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ّ:ملخص
 ز المؤسسييدور البراعة التنظيمية في تحقيق التم على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف     

 تخدامتم اس، ولتحقيق أهداف الدراسة العاملين في جامعة غزةمن خالل دراسة تطبيقية على 
يتمثل و االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، والمنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة، 

دهم ددارية واالكاديمية بجامعة غزة والبالغ عالموظفين في المناصب اإلالدراسة في مجتمع 
راد توزيع االستبانة على كافة أفتم حيث  ،الحصر الشاملاستخدام طريقة  وقد تم موظف، 11

( وتم استخدام 6%21بنسبة استرداد  صالحة للتحليل ستبانةا 21 استرداد تممجتمع الدراسة، و 
القة عوجود  على  وقد أظهرت نتائج الدراسة، ( اإلحصائي لتحليل البياناتSPSSبرنامج )
بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة اللة إحصائية ذات د

على تحقيق التميز  (α ≥ 0.05)تؤثر البراعة التنظيمية عند مستوى داللة و . لدى جامعة غزة
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن  المؤسسي لدى جامعة غزة.

ثراء نقاط القوة، حيث أوصت الدراسةتسهم في معالجة نقا جامعة ضرورة اهتمام ال ط الضعف وا 
 بها ما كتشافال البيئية التغيرات تحليل ويجب على الجامعة ابتدريب العاملين وتنميتهم مهني  

 .فرص من

ّ(.البراعةّالتنظيمية،ّالتميزّالمؤسسي،ّجامعةّغزةكلماتّمفتاحية:ّ)
ّ
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Abstract: 
This study aimed at identifying the role of the organizational 

ambidexterity in achieving organizational excellence through an 

empirical study on the Gaza university. To achieve the study objectives, 

the researchers used a questionnaire as the primary tool for data 

collection and adopted the descriptive analytical approach in 

conducting this study. The study population consisted of 60 employees 

in the administrative and academic positions at Gaza University. The 

comprehensive inventory method was used where (60) questionnaires 

were distributed along with conducting interviews with a few 

responsible officials. A number of (54) questionnaires were retrieved 

representing (90%) a response rate. SPSS software program was used 

to analyze data. The results of the study found that there is a statistically 

significant relationship at (0.05 ≤ α) between organizational 

ambidexterity and organizational excellence at Gaza University, and 

the organizational Ambidexterity effects at (0.05 ≤ α) level on 

achieving organizational excellence at Gaza University. The study 

recommended that the necessity of the university’s interest in training 

employees and their professional development. The university must 

analyze environmental changes to discover the opportunities therein. 

Key words: Organizational Ambidexterity, Organizational Excellence, 

Gaza University 
 

 مقدمة:
ية التي احتلت مكانة بارزة في حقل اإلدارة االستراتيج ضوعاتعد البراعة التنظيمية من المو ت      

خالل العقد الماضي على اعتبار أن منظمات األعمال الناجحة تحتاج إلى أن تكون بارعة 
حيث  6ي بين األنشطة االستكشافية واألنشطة االستغاللية بشكل متزامنلتحقق التوازن النسب

يمكن لمنظمات األعمال البحث عن إمكانيات جديدة لتحقق المواءمة مع بيئة األعمال المتغيرة 
وبسياق آخر، 1ّ.توظف اإلمكانيات المتاحة لديها لتحقيق الفاعلية والكفاءةنفسه وفي الوقت 

                                                           
بناء البراعة التنظيمية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة  أحمد أبو زيد،  دور التفكير االستراتيجي في 1

 .  0102، 2،العدد02األردنية ، المجلة االردنية، ادارة االعمال ،المجلد 
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بين البراعة التنظيمية  ارتباطقة الهناك ع,Jurksiene. ( Pundziene1 &)فقد أوضح 
والقدرات الديناميكية، حيث تعزز البراعة التنظيمية من تأثير القدرات الديناميكية في تحقيق 

 على ةوالمحافظ النجاح، تحقيق على دائمة بصورة الجامعات  حيث تعمل، الميزة التنافسية
 اتيجياتها،استر  وتعديل وتحسين تطوير إلى ستمراربا تسعى يجعلها وهذا وبقائها، نجاحها
 العلومو  المعارف من االستفادة إلى الحديثة إدارتها وتسعى. متجددة ووسائل أدوات واستخدام

 الفرص إتاحة إلى تؤدي الجهود وهذه باستمرار، المعرفة ودوائر العلماء ويطورها يستحدثها التي
ّ.مستمرال والتطور التقدم تحقيق والى الجديدة،

 :شكلةّالدراسةم
في ظل المنافسة التي نشهدها في هذا الوقت بين الجامعات جعلها تهتم بشكل كبير في      

جراء تغيرات معينة في ادائها لكي تخلق ميزة تنافسية تجعلها تحافظ على مركزها واستمرارها، إ
ر تمادا على العناصوقد أحدثت هذه التغييرات المستمرة اجراء تحوالت في أداء أعمالها اع

والموارد األكثر أهمية التي تحقق لها التميز المؤسسي من بين تلك الموارد هو امتالكها لقيادات 
وأشارت         2قادرة على مواجهة التحديات والتحرك بسرعة أكبر اتجاه الفرص الجديدة.

بالبراعة  أن مرونة الموارد البشرية مرتبطة بشكل إيجابي 3(Ketabchi, 2020دراسة )
 التميز حيث أكدت أن Nenadál, Vykydal, & Waloszek,2018))4التنظيمية، ودراسة  

 التي األخرى  المنظمات باقي مختلفة عن المنظمة يجعل ما وهو تنافسية ميزة يعتبر التنظيمي
 . مماثلة خدمات أو منتجات دمتق

ّ:تاليال فيّالتساؤل الحالية الدراسة مشكلة صياغة يمكنعليهّفإنهّّو
ّماّدورّالبراعةّالتنظيميةّفيّتحقيقّالتميزّالمؤسسيّلدىّالعاملينّفيّجامعةّغزة؟ّ

                                                           
2-Jurksiene, L & Pundziene, A. “The relationship between dynamic capabilities and firm 

competitive advantage: The mediating 127 role of organizational ambidexterity”. 

European Business Review, 28(4): 431-448. 2016. 
زينب البناء، دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري، مجلة جامعة كربالء العلمية،  2

 .0101، 0، العدد01المجلد 
3 Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a 

full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor 

University. DYSONA-Life Science, 1(1), 25-35. 2020. 
4 Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches, 

models and their use at Czech organizations. 2018. 
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 :أهدافّالدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 .دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامعة غزةالتعرف على  .1

 .ة غزةيمية وأبعادها لدى جامعتوى تصورات المبحوثين حول البراعة التنظالتعرف على مس .2

 .مستوى تصورات المبحوثين حول التميز المؤسسي لدى جامعة غزةالتعرف على  .3

 .البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزةالكشف عن وجود عالقة بين  .4

تنظيمية مفهوم البراعة التقديم توصيات ومقترحات علمية يمكن االستفادة منها في تبني  .5
 .معة غزةلدى جا

 :أهميةّالدراسة
جاءت أهمية الدراسة العلمية متزامنة مع التوصيات الواردة في الدراسات  :األهميةّالعلمية

ة منطلقا  وكذلك تمثل هذه الدراس ،السابقة حول إجراء البحوث والدراسات في البيئة الفلسطينية
تناولت  دراسات المحلية التيعلميا  لدراسات أخرى في نفس المجال، وتعد إضافة علمية أيضا  لل

 في قطاع غزة.  الجامعاتموضوع 
ّالعملية: ، وكذلك األثر قطاع غزةب بتحقيق التميز في الجامعات المعنيين مساعدة األهمية

لتميز دور البراعة التنظيمية في تحقيق ا الدراسة تناولت حيث لدور البراعة التنظيمية،الفعال 
زة لتعزيز جامعة غهم نتائج هذه الدراسة في رفع قدرة ستس وبالتالي المؤسسي لدى جامعة غزة
 .دورها النوعي بالمجتمع
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 : متغيراتّالدراسة
البحث عن و البراعة التنظيمية ويتفرع منها )االستثمار األمثل للفرص، المتغيرّالمستقل:ّّ-1

 هيكل تنظيمي مرن(.و فرص جديدة، 
ّالتميز المؤسسي.المتغيرّالتابع:ّ -2
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 

Fu, N., Ma, Q., Bosak, J., & Flood, P. , Wei, Z., Zhao, J., & Zhang, C. (2014)Source: 

Lee, K., Kim, Y., & Joshi, K. (2017)., (2016) 

 :فرضياتّالدراسة
 (αّ≥0.05ّ)عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية ّاألولى:ّالرئيسةالفرضيةّ

ّلتميز المؤسسي لدى جامعة غزة. البراعة التنظيمية وابين 
ّالفرضياتّالفرعيةّالتالية:ّالرئيسةوينبثقّعنّهذهّالفرضيةّ

االستثمار األمثل بين  (αّ≥0.05ّ)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
 .للفرص والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة

البحث عن فرص بين  (αّ≥0.05ّ)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 .جديدة والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة

هيكل تنظيمي مرن بين  (αّ≥0.05ّ)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
 .والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة

يق قعلى تح (αّ≥0.05ّ)عند مستوى داللة  البراعة التنظيمية تؤثرّ:الثانيةّالرئيسةالفرضيةّ
 ؤسسي لدى جامعة غزة.التميز الم

 

 المتغير المستقل

ّالبراعةّالتنظيمية

 االستثمار األمثل للفرص 

 البحث عن فرص جديدة 

  هيكل تنظيمي مرن 

 المتغير التابع

ّالتميزّالمؤسسي
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ّالدراساتّالسابقة:
ّ:العربيةالدراساتّّ-أوالًّ

"دورّأبعادّالذكاءّاالستراتيجيّفيّّ:بعنوان1(ّم0101,ّصالحّوسليماندراسةّ) .0
ّنينوّى ّاألدوية ّلصناعة ّالعامة ّالشركة ّفي ّالتنظيمية ّالبراعة ةّدراسّ-تحقيق

 ."استطالعيةّآلراءّعينةّمنّالعاملينّفيّالشركة
دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة التعرف على ت الدراسة إلى هدف   ّ

، وى الشركة العامة لصناعة األدوية نينالعاملين في على ، وتم تطبيق الدراسة التنظيمية
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، وكانت أداة 

وتوصلت  ،العينة العشوائية بسيطةوقد تم استخدام أسلوب ، استبانةالدراسة عبارة عن 
راتيجي الذكاء االست ية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينالدراسة إلى أهم النتائج التال

، يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي على البراعة البراعة التنظيميةو 
 ابعاد بشأن الرؤية اتساع ضرورة مهاأهوتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات 6 التنظيمية

 سياسة اتباع المبحوثة الشركة على، المبحوثة الشركة في العاملين لدى االستراتيجي الذكاء

 .بينهم التنافس ألثارة متنوعة ومكافئات حوافز استعمال خالل من العاملين لتحفيز
0. ( علىّال "بعنوان2ّ(م0101ّ,أبازيددراسّة القدراتّاالستراتيجيّة التنظيميأثّر ةّبراعّة

 .ّ"فيّالبنوكّالتجاريةّفيّاألردن:ّالدورّالوسيطّإلدارةّالمعرفة
 لتنظيميةا البراعة على االستراتيجية القدرات أثرالتعرف على هدفت الدراسة إلى     
6 ألردنا في التجارية البنوك مديري وتم تطبيق الدراسة على  ،المعرفة إدارة ظل في

وصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، وكانت أداة واتبعت الدراسة المنهج ال
راسة وتوصلت الد، ب المسح الشامل، وقد تم استخدام أسلو استبانةالدراسة عبارة عن 

 والبراعة راتيجيةاالست القدرات بين العالقة تتوسط المعرفة إدارة أنإلى أهم النتائج التالية 

                                                           
دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة التنظيمية في الشركة العامة لصناعة  سليمان،ايمان صالح ونضال  .1

ادية، دارية واالقتصدراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة، مجلة تكريت للعلوم اإل -األدوية نينوى 
 .12،0101،العدد 01المجلد

2.Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the 

commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management 

Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020. 
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 والقدرة ة،التسويقي القدرة) االستراتيجية دراتالق أبعاد جميع فإن ثم، ومن. التنظيمية
 إدارة أبعاد على إحصائي تأثير لها( اإلدارية والقدرة التقنية، والقدرة السوق، ربط على

 واألبعاد( ةالمعرف وتخزين المعرفة، وتطبيق ، المعرفة وخلق المعرفة، اكتساب) المعرفة
 القرار اعوصن المديرين الدراسة ، توصي(واالستكشاف االستغالل) التنظيمية البراعة

 قدراتهم تعزز يالت االستراتيجية القدرات على بالتركيز األردن في التجارية البنوك في
 لك مع جيدة عالقات بناء خالل من األعمال بيئة من الفرص واكتساب تحديد على
 .دينوالمور   العمالء من

2. (ّ ّالشاعردراسة ّاالستراتي "بعنوان1ّ(م0101, ّاليقظة ّالبراعةّأثر ّعلى جية
 .ّ"التنظيميةّفيّالبنوكّالتجاريةّاألردنية

 ،أثر اليقظة االستراتيجية على البراعة التنظيميةالتعرف على هدفت الدراسة إلى      
اسة المنهج ، واتبعت الدر البنوك التجارية األردنيةعلى العاملين في وتم تطبيق الدراسة 

، ستبانةالدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه ا
ائج وتوصلت الدراسة إلى أهم النت، البسيطة العينة العشوائيةوقد تم استخدام أسلوب 

توصلت الدراسة و  6التنظيمية البراعة على االستراتيجية وجود أثر إيجابي لليقظةالتالية 
 ستراتيجيةاال اليقظة في المتخصصة والفرق  اللجان بتوظيف  إلى عدة توصيات أهمها

 .التنظيمية األهداف تحقيق لذلك الالزمة الموارد بجميع وتزويدهم
)حلموسّ،.0 البشرية2ّّم(0101دراسّة الموارّد تجاّه االجتماعيّة المسؤوليّة "أثّر بعنوانّ:

ألغواطّباّدراسةّحالةّالمركزّالجوهريّللتصويرّالطبيّ ّ-فيّتحقيقّالتميزّالمؤسسي
 الجزائر"
الدراسة إلى التعرف على أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في هدفت    

تحقيق التميز المؤسسي، وتم تطبيق الدراسة على العاملين في المركز الجوهري 
للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته 

                                                           
1 Alshaer, S. A. The Effect of Strategic Vigilance on Organizational Ambidexterity in 

Jordanian Commercial Banks. Modern Applied Science, 14(6). 2020. 
ة حالة دراس -مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي 2

لجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، مجلة دراسات العدد االقتصادي، جامعة األغواط، المركز ا
 .0،0101(،العدد 00المجلد)
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راسة عبارة عن استبانة، وقد تم استخدام أسلوب لطبيعة هذه الدراسة، وكانت أداة الد
 العينة العشوائية البسيطة.

 لبعد إحصائية داللة ذو أثر يوجد الوتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

 التميز تحقيق على التوظيف عملية قبل البشرية الموارد تجاه االجتماعية المسؤولية

 البشرية الموارد تجاه االجتماعية المسؤولية بعدل إحصائية داللة ذو أثر يوجد، المؤسسي

 .المؤسسي التميز تحقيق في العمل أثناء
 ظروف وبتوفير بالتدريب االهتماموتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها 

 هيئات وجودو  دلألفرا االجتماعية الحماية بتوفير تسمح آليات ووجود المناسبة العمل

ن أ مطالبة الدولة بل لوحدها االقتصادية المؤسسة عاتق على يقع ال أنه إال العمال، تمثل
 .تطبيقها على والسهر القوانين إصدار خالل من المجال هذا في آخر   ادور   تلعب

ّالدراساتّاألجنبية:ّ-اثانيًّ
ّاالبتكاريةّعلىّاألداءّبعنوانetc&  Nazimّ( 1(2020 ,دراسةّ .0 ّالقيادة ّ"أثر :

 "التنظيميةّالتنظيمي:ّالدورّالوسيطّللبراعة

"The Impact Of Innovation Leadership On Organizational 

Performance: Mediated Role Of Organizational Ambidexterity"  

 

التعرف على أثر القيادة االبتكارية على األداء التنظيمي هدفت الدراسة إلى 
 وظفيمالدراسة على  ، وتم تطبيقمن خالل البراعة البراعة التنظيمية كمتغير وسيط

لي، ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليفي الباكستان والحكومي الخاص القطاعين
 ،استخدام العينة العشوائية الطبقيةوكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تم 

 لذيا التنظيمي باألداء إيجابي بشكل ترتبط االبتكار قيادة أن إلىوتوصلت الدراسة 
 بالبراعة ي اإيجاب ارتباط ا ترتبط االبتكار قيادة أن ي ظهر كما ،المباشر التأثير يظهر

 البحث ينةع كانت. االعتبار في ومتنوعة كبيرة عينة أخذبوأوصت الدراسة 6 التنظيمية
 الحكومية المؤسسات من كل ثقافة أن حيث والخاصة، العامة المؤسسات من كل من

                                                           
1 Naizm, M., Nadeem, A. H., Sharif, M. S., & Zeb, N. THE IMPACT OF INNOVATION 
LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: MEDIATED ROLE OF 
ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY. Al-Qalam, 25(1), 529-548. 2020. 
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 من كل على محدد بحث إجراء يجب لذلك، م ا،تما مختلفة باكستان في والخاصة
 .منفصل بشكل والخاصة الحكومية المؤسسات
 

0. ّ( ّنةلمرّوّاالستراتيجيّللدورّوصفيةّدراسةبعنوانّ:Ketabchi)1ّ ,2020،دراسّة
ّ"ورنّبايامّجامعةّأصفهانّفيّالتنظيميةّللبراعةّكاملّكنموذجّالبشريةّالموارد

"A descriptive study for the strategic role of human resource 

flexibility as a full model of organizational ambidexterity in Isfahan 

Payame Noor University" 

 لجامعةا في البشرية الموارد مرونة تسهل هدفت الدراسة للتعرف على كيف
ية في جامعة ريسواألداء، وتم تطبيق الدراسة على أعضاء الهيئة التد التنظيمية البراعة

بايم نور في أصفهان، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه 
الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية 

 الطبقية.
 البراعةب إيجابي بشكل مرتبطة البشرية الموارد مرونةتشير النتائج إلى أن 

 تأثير يأ يالحظ لم األداء، على التنظيمية للبراعة معنوي  تأثير وجود التنظيمية، عدم
 بوساطة أو مباشر بشكل سواء الجامعة أداء على البشرية الموارد لمرونة إيجابي
 خاصة التعليم من لمزيد فرص وتوفير القيود التنظيمية، وأوصت الدراسة تقليل البراعة

 تعليمال نظام في بسهولة إليها الوصول يمكنهم وال مةالمحرو  بالمناطق للمهتمين
 .التقليدي

 
 
 
 
 

                                                           
1 Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a 

full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor University. DYSONA-

Life Science, 1(1), 25-35. 2020. 
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3. (ّ ّ"Ershadiand Dehdazzi,2019دراسة ّبعنوان: ّالتفكيرّدورّبحث(
متغيرّكّالتنظيميّالنسيانّدور:ّالمؤسسيّالتميزّنموذجّتأسيسّفيّاالستراتيجي

 "وسيط
"Investigating the role of strategic thinking in establishing 

organizational excellence model: A moderating role of 

organizational forgetting" 

 رالتفكي تأثير في التنظيمي النسيان دورهدفت الدارسة إلى التعرف 
شركة  792 ، وتم تطبيق الدراسة علىالتنظيمي التميز نموذج تنفيذ على االستراتيجي

كانت الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، و إيرانية، واتبعت الدراسة المنهج 
 أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة.

 للتفكير لنهائيا التأثير في التنظيمي للنسيان الوسيط دور تأييدوتوصلت الدراسة إلى 
 في لالفش إن ،واسع نطاق على التنظيمي التميز نموذج تنفيذ على االستراتيجي

 نقصو  وتوثيقها المعرفة ترميز على الشركة قدرة وعدم التعلم، من المعرفة استخدام
دراسة وأوصت ال .الشركات في المعرفة نسيان في العوامل أهم هي لتقاسمها الحوافز

 لتعلما خالل من والمديرين الموظفين خبرة كفاءة وزيادة الجديدة الخبرات استخدامب
 الرئيسية العملية الطرق  التنظيمية االستراتيجية وتقييم والمدير الموظف وتقييم ظيميالتن

 .المؤسسي التميز نماذج تطبيق عملية في التنظيمي النسيان في للنظر
0. (ّ ّ"Nenadál, Vykydal, & Waloszek)1ّ,2018دراسة التميزّبعنوان:

 "كيةالمؤسسي:ّالمناهجّوالنماذجّواستخدامهاّفيّالمنظماتّالتشي
" Organizational excellence: approaches, models and their use at 

Czech organizations" 
 التميز نماذج تطبيق مجال في الراهنة الحالة وتحليل وصفهدفت الدارسة إلى 

 والمخاطر والقيود والفوائد اإلمكانيات على الوقوف إلى إضافة التشيكية المنظمات في

 إطار واقتراح التشيكية المنظمات في التميز لنماذج العملي باالستخدام ةالمتعلق الرئيسية

شركة  171، وتم تطبيق الدراسة علىالتنظيمي التميز تحقيق كيفية حول شامل عمل

                                                           
1 Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches, 

models and their use at Czech organizations. 2018. 
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تشيكية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، وكانت 
 تم استخدام أسلوب العينة العشوائية.أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد 

 يجعل ما وهو تنافسية ميزة يعتبر التنظيمي التميز أنوتوصلت الدراسة إلى 

 مماثلة، خدمات أو منتجات تقدم التي األخرى  المنظمات باقي عن مختلفة المنظمة

 في ما نوع ا محدود التشيكية المنظمات في المختلفة التميز لنماذج العملي االستخدام

 .فقط الجودة معايير بعض على تعتمد التشيكية المنظمات أغلب وأن الحالي الوقت
 حملة أو حدث فقط ليس التميز إلى الطريق أن فهم بضرورةوأوصت الدراسة 

 للتميز معين نموذج اعتماد عند وأنه متكامل، عمل وأسلوب منهج وانما األجل قصيرة

 ألنه التغير سريعة األعمال وبيئة خارجيةوال الداخلية الجوانب جميع إلى النظر ينبغي

 .المنشود الهدف تحقق أال ممكن المبذولة الجهود فإن التغيرات هذه تجاهل حالة في
ّ:اإلطارّالنظرّي

ّّ:أواًل:ّالبراعةّالتنظيمية

 :البراعةّالتنظيميةمفهومّ .0

 تبينة و تشكل البراعة التنظيمية حاليا مدخال أساسيا للعديد من التخصصات االداري     
 البارعة لقدرتها على المنظمات هي المنظمات الناجحة بأن متزايد، وبشكل السابقة األدبيات

 ( وقد0100قاسم، )راضي، 1والتطوير المستمر الجذري  التغيير خالل من تنافسية مزايا توليد
 لمميزةا السمة بناء من يتجزأ ال جزء انها اعتبار على البراعة باستخدام العلماء من كثير بدأ

 تلك هي التنظيمية البراعة واالستثمار، أن باالستكشاف يتعلق فيما للشركات للتوجه المزدوج
 2.والمرونة الكفاءة بين المفاضلة تتخطى أو تتجاوز ان التي يمكن

ّ:مقوماتّالنجاحّللبراعةّالتنظيميةّ.0 
 ستكشافاال من كال   أهمية فكري  بشكل ي برز الذي المهم االستراتيجي الهدف وضوح .0

  .واالستثمار

                                                           
 من آلراء عينة استطالعية جواد راضي وزهراء قاسم ،التوجه االستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراعة التنظيمية دراسة 1

 .25،0100العدد 7، المجلد واالقتصاد اإلدارة مجلة الخاصة، المصارف بعض مدراء
2 Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in 

establishing organizational excellence model. The TQM Journal. 2019. 
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 الوحدات عبر المشتركة والقيم الرؤيا توضيح طريق عن المشتركة الهوية معرفة .0
 .واالستثمارية االستكشافية

 ومتوازنة واضحة واستثمارية استكشافية استراتيجية لوحدات األقدم الفريق امتالك .2
 مع التعامل على قادرة

 .رجيةالخا البيئة في تحصل التي التغيير حاالت    
 .التوترات وحل للتحمل العليا القيادة تمتلكها التي القدرة . 1
 معين، عمل  وحدة كل تستهدف إذ واالستثمارية، االستكشافية بين الوحدات التفريق . 2
 .1كافة التنظيمية الموجودات من تستفيد بحيث بها خاصة ة(أنظمو  ثقافة، عملية،و  هيكل،و 

 البراعةّالتنظيمية:أبعادّ .0

 .االستثمارّاألمثلّللفرص()ّستغاللاالّأ: 

يل لهو استخدام النشاطات التي تحقق زيادة الكفاءة وهذا السلوك يركز على العمليات وتق      
، حيث يمثل قدرة المنظمة لتحسين االنشطة لخلق قيمة في االمد الكلف على االنتاج والعمليات

 الفرص تقويم لكن الحالية، المنظمة باستراتيجية عالقة لها ليس فرص حيث ان هناك .2القريب
 .3امرا ضروريا لتحقيق أهدافها يعتبر االستراتيجية خارج

ّ:االستكشافب.  
 إنتاجية عملية تصميم أو تقديم وأ حالي منتج تحسين أو جديد منتج تقديم عملية هو      
 فضال   اتهمورغب العمالء حاجات واشباع لتلبية وذلك قائمة إنتاجية عملية تحسين أو جديدة
 على المنظمة قدرة وزيادة السوق  لمتطلبات والتكيف العمالء لجذب الجديدة الفرص إيجاد عن

 يعد ال المعاصر فاإلبداع  .المنظمة وتطور وبقاء نمو إلى يؤدي مما األسواق في المنافسة

                                                           
العراقي،  األهلي صرف الم في تطبيقية االستراتيجي دراسة النجاح تحقيق في ثيرهاوتأ التنظيمية مها ابراهيم، البراعة 1

 .0107، 22العدد عشر، الثاني المجلد ومالية محاسبية دراسات مجلة
زينب البناء، دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري، مجلة جامعة كربالء العلمية،  2

 .0101، 0العدد ،01المجلد 
3 Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the 

commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management 

Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020. 
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 يفكروا ولم للعمالء جديدة أشياء تقديم أو جديدةطرائق  إيجاد وانما معين، لمنتج تصميم مجرد
 .1اإلطالق على بها يفكروا لم أو عليها سيحصلون  بأنهم اإطالق  

 :والمرونة التكيف -ج

التي  والخارجية الداخلية بالمشكالت التنبؤ على المنظمة قدرة "هو بالتكيف ويقصد       
 هي اإلمكان. اما المرونة قدر عليها بالسيطرة الكفيلة السبل وأي المستقبل، في ستواجهها

 واحتياجات البيئية الظروف في التغير مع بنجاح التكيف على اإلنتاج نظام طاقة رةقد"
 طريق عن السوق  في تحصل التي التغيرات مواجهة على المنظمة قدرة تتضح إذ" العمليات
 للمستويات الديناميكية اإلدارة وكفاءة التنظيمية الهياكل في بإجراء تغيرات التكيف على قدرتها
ّ .2كافة
ّ:التميزّالمؤسسيًا:ّثاني

 مفهومّالتميزّالمؤسسي:
يعتبر التميز المؤسسي حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق المؤسسي يحقق مستويات 
 يعالية غير عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها ف

ترضي المنافسون، و نجازات تتفوق على ما يحققه ا  المؤسسة، بما ينتج عنه نتائج و 
عنها الفئة المستهدفة وأصحاب المصلحة كافة في المؤسسة، حيث ظهر على قمة 
التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع يبلور الغاية األساسية لإلدارة في 
المؤسسة المعاصرة من ناحية، ويبرز السمة الرئيسية التي يجب أن تتصف بها من 

 .3فهوم التميزناحية أخرى، ذلك هو م
 
 
 

                                                           
 دراسة ميدانية-والرشاقة التنظيمية الديناميكية القدرات بين العالقة في التنظيمية لبراعةل الوسيط لميس المحاسنة، الدور 1

 .0107الصيدالنية. رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط للصناعات األردنية الشركات على
2 Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in 

establishing organizational excellence model. The TQM Journal. 2019. 
ة المركز دراسة حال -مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي 3

(،العدد 00غواط، المجلد)الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، مجلة دراسات العدد االقتصادي، جامعة األ
0،0101. 
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1ّ المتطلباتّاألساسيةّللتميزّالمؤسسي:
وهو يعبر عن سلوك القادة فهو الداعم لجميع منهجيات التميز، : القيادة وثبات الغاية.1

 سلوكهم وتشجيعهم لموظفيهم في خاللإذ يتم توضيح اتجاه قيم وغاية المنظمة من 
  .السعي لتحقيق التميز

تؤكد كل مداخل التميز أن العميل هو مصدر الحكم  :ملينالتميز المستمد من المتعا.0
بلية الحالية والمستق االحتياجاتالمنتجات، وفهم  ونوعيةعلى تميز الخدمات  األخير
به،  فاظواالحتالعميل  والءالحاليين والمحتملين يعد أفضل وسيلة لتحقيق  للعمالء

لى مات التي تؤثر عفصوت العميل يكون حاسما في تصميم العمليات أو عرض الخد
 العمال.

 ستراتيجياالجميع منهجيات التميز تؤكد على أهمية التوجه  :ياالستراتيج.التوجه 3
 الستراتيجيافي المنظمة وتحقيق التنسيق والتكامل  االستراتيجيوتبني خطط التطوير 
  .في كل أجزاء التنظيم

مين في عنصرين حاس يعد التعلم والتحسين المستمر :التعلم والتحسين المستمر .0
 واالبتكار إلبداعلمنهجيات التميز، فتحفيز التعلم والتحسين تسهم في توفير بيئة مناسبة 

  .تحقيق المشاركة الفعالة للمعرفة خاللمن 
: مستوى الموظفين يعد عنصرا مهما في إطار التميز، فنجاح األفراد.التركيز على 5

دى ل واإلبداعستوى المعرفة، والمهارات المنظمة يعتمد اعتمادا كبيرا على تنمية م
مها القيم المشتركة التي تدع خاللالموظفين تكون أفضل من  هؤالءموظفيها، ومقدرة 

 .ثقافة الثقة والتمكين في المنظمة
: منهجيات التميز تؤكد أن المنظمة بحاجة إلى وضع استراتيجية الشراكاتتطوير .5

مع مجموعة من الشركاء الخارجيين، بما  األجلمنفعة مشتركة طويلة  اتمتبادلة ذ
والموردين ومنظمات التعليم ، فتقديم قيمة مستديمة للشركاء يحقق  العمالءفي ذلك 

 .نجاح الشراكة على المدى الطويل

                                                           
عينة من  دراسة استطالعية الراء–هدى حسين و االء العاني، التوافق بين مدخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية  1

 012، العدد01المدراء في شركة اسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 
،0100. 
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تركز جميع مداخل التميز على أن تكون إدارة العمليات على  بالحقائق: اإلدارة.0
حسين ، ويكون تالعمالءلبية لمتطلبات أساس الحقائق الفعلية لتصميم العمليات م

العمليات على أساس التغذية الراجعة من العميل والتغذية الراجعة من العمليات ذاتها، 
 .العمالءوتقاس قدرة العمليات على مقدرتها لتلبية متطلبات 

تحقيق التوازن بين احتياجات جميع أصحاب المصلحة  خالل: من .توجيه النتائج8
ميز يهتم الناجحة، فالت االستراتيجياتومحوري لوضع  جزءا مهماد ذلك ويع ،الرئيسيين

ين ، والموظفالعمالءبخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك 
  .والموردين، والشركاء، والجمهور، والمجتمع ككل

: تحرص كل مناهج التميز على المسؤولية تجاه العامة، االجتماعيةالمسؤولية .2
والمواطنة الصالحة لهما أهمية على المدى الطويل لمصالح  األخالقيسلوك فال

 .المنظمة
ّ:الطريقةّواإلجراءات

ّمجتمعّوعينةّالدراسة:

 ،اموظف   11الموظفين العاملين في جامعة غزة والبالغ عددهم الدراسة في يتمثل مجتمع 
لدراسة، افة أفراد مجتمع اتوزيع االستبانة على كتم حيث  ،الحصر الشاملاستخدام طريقة  تمو 

أفراد  ويتضح فيما يلي توزيع6 %21بنسبة استرداد  صالحة للتحليل ستبانةا 21 وقد استرداد
 لألفراد فيها: البيانات الشخصية عينة الدارسة حسب

ّ(50(:ّتوزيعّأفرادّعينةّالدارسةّحسبّالبياناتّالشخصيةّ)ن=0جدولّ)

ّةّ%النسبةّالمئوي العددّالبياناتّالشخصيةّ

ّالجنس
 75.9 41 ذكر

 24.1 13 أنثى

ّالعمر
 29.6 16 سنة 21أقل من 

 37.0 20 سنة 22أقل من  -21
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 14.8 8 سنة 11أقل من  -22

 18.5 10 سنة فأكثر 11

ّالمؤهلّالعلمي

 9.3 5 دبلوم

 33.3 18 بكالوريوس

 35.2 19 ماجستير

 22.2 12 دكتوراه

ّسنواتّالخبرة

 35.2 19 سنوات 2أقل من 

 42.6 23 سنوات 01أقل من  -2

 22.2 12 سنة 02أقل من  -01

 - - سنة فأكثر 02

ّالمسمىّالوظيفي
 61.1 33 داري إ

 38.9 21 أكاديمي
ّ

 ونتوتك السابقة، والدراسات النظري  األدب على ااعتماد   استبانة تطوير تمّالدراسة:ّأداة
 موينقس التنظيمية: البراعة األول: المجال هما: نمجالي على موزعة فقرة (21) من االستبانة

 هيكلو  جديدة، فرص عن البحثو  للفرص، األمثل االستثمار) هم: فرعية مجاالت ثالث إلى
  المؤسسي. التميز الثاني: المجال ،(مرن  تنظيمي

 .االستبيان فقرات على المبحوثين استجابات لقياس 11 الى 1 من مقياس استخدام تمو    
ّ:ستبانةصدقّاال

 يوجد العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أهمها:
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ّالصدقّالظاهريّ"صدقّالمحكمين":ّ-1
في صــورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصــصــين في  االســتبانةتم عرض     

واإلحصــــــاء، وقد تم االســــــتجابة آلراء المحكمين من حيث الحذف والتعديل في ضــــــوء اإلدارة 
 ترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.المق

 :Internal Validityصدقّاالتساقّالداخليّّ-2

تم عمل االتســـــاق الداخلي لفقرات االســـــتبانة وذلك من خالل حســـــاب معامالت االرتباط      
 .والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة االستبانةبين كل فقرة من فقرات 

ّ"البراعةّالتنظيميةتساقّالداخليّلمجالّ"ااّل -
ّ(2جدولّ)

ّ"ّوالدرجةّالكليةّللمجالّالبراعةّالتنظيمية"ّمعاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّمجالّ

ّالمجالّم
معاملّ
بيرسونّ
ّلالرتباط

القيمةّ
االحتماليةّ

(sig) 

 االستثمارّاألمثلّللفرصّ-أوال

 0.000 *855. المهام واألنشطة.تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ كافة ّ .0

0. ّ
تهتم الجامعة بتطوير أداء العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات 

 والخبرات الجديدة.
.859* 0.000 

 0.000 *755. تهتم الجامعة بتدريب العاملين وتنميتهم مهنيا .ّ .2

1. ّ
تستفيد الجامعة من المخزون المعرفي للعاملين في مواجهة التغيرات 

 استثمار ما بها من فرص.البيئية و 
.778* 0.000 

 0.000 *783. تحرص الجامعة على استخدام األجهزة والتقنيات المتوفرة لديها بكفاءة.ّ .2

 0.000 *618. تستخدم الجامعة األساليب التكنولوجية في إنجاز المهام واألعمال.ّ .1
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 0.000 *475. تتخذ الجامعة القرارات في الوقت المناسب وبدون تأخير.ّ .7

 0.003 *376. تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين. ّ .0

 0.000 *603. تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة الموارد.ّ .2

ّالبحثّعنّفرصّجديدةّ-ثانيا

0. ّ
تعتمد الجامعة على األساليب العلمية في توقع االحتماالت المستقبلية 

 المؤثرة عليها.
.515* 0.000 

 0.000 *740. ما بها من فرص.  الكتشافيتم تحليل التغيرات البيئية ّ .0

 0.000 *774. تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية التعليمية.ّ .2

1. ّ
تستفيد الجامعة من شبكة العالقات الخارجية التي تربطها بمؤسسات 

 المجتمع المحلي.
.887* 0.000 

 0.000 *696. المانحة لتمويل المشاريع التطويرية لها.تتواصل الجامعة مع المؤسسات ّ .2

 0.000 *857. تبحث الجامعة عن وسائل مبتكرة لتلبية احتياجاتها.ّ .1

 0.000 *755. تشجع الجامعة العاملين على تقديم المبادرات واألفكار الجديدة.ّ .7

ّثالثا:ّهيكلّتنظيميّمرّن

 0.000 *515. يرات البيئية. يوجد لدى الجامعة القدرة على التكيف مع المتغّ .0

 0.000 *740. تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات متزامنة.ّ .0

2. ّ
يساعد الهيكل التنظيمي المرن الجامعة على تحمل التغيير في البيئة 

 وبأسلوب كفوء.  
.774* 0.000 

1. ّ
بات لتسعى الجامعة لتطوير الهيكلية التنظيمية بحيث تتواكب مع متط

 سوق العمل.
.887* 0.000 

2. ّ
تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل وتحقيق التزامن بينهم 

 من خالل رؤية مشتركة.
.696* 0.000 
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1. ّ
 في عمل من أداء أكثر تستطيع مهارات ذو عمل فرق  الجامعة تمتلك
 واحد آن

.857* 0.000 

 0.000 *755. فهم بالطلبةوالت واالهتمام العدل تحقيق على الجامعة تحرصّ .7

 0.000 *515. واجراءات العمل قواعد بمرونة الجامعة تهتمّ .0

2. ّ
متعددة لتنسيق العمل بين  االتصال وسائل توفير على الجامعة تعمل

 الموظفين
.740* 0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة   *

عند مســــتوى وبدرجة قوية  إحصــــائي ادالة  ( أن جميع معامالت االرتباط7يتضــــح من جدول )
 فقرات صادقه لما وضعت لقياسه.الوبذلك تعتبر  α ≤ 0.05معنوية 

ّ"التميزّالمؤسسياالتساقّالداخليّلمجالّ" -
ّ(3جدولّ)

ّ"ّوالدرجةّالكليةّللمجالّالتميزّالمؤسسي"ّمعاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّمجالّ

ّالمجالّم
معاملّ
بيرسونّ
ّطلالرتبا

القيمةّ
االحتماليةّ

(sig) 

 0.000 *716. تمتلك الجامعة عاملين ذوي مهارات إدارية وقيادية متميزة.ّ .1

 0.000 *703. تشجع الجامعة العاملين نحو اإلنجاز والعمل بروح الفريق.ّ .7

 0.000 *779. إلى تحقيق مركز تنافسي قوي. باستمرارتسعى الجامعة ّ .1

4. ّ
رفة مستوى رضاهم عن الخدمات تتواصل الجامعة مع الطالب لمع

 المقدمة.
.725* 0.000 

5. ّ
تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي المقدمة من قبل الطالب في سبيل 

 تحسين أدائها المؤسسي.
.647* 0.000 

 0.000 *589. تقوم الجامعة بالرقابة بشكل مستمر على خدماتها لتحسين طريقة تقديمها.ّ .6
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 0.000 *502. نوعة لتنمية وتطوير العاملين.يتوفر لدى الجامعة برامج متّ .2

8. ّ
تمتلك الجامعة أفراد ليدهم القدرة على حل المشاكل المرتبطة بأعمالها 

 كفاءتهم وخبراتهم.  باالعتماد
.792* 0.000 

 0.017 *290. تمتلك الجامعة نموذج لتقييم أداء العاملين.ّ .9

 0.000 *647. ملة.يوجد لدى الجامعة خطة استراتيجية واضحة ومحددة وشاّ .11

11. ّ
تهتم الجامعة بتطوير ومراجعة وتحديث السياسات واالستراتيجيات بشكل 

 0.000 *794. دوري.

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة   *
 

عند مســــتوى وبدرجة قوية  ت االرتباط دالة إحصــــائي ا( أن جميع معامال1يتضــــح من جدول )
 فقرات صادقه لما وضعت لقياسه.العتبر وبذلك ت α ≤ 0.05معنوية 

Structure Validityّّالبنائيالصدقّّ-3

للتحقق من الصـــــدق البنائي تم حســـــاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت  
 (.4االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما في جدول )

ّ(4جدولّ)

ّتبانةّوالدرجةّالكليةّلالستبانةمعاملّاالرتباطّبينّدرجةّكلّمجالّمنّمجاالتّاالس

ّالمجال
معاملّبيرسونّ

ّلالرتباط
القيمةّاالحتماليةّ

(sig) 

 0.000 *921. االستثمار األمثل للفرص

 0.000 *892. البحث عن فرص جديدة

 0.000 *893. هيكل تنظيمي مرن 

 0.000 *981. البراعةّالتنظيمية

 0.000 *913. التميزّالمؤسسي
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 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  حصائي ااالرتباط دال إ*

 عند مستوى وبدرجة قوية  ع معامالت االرتباط دالة إحصائي ا( أن جمي4يتضح من جدول )   
 وبذلك تعتبر مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α ≤ 0.05معنوية 

  Reliabilityّاالستبانةثباتّ

 Cronbach's ل معامل ألفا كرونباخالدراســـــــــــــة من خال اســـــــــــــتبانةتم التحقق من ثبات     

Alpha Coefficient ،وهــذا يعنى أن معــامــل ، (749.0) حيــث بلغــت قيمتــه لالســــــــــــــتبيــان
 الثبات مرتفع.

يستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن االستبانة صادقة في قياس ما وضعت     
ا لقياسه، هذه داة قياس مناسبة وفاعلة ل، مما يؤهلها لتكون أكما أنها ثابتة بدرجة كبيرة جد 

 الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.

ّ:Normality Distribution Test اختبارّالتوزيعّالطبيعيّّ

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - كولمجوروف اختبار تم استخدام    
ة االختبار متبين أن قيحيث ، مـا إذا كـانـت البيـانـات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمهالختبـار 
مســــتوى الداللة من  ( وهي أكبر18182تســـاوي ) (.Sig)القيمة االحتمالية ( و 18189تســـاوي )

ية لمات المعتم اســــتخدام االختبار حيث يتبع التوزيع الطبيعي البيانات  وبذلك فإن توزيع 1815
 فرضيات الدراسة. لتحليل البيانات واختبار

ّعرضّنتائجّالدراسةّوتفسيرهاّومناقشتها
 :حليلّفقراتّاالستبانةت

 :"البراعةّالتنظيميةتحليلّفقراتّ"ّ-أوالّ

 االستثمارّاألمثلّللفرصتحليلّفقراتّمجالّ -
دول التالي ، والجتم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحراف المعياري والوزن النســـبي والترتيب

ّ.يوضح ذلك



 

464 
 

ّسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال(:ّالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالن5جدولّرقمّ)

ّ"االستثمارّاألمثلّللفرص"ّ

ّم
ّ

ّالفقرة
المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

الوزنّ
 النسبي

ّالترتيب

تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ كافة المهام ّ .0
 واألنشطة.

7.81 1.42 78.15 2 

تهتم الجامعة بتطوير أداء العاملين وتزويدهم ّ .0
 خبرات الجديدة.بالمعارف والمهارات وال

6.98 1.67 69.81 6 

 8 66.48 1.57 6.65 .بتدريب العاملين وتنميتهم مهني ا تهتم الجامعةّ .2

تستفيد الجامعة من المخزون المعرفي للعاملين في ّ .1
 مواجهة التغيرات البيئية واستثمار ما بها من فرص.

7.31 1.58 73.15 5 

 تتحرص الجامعة على استخدام األجهزة والتقنياّ .2
 المتوفرة لديها بكفاءة.

7.89 1.45 78.89 1 

تستخدم الجامعة األساليب التكنولوجية في إنجاز ّ .1
 المهام واألعمال.

7.76 1.21 77.59 3 

تتخذ الجامعة القرارات في الوقت المناسب وبدون ّ .7
 تأخير.

6.76 1.66 67.59 7 

 9 63.33 1.65 6.33 تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين. ّ .0

تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة ّ .2
 الموارد.

7.41 1.95 74.07 4 

  72.12 1.06 7.21ّفقراتّالمجالّبشكلّعامّ

االستثمار األمثل ( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال 5يبين جدول )
 هناك موافقةوهذا يعني أن  ،%72.12وبذلك فإن الوزن النسبي  7.21 يساوي  للفرص
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تحرص الجامعة على ، وقد حصلت الفقرة "%72.12هذا المجال بنسبة على فقرات 
ة على أعلى درجة موافقة بنسب" استخدام األجهزة والتقنيات المتوفرة لديها بكفاءة

على أقل  "تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين، بينما حصلت الفقرة "78.89%
وهذا يتفق مع حداثة الجامعة حيث ان الجامعة حديثة .%63.33درجة موافقة بنسبة 

النشأة وأسست برامجها وتقنياتها بالوسائل الحديثة، ويرى الباحث بأن تراجع القدرات 
االبداعية للعاملين يرجع الى تجمين نظام الحوافز التي كانت تتبعه الجامعة في 

ات ر بها الجامعة وكل الجامعالسنوات السابقة بسبب تراجع االمكانات المادي التي تم
,ّليمانصالحّوسدراسةّ)اتفقت هذه الدراسة مع  الفلسطينية في الوقت الراهن، و قد

 حوافز استعمال خالل من العاملين لتحفيز سياسة اتباع علىحيث اكدت . 1(م0101

حيث أظهرت  2(م0101,ّالشاعردراسةّ)ّو. بينهم التنافس ألثارة متنوعة ومكافئات
 Nazimدراسةّّوّ.التنظيمية األهداف قيحق الالزمة الموارد بجميع العاملينان تزويد 

2020), etc& ّ(3 داءباأل إيجابي بشكل ترتبط االبتكار قيادة أن إلى حيث توصلت 
 .المباشر التأثير يظهر الذي التنظيمي

 البحثّعنّفرصّجديدةّتحليلّفقراتّمجال -

دول التالي ، والجاري والوزن النســـبي والترتيبتم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحراف المعي
ّ.يوضح ذلك

ّ

ّ

ّ

                                                           
ايمان صالح ونضال سليمان ، دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة التنظيمية في الشركة العامة لصناعة  1

دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،  -األدوية نينوى 
 .12،0101،العدد 01المجلد

2 Alshaer, S. A. The Effect of Strategic Vigilance on Organizational Ambidexterity in 

Jordanian Commercial Banks. Modern Applied Science, 14(6). 2020. 
3 Naizm, M., Nadeem, A. H., Sharif, M. S., & Zeb, N. THE IMPACT OF INNOVATION 

LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: MEDIATED ROLE OF 

ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY. Al-Qalam, 25(1), 529-548. 2020. 
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ّ(:ّالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال6جدولّرقمّ)

ّ"البحثّعنّفرصّجديدة"ّ

ّم
ّ

ّالفقرة
المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

الوزنّ
 النسبي

ّالترتيب

العلمية في توقع تعتمد الجامعة على األساليب ّ .0
 االحتماالت المستقبلية المؤثرة عليها.

6.69 1.46 66.85 6 

ها من ما ب الكتشافيتم تحليل التغيرات البيئية ّ .0
 فرص. 

6.67 1.72 66.67 7 

تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية ّ .2
 التعليمية.

8.56 1.22 85.56 1 

تي خارجية التستفيد الجامعة من شبكة العالقات الّ .1
 تربطها بمؤسسات المجتمع المحلي.

8.50 1.41 85.00 2 

تتواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل ّ .2
 المشاريع التطويرية لها.

7.98 1.14 79.81 3 

 4 76.48 1.26 7.65 تبحث الجامعة عن وسائل مبتكرة لتلبية احتياجاتها.ّ .1

ات تشجع الجامعة العاملين على تقديم المبادر ّ .7
 واألفكار الجديدة.

7.31 1.54 73.15 5 

  76.22 1.04 7.62ّفقراتّالمجالّبشكلّعامّ

 ساوي ي البحث عن فرص جديدةمجال ( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 6يبين جدول )    
هذا المجال على فقرات  وهذا يعني أن هناك موافقة ،%76.22وبذلك فإن الوزن النسبي  7.62
تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية وقد حصلت الفقرة " ،%76.22بنسبة 
يتم تحليل التغيرات "، بينما حصلت الفقرة %85.56على أعلى درجة موافقة بنسبة  "التعليمية
 .%66.67" على أقل درجة موافقة بنسبة ما بها من فرص الكتشافالبيئية 
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ي خرى فأشبيك مع جامعات ويرى الباحث أن الجامعة تقوم منذ نشأتها بالت
 6 وايضا عدة برامجمج التوأمة بالبرامج االكاديمية آخرها جامعة إنديانا األمريكيةبرا

للتبادل المعرفي للعاملين بالجامعة مع مؤسسات محلية ودولية لصقل المهارات 
والمعارف الحديثة لدى الطاقم االداري واالكاديمي بالجامعة بحيث تستطيع ان تواكب 

ّ،ّولكنّنظراّلقلةّعددّالعاملينّبالجامعةّفأنهعات الفلسطينية والعربية العريقةمالجا
منّالممكنّانّيكونّهناكّتقصيرّبعضّالشيءّفيّرصدّالتغيراتّالبيئيةّالمحيطةّ

الدراسةّمعّدراسة اتفقتّهذّه حيث أكدت 1ّم(0101ّ،حلموس)ّوالتنبؤّبالفرصّوقّد
 بتوفير تسمح آليات ووجود المناسبة ملالع ظروف وبتوفير بالتدريب االهتمامعلى 

ّّوالعمال تمثل هيئات وجودو  دلألفرا االجتماعية الحماية ،(ّ  ,Nenadálدراسة

2018,Vykydal, & Waloszek)2ّ أن فهم ضرورةعلى الدراسة حيث أكدت 

 عمل وأسلوب منهج وانما األجل قصيرة حملة أو حدث فقط ليس التميز إلى الطريق

 الداخلية الجوانب جميع إلى النظر ينبغي للتميز معين نموذج عتمادا  عند وأنه متكامل،

 الجهود فإن التغيرات هذه تجاهل حالة في ألنه التغير سريعة األعمال وبيئة والخارجية

 .المنشود الهدف تحقق  أال ممكن المبذولة

 هيكلّتنظيميّمرّنّتحليلّفقراتّمجال -

دول التالي ، والجاري والوزن النســـبي والترتيبتم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحراف المعي
ّ.يوضح ذلك

ّ

ّ

ّ

                                                           
ة المركز دراسة حال -مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي 1

(،العدد 00عة األغواط، المجلد)الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، مجلة دراسات العدد االقتصادي، جام
0،0101. 

2 Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches, 

models and their use at Czech organizations. 2018. 
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ّ

ّ(:ّالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال7جدولّرقمّ)

ّ"ّهيكلّتنظيميّمرّن"ّّ

ّم
ّ

ّالفقرة
المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

الوزنّ
 النسبي

ّالترتيب

التكيف مع المتغيرات  يوجد لدى الجامعة القدرة علىّ .1
 البيئية. 

7.76 1.29 77.59 3 

تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات ّ .7
 متزامنة.

7.31 1.67 73.15 7 

يساعد الهيكل التنظيمي المرن الجامعة على تحمل ّ .1
 التغيير في البيئة وبأسلوب كفوء.  

7.37 1.76 73.70 6 

واكب يكلية التنظيمية بحيث تتتسعى الجامعة لتطوير الهّ .4
 مع متطلبات سوق العمل.

7.50 1.55 75.00 5 

تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل ّ .5
 وتحقيق التزامن بينهم من خالل رؤية مشتركة.

6.70 1.98 67.04 9 

 أداء أكثر تستطيع مهارات ذو عمل فرق  الجامعة تمتلكّ .6
 واحد آن في عمل من

8.06 1.68 80.56 1 

والتفهم  واالهتمام العدل تحقيق على الجامعة تحرصّ .2
 بالطلبة

7.93 1.52 79.26 2 

 8 72.22 1.53 7.22 واجراءات العمل قواعد بمرونة الجامعة تهتمّ .8

متعددة لتنسيق  االتصال وسائل توفير على الجامعة تعملّ .9
 العمل بين الموظفين

7.61 1.28 76.11 4 

  74.96 1.06 7.50ّفقراتّالمجالّبشكلّعامّ

 هيكل تنظيمي مرن ( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال 2يبين جدول )
على  وهذا يعني أن هناك موافقة ،%74.96وبذلك فإن الوزن النسبي   7.50يساوي 
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 ذو عمل فرق  الجامعة تمتلكالفقرة " حصلتو  ،%74.96هذا المجال بنسبة فقرات 

على أعلى درجة موافقة بنسبة  "واحد آن في عمل من أداء أكثر تستطيع مهارات
تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل ، بينما حصلت الفقرة "80.56%

 .%67.04على أقل درجة موافقة بنسبة " وتحقيق التزامن بينهم من خالل رؤية مشتركة
جامعة الالعمل في  وهذا يرجع النخفاض في عدد العاملين بالجامعة بالمقارنة بحجم

وصا، ليم في قطاع غزة خصوضاع االقتصادية التي يمر بها قطاع التعوذلك لتردي األ
في  يضا يشاركإداري بجانب مهامه االكاديمية وأ ن يتقلد منصبفيمكن لألكاديمي أ

 ،ي معايير الجودة وتحمل ضغط العملعدة لجان بما يضمن سير العمل دون خلل ف
 مرونةتشير إلى أن  حيث 1(Ketabchi, 2020دراسةّ)،وتتفق هذه الدراسة مع 

 2(م0101,ّأبازيددراسةّ)، والتنظيمية بالبراعة إيجابي بشكل مرتبطة البشرية الموارد
 تحديد لىع قدراتهممن  عززي للعاملين االستراتيجية القدرات على لتركيزأكدت أن او 

 العمالء من كل مع جيدة عالقات بناء خالل من األعمال بيئة من الفرص واكتساب
 .والموردين

 :التميزّالمؤسسيتحليلّفقراتّمجالّّ-ثانيا

تم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحراف المعياري والوزن النســـبي والترتيب، والجدول التالي 
ّيوضح ذلك.

يزّالتم"مجالّ(:ّالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقرات9ّجدولّرقمّ)
ّّ"المؤسسي

ّم
ّ

ّالفقرة
المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

الوزنّ
 النسبي

ّالترتيب

تمتلك الجامعة عاملين ذوي مهارات إدارية وقيادية ّ .1
 متميزة.

7.69 1.34 76.85 5 

                                                           
1 Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a 

full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor University. DYSONA-

Life Science, 1(1), 25-35. 2020. 
2 Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the 

commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management 

Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020. 
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تشجع الجامعة العاملين نحو اإلنجاز والعمل بروح ّ .7
 الفريق.

8.04 1.15 80.37 2 

 4 79.07 1.65 7.91 قوي. تنافسيإلى تحقيق مركز  باستمرارتسعى الجامعة ّ .1

تتواصل الجامعة مع الطالب لمعرفة مستوى رضاهم عن ّ .4
 الخدمات المقدمة.

8.00 1.48 80.00 3 

تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي المقدمة من قبل ّ .5
 الطالب في سبيل تحسين أدائها المؤسسي.

8.19 1.33 81.85 1 

حسين ى خدماتها لتتقوم الجامعة بالرقابة بشكل مستمر علّ .6
 6 73.52 1.53 7.35 طريقة تقديمها.

يتوفر لدى الجامعة برامج متنوعة لتنمية وتطوير ّ .2
 11 60.74 2.33 6.07 العاملين.

تمتلك الجامعة أفراد ليدهم القدرة على حل المشاكل ّ .8
 7 73.33 1.60 7.33 كفاءتهم وخبراتهم.  باالعتمادالمرتبطة بأعمالها 

 10 66.85 2.07 6.69 نموذج لتقييم أداء العاملين. تمتلك الجامعةّ .9

يوجد لدى الجامعة خطة استراتيجية واضحة ومحددة ّ .11
 9 70.56 1.47 7.06 وشاملة.

تهتم الجامعة بتطوير ومراجعة وتحديث السياسات ّ .11
 8 71.67 1.70 7.17 واالستراتيجيات بشكل دوري.

  74.07 1.02 7.41ّفقراتّالمجالّبشكلّعامّ

 وي يسا التميز المؤسسيمجال ( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 9ن جدول )يبي
على فقرات  وهذا يعني أن هناك موافقة ،%74.07وبذلك فإن الوزن النسبي  7.41

تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي وقد حصلت الفقرة " ،%74.07هذا المجال بنسبة 
ة على أعلى درجة موافق "المؤسسي المقدمة من قبل الطالب في سبيل تحسين أدائها

يتوفر لدى الجامعة برامج متنوعة لتنمية ، بينما حصلت الفقرة "%81.85بنسبة 
ويرى الباحث ان الجامعة .%60.74" على أقل درجة موافقة بنسبة وتطوير العاملين

ير ام سمحل مشاكل الطلبة وتذليل العقبات أدائها في على قياس مدى جودة أتعمل 
ودة اء مقابالت للطلبة لقياس ججر التعليمية وتقوم أحيانا بنشر استبانات وا  العملية 

 يلضمان سير الجامعة لتحقيق مركز تنافسويرجع ذلك  .داء التنظيمي بالجامعةاأل
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، لذلك يتعاون جميع العاملين كفريق واحد في حل بين الجامعات المحلية والدولية
اجاتهم، ولكن لضغط ح عمتاحة لإلشباالمشكالت لدى الطلبة وتوفير االمكانات ال

عباء وظيفية اضافية للعاملين تبعه بعض القصور في الدورات التدريبية العمل وتحميل أ 
م تالءتللعاملين وهي تعتبر من الضروريات في الجامعة لصقل مهارات مهنية حديثة 

ّ)ّمع التغيرات البيئية المتطورة  والمتسارعة وتتفق هذه الدراسة مع ,ّبازيدأدراسة
 تراتيجيةاالس القدرات بين العالقة تتوسط المعرفة إدارة أنحيثّتوصلتّالىّ(ّم0101
 في جاريةالت البنوك في القرار وصناع المديرين الدراسة توصي التنظيمية والبراعة
 واكتساب دتحدي على قدراتهم تعزز التي االستراتيجية القدرات على بالتركيز األردن
. 1والموردين العمالء من كل مع جيدة عالقات بناء خالل من الاألعم بيئة من الفرص

توصلت الدراسة حيث  2(Ershadiand Dehdazzi,2019دراسةّ)ّواتفقت مع
 المعرفة ترميز على الشركة قدرة وعدم ، التعلم من المعرفة استخدام في الفشل إن إلى

 .الشركات في عرفةالم نسيان في العوامل أهم هي لتقاسمها الحوافز ونقص وتوثيقها
 إحصائية داللة ذو أثر يوجد البأنه  3م(0101،ّحلموسدراسةّ)بينما اختلفت مع 

 التميز تحقيق على التوظيف عملية قبل البشرية الموارد تجاه االجتماعية المسؤولية لبعد

 .المؤسسي
ّاختبارّالفرضيات:

ّ≥0.05ّ)توىّداللةّعندّمســـتوجدّعالقةّذاتّداللةّإحصـــائيةّالفرضـــيةّالرئيســـةّاألولى:ّ
α)ّّبينّالبراعةّالتنظيميةّوالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزة.ّ

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي يوضح 
 ذلك.

                                                           
1 Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the 

commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management 

Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020. 
2Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in establishing 

organizational excellence model. The TQM Journal. 2019  
ة المركز دراسة حال -ق التميز المؤسسيمسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقي 3

(،العدد 00الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، مجلة دراسات العدد االقتصادي، جامعة األغواط، المجلد)
0،0101. 
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ّ(:11جدولّ)

 البراعةّالتنظيميةّوالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزةّبينمعاملّاالرتباطّ

ّالفرضية

معاملّ
ّبيرسوّن

ّلالرتباط

القيمةّ
 (.Sig)االحتمالية

بين االستثمار  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.  األمثل للفرص

.656* 0.000 

بين البحث  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 المؤسسي لدى جامعة غزة. والتميز  عن فرص جديدة

.720* 0.000 

بين هيكل  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.  تنظيمي مرن 

.836* 0.000 

البراعة بين  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 جامعة غزة.التنظيمية والتميز المؤسسي لدى 

.818* 0.000 

ّ.α ≤ 0.05 داللة ى عند مستو  االرتباط دال إحصائي ا*

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 818.يساوي  ( أن معامل االرتباط11جدول )يبين 
 ةوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائي 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000
  .لتميز المؤسسي لدى جامعة غزةالبراعة التنظيمية وا بين

علىّّ(αّ≥0.05ّ)تؤثرّالبراعةّالتنظيميةّعندّمستوىّداللةّّ:الثانيةّالرئيسةالفرضيةّ
ّيقّالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزة.قتح

 :والجدول التالي يوضح ذلك ،المتعددالخطي االنحدار  استخدامالختبار هذه الفرضية تم 

ّددّ(:ّتحليلّاالنحدارّالمتع00جدولّ)
 .Sigالقيمةّاالحتماليةّ Tقيمةّاختبارّ معامالتّاالنحدار المتغيراتّالمستقلة

 0.261 1.136 0.668 المقدار الثابت

 0.726 0.353- 0.042- االستثمار األمثل للفرص

 0.015 2.508 0.297 البحث عن فرص جديدة
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 0.000 6.157 0.638 هيكل تنظيمي مرن 

ل  معام 1.011   رتباطمعامل اال  1.701ل التحديد الم عد 

 18111القيمة االحتمالية    F   17.202قيمة االختبار 
ّ

 ( يمكن استنتاج ما يلي:11الموضحة في جدول )من النتائج 

 %70.1وهذا يعني أن  1.701، ومعامل التحديد الم عد ل  1.011   رتباطمعامل اال -
طية تم تفسيره من خالل العالقة الخ تحيق التميز المؤسسي لدى جامعة غزةمن التغير في 

امعة تحيق التميز المؤسسي لدى ج في والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر
 . غزة

مما يعني  1.111القيمة االحتمالية تساوي  6 كما أن17.202 تساوي  Fاالختبار قيمة -
 ة غزة. سي لدى جامعالبراعة التنظيمية والتميز المؤس بين ذات داللة إحصائيةعالقة  وجود
التميز  " يؤثران في تحقيق هيكل تنظيمي مرن  ،البحث عن فرص جديدة المتغيران " تبين أن

 .االستثمار األمثل للفرص بينما تبين عدم وجود تأثير لمتغير المؤسسي لدى جامعة غزة،
ّالنتائجّوالتوصيات:

ّالنتائجأوال:ّ
ة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامع بعد إجراء الدراسة الميدانية حول دور البراعة

 غزة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 .واألنشطة المهام كافة لتنفيذ زمنية جداول الجامعة تضع .0
 .بكفاءة لديها المتوفرة والتقنيات األجهزة استخدام على الجامعة تحرص .0
 أدائها ينتحس سبيل في الطالب قبل من المقدمة والشكاوي  بالمقترحات الجامعة تهتم .2

 .المؤسسي
 تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة الموارد. .1
 تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية التعليمية. .2
 تتواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل المشاريع التطويرية لها. .1
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 لي.تي تربطها بمؤسسات المجتمع المحتستفيد الجامعة من شبكة العالقات الخارجية ال .7
 .واحد آن في عمل من أداء أكثر تستطيع مهارات اتذ عمل فرق  الجامعة تمتلك .0
 .والتفهم بالطلبة واالهتمام العدل تحقيق على الجامعة تحرص .2

 يوجد لدى الجامعة القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية. .01
بين البراعة  (α ≥ 0.05)ستوى داللة عند م. توجد عالقة ذات داللة إحصائية  00

 . التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة
(على تحقيق التميز المؤسسي α ≥ 0.05تؤثر البراعة التنظيمية عند مستوى داللة ) . 00

 لدى جامعة غزة.
 :التوصياتّ-ثانيا

  :التالية توصيات الباحثفي ضوء النتائج السابقة يقترح 

 .جراءات العملوا   قواعد نةبمرو  ضرورة االهتمام .0
 تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات متزامنة.يجب أن  .0
الجامعة األساليب العلمية في توقع االحتماالت المستقبلية المؤثرة  ضرورة استخدام .1

 عليها.

 ما بها من فرص.  الكتشافتحليل التغيرات البيئية ب االهتمام .1
 ين على تقديم المبادرات واألفكار الجديدة.لعامللع الجامعة يتشج .2
تزويدهم و  هم،تهتم بتدريبو  ،تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملينيجب أن  .1

 بالمعارف والمهارات والخبرات الجديدة.
 .تأخير وبدون  المناسب الوقت في القرارات الجامعة ضرورة اتخاذ .7
 .متميزة وقيادية إدارية مهارات ذوي  ضرورة اهتمام الجامعة في استقطاب الكوادر .0
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 لمصادرّوالمراجع:ّا

ّ:المراجعّالعربيةّ-أوالًّ

دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة صالح ونضال سليمان، ايمان  .0
 دراسة استطالعية آلراء عينة -التنظيمية في الشركة العامة لصناعة األدوية نينوى 

العدد  ،01لعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلدمن العاملين في الشركة، مجلة تكريت ل
12،0101. 

 تطبيقية سةدرا: التنظيمية البراعة بناء في االستراتيجي التفكير دور  زيد، أحمد أبو .0
 ،المجلد االعمال ادارة ردنية،األ المجلة األردنية، العامة المساهمة الشركات على
 .  0102 ،2،العدد02

التنظيمية  ةالبراع تحقيق في وتأثيره االستراتيجي جهالتو  جواد راضي وزهراء قاسم، .2
 اإلدارة مجلة ،الخاصة المصارف بعض مدراء من آلراء عينة استطالعية دراسة

 .25،0100العدد 7،المجلد واالقتصاد
زينب البناء، دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري،  .1

 .0101، 0، العدد01ية، المجلد مجلة جامعة كربالء العلم
 الديناميكية القدرات بين العالقة في التنظيمية للبراعة الوسيط الدورالمحاسنة، لميس  .2

الصيدالنية.  للصناعات األردنية الشركات على دراسة ميدانية-والرشاقة التنظيمية
 .0107رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط

سؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز أثر الم مسعودة حلموس، .1
دراسة حالة المركز الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر، مجلة  -المؤسسي

 .0،0101(،العدد 00دراسات العدد االقتصادي، جامعة األغواط، المجلد)
 تطبيقية دراسة جياالستراتي النجاح تحقيق في وتأثيرها التنظيمية البراعة، براهيمإمها  .7

 ،عشر الثاني المجلد ومالية محاسبية دراسات مجلة ،العراقي األهلي صرف الم في
 . 0107، 22العدد

–الء العاني، التوافق بين مدخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية هدى حسين وآ .0
ي ف سيا سيل لالتصاالت المتنقلةآلراء عينة من المدراء في شركة آ دراسة استطالعية

 .0100، 012، العدد01العراق، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 
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