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 ملخص الدراسة

المكاهب القيادة األكاديمية بجامعة الطائؼ كالتحػديات كاقع تنمية إلى التعرؼ عمى  الدراسة تهدف
باستخداـ المنهج الكصفي المسػحي  كاالسػتعانة ، مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التي تكاجهها

( عضػػكا مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس 373باالسػػتبانة كػػ داة لجمػػع المعمكمػػات مػػف عينػػة تككنػػت مػػف  
ق، كبعػد تحميػؿ البيانػات 4131/ 4137راسػي الاػاني لعػاـ بجامعة الطائؼ كفركعها خبلؿ الفصػؿ الد

لجممػة مػف  الدراسة خمصتك (، SPSS  لمعمكـ االجتماعية اإلحصائية الحـز إحصائيا باستخداـ برنامج
أف كاقػػع ممارسػػة  تنميػػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ مػػف  (4النتػػائج مػػف أهمهػػا   

 بمػ عػاـ بمتكسط حسػابي قد جاء بدرجة  متكسطة(  بجميع أبعادها كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػكؿ كاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة ( 3  (39.29 

بينمػػا تكجػػد األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ، تبعػػا لمتليػػرات  الجػػنس، كالرتبػػة العمميػػة، كسػػنكات الخبػػرة(، 
أف التحػػػديات التػػػي تكاجػػػ  تنميػػػة ( 93  ة العمػػػؿ فػػػي المناصػػػب القياديػػػة(متليػػػر  أسػػػبقيل فػػػركؽ تبعػػػا

المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ مػػف كجهػػة نظػػر أعضػػاء هيئػػة التػػدريس جػػاءت بدرجػػة 
عػػداد  أ( مػػا يمػػي  ككانػػت أهمهػػا  (39.1 عاليػػة( بمتكسػػط حسػػابي قػػدر    ضػػعؼ االهتمػػاـ بتنميػػة كا 

9  ج( مكد األنظمة كاإلجراءات الختيار كتعييف المػكارد البرػرية المكهكبػةجالااني9  ب(  قيادات الصؼ
ضػػعؼ 9  د( ضػػعؼ الكفايػػة  الكميػػة/ الزمنيػػة/ النكعيػػة( لمبػػرامج التدريبيػػة المقدمػػة لممكاهػػب القياديػػة

9 مكاكبة بػرامج تػدريب المكاهػب القياديػة لمتطػكرات كالمسػتجدات العالميػة فػي مجػاؿ القيػادة األكاديميػة
كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية حػػػكؿ تحػػػديات تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة األكاديميػػػة بجامعػػػة ( 1 

ة 9 كال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػؼ، تبعػػا لمتليػػر  الرتبػػة العمميػػة(، كتبعػػا لمتليػػر  سػػنكات الخبػػرة(الطػػائ
كرة كقػد أكصػت الدراسػة بضػر  كأسبقية العمؿ في المناصػب القياديػة(9إحصائية تبعا لمتليرم  الجنس، 

أف تعمػػؿ الجامعػػة عمػػى التلمػػب عمػػى التحػػديات التػػي تكاجػػ  تنميػػة المكاهػػب القياديػػة مػػف خػػبلؿ  بنػػاء 
استراتيجية تنظيميػة متكاممػة لتنميػة المكاهػب القياديػة األكاديميػة مػع االهتمػاـ باعػداد قيػادات الصػؼ 

جػػراءات اختيػػار كتعيػػيف المػػكارد البرػػرية، كتطػػكير منظ كمػػة بػػرامج تػػدريب الاػػاني، كتطػػكير أنظمػػة كا 
القيادات األكاديمية، كتقديـ الحػكافز الماديػة كالمعنكيػة التػي تضػمف اسػتقطاب كالحفػاظ عمػى المكاهػب 

 القيادية األكاديمية لمعمؿ القيادم بالجامعة9      

 9تنمية المكاهب القيادية -المكاهب القيادية – المكاهب  الكممات المفتاحية
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Research Abstract 
This study aimed to identify the reality and challenges of developing 

academic leadership talents at Ta'if University, KSA, from the perspective of 

its faculty members. The study employed the descriptive-analytical method. It 

used a survey questionnaire as a data collection tool administered to a random 

sample comprising 273 faculty members at Ta'if University, and its affiliated 

branches, during the second semester of the academic year 1437-1438 AH. 

Following data statistical analysis using SPSS software, the research concluded 

the following main results, notably: (1) There is a moderate practice level of 

the reality of developing academic leadership talents at Ta'if University from 

the perspective of its faculty members at its all dimensions with a total means 

of 2.90; (2) There is no significant difference for practice reality of developing 

academic leadership talents at Ta'if University according to gender, academic 

rank and years of experience whereas it has a significant difference according 

to seniority at leadership positions; and (3) There are several challenges 

hindering the development of academic leadership talents at Ta'if University 

from the perspective of its faculty members enjoying a high degree with a 

means of 3.64, most prominently: (a) Lack of interest in developing and 

preparing 'second-chair' leaders; (b) Stagnation of used systems and procedures 

in talented human resource selection and appointment; (c) Low-level 

quantitative, temporal and qualitative competence mastered at the training 

programs delivered to leadership talents; and (d) Weak leadership talents' 

training programs and their not ability to cope with contemporary global 

developments and innovations at the field of academic leadership; and (4) 

There is significant difference for the challenges of developing academic 

leadership talents at Ta'if University according to academic rank and years of 

experience whereas they don't have a significant difference according to gender 

and seniority at leadership positions. Finally, it's against such backdrop that the 

researcher concluded his study providing a number of suggestions and 

recommendations to enable Ta'if University to overcome the various 

challenges hindering its development of leadership talents in the foreseeable 

future via the following mechanisms, namely: (1) To construct an integrated 

organizational strategy for developing academic leadership talents; (2) To pay 

attention to job succession and preparation of 'second-chair' leaders; (3) To 

develop human resource selection and appointment systems and procedures; 

(4) To develop academic leadership training programs system; and (5) To 

provide financial and moral rewards guaranteeing the recruitment and retention 

of academic leadership talents for occupying leadership positions at the 

university. 

* Keywords: Talents - Leadership Talents - Development of Leadership 

Talents 
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 أوال: اإلطار العاو للدراسة

 املكدمة:  

فػػػي إطػػار بيئػػػات تتميػػػز مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػالي فػػػي القػػػرف الكاحػػد كالعرػػػريف تعمػػؿ 
المعاصػر يرػهد تحػكالت مسػتمرة كبػرل، ك يػر  العػالـأف  ذلػؾبالتليير السريع كالتعقيػد المتزايػد 

يػػرات أخػػرل رػػهدتها اإلنسػػانية منػػذ يتػػ ايرات أكاػػر عمقػػان، كبػػركزان مقارنػػةن ب يػػة تل ذاتمسػػبكقة 
التطػػكرات  سػػاهمتفقػػد عصػػر الاػػكرة الصػػناعية فػػي أكربػػا خػػبلؿ القػػرف الاػػامف عرػػر لممػػيبلد9 

الهائمة في خمػؽ فػرم مناسػبة لتطبيػؽ نمػاذج تنظيميػة جديػدة يمكنهػا بالفعػؿ إحػداث تحػكالت 
  (Daft, 2008  9لمجامعاتدراماتيكية متسارعة في البيئة التنافسية 

أف امػػتبلؾ الميػػزة التنافسػػية يبػػدأ مػػف امػػتبلؾ  الجامعػػاتيجػػة لتمػػؾ التحػػكالت أدركػػت كنت
تزايػػد  األمػػر الػػذم أدل إلػػىالمكاهػػب القياديػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ رؤيتهػػا االسػػتراتيجية، 

لمتميػػز فػي األداء كتكػػكف بماابػة القيمػػة  اعالينػ ابػػالمكارد البرػرية التػػي تظهػر اسػػتعدادن االهتمػاـ 
حػرب المكاهػب" تعبيػرا عػف المنافسػة مع ظهكر ما يسمى بػ "، كقد تزامف ذلؾ المضافة لمجامعة
ذكم  ب عضػػػاء هيئػػػة التػػػدريسالجتػػػذاب أك االحتفػػػاظ  مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػاليالرػػػديدة بػػػيف 

ة المكاهػب باعتبارهػا االسػتراتيجية نظػر إلػى إدار ت الجامعػاتجعؿ  مماالكفاءات القيادية العالية9 
الفاعمة في تنمية المػكارد البرػرية برػكؿ عػاـ، كالتطػكير القيػادم برػكؿ خػام، ألنهػا ال تهػتـ 
دارة العنصر البرػرم، لضػماف إعػداد  بالتعميـ الكظيفي فقط، بؿ تهتـ ببناء العبلقات اإلنسانية كا 

 (93242  هبلؿ، بتكار في المستقبؿقادة عمى مستكل عاؿ مف األداء كاال

الكسػػيمة التنظيميػػة المناسػػبة  فػػي ككنهػػا إدارة كتنميػػة المكاهػػب القياديػػةكتتػػ تي أهميػػة 
جهيػز الصػؼ الاػاني مػف القػادة لضماف استقرار كاستمرار مؤسسات التعمػيـ العػالي مػف خػبلؿ ت

مؤسسػػات التعمػػيـ األمػػر الػػذم جعػػؿ كلية، ؤ لتػػكلي المهػػاـ القياديػػة كتحمػػؿ المسػػ األكػػاديمييف
 ,Dayتنظػػر إلػػى القيػػادة كمػػا أكضػػال "دام كزمػػبلؤ "   العػػالي فػػي القػػرف الكاحػػد كالعرػػريف

Harrison, & Halpin, 2009 ككاحػدة مػف أبػرز أكلكياتهػا االسػتراتيجية، ككمصػدر )
هػذ  المؤسسػػات تسػتامر الكايػر مػف الكقػػت،  األمػػر الػذم جعػؿمحتمػؿ لبنػاء الميػزة التنافسػية9 

 9  مكاهبها القياديةكتنمية كالجهد، كالماؿ في إدارة 



 تنمية المواهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائف ......

- 437 - 

كمػا ذكػرت الجػكهرم لمؤسسػات التعمػيـ العػالي كما ت تي أهميػة تنميػة المكاهػب القياديػة 
فػي ظػؿ التلييػر العممػي  المميػزةبالمكارد البرػرية ( مف دكرها في العمؿ عمى االحتفاظ 3221 

اصػب ليسػت قياديػة بالتزامف مع تعاقب القيادات خاصة مف يرػلمكف من ،كتزايد المعرفة كالتقني
كفػي سػياؽ المنافسػة،  الجامعػاتألف هؤالء المكهكبيف يتعرضكف لئل راء كاالستقطاب مف قبػؿ 

يمكػػف أف تنميػػة المكاهػػب القياديػػة أف اسػػتراتيجية ( 3244الحميػػدم كالطيػػب   يضػػيؼمتصػػؿ 
بالقيػادات  االسػتراتيجية األهميػة ذات الحرجػة الكظيفيػة كالمراكػز المناصػب إمػداد تسػهـ فػي
 تكػكيف، ك الكامنػة الطاقات كاستكراؼ الحرجة لممناصب أسماء البدالء تحديدب كذلؾ، المناسبة
 بسػبب العمػؿ اضػطراب تفادم، باإلضافة إلى المؤسسة في تنظيمي مستكل لكؿ مكاهب أكعية
 9  الحرجة المناصب لرا مي المفاجئ الرحيؿ

 هػاكاهببم االهتمػاـإلػى زيػادة باسػتمرار  مؤسسػات التعمػيـ العػاليحاجػة كعمى الر ـ مف 
القياديػػة، يبلحػػظ أف هنػػاؾ رػػب  إجمػػاع عمػػػى عػػدـ كفايػػة معػػدالت عػػر  المكاهػػب القياديػػػة 

Leadership Talents لجامعػػات القػػرف ، كعػػدـ قػػدرتها عمػػى الكفػػاء باالحتياجػػات القياديػػة
ؼ كتنميػػػة المكاهػػػب باإلضػػػافة إلػػػى  يػػػاب االسػػػتراتيجية التنظيميػػػة الكترػػػا 9الكاحػػػد كالعرػػػريف

مػف جديػد فػي إعادة النظػر  ضركرة  (Hewitt, 2009"  "هيكيت أكدالقيادية األكاديمية حيث 
القياديػة سػعيان كراء الكصػكؿ  المكاهباالستراتيجيات المطبقة عمميان في مجاؿ اكتراؼ، كتنمية 

إلػػى مسػػتكيات أفضػػؿ مػػف الػػربط كالتكامػػؿ بػػيف األهػػداؼ التنظيميػػة، كضػػلكط التكػػاليؼ الماليػػة، 
فػػي  السػػابقة9 إضػػافة إلػػى ذلػػؾ يبلحػػظ أف األدبيػػات كالمػػكارد المحػػدكدة المتاحػػة فػػي بيئػػة الكاقػػع

العمميػػة التػػي تتنػػاكؿ  مػػف نقػػم ممحػػكظ فػػي الدراسػػاتمجػػاؿ القيػػادة األكاديميػػة تعػػاني حاليػػان 
تنميػة المكاهػب القياديػة  دراسة كاقػعالفعالة التي يمكف مف خبللها  كالتطبيقية اآلليات اإلجرائية

 9مؤسسات التعميـ العاليفي 
 مشهلة الدراسة:  

اهتمت المممكة العربيػة السػعكدية اهتمامػا كبيػرا بتنميػة مكاردهػا البرػرية فجػاءت خطػط 
مػػاـ مػػف خػػبلؿ اعتمػػاد البػػرامج كالمرػػركعات التػػي مػػف رػػ نها تنميػػة التنميػػة لتتػػرجـ هػػذا االهت

كاسترػػعارا ألهميػػة المػػكرد البرػػرم المكهػػكب فػػي تحقيػػؽ كتطػػكير المػػكارد البرػػرية المكهكبػػة، 
تطبيؽ أفضؿ الممارسات في المكارد البرػرية كالعمػؿ عمػى ، 3232رؤية المممكة  تبنتالتنمية 

ت سػػيس قاعػػدة مػػف المكاهػػب كالكفػػاءات البرػػرية  فة إلػػىباإلضػػا اعتبػػار الجػػدارة مبػػدأ أساسػػيا،
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برنػػػامج الممػػػؾ سػػػمماف تنميػػػة المػػػكارد كلتحقيػػػؽ ذلػػػؾ أطمقػػػت الرؤيػػػة ليككنػػػكا قػػػادة المسػػػتقبؿ9 
كبنػػػاء سياسػػػات لتحديػػػد قػػػادة لتقػػػديـ دكرات تدريبيػػػة لتطػػػكير المهػػػارات كالمكاهػػػب، البرػػػرية 

 كايقػة ا الفػرم كيكافػ  فيهػا المتميػزكف المستقبؿ كتمكينهـ، كصناعة بيئة محفزة تتساكل فيه
  (324.9، 3232رؤية المممكة 

الجامعات السعكدية بركؿ عػاـ كالجامعػات حدياػة النرػ ة في ظؿ التحديات التي تكاج  ك 
، أصػػػبحت 3232كانطبلقػػػا مػػف دكرهػػػا التنمػػكم لتحقيػػػؽ رؤيػػة المممكػػػة  برػػػكؿ خػػام منهػػا 

، ضػػركرة ممحػػة تمتمػػؾ مهػػارات القػػرف الكاحػػد كالعرػػريف الحاجػػة لتػػكافر قيػػادات أكاديميػػة مميػػزة
كجػكد "األمػر الػذم يتطمػب  كحاجة ماسة  لتفعيؿ دكر الجامعات في قيادة دفة التنمية كالتليير9

"  ممحػػػـ، قيػػادة تقػػػكد عمميػػات االبتكػػػار، كتخمػػػؽ المنػػاخ المناسػػػب لئلبػػػداع كالتميػػز فػػػي األداء
فػػي كقػػت مبكػػر  اكترػػافهـ يػػتـ قػػادة أكػػاديمييفكلػػف يػػتـ ذلػػؾ إال بكجػػكد  9(9321م، .322

كمناسػػب كتػػدريبهـ كتنميػػة مهػػاراتهـ السػػمككية كاإلداريػػة كالمهنيػػة كفػػؽ معػػايير كاسػػتراتيجيات 
الجامعػات التػي بصػفة خاصػة كأداء ممػا يػؤدم إلػى رفػع كفػاءة كفعاليػة أدائهػـ عممية محددة، 
  9  (.322 سالـ،  بصفة عامة ينتمكف إليها

إلرػػػارة فػػػي أدبيػػػات الفكػػػر اإلدارم إلػػػى أهميػػػة القيػػػادات اإلداريػػػة إال أف كبػػػالر ـ مػػػف ا
الجامعػات تعػػاني بالفعػػؿ مػػف أزمػػة كبػػرل فػػي اكترػػاؼ كتنميػػة المكاهػػب القياديػػة فػػي ظػػؿ زيػػادة 

( أف 3241حيػث أظهػرت نتػائج دراسػة  الجػراح، كأبػك دكلػة، معدالت الطمب كالحاجػة لمقيػادة9 
ية في الجامعات كالتخطيط، كالتدريب، كبرامج التعمػيـ المسػتمر، ممارسات تنمية المكاهب القياد

فػي حػيف أظهػرت كقيػاس األداء كتمكػيف المكاهػب لتػكلي مناصػب قياديػة تػتـ بدرجػة متكسػطة، 
( أف تنميػة المكاهػب فػي الجامعػات تقػع فػي المػدل المػنخف  3241دراسة  الفرجػاني،  نتائج

كقػد يعػكد السػبب فػي ت أعضػاء هيئػة التػدريس، كال ترقى لممستكل المناسب، كال تحقػؽ تطمعػا
أظهػػػرت نتػػػائج دراسػػػة صػػػياـ  ذلػػػؾ إلػػػى حدااػػػة االتجػػػا  نحػػػك تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة حيػػػث 

( كجػكد  مػػك  فػي مفهػػـك إدارة كتنميػػة المكاهػب لػػدل القيػػادات العميػا كالكسػػطى فػػي 3243 
الدراسػة التػي أجرتهػا  تكصػمتكعمى الصعيد المحمي الجامعات خصكصا فيما يتعمؽ بالعمميات، 

( إلػػى أف كاقػػع إسػػهاـ إدارة المكاهػػب باسػػتراتيجياتها الخمػػس  الجػػذب، 4131 ػػادة الجحػػدلي  
كاالختيػػػار، كالمرػػػاركة، كالتطػػػكير، كاالسػػػتبقاء( فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البرػػػرية بجامعػػػة الممػػػؾ 
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عمػػػى عبػػػدالعزيز متكسػػػط، كمػػػا تكصػػػمت لؤلهميػػػة العاليػػػة لتػػػكافر متطمبػػػات تطػػػكير المكاهػػػب 
 المستكيات القيادية مف أجؿ اإلسهاـ في تنمية المكارد البررية9 

فػػاف الجامعػػات السػػعكدية حدياػػة النرػػ ة تعػػاني مػػف مرػػكبلت  كفػي ضػػكء تمػػؾ المعطيػػات
جػاء فػي خطػة  قفػاؽ( لمتعمػيـ فػي حيػث ، ات األكاديميػة المكهكبػة كالمميػزةتتعمؽ بتكافر القيػاد

عػدـ تتماػؿ فػي إلػى أف أهػـ التحػديات التػي تكاجػ  الجامعػات الجديػدة  الممكة العربية السعكدية
كميػات المحافظػات كفػركع الجامعػات9  كزارة  كفاية القكل العاممة اإلدارية كاألكاديمية فيها كفػي

عػػدـ اكتمػػاؿ هياكمهػػا التنظيميػػة، كضػػعؼ ر بػػة القيػػادات المميػػزة ممػػا يرػػير ل ( 4133التعمػػيـ، 
، ككجػػكد منافسػػة مػػف الجامعػػات قديمػػة لجلرافػػي عػػف المػػدف الرئيسػػةلمعمػػؿ بهػػا بسػػبب بعػػدها ا

  9  النر ة عمى اجتذاب كاستقطاب المكاهب القيادية األكاديمية
لمتعػػػرؼ عمػػى كاقػػػع تنميػػػة كالتػػي تهػػػدؼ كت سيسػػا عمػػػى مػػا سػػػبؽ تػػػ تي هػػذ  الدراسػػػة 

مف حيث االستراتيجية المطبقة فػي الجامعػة كالتػي  المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ
، كتحديػد كسػػائؿ تحديػد النتػػائج كالكفايػات القياديػة النهائيػػةترػمؿ تحديػد األهػػداؼ المنرػكدة، ك 

، التعزيػزالبلزمة لتنميػة المكاهػب القياديػة، ك  البنى التنظيمية، ك محاكر التركيز، ك اكتساب الخبرة
تكاجػػػ  تنميػػػة المكاهػػػب التحػػػديات التػػػي التعػػػرؼ عمػػػى  ر، ككػػػذلؾالمرػػػاركة كالتفاعػػػؿ المسػػػتمك 

 القيادية بجامعة الطائؼ9 
 :الدراسة أسئلة

  مػػا كاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة لمدراسػػةالسػػؤاؿ الػػرئيس 
الطائؼ؟ كما التحديات التي تكاجهها مف كجهة نظر أعضػاء هيئػة التػدريس؟ كيتفػرع مػف هػذ  

 السؤاؿ األسئمة التالية  
مػػا كاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ مػػف كجهػػة نظػػر  49

 ؟ أعضاء هيئة التدريس
بػػػيف متكسػػػطات ( α 0.05 ≥ هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  39

اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ تقػػديرهـ لكاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة 
كالرتبػة العمميػة، كسػنكات األكاديمية بجامعة الطائؼ، تعػزل لممتليػرات التاليػة   الجػنس، 

 ب القيادية(؟الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناص
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ما التحديات التي تكاجػ  تنميػة المكاهػب القياديػة األكاديميػة بجامعػة الطػائؼ مػف كجهػة  39
 نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

بػػػيف متكسػػػطات ( α 0.05 ≥  هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل 19
لقياديػة استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ لمتحديات التي تكاج  تنمية المكاهػب ا

األكاديمية بجامعة الطائؼ، تعػزل لممتليػرات التاليػة   الجػنس، كالرتبػة العمميػة، كسػنكات 
 الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية(؟

 :راسةدالأهنية 

مػف أهميػة مكضػكع تنميػة المكاهػب القياديػة، الػذم يعػاني مػف  الدراسػة ت تي أهمية هذ 
فػي ضػكء تحػديات المنافسػة المحميػة  الجامعػاتعدـ تحديد إطار عمؿ متكامؿ يمبػي احتياجػات 

كالعالميػػة، التػػي أفػػرزت مػػا يسػػمى بحػػرب المكاهػػب لجػػذب الكػػكادر المتميػػزة كالكفػػاءات العاليػػة 
 فيما يمي   الدراسةكتتماؿ أهمية 

، 3232اتجاهػػات تطػػكير المػػكارد البرػػرية فػػي رؤيػػة المممكػػة  مػػع الدراسػػةا هػػذ تتفػػؽ 49
التي تػنم عمػى تطبيػؽ أفضػؿ الممارسػات فػي المػكارد البرػرية كالعمػؿ عمػى ت سػيس 
قاعػػدة مػػف المكاهػػب كالكفػػاءات البرػػرية ليككنػػكا قػػادة المسػػتقبؿ كايقة رؤيػػة المممكػػة 

3232 ،324.  9) 
أحػد بػرامج رؤيػة  مؾ سمماف لتنميػة المػكارد البرػريةتتفؽ هذ   الدراسة مع برنامج الم 39

الذم يهدؼ إلػى تقػديـ دكرات تدريبيػة لتطػكير المهػارات كالمكاهػب، ، ك 3232المممكة 
كبناء سياسات لتحديػد قػادة المسػتقبؿ كتمكيػنهـ، كصػناعة بيئػة محفػزة تتسػاكل فيهػا 

  (324.9، 3232الفرم كيكاف  فيها المتميزكف  كايقة رؤية المممكة 
برػكؿ  كجامعػة الطػائؼبرػكؿ عػاـ  الجامعػات النارػئةحاجػة تتزامف هذ  الدراسة مع   39

الفاعمػػة عمػػى اعتبػػار أف القيػػادة كاحػػدة مػػف أبػػرز أكلكياتهػػا  األكاديميػػةلمقيػػادة  خػػام
 االستراتيجية، كمصدر محتمؿ لبناء ميزتها التنافسية9 

برػكؿ خػام كجامعػة الطػائؼ بركؿ عاـ  النارئةتمبي هذ  الدراسة احتياج الجامعات  19
قمػػػة مكاردهػػػا التػػػي تعػػػاني مػػػف أزمػػػة فػػػي اكترػػػاؼ كتنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة نتيجػػػة 

جػػذب أفضػػؿ العناصػػر كتنميتهػػا كتحفيزهػػا كضػػعؼ امتبلكهػػا لميػػزة تؤهمهػػا ل، البرػػرية
 عمى األداء كاالستمرار في 9 
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ـ عمػى نحػك مػف القيػا جامعػة الطػائؼفػي تمكػيف  الدراسػةهػذا  تسػهـي مؿ الباحػث أف  19
منهجػػي مقصػػكد كمػػنظـ بتحقيػػؽ أكبػػر اسػػتفادة ممكنػػة ممػػا يتػػكافر لػػديها مػػف خبػػرات 

بهػا عمػى المسػتكل  األكػاديمييفتنظيمية متنكعة في تعزيز نمك القػدرات القياديػة لػدل 
 الفردم، كما يربط بينهـ مف عبلقات عمى المستكل الجماعي لفرؽ العمؿ9 

الجامعػػات النارػػئة ي إفػػادة متخػػذم القػػرار فػػي فػػ الدراسػػةسػػهـ هػػذا تي مػػؿ الباحػػث أف  9.
لبنػػػػاء إطػػػػار عمػػػػؿ تنظيمػػػػي متكامػػػػؿ برػػػػكؿ عػػػػاـ كجامعػػػػة الطػػػػائؼ برػػػػكؿ خػػػػام 

كالتلمػػػب عمػػػى نميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة مؤسسػػػية ت خػػػذ فػػػي االعتبػػػار تسػػػتراتيجية ال
 9التحديات التي تكاجهها

اديػػة األكاديميػػة بمكضػػكعها  تنميػػة المكاهػػب القي الدراسػػةهػػذا  تماػػؿي مػػؿ الباحػػث أف  79
فػػي إاػػراء المكتبػػة  تسػػهـإضػػافة عمميػػة كالتحػػديات التػػي تكاجههػػا بجامعػػة الطػػائؼ( 

تنميػة المكاهػب بلؤلدبيػات ذات العبلقػة  - عمػى حػد عمػـ الباحػث-العربيػة التػي تفتقػر 
 9  الجامعاتالقيادية في 

 :الدراسةأهداف 

  التعػػرؼ عمػػى كاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة لمدراسػػةالهػػدؼ الػػرئيس 
بجامعة الطائؼ، كالتحديات التي تكاجهها مف كجهة نظػر أعضػاء هيئػة التػدريس، كيتفػرع مػف 

 هذ  الهدؼ األهداؼ التالية  
التعرؼ عمى كاقع ممارسة تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطػائؼ مػف كجهػة  49

 نظر أعضاء هيئة التدريس9 
بػػيف متكسػػطات  (α 0.05 ≥ الكرػػؼ عػػف الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  39

اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ تقػػديرهـ لكاقػػع ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة 
ة بجامعة الطائؼ، تعػزل لممتليػرات التاليػة   الجػنس، كالرتبػة العمميػة، كسػنكات األكاديمي

 الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية(9 
التعػرؼ عمػػى التحػػديات التػػي تكاجػػ  تنميػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ  39

 مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس9 
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بػػيف متكسػػطات  (α 0.05 ≥ إحصػػائية عنػػد مسػتكل  الكرػؼ عػػف الفػػركؽ  ذات داللػػة 19
استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ لمتحديات التي تكاج  تنمية المكاهػب القياديػة 
األكاديمية بجامعة الطائؼ، تعػزل لممتليػرات التاليػة   الجػنس، كالرتبػة العمميػة، كسػنكات 

 الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية(9 
 الدراسة: حدود

الحدكد المكضكعية لمدراسة  تتماؿ الحدكد المكضكعية لمدراسة في كاقع تنميػة المكاهػب  49
تحديػد ، ك األهػداؼ المنرػكدةالقيادية األكاديمية بجامعة الطػائؼ فػي المجػاالت التاليػة   

البنػػػػى ، ك محػػػػاكر التركيػػػػز، ك اكتسػػػػاب الخبػػػػرة، ك النتػػػػائج كالكفايػػػػات القياديػػػػة النهائيػػػػة
( كالتحػػػديات التػػػي تكاجػػػ  تنميػػػة المرػػػاركة كالتفاعػػػؿ المسػػػتمر، ك التعزيػػػزك  ،التنظيميػػػة

 المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ9 
الحدكد المكانية  تـ تطبيؽ الدراسة الحالية بجامعة الطائؼ فػي كميػات كعمػادات المركػز  39

 الرئيس لمجامعة كفركعها في محافظات  تربة، كالخرمة، كرنية(9 
/ 4137الزمانية  تـ تطبيؽ الدراسػة الحاليػة خػبلؿ الفصػؿ الدراسػي الاػاني لعػاـ الحدكد  39

 هػ9   4131
 مصطلخات  الدراسة:

 صػػػػالال،الطػػػػائي، ك ( المرػػػػار إليػػػػ  فػػػػي  Armstrongيعػػػػرؼ "أرمسػػػػتركنج"  المكاهػػػػب   49
( المكاهػػب بػػ نهـ  "أكلئػػؾ األفػػراد الػػذيف يمكػػنهـ أف يخمقػػكا فارقػػا فػػي أداء 3241 كالػػكائمي،

نظمة إما عف طريؽ مساهمتهـ كبرػكؿ مبارػر فػي ذلػؾ األداء، أك عػف طريػؽ تحقػيقهـ الم
9 كيمكػػف تعريػػؼ المكاهػػب إجرائيػػا فػػي هػػذ  الدراسػػة 443مسػػتكيات عاليػػة مػػف األداء" م9

األكػػاديميكف الػػذيف يظهػػركف اسػػتعدادا كقػػدرات مميػػزة فػػي األداء األكػػاديمي بجامعػػة بػػ نهـ  
   الطائؼ9 

المكاهػب  (Osinga, 2009, p. 5  يعػرؼ  Leadership Talent المكاهػب القياديػة 39
عػػػداد ؤ ة المكهكبػػػكف الػػػذيف يتمتعػػػكف بالمسػػػالقػػػادالقياديػػػة عمػػػى أنهػػػـ  " كلية فػػػي كضػػػع كا 

" كتعػػرؼ إجرائيػػا فػػي الدراسػػة الحاليػػة سػػتراتيجية عمػػى مسػػتكل المنظمػػةكتكصػػيؿ كتنفيػػذ اال
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بػػداعا فػػي قيػػادة فػػرؽ العمػػؿ كيمتمكػػكف ف الػػذيف يظهػػركف تميػػزا كا  القػػادة األكػػاديميكبػػ نهـ  "
 المهارات القيادية التي تؤهمهـ لتكلي مناصب قيادية في الجامعة"

يرير مصطمال "تنميػة المكاهػب   Leadership Development تنمية المكاهب القيادية 39
العمميػات إلػى "(  DeRue & Myers, 2013قػاـ "دم رم، كميػرز"  كمػا ذكػر القياديػة" 

كااللتزامػػات المرػػتركة كالعبلقػػات التفاعميػػة البلزمػػة إلعػػداد األفػػراد، كالجماعػػات المسػػتخدمة 
 لممرػػاركة عمػػى نحػػك فعػػاؿ فػػي تفػػاعبلت القيػػادة مػػع العػػامميف فػػي بيئػػة العمػػؿ المؤسسػػية9
كتعػػرؼ إجرائيػػا فػػي هػػذ  الدراسػػة ب نهػػا  االسػػتراتيجية التػػي تتبعهػػا جامعػػة الطػػائؼ لتنميػػة 

يميػػة مػػف خػػبلؿ مجمكعػػة مػػف العمميػػات ترػػمؿ  تحديػػد األهػػداؼ المكاهػػب القياديػػة األكاد
تحديػػد المنرػػكدة، كتحديػػد النتػػائج كالكفايػػات القياديػػة النهائيػػة، كعمميػػات اكتسػػاب الخبػػرة، ك 

 محاكر التركيز، كالبنى التنظيمية، كالتعزيز، كالمراركة كالتفاعؿ المستمر9 

 ثاىيا: أدبيات الدراسة

 اإلطار اليظري للدراسة:  

د التعميـ العالي في األلفية الجديدة جممة مف التلييرات كالتحػكالت اإلداريػة كالتنظيميػة ره
العنصػػر البرػػرم مصػػدر المعرفػػة كاإلبػػداع كالنجػػاح كالتقنيػػة أدت لبلهتمػػاـ بالمكاهػػب باعتبػػار 

المؤسسي كالعامػؿ الػرئيس فػي تحقيػؽ التطػكير كالتميػز التنظيمػي فػي الجامعػات9  عبػدالفتاح، 
األمػػػر الػػػذم أدل لظهػػػكر مفػػػاهيـ إداريػػػة جديػػػدة تهػػػتـ بالعنصػػػر البرػػػرم المكهػػػكب (، 3227
المكاهب الذم بػرز فػي التسػعينات الميبلديػة نتيجػة النترػار مػا يسػمى بػػ  إدارة كتنميةكمفهـك 

فػػي الػػدكؿ الكبػػرل، نتيجػػة المنافسػػة  المؤسسػػات التنظيميػػة"حػػرب المكاهػػب" التػػي ارػػتعمت بػػيف 
الرػػديدة بػػيف المؤسسػػات عمػػى اجتػػذاب كتعيػػيف ذكم الكفػػاءات العاليػػة، أك المحافظػػة كاإلبقػػاء 

المكاهػػب ليصػػبال نظامػػا يطبػػؽ فػػي كتنميػػة (، اػػـ تطػػكر مفهػػـك إدارة 3242عمػػيهـ9  عرفػػة، 
فػي اإلطػار باحػث جميع المؤسسات كاحػدل اسػتراتيجيات التطػكير كالتلييػر9 كعميػ  يسػتعر  ال

الخمفيػػة الفمسػفية كالنظريػػة كالمعرفيػة التػػي تػـ االعتمػػاد عميهػا فػػي بنػاء إطػػار النظػرم لمدراسػة 
معػػات يسػػاعد فػػي فهػػـ كتحميػػؿ مكضػػكع الدراسػػة، امفػػاهيمي لتنميػػة المكاهػػب القياديػػة فػػي الج
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كأهميتهػا،  كاإلفادة مما كرد بها مف مضاميف كأفكار9 مف حيث مفهـك تنمية المكاهب القياديػة،
 ، كاالستراتيجيات التنظيمية لمتعامؿ معها9كأهدافها

 مفووو تينية املواهب الكيادية: 
تنميػػة المكاهػػب القياديػػة  ميػػز "دام" السػػابقة ذات العبلقػػة ب ألدبيػػاتمراجعػػة فػػي ضػػكء 

 Day, 2000 فيهمػػا يركػػز  ة،يػػنمطػػيف رئيسػػييف لتنميػػة المكاهػػب القياد، أك مفهػػكميف( بػػيف
 Individual Leader  عمػػػػى تنميػػػػة القػػػػادة عمػػػػى المسػػػػتكل الفػػػػردم ؿالػػػػنمط األك

Development)  كهػك القيػادةمف منظكر االرتقاء بقدرة األفراد عمػى المرػاركة فػي عمميػات ،
القياديػة لؤلفػراد سيسػاهـ  ة المعرفة، كالمهارات، كالقدراتالمنظكر الذم يفتر  مسبقان ب ف تنمي

 ,DeRueكلكػف دراسػة "دم رم"   حتمان في الكصكؿ إلػى مسػتكيات أكاػر فاعميػة فػي القيػادة9
( ترير إلى أف هػذا المنظػكر يعػاني مػف سػمبية رئيسػية تتماػؿ فػي عػدـ تفسػير  لمقيػادة 2011

القيػػادة،  كعمميػة تفاعميػػة معقػدة ترػػارؾ فيهػػا مجمكعػة متنكعػػة مػف األطػػراؼ التػػي تتػكلى مهػػاـ
كالتبعيػػة لمقيػػادة عمػػى حػػد سػػكاء، فضػػبلن عػػف تجاهػػؿ إمكانيػػة تػػ اير العبلقػػات التػػي يػػتـ بناؤهػػا، 

 عمميات القيادة9برتقاء لبل كالحفاظ عمى استدامتها في السياؽ االجتماعي السائد 
( فيركػػز Day, 2000لتنميػػة المكاهػػب القياديػػة مػػف منظػػكر "دام"   الاػػاني أمػػا الػػنمط

 Collective  رة األفراد عمى ممارسة عمميات القيػادة عمػى المسػتكل الجمػاعيعمى تنمية قد
Leader Development) المبادرات الجماعيػة لتنميػة المكاهػب 9 حيث يركز هذا النمط عمى

الػديناميات الجماعيػة ذات الصػبلة التفاعميػة لمقيػادة  ت خػذ فػي االعتبػارعػادةن مػا التػي القيادية 
"تنميػة المكاهػب القياديػة"  مفهػـكيرػير ميػة رأس المػاؿ االجتمػاعي، ك ز عمػى تنمف منظكر يركػ

مػػف هػػػذا المنظػػػكر إلػػػى بنػػػاء االلتزامػػػات المرػػػتركة، التفاعميػػػة البلزمػػػة لمقيػػػاـ بعمميػػػات قيػػػادة 
 العامميف عمى نحك فعاؿ في إطار سياقات اجتماعية معينة9

( المرػػار Bersin & Associates"بيرسػػف، كأسػػككتس"   يتنػػاكؿقخػػر  جانػػبكمػػف 
مػػف منظػػكر  ( مفهػػـك تنميػػة المكاهػػب القياديػػة4.1، م32439فػػي  أبػػك الجػػدائؿ،  مػػاإليه

ب نػػ " االسػػتراتيجية التػػي تتبعهػػا المنظمػػة لبػػرامج التػػدريب فيعرفػػ   التػػدريب كالتنميػػة المهنيػػة
كالتطػػكير المهنػػي الرسػػمية ك يػػر الرسػػمية كالمصػػممة لممسػػتكل القيػػادم كالتنفيػػػذم كاإلدارم 

دتهـ عمػػى تطػػكير مهػػاراتهـ القياديػػة كاكتسػػاب األنمػػاط القياديػػة المطمكبػػة لمتعامػػؿ مػػع لمسػػاع
( المرػػار إليػػ  فػػي  العنقػػرم، Traceyيعرفهػػا "تراكػػي"   كفػػي ذات السػػياؽالمكاقػػؼ المختمفػػة"9 
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( عمػػى أنهػػا  "تػػكفير بػػرامج كسياسػػات مخططػػة كمحػػددة تهػػدؼ إلػػى تحسػػيف القػػدرات 4131
 42329راد العامميف بالمنظمة" م9كالمهارات الرخصية لؤلف

(  بتكسػيع نطػاؽ تعريػؼ DeRue & Myers, 2013"دم رم، كميػرز"  قػاـ  كأخيػرا 
بحيػث يرػمؿ كػبل البعػديف  Leadership Developmentمفهـك "تنميػة المكاهػب القياديػة" 

لنمػػػػك القيػػػػادة9 حيػػػػث عرفػػػػا مفهػػػػـك تنميػػػػة  Collective، كالجمػػػػاعي Individualالفػػػػردم 
القيادية ب نها "العمميات المستخدمة في إعداد األفراد، كالجماعات لممراركة عمػى نحػك  المكاهب

مما يرػير إلػى الت كيػد 9 .فعاؿ في تفاعبلت القيادة مع العامميف في بيئة العمؿ المؤسسية" م
عمى أهمية تحقيػؽ التكامػؿ كالتػكازف فػي اسػتراتيجية تنميػة المكاهػب القياديػة عمػى المسػتكييف 

مػػف خػػبلؿ تنميػػة المهػػارات كالكفايػػات الفرديػػة كالجمػػاعي مػػف خػػبلؿ خمػػؽ السػػػياقات  الفػػردم
   الجماعية كفرؽ العمؿ كمجتمعات التعمـ المهني لصقؿ المكاهب القيادية في المنظمة9 

 أهنية  تينية املواهب الكيادية:
تدرؾ أهمية إدارة كتنمية المكاهب القياديػة لمػا لهػا مػف دكر فػي تحقيػؽ  الجامعاتبدأت 

التميػػز كاإلبػػداع كاالبتكػػار مػػف خػػبلؿ دعػػـ كتطػػكير أداء المكهػػكبيف ممػػا يتطمػػب كجػػكد منهجيػػة 
عمميػة لمتفاعػؿ الػديناميكي بػػيف العديػد مػف المهػاـ كالعمميػػات لمتخطػيط كالتحفيػز كاإلبقػاء عمػػى 

فػي عصػر يتسػـ بالتنػافس، كترجػع أهميػة إدارة بة بما يضمف نجاحهػا البررية المكهك  العناصر
التػػي  األكاديميػػة( إلػػى أهميػػة بنػػاء القيػػادة 4131كتنميػة المكاهػػب القياديػػة كمػػا ذكػػر  عػػارؼ، 

يػر الػدائـ يممهاـ كالمسؤكليات اإلدارية كالقيادية ألف طبيعػة الكظػائؼ التللقصكل   تكلي أهمية
ل اإلدارة الجيػدة فػي األداء كاإلنتاجيػة كاإلرػراؼ كهػك مػا يسػمى إلى األفضؿ ليككف عمى مستك 

القائد الااني  المستقبمي( فػي اإلدارة الحدياػة، كالعمػؿ عمػى كضػع معػايير يتفػؽ عميهػا   باعداد
عػداد البػػرامج  الكترػاؼ قيػادات المسػتقبؿ  الصػؼ الاػاني مػف القيػادات اإلداريػة( مػف ناحيػة، كا 

تي تستجيب الحتياجات تطكير كتعزيػز قػدراتهـ بمػا يمكػنهـ مػف تػكلي التدريبية  ير التقميدية ال
 المهاـ القيادية في المستقبؿ المنظكر مف ناحية أخرل9 

كاسترػػعارا ألهميػػة إدارة كتنميػػة المكاهػػب القياديػػة يخصػػم المسػػؤكلكف كمػػا جػػاء فػػي 
هـ، المكاهػب بمنظمػات لتنميػةمػف كقػتهـ  (%12إلػى  %32 ( مػا بػيف 3221ناصؼ كزناتي  

ألف المكاهب تعد أفضػؿ كسػيمة لمكصػكؿ إلػى تحقيػؽ الميػزة التنافسػية، كمػا تظهػر أهميػة إدارة 
فػي  بالمكاهػبالحتفػاظ ا( في العمػؿ عمػى 3221كتنمية المكاهب القيادية كما ذكرت الجكهرم  
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ظػػػؿ التلييػػػر العممػػػي كالتكنكلػػػكجي كتزايػػػد المعرفػػػة بػػػالتزامف مػػػع تعاقػػػب القيػػػادات خاصػػػة مػػػف 
مناصب ليسػت قياديػة ألف هػؤالء المكهػكبيف يتعرضػكف لئل ػراء كاالسػتقطاب مػف قبػؿ يرلمكف 
( أهميػػة إدارة كتنميػػة 3244كفػػي سػػياؽ متصػػؿ حػػدد الحميػػدم كالطيػػب  المنافسػػة،  الجامعػػات

 األهميػػة ذات الحرجػػة الكظيفيػػة كالمراكػػز المناصػػب مػػىع المكاهػػب القياديػػة فػػي التركيػػز
 أكعيػة تكػكيفاكترػاؼ الطاقػات الكامنػة فػي المكاهػب القياديػة، ك ، كالعمػؿ عمػى االسػتراتيجية

 الرحيػؿ بسػبب العمػؿ اضػطراب تفػادم، ك دكرهػا فػي الجامعػة في تنظيمي مستكل لكؿ مكاهب
تنميػة المكاهػب اسػتراتيجية ، كعميػ  فقػد أضػحت .م 9الحرجػة المناصػب لرػا مي المفػاجئ

تسػاعد متخػػذم القػػرارات  أنهػػاعرػػريف ذلػؾ القػػرف الكاحػد كال جامعػاتالقياديػة مػػف أهػـ أكلكيػػات 
األخػػػرل، كنكعيػػػة  الجامعػػػاتكالمنافسػػػة مػػػع  لمجامعػػػةعمػػػى معرفػػػة تطػػػكرات البيئػػػة الخارجيػػػة 

 الرراكات التي تحتاج إليها في المستقبؿ لتحافظ عمى مكاهبها9  
 أهداف تينية املواهب الكيادية:

لجػػػ ت المؤسسػػػات  األلفيػػػة الاالاػػػةاسػػػتجابة لتػػػ ايرات العكلمػػػة كالتلييػػػر المتسػػػارع فػػػي 
إلػػى  التنظيميػػة فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ، كالمنتميػػة إلػػى مػػدل كاسػػع مػػف المجػػاالت التخصصػػية

إعػػػادة النظػػػر فػػػي اسػػػتراتيجياتها، كبناهػػػا التنظيميػػػة، كممارسػػػاتها اإلداريػػػة كالقياديػػػة لتطػػػكير 
تحػػديات هػػذ  البيئػػات منظكمػػة عممهػػا، كالتحػػكؿ لتصػػبال أكاػػر سػػرعةن كقػػدرةن عمػػى االسػػتجابة ل

كعميػػػ  بػػػدأت المؤسسػػػات التنظيميػػػة فػػػي االتجػػػا  نحػػػك تنميػػػة المكاهػػػب  الديناميػػػة المعاصػػػرة9
( إلػى 3244جاء فػي أحمػد   القيادية كاحدل استراتيجيات تحقيؽ الميزة التنافسية كتهدؼ كما

ظيفيػػػة مػػػؿء الرػػػكا ر الك ، ك اجهػػػة متطمبػػػات الكظػػػائؼ المسػػػتقبميةإعػػػداد القػػػادة اإلداريػػػيف لمك 
التحريؾ الفاعؿ لممكاهػب القياديػة ، ك ية بالمكاهب ذات الكفاءة العاليةالمفاجئة في المراكز القياد

تركيػػز فعاليػػات ، ك سػػتامار األماػػؿ لػػراس المػػاؿ البرػػرمعمػػى مسػػتكل المنظمػػة لتحقيػػؽ عائػػد اال
ئػػة عمػػؿ بنػػاء بي، ك رفػػع اإلنتاجيػػة اإلجماليػػة لقػػكة العمػػؿ، ك االحتفػػاظ عمػػى أهػػـ كأامػػف المكاهػػب

 جذب المكاهب كتطكير أداء العامميف9    ، باإلضافة إلىعالية األداء
 اسرتاتيجية تينية املواهب الكيادية:

تناكلت األدبيات كالدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع تنمية المكاهػب القياديػة العديػد 
"دم رم،  كػػؿ مػػف حيػػث قػػدـلتنميػػة المكاهػػب القياديػػة مػػف االسػػتراتيجيات كالنمػػاذج التنظيميػػة 
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( لتنميػة المكاهػب القياديػة PREPAREنمػكذج  (  DeRue & Myers, 2013كميػرز"  
  التاليةمف مجاالت  السبعة  لمحركؼ األكلى اختصارا  يماؿكالذم 

  Purpose (P:)األهداف امليشودة  .0
( DeRue & Myers, 2013يرير مػدلكؿ هػذا العنصػر كمػا جػاء "دم رم، كميػرز"  

التي تدفع المؤسسػات التنظيميػة إلػى االسػتعانة بعمميػات تنميػة المكاهػب القياديػة إلى األسباب 
عمػػػى الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػ  تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة فػػػي تمكػػػيف  -برػػػكؿ خػػػام -مػػػع التركيػػػز

كيتفؽ مع هذا االتجػا  ، المؤسسة مف تحقيؽ  اياتها االستراتيجية، كأهدافها األدائية المنركدة
أف أفضػػؿ الممارسػات العمميػػة مػف ( McCauley, 2008"ماكػػاكلي"   مػا أرػارت إليػػ  دراسػة

المتبعة في مجاؿ تطكير المكاهب القيادية هي التي تتميػز بالقػدرة عمػى الػربط عمػى نحػك كايػؽ 
بيف ممارسات تنمية المكاهػب القياديػة، كبػيف رؤيتهػا المسػتقبمية، كقيمهػا األساسػية، كأهػدافها 

 اكػذلؾ عمػى ضػركرة النظػر إلػى تنميػة المكاهػب القياديػة باعتبارهػالمنركدة9 كما أكدت الدراسة 
الركيػػزة األساسػػية التػػي تقػػـك عميهػػا عمميػػات التخطػػيط االسػػتراتيجي المطبقػػة عمػػى المسػػتكل 

هػذا المػدلكؿ مػع اتجاهػات تنميػة المػكارد البرػرية التػي تؤكػد أهميػة ارتبػاط  كيتفػؽ المؤسسػي9
األهػداؼ الحاليػة كالمسػتقبمية لممنظمػة، حيػث يعتبػر ذلػؾ تخطيط برامج تنمية المكارد البررية ب

كلمتحديػد ، (3227لمنظمػات المعاصػرة9  كامػؿ، نقطة البداية في تخطيط المكارد البرػرية فػي ا
( 4( أف أهداؼ المنظمة يجب أف ترير لما يمػي   Sims, 2009:10أكار دقة يرل "سيمز"  

المنظمػػػة، كتحديػػػد الحاجػػػات القياديػػػة تحديػػػد المكهبػػػة لمػػػؿء رػػػكا ر المناصػػػب العاليػػػة فػػػي 
( تطكير خام لمكفػاءات لضػماف إعػداد المكهبػة لبلسػتعداد لػؤلدكار المسػتقبمية 3المستقبمية9  

( التنػػكع المتزايػػد ضػػمف 1( االحتفػػاظ بالمكاهػػب األساسػػية داخػػؿ المنظمػػة9  3فػػي المنظمػػة9  
( .ؿ اسػتقطاب المكاهػب9  ( خفػ  التكػاليؼ العاليػة مػف خػبل 1المكاهب الرئيسية بالمنظمػة9  

 يادة عر  المعرفة كالخبرات فيها9تطكير أكار لمكظائؼ كخبرات العمؿ البلزمة في المنظمة لز 
 Result (R :)اليوائية  والهفايات الكياديةاليتائج  .8

إلػى  ( DeRue & Myers, 2013"دم رم، كميػرز"   كيرػير هػذا العنصػر كمػا ذكػر
المخرجػػات النهائيػػة المنرػػكدة مػػف اسػػتراتيجية تنميػػة المكاهػػب القياديػػة، كقػػد تػػـ تحديػػدها فيمػػا 

 يمي  
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 كتتماػؿ المخرجػات السػمككية  Behavioral Outcomesالمخرجات السػمككية  (أ)
لتنمية المكاهب القيادية فػي اكتسػاب المعرفػة، كالمهػارات، كالقػدرات القياديػة  المنركدة

أداء السػمككيات  مككيات قيادية معينػة، أك إلحػداث تليػرات إيجابيػة فػيالبلزمة ألداء س
 & Smith، كفػػػي سػػػياؽ متصػػػؿ يرػػػير "سػػػميث ككيمفرتػػػكف"  الفعميػػػة لمقيػػػادة

Wolverton, 2010 إلػػػى أف المخرجػػػات السػػػمككية المنرػػػكدة لتنميػػػة المكاهػػػب )
الهتمػػاـ القػػكم سػػمككيات فعالػػة تتميػػز بعػػدـ األنانيػػة، كالتركيػػز كاالقياديػػة تتماػػؿ فػػي 

بالعامميف بالمؤسسة القادريف عمى المساهمة عمى نحك إيجػابي فػي الكصػكؿ بهػا إلػى 
مرحمة تحقيؽ المخرجػات التنظيميػة المنرػكدة بنجػاح عمػى نحػك إجرائػي فػي ظػؿ عػدـ 

 التمركز حكؿ األنا، أك المصالال الرخصية، كالتحمي بالطمكح كالر بة في النجاح9
 كتتماػػؿ فػػي تحديػػد  Affective/Motivationalالكجدانية/الدافعيػػة  المخرجػػات (ب)

دارة الحػػػاالت ك  ،دكافػػػع المكاهػػػب القياديػػػة الػػػذكاء االنفعػػػالي يماػػػؿ القػػػدرة عمػػػى فهػػػـ كا 
 اإلتقاف، كالميؿ نحك التعمـ9، ك جية، كانفعاالت الفرد، كاآلخريفالمزا

معمميػػات القياديػػة لكتتماػػؿ فػػي معرفػػة المكاهػػب   Cognitiveالمخرجػػات المعرفيػػة  (ج)
القضػػايا القانكنيػػة ذات ك اإلداريػػة، كالتنظيميػػة المرتبطػػة بمنظكمػػة عمػػؿ مؤسسػػاتهـ، 

عمميػػات التخطػػيط االسػػتراتيجي، كقليػػات كمعرفػػة الصػػمة بمنظكمػػة عممهػػـ المؤسسػػي، 
كف الماليػػػة، كالميزانيػػػة، فهػػػـ قضػػػايا الرػػػؤ ، ك ارتباطهػػػا بمهػػػاـ، كأهػػػداؼ المؤسسػػػات

كتقبػػؿ المعمكمػػات الجديػػدة التػػي تػػكجههـ أانػػاء مرػػاركتهـ فػػي كالتخطػػيط المؤسسػػي 
 عمميات صنع كاتخاذ القرار

 Experience (E:)انتشاب اخلربة  .3

قسـ الباحاكف الخبرة البلزمة لتنمية المكاهب القيادية إلى الخبرة الرسػمية، كالخبػرة  يػر 
 ,DeRue & Myersكتماػػؿ الخبػػرات الرسػػمية كمػػا جػػاء فػػي "دم رم كميػػرز"  الرسػػمية، 

( فػػي جكهرهػػا مجمكعػػة مػػف األنرػػطة المقصػػكدة التػػي يػػتـ تصػػميمها خصيصػػان بلػػر  2013
مػف جانػب قخػر  ،لرسػمية لمتػدريب عمػى القيػادةتنمية المكاهب القيادية كمػف أمامتهػا  البػرامج ا

( إلى بع  الطػرؽ الرسػمية لتػدريب المكاهػب القياديػة التػي تتماػؿ فػي 4131ترير العبكدم  
حيات، كبػػػرامج تطػػػكير القيػػػادات، كالػػػدكرات التدريبيػػػة فػػػي الجامعػػػات المحميػػػة تفػػػكي  الصػػػبل

كالمراكػػز الدكليػػة المتميػػزة، كاتاحػػة الفرصػػة لممكاهػػب القياديػػة إلكمػػاؿ الدراسػػات العميػػا بمرحمتػػي 
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كمػا ذكػر "دم رم  تميز الخبرات  ير الرسمية لتنمية المكاهب القياديػةكت الماجستير كالدكتكرا 9
( ب نهػا تحػدث فػي إطػار السػياقات المعتػادة لمكاقػؼ DeRue & Myers, 2013كميػرز"  

، كأنهػػا  البػػان مػػا تصػػمـ لتحقيػػؽ هػػدؼ محػػدد بعينػػ ، كهػػك  أك فػػي بيئػػة العمػػؿ الحيػػاة اليكميػػة
 تنمية المكاهب القيادية9

 Point of Intervention (P :) الرتنيز ذلاور  .4
كمػػا ذكػػر "دم رم  مكاهػػب القياديػػةتنميػػة ال دتصػػنؼ محػػاكر التػػدخبلت المسػػتخدمة عنػػ

، عمػى المسػتكل إطػار ابلاػة مسػتكيات رئيسػية فػي  (DeRue & Myers, 2013كميػرز"  
القػدرات، كاالسػتعدادات القياديػة التػي يتمتػع بهػا   مف خبلؿ التركيز عمػى Individualالفردم 

المعرفػػػة، ك الخصػػػائم كالسػػػمات الفرديػػػة تػػػؤار كيػػػؼاألفػػػراد مػػػف منظػػػكر يركػػػز عمػػػى تنػػػاكؿ 
كالتنميػػة فػػي عمميػػات الػػتعمـ،  -كالمهػػارات، كالقػػدرات، كسػػمات الرخصػػية، كالخبػػرات السػػابقة

نحػك األنمػاط،    مػف خػبلؿ االتجػا Relationalاالرتبػاطي التفػاعمي عمى المسػتكل ك  القيادية 
عمـ تكػكيف فػرؽ العمػؿ، أك مجتمعػات الػتماؿ  كالقكالب األكار جماعية لتنمية المكاهب القيادية 

القيػػػادة مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػى بنػػػى   Collectiveالجمػػػاعي  عمػػػى المسػػػتكل أك  المهنيػػػة
 9لعمميات التفاعمية في بيئة العمؿ، كاالتراركية في فرؽ العمؿ الجماعية، أك

  :Architecture (A)البيى التيظينية  .5
 ,DeRue & Myersكمػا ذكػر "دم رم كميػرز"  يرػير مصػطمال "البنػى التنظيميػة" 

إلى مجمكعة الممارسات، كالبنى التنظيمية، كالعكامؿ الاقافية المػؤارة فػي عمميػة نمػك  (2013
 ,Conger & Fishelالمكاهب القيادية9 كيرمؿ هذا المصطمال كما أكضال "ككنجر كفيريؿ"  

(9 بنى تنظيمية متنكعة مف قبيؿ  سياسات التػدكير الػكظيفي التػي يػتـ كضػعها لتسػريع 2007
( بضػركرة اسػتخداـ 4131عمـ العامميف، كيتفؽ ذلؾ مع ما أكصى ب    الفريػاف، كتيرة نمك، كت

األساليب اإلداريػة التػي أابتػت نجاحهػا عمميػان ماػؿ أسػمكب التػدكير الػكظيفي لقيػادات المسػتقبؿ 
( Lim & Morris, 2006الكتسػاب خبػرات كتجػارب متنكعػة، كيضػيؼ  ك"لػيـ كمػكريس"  

ميػة تتماػؿ فػي تػكافر منػاخ تنظيمػي داعػـ لمػتعمـ9 ك البػان مػا مجمكعة أخرل مػف العكامػؿ التنظي
يفتر  أف هذ  الخصائم التنظيمية تمعب دكران بارزان في تعزيز دافعيػة العػامميف لممرػاركة فػي 
تاحػة الفػرم المتنكعػة أمػػامهـ لمنمػك كالتطػكر، فضػػبلن  أداء أنرػطة تنميػة المكاهػب القياديػػة، كا 

 عف طريؽ الخبرة9 عف االرتقاء بقدرتهـ عمى التعمـ
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 Reinforcement (R:)التعزيز  .6

تقػديـ إلػى  (DeRue & Myers, 2013كيرػير التعزيػز كمػا ذكػر "دم رم كميػرز"  
اإليجابيػة، أك السػمبية التػي تظهػر بمػركر الكقػت خػبلؿ  Feedback Loopsالتلذية الراجعة 

 & DeRue"دم رم ككركمػػاف"   مػػف جهػػة أخػػرل أرػػار المسػػارات المختمفػػة لنمػػك القيػػادة9
Workman, 2011)   عنػػدما يػتـ تعزيػز الػتعمـ عبػػر اكتسػاب الخبػرات المختمفػة  يصػػبال أنػ

بمقدكر األفػراد تنقػيال، كاسػتيعاب دركس الخبػرات المسػتفادة بطػرؽ، كأسػاليب  يػر ممكنػة فػي 
بػك دكلػة،  الجػراح، كأ، كفػي سػياؽ متصػؿ ذكػر المكاقؼ التي يتفاعمكف فيها مع إحدل الخبرات

أف تعزيز خبػرات المكاهػب القياديػة يكػكف باتبػاع بعػ  السياسػات التنظيميػة كػاإلاراء  (3241
 الكظيفي، كتنكع الخبرات، كتتابعها الزمني، كالتعزيز التراكمي لمخبرات المكتسبة9 

 Engagement (E :)املشارنة، والتفاعل املشتنر  .7

 & DeRueذكػر "دم رم كميػرز"  كيرػير مصػطمال المرػاركة كالتفاعػؿ المسػتمر كمػا 
Myers, 2013)  إلػػػى الكسػػػائؿ، كاآلليػػػات اإلجرائيػػػة التػػػي تمكػػػف األفػػػراد، كالجماعػػػات مػػػف

لعمميات تنمية المكاهػب القياديػة، كيمكػف تحقيػؽ المرػاركة  المراركة، كالتفاعؿ، كالت مؿ الفعاؿ
فكايػػر مػػف  عضػػكية فػػرؽ العمػػؿ ،( مػػف خػػبلؿ 3221كالتفاعػػؿ المسػػتمر كمػػا أرػػار عفيفػػي  

المهاـ الكبيرة في المنظمة ال تقع مسئكلياتها في ادارة كاحدة ، كيركؿ لهػا بالتػالي فريػؽ عمػؿ 
عضاء هذا الفريػؽ يمكػف اف يككنػكا مػف القيػادات المرتقبػة، كال رػؾ اف أ، ك مف مختمؼ اإلدارات

رػخام سمككهـ داخؿ الفريؽ ، كسمكؾ رئيس الفريؽ نفس  مؤرر مفيػد لملايػة عمػى قػدرات اال
 9، كعضكية الفريؽ ذاتها فرصة لمتعّمـ بالممارسة

 الدراسات الشابكة:
التػي  كالتطبيقيػةرهدت اآلكنة األخيرة زيادة كبػرل فػي الدراسػات النظريػة  المفاهيميػة(، 

تناكلت تنمية المكاهب القياديػة، حيػث تتػكافر اليػـك العديػد مػف الدراسػات العمميػة، كاألطركحػات 
األكاديميػػة، كاألكراؽ البحايػػة المنرػػكرة بالػػدكريات المحكمػػة التػػي تركػػز عمػػى تنػػاكؿ القضػػايا، 

يـ كاألبعػػاد المختمفػػة لمكضػػكع تنميػػة المكاهػػب القياديػػة9 ممػػا  سػػاهـ عمػػى نحػػك بػػارز فػػي تقػػد
مجمكعة متنكعة مف النظريات، كاألطركحات البحاية الهامة التي تتناكؿ نمك المكاهب القياديػة 

 Smither etفمابلن، أجرل "سميار كزمبلؤ "   بالمؤسسات المختمفة، فعمى سبيؿ المااؿ أجرل
al., 2003 مػػف أعضػػاء  43.4( دراسػػة رػػب  تجريبيػػة عمػػى عينػػة كبيػػرة العػػدد مؤلفػػة مػػف
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ميػػػا باحػػػدل الرػػػركات العالميػػػة الكبػػػرل العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ تقػػػديـ الخػػػدمات الماليػػػة9 اإلدارة الع
كاعتمدت الدراسة عمى تزكيد كافة المديريف المراركيف بتلذية راجعة مػف عػدة مصػادر متنكعػة 
تػرتبط بػ دائهـ فػي العمػؿ، ككرػفت النتػائج النهائيػػة لمدراسػة عػف فاعميػة البرنػامج المطبػؽ فػػي 

 ، كاإلررػػػاد المهنػػػي فػػػي تمكػػػيف القػػػادة المرػػػاركيف مػػػف صػػػيا ة األهػػػداؼ التػػػدريب، كالتكجيػػػ
المنركدة لنمكهـ الذاتي، كتكليػد كاقتػراح أفكػار التطػكير، كتحسػيف أدائهػـ فػي العمػؿ فػي ضػكء 
التقػػديرات التػػي يحصػػمكف عميهػػا مػػف تقػػاريرهـ المبارػػرة، أك مػػف المرػػرفيف عمػػيهـ فػػي العمػػؿ9 

 ,Belling"  ، كجػيمس، كالدكػيف"بيميػنجب القياديػة أجػرل كلمكرؼ عف معكقات تنمية المكاهػ
James& Ladkin 2004 مػف المػديريف المرػاركيف ب حػد  1.( دراسة مسػحية طبقػت عمػى

البػػػرامج الرسػػػمية لتنػػػاكؿ المكاهػػػب القياديػػػة بالمممكػػػة المتحػػػدة كرػػػفت عػػػف اعتقػػػاد المػػػديريف 
فػػي كجػػ  قػػدرتهـ عمػػى نقػػؿ،  المرػػاركيف بكجػػكد عػػدد مػػف المعكقػػات الكبػػرل التػػي تقػػؼ عائقػػان 

( ضػػعؼ 4كتعمػػيـ الػػدركس المسػػتفادة مػػف هػػذا البرنػػامج فػػي بيئػػات عممهػػـ المختمفػػة رػػممت  
( العكامػػؿ التنظيميػػة  ماػػؿ  القيػػكد، كالمحػػددات الزمنيػػة، 3مسػػتكيات الدافعيػػة لػػدل العػػامميف9  

مػػف ديػػدة(9 جكضػػعؼ الػػدعـ اإلدارم، كمحػػدكدة الفػػرم المتاحػػة لمتطبيػػؽ العممػػي لممهػػارات ال
اعتمػدت عمػى إجػراء مقػاببلت  دراسة( McAlearney, 2006ليارني"  ا"ماك جانب قخر أجرل

مػف مػديرم مؤسسػات تقػديـ خػدمات الرعايػة  4.2رخصية مع أفراد عينػة مختػارة مؤلفػة مػف 
الصػػحية المرػػاركيف فػػي أحػػد بػػرامج تنميػػة المكاهػػب القياديػػة9 كأكػػد المرػػارككف فػػي الدراسػػة 

انػاتهـ مػف تبػايف مسػتكيات االلتػزاـ التنظيمػي بتنميػة المكاهػب القياديػة  األمػر بكضكح عمى مع
الػػذم يػػؤار سػػمبان فػػي درجػػة قػػدرتهـ عمػػى نقػػؿ، كتعمػػيـ المعرفػػة الجديػػدة المكتسػػبة إلػػى بيئػػات 

-Shefy & Sadlerسػميث"   -أجػرل رػيفي كسػادلركمػا عممهػـ الفعميػة فػي بيئػة الكاقػع9 
Smith, 2006كلت أحد بػرامج تنميػة المكاهػب القياديػة التػي تطبقهػا إحػدل ( دراسة حالة تنا

( مف منظكر يركز عمى القيـ كمبادئ النمػك  ماػؿ  قػيـ التجػانس، ITرركات تقنية المعمكمات  
كالتكازف(9 ككرفت النتائج النهائية لمدراسة عػف مسػاهمة البرنػامج التػدريبي المقػدـ فػي تعزيػز 

االجتماعيػػة لػػدل أفػػراد عينػػة المرػػاركيف فػػي البرنػػامج  مسػػتكيات الػػكعي الكجػػداني، كالحساسػػية
ية فػػػي المقتػػػرح لتنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة9  كلتقػػػديـ تصػػػكر مقتػػػرح إلدارة المكاهػػػب المؤسسػػػ

( دراسة هدفت إلػى بنػاء تصػكر مقتػرح 3221ناصؼ، كزناتي   تمؤسسات التعميـ العالي أجر 
عميهػػا كتنميتهػػا، كيحقػػؽ المزيػػد مػػف إلدارة المكاهػػب بالجامعػػات المصػػرية بمػػا يضػػمف الحفػػاظ 
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االنتمػػاء التنظيمػػي ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس، كلتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدمت الباحاتػػاف 
المنهج الكصفي كاسػتعانتا بػاراء مجمكعػة مػف الخبػراء لمكصػكؿ إلػى التصػكر المقتػرح  كأكػدت 

ار الجيػد، كاكترػاؼ نتائج الدراسة عمى تبنػي عناصػر التصػكر المقتػرح الػذم يقػـك عمػى االختيػ
المكهكبيف ككضع خطة لممحافظة عميهـ ككضع سياسات لمحكافز، كجعؿ الجامعة مكانػا جػذابا 
لمعمػػؿ، كتطػػكير األداء اإلدارم لمجامعػػة، كالعمػػؿ عمػػى تحسػػيف صػػكرة الجامعػػة أمػػاـ المجتمػػع، 

قياديػة كالعمؿ عمى جذب كاستقطاب األساتذة المتميزيف9 كلمتعػرؼ عمػى درجػة تػكفر المكاهػب ال
( دراسػة مسػحية Adler & Mills, 2008فػي المؤسسػات التنظيميػة  أجػرل "أدلػر كميمػز"  

% مف أربػاب .1مف الرركات، كالمؤسسات التنظيمية األمريكية  أرارت نسبة  4422تناكلت 
العمؿ المراركيف في الدراسة إلػى معانػاتهـ بالفعػؿ مػف نػدرة رػديدة فػي المكاهػب القياديػة، فػي 

% مػف هػذ  المؤسسػات المعانػاة مػف نقػم كبيػر فػي 34الذم تكقعػت فيػ  نسػبة  الكقت نفس 
معدالت تكافر القادة الفاعميف  األمر الذم يتكقع أف يؤار سمبان في أدائهػا التنظيمػي عمػى مػدل 

 ,DeRue & Wellmanاألربعػة أعػكاـ القادمػة9 مػف جانػب قخػر، ركػز "دم رم ككيممػاف"  
لخبػػرات المحفػػزة فػػي بيئػػة العمػػؿ، كدكرهػػا فػػي اكتسػػاب ( فػػي دراسػػتهما عمػػى تنػػاكؿ ا2009

المهارات المعرفية، كاالجتماعية التفاعمية، كاإلداريػة، فضػبلن عػف مهػارات القيػادة االسػتراتيجية9 
مػػف المػػديريف  2.كتناكلػػت الدراسػػة مجمكعػػة متنكعػػة مػػف الخبػػرات  يػػر الرسػػمية المقدمػػة لػػػ 

التنظيميػة المختمفػة9 ككرػفت النتػائج النهائيػة  المنتسبيف إلى مجمكعة متنكعة مف المؤسسات
لمدراسػة عػػف مسػػاهمة الخبػػرات  يػر الرسػػمية المتناكلػػة فػػي تنميػة المهػػارات القياديػػة المطمكبػػة 

ف كانت قد تكصمت إلى احتماؿ أف تعاني هػذ  الخبػرات مػف ارتفػاع  -أيضان  -لدل المراركيف، كا 
 ان نمػػك المكاهػػب القياديػػة لػػدل العػػامميف9مسػػتكيات التحػػدم كالصػػعكبة  األمػػر الػػذم يعػػكؽ فعميػػ

، كلتحديػػد كيفيػػة نمػػك القػػدرات كبهػػدؼ تقػػديـ إطػػار عمػػؿ مفػػاهيمي لتنميػػة المكاهػػب القياديػػة
( مػؤخران دراسػة سػابقة عمػى Dragoni et al., 2009القياديػة أجػرل "دراجػكني كزمػبلؤ "  

مف المديريف الجدد  المبتدئيف( الذيف ينتمكف إلى مجمكعة متنكعػة مػف  341عينة مؤلفة مف 
الرػػركات، كالصػػناعات المختمفػػة9 ركػػزت عمػػى تنػػاكؿ كيفيػػة نمػػك القػػدرات القياديػػة لػػدل األفػػراد، 

النتػػائج النهائيػػة  كالجماعػػات عبػػر المرػػاركة المبارػػرة فػػي البػػرامج الرسػػمية لمتػػدريب كأكضػػحت
لمدراسة كيؼ تساهـ ميكؿ، كاتجاهات التعمـ في تعزيز القيمة اإليجابية لنمك خبػرات األفػراد فػي 
عممهـ الكظيفي، كالت كيػد عمػى أهميػة اكتسػاب خبػرات الػتعمـ المطمكبػة أانػاء العمػؿ، باإلضػافة 
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لعمؿ الكظيفي فػي تنميػة  مى أهمية الخبرات  ير الرسمية التي يتـ اكتسابها أاناء أداء مهاـ ا
 (DeRue & Myers, 2013"دم رم كميػرز"  أجػرل المكاهػب القياديػة9 مػف جانػب قخػر 

آلليػات اإلجرائيػة الفعالػة لتنميػة المكاهػب لإلى تقديـ إطػار عمػؿ مفػاهيمي مقتػرح دراسة هدفت 
( PREPAREنمػكذج  كقد تكصمت الدراسة إلى إطػار عمػؿ مفػاهيمي مقتػرح سػمي  ، القيادية

يث يماؿ كؿ حػرؼ تتػ لؼ منػ  هػذ  الكممػة اختصػار أحػد الخطػكات السػبع لمنمػكذج المقتػرح بح
"األهػداؼ المنرػكدة" لتنمية المكاهب القيادية مف منظكر أكار فاعمية يركز بركؿ أساسي عمػى 

Purpose  P)كالمخرجػػػػػػػػات النهائيػػػػػػػػة"  ، كالكفايػػػػػػػػاتResult  R ،) اكتسػػػػػػػػاب الخبػػػػػػػػرة" ك
Experience  E ،) تركيػز" لامحػاكر كPoint of Intervention  P ،) البنػى التنظيميػة" ك

Architecture  A) ، التعزيػػػز" كReinforcement  R ،) المرػػػاركة، كالتفاعػػػؿ المسػػػتمر" ك
Engagement  E)،  كقػػد أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تبنػػي النمػػكذج المفػػاهيمي المقتػػرح فػػي

( دراسػة 3243كمف جانب قخر أجرت صػياـ   المؤسسات التنظيمية لتنمية المكاهب القيادية، 
هدفت إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ نظاـ إدارة المكاهب البرػرية مػف خػبلؿ فحػم مػدل تػكافر 
المبادئ الجكهرية لهذا النظاـ مف كجهة نظر أفراد اإلدارة العميػا كالكسػطى بالجامعػة اإلسػبلمية 

انت باالسػػػػتبانة كػػػػ داة لجمػػػػع بلػػػػزة، كاسػػػػتخدمت الباحاػػػػة المػػػػنهج الكصػػػػفي التحميمػػػػي كاسػػػػتع
المعمكمػػات كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أف هنػػاؾ  مػػك  فػػي مفهػػـك إدارة المكاهػػب البرػػرية لػػدل 
العامميف باإلدارة العميا كالكسطى خصكصا فيما يتعمؽ بعمميات هػذا النظػاـ، حيػث تتػكافر بعػ  

كفػػي سػػياؽ متصػػؿ  المبػػادئ األساسػػية لهػػذا النظػػاـ، كلكػػف الممارسػػات الفعميػػة لػػـ تكػػف ظػػاهرة9
( دراسة هدفت إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيػؽ إدارة المكاهػب 3243أجرل محمكد، كعك  اهلل  

المؤسسػػػية كعبلقتهػػػا بتمكػػػيف العػػػامميف بمػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ بمحافظػػػة الطػػػائؼ، كاسػػػتخدـ 
ج الباحااف المنهج الكصفي المسحي كاسػتعانا باالسػتبانة كػ داة لجمػع المعمكمػات كأظهػرت نتػائ

دارة  الدراسػػػة أف درجػػػة تطبيػػػؽ إدارة المكاهػػػب المؤسسػػػية بجميػػػع أبعادهػػػا  إدارة التكظيػػػؼ، كا 
دارة األداء كالتحفيػز( فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ بمحافظػة الطػائؼ متكسػطة9  تطكير المكاهب، كا 

ق( دراسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى كاقػػع إسػػهاـ إدارة 4131كفػػي المقابػػؿ أجػػرت الجحػػدلي  
تنميػة المػكارد البرػرية األكاديميػة كالتعػرؼ عمػى المتطمبػات البلزمػة لتطبيػؽ إدارة المكاهب فػي 

المكاهب عمى المسػتكيات القياديػة بجامعػة الممػؾ عبػد العزيػز، كقػد اسػتخدمت الباحاػة المػنهج 
الكصػػفي التحميمػػي، كاسػػتعانت باالسػػتبانة كػػ داة لجمػػع المعمكمػػات كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أف 
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ة المكاهب في تنمية المكارد البرػرية األكاديميػة بجامعػة الممػؾ عبػدالعزيز جػاء كاقع إسهاـ إدار 
بدرجػػػة متكسػػػطة، كأف درجػػػة أهميػػػة تػػػكافر متطمبػػػات تطبيػػػؽ إدارة المكاهػػػب عمػػػى المسػػػتكيات 

كفػي الجزائػر أجػرت فاطمػة القيادية مف أجؿ اإلسهاـ في تنمية المػكارد البرػرية جػاءت عاليػة9 
هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة تػػ اير القيػػادة التحكيميػػة عمػػى إدارة دراسػػة ( 3241الفرجػػاني  

المكاهب في الكميات بجامعة بنلازم، كقػد رػمؿ مجتمػع الدراسػة جميػع أعضػاء هيئػة التػدريس 
، الهندسػة، الطػب البرػرم( كقػد  بجامعة بنلازم في كميػات  اآلداب، االقتصػاد، الحقػكؽ، العمػـك

رة المكاهػب برػكؿ إجمػالي ككػذلؾ كػؿ بعػد مػف أبعادهػا فػي أظهرت نتائج الدراسة أف تطبيػؽ إدا
الكميػػات محػػؿ الدراسػػة تقػػع فػػي المػػدل المػػنخف ، كال ترقػػى لممسػػتكل المناسػػب، كال تحقػػؽ 

( 3241لجػػراح، كأبػػك دكلػػ   كفػػي األردف أجػػرل اتطمعػػات أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بالجامعػػة9 
ة المكاهػػب فػػي تعزيػػز االنتمػػاء هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أاػػر تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات إدار  دراسػػة

التنظيمي لدل أعضػاء هيئػة التػدريس فػي الجامعػات األردنيػة الرسػمية، كقػد تػـ جمػع البيانػات 
مػػف خػػبلؿ االسػػتبانة كػػ داة لمدراسػػة تػػـ تطبيقهػػا عمػػى عينػػة مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بملػػت 

لمكاهػػب فػػي ( عضػػكا، كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتكل تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات إدارة ا322 
الجامعات األردنية جاء بدرجة متكسطة، كأف هناؾ أار مهـ كارتباط طردم إيجابي بيف مسػتكل 

 تطبيؽ استراتيجيات إدارة المكاهب، كمستكل االنتماء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس9 
 التعليل على الدراسات الشابكة: 

اهػػػب القياديػػػة بمختمػػػؼ اجمػػػاال اهتمػػػت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة بدراسػػػة تنميػػػة المك 
تنميػة مؤسسػية لأبعادها كاتجاهاتها، كأكدت أهمية أف تتبنى المؤسسػات التنظيميػة اسػتراتيجية 

ية لممنظمػػػػات المكاهػػػػب القياديػػػػة عمػػػػى اعتبػػػػار أف القيػػػػادات المبدعػػػػة تحقػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػ
  ةالتالي الخركج بالممحكظات، كيمكف لمباحث كالمؤسسات الحككمية

الدراسػة الحاليػة  أهػداؼ تكاممػت الدراسات السػابقة ك الدراسة الحالية  بيف التكامؿأكج   -
نميػة المكاهػب القياديػة بعػ  الدراسػات سػكاء التػي تتعمػؽ بػالتعرؼ عمػى كاقػع ت مع أهداؼ

  3243  كعػك  اهلل، 3243، كصػياـ، Adler & Mills, 2008كػؿ مػف  ماػؿ دراسػة 
أك فيما يتعمػؽ بػالتعرؼ عمػى المعكقػات كالتحػديات التػي تكاجػ  تنميػة  (،4131كالجحدلي، 

تكاممػت كمػا  Belling et al., 2004)9"بيمينج كزمػبلؤ "   ماؿ دراسة  المكاهب القيادية 
كاسػػتخداـ االسػػتبانة كػػ داة لجمػػع مػػف حيػػث المػػنهج  الكصػػفي المسػػحي( الدراسػػة الحاليػػة 
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  ك 3221 ،ناصػؼ، كزنػاتي   كBelling et al., 2004 مع دراسة كػؿ مػف المعمكمات 
Adler & Mills, 2008 9 4131الجحػدلي،   ك 3243عػك  اهلل،   ك 3243صياـ،   ك)

كمف حيث مجاؿ التطبيؽ  مؤسسات التعميـ العالي( تكاممت الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة كػؿ 
    ( 3241  كالفرجاني، 4131  كالجحدلي، 3243  كصياـ، 3221مف  ناصؼ، كزناتي، 

اختمفػت أهػداؼ بعػ  الدراسػات  أكج  اختبلؼ الدراسة الحالية عف الدراسػات السػابقة  -
 & DeRueدم رم كميػرز"  عف أهداؼ الدراسة الحالية، كمنها عمى سبيؿ المااؿ دراسػة 

Myers, 2013 التػػي هػػدفت إلػػى تقػػديـ إطػػار عمػػؿ مفػػاهيمي مقتػػرح لآلليػػات اإلجرائيػػة )
اطمػػة الفرجػػاني ، كاسػػتخدمت المػػنهج الكيفػػي، كدراسػػة فالفعالػػة لتنميػػة المكاهػػب القياديػػة

هدفت إلػى التعػرؼ عمػى طبيعػة تػ اير القيػادة التحكيميػة عمػى إدارة المكاهػب  التي( 3241 
الجػػراح، كأبػػك دكلػػ   كاسػػتخدمت المػػنهج االرتبػػاطي،  كدراسػػة فػػي الكميػػات بجامعػػة بنلػػازم،

هػػدفت إلػػى التعػرؼ عمػػى أاػػر تطبيػػؽ اسػتراتيجيات إدارة المكاهػػب فػػي تعزيػػز  التػي( 3241 
، كاستخدمت المنهج االرتبػاطي، كمػا اختمفػت االنتماء التنظيمي لدل أعضاء هيئة التدريس

الدراسػػة الحاليػػة عػػف بعػػ  الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث مجػػاؿ التطبيػػؽ فبينمػػا تػػـ تطبيػػؽ 
 مجػػاؿ التطبيػؽ فػػي بعػ  الدراسػػات عمػى مؤسسػػاتالدراسػة الحاليػػة عمػى الجامعػػات، جػاء 

 ,McAlearneyكػػؿ مػػف   القطػػاع الخػػام كالرػػركات ماػػؿ دراسػػةالقطػػاع الصػػحي أك 
2006; Shefy & Sadler-Smith, 2006; Adler & Mills, 2008; DeRue 

& Wellman, 2009)  
جميػع  مػفأفػادت الدراسػة الحاليػة  أكج  إفػادة الدراسػة الحاليػة مػف الدراسػات السػابقة  -

الدراسػػات السػػابقة التػػي تػػـ استعراضػػها مػػف حيػػث تحديػػد مرػػكمة الدراسػػة، كبنػػاء اإلطػػار 
 & DeRueدراسػة دم رم كميػرز"   النظػرم كبنػاء أداة الدراسػة  حيػث تمػت اإلفػادة مػف

Myers, 2013 )بنػػاء مقيػػاس أداة الدراسػػة كفػػؽ مجػػاالت نمػػكذج   فػػيPREPARE )
( فػػي تحديػػد 4131ت االسػػتفادة مػػف دراسػػة  الجحػػدلي، ة المكاهػػب القياديػػة، كمػػا تمػػلتنميػػ

"بيميػػػنج كزمػػػبلؤ " كاقػػػع إدارة المكاهػػػب بالجامعػػػات السػػػعكدية، كتمػػػت اإلفػػػادة مػػػف دراسػػػة 
 Belling et al., 2004 فػي تحديػد المعكقػات كالتحػديات التػي تكاجػ  تنميػة المكاهػب ،)

 القيادية9 
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 الدراسة ثالجا: إجراءات

 ميوج الدراسة:

هذ  الدراسة مف أنكاع الدراسات الكصفية كالتي تهدؼ إلى التعرؼ عمى كاقػع تنميػة تعد 
المكاهػػب القياديػػة كالتحػػديات التػػي تكاجههػػا بجامعػػة الطػػائؼ مػػف كجهػػة نظػػر أعضػػاء هيئػػة 
التدريس، كتـ اسػتخداـ نػكعيف مػف البيانػات همػا البيانػات الاانكيػة كالبيانػات األكليػة، حيػث تػـ 

المنركرة فػي الػدكريات السابقة  كالدراساتف البيانات مف المراجع كاألدبيات جمع النكع األكؿ م
أمػا النػكع الاػاني مػف البيانػات  كالعالمية ذات العبلقة بتنمية المكاهب القيادية، كالعربية المحمية

 البيانػػات األكليػػة( فػػتـ جمعهػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتبياف طبػػؽ عمػػى أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بجامعػػة 
كبنػػاء عميػػ  فػػاف المػػنهج الػػذم  9راسػػة الميدانيػػة باسػػتخداـ األسػػمكب المسػػحيالطػػائؼ فػػي الد

 يحقؽ أهداؼ هذ  الدراسة هك المنهج الكصفي المسحي9 
 الدراسة:وعيية دلتنع 

كفركعها فػي  الطائؼف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة تككّ 
بجميػػع  ا ( عضػػكن 41.1كالبػػال  عػػددهـ  هػػػ 4131/ 4137المحافظػػات خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي 

اإلدارة العامػة حسب اإلحصائية التي تحصػؿ عميهػا الباحػث هاتفيػا مػف  الرتب العممية بالجامعة
قػػاـ الباحػػث بتحديػػد حجػػـ ، كقػػد بجامعػػة الطػػائؼ كالمػػكظفيف رػػؤكف أعضػػاء هيئػػة التػػدريسل

لتحديػػد حجػػـ العينػػة ( Krejcie &Morgan  كمكرجػػاف" ،"كريجسػػىجػػدكؿ العينػػة بنػػاء عمػػى 
حجػػـ العينػػة الممامػػة لمجتمػػع حيػػث بمػػ   (.413المرػػار إليػػ   فػػي فهمػػي،  لمجتمػػع محػػدد

نااا9 .32  الدراسة  ( عضكا مف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائؼ ذككرا كا 
 : امليداىية وصف عيية الدراسة

يئػة التػدريس قاـ الباحث بتكزيع أداة الدراسة بػرابط إلكتركنػي عمػى عينػة مػف أعضػاء ه
لكػؿ ( استبانة، كتػـ ذلػؾ عبػر البريػد اإللكتركنػي الرسػمي .32 د بجامعة الطائؼ كفركعها بعد

( 373، اسػتجاب خبللهػا  ق4131/ ./ 41هػػ إلػى 4131/ ./ 43، خبلؿ الفتػرة مػف عضك
   ( مف حجـ العينة9  %.1عضكا بما نسبت   
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 (1جذول سقى )

 وصف انؼُُخ حغت يتغُشاد انذساعخ

  أداة الدراسة: 

قاـ بتصػميـ االسػتبانة  ، حيث األكلية عمى االستبانة ك داة لجمع البيانات الباحثاعتمد 
، ذات العبلقػة بتنميػة المكاهػب القياديػةبعد مراجعة مكافة لئلطػار النظػرم كالدراسػات السػابقة ، 

التػي تككنػت مػف محػكريف  المحػكر األكؿ  لقيػاس كاقػع كبناء عمي  صمـ الباحث أداة الدراسة 
، كالمحػػػكر الاػػػاني  لقيػػػاس التحػػػديات التػػػي تكاجػػػ  تنميػػػة المكاهػػػب تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة

( لتنميػة PREPARE  عمػى نمػكذج  عند تصػميـ المحػكر األكؿ اعتمد الباحثكقد  القيادية9 
، كالمكػّكف مػف (DeRue & Myers, 2013"دم رم كميػرز"  ة، الذم قدمػ  المكاهب القيادي

تػػػائج كالكفايػػػات القياديػػػة تحديػػػد النك (، Purpose  P األهػػػداؼ المنرػػػكدة سػػػبعة أبعػػػاد هػػػي 
 Point ofمحػاكر التركيػز ك (، Experience  Eاكتسػاب الخبػرة ك (، Result  R" النهػائي

Intervention  P،)  البنػى التنظيميػة كArchitecture  A ،) التعزيػز كReinforcement 
 R ،) المراركة، كالتفاعؿ المستمر كEngagement  E)  9 

 صدم أداة الدراسة:

 تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقتيف هي 
صػػكرتها األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف  بعػػر  االسػػتبانة فػػي كذلػػؾ الصػػدؽ الظػػاهرم  -

المحكمػػػػػيف األكػػػػػاديمييف المتخصصػػػػػيف فػػػػػي اإلدارة كالتخطػػػػػيط التربػػػػػكم بالجامعػػػػػات 

 انؼُُخ انُغجخ انؼذد انًتغُش

 انجُظ
 % 55 181 ركىس

 % 23 92 إَبث 372

 انشتجخ انؼهًُخ

 % 32 52 أعتبر

 % 37 72 أعتبر يشبسك
372 

 % 41 127 أعتبر يغبػذ

 عُىاد انخجشح

 % 33 51 عُىاد 4أقم يٍ 

 % 23 93  11إنً أقم يٍ  4يٍ  372

 % 33 131 عُىاد فأكخش 11

تىنٍ يُصت  أعجقُخ

 قُبدٌ

 % 35 135 َؼى
372 

 % 43 137 ال
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لػػى أم مػػدل  ( محكمػػا41كعػػددهـ   السػػعكدية  إلبػػداء الػػرأم فػػي عبػػارات المقيػػاس كا 
الباحػث  تقيس مػا صػممت ألجمػ ، كمػدل مناسػبتها ألبعػاد كمحػاكر الدراسػة، كقػد أخػذ

حػػذؼ بعػ  العبػارات التػي اتفػػؽ المحكمػكف عمػى تعػػديمها أك كعػدؿ ك  بػاراء المحكمػيف
 حذفها9

أداة  لعبػػارات االرتبػػاط تإيجػػاد معػػامبلتػػـ  صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لعبػػارات األداة  -
، بعػػػد تطبيقهػػػا عمػػػى عينػػػة Pearsonالدراسػػػة باسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف 

 بجامعػػة الطػػائؼ، حيػػث تراكحػػتمػػف هيئػػة التػػدريس ( عضػػكا 32اسػػتطبلعية عػػددها  
المحػػػكر األكؿ  كاقػػػع تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة األكاديميػػػة  عبػػػاراتارتبػػػاط معػػػامبلت 

ارتبػاط فػي حػيف تراكحػت معػامبلت  ، (1..29( ك  29111بجامعة الطائؼ مػا بػيف  
عبػػارات المحػػػكر الاػػاني  التحػػػديات التػػػي تكاجػػ  تنميػػػة المكاهػػب القياديػػػة األكاديميػػػة 

(9 كجميعهػا ذات داللػة إحصػائية عنػد 29124( ك  29.33طػائؼ مػا بػيف  بجامعة ال
 االرتبػاط( كتعتبػر معػامبلت ارتبػاط عاليػة ممػا يػدؿ عمػى قػكة 29224مستكل الداللػة  

 9  أداة الدراسةعبارات لالداخمي 

 ثبات أداة الدراسة: 

الكمػػي لابػػات لقيػػاس ا (cronbach,s Alphaمعامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ   اسػػتخدـ الباحػػث
لمحػكر األكؿ  كاقػع تنميػة لابػات ا(، في حيف بملت 29.77  كالذم بملت قيمت ، ألداة الدراسة

لابػػات محػػكر تحػػديات تنميػػة  كبملػػت ،(4..29المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ  
( 29224كجميعهػػا ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة   (،29.21المكاهػػب القياديػػة  

 9  يعطي اقة في األداة كالنتائجعالية مما  اباتمعامبلت كتعتبر 

 األساليب اإلحصائية املشتخدمة:  

األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية  (، كتتماػػػػؿspssالػػػػنظـ اإلحصػػػػائية   اسػػػػتخدـ الباحػػػػث برنػػػػامج
 فيما يمي  المستخدمة 
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كالنسب المئكية  (Frequencies  التكرارات ( 4فيما يمي    كيتماؿاإلحصاء الكصفي   9أ 
( لقياس صدؽ االتساؽ Pearson( معامؿ ارتباط بيرسكف  93  الدراسة عينةلكصؼ 

 Alpha( معادلة ألفا ككرنباخ  3الداخمي بيف عبارات األداة ككؿ محكر تنتمي إلي 9  
Cronbach  9ي  الحساب المتكسط (1( لحساب معامؿ ابات أداة الدراسةMean )

أفراد عينة الدراسة عمى لكؿ عبارة، كلكؿ مجمكعة مف لحساب متكسطات استجابات 
 االنحراؼ المعيارم( 1العبارات تماؿ محكرا أك بعدا مف أبعاد أداة الدراسة9  

 Deviation 9لحساب مدل تباعد القيـ عف متكسطها الحسابي ) 
( لمعرفة الفركؽ بيف T-testاختبار  ت(   (4ما يمي     كتماؿ فياالستداللياإلحصاء  9ب 

( تحميؿ 3 الجنس، كأسبقية العمؿ القيادم(9   المتكسطات الحسابية فيما يتعمؽ بمتلير
( لمعرفة داللة الفركؽ بيف المتكسطات  One-way ANOVAالتبايف أحادم االتجا   

( اختبار المقارنة البعدية 3الحسابية كفؽ متلير  الرتبة األكاديمية، كسنكات الخبرة،(99  
 Scheffe لتحديد مصدر الفركؽ بيف متكسطات االستجابات في حاؿ كجكد فركؽ )

 ذات داللة إحصائية كذلؾ لمتليرات  الرتبة األكاديمية كسنكات الخبرة(9 
 معيار احلهه على ىتائج الدراسة: 

 ( 3جذول سقى )

 َىضح دسجبد وحذود فئبد يؼُبس َتبئج انذساعخ وفقب نًقُبط نُكشد انخًبعٍ

 انحكى ػهً انُتبئجيؼُبس  انذسجخ
 فئخ انًتىعط

 إنً يٍ

 5 02.4 ػبنُخ جذا 5

 02.4أقل من  0204 ػبنُخ 0

 0204أقل من  2.4. يتىعطخ 0

 2.4.أقل من  02.4 يُخفضخ .

 02.4أقل من  يُخفضخ جذا 0
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 رابعا: حتليل ىتائج الدراسة

 حتليل ىتائج الشؤال األول: 

ممارسػػة تنميػػة المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة كاقػػع نػػم السػػؤاؿ األكؿ عمػػى   مػػا 
ولإلجابة  لمةه ىةال لللةتلل  ةم ؟ بجامعة الطائؼ مػف كجهػة نظػر أعضػاء هيئػة التػدريس

اسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لتقػػديرات أعضػػاء هيئػػة التػػدريس لكاقػػع 
 نت النتائج عمى النحك التالي   ممارسة تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ، ككا

 (2جذول سقى )

انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ تًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ ثجبيؼخ 

 انطبئف 

 انجؼذ انتشتُت
انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسجخ

 يتىعطخ 10939 2015 انجؼذ األول: األهذاف انًُشىدح 1

3 
انجؼددددذ انخددددبٍَ: تحذَددددذ انُتددددبئج وانكفبَددددبد 

 انقُبدَخ انُهبئُخ 
 يتىعطخ 1015 2012

 يتىعطخ 1011 2011 انجؼذ انخبنج: اكتغبة انخجشح 2

 يتىعطخ 1015 3087 انجؼذ انخبيظ: انجًُ انتُظًُُخ 3

 يتىعطخ 1011 3082 انجؼذ انغبدط: انتؼضَض 4

 يتىعطخ 1011 3081 انجؼذ انغبثغ: انًشبسكخ وانتفبػم انًغتًش 5

 يتىعطخ 1015 3073 انجؼذ انشاثغ: يحبوس انتشكُض 7

نىاقغ تًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ انًتىعط انؼبو 

 ثجبيؼخ انطبئف
 يتىعطخ 10117 3091

يمية بجامعة الطػائؼ مػف دكاقع تنمية المكاهب القيادية األكا( أف 3يتبيف مف الجدكؿ رقـ  
( 39.2( بمتكسػػط حسػػابي قػػدر   متكسػػطة  بدرجػػة جػػاء التػػدريس كجهػػة نظػػر أعضػػاء هيئػػة

جاء كاقع ممارسة جميع األبعاد بدرجػة  متكسػطة( كتراكحػت كقد (، 49247كبانحراؼ معيارم  
 األهػػػػداؼ المنرػػػػكدةاألكؿ   البعػػػػدحيػػػػث جػػػػاء أكال  ( 3973 – .392متكسػػػػطاتها مػػػػا بػػػػيف  
 ،كر التركيز فػي الترتيػب السػابع كاألخيػرمحا  البعد الرابع( كجاء .392بمتكسط حسابي قدر   

أف الجامعػػة مػػف الجامعػػات ، كقػػد يعػػكد السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى (3973بمتكسػػط حسػػابي قػػدر   
التكجػػ   محدكديػػةيرػػير إلػى النارػئة التػػي لػـ تكتمػػؿ هياكمهػا التنظيميػػة كككادرهػا البرػػرية ممػا 



 تنمية المواهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائف ......

- 4.4 - 

كفايػة البػرامج التدريبيػة المكجهػة كعػدـ االستراتيجي في الجامعة نحك تنمية المكاهب القيادية، 
 Bellingكتتفؽ هذ  النتيجة مع ما تكصمت إلي  دراسة كؿ مف  9 لممكاهب القيادية األكاديمية

et al., 2004; McAlearney, 2006; Shefy & Sadler-Smith, 2006 كالتػي )
 أرارت إلى ت اير العكامؿ التنظيمية عمى تنمية المكاهب القيادية9 

سػػيتـ عػػر  قػػيـ المتكسػػطات كاالنحرافػػات المعياريػػة لعبػػارات كػػؿ مجػػاؿ مػػف كفيمػػا يمػػي 
 مجاالت القيادة التنمكية عمى النحك التالي 

 :األهداف امليشودةاألول:  البعد .أ 

 (3جذول سقى )

 انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ األهذاف انًُشىدح

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 1 

تؼتجش تًُُخ انًىاهدت انقُبدَدخ األكبدًَُدخ 

انشكُددددضح األعبعددددُخ انتددددٍ تقددددىو ػهُهددددب 

 ػًهُبد انتخطُط االعتشاتُجٍ ثبنجبيؼخ0 

 يتىعطخ 1038 2027

3 2 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً تحقُددل انتكبيددم ثددٍُ 

تًُُدددددخ انًىاهدددددت انقُبدَدددددخ األكبدًَُدددددخ 

 وأهذافهب انتُظًُُخ0 

 يتىعطخ 10947 2011

2 3 

تتضدددًٍ انخطدددخ االعدددتشاتُجُخ نهجبيؼدددخ 

أهدددددددذافب نتًُُدددددددخ انًىاهدددددددت انقُبدَدددددددخ 

 األكبدًَُخ0 

 يتىعطخ 1017 2018

3 3 

تدشثط انجبيؼدخ ثدٍُ تخطدُط ثدشايج تًُُدخ 

انًىاهدددت انقُبدَدددخ األكبدًَُدددخ وأهدددذافهب 

 انتُظًُُخ0 

 يتىعطخ 10983 3097

4 4 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً انددشثط ثددٍُ أهددذاف 

تًُُدددددخ انًىاهدددددت انقُبدَدددددخ األكبدًَُدددددخ 

 وانتحذَبد انتٍ تىاجههب يحهُب وػبنًُب0  

 يتىعطخ 1014 3081

 يتىعطخ 10939 2015 نهجؼذانًتىعط انؼبو 

البعػػد األكؿ  األهػػداؼ المنرػػكدة لتنميػػة  ممارسػػة كاقػػع( أف 1يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ  
 المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجػة

(، ك تراكحػت متكسػطات .29.1( كبانحراؼ معيػارم  .392( بمتكسط حسابي قدر   متكسطة 
كفقػػا لمقيػػاس كجميعهػػا بدرجػػة ممارسػػة  متكسػػطة( ( 3912 – 3937بػػيف   البعػػدهػػذا  عبػػارات
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ف عمميػػػات التخطػػػيط أف االرتبػػػاط بػػػيكقػػػد يعػػػكد السػػػبب فػػػي هػػػذ  النتيجػػػة إلػػػى   أداة الدراسػػػة
دكف المػػ مكؿ كال يحقػػؽ التكامػػؿ بػػيف تخطػػيط المػػكارد  كتنميػػة المكاهػػب القياديػػةاالسػػتراتيجي 

هػػذ  النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػ   يػػة كالمسػػتقبمية لمجامعػػة، كتختمػػؼالبرػرية، كاألهػػداؼ الحال
( التػػي أرػػارت إلػػى أف أفضػػؿ الممارسػػات العمميػػة McCauley, 2008"ماكػػاكلي"  دراسػػة 

المتبعػػة فػػي مجػػاؿ تطػػكير المكاهػػب القياديػػة أبػػرزت بكضػػكح حقيقػػة أف المؤسسػػات التنظيميػػة 
نحػػك كايػػؽ بػػيف ممارسػػات تنميػػة المكاهػػب  الفعالػػة هػػي التػػي تتميػػز بالقػػدرة عمػػى الػػربط عمػػى

 مها األساسية، كأهدافها المنركدة9 القيادية، كبيف رؤيتها المستقبمية، كقي
 البعد الجاىي: حتديد اليتائج والهفايات الكيادية اليوائية: .ب 

 (4جذول سقى )

 انُهبئُخ انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ تحذَذ انُتبئج وانكفبَبد انقُبدَخ

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 11 

تؼدددددذ انجبيؼدددددخ اعدددددتشاتُجُخ نتًُُدددددخ 

انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ قبئًخ ػهً 

انكفبَدددددبد ػهدددددً انًغدددددتىي انفدددددشدٌ 

 وانجًبػٍ انتفبػه0ٍ

 يتىعطخ 1032 2018

3 11 

انكفبَددددبد تؼًددددم انجبيؼددددخ ػهددددً سثددددط 

انقُبدَدددددخ انًشبىثدددددخ ثؼًهُدددددبد )إداسح 

 األداء/ االعتقطبة/ انتخطُط نإلحالل(0

 يتىعطخ 1017 2012

2 5 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً تضددًٍُ انكفبَددبد 

انًؼشفُددخ فددٍ ثددشايج تًُُددخ انًىاهددت 

 انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1013 2015

3 8 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً تضددًٍُ انكفبَددبد 

ثددددددشايج تًُُددددددخ االعددددددتشاتُجُخ فددددددٍ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1033 3098

4 7 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً تضددًٍُ انكفبَددبد 

االجتًبػُخ فٍ ثدشايج تًُُدخ انًىاهدت 

 0انقُبدَخ األكبدًَُخ

 يتىعطخ 1017 3097

5 9 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً تضددًٍُ انكفبَددبد 

انىجذاَُددخ فددٍ ثددشايج تًُُددخ انًىاهددت 

 األكبدًَُخ0انقُبدَخ 

 يتىعطخ 1031 3087

 يتىعطخ 1015 2012 انًتىعط انؼبو نهجؼذ
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تحديػػػد النتػػػائج كالكفايػػػات   الاػػػاني( أف كاقػػػع ممارسػػػة البعػػػد 1يتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ  
لتنمية المكاهػب القياديػة األكاديميػة بجامعػة الطػائؼ مػف كجهػة نظػر أعضػاء  القيادية النهائية

( كبػػػانحراؼ معيػػػارم 3923هيئػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة  متكسػػػطة( بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدر   
( كجميعهػػػا بدرجػػػة 3917 – 3941(، ك تراكحػػت متكسػػػطات عبػػػارات هػػػذا البعػػد بػػػيف  .492 

كقػػد يعػػكد السػػبب فػػي هػػذ  النتيجػػة إلػػى أف  ( كفقػػا لمقيػػاس أداة الدراسػػة ممارسػػة  متكسػػطة
تحديػد الكفايػػات القياديػػة فػػي جامعػػة الطػػائؼ يػتـ ألهػػداؼ تنظيميػػة أخػػرل  يػػر تنميػػة المكاهػػب 

مػػػا هػػذ  النتيجػػة مػػع  كتتفػػؽ، القياديػػة كمعػػايير التررػػال لممناصػػب القياديػػة أك التقيػػػيـ األداء
إلػػػى أف المؤسسػػػات رت التػػػي أرػػػا( McCauley, 2008"ماكػػػاكلي"   تكصػػػمت إليػػػ  دراسػػػة

المختمفة تسػتخدـ برػكؿ ركتينػي معتػاد نماذجهػا المقترحػة لمكفايػات القياديػة لػيس فقػط بهػدؼ 
فػػي أ ػػرا  إدارة األداء، كاالسػػتقطاب كالتعاقػػد مػػع  -أيضػػان  -تنميػػة المكاهػػب القياديػػة، كلكػػف

مػػاؿ عػػػدـ العػػامميف، كالتخطػػيط لئلحػػبلؿ كالتبػػديؿ9 كمػػف هنػػا  يبػػرز التحػػدم المتماػػؿ فػػي احت
كضػػكح، أك ربمػػا حتػػى عػػدـ التػػرابط المنطقػػي لمجمكعػػة السػػمات، أك الكفايػػات الكاجػػب تكافرهػػا 

   لمقيادة الفعالة9
 البعد الجالح: انتشاب اخلربة: .ج 

 (5جذول سقى )  

 انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ اكتغبة انخجشح نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 18 

تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً صدددقم يهدددبساد 

وخجددشاد انًىاهددت انقُبدَددخ األكبدًَُددخ 

يدددددٍ خدددددالل تكهدددددُفهى ثًهدددددبو قُبدَدددددخ 

يحددذودح )يغددبػذ سئددُظ قغددى/ وكُددم 

 قغى/ يغبػذ وكُم كهُخ00 إنخ(

 يتىعطخ 1031 2019

3 13 

انجبيؼدددخ ػهدددً تُىَدددغ انخجدددشاد تؼًدددم 

انشعًُخ انًكتغجخ يخم )تكهُفبد انؼًم 

انقُددبدٌ/ وقُددبدح فددشل انؼًددم( نتًُُددخ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1032 2013

2 17 

تؼًددم انجبيؼددخ ػهددً اختُددبس انًىاهددت 

انقُبدَدددخ األكبدًَُدددخ نهؼًدددم فدددٍ نجدددبٌ 

يتُىػددخ تكغددجهى يهددبساد انؼًددم يدددغ 

 انفشَل0

 يتىعطخ 1031 2013
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 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

3 14 

تقددددذو اةداسح انؼهُددددب نهجبيؼددددخ انددددذػى 

انددالصو نتحقُددل فبػهُددخ ثددشايج انخجددشح 

انشعددددًُخ نتًُُددددخ انًىاهددددت انقُبدَددددخ 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1038 2011

4 13 
تحذد انجبيؼخ انخجدشاد انالصيدخ نتًُُدخ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0
 يتىعطخ 1013 2011

5 15 

يددددٍ خددددالل انخجددددشاد تؼًددددم انجبيؼددددخ 

انشعًُخ ػهً تىفُش ثُئدخ داػًدخ ندتؼهى 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1034 3093

7 12 

تىظددف انجبيؼدددخ انخجدددشاد )انشعدددًُخ/ 

بُددددش انشعددددًُخ( فددددٍ ثددددشايج تًُُددددخ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0  

 يتىعطخ 1019 3083

 يتىعطخ 1011 2011 انًتىعط انؼبو نهجؼذ

لتنميػة المكاهػب  اكتساب الخبػرة  الاالث( أف كاقع ممارسة البعد .مف الجدكؿ رقـ  يتبيف 
القياديػػػة األكاديميػػػة بجامعػػػة الطػػػائؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة 

(، ك تراكحػت متكسػػطات 4942( كبػانحراؼ معيػػارم  3924 متكسػطة( بمتكسػػط حسػابي قػػدر   
( كفقػػا لمقيػػاس ( كجميعهػػا بدرجػػة ممارسػػة  متكسػػطة3911 – .394عبػػارات هػػذا البعػػد بػػيف  

الجهػكد المبذكلػة لتنميػة المكاهػب  محدكديةكقد يعكد السبب في هذ  النتيجة إلى  أداة الدراسة 
كمحدكديػػة اتاحػػة الفرصػػة لممكاهػػب القياديػػة لتػػكلي بعػػ  المهػػاـ القياديػػة مػػف خػػبلؿ الخبػػرة، 

كسػػابهـ الخبػػرة القياديػػة الرسػػمية ك يػػر الرسػػميةالقياديػػة األكليػػة كمرحمػػة لتنميػػة مهػػاراتهـ ك  ، ا 
 ,DeRue & Myers"دم رم كميػرز"  إليػ  دراسػة  تكصػمتهػذ  النتيجػة مػع مػا  كتختمػؼ
%( 72إلػػى أف أداء مهػػاـ، كتكميفػػات العمػػؿ الػػكظيفي مسػػؤكؿ بنسػػبة  التػػي أرػػارت ( 2013

ضػػها فػػي اإلطػػػار تػػػـ استعرا ( كالتػػي4133، كدراسػػة المعرػػكؽ  عػػف نمػػك المكاهػػب القياديػػػة
فػػػي التنػػػاكب الػػػكظيفي، أك أكػػػدت عمػػػى أهميػػػة الخبػػػرة األكاػػػر رػػػمكلية كالتػػػي تتماػػػؿ النظػػػرم ك 

 9  التكميؼ، أك في اإلاراء الكظيفي، أك عف طريؽ إعادة تصميـ الكظيفة
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 البعد الرابع: ذلاور الرتنيز: .د 
 (7جذول سقى )

 انتشكُض نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخانًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ يحبوس 

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 31 

تؼًددددددم انجبيؼددددددخ ػهددددددً إ ددددددشاك 

انًىاهدددت انقُبدَدددخ األكبدًَُدددخ فدددٍ 

 فشل ػًم نصقم يىاهجهى0

 يتىعطخ 1021 3094

3 32 

تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً فدددتح قُدددىاد 

اتصدددبل نهًشدددبسكخ وانتؼجُدددش ػددددٍ 

 آساء  انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1033 3085

2 33 
تفّؼددددم انجبيؼددددخ يجتًؼددددبد انددددتؼهى 

انًهُُددخ نصددقم انًىاهددت انقُبدَددخ 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1019 3074

3 19 

تُفز انجبيؼدخ ثشَبيجدب نهكشدف ػدٍ 

انغددًبد انشخصددُخ نددذي انًىاهددت 

 انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 ضؼُفخ 1035 3044

4 31 
تُفز انجبيؼدخ ثشَبيجدب نهكشدف ػدٍ 

اعددتؼذاد ويُددىل انًىاهددت انقُبدَددخ 

 األكبدًَُخ نهؼًم انقُبد0ٌ

 ضؼُفخ 1034 3037

 يتىعطخ 1015 3073 انًتىعط انؼبو نهجؼذ

لتنميػة المكاهػب  محػاكر التركيػز  الرابػع( أف كاقع ممارسة البعد 7يتبيف مف الجدكؿ رقـ  
القياديػػػة األكاديميػػػة بجامعػػػة الطػػػائؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة 

(، كتراكحػػت متكسػػطات .494( كبػػانحراؼ معيػػارم  3973 متكسػػطة( بمتكسػػط حسػػابي قػػدر   
بدرجػػة ممارسػػة اػػبلث عبػػارات منهػػا حيػػث جػػاءت ( 3917 – 39.1عبػػارات هػػذا البعػػد بػػيف  

كقػد يعػكد السػبب   كفقػا لمقيػاس أداة الدراسػة ف بدرجػة ممارسػة  ضػعيفة(، كعبارتػا متكسطة(
االسػػتعدادات رامج متطػػكرة كمتقدمػػة لمكرػػؼ عػػف بػػعػػدـ تبنػػي الجامعػػة لفػػي هػػذ  النتيجػػة إلػػى 

بعػ  ، كمحدكديػة تكظيػؼ السمات الرخصية كاالجتماعية لممكاهب القياديةكالميكؿ كالقدرات ك 
، كتختمػػػؼ هػػػذ  المهنػػػي لصػػػقؿ المكاهػػػب القياديػػػة األكاديميػػػةمجتمعػػػات الػػػتعمـ البػػػرامج ماػػػؿ  

التػي  (Dragoni et al., 2009"دراجػكني كزمػبلؤ "  النتيجػة مػع مػا تكصػمت إليػ  دراسػة 
المكاهػب ميػكؿ، كاتجاهػات الػتعمـ فػي تعزيػز القيمػة اإليجابيػة لنمػك خبػرات أكدت عمى أهميػة ال

 9  في عممهـ الكظيفي القيادية
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 البنى التنظيمية البعد الخامس   9ق 
 (8جذول سقى )  

 انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ انجًُ انتُظًُُخ نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 37 

تقدددذو انجبيؼدددخ ثدددشايج تذسَجُدددخ 

نتًُُددددددخ فددددددٍ يجددددددبل انقُددددددبدح 

يهدددددبساد انًىاهدددددت انقُبدَدددددخ 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1012 3093

3 38 

تؼًم انجبيؼدخ ػهدً تجُدٍ حقبفدخ 

تُظًُُخ داػًخ نتًُُخ انًىاهت 

 انقُبدَخ األكبدًَُخ

 يتىعطخ 1019 3092

2 34 

تؼًم انجبيؼخ ػهً تدىفُش يُدب  

تُظًُددددٍ داػددددى نهددددتؼهى نتًُُددددخ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1013 3084

3 35 
تؼًددددم انجبيؼددددخ ػهددددً تخطددددُط 

انًغدددددبس اندددددىظُفٍ نهًىاهدددددت 

انقُبدَددخ األكبدًَُددخ ثًددب َصددقم 

 يىاهجهى انقُبدَخ0

 يتىعطخ 1013 3083

4 33 

تؼًددددم انجبيؼددددخ ػهددددً تطجُددددل 

انتدددددذوَش اندددددىظُفٍ نهًىاهدددددت 

انقُبدَدددددددخ األكبدًَُدددددددخ وفدددددددل 

 اعتشاتُجُخ وعُبعبد يحذدح0

 يتىعطخ 1019 3083

 يتىعطخ 1015 3087 انؼبو نهجؼذ انًتىعط

لتنميػػة  البنػػى التنظيميػػة  الخػػامس( أف كاقػػع ممارسػػة البعػػد 1يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ  
المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجػة 

متكسػػطات (، كتراكحػػت .492( كبػػانحراؼ معيػػارم  3917 متكسػػطة( بمتكسػػط حسػػابي قػػدر   
بدرجػة ممارسػة  متكسػطة(،  جميػع العبػاراتجػاءت ك ( 3913 – 39.1عبارات هذا البعػد بػيف  

محدكديػة البػرامج التدريبيػة كقػد يعػكد السػبب فػي هػذ  النتيجػة إلػى داة الدراسة  كفقا لمقياس أ
فػػي مجػػاؿ القيػػادة التػػي تنفػػذها الجامعػػة لتنميػػة المكاهػػب القياديػػة فضػػبل عػػف ضػػعؼ تكجػػػ  

نحك تفعيؿ االتجاهات الحدياة كتخطػيط المسػار الػكظيفي كالتعاقػب التنظيمػي كالتػدكير  الجامعة
، كتختمػؼ هػذ  النتيجػة مػع الكظيفي كالتي تسهـ في صػقؿ المهػارات كتنميػة المكاهػب القياديػة

( بضػػػركرة اسػػػتخداـ األسػػػاليب اإلداريػػػة التػػػي أابتػػػت 4131 الفريػػػاف،  دراسػػػة بػػػ  تأكصػػػمػػػا 
سػػػمكب التػػػدكير الػػػكظيفي لقيػػػادات المسػػػتقبؿ الكتسػػػاب خبػػػرات كتجػػػارب نجاحهػػػا عمميػػػان ماػػػؿ أ

التػػي أكػػدت عمػػى أهميػػة ( Smither et al., 2003"سػػميار كزمػػبلؤ "  9 كدراسػػة متنكعػػة
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فاعمية التدريب، كالتكجي ، كاإلرراد المهنػي فػي تمكػيف القػادة مػف صػيا ة األهػداؼ المنرػكدة 
 طكير، كتحسيف أدائهـ في العمؿ9  لنمكهـ الذاتي، كتكليد كاقتراح أفكار الت

 البعد الشادض: التعزيز: .و 
 (9جذول سقى )

 انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ انتؼضَض نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 39 

ػهدددً تؼضَدددض تؼًدددم انجبيؼدددخ 

انخجددشاد اةَجبثُددخ انًكتغددجخ 

ندددددددذي انًىاهدددددددت انقُبدَدددددددخ 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1015 2013

3 23 

تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً تُىَدددغ 

انخجددددشاد انقُبدَددددخ انًقذيددددخ 

 نهًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1034 3093

2 22 

تتجُدً انجبيؼددخ تطجُددل يجددبد  

اةحددددددشاء انددددددىظُفٍ نتؼضَددددددض 

انقُبدَدددددخ خجدددددشاد انًىاهدددددت 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1034 3077

3 21 

تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً تحقُدددل 

تتبثغ يُطقٍ وصيٍُ نهخجشاد 

اةَجبثُددددخ نتًُُددددخ انًىاهددددت 

 انقُبدَخ األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1017 3074

4 21 

تتجددغ انجبيؼددخ آنُددبد واضددحخ 

ويحدددددذدح نتخطدددددُط ػًهُدددددبد 

تًُُددددددخ انًىاهددددددت انقُبدَددددددخ 

 األكبدًَُخ0

 يتىعطخ 1013 3071

5 23 

تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً تؼضَدددض 

خجدددددشاد انًىاهدددددت انقُبدَدددددخ 

 األكبدًَُخ ثشكم تشاك0ًٍ

 يتىعطخ 1031 3058

 يتىعطخ 1011 3082 انًتىعط انؼبو نهجؼذ

لتنميػػة المكاهػػب  التعزيػػز  السػػادس( أف كاقػػع ممارسػػة البعػػد .يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ  
القياديػػػة األكاديميػػػة بجامعػػػة الطػػػائؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة 

(، كتراكحػػت متكسػػطات 4944( كبػػانحراؼ معيػػارم  3913 متكسػػطة( بمتكسػػط حسػػابي قػػدر   
( كجػاءت جميػع العبػارات بدرجػة ممارسػة  متكسػطة(، 39.1 – 3943عبارات هذا البعػد بػيف  

ضػػعؼ الممارسػػات التػػي كقػػد يعػػكد السػػبب فػػي هػػذ  النتيجػػة إلػػى داة الدراسػػة  كفقػػا لمقيػػاس أ
تعزيػز الخبػرات التػي تكتسػبها المكاهػب القياديػة مػف خػبلؿ تػراكـ الخبػرات أك تنكعهػا  تسهـ فػي

النػكعي كتراكمهػػا المعرفػػي كتتابعهػػا الزمنػػي، فضػػبل عػف ضػػعؼ التلذيػػة الراجعػػة اإليجابيػػة التػػي 
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دراسػػة "دم رم  تكصػػمت إليػػ ، كتختمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػع مػػا ياديػػةتعػػزز تنميػػة المكاهػػب الق
لتعزيػز  نمائيػة تقديـ خبػراتالتي أكصت بضركرة  (DeRue &Wellman, 2009ككيمماف"  

كتقػديـ لقيادة تتميز بركح التحدم عمى نحك يسػهـ فػي زيػادة معػدالت تػراكـ المعرفػة، كالػتعمـ، ا
   9ة المكاهب القياديةتنميبما يحقؽ  التلذية الراجعة اإليجابية

 البعد السابع  المراركة كالتفاعؿ المستمر   9ز 
 (11جذول سقى )

 نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ انًشبسكخ وانتفبػم انًغتًشانًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نىاقغ 

 انتشتُت
سقى 

 انؼجبسح
 انؼجبساد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 24 
تؼًدددم انجبيؼدددخ ػهدددً تطجُدددل اندددتؼهى انتُظًُدددٍ 

 نتًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0
 يتىعطخ 1032 3091

3 25 
تىظددددددف انجبيؼددددددخ انتًكددددددٍُ اةداسٌ نصددددددقم 

 يهبساد انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0
 يتىعطخ 1035 3088

2 28 
تتجًُ انجبيؼخ تطجُل يجبد  انقُبدح انتشدبسكُخ 

 انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0 نتًُُخ
 يتىعطخ 1015 3077

3 27 
تطجل انجبيؼخ َظبيب ةداسح انًؼشفدخ َغدهى فدٍ 

 تًُُخ انًىاهت انقُبدَخ األكبدًَُخ0
 يتىعطخ 1011 3058

 يتىعطخ 1011 3081 انًتىعط انؼبو نهجؼذ

 كالتفاعػؿ المسػتمرالمرػاركة   السػابع( أف كاقع ممارسة البعد 42يتبيف مف الجدكؿ رقـ  
لتنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جػاء 

(، كتراكحػػػت 4942( كبػػػانحراؼ معيػػػارم  3914بدرجػػػة  متكسػػػطة( بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدر   
( كجػػاءت جميػػع العبػػارات بدرجػػة ممارسػػة 39.1 – 39.4متكسػػطات عبػػارات هػػذا البعػػد بػػيف  

محدكديػة تفعيػؿ كقد يعكد السبب في هػذ  النتيجػة إلػى (، كفقا لمقياس أداة الدراسة   متكسطة
بعػػ  المبػػادئ التنظيميػػة التػػي تسػػهـ فػػي تحقيػػؽ التفاعػػؿ كالمرػػاركة ماػػؿ  الػػتعمـ التنظيمػػي 
كالتفاعػػؿ ضػػمف الفريػػػؽ، كالقيػػادة الترػػػاركية، كالتعػػاكف فػػػي تبػػادؿ المعرفػػػة كتناقػػؿ الخبػػػرات، 

، كتختمػػؼ إلدارم بمػػا يسػػهـ فػػي تنميػػة كصػػقؿ المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػةكتحقيػػؽ التمكػػيف ا
التػي  (McKenna et al., 2007"ماكينػا كزمػبلؤ "  هذ  النتيجة مع ما تكصمت إلي  دراسة 

دارة العبلقات اإليجابية مع اآلخريفأكدت عمى أهمية  االسػتفادة مػف تكظيػؼ المعرفػة، ، بناء، كا 
 في بيئة العمؿ9 لدل المكاهب القياديةكالخبرة الذاتية المتاحة 
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 حتليل ىتائج الشؤال الجاىي: 
 ≥هؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  نم السؤاؿ الااني عمى  

0.05 αبيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ لكاقع ممارسة ) 
تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ، تعزل لممتليرات التالية   الجنس، 

كلئلجابة عمى ؟ كالرتبة العممية، كسنكات الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية(
( T-Testهذا السؤاؿ كلمكرؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ تـ استخداـ اختبار  ت(  

كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية، كما تـ استخداـ تحميؿ التبايف لمتليرم الجنس، 
اختبار المقارنة البعدية ( لمتليرم  الرتبة األكاديمية، كسنكات الخبرة(، ANOVAاألحادم  
   كجاءت النتائج عمى النحك التالي  ( لتحديد اتجا  هذ  الفركؽScheffeريفي   

 أىجى(: -متغري اجليص: )ذنر  .أ 
 ( 11ى )جذول سق

 ( نهفشول حىل واقغ تًُُخ انًىاهت انقُبدَخ تجؼب نًتغُش انجُظT-Testَتبئج اختجبس )

 انؼذد انجُظ انًحىس
انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجبد 

 انحشَخ

قًُخ 

 )د(

يغتىي 

 انذالنخ

واقدددددددددددغ تًُُدددددددددددخ 

انًىاهدددت انقُبدَددددخ 

 األكبدًَُخ 

 10973 3082 181 ركش
371 

-

10739 

10184 

 بُش

 10184 2014 92 أَخً دانخ

( لمفركؽ بيف متكسطات T-Test( لنتائج اختبار  44يتضال مف الجدكؿ رقـ  
لكاقع تنمية المكاهب القيادية األكاديمية  استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ

تبعا لمتلير الجنس عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  حيث بملت  بجامعة الطائؼ
 ( كهي قيمة  ير دالة إحصائيا292119( عند مستكل الداللة  .4973- ت(  قيمة 
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 أستاذ مساعد(  –أستاذ مرارؾ  –متلير الرتبة العممية   أستاذ  9ب 
 ( 43جدكؿ رقـ  

حكؿ كاقع تنمية المكاهب القيادية تبعا لمتلير الرتبة ( لمفركؽ ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  
 العممية

 التبايف مصدر المحكر
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
  ؼ(

مستكل 
 الداللة

كاقػػػػػع تنميػػػػػة 
المكاهػػػػػػػػػػػػػػػػب 
القياديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  األكاديمية

 39.71 3 .19.1 بيف المجمكعات

39.4. 2921. 
 دالة ير 

داخؿ 
 المجمكعات

3719741 372 49234 

  373 3149.71 اإلجمالي

( لمفركؽ ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ل( 43يتضال مف الجدكؿ رقـ  
لكاقع تنمية المكاهب  حكؿ تقديرهـبيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

عدـ كجكد فركؽ ذات  الرتبة العمميةتبعا لمتلير  القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ
كهي  ( .2921( عند مستكل الداللة  .39.4حيث بملت قيمة  ؼ(  داللة إحصائية  

 قيمة  ير دالة إحصائيا9
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 42سػػنكات/ أكاػػر مػػف  42 – 1سػػنكات/ مػػف  1متليػػر سػػنكات الخبػػرة   أقػػؿ مػػف  9ج 
 سنكات( 

 ( 43جدكؿ رقـ  
حكؿ كاقع تنمية المكاهب القيادية تبعا لمتلير ( لمفركؽ ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  

 سنكات الخبرة

 مصدر التبايف المحكر
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
  ؼ(

مستكل 
 الداللة

كاقػػػػػع تنميػػػػػة 
المكاهػػػػػػػػػػػػػػػػب 
القياديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  األكاديمية

 ..392 3 9433. بيف المجمكعات

39221 29214 
 دالة ير 

داخؿ 
 المجمكعات

3719114 372 49234 

  373 3149.71 اإلجمالي

( لمفروق ANOVAلل باين لألحادي )ن ائج  حميل ل (31ي ضح من للجدول رقم )
لولقع  نمي  للمولىب للقيادي   حول  قديرىمبين م ولطات لل جابات أفرلد لين  للدرلل  

 بعا لم غير لنولت للخبرة لدم وجود فروق الت دالل   لألكاديمي  بجامع  للطائف
 (  وىي قيم 3..0.( لند مل وى للدالل  )3..10إحصائي ؛ حيث بمغت قيم  )ف( )

 غير دلل  إحصائيا0
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 ال(  -متلير أسبقية العمؿ في منصب قيادم   نعـ  - د
 ( 41جدكؿ رقـ  

أسبقية العمؿ تبعا لمتلير ( لمفركؽ حكؿ كاقع تنمية المكاهب القيادية T-Testنتائج اختبار  
 بمنصب قيادم

 المحكر
أسبقية 
 العمؿ

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

 قيمة  ت(
مستكل 
 الداللة

كاقػػػػػػػػع تنميػػػػػػػػة 
المكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
القياديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  األكاديمية

 494.2 3974 .43 نعـ
374 -39.17 29223 

 دالة
 29111 3927 417 ال

( لمفروق بين م ولطات T-Testلن ائج لخ بار ) (33ي ضح من للجدول رقم )
للقيادي  لألكاديمي  بجامع  لولقع  نمي  للمولىب  لل جابات أفرلد لين  للدرلل  حول  قديرىم

 بعا لم غير ألبقي  للعمل في للمناصب للقيادي ؛ وجود فروق الت دالل   للطائف
( وىي قيم  1..0.( لند مل وى للدالل  )709.2-إحصائي ؛ حيث بمغت قيم  )ت( )

 دلل  إحصائيا؛ وكانت للفروق لصالح من لم يلبق ليم للعمل في للمناصب للقيادي 0
 : الجالححتليل ىتائج الشؤال 

التحػػػديات التػػػي تكاجػػػ  تنميػػػة المكاهػػػب القياديػػػة مػػػا عمػػػى    الاالػػػثنػػػم السػػػؤاؿ 
ولإلجابة  لمةه ىةال ؟ األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهػة نظػر أعضػاء هيئػة التػدريس

، وكانةةةت للن ةةةائج لمةةةه ابي  ولالنحرلفةةةات للمعياريةةة لللةةةتلل  ةةةم للةةة خرلج للم ولةةةطات للحلةةة
 ل الي:  للنحو ل
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 (41جدكؿ رقـ  
لمتحديات التي تكاج  تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 الطائؼ

رقـ  الترتيب
المتكسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الممارسة

عػػداد قيػػادات الصػػؼ  1 4 الاػػاني مػػف ضػػعؼ االهتمػػاـ بتنميػػة كا 
 األكاديمييف بالجامعة9

 عالية 4921 39.3

جمػػكد األنظمػػة كاإلجػػراءات الختيػػار كتعيػػيف المػػكارد البرػػرية  4 3
 األكاديمية المكهكبة9

 عالية 4943 3917

ضعؼ الكفاية  الكميػة/ الزمنيػة/ النكعيػة( لمبػرامج التدريبيػة  . 3
 عالية .29.1 3973 المقدمة لممكاهب القيادية األكاديمية9

ضػػػعؼ مكاكبػػػة بػػػرامج تػػػدريب المكاهػػػب القياديػػػة لمتطػػػكرات  7 1
 كالمستجدات العالمية في مجاؿ القيادة األكاديمية9

 عالية 4923 3973

نظاـ تمديد التكميؼ لممناصػب القياديػة يعطػؿ االسػتفادة مػف  3 1
 المكاهب القيادية األكاديمية بالجامعة9

 عالية 4923 39.1

تسرب المكاهب القيادية األكاديمية مف الجامعة تنامي ظاهرة  1 .
 عالية .494 39.7 لمقطاعات األخرل9

ضػػعؼ الحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة لجػػذب المكاهػػب القياديػػة  . 7
 لتكلي مهاـ قيادية في الجامعة9

 عالية .494 39.3

1 1 
التػػ اير السػػػمبي لمصػػػراع التنظيمػػػي عمػػػى اسػػػتراتيجية تنميػػػة 

 عالية 4941 3912 األكاديمية في الجامعة9المكاهب القيادية 

عػػػزكؼ المكاهػػػب القياديػػػة األكاديميػػػة عػػػف تػػػكلي مناصػػػب  42 .
 قيادية في الجامعة9

 متكسطة 4931 3937

 متكسطة 4942 3932 الندرة الرديدة لممكاهب القيادية األكاديمية بالجامعة9 3 42

المكاهب القيادية لمحكر التحديات التي تكاج  كاقع تنمية المتكسط العاـ 
 عالية 29133 39.1 األكاديمية
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تنميػة المكاهػب القياديػة األكاديميػة التحديات التي تكاجػ  ( أف 41يتبيف مف الجدكؿ رقـ  
( بمتكسػط حسػابي عاليػة بدرجة  جاءتبجامعة الطائؼ مف كجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

بػػػيف  البعػػػدهػػػذا  عبػػػارات(، ك تراكحػػػت متكسػػػطات 29133( كبػػػانحراؼ معيػػػارم  39.1قػػػدر   
( متكسػطة(، كعبارتػاف بدرجػة  عاليػةعبارات منها بدرجة   امافجاءت  كقد( 3932 – 39.3 

عػػدة أسػػباب منهػػا أسػػباب كقػػد يعػػكد السػػبب فػػي هػػذ  النتيجػػة إلػػى   كفقػػا لمقيػػاس أداة الدراسػػة
تنظيمية ماػؿ  عػدـ اكتمػاؿ الهياكػؿ التنظيميػة فػي الجامعػة،  يػاب الفمسػفة المؤسسػية لتنميػة 

  القيػػادات األكاديميػػةالمكاهػػب القياديػػة بالجامعػػة، جمػػكد كتقػػادـ األنظمػػة كاإلجػػراءات لتعيػػيف 
، اقياديػ الى منصػبكنظاـ تمديػد التكميػؼ لممناصػب القياديػة، كضػعؼ الحػكافز المقدمػة لمػف يتػك 

كضعؼ بناء كتنفيذ برامج تدريب كتنميػة المكاهػب القياديػة، كمنهػا أسػباب برػرية ماػؿ  نقػم 
الكػػكادر البرػػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػة التػػي تظهػػر قػػدرات قياديػػة مختمفػػة، كتسػػرب المكاهػػب 

تفػػرغ القياديػػة لمعمػػؿ خػػارج الجامعػػة، كعػػزكؼ بعػػ  المكاهػػب القياديػػة عػػف تػػكلي المناصػػب كال
هػػذ  النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػ  دراسػػة  كتتفػػؽ، العممػػي كخدمػػة المجتمػػع الدراسػػةلمتػػدريس ك 

( التػي أكػدت أف العكامػؿ التنظيميػة تماػؿ عائقػا Belling et al., 2004"بيميػنج كزمػبلؤ "  
( التػي أرػارت McAlearney, 2006"ماك ليػارني"   أمػاـ تنميػة المكاهػب القياديػة، كدراسػة 

تبػػايف مسػػتكيات  معكقػػات التنظيميػػة التػػي تكاجػػ  تنميػػة المكاهػػب القياديػػة تتماػػؿ فػػيإلػػى أف ال
  9   االلتزاـ التنظيمي بتنمية المكاهب القيادية

 حتليل ىتائج الشؤال الرابع: 
 ≥نم السؤاؿ الرابع عمى  هؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  

0.05 α بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ لمتحديات التي )
تكاج  تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ، تعزل لممتليرات التالية  
 الجنس، كالرتبة العممية، كسنكات الخبرة، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية(؟ 

الداللة اإلحصائية لمفركؽ تـ استخداـ اختبار  ت(  كلئلجابة عمى هذا السؤاؿ كلمكرؼ عف
 T-Test لمتليرم الجنس، كأسبقية العمؿ في المناصب القيادية، كما تـ استخداـ تحميؿ )

( لمتليرم  الرتبة األكاديمية، كسنكات الخبرة(، اختبار المقارنة ANOVAالتبايف األحادم  
 ركؽ  كجاءت النتائج عمى النحك التالي  ( لتحديد اتجا  هذ  الفScheffeالبعدية ريفي   
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 أناى(  -متلير الجنس   ذكر  9أ 
 ( .4جدكؿ رقـ  

 ( لمفركؽ حكؿ التحديات التي تكاج  تنمية المكاهب القيادية تبعا لمتلير الجنسT-Testنتائج اختبار  

 العدد الجنس المحكر
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

 قيمة  ت(
مستكل 
 الداللة

تنميػػػػة  تحػػػػديات
المكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
القياديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 األكاديمية 

 ..291 ..39 412 ذكر
374 29132 291.7 

  ير دالة
 29731 39.2 3. أناى

( لمفركؽ بيف متكسطات T-Test( لنتائج اختبار  .4يتضال مف الجدكؿ رقـ  
تنمية المكاهب القيادية األكاديمية  لتحديات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ

بجامعة الطائؼ تبعا لمتلير الجنس عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  حيث بملت قيمة 
 ( كهي قيمة  ير دالة إحصائيا291.79( عند مستكل الداللة  29132 ت(  

 أستاذ مساعد(  –أستاذ مرارؾ  –متلير الرتبة العممية   أستاذ  9ب 
 ( 47جدكؿ رقـ  

تنمية المكاهب القيادية تبعا لمتلير الرتبة  تحديات( لمفركؽ حكؿ ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  
 العممية

 مصدر التبايف المحكر
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
  ؼ(

مستكل 
 الداللة

 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػديات
تنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المكاهػػػػػػػػػػػػػػػب 
القياديػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  األكاديمية

بيف 
 429313 3 3297.1 المجمكعات

479413 29222 
 دالة

داخؿ 
 29.21 372 4.39134 المجمكعات

  373 .411941 اإلجمالي

( لمفركؽ بيف ANOVA( لنتائج تحميؿ التبايف األحادم  47يتضال مف الجدكؿ رقـ  
تنمية المكاهب القيادية  لتحديات متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ
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بجامعة الطائؼ تبعا لمتلير الرتبة العممية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  حيث األكاديمية 
 (  كهي قيمة دالة إحصائيا292229( عند مستكل الداللة  479413بملت قيمة  ؼ(  

كلتحديد اتجاهات الفركؽ بيف المتكسطات داخؿ متلير الرتبة العممية استخدـ الباحث اختبار 
( لتحديد اتجا  هذ  الفركؽ9 كجاءت كما في الجدكؿ Scheffeالمقارنة البعدية ريفي   

   التالي 
 (18جذول سقى )

 انشتجخ انؼهًُخًتىعطبد تجؼب نًتغُش ان( نهفشول ثٍُ Scheffeَتبئج اختجبس انًقبسَخ انجؼذَخ )

 انًحىس

انذسجخ 

األكبدًَُخ    

(I) 

 انًتىعط

انذسجخ 

األكبدًَُخ     

(J) 

 انًتىعط
انفشل ثٍُ 

 انًتىعطبد

يغتىي 

 انذالنخ

خ 
ًُ
تُ
د 
َب
حذ
ت

خ 
دَ
ُب
نق
 ا
ت
ه
ىا
نً
ا

ُخ
ًَ
بد
ألك
ا

 

أعتبر 

 يشبسك
2095 

 10111 *1077585 2018 أعتبر

أعتبر 

 يغبػذ
2057 1038754* 10131 

أعتبر 

 يغبػذ
 10111 *1038931 2018 أعتبر 2057

أف الفركؽ ( Scheffe( لنتائج اختبار المقارنة البعدية  41يتضال مف الجدكؿ رقـ  
/ أستاذ/ أستاذ أستاذ مرارؾ  فئات  كانت بيف الرتبة العمميةمتكسطات تبعا لمتلير البيف 

/  أستاذ مساعد فئتيككذلؾ بيف الذيف   أستاذ مرارؾ(9 رتبتهـ( لصالال فئة الذيف مساعد
 9( لصالال فئة الذيف رتبتهـ  أستاذ مساعد(أستاذ

 42سػػنكات/ أكاػػر مػػف  42 – 1مػػف سػػنكات/  1متليػػر سػػنكات الخبػػرة   أقػػؿ مػػف  9ج 
 سنكات( 

 ( 19جذول سقى )

 تجؼب نًتغُش عُىاد انخجشح ثٍُ انًتىعطبد( نهفشول ANOVAَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ )

 يصذس انتجبٍَ انًحىس
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انحشَخ

يتىعط 

 انًشثؼبد

قًُخ 

 )ف(

يغتىي 

 انذالنخ

تًُُددخ انًىاهددت  تحددذَبد

 انقُبدَخ األكبدًَُخ 

ثٍُ 

 انًجًىػبد
90375 3 30528 

70149 
10111 

 دانخ

داخم 

 انًجًىػبد
1730911 371 10538 

  373 1830185 اةجًبنٍ
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( لمفركؽ بيف ANOVA( لنتائج تحميؿ التبايف األحادم  .4يتضال مف الجدكؿ رقـ  
تنمية المكاهب القيادية  لتحديات تقديرهـ متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ

األكاديمية بجامعة الطائؼ تبعا لمتلير سنكات الخبرة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  حيث 
كلتحديد  (  كهي قيمة دالة إحصائيا292249( عند مستكل الداللة  .7941بملت قيمة  ؼ(  

استخدـ الباحث اختبار المقارنة اتجاهات الفركؽ بيف المتكسطات داخؿ متلير سنكات الخبرة 
 ( لتحديد اتجا  هذ  الفركؽ9 كجاءت كما في الجدكؿ التالي   Scheffeالبعدية ريفي   

 (31جذول سقى )

 عُىاد انخجشح( نهفشول ثٍُ انًتىعطبد تجؼب نًتغُش Scheffeَتبئج اختجبس انًقبسَخ انجؼذَخ )

 انًحىس
    انخجشح

(I) 
 انًتىعط

     انخجشح

(J) 
 انًتىعط

انفشل ثٍُ 

 انًتىعطبد

يغتىي 

 انذالنخ

خ 
ًُ
تُ
د 
َب
حذ
ت

خ 
دَ
ُب
نق
 ا
ت
ه
ىا
نً
ا

ُخ
ًَ
بد
ألك
ا

 

أقم يٍ 

4 

 عُىاد

2089 

ي
 ٍ
4 

ٍ
 ي
م
أق
  
ً
إن

 

1
1

 
د
ىا
عُ

 

2031 

1038915* 10111 

أكخش يٍ 

11 

 عُىاد

2059 1038551* 10128 

( أف الفركؽ Scheffe( لنتائج اختبار المقارنة البعدية  32يتضال مف الجدكؿ رقـ  
/ سنكات 1أقؿ مف   خبرتهـالذيف  فئتي  كانت بيف سنكات الخبرةبيف المتكسطات تبعا لمتلير 

بيف فئتي ك (9 سنكات 1أقؿ مف   خبرتهـ( لصالال فئة الذيف سنكات 42إلى أقؿ مف  1مف 
سنكات( لصالال فئة الذيف  42إلى أقؿ مف  1ف م / سنكات 42أكار مف الذيف خبرتهـ  

 سنكات(9 42مف  أكارخبرتهـ  
 ال(  -متلير أسبقية العمؿ في منصب قيادم   نعـ  9د 

 ( 31جذول سقى )

أعجقُخ انؼًم ثًُصت تًُُخ انًىاهت انقُبدَخ تجؼب نًتغُش  نتحذَبد( نهفشول حىل T-Testَتبئج اختجبس )

 قُبدٌ

 انًحىس
أعجقُخ 

 انؼًم
 انؼذد

انًتىعط 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجبد 

 انحشَخ
 قًُخ )د(

يغتىي 

 انذالنخ

تًُُددددخ  تحددددذَبد

انًىاهددددددددددددددددددددت 

انقُبدَدددددددددددددددددددددددخ 

 األكبدًَُخ 

 10892 2043 135 َؼى

371 -10819 
10173 

 دانخبُش 
 10739 2073 137 ال
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( لمفركؽ بيف متكسطات T-Test( لنتائج اختبار  34يتضال مف الجدكؿ رقـ  
تنمية المكاهب القيادية األكاديمية  لتحديات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرهـ

كجكد فركؽ ذات داللة عدـ بجامعة الطائؼ تبعا لمتلير أسبقية العمؿ في المناصب القيادية  
 ير ( كهي قيمة 29273( عند مستكل الداللة  .4912-إحصائية  حيث بملت قيمة  ت(  

 9دالة إحصائيا
   ىتائج الدراسة:ملخص 

 تكصمت الدراسة لمنتائج التالية  
أف كاقع تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهة نظر أعضاء  49

(9 كقد جاءت 39.2هيئة التدريس قد جاء بدرجة  متكسطة( بمتكسط حسابي قدر   
مرتبة تنازليا حسب بدرجة  متكسطة( نتائج أبعاد كاقع تنمية المكاهب القيادية 

األهداؼ المنركدة بمتكسط حسابي قدر   بعد جاء أكال الحسابي كما يمي    المتكسط
بمتكسط حسابي  تحديد النتائج كالكفايات القيادية النهائية بعدجاء اانيا ، ك (.392 

جاء ، ك (3924بمتكسط حسابي قدر    اكتساب الخبرة بعدجاء االاا ، ك (3923قدر   
 لتعزيزبعد  جاء خامسا، ك (3917حسابي قدر   بمتكسط  البنى التنظيمية بعدرابعا 

بمتكسط  المراركة كالتفاعؿ المستمر بعدجاء سادسا ، ك (3913بمتكسط حسابي قدر   
بمتكسط حسابي قدر   محاكر التركيزبعد   جاء سابعا، ك (3914حسابي قدر   

 39739) 
دراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة ال 39

حكؿ تقديرهـ لكاقع ممارسة تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ، تبعا 
كالرتبة العممية، كسنكات الخبرة(، ما عدا متلير  أسبقية العمؿ في  الجنس، لمتليرات 

لصالال مف  هرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية أظالمناصب القيادية( حيث 
 في المناصب القيادية9  لـ يسبؽ لهـ العمؿ

أف التحديات التي تكاج  تنمية المكاهب القيادية األكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجهة  39
 (39.1نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة  عالية( بمتكسط حسابي قدر   

عداد قيادات الصؼ ككانت أهـ التحديات ما يمي  الااني مف  ضعؼ االهتماـ بتنمية كا 
ارد البررية جمكد األنظمة كاإلجراءات الختيار كتعييف المك األكاديمييف بالجامعة، ك 
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ضعؼ الكفاية  الكمية/ الزمنية/ النكعية( لمبرامج التدريبية األكاديمية المكهكبة، ك 
ضعؼ مكاكبة برامج تدريب المكاهب القيادية دمة لممكاهب القيادية األكاديمية، ك المق

نظاـ تمديد التكميؼ ، ك المستجدات العالمية في مجاؿ القيادة األكاديميةلمتطكرات ك 
تنامي هب القيادية األكاديمية بالجامعة، ك لممناصب القيادية يعطؿ االستفادة مف المكا

ضعؼ يمية مف الجامعة لمقطاعات األخرل، ك ظاهرة تسرب المكاهب القيادية األكاد
ية لتكلي مهاـ قيادية في الجامعة، ب القيادالحكافز المادية كالمعنكية لجذب المكاه

الت اير السمبي لمصراع التنظيمي عمى استراتيجية تنمية المكاهب القيادية األكاديمية ك 
 في الجامعة9

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ  19
لمتلير بجامعة الطائؼ، تبعا تنمية المكاهب القيادية األكاديمية  لتحدياتتقديرهـ 

 الرتبة العممية( ككانت الفركؽ لصالال رتبة أستاذ مرارؾ، كأستاذ مساعد، كتبعا 
 42سنكات، كأكار مف  1لمتلير  سنكات الخبرة( لصالال الذيف خبرتهـ أقؿ مف 

سنكات9 كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتليرم  الجنس(  كأسبقية العمؿ في 
  القيادية(9المناصب 

 توصيات الدراسة:  

في ضكء النتائج التي تكصمت لها دراسة كاقػع تنميػة المكاهػب القياديػة األكاديميػة 
 بجامعة الطائؼ كالتحديات التي تكاجهها، فاف التكصيات تتماؿ فيما يمي  

أف تعمؿ الجامعة عمى التلمػب عمػى التحػديات التػي تكاجػ  تنميػة المكاهػب القياديػة مػف  49
جػراءات اختيػار كتعيػيف خبلؿ  ا الهتماـ باعداد قيادات الصػؼ الاػاني، كتطػكير أنظمػة كا 

المػػكارد البرػػرية، كتطػػكير منظكمػػة بػػرامج تػػدريب القيػػادات األكاديميػػة، كتقػػديـ الحػػكافز 
الماديػػة كالمعنكيػػة التػػي تضػػمف اسػػتقطاب كالحفػػاظ عمػػى المكاهػػب القياديػػة األكاديميػػة 

 لمعمؿ القيادم بالجامعة9      
العمؿ عمى تحقيػؽ الػربط كالتكامػؿ بػيف األهػداؼ التنظيميػة لمجامعػة كاسػتراتيجية تنميػة  39

 المكاهب القيادية األكاديمية9 
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عمػػػى تحديػػػد الكفايػػػات القياديػػػة الكاجػػػب تكافرهػػػا فػػػي بػػػرامج تنميػػػة  أف تعمػػػؿ الجامعػػػة 39
 المكاهب القيادية األكاديمية التي تقدمها ضمف خطتها االستراتيجية9

العمػػؿ عمػػى تخطػػيط الخبػػرات الرسػػمية ك يػػر الرسػػمية التػػي تسػػتهدؼ تنميػػة المكاهػػب  19
 القيادية األكاديمية بالجامعة يراعى فيها تنكع الخبرات كتكاممها9 

أف تتبنى الجامعػة بػرامج متطػكرة لمكرػؼ عػف االسػتعدادات كالميػكؿ كالقػدرات كالسػمات  19
راركة فػرؽ العمػؿ، كبػرامج مجتمعػات الرخصية ماؿ  اختبارات االستعداد كالميكؿ، كالم

 التعمـ المهني9 
تطكير البنى التنظيمية لمجامعة مػع مراعػاة تفعيػؿ االتجاهػات الحدياػة كتخطػيط المسػار  9.

الكظيفي، كالتعاقب التنظيمي، كالتدكير الكظيفي  بما يسػهـ فػي صػقؿ مهػارات المكاهػب 
 القيادية األكاديمية9

  ية الداعمة لتنمية المكاهب القياديػة األكاديميػة ماػؿالعمؿ عمى تطبيؽ المبادئ التنظيم 79
الػػػتعمـ التنظيمػػػي، كالتفاعػػػؿ ضػػػمف الفريػػػؽ، كالقيػػػادة الترػػػاركية، كالتعػػػاكف فػػػي تبػػػادؿ 

 المعرفة كالخبرات كتحقيؽ التمكيف اإلدارم9 
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 املراجع

، المكاهػبإدارة المكاهب نحك نمكذج منهجي متكامؿ لعمميػة إدارة (: 7.31أبو للجدلئل، حةا م ) -
 مركز للخبرلت للميني  لإلدلرة "بميك"، للجيزة، جميوري  مصر للعربي 0 

(: ولقةةةع معرفةةة  و طبيةةةق إدلرة للمولىةةةب للمتللةةةي  بةةةا دلرلت 7.33أحمةةةد، محمةةةد جةةةاد حلةةةين ) -
 (، مصر0 33(، للعدد )33، لللن  )مجمة الاقافة كالتنميةلل عميمي  بمحافظ  للبحر لألحمر، 

كاقػػػع اسػػػهاـ إدارة المكاهػػػب فػػػي تنميػػػة المػػػكارد ه(: 3313ت لبدللحميةةةد )للجحةةةدلي، غةةةادة بنةةة -
، رلةال  البررية األكاديميػة بجامعػة الممػؾ عبػدالعزيز بجػدة مػف كجهػة نظػر القيػادات الجامعيػة

 ماجل ير غير منشورة، كمي  لل ربي ، جامع  أم للقرى0 مك  للمكرم 0 
يةةق للةة رل يجيات إدلرة للمولىةةب فةةي  عزيةةز (: أثةةر  طب.7.3للجةةرلح، صةةالح؛ وأبةةو دولةة ، جمةةال ) -

المجمػػة األردنيػػة لالن مةا  لل نظيمةي لةةدى ألضةا  ىيئة  لل ةةدريس فةي للجامعةةات لألردنية  للرلةمي ، 
 13.0 – 781(، ص0 7، للعدد)33، للمجمدفي إدارة األعماؿ

، ورقةة  لمةةل قدمةة  أسػػاليب تعاقػػب القيػػادات فػػي المؤسسػػات الناجحػػة(: ...7للجةةوىري، لةةزة ) -
/  .7 – 39الج مةةاع للثالةةث لمشةةبك  للعربيةة   دلرة و نميةة  للمةةولرد للبشةةري  للمنعقةةد خةةالل للف ةةرة ل

 ، للمنام 0 ...7/  33
 تجربػة  :المكاهػب كادارة التػدريب فػي االسػتامار (7.33) لليةادي للطيةب،0 و محمةد للحميةدي، -

0 للخيمة  ، رأسللضةباط يب ةدر  معيةد للشةرط ، كمية  بحثية ، ورقة  ،المتحدة دكلة اإلمارات العربية
 0للم حدة للعربي  تلر ال م

اختيػػػار ك إعػػػداد ك تنميػػػة القيػػػادات اإلداريػػػة البديمػػػة فػػػي ليبيػػػا الكاقع (: 9..7لةةالم، لطيةةة  ) -
، ورقةةة  لمةةةل مقدمةةة  لمم قةةةه دور للقائةةةد ل دلري فةةةي بنةةةا  و  مكةةةين للصةةةف كالػػػرؤل المسػػػتقبمية(

 ،  ونس، للجميوري  لل ونلي 0 يونيو 1 – 3للثاني من للقيادلت، خالل للف رة من 
كاقػع تطبيػؽ نظػاـ إدارة المكاهػب البرػرية مػف كجهػة نظػر (: 7.31صيام، لزيةزة لبةدللرحمن ) -

، رلال  ماجلة ير غيةر منشةورة، اإلدارة الكسطى كالعميا دراسة حالة عمى الجامعة اإلسبلمية بلزة
 كمي  لل جارة، للجامع  ل لالمي  بغزة، فملطين0 

، للطبعةةة  إدارة الجػػػدارات كالمكاهػػػب(: .7.3للطةةةائي، حميةةةد؛ وصةةةالح، أحمةةةد؛ وللةةةولئمي، دينةةةا ) -
 للثاني ، دلر لليازوري للعممي  لمنشر ولل وزيع، لّمان، لألردن0 
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ورق  لمل مقدمة  لنةدوة  دكر القيادات اإلدارية في تككيف القائد البديؿ(: 3..7لفيفي، صديق ) -
 9ل و كوين للصف للثةاني مةن للقيةادلت لالدلرية ، خةالل للف ةرة مةن لل رل يجيات وليالات لالحال

 مايو، للمنظم  للعربي  لم نمي  ل دلري ، للقاىرة0  37 –
إدارة المكاهب كمدخؿ لتنمية سػمككيات االسػتلراؽ الػكظيفي لػدل (: 3313للعنقري، لبةدللعزيز ) -

ثةةةاني لمعاىةةةد ل دلرة للعامةةة  ، بحةةةث مقةةةدم لممةةةت مر للالعػػػامميف بالمنظمػػػات الحككميػػػة السػػػعكدية
محرم،  78 – 72ولل نمي  ل دلري  في دول مجمس لل عاون لدول للخميج للعربي ، خالل للف رة من 

 معيد ل دلرة للعام ، للرياض0   
أاػػر القيػػادة التحكيميػػة عمػػى إدارة المكاهػػب دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى (: 7.33للفرجةةاني، فاطمةة  ) -

 ه غير منشورة، كمي  لل جارة، جامع  لين شمس، للقاىرة0 ، رلال  دك ورلجامعة بف  ازم
(: دور للمنظمةةات فةةي صةةنال  للقيةةادلت ل دلريةة  للبديمةة  )قضةةي  للعةةدد( 3313للفريةةان، ملةةالد ) -

، معيةةد ل دلرة للعامةة ، للريةةاض0 م ةةاح لمةةه 3313، محةةرم 3.7، للعةةدد مجمػػة التنميػػة اإلداريػػة
-http://www.tanmiaشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبك  ل ن رنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرلبط: 

idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=90   ه3318/.2/3 م لالطالع ب اريخ 
اإلحصػػػاء بػػػبل معانػػػاة المفػػػاهيـ مػػػع التطبيقػػػات باسػػػتخداـ برنػػػامج (: 3372فيمةةةي، محمةةةد ) -

SPSSة للعام ، للرياض، للمممك  للعربي  لللعودي 0 ، مركز للبحوث بمعيد ل دلر 3، ج 
(: ولقةةع  طبيةةق إدلرة للمولىةةب 7.31محمةةود، أشةةرف محمةةود، ولةةوض لهلل، لةةوض لهلل لةةميمان ) -

مجمػػػة دراسػػػات للمتللةةةي  ولالق يةةةا ب مكةةةين للعةةةاممين بمةةةدلرس لل عمةةةيم للعةةةام بمحافظةةة  للطةةةائف، 
 22-31، أبريل، ص ص 3، ج12مصر، ع (،ASEPعربية في التربية كعمـ النفس  

إعػػداد كتنميػػػة قيػػادات المسػػتقبؿ فػػي المنظمػػػات (: 3311للمعشةةوق، منصةةور بةةن لبةةدللعزيز ) -
، بحةةث مقةةدم فةةي للمةةت مر للثةةاني لمعاىةةد ل دلرة الحككميػػة السػػعكدية  رؤل تقكيميػػة استرػػرافية

 ، للرياض0 للعام  ولل نمي  ل دلري  في دول مجمس لل عاون لدول للخميج للعربي
 ،، للمنظمة  للعربية  لم نمية  ل دلرية التمكػيف كمفهػـك إدارم معاصػر(: 2..7ممحم، يحيه لميم ) -

 مصر، للقاىرة0 

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=90
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=90
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=90
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(: إدلرة للمولىةةب مةةدخل ل فعيةةل لالن مةةا  8..7ناصةةف، مرفةةت صةةالح، وزنةةا ي، أمةةل محلةةوب ) -
، عمػػيـ الجػػامعيمجمػػة دراسػػات فػػي التلل نظيمةةي أللضةةا  ىيئةة  لل ةةدريس بالجامعةةات للمصةةري ، 

 323-123، ص ص37للعدد
،  مركةز  طةوير إدارة المكاهب  المكهبة كاالستامار في المكارد البرػرية(: .7.3ىالل، محمد ) -

 لألدل  لمنشر ولل وزيع )ديبك لمنشر ولل وزيع(، للقاىرة0
 (، م ةاح لمةه شةبك  ل ن رنةت  ةم للة رجالو7.32) .7.1وثيق  رتي  للمممك  للعربي  لللةعودي   -

 /http://vision2030.gov.saه، لمه للرلبط: 3318/ 8/ 33ب اريخ 
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