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د املوا تنمية م ألدوا اديمية قسام ساء ر سات مما رواقع ر ؤر
اململكة ة ر ضوء تبوك بجامعة ة شر   م٢٠٣٠ؤال

املجيد عبد التواب عبد   أشرف

بقسم ال لية نة املقا اسات والد والتخطيط ة ردا ر رر جامعة   زية

 omrmrz@yahoo.com: االیمیل

ص  :امل

ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ ــم الدو اديميــة قــسام ســاء ر ســات مما واقــع الكــشف البحــث رــدف رر ؤ

اململكـة ـة ر ضـوء الـوظيفي، بـداع ، ـ التنظي الـتعلم ب، التـد عـاد أ خالل ؤمن والكـشف،٢٠٣٠ر

إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود دووعـن لتفعيـل اسـة الد عينـة تقـديرأفـراد جـات د متوسـطات ن ربـ ر ر

اململكـة ـة ر ضـوء ـ ة ـشر ال د املـوا تنميـة ـ تبـوك بجامعـة اديمية قسام ساء ؤر ىعـز٢٠٣٠رؤ

ات ــ العلميـــة(ملتغ التخـــصص، الرتبـــة س، ـــ ،)ا املـــس ھ بأســـلو الوصـــفي املـــن البحـــث واســـتخدم ،

تطب تم كأداة بانة س وتوصـلو ن، بالـشطر تبـوك بجامعـة س التـد يئـة أعـضاء مـن عينـة ـ ع ـا ريق

ا م أ النتائج من مجموعة إ تنميـة :البحث ـ تبـوك بجامعـة اديميـة قسام ساء ر دو ؤجاء ر

عـاد أ ة شر ال د ـل( راملوا ك عـاد و الـوظيفي، بـداع و ، ـ التنظي الـتعلم ب، ضـوء) رالتـد ـ

اململكــة ــة س،٢٠٣٠ ؤر التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة وج مــن متوســطة جــة ربد ذات ر ق فــر جــود وو و

عــاد أ ــ العلميــة الرتبــة ــ ملتغ تبعــا اســة الد عينــة أفــراد ن بــ إحــصائية داللــة
ً

الــتعلم(ر ، ب رالتــد

الوظيفي بداع ، خر)التنظي ات للمتغ طبقا ق فر وجود وعدم أستاذ، تبة لصا ى،
ً

و   .ر

املفت لمات ة: احيةال شر ال د املوا اململكة-رتنمية ة   م٢٠٣٠ؤر
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The Status-Quo of the Practices of Academic Departments 
Heads in Developing Human Resources at Tabuk 

University in the Light of Saudi Vision 2030 
Ashraf Abdel Tawab Abdel Majid 
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ABSTRACT 
This research aimed at revealing the role of the heads of the academic 
departments at the University of Tabuk in developing human resources 
through the dimensions of training, organizational learning, and job 
creativity in the light of Saudi Vision 2030. It also aimed at 
uncovering the existence of statistically significant differences 
between the mean scores of the study sample individuals concerning 
the role of the heads of academic departments at the University of 
Tabuk in developing human resources in the light of the Saudi Vision 
2030. These differences are attributed to the variables of (academic 
rank, gender, and specialization). The research used the descriptive 
approach in its survey method, and a questionnaire was developed as a 
tool that was administered to a sample of faculty members at the 
University of Tabuk in both male and female sections. The research 
reached a set of results, the most important of which are the following: 
The role of the heads of academic departments at the University of 
Tabuk in developing human resources in the dimensions of (training, 
organizational learning, and career creativity, and the dimensions as a 
whole) in the light of the Saudi Vision 2030 was medium from the 
faculty members' viewpoint. There were statistically significant 
differences between the study sample according to the academic rank 
variable in the dimensions of (training, organizational learning, and 
job creativity) in favor of the rank of professor. There were no 
differences in other variables. 

Keywords: Human Resources Development - Saudi Vision 2030. 
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  :مقدمة

تمـــام ة ضـــر امعيـــة ا املؤســـسات ـــا وم املعاصـــرة للمؤســـسات ديثـــة ا ـــات التوج ورفرضــت
ن تحمـــــلب ــــ فعــــاال ا دو ــــا قاد ــــ ب ب وذلــــك ــــا، ف ومعا ــــا وكفاء ــــا ا ا م فــــع و ة، ــــشر ال د املــــوا ميــــة

ً ً
ر رر ر ر

مـــن ـــام ا بـــاألداء تقـــاء يـــضمن ـــةبما وإدا ـــسية تد يئـــة مـــن ة ـــشر ال ـــا د موا اتجاه لي رمـــسؤ ر ر ر و
إ أدى مــرالــذي مــة، الال العلميـــة والكفــاءة املعرفــة تمتلــك ة ــشر د مــوا زخــالل ـــر ك ال مــن التحــو لــ

ـ ع أصـبح لـذلك جامعـة، أي لنجـاح ـ سا املـصدر ـا باعتبا ة، ـشر ال د املـوا ـ إ املادية د املوا رع ر ر
أن امعــــــــــــات الوياأوىلأويفتضع ا وعامبضلنهوـــــــــــــا ومهارف، دمواتربخرات رلبشرية باعتبااھا را

املواتنمية  د ولبشرالعنصر ادةلفعالة لرفع جواخل املداھم أحد ألبشرية را   .تھرامهادةيازي

م كفــاء ــادة و م ا رقــد تطــو خــالل مــن ة ــشر ال د املــوا تنميــة مجــال ــ ب التــد ميــة أ ز ــ زوت ر ر ر
ـذا و امعـة، با العمـل ومتطلبـات ناسـب ت جديـدة عمـل ومبـادئ أساليب م وإكسا م سلوكيا غي و

وتحقيــــــق والتجديــــــد العمــــــل نحـــــــو ــــــ أك تنــــــدفع ــــــا يجعل تجـــــــاهمــــــا ايجابيــــــة ــــــات اتجا وخلــــــق ـــــــداف
رمؤســــسات وتطــــو ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ امــــة ال العمليــــات مــــن ب التــــد أضــــ ــــذلك امعة،و را ر
يـــة تد وخطـــط ســـيايات ســـم ـــ ع الـــدو جميـــع عملـــت لـــذلك امعيـــة، ا املؤســـسات ـــا وم راملجتمـــع ر ل

القطا مختلــف ــ العاملــة القــو وفئــات ات املــستو ميــع عــنىشــاملة ــديث ا ب التــد لتنفيــذ رعــات
املتاحة انات م حدود املختلفة شطتھ لأل ية مراكزتد   ).٢٠٠٦محمد،(رطرق

املتطلعـــة امعـــات ا ـــا إل ند ـــس ـــ ال ـــة ر التطو ـــات تجا أبـــر مـــن ـــ التنظي الـــتعلم عـــد زكمـــا
ّ ّ

مـن يحدثھ ملا وذلك العصر، ذا املتالحقة ات التغ بحيـثملواكبة ـا ـزداخل ومج لـھ مخطـط ـ غي
الــسابقة ب والتجــا املعرفــة واســتخدام ات ــ ثمارا اســ عمليــات ــق طر عــن التكيــف ــ ع ة قــاد ــو رت ر ن
مـــستمر ل ـــش للعمـــل ة ومطـــو عة ومـــ ا ألعـــضا كة مـــش ـــة ر خـــالل مـــن والـــتعلم داء ن رلتحـــس ؤ

عال وكفــــاءة بفاعليــــة ــــة املطلو ا ــــداف أ تحقيــــق مــــن تــــتمكن الــــتعلمبحيــــث ميــــة أ عكــــس مــــا ــــو و يــــة،
املعاصرة امعات ا   ).٢٠١٨: السنان(التنظي

ا، ـــــسو م لـــــدى نتمـــــاء ابـــــط ر ـــــة وتقو امعـــــة اســـــتقرارا ـــــ ع الـــــوظيفي بـــــداع ـــــساعد وكمـــــا
ــ التفك ات ـا م وتنميـة املـشكالت، ــل جديـدة عمـل أسـاليب اســتحداث أو ـارأشـياء ابت ـ إ روالوصـو ل

صـبدا منـاخ وخلـق ات، التطـو ومزامنـة ات ـ التغ مواكبـة مـن تتمكن ح ة شر ال د املوا رلدى ر
م ســا مما ــ بــدا الــسلوك ـ تب نحــو ة ــشر ال د املــوا وتوجيــھ الـوظيفي بــداع ــ ع ع ــ رسـليم ر

ات لـــــق ن مـــــ الال ـــــد وا الوقـــــت تـــــوف ـــــة دا القيـــــادات ـــــ ع يحـــــتم مـــــرالـــــذي زاليوميـــــة، ـــــاتر جا
ما ـداف أ ـا ف ـشر ال د واملـو امعـة ل يحقـق بمـا والتحـديث بـداع نحـو ن العامل جميع ن ب يإيجابية ر

معا
ً

ينة،(   ). ٢٠١٥س

ـ املتقدمـة الـدو ملـصاف ـا نقل ـ إ تتطلـع طموحـة ـة ر الـسعودية العريـة اململكـة وضـعت لوقـد ؤ
جتماعيـــة و قتـــصادية و التعليميـــة املجـــاالت ـــاصافـــة ا القطـــاع مـــع ـــزالـــشراكة عز و يـــة، ف وال

التعليميـــــة، ـــــزالـــــشراكة لتعز املبتكـــــرة والفاعليـــــات امج ـــــ ال مــــن ـــــد املز تقـــــديم ـــــ ـــــ الر ـــــ غ والقطــــاع
ســـو حاجـــات مــع التعليمـــة املنظومـــة مخرجــات موائمـــة ــ ـــود ـــزا عز و اســية، الد راملنـــا قوتطــو ر

للع الوطنيـة البوابـة خـالل مـن ــاالعمـل وم املنظـو ـذا مـن العمـل ـ ع امعـات ا جميـع وألزمـت رمـل،
اململكـة ـة ر تحقـق ـ ك ع مـشا تحتـضن امـة منطقـة ـ تقـع ـ ال تبـوك ؤجامعـة ى ع٢٠٣٠ر كمـشر و،

نيوم ومدينة حمر، اململكة(البحر ة   ).م٢٠٣٠،٢٠١٦ؤر
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ال التنظيميــــــة الوحــــــدات ــــــ العلميــــــة قــــــسام أن ــــــ ع تفــــــاق بـــــدو مــــــنو مجموعــــــة تــــــضم ــــــ
التعليميـــة امج ـــ ال رمحتـــو بتطـــو املعنيـــة ــ و والبحـــث، التعلـــيم وظـــائف ســـو يما الـــذين ن ىاملختــص ن ر

مـــــستو عـــــن ـــــ خ املطـــــاف ـــــ لة املـــــسؤ ـــــ و م، والتقـــــو القيـــــاس وأدوات وطرقـــــھ التعلـــــيم ســـــائل ىو و و
العلم اتھ مـــستو ـــ أع ـــ تخصـــصا يمثـــل ـــ العل القـــسم وأن ، ـــرج ا وكفـــاءة

ً
نطـــاق ـــ واملعرفيـــة يـــة
مـدى فـإن لـذا ، ـادي ـام ا رم ال القاعدية اديمية الوحدة عد تضمھ،كما ال امعة ا
امعـــة وا ليـــة ال أداء ـــسام ا ة بالـــضر ـــ ع وكفـــاءة، بفاعليـــة املوصـــوفة امـــھ م ســـة مما ـــ ع تـــھ رقد ر ور

ا ذا صائص   .با

البحث لة    :مش

العـــصر ات ـــ متغ لفرضـــت ــــش املعرفـــة يطبـــق جدبـــد جبـــل إعـــداد ـــ ع العمـــل امعـــات ا ـــ ع
العلميــــــــة ات التطــــــــو ــــــــستوعب عامليــــــــا، ــــــــا ف ــــــــ مع خاصــــــــة مواصــــــــفات ذو جيــــــــل ومتواصــــــــل، رمــــــــر

ً
ن

مـــن ـــا ونظم ا وفلــسف ا ـــداف رأ وتطـــو ملراجعــة مـــستمرة بحاجـــة ــ لـــذلك التكنولوجيـــة، ات نجــا زو
تخــ ــ ع ة قــاد ــا تجعل حديثــة أســاليب يثــقرخــالل نافــذة مبدعــة علميــة عقليــة ــ يتم ــشر د مــو يرج ر

ة، ـشر ال ـا د موا تنميـة ـ ع ا قـد ـ امعـات ا قـوة وتكمـن مستقبلھ، صناعة ع اتھ قد و ربنفسھ ر ر
ـــا نمو لــصا ــا وتوظيف عة ــسا امل املعرفيــة ات التطــو يعاب اســ ــ د املــوا ثمارتلــك اســ ــ ع روالعمــل رر

التقد ركب ومسايرة ا، العلوتم ،(م   ).٢٠٠٩سا

السابقة اسات الد رت دوروأظ رأداءرأن وتطـو ن تحـس ـ تبـوك جامعـة ـ اديميـة القيـادات
ــ التم تحقيــق ــ الفعاليــة عــدم يجــة الن ــذه عكــس حيــث متوســطة، جــة بد س التــد يئــة رأعــضاء ر

ـ والـضعف م، لـد سـتعدادات وجـود غـم ن العامل من الكث ـرلدى جـاء كمـا امعـة ا مخرجـات
اســة د يجــة ن،(رن ضــعيفة)٢٠١١وحمــر ــا محاو أغلــب ــ جــاءت تبــوك بجامعــة نيــة امل التنميــة وأن ر،

،(ومتوسطة ع   ). ٢٠١٢نصر،

عـــــة و ـــــي، كع اســـــة، د توصـــــلت ركمــــا تحقيـــــق) ٢٠١٢(زر دو تحـــــو ـــــ ال املعوقـــــات مـــــن عـــــدد ـــــ نإ ل
با س التــــد يئـــة ألعــــضاء نيــــة امل امجرالتنميـــة ــــ ال تنفيــــذ مواعيـــد ض عــــا ــــا وم الـــسعودية، رامعــــات

اســة د وتوصــلت ــاف، بوقــت ــا قبل ن املعنيــ تبليــغ وعــدم املحاضــرات، مــع يــة رالتد ن،(ر ،)٢٠١٨حــس
اســـة د ت وأشـــا متوســـطة، جـــة بد تتحقـــق اململكـــة ـــة ر ـــداف أ تفعيـــل ـــ تبـــوك جامعـــة دو أن ـــ رإ ر ر ؤ ر

تحــ)٢٠١٩(الــشميالن معوقــات وجــود ــ إ الــسعودية، املؤســسات ــ ــ التنظي الــتعلم تحقيــق دو نو ل
نــاء ب تتــصل ومعوقــات ة، ــشر ال د املــوا وتنميــة ة بــإدا تــرتبط معوقــات ــا م أ ــة بو ال املؤســسات ـا روم ر

بداع و للتعلم   .  ثقافة

اسـة د امعـات)٢٠١٩(يعـسروتوصـلت با امعيـة ا القيـادات دو عـو معوقـات وجـود ـ إ ر، ق
ـــــــالــــــسع للمـــــــشاركة ســـــــاتذة يع ـــــــ ـــــــ القيــــــادة دو ضـــــــعف ـــــــا وم ة ـــــــشر ال د املـــــــوا لتنميـــــــة رودية ر

القـــــرارداخــــــل صـــــنع ـــــ م مـــــشارك عـــــن س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ــــا ضـ وضـــــعف البحثيـــــة، عات راملـــــشر ر و
امعة   .ا

تحقيــــق      ــــ إليــــھ ند ــــس الــــذي ســــاس ــــو جامعــــة أي ــــ ــــشر ال د املــــو أن يتــــ ســــبق يوممــــا ر
ـــداف الـــوظيفي،أ بـــداع و ، ـــ التنظي والـــتعلم ب، التـــد ـــ ع ة ـــشر ال د املـــوا تنميـــة عمليـــة وتقـــوم را، ر

اململكـة ـة ر وتحقيـق وفاعليـة، بكفـاءة اتيجية سـ ـا وخط ا ر تنفيذ من تتمكن ي ؤل ـ٢٠٣٠ؤ وال
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ا جميـع ـ الـسعودي املجتمـع يـة فا و تقـدم لتحقيـق املـة ومت ـة تنمو ـة ر بمثابة رعد ومـنؤ ملجـاالت،
التا س الرئ السؤال البحث لة مش ة بلو يمكن   :رثم

ـــ ــــ تبـــوك بجامعـــة ة ـــشر ال د املـــوا تنميـــة ـــ ـــم ألدوا اديميـــة قـــسام ســـاء ر ســـات مما واقـــع رمـــا ر ؤر
اململكة ة ر   م؟٢٠٣٠ؤضوء

التالية الفرعية سئلة منھ   :وتتفرع

اديميــ- ١ قــسام ســاء ر ســة مما جــة د ؤمــا ر مــنر ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ م لــدو تبــوك بجامعــة رة ر
عد بالقسم(خالل ة شر ال د املوا لتنمية ب رالتد اململكـة) ر ـة ر نظـر٢٠٣٠ؤضوء ـة وج مـن

س؟ التد يئة  رأعضاء
مــن- ٢ ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ م لــدو تبــوك بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر ســة مما جــة د رمــا ر رر ؤ

عــد بالقــسمالــ(خــالل ة ــشر ال د املــوا لتنميــة ــ التنظي اململكــة) رتعلم ــة ر ضــوء مــن٢٠٣٠ؤــ
يئة نظرأعضاء ة س؟وج   رالتد

مــن- ٣ ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ م لــدو تبــوك بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر ســة مما جــة د رمــا ر رر ؤ
عــد بالقــسم(خــالل ة ــشر ال د املــوا لتنميــة الــوظيفي ضــوء) ربــداع اململكــةــ ــة مــن٢٠٣٠ؤر

س؟ التد يئة نظرأعضاء ة   روج
الداللــة- ٤ مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىــل تقــدير) ٠,٠٥(و جــات د متوســطات ن ربــ

تنميـــــة ــــ م لــــدو تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قـــــسام ســــاء ر ســــات ملما اســــة الد عينــــة رأفــــراد ؤ ر ر
اململكــــــــة ــــــــة ر ضــــــــوء ــــــــ ة ــــــــشر ال د ؤاملــــــــوا ات٢٠٣٠ر ــــــــ ملتغ س،العلميــــــــة،الرتبــــــــة(ىعــــــــز ــــــــ ا

  ؟)التخصص

البحث داف   :أ

التالية             داف البحث ب   :ي
بجامعــة-  ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ ــم ألدوا اديميــة قــسام ســاء ر ســات مما واقــع عــن رالكــشف ر ؤر

الــــوظيفي، بــــداع ، ــــ التنظي الــــتعلم ب، التــــد عــــاد أ خــــالل مــــن ضــــ رتبــــوك اململكــــةــــ ــــة ر ؤوء
٢٠٣٠  

الداللـة-  مـستو عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عن ىالكشف جـات) ٠,٠٥(و د متوسـطات ن ربـ
ـــــ م لــــدو تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســـــاء ر ســــات ملما اســــة الد عينــــة رتقــــديرأفــــراد ؤ ر ر

اململكــــة ــــة ر ضـــوء ــــ ة ـــشر ال د املــــوا ؤتنميـــة ات٢٠٣٠ر ــــ ملتغ س،لميــــة،العالرتبـــة(ىعـــز ــــ ا
  ).التخصص

تبـوك-  جامعـة ليـات ب اديميـة قـسام سـاء ر دو ـزوتفعيـل لتعز التوصـيات من مجموعة ؤتقديم ر
ة شر ال د املوا   .رلتنمية

البحث مية   :أ

ن          سي ئ ن جانب البحث مية أ ل ش   :رت
أوال
ً

ة:  النظر   مية

اململكـــة     ـــة ر مــع البحـــث ــذا امن ـــ ي ينـــافس٢٠٣٠ ؤحيــث جـــام علــيم تقـــديم ــ ع تـــنص ــ وال
أن ـ اململكـة وسـ ـا، جوان ـل ب التنميـة متطلبـات ـ ل و املعرفـة مجتمـع بنـاء ـ م س و ادة، الر ع

ـــــــ خر مــــــن ـــــــا أبنا ســــــواعد بفـــــــضل يتحقــــــق والـــــــذي اقتــــــصاديا، العـــــــالم دو أفــــــضل ضـــــــمن تــــــصبح
ً

ل
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الــــدو مــــن البحــــث ميــــة أ ثــــق تن كمــــا امعــــات، تنميــــةرا ــــ اديميــــة قــــسام ســــاء ر يلعبــــھ ؤالــــذي
القـسم بـھ يتمتـع ملـا وذلـك باألقـسام س التـد يئة ألعضاء ة شر ال د راملوا داخـلـادير انـة م مـن

امعة   .ا

ثانيا
ً

التطبيقية:    مية

أدوار واقــــــع عــــــن ة ــــــشر ال د املــــــوا عمــــــادة ن ل املــــــسؤ البحــــــث نتــــــائج تفيــــــد أن املتوفــــــع رمــــــن ســــــا و ءؤر
ـــ ال امج ـــ وال طـــط ا وضـــع التـــا و باألقـــسام س التـــد يئـــة أعـــضاء تنميـــة نحـــو ليـــات بال رقـــسام

ــــزاو عز حــــو البحــــث ا يقــــدم ســــوف ــــ ال التوصــــيات مــــن ســــتفادة وكــــذلك ذلــــك، ــــ ع م لــــساعد
ة شر ال د املوا تنمية اديمية قسام ساء ر دو رتفعيل ؤ   .ر

البحث   :حدود

ا سيقتــصرالبحـــث التـــد يئـــة أعــضاء تنميـــة ــ اديميـــة قــسام ســـاء أدوارر واقــع ـــ ع رــا ؤ
طبقـت حيـث والطالبـات، الطـالب ا شـطر ـ تبوك بمدينة باملقرالرئ تبوك جامعة ليات بأقسام

العام من و ا الد الفصل اسة الد لأداة ر   .ـ١٤٤١ر

البحث ات   :مصط

ة شر ال د املوا   رتنمية

ــــاعــــرف خالل مــــن يــــتم ــــ ال العمليــــة ــــا أ ــــ ع ة ــــشر ال د املــــوا دلفراتدعيم فعالية و تعزيز  رتنميــــة
وا كل من سلوريتغيوملستقبلية وااليةحلا افألھداقيقحت يف يساھم امبلعمل ايفتـــــــــــــــــــــــــــــــــھاھاجتكــــــــــــــــــــــــــــــــھ
ـــــــملرجوا ـــــــوالتنميةامن عملية ة ـــــــ تستلزيتل، ـــــــواإلاتعديل كل من م اك ـــــــملهارد ـــــــاملسااحسب رات  لوظيفير
  ).٢٠٠٩أحمد،(

د املــــوا علــــيم أجــــل مــــن مــــصممة بــــرامج مجموعــــة مــــن ــــو يت مخطــــط عمــــل ــــا أ ــــ ع عــــرف ركمــــا ن
أي مــع ش والتعــا التــأقلم التــا و املــستقبل، ــ جديــدة ات ــا وم وســلوكيات ف معــا ا واكــسا ة ــشر رال ر

املؤسسة شاط توثر ئة الب   ).٢٠١٠ن،امحلراعبد (مستجدات

ــــشر ال د املــــوا تنميــــة عــــرف قــــسامرو ســــاء ر بــــھ يقــــوم مــــا ــــل ــــا ا ــــ ع البحــــث ــــذا ــــ إجرائيــــا ؤة
ً

ب، التـــــد ـــــ ع ـــــشنمل ومحـــــددة ة ـــــ وا خطـــــة وفـــــق ـــــود ج مـــــن تبـــــوك جامعـــــة ليـــــات ب راديميـــــة
ات ـــا بامل ا ـــد وتز باألقـــسام ة ـــشر ال د املـــوا إعـــداد أجـــل مـــن الـــوظيفي، بـــداع و ، ـــ التنظي روالـــتعلم ور

أجـــل مـــن ات ـــ وا ف ـــةرواملعـــا ر تحقيـــق ـــ الفاعـــل ام ســـ و والعامليـــة املحليـــة التحـــديات ـــة ؤمواج
  .٢٠٣٠اململكة

اململكة ة   م٢٠٣٠ؤر

اململكــــــة ــــــة ر ــــــا٢٠٣٠ؤعــــــرف بأ التعلــــــيم ــــــ العريــــــة(م باململكــــــة للتعلــــــيم شــــــاملة ــــــة ر تطو نظــــــرة
قياد ـــصيات نـــاء و ـــا، ونا م بجميـــع التعليميـــة راملنظومـــة بتطـــو تبـــدأ واســـتحداثالـــسعودية، يـــة،

ـاص ا القطـاع مـع والتعـاو يـة ف وال اضـية والر جتماعية و الثقافية شطة من ة كب نمجموعة
التعليميـــــة، ـــــزالـــــشراكة لتعز املبتكـــــرة والفاعليـــــات امج ـــــ ال مــــن ـــــد املز تقـــــديم ـــــ ـــــ الر ـــــ غ والقطــــاع
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املن مخرجــات موائمــة ــ ــود ــزا عز و اســية، الد راملنــا ســوروتطــو حاجــات مــع التعليميــة قظومــة
للعمل الوطنية البوابة خالل من اململكة،(العمل ة   ). ٢٠٣٠ؤر

أوال
ً

للبحث:  النظر   :يطار

ة  - أ شر ال د املوا تنمية وم  رمف

مــا خــالل مــن وذلــك ا ــداف أ ةتحقيــق ا لتقــدم ساســية ة ــ الرك امعــات ا ــ ة ــشر ال د املــوا رعــد
الت مكـن و كفاءات، من ـتملكھ و امعـة، ا ـ ة ـشر ـوادرال وال الكفـاءات تلـك مـن ن نـوع ن بـ ـ مي

والــتعلم ة، ــ وا ــ غ ف وظــر ات ــ غ مــن ــشملھ بمــا ئــة الب مــع الفــرد ة قــد ــ تتمثــل فرديــة وكفــاءات ر
ن، خـــر وقيـــادة ات، القـــرا واتخـــاذ لية، املـــسؤ وتحمـــل املنفـــرد العمـــل ـــ ع ة والقـــد واملثـــابرة ع، رالـــسر ور

علــــم: ةوالثانيـــ خـــالل مـــن دوار، وتبــــادل امعـــة ا ـــ فـــراد عــــاو ـــ ـــر تظ جماعيــــة كفـــاءات ـــ نف
داف لتحقيق س ب وتد وظيفي وإبداع  .رتنظي

تقـــــــوم واملخططــــــة املنظمــــــة ــــــشطة مـــــــن مجموعــــــة ــــــا أ ــــــ ع ة ـــــــشر ال د املــــــوا تنميــــــة ــــــ نظــــــرإ رو
ــــد تز أجــــل مــــن ــــا قــــسام أو املؤســــسة ا ملواكبــــةوبتـــصميم مــــة الال ات ــــا امل علــــم بفــــرص ا زأعــــضا ر

واملستقبلية الية ا   )Jon M. Werner and Randy L2012(للوظيفةاملتطلبات

تــؤثر ـ ال نظمــة و سـات واملما الــسياسات مـن مجموعــة ـا أ ــ ع ة ـشر ال د املــوا تنميـة عــرف ركمـا ر
ـــــم وأدا م وســــــلوكيا ن املــــــوظف تــــــصرف ـــــ كمــــــ)٢٠١١حــــــافظ،(ع ــــــ، أع ــــــ إ للوصــــــو ـــــدف ــــــا أ لا

ف الظـــــــر يئــــــة و ة ـــــــشر ال القـــــــو وتنظــــــيم تخطـــــــيط خـــــــالل مــــــن ـــــــ التنظي داء ات ومــــــستو للعمـــــــلى
  ).٢٠٠٨الطيب،(

بـــصفة ـــة بو ال واملنظمـــات عامـــة بـــصفة ـــائراملنظمـــات ر ـــم أ ـــشر ال د املـــو أن يتـــ ســـبق يوممــا ر
ــو ي أن يجــب ــداف تحقيــق ــ منــھ ولالســتفادة اديميــةنخاصــة، القيــادات مــن تمــام ا موضــع

ومخطــط مــنظم عمــل خــالل مــن وذلــك قــسام، ســاء ر ــم م بمتطلبــا ايــة د ــ ك و م مــ قــرب ؤو ر
املنظمة داف ا لتحقيق الفعالة املشاركة خالل من م تنمي متطلبات   .يل

ة–ب شر ال د املوا تنمية داف   رأ

ــــ      وال ة ـــشر ال د املــــوا تنميـــة مــــنرتحقـــق مجموعـــة نظــــامي ل ـــش ا وأقــــسام امعـــات ا ــــا تقـــوم
فيما تتمثل   ):Sanjcev Kumar Singh2008(يداف

امعة-  با ن العامل افة ل امل داء ر وتطو ن   .تحس

العــــصر-  ات ــــ ومتغ يتفــــق بمــــا امعــــة، با ن العـــامل أداء ــــ ات ــــ والتغ التعــــديالت إحــــداث ــــ ع العمـــل
ديث   .ا

أفضلتحقي-  علمية جات لد ال من مزد   .رق

والثقا-  الفكر املستو فع م س ال واملعلومات ف واملعا ات وا ات ا امل يادة ى ر ر ر   .ز

داء-  مستو فع م س ال ديثة ا العلمية ساليب و بالطر د و ىال   .رق

ات-  القـرا اتخـاذ مـن م يمكـ بمـا ن العـامل لـدى ات ا رادة مختلـفز ـ ـم املناطـة عمـال افـة ـ
امعة ا داخل   .املواقف
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فــــراد           ات رقــــد تطــــو ــــ ع ــــا ترك حيــــث مــــن نيــــة امل التنميــــة ــــداف أ عــــدد يتــــ ســــبق روممــــا
والتنميــــــة نتاجيــــــة وتــــــدعم ن، للعــــــامل ــــــ امل داء ر تطــــــو خــــــالل ــــن مــ نفعاليــــــة و ــــــة ا وامل رالعقليــــــة

بـــالطروتح،املـــستدامة ـــد و وال والثقـــا الفكـــر املـــستو فـــع خـــالل مـــن املؤســـسية الفعاليـــة ققيـــق ي ى ر
ديثة ا العلمية ساليب   .و

رات امعاتم با ة شر ال د املوا   :رتنمية

رات           م عدة إ امعات با ة شر ال د املوا تنمية رعز اى   ):٢٠٠٣اتھ،(م

ـــــــش-  ال القـــــــو يـــــــل لتأ امعـــــــات ا ـــــــلىحاجــــــة ـــــــ وع املختلفـــــــة القطاعـــــــات ـــــــ للعمـــــــل ا وإعـــــــداد ة ر
يتطلــب مـرالـذي محليــا، روسـائلھ وتطـو ـ العــصرالتق مـع ش التعـا مـع التنميــة أجـل مـن ات املـستو

ُ

والتطبيقية ة النظر الطبيعية العلوم ع ك   .ال

بالتــــ-  التعليميــــة العمليــــة ــــط ــــ إ ــــا اديميــــة قــــسام و امعــــة ا نتــــاجرحاجــــة مواقــــع ــــ ب رد
العالقة ذات املؤسسات التطبيق   .ومجاالت

ة  شر ال د املوا تنمية عاد   رأ

، ــــــ التنظي الــــــتعلم التعلــــــيم، ــــــا العناصــــــرم مــــــن العديــــــد ــــــ ع ة ــــــشر ال د املــــــوا تنميــــــة عــــــاد أ رــــــشتمل
عاد موجزلتلك عرض ي وفيما الوظيفي، بداع ر، التطو ب،   :رالتد

ب .١   رالتد

رح للتطــو وسـيلة أنــھ ـ ع عــرف و املؤسـسة، أو الفـرد مــستو ـ ع ســواء واسـعة ميــة بأ ب التـد ىظـي ر
جديدة ات ا م ساب واك داء الكفاءة وتحقيق ات ا امل ادة رو ر   ).Jean-Marie Perett 1994(ز

ر وتطــــو املؤســــسة ــــ ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ ع عمــــل ســــة ومدر مخططــــة عمليــــة ب التــــد أن ركمــــا ور
الداخليــــة ات والتطـــو التحــــديات ـــة مواج ــــ ع ا قـــد ن تحــــس أجـــل مــــن والـــسلوكية املعرفيــــة ا ا رقـــد ر ر
ــا نظر م ف معــا ــادة و التقنيــات، مختلــف ــ ع ب التــد ــا أفراد اكــساب خــالل مــن وذلــك جيــة، ا وا
ً

ر ر زر
وتطبيقيا،

ً
م وسلوكيا م، ا اتجا عديل و م، ا ا رم   .روتطو

ب التد مية   رأ

تقتــــصر بـــــاالداءال املرتبطــــة ــــة والفكر الفنيـــــة ات ــــا وامل ف املعــــا فـــــراد اكــــساب ــــ ع ب التـــــد ميــــة رأ ر ر
امعــــة ل الــــوالء ــــسبة فــــع مــــن يــــدة ا يـــة التد امج ــــ ال وفــــرت مــــا إذا ب التــــد عمــــل بــــل رفحـــسب، ر ر

داء ن لتحس حتمية ة ضر انھ كما ا، سية التد يئة لل ة املعنو ح الر ن روتحس ور   .و

إي مكن يو املؤسسةفيما مستو ع ب التد مية ىجازأ   ):٢٠٠٢حسن،(ر

باملؤسسة - ن العامل لدى يجابية ات تجا خلق ب التد   .رساعد

م - م باملطلوب م ملعرف ا ن العامل أداء من من يرفع مما للمؤسسة العامة السياسات   .توضيح

رأساليب - وتطو ة دا ات القرا ترشيد إ ريؤدي ةر دا القيادة ات ا وم روأسس   .ر
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املختلفة - ات املتغ مع يتوافق بما ا وتحدي املعلومات تحديد   .ساعد

ن - العامل ن ب التفاعل رأساليب تطو م س فعالة اتصاالت قاعدة   .بناء

ا              يئـــة رأعـــضاء وتطــو ب تـــد ـــ مختلفــة طرائـــق واعتمـــاد إيجــاد ـــ امعـــات ا ــد سروتج رلتـــد
ا، اف   .):Dua, J.K1994(وم

يئـة - أعـضاء ـا ف ينخـرط ا، نفـس امعـة ا ـ ـشأ ت س، التد لطرائق مراكزمتخصصة ب رالتد ر
ذلك غ أو جديدة شرتقنية ا مطلو و ي عندما ن خر وكذلك دد، ا س التد

ً
ن و   .ر

خــالل - مـن ــ العل القـسم ــ ب مزاملــة"رالتـد الـد" نظـام فيــھ بمجموعــةيلتحـق ن التعيـ حــديث س را
ــــام امل ــــ ــــم ج و م تــــوج يتــــو والــــذي قــــدم، س التــــد يئــــة عــــضو إشــــراف تحــــت أقرانــــھ زمــــن ر
عكــــــسية غذيــــــة خـــــالل مــــــن باملالحظـــــات م د ــــــز و ـــــم أداء راقــــــب و ــــة، جيـ تد ة بــــــصو واديميـــــة رر

ب التد داف أ وفق ع   .رمنظمة

ب - ونــــومي"رالتــــد تكييــــ"ر ـــــ ع فكرتــــھ وتقـــــوم ة، بـــــصو ســــتھ مما مـــــن فــــراد ليـــــتمكن العمــــل رف ر
لعـــضو نيـــة امل ات القـــد مـــن ـــا معيا مـــستو نـــاك أن يـــة التد الطرقـــة ـــذه ض ـــ وتف يحة، رــ ر ر

ُ
ى

امــھ، بم القيــام مــن ليــتمكن اتــھ قد وفــق ــ ع مكيفــة ئــة ب يئــة فــاملطلوب التــا و س، التــد ريئــة ر
مـــــربالتــــ علــــق قــــدر العمــــل تكييــــف أن نــــا ــــم ف سو التـــــد يئــــة عــــضو قيــــام ــــ ع مــــثال، س رد ر

ً

فـــضال الطلبــة، مــن مالئــم وعــدد مناســبة أســبوعية ســاعات عــدد و تخصــصھ، موضــوعات س بتــد
ً

ر
املـــساعدة والتقنيـــات املعينــات تـــوف مالحظـــة. عــن مـــع باالنتمــاء ه وشـــعو ه بـــأجو قناعتــھ جانـــب ــ رإ ر

يقوم ي دار و جتما و يقي الف املحيط يحةيمالءمة ة بصو   .   رعملھ

ـــ - ـــ العل للتفـــرغ س التـــد يئـــة ألعـــضاء مناســـبة فـــرص تـــوف تـــضمن و امعـــة، ا خـــارج ب رالتـــد ر
يــــــة التد امج ـــــ ال مـــــن ســــــتفادة و العلميـــــة واملـــــؤتمرات النـــــدوات ــــــ واملـــــشاركة نة، صـــــ رجامعـــــات ر

العامليـــة ـــ العل ومراكـــزالبحـــث امعـــات ا ـــا تطلق ـــ ال يليـــة ملـــددكمـــا. والتأ ات عـــا أســـلوب رعـــد
أعـــضاء ات ــا وم ف رمعــا تطــو ـــ امعــات ا ب تجــا مــن لالســـتفادة مناســبة طرقــة محــددة رمنيــة ر ر ز

س التد   .ريئة

بأعــضاء تقــاء صــا ــ دائمــا ــا نتائج ــو وت مــستمرة، عمليــة ب التــد بــأن القــو يمكــن التــا رو ر
ً

ن ل
نــــضع يجعلنــــا مــــرالــــذي م، ر وتطــــو س التــــد القــــسمريئــــة عــــائق ــــ ع ــــدف ال ــــذا تحقيــــق مــــة م

ية التدي ات بالدو لتحاق ع عضاء ن ىتمك ع العمل خالل من ،   .رالعل

ة شر ال د املوا وتنمية ب رالتد   ر

لرفــع ــا وتوج ا تــد ــ ع العمــل خــالل مــن وذلــك ة ــشر ال ــا د موا إعــداد ــ ع امعــات ا رتحــرص ر
د املــــوا أصــــبحت حيــــث ــــا، آدا رمــــستو نى بــــ ــــا ترتي تفــــاع وا امعــــات ا ــــ تم ــــ أساســــيا ركنــــا ة ــــشر رال

ً

خاصـــة بـــصفة امعـــات را لتطـــو امــة ال العمليـــات مـــن ب التـــد أضــ نـــا ومـــن العامليـــة، امعــات را
طــط ا وإعــداد الــسياسات ســم ــ ع الــدو جميــع عملــت نــا ومــن عامــة، بــصفة ــل ك رواملجتمعــات ل

املة واملت الشاملة ية العاملةمرالتد القو وفئات ات مستو   .ىيع
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التنظيمي .٢   التعلم

باملنظمــــــة املخطــــــط ــــــ التغي إحــــــداث ــــــا خالل مــــــن يـــــتم ــــــ ال العمليــــــة بأنــــــھ ــــــ التنظي الــــــتعلم عـــــرف
مـن وذلـك املناسـبة بالـسرعة املحيطـة ئـة الب ـ اصـلة ا ات ـ املتغ مـع للتكيـف قابلـة و لت ا نوإعداد

تم ــا م أ العمليــات مــن مجموعــة ــةخــالل مةاج ــ الــسابقة ات ــ وا ب ثمارالتجــا واســ فــراد ن ركــ
داء ن وتحس للتعلم فعال ل ش والتقنية املعرفة استخدام ة وإدا ر،(راملستقبل،   ).٢٠١٧الز

نظــر ــ) ٢٠٠٨ (Linو ع ــصو ا ــ ع ا ــساعد املنظمــة داخــل عملیــة أنــھ ــ ع ــ التنظی لللــتعلم ّ ّ

مخــاز ــ إ والــدخو ناملعرفــة املنظمـــةل ألداء ــا موج ایــة ال ــ ل ـــش ل ــا ومراجع املنظمــة لــدى ًاملعرفـــة

اشف،(   ).٢٠١٣أبو

الــتعلمكمـا عــرف
ّ

أنــھ ــ ع ـ ــ"التنظي ع املنظمــة ة قــد ـادة دف ــس مــستمرة ديناميكيـة رعمليــة ز
خـالل مـن وذلــك والـتعلم داء ـ ـ التم وتحقيـق ة ــ املتغ ئـة الب ـ والنجـاح التكيـف

ّ بمجموعــةّ القيـام
ـــــة مواج ـــــ الـــــسابقة ات ـــــ وا ب ثمارالتجـــــا اســـــ فـــــراد، ن تمكـــــ وتتـــــضمن الفرعيـــــة العمليـــــات رمـــــن

ـ ذلـك يـتم أن ـ ع داء ن وتحـس للـتعلم فاعـل ل ـش والتقنيـة املعرفة واستخدام ة وإدا املستقبل،
ّ

ر
ود املنظمــة ألعــضاء كة املــش ــة الر ــ ع يــة مب تنظيميــة ؤإطــارثقافــة مــاّ ا للــتعلم عة ومــ اعمــة

راملستمر ،" (والتطو خض   ).٢٠٠٧أبو

التكيـــف ــ ع عمــل مـــستمرة عمليــة أنــھ ـــ إ ــش ــ التنظي الـــتعلم أن يتــ ماســبق اســتخالص و
داء ن وتحـــس ات ـــا رامل وتطـــو ات القـــد وتنميـــة املعرفـــة واســـتخدام ن التمكـــ ـــادة و ات ـــ ا روتبــادل ر ز

ـــ فعـــال ل كةتإطـــارـــش املـــش ـــة الر ـــ ع يـــة مب تنظيميـــة وثقافـــة راملـــستمر، للتطـــو وداعـــم ـــ ؤنظي ّ

ما ا للتعلم عة وم وداعمة املنظمة   .ألعضاء

التنظيمي التعلم مية أ
ّ

:  

ن، للعـــــامل ي رالـــــذا التطـــــو ن بـــــ الـــــرط ـــــ املنظمـــــات ـــــ وتطبيقـــــھ ـــــ التنظي الـــــتعلم ميـــــة أ تتمثـــــل
ّ

والتمـــسك داء، مـــستو تفــاع ىوا ار باســـتعداد ة ـــ متم منظمـــات فتــصبح املخرجـــات جـــودة تحقيـــق ــ
منظمات إ متعلمةلللتحو

ّ
ي،( ا   ).٢٠١٢رالبد

مواكبــــة ـــ ع ا ومقـــد ـــا نجاح ـــ املنظمـــة عليـــھ عتمــــد الـــذي ســـاس ـــ التنظي الـــتعلم عـــد ركمـــا
ّ

بفا مــة الال ات ــ التغي إحــداث ــا يمك حيــث ــا، املحيطــة ئــة الب ــ ات ــ ــزالتغي ــ التم ــا ل يــضمن ّعليــة

ترســيخھ ــ ع عمــل و ــ التنظي بــالتعلم ــتم أن س املــدا ــ ع لزامــا ــان لــذا ــداف، وتحقيــق داء
ّ

ر ً

وفاعلية بكفاءة السامية سالتھ أداء من ،(رليتمكن   ).٢٠١٤يالبلو

ص و
ّ

ة،( ي،(و) ٢٠١١خ را إ) ٢٠١٢الز التوجھ سوغ ال العوامل من ّعددا ّ التعلمً تطبيق
ّ

  

ي النحو ع و املتعلمة، املنظمات   :التنظي

لــــشغل.١ افيـــة عـــد لـــم بـــو ال عـــداد مؤســــسات ـــ ع املعلمـــو ا ـــس اك ـــ ال ات ـــا وامل ف املعـــا إن
َ

ي ن
ّ

ر ر َّ

مواصــلة ــستد ممــا املعاصــرة؛ ات التطــو ظــل ــ وفاعليــة بكفــاءة والتعليميــة ــة بو ال م روظــائف ّ

م علم
ّ

سة املد م عمل   .رمواقع
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ـار.٢ ف و ف املعـا باتـت حيـث ـا؛ عميق و ا وتحـدي ف املعـا توليـد ـ املـستمر سارع وال رنفجاراملعر ر
ن العـــــامل افـــــة و ن املعلمـــــ ن تمكـــــ يتطلـــــب ممـــــا ســـــنوات؛ بـــــضع ـــــ تتـــــضاعف ـــــة بو ال ـــــات والنظر

م عمل مجال ا م ومفيد جديد ل عة متا من سة   .رباملد

وخاصـة.٣ املعرفـة، ـشروتبـادل و حفـظ لت سـ ـ وال تـصاالت و املعلومـات تقنيـة ـ املتالحـق ّالتقـدم ّ

ــ ع العمــل يتطلــب ممــا العامليــة؛ املعلومــات ات وشــب ديثــة ا التكنولوجيــة ــشارالوســائل ان ّعــد

والتعليمية ة بو ال املواقف ا ثما الس ا آخرمزايا عة   .رمتا

الوا.٤ ات ـــ والتوقعـــاتّالتغ املطالـــب ســـقف فـــع ـــ مت أســـ ـــ وال وثقافيـــا واجتماعيـــا اقتـــصاديا ســـعة
ّ

ر
ات التغ ذه ملواكبة سة باملد ن العامل ع ضة املفر الضغوط من ادت ّو ر و   .ز

ــــ.٥ إ والعزلــــة مــــود ا مــــن التحــــو ــــ ع ا قــــد ــــ يتمثــــل التعليميــــة املنظمــــات يواجــــھ تحــــد ــــ أك لإن ّ ر
ّ

ٍ
ّ َّ

ـ ع ــنفتـاح الرغبـة خــالل مـن إال ذلــك ـا ل يتحقــق ولـن املحيطــة، ئـة الب مــع والتفاعـل املجتمــع
مبتكرة وأدوات وأساليب ف معا من ستجد ما ل عة ملتا والس ٍالتجديد ر

ّ.  

ـــا،.٦ اء و امنـــة ال ســـباب ملعرفـــة دقيـــق بحـــث ـــ إ يحتـــاج ـــة بو ال واملـــشكالت للقـــضايا التـــصدي رإن َّ

يجــــ كمـــــا يــــتم لـــــن ــــذا لـــــوَّو ا إليجـــــاد ا اســــ د ـــــ م عــــاو و م أنفـــــس ن املعلمــــ ـــــق طر عـــــن إال لب ر
التنظي التعلم شطة إطارأ ا ل املناسبة

ّ
.  

م.٧ ا قد وتنمية م وتمكي باألفراد تمام نحو ة دا ديث ا التوجھ كبة رموا ر ّ.  

الــــ             تطبيــــق ــــ إ يــــرالتوجــــھ لت افيــــة العوامــــل ــــذه عــــد ّو ّ ُ
التعليميــــة املنظمــــات ــــ ــــ التنظي تعلم

ّ

ا املحيطة ات والتغ ة بو ال التحوالت افة يعاب اس ع ة قاد و ّلت ّ ر   .ن

الوظيفي .٣   بداع

الوظيفي بداع وم   مف

سياســــــات ــــــ إ ــــــل للتحو قابلــــــة جديــــــدة يم مفــــــا ــــــ إ التوصــــــل ــــــ إ الــــــوظيفي بــــــداع ــــــوم مف ــــــش
م سا جديدة وطر املؤسسةقوتنظيمات داء ر ،(تطو   ).١٩٩٧ع

يجـة ـركن تظ جديـدة منتجـات او بـرامج أو لعمليـا النـا سـتخدام أنـھ ـ ع الوظيفي بداع عرف و
املنظمة داخل تتم ات   ).٢٠٠٥العميان،(رلقرا

املنظمــة بقــاء ــ ع فــاظ ل ة الــضر الوســائل إحــدى واملنظمــات فــراد لــدى بــداع تنميــة عــد ورو
ن بــــــ التنافــــــسية ــــــادة ــــــ ميــــــة أ ــــــ ك تمثــــــل بــــــداع تنميــــــة أن عــــــن فــــــضال ا واســــــتمرا زالتعليميــــــة ر

ً

  )(D.F. Calwell, and G. AQreilly,2003املؤسسات

الفـــرد ن بـــ ـــا ف التفاعـــل يـــتم معرفيـــة نيـــة ذ عمليــة الـــوظيفي بـــداع بـــأن القـــو يمكـــن ســـبق مــا لو و
مـــأل ـــو مـــا تجـــاو و التنظيميـــة ئـــة أســـلوبزوالب ـــوف ي أن ممكـــن مـــألوف، ـــ غ جديـــد ـــ إ للتوصـــل وف

واملجتمع املنظمة ع بالنفع تطبيقة عود   . جديد

الوظيفي بداع   أنواع

ي ما إ الوظيفي بداع أنواع   :تتعدد

مستو -  ـىع وتتم ابداعيـة، وسـمات ات قـد ـو يمتل الـذين فـراد يحققـھ الـذي بداع و و رالفرد ن
ال والتعلــــيمــــذه املعرفــــة، خــــالل مــــن العمــــل النتــــاج ــــ أك وقتــــا تبــــذل ــــا با خــــصائص عــــدة ــــصية

ً



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )٢(، الجزء )١٩٠: (العدد
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يــة تفك ات بقــد يتمتـع بقـدرمــا عليــا ـاءا ذ املبــدع ص الـ يمتلــك ان ا ضـر س لــ أنـھ حيــث اء روالـذ ر
ً ً

و
املخالطـــــــة ح ر تمتلـــــــك ــــــ ال ـــــــصية ال خـــــــالل مــــــن شـــــــياء مــــــع مرنـــــــة عالقـــــــات ن ــــــو ت ـــــــ ع وعينــــــھ

ستقال معو اء وتبادل والتفاعل العالية، والدافعية واملثابرة، نرل الرحمن،(خر   ).٢٠١٤عبد

يجــــة-  ن ماعــــة ا قبــــل مــــن تقديمــــھ يــــتم الــــذي بــــداع بــــھ قــــصد و ماعــــات ا مــــستو ــــ ع ىبــــداع
تقــدي خـالل مــن فـضل نحــو ـ التغ ــ مة ـارواملــسا ف لتطبيــق العمـل ــ ـا بي فيمــا ــارنالتعـاو أف م

ـــــار ف مـــــن مجموعـــــة ماعـــــة ا بـــــامتالك وذلـــــك مختلفـــــة، بطـــــر املـــــشكالت وحـــــل جديـــــدة قوعمليـــــات
ماعــة ا مــالء مــن واملــساندة الــدعم تــوف خــالل مــن ، ــ للفكــروالتغي داعمــة ئــة و كة، املــش ى زوالــر ؤ

رم،(واملنظمة   ).٢٠٠٨ا

الت-  ـد ا ـق طر عـن تحقـق و املنظمـة مستو ع انىبداع ـشرط املنظمـة، أعـضاء ميـع ي عـاو
القيمـــــة ن يقـــــدر عميـــــق، ـــــ تفك ذو اص ـــــ أ ـــــ إ يحتـــــاج بـــــداع أن ك تـــــد مبدعـــــة املنظمـــــة ـــــو وت ي رن
اك إد توســــيع ــــ ع عمــــل أن املنظمــــة ــــ ع يجـــب الــــصفات تلــــك ولتنميــــة يــــدة، ا ــــات للنظر رالعلميـــة

وال املـــؤتمرات ـــ واملـــشاركة ب والتـــد الـــتعلم خـــالل مـــن مـــنرالفـــرد بداعيـــة ات ـــا امل وتنميـــة رنـــدوات،
عاديـــــة ــــ وغ جديــــدة وأســــاليب طـــــر عــــن البحــــث خــــالل مــــن إبداعيـــــة ة بــــصو املــــشكالت حــــل قخــــالل ر

رم،(   ).٢٠٠٨ا

السابقة اسات   :رالد

د املــوا تنميـة تناولـت ــ ال الـسابقة اسـات الد مـن بحـصرعــدد الباحـث قــام البحـث ـداف أ رلتحقيـق ر
ال حــــسب ــــا وترتي ة، ــــشر ـــــبال ت ال تــــم الــــسنة تماثــــل حــــال ــــ و لألحــــدث، قـــــدم مــــن ــــ الزم ــــب ت

التا الية ا اسة للد قرب   :رحسب

اســة ــرد إلعــداد)٢٠١٤(يالع والالحقــة الــسائدة نيــة امل ســات املما عــن الكــشف اســة الد ــدفت ر، ر
واســـتخدم ســـالمية، ســـعود بـــن محمـــد مـــام جامعـــة ـــ س التـــد يئـــة أعـــضاء اســـةروتنميـــة الد رت

ـــــــ ع س التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء موافقـــــــة ـــــــ إ اســـــــة الد وتوصـــــــلت كـــــــأداة، بانة ســـــــ و الوصـــــــفي راملـــــــن ر
يئــة أعــضاء وتنميــة إلعــداد ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة والالحقــة الــسائدة ســات راملما

تب س التـــد يئـــة أعـــضاء وتنميـــة اعـــداد نحـــو احـــصائية داللـــة ذات ق فـــر جـــود و س، رالتـــد ور ـــو ملتغ عـــا
ً

ة وا والرتبة س   .ا

اســـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــسبرين،مانعرد املواتيجية تنمية ارتساثر أديدحت ىلإسة رالداھدفت ) ٢٠١٥(ة ـ د لبشرية را
اعلى  امعتمدت،امعاجلايفادألفرأداء ـــــالوصفي املنهج ة قوام عينـــــة ــــ ع طبقـــــت كـــــأداه بانة ســــ و ،
والـــــتعلم٥٢٤ ب التـــــد مـــــن كـــــال أن ـــــ إ اســـــة الد وتوصـــــلت ر، ر

ً
، دار ، ــــــ رالتنظي التطـــــو ، ـــــ يالتنظي
مـــن ة ـــشر ال ـــا د موا تنميـــة ـــ امعـــات ا ـــا نا تت امـــة اتيجات اســـ تمثـــل بـــداع و راملــسارالـــوظيفي،

أن كمــــا ن، ــــ وإدا ن ومــــوظف  قللت يتلواتيجية ارتالساھذه تسارامم يفرلقصوابعض كھنارأســــاتذة
ـــــا عدهامهأنوعا ما من فعاليتها  ـــــاھتمام ــــامعاجلم ــــانة رقامبسة رالدــــالحمت  قبل نيبرملتدــــانيملوظفأداء

ـــــــــــــويبيةرلتدالعملية ابعد و ــــــــــــاعدت،الحتياجااقع وايبية ال تنبع من رمج تداضع بر، ــــــــــــاھتمام تامعاجلم
ــــــو مافيزحت(سة بعامل حفز رالدـــــــالحم ــــــمعنودي ــــــامكافأو) ي ــــــوألفرة ــــــافراد ــــــالعملق نلقوخيلذين  ،

ـــــــــــــوأطر ـــــــــــــسائل عمل جديدووساليب ق ـــــــــــــوعدة، ـــــــــــــجوم ـــــــــــــذاتقاوفرد ــــــــــــأحصائية حوإاللة ـــــــــــــدت ثر ل



واقع ممارسات رؤساء األقسام األكادیمیة ألدوارھم في تنمیة الموارد 
 عبد التواب عبد المجید     أشرف / د م٢٠٣٠ تبوك في ضوء رؤیة المملكة البشریة بجامعة
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ـــــاملواتيجية تنمية ارتسا د ـــــالبشرية معنوية على را ـــــألفرأداء ـــــامعاجلـــــايفاد ـــــسة تعورالدـــــالحمت ريملتغد
انسجلا الوظيفة؛ العمر، اخلربوالعلمي املؤھل ،   .لوظيفة

اســة امعــاتAl-Zahrani, A. ( 2015 )رد با الــتعلم منظمــات لتطبيــق نمــوذج طــرح ــ إ ــدفت و
وميــــة، ا ـــــالــــسعودية ــــا مي وأ الــــتعلم منظمـــــات ــــوم مف تأصــــيل ة ضـــــر مــــن اســــة الد روانطلقـــــت ور

منظمــات تحقيـق ـ الـسعودية امعـات ا قـادة دو لتفعيــل نموذجـا اسـة الد حـت واق القـادة، ـان رأذ
ً

ر
ــ تمثلـــت ـــسية ئ عناصــر ســـتة ـــ ع خاللــھ واكـــدت وقراطيـــة،: رالــتعلم، الب القيـــادة نمــط عـــن ـــ التخ

القيـادة نمـط مرنـة،وتب أفقيـة تنظيميـة ـل يا وإتاحـة املعرفـة، مجـال ـ ن العـامل ودعـم ليـة، التحو
املتطلبــات مـن عـددا اسـة الد وحـددت افأتـھ، وم للـتعلم داعمـة نظـم ـ وتب للـتعلم، داعـم منـاخ يئـة و

ً
ر

ــا بي ومــن ح ــ املق النمــوذج تطبيــق ا ــستلزم ـ وا: ال ليــة، التحو القيــادة نمــط امعــة ا قــادة ــ ــتب ك ل
ـل يا ال عـن ـ والتخ ن، العـامل ن وتمكـ املعلومـات، تبـادل عمليـة ودعـم امعـة، ل كة املـش ة الر ؤع
الــــتعلم تحقيـــق ـــ القيـــادة دو ن تحـــس ـــ إ يـــؤدي ممـــا أفقيـــة ـــل يا ـــ إ ـــا ل وتحو رميـــة ال رالتنظيميـــة

املستمر ا وتطو امعات ا بقاء ع واملحافظة   .رالتنظي

اســـــة ـــــ: رد يئـــــة)٢٠١٦(مو ألعـــــضاء نيـــــة امل التنميـــــة متطلبـــــات عـــــن الكـــــشف اســـــة الد ـــــدفت ر،
املتطلبــــــات عــــــن الكــــــشف خـــــالل مــــــن وذلــــــك ، ـــــادي عتمــــــاد ضــــــوء ـــــ تبــــــوك بجامعــــــة س رالتـــــد
وتوصــــــلت كـــــأداه، بانة ســـــ و الوصــــــفي، املـــــن اســـــة الد واســــــتخدمت ة، ـــــشر وال واملاليـــــة رالتنظيميـــــة

الن مــن مجموعـة ــ إ اسـة ـارالد م أ يئــة: تــائج العــضاء نيـة امل التنميــة ملتطلبــات ليـة ال جــة الد رجــاءت
جـــــود و عاليــــة، جــــة بد ة ــــشر وال واملاليـــــة التنظيميــــة، املتطلبــــات محــــاو ـــــ تبــــوك بجامعــــة س والتــــد رر ر
واملاليـــة التنظيميـــة املتطلبـــات حـــو اســـة الد عينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ احـــصائية داللـــة ذات ق لفـــر ر و

ملتغ تبعا
ً

واعـضاء ك، مـشا وأسـتاذ أسـتاذ ولـصا نـاث، لـصا ة ـ وا اديميـة والرتية س را
من أقل ة ا ذو من س التد ييئة من٥ر وأك   .سنوات١٠سنوات،

س فلـــو اســــة د ـــدفت نمـــا رب اتي ) ٢٠١٦,Florence M( ر ســــ التخطـــيط تــــأث استكـــشاف ـــ إ
حيـث يـا، كي ـ التعلـيم نوعيـة ـ وتــصواع ـة طـرالنظر ـ ع البحثيـة قـة الو انجـازنـواتج ــ ع راعتمـد

ــــداف و طــــط ا مــــن ســــتعدادات و بــــات ت ال اتخــــاذ أن ن تبــــ ــــ ال يــــا، كي ــــ التعلــــيم مــــدير يت ر
واملعرفـــــة ت ا ـــــا امل ـــــساب اك ـــــ إ يـــــؤدي ة ـــــشر ال د للمـــــوا ب والتـــــد مـــــة الال د املـــــوا وتحديـــــد ـــــة بو رال ر ر ز ر

يــــــنع ممـــــا م، املتخصــــــصةلـــــد الكفـــــاءات تــــــوف ـــــ ع اســــــھ ع ا عـــــن فــــــضال التعلـــــيم، جــــــودة ـــــ ع كس
تحـــت ال مـــا التعلـــيم أن ـــ إ النتـــائج ت أشـــا وقــد اتيجية، ســـ طـــط ا وتنفيـــذ إعـــداد مـــن زواملتمكنــة ر
إعــداد ــ الدقــة حيــث مــن التخطــيط ــ القــصو أوجــھ ــ إ ــسب ت ــ ال التحــديات مــع التعامــل ــة رتجر

اتيج ســـــ طـــــط التعلــــــيم،ا ـــــزجـــــودة عز ـــــ حيـــــو دو اتي ســــــ للتخطـــــيط وأن ا، وتنفيـــــذ يية ر
ــــ وال س للمــــدا اتيجية ســــ ــــداف صــــياغة ــــ ايــــد م نحــــو ــــ ع مة املــــسا ــــ القياديــــات ن روتمكــــ

ل الطو املدى باستمراروع التعليم نوعية ن تحس إ بالتا   .تؤدي

ــــ ي برا اســــة اســــة) ٢٠١٨(رد الد ــــارــــدفت خالل مــــن امعــــة ا ــــستطيع ــــ دوارال عــــن الكــــشف
وتوصـلت كـأداه، بانة سـ و الوصـفي املـن اسـة الد واسـتخدمت املـستدامة، ة ـشر ال التنميـة رتحقيق
ومـــن ـــ الك املـــستو ـــ ع املـــستدامة التنميـــة تحقيـــق ـــ ـــة زائر ا امعـــة ا مة مـــسا أن ـــ إ اســـة ىالد ر

ـــ العل والبحـــث ن ـــو الت محـــاو بـــاختالفرخـــالل عاليـــة، جـــة بد جـــاء املحـــيط، مـــع والعالقـــة ة روالـــ
ف فــر توجــد وال منخفـضة، جــة بد فيـھ امعــة ا مة مـسا دو جــاء غفـط املحــيط مـع العالقــة ومحـو ر رر
اديميــــــة والرتبـــــة س ــــــ ا ـــــ ملتغ عــــــز اســـــة الد عينـــــة أفــــــراد اســـــتجابات ــــــ احـــــصائية داللـــــة ىذات ر

العل   .والتخصص
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ن آخـــر ، ـــ ح اســة ود ا،)٢٠١٩(ر ـــداف وأ ة ـــشر ال د املــوا تنميـــة ـــ ع الكــشف ـــ إ اســـة الد ــدفت ر، ر
ضـــــوء ــــ امعــــات با ة ــــشر ال د املـــــوا لتنميــــة حــــة مق وإجــــراءات ا، ـــــشأ ديثــــة ا ــــات تجا ــــم روأ
مـــــن مجموعـــــة ـــــ إ اســـــة الد وتوصـــــلت الوصـــــفي، املـــــن اســـــة الد واســـــتخدمت ديثـــــة، ا ـــــات رتجا ر

لتحقيــ حــة املق أسجــراءات ــ املــستمرع ب بالتــد تمــام ــا وم ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــداف أ رق ر ر
ــا معنو ودعمــھ ــام ا ــ العل البحــث ــ ــزالثقــة عز و ــة ر والتطو البحثيــة عمــال يع ــ العمــل،
ً

وتبـــادل لنقــل آليـــات افــد الر ـــذه تمثــل حيـــث العلميــة، والنـــدوات واملــؤتمرات اللقـــاءات وعقــد ووماديــا،
ً

ــــاملع تمــــزا وتحقيــــق ة، ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ م ــــس الــــذي ل بالــــش ــــا ج وخا امعــــة ا داخــــل رفــــة
ً

ر ر
والعل البح م   .أدا

عـــس اســة يد د)٢٠١٩(ر املـــوا تنميـــة ـــ امعيــة ا القيـــادة دو عـــن الكـــشف ــ إ اســـة الد ـــدفت ر، رر
بجامعــة س التــد يئــة نظــرأعــضاء ــة وج مــن الــسعودية امعــات با ة ــشر والكــشفرال خالــد، امللــك

الرتبـــة ات ـــ ملتغ عـــز الـــدو ـــذا حـــو اســـة الد عينـــة أفـــراد اســـتجابات متوســـطات ن بـــ ق الفـــر ىعـــن رل رو
اســـة الد واســـتخدمت ، الـــدو ـــذا لتفعيـــل ح ـــ مق تـــصو ضـــع و ة، ـــ ا ســـنوات ليـــة، ال راديميـــة، ر ر و

ا يئـــة أعـــضاء مـــن عينـــة ـــ ع ـــا تطبيق تـــم كـــأداة بانة ســـ و الوصـــفي، امللـــكاملـــن بجامعـــة س رلتـــد
بلغــــت ــــ) ١٥٩(خالــــد امعيــــة ا القيــــادات دو ضــــعف ــــ إ اســــة الد وتوصــــلت س، تــــد يئــــة رعــــضو ر ر

ــو ة ــشر ال د املـوا تنميــة تحقيـق ــ امعيـة ا القــادة دو معوقــات ـم أ أن كمــا ة ـشر ال د املــوا رتنميـة رر
ا عات املــــــشر ـــــ للمــــــشاركة ســــــاتذة يع ـــــ ــــــ امعيـــــة ا القيــــــادة ضــــــاوضـــــعف وضــــــعف رلبحثيـــــة،

داللــة ذات ق فــر وجــود وعــدم امعــة، القــراربا صــنع ــ املــشاركة ــ س التــد يئــة أعــضاء ومــشاركة ر
، ليـــة ال اديميــة، الرتبــة ات ـــ ملتغ عــز اســة الد عينـــة أفــراد اســتجابات متوســـطات ن بــ ىاحــصائية ر

ة ا   .سنوات

السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب

ـــــ ا البحـــــث ةاتفــــق ـــــشر ال د املـــــوا لتنميـــــة ـــــا تناول ـــــ الـــــسابقة اســـــات الد غالبيـــــة مـــــع جزئيـــــا را ر
ً

ــ الع اسـة يكد أعــضاء)٢٠١٤(ر وتنميــة إلعـداد والالحقــة الــسائدة نيـة امل ســات املما عــن الكـشف ــ ر،
اســـــة ود س، التـــــد ريئـــــة املواتيجية تنمية ارتساثر أديدحتـــــ) ٢٠١٥(ة ـــــــسبرين،مانعر د لبشرية على را

اســــــــةامعاجلايفادألفراأداء د و ــــــــ: رت، نيـــــــــة)٢٠١٦(مو امل التنميــــــــة متطلبـــــــــات عــــــــن الكــــــــشف ـــــــــ ،
ـــــ ي برا اســـــة ود ، ـــــادي عتمـــــاد ضـــــوء ـــــ تبـــــوك بجامعـــــة س التـــــد يئـــــة رألعـــــضاء ـــــ) ٢٠١٨(ر

اســـة ود املـــستدامة، ة ـــشر ال التنميـــة تحقيـــق ـــا خالل مـــن امعـــة ا ـــستطيع ـــ دوارال عـــن رالكـــشف
آخــــر ، ــــ ديثــــة٢٠١٩(نوح ا ــــات تجا ــــم وأ ا، ــــداف وأ ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ ع الكــــشف رــــ

عــــس اســــة ود ا يــــشأ ة)٢٠١٩(ر ـــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ امعيــــة ا القيــــادة دو عـــــن الكــــشف ــــ ر، ر
س التد يئة نظرأعضاء ة وج من السعودية امعات   .ربا

الــــــسابقة اســــــات الد مــــــع اليــــــة ا اســــــة الد روتختلــــــف ســــــاءر أدوارر واقــــــع ــــــ ع ــــــا ترك حيــــــث ؤمــــــن
وتحقيــــــق س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء تنميــــــة باحتياجــــــات م ايــــــ ود م ــــوقع مــ بحكــــــم اديميــــــة رقــــــسام ر

الــسعودية العريــة للمملكــة الوطنيــة ــة للر التعليميــة ثالثــة،٢٠٣٠ؤــداف محــاو مــن تــضمنتھ ربمــا
ــــ الــــسابفة اســــات الد مــــن اليــــة ا اســــة الد اســــتفادت روقــــد أداةر بنــــاء ــــ وكــــذا النظــــر ــــا إطا يبنــــاء ر

اململكة ة ر تحقيق داف أ تمثل ال الثالثة ا بمحاو اسة ؤالد ر   .٢٠٣٠ر
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ثانيا
ً

وإجراءاتھ : البحث ية   من

لتنفيـــــــذ اســــــتخدمت ـــــــ ال ــــــا وإجراءا امليدانيــــــة، اســـــــة الد يــــــة ملن مفــــــصال عرضـــــــا البحــــــث نــــــاو ري
ً ً

ل
بتوضــــيح بـــــدءا ا، ـــــداف أ وتحقيـــــق البحــــث،

ً
وعينـــــة مجتمـــــع ـــــ ع التعـــــرف ثــــم ومـــــن املـــــستخدم، َاملـــــن

وآليــة البيانــات، جمــع أداة تــصميم كيفيــة توضــيح ــ إ باإلضــافة خــصائص، مــن بــھ ت ــ تم ومــا البحــث
ســـاليب عـــرض الفـــصل وخـــتم ـــا، تطبيق إجـــراءات ـــ إ التطـــر ا ـــ وأخ ـــا، وثبا ا صـــدق مـــن قالتحقـــق

ً

البيان ة معا املستخدمة لذلكحصائية تفصي عرض ي وفيما النتائج، واستخراج   :ات

البحث   :من

الوصــــفياســــتخدم املــــن لطبيعــــة)املــــس(الباحــــث مناســــبة ــــ ك ــــ العل املــــن ه باعتبــــا ر؛
تبـوك بجامعـة اديميـة قـسام سـاء ر دو الكـشف حيث من دافھ أ وتحقيق ا ا ؤالبحث ر

ر ضوء ة شر ال د املوا اململكةرتنمية ة التاليـة٢٠٣٠ؤ عـاد يتمثل والذي ب،(، رالتـد
،التعلم الوظيفيالتنظي   ).بداع

البحث   :مجتمع

املـــساعدين ســـاتذة و ن املـــشارك ســـاتذة و ســـاتذة جميـــع مـــن ـــا ا البحـــث مجتمـــع ـــو نت
م عـــدد ـــ) ٦٣٠(والبــاغ ا الد الفــصل خـــالل البحـــث إجـــراء ة ــ ف خـــالل رعـــضوا

ً
العـــام مـــن لو

ام   .ـ١٤٤٠/١٤٤١ا

البحث   :عينة

مـــــن البحــــث عينـــــة ونــــت وفقـــــا) ١٨٤(ت ـــــسيطة ال العــــشوائية قـــــة بالطر ـــــا اختيا تــــم عـــــضوا،
ً ً

ر
ج وكر قان ملو العينات ردو   .(Morgan, Krejcie, 1970)ل

البحث عينة أفراد   :خصائص

ال عينة أفراد لوصف سية الرئ ات املتغ من عدد تحديد شملتم و العلميـة: (بحث، –الرتبة
س ـــ عكـــس)التخـــصص-ا ـــا أ ـــ إ باإلضـــافة البحـــث، نتـــائج ـــ ع دالليـــة مؤشـــرات ـــا ل ـــ وال ،

التحلـــيالت ـــا عل ـــ تب ـــ ال الـــدعائم ســـاء إ ـــ ع ـــساعد و البحـــث، عينـــة ألفـــراد العلميـــة لفيـــة ُا
ر

ي فيما ذلك وتفصيل بالبحث، املتعلقة   :املختلفة

ا-١   :لعلميةالرتبة

قم رجدو العلمية) ١(ل الرتبة متغ وفق البحث عينة أفراد ع  زتو

العلمية سبة  التكرار  الرتبة   ال

  ٢٢.٣  ٤١  أستاذ

ك مشا   ٣١.٥  ٥٨  رأستاذ

مساعد   ٤٦.٢  ٨٥  استاذ

  %١٠٠ ١٨٤  املجموع
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قــــم ـــدو ا مـــن ريتـــ تھ) ٨٥(أن) ١(ل ـــس مـــا يمثلـــو البحــــث عينـــة أفـــراد مــــن% ٤٦.٢نمـــن
اســــتاذإجمــــ العلميــــة م تــــ البحــــث عينــــة أفــــراد نمــــامــــساعد،را تھ) ٥٨(ب ــــس مــــا يمثلــــو م نمــــ

أســــتاذ% ٣١.٥ العلميـــة م تــــ البحــــث عينـــة أفــــراد إجمــــا ك،رمـــن مــــا) ٤١(ورمــــشا يمثلــــو م نمـــ
تھ أستاذ% ٢٢.٣س العلمية م ت البحث عينة أفراد إجما   .رمن

س-٢   :ا

قم رجدو أفراد) ٢(ل ع سزتو ا متغ وفق البحث  عينة

س سبة  التكرار  ا   ال

  ٦٥.٨  ١٢١  ذكر

  ٣٤.٢  ٦٣  ان

  %١٠٠ ١٨٤  املجموع

قــم ـــدو ا مــن ريتــ تھ) ١٢١(أن) ٢(ل ــس مــا يمثلـــو البحــث عينــة أفـــراد مـــن% ٦٥.٨نمــن
البحــث عينـــة أفـــراد ،إجمــا ـــو نمـــارذ تھ) ٦٣(ب ــس مـــا يمثلـــو م أفـــر% ٣٤.٢نمــ إجمـــا ادمـــن

إناث البحث   .عينة

  :التخصص-٣

قم رجدو التخصص) ٣(ل متغ وفق البحث عينة أفراد ع  زتو

سبة  التكرار  التخصص   ال

ة ونظر سانية إ   ٦٠.٣  ١١١  علوم

وتطبيقية عملية   ٣٩.٧  ٧٣  علوم

  %١٠٠ ١٨٤  املجموع

قــم ـــدو ا مــن ريتــ تھ) ١١١(أن) ٣(ل ــس مــا يمثلـــو البحــث عينــة أفـــراد مـــن% ٦٠.٣نمــن
سانية إ علوم م تخصصا البحث عينة أفراد ة،إجما نماونظر تھ) ٧٣(ب س ما يمثلو م نم

وتطبيقية% ٣٩.٧ عملية علوم م تخصصا البحث عينة أفراد إجما   .من

البحث   :أداة

ـــــداف أل ا ملناســـــب نظـــــرا وذلـــــك البيانـــــات؛ مـــــع أداة بانة ســـــ اســـــتخدام ـــــ إ الباحـــــث عمـــــد
ً ً

االبحـــث، ـــساؤال ـــ ع ولإلجابـــة ـــا، ومجتمع ـــا، جمـــع. ومن وســـائل ـــم أ أحـــد بانة ســـ ـــ عت و
صدقا ك و املقننة، واملعلومات البيانات
ً

وثباتا
ً

.  

البحث  )أ  أداة   :بناء

، ــا ا البحـث بموضــوع الـصلة ذات الــسابقة اسـات والد ــة، بو ال دبيـات ــ ع طـالع رعـد
ساؤالت و معطيات ضوء داةو بناء تم دافھ وأ بانة(البحث ا)س صو ونت وت ر،
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أجـــزاء ثالثـــة مـــن ائيـــة مـــن. ال للتحقـــق املتبعـــة جـــراءات و ـــا، بنا لكيفيـــة عـــرض ـــ ي وفيمـــا
ا وثبا ا،   :صدق

و .١ ــ:لالقـسم ال واملعلومـات البيانـات ونــوع البحـث، ـداف بأ فيـة عر مقدمــة ـ ع ييحتـو
ـا جمع الباحـث املقدمــة،يـود املعلومـات ة ـسر الـضمان تقــديم مـع البحـث، عينـة أفــراد مـن

فقط العل البحث ألغراض ا باستخدام د   .والتع

ي .٢ الثــــا ــــ:القــــسم واملتمثلــــة البحــــث، عينــــة بــــأفراد اصــــة ا وليــــة البيانــــات ــــ ع : ييحتــــو
العلمية( س–الرتبة  ).التخصص-ا

الثالـــث .٣ مـــن:القـــسم ــــو ت ة) ٣٠(نو محــــاورعبـــا ثالثـــة ـــ ع عــــة مو ر، ــــدوأساســـية،ز () لوا
املحاو ع ا ع تو وكيفية بانة، س ات عبا عدد ريو ز  .ر

ا) ٤(لجدو ا وعبا بانة س رمحاو   ر

ات  راملحو العبا   رعدد

بالقسم ة شر ال د املوا لتنمية ب رالتد ات١٠  ر   رعبا

بالقسم ة شر ال د املوا لتنمية التنظي   اترعبا١٠  رالتعلم

بالقسم ة شر ال د املوا لتنمية الوظيفي ات١٠  ربداع   رعبا

بانة ة٣٠  س   رعبا

وفــــق البحـــث، عينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــ ع ـــصو ل ـــ ما ا ليكـــرت مقيـــاس اســـتخدام لتـــم
التاليـــــــة املوافقـــــــة جــــــات جـــــــدا: (رد عاليـــــــة جــــــة بد

ً
عاليــــــة–ر جـــــــة متوســـــــطة–ربد جـــــــة جـــــــة-ربد ربد

جد-منخفضة منخفضة جة اربد
ً

من).  ة عبا ل بإعطاء كميا، املقياس ذا عن التعب ثم رومن
ً

للتــا وفقــا جــة، د الــسابقة ات العبــا
ً

ر جــدا: ر عاليــة جــة بد
ً

عاليــة) ٥(ر جــة بد جــات، رد جــات،) ٤(ر رد
متوســـطة جـــة منخفـــضة) ٣(ربد جـــة بد جـــات، رد جـــدا) ٢(ر منخفـــضة جـــة بد جتـــان، د

ً
ر جــــة) ١(ر رد

  .واحدة

ل مقياس فئات طو ـدلولتحديد ا مـن ـ ع ـد ا بطـرح املـدى حـساب تـم ، ـ ما ا يكـرت
ـــى املقيـــاس)٤ = ١ –٥(د ـــ قيمـــة ـــ أك ـــ ع تقـــسيمھ تـــم ثـــم تـــم)٠.٨٠ = ٥ ÷ ٤(، ذلـــك عـــد و ،

املقيـــاس ــــ قيمــــة أقــــل ـــ إ القيمــــة ــــذه كــــذا)١(إضـــافة و الفئــــة، ــــذه ل ـــ ع ــــد ا لتحديــــد ؛
د ا مو و كما الفئات طو التالأصبح   : لو
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ما) ٥(لجدو ا ليكرت مقياس فئات ستجابات(تقسيم متوسطات   )حدود

الفئة   حدود
  الفئة  م

  إ  من

جدا  ١ عالية جة بد
ً

  ٥.٠٠  ٤.٢١ ر

عالية  ٢ جة   ٤.٢٠  ٣.٤١ ربد

متوسطة  ٣ جة   ٣.٤٠  ٢.٦٤ ربد

منخفضة  ٤ جة   ٢.٦٠  ١.٨١ ربد

جدا  ٥ منخفضة جة بد
ً

  ١.٨٠  ١.٠٠ ر

أفــرادوتـم اســتجابات متوسـطات ــ ع موضـو حكــم ـ ع ــصو ا ـ املــدى طـو لاســتخدام ل
إحصائيا ا معا عد البحث، عينة
ً

 .  

البحث  )ب  أداة   :صدق

ــل ل بانة سـ شـمو بـھ يقـصد كمـا أعـدت مـا س تقـ ـا أ مـن التأكـد ـ ع البحـث أداة لصـدق
مــــ ـــا ا عبا ضـــوح و ناحيـــة، مـــن التحليــــل ـــ تـــدخل ـــ ال رالعناصـــر ــــوو ت بحيـــث ، أخـــر ناحيـــة نن ى

خالل من البحث أداة صدق من بالتأكد الباحث قام وقد ا ستخدم من ل ل ومة   :مف

البحث-١ ألداة ر الظا ن(يالصدق املحكم ِصدق
ّ

:(  

لقياســھ، وضــعت مــا س تقــ ــا أ مــن والتأكــد بانة، لالســ ر الظــا الــصدق مــدى ــ ع يللتعــرف
مــ عــدد ــ ع وليــة ا بــصو ا عرضــ موضــوعرتــم ــ ن املختــص ن املحكمــ اســة،ن طلــبرالد وقــد

ُ

لقياســـھ، أعـــدت مــا قيـــاس ــ ع ا قـــد حيــث مـــن بانة، ســـ جــودة تقيـــيم ن املحكمــ الـــسادة رمــن
ــا وانتما ات، العبـا وضــوح تحديـد خـالل مــن وذلـك البحــث، ـداف أل ـا مالءم مــدى ـ ع كـم روا

ير ما وإبداء ا، لغو ا وسالم ا، مي وأ ، للمحو
ً

اتر للعبا إضافة أو حذف، أو عديل، من رنھ   .و

ـــــا عل اتفــــق ــــ ال مــــة الال التعـــــديالت إجــــراء تــــم وظــــات، امل ـــــ ع طــــالع و اء، أخــــذ عــــد زو ر
ائية ال ا بصو بانة س إخراج ثم ومن ن، املحكم   .رغالبية

لألداة -١ الداخ ساق  :صدق

بانة لالســـــــ الـــــــداخ ـــــــساق صـــــــدق مـــــــن ســـــــوللتحقـــــــق ب تبـــــــاط ا معامـــــــل حـــــــساب تـــــــم ن، ر
(Pearson's Correlation Coefficient)ات عبـــــا مــــن ة عبــــا ــــل تبــــاط ا جـــــة د ــــ ع للتعــــرف ر؛ ر ر ر

معـــامالت التاليـــة ـــداو ا ــ وتو ة، العبـــا إليـــھ ـــ ت ت الــذي للمحـــو ليـــة ال جـــة بالد بانة لســ ر رر
ات عبا من ا ف بما املحاو من محو ل ل رتباط رر   .ر
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دو را للمحو) ٦(قمل لية ال جة الد مع و املحو ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت رر ر لر   ن

و لاملحو   ر

بالقسم( ة شر ال د املوا لتنمية ب رالتد   )ر

رقم
ة  رالعبا

باملحو تباط رمعامل ة ر العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل  ر

٠.٨٩٨  ٦  **٠.٨٧٨  ١**  

٠.٨٦٠  ٧  **٠.٨٧٢  ٢**  

٠.٨٨٠  ٨  **٠.٨٩٥  ٣**  

٠.٩١١  ٩  **٠.٩٢٨  ٤**  

٠.٨٩٦  ١٠  **٠.٨٦٥  ٥**  

الداللة**  مستو عند   فأقل٠.٠١ىدال

دو ا من ودالـة) ٦(ليت موجبة، ا عد مع ات العبا من ة عبا ل تباط ا معامل قيم ُأن ر ر ر
الداللـة مــستو عنــد ىإحـصائيا

ً
ات) ٠.٠١( عبــا ن بــ الــداخ ـساق صــدق ــ إ ـش ممــا رفأقــل؛

لقياسھاملح أعدت ما لقياس ا ومناسب ، و و
ُ

ل    . ر

قم دو را للمحو) ٧(ل لية ال جة الد مع ي الثا املحو ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت رر ر   نر

ي الثا   راملحو

بالقسم( ة شر ال د املوا لتنمية التنظيمي   )رالتعلم

ة العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل ة ر العبا رقم بامل ر تباط  رحورمعامل

٠.٩١٣  ٦  **٠.٨٦٤  ١**  

٠.٨٩٧  ٧  **٠.٩١٢  ٢**  

٠.٩٣٠  ٨  **٠.٨٨٨  ٣**  

٠.٩٠٩  ٩  **٠.٨٩٠  ٤**  

٠.٩٢٧  ١٠  **٠.٨٦٧  ٥**  

الداللة**  مستو عند   فأقل٠.٠١ىدال

دو ا من ودالـة) ٧(ليت موجبة، ا عد مع ات العبا من ة عبا ل تباط ا معامل قيم ُأن ر ر ر
الداللـ مــستو عنــد ىإحـصائيا

ً
ات) ٠.٠١(ة عبــا ن بــ الــداخ ـساق صــدق ــ إ ـش ممــا رفأقــل؛

لقياسھ أعدت ما لقياس ا ومناسب ي، الثا املحو
ُ

   . ر
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قم دو را للمحو) ٨(ل لية ال جة الد مع الثالث املحو ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت رر ر   نر

الثالث   راملحو

بالقسم( ة شر ال د املوا لتنمية الوظيفي   )ربداع

ة العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل ة ر العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل  ر

٠.٩٥٣  ٦  **٠.٩٤٠  ١**  

٠.٩١٣  ٧  **٠.٩٤٦  ٢**  

٠.٩٠٥  ٨  **٠.٩٥٦  ٣**  

٠.٨٨٩  ٩  **٠.٨٩٦  ٤**  

٠.٩٢٢  ١٠  **٠.٩١٠  ٥**  

الداللة**  مستو عند   فأقل٠.٠١ىدال

دو ا من ل) ٨(ليت تباط ا معامل قيم ودالـةرأن موجبة، ا عد مع ات العبا من ة ُعبا ر ر
الداللـة مــستو عنــد ىإحـصائيا

ً
ات) ٠.٠١( عبــا ن بــ الــداخ ـساق صــدق ــ إ ـش ممــا رفأقــل؛

لقياسھ أعدت ما لقياس ا ومناسب الثالث، املحو
ُ

   . ر

البحث  )ج  أداة       :ثبات

أ الثبـــات معامـــل اســـتخدام خـــالل مـــن اســـة الد أداة ثبـــات مـــن التأكـــد نبـــاخرتـــم معادلـــة(ولفاكر
نبــــاخ كر قــــم)Cronbach's Alpha (α)) (وألفــــا ــــدو ا ــــ و و ر، الثبـــــات) ٩(ل معــــامالت قــــيم

بانة س محاو من محو ل ل نباخ رألفاكر ر   .و

قم رجدو اسة) ٩(ل الد أداة ثبات لقياس نباخ كر ألفا رمعامل   و

بانة س   رمحاو
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

ات   رالعبا
ثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  راملحو

املوا لتنمية ب بالقسمرالتد ة شر ال   ٠.٩٧٠١  ١٠  رد

بالقسم ة شر ال د املوا لتنمية التنظي   ٠.٩٧٣٦  ١٠  رالتعلم

بالقسم ة شر ال د املوا لتنمية الوظيفي   ٠.٩٨٠٦  ١٠  ربداع

العام   ٠.٩٨٨٥  ٣٠  الثبات

قم دو ا من ريت بلـغ) ٩(ل حيث عال العام الثبات معامل ـ)٠.٩٨٨٥(ٍأن ع يـدل ـذا و ،
س اسةأن للد ي امليدا التطبيق ا عل عتماد يمكن مرتفعة ثبات جة بد تتمتع ربانة   .ر
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حصائية ة املعا  :أساليب

مــن العديــد اســتخدام تــم فقــد ــا، تجميع تــم ــ ال البيانــات وتحليــل اســة، الد ــداف أ رلتحقيــق
جتماعيــــ للعلــــوم حـــــصائية ــــزم ا باســــتخدام املناســـــبة حــــصائية  Statisticalةســــاليب

Package for Social Sciencesبالرمز ا اختصا ا ل يرمز وال
ً
  ).SPSS(ر

التالية حصائية س املقاي حساب تم ذلك عد  :و

وتحديـــــد -١ اســـــة، الد عينــــة أفـــــراد خــــصائص ـــــ ع للتعـــــرف ــــة؛ املئو ـــــسب وال ات، رالتكــــرا ر
ال أداة ا تتضم ال سة الرئ املحاو ات عبا تجاه ن راستجابا اسةر   .رد

و -٢ املـو ي ـسا ا ناملتوسـط متوســط"Weighted Mean) "املـر(ز ـ ع للتعـرف وذلـك ؛
ـــ يفيـــد أنـــھ كمــا ، املحـــاو ات عبـــا مــن ة عبـــا ـــل ـــ ع اســة الد عينـــة أفـــراد راســتجابات ر ر ر

و مو ي حسا متوسط أع حسب ات العبا ب نترت ز   . ر

ي -٣ ــسا ا انخفــاض"Mean"املتوســط أو تفــاع، ا مــدى ملعرفــة وذلــك أفــرادر؛ اســتجابات
ـ أع حـسب املحـاو ـب ترت ـ يفيـد بأنـھ العلـم مـع ـسة، الرئ املحـاو عن اسة الد رعينة ر ر

ي حسا   .متوسط

املعيار -٤ أفراد"Standard Deviation"ينحراف استجابات انحراف مدى ع للتعرف ؛
ا املحاو من محو ل ول اسة، الد ات متغ ات عبا من ة عبا ل ل اسة الد رعينة ر ر ر ر سةر لرئ

ي ــسا ا ا متوســط اســـتجابات. عــن ــ ت ــش ال ـــ يو املعيــار نحــراف أن الحـــظ يو
املحـــــاو جانـــــب ـــــ إ اســـــة، الد ات ـــــ متغ ات عبـــــا مـــــن ة عبـــــا ـــــل ل اســـــة الد عينـــــة رأفـــــراد ر ر ر ر

ا شت وانخفض ستجابات، تركزت الصفر من قيمتھ بت اق لما ف سة،  .الرئ

مـــستقلت -٥ ن تــــ لعي ت أختبـــار اســــتخدام عينــــةتـــم ــــات اتجا ن بـــ ق الفــــر مـــن للتحقــــق ون
ن فئت إ تنقسم ال م ا متغ باختالف اسة  .رالد

عينـــة -٦ ــات اتجا ن بــ ق الفـــر مــن للتحقــق حـــادي التبــاين تحليــل أختبـــار اســتخدام وتــم
ن فئت من أك إ تنقسم ال م ا متغ باختالف اسة  .رالد

ا -٧ أتجاه من للتحقق شيفيھ أختبار استخدام التم اسة الد عينة ات اتجا ن ب ق رلفر و
حادي التباين تحليل أختبار ا  .بي

ا وتفس ا ومناقش امليدانية اسة الد   :رنتائج

خـالل     مـن وذلـك امليدانيـة، سـة الدا ـا إل توصلت ال للنتائج تفصيليا عرضا البحث ناو ري
ً

ل
امل حـــصائية ـــات املعا وفـــق اســـة الد أســـئلة عـــن النتـــائجرجابـــة ـــذه تفـــس ثـــم ومـــن ناســـبة،

التا النحو ع وذلك السابقة، اسات والد ة، النظر طر ضوء إليھ، التوصل يتم ما   :روفق

أوال
ً

س:  الــــرئ الــــسؤال ــــ :إجابــــة ــــم ألدوا اديميــــة قــــسام ســــاء ر ســــات مما واقــــع رمــــا ؤر
عــاد أ خـالل مــن تبــوك بجامعــة ة ــشر ال د املــوا بالقــسم،رالتــد(رتنميـة ة ــشر ال د املــوا لتنميــة رب

ة ــــــشر ال د املــــــوا لتنميـــــة الــــــوظيفي بــــــداع بالقـــــسم، ة ــــــشر ال د املــــــوا لتنميـــــة ــــــ التنظي رالـــــتعلم ر
اململكة) بالقسم ة ر يئة٢٠٣٠ؤضوء أعضاء نظر ة وج س؟من   رالتد
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وال ــة املعيا نحرافــات و ــسابية ا املتوســطات ت حــس الــسؤال ــذا عــن رلإلجابــة يـــانُ و رتبــة
ـــل ك عـــاد ـــ ع اســـة الد عينـــة افـــراد الســـتجابة تبعـــا وذلـــك التقـــدير، جـــة رد ر

ً
لتنميـــة: ( ب رالتـــد

الــــوظيفي بــــداع بالقــــسم، ة ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ــــ التنظي الــــتعلم بالقــــسم، ة ــــشر ال د راملــــوا ر
بالقسم ة شر ال د املوا ي)رلتنمية كما جاءت عام، ل ش ،:  

دو التقدير،املت) ١٠(لا جة د يان و والرتبة ة املعيا نحرافات و سابية ا روسطات ر
عاد أ ع اسة الد عينة افراد الستجابة تبعا روذلك

ً
ة( شر ال د املوا لتنمية ب رالتد ر

د املوا لتنمية الوظيفي بداع بالقسم، ة شر ال د املوا لتنمية التنظيمي التعلم ربالقسم، ر
بالقسم ة شر عا)) ال ل   :مش

املتوسط  البعد  م
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  الرتبة

ة  ٢ شر ال د املوا لتنمية التنظي رالتعلم
  بالقسم

١.٠٠٥  ٣.٥٥  
١  

بالقسم  ٣ ة شر ال د املوا لتنمية الوظيفي   ٢  ١.٠٨١  ٣.٣٦  ربداع

بالقسم  ١ ة شر ال د املوا لتنمية ب رالتد   ٣  ١.٠١٤  ٣.٢١  ر

ل ك  ٠.٨٥١  ٣.٣٧  عاد

متوســـطةي جــة بد موافقــو اســـة الد عينــة أفــراد أن أعـــاله ة ــ املو النتــائج خـــالل مــن رتــ نر
ة ـشر ال د املـوا تنميـة ـ ـم ألدوا تبـوك بجامعـة اديميـة قـسام ساء ر سة مما جة د رع ر ر ؤر

اململكــــة ــــة ر ضــــوء معيــــار ) ٥مــــن٣.٣٧(بمتوســـــط٢٠٣٠ؤــــ عـــــود)٠.٨٥١(يوانحــــراف مــــا و ر،
نحر تفاع بوضـعرا تقـوم امعـة با اديميـة قـسام عـض أن ـ إ عاد ميع املعيار ياف

والعلــــوم والطــــب العلــــوم ليــــة مثــــل العمليــــة ليــــات ال ــــ خاصــــة ة ــــشر ال د املــــوا يــــة تد ربــــرامج ر
تنميـــة ـــ تبــوك بجامعـــة اديميـــة قــسام ســـاء ر دو أبـــر أن النتــائج مـــن ؤالتطبيقية،وأتــ ر ز

ش ال د بمتوسـطراملوا بالقـسم ة ـشر ال د املـوا لتنميـة ـ التنظي الـتعلم عـد ـ تمثلت ة رر ُ )٣.٥٥
بالقــــــسم ) ٥مـــــن ة ـــــشر ال د املــــــوا لتنميـــــة الــــــوظيفي بـــــداع عــــــد تـــــاله عاليــــــة، موافقـــــة جــــــة د رو ُر

ب ) ٥من٣.٣٦( بمتوسط التد عد ة خ و الثالثة املرتبة وجاء متوسطة، موافقة جة د رو ُر

بمتوسـطلتنميـ بالقــسم ة ـشر ال د املــوا عــود ) ٥مــن٣.٢١( رة مــا و متوسـطة، موافقــة جـة د رو ر
ـــ ــادي العمــل ن بــ اديميـــة قــسام ســاء ر لــدى ــة دا عبـــاء ة ــ ك ــ إ يجــة الن ؤــذه ر
مـــــــستو ـــــــ ع ــــــان ال عـــــــض ـــــــ م مــــــ الـــــــبعض ة وعـــــــضو بالقــــــسم، دار والعمـــــــل س ىالتــــــد ي ر

ت كمــا امعـة، وعمــادةا ة، ــشر ال د املــوا عمــادة ــا وم امعــة ا ـ والتنميــة ب التــد ــات ج رنــوع ر
ة ـشر ال د املـوا تنميـة ات ا تلك ع قسام ساء ر من البعض واعتماد ودة وا ر رالتطو ؤ

ـــــ الع اســــة د مــــن كـــــال اســــة د مــــع يجـــــة الن ــــذه وتتفــــق يباألقــــسام، ر ر
ً

عـــــن)٢٠١٤( الكــــشف ــــ ،
نيــــــة امل ســــــات اســــــةراملما ود س، التــــــد يئــــــة أعــــــضاء وتنميــــــة إلعــــــداد والالحقــــــة رالــــــسائدة ،مانعر

ـــــسبرين املواتيجية تنمية ارتساثر أديدحتــــ) ٢٠١٥(ة ـ د البشرية على را ت،امعاجلايفادألفرأداء
ـــ مو اســــة د مـــع يئــــة)٢٠١٦(رواختلفـــت ألعـــضاء نيــــة امل التنميـــة متطلبــــات عـــن الكـــشف ــــ ،

ضــوء ـــ تبــوك بجامعــة س ــرالتــد ي برا اســـة ود ، ــادي عـــن) ٢٠١٨(رعتمــاد الكــشف ــ
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عـــس اســـة ود املـــستدامة، ة ـــشر ال التنميـــة تحقيـــق ـــا خالل مـــن امعـــة ا ـــستطيع ــ ال يدوار ر
الــسعودية)٢٠١٩( امعــات با ة ــشر ال د املـوا تنميــة ــ امعيــة ا القيـادة دو عــن الكــشف ـ ر، ر

س التد يئة أعضاء نظر ة وج  .رمن

نصھا والذي و الفر بالسؤال املتعلقة قـسام :للنتائج سـاء ر سـة مما جة د ؤما ر ر
عــــد خــــالل مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ م لــــدو تبــــوك بجامعــــة راديميــــة لتنميــــة(ر ب رالتــــد

بالقسم ة شر ال د اململكة) راملوا ة ر س؟٢٠٣٠ؤضوء التد يئة أعضاء نظر ة وج   رمن

جـــــة د ــــ ع تنميـــــةرللتعــــرف ــــ ــــم ألدوا تبـــــوك بجامعــــة اديميــــة قـــــسام ســــاء ر ســــة رمما ؤر
عــد خــالل مــن ة ــشر ال د بالقــسم(راملــوا ة ــشر ال د املــوا لتنميــة ب رالتــد اململكــة) ر ــة ر ضــوء ؤــ

ــة،،٢٠٣٠ املعيا نحرافــات و ــسابية، ا واملتوســطات ــة، املئو ــسب وال ات، التكــرا حــساب رتــم ر
أفــــر الســـتجابات بجامعــــةوالرتـــب اديميـــة قــــسام ســـاء ر دو ات عبـــا ــــ ع اســـة الد عينـــة ؤاد ر ر ر

عـد خالل من ة شر ال د املوا تنمية بالقـسم(رتبوك ة ـشر ال د املـوا لتنميـة ب رالتـد ضـوء) ر ـ
اململكة ة ي،٢٠٣٠ؤر كما النتائج   :وجاءت

قم رجدو قسا) ١١(ل ساء ر دو حو اسة الد عينة أفراد ؤاستجابات ر ل اديميةر م
عد خالل من ة شر ال د املوا تنمية تبوك ة(ربجامعة شر ال د املوا لتنمية ب رالتد ر

اململكة) بالقسم ة ر املوافقة٢٠٣٠ؤضوء متوسطات حسب ليا تنا مرتبة
ً

  ز
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  متوسطة

جة ربد
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 الرتبة

  ١٢  ١٣  ٥٩  ٥٩  ٤١ ك

٢ 

ـــــــــ ع يؤكـــــــــد
اســـــــــــــــــتخدام
ســـــــــــــــــــــاليب
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ديثـــــــــــــــــــــــــــة ا
عمـــــــل ـــــــ ال
فــــــــــــــع ــــــــــــــ رع
ات ـــــــــــــــــــــــــــــا رامل

  الوظيفية

% ٦.٥  ٧.١  ٣٢.١  ٣٢.١  ٢٢.٢  
١ ١.١٠٩  ٣.٥٧ 

  ١٢  ١٦  ٥٩  ٦٥  ٣٢ ك

٥ 

س ئــــــ رلـــــدى
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم

ـــــــــــ عدالـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع زتو

اتا رلــــــــــــــــــــــــدو
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـــــــــــــــــــــــــــضاء
طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ً

م   الحتياجا

% ٦.٥  ٨.٧  ٣٢.١  ٣٥.٣  ١٧.٤  
٢ ١.٠٨١  ٣.٤٨ 

ــــــــ ١ ع  ٣ ١.٠٩٩  ٣.٤٢  ٨  ٣٢  ٥٠  ٦٢  ٣٢ كعمـــــــل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ز
ف رمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
مـــــن القــــسم
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
ات رالــــــــــــــــــــــــدو

ية   رالتد

% ٤.٣  ١٧.٤  ٢٧.٢  ٣٣.٧  ١٧.٤  

  ١٦  ٣٢  ٥٣  ٥٤  ٢٩ ك

٦ 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم

ات ردو
يـــــــــــــــــــــــــــــــــة رتد
م ــــــــــــــساعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع
اســـــــــــــــــتخدام
  التكنولوجيا

% ٨.٧  ١٧.٤  ٢٨.٨  ٢٩.٣  ١٥.٨  
٤ ١.١٧٧  ٣.٢٦ 

  ١٥  ٢٤  ٧٩  ٣٤  ٣٢ ك

٤ 

يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
امج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
يـــــــــــــــــــــة رالتد
غطــــــي ــــــ ال
حتياجــــات
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء

  القسم

% ٨.٢  ١٣.٠  ٤٢.٩  ١٨.٥  ١٧.٤  
٥ ١.١٣٤  ٣.٢٤ 

  ١٥  ٣٢  ٧٦  ٣٨  ٢٣ ك

٨ 

عمل ع يــةيتـا
ب رالتـــــــــــــــــــــــــــد
مـدى ملعرفـة
عــن م رضــا
امج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ســـــــتفادة و

ا   م

% ٨.٢  ١٧.٤  ٤١.٣  ٢٠.٦  ١٢.٥  
٦ ١.٠٩٥  ٣.١٢ 

  ١٨  ٣١  ٧٨  ٢٨  ٢٩ ك

٣ 

يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
ات رالــــــــــــــــــــــــدو
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء

% ٩.٨  ١٦.٨  ٤٢.٤  ١٥.٢  ١٥.٨  
٧ ١.١٥٧  ٣.١٠ 



واقع ممارسات رؤساء األقسام األكادیمیة ألدوارھم في تنمیة الموارد 
 عبد التواب عبد المجید     أشرف / د م٢٠٣٠ تبوك في ضوء رؤیة المملكة البشریة بجامعة
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مـــــن القــــسم
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
التقيـــــــــــــــــــــــــــــــيم

املوضــــــــــــــــو
م   ل

  ٢٢  ٣١  ٦٨  ٣٤  ٢٩ ك

١٠ 

ــ ع يحــرص
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
ب رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
فــــــــــــــــــــــــــــــــــصلية
ة وســــــــــــــــــــــــــــــنو
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
يئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
س رالتـــــــــــــــــــــــد

  بالقسم

% ١٢.٠  ١٦.٧  ٣٧.٠  ١٨.٥  ١٥.٨  
٨ ١.٢٠٩  ٣.٠٩ 

  ٢٩  ٣٠  ٧١  ٢٨  ٢٦ ك

٧ 

ــــــــــــــــستقطب
ــــــــــــــ اء ـــــــــــــ خ

ب رالتـــــــــــــــــــــــــــد
داخــــــــل مــــــــن
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج
امعــــــــــــــــــــــــــة ا
لتـــــــــــــــــــــــــصميم
امج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ية   رالتد

% ١٥.٨  ١٦.٣  ٣٨.٦  ١٥.٢  ١٤.١  
٩ ١.٢٣٢  ٢.٩٦ 

  ١٨  ٤٧  ٧٩  ١٦  ٢٤ ك

٩ 

أداء ع يتــــــــــــــــا
ن راملتــــــــــــــــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
م حـــــــــــــــــــصول
امج ــ ال ــ ع
يـــــــــــــــــــــة رالتد
ملعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
امج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
يـــــــــــــــــــــة رالتد
م ل   املقدمة

% ٩.٨  ٢٥.٦  ٤٢.٩  ٨.٧  ١٣.٠  
١٠ ١.١١٩  ٢.٩٠ 

العام   ١.٠١٤  ٣.٢١ املتوسط
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دو ا مو) ١١(ليت اسة الد عينة أفراد متوسطةنافقورأن جة سـةربد مما جة د رع ر
عــــد خــــالل مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ ــــم ألدوا تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســــاء رر ر ؤ

بالقــــسم( ة ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ب رالتــــد اململكــــة) ر ــــة ر ضــــوء مــــن٣.٢١(بمتوســــط٢٠٣٠ؤــــ
ا)٥.٠٠ املقيـــاس فئـــات مـــن الثالثـــة الفئـــة ـــ يقـــع متوســـط ـــو و ـــ، ـــ٢.٦٠مـــن(ما ،)٣.٤٠إ

خيار إ ش ال الفئة متوسطةو جة اسةربد الد أداة   .رع

موافقـو اسـة الد عينـة أفـراد أن ـدو ا ـ النتـائج من ت نو عاليـةرل جـة مـنربد ثالثـة ـ ع
عـد خـالل مـن ة ـشر ال د املوا تنمية تبوك بجامعة اديمية قسام ساء ر رأدوار ب(ؤ رالتـد

بالقسم ة شر ال د املوا اململكة) رلتنمية ة ر قـم٢٠٣٠ؤضوء ات العبـا ـ رتتمثـل ) ٢،٥،١(ر
ا عل اسة الد عينة أفراد موافقة حسب ليا تنا ا ترتي تم رال ز

ً
عالية جة التاربد ،:  

قــم - ١ ة العبــا رجــاءت ــ) ٢(ر عمــل:" و ــ ال ديثــة ا يــة التد ســاليب اســتخدام ــ ع ريؤكــد
الوظيفيـــةع ات ـــا امل فـــع رـــ ـــا" ر عل اســـة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة حيـــث مـــن ـــ و رباملرتبـــة

بمتوســط عاليــة جــة اديميــة) ٥مــن٣.٥٧(ربد قــسام ســاء ر بــأن يجــة الن ــذه ؤوتفــسر
ة ــــشر ال د للمــــوا الوظيفيــــة ات ــــا امل ن تحــــس فعاليــــة ــــز عز ــــ ع يحرصــــو تبــــوك ربجامعــــة ر ن

عــادة ولــذلك امعــة عمـــلبا ــ ال ديثــة ا يــة التد ســاليب اســتخدام ــ ع يؤكــدو رمــا ن
الوظيفية ات ا امل فع رع  .ر

قـــم - ٢ ة العبـــا رجـــاءت ـــ) ٥(ر ن:" و بـــ يـــة التد ات الـــدو ـــع تو ـــ عدالـــة القـــسم س ئـــ رلـــدى رر ز
م الحتياجـــا طبقـــا عــضاء

ً
ـــا"  عل اســـة الد عينـــة أفــراد موافقـــة حيـــث مـــن الثانيــة رباملرتبـــة

ع جــة بمتوســطربد اديميــة) ٥مــن٣.٤٨(اليــة قــسام ســاء ر بــأن يجــة الن ــذه ؤوتفــسر
ولـــذلك الـــوظيفي م ضـــا وتحقيـــق م وســـ مر جميــع ات قـــد لتنميـــة ـــسعو تبـــوك ربجامعــة ؤر ن

م الحتياجا طبقا عضاء ن ب ية التد ات الدو ع تو عدالة م لد و ي ما عادة
ً

ر ر ز  .ن

قـــم - ٣ ة العبـــا رجـــاءت ـــ) ١(ر اتعمـــ:" و الـــدو خـــالل مـــن القـــسم أعـــضاء ف معـــا ـــادة ـــ ع رل ر ز
يـــــة عاليـــــة" رالتد جـــــة بد ـــــا عل اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد موافقـــــة حيـــــث مـــــن ــــة الثالثـ رباملرتبـــــة ر
تبــوك) ٥مـن٣.٤٢(بمتوسـط بجامعـة اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤوتفـسر

أد مـن يحسن بما س التد يئة أعضاء ف معا لتنمية رسعو ر عـادةن ولـذلك ـ التد ـم را
ية التد ات الدو خالل من القسم أعضاء ف معا ادة ع عملو رما ر رز  .ن

ـدو ا ـ النتـائج من ت متوسـطة) ١-٤(لو جـة بد موافقـو اسـة الد عينـة أفـراد رأن نر
مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســــاء ر أدوار مــــن ســــبعة ـــ رع ؤ

عــــ بالقــــسم(دخــــالل ة ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ب رالتــــد اململكــــة) ر ــــة ر ضــــوء ــــ٢٠٣٠ؤــــ تتمثــــل
قــــم ات رالعبــــا عينـــــة) ٤،٨،٣،١٠،٧،٩ ،٦(ر أفــــراد موافقــــة حــــسب ليــــا تنا ـــــا ترتي تــــم ــــ ال

ً
ز

التا ، متوسطة جة بد ا عل اسة رالد   :ر

قم -١ ة العبا رجاءت ـ) ٦(ر تد:" و ات دو القـسم ألعـضاء ريـوفر اسـتخدامر ـ ع م ـساعد يـة
متوسـطة" التكنولوجيا جـة بد ـا عل اسـة الد عينـة أفـراد موافقة حيث من عة الرا رباملرتبة ر

تبــوك) ٥مـن٣.٢٦(بمتوسـط بجامعـة اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤوتفـسر
ــا ومزايا التقنيــة مــن ســتفادة ــ ع س التــد يئــة أعــضاء ة قــد ــز لتعز رــسعو ر عمليــةن ــ
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ــ ع س التــد يئــة أعــضاء ــساعد يــة تد ات دو لتــوف ــسعو مــا عــادة ولــذلك رالتعلــيم ر ر ن
ات الـدو ذ تحتاجـھ ملـا وذلـك ـا ال بالقـدر ـست ل ـا أ يبدوا ولكن التكنولوجيا راستخدام

باألقسام ا عض يتوفر ال قد انات ام  .من
قـــــم -٢ ة العبــــا رجــــاءت ــــ) ٤(ر التد:" و امج ــــ ال يـــــةريحـــــدد التد حتياجــــات غطـــــي ــــ ال ريـــــة

القــــسم جــــة" ألعــــضاء بد ــــا عل اســــة الد عينــــة أفــــراد موافقــــة حيــــث مــــن امــــسة ا رباملرتبــــة ر
بمتوســـــط اديميـــــة) ٥مـــــن٣.٢٤(متوســـــطة قـــــسام ســـــاء ر بـــــأن يجـــــة الن ـــــذه ؤوتفـــــسر

ولـذلك س التـد يئـة ألعـضاء يـة التد حتياجـات لتلبيـة سعو تبوك ربجامعة ر مـان عـادة
القـــــسم ألعــــضاء يـــــة التد حتياجــــات جميــــع غطـــــي ال ــــا ولك يـــــة التد امج ــــ ال ريحــــددو ر ن
إمـا ألعـضائھ يـة التد حتياجـات بجميـع قـسام سـاء ر معرفـة قلـة إ ذلك يرجع ما رو ؤ ر
وتنــــوع باألقــــسام س التـــد يئــــة أعــــضاء ة ـــ لك أو عاتقــــھ ــــ ع امللقـــاه ــــة دا عبــــاء ة ـــ رلك ر

الدقيقةتخص م  .صا
قــــــم -٣ ة العبــــــا رجــــــاءت ــــــ) ٨(ر امج:" و ــــــ ال عــــــن م ضــــــا مــــــدى ملعرفــــــة ب التــــــد عمليــــــة ع ريتــــــا ر

ية  رالتد
ـــا م ســـتفادة جـــة" و بد ـــا عل اســـة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة حيـــث مـــن الـــسادسة رباملرتبـــة ر

بمتوســط ــ) ٥مــن٣.١٢(متوســطة إ بحاجــة عــة املتا عمليــة أن ــ إ ذلــك يرجــع مــا توقــ رو
قسام ساء ر ميع يتوفر ال ما و و  .ؤا

قــم -٤ ة العبـــا رجــاءت ـــ) ٣(ر التقيـــيم:" و خـــالل مــن القـــسم ألعــضاء يـــة التد ات الـــدو ريحــدد ر
ـــــم ل جـــــة"املوضـــــو بد ـــــا عل اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد موافقـــــة حيـــــث مـــــن عة الـــــسا رباملرتبـــــة ر

بمتوسط ئ)٥من٣.١٠(متوسطة م تقو أن إ ذلك عود ما و ر، معر لألعضاء القسم س
س لـــرئ املـــة فرصـــة عطـــي ال التـــا و تامـــة ة ـــسر يحـــاط أنـــھ كمـــا ـــ ا د فـــصل ـــل رايــة

م ل ية التد ات الدو يحدد أن رالقسم  .ر
قـــم -٥ ة العبـــا رجـــاءت ـــ) ١٠(ر ألعـــضاء:" و ة وســـنو فـــصلية ب تـــد خطـــط وضـــع ـــ ع ريحـــرص

بالقسم س التد موافق" ريئة حيث من الثامنة جةباملرتبة بد ا عل اسة الد عينة أفراد رة ر
بمتوســط ا)٥مــن٣.٠٩(متوســطة تحديـــد يــتم ات الــدو معظـــم ان ــ إ ذلــك عــود مـــا و ر، ر

ر والتطو ودة ل لية ال الة و قبل  .من
قـــــم -٦ ة العبـــــا رجـــــاءت ــــــ) ٧(ر امعــــــة:" و ا وخـــــارج داخـــــل مـــــن ب التــــــد ـــــ اء ـــــ خ رـــــستقطب

يــة التد امج ــ ال الت" رلتــصميم ــاباملرتبــة عل اســة الد عينــة أفــراد موافقــة حيــث مــن راســعة
بمتوســــــــط متوســــــــطة جــــــــة قــــــــسام) ٥مــــــــن٢.٩٦(ربد ســــــــاء ر بــــــــأن يجــــــــة الن ــــــــذه ؤوتفــــــــسر

ما عادة ولذلك م وس ملر املقدم ب التد جودة ن لتحس سعو تبوك بجامعة ؤاديمية ر ن
ا امج ال لتصميم امعة ا وخارج داخل من ب التد اء خ رستقطبو يةن  .رلتد

قـــــم -٧ ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) ٩(ر يـــــة:" و التد امج ـــــ ال ـــــ ع م حـــــصول عـــــد ن املتـــــد أداء ع ريتـــــا ر
ـــم ل املقدمـــة يــــة التد امج ـــ ال فعاليـــة أفــــراد" رملعرفـــة موافقـــة حيـــث مـــن العاشــــرة باملرتبـــة

بمتوســـــط متوســــطة جــــة بد ــــا عل اســــة الد رعينــــة بـــــأن) ٥مــــن٢.٩٠(ر يجــــة الن ــــذه وتفــــسر
ساء مـنؤر م وسـ مر استفادة من التأكد ع يحرصو تبوك بجامعة اديمية ؤقسام ن

ملعرفـة يـة التد امج ـ ال ـ ع م حصول عد ن املتد أداء عو يتا ما عادة ولذلك ب رالتد ر نر
م ل املقدمة ية التد امج ال  .رفعالية
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نصھ والذي ي الثا الفر بالسؤال املتعلقة سة: النتائج مما جة د رما اديميةر قسام ساء ؤر
عــد خـالل مـن ة ــشر ال د املـوا تنميــة ـ م لــدو تبـوك ربجامعـة د(ر املــوا لتنميـة ــ التنظي رالـتعلم

بالقسم ة شر اململكة) ال ة ر يئة٢٠٣٠ؤضوء أعضاء نظر ة وج س؟من   رالتد

ــم ألدوا تبـوك بجامعــة اديميــة قــسام سـاء ر ســة مما جــة د ــ ع رللتعـرف ر دؤر املــوا تنميــة رــ
عـد خـالل مـن ة شر بالقـسم(ال ة ـشر ال د املـوا لتنميـة ـ التنظي اململكـة) رالـتعلم ـة ر ضـوء ؤـ

ــة،،٢٠٣٠ املعيا نحرافــات و ــسابية، ا واملتوســطات ــة، املئو ــسب وال ات، التكــرا حــساب رتــم ر
قــــسام ســـاء ر دو ات عبـــا ــــ ع اســـة الد عينـــة أفــــراد الســـتجابات ؤوالرتـــب ر ر بجامعــــةر اديميـــة

عـد خـالل مـن ة شر ال د املوا تنمية بالقـسم(رتبوك ة ـشر ال د املـوا لتنميـة ـ التنظي ) رالـتعلم
اململكة ة ر ي٢٠٣٠ؤضوء كما النتائج وجاءت ،:  

قم رجدو تبوك) ١٢(ل بجامعة اديمية قسام ساء ر دو حو اسة الد عينة أفراد ؤاستجابات ر ل ر
امل عدتنمية خالل من ة شر ال د بالقسم(روا ة شر ال د املوا لتنمية التنظيمي ضوء) رالتعلم

اململكة ة املوافقة٢٠٣٠ؤر متوسطات حسب ليا تنا مرتبة
ً

  ز
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  ١٥  ١٥  ٣٤  ٦٦  ٥٤ ك

٩ 

مـــــــع يتعامـــــــل
أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم
ــــــــــــــــــــــــشفافية

ــــــــــــــــــ تامـــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ا

لوقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
او ىالـــــــــــــــــــــــش
حات   واملق

% ٨.٢  ٨.٢  ١٨.٥  ٣٥.٨  ٢٩.٣  
١ ١.٢٠٧  ٣.٧٠ 

  ١٢  ١٤  ٤٢  ٦٩  ٤٧ ك

٢ 

ــــــــ ع عمــــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ز
حــــــــــــــــــساس
لية وباملــــــــــــسؤ
أعــضاء لــدى

مـــن القـــسم،
إبــــداء خــــالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا رآ

مواق   احا

% ٦.٥  ٧.٦  ٢٢.٨  ٣٧.٦  ٢٥.٥  
٢ ١.١٣١  ٣.٦٨ 

  ١٢  ١٦  ٤٠  ٧٧  ٣٩ ك

٤ 

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ا
املتواصــــــــــــــــــــــل
أعـــــضاء ن بـــــ
يئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
س رالتــــــــــــــــــــــــد

% ٦.٥  ٨.٧  ٢١.٧  ٤١.٩  ٢١.٢  
٣ ١.١٠٩  ٣.٦٣ 
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ن لتحـــــــــــــــــــــــــــس
ىمـــــــــــــــــــــــــــــــستو

  داء
  ١٥  ١٥  ٢٩  ٨٩  ٣٦ ك

١٠ 

ـــ ع يحـــرص
مناقـــــــــــــــــــــــــــــشة
خطـــــــــــــــــــــــــــــــاء
ومواقــــــــــــــــــــــــــف
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــشل
ملعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــبا
وكيفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
التغلــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ا   عل

% ٨.١  ٨.١  ١٥.٨  ٤٨.٤  ١٩.٦  
٤ ١.١٣٣  ٣.٦٣ 

  ١٢  ٢٠  ٣٨  ٨١  ٣٣ ك

٥ 

يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم
الســـــــــــــــتخدام
وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل
التواصــــــــــــــــــــــــل
لتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل
ف راملعــــــــــــــــــــــــــــــــا

ات   وا

% ٦.٥  ١٠.٩  ٢٠.٧  ٤٤.٠  ١٧.٩  
٥ ١.١٠٥  ٣.٥٦ 

  ١٢  ١٨  ٤٢  ٨٠  ٣٢ ك

٣ 

ــــــــــــ ع يركــــــــــــز
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
ات ـــــــــــــــــــــــــــــــا رامل
ات ــــــــــــــــــــــ وا

ــــرواملعــــا ف
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم

  بالقسم

% ٦.٥  ٩.٨  ٢٢.٨  ٤٣.٥  ١٧.٤  
٦ ١.٠٩٠  ٣.٥٥ 

  ١٢  ١٠  ٦٤  ٦٦  ٣٢ ك

٦ 

ــــــــ ع عمــــــــل
تنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
حلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

ش ورو
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وجلــــــــــــــــــــــسات
العــــــــــــــــــــــــــصف

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتحف
ـــــــــ ـــــــــ التفك

مــــــــــــــــــــــــشكالت

% ٦.٥  ٥.٤  ٣٤.٨  ٣٥.٩  ١٧.٤  
٧ ١.٠٥٠  ٣.٥٢ 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )٢(، الجزء )١٩٠: (العدد
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فــع و رالعمــل
ىمـــــــــــــــــــــــــــــــستو

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم
م   لد

  ١٢  ١٤  ٥٧  ٧٢  ٢٩ ك

٨ 

مــــــــــن عمــــــــــل
ــــــة ر ؤخـــــالل
وثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــ كة مــــــش
ـــــــــــــــــــــــــداف
والتطلعـــــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وامل
ليات وواملسؤ

  والرسالة

% ٦.٥  ٧.٦  ٣١.٠  ٣٩.١  ١٥.٨  
٨ ١.٠٥٦  ٣.٥٠ 

  ١٦  ١٣  ٦٨  ٥٤  ٣٣ ك

١ 

ئـــــــــــة ب يـــــــــــوفر
مــــــــــــــــــــــــــــــساندة
مـــــــن للـــــــتعلم
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
يع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــــــــــــــــــــــــــضاء
تنميــــــــة ــــــــ ع
م ا ــــــــــــــــــــــــــــا رم
م ا ــــــــــــــــــــــــ وخ

ــــــ ع م وحــــــ
في ـــا مـــاتبادل

م   بي

% ٨.٧  ٧.١  ٣٧.٠  ٢٩.٣  ١٧.٩  
٩ ١.١٢٧  ٣.٤١ 

  ١٥  ٣١  ٥٣  ٥٦  ٢٩ ك

٧ 

قاعــــــدة بنــــــاء
بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
معرفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
يع ــــــــــــــــــــــــــــ ل
تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل
ات ـــــــــــــــــــــــــــــ ا
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
يئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــ س رالتـــد
  القسم

% ٨.٢  ١٦.٨  ٢٨.٨  ٣٠.٤  ١٥.٨  
١٠ ١.١٦٤  ٣.٢٩ 

العام   ١.٠٠٥  ٣.٥٥ املتوسط

ـــدو ا ـــ موافقـــو) ١٢ (ليتــ اســـة الد عينـــة أفـــراد نأن عاليـــةر جـــة ســـةربد مما جـــة د ـــ رع ر
عــــد خــــالل مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ ــــم ألدوا تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســــاء رر ر ؤ
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بالقـسم( ة ـشر ال د املـوا لتنميـة ـ التنظي اململكـة) رالـتعلم ـة ر ضـوء ٣.٥٥(بمتوسـط٢٠٣٠ؤـ
يقــــع)٥.٠٠مــــن متوســــط ــــو و ــــ، ما ا املقيــــاس فئــــات مــــن عــــة الرا الفئــــة ــــ٣.٤١مــــن(ــــ إ

ــــ)٤.٢٠ إ ذلــــك عــــود مــــا و اســــة، الد أداة ــــ ع عاليــــة جــــة بد خيــــار ــــ إ ــــش ــــ ال الفئــــة ــــ و ر، ر ر
مــن م بأقــسام ــ التنظي الــتعلم ــسود أن ـ ع تبــوك بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر ؤحـرص

تمكــــ ــــا م أ العمليــــات مــــن مجموعــــة ــــخــــالل الــــسابقة ات ــــ وا ب التجــــا ثمار واســــ فــــراد رن
داء ن وتحس للتعلم فعال ل ش والتقنية املعرفة استخدام ة وإدا املستقبل، ة   .رمواج

ــــدو ا ــــ النتــــائج مــــن تـــ ــــ) ٢-٤(لو ع عاليــــة جــــة بد موافقــــو اســــة الد عينــــة أفــــراد رأن نر
تبو بجامعة اديمية قسام ساء ر أدوار من عدؤسعة خالل من ة شر ال د املوا تنمية رك

بالقــــــسم( ة ــــــشر ال د املــــــوا لتنميــــــة ــــــ التنظي اململكــــــة) رالــــــتعلم ــــــة ر ضــــــوء ــــــ٢٠٣٠ؤــــــ تتمثــــــل
قــم ات رالعبـا أفــراد) ٩،٢،٤،١٠،٥،٣،٦،٨،١(ر موافقــة حــسب ليــا تنا ــا ترتي تــم ــ ال

ً
ز

التا ، عالية جة بد ا عل اسة الد رعينة   :ر

قـــمجـــ -١ ة العبـــا راءت ـــ) ٩(ر وقبـــو:" و ـــوار ا ـــ تامـــة ـــشفافية القـــسم أعـــضاء مـــع ليتعامـــل
حـــات واملق او جـــة" ىالــش بد ـــا عل اســـة الد عينــة أفـــراد موافقـــة حيـــث مــن ـــ و رباملرتبـــة ر

بمتوسط بجامعـة) ٥مـن٣.٧٠(عالية اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤوتفـسر
حل ع يحرصو ولـذلكنتبوك للعمـل ـم ل املناسـبة ئـة الب يئـة ل القـسم أعـضاء مـشكالت

حات واملق او الش وقبو وار ا تامة شفافية القسم أعضاء مع يتعاملو ما ىعادة ل  .ن
قــم -٢ ة العبــا رجــاءت ـــ) ٢(ر القـــسم،:" و أعــضاء لــدى لية باملــسؤ حـــساس ــادة ــ ع وعمــل  ز

م احـا واق ــم ا آ إبـداء خـالل اســةبامل" رمـن الد عينـة أفـراد موافقــة حيـث مـن الثانيــة ررتبـة
بمتوســــــط عاليــــــة جــــــة بد ـــــا قــــــسام) ٥مــــــن٣.٦٨(رعل ســــــاء ر بــــــأن يجــــــة الن ــــــذه ؤوتفـــــسر

لــدعم القــسم أعـضاء لــدى العمــل ـ دة املبــا ح ر ــز لتعز ـسعو تبــوك بجامعــة راديميـة و ن
اد ع عملو ما عادة ولذلك العمل م ومشارك م زمباد لدىنر لية باملسؤ حساس وة

القسم، م أعضاء احا واق م ا آ إبداء خالل  .رمن
قــم -٣ ة العبــا رجــاءت ـــ) ٤(ر ن:" و لتحـــس س التــد يئــة أعــضاء ن بـــ املتواصــل ــوار ا ع رــ

داء عاليــة" ىمــستو جــة بد ــا عل اســة الد عينــة أفــراد موافقــة حيــث مــن الثالثــة رباملرتبــة ر
تبــوكوتفـس) ٥مـن٣.٦٣(بمتوسـط بجامعـة اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤر

عو ـــــ مــــا عــــادة ولــــذلك القـــــسم أعــــضاء ن بــــ ات ــــ ا وتبـــــادل التعــــاو ــــز لتعز نــــسعو ن ن
داء مستو ن لتحس س التد يئة أعضاء ن ب املتواصل وار ىا  .ر

قم -٤ ة العبا رجاءت ملع:" و) ١٠(ر الفشل ومواقف خطاء مناقشة ع ايحرص أسبا رفة
ــا عل التغلـب جــة" وكيفيـة بد ـا عل اســة الد عينـة أفــراد موافقـة حيــث مـن عــة الرا رباملرتبـة ر

بمتوسط بجامعـة) ٥مـن٣.٦٣(عالية اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤوتفـسر
ـ ع يحرصـو مـا عـادة ولـذلك م أقـسام ـ العمـل الفشل أسباب ة ملعا سعو نتبوك ن

امناقش عل التغلب وكيفية ا أسبا ملعرفة الفشل ومواقف خطاء  .ة
قـــــم -٥ ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) ٥(ر لتبـــــادل:" و التواصـــــل وســـــائل الســـــتخدام القـــــسم أعـــــضاء يوجـــــھ

ات ــ وا ف جـــة"  راملعــا بد ــا عل اســـة الد عينــة أفـــراد موافقــة حيــث مـــن امــسة ا رباملرتبـــة ر
بمتوسط يجـة) ٥مـن٣.٥٦(عالية الن ـذه بجامعـةوتفـسر اديميـة قـسام سـاء ر ؤبـأن

ولـذلك الطـالب مـع م أقـسام ـ س التـد يئـة أعضاء تواصل فعالية ز لتعز سعو رتبوك ن
ات وا ف املعا لتبادل التواصل وسائل الستخدام القسم أعضاء و يوج ما رعادة  .ن
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قــم -٦ ة العبــا رجــاءت ــ) ٣(ر ف:" و واملعــا ات ــ وا ات ــا امل جــودة ــ ع ريركــز الــتعلمر بــرامج ــ
عاليــــة" بالقــــسم جــــة بد ــــا عل اســــة الد عينــــة أفــــراد موافقــــة حيــــث مــــن الــــسادسة رباملرتبــــة ر

جـودة)٥من٣.٥٥(بمتوسط ـ ع ـ ك ال ـ ع قـسام سـاء ر حرص إ ذلك عود ما و ؤ، ر
ـــــ امعـــــة ا بـــــرامج معظـــــم وأن خاصـــــة باألقـــــسام تقـــــدم ـــــ ال ف واملعـــــا ات ـــــ وا ات ـــــا رامل ر

ا اممرحلة ال عتماد ع صو ل للتقديم عداد و  .للتج
قـــــم -٧ ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) ٦(ر وجلـــــسات:" و العمـــــل ش و البحـــــث حلقـــــات تنميـــــة ـــــ ع ورعمـــــل

م لــد الـــتعلم مــستو فـــع و العمــل مــشكالت ـــ ــ التفك ـــ لتحف الــذ ىالعــصف باملرتبـــة" ر
ج بد ا عل اسة الد عينة أفراد موافقة حيث من عة رالسا بمتوسطر عالية ،)٥من٣.٥٢(ة

ـــــ س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء مـــــشاركة ـــــ ع قـــــسام ســـــاء ر حـــــرص ـــــ ع يؤكـــــد الـــــذي رمـــــر ؤ
والتعلم التعليم مستو فع و العمل ىمشكالت  .ر

قـم -٨ ة العبا رجاءت ـ) ٨(ر والتطلعـات:" و ـداف ـ كة مـش وثقافـة ـة ر خـالل مـن ؤعمـل
والرسالة ليات واملسؤ ام ـاباملر" ووامل عل اسـة الد عينـة أفراد موافقة حيث من الثامنة رتبة

بمتوســط عاليــة جــة اديميــة) ٥مــن٣.٥٠(ربد قــسام ســاء ر بــأن يجــة الن ــذه ؤوتفــسر
عملو ما عادة ولذلك القسم ألعضاء سية التد ات القد ن لتحس سعو تبوك نبجامعة رن ر

عـــضاء يع ـــ خـــالل مـــن للـــتعلم مـــساندة ئـــة ب تـــوف ـــ مع ا ـــ وخ م ا ـــا م تنميـــة ـــ رع
م بي فيما ا تبادل ع م  .وح

قــــم -٩ ة العبـــا رجـــاءت ـــ) ١(ر ــــ:" و ع عـــضاء يع ــــ خـــالل مـــن للــــتعلم مـــساندة ئــــة ب يـــوفر
م بيـ فيما ا تبادل ع م وح م ا وخ م ا ا م موافقـة" رتنمية حيـث مـن التاسـعة باملرتبـة

عال جــة بد ـــا عل اســة الد عينـــة رأفــراد بمتوســطر بـــأن) ٥مـــن٣.٤١(يـــة يجــة الن ـــذه وتفــسر
ألعــــضاء ــــسية التد ات القــــد ن لتحــــس ــــسعو تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســـاء رر ر ن ؤ
عــضاء يع ـ خـالل مـن للـتعلم مـساندة ئـة ب تــوف ـ ع عملـو مـا عـادة ولـذلك نالقـسم

م بي فيما ا تبادل ع م وح م ا وخ م ا ا م تنمية  .رع

ــدوو ا ــ النتــائج مــن ــ) ١٢(لتــ ع متوســطة جــة بد موافقــو اســة الد عينــة أفــراد رأن نر
خـــالل مــن ة ـــشر ال د املــوا تنميــة ـــ تبــوك بجامعـــة اديميــة قــسام ســـاء ر أدوار مــن رواحــدة ؤ

بالقـــسم(عــد ة ـــشر ال د املـــوا لتنميـــة ـــ التنظي اململكـــة) رالـــتعلم ـــة ر ضـــوء ـــ٢٠٣٠ؤـــ تتمثـــل
ة س:" و) ٧(رقمرالعبا التـد يئـة ألعـضاء ات ـ ا تبـادل يع ل معرفية بيانات قاعدة ربناء

بجامعـة) ٥من٣.٢٩(بمتوسط" القسم اديميـة قـسام سـاء ر بـأن يجـة الن ـذه ؤوتفسر
قاعـدة بنـاء ع عملو ما عادة ولذلك القسم أعضاء ن ب املعرفة تبادل لتفعيل سعو نتبوك ن

ـــبيانـــات إ تـــصل لـــم ـــا ولك القـــسم ـــ س التـــد يئـــة ألعـــضاء ات ـــ ا تبـــادل يع ـــ ل رمعرفيـــة
قسام داخل تتوفر ال وقد مادية جوانب إ بحاجة ا ا ب س ائية ال ا   .رصو

نـــــــصھ والـــــــذي الثالــــــث ـــــــ الفر بالــــــسؤال املتعلقـــــــة قـــــــسام: النتــــــائج ســـــــاء ر ســــــة مما جـــــــة د ؤمــــــا ر ر
لــــدو تبـــوك بجامعـــة عـــدراديميـــة خــــالل مـــن ة ـــشر ال د املــــوا تنميـــة ـــ الــــوظيفي(رم بـــداع

بالقـــــسم ة ـــــشر ال د املـــــوا اململكـــــة) رلتنميـــــة ـــــة ر ضـــــوء يئـــــة٢٠٣٠ؤـــــ أعـــــضاء نظـــــر ـــــة وج مـــــن
س؟   رالتد

تنميـــــة ــــ ــــم ألدوا تبـــــوك بجامعــــة اديميــــة قـــــسام ســــاء ر ســــة مما جـــــة د ــــ ع رللتعــــرف ر ؤر
عــد خــالل مــن ة ــشر ال د بالقــسمبــ(راملــوا ة ــشر ال د املــوا لتنميــة الــوظيفي ــة) رداع ر ضــوء ؤــ
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نحرافــــات٢٠٣٠اململكـــة و ــــسابية، ا واملتوســــطات ــــة، املئو ـــسب وال ات، التكــــرا حــــساب تــــم ر،
اديميـــة قــسام ســـاء ر دو ات عبــا ــ ع اســـة الد عينــة أفــراد الســـتجابات والرتــب ــة، ؤاملعيا ر ر ر ر

ــ ال د املـوا تنميـة ــ تبـوك عــدربجامعـة خـالل مـن ة ة(شر ــشر ال د املـوا لتنميــة الـوظيفي ربـداع
اململكة) بالقسم ة ر ي٢٠٣٠ؤضوء كما النتائج وجاءت ،:  

قم رجدو اديمية) ١٣(ل قسام ساء ر سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد ؤاستجابات ر ر لر
عد خالل من ة شر ال د املوا تنمية م ألدوا تبوك ربجامعة د(ر املوا لتنمية الوظيفي ربداع

بالقسم ة شر اململكة) ال ة ر املوافقة٢٠٣٠ؤضوء متوسطات حسب ليا تنا مرتبة
ً

  ز
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 الرتبة

  ١٦  ١١  ٥٧  ٦٥  ٣٥ ك

١ 

ــــ ع يحــــرص
وتنميـة غرس
الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــة
بداعيـــــــــــــــــــــة
عـــضاء ن بـــ

ا عل م   وح

% ٨.٧  ٦.٠  ٣١.٠  ٣٥.٣  ١٩.٠  
١ ١.١٣١  ٣.٥٠ 

  ١٩  ١٦  ٤٧  ٦٩  ٣٣ ك

١٠ 

ــــ ع يحــــرص
ــــــــة ئــ ب تـــــــــوف
ــــــــــــــــــــــــــــة إبداعيــ
ــــــــن مــ خاليـــــــــة
ــــــــــــصراعات الــ

  والضغوط

% ١٠.٣  ٨.٧  ٢٥.٥  ٣٧.٦  ١٧.٩  
٢ ١.١٨٦  ٣.٤٤ 

  ١٥  ٢٦  ٤٨  ٦٣  ٣٢ ك

٩ 

ألعــضاء ــيح ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسم القــ
ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــو بتطــ
قواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــراءات وإجــ
خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــا مــ إلنجــــــــــــاز
م ــــــ إلــ ـــــــل يو

ام م   من

% ٨.٢  ١٤.١  ٢٦.١  ٣٤.٢  ١٧.٤  
٣ ١.١٦٨  ٣.٣٩ 

  ١٥  ٢٠  ٦٠  ٦٠  ٢٩ ك

٧ 

أعــضاء يطلـع
ـــــ ع القـــــسم

ــــــــــــــــــتخدام اســ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قالطــ
ــــــ ــــة ديثــ ا

س رالتـــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتنميــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــداع بــ
ــــــــــــــــــــــــــار ــ بت و

الطلبة   لدى

% ٨.٢  ١٠.٨  ٣٢.٦  ٣٢.٦  ١٥.٨  
٤ ١.١٢٣  ٣.٣٧ 

مـــستو ٦ ىفـــع  ٥ ١.١٦٢  ٣.٣٧  ١٩  ١٣  ٦٤  ٥٦  ٣٢ كر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )٢(، الجزء )١٩٠: (العدد
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الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالء
الـــــــــــــــــــــــــوظيفي
جــــو وإشــــاعة
الثقـــــــــــة ـــــــــن مــ
أعــــــضاء ن بــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسم القــ
م ـــــــــــــــــ ــ لتحف
بــــداع ــــ ع

ار بت   و

% ١٠.٣  ٧.١  ٣٤.٨  ٣٠.٤  ١٧.٤  

  ٢٠  ١٦  ٥٥  ٦٤  ٢٩ ك

٣ 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر
الوســـــــــــــــــــــــــــائل
ة ــــــــــــــــــضر ورالــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ لتحف

الطاقـــــــــــــــــــــــــات
بداعيـــــــــــــــــــــة
خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
التكنولوجيــة
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  عضاء

% ١٠.٩  ٨.٧  ٢٩.٩  ٣٤.٧  ١٥.٨  
٦ ١.١٧٤  ٣.٣٦ 

  ١٦  ٢٣  ٥٨  ٥٥  ٣٢ ك

٢ 

ـــــــــ ع ـــــــل عمــ
ات ـــــا م رفـــــع ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ التفك

بــــــــــــــــــــــــــــدا
ل ملــــــــــــــــــــــــــــــــــشا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العمــ
وقــــــــــــــــــــــــــضاياه

  املعقدة

% ٨.٧  ١٢.٥  ٣١.٥  ٢٩.٩  ١٧.٤  
٧ ١.١٦٤  ٣.٣٥ 

  ١٩  ٢٥  ٤١  ٧٠  ٢٩ ك

٤ 

أعــضاء يطلـع
ع ـــــالقـــــسم

املــــــــــــــــــــؤتمرات
ــــــــــــــــــــاث بحــ و

تحـــــــو ـــــــ يال
أســــــــــــــــــــــــــــــاليب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عمــ
ومعلومــــــــــــــــات

ــــــــ ــ جديـــــــــدة
م عمل   مجال

% ١٠.٣  ١٣.٦  ٢٢.٣  ٣٨.٠  ١٥.٨  
٨ ١.٢٠١  ٣.٣٥ 

ع ٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩ ١.٢٢٢  ٣.٢٦  ١٩  ٣٣  ٤٢  ٦١  ٢٩ كــ



واقع ممارسات رؤساء األقسام األكادیمیة ألدوارھم في تنمیة الموارد 
 عبد التواب عبد المجید     أشرف / د م٢٠٣٠ تبوك في ضوء رؤیة المملكة البشریة بجامعة
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أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسم القــ
م ـــــــــــــــــــــــــاف ــ و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يجــ ن
م ــــــــــــــــــــــــا رألف
م روتجـــــــــــــــــــــــــا
بداعيـــــــــــــــــــــة
م وتقــــــــــــــــــــــــدم

  العل

% ١٠.٣  ١٧.٩  ٢٢.٨  ٣٣.٢  ١٥.٨  

  ٢٠  ٢٦  ٦٢  ٥٠  ٢٦ ك

٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمح
ألعــــــــــــــــــــــــــــــــضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسم القــ
زبتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنظمــ
ـــــــــــــــــراءات وإجــ

ـــــ ــ ال ـــــل العمــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قعــ

  بداع

% ١٠.٩  ١٤.١  ٣٣.٧  ٢٧.٢  ١٤.١  
١٠ ١.١٧٦  ٣.٢٠ 

العام   ١.٠٨١  ٣.٣٦ املتوسط

دو ا جـة) ١٣(ليت د ـ ع متوسـطة جـة بد موافقو اسة الد عينة أفراد رأن ر سـةنر رمما
عــــد خــــالل مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ ــــم ألدوا تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســــاء رر ر ؤ

بالقـسم( ة ـشر ال د املـوا لتنميـة الـوظيفي اململكـة) ربـداع ـة ر ضـوء ٣.٣٦(بمتوســط٢٠٣٠ؤـ
ما)٥.٠٠من ا املقياس فئات من الثالثة الفئة يقع متوسط و و ،)٣.٤٠إ٢.٦١من(،

تنميـة أن ـ إ ذلـك عـود مـا و اسـة، الد أداة ـ ع متوسـطة جـة بد خيـار إ ش ال الفئة رو ر ر
مـــن ــ أك بـــھ تقــوم س التـــد يئــة أعـــضاء لــدى الـــوظيفي بــداع عـــد خــالل مـــن ة ــشر ال د راملــوا ر

وا ر للتطــو امعــة ا الــة و ة، ــشر ال د املــوا عمــادة تقدمــھ مــا خــالل مــن امعــة، با ــة وج ــودةر
ا   .وعماد

أدوار مـــن ن أثنـــ ـــ ع عاليـــة جـــة بد موافقـــو اســـة الد عينـــة أفـــراد أن النتـــائج مـــن يتـــ ركمـــا نر
عــــد خــــالل مـــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميـــــة ــــ تبــــوك بجامعـــــة اديميــــة قــــسام ســــاء رر بـــــداع(ؤ

بالقـسم ة ـشر ال د املـوا لتنميـة اململكـة) رالـوظيفي ـة ر ضـوء ـ٢٠٣٠ؤـ نالتتمـثالن ت رقـمرعبـا
جــــة) ١٠ ،١( بد مــــا عل اســــة الد عينــــة أفــــراد موافقــــة حــــسب ليــــا تنا مــــا ترتي تــــم ن راللتــــ ر ز

ً
عاليــــة،

  :التا

قــــم -١ ة العبــــا رجــــاءت ــــ) ١(ر عــــضاء:" و ن بــــ بداعيــــة الثقافــــة وتنميــــة غــــرس ــــ ع يحــــرص
ــــا عل م بد" وحــــ ــــا عل اســــة الد عينــــة أفــــراد موافقــــة حيــــث مــــن ــــ و رباملرتبــــة عاليــــةر جــــة

تبــوك) ٥مــن٣.٥٠(بمتوسـط بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر بـأن يجــة الن ــذه ؤوتفــسر
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ــ التد داء ن تحــس ــ م ــس بمــا القــسم ألعــضاء بداعيــة ات القــد ن لتحــس رــسعو ر ن
الثقافـــة وتنميـــة غــرس ـــ ع يحرصــو مـــا عـــادة ولــذلك التعليميـــة العمليــة مـــستو ن نوتحــس ى

ن ب ابداعية عل م وح  .عضاء
قـــــم -٢ ة العبــــــا رجـــــاءت ــــــ) ١٠(ر الــــــصراعات:" و مــــــن خاليـــــة إبداعيــــــة ئـــــة ب تــــــوف ــــــ ع يحـــــرص

عاليـــــة" والــــضغوط جـــــة بد ــــا عل اســـــة الد عينــــة أفـــــراد موافقـــــة حيــــث مـــــن الثانيــــة رباملرتبـــــة ر
تبــوك) ٥مــن٣.٤٤(بمتوسـط بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر بـأن يجــة الن ــذه ؤوتفــسر
ل ئـــةنـــسعو ب تـــوف ـــ ع يحرصـــو مـــا عـــادة ولـــذلك م أقـــسام ـــ بـــداع مـــستو ن نتحـــس ى

والضغوط الصراعات من خالية  .إبداعية

أدوار مـــن ثمانيــة ــ ع متوســطة جــة بد موافقــو اســـة الد عينــة أفــراد أن النتــائج مــن تــ رو نر
عــــد خــــالل مــــن ة ــــشر ال د املــــوا تنميــــة ــــ تبــــوك بجامعــــة اديميــــة قــــسام ســــاء رر بــــداع(ؤ

بالقــسم ة ــشر ال د املــوا لتنميــة اململكــة) رالــوظيفي ــة ر ضــوء قــم٢٠٣٠ؤــ ات العبــا ــ رتتمثــل ر
ــا) ٧،٦،٣،٢،٤،٥،٨ ،٩( عل اسـة الد عينــة أفـراد موافقــة حـسب ليــا تنا ـا ترتي تــم ـ رال ز

ً

التا ، متوسطة جة   :ربد

قم -١ ة العبا رجاءت القسم:" و) ٩(ر ألعضاء يح مـاي إلنجـاز خاصة وإجراءات قواعد ر بتطو
ــام م مــن م إلــ ــل جــة" يو بد ــا عل اســة الد عينــة أفــراد موافقــة حيــث مــن الثالثــة رباملرتبــة ر
بمتوســـــط اديميـــــة) ٥مـــــن٣.٣٩(متوســـــطة قـــــسام ســـــاء ر بـــــأن يجـــــة الن ـــــذه ؤوتفـــــسر

يئــــة ألعـــضاء س والتــــد العمــــل أداء نــــة مر ن لتحـــس ــــسعو تبــــوك ربجامعـــة و ــــن س رالتــــد
إلنجــاز خاصــة وإجــراءات قواعــد ر بتطــو القــسم ألعــضاء يحــو ي مــا عــادة ولــذلك م نأقــسام

ام م من م إل ل يو  .ما
قــــــم -٢ ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) ٧(ر ــــــ:" و ديثـــــة ا الطــــــر اســـــتخدام ــــــ ع القـــــسم أعـــــضاء قيطلــــــع

الطلبـــة لـــدى ـــار بت و بـــداع لتنميـــة س موا" رالتـــد حيـــث مـــن عـــة الرا أفـــرادباملرتبـــة فقـــة
بمتوســـــط متوســــطة جــــة بد ــــا عل اســــة الد رعينــــة بـــــأن) ٥مــــن٣.٣٧(ر يجــــة الن ــــذه وتفــــسر

يئـــة ألعــضاء ــ التد داء ن لتحــس ــسعو تبـــوك بجامعــة اديميــة قــسام ســاء رر ن ؤ
يطلعــــو مـــا عــــادة ولـــذلك ــــم طال ات ـــا وم ف معــــا مـــن يحــــسن بمـــا م أقــــسام ـــ س نالتـــد ر ر ر

اســـتخدا ـــ ع القـــسم لـــدىأعـــضاء ـــار بت و بـــداع لتنميـــة س التـــد ـــ ديثـــة ا الطـــر رم ق
 .الطلبة

قم -٣ ة العبا رجاءت ن:" و) ٦(ر بـ الثقة من جو وإشاعة الوظيفي والوالء الرضا مستو ىفع ر
ــار بت و بـداع ـ ع م ـ لتحف القـسم أفــراد" أعـضاء موافقـة حيـث مـن امـسة ا باملرتبـة

متو جــــة بد ــــا عل اســــة الد رعينــــة بمتوســـــطر بـــــأن) ٥مــــن٣.٣٧(ســــطة يجــــة الن ــــذه وتفــــسر
ــ س التــد يئـة أعــضاء عــاو لكـسب ــسعو تبــوك بجامعـة اديميــة قــسام سـاء رر ن ن ؤ

والـــوالء الرضــا مــستو فـــع ــ ع عملــو مــا عـــادة ولــذلك ــم أدا مـــن يحــسن بمــا م ىأقــسام رن
ع م لتحف القسم أعضاء ن ب الثقة من جو وإشاعة ارالوظيفي بت و  .بداع

قـــم -٤ ة العبـــا رجـــاءت ـــ) ٣(ر خاصـــة:" و بداعيـــة الطاقـــات ـــ لتحف ة الـــضر الوســـائل وريـــوفر
عضاء لدى ـا" التكنولوجية عل اسـة الد عينـة أفـراد موافقـة حيـث من السادسة رباملرتبة

بمتوســــــــط متوســــــــطة جــــــــة قــــــــسام) ٥مــــــــن٣.٣٦(ربد ســــــــاء ر بــــــــأن يجــــــــة الن ــــــــذه ؤوتفــــــــسر
مــناديميــة م أقــسام ــ س التــد يئــة أعــضاء اســتفادة ــز لتعز ــسعو تبــوك ربجامعــة ن
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ـــــ لتحف ة الـــــضر الوســــائل ن يـــــوفر مـــــا عــــادة ولـــــذلك ـــــ التد ــــم عمل ـــــ التقنيـــــة رمزايــــا ور و
عضاء لدى التكنولوجية خاصة بداعية  .الطاقات

قــــــم -٥ ة العبــــــا رجــــــاءت ــــــ) ٢(ر ملــــــ:" و بــــــدا ــــــ التفك ات ــــــا م فــــــع ــــــ ع رعمــــــل العمــــــلر ل شا
املعقـــدة جـــة" وقـــضاياه بد ـــا عل اســـة الد عينـــة أفـــراد موافقـــة حيـــث مـــن عة الـــسا رباملرتبـــة ر

بمتوســـــط اديميـــــة) ٥مـــــن٣.٣٥(متوســـــطة قـــــسام ســـــاء ر بـــــأن يجـــــة الن ـــــذه ؤوتفـــــسر
املـشكالت حـل ع م أقسام س التد يئة أعضاء ات قد ز لتعز سعو تبوك ربجامعة ر ن

و م تــــواج ـــ العمــــلال ل ملــــشا بــــدا ـــ التفك ات ــــا م فــــع ـــ ع عملــــو مــــا عـــادة رلــــذلك ر ن
املعقدة  .وقضاياه

قــــم -٦ ة العبــــا رجــــاءت ــــ) ٤(ر تحــــو:" و ــــ ال بحــــاث و املــــؤتمرات ــــ ع القــــسم أعــــضاء ييطلــــع
ـم عمل مجـال ـ جديدة ومعلومات عمل أفـراد" أساليب موافقـة حيـث مـن الثامنـة باملرتبـة

ــــا عل اســــة الد بمتوســـــطرعينــــة متوســــطة جــــة بـــــأن) ٥مــــن٣.٣٥(ربد يجــــة الن ــــذه وتفــــسر
ــ س التــد يئــة أعــضاء ات قــد ـز لتعز ــسعو تبــوك بجامعــة اديميــة قــسام سـاء رر ر ن ؤ

القـسم أعـضاء يطلعو ما عادة ولذلك التد م وأدا م ا قد من يحسن بما م نأقسام ر ر
و عمل أساليب تحو ال بحاث و املؤتمرات ميع عمل مجال جديدة  .معلومات

قــــم -٧ ة العبــــا رجــــاءت ــــ) ٥(ر م:" و وتجــــا م ــــا ألف يجــــة ن م ــــاف و القــــسم أعــــضاء ع رــــ ر
ــ العل م وتقــدم ــا" بداعيــة عل اســة الد عينــة أفــراد موافقــة حيــث مــن التاســعة رباملرتبــة

بمتوســــــــط متوســــــــطة جــــــــة قــــــــسام) ٥مــــــــن٣.٢٦(ربد ســــــــاء ر بــــــــأن يجــــــــة الن ــــــــذه ؤوتفــــــــسر
بـداع ـ ع م أقـسام ـ س التـد يئـة أعـضاء يع ـ ل ـسعو تبـوك بجامعـة راديميـة ن
م ــــا ألف يجــــة ن م ــــاف و القــــسم أعــــضاء عو ــــ مــــا عــــادة ولــــذلك داء ــــ روالتحــــسن ن

العل م وتقدم بداعية م  .روتجا
قـــم -٨ ة العبـــا رجــاءت ـــ) ٨(ر وإجـــراءات:" و أنظمـــة بتجـــاو القــسم ألعـــضاء ـــزـــسمح ال العمـــل

بـــــداع جــــــة" قعـــــو بد ـــــا عل اســـــة الد عينــــــة أفـــــراد موافقـــــة حيــــــث مـــــن العاشـــــرة رباملرتبــــــة ر
بمتوســـــط اديميـــــة) ٥مـــــن٣.٢٠(متوســـــطة قـــــسام ســـــاء ر بـــــأن يجـــــة الن ـــــذه ؤوتفـــــسر

م أقـــسام ـــ س التـــد يئـــة ألعـــضاء العمـــل ـــ ة املبـــاد ح ر ـــز لتعز ـــسعو تبـــوك ربجامعـــة ر و ن
ـــــسم مـــــا عـــــادة عـــــوولــــذلك ـــــ ال العمـــــل وإجـــــراءات أنظمـــــة بتجـــــاو القـــــسم ألعـــــضاء قحو زن

 .بداع

نــــصھ والــــذي ــــع الرا ــ ــ الفر بالــــسؤال املتعلقــــة داللــــة :النتــــائج ذات ق فــــر توجــــد وــــل
الداللــــــة مــــــستو عنــــــد اســــــة) ٠,٠٥(ىإحــــــصائية الد عينــــــة أفــــــراد تقــــــدير جــــــات د متوســــــطات ن ربــــــ ر

تبــ بجامعــة اديميــة قــسام ســاء ر ســات ؤملما ضــوءر ــ ة ــشر ال د املــوا تنميــة ــ م لــدو روك ر
اململكة ة ات٢٠٣٠ؤر ملتغ العلمية(ىعز التخصص، الرتبة س،   ؟)ا

س)١ ا متغ باختالف ق   : والفر

اسة الد عينة أفراد أستجابات إحصائية داللة ذات ق فر نالك انت إذا ما ع رللتعرف   و

اسـتخد س ـ ا ـ متغ اخـتالف ـ إ طبقـا
ً

اختبـار الباحـث  " Independent Sample T-test: ت" م
ـدو ا ا ـ يو كمـا النتائج وجاءت اسة الد عينة أفراد أستجابات ن ب ق الفر داللة للتوضيح ر و

  :التا
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قم دو را اختبار) ١٤(ل ن " Independent Sample T-test :ت" نتائج ب ق وللفر
اخت إ طبقا اسة الد عينة أفراد أستجابات

ً
سر ا متغ   الف

س راملحو نحراف املتوسط العدد ا
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

لتنمية  ٠.٩٦٧  ٣.٣٢  ١٢١  ذكر ب رالتد
ة شر ال د راملوا

 بالقسم
  ١.٠٧٩  ٣.٠٢  ٦٣  ان

١.٩١٣  

  

٠.٠٥٧  

  

غ
  دالة

التنظي  ٠.٨٩١  ٣.٦٣  ١٢١  ذكر التعلم
د املوا رلتنمية

بالقسم ة شر  ال
  ٠.١٣٣  ١.٥١٤  ١.١٨٤  ٣.٣٨  ٦٣  ان

غ
  دالة

الوظيفي  ٠.٩٨٩  ٣.٤٢  ١٢١  ذكر بداع
د املوا رلتنمية

بالقسم ة شر  ال
  ٠.٢٨٢  ١.٠٧٩  ١.٢٣٧  ٣.٢٤  ٦٣  ان

غ
  دالة

ـدو ا ـ ة ـ املو النتــائج خـالل مـن إحــصائية) ١٤(ليتـ داللـة ذات ق فـر وجـود وعــدم
مــستو عـادفأ) ٠,٠٥(ىعنـد أ ــ ع اســة الد عينـة أفــراد موافقـة جــة د حــو رقـل ر لتنميــة(ل ب رالتــد

الـــوظيفي بـــداع ، بالقـــسم ة ـــشر ال د املـــوا لتنميـــة ـــ التنظي الـــتعلم ، بالقـــسم ة ـــشر ال د راملـــوا ر
بالقـسم ة شر ال د املوا قـسام) رلتنمية تبعيـة أن ـ إ ذلـك يرجـع مـا و س، ـ ا ـ متغ ربـاختالف

تح تقع ن سـلطةبالشرط تمتلـك ال لكـن لألقـسام مـشرفات نـاك ـان وإن واحد، قسم س ئ رت
التنميـــة مجـــال ـــ قـــسام ســـاء ر دو فـــإن التــا و القـــسم، س لـــرئ الرجـــوع بـــدو القـــرار ؤاتخــاذ ر ن

واحد ن بالشرط ة شر   . ال

التخصص)٢ متغ باختالف ق   : والفر

إحـــــصائية داللــــة ذات ق فــــر نالـــــك انــــت إذا مـــــا ــــ ع عينـــــةوللتعــــرف أفــــراد أســـــتجابات ــــ
اختبــــار الباحــــث اســـــتخدم التخــــصص ــــ متغ اخــــتالف ــــ إ طبقــــا اســــة الد

ً
 Independent: ت" ر

Sample T-test " كمـا النتـائج وجـاءت اسـة الد عينـة أفـراد أسـتجابات ن بـ ق الفر داللة رلتوضيح و
التا دو ا ا   :ليو
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قم دو را اختبار) ١٥(ل أستجابات " Independent Sample T-test: ت" نتائج ن ب ق وللفر
التخصص متغ اختالف إ طبقا اسة الد عينة أفراد

ً
  ر

نحراف املتوسط العدد التخصص راملحو
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

ـــــــــــسانية إ علـــــــــــوم
ة   ونظر

ب  ٠.٨٥٤  ٣.٢٤  ١١١ رالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
د املـــوا رلتنميـــة
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر ال

 بالقسم
عمليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــوم

  وتطبيقية
١.٢٢٣  ٣.١٧  ٧٣  

  

٠.٤٠٥  

  

٠.٦٨٦  

غ
  دالة

ـــــــــــسانية إ علـــــــــــوم
ة   ونظر

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم  ٠.٨٥٢  ٣.٥٩  ١١١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ التنظي

د املـــوا رلتنميـــة
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر ال

 بالقسم

عمليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــوم
  وتطبيقية

١.٢٠٥  ٣.٤٨  ٧٣  

  

٠.٦٥٨  

  

٠.٥١٢  

غ
  دالة

ـــــــــــسانية إ علـــــــــــوم
ة   ونظر

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع  ٠.٩٦٩  ٣.٤١  ١١١
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظيفي
د املـــوا رلتنميـــة
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر ال

 بالقسم

عمليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــوم
  وتطبيقية

١.٢٣٤  ٣.٢٨  ٧٣  

غ  ٠.٤٤٤  ٠.٧٦٧
  دالة

ـــدو ا ـــ ة ــ املو النتـــائج خـــالل مـــن إحـــصائية) ١٥(ليتــ داللـــة ذات ق فـــر وجــود وعـــدم
مـــستو جـــة) ٠,٠٥(ىعنــد د حــو رفأقـــل أفــرادل عـــادموافقـــة أ ــ اســـة الد لتنميـــة(رعينـــة ب رالتـــد

ة ــــشر ال د ةبالقــــسم،راملــــوا ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ــــ التنظي الــــوظيفيبالقــــسم،رالــــتعلم بــــداع
بالقسم ة شر ال د املوا التخصص) رلتنمية متغ   . باختالف

العلمية)٣ الرتبة متغ باختالف ق   : والفر

عينــــــة أفــــــراد أســــــتجابات ــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر نالــــــك انــــــت إذا مــــــا ــــــ ع وللتعـــــرف
اخــــتال ــــ إ طبقــــا اســــة الد

ً
الباحــــثر اســــتخدم العلميــــة الرتبــــة ــــ متغ حــــادي"ف التبــــاين " تحليــــل

)One Way ANOVA(ـــ إ طبقـــا اســـة الد عينـــة أفـــراد أســـتجابات ـــ ق الفـــر داللـــة لتوضـــيح ؛
ً

ر و
التا دو ا ا يو كما النتائج وجاءت العلمية، الرتبة متغ   :لاختالف
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قم دو را ح" نتائج) ١٦(ل التباين أفراد) One Way ANOVA" (اديتحليل أستجابات ق وللفر
العلمية الرتبة متغ اختالف إ طبقا اسة الد عينة

ً
  ر

التباين راملحو  مصدر
مجموع
عات  مر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

ف  قيمة
الداللـــــــــــــــــــــــة
 حصائية

 التعليق

املجموعات ن   ٣.٢٨٨  ٢  ٦.٥٧٦ ب

املجموعات   ١.٠٠٣  ١٨١  ١٨١.٥٠٧ داخل
لتنمية ب رالتد
ة شر ال د راملوا

  -  ١٨٣  ١٨٨.٠٨٣ املجموع بالقسم

٣.٢٧٩  

  

٠.٠٤٠*  

  
 دالة

املجموعات ن   ١٣.٩٨٧  ٢  ٢٧.٩٧٣ ب

املجموعات   ٠.٨٦٧  ١٨١  ١٥٦.٨٤٥ داخل
التنظي التعلم

د املوا رلتنمية
بالقسم ة شر   -  ١٨٣  ١٨٤.٨١٨ املجموع ال

١٦.١٤١  

  

٠.٠٠٠**  

  
 دالة

املجموعات ن   ١٣.٠٢٨  ٢  ٢٦.٠٥٧ ب

املجموعات   ١.٠٣٧  ١٨١  ١٨٧.٦٠٩ داخل
الوظيفي بداع

د املوا رلتنمية
بالقسم ة شر   -  ١٨٣  ٢١٣.٦٦٦ املجموع ال

 دالة  **٠.٠٠٠  ١٢.٥٦٩

مستو**  عند مستو* فأقل٠,٠١ىدالة عند   فأقل٠,٠٥ىدالة

النتـــا خـــالل مـــن ـــدويتـــ ا ـــ ة ـــ املو عنـــد) ١٦(لئج إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر ووجـــود
عـاد) ٠,٠٥(ىمـستو أ ــ اسـة الد عينــة أفـراد موافقــة جـة د حــو رفأقـل ر د(ل املــوا لتنميـة ب رالتــد ر

بالقسم ة شر العلمية) ال الرتبة متغ   .باختالف

ـــدو ا ـــ ة ـــ املو النتـــائج خـــالل مـــن إحـــ) ١٦(ليتـــ داللـــة ذات ق فـــر عنـــدووجـــود صائية
حـــو) ٠,٠١(ىمـــستو اســـة الد عينـــة أفـــراد ـــات اتجا ـــ لفأقـــل د(ر املـــوا لتنميـــة ـــ التنظي رالـــتعلم

ة ـــــشر بالقــــــسمبالقــــــسم،ال ة ــــــشر ال د املــــــوا لتنميــــــة الــــــوظيفي الرتبــــــة) ربــــــداع ــــــ متغ بــــــاختالف
  .العلمية

شــيفيھ، اختبــار اسـتخدام تــم العلميــة الرتبــة فئـات ن بــ ق الفــر صــا جــاءتوولتحديـد والــذي
التا   :نتائجھ
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قم رجدو العلمية) ١٧(ل الرتبة فئات ن ب ق الفر من للتحقق شيفيھ اختبار نتائج  ويو

العلمية راملحو  العدد الرتبة
املتوسط
ي سا  ا

أستاذ  أستاذ
ك   رمشا

استاذ
  مساعد

  **  **  -  ٢.٨٧  ٤١  أستاذ

كأستاذ     -    ٣.٣٧  ٥٨  رمشا
لتنمية ب رالتد
ة شر ال د راملوا

مساعد بالقسم   -      ٣.٢٨  ٨٥  استاذ

  **  **  -  ٢.٨٢  ٤١  أستاذ

ك مشا     -    ٣.٦٩  ٥٨  رأستاذ
التنظي التعلم

د املوا رلتنمية
بالقسم ة شر مساعد ال   -      ٣.٨٠  ٨٥  استاذ

  **  **  -  ٢.٦٧  ٤١  أستاذ

ك مشا     -    ٣.٤٧  ٥٨  رأستاذ
الوظيفي بداع

د املوا رلتنمية
بالقسم ة شر مساعد ال   -      ٣.٦٢  ٨٥  استاذ

مستو**  عند   فأقل٠,٠١ىدالة

ـــدو ا ـــ ة ـــ املو النتـــائج خـــالل مـــن عنـــد) ١٧(ليتـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر ووجـــود
اسـ) ٠,٠١(ىمستو الد عينـة وأفـراد اسـتاذ العلميـة م تب الذين اسة الد عينة أفراد ن ب رفأقل ر ةر

العلميـــة م تبـــ كاســـتاذ(رالـــذين ة(لحـــو)مـــساعداســـتاذ/ رمـــشا ـــشر ال د املـــوا لتنميـــة ب رالتـــد ر
ةبالقـــــسم، ـــــشر ال د املـــــوا لتنميـــــة ـــــ التنظي دبالقـــــسم،رالـــــتعلم املـــــوا لتنميـــــة الـــــوظيفي  ربـــــداع

ة شر استاذ)بالقسمال العلمية م تب الذين اسة الد عينة أفراد لصا ر،   .ر

البح      :ثنتائج

ي ما ا م أ النتائج من مجموعة عن امليدانية اسة الد   : رأسفرت

اديميــــــة- قـــــسام ســــــاء ر ســـــة مما ـــــ ع متوســــــطة جـــــة بد موافقـــــو اســــــة الد عينـــــة ؤأفـــــراد ر ر نر
اململكـة ـة ر ضـوء ـ ة ـشر ال د املـوا تنميـة ـ ـم ألدوا تبـوك ؤبجامعة ر مـن(بمتوسـط٢٠٣٠ر

ســـــاء)٥ ر أدوار ـــــب ترت وجـــــاء اململكــــــةـــــقـــــسامؤ، ـــــة ر ضـــــوء ـــــ ة ـــــشر ال د املـــــوا ؤتنميــــــة ر
التا٢٠٣٠ النحو   :ع

الـــتعلم-  عـــد ـــ ة ـــشر ال د املـــوا تنميـــة ـــ تبـــوك بجامعـــة اديميـــة قـــسام ســـاء ر دو ُجـــاء ر ؤ ر
بمتوســـط ـــ و املرتبـــة ـــ بالقـــسم ة ـــشر ال د املـــوا لتنميـــة ــ جـــة)٥مـــن٣.٥٥(رالتنظي د رو

عالية   .موافقة

بمتوســط  - الثانيــة املرتبــة ــ بالقــسم ة ــشر ال د املــوا لتنميــة الــوظيفي بــداع عــد روجــاء ُ)٣.٣٦
متوسطة)٥من موافقة جة د   .رو

بمتوســط- بالقــسم ة ــشر ال د املــوا لتنميــة ب التـد عــد ة ــ خ و الثالثــة املرتبــة ــ روجـاء ر ُ)٣.٢١
متوسطة)٥من موافقة جة د   .رو
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د- ذات ق فر وجود مستووعدم عند إحصائية عينـة) ٠,٠٥(ىاللة أفـراد موافقـة جة د رفأقل
حــــو اســــة لالد ة(ر ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ب رالتــــد دبالقــــسم،ر املــــوا لتنميــــة ــــ التنظي رالــــتعلم

ة شر بالقسمبالقسم،ال ة شر ال د املوا لتنمية الوظيفي س) ربداع ا متغ   .باختالف

إح- داللة ذات ق فر وجود مستووعدم عند عينـة) ٠,٠٥(ىصائية أفـراد موافقـة جة د رفأقل
حــــو اســــة لالد ة(ر ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ب رالتــــد دبالقــــسم،ر املــــوا لتنميــــة ــــ التنظي رالــــتعلم

ة ــــــــشر بالقــــــــسمبالقــــــــسم،ال ة ــــــــشر ال د املــــــــوا لتنميــــــــة الــــــــوظيفي ــــــــ) ربــــــــداع متغ بــــــــاختالف
  .التخصص

عنــد- إحــصائية داللــة ذات ق فــر الـــذين) ٠,٠١(ىمــستوووجــود اســة الد عينــة أفــراد ن بــ رفأقــل
العلميـــة م تبـــ الـــذين اســـة الد عينـــة وأفـــراد اســـتاذ العلميـــة م رتبـــ ر كاســـتاذ(ر اســـتاذ/ رمـــشا

حــــو ة(لمــــساعد ــــشر ال د املــــوا لتنميــــة ب رالتــــد دبالقــــسم،ر املـــــوا لتنميــــة ــــ التنظي رالــــتعلم
ة ــــشر املــــوابالقــــسم،ال لتنميــــة الــــوظيفي بالقــــسمربــــداع ة ــــشر ال عينــــة)د أفــــراد لــــصا ،

استاذ العلمية م تب الذين اسة رالد   .ر

البحث      :توصيات

اســـتحداث   ر الـــضر مـــن فإنـــھ للبحـــث النظـــر طـــار و النتـــائج، عنـــھ أســـفرت مـــا ضـــوء يـــ وي
تنميـــة وحـــدة مـــس تحــت تبـــوك بجامعـــة اديميـــة قــسام داخـــل وحـــدة قـــسام ســاء ؤر

ة شر ال د عراملوا بالعمل الوحدة ذه تقوم أن ع القسم، س ئ إشراف   :رتحت

ب   التد   :رمجال

يـــــة - التد ســـــاليب اســـــتخدام ـــــ ع قـــــسام ســـــاء ر دو ـــــز عز ـــــ ســـــتمرار ـــــ ع رالعمـــــل ؤ ر
ن بــ يــة التد ات الــدو ــع تو ــ والعدالــة الوظيفيــة، ات ــا امل فــع ــ ع عمــل ــ ال ديثــة را ر رر ز

الحت طبقا عضاء
ً

ية التد ات الدو خالل من القسم أعضاء ف معا ادة و م، رياجا رر  .ز

ـــــــ- ع م ـــــــساعد القـــــــسم ألعـــــــضاء يـــــــة تد ات دو تـــــــوف ـــــــ قـــــــسام ســـــــاء ر دو رتفعيــــــل ر ؤ ر
ألعــضاء يــة التد حتياجـات غطــي ـ ال يــة التد امج ــ ال وتحديـد التكنولوجيــا، راسـتخدام ر

م ملعرفة ب التد عملية عة ومتا ـا،رالقسم، م سـتفادة و يـة التد امج ال عن م ضا ردى ر
خطـط ضـع و ـم، ل املوضـو التقيـيم خـالل مـن القـسم ألعـضاء يـة التد ات الدو ووتحديد رر
مــن ب التــد ــ اء ــ خ واســتقطاب بالقــسم، س التــد يئــة ألعــضاء ة وســنو فــصلية ب رتــد ر ر

أد عة ومتا ية، التد امج ال لتصميم امعة ا وخارج عرداخل م حصول عد ن املتد راء
م ل املقدمة ية التد امج ال فعالية ملعرفة ية التد امج رال  .ر

التنظيمي التعلم   مجال

القــــــسم - أعــــــضاء مــــــع التعامــــــل ــــــ ع قــــــسام ســــــاء ر دو ــــــز عز ــــــ ســــــتمرار ــــــ ع ؤالعمــــــل ر
باملـــ حــــساس ـــادة و حــــات، واملق او الـــش وقبــــو ـــوار ا ــــ تامـــة زـــشفافية ى لــــدىل لية  وسؤ

أعـــضاء ن بـــ املتواصـــل ـــوار ا يع ـــ و م، احـــا واق ـــم ا آ إبـــداء خـــالل القـــسم،من رأعـــضاء
ا أســـبا ملعرفــة الفـــشل ومواقــف خطـــاء ومناقــشة داء، مـــستو ن لتحــس س التـــد ىيئــة ر
ف املعـــا لتبـــادل التواصـــل وســـائل الســـتخدام القـــسم أعـــضاء وتوجيـــھ ـــا، عل التغلـــب روكيفيـــة
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ات، ــ وتنميــةوا بالقــسم، الــتعلم بــرامج ــ ف واملعــا ات ــ وا ات ــا امل جــودة ــ ع ــ ك روال ر
العمــل مــشكالت ــ ــ التفك ــ لتحف الــذ العــصف وجلــسات العمــل ش و البحــث ورحلقــات
ـــام وامل والتطلعـــات ـــداف ـــ كة مـــش وثقافـــة ـــة ر جـــود و م، لـــد الـــتعلم مـــستو فـــع ؤو و ىر

والرسالة ليات   .وواملسؤ

ــتف - ع عــضاء يع ــ خــالل مــن للــتعلم مــساندة ئــة ب تــوف ــ قــسام ســاء ر دو ؤعيــل ر
م بي فيما ا تبادل ع م وح م ا وخ م ا ا م   .رتنمية

الوظيفي بداع   مجال

ن- بـ بداعيـة الثقافـة وتنميـة غـرس ـ ع قـسام سـاء ر دو ـز عز ـ سـتمرار ـ ع ؤالعمل ر
عل م وح والضغوطعضاء الصراعات من خالية إبداعية ئة ب وتوف   .ا،

إلنجـاز- القـسم ألعـضاء خاصـة وإجـراءات قواعـد ر وتطو إتاحة قسام ساء ر دو ؤتفعيل ر
بـداع لتنميـة س التـد ـ ديثـة ا الطـر اسـتخدام ـ ع ـم واطالع ـام، م من م إل ل يو رما ق

و الرضـــــا مــــستو فـــــع و الطلبــــة، لـــــدى ــــار بت ىو نر بـــــ الثقـــــة مــــن جـــــو وإشــــاعة الـــــوظيفي الــــوالء
الطاقــات ــ لتحف ة الــضر الوســائل وتــوف ــار، بت و بــداع ــ ع م ــ لتحف القــسم ورأعــضاء
العمـــل ل ملـــشا بـــدا ـــ التفك ات ـــا م فـــع و عـــضاء، لـــدى التكنولوجيـــة خاصـــة ربداعيـــة ر

و املــؤتمرات ــ ع القــسم أعــضاء واطــالع املعقــدة، عمــلوقــضاياه أســاليب تحــو ــ ال يبحــاث
م ــــــا ألف يجــــــة ن القــــــسم أعــــــضاء افئــــــة وم يع ــــــ و ــــــم، عمل مجــــــال ــــــ جديــــــدة رومعلومــــــات

عـــو ـــ ال العمـــل وإجـــراءات أنظمـــة بتجـــاو والـــسماح ، ـــ العل م وتقـــدم بداعيـــة م قوتجـــا ز ر
 .بداع

حة مق اسات   :رد

دو حو وث وا اسات الد من د املز بإجراء اسة الد لتو ر ـر اديميـة قـسام ساء ؤر ر
ا وم ة شر ال د املوا   : رتنمية

 ات ـ متغ اسـتخدام و الـسعودية يـة العر باململكـة خـر امعـات ا ـ ع مماثلـة اسة د ىإجراء ر
 . ىأخر

 ة شر ال د املوا تنمية العام بالتعليم القيادات دو عن اسة د رإجراء  .رر
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  املراجع

ناديــة ، ــ ي املــستدامة،)٢٠١٨(برا ة ــشر ال التنميـــة تحقيــق ــ امعـــة ا زائـــر- ردو ا حالــة اســـة ،رد
جامعـــة ، ـــس الت وعلـــوم ـــة والتجا قتـــصادية العلـــوم ليـــة ة، ـــشو م ـــ غ اه دكتـــو رســالة رر ر

زائر ا بوضياف،   .محمد

ســعود إيمـان ، خــض حديثـ). ٢٠٠٧(أبـو ــة إدا ـات اتجا املتعلمــة واملنظمـة ــ التنظي رالـتعلم
ّ

ر لتطــو ة
الـ القر ع. ٢١نمنظمات شروالتو لل د   .زداراملؤ

ــ من ين شــ اشــف، ــ). ٢٠١٣( أبـو املعلومــات تكنولوجیــا قطــاع ـ بــداع ــ ع ــ التنظی أثـرالــتعلم
ة. ردن شو م غ ماجست رسالة ت. ر الب آل   .جامعة

ســـــليمان ـــــ م ، املـــــدا). ٢٠١٤(يالبلـــــو ـــــ ـــــ التنظي الـــــتعلم رواقـــــع
ّ

س راملـــــدا تطـــــو نـــــامج ل عـــــة التا رس
تبوك ة. بمدينة شو م غ ماجست رسالة تبوك. ر   .جامعة

محمــــــد ن حــــــس ي، ا لــــــدى). ٢٠١٢(رالبـــــد بــــــدا الـــــسلوك ســــــة ــــــزمما عز ـــــ ــــــ التنظي ــــرالــــــتعلم رأثـ
ّ

تبـــــوك بمنطقــــة والتعلــــيم بيــــة ال ة إدا ــــ ن ة.رالعــــامل ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة جامعـــــة. ر
  .مؤتة

خليفـــــةالـــــ وليـــــد خليفـــــة ـــــ). ٢٠١٨(سنان، ـــــ التنظي الـــــتعلم ـــــ ع ة ـــــشر ال د املـــــوا اتيجيات رأثـــــراســـــ
ـــت و ال دولــــة ــــ ســــالمية ــــو: البنـــوك ال ــــل التمو ــــت ة. ب ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســـالة . ر

ت الب ال   .جامعة

اإلا .)٢٠٠٩ (مسري مدحم ،دمحأ ة المواتنمية وتيجية اإلسترردا د   .يعزلتوواللنشر ةريملسدارا.لبشريةرا

ـــامحلراعبد  ـــا. )٢٠١٠ (رتبن عنن، ة ـــالمورإدا د ـــألبعاا–تيجيةاالسترـــا- لبشرية را .ألسسوالمفاھيم ا–د
رليادارا يز   .يعزلتوواللنشر و

الــــرحمن محافظــــة.)٢٠١٤(عبـــد بتدائيــــة، س املــــدا مــــدير لـــدى والقيــــادة دار بــــداع رمــــستو ي ي ى
أسيوطالشرقية، جامعة بية، ال   .٤٠٤ ).٥ (لية

ـــــ ع عـــــائض ـــــ ي ، د.)٢٠١٩( يعـــــس املـــــوا تنميـــــة ـــــ امعيـــــة ا القيـــــادة دو لتفعيـــــل ح ـــــ مق رتـــــصو ر ر
اململكـــــــة ـــــــة ر لتحقيــــــــق كمـــــــدخل الـــــــسعودية امعـــــــات با ة ـــــــشر القــــــــراءة،٢٠٣٠ؤال مجلـــــــة

شمس، ن ع جامعة واملعرفة، للقراءة ة املصر معية ا   .١٣٤ - ٢١٨،١١٩واملعرفة،

ة ـــــ خ ـــــشوش، مؤســـــسة .)٢٠١١( ع حالـــــة اســـــة د املؤســـــسة أداء ن لتحـــــس كمـــــدخل ـــــ التنظي رالـــــتعلم
ة ،سونطراك شو م غ ماجست رسالة تلمسان. ر   .جامعة

عبـــده محمـــد واملعاصـــر .)٢٠١١(حـــافظ، الفكـــرالتقليـــدي ن بـــ ة ـــشر ال د املـــوا ة رإدا ـــشر.ر دارالفجـــرلل
ع   .زوالتو

فــــراج تحــــس .)٢٠٠٨(الطيــــب، ــــ املعرفــــة ة ةرأثــــرإدا ــــشر ال د املــــوا ة إدا رن اتــــصاالت: ر مؤســــسة حالــــة
س، يل مـــو زائـــرللنقـــال ةا ـــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة تلمــــسان،.ر بكـــربلقايـــد أبـــو جامعـــة

زائر   .ا
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ع ينة،ما امعــــات .)٢٠١٥( ســــ ا ــــ فــــراد أداء ــــ ع ة ـــــشر ال د املــــوا تنميــــة اتيجية اســـــة.رأثــــراســــ رد
ز: حالــة ا امعــات ا مــن عينــة ــ ــة،ع ةائر ــشو م ــ غ اة ردكتــو قتــصادية.ر العلــوم ليــة

، س الت وعلوم ة زائر روالتجا ا سكرة،   .جامعة

يـــــا التنافـــــسية. )٢٠٠٥( محمـــــد، ة ـــــ امل تحقيـــــق ـــــ دار ب التـــــد يدو ر مـــــستقبلية( ر مركـــــز.)نظـــــرة
اسات والد الفنية دمات وا ات شا رس   .ر

ي الطعـا ب، .)2002( حـسن، و رالتـد ـا بنـاء فعالياتـھ، خصائـصھ، مـھ،مف م وتقو يـة التد  دار .رالـرامج
ق   .والشر

الفتــــــاح عبــــــد ــــــ فت محمــــــد ن، تحقيــــــق). ٢٠١٨(حــــــس ــــــ تبــــــوك جامعــــــة دو لتفعيــــــل ح ــــــ مق رتــــــصو ر
الــــسعودية الوطنيــــة ــــة للر التعليميــــة يــــة٢٠٣٠ؤــــداف جن ب التجــــا عــــض ضــــوء .رــــ

ر، جامعة بية، ال لية   .٦٣- ١٢ ).١٨٠(٢ زمجلة

حــسن أحمــد ــانم النيـــل، أبــو العظــيم، عبــد ســـالمة ن، حــس اســماعيل، أحمــد ، ــ تنميـــة.)٢٠١٩( ح
ديثــة، ا ــات تجا ضــوء ــ امعــات با ة ــشر ال د ــا،راملــوا ب جامعــة بيــة، ال ليــة مجلــة

١٢٦- ٩٤ ،١٢ ،٣٠ .  

غـضيان بـن هللا ضـيف ن، القيـادات). ٢٠١١(وحمـر لـدى داء ة تبـوكرإدا بجامعـة اسـة: اديميـة رد
ليجميدانية، ا لدو ي العر بية ال مكتب ي، العر ليج ا لسالة   .١٣٤- ٨٥ ).١١٩(٣٢. ر

ن حـــس ـــرم، ـــ .)٢٠٠٨(ا التنظي عمـــال: الـــسلوك منظمـــات ـــ ماعـــات وا فـــرد ).٢ط (ســـلوك
شر وال للطباعة امد   .دارا

فيـــصل ، ا .)٢٠٠٩( ســـا املعلومـــات، املؤســـسة،أنظمـــة تنافـــسية ـــ ع ـــا وتأث ا، فوائـــد ا، ســـتخدام
ة ــــشو م ـــــ غ ماجـــــست رســــالة ـــــاج.ر ا جامعـــــة ، ـــــسي ال وعلــــوم قتـــــصادية العلـــــوم ليـــــة

زائر ا   .ضر،

حـــــسن اتھ، الواقـــــع .)٢٠٠٣( ـــــ ن بـــــ ـــــي العر الـــــوطن ـــــ رالتعلـــــيم تطـــــو نحـــــو متجـــــددة ـــــة و تر أفـــــاق
اللبنانيواملستقبل، ة رةالداراملصر القا   .ة،

ســـــعيدي آل عـــــائض ـــــ ي ، تنميـــــة .)٢٠١٩( يعـــــس ـــــ امعيـــــة ا القيـــــادة دو لتفعيـــــل ح ـــــ مق رتـــــصو ر
اململكــــــة ــــــة ر لتحقيــــــق الــــــسعوديةكمدخل امعــــــات با ة ــــــشر ال د ؤاملــــــوا معيـــــــة،٢٠٣٠ر ا

واملعرفة للقراءة ة   .١١٩- ١٣٤ .املصر

محمود عم .)٢٠٠٥( العميان، منظمات التنظي شر.الالسلوك لل داروائل   .عمان

ي العـدوا سـليمان بن مشعل ، س.)٢٠١٤(يالع التـد يئـة أعـضاء وتنميـة نيةإلعـداد امل سـات راملما ر
ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام جامعـــة ـــة، .ــ دا للعلـــوم طيبـــة جامعـــة ،٩،٢رمجلـــة

٢٨٦- ٢٦٥.  

شـــــباب بـــــن ـــــاب الو عبـــــد للتغ.)٢٠١٩(الـــــشميالن، حـــــة مق ـــــة الـــــتعلمؤر تحقيـــــق معوقـــــات ـــــ ع لـــــب
السعودية املؤسسات قتصادية، .التنظي و ة دا العلوم   .٢١١- ٢٧٥. ١٣رمجلة
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ـــــــــــــــــسبرين،مانع المواتيجية تنمية استراثر أ .)٢٠١٥( ةـ د اعلى  لبشريةرا ا تلجامعاافي ادألفرأداء سة رد
الجامعااعينة من : حالة ة،.ئريةالجزت ـــــــــــــــــــشو م ـــــــــــــــــــ غ اه ردكتـــــــــــــــــــو  –عة محمد خيضر جام ر

العلوا  كلية –ةبسكر اعلووية رلتجاواية دالقتصام زائرلتسييرم ا ،.  

البلـو عـوض فاطمة ، تبـوك .)٢٠١٦( يمو بجامعـة س التـد يئـة ألعـضاء نيـة امل التنميـة رمتطلبـات
ـــــــــادي عتمـــــــــاد معـــــــــاي ضـــــــــوء بيــــــــــة،.ـــــــــ ال ليـــــــــة ة، ـــــــــشو م ـــــــــ غ ماجـــــــــست رســــــــــالة ر

  .جامعةتبوك

حــــــسننـــــصر، مـــــسلم محمــــــد ، ــــــ ع ؛ ــــــ مر يوســــــف يئــــــة). ٢٠١٢(محمــــــد ألعــــــضاء نيــــــة امل التنميــــــة
عتمــاد و ــودة ا معــاي ضــوء ــ تبــوك بجامعــة س وعلــم. رالتــد بيــة ال ــ عريــة ســات ردا

  .٢٢١- ١٨١ ،٢٥. النفس

سوســـن عـــة، ز ام؛ ســـ ـــي، امعــــات) ٢٠١٢(ركع ا ـــ س التـــد يئـــة ألعـــضاء نيـــة امل التنميــــة رجـــودة
ة،. السعودية بو ال  .٣٤٢ - ٢٨٩). ١٠٥(٢٧املجلة
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