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ات القر ا��ادي والعشر�ن لدى أعضاء �يئة �اأثر وة التنظيميةعا��لا ن &% تنمية م"ا ر
*س   با�.امعات السعودية رالتد

  لخديجة مقبو الز�را1ي
ة والتخطـــــــيط ال�8بــــــــو  يقـــــــسم =دا ـــــة ر ، بGليـــــــة ال�8بيـــــــة، جامعــــــــة الباحـــــــة، اململكـــــــة العر@يـــ

  .السعودية

 khalzhrani@bu.edu.sa: البريد االلكتروني
  

  :املستخلص

ات القر ا��ـادي  � أثر ال��اعة التنظيمية �� تنمية ما�ن'دف البحث ا��ا!� إ!� التعرف ع ر

ـــد البحــــث املــــن/. الوصــــفي  8س با�5امعــــات الــــسعودية، واعتمـ روالعــــشر<ن لــــدى أعــــضاء 'يئــــة التــــد

تباطي، واستخدم GسEبانة Cأداة �5مع ال Gبانة مـن رEسG ونتL42(بيانات، وت ( �عـة ع�ـ زفقـرة مو

ئTسيSن 'مـا <ن  رمحو <ة(ال��اعـة التنظيميـة بأWعاد'ـا الفرعيـة : ر ) 12(�ـ� ) رGستكـشافية، وGسـEثما

ات القـــر ا��ــادي والعـــشر<ن بأWعاد'ــا الفرعيـــة  نفقــرة، ومــا التفكSــ� وGبتLـــار، الثقافــة الرقميـــة، (ر

� عينة بلغت فقر) 30(�� ) ا��ياة واملنة�8س بجامعة ) 370(ة، وطبقت GسEبانة ع رعضو 'يئة تد

، طيبة، والباحة: (التالية أن تقدير أفراد : ز، وCان من أبر نتائج البحث)ىامللك عبد العز<ز، أم القر

جة مرتفعة، كما جاء  سة ال��اعة التنظيمية با�5امعات السعودية جاء بد اسة نحو مما رعينة الد ر ر

8س بمستو تقدير'م نحو م ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد ىستو توافر ما ن رى ر

ات القر ا��ادي  نمرتفع، كما كشفت النتائج عن وجود أثر إيجاiي لل��اعة التنظيمية �� تنمية ما ر

<ة  ســــة ال��اعـــة GســــEثما 8س با�5امعـــات الـــسعودية، وأن ملما روالعـــشر<ن لـــدى أعــــضاء 'يئـــة التــــد ر ر

ىتأث�Sا أقو
ً

ات القر ا��ادي والعشر<ن سة ال��اعة Gستكشافية �� تنمية ما ن من مما ر   .ر

ات القر ا��ادي والعشر<ن، ا�5امعات السعودية، ال��اعة التنظيمية:الGلمات املفتاحية ن ما   .ر
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The impact of Organizational Ingenuity on 
Developing the Twenty-first century Skills among 

Faculty Members in Saudi Universities 
 

Khadija Maqbool Al-Zahrani  
Educational Administration and Planning, College of Education , 
Al Baha University, KSA. 
Email: khalzhrani@bu.edu.sa 

  
Abstract: 

The study aims to identify the impact of organizational ingenuity 
on developing twenty-first century skills among faculty members in 
Saudi universities. The study adopts a descriptive correlational 
method, and employs questionnaire as a tool for data collection. The 
questionnaire consists of 42 items divided into two main sections. The 
first section (12 items) measures organizational ingenuity with two 
sub-dimensions (exploration and exploitation). The second section (30 
items) measures the 21st century skills and their sub-dimensions 
(Thinking and innovation, digital culture, life and profession).  The 
sample comprises (370) faculty members from the following 
universities: (King Abdul-Aziz, Umm Al- Qura, Taiba, and Al-Baha). 
The findings of this study indicate that practicing organizational 
ingenuity in Saudi universities is high and the level of availability of 
twenty-first century skills among faculty members is high, too. In 
addition, the results revealed a positive impact of organizational 
ingenuity on development of the twenty-first century skills among 
faculty members in Saudi universities, and that exploitation has a 
stronger impact than exploratory ingenuity in developing the twenty-
first century skills. 

Keywords: organizational ingenuity - twenty-first century skills - 
Saudi universities. 
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: املقدمة  

قnــm إن التتــاWع الــسر8ع للتحــوالت العامليــة  ر�ــ� القــر ا��ــادي والعــشر<ن مــن تقــدم معر�ــ� و ن
 �ديـــاد تنافـــسية املنظمـــات؛ Cـــان لـــھ تـــأث�S مباشـــر ع�ـــ زمـــستمر، وTrئـــة ديناميكيـــة ســـر8عة التغيSـــ�، وا
ائدة �� املعرفة بحاجة م�tة للـس�s نحـو  را5wتمع وسو العمل؛ مما جعل ا�5امعات كمؤسسات  ق

اســـ��اتيجيات جديـــدة كفيلـــة با�ـــ~5اما وتكيـــف التفاعـــل وGســـتجابة الـــسر8عة، وذلـــك مـــن خـــالل 
  .نأ'دافا بما يل�m متطلبات مستقبل 'ذا القر

ــــذ WعـــــSن Gعتبـــــار  لقـــــد أصـــــبحت ا�5امعـــــات �ـــــ� حاجـــــة إليجـــــاد اســـــ��اتيجيات متجـــــددة تأخـ
ف املتغSـــ�ة WـــشLل مـــستمر؛ لـــذلك اتجـــت �نظـــار نحـــو ال��اعـــة التنظيميـــة، حيـــث �عـــد مـــن  الظـــر

ُ
و

� مزج التطو<ر املش��ك بSن ا�5امعات وTrئ��ا املداخل ا��ديثة �� ��عمل ع mس��اتي��، ف�G 5الwا
'ا  د'ا رلتصل ��ا إ!� ديمومة نجاحا ونمو'ا وا ، كما �عد من أك�� الوسائل أ'مية )2016الطا�ي، (ز

ُ

جات عدم التأكد  تفاع د � تكيف بTئ��ا املضطرrة عند ا�ا��ا التنافسية ومساعد��ا ع رلتحسSن قد ر ر
� بقا��ا نحو� (Li, 2013) املتغ�Sات، ��دف ا��افظ ع

ـــ� أ�ــــــــشطة عملي�ــــــــG mستكــــــــشاف  ــــــا��ا ع�ــــ ســ ـــــ� مما ـــة �عتمـــــــد �ـــ ــــة كعمليـــــ روال��اعـــــــة التنظيميــــ
ســات  ســات Gستكــشافية لLــل مــن حاضــر ومــستقبل املنظمــة، بTنمــا املما روGســEثمار، وتLــو املما ر ن

ى املـستقبلية ا�5ديـدة لـدى أفر <ة لألفLار والـر ؤGسEثما اد'ـا، و'مـا نقطـة البدايـة النتقـاء �فLـار ر
ـــ��اتيجيات التجديديـــــة املطلوrــــــة  ت نتــــــائج )Lang, 2012(املـــــستقبلية وتحديـــــد Gســـ ر، فقــــــد أشـــــا

ســــــات ال��اعــــــة  تبــــــاط إيجابيــــــة بــــــSن مما ـــ� وجـــــود عالقــــــة ا ـــ� 'ــــــذا ا�5انــــــب إ!ـــ اســـــات الــــــسابقة �ـــ رالد ر ر
اســــة أبــــو جنTــــب التنظيميــــة والتطــــو<ر �ــــ� ا5wــــال Gســــ��اتي�� باملنظمــــات، حيــــ رث توصــــلت نتــــائج د

سـة التفكSـ� Gسـ��اتي�� ومـستو ال��اعــة ) 2020( تبـاط إيجابيـة وقو<ـة بـSن مما ىإ!ـ� وجـود عالقـة ا ر ر
شـيد والعبـودي  اسـة  رالتنظيمية، كما حددت د سـات الـسلوك ) 2018(ر رتلـك العالقـة �ـ� جانـب مما

اسـة الطــا�ي  نــب أ�ـشطة التجديــد Gســ��اتي��، فحـددت العالقــة �ـ� جا) 2016(رGسـ��اتي��، أمــا د
اسة القر�ي  <د ) 2020(رود اسة أبو  ز�� جانب الرشاقة Gس��اتيجية، ود ات ) 2019(ر ر�� جانب القد

س  اســة محــر وGســ��اتيجية، ود �ــ� جانــب الــذCاء Gســ��اتي��، فال��اعــة التنظيميــة بــذلك ) 2020(ر
�ـــس�S عل¨�ــــا املنظمـــة �§لــــق أ�ـــشطة متجــــ mطـــة ال�ــــ ددة �ـــ� ضــــوء التوقعـــات املــــستقبلية، رتمثـــل ا�§ا

ا��ا واتجا'ا��ا وتحو<ل نوايا'ا Gس��اتيجية  �غي�S مسا ��رللمسا'مة �� نجاحا من خالل العمل ع
'ا �ــــــ� التــــــصدي  ــــرص واســـــEثما ��ا ع�ــــــ� استكـــــشاف الفــ ـــد مــــــن قـــــد ة تز<ــ ات تنظيميـــــة بــــــار ـــ� قــــــد رإ!ــ ر زر

  . لل��ديدات البيªية

نو�ــــ� ضــــوء دو ا�5امعــــات مــــع دخــــو القــــر  ل ا��ــــادي والعــــشر<ن واســــتمرار مــــا �ــــشده مــــن ر
عة �� مختلف ا5wـاالت، تحـتم عل¨�ـا ال��كSـ¬ ع�ـ� إعـداد وتأ'يـل جيـل مـن  ات مEسا رتحديات وتطو ر
داد  ات، و'نــــا ا <ن ع�ـــ� مواجــــة تلـــك التحــــديات ومواكبـــة تلــــك التطـــو زاملفكـــر<ن واملتعلمـــSن القــــاد رر

'ا نحو G'تمام بتطو<ر Cافة رCائز العملية الت   ).Trilling & Fadel, 2009(عليمية ردو

و�ـ� �لفيـة الثالثـة اعتمـدت ا�5امعـات �ـ� نجاحــا ع�ـ� عـدد مـن الـدعائم الرئTـسة، فLانــت 
'ـــم ا�wـــرك �ساµـــ´m للقيمـــة املـــضافة بتلـــك  8ـــسية مـــن أك��'ـــا أ'ميـــة، حيـــث يمثـــل دو ر'يئ��ـــا التد ر

ســا�� ياملطSــ� وأبــو شــع�Sة، (م ا�5يــدة را�5امعــات، و�عتمــد كفــاءة أدا��ــم ع�ــ� تنميــ��م الفعالــة ومما
8ـسية، فقـد تحـو )2016 ات 'يئ��ـا التد ل، فتطو<ر ا�5امعات يتطلب G'تمـام بتطـو<ر وتنميـة مـا ر ر

ب ومواكــب  ردو �ســتاذ ا�5ــام�s �ــ� القــر ا��ــادي والعــشر<ن مــن ناقــل للمعرفــة إ!ــ� مــتعلم ومتــد ن ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

319 

� النمو والتطو منيا و�ا ع ·دائم للتغ�Sات؛ ليLو قاد ر ًر رأCاديميا و<حقق الدو املطلوب منھ �� جميع ن ·

  ).2020العطاب، (جوانب ا��ياة 

ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن  نوrـالنظر إ!ـ� توصـيات منظمــة الـشراكة مـن أجـل مــا  Skills(ر
Partnership for 21st  Century)  ـ� منظمـة تأسـست �ـ� عـامÄة 2002 و ا ر �ـ� إطـار شـراكة مـع و ز

ـــو التعلــــيم �مر<كيــــة وشــــرCات ن آخــــر مختلفــــة، يتــــÅÆ تأكيــــد'ا ع�ــــ� أ'ميــــة تــــوف�S أســــاتذة يتمتعـ ي
ا منظمـا Èـساعد �ـ�  �عـد إطـا mسمات وخصائص �ستاذ الفعال �� القر ا��ـادي والعـشر<ن، وال�ـWً ًر

ُ
ن

<ة  ات املعلمSن املنية و8عز �عاو�Ëم �� العمل مع Êخر<ن بفعالية وإيجاد ا��لو GبتLا رتنمية ما لر ز
ت لــھ العديــد مــن )Beers, 2011(نت القــر ا��ــادي والعــشر<ن ملواجــة تحــديا ر، و�ــ� ضــوء مــا أشــا

اســـــة الــــسرديھ  اســــات كد رالد ي )2020(ر Íي )2020(ر، القـــــواس واملنــــصو ؛ املعايطـــــة )2020(ر؛ ا��ـــــا
)2019( �Sي والفواعi؛ والتو)ا معلم القر ا��ادي )2016ات ال�m البد أن يمتلك ن، من أن أ'م املا ر

ـــة، وتكنولوجيـــــــا املعلومــــــــات : كـــــــز �ــــــــ�والعـــــــشر<ن، ت�� ات الرقميـــــ ـــــار، واملـــــــا ـــ� وGبتLــ ات التفكSـــــ ـــا رمــــ ر
ات ا��ياة واملنة   . روGتصاالت، وما

� ما سبق، تظر أ'ميـة ال��اعـة التنظيميـة �ـ� املنظمـات �ـ� ضـوء تحـديات القـر �نوعطفا ع ً

ـــةال��بو<ــــة م�Ðــــا وغSــــ� ال��-ا��ــــادي والعــــشر<ن، حيــــث ســــعت املنظمــــات الدوليــــة  ى ع�ــــ� املــــستو -بو<ـ
ــــ�، إ!ــــــ� التجديــــــد والتطــــــو<ر املــــــستمر، وا'تمامــــــا باسEــــــشراف املــــــستقبل  �ــ�wوا mــــــnقليÑو mnالعـــــال
�عمـل مـن  mشر<ة، ومن تلك املنظمـات منظمـة العمـل الدوليـة ال�ـÒد'ا ال روGستعداد لھ بتأ'يل موا

د'ـا أمـام املن(ACT/EMP)خالل مكتب أ�شطة أ�Óاب العمل  � إتاحـة موا�، كمـا ر ع ىظمـات �خـر
<ة لتحـــــسSن وتطــــــو<ر  ــــشا ـــات قو<ـــــة مـــــستقلة، وتقـــــدم لـــــا خـــــدمات اسEـ ــــاء منظمــ ر�ـــــساعد'ا ع�ـــــ� بنـ

د'ـــــا ممـــــا Èعمـــــل ع�ـــــ� ديموم��ـــــا  لاملكتـــــب Ñقليnـــــm للـــــدو / منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة(رمنتجا��ـــــا وموا
  ). 1976العرrية، 

اسة     :رمشGلة الد

ـــــنظم التعليميــــــة وتجديــــــ ـــا وأســــــالي�Ùا، واســــــتجابة مــــــع تزايــــــد الــــــدعوات إلصــــــالح الـ د محتوا'ـــ
ً

نللتحـــديات والتغSـــ�ات املـــستجدة ا�wليـــة والعامليـــة �ـــ� القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن، وrاعتبـــار التعلـــيم 
� ا�5امعات تبmÚ مفوم ال��اعة التنظيمية �'ا، أصبح ع رالركS¬ة �ساسية �� نمو ا5wتمعات وتطو

<ـــــة جديـــــدة تمكـــــن املنظمــــــات مـــــن  ــــمان رالـــــذي يمثـــــل فلـــــسفة إدا ــــدى البعيـــــد مـــــع ضــ ـــاء ع�ـــــ� املـ البقــ
<ــة  ات مــن خــالل محــاذاة الفــرص املتاحــة مــع الر <ة والنمــو �ــ� املــستقبل والتنــوع �ــ� املــا ؤGســتمرا ر ر

  ).2014دمحم، (املستقبلية 

ة  ـــــــضر ـــــ ــــــستقبل بـ ـــــــــشراف املـــــ ـــــــ��اتي�� واسEـــ ــــــــ� Gســــ ــــــدو!� للتفكSــــ ـــــــــؤتمر الـــــ ـــ´Ý املـــ ــــــد أوÞــــــــ وروقـــــ
ـــر  تفعيــــل ـــن ا�5امعــــاتقاملــــداخل التنظيميــــة، وتوظيفــــا بطـ تمكــ

ّ
ـــة التحــــديات العامليـــــة   مــــن مواجـ

املنظمـــة (نالفاعلــة، مـــع تحقيــق التنفيـــذ املــر لـــا  التجديديـــة وا�wليــة عـــن طر<ــق وضـــع التنظيمــات
<ــة،  يكمــا أوÞــ´Ý �دب النظــر إ!ــ� حاجــة املنظمــات املاســة إ!ــ� براعــة ). 2019رالعرrيــة للتنميــة Ñدا

 وGستمرار، ففي ظل التحـديات املعاصـرة لـم Èعـد التوجـھ اس��اتيجيا��ا التنظيمية من أجل البقاء
ة حاسمة للنجاح  <ا بل أصبح ضر رنحو ال��اعة التنظيمية اختيا ور ·)Schmitt, et. al., 2016 .(   

 mيـــة ا��ديثـــة ال�ـــrاســـات العر رو�ـــ� مجـــال تطـــو<ر ا�5امعـــات أكـــدت نتـــائج مجموعـــة مـــن الد
اســـة تناولـــت موضــــوع ال��اعـــة التنظيميــــة �ـــ� ا�5امعــــا ؛ 2021؛ دســــو�ä، 2021أبــــو 5ãـــوة، (رت، كد

حمة، 2021إبرا'يم،  � تأث�S وتأثر أ�شطة ال��اعة التنظيمية WشLل ) 2020؛ عامر، 2021ر؛ أبو �ع
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ســــات القيـــادة وتحــــسSن Ñجـــراءات التنظيميــــة والعمليـــات �5عــــل ا�5امعــــات  رفعـــال �ــــ� تطـــو<ر املما
ـــة مواكبــــة للتغSــــ�ات ومــــسEبقة لــــا، كمــــا توصــــلت نتــــائج  اسـ تبــــاط ال��اعــــة ) 2020الــــسيد، (رد رإ!ــــ� ا

ة املوا'ب   .رالتنظيمية �� ا�5امعات بإدا

�شد'ا ا�5امعات فرض عل¨�ا G'تمام بتطـو<ر 'يئ��ـا  mات ال� و�� ضوء التغ�Sات والتطو
ُ

ر
ــــادي  ـــــر ا��ـــ ـــــ� القـ ـــة �ـ ــــسارع املعرفـــ ـــ� مواجــــــة �ـــ <ن ع�ـــ ـــــوا قــــــاد ا��م؛ ليLونــ 8ــــــسية وتنميــــــة مــــــا نالتد ر ر ر

ات ال�m تل�C mل ما Èستجد من Gتجا'ات ا��ديثة والعشر<ن، من خ ُالل Ñملام املعر�� وإتقان املا ر
اسة )2019العزب، (باملنظومة التعليمية  اسات كد ر، وقد و�çت العديد من الد ؛ 2020العزب، (ر

ات ) 2016ي؛ املطSـــ� وأبـــو شـــع�Sة، 2020العطـــاب،  8س ملـــا رأن أ'ميـــة امـــتالك أعـــضاء 'يئـــة التـــد ر
ات بفعاليــة، إال أن نالقــر ا��ــ 'ــم �ــ� إكــساب طلبــ��م لتــك املــا رادي والعــشر<ن Èعــود إ!ــ� أ'ميــة دو ر

رالنتــــائج �ــــش�S إ!ــــ� إخفــــاق أنظمــــة التعلــــيم �ــــ� كثSــــ� مــــن دو العــــالم، وم�Ðــــا العرrيــــة �ــــ� ذلــــك الــــدو  ل
ُ

ي، ( Íي، 2020رالقواس واملنصو   ).NCATE, 2015؛ 2020ر؛ ا��ا

روrنــــاء ع�ــــ� مــــا ســــبق وإضــــافة ع�ــــ� مــــا أو ن ً عمــــا جــــاء �ــــ� تقر<ــــر ) 2015(وده أبــــو عمــــة وآخــــر
ـــة العرrيـــــة الــــــسعودية" ــــز البحــــــوث " التLامـــــل بـــــSن ا�5امعـــــات الوطنيــــــة �ـــــ� اململكــ الـــــصادر عـــــن مركـ

ة التعلــيم، الــذي Èــش�S إ!ــ� أن  ا اســات �ــ� و ُوالد ر نظــم التعلــيم العــا!� تتطلــب تبÚــm بــدائل �عليميــة "زر
ُ

ة جة عالية من الكفاءة والقد � د�ة وع رمتطو ر � التـواؤم مـع املتغSـ�ات العامليـةر�، فقـد اسـتعرض " ع
قالتقر<ــــر أســــبابا عامليــــة لــــذلك، وال�ــــm م�Ðــــا وجــــود قــــصو مــــن ا�5امعــــات �ــــ� Ñعــــداد لــــسو العمــــل  ر ً

  . ومتطلباتھ

ـــھ اململكــــة للتغيSــــ� وتجو<ــــد اw§رجــــات التعليميــــة؛ لتحقيــــق أ'ــــداف ا�§طــــة  و�ــــ� إطــــار توجـ
 �ـــة العاشــــــرة ال�ــــــm تــــــنص ع�ــــــ ـ ـــــة احتياجــــــاتتفعيــــــل"التنمو<ــ ـــm لتلبيـ ـــــام التعليnـــ ة النظـ التنميــــــة  ر قــــــد

ـــار ــــات ســــــو العمــــــل، وتحــــــسSن البTئــــــة ا�wفــــــزة لإلبــــــداع وGبتLـــ ـــيم، " (قومتطلبــ ة التعلـــ ا رو ، )2021ز
<ة اململكة  ؤوا�~5اما مع س�s ا�5امعات السعودية نحو Ñسام �� تحقيق ر ً٢٠٣٠ ���عو ع mل ال�

ات، وا نلس�s ألن تLو �� مصاف ا�5امعات املتقدمة، وال��كS¬ رمواكبة ا�5امعات للتغ�Sات والتطو
� ما تñتجھ ا�5امعات من قو Wشر<ة مؤ'لة ومعدة إعدادا جيـدا ملواكبـة التحـوالت والتحـديات �ًع ً ى

ُ

�ــ� العــالم املعاصــر؛ ظــر توجــھ ا�5امعــات الــسعودية نحــو مراجعــة أ'ــدافا Gســ��اتيجية وتطــو<ر 
سال��ا ومؤشرات بTئ��ا التنظيمية بما تEناسب مع ' <��ا و رذه املرحلة ا�5ديدة، و�� ضوء تحديث ر ؤ

قيــاس أدا��ــا، وتقــو<م مخرجا��ــا وعوائــد'ا، مــن خــالل القيــام Wعمليــات متداخلــة تتÒنا'ــا القيــادات 
8ع ال�ـــm تـــرrط مامـــا و'ياCلـــا التنظيميـــة وتقنيا��ـــا وأنظم��ـــا  رعنـــد وضـــع �'ـــداف وال�ـــ�امج واملـــشا

Òد'ا املالية وال <ة اململكة روموا ان،  (٢٠٣٠ؤشر<ة، بما Èسم �� تحقيق ر  ). 2017زالشمالن والفو

ة ترسـيخ وتـدعيم مفـوم ال��اعـة التنظيميـة والبحـث  وروقـد جـاء 'ـذا البحـث اسـتجابة لـضر
مـة للقــر ا��ـادي والعــشر<ن  ات الال ن�ـ� تحقيـق �'ــداف املرجـوة مــن تطبيقـا �ــ� ضـوء تنميـة املــا ز ر

8س اسـة للكـشف عـن أثـر ال��اعـة رلدى أعضاء 'يئة التـد ر با�5امعـات الـسعودية، حيـث سـعت الد
8س با�5امعــــات  ـــة التــــد ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر<ن لــــدى أعــــضاء 'يئـ رالتنظيميــــة �ــــ� تنميــــة مــــا نر

  . السعودية
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   :أسئلة البحث

�ــيG اســة �ــ� الـــسؤال ات : ريتمثــل الــسؤال الـــرئTس للد رمــا أثـــر ال��اعــة التنظيميــة &ـــ% تنميــة م"ـــا
*س با�.امعات السعودية؟نالقر   را��ادي والعشر�ن لدى أعضاء �يئة التد

 :و<تفرع من السؤال الرئTس �سئلة الفرعية �تية
ــا  .1 ســـــة ال��اعـــــة التنظيميـــــة بأWعاد'ـــ جـــــة مما رمـــــا د <ة(ر Eثما با�5امعـــــات ) رGستكـــــشافية، Gســـــ

اسة؟  رالسعودية من وجة نظر عينة الد
ات القـــر ا��ـــادي  .2 نمـــا مـــستو تـــوافر مـــا التفكSـــ� وGبتLـــار، (والعـــشر<ن بأWعاد'ـــا الفرعيـــة رى

8س با�5امعــــات الـــسعودية مــــن ) الثقافـــة الرقميـــة، ا��يــــاة واملنـــة رلــــدى أعـــضاء 'يئــــة التـــد
اسة؟  روجة نظر عينة الد

ات القـــر ا��ـــادي  .3 ســـة ال��اعـــة التنظيميـــة وتنميـــة مـــا تباطيـــة بـــSن مما ن'ـــل توحـــد عالقـــة ا ر ر ر
8  س با�5امعات السعودية؟روالعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد

اسة   :رفرضيات الد

'ا وفقـا لنوعي��ـا  ًاسEنادا إ!� مشLلة البحث تمت صياغة الفرضيات الرئTسة ال�m سTتم اختبا
ر ً

 �� حالة H1ل، حيث سTتم قبو فرضية Ñثبات البديلة )α .≤ 5.0(ىÑحصائية عند مستو الداللة 
  :، وفيما ي�� عرض الفرضياتH0رفض فرضية النفي 

  ):H01(لفرضية الرئVسة UوST ا •

ات القـــر ا��ـــادي  ســـة ال��اعـــة التنظيميـــة �ـــ� تنميـــة مـــا نال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحـــصائية ملما ر ر
8س با�5امعات السعودية عند مستو الداللة  ىوالعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد   ).α .≤ 5.0(ر

 : وتتفرع من الفرضية الرئTسة �و!� الفرضيات الفرعية �تية

ـــ� الف .1 ســـــــة ال��اعـــــــة ): H01-1(رضـــــــية الفرعيـــــــة �و!ــــ ــــصائية ملما ـــــة إحـــ ــــــر ذو داللــ ــــد أثـ رال يوجـــ
8س با�5امعـــــات  ـــة التــــد ات التفكSــــ� وGبتLـــــار لــــدى أعــــضاء 'يئــ رالتنظيميــــة �ــــ� تنميـــــة مــــا ر

  ).α .≤ 5.0(ىالسعودية عند مستو الداللة 
ـــة ال��اعــــــة ال يوجــــــد أثــــــر ذو داللــــــة إحــــــصائية ملما): H01-2(الفرضــــــية الفرعيــــــة الثانيــــــة  .2 رســـ

8س با�5امعـــــات  ات الثقافـــــة الرقميـــــة لـــــدى أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد رالتنظيميـــــة �ـــــ� تنميـــــة مـــــا ر
  ).α .≤ 5.0(ىالسعودية عند مستو الداللة 

ـــة ال��اعــــــة ): H01-3(الفرضــــــية الفرعيــــــة الثالثــــــة  .3 ســـ رال يوجــــــد أثــــــر ذو داللــــــة إحــــــصائية ملما
ــــضاء ' ـــاة واملنـــــــة لــــــدى أعـــ ات ا��يـــ ـــة مـــــــا ـــ� تنميـــ 8س با�5امعـــــــات رالتنظيميــــــة �ــــ ريئــــــة التـــــــد

  ).α .≤ 5.0(ىالسعودية عند مستو الداللة 

  ):H02(الفرضية الرئVسة الثانية  •

ســـة Cـــل مـــن أWعـــاد ال��اعـــة التنظيميـــة  ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــSن تـــأث�Sات مما ٍال توجـــد فـــر ر و
<ة( ـــEثما ــــضاء 'يئــــــة ) رGستكــــــشافية، وGســـ ات القــــــر ا��ــــــادي والعــــــشر<ن لــــــدى أعــ ـــ� تنميــــــة مــــــا ـ ن�ــ ر

8س با�5امعات السعودية عند مستو الداللة ال ىتد   ).α .≤ 5.0(ر
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  : أ�داف البحث

� البحث ا��ا!� إ!� تحقيق عدة أ'داف، وC �Äاآل�يsسÈ:  
ــا  .1 ســــة ال��اعــــة التنظيميــــة بأWعاد'ــ جــــة مما رالتعــــرف ع�ــــ� د <ة(ر ) رGستكــــشافية، GســــEثما

 .با�5امعات السعودية
ات القـر ا��ـ .2 � مستو تـوافر مـا�نالتعرف ع التفكSـ� (ادي والعـشر<ن بأWعاد'ـا الفرعيـة رى

8س با�5امعـــــات ) وGبتLـــــار، الثقافـــــة الرقميـــــة، ا��يـــــاة واملنـــــة رلـــــدى أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد
 .السعودية

ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن  .3 سة ال��اعة التنظيمية �� تنميـة مـا نالكشف عن تأث�S مما ر ر
8س با�5امعات السعودية   .رلدى أعضاء 'يئة التد

  :حثأ�مية الب

  :تbبع �Uمية النظر�ة للبحث من

أ'مية موضوع البحث ومتغ�Sاتھ ا��يو<ة، فمدخل ال��اعة التنظيمية أحد أ'م املـداخل  -
ُا��ديثـــة �ـــ� الفكـــر Gســـ��اتي��، و8عـــد البحـــث محاولـــة لعـــرض و'يLلـــة ال�ـــ�اكم املعر�ـــ� 

ة ا�5امعــا روالفكـر للتجديــد التنظيnــm، ممــا Èعــد إضـافة نظر<ــة �ــ� مجــال إدا ت، فــضال ي
ً

ات أعـضاء 'يئـة  رعن استجابة البحـث للتوجـات العامليـة ال�ـm تنـادي بأ'ميـة تنميـة مـا
8س ملواجة تحديات القر ا��ا!� نالتد   .ر

ات  - ـــ� تقــــديم Wعــــض املفــــا'يم املتعلقــــة بال��اعــــة التنظيميــــة وتنميــــة مــــا رإســــام البحــــث �ـ
<ة ل ـــوعات الـــــضر �عـــــد مـــــن املوضــ mورالقـــــر ا��ـــــادي والعـــــشر<ن، وال�ـــــ

ُ
نجـــــاح ا�5امعـــــات ن

عة 'ا من خالل مواكب��ا للتغ�Sات البيªية املEسا رواستمرا   .ر
rطـت بـSن ال��اعـة التنظيميـة وتنميـة  -  mاسـات ال�ـ ة الد رCو البحث إضافة علمية مع ند ر ر ن

ات القر ا��ادي والعشر<ن �� املؤسسات التعليمية عامة، وا�5امعـات الـسعودية  نما ر
� وجھ ا�§صوص� .ع

  :طبيقية للبحث منتbبع �Uمية الت 

نتـائج البحــث ال�ـm مــن املتوقـع أن �ــساعد صـا��s القــرار والقـائمSن ع�ــ� قيـادة ا�5امعــات  -
  .السعودية بما يتعلق Wعمليات التجديد والتطو<ر �� ضوء ال��اعة التنظيمية

مة لتطو<ر  - ات الال زإسام البحث �� تقديم دليل إجرا�ي ل5tامعات السعودية حو املا ر ل ّ

8س �� ضوء متطلبات القر ا��ادي والعشر<نأعضاء 'يئة ن التد  . ر
اســـــة ال��اعـــــة  - �ـــــستكمل د mاســـــات و�بحـــــاث ال�ـــــ ـــد مـــــن الد ة البحـــــث إلجـــــراء مز<ــ راســـــEثا ر ر

 mـ� ال�ـSعـاد ومجـاالت غWات القـر ا��ـادي والعـشر<ن مـن خـالل أ نالتنظيمية وتنمية مـا ر
اسة ا��الية   . رتناول��ا الد

اسة   :رنموذج الد

ضـا، والـذي يوçـÅ العالقـة تم تحديد نموذج ا اسـة وفر اسـة �ـ� ضـوء مـشLلة وأسـئلة الد ولد ر ر
ات القــر ا��ــادي والعــشر<ن(، واملتغSـــ� التــاWع )ال��اعــة التنظيميــة(بــSن املتغSــ� املــستقل  نمــا كمـــا ) ر
قم    ).1(ريو�çھ الشLل 
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قم  اسة) 1(رشGل    رنموذج الد

  

  

  

  

  

  

  

  

اسة   :رحدود الد

ســـة ال��اعـــة التنظيميــــة اقتـــصر موضـــوع البحـــ: ا��ـــدود املوضـــوعية رث ع�ـــ� الكـــشف عـــن أثـــر مما
<ة(بأWعاد'ا  ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن بأWعاد'ـا الفرعيـة ) رGستكشافية، GسEثما ن�� تنمية مـا ر

ـــاة واملنـــــة( ـــة، ا��يــ ـــة الرقميــ 8س با�5امعـــــات ) التفكSـــــ� وGبتLـــــار، الثقافــ رلـــــدى أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد
  . السعودية

8س برتبـة اقتصرت ع: ا��دود الgشر�ة أسـتاذ، أسـتاذ (رينة البحث ع�ـ� عـدد مـن أعـضاء 'يئـة التـد
ك، أستاذ مساعد ، طيبة، والباحة: (�� ا�5امعات التالية) رمشا   ).ىامللك عبد العز<ز، أم القر

س وشر يوليو : ا�.دود الزمنية اسة بSن شر ما روتحددت املدة الزمنية لتطبيق الد   ).2021(ر
اسة �ات الدhرمصط  :  

  :  التنظيميةال��اعة •

�عـــرف ال��اعــــة التنظيميــــة بأ�Ëـــا 
ُ

ة �ــــستد�û إ!ــــ� التغيSـــ� �ــــ� �ــــشاطات « رأســــلوب وعمليــــة متطـــو
ا��ا ا�5و'ر<ــــــة  ــــد ــــد قـــــو تـــــؤدي إ!ـــــ� استكـــــشاف مقـ ــــة بمـــــا يز<ـــــد مـــــن ترابطـــــا و<ولــ ات املنظمـ ــــا روخيـ ىر

'ا   ).Albert, 2013(» رواسEثما
اســــــة إجرائيــــــا بأ�Ëــــــا  ·و�عرفــــــا الد ر

ُ
ـــEثم« د أ�ــــــشطة استكــــــشاف واســـ ـــوا رار الفــــــرص ا�5ديــــــدة للمـــ

ــــ�ات  ات ال�ــــــm تمتلكــــــا ا�5امعــــــات الــــــسعودية، ��ــــــدف Gســــــتجابة للتغSــ ــــ�ات واملــــــا ف وا�§�ــ رواملعــــــا ر
جية   .»رالسر8عة والتوقعات املستقبلية للبTئة ا�§ا

ات القر ا��ادي والعشر�ن • نم"ا   : ر

ات القــر ا��ــادي والعــشر<ن بأ�Ëــا  نعرف��ــا منظمــة الــشراكة مــن أجــل مـــا ر ات مجمو"ّ رعــة املـــا
ات التفكSـــ� وGبتLـــار،  مــة للعمـــل والنجـــاح �ـــ� القــر ا��ـــادي والعـــشر<ن، وال�ـــm مــن أ'مـــا مـــا رالال نز

ات ا��يـاة والعمـل  The Partnership for)" روالثقافـة املعلوماتيـة وÑعالميـة والتكنولوجيـة، ومـا
21st Century Skills, 2009) .  

 المتغیر المستقل

 البراعة التنظمة  

ة االستكشافالبراعة  

ة االستثمار�البراعة  

  

التا�عالمتغیر   

نمهارات القر الحاد� والعشر�ن  

  واالبتكارالتف#یرمهارات 

الثقافة الرقمة والمعلوماتمهارات   

  والمهنةةالحامهارات 

H01 

H01-1 

H02 
H01-2 

H01-3 
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اســـة إجرائيـــا بأ�Ëـــا  ·و�عرفـــا الد ر
ُ

� ا�5امعـــات مج«sـــس� mـــة للنجـــاح وال�ـــrات املطلو رموعـــة املـــا
ات الفرعيــة �تيــة  8س وتتــضمن املــا رالــسعودية لتنمي��ــا لــدى أعــضاء 'يئــة التــد ات التفكSــ� (ر رمــا

ات ا��ياة واملنة ات الثقافة الرقمية، ما روGبتLار، ما اسة ا��الية) ر روفقا للمقياس املعد بالد
ً«    .  

  : ي=طار النظر

والأ
ً

  املف"وم و�Uمية وnUعاد:  ال��اعة التنظيمية-

سSن والباحثSن �� ر�عد ال��اعة التنظيمية من املفا'يم ال�m حظيت با'تمام الدا
ُ

ميدان نظر<ة  
 �SــــشÈ ســــ��اتيجية، حيــــثG ة ُالــــنظم وÑدا  أن ال��اعــــة التنظيميــــة �عــــد مــــدخال )Tarody ,2016(ر

ً ُ

ة Gس��ات رمعاصرا �� حقل Ñدا
ً

� إ!� اسEثمار الفرص واستكشاف التحديات التنافـسية sسÈ يجية
ة املنظمــــة ع�ــــ� تحقيــــق ال�ــــ¬امن "ُوقــــد عرفــــت ال��اعــــة التنظيميــــة بأ�Ëــــا . ال�ــــm تواجــــھ املنظمــــات ـــد رقـ

د والتقنيــــات ا��اليــــة، وrــــSن عمليــــة  �عز<ــــز املــــوا ��عتمــــد ع�ــــ mســــتغالل ال�ــــG mن عملي�ــــSروالتــــواز بــــ ن
��عتمــــد ع�ــــ mستكــــشاف ال�ــــGــــاطرة§wنحــــو تطــــو<ر كفــــاءة املنظمــــة �ــــ� ضــــوء التجر<ــــب وا �sالــــس  "

):2122012 , et al, Patel( . ا�Ëا املعتمد «ُكما عرفت بأ' سا املنظمة لتغي�S مسا ر��شطة ال�m تما ر
  . )at. et, Schmitt. ,2016( »وTrئ��ا لتحقيق املواءمة بSن املنظمة

ــــا تحققـــــھ مـــــن مSـــــ¬ة وتظـــــر أ'ميـــــة تطبيـــــق ال��اعـــــة التنظيميـــــة �ـــــ� ا ملؤســـــسات التعليميـــــة فيمـ
��ا ع�ـــ� إيجـــاد  د'ــا �ـــ� �مــد البعيـــد، وذلـــك مــن خـــالل قــد � إ!ــ� بقا��ـــا واســـتمرار مواsـــس�رتنافــسية  ر
د املنظمة بمستو كفاءة مرتفعة ��  � توظيف موا�<ة ال�m تركز ع سات GسEثما نة بSن املما ىاملوا ر ر ر ز

ســــات Gستكــــشافي ة ال�ــــm ��ـــدف للبحــــث عــــن إمLانيــــات وفــــرص جديــــدة ر�جـــل القر<ــــب، وrــــSن املما
وتوقــع لألحـــداث املـــستقبلية لتتكيـــف التغSــ�ات البيªيـــة وتـــضمن بـــذلك البقــاء وGســـتمرار �ـــ� �جـــل 

ـــــد  ــــو8س، (البعيـ ـــــة �ــــــ� املؤســـــــسات ا�5امعيــــــة يوçـــــــÅ ). 2015عـــ ـــق ال��اعــــــة التنظيميــ ــــاح تطبيــــ ولنجــ
)5: 2011,  Tushman&Reilly 'O(مـ ط الال ز عـدد مـن الـشر ال��كSـ¬ ع�ـ� التوجـھ : ة وال�ـm مـن أ'مـاو

ســـا��ما بوحـــدات منفـــصلة، تمSـــ¬  رGســـ��اتي�� أل�ـــشطة Gستكـــشاف وGســـEثمار، والعمـــل ع�ـــ� مما
<ة مش��كة وقيم للعمل  . ؤفر<ق العمل با�§��ة Gس��اتيجية �� ا5wال، مع صياغة ر

ت العديــــد مــــن ا اســــة روفيمــــا يتعلــــق بأWعــــاد ال��اعــــة التنظيميــــة، فقــــد أشــــا اســــات كد رلد أبــــو (ر
حمـة، 2021؛ إبرا'يم، 2021؛ دسو5ã2021 ،�äوة،  إ!ـ� Gتفـاق ع�ـ� ) 2020؛ عـامر، 2021ر؛ أبـو 

�يÊ النحو ��ئTسSن سTتم التطر لما ع قWعدين    :ر

   :ال��اعة pستكشافية .1

ف جديــــــدة باالســــــEناد ع�ــــــ� «ّوقـــــد عرفــــــت بأ�Ëــــــا  ـــ� تطبيــــــق معـــــا ســــــات ال�ـــــm تنطــــــو ع�ـــ راملما ير
وiــ�´mء مــن التفــصيل �عــرف ). 13: 2017ا�wاســنة، (» ّقيقــة بمــا يــؤدي إ!ــ� نتــائج فعالــةمعلومــات د

ُ

<ــة ��ــدف إ!ــ� إحــداث تحــو �ــ� املنظمــات عــن طر<ــق �فLــار الرئTــسة ال�ــm يــتم «بأ�Ëــا  ســات إدا لمما ر ر
جيـــة والقيــود الداخليــة، و�ـــ� الوقــت نفـــسھ تحــسSن �داء مـــن  ربناؤ'ــا للتغلــب ع�ـــ� ال��ديــدات ا�§ا

ات املـــــــستمرةخـــــــالل ا ــــــار مـــــــن GبتLـــــــا جـــــــا، أي أ�Ëـــــــا تيـ ـــــة وخا ـــــل املنظمــ ــــشاف الفـــــــرص داخــ رستكـــ » ر
)427: 2015, .al. et, Kearney.(   

mـــــÚعـــــود تبÈ ـــات وقـــــد ســ ـــات الـــــسعودية  Gستكـــــشافية راملما ـــ��اتي�� ع�ـــــ� ا�5امعــ للتجديـــــد Gســ
ة اسة ا�5ناز ت د ربالعديد من Êثار Ñيجابية، فقد أشا ر سـات Gستكـشافية رإ!ـ� أن املما) 2020( ر

ــــديم  ــــن املنظمــــــات مــــــن اقتنـــــــاص الفــــــرص عــــــن طر<ــــــق اعتماد'ـــــــا اســــــ��اتيجيات جديــــــدة �ــــــ� تقـــ تمكــ
ّ ُ

ســـا��ا Wعمليــات  نـــة(را�§ــدمات، حيـــث تــرتبط مما ؛ لـــذلك )والتجر<ـــب، البحــث، تحمـــل اw§ــاطر، املر
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اء املعرفـــة ا�5ديـــدة، وGســـتعداد  ســـات Gستكـــشافية بأ�Ëــــا الـــس�s و رÈـــشار إ!ـــ� تلـــك املما ر ملواجــــة ُ
��ا ع�ــ� الـــسيطرة ع�ــ� �خطــار البيªيـــة . التغSــ�ات البيªيــة ســات Gستكـــشافية بقــد ركمـــا تتمSــ¬ املما ر

نة والتطلع ��لو جديدة،  ث التنظيمية من خالل �عز<ز املر لوتمكSن ا�5امعات من مواجة الLوا و ر
'ا �ــــ� ��ا رباتبــــاع اســــ��اتيجيات تجديديــــة استكــــشافية؛ للتñبــــؤ بــــالفرص املمكــــن اســــEثما ر �عز<ــــز قــــد

ـــــسية  ـــــد، (التنافـــــ ـــد ا5wيـــــ ــــــيد والعبــــــــــودي ). 2016عبـــــــ شــــ اســــــــــة  ــــضيف د روتــــــ ســــــــــات ) 2018(ر رأن املما
فــا، وإيجــاد تكنولوجيــات إبداعيــة  ة املنظمــات ع�ــ� تجديــد قاعــدة معا رGستكـشافية �عــز مــن قــد ر ز

تـــصال وخـــدمات جديـــدة، Wعـــد تمكـــSن عامل¨�ـــا وتقليـــل املركز<ـــة �ـــ� 'ياCلـــا التنظيميـــة، وتبÚـــm نظـــم ا
لمفتوحة، وخلق بدائل اس��اتيجية جديدة تحاو إيجاد حلو جديدة للمشكالت القديمة، وتدعم  ل

��ا التنافـسية ا�wليـة والعامليــة رتكيـف املنظمـات مـع البTئـة وتحــسن أداء'ـا WـشLل عـام، و�عــز قـد ز ّ ُ
. 

<ـــــد ىو<ـــــر  ــــا يñـــــتج ع�Ðـــــا مـــــن اقتنـــــاص للفـــــرص يج) 2019(زأبـــــو  ســـــات Gستكـــــشافية ومـ ــــل رأن املما عـ
ـــات حــــــــو املنافـــــــــسSن  ــــــالل التقــــــــاط املعلومـــــ ة؛ مـــــــــن خــ ــــــاد ــــــتجابة للفــــــــرص النــ ــــ� اســ ـــــات أك�ــــ ـ لا�5امعــ ر
قواملستفيدين، �� ظل متطلبات املواءمة بSن مخرجات التعليم ومتطلبات سو العمل، كما يجعلا 
��ا  ة ع�ـــ� اســEيعاب املعرفــة القائمـــة بــداخلا واســـتغاللا Gســتغالل �مثــل بمـــا Èعــز قـــد رأك�ــ� قــد زر

  .لتنافسيةا

� توليد أفLار وrدائل �سات ال��اعة Gستكشافية تنطو ع � ما سبق يEبSن أن مما�يوعطفا ع ر
ً

اس��اتيجية جديدة با�5امعات �� ضوء التوقعات املـستقبلية، واستكـشاف الفـرص والـتخلص مـن 
عة، و<مكن القو بأن تأث نة �� Gستجابة للمتغ�Sات املEسا لعبء التقليد، وتحقيق املر ر ·�S'ا إيجابيا و

�س��دف تمكSن مñسوr¨�ا وتبmÚ 'ياCـل مرنـة �ـسل التواصـل فيمـا بيـ�Ðم؛  mأداء ا�5امعات، ف� ��ع
�ـسم �ـ� وضـع حلـو  mـا وال�ـج ف و�فLار والبحث عن الفرص داخل ا�5امعة أو خا للتوليد املعا ر ر

ف  املتغSـــ�ة و<حـــسن وبديلــة اســـ��اتيجية ع�ـــ� املـــدى البعيـــد؛ ممـــا يــدعم تكيـــف ا�5امعـــات مـــع الظـــر
��ا التنافسية ا�wلية والعاملية رمستو أدا��ا، ومن ثم Èعز من قد ز ّ   .  ى

�ة .2    :رال��اعة pسqثما

ســات ال�ــm تتحقــق مــن خــالل التغSــ� املــستمر �ــ� "بأ�Ëــا ) 562: 2020(ّوقــد عرف��ــا العــودة  راملما
 ، ســــات ىGســــ��اتيجيات، والــــتمكن مــــن املواقــــع املثاليــــة وتحقيــــق الكفــــاءة القــــصو رحيــــث �عــــد املما

<ة بمثابة املطـو لأل�ـشطة و�عمـال ح�ـÝ تحـصل ع�ـ� قيمـة �ـ� �مـد القر<ـب رGسEثما
ّ ُ

ّكمـا عرفـت ". ر ُ

ـــا  ـــــات املاديــــــــة والÒــــــــشر<ة والتكنولوجيــــــــة، والــــــــتعلم «بأ�Ëـــــ ــــيع ÑمLانـــ ــــتخدام وتوســــ ـــــادة اســــ ــــــة إعـــ عمليــ
 وÑبــداعات املـصممة لتلبيــة وÑبـداعات ال��اكميـة القر<بــة مـن قاعــدة املعرفـة ا��اليــة للمنظمـات،

ُ

ـــو<ر وتحـــــسSن  ات والعمليـــــات والياCـــــل املوجـــــودة ��ـــــدف تطــ راحتياجـــــات املـــــستفيدين، و�عـــــز املـــــا ز
ُ

  ). 36: 2018رشيد والعبودي، (» اw§رجات

ة  ربTنمـا تـر ا�5نـاز سـات ال�ـm تمكـن املنظمـات مـن تحـسSن أ�ـشط��ا إليجـاد ) 2020(ى أ�Ëـا املما
ّ

ر
ا��ا، بحيث �شمل إعادة استخدام Ñجراءات قيمة �� �مد القر<ب،  فا وما روالس�s لتوسيع معا ر

<�� ممــا تمتلكـھ املنظمــة WـشLل فع�ــ�،  <ة Gسـتفادة WــشLل تـد رالقائمـة دو �علــم إضـا��، واســتمرا ر ن
ة  ـــاالت �عز<ـــــز القـــــد ـــm تمثـــــل احتمـ ـــل املنظمــــة ال�ــ ركمــــا Èـــــشمل جميــــع الفـــــرص املوجـــــودة �ــــ� بTئـــــة عمــ

  . التنافسية

� ا�5امعات السعودية بالعديد إن تبmÚ ا�<ة لل��اعة التنظيمية قد Èعود ع سات GسEثما رملما ر
د'ـا الÒـشر<ة  <ة با�5امعـات تتمSـ¬ باسـEثمار مـا لـدى موا سـات GسـEثما رمن Êثار Ñيجابيـة، فاملما ر ر
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ســات تم ات ع�ــ� التجديــد، وÑبــداع وGخ�ــ�اع والتطــو<ر وGبتLــار، كمــا تمتــاز بأ�Ëــا مما رمــن قــد كــن ر
د و��ا، ال�m تحو دو تقدما ونمو'ا عن طر<ق GسEثمار  ة املوا � ند�نا�5امعات من التغلب ع ل ر ر

ّ

د املتاحـــة  �ـــ� 'ـــذا الـــسياق أن ) 2019(و<ـــضيف الغامـــدي ). 2018عفيـــف، (ر�مثـــل والرشـــيد للمـــوا
<ــــة إ!ــــ� خــــدمات ذات جــــدو مــــن خــــال <ة �عمــــل ع�ــــ� تحو<ــــل �فLــــار GبتLا ســــات GســــEثما ىاملما ر ر ل ر

ة، وخلـــق بTئــة مناســبة للبحـــث  د وا�§�ــ�ات التقنيــة، وإعـــداد منــا�. متطــو رGســEثمار �مثــل للمـــوا ر
د الÒــشر<ة WــشLل مــستمر ع�ــ� وضــع البــدائل  <ب املــوا رالعلnــm، وتطــو<ر الــشراCات ا5wتمعيــة، وتــد ر

�ع��ض س�S عمل mة املشكالت ال�و<وكد . الGس��اتيجية املمكنة السEثمار أصو ا�5امعة �� مواج
<ة �ـــ� ا�5امعـــات �عمـــل ع�ـــ� تحو<ــــل ) 2018(املطلـــق  ســـات GســـEثما رذلـــك حيـــث Èـــش�S إ!ـــ� أن املما ر ُ

د ال�ـــm تمتلكـــا إ!ـــ� خـــدمات ذات قيمـــة مـــضافة، مـــع ال��كSـــ¬ ع�ـــ� اســـEثمار  ف و�فLـــار واملـــوا راملعـــا ر
ات 'يLليــة(لالفــرص املوجــودة �ـــ� �صــو غSــ� امللموســـة  ات رمعلومــات، خ�ــ�ات تراكميـــة، قــد ر، مـــا

<ة وتنظيمية �عود عل¨�ا بمنافع مستمرة) رإدا m5امعات وال�tاململوكة ل .  

<ة تكمـن �ـ� صـقل وتوسـيع  سـات GسـEثما � ما سبق، يمكـن القـو بـأن جـو'ر املما�روعطفا ع ر ل ً

'ا،  ات والتكنولوجيــا والنمــاذج املوجــودة، وتحقيــق عوائــد إيجابيــة يمكــن التñبــؤ ��ــا واســEثما راملقــد ر
ســــات �عمــــل ع�ـــ� إعــــادة اســــتخدام و<ـــضفي ذلــــك ر �غيSـــ�ا لألفــــضل ع�ــــ� املـــدى القــــص�S، فتلـــك املما ً

<ة  ـــم إضــــــا��، مــــــع اســــــتمرا ــــات دو أي �علـــ ف املتــــــوافرة داخــــــل ا�5امعـ ــــة، واملعــــــا ــــراءات القائمــ رÑجـ نر
ســات  <�� ممــا تمتلكــھ ا�5امعــة WــشLل فع�ــ�، حيــث إ�Ëــا مما رGســتفادة خطــوة بخطــوة وiــشLل تــد ر

�عÚــــÝ بالكـــــشف عـــــن �
ُ

�غيSـــــ� 'ياCـــــل وخطـــــط واســـــ��اتيجيات  �ـــ نخطـــــاء وتـــــ��يحا دو ا��اجــــة إ!ــ
  .ا�5امعات

ات القر ا��ادي والعشر�ن-ًثانيا ن م"ا   املف"وم و�Uمية واr.االت: ر

ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن كمـــا عرف��ـــا خمـــTس Äـــ�  نمـــا ات ال�ـــm يحتاجـــا «ر رمجموعـــة املـــا
فاعلSن ومنتجSن، بـل مبـدعSن إ!ـ� جانـب إتقـا�Ëم نالعاملو �� مختلف بTئات العمل ليLونوا أعضاء 

م لتحقيــق النجـاح، وذلـك تماشـيا مــع املتطلبـات التنمو<ـة وGقتـصادية للقــر  نا�wتـو املعر�ـ� الـال ًى ز
ي ). 152: 2018(» ا��ادي والعشر<ن ات «بأ�Ëا ) 5: 2020(روعرفا القواس واملنصو رمجموعة القد

�ـــساعد ع�ــــ� العقليـــة العليـــا إضـــافة إ!ـــ� �فعـــال والــــ mسلوكيات وا�§�ـــ�ات ا��ياتيـــة والوظيفيـــة ال�ـــ
 �ûبـــداÑـــ� الناقـــد وSات التفك رمواكبـــة متطلبـــات وتحـــديات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن، ممثلـــة بمـــا ن
ات التكنولوجيــــة والتقنيــــة وثقافــــة  ـــل الفعــــال، واملــــا ات Gتــــصال والتواصـ روحــــل املــــشكالت، ومــــا ر

ات ا��ياتية والوظيف   .   »ية واملنيةرا��وسبة، واملا

ات القـر ا��ــادي والعـشر<ن مـن منظـو ترrــو  يوقـد تزايـد التوجـھ الفع�ـ� نحــو G'تمـام بمـا رن ر
ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن  نمـع تأسـTس منظمـة الـشراكة مـن أجـل مـا  st 21Partnership for"ر

Century Skills"الــــسياسات التعل �sـــدة منظمــــات معنيــــة بــــالتعليم وصــــا� يميــــة ن، بالتعــــاو مــــع عـ
بالواليــات املتحــدة �مر<كيــة، باإلضــافة إ!ــ� شــرCات أخــر متنوعــة، فــضال عــن ا'تمــام العديــد مــن 

ً
ى

<ة لنجـاح املتعلمـSن �ـ� مجتمعـا��م  ات الـضر ؛ وذلك نظـرا لLو�Ëـا مـن املـا را�5ات ال��بو<ة �خر ور ً ى
  ). 2014شل�m، (وأعمالم 

ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن �ـــ� قطـــاع  نولعـــل أ'ميـــة مـــا <ـــر ر زالتعلـــيم تظـــر �ـــ� ضـــوء توجـــھ و
الـــذي " Clinton"�ـــ� عـــد الـــرئTس " Riley Richard"ال��بيــة والتعلـــيم بالواليـــات املتحـــدة �مر<كيـــة 

 �أشــار إ!ــ� الـــس�s نحــو �علـــيم الطلبــة وإعـــداد'م وتــأ'يلم لوظــائف غSـــ� موجــودة Wعـــد، �عتمــد ع�ـــ
) Fadel& Trilling , عل¨�ا ح�ـÊ Ýن تقنيات لم يتم اخ��اعا Wعد، من أجل حل مشكالت لم نتعرف



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

327 

عة �ـ� 'ــذا العـصر املوســوم 2009( ر، حيـث انطلـق 'ــذ التوجـھ �ـ� ضــوء التغSـ�ات والتحــوالت املEـسا
ة الصناعية الراWعة   .رWعصر ال�Ðضة التكنولوجية والثو

لوrمــا أن ملؤســسات التعلــيم العـــا!� الــدو الــرئTس �ــ� Cافـــة دو العــالم نحــو التنميــة والتطـــو<ر  ر
تباطـا املباشــر بجميـع مجــاالت ا��يـاة، �ــش�S جمـال الــدين ومو ) 2011(راجـة التحـديات العامليــة ال

نإ!ـ� أن 'نـاك مجموعـة مـن التغSـ�ات والتحـوالت ال يمكـن تجا'لـا �ـ� ضـوء دو ا�5امعـات �ـ� القــر  ر
'ـــــا �ـــــ� ـــا : زالواحـــــد والعـــــشر<ن، حيـــــث ظـــــر أبر نتنـــــوع جامعـــــات القـــــر ا��ـــــادي والعـــــشر<ن، ال�ـــــm م�Ðــ

ـــا ال�ــــm تجمــــع بي�Ðمــــا معــــا، كمــــا أصــــبحت مؤســـــسات ا�5ا ًمعــــات التقليديــــة، وم�Ðــــا Gف��اضــــية، وم�Ðـ

ــــTس  ــــددو �جنـــــدة التعليميـــــة، ولـ ـــن يحـ ــــا!� WـــــشLل عـــــام أك�ـــــ� فرديـــــة، فالطلبـــــة 'ـــــم مــ ـــيم العـ نالتعلــ
نـــة  8س Cوظيفــة أساســـية مرrحــة مقا راملؤســسات، كمــا لـــم Èعــد ال��كSـــ¬ بتلــك املؤســـسات ع�ــ� التـــد ر

mــn8س، وفيمــا يتعلــق بالبحــث العل ر وخدمــة ا5wتمــع، وأصــبح ال��كSــ¬ ��ــا ع�ــ� الــتعلم أك�ــ� مــن التــد
ديــاد كبSــ� �ـــ� أعــداد'م WــشLل واçــÅ، فـــضال عــن تنــوعم محليـــا  8س فنـــاك ا ·بأعــضاء 'يئــة التــد ً

ز ر
8س العلمية نفس �'مية Cالسابق، بل أصبح املعيار  جة أعضاء 'يئة التد روعامليا، كما لم Èعد لد ر ·

جــة علميــة'ــو مــا  ات وكفـــاءات حقيقيــة ولــTس مجـــرد د 8س مــن مــا ريملكـــھ عــضو 'يئــة التـــد ر  لـــذا .ر
مان  � �ستاذ ا�5ام�s التعامل مع التعليم كعملية ال يحد'ا �عة يفرض ع زفعصر التغ�Sات املEسا ر
ات  �علـم مـا �ûـستدÈ ل تكيفھ مع املستجدات مـن حولـھ، و'ـو مـاة لEس روال مLان، �ستمر كضر ور

  ).2007ان، وجر(جديدة 

ات القــر الواحــد والعــشر<ن تظـــر العديــد مــن التــصñيفات 5wـــاالت  نوعنــد ا��ــديث عــن مـــا ر
ات، وإن Cـان 'نــاك اعتمـاد كبSــ� مــن الكتـاب والبــاحثSن يظـر مــن خـالل املراجــع العلميــة  رتلـك املــا

ت إليــھ منظمـة الـشراكة مـن أ ات، و'ـو مـا أشـا اسـات الـسابقة نحـو تـصñيف ثالÍــي للمـا روالد ر جــل ر
ات القر ا��ادي والعشر<ن Cاآل�ي نما  . (Partnership for 21st Century Skills): ر

ات التفك�s وpبتGـار .1 ات التفكSـ� وGبتLـار كمحـك ومعيـار ل�tكـم  :رم"ا داد G'تمـام بمـا رلقـد ا ز
ات التفكSـــ�  ة، وتــتt§ص مـــا رع�ــ� مـــستو اســتعداد العـــاملSن للعمــل �ـــ� بTئـــات معقــدة ومتطـــو ر ى

ات : �ـــ�) 2016(كمـــا أشـــار التـــوiي والفـــواع�S ر وGبتLــا التفكSـــ� الناقـــد وحـــل املـــشكالت ال�ـــm رمـــا
� حل العديد من املشكالت تتضمن القيام بتحليل وتقييم �دلة �ة ع روا�	�. وال��ا'Sن، والقد

ات التواصــــل  رغSــــ� املألوفــــة باســــتخدام Cــــل مــــن الطــــر التقليديــــة أو الطــــر املبتكــــرة، و�ــــ� مــــا ق ق
ات وتتـــضمن امـــ ات التواصـــل اللفظـــي والكتـــاiي بـــاختالف الـــسياقات واملواقـــف، ومـــا رتالك مـــا ر

ة ع�ــ� العمــل WــشLل فعــال مــع فــر ومجموعــات متنوعــة واح��امــا،  قالتعــاو ال�ــm تتــضمن القــد رن
ة ع�ـــ� اســـتخدام مجموعـــة واســـعة مـــن التقنيـــات  ات GبتLـــار وÑبـــداع ال�ـــm تتـــضمن القـــد رومــا ر

 . باال'تمام�§لق أفLار جديدة وجديرة 
ات الثقافة الرقمية .2 ا �� القر : رم"ا ات الثقافة الرقمية وGتصاالت خيا نلم Èعد G'تمام بما ًر ر

ديـــاد  فـــرة املعلومـــات، مـــع ا زا��ـــادي والعـــشر<ن، وال�ـــm أصـــبحت بيªتـــھ تـــصطبغ بالتكنولوجيـــا، و و
ات الثقافـة الرقميـة وGتـصاالت كمـا أشـار ردو وسائل Ñعالم؛ لذا تتضمن مـا ) 2020( العـزب ر

� الوصو إ!ـ� املعلومـات، وع�ـ� صـنع وتقيـيم وتوظيـف املعلومـات �ـ� ضـوء : ���ة ع ات القد لما ر ر
ات Gتــــصال املتنــــوع املعاصــــر،  روســـائل التواصــــل وÑعــــالم والتقنيـــة بفعاليــــة، كمــــا تتــــضمن مـــا

ات استخدام الوسائط املتعددة والتكنولوجيا ا��ديثة �� Gتصا  . ل بكفاءةرباإلضافة إ!� ما
ات ا��يــــاة وامل"نــــة .3 اد �عقيــــد'ا مــــع التغSــــ�ات الــــسر8عة، :رم"ــــا  mز يتطلــــب النجــــاح �ــــ� ا��يــــاة ال�ــــ

ات ا��يـاة واملنـة، فبTئـة العمـل أصـبحت �عـTش منافـسة قو<ـة، وتـتt§ص تلـك  رال��كSـ¬ ع�ـ� مـا
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ات كما حدد��ا  نة والتكيف ال�m تتضمن التكيف م:  ��)Beers,2011(راملا ات املر وما ع Cل ما ر
ة والتنمية الذاتية  ات املباد � Gستجابة Ñيجابية، وما�ة ع �عmÚ القد mنة ال� ر'و جديد، واملر ر ر و
ات  ـــــستقل، باإلضـــــــافة إ!ـــــــ� املـــــــا ــــ� العمـــــــل للمــ ة ع�ـــ ـــــداف والقـــــــد ة الوقـــــــت و�'ــ رمــــــن خـــــــالل إدا ر ر

ات Ñنتاجيـــة �ـــ�  �ـــشمل التفاعـــل بكفـــاءة مـــع Êخـــر<ن، وأخSـــ�ا مـــا mجتماعيـــة ال�ـــGر أداء العمـــل ً
لية  . ووتحمل املسؤ

ات القــــر  نوقــــد اعتمــــدت Ñجــــراءات التطبيقيــــة للبحــــث ا��ــــا!� ع�ــــ� التــــصñيف الــــسابق ملــــا ر
8س با�5امعات السعودية   .را��ادي والعشر<ن ال�m يتطلب تنمي��ا لدى أعضاء 'يئة التد

ات القـــــر ا��ــــــادي والعـــــشر<ن لــــــدى أعـــــضاء ' ـــ� أ'ميــــــة مـــــا ــــد ع�ــ ــــن التأكيــ نوأخSـــــ�ا؛ يمكـ ر يئــــــة ً
ات لــد��م ال  8س با�5امعــات الــسعودية �ــ� ضــوء املتغSــ�ات املــستجدة، إال أن تنميــة تلــك املــا رالتـد ر
� أ'ميـة تـوف�S الـسبل �ريمكن أن تLو �� غياب دو ا�5امعات ودو قيادا��ا ال�m البد أن تحرص ع ر ن

ا��م، و�ــ5يعم وتحفSــ¬'م 8س وقــد ات أعــضاء 'يئــة التــد رالكفيلــة بEنميــة وتطــو<ر مــا ر ز بمــا Èعــز ر
'م ال��بو وإنتاجم البح�m املتمS¬ باالبتLار وÑبداع �� جميع ا5wاالت يمن إنجا   .ز

اسات السابقة   :رالد

ـــة  اســــ ـــ�ات الد ر�عــــــد متغSــــ
ُ

ـــادي والعـــــــشر<ن"، و"ال��اعـــــــة التنظيميـــــــة" ــــر ا��ــــ ات القـــ ـــا نمـــ ـــن " ر مــــ
ة ال��بو<ة، و اسات رالتوجات ا��ديثة ال�m وجدت ا'تمام الباحثSن �� مجال Ñدا رسTتم عرض الد

��  :السابقة لما كما ي

أوال
ً

اسات ال��اعة التنظيمية-   : ر د

اسة إبرا'يم  - ال�m 'دفت إ!� الكـشف عـن واقـع املSـ¬ة التنافـسية وال��اعـة التنظيميـة ) 2021(رد
اســــة ع�ــــ� عينــــة  ربجامعــــة جنــــوب الــــوادي، واســــتخدمت املــــن/. الوصــــفي، وطبقــــت اســــEبانة الد

ـــع ال��اعــــــة مــــــن أعــــــضاء 'ي) 373(بلغـــــت  اســــــة أن واقـــ ـــر نتــــــائج الد 8س، وجــــــاء مـــــن أبـــ ــــة التــــــد رئــ زر
تبــاط موجبــة بــSن ال��اعــة التنظيميــة واملSــ¬ة  جــود عالقــة ا جــة متوســطة، و رالتنظيميــة جــاء بد ور

 .التنافسية
حمة  - سة أبو  ردا رال�m 'دفت إ!� التعـرف ع�ـ� دو ال��اعـة التنظيميـة �ـ� تحقيـق التمSـ¬ ) 2021(ر

سـتخدمت املـن/. الوصـفي التحلي�ـ� بأسـلوب ا��ـصر الـشامل، حيـث املؤس�´m بجامعة غـزة، وا
�اســة والبــالغ  طبقـت اســEبانة ع�ــ ىموظــف، وأظــرت النتــائج أن مــستو ) 60(رCامــل مجتمــع الد

جـــود عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــSن ال��اعـــة التنظيميــــة  وال��اعـــة التنظيميـــة جـــاء مرتفعـــا، و
ً

   .والتمS¬ املؤس�´m لدى جامعة غزة
اسة أ - سـة القيـادة الر<اديـة بجامعـة ) 2021(بو 5ãوة رد جـة مما رال�m 'دفت إ!ـ� التعـرف ع�ـ� د ر

تبـــــاطي، وطبقــــــت  G ./ــــا بمــــــستو ال��اعـــــة التنظيميـــــة، واســــــتخدمت املـــــن 'ـــــر Wغـــــزة وعالق��ـ ر� ىز
اســـة والبـــالغ  اســـة ع�ـــ� Cافـــة أفـــراد مجتمـــع الد راســـEبانة الد موظفـــا وموظفـــة، وأظـــرت ) 208(ر

ً

تباطية موجبة ذات ىالنتائج أن مستو ال ر��اعة التنظيمية جاء مرتفعا، وكذلك وجدت عالقة ا
ً

سة القيادة الر<ادية ومستو ال��اعة التنظيمية ىداللة إحصائية بSن مما  .ر
-  �äاســـة دســـو ال�ـــm 'ـــدفت إ!ـــ� الوقـــوف ع�ـــ� واقـــع أWعـــاد ال��اعـــة التنظيميـــة والقيـــادة ) 2021(رد

القة بي�Ðما، واستخدمت املن/. الوصفي، وطبقت  أكتوrر وتحديد الع6ا�5ديرة بالثقة بجامعة 
اسـة ع�ـ� عينـة بلغـت  8س، وأظـرت النتـائج أن واقـع ) 159(راسEبانة الد رمـن أعـضاء 'يئـة التـد

جــة عاليــة، وجــاء Wعــد Gستكــشاف �ــ� املرتبــة �و!ــ� يليــھ Wعــد  ُأWعــاد ال��اعــة التنظيميــة جــاء بد ُ ر
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جود عالقة  تباطية إيجابية بSن تطبيق القيادة ا�5ديرة بالثقة وGسEثمار �� املرتبة الثانية، و را
 . أكتوrر6بجامعة وتحقيق ال��اعة التنظيمية بجامعة 

اســـة أبــــو جنTـــب  - ســــة التفكSـــ� Gســــ��اتي�� ) 2020(رد جـــة مما رال�ــــm 'ـــدفت إ!ــــ� التعـــرف ع�ــــ� د ر
ســـاء �قـــسام �Cاديميـــة �ـــ� ا�5امعـــات � روعالقتـــھ بمـــستو ال��اعـــة التنظيميـــة لـــدى ر ؤ دنيـــة ى

�تبـــاطي، وطبقــــت اســــEبانة ع�ــــ G عينــــة بلغــــت  را�§اصـــة، واســــتخدمت املــــن/. الوصــــفي املــــس��
سـة أWعـاد ال��اعـة التنظيميـة جـاءت ) 309( جـة مما 8س، وأظـرت النتـائج أن د رعـضو 'يئـة تـد ر ر

لبمستو مرتفع، وأن مجال براعة Gستكشاف جاء �� ال��تTب �و أما مجال براعة Gستغالل  ى
سة التفكG �Sس��اتي�� ومستو جاء �� ا جة مما تباطية بSن د جود عالقة ا ىل��تTب الثا�ي، و ر ر ر و

 . ال��اعة التنظيمية
ة  - اســـة ا�5نــــاز رد جــــة تــــوافر ال��اعــــة التنظيميــــة لــــدى ) 2020(ر رال�ــــm 'ــــدفت إ!ــــ� التعــــرف ع�ــــ� د

ة بـــالتجوال، واســـتخدمت املـــن/. الو س ا�§اصـــة �ـــ� عمـــان، وعالق��ـــا بـــاإلدا رمـــدير املـــدا ر صـــفي ي
��تباطي، وطبقت اسEبانة ع Gن ومساعدي املدير<ن، ) 362(عينة بلغت  رS>ن ال��بوSمن املشرف

جـة متوسـطة،  <ن Cانـت بد جـة تـوافر أWعـاد ال��اعـة التنظيميـة لـدى املـد روأظرت النتـائج أن د ر ر
�ـــ� الرتبـــة الثان يـــة، وأن مجــال براعـــة GســـEثمار �ـــ� الرتبـــة �و!ـــ� يليــھ مجـــال براعـــة Gستكـــشاف 

سة  جة مما جة توافر ال��اعة التنظيمية ود جود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بSن د رو ر ر و
ة بالتجوال  . رباإلدا

اسـة الــسيد  - ة املوا'ــب وال��اعــة التنظيميــة، ) 2020(رد رال�ــm 'ــدفت إ!ــ� تحديـد العالقــة بــSن إدا
� عينة عشوائية بلغت �8س) 360(وذلك بالتطبيق ع  ومعـاون¨�م بجامعـة رمن أعضاء 'يئة التد

ة املوا'ب وأWعاد  تباط معنو<ة إيجابية بSن أWعاد إدا ة، وأظرت النتائج وجود عالقة ا راملنصو ر ر
 . ال��اعة التنظيمية

اسة عامر  - � واقع ال��اعة التنظيمية و�داء التنظيmn لدى ) 2020(رد�ال�m 'دفت إ!� التعرف ع
س التعلــــــيم العــــــام، واســـــ ة مـــــدا رالقـــــائمSن �ــــــ� إدا تخدمت املــــــن/. الوصـــــفي التحلي�ــــــ�، وطبقــــــت ر

�س محافظـــة القـــا'رة، وأظـــرت النتـــائج أن واقـــع ) 291(عينـــة بلغـــت  اســـEبانة ع�ـــ رمفـــردة بمـــدا
تباط إيجابية بSن استجابات  جود عالقة ا جة متوسطة، و سة ال��اعة التنظيمية جاء بد رمما ر ور

اســة ع�ــ� دو ال��اعــة التنظيميــة �ـ� تطــو<ر �داء ا رأفـراد الد ة ر رلتنظيnــm لــدى القــائمSن ع�ــ� إدا
س التعليم العام  .رمدا

ات القر ا��ادي والعشر�ن-ًثانيا اسات م"ا ن د ر   : ر

اسة السرديھ  - أي �ساتذة ا�5امعيSن عن متطلبات القر ) 2020(رد نال�m 'دفت إ!� استطالع  ر
<ــــة  ــات) 30(، وطبقـــت اســــEبانة ع�ـــ� 2030ؤالواحـــد والعــــشر<ن للمعلمـــSن �ــــ� ضـــوء ر ذة مــــن �ســ

نا�5امعيSن �ـ� جامعـة حائـل، وأكـدت النتـائج ع�ـ� أ'ميـة متطلبـات القـر ا��ـادي والعـشر<ن �ـ� 
 .إعداد معلmn ال��بية ا�§اصة

اســـة العـــزب  - 8س �ـــ� ضــــوء ) 2020(رد رال�ـــm 'ـــدفت إ!ــــ� التعـــرف ع�ـــ� ســـمات أعــــضاء 'يئـــة التـــد
ــــر  ات القـــ ـــا ــــا بإكـــــــسا��م الطـــــــالب مــــ ــــــادي والعـــــــشر<ن وعالق��ـــ نمتطلبـــــــات القـــــــر ا��ـ ــــادي رن ا��ـــ

 �مـن طلبـة ) 204(والعشر<ن من وجة نظر الطـالب �ـ� املرحلـة ا�5امعيـة، وطبقـت اسـEبانة ع�ـ
تباطيــة بـــSن ســـمات أعـــضاء  'ـــر وعـــSن شــمس، وتوصـــلت النتـــائج إ!ــ� وجـــود عالقـــة ا � mرجــامع� ز
ات القـــر  8س �ــ� ضــوء متطلبــات القــر الواحــد والعــشر<ن وإكــسا��م الطــالب مــا ن'يئــة التــد رن ر

ات ال�m يكEس�Ùا الطالب حيث الواحد والع رشر<ن، كما توصلت إ!� وجود اختالف �� ترتTب املا



 
 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هاأثر وة التنظيميةعاربلا

 بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس
  خديجة مقبول الزهراني/ د

  

 

 

330 

ة ا��يـاة واملنــة  ات التواصـل واســتخدام التكنولوجيـا ع�ـ� ال��تTـب �و يل¨�ــا مـا رحـصلت مـا لر
ات القر ا��ادي والعشر<ن جاء متوسطا ة التعلم وGبتLار، أن مستو توافر ما ثم ما
ً

ن رى  .ر
اســـة العطــــاب - 8س �ــــ� ) 2020 (رد ســــة أعـــضاء 'يئــــة التــــد رال�ــــm 'ــــدفت إ!ـــ� معرفــــة مــــستو مما ر ى

اســات العليـــا،  ات القـــر ا��ــادي والعــشر<ن مــن وجـــة نظــر طلبــة الد رجــامع�m بTــشة وإب ملــا نر
 �اســات العليـا �ـ� جـامع�m بTـشة وإب، وأظـرت النتــائج ) 83(وطبقـت اسـEبانة ع�ـ رمـن طلبـة الد

سة أعضاء 'يئة التد رأن مستو مما ات القر ا��ادي والعشر<ن جاء متوسطا، وأن ى 8س ملا
ً

ن ر ر
ات  8س ملـــا ســـة أعـــضاء 'يئـــة التـــد رأن مـــستو مما ر ر ك، (ى ة فـــن التعلـــيم، Gتـــصال والEـــشا رإدا ر

سـ��م لـا ) Gقتصاد املعر��، التفك�S العليا ات مجال التقـو<م فLانـت مما رCانت كب�Sة، أما ما ر
ا س��م ملا جة متوسطة، ومستو مما ربد ر جة قليلةىر  . رت مجال تكنولوجيا التعليم بد

ي  - ــــصو ــــواس واملنـــ اســـــــة القـــ رد ــــ� دو Cليـــــــات ال��بيـــــــة �ـــــــ� ) 2020(ر ـــــدفت إ!ـــــــ� التعـــــــرف ع�ـــ رال�ـــــــm 'ــ
ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر<ن، وطبقــــت  نا�5امعــــات اليمنيــــة �ــــ� إكــــساب الطلبــــة املعلمــــSن مــــا ر

 �ات القــر ا��ــادي مــن الطلبـة املعلمــSن، وأظــرت النتــائج أن اكEـساب ) 169(اسـEبانة ع�ــ نمــا ر
جة عالية،  � د�روالعشر<ن لدى الطلبة املعلمSن �� Cليات ال��بية بجامع�m عدن وإب حصلت ع
ات الوظيفية،  � متوسط، وثانيا مجال ا��ياة واملا�� أع�ات Gتصال ع روقد حصل مجال ما ًر

جــة عاليـة، ثالثــا وكال'مـا حــصل ع�ـ� د
ً

اWعــا مجـال : ر ات التفكSـ�، و رمجـال مــا ات املنيــة، ر راملــا
ـــا  ـــتخدام التكنولوجيـــــا الرقميــــــة وثقافـــــة ا��وســــــبة، وجميعـــ ات اســـ ــــا روأخSـــــ�ا حــــــصل مجـــــال مــ

ً

جة متوسطة � د� .رحصلت ع
اســــة العــــزب  - ة املعرفــــة لــــدى ) 2019(رد ات إدا رال�ــــm 'ــــدفت إ!ــــ� التعــــرف ع�ــــ� مــــدى تــــوافر مــــا ر

ــــادي  ات القـــــر ا��ـ ـــا بمـــــا 8س بجامعـــــة بTـــــشة وعالق��ــ ــــد نأعـــــضاء 'يئـــــة التـ ر والعـــــشر<ن لـــــد��م، ر
 ��8س بLلية ال��بية، وأظرت النتائج أن مستو ) 57(وطبقت اسEبانة ع ىمن أعضاء 'يئة التد ر

ات القــر ا��ــادي والعـــشر<ن Cــان متوســـطا، كمــا توصـــلت  8س ملـــا امــتالك أعــضاء 'يئـــة التــد
ً

ن ر ر
ات القــــــر الو ــــة ومـــــا ة املعرفــ ات إدا ـــا تباطيــــــة موجبـــــة بــــــSن مــ نالنتـــــائج لوجــــــود عالقـــــة ا ر ر ر احــــــد ر

 .والعشر<ن
اســـــة املعايطـــــة  - ـــ� استقـــــصاء تقـــــديرات املعلمـــــSن �ـــــ� مدير<ـــــة التعلـــــيم ) 2019(رد ال�ـــــm 'ـــــدفت إ!ــ

 ��ات القر ا��ادي والعشر<ن، وطبقت اسEبانة ع جة امتالكم ملا نبمنطقة الكرك لد ر ) 153(ر
جــة امــتالكم ملــ اســة لد رمـن املعلمــSن واملعلمــات، وأظــرت النتــائج أن تقـديرات عينــة الد ات ر را

ــــالSن �و والثالــــــث  ــــث Cانــــــت تقـــــديرا��م للمجــ ــــاءت مرتفعــــــة، حيـ ـــر ا��ــــــادي والعـــــشر<ن جــ لالقــ ن
ــــاة واملنــــــة( ـــال الثـــــــا�ي ) الــــــتعلم و�بــــــداع، وا��يـــ ـــــتالكم للمجـــ جــــــة امــ ــــة، وتقــــــديرا��م لد رمرتفعـــ
 .Cانت متوسطة) املعلومات و�عالم والتكنولوجيا(

اســـة  - � عـــرض بيانـــات نوعيـــة �5ـــود ا�5امعـــة ال�ـــm 'ـــدفت إ!ـــ) Al-Majed, et. al., 2017(رد
ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء  ن�مر<كية وجامعة ف�Sجيñيا للتكنولوجيا �� تنمية ما ر
8س، وGســـتفادة م�Ðـــا �ـــ� جامعـــة امللـــك ســـعود، وتوصـــلت النتـــائج إ!ـــ� أن ا�5ـــامعتSن  ر'يئـــة التـــد

ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن لـــ نأســـست بـــرامج نا��ـــة لتنميـــة مـــا 8س ر ردى أعـــضاء 'يئـــة التـــد
 .يمكن Gستفادة م�Ðا

اسة املط�S وأبو شع�Sة  - يد س ) 2016(ر � مستو الدو ال��بو املما�رال�m 'دفت إ!� التعرف ع ي رى
نملواجـــة تحـــديات العوملـــة التطبيقيـــة �ـــ� القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن، ومعرفـــة ســـبل تفعيلـــھ مـــن 

8س �ـــــ� جامعـــــة حائـــــل، وطبقـــــت ًعـــــضوا، ) 242( اســـــEبانة ع�ـــــ� روجـــــة نظـــــر أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد

8س  ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد روأظرت النتائج أن مستو توافر ما نر ى
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8س ملواجة تحديات العوملة التطبيقية ��  رجاء متوسطا، وأن الدو ال��بو ألعضاء 'يئة التد ي ر
ً

  .نالقر الواحد والعشر<ن متوسط

اســـات الـــسابق اســـة متغ�S'ـــا رومـــن خـــالل اســـتعراض الد اســـة ا��اليـــة تلتقـــي �ـــ� د رة فـــإن الد ر
اسات العرrية ال�m تناولت ال��اعة التنظيميـة با�5امعـات، وتختلـف مـع  راملستقل مع جميع تلك الد

اســة  ة، (رد اســة . ال�ــm تناول��ــا بقطــاع التعلــيم العــام) 2020؛ وعــامر، 2020را�5نــاز ركمــا تلتقــي �ــ� د
اسات ا ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة رمتغ�S'ا التاWع مع جميع الد نل�m تناولت ما ر

اســــة  8س با�5امعــــات، بTنمــــا تختلــــف مــــع د رالتــــد ي، (ر ؛ 2020؛ الــــسرديھ، 2020رالقــــواس واملنــــصو
ا لــــدى املعلمـــSن) 2019واملعايطـــة،  ــ اســــات . ال�ــــm تناول��ـ اســـة ا��اليــــة عـــن جميــــع الد رواختلفــــت الد ر

ات القــــر ا��ــــادي الـــسابقة �ــــ� 'ــــدفا الــــرئTس الـــذي بحــــث أثــــ نر ال��اعــــة التنظيميــــة �ـــ� تنميــــة مــــا ر
  . والعشر<ن

اسة امليدانية وإجراءاtuا   :رالد

اسة   :رمنwx الد

اســـــة وأ'ـــــدافا،  تبــــاطي؛ وذلــــك ملناســــÒتھ لطبيعــــة 'ــــذه الد G رتـــم اســــتخدام املــــن/. الوصــــفي ر
 وتحليلا وتفس�S'ا حيث إنھ من/. ��تم بتحديد الوضع ا��ا!� للمشLلة ومن ثم العمـل علـى وصـفا

rطا بالظوا'ر �خر ىو   . ر

اسة   :رمجتمع وعينة الد

8س برتبة  اسة �� أعضاء 'يئة التد رتمثل مجتمع الد ك، أستاذ مساعد(ر ) رأستاذ، أستاذ مشا
، وطيبة، والباحة:  (با�5امعات التالية ٍعـضو ) 9600(والبالغ عدد'م ) ىامللك عبدالعز<ز، وأم القر

عـت )2021 (ًوفقا إلحصائيات عام اسة، و ز، وقد تم اختيار عينة عشوائية Wسيطة من مجتمع الد ر
 �لعلـــ¨�م GســـEبانة إلك��ونيــــا، وتـــم ا��ـــصو ع�ــــ اســـتجابة، وÄـــ� عينــــة تمثـــل ا5wتمـــع تمثــــيال ) 370(·

ً

لحقيقيـــا وفقـــا �5ـــدو  ً ·"krejcie and morgan " قــــم رلتحديـــد �5ـــم العينــــة، وا�5ـــدو  يوçــــÅ ) 1(ل
اســة وفقــا ملتغSــ� بيانــات أفــراد عينــة ا ًلد

ع�ــ� ) ا�5امعــة، ا�5ــñس، الرتبــة العلميــة، ســنوات ا�§�ــ�ة(ر
�يÊ النحو:  

قم  رجدو    ) 1(ل

اسة   روصف أفراد عينة الد

  الbسبة املئو�ة  العدد  الفئات املتغ�sات

 %39.2 145  امللك عبد العز<ز

  32.9%  122  ىأم القر

  %15.1  56  طيبة

 %12.7 47  الباحة

  

  Ñ 370  100%جما!�
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 %52.2 193  ذكر

Ýس  %47.8  177  أن�ñ5ا�  

 Ñ  370 100%جما!�

 %8.9 33  أستاذ

ك   %29.7  110  رأستاذ مشا

 %61.4 227  أستاذ مساعد

الرتبة 
  العلمية

  Ñ  370  100%جما!�

  %25.7  95   سنوات10أقل من 

 %54.9 203   سنة20 إ!� 10من 

  %19.5  72   سنة20أك�� من 

سنوات 
  ا�§��ة

 Ñ 370  100%جما!�

 %100 370  -  اr.موع

اسة أداة   :رالد

ــــات الـــــسابقة ذات العالقــــــة بموضـــــوع ال��اعــــــة  اســ ـــة �دبيــــــات النظر<ـــــة والد ر�ـــــ� ضــــــوء مراجعــ
اسة  'ا د رالتنظيمية وال�m من أبر ، وذات )2021؛ وأبو 5ãـوة، 2020؛ أبو جنTب، 2021دسو�ä، (ز

ات القــر ا��ـ نالعالقـة بموضــوع مـا اسـة ر 'ــا د رادي والعــشر<ن وال�ــm مـن أبر ي، (ز رالقــواس واملنــصو
اســـــة، )2019؛ واملعايطــــة، 2020 ر، تــــم تطــــو<ر اســــEبانة Cــــأداة �5مــــع البيانــــات مــــن أفــــراد عينــــة الد

ئTـــسيSن بيانـــات أفـــراد العينـــة، وتـــضمن ا�5ـــزء : لتـــضمن ا�5ـــزء �و: رواشـــتملت GســـEبانة جـــزئيSن 
جــــة : بانة ع�ــــ� النحــــو التــــا!�رمحــــاو وأWعــــاد وفقــــرات GســــE: الثــــا�ي ر'ــــدف ا�wــــو �و إ!ــــ� قيــــاس د ل ر

 �ســـة ال��اعـــة التنظيميـــة با�5امعـــات الـــسعودية، واشـــتمل ع�ـــ فقـــرة مقـــسمة ع�ـــ� Wعـــدين ) 12(رمما
<ة: ('ما ى، �ـ� حـSن 'ـدف ا�wـو الثـا�ي إ!ـ� قيـاس مـستو )رال��اعة Gستكـشافية، وال��اعـة GسـEثما ر

ات القر ا��ادي والع نتوافر ما 8س با�5امعات السعودية، واشتمل ر رشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد
 �ات فرعيــة Äــ�) 30(ع�ــ ات الثقافــة : (رفقــرة مقــسمة ع�ــ� ثــالث مــا ات التفكSــ� وGبتLــار، مــا رمــا ر

ات ا��ياة واملنة   ).رالرقمية، ما

اسة   : رثبات أداة الد

نبــــاخ  اســــة باســــتخدام معادلــــة ألفــــا كر وتـــم التأكــــد مــــن ثبــــات أداة الد ) Cronbach Alpha(ر
قم ) 0.88(لال�ساق الداخ��، حيث بلغ  رمما يجعل �داة قابلة للتطبيق، وا�5دو  يوÅç ذلك ) 2(ل

  : Cاال�ي
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قم  رجدو    )2(ل

اسة    رمعامل ثبات أداة الد

اسة   معامل الثبات  الفقرات  nUعاد  رمتغ�sات الد

  0.87  6  ال��اعة Gستكشافية
  ال��اعة التنظيمية

G ةال��اعة>   0.89 6  رسEثما

ات التفك�S وGبتLار   0.88 10  رما

ات الثقافة الرقمية   0.87  10  رما
ـــر  ــــــــ ـــــــــ ات القــ ـــا ـــــــــ ــــــــ نمــ ر

  ا��ادي والعشر<ن
ات ا��ياة واملنة   0.90  10  رما

  0.88  42  اr.موع الك�%

اسة   :رصدق أداة الد

اســة ع�ــ� عــدد  ة ال��بو<ــة رمــن ا�wكمــSن املتخصــصSن �ــ� مجــال Ñدا) 10(رتــم عــرض أداة الد
والقيـــاس والتقـــو<م واللغـــة العرrيـــة بجامعـــة الباحـــة، للتأكـــد مـــن مناســـب��ا، وتـــم �عـــديل املالحظـــات 

قم  دة م�Ðم، وامل�tق  رالوا ��ا ال�Ðائية) 1(ر   .  ريوG ÅçسEبانة �� صو

اسة ع�ـ� معيـار حكـم ثالÍـي لتقـدير متوسـطات اسـتجابة أفـراد العينـة وفـق  ركما اعتمدت الد
  : تيةاملعادلة �

  1,33 = 3÷ ) 1-5 = (3÷ )  أقل قيمة-أك�� قيمة= (لطو الفئة 

قم  رو<وÅç ا�5دو  8ع تقديرات متوسطات استجابة أفراد العينة كما ي��) 3(ل   :زتو

قم  رجدو  اسة) 3(ل   رمعيار تقدير متوسطات استجابة أفراد عينة الد

جة / رد
 ىمستو

  مرتفع/ مرتفعة
/ متوسطة
  متوسط

/ منخفضة
  منخفض

 1.00 – 2.33  2.34 - 3.66 3.67 - 5.0  وسطاتاملت

اسة    :رتحليل نتائج الد

  :  لنتائج السؤال Uو

ســــة ال��اعــــة التنظيميــــة بأWعاد'ــــا : للإلجابــــة عــــن الــــسؤال �و جــــة مما رمــــا د Gستكــــشافية، (ر
<ة اسة؟) رGسEثما  ربا�5امعات السعودية من وجة نظر عينة الد

سـة ال��اعـة تم حـساب املتوسـطات ا��ـسابية السـت جـة مما اسـة نحـو د رجابة أفـراد عينـة الد ر ر
<ة(التنظيمية با�5امعات السعودية بأWعاد'ا  ل، كمـا 'ـو موçـÅ �ـ� جـدو )رGستكـشافية، GسـEثما

�ي) 4(Ê النحو ��  :ع
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قم   رجدو    ) 4(ل

سة ال��اعة التنظيمية جة مما رد   با�.امعات السعودية ر

أnعاد ال��اعة 
 التنظيمية

عدد 
ات   رالعبا

توسط امل
  ا��سا�ي

pنحراف 
  ياملعيار

جة  الرتبة   رالد

 متوسطة  2 0.59 3.52 6 ال��اعة Gستكشافية

<ة  مرتفعة 1 0.51 3.98 6 رال��اعة GسEثما

  مرتفعة    - 3.75 12  اr.موع الك�%

قم  ر�ش�S النتائج با�5دو  ل
ُ

اسـة نحـو ) 4( رإ!� أن املتوسط ا��ساiي لتقـديرات أفـراد عينـة الد
جــــة مم ـــة ال��اعــــة التنظيميــــة با�5امعــــات الــــسعودية جــــاءت رد سـ ، حيــــث بلــــغ املتوســــط )مرتفعــــة(را

اسـة )3.75(ا��ساiي الك�� ألWعاد'ا  حمـة، 2021دسـو�ä، (ر، وتتفق 'ذه النEيجة مـع نتـائج د ر؛ أبـو 
جـــــة مرتفعـــــة ) 2020؛ وأبــــو جنTـــــب، 2021 ســـــة ال��اعــــة التنظيميـــــة ف¨�ـــــا ع�ــــ� د روال�ــــm حـــــصلت مما ر

اسة با�5امعات، بTنم ة، 2020عامر، (را اختلفت مع د وال�m حصلت أWعاد ال��اعة ) 2020ر؛ ا�5ناز
سية ة املد سة متوسطة لدى Ñدا جة مما � د�رالتنظيمية ع ر ر   .ر

ىوقد �عز 'ذه النEيجة إ!� أن جود التطو<ر املستمر با�5امعات السعودية خـالل الـسنوات 
ُ

نميــة الثامنـــة والتاســعة، وكــذلك العاشـــرة املاضــية اعتمــدت ع�ـــ� Gســ��اتيجية مــن خـــالل خطــة الت
 �ال�ــــm 'ــــدفت بــــالتحو لالقتــــصاد املعر�ــــ�، فــــضال عــــن ســــ�s ا�5امعــــات الــــسعودية للمنافــــسة ع�ــــ

ً
ل

<ـة اململكـة   2030ؤالر<ادة، وتضاعف 'ـذا G'تمـام �ـ� الـسنوات القليلـة املاضـية �ـ� ضـوء تحقيـق ر
عــــات املتقدمــــة، مــــن خــــالل �ــــشر نال�ــــm ســــعت إ!ــــ� أن تLــــو ا�5امعــــات الــــسعودية �ــــ� مــــصاف ا�5ام

  . وترسيخ وتدعيم ثقافة التجديد من خالل تحقيق ال��اعة التنظيمية

ـــديرات أفــــراد عينـــــة  وrــــالنظر إ!ـــــ� أWعــــاد ال��اعـــــة التنظيميــــة �ـــــش�S النتــــائج إ!ـــــ� أن متوســــط تقــ
ُ

جة  <ة جاءت بد سة ال��اعة GسEثما اسة ملما رالد ر ر ا ، حيث بلغ املتوسـط ا��ـساiي �ـ� 'ـذ)مرتفعة(ر
<ة ع�ـ� الرتبـة �و!ـ�، )0.51(يوrانحراف معيار ) 3.98(ُالبعد  ر، وrـذلك حـصل Wعـد ال��اعـة GسـEثما ُ

اسة  <ة ) ؛2021أبو 5ãوة، (روتتفق 'ذه النتائج مع د سة ال��اعة GسEثما روال�m توصلت إ!� أن مما ر
جــة  اســة ) مرتفعــة(ربا�5امعــات جــاءت بد ، 2020و جنTـــب، أبــ(روrالرتبــة �و!ـــ�، بTنمــا اختلــف مــع د

 ،�äة بالرتبة الثانية) 2021ودسو>   .روال�m جاءت ف¨�ا ال��اعة GسEثما

ســــة ال��اعـــــة  ـــة إ!ــــ� أن مما اسـ ر�ــــ� حــــSن Èــــش�S املتوســــط ا��ــــساiي لتقـــــديرات أفــــراد عينــــة الد ر ُ

جــــــة  ــــط ا��ـــــساiي �ــــــ� 'ــــــذا البعــــــد )متوســـــطة(رGستكـــــشافية جــــــاءت بد ) 3.52(ُ، حيــــــث بلــــــغ املتوســ
ُ، وقــد حــصل Wعــد ال��اعــة Gستكــشافية ع�ــ� الرتبــة الثانيــة، وتتفــق 'ــذه )0.59(يوrــانحراف معيــار 

اســـة  ســـة ال��اعــــة ) 2020؛ عــــامر، 2021إبـــرا'يم، (رالنEيجـــة مـــع نتـــائج د روال�ـــm توصـــلت إ!ـــ� أن مما
جة    ).متوسطة(رGستكشافية جاءت بد

�ـش�S إ!ــ� تركSـ¬ ا�5امعـات الـسعودية ع�ـ� ��ـ mيجـة ال�ـEعـز 'ـذه الن�وقـد 
ُ ُ

<ة ى رشطة GســEثما
نقــــص�Sة املــــدى دو ��ــــشطة Gستكــــشافية طو<لــــة املــــدى؛ إ!ــــ� التغSــــ�ات ال�ــــm تñتظر'ــــا ا�5امعــــات 
 ��ة ع رالسعودية مع إقرار نظام ا�5امعات ا�5ديد، والذي ��دف إ!� تحقيق استقاللية تجعلا قاد
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نــة مــن حيــث التعــديل �ــ� أن ظم��ــا ولوائحــا وتوظيــف أ�ــشطة ال��اعــة Gستكــشافية WــشLل أك�ــ� مر
  .وإجراءا��ا واس��اتيجيا��ا

  :  نتائج السؤال الثا1ي

ـــا : لإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثــــا�ي ـــادي والعــــشر<ن بأWعاد'ـ ات القــــر ا��ـ نمــــا مــــستو تــــوافر مــــا رى
ــــة(الفرعيـــــــة  ــــــة، ا��يـــــــاة واملنـــ ــــة الرقميـ ــ 8س ) التفكSـــــــ� وGبتLـــــــار، الثقافـ ـــــد ــــــة التــ ــــــدى أعـــــــضاء 'يئـ رلـ

اسة؟با�5امعات السعودية من وجة ن  رظر عينة الد

ات  اسـة نحـو مـستو تـوافر مـا رتم حساب املتوسـطات ا��ـسابية السـتجابة أفـراد عينـة الد ىر
التفكSـــــ� وGبتLــــار، الثقافـــــة (نالقــــر ا��ــــادي والعـــــشر<ن با�5امعــــات الـــــسعودية بأWعاد'ــــا الفرعيــــة 

8س كما 'و موÅç �� جدو ) الرقمية، ا��ياة واملنة للدى أعضاء 'يئة التد �) 5(ر��يعG النحو :  

قم  رجدو    ) 5(ل

*س ىمستو ات القر ا��ادي والعشر�ن لدى أعضاء �يئة التد رتوافر م"ا   نر

ات القر ا��ادي  نم"ا ر
 والعشر�ن

عدد 
ات   رالعبا

املتوسط 
  ا��سا�ي

pنحراف 
  ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

 متوسط 3 0.62 3.43 10 التفك�S وGبتLار

 تفعمر 2 0.54 3.88 10 الثقافة الرقمية

  مرتفع 1 0.65 4.07 10  ا��ياة واملنة

  مرتفع  -  - 3.79 30  اr.موع الك�%

قم  ر�ش�S النتائج با�5دو  ل
ُ

اسـة نحـو ) 5( رإ!� أن املتوسط ا��ساiي لتقـديرات أفـراد عينـة الد
8س با�5امعـات الـسعودية  ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعـضاء 'يئـة التـد رمستو توافر ما نر ى

اســة ، )3.79(حيــث بلــغ املتوســط ا��ــساiي الك�ــ� ألWعــاده ، )مرتفــع(جــاء  روتتفــق 'ــذه النEيجــة مــع د
ي، ( ــــــة، 2020رالقــــــــواس واملنــــــــصو اســــــــة )2019؛ املعايطـــ ــــــف مـــــــــع د ــــا تختلــ ــــزب، (ر، بTنمــــ ؛ 2020العـــــ

ـــm توصـــــلت نتائجـــــا إ!ـــــ� تـــــوافر ) 2016ي؛ املطSـــــ� وأبـــــو شـــــع�Sة، 2019؛ العـــــزب، 2020العطــــاب،  ال�ــ
جــة  8س بد ات القــر ا��ــادي والعــشر<ن لــدي أعــضاء 'يئــة التــد رمــا ر ىد �عــز 'ــذه وقــ). متوســطة(نر

ُ

8س  8س للقيــام بوظــائفم املتعلقــة بالتــد ات لــدى أعــضاء 'يئــة التــد رالنEيجــة إ!ــ� أ'ميــة 'ــذه املــا ر ر
  .والبحث العلmn واملشاركة �� خدمة ا5wتمع �� عصر املعرفة اليوم

ـــادي والعــــشر<ن الفرعيــــة لــــدى أعــــضاء 'يئــــة  ات القــــر ا��ـ نوrــــالنظر إ!ــــ� مــــستو تــــوافر مــــا رى
8س با�5امعات  اسة ملستو رالتد ىالسعودية �ش�S النتائج إ!� أن متوسط تقديرات أفراد عينة الد ر

ُ

ات ا��يــــاة واملنــــة جــــاء  ـــذا البعــــد )مرتفــــع(رتــــوافر مــــا ) 4.07(ُ، حيــــث بلــــغ املتوســــط ا��ــــساiي �ــــ� 'ـ
8س )0.65(يوrــانحراف معيــار  ات ا��يــاة واملنــة لــدى أعــضاء 'يئــة التــد ر، وقــد حــصلت تنميــة مــا ر

اسة با�5امعات السعود � الرتبة �و!�، وتتفق 'ذه النEيجة مع د�؛ والقواس 2019املعايطة، (رية ع
ي،  اســة )2020رواملنــصو ) 2020؛ والعطــاب، 2020، العــزب، 2019العــزب، (ر، بTنمــا تختلــف مــع د

جة  8س بد ات ا��ياة واملنة لدي أعضاء 'يئة التد رال�m توصلت نتائجا إ!� توافر ما ر   ).متوسطة(ر
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ىوقــد �عـــز 'ــ
ُ

8س يقــوم ع�ـــ� ال�ـــ�اكم  رذه النEيجـــة إ!ــ� أن طبيعـــة الـــدو الــوظيفي ألعـــضاء 'يئــة التـــد ر
ات ا��يـاة واملنـة لـدى أعـضاء  راملعر�� والتعلم الذا�ي والتطو<ر امل�m، ولعل ذلك Èسم �� نمو ما

8س   .ر'يئة التد

ات اســــة نحـــــو مــــستو تـــــوافر مـــــا ـــا جـــــاء املتوســــط ا��ـــــساiي لتقــــديرات أفـــــراد عينـــــة الد ركمـ  ىر
�ـــ� 'ـــذا البعـــد )مرتفـــع(الثقافـــة الرقميـــة  غ املتوســـط ا��ـــساiي  ــ يوrـــانحراف معيـــار ) 3.88(ُ، حيـــث بلـ

8س با�5امعـــــات )0.54( ات الثقافـــــة الرقميـــــة لـــــدى أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد ر، وقـــــد حـــــصلت تنميـــــة مـــــا ر
اسة  � الرتبة �و!�، وتختلف 'ذه النEيجة مع د�ال�m ) 2019؛ العزب، 2020العزب، (رالسعودية ع

جة تو 8س بد ات التكنولوجية لدي أعضاء 'يئة التد رصلت نتائجا إ!� توافر املا ر ، كما )متوسطة(ر
اســة  ات التكنولوجيــة لـــدي ) 2020العطـــاب، (راختلفــت مــع د رال�ــm توصــلت نتائجــا إ!ـــ� تــوافر املــا

جة  8س بد رأعضاء 'يئة التد <ـة امل). قليلة(ر ؤوقد �عـز 'ـذه النEيجـة إ!ـ� Gن��ـاء مـن تحقيـق ر ى
ُ

ملكـة 
ى للتحـو الرقnــm �ــ� جميـع قطاعــات الدولــة، ومـن جــة أخــر تفعيـل الوســائل الرقميــة خــالل 2020 ل

ُمـع التحـو للتعلـيم عــن Wعـد الـذي أسـم WـشLل كبSــ� �ـ� امـتالك أعـضاء 'يئــة ) Covid-19(جائحـة  ل
ات الثقافة الرقمية 8س ملا رالتد   .ر

ات التعلــيم ُ�ـ� حــSن Èــش�S املتوســط ا��ــساiي لتقــديرات أفــراد عينــة ال اســة نحــو تنميــة مــا رد ر
�ــــ� 'ــــذا البعــــد )متوســــط(ىوGبتLــــار إ!ــــ� مــــستو  وrــــانحراف ) 3.43(ُ، حيــــث بلــــغ املتوســــط ا��ــــساiي 

ـــــار  8س )0.62(يمعيــ ـــــد ات التفكSـــــــ� وGبتLـــــــار لـــــــدى أعـــــــضاء 'يئـــــــة التــ ر، وقـــــــد حـــــــصلت تنميـــــــة مـــــــا ر
� الرتبة الثالثـة و�خSـ�ة، وتتفـق 'ـذه النEيجـ�اسـة با�5امعات السعودية ع ؛ 2020العـزب، (رة مـع د

ات التفكSــــ� وGبتLـــار لــــدي ) 2019، العـــزب، 2020العطـــاب،  رال�ــــm توصـــلت نتائجـــا إ!ــــ� تـــوافر مـــا
جة  8س بد رأعضاء 'يئة التد ات التفك�S وGبتLار لدى ). متوسطة(ر رو'ذه النEيجة �ش�S إ!� أن ما

ُ

8س با�5امعات السعودية لم تكـن بالـشLل املـأ ، وقـد �عـز 'ـذه النEيجـة إ!ـ� رأعضاء 'يئة التد ىمو ل
ُ

منية تزايد ف¨�ا  8س �� ف��ة  زا�شغالم بالعديد من املتطلبات الوظيفية اw§تلفة، م�Ðا املتعلق بالتد ر
اسـية وتنوعـا،  ات الد 8سية واملقر دياد �نصبة التد � التعليم ا�5ام�s وما تبعھ من ا�رالطلب ع ر رز

فـضال عــن تكــدس الطلبـة املطلــوب متــاWع��م 
ً

<ــة  اســية، وم�Ðــا املتعلـق با�5وانــب Ñدا ربالقاعـات الد ر
<ة اململكة  <ة 2030ؤال�m تزامنت مع انطالق ر اسية والياCل Ñدا ر وما تبعا من تطو<ر لل��امج الد ر

  .وغ�S'ا من �عمال خالل الف��ة املاضية

  :نتائج السؤال الثالث

تباطية بS: لإلجابة عن السؤال الثالث سة ال��اعة التنظيمية وتنميـة ر'ل توجد عالقة ا رن مما
8س با�5امعات السعودية؟ ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد رما   نر

تبـــاط ب�Sســـو  G نتـــم اســـتخدام معامـــل ســـة )Pearson’s R(ر ر؛ للتحقـــق مـــن العالقـــة بـــSن مما
ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد نال��اعة التنظيمية وتنمية ما ر8س با�5امعـات ر

�ي) 6(لالسعودية كما 'و موÅç �� جدو Ê النحو ��  :ع
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قم  رجدو    ) 6(ل

تبــــاط ب�sســــو بــــsن  نمعامــــل ا ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر�ن مجتمعــــة ر نال��اعــــة التنظيميــــة وم"ــــا ر
  ومنفردة

  nUعاد التاnعة

  nUعاد املستقلة

ات  رم"ا
 �sالتفك
  وpبتGار

ات  رامل"ا
الثقافة 
  الرقمية

ات  رم"ا
ا��ياة 
  وامل"نة

ات القر م" نا ر
ا��ادي والعشر�ن 

  مجتمعة

  0.66  0.64 0.67  0.60  ال��اعة Gستكشافية

<ة   0.77  0.72  0.69  0.68  رال��اعة GسEثما

أnعاد ال��اعة التنظيمية 
  مجتمعة

0.70  0.75  0.77  0.73  

قــم  ر�ــش�S النتـــائج با�5ـــدو  ل
ُ

تباطيـــة إيجابيـــة دالــ) 6( ·ة إحـــصائيا بـــSن أWعـــاد رإ!ـــ� وجـــود عالقــة ا

ــــد بلغــــــت القيمــــــة  ات القــــــر ا��ــــــادي والعــــــشر<ن مجتمعــــــة ومنفــــــردة، وقــ ـــة ومــــــا نال��اعــــــة التنظيميـــ ر
ــــل  ات القـــــر ا��ـــــادي والعـــــشر<ن كLــ تباطيـــــة بـــــSن ال��اعـــــة التنظيميـــــة ومـــــا G جماليـــــة للعالقـــــةÑن ر ر

ات القــر ر، وÄــ� قيمــة إيجابيــة تؤكــد الــدو الفاعــل لل��اعــة التنظيميــة وعالقتــھ ب)73%( نEنميــة مــا ر
8س با�5امعـات الـسعودية، وCانـت أقـو 'ـذه العالقـات  ىا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التـد ر

تباطية  G نة، حيث بلغت قوة 'ذه العالقةات ا��ياة وامل ر�� Wعد ما ر ، �� حSن Cانت �قل )77%(ُ
ات التفك�S وGبتLار، حيث بلغت قوة رقوة �� العالقات �� Wعد ما تباطية ُ G 70(ر 'ذه العالقة%.(  

اسة  رو'ذه النEيجة تتفق �سÒيا مع د وال�m توصلت إ!ـ� وجـود عالقـة إيجابيـة ) 2020السيد، (·
8س بجامعـــــة  ــــر أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد ربـــــSن أWعـــــاد ال��اعـــــة التنظيميـــــة وتنميـــــة املوا'ـــــب مـــــن وجـــــة نظـ

ة   .راملنصو

سـة ا رولعـل 'ـذه النEيجـة منطقيـة، وقـد �عــز إ!ـ� أن مما ى
ُ

ل��اعـة التنظيميـة با�5امعـات ��ــدف 
 ���ا ع�ــــ رإ!ــــ� تقــــديم خــــدمات ذات قيمــــة عاليــــة، لLــــي تكــــسب ا�5امعــــة مSــــ¬ة تنافــــسية تز<ــــد مــــن قــــد

ُ

مواجــــة ال��ديــــدات ومواكبــــة التغSــــ�ات املــــستقبلية، وال يمكــــن تحقيــــق ذلــــك إال مــــن خــــالل تطــــو<ر 
ات الفكر<ــــة والرقميــــ 8س ليLونــــوا متــــصفSن باملــــا رأعــــضاء 'يئــــة التــــد �عــــز قيــــامم ر mنيــــة ال�ــــزة وامل

  .باألدوار املطلوrة م�Ðم

اسة   :راختبار فرضيات الد

، واختبــار )multiple regression(الختبـار الفرضــيات تــم اســتخدام تحليــل Gنحــدار املتعــدد 
 mÚمان وت)Mann Whitney(ي�Ê النحو ��  :، ع

•  STوU سةVاختبار الفرضية الرئ)H01 :( 
ســـة ال��اعــــة : " �و!ــــ� ع�ـــ� أنــــھتـــنص الفرضــــية الرئTـــسة رال يوجـــد أثــــر ذو داللـــة إحــــصائية ملما

8س با�5امعــــات  ـــة التــــد ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر<ن لــــدى أعــــضاء 'يئـ رالتنظيميــــة �ــــ� تنميــــة مــــا نر

  )".α .≤ 5.0(ىالسعودية عند مستو الداللة 
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قم  رجدو    ) 7(ل

ســة ال�� ات اعــة التنظيميــة رنتــائج تحليــل اختبــار pنحــدار املتعــدد الختبــار أثــر مما ر&ــ% تنميــة م"ــا
*س با�.امعات السعودية رالقر ا��ادي والعشر�ن لدى أعضاء �يئة التد  ن

أnعاد ال��اعة 
  التنظيمية

Beta 
 tقيمة 

�سو@ةrا  
ىمستو 

 tداللة 
معامل 
 R2التحديد 

 fقيمة 
�سو@ةrا  

ىمستو 
 fداللة 

نqيجة 
 H01فرضية 

ال��اعة 
 Gستكشافية

0.248  2.96  0.003  

ال��اعة 
<ة   رGسEثما

0.593  7.646  0.000  

  رفض  0.000  26.651  0.547

قــــــم    ر�ـــــش�S النتــــــائج با�5ــــــدو  ل
ُ

ـــة ال��اعــــــة ) 7( ســـ رإ!ــــــ� وجــــــود أثــــــر ذي داللــــــة إحــــــصائية ملما
ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة  نالتنظيميـــة �ـــ� تنميـــة مـــا ) 26.651( ا�wـــسوrة fر

، كمـا توçـÅ النتـائج أن )α .≤ 5.0(ىذلك أقـل مـن مـستو الداللـة ، وÄـ� بـ)0.000(بقيمـة احتماليـة 
ُ

ســـة أWعـــاد املتغSـــ� املـــستقل  <ة(رمما مـــع ثبـــات (مجتمعـــة ) رال��اعـــة Gستكـــشافية، وال��اعـــة GســـEثما
ات القـــر ا��ــادي والعـــشر<ن ) %55(لــا تـــأث�S بñــسبة �عـــادل ) ىبقيــة العوامــل �خـــر ن�ــ� تنميـــة مــا ر

ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن Èعـود ) %45(ث�S ما Èعـادل �ـسبة كمتغ�S تاWع، �� حSن تأ ن�ـ� تنميـة مـا ر
ســة أWعـاد املتغSــ� املـستقل  ، كمــا �ـش�S النتــائج إ!ـ� أن مما رإ!ـ� عوامــل أخـر

ُ
ال��اعــة Gستكــشافية، (ى

<ة ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن لـدى أعـضاء 'يئـة ) روال��اعة GسـEثما نمنفـردة لـا أثـر �ـ� تنميـة مـا ر
8س ـــــد ــــة رالتــ ـــــة بلغـــــــت ) 7.646 -2.96( للبعـــــــدين t؛ حيـــــــث بلغـــــــت قيمـــ ـــة احتماليــ ــــوا!�، بقيمــــ ع�ـــــــ� التـــ

ُ، وقـــد Cـــان Wعـــد )α.≤ 5.0(ىع�ـــ� التـــوا!�، وÄـــ� أقـــل مـــن مـــستو الداللـــة املعتمـــدة ) 0.000,0.003(

ات القــر ا��ــادي والعــشر<ن، حيــث بلغــت  <ة أقــو 'ــذين البعــدين تــأث�Sا �ــ� مــا نال��اعــة GســEثما رى ًر

فـض ). 0.000(، بقيمة احتمالية بلغـت )0.593(لذا البعد  Betaقيمة  روrنـاء ع�ـ� 'ـذه النتـائج يـتم  ً

يوجـــد أثـــر ذو داللـــة "لالفرضـــية الرئTـــسة �و!ـــ� وقبـــو فرضـــية Ñثبـــات البديلـــة ال�ـــm تـــنص ع�ـــ� أنـــھ 
ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن لـدى أعـضاء 'يئـة  سة ال��اعة التنظيمية �ـ� تنميـة مـا نإحصائية ملما ر ر

8س با�5امعات السعودية عند مستو الداللة ال ىتد   )".α .≤ 5.0(ر

1.  STوU اختبار الفرضية الفرعية)H01-1:( 
ســــة ال��اعــــة : "تـــنص الفرضــــية الفرعيـــة �و!ــــ� ع�ـــ� أنــــھ رال يوجــــد أثـــر ذو داللــــة إحـــصائية ملما

8س با�5امعــات الـــ ات التفكSــ� وGبتLـــار لــدى أعـــضاء 'يئــة التـــد رالتنظيميــة �ـــ� تنميــة مـــا سعودية ر
  )".α .≤ 5.0(ىعند مستو الداللة 

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

339 

  

قم  رجدو    ) 8(ل

ســة ال��اعــة التنظيميـــة  ات رنتــائج تحليــل اختبــار pنحـــدار املتعــدد الختبــار أثـــر مما ر &ــ% تنميــة م"ـــا
*س با�.امعات السعودية   رالتفك�s وpبتGار لدى أعضاء �يئة التد

أnعاد ال��اعة 
  التنظيمية

Beta 
 tقيمة 

�سو@ةrا  
ىمستو 

 tاللة د
معامل 
 R2التحديد 

 fقيمة 
�سو@ةrا  

ىمستو 
 fداللة 

نqيجة فرضية 
H01-1 

ال��اعة 
 Gستكشافية

0.197  1.977  0.002  

ال��اعة 
<ة  رGسEثما

0.431  5.216  0.000  

  رفض  0.000  23.881  0.503

قم  ر�ش�S النتائج با�5دو  ل
ُ

سة ال��اعة ال) 8( تنظيمية �� رإ!� وجود أثر ذي داللة إحصائية ملما
ات التفك�S وGبتLار؛ حيث بلغت قيمة  ، )0.000(بقيمة احتمالية ) 23.881( ا�wسوrة fرتنمية ما

ســـة أWعـــاد املتغSـــ� )α .≤ 5.0(ىوÄـــ� بـــذلك أقـــل مـــن مـــستو الداللـــة  ر، كمـــا توçـــÅ النتـــائج أن مما
ُ

<ة(املستقل  لا ) ىة العوامل �خرمع ثبات بقي(مجتمعة ) رال��اعة Gستكشافية، وال��اعة GسEثما
ات التفك�S وGبتLار، �� حSن تـأث�S مـا Èعـادل �ـسبة ) %50(تأث�S بñسبة �عادل  ) %50(ر�� تنمية ما

ســة أWعــاد  ، كمــا �ـش�S النتــائج إ!ـ� أن مما ات التفكSــ� وGبتLـار Èعــود إ!ـ� عوامــل أخـر ر�ـ� تنميــة مـا ر
ُ

ى
<ةال��اعــــة Gستكــــشافية، وال��اعـــة G(املتغSـــ� املــــستقل  ات ) رســــEثما رمنفــــردة لــــا أثـــر �ــــ� تنميــــة مــــا

8س؛ حيـــث بلغـــت قيمــة  ع�ـــ� ) 5.216,1.977( للبعـــدين tرالتفكSــ� وGبتLـــار لــدى أعـــضاء 'يئـــة التــد
� التوا!�، و�Ä أقل مـن مـستو الداللـة املعتمـدة  ) 0.000,0.002(التوا!�، بقيمة احتمالية بلغت �ىع

)5.0 ≥. α (EســG عـــد ال��اعـــةW ــانC ـــ� ُ، وقـــدSات التفك <ة أقـــو 'ــذين البعـــدين تـــأث�Sا �ــ� مـــا رثما ًر ُ ى
ًوrنـاء ع�ـ� ). 0.000(، بقيمـة احتماليـة بلغـت ) 0.431( لـذا البعـد BetaوGبتLار، حيث بلغت قيمة 

فـض الفرضــية الفرعيـة �و!ـ� وقبــو فرضـية Ñثبــات البديلـة ال�ـm تــنص ع�ـ� أنــھ  ل'ـذه النتـائج يــتم  ر
ات القر ا��ادي والعشر<ن يوجد أثر ذو داللة إحصائي" سة ال��اعة التنظيمية �� تنمية ما نة ملما ر ر

8س با�5امعات السعودية عند مستو الداللة  ىلدى أعضاء 'يئة التد   )".α .≤ 5.0(ر

 ):H01-2(اختبار الفرضية الفرعية الثانية  .2
ســة ال��اعـة التنظيم"تـنص 'ـذه الفرضـية ع�ــ� أنـھ  يـة �ــ� رال يوجـد أثــر ذو داللـة إحـصائية ملما

8س با�5امعـــات الـــسعودية عنـــد مــــستو  ات الثقافـــة الرقميـــة لـــدى أعـــضاء 'يئـــة التـــد ىتنميـــة مـــا ر ر
  )".α .≤ 5.0(الداللة 

  

  

  

  

  



 
 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هاأثر وة التنظيميةعاربلا

 بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس
  خديجة مقبول الزهراني/ د

  

 

 

340 

  

قم  رجدو    ) 9(ل

ســة ال��اعــة التنظيميــة  ات رنتــائج تحليــل اختبــار pنحــدار املتعــدد الختبــار أثــر مما ر&ــ% تنميــة م"ــا
*س با�.ام  عات السعوديةرالثقافة الرقمية لدى أعضاء �يئة التد

أnعاد ال��اعة 
  التنظيمية

Beta 
 tقيمة 

�سو@ةrا  
ىمستو 

 tداللة 
معامل 
 R2التحديد 

 fقيمة 
�سو@ةrا  

ىمستو 
 fداللة 

نqيجة 
  فرضية

 H01-2 

ال��اعة 
  Gستكشافية

0.228  2.523  0.017  

ال��اعة 
<ة   رGسEثما

0.572  6.911  0.000  

  رفض  0.000  33.019  0.577

�ش�S النتائ
ُ

قم  رج با�5دو  سة ال��اعة التنظيمية �� ) 9(ل رإ!� وجود أثر ذي داللة إحصائية ملما
ات الثقافة الرقمية؛ حيث بلغت قيمة  ، )0.000(بقيمـة احتماليـة ) 33.019( ا�wـسوrة fرتنمية ما

ســـة أWعـــاد املتغSـــ� )α .≤ 5.0(ىوÄـــ� بـــذلك أقـــل مـــن مـــستو الداللـــة  ر، كمـــا توçـــÅ النتـــائج أن مما
ُ

<ة (املستقل لا ) ىمع ثبات بقية العوامل �خر(مجتمعة ) رال��اعة Gستكشافية، وال��اعة GسEثما
ات الثقافة الرقمية، �� حSن تأث�S ما Èعادل �سبة ) %58(تأث�S بñسبة �عادل  �� ) %42(ر�� تنمية ما

، كما �ش�S النتائج إ!� أن مم ات الثقافة الرقمية Èعود إ!� عوامل أخر تنمية ما
ُ

ى سة أWعاد املتغ�S ر را
<ة(املـــستقل  ات الثقافـــة ) رال��اعـــة Gستكـــشافية، وال��اعـــة GســـEثما رمنفـــردة لـــا أثـــر �ـــ� تنميـــة مـــا

8س؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة  ع�ـــ� التـــوا!�، ) 6.911,2.523( للبعـــدين tرالرقميـــة لـــدى أعـــضاء 'يئـــة التـــد
� التوا!�، و�Ä أقل من مـستو) 0.000,0.017(بقيمة احتمالية بلغت � .≤ 5.0( الداللـة املعتمـدة ىع

α ( ات الثقافة الرقمية، حيث <ة أقو 'ذين البعدين تأث�Sا �� ما ر، وقد Cان Wعد ال��اعة GسEثما ًر ى ُ

ًوrناء ع�ـ� 'ـذه النتـائج يـتم ). 0.000(، بقيمة احتمالية بلغت ) 0.572( لذا البعد Betaبلغت قيمة 

Ñ لفــض الفرضــية الفرعيــة الثانيــة وقبــو فرضــية يوجــد أثــر ذو "ثبــات البديلــة ال�ــm تــنص ع�ــ� أنــھ ر
ات الثقافة الرقمية  سة ال��اعة التنظيمية با�5امعات السعودية �� تنمية ما رداللة إحصائية ملما ر

8س عند مستو الداللة  ىلدى أعضاء 'يئة التد   )".α .≤ 5.0(ر

 ):H01-3(اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

ســـة ال��اعـــة : "ة ع�ـــ� أنـــھتــنص الفرضـــية الفرعيـــة الثالثـــ رال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحـــصائية ملما
8س با�5امعـات الـسعودية عنــد  ات ا��يـاة واملنـة لــدى أعـضاء 'يئـة التــد رالتنظيميـة �ـ� تنميـة مــا ر

  )".α .≤ 5.0(ىمستو الداللة 
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قم  رجدو    ) 10(ل

ســة ال��اعــة التنظيميــ ات ة رنتــائج تحليــل اختبــار pنحــدار املتعــدد الختبــار أثــر مما ر&ــ% تنميــة م"ــا
*س با�.امعات السعودية   را��ياة وامل"نة لدى أعضاء �يئة التد

أnعاد ال��اعة 
  التنظيمية

Beta 
 tقيمة 

�سوrا
  بة

ىمستو 
 tداللة 

معامل 
التحديد 

R2 

 fقيمة 
�سوrا

  بة

ىمستو 
 fداللة 

نqيجة 
فرضية 
H01-3 

ال��اعة 
  Gستكشافية

0.263  2.732  0.005  

ال��اعة 
<ة   رGسEثما

0.587  8.211  0.000  

  رفض  0.000  41.113  0.607

قم  ر�ش�S النتائج با�5دو  ل
ُ

سة ال��اعـة التنظيميـة ) 10( رإ!� وجود أثر ذي داللة إحصائية ملما
ات ا��ياة واملنة؛ حيث بلغت قيمة  ، )0.000(بقيمة احتماليـة ) 41.113( ا�wسوrة fر�� تنمية ما

ســـة أWعـــاد املتغSـــ� )α .≤ 5.0(لـــة ىوÄـــ� بـــذلك أقـــل مـــن مـــستو الدال ر، كمـــا توçـــÅ النتـــائج أن مما
ُ

<ة(املستقل  لا ) ىمع ثبات بقية العوامل �خر(مجتمعة ) رال��اعة Gستكشافية، وال��اعة GسEثما
ات ا��ياة واملنة، �ـ� حـSن تـأث�S مـا Èعـادل �ـسبة ) %61(تأث�S بñسبة �عادل  �ـ� ) %39(ر�� تنمية ما

ات ا سـة أWعـاد املتغSـ� رتنمية ما ، كمـا �ـش�S النتـائج إ!ـ� أن مما ر��ياة واملنة Èعود إ!� عوامـل أخـر
ُ

ى
<ة(املـــستقل  ات ا��يــــاة ) رال��اعــــة Gستكــــشافية، وال��اعــــة GســــEثما ــا أثــــر �ــــ� تنميــــة مــــا رمنفــــردة لـ

8س؛ حيــــث بلغــــت قيمــــة  ع�ــــ� التــــوا!�، ) 8.211,2.732( للبعــــدين tرواملنــــة لــــدى أعــــضاء 'يئــــة التــــد
� التوا!�، و�Ä أقل من مـستو الداللـة املعتمـدة ) 0.000,0.005(يمة احتمالية بلغت بق� .≤ 5.0(ىع
α ( نـة، حيـثات ا��يـاة وامل <ة أقـو 'ـذين البعـدين تـأث�Sا �ـ� مـا ر، وقد Cان Wعد ال��اعة GسـEثما ًر ى ُ

� 'ذه ). 0.000(، بقيمة احتمالية ) 0.587( لذا البعد Betaبلغت قيمة �فـض ًوrناء ع رالنتـائج يـتم 
يوجــد أثــر ذو داللــة "لالفرضــية الفرعيــة الثالثــة وقبــو فرضــية Ñثبــات البديلــة ال�ــm تــنص ع�ــ� أنــھ 

ات ا��يــاة واملنــة لــدى  ســة ال��اعــة التنظيميــة با�5امعــات الــسعودية �ــ� تنميــة مــا رإحــصائية ملما ر
8س عند مستو الداللة  ىأعضاء 'يئة التد   )".α .≤ 5.0(ر

 ):H02( الرئVسة الثانية اختبار الفرضية

ق ذات داللــة إحـــصائية بــSن تـــأث�Sات : "تــنص الفرضـــية الرئTــسة الثانيـــة ع�ــ� أنـــھ وال توجــد فـــر
ســـة Cـــل مـــن أWعـــاد ال��اعـــة التنظيميـــة  ٍمما <ة(ر Eثما ات القـــر ) رGستكـــشافية، وGســـ ن�ـــ� تنميـــة مـــا ر

8س با�5امعات السعودية عند مـ  .≤ 5.0(ىستو الداللـة را��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد
α."(  

  

  

  



 
 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هاأثر وة التنظيميةعاربلا

 بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس
  خديجة مقبول الزهراني/ د
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قم  رجدو    )11(ل

�ة &ـــ% جـــة تـــأث�s ال��اعـــة التنظيميـــة pستكـــشافية وpســـqثما ق &ـــ% د ر نتـــائج اختبـــار الفـــر ر تنميـــة   و
*س با�.امعات السعودية ات القر ا��ادي والعشر�ن لدى أعضاء �يئة التد رم"ا   نر

 �sاملتغ
  املستقل

 nUعاد
متوسط 

  الرتب

  قيمة

U  

ىمستو 
  Pلة الدال

نqيجة 
فرضية 

H02 

ال��اعة   16.20  ال��اعة Gستكشافية
<ة  التنظيمية   25.89  رال��اعة GسEثما

  رفض  0.0171  20.17

قــم  ر�ــش�S النتــائج با�5ــدو  ل
ُ

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو الداللــة ) 11( ىإ!ــ� وجــود فــر و
ســـــة ال��اعــــة Gستكــــشافية، وال��اعـــــ) α .≤ 5.0(املعتمــــدة  <ة با�5امعـــــات رألثــــر مما رة GســــEثما

8س، حيث Cانت قيمة  ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد رالسعودية �� تنمية ما نر
)P=0.0171 ( ــ� أقـــل مــن قيمـــةÄو)0.05 ( �، كمـــا �ــش�S النتـــائج إ!ـــ

ُ
�ة  ســة ال��اعـــة pســـqثما رأن مما ر

س ات القر ا��ادي والعشر�ن من مما رأقو تأث�sا &% تنمية م"ا نر ً ، وذلك ة ال��اعة pستكشافيةى
ع�ـــ� التـــوا!�، و�عـــد 'ـــذه النEيجـــة مñـــ~5مة مـــع نتـــائج ) 25.89-16.20(حـــسب قـــيم متوســـط الرتـــب 

قم  را�5دو    ). 8(ل

فـــض الفرضــــية الرئTــــسة الثانيـــة، وقبــــو فرضــــية Ñثبــــات  لوrنـــاء ع�ــــ� 'ــــذه النتـــائج فإنــــھ يــــتم  ر ً

ق ذات داللــة إحــصا"البديلــة ال�ــm تــنص ع�ــ� أنــھ  ســة Cــل مــن أWعــاد وتوجــد فــر ٍئية بــSن تــأث�Sات مما ر
<ة(ال��اعـــة التنظيميـــة  ات القــــر ) رGستكــــشافية، وGســـEثما نبا�5امعــــات الـــسعودية �ـــ� تنميــــة مـــا ر

8س عند مستو الداللة  ىا��ادي والعشر<ن لدى أعضاء 'يئة التد   )".α .≤ 5.0(ر

اسة   : رم�hص نتائج الد

اسة من خالل Ñجابة عن �سئلة و   :اختبار الفرضيات إ!� النتائج �تيةرتوصلت الد

سة ال��اعة التنظيمية با�5امعات السعودية جاء  .1 اسة نحو مما رأن تقدير أفراد عينة الد ر
جـة  جـة )مرتفعــة(ربد <ة بد ســة Wعـد ال��اعــة GســEثما ر، كمـا جــاءت مما ر واحتلــت ) مرتفعــة(ر

جـــــة  ســــة ال��اعـــــة Gستكــــشافية بد ـــا جـــــاءت مما رالرتبــــة �و!ـــــ�، بTنمـ واحتلـــــت ) وســــطةمت(ر
  .الرتبة الثانية

ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن لـدى  .2 اسـة نحـو مـستو تـوافر مـا نأن تقدير أفراد عينة الد رى ر
8س ا�5امعات السعودية جاء بمستو  ىأعضاء 'يئة التد ات )مرتفع(ر ر، وجاءت تنمية مـا

ات الث) مرتفع(ىا��ياة واملنة بمستو  قافـة الرقميـة رواحتلت الرتبة �و!�، يل¨�ا تنمية مـا
ات التفكSـــ� وGبتLـــار ) مرتفـــع(ىبمــستو  رواحتلــت الرتبـــة الثانيــة، وأخSـــ�ا جــاءت تنميـــة مــا ً

 .واحتلت الرتبة الثالثة) متوسط(ىبمستو 
تباطيـــة إيجابيـــة دالـــة إحـــصائيا بـــSن أWعـــاد ال��اعـــة  .3 اســـة عـــن وجـــود عالقـــات ا ·كــشفت الد ر ر

ات القر ا��ادي والعشر<ن الفرع نالتنظيمية وما ية مجتمعة ومنفردة، وCانت العالقات ر
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ات التفكSــ�  ات ا��يــاة واملنــة، �ــ� حــSن Cانــت العالقــة �قــل قــوة مــع مــا ر�قــو مــع مــا ر ى
 .   وGبتLار

ات القــر ا��ـــادي  .4 ت النتــائج إ!ــ� وجــود أثـــر إيجــاiي لل��اعــة التنظيميــة �ـــ� تنميــة مــا نأشــا ر ر
 .والعشر<ن

ق ذات داللـــة إحـــص .5 ســـة ال��اعـــة Gستكـــشافية، ووçـــ�ت النتـــائج وجـــود فـــر رائية ألثـــر مما
ات القر ا��ادي والعشر<ن بأWعاده مجتمعة ومنفردة،  <ة �� تنمية ما نوال��اعة GسEثما ر ر

<ة أقو تأث�Sا، وال��اعة Gستكشافية أقل تأث�Sا ًحيث Cانت ال��اعة GسEثما ً ى  .ر

  :التوصيات واملق�8حات

اسة من نتائج    : فأ�Ëا توm´Þ بما ي��ر�� ضوء ما توصلت إليھ الد

ســة ��ــشطة Gستكــشافية با�5امعــات الــسعودية، و�عز<ــز  - ربــذل جــود أك�ــ� للعمــل ع�ــ� مما
ا يـدعم تكيفــا مـع تحــديات البTئــة  ��ا نحــو ال��اعـة املعرفيــة والنمـو الفكــر وGبتLـار بمــ يقـد ي ر

��ا التنافسية ا�wلية والعاملية رو8عز قد  .ز
ــ - ســــة أ�ــــشطة ال��اعــــة Gستكــــشافية أ'ميــــة تركSــــ¬ القيــــادات ا�5امعيــ نــــة بــــSن مما رة ع�ــــ� املوا ز

ـــات  <ة تحمــــل ا�5امعــ ســــات ال��اعـــــة GســــEثما <ة، حيــــث يحتمــــل ال��كSـــــ¬ ع�ــــ� مما روGســــEثما ر ر
ـــرة �ــــ�  ـــد ال��اعــــة التنظيميــــة، وقــــد تجــــد نفــــسا محاصـ نتLــــاليف التجر<ــــب دو اكEــــسا��ا فوائـ

نات املستقرة مما يدفعا للوقوع �� ال��اعة  التوا
ُ

  .ىعديمة ا�5دوز
8س من قبل �5نـة مـن خ�ـ�اء مختـصSن �ـ�  - ات املطلوrة بأعضاء 'يئة التد رإعداد قائمة باملا ر

ات القـر ا��ــادي والعــشر<ن، وتــضمي�Ðا كمؤشـرات تقيــيم أعــضاء 'يئــة  نمجـاالت تطبيــق مــا ر
8س با�5امعات  .رالتد

ات التفكSـــــ� وGبتLـــــار لــــدى أعـــــض - ـــة لتنميــــة مـــــا 8س ر�عز<ــــز القيـــــادات ا�5امعيــ راء 'يئـــــة التـــــد
 .با�5امعات من خالل صرف مLافأة است�نائية لتحفS¬ املفكر<ن واملبتكر<ن م�Ðم

8س با�5امعـات الـسعودية  - ات أعضاء 'يئة التـد <Òية متقدمة لتنمية ما ات تد رتصميم دو ر ر ر
ي �� ضـوء متطلبـات التقـدم املعر�ـ� والرقnـm وتحـديات القـر  � أن يتم تحدي��ا WشLل دو�نع ر

 .العشر<نا��ادي و
ا  - سـات أWعاد'ـ � ترسيخ مفوم ال��اعـة التنظيميـة وأ�ـشطة مما�رحرص القيادات ا�5امعية ع

<ة( با�5امعــات الـسعودية، مــن خــالل تحفSـ¬ �فLــار والــسلوكيات  )رGستكـشافية، وGســEثما
�ـسم  mف ال�ـ وا�5يدة، و��يئة البTئة املناسبة لتنفيذ'ا، وتوفÑ �Sجراءات التنظيميـة والظـر

�عز<ز ذلك� �. 
8س با�5امعــــــات  - ــــ� خلـــــق فـــــم واçــــــÅ ومـــــش��ك لـــــدى أعـــــضاء 'يئـــــة التـــــد ــــل ع�ـ ة العمـ رضـــــر ور

ـــــــياغة  ـــــــة صــ ـــــراكم �ــــــــ� عمليـ ــــن خــــــــالل إشـــ ـــــة، مـــــ ــــھ لل��اعــــــــة التنظيميـــ ـــــو التوجــــ الــــــــسعودية نحـــ
ــــن  <ة وGستكــــــشافية، وتمكيــــــ�Ðم مـــ رGســــــ��اتيجيات ذات الــــــصلة بتطــــــو<ر أ�ـــــــشط��ا GســــــEثما

يÑسام الفكر وGبتLار ا  .لذي يدعم توجھ ا�5امعات نحو �عمال Ñبداعيةي
ــــة التنظيميــــــة �ــــــ�  - ســــــات ال��اعــ ــــ�ح لتطبيــــــق مما ـــديم تــــــصو مق�ــ ــ� تقـــ اســــــة ��ــــــدف إ!ــــ رإجــــــراء د رر

 . ا�5امعات السعودية
ات القـر ا��ـادي والعـشر<ن  - اسة للكـشف عـن الـصعوrات ال�ـm تحـد مـن تنميـة مـا نإجراء د ر ر

8س �� ا�5امعات السع  .ودية وسبل ا��د م�Ðارلدى أعضاء 'يئة التد
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  :املراجع العر@ية

ة التñبؤ<ـة لل��اعــة التنظيميــة �ـ� تحقيــق املSـ¬ة التنافــسية با�5امعــات ). "2021. (إبـرا'يم، دمحم رالقــد
اسة تطبيقية بجامعة جنوب الوادي: املصر<ة ، مجلة Cلية ال��بية، جامعة بÚـm سـو<ف، "رد

18)109( ،253 - 372.  
سـاء �قـسام  ).2020. (أبو جنTب، جمانة ؤالتفكG �Sس��اتي�� وعالقتھ بال��اعة التنظيمية لـدى ر

دنيـة ا�§اصـة بحافظــة العاصـمة عمـان مـن وجـة نظـر أعــضاء  ر�Cاديميـة �ـ� ا�5امعـات �
8س ة(، ر'يئــــة التــــد رســــالة ماجــــست�S غSــــ� مñــــشو ق، Cليــــة العلــــوم ال��بو<ــــة، جامعــــة الــــشر )ر

  .  �وسط
حمــة، إبــرا'يم اســة تطبيقيــة "). 2021. (رأبــو  ردو ال��اعــة التنظيميــة �ــ� تحقيــق التمSــ¬ املؤســ�´m د ر

 - 453، )10(، مجلــة جامعــة Ñســراء للعلــوم �Ñــسانية، جامعــة Ñســراء، "ع�ــ� جامعــة غــزة
487.  

<د، أحمد اسـة تطبيقيـة ع�ـ� : ردو التفكSـ� Gسـ��اتي�� �ـ� بنـاء ال��اعـة التنظيميـة). "2019. (زأبو  رد
دنيـــةالــشرCات املــسا'مة  دنيـــة، "رالعامــة � ة �عمــال، ا�5امعــة � دنيــة �ـــ� إدا ر، ا5wلــة � ر ر

15)3( ،313 - 329. 
<ـــSن �ـــ� جامعـــة ). "2021. (أبـــو 5ãـــوة، حـــسام ســـة القيـــادة الر<اديـــة لـــدى العـــاملSن Ñدا جـــة مما رد ر ر

'ـــر Wغـــزة وعالق��ـــا بال��اعـــة التنظيميـــة لـــد��م ، مجلـــة Cليـــة فلـــسطSن التقنيـــة لألبحـــاث "ز�
اسات، جامعة فلسطSن التقنية، و   .190 - 156، )1(8رالد

، ملفـــي؛ وا�§ـــض�S، خلـــود؛ والرشـــيد، عبـــد الـــرحمن ، )٢٠١٥. (يأبـــو عمـــة، عبـــد الـــرحمن؛ والدوســـر
ا5wلـة الـسعودية للتعلـيم ". التLامل بSن ا�5امعات الوطنية �ـ� اململكـة العرrيـة الـسعودية"

  .٢٠٩-٢٠٧، )١٤(العا!�، 

ردو مؤســـسات التعلــــيم العـــا!� �ـــ� ســـلطنة عمـــان �ــــ� ). 2016. (الفـــواع�S، أحمـــدالتـــوiي، عبـــد هللا؛ و
ف القــر الواحـــد والعــشر<ن ات ومعـــا نإكــساب خرج¨�ـــا مــا ر اســـة . ر رمجلـــة املعــد الـــدو!� للد

 .34-13، )2(2والبحث، جسر، 

ان، فت��  .دار الفكر، عمان. مفا'يم وتطبيقات: �عليم التفك�S). 2007. (وجر

'ـــــا �ـــــ� القـــــر الواحـــــد ). 2011. (ىجمـــــال الـــــدين، نجـــــو ــــات وأدوا ن�ـــــساؤالت حـــــو مـــــستقبل ا�5امعـ رل
  .409-405، )خاص(19مجلة العلوم ال��بو<ة، جامعة القا'رة، . والعشر<ن

ة، أسماء س ا�§اصـة �ـ� محافظـة العاصـمة ). 2020. (را�5ناز رال��اعـة التنظيميـة لـدى مـدير املـدا ي
ة بــالتجوال مــن وجــة نظــ ، ر املــشرفSن ال��بــو<Sن ومــساعدي املــدير<نرعمــان وعالق��ــا بــاإلدا

ة( رسالة ماجست�S غ�S مñشو   .ق، Cلية العلوم ال��بو<ة، جامعة الشر �وسط)ر
Íي، عبد الرحمن ات القر ا��ـادي والعـشر<ن �ـ� بـرامج Ñعـداد "، )2020. (را��ا نآليات تضمSن ما ر

8س رال��بــو للمعلـــم مـــن وجـــة نظـــر أعـــضاء 'يئــة التـــد و<ـــة، جامعـــة ســـو'اج، ا5wلـــة ال��ب. ي
)72( ،9-50.  

ــ ). 2018. (خمــــــــTس، ســــــــاما فــــــــؤاد عبــــــــاس ــ ـــــ ات القــــــــر الــــــ نمــــــــا ــــل : 21ر ــــــل للتعلــــــــيم مــــــــن أجــــ إطــــــــار عمــ
ــــة. املـــــستقبل ــــة، الطفولـــــة مجلـ  مـــــس��جع مـــــن -163  .149، 31ع ,9مـــــج والتنميـ
905398/Record/mco.mandumah.search://http  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

345 

 أكتـــوrر ع�ــــ� ضــــوء 6رتـــصو مق�ــــ�ح لتحقيــــق ال��اعـــة التنظيميــــة بجامعــــة ). "2021. (دســـو�ä، دعــــاء
  .890 - 801، 89، مجلة Cلية ال��بية، جامعة سو'اج، "مدخل القيادة ا�5ديرة بالثقة

 �مـــات الـــسلوك Gســـ��اتي�� وا�عLاســـاتھ ع�ـــ� براعـــة املنظ"، )2018(رشـــيد، صـــا�Å؛ والعبـــودي، ع�ـــ
<ــة �ــ� معمــل ســمنت الــسماوة اء عينــة مــن القيــادات Ñدا ربحـث تحلي�ــ� آل ، املــؤتمر العلnــm "ر

<ة،    .55 - 25رالتخص&´m الراWع لLلية التقنية Ñدا
ح نمتطلبـات القــر ا��ــادي والعـشر<ن ملعلnــm ال��بيــة ا�§اصـة �ــ� ضــوء ). 2020. (والـسرديھ، 'يــا مــر

<ــة اململكــة  حــوث �ـــ� العلــوم ال��بو<ــة، املؤســـسة الدوليــة آلفـــاق ا5wلـــة الدوليــة للب. 2030ؤر
  .421-387، )1(3املستقبل، 

ة املوا'ب وال��اعة التنظيمية ، )2020(السيد، أسماء  � أعضاء "رالعالقة بSن إدا�اسة ميدانية ع رد
ة 8س ومعاون¨�م بجامعة املنصو ر'يئة التد ة (ر رسالة ماجست�S غ�S مñشو ة، )ر ر، Cليـة التجـا

 .  ةرجامعة املنصو
ات القر ا��ادي والعشر<ن بـالتعليم �ساµـ´m ). 2014. (شل�m، نوال محـمد نإطار مق��ح لدمج ما ر

اسـات و�بحـاث، ا5wلة ال��بو<ـة الدوليـة املتخصـصة، . �� مصر -1، )10(3ردار سـمات للد
33. 

ان، ا�5ــو'رة ة Gســـ��ا). ٢٠١٧. (زالــشمالن، خالــد؛ والفـــو تيجية رمتطلبـــات تطبيــق ا�5امعـــات لــإلدا
<ــــــة  ــــق ر ة٢٠٣٠ؤلتحقيــ ــــإلدا ر، مــــــؤتمر دو ر مــــــن وجــــــة نظــــــر أعــــــضاء ا�5معيــــــة الــــــسعودية لــ

<ة    .، جامعة القصيم٢٠٣٠ؤا�5امعات السعودية �� تفعيل ر

عــة"، )2016(الطـا�ي، يوســف  ه �ــ� تLـو<ن املنظمــات البا رالتجديــد Gســ��اتي�� ودو بحــث تطبيقــي : ر
اء عينـــة مـــن القيـــادات ا�5امعيـــة �ـــ� جامعـــة  <ـــة "الLوفـــةرآل ر، مجلـــة القادســـية للعلـــوم Ñدا

 .22 - 6، )3(18وGقتصادية، 
أثــــر ال��اعــــة التنظيميــــة ع�ــــ� تطــــو<ر �داء التنظيnــــm بمؤســــسات التعلــــيم "، )2020(عــــامر، ســــامح 

� محافظة القا'رة�اسات العليا لل��بية، "العام قبل ا�5ام�s بالتطبيق ع ر، مجلة Cلية الد
  .289 - 211، )3(28جامعة القا'رة، 

مـات اختبــار ، )2016(عبـد ا5wيـد، عثمـان  ة � زنظـم املناعـة التنظيميـة وأثر'ـا �ـ� اسـ��اتيجيات إدا ر
اســــة ميدانيــــة ع�ــــ� شــــرCات الــــصناعات  ـــيط لــــنظم املعلومــــات Gســــ��اتيجية د رالــــدو الوسـ ر

دنيــة،  ة(رالغذائيــة � رســالة ماجــست�S غSــ� مñــشو  ق، Cليــة العلــوم ال��بو<ــة، جامعــة الــشر)ر
 .�وسط

ات القر ا��ادي والعشر<ن لدى ). 2019. (العزب، إيمان صابر ة املعرفة وعالق��ا بما ات إدا نما ر ر ر
8س ذو التخصصات العلمية بجامعـة بTـشة يأعضاء 'يئة التد اسـات عرrيـة �ـ� ال��بيـة . ر رد

ابطة ال��بو<Sن العرب،    .91-52، )116(روعلم النفس، 

حــــاب أمــــSن 8س �ــــ� ضــــوء متطلبــــات القــــر ا��ــــادي ســــمات). 2020. (رالعــــزب،  ن أعــــضاء 'يئــــة التــــد ر
ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن مـــن وجـــة نظـــر  نوالعـــشر<ن وعالق��ـــا بإكـــسا��م الطـــالب مـــا ر

ا5wلـة الدوليــة للعلـوم النفـسية وال��بو<ـة، املؤسـسة العرrيــة . الطـالب �ـ� املرحلـة ا�5امعيـة
  .155-101، )55(للبحث العلmn والتنمية الÒشر<ة، 
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ات ). 2020. (عطاب، نادية دمحمال 8س �� جامع�m بTشة وإب ملا سة أعضاء 'يئة التد رمستو مما ر ر ى
اســــات العليـــا رالقـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن مــــن وجـــة نظـــر طلبـــة الد مجلـــة العلـــوم ال��بو<ــــة . ن

اسات �Ñسانية، جامعة �عز فرع ال��بة،    .179-149، )9(روالد

اســة حالــة ع�ــ� جامعــة أثــر الــتعلم التنظي). 2018. (عفيــف، ســام رnــm ع�ــ� التجديــد Gســ��اتي�� د
�äيـدي أم البـواة [العرiـي بـن م رسـالة ماجـست�S غSـ� مñـشو جامعـة العرiـي بـن ميـدي أم ]. ر

�äالبوا . 

س الثانو<ـة ا��Lوميـة مـن وجـة "، )2020(العودة، أ�Ëار دمحم  رال��اعة التنظيمية لـدى قائـدات املـدا
 554، مـن ص20، ا5wلـة العرrيـة للñـشر العلnـm، العـدد "منظر املعلمات �ـ� منطقـة القـصي

 .587إ!� ص
د الÒــشر<ة �ــ� بنـــاء ال��اعــة التنظيميــة وأثر'مـــا "، )2015(عــو8س، ممــدوح  ة املـــوا ســات إدا ردو مما ر ر ر

mnداء التنظي� ��ة العامة، مجلد "ع  .   43، ص55العدد ) 2(ر، مجلة Ñدا
الـسعودية �ــ� البحـث العلnــm وتحقيـق GســEثمار املعر�ــ� جـود ا�5امعــات ). 2019. (الغامـدي، ع�ــ�

<ة     .243-268، )117(26املركز العرiي للتعليم والتنمية،  .2030ؤ�� ضوء ر

�ــــ ـــــي، ع�ــــ ـــــة بــــــــSن الرشــــــــاقة ). "2020. (القر�ــ ــــز العالقـــ ــ ــــ� �عز<ـ ــــة التنظيميــــــــة �ــــ رالــــــــدو الوســـــــيط لل��اعــــ
ا: Gس��اتيجية وتحقيق املS¬ة التنافسية �� جامعة تبوك تباطية تñبؤ<ة، مجلة Cلية رد رسة ا

'ر،   .406 - 359، )188(1زال��بية، جامعة �

ي، ســـــTناء قاســـــم أحمـــــد ـــواس، دمحم أحمـــــد مرشـــــد، واملنـــــصو ردو Cليـــــات ال��بيـــــة �ـــــ� ). 2020. (ر   القــ
ات القـــر ا��ـــادي والعـــشر<ن نا�5امعـــات اليمنيـــة �ـــ� إكـــساب الطلبـــة املعلمـــSن مـــا  مجلـــة .ر

  .24 -1 ،47ع ,4مج ة،والنفسي ال��بو<ة العلوم

ات الديناميكيــة ، )2017(ا�wاسـنة، ملـTس  رالـدو الوسـيط لل��اعـة التنظيميـة �ـ� العالقـة بـSن القـد ر
دنيـة الــصناعية، : والرشـاقة التنظيميــة اســة ميدانيـة ع�ــ� الــشرCات � رد رســالة ماجــست�S (ر

ة  .ق، Cلية العلوم ال��بو<ة، جامعة الشر �وسط)رغ�S مñشو
انيـــــــا س،  رمحــــــر اســـــــة ). 2020. (و ـــة التنظيميـــــــة با�5امعــــــات املـــــــصر<ة د رالـــــــذCاء Gســــــ��اتي�� وال��اعــــ

ة(، مستقبلية اه غ�S مñشو رسالة دكتو ر  .، Cلية ال��بية، جامعة عSن شمس)ر
�Sـة ). "2014. (دمحم، نظ> � ال��اعـة التنظيميـة بـالتطبيق ع�ـ� البنـوك التجا�رأثر القيادة التحو<لية ع

<ـة مــصر العرrيـة ة والتمو<ــل، جامعـة طنطــا، العـدد "ر�ـ� جمو  45، مــن ص3ر، مجلــة التجـا
  .72إ!� ص

GسEثمار املعر�� وعالقتھ بÒناء املS¬ة التنافسية ل5tامعات الناشئة باململكة ). 2020. (املطلق، ترCي
   .261-299 ).3(18. مجلة العلوم ال��بو<ة والنفسية .العرrية السعودية

ـــع�Sة،  ، خالــــد م�ــــ�ك؛ أبـــــو شـ س ملواجـــــة ). 2016. (خالــــد دمحمياملطSــــ� رمــــستو الـــــدو ال��بــــو املمــــا ي رى
نتحــــديات العوملــــة التطبيقيــــة �ــــ� القــــر ا��ــــادي والعــــشر<ن وســــبل تفعيلــــھ مــــن وجــــة نظــــر 

8س �� جامعة حائل ان للعلوم . رتصو مق��ح للمواجة: رأعضاء 'يئة التد زمجلة جامعة جا
 .�Ñ5 ،432-449سانية، 

اســــات Gجتماعيــــة �ــــ� مدير<ــــة التعلــــيم بمنطقــــة ). 2019. (املعايطـــة، لينــــا دمحم رتقــــديرات معلnــــm الد
ات القر ا��ادي والعشر<ن �� ضوء متغ�S التخصص وعدد  جة امتالكم ملا يالكرك لد ن ر ر

ة (سنوات ا�§دمة رسالة ماجست�S غ�S مñشو   .جامعة مؤتة). ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

347 

� 1442/ 7/ 20: ��جاع ��Gس) 1976 (.لاملكتب Ñقليmn للدو العرrية، منظمة العمل الدولية�ه ع
   htm.index/ar--lang/arabia-saudi/countries/beirut/org.ilo.www://https: الرابط

<ة س��اتي�� واسEشراف املستقبل املؤتمر الدو!� للتفكG �S). 2019. (راملنظمة العرrية للتنمية Ñدا
ـــــــــÒتم�� ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ�. 2019سـ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ��جاع �ـ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــرابطG :20 /7 /1442سـ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ� الــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ : ه ع�ـ

https://www.diae.events/events/67963  

ة التعلــيم ا رو ة التعلــيم �ــ� خطــة التنميــة العاشــرة، ).2021. (ز ا ر�'ــداف العامــة لــو تــم Gســ��جاع  ز

<خ  �10/3/2021ربتا�   الرابط  من ع

https://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=96174  

  :املراجع العر@ية م�8جمة: ثانيا

Ibrahim Mohamed. (2021). "The predictive ability of organizational 
ingenuity in achieving competitive advantage in Egyptian 
universities: An applied study at South Valley University", 
Journal of the Faculty of Education, Beni Suef University, 
18(109), 253-372. 

Abu Janib, Jumana. (2020). Strategic thinking and its relationship to 
organizational prowess among the heads of academic 
departments in private Jordanian universities in the capital 
Amman governorate from the point of view of faculty 
members, (unpublished master's thesis), College of Educational 
Sciences, Middle East University. 

Abu Rahma, Ibrahim. (2021). "The Role of Organizational Ingenuity 
in Achieving Institutional Excellence An Applied Study on the 
University of Gaza", Al-Isra University Journal for Human 
Sciences, Al-Isra University, (10), 453-487. 

Abu Zeid, Ahmed. (2019). "The Role of Strategic Thinking in 
Building Organizational Acumen: An Applied Study on 
Jordanian Public Shareholding Companies", The Jordanian 
Journal of Business Administration, University of Jordan, 
15(3), 313-329. 

Abu Ajwa, Husam. (2021). The degree of entrepreneurial leadership 
practice among administrative workers at Al-Azhar University 
in Gaza and its relationship to their organizational prowess, 
Journal of Palestine Technical College for Research and 
Studies, Palestine Technical University, 8 (1), 156 - 190. 

Tobi, Abdullah; Al-Fawair, Ahmed. (2016). The role of higher 
education institutions in the Sultanate of Oman in providing its 
graduates with skills and knowledge of the twenty-first 
century. Journal of the International Institute for Study and 
Research, Bridge, 2(2), 13-34. 

Jarwan, Fathy. (2007). Teaching thinking: concepts and applications. 
Dar Al-Fikr, Amman. 



 
 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هاأثر وة التنظيميةعاربلا

 بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس
  خديجة مقبول الزهراني/ د

  

 

 

348 

Jamal El-Din, Najwa. (2011). Questions about the future of 
universities and their roles in the twenty-first century. Journal 
of Educational Sciences, Cairo University, 19 (Private), 405-
409. 

Al-Harthy, Abdul Rahman. (2020), “Mechanisms for including the 
twenty-first century skills in the educational preparation 
programs for the teacher from the point of view of the faculty 
members. Educational Journal, Sohag University, (72), 9-50. 

Khamis, Sama Fouad Abbas. (2018). 21st century skills: a framework 
for education for the future. Childhood and Development 
Journal, Vol. 9, p. 31, 149-163. Retrieved from 
http://search.mandumah.com/Record/905398 

Desouky, Doaa. (2021). "A proposed conception to achieve 
organizational ingenuity at the University of October 6 in the 
light of the approach of trustworthy leadership", Journal of the 
Faculty of Education, Sohag University, 89, 801-890. 

Rashid, Saleh; Al-Aboudi, Ali (2018), “Strategic behavior and its 
implications for the ingenuity of organizations, an analytical 
research of the opinions of a sample of administrative leaders 
in the Samawa Cement Factory”, the Fourth Specialized 
Scientific Conference of the College of Administrative 
Technology, 25-55. 

El-Sayed, Asmaa (2020), the relationship between talent management 
and organizational prowess, “A field study on faculty members 
and their assistants at Mansoura University (unpublished 
master’s thesis), Faculty of Commerce, Mansoura University. 

Shalaby, Nawal Mohammed. (2014). A proposed framework for 
integrating twenty-first century skills in basic education in 
Egypt. Specialized International Educational Journal, Dar 
Simat for Studies and Research, 3 (10), 1-33. 

Al-Shamlan, Khaled; And Fouzan, the jewel. (2017). Requirements for 
universities’ application of strategic management to achieve 
Vision 2030 from the point of view of members of the Saudi 
Management Association, Conference on the Role of Saudi 
Universities in Activating Vision 2030, Qassim University. 

Al-Taie, Youssef (2016), “Strategic renewal and its role in the 
formation of skillful organizations: an applied research for the 
opinions of a sample of university leaders at the University of 
Kufa”, Al-Qadisiyah Journal of Administrative and Economic 
Sciences, 18 (3), 6-22. 

Amer, Sameh (2020), “The Impact of Organizational Ingenuity on 
Developing Organizational Performance in Pre-University 
Public Education Institutions by Application to Cairo 
Governorate”, Journal of the Faculty of Graduate Studies of 
Education, Cairo University, 28(3), 211-289. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

349 

Abdul Majeed, Othman (2016), Organizational Immunity Systems and 
their Impact on Crisis Management Strategies, Testing the 
Mediating Role of Strategic Information Systems, A Field 
Study on Jordanian Food Industries Companies, (Unpublished 
Master’s Thesis), College of Educational Sciences, Middle 
East University. 

Al-Azab, Iman Saber. (2019). Knowledge management skills and their 
relationship to the twenty-first century skills among faculty 
members with scientific specializations at the University of 
Bisha. Arab Studies in Education and Psychology, Arab 
Educators Association, (116), 52-91. 

El-Azab, Rehab Amin. (2020). Attributes of faculty members in the 
light of the requirements of the twenty-first century and their 
relationship to providing students with twenty-first century 
skills from the perspective of students at the undergraduate 
level. International Journal of Psychological and Educational 
Sciences, Arab Foundation for Scientific Research and Human 
Development, (55), 101-155. 

Al-Atab, Nadia Mohamed. (2020). The level of practice of twenty-first 
century skills by faculty members at the Universities of Bisha 
and Ibb from the point of view of postgraduate students. 
Journal of Educational Sciences and Human Studies, Taiz 
University, Al-Turbah Branch, (9), 149-179. 

Afif, Siham. (2018). The impact of organizational learning on strategic 
renewal, a case study on Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi 
University [Unpublished Master's Thesis]. Larbi Ben M'hidi 
Oum El Bouaghi University. 

Al-Awda, Anhar Muhammad (2020), “The organizational ingenuity of 
the leaders of public secondary schools from the point of view 
of female teachers in the Qassim region”, The Arab Journal of 
Scientific Publishing, No. 20, from p. 554 to p. 587. 

Owais, Mamdouh (2015), “The Role of Human Resources 
Management Practices in Building Organizational Proficiency 
and Their Impact on Organizational Performance”, Journal of 
Public Administration, Volume (2), No. 55, p. 43. 

Al-Ghamdi, Ali. (2019). The Efforts of Saudi Universities in Scientific 
Research and Achieving Knowledge Investment in the Light of 
Vision 2030. Arab Center for Education and Development, 26 
(117), 268-243. 

Al-Qarni, on. (2020). The mediating role of organizational ingenuity in 
enhancing the relationship between strategic agility and 
achieving competitive advantage at Tabuk University: a 
predictive correlation study, Journal of the College of 
Education, Al-Azhar University, 1(188), 359-406. 



 
 في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هاأثر وة التنظيميةعاربلا

 بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس
  خديجة مقبول الزهراني/ د

  

 

 

350 

   Al-Qawas, Muhammad Ahmad Murshid, and Al-Mansouri, Sinai 
Qassem Ahmad. (2020). The role of faculties of education in 
Yemeni universities in providing student teachers with the 
skills of the twenty-first century. Journal of Educational and 
Psychological Sciences, Vol. 4, p. 47, 1-24. 

Mahasneh, Lamis (2017), The mediating role of organizational 
virtuosity in the relationship between dynamic capabilities and 
organizational agility: A field study on Jordanian industrial 
companies, (unpublished master’s thesis), College of 
Educational Sciences, Middle East University. 

Mahrous, Rania. (2020). Strategic intelligence and organizational 
ingenuity in Egyptian universities, a future study, (unpublished 
PhD thesis), Faculty of Education, Ain Shams University. 

Muhammad, Nazeer. (2014). "The Impact of Transformational 
Leadership on Organizational Acumen by Application to 
Commercial Banks in the Arab Republic of Egypt", Journal of 
Trade and Finance, Tanta University, No. 3, from p. 45 to p. 
72. 

Al-Mutairi, Khaled Mubarak; Abu Shaira, Khaled Mohammed. 
(2016). The level of the educational role that is practiced to 
meet the challenges of applied globalization in the twenty-first 
century and ways to activate it from the point of view of the 
faculty members at the University of Hail: A proposed 
conception of confrontation. Jazan University Journal of 
Human Sciences, 5, 432-449. 

Al-Maaytah, Lina Muhammad. (2019). Estimates of social studies 
teachers in the Directorate of Education in Karak to the degree 
to which they possess the skills of the twenty-first century in 
light of the variables of specialization and number of years of 
service (unpublished master's thesis). Mutah University. 

International Labor Organization, Regional Office for Arab States. 
(1976) retrieved on: 7/20/1442 AH at the link: 
https://www.ilo.org/beirut/countries/saudi-arabia/lang--
ar/index.htm 

Arab Organization for Administrative Development. (2019). The 
International Conference on Strategic Thinking and Future 
Foresight, September 2019. Retrieval on: 7/20/1442 AH at the 
link: https://www.diae.events/events/67963 

Ministry of education. (2021). The general objectives of the Ministry 
of Education in the Tenth Development Plan, retrieved on 
10/3/2021 from the link: 
https://www.qasimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=96174 

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

351 

  :املراجع Uجنgية: ثالثا

Albert, D. (2013). Strategic renewal of activity systems an 
interdependency perspective [Unpublished doctoral thesis]. 
University of St. 

Al-Majed, A., Al-Kathiri, F., Al-Ajmi, S.,  Al-Hamlan, S. (2017). 21st 
Century Professional Skill Training Programs for Faculty 
Members--A Comparative Study between Virginia Tech 
University, American University & King Saud University. 
Higher Education Studies, 7(3). 122-131.  

Beers, S, Z. (2011). 21st Century Skills: Preparing students for their 
future. future Diakses dari  
https://www.mheonline.com/.../21st_century_skills.pdf 

Kearney, M. (2015). Strategic Renewal as a mediator of environmental 
effects on public sector Performance. Small Business 
Economics. 45(2). 425-445.  

Lang, G. (2012). Implementing an Effective Strategic Renewal Process 
an IT enabled Agility Perspective [Unpublished master's thesis]. 
University of Singapore.  

Li, C. (2013), How Top Management Diversity Fosters Organizational 
Ambidexterity, Journal of Organizational Change Management, 
26 (5), 874 – 896. 

NCATE, 2015. https://www.shsu.edu/academics/education/center-for-
assessment-and-accreditation/accreditation/ncate/ 

O'Reilly, C. & Tushman, M. (2011), "Organizational Ambidexterity in 
Action: How Managers Explore and Exploit", California 
Management Review, (35) 4, p1-5 

Patel, P., Terjesen, S., & Li, D. (2012).  Enhancing effects of 
manufacturing flexibility through Operations absorptive capacity 
and operational ambidexterity, Journal of operational 
Management, (30) 3, P201 – 220.  

Schmitt, A., Riasch, S., & Volberda, H. W. (2016). Strategic Renewal: 
Past Research, Theoretical Tensions and Future Challenges: 
Strategic Renewal. International Journal of Management 
Reviews, 20(1), 1-18. 

Tarody, D. (2016), "Organizational ambidexterity as a new research 
paradigm in strategi management", Budapest Management 
Review, Vezetestudomany, (47) 5, P39 – 52. 

The Partnership for 21st Century Skill, Designed in cooperation with 
The National Science Teachers Association (2009). 21 Century 
Skills Map. http://www.p21.org/storage/documents/21st 
cskillsmap_science.pdf 

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills, learning for life in 
our times. Wiley Imprint, San Francisco, the United States of 
America, first edition. 

 


