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امللخص:
يسععععع البحث احلالي إىل تشعععع ي الدور الذي تلعبه القيادة االكادميية يف حتقيق التجديد االسععععجاتيجي وذلك عن طريق االختبار
امليداني آلراء عينة من القيادات العلمية واإلدارية يف جامعة (نوروز _ وجيهان) اخلاصععععة يف حمافظة دهوك ،اذ قام الباحثان ببناء
أمنوذج افجاضععي مسععتنيدين من اادبيات النظرية للموضععوذ ،والذي يتناو عالقات االرتباط والتأثري بني القيادة االكادميية كمتغري
مسععتق والتجديد االسععجاتيجي كمتغري معتمد .وقد اعتمد الباحثان اسععتمارة االسععتبيان كأداة جلمع البيانات من افراد عينة البحث
البالغ عدده ( )44فرداً من القيادات العلمية واإلدارية يف جامعت (نوروز _ و جيهان) .واسععععت دم الباحثان عدد من ااسعععععالي
اإلحصععاةية للتأكد من صععحة فرضععيات البحث الت خضعععمج عيعها الختبارات متعددة .وتوصعع البحث إىل عدد من االسععتنتاجات
أبرزها إن القيادة االكادميية وأبعاده تؤثر اجيابياً يف التجديد االسجاتيجي إعاال .وانته البحث مبجموعة من املقجحات اهمها تنعي
ابعاد القيادة ااكادميية لتحقيق اغراض التجديد االسجاتيجي لدى اجلامعات املبحوثة.
الكلمات الدالة :القيادة ااكادميية ،إهلام الرؤية االسععجاتيجية ،تشععجيع العاملني ،حتدي العملية ،منذجة االسععلو  ،خرني االخرين،
التجديد االسجاتيجي.
 .1املقدمة
أصععبا القيادة االكادميية والتجديد االسععجاتيجي ذات أهمية متيايدة يف
الدراسات اإلدارية نتيجة التغريات السريعة املستمرة يف خمتلف جماالت
احلياة التنظيمية يف اجلامعات .ويؤكد العديد من الباحثني بأن القيادة
االكادميية أصععععبحمج البناء اجلديد يف جما القيادة يف املؤسععععسععععات
التعليمية حيث حتتاج هذه املؤسععسععات إىل القادة ااكادمييني حملاولة
التأقلم والتعام مع التجديد ،واالوضاذ املضطربة والتغيري الديناميري
يف بيئة العم  .وميث التجديد االسععععجاتيجي التحدي الرةيسععععي الذي
يواجه القيادات العلمية واإلدارية حو كينية خلق تغيريات ا سجاتيجية
با ستمرار من اج مواءمة اجلامعات مع التغريات يف النرص والتهديدات
البيئ ية ،ح يث ميرن أن تسععععم عمل ية اعت ماد وتنن يذ م ث هذه
التغيريات االسعععجاتيجية بالتجديد االسعععجاتيجي .وقد تضعععمن البحث
أربعة حماور خث ااو باملنهجية ،بينما تضععععمن الثاني باجلان
النظري والععذي وععاو فيععه تعييي املعرفععة املتعلقععة مبنهوم القيععادة
ااكادميية و التجديد االسجاتيجي ،والتعرف عل أهم أبعادها ،يف حني

*

حبث مست من أطروحة دكتوراه

* الباحث املسؤ .
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ت ناو احملور ال ثا لث ا جلا ن امل يداني وأخت

احملور الرابع بأهم

االستنتاجات واملقجحات املتصلة مبتغريات البحث.
 .2منهجية البحث
 .1.2مشكلة البحث:
هناك حاجة ماسععة للمنظمات لتجديد اسععجاتيجيتها من اج البقاء يف
عملها  ،لذلك فان التجديد االسععععجاتيجي ليت اختياريا ب ضععععرورة
حامسة للنجاح يف املشععهد التنافسععي اجلديد .ولذلك يتطل من إدارات
اجلامعات أن تولي رعاية واهتمام خاص بالقيادة ااكادميية والتجديد
االسجاتيجي الت تقدم افرار إبداعية وابترارية مستمرة ،حيث تتمرن
اجلامعات من البقاء والنمو املسععتقبلي ان التجديد االسععجاتيجي يعُد
من السععمات ااسععاسععية للتميي ،وبالتالي ميرن توضععيا معامل مشععرلة
البحث من خال طرح التسععععاؤ التالي ،ه يوجد للقيادة ااكادميية
وأبعادها دور يف حتقيق متطلبات التجديد االسجاتيجي؟
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 .2.2أهمية البحث:

ت .تقديم نتاةج يف جما القيادة ااكادميية والتجديد االسععععجاتيجي

يستمد البحث احلالي أهميته كونه يعاجل ويثري نقطة هامة يف املنظمات
السععععاعية لتحقيق أهدافها بنعالية أك  ،وكما تنبع أهمية البحث من
تناوله ملوضععععوعات أسععععاسععععي تتعلق بالقيادة ااكادميية والتجديد

ميرن أن تسعععتناد منها اجلامعات املبحوثة بشعععر خاص واجلامعات

االسععجاتيجي وما يتص ع بهما من أفرار .وباإلضععافة إىل توجيه أنظار
القيادات العلمية واإلدارية يف جامعت (نوروز _ وجيهان) اخلاصععععة يف
مدينة دهوك إىل دور القيادة االكادميية يف حتقيق التجديد االسجاتيجي.
 .3.2أهداف البحث:
يهدف البحث احلالي يف ضوء مشرلته وأهميته إىل حتقيق ما يأتي:
أ.

تشعععع ي

مسععععتوى اهتمعام القيعادة ااكعادمييعة والتجعديعد

االسجاتيجي لدى قادة اجلامعات املبحوثة.
 .الرشععععف عن عالقات االرتباط والتأثري بني القيادة ااكادميية
بأبعادها امل تلنة و التجديد االسععععجاتيجي ،يف اجلامعات املبحوثة يف

الروردستانية بشر عام.
 .4.2أمنوذج البحث:
يقدم أمنوذج البحث صععععورة مع ة عن فررة البحث ،ويوضععععا طبيعة
العالقات واجتاهات التأثري بني متغرياته ،وكما موضععا يف الشععر ()1
ليرون مشععععتمال جلميع متغريات البحث الرةيسععععة والنرعية ،ومن ثم
إمرانية قياسععععه لعالقات االرتباط والتأثري فيما بينها ،ولري يتم فهم
اامنوذج بشر أكثر تنصيال ميرن توضيا اآلتي:
-

املتغري (التنسععععريي) املسععععتق  :ويتمث بالقيادة االكادميية

بأبعاده (الرؤية املشعععجكة ،تشعععجيع العاملني ،حتدي العملية ،منذجة
السلو  ،خرني االخرين).
-

املتغري (االستجابي) املعتمد :ويتمث بالتجديد االسجاتيجي.

مدينة دهوك.

إلهام الرؤية المشتركة

القيادة األكاديمية

تشجيع العاملين

التجديد

تحدي العملية

االستراتيجي

نمذجة االسلوب
تمكين االخرين

يشري اىل عالقة ارتباط

الشكل ( )1أمنوذج للبحث
يشري اىل عالقة التأثري

املصدر :من إعداد الباحثان.
 .5.2فرضيات البحث:
بغية حتقيق أهداف البحث فقد صيغمج جمموعة من النرضيات الرةيسة
والنرعية الت توضا مشرلة البحث وتساعد اإلجابة عل تساؤالتها:
الفرضية الرئيسة األوىل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصععاةية معنوية عند مسععتوى معنوي
) (0.05بني القيادة االكادميية والتجديد االسععععجاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة ،وتتنرذ من هذه النرضية جمموعة فرضيات فرعية تتمث يف

وجود عالقة ارتباط معنوية بني ك بُعد من أبعاد القيادة االكادميية
والتجديد االسجاتيجي.
الفرضية الرئيسة الثانية

توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصعاةية عند مسعتوى معنوية )(0.05
بني الق يادة اال كادمي ية يف الت جد يد االسععععجاتيجي ،وتتنرذ من هذه
النرضععية جمموعة فرضععيات فرعية تتمث يف وجود تأثري معنوي لر
بُعد من أبعاد القيادة االكادميية والتجديد االسجاتيجي.
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 .6.2األساليب اإلحصائية:

ا ملؤسععععسععععععات اخلععاضعععععععع ة لسععععع ي طرة ا لر با ( & Asan

اسععععتنادًا إىل توجهات وأهداف البحث ومضععععامينها د االعتماد عل

 ) Abdulwahab,2015:175وذ لك ان الق يادة اا كادمي ية يف

برنامج ) (SPSSيف إجياد واست راج النتاةج من خال است دام عدد
من ااسالي االحصاةية واملتمثلة باآلتي:
التررارات والنسعع املئوية واملتوسععس احلسععابي واالوراف املعياري
ومعام اإلختالف والت اسعععت دممج يف وصعععف وتشععع ي متغريات
الب حث الرةيسعععععة ،و عا م االرت باط البسععععيس واملت عدد وال لذان د
اسععت دامها لتحديد قوة وطبيعة العالقة بني املتغريات الرةيسععة للبحث
واب عادها ،وحتل ي االودار اخلطي البسععععيس لق يان معنو ية ال تأثري
للقيادة االكادميية يف التجديد االسجاتيجي.
 .7.2حدود الدراسة:
ختضع البحث احلالية للحدود اآلتية:
احلدود املوضععععوعية :ركيت البحث عل حتديد (أبعاد القيادة

أ.

ااكادميية يف حتقيق التجديد االسجاتيجي).
 .احلدود اجلغرافية والبشععععرية :تقتصععععر البحث عل عينة من
الق يادات اإلدار ية والعلم ية يف جام عة نوروز و جام عة جي هان ،وجرى
اخت يار ال قادة متمثلني برؤسعععععاء ا جلام عة ومسعععععا عد يه ،والع مداء
ومعاونيهم ،ورؤسعععاء االقسعععام والوحدات اإلدارية الذين يشعععاركون يف
عملية صنع القرار يف اجلامعات املبحوثة.
ت .احلععدود اليمععانيععة :خثلععمج يف مععدة إعععداد البحععث خال املععدة
( ،)2021-2020وهي املدة املتمثلة يف عع بيانات البحث النظرية
وامليدانية ،ومرحلة توزيع اسععععتمارة االسععععتبانة عل عينة الدراسععععة
وتنريغها وحتليلها للوصو إىل نتاةج علمية.
 .3اجلانب النظري
 .1.3القيادة األكادميية :Academic leadership
 .1مفهوم القيادة األكادميية
تشعع ي القيادة ااكادميية بأنها حالة خاصععة من القيادة فهي قيادة
تأخذ حملها يف الظروف ااكادميية والت يسعععع القاةد فيها إىل تعظيم
قيمة أصعععحا املصعععاا يف هذا اجملا ااكادميي وهم الطلبة والرادر
أ لتععدريسعععععي وا جمل ت مع ا حمل لي وا حل رومععة وا جلهععات ا مل مولععة
) .(Sathye,2004:2وتركي القيادة ااكادميية عل النشععععاطات
الت ترتبس بالتعليم والتعلم والبحوث واملؤخرات العلم ية الت ت هدف
إىل تعييي التعلم وإنتاج معرفة جديدة من خال املمارسعععععة والبحوث
) .(Goreham & Woodfield,2009:311وتعععد القيععادة
ااكادميية أمراً مهماً جداً جلميع املؤ س سات التعليمية بدون ا ستثناء،
ولرن مؤ س سات التعليم العالي ختتلف عن العديد من املؤ س سات ان
الق يادة في ها ترون ظاهرة أكثر تشعععععارك ية إذا ما قار نا ها مبعظم
562

التعليم العععالي هي احملرك املركيي يف السعععععي وو حتقيق التميي
ااكععاد ميي والوضععع ع عيععة املؤسععععسعععععيععة املرموقععة .وتشعععععري
(البدوي )128:2017،القيادة االكادميية هم املرلنني مبهام وأعما
إدارية باجلامعة بدءاً من رةيت اجلامعة ،ومسععععاعديه ،وعمداء الرليات
ومعاونيهم ،ورؤسععععاء ااقسععععام ،ومدراء املراكي البحثية والتعليمية،
وا لذين هلم دور ف عا يف حتقيق امليية الت نافسعععع ية .ويشععععري (عييي
وصععاا )243 :2018،أن الصععنات الت يتميي بها القاةد ااكادميي
تتم ث يف خلق بي ئة الع م وا جياد الث قا فة ترين ية وتطوير رسعععععا لة
املنظمة وتعييي النمو والتطور ااكادميي .ويعتقد (املطريي:2019،
 )560ان التدريسعععيني الذين حيملون ألقا علميه ويشعععغلون مواقع
قياديه يف أية جامعة سععععواء كان عميدًا أو معاوناً أو رةيت قسععععم
وميارسععععون مهامهم العلمية واإلدارية تتمث فيهم خصععععاة
االكادميية اكثر.

القيادة

وتأسععععيسعع عاً عل ما تقدم ميرن القو أنه من خال املناهيم الت د
ذكرها يف اعاله جند أن هناك من ركي عل أن القيادة ااكادميية كونها
عملية تناعلية وتأثريية بني القاةد ااكادميي ومن يتبعه من أعضععععاء
هيئة التدريت واملالحظ أن هذه النظرة بنيمج عل املنهوم التقليدي
للق يادة .بين ما ركي آخرون عل وصععععف و حتد يد مناذج من ال قادة
ااكادميني وممن يشععععغلون مواقع إدارية ان صععععنتهم العلمية يف
املؤسسات ااكادميية وبالتالي فهي مل حتدد لنا منهوماً شامالً للقيادة
ااكادميية ب اعتمدت اخلصوصية يف ذلك .وركيت جمموعة ثالثة عل
املهععارات الالزمععة لري يطلع عضععععو هيئععة التععدريت مبهععام القيععادة
ااكادميية.
 .2أهمية القيادة األكادميية
يشععري ك من ) (Parke & Welch,2013:33و (الربيسععي و
الرعود )8-7:2016،إىل أهميععة القيععادة ااكععادمييععة بععان القععاةععد
اآلكادميي يلهم ،ويوجه ،ويقود أعضاء اهليئة التدريسية باجتاه حتقيق
واجناز ااهداف املشعععجكة .كما أنه يتوىل أنواذ خمتلنة من اانشعععطة
املصعععممة للتمرني من إنتاج املعرفة وتسعععهيلها ،فهو جيذ وحيافظ
عل القوى العاملة الت تتصععف باالبترار والتحنيي ،فضععالً عن نشععر
وتطبيق املعرفة العلمية ضمن اجلامعة ،وهو م سؤو أي ضاً عن إجياد
وإيصا ااهداف التنظيمية عل الصعيدين الداخلي واخلارجي.
أما وفق تصورات (البدوي( ،)129:2017:،العتييب)267:2014،
ترمن أهميعة القيعادة ااكعادمييعة يف أنهعا تججم النظريعات إىل واقع،
وتسععه نظام العم باجلامعة ،وختدم أعضععاء هيئة التدريت والطال
ليقوموا ب تأد ية عم لهم وجتو يد حتصععععي لهم يف جو من الت عاون ،فهي
حترص عل االسععععت دام اامث للموارد البشععععرية واملادية املتاحة،
وتشعععبع احلاجات والرغبات اإلنسعععانية داخ اجلامعة وخارجها ،وتقوم
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بتننيذ سععياسععة التعليم الت تضعععها وزارة التعليم ،وتنظم اجلهود يف

ويف ذات السياق فأنه عل القيادة ااكادميية ان تتصرف بطريقة جتعلهم

اجلامعة لتنمية الطلبة تنمية شاملة.

حيركون جهود أتباعهم لري يرونوا جمددين ومبتررين يف شت
املواضيع وأن يقوموا بعرض هذه االبترارات واافرار بر حرية وهذا

 .3أبعاد القيادة األكادميية
ب نا َء عل املراج عة النظر ية للق يادة اا كادمي ية وأب عادها فأ نه ميرن
دراسة القيادة ااكادميية وفقا لألبعاد واملمارسات اآلتية والت تناولتها
عدد من الدراسات ذات الصلة منها دراسة (Kennie,2010:10-

 )11و ( )Kouzes & James,2014:9و(الععرععبععيسععععععي و
الرعود )4:2016،و(عييي و صععععاا )241:2018،حيث أنها تعد
القاسم املشجك ااكثر بني الدراسات من جهه كما أنها تتواةم وطبيعة
عينة هذه البحث ،وتتمث هذه اابعاد يف اآلتي:
أ .إهلام الرؤية املشرتكة Inspire a Shared Vision
لري يرون القاةد ممتلك ملهارة إثارة الرؤية املشععععجكة البد له من
خطوتني ااوىل :امتالك الرؤيا املشجكة والثانية :حثه املرؤوسني عل
تننيععذ هععذه الرؤيععا من خال إقنععاعهم التععام بهععا & (Kouzes
) . James,2010 :57وان الق يادة اا كادمي ية تعين الر ناءة يف
است دام اافرار واملبادئ وااسالي يف الواقع العملي ،فعليها أن جتد
بيئععة عمعع تسععععععاعععد العععاملني عل حتويعع الرؤيععة إىل واقع
(شعععها  .)120:2010 ،ومن ثم عليها القيام بعملية تقويم مسعععتمر
للرؤية وبشر ي ساعد عل تطويرها (الدي  .)64: 2012 ،كما أن
اجياد رؤية مشععجكة وأهداف مهمة عملية ليسععمج بالسععهلة كونها تنجي
عن طريق اجياد شعععور مشععجك ،حيث أن وجود رؤية عاعية سععوف
يسععععاهم يف حتقيق التميي من خال زيادة إنتاج املعرفة وتوفري مرافق
التععدريت والبحععث العلمي املعجف بهععا عل املسععععتويني احمللي
والدولي ). (Hamidifar & Ebrahimi,2016:197
وتؤكد (ببة )6:2016 ،عل أن القاةد ميرن أن يلهم القادة اآلخرين
وأعضعععععاء هيئة التدريت والطال يف الرلية والذين ميرن بدورهم أن
يقوموا بإهلام اجملتمع ااوسع .
ب .تشجيع العاملني أو التشجيع املعنوي Employee
Encouragement
يعد تشجيع العاملني من املمارسات الداةمة والت جي أن تنتهجها

ال يتحقق إال بييادة وعي التابعني وتشجيع القاةد هلم عل عملية االبترار

واإلبداذ (الدي .)64: 2012 ،

ويتعني عل القيادة ااكادميية ان تلع الدور التشجيعي واملعنوي
لتصبا اجلامعة أكثر إبداعاً وخيياً ،وذلك من خال إجياد نظام احلوافي
واملرافآت سواء كانمج إجيابية أو سلبية لتشجيع أعضاء هيئة التدريت
والعاملني لضمان حتقيق ااهداف الت تسع اجلامعة إىل حتقيقها،
(حسونة.)95: 2008 ،
)et al., 2011:10
ت .حتدي العملية Challenge the Process
يرتري هذا البُعد عل حبث القاةد الناع عن االبداذ والتحسني والنمو
االفرار اجليدة ويدعمها ولديه رغبة يف حتم امل اطرة
فهو يش
.(Siddique, ،

وحتدي النظام ) .(Kouzes & James ,2003:49وهذا
التحدي ينطلق من البحث عن النرص وتقدير امل اطر والقيام بتجربتها
بواسطة مداخ جديدة ،ومعرفة قضايا معينة ذات عالقة باإلبداذ
والتطوير ومن اج القيام باامور االستثناةية يعم عل انتهاز النرص
واالستنادة من النرص ذات مستويات التحدي العالي واالبداذ واالبترار
والبحث عن االفرار اجلديدة ) . (Francia,2008:9ويسع القاةد
ااكادميي للوصو إىل اعل مرات العلم و املعرفة و أجياد طرق جديدة
وافرار حديثة يف ح املشاك و زيادة كناءة العم و قدرات العاملني
(باديت.)19:2014 ،
وكما أنها حتقق ميية تنافسية يف ننت القطاذ ان القيادات ااكادميية
تستطيع التعاطي مع املتغريات امل تلنة ومواجهة التحديات والنرسات
و العم عل النهوض بااداء املنظمي (نوا و وفاء.)20:2013 ،
أن حتدي العملية يستليم أن يرون القاةد ااكادميي عل قدر عالي من
الريادة واالستعداد لل روج إىل اجملهو  ،وذلك انهم يبحثون داةماً عن
فرص لالبترار والنمو والتحسني(الشريف.)32:2015 ،

القيادة ااكادميية مع التابعني يف ك مراح تننيذ اانشطة املناطة بهم،
وأن القاةد يشجع املرؤوسني عن طريق إظهار االهتمام بهم واالعجا

ث .منذجة األسلوب Model the Way
يعد أ سلو القاةد ااكادميي و سلوكه يف التعام مع التابعني اا سان
يف كسعع ثقتهم واحجامهم ،إذ تتعلق هذه املمارسععة باحلصععو عل
احلق واالحجام للقيادة ،واالفجاض اا سان هنا هو إن اافراد يتبعون

) . (Hautala,2006:782وأن املرؤون عندما جيتهد لرفع جودة

ا لذي حيظي بثقتهم واحجامهم ع ند ما ترون أف عا له أكثر

بإسهاماتهم واجياد ثقافة التعاون بينهم )،(Strange,2005:78
التعليم او تقديم طريقة جديدة أو مبتررة يف التدريت أو البحث العلمي
أو عم اي تغيري مؤثر جي عل القاةد ااكادميي أن ال ينس ذلك وأن
يقدر ذلك ويرافئ النرد ان هذا التقدير وتلك املرافاة تنمي روح اجلماعة
واالنتماء والتالحم يف االوقات العصبية للمنظمة & (Kouzes

الشعععع

أهميععة من كلمععاتععه ) . (Leech & Fulton,2002:10ويرى
) (Grafton,2009:52أن ال قادة اا كادمييون يرون أسععععلوبهم
القيادي متمييًا بالوضععععوح فيما يتعلق بقيم ومعتقدات العم كما أن
معايريهم منهومه للجميع وسععععلوكهم ينسععععجم مع قيمهم فهم جيعلون

).James,2014:14
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مرؤوسيهم يؤمنون بتحقيق املستحي وخيططون ويعملون عل أجياد

 .1مفهوم التجديد االسرتاتيجي

ويشععري ) (Kouzes & James, 2014:5يف هذا الصععدد إىل أن
أف عا ال قادة هي أكثر أهم ية برثري من كل ماتهم ع ند حتد يد مدى

جذ التجديد االسععجاتيجي انتباه ااكادمييني واملمارسععني بوصععنه
احد القضععععايا اجلوهرية الت تسععععع إليها املنظمات ،فهو الوسععععيلة
املسععععتمرة لتحسععععني قدرات ومهارات العاملني يف املنظمات وزيادة

جعديتهم حقعاً حو معا يقولون وجيع أن ترون الرلمعات واافععا
متناسعععقة ،كما أن القادة االكادميني ،يعلمون وينهمون أهمية قضعععاء
وقمج العم مع اافراد ،والعم جنباً إىل جن معهم  ،والظهور بشعععر

إنتاجيتها ،لذا تسعععع املنظمات اىل اعتماد التجديد ضعععمن رسعععالتها
ورؤيتها ومنهجها لتتماشععي مع التطورات اجلديدة يف اجملاالت امل تلنة
البيئية ،الترنولوجية ،االسععجاتيجية ،التنظيمية ،وهو حماولة إلرسععاء

كبري يف أوقععات عععدم اليقني .أمععا )(Gyeltshen,2015:181
فيذه إىل أنه لري يتميي القادة ااكادمييون يف أسلوبهم القيادي فأنه

طراةق ومناهيم تنسععععجم مع الظروف واملواقف واازمات الت خر بها
املنظمات.

جي عليهم أال ينهموا الق يادة عل أن ها دور جي عليهم الق يام به،

يعين التجدي ع الشععيء ان يرون جديدا ،والتجديد انشععاء شععيء

النرص لتحقيق النجاح.

ولرن ينبغي أن ميتلرون املعرفة بتقدير نتاةج أصعععععدارهم لألحرام
وتقب نقد اآلخرين احرامهم.
ج .متكني االخرين Enable Others
التمرني بصنته منهوماً إدارياً معاصراً يركي عل إطالق طاقات اإلنسان
وإمرعانيعاتعه العذاتيعة بعدوافع ذاتيعة .ويرى كع من & (Bowen

) Lawler,1992:33أن منهععوم التمريععن يعتمععد علععي أربعععة
عناصععر جمتمعععة (املعلومععات ،املعرفععة ،املرافععآت ،القععوة) وأن
غيععا أي عنصععر منهععا يننععي وجععود منهععوم التمريععن .وتضيعف

(حس عن )25:2004 ،ب عأن التمري عن ه عو أح عد ااس عالي اإلداري عة

جديد ،او تبدي شيء قديم ،وقد مادياً كتجديد امللبت أو ال سرن ،أو
قد يرون معنوي ًا كتجديد مناهج التنرري ،وطرق التعليم ،ويصععععطلا
عليععه بعالغععة االنرليييعة ) ،(Renewalوجعاء مصععععطلا التجععديعد
االسععععجاتيجي بشععععرع مجاصععععف مع النمعاذج التطوير ية للتغيري
االسععععجاتيجي (املال وغباش .(87:2014 ،وتصععععور هذه النماذج
التجديد االسععععجاتيجي بأ نه عملية تررارية جملموعة من املعتقدات
واافعا لسعععلوكيات التعلم الت تهدف لتحقيق حالة االتسعععاق ما بني
اسجاتيجية املنظمة والتغيري احلاص يف الظروف البيئية & (Doz
).Kosonen, 2010:376
وكعععمعععا يعععرى كعع معععن ()Volberda, et al.,2001:160

احلديثعععة إلدارة املعععوارد البشعععرية التعععي تسعععاعد علعععي اسعععتغال
الطاق عات الرامن عة ل عدي العاملي عن وحتنييه عم ذاتي عا بتوفي عر عناص عر

و) (Flier,2003:9ان التجديد اال سجاتيجي يت ضمن اان شطة الت

معينعة فعي وظينعة النعرد كاملعنعي والقعدرة والتأثيعر هعذه احلوافعي
الذاتيععة للوظينعة تعؤدي إلعي إشعباذ حاجعات أساسععية لعدي النععرد

خارسها املنظمة لتغيري مسارها احلالي عن طريق حتقيق املواةمة بني
املنظمععة والبيئععة الت تعم ع فيهععا ،وهو ذات املعن الععذي طرحععه

مثع إثبععات الععذات ممعا حينعي علععي اإلبععداذ واالبتععرار وحتقيععق
أهععداف املنظمععة برنععاءة وهععذا أسععلو ذاتععي للتحنيععي يعتمععد

) (Heyden,2012:2بعالقو ان التجععديعد االسععععجاتيجي ميثع

(الدوري )84:2018،خرني العاملني ب إعط ع عاء املوظني عن صالحي عة

اخليارات واإلجراءات الترينية الت تت ذها املنظمة لتغيري مسععععارها
احلالي من اج احلناظ عل املواةمة االسععععجاتيجية الديناميرية مع
التغريات البيئية عل مرور اليمن.

وحري عة أكب ع عر ف ع عي جم ع عا الوظين ع عة احمل عددة حس ع ع الوص ع عف

ويرى الباحثان ) (Crossan & David,2006أن عملية التجديد

علععععععععي تطويععععععععر املنظمععععععععات ماديععععععععا ومعنويععععععععا .ويعرف

الوظينععي ا خلعاص بهعا ،ومععن ناحيععة أخععرى هو منععا املوظنيععن
حريععة املشععاركة وإبععداء الععرأي واختععاذ القععرارات فععي أمععور
تتعلعععع عق بسععععععياق ومتطلبععععععات الوظينععععععة .وجي أن تعم القيادة
ااكادميية عل تسععععهي التعاون بني اافراد وبناء النرق وذلك ان
القيععادة هي جمهود عععاعي وليت جمهوداً فردي عاً ،والقععادة يرتقون
مب ستوى االحجام املتباد ويعملون عل خلق جو من الثقة املتبادلة،
فعندما يتمتع االفراد بطواعية أكثر وصععععالحية أكثر ومعلومات أوفر
فأنه من احملتم اسععععتغال ك الطاقات لتحقيق نتاةج خارقة عن

االسعععجاتيجي باعتبارها عملية تطويرية معقدة تسعععع إىل تقلي حالة
التوتر الت ت سببها م ضاعنات الق صور الذاتي الالزمات اال سجاتيجية
السععابقة للمنظمة .ويعد منهوم التجديد االسععجاتيجي السععيما يف النجة
ااخرية من املناهيم اجلوهر ية املثرية لالهت مام (جال 11:2008 ،
).
أن املنظمات حتتاج تقديم االسعععجاتيجيات املتجددة الت تأخذ بنظر
االعتبععار الظروف التنععافسععععيععة املتغرية ،حيععث زاد حقعع اإلدارة
االسععععجاتيجية تأكيده عل حاجة املنظمات لتجديد اسععععجاتيجياتها

املألوف ).(Patterson,2002:23

بشر مستمر ).(Wooldridge & Floyd,2011:8

 .2.3التجديد االسرتاتيجي : Strategic Renewal

وميرن تعريف التجديد االسعععجاتيجي بتغيري مسعععار أنشعععطة املنظمة،
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املنظمة ( سواء من ااعل إىل اا سن أو من اا سن إىل ااعل )  ،و
الطريقة الت ينظرون بها إىل ااسععتثمار يف املسععتقب (االسععترشععاف
مقاب اال ستثمار)  ،والطريقة الت يت شاركون فيها املعرفة مع بع ضهم
البعض ع حدود املنظمة(التعلم داخ املنظمة) (Volberda et
) .al., 2001:160وجيةها ( )Williams,2005:24يف حلقة
نقاشعععية له عل أنها فرصعععة مؤاتية إلحداث تغيري اجيابي و تسعععريع
عمل ية التحو و ذ لك بوجود إسععععجاتيج ية حمددة يف أى مرح لة من
مراح دورة حياة املنظمة.
فيمععا يشععععري التجععديععد االسععععجاتيجي من وجهععة نظر (رشععععيععد
ولنتععه )66:2015 ،إىل اجلهود الريععاديععة للمنظمععة الت تؤدي إىل
إحداث تغيريات كبرية يف أعما املنظمة أو اسععععجاتيجياتها أو هيرلها
مبا يقود إىل إحداث تغيري يف العالقات املوجودة م سبقا داخ املنظمة
أو ما بينها و بني بيئتها اخلارجية و حيقق نوعا من اإلبداذ يف معظم
حاالته.
وحعععدد ( )Agarwal & Helfat, 2009:287العععتعععجعععديعععد
اال سجاتيجي كمحتوى أو عم أو نتيجة ،عندما تقوم إحدى املنظمات
بتحدیث أو اسععتبدا بعض السععمات ،التؤثر بش عر كبري عل افاقها
عل املدى الطوي  .فالتجديد حسعععع ()Agarwal & Helfat
يرتبس وثي قا بالتغيري ،عل الرغم من ا نه ا ق م نه تدرجي ي ًا ،أى أن
التجديد االسعععجاتيجي هو نوذ من أنواذ التغيري سعععواء يف اامناط أو

السلوك (.)Nyberg, et al., 2015:3

يف حني يرى (كاظم وآخرون )299:2015 ،أن التجديد االسععجاتيجي
يشععري إىل االختالف يف اإلسععجاتيجية املتبعة ،أو اجلودة أو حالة معينة
مبرور الو قمج املواء مة املنظ مة للبي ئة الت تع م ب ها ،ح يث حيدث
التجععديععد كلمععا ك عان هنععالععك حلو بععديلععة ميرن تطبيقهععا  .أمععا
( )Heyden,2012:4فهو يرى أن الت جد يد االسععععجاتيجي مي ث
اخليارات واإلجراءات الترينية الت تت ذها املنظمة لتغري مسعععععارها
احلالي ،من اج احلناظ عل املواءمة اإلسععععجاتيجية الديناميرية مع

) .(Stahle & Pirjo,2011:37وتتمثع أهميععة التجععديععد من
خال االسعععتجابة السعععريعة للمديرين يف ك مسعععتوى من مسعععتويات
املنظمة للتحوالت امل تلنة بدأ من املسععتويات العليا إىل املسععتويات
الدنيا وبالعرت ) .(Mische,2013:2لذلك هناك حاجة ملحة إىل
التجديد االسعععجاتيجي حسععع رأي ) (Maijanen,2015:2الذي
يع عن التنرري بطرق جد يدة والع م عل تلب ية متطل بات الي باةن
واحملافظة عل امليية التنافسععععية يف ظ تطورات العصععععر الرقمية.
فالتجديد االسعععجاتيجي من الدوافع القوية يف إظهار احلاجة إىل االبترار
املسععععتمر لتبق املنظمة قادرة عل املنافسععععة وتننيذ جمموعة من
احللو املبتررة لقيادة عملية التحو وحتقيق السعععيادة االسعععجاتيجية
للمنظمة ).(Martin, et al., 2016:3
 .3أبعاد التجديد االسرتاتيجي
عل الرغم من كثرة الدراسات الت تناولمج ظاهرة التجديد االسجاتيجي
إال ان هناك شععععحة يف عدد الدراسععععات الت تناولمج اابعاد املناهيمية
للت جد يد االسععععجاتيجي (الغيالي )123:2013 ،ومع ان الت جد يد
االسععجاتيجي ظاهرة متعددة اابعاد إال ان الباحثني اختلنوا يف عددها،
فععهععنععاك عععدد مععن الععبععاحععثععني ومععنععهععم ( Volberda, et

 )al.,2001:210من يرى ان الت جد يد االسععععجاتيجي هو ظاهرة
ثالثية اابعاد تتضععمن السععياق ) (Contextوالعملية )(Process
واحملتوى ) .(Contentويتم التعرف عل بُ عد السعععع ياق ااع ما
االسععععجاتيجية الداخلية مقاب أفعا خارجية ،وااعما يف السععععوق
احمللية مقاب ال سوق الدولية (.)Rajes,2013:11أما بُعد العملية
فيتم قياسه من خال سرعة افعا التجديد االسجاتيجي يف ضوء عدد
من االفعا ك فجة زمنية يف حني التجديد االسجاتيجي عل مستوى
احملتوى يتضععععمن أعما االسععععتغال والتوسععععيعية مقاب اافعا
االسرشافية ،وأعما االنرماش مقاب أعما التوسع ( Volberda,
 .) et al.,2001:211امععا ل غرض ت ق ي يم حم توى ال تجععديععد

التغريات البيئيععة مبرور اليمن .ويتنق البععاحثعان مع وجهععة نظر الت

اال سجاتيجي فقد د تق سيم افعا التجديد اال سجاتيجي اىل افعا ذات
طبيعة استثمارية وافعا ذات طبيعة استرشافية ،االفعا االسترشافية

و (رشعععيد ولنته ،)2015 ،يف ان التجديد االسعععجاتيجي ميث مسعععار
التطوير االسععععجاتيجي للمنظمة يف ما يصعععع باافعا االسععععتثمارية

تهدف اىل دخو االسععواق اجلديدة واالبداذ ،اما افعا التوسعععية فانها
تتعلق بييععادة انشععععطععة الرنععاءة واالنشععععطععة الرشععععيععدة (املال و
غباش.)91:2014،

طرحها ك من ( )Volberda, et al.,2001و)(Flier,2003

واالسترشافية اهلادفة لتحقيق املواةمة املستمرة مع التغريات احلاصلة
يف البيئة اخلارجية هلا.
 .2أهمية التجديد االسرتاتيجي
حيظ التجديد االسجاتيجي بأهمية كبرية من قب الباحثني إذ أشاروا
إليه بالتحد ي الذي يرافا من اجله املديرون ،وقد اتسععععم التجديد
االسجاتيجي مب تلف وجهات النظر من التح سني املستمر إىل االبترار
اجلععذري ومن التحوالت الترنولوجيععة إىل التحوالت التنععافسععععيععة

إال ان إطععار العمعع الععذي قععدمععه ) (March,1991يف ميععدان
االسترشاف واالستثمار قد لنمج اهتمام عدد كبري من الباحثني لدراسة
جمموعة من الظواهر ،حت أصبا هذا اإلطار العدسة ااساسية لتنسري
خمتلف أمناط السععععلوك والنتاةج داخ املنظمات وفيما بينها ،وقد د
ت ناو هذين املنهومني يف ال عد يد من اادب يات يف امل يادين امل تل نة
كالتعليم التنظيمي والتصميم التنظيمي وإدارة املعرفة والتريف.
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وانسععععجاماً مع وجهة النظر الت تبناها البحث احلالي يف أن التجديد

ضعععمناً احلاجة إىل التجديد املسعععتمر للموارد واملقدرات ،واالبتعاد عن

االسجاتيجي ميث مسار االسجاتيجي لألفعا ويف إطار نتاةج الدراسات
السععابقة يف جما أنشععطة التجديد االسععجاتيجي ،وباإلضععافة إىل رؤية

االسععععتمرار ية واملع يار ية والروتني ،ويتط ل جتر ي الترنولوج يا،
واالفرار والنماذج ،واملعرفة ،واالسعععجاتيجيات الت حتاو إجياد طرق

الباحثان خبصوص اابعاد ااساسية يف ظ حتديات الت تواجه بيئة
ااعمععا يف حمععافظععة دهوك ميرن للبععاحثععان اسععععت الص اابعععاد
واملتغريات الت ميرن االعتمعاد عليهعا يف قيعان متطلبعات التجعديعد

جديدة حل املشععععرالت القاةمة ) .(Flier,2003:6ويعتقد آخرون

االسجاتيجي واملتمثلة بعع ع (القدرة عل تروين االفرار اجلديد ،التجديد
االسجاتيجي االستثماري ،التجديد االسجاتيجي االسترشايف).
أ .القدرة على تكوين األفكار اجلديدة
تعد عملية توليد اافرار من أهم اال سجاتيجيات الت البد من تنميتها،
والسعععيما من قب اافراد داخ التنظيم ،وهذا يعد دافعاً اسعععاسعععياً يف
احلصو عل معلومات متنوعة ،وخمتلنة فضالً عن املعرفة الت ميرن
احلصو عليها ،وهذه العملية ستضيف للمنظمة معارف ذاتية جديدة
ناب عة من اافراد ال عاملني ،وممرن تسععععميت ها املعر فة ا لذات ية عل
املسععععتوى النردي ،وبهذه احلالة عندما ترون هناك أفرار جديدة،
ومتعددة من اافراد داخ املنظمة مما سععععيولد جمموعة من االفرار
املتباينة واملتعددة ،وهذه اافرار هي املطل االسععاسععي اي منظمة
عندما تصنع التجديد االسجاتيجي (الطاةي وآخرون.)11:2016 ،
ب .القدرة على التجديد االسرتاتيجي االستثماري
أن اسععتثمار النرص ميث قدرة املنظمة عل حتسععني اانشععطة الجياد
قيمة يف اامد القري  ،حيث يصععععمم لتلبية حاجات اليباةن احلاليني
واملتوقعني يف ااسععواق ،ويسععع لتوسععيع املعرفة واملهارات ،وكذلك
توسععيع السععلع واخلدمات مع زيادة قنوات التوزيع أيضععاً ،كونها تييد
املوارد اال سجاتيجية للمنظمة ،والتحرك باالجتاه املوازنة بني مبادرات

التوسععععع والترام االسععععجاتيجي املعقد ).(Pai,2007:24-25

ويتمحور االسععععتث مار عن الر ناءة وز يادة اإلن تاج ية والر قا بة والتيقن
وتقلي التباين ،والسعععععي إلحداث تغيريات يف كناءة العملية و ااداء
والسرعة أو اافرار لتحسني املنتجات والترنولوجيات ومناذج ااعما
) .(Apilo,2010:117كما يركي عل است دام وإجراء التحسينات
عل املعرفة وامل هارات الت ختلر ها املنظ مة لتطوير املنتجات الت
تتعام بها حالياً ) .(Mei,2014:18وعادة ما تنضعع ع املنظمات
االخنراط يف أنشعععطة االسعععتثمار الن عواةدها غالباً ما ترون مضعععمونة
وقري بة امل نا بامل قار نة مع العوا ةد املرتب طة باالسععععترشعععععاف
).(Jansen,2005:2
ت .القدرة على التجديد االسرتاتيجي االستكشايف
يتمحور االسعععترشعععاف حو السععععي إىل التغيري ،والبحث عن النرص
املتاحة يف تغريات السعععوق وحالة املنافسعععة واليباةن واملسعععتنيدين
والرأي العام ،والبيئة وغريها ،وجتري حلو أو مناذج تشععغي جديدة
يف ضوء هذه النرص ) .(Apilo,2010:11أن االسترشاف يعرت
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أن أنشععطة اسععترشععاف النرص اجلديدة تهدف إىل تطوير منتج جديد،
وخلق منت جات مبتررة ،عمل يات أو خد مات ،ومي ث قدرة املنظ مة
للتوجه ب سرعة وو ا ستر شاف النرص اجلديدة ،واال ستعداد للتريف
لألسعععواق املتقلبة ،ويؤدي إىل ظهور زباةن وأسعععواق جديدة  ،وتروين
قنوات توزيع جديدة ،فاسععععترشععععاف النرص اجلديدة يتطل معرفة
جعديعدة ختتلف عن املعرفعة احلعاليعة ومتميية بعالبحعث ،واالختالف،
واملرونة ) .(Looy, et al.,2005:5ويتنق الباحثان مع ما قدمه
) (Jearey,2012:5من تعريف للتجديد االسجاتيجي االسترشايف
والذي ير ى بأنه العملية الت تتبناها املنظمة إلجراء تغريات جذرية
عل منتجاتها أو خدماتها بهدف حتسني قدرتها التنافسية.
 .4اجلانب امليداني
 .1.4وصف جمتمع البحث وعينته:
فيما خي جما البحث فقد اوصععععر يف جامعت (نوروز  ،وجيهان)
اخلاصعععة ،ملا هلما من أهمية وكلياتها عل عموم مدينة دهوك فضعععال
عن تعاون رؤسععاء تلك اجلامعات وعينة البحث ،أما جمتمع البحث فقد
خثع يف عيع القيعادات اإلداريعة والعلميعة يف اجلعامعتني ،ود توزيع
( )50اسعععتمارة االسعععتبانة عل عينة البحث املتمثلة (رةيت اجلامعة
وم ساعدوه ،والعمداء ومعاونوهم ،ورؤ ساء االق سام والوحدات اإلدارية
العلمية) ود اسععععججاذ ( ) 44اسععععتبانة صععععاحلة وكانمج نسععععبتها
( .)%88وفيما يأتي عدد من خصعععاة عينة الدراسعععة موزعة عل
وفق السعععمات الشع ع صعععية للعينة من خال حتلي البيانات امليدانية
وذلك حس النقرات اآلتية يف اجلدو (:)1

 .1اجلنس :نسععععبة الذكور أعل من نسععععبة اإلناث ح يث كانمج

) (%59للذكور من اجملموذ الرلي للعينة مقاب ) (%41لإلناث من
أفراد العينة ،وهذا ينسععععجم مع واقع التوظيف يف اجلامعة والت يغل
عليها تنضي تشغي الذكور عل اإلناث يف الوظاةف اجلامعية.
 .2العمر :يظهر من النتاةج بأن النئة العمرية ( 50-41سععععنة)
شرلمج أعل نسبة بني النئات العمرية وبنسبة ) (%40ومن ثم جاءت
النئة العمرية ( 40-31سنة) باملرتبة الثانية وبنسبة ) ،(%30بينما
جاءت النئة العمرية (اق من  30سععععنة) باملرتبة الثالثة وبنسععععبة
) ،(%25وتليهم فئة ( 51سععععنة فأكثر) باملرتبة ااخرية وبنسععععبة
بلغمج ) (%5من حجم العينة .مما يشععري إىل أن أغلبية افراد العينة يف
جام عة جي هان و نوروز هم من الن ئة ا لذين ميتلرون ال قدرات ال بدن ية
والذهنية املؤهلة للعم ااكادميي.
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 .3املؤهل العلمي :خبصوص املؤه العلمي للمستجيبني يتوزذ

 .5مدددة اخلدددمددة يف الو يفددة :في ما خي

بنسععبة بلغمج ) (%50حلملة شععهادة املاجسععتري ،بينما كانمج نس عبة

للمبحوثني ف را نمج أعل نسعععع بة ) (%43من املبحوثني من كا نمج

شععهادة الدكتوراه ) ،(%45يف حني أن أفراد العينة من ذوي شععهادة

خدمتهم (اق من  5سنوات) ،فيما كانمج ن سبة املبحوثني )،(%32

الدبلوم العالي والبرالوريون جاءت بنسععععبة ) (%5من حجم العينة.

ممن كانمج خدمتهم ( 11سعععنة فأكثر) يف حني بلغمج نسعععبة )(%25

مما يد عل أن توزيع أفراد العينة عل وفق هذه السمة يشري إىل أن
أغلبية االفراد لديهم املؤهالت العلمية وااكادميية العالية اداء املهام

من املبحوثني من كانمج خدمتهم ( 10-6سععععنة) .ومما يعين ذلك من
إمتالك هذه النئة تصوراً اوسع عن طبيعة اعما جامعاتهم والسعي اىل

القيادية يف اجلامعات املبحوثة.

التطوير والتجديد املستمر.

با خلد مة الوظين ية

 .4اللقب العلمي :توضا نتاةج وصف املستجيبني حس اللق

 .6املشددداركة يف الدورات :أما خبصععوص املشععاركة يف الدورات

العلمي بأن النئة ااك حيملون لق مدرن مسععععاعد وبنسععععبة بلغمج

ت شري نتاةج بأن اغلبية أفراد العينة شاركة يف الدورات التدريبية والذي

) ،(%40.9تليهم حاملي لق أ ستاذ م ساعد وبن سبة )،(%36.3

بلغمج نسععععبتهم ) (%82.0من اجملموذ الرلي للعينة ،بينما كانمج

يف حني بلغمج نسععععبة حاملي لق مدرن بلغمج ) ،(%15.9أما النئة

نسععبة اافراد الغري املشععاركة قد بلغمج ) .(%18.0مما يعين حرص

ااق فرانمج حلاملي لق أستاذ بنسبة ) (%6.8من اجملموذ الرلي

اجلامعة ع تطوير الرادر االكادميي حبسع ع املؤهالت العلمية احلديثة

حلجم العينة.

بستمرار.

اجلدو ( )1وصف افراد املبحوثني حس مساتهم الش صية
ت

1

السمات الدميوغرافية
اجلامعة

اجلنس
2

3

4

العمر

املؤهل العلمي

5

اللقب العلمي

6

مدة اخلدمة يف الو يفة

7

املشاركة يف الدورات

الفئة

العدد

النسبة %

نوروز

22

50

جيهان

22

50

اجملموع

44

%100

ذكر

26

59

انثى

18

41

اجملموع

44

%100

اقل من 30
40 - 31
50 - 41
 51سنة فأكثر

11
13
18
2

25
30
40
5

اجملموع

44

%100

دكتوراه

20

45

ماجستري

22

50

بكالوريوس

2

5

اجملموع

44

%100

استاذ

3

7

استاذ مساعد

16

36.3

مدرس

7

15.9

مدرس مساعد

18

40.9

اجملموع

44

%100

اقل من  5سنة
10 – 6
 11سنة فأكثر

19
11

43
25

14

32

اجملموع

44

%100

نعم

36

82

كال

8

18
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اجملموع

44

%100

املصدر  :إعداد الباحثان باالعتماد عل ال جمية اإلحصاةية ( ) SPSS
 .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق

 .2.4وصف متغري القيادة األكادميية:
 .1اهلام الرؤية املشرتكة :تبني من نتاةج الوصف يف اجلدو ()2

كانمج للعبارة ) (X11وبقيمة ( )%93.2وبو سس ح سابي ()4.16
واوراف معياري ( )0.526والت نصعععععمج (تركي القيادات اإلدار ية

تشري النتاةج عل املستوى الرلي لبُعد اهلام الرؤية املشجكة

والعلمية يف جامعتنا عل احللو للمشعععاك بدالً من حماولة إلقاء اللوم
عل اآلخرين).

االتي:
أ.

بان نسبة االتناق بلغمج ) (%84.7مقاب عدم االتناق بنسبة
) (%0.57وبوسس حسابي ) (4.08واوراف معياري )،(0.659
مما يد عل وجود مستويات اتناق عاليه بني اافراد املبحوثني جتاه
بُعد اهلام الرؤية املشجكة.
 .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق
كانمج للعبارة ( )X1وبقيمة ( )%95.5وبوسس حسابي ()4.23
واوراف معياري ( )0.522والت تن

(ختلك القيادات اإلدارية

والعلمية يف جامعتنا القدرةِ عل الرؤية الشمولية للوظاةف امل تلنة
للجامعة).
كما أن اق نسبة اتناق كانمج للعبارة ( )X3وبقيمة ( )%68.2والت
تشري إىل (تضع إدارة جامعتنا أهداف واضحة ومنهومة من قب اجلميع).
 .1تشجيع العاملني :تبني من نتاةج الوصف يف اجلدو ( )2االتي:
تشري النتاةج عل املستوى الرلي لبُعد تشجيع العاملني بان

أ.

نسبة االتناق بلغمج ) (%85.84مقاب عدم االتناق بنسبة )(%1.7

وبوسس حسابي ) (3.98واوراف معياري ) ، (0.563مما يد عل
وجود مستويات اتناق عاليه بني اافراد املبحوثني جتاه بُعد تشجيع
العاملني.
 .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق
كانمج للعبارة ) (X8وبقيمة ( )%95.5وبوسععس حسععابي ()4.16
واوراف معياري ( )0.479والت (تشعععجع القيادات اإلادارية العاملني
عل املشععععاركة يف الندوات وورش العم والسععععيمينارات واملؤخرات
لييادة اخل ة واملعلومات).
كما أن اق نسععبة اتناق كانمج للعبارات اخلامسععة والسععادسععة )(X5
وبقيمة ( )%81.9والت تشععري إىل (تشععجع القيادات اإلدارية والعلمية
يف جامعتنا العاملني عل تبين ثقافة التعاون فيما بينهم).
 .2حتدي العملية :تبني من نتاةج الوصف يف اجلدو ( )2االتي:
أ.

تشري النتاةج عل املستوى الرلي لبُعد حتدي العملية بان نسبة

االتناق بلغمج ) (90.9مقاب عدم االتناق بنسبة ) (%0.0وبوسس
حسابي ) (4.145واوراف معياري ) ، (0.543مما يد عل وجود
مستويات اتناق عاليه بني اافراد املبحوثني جتاه بُعد حتدي العملية.
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كما أن اق نسععععبة اتناق كانمج للعبارة ) (X12وبقيمة ()%88.6
والت تشععععري إىل (لدى إدارة اجلامعة مرونة عالية يف مناقلة املوارد إىل
اانشطة الت تضيف قيمة إىل اجلامعة).
 .3منذجة االسلوب :تبني من نتاةج الوصف يف اجلدو ( )2االتي:
أ.

تشععري النتاةج عل املسععتوى الرلي لبُعد منذجة االسععلو بان

نسعععع بة االت ناق بل غمج ( ) %85.22م قا ب عدم االت ناق بنسعععع بة
( )%6.82وبوسعس حسعابي ( )4.04واوراف معياري (، )0.444
مما يد عل وجود مستويات اتناق عاليه بني اافراد املبحوثني جتاه
بُعد منذجة االسلو .
 .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق
كانمج للعبارة ) (X13وبقيمة ) (%95.5وبوسس حسابي )(4.14
واوراف معياري ) (0.462والت نصمج (أن تيي القيادات اإلدارية
والعلمية يف جامعتنا املعوقات الت تعيق اإلبداذ لدى املرؤوسني( .
كما أن اق نسبة اتناق كانمج للعبارة ) (X15وبقيمة )(%75.0
والت تشري إىل (تيرذ إدارة جامعتنا اإلحسان لدى العاملني يف حتقيق
أهداف اجلامعة).
 .4متكني العاملني :تبني من نتاةج الوصف يف اجلدو ( )2االتي:
أ.

تشععععري النتاةج عل املسععععتوى الرلي لبُعد خرني العاملني بان

نسعععع بة االت ناق بل غمج ( ) %66.98م قا ب عدم االت ناق بنسعععع بة
( )%25.02وبو سس ح سابي ( )4.17واوراف معياري ()0.540
 ،مما يد عل وجود م ستويات اتناق متو سس بني اافراد املبحوثني
جتاه بُعد خرني العاملني .
 .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق
كانمج للعبارة ) (X17وبقيمة ) (%77.3وبوسس حسابي )(4.14
واوراف معياري ) (0.462والت تن عل أن ) خنا إدارة جامعتنا
العاملني مساحة كبرية من احلرية واإلختيار يف حتديد كينية القيام
بأعماهلم(  .كما أن اق نسبة اتناق كانمج للعبارة ) (X18وبقيمة
) (%54.2والت تشري إىل (تشجع إدارة جامعتنا العاملني عل
است دام أسالي جديدة يف العم ( .
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اجلدو ( )2وصف متغريات القيادة االكادميية.
مقياس
البُعد

الرمز

املشرتكة

اهلام الرؤية

x1
x2
x3
x4

أتفق بشدة
ت
12
9
8
16

املعدل

%
27.3
20.5
18.2
36.4
25.6

اجملموع
البُعد

العاملني

تشجيع

X5
X6
X7
X8

ت
5
5
5
9

اجملموع

حتدي العملية

X9
X10
X11
X12

املعدل

االسلوب

منذجة

X13
X14
X15
X16

ت
%
15.9
7
13.6
6
22.7
10
40.9
18
23.275

ت
%
75
33
77.3
34
70.5
31
47.7
21
67.62

ت
4
4
3
5

املعدل
اجملموع

ت
%
77.3
34
84.1
37
75
33
81.8
36
79.55

ت
2
5
6
1

أتفق
ت

%

متكني العاملني

X17
X18
X19
X20
0

1.14
ال أتفق
ت
3

ال أتفق بشدة
ت

%
6.8

1.7
1.7
ال أتفق
ت

ال أتفق بشدة
ت

%

0

%

77.3
34
54.2
24
70.5
31
65.9
29
66.98

%
4.5
11.4
13.6
2.3
7.95

%
4.5

4.5
2
9.1
4
13.6
6
7.93

66.98

%

0
0

ال أتفق
ت

ال أتفق بشدة

7.93

ت

%

11.4
5
15.9
7
6.82

%

0

6.82

حمايد
ت
2

%

0

7.95
مقياس

أتفق بشدة
ت

2.3
0.57

حمايد

85.22
الرمز

%
9.1
9.1
6.8
11.4
9.1

%

2.3
1
0.57

9.1
مقياس

أتفق بشدة
ت
8
2

1

حمايد

أتفق

%
18.2
4.5

%
11.4
18.2
15.9
4.5
12.5

ت

%

12.5
مقياس

أتفق بشدة

5.67

اجملموع

ت
5
8
7
2

90.9
الرمز

املعدل

ت
%
70.5
31
70.5
31
72.7
32
75
33
72.17

أتفق

اجملموع

ت

حمايد

85.84
الرمز

البُعد

أتفق

%
11.4
11.4
11.4
20.5
13.67

ال أتفق

14.17
مقياس

أتفق بشدة

املعدل

البُعد

%
68.2
70.5
50
47.7
59.1

ت
%
4.5
2
9.1
4
29.5
13
13.6
6
14.17

84.7
الرمز

البُعد

أتفق
ت
30
31
22
21

حمايد

ال أتفق بشدة

ال أتفق
ت

ال أتفق بشدة

%

18.2
8
40.9
18
20.5
9
20.5
9
25.02
25.02

ت

%

0

الوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

4.23
4.11
3.84
4.16

.522
.538
.745
.834

4.085

0.659

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

3.86
3.95
3.95
4.16

.702
.545
.526
.479

3.98

0.563

الوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

4.07
4.05
4.16
4.30

.501
.480
.526
.668

4.145

0.543

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

4.14
3.93
3.98
4.14

.462
.398
.505
.409

4.04

0.444

الوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

4.14
4.36
4.11
4.07

.462
.574
.538
.587

4.17

0.540
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 .3.4وصف متغري التجديد االسرتاتيجي:

ث .تشري النتاةج وصف متغري التجديد االسجاتيجي عل املستوى

ت .تشري نتاةج الوصف عل املستوى اجليةي أن اعل نسبة اتناق

الرلي بان نسبة االتناق بلغمج ( )%88.65مقاب عدم االتناق بنسبة

كانمج للعبارة ) (Y21وبقيمة ) (%97.7وبوسس حسابي )(4.07

( ،)%0.0وأن نسبة ( )%8.89اختذوا موقن ًا حمايداً من ذلك وجاء

واوراف معياري ) (0.334والت نصمج ) التشجيع املستمر لنا

ذلك بوسعععس حسعععابي ( )4.045واوراف معياري ( ، )0.509مما

كأفراد يف طرح أفرار راةدة) .كما أن اق نسبة اتناق كانمج للعبارة

يد عل وجود مسععععتويات اتناق عاليه بني اافراد املبحوثني جتاه
التجديد االسجاتيجي.

) (Y31وبقيمة ) (%34.1وبوسس حسابي ) (4.32واوراف
معياري ) (0.518والت نصمج (هناك معرفة باالهداف طويلة اامد
ويعم اجلميع عل حتقيقها(.

اجلدو ( )3وصف متغريات التجديد االسجاتيجي.
مقياس

املتغري
املعتمد

الرمز

التجديد االسرتاتيجي

Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32

املعدل
اجملموع

أتفق بشدة
ت
4
8
9
7
0
0
0
0
11
12
0
0

أتفق

%
9.1
18.2
20.5
15.9
0
0
0
0
25
27.3
0
0
9.66

ت
39
33
29
27
25
38
28
28
29
29
15
27

%
88.6
75
65.9
61.4
56.8
86.4
63.6
63.6
65.9
65.9
34.1
61.4
65.71

حمايد
ت
1
3
6
10
3
2
6
3
4
3
1
5

75.37

%
2.3
6.8
13.6
22.7
6.8
4.5
13.6
6.8
9.1
6.8
2.3
11.4
8.89
8.89

ال أتفق
ت
0
0
0
0
16
0
0
13
13
0
28
12

ال أتفق بشدة

%
0
0
0
0
36.4
0
0
29.5
29.5
0
63.6
27.3
15.52
15.52

ت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

4.07
4.11
4.07
3.93
4.30
4.05
4.09
4.23
4.16
4.20
4.32
4.16

0.334
0.493
0.587
0.625
0.594
0.371
0.603
0.565
0.568
0.553
0.518
0.608

4.14

0.534

0
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 .4.4حتليل عالقة االرتباط بني القيادة األكادميية والتجديد
االسرتاتيجي:
يوضععععا اجلدو ( )4بوجود عالقة ارتباط معنوية بني ابعاد القيادة
ااكادميية والتجديد االسععجاتيجي عل املسععتوى الرلي وقد بلغ قيمة
االرت باط بينه ما ( )0.602وهي قي مة معنو ية ع ند مسععععتوى دال لة
( )0.01كما اوضععععا اجلدو وجود عالقة ارتباط معنوية بني ك بعد
من ابعاد القيادة االسععجاتيجية والتجديد االسععجاتيجي حيث حقق بعد
تشعععجيع العاملني اعل قيمة ارتباط وهي ( )0.549ومن ثم بُعد اهلام
الرؤية املشجكة الذي جاء يف املرتبة الثانية والذي بلغمج قيمة االرتباط
له ( )0.466وجاء بعد ذلك املتغريين منذجة الطريق وخرني االخرين
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من الع م من ح يث العال قة اذ بل غمج قي مة االرت باط ( )0.459لرال
املتغريين ،اما بعدي حتدي العملية والقدرات الشعع صععية فقد حصععال
املرتبة االخرية اذ بل غمج قي مة االرتباط هل ما ( )0.436و ()0.384
عل التوالي .وبذلك ميرن االستدال عل صحة فرضية االرتباط والت
تن

عل ( توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصعععععاةية معنوية عند

مستوى معنوي ) (0.05بني القيادة االكادميية والتجديد االسجاتيجي
يف اجلامعات املبحوثة ،وتتنرذ من هذه النرضعععية جمموعة فرضعععيات
فرع ية تتم ث يف وجود عال قة ارت باط معنو ية بني ك ُب عد من أب عاد
القيادة االكادميية والتجديد االسجاتيجي).
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اجلدو ( )4عالقات االرتباط بني ابعاد القيادة االكادميية و التجديد االسجاتيجي
املتغري املستقل القيادة
االكادميية

املتغري املعتمد

التجديد االسرتاتيجي

اهلام
الرؤية
املشرتكة
**0.466

تشجيع
العاملني

حتدي
العملية

منذجة
الطريق

القدرات
الشخصية

**0.549

**0.436

**0.459

**0.384

متكني
االخرين يف
العمل
**0.459

املؤشر
الكلي

**0.602

املصدر :إعداد الباحثان باعتماد خمرجات ال جمية اإلحصاةية )(SPSS
P ≤ 0.05, N = 44
 .5.4العالقة التاثريية ملتغري القيادة االكادميية يف الت جديد
االسرتاتيجي :

 .1تشععععري معط يات ا جلدو ( )5إىل وجود تاثري معنوي للق يادة
االكادميية يف التجديد االسععععجاتيجي ويؤكد ذلك قيمة  Fاحملسععععوبة

البالغة ( )34.100وهي اك من قيمتها اجلدولية والبالغة ()4.14
مب ستوى معنوية بلغمج ( )0.000وبدرجة حرية ( ،)42,1وبلغ معام
التحديد ) (R2) (0.362اي ان املتغري املسعتق ينسعر ما نسعبته
( )%36من املتغري املعتمد.

اجلدو ( )5العالقة التأثريية للقيادة ااكادميية يف التجديد االسجاتيجي
التجديد االسجاتيجي
املتغري املعتمد
املتغري املستق

القيادة ااكادميية

قيمة F
B1

R2

**0.602
()5.840

0.362

احملسوبة

قيمة F

مستوى املعنوية

اجلدولية

احملسو

4.14

0.000

34.100

P ≤ 0.05, N = 44
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اما عل مسععععتوى تاثري ك بعد من ابعاد القيادة االكادميية

فيظهر اجلدو ( )6ان عيع ابعاد القيادة االكادميية تؤثر معنويا يف
التجديد االسععجاتيجي وذلك بداللة قيم ) (Tاحملسععوبة لر بعد حيث
حقق ب عد تشععععجيع ال عاملني اعل قي مة تاثري ية يف متغري الت جد يد

)(7.762 , 6.425 , 6.025 , 6.887 , 6.550عل التوالي
جند انها اك من قيمتها اجلدولية والبالغة ( )1.69اما أعل قيمة
تأثري من بني أبعاد القيادة االكادميية فقد كانمج لبعُد تشععجيع العاملني
وحبسع مسععاهمته يف املتغري املعتمد والت كانمج ) (0.301أي انه

االسععجاتيجي بداللة ) (tاحملسععوبة والبالغة ( )6.887وهي اك من

ينسعععر ما ) (%30.1قيمة تأثري من بني ابعاد القيادة االكادميية فقد

قيمت ها اجلدولية والبال غة ( )1.69وبل غمج قي مة ) (R2هلذا الب عد

حص بعد القدرات الش صية عل اق قيمة تاثريية حبس مساهمته

( )0.301اي انه ينسر ( )%30من املتغري املعتمد.
 .6.4سدددددددادسددددد داا :تأثري أبعاد القيادة األكادميية يف التجديد
االسرتاتيجي
حيث أن (اهلام الرؤية املشععععجكة ،تشععععجيع العاملني ،حتدي العملية،
منذجة الطريق ،خرني االخرين من العم ) من خال متابعة معامالت
االوععدار والبععالغععة ( 0.746 , 0.746 , 0.625 , 0.753 ,
 )0.672عل التوالي وعند مقارنة قيم ) (tاحملسععععوبة والبالغة

يف املتغري املعتمد والت بلغمج ( )0.174اي انه ينسععععر ما يقار
( ) %15من املتغري املعت مد و بدال لة قي مة ) (tاحملسععععو بة له
( )4.625وهي ايضا اك من قيمتها اجلدولية والبالغة (.)1.69
وبنععاءاً عل مععاتقععدم من نتععاةج عالقععات التععاثري بني ابعععاد القيععادة
االكادميية يف التجديد االسععجاتيجي نتوصعع إىل قبو فرضععية البحث
الرةيسععة الثانية كانمج تن إىل (وجود عالقة تاثري معنوية بني القيادة
االكادميية وابعادها يف التجديد االسجاتيجي).
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اجلدو ( )6العالقة التأثريية البعاد القيادة االكادميية يف التجديد االسجاتيجي
التجديد االسجاتيجي

املتغري املعتمد
املتغري املستق

قيمة t

مستوى املعنوية

اجلدولية

احملسو

B1

R2

قيمة  tاحملسوبة

اهلام الرؤية املشجكة

0.672

0.217

6.550

0.000

تشجيع العاملني

0.753

0.301

6.887

0.000

حتدي العملية

0.625

0.190

6.025

منذجة الطريق

0.746

0.210

6.425

0.000

القدرات الش صية

0.523

0.147

4.625

0.001

خرني االخرين من العم

0.746

0.210

7.764

0.000

0.000
1.69

P ≤ 0.05, N = 44
املصدر  :إعداد الباحثان باالعتماد عل خمرجات ال جمية اإلحصاةية ( . ) SPSS
 .5االستنتاجات واملقرتحات
 .1.5االستنتاجات:
ميرن القو أنه من خال املناهيم الت د ذكرها اعاله جند أن

أ.

هناك من ركي عل أن القيادة ااكادميية كونها عملية تناعلية وتأثريية

 .2.5املقرتحات:
من خال ما توصلمج إليه البحث من نتاةج ،ميرن اخلروج مبجموعة من
املقجحات واملتمثلة باآلتي:
ان تع م ا جلام عات املبحو ثة بالجكيي عل صعععع نات الق يادة

أ.

بني القاةد ااكادميي ومن يتبعه من أعضعععاء هيئة التدريت واملالحظ
أن هذه النظرة بنيمج عل املنهوم التقليدي للقيادة.

ااكادميية اذا ارادت حتقيق مسععتويات عالية من التجديد االسععجاتيجي
لديها.

 .تبني أن ه ناك تالزم ا جيابي بني الق يادة اا كادمي ية والت جد يد

ينبغي عل اجلامعات املبحوثة العم عل تنعي أبعاد القيادة

االسععععجاتيجي مبعن كل ما امتل رمج الق يادات يف ا جلام عات املبحو ثة
خصعععاة القيادة ااكادميية كلما سعععاعدها ذلك يف حتقيق متطلبات
التجديد االسجاتيجي.

.

ااكادميية الت تناوهلا البحث احلالي وذلك لتحقيق اهدافها املرسعععومة
والغراض التجديد االسجاتيجي.
ت .نقجح تعييي اجلوان اإلجيابية الت افرزتها الدراسعععععة احلالية
والعم عل معاجلة اجلوان السععلبية والت تعم كمعوقات ملضععامني

ت .وجد أن تشععععجيع العاملني يرتبس مبسععععتوى عالي مع حتقيق
متطلبات التجديد االسجاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.

القيادة ااكادميية والتجديد االسجاتيجي.

ث .تبني أن هناك تأثري للقيادة ااكادميية يف التجديد االسععجاتيجي

ث .العم عل تهيئة البيئة الداخلية املناسبة لتطبيق أبعاد التجديد

لدى اجلامعات املبحوثة ومبستويات جيدة.
ج.

تبني أن تشععجيع العاملني جاء مبسععتويات تأثري أعل من باقي

أب عاد الق يادة اا كادمي ية يف الت جد يد االسععععجاتيجي لدى ا جلام عات
املبحوثة.
ح.

تبني وجود أهت مام من ق ب اافراد املبحوثني بأب عاد الق يادة

ااكادميية.
خ.

جنعد وجود أهتمععام من أفراد العينععة يف اجلععامعععات املبحوثععة

بالتجديد االسجاتيجي.
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االسجاتيجي يف اجملاالت االستثمارية واالسترشافية وذلك بهدف حتديد
النرص واستغالهلا.
ج.

ختلك القيادات اإلدارية والعلمية يف اجلام عات املبحوثة الوعي

بأهمية وضععععع االهداف طويلة اامد كونها املسععععار اخلاص بالتجديد
االسجاتيجي.
ح .ان تقوم اجلامعات املبحوثة بتطوير فلسععععنتها اخلاصععععة جتاه
القيادة االكادميية حبيث ت صبا جيءا من ا سجاتيجيتها احلالية اهلادفة
للوصو إىل التجديد االسجاتيجي.
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جامعة دهوك

المالحق /إستمارة اإلستبانة

كلية اإلدارة واإلقتصاد
قسم إدارة األعمال /الدراسات العليا

بسم اهلل الرمحن الرحيم
م  /إستبانة البحث

إىل  /السادة رئيس اجلامعة ومساعدوه ،والعمداء ومعاونوهم ،ورؤساء االقسام والوحدات احملرتمون
السالم عليرم ورمحة اهلل وبركاته  ..حتية احرتام وتقدير ...
نأم أن تقدموا جيءاً من وقترم الثمني يف اإلجابة عل االستبانة الت بني أيديرم الررمية ،شاكرين تعاونرم مع الباحثان يف إكما متطلبات البحث املوسوم (دور القيادة
األكادميية يف حتقيق التجديد اإلسدددرتاتيجية  -دراسدددة إسدددتطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية والعلمية يف جامعة نوروز وجيهان اخلاصدددة يف حمافظة
دهوك) .إذ أن الغرض ااسععاسععي من هذه االسععتبانة يتمث بقيان متغريات البحث ،وثقتنا كبرية يف حرصععرم عل اإلجابة مبوضععوعية تامة جلميع النقرات الواردة فيها .عيله
نرجوا التن ض مب ء االستبانة واإلجابة عل كافة العبارات الواردة فيها ومبا يسهم يف حتقيق أهداف هذا البحث.
ولرم فاةق الشرر والتقدير.

 2021م

أوالً  /بيانات تعرينية خت

 2720ك

 1441هـ

اجملي عن اإلستمارة

.1

اجلامعة

جامعة نوروز ( )،

جامعة جيهان ( )،

.2

موقع العمل

رئاسة اجلامعة ( )،

كليات اجلامعة ( )،

.3

اجلنس

.4

العمر

 30سنة فأق ( ) 40-31 ،سنة ( ) 50-41 ،سنة ( ) 51 ،سنة فأكثر ( ).

.5

التحصيل الدراسي

دكتوراه ( ) ،ماجستري ( ) ،دبلوم عالي ( ) ،برالوريون ( ).

.6

اللقب العلمي

أستاذ ( ) ،أستاذ مساعد ( ) ،مدرن ( ) ،مدرن مساععد ( ).

.7

مدة اخلدمة الكلية يف الو يفة

 5سنوات فأق ( ) 10-6 ،سنوات ( ) 11 ،سنوات فأكثر ( ).

ذكر ( )،

أنث ( ).

مالحظة :قبل املباشرة يف اإلجابة على أسئلة (فقرات) االستبانة ،يرجى مالحظة مايلي:


وضع عالمة (  )يف احلق الذي ميث وجهة نظرك.



عدم ترك أي فقرة بدون إجابة انها ستجع االستمارة غري صاحلة للتحلي .



بإمرانرم االستنسار عن أي غموض يف النقرات من الباحثني.

الثاني ا  /متغريات الدراسة
أوالا :القيادة األكادميية  :Academic leadershipعملية التأثري يف سعععلوك اافراد وتوجيههم وو حتقيق اهلدف املرسعععوم ،من خال خلق بيئة عم صعععحية وثقافة
ترينية وتطوير رسالة املنظمة وتعييي النمو والتطور ااكادميي .من خال تنعي أبعاد (الرؤية امل شرتكة ،تشجيع العاملني ،حتدي العملية ،منذجة الطريق ،القدرات
الشخصية ،متكني األخرين للعمل).
أ.

إهلام الرؤية املشرتكة :Inspire a Shared Vision
العبارة

ت
.1

ختلك القيادات اإلدارية والعلمية يف جامعتنا القدرةِ عل الرؤية الشمولية للوظاةف امل تلنة للجامعة.

.2

تتأكد القيادات اإلدارية والعلمية يف اجلامعة من وضع أهداف قابلة للتحقيق.

.3

تضع إدارة جامعتنا أهداف واضحة ومنهومة من قب اجلميع.

.4

حترص إدارة جامعتنا عل إشجاك كافة ااطراف عند صياغة الرؤية املستقبلية للجامعة.

ب.

تشجيع العاملني :Staff Encouragement
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.5

تشجع القيادات اإلدارية والعلمية يف جامعتنا العاملني عل تبين ثقافة التعاون فيما بينهم.

.6

تعتمد القيادات اإلدارية والعلمية أسلو إستثارة روح اإلبداذ واالبترار يف العم .

.7

تلهم القيادات اإلدارية والعلمية العاملني عل تقديم اافرار واملقجحات الت تساهم يف ح املشرالت.

.8

تشجع القيادات اإلادارية العاملني عل املشاركة يف الندوات ووارش العم والسيمينارات واملؤخرات لييادة اخل ة واملعلومات.

ت.

حتدي العملية :Challenge the Process

.9

تتصرف إدارة جامعتنا بشر واعي وسريع يف مواجهة املواقف امل تلنة.

.10

تبحث إدارة جامعتنا عن النرص املتاحة الت من شأنها إختبار مهاراتها وقدراتها اخلاصة.

.11

تركي القيادات اإلدارية والعلمية يف جامعتنا عل احللو للمشاك بدالً من حماولة إلقاء اللوم عل اآلخرين.

.12

لدى إدارة اجلامعة مرونة عالية يف مناقلة املوارد إىل اانشطة الت تضيف قيمة إىل اجلامعة.

ث.

منذجة األسلوب :Model the Way

.13

تيي القيادات اإلدارية والعلمية يف جامعتنا املعوقات الت تعيق اإلبداذ لدى املرؤوسني.

.14

تتقب إدارة جامعتنا أفرار اآلخرین ومقجحاتهم عندما ترون بناءة وتص يف مصلحة اجلامعة.

.15

تيرذ إدارة جامعتنا اإلحسان لدى العاملني يف حتقيق أهداف اجلامعة.

.16

تسع القيادات اإلدارية والعلمية يف تبين أسالي قيادية معاصرة بقصد املواكبة والتريف مع املتغريات الراهنة .

ج.

متكني االخرين للعمل :Enable Others to Act

.17

خنا إدارة جامعتنا العاملني مساحة كبرية من احلرية واإلختيار يف حتديد كينية القيام بأعماهلم.

.18

تشجع إدارة جامعتنا العاملني عل است دام أسالي جديدة يف العم .

.19

تنظر إدارة اجلامعة اىل عامليها بانهم من أهم املوارد الثمينة يف اجلامعة.

.20

تثق إدارة اجلامعة يف قدرات عامليها اداء ااعما واملهام املوكلة هلم ودة عالية.

ثاني ا :التجديد االسرتاتيجي Strategic Renewal
العبارة

ت
.21

التشجيع املستمر لنا كأفراد يف طرح أفرار راةدة.

.22

عملية توليد اافرار منهج ثابمج لنا وخصوصا يف جما ااعما املبتررة.

.23

تشجيع اجلامعة املعرفة الذاتية بني اافراد وتالقا اافرار بني أفراد اجملموعة.

.24

ترعي جامعتنا داةما اافرار اجلديدة الت تساهم يف صنع التجديد االسجاتيجي.

.25

تستثمر اجلامعة ك النرص احلالية املتوفرة هلا لتحسني خدماتها.

.26

هناك أهداف قصرية اامد تسع اجلامعة لتحقيقها.

.27

هناك بيئة داعمة لعملية التغيري الستغال النرص احلالية.

.28

تقوم اجلامعة بت نيض ننقاتها يف ظ سياسة ترشيد الننقات.

.29

هناك تصور واضا ملا تود اجلامعة الوصو إلية مستقبالً.

.30

تسع اجلامعة ملعرفة أفض املمارسات ووضع خطس مستقبلية لتطبيقها.

.31

هناك معرفة باالهداف طويلة اامد ويعم اجلميع عل حتقيقها.

.32

تبحث اجلامعة عن قدرات جديد الستغال أقسام وختصصات علمية جديدة.
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ر َوىلَ سةركردايةتيا ئةكادميي ل جهينانا نووكرنا سرتاتيذى
تويذاندنةكا راوةرطرتنىَ بوَ راييَ ن منوونةيةك ذ سةركرديَن كارطيَرى و زانستى ل زانكوَيا نةوروز و جيهان ييَن تايبةت ل ثاريَزطةها دهوَك
:ثوَختة
 بريَكا جةرباندنا ئةو داتايَن مةيدانى ذ منوونةيةك سةركردايةتيَن،ئةظىَ تويذين ةوةيىَ هةولداية ذ بو دياركرنا روىلَ سةركردايةتيا ئةكادميى د جهينانا نوى كرنا سرتاتيذى دا
 و هةر دوو ظةكولةر رابوينة بتتتتتتت ت ئاظاكرنا (منوذج) كو مفا ذ بابةتيَن ئةدةبى تيورى،كارطيَرى و زانستتتت ى ل زانكوييَن (نةوروز و جيهان) ييَن تايبةت ل باريَزطةها دهوك
 ظةكولةران ثشت بةسنت لسةر كومكرنا داتاييَن، داكو ثةيوةنديا طريَدانىَ و كارتيَكرنىَ دناظبةرا سةركردايةتيا ئةكادميى و نوى كرنا سرتاتيذى دا خبوظة بطريت،وةرطرتية
 و.)) كةس بون ذ ستتةركردةييَن كارطيَرى و زانستت ى ل زانكوييَن (نةوروز و جيهان44(  ذ بو ئةو كةستتيَن وةك منونة هاتينة وةرطرتن كو ذمارا وان،فورما راثرستتيىَ كرية
 و تويذينا مة طةهشتت ية ضتتتةندين.ظةكولةران ضتتتةندين ئاَظيَن ئ امارى بو شتتتروظةكرنا داتاييَن طرميانيَن ظةكولينىَ بكارئناينة ذ بو راستت يا وان طرميانيَن هاتينة تا يكرن
دةرئةجناما ذ وانا سةركردايةتيا ئةكادميى ب رةهةنديَن خو ظة كارتيَكرن هةية د نوى كرنا سرتاتيذى دا و ل دوماهيىَ هةذمارةكا ثيَ شنياريَن طوجناى داناينة بةردة ست ذ
 طرنطرتينا وانا كاراكرنا رةهةنديَن ستتتتةركردايةتيا ئةكادميى ذبو هةينانا مةرةميَن نويكرنا ستتتترتاتيذى ل ئةوان زانكوييَن،بو زانكوييَن ظةكولني لستتتتةر هاتية ئةجنامدان
.ظةكولني لسةر هاتية ئةجنامدان
. نوويكرنا سرتاتيذى، تواماداركرنا ييَن دى، منوونةكرنا شيَوازى،هاندانا كريَكاران، ئيلهام دي نا سرتتيذى، سةركردايةتيا ئةكادميى:ثةيظيَن سةرةكي

The Role of Academic Leadership in Achieving Strategic Renewal
(A Survey Field Study Of The Scientific And Managerial Leadership In Nowruz And Jehan Private
University In Dohuk Governorate)
Abstract:
The present research attempts to characterize and focus upon the real role of participation that any academic leadership
could share and accomplish to fulfill the strategic renewal and modernization which could be done using some field
test opinions of some administrative and scientific managements and leaderships in (Newroze and Jehan University).
These Universities are private ones and found in Dohuk Governorate. The two researchers were able to establish and
construct a default model, making good use of the theoretical literature of the subject that tackles and deals with
Correlation and effect relationships among those academic leaderships which were considered as an independent
variable and the strategic renewal as a dependent variant. Both researchers adopted a survey form (a questionnaire
form list) as a data collection tool from the researchs (44) samples of those administrative and scientific leaderships
in both above-mentioned Universities. The researchers used a number of statistical methods to verify the validity of
the research hypotheses which were originally subjected to multiple tests. Many conclusions were reached. The major
conclusions assumed that those academic leaderships and their dimensions positively affect the strategic renewal in
general. The research ended with a set of proposals, most notably activating the dimensions of academic leadership
has also ended up with a series of suggestions, some of those major suggestions aims at the activation of the dimensions
of the academic leadership to achieve the strategic renewal and its aims in those investigated universities.
Keywords: Academic leadership, Inspire a shared vision, Employee encouragement, Challenge the process, Model
the way, Enable others, Strategic renewal.
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