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�ر أل�عاد متطلبات تحس� سة أعضاء �يئة التد س ب�لية ال��بية بن�ن جامعة � زن مما ر ر
اسة ميدانية"الر.ادة ,س��اتيجية    "رد

  شاذ38 يو5س ع34 جالل

�ر نة،  =لية ال��بية بن�ن بالقا�رة،  جامعة � اسات املقا ة والتخطيط والد زقسم Bدا ر ر   ر
  ShazliGalal.8@azhar.edu.eg: ال��يد �لك��و�ي

  :مFGص

�س  سة أعضاء �يئة التد صد وتحديد متطلبات تحس!ن مستو مما اسة ا-,الية إ*(  ر�دفت الد ر ر ىر

�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية وذلك من خالل Cعرف . زب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة :

5ة وال��بو5ة ا-,ديثة:سس الفكر5ة للر5ادة �س��اتيج وتقديم 8عض . رية MN :دبيات Lدا

�س ب?لية  سة أعضاء �يئة التد رالتوصيات املق��حة الRS يمكن أن CسQم MN تحس!ن مستو مما ر ى

�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية اسة ا-,الية . زال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : رواستخدمت الد

جة موافقة املنYZ الوصفي، واستخدمت �سWب صد د اسة امليدانية والRS �دفت إ*(  رانة [أداة للد ر ر

�ر ع^( املتطلبات املق��حة لتحس!ن  �س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : زأعضاء �يئة التد ر

س`_م أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية رمستو مما جة املوافقة ع^( . ى اسة إ*( أن إجما*M د روتوصلت الد ر

�ر أل8عاد متطلبات تحس!ن مس �س ب?لية ال��بية بن!ن جامعة : سة أعضاء �يئة التد زتو مما ر ر ى

ن �سRb بلغ  زالر5ادة �س��اتيجية جاء بمستو موافق 8شدة، بو ، بkسبة مئو5ة بلغت )4.91(ى

، :مر الذي pش!� إ*( حاجة ال?لية إ*( توف!� تلك املتطلبات لتحس!ن الر5ادة %)98.26(

اسة MN الu_اية مجموعة من املوقدمت. �س��اتيجية s_ا vعة للر5ادة ر الد رتطلبات املتعلقة باأل8عاد :

ة اس��اتيجيا(�س��اتيجية  د املدا الثقافة الر5ادية، والقيادة الر5ادية، والعقلية الر5ادية، واملوا
ً

ر ) ر

�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة  .رلدى أعضاء �يئة التد

 .س��اتيجية، القيادة الر5ادية، الثقافة الر5ادية، العقلية الر5ادية الر5ادة �:ال�لمات املفتاحية
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Requirements of Improving Practices of Strategic 

Entrepreneurship Dimensions among Faculty Members at 

the Faculty of Education for Boys in Cairo, Al-Azhar 

University “field study” 

Shazli Younes Ali Galal  
Lecturer of Administration, Planning and Comparative Studies - 
College of Education for Boys - Al-Azhar University 

Email: ShazliGalal.8@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The study aimed to identify the requirements of improving practices of 
strategic entrepreneurship dimensions among faculty members at the 
Faculty of Education for Boys in Cairo, Al-Azhar University. 
Accordingly, the study conducted an analysis for the foundations of 
strategic entrepreneurship inside contemporary administrative and 
educational literature and proposed some recommendations that could 
contribute to improving the level of practicing strategic 
entrepreneurship dimensions among faculty members at the Faculty of 
Education for Boys in Cairo, Al-Azhar University. The study adopted 
the descriptive approach and utilized the questionnaire as a tool for 
collecting data. The field study aimed to detect the approval degree of 
faculty members at the Faculty of Education for Boys in Cairo, Al-
Azhar University, on the proposed requirements to improve their level 
of practicing strategic entrepreneurship dimensions. The results 
indicated that the total degree came at a strongly approved degree, 
with a relative weight of (4.91), and a percentage of (98.26%), which 
indicates the college’s need for providing those requirements to 
improve its strategic entrepreneurship level. Finally, the study 
proposed a set of requirements related to the four dimensions of 
strategic entrepreneurship (entrepreneurial culture, entrepreneurial 
leadership, entrepreneurial mindset, and strategically managed 
resources) among faculty members at the Faculty of Education for 
Boys in Cairo.  

Keywords: Strategic Entrepreneurship, entrepreneurial culture, 

entrepreneurial leadership, entrepreneurial mindset 
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�ر أل�عاد  سة أعضاء �يئة التد س ب�لية ال��بية بن�ن جامعة � زمتطلبات تحس�ن مما ر ر
اسة ميدانية"الر.ادة ,س��اتيجية    "رد

  :مقدمة

MN ظل ما pشQده عاملنـا املعاصـر مـن مـستجدات ومتغ!ـ�ات متالحقـة 8ـش?ل متنـام وسـر�ع 
NـM شـ�S منـا�M ا-,يــاة اقتـصاديا واجتماعيـا وسياســيا وتقنيـا 
ً ً ً ً

̂ـ( النظــام  �ا تـؤثر ع رو�ي�يـا، والSـR بــدو
ً

قالتعلي�ـــR ومؤســـساتھ بطـــر مباشـــرة وغ!ـــ� مباشــــرة، كمـــا أن �ـــذه املتغ!ـــ�ات واملـــستجدات ال ســــيما 
ات وخ�ـ�ات  ات ومQـا رالتقنية والتكنولوجية مu_ا فرضت ب�ئة تنافسية شديدة التعقيد، تتطلب قد ر

ف غ!ــ� نمطيــة أو تقليديــة، وترتكــز ع^ــ( قــيم �بــد اع و�بت?ــار والتجديــد والتحــس!ن املــستمر، رومعـا
5ب الذي يkتج  ة، وCع^M من شأن البحث والتطو5ر والتد تياد ا��اطر و�سWباقية واملباد رو��Cع ا ر ر

  .القيمة املضافة للمؤسسة ومkسو��_ا

ســال`_ا ا��تمعيــة، فـال بــد أن ت?ــو سـابقة ملــا يحــدث  نواملؤسـسات التعليميــة ل?ــي تحقـق  ر
ن أن ت?و مواكبة لQا فقط، فضال عن أن ت?و متخلفة ومتأخرة بمسافة كب!ـ�ة عمـا من Cغ!�ات؛ ال ن

ـــM ب�ئ`_ـــــا ا�,يطـــــة القر5بــــــة والبعيـــــدة، أيــــــضا ال بـــــد وأن تWب�ــــــ�  يحـــــدث مـــــن متغ!ــــــ�ات ومـــــستجدات Nـــ
ـــة ســــــليمة ومنـــــــضبطة،  ــــ( أســــــس علميـــ ـــة مــــــستقبلية وا�ــــــ,ة مبkيـــــــة ع^ــ 5ـــ ؤاملؤســــــسات التعليميــــــة ر

را£_ا ومزايا�ـا التنافـسية، وC¢ـM أن التخطـيط �سـ��اتي¡M أصــبح زCسWـشرف املـستقبل وCعـز مـن قـد
د�ـــا املاديــة وال¤ـــشر5ة بمـــا pــسQم NـــM تحقيـــق  فا�يــة، وأن عل�_ـــا �ســـWثمار ا-�يــد ملوا ة ولـــ�س  رضــر ر ور

  . التنمية املستدامة

ـــــساعدة  5ــــــة ا-,ديثــــــة الSـــــــC RــــــسQم NــــــM مــ روCعــــــد الر5ــــــادة �ســــــ��اتيجية مـــــــن املــــــداخل Lدا
يميــة ع^ــ( البقــاء واملنافــسة وتحقيــق القيمــة املــضافة، مــن خــالل تحديــد مجموعــة املؤســسات التعل

لالفرص الRS يمكن للمؤسسات التعليمية ا-,صو عل�_ـا واقتناصـQا NـM ضـوء التحليـل الـدقيق ل?ـل 
جيـة، ومـن ثــم ف¦ـR مـدخال لتطـو5ر املؤسـسات، و5ـتم مـن خاللQــا  رمـن عوامـل الب�ئـة الداخليـة وا-�ا

5ــــة ع�ــــ� املؤســــسة؛ حيــــث يتخلــــل فكــــر الفلــــسفة تب�ــــ� و�ــــشر التجديــــد ر ع^ــــ( جميــــع املــــستو5ات Lدا
سات الRS تقوم s_ا  رالر5ادية أعمال وأسلوب املؤسسة بأكملQا، وتركز الر5ادة Lس��اتيجية ع^( املما
ات ا-�ديــدة الSــR تkــشأ NــM خــضم محاوال£_ــا الكWــشاف فــرص  راملؤســسات مــن أجــل اســWثمار �بت?ــا

ات ا-�ديــدة الSــR جديــدة؛ كمــا تWنــاو ع مــا مــن أجــل تطبيــق �بت?ــا ر Lجــراءات الSــR يتخــذ�ا مــشر و ل
M¡5اديـــة ذات منظـــو اســـ��اتي اك فـــرص جديـــدة، وكـــذلك اتخـــاذ إجـــراءات  رتkـــشأ أثنـــاء ســـعيھ إلد ر . ر

(Ireland& Webb,2007, 49) 

ة ، والRS اعتمد£_ا ا-�معي2030ومنذ إطالق :مم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام 
 MــN ســباق نحــو تحقيــق �ــذه :�ــداف 2015 ســ¤تم�� 25العامــة لألمــم املتحــدة MــN عت الــدو ل، Cــسا ر

5ــادة �عمــال �ســ��اتيجية مــن  روفقــا ملــا يkــ�ºم مــع طبيعــة و�ي?ــل اقتــصاد�ا، وال شــك أن مجــال 
لأصبحت الدو Cعطي قضية  أ�م ا��االت الRS يقوم عل�_ا تحقيق أ�داف التنمية املستدامة، وقد

ئـ�س  ر5ادة �عمال ا�تماما كب!�ا مما ينعكس ع^( تحقيقQا للتنمية املستدامة، و�ـذا يرجـع 8ـش?ل  ر
£_ا ع^( إحداث تأث!�ا إيجابيا داخل مجتمع �عمال العال�R، �ذا باإلضافة ملا تقدمھ من إطار  رلقد

ــــع [افـــــــة املـــــــ ــرة تتما½ـــــــ¼� مـــ ــــ( أن تقـــــــدم حلـــــــوال مبتكـــــ £_ا ع^ـــ ـــــد شكالت رجديـــــــد لالبت?ـــــــار والتنميـــــــة، وقــ
  )110، 2020ا-,ميد، ا-�زار،  عبد( .والتحديات
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5ـــادة :عمـــال و:�ـــشطة الر5اديـــة بوجـــھ عـــام مـــن أ�ـــم الوســـائل الرئ�ـــسة  روقـــد أصـــبحت 
ر الوقـــت  ة ع^ـــ( املنافــسة والبقـــاء والنمـــو، مــع مـــر وإلعــادة �ي?لـــة أي جامعــة؛ Cـــس¢( ل?ـــي ت?ــو قـــاد ر ن

نم�¾امنـــا ذلــــك مــــع التـــواز بــــ!ن [ــــو ا-�امعــــة مؤســـسة ع ن
ً

5ــــادة  ســــيلة للWــــسو5ق و رامــــة مــــن ناحيـــة و و
، و�ــذا pعكــس  ح :[اديميــة مــن ناحيــة أخــر ى:عمــال مــن أجــل ا-,فــاظ ع^ــ( القــيم :ساســية للــر و
ـــ�اف العــــام بـــــأن املعرفــــة ÁــــM قــــاطرة النمـــــو  ـــام امل�¾ايــــد بتــــصkيف ا-�امعــــات املب�ـــــR ع^ــــ( �ع�ـ ��تمـ

يمـل ا-,يـو الــرئ�س NـM �ــذا ا��ـال، وع^ــ( �قتـصادي والتنافـسية العامليــة، وأن ا-�امعـات ÁــM العا
 MــN أصــبحت ضـمن املؤســسات الرئ�ــسية القتـصاد املعرفــة RــSا ا-�امعــات البحثيــة والر5اديـة الQرأسـ

  )5407، 2021حسن، . (نالقر ا-,ادي والعشر5ن

إ*ـ( أن ثلـث  Global Entrepreneurship Monitor وقد أكد مركز مراقبة الر5ـادة العامليـة
ىن الذي يحدث MN معدالت النمو �قتصادي MN الـدو املتقدمـة يمكـن أن pعـز إ*ـ( أو نصف التباي ل

عا£_م  اد :عمــــال ومــــشر 5ــــادة ر ـــة بــــ!ن  5ــــادة :عمــــال، فQنــــاك عالقــــة طرديـ ومــــستو5ات اســــتخدام  و ز ر
ة ع^ـ( التجديـد وإيجــاد أسـاليب مبتكــرة  تبـاط �ــذا ب�¾ايـد القــد تفـاع النمـو �قتــصادي، وذلـك ال روا ر ر

م الـصادر 2018، كما أشار تقر5ر املرصد العال�R لر5ادة :عمال لعام ) (Hoenig, 2005,3. لإلنتاج
من املرصـد العـال�R لر5ـادة :عمـال والتنميـة بالواليـات املتحـدة :مر5كيـة إ*ـ( أن مـصر حـصلت ع^ـ( 

5ادة :عمال، متأخرة MN ذلك املركز عن 8عـض الـدو العر�يـة ومu_ـا L) 76(املركز  لMN مؤشر  ات ر رمـا
 The) .)45-39-35-33-26(وعمان والبحر5ن والـسعودية والSـR احتلـت املراكـز التاليـة ع^ـ( ال��ت�ـب 
Global Entrepreneurship and Development institute 2018,21)  

ا  أس املــال ال¤ــشر والفكــر مــ 5اديــة لــدØ_ا مــن  يو�اعتبــار [ليــة ال��بيــة مؤســسة Cعليميــة  ي ر ر
5ـــة يم!¾�ـــا عـــن كث!ـــ� مـــن املؤســـ ات الفنيـــة، والر ف، والقـــد ؛ فـــال بـــد وأن تمتلـــك املعـــا ؤسات :خـــر ر ر ى

ة ع^(  رالثاقبة، واملعرفة املبkية ع^( �سWشراف املستقب^M لتحدد موضع قدم لQا، بل وتمتلك القد
التخطــــيط �ســــ��اتي¡M لتحقيــــق :�ــــداف وصــــوال إ*ــــ( إنتــــاج مخرجــــات ذات جــــودة عاليــــة، تجعــــل 

ً

ة ع^( تحقي ه مدخال راملؤسسة قاد ق مركز تنافR¼Ù متم!¾، �نا يأCي دو الر5ادة �س��اتيجية باعتبا
ً

ر ر
5ـا حــديثا يمكــن املؤسـسة لــ�س فقــط مــن التكيـف مــع ب�ئ`_ــا، بــل وصـناعة مــستقبل لQــا يختلــف  ِإدا

ّ
ر

  )85، 2020ع^M، . (عن املؤسسات املنافسة

ا وقد أصبحت الر5ادية من مؤشرات تقو5م أداء املؤسـسات التعليميـة ا-�ا ًرمعيـة، ومعيـا
نــة بــ!ن ا-�امعــات، فمــن مؤشــرات تــصkيف ا-�امعــات العــال�R والــصادر عــن شــركة   رمرجعيــا للمقا

ً

Quacquarelli Symondsيفkف اختــــصار بتــــص ـــتفادة مــــن )QS(و ال��يطانيــــة واملعــــر ؛ مــــدى �سـ
ات الSــR يمتلكQــا خر5ج�_ــا مــن حيــث قــد ر£_م ربحــوث ا-�امعــة النظر5ــة مu_ــا والتطبيقيــة، ومــدى املQــا

قع^ـــ( Lبـــداع و�بت?ــــار، ومـــدى توظيــــف خر5ج�_ـــا مــــن خـــالل مؤشــــرات ســـو العمــــل، باإلضـــافة إ*ــــ( 
ائدة MN :وساط :[اديمية واملQنية، أيضا تصkيف  النظرة العاملية ل�áامعة ومدي تمتعQا 8سمعة 

ً
ر

ـــال ا-�ديــــ) Times(مجلــــة التــــايمز ال��يطانيــــة  ̂ــــ( مــــدى ال�ــــ¾ام ا-�امعــــة بــــدعم :جيـ دة مــــن يؤكــــد ع
ــــسات  ــــاتج مــــــن التفاعــــــل مــــــع املؤســ ـــادي النــ ـــاديمي!ن، باإلضــــــافة إ*ــــــ( �âــــــم �بت?ــــــار واملــــــردود املـــ :[ـــ

  ) 26-20، 2017إسماعيل، . (الصناعية

وCــــس`_دف ا-�امعــــات وال?ليــــات الر5اديــــة تأ�يــــل وإعــــداد �Lــــسان ذي الفكــــر الر5ــــادي أو 
ات ال��ـصية و�تجا�ــات العقليـة الر5اديـة، مـن حيـث ال��ك!ـ¾ ع^ـ( بنـاء وتنميـة مجموعـة ر مـن املQـا



تحسين ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بنين جامعة األزهر متطلبات 
  شاذلي يونس علي جالل/ د "دراسة ميدانية "ألبعاد الريادة االستراتيجية

 

 

472 

ة وتحديــد الفـرص وصــنع القــرار،  ات الــسلوكية والتحف!¾يــة، والSـR تظQــر NــM التواصـل واملبــاد روالقـد ر
£_ا، وتركز العقلية الر5ادية  روLبداع MN حل املشكالت، والتفك!� �س��اتي¡M، وحساب ا��اطر وإدا

5ــادة :عمــال NــM التفك!ــ� والتواصــل  رع^ــ( طــر  ع جديــد ق ووالتنظــيم والــتعلم مــن خــالل إعــداد مــشر
5ـــة، أو اجتماعيــــة، أو  5اديـــة أ[اديميــــة، أو تجا ع حـــا*M، وتــــصميم مؤســـسة  رمبتكـــر أو تطـــو5ر مــــشر ر و

  )847، 2021نج�R، . (عامة

�س  سة أعضاء �يئـة التـد اسة ا-,الية لتحديد متطلبات تحس!ن مما رومن �نا تأCي الد ر ر
� لة زب?لية ال��بية بن!ن جامعة : ور أل8عاد الر5ـادة �سـ��اتيجية، خاصـة وأن [ليـة ال��بيـة ÁـM املـسؤ

عن إعداد املعلم وتأ�يلھ، والذي pعد �âر الزاو5ة MN العملية التعليمية، وNـM ظـل Cعلـيم Ø_ـدف إ*ـ( 
�س MN بناء وإعداد الطالب  5ادي!ن؛ فإنھ يظQر وvش?ل أساR¼ã دو أعضاء �يئة التد رتخر5ج طالب  رر

سة أعضاء لذلك، �مر ا رلذي يؤكد ع^( أ�مية Cعز5ز التوجھ الر5ادي �س��اتي¡M نحو تحس!ن مما
�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية �س ب?لية ال��بية بن!ن بجامعة : ز�يئة التد   .ر

اسة   :رمش�لة الد

يوصـــــف التوجـــــھ الر5ـــــادي �ســـــ��اتي¡N MـــــM مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــا*M بأنـــــھ عمليــــــة صــــــنع 
ـــرار لتحقيــــق الغــــرض التنظي�ــــR لQــــذه املؤســــسات، اســــ��اتيجية الر5ــــاد ة الSــــp RــــستخدمQا صــــناع القـ

5`_ــــا، وتوليــــد مزايــــا تنافــــسية، كمــــا pــــشمل جميــــع التــــصرفات الفرديــــة واملؤســــسية  ؤوا-,فــــاظ ع^ــــ( ر
5ـادة :عمـال، الSـR تحـدد�ا مجموعـة مـن الـسمات �بت?ـار، توليـد الفـرص، : (رلالنخراط MN أ�شطة 

نـة، �سـWباقية، Lقنـاع، والبـص!�ةقيادة التغي!�، ا��اط ح )ورة، بناء الفر5ق، التنافـسية، املر و؛ فــر
ة Cع�R املشاركة MN أ�شطة تجمع ب!ن ا��اطرة و�بت?ار والفرص الRS يمكن أن Cشمل :فراد  راملباد

د ال¤شر5ة   )Thompson ,2016 :76(. رأو الوحدات التنظيمية للموا

ة تحس!ن مستو �س ب?ليـة ال��بيـة بنـ!ن ورمما يدعو ا*( ضر سة أعضاء �يئة التد رو مما ر ى
�ـــر بالر5ـــادة  �ـــر أل8عـــاد الر5ـــادة �ســـ��اتيجية الر5ـــادة �ســـ��اتيجية؛ ا�تمـــام جامعـــة : زبجامعـــة : ز

دت NـــM خط`_ــا �ســـ��اتيجية  5ــة ا-�امعـــة كمــا و رالعامليــة، حيــث أكـــدت ر "  ع^ــ( Cæـــي 2022-2018ؤ
�ــا مــ �ــر باعتبا رتتطلــع جامعــة : �ــا الرائــد عامليــا NــM تقــديم ز ن أقــدم جامعــات العــالم إ*ــ( Cعز5ــز دو

ً
ر

الفكــر Lســالمي القــائم ع^ــ( الوســطية، والتم!ــ¾ NــM ميــدان التعلــيم ا-�ــام¢M والبحــث العل�ــR، و�نــاء 
ــــسانية ات �Lـــ ـــو5ر ا-,ـــــــضا ــــM تطــــ ا pـــــــسQم Nـــ ـــ ـــاءة بمــــ ا-�طـــــــة .(رال��ـــــــصية Lســـــــالمية املعتدلـــــــة والبنــــ

�ر   )62، 2022-2018 ز�س��اتيجية -�امعة :

�ــر مجموعــة جيــدة مــن ا-�طــوات التنفيذيــة وLجرائيــة NــM ســ¤يل  زكمــا أخــذت جامعــة :
5ــادة :عمــال  5ــادة :عمــال بـ!ن جميــع مkــسو��_ا، ومــن ثـم أ�ــشأت نــادي  رتحقيـق و�ــشر   Al Azharر

University Entrepreneurship Club (AUEC)  MN 29 قـ2019 مايو م رم بموافقـة مجلـس ا-�امعـة 
�ر، (642 5تھ ع^( Cæي ) أ2020زجامعة : �ر "ؤوالذي أكدت ر زخلق ب�ئة داعمة لتحو5ل جامعة :

5ن ع^( املشاركة  اد :عمال من مختلف دو العالم، قاد 5ادية، £_دف لبناء جيل من ر رإ*( جامعة  لر و
MN محليا واقليميا ودوليا

ً ً ً
�ـر،جامعـة " (تنمية مجتمعا£_م بالفكر والعلـم و�بت?ـار  ، كمـا )ب2020ز:

ســـالتھ ع^ـــ( Cæـــي تب�ـــ� �ـــشر مفQـــوم ا-�امعـــة الر5اديـــة، والعمـــل ع^ـــ( تحقيقـــھ بـــ!ن الـــسادة : رأكـــدت 
5ـادة  فع الوMì داخل ا-�امعـة بأ�ميـة  �س، والطالب، وموظفي ا-�امعة، أيضا  رأعضاء �يئة التد ر ر

�ــا NــM بنـاء ا��تمعــات ا-,ديثــة اقتـصاديا ومعرفيــا ومQا ر:عمـال، ودو ً ً 5ــا، فـضال عــن إشــراك طــالب ر
ً

�س، والعامل!ن MN تب�ـR العقليـة والتفك!ـ� الر5ـادي NـM حـل  را-�امعة، وا-�ر5ج!ن، وأعضاء �يئة التد
ات  ـــR تـــــضمن صـــــقل مQــــــا ـــل املؤســـــسة، والSــ ـــن تب�ـــــR مفQـــــوم الر5ـــــادة مـــــن داخــ راملـــــشكالت، فـــــضال عــ

ً
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5!ن داخل ا-�امعـة، وان`_ـاج أسـلو�ا جديـدا NـM تنظـي املوظف!ن، و�دا
ً ً

م العمـل وLنتـاج وا-�ـدمات، ر
 MــN اد :عمــال ووالتأكيــد ع^ــ( أ�ميــة التعــاو الوثيــق مــع جميــع ا-�Qــات الSــC Rعمــل وتــدعم وتWب�ــR ر ن

�ـر اد :عمـال بجامعـة : زمـصر لتحقيـق وCعظـيم �سـتفادة مـن ام?انيا£_ـا NـM مـساعدة ر جامعــة  (.و
�ر،  )ج2020ز:

�س ب?ليـــــة ـــدد مـــــن أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد ك عــ روقـــــد شـــــا ش ر ــــو ر ال��بيـــــة بنـــــ!ن بالقـــــا�رة NـــــM الـ
�ـــر مـــن خـــالل جQـــوده NـــM إعـــداد  5ـــادة :عمـــال بجامعـــة : 5¤يـــة الSـــR قـــام s_ـــا نـــادي  ات التد زوالـــدو ر ر ر

5ب  ـــم تـــــد �س با-�امعـــــة، حيــــث تــ ـــد رال?ــــوادر مـــــن أعـــــضاء �يئــــة التــ عــــضوا مـــــن أعـــــضاء �يئـــــة ) 83(ر
ً

�!ن 5ب مــد �ــر ا��تلفــة تــد �س ب?ليــات جامعــة : رالتــد ر ز �!ن NــTOT ( M(ر 5ــادة :عمــال مــع مــد رمجــال  ر
[ليــة NــM فرìــM ا-�امعــة ) 27(مkــسق للنــادي NــM ) 83(معتمــدين مــن منظمــة العمــل الدوليــة، وCعيــ!ن 

5ـــــادة ) 100(ربالقـــــا�رة وأســـــيوط، وحـــــضو  ـــال  ش عمـــــل متخصـــــصة NـــــM مجــ �س و ـــد رعـــــضو �يئـــــة تــ رر
5ـــادة :عمـــال، وعمـــل  ش عمـــل NـــM مجـــاالت متخصـــصة Nـــ4Mر:عمـــال NـــM مقـــر نـــادي  5ـــادة ر و ر مجـــال 

�س �ــر، . (ر:عمـال للـسادة أعـضاء �يئـة التـد 5ـادة :عمـال بجامعـة : �ـر، وثيقـة نـادي  زجامعـة : ر ز
2020 ،5-7(  

اســـــة العــــشماو  يوقــــد أو�ــــ,ت د جـــــة تــــوافر إجمــــا*M متطلبـــــات ) 181، 2019(ر رإ*ــــ( أن د
�ر MN ضوء أ8عاد امل!¾ة ة [لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : زتطو5ر إدا ىلتنافسية تقع MN مستو ا ر

اسة أحمد . غ!� متوفرة ت د ركما اشا �ـر ) 60، 2020(ر سة القيادات :[اديمية بجامعة : زأن مما ر
ة، وvعــد Lبــداع، وvعــد  5ــة �ســ��اتيجية، وvعــد املبــاد ُأل8عــاد القيــادة الر5اديــة واملتمثلــة NــM 8عــد الر ُ ُ رُ ؤ

جة ضعيفة ومتوسطة، اسة أنھ MN ظل ب�ئة تWسم را��اطرة ا�,سو�ة جاءت ب!ن د ر وقد أكدت الد
بـالتغي!� الــسر�ع والتنافـسية ع^ــ( نحـو م�¾ايــد، وCعتمــد ع^ـ( اقتــصاد املعرفـة، و�بت?ــار، و�ســWثمار 
، وNــM ظــل عــدم كفايــة التمو5ـــل العــام، فــضال عــن التوجــھ املkــشود نحــو بنـــاء  أس املــال ال¤ــشر  MــN

ً ي ر
ســة أعـــضاء :مــر الــذي يجعـــل ال?ليــة. ا-�امعــة الر5اديــة ر NــM حاجــة ماســة إ*ـــ( تحــس!ن مــستو مما ى

�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية �س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : ز�يئة التد   . ر

اسة ا-,الية MN الWساؤ الرئ�س Cæي لمن خالل ما سبق يمكن صياغة مش?لة الد   :ر

سة أعضاء �يئة التد س ب�لية ال� ركيف يمكن تحس�ن مستو مما ر �بية بن�ن جامعة ى
�ر أل�عاد الر.ادة ,س��اتيجية؟    ز�

  :لو5تفرع من �ذا الWساؤ الرئ�س :سئلة الفرعية æتية

5ة وال��بو5ة ا-,ديثة؟ .1  رما :سس الفكر5ة للر5ادة �س��اتيجية MN ضوء :دبيات Lدا
�س ب?ليــة ال��بيــة بنــ!ن  .2 ســة أعــضاء �يئــة التــد رمــا متطلبــات تحــس!ن مــستو مما ر جامعــة ى

اسة؟ �ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية من وجQة نظر أفراد عينة الد ر:  ز
�س  .3 ســة أعـضاء �يئـة التــد رمـا أ�ـم æليـات الSــR يمكـن أن CـسQم NــM تحـس!ن مـستو مما ر ى

�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية؟   زب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة :
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اسة   : رأ�داف الد

صـد  اسـة إ*ـ(  ر�ـدفت الد سـة أعـضاء �يئـة ر روتحديـد متطلبـات تحـس!ن مـستو مما ى
�ـــر أل8عـــاد الر5ـــادة �ســـ��اتيجية، وذلـــك مـــن  �س ب?ليـــة ال��بيـــة بنـــ!ن بالقـــا�رة جامعـــة : زالتـــد ر

  : خالل

5ة وال��بو5ة ا-,ديثة -   .رCعرف :سس الفكر5ة للر5ادة �س��اتيجية MN :دبيات Lدا

ســـة  -  رصـــد وتحليـــل متطلبـــات تحـــس!ن مـــستو مما �س ب?ليـــة ال��بيـــة بنـــ!ن ىر رأعـــضاء �يئـــة التـــد
�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية  .زبالقا�رة جامعة :

�س  -  سـة أعـضاء �يئـة التـد رتقديم 8عض æليات الRS يمكـن أن CـسQم NـM تحـس!ن مـستو مما ر ى
�ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية   .زب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة :

اسة   :رأ�مية الد

اسة النظر.ةتأCي  -  5ـة املعاصـرة، والـذي تظQـر رأ�مية الد ر من حيث تناولQـا ألحـد املـداخل Lدا
ـــا  ـــذي Cـــــسوده املنافـــــسة الـــــشديدة القائمـــــة ع^ـــــ( املزايــ أ�ميتــــھ 8ـــــش?ل كب!ـــــ� NـــــM �ـــــذا العـــــصر الــ
�س ب?ليـة  رالتنافسية، وكيف يمكن �ستفادة منـھ NـM تطـو5ر وتحـس!ن أداء أعـضاء �يئـة التـد

�رال��بية بن!ن بالق  .زا�رة جامعة :

اســة التطبيقيــةب�نمـا تــأCي  -   مـن حيــث إñ_ــا قــد CــسQم NـM تقــديم حلــوال Cــساعد [ليــة رأ�ميــة الد
�ر ع^( بناء املزايا التنافسية من خالل _يؤ  زال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : تحديد الفرص وا̀ل

�مــــا CـــــسQم NــــM ت £_ــــا، أيــــضا  رو�ســــتعداد القتناصــــQا وتقبــــل ا��ـــــاطرة وإدا ر
ً

قــــديم تنميــــة مQنيـــــة 
ســـة  �ــر لتحــس!ن مــستو مما �س ب?ليــة ال��بيــة بنـــ!ن بالقــا�رة جامعــة : رألعــضاء �يئــة التــد ز ىر
ىالر5ادة �س��اتي¡M ع^( املستو ال��R¼ò واملستو املؤسR¼Ù واملستو الوظيفي، باإلضافة  ى ي

ىمــستو إ*ـ( إم?انيـة اسـتفادة القيــادات وصـناع القـرار مـن توظيــف æليـات املق��حـة لتحـس!ن 
ـــر أل8عـــــاد الر5ـــــادة  �ـ �س ب?ليـــــة ال��بيـــــة بنــــ!ن بالقـــــا�رة جامعـــــة : ســــة أعـــــضاء �يئـــــة التــــد زمما ر ر

  .�س��اتيجية

اسة وأداVWا   :رمنXY الد

اســة  اســة ا-,اليــة املــنYZ الوصــفي، كمــا اســتخدمت �ســWبانة [ــأداة للد راسـتخدمت الد ر
جة موافقة أعـضاء �يئـة التـد صد د رامليدانية والRS �دفت إ*(  ر �س ب?ليـة ال��بيـة بنـ!ن بالقـا�رة ر

س`_م أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية �ر ع^( املتطلبات املق��حة لتحس!ن مستو مما رجامعة :   .ىز

اسة   :رحدود الد

M^اسة فيما ي   :رتتمثل حدود الد

ســـة أعـــضاء : ا-,ـــدود املوضـــوعية  -أ  اســـة ا-,اليـــة ع^ـــ( تحـــس!ن مـــستو مما راقتـــصرت الد ىر
�س ب?ليـــة ال��بيـــ �ـــر أل8عـــاد الر5ـــادة �ســـ��اتيجية، ر�يئــة التـــد زة بنـــ!ن بالقـــا�رة جامعـــة :

 MـــN تتمثـــل RـــSلالبعـــد :و(وال الفكـــر (العقليـــة الر5اديـــة : ُالثقافـــة الر5اديـــة، البعـــد الثـــا�ي: ُ
ة اس��اتيجيا: ُالقيادة الر5ادية، البعد الرا8ع: ُ، البعد الثالث)الر5ادي د املدا راملوا  ).ر
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�س ب?ليـــــة ال��بيـــــة بنـــــ!ن اقتـــــصرت ا: ا-,ـــــدود ال¤ـــــشر5ة  -ب  ــــة التـــــد اســـــة ع^ـــــ( أعـــــضاء �يئـ رلد ر
�ر  .زبالقا�رة جامعة :

اسة   :رمصطG\ات الد

  )Strategic Entrepreneurship(الر.ادة ,س��اتيجية 

، فQناك تنوع  ينظرا -,داثة مفQوم الر5ادة �س��اتيجية نوعا ما ال سيما MN ا-,قل ال��بو
ً ً

ريkتج وفقا للمنظو الذي يتم بھ 
ً

تحر5ر املفQوم وتحديده، حيث إنھ مفQوم بي�R يجمع ما بـ!ن مجـال 
ة �سـ��اتيجية، لـذا فــإن ر5ـادة :عمـال ومجــال Lدا  مفQـوم الر5ـادة �ســ��اتيجية pعمـل ع^ـ( ت?امــل ر

  :وذلك ع^( النحو Cæي، )�س��اتي¡M(رمع املنظو ) الر5ادة(رمنظو 

 [وñ_ـــا عمليـــة ديناميكيـــة مـــستمرة تقـــوم ع^ـــM يمكـــن النظـــر إل�_ـــا مـــن حيـــث: رمـــن منظـــو الر5ـــادة - 
ِاستحداث مجموعة من :ف?ار والطر الRS تمكن من تقديم خدمات مبتكـرة، و�تجـاه نحـو 

ّ
ق

السبق وLقدام من خالل ال��اعة والتصميم ع^M النجاح وتحمل ا��اطرة من أجل تحقيق 
ُ

اك ال?امل للفرص املتمثلة با -,اجات والرغبـات واملـشكالت، ر:�داف املرجوة، و5تضمن Lد
عات يـــتم  د، نحـــو تطبيـــق :ف?ـــار املبتكـــرة NـــM مـــشر ووالتحـــديات، و�ســـتخدام �فـــضل للمـــوا ر

ُإ*ـــM اســـWثمار الفـــرص وإضـــافة القيمـــة ) الر5ـــادة(رالتخطـــيط لQـــا بكفـــاءة عاليـــة، و�ـــس¢( منظـــو 

، . (للمؤسسة من أجل ا�,افظة ع^M م!¾£_ا التنافسية  )17-16م، 2019رصرصو

 - M¡و�ش!� إليھ الـبعض مـن خـالل :رمن املنظو �س��اتي ُFive P"  خمـس [لمـات تبـدأ بحـرفp ."
ً بمع�� خطـة، فQـو نـوع مـن أنـواع التـصرفات الواعيـة املقـصودة ا�,ـددة مـسبقا NـPlan M: أولQا

 بمع�� حيلة، فQو pش?ل Ploy: وثان�_ا. إطار مجموعة من التوج�_ات للتعامل مع موقف مع!ن
ة م  بمع�� نموذج، حيث يوفر Pattern: وثالõ_ا. قصودة للتغلب ع^( ا-�صوم واملنافس!نرمناو

ا8عQـــــــا. قالــــــب ��موعــــــة التــــــصرفات املتوقعــــــة ـــــدد موقـــــــع Position: رو ـــــو يحـ ـــ� موقــــــع، فQـ  بمع�ـــ
جيــــة ومركز�ــــا بالkـــــسبة للمنافــــس!ن  بمع�ـــــ� perspective: وخامــــسQا. راملؤســــسة NــــM ب�ئ`_ـــــا ا-�ا

Ø فـــإذا [ــان املوقـــع ، Mö، فــإن املنظـــو Ø_ــتم بوضـــع املؤســـسة رمنظــو ر_ــتم بوضـــع املؤســسة ا-�ـــا ر
 ,Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2008). رالداخ^M و�صفة خاصة ما يدو بأذ�ان قياد£_ا

11-12) 

روتتمثـــل NــM القيـــام باألعمـــال الر5اديــة مـــن منظـــو : "الر5ــادة �ســـ��اتيجية"رمــن منظـــو الت?امـــل  - 
جيــــة، اســــ��اتي¡M، بحيــــث تركــــز املؤســــس ـــM إيجــــاد الفــــرص NــــM الب�ئــــة ا-�ا رة 8ــــش?ل م�ــــ¾امن ع^ـ

 Mة فقـــط ع^ـــ ة NـــM تب�ــR :ف?ـــار ا-�ديـــدة مـــن خـــالل Lبــداع، ولـــ�س القـــد مـــام املبـــاد روامــتالك  ر ز
5ـــة  ح ا��ـــاطرة ا�,ـــسو�ة، والر ؤاكWـــشاف الفـــرص بـــل توليـــد�ا وتنمي`_ـــا وCعظيمQـــا، وتنميـــة ر و

ة ع^ــM قــراءة الب�ئــة ا�,يطــة، ف الغامــضة رالوا�ــ,ة، والقــد و والتخطــيط والتعامــل مــع الظــر
لمن أجل تحقيق القيمة املضافة وCعظيمQا MN س¤يل الوصو إ*M أ�دافQا من ناحيـة، وضـمان 

ــــــر ـــة أخــــ ــــــــن ناحيـــــــ ـــا مــ ــــ ــــــــا وعامليـــ ــــــا محليــــــــــا وإقليميــ ــــــR¼Ù لQــــ ـــــــم املوقــــــــــف التنافــــ ىأو دعـــ
ً ً

ــــــيم . ( ا-,كـــــ
 )51م،2017وع^(

اســـة ا-,اليــة املفQـــوم Lجراøـــي Cæــي للر5ـــ -  �س روتWب�ــ� الد رادة �ســـ��اتيجية ألعــضاء �يئـــة التـــد
�ــر ات : زب?ليـة ال��بيــة بنــ!ن بالقــا�رة جامعــة : رمجموعــة العمليــات و:�ــشطة وا-�Qــود واملبــاد
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فــع كفــاءة أعــضاء �يئــة  ا إ*ــ(  �ــر مــن خاللQــ رالSــC Rــس¢( [ليــة ال��بيــة بنــ!ن بالقــا�رة جامعــة : ز
�س s_ـــا NـــM تطبيـــق أ8عـــاد الر5ـــادة �ســـ��اتيجية  الثقافـــة الر5اديـــة، والعقليـــة : (املتمثلـــة NـــMرالتـــد

ة اسـ��اتيجيا"الفكر الر5ادي"الر5ادية  د املدا ، والقيادة الر5ادية، واملوا
ً

ر ، وتمكيـu_م مـن آليـات )ر
وأدوات البحـــث عـــن الفـــرص وكيفيــــة اقتناصـــQا، بمـــا يحقـــق التم!ــــ¾ لـــدØ_م ولل?ليـــة وا-�امعــــة، 

ات واملزايا التنافسية، وk5تج قي رو�عز القد   .مة مضافة CسQم MN تحقيق تنمية مستدامةز

اسات السابقة  :رالد

اســـــة   اســـــات ذات عالقـــــة وثيقـــــة بمتغ!ـــــ�ات الد رNــــM ضـــــوء مـــــا وقـــــف عليـــــھ الباحـــــث مــــن د ر
ــال الر5ـــــادة �ســــ��اتيجية NـــــM مؤســــسات التعلـــــيم العــــا*M، يـــــتم عــــرض �ـــــذه  ـــة بمجــ ـــة، واملرتبطــ ا-,اليـ

ليا من :حدث إ*( :قدم، وذلك ع^ اسات تنا زالد   : ( النحو Cæير

اسة حسن  -  ت د رأشا أصبحت ا-�امعات العاملية ا�,ـرك الرئ�ـR¼Ù للتنميـة : إ*( ما ي^M) 2021(ر
ة 5ر الدوليــة، وأصــبح البحــث NــM مــدى قــد رNــM جميــع التقــا ̂ــ( قيــادة �بت?ــار لــدى  ر ا-�امعــات ع

ـــن ضـــــعف  ـــات املـــــصر5ة مــ املؤســــسات التنمو5ـــــة بـــــا��تمع، NـــــM الوقــــت الSـــــC Rعـــــا�ي منـــــھ ا-�امعـ
اســة إ*ــ( التعـرف ع^ــ( املالمــح :ساســية ل�áامعــة الر5اديــة  ر�سـWثمار بــداخلQا، لــذا �ــدفت الد
ـــــداع  ـــــات Lبـــ ــــــة، والكــــــــشف عـــــــن متطلبـــ ـــــدو :جن¤يـ ـــــض الـــ ــــ�ات 8عــ ــ ـــــوء خ�ــ 5ة NــــــــM ضــ ـــــWثما ل�ســ ر
5ــــة اســــ��اتيجية لتحو5ــــل  ؤ�ســــ��اتي¡M لــــدعم �ســــWثمار با-�امعــــات املــــصر5ة، والتوصــــل إ*ــــ( ر

ـــــصر5ة إ*ــــــ ة الــــــصناعية الرا8عـــــــة، ا-�امعــــــات املـ ـــو ـــوء الثـــ ــ 5ة NــــــM ضــ ـــــWثما ــــة اسـ 5اديــ ــــات  ر( جامعـــ ر ر
اسة املناæ Yúتية  اسة )الوصفي، والنظ�R، و�سWشراMN(رواستخدمت الد ر، وتمثلت أداة الد

�س MN جامعات   -  القا�رة- ع!ن شمس(رMN اسWبانة تم تطبيقQا ع^( عينة من أعضاء �يئة التد
̂ــMومــن أ�ــم ال).  أســـوان- ســو�اج-أســيوط اســة مـــا ي أن أ�ـــداف : رنتـــائج الSــR توصـــلت إل�_ــا الد

ة ا-�امعــــات املــــصر5ة ع^ــــ( التنافــــسية، وتحو5ــــل  5ــــادة قــــد  MــــÁ 5ة را-�امعــــة الر5اديــــة �ســــWثما ز ر
ــــتقاللية  ـــة ل�áامعـــــات، وتحقيـــــق اسـ ا-�امعـــــات إ*ـــــ( بيـــــوت خ�ـــــ�ة، وتـــــوف!� مـــــصادر تمو5ـــــل ذاتيــ

سات �قتــــصادية و�جتماعيــــة ا-�امعــــات، وترســــيخ مفQــــوم الــــشراكة بــــ!ن ا-�امعــــات واملؤســــ
الــت ا-�امعــات املــصر5ة لـم تخــط ا-�طــوات Lيجابيــة تجــاه Cــسو5ق �ــذه  زوا-�دميـة، وأنــھ مــا 
ا-�ـــدمات البحثيـــة، والتعاقــــد مـــع املؤســـسات Lنتاجيــــة وا-�دميـــة NـــM ا��تمــــع لغيـــاب الفكــــر 

 . الWسو5قي

اســـــة دمحم  -  ئ�ـــــسة لـــــضما)2021(رNــــM حـــــ!ن و�ـــــ,ت د ن تحقيـــــق ا��تمـــــع ر، أن ا-�امعـــــة وســـــيلة 
ـــ�ة -�دمـــــة ا��تمــــع، وCعمــــل ع^ـــــ(  للتم!ــــ¾، وأن الوحــــدات ذات الطــــا8ع ا-�ـــــاص تمثــــل ب�ــــت خ�ـ
ظيفــــة ا-�امعــــة املتمثلــــة NــــM خدمــــة ا��تمــــع، والرســــالة ا-�ديــــدة ل�áامعــــة  وتحقيــــق أ�ــــداف و
�س والبحث العل�R، فتلك الوحدات أظQرت  راملتمثلة MN ا-�انب الر5ادي، بجانب وظيفRS التد

د ردو ــــوا ــــــــص املـــــ ـــة، ونقـ ـــــــشكالت �قتـــــــــصادية و�جتماعيــــــ ــــــن املــ ـــــ� مـــ ــ ـــل الكث!ــ ــــــــا NـــــــــM حــــــ را ايجابيـ
وا��صــصات املاليــة للu_ــوض با-�انــب العل�ــR والبحþـــR، ممــا pــسQم NــM خدمــة ا��تمــع 8ـــش?ل 
اسة إ*( التعرف ع^( الر5ادة �س��اتيجية كمدخل تطو5ر للوحدات  يوثيق، ولQذا، �دفت الد ر

ـــا8ع ا-�ــــــاص بجامعــــــ ـــــفي، وتوصــــــلت ذات الطـــ اســــــة املــــــنYZ الوصـ رة أســــــيوط، واســــــتخدمت الد
اسة إ*M عدة نتـائج مu_ـا 5ـ!ن : رالد �س وإدا اسـة مـن أعـضاء �يئـة تـد اك عينـة الد جـة إد رأن د ر ر ر ر

 M*جمــــاL جــــة كب!ــــ�ة جــــدا، حيــــث بلــــغ املتوســــط رأل�ميـــة أ8عــــاد الر5ــــادة �ســــ��اتيجية جــــاءت بد
ـــة أن 8عـــــد %)٨٨,٧٠(بkـــــسبة ) ٤,٤٣(لأل8عـــــاد الـــــستة لالســـــت¤يان  اســ ـــا أظQـــــرت نتـــــائج الد ر، كمــ

، وجـاء 8عـد الب�ئــة %٩١,٢٢و�kــسبة %) ٤,٥٦(القيـادة الر5اديـة جـاء NــM املرتبـة :و*ـM بمتوسـط 
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جية MN املرتبة :خ!�ة بمتوسط  ا %٨٤,٢٢و�kسبة ) ٤,٢١(را-�ا ، وقدم البحث ñ MN_ايتھ تصو
ً
ر

مق��حا لتطبيق الر5ادة �س��اتيجية كمدخل لتطو5ر ال
ً

وحـدات ذات الطـا8ع ا-�ـاص بجامعـة 
 .أسيوط

اسة و*M، وحمد  -  د ال¤ـشر5ة ) 2021(ركما �دفت د ة املـوا سات إدا رإ*( تحليل عالقة وتأث!� مما ر ر
5ـــة NـــM ا-�امعـــات ا-�اصــــة واملتمثلـــة بأ8عـــاده بــــ التوظيـــف :خــــضر، (را-�ـــضراء للقيـــادات Lدا

5ب :خـضر، تقيـيم :داء :خـضر، التعو5ـ آت ا-�ـضراءرالتطو5ر والتد NـM أ8عـاد ) ضات وامل?افـ
ــ  ـــــة بـــــــ ـــــ��اتيجية واملتمثلـ ـــــار، القيــــــادة الر5اديـــــــة، (الر5ــــــادة �سـ تحمــــــل ا��ــــــاطرة، Lبــــــداع و�بت?ـ

ة(�سWباقية  اسة املنYZ الوصفي التحلي^M، وطبقت اسWبانة ع^( ). راملباد روقد استخدمت الد
�يــل إقلــيم  كردســتان العــراق والبالغــة عــدد�م رعينــة مــن [افــة ا-�امعــات ا-�اصــة NــM مدينــة أ

عــــضوا مــــن أعــــضاء مجــــالس ال?ليــــات مــــن إجمــــا*M ) 84(ا-�امعــــات ا-�اصــــة، بلــــغ عــــدد�ا ) 7(
ً

اســة إ*ــ( مجموعــة مــن النتــائج أ�مQــا ة مــن ا-�امعــات، وتوصــلت الد رالقــادة NــM العينــة ا��تــا : ر
تبــاط عاليــة وتــأث!�ات قو5ــة بــ!ن املتغ!ــ�ات الرئ�ــسية والفرع ىيــة، ع^ــ( املــستو روجــود عالقــات ا

تبـاط عاليـا بـ!ن التعو5ـضات ا-�ـضراء وتحمـل ا��ـاطرة، NـM حـ!ن [ــان  رالك^ـM وا-�زøـي، و[ـان �
5ب والتطو5ر :خضر MN الر5ادة �س��اتيجية اسة مجموعة من . رالتأث!� قو5ا للتد روقدمت الد

ة توثيق العالقة ب!ن تقييم :داء :خضر وتحمل ا��ا طرة والس¢M ا-�اد وراملق��حات مu_ا ضر
NـــM دعـــم العالقـــات الـــضعيفة والســـيما التوظيـــف :خـــضر NـــM الر5ـــادة �ســـ��اتيجية مـــن خـــالل 

 .Cعديل بنود التوظيف وأساليب �ستقطاب والتعي!ن MN ضوء متطلبات الب�ئة ا-�ضراء

اسـة دمحم  -  رأن املؤســسات ا-�امعيــة Cعمـل NــM ب�ئــة تتم!ـ¾ بــالتطو الــسر�ع ) 2021(روقـد أكــدت د
ا ترتـــب عل�_ــــا مــــن وجــــود Nـــ ــ ات التكنولوجيــــة واملعلوماتيــــة، ومــ رM مختلــــف ا��ــــاالت نWيجــــة للثـــو

تنافــسية مــستدامة، فــضال عــن العديــد مــن التحــديات واملعيقــات وLشــ?اليات الSــR تحــد مــن 
ة ع^ـــ( التم!ــ¾، ول?ــي تــتمكن املؤســـسة  ة املؤســسة ا-�امعيــة ع^ــ( التنـــافس، ومــن ثــم القــد رقــد ر

ر وتحقيـــق م!ـــ¾ة تنافـــسية تمكu_ـــا مـــن تحقيـــق أســـبقية ع^ـــ( منافـــس�_ا NـــM ا-�امعيـــة مـــن التطـــو5
مجال �شاطQا؛ ف¦R مطالبة بفQم العالقة القائمة بيu_ا و�ـ!ن الب�ئـة الSـR تkـشط ف�_ـا، ومعرفــة 
 Rـا، فـضال عـن تب�ـQا وأ8عاد�ا املـستقبلية لالسـتفادة مـن الفـرص املتاحـة لQامل?ونات الرئ�سة ل

سائ . ل جديدة للتم!¾ والتطو5ر من أجل البقاء MN �ذه الب�ئة التنافسيةومداخل اس��اتيجية و
وCعــد الر5ـــادة وخــصوصا �ســـ��اتيجية مu_ــا إحـــدى املــداخل الSـــC Rــساعد املؤســـسات NــC Mعز5ـــز 

R¼Ùـا التنافـQومـن ثــم اسـتجالء وتحديـد متطلبـات تحقيــق الر5ـادة �سـ��اتيجية كمــدخل . موقع
ق، ولتحقيـق ذلـك اسـتخدمت لتطو5ر املؤسسات ا-�امعية MN ضـوء ا رسـ��اتيجية ا�,ـيط :ز

اسـة املـنYZ الوصـفي اسـة متطلبـات تحقيـق الر5ـادة �سـ��اتيجية . رالد روNـ( الu_ايـة و�ـ,ت الد
باملؤسـسات ا-�امعيــة مــن خــالل تـصkيف �ــذه املتطلبــات NــM ضـوء أ8عــاد اســ��اتيجية ا�,ــيط 

MN تتمثل RSق وال 5ادة 8عض Lجراءات : ر:ز ة ع^( تحس!ن مستو جودة زإضافة و ىذات القد ر
ا��رجـات وا-�ـدمات املقدمــة للعمـالء، وتخفـيض 8عــض إجـراءات العمـل الSــR ترا�ـا ا-�امعــة 
5ة NــM عملQـــا،  5ة، وإخفــاء واســWبعاد 8عــض العناصــر الSــR ترا�ــا ا-�امعــة غ!ــ� ضــر رغ!ــ� ضــر ور و

ع من املنافس!ن MN لوابت?ار ما �و جديد وغ!� شاøع ومتداو من خالل إضافة قيمة أك�� وأسر
لالسو من أجل الوصو والتم!¾ والتفرد والر5ادية والتنافسية  .ق
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اسة الشمر  -  يو�دفت د ة املوا�ب MN ا-�امعات السعودية ) 2020(ر رإ*( وضع تصو مق��ح إلدا ر
 MN ة املوا�ب سة إدا جة مما ركمدخل لتحقيق الر5ادة �س��اتيجية، من خالل التعرف ع^( د ر ر

ـــادة �ســــ��اتيجية مــــن وجQــــة نظــــر أعــــضاء �يئــــة ا-�امعــــات الــــسعودي ة كمــــدخل لتحقيــــق الر5ـ
مــة لQــا، ومعرفــة معوقا£_ــا مــن  جــة تــوافر املتطلبــات الال 5ــ!ن، والتعــرف ع^ــ( د �س وLدا زالتــد ر ر ر
 ،M�الوصــــفي املــــس YZاســــة املـــن 5ـــ!ن، واعتمــــدت الد �س وLدا روجQـــة نظــــر أعـــضاء �يئــــة التــــد ر ر

ـــا، وطبقــــت ع^ـــــ( عينــــ ـــردا، وجـــــاءت أبـــــر ) 401(ة طبقيـــــة عــــشوائية بلغـــــت و�ســــWبانة أداة لQــ زفـ
ً

M*ا-�امعــــات الـــسعودية كمــــدخل لتحقيــــق : النتـــائج [التــــا MـــN ة املوا�ــــب ســــة إدا جـــة مما رأن د ر ر
د املو�و�ـة، (الر5ادة �س��اتيجية جاءت متوسطة MN جميـع :8عـاد  رتخطـيط واسـتقطاب املـوا

ة : ، حيث بلغ املتوسـط ا-,ـساvي العـام )داءر�حتفاظ باملوا�ب، تنمية وتطو5ر املوا�ب، إدا
ة ترك!ــــــ¾ قيــــــادات ا-�امعــــــات )3.07( ـــدة توصــــــيات مــــــن أ�مQــــــا؛ ضــــــر ــــة 8عـــ اســ ــــت الد ر، وخرجــ ور

ة املوا�ــــب، والتغلــــب ع^ــــ( معوقا£_ــــا كمــــدخل لتحقيــــق  ̂ــــ( تحقيــــق متطلبــــات إدا رالــــسعودية ع
 .الر5ادة �س��اتيجية

اسـة ع�ـ�pس  -   أحـد أ�ـم املــداخل ا-,ديثـة NـM الفكــر أن الر5ــادة �سـ��اتيجية) 2020(روأكـدت د
يLدار �ســ��اتي¡M، والــذي Ø_ــدف إ*ــ( تحــس!ن :داء التنافــR¼Ù ل�áامعــات، مــن خــالل ت?امــل 
أ�ـــشطة البحـــث عـــن الفـــرص واســـتغاللQا وأ�ـــشطة البحـــث عـــن مزايـــا التنافـــسية واســـتدام`_ا، 

ربمع�� الت?امل ب!ن املنظو الر5ادي واملنظو �س��اتي¡M من خالل إ 5ـادة :عمـال 8ـش?ل ر ة  ردا ر
̂ــــ( الــــ�وة  ̂ــــ( مزايــــا تنافــــسية مــــستدامة، كمــــصدر حيــــو لá,ــــصو ع لاســــ��اتي¡M لá,ــــصو ع ي ل

اســة إ*ــ( تحديــد كيفيــة توظيــف مــدخل الر5ــادة �ســ��اتيجية NــM . والقيمــة رومــن ثــم �ــدفت الد
5ــــ: تحـــس!ن :داء التنافــــR¼Ù ل�áامعـــات املــــصر5ة NـــM ضــــوء اســـ��اتيجية التنميــــة املـــستدامة ة ؤر

5ة مصر .  م2030مصر  تكزت ر ؤوا : م MN مجال التعليم إ*( أ�داف اس��اتيجية ثالث 2030MÁر
نإتاحـــة التعلـــيم ل�áميــــع دو تمي!ـــ¾، وتحــــس!ن جـــودة النظـــام التعلي�ــــR بمـــا يتوافــــق مـــع الــــنظم 

اســة املــنYZ الوصـــفي، . العامليــة، وتحــس!ن تنافــسية نظــم ومخرجـــات التعلــيم رواســتخدمت الد
اســة �س NــM روتـم تطبيــق د 5ق، و�لــغ ) 6(ر ميدانيــة ع^ــ( أعــضاء �يئـة التــد ز[ليــات بجامعــة الزقــا

اســـة  وقـــدم البحـــث مجموعـــة مـــن Lجـــراءات املق��حـــة لتحـــس!ن . مفـــردة) 360(رعــدد عينـــة الد
 .:داء التنافR¼Ù ل�áامعات املصر5ة MN ضوء مدخل الر5ادة �س��اتيجية

اســة ع^ــ(  -  اتيجية كمــدخل لتحقيــق امل!ــ¾ة التنافــسية ردو الر5ــادة �ســ��) 2020(روقــد أظQــرت د
فة . املستدامة MN املؤسسات التعليمية ة تب�� املنظمة الس��اتيجية ا��ا اسة ضر زو�يkت الد ر ور

نـــة، وCعز5ـــز الثقافـــة الر5اديـــة، وذلـــك . أي تحمـــل ا��ـــاطر وو�بت?ـــار، واغتنـــام الفـــرص، مـــع املر
ا مق��حـا لتحقيق امل!¾ة التنافسية املستدامة للمؤسسات التع اسة تصو ضعت الد رليمية، و رو

ــــق امل!ــــــ¾ة التنافــــــسية املـــــــستدامة NــــــM املؤســـــــسات  ـــــM تحقيـــ ـــــل دو الر5ــــــادة �ســـــــ��اتيجية Nـ رلتفعيـ
 . التعليمية

اســة  -  �ــ,ت د رو 5ـــادة :عمــال وال�ـــ�امج (Chung-Gyu Byun, et.al 2018)و  YZر فعاليــة مــن
اسات العليا لر5ا ر�خر املعتمدة الRS تقدمQا برامج الد 5ا ا-�نو�ية، ومستو ى ىدة :عمال ب?و ر

رضــا الطــالب عــن �ــذه ال�ــ�امج، وتقــديم اليــات ملــساعدة :ســاتذة وصــا�¢M الــسياسات لتقيــيم 
5ادة :عمال وأظQرت النتائج أنھ البد من ال��ك!¾ ع^( موضوعات ذات . روتحس!ن جودة برامج 
5ــادة :عمــال التق: أ�ميــة بالkــسبة للطــالب وا-�ــر5ج!ن نيــة، وCــسو5ق التكنولوجيــا، ركموضــوع 

ات املQنيـة نكمـا طالــب ا-,ر5جـو والطـالب بـإجراء تحـس�نات NــM . املؤسـسية/ روتقـديم �سWـشا
ات التخصص، وخ��ات أعضاء �يئة : القضايا æتية ر�يا[ل املناYú ا��تلفة، والتوسع MN دو
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ــــ ـــR يقـ 5¤يـــــة الSــ ات التد ــــدد الـــــدو 5ـــــادة عـ 5ب، و ــــد �س، وتوســـــيع بـــــرامج التـ رالتـــــد ر رر ــــ�اء ز دمQا ا-��ـ
5!ن اد :عمـــال NـــM . رو�سWــشا ات ر اســـة بــال��ك!¾ ع^ـــ( تطـــو5ر مQـــا ووNـــ( ضـــوء ذلـــك أوصـــت الد ر ر

ات : ا-�وانــب �تيــة ة، وتطــو5ر املQـــا ح املبــاد رالكفــاءة ال��ــصية، الـــذ[اء �نفعــا*M، تنميــة ر ر و
مـــن ال��ـــصية، وتـــدعيم الـــصلة بـــ!ن التعلـــيم ا-�ـــام¢M واملؤســـسات Lنتاجيـــة، واشـــ��اك كـــال 

5ادة :عمال ات  �سية لتطو5ر وتحس!ن برامج ودو را-���اء وأعضاء الQيئة التد   . رر

اســة عبــد ا-,ـافظ  -  ت د روأشـا مــة لــدعم ) م2012(ر 5ـة و:[اديميــة الال زإ*ــ( أبــر املتطلبــات Lدا ر ز
اســـة تحليليــة NــM ضـــوء  5ـــادة :عمــال مــن خــالل د ســات جامعــة  �ــر إ*ـــ( مما رتحــو جامعــة : ر ر ز ل

ب وا اســة ع^ــ( املــنYZ الوصــفي. -��ــ�ات �جن¤يــةر8عـض التجــا وتوصــلت ا*ــ( , روقــد اعتمــدت الد
ســال`_ا وأ�ــدافQا ا-,اليــة NــM ضــوء : العديــد مــن النتــائج مu_ــا �ــر ا*ــ( مراجعــة  رحاجــة جامعــة : ز

5ادة :عمـال و�ـشر ثقافـة , وتطـو5ر الWـشر�عات والقواعـد ا-�امعيـة, رمالمح ومتطلبات جامعة 
تيــــاد :عمــــ جــــال , ال NــــM مختلــــف وحــــدات العمــــل ا-�ــــام¢M ومفرداتــــھر�بت?ــــار وا رواســــتقطاب 

ـــM ميـــــدان التعلـــــيم والبحـــــث العل�ـــــR ودعمـــــھ مـــــن خـــــالل  ـــة Nــ ل:عمـــــال وا-��ـــــ�اء للـــــدخو بفاعليــ
5ـادة :عمـال مـن خـالل تـوف!� , مسا�ما£_م املادية و�دبية سـات جامعـة  رو �سـتفادة مـن مما ر

5ة -�ميع  اسية الزامية واختيا ات د رمقر ر اسـيةر , رالطالب وع^( مختلف مستو5ات ال�ـ�امج الد
�ع 5ادة :عمال وتنظيم املشا رMN مجال �بت?ار و ة ا��اطر, ر  .والWسو5ق الر5ادي, روإدا

اسات السابقة تت�� أ�مية مـدخل الر5ـادة �سـ��اتيجية  رمن خالل العرض السابق للد
ليـات وCعز5ــز املزايـا التنافــسية، زمـن ا-�انـب التطبيقــي املعـز للوضــع التنافـR¼Ù ل�áامعــات وال?

اسـة ع^ـ(  اسـة ع�ـ�pس )2020(روذلك كما أكـدت عليـھ د اسـات )2020(ر، ود ر، أيـضا 8عـض الد
 MــN 5ـة املعاصــرة رالـسابقة أظQــرت مـدخل الر5ــادة �سـ��اتيجية بــصفتھ أحــد أ�ـم املــداخل Lدا

اســــة حــــسن  اســـــة دمحم ر، ود)2021(رتطــــو5ر املؤســــسات التعليميــــة، وذلـــــك كمــــا أكــــدت عليـــــھ د
ــــسات )2021( ـــ( توضــــــيح دو :فــــــراد باملؤســ اســــــات الــــــسابقة إ*ـــ ر، NــــــM حــــــ!ن �ــــــدفت 8عــــــض الد ر

التعليمية NـM نجـاح الر5ـادة �سـ��اتيجية وتحقيقQـا لأل�ـداف املkـشودة مu_ـا، وذلـك كمـا أكـدت 
اســـة الـــشمر  يعليـــھ د اســـة و*ـــM، وحمـــد )2020(ر اســـة ا-,اليـــة مــــع )2021(ر، د ر، واختلفـــت الد

اســـات الــــس ســــة أعــــضاء �يئــــة رالد رابقة مــــن حيــــث الQــــدف الــــرئ�س و�ـــو تحــــس!ن مــــستو مما ى
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة أل8عاد الر5ـادة �سـ��اتيجية، والـذي لـم يـتم تناولـھ 8ـش?ل  رالتد
اســـات الـــسابقة NـــM اعـــداد  اســـات الـــسابقة، كمـــا تـــم �ســـتفادة مـــن الد رمباشـــر NـــM أي مـــن الد ر

اسة ا-,اليةيLطار النظر و�ناء أداة الد راسة واملنYZ املستخدم للد   . ر

اســـة، وألجــــل تحقيـــق �ـــدفQا الــــرئ�س املتمثـــل NــــM الوصـــو إ*ــــ(  لوانطالقـــا مـــن مــــش?لة الد ر
ً

�س ب?ليـة ال��بيـة بنـ!ن بالقـا�رة  سـة أعـضاء �يئـة التـد رتحديـد متطلبـات تحـس!ن مـستو مما ر ى
اسة ا-,الية Cس!� وفق ا�   :ر,او æتيةرأل8عاد الر5ادة �س��اتيجية، فإن الد
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أوال
ً

  )يإطار نظر(الر.ادة ,س��اتيجية 3q مؤسسات التعليم العا38 : 

اسة تناو :سس الفكر5ة ملدخل الر5ادة �س��اتيجية  يتم لمن خالل Lطار النظر للد ري
5ـــة ا-,ديثـــة NـــM تطـــو5ر  ه أحـــد املـــداخل Lدا 5ـــة وال��بو5ـــة ا-,ديثـــة، باعتبـــا رNـــM ضـــوء :دبيـــات Lدا ر ر

ىؤسسات التعليمية ع^( املستو الفردي واملستو املؤسR¼Ù، مع ال��ك!¾ 8ش?ل خاص ع^( أ8عاد امل ى
ـــادي" الثقافـــــة الر5اديـــــة، والعقليـــــة الر5اديـــــة (مـــــدخل الر5ـــــادة �ســـــ��اتيجية  ، والقيـــــادة "الفكـــــر الر5ــ

ة اس��اتيجيا د املدا رالر5ادية، واملوا   ). ر

وتحتل الر5ادة �س��اتيجية م?انا حيو5ا و
ً ً

ى ا-�امعية محليا وإقليميا  ثابتا عند وضع الر
ً ً

ؤ
وعامليا، وذلك ملا تم التأكيد عليھ سابقا من تزايد حدة املنافسة وCعقد�ا، والتحديات الRS تفرضQا 

ً ً

أس املـــــال ال¤ـــــشر  ـــداخل ذات القيمـــــة املـــــضافة NــــM بنـــــاء  ة إيجــــاد املــ ف واملتغ!ـــــ�ات، وضـــــر يالظــــر ر ور و
�س، و�مـا واملعرMN بما يضمن لQا التنافسية د�ا ال¤شر5ة ال سـيما أعـضاء �يئـة التـد ر من خالل موا ر

ن معرNـــM وابت?ـــار يحقـــق لQــا اكWـــساب املعرفـــة وتوليـــد�ا ونقلQـــا للمـــستفيدين مـــن  يلــدØ_ا مـــن مخـــز و
ــر الـــذي مـــن شـــأنھ أن يجعلQـــا مؤ�لـــة لبنـــاء م!ـــ¾ة تنافـــسية تحقـــق لQـــا التم!ــــ¾  الـــداخل وا-�ـــارج، :مـ

ي، (. والر5ـــادة ، لــــذا تWب�ــــ� ا-�امعــــات مجموعــــة العمليــــات وLجــــراءات و:�ــــشطة )5م، 2016رالنــــو
 Mا��تمـع ا�,^ـ MـN ـاQلبنـاء امل?انـة املناسـبة ل M^واملستقب MNشراWسات الر5ادية ذات البعد �س رواملما
، لتحقيق  أس املال ال¤شر د�ا ال سيما  يوLقلي�R والعال�R، وذلك من خالل �سWثمار :مثل ملوا ر ر

،  (.ية تضمن لQا البقاء والنجاح والتم!¾م!¾ة تنافس   )76م، 2020يالشمر

5ـادة  سة مؤسـسات التعلـيم العـا*M أل�ـشطة وعمليـات  رومن املنظو �قتصادي فإن مما ر ر
ى:عمــــال �ســــ��اتيجية؛ ســــيحقق لQــــا العديــــد مــــن :�ــــداف والفوائــــد ســــواء ع^ــــ( مــــستو الفــــرد أو 

خدام ا-�يـــد والـــسليم لإلم?انـــات ال¤ـــشر5ة واملاديــــة �ســـت: ومـــن ذلـــك, املؤســـسة أو ا��تمـــع :وســـع
والتقنيــة، و��تمــام بابت?ــار أ�ــشطة جديــدة وفــرص عمــل، وتوســيع نطــاق التوظيــف، وCعز5ــز خ�ــ�ة 

وتحقيـق التم!ـ¾ NـM التعلـيم والـتعلم، و�بت?ـار NـM منـاYú البحـث، وتحـس!ن عمليـات تحو5ـل , الطالب
قتــــصادية و�جتماعيــــة، وإ�ــــشاء وجـــود دو*ــــM لQــــا، وأخ!ــــ�ا املعرفـــة ونقلQــــا، واملــــسا�مة NــــM التنميـــة �

ً

  )1278م، 2012عبد ا-,افظ، . (Cعز5ز سمع`_ا وتم!¾�ا وتنافسي`_ا

وCعمل أغلب ا-�امعات وال?ليات الRS تجعل من الر5ادة �س��اتيجية مدخال من مداحل 
ً

æ تطو5ر�ا، وس¤يال إ*( تحس!ن أدا�_ا 8ش?ل مستدام ع^( البحث عن الفرص
ً

 RـSنية واملستقبلية ال
تمكu_ــا مــن البقــاء NــM وضــع تنافــR¼Ù متم!ــ¾، وC¢ــM جيــدا أن عنــصر�ا الــرئ�س لتحقيــق ذلــك �ــو بنــاء 

ً

ات  �س :كفــــاء مــــن ذو املوا�ــــب وا-�ــــدا ا£_ا ال¤ــــشر5ة وتمكيu_ــــا، وتحف!ــــ¾ أعــــضاء �يئــــة التــــد رقـــد ر ير
، والSـC Rعـد جــو�ر ا 5ــة املواكبـة للتفــو قاملQنيـة والقياديـة و�بت?ا لر5ـادة �ســ��اتيجية، والعمـل ع^ــM ر

ا£_م الر5اديــة  Wثمار قـد ة اسـ �5_م ودعمQـم ماديـا ومعنو5ـا [لمـا أمكـن، مـع :خـذ NـM �عتبـار ضـر رتـد ر ور
ً ً

ــــM تحقيـــــق القيمـــــة املـــــضافة و�ســـــتدامة التنظيميـــــة للمؤســـــسات التعليميـــــة الSـــــC RـــــسQم Nـ
ُ

�اشـــــم . (
  )389م، 2018وسعد، 

�س ال عــبء :ك�ــ� NــM ترســيخ الثقافــة الر5اديــة ســواء أ[ــانوا رو5قــع ع^ــ( أعــضاء �يئــة التــد
�س والبحــث  ، مــن خــالل وظــائفQم :ساســية التــد 5ــا أم ممــن ال pــشغلو رممــن pــشغلو منــصبا إدا نر ن

ً ً

ــا لـــدعم أ8عـــاد الر5ــــادة  العل�ـــR وخدمـــة ا��تمـــع، ومـــن أ�ـــم :�ـــشطة وا-�Qـــود الSـــR يمكـــن القيـــام s_ـ
5ــاد ة :عمــال NــM املــنYZ ا-�ــام¢M بأكملــھ ع^ــ( أن pــش?ل الــتعلم ر�ســ��اتيجية ب?ليــة ال��بيــة تــضم!ن 

اسـية، و5ـتم تطـو5ر مخرجـات الـتعلم مـن خـالل وحـدات  ئ�سا من املنـاYú الد رلر5ادة :عمال جزءا  ر
ً ً

�س وأداء أعــضاء  ســة والتطبيــق، باإلضــافة إ*ــM اعتماد�ــا NــM تطــو5ر أســاليب التــد رقائمــة ع^ــ( املما ر
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ـــمات �س، وتطو5ر�ـــــا ســ ــــسات ر�يئـــــة التـــــد ــــل مـــــع املؤسـ ك والتواصـ 5ـــــادة :عمـــــال بالWـــــشا ات  ـــا ر ومQــ ر ر
ســــات الر5اديــــة وأولئــــك  �س مــــن ذو املما را��تمعيــــة املــــستفيدة، ودعــــم وتب�ــــR أعــــضاء �يئــــة التــــد ىر
ن ع^( البحوث Lجرائية وLنتاجية، و�سعو الكWساب ا-���ة مـن خـالل الت?امـل مـع  نالذين يركز و

  )(NESTA. 2007: 15. ىاملؤسسات ا��تمعية :خر

ات، أو حــــدات  ـــان، أو فــــر عمــــل، أو إدا ـــد مــــن ال?ليــــات بتأســــ�س -�ـ روقــــد قامــــت العديـ ق
ات البحث والتطو5ر، وتقديم الن��  5ب الطالب وCعليمQم مQا رتنظيمية لر5ادة :عمال، s_دف تد ر
ت العديـد مـن ال?ليـات عالقـات وشـب?ات قو5ـة عا£_م، كمـا طـو �م ومـشر شاد واملتا8عـة ألف?ـا رو� و ر  ر

بيu_ـا و�ـ!ن ا-,?ومـات واملؤسـسات ا��تمعيـة ذات العالقـة، مـن أجـل Cـ��يع Lبـداع و�بت?ـار ع^ـ( 
5¤يـــة NـــM الر5ـــادة  راملـــستو التعلي�ـــR والبحþـــR وا-�ـــدمي، فـــضال عـــن تـــصميم الكث!ـــ� مـــن ال�ـــ�امج التد

ً ى
م، 2007رشيد، مQند وأ. (�س��اتيجية، وتوج�_Qا ا*( املناطق ذات فرص �سWثمار املمكنة والعالية

13(  

�س للر5ادة �س��اتيجية  سة أعضاء �يئة التد روتظQر القيمة املضافة الRS تkتج من مما ر
ا£_م Lبداعيــة واملتمثلـــة NـــM توليـــد :ف?ــار ا-�ديـــدة وتنمي`_ـــا وتطو5ر�ـــا مـــن  روتحــسيu_ا NـــM تنميـــة قـــد

Rوتب� ،Rتـؤدي إ*ـ( تطـو5ر ا��ر خالل البحث العل� RـSـسم :ف?ار الفر5دة الWت RـSجـات وا-�ـدمات ال
 عمليات �بت?ار والتطو5ر و�بداع والتم!¾، والC RSعد �دفا ñ_ائيا للنجاح والبقاء بالتجديد، وحفز

ـــو5ر أســـــاليب العمـــــل الداعمـــــة للـــــسلوك التنظي�ـــــR �بت?ـــــار املـــــؤدي إ*ـــــ( 5ة، وتطــ يو�ســـــتمرا مركـــــز  ر
  ).670م، 2018طيف وع^M، عبد الل (.اس��اتي¡M تنافR¼Ù للمؤسسات التعليمية الر5ادية

vعـــــــة  ــــن اســـــــتعراض أ8عـــــــاد الر5ـــــــادة �ســـــــ��اتيجية : الثقافـــــــة الر5اديـــــــة، والقيـــــــادة (رو5مكـــ
ة اس��اتيجيا" الر5ادية، والعقلية الر5ادية  د املدا رالفكر الر5ادي، واملوا ة أك� تفصيال ع^( )ر ، بصو

ً
ر

  :النحو Cæي

د :ساس من أ8عاد الر5ـادة �سـ��اتيجية، والـذي Cعت�� الثقافة الر5ادية البع: الثقافة الر5ادية - 
ات الر5ادة �سـ��اتيجية، و5رجـع ذلـك إ*ـ(  ريمثل عامل النجاح الرئ�س MN جQود وأ�شطة ومباد
ـــل املؤســــسة لــــ�س  أن الثقافــــة الر5اديــــة ت�ــــ� :فــــراد ع^ــــ( اخــــتالف مــــستو5ا£_م الوظيفيــــة داخـ

�ــا بطـــر للقبــو أ�ــشطة التغي!ــ� والتجديــد فقــط، بــل وتب�ــR تلــك ق :�ــشطة والعمــل ع^ــ( إنجا ز
ى والقـيم املـش��كة الSـR تـدعم التوجـھ الر5ـادي  ؤمبتكرة وإبداعية، مع إضفاء مجموعة من الر

ا . لــدي جميــع مkــسوvي املؤســسة و5مكــن تفــصيل أ�ــم عناصــر ثقافــة الر5ــادة �ســ��اتيجية فيمــ
Mن املـــستمر، و£_يئـــة تأســـ�س ب�ئـــة تنظيميـــة داخـــل ال?ليـــة تـــدعم ثقافـــة التجديـــد والتحـــس: ي^ـــ!

�س والطــــالب،  ات الذاتيـــة للقيــــادات وأعـــضاء �يئــــة التـــد رمنـــاخ عمـــل مؤســــp R¼Ùـــ��ع املبــــاد ر
ات املطلو�ـــة لـــسو العمـــل الSـــC Rعـــز مـــن  5ـــد�م باملQـــا زوتأ�يـــل مkـــسوvي ال?ليـــة مـــن خـــالل تز قو ر

ح الطمـــوح واملبـــادأة لألفـــراد، ومـــساعدة جم يـــع واملزايـــا التنافـــسية للفـــرد واملؤســـسة، وتزكيـــة ر
 MـــN س ل?ــي يــصبحوا مبتكــر5ن ومــشارك!ن فــاعل!ن� رمkــسوvي ال?ليــة ال ســيما أعــضاء �يئــة التــد
5ــــة  ة والر ب ا��تلفــــة الSــــR تن�ــــR لــــدØ_م القــــد ؤســــو العمــــل، مــــع عــــرض مجموعــــة مــــن التجــــا ر ر ق
ة :فــراد ع^ـــ( اسWــشراف املتغ!ـــ�ات واملـــستجدات  فــع قـــد رلالســتفادة مـــن الفــرص املتنوعـــة، و ر

و�جتماعيــة و�قتـــصادية والتقنيــة و�ســتجابة لQـــا، وترســيخ قــيم تطـــو5ر البي�يــة والــسياسية 
تياد ا��اطر ات �سWباقية وتحمل املسئولية وا رالذات واتخاذ املباد  )848، 2021نج�R، . (ر
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ينظر إ*( القيادة الر5ادية كبعد من أ8عاد الر5ادة �س��اتيجية مـن حيـث إñ_ـا : القيادة الر5ادية - 
ى ا-�ديــدة الSــR تت¤نا�ــا املؤســسة، و5قــع تمثــل الــدافع وا ؤ�,ــرك وامللQــم ل?ــل :تبــاع نحــو الــر

ـــادي �ســــ��اتي¡M، وCعتمـــــد 8ــــش?ل كب!ـــــ� ع^ــــ( تحديـــــد  ع^ــــ( عاتقQـــــا عمليــــة ترســـــيخ التوجــــھ الر5ــ
�ا �ســWثمار :مثــل، وC¢ـM جيــدا أن أدا£_ــا الفعالـة لتحقيــق ذلــك  الفـرص واقتناصــQا واسـWثما

ً
ر

د ال¤شر الذي  يMÁ املو ال بد من تنميتھ وتطو5ره والتأث!� فيھ ح�S ي?و متوافقا مع متطلبات ر
ً

ن
ــــستو5ات التنظيميـــــة  ــــادة الر5اديـــــة توجـــــھ صـــــا�¢M القـــــرار باملـ ـــ��اتيجية؛ لـــــذا فالقيـ الر5ـــــادة �ســ
جQـــا،  را��تلفــة نحــو التم!ــ¾ املؤســN R¼ÙــM جميـــع مجــاالت وأ�ــشطة العمــل داخــل املؤســسة وخا

5ـة، و5ركـز ع^ـ( بنـاء معـاي!� :داء والقائد الر5ادي مسWشرف للمستق ؤبل ونظره متجـھ نحـو الر
اتــــــھ  ـــز مزايـــــاه وقد ــــ( Cعز5ـــ رالSـــــC RـــــسQم NــــــM انجـــــاز املQــــــام و:�ـــــشطة 8ــــــش?ل �ـــــ,يح، و�ــــــس¢( إ*ـ
ف الSـR تـضمن للمؤسـسة البقـاء  ات واملعـا ات و5ن�R الكفايات واملQـا رالتنافسية، و5ب�R ا-�دا ر ر

5ة واملنافـــسة، وCعـــز القيـــادة ا زو�ســـتمرا لر5اديـــة مـــن ســـرعة �ســـتجابة والتكيـــف الـــسر�ع مـــع ر
املتغ!ــ�ات مــن خــالل مــا تملكــھ مــن مقومــات وخــصائص تــدعم �ســWباقية و�بــداع وا��ــاطرة 

 ) 445، 2015القحطا�ي، . (ا�,سو�ة

Cعت�ــ� العقليـــة الر5اديـــة البعــد :كـــ� تمي!ــ¾ا وتم!ـــ¾ا للر5ـــادة ": الفكــر الر5ـــادي"العقليــة الر5اديـــة  - 
ً ً

اتيجية مــن حيــث إñ_ــا تو�ــ� مــا تختلــف بــھ الر5ــادة �ســ��اتيجية عــن غ!��ــا، فالعقليـــة �ســ��
تمكu_ــا مـن ســرعة " الفكـر الر5ـادي"قالر5اديـة تمتلـك طــر غ!ـ� نمطيـة وغ!ــ� تقليديـة NـM التفك!ــ� 

 MــــNيح :خطـــاء، و,� ــ ئـــة، وCعمـــل 8ـــش?ل مـــستمر ع^ـــ( تـ رمواجQـــة التحـــديات وال`_ديـــدات الطا
ىن مواصـــلة إنجـــاز املQـــام املنـــوط s_ـــا تحقيقQـــا NـــM أع^ـــ( مـــستو مــــن نفـــس الوقـــت ال تنقطـــع عـــ

مــستو5ات :داء املتوقعــة، وتركــز 8ــش?ل أك�ــ� الــتعلم مــن :خطــاء وCــسWثمر الفــشل، وتتحمــل 
ة ع^ــ( التعامــل مــع حــاالت عــدم  تيــاد ا��ــاطر ا�,ــسو�ة، ولــدØ_ا القــد راملــسئولية وتقــدم ع^ــ( ا ر

ـــة للتفك!ــــ� NــــM اليقــــ!ن وعــــدم الوضــــوح، لــــذا يمكــــن وصــــف  العقليــــة الر5اديــــة بأñ_ــــا وســــيلة فعالـ
5ة والتنظيمية ا��تلفة، Cستفيد من إيجابيات حاالت الغموض وعـدم التأكـد  رالعمليات Lدا
 MــN تجعــل املؤســسات تتفــو RــSيجابيــات الL ــا الب�ئــة ا�,يطــة باملؤســسة، تلــك_uعــا�ي مC RــSقال

ة كب!ـ�ة أدا�_ا الر5ادي ع^( غ!��ا من املنافـس!ن أو امل رنـاظر5ن، كمـا تتم!ـ¾ العقليـة الر5اديـة بقـد
�ـــا  رع^ــ( LســQام NــM بنــاء القيمـــة املــضافة الSــR تkــشد�ا املؤســـسة التعليميــة، فــضال عــن اعتبا

ً

فرصا لتحقيق �ستدامة املؤسسية
ً

 ).464، 2021الغامدي، . (

ة اس��اتيجيا -  د املدا املوا
ً

ر س��اتيجية الت?امل ب!ن يو�� �ذا البعد :خ!� من أ8عاد الر5ادة �: ر
راملنظو الر5ادي واملنظو �س��اتي¡M، فالر5ـادة �سـ��اتيجية تمكـن املؤسـسات التعليميـة مـن  ر
 MــN مQــسp جيــة بمــا د�ــا بطــر أكــ� فاعليــة، مــن خــالل تحليــل ب�ئ`_ــا الداخليــة وا-�ا ة موا رإدا ر قر

ا£_ا التنافــــسية �ـــــذا  ـــز مــــن مزايا�ـــــا وقـــــد رتحــــس!ن الوضـــــع التنافــــR¼Ù و�عــ ـــب املنظـــــو ز رمــــن جانــ
ة و�سWباقية وإيجاد الفرص  ر�س��اتي¡M، أما من جانب املنظو الر5ادي ف¦R تركز ع^( املباد ر

د ا-�ديــدة  الSــR تــدعم ) 8ــشر5ة وماديــة وتقنيــة(رواقتناصــQا، والبحــث ا-�ــاد واملــستمر عــن املــوا
لذا يمكن النظر . ةاملزايا التنافسية املستقبلية، وتحقق القيمة املضافة للمؤسسات التعليمي

ة  ــــدى قـــــد ــــاد الر5ـــــادة �ســـــ��اتيجية ع^ـــــ( أñ_ـــــا مـ ة اســـــ��اتيجيا كبعـــــد مـــــن أ8عـ ـــدا د املــ رإ*ـــــ( املـــــوا ر ر
د امللموسة  راملؤسسات التعليمية ع^( املستو املؤسR¼Ù واملستو الفردي ع^( استغالل املوا ى ى

شـبات . (يةوغ!� امللموسة مع تزامن استخدام سلوكيات البحث عن الفرص وامل!¾ات التنافـس
 ،  ) 35، 2020يواملصر
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ــــــيم العـــــــا*M ملـــــــدخل الر5ــــــــادة  ـــــسات التعلـ �� أ�ميـــــــة تب�ـــــــR مؤســ ــــ ــــن خـــــــالل مـــــــا ســـــــبق تتـــ مـــ
̂ـ( املــستو املؤسـR¼Ù أو الفـردي أو الــوظيفي، ال سـيما فيمــا  ى�سـ��اتيجية [أحـد مــداخل التطـو5ر ع

ات التنافــسية، وتحقيــق القيمــة املــضافة، والتأ�يــل  للتعامــل ا-�يــد مــع ريتعلــق بتعز5ــز املزايــا والقــد
�ا  ــــــWثما ــــد الفـــــــرص æنيـــــــة واملـــــــستقبلية واقتناصـــــــQا واسـ ـــــ!ن، وتحديـــ رحـــــــاالت الغمـــــــوض وعـــــــدم اليقــ
5ة  �� أنــھ أداة جيــدة مــن أدوات املؤســسات التعليميــة للبقــاء و�ســتمرا ر�ســWثمار :مثــل، كمــا يتــ

أيـضا .  ومتنـاموالتنافسية MN ظل ما يحدث MN عصرنا ا-,ا*M من متغ!�ات ومستجدات 8ش?ل سر�ع
ً

�س الـــذين يمثلــو العنـــصر الـــرئ�س NــM حيـــاة مؤســـسات  نتظQــر أ�ميـــة أن ي?ــو أعـــضاء �يئـــة التــد رن
�ـسية والبحثيـة وا-�دميــة،  5اديـة NـM وظــائفQم التد رالتعلـيم العـا*M مبتكـر5ن ومبــدع!ن وذو عقليـة  ر ي

اسـة إ*ـ( Lطـا. وأن تتـوافر لـدØ_م أ8عـاد الر5ـادة �سـ��اتيجية تحديــد ر امليـدا�ي s_ـدف رلـذا تkتقـل الد
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة أل8عاد الر5ـادة  سة أعضاء �يئة التد رمتطلبات تحس!ن مستو مما ر ى

  .�س��اتيجية

ثانيا
ً

اسة :   رBطار امليدا5ي للد

ـــة ع^ـــــ(  اســ ـــة موافقــــة أفـــــراد عينــــة الد جــ اســـــة امليدانيــــة إ*ـــــ( الكــــشف عـــــن د ر�ــــدفت الد ر ر
سة  رمتطلبات تحس!ن مستو مما �ـر ى �س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة : زأعضاء �يئة التد ر

اسـة ا-,اليـة �سـWبانة [ـأداة -�مـع البيانـات املتعلقـة . أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية رواسـتخدمت الد
اســــــة، وقــــــد احتــــــوت �ســــــWبانة ع^ــــــ(  ــــا وفقــــــا أل8عــــــاد الر5ــــــادة ) 47(ربمتغ!ــــــ�ات الد �عQــ ة تــــــم تو ـــا عبـــ

ً
ز ر

  :ليو�,ھ ا-�دو التا*�Mس��اتيجية، كما 

  ) 1(لجدو 

ا£_ا رمحاو �سWبانة وعدد عبا   ر

ات  البعد  م   رعدد العبا

  13  الثقافة الر5ادية   .1

  13  القيادة الر5ادية   .2

  11  )الفكر الر5ادي(العقلية الر5ادية    .3

ة اس��اتيجيا   .4 د املدا راملوا   10  ر

M*جماL  47  

Möوقد تم حساب صدق �سWبانة MN البداية باسـتخدام   Face) يالظـا�ر(رالـصدق ا-�ـا
Validity بانة ع^ــــ( مجموعــــة مــــن ا�,كمــــ!ن مــــن ذو �ختــــصاص وا-��ــــ�ةWي مــــن خــــالل عــــرض �ســــ

جـــــة مالئمـــــة  ا�_ـــــم ومالحظـــــا£_م حـــــو �ســـــWبانة وفقرا£_ـــــا مـــــن حيـــــث د رللقيـــــام بتحكيمQـــــا، إلبـــــداء آ لر
اســـة، وصـــدقQا NـــM الكـــشف عـــن املعلومـــات املkـــشودة للد ات ملوضـــوع الد رالعبـــا راســـة، وكـــذلك مـــن ر

ة وسالمة صياغ`_ا، واق��اح طر  جة تحتھ، ومدى وضوح العبا ة با�,و املند قحيث ترابط [ل عبا ر ر رر
تحـسيu_ا بالتوصـية با-,ــذف أو التعـديل، والنظــر NـM تــدرج املقيـاس، ومــدى مالءمتـھ وغ!ــ� ذلـك ممــا 
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اء ا�,كم!ن ومالحظا£_م نھ مناسبا؛ وقد تم التعديل بناء ع^( آ رير ً ً
  .و

  ) 2(لدو ج

نباخ اسة بطر5قة الفا كر وثبات وصدق أداة الد   ر

 راw\و
عدد 

ات  رالعبا
معامل الفا 

نباخ  وكر
 الصدق

ىمستو 
 الصدق

  مرتفع  0.96 0.91  13  الثقافة الر5ادية .1

  مرتفع  0.95  0.91  13  القيادة الر5ادية .2

  مرتفع  0.95  0.91  11  )الفكر الر5ادي(العقلية الر5ادية  .3

ة اس� .4 د املدا راملوا  مرتفع 0.94 0.89 10 �اتيجيار

 مرتفع 0.95 0.91 47 اجما*M �سWبانة

، )0.91(و) 0.89(ليظQــر مــن ا-�ــدو الــسابق أن معامــل ثبــات أ8عــاد �ســWبانة تــراوح بــ!ن 
وMÁ معامالت مرتفعة جدا، كما تراوح معدل الصدق ) 0.91(و�لغ معامل الثبات Lجما*M لالسWبانة 

) 0.95(، و�لـغ معـدل الـصدق الـذاCي إلجمـا*M �سـWبانة )0.96(و) 0.94(ب!ن الذاCي أل8عاد �سWبانة 
قو�و مستو مرتفع جدا، :مر الذي يدل ع^ـ( إم?انيـة الوثـو NـM النتـائج الSـR يمكـن  ن Cـسفر عu_ـا أى

اسة فضال عن Cعميم نتائجQا   .رالد

اســة مجتمـع بأكملــھ مــن [افـة ا-�وانــب، فقــد قـام الباحــث بأخــ رونظـرا لــصعو�ة د
ً

ذ عينــة 
�س القــائم!ن  رعــشوائية ممثلــة لQــذا ا��تمــع، و5تحــدد مجتمــع البحــث ا-,ــا*N MــM أعــضاء �يئــة التــد

�ـر والبـالغ عـدد�م  أس العمل ب?لية ال��بية بنـ!ن بالقـا�رة جامعـة : زع^(  و�حـساب . عـضوا) 203(ر
�ر تب!ن  �س بجامعة : زا-,د :د�ى للعينة العشوائية املمثلة ألعضاء �يئة التد ) 134(يأنھ pساو ر

 ,Krejcie and Morgan  (Marguerite  et al., 2006 وقـد تـم حـسابھ باسـتخدام معادلـة، عـضوا
ة التالية(146   :روالRS تكتب ع^( الصو

  
جـة حر5ـة واحـدة ومـستو  �â  X2ـم العينـة، وSحيـث  ى قيمـة مرvـع [ـأي ا-�دوليـة عنـد د ر

ي توافر ا-�اصية وا�,ايدة با��تمع  وCساو MÁ �سبة�â  Pم ا��تمع، و N، و )3.841(ثقة يناظر 
جة الدقة وCساوd، و)0.5( ي MÁ د اسة ). 0.05(ر ً و�نـاء ع^ـ( ذلـك مفـردة،) 154(روقد بلغت عينة الد

زيتجــــاو ا-,ــــد :د�ــــى للعينــــة العــــشوائية املمثلــــة، و�التــــا*M يمكــــن اعتبــــار العينــــة ) 154(فــــإن العــــدد 
�س ب �ـر، وÁـM تمثـل �ـسبة راملستفتاة ممثلة ألعضاء �يئة التد ز?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة جامعة :

)75.8(%M^م ا��تمع :ص�â من .  
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  ) 3(لجدو 
اسة وفقا ملتغ!�ات البحث �ع أفراد عينة الد رتو   ز

جة  رالد
 العلمية

  %  ك
املنصب 

  يBدار
  %  ك  التخصص  %  ك

س   29.9  46  نو�3  76.6  118  ال �شغل  41.5  64  رمد

استاذ 
  مساعد

  23.4  36  �شغل  19.5  30
يتر�و 
  ونف���

108  70.1  

  B  154  100.0جماB  154  100.0  38جما38  39.0  60  أستاذ

    B  154  100.0جما38

�س ب?ليــــة  اســـة مــــن أعـــضاء �يئــــة التـــد �ــــع أفـــراد عينــــة الد � ا-�ــــدو الـــسابق تو ــ ريو�ـ ر ز ل
M^اسة كما ي   : رال��بية بن!ن بالقا�رة وفقا ملتغ!�ات الد

جــة  -  عــت العينــة إ*ــ( روفقــا ملتغ!ــ� الد س بkــسبة ) 64(زالعلميــة تو جــة مــد رعــضوا بد ر
ً

)41.5(% ،
ـــتاذ مـــــساعد بkــــسبة ) 30(و ـــة أســ جــ رعــــضوا بد

ً
جـــــة أســـــتاذ بkـــــسبة ) 60(، و%)19.5( رعـــــضوا بد

ً

)39.(% 

عــت العينــة إ*ــ(  -  ز وفقــا ملتغ!ــ� املنــصب Lدار تو 5ــا بkــسبة ) 118(ي رعــضوا ال pــشغل منــصبا إدا
ً

عضوا pشغل من) 36(، و%)76.6(
ً

5ا بkسبة   %).23.4(رصبا إدا

عــت العينــة إ*ــ(  -  نعــضوا يkتمــو للتخصــصات النوعيــة بkـــسبة ) 46(زوفقــا ملتغ!ــ� التخــصص تو
ً

نعضوا يkتمو للتخصصات ال��بو5ة والنفسية بkسبة ) 108(، و%)29.9(
ً

)70.1.(% 

  )4(لجدو 
جة العلمية اسة وفقا ملتغ!� التخصص والد �ع أفراد عينة الد ر تو ير   ز

  خصصالت
 املتغ��

  يتر�و ونف���  نو�3
  Bجما38

  64  35  29  ك
س   رمد

%  45.3%  54.7%  100.0%  

استاذ   30  23  7  ك
  %100.0  %76.7  %23.3  %  مساعد

  60  50  10  ك

جة  رالد
  العلمية

  استاذ
%  16.7%  83.3%  100.0%  

  154  108  46  ك
  Bجما38

%  29.9%  70.1%  100.0%  
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اسة كما ليت�� من ا-�دو السابق، أنھ تم اسة وفقا ملتغ!�ات الد �ع أفراد عينة الد ر تو ر ز
M^ي :  

س إ*ــــــــ(  -  ـــــــد جــــــــة مـ ـــــــM د ــــة Nـ ــــت العينــــ عــــ ــــــة والتخــــــــصص تو ــــة العلميــ جــــ روفقــــــــا ملتغ!ــــــــ� الد ر زر ) 29(ي
ـــــة بkـــــــسبة  ــــصات ال��بو5ـــــــة والنفــــــسية بkـــــــسبة ) 35(، و%)45.3(بالتخصــــــصات النوعيـ بالتخصــ

)54.7.(% 

عــــت الع -  جــــة العلميــــة والتخــــصص تو زوفقــــا ملتغ!ــــ� الد ر جــــة أســــتاذ مــــساعد إ*ــــ( ي ) 7(رينــــة NــــM د
ـــــة بkـــــــسبة  ــــصات ال��بو5ـــــــة والنفــــــسية بkـــــــسبة ) 23(، و%)23.3(بالتخصــــــصات النوعيـ بالتخصــ

)76.7.(% 

ــــــتاذ إ*ـــــــــ(  -  جــــــــة أســـ ــــــة NـــــــــM د ــــــت العينــ عـــ ــــصص تو ـــــــة والتخــــ ـــــة العلميــ جـــ روفقــــــــا ملتغ!ـــــــــ� الد زر ) 10(ي
ـــــة بkـــــــسبة  ــــصات ال��بو5ـــــــة والنفــــــسية بkـــــــس) 50(، و%)16.7(بالتخصــــــصات النوعيـ بة بالتخصــ

)83.3.(% 

) 25( �صــــدار SPSSوvعــــد تطبيــــق �ســــWبانة وتجميعQــــا، تــــم تفر�غQــــا باســــتخدام برنــــامج 
ات ومعا-�`_ا إحصائيا من خالل :ساليب Lحصائية التالية -,صر التكرا

ً
  : ر

1-  Rbسkن ال ات(زالو ، وتـم اسـتخدامھ s_ـدف Cعـرف مـدى )راملتوسط ا-,ساvي املـر � مـن التكـرا
ات �ســWب رانة، وترتي�_ــا، مــن وجQــة نظــر أفـراد العينــة، داخــل [ــل محــو مــن محــاو رتحقـق عبــا ر

جـة ل?ــل اسـتجابة مــن �ســتجابات . �سـWبانة ن الkـسRb عــن طر5ـق إعطــاء د روتــم حـساب الــو ز
ا-�مس وفقا ملقياس ليكرت 

ً
)Likert Method (M^8عاد، كما ي: R¼ãخما :  

  )تكرار غ!� متحققة× 1) + (تكرار قليلة× 2) + (سطةتكرار متو× 3) + (تكرار كب!�ة× 4)+ (تكرار تامة× 5(
ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــــ ــــ ـــ ــــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــــــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــــــــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ـــ ــ ـ ــــــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ـــــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ـ ـــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ـــ

  عدد أفراد العينة
 5/ 4 = 5/ 1 -5= ن/ 1 –ن = ىمستو التحقق : ىو التحقق من خالل العالقة التاليةو5تحدد مست

ــــة0,8=   جـ ـــن الد � مـــــستو ومـــــدى )96، 1986عبـــــد ا-,ميـــــد و[ـــــاظم، . (ر مــ ـــدو التـــــا*M يو�ـــــ ى، وا-�ــ ل
  .التحقق ل?ل استجابة من �ستجابات ا-�مس MN مقياس ليكرت

  ) 5(لجدو 

  ىمستو ومدى املوافقة ل?ل استجابة

  مدى املوافقة  ىتو املوافقةمس

  5,00 - 4,20  موافق �شدة

  4,19–   3,40  موافق

  3,39 –   2,60  محايد

  2,59 –   1,80  غ�� موافق

  1,79  –   1,0  غ�� موافق اطالقا
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 .للتحديد مدي CشWت استجابات أفراد العينة حو متوسطQا ا-,ساvي: ياملعيار �نحراف -2

ق ب!ن متوسط -3 ق بـ!ن : !ن غ!ـ� معتمـدينواختبار التاء للفر وpـستخدم اختبـار التـاء لقيـاس الفـر
 .متوسطي مجموعت!ن غ!� معتمدت!ن

ق (ANOVA):تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه  -4 و وذلــك الختبــار الــدالالت Lحــصائية لوجــود فـــر
 .ب!ن متوسطات أك� من مجموعت!ن

اسة من أعضا �س روفيما ي^M التحليل Lحصاøي الستجابات أفراد عينة الد رء �يئـة التـد
�ـــر  �س ب?ليــة ال��بيــة بنــ!ن جامعــة : ســة أعــضاء �يئــة التــد زحــو متطلبــات تحــس!ن مــستو مما ر ر ى ل

  أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية

  )6(لجدو 
ســــة أعــــضاء �يئــــة  اســــة حــــو متطلبـــات تحــــس!ن مــــستو مما ر مجمـــل اســــتجابات أفــــراد عينــــة الد ىر ل

�ر أل8عاد �س ب?لية ال��بية بن!ن جامعة : زالتد   154=  الر5ادة �س��اتيجية ن ر

  املتوسط البعد
,نحراف 

  ياملعيار
ن  زالو
  ال�س��

ال�سبة 
  املئو.ة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

الثقافة 
  الر.ادية

  3  موافق �شدة  97.17%  4.86  3.04  63.16

القيادة 
  الر.ادية

  2  موافق �شدة  98.57%  4.93  2.38  64.07

العقلية 
الفكر (الر.ادية 

  )الر.ادي
  2  موافق �شدة  98.51%  4.93  2.09  54.18

ة  د املدا راملوا ر
  اس��اتيجيا

  1  موافق �شدة  99.01%  4.95  1.50  49.51

  موافق �شدة  %98.26  4.91  8.76  230.92  اجما38

  :ليت�� من ا��دو السابق ما ي34

�س ب?ليـــة  -  ســـة أعـــضاء �يئـــة التـــد جـــة املوافقـــة متطلبـــات تحـــس!ن مـــستو مما رأن إجمـــا*M د ر ىر
ن �سRb ال��بية �ر أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية جاء بمستو موافق 8شدة، بو ز بن!ن جامعة : ى ز

، :مر الـذي pـش!� إ*ـ( حاجـة ال?ليـة إ*ـ( تـوف!� تلـك %)98.26(، بkسبة مئو5ة بلغت )4.91(بلغ 
 .املتطلبات لتحس!ن الر5ادة �س��اتيجية s_ا

ة اســ��اتيجيا [ــأع^( �8عــا -  د املــدا رجــاء 8عــد املــوا ر ن �ــسRb بلــغ ُ زد مــن حيــث مــستو املوافقــة بــو ى
اسـة أن بنـاء وتحديـد %) 99.01(و�kسبة مئو5ة بلغة ) 4.95( اك عينـة الد رو�و ما pش!� إ*ـ( إد ر

التوجھ �س��اتي¡M �و :ساس الذي يب�R عليھ التطـو5ر و5حـدد NـM ضـوئھ مجاالتـھ وتوقيتاتـھ 
5`_ــــا وت?لفتـــھ، و5ــــر�ط [افــــة وحــــدات ال?ليـــة 8عــــضQا الــــبعض NــــM بو ؤتقـــة واحــــدة نحــــو تحقيــــق ر



تحسين ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بنين جامعة األزهر متطلبات 
  شاذلي يونس علي جالل/ د "دراسة ميدانية "ألبعاد الريادة االستراتيجية
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جيـة، وقـد أخـذت ال?ليـة بـذلك مـن خـالل  سال`_ا مع مراعا£_ا لعناصر ب�ئ`_ا الداخلية وا-�ا رو ر
NــــــM ا-�طـــــة �ســــــ��اتيجية ل?ليـــــة ال��بيــــــة بنــــــ!ن  ــــة  وضـــــعQا ألو*ــــــ( خططQـــــا �ســــــ��اتيجية واملتمثلـ

 . م2025 -2020بالقا�رة 

ى مرتبــــة ع^ــــ( حــــسب مــــستو املوافقــــة عل�_ــــا ع^ــــ( ىجــــاءت �8عــــاد :خــــر للر5ــــادة �ســــ��اتيجية - 
ال��ت�ــب التــا*M القيــادة الر5اديــة، ثــم العقليــة الر5اديــة، ثــم الثقافــة الر5اديــة، و�ــو مــا pــش!� إ*ــ( 

حلقة الوصل ب!ن العامل!ن و�!ن خطط  منطقية ال��ت�ب ع^( اعتبار أ�مية القيادة والRS تمثل
ا£_ا املـــستقبلية، وCعمـــل ع^ـــ( ت وحيـــد جQـــود العـــامل!ن نحـــو تحقيـــق :�ـــداف راملؤســـسة وتـــصو

عاي`_م  �5_م و راملوضوعة، فضال عن السيطرة ع^( مشكالت العمل وحلQا، وتنمية :فراد وتد ر
  .وتحف!¾�م، مما pسQم MN بناء العقيلة الر5ادية ومن ثم �شر الثقافة الر5ادية بال?لية

  ) 7(لجدو 

ـــتجابات عينــــة ال ق بــــ!ن اسـ اســـــة وفقــــا ملتغ!ــــ� املنــــصب Lدار وقيمــــة التــــاء وداللــــة الفـــــر يد pـــــشغل (ر
  )منصبا، ال pشغل منصبا

  املتوسط  العدد ياملنصب Bدار
,نحراف 

  ياملعيار
ن  زالو
  ال�س��

  ال�سبة

   املئو.ة

جة    رد

  املوافقة

  قيمة

   التاء
  الداللة

  الثقافة  موافق �شدة  %97.38  4.87  2.72  63.30  118  ال �شغل

   الر.ادية

  موافق �شدة  %96.50  4.82  3.93  62.72  36  �شغل  

0.99  
0.09  

غ�� دالة

  القيادة  موافق �شدة  %98.80  4.94  2.14  64.22  118  ال �شغل

  موافق �شدة  %97.82  4.89  3.01  63.58  36  �شغل   الر.ادية
1.41  

0.03  

  دالة

العقلية   موافق �شدة  %98.84  4.94  1.84  54.36  118  ال �شغل
الر.ادية 

الفكر (
  موافق �شدة  %97.42  4.87  2.71  53.58  36  �شغل  )الر.ادي

1.98  
0.01  

  دالة

  موافق �شدة  %99.22  4.96  1.35  49.61  118  ال �شغل
ة  د املدا راملوا ر

  اس��اتيجيا
  موافق �شدة  %98.33  4.92  1.90  49.17  36  �شغل

1.55  
0.02  

  دالة

  موافق �شدة  %98.51  4.93  7.75  231.49  118  ال �شغل
  اجما38

  موافق �شدة  %97.47  4.87  11.38  229.06  36  �شغل
1.47  

0.02  

  دالة

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  
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جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات  - اســة حـو د اء عينــة الد ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ روجـود فــر ر لر و
ـــ��اتيجية وفقـــــا ملتغ!ـــــ� املنـــــصب  �س أل8عــــاد الر5ـــــادة �ســ ســـــة أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد ًتحــــس!ن مما

ر ر
لـصا-� ) 0.05(ى، دالة عند مـستو )1.47(؛ حيث بلغت قيمة التاء )ال pشغل/ شغلp(يLدار 

5ا(فئة  ًال pشغل منصبا إدا  ).231.49(بمتوسط بلغ ) رً
ـــة ع^ـــــ(  - جــــة املوافقـ اســــة حــــو د اء عينــــة الد ق ذات داللــــة إحــــصائية بـــــ!ن آ رعــــدم وجــــود فــــر ر لر و

�س لبعـد الثقافــة الر5ا ســة أعـضاء �يئــة التــد ُمتطلبـات تحــس!ن مما ر ًديــة وفقـا ملتغ!ــ� املنــصب ر

، غ!ـــ� دالـــة :مــر الـــذي pـــش!� إ*ـــ( )0.99(؛ حيـــث بلغـــت قيمــة التـــاء )ال pـــشغل/ pــشغل(يLدار 
ـــــا قاعـــــــديا للر5ـــــــادة  ـــــة الر5اديـــــــة أساســ اســـــــة حـــــــو اعتبـــــــار الثقافــ اء فئـــــــات عينـــــــة الد ــــاق آ ًاتفـــ ً ل ر ر

 .�س��اتيجية
اســة حـو د - اء عينــة الد ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ روجـود فــر ر لر جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات و

�س لبعـــد القيـــادة الر5اديـــة وفقـــا ملتغ!ـــ� املنـــصب Lدار  ســـة أعـــضاء �يئـــة التـــد يتحـــس!ن مما ً ُ ر ر
ال (لـصا-� فئـة ) 0.05(ى، دالة عنـد مـستو )1.41(؛ حيث بلغت قيمة التاء )ال pشغل/ pشغل(

5ا pًشغل منصبا إدا  ).64.22(بمتوسط بلغ ) رً
ق ذات داللـة إحــصائية - جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات ووجـود فــر اســة حـو د اء عينــة الد ر بـ!ن آ ر لر

�س لبعــد  ســة أعــضاء �يئــة التــد ُتحــس!ن مما ر ًوفقــا ملتغ!ــ� ) الفكــر الر.ــادي(العقليــة الر.اديــة ر

) 0.01(ى، دالة عند مستو )1.98(؛ حيث بلغت قيمة التاء )ال pشغل/ pشغل(ياملنصب Lدار 
5ا(لصا-� فئة  ًال pشغل منصبا إدا  ).54.36(توسط بلغ بم) رً

جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات  - اســة حـو د اء عينــة الد ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ روجـود فــر ر لر و
�س لبعــد  ســة أعــضاء �يئـة التــد ُتحـس!ن مما ر ة اســ��اتيجيار د املــدا راملـوا ً وفقـا ملتغ!ــ� املنــصب ر

لـصا-� ) 0.05(ى، دالة عند مـستو )1.55(؛ حيث بلغت قيمة التاء )ال pشغل/ pشغل(يLدار 
5ا(فئة  ًال pشغل منصبا إدا   ).49.61(بمتوسط بلغ ) رً

  ) 8(لجدو 

ــا ملتغ!ــــ� التخـــصص  اســـة وفقــ ق بــــ!ن اســـتجابات عينــــة الد رقيمـــة التــــاء وداللـــة الفــــر ينــــوMì، تر�ــــو (و
R¼Ùونف(  

  املتوسط  العدد التخصص
,نحراف 

  ياملعيار
ن  زالو
  ال�س��

  ال�سبة

   املئو.ة

جة  رد
  املوافقة

قيمة 
  التاء

  ةالدالل

  %96.12  4.81  3.86  62.48  46  نو�3
موافق 
  �شدة

الثقافة 
  الر.ادية

يتر�و   
  ونف���

108  63.45  2.58  4.88  97.62%  
موافق 
 �شدة

1.84  

  

0.02  

  دالة

  %97.63  4.88  3.07  63.46  46  نو�3
موافق 
القيادة   �شدة

يتر�و   الر.ادية
  ونف���

108  64.33  1.97  4.95  98.97%  
موافق 
 �شدة

2.12  

  

0.01  

  دالة
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  %97.51  4.88  2.71  53.63  46  نو�3
موافق 
  �شدة

العقلية 
الر.ادية 

الفكر (
  )الر.ادي

يتر�و 
  ونف���

108  54.42  1.72  4.95  98.94%  
موافق 
 �شدة

2.16  

  

0.01  

  دالة

  %98.22  4.91  2.02  49.11  46  نو�3
موافق 
د   �شدة راملوا

ة  راملدا
يتر�و   اس��اتيجيا

  ونف���
108  49.68  1.19  4.97  99.35%  

موافق 
 �شدة

2.17  

  

0.01  

  دالة

  %97.31  4.87  11.47  228.67  46  نو�3
موافق 
  �شدة

  اجما38
يتر�و 
  ونف���

108  231.88  7.15  4.93  98.67%  
موافق 
 �شدة

2.10  

  

0.01  

  دالة

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  

جــة املواف - اســة حـو د اء عينــة الد ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ روجـود فــر ر لر قـة ع^ــ( متطلبــات و
�س أل8عـــاد الر5ــادة �ســـ��اتيجية وفقــا ملتغ!ـــ�  ســـة أعــضاء �يئـــة التــد ًتحــس!ن مما

ر التخـــصص ر
لصا-� فئة ) 0.01(ى، دالة عند مستو )2.10(حيث بلغت قيمة التاء ؛ )ينو�3، تر�و ونف���(
)R¼Ù231.88(بمتوسط بلغ ) يتر�و ونف.( 

اء عينــة الد - ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ روجـود فــر جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات و راســة حـو د لر
�س  سة أعضاء �يئة التد رتحس!ن مما نو�3، (التخصص ً وفقا ملتغ!� ُلبعد الثقافة الر.اديةر

يتر�ـو (لصا-� فئة ) 0,05(ى، دالة عند مستو )1.84(حيث بلغت قيمة التاء ؛ )يتر�و ونف���
R¼Ù63.45(بمتوسط بلغ ) ونف.( 

ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن - جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات ووجـود فــر اســة حـو د اء عينــة الد ر آ ر لر
�س  سة أعضاء �يئة التد رتحس!ن مما نـو�3، (التخـصص ً وفقا ملتغ!ـ� ُلبعد القيادة الر.اديةر

يتر�ـو (لـصا-� فئـة ) 0.01(ىدالـة عنـد مـستو ) 2.12(حيث بلغـت قيمـة التـاء ؛ )يتر�و ونف���
R¼Ù64.33(بمتوسط بلغ ) ونف.( 

ق ذات داللـ - جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات ووجـود فــر اســة حـو د اء عينــة الد رة إحــصائية بـ!ن آ ر لر
�س  سة أعضاء �يئة التد رتحس!ن مما نو�3، (التخصص ً وفقا ملتغ!� ُلبعد العقلية الر.اديةر

يتر�ـو (لـصا-� فئـة ) 0.01(ىدالـة عنـد مـستو ) 2.16(حيث بلغـت قيمـة التـاء ؛ )يتر�و ونف���
R¼Ù54.42(بمتوسط بلغ ) ونف.( 

جــة املوافقـة ع^ــ( متطلبــات وجـود  - اســة حـو د اء عينــة الد ق ذات داللـة إحــصائية بـ!ن آ رفــر ر لر و
�س  ــــة التـــــــد ـــة أعـــــــضاء �يئـــ ســــ رتحـــــــس!ن مما ة اســـــــ��اتيجيار د املـــــــدا رلبعـــــــد املـــــــوا ر ً وفقـــــــا ملتغ!ـــــــ� ُ

) 0.01(ىدالـة عنـد مـستو ) 2.17(حيث بلغت قيمة التـاء ؛ )ينو�3، تر�و ونف���(التخصص 
  ).49.68(توسط بلغ بم) يتر�و ونفR¼Ù(لصا-� فئة 
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  )9(لجدو 

اسـة حـو  ق ب!ن اسـتجابات عينـة الد ل قيمة الفاء وداللة الفر ر سـة و رمتطلبـات تحـس!ن مـستو مما ى
�ـــر أل8عــاد الر5ــادة �ســـ��اتيجية، �س ب?ليــة ال��بيــة بنـــ!ن جامعــة : زأعــضاء �يئــة التـــد ً وفقــا ملتغ!ـــ� ر

جة العلمية  س، أستاذ مساعد، استاذ(رالد   )رمد

  املتوسط  ددالع املتغ��
,نحراف 

  ياملعيار
ن  زالو
  ال�س��

  ال�سبة 

  املئو.ة
جة املوافقة   رد

قيمة 
  الفا

  الداللة

س   موافق �شدة  %96.01  4.80  3.99  62.41  64  رمد

استاذ 
 مساعد

  موافق �شدة  98.15%  4.91  1.27  63.80  30
الثقافة 
  الر.ادية

  ق �شدةمواف  %97.92  4.90  2.25  63.65  60  استاذ

3,52  
0,03  

 دالة

س   موافق �شدة  %97.76  4.89  3.20  63.55  64  رمد

استاذ 
  مساعد

  موافق �شدة  99.38%  4.97  0.86  64.60  30
القيادة 
  الر.ادية

  موافق �شدة  %99.03  4.95  1.68  64.37  60  استاذ

2.83  
0.06  

  غ�� دالة

س   فق �شدةموا  %97.64  4.88  2.78  53.70  64  رمد

استاذ 
  مساعد

  موافق �شدة  99.39%  4.97  0.84  54.67  30

العقلية 
الر.ادية 

الفكر (
  )الر.ادي

  موافق �شدة  %99.00  4.95  1.52  54.45  60  استاذ

3.06  
0.05  

  دالة

س   موافق �شدة  %98.13  4.91  2.09  49.06  64  رمد

استاذ 
  مساعد

  دةموافق �ش  99.80%  4.99  0.40  49.90  30
ة  د املدا راملوا ر

  اس��اتيجيا

  موافق �شدة  %99.57  4.98  0.87  49.78  60  استاذ

5.08  
0.01  

  دالة

س   موافق �شدة  %97.33  4.87  11.92  228.72  64  رمد

استاذ 
  مساعد

  اجما38  موافق �شدة  99.13%  4.96  2.62  232.97  30

  موافق �شدة  %98.83  4.94  5.87  232.25  60  استاذ

3.66  
0.03  

  دالة

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  
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سـة أعـضاء وجود - جة املوافقة ع^ـ( متطلبـات تحـس!ن مما ق ذات داللة إحصائية حو د ر فر ر ل و
�س أل8عاد الر5ادة �س��اتيجية وفقا ملتغ!�  ً�يئة التد

جة العلمية ر س، أستاذ مساعد، (رالد رمد
 .لصا-� فئة أستاذ مساعد) 0.05(ىدالة عند مستو ) 3.66(، فقد بلغت قيمة الفاء )استاذ

ق ذات  - سـة أعـضاء ووجود فر جة املوافقة ع^ـ( متطلبـات تحـس!ن مما رداللة إحصائية حو د ر ل
�س  ً وفقـــا ملتغ!ـــ� ُلبعـــد الثقافـــة الر.اديـــةر�يئـــة التـــد

جـــة العلميـــة  س، أســـتاذ مـــساعد، (رالد رمـــد
 .لصا-� فئة أستاذ مساعد) 0.05(ىدالة عند مستو ) 3.52(، فقد بلغت قيمة الفاء )استاذ

ق ذات داللــة إحــصائ - ســة وعــدم وجــود فــر جــة املوافقــة ع^ــ( متطلبــات تحــس!ن مما رية حــو د ر ل
�س  ً وفقــــا ملتغ!ــــ� ُلبعــــد القيــــادة الر.اديــــةرأعــــضاء �يئــــة التــــد

جــــة العلميــــة  س، أســــتاذ (رالد رمــــد
 .غ!� دالة) 2.83(، فقد بلغت قيمة الفاء )مساعد، استاذ

سـة أعـضا - جة املوافقة ع^ـ( متطلبـات تحـس!ن مما ق ذات داللة إحصائية حو د روجود فر ر ل ء و
�س  ً وفقـــا ملتغ!ـــ� ُلبعـــد العقليـــة الر.اديـــةر�يئـــة التـــد

جـــة العلميـــة  س، أســـتاذ مـــساعد، (رالد رمـــد
 .لصا-� فئة أستاذ مساعد) 0.05(ىدالة عند مستو ) 3.06(، فقد بلغت قيمة الفاء )استاذ

سـة أعـضاء  - جة املوافقة ع^ـ( متطلبـات تحـس!ن مما ق ذات داللة إحصائية حو د روجود فر ر ل و
�س  ة اســـ��اتيجيار�يئــة التـــد د املــدا رلبعــد املـــوا ر ً وفقـــا ملتغ!ــ� ُ

جـــة العلميــة  س، أســـتاذ (رالد رمـــد
لــصا-� فئـة أســتاذ ) 0.01(ىدالـة عنــد مـستو ) 5.08(، فقـد بلغــت قيمـة الفــاء )مـساعد، اســتاذ

 .مساعد

  ) 10(لجدو 

اسة حو 8عد الثقافة الر5ادية ُاستجابات أفراد عينة الد ل   ر

ة   املتوسط رالعبا
,نحراف 

  يعيارامل
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

تيــاد اFwـاطر qـ3 ســ يل انجـاز امل�ــام  .1 رتقـدير قيمـة ا
  امل�نية واملؤسسية

4.57  0.51  
موافق 
  �شدة

13  

ــــع التغ�ــــــ�ات  .2 مــــــة للتكيــــــف مــ ات الال ز£عز.ــــــز القــــــد ر
ئة واملؤقتة   رالطا

4.92  0.27  
موافق 
  �شدة

5  

ــــــضاء �يئــــــــة  .3 ــــــة الذاتيـــــــة لــــــــدى أعـ ـــــة الدافعيــ تنميــ
 3q أداء امل�امرالتد س  

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

2  

ج عــن �نمـــاط التقليديـــة  .4 وإتاحــة الفرصـــة لFGـــر
  3q التفك�� وتنفيذ امل�ام

4.63  0.48  
موافق 
  �شدة

12  

5ــــشر ثقافــــة تقبــــل الفــــشل qــــ3 أداء م�مــــة وتنميــــة  .5
  ,ستعداد لذلك

4.88  0.32  
موافق 
  �شدة

8  

ات التعــاو والعمــل ا��مــا�3  .6 نالتوجيــھ نحــو م�ــا ر
  3q فر.ق

5.00  0.00  
موافق 
  �شدة

1  
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ة   املتوسط رالعبا
,نحراف 

  يعيارامل
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

ف إلثبــــات الـــــذات qــــ3 ب�ئـــــة شـــــديدة  .7 وVWيئــــة الظـــــر
  التنافسية

4.91  0.29  
موافق 
  �شدة

7  

£عظيم قيمة ,سباقية واقتناص الفرص وحب  .8
  الطموح

4.88  0.33  
موافق 
  �شدة

9  

9.  ̄ ل£ـ±�يع الــسلوك املتم�ـ° الــذي يحـو �قــوال إ8ــ
  أفعال

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

2  

ـــات  .10 ــــة مقومــــ ـــــة لالســـــــتجابة تنميــ ـــــة املتعلمــ املنظمــ
  للتغ��ات التكنولوجية والبي²ية

4.93  0.28  
موافق 
  �شدة

4  

تقـدير قيمــة التنـوع qــ3 �ف�ـار و£عظــيم ,ســتفادة  .11
  م´Vا

4.92  0.27  
موافق 
  �شدة

5  

  0.37  4.84  قاستدامة البحث عن طر جديدة للقيام بامل�ام .12
موافق 
  �شدة

10  

التجديــد دعــم =ــل مــا �ــو جديــد ومحفــز لإلبــداع و .13
  و,بت�ار

4.81  0.41  
موافق 
  �شدة

11  

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  

ـــة موافقــــة  جـ ات ا�,ــــو بد رجــــاءت جميــــع عبــــا ان �ــــس¤ية تراوحــــت بــــ!ن " موافــــق 8ــــشدة"رر ـــأو زو�ـ
�ــــا NــــM )5.00(و) 4.63( اســــة أل�ميـــة الثقافــــة الر5اديـــة ودو اك عينـــة الد ر؛ :مـــر الــــذي pـــش!� إ*ــــ( إد ر ر

£_ا ت?و5ن أنماط السلوك  فـع قـد روالعالقات الRS يجب أن يWبعQا العامل!ن بال?لية مما pساعد ع^(  ر
جيــا، ات الSـR تحــدث NــM الب�ئـة داخليــا وخا رع^ـ( التكيــف و�ســتجابة للتغي!ـ�، ومواكبــة التطــو كمــا  ر

ـــا مــــن أ�ـــــم أ8عـــــاد الر5ـــــادة  أñ_ــــا تمثـــــل عـــــامال حاســــما NـــــM نجـــــاح تطبيـــــق Lســــ��اتيجيات بال?ليـــــة، وأñ_ــ
ً ً

ـــM مختلــــف ا��ـــــاالت �ســــ��اتي وح املبــــادأة، Nـ رجية حيــــث إñ_ــــا ت�ـــــ� فــــرص Cعز5ــــز Lبــــداع و�بت?ـــــار و
ة  ات ا�,و فقد جاءت العبا رو:�شطة الRS تقوم s_ا ال?لية وع^( [افة املستو5ات، ومن حيث عبا رر

ات التعاو والعمل ا-�مـاN MìـM فر5ـق" والRS تنص ع^() 6( نالتوجيھ نحو مQا بـ!ن لNـM ال��ت�ـب :و " ر
 Rbن �س ات البعد بو زعبا ُ ه وسـيلة أساسـية ) 5(ر ر:مر الذي pش!� إ*ـ( أ�ميـة العمـل ا-�مـاMì باعتبـا

لتحقيــــق :�ـــــداف وإنجـــــاز :عمـــــال، فاأل�ـــــداف تحتـــــاج إ*ـــــ( ت?ـــــاتف وتـــــضافر ا-�Qـــــود، وعنـــــد دمـــــج 
مل، اس��اتيجيات العمل ا-�ماMì تصبح أك� كفاءة وإنتاجية، وذلك ألنھ pسمح بمشاركة عبء الع

م�ــــR محــــدد، كمــــا أنــــھ pــــسمح  زممـــا يقلــــل مــــن الــــضغط ع^ــــ( :فـــراد و5ــــضمن إكمــــال املQــــام NــــM إطـــار 
  .بتحقيق :�داف 8ش?ل أفضل
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  )11(لجدو 

اسة حو 8عد القيادة الر5ادية ل استجابات أفراد عينة الد   ر

ة   املتوسط رالعبا
,نحراف 

  ياملعيار
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

ات الر .1 ــــــدا مـــــــة لــــــــصناعة رتنميـــــــة ا��ـ ز.اديــــــــة الال
  ),بداع/,سباقية/اFwاطرة(املستقبل 

4.90  0.30  
موافق 
  9  �شدة

ـــة  .2 ــــزة للتــــــــا�ع�ن وداعمـــــ ـــــل محفــــ ـــــة عمـــ ـــوف�� ب�ئـــ تــــ
  لالبت�ار

4.92  0.28  
موافق 
  �شدة

8  

ة واقتناص الفرص اw\تملة .3 ح املباد ر£عز.ز ر   0.27  4.92  و
موافق 
  7  �شدة

ـــ�ن  .4 ـــــدم اليقــــــــ ـــع عــــــ ــــــــل مــــــــ ̄ التعامـــ ـــــــــ .ب ع4ــ ــــد رالتـــــــ
  لغموض واFwاطروا

4.86  0.37  
موافق 
  13  �شدة

الــــسماح للتــــا�ع�ن بتطبيــــق ابــــداعاVWم املتم�ــــ°ة  .5
  لتوليد خدمات جديدة

4.94  0.25  
موافق 
  5  �شدة

ــــــا  .6 ـــــدة املبتكــــــــرة وت نVºــ ــــ�اف باألف�ــــــــار ا��ديـــ ,ع�ــــ
  و£±�يع أ¼\ا«Vا

4.90  0.31  
موافق 
  10  �شدة

ـــة  .7 تحليــــل الواقــــع و,ع�ــــ�اف باملــــشكالت الفعليـ
̄ حل�ا بطر ابداعيةوالعمل    قع4

4.97  0.16  
موافق 
  �شدة

3  

ـــا�يم و,تجا�ـــــــات  .8 ـــاع التـــــــا�ع�ن بب½ـــــــ� املفــــ إقنــــ
  ا�\ديثة وتوظيف�ا �ش�ل متم�°

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

5  

ــــــــــوء  .9 ــــــــــ3 ضـــ ــــ��اتيجية qــ ــــــ ــــات اســ ــــ�س تحالفــــــــ تأســــــــ
  قمتطلبات السو وحاجات ا�wتمع

4.88  0.38  
موافق 
  12  �شدة

ــــب � .10 ة الوقــــــت �ـــــــش�ل جيـــــــد وترت�ـــ ولو.ـــــــات رإدا
وفقا لأل�داف املستقبلية

ً
  

5.00  0.00  
موافق 
  1  �شدة

ات التطـــــــو.ر واســـــــتدامVÃا واختيـــــــار  .11 ــــاد ردعــــــم مبـــ
سة الفعلية   رأفضل بدائل �ف�ار للمما

5.00  0.00  
موافق 
  1  �شدة

ــــــر  .12 ـــــش�ل جيـــــــــد ومبتكـــ ــــــا �ــــ توظيــــــــف التكنولوجيـــ
سة   روتوجيھ التا�ع�ن نحو مجتمع املما

4.88  0.32  
موافق 
  �شدة

11  

ـــــل الــــــــسلبية الــــــــتحكم  .13 ــــــ¯ العوامـــ والــــــــسيطرة ع4ــ
  املعوقة للعمل وإنجاز امل�ام

4.97  0.18  
موافق 
  �شدة

4  

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  
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جـة موافقـة  ات ا�,ـو بد رجاءت جميع عبا ان �ـس¤ية تراوحـت بـ!ن " موافـق 8ـشدة"رر زو�ـأو
اسة أل�مية القيادة )5.00(و) 4.86( اك عينة الد ر؛ :مر الذي pش!� إ*( إد 5ـة ر ؤالر5ادية MN صـنع الر

5ــة  �س والعــامل!ن بال?ليـة، وترجمــة ر ؤ�سـ��اتيجية و�ــشر�ا بـ!ن جميــع العـامل!ن ألعــضاء �يئــة التـد ر
�ا، ال?لية إ*( اس��اتيجيات وخطط عمل، ة واقتنـاص الفـرص واسـWثما ة ع^ـ( املبـاد ر وامتالك القـد ر ر

تيــاد ا��ـاطرة ا�,ــسو�ة لتحقيــق الـسبق وا ، و�ــو مــا يتفــق مل!ــ¾ة التنافــسية لل?ليـةروتب�ـR �بت?ــار، وا
اســــة  ت إ*ــــ( أنــــھ NــــM ظــــل ال) 60، 2020أحمــــد، (رمــــع د ب�ئــــة الSــــR تWــــسم بــــالتغي!� الــــسر�ع روالSــــR اشــــا

أس املــــال   MــــN ثمارWعتمـــد ع^ــــ( اقتــــصاد املعرفـــة، و�بت?ــــار، و�ســـCروالتنافـــسية ع^ــــ( نحـــو م�¾ايــــد، و
ـــل عـــــدم كفايــــة التمو5ـــــل العــــام، فـــــضال  ، وNـــــM ظـ ال¤ــــشر
ً ـــھ املkــــشود نحـــــو بنــــاء ا-�امعـــــة ي عــــن التوجــ

ـــن  NــــM حاجــــة ماســــة إ*ــــ( قيــــادات ذات مواصــــفات خاصــــة تمكu_ــــا مـ ِالر5اديــــة، ممــــا يجعــــل ا-�امعــــات 
ّ ُ

ة . لتحقيق التحو إ*( التوجھ املkشود ات ا�,و فقد جـاءت العبـا رومن حيث عبا والSـR تـنص ) 10(رر
ة الوقــت �ــش�ل جيــد وترت�ــب �ولو.ــات وفقــا لأل"ع^ــ(  إدا

ً
قــم " �ــداف املــستقبليةر ة  روالعبــا والSــR ) 11(ر

ســـة الفعليـــة"تـــنص ع^ـــ(  ات التطـــو.ر واســـتدامVÃا واختيـــار أفـــضل بـــدائل �ف�ـــار للمما ر دعـــم مبـــاد  NـــM "ر
 Rbن �ــس ات البعــد بــو زال��ت�ــب :و بــ!ن عبــا ُ ر :مــر الــذي pــش!� إ*ــ( أن القيــادة يقــع ع^ــ( عاتقQــا ) 5(ل

ــــداف املـــــست ـــو5ر ممـــــا يحقـــــق ترت�ـــــب :ولو5ـــــات وفقـــــا لأل�ـ ات التطــ ـــم مبـــــاد رقبلية لل?ليـــــة، فـــــضال دعــ
وتوجيــــھ مــــسار العمــــل باختيـــار أفــــضل البــــدائل املناســــبة للعمـــل داخــــل ال?ليــــة وإقنــــاع اســـتدام`_ا، 

ف?لمــا [انــت . العــامل!ن s_ــا مــع الــسماح للتــا8ع!ن بتطبيــق ابــداعا£_م املتم!ــ¾ة لتوليــد خــدمات جديــدة
ة ع^( تأس�س ب�ئة أكـ� مالئمـة لتعز5ـز عمليـات القيادة تWب�� �نماط ا-�ديدة [لما  ر[انت أك� قد

ة، و�بت?ار   .رالتجديد، والتحس!ن، ودعم املباد

  )12(لدو ج

اسة حو 8عد العقلية الر5ادية ل استجابات أفراد عينة الد   ر

ة   املتوسط رالعيا
,نحراف 

  ياملعيار
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

 توليـد �ف�ـار تحقيق ,ستدامة 3q عمليـات .1
  ا��ديدة وBبداعية

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

4  

ــــــــات  .2 مــ ــــــع � ـــــل مـــ ـــــ3 التعامــــ ــ ــــة qــ نـــــ ـــــز املر ز£عز.ــــ و
  واملتغ��ات املتجددة

4.98  0.14  
موافق 
  �شدة

1  

ة والــسرعة qـ3 اقتنــاص الفــرص  .3 ردعـم املبــاد
  ا�\الية واw\تملة

4.88  0.32  
موافق 
  �شدة

9  

ـــــــــل  .4 ـــــــــــشل وتحو.ـــــــ ـــــــاء والفـــــ ـــثمار �خطـــــــــ ــــــــ اســــ
̄ فرصاملشكالت    إ8

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

4  

ســــــة التفك�ــــــ�  .5 ــــة ملما مــ ات الال رتنميــــــة القــــــد ز ر
  قخارج الصندو

4.88  0.34  
موافق 
  �شدة

10  
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ة   املتوسط رالعيا
,نحراف 

  ياملعيار
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

ـــع  .6 ـــــم وتطو ـــــ ــــ� وف�ـــ ـــــيع عمليــــــــات التفك�ــــ توســـ
ات واملواقف   رامل�ا

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

4  

ات املعرفيـــة لتحليـــل الواقـــع  .7 رامـــتالك القـــد
  والت�بؤ باملستقبل

4.98  0.14  
موافق 

  شدة�
1  

ل£عز.ـــز ,ســـتمتاع بإيجـــاد حلـــو للمـــشكالت  .8
  قبطر غ�� مألوفة

4.84  0.39  
موافق 
  �شدة

11  

قمراعاة حاجات ا�wتمع ومتطلبـات الـسو  .9
  عند اق��اح �ف�ار

4.93  0.26  
موافق 
  �شدة

8  

امــتالك أدوات الــدفاع عــن �ف�ــار الر.اديــة  .10
  ب�ل قوة وتحد

4.94  0.25  
موافق 
  4  �شدة

ــــاط الــــــــضع .11 ــــــام تحليـــــــل نقــــ ــــد أداء امل�ــ ف عنــــ
  واتخاذ Bجراءات التÅ\يحية

4.95  0.22  
موافق 
  �شدة

3  

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  

جـة موافقـة  ات ا�,ـو بد رجاءت جميع عبا ان �ـس¤ية تراوحـت بـ!ن " موافـق 8ـشدة"رر زو�ـأو
ة الفكر الر5ادي وسيادة العقلية الر5ادية با)4.98(و) 4.84( ل?لية، والRS ور؛ :مر الذي pش!� إ*( ضر

مـــــات وتحقيـــــق اســـــتدامة :ف?ـــــار  ـــة NـــــM التعامـــــل مـــــع � نــ زCعتمــــد ع^ـــــ( �سWـــــشراف املـــــستقب^M واملر و
ات مختلفـــة عـــن  رLبداعيـــة، فالر5ـــادة �ســـ��اتيجية قوامQـــا التفك!ـــ� ا-,ـــر املـــستقل، واختيـــار مـــسا

 :عمــــال تظQــــر æخــــر5ن لتحقيــــق التم!ــــ¾ والــــسبق والبعــــد عــــن التقليــــد والتبعيــــة والنمطيــــة، فر5ــــادة
حينما يتوفر مجتمع أ[ادي���p Rع ع^( Lبداع و�ستقاللية MN الفكر، و�ذا يتفق 8ـش?ل عـام مـع 

اسة  ت إليھ د رما أشا ات العقلية الر5ادية من ) 359، 2020عبدالعال، (ر رحيث دعت إ*( تحس!ن قد
لفـرص وتوافقQـا مـع خالل ت?ـو5ن ا-��ـ�ات إلصـدار :ح?ـام الـ�,يحة ع^ـ( إم?انيـة �سـتفادة مـن ا

ة . املزايا الRS تمتلكQا ال?لية أو ا-�امعة ات ا�,و فقد جاءت العبا رومن حيث عبا والRS تنص ) 2(رر
مـــات واملتغ�ـــ�ات املتجـــددة"ع^ـــ(  نـــة qـــ3 التعامـــل مـــع � ز £عز.ـــز املر ات " و رNـــM ال��ت�ـــب :و بـــ!ن عبـــا ل

ن �ــــــسRb بلــــــغ  ــــو و�ــــــو زا�,ـ مــــــات :مــــــر الــــــذي pـــــش!� إ*ــــــ( أن الع) 4.98(ر زقليــــــة الر5اديــــــة تنظــــــر إ*ــــــ( �
نـــة و�ســــتفادة مu_ـــا، كمــــا أن Cعز5ـــز مفQــــوم  �ـــا فــــرص يkب&ـــM التعامــــل معQـــا بمر ووالتحـــديات باعتبا ر
مـــات ع^ـــ( العديـــد مـــن املـــستو5ات  ة ا��ـــاطر و: ات التنظـــيم الـــذاCي إلدا نـــة محر[ـــا قو5ـــا لقـــد زاملر ر ر ً ً

و
  . ا��تلفة
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  )13(لجدو 

اس ة اس��اتيجيار استجابات أفراد عينة الد د املدا رة حو 8عد املوا ر   ل

M^ليت�� من ا-�دو السابق ما ي:  

ـــة موافقــــة  جـ ات ا�,ــــو بد رجــــاءت جميــــع عبــــا ان �ــــس¤ية تراوحــــت بــــ!ن " موافــــق 8ــــشدة"رر ـــأو زو�ـ
د اس��اتيجي)5.00(و) 4.90( ة املوا ً؛ حيث إن إدا ر د الSـR تمتلكQـا املؤسـسة ر را تتقوم ع^( تحديد املوا

 R¼Ùـصو ع^ـ( وضـع تنافـ,áجيـة للمؤسـسة، وذلـك ل لوتقييمQـا NـM ضـوء أ8عـاد الب�ئـة الداخليـة وا-�ا ر
ة  رمستدام ال يمكن للمنافـس!ن ا-,ـالي!ن أو ا�,تملـ!ن تقليـد مزايا�ـا التنافـسية، فـاألمر يـرتبط بقـد

ة، و5صنع لQا موضعا ب!ن منافس�_ا وع^( املؤسسة ع^( صنع اطار للعمل يز5د م £_ا ع^( املناو رن قد ر

ة   املتوسط رالعبا
,نحراف 

  ياملعيار
جة  رد

  املوافقة
  ال��ت�ب

د  .1 رتحقيق أع4¯ عائد ممكن من املـوا
  )تقنية/مادية/�شر.ة(املتاحة 

5.00  0.00  
موافق 
  �شدة

1  

ـــة qـــــ3 تنميـــــة  .2 د ا�\اليــ ــــوا رتوظيـــــف املـ
د جديدة   رموا

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

5  

د ا�\اليــة تحقيــق .3 ر ,ســتدامة للمــوا
  وصيانVÃا وحمايVÃا من النضوب

4.95  0.21  
موافق 
  �شدة

4  

د ال ــــــــــشر.ة ذات  .4 ــــــــوا ـــــــتقطاب املــ راســـ
ات العالية   را��دا

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

6  

ـــ�  .5 ـــــــة وغ�ــــــ د امللموسـ راســــــــتغالل املــــــــوا
  امللموسة لتحقيق ��داف

4.92  0.27  
موافق 
  �شدة

8  

د الÆـــ� ال يمكـــن تقل .6 ر.ـــادة املـــوا يــــد�ا ز
  وال�Æ تمثل املزايا التنافسية

5.00  0.00  
موافق 
  �شدة

1  

أس املــــــــال  .7 ـــــيم ,ســــــــتفادة مــــــــن  ر£عظــ
  ,جتما�3q 3 تحقيق ��داف

4.90  0.30  
موافق 
  �شدة

10  

إيجــاد الفــرص وتوليــد اف�ــار جديـــدة  .8
  وترجمVÃا إ8¯ قيمة مضافة

4.94  0.25  
موافق 
  �شدة

7  

ات التنافـــسية وتحقيـــق  .9 ر.ـــادة القـــد ز
  افةقيمة مض

5.00  0.00  
موافق 
  �شدة

1  

ـــــف  .10 ـــــــــة املواقــــــ ـــــــــ3 ترجمــ ,ســــــــــباقية qــ
.ادي ̄ 5شاط    رBيجابية إ8

4.92  0.27  
موافق 
  �شدة

8  
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اسة  ت إليھ د م�� طو5ل ومستدام، و�و ما يتفق مع ما اشا رمدى  ر والRS أكدت )  200، 2021دمحم، (ز
د مــن خـــالل  ة املـــوا رإ*ــ( أنــھ مـــن آليــات تحقيـــق الر5ــادة �ســـ��اتيجية تب�ــR الفكــر �ســـ��اتي¡N MــM إدا ر

أس املــال مراعــاة تفــضيالت واحت د، واســWثمار طاقــات  رياجــات املــستفيدين عنــد إعــادة تنظــيم املــوا ر
د وإعادة تنظيمQا، والعمل وفقا -�طة اس��اتيجية وا�,ة CسWند ع^( حصر  رال¤شر MN جمع املوا ي

د قبل بدء تقديم ا-�دمات ة . راملوا ات ا�,و فقد جاءت العبا رومن حيث عبا والRS تـنص ع^ـ( ) 1(رر
د املتاحة تحقيق أع^( عا"  ة )"تقنيـة/ماديـة/8شر5ة(رئد ممكن من املوا والSـR تـنص ع^ـ( ) 6(ر، والعبـا
د الSــR ال يمكــن تقليــد�ا والSــR تمثــل املزايــا التنافــسية" ر5ــادة املــوا ة "ز " والSــR تــنص ع^ــ( ) 9(ر، والعبــا

ات التنافسية وتحقيق قيمة مضافة ر5ادة القد ن " ز ات ا�,ـو و�ـو زMN ال��ت�ـب :و بـ!ن عبـا ر ر �ـسRb ل
د املتاحـة لل?ليـة وتوج�_ـا وفقـا ) 5.00(بلغ  ر:مر الذي يؤكد ع^( أ�مية �سـWثمار :مثـل ل?افـة املـوا

ات التنافــسية الSـــC Rـــش?ل قيمــة مـــضافة ألعمـــال  5ــادة القـــد رللتوجــھ �ســـ��اتيجية لQــا و�مـــا يحقـــق  ز
  .ال?لية

ثالثـا
ً

ســة أعـضاء �يئــة التـد س ب�ليــة ا:  رمتطلبـات تحــس�ن مـستو مما ر ل��بيـة بنــ�ن ى
�ر أل�عاد الر.ادة ,س��اتيجية وآليات تنفيذ�ا   زجامعة �

اسات  ، ونتائج وتوصيات الد �ا النظر اسة ا-,الية MN إطا رMN ضوء ما توصلت إليھ الد ر ير
اســـة امليدانيــــة عـــن طر5ـــق اســــتجابات أفـــراد عينــــة  رالـــسابقة، وNـــM ضــــوء مـــا أســـفرت عنــــھ نتـــائج الد

اســــة مــــن أعــــضاء �يئــــة التــــد رالد �ــــر، وفقــــا ملتغ!ــــ�ات ر ـــة : �س ب?ليــــة ال��بيــــة بنــــ!ن بالقــــا�رة جامعـ
ً

ز
جــــة العلميــــة  س/ أســــتاذ مــــساعد/ أســــتاذ(رالد ـــ� التخــــصص )رمـــــد ، )نـــــوMì/ يتر�ــــو ونفــــR¼Ù(، ومتغ!ـ

جة املوافقة ع^( جميع متطلبات تحس!ن أ8عاد )ال pشغل/ pشغل(يومتغ!� املنصب Lدار  ر، [انت د
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقـا�رة مـن خـالل اسـتجابا£_م الر5ادة �س��اتيجية لدى أعضاء  ر�يئة التد

ليــا مــن �ســتجابة :ع^ــ( موافقــة إ*ـــ( )موافــق 8ــشدة(NــM مــدى  ، وقــد قــام الباحــث ب��تي�_ــا ترت�بــا تنا
ً

ز
 :�ستجابة :قل موافقة، وذلك ع^( النحو Cæي

س ب�ليــة ال��بيـــة رمتطلبــات متعلقــة ببعـــد الثقافــة الر.اديـــة لــدى أعـــضاء �يئــة التـــد   ) أ
 :بن�ن بالقا�رة

ات التعاو والعمل ا-�ماMN Mì فر5ق -1 �س نحو مQا نتوجيھ أعضاء �يئة التد ر  .ر
�س MN أداء املQام -2  . رتنمية الدافعية الذاتية لدى أعضاء �يئة التد
 .ل��Cيع السلوك املتم!¾ الذي يحو :قوال إ*( أفعال -3
 .!�ات التكنولوجية والبي�يةتنمية مقومات املنظمة املتعلمة لالستجابة للتغ -4
ئة واملؤقتة -5 مة للتكيف مع التغ!�ات الطا ات الال رCعز5ز القد ز  . ر
 .تقدير قيمة التنوع MN :ف?ار وCعظيم �ستفادة مu_ا -6
ف إلثبات الذات MN ب�ئة شديدة التنافسية -7  .و£_يئة الظر
 .�شر ثقافة تقبل الفشل MN أداء مQمة وتنمية �ستعداد لذلك -8
 .ة �سWباقية واقتناص الفرص وحب الطموحCعظيم قيم -9

 .�ع��اف باألف?ار ا-�ديدة املبتكرة وت¤ن�_ا و��Cيع أ�,اs_ا -10
 .دعم [ل ما �و جديد، ومحفز لإلبداع، والتجديد، و�بت?ار -11
ج عن :نماط التقليدية MN التفك!� وتنفيذ املQام -12  . وإتاحة الفرصة ل�áر
تياد ا��اطر MN س¤يل ا -13  .نجاز املQام املQنية واملؤسسيةرتقدير قيمة ا
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ــــات املتعلقــــــة بتحـــــس!ن 8عـــــد الثقافـــــة الر5اديــــــة لـــــدى أعـــــضاء �يئــــــة  ولتـــــوف!� �ـــــذه املتطلبـ
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة يمكن �ستفادة من æليات æتية   :رالتد

تأســ�س ب�ئـــة تنظيميـــة داخـــل ال?ليــة تـــدعم ثقافـــة التجديـــد والتحــس!ن املـــستمر وCـــ��ع ع^ـــ(  - 
 .ث العل�R و�بت?ارالبح

�س والطالب -  ات الذاتية للقيادات وأعضاء �يئة التد ر£_يئة مناخ عمل مؤس��p R¼Ùع املباد  .ر

ات املطلو�ة لسو العمل الC RSعز من املزايا  -  5د�م باملQا زتأ�يل مkسوvي ال?لية من خالل تز قو ر
ش ـــاءات، و  العمـــــل، ورالتنافــــسية للفـــــرد واملؤســـــسة، مـــــن خـــــالل مجموعــــة مـــــن النـــــدوات واللقــ

5¤ية، وغ!��ا ات التد روالدو  .ر
�س ب?ليـــة ال��بيــة نحــو العمــل ا-�مـــاMì املــش��ك، وذلــك مــن خـــالل  -  رتوجيــھ أعــضاء �يئــة التــد

 .قالبحوث املش��كة والبيkية والفر البحثية
�س، وتقــــديم  -  5ــــادي مقـــدم مــــن أعـــضاء �يئــــة التـــد ع  5ـــة ألفــــضل مـــشر رتنظـــيم مــــسابقات دو ر و ر

 . 5ةحوافز، وم?افآت مادية، ومعنو
s_م  -  ــــتفادة مـــــن خ�ـــــ�ا£_م وتجـــــا �س الر5ـــــادين لالسـ ــــد ـــتعانة بنمـــــاذج مـــــن أعـــــضاء �يئـــــة التـ ر�ســ ر

سات الر5ادية املتعلقة بالبحوث Lجرائية وLنتاجية رالر5ادية، ال سيما ذو املما  .ي
ئ�ـسا مـن  -  5ادة :عمال MN املناYú بحيث pش?ل التعليم والتعلم لر5ادة :عمـال جـزءا  تضم!ن 

ً ً
ر ر

�س NـM بنـاء املنا اسية، وذلـك مـن خـالل التأكيـد ع^ـ( تنميـة كفايـات أعـضاء �يئـة التـد رYú الد ر
سة والتطبيق  .روحدات قائمة ع^( املما

ف ا-�ديدة  -  �س بما يWناسب مع إنتاج املعا �س ألساليب وطر التد رتطو5ر أعضاء �يئة التد ر قر
5ن ومـشارك!ن فـاعل!ن NـM وتوليد�ا وتطبيقQا، وتقديم الدعم املستدام لQم ل?ي يصبحوا مبتكـر

 .قضوء متطلبات واحتياجات سو العمل
�س NــM اسWــشراف املتغ!ــ�ات واملــستجدات البي�يــة والــسياسية  -  ة أعــضاء �يئــة التــد رتنميــة قــد ر

و�جتماعية و�قتصادية والتقنية و�ستجابة لQا، مع التأكيد ع^( ترسيخ قـيم تطـو5ر الـذات 
ات �سWباقية وتحمل ا تياد ا��اطررواتخاذ املباد  .رملسئولية وا

  
رمتطلبــات متعلقـــة ببعـــد القيـــادة الر.اديـــة لــدى أعـــضاء �يئـــة التـــد س ب�ليـــة ال��بيـــة   ) ب

 :بن�ن بالقا�رة
ة الوقت 8ش?ل جيد وترت�ب :ولو5ات وفقا لأل�داف املستقبلية -1 إدا

ً
 ر

سة الفعلية -2 ات التطو5ر واستدام`_ا واختيار أفضل بدائل :ف?ار للمما ردعم مباد  ر
 قحليل الواقع و�ع��اف باملشكالت الفعلية والعمل ع^( حلQا بطر إبداعيةت -3
 التحكم والسيطرة ع^( العوامل السلبية املعوقة للعمل وإنجاز املQام -4
 السماح للتا8ع!ن بتطبيق ابداعا£_م املتم!¾ة لتوليد خدمات جديدة -5
  متم!¾إقناع التا8ع!ن بWب�R املفا�يم و�تجا�ات ا-,ديثة وتوظيفQا 8ش?ل -6
ة واقتناص الفرص ا�,تملة -7 ح املباد رCعز5ز ر  و
 توف!� ب�ئة عمل محفزة للتا8ع!ن وداعمة لالبت?ار -8
مة لصناعة املستقبل  -9 ات الر5ادية الال زتنمية ا-�دا  )�بداع/�سWباقية/ا��اطرة(ر
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 �ع��اف باألف?ار ا-�ديدة املبتكرة وت¤ن�_ا و��Cيع أ�,اs_ا -10
سةتوظيف التكنولوجيا 8ش?ل جي -11  رد ومبتكر وتوجيھ التا8ع!ن نحو مجتمع املما
 قتأس�س تحالفات اس��اتيجية MN ضوء متطلبات السو وحاجات ا��تمع -12
5ب ع^( التعامل مع عدم اليق!ن والغموض وا��اطر -13   رالتد

ـــد القيـــــادة الر5اديــــــة لـــــدى أعــــــضاء �يئــــــة  ولتـــــوف!� �ــــــذه املتطلبـــــات املتعلقــــــة بتحـــــس!ن 8عـــ
�س ب?لية ال��بية بن!ن   : بالقا�رة يمكن �ستفادة من æليات æتيةرالتد

ات  -  �س ب?ليــــة ال��بيــــة واملتعلقــــة بمQــــا مــــة واملؤ�لــــة ألعــــضاء �يئــــة التــــد ات الال ـــدا رتنميــــة ا-�ـ ر ز ر
ة Lس��اتيجية  .رLدا

�س ب?ليـــة ال��بيــــة بمـــا يمكــــu_م مـــن اتخــــاذ  -  ح ا��ـــاطرة ا�,ــــسو�ة ألعـــضاء �يئــــة التـــد رتنميـــة ر و
ات بجرأة وثقة ودو نالقرا  . ترددر

�س الSـR يمكـن أن CـسQم  -  عات الر5اديـة التعليميـة مـن أعـضاء �يئـة التـد ردعم أ�,اب املـشر و
ســــات الر5ــــادة �ســــ��اتيجية  رNــــM تنو�ــــع مــــصادر التمو5ــــل الــــذاCي لتــــدب!� متطلبــــات تحــــس!ن مما

 .بال?لية

�,يح، وCعز5ز املزايا و -  ات بناء معاي!� :داء الC RSسQم MN انجاز املQام و:�شطة 8ش?ل  رالقـد
 .التنافسية

ـــاء  -  ف الSــــــــR تـــــــضمن للمؤســـــــسة البقـــــ ـــا ات واملعــــ ـــات واملQـــــــا ات وتنميـــــــة الكفايـــــ ــــــدا ـــــشكيل ا-�ـ رCــ ر ر
5ة واملنافسة، من خالل اس��اتيجيات القيادة الر5ادية  .رو�ستمرا

سرعة �ستجابة والتكيف الـسر�ع مـع املتغ!ـ�ات مـن خـالل مـا تملكـھ مـن مقومـات وخـصائص  - 
  .ع وا��اطرة ا�,سو�ةتدعم �سWباقية و�بدا

رمتطلبــات متعلقــة ببعــد العقليــة الر.اديــة لـــدى أعــضاء �يئــة التــد س ب�ليــة ال��بيـــة   ) ج
 :بن�ن بالقا�رة

مات واملتغ!�ات املتجددة -1 نة MN التعامل مع : زCعز5ز املر  و
ات املعرفية لتحليل الواقع والتkبؤ باملستقبل -2  رامتالك القد
 واتخاذ Lجراءات الت�,يحيةتحليل نقاط الضعف عند أداء املQام  -3
 تحقيق �ستدامة MN عمليات توليد :ف?ار ا-�ديدة وLبداعية -4
 اسWثمار :خطاء والفشل وتحو5ل املشكالت إ*( فرص -5
ات واملواقف -6  رتوسيع عمليات التفك!� وفQم وتطو�ع املQا
 امتالك أدوات الدفاع عن :ف?ار الر5ادية ب?ل قوة وتحد -7
 قع ومتطلبات السو عند اق��اح :ف?ارمراعاة حاجات ا��تم -8
ة والسرعة MN اقتناص الفرص ا-,الية وا�,تملة  -9  ردعم املباد

سة التفك!� خارج الصندو -10 مة ملما ات الال قتنمية القد ر ز  ر
قCعز5ز �ستمتاع بإيجاد حلو للمشكالت بطر غ!� مألوفة -11   ل

لـــدى " الفكـــر الر5ـــادي"ولتـــوف!� �ـــذه املتطلبـــات املتعلقـــة بتحـــس!ن 8عـــد العقليـــة الر5اديـــة 
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة يمكن �ستفادة من æليات æتية   :رأعضاء �يئة التد

عات الر5اديـــة املقدمــة مـــن  -  وإ�ــشاء وحــدات متخصـــصة أو -�ــان بال?ليـــة لــدعم :ف?ـــار واملــشر
اسة والتنفيذ مة للد �س، وتوف!� التداب!� الال رأعضاء �يئة التد ز  .ر
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نولوجيـــا املعلومـــات و�تـــصاالت بمـــا يـــدعم أ�ـــشطة البحـــث العل�ـــR املــــرتبط �ســـتفادة مـــن تك - 
 .8عالج املشكالت ا-,قيقية æنية واملتوقعة

ات لتعز5ـــز وتحـــس!ن أ�ــــشطة  -  ر بنـــاء العقليـــة الر5اديــــة الSـــR تقـــدم مجموعــــة مـــن :ف?ـــار واملبــــاد
�س والبحــث ال �س :ساســية املتمثلــة NــM التــد روجQـود وظــائف عــضو �يئــة التــد عل�ــR وخدمــة ر

 ا��تمع

�س مـن مختلـف ا-�وانـب بمـا pعـز �بت?ــار  -  ز تـأم!ن حقـو امللكيـة الفكر5ـة ألعـضاء �يئـة التــد ر ق
 .والر5ادة

ات الر5ادية MN بناء القيمة املضافة الRS تkشد�ا املؤسـسة التعليميـة،  -  راسWثمار :ف?ار واملباد
والتعامل معQا ع^( أñ_ا فرصا لتحقيق �ستدامة املؤسسية

ً
.  

ة اسـ��اتيجيا لـدى أعـضاء �يئـة التـد س ب�ليـة   ) د د املـدا رمتطلبات متعلقة ببعـد املـوا ر ر
ً

 :ال��بية بن�ن بالقا�رة

د املتاحة  -1  )تقنية/مادية/8شر5ة(رتحقيق أع^( عائد ممكن من املوا

د الRS ال يمكن تقليد�ا والRS تمثل املزايا التنافسية -2 ر5ادة املوا  ز

ات التنافسية وتحقيق -3 ر5ادة القد   قيمة مضافةز

د ا-,الية وصيان`_ا وحماي`_ا من النضوب -4  رتحقيق �ستدامة للموا

د جديدة -5 د ا-,الية MN تنمية موا رتوظيف املوا  ر

ات العالية -6 د ال¤شر5ة ذات ا-�دا راستقطاب املوا  ر

 إيجاد الفرص وتوليد اف?ار جديدة وترجم`_ا إ*( قيمة مضافة -7

5ادي�سWباقية MN ترجمة املواقف Lيجابية إ*( -8  ر �شاط 

د امللموسة وغ!� امللموسة لتحقيق :�داف -9  راستغالل املوا

أس املال �جتماMN Mì تحقيق :�داف - 10   رCعظيم �ستفادة من 

ة اســـ��اتيجيا لـــدى أعــــضاء  د املـــدا ولتـــوف!� �ـــذه املتطلبـــات املتعلقـــة بتحـــس!ن 8عــــد املـــوا
ً

ر ر
�س ب?لية ال��بية بن!ن بالقا�رة يمكن �ستفا   :دة من æليات æتيةر�يئة التد

5ـــة الوا�ــ,ة لتحـــس!ن الر5ـــادة �ســـ��اتيجية، وتحديـــد  -  ؤســم الـــسياسات وLســـ��اتيجيات والر ر
 . ق:�داف العامة و�جرائية للتنفيذ، وتحديد وسائل وطر التمو5ل

ات أعضاء �يئـة  -  جية لل?لية 8ش?ل مستمر، وتنمية قد اسة وتحليل الب�ئة الداخلية وا-�ا رد ر ر
�س ا صــد نقــاط الــضعف والقــوة وتحديــد رالتـد رملتعلقــة بــإجراء املــ�º البي'ــR، بمــا يمكـu_م مــن 

ات  ـــديم املبـــــــاد 5ـــــــة املت?املـــــــة وتقــــ ة ع^ـــــــ( الر ـــــد ــــن ثـــــــم القـ رالفــــــرص وال`_ديـــــــدات ا�,تملـــــــة، ومـــ ؤر
مة  .ز�س��اتيجية الال

ـــن  -  د الSـــــR يـــــصعب تقليـــــد�ا مــ ـــوا رتب�ـــــR ا-�طـــــة �ســـــ��اتيجية لل?ليـــــة جوانـــــب Cعز5ـــــز وتنميـــــة املــ
د املؤ رســـسات املنـــاظرة واملماثلـــة، والSـــC Rعطـــي م!ـــ¾ة تنافـــسية لل?ليـــة عـــن غ!��ـــا، ال ســـيما املـــو

�س أسھ أعضاء �يئة التد رال¤شر وع^(  ر  .ي



تحسين ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بنين جامعة األزهر متطلبات 
  شاذلي يونس علي جالل/ د "دراسة ميدانية "ألبعاد الريادة االستراتيجية

 

 

502 

زالتوجھ نحو بناء تحالفات وشرا[ات اس��اتيجية Cعز مـن الوضـع التنافـR¼Ù، وCـسQم NـM تـدب!�  - 
 .مصادر للتمو5ل الذاCي لتحس!ن :�شطة وا-�Qود الر5ادية

ــــع ا-�طـــــــط � -  ضـــ ـــا، و ـــة وا-,فـــــــاظ عل�_ـــــــا وحماي`_ــــ د وLم?انـــــــات املتاحــــ ـــل للمـــــــوا ـــــWثمار :مثــــ وســ ر
 .�س��اتيجية لتنمي`_ا واستدام`_ا

مـة لتــوف!�  -  د الال زتحقيـق الت?امـل بــ!ن ال?ليـة وأ�ـ,اب املــصا-� املـش��كة مــن أجـل تـدب!� املــوا ر
ـــــ( واقــــــع ملمــــــوس وتحقيــــــق ال ع ا*ـ ــــل فكــــــرة املــــــشر قيمــــــة �جتماعيــــــة والوســــــائل الكفيلــــــة بتحو5ــ

  .و�قتصادية ��تمع ال?لية 8ش?ل خاص وا��تمع ا�,يط 8ش?ل عام
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  قائمة املراجع

  :املراجع العر�ية: أوال

�ــــر ). 2020. (أحمــــد، محمــــود مــــصطفى ســــة القيــــادات :[اديميــــة ب?ليــــات جامعــــة : زتحــــس!ن مما ر
، [ليـة 10) 14(، ال��بو5ـة والنفـسيةمجلـة جامعـة الفيـوم للعلـوم أل8عاد القيادة الر5ادية، 
  .473-406ال��بية، جامعة الفيوم، 

Rعبئـة). 2017. (إسـماعيل، طلعــت حــسي�C د  التــصkيفات متطلبــات لتلبيــة اضــافية ماليــة رمــوا
اســـات تر�و5ـــة ونفـــسية. العامليـــة ل�áامعـــات 5ق، [ليـــة ال��بيـــة، )95(، رد  -1ز، جامعـــة الزقـــا

120.  

�ــر  �ــر، متــاح ع^ــ( املوقــع �لك��و�ــي ل�áامعــة رنــادي ) أ2020(زجامعــة : ز5ــادة :عمــال بجامعــة :
  M*ع^( الرابط التاauec/Services/eg.edu.azhar.www://http   

�ــــر  �ـــر، متــــاح ع^ـــ( املوقــــع �لك) ب2020(زجامعـــة : 5ـــادة :عمــــال بجامعــــة : 5ـــة نــــادي  زر ر ��و�ــــي ؤ
  M*امعة ع^( الرابط التا�áل  

http://www.azhar.edu.eg/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8
%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A
4%D9%8A%D8%A9  

�ـــر  �ـــر، متـــاح ع^ـــ( املوقـــع �لك��و�ـــي ) ج2020(زجامعـــة : 5ـــادة :عمـــال بجامعـــة : زســـالة نـــادي  ر ر
  M*امعة ع^( الرابط التا�áل  

http://www.azhar.ehttp://www.azhar.edu.eg/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8
%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9 

ة املعلومــات وLحــصاء بمركــز املعلومــات والتوثيــق �ــر، إدا رجامعــة : الkــشرة Lحــصائية ). 2020. (ز
  .2020-2019السنو5ة Lجمالية 

5ادة :عم �ر، نادي  رجامعة : �ر). 2020. (الز 5ادة :عمال بجامعة : زوثيقة نادي    .ر

لتحو5ـل  CIM النمذجـة باسـتخدام مـصفوفة التـأث!� املتقـاطع). 2021. (حسن، أسماء أحمد خلـف
5ة،  5اديـــة اســـWثما را-�امعـــات املـــصر5ة إ*ـــ( جامعـــات   -، [ليـــة ال��بيـــة 91ا��لـــة ال��بو5ـــة،ر

  .5478 -5402جامعة سو�اج، 

ا)ـــ¼R دمحما-,كـــيم، ليـــث ع^ـــM ي الر5ـــادة �ســـ��اتيجية وا�ع?اســـQا NـــM ). 2017. (روســـف، وع^ـــ(، أحمـــد 
يمجلـة الغــر للعلــوم لالنتخابـات أنموذجــا،   املفوضـية العليــا املــستقلة-تطـو5ر املنظمــات 

5ة ة و�قتصاد، جامعـة ال?وفـة، )14(، ا��لد )2( العدد ،ر�قتصادية وLدا ر، [لية Lدا
47 – 86  
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)17( ،77-112  
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5ـة. لالتـصاالت ا-�لو5ـة اسـات �قتـصادية وLدا رمجلـة ا-�امعـة Lسـالمية للد ، 28، مــجر
  50 – 23، 2ع

، دمحم بن فQاد اللوقان ة املوا�ـب NـM ا-�امعـات الـسعودية كمـدخل لتحقيـق ). م2020. (يالشمر رإدا
، [لية ال��بية، جامعة ) 185(، ع )1(، ج مجلة ال��بيةر تصو مق��ح، :جيةالر5ادة �س��اتي

�ر،    134-67ز:

، جــــابر ـــا :[اديميــــة القيـــــادات �ســــ��اتيجية لــــدى الر5ـــــادة): م2019(ســــل�R  ع^ـــــM رصرصــــو  وعالق`_ــ
ة، [ليـة ال��بيـة، :قـò¼� جامعـة MN املؤسR¼Ù :داء بجودة سـالة ماجـست!� غ!ـ� مkـشو ر،  ر

¼òجامعة :ق�.  

ت عبد ا-,ميد �ر ا*( ). 2012. (وعبد ا-,افظ، ثر 5ة و:[اديمية لتحو جامعة : زاملتطلبات Lدا لر
5ادة :عمال  ب وا-���ات :جن¤ية(رجامعة  اسة تحليلية MN ضوء 8عض التجا رد مجلة ، )ر

 ، [لية البنات لآلداب والعلوم وال��بية، جامعة ع!ن)13(، العدد البحث العل�MN R ال��بية
  1310 -1256شمس، 

ق فت�M السيد ا-�زار،  ، يسمر :م!� غازعبد ا-,ميد،  5ادة :عمال ). 2020.(وفار ردو  MN تحقيق ر
ة ا*ــــ( الواقــــع املــــصر(أ�ــــداف التنميــــة املــــستدامة  يمــــع Lشــــا ة  ا��لــــة العلميــــة، )ر رالتجـــــا

ة، جامعـة طنطــا،والتمو5ـل ة (، عــدد خـاص 40ا��لــد  ر، [ليــة التجــا  –رمــؤتمر [ليــة التجــا
  144-109، ) الثا�ي ا-�زء- 2020جامعة طنطا، 

التكنولوجيـا مــدخل  حــدائق): م2018. (عبـد اللطيـف، ســمر عبـد هللا، وع^ــM، وليـد دمحم عبــد ا-,لـيم
5ــة مق��حــة-لتعز5ــز الر5ــادة �ســ��اتيجية بجامعــة ب�ــR ســو5ف   ع مجلــة [ليــة ال��بيــة،، ؤ ر

  759-653، ، جامعة طنطا)3(، ج )71(

�¼Ù2020. (عبـــــدالعال، نجـــــالء عبـــــد التـــــواب ع�ـــــ .( Rــــال امل+ـــــ أس املـ ــــدعيم عالقـــــة  ــــة لتـ 5ـــــة مق��حـ رر ؤ
"MـــNامعــــات" �ح��ا�áبتحقيـــق الر5ــــادة �ســـ��اتيجية ل : Rاســـة تطبيقيـــة ع^ــــ( جامعـــة ب�ــــ رد

اسـات العليـا لل��بيـة، جامعـة القـا�رة، 28) 4(، مجلة العلوم ال��بو5ةسو5ف،  ر، [ليـة الد
225-376.  

ية كمـــــدخل لتحــــــس!ن :داء التنافـــــR¼Ù ل�áامعــــــات الر5ـــــادة �ســــــ��اتيج). 2020. (ع�ـــــ�pس، دمحم عيــــــد
5ـــة مــــصر : املـــصر5ة NــــM ضــــوء اســـ��اتيجية التنميــــة املــــستدامة 5ق : 2030ؤر زجامعــــة الزقــــا

   948 - 791، [لية ال��بية، جامعة سو�اج، 77، ج ا��لة ال��بو5ة. نموذجا

، محمود سعيد دمحم �). 2019. (يالعشماو ة [لية ال��بية جامعة : زتطو5ر إدا ر MN ضوء أ8عاد امل!¾ة ر
�ر، [لية ال��بية بن!ن بالقا�رةالتنافسية ة، جامعة : اه غ!� مkشو سالة دكتو ز،  رر   .ر
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ب العامليــة  ، )37(، ا��لـــد مجلــة [ليـــة ال��بيــةر تـــصو مق�ــ�ح، -رالــسعودية NــM ضـــوء التجــا

  499-450، جامعة أسيوط، )2(العدد 

مجلـــة القيـــادة الر5اديــة وتطبيقا£_ــا NـــM ا-�امعــات، ). 2015. (لقحطــا�ي، ســالم بـــن ســعيد آل ناصــرا
ة العامة ة العامة، السعودية، )3 (55، رLدا   499-435ر، معQد Lدا

يالر5ــــادة �ســــ��اتيجية كمــــدخل تطــــو5ر للوحــــدات ذات الطــــا8ع ). 2021. (دمحم، ثابــــت حمــــدي ثابــــت
اسة: ا-�اص بجامعة أسيوط ، )10(، العـدد )37(ا��لد مجلة [لية ال��بية،  ميدانية، رد

    205، 156جامعة أسيوط، 

R¼ــــ ا)ـــ ـــــو  ـــــدخل لتطـــــــو5ر ). 2021. (ردمحم، ,ـــــــ,ر دمحم أبــ ـــادة �ســـــــ��اتيجية كمــ ـــــات تحقيـــــــق الر5ــــ متطلبــ
ق  مجلــة [ليــة ال��بيــة، .راملؤســسات ا-�امعيــة املــصر5ة NــM ضــوء اســ��اتيجية ا�,ــيط :ز
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نة لل��بية املصر5ة ة راملقا   410-389، التعليمية، القا�رة روLدا
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