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 فـي ضـوء  فـي المملكـة العربیـة الـسعودیةاءجامعة شـقردور القادة األكادیمیین في تطویر 
   2030رؤیة المملكة 

  نوره بنت عوض القرني 
  .، المملكة العربیة السعودیةجامعة شقراءقسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، 

 nalgarne@su.edu.sa: البرید االلكتروني
  :الملخص

 في جامعة شقراءطویر في تدور القادة األكادیمیین  على التعرف إلىهدف هذه الدراسة 
 ولتحقیق  من وجهة نظرهم2030في ضوء رؤیة المملكة  المملكة العربیة السعودیة

نشطة والبرامج األ( خمس مجاالت  تضمنتمت الباحثة بتطویر استبانهأهداف الدراسة قا
ت العالقاالفاعلة، داریة القیادة اإلالمهني، التمكین االستراتیجي، التخطیط للتعلیم، المرفقة 
قائدا ) 128(قوامها  تم تطبیقها على عینة وصدقها،وبعد التحقق من ثباتها ). االنسانیة

). SPSS(، وبعد جمع البیانات والمعلومات تم تحلیلها باستخدام نظام في جامعة شقراء
المتوسطات الحسابیة إلجابات افراد عینة الدراسة عن وقد أظهرت نتائج  الدراسة أن 

 بمتوسط حسابي العالقات االنسانیةت بدرجة متوسطة اعالها مجال مجاالت الدراسة جاء
  بمتوسط حسابياالنشطة والبرامج المرفقة للتعلیموفي المرتبة الثانیة مجال ) 3.83(
ثم مجال القیادة االداریة الفاعلة بمتوسط ) 3.56 (التمكین المهنيثم مجال ) 3.58(

 بمتوسط حسابي خطیط االستراتیجيالتوفي المرتبة االخیرة مجال ) 3.00( حسابي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى كما أظهرت نتائج الدراسة ، )2.98(

تبعا  دور القادة االكادیمیین لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على )α = 0.05( الداللة
میین اعطاء القادة األكادی الدراسة عدة توصیات منها، توقد تضمن .لمتغیرات الدراسة

مزیدا من الصالحیات التي من شأنها زیادة دورهم في تطویر مؤسسات التعلیم العالي في 
  .المملكة العربیة السعودیة

القیادة اإلداریة الفاعلة، العالقات اإلنسانیة، جامعة ، القادة األكادیمیین: المفتاحیةالكلمات 
  .2030شقراء، رؤیة المملكة 

  
  
  
  



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -921-
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2030 Vision  
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Muzahmiyah, Shaqra University, KSA.  
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Abstract: 
This study aims to identify the role of academic leaders in 
developing higher education institutions in the Kingdom of Saudi 
Arabia. This goal is in light of the Kingdom's vision 2030 from 
their point of view. To achieve the goals of the study, the 
researcher developed a questionnaire that included five fields of 
activities and programs attached to education, strategic planning, 
professional empowerment, effective administrative leadership, 
and human relationships. After verifying its reliability and 
validity, it was applied to a sample consisting of (128) a leader at 
Shaqra University, and after collecting data and information it 
was analyzed using the SPSS system. The results of the study 
showed that the arithmetic averages of the responses of the study 
sample individuals on the fields of study came with an average 
degree above the field of human relations with an arithmetic 
average (3.83). In the second place, there is the field of activities 
and programs attached to education with an arithmetic average 
(3.58) then the field of professional empowerment (3.56), and then 
the field of effective administrative leadership with an arithmetic 
average (3.00). In the last place, there is the field of strategic 
planning with an arithmetic average ( = 0.05). The results of the 
study showed that there were no statistically significant 
differences at the level of significance (0.05 = a) for the estimates 
of the members of the study sample on the role of academic 
leaders according to the study variables. The study included 
several recommendations, including giving academic leaders more 
powers that would increase their role in developing higher 
education institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Keywords: Academic leaders, effective administrative leadership, 
and human relationships, Shaqra University, the Kingdom's 
vision 2030. 
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 :المقدمة
 ةُتعد مؤسسات التعلیم العالي من أهم دعائم التنمیة البشریة في المملكة العربی    

 به األمر الذي یفرض علیها السعي جاهدة للتغیر من أجل نالسعودیة وذات ثقل ال یستها
لتنمویة وحیث أن القادة األكادیمیین هم عامود الجامعة الفقري فإنه یرتكز مواكبة النهضة ا

علیهم العبء األكبر في تقدم الجامعة وخاصة في ظل التحول الحالي لمواكبة رؤیة 
 والتي رسمت لمؤسسات التعلیم المسار الصحیح األمر 2030المملكة العربیة السعودیة 

. الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمیةالذي أدخلها في سباق تنافسي للوصول ب
واستجابة من مؤسسات التعلیم العالي للتغیر المتسارع والسعي لإلصالح والتطویر في 

وتوجیه خططها تتجه إلى تنمیة الكفاءات ورفع أداء المرؤوسین استراتیجیاتها فقد بدأت 
بأن دور  )2017 الفضل، وأبو الجهني(وكما أوضح . 2020لتواكب التحول المرحلي 

 حیوي عمؤسسات التعلیم العالي یبرز في إیجاد أثر یمكن مالمسته في وطن طموح ومجتم
 وأكدت على حاجة مؤسسات 2030وحیاة برفاهیة والذي أعلنت عنه رؤیة المملكة 

ًمن هذا المنطلق كان لزاما على جامعة . التعلیم العالي إلى التنمیة االقتصادیة والتعلیمیة
 من هإلیجاد أفضل السبل للتطویر والتقدم للوصول للتمیز وفق ما وضعتشقراء أن تسعى 

 وستتناول هذه الدراسة خمس 2030أهداف تواكب رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 االستراتیجي، التمكین للتعلیم، التخطیط والبرامج المرفقة االنشطة(مجاالت للتطویر 

  ). اإلنسانیةت العالقا، القیادة االداریة الفاعلةالمهني، 
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 
في ظل التغیرات الحدیثة والتوجهات المستقبلیة لمؤسسات التعلیم العالي والحاجة    

 فإنه یقع على عاتق القادة 2030ًإلى التطویر تماشیا مع متطلبات رؤیة المملكة 
ًونظرا لما . سیة العدید من المسؤولیات باعتبارهم من أركان التطویر األسایناألكادیمی

 من ضرورة التحول المرحلي في التعلیم وكون بعض الجامعات تفتقر 2030فرضته رؤیة 
 قد یضر بالمناخ األكادیمي وتحقیق األمرللرؤیة الواضحة لهذا المفهوم وكیفیة تطبیقه 

  .أدوارها المأمولة
 ورسالتها حیث أن الجامعات السعودیة أصبحت بحاجة ماسة إلى تطویر رؤیتها         

وأهدافها لتستوعب الجوانب االقتصادیة والتقنیة الحدیثة بما یتفق مع متطلبات عصر 
 2020وحیث أن التحول المرحلي ). 2013الشهوان وآخرون ،(المعرفة واقتصادیاته 

، األمر 2030والذي فرضه التطور في مجال التعلیم وفق رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 سباق التنافس المحلي والعالمي على مستوى الجامعات لذا يقراء فالذي أدخل جامعة ش
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هذه  جامعة شقراء وتسعى لتحقیقه لذا جاءت هفإن هذه الدراسة تحاول معرفة ما تبذل
  :الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

 في المملكة العربیة جامعة شقراء ما واقع دور القادة األكادیمیین في تطویر  -
 ؟2030 ضوء رؤیة المملكة السعودیة في

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول واقع دور القادة األكادیمیین لتطویر  -
ً تبعا الختالف 2030 في المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة جامعة شقراء

   ؟ الخبرةالكلیة، الوظیفة،متغیرات 
  :أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على          
 في ضوء رؤیة المملكة جامعة شقراءفي تطویر   واقع دور القادة األكادیمیین  -

2030.  
الكشف عن الفروق ذات الداللة االحصائیة حول واقع دور القادة األكادیمیین  -

الوظیفة،  (ً تبعا لمتغیرات الدراسة 2030 في ضوء رؤیة جامعة شقراءلتطویر 
 .)الكلیة، الخبرة

  :أهمیة الدراسة 
  :تبرز أهمیة الدراسة في الجوانب اآلتیة         
 لتحقیق متطلبات جامعة شقراءالحاجة إلى تفعیل دور القادة األكادیمیین لتطویر  -

  .وأدائهاواها  للرفع من مست2030رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
تسهم الدراسة في الكشف للقیادات العلیا عن بعض الصعوبات التي تواجه    -

 .ًیمیین في التطویر مما یسهم في تالفیها مستقبالالقادة األكاد
 .2030الحاجة الملحة لتطویر مؤسسات التعلیم العالي وفق رؤیة المملكة     -
ًتعد مرجعا للباحثین في مجال إدارة   -   .تطویر مؤسسات التعلیم العاليُ

  :حدود الدراسة
     الحدود الموضوعیة- ١

 في جامعة شقراء األكادیمیین في تطویر اقتصرت الدراسة على دور القادة         
  .٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة المملكة 

   الحدود المكانیة -٢
  .جامعة شقراء اقتصرت على كلیات        
   الحدود الزمانیة  -٣

  .٢٠١٩-٢٠١٨ الجامعي ماقتصرت على تطبیق األداة خالل العا       
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  :مصطلحات الدراسة
مجموعة من األنشطة المرتبطة أو اآلثار السلوكیة التي تحقق ما هو متوقع هو  : الدور

المختلفة  على األدوار إمكانیة التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف وتترتبفي مواقف معینة 
  ).103: 2002البدري، (

ٕتوجیه األفراد في كیفیة تصرفاتهم وانجاز أنشطتهم حیث یتمیز بطابع اجتماعي          
  ). 362: 2006عمر،(ًنماطا منتظمة یتیح ا

ًویعرف الدور إجرائیا بأنه          ٕأسالیب وأنشطة واجراءات ومتابعة یقوم بها عمداء  : ُ
  .2030الكلیات ورؤساء األقسام بجامعة شقراء لتحقیق أهدافهم متطلبات رؤیة المملكة 

  :القادة األكادیمیون
ب عمداء الكلیات ورؤساء األقسام نین بمناصیهم أعضاء هیئة التدریس المع      

  .)1993 ،مجلس التعلیم العالي بالمملكة العربیة السعودیة(التعلیمیة 
عمداء الكلیات ورؤساء األقسام التعلیمیة الذین تم  ً:وتعرفها الباحثة إجرائیا        

  .تعینهم من قبل إدارة الجامعة بكلیات جامعة شقراء
  :2030رؤیة المملكة 

 أبریل 25خطة المملكة العربیة السعودیة والتي تم اإلعالن عنها في هي         
 حیث )طموح ، وطن اقتصاد مزدهرحیوي،مجتمع ( والمعتمدة على ثالثة محاور 2016

  .رؤیتهمّتستند إلى مقومات المملكة ومكامن قوتها لدعم المواطنین في تحقیق 
بیة السعودیة لتكون بأنها رؤیة تبنتها المملكة العر) 2017(ها عوید توعرف

منهجا وخارطة طریق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة، وقد رسمت الرؤیة 
التوجهات والسیاسات العامة للمملكة، واألهداف وااللتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة 
 ًنموذجا رائدا على كافة المستویات، واشتملت الرؤیة على عدد من األهداف االستراتیجیة،

ؤشرات لقیاس النتائج، وااللتزامات الخاصة بعدد من المحاور، والتي یشترك في تحقیقها وم
كل من القطاع العام والخاص وغیر الربحي، بهدف ترجمة الرؤیة إلى برامج تنفیذیة 

  .ًمتعددة، یحقق كل منها جزءا من األهداف االستراتیجیة والتوجهات العامة للرؤیة
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  :السابقة النظري والدراسات األدب
 وفیها التي تمیزها هامعقدة التراكیب لها أهداف  مؤسسة فریدة  الجامعة تعتبر 

ً ویسلكون سبال متباینة في إیجاز األعمال خاصة،مسؤولون یضطلعون بمهام ذات طبیعة 
 فالقائمون على التدریس والبحث العلمي في الجامعة والمناصب اإلداریة .إلیهمالموكلة 

 ویصعب أن تهیمن فیها وظیفة على أخرى أو التدریس،عضاء هیئة  هم أ،األكادیمیة
 لكن تتوحد مهامهم وواجباتهم الوظیفیة ومسمیات الوظائف األكادیمیة آخر،تخصص على 

  ).٢٠٠١ الخطیب،(بصرف النظر عن الكلیة التي یعملون بها أو مجال تخصصهم 
إلى تطویر تمر بمنعطف مهم یحتاج العربیة السعودیة  لذا فإن المملكة

 یحتم علیها الحراك بما 2020 للتماشي مع خطة التحول الوطنياليمؤسسات التعلیم الع
  .المرحلیة 2020ًوفق أهداف الرؤیة وتبعا لخطة التحول 

عد جامعة شقراء من أحدث الجامعات السعودیة التي صدر القرار السامي وت
م ب وتاریخ / 7305(الملكي بإنشائها، حیث صدر المرسوم الملكي الكریم رقم 

وتتطلع الجامعة للكوادر المؤهلة والمدربة للوفاء  . بإنشاء جامعة شقراء)هـ3/9/1430
ٕبمتطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل، واثراء حركة البحث العلمي وتطویر الدراسات 

كما تتطلع الجامعة بالتوسع في قبول . العلیا لتلبي قضایا المجتمع واحتیاجات التنمیة
ًوستفتتح أیضا المزید . الب الثانویة ما أمكنها ذلك، وتطبیق األنماط المختلفة من التعلیمط

. من الكلیات العلمیة خالل الخطة التاسعة لتلبیة حاجة التنمیة من القوى الوطنیة المؤهلة
  .ومراكز غرب مدینة الریاض كلیة موزعة في عدة محافظات) 24(ًوتضم الجامعة حالیا 

ى أن القیادة األكادیمیة تختلف عن باقي القیادات األخرى في وبالنظر إل  
المؤسسات إذ أن القادة األكادیمیین یحتاجون إلى حریة في إعطاء اآلراء مع االعتراف 
بأنهم یعملون في مؤسسات مستقلة حیث أن عملهم یتمتع بدرجة عالیة من االستقاللیة 

ة من العقبات التي تواجه عمل القادة بالمقارنة مع المؤسسات األخرى، وقد توجد مجموع
ًاألكادیمیین والتي تؤثر سلبا على أدائهم كالتأثیرات السیاسیة وعملیات صنع القرار 

  ).Bush, 2007(ومركزیة السلطة واالتصاالت غیر الفعالة والموارد البشریة غیر الكفؤة 
  2030مفهوم رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

تبنتها القیادة السعودیة وتهدف إلى استغالل العمق العربي          الرؤیة التي 
واإلسالمي والقدرات االستثماریة والموقع االستراتیجي للملكة نحو تحول وطني قائم على 

 على النفط بالدرجة األول، وذلك من خالل مرتكزات المجتمع الحیوي، داستثمارات ال تعتم
    ).2017رو ودغري، آل عم(واالقتصاد المزدهر، والوطن الطموح 
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  :۲۰۳۰المرتكزات الرئیسة لرؤیة المملكة 
  :لقد صیغت أهداف هذه الرؤیة على ثالثة محاور رئیسیة هي          

 أكدت الرؤیة على ضرورة أن یكون مجتمع حیوي ذو قیم راسخة :مجتمع حیوي -
وبیئة عامرة وبنیان متین والسعي لتحقیق األهداف االجتماعیة والتعلیمیة 

  .قتصادیة لعملیة التنمیة باإلضافة إلى أهداف البیئة الطبیعیة والثقافیةواال
وهنا تركز الرؤیة على البعد االقتصادي في عملیة التنمیة من :  اقتصاد مزدهر -

خالل التنمیة المستدامة القتصاد المملكة، وتحقیق بیئة استثماریة قادرة على 
  .التنافس وتهیئة فرص استثماریة فاعلة وجاذبة

أكدت على طموح المملكة عبر رؤیتها من خالل التنمیة الفاعلة : وطن طموح -
ٕوالمستدامة عبر الحكومة الفعالة لقطاعات التنمیة وادارة مقدرات الدولة لالرتقاء  َّ
. باقتصادها ومواطنیها من خالل أن للرؤیة أهداف قطاعیة ذات أبعاد مختلفة

  ) 2017 ،العبید(
ً مواكبا لرسالة التعلیم وداعما لمسیرتها ، ٢٠٣٠ملكة ولقد جاء إعالن رؤیة الم   ً

ًلبناء جیل متعلم قادر على تحمل المسؤولیة واتخاذ القرارات ، وانطالقا من هذه الرسالة 
جاءت الرؤیة لتوفیر فرص التعلیم للجمیع في بیئة تعلیمیة مناسبة في ضوء السیاسة 

لعلمي، وتشجیع اإلبداع  فاعلیة البحث االتعلیمیة للمملكة ، ورفع جودة مخرجاته، وزیادة
، وتنمیة الشراكة المجتمعیة ، واالرتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعلیم ، وسد واالبتكار

مجلس الشؤون االقتصادیة  (لیم العالي ومتطلبات سوق العمل الفجوة بین مخرجات  التع
   ) .٢٠١٦والتنمیة ، 
هزة ومؤسسات مسؤولة على نقل التراث لم تعد مؤسسات التعلیم العالي مجرد أج  

لألجیال الصاعدة، بل أصبحت أجهزة فاعلة في تطویر المعرفة وتنمیة المجتمع ومساعدته 
في مواجهة التحدیات والصعوبات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، مما یفرض 

وسائلها التعلیمیة إذا ما على مؤسسات التعلیم العالي العمل على تغییر أسالیبها اإلداریة و
  ).  2005المالح، (أرادت أن تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلیة 

وبذلك قامت الهیئات ذات االختصاص في المملكة العربیة السعودیة بإعداد          
 المرحلي وذلك لتحدید األدوار وتفعیلها من أجل تحقیق ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني 

  ).٢٠١٦الشؤون االقتصادیة والتنمیة، مجلس  (٢٠٣٠رؤیة المملكة 
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   :أهم مبررات التطویر
فالتغییر یعمل على تجدید الحیویة داخل  الحفاظ على الحیویة الفاعلة -

  .المؤسسات
  .تنمیة القدرة على االبتكار -
 . بمؤسسات التعلیم العاليإثارة الرغبة في التطویر والتحسین واالرتقاء -
 تتعامل مع ظروف مختلفة، ومواقف غیر ؤسساتالمف التوافق مع متغیرات الحیاة -

 .واألفكارثابتة، وبیئة تتفاعل فیها العدید من العوامل 
 إلى أعلى درجات ؤسسةعن طریق التغییر والوصول بالم  زیادة مستوى األداء -

  :األداء التنفیذي والممارسة التشغیلیة من خالل ما یلي
  .والثغرات اكتشاف نقاط الضعف -أ

  .)١٩٩٣،الخضري( وتأكیدهاط القوة  معرفة نقا- ب
أنه یجب على القائد األكادیمي أن یتصف بالصفات ) 1984(ویرى المهیني            

  :اآلتیة
  . التأكید على العالقات اإلنسانیة بین جمیع أعضاء هیئة التدریس -
  . اتباع األسلوب الدیمقراطي في اتخاذ القرارات -
  . عضو في الهیئة التدریسیةمراعاة التخصص والقدرات الفردیة لكل -
 .دید صالحیة ومسئولیة كل فرد في الهیئة التدریسیةحت -
 .فتح المجال للقدرات واإلبداعات الشخصیة والجماعیة -
سالمة الترقي الوظیفي من اآلراء الشخصیة واالعتماد على األسس والمعاییر  -

 .الثابتة للجمیع
  .  مراعاة میول وطموحات األعضاء -

وفي الغالب تبدو ، ًالمنافسة فإنه یعتبر محفزا للتطویر والتغییروبالنظر لعامل   
 لخصائصها ونزوعها إلى التحفظ تحت ًمؤسسات التعلیم العالي أكثر مقاومة للتغییر، نظرا

عناوین المحافظة على التقالید الجامعیة أو الرصانة ورسوخ سمعتها، ومع ذلك، وبرغم 
خاصة في الجامعات العربیة نحو التمسك بما وجدوه انحیاز غالبیة القیادات األكادیمیة، و

قائما أو وجدوه في جامعاتهم التي تخرجوا منها، فإن ریاح التغییر بدأت تضغط دون 
استئذان على بوابات جامعاتنا وكلیاتنا وأقسامنا، لتظهر استجابات على قدر واسع من 

  ).2003محبوب، (االختالف 
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   2030رؤیة المملكة العربیة السعودیة التحدیات التي تعیق تحقیق اهداف 
 .المقاومة المحتملة في بعض جهود التطویر -
 .الكثافة السكانیة في بعض المناطق -
 .عدم مساهمة بعض مراكز المجتمع المحلي في التطویر -
 ).2019المنصور والغامدي ،(االزدیاد المستمر في أعداد الطلبة  -
یث لم یطرأ أي تغیر على هذه تقلیدیة هیاكل التعلیم الجامعي ومؤسساته، ح -

 بها من نظم دراسیة وبرامج وأسالیب تدریس، وتقویم حتى طالهیاكل، وما یرتب
 .أقدم هذه المؤسسات نشأة

 .تضارب وظائف مؤسسات التعلیم وازدواجیتها -
 .تقادم النظم وهبوط المستوى المعرفي وبطء عملیات التطویر -
جامعي ومهاراته مع متطلبات عدم توافق خصائص مخرجات مؤسسات التعلیم ال -

  ). 2005األغبري، (سوق العمل المتطورة والمتغیرة 
  :كما یتحتم على القادة األكادیمیین األخذ بالمالحظات اآلتیة

عدم التناقض في توجیهاته لألقسام العلمیة، وتجنب الكیل بمكیالین في التعامل  -
  .معها

بیان ذلك لألقسام وحشد امتالك رؤیة واضحة وتحدید االتجاهات المطلوبة، و -
  .جهودها وفقا لرؤیته في تأمین مشاركة فعالة في قراراته

ٕحفز األقسام العلمیة من خالل توفیر المناخ التنظیمي المالئم، واعطاء المرونة  -
في التصرف ومخاطبة القیم السائدة، وتقدیم القدوة الحسنة، ومكافأة المتمیزین 

  .على إنجازاتهم
  .ألكادیمیة غیر الموضوعیة القائمة على المیول الذاتیةالحذر من القرارات ا -
  .تجنب عدم الموضوعیة في تقییم أداء رؤساء األقسام أو أعضاء هیئة التدریس -
  .تفعیل مبدأ المساءلة عن االنحرافات والعدالة في ممارسته -
عدم إهمال وجهات نظر األقسام في الموضوعات األكادیمیة، وأخذها بجدیة  -

  .وتقدیر
مام باعتماد اللجان االستشاریة واللقاءات المباشرة والحوار في إنضاج االهت -

  ).2003محبوب، (القرارات 
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  :٢٠٣٠األدوار الجدیدة للجامعات لمواكبة رؤیة المملكة 
تعتبر الجامعات وفي حقیقة أدوارها وجوهر رسالتها هي مصنع العقول التي تنتج 

 من القیام بهذه األدوار إال إذا ارتقت إلى وتبدع وتصنع الحضارة وأن الجامعة لن تتمكن
مستوى التحدیات العلمیة المعاصرة ومن هذا المنطلق یتطلب من الجامعات أن تعمل بما 

  :یلي
 تفوق واضح لهاأحداث تطور جوهري في كلیات وأقسام الجامعات وبما یحقق  -

  .على المستوى العالمي لتكون قادرة على التنافس واإلبداع وكبیر
یف البحث العلمي الجامعي في خدمة قطاعات اإلنتاج والتنمیة وربط   توظ -

 .مؤسسات البحث العلمي بمؤسسات الدولة
 .العلميوضع خطط سلیمة للنهوض بعملیات البحث  -
استقدام كل المبتكرات والتقنیات الجدیدة والحرص على المشاركة والمساهمة في  -

 .صنع القرار العملي والتواصل معه
لمفاهیم الحدیثة والمتجددة للعلوم واستحداث أقسام علمیة لمواكبة  الولوج في ا -

  .دراستها في عملیات البحث العلمي
التغیر في مفاهیم التعلیم والتدریب والتدریس التقلیدیة لالنتقال إلى مفاهیم  -

 .االبتكار، اإلبداع، االكتشاف، الخوارق
إلنساني لدى الطلبة التركیز على القیم وتعمیق الوعي الروحي واألخالقي وا -

 ).2008(العبادي  الجامعین
  : التطویر في مؤسسات التعلیم العاليتاستراتیجیا

 . جدیدة للعملتإعادة بناء استراتیجیا -
 .ُإعادة التصمیم الجذري في بنى وهیكلة مؤسسات التعلیم العالي -
 .ُإعادة التفكیر في األساسیات التي بنیت علیها أعمال مؤسسات التعلیم العالي -
استراتیجیة تبني التقنیات الحدیثة واالستخدام االبتكاري لتكنولوجیا المعلومات  -

 ). 2009السلطان، (
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  : التخطیط االستراتیجي
یعتبر التخطیط االستراتیجي عملیة یتم من خاللها صیاغة الرسالة والرؤیة   

جیات البدیلة التي وتحدید األهداف وتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة ثم تحدید االستراتی
تعمل على استغالل نقاط القوة واالستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحدیات المحتملة 
ومعالجة نقاط الضعف لتحقیق األهداف االستراتیجیة ومن ثم إنجاز الرسالة والرؤیة 

  ). 2013الزنفلي، (
  :أهمیة التخطیط االستراتیجي

تستند الیها القیادات الجامعیة اذ یعتبر من یمثل ركیزة أساسیة من الركائز التي   
أهم المنهجیات الحدیثة للتطویر الجامعي واالنتقال من الممارسات اإلداریة العشوائیة إلى 
الممارسات اإلداریة المعتمدة على المشاركة والتخطیط وهو عملیة مستمرة تتعلق 

الل تحلیلها وتحدید بالمستقبل وتقوم على توقعات البیئة الخارجیة والداخلیة من خ
  ).2014القحطاني والبحیري، (المخاطر والفرص والتحدیات 

  :أهمیة القیادة اإلداریة في تطویر مؤسسات التعلیم العالي
 .قیادة المؤسسة لبلوغ األهداف -
 .تعمیم القوى اإلیجابیة في المؤسسة وتقلیص الجوانب السلبیة -
 .تنمیة وتدریب االفراد -
 .ة وتوظیفها لخدمة المؤسسةمواكبة التغیرات المحیط -
 ).2016حسین، (تقریب وجهات النظر والربط بین اآلراء المختلفة  -

  : مؤسسات التعلیم العالييأهداف العالقات اإلنسانیة ف
 تهیئة جو عمل مناسب للفرد لیتمكن من تحقیق النتائج اإلیجابیة -
 رفع الروح المعنویة بین افراد الجماعة -
 عاون والثقة المتبادلةتنمیة الصالت الودیة والت -
 حل مشكالت أعضاء المؤسسة التربویة والوصول إلى توافق بین الحریة والنظام -
  ). 1996الحقیل،(حفز االفراد على العمل وتحقیق اهداف المنظمة -
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ویمكن أن تبرز أهمیة األنشطة كونها محور رئیس في بناء وتطویر 
  :مؤسسات التعلیم العالي

یحددها المعلم حیث تختصر الوقت والجهد للوصول األنشطة الموجهة والتي  -
 .للمعلومات المتعلقة بمعلومات التعلم

األنشطة شبه الموجهة والتي یقدم المعلم من خاللها االرشادات التي ال تقید  -
، زمحمود وعبد العزی(المتعلم وال تحرمه من فرص النشاط العملي والعقلي 

2011.( 
  :رونیةممیزات األنشطة التعلیمیة االلكت

ذات وسائط متعددة مثل النص الصورة الفیدیو مما یجعلها تخاطب أكثر من  -
 .حاسة لدى المتعلم

 . زیادة دافعیة التعلم والحفاظ على إیجابیته -
 .یمكن ممارسة النشاط عدة مرات من قبل المتعلم -
ًوفرة وتنوع المعلومات بها فتكسب المتعلم كما كبیرا من المعارف والمهارات تراعي - َّ 

 .الفروق الفردیة لدى المتعلمین
  ).2015نوبي والتازي، (تتصف بالمرونة  -

 :الدراسات السابقة
 التعلیم إلصالح مقترحة رؤیة دراسة هدفت إلى تقدیم) 2005 (الكثیري أجرى  

 المقدمة البرامج تحلیل إلى الورقة تطرقت حیث السعودیة، العربیة المملكة في العالي
 والفلسفة واألهداف مالمحها أهم على الوقوف بهدف السعودیة تبالجامعا العالي للتعلیم

 الدراسة واظهرت ومطالبه، والعالمي المجتمعي والتغیر التطور بحجم ًقیاسا لها الحاكمة
 یتمیز خریج إلعداد السعودیة العربیة بالمملكة العالي التعلیم برامج بواقع االرتقاء أهمیة

 في الجامعات نجاح عوامل أهم أن منها ألمورا ببعض وأوصت العمل، سوق بمواصفات
 معروفة، ورسالة محددة، وأهداف واضحة رؤیة لها یكون أن المطلوبة أدوارها أداء

 المسؤولون ینظر وأن. ودقته جودته وتحقق األداء مستوى رفع تضمن مدروسة ومخطط
 نمو تحقیق إلى یسعوا وأن وموضعیة، بواقعیة التنمویة القضایا إلى الجامعات تلك في

 یتسم بأسلوب القضایا هذه مع یتعاملوا وأن ذلك، استمراریة وضمان وتقدمه المجتمع
 االستراتیجي التخطیط بأسلوب وااللتزام ومؤسساته، بالمجتمع للرقي والفاعلیة بالكفاءة

 وتنمیة المتوقعة المشكالت لمعالجة واالستعداد المستقبلیة التصورات بوضع یهتم الذي
  .عنها الناتجة واالنعكاسات بآثارها والتنبؤ لها الحلول ٕوایجاد لها التصدي على القدرة
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هدفت إلى إلقاء الضوء على تطویر الممارسات ) 2007( دراسة آل زاهر وأما
األقسام األكادیمیة في التعلیم العالي في ضوء االتجاهات العالمیة  القیادیة لرؤساء

نتائج الدراسة عن أن تطویر الممارسات  رتوقد أسف. المعاصرة في القیادة اإلبداعیة
القیادیة له العدید من اإلیجابیات الظاهرة والكامنة التي تحقق لمؤسسة التعلیم العالي 

ترقیة وتطویر مناخ تعلیمي وأكادیمي یراعي القیم اإلبداعیة : العدید من الفوائد منها
یمیة والتدریسیة والقیادیة األقسام من ممارسة أدوارهم التخطیطیة والتنظ وتمكین رؤساء

على إدراك المهام القیادیة الالزمة لمهام رئاسة  كما أنها تساعد رؤساء األقسام. والبحثیة
  .القسم والتعرف على استراتیجیات التغیر األكادیمي

دراسة هدفت التعرف إلى عدة مؤشرات ألداء ) serdar )2010 وأجرت 
یمكن في ضوئها تحسین إدارة األداء في مؤسسات التعلیم العالي في صربیا والتي 

مؤسسات التعلیم العالي وتناولت الدراسة التغیرات التي طرأت علیها وقدمت الدراسة عدة 
مؤشرات یمكن أن تصبح مؤشرات رئیسیة لتحسین التحكم في استخدام الموارد التنظیمیة 

  .وموائمة استراتیجیة األعمال مع الذكاء االصطناعي
هدفت إلى معرفة درجة الممارسة واألهمیة للدور ) 2012(یناني دراسة الوذوفي 

الوظیفي للعمید األكادیمي من ناحیة إدارة الشؤون اإلداریة، إصدار القرارات، تفویض 
السلطات، القیادات االكادیمیة، التخطیط وتشجیع بحوث األعضاء، تمثیل األعضاء لدى 

في كلیات جامعة أم القرى من وجهة . م بهمالوحدات االكادیمیة األخرى وتوظیفهم واالهتما
نظر رؤساء األقسام وأعضاء هیئة التدریس في ضوء المتغیرات المسمى الوظیفي والجنس 
والخبرة العلمیة والمرتبة العلمیة ونوع الكلیة ومصدر آخر مؤهل علمي وقد استخدم المنهج 

اسة إلى أن ممارسة الوصفي وجمع البیانات بمقیاس نظام تقویم العمید وتوصلت الدر
العمید األكادیمي للدور الوظیفي أتت بدرجة متوسطة في حین جاءت األهمیة بدرجة كبیرة 

  .ًجدا
التعرف إلى مدى توافق سیاسة ) 2013(كما هدفت دراسة الشهوان وآخرون   

 مع - كما جاءت في وثیقة سیاسیة التعلیم-التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة
تطویر التعلیم الجامعي الحدیثة، وطبقت الدراسة على أعضاء هیئة التدریس بجامع قضایا 

الملك سعود بالریاض وجامعة األمیر سلمان بن عبدالعزیز بالخرج، وعرض الباحثون أهم 
اإلجراءات الحدیثة التي اتبعتها بعض الدول المتقدمة لتطویر نظم التعلیم الجامعي بها، 

المؤسسات اإلنتاجیة، واالخذ بصیغ امة شراكات بین الجامعات وإق: وأهم هذه اإلجراءات
التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، ومدخل الجودة الشاملة، وقد جاءت استجابات عینة 

  . الدراسة على أداة البحث لتطویر التعلیم العالي السعودي یجب األخذ بهذه اإلجراءات
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 إدارة الجودة الشاملة في دور التعرف إلى هدفت)2016(دراسة شرقي وفي   
مؤسسات التعلیم العالي، دراسة حالة آلراء عینة من األساتذة في كلیات  تحسین أداء

إلى توضیح العالقة بین قیم إدارة الجودة الشاملة الجوهریة ، الجزائریة االقتصاد بالجامعات
تحسین المستمر، الزبون، التزام االدارة العلیا، المسؤولیة االجتماعیة، ال بالتركیز على

الحقائق، المدخل العملیاتي وفرق العمل الداعمة ،التخطیط  اتخاذ القرار على أساس
التمكین، االتصال والتحفیز وتحسین األداء  االستراتیجي، القیادة، التدریب، المشاركة،

التعلیم العالي، حیث استخدم  األكادیمي، األداء اإلداري، واألداء المجتمعي لمؤسسات
لعینة الدراسة  ث باإلضافة إلى المقابلة االستبیان كأداة لجمع البیانات، وبالنسبةالباح

الدراسة إلى عدم تأثیر  فتكونت من األساتذة الجامعیین في هذه الكلیات ، ولقد خلصت
إدراك مفاهیم إدارة الجودة الشاملة واألداء في تحسین درجة االلتزام بالقیم الجوهریة 

وجود دور إیجابي ومعنوي لقیم إدارة الجودة الشاملة في  .داءوالداعمة ومؤشرات األ
  .تحسین األداء األكادیمي والمجتمعي لمؤسسات التعلیم العالي

تصور مقترح إلى تقدیم التعرف هدفت ) 2017( الجهني وأبو الفضل وفي دراسة  
 سوق قائم على التعلم مدى الحیاة لسد الفجوة بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تبني نموذج قائم على التعلیم  ،2030العمل لتحقق رؤیة 
، مع ۲۰۳۰احتیاجات سوق العمل بالمملكة ویحقق رؤیة المملكة  مدى الحیاة یلبي

  .دراسة سوق العمل بالمملكة وتحدید النموذج المناسب للتعلیم مدى الحیاة ضرورة
 سبل تفعیل أدوار كلیات التربیة التعرف إلىهدفت ) 2017(دراسة العبید وفي 

 من وجهة نظر أعضاء هیئة ٢٠٣٠بالجامعات السعودیة لتحقیق متطلبات رؤیة المملكة 
التدریس، إلى التعرف على واقع أدوار كلیات التربیة بالجامعات السعودیة لتحقیق متطلبات 

لة اإلحصائیة لواقع  وسبل تفعیلها والكشف عن الفروق ذات الدال۲۰۳۰رؤیة المملكة 
دوارها وسبل تفعیلها تعزي لمتغیر التخصص العلمي ، الرتبة العلمیة ، سنوات الخدمة في أ

 ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ۲۰۳۰التعلیم الجامعي ، االطالع على رؤیة المملكة 
المسحي ، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هیئة التدریس بكلیات التربیة بالجامعات 

أن واقع أدوار کلیات التربیة بالجامعات السعودیة : السعودیة وكان من أبرز النتائج 
 جاء متحقق بدرجة متوسطة ، بینما جاءت أهم ۲۰۳۰لتحقیق متطلبات رؤیة المملكة 

سبل تفعیل أدوار كلیات التربیة بالجامعات السعودیة لتحقیق متطلبات رؤیة المملكة 
توجد فروق دالة إحصائیا في استجابات عینة الدراسة  . ً بدرجة أهمیة كبیرة جدا۲۰۳۰

 راجعة ۲۰۳۰حول واقع وسبل تفعیل أدوار كلیات التربیة لتحقیق متطلبات رؤیة المملكة 
الختالف التخصص العلمي والرتب العلمیة في الواقع والرتب العلمیة في سبل التفعیل بینما 

  .المتغیراتة ال توجد فروق حول الواقع وسبل التفعیل في بقی



   2030رؤیة المملكة  في ضوء یة في المملكة العربیة السعودجامعة شقراءدور القادة األكادیمیین في تطویر 
 نوره بنت عوض القرني/ د

 -934-

  اتجاهات اإلصالح التربوي في التعلیمالتعرف إلىهدفت ) 2018(   دراسة الخویطر 
إلى بیان االتجاهات  .۲۰۳۰العالي لتحقیق أهداف رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

في تحقیق أهداف رؤیة  الحدیثة في االصالح التربوي في التعلیم العالي التي ستسهم
لإلصالح التربوي في التعلیم العالي   توصلت الدراسة تبني اتجاهینوقد. ۲۰۳۰المملكة 

  : وهي۲۰۳۰لتحقیق رؤیة المملكة 
   تدویل التعلیم العالي  
 الشراكة المجتمعیة(واالنتاج  التعاون بین التعلیم العالي ومؤسسات االعمال.( 

م  إلى واقع األداء اإلداري لألقساالتعرفهدفت ) 2018(الزامل دراسة وأما   
 م من 2030األكادیمیة واإلداریة بالجامعات السعودیة في ضوء مبادئ الحوكمة ورؤیة 

 واألمیرة نورة بنت العزیز، الملك عبد القرى، أم( في جامعة اإلداریة،وجهة نظر القیادات 
 واإلداریین في األكادیمیة، بحیث تشمل أعضاء الهیئة التدریسیة في األقسام )الرحمنعبد 

 وقد كشفت النتائج أن موافقة عینة الدراسة على واقع األداء اإلداري .داریةاإلاألقسام 
 2030لألقسام األكادیمیة واإلداریة بالجامعات السعودیة في ضوء مبادئ الحوكمة ورؤیة 

من وجهة نظر القیادات اإلداریة ككل بدرجة كبیرة وجاء مجال المشاركة بالمرتبة األولى 
مجال الشفافیة ، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال الفعالیة وفي المرتبة الثانیة جاء 

والكفاءة، وفي المرتبة األخیرة جاء مجال التنافسیة متوسط بدرجة متوسطة وكشفت 
النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات أفراد عینة 

واإلداریة بالجامعات السعودیة في الدراسة لدرجات واقع األداء اإلداري لألقسام األكادیمیة 
 من وجهة نظر القیادات اإلداریة تعزى إلى متغیر 2030ضوء مبادئ الحوكمة ورؤیة 

الكلیة ومتغیر القسم، بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة 
  .  سنة فأكثر 11لصالح سنوات الخبرة 

  :التعقیب على الدراسات السابقة
 واقع على لوقوفل استعراض الدراسات السابقة، یتبین أنها حاولت امن خال

 ل، وا)2017(، ودراسة العبید )2018(مؤسسات التعلیم العالي كدراسة الزامل 
، لتحقیق مواكبة العصر والتعرف على التحدیات التي تواجهها وسبل التغلب )2007(زاهر

، ودراسة الكثیري )2018(طرعلى التحدیات وتقدیم تصورات مقترحة كدراسة الخوی
وتشابهت الدراسة الحالیة مع الدراسات ) 2017(، ودراسة الجهني وأبو الفضل )2010(

 الدراسة الحالیة توتمیز. السابقة في الهدف الرئیس وهو تطویر مؤسسات التعلیم العالي
دیة في مجاالت تطویر مؤسسات التعلیم العالي وارتباطها برؤیة المملكة العربیة السعو

2030.   
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 :الطریقة واإلجراءات
 تناول هذه الجزء من الدراسة منهجیة الدراسة ومجتمعها وعینتها وأداتها ودالالت صدقها 

  .وثباتها والمتغیرات الخاصة بها واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة النتائج
  :منهجیة الدراسة

خالل تحلیل البیانات استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي من 
دور القادة األكادیمیین في تطویر مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة للتعرف 

  . من وجهة نظرهم2030السعودیة في ضوء رؤیة المملكة 
  :مجتمع الدراسة وعینتها

عددهم  شقراء والبالغتكون مجتمع الدراسة من عمداء الكلیات ورؤساء االقسام في جامعة 
یوضح توزیع أفراد عینة ) 1( والجدول الدراسة كعینة للدراسة وتم اختیار مجتمع ).128(

  .الدراسة حسب متغیراتها المستقلة
  ).1(جدول 

النسبة  التكرار المستوى المتغیر
 المئویة

 %18 23 ة كلیة/عمید
 الوظیفة %83 105 ة قسم/رئیس

 100.0 128 المجموع
 %66 84 علمیة
 %34 44 یةانسان

 الكلیة
 

 100.0 128 المجموع 
 %53 68  سنوات10اقل من 

 الخبرة %47 60 أكثر من عشر سنوات
 100.0 128 المجموع
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  )االستبانة( أداة الدراسة 
لتحقیق أهداف الدراسة وبعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة قامت 

  .فقرة) 48( خمسة محاور و الباحثة بتطویر استبانة تكونت بصورتها األولیة من
  :صدق األداة

ّللتحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمین من 
ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هیئة التدریس في الجامعات السعودیة وأهل الخبرة 

ل  للتعرف على آرائهم حول مناسبة وسالمة كراءخب) 7( وقد بلغ عددهم التعلیم،في وزارة 
فقرة ) 8(ّ، وبعد األخذ بمالحظات المحكمین تم حذف وتعدیل االستبانةفقرة من فقرات 

  .فقرة) 40(وأصبحت مكونة في صورتها النهائیة من 
  ):االتساق الداخلي (ثبات األداة 

على )  الفاخكرو نبا( تطبیق معادلة تم) االتساق الداخلي (للتحقق من ثبات أداة الدراسة
وهي قیمة مقبولة ) 0.90(الدراسة، حیث بلغت قیمة معامل الثبات جمیع فقرات أداة 

  .ألغراض التطبیق
  )2(جدول 

  معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة ككل
 معامل الثبات المجال

 0.91 االنشطة والبرامج المرفقة للتعلیم
 0.90 التخطیط االستراتیجي

 0.91 التمكین المهني
 0.90  لةالقیادة االداریة الفاع
 0.90  العالقات االنسانیة

  0.90  األداة ككل
یظهر من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمجاالت الدراسة تراوحت بین          

 المهني، التمكین للتعلیم،االنشطة والبرامج المرفقة " كان أعالها لمجالي ) 0.90-0.91(
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یم مرتفعة ومقبولة ألغراض وهي ق) 0.90(وبلغت قیمة معامل الثبات لألداة ككل 
  )0.60( أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات التطبیق؛ إذ

  :متغیرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على عدد من المتغیرات المستقلة وذلك على النحو التالي

  المتغیرات المستقلة
  .قسمة /  رئیسكلیة،ة /عمید:  مستویانالوظیفة ولها -
  .انسانیة علمیة، : ولها مستویان الكلیة-
  .سنوات 10 من أكثر سنوات، 10قل من أ : الخبرة ولها مستویان-

 :المعالجات اإلحصائیة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخرجت المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 

 والمعیار ي،الثالثالستجابات عینة الدراسة على فقرات االستبانة واستخدم تحلیل التباین 
 وقد تم احتساب المقیاس من خالل الحسابیة،اإلحصائي اآلتي والمتعلق بالمتوسطات 

  : استخدام المعادلة اآلتیة
  )1(للمقیاس  الحد األدنى -) 5(الحد األدنى للمقیاس 

  )3(             عدد الفئات المطلوبة 
  .بدرجة قلیلة: 2.33 أقل من -0.1من  -
  .درجة متوسطةب: 3.66أقل من -2.33من  -
  .بدرجة كبیرة: 5.00-3.66من  -

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
ًتناول هذا الجزء عرضا لنتائج الدراسة والتحلیالت اإلحصائیة التي تم إجراؤها            

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشته، وتم عرض النتائج كاآلتي
 في المملكة جامعة شقراء تطویر ما واقع دور القادة األكادیمیین في: السؤال األول

  ؟2030العربیة السعودیة في ضوء رؤیة المملكة 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة           

) 3( والجدول ككل،إلجابات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات أداة الدراسة واألداة 
  .ذلكیوضح 
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  )3(جدول 
لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن مجاالت أداة الدراسة ا

ًمرتبة ترتیبا تنازلیا ً  

المتوسط  المجال الرقم  الترتیب
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

  كبیرة  0.84  3,83  العالقات االنسانیة   5  1
 متوسطة 1.03 3.58 االنشطة والبرامج المرفقة للتعلیم 1 2
 متوسطة 0.94 3.56 التمكین المهني  3 3
 متوسطة 1.08 3.00 القیادة االداریة الفاعلة 2 4
 متوسطة 1.08 2.98 التخطیط االستراتیجي  4 5

 متوسطة 0.95  3.39 األداة ككل
  یظهــر مــن الجــدول الــسابق أن المتوســطات الحــسابیة إلجابــات أفــراد العینــة عــن        

، بدرجة تقییم متوسطة لجمیع المجاالت ) 2.98-3.83( الدراسة تراوحت ما بین مجاالت
، وفـي المرتبـة الثانیـة جـاء ) 3.83(بمتوسط حسابي " العالقات االنسانیة "أعالها لمجال 

" ، تــاله مجــال ) 3.58(بمتوســط حــسابي " االنــشطة والبــرامج المرفقــة للتعلــیم " مجــال 
ــادة ) 3.56(ي بمتوســط حــساب" التمكــین المهنــي  ــي المرتبــة الرابعــة جــاء مجــال القی ، وف

وفــي المرتبــة الخامــسة واألخیــرة جــاء مجــال )  3.00(االداریــة الفاعلــة بمتوســط حــسابي 
كما بلغ المتوسط الحـسابي لـالداه ، ) 2.98( التخطیط  االستراتیجي بمتوسط حسابي بلغ 

 ال یقتـصر علـى ناالكـادیمییة وتعزو الباحثة هـذه النتیجـة إلـى دور القـاد، ) 3.39( ككل 
 فــي المملكــة العربیــة جامعــة شــقراءو جانــب واحــد فقــط فــي ســعیهم لتطــویر أمجــال واحــد 

كلیـات جامعـة شـقراء فكل قائد منهم له وجهة نظـر مختلفـة فـي كیفیـة تطـویر ، السعودیة 
 االخـتالف نتیجتـه الخـتالف وقد یكون ،  تختلف التخصصات في كل كلیة عن األخرىثحی

 وقدراتهم وامكانیاتهم ونوع الذكاء الذي یتمیز كل واحـد مـنهم عـن ناالكادیمییل القادة میو
كمــا تــم  . ً إضــافة إلـى عــدم التمكــین الكلـي للقــادة سـواء عمــداء أو رؤســاء األقـسامخـراآل

استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابـات أفـراد العینـة عـن فقـرات كـل 
  .توضح ذلك) 8-4( الدراسة على حده، الجداول مجال من مجاالت
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  )4(جدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن فقرات

 ًفقة للتعلیم مرتبة تنازلیاا مجال االنشطة والبرامج المر

المتوسط  الفقرة الرقمالرتبة
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

درجة 
 التقییم

1 6 
الكلیة /عضاء هیئة التدریس في القسمأشجع أ

على ربط األبحاث العلمیة بخطط التنمیة الشاملة 
 .المستدامة

 كبیرة 0.860 4.02

 كبیرة 0.830 4.19 .أعزز قیم االنفتاح العلمي لدى الطلبة 5 2

أعمل على تطویر التبادل المعرفي بین  4 3
متوسطة 1.13 3.53 .الكلیات في الجامعة/األقسام

أطور مفاهیم إدارة التنمیة المستدامة لدى  1 4
متوسطة 1.07 3.50 .الكلیة/العاملین في القسم

أفوض الكثیر من الصالحیات للعاملین لتوفیر  3 5
متوسطة 1.15 3.46 .مستوى ردیف من القیادات الجامعیة

أعمل على خفض مستویات ضغوط العمل  7 6
متوسطة 106 3.44 الكلیة / واالجهاد لدى العاملین في القسم 

الكلیة /أشجع أعضاء هیئة التدریس في القسم 8 7
متوسطة 1.10 3.32 .المشاركة في تنفیذ برامج مركز التعلم الخدمي

8 2 
أساهم مع أعضاء هیئة التدریس في 

 المقرراتٕالكلیة في تطویر واثراء خطط /القسم
  .الجامعیة

متوسطة 1.04 3.25

متوسطة 1.03 3.58 فقرات المجال ككل
فراد العینة عن أ إلجاباتن المتوسطات الحسابیة أیظهر من الجدول السابق         
بدرجة ) 3.25-4.02( ما بین للتعلیم تراوحتفقة انشطة المر واالمجال البرامجفقرات 
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 أشجع أعضاء هیئة التدریس في ) "6(تقییم متوسطة لجمیع الفقرات، كان أعالها للفقرة 
" . ربط األبحاث العلمیة بخطط التنمیة الشاملة المستدامة في ضوءالكلیة على/القسم

 نتائج أهمیة األكادیمیین القادة إدراك، وتعزى هذه النتیجة إلى )4.02(بمتوسط حسابي 
 من خالل یتأتىبحاث العلمیة في تحقیق تقدم مؤسسات التعلیم العالي والذي وتوصیات األ

أساهم مع أعضاء هیئة التدریس ) " 2(أدناها للفقرة تحقیق التنمیة المستدامة بینما كانت 
، )3.25(بمتوسط حسابي  " . الجامعیةالقراراتٕالكلیة في تطویر واثراء خطط /في القسم

داریین سواء داریة الواقعة على كاهل القادة اإلعباء اإل كثرة األإلىوتعزى هذه النتیجة 
تطویر ال في األكادیمیینت القادة قسام لذلك تكون مشاركاو رؤساء األأعمداء الكلیات 

وبلغ المتوسط الحسابي . والمشاركة في الخطط الجامعیة قلیلة لذلك جاءت هذه النتیجة
  .بدرجة تقییم متوسطة) 3.58(للمجال ككل 

  )5(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن فقرات مجال التخطیط 

  بة تنازلیااالستراتیجي مرت

رقم الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

1 6 
أقوم بالتخطیط األمثل الستخدام الموارد 

 مرتفعة 1.02 3.96 .الكلیة/البشریة في القسم

2 7 
/ أعمل على تأسیس ثقافة تنظیمیة في القسم

 متوسطة 1.14 3.59 .2030الكلیة بما ینسجم مع رؤیة المملكة 

3 4 
الكلیة واالحتیاجات الفنیة / أرتب أهداف القسم

واإلداریة وفق االولویات بما یخدم رؤیة 
 .2030المملكة 

 متوسطة 1.25 3.52

4 1 
ًأضع هیكال تنظیمیا مناسبا للقسم ً الكلیة لتنفیذ /ً

ًالعملیات حسب إمكانیات الجامعة متوافقا مع 
 وسطةمت 1.03 3.16 .2030رؤیة المملكة 

5 3 
أحدد المسؤولیات والمهام ألعضاء هیئة 

  .التدریس في تنفیذ األعمال
 

 متوسطة 1.10 3.15
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رقم الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

6 2 
أعالج القضایا األهم ثم المهمة في 

 متوسطة 1.25 2.93 .الكلیة/القسم

7  5  
أضع الخطط البدیلة المناسبة في ضوء 
المعاییر المحددة للموازنة بین البدائل المتاحة 

  .2030المملكة في ضوء رؤیة 
  متوسطة 1.10  2.86

8  11  
أعمل على تطویر أداء العاملین المهني بما 

/  في القسم2030یتماشى مع رؤیة المملكة 
  .الكلیة

  متوسطة  1.02  2.77

9  8  
أحلل الفجوة بین الوضع الراهن والوضع 
المأمول من أجل تجسیرها للوصول إلى رؤیة 

  .2030المملكة 
  متوسطة  1.01  2.67

10  10  
أحدد أفضل الممارسات واألسالیب لتحقیق 
/ الرضا الوظیفي لدى العاملین في القسم

  .الكلیة
  متوسطة  1.08  2.60

11  9  
أوفر قواعد المعلومات االلكترونیة لدعم 

  متوسطة  1.06  2.55  .عملیات تنفیذ أهداف الكلیة

12  13  

ًالقسم مسبقا /أحلل التحدیات المحیطة بالكلیة
ستفادة منها في مواجهة والفرص المتاحة لال

المشكالت التي تعترض تقدمنا نحو رؤیة 
  .2030المملكة 

  متوسطة  1.00  2.51

13  12  
أضع معاییر ومؤشرات عملیات الرقابة والتقییم 
ألداء في الكلیة في ضوء رؤیة المملكة 

2030.  
  متوسطة  1,09  2.46

 متوسطة 1.08 2.98  فقرات المجال ككل
 السابق أن المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد العینة عن فقرات یظهر من الجدول       
بدرجة تقییم متوسطة لجمیع ) 2.46-3.96( ما بین التخطیط االستراتیجي تراوحتمجال 
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 أقوم بالتخطیط األمثل الستخدام الموارد البشریة في ) "6(الفقرات، كان أعالها للفقرة 
تعزى هذه النتیجة إلى ما یلمسه القادة ، و)3.96(بمتوسط حسابي " ..الكلیة/القسم

 إلىلذلك یسعى القادة مؤسسة، ي أداریة في  العنصر البشري في تنظیم العملیة اإلألهمیة
تنظیم العمل والعالقات بین الموارد البشریة في الجامعات السعودیة الحكومیة ومنها جامعة 

ات عملیات الرقابة والتقییم أضع معاییر ومؤشر) " 2( بینما كانت أدناها للفقرة .شقراء
، وتعزى هذه )2.46(بمتوسط حسابي  " .2030ألداء في الكلیة في ضوء رؤیة المملكة 

 دوائر خاصة إلىمورها أن عملیات الرقابة والتقییم قد تسند أ القادة إدراك إلىالنتیجة 
 بشكل جزئي لذلك جاءت هذه األكادیمیینولجان متخصصة وقد تكون مشاركة القادة 

  .بدرجة تقییم متوسطة) 2.98( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل .النتیجة
  )6(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن فقرات مجال التمكین 
 ً تنازلیاالمهني مرتبة

المتوسط   الفقرة الرقمالرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  درجة
  التقییم

1 4 
أعمل على تطویر الكفایات التدریسیة 

الكلیة في /ألعضاء هیئة التدریس في القسم
 0.97 3.88 2030ضوء رؤیة المملكة   

 مرتفعة

استقطب خبراء ومختصین في موضوعات  5 2
 مرتفعة 0.86 3.78 .الكلیة/معینة لرفد الكفاءات في القسم

أعزز تبادل الخبرات بین أعضاء هیئات  6 3
 مرتفعة 0.92 3.69 .الكلیة/القسمالتدریس في 

أرفع مستویات دافعیة لدى اإلداریین في  1 4
 مرتفعة 0.96 3.67 .الكلیة/القسم

أعمل على تطویر أداء العاملین الوظیفي  3 5
 متوسطة 3.01 3.37 .الكلیة/في القسم

6 2 
أطور برامج التوجیه واإلرشاد األكادیمي 

رؤیة الكلیة لتنسجم مع /للطلبة في القسم
 0.94 2.99 .2030المملكة 

 متوسطة

 متوسطة 0.94 3.56 فقرات المجال ككل
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یظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد العینة عن           
بدرجة تقییم متوسطة لجمیع ) 2.99-3.88(فقرات مجال التمكین المهني تراوحت ما بین 

 أعمل على تطویر الكفایات التدریسیة ألعضاء هیئة ) "4( للفقرة الفقرات، كان أعالها
، )3.88(بمتوسط حسابي " .2030الكلیة في ضوء رؤیة المملكة   /التدریس في القسم

وتعزى النتیجة إلى أهمیة دور الكادر التدریسي في الجامعة في تحقیق التقدم لمؤسسات 
 تطویر أعضاء هیئة التدریس من ألهمیة ناألكادیمیی لذلك یدرك القادة العالي،التعلیم 

الناحیة االكادیمیة والمهنیة واخضاعهم إلى الدورات التدریبیة لمواكبة التطور التكنولوجي 
 أطور ) "2(  بینما كانت أدناها للفقرة .الحكومیةوالعلمي لمساهمته في تطور الجامعات 

یة لتنسجم مع رؤیة المملكة الكل/برامج التوجیه واإلرشاد األكادیمي للطلبة في القسم
ن التوجیه واالرشاد للطلبة هناك أ، وتعزى النتیجة إلى )2.99(بمتوسط حسابي " 2030

 ومن أعضاء هیئة التدریس یقومون بهذه أنفسهمجهات مختصة من لجان الطلبة 
 .بهاشراف من بعد فقط لتعدد األمور المطلوب منهم القیام اإل ویكون دور القادة المهمة،

  .بدرجة تقییم متوسطة) 3.56(غ المتوسط الحسابي للمجال ككل وبل
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  )7(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن فقرات مجال القیادة 

 ًاالداریة الفاعلة مرتبة تنازلیا

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 تقییمال

1 5  
 

أن اتخذ القرارات بكفاءة ومهنیة عالیة، بعد 
دراستها ومناقشتها مع أعضاء هیئة التدریس 

  .الكلیة/في القسم
 مرتفعة 0.91 3.73

2 4 
الكلیة بفاعلیة لتسهم /أنفذ برامج وخطط القسم
 مرتفعة 1.06 3.62 .2030في تحقیق رؤیة المملكة 

3 6 
لیة لرفع الك/أدرب فریق التخطیط في القسم

مهاراتهم في التخطیط االستراتیجي بما یتوافق 
 .2030مع رؤیة المملكة 

 مرتفعة 1.07 3.43

4 2 
أعمل على ربط خطط الكلیة بحاجات سوق 
العمل وتطویرها في ضوء رؤیة المملكة 

2030. 
 مرتفعة 1.15 2.85

5 3 
أوظف النمط اإلداري الدیمقراطي في التعامل مع 

 والعاملین والطلبة في أعضاء هیئة التدریس
 .الكلیة/القسم

 متوسطة 1.10 2.71

6 1 
اتواصل مع مستویات اإلداریة العلیا في 

الكلیة وأعمل /الجامعة لبحث مشكالت القسم
 على حلها

 متوسطة 1.19 2.64

أساهم في التغییر والتطویر في مؤسسات   8  7
  طمتوس  1.10  2.60  .2030رؤیة المملكة التعلیم العالي في ضوء 

/ استحدث أنظمة حوافز للعاملین في القسم  7  8
  متوسط  1.06  2.40  .الكلیة

 متوسطة 1.08 3.00 فقرات المجال ككل
یظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد العینة عن           

 بدرجة تقییم) 2.40-3.73(فقرات مجال القیادة االداریة الفاعلة تراوحت ما بین 
 أن اتخذ القرارات بكفاءة ومهنیة عالیة، ) "5(متوسطة لجمیع الفقرات، كان أعالها للفقرة 
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بمتوسط حسابي " .الكلیة/بعد دراستها ومناقشتها مع أعضاء هیئة التدریس في القسم
وتعزى هذه النتیجة ما یتمتع به القادة في الجامعات السعودیة من قدر عال من ، )3.73(

 ألهمیة إلى ادراكهم وباإلضافة نتیجة الخبرة المتراكمة والمهارات التدریبیة المهنیة والكفاءة
بینما  .ٕواداریا أكادیمیا في األمور التي تخصهم آرائهمالتشاور مع الكادر التدریسي واخذ 

بمتوسط " الكلیة / استحدث أنظمة حوافز للعاملین في القسم) " 7(كانت أدناها للفقرة 
ن مناقشة األمور المالیة لیس من اختصاص أهذه النتیجة إلى ، وتعزى )2.40(حسابي 
قد یستشار القادة والقرارات و مباشر إضافة إلى مركزیة التعلیمات بشكل األكادیمیینالقادة 

لكن القرار النهائي تكون للهیئات المالیة الموجودة في الجامعات السعودیة عامة وجامعة 
  .بدرجة تقییم متوسطة) 3.00(لمجال ككل  وبلغ المتوسط الحسابي ل،خاصةشقراء 

  )8(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة عن فقرات مجال العالقات 

 ًاالنسانیة مرتبة تنازلیا

المتوسط   الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

تماعیــة بــین أعمــل علــى تنمیــة العالقــات االج 2 1
 مرتفعة  0.84  3.99  .الكلیة/أعضاء هیئة التدریس في القسم

2 5 
أشجع مشاركات المجتمع المحلي في عملیات 
ــــي  ــــذها ف ــــسیاسات وتنفی التخطــــیط ورســــم ال

 .الكلیة/القسم
 مرتفعة  0.81 3.93

أعزز مفاهیم المواطنة الصالحة لدى العاملین  4 3
 مرتفعة 0.86 3.86  .الكلیة/في القسم

ــــدى جمیــــع  1 4 ــــق ل ــــروح الفری ــــل ب أشــــجع العم
 مرتفعة 0.86 3.82 .الكلیة/العاملین في القسم

ــي والمــدني  3 5 أشــارك مؤســسات المجتمــع المحل
  0.86 3.58 .في االحتفاالت بالمناسبات الدینیة والوطنیة

 متوسطة 
 مرتفعة 0.84 3.83 فقرات المجال ككل
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طات الحـسابیة إلجابـات أفـراد العینـة عـن مـن الجـدول الـسابق أن المتوسـ یظهر          
بدرجـة تقیـیم متوســطة ) 3.58-3.99( مـا بـین االنـسانیة تراوحـتفقـرات مجـال العالقـات 

ــرة  ــان أعالهــا للفق ــرات، ك ــین ) "2(لجمیــع الفق ــة ب ــات االجتماعی ــة العالق ــى تنمی  أعمــل عل
ذه النتیجـة ، وتعـزى هـ)3.99(بمتوسط حسابي " ..الكلیة/أعضاء هیئة التدریس في القسم

 قـادة تـدریس، المودة والمحبة السائدة بین الموظفین في الجامعة أعضاء هیئـة أهمیةإلى 
 طیب وممیز في انجاح العمل داخل المؤسـسة أثر اداریین لما لهذه العالقة من أكادیمیین،
أشارك مؤسسات المجتمع المحلي والمدني في ) " 3(  بینما كانت أدناها للفقرة .األكادیمیة

، وتعزى هـذه النتیجـة )2.58(بمتوسط حسابي " ..الحتفاالت بالمناسبات الدینیة والوطنیةا
وقات أفي الجامعات وبالتالي تكون  ناألكادیمیی القادة إلىالموكلة اإلداریة عمال  كم األإلى

الفراغ قلیلة لهؤالء القادة وهذا یؤثر على مشاركة القادة في المناسبات العامة لذلك جاءت 
 وتتفق هذه .بدرجة تقییم كبیرة) 3.83( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل .النتیجةهذه 

ـــــــشهوان  ـــــــع دراســـــــة ال ـــــــة م ـــــــري)2013(التنجی ، ودراســـــــة )2010(، ودراســـــــة الكثی
  ).2018(، ودراسة الخویطر)2012(الوذیناني

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول واقع دور القادة هل: والذي ینصالسؤال الثاني 
 2030 في المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة جامعة شقراءكادیمیین لتطویر األ

  الوظیفة، الكلیة، الخبرة؟ًتبعا الختالف متغیرات 
-Independent Samples T(لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبیق اختبار           

Test ( والخبرة، الكلیة، ،الوظیفةًعلى مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل تبعا لمتغیرات 
  .توضح ذلك) 11-9(والجداول 
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  )9(جدول 
على مجاالت أداة الدراسة ) Independent Samples T-Test(نتائج تطبیق اختبار 

  وظیفة ًواألداة ككل تبعا لمتغیر ال

المتوسط  الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  T المعیاري

 اإلحصائیة
االنشطة والبرامج  0.69 3.41 عمید

 0.86 0.17 0.89 3.38 رئیس قسم رفقة للتعلیمالم

 0.06 1.95 0.82 3.13 رئیس قسم قیادة االداریة الفاعلةال 0.52 3.50 عمید

 0.07 1.86 0.88 3.10 رئیس قسم مكین المهنيالت 0.64 3.47 عمید

 0.11 1.60 0.26 3.53 رئیس قسم تخطیط االستراتیجيال 0.23 3.64 عمید

عالقات االنسانیةال  0.26  3.53  عمید  0.83 0.89  0.59  3.40  رئیس قسم 

 0.13 1.56 0.66 3.37 رئیس قسم األداة ككل 0.48 3.61 عمید

یظهر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
)α=0.05 ( ل واقع دور القادة األكادیمیین لتطویر حولتقدیرات أفراد عینة الدراسة على

ً تبعا 2030مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة 
ًلمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعا ) T(، حیث كانت جمیع قیم الوظیفةالختالف متغیرات 

لك التشابه في البیئة وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى ذ، ً غیر دالة إحصائیاالوظیفةلمتغیر 
 ، وعمید كلیة ، وظیفة رئیس قسم  وعدم وجود التنوع والفارق الكبیر بین اإلداریة

في الجامعات السعودیة باإلضافة إلى التشابه في القوانین والتعلیمات واللوائح التي تطبق 
مما أدى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر عامة وجامعة شقراء 

  . لجنسا
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  )10(جدول 
على مجاالت أداة الدراسة ) Independent Samples T-Test(نتائج تطبیق اختبار 

  لكلیة ًواألداة ككل تبعا لمتغیر ا

  المؤهل المجال
  العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الداللة  T المعیاري

 اإلحصائیة
نشطة والبرامج المرفقة األ 0.77 3.38 علمیة

 0.97 0.03- 0.86 3.39 انسانیة للتعلیم

 0.27 1.12 0.78 3.18 انسانیة لقیادة االداریة الفاعلةا 0.69 3.38 علمیة

 0.18 1.35 0.84 3.12 انسانیة تمكین المهنيال 0.76 3.39 علمیة

 0.69 0.41 0.25 3.56 انسانیة تخطیط االستراتیجيال 0.27 3.58 علمیة

 0.86 0.17  0.89  3.38  انسانیة العالقات االنسانیة  0.96  3.41  علمیة

 0.38 0.89 0.63 3.40 انسانیة األداة ككل 0.59 3.53 علمیة

یظهر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى           
ادیمیین حول واقع دور القادة األكلتقدیرات أفراد عینة الدراسة على ) α=0.05(الداللة 

ً تبعا 2030لتطویر مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة 
ًلمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعا لمتغیر ) T(، إذ كانت جمیع قیم الكلیةالختالف متغیرات 

الظروف وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى ذلك التشابه في ، ً غیر دالة إحصائیاالكلیة 
 وعدم وجود التنوع والفارق بنیة التحتیة لكلیات الجامعة سواء كانت علمیة أو انسانیة وال

مما أدى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر ،  وأخرىكلیة الكبیر بین 
  .المؤهل العلمي
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  )11(جدول 
راسة على مجاالت أداة الد) Independent Samples T-Test(نتائج تطبیق اختبار 

  ًواألداة ككل تبعا لمتغیر الخبرة 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  T المعیاري

 اإلحصائیة
االنشطة والبرامج  0.79 3.34 أقل من عشر سنوات

  المرفقة للتعلیم
 0.51 0.67- 0.90 3.49 عشر سنوات فأكثر 

لقیادة االداریة ا 0.71 3.27 أقل من عشر سنوات
 0.96 0.05 0.85 3.26 عشر سنوات فأكثر الفاعلة

 0.16 1.44- 0.90 3.44 عشر سنوات فأكثر تمكین المهنيال 0.77 3.14 أقل من عشر سنوات

 0.54 0.61 0.25 3.54 عشر سنوات فأكثرتخطیط االستراتیجيال 0.25 3.58 أقل من عشر سنوات

  0.11  1.60  0.26  3.53  عشر سنوات فأكثر  العالقات االنسانیة  0.23  3.64  أقل من عشر سنوات

 0.57 0.58- 0.70 3.52 عشر سنوات فأكثر األداة ككل 0.57 3.42 أقل من عشر سنوات

یظهر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
)α=0.05 ( القادة األكادیمیین لتطویر حول واقع دور لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على

ً تبعا 2030مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء رؤیة 
ًلمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعا ) T(، حیث كانت جمیع قیم الخبرةمتغیرات الختالف 

ر مما  وتعزو الباحثة هذه النتیجة لألسباب سابقة الذكًإحصائیا،لمتغیر الخبرة غیر دالة 
 .الخبرةأدى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 
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  :التوصیات
 اعطاء القادة األكادیمیین مزیدا من الصالحیات التي من شأنها زیادة دورهم في تطویر -

  .مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة
في المجاالت التي تعنى باستراتیجیات  ن االهتمام بتدریب وتطویر القادة األكادیمیی-

  .التخطیط االداري لزیادة الفاعلیة داخل مؤسسات التعلیم العالي
 في الجامعات السعودیة ن العمل على زیادة الحوافز المادیة والمعنویة للقادة األكادیمیی-

  .لما لها من أثر على زیادة الدافعیة للعمل
ٕلي وایجاد معاییر أكثر فعالیة لقیاس إنجازات  توثیق الصلة مع مؤسسات المجتمع المح-

  .الجامعة في مجال خدمة المجتمع
 إجراء المزید من الدراسات حول موضوع تطویر مؤسسات التعلیم العالي وفق رؤیة -

  .2030المملكة العربیة السعودیة 
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  :المراجع
علیم الجامعي في إدارة الجودة الشاملة مدخل إلصالح الت). 2005(األغبري، بدر  -

 13- 11 بحث مقدم للمؤتمر التربوي الخامس حول جودة التعلیم العالي، .الوطن العربي
  .194-157أبریل، كلیة التربیة، جامعة البحرین، مملكة البحرین، 

تطویر الممارسات القیادیة لرؤساء األقسام األكادیمیة في ). 2007(آل زاهر، على  -
.  االتجاهات العالمیة المعاصرة في القیادة اإلبداعیةمؤسسات التعلیم العالي في ضوء

  .مركز النشر العلمي، جامعة الملك خالد
دور قیادات األكادیمیة في تطویر رأس المال البشري ). 2017(آل ظاهر، سمیرة  -

 رسالة ماجستیر غیر منشورة في كلیة التربیة ).دراسة تطبیقیة(بجامعة الملك خالد 
  . بجامعة الملك خالد

دور كلیات التربیة في التنمیة المهنیة للمعلم ). 2017(ل عمرو، فهد ودغري، علي آ -
 مؤتمر دور الجامعات السعودیة في .2030في ضوؤ رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

 .، جامعة القصیم، القصیم2017 ینایر12 -11 خالل الفترة 2030تفعي رؤیة 
دار . اإلداریة في المؤسسات التعلیمیةاألسالیب القیادیة و). 2002(البدري، طارق  -

  .الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن
تصور مقترح قائم على التعلم مدى الحیاة لسد ). 2017(الجهني، خالد وأبو الفضل  -

 ورقة .2030الفجوة بیم مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق العمل لتحقق رؤیة 
، جامعة القصیم، 2030ة في تفعیل رؤیة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودی

  .م2017 ینایر، 12 –بریدة 
معاییر جودة القیادة اإلداریة الفاعلة في تطویر األداء ). 2016(حسین، باشیوة  -

المجلة العربیة .  في ضوء فلسفة الجودة والتمیز21التعلیمي للمعلمین في مدرسة القرن 
  ).1(العدد ) 3(، المجلد للجودة والتمیز

 اإلدارة المدرسیة وتعبئة قواها البشریة في المملكة العربیة ).1996(قیل، سلیمان الح -
 ).1(مطابع التقنیة لالوفست، الریاض، ط . السعودیة

  .الدار الفنیة للنشر والتوزیع: القاهرة. إدارة التغییر). 1993(. الخضري، محسن -
حمادة للدراسات : اربد. اإلدارة الجامعیة دراسات حدیثة). 2001(الخطیب، أحمد  -

 .الجامعیة والنشر والتوزیع
اتجاهات اإلصالح التربوي في التعلیم العالي لتحقیق اهداف ). ه1439(الخویطر، ریم -

 ورقة علمیة مقمة لمنتدى الشراكة المجتمعیة .2030رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
یق رؤیة المملكة األدوار التكاملیة لمؤسسات المجتمع لتحق: في مجال البحث العلمي

  .ضالریا. جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة. عمادة البحث العلمي. 2030
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واقع األداء اإلداري لألقسام األكادیمیة واإلداریة بالجامعات ). 2018(الزامل، مها  -
مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات . 2030السعودیة في ضوء مبادى العولمة ورؤیة 

 ).26(مجلد ) 14(التربویة، العدد 
دورة في تلبیة : التخطیط االستراتیجي للتعلیم الجامعي). 2013(الزنفلي، أحمد  -

  .القاهرة: مكتبة االنجلو المصریة. متطلبات التنمیة المستدامة
 مطابع الخالد .النظریة والتطبیق: إعادة هندسة نظم العمل). 2009(السلطان، فهد  -

  ).2(لألوفست الریاض، ط 
دور إدارة الجودة الشاملة في تحسین أداء مؤسسات التعلیم ، )2016( شرقي، خلیل -

 دراسة آلراء عینة من األساتذة في كلیات االقتصاد بالجامعات الجزائریة، .العالي
 .أطروحة دكتوراة غیر منشورة في علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر

یاسة التعلیم العالي في المملكة العربیة توافق س). 2013(الشهوان، عبدالعزیز وآخرون  -
مجلة دراسات عربیة في التربیة . السعودیة مع قضایا تطویر التعلیم الجامعي الحدیثة

  .، الجزء األول، یونیو38 وعلم النفس،
مفهوم حدیث في الفكر : إدارة التعلیم الجامعي). 2008(العبادي، هاشم وآخرون  -

  ). 1(ط . األردن. مان مؤسسة الوراق، ع.اإلداري الحدیث
سبل تفعیل أدوار كلیات التربیة بالجامعات السعودیة لتحقیق ). 2017(العبید، إبراهیم  -

 مجلة العلوم . من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس2030متطلبات رؤیة المملكة 
 . الجزء الثالث1441التربویة، العدد الحادي والعشرون ربیع اآلخر 

دار الشروق للنشر والتوزیع، . لم االجتماع المعاصرمعجم ع). 2006(عمر، معن  -
  ).1(عمان، األردن، ط 

وظائف التعلیم السعودي الجامعي والمساهمة في تحقیق ). 2017(. عوید، نورة -
أبحاث . 2030أهداف برنامج التحول الوطني لرؤیة المملكة العربیة السعودیة 

القصیم، . جامعة القصیم: م2030دور الجامعات السعودیة في تفعیل رؤیة : مؤتمر
  .المملكة العربیة السعودیة

استخدام نماذج التخطیط االستراتیجي ). 2014(القحطاني، منصور والبحیري، السید  -
المجلة الدولیة . في إعداد خطة استراتیجیة مقترحة لكلیة التربیة بجامعة الملك خالد

  ).12(العدد ) 3(مجلد التربویة المتخصصة، 
رؤیة : برامج التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة). 2005 (الكثیري، راشد -

أبریل،  21 القاهرة، .ورقة مقدمة إلى ندوة استشراف التعلیم العالي والتقني. لإلصالح
  .167.ص

نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات األمانة العامة ). 1993(. مجلس التعلیم العالي -
  .اض، المملكة العربیة السعودیة الری.لمجلس التعلیم العالي
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 .2030رؤیة المملكة العربیة السعودیة ). 2016(مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة  -
. الدور القیادي لعمداء الكلیات في الجامعات العربیة). 2003(محجوب، سمان 

  .المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مصر
إثر اختالف نمط التفاعل ). 2011 (دالحمی، عبد زمحمود، إبراهیم وعبد العزی -

األنشطة االلكترونیة على تنمیة مهارات تشكیل الخزف والقیم  االلكتروني وأسلوب توجیه
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