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 ملخص البحث:
للقيادة اإلستتراتيجية والتميز دراستة الواقع الحالي لممارستة القيادات الجامعية  يستعي البحث الحالي إلي         

المؤستسي للجامعات المصرية، وتحديد نوع وقوة العالقة بين القيادة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي للجامعات 

المصترية ، إلى جانب الدراستة الميدانية لجمع وتحليل البيانات الالزمة لتحقي  أهداف الدراستة، حيث تم إعداد  

ثالثة مجموعات ر يستة تمثلت في القيادة اإلستتراتيجية، التميز المؤستستي، إلى  قا مة استتقصتاء، اشتتملت على  

(  343جانب المتغيرات الديموجرافية لمفردات عينة الدراستتة، وقد تم تجميع البيانات الماصتتة بالدراستتة من )

تلك مفردة من أعضتتاء هيئة التدريس في الجامعات المصتترية الحكومية والماصتتة محل الدراستتة، وتم تحليل 

، وقد أظهرت نتا ج البيانات باستتتتمدام عدد من المقاييس واالختبارات اإلحصتتتا ية المناستتتبة لطبيعة البيانات

البحث أن واقع القيادة اإلستتتراتيجية  متوستتط على المستتتوى اإلجمالي وبالنستتبة لكل بعد من أبعاده، ووجد أن  

بالنستتبة لكل بعد من أبعاده ، وبينت نتا ج مستتتوى التميز المؤستتستتي كان متوستتطاً على المستتتوى اإلجمالي و

البحث عدم وجود اختالفات لات داللة احصا ية بين إدرا  المستقصي منهم حول مستوي القيادة اإلستراتيجية  

باختالف وعدد ستنوات المبرة والدرجة العلمية، ووجود اختالفات لات داللة احصتا ية بين إدرا  المستتقصتي 

اإلستتتتتراتيجيتة بتاختالف النوع والفئتة العمريتة ، وبينتت نتتا ج البحتث عتدم وجود منهم حول مستتتتتوي القيتادة  

اختالفات لات داللة احصتتا ية بين إدرا  المستتتقصتتي منهم حول مستتتوي التميز المؤستتستتي  باختالف العمر 

وعدد ستتنوات المبرة والدرجة العلمية، ووجود اختالفات لات داللة احصتتا ية بين إدرا  المستتتقصتتي منهم 

ل مستوي التميز المؤسسي باختالف النوع، وكشفت النتا ج أن هنا  عالقة طردية لات داللة احصا ية بين حو

أبعاد القيادة اإلستراتيجية وأبعاد التميز المؤسسي، وتوصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات لتدعيم التميز 

 جية.بالقيادة اإلستراتي االهتمامالمؤسسي للجامعات المصرية من خالل 

 التميز المؤسسي.  اإلستراتيجية،القيادة الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The current research seeks to study the current reality of the practice of 

university leaders for strategic leadership and institutional excellence of Egyptian 

universities, and determine the type and strength of the relationship between 
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strategic leadership and institutional excellence of Egyptian universities, in addition 

to the field study to collect and analyze the data needed to achieve the objectives of 

the study, where a survey list was prepared, which included three main groups 

consisting of strategic leadership, institutional excellence, as well as demographic 

variables of the vocabulary of the sample study, the data for the study were compiled 

from (343) individual Faculty members in Egyptian public and private universities 

in question, and these data were analyzed using a number of statistical measures and 

tests appropriate to the nature of the data, the results of the research showed that the 

reality of strategic leadership is average at the overall level and for each dimension, 

and the results of the research showed that there are no statistically significant 

differences between the perception of the surveyed about the level of strategic 

leadership different and number Years of experience and degree of science, and the 

existence of statistically significant differences between the perception of the 

surveyed about the level of strategic leadership by different type and age group, the 

results of the research showed that there are no statistically significant differences 

between the perception of the surveyed about the level of institutional excellence by 

age and the number of years of experience and degree, and the existence of 

statistically significant differences between the perception of the surveyed about the 

level of institutional excellence by type, and the results revealed that there is a 

expulsion relationship with statistical significance between the dimensions of 

strategic leadership and dimensions Institutional excellence, the two researchers 

reached a set of recommendations to strengthen the institutional excellence of 

Egyptian universities through interest in strategic leadership. 

Keywords: Strategic Leadership, Institutional excellence. 

 اإلطار العام للبحث: 

 مقدمة: أوالً: 
يعد مفهوم القيادة اإلستتتتراتيجية من المفاهيم الحديثة نستتتبياً في أدبيات علم اإلدارة، للك أن الجذور ااولى 
لهذا المفهوم انحدرت من أصتول عستكرية، إال أنه سترعان ما حظي هذا المصتطلح بحهمية استتثنا ية في عالم  

للك يعود إلى التغييرات المتستتارعة،    إدارة ااعمال اليوم أكثر من أي وقت مضتتى، ولعل الستتبب الر يس في
 )  (Wanasika,2009فضالً عن التعقيد المتزايد من جانب المنظمات  

سعيا ال مفر منه في ظل ما يشهده سوق ااعمال  والتميز في ااداء غاية محورية تسعى نحوها المنظمات        
المحلي والتدولي، فال تستتتتتطيع ستتتتبر أغوار تلتك التنتافستتتتيتة ستتتتوى المنظمتات والمؤستتتتستتتتات المتميزة  

(. ومن بين تلك المنظمات التي تستتعى لتحقي  التميز المؤستتستتي المؤستتستتات التعليمية، والتي  2021)الجيار،
شتحنها في للك شتحن غيرها من مؤستستات   -تنامية التي أفرزتها العولمةتتحثر بما يجري حولها من التغيرات الم

، لذلك تستتعى المؤستتستتات التعليمية بصتتفة عامة والجامعات بصتتفة خاصتتة إلى البحث عن التميز -المجتمع
، تحق  لها القدرة على جذب الطاقات البشتترية من الهيئات القيادية والتدريستتية وتحقي  مستتتويات عالية ااداء

بيتة على المستتتتتوي العتالمي، وللتك من خالل تفعيتل معتايير التميز في إجراءات العمتل اإلداريتة والفنيتة والطال
والمالية، باإلضتافة إلى تحهيل اإلدارة العليا في الكليات والجامعات لوضتع توجهات إستتراتيجية والتركيز على  

طوير الكفاءات البشتترية وتعزيز الرقابة  القدرات والميزات التنافستتية عند تنفيذ إستتتراتيجياتها واستتتقطاب وت
 (.2010)وحيد،  اإلستراتيجية  المتوازنة

 ويتناول هذا البحث دور القيادة اإلستراتيجية في تحقي  التميز المؤسسي للجامعات المصرية.   
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القيادة اإلستراتيجية  ثانياً: االطارالنظري:   البحثذ  والتميز    وأبعادها،يشمل اإلطار النظري وفروض 
 المؤسسي وأبعاده ، وللك على النحو التالي: 

   اإلستراتيجية:اإلطار المفاهيمي للقيادة -2/1

القيادة اإلستتراتيجية هي أحد أنماط القيادة، وهي القدرة على التميل والتصتور المستتقبلي، وتحديد المستار       

أن القيادة اإلستتتراتيجية   (Hitt et al,2016)(. ويري 2016والتوجه اإلستتتراتيجي للمؤستتستتة )جاد الرب،

تعني القتدرة على إستتتتتثمتار رأس المتال البشتتتتري وتنميتته وتمكينته، وبنتاء قتدرات اافراد لمواجهتة الفرص  

 والتهديدات في الوقت الفعلي.

 (Hitt et al,2011)وتتمثل أبعاد القيادة اإلستراتيجية فيما يلي: 

تراتيجي على تطوير رؤية إستتتتراتيجية بعيدة  تحديد التوجه اإلستتتتراتيجي: ينطوي تحديد التوجه اإلستتت  -1

المدي للغرض اإلستتراتيجي الذي وجدت المؤستستة من أجله، وكفلستفة موجهة بااهداف فإن هذه الرؤية  

 تعكس الصورة الذهنية المثالية التي تسعي المؤسسة لتصل إليها مستقبالً.

دة التي تمتلكها المنظمة وتستتتاعدها في  إستتتتثمار القدرات الجوهرية: تتمثل في الموارد واإلمكانات الفري -2

تحقي  الميزة التنافستتتتية من خالل إستتتتتمدام اامثل لها في إستتتتتراتيجياتها بواستتتتطة وظا ف المنظمة 

 المتنوعة، ويمكن للقيادة إستكشافها وتحديد إحتياجاتها منها باستمدام التحليل البيئي المتكامل.

شتري إلى اافراد في المؤستستة ممكن يمتلكون المعارف تطوير رأس المال البشتري:يشتير رأس المال الب -3

والمهارات والمبرات والتي تمكنهم من اإلستتتهام في تحقي  الميزة التنافستتتية للمؤستتتستتتة وزيادة قيمتها  

اإلقتصتتادية، حيث يمثل العاملين في مؤستتستتات اليوم مورداً رأستتمإلىاً مهماً يتصتتف بالندرة وصتتعوبة 

 لمنافسين.المحاكاة أو التقليد من قبل ا

الثقتافتة التنظيميتة الفتاعلتة: تطل  الثقتافتة التنظيميتة على مجموعتة المعتقتدات والتوقعتات والقيم المشتتتتتركتة  -4

التي تكون بمجملهتا معتايير الستتتتلو  المقبول وغير المقبول داخل المنظمة ،وتعد الثقافة التنظيمية إحدى  

ي إطارها اإلستتتراتيجيات، كما تقع على  الممارستتات ااستتاستتية للقا د اإلستتتراتيجي حيث تصتتاغ وتنفذ ف

القا د اإلستراتيجي مسؤولية تطوير وتنمية ثقافة فعالة تدعم اإلبداع واإلبتكار والتحسين المستمر والتميز  

في ااداء، وتشتتتجع العاملىن على التعاون والعمل بروح الفري ، وتنمي الشتتتعور بالمستتتؤولية الفردية  

 ،وتوفر نظام مكافآت فعال قا م على التقييم المال م لرداء.  للعاملين تجاه مهامهم وواجباتهم

الممارستات ااخالقية: الممارستات ااخالقية هي مجموعة المعايير ااخالقية للستلو  الصتحيح وعادة ما  -5

يستتمدم مدي تصترف ستلو  الفرد وفقاً للمعايير المجتمعية بوصتفه مقياستاً اخالقه، فااخالق في القيادة 

لمنظمة لتحقي  أهدافها، لكون القيم الشتتتتمصتتتتية التي يحملها القا د ستتتتتؤثر على معتقدات  أمر حيوي ل

 المنظمة وسلوكها وقراراتها.

الرقابة التنظيمية المتوازنة: تستتتتهدف عملية الرقابة والتقييم تشتتتميا نقاط القوة والضتتتعف في عملية   -6

هي قدرة المنظمة على الرقابة الفاعلة  تمطيط الموارد البشتترية وتحديد فاعلية خطط الموارد البشتترية، و

 والمتوازنة اعمالها الممططة وتقييمها ومعالجة سلبياتها وتعزيز إيجابياتها بما يحق  أهدافها.

والمواءمة  تشتميا مستتوى مهارات القيادة اإلستتراتيجية  (2018وتناولت دراسـة )حسـن، مصـطفي،      

مهارات القيادة اإلستراتيجية  والمواءمة  اإلدارية، وتحديد نوع العالقة والتحثير بيناإلستراتيجية  لدى القيادات  

تمتلك قيادات إستتراتيجية في المجال الذي    اإلستتراتيجية ، وتوصتلت الدراستة إلى أن المنظمات محل الدراستة

أوضتحت نتا ج الدراستة    على المدى البعيد، كما تعمل فيه وعندها رؤية استتراتيجية تستاعدها في إنجاز أهدافها

واستتغاللها خاصتة في حاالت   أن المنظمات المبحوثة تعتمد على القيادة اإلستتراتيجية  في البحث عن الفرص

الموارد النادرة إلا ما أرادت تحقي    عدم التحكد، ويتطلب للك إدارة موارد المنظمة بشكل استراتيجي، وخاصة
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كلما زاد إهتمام القيادات اإلدارية في   توصتتلت الدراستتة إلى أنهالمواءمة اإلستتتراتيجية  بشتتكل مستتتمر، كما  

تعزيز وتحقي  المواءمة اإلستتراتيجية،   المنظمات المبحوثة بمهارات القيادة اإلستتراتيجية  كلما أستهم للك في

مهتارات القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة  والمواءمتة اإلستتتتتراتيجيتة، وجود   ووجود عالقتات ارتبتاط معنويتة موجبتة بين

 .القيادة اإلستراتيجية  في المواءمة اإلستراتيجية   القة تحثير معنوية لمهاراتع

وأبعادها    التعرف على مستتوي القيادة اإلستتراتيجية  بصتورة عامة (2019وإسـت دفت دراسـة )جمعه،        

بين المواءمة   بصتتورة خاصتتة، وتحديد مستتتوي ااداء االستتتراتيجي ومستتتوي أبعاده، وبناء نمولج من أجل

اإلستتتراتيجية  محل  القيادة اإلستتتراتيجية  وااداء التنظيمي واختباره، وتبين من الدراستتة أن مستتتوي القيادة

الدراسة مقبول، كما أن هنا  اهتمام بحبعاد القيادة اإلستراتيجية ، وتوصلت الدراسة إلى وجود دور مهم للقيادة 

ااداء االستتتتتراتيجي من خال القيتتادة من فوا تتداإلستتتتتراتيجيتتة  في تعزيز  ااداء    ل متتا تحققتته هتتذه  تعزز 

 .إستراتيجية  االستراتيجي، وأن الوصول للمستوي المطلوب من ااداء االستراتيجي يتطلب توافر قيادة

تميز    بالتعرف على مستتوي ممارستات القيادة االستتراتيجية، ومستتوي  (2019وإهتمت دراسـة )الدوري،      

على التميز في ااداء التستتتويقي، وتوصتتتلت   ر ممارستتتات القيادة االستتتتراتيجيةااداء التستتتويقي، وتحديد أث

الدراستتة لوجد أثر ابعاد القيادة االستتتراتيجية على التميز في ااداء التستتويقي، باإلضتتافة إلى أهمية تطوير  

 الرؤية المستقبلية.

تميز   القيادة اإلستتراتيجية فيإلى التعرف على أثر ممارستات    (2019كما اسـت دفت دراسـة )سـيد، ذيب،      

  ااداء التستتتويقي، وأشتتتارت نتا ج الدراستتتة إلى وجود أثر لممارستتتات القيادة اإلستتتتراتيجية في تميز ااداء

  التستتويقي، كما توصتتلت إلى أن ممارستتات القيادة اإلستتتراتيجية تدفع إلى االهتمام بالتميز وتحقي  مستتتويات 

 .لحسنةعالية من ااداء التسويقي والسمعة ا

إلى تحديد دور القيادة االستتتتراتيجية في تحقي  المنظمة الذكية في   (2020واســــت دفت دراســــة )قرمش،    

شتركة جوال لالتصتاالت الملوية الفلستطينية، وللك نظرا اهمية القيادة االستتراتيجية في نجاح المنظمات، وما 

التقتدم في مواجهتة المنظمتات   التذكيتة، وتعزيز الفرص أمتامهتا لتحقي   تلعبته من دور في تحقي  المنظمتات 

اخرى المنافستة لها. لقد تمثل مجتمع الدراستة بشتركة االتصتاالت الملوية الفلستطينية جوال، ولتحقي  أهداف  ا

( فقرة، وقد استتتهدفت قيادات  35الدراستتة قام الباحثان بتطوير أداة الدراستتة )االستتتبانة(، والتي تكونت من )

ر لا داللة إحصتتا ية للقيادة االستتتراتيجية المهام اإلشتترافية في هذه المنظمة، وتوصتتلت الدراستتة إلى وجود أث

 .بحبعادها على تحقي  المنظمة الذكية بحبعادها مجتمعة

إلى التعرف على طبيعة العالقة بين ممارستتات القيادة االستتتراتيجية    (2020وإســت دفت دراســة )أحمد،     

ى تتحثير ممتارستتتتات القيتادة وجودة الحيتاة الوظيفيتة في الجتامعتات الحكوميتة بوستتتتط التدلتتا، وكتذلتك التعرف عل

االستتتتتراتيجيتة على جودة الحيتاة الوظيفيتة في الجتامعتات الحكوميتة بوستتتتط التدلتتا ، وتمثتل مجتمع البحتث من 

  1427قيادات إدارية( في الجامعات الحكومية بوستط الدلتا ويبل  عددهم   -القيادات الجامعية )قيادات أكاديمية  

( مفردة الستتتيفاء قا مة االستتتقصتتاء، ولتحقي   303وكان قوامها )وقام الباحث بستتحب عينة عشتتوا ية طبقية  

أهداف البحث تم اختبار مجموعة من الفروض باستتتمدام مجموعة من ااستتإلىب اإلحصتتا ية. وأستتفرت نتا ج 

التحليل اإلحصتتتا ي عن مجموعة من النتا ج أهمها: وجود عالقة ارتباط معنوي بين جميع ممارستتتات القيادة 

وجميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية في الجامعات الحكومية بوستط الدلتا، وكما يوجد تحثير معنوي  االستتراتيجية  

بين ممارستتات القيادة االستتتراتيجية على جودة الحياة الوظيفية في الجامعات الحكومية بوستتط الدلتا، وأيضتتا 

بآرا هم حول مستويات تطبي     يوجد فروق لات داللة إحصا ية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعل 

ممارستتات القيادة االستتتراتيجية ومستتتويات تطبي  جودة الحياة الوظيفية وفقا خصتتا صتتهم الديموجرافية في  

 .الجامعات الحكومية بوسط الدلتا
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إلى تحديد أثر القيادة االستتتتراتيجية بحبعادها: )التوجه   (2020وهدفت دراســـة )ســـمر الدين، القرشـــي،       

تيجي، ورأس المال البشتتري، والثقافة التنظيمية، والرقابة التنظيمية( على تحقي  التميز التنظيمي في  االستتترا

وزارة التجتارة واالستتتتتثمتار بمحافظة جدة، والتحق  من وجود فروق لات داللة إحصتتتتا ية بين إجابات عينة  

الستتتتتثمار بمحافظة جدة تعزى الدراستتتتة حول القيادة االستتتتتراتيجية والتميز التنظيمي في وزارة التجارة وا

للمتغيرات الشتمصتية والوظيفية التالية: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، ستنوات المبرة، المستمى الوظيفي(. 

ولتحقي  أهداف الدراستة تم االعتماد على المنهج الوصتفي التحليلي، واستتمدام االستتبانة، والمقابالتذ كحدوات 

( موظفتا 200( من مجتمع مكون من )132ا يتة بستتتتيطتة بل  عتددهتا )لجمع البيتانتات، وتم أختذ عينتة عشتتتتو

وموظفة، وتوصتلت الدراستة إلى عدة نتا ج، من أهمها أن القيادة االستتراتيجية في وزارة التجارة واالستتثمار 

(، وحققتت وزارة التجتارة  3.81بمحتافظتة جتدة حققتت مستتتتتويتات مرتفعتة حيتث بل  المتوستتتتط الحستتتتابي )

(، كما 3,75ة جدة التميز التنظيمي بمستتتتويات مرتفعة حيث بل  المتوستتتط الحستتتابي )واالستتتتثمار بمحافظ

أظهرت الدراستتة وجود أثر لي داللة إحصتتا ية للقيادة االستتتراتيجية بحبعادها: )التوجه االستتتراتيجي، ورأس 

ي في وزارة التجارة  المال البشتري، والثقافة التنظيمية، والرقابة التنظيمية( مجتمعة على تحقي  التميز التنظيم

بين إجابات عينة الدراستتتة حول القيادة  واالستتتتثمار بمحافظة جدة، وعدم وجود فروق لات داللة إحصتتتا ية

االستتتتراتيجية والتميز التنظيمي في وزارة التجارة واالستتتتثمار بمحافظة جدة تعزى للمتغيرات الشتتتمصتتتية  

 وات المبرة، المسمى الوظيفي(. والوظيفية التالية: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سن

ــعيدي،      ــة )الجادر، الســ   إلى التحق  من عالقة تحثير القيادة االستتتتتراتيجية بحبعادها  (2021وبحثت دراســ

  الرؤية االستتراتيجية، المقدرات الجوهرة، رأس المال البشتري، الثقافة التنظيمية، الممارستات ااخالقية( في)

اإلجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى وجود تحثير للقيادة االستراتيجية بحبعادها الممتلفة على المسئولية المسئولية  

 االجتماعية.

إلى التعرف على مستتوى تطبي  القيادة االستتراتيجية في واحدة من   (2021كما إـست دفت دراـسة )مخدوم،     

لتعرف على مستتتتتوى تطبي  إدارة التغيير فيهتا، المنظمتات الحكوميتة، كليتة إدارة ااعمتال بجتامعتة طيبتة، وا

والتعرف على تصتورات منستوبي المنظمة بشتحن عمليات تطبي  القيادة االستتراتيجية وإدارة التغيير والعالقة  

بينهما. وتحديد متطلبات تطوير مستتتتوى تطبي  القيادة االستتتتراتيجية وتحستتتين كفاءة عملية التغيير. ولتحقي   

وير استتبانة لجمع البيانات وتم تطبي  أستلوب المستح الشتامل على مجتمع حالة الدراستة  أهداف الدراستة تم تط

متمثال في جميع موظفي وموظفات كلية إدارة ااعمال، واستتمدمت الدراستة ااستاليب الوصتفية واالستتداللية  

توى تطبي   لتحليل البيانات، وتوصتتلت الدراستتة إلى مجموعة من النتا ج أهمها أن تصتتورات الموظفين لمستت 

القيادة االستتتراتيجية جاءت بدرجة متوستتطة، كما أن تصتتوراتهم لمستتتوى تطبي  إدارة التغيير جاءت بدرجة  

متوستتتطة، مع وجود عالقة إيجابية لات داللة إحصتتتا ية بين ممارستتتات القيادة االستتتتراتيجية الفاعلة وإدارة  

جاهات أفراد الدراستتة حول ممارستتات القيادة التغيير بالمنظمة، وعدم وجود فروق لات داللة إحصتتا ية في ات

 االستراتيجية الفاعلة وإدارة التغيير في المنظمة باختالف متغير النوع، العمر، والمؤهل الدراسي. 

إلى التعرف على أثر ممارستتات القيادة االستتتراتيجية على التوجه الريادي،   (2021وهدفت دراســة)أحمد،    

ت القيادة االستتتتراتيجية )تحديد التوجه االستتتتراتيجي، استتتتثمار القدرات  وارتكزت على معرفة أثر ممارستتتا

التنافستية، تطوير رأس المال البشتري، دعم الثقافة التنظيمية، التحكيد على الممارستات ااخالقية، تنفيذ الرقابة  

ستتتقاللي، العدا ية  المتوازنة( على التوجه الريادي )اإلجراءات االستتتباقية، تبني المماطر، اإلبداع، التوجه اال

في المنافستتة( لدى العاملين في كلية تدريب خانيونس وكلية الدراستتات المتوستتطة بجامعة فلستتطين في قطاع 

غزة. وكذلك الكشتتف عن الفروق بين متوستتط التقديرات لمتغيرات: )الجنس، العمر، المستتمى الوظيفي، عدد  

ية، وتوصتلت الدراستة إلى أن هنالك أثر إيجابي بين ستنوات المدمة، المؤهل العلوي(، وإيراد مقترحات مستتقبل
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)التوجه االستتراتيجي، استتثمار القدرات التنافستية، تطوير رأس المال البشتري، دعم الثقافة التنظيمية، التحكيد 

على الممارستتتتات ااخالقية، تنفيذ الرقابة المتوازنة( وبين )اإلجراءات االستتتتتباقية، تبني المماطر، اإلبداع، 

ه االستتتتقاللي، العدا ية في المنافستتتة( لدى المشتتتاركين بالدراستتتة بنستتتب مرتفعة في طبيعتها وموجبة التوج

وطرديتة في اتجتاههتا بين المتغيرين، وتوجتد عالقتة أثر لات داللتة احصتتتتا يتة بين متوستتتتطتات استتتتتجتابتات 

ي، عدد ستتتنوات المبحوثين لممارستتتات القيادة االستتتتراتيجية والمتغيرات )الجنس، العمر، المستتتمى الوظيف

المدمة، المؤهل العلمي( بنستتتب متفاوتة، توجد عالقة أثر لات داللة احصتتتا ية بين متوستتتطات استتتتجابات  

المبحوثين حول تعزيز التوجه الريادي لدى العاملين في كلية تدريب خانيونس وكلية الدراستتتتات المتوستتتتطة 

، عدد ستتنوات المدمة، المؤهل العلمي( بجامعة فلستتطين وبين المتغيرات )الجنس، العمر، المستتمى الوظيفي

 بنسب متفاوتة.  

ــتـ دـفت دراســــة       إلى قيتاس متدى دور القيتادة االستتتتتراتيجيتة في بنتاء الكفتاءات   (2021)إبراهيم، كـما إســ

الوظيفية للعاملين بالشتركات اادوية التابعة للشتركة القابضتة لردوية وهي )شتركة تنمية الصتناعات الكيماوية 

المنظمة المصترية لتجارة اادوية(. في محافظتي القاهرة والجيزة. وقد اعتمد  -شتركة القاهرة لردوية -"ستيد"

البحتث في الجتانتب النظري على المنهج الوصتتتتفي التحليلي، وفي الجتانتب العملي اعتمتد البحتث على جمع 

مفردة( من خالل استتتمارة استتتبيان، وتوصتتلت نتا ج البحث إلى وجود   384البيانات من أفراد عينة البحث )

ن متغيرات تحديد فروق لات داللة إحصتتتا ية معنوية تحستتتين مستتتتوى أداء شتتتركات اادوية باختالف كل م

التوجه االستتتراتيجي ، واستتتغالل القدرات والمواهب ، وتطوير رأس المال البشتتري وتعزيز الثقافة التنظيمية  

وتعزيز الممارستات ااخالقية ، والرقابة االستتراتيجية ، والتي تمثل المتغيرات الستة لقياس الكفاءات الوظيفية 

 عن ممارسات القيادة االستراتيجية.  

إلى قياس أثر القيادة االستراتيجية على تحقي  التميز المؤسسي في شركة  (2021هدفت دراسة )أبوجمعه،و   

النبيل للصتناعات الغذا ية في ااردن. استتمدمت الدراستة المنهج الوصتفي التحليلي للتعامل مع جميع البيانات 

يع البيانات من عينة الدراستتة، ومن ثم وتصتتنيفها، إل تم تطوير أداة الدراستتة والتي تمثلت في االستتتبانة لجم

وتكون مجتمع الدراستة من شتركة النبيل  (SPSS) تحليلها عبر برنامج الحزمة اإلحصتا ية للعلوم االجتماعية

( موظفا، وتوصتتتلت الدارستتتة إلى  950للصتتتناعات الغذا ية في ااردن، في حين بل  عدد مجتمع الدراستتتة )

لقيادة االستتتتتراتيجية في تحقي  التميز المؤستتتتستتتتي في شتتتتركة النبيل مجموعة من النتا ج أهمها وجود أثر ل

 للصناعات الغذا ية في ااردن. 

  المؤسسي:التميز  -2/2    
(  التميز المؤستتستتي بحنه إطار عملي معترف به  EFQM,2020تعرف المؤستتستتة ااوروبية للجودة )       

عاما،   30ااداء، فهو أداة تقييم معترف بها عالميا اكثر من عالميا يدعم المؤستستات في إدارة التغيير وتحستين  

مؤسسة على مستوى العالم، ولقد شهد هذا النمولج عددا من دورات التحسين (    50,000وتستمدمه أكثر من ) 

والتطوير على مر الستتنينذ لضتتمان المواءمة والحداثة، وتحقي  مستتتقبل مستتتدام وطويل اامد اي مؤستتستتة  

 . تطمح في للك

، ويقوم التميز (Dols,2018)كما يستتاعد التميز المؤستتستتي علي تحقي  اإلستتتدامة والتحستتين المستتتمر        

المؤستتتتستتتتي علي مقومات أستتتتاستتتتية في بناء المنظمات من قيادة وإستتتتتراتيجية وعمليات وموارد بشتتتترية 

(Valasek,2018)لتطوير ، ويستتاهم التميز المؤستتستتي في اإلستتتمرارية في التفوق والتجديد وا(Suarez et 

al,.2017)  ويحتاج التميز المؤستتتستتتي إلي توفير العناية من جميع المستتتتويات التنظيمية بتطوير وتنمية أداء ،

، ويقوم التميز المؤستتستتي علي بيئة عمل تتستتم بإستتتقاللية الفكر (Dogan&Anil,2016)الموارد البشتترية 
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 Raman)تميز وتقبتل التغيير والتطوير دون خوف  والتذكتاء ودرجتة من الحريتة وفي لات الوقتت تحقي  فكر م

et al.,2016). 

والتميز المؤستستي هو حالة من اإلبداع اإلداري، والتفوق المؤستستي هو تحقي  مستتويات عالية غير عادية من 

ااداء والتنفيذ للعمليات، بما ينتج عنه نتا ج وإنجازات تتفوق على ما يحققه المنافستتتون، وترضتتتي عنها الفئة  

 (.2002مستهدفة وأصحاب المصالح كافة )السلمي،ال

بحنه نمولج عملي تم تطويره من قبل المؤستتستتة ااوروبية   (EFQM)ويعرف النمولج ااوروبي للتميز       

لمستاعدة المنظمات على قياس   (European Foundation for Quality Management)إلدارة الجودة 

التميز، وتحديد الفجوات، وتحفيز الحلول وتحقي  التحستتتتين المستتتتتمر وتطوير أدا ها في طريقها نحو تحقي   

(Akyuz,2005). 

وتتمثتل أبعتاد التميز المؤستتتتستتتتي في ثالثتة مجتاالت وستتتتبع معتايير وفقتاً للنمولج ااوروبي إلدارة التميز     

 ، وهذه المجاالت والمعايير تشمل: (EFQM,2020)المؤسسي 

 التوجه: ويشمل على معيارين هما: المجال األول: (1)

 المعيار ااول: الغاية والرؤية اإلستراتيجية.  -

 المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة. -

 التنفيذ، ويشتمل على ثالثة معايير: المجال الثاني:  (2)

 المعيار الثالث: إشرا  المعنيين.     -

 المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة. -

 المامس: قيادة ااداء والتحول.المعيار  -

 : النتا ج، ويشتمل على معيارين:المجال الثالث (3)

 المعيار السادس: إنطباعات المعنيين. -

 المعيار السابع: ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي. -

التعريف بإدارة المعرفة، مفهومها، أبعادها، عملياتها، استتراتيجياتها    (2017دراـسة) رفاعي،إستتهدفت      

خالل توفير إطار نظري للموضتوع، والتعرف على أبعاد إدارة المعرفة المتوفرة بشتركات اادوية التابعة من 

لقطاع ااعمال العام بجمهورية مصتر العربية، وتحديد ااهمية النستبية لكل بعد من أبعاد إدارة المعرفة ومدى 

افر إدارة المعرفة بدرجة متوستتتطة في  إرتباط كل منها بتحقي  التميز في ااداء، وتوصتتتلت الدراستتتة إلى تو

شتتتتركات اادوية التتابعتة لقطتاع ااعمتال العتام المصتتتتري، وتوافر اإلدارة اإللكترونيتة بدرجة متوستتتتطتة في  

شتتركات اادوية التابعة لقطاع ااعمال العام المصتتري، كما وجد أن التميز في ااداء المؤستتستتي متحق  فيها 

 بدرجة مقبولة.

تحديد طبيعة العالقة بين جودة الحياة الوظيفية وتمكين العاملين   (2018دراســـة )الخالدي،  إســـت دفتو    

داختل وزارة المتاليتة في دولتة الكويتت، والتعرف على طبيعتة العالقتة بين تمكين العتاملين والتميز في ااداء  

العالقة بين جودة الحياة الوظيفية الحكومي داخل وزارة المالية في دولة الكويت، باإلضتافة إلى دراستة طبيعة 

والتميز في ااداء الحكومي داخل وزارة المالية في دولة الكويت، وتوصتتتلت الدراستتتة إلى توافر أبعاد تمكين 

العاملين في وزارة المالية بدولة الكويت بنستتبة متوستتطة، وستتيادة ثقافة التميز في ااداء بها وبجميع أبعادها) 

ادة في التميز، رضتتتتا العاملين، التعليم والنمو المؤستتتتستتتتي(، ووجود عالقة لات داللة  ثقافة التميز، دور القي

 إحصا ية بين جودة الحياة الوظيفية وتمكين العاملين داخل وزارة المالية في دولة الكويت.
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إلى معرفة دور إدارة المعرفة في تحقي  التميز المؤستتستتي بالشتتركات    (2020وهدفت دراســة )العوضــي،   

ة الكويتية، وركزت على إدارة المعرفة التنظيمية، إدارة المعرفة البشرية الوظيفية، إدارة معرفة العمالء الدولي

كمتغيرات مستتتتقلة، التميز المؤستتتستتتي متغير تابع. جاءت النتا ج لتثبت وجود دور وتحثير بين إدارة المعرفة  

ح وجود عالقة ارتباط ودور إلدارة المعرفة  التنظيمية والتميز المؤستستي بالشتركات الدولية الكويتية، كما اتضت 

البشتترية الوظيفية والتميز المؤستتستتي بالشتتركات الدولية الكويتية، عالقة ارتباط ودور إلدارة معرفة العمالء 

 بالشركات الدولية الكويتية.

مل المادية،  إلى إظهار أثر أبعاد جودة البيئة الوظيفية المتمثلة في )بيئة الع  (2020وهدفت دراسة )محمود،   

االستتتقرار الوظيفي، تمطيط المستتار الوظيفي( في التميز المؤستتستتي بالمنظمة. استتتمدمت الدراستتة المنهج 

( من العاملين  330( فقرة على )31الوصتتفي التحليلي للوصتتول للنتا ج، حيث تم توزيع استتتبانة تكونت من )

صتا يا وخلصتت الدراستة إلى عدم وجود اهتمام بالمنظمة الستودانية للتوليد الحراري، وبعد تحليل البيانات إح

ببيئتة العمتل المتادية، وأن عمليتة تمطيط المستتتتار الوظيفي بالمنظمة تتستتتتم بعدم الشتتتتفافية، عدم توفر اامان 

واالستتتتقرار الوظيفي لجميع العاملين بالمنظمة، وأكدت نتا ج الدراستتتة توجد عالقة لات داللة إحصتتتا ية بين 

 يفية والتميز المؤسسي بالمنظمة.  أبعاد جودة البيئة الوظ

( إلى معرفة أثر التميز المؤستتستتي على العالقة بين اإلدارة االستتتراتيجية 2020وهدفت دراستتة )الشتتمري،   

دراستة حالة. ولتحقي  أهداف الدراستة تم بناء مقياس -وإدارة اازمات في مؤستستة العمل االجتماعي في قطر

قة بين اإلدارة االستتتراتيجية وإدارة اازمات، وتم التحق  من دالالت لمعرفة أثر التميز المؤستتستتي على العال

( موظف في مؤستستة العمل االجتماعي القطري، وتم اختيارهم 196صتدقه وثباته. تكونت عينة الدراستة من )

باستتتتمدام العينة العشتتتوا ية البستتتيطة. أظهرت نتا ج الدراستتتة أن إجابات أفراد عينة الدراستتتة على الفقرات  

متعلقة باإلدارة االستتتراتيجية جاءت بمستتتوى مرتفع بجميع أبعادها )التصتتميم وجمع المعلومات، والتطبي   ال

والتقييم(، كما أظهرت نتا ج الدراستتة أيضتتا أن التميز المؤستتستتي قد جاءت بمستتتوى تقييم مرتفع، وأظهرت 

أظهرت النتا ج عدم وجود أثر لو   كذلك نتا ج الدراستة أن إدارة اازمات قد جاءت بمستتوى تقييم مرتفعة، كما

داللة إحصتا ية للتميز المؤستستي على العالقة ما بين اإلدارة االستتراتيجية بحبعادها المجتمعة )التصتميم وجمع 

 .المعلومات، التطبي ، والتقييم( وإدارة اازمات في مؤسسة العمل االجتماعي القطري

لتوصل إلى تصور مقترح لواقع إدارة المواهب بالهيئة في ا  (2021ال دف الرئيسي لدراسة )وهبه،وتمثل     

الليبيتة ابحتاس العلوم الطبيعيتة والتكنولوجيتا، وقد تكون مجتمع الدراستتتتة من عينتة من اافراد العتاملين بالهيئتة  

ئة ، من إجمإلى العاملين بالهي%10الليبية ابحاس العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، بليبيا، وعينة عشوا ية تقدر ب 

(، ، وأظهرت نتا ج الدراستة أن هنا  فروق إحصتا ية  88ومن جميع المستتويات الوظيفية بها، والبال  عددها )

لات داللة معنوية بين مستتتويات إدارة المواهب طبقا للحالة االجتماعية ، وأيضتتا يوجد فروق إحصتتا ية لات  

، بينما أظهرت نتا ج الدراستتتة أن هنا  داللة معنوية بين مستتتتويات إدارة المواهب طبقا للمستتتتوى الوظيفي  

فروق إحصتتا ية لات داللة معنوية بين مستتتويات إدارة المواهب طبقا الستتتراتيجية جذب المواهب، وأظهرت 

نتا ج الدراستتة أن هنا  فروق إحصتتا ية لات داللة معنوية بين مستتتويات إدارة المواهب طبقا الستتتراتيجية  

صتا ية لات داللة معنوية بين مستتويات إدارة المواهب طبقا الستتراتيجية  االحتفاظ بالمواهب، ويوجد فروق إح

تنميتة المواهتب، ووجود عالقتة ارتبتاطيتة إيجتابيتة بين اإلدارة والعتاملين فيهتا، وكتذلتك عتدم وجود فروق في  

استتتتجابات العاملين نحو واقع ااداء المؤستتتستتتي في الهيئة تعزي إلى متغيرات )الجنس، والعمر، المبرة في  

 مجال العمل، وسنوات المبرة(.

إلى التعرف على مستتوى تطبي  القيادة الرشتيقة لدى مديري المدارس    (2021وهدفت دراـسة )الـسليحات،   

في العاصتتتتمة عمان وعالقتها بالتميز المدرستتتتي من وجهة نظر المعلمين، اعتمد الباحثان المنهج المستتتتحي  
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كونتت من جزأين: ااول تعل  بتالقيتادة الرشتتتتيقتة والثتاني تعل  االرتبتاطي، وقتامتا بتطوير أداة لجمع البيتانتات ت

( معلما ومعلمة بالطريقة العشتوا ية البستيطة. أظهرت النتا ج 400بالتميز المدرستي وزعت على عينة بلغت )

أن مستتوى تطبي  القيادة الرشتيقة لدى مديري المدارس جاء بمستتوى متوستط، وأن مستتوى التميز المدرستي  

المعلمين بشتتتكل عام جاء بمستتتتوى متوستتتط، كما أشتتتارت النتا ج إلى وجود فروق لات دالة  من وجهة نظر  

إحصتتا يا حول مستتتوى تطبي  القيادة الرشتتيقة تعزى لمتغيرات: الجنس، والمرحلة والمبرة التدريستتية، كما 

نس وأظهرت النتا ج وجود فروق لات داللة إحصتتتا ية حول مستتتتوى التميز المدرستتتي تعزى لمتغيرات الج

والمرحلتة والمبرة التتدريستتتتيتة، وأظهرت النتتا ج وجود عالقتة ارتبتاطيتة إيجتابيتة بين مستتتتتوى تطبي  القيتادة  

 الرشيقة ومستوى التميز المدرسي. 

ــوابكة،       ــة )الش إلى الكشتتف عن درجة تطبي  أستتإلىب المحاستتبة اإلدارية الحديثة   (2021وهدفت دراس

الشتتركات الصتتناعية ااردنية المستتاهمة العامة، حيث اشتتتمل مجتمع  وعالقتها بمستتتوى التميز التنظيمي في 

(،  2019( شتركة لعام )56الدراستة على جميع الشتركات الصتناعية ااردنية المستاهمة العامة والبال  عددها )

ولتحقي  أهداف الدراستة استتمدم الباحث المنهج الوصتفي االرتباطي واستتبانة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة  

( من إجمإلى هذه الشتتتركات، %50لدراستتتة بالطريقة العشتتتوا ية البستتتيطة، حيث تم تطبي  الدراستتتة على )ا

وأظهرت الدراستتتة مجموعة من النتا ج هي: أن تطبي  أستتتإلىب المحاستتتبة اإلدارية الحديثة في الشتتتركات 

ي في الشتتتركات  الصتتتناعية ااردنية المستتتاهمة العامة جاءت بدرجة متوستتتطة، وأن مستتتتوى التميز التنظيم

الصتتناعية ااردنية المستتاهمة العامة جاء بمستتتوى متوستتطة، وأن درجة االرتباط بين درجة تطبي  أستتإلىب 

المحاسبة اإلدارية الحديثة ومستوى التميز التنظيمي في الشركات الصناعية ااردنية المساهمة العامة قد بلغت 

 يا بين جميع المجاالت. ( وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصا 0,866)

إلى التعرف على دور القيتادة اإلداريتة في إثتارة التدافعيتة للعمتل لتدى    (2021وـهدـفت دراســـــة )المفرج،    

الموظفين وأثر للك على تميز ااداء المؤستتتستتتي في تعليم الجوف، وتم استتتتمدام المنهج الوصتتتفي التحليلي،  

( مفردة 210( فقرة موزعة على محورين، وطبقت على )65واالستتبانة كحداة للبحث، وتكونت االستتبانة من )

تنوعت ما بين )قا د، معلم، مشتتترف تربوي، مستتتاعد إداري(. وبعد تحليل البيانات إحصتتتا يا جاءت النتا ج 

كالتالي: أوضتتتتحت المؤشتتتترات اإلحصتتتتا ية أن درجة ممارستتتتة القادة لدورهم في إثارة الدافعية للعمل لدى  

 –  3,40موظفين كتانتت بتدرجتة مواف  وتراوحتت متوستتتتط االستتتتتجتابتات متا بين )الموظفين من وجهتة نظر ال

(، وجتاء المجتال الثتاني "الطموح" 4,20(، حيتث جتاء مجتال المحور ااول "المثتابرة" بمتوستتتتط بل  )4,19

(، وجاء المجال الثالث "الثقة  4,10(، وجاء المجال الثالث "المنافستتتة" بمتوستتتط بل  )4,19بمتوستتتط بل  )

(، كما 4,12( وأخبرا جاء مجال المحور المامس االستتتتقاللية بمتوستتتط بل  )4,19بمتوستتتط بل  )  بالنفس"

أوضتحت النتا ج وجود عالقة ارتباطية بين إثارة الدافعية للعمل لدى الموظف وبين تحقي  التميز المؤستستي،  

ميز في مؤستتستتها، تجعل ومن أبرز العبارات في نستتبة الموافقة: تحرص القيادة اإلدارية على نشتتر ثقافة الت

 القيادة اإلدارية معايير التميز هدفا استراتيجيا لها. 

 ثالثاً: مشكلة وتساؤالت البحث

نظرا اهمية الدور الذي تضتطلع المؤستستات الجامعية المصترية في قيادة التعليم والتعلم والبحث والتقنية،       

فإن الجامعات تقدم المستارات التعليمية والتدريب المهني للوظا ف الرفيعة المستتوى، فضتالً عن التعليم الالزم  

المعارف والمهارات الجديدة الالزمة لمواجهة  لتنمية الشتمصتية، كما أن الجامعات تستاعد في تزويد منتستبيها ب

تحديات التنمية المستتتتدامة في المجتمع، وفي زيادة الوعي العام وتوفير اإلجراءات المستتتبقة التمال القرارات  

المستتتنيرة والستتلو  المستتئول من ناحية، ونظرا اهمية الدور الذي تؤديه القيادة اإلستتتراتيجية  في الحرص  
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بصتتفة عامة والمؤستتستتات الجامعية بصتتفة خاصتتة   المؤستتستتات المؤستتستتي لتطوير أداءعلى تحقي  التميز  

 (.2020باستمرار )أبوالدهب،

وعلى الرغم من االهتمتام المتزايتد في الستتتتنوات ااخيرة بتطوير منظومتة التعليم العتالي، إال أن العتديتد من     

على أن الجامعات غير قادرة على النهوض التقارير والدراستات تشتير إلى وجود الكثير من الظواهر التي تدل 

 (2020بالدور المنشود الذي يجب أن تقوم به في المجتمع، ومن أهم هذه الظواهر ما يلي: )شحاته،

تراجع تصتتنيف الجامعات المصتترية في التصتتنيفات العالمية لجودة التعليم، مما يبرز خلالً مؤستتستتياً   (أ)

 وأكاديمياً كبيراً.

ق على جودة التعليم العتالي دون طتا تل، ودون قتدرة على التقتدم في المستتتتتوي الهتدر الملحوظ في اإلنفتا ( ب)

 وفقاً للتصنيفات العالمية للجامعات سالفة الذكر.

معتدالت البطالة الكبيرة التي يعاني منها خريجو الجامعات المصتتتترية، مما يؤكد نظرية الهدر التعليمي  ( ج)

 وغياب الغاية من التعليم.

ليم الجامعي وضتعف اإلقبال عليه، لوجود شتعور عام لدي عموم المواطنين ضتعف الدعم المجتمعي للتع (د)

 بحن التعليم غير لي قيمة.

إتستتاع فجوات غياب العدالة التعليمية وتردي مفاهيم تكافؤ الفرص التعليمية الجامعية وغياب الشتتراكة   ( ه)

 المجتمعية عن التعليم الجامعي.

الماص، حيث يصتتتب في مصتتتلحة النوع الثاني، مع إتفاق  الفجوة الكبيرة بين التعليم الحكومي والتعليم ( و)

 كليهما في أنهما ال زاال بعيدين كل البعد عن مؤشرات التنافسية العالمية.

العزلة المصترية إلى حد كبير عن التطورات العالمية المتالحقة في ميادين تكنولوجيا المعلومات وإلىات  (ز)

 الجودة.دعم اإلبداع واإلبتكار والتميز المؤسسي عالي 

 ضعف تحهيل الكوادر القادرة على قيادة التميز المؤسسي والنهوض به. ( ح)

اإلحتراق الوظيفي، والذي يثقل كواهل الكوادر اإلدارية داخل المؤستستات الجامعية، فيجعلها قادرة فقط  ( ط)

 على أداء مهامها الروتينية بالكاد، دون أدني قدرة على التميز واإلبداع.

تحستيستاً على للك، تبدو حاجة الجامعات العربية عامة ، والمصترية خاصتة، إلى إعادة النظر في هيكلها وبناها 

وفلستتفتها، لتعزيز أستتاليب استتتفادتها من معطيات ثورة االتصتتال والمعلومات لتحق  التميز المؤستتستتي ، بما 

برامج التعليمية المتطورة ، وتبني ثقافة  يتضتمنه للك من إعادة النظر في التمصتصتات العلمية القا مة وبناء ال

مؤستتستتية موجهة بقوة نحو تعزيز البحث العلمي ، وإدرا  أهمية إدارة التميز المؤستتستتي في تحستتين جودة 

المدمة التعليمية، خاصتتة في ظل عصتتر تتزايد فيه المعرفة وتتراكم ، وتشتتتد فيه المنافستتة وتتصتتاعد ، اامر 

 امعة، وتحسين قدرتها على المنافسة واالستمرار . الذي مجمله االرتقاء بحداء الج

ومن ثم تتمثل مـشكلة البحث تحديدا في "تحديد مدي إمكانية تحقي  التميز المؤـسـسي للجامعات المـصرية     

ــاهم في تحقي  عددا من الفوائد التي  ــتراتيجية تسـ ــتراتيجية، باعتبار أن القيادة اإلسـ من خالل القيادة اإلسـ

 لتميز المؤسسي ".  تساهم في تحقي  ا

 وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في التساؤالت التالية:

 ما هو مستوي القيادة اإلستراتيجية في الجامعات المصرية؟ (1)

 ما هو مستوي التميز المؤسسي في الجامعات المصرية؟ (2)

 المؤسسي في الجامعات المصرية؟ هل توجد عالقة لات داللة إحصا ية بين القيادة اإلستراتيجية والتميز   (3)

هل توجد إختالفات لات داللة إحصتتا ية بين أعضتتاء هيئة التدريس في الجامعات المصتترية نحو القيادة  (4)

 اإلستراتيجية وفقاً إلختالف خصا صهم الديموجرافية؟ 

ز هل توجد إختالفات لات داللة إحصتا ية بين أعضتاء هيئة التدريس في الجامعات المصترية نحو التمي (5)

 المؤسسي وفقاً إلختالف خصا صهم الديموجرافية؟
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 رابعاً: أهداف البحث

 ي دف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحقي  األهداف التالية:    

 التعرف على مستوي ممارسة القيادات الجامعية للقيادة اإلستراتيجية في الجامعات المصرية.  (1)

 ات المصرية.التعرف على مستوي التميز المؤسسي في الجامع  (2)

 تحديد نوع وقوة العالقة بين القيادة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي في الجامعات المصرية.  (3)

التعرف على مدي وجود إختالفات لات داللة إحصتتتتا يتة بين أعضتتتتاء هيئتة التتدريس في الجتامعتات   (4)

 المصرية نحو القيادة اإلستراتيجية وفقاً إلختالف خصا صهم الديموجرافية.

على مدي وجود إختالفات لات داللة إحصتتتتا يتة بين أعضتتتتاء هيئتة التتدريس في الجتامعتات  التعرف  (5)

 المصرية نحو التميز المؤسسي وفقاً إلختالف خصا صهم الديموجرافية.

 خامساً: فروض البحث

الستتتتابقتة  اعتمتد البتاحتث في تنميتة فروض البحتث على البيتانتات الثتانويتة متمثلتة في التدراستتتتات والبحوس         

المنشتورة وغير المنشتورة، وكذلك الدراستة االستتطالعية التي تم القيام بها، وفي ضتوء للك تمت تنمية فروض  

 البحث وللك على النحو ايتي:

ال توجد عالقة لات دالله إحصتتتا ية بين مستتتتوي ممارستتتة القيادات الجامعية للقيادة اإلستتتتراتيجية   (1)

 والتميز المؤسسي للجامعات المصرية.

 توجتد اختالفتات معنويتة بين إدرا  أعضتتتتاء هيئتة التتدريس في الجتامعتات الحكوميتة والجتامعتات ال (2)

الماصتة في مصتر فيما يتعل  بمدي توافر المصتا ا المميزة للقيادة اإلستتراتيجية لدي القيادات في  

 الجامعات المصرية وفقاً إلختالف خصا صهم الديموجرافية.

إدرا  أعضتتتتاء هيئتة التتدريس في الجتامعتات الحكوميتة والجتامعتات ال توجتد اختالفتات معنويتة بين   (3)

الماصتتتة في مصتتتر فيما يتعل  بمدى توافر أبعاد التميز المؤستتتستتتي في الجامعات المصتتترية وفقاً 

 إلختالف خصا صهم الديموجرافية.

 سادساً: من جية البحث

على دراستة مكتبية ودراستة ميدانية، للحصتول على البيانات الالزمة لتحقي  أهداف البحث، اعتمد الباحثان    

 ويمكن توضيح  هاتين الدراستين فيما يلي:

الدراستتتة المكتبية: استتتتهدفت الدراستتتة المكتبية جمع المزيد من البيانات الثانوية المتعلقة بموضتتتوعات   •

البحث، وللحصتتتول على هذه البيانات، اعتمد الباحثون على مصتتتادر متعددة، كان من أهمها: المؤلفات  

 علمية، والمقاالت، والدوريات، والبحوس.ال

التدراستتتتة الميتدانيتة: استتتتتهتدفتت التدراستتتتة الميتدانيتة جمع وتحليتل البيتانتات ااوليتة الالزمتة لإلجتابتة على   •

 تساؤالت البحث، إضافة إلى اختبار صحة أوعدم صحة فروض البحث، ومن ثم تحقي  أهدافه.

 سابعاً: من جية البحث

وأستتاتذة(  يشتتتمل مجتمع هذا البحث على مجتمع أعضتتاء هيئة التدريس )مدرستتين، وأستتاتذة مستتاعدين،     

عضو هيئة تدريس، ومجتمع أعضاء هيئتتتتتتة التدريس   87355بالجامعات المصرية الحكومية والبال  عددهم  

عضتتو هيئة   4645)مدرستتين، وأستتاتذة مستتاعدين، وأستتاتذة( بالجامعات المصتترية الماصتتة والبال  عددهم  

 تدريس.

ولقد اعتمد الباحثان على المعايير التالية لتبرير إختياره للجامعات التي ستتتوف يتم ستتتحب عينة الدراستتتة      

 منها، وهذه المعايير هي:

الوزن النستبي اعضتاء هيئة التدريس، حيث رأي الباحث أهمية إختيار الجامعات التي تتضتمن    المعيار األول:

 أعضاء هيئة التدريس. العدد الكبير من
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البعد الزمني والذي يعكس عمر الجامعة ، ويحستتتتب بتاريخ إنشتتتتاء الجامعة ، ولقد صتتتتنف   : المعيار الثاني

البتاحتث الجتامعتات الحكوميتة والمتاصتتتتة من حيتث عمرهتا الزمني إلى أربع مجموعتات، ااولي تمثتل 

عاماً ، والمجموعة الثانية تتمثل في   الجامعات العريقة أو الرا دة والتي يتجاوز عمرها الزمني خمسون

عاماً وأقل من 22الجتامعتات التي تقع في منتصتتتتف دورة الحياة وعمرها الزمني يتراوح بين أكبر من 

خمستتتتون عتامتاً ،والمجموعتة الثتالثتة من الجتامعتات تقع في مرحلتة النمو وعمرهتا الزمني أقتل من إثنين 

عة الرابعة تتمثل في الجامعات التي تقع في بدايتتتتتة  وعشرين عاماً وأكبر من ثماني سنوات ، والمجمو

 دورة الحياة وهي الجامعات التي يبل  عمرها الزمني ثماني سنوات فحقل .

البعتد المكتاني والذي يعكس الموقع الجغرافي الذي تتواجد فيته الجتامعتة وتقتدم خدماتهتا التعليميتة    :المعـيار الـثالث

 والبحثية للمستفيدين منها.

 معايير التي تم تحديدها اختار الباحثان الجامعات التالية:وفي ضوء ال

قام الباحثان باختيار جامعات القاهرة، واإلستكندرية، والزقازي ، والمنوفية، وكفر  ة: أوال: الجامعات الحكومي

 الشيخ، ومدينة السادات.

فتاروس، والجتامعتة الحتديثتة  أكتوبر، وجتامعتة    6قتام البتاحثتان بتاختيتار جتامعتات: ثتانيتا: الجتامعتات المتاصتتتتة

   للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة هليوبوليس.
أسلوب  على  االعتماد  تم  فقد  مفرداته،  إلى كل  الوصول  تكلفة  وارتفاع  البحث،  مجتمع  لكبر حجم  ونظرا 
 العينات لتجميع البيانات الالزمة للدراسة الميدانية في هذا البحث، وتتتم حستتاب حجتتتتم عينتتتة أعضاء 
التالية:  للمعتتتادلة  وفقتتاً  الدراسة  موضع  والماصة  الحكومية  المصرية  الجامعات  في  التدريس  هيئة 

 (2016)إدريس، 
 

 
 

 حيث:  

 ع = حجم العينة 

  1,96%، وهي =  95ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة 

 %50ف = نسبة النجاح في التوزيع، ومن ثم فإن نسبة النجاح= نسبة الفشل= 

Δ  = 5= نسبة المطح المسموح به والمنتشر على طرفي التوزيع بمقدار متساوي وهي % 

 ن = حجم المجتمع.

 وباستمدام المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة: 

 
 
   

وبتطبي  الطريقة البستتيطة )طريقة النستتب( للعينات، تم توزيع حجم العينة على الطبقات المستتتهدفة في        

وتتمثل وحدة المعاينة في الجامعات الحكومية في مصتتر في أعضتتاء    ( يوضتتح للك:1والجدول رقم)الدراستتة  

 هيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة )مدرس، وأستال مساعد، وأستال(.
 ( 1جدول رقم )

 توزيع العينة على الجامعات المصرية الحكومية المكونة لمجتمع البحث 

 الجامعة 
عدد أعضاء هيئة  

 التدريس  
 حجم العينة   %

 144 % 38 12385 جامعة القاهرة   

 76 % 20 6515 جامعة اإلسكندرية  

 78 % 20,5 6762 جامعة الزقازي    

   ( –  × ن ×   )  2ت 

2Δ ( –  ن )  2ن + ت   
 ع =

 

 

 

 

( ,  )2 × 2 5   × ,5 (  –  ,5 ) 

( , 5)2  × 2 5  (+ ,  )2  × ,5 (  –  ,5 ) 
 عضـ هيئ  تد اس    80 =   
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 الجامعة 
عدد أعضاء هيئة  

 التدريس  
 حجم العينة   %

 41 % 11 3511 جامعة المنوفية  

 15 %4 1419 جامعة كفر الشيخ 

 8 %2 604 جامعة مدينة السادات   

 4 %1 330 أكتوبر   6جامعة 

 4 %1 231 جامعة فارو  

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا  

 والمعلومات 
216 

1% 4 

 2 % 0,05 51 جامعة هليوبوليس   

 4 %1 330 أكتوبر   6جامعة 

 380 %100 32354 اإلجمالي  

 2021*المصدر: دليل الجامعات المصرية، أكتوبر       
 

 ثامناً: متغيرات البحث والمقاييس المستخدمة

تناولت الدراستة مجموعة من المتغيرات )متغيرين ر يستيين يضتمان ثالثة عشتر متغير فرعي(، وتتعل         
هذه المتغيرات بإدرا  أعضتاء هيئة التدريس بالجامعات المصترية محل الدراستة ابعاد القيادة اإلستتراتيجية،  

 والتميز المؤسسي للجامعات المصرية، وللك على النحو الموضح فيما يلي:

 أبعاد القيادة اإلستراتيجية: وتضم ستة متغيرات ر يسية تتمثل فيما يلي: (أ)
 ( عبارات.3تحديد التوجه اإلستراتيجي: وينطوي على ) •
 ( عبارة. 2إستثمار القدرات الجوهرية: وينطوي على ) •
 ( عبارات.3تطوير رأس المال البشري: وينطوي على ) •
 عبارات.( 3الثقافة التنظيمية الفاعلة: وينطوي على )  •
 ( عبارات.3الممارسات ااخالقية: وينطوي على ) •
 ( عبارات.3الرقابة التنظيمية المتوازنة: وتنطوي على ) •
مع   الستتة،يعكس أبعاد القيادة اإلستتراتيجية   والذي) Hitt, et al,2011وقد اعتمد الباحثان على مقياس )     

 إجراء بعا التعديل والحذف واإلضافة بما يتناسب مع مجال التطبي  .

 متغيرات ر يسية تتمثل فيما يلي:  سبعمتغيرات التميز المؤسسي للجامعة: وتضم  (ب )
 ( عبارات.10الغاية والرؤية اإلستراتيجية: وينطوي على ) •
 ( عبارات.8الثقافة المؤسسية والقيادة: وينطوي على ) •
 ( عبارات.8المعنيين: وينطوي على )إشرا   •
 ( عبارات.10بناء قيمة مستدامة: وينطوي على ) •
 ( عبارة.11قيادة ااداء والتحول: وينطوي على ) •
 ( عبارات.10إنطباعات المعنيين: وينطوي على ) •
 ( عبارات.9ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي: وينطوي على ) •
(  EFQMللجامعة اعتمد الباحثان على معايير النمولج ااوروبي للتميز )ولقياس التميز المؤستتتتستتتتي        

 .2020إصدار 
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التميز المؤسسي (،    اإلستراتيجية،وبناًء على ما سب ، يمكن توضيح نموذج تحليل متغيرات البحث )القيادة  
 ( 1من خالل الشكل رقم ) 

 ( نمــــوذج البحث1شكل رقم ) 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثان وفقاً للدراسات السابقة. 

 تاسعاً: أساليب تحليل البيانات واختبار فروض البحث

قام الباحثان باختبار فروض البحث باستتمدام عدة اختبارات إحصتا ية، تتناستب وتتواف  مع أستاليب التحليل      

 . (SPSS)المستمدمة، وللك من خالل حزمة البرامج اإلحصا ية الجاهزة 

 ويُمكن توضيح أساليب تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة من خالل العرض التالي: 

بتاط ألفتا: تم استتتتتمتدام أستتتتلوب معتامتل االرتبتاط ألفتا وللتك بغرض التحق  من درجة  أستتتتلوب معتامتل االرت .1

االعتمادية والثبات في المقاييس متعددة المحتوى، ولقد تم اختيار هذا ااستتتتلوب اإلحصتتتتا ي لتركيزه على  

 (2000درجة التناس  الداخلتتتتتي بين المتغيرات التي يتكتتون منها المقياس الماضع لالختبار )غنيم،

أستلوب تحليل االنحدار المتعدد: يعتبر تحليل االنحدار المتعدد من ااستاليب اإلحصتا ية التنبؤية حيث يمكن   .2

من خالله التنبؤ بالمتغير التابع على أستتتاس قيم عدد من المتغيرات المستتتتقلة، ولذلك تتمثل االستتتتمدامات 

 (2000،غنيم) :الر يسية اساليب تحليل االنحدار المتعدد فيما يحتي

 تفهم نوع العالقة بين مجموعة من المتغيرات التابعة والمستقلة. •

 التحق  من درجة قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. •

 التنبؤ بسلو  المتغير التابع على أساس عدد من المتغيرات المستقلة. •

 يتمتع به كل منها من قوة تحثير في المتغير التابع.تحديد ااهمية النسبية للمتغيرات المستقلة في ضوء ما  •

وتم استتتتتمتدام أستتتتلوب تحليتل االنحتدار المتعتدد في التدراستتتتة للكشتتتتف عمتا إلا كتان هنتا  عالقتة بين اإلدارة  

 اإلستراتيجية والتميز المؤسسي للجامعات المصرية الحكومية والماصة.

تبر أستتتلوب تحليل التباين أحادي االتجاه : يعOn Way ANOVAأستتتلوب تحليل التباين أحادي االتجاه   .3

طريقة الختبار معنوية الفرق بين المتوستطات لعدة عينات بمقارنة واحدة، ويقوم بدراستة العالقة بين متغير  

أو أكثر من المتغيرات المستتقلة على متغير تابع، لذا يستتمدم هذا ااستلوب لتحديد الفروق )االختالفات( بين 

حول القيادة اإلستتتتراتيجية وأبعادها والتميز المؤستتتستتتي وأبعاده وللك باختالف إدرا  المستتتتقصتتتي منهم  

 خصا صهم الديموجرافية )النوع، العمر، عدد سنوات المبرة في الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية(.

 القيادة اإلستراتيجية   

 تحديد التوجه اإلستراتيجي  ▪

 إستثمار القدرات الجوهرية ▪

 تطوير رأس المال البشري ▪

 الثقافة التنظيمية الفاعلة  ▪

 الممارسات ااخالقية ▪

  الرقابة التنظيمية المتوازنة ▪

 

 الغاية والرؤية اإلستراتيجية  ▪

 الثقافة المؤسسية والقيادة  ▪

 إشرا  المعنيين  ▪

 بناء قيمة مستدامة  ▪

 قيادة ااداء والتحول  ▪

 إنطباعات المعنيين  ▪

 ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي  ▪

 التميز المؤسسي  
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 واعتمد الباحثان على االختبارات اإلحصائية اآلتية: 

o   )اختبتار )فF-Test    واختبتارT-Test  وب تحليتل االنحتدار المتعتدد، وللتك بغرض  المصتتتتاحتب استتتتل

 اختبار الفرض الثالث.

o   )اختبار )فF-Test    المصتتتاحب استتتلوب تحليل التباين أحادي االتجاه: وتم استتتتمدامه بغرض اختبار

الفرض ااول والثاني الذين يتعلقون بالكشتتف عن مدى وجود اختالفات معنوية بين إدرا  أعضتتاء هيئة  

لمصتترية الحكومية والماصتتة باختالف خصتتا صتتهم الديموجرافية )العمر، عدد  التدريس في الجامعات ا

 سنوات المبرة في الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية(.

o   )اختبار )تT-Test    المصتتتاحب استتتلوب تحليل التباين أحادي االتجاه: وتم استتتتمدامه بغرض اختبار

ختالفات معنوية بين إدرا  أعضتتاء هيئة  الفرض ااول والثاني الذين يتعلقون بالكشتتف عن مدى وجود ا

 التدريس في الجامعات المصرية الحكومية والماصة باختالف خصا صهم الديموجرافية )النوع(.

 عاشراً: التحق  من مستوي الثبات والصدق في المقاييس

تمثلت المطوة ااولى في محاولة تقييم االعتمادية للمقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية، والهدف         

من هتذه المطوة يتمثتل في الرغبتة في تقليتل أخطتاء القيتاس العشتتتتوا يتة من نتاحيتة، وزيتادة درجتة الثبتات في  

ستلوب معامل االرتباط ألفا باعتباره أكثر المقاييس المستتمدمة في الدراستة من ناحية أخرى، ولقد تم استتمدام أ

أسإلىب تحليل االعتمادية داللة في تقييم درجة التناس  الداخلي بين محتويات المقياس الماضع لالختبار, ووفقًا 

للمبتادت العتامتة المتكلفتة بتاختبتار المقتاييس في البحوس االجتمتاعيتة فقتد تقرر استتتتتبعتاد أي متغير من المتغيرات  

تبار، والذي يحصتل على معامل ارتباط إجمالي بينه وبين المتغيرات ااخرى في نفس المقياس الماضتعة لالخ

 (.2016)إدريس، 0,30أقل من 

وتم تطبي  أستتتلوب االرتباط ألفا على كل من مقياس القيادة اإلستتتتراتيجية، التميز المؤستتتستتتي، وللك         

متغيرات من المجموعتات التي يتكون منهتا كتل مقيتاس  بصتتتتورة إجمتاليتة للمقيتاس الواحتد ككتل ولكتل مجموعتة  

على حدة، وبالنستتتتبة لمقياس القيادة اإلستتتتتراتيجية فقد أظهرت نتا ج تحليل االعتمادية أن معامل ألفا للمقياس 

, وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية، حيث أن الحدود المقبولة لمعامل ألفا يتراوح 0,716ككل يمثل نحو 

 (.2016وللك وفقًا لمستويات االعتمادية المستمدمة في العلوم االجتماعية )إدريس ،  0,80ى إل 0,60بين 
 ( 2جدول رقم )

 تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات مقيا  القيادة اإلستراتيجية   
 باستخدام معامل االرتباط ألفا  

 معامل ارتباط ألفا   عدد العبارات  المتغير  

 0,723 3 التوجه اإلستراتيجيتحديد 

 0,697 2 إستثمار القدرات الجوهرية 

 0,752 3 تطوير رأس المال البشري 

 0,687 3 الثقافة التنظيمية الفاعلة 

 0,702 3 الممارسات ااخالقية 

 0,718 3 الرقابة التنظيمية المتوازنة 

 0,716 17 المقياس الكلي للقيادة اإلستراتيجية    

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي      
ومن خالل الجدول الستتاب  يتضتتح أن النتيجة المبد ية لتقييم االعتمادية تعكس أن المقياس الماضتتع  

بالنستتبة لمقياس التميز لالختبار يمكن االعتماد عليه في قياس القيادة اإلستتتراتيجية بالجامعات المصتترية. أما 
المؤستستي للجامعات المصترية، فقد تم تطبي  أستلوب االرتباط ألفا على المقياس وللك بصتورة إجمالية، ولكل 
مجموعتة متغيرات من المجموعتات التي يتكون منهتا المقيتاس على حتدة، ويمكن توضتتتتيح درجتة االتستتتتاق  

 رتباط ألفا وللك من خالل الجدول ايتي:الداخلي بين محتويات التميز المؤسسي باستمدام معامل اال
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 ( 3جدول رقم )
 تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات مقيا  التميز المؤسسي 

 باستخدام معامل االرتباط ألفا 

 معامل ارتباط ألفا عدد العبارات المتغير

 0,789 10 الغاية والرؤية اإلستراتيجية
 0,853 8 الثقافة المؤسسية والقيادة

 0,693 8 إشرا  المعنيين  
 0,758 10 بناء قيمة مستدامة

 0,741 11 قيادة ااداء والتحول
 0,796 10 إنطباعات المعنيين

 0,752 9 ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي
 0,746 66 المقياس الكلي للتميز المؤسسي  

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي       

التميز           لمقياس  ألفا  معامل  أن  أظهرت  االعتمادية  تحليل  نتا ج  أن  يتضح  الساب   الجدول  خالل  ومن 
، وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية، وأن النتيجة المبد ية لتقييم االعتمادية 0,746المؤسسي ككل حوالي  

 مؤسسي للجامعات المصرية. تعكس أن المقياس الماضع لالختبار يمكن االعتماد عليه في قياس التميز ال

 إحدي عشر: نتائج الدراسة الميدانية

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة الميدانية:  -1
متغيرات           بين  اإلرتباط   ومعامالت  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  البداية  في  الباحثان  يوضح 

( بين متغيرات  Pearsonتم حساب معامل االرتباط البسيط )بيرسون    الدراسة ، وللك من خالل الجدول التالي :  

وية العالقة بين متغيرات الدراسة،  الدراسة، عدا المتغيرات الديموجرافية، وللك للتعرف على قوة واتجاه ومعن 

فكلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الواحد الصحيح كلما دل للك على قوة االرتباط بين المتغيرين، وتدل 

اإلشارة الموجبة على أن العالقة طردية وتدل اإلشارة السلبية على أن العالقة عكسية، ويوضح الجدول ايتي 

 ين أبعاد القيادة اإلستراتيجية وأبعاد التميز المؤسسي: مصفوفة معامالت االرتباط ب
 ( 4جدول رقم )

 مصفوفة معامالت االرتباط بين جميع متغيرات الدراسة 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

تحديد 

اإلتجاه 
 اإلستراتيجي

1               

إستثمار 

القدرات  

 الجوهرية

**.630 1              

تطوير رأس  

المال 

 البشري 

**.552 **.697 1             

الممارسات  
 ااخالقية 

**.540 **.633 **.675 1            

الثقافة  

التنظيمية 

 الفاعلة 

**.560 **.618 **.646 **.749 1           

الرقابة  
التنظيمية 

 المتوازنة

.513** .635** .707** .690** .752** 1          

القيادة  

 اإلستراتيجية
.747** .848** .849** .855** .861** .858** 1         
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 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

الغاية 

والرؤية  
 اإلستراتيجية

.128* .105 .064 .242** .357** .272** **.233 1        

الثقافة  

المؤسسية  
 والقيادة 

.225** .300** .255** .316** .408** .414** .384** .668** 1       

إشرا   

 المعنيين 
.536** .561** .539** .480** .497** .491** .618** .135* .330** 1      

بناء قيمة 

 مستدامة
.535** .509** .417** .520** .543** .463** .594** .367** .272** .681** 1     

قيادة ااداء  

 والتحول
.567** .530** .480** .486** .530** .501** .615** .266** .343** .743** **.779 1    

إنطباعات 

 المعنيين 
.473** .564** .518** .531** .592** .623** .659** .335** .500** .702** .529** .666** 1   

ااداء  

اإلستراتيجي 
 والتشغيلي

.320** .356** .248** .298** .321** .312** .371** .359** .271** .393** .495** .383** .454** 1  

التميز 

 المؤسسي
.543** .571** .493** .562** .635** .601** .679** .609** .660** .778** .804** 

.8 

14** 
.819** **.649 1 

.    * تشير  0,01نتا ج التحليل اإلحصا ي   ** تشير إلى معامل االرتباط لي داللة إحصا ية عند  المصدر:

 مفردة. 343.  ن=0,05إلى معامل االرتباط لي داللة إحصا ية عند 
 ويتضح من مصفوفة معامالت االرتباط بين جميع أبعاد متغيرات الدراسة ما يلي:

معنوية بين أبعاد القيادة اإلستراتيجية،  ونجد أن معامالت االرتباط تراوحت  وجود عالقة ارتباط طردية   (1)

، حيث بلغت قيمة معامل  0,01( وجميعها داللة إحصا ية عند مستوى معنوية  0,752(، )0,513بين )

القدرات الجوهرية ) ( في حين بلغت  0,630االرتباط بين ب عدي تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي و إستثمار 

( وبلغت  0,525عامل االرتباط بين ب عدي تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي وتطوير رأس المال البشري )قيمة م

( وبلغت قيمة 0,540قيمة معامل االرتباط بين ب عدي تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي والممارسات ااخالقية )

( وأخيراً بلغت  0,560فاعلة )معامل االرتباط بين ب عدي تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي والثقافة التنظيمية ال

(، ومن  0,513قيمة معامل االرتباط بين ب عدي تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي والرقابة التنظيمية المتوازنة )

القيادة اإلستراتيجية في   أبعاد   العبارات في قياس  العالقة االرتباطية على صدق  جهة أخري تؤكد هذه 

مر  وأنها  الدراسة،  محل  المصرية  اابعاد   الجامعات  مع  متسقة  وأنها  للصدفة،  راجع  غير  حقيقياً  تبطة 

 الداخلية في تمثيلها. 

وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين أبعاد التميز المؤسسي،  ونجد أن معامالت االرتباط تراوحت بين  (2)

(0,135( معنوية  0,779(،  مستوى  عند  إحصا ية  داللة  وجميعها  معامل  0,01(  قيمة  بلغت  حيث   ،

( في حين بلغت قيمة 0,668باط بين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية و الثقافة المؤسسية والقيادة )االرت

( في حين بلغت قيمة 0,135معامل االرتباط بين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية وإشرا  المعنيين )

(، في حين بلغت 0,367تدامة )معامل االرتباط بين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية و بناء قيمة مس

(، في حين 0,266قيمة معامل االرتباط بين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية وقيادة ااداء والتحول )

(، وأخيراً 0,335بلغت قيمة معامل االرتباط بين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية و إنطباعات المعنيين )

ين ب عدي الغاية والرؤية اإلستراتيجية و ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي في حين بلغت قيمة معامل االرتباط ب

التميز 0,359) أبعاد   قياس  في  العبارات  االرتباطية على صدق  العالقة  هذه  تؤكد  أخري  (،ومن جهة 

المؤسسي  في الجامعات المصرية محل الدراسة، وأنها مرتبطة حقيقياً غير راجع للصدفة، وأنها متسقة  

 اد  الداخلية في تمثيلها. مع اابع

يرتبط ب عد تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي كححد أبعاد القيادة اإلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية مع  (3)

جميع أبعاد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي وكل من ب عد 
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(، وب عد التغيير إشرا  0,225(، وب عد الثقافة المؤسسية والقيادة )0,128الغاية والرؤية اإلستراتيجية )

( )0,536المعنيين  مستدامة  قيمة  بناء  وب عد   ،)0,536( والتحول  ااداء  قيادة  وب عد  وب عد  0,567(،   ،)

 (.0,320(، وب عد ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي )0,473إنطباعات المعنيين )

درات الجوهرية كححد أبعاد القيادة اإلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية يرتبط ب عد إستثمار الق  (4)

مع غالبية أبعاد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد إستثمار القدرات الجوهرية وكل من 

عد بناء قيمة مستدامة (، وب  0,561(، وب عد التغيير إشرا  المعنيين )0,300ب عد الثقافة المؤسسية والقيادة )

(0,509( والتحول  ااداء  قيادة  وب عد   ،)0,530( المعنيين  إنطباعات  وب عد  ااداء 0,564(،  وب عد   ،)

 (.0,356اإلستراتيجي والتشغيلي )

يرتبط ب عد تطوير رأس المال البشري كححد أبعاد القيادة اإلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية   (5)

اد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد تطوير رأس المال البشري وكل من مع غالبية أبع

(، وب عد بناء قيمة مستدامة 0,539(، وب عد التغيير إشرا  المعنيين )0,255ب عد الثقافة المؤسسية والقيادة )

(0,417( والتحول  ااداء  قيادة  وب عد   ،)0,480( المعنيين  إنطباعات  وب عد  ااداء 0,518(،  وب عد   ،)

 (.0,248اإلستراتيجي والتشغيلي )

يرتبط ب عد الممارسات ااخالقية كححد أبعاد القيادة اإلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية مع جميع   (6)

أبعاد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد الممارسات ااخالقية وكل من ب عد الغاية والرؤية 

)اإل )0,242ستراتيجية  والقيادة  المؤسسية  الثقافة  وب عد  المعنيين 0,316(،  إشرا   التغيير  وب عد   ،)

قيمة مستدامة )0,480) بناء  قيادة ااداء والتحول )0,520(، وب عد  إنطباعات 0,486(، وب عد  (، وب عد 

 (.0,298(، وب عد ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي )0,531المعنيين )

الثقافة التنظيمية الفاعلة كححد أبعاد القيادة اإلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية مع  يرتبط ب عد   (7)

جميع أبعاد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد الثقافة التنظيمية الفاعلة وكل من ب عد الغاية 

(، وب عد التغيير إشرا  المعنيين  0,408ادة ) (، وب عد الثقافة المؤسسية والقي0,357والرؤية اإلستراتيجية )

قيمة مستدامة )0,497) بناء  قيادة ااداء والتحول )0,543(، وب عد  إنطباعات 0,530(، وب عد  (، وب عد 

 (.0,321(، وب عد ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي )0,592المعنيين )

إلستراتيجية ارتباطاً طردياً لو داللة إحصا ية مع يرتبط ب عد الرقابة التنظيمية المتوازنة كححد أبعاد القيادة ا  (8)

جميع أبعاد التميز المؤسسي، حيث بلغت قيمة االرتباط بين ب عد الرقابة التنظيمية المتوازنة وكل من ب عد 

(، وب عد التغيير إشرا  0,414(، وب عد الثقافة المؤسسية والقيادة )0,272الغاية والرؤية اإلستراتيجية )

( )0,491المعنيين  مستدامة  قيمة  بناء  وب عد   ،)0,463( والتحول  ااداء  قيادة  وب عد  وب عد  0,501(،   ،)

 (.0,312(، وب عد ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي )0,623إنطباعات المعنيين )

ما سب  القيادة وبناء على  من  أبعاد كل  تحثير  مدي  مبد ياً  يعطي مؤشراً  االرتباط  تحليل  أن  القول  يمكن   ،  
اتيجية على التميز المؤسسي، إال أن الحكم بمدي تحثير كل ب عد من أبعاد القيادة اإلستراتيجية على التميز اإلستر

 المؤسسي مترو  لنتا ج تحليل االرتباط واالنحدار المتعدد.
 اإلستراتيجية والتميز المؤسسي :  أبعاد القيادةنوع ودرجة العالقة بين  -2

ودرجة   نوع  بتحديد  المتعل   السؤال  باإلجابة عن  الماص  اإلحصا ي  التحليل  نتا ج  الجزء  هذا  يناقش 
العالقة بين القيادة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي للجامعات المصرية محل الدراسة، ولتحقي  للك قام الباحث 

المتعدد   واالنحدار  االرتباط  تحليل  أسلوب  نوع    Multiple Regression Analysisبتطبي   من  للتحق  
ودرجة هذه العالقة بين متغيرات القيادة اإلستراتيجية كمتغيرات مستقلة، والتميز المؤسسي للجامعات المصرية 
بالتميز   عالقتها  في  للدراسة  الماضعة  اإلستراتيجية  القيادة  لمتغيرات  النسبية  ااهمية  وكذلك  تابع.  كمتغير 

 اختبار صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة، الذي ينا على: المؤسسي محخولة بصورة إجمإلىة، و

العدم:   (1) للقيادة  الفرض  الجامعية  القيادات  ممارسة  مستوي  بين  إحصا ية  دالله  لات  عالقة  توجد  ال 
 اإلستراتيجية والتميز المؤسسي للجامعات المصرية.

البديل:   (2) ممارسة  الفرض  مستوي  بين  إحصا ية  دالله  لات  عالقة  للقيادة هنا   الجامعية  القيادات 
 اإلستراتيجية والتميز المؤسسي للجامعات المصرية.

  



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

193 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 ويمكن توضيح نتائج تطبي  أسلوب تحليل االنحدار المتعدد كما يلي:
 ( يتضح النتائج اآلتية: 5ومن خالل الجدول رقم )

لات داللة إحصتتا ية بين بالنستتبة للنمولج ككل، فقد أظهرت نتا ج تحليل االنحدار المتعدد أن هنا  عالقة   ➢
متغيرات القيادة اإلستتراتيجية وبين التميز المؤستستي في الجامعات المصترية )محخولة بصتورة إجمإلىة( 

  R2(، حيتث بلغتت قيمتة  R)وفقتاً لمعتامتل االرتبتاط المتعتدد في النمولج    %67,9وأن هتذه العالقتة تمثتل  
 (.0,000عند مستوي معنوية )(، وهي معنوية 54,496)المحسوبة   F(، وبلغت قيمة 46,1%)

 ( 5جدول رقم )

 نوع ودرجة العالقة بين أبعاد القيادة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي   

 ( Multiple Regression Analysis)مخرجات تحليل االنحدار المتعدد  

 القيادة اإلستراتيجية  

 التميز المؤسسي   

 معامل االنحدار 

Beta  

 معامل االرتباط  

R 

 معامل التحديد
2R 

 0.295 543. 004. تحديد اإلتجاه اإلستراتيجي 

 0.326 571. 056. إستثمار القدرات الجوهرية 

 0.243 493. 306. تطوير رأس المال البشري  

 0.316 562. 601. الممارسات ااخالقية  

 0.403 635. 150. الثقافة التنظيمية الفاعلة  

 0.372 601. 079. الرقابة التنظيمية المتوازنة  

R      679. معامل االرتباط 

R2     461. معامل التحديد 

 54.496 قيمة ف  (F)   المحسوبة

 3.4850 قيمة ف  (F)   الجدولية

 336-6 درجات الحرية 

 000. مستوي الداللة اإلحصا ية 

 
أهميتة لرقتل على أستتتتاس قيمتة معتامتل االنحتدار بيتتا: حيتث أن تم ترتيتب المتغيرات من ااعلى إلى ااكثر   ➢

وقيمة  ت  تستاوي    0,601المتغير ااكثر تحثيراً هو الممارستات ااخالقية وقيمة لمعامل االنحدار تستاوي  
والمركز الثاني تطوير رأس المال البشري بقيمة معامل انحدار    0.05أقل من   0,000ومعنوية    3,552
، والمركز الثالث الثقافة 0,05أقل من   0,000ومعنوية تستتتاوي    3,065مة  ت  تستتتاوي  وقي  0,306

أقل من   0,000ومعنوية    3,713وقيمتة  ت  تستتتتاوي     0,150التنظيميتة الفتاعلتة بقيمتة معتامل انحتدار  
تستتتتتاوي  وقيمتة  ت     0,079، والمركز الرابع الرقتابتة التنظيميتة المتوازنتة بقيمتة معتامتل انحتدار   0,05

، والمركز المامس إستتتتتثمار القدرات الجوهرية بقيمة معامل  0,05أقل من   0,000ومعنوية    13,893
، والمركز الستادس تحديد  0,05أقل من   0,000ومعنوية    3,550وقيمة  ت  تستاوي    0,056انحدار  

أقل    0,000ومعنوية    3,049و وقيمة  ت  تستاوي    0,004اإلتجاه اإلستتراتيجي بقيمة معامل انحدار  
 0,05من 

 نـوع وقـوة العالقـة بين ممارسات القيادة اإلستراتيجية وبين التميز المؤسسي: ▪
هنا  عالقة لات داللة إحصتا ية بين القيادة اإلستتراتيجية والتميز المؤستستي للجامعات المصترية الماضتعة   ➢

(، وهتذه العالقتة  Rط المتعتدد في النمولج  % )وفقتاً لمعتامتل االرتبتا 67,9للتدراستتتتة وأن هتذه العالقتة تمثتل  
طردية حيث كلما زاد اهتمام الجامعات المصترية محل الدراستة بممارستات القيادة اإلستتراتيجية زاد للك  
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إن القيادة اإلستتتراتيجية في الجامعات المصتترية محل الدراستتة يمكن أن يفستتر  من التميز المؤستتستتي لها.
( من التباين الكلي في التميز المؤستتستتي للجامعات R²د في النمولج % )وفقاً لمعامل التحدي 46,1حوالي  

 المصرية.
(، نستتنتج أن متغيرات القيادة اإلستتراتيجية تتمتع بعالقة 5وبناًء على النتا ج الواردة بالجدول الستاب  رقم )    

راستة، وهذا يعني أن  خطية موجبة لات داللة إحصتا ية فيما بينها وبين التميز المؤستستي في الجامعات محل الد
ممارستات القيادة اإلستتراتيجية من  الجامعات المصترية يمكنها دعم وتعزيز التميز المؤستستي من خالل زيادة

خالل تحتديتد اإلتجتاه اإلستتتتتراتيجي، وإستتتتتثمتار القتدرات الجوهريتة، وتطوير رأس المتال البشتتتتري، وزيتادة 
 الفاعلة، واإلهتمام بالرقابة التنظيمية المتوازنة.الممارسات ااخالقية، واإلهتمام بالثقافة التنظيمية  

وفي ضتوء ما تقدم، فقد تقرر رفا فرض العدم القا ل " ال توجد عالقة لات دالله إحصتا ية بين مستتوي  
ممارستة القيادات الجامعية للقيادة اإلستتراتيجية  والتميز المؤستستي  للجامعات المصترية،  وتم قبول الفرض  

ة القيادات الجامعية للقيادة البديل الذي ينا على: " توجد عالقة لات دالله إحصتتتا ية بين مستتتتوي ممارستتت 
اإلستتراتيجية  والتميز المؤستستي  للجامعات المصترية ، وللك بعد أن أظهر نمولج تحليل االنحدار المتعدد أن  

بين متغيرات القيتادة   F-Testوفقتاً الختبتار ف    0,05و    0,01هنتا  عالقتة جوهريتة عنتد مستتتتتوى معنويتة  
 سي كمتغير تابع.  اإلستراتيجية كمتغير مستقل والتميز المؤس

بالجامعات  -3 التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  في  اختالفات  وجود  مدى  وتحليل  قيا  

 المصرية محل الدراسة نحو القيادة اإلستراتيجية باختالف العوامل الديموجرافية: 
التعرف على درجة  يناقش هذا الجزء نتا ج التحليل اإلحصتتتا ي الماصتتتة باإلجابة على الستتتؤال المتعل  ب

التشتتتابه أو االختالف بين إدراكات أعضتتتاء هيئة التدريس بالجامعات المصتتترية نحو القيادة اإلستتتتراتيجية  
 باختالف خصا صهم الديموجرافية.

من خالل اختبتار الفرض الثتاني والتذي ينا على: "ليس هنتا  اختالفتات لو داللتة إحصتتتتا يتة بين   وللتك
نحو القيادة اإلستتتتتراتيجية باختالف خصتتتتا صتتتتهم   إدراكات أعضتتتتاء هيئة التدريس بالجامعات المصتتتترية

 الديموجرافية".
( Mann-Whitney U    ،Wilcoxon Wالبتاحثتان االختبتارات الالمعلميتة مثتل اختبتاري )  استتتتتمتدم

من ااستتاليب اإلحصتتا ية  Mann-Whitney Uالختبار الفرض الثاني من الدراستتة الحالية، ويعتبر اختبار 
 مستقلتين، وللك تم استمدامه للمقارنة بين النوع من حيث الذكر واانثى.التي تستمدم لمقارنة عينتين  

 ( 6جدول رقم )

 ( Mann-Whitneyنحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية وفقاً للنوع باستخدام اختبار ) Zنتائج اختبار 

 النوع اابعاد
Mean 

Rank 
Sum of Ranks 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z   مستوي

 المعنوية

تحديد اإلتجاه 

 اإلستراتيجي

 25824.50 162.42 لكر
13104.500 25824.500 

1.681- 
.093 

 33171.50 180.28 أنثى 

إستثمار 

القدرات  

 الجوهرية 

 24484.00 153.99 لكر

11764.000 24484.000 

3.181- .001 

 34512.00 187.57 أنثى 

تطوير رأس  

 المال البشري 

 25232.00 158.69 لكر
12512.000 25232.000 

2.332- 
.020 

 33764.00 183.50 أنثى 

الممارسات  

 ااخالقية 

 13830.500 26550.50 166.98 لكر
26550.500 

.881- 
.378 

 32445.50 176.33 أنثى 

الثقافة التنظيمية 

 الفاعلة

 25683.50 161.53 لكر
12963.500 25683.500 

1.836- 
.066 

 33312.50 181.05 أنثى 

الرقابة  

التنظيمية 

 المتوازنة

 25832.00 162.47 لكر

13112.000 25832.000 

1.670- 

 33164.00 180.24 أنثى  095.

 018. -2.365 25183.000 12463.000 25183.00 158.38 لكر



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

195 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

من ااستتتاليب اإلحصتتتا ية التي تستتتتمدم للمقارنة بين ثالس عينات   Wilcoxon Wكما يعتبر اختبار  

، وفيما يلي نتا ج اختبار %5عند مستتتتتوي معنوية   Wilcoxon Wمستتتتتقلة أو أكثر، وقد استتتتتمدام اختبار 

Mann-Whitney U    بتالنستتتتبتة للنوع، واختبتارWilcoxon W    لتتحثير )العمر، عتدد ستتتتنوات المبرة في

 الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية( في أبعاد القيادة اإلستراتيجية.

وتظهر نتتا ج هذا االختبتار   Mann-Whitney Uالختبتار معنوية الفروق بين الذكور واإلناس تم إجراء  

 –إحصتتا ية بين إدرا  )الذكور والذي إتضتتح منه وجود اختالفات جوهرية لات داللة  ( ، 6في الجدول رقم )

)إستتتتتثمتار  اإلناس( نحو المقيتاس العتام ابعتاد القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة، ونحو بعا أبعتاد القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة  

القدرات الجوهرية، تطوير رأس المال البشتتتري( على حدة، وعدم وجود إختالفات لات داللة إحصتتتا ية بين 

القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة )تحتديد اإلتجاه العام، الممارستتتتات ااخالقية،  اإلناس( نحو بعا أبعتاد -إدرا  )الذكور

  الثقافة التنظيمية الفاعلة، الرقابة التنظيمية المتوازنة(. 

ولتحديد االختالفات بين اتجاهات المستتتقصتتي منهم نحو أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية ونحو كل متغير من 

 Kruskal Wallisمتغيرات القيادة اإلستتتراتيجية على حدة، وللك وفقاً للفئة العمرية، قام الباحث باستتتمدام 

Test ( 7حيث جاءت النتا ج كما هو موضح بالجدول رقم  . ) 

  30( أظهرت نتتا ج التحليل وجود اختالفات معنوية وفقاً للفئة العمرية )أقل من  7جدول رقم )من خالل ال

ستتتنة(، في المقياس العام ابعاد القيادة اإلستتتتراتيجية في الجامعات  45ستتتنة، أكثر من  45 –  30ستتتنة، من 

وهرية، تطوير رأس  المصتترية محل الدراستتة، وفي بعا أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية )إستتتثمار القدرات الج

 –  30ستتنة، من  30المال البشتتري( كل على حدة ، وعدم وجود إختالفات معنوية وفقاً للفئة العمرية )أقل من 

سنة(، في بعا أبعاد القيادة اإلستراتيجية ) تحديد اإلتجاه العام، الممارسات ااخالقية،    45سنة، أكثر من    45

 ظيمية المتوازنة(.الثقافة التنظيمية الفاعلة، الرقابة التن
 ( 7جدول رقم )

 نحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية وفقاً للفئة العمرية  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

تحديد اإلتجاه 

 اإلستراتيجي

سنة  30أقل من   185.04 

1.846 2 .397 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   174.99 

سنة 45أكثر من   164.52 

إستثمار 

القدرات  

 الجوهرية 

سنة  30أقل من   217.06 

سنة 45 – 30من  معنوية 001. 2 14.171  172.33 

سنة 45أكثر من   156.43 

تطوير رأس  

 المال البشري 

سنة  30أقل من   216.22 

سنة 45 – 30من  معنوية 000. 2 16.132  176.68 

سنة 45أكثر من   152.25 

الممارسات  

 ااخالقية 

سنة  30أقل من   200.22 

4.743 2 .093 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   167.23 

سنة 45أكثر من   167.36 

الثقافة  

التنظيمية 

 الفاعلة

سنة  30أقل من   185.42 

1.207 2 .547 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   167.66 

سنة 45أكثر من   171.92 

سنة  30أقل من   202.81 5.955 2 .051 

المقياس العام 

ابعاد القيادة 

 اإلستراتيجية

 33813.00 183.77 أنثى 
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 العمر اابعاد
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

الرقابة  

التنظيمية 

 المتوازنة

سنة 45 – 30من   170.15 
غير 

سنة 45أكثر من  معنوية  163.49 

المقياس العام 

ابعاد القيادة 

 اإلستراتيجية

سنة  30أقل من   212.03 

سنة 45 – 30من  معنوية 007. 2 10.006  170.05 

سنة 45أكثر من   160.47 

االختالفات بين اتجاهات المستتتقصتتي منهم نحو أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية ونحو كل متغير من  ولتحديد

متغيرات القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة على حتدة، وللتك وفقتاً لعتدد ستتتتنوات المبرة في الوظيفتة الحتاليتة، قتام البتاحتث  

 ( التالي:  8حيث جاءت النتا ج كما هو موضح بالجدول رقم ) Kruskal Wallis Testباستمدام 
 ( 8جدول رقم )

 نحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية وفقاً لعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

تحديد اإلتجاه 

 اإلستراتيجي

 162.48 سنوات  5أقل من 

.430 2 .807 
غير 

 معنوية
 175.16 سنة 15 – 5من 

 171.59 سنة 15أكثر من 

إستثمار القدرات  

 الجوهرية 

 198.53 سنوات  5أقل من 

 185.57 سنة 15 – 5من  معنوية 017. 2 8.156

 158.89 سنة 15أكثر من 

تطوير رأس المال  

 البشري 

 194.47 سنوات  5أقل من 

5.046 2 .080 
غير 

 معنوية
 182.17 سنة 15 – 5من 

 161.74 سنة 15أكثر من 

 الممارسات ااخالقية 

 183.14 سنوات  5أقل من 

.465 2 .793 
غير 

 معنوية
 171.51 سنة 15 – 5من 

 170.44 سنة 15أكثر من 

الثقافة التنظيمية 

 الفاعلة

 148.55 سنوات  5أقل من 

3.053 2 .217 
غير 

 معنوية
 167.31 سنة 15 – 5من 

 178.94 سنة 15أكثر من 

الرقابة التنظيمية  

 المتوازنة

 176.92 سنوات  5أقل من 

1.096 2 .578 
غير 

 معنوية
 178.50 سنة 15 – 5من 

 167.03 سنة 15أكثر من 

المقياس العام ابعاد 

اإلستراتيجيةالقيادة   

 182.06 سنوات  5أقل من 

1.712 2 .425 
غير 

 معنوية
 179.14 سنة 15 – 5من 

 165.76 سنة 15أكثر من 

( أظهرت نتا ج التحليل عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً لعدد ستتتنوات المبرة 8من خالل الجدول رقم )

سنة(، في المقياس العام ابعاد القيادة   15سنة، أكثر من   15  – 5سنوات، من   5في الوظيفة الحالية )أقل من  

اإلستتتراتيجية في الجامعات المصتترية محل الدراستتة، وفي جميع أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية )تحديد اإلتجاه  

العتام، تطوير رأس المتال البشتتتتري، الممتارستتتتات ااخالقيتة، الثقتافتة التنظيميتة الفتاعلتة، الرقتابتة التنظيميتة  

 .إستثمار القدرات الجوهرية(ة( كل على حدة، ما عدا بعد )المتوازن
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ولتحديد االختالفات بين اتجاهات المستتتقصتتي منهم نحو أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية ونحو كل متغير من 

 Kruskalمتغيرات القيتادة اإلستتتتتراتيجيتة على حتدة، وللتك وفقتاً للتدرجتة العلميتة، قتام البتاحتث بتاستتتتتمتدام  

Wallis Test ( التالي:  9حيث جاءت النتا ج كما هو موضح بالجدول رقم ) 

 
 ( 9جدول رقم )

 نحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية وفقاً للدرجة العلمية  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

تحديد اإلتجاه 

 اإلستراتيجي

 151.18 أستال

 193.21 أستال مساعد معنوية 003. 2 11.420

 166.00 مدرس 

إستثمار القدرات  

 الجوهرية 

 158.78 أستال

5.355 2 .069 
غير 

 معنوية
 186.68 أستال مساعد

 166.07 مدرس 

تطوير رأس المال  

 البشري 

 165.56 أستال

 189.31 أستال مساعد معنوية 025. 2 7.405

 155.54 مدرس 

 الممارسات ااخالقية 

 171.70 أستال

.576 2 .750 
غير 

 معنوية
 175.76 أستال مساعد

 165.96 مدرس 

الثقافة التنظيمية 

 الفاعلة

 173.63 أستال

1.577 2 .455 
غير 

 معنوية
 177.52 أستال مساعد

 161.68 مدرس 

الرقابة التنظيمية  

 المتوازنة

 172.60 أستال

3.304 2 .192 
غير 

 معنوية
 181.39 أستال مساعد

 157.93 مدرس 

المقياس العام ابعاد 

 القيادة اإلستراتيجية

 165.81 أستال

3.803 2 .149 
غير 

 معنوية
 184.68 أستال مساعد

 161.07 مدرس 

العلميتة ( أظهرت نتتا ج التحليتل عتدم وجود اختالفتات معنويتة وفقتاً للتدرجتة  9ومن خالل الجتدول رقم ) 

)أستتتال، أستتتال مستتاعد، مدرس(، في المقياس العام ابعاد القيادة اإلستتتراتيجية في الجامعات المصتترية محل 

الدراستتة، وفي جميع أبعاد القيادة اإلستتتراتيجية )إستتتثمار القدرات الجوهرية، الممارستتات ااخالقية، الثقافة 

على حدة، ما عدا بعدي )تحديد اإلتجاه العام، تطوير رأس  التنظيميتة الفاعلة، الرقابة التنظيمية المتوازنة( كل

 المال البشري(.

وفي ضتتتتوء متا تقتدم فقتد تقرر رفا فرض العتدم وفقتاً لبعا المتغيرات التديموجرافيتة )النوع، العمر( 

  0,05أن هنا  اختالفاً جوهرياً عند مستتتوي داللة إحصتتا ية  Kruskal Wallis Testوللك بعد أن أظهر 

في إدراكات أعضتتاء هيئة التدريس بالجامعات المصتترية محل الدراستتة    Kruskal Wallisختبار  وفقاً ال

 نحو القيادة اإلستراتيجية وفقاً الختالف خصا صهم الديموجرافية.

ومن نتاحيتة أخري فقتد تم قبول نفس فرض العتدم وفقتاً لبعا المتغيرات التديموجرافيتة )عتدد ستتتتنوات 

أنته ليس هنتا     Kruskal Wallis Testالتدرجتة العلميتة( وللتك بعتد أن أظهر  المبرة في الوظيفتة الحتاليتة،  

في إدراكات أعضتتاء   Kruskal Wallisوفقاً الختبار    0,05اختالفاً جوهرياً عند مستتتوي داللة إحصتتا ية 

هيئة التدريس بالجامعات المصتتترية محل الدراستتتة نحو القيادة اإلستتتتراتيجية وفقاً الختالف خصتتتا صتتتهم 

 افية.الديموجر
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قيتاس وتحليتل متدى وجود إختالفتات في اتجتاهتات أعضتتتتاء هيئتة التتدريس بتالجتامعتات المصتتتتريتة محتل   -9/4

 الدراسة نحو التميز المؤسسي للجامعات المصرية باختالف العوامل الديموجرافية 

يناقش هذا الجزء نتا ج التحليل اإلحصتا ي الماصتة باإلجابة على الستوال الستابع لهذه الدراستة والذي يتعل  

التعرف على درجة التشابه أو االختالف بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية نحو التميز المؤسسي 

 باختالف خصا صهم الديموجرافية.

 والذي ينص على:  وذلك من خالل اختبار الفرض الثالث

"ليس هنتا  اختالفتات لو داللتة إحصتتتتا يتة بين أعضتتتتاء هيئتة التتدريس بتالجتامعتات المصتتتتريتة نحو التميز 

 المؤسسي باختالف خصا صهم الديموجرافية".

(  Mann-Whitney U    ،Wilcoxon Wاستتتتتمتدم البتاحتث االختبتارات الالمعلميتة مثتل اختبتاري )

من ااستتاليب اإلحصتتا ية  Mann-Whitney Uالية، ويعتبر اختبار الختبار الفرض الثالث من الدراستتة الح

 التي تستمدم لمقارنة عينتين مستقلتين، وللك تم استمدامه للمقارنة بين النوع من حيث الذكر واانثى.

من ااستتتاليب اإلحصتتتا ية التي تستتتتمدم للمقارنة بين ثالس عينات   Wilcoxon Wكما يعتبر اختبار  

، وفيما يلي نتا ج اختبار  %5عند مستتتتتوي معنوية   Wilcoxon Wد استتتتتمدام اختبار  مستتتتتقلة أو أكثر، وق

Mann-Whitney U    بتالنستتتتبتة للنوع، واختبتارWilcoxon W   لتتحثير )العمر، عتدد ستتتتنوات المبرة في

 الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية( في أبعاد التميز المؤسسي(.

وتظهر نتا ج هذا االختبار في  Mann-Whitney Uو الختبار معنوية الفروق بين الذكور واإلناس تم إجراء 

 ( ايتي:10الجدول رقم )
 ( 10جدول رقم )

 ( Mann-Whitneyنحو أبعاد التميز المؤسسي وفقاً للنوع باستخدام اختبار ) Zنتائج اختبار 

اإلناس(   –ويتضتح من الجدول الستاب  وجود اختالفات جوهرية لات داللة إحصتا ية بين إدرا  )الذكور 
نحو المقياس العام ابعاد التميز المؤستتستتي، ونحو بعا أبعاد التميز المؤستتستتي )إشتترا  المعنيين، بناء قيمة 

والتشتتغيلي( على حدة، وعدم وجود   مستتتدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات المعنيين، ااداء اإلستتتراتيجي
اإلناس( نحو بعا أبعاد التميز المؤستستي ) الغاية والرؤية  -إختالفات لات داللة إحصتا ية بين إدرا  )الذكور

 اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة( .  

 النوع اابعاد 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W 

Z   مستوي
 المعنوية

الغاية والرؤية  
 اإلستراتيجية 

 26583.00 167.19 لكر
13863.000 26583.000 

.836- 
.403 

 32413.00 176.16 أنثى 

الثقافة المؤسسية  
 والقيادة 

 26062.00 163.91 لكر
13342.000 26062.000 

1.407- .160 

 32934.00 178.99 أنثى 

 إشرا  المعنيين 
 24455.50 153.81 لكر

11735.500 24455.500 
3.165- 

.002 
 34540.50 187.72 أنثى 

 بناء قيمة مستدامة  
 12314.000 25034.00 157.45 لكر

25034.000 
2.530- 

.011 
 33962.00 184.58 أنثى 

قيادة ااداء  
 والتحول  

 24566.50 154.51 لكر
11846.500 24566.500 

3.041- 
.002 

 34429.50 187.12 أنثى 

 إنطباعات المعنيين  
 24818.50 156.09 لكر

12098.500 24818.500 
2.767- 

.006 
 34177.50 185.75 أنثى 

ااداء اإلستراتيجي  
 والتشغيلي 

 25131.50 158.06 لكر 
12411.500 25131.500 

2.427- 
.015 

 33864.50 184.05 أنثي  

المقياس العام ابعاد 
 التميز المؤسسي  

 24787.00 155.89 لكر
12067.000 24787.000 

2.797- 
.005 

 34209.00 185.92 أنثى 
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غير من ولتحديد االختالفات بين اتجاهات المستتتتقصتتتي منهم نحو أبعاد التميز المؤستتتستتتي ونحو كل مت
 Kruskal Wallis Testمتغيرات التميز المؤستستي على حدة، وللك وفقاً للفئة العمرية، قام الباحث باستتمدام

 ( التالي:   11حيث جاءت النتا ج كما هو موضح بالجدول رقم )
 
 (  11جدول رقم )

 نحو أبعاد التميز المؤسسي وفقاً للفئة العمرية   Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد 
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

الغاية والرؤية  

 اإلستراتيجية      

سنة  30أقل من   145.69 

4.598 2 .100 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   172.10 

سنة 45أكثر من   180.79 

الثقافة المؤسسية  

 والقيادة 

سنة  30أقل من   148.03 

3.453 2 .178 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   177.80 

سنة 45أكثر من   174.14 

 إشرا  المعنيين  

سنة  30أقل من   169.98 

2.468 2 .291 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   181.24 

سنة 45أكثر من   163.19 

 بناء قيمة مستدامة  

سنة  30أقل من   163.91 .614 

2 .736 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   176.10 

سنة 45أكثر من   170.52 

 قيادة ااداء والتحول  

سنة  30أقل من   160.67 

2.850 2 .240 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   182.15 

سنة 45أكثر من   165.40 

 إنطباعات المعنيين  

سنة  30أقل من   169.66 

5.165 2 .076 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   185.29 

سنة 45أكثر من   159.13 

ااداء اإلستراتيجي  

 والتشغيلي 

سنة  30أقل من   192.52 

2.571 2 .276 
غير 

 معنوية 
سنة 45 – 30من   170.46 

سنة 45أكثر من   166.65 

المقياس العام ابعاد 

 التميز المؤسسي

سنة  30أقل من   157.63 

1.783 2 .410 
غير 

 معنوية
سنة 45 – 30من   178.75 

سنة 45أكثر من   169.92 

( أظهرت نتا ج التحليل عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً للفئة العمرية )أقل  11من خالل الجدول رقم )
سنة(، في المقياس العام ابعاد التميز المؤسسي في الجامعات   45سنة، أكثر من  45  – 30سنة، من  30من 

المصرية محل الدراسة، وفي أبعاد التميز المؤسسي )الغاية والرؤية اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، 
اء اإلستراتيجي والتشغيلي(  إشرا  المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات المعنيين، ااد

 كل على حدة. 
من  متغير  كل  ونحو  المؤسسي  التميز  أبعاد  نحو  منهم  المستقصي  اتجاهات  بين  االختالفات  ولتحديد 
متغيرات التميز المؤسسي على حدة، وللك وفقاً لعدد سنوات المبرة في الوظيفة الحالية، قام الباحث باستمدام 

Kruskal Wallis Test ( التالي:   12لنتا ج كما هو موضح بالجدول رقم )حيث جاءت ا 
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 ( 12جدول رقم )

 نحو أبعاد التميز المؤسسي وفقاً لعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد 
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

الغاية والرؤية  

 اإلستراتيجية

 

 136.81 سنوات  5أقل من 

5.193 2 .075 
غير 

 معنوية
 169.57 سنة 15 – 5من 

 179.48 سنة 15أكثر من 

الثقافة المؤسسية  

 والقيادة

 162.17 سنوات  5أقل من 

.368 2 .832 
غير 

 معنوية
 172.02 سنة 15 – 5من 

 173.64 سنة 15أكثر من 

المعنيين إشرا    

 

 169.95 سنوات  5أقل من 

.793 2 .673 
غير 

 معنوية
 178.41 سنة 15 – 5من 

 168.26 سنة 15أكثر من 

بناء قيمة 

 مستدامة

 

 2.280 147.75 سنوات  5أقل من 

2 .320 
غير 

 معنوية
 171.65 سنة 15 – 5من 

 176.31 سنة 15أكثر من 

قيادة ااداء  

 والتحول 

 

 190.08 سنوات  5أقل من 

1.512 2 .469 
غير 

 معنوية
 174.22 سنة 15 – 5من 

 167.54 سنة 15أكثر من 

إنطباعات 

 المعنيين 

 164.05 سنوات  5أقل من 

1.212 2 .545 
غير 

 معنوية
 179.80 سنة 15 – 5من 

 168.37 سنة 15أكثر من 

ااداء  

اإلستراتيجي 

 والتشغيلي

 148.72 سنوات  5أقل من 

5.619 2 .060 
غير 

 معنوية 
 187.84 سنة 15 – 5من 

 165.83 سنة 15أكثر من 

المقياس العام 

ابعاد التميز  

 المؤسسي 

 156.30 سنوات  5أقل من 

.888 2 .641 
غير 

 معنوية
 174.01 سنة 15 – 5من 

 173.37 سنة 15أكثر من 

( أظهرت نتا ج التحليل عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً لعدد سنوات المبرة  12من خالل الجدول رقم )
سنة(، في المقياس العام ابعاد التميز  15سنة، أكثر من  15 –  5سنوات، من  5في الوظيفة الحالية )أقل من 

وفي   الدراسة،  محل  المصرية  الجامعات  في  والرؤية المؤسسي  )الغاية  المؤسسي  التميز  أبعاد  جميع 
اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشرا  المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات 

 المعنيين، ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي( كل على حدة.
االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم نحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية ونحو كل متغير من   ولتحديد

 Kruskal Wallisمتغيرات القيادة اإلستراتيجية على حدة، وللك وفقاً للدرجة العلمية، قام الباحث باستمدام  
Test ( التالي:  13حيث جاءت النتا ج كما هو موضح بالجدول رقم ) 

 ( 13رقم )جدول 

 نحو أبعاد القيادة اإلستراتيجية وفقاً للدرجة العلمية  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار  

 العمر اابعاد 
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

الغاية والرؤية  

 اإلستراتيجية      

 197.33 أستال

 153.84 أستال مساعد  معنوية 003. 2 11.964

 166.03 مدرس 

 274. 2 2.587 183.75 أستال
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 العمر اابعاد 
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df 

مستوي  

 المعنوية

الداللة  

 اإلحصا ية 

الثقافة المؤسسية  

 والقيادة 

غير  167.42  أستال مساعد

 163.52 مدرس  معنوية

 إشرا  المعنيين  

 157.90 أستال

5.236 2 .073 
غير 

 معنوية
 186.45  أستال مساعد

 167.30 مدرس 

 بناء قيمة مستدامة  

 166.94 أستال

.674 2 .714 
غير 

 معنوية
 176.98  أستال مساعد

 169.50 مدرس 

قيادة ااداء  

 والتحول  

 160.32 أستال

2.172 2 .338 
غير 

 معنوية
 178.57  أستال مساعد

 174.58 مدرس 

إنطباعات 

 المعنيين 

 173.94 أستال

1.004 2 .605 
غير 

 معنوية
 175.85  أستال مساعد

 163.45 مدرس 

ااداء اإلستراتيجي  

 والتشغيلي 

 166.10 أستال

.881 2 .644 
غير 

 معنوية 
 170.43  أستال مساعد

 178.61 مدرس 

المقياس العام 

ابعاد التميز  

 المؤسسي 

 171.33 أستال

.002 2 .999 
غير 

 معنوية
 171.83  أستال مساعد

 171.27 مدرس 

( أظهرت نتا ج التحليل عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً للدرجة العلمية 13من خالل الجدول رقم )
محل  المصرية  الجامعات  في  المؤسسي  التميز  ابعاد  العام  المقياس  في  مدرس(،  مساعد،  أستال  )أستال، 

)الثقافة المؤسسية والقيادة، إشرا  المعنيين، بناء قيمة مستدامة، الدراسة، وفي بعا أبعاد التميز المؤسسي  
المعنيين، ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي( كل على حدة، ووجود إختالفات   قيادة ااداء والتحول، إنطباعات 

والرؤية معنوية وفقاً للفئة العمرية )أستال، أستال مساعد، مدرس(، في بعا أحد أبعاد التميز المؤسسي )الغاية  
 اإلستراتيجية(. 

وفي ضتتتتوء متا تقتدم فقتد تقرر رفا فرض العتدم وفقتاً لبعا المتغيرات التديموجرافيتة )النوع( وللتك   
وفقاً   0,05أن هنا  اختالفاً جوهرياً عند مستتتتوي داللة إحصتتتا ية  Kruskal Wallis Testبعد أن أظهر 

الجامعات المصتتترية محل الدراستتتة نحو في إدراكات أعضتتتاء هيئة التدريس ب Kruskal Wallisالختبار  
 التميز المؤسسي وفقاً الختالف خصا صهم الديموجرافية.

ومن نتاحيتة أخري فقتد تم قبول نفس فرض العتدم وفقتاً لبعا المتغيرات التديموجرافيتة )العمر، عتدد   
أنه ليس   Kruskal Wallis Testستتتنوات المبرة في الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية( وللك بعد أن أظهر 

في إدراكات     Kruskal Wallisوفقاً الختبار  0,05هنا  اختالفاً جوهرياً عند مستتتتتوي داللة إحصتتتتا ية  
أعضتاء هيئة التدريس بالجامعات المصترية محل الدراستة نحو التميز المؤستستي وفقاً الختالف خصتا صتهم  

 الديموجرافية.

 

 

 

 

 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

202 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 إثني عشر: النتائج والتوصيات

 توصل الباحثان من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:   نتائج البحث: -1
)الذكور   (1 إدرا   بين  لات داللة إحصا ية  اختالفات جوهرية  العام    –وجود  المقياس  اإلناس( نحو 

ابعاد القيادة اإلستراتيجية، ونحو بعا أبعاد القيادة اإلستراتيجية )إستثمار القدرات الجوهرية، 
إدرا  تطوير ر بين  لات داللة إحصا ية  إختالفات  البشري( على حدة، وعدم وجود  المال  أس 
اإلناس( نحو بعا أبعاد القيادة اإلستراتيجية )تحديد اإلتجاه العام، الممارسات ااخالقية، -)الذكور

 الثقافة التنظيمية الفاعلة، الرقابة التنظيمية المتوازنة(.   
للف (2  45سنة، أكثر من    45  –  30سنة، من    30ئة العمرية )أقل من  وجود اختالفات معنوية وفقاً 

سنة(، في المقياس العام ابعاد القيادة اإلستراتيجية في الجامعات المصرية محل الدراسة، وفي  
البشري( كل  المال  الجوهرية، تطوير رأس  القدرات  القيادة اإلستراتيجية )إستثمار  أبعاد  بعا 

سنة،   45  –  30سنة، من    30عنوية وفقاً للفئة العمرية )أقل من  على حدة، وعدم وجود إختالفات م
من   الممارسات   45أكثر  العام،  اإلتجاه  )تحديد  اإلستراتيجية  القيادة  أبعاد  بعا  في  سنة(، 

 ااخالقية، الثقافة التنظيمية الفاعلة، الرقابة التنظيمية المتوازنة(. 
سنوات، من   5ة في الوظيفة الحالية )أقل من  عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً لعدد سنوات المبر (3

أكثر من    15  –  5 الجامعات    15سنة،  القيادة اإلستراتيجية في  العام ابعاد  المقياس  سنة(، في 
المصرية محل الدراسة، وفي جميع أبعاد القيادة اإلستراتيجية )تحديد اإلتجاه العام، تطوير رأس  

فة التنظيمية الفاعلة، الرقابة التنظيمية المتوازنة( كل  المال البشري، الممارسات ااخالقية، الثقا
 على حدة، ما عدا بعد )إستثمار القدرات الجوهرية(.

عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً للدرجة العلمية )أستال، أستال مساعد، مدرس(، في المقياس العام  (4
وف الدراسة،  محل  المصرية  الجامعات  في  اإلستراتيجية  القيادة  القيادة ابعاد  أبعاد  جميع  ي 

اإلستراتيجية )إستثمار القدرات الجوهرية، الممارسات ااخالقية، الثقافة التنظيمية الفاعلة، الرقابة  
 التنظيمية المتوازنة( كل على حدة، ما عدا بعدي )تحديد اإلتجاه العام، تطوير رأس المال البشري(. 

إدرا (5 بين  لات داللة إحصا ية  اختالفات جوهرية  )الذكور  وجود  العام    –   المقياس  اإلناس( نحو 
ابعاد التميز المؤسسي، ونحو بعا أبعاد التميز المؤسسي )إشرا  المعنيين، بناء قيمة مستدامة، 
قيادة ااداء والتحول، إنطباعات المعنيين، ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي( على حدة، وعدم وجود  

اإلناس( نحو بعا أبعاد التميز المؤسسي )الغاية -لذكورإختالفات لات داللة إحصا ية بين إدرا  )ا
   .والرؤية اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة(

 45سنة، أكثر من    45  –  30سنة، من    30عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً للفئة العمرية )أقل من   (6
المصرية محل الدراسة، وفي أبعاد سنة(، في المقياس العام ابعاد التميز المؤسسي في الجامعات 

التميز المؤسسي )الغاية والرؤية اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشرا  المعنيين، بناء  
قيمة مستدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات المعنيين، ااداء اإلستراتيجي والتشغيلي( كل على 

 .حدة
سنوات، من   5سنوات المبرة في الوظيفة الحالية )أقل من    عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً لعدد (7

سنة(، في المقياس العام ابعاد التميز المؤسسي في الجامعات المصرية    15سنة، أكثر من    15  –  5
محل الدراسة، وفي جميع أبعاد التميز المؤسسي )الغاية والرؤية اإلستراتيجية، الثقافة المؤسسية 

بناء قيمة مستدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات المعنيين، ااداء   والقيادة، إشرا  المعنيين،
 .اإلستراتيجي والتشغيلي( كل على حدة

عدم وجود اختالفات معنوية وفقاً للدرجة العلمية )أستال، أستال مساعد، مدرس(، في المقياس العام  (8
أبعاد لبتميز المؤسسي    ابعاد التميز المؤسسي في الجامعات المصرية محل الدراسة، وفي بعا

)الثقافة المؤسسية والقيادة، إشرا  المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة ااداء والتحول، إنطباعات 
للفئة  وفقاً  معنوية  إختالفات  ووجود  حدة،  على  كل  والتشغيلي(  اإلستراتيجي  ااداء  المعنيين، 

ا أبعاد  أحد  في بعا  أستال مساعد، مدرس(،  )أستال،  والرؤية  العمرية  )الغاية  المؤسسي  لتميز 
 .اإلستراتيجية(

المصرية   (9 للجامعات  المؤسسي  اإلستراتيجية والتميز  القيادة  بين  لات داللة إحصا ية  هنا  عالقة 
(، R% )وفقاً لمعامل االرتباط المتعدد في النمولج    67,9الماضعة للدراسة وأن هذه العالقة تمثل  
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قيادة  وهذه العالقة طردية حيث كلما زاد اهتمام الجامعات المصرية محل الدراسة بممارسات ال
في ضتوء النتا ج الستابقة أمكن للباحثان التوصتل إلي مجموعة من التوصتيات والتي   توصـيات البحث: -2   اإلستراتيجية زاد للك من التميز المؤسسي لها.

  تتمثل فيما يلي:
 آليات التنفيذ  التوصية 

المسؤول عن  

 التنفيذ 

اإلطار  

 الزمني 

الميدانية   الدراسات  ممارسات  إجراء  واالستقصاء حول 

الحكومية   المصرية  الجامعات  في  اإلستراتيجية  القيادة 

 والماصة. 

البحوس الميدانية وتحليلها  

 واستمالص النتا ج
 الجامعة المعنية 

على مدار 

 العام

والتميز  اإلستراتيجية  القيادة  بموضوعات  الفهم  تعمي  

لهم  واضح  فهم  وعدم  خلط  وجود  ظل  في  المؤسسي 

وابعادهم الممتلفة، كما أنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين  

 إلى اين على اابعاد ااساسية لهم. 

تنظيم الدورات التدريبية  

وورل العمل  

والمؤتمرات والندوات  

 لات العالقة 

 الجامعة المعنية 

على مدار 

 العام

بممارسات   والماصة  الجامعي  العمل  سياسات  مراجعة 

إدرا   القيادة   مستوي  رفع  على  للعمل  اإلستراتيجية 

أعضاء هيئة التدريس بها، لما لها من نتا ج هامة لتحقي  

 التميز المؤسسي. 

تحديد وصياغة الجدارات  

المرتبطة بالقيادة، مع 

صياغة معايير القيادة 

 اإلستراتيجية 

 الجامعة المعنية 

على مدار 

 العام

التوجه اإلستراتيجي لها ضرورة قيام كل جامعة بتحديد  

بعيدة المدي   والذي يعتمد على تطوير رؤية إستراتيجية 

أجله،   من  الجامعة  وجدت  الذي  اإلستراتيجي  للغرض 

وكفلسفة موجهة بااهداف فإن هذه الرؤية تعكس الصورة  

 الذهنية المثالية التي تسعي الجامعة لتصل إليها مستقبالً.

صياغة المطة  

  اإلستراتيجية للجامعة

ربطا بالمطة  

اإلستراتيجية لوزارة  

 التعليم العالي 

 الجامعة المعنية 

 سنوات  5- 3

ضرورة قيام كل جامعة باستثمار القدرات الجوهرية بها 

والتي تتمثل في الموارد واإلمكانات الفريدة التي تمتلكها 

الجامعة وتساعدها في تحقي  الميزة التنافسية من خالل  

في   لها  اامثل  وظا ف  إستمدام  بواسطة  إستراتيجياتها 

وتحديد   إستكشافها  للقيادة  ويمكن  المتنوعة،  المنظمة 

 إحتياجاتها منها باستمدام التحليل البيئي المتكامل.

صياغة آلية موثقة في  

استقطاب واختيار القيادة 

اإلستراتيجية وفقا  

 للجدارات القيادية

 الجامعة المعنية 

 

 

على مدار 

 العام

جامعة بتطوير رأس المال البشري من  ضرورة قيام كل  

والتي   والمبرات  والمهارات  المعارف  تطوير  خالل 

للجامعة   التنافسية  الميزة  تحقي   في  اإلسهام  من  تمكنهم 

في  العاملين  يمثل  حيث  اإلقتصادية،  قيمتها  وزيادة 

بالندرة  يتصف  مهماً  رأسمإلىاً  مورداً  اليوم  الجامعات 

 قبل المنافسين. وصعوبة المحاكاة أو التقليد من

إعداد وتصميم 

االجتياحات التدريبية 

ربطا بجدارات تطوير  

رأس المال البشر على  

 كافة المستويات 

 الجامعة المعنية 

 

على مدار 

 العام
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