 
 %8,05 245 4 38,3 جامعة دمياف 

 %8,55 355 4 38,3 جامعة الدػيذ 
 %8,00 ,20 5 38,2 جامعة مجيشة الدادات

 %8,30 35, 2 38,5 جامعة العخير
 %8,38 00 , 38,0 جامعة الػادؼ الججيج 

 %8,35 5,, , 38,0 جامعة مصخوح 
 %88, 55555 - - اإلجسالي 

 م 2119/2121، السردر : وزارة التعميم العالي في مرر، الشذرة الدورية  *
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كحلظ يػضح الججوؿ التالي بياف بأعجاد أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعػات الخاصػة فػي مرػخ خػالؿ 
 38,0/3838العاـ الجامعي 

 (2جدول رقم )
أعداد أعزاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة في مرر خالل العام الجامعي 

2119/2121 

 الجامعة
تاريخ 
 اإلنذاء*

عسر 
الجامعة 
 بالدشهات

عدد أعزاء 
هيئة 

 التدريس*

الهزن الشدبي 
ألعزاء  هيئة 

 التدريس
 %5,5, ,54 88, 0,0, الجامعة األمخيكية 

 %0,4 340 32 005, أكتػبخ  5جامعة 
 %5,3, 584 32 005, جامعة أكتػبخ لمعمـػ الحجيثة واآلدا  

 %8,0, 280 32 005, جامعة مرخ لمعمـػ والتكشػلػجيا 
 %5,2 35, 32 005, جامعة مرخ الجولية 

 %8,5 2, 4, 3883 الجامعة الفخندية في مرخ 
 %5,2 55, 4, 3883 الجامعة األلسانية بالقاىخة 
 %5,, 53 5, 3885 جامعة األىخاـ الكشجية .

 %5,5 35, 5, 3885 الجامعة البخيصانية في مرخ  
الجامعة الحجيثة لمتكشػلػجيا 

 والسعمػمات  
3885 ,5 ,8, 2,5% 

 %3,3 55 5, 3885 جامعة سيشاء
 %5,4 02, 2, 3885 جامعة فاروس 
 %0,, 52 2, 3885 جامعة الشيزة

 %2,0 2,, 2, 3885 جامعة السدتقبل  
 %8,5 5, 2, 3885 جامعة الشيل 

 %3,5 50 2, 3885 الجامعة السرخية الخوسية 
 %3,5 50 3, 3884 جامعة الجلتا لمعمـػ والتكشػلػجيا

 %  2,5 85, 8, 3880 جامعة ىميػبػليذ
 %2 05 5 38,5 جامعة بجر

 %3,3 55 5 38,5 جامعة دراية 
 %88, 3053 - - اإلجسالي 

 .2119التعميم العالي  ، بهابة اإلحراءات القهمية لمتعميم العالي ) التعميم الخاص ( ،السردر : وزارة *
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ولقػج اعتسػػج الباحثػػاف عمػػي السعػػاييخ التاليػػة لتبخيػػخ اختيػارىع لمجامعػػات التػػي سػػػؼ يػػتع سػػحب عيشػػة 
 الجراسة مشيا ، وىحه السعاييخ ىي :

يػػػػػث رأؼ الباحثػػػػػاف أىسيػػػػػة اختيػػػػػار الػػػػػػزف الشدػػػػػبي ألعزػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػجريذ ، ح السعيػػػػػار األوؿ :
 الجامعات التي تتزسغ العجد الكبيخ مغ أعزاء ىيئة التجريذ .

: البعج الدمشي والحؼ يعكذ عسخ الجامعة ، ويحدػب بتػاريخ إنذػاء الجامعػة ، ولقػج  السعيار الثاني
صشف الباحثاف الجامعات الحكػمية والخاصة مػغ حيػث عسخىػا الدمشػي إلػي أربػع مجسػعػات، 
األولػػػػي تسثػػػػل الجامعػػػػات العخيقػػػػة أو الخائػػػػجة والتػػػػي يتجػػػػاوز عسخىػػػػا الدمشػػػػي خسدػػػػػف عامػػػػًا ، 

فػػي الجامعػػات التػػػي تقػػع فػػي مشترػػػف دورة الحيػػاة وعسخىػػا الدمشػػػي والسجسػعػػة الثانيػػة تتسثػػػل 
عامػًا وأقػل مػغ خسدػػف عامػًا ،والسجسػعػة الثالثػة مػغ الجامعػات تقػع 33يتخاوح بػيغ أكبػخ مػغ 

فػػي مخحمػػة الشسػػػػ وعسخىػػا الدمشػػي أقػػػل مػػغ اثشػػيغ وعذػػػخيغ عامػػًا وأكبػػخ مػػػغ خسػػذ سػػػشػات ، 
قػع فػي بجايػػة دورة الحيػاة وىػي الجامعػات التػي والسجسػعػة الخابعػة تتسثػل فػي الجامعػات التػي ت

 يبمغ عسخىا الدمشي خسذ سشػات فأقل .
: البعج السكاني والحؼ يعكذ السػقع الجغخافي الحؼ تتػاجج فيو الجامعة وتقجـ  السعيار الثالث

 خجماتيا التعميسية والبحثية لمسدتفيجيغ مشيا .
الباحثاف الجامعات  ييخ التي تع تحجيجىا اختار( والسعا3( ، ا,وفي ضػء بيانات الججوليغ رقسي ا

 التالية :
 أوال : الجامعات الحكػمية :

قاـ الباحثاف باختيار جامعات القاىخة، واإلسكشجرية ، والدقازيق ، والسشػفية ، وكفخ الذيخ ، ومجيشة 
 الدادات.

 ثانيا : الجامعات الخاصة :
، وجامعة فاروس، والجامعة الحجيثة ةاألمخيكي أكتػبخ، والجامعة 5قاـ الباحثاف باختيار جامعات

 لمتكشػلػجيا والسعمػمات ، وجامعة الشيزة . 
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 عيشة البحث:  -8/2
نطخا لكبػخ حجػع مجتسػع البحػث ، وارتفػاع تكمفػة الػصػػؿ إلػي كػل مفخداتػو ، فقػج تػع االعتسػاد 

 البحث ، وذلظ كسا يمي : عمي أسمػ  العيشات لتجسيع البيانات الالزمة لمجراسة السيجانية في ىحا
 عيشة أعزاء ىيئة التجريذ مغ الجامعات السرخية الحكػمية :( ,ا 

 التدريس من الجامعات المصرية الحكومية :  اأ( حجع عيشة أعزاء ىيئة

تػػع حدػػا  حجػػػػع عيشػػػة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات السرخية الحكػمية مػضع الجراسة 
 (38,5اإدريذ، وفقػػًا لمسعػػػادلة التالية : 

 
 
 

 حيث :  
 ع = حجع العيشة 

  05,,٪ ، وىى =  05ت = الجرجة السعيارية السقابمة لجرجة الثقة 
 ٪58فإف ندبة الشجاح= ندبة الفذل=  ؼ = ندبة الشجاح في التػزيع ، ومغ ثع

Δ  = 5= ندبة الخصأ السدسػح بو والسشتذخ عمى شخفي التػزيع بسقجار متداوؼ وىى ٪ 
 ف = حجع السجتسع .

 وباستخجاـ السعادلة الدابقة يتزح أف حجع العيشة : 
 
 
 
 

 ا ( نػع وإجخاءات عيشة أعزاء ىيئة التجريذ مغ الجامعات السرخية الحكػمية : 
بتصبيق الصخيقة البديصة اشخيقة الشدب( لمعيشات، تع تػزيع حجع العيشة عمى الصبقات السدتيجفة في 

 الجراسة والججوؿ التالي يػضح ذلظ : 

 

 

 

 

 

    = 

(1,96)2 ×17687  ×1,51(1 – 1,51) 

(1,15)2  ×17687 (+1,96)2  ×1,51(1 – 1,51) 

  

   عزه هيئة تدريس 376=   

 

 ؼ ( – ,ؼ ا × ف ×  3ت 

Δ3 ؼ ( – ,ف ا  3ف + ت 
 ع =
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 (2رقع اججوؿ 
 تػزيع العيشة عمى الجامعات السرخية الحكػمية  السكػنة لسجتسع البحث

عدد أعزاء  الجامعة
القهائم الرحيحة  حجم العيشة  % هيئة التدريس 

 السدتردة

 53, 50, %53 4525 جامعة القاىخة  

 50 40 %,3 20,0 جامعة اإلسكشجرية 

 53 45 %38 ,255 جامعة الدقازيق  

 25 ,5 %,, 035, جامعة السشػفية 

 8, 2, %2,3 545 جامعة كفخ الذيخ

 8, 8, %3,0 ,20 جامعة مجيشة الدادات 

 235 245 %88, 4504, اإلجسالي 
  ، 2119السردر : دليل الجامعات السررية. 

 
وتتمثل وحدة المعاينة في الجامعات الحكومية في مصر في أعضاء هيئة 

 الدراسة ) مدرس ، وأستاذ مساعد ، وأستاذ ( .التدريس بالجامعات محل 

 ( عيشة أعزاء ىيئة التجريذ مغ الجامعات الخاصة :3ا
بشفذ شخيقة تػػع حدػػا  حجػػػػع عيشػػػة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات الخاصة مػضع الجراسة 

بتصبيق الصخيقة عزػ ىيئة تجريذ، و  305حدابيا في الجامعات الحكػمية وبمغ حجع العيشة 
، البديصة اشخيقة الشدب( لمعيشات ، تع تػزيع حجع العيشة عمى الصبقات السدتيجفة في الجراسة 

 والججوؿ التالي يػضح ذلظ :
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 ( 5ججوؿ رقع ا
 تػزيع العيشة عمى الجامعات السرخية الخاصة السكػنة لسجتسع البحث 

 الجامعة
عدد أعزاء 

هيئة 
 التدريس*

حجم  %
 العيشة 

هائم الرحيحة الق
 السدتردة 

 00 33, %52 ,54    ةالجامعة األمخيكي
 58 ,4 %35 340 أكتػبخ  5جامعة 

 ,5 58 %4,5, 02, جامعة فاروس
الجامعة الحجيثة 

 لمتكشػلػجياوالسعمػمات
,8, 0,3% 35 

,0 

 3, 5, %5,3 52 جامعة الشيزة  
 328 305 %88, 805, اإلجسالي 

 .38,0الجامعات الخاصة بػزارة التعميع العالي ، * السرجر : إدارة 
وتتسثل وحجة السعايشة في الجامعات الخاصة في مرخ في أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات محل 

 الجراسة ا مجرس ، وأستاذ مداعج ، وأستاذ ( .
 البحث والسقاييس السدتخَدمة: متغيرات -9

البحػػث، التػػي  متغيػػخاتوليػػة، التػػي تػػع جسعيػػا حػػػؿ اعتسػػجت الجراسػػة السيجانيػػة عمػػى البيانػػات األ     
أمكػػغ قيػػاس الخرػػائز التػػي تذػػتسل عمييػػا مػػغ خػػالؿ مجسػعػػة مػػغ السقػػاييذ الُستشػِّعػػة، وذلػػظ عمػػى 

 الشحػ السػضح أدناه:
 البحث:   متغيرات -9/1

  مجسػعتيغ:البحث إلى  متغيخاتُيسكغ ترشيف      
، رأس الساؿ البذخؼ، السخونة االستخاتيجية، و التعمع التشطيسي االججارات الجػىخية  متغيخات ( أا

 اإلدارة التكشػلػجية(.
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تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل االستخاتيجي، تسيد االتسيد التشطيسي  متغيخات (  ا
 (. االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية

الجػجارات الجػىخيػة و التسيػد البحػث ا متغيخاتوِبشاًء عمى ما سبق، ُيسكغ تػضيح نسػذج تحميل      
 (.,رقع ا(، مغ خالؿ الذكل التشطيسي 

 (,شكل رقع ا
 البحث  متغيخاتالعالقة بيغ 

 البحث متغيراتنسهذج تحميل 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 السقاييس السدتخدمة في البحث:        -9/2
 الجدارات الجههرية: قياس  -9/2/1

الججارات لقياس  – افعمى َحج ِعمع الباحثّ  –بعج إجخاء مدح ميجاني لمسقاييذ التي تع استخجاميا     
بالجػػػجارات الجػىخيػػػة لمجامعػػػات فػػػي دراسػػػات سػػػابقة، ولترػػػسيع السقيػػػاس الخػػػاص الجػىخيػػػة لمسشطسػػػة 

 الستغيرات السدتقمة الستغير التابع

 الجدارات الجههرية

.التعمم التشظيسي 

.رأس السال البذري 

.السرونة االستراتيجية 

.اإلدارة التكشهلهجية 

 التشظيسيالتسيز 

.تسيز القيادة 

 السرؤوسين.تسيز 

.تسيز الهيكل التشظيسي 

. تسيز االستراتيجية 

.تسيز الثقافة التشظيسية 
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 Core Competencies of the Organizationعمػػى مقيػاس  اف، اعتسػػج الباحثػػالسرػخية 
(CCL)  والػػحؼ قجمػػو(Jamhour, 2010)  عبػػارة حيػػث بمػػغ معامػػل الثبػػات 32والسكػػػف مػػغ ا )

الػػتعمع التشطيسػػي، رأس والػػحؼ يتكػػػف مػػغ أربعػػة أبعػػاد ىػػي ا 8,00لمسقيػػاس السدػػتخجـ ألفػػا كخونبػػاخ 
اء بعػػػػػس التعػػػػػجيل والحػػػػػحؼ ، مػػػػػع إجػػػػػخ (السػػػػػاؿ البذػػػػػخؼ، السخونػػػػػة اإلسػػػػػتخاتيجية، اإلدارة التكشػلػجيػػػػػة

 واإلضافة؛ بسا يتشاسب مع شبيعة السدتقرى مشيع في ىحا البحث.  
( Likert Scale، تع استخجاـ مقياس "ليكخت" االججارات الجػىخية لمجامعات السرخية ولقياس      

ف مغ خسذ درجات لمسػافقة وعجـ السػافقة احيث أشار الخقع  مػة، بيشسػا تالإلى عجـ السػافقػة ا ,الُسكػَّ
 32إلى السػافقة التامة، مع وجػػد درجػة ُمحايػجة فػي السشترػف(. وقػج تزػسغ السقيػاس  5أشار الخقع 

عبػػارات لقيػػاس  5، رأس السػػاؿ البذػػخؼ عبػػارات لقيػػاس  5، الػػتعمع التشطيسػػي عبػػارات لقيػػاس 5:عبػػارة 
 .بارات لقياس اإلدارة التكشػلػجيةع 5السخونة االستخاتيجية ، 

 :التسيز التشظيسي قياس  -9/2/2
التسيد لقياس  – الباحثافعمى َحج ِعمع  –بعج إجخاء مدح ميجاني لمسقاييذ التي تع استخجاميا      

عمى  الباحثاف، اعتسج بالتسيد التشطيسيفي دراسات سابقة، ولترسيع السقياس الخاص التشطيسي 
( 33والسكػف مغ ا (Qawasmeg et al,2013)السقياس الحؼ قجمتو السشطسة األوروبية لمجػدة 

. والحؼ يتكػف مغ خسدة أبعاد 8,03عبارة حيث بمغ معامل الثبات لمسقياس السدتخجـ ألفا كخونباخ 
اتسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة 

ا يتشاسب مع شبيعة السدتقرى مشيع في مع إجخاء بعس التعجيل والححؼ واإلضافة؛ بس، التشطيسية(
 ىحا البحث.  

ف مػػغ خسػػذ Likert Scale، تػػع اسػػتخجاـ مقيػػاس "ليكػػخت" االتسيػػد التشطيسػػيولقيػػاس       ( الُسكػػػَّ
إلػى  5تامة، بيشسػا أشػار الػخقع لإلى عجـ السػافقة ا ,درجات لمسػافقة وعجـ السػافقة احيث أشار الخقع 

عبػارات  5 :عبػارة 33جػة ُمحايػجة فػي السشترػف(. وقػج تزػسغ السقيػاس السػافقة التامة، مع وجػػد در 
عبػػارات لقيػػاس بعػػج تسيػػد  5عبػػارات لقيػػاس بعػػج تسيػػد السخؤوسػػيغ، و  5، وبعػػج تسيػػد القيػػادة لقيػػاس 

عبػػارات لقيػػاس بعػػج تسيػػد الثقافػػة  5عبػػارات لقيػػاس بعػػج تسيػػد االسػػتخاتيجية، و 5الييكػػل التشطيسػػي، و
 التشطيسية.
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 أساليب تحميل البيانات واختبار فروض البحث: -11
باختبػػار فػػخوض البحػػث باسػػتخجاـ عػػجة اختبػػارات إحرػػائية؛ تتشاسػػب وتتػافػػق مػػع  افقػػاـ الباحثػػ     

 (.SPSSأساليب التحميل السدتخجمة، وذلظ مغ خالؿ حدمة البخامج اإلحرائية الجاىدة ا
 أساليب تحميل البيانات: -11/1
 ُيسكغ تػضيح أساليب تحميل البيانات السدتخجمة في الجراسة مغ خالؿ العخض التالي:     

 : Alpha Correlation Cofficientمعامل االرتباف ألفا اأ( أسمػ  
تػع اسػػتخجاـ أسػػمػ  معامػل االرتبػػاف ألفػػا وذلػػظ بغػخض التحقػػق مػػغ درجػة االعتساديػػة والثبػػات فػػي     

السقػػاييذ متعػػجدة السحتػػػؼ ، ولقػػج تػػع اختيػػار ىػػحا األسػػمػ  االحرػػائي لتخكيػػده عمػػي درجػػة التشاسػػق 
 الجاخمي بيغ العبارات التي يتكػف مشيا السقياس الخاضع لالختبار .

 :One Way ANOVAتبايغ أحادؼ اإلتجاه الأسمػ  تحميل  ا (
يعتبخ أسمػ  تحميل التبايغ أحػادؼ االتجػاه أحػج األسػاليب اإلحرػائية التػي يسكػغ اسػتخجاميا فػي     

الجػىخيػػة ومدػػتػؼ  تحجيػػج الفػػخوؽ ااالختالفػػات( بػػيغ إدراؾ السدتقرػػي مػػشيع حػػػؿ مدػػتػؼ الجػػجارات
التسيد التشطيسي في الجامعات السرخية الحكػمية والخاصة وذلظ باختالؼ خرائريع الجيسػجخافيػة 

 االدغ، مجة الخجمة بالجامعة، الجرجة العمسية(.
 : Multiple Regression/ Correlation Analysisتحميل االنحجار واالرتباف الستعجد يأسمػبج( ا 
تحميل االنحجار واالرتباف الستعجد في ىحا البحث مغ خالؿ حدمة البخامج  يتع استخجاـ أسمػب 

تحجيج نػع ودرجة قػة العالقة ، حيث كاف اليجؼ مغ استخجامو ىػ (SPSSاإلحرائية الجاىدة ا
 التسيد التشطيسيوكٍل مغ مدتػػ  ججارات الجػىخية لمجامعات السرخيةمدتػػ البيغ ودرجة التأثيخ 

تسيد القيادة، تسيد السخؤوسيغ، تسيد الييكل مأخػًذا بذكل إجسالي، وكل متغيخ مغ عباراتو ا
 .( عمى حجهالتشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية 

 أساليب اختبار فروض البحث: -11/2
تحميػػل السدػػػتخجمة اسػػتخجـ الباحثػػاف عػػجًدا مػػغ االختبػػارات اإلحرػػػائية؛ التػػي ُتشاِسػػب أسػػاليب ال     

وتتسثػػل االختبػػارات اإلحرػػائية لفػػخوض  ،وتتػافػػق معيػػا؛ وذلػػظ مػػغ أجػػل اختبػػار فػػخوض ىػػحا البحػػث
 البحث في:
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السراحب ألسمػ  تحميل التبايغ أحادػ االتجاه، وتع استخجامو بغخض  F–testاختبار ؼ اأ( 
اختبار الفخضيتيغ األولى والثانية والمحاف يتعمقاف بالكذف عغ مجػ وجػد اختالفات معشػية بيغ 
إدراؾ السدتقرى مشيع في الجامعات السرخية الحكػمية والخاصة الخاضعة لمجراسة باختالؼ 

دغ، مجة الخجمة بالجامعة ، الجرجة العمسية( وذلظ نحػ مدتػؼ الججارات خرائريع الجيسػجخافية اال
الجػىخية مأخػذا بذكل إجسالي ونحػ كل متغيخ مغ متغيخاتيا عمى حجه، وواقع التسيد التشطيسي 

 مأخػذا بذكل إجسالي، ونحػ كل متغيخ مغ متغيخاتيا عمى حجه. 
فخضيغ األوؿ والثاني والمحاف يتعمقاف وتع استخجامو بغخض اختبار ال T-Testا ( اختبار ت 

بالكذف عغ مجػ وجػد اختالفات معشػية بيغ إدراؾ السدتقرى مشيع في الجامعات السرخية 
الحكػمية والخاصة الخاضعة لمجراسة باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية االشػع، ممكية الجامعة( 

كل متغيخ مغ متغيخاتيا عمى حجه، وذلظ نحػ واقع الججارات الجػىخية مأخػذا بذكل اجسالي ونحػ 
 وواقع التسيد التشطيسي مأخػذا بذكل اجسالي، ونحػ كل متغيخ مغ متغيخاتيا عمى حجه.

تحميػػػل االنحػػػجار واالرتبػػػاف  يالُسرػػػاِحباف ألسػػػمػب T-Testت واختبػػػار  F-Testؼ اختبػػػار ا (  
 :Multiple Regression/ Correlation Analysisالستعجد 

بتحجيػج نػػع ودرجػة قػػة  اف، والػحؼ يتعمقػة والخابعػة الثالثػ يتيغاستخجاميسا بيػجؼ اختبػار الفخضػوقج تع 
التسيػػد وكػػٍل مػػغ مدػػتػػ  جػػجارات الجػىخيػػة لمجامعػػات السرػػخيةمدػػتػػ البػػيغ ودرجػػة التػػأثيخ العالقػػة 
تسيػػػد  تسيػػػد القيػػػادة، تسيػػػد السخؤوسػػػيغ،مػػػأخػًذا بذػػػكل إجسػػػالي، وكػػػل متغيػػػخ مػػغ عباراتػػػو ا التشطيسػػي

 . ( عمى حجهالييكل التشطيسي، تسيد االستخاتيجية، وتسيد الثقافة التشطيسية 
 في السقاييس:  / االعتساديةالتحقق من مدتهى الثبات  -11
تػػع اسػتخجاميا فػي قائسػػة ي فػي السقػاييذ التػ / االعتساديػػةيشػاقر ىػحا الجػدء نتػػائج تحميػل الثبػات      

 : أتيوذلظ كسا ي ،بعبارات الجراسة السيجانيةاالستقراء لجسع البيانات الخاصة 
 : االعتسادية في السقاييذ/ : التحقق مغ مدتػؼ الثبات أوال

الجرجة التي يتستع بيػا السقيػاس السدػتخجـ فػي  إلىفي القياس  يةاالعتساد أويذيخ مفيـػ الثبات      
 أولقيػاس نفػذ الخاصػية ولكػغ ، متعػجدة ألسػئمةتػفيخ نتائج متدقة فػي ضػل ضػخوؼ متشػعػة ومدػتقمة 

 .السػضػع محل االىتساـ وباستخجاـ نفذ مجسػعة السدتقرى مشيع
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االعتساديػػة / الصػػخؽ السدػتخجمة فػػي تقيػيع الثبػػات  أكثػخمعامػل االرتبػػاف ألفػا مػػغ  أسػػمػ ويعتبػخ      
ا التػافػق فيسػ أوويتدع بجرجة عالية مغ الجقة مغ حيث قجرتػو عمػى قيػاس درجػة االتدػاؽ  ،في القياس

  .( 38,5،بيغ السحتػيات الستعجدة لمقياس السدتخجـ اإدريذ
وذلػػػظ لمتحقػػػق مػػػغ درجػػػة ، مشفرػػػمة إحػػػجؼ عذػػػخ مػػػخهمعامػػػل االرتبػػػاف  أسػػػمػ وقػػػج تػػػع تصبيػػػق      

االعتساديػػة فػػػي كػػل مقيػػاس فخعػػػي مػػغ السقػػػاييذ  أو، ومػػػغ ثػػع مػػغ مدػػػتػؼ الثبػػات خمياالتدػػاؽ الػػجا
 ووفقػػػػاً اد الجػػػػجارات الجػىخيػػػة، وأبعػػػاد التسيػػػػد التشطيسػػػي ،أبعػػػالخاضػػػعة لمجراسػػػة والسدػػػػتخجمة لقيػػػاس 

متغيػخ يحرػل  أؼمسبادغ العامة لتشسية واختبار السقاييذ في البحػث االجتساعية فقػج تقػخر اسػتبعاد ل
بيشػػػػػػو وبػػػػػػيغ بػػػػػػاقي العبػػػػػػارات فػػػػػػي السقيػػػػػػاس نفدػػػػػػو  8,28 مػػػػػػغ قػػػػػػلأ إجسػػػػػػاليعمػػػػػػى معامػػػػػػل ارتبػػػػػػاف 

 :(5رقع ايػضحو الججوؿ ( وذلظ كسا 38,5،اإدريذ
 (5ججوؿ رقع ا   

 ألفابيغ محتػيات السقاييذ السدتخجمة في البحث باستخجاـ معامل االرتباف  الجاخميتقييع درجة االتداؽ 
 السقاييس السدتخدمة

 في البحث
 السحاولة الثانية السحاولة األولى

معامل  عباراتعدد ال
 ألفا

معامل  عباراتعدد ال
 ألفا

 ,8,0 5 45,8 5 التعمع التشطيسي
 ػػػػػػػػػػػػػػػ 5 8,08 5 رأس الساؿ البذخؼ 

 8,40 5 48,8 5 السخونة االستخاتيجية  
 ػػػػػػػػػػػػػػػ 5 ,8,0 5 اإلدارة التكشػلػجية 

 8,03 ,3 8,44 32 إجسالي مقياس الججارات الجػىخية     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ 5 8,05 5 تسيد القيادة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ 5 8,40 5 تسيد السخؤوسيغ 
 8,44 5 ,8,4 5 تسيد الييكل التشطيسي 

 8,40 5 8,45 5 تسيد االستخاتيجية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ 5 ,8,0 5 تسيد الثقافة التشطيسية 

 8,08 38 8,42 33 إجسالي مقياس التسيد التشطيسي    
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 )أ( مدتهى الثبات / االعتسادية في مقياس التعمم التشظيسي:
اعتسػػادا عمػػى السعيػػار الدػػابق اإلشػػارة إليػػو وبعػػج فحػػز معػػامالت االرتبػػاف لمعبػػارات التػػي اشػػتسل     

عبارات(، تبيغ أف ىشاؾ اعبارة واحجة( حرمت عمى معامالت ارتباف أقل مغ  5عمييا السقياس ا
 5، ومػػغ ثػػع تقػػخر اسػػتبعادىا وبػػحلظ أصػػبح ىػػحا السقيػػاس الخئيدػػي لمػػتعمع التشطيسػػي يزػػع ا8,28

عبػارات(، ور بػة فػي تحدػيغ درجػة االعتساديػة لػشفذ السقيػاس بعػج اسػتبعاد  5عبارات( بجاًل مػغ ا
العبػػػارة مشػػػو، فقػػػج تقػػػخر تصبيػػػق أسػػػمػ  معامػػػل االرتبػػػاف ألفػػػا مػػػخة ثانيػػػة حيػػػث ارتفػػػع معامػػػل ألفػػػا 

، ويعكػػذ معامػػل ألفػػا لمسقيػػاس الػػحؼ تػػع التػصػػل إليػػو درجػػة 8,,0إلػػى  45,8لمسقيػػاس ككػػل مػػغ 
 مغ الثبات أو االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية.عالية 

 )ب(  مدتهى الثبات/ االعتسادية في مقياس رأس السال البذري :  
اعتسػػػادا عمػػػى السعيػػػار الدػػػابق اإلشػػػارة إليػػػو وبعػػػج فحػػػز معػػػامالت االرتبػػػاف لمعبػػػارات التػػػي         

عبارات(، تقخر عجـ استبعاد أؼ متغيخ نطخًا لعػجـ وجػػد معامػل ارتبػاف  5اشتسل عمييا السقياس ا
. كسػػا أضيػػخت نتػػائج 8,28إجسػػالي بػػيغ أؼ عبػػارة والعبػػارات األخػػخػ فػػي نفػػذ السقيػػاس أقػػل مػػغ 

تحميل االعتسادية أف معامل ألفا وصل لمسقياس اإلجسالي السدتخجـ في قياس رأس الساؿ البذخؼ 
، ويعكذ معامل ألفا الحؼ تػع التػصػل إليػو درجػة عاليػة مػغ الثبػات أو االعتساديػة فػي 08,8إلى 

 السقاييذ  السدتخجمة في البحػث االجتساعية.  
 :لسرونة االستراتيجيةااالعتسادية في مقياس  )جـ( مدتهى الثبات /

وبعػػج فحػػز معػػامالت االرتبػػاف لمعبػػارات التػػي اشػػتسل  إليػػو اإلشػػارةالسعيػػار الدػػابق  ىاعتسػػادا عمػػ    
 قػػل مػػغأعمػػى معػػامالت ارتبػػاف  ت( حرػػمعبػػارة واحػػجةىشػػاؾ ا أفتبػػيغ  ،(عبػػارات 5عمييػػا السقيػػاس ا

 5ا يزػػع سخونػػة االسػػتخاتيجيةلمىػػحا السقيػػاس الخئيدػػي  أصػػبحوبػػحلظ  ىاومػػغ ثػػع تقػػخر اسػػتبعاد، 8,28
 العبارة استبعادور بة في تحديغ درجة االعتسادية لشفذ السقياس بعج ، (عبارات 5مغ ا ( بجالً عبارات

لمسقيػاس ككػل مػغ  ألفػامخة ثانية حيث ارتفع معامػل  ألفامعامل االرتباف  أسمػ فقج تقخر تصبيق ، مشو
 أودرجػػة عاليػػة مػػغ الثبػػات  إليػػوتػػع التػصػػل  ؼلمسقيػػاس الػػح ألفػػاويعكػػذ معامػػل ، 40,8 إلػػى 48,8

 االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية.
 :اإلدارة التكشهلهجية  االعتسادية في مقياس  ( مدتهى الثبات /د) 



 

 

 

 

 

222 

 

 

عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
 أؼبػػيغ  إجسػػاليلعػػجـ وجػػد معامػػل ارتبػاف  نطػخاً  عبػػارة أؼ اسػتبعادتقػخر عػػجـ ، عبػػارات( 5س االسقيػا
 أفنتػػائج تحميػػل االعتساديػػة  أضيػػختكسػػا  8,28قػػل مػػغ أفػػي نفػػذ السقيػػاس  األخػػخػ والعبػػارات  عبػػارة

ويعكػذ  ،8,,0 بعػج اإلدارة التكشػلػجيػة إلػى السدتخجـ في قياس اإلجساليوصل لمسقياس  ألفامعامل 
 ياالعتساديػة فػي السقػاييذ السدػتخجمة فػ أودرجة عاليػة مػغ الثبػات  إليوتع التػصل  ؼالح ألفامعامل 

 البحػث االجتساعية.
 :تسيز القيادة االعتسادية في مقياس  ( مدتهى الثبات /هـ) 

عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
 أؼبػػيغ  إجسػػاليلعػػجـ وجػػد معامػػل ارتبػاف  نطػخاً  عبػػارة أؼ اسػتبعادتقػخر عػػجـ ، عبػػارات( 5السقيػاس ا

 أفنتػػائج تحميػػل االعتساديػػة  أضيػػختكسػػا  8,28قػػل مػػغ أفػػي نفػػذ السقيػػاس  األخػػخػ والعبػػارات  عبػػارة
ويعكذ معامػل  ،05,8 بعج تسيد القيادة إلى السدتخجـ في قياس اإلجساليوصل لمسقياس  ألفامعامل 

البحػػث  ياالعتسادية في السقاييذ السدػتخجمة فػ أودرجة عالية مغ الثبات  إليوتع التػصل  ؼالح ألفا
 االجتساعية.

 :تسيز السرؤوسيناالعتسادية في مقياس  ( مدتهى الثبات /و) 
عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
 أؼبػػيغ  إجسػػاليلعػػجـ وجػػد معامػػل ارتبػاف  نطػخاً  عبػػارة أؼ اسػتبعادتقػخر عػػجـ ، عبػػارات( 5السقيػاس ا

 أفنتػػائج تحميػػل االعتساديػػة  أضيػػختكسػػا  8,28قػػل مػػغ أفػػي نفػػذ السقيػػاس  األخػػخػ والعبػػارات  عبػػارة
ويعكػػذ  ،40,8 بعػج تسيػد السخؤوسػيغ إلػى السدػتخجـ فػػي قيػاس اإلجسػاليمسقيػاس وصػل ل ألفػامعامػل 
 ياالعتساديػة فػي السقػاييذ السدػتخجمة فػ أودرجة عاليػة مػغ الثبػات  إليوتع التػصل  ؼالح ألفامعامل 

 البحػث االجتساعية.
 :تسيز الهيكل التشظيسياالعتسادية في مقياس  ( مدتهى الثبات /ز) 

عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
، 8,28قػل مػغ أعمػى معػامالت ارتبػاف  ت( حرػمعبػارة واحػجة ىشػاؾ ا أف( تبػيغ عبارات 5السقياس ا

 5يزػػػػع التسيػػػد الييكػػػل التشطيسػػػي ىػػػحا السقيػػػاس الخئيدػػػػي  أصػػػبحوبػػػػحلظ  اومػػػغ ثػػػع تقػػػخر اسػػػتبعادى
 العبارة استبعادور بة في تحديغ درجة االعتسادية لشفذ السقياس بعج ، (عبارات 5مغ ا جالً ( بعبارات
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لمسقيػاس ككػل مػغ  ألفػامخة ثانية حيث ارتفع معامػل  ألفامعامل االرتباف  أسمػ فقج تقخر تصبيق  ،مشو
 أودرجػػة عاليػػة مػػغ الثبػػات  إليػػولمسقيػػاس الػػحػ تػػع التػصػػل  ألفػػاويعكػػذ معامػػل ، 44,8 إلػػى 8,,4

 .االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية
 :تسيز االستراتيجيةاالعتسادية في مقياس  ( مدتهى الثبات /حـ) 

عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
، 8,28قػل مػغ أعمػى معػامالت ارتبػاف  ت( حرػمعبػارة واحػجة ىشػاؾ ا أف( تبػيغ عبارات 5السقياس ا

( عبػػارات 5يزػػع التسيػػد االسػػتخاتيجية ىػػحا السقيػػاس الخئيدػػي  أصػػبحوبػػحلظ  اومػػغ ثػػع تقػػخر اسػػتبعادى
 ،مشػػو العبػػارة اسػػتبعادور بػػة فػػي تحدػػيغ درجػػة االعتساديػػة لػػشفذ السقيػػاس بعػػج ، (عبػػارات 5مػػغ ا بػػجالً 

لمسقيػػاس ككػػل مػػغ  ألفػػامػػخة ثانيػػة حيػػث ارتفػػع معامػػل  ألفػػامعامػػل االرتبػػاف  أسػػمػ فقػػج تقػػخر تصبيػػق 
 أودرجػػة عاليػػة مػػغ الثبػػات  إليػػولمسقيػػاس الػػحػ تػػع التػصػػل  ألفػػاويعكػػذ معامػػل ، 40,8 إلػػى 45,8

 .االعتسادية في السقاييذ السدتخجمة في البحػث االجتساعية
 :الثقافة التشظيسية  تسيزاالعتسادية في مقياس  ـ( مدتهى الثبات /ط) 

عمييػا  وبعج فحػز معػامالت االرتبػاف لمعبػارات التػي اشػتسل إليو اإلشارةالسعيار الدابق  ىاعتسادا عم
 أؼبػػيغ  إجسػػاليلعػػجـ وجػػد معامػػل ارتبػاف  نطػخاً  عبػػارة أؼ اسػتبعادتقػخر عػػجـ ، عبػػارات( 5السقيػاس ا

 أفنتػػائج تحميػػل االعتساديػػة  أضيػػختكسػػا  8,28قػػل مػػغ أفػػي نفػػذ السقيػػاس  األخػػخػ والعبػػارات  عبػػارة
 ،8,,0 بعػػج تسيػػد الثقافػػة التشطيسيػػة إلػػى السدػػتخجـ فػػي قيػػاس اإلجسػػاليوصػػل لمسقيػػاس  ألفػػامعامػػل 

االعتساديػػػة فػػػي السقػػػاييذ  أودرجػػػة عاليػػػة مػػػغ الثبػػػات  إليػػػوتػػػع التػصػػػل  ؼالػػػح ألفػػػاويعكػػػذ معامػػػل 
 البحػث االجتساعية. يالسدتخجمة ف

 يدانية:نتائج الدراسة الس  -12
 التحميل الهصفي لستغيرات الدراسة:  -12/1

 : دريس بالجامعات السررية الحكهميةمدتهي الجدارات الجههرية من وجهة نظر أعزاء هيئة الت  (1)
الجػىخية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات  يسكغ تػضيح مدتػؼ الججارات     

(، حيث تع قياس مدتػؼ الججارات الجػىخية مغ خالؿ 5السرخية الحكػمية مغ خالؿ الججوؿ رقع ا
أربعة أبعاد، ويسكغ تػضيح واقع ىحه األبعاد مغ واقع إجابات أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 

 السرخية الحكػمية كسا يمي :
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 (5رقع اججوؿ 
 و مدتػؼ الججارات الجػىخية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الحكػميةواقع 

الهسط  بيان  
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

 8,35 ,8,4 2,55 التعمع التشطيسي 
 8,30 8,50 2,00 رأس الساؿ البذخؼ 
 8,32 8,54 5,,2 السخونة االستخاتيجية
 8,34 8,55 2,80 اإلدارة التكشػلػجية 

 8,35 8,50 2,55 إجسالي أبعاد الججارات الجػىخية  
  :وكاف الػسط الحدابي ليحه 5-,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات االتعمم التشظيسي ،)

 ( ، وعمي السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج التعمع2العبارات أكبخ مغ الػسط الفخضي ا
(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي وجػد اىتساـ متػسط مغ ,8,4( بانحخاؼ معيارؼ ا2,55التشطيسي ا

 جانب الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة بالتعمع التشطيسي .
  :وكاف الػسط الحدابي ليحه ,,-4تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ارأس السال البذري ،)

( ، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج رأس 2الفخضي االعبارات أكبخ مغ الػسط 
(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي وجػد اىتساـ متدايج 8,50( بانحخاؼ معيارؼ ا2,00الساؿ البذخؼ ا

 مغ جانب الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة بخأس الساؿ البذخؼ .
  : وكاف الػسط الحدابي 5,-3,مغ خالؿ العبارات اتع قياس ىحا البعج السرونة االستراتيجية ،)

(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2ليحه العبارات قخيب مغ الػسط الفخضي ا
(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي وجػد مخونة 8,54( بانحخاؼ معيارؼ ا5,,2السخونة االستخاتيجية ا

 خية الحكػمية محل الجراسة.استخاتيجية متػسصة مغ جانب الجامعات السر
   :وكاف الػسط الحدابي 32-0,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ااإلدارة التكشهلهجية ،)

( ، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي 2ليحه العبارات قخيب ججًا مغ الػسط الفخضي ا
الشتائج الدابقة عمي وجػد اىتساـ  (، وتجؿ8,55( بانحخاؼ معيارؼ ا2,80لبعج اإلدارة التكشػلػجية ا

 متػسط مغ جانب الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة باإلدارة التكشػلػجية .
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ولتختيب أىسية أبعاد الججارات الجػىخية وفقًا إلجابات عيشة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 
سخونة االستخاتيجية في السقجمة، السرخية الحكػمية محل الجراسة وقيسة معامل االختالؼ جاء بعج ال

يميو بعج التعمع التشطيسي، يميو بعج اإلدارة التكشػلػجية، يميو بعج رأس الساؿ البذخؼ، حيث بمغت 
 ( عمي التػالي.8,30، 8,34، 8,35، 8,32ندب معامل االختالؼ ا 

مغ الػسط ( وىػ أكبخ 2,55وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لمججارات الجػىخية ا 
(، وتعكذ ىحه الشتيجة تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات 8,50( بانحخاؼ معيارؼ ا2الفخضي ا

 السرخية الحكػمية محل الجراسة بجرجة متػسصة وذلظ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بيا .
مدتهي الجدارات الجههرية من وجهة نظر أعزاء هيئة التدريس بالجامعات السررية  (2)

 صة : الخا
يسكغ تػضيح مدتػؼ الججارات الجػىخية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات      

الجػىخية مغ خالؿ  (، حيث تع قياس مدتػؼ الججارات4السرخية الخاصة مغ خالؿ الججوؿ رقع ا
أربعة أبعاد، ويسكغ تػضيح واقع ىحه األبعاد مغ واقع إجابات أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 

 السرخية الخاصة كسا يمي :
 (4ججوؿ رقع ا

 و مدتػؼ الججارات الجػىخية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات واقع 
 السرخية الخاصة

الهسط  بيان  
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

 8,35 8,48 2,05 التعمع التشطيسي 
 8,30 8,50 2,50 رأس الساؿ البذخؼ 
 8,33 8,50 5,80 السخونة االستخاتيجية
 8,35 8,54 5,55 اإلدارة التكشػلػجية 

 8,35 8,55 ,,,5 إجسالي أبعاد الججارات الجػىخية  
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 :وكػػاف الػسػػط الحدػػابي ليػػحه 5-,تػػع قيػػاس ىػػحا البعػػج مػػغ خػػالؿ العبػػارات ا الــتعمم التشظيســي ،)
( ، وعمي السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدػابي لبعػج الػتعمع 2العبارات أكبخ مغ الػسط الفخضي ا

(، وتػػجؿ الشتػػائج الدػػابقة عمػػي وجػػػد اىتسػػاـ كبيػػخ جػػجًا 8,48( بػػانحخاؼ معيػػارؼ ا2,05التشطيسػػي ا
 ت السرخية الخاصة محل الجراسة بالتعمع التشطيسي .مغ جانب الجامعا

 :وكػاف الػسػط الحدػابي ليػحه ,,-4تع قياس ىحا البعج مػغ خػالؿ العبػارات ا رأس السال البذري ،)
( ، وعمػى السدػتػػ االجسػالي بمػغ الػسػط الحدػابي لبعػج رأس 2العبارات أكبخ مغ الػسط الفخضي ا

(، وتػػجؿ الشتػػائج الدػػابقة عمػػي وجػػػد اىتسػػاـ متدايػػج 8,50( بػػانحخاؼ معيػػارؼ ا2,50السػػاؿ البذػػخؼ ا
 مغ جانب الجامعات السرخية الخاصة محل الجراسة بخأس الساؿ البذخؼ .

 : وكػاف الػسػط الحدػابي 5,-3,تع قياس ىحا البعج مػغ خػالؿ العبػارات ا السرونة االستراتيجية ،)
سػػالي بمػغ الػسػط الحدػابي لبعػػج (، وعمػى السدػتػػ االج2ليػحه العبػارات أكبػخ مػغ الػسػػط الفخضػي ا

(، وتػػجؿ الشتػػائج الدػػابقة عمػػي وجػػػد مخونػػة 8,50( بػػانحخاؼ معيػػارؼ ا5,80السخونػػة االسػػتخاتيجية ا
 استخاتيجية مختفعة مغ جانب الجامعات السرخية الخاصة محل الجراسة.

  :لحدػػابي (، وكػػاف الػسػػط ا32-0,تػػع قيػػاس ىػػحا البعػػج مػػغ خػػالؿ العبػػارات ا اإلدارة التكشهلهجيــة
( ، وعمػى السدػتػػ االجسػالي بمػغ الػسػط الحدػابي لبعػج 2ليحه العبارات أكبخ مغ الػسط الفخضػي ا

(، وتػػػجؿ الشتػػػائج الدػػػابقة عمػػػي وجػػػػد اىتسػػػاـ 8,54( بػػػانحخاؼ معيػػػارؼ ا5,55اإلدارة التكشػلػجيػػػة ا
 كبيخ ججًا مغ جانب الجامعات السرخية الخاصة محل الجراسة باإلدارة التكشػلػجية .

ولتختيب أىسية أبعاد الججارات الجػىخية وفقًا إلجابات عيشة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 
السرخية الخاصة محل الجراسة وقيسة معامل االختالؼ جاء بعج السخونة االستخاتيجية في السقجمة، 

لبذخؼ، حيث بمغت يميو بعج اإلدارة التكشػلػجية ، يميو بعج التعمع التشطيسي ، يميو بعج رأس الساؿ ا
 ( عمي التػالي.8,30، 8,35، 8,35، 8,33ندب معامل االختالؼ ا 

( وىػ أكبخ مغ الػسط ,,,5وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لمججارات الجػىخية ا 
(، وتعكذ ىحه الشتيجة تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات 8,55( بانحخاؼ معيارؼ ا2الفخضي ا

 صة محل الجراسة بجرجة كبيخة وذلظ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بيا .السرخية الخا
واقع ومدتهي التسيز التشظيسي من وجهة نظر أعزاء هيئة التدريس بالجامعات السررية   (3)

 الحكهمية :
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يسكغ تػضيح واقع ومدتػؼ التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية الحكػمية مغ خالؿ الججوؿ     
ع قياس التسيد التشطيسي مغ خالؿ خسدة أبعاد، ويسكغ تػضيح واقع التسيد (، حيث ت0رقع ا

 التشطيسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الحكػمية كسا يمي :
    (0ججوؿ رقع ا

 ومدتػؼ التسيد التشطيسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الحكػميةواقع 
 الهسط بيان

 الحدابي
االنحراف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

 8,35 8,55 ,,,2 تسيد القيادة  
 8,35 8,50 2,83 تسيد السخؤوسيغ 

 8,34 8,50 3,40 تسيد الييكل التشطيسي 
 8,35 8,50 3,50 تسيد االستخاتيجية 

 8,28 8,20 3,04 تسيد الثقافة التشطيسية
 8,30 ,8,5 ,3,0 إجسالي التسيد التشطيسي  

 : وكاف الػسط الحدابي ليحه 5-,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز القيادة ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2العبارات قخيب مغ الػسط الفخضي ا

(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي أف القيادة في 8,55( بانحخاؼ معيارؼ ا,,,2تسيد القيادة ا
ت السرخية الحكػمية متسيدة بجرجة متػسصة و يخ كافية لتحقيق والتػافق مغ متصمبات الجامعا

 السخحمة الحالية .
 :وكاف الػسط الحدابي ليحه 0-5تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز السرؤوسين ،)

لبعج  (، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي2العبارات قخيب ججًا مغ الػسط الفخضي ا
(، وتجؿ الشتائج الدابقة أف السخؤوسيغ في 8,50( بانحخاؼ معيارؼ ا2,83تسيد السخؤوسيغ ا

 الجامعات السرخية الحكػمية متسيديغ بجرجة متػسصة .
 :وكاف الػسط الحدابي 3,-0تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز الهيكل التشظيسي ،)

(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2ليحه العبارات أقل مغ الػسط الفخضي ا
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(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي عجـ تسيد 8,50( بانحخاؼ معيارؼ ا3,40تسيد الييكل التشطيسي ا
 الييكل التشطيسي في الجامعات السرخية الحكػمية .

  :وكاف الػسط الحدابي 4,-5,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز االستراتيجية ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2ليحه العبارات أقل مغ الػسط الفخضي ا

(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي عجـ تسيد 8,50( بانحخاؼ معيارؼ ا3,50تسيد االستخاتيجية ا
 نب الجامعات السرخية الحكػمية.االستخاتيجية الستبعة مغ جا

 : وكاف الػسط 33-0,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز الثقافة التشظيسية ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط 2الحدابي ليحه العبارات أقل مغ الػسط الفخضي ا

بانحخاؼ معيارؼ ( وىػ أقل مغ الػسط الفخضي 3,04الحدابي لبعج تسيد الثقافة التشطيسية ا
(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمى سيادة ثقافة تشطيسية  يخ متسيدة في الجامعات السرخية 8,20ا

 الحكػمية .
ولتختيب أىسية أبعاد التسيد التشطيسي وفقًا إلجابات عيشة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 

سيغ في السقجمة، يميو بعج تسيد السرخية الحكػمية وقيسة معامل االختالؼ إذ جاء بعج تسيد السخؤو 
القيادة، يميو بعج تسيد االستخاتيجية، يميو بعج تسيد الييكل التشطيسي، وأخيخًا ُبعج تسيد الثقافة 

( عمي 8,28، 8,34، 8,35، 8,35، 8,35التشطيسية حيث بمغت ندب معامل االختالؼ ا 
 التػالي.

( وىػ قخيب ججًا مغ الػسط ,3,0لتشطيسي اوعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لمتسيد ا 
(، وتعكذ ىحه الشتيجة أف مدتػؼ التسيد التشطيسي في ,8,5( بانحخاؼ معيارؼ ا2الفخضي ا

 الجامعات السرخية الحكػمية محل الجراسة متػسط . 
واقع ومدتهي التسيز التشظيسي من وجهة نظر أعزاء هيئة التدريس بالجامعات السررية  (4)

 الخاصة :
يسكغ تػضيح واقع ومدتػؼ التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية الخاصة مغ خالؿ الججوؿ     
(، حيث تع قياس التسيد التشطيسي مغ خالؿ خسدة أبعاد، ويسكغ تػضيح واقع التسيد التشطيسي 0رقع ا

 مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الخاصة كسا يمي:
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 (0ججوؿ رقع ا
 ومدتػؼ التسيد التشطيسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية الخاصة واقع

الهسط  بيان
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

 8,35 8,20 2,85 تسيد القيادة  
 8,32 ,8,5 3,,2 تسيد السخؤوسيغ 

 8,30 8,20 0,,2 تسيد الييكل التشطيسي 
 8,34 8,25 2,55 تسيد االستخاتيجية 

 8,28 8,58 2,33 تسيد الثقافة التشطيسية
 8,30 8,55 5,,2 إجسالي التسيد التشطيسي  

 : وكاف الػسط الحدابي ليحه 5-,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز القيادة ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2العبارات قخيب مغ الػسط الفخضي ا

(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي أف القيادة في 8,20( بانحخاؼ معيارؼ ا2,85تسيد القيادة ا
يدة بجرجة متػسصة و يخ كافية لتحقيق والتػافق مغ متصمبات متس الخاصةالجامعات السرخية 

 السخحمة الحالية .
 :وكاف الػسط الحدابي ليحه 0-5تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز السرؤوسين ،)

(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2العبارات قخيب ججًا مغ الػسط الفخضي ا
(، وتجؿ الشتائج الدابقة أف السخؤوسيغ في ,8,5( بانحخاؼ معيارؼ ا3,,2تسيد السخؤوسيغ ا
 متسيديغ بجرجة متػسصة . الخاصةالجامعات السرخية 

 :وكاف الػسط الحدابي 3,-0تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز الهيكل التشظيسي ،)
الجسالي بمغ الػسط (، وعمى السدتػػ ا2مغ الػسط الفخضي ا قخيب ججاً ليحه العبارات 

(، وتجؿ الشتائج الدابقة 8,20( بانحخاؼ معيارؼ ا0,,2الحدابي لبعج تسيد الييكل التشطيسي ا
 .متػسط  الخاصةتسيد الييكل التشطيسي في الجامعات السرخية أف عمي 

  :وكاف الػسط الحدابي 4,-5,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز االستراتيجية ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لبعج 2مغ الػسط الفخضي ا أكبخعبارات ليحه ال
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تسيد أف (، وتجؿ الشتائج الدابقة عمي 8,25( بانحخاؼ معيارؼ ا2,55تسيد االستخاتيجية ا
 .الخاصة متػسط االستخاتيجية الستبعة مغ جانب الجامعات السرخية 

 : وكاف الػسط 33-0,تع قياس ىحا البعج مغ خالؿ العبارات ا تسيز الثقافة التشظيسية ،)
(، وعمى السدتػػ االجسالي بمغ 2مغ الػسط الفخضي ا قخيب ججاً الحدابي ليحه العبارات 

( وىػ أقل مغ الػسط الفخضي بانحخاؼ 2,33الػسط الحدابي لبعج تسيد الثقافة التشطيسية ا
في الجامعات السرخية  الدائجةتشطيسية الثقافة ال أف(، وتجؿ الشتائج الدابقة عمى 8,58معيارؼ ا

 . الخاصة متػسصة وال تداعج في تحقيق التسيد التشطيسي 
ولتختيب أىسية أبعاد التسيد التشطيسي وفقًا إلجابات عيشة أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات 

، يميو بعج تسيد وقيسة معامل االختالؼ جاء بعج تسيد السخؤوسيغ في السقجمة الخاصةالسرخية 
القيادة، يميو بعج تسيد االستخاتيجية، يميو بعج تسيد الييكل التشطيسي، وأخيخًا ُبعج تسيد الثقافة 

( عمي 8,28، 8,30، 8,34، 8,35، 8,32التشطيسية حيث بمغت ندب معامل االختالؼ ا 
 التػالي.

وىػ قخيب ججًا مغ الػسط  (5,,2وعمى السدتػػ االجسالي بمغ الػسط الحدابي لمتسيد التشطيسي ا 
(، وتعكذ ىحه الشتيجة أف مدتػؼ التسيد التشطيسي في 8,55( بانحخاؼ معيارؼ ا2الفخضي ا

 محل الجراسة متػسط .  الخاصةالجامعات السرخية 
حـهل مدـتهى تـهافر  االختالفات بين إدراكات أعزـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السرـرية -12/2

 الديسهجرافية:  مختالف خرائرهالجدارات الجههرية وفقًا ال
يتشػػاوؿ ىػػحا الجػػدء مشاقذػػة نتػػائج التحميػػل اإلحرػػائي الخػػاص بالكذػػف عػػغ مػػجػ االخػػتالؼ بػػيغ    

االشػع، الدػغ،  باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية
مػػػػجة الخجمػػػػة بالجامعػػػػة ، الجرجػػػػة العمسيػػػػة ، ممكيػػػػة الجامعػػػػة(، وذلػػػػظ نحػػػػػ مدػػػػتػؼ تػػػػػافخ الجػػػػجارات 

التعمع التشطيسي ، رأس الساؿ البذػخؼ الجػىخية مأخػذًا بذكل إجسالي، ونحػ كل متغيخ مغ عباراتيا ا
لػػػظ قػػػاـ الباحثػػػاف باسػػػتخجاـ ( عمػػػى حػػػجه، وفػػػي ضػػػػء ذ، السخونػػػة االسػػػتخاتيجية ، اإلدارة التكشػلػجيػػػة

أسمػبيغ إحرائييغ أوليسا أسمػ  الػصف اإلحرػائي باسػتخجاـ كػل مػغ الػسػط الحدػابي ا كسقيػاس 
"ت" لعيشتػػػػػيغ رلمشدعػػػػػة السخكديػػػػػة( واالنحػػػػػخاؼ السعيػػػػػارؼ ا كسقيػػػػػاس لمتذػػػػػتت(، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى اختبػػػػػا

، وممكيػػة الجامعػػة، والثػػاني أسػػمػ  مدػػتقمتيغ، وذلػػظ بالشدػػبة لمستغيػػخيغ الػػجيسػجخافييغ الستعمقػػيغ بػػالشػع
تحميػػػل التبػػػايغ أحػػػادؼ االتجػػػاه وذلػػػظ بالشدػػػبة لمستغيػػػخات الجيسػجخافيػػػة الستعمقػػػة بالدػػػغ ، مػػػجة الخجمػػػة 

 بالجامعة ، والجرجة العمسية، وقج تسثمت نتائج استخجاـ ىحيغ األسمػبيغ اإلحرائييغ فيسا يمي : 
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مدػتػػ تػػافخ الجػجارات الجػىخيػة وفقػًا حػػؿ  لسرػخيةأعزاء ىيئػة التػجريذ بالجامعػات ا اتإدراكاأ( 
  لمشػع:

مدػػػػتػػ تػػػػػافخ حػػػػػؿ  لتحجيػػػػج االختالفػػػػات بػػػػيغ إدراكػػػػات أعزػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػجريذ بالجامعػػػػات السرػػػػخية
الػػتعمع التشطيسػػي ، رأس السػػاؿ الجػػجارات الجػىخيػػة مػػأخػذة بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا ا

( عمػػػى حػػػجه وذلػػػظ بػػػاختالؼ الشػػػػع، قػػػاـ الباحثػػػاف ة ، اإلدارة التكشػلػجيػػػةالبذػػػخؼ ، السخونػػػة االسػػػتخاتيجي
بتصبيػػق أسػػمػ  الػصػػػف اإلحرػػائي باسػػتخجاـ كػػػل مػػغ الػسػػط الحدػػػابي ا كسقيػػاس لمشدعػػة السخكديػػػة( 

"ت" لعيشتػػػيغ مدػػػتقمتيغ حيػػػث جػػػاءت رواالنحػػػخاؼ السعيػػػارؼ ا كسقيػػػاس لمتذػػػتت(، باإلضػػػافة إلػػػي اختبػػػا
 (.8,رقع ا الشتائج كسا في الججوؿ

 (8,ججوؿ رقع ا   
 مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية وفقًا لمشػعحػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

مدتهي تهافر الجدارات 
 الجههرية 

 قيسة ت أنثي ذكر
T-Test  

مدتهي 
االنحراف  الستهسط  الداللة 

 السعياري 
االنحراف  الستهسط 

 السعياري 
الجػػػػػػجارات الجػىخيػػػػػػة بذػػػػػػكل 

 إجسالي **
2,,0 8,23 3,24 8,38 5,80 8,8, 

 8,83 5,35 8,35 2,30 8,20 2,85 التعمع التشطيسي *
 8,82 4,,5 8,25 ,2,8 8,30 5,,2 رأس الساؿ البذخؼ *

 8,85 2,53 8,34 3,00 8,33 2,35 السخونة االستخاتيجية  *
 8,83 ,5,0 8,22 2,85 8,30 2,50 اإلدارة التكشػلػجية *

( 5( يذير إلي عدم السهافقة تساما ، بيشسا يذير الرقم )1، حيث أن الرقم )5-1السقياس السدتخدم يستد من  -
 ( في السشترف .3يذير إلى السهافقة التامة،  مع وجهد درجة حيادية )

 ( . T- Test% وفقا الختبار ت )1داللة إحرائية عشد مدتهي  **
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحرائية عشد مدتهي 

( عمي وجػد اختالفات ذات داللة إحرائية بيغ إدراكات أعزاء ىيئػة 8,تؤكج نتائج الججوؿ رقع ا  
مدػػتػػ تػػػافخ الجػػجارات الجػىخيػػة مػػأخػذة بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ حػػػؿ  التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية

التشطيسػػػػػي ، رأس السػػػػػاؿ البذػػػػػخؼ ، السخونػػػػػة االسػػػػػتخاتيجية ، اإلدارة الػػػػػتعمع كػػػػػل بعػػػػػج مػػػػػغ أبعادىػػػػػا ا
( عمي حجه وذلظ باختالؼ الشػع، حيث أف قيسة ات( معشػية عشج مدتػؼ داللة إحرػائية التكشػلػجية
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بالجامعػػػػات السرػػػخية محػػػػل  %، كسػػػا تؤكػػػج الشتػػػػائج أف مدػػػتػػ تػػػػػافخ الجػػػجارات الجػىخيػػػة5%، و,
 كانت متػسصة وضعيفة عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعادىا عمى حجة.  الجراسة

حـهل مدـتهى تـهافر الجـدارات الجههريـة  أعزاء هيئة التدريس بالجامعـات السرـرية اتإدراك)ب(  
   وفقًا لمدن:

ػافخ مدػػتػػ تػػحػػػؿ  لتحجيػػج االختالفػػات بػػيغ إدراكػػات أعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية   
الججارات الجػىخية بذكل إجسالي، ونحػ كػل بعػج مػغ ألبعادىػا عمػى حػجه وذلػظ بػاختالؼ الدػغ، قػاـ 
الباحثاف بتصبيق أسمػ  تحميل التبايغ أحػادؼ االتجػاه، حيػث يسكػغ تػضػيح نتػائج تحميػل التبػايغ بػيغ 

خيػة مػػأخػذة مدػػتػػ تػػافخ الجػػجارات الجػىحػػؿ  إدراكػات أعزػػاء ىيئػة التػػجريذ بالجامعػات السرػػخية
بذكل إجسالي ونحػ كل متغيػخ مػغ عباراتيػا عمػى حػجه بػاختالؼ الدػغ وذلػظ مػغ خػالؿ الجػجوؿ رقػع 

 (.,,ا
 (,,ججوؿ رقع ا
مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية وفقًا حػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية
 لمدغ

 عبارات م 
 الدراسة

مجسهع  مردر التباين
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهي 
 الداللة

التعمع  ,
 التشطيسي 

 **8,888 2,50, 2,520 5 0,,4, بيغ السجسػعات 
 8,352 ,55 20,30, داخل السجسػعات 

 555 55,54, االجسالي 
رأس الساؿ  3

 البذخؼ 
 **8,888 3,58, 2,2,5 5 5,54, بيغ السجسػعات 

 8,352 ,55 55,40, داخل السجسػعات 
 555 25,,5, االجسالي 

السخونة  2
 االستخاتيجية 

 **8,888 3,80, 0,,,2 5 5,50, بيغ السجسػعات 
 8,350 ,55 05,,5, داخل السجسػعات 

 555 54,55, االجسالي 
اإلدارة  5

 التكشػلػجية 
 **8,888 8,82, 3,08 5 5, بيغ السجسػعات 

 8,340 ,55 52,42, داخل السجسػعات 
 555 54,42, االجسالي 
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( عمػػى وجػػػد اختالفػػات ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ إدراكػػات أعزػػاء ,,و تؤكػػج نتػػائج الجػػجوؿ رقػػع ا  
الػػػتعمع التشطيسػػػي،رأس مدػػتػؼ تػػػػافخ الجػػػجارات الجػىخيػػة احػػػػؿ  ىيئػػة التػػػجريذ بالجامعػػات السرػػػخية

( وذلػػظ بػػاختالؼ الدػػغ، حيػػث أف قيسػػة اؼ( البذػػخؼ،السخونة االسػػتخاتيجية،اإلدارة التكشػلػجيػػةالسػػاؿ 
 %.,معشػية عشج مدتػػ داللة إحرائية 

حـهل مدـتهي تـهافر الجـدارات الجههريــة أعزـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السرـرية  اتإدراكـ)ج( 
 وفقًا لسدة الخدمة بالجامعة :

مدػػػتػؼ تػػػػافخ حػػػػؿ  إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخيةلتحجيػػػج االختالفػػػات بػػػيغ 
مأخػذة بذكل إجسالي، ونحػ كل بعػج مػغ أبعادىػا عمػى حػجه وذلػظ بػاختالؼ مػجة  الججارات الجػىخية

الخجمػػة بالجامعػػة، قػػاـ الباحثػػاف بتصبيػػق أسػػمػ  تحميػػل التبػػايغ أحػػادؼ االتجػػاه، حيػػث يسكػػغ تػضػػيح 
حػػػػؿ مدػػتػؼ تػػػػافخ  غ إدراكػػػات أعزػػاء ىيئػػػة التػػجريذ بالجامعػػػات السرػػخيةنتػػائج تحميػػل التبػػػايغ بػػي

 (.3,الججارات الجػىخية باختالؼ مجة الخجمة بالجامعة وذلظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ا
 ( 3,رقع اججوؿ 
 الجػىخية وفقًا لسجة الخجمة بالجامعة  مدتػؼ تػافخ الججاراتحػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

 عبارات م 
 الدراسة

مجسهع  مردر التباين
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

 مدتهي الداللة

التعمع  ,
 التشطيسي 

 ** ,8,88 5,35 ,5,, 5 4,55 بيغ السجسػعات 
 8,353 ,55 22,53, داخل السجسػعات 

 555 58,00, االجسالي 
رأس الساؿ  3

 البذخؼ 
 ** ,8,88 4,50 45,, 5 0,40 بيغ السجسػعات 

 8,325 ,55 30,45, داخل السجسػعات 
 555 20,55, االجسالي 

السخونة  2
 االستخاتيجية 

 **8,888 4,08 05,, 5 0,40 بيغ السجسػعات 
 8,350 ,55 25,54, داخل السجسػعات 

 555 55,35, االجسالي 
اإلدارة  5

 التكشػلػجية 
 ** ,8,88 5,,4, 08,, 5 0 بيغ السجسػعات 

 8,353 ,55 20,05, داخل السجسػعات 
 555 54,05, االجسالي 
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( عمى وجػد اختالفات ذات داللة إحرائية بيغ إدراكات أعزاء ىيئة 3,وتؤكج نتائج الججوؿ رقع ا 
الػػتعمع التشطيسػػي، رأس السػػاؿ مدػػتػؼ تػػػافخ الجػػجارات الجػىخيػػة احػػػؿ  التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية

( وذلػظ بػاختالؼ مػجة الخجمػة بالجامعػة حيػث أف البذخؼ ، السخونة االستخاتيجية ، اإلدارة التكشػلػجيػة
 %.,قيسة اؼ( معشػية عشج مدتػؼ داللة إحرائية

حـهل مدـتهي تـهافر الجـدارات الجههريـة إدراكات أعزـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السرـرية )د(  
 وفقًا لمدرجة العمسية :

مدػػػتػؼ تػػػػافخ حػػػػؿ  لتحجيػػػج االختالفػػػات بػػػيغ إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية
الجػػجارات الجػىخيػػػة بذػػػكل إجسػػػالي، ونحػػػػ كػػػل بعػػػج مػػػغ أبعادىػػػا عمػػػي حػػػجه وذلػػػظ بػػػاختالؼ الجرجػػػة 

تحميل التبايغ أحادؼ االتجاه، حيػث يسكػغ تػضػيح نتػائج تحميػل  العمسية، قاـ الباحثاف بتصبيق أسمػ 
حػػػػػؿ مدػػػػتػؼ تػػػػػافخ الجػػػػجارات  التبػػػػايغ بػػػػيغ إدراكػػػػات أعزػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػجريذ بالجامعػػػػات السرػػػػخية

 (.2,الجػىخية باختالؼ الجرجة العمسية وذلظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ا
إحرػائية بػيغ إدراكػات أعزػاء ىيئػة  ( عمى وجػد اختالفات ذات داللة2,وتؤكج نتائج الججوؿ رقع ا

التجريذ بالجامعػات السرػخية حػػؿ مدػتػؼ تػػافخ الجػجارات الجػىخيػة االػتعمع التشطيسػي ، رأس السػاؿ 
البذػػخؼ ، السخونػػة االسػػتخاتيجية ، اإلدارة التكشػلػجيػػة( وذلػػظ بػػاختالؼ الجرجػػة العمسيػػة حيػػث أف قيسػػة 

 %.,اؼ( معشػية عشج مدتػؼ داللة إحرائية 
مدـتهى تـهافر الجـدارات الجههريـة حـهل  أعزـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السرـرية اتإدراك )ه(

 وفقًا لسمكية الجامعة : 
مدػػػتػػ تػػػػافخ حػػػػؿ  لتحجيػػػج االختالفػػػات بػػػيغ إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية

التشطيسػي ، رأس السػاؿ الػتعمع الججارات الجػىخية مأخػذة بذكل إجسالي، ونحػ كل بعػج مػغ أبعادىػا ا
( عمػى حػجه وذلػظ بػاختالؼ ممكيػة الجامعػة ، قػاـ البذخؼ ، السخونة االستخاتيجية ، اإلدارة التكشػلػجية

الباحثاف بتصبيق أسمػ  الػصف اإلحرائي باستخجاـ كل مػغ الػسػط الحدػابي    ا كسقيػاس لمشدعػة 
"ت" لعيشتػيغ مدػتقمتيغ حيػث رإلي اختبػاالسخكدية( واالنحخاؼ السعيارؼ ا كسقياس لمتذتت(، باإلضافة 

 (.5,جاءت الشتائج كسا في الججوؿ رقع ا
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 ( 2,رقع اججوؿ 
وفقًا  مدتػؼ تػافخ الججارات الجػىخيةأعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية حػؿ إدراكات 

 لمجرجة العمسية 
 عبارات م 

 الدراسة
مجسهع  مردر التباين

 السربعات
درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهي 
 الداللة

التعمع  1
 التشطيسي 

 **8,888 8,55, 3,54 2 ,4,5 بيغ السجسػعات 
 8,323 552 30,55, داخل السجسػعات 

 555 25,05, االجسالي 
رأس الساؿ  2

 البذخؼ 
 **8,888 8,85, 3,30 2 5,04 بيغ السجسػعات 

 8,330 552 35,54, داخل السجسػعات 
 555 22,25, االجسالي 

السخونة  3
 االستخاتيجية 

 **8,888 3,,3, 3,05 2 0,50 بيغ السجسػعات 
 8,325 552 28,58, داخل السجسػعات 

 555 20,80, االجسالي 
اإلدارة  4

 التكشػلػجية 
 **8,888 3,,5, 0,,2 2 0,55 بيغ السجسػعات 

 8,335 552 35,32, داخل السجسػعات 
 555 25,40, االجسالي 

( عمػي وجػػد اختالفػات ذات داللػة إحرػائية بػيغ إدراكػات أعزػاء 5,تؤكج نتائج الججوؿ رقػع او    
الجػىخيػػة مػػأخػذة بذػػكل إجسػػالي،  ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية حػػػؿ مدػػتػػ تػػػافخ الجػػجارات

ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا االػػتعمع التشطيسػػي ، رأس السػػاؿ البذػػخؼ ، السخونػػة االسػػتخاتيجية ، اإلدارة 
التكشػلػجية( عمي حجه وذلظ باختالؼ ممكية الجامعة، حيث أف قيسة ات( معشػية عشػج مدػتػؼ داللػة 

فخ الجػػجارات الجػىخيػػة بالجامعػػات السرػػخية %، كسػػا تؤكػػج الشتػػائج أف مدػػتػػ تػػػا5%، و,إحرػػائية 
الخاصػػة محػػل الجراسػػة أعمػػي مػػغ مدػػتػػ تػػػافخ الجػػجارات الجػىخيػػة بالجامعػػات السرػػخية الحكػميػػة 

 عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعادىا عمى حجة.
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مدـتهى التسيـز حـهل  االختالفات بين إدراكات أعزاء هيئة التدريس بالجامعـات السرـرية -12/3
 الديسهجرافية:  مالتشظيسي وفقًا الختالف خرائره

يتشػػاوؿ ىػػحا الجػػدء مشاقذػػة نتػػائج التحميػػل اإلحرػػائي الخػػاص بالكذػػف عػػغ مػػجػ االخػػتالؼ بػػيغ    
االشػع، الدػغ،  باختالؼ خرائريع الجيسػجخافية إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

مجة الخجمة بالجامعة ، الجرجة العمسية، ممكية الجامعة(، وذلظ نحػػ مدػتػؼ التسيػد التشطيسػي مػأخػذًا 
تسيػد القيػادة، تسيػد السخؤوسػيغ، تسيػد الييكػل التشطيسػي، بذكل إجسػالي، ونحػػ كػل بعػج مػغ أبعادىػا ا
ء ذلػػػظ قػػػاـ الباحثػػػاف باسػػػتخجاـ ( عمػػػى حػػػجه، وفػػػي ضػػػػ تسيػػػد االسػػػتخاتيجية، وتسيػػػد الثقافػػػة التشطيسيػػػة

أسمػبيغ إحرائييغ أوليسا أسمػ  الػصف اإلحرػائي باسػتخجاـ كػل مػغ الػسػط الحدػابي ا كسقيػاس 
"ت" لعيشتػػػػػيغ رلمشدعػػػػػة السخكديػػػػػة( واالنحػػػػػخاؼ السعيػػػػػارؼ ا كسقيػػػػػاس لمتذػػػػػتت(، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى اختبػػػػػا

شػع، وممكيػػة الجامعػػة، والثػػاني أسػػمػ  مدػػتقمتيغ، وذلػػظ بالشدػػبة لمستغيػػخيغ الػػجيسػجخافييغ الستعمقػػيغ بػػال
تحميػػػل التبػػػايغ أحػػػادؼ االتجػػػاه وذلػػػظ بالشدػػػبة لمستغيػػػخات الجيسػجخافيػػػة الستعمقػػػة بالدػػػغ ، مػػػجة الخجمػػػة 

 بالجامعة، والجرجة العمسية ، وقج تسثمت نتائج استخجاـ ىحيغ األسمػبيغ اإلحرائييغ فيسا يأتي: 
 (5,ججوؿ رقع ا

مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية وفقًا حػؿ  ذ بالجامعات السرخيةإدراكات أعزاء ىيئة التجري
 لسمكية الجامعة

مدتهي تهافر الجدارات 
 الجههرية 

 قيسة ت جامعات خاصة  جامعات حكهمية
T-Test  

مدتهي 
االنحراف  الستهسط  الداللة 

 السعياري 
االنحراف  الستهسط 

 السعياري 
الجػػػػػػجارات الجػىخيػػػػػػة بذػػػػػػكل 

 إجسالي **
2,80 8,5, 2,05 8,25 5,,4 8,88 

 8,83 ,5,0 8,25 2,05 8,20 2,24 التعمع التشطيسي *
 8,83 5,35 8,58 2,44 8,25 2,50 رأس الساؿ البذخؼ *

 8,83 5,85 8,30 2,55 8,20 2,83 السخونة االستخاتيجية  *
 8,88 ,,,5 8,24 2,08 ,8,2 3,04 اإلدارة التكشػلػجية **

( يذيخ إلى 5( يذيخ إلي عجـ السػافقة تساما ، بيشسا يذيخ الخقع ا,، حيث أف الخقع ا5-,السدتخجـ يستج مغ السقياس  -
 ( في السشترف .2السػافقة التامة،  مع وجػد درجة حيادية ا

 ( . T- Test% وفقا الختبار ت ا,داللة إحرائية عشج مدتػؼ  **
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحرائية عشج مدتػؼ 
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التسيـــز مدـــتهى حـــهل  بالجامعـــات السرـــرية أعزـــاء هيئـــة التـــدريس اتإدراكـــ)أ(  
  وفقًا لمشهع: التشظيسي

مدػػػتػػ التسيػػػد حػػػػؿ  لتحجيػػج االختالفػػػات بػػػيغ إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية
تسيػػد السخؤوسػػيغ، تسيػػد تسيػػد القيػػادة، التشطيسػي مػػأخػذة بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا ا
( عمػى حػجه وذلػظ بػاختالؼ الشػػع، قػاـ الييكل التشطيسػي، تسيػد االسػتخاتيجية، وتسيػد الثقافػة التشطيسيػة

الباحثػػاف بتصبيػػق أسػػمػ  الػصػػف اإلحرػػائي باسػػتخجاـ كػػل مػػغ الػسػػط الحدػػابي ا كسقيػػاس لمشدعػػة 
"ت" لعيشتػيغ مدػتقمتيغ حيػث راختبػاالسخكدية( واالنحخاؼ السعيارؼ ا كسقياس لمتذتت(، باإلضافة إلي 

 (.5,جاءت الشتائج كسا في الججوؿ رقع ا
 (5,ججوؿ رقع ا   

 مدتػػ التسيد التشطيسي وفقًا لمشػعحػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

مدتهي تهافر الجدارات 
 الجههرية 

 قيسة ت أنثي ذكر
T-Test  

مدتهي 
االنحراف  الستهسط  الداللة 

 السعياري 
االنحراف  الستهسط 

 السعياري 
التسيػػػػػػػػػػد التشطيسػػػػػػػػػػي بذػػػػػػػػػػكل 

 إجسالي **
3,54 8,5, 3,4, 8,24 5,,4 8,8, 

 8,83 2,40 8,30 2,30 0,,8 ,2,8 تسيد القيادة *
 8,85 3,50 8,55 ,2,8 8,35 3,,2 تسيد السخؤوسيغ *

 8,83 2,50 0,,8 ,2,5 0,,8 0,,2 تسيد الييكل التشطيسي  *
 ,8,85 55,, 8,20 2,80 8,55 2,80 تسيد االستخاتيجية 

 8,85 3,05 8,30 2,48 8,25 3,00 تسيد الثقافة التشطيسية*
( يذيخ إلى 5( يذيخ إلي عجـ السػافقة تساما ، بيشسا يذيخ الخقع ا,، حيث أف الخقع ا5-,السقياس السدتخجـ يستج مغ  -

 ( في السشترف .2حيادية االسػافقة التامة،  مع وجػد درجة 
 ( . T- Test% وفقا الختبار ت ا,داللة إحرائية عشج مدتػؼ  **

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحرائية عشج مدتػؼ 
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( عمػػي وجػػػد اختالفػػات ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ إدراكػػات أعزػػاء 5,و تؤكػػج نتػػائج الجػػجوؿ رقػػع ا 
مدػتػػ التسيػد التشطيسػي مػأخػذًا بذػكل إجسػالي، ونحػػ كػل حػػؿ  ىيئة التجريذ بالجامعػات السرػخية

( تسيػػد القيػػادة، تسيػػد السخؤوسػػيغ، تسيػػد الييكػػل التشطيسػػي، وتسيػػد الثقافػػة التشطيسيػػةبعػػج مػػغ أبعادىػػا ا
%، وعػجـ 5عمي حجه وذلظ باختالؼ الشػع، حيث أف قيسة ات( معشػية عشج مدتػؼ داللػة إحرػائية 

أحػج حػؿ  إحرائية بيغ إدراؾ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية وجػد اختالفات ذات داللة
( وذلػػػظ بػػػاختالؼ الشػػػػع، حيػػػث أف قيسػػػة ات(  يػػػخ تسيػػػد االسػػػتخاتيجيةأبعػػػاد التسيػػػد التشطيسػػػي وىػػػػ ا

 %، كسػػػا تؤكػػػج الشتػػػائج أف مدػػػتػػ التسيػػػد التشطيسػػػي5%، و,معشػيػػػة عشػػػج مدػػػتػؼ داللػػػة إحرػػػائية 
كػاف متػسػط وضػعيف عمػى السدػتػػ اإلجسػالي وبالشدػبة لكػل بعػج  جراسةبالجامعات السرخية محل ال

 مغ أبعادىا عمى حجة. 
 

حـهل مدـتهى التسيـز التشظيسـي وفقـًا  أعزـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات السرـرية اتإدراكـ)ب(    
   لمدن:

التسيػد مدػتػػ حػػؿ  لتحجيج االختالفػات بػيغ إدراكػات أعزػاء ىيئػة التػجريذ بالجامعػات السرػخية   
التشطيسػػي بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا عمػػى حػػجه وذلػػظ بػػاختالؼ الدػػغ، قػػاـ الباحثػػاف 
بتصبيق أسمػ  تحميل التبايغ أحػادؼ االتجػاه، حيػث يسكػغ تػضػيح نتػائج تحميػل التبػايغ بػيغ إدراكػات 

إجسػػػالي  مدػػتػػ التسيػػػد التشطيسػػػي مػػػأخػذًا بذػػػكلحػػػػؿ  أعزػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية
 (.5,ونحػ كل بعج مغ أبعادىا عمى حجه باختالؼ الدغ وذلظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ا

( عمػػى وجػػػد اختالفػػات ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ إدراكػػات أعزػػاء 5,و تؤكػػج نتػػائج الجػػجوؿ رقػػع ا  
تسيػػد القيػػادة، تسيػػد السخؤوسػػيغ، مدػػتػؼ التسيػػد التشطيسػػي احػػػؿ  ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية

( وذلػظ بػاختالؼ الدػغ، حيػث أف ، وتسيػد الثقافػة التشطيسيػة، تسيد االستخاتيجيةسيد الييكل التشطيسيت
 %.5%، و ,قيسة اؼ( معشػية عشج مدتػػ داللة إحرائية 
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 (5,ججوؿ رقع ا
 مدتػػ التسيد التشطيسي وفقًا لمدغحػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

 عبارات م 
 الدراسة

مجسهع  مردر التباين
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهي 
 الداللة

 **8,888 8,44, 3,55 5 2,35, بيغ السجسػعات  تسيد القيادة  ,
 8,355 ,55 ,25,5, داخل السجسػعات 

 555 50,54, االجسالي 
تسيد  3

 السخؤوسيغ
 **8,888 50,,, 3,05 5 5,32, بيغ السجسػعات 

 8,350 ,55 25,55, داخل السجسػعات 
 555 58,50, االجسالي 

تسيد الييكل  2
 التشطيسي

 **,8,88 0,03 3,54 5 0,,3, بيغ السجسػعات 
 8,350 ,55 0,,24, داخل السجسػعات 

 555 50,24, االجسالي 
تسيد  5

 االستخاتيجية 
 **,8,88 0,85 3,23 5 50,,, بيغ السجسػعات 

 8,355 ,55 58,05, داخل السجسػعات 
 555 53,55, االجسالي 

تسيد الثقافة  5
 التشطيسية 

 *8,883 0,58 3,80 5 8,50, بيغ السجسػعات 
 8,352 ,55 ,22,4, داخل السجسػعات 

 555 55,3, االجسالي 
حــهل مدــتهي التسيــز التشظيســي وفقــًا أعزــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات السرــرية  اتإدراكــ)ج(   

 لسدة الخدمة بالجامعة :
مدػػػتػؼ التسيػػػد حػػػػؿ  لتحجيػػج االختالفػػػات بػػػيغ إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية

لخجمػػة مػػأخػذًا بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعادىػػا عمػػى حػػجه وذلػػظ بػػاختالؼ مػػجة ا التشطيسػي
بالجامعػػة، قػػػاـ الباحثػػاف بتصبيػػػق أسػػمػ  تحميػػػل التبػػايغ أحػػػادؼ االتجػػاه، حيػػػث يسكػػغ تػضػػػيح نتػػػائج 

حػػؿ مدػتػؼ التسيػد التشطيسػي  تحميل التبايغ بيغ إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرػخية
 (.4,باختالؼ مجة الخجمة بالجامعة وذلظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ا
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( عمى وجػد اختالفػات ذات داللػة إحرػائية بػيغ إدراكػات أعزػاء 4,الججوؿ رقع اوتؤكج نتائج      
تسيػػد القيػػادة، تسيػػد السخؤوسػػيغ، مدػػتػؼ التسيػػد التشطيسػػي احػػػؿ  ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية

( وذلػػػظ بػػػاختالؼ مػػػجة الخجمػػػة تسيػػد الييكػػػل التشطيسػػػي، تسيػػػد االسػػػتخاتيجية، وتسيػػػد الثقافػػػة التشطيسيػػػة
 %. 5حيث أف قيسة اؼ( معشػية عشج مدتػؼ داللة إحرائية بالجامعة

 ( 4,رقع اججوؿ 
 مدتػؼ التسيد التشطيسي وفقًا حػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

 لسجة الخجمة بالجامعة 
 عبارات م 

 الدراسة
مجسهع  مردر التباين

 السربعات
درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهي 
 الداللة

 * 8,882 5,55 25,, 5 ,5,4 بيغ السجسػعات  تسيد القيادة  1
 8,324 ,55 28,50, داخل السجسػعات 

 555 24,2, االجسالي 
تسيد  2

 السخؤوسيغ
 * 8,885 5,45 ,,,, 5 5,55 بيغ السجسػعات 

 8,322 ,55 ,30,5, داخل السجسػعات 
 555 22,04, االجسالي 

تسيد الييكل  3
 التشطيسي

 *8,883 5,25 ,5,, 5 4,55 بيغ السجسػعات 
 8,320 ,55 55,,2, داخل السجسػعات 

 555 20, االجسالي 
تسيد  4

 االستخاتيجية 
 * 8,883 ,5,0 53,, 5 8,,0 بيغ السجسػعات 

 8,320 ,55 35,,2, داخل السجسػعات 
 555 20,25, االجسالي 

تسيد الثقافة  5
 التشطيسية 

 * 8,882 ,5,5 28,, 5 ,5,5 بيغ السجسػعات 
 8,325 ,55 0,,28, داخل السجسػعات 

 555 25,50, االجسالي 
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ــات السرــرية )د(   ــدريس بالجامع ــة الت ــًا إدراكــات أعزــاء هيئ ــز التشظيســي وفق حــهل مدــتهي التسي
 لمدرجة العمسية :

مدػػػتػؼ التسيػػػد حػػػػؿ  إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخيةلتحجيػػج االختالفػػػات بػػػيغ 
التشطيسػي بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػج مػػغ أبعادىػػا عمػػي حػػجه وذلػظ بػػاختالؼ الجرجػػة العمسيػػة، قػػاـ 
الباحثاف بتصبيق أسمػ  تحميل التبايغ أحػادؼ االتجػاه، حيػث يسكػغ تػضػيح نتػائج تحميػل التبػايغ بػيغ 

حػػؿ مدػتػؼ التسيػد التشطيسػي بػاختالؼ الجرجػة  التػجريذ بالجامعػات السرػخية إدراكات أعزاء ىيئػة
 (.0,العمسية وذلظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ا

 ( 0,رقع اججوؿ 
 لمجرجة العمسيةأعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية حػؿ مدتػؼ التسيد التشطيسي وفقًا  اتإدراك

 عبارات م 
 الدراسة

مجسهع  مردر التباين
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهي 
 الداللة

 **,8,88 4,80 44,, 2 5,23 بيغ السجسػعات  تسيد القيادة  1
 8,358 552 20,55, داخل السجسػعات 

 555 52,44, االجسالي 
تسيد  2

 السخؤوسيغ
 **8,888 8,05, 3,55 2 4,50 بيغ السجسػعات 

 8,325 552 28,45, داخل السجسػعات 
 555 20,52, االجسالي 

تسيد الييكل  3
 التشطيسي

 **8,888 0,45 3,30 2 5,05 بيغ السجسػعات 
 8,325 552 30,55, داخل السجسػعات 

 555 25,2, االجسالي 
تسيد  4

 االستخاتيجية 
 **8,888 8, 3,28 2 ,5,0 بيغ السجسػعات 

 8,328 552 34,58, داخل السجسػعات 
 555 25,40, االجسالي 

تسيد الثقافة  5
 التشطيسية 

 **8,888 80,,, 3,52 2 4,00 بيغ السجسػعات 
 8,324 552 25,,2, داخل السجسػعات 

 555 20,35, االجسالي 
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إحرػػائية بػػيغ إدراكػػات أعزػػاء ( عمػػى وجػػػد اختالفػػات ذات داللػػة 0,وتؤكػػج نتػػائج الجػػجوؿ رقػػع ا   
ىيئػػة التػػجريذ بالجامعػػات السرػػخية حػػػؿ مدػػتػؼ التسيػػد التشطيسػػي اتسيػػد القيػػادة، تسيػػد السخؤوسػػيغ، 
تسيػد الييكػل التشطيسػي، تسيػػد االسػتخاتيجية، وتسيػد الثقافػة التشطيسيػػة( وذلػظ بػاختالؼ الجرجػة العمسيػػة 

 %.,حيث أف قيسة اؼ( معشػية عشج مدتػؼ داللة إحرائية 
مدتهى التسيز التشظيسي وفقـًا لشـهع حهل  أعزاء هيئة التدريس بالجامعات السررية اتإدراك)ه(  

  ممكية الجامعة :

مدػػػتػػ التسيػػػد حػػػػؿ  لتحجيػػج االختالفػػػات بػػػيغ إدراكػػػات أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ بالجامعػػػات السرػػػخية
التشطيسي مأخػذة بذكل إجسالي، ونحػ كل بعج مغ أبعادىا عمى حجه وذلظ بػاختالؼ ممكيػة الجامعػة 
، قػػاـ الباحثػػاف بتصبيػػق أسػػمػ  الػصػػف اإلحرػػائي باسػػتخجاـ كػػل مػػغ الػسػػط الحدػػابي ا كسقيػػاس 

" لعيشتػػػػػيغ "ترلمشدعػػػػػة السخكديػػػػػة( واالنحػػػػػخاؼ السعيػػػػػارؼ ا كسقيػػػػػاس لمتذػػػػػتت(، باإلضػػػػػافة إلػػػػػي اختبػػػػػا
 (.0,مدتقمتيغ حيث جاءت الشتائج كسا في الججوؿ رقع ا

 (0,ججوؿ رقع ا
 مدتػػ التسيد التشطيسي وفقًا لسمكية الجامعةحػؿ  إدراكات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات السرخية

  التسيز التشظيسيمدتهي 
 قيسة ت جامعات خاصة  جامعات حكهمية

T-Test  
مدتهي 
االنحراف  الستهسط  الداللة 

 السعياري 
االنحراف  الستهسط 

 السعياري 
التسيػػػػػػػػػػد التشطيسػػػػػػػػػػي بذػػػػػػػػػػكل 

 إجسالي **
2,,5 8,53 2,05 8,55 4,38 8,88 

 8,83 ,5,5 ,8,5 2,32 8,55 2,03 تسيد القيادة  *
 8,88 4,08 8,24 2,08 8,50 ,2,8 تسيد السخؤوسيغ **

 8,82 5,85 8,22 2,25 ,8,5 2,80 تسيد الييكل التشطيسي  *
 8,83 ,,,5 8,30 2,85 8,55 2,33 تسيد االستخاتيجية *

 8,85 0,,5 8,25 2,80 8,20 3,00 تسيد الثقافة التشطيسية*
( يذيخ إلى 5( يذيخ إلي عجـ السػافقة تساما ، بيشسا يذيخ الخقع ا,، حيث أف الخقع ا5-,السقياس السدتخجـ يستج مغ  -

 ( في السشترف .2حيادية ا السػافقة التامة،  مع وجػد درجة
 ( . T- Test% وفقا الختبار ت ا,داللة إحرائية عشج مدتػؼ  **

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت 5* داللة إحرائية عشج مدتػؼ 
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( عمػي وجػػد اختالفػات ذات داللػة إحرػائية بػيغ إدراكػات أعزػاء 0,تؤكج نتائج الججوؿ رقػع او    
ىيئة التجريذ بالجامعات السرػخية حػػؿ مدػتػػ التسيػد التشطيسػي مػأخػذة بذػكل إجسػالي، ونحػػ كػل 

يػد بعج مػغ أبعادىػا اتسيػد القيػادة، تسيػد السخؤوسػيغ، تسيػد الييكػل التشطيسػي، تسيػد االسػتخاتيجية، وتس
الثقافػػة التشطيسيػػة( عمػػي حػػجه وذلػػظ بػػاختالؼ نػػػع ممكيػػة الجامعػػة، حيػػث أف قيسػػة ات( معشػيػػة عشػػج 

%، كسػػػػا تؤكػػػػج الشتػػػػائج أف مدػػػػتػػ التسيػػػػد التشطيسػػػػي بالجامعػػػػات 5%، و,مدػػػػتػؼ داللػػػػة إحرػػػػائية 
السرػػػػخية الخاصػػػػة محػػػػل الجراسػػػػة عمػػػػى السدػػػػتػػ اإلجسػػػػالي أعمػػػػي مػػػػغ مدػػػػتػػ التسيػػػػد التشطيسػػػػي 

ت السرػػػخية الحكػميػػػة محػػػل الجراسػػػة، وعمػػػي مدػػػتػؼ األبعػػػاد نجػػػج أف الجامعػػػات السرػػػخية بالجامعػػػا
الحكػمية أعمي في بعجؼ تسيد القيادة وتسيد اإلستخاتيجية، في حػيغ أف الجامعػات السرػخية الخاصػة 

 أعمي في باقي األبعاد .
 ية : العالقة بين الجدارات الجههرية والتسيز التشظيسي لمجامعات السرر  -12/3  

( قيع عالقات االرتباف بيغ الستغيخ السدتقل االججارات الجػىخية( 38يػضح الججوؿ رقع ا    
 والستغيخ التابع االتسيد التشطيسي( وذلظ كسا يأتي: 

 ( 38رقع اججوؿ 
 مرفػفة االرتباف بيغ الججارات الجػىخية والتسيد التشطيسي لمجامعات السرخية

التعمم  بيان
 التشظيسي 

السال رأس 
 البذري 

السرونة 
 اإلستراتيجية

اإلدارة 
 التكشهلهجية

 االجسالي

 **8,55 **8,50 **8,50 **,8,4 **8,54 التسيد التشطيسي
 **8,53 *8,53 **8,52 **,8,5  **8,58 تسيد القيادة 
 *8,50 *8,55 *8,55 **8,54 *8,50 تسيد السخؤوسيغ
تسيد الييكل 
 التشطيسي

8,58** 8,55** 8,55** 8,53** 8,55** 

 *,8,5 *8,20 *8,24 *8,55 *8,52 تسيد اإلستخاتيجية 
تسيد الثقافة 
 التشطيسية

8,55** 8,53** 8,54** 8,55 ** 8,54** 
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( يتزح أف بعج رأس الساؿ البذخؼ حقق أقػؼ عالقة ارتباف 38ومغ الججوؿ رقعا   
( وىي ,8,4مع متغيخ التسيد التشطيسي بذكل إجسالي حيث بمغ معامل االرتباف ا

( وىحا معشاه أف االىتساـ بخأس الساؿ البذخؼ ,8,8عالقة معشػية عشج مدتػػ داللة ا
قق بعج التعمع التشطيسي عالقة ارتباف مع يؤدؼ إلي تحقيق التسيد التشطيسي ، كسا ح

( وىي عالقة معشػية 8,54التسيد التشطيسي بذكل إجسالي حيث بمغ معامل االرتباف ا
( وىحا معشاه أنو عشج اعتساد الجامعات السرخية عمي التعمع ,8,8عشج مدتػػ داللة ا

التكشػلػجية التشطيسي يؤدؼ ذلظ إلي تحقيق التسيد التشطيسي، كسا حقق بعج اإلدارة 
( 8,50عالقة ارتباف مع التسيد التشطيسي بذكل إجسالي حيث بمغ معامل االرتباف ا

( وىحا معشاه أنو عشج اعتساد الجامعات ,8,8وىي عالقة معشػية عشج مدتػػ داللة ا
كسا حقق السرخية عمي اإلدارة التكشػلػجية يؤدؼ ذلظ إلي تحقيق التسيد التشطيسي، 

عالقة ارتباف مع التسيد التشطيسي بذكل إجسالي حيث بمغ  تيجيةالسخونة اإلستخابعج 
( وىحا معشاه ,8,8( وىي عالقة معشػية عشج مدتػػ داللة ا8,50معامل االرتباف ا

يؤدؼ ذلظ إلي تحقيق  السخونة اإلستخاتيجيةأنو عشج اعتساد الجامعات السرخية عمي 
ججارات الجػىخية والتسيد ، أما عمي السدتػػ االجسالي بيغ ال التسيد التشطيسي

( وىي عالقة ذات داللة معشػية عشج مدتػؼ 8,55التشطيسي فقج بمغ معامل االرتباف ا
(، وىحه الشتيجة تػضح أف الججارات الجػىخية تعج أحج الػسائل ,8,8داللة ا

 واألساليب التي يسكغ أف تدتخجميا الجامعات السرخية لتحقيق التسيد التشطيسي.
و يشػػػاقر ىػػػحا الجػػػدء نتػػػائج التحميػػػل االحرػػػائي الخػػػاص باإلجابػػػة عمػػػي التدػػػاؤليغ    

الثالػػػث والخابػػػع ليػػػحا البحػػػث الستعمقػػػاف بتحجيػػػج نػػػػع وقػػػػة العالقػػػة ودرجػػػة التػػػأثيخ بػػػيغ 
الججارات الجػىخية لمجامعػات السرػخية ا متغيػخ مدػتقل ( ، والتسيػد التشطيسػي امتغيػخ 

 يغلمبحػػػث واختبػػػار صػػػحة الفخضػػػواالخابػػػع  ثالػػػث ال يغلإلجابػػػة عمػػػى التدػػػاؤلو تػػػابع(، 
تحميػل االنحػجار  يبتصبيػق أسػمػب افمػغ فػخوض ىػحه الجراسػة، قػاـ الباحثػوالخابع  لثالثا
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، حيػث تسثمػت Multiple Regression/Correlation Analysisواالرتبػاف الستعػجد
 الشتائج فيسا يمي:  

 )أ( نهع وقهة العالقة :  
الستعػػجد عمػػى العالقػػة تػػتمخز نتػػائج تصبيػػق أسػػمػبي تحميػػل االنحػػجار واالرتبػػاف 

فػػػي الجػػػجوؿ رقػػػع  والتسيػػػد التشطيسػػػي ليػػػا الجػػػجارات الجػىخيػػػة لمجامعػػػات السرػػػخيةبػػػيغ 
 ( .,3ا

 ( ما يأتي : ,3حيث يتزح مغ الججوؿ رقع ا
الجػىخيػة لمجامعػات السرػخية  الجػجاراتىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية بػيغ  -

والتسيػػػد التشطيسػػػػي ليػػػػا. امػػػػأخػذة برػػػػػرة  الحكػميػػػة والخاصػػػػة محػػػػل الجراسػػػػة
% 5إجساليػػة(،  وأف ىػػػحه العالقػػػة شخديػػػة وذات داللػػة إحرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ 

 وفقا الختبار اؼ(.

 %.40تترف العالقة الدابقة بقػة ترل إلى  -

% مػػغ التبػػايغ الكمػػي فػػي 53ىػػع الستغيػػخات السدػػتقمة مجتسعػػة فػػي تفدػػيخ تدػػا -
التسيػػػػػػد التشطيسػػػػػي لمجامعػػػػػػات السرػػػػػػخية الحكػميػػػػػػة بيانػػػػػات الستغيػػػػػػخ التػػػػػػابع ا

 (.والخاصة

األهسيــة الشدــبية ألبعــاد الجــدارات الجههريــة لمجامعــات السرــرية الحكهميــة والخاصــة األكثــر  )ب( 
 تأثيرًا في التسيز التشظيسي لها : 

 ( ندتشتج أف :  ,3بشاء عمي الشتائج الػاردة بالججوؿ رقع ا    
  عبػارة تسثػل الجػجارات الجػىخيػة لمجامعػات السرػخية  ,3عبارات فقػط ا مػغ بػيغ  8,ىشاؾ

الحكػميػػػة والخاصػػػة( تتستػػػع بعالقػػػة شخديػػػة قػيػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية بيشيػػػا وبػػػيغ مدػػػتػؼ 
 التسيد التشطيسي ليا .

  الجػػجارات الجػىخيػػة لمجامعػػات السرػػخية الحكػميػػة والخاصػػةرات عبػػارة مػػغ عبػػا ,,ىشػػاؾ 
الخاضعة لمجراسػة ليدػت ذات داللػة إحرػائية مػغ حيػث عالقتيػا بسدػتػؼ التسيػد التشطيسػي 

 لمجامعات السرخية الحكػمية والخاصة .
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 (,3ججوؿ رقع ا
والتسيد  معات السرخيةالججارات الجػىخية لمجاواالرتباف الستعجد لمعالقة بيغ  نتائج تحميل االنحجار

 التشطيسي ليا

األكثر تأثيرا في  أبعاد الجدارات الجههرية لمجامعات السررية
 التسيز التشظيسي لها

معامل 
 االنحدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

 أوال : التعمع التشطيسي  : 
 1727 17,7 **17,0 تذجع الجامعة وتجعع التعمع التشطيسي .   -,

تستمظ الجامعة أفخاد يتستعػف بقجرات ذىشية واسعة ليا تأثيخ في التحديغ  -3
 8,50    8,44 **17,0 السدتسخ لألداء الجاخمي .

 ثانيا :رأس الساؿ البذخؼ: 
 8,53 8,40 **17,0 يتػافخ في الجامعة مػارد بذخية تتستع بسدتػؼ مشاسب مغ الخبخة والكفاءة . -2

 8,50 8,45 **17,1 تحخص الجامعة عمي جح  واستقصا  ذوؼ السيارات الستسيدة .   -5
 8,55 8,08 *,172 لجؼ الجامعة كػادر يستمكػف القجرات الحىشية لسػاجية تحجيات العرخ . -5

 ثالثا : السخونة االستخاتيجية : 
 8,55 8,55 **1727 لجؼ الجامعة القجرة عمي التكيف مع أصعب الطخوؼ والسػاقف . -5

الخصة االستخاتيجية لمجامعة تتػافخ بيا السخونة الالزمة لسػاجية التغيخات   -4
 8,55 8,45 **1720 السدتقبمية.

لجؼ الجامعة القجرة عمي تشػيع خجماتيا لتمبي حاجات ور بات الستعامميغ   -0
 8,54 8,03 **1700 معيا .

 رابعا : اإلدارة التكشػلػجية  : 
 8,50 8,48 **1701 تخرز الجامعة السػارد السالية الالزمة لمحرػؿ عمي التكشػلػجيا الحجيثة.  -0

 ,8,5 8,40 **17,0 تعسل التكشػلػجيا عمي خمق ذاكخة تشطيسية فعالة .  -8,
 R 8,40معامل االرتباف في الشسػذج 
  R2 8,53معامل التحجيج في الشسػذج 

 55,23 قيسة ؼ السحدػبة 
 555، ,3 درجات الحخية 

 8,888 مدتػؼ الجاللة اإلحرائية 

 T- Testوفقا الختبار ات(  8,85ذو داللة إحرائية عشج مدتػؼ معشػية **
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برػػرة إجساليػة، وذلػظ بعػج  اً في ضػء ما تقجـ يسكغ رفس فخض العػجـ وقبػػؿ الفػخض البػجيل مػأخػذ
 8,85أف أضيخ نسػذج تحميل االنحجار الستعجد أف ىشاؾ عالقة جػىخية عشج مدتػػ داللة إحرػائية 

ومدػػتػؼ التسيػػد  الجػػجارات الجػىخيػػة لمجامعػػات السرػػخية الحكػميػػة والخاصػػةاوفقػػا الختبػػار ؼ( بػػيغ 
فقػػط مػػغ العػػجد  عبػػارات 8, ؿكسػػا تقػػخر رفػػس فػػخض العػػجـ وقبػػػؿ الفػػخض البػػجيل ، التشطيسػػي بيػػا

(، وذلظ لػجػد عالقػة ذات داللػة عبارة ,3اإلجسالي لمستغيخات السدتقمة في نسػذج تحميل االنحجار ا
التسيػػػػد التشطيسػػػػي لمجامعػػػػات السرػػػػخية الحكػميػػػػة إحرػػػػائية بػػػػيغ كػػػػل مػػػػشيع وبػػػػيغ الستغيػػػػخ التػػػػابع ا

اانطػػػخ جػػػجوؿ رقػػػع  T-Test، وذلػػػظ وفقػػػا الختبػػػار 8,85( عشػػػج مدػػػتػػ داللػػػة إحرػػػائية والخاصػػػة
 (.,3ا
الججارات الجػىخية عمي التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية قاـ الباحثاف ولتػضيح تأثيخ   

 ( .33وذلظ كسا بالججوؿ رقع اأسمػ  االنحجار الستعجد  ـباستخجا
 ( 33ججوؿ رقع ا
 الججارات الجػىخية وتسيد القيادةنتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ 

الستغير 
معامل االنحدار  السدتقمة عباراتال التابع

مدتهى  B tبيتا 
 السعشهية 

تسيد 
 القيادة

 التعمع التشطيسي 
 رأس الساؿ البذخؼ 

 السخونة اإلستخاتيجية 
 اإلدارة التكشػلػجية 

8,55, 
8,533 
8,558 
8,503 

,0,50 
,0,34 
,5,05 
,5,55 

8,888 
8,888 
8,888 
8,888 

مدػػتػؼ ذات داللػػة إحرػائية بػيغ قػػؼ  ايجػابي تػػأثيخأف ىشػاؾ  الدػابقويتزػح مػغ الجػػجوؿ  
 . الججارات الجػىخية و تسيد القيادة كأحج أبعاد التسيد التشطيسي 

 ( 32ججوؿ رقع ا   
 السخؤوسيغنتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ الججارات الجػىخية وتسيد 

الستغير 
معامل االنحدار  السدتقمة الستغيرات التابع

مدتهى  B tبيتا 
 السعشهية 

تسيد 
  السخؤوسيغ  

 التعمع التشطيسي 
 رأس الساؿ البذخؼ 

 السخونة اإلستخاتيجية 
 اإلدارة التكشػلػجية 

8,53, 
8,505 
8,580 
8,525 

,5,03 
,0,35 
,5,30 
,5,82 

8,888 
8,888 
8,888 
8,888 
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مدػػػتػؼ ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيغ قػػػػؼ  تػػػأثيخ ايجػػػابيأف ىشػػػاؾ  ويتزػػػح مػػػغ الجػػػجوؿ الدػػػابق
 . الججارات الجػىخية وتسيد السخؤوسيغ كأحج أبعاد التسيد التشطيسي 

 ( 35ججوؿ رقع ا
 الييكل التشطيسينتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ الججارات الجػىخية وتسيد 

الستغير 
 التابع

معامل االنحدار  السدتقمة الستغيرات
 Bبيتا 

t  مدتهى
 السعشهية 

تسيد 
الييكل 

  التشطيسي  

 التعمع التشطيسي 
 رأس الساؿ البذخؼ 

 السخونة اإلستخاتيجية 
 اإلدارة التكشػلػجية 

8,585 
8,505 
8,505 
8,504 

,0,04 
,4,55 
,5,25 
,5,55 

8,888 
8,888 
8,888 
8,888 

مدػػتػؼ ذات داللػػة إحرػائية بػيغ قػػؼ  ايجػابي تػػأثيخأف ىشػاؾ  ويتزػح مػغ الجػػجوؿ الدػابق 
 . الججارات الجػىخية وتسيد الييكل التشطيسي كأحج أبعاد التسيد التشطيسي

 ( 35ججوؿ رقع ا
 االستخاتيجيةنتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ الججارات الجػىخية وتسيد 

الستغير 
معامل االنحدار  السدتقمة عباراتال التابع

مدتهى  B tبيتا 
 السعشهية 

تسيد 
  االستخاتيجية   

 التعمع التشطيسي 
 رأس الساؿ البذخؼ 

 السخونة اإلستخاتيجية 
 اإلدارة التكشػلػجية 

8,555 
8,508 
8,500 
8,5,, 

,0,50 
,0,35 
,0,55 
,0,55 

8,888 
8,888 

 8,888 
8,888 

مدػػتػؼ ذات داللػػة إحرػائية بػيغ قػػؼ  ايجػابي تػػأثيخأف ىشػاؾ  ويتزػح مػغ الجػػجوؿ الدػابق 
 . الججارات الجػىخية وتسيد االستخاتيجية كأحج أبعاد التسيد التشطيسي

  



 

 

 

 

 

223 

 ( 35ججوؿ رقع ا
 الثقافة التشطيسيةنتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ الججارات الجػىخية وتسيد 

الستغير 
معامل االنحدار  السدتقمة عباراتال التابع

مدتهى  B tبيتا 
 السعشهية 

تسيد 
الثقافة 

  التشطيسية   

 التعمع التشطيسي 
 رأس الساؿ البذخؼ 

 السخونة اإلستخاتيجية 
 اإلدارة التكشػلػجية 

8,505 
8,502 
8,500 
8,545 

,5,,5 
,5,80 
,5,55 
,5,,3 

8,888 
8,888 
8,888 
8,888 

مدػػتػؼ ذات داللػػة إحرػائية بػيغ قػػؼ  ايجػابي تػػأثيخأف ىشػاؾ  ويتزػح مػغ الجػػجوؿ الدػابق 
 . الججارات الجػىخية وتسيد الثقافة التشطيسية كأحج أبعاد التسيد التشطيسي

 كسػػػا يسكػػػغ تػضػػػيح العالقػػػة بػػػيغ أبعػػػاد الجػػػجارات الجػىخيػػػة مجتسعػػػة و أبعػػػاد التسيػػػد التشطيسػػػي
 ( .34مجتسعة مغ خالؿ الججوؿ رقع ا

 ( 34ججوؿ رقع ا
 والتسيد التشطيسينتائج االنحجار الستعجد لمعالقة بيغ الججارات الجػىخية 

 السدتقمة عباراتال الستغير التابع
معامل 

االنحدار بيتا 
B 

t  مدتهى
 السعشهية 

 8,888 32,55 8,08 أبعاد الججارات الجػىخية  أبعاد التسيد التشطيسي

ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ ايجػػابي قػػػؼ جػػجًا  تػػأثيخأف ىشػػاؾ  (34حيػػث يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ رقػػعا
 ككل . الجػىخية مجتسعة و مدتػؼ التسيد التشطيسي مدتػؼ الججارات

وتػػجؿ الشتػػائج الدػػابقة عمػػي رفػػس فػػخض العػػجـ وقبػػػؿ الفػػخض البػػجيل القائػػل بػجػػػد تػػأثيخ ذو   
 داللة احرائية لمججارات الجػىخية عمي التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية محل الجراسة.

 الشتائج والتهصيات ودالالت الدراسة :  -13
 مغ خالؿ ىحا البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج تتسثل فيسا يأتي:  الباحثافتػصل 



 

 

 

 

 

222 

 

 

مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية محل الجراسة كانت متػسػصة وضػعيفة ( ,ا
 عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعادىا عمى حجة.

اؾ أعزػاء ىيئػة التػجريذ بالجامعػات السرػخية وجػد اختالفات ذات داللػة إحرػائية بػيغ إدر ( 3ا
حػؿ مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية مأخػذة بذكل إجسػالي، ونحػػ كػل بعػج مػغ أبعادىػا االػتعمع 
التشطيسػػػي ، رأس السػػػاؿ البذػػػخؼ ، السخونػػػة االسػػػتخاتيجية ، اإلدارة التكشػلػجيػػػة( عمػػػي حػػػجه وذلػػػظ 

 والجرجة العمسية، وممكية الجامعة .، والدغ، ومجة الخجمة بالجامعة، باختالؼ الشػع
مدػػػتػػ تػػػػافخ الجػػػجارات الجػىخيػػػة بالجامعػػػات السرػػػخية الخاصػػػة محػػػل الجراسػػػة أعمػػػي مػػػغ ( 2ا

مدتػػ تػافخ الججارات الجػىخية بالجامعات السرخية الحكػمية عمى السدتػػ اإلجسالي وبالشدػبة 
 لكل بعج مغ أبعادىا عمى حجة.

إحرػائية بػيغ إدراؾ أعزػاء ىيئػة التػجريذ بالجامعػات السرػخية وجػد اختالفات ذات داللػة ( 5ا
حػػػؿ مدػػتػػ التسيػػد التشطيسػػي مػػأخػذًا بذػػكل إجسػػالي، ونحػػػ كػػل بعػػج مػػغ أبعػػاده اتسيػػد القيػػادة، 
تسيػػد السخؤوسػػيغ، تسيػػد الييكػػل التشطيسػػي، وتسيػػد الثقافػػة التشطيسيػػة( عمػػي حػػجه وذلػػظ بػػاختالؼ 

 ة، والجرجة العمسية، وممكية الجامعة .الشػع، والدغ، ومجة الخجمة بالجامع
مدػػػتػػ التسيػػػد التشطيسػػػي بالجامعػػػات السرػػػخية محػػػل الجراسػػػة كػػػاف متػسػػػط وضػػػعيف عمػػػى ( 5ا

 السدتػػ اإلجسالي وبالشدبة لكل بعج مغ أبعاده عمى حجة.
مدػػػػتػػ التسيػػػػد التشطيسػػػػي بالجامعػػػػات السرػػػػخية الخاصػػػػة محػػػػل الجراسػػػػة عمػػػػى السدػػػػتػػ ( 5ا 

مػغ مدػتػػ التسيػد التشطيسػي بالجامعػات السرػخية الحكػميػة محػل الجراسػة وعمػي اإلجسالي أعمي 
مدػػػػتػؼ األبعػػػػاد نجػػػػج أف الجامعػػػػات السرػػػػخية الحكػميػػػػة أعمػػػػي فػػػػي بعػػػػجؼ تسيػػػػد القيػػػػادة وتسيػػػػد 

 اإلستخاتيجية، في حيغ أف الجامعات السرخية الخاصة أعمي في باقي األبعاد .
الجػػػجارات الجػىخيػػػة لمجامعػػػات السرػػػخية الحكػميػػػة ىشػػػاؾ عالقػػػة ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيغ ( 4ا

والخاصة محل الجراسة والتسيد التشطيسي ليا امأخػذة برػرة إجسالية(،  وأف ىػحه العالقػة شخديػة 
تترػف العالقػة الدػابقة بقػػة ترػل ،و % وفقػا الختبػار اؼ(5وذات داللة إحرائية عشػج مدػتػػ 

% مػػػغ التبػػػايغ الكمػػػي فػػػي 53ة فػػػي تفدػػػيخ تدػػػاىع الستغيػػػخات السدػػػتقمة مجتسعػػػ، كسػػػا %40إلػػػى 
  بيانات الستغيخ التابع االتسيد التشطيسي لمجامعات السرخية الحكػمية والخاصة(.
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وكػال مػغ   ا وجػد تأثيخ ايجابي قػؼ ذات داللة إحرائية بيغ مدػتػؼ الجػجارات الجػىخيػة ( 0ا 
تسيػػػد الثقافػػػة ، السػػػتخاتيجية تسيػػػد ا، تسيػػػد الييكػػػل التشطيسػػػي ، تسيػػػد السخؤوسػػػيغ تسيػػػد القيػػػادة، 

 .أبعاد التسيد التشطيسي( التشطيسية 
وجػد تأثيخ ايجابي قػؼ ججًا ذات داللػة إحرػائية بػيغ مدػتػؼ الجػجارات الجػىخيػة مجتسعػة ( 0ا 

 و مدتػؼ التسيد التشطيسي ككل.
 ىوفي ضػء الشتائج الدابقة نعخض فيسا يمي تػصيات البحث والتي يسكغ ترشيفيا إل

تحقيق التسيد السؤسدي مجسػعتيغ: األولى تتعمق بالجانب األكاديسي، بيشسا تتعمق الثانية بكيفية 
 .مغ خالؿ السشاعة التشطيسية والحكاء االستخاتيجي 

 أواًل: تهصيات تتعمق بالجانب األكاديسي: 
فػػي ضػػل وجػػػد خمػػط وعػػجـ  بسػضػػػعي الجػػجارات الجػىخيػػة والتسيػػد التشطيسػػيتعسيػػق الفيػػع   (,ا

فيع واضح ليع وألبعادىع السختمفة، وعجـ وجػد اتفاؽ بػيغ البػاحثيغ حتػى اآلف عمػى األبعػاد 
 األساسية ليع.

 الججارات الجػىخيةترسيع مقاييذ تتستع بالثقة / الثبات والِسرجاقية، وذلظ لقياس مدتػػ   (3ا
يػػج التصػػػرات اإليجابيػػة ؛ بيػػجؼ تحجالجامعػػات الحكػميػػة والجامعػػات الخاصػػةفػػي كػػٍل مػػغ 

والدػػػمبية فػػػي ىػػػحا السدػػػتػػ بذػػػكٍل دورؼ، وبالتػػػالي؛ اتخػػػاذ القػػػخارات التعديديػػػة والترػػػحيحية 
 السشاسبة في الػقت السشاسب.

 مدػػتػؼ التسيػػد التشطيسػػيترػسيع مقػػاييذ تتستػػع بالثقػة / الثبػػات والِسرػػجاقية، وذلػػظ لقيػاس   (2ا
اإليجابيػػػة  متغيخاتيػػاة، بيػػجؼ تحجيػػج فػػي كػػٍل مػػغ السشطسػػات الحكػميػػة والسشطسػػات الخاصػػ

 التي يمـد تعديدىا، والدمبية التي يجب الحج مشيا.
لتحدػيغ مدػتػؼ لسػا ليػا مػغ تػأثيخات ايجابيػة بتحديغ الجػجارات الجػىخيػة ضخورة االىتساـ   (5ا

 .التسيد التشطيسي 
 لجههريــةتحقيـق التسيــز التشظيسـي مـن خــالل امـتالا الجـدارات اثانيـًا: تهصـيات تتعمــق بكيفيـة 

 وذلك فيسا يأتي: 
 :التسيز التشظيسي لمجامعات السررية الحكهمية والخاصةتهصيات لزيادة مدتهى  (1)
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( تػػػفيخ الػػجعع مػػغ القيػػادات العميػػا بالجامعػػات لثقافػػة التسيػػد التشطيسػػي ، وذلػػظ مػػغ خػػالؿ تبشػػي ,/,ا
أداء أفخاد السجتسع الجامعي األنساف الججيجة في القيادة والتي تخكد عمي إحجاث التغييخ السصمػ  في 

 ، وتجفعيع إلي تحقيق التسيد .
( قياـ وزارة التعميع العالي بإعجاد مذخوعات تشافدية بيغ الجامعات التي حرمت عمي االعتسػاد 3/,ا

 لزساف استسخارية التسيد التشطيسي .
مػػػغ خػػػػالؿ ( تػػػجريب وتشسيػػػة السػػػػارد البذػػػػخية بالجامعػػػات السرػػػخية الحكػميػػػػة والخاصػػػة، وذؿ 2/,ا

مجسػعػػة متشػعػػة مػػغ البػػخامج التجريبيػػة لتشسيػػة ميػػاراتيع ومعػػارفيع وتغييػػخ سػػمػكيع نحػػػ كيفػػي تحقيػػق 
 التسيد في العسل الجامعي .

( االىتسػػاـ  بغػػخس ثقافػػة فػػخؽ العسػػل وخاصػػة فيسػػػا بػػيغ التخررػػات البيشيػػة، بسػػا يدػػاعج فػػػي 5/,ا
حػػل السذػػكالت التػػي تػاجػػو الجامعػػات بػجػػو  تصػػػيخ وتشسيػػة األداء ، وتػليػػج أفكػػار مبتكػػخة تعسػػل عمػػي

 خاص والسجتسع بػجو عاـ .
( بشػػاء مشػػاخ مػػغ الثقػػة الستبادلػػة بػػيغ قيػػادات الجامعػػة وأعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ والييئػػة السعاونػػة 5/,ا

والعامميغ ، وبيغ الجامعػة والسجتسػع السحػيط، بسػا يعسػل عمػي زيػادة ثقػة السجتسػع السحػيط بالجامعػة ، 
 لية االجتساعية لمجامعة تجاه السجتسع ، وبسا يؤدؼ الي تحقيق التسيد التشطيسي .ويحدغ السدئػ 

( ضخورة قياـ كل جامعة باستخجاـ مجسػعة استخاتيجيات تدػاعجىا فػي تحقيػق التسيػد ، وتحقػق 5/,ا
 مغ خالليا الشتائج السدتيجفة ، وتجعع قجراتيا التشافدية السدتجامة .

يجة تذجع عمي تخسيخ قيع التسيد عشج جسيع أفخاد السجتسع الجػامعي ، ( تشسية ثقافة تشطيسية جج4/,ا
وذلظ مغ خالؿ عقج الشجوات ، وورش العسل ، والمقػاءات السدػتسخة مػع جسيػع الفئػات ، وذلػظ لتحػيػل 

 قيع التسيد إلي مسارسات عسمية وواقعية .
ات الساديػػة والتكشػلػجيػػة ( ضػخورة قيػػاـ الجامعػػات السرػخية الحكػميػػة والخاصػػة بتػػفيخ اإلمكانيػػ0/,ا

والساليػػة الالزمػػة لتحقيػػق التسيػػد التشطيسػػي ، وذلػػظ مػػغ خػػالؿ إيجػػاد مرػػادر تسػيػػل  يػػخ تقميجيػػة مثػػل 
الذػػػخاكات مػػػػع مؤسدػػػات السجتسػػػػع السحػػػيط، وتدػػػػػيق الخػػػجمات الجامعيػػػػة ، والػحػػػجات ذات الصػػػػابع 

 الخاص .
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ػيخ اليياكػل التشطيسيػة بيػا ، والمػػائح بتص ضخورة قياـ الجامعات السرخية الحكػمية والخاصة( 0/,ا
والػػػشطع السشطسػػػة لدػػػيخ العسػػػل ، وذلػػػظ لتجشػػػب التعقيػػػجات اإلداريػػػة والبيخوقخاشيػػػة ، ولتدػػػييل وصػػػػؿ 

 الخجمة إلي جسيع الفئات التي تتعامل معيا .
بتفعيػػػل دور مخاكػػػد القيػػػاس والتقػػػػيع  الجامعػػػات السرػػػخية الحكػميػػػة والخاصػػػة( ضػػػخورة قيػػػاـ 8,/,ا

الكميػػات والجامعػػات ، مػػغ خػػالؿ تذػػكيل فػػخؽ عسػػل تقػػـػ بشذػػخ ثقافػػة القيػػاس والتقػػػيع ، وتقػػجـ داخػػل 
 الجعع الفشي لمكميات بالجامعة ، وبسا يداعج في تحقيق التسيد التشطيسي .

 :لتحدين مدتهي الجدارات الجههرية( تهصيات 2)
 ( االهتسام بالتعمم التشظيسي ، وذلك من خالل :2/1)  

  عقػػػج مجسػعػػػة مػػػغ البػػػخامج التجريبيػػػة وورش العسػػػل الخاصػػػة بػػػالتعمع التشطيسػػػي ، نطػػػخًا لسػػػا
تشفيػػح سياسػػات ، و تشفيػػح بػخامج التغييػػخ والتصػػيخيحققػو الػػتعمع التشطيسػي مػػغ نتػائج تتسثػػل فػي 

تشفيح بخامج تسكػيغ العػامميغ والتصػػيخ ، و واستخاتيجيات التػجو نحػ العػلسة والتػجو الدػقي
 تشفيح بخامج االبتكار أو التفكيخ اإلبجاعي.، و  الػضيفي

  تشسيػة وتعسيػق اسػتخجاـ وذلػظ ألنيػا تعسػل عمػي تصبيق مشيجية التفكيخ واإلدارة االستخاتيجية
تكػػػػيغ مفػػػاىيع ورؤيػػػة مذػػػتخكة تقػػػػد إلػػػى أنسػػػاف ججيػػػجة مػػػغ ، و أسػػػاليب العسػػػل الجسػػػاعي

تشسيػة فػخص ، و شيجيػة شػفافية اإلدارةاالنفتػاح وإتبػاع م، و السسارسة والدمػؾ في مػاقػع العسػل
 واستخجاـ مشيجية التفكيخ السشطػمي.

  بشاء ثقافة تشطيسية شػيمة األمػج تتدػع بالػضػػح التشطيسػي، التكامػل التشطيسػي، مخونػة البشػاء
الييكمػػػػي لرػػػػشاعة القػػػػخار واألسػػػػمػ  اإلدارؼ قػػػػائع عمػػػػى اسػػػػتثسار األفػػػػخاد فػػػػي إشػػػػار مػػػػغ 

سػتقاللية الفػخد وتحسمػو السدػئػلية والتذػجيع عمػى الػتعمع االنزباف الػضيفي والحػخص عمػى ا
 .الفخدؼ والجساعي، وتحسل السخاشخ والسغامخة

 ( االهتسام برأس السال البذري ، وذلك من خالل :2/2)
  قيػػادات وذلػػظ لتشسيػػة السيػػارات اإلبجاعيػػة لعقػػج مجسػعػػة مػػغ البػػخامج التجريبيػػة وورش العسػػل

بسػا يدػػاعج فػي تحقيػق معػػجالت  والييئػة السعاونػػة والعػامميغالجامعػة وأعزػاء ىيئػػة التػجريذ 
 مختفعة مغ الخضا الػضيفي وبسا يشعكذ عمي األداء السؤسدي .
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  ضخورة قياـ الجامعات السرخية الحكػمية والخاصة بالعسل مغ خالؿ ىياكل تشطيسيػة  يػخ
ة التجريب الػضيفي ىخمية وااللتداـ بثقافة تشطيسية مخنة مغ خالؿ السذاركة في السعخفة وإدار 

 الذامل وإجخاءات العسل  يخ التقميجية.
 ( االهتسام بالسرونة اإلستراتيجية، وذلك من خالل :2/3)

  تصػيخ السػارد البذخية بالجامعات وبسا يزسغ تحديغ كفاءة وقػجرة الجامعػات عمػي التكيػف
 بذكل مدتسخ لمتغييخ .

 خوؼ الصارئة .إعجاد خصة رئيدية لمجامعة وخصط بجيمة لسػاجية الط 
  ضػػخورة قيػػاـ الجامعػػات السرػػخية الحكػميػػة والخاصػػة بإعػػادة تقيػػيع جيػدىػػا كػػل فتػػخة زمشيػػة

 معيشة ، وذلظ استجابة لمستغيخات البيئية.
 ( االهتسام باإلدارة التكشهلهجية، وذلك من خالل : 2/4)

  والخاصػػة وبسػػا تػػػفيخ البشيػػة التحتيػػة لػػإلدارة التكشػلػجيػػة فػػي الجامعػػات السرػػخية الحكػميػػة
 يتػافق مع بيئة التحػؿ الخقسي .

  تصػػػػػيخ التشطػػػػيع اإلدارؼ والخػػػػجمات وفػػػػق تحػػػػػؿ تػػػػجريجي ، وذلػػػػظ بإعػػػػادة تشطػػػػيع الجػانػػػػب
 والسحجدات الييكميةا إلغاء إدارات، استحجاث إدارات ججيجة ( لتدايخ التصػر التكشػلػجي .

  ميػػػػػارات التعامػػػػػل مػػػػػع ة البػػػػػخامج التجريبيػػػػػة وورش العسػػػػػل وذلػػػػػظ لتشسيػػػػػعقػػػػػج مجسػعػػػػػة مػػػػػغ
 .لقيادات الجامعة وأعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة والعامميغ  التكشػلػجيا

وأسػػفخت مشاقذػػة نتػػػائج الجراسػػة الحاليػػػة عػػغ وجػػػػد بعػػس الػػػجالالت عمػػي مدػػػتػؼ الشطخيػػة والتصبيػػػق 
 تتزح فيسا يمي : 

مججارات الجػىخية في عمي مدتػؼ الشطخية : أكجت الجراسة الحالية عمي الجور الياـ ل ( أا
تحديغ التسيد التشطيسي لمجامعات السرخية الحكػمية والخاصة ، وأضافت ىحه الجراسة 
االختالفات حػؿ مدتػؼ الججارات الجػىخية باختالؼ الخرائز الجيسػجخافية لمسدتقري 
مشيع وممكية الجامعة، واالختالفات حػؿ مدتػؼ التسيد التشطيسي باختالؼ الخرائز 

خافية لمسدتقري مشيع وممكية الجامعة ، ومغ ثع فإف الجراسة الحالية تزيف إلي الجيسػج
حيث لع يخصج الباحثاف أؼ سبق في ىحا  –األدبيات القميمة ندبيًا والستاحة في ىحا السجاؿ 

مغ البحث ، بسا يعسل عمي تػسيع قاعجة البحث  -الرجد في بيئة إدارة األعساؿ السرخية
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سات إدارة السػارد البذخية ، كسا أف اتفاؽ نتائج ىحه الجراسة فيسا في ىحا الجانب مغ درا
يتعمق بسدتػؼ الججارات الجػىخية ومدتػؼ التسيد التشطيسي مع نتائج دراسات عجيجة تع 
إجخاؤىا في دوؿ عخبية وأجشبية ، يجؿ عمي وجػد مسارسات عامة في إدارة السػارد البذخية 

 مع اختالؼ الثقافات .
عمي مدتػؼ التصبيق : تعتبخ نتائج الجراسة الحالية وبسا أكجتو مغ وجػد عالقة ذات داللة  (  ا

احرائية بيغ الججارات الجػىخية لمجامعات السرخية و التسيد التشطيسي ، تعصي داللة 
عمي أف سبل تحديغ التسيد التشطيسي تعتسج عمي مجؼ تػافخ الججارات الجػىخية ، حيث 

ارات الجػىخية لمجامعات السرخية ا التعمع التشطيسي، رأس الساؿ بارتفاع مدتػؼ الجج
البذخؼ، السخونة اإلستخاتيجية، اإلدارة التكشػلػجية ( يختفع مدتػؼ التسيد التشطيسي عمي 
السدتػؼ الكمي ولكل بعج مغ أبعاده ا تسيد القيادة، تسيد الييكل التشطيسي، تسيد 

 ( عمي حجه .االستخاتيجية، تسيد الثقافة التشطيسية
 البحهث السدتقبمية:  -14
أضيخت نتائج ىحا البحث عجًدا مغ السجاالت التي َتدتِحق االىتساـ والجراسة والتحميل مغ جانب      

ػيغ بعػجة قزػايا حيػيػة. ومػغ أىػع ىػحه القزػايا  قزػية  – افمػغ وجيػة نطػخ الباحثَػ –الباحثيغ والُسيتسِّ
 التشطيسي.التسيد ، وقزية الججارات الجػىخية

 :   بالجدارات الجههرية البحهث السدتقبمية الستعمقة  -14/1
 . دور الججارات الجػىخية في تحديغ وضع الجامعات في الترشيفات العالسية 
 .أنساف القيادة ودورىا في تجعيع الججارات الجػىخية 
  العسػػل دور رأس السػػاؿ الشفدػػي كستغيػػخ وسػػيط فػػي العالقػػة بػػيغ الجػػجارات الجػىخيػػة وفػػخؽ

 ذاتية اإلدارة .
  :   بالتسيز التشظيسي البحهث السدتقبمية الستعمقة  -14/2

 .محجدات التسيد التشطيسي في السشطسات الخجمية 
  التسيد التشطيسي.أنساف القيادة ودورىا في تجعيع 
 .واقع جػائد التسيد التشطيسي في مرخ في ضػء تجار  التسيد التشطيسي العالسية 
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 السراجع : -15
 السراجع العربية: -15/1
(، تػػأثيخ الػػحكاء االسػػتخاتيجي فػػي تحقيػػق السخونػػة 38,0االبخاىيسػػي، إحدػػاف عبػػج األميػػخ عديػػدا (,ا

التدػػػيقية: دراسػػة تصبيقيػػة فػػي شػػخكة الفيػػج لمسػػػاد الغحائيػػة ومشتجػػات األلبػػاف فػػي محافطػػة 
فػػة، العػػخاؽ، مػػج الشجػػف األشػػخؼ ، مجمػػة كميػػة التخبيػػة لمبشػػات لمعمػػـػ اإلندػػانية، جامعػػة الكػ 

 .33، ع3,
األزمػػػػػػػػات،  إدارة فػػػػػػػػي التشطيسػػػػػػػػي الػػػػػػػػتعمع ، دور( 38,5ا مػسػػػػػػػػى حدػػػػػػػػيغ أحسػػػػػػػػج دراز، أبػػػػػػػػػ (3ا

 الدػػيذ، قشػاة جامعػة والبيئيػة، التجاريػة لمجراسػات العمسيػة السجمػة الفمدصيشية، بالسدتذفيات
 .4مجمج باإلسساعمية، التجارة كمية

( ، دور الحكاء الذعػرؼ كستغيخ وسيط في عالقػة ميػارات 38,5أبػ ليفو، سشاء مرصفي دمحما (2ا
القيػػػادة اإلسػػػتخاتيجية بالقػػػجرات الجػىخيػػػة لمسشطسػػػة: دراسػػػة ميجانيػػػة، السجمػػػة العمسيػػػة، كميػػػة 

 .58التجارة، جامعة أسيػف، العجد 
 عػامخ اكدسخؼ  محسػد، عبيخ ىيع،إبخا  مشار كخيع، بشجر السشاصخة، الفاعػرؼ؛ القصاونو؛ أبػتايو؛ (5ا

 التشطيسػػػػػي فػػػػػي والػػػػػتعمع السعخفػػػػػي التذػػػػػارؾ فػػػػػي والسعخفيػػػػػة الػججانيػػػػػة الثقػػػػػة دور( "38,4ا
 .5ع ،2,مجمج األعساؿ، إدارة في األردنية السجمة األردف، في األعساؿ مشطسات

(، بحػػػػػث التدػػػػيق: أسػػػاليب القيػػػاس والتحميػػػل واختبػػػػار 38,5إدريػػػذ ، ثابػػػت عبػػػج الػػػخحسغ ا (5ا
 الفخوض، الجار الجامعية، اإلسكشجرية. 

(، أثػخ تفعيػل إدارة السػاىػب فػي تحقيػق التسيػد التشطيسػي: دراسػة 38,5أميغ، أحسج عبجالحسيػجا (5ا
تصبيقيػػػة عمػػػي القيػػػادات اإلداريػػػة مػػػغ أعزػػػاء ىيئػػػة التػػػجريذ فػػػي جامعػػػة السشرػػػػرة، مجمػػػة 

 .3تسػيل، كمية التجارة، جامعة ششصا، العجد التجارة وال
(، أثػػػخ البخاعػػػة التشطيسيػػػة فػػػي 38,5البغػػػجادؼ، عػػػادؿ ىػػػادؼ، الجبػػػػرؼ، حيػػػجر جاسػػػع عبيػػػج ا (4ا

تحقيػػق السخونػػػة اإلسػػػتخاتيجية: دراسػػػة ميجانيػػػة مقارنػػة بػػػيغ شػػػخكتي االترػػػاالت ازيػػػغ وآسػػػيا 
 ، العجد األوؿ.4,ة، السجمج سيل( في العخاؽ، مجمة القادسية لمعمـػ اإلدارية واالقترادي
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( ، دور البخاعة التشطيسيػة فػي بشػاء السشطسػات الستعمسػة عبػخ 38,5البشاء، زيشب مكي محسػد ا (0ا
 اإلبجاع الجحرؼ، مجمة جامعة كخبالء العمسية، السجمج الخابع عذخ، العجد الثاني.

 محاسػبية دراسػات مجمػة التشطيسيػة، الفاعميػة فػي التشطيسػي الػتعمع ، أثخ(38,5ا حاـز الجشابي، (0ا
 .25عجد ,,بغجاد،مجمج جامعة ومالية،

 لػػجػ االسػػتخاتيجي التفكيػػخ تشسيػػة فػػي التشطيسػػي الػػتعمع ، أىسيػػة( 38,5ا فػػؤاد إييػػا  الحجػػاوؼ، (8,ا
 مخكػد -والتكشػلػجيػا لمعمػـػ ناصػخ أكاديسيػة اإلداريػة، البحػث مجمة العامة، السشطسات قادة

 .5ع ،25مجمج والتصػيخ، واالستذارات البحػث
 الػسػػيط ، الػػجور(38,0اخالػػج حدػػغ محسػػػد، مشػػػػ  عػػدت، دمحم العػاممػػة، الشابمدػػي؛ الحاللسػػة؛ (,,ا

 السدتذػػػفيات فػػػي الخػػػجمات جػػػػدة عمػػػى القياديػػػة الجػػػجارات أثػػػخ تعديػػػد فػػػي العػػػاشفي لمػػػحكاء
 األعسػػػػاؿ، إدارة فػػػػي األردنيػػػػة السجمػػػػة السػػػػجيخيغ، عمػػػػى تصبيقيػػػػة الخاصػػػػة: دراسػػػػة األردنيػػػػة
 .5ع ،5,مجمج

(، التفكيػػػخ االبتكػػػارؼ ودوره فػػػي تحقيػػػق التسيػػػد التشطيسػػػي: 38,0الػػػحبحاوؼ، عػػػامخ عبػػػج كػػػخيعا (3,ا
دراسػػػة اسػػػتصالعية آلراء عيشػػػة مػػػغ التجريدػػػييغ فػػػي السػػػجارس األىميػػػة فػػػي محافطػػػة الشجػػػف 
األشػػػخؼ، مجمػػػة كميػػػة اإلدارة واالقترػػػاد لمجراسػػػات االقترػػػادية واإلداريػػػة والساليػػػة، جامعػػػة 

 .5، ع8,بابل، العخاؽ، مج 
(، أثخ القجرات االستخاتيجية فػي تحقيػق التسيػد 38,0الخفيعي، عمي عبػد؛ عبج، ضخ اـ حدغا (2,ا

التشطيسػػػػي: دراسػػػػة تصبيقيػػػػة فػػػػي الذػػػػخكة العامػػػػة لمدػػػػسشت الجشػبيػػػػة، مجمػػػػة العػػػػدؼ لمعمػػػػـػ 
 .,، ع5,االقترادية واإلدارية، العخاؽ، مج 

 الػػتعمع قػػجرات تصػػػيخ فػػي وأثخاىػػا اتيجيةاالسػػتخ  ، القيػػادة(38,0ا سػػعيج حػػشر إبػػخاىيع الدىخانػػي، (5,ا
 ،53السجمػػج اإلمػػارات، جامعػػة التخبػيػػة، لمبحػػاث الجوليػػة السجمػػة ميجانيػػة، دراسػػة التشطيسػػي:

 .3ع
( ، أثػػخ اسػػتخاتيجيات السػػػارد البذػػخية عمػػى الػػتعمع التشطيسػػي 38,0الدػػشاف، خميفػػة وليػػج خميفػػة ا (5,ا

التسػيل الكػيتي، رسالة ماجدتيخ  يػخ مشذػػرة في البشػؾ االسالمية في دولة الكػيت: بيت 
 ، جامعة آؿ البيت، كمية االقتراد والعمـػ اإلدارية.
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(، أثخ نطع دعع القػخار فػي فاعميػة السخونػة االسػتخاتيجية: 38,0الصيخاوؼ، مجاىج ىاني عمي ا (5,ا
دراسػػػػة ميجانيػػػػة فػػػػي شػػػػخكات االترػػػػاالت األردنيػػػػة، مجمػػػػة الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية لمجراسػػػػات 

 .,، ع 34رادية واإلدارية، الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ، مج االقت
(، دراسة العالقة بيغ رأس الساؿ البذػخؼ ورأس السػاؿ االجتسػاعي 38,5العبادؼ، ىاشع فػزؼ ا (4,ا

: بحػػػث اسػػػتصالعي آلراء عيشػػػة مػػػغ التجريدػػػييغ فػػػي جامعػػػة الكػفػػػة ، مجمػػػة الغػػػخؼ لمعمػػػـػ 
 .,2االقتراد، جامعة الكػفة ، العخاؽ ، ع االقترادية واإلدارية، كمية اإلدارة و 

(، أثػػخ القػػجرات 38,5العػػجواف؛ الػنػػجاوؼ؛ الذػػيبي؛ سػػامي يػسػػف ، أوس بيجػػت، حسيػػج أحسػػجا (0,ا
التكشػلػجية عمي نجاح السشطسة: دراسة تصبيقية عمي شخكات االترػاالت الخمػيػة بالسسمكػة 

 .,، ع53نية، مجاألردنية الياشسية، دراسات، العمـػ اإلدارية، الجامعة األرد
(، التػجػػو الخيػػادؼ وتػػأثيخه فػػي التسيػػد 38,4العػػداوؼ، شػػفاء دمحم عمػػي؛ و محدػػغ، زيػػج حزػػيخ ا (0,ا

التشطيسػػي: بحػػث ميػػجاني فػػي عػػجد مػػغ كميػػات جامعػػة بغػػجاد، مجمػػة جامعػػة األنبػػار لمعمػػـػ 
 .0,، ع 0االقترادية واإلدارية، العخاؽ، مج 

ي بيجػت، دمحم عبػجهللا دمحم، سػعيج محسػػد مخسػي، العديدؼ؛ عبجهللا؛ عصيو؛ عصيو، أحسج الخفػاع (38ا
( ، مشطسػػات الػػتعمع كسػجخل لتصػػػيخ الجامعػػات السرػػخية، جامعػػة 38,4شػيساء الدػػيج دمحم ا

 .05كمية التخبية، ع -الدقازيق 
( ، تػػأثيخ إدارة السػاىػػب والػػتعمع التشطيسػػي فػػي اسػػتجامة 38,5الكداسػػبة، دمحم مفزػػي عثسػػاف ا (,3ا

نيػػة فػػي إدارة األعسػػاؿ، الجامعػػة األردنيػػة عسػػادة البحػػث العمسػػي، شػػخكة زيػػغ، السجمػػة األرد
 .,، ع3,مجمج

( ، الجور السعجؿ لسسارسات الجػدة الرمبة والشاعسة في العالقة 38,0الشاصخ، سعيج إبخاىيع ا (33ا
بػػػػيغ الدػػػػياؽ التشطيسػػػػي واإلبػػػػجاع اإلدارؼ: الػػػػتعمع التشطيسػػػػي متغيػػػػخًا وسػػػػيصًا، دراسػػػػة عمػػػػى 

البحخيشيػػػػة، رسػػػػالة دكتػػػػػراه  يػػػػخ مشذػػػػػرة ، جامعػػػػة الدػػػػػداف لمعمػػػػـػ الذػػػػخكات الرػػػػشاعية 
 والتكشػلػجيا، كمية الجراسات العميا.
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(، أثػػخ السخونػػة االسػػتخاتيجية 38,0بػػغ أحسػػج؛ معاشػػػ؛ عبجالسجيػػج؛ آسػػية، دانػػي الكبيػػخ، الػػديغا (32ا
ات عمػي فاعميػػة األداء: دراسػػة حالػة مؤسدػػات االترػػاؿ الجدائخيػة، السجمػػة السرػػخية لمجراسػػ

 .8,القانػنية واالقترادية، ع
 وتعديػػػػد دعػػػػع فػػػػي التشطيسػػػػي الػػػػتعمع ، دور(38,4ا كسػػػػاؿ دمحم كشػػػػجا عمػػػػي، ، ؛أبػػػػػداف حػػػػبالؽ (35ا

 مجمػػة حمػػب، مجيشػػة فػػي الخاصػػة الثانػيػػة السػػجارس عمػػى تصبيقيػػة الشفدػػي: دراسػػة التسكػػيغ
 .4ع ،3 مجمج ، واالقترادية اإلدارية والجراسات لألبحاث السفتػحة القجس جامعة

(، أبعػػاد 38,0حدػػيغ؛ أحسػػج؛ دمحم؛ سػػالمة عبػػجالعطيع، سػػحخ حدػػشي، جسػػاؿ الذػػحات عبػػجهللاا (35ا
السخونػػة االسػػتخاتيجية فػػي السؤسدػػات التعميسيػػة: دراسػػة تحميميػػة، مجمػػة كميػػة التخبيػػة، جامعػػة 

 .5,,، ع 30بشيا، مج 
كميػة التخبيػة (، السقػجرات الجػىخيػة وعالقتيػا بػالتفػؽ التشطيسػي لػجؼ 38,5خمف، نرػخ قاسػع ا (35ا

البجنيػػة وعمػػـػ الخياضػػة فػػي العػػخاؽ، مجمػػة عمػػـػ الخياضػػة، جامعػػة ديػػالي، السجمػػج الثػػامغ، 
 .35العجد 

(، السقػػػجرات الجػىخيػػػة وأثخىػػػا فػػػي تصػػػػيخ السشتجػػػات الججيػػػجة : 38,4راضػػػي ، جػػػػاد محدػػػغ ا (34ا
ة العمػـػ دراسة اختباريو آلراء عيشة مغ السجيخيغ في معسػل األلبدػة الخجاليػة/ الشجػف ، مجمػ

 .5، العجد 35االقترادية واإلدارية ، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة بغجاد، السجمج 
" اإلبػجاع لتعديػد كاسػتخاتيجية التشطيسي والتعمع ، التجريب( 38,0ا بارؾ، عسارة، نعيسة، سمسى؛ (30ا

 السرػػػػشعة السعجنيػػػة اليياكػػػػل بشػػػاء مؤسدػػػة إلػػػػى باإلشػػػارة الجدائخيػػػػة: االقترػػػادية السؤسدػػػة
"BATICIM "5العجد ،5السجمج األعساؿ، القتراديات الخيادة مجمة البػاقي، أـ وحجة. 

(، أثػػخ رأس السػػاؿ البذػػخؼ عمػػي أداء السؤسدػػات 38,0عاشػػػر، مدريػػق ؛ و صػػارة، بػقدػػخؼا (30ا
االقترػػػػػادية: دراسػػػػػة ميجانيػػػػػة عمػػػػػي عيشػػػػػة مػػػػػغ السؤسدػػػػػات االقترػػػػػادية الجدائخيػػػػػة، مجمػػػػػة 

يػػة واإلندػػانية، جامعػػة حدػػيبة بػػغ بػػػعمي بالذػػمف، الجدائػػخ، األكاديسيػػة لمجراسػػات االجتساع
 .,3ع

(، دور رأس السػاؿ البذػخؼ فػي تحقيػق السيػدة التشافدػية 38,0ليمي، بػحجيج ؛ و اليػاـ، يحيػاوؼا (28ا
لمسؤسدػػػػػة الرػػػػػشاعية: دراسػػػػػة حالػػػػػة، مجمػػػػػة جامعػػػػػة القػػػػػجس السفتػحػػػػػة لمبحػػػػػػث اإلندػػػػػانية 

 .52واالجتساعية، ع
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(، دور الكفػػاءة التكشػلػجيػػة فػػي دعػػع أبعػػاد الرػػػرة الحىشيػػة 38,5لامػػخاد، جيػػاد كامػػل إسػػساعي (,2ا
لمسشطسة، السجمة العمسية لمجراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة باإلسػساعيمية، جامعػة قشػاة 

 .4الدػيذ، مج 
(، متصمبػػات تحقيػػق التسيػػد التشطيسػػي بالجامعػػات السرػػخية: 38,5مشػػجور، ىشػػاء شػػحتو الدػػيجا (23ا

ة، مجمػة اإلدارة التخبػيػة، الجسعيػة السرػخية لمتخبيػة السقارنػة واإلدارة التعميسيػة، دراسة تحميميػ
 .3، ع,س 
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