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  ص لخامل
من املواضع احلديثة يف القكر اإلداري وقد نال االهتمام الكثري يف الدول  كادمييةالقدرات اجلوهرية والقيادات األ يعد

تسليط  اىلالبحث يهدف هذا  لذا , امة للمنظمات على اختالف انواعهالك ألهميته يف حتقيق امليزة التنافسية املستداملتفدمة وذ
قنية يف امعة التاجل يف األكادميية والقدرات اجلوهرية يف حتقيق التميز التنظيمي ةممارسات القيادالضوء على دور 

األكادميية  ةالقيادتتعلق ب و مكونة من ثالثة اجزاء واليت ع البياناتمت تصميم استمارة استبيان جلمحيث  ،السليمانية
يف اقسام ني يبالتدريس املتمثلة استمارة استبانة على عينة البحث (120) مت توزيع ، والتميز التنظيميو والقدرات اجلوهرية

ل استخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم من خال واستخدمت عدة أساليب إحصائية. امعة التقنية يف السليمانيةاجلالكليات يف 
 ارتباط واثر عالقة وجود النتائج البسيط، وأظهرت واالحنداراخلطي البسيط االرتباط  وحتليل ،(SPSS-V21االجتماعية )
شجيع عمل على بناء نظام من احلوافز لتالأبرزها  التوصيات من عدد تقديم مت البحث نتائج على وبناءاً  .املتغريات إجيابية بني

 .اآلخرى املنظماتمكانة مميزة بني و واإلبتكار و احلصول على مركز اهليئة التدريسية و تنمية الرغبة يف اإلبداع

 التميز التنظيمي  ،القدرات اجلوهرية ،: القيادة األكادمييةالكلمات املفتاحية

 املقدمة
ففي السنوات  ،ومهارياً اإلنسان معرفياً وثقافياً بناء حيث تساهم يف متثل اجلامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي

 ،بها ريات املستمرة يف البيئة اليت تعملمواكبة التغخرية شهدت املنظمات التعليمية تطورات متسارعة ولكي يستطيع املنظمات األ
وذلك بهدف حتسني مستوى  ،تغرياتتلك املمع تسمح هلا بالتعامل  واليتربات اخلقابليات والو  باملوارد هاهتماما ادتدزوقد ا

درات والبحث عن ق دراتها اجلوهريةاستثمار ق ة إىلأصبحت املنظمة حباجة ملح وهلذا جودة أداء هذه املؤسسات وتفعيل دورها.
 ،الوالء لديهم بناءو  نيسيخبدماتها وارضاء هيئة التدري زيمت والفاعلية نافس بكفاةء وتيتمكن ان ت حتىجديدة  جوهرية

 . لتحقيق ميزة تنافسيةوذلك  ،اء املرتفع و حتقيق االبداعدإلوصول لو

ملهارات وموارد ااملعرفة وو استثمار ما متاح لديها من قدرات تي من خالليأ يملالتع جمال يفتنظيمي ال حتقيق التميزكما ان 
 يتمتعون بقدرات مركبةهم ة على عنصرين القيادات االكادميي. وان هذة الدراسة ركزت ممارستها بشكل فعالووخربات مرتاكمة 
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 (.62: 2012 ،)الديب التهديداتمواجهة اص اكرب عدد من الفرص الراحبة وئمة للبيئة واقتنمتكنهم من تركيب املعطيات املال
  .(52 :2012، )مهديواليت تكون مبثابة مصدر للميزة التنافسية للمنظمة وجتعلها تتفوق على منافسيهاو القدرات اجلوهرية 

 اجلانب النظري املتمثلة بالقيادة وتطرق احملور الثاني اىل تضمن احملور االول منهجية البحث اىل أربعة حماور م البحثفقد قس
 د مناختتم البحث بعدثم  وتضمن احملور الثالث اإلطار امليداني للبحث والقدرات اجلوهرية والتميز التنظيمي األكادميية

 االستنتاجات والتوصيات.

 البحث منهجية: لاألو احملور
 :البحث مشكلة/  أوالً

نظراً لتسارع التغريات املعاصرة يف بيئة اعمال، قد تواجه املنظمات حتديات وصعوبات جديدة من حيث تكنولوجيا 
ا املعلومات والعوملة واسرتاتيجيات العمل وحدة املنافسة، واليت من شأنها ان تؤثر  يف فاعلية وأداء املنظمة وحيلولة دون وصوهل

المتالك  الضرور اىل استدعى املنظمات  من جعلت ، وملواجهة هذه التحديات(D'Ortenzio, 2012) اىل التميز املطلوب بلوغها
يري قادة اكادميية فعالة بإعتبارها القوى الرئيسة الدافعة لنجاح حبيث يستطيع حفاظ على تنافسية املنظمة يف وسط التغ

حتقيق امليزة التنافسية من ليات املهمة اليت متكن املنظمة من اآلالقدرات اجلوهرية  ترب. كما تع)Selznick, 2011(املستمر
كما هو  .(204:2013 ،)شالش واخلفاجي فيها األعمال احلالية اليت تتسم بسرعة التغريات احلاصلةاملستدامة يف ظل بيئة 

غريات التقنية و تتد من الو سريعة التغيري و اليت مت تعمل يف بيئة ديناميكية اليت املنظمات التعليمية العراقيةاحلال يف 
التكنولوجية اىل احتياجات اسواق العمل متطورة و سياسات حكومية مقيدة و تغريات ثقافية و حضارية واجبة االستعاب, فضال 

لقدرات املعرفية للقعل ول احاشارات استفهام يف اذهان اجملتمع االكادميي من عن التحدي الكبري االخر و املثمل يف رسم عدد 
القيادي يف ميدان عمل املوسسات التعليمية و ادوارها يف صياغة وؤية واضحة املعامل تكون مالئمة لتعزيز خصوصية االداء 
االسرتاتيجي املأمول على اساس معايري اجلودة باعتبارها منهجا مطلوبا و توضيفها يف جماالت التطوير التنظيمي, وصوال اىل 

. نظرا اىل اهمية ما تقدم, فإن الدراسة (295: 2016 ،العبيديجتاوز الطرق التقليدية اليت تقود اىل التخلف ) التمييز و
)ما هو دور ممارسات القيادة األكادميية والقدرات اجلوهرية يف حتقيق االجابة على التساؤل الرئيسي التالي :  احلالية حاولت

 و بذلك ميكن ان يتضح ابعاد التساؤل الرئيسي يف الساؤالت االتية:، (التميز التنظيمي يف اجلامعة املبحوثة ؟
 ؟ املبحوثة اجلامعةيف تدريسيني  لدى ال األكادمييةالقيادة  ممارسات ما مدى توافر ابعاد -1

 املبحوثة؟ اجلامعةيف القدرات اجلوهرية والتميز التنظيمي و األكادمييةالقيادة ممارسات  ما طبيعة العالقة بني -2
 املبحوثة؟ اجلامعةيف القدرات اجلوهرية يف حتقيق التميز التنظيمي و األكادمييةالقيادة ممارسات ابعاد  دى تأثريما م -3

  البحث أهمية/  ثانياً

بإعتبار ان اجلامعة  اهميته من خالل ابراز وتوضيح  دور واهمية ممارسات القيادة االكادميية يف اجلامعة، البحثيكتسب هذه 
 و متتلك املعرفة فالقيادات االكادميية اليت ،لقيادات االكادمييةا ارية علمية واليت تعتمد على توفرحض تعد إحدى مراكز

البحث بدراسة املصطلح احلديث نسبياً وهو  هكما يهتم هذإلن املعرفة اداة جوهرية حنو التميز. ، دارة بكفاءة و فاعليةإتستطيع 
اهتمام  املواضيع احلديثة يف الفكر اإلداري املعاصر وقد نال كرية بإعتباره أحدالقدرات اجلوهرية بكل أبعاده ومضامينه الف
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الكثري من الباحثني نظراً ألهميته يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة للمنظمات ودعم عمليات ابداع. وتربز أهمية الدراسة يف 
ق التميز التنظيمي الذي تعترب من أبرز الغايات اليت يسعى بيان دور ممارسات القيادة األكادميية والقدرات اجلوهرية يف حتقي

 ميدانياً إلجراء هذه الدراسة. يف السليمانيةية قنجامعة الت واختري املنظمات اليها من اجل اكتساب الشهرة والريادة.

 :من خالل مشكلة البحث مت صياغة األهداف اآلتية  البحث: أهداف: ثالثاَ
 اجلامعةمن وجهة نظر اعضاء التدريسني يف األكادميية القيادة ممارسات بعاد قيادات االدارية ألالتعرف على مدى ممارسة ال -1

 .املبحوثة

 .املبحوثة اجلامعةيف القدرات اجلوهرية والتميز التنظيمي و األكادمييةالقيادة ممارسات  طبيعة العالقة بني بيان -2

 .املبحوثة اجلامعةيف وهرية يف حتقيق التميز التنظيمي القدرات اجلو األكادمييةالقيادة حتديد عالقة التاثري  -3
 : البحث أمنوذج/  رابعاً

 

 

 

 

 

 

 عالقة اثر        

 ( امنوذج البحث1الشكل )                                  طارتباعالقة          

 : البحث فرضيات/  خامساً

      -اليت تبنتها البحث، وعلى النحو اآلتي: جمموعة من الفرضيات الرئيسة نبثق من امنوذج البحثي   

 توجد عالقة معنوية موجبة ذات داللة احصائية بني ممارسات القيادة األكادميية  والتميز التنظيمي " الفرضية الرئيسة االوىل
   ." 

 ". تميز التنظيمي"توجد عالقة معنوية موجبة ذات داللة احصائية بني القدرات اجلوهرية والالفرضية الرئيسة الثانية

توجد عالقة معنوية موجبة ذات داللة احصائية بني ممارسات القيادة األكادميية  والقدرات  "الفرضية الرئيسة الثالثة
 ". اجلوهرية وحتقيق التميز التنظيمي

يةالقدرات الجوهر ممارسات القيادة األكاديمية  

 التميز التنظيمي

تشجيع 

 العاملين

تحدي 

 العملية

الرؤية 

 المشتركة

تمكين 

 اآلخرين

رأس المال 

 البشري
التعلم  التمكين المعرفة

 التنظيمي

الموارد  القيادة

 البشرية
 المعرفة المالية
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 التميز التنظيمي ".يف حتقيق  ية للممارسات القيادة األكادمييةتوجد تأثري معنوي ذو داللة احصائ"الفرضية الرئيسة الرابعة

توجد تأثري معنوي ذو داللة احصائية للممارسات القيادة األكادميية والقدرات اجلوهرية  يف  "الفرضية الرئيسة السادسة 
 حتقيق التميز التنظيمي".

 :سادساً / حدود البحث 

 .امعة التقنية يف السليمانيةجيف  عينة من اعضاء هيئة التدريسيني آراء البحث على ااقتصر تطبيق هذاحلدود البشرية: -1
 اجلامعة التقنية يف السليمانية. يفالبحث  أجريتاحلدود املكانية:  -2

 .2017 ايلولو لغاية  2017 كانون ثانياحلدود الزمانية: مت اجراء هذا البحث خالل املدة الواقعة ما بني  -3
   جمتمع وعينة البحث / سابعاً

ا بتوزيع تقام تان، ومن اجلدير بالذكر ان الباحثجامعة التقنية يف السليمانية يف من التدريسينيجمتمع البحث يتكون    
اختيار العينة داخل  متيف املؤسسة املبحوثة  وبصورة عشوائية  التدريسيني( استمارة استبانة على عينة البحث املتمثلة ب120)

%( من تلك االستمارات 89%( و نسبة )  92)  بلغ( منها، حيث ان نسبة االسرتجاع 110اقسام املؤسسة املبحوثة وقد أعيدت )
 .( استمارة فقط107، أي ) كانت صاحلة للتحليل

 احملور الثاني: اجلانب النظري

 Academic Leadership    كادمييةالقيادة األ -1

  كادمييةالقيادة األ وتعريف مفهومأوالً / 

تعرض لضراوة و املنافسة األكادميية قد تت كبرية، و املؤسسات تواجه املؤسسات األكادميية واجلامعات يف البلدان حتديا  
اجلودة العاملية و إحداث التغيريات املطلوبة و  تمسك هذه املؤسسات مبعايريتالعاملية أثناء دخوهلم سوق العمل. ومن الطبيعي ان 

لة خاصة واحدة من القيادة العامة واليت الذى يكون سبيل هذه املؤسسات للعيش يف ظل هذه املنافسة، القيادة األكادميية هي حا
وتركز على األنشطة  ،(GyeItshen, 2015: 97) ىل تعظيم القيم ألصحاب املصلحة، مثل الطالب واملوظفني واجملتمعايسعى 

اليت تتعلق بالتعليم والتعلم والبحث واملعرفة من أجل تعزيز التعلم وإنتاج معرفة جديدة من خالل املمارسة والبحوث 
(Marshall, et al., 2011) ، كادميي أن يكون هلا رؤية واضحة والعمل إلقناع اآلخرين بالوسائل من الضروري للقائد األ

 يف وسط التغيري املستمر ة املنظمةحفاظ على تنافسي السـليمة مـن أجـل التعاون يف حتقيق اهلدف املنشود للمنظمة

(Mehmood, 2012:195; Drew, 2010) ، يعرف القائد بوضوح ما يريده لتحقيق واألهم من ذلك جيب أن  لذا جيب أن
املطلوبة بأعلى  يف حتقيق أهداف يكون للقائد قدرة على التعبري عن الرؤية يف كلمات وصور واضحة لتكون سبباً

ساسي لرؤية هي النشاط اإلبداعي وأمر ضرورى و أ األكادميية القيادة( (Hesburghوالفاعلية. وكما وضحها  الكفاءة درجات
واالجتاهات اجلديدة،  فاملؤسسات األكادميية يف اآلونة األخرية تواجه تغيريات (،Asiyai1, 2015: 4) املنظمة
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واسرتاتيجيات عمل، وارتفاع التكنولوجيات اجلديدة للتعليم والتوعية، ودخول القطاع اخلاص يف البيئة األكادميية، ولن يكتب 
 ,Cardno, 2013: 129; Asiyai1لنجاح )لكادميية فعالة فهوالقوى الرئيسية الدافعة األقيادة الهلا النجاح إال خلف 

فهو عملية اشراك الناس يف  تطوير وتشجيع أكادمييون،ودعم  العمل اليومي،إدارة طريقة ( بانه  Scott يرى )(. 4 :2015
اهلدف من وجود القيادات األكادميية هي  (Marshall )شارا كما .(Scott, et al, 2008: 5)التغري يؤدي بهم اىل األمام 

حماولة لتعزيز تعلم الطالب من خالل إنشاء االجتاه أو رؤية للتعلم والتعليم وتشجيع أصحاب املصلحة للمشاركة يف حتقيق 
  (Marshall, et al., 2011). رؤيةال

ثري على سلوك األفراد وتوجيههم حنو أعملية الت بأنهاالقيادة األكادميية الباحثتان  عرفت فقد السابقة تعريفات على وبناءاً
اجياد الثقافة تكيفية وتطوير العمل و بيئة األكادميي تتمثل يف خلقالصفات اليت يتميز بها القائد و حتقيق اهلدف املرسوم،

 .كادمييرسالة املنظمة وتعزيز النمو والتطور األ

  صفات القائد االكادمييثانياً / 

 Joyce and) (Martin & Childers, 2012)و  (Narayanan, 2003: 243) دميي مبا يلي:يتصف القائد األكا   

Boyle, 2013: 75)  

 األداء. باحلرية يفكادميي مبنطق الريادة لتنمية الروح املعنوية لألفراد من خالل متكينهم د األئعمل القاي -1

 .واملعارف وزيادة رصيدهم املعريف واستثماره يف تطوير األداء كادميي على مساندة التابعني يف اكتساب املهارات يعمل القائد األ -2

 تنسيق جلهود املوارد البشرية.الالقدرة على استجابة  -3

 خلق مناخ عمل إجيابي.و ،القدرة على التكيف، النزاهة، الثقة -4

   .   شخص داعم وقادر على احلصول على الدعم الالزم -5

 ومتكينهم من حتقيق أهداف املنظمة. آلخرين اجيابياًالقدرة على التوجيه والتأثري من أجل حفـز ا -6

 القيادة األكادميية : أبعاد ثالثاً /

حتتاج إىل القيادة إلمتالك مزايا تنافسية ، حيث أن االقادة يؤمنون بالتغيري فهم يزودون مؤسساتهم بالطاقة  اليوم مؤسسات 
 .ظمة و جناحها و العمل على ترقيتهاإلبداع واإلبتكار بصفة مستمرة, ويدركون اهمية املن الالزمة

انه ، (23:  2006 إن التمكني هو أحد األساليب اإلدارية اليت جتسد اهتمام املؤسسة باملورد البشري )ملحم،: التمكني -1
يف تفعيل برامج التمكني، فالقادة الفعالون هم  اساسياًاً للقيادة دور ،(148: 2004املفتاح لكل عمليات التعلم )الكبيسي،

من النفوذ الذي يتمتع به  يءن التمكني يتطلب من القادة التنازل عن شلذين يقدمون و يسمحون بتمكني مرؤوسيهم. ألا
منها  البد ان يسود العالقة بني القائد و مرؤوسيه عدد من العوامل اً(. و لكي يكون التمكني ناجح62: 2008)اجلميلي، 

 (. 31: 2006)ملحم،  ظروف االخرينواالحرتام، تقدير  االحرتام املتبادل، الصدق
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ان جيد ، ويعين الكفاءة يف االستخدام األفكار و املبادئ و األساليب يف الواقع العملي  القيادة األكادميية: الرؤية املشرتكة -2
مر (. ومن ثم عليه القيام بعملية تقويم مست120: 2010بيئة عمل تساعد العاملني علـى حتويـل الرؤية إىل واقع )شهاب، 

 (. 64: 2012للرؤية والرسالة بشكل يساعد علـى تطويره )الديب، 
بطريقة جتعلهم حيركون جهـود أتباعهم لكي يكونوا جمددين ومبتكرين   يتصرف القيادة األكادميية: تشجيع العاملني  -3

ى املواضيع وأن يقوموا وذلك بزيادة وعي التابعني وتشجيعهم القائد يشجع املرؤوسني على عملية االبتكار واإلبداع يف شت
و أفـضل فـي حتريـك األفـراد العـاملني  بلواألسـفهو (. 64: 2012بعرض هذه االبتكارات واألفكار بكل حرية )الديب،

 (.84: 2011)اجلساسي، يف ظروف العمل احمليطة مناسباً صحياً ختلق مناخاً
العلم و املعرفة و لألجياد طرق جديدة وافكار حديثة يف  اعلى مراتب يسعى للوصول اىل القائد األكادميي : حتدي العملية  -4

منافسيها  )نوال  ىحتقيق امليزة التنافسية عل (. 19: 2014 حل املشاكل و زيادة كفاءة العمل و قدرات العاملني )باديس،
العمل و و النكسات كادميية تستطيع التعاطي مع املتغريات املختلفة مواجهة التحديات (. القيادات األ20: 2013وفاء،  &

  .(32: 2015الشريف،  ;48: 2010)الربعية،  على النهوض باألداء املنظمي
 :  التحديات اليت تواجه القيادة األكادميية رابعاً / 

القادة حبيث جيب أن يكون  األكادميية اتالقيادتواجه مؤسسات التعليم العالي جمموعة متميزة من التحديات اليت تواجه     
لعمل يف ضبط كال اجلانبني اإلداري واألكادميي وتفاعل مع جمموعة واسعة من الناس، مبا يف ذلك الطالب وأعضاء هيئة مرنة ل

 ;Sriram, 2012: 860) حتقيق التوازن بني أدوار التدريسمنها التدريس، وبعض التحديات حمددة اليت تواجه القادة 

Gyeltshen, 2015:113) 

بحث يف األوساط الصعوبة يف احلفاظ على التوازن بني التدريس و ونما جيد األكادميية غالباًالقيادات : توازن األدوار -1
لديها مزايا، ولكن يف الوقت نفسه، ميكن أن ختلط  يكون التعامل مع جمموعة متنوعة من املسؤوليات قد . اناألكادميية

 (.63: 2012 )الديب، األدوار وحيدث االرتباك، وجتد صعوبة يف حتقيق التوازن بني األدوار

م العالي لديها اآلثار سلبية على القيادة األكادميية. فاملوارد حمدودة ياملوارد يف املؤسسات التعل حمدودية: حمدودية املوارد -2
 63). الديب، (ناس الكفوئنيبالحتفاظ واتوظيف ة بوجودة التدريس، وجتعل من صععلى البحوث وكذلك  على تؤثر

:2012  

حتقيق مزيد من  و أفضل مستوىتهدف معظم القيادات األكادميية إلحداث التغيري حبيث حتقق منظمتهم  :تمرالتغيري املس -3
القيادات  من تتطلبمما األفكار، واالقتصاد، واحلكومات، واأليديولوجيات، والثقافة والتكنولوجيا  التغريات يف ،التقدم

 (Moore and Diamond, 2000:4). اًاألكادميية ان تلعب دورا هام

 

 

 

 



 جملة جامعة كرميان                    al of Garmian UniversityJourn                   طؤظاري زانكؤي طةرميان

245 |                                       acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 

 

       Core Capabilities             القدرات اجلوهرية -2

 :مفهوم وتعريف القدرات اجلوهرية  أوالً /

( من خالل مقال  Pahalad & hamel,1990أول من استخدم مفهوم القدرات اجلوهرية يف األدبيات اإلدارية كان من قبل )
أفكارهم على مفهوم القدرات اجلوهرية "بانها املوارد احلقيقية للميزة  انت( إذ ركز الباحث Harvardنشرت يف جامعة )

 :Hitt, et al., 2001).      التنافسية واالهتمام باملوجودات غري امللموسة فضالً عن االهتمام باملوجودات امللموسة والقابليات

ومهارات  ،والقيادةات واملعرفة واالبتكار ( إىل القدرات اجلوهرية بأنها املهارMuthaly et al, 2015: 48)اشارة  (10
وتشمل القدرات اجلوهرية جمموعة معينة من املهارات واملوارد اليت متتلكها املنظمة  ،الوظيفي التعامل مع اآلخرين واألداء

 وكذلك الطريقة اليت يتم به استخدام هذه املوارد لتحقيق النتائج.

وحتقيق مصلحة كل من املديرين  ،ظيمي ألنها القوة الدافعة للتغيري اإلسرتاتيجيوتعد القدرات اجلوهرية اساس التجديد التن 
لقد شاع مفهوم القدرات اجلوهرية لدى الكثري من الباحثني عند كتاب اإلدارة وباالخص  ،(68: 2016 ،والعاملني )عبداهلل

 عرف القدرات اجلوهرية من قبل .جلوهريةاإلدارة اإلسرتاتيجية لذلك نستعرض آراء عدد من الباحثني عن مفهوم القدرات ا

(Macmillan &Tampo,2000:124) التكنولوجيا بني ما يكمل والذي أو إداري،  تقين فرعي نظام  "بأنها، 
 دائمة تنافسية ميزة املنظمة متنح أن شأنها من واليت املنتجات واخلدمات تقدم اليت املتنوعة واملعرفة ،واملوارد ،والعمليات

 .(429: 2013 ،صربوفريدة" )

 يھو بتفوق عملال تستطيع املنظمة اليت الشيء اھ"بأن (Wheeler & Hunger, 2002: 66 )وكما يعرف كل من 
(. يشري اىل القدرات اجلوهرية "بانها نتاج اخلربة والتعلم التنظيمي املرتاكم يف الشركة 73: 2011،مفتاح القوة )جاسم

 جناز االعمال يف الشركة واليت تؤدي اىل احرتافية فعليةإلاملطلوبة  skills املهاراتو knowledge والذي ينتج عنه املعارف

real proficiency  أيف( داء نشاطاتها الداخلية Thompson and Strickland, 2003:120).     ويرى (Jimm, 

et., 2003: 3ملتاحة إلنشاء مصدر للتمايز ("بأنها قدرات وخصائص املنظمة الفريدة يف تطوير وتنسيق ودمج املوارد ا
 ترافق لكيفية اجلماعي التعلم اھبأن“اجلوهرية  القدرات(  Poyhonen, 2004:82كما يرى ) ،(438: 2013 ،")حممد

)كاظم  للزبائن ممكنة قيمة اعظم لتحقيق املنظمة يف التكنولوجيا من املتاحة الوسائل مع اھوتكامل املختلفة االنتاج اراتھم
   .2011 :138) ، وجابر

 عملها يف وتربع الشركة فيها تتميز اليت املهارة أو القدرة "هي (Pearce & Robinson, 2011: 153ويعرفها ) 

( بأنها تعين السمات املميزة للمنظمة يف قدرتها على 50:2012 ،ويشري )مهدي الشاملة ". رؤيتها مبتابعة القيام أثناء
 اكتساب امليزة التنافسية املستدامة" .
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واستناداً اىل تعريفات السابقة فقد عرفت الباحثتان القدرات اجلوهرية "بأنها جمموعة من املهارات والقدرات واملعارف     
واخلربات والتكنولوجيا املتميزة اليت يصعب تقليدها واليت إذا امتلكتها املنظمة  قد تساعدها على اكتساب امليزة التنافسية 

 املستدامة".

 القدرات اجلوهرية ثانياُ / اهمية 

 واملعارف واملهارات القدرات واملوارد  من نظراً إلهتمام الكثري من الكتاب والباحثني بالقدرات اجلوهرية بإعتبارها جمموعة    

 خص املوارد غري ملموسة اليت تعتمد على إمكانيتها وكفائتها يف املنافسة والتميز والبقاء يفيصعب تقليدها وباأل اليت املتقدمة
)شالش  :اآلتية النقاط يف وتكمن أهميتها ،لذلك من الضروري تطرق اىل إبراز دور واهمية القدرات اجلوهرية يف املنظمة السوق.

 (207-206: 2014 ،واخلفاجي

 املنظمة تنجزه الذي للنشاط الداخلي التنافسية األهمية وأن العالقة ذات التنافسية األنشطة حتقيق يف املنظمة قدرة -1

 باملقدرة اجلوهرية. يسمى األخرى املنظمات من أفضل رةبصو

 من مرنة تكون أن إىل فهي حباجة الزبائن أذواق يف والتقلب الشديدة باملنافسة يتمثل كبرياً حتدياً اليوم منظمات تواجه -2

 خالل من وزهاوجتا لتفاديها ضعفهم نقاط وحتديد قوتهم لتعزيزها نقاط حتديد يف ومساعدتهم العاملني متكني خالل

 والتعليم. املستمر التدريب

 من املقدرات. جديدة أنواع إنتاج يف أو احملافظة يف يساهم اجلوهرية ملقدرتها املنظمة إدراك نا -3

 (70:2016 ،(  إىل اهمية القدرات اجلوهرية كاآلتي : ) عبدهلل,Srivastava 2005:  52ويشري )   

يها من خالل أدائها املميز لتطوير منتوجات جديدة ومبتكرة أوتطوير وحتسني املنتجات متكن املنظمة من التفوق على منافس -1
 القائمة لتلبية احتياجات الزبائن .

من خالل التدريب والتعليم لغرض تعزيز نقاط القوة لديها ومعاجلة  ،قيام املنظمة بتطوير كفاءة العاملني لديها بإستمرار -2
 اً منظماً لتحديث املهارات القدمية واستحداث مهارات جديدة.وهذا يتطلب برناجم ،نقاط ضعفها

 ،وصياغة اسرتاتيجياتها املستقبلية ،متكن املنظمة من تطوير اسرتاتيجياتها للمحافظة على موقعها السوقي بشكل جيد -3
 ووضع خطط لتطوير وحتسني قدراتها جوهرية غري مستغلة بشكل جيد. 

همية القدرات اجلوهرية تربز يف بناء منظمة دائمة التعلم وتبنيها أن إ( 56 :2011،والكبيسيان ) الشيخلي تويرى الباحث    
فضالً عن تزويدها إلدارة املنظمة برؤية واضحة حول  ،لنظام مفتوح تنال من خالله الطرائق االفضل إلستخراج األفكار اجلديدة

  لون واليت ال يستطيعون التعبري عنها.قدرات العاملني فيها واالهتمام باملعرفة اليت حيملها العام
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  ثالثاً / خصائص القدرات اجلوهرية 

 (115: 2007) الطائي،  :( خصائص القدرات اجلوهرية بالعناصر االتيةPerkins,1996:23لقد حدد )
 .رأمسالية القيمة أي هلا القدرة على خلق موارد جديدة للمنظمة -1
 .مةتساعد على حتقيق امليزة التنافسية للمنظ -2

: 2013على اخلصائص األربعة للقدرات اجلوهرية:   )صرب،(Dess;etal,2007:94 ) و  (Hitt,2003:84) يركز كل من
430  ) 

 الندرة يف املوارد والقابليات واليت ال متتلكها املنظمات األخرى. -1
أو أنها تستطيع تقليدها ولكن بصعوبة أو  صعوبة احملاكاة )التقليد (: أي أن املنظمات املنافسة ال تستطيع تقليد قابلية املنظمة  -2

 بكلفة عالية.
 القيمة: املوارد والقابليات اليت حتتفظ بدميومتها ملدة أطول عند تغيري الظروف . -3

 املوارد والقابليات اليت ال ميكن احالهلا مبوارد وقابليات أخرى بسب عدم تساوي القيمة اإلسرتاتيجية. :صعوبة اإلحالل  -4

 : القدرات اجلوهرية رابعاً / أبعاد 

أبعاد  وميكن ان نذكر توجهات بعض الباحثني حول  ،تتباين آراء الكتاب والباحثني حول حتديد أبعاد القدرات اجلوهرية   
  -القدرات اجلوهرية منها :

  أبعاد القدرات اجلوهرية( 1اجلدول )

 األبعاد الباحث ت

 تصال والتأثري، التوجه حنو اإلجناز، تسليم النتائج. املعرفة، بناء الفريق، اال  ( 2011)كاظم وجابر، 1 1

2 2 (Agh et al،2012 ) .مشاركة يف الرؤية، التعاون، التمكني 

 االتصال، املعرفة، التوجه حنو اإلجناز، بناء الفريق، تطوير األفراد . ( 429:2013 )صرب، 3 3

 رأس املال البشري، اإلدارة والتكنولوجيا.التعلم التنظيمي، املرونة اإلسرتاتيجية،  (440: 2013 )حممد، 4 4

 التعلم التنظيمي، مشاركة يف الرؤية، صناعة وتطوير اخلدمات املصرفية، البعد التكاملي. (263:  2014 واآلخرون، )الياسري 5 5

 والتكنولوجيا.القوى العاملة، التسهيالت، املعرفة املالية ،املعرفة التسويقية، االنظمة  (208: 2014 )شالش واخلفاجي، 6 6

 املعرفة ، فرق العمل ، التمكني، التعلم التنظيمي.  (76: 2016) عبدهلل ،  7 7

 املصدر: من إعداد الباحثتان 
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 وبناءاً على ماتقدم فقد إعتمدت الدراسة احلالية األبعاد اآلتية : 

  ميیالتنظ التعلم -1

 املنافسة" ) طاهر، فوائد إلجناز لكل املستويات البصرية اذونف اجلديدة املعرفة لتطوير "عمليات ( بأنهBontes)يرى 
 واسرتجاع وخزن ادارة عل العاملني قدرة التعلم  زادت عل املنظمة ( قدرة Sweet,2012:36كما عرف ) .(123: 2011

 تدفق ةی"عمل ( التعلم التنظيمي بأنهDuguidوعرف ). التعلم املختلفة وفعاليات نشاطات عن النامجة املعرفة واستخدام 

 ( "كنظامDegeusكما عرفه ) ."ةیمیالتنظ املمارسات يف املعرفة املتجسد نیخز إىل نییالفرد والفعل راكداإل من املعرفة

 السكارنة،".)اتیوالعمل واألنظمة كلیواله ادةیوالق میوالق والثقافة ةیجیواإلسرتات ةیالرؤ على شتملی
128:2014). 

 املعرفة  -2

 االخرتاع براءات يف تعمل اليت املنظمة يف مادي شكل يف املعرفة تكون جوهرية، فقد قدرات متثل ملنظماتا يف املعرفة أن 

 لعمل التعلم طرائق خالل من رية اإلدا األنظمة يف جمسدة املعرفة تكون وقد ملموسة، تصبح املعرفة وهنا بها، والعناية

املعرفة على أنها "كل التوقعات املدركة   (Maier,2000:66) اشارة .(441: 2013األكثر فاعلية )حممد، األشياء
واملالحظات اليت تنظم بشكل ذي معنى وجتميعها واحتوائها يف جمال معني عرب اخلربة واالتصاالت اليت يستخدمها الفرد 

ا "كل شيء ( فيعرف املعرفة على أنه48:2002 واملنظمة لرتمجة املواقف وتوليد انتاجات وسلوك وحلول". أما )الكبيسي،
  ".ضمين أو ظاهري يستحضره االفراد ألداء اعماهلم باتقان أو الختاذ قرارت صائبة

 رأس املال البشري  -3

 يف املنظمة اإلبداع حمور تعد اليت العاملني وخربة ومهارات معرفة البشري " بأنه املال راس  (Grantham )وصف لقد

 الغنم، أبو( ويعرف( 58: 2010 اجكر،ب )الزبائن" مع التكاملية تهموعالقا احلديثة للتقنيات استخدامهم يف خاص وبشكل
 الرصيد جمتمعة تشكل واليت وقدرات ومعارف اتوخرب رات مها من األفراد ميتلكه ما " بأنه البشري املال راس (.10: 2012

 ".وجه أكمل على واجنازها املختلفة والواجبات باملهام االضطالع من ميكنه مبا للفرد املعريف

     Organizational Excellence التميز التنظيمي  -3

  أوالً / مفهوم و تعريف التميز التنظيمي

بعد رحلة طويلة للبحث عن النجاح املستدام للمنظمات اليت تسعى إىل  التفوق و الريادة يف  مفهوم التميز التنظيميتى إ
يعرف بأنها " نظام كما  .(28: 2014 ،ى ميزة تنافسية )البحيصيالصناعة اليت تعمل فيها وهذا االمر ال يتم ما مل حتصل عل

متكامل يضم كل الفعاليات االدارة احلديثة و تقنياتها لكي يتفوق املنظمة بإستمرار وتقديم افضل يف أداء مهماتها, مبعنى ال 
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عرف النسور  كما  .(361:2015م، بوساميكن تصور منظمة متميز يف جمال معني بينما ينهار يف األداء يف اجملاالت االخرى" )
 ظهورو  العمل بيئة تغري إىل أدت ةاملتعدد واالقتصادية  التكنولوجية واالجتماعية التميز  التنظيمي " بأنها التطورات

 منظمات نفسها إىل حتول أن األرباح، جيب و واإلنتاج واالنتشار وإالستمرار أجل البقاء املنظمات ومن بني احلادة املنافسة

 ،تسريع مستويات األداء و حتسني جودتها ) النسور ،(30: 2008 ،)عبدالوهاب بكفاةءالتغيريات  مع و تعامل ، ملتميزةا
2010 :35).   

التميز التنظيمي يعين "مجع بني اخلربات العاملية وأفكار جديدة ملنظمات خمتلفة، وحمافظة على األداء واحلصول على مستوى 
 .(Dalcher, 2009: 63على تطوير العملية بشكل مستمر لتلبية االحتياجات والتوقعات املتغرية )عال يعين أن تكون قادرة 

 . (Kanji, 2002:354 )املنظمة (  " بأنها قدرة على استكشاف و ادخال ماهو جديد من اجل تطوير  Kanjiوعرف من قبل )
اللتزام إلدراك رؤية ا التخطيط اإلسرتاتيجي الفعال وا" بأنه استثمار املنظمات للفرص احلامسة اليت يسبقهاليه كما يشري 

 (. 361: 2015 ،( و ) بوسام3: 2007 ،مشرتكة يسودها وضوح اهلدف وكفاية املصادر واحلرص على األداء " ) الرشايدة

 ي التنظيمهمية التميز ثانياً / أ 

)النسور، ، ( 15: 2013)سهمود، للمنظمة: ان التميز التنظيمي تؤدي اىل جمموعة من األغراض اليت تزيد من أهميتها 
2010 :16 ) 

 تطوير قدراتها التنافسية و ذلك من خالل تطوير قدراتها التكنولوجية واالتصالية. -1

 حتقيق اداء متميز والذي بدوره يساعد املنظمة على السيطرة على املكان الذي تعمل فيه ونفوذها ومكانتها يف سوق العمل.  -2

مراريف حتقيق جناح، كون البيئة اليت تعمل فيها ذات طابع يتسم بالتغيري و التطوير السريع، والبد يساعد املنظمة لألست -3
 للمنظمة التخطيط للمستقبل من اجل االستمرارية واملنافسة و ذلك يكون من خالل التميز.

د وتنسيقها يف عمليات مرتابطة ملنظمة القدرة على إجناز أهدافها وغاياتها من خالل استخدام ما يتوفر هلا من مواراحيقق  -4
ومتشابكة تتصل بداياتها بنهاياتها وميكن ختطيطها وتوقيتها ورقابتها للتأكد من صالحيتها واالطمئنان إىل التزامها 

 مبواصفات اجلودة يف كل ما جيري بها.

مهددات، وتهيئة العناصر واملقومات والكشف عما به من فرص و  تتبلور مسئوليات " إدارة التميز" يف دراسة وتفهم املناخ احمليط -5
 ستثمار تلك الفرص والتعامل مع املهددات.إلباملنظمة  الذاتية 

األهمية الكربى للعنصر البشري الفعال وما ميثله من قدرات فكرية ومهارات تعترب األساس يف حتريك طاقات املنظمة  رتقدي -6
 وحتقيق أهدافها.

 بعاد املنظمة املتميزة أ/ ثالثاً 

تعترب القائد من العوامل الداعمة لتحقيق التميز يف املنظمات من خالل دورها يف ادخال املفاهيم التميز يف قيم و رسالة : ادةالقي .1
 ول عن جناح املنظمات و فشلها ون القائد مسؤأب (الزعيب)وعرفها   .(31: 2010املنظمة و غرسها يف العاملني )آل مزروع، 
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فهو ميتلك جمموعة من الصفات اليت  ،(38: 2010احلاجات وعن التميز واملنافسة ) الزعيب، توازن بني التطلعات والحتقيق 
هدافها ويصرعليها ولديه إملام  بالبيئة وتأثره بها وتأثريه فيها ولدية أخرين مبعنى لديه رؤية لغايات املنظمة ومييزها عن اآل

 . (43: 2013)أبو النغم،  علم وواقعية يف اعرتافه بنقاط الضعف قبل القوة يف املنظمة
يعد املوارد البشرية من اهم املوارد الداخلية املسؤولة عن التنمية واستدامة امليزة التنافسية للمؤسسة : املوارد البشرية .2

فكلما . (178: 2014خرية ، &كما يعترب مفتاح النجاح لتحقيق اهدافها وجناح براجمها )جروة (،279 : 2017،)نعيمة
 ملوارد البشرية بامليزة التنافسية انعكس ذلك على جودة خدماتها وبالتالي حتقيقها ألهداف املرسومةاهتمت إدارة ا

(. فاملورد البشري مبا ميلكه من قدرة على التفكري واإلبداع واالبتكار ميثل العنصر الفعال يف 53: 2008عبدالوهاب، )
 .( 18: 2010شركة )سيدن،مواجهة املنافسني يف اجملال الذي تعمل فيه املنظمة أو ال

، من خالل قيامها بعمليات  ميكن تعريف املعرفة بأنها "االسرتاتيجيات اليت تعظم من املوارد الفكرية واملعلوماتية :  املعرفة .3
شفافة وتكنولوجية تتعلق بإجياد ومجع ومشاركة وإعادة جتميع وإعادة استخدام املعرفة بهدف إجياد قيمة جديدة من خالل 

إدارة املعرفة  .(170: 2012املعرفة لزيادة االبتكار واختاذ القرار)داسي،  .(407: 2012وض، )عالكفاءة والفعاليةحتسني 
التنظيمي والبقاء وقدرات املنظمة وإمكاناتها يف مواجهة التغريات  تتعلق بالقضايا احملورية واحلرجة ذات العالقة بالتكيف

 .(429: 2013 ،)صرب البيئية
وبناء هيكل مالي . (37: 2010يف املؤسسة )النسور، تلعب دورا أساسياًفهو  املنظمات االهتمام املالي هو حمور انبجلاملالية:  .4

واالستغالل األمثل ملوارد املؤسسة يف مواجهة املشاكل اإلستثنائية لضمان استمرار املنظمة ويـتم ذلك كله بوساطة استثمارات  فعال
الستثمار يف تطوير وتنمية املهارات  .(34: 2015)عبد الرؤوف،  داف املالية والتنافسيةفعالة اليت مبقدورها حتقيق األه

 (.127: 2014عرابة، و )زرقون والقدرات احملورية واألساسية يف املنظمة؛ لتحقيق ميزة تنافسية طويلة املدى
 احملور الثالث / اجلانب امليداني

  اساليب التحليل واملعاجلة االحصائيةأوالً / 

استخدم الباحثتان بعض املؤشرات االحصائية )الوصفية والتحليلية( من خالل استخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم    
 -(، وذلك بعد مناقشة وأخذ آراء بعض االساتذة يف اختصاص العلوم االحصائية ومنها :SPSS-V21ماعية )O[االجت

فات املعيارية ومعامالت االختالف ليتم عرض وحتليل اجابات أفراد التكرارات والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرا -1
 عينة الدراسة.

 ( لقياس قوة العالقة بني متغريات الدراسة.Pearson Correlationمعامل االرتباط اخلطي البسيط ) -1

لتميز التنظيمي االحندار اخلطي لقياس أثر ممارسات القيادة االكادميية والقدرات اجلوهرية كمتغريين مستقلني على ا -2
 كمتغري تابع.
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  بحثصدق و ثبات أدوات ال  ثانياً /

من صدق أدوات البحث من خالل حتكيم استمارة االستبيان من قبل اخلرباء للتعرف على صدق أدوات البحث  تانلقد تأكد الباحث   
حذف بعض العبارات واعادة صياغة مت ومت عرضها على احملكمني )خرباء اداريني معظمهم اساتذة جامعيني( و يف ضوء أرائهم 

 بعضها واضافة عبارات أخرى.
  خصائص أفراد عينة البحثثالثاً / 

( 170و اليت بلغت ) السليمانية-التقنيةجامعة  ات يفكليعينة البحث من اعضاء هيئة التدريسيني يف اقسام المت اختيار    
 170 عددهم يبلغ لسكان العينة حجم ان،( 1970) ومورغان رجيسيك من كل قدمه الذي العينات جدول إىل . واستناداًتدريسي

يف اقسام الكليات التابعة  ( استمارة120توزيع )لقد مت  مستجيب. وبناء على ذلك 120,فأن عدد املستجيبني هلا يصل اىل
 ث ان نسبة االسرتجاع بلغحي ،منها  (110)وقد أعيدت  .العراق/  كردستان إقليم يف الدراسة قيد السليمانية-التقنيةامعة جل

و فيما يلي وصف موجز للخصائص  .( استمارة107، أي ) %( من تلك االستمارات كانت صاحلة للتحليل 89 %( و نسبة ) 92)
وحيث تعترب هذة . ، اللقب العلميالتحصيل الدراسيسنوات اخلدمة ، اجلنس، العمر،  الفردية لعينة البحث و املتمثلة يف:

 دون االعمال منظمات اي من األداء و البت يف احلكم على مستوى ال ميكن فهمذات اهمية يف حتليلها, اذ  اخلصائص الفردية
, لغرض البلوغ اىل االهمية املشار . لذلكتلك املنظمات تؤثر على السلوك واألداء اليت بدورهااخلصائص تلك معرفة اىل  اخلوض

 .لبحث احلاليتوضيح خلصائص أفراد عينة ا ذلك ليوفيما يي عينة حبث. الفردية الالبد من توضيح اخلصائص  اليها اعالة,

                                         اجلنس  -1
 وفقاً للجنس  توزيع أفراد عينة البحث  (2اجلـدول )  

 اجلنس املئوية التكرارات و النسب
 تكرارات املئوية النسب

 ذكور 78 72.9

 أناث 29 27.1

 اجملموع 107 100.0

يشري إىل أن النسبة األكرب من أفراد  ما%(، 27.1نسبة االناث ) يقابله%(، 72.9( أن نسبة الذكور بلغت )2يتضح من اجلدول )
 اقيم  يف و الصناعية القطاعات اخلدمية معظم يف حال املوظفني لواقع حقيقي انعكاس , و هوالذكورهم من  عينة البحث

 .العراق/  كوردستان
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                                       العمر  -2
 وفقاً للعمر توزيع أفراد عينة البحث (3اجلـدول )  

 العمر التكرارات و النسب املئوية
 تكرارات النسب املئوية

 سنة 30اقل من  -25من  10 9.4

 سنة 40اقل من  -31من  49 45.8

 سنة 50اقل من  -41من  33 30.8

 سنة فاكثر 51من  15 14.0

 اجملموع 107 100.0
(، سنة 40اقل من  -31من تقع أعمارهم ضمن الفئات العمرية ) أن أعلى نسبة من أفراد عينة البحث ( 3من اجلدول )يتضح     

ليها الفئة ي%(، و 30.8(، إذ بلغت نسبتها )سنة 50اقل من  -41من ليها الفئة العمرية )ي%(،  45.8حيث بلغت نسبتهم )
بلغت  هي االقل حيث (سنة 30اقل من  -25من الفئة العمرية )و%(،  14.0(، حيث بلغت نسبتها )سنة فاكثر 51من ية )العمر

 من كانوا االستطالع يف املشاركني األفراد معظم أن املئوية النسب هذه تُظهر ، بذلك .البحثمن أفراد عينة %(  9.4نسبتها )
 التميز حتقيق يف اجلوهرية والقدرات األكادميية القيادة ملمارسات اجليدة ابةواالستج باحليوية يتمتعون الذين الشباب

 التنظيمي يف منظماتهم.

                                سنوات اخلدمة  -3
  لسنوات اخلدمةوفقاً  توزيع أفراد عينة البحث (4اجلـدول )

 عدد سنوات اخلدمة التكرارات و النسبة املئوية
 تكرارات النسبة املئوية

 سنة 5اقل من  16 15.0
 سنة 10اقل من  -6من  34 31.8

 سنة 15اقل من  -11من  17 15.9

 سنة فاكثر 16من  40 37.3

 اجملموع 107 100.0

، يليه  %(37.3سنة فاكثر( حيث بلغت نسبتهم ) 16التدريسيني ذوي خدمة )من ( ان اغلبية العينة هم من 4يتضح من اجلدول ) 
%( من افراد العينة. كما يتضح من اجلدول ان التدريسيني ذوي 31.8سنة( و بنسبة ) 10اقل من  -6ذوي خدمة )من الفئة من 

 النتائج هذه تظهر (.سنة 15اقل من  -11%( من ذوي خدمة )من 15.9%( ونسبة )15سنوات يشكلون نسبة ) 5خدمة اقل من 
 النتائج وجين قدرتهم إظهار ميكنهم وبالتالي ، و التعليم لتدريسا جمال يف جيدة عمل خربة لديهم املستجيبني غالبية أن

 التنظيمي يف املواقع اليت يعملون فيها. التميز حتقيق اجلوهرية حنو والقدرات األكادميية القيادة ممارسات تنفيذ من املرجوة
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                                       اللقب العلمي  -4
 للقب العلمي وفقاً  عينة البحثتوزيع أفراد  (5اجلـدول )

 اللقب العلمي التكرارات و النسبة املئوية
 تكرارات النسبة املئوية

 مساعد مدرس 66 61.7

 مدرس 22 20.6

 مساعد استاذ 15 14.0

 استاذ 4 3.7

 اجملموع 107 100.0

( واالقلية من ذوي لقب 61.7مئوية )%حاملي اللقب )مدرس مساعد( بنسبة ( ان اغلبية العينة هم من 5يتضح من اجلدول )
من عينة البحث هم من حاملي اللقب )مدرس( بينما محلة اللقب )استاذ مساعد(  %(20.6( و نسبة )3.7االستاذ بنسبة مئوية )

 تتضح من هذة النتائج ان املستجيبني معظمهم حيملون اللقاب علمية و معرفية جتعلهم %( من افراد العينة.14بلغت نسبتهم )
على دراية كافية حنو التميز يف تنفيذ املمارسات القيادية بالشكل الذي جيعل من منظماتهم اكثر متيزا يف ادائها احلالي و 

 املستقبلي. 

                         التحصيل الدراسي  -1
 وفقاً للتحصيل الدراسي  توزيع أفراد عينة البحث (6اجلـدول )

 صيل الدراسيالتح التكرارات و النسب املئوية
 تكرارات النسبة املئوية

 دكتوراه 26 24.3

 ماجستري 81 75.7

 اجملموع 107 100.0

 %( 24.3%(، وأن ما نسبته ) 75.7وبنسبة )من حاملي درجة املاجستري  ( أن غالبية أفراد عينة البحث6من اجلدول ) يتبني 
 مت ما إىل باإلضافة ، التعليم من جيد مبستوى يتمتعون املستجيبني أن إىل النتائج هذه تشري .الدكتوراهحاصلني على درجة  فقط

 خالل من وجديد جيد هو ما كل توليد على القدرة لديهم أن يعين هذاو. الشباب من ان معظمهم ، أعاله العمر اجلانب يف تأكيده
و الصعوبات و اجياد احللول  املشاكل مواجهةاملمارسات القيادية اكثر فاعلية يف  تنفيذ جتعل من اهلادفة اليت والربامج األفكار

 .املناسبة هلا و بالتالي حنو حتقيق التمييز التنظيمي ملنظماتهم

  رابعاً / حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 فراد العينة حول متغريات البحث حتليل آراء واستجابات أ -1

تمارة االستبانة، والناجتة من خالل استعمال مقياس )ليكرت اخلماسي( يتناول هذا احملور عرض البيانات اليت تضمنتها اس    
لقياس االجتاهات والذي يتدرج إىل مخس درجات ميثل كل منها حالة معينة لالجتاه أو االتفاق بشأن فقرات االستبانة، وحتليل 

ألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية االستجابات باستخدام التحليالت االحصائية كالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية وا
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ومعامل االختالف لكل من متغريي الدراسة الرئيسة واملتمثلة بـأبعاد ممارسات القيادة االكادميية و ابعاد القدرات اجلوهرية 
 (.  SPSSبوصفها متغرياً )مستقالً(، والتميز التنظيمي  بوصفها متغرياً )تابعاً(، باستخدام برنامج )

 املستقل )القيادة االكادميية (: املتغري حول جابات أفراد عينة البحثا عرض نتائج اوالً /

 ( حتدي العمليةممارسة ) -1

( وباالحنراف املعياري 3.55بلغ )حتدي العملية  -ملتغري القيادة االكادميية( ان الوسط احلسابي العام 7يتضح من اجلدول )    
( وهذا 3(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس )0.28غ )لابال( ومعامل االختالف 1.01لغ )ابال

%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما أن نسبة 59.9بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري يعين ان 
ومن ابرز الفقرات  عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.%( 16.7%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )23.4)

 جملس الكلية  %( من أفراد العينة يتفقون على ان69.2( حيث يشري إىل أن نسبة )1X) اليت ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
بلغ الوسط احلسابي   ، إذويدعمها ولديه رغبة يف حتمل املخاطرة وحتدي النظام لتبين هذه األفكار يدةاجلفكار يشخص األ

 (.0.27( ومعامل االختالف البالغ )1.05( وباالحنراف املعياري البالغ )3.76)

 ) حتدي العملية( ممارسة اجابات أفراد عينة البحث حول (7اجلدول )

 احملور

 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة
غري موافق 

 املتوسط بشدة
Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
ختالفاال  العدد العدد العدد العدد العدد 

% % % % % 

X1 
26 48 20 8 5 

3.76 1.05 0.27 
24.3 44.9 18.7 7.5 4.6 

X2 
22 50 23 9 3 

3.73 0.97 0.26 
20.6 46.7 21.5 8.4 2.8 

X3 
7 43 31 21 5 

3.24 0.99 0.30 
6.5 40.3 29.0 19.6 4.6 

X4 
16 45 26 16 4 

3.49 1.04 0.29 
15.0 42.1 24.3 15.0 3.6 

 17 54 100 186 71 جمموع
3.55 1.01 0.28 

 16.5 43.4 23.4 12.6 4.1 

 (العاملنيتشجيع ممارسة ) -2
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( وباالحنراف املعياري 3.56بلغ )تشجيع العاملني  -ملتغري القيادة االكادميية( ان الوسط احلسابي العام 8يتضح من اجلدول )    
( وهذا 3(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس )0.29لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.07لغ )ابلا

%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما أن نسبة 60.0بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري يعين ان 
ومن ابرز الفقرات  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.18.3متأكدين من ذلك. وان نسبة ) %( من افراد العينة غري21.7)

جملس الكلية ان  %( من أفراد العينة يتفقون على68.2( حيث يشري إىل أن نسبة )2X) اليت ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
( 3.72، إذ بلغ الوسط احلسابي  )ماتهم وإجياد ثقافة التعاون يشجع التدريسيني من خالل إظهار اإلهتمام بهم واالعجاب بإسها

 (.0.28( ومعامل االختالف البالغ )1.07وباالحنراف املعياري البالغ )

  (نياملتشجيع الع)ممارسة  اجابات أفراد عينة البحث حول( 8اجلدول )

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
15 50 24 14 4 

3.54 1.01 0.28 
14.0 46.7 22.4 13.1 3.8 

X2 
26 47 17 13 4 

3.72 1.07 0.28 
24.3 43.9 15.9 12.1 3.8 

X3 
19 35 34 13 6 

3.44 1.09 0.31 
17.8 32.7 31.8 12.1 5.6 

X4 
23 42 18 20 4 

3.56 1.13 0.31 
21.5 39.2 16.8 18.7 3.8 

 18 60 93 174 83 جمموع
3.56 1.07 0.29 

 19.4 40.6 21.7 14.1 4.2 
 (متكني اآلخرين للعملممارسة ) -3

( وباالحنراف املعياري 3.62بلغ )كني االخرين مت -ملتغري القيادة االكادميية( ان الوسط احلسابي العام 9يتضح من اجلدول )   
( وهذا 3(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس )0.29لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.05لغ )ابال

هم. وكما أن نسبة %( وفقاَ لوجهة نظر64.2بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري يعين ان 
ومن ابرز الفقرات  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.16%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )19.8)

ان القائد يشجع   %( من أفراد العينة يتفقون على66.4( حيث يشري إىل أن نسبة )2X) اليت ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
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( 1.04( وباالحنراف املعياري البالغ )3.68، إذ بلغ الوسط احلسابي )استخدام اساليب جديدة يف العمل التدريسيني على
 (.0.28ومعامل االختالف البالغ )

 

 ممارسة )متكني اآلخرين للعمل( اجابات أفراد عينة البحث حول( 9اجلدول )

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
13 54 20 16 4 

3.52 1.01 0.29 
12.1 50.4 18.7 15.0 3.8 

X2 
22 49 18 15 3 

3.68 1.04 0.28 
20.6 45.8 16.8 14.0 2.8 

X3 
23 45 22 11 6 

3.63 1.10 0.30 
21.5 42.1 20.6 10.3 5.5 

X4 
23 46 25 6 7 

3.67 1.07 0.29 
21.5 43.0 23.4 5.6 6.5 

 20 48 85 194 81 جمموع
3.62 1.05 0.29 

 18.9 45.3 19.8 11.2 4.8 
 ( الرؤية املشرتكةممارسة ) -4

( وباالحنراف 3.49بلغ )الرؤية املشرتكة  -يةملتغري القيادة االكادمي( ان الوسط احلسابي العام 10يتضح من اجلدول )   
(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس 0.28لغ )ابال( ومعامل االختالف 0.98لغ )ابالاملعياري 

وجهة نظرهم. وكما %( وفقاَ ل55.0بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري ( وهذا يعين ان 3)
ومن ابرز  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.16.1%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )28.9أن نسبة )

على ان جملس  %( من أفراد العينة يتفقون62.6( حيث يشري إىل أن نسبة )1X) الفقرات اليت ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
( وباالحنراف املعياري البالغ 3.63، إذ بلغ الوسط احلسابي  )القدرة على الرؤية الشمولية للوظائف املختلفة   الكلية ميتلك

 (.0.24( ومعامل االختالف البالغ )0.88)
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 ممارسة ) الرؤية املشرتكة( اجابات أفراد عينة البحث حول( 10اجلدول )

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
14 53 29 9 2 

3.63 0.88 0.24 
13.1 49.5 27.1 8.4 1.9 

X2 
23 35 32 16 1 

3.58 1.01 0.28 
21.5 32.7 29.9 15.0 0.9 

X3 
12 42 29 17 7 

3.32 1.07 0.32 
11.2 39.3 27.1 15.9 6.5 

X4 
13 44 34 12 4 

3.46 0.97 0.28 
12.1 41.1 31.8 11.2 3.7 

 14 54 124 174 62 جمموع
3.49 0.98 0.28 

 14.4 40.6 28.9 12.6 3.5 
 

 -:(القدرات اجلوهرية)املتغري املستقل  حول جابات أفراد عينة البحثا عرض نتائجثانياً / 

 التعلم التنظيمي -1
( وباالحنراف 3.64بلغ )التعلم التنظيمي  -ملتغري القدرات اجلوهرية( ان الوسط احلسابي العام 11يتضح من اجلدول )    

(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس 0.28لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.04لغ )ابالاملعياري 
%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما  62.3بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري يعين ان ( وهذا 3)

ومن ابرز  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة( .14.9%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )22.8أن نسبة )
على ان  جملس  %( من أفراد العينة يتفقون70.1( حيث يشري إىل أن نسبة )1X) تغري منهاالفقرات اليت ساهمت يف اغناء هذا امل

( 3.79، إذ بلغ الوسط احلسابي  )الكلية يشجع على اقامة املؤمترات وورش العمل بهدف املشاركة وتطوير املهارات املعرفية
 .(0.26( ومعامل االختالف البالغ )0.99وباالحنراف املعياري البالغ )
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 ( التعلم التنظيمي البعد ) اجابات أفراد عينة البحث حول - (11دول )اجل

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
26 49 18 12 2 

3.79 0.99 0.26 
24.3 45.8 16.8 11.2 1.9 

X2 
19 50 20 16 2 

3.63 1.0 0.27 
17.8 46.7 18.6 15.0 1.9 

X3 
26 40 27 9 5 

3.68 1.07 0.29 
24.3 37.4 25.2 8.4 4.7 

X4 
20 37 33 10 7 

3.49 1.1 0.31 
18.7 34.6 30.8 9.3 6.6 

 16 47 98 176 91 جمموع
3.64 1.04 0.28 

 21.2 41.1 22.8 10.9 4.0 
 التمكني2-

لغ ابال( وباالحنراف املعياري 3.57بلغ )التمكني  -ملتغري القدرات اجلوهرية( ان الوسط احلسابي العام 12يتضح من اجلدول )  
( وهذا يعين 3) (، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس0.29لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.05)

%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما أن نسبة  59.3بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري ان 
ومن ابرز الفقرات  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.14.3%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )26.4)

إدارة الكلية على ان  %( من أفراد العينة يتفقون63.6( حيث يشري إىل أن نسبة )2X) اء هذا املتغري منهااليت ساهمت يف اغن
( وباالحنراف املعياري 3.59، إذ بلغ الوسط احلسابي  )تتيح فرص للتدريسيني للتعبري عن آرائهم حبرية عند اختاذ القرارات

 (.0.28( ومعامل االختالف البالغ )1.03البالغ )
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 التمكني( اجابات أفراد عينة البحث حول البعد ) (12اجلدول )

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
17 49 25 8 8 

3.55 1.08 0.30 
15.9 45.8 23.3 7.5 7.5 

X2 
17 51 22 12 5 

3.59 1.03 0.28 
15.9 47.7 20.6 11.2 4.6 

X3 
21 38 35 7 6 

3.57 1.05 0.29 
19.7 35.5 32.7 6.5 5.6 

X4 
23 38 31 10 5 

3.58 1.07 0.30 
21.5 35.5 29.0 9.3 4.7 

 24 37 113 176 78 جمموع
3.57 1.05 0.29 

 18.2 41.1 26.4 8.6 5.7 

 املعرفة  - 3
لغ ابال( وباالحنراف املعياري 3.43بلغ ) املعرفة -ملتغري القدرات اجلوهرية( ان الوسط احلسابي العام 13يتضح من اجلدول )    

هذا يعين ( و3(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس )0.33لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.14)
%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما أن نسبة  54.6بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري ان 

ومن ابرز الفقرات  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة(.20.2%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )25.2)
على ان اخلربة تتعزز  %( من أفراد العينة يتفقون63.6( حيث يشري إىل أن نسبة )4X) املتغري منها اليت ساهمت يف اغناء هذا

، إذ بلغ عن طريق املشاركة يف الدورات التدريبية و الندوات واملؤمترات املتخصصة اىل جانب املمارسات امليدانية ذات الصلة
 (.0.29( ومعامل االختالف البالغ )1.07( وباالحنراف املعياري البالغ )3.68الوسط احلسابي  )
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  املعرفة( اجابات أفراد عينة البحث حول البعد ) (13دول )اجل

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
12 35 29 18 13 

3.14 1.19 0.37 
11.2 32.7 27.1 16.8 12.2 

X2 
13 38 32 11 13 

3.25 1.17 0.36 
12.2 35.4 29.9 10.3 12.2 

X3 
26 42 23 8 8 

3.65 1.15 0.31 
24.2 39.3 21.5 7.5 7.5 

X4 
25 43 24 10 5 

3.68 1.07 0.29 
23.4 40.2 22.4 9.3 4.7 

موعجم  76 158 108 47 39 
3.43 1.14 0.33 

 17.7 36.9 25.2 10.9 9.3 
 رأس املال البشري-3-4

( وباالحنراف 3.40بلغ ) البشري راس املال -ملتغري القدرات اجلوهرية( ان الوسط احلسابي العام 14يتضح من اجلدول ) 
أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس  (، إذ تبني0.34لغ )ابال( ومعامل االختالف 1.16لغ )ابالاملعياري 

%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما  53.8بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري ( وهذا يعين ان 3)
ومن ابرز  فق، ال اتفق بشدة(.%( عند مستوى )ال ات22.4%( من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )23.8أن نسبة )

على ان جملس  %( من أفراد العينة يتفقون63.6( حيث يشري إىل أن نسبة )4X) الفقرات اليت ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
( 3.58، إذ بلغ الوسط احلسابي  )الكلية يشجع التدريسيني لالشرتاك يف السيمينارات و الندوات داخل و خارج الكلية

 (.0.33( ومعامل االختالف البالغ )1.20اف املعياري البالغ )وباالحنر
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 رأس املال البشري( اجابات أفراد عينة البحث حول البعد ) (14دول )اجل

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
 املتوسط بشدة

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

X1 
17 27 32 17 14 

3.14 1.24 0.39 
15.9 25.2 29.9 15.9 13.1 

X2 
21 44 23 13 6 

3.57 1.1 0.31 
19.6 41.1 21.5 12.1 5.7 

X3 
14 40 29 16 8 

3.33 1.11 0.33 
13.1 37.3 27.1 15.0 7.5 

X4 
25 43 18 12 9 

3.58 1.20 0.33 
23.4 40.2 16.8 11.2 8.4 

 37 58 102 154 77 جمموع
3.40 1.16 0.34 

 17.9 35.9 23.8 13.5 8.9 
 

 -(:التميز التنظيمياملتغري التابع ) حول جابات أفراد عينة البحثا عرض نتائجثالثاً / 

( 1.12لغ )ابالوباالحنراف املعياري ( 3.1بلغ ) ملتغري التميز التنظيمي( ان الوسط احلسابي العام 15يتضح من اجلدول )    
( وهذا يعين ان 3(، إذ تبني أن الوسط احلسابي العام أكرب من الوسط احلسابي للمقياس )0.32لغ )ابالومعامل االختالف 

( %26.7%( وفقاَ لوجهة نظرهم. وكما أن نسبة )54.4بلغ )امجالي بنسبة اتفاق  فراد عينة البحثيعد واضحاً ألمؤشرات املتغري 
ومن ابرز الفقرات اليت  %( عند مستوى )ال اتفق، ال اتفق بشدة( .18.9من افراد العينة غري متأكدين من ذلك. وان نسبة )

على ان املعرفة تؤثر على  %( من أفراد العينة يتفقون63.6( حيث يشري إىل أن نسبة )Y6) ساهمت يف اغناء هذا املتغري منها
( وباالحنراف املعياري البالغ 3.69، إذ بلغ الوسط احلسابي  )هة اعضاء اهليئة التدريسيةسرعة معاجلة املشكالت اليت تواج

 (.0.27( ومعامل االختالف البالغ )1.01)

 

 
 
 



 جملة جامعة كرميان                    al of Garmian UniversityJourn                   طؤظاري زانكؤي طةرميان

262 |                                       acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 

 

 التميز التنظيمي( ) املتغري التابعاجابات أفراد عينة البحث حول  (15دول )اجل

 احملور
 غري موافق اىل حد ما موافق موافق بشدة

غري موافق 
ةبشد  املتوسط 

Mean 

االحنراف 
 املعياري
S.D 

معامل 
 العدد العدد العدد العدد العدد االختالف

% % % % % 

Y1 
17 41 28 17 4 

3.46 1.05 0.30 
15.9 38.3 26.2 15.9 3.7 

Y2 
23 39 22 19 4 

3.54 1.12 0.31 
21.5 36.4 20.6 17.8 3.7 

Y3 
22 41 28 8 8 

3.57 1.12 0.31 
20.6 38.2 26.2 7.5 7.5 

Y4 
25 39 28 10 5 

3.64 1.08 0.29 
23.4 36.4 26.2 9.3 4.7 

Y5 
29 27 27 17 7 

3.50 1.23 0.35 
27.1 25.2 25.2 15.9 6.6 

Y6 
22 46 28 6 5 

3.69 1.01 0.27 
20.6 43.0 26.2 5.6 4.6 

Y7 
21 31 34 12 9 

3.40 1.17 0.34 
19.6 29.0 31.8 11.2 8.4 

Y8 
15 28 34 15 15 

3.12 1.23 0.39 
14.0 26.2 31.8 14.0 14.0 

 57 104 229 292 174 جمموع
3.1 1.12 0.32 

 20.3 34.1 26.7 12.1 6.8 
 اختبار فرضيات البحث  - 2

 فرضيات العالقة اختبار  - أ

ان توقد استخدم الباحث، اليت تضمنتها الفرضية  متغريات البحث مت من خالهلا قياس واختبار معنوية عالقات االرتباط بني   
 الدراسة.    ات( لقياس قوة العالقة بني متغريPearson Correlationهلذا الغرض معامل االرتباط البسيط )
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ميية   وحتقيق توجد عالقة معنوية موجبة ذات داللة احصائية بني ممارسات القيادة األكاد اختبار الفرضية الرئيسة االوىل " -1
عند مستوى معنوي (0.81ساوي )متغريي البحث ي( أن قيمة معامل االرتباط بني 16اجلدول )يتضح من ".    التميز التنظيمي

( وهذا يعين انه دالة احصائيا 0.01( ومن خالل مقارنة القيمة املعنوية نرى بان قيمته اقل من )0.00)قيمته ( إذ بلغ 0.01)
 االوىل.، وهذا يؤكد وقبول الفرضية الرئيسة بحثغريي الويوجد ارتباط بني مت

توجد عالقة معنوية موجبة ذات داللة احصائية بني القدرات اجلوهرية  وحتقيق التميز  اختبار الفرضية الرئيسة الثانية " -2
( إذ 0.01معنوي ) عند مستوى(0.79ساوي )متغريي البحث ي( أن قيمة معامل االرتباط بني 16اجلدول )يتضح من ".  التنظيمي

( وهذا يعين انه دالة احصائيا ويوجد 0.01( ومن خالل مقارنة القيمة املعنوية نرى بان قيمته اقل من )0.00)قيمته بلغ 
             الثانية. ، وهذا يؤكد وقبول الفرضية الرئيسة بحثارتباط بني متغريي ال

موجبة ذات داللة احصائية بني ممارسات القيادة األكادميية  والقدرات  توجد عالقة معنوية اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة " -2
عند (0.82ساوي )متغريي البحث ي( أن قيمة معامل االرتباط بني 16اجلدول )يتضح من ".  اجلوهرية وحتقيق التميز التنظيمي

( وهذا يعين انه 0.01قيمته اقل من )( ومن خالل مقارنة القيمة املعنوية نرى بان 0.00)قيمته ( إذ بلغ 0.01مستوى معنوي )
 بحث .ويوجد ارتباط بني متغريي ال دالة احصائياً

 القدرات اجلوهرية يف حتقيق التميز التنظيمي  و القيادة األكادميية( عالقة ارتباط بني 16اجلدول )

 عالقة ارتباط
 حتقيق التميز التنظيمي

 املعنوي ارتباط
0.81 القيادة األكادميية

*** 
0.000 

 0.000 ***0.79 القدرات اجلوهرية
0.82 و القدرات اجلوهرية القيادة األكادميية

*** 
0.000 

 

 اختبار فرضيات األثر : - ب

من لكل   T و F يعالقات االحندار وقيم معامل بيتا و تربيع قيمة االرتباط و قيم توزيعمت من خالهلا قياس واختبار     
  بع.املتغريين املستقلني واملتغري التا

توجد تأثري معنوي ذو داللة احصائية للممارسات القيادة األكادميية  يف حتقيق التميز  اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة " -1
القيادة األكادميية كمتغري مستقل يف التميز التنظيمي  ( وجود تأثري معنوي ملتغري17يتضح من اجلدول ) التنظيمي " .

يف التميز التنظيمي ( يدل على أن التغري 0.309( والبالغ )Betaقيمة معامل االحندار ) ألنلك وذبإعتبارها متغرياً تابعاً 
( وهي أكرب من 110.44( احملسوبة والبالغة )F. ويَدعم هذا التأثري قيمة )خصائص القيادة األكادمييةيعزى اىل  %(30.9)

( من %68.0( وهذا يعين )0.68( قدرهُ )R2مل حتديد )( ومبعا0.00مستوى معنوية )عند ( 8.4)قيمتها اجلدولية البالغة 
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( إىل متغريات عشوائية ال يُمكن السيطرة عليها %32.0)ويعود الباقي  القيادة األكادمييةتفسرها التغريات يف التميز التنظيمي 
 .نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل، لذلك  أو أنها غري داخلة يف منوذج اإلحندار أصالً

توجد تأثري معنوي ذو داللة احصائية للقدرات اجلوهرية  يف حتقيق التميز التنظيمي  بار الفرضية الرئيسة اخلامسة "اخت -2
( وجود تأثري معنوي ملتغري القدرات اجلوهرية كمتغري مستقل يف التميز التنظيمي بإعتبارها متغرياً 17يتضح من اجلدول )" .

يعزى اىل  %(19.2)يف التميز التنظيمي ( يدل على أن التغري 0.192( والبالغ )Beta) قيمة معامل االحندار ألنوذلك تابعاً 
وهي  (0.00مستوى معنوية )عند ( 110.44( احملسوبة والبالغة )F. ويَدعم هذا التأثري قيمة )القدرات اجلوهريةخصائص 

 .نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل( ، لذلك 0.05) من قيمتها قلأ
توجد تأثري معنوي ذو داللة احصائية للممارسات القيادة األكادميية  والقدرات  ر الفرضية الرئيسة السادسة "اختبا -3

( وجود تأثري معنوي ذو داللة احصائية للممارسات القيادة 17يتضح من اجلدول )اجلوهرية  يف حتقيق التميز التنظيمي " . 
( يدل 0.38( والبالغ )Betaقيمة معامل االحندار ) ألن، وذلك التنظيمي األكادميية والقدرات اجلوهرية يف حتقيق التميز

. ويَدعم هذا التأثري خصائص القيادة األكادميية والقدرات اجلوهريةيعزى اىل  %(38.0)يف التميز التنظيمي على أن التغري 
نقبل فرض ( ، لذلك 0.05) تهامن قيم قلوهي أ (0.00مستوى معنوية )عند ( 2.60( احملسوبة والبالغة )T-testقيمة )

 البديل . العدم ونرفض الفرض

 بحثملخص قيم االحندارات والتوزيعات ملتغريات ال  (17اجلدول )
 املتغري التابع: التميز التنظيمي عالقة احندار
Beta F T R املتغري املستقل

2 
Sig. 

 0.484- ثابت

110.44 

-0.247 

0.68 

0.805 
 0.000 4.097 0.309 القيادة األكادميية
 0.011 2.603 0.192 القدرات اجلوهرية

 0.013 2.60 0.38 و القدرات اجلوهرية القيادة األكادميية
 

 احملور الرابع / االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات أوالً /

 وسط يف املنظمة تنافسية على حفاظ املنظمة ملا له اثر كبري يف رؤية وأساسي لبناء و ايصال ضرورى تعترب القيادة األكادميية أمر -1
 املستمر وبالتالي حتقيق التميز التنظيمي. التغيري

 االحتفاظ املنظمة تستطيع من خالله الذي األساس وتعترب والتميز األداء لتقييم مهماًراً مصد اجلوهرية املقدرات تعترب -2

 . وبدورها يؤدي اىل حتقيق التميز التنظيمي  التنافسية مبيزتها

املنظمة املبحوثة مهارة التعامل مع املشكالت اليت تواجه اعضاء هيئة التدريس  ومعاجلتها من خالل إهتمام باحتياجاتهم   كمتتل -3
 من خالل الربامج و امليزانية و املوارد التعليمية و العالقات .
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 املختلفة. املواقف يف م وبإسهاماتهمالتدريسيني ويهتمون به كادمييون يراعون مشاعر وسلوكياتيوضح من النتائج ان القادة األ -4

 توجد عالقة معنوية بني ممارسات القيادة األكادميية  والقدرات اجلوهرية  يف حتقيق التميز التنظيمي. -5

 اظهرت نتائج البحث وجود تأثري ذو داللة معنوية للقيادة األكادميية والقدرات اجلوهرية يف حتقيق التميز التنظيمي. -6

 ثانياً / التوصيات

 من الضروري على املنظمات االهتمام بالقيادة األكادميية بإعتبارها القوى الرئيسة الدافعة للنجاح. -1

 .بكونها مصدراً رئيساً لتحقيق امليزة التنافسية من خالل التدريب والتعليمالقدرات اجلوهرية إالهتمام ب -2
ومكانة  على مركز املنظمة وصولواإلبتكار وال  اإلبداعو تنمية الرغبة يفالقيادات األكادميية بناء نظام من احلوافز لتشجيع   -3

  اآلخرى. املنظماتمميزة بني 

اإلبداع والتميز و حتقيق مركز تنافسي  العمل على توفري وتكثيف دورات تدريبية مستمرة للهيئة التدريسية يف اجلامعة لتحقيق -4
 . جيد لكلياتهم

كادميية و احداث ستوى اداء املنظمة،  من خالل دعم و تشجيع القيادات األالعمل على تطوير و بناء القدرات اجلوهرية لرفع م -5
 التغريات فيها تساعد على حتقيق جناحات كبرية للمنظمة املبحوثة. 

املنظمة املبحوثة تنفيذها من قبل إدارة  و حماولة توفري التسهيالت املادية واملعنوية والفنية والتقنية املساعدة لعملية التغيري -6
 .ول اىل التميزللوص

 
 املصادر

 (. 2013أبو النغم، شروق أمحد سامل )دراسة تطبيقية يف  اثر أمناط القيادة يف مقاومة التغيري فى املنظمات األعمال .
 شركة مناجم الفوسفات األردنية . جامعة شرق األوسط.

 مقدمة  . اطروحةاألجهزة األمنية بناء منوذج لتحقيق التميز يف أداء( 2010، بدر بن سليمان بن عبداهلل )آل مزروع 

 . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.االمنيةيف العلوم دكتوراه  درجة على احلصول ملتطلبات استكماال

 على وانعكاساتها الدين جامعة صالح يف البشرية املوارد تطوير إسرتاتيجية(،  2010(نوري،  كمال الرزاق عبد،  باجكر 
 .االعمال ادارة يف ماجستري رسالة ، فكريال املال رأي استثمار

 ( 2014باديس، عليان حسن )مذكرة  جيجل،-مدبغة امليلية-امليزة التنافسية  حتسني يف اإسرتاتيجية القيادة ممارسة دور
ر قسم علوم ییة وعلوم التسیة و التجاریة العلوم االقتصادیكجزء من نيل شهادة ماجستري يف علوم التسري. كل مقدمة
 بسكرة. –ر. جامعة حممد خيضر ییالتس
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 دراسة ميدانيــة عمى الكميات "ني يف حتقيق التميز املؤسسي لدور متكني العام (2014) عبد املعطي حممود ،البحيصي
قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطمبات احلصول عمى درجة املاجستري يف ادارة األعمال من  ،التقنية يف حمافظات قطاع غزة

 . غزة–جامعة األزهر _اد والعموم االدارية كمية االقتص

 اثر القدرات املعرفية للقيادة االكادميية يف فاعلية جماالت التطوير التنظيمي: (، 2016، فائق مشعل قدوري )العبيدي
 .316-294، ص  .(2) العدد،(2) اجمللد . جملة جامعة التنمية البشرية.حالة دراسية يف جتمعة تكريت

 ،باملركب ميدانية دراسة . العاملني لدى التنظيمية الثقافة تنمية يف اإلدارية القيادة دور .( 2014) الدين نور بوراس 

 االجتماعية. العلوم :واالجتماعية قسم اإلنسانية العلوم تبسة. كلية العاتر بئر العنق جبل للفوسفات املنجمي

  (2015بوسام، ابوبكر  .)دراسة حالة شركات اتصاالت اجلزائر(. املركز  لتنظيمىمتكني العاملني كمدخل لتحقيق التميز ا(
 اجلزائر.  -اجلامعي ميلة

 ( 2011اجلساسي، عبدااهلل محد حممد ) اثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني اداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
 االكادميية العربية الربيطانية للتعليم العالي.بسلطنة عمان، 

 التحويلية الفلسطينية للقيادة باجلامعات األكادميية اإلدارية القيادات ممارسة (.2012حامد ) كمال مرالديب، سا 

 غزة.  -األزهر ، جامعة   املاجستري درجة على احلصول استكماالً ملتطلبات الرسالة هذه ،  قدمتتنميته وسبل وصعوباتها

 ( 2010الربعية، صاحل بن حممد )رسالة مقدمة لنيل شهادة لية ملديري مدارس التعليم العامكفايات القيادة التحوي ،
 ماجستري جامعة امللك سعود اململكة العربية السعودية.  

 دور القيادات اإلسرتاتيجية يف تطوير املنظمات األمنية و املدنية يف اجلمهورية العربية ( 2010يب، حممد موسى )عالز
 ية كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية. . جامعة نايف العربية للعلوم االمنالسورية

 ( 2013سهمود، ايهاب عبد ربة )العميا الدارسات برنامج ضوء يف تطويرها وسبل األقصى جامعة يف التميز إدارة واقع 

 . غزة-األقصى جامعة و العميا رسات ا لد والسياسةا اإلدارة أكادميية بني املشرتك

 دراسة حالة البنك املوريتانى للتجارة الدولية املوارد البشرية يف التاثري على االداءدور  2010) .(سيدن، باباه ولد :
BMCIتلمسان.-. جامعة أبي بكر بلقايد 

 ( واقع استخدام لوحات القيادة يف اإلدارة املالية لشركة سوناطراك2015عبد الرؤوف، جيجة .) دراسة حالة "شركة "
 "بوالية سكيكدة.  RTE"سوناطراك فرع 

 (،2016عبداهلل، دنيا امحد ،)، دراسة مقارنة  دور القيادات اإلبداعية والقدرات اجلوهرية يف حتقيق التوجه الريادي
آلراء عينة من اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية واالهلية يف مدينة السليمانية، رسالة ماجستري غري منشورة يف 

 جامعة السليمانية. -قتصاد علوم ادارة األعمال،كلية اإلدارة واإل

 كلية العلوم السياسة و  ( دور ادارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املنظمات.2008حفيان ) ،عبدالوهاب
 جامعة يوسف بن خدة. ،االعالم 
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 ( ، 2002الكبيسي ، صالح الدين عواد كريم ،)استطالعية مقارنة لعينة دراسة  ، إدارة املعرفة وأثرها يف اإلبداع التنظيمي
  من شركات القطاع الصناعي املختلط ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية اإلدارة واالقتصاد اجلامعة املستنصرية.

 دراسة تطبيقية يف وزارة التعميم اثر خصائص املنظمة املتعممة يف حتقيق التميز املؤسسي (2010 ).النسور، أمساءسامل :
 .مي أردنية"، رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الشرق األوسط، األردنالعالي والبحث العم

 دراسة حالة مؤسسة – ة یزة التنافسیق املیاإلبداع اإلداري كأساس لتحق (2013ماني )یسل،  سات وفاءیخم ،نوال
ة و یصادة العلوم االقتیكل - ورقلة -جامعة قاصدي مرباح رسالة ماجستري غري منشورة ،بورقلة ATM)س)یلیموب

 ر.ییر قسم علوم التسییة وعلوم التسیالتجار

 شركات يف املعلومات االسرتاتيجية نظم فاعلية يف الفكري املال رأس تنمية اثر( ، 2012) العزيز، عبد خالد،  الغنم أبو 
 .(9) العدد،(5) اجمللد،واقتصاد كلية ادارة عن تصدر سنوية نصف دورية جملة جدة ، يف الغذائية الصناعات

 (،2011جاسم، انتظار امحد ،)دراسة تطبيقية يف شركة أثر اجلدارة اجلوهرية يف عملية ابتكار املنتجات والعمليات ،
 (.88(، العدد )34عامة لصناعة اإلطارات بابل، جملة اإلدارة واإلقتصاد، جملد )

 ( 2014جروة، بن احلكيم ، خرية  بن سامى )اجمللة ية املؤسسات اخلدمية. مساهمة املوارد البشرية يف حتسني تنافس
 ديسمرب  01عدد /  –اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية 

 ( 2012داسي، وهيبة)  .السورية.   احلكومية املصارف يف تطبيقية دراسة.  تنافسية ميزة حتقيق يف املعرفة إدارة دور
 11عدد – الباحث جملة

 اجمللة اجلزائرية للتنمية على اداء يف املؤسسة االقتصاديةاثر ادارة املعرفة (. 2014رقون، حممد و عرابة، احلاج )ز .
 . 01االقتصادية. عدد، 

 ( ،2014السكارنة، بالل خلف ،) دراسة ميدانية التعلم التنظيمي ودوره يف حتقيق التحسني املستمر يف منظمات األعمال ،
 (.40عة ، العدد )على شركات التامني يف االردن، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية للجام

 ( 2105الشريف، سامح ،)التنمية االدارية. حتديات القيادات االدارية احلكومية.... مشكالت معقدة و حلول مبتكرة .
 .35-32: 122العدد

 ( ،2014شالش، فارس جعباز، اخلفاجي،هدى حممد كريم ،)دراسة حالة يف املقدرات اجلوهرية وأثرها يف أداء العمليات ،
 (. 1(، العدد)16حلة، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، جملد) -مة للصناعات النسيجية الشركة العا

 الدراسات الرتبوية. العدد  القيادة اإلدارية و دورها يف التاصري روابط العالقات العامة. (،2010حممد ) شهاب ، شهرزاد
 احلادي عشر.

  دور املعرفة الضمنية يف بناء املقدرات  (،2011الدين عواد كريم، )الشيخلي ،مهند حممد ياسني، الكبيسي، صالح
جامعة  -، دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري ديوان الرقابة املالية يف العراق ، كلية اإلدارة واالقتصاداجلوهرية 

 (.6(، العدد )3بغداد، جملد )
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 ( ، 2013صرب، رنا ناصر ،)دراسة استطالعية آلراء عينة   تنمية الكفايات اجلوهريةخصائص املنظمة املتعلمة واثرها يف ،
(، 36بغداد، حبث منشور، جملة اإلدارة واإلقتصاد ، جملد) –من أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية التقنية اإلدارية 

 (. 94العدد)

 (،2011طاهر، فاضل مجيل ،)دراسة وصفية حتليلية آلراء  ةتأثري أبعاد التعلم املنظمي يف توافر أبعاد املنظمة املتعلم ،
(، العدد 17عينة من العاملني يف وزارة التخطيط العراقية،  حبث منشور، جملة العلوم اإلقتصادية واإلدارية ، جملد )

(64.) 

 ( ،2007الطائي، علي حسون ،)دراسة املقارنة يف مستشفى بغداد  تشخيص الكفايات اجلوهرية يف املنظمات احلكومية ،
 (. 45(، العدد)13والشركة العامة لصناعة البطارية، حبث منشور ، جملة العلوم اإلقتصادية واإلدارية ، جملد ) التعليمي

 ( 2008عبداهلل، انيس و حمل، سامى ذياب و حيسن، امحد علي )ةیالصناع األعمال ملنظمات ةیاألساس اخلصائص 
  /ةیواالقتصاد ةیاإلدار للعلوم تیتكر جملة االقتصادو اإلدارة ةیكل - تیتكر .جامعةالثالثة ةیاأللف يف املعاصرة

 ١١ – العدد / ٤ - اجمللد

 للعلوم دمشق جامعة . جملةالتنظيمي التطوير حتقيق وتقانتها يف املعرفة إدارة دور(  2012حممود. ) عوض، عاطف 

 األول العدد - 28 اجمللد – والقانونية االقتصادية

  السمات اإلبداعية للمدراء واملقدرة اجلوهرية األثر والعالقة (،2011الرضا، )كاظم، مناء جواد، جابر، رافع عبد ،
 (.89(، العدد )34دراسة ميدانية لعينة من الفنادق الدرجة املمتازة يف مدينة بغداد، جملة اإلدارة واإلقتصاد، جملد )

 (،2013حممد، صفاء تايه  ،)دراسة آلراء عينة من أساتذة املراكز  ريةدور عمليات ادارة املعرفة يف بناء املقدرات اجلوه،
 (. 15(، العدد )1العلمية البحثية واخلدمية واملكاتب االستشارية يف جامعة الكوفة، حبث منشور ، جملد )

 (، 2012مهدي، ميادة حياوي ،)دراسة استطالعية دور نظم املعلومات االسرتاتيجية يف حتسني املقدرات اجلوهرية املميزة ،
(، 14ة من العاملني يف القطاع املصريف خاص، حبث منشور، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، جملد)آلراء عين

 (.2العدد)

 جملة اقتصاديات تنمية املوارد البشرية وأهميتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية (،2017، )نعيمة، بارك .
 العدد السابع    -مشال إفريقيا 

 انعكاس املقدرات اجلوهرية على األداء املصريف يف ضوء (، 2014ياسري،أكرم، اخلالدي، عواد، احلمريي، بشار عباس، )ال
دراسة تطبيقية يف عينة من املصارف التجارية اخلاصة العراقية ، حبث منشور ، جامعة أهل بطاقة العالمات املتوازنة، 

 (. 16البيت للبحوث، العدد )

 االردن. -، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، اإلدارة اإلسرتاتيجية( 2010د،)حريش ، عيسى حمم 

 ( 2007الرشايدة، نايل سامل فالح ) مفهوم االداء املؤسسي املتميز لدى القادة الرتبويني يف اقليم اجلنوب وبناء منوذج
 . كلية الدراسات العليا جامعة األردنية. تقييمي

 املكتب اجلامعي احلديث: االسكندرية. إدارة املعرفة وتطوير املنظمات( 2004امر خضري )الكبسي، ع . 
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The Role of Practising Academic Leadership and Core Capabilities in 

Achieving Organizational Excellence: A Study of the Opinions of a 

Sample of Teachers at the Technical University in Sulaymaniyah 

Abstract  

The academic leadership and the core competencies are modern and contemporary 

subjects that require more concentration in the universities.Therefore the study aimes to 

attempt to highlight The Role of Practising Academic Leadership and Core Capabilities 

in Achieving Organizational Excellence of the University of Technology in 

Sulaymaniyah. The questionnaires were designed to collect the data consisted of three 

parts which relate to academic leadership, core capabilities, and organizational 

excellence, (120) questionnaire were distributed to the academic staffs in the faculties of 

the University of Technology in Sulaymaniyah. Several statistical techniques were 

applied through the use of the statistical program for social sciences (SPSS-V21), 

Pearson correlation analysis and simple linear regression have been used. The finding 

results showed that there is a positive correlation and regression between the variables. 

Based on the results, a number of recommendations were presented the most important 

is building a system of motivation to encourage the staff of faculty, develop the 

creativity and innovation and obtain excellence position among the other organization. 

Keywords: Academic Leadership, Core Capabilities, Organizational Excellence. 
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 يمالرح الرمحن اهلل بسم

 جامعة السليمانية

 كلية إالدارة و اإلقتصاد

 قسم إدارة األعمال   

 م / استمارة استبانة

 حتية طيبة ................. احملرتمون  يبوناملستج السادة

األكادميية والقدرات اجلوهرية يف  ةالقياد ممارسات ) دور املوسومبحث المتثل هذه اإلستمارة  جزءاً من متطلبات إعداد     
وتعد هذه االستمارة . قنية يف السليمانية دراسة استطالعية آلراء عينة من التدريسيني يف جامعة التي(,تنظيمحتقيق التميز ال

مقياساً يعتمد ألغراض البحث العلمي, وان تفضلكم باإلجابة املناسبة يسهم يف احلصول على نتائج  دقيقة مبا يعزز حتقيق 
 أهداف هذا البحث، علماً أن اإلجابات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط .

 الشكر والتقدير.... مع وافر

 الباحثتان

 ك:یر أ  مع توافقی الذي اإلجابة مربع يف ( √ ) عالمة ضع:   صية أوالً / البيانات الشخ

 
 انثى         ذكر                                                  اجلنس                  -1
 
 
 سنة  40ل من  اق – 30من                           سنة              30اىل    25من              العمر        -2

 سنة فـــــأكثر    50من                   سنة                50اقل من  – 40 من                               
 

  
 عدد سنوات اخلدمة -3

 سنة  10اقل من  – 5من                                سنة              5اقل من                                  
 سنة فــــأكثر 15من        سنة                       15اقل من  – 10من                                  
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 اللقب العلمي  -4

 مدرس                               مدرس مساعد                                                 
 أستاذ                                   أستاذ مساعد                                               

 

 تحصيل الدراسيال -5

 ماجستري         دكتوراه               

 ثانياً / متغريات الدراسة :

ية داخل اجلامعات جمموعة من املهام والواجبات واملسؤوليات من قبل أفراد املتعينني يف مناصب رمسهي  القيادة األكادميية : -1
 وعلى األخص أولئك االفراد الشاغلني للمناصب األكادميية من نائب رئيس اجلامعة , العميد , رئيس القسم.

 القيادة االكادميية " ممارسات " العبارات اخلاصة بأبعاد

 

 العبارات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
غري 

 متأكد
ال 

 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة

 العملية يحتدأوالً: 

1 
ويدعمها ولديه رغبة يف حتمل  يدةاجلفكار جملس الكلية األ صيشخ

      املخاطرة وحتدي النظام لتبين هذه األفكار.

      .واعي وسريع يف مواجهة املواقف املختلفة جملس الكلية بشكل  تصرفي 2

3 
عن الفرص الصعبة اليت من شأنها اختبار مهاراته جملس الكلية يبحث 

 وقدراته اخلاصة.
     

4 
يقوم جملس الكلية بإنتهاز الفرص واالستفادة من فرص التحدي واإلبداع 

 واإلبتكار والبحث عن األفكار اجلديدة.
     

 ويعنتشجيع املالثانياً: 

1 

 املختلفة املواقف يف التدريسيني مشاعر وسلوكيات جملس الكليةيراعي 
.      
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2 
اإلهتمام بهم واالعجاب  يشجع جملس الكلية التدريسيني من خالل إظهار

 بإسهاماتهم وإجياد ثقافة التعاون .
     

3 
أسلوبه يف العمل على استثارة روح اإلبداع جملس الكلية يعتمد 

 .واالبتكار
     

4 
 اليت اجلديدة األفكار مهارات االستماع وتقبلجملس الكلية  سن حي

 .املشكالت حل يف تساعد
     

 عملخرين للمتكني اآلثالثاً : 

1 

يف   ختيارالمساحة كبرية من احلرية واجملس الكلية  للتدريسيني مينح 
      حتديد كيفية القيام بأعماهلم.

      على استخدام أساليب جديدة يف العمل. جملس الكلية التدريسينييشجع  2

      للتهيئة بيئة العمل و إجناز املهام.جملس الكلية سعى ي 3

4 
عالقات تعاونية بني االشخاص الذين يعمل معهم  جملس الكليةيكون 

 . المتالكه املهارات اإلنسانية
     

 رابعاً: الرؤية املشرتكة

1 
      .القدرةِ على الرؤية الشمولية للوظائف املختلفةميتلك جملس الكلية 

      قوية. من وضع أهداف قابلة للتحقيق، ويضع خططاًجملس الكلية يتأكد  2

      .بأنفسهم التدريسينيالقرارات اليت يتخذها لس الكلية جميدعم  3

4 
بتكوين جمموعة من القيم من أجل تشغيل املنظمة جملس الكلية  يقوم 

 ساهمة يف جناحها.املبشكل إبداعي و 
     

تقليدها واليت إذا   يصعبوالتكنولوجيا املتميزة اليتجمموعة من املهارات والقدرات واملعارف واخلربات هي ":  القدرات اجلوهرية -2
 امتلكتها املنظمة  قد تساعدها على اكتساب امليزة التنافسية املستدامة  ".
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 " العبارات اخلاصة بأبعاد القدرات اجلوهرية "

 العبارات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
غري 

 متأكد
ال 

 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة

 أوالً :التعلم التنظيمي

1 
املؤمترات وورش العمل بهدف املشاركة شجع جملس الكلية على إقامة ي

      وتطوير املهارات املعرفية.

      شجع جملس الكلية على اعتماد اخلربات الناجحة وحماكاتها.ي 2

      سعى جملس الكلية اىل توفري مناخ تعليمي مناسب للتدريسيني .ي 3

4 
رص جملس الكلية على توفري أحدث التقنيات واألدوات لدعم حي
 دريسيني يف ممارسة أنشطة التعليم املستمر.الت

     

 ثانياً : التمكني

1 
      استثمر الفرص املتاحة حبرية خلدمة اجلامعة .

2 
تتيح جملس الكلية فرص للتدريسيني للتعبري عن آرائهم حبرية عند 

 اختاذ القرارات .
     

3 
فهماً  توفر جملس الكلية املعلومات للتدريسيني مما جيعلهم أكثر

 لألدوارهم وسلوكياتهم يف حتقيق جناحات الكلية.
     

4 
حتقيق الوصول ونظم االتصاالت الفعالة يف إعداد  سهم جملس الكلية ي

 اىل املعلومات ذات الصلة بإختاذ القرارات.
     

 ثالثاً : املعرفة 

1 

يعتمد جملس الكلية برامج تدريبية مكثفة للتدريسيني لتطوير 
      قدراتهم.

2 
يعزز جملس الكلية وجود برامج تطويرية مستمرة لتحسني اداء 

 التدريسيني من ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.
     

3 
      يقلل تبادل اخلربة والثقافة واملعلومات من ارتكاب األخطاء.

     تتعزز اخلربة عن طريق املشاركة يف الدورات التدريبية والندوات  4
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  جانب املمارسات امليدانية ذات الصلة.واملؤمترات املتخصصة إىل

 رابعاً : رأس املال البشري 

1 

 دورات يف التدريسيني بإشراك ومستمر منظم بشكل جملس الكلية تسعى

      . وخرباتهم مهاراتهم وتنمية تطوير لغرض تدريبية

2 

 تكوين بهدف التعلم استمرارية على التدريسيني جملس الكلية تشجع

 .لديهم اإلبداعية فكاراأل وانضاج اجلديدة اخلربات
     

3 

 مناسب مناخ خلق على تساعد و بداعيةاإل فكاراألجملس الكلية  تتبنى

      . هلا

4 

 الندوات و السيمينارات يف لالشرتاك نييالتدريس جملس الكلية تشجع

      . الكلية خارج و داخل

أعلى معدالت  و تنسيق عناصر املنظمة و تشغيلها يف التكامل و ترابط  لتحقيق : أنها القدرة على التوفيق التميز التنظيمي -3
                الفاعلية و الوصول بذلك اىل مستوى املخرجات الذي حيقق رغبات و منافع  و توقعات اصحاب املصلحة املرتبطني باملنظمة.

                                           

 " ت اخلاصة بالتميز التنظيميالعبارا"        

 ت
 العبارات

 
اتفق 
 بشدة

 اتفق
غري 

 متأكد
ال 

 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة

1 
 رییتس يف وفلسفتها قهایطر هو زیالتم بأنجملس الكلية  ؤمنی

      .اعماهلا

2 
 وغاياتها اجلامعة بأهداف اإلحساس التدريسيني يفجملس الكلية  يزرع

 .هلم وتشجيعه حتفيزه خالل من
     

3 
 باختالف التدريسيني مع واالتصال التواصل علجملس الكلية  حيافظ

 هم.وانتماءات همآرائ
     

      .باستمرار رهایتطو متیجملس الكلية  قدرات و معارف 4

     اإلبداع  لتحقيق التدريسيني كفاءات بتطويرجملس الكلية  تقوم 5
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 . والتميز

6 
شكالت اليت تواجهه أعضاء اهليئة تؤثر املعرفة على سرعة معاجلة امل

 .التدريسية
     

7 
 يف املتمثلة اإلدارية العمليات خالل من املالية للموارد الفعال االستخدام
 .وفعالية ة بكفا األهداف بغرض حتقيق والرقابة والتوجيه التخطيط

     

      موارد مالية كافية تغطي مجيع احتياجات التشغيلية. اجلامعةلدى  8
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