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 الممخص 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع دكر القيادات األكاديمية  في تنمية المكارد البشرية     

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية ، كالكشؼ عف 
أفراد العينة حكؿ آرائيـ في كاقع دكر القيادات األكاديمية  في الفركؽ بيف متكسطات استجابة 

تنمية المكارد البشرية ُتعزم لمتغير) الرتبة األكاديمية ، التخصص، سنكات الخبرة ( ، ككضع 
تصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف 

دمت الدراسة المنيج الكصفي، كاعتمدت عمى االستبانة أداة ليا طبقت كاستخ، سعكد اإلسالمية
( قائدآ أكاديميان ، كتكصمت الدراسة إلى أف مف أىـ المعكقات: ضعؼ دكر القيادة 431عمى )

           العمؿ كضعؼ دكر القيادات األكاديمية في تشجيع  سكؽ باحتياجات الطالب تكعية في
 مؤسسات القيادات األكاديمية مع ركعات البحثية كضعؼ تنسيؽاألساتذة لممشاركة في المش

 ذات فركؽ كجكد العمؿ، كما تكصمت إلى عدـ مكاقع في طمبتيا كتأىيؿ لتدريب العمؿ سكؽ
       إحصائية بيف متكسطات استجابة أفراد العينة حكؿ آرائيـ في كاقع دكر القيادات  داللة

            بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ُتعزم لمتغير األكاديمية  في تنمية المكارد البشرية
             ) الرتبة األكاديمية ، التخصص، سنكات الخبرة (، كفي ضكء نتائج الدراسة تـ كضع
                تصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ

 د اإلسالمية.محمد بف سعك 
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد -تنمية المكارد البشرية  -القيادات األكاديمية الكممات المفتاحية: 

 اإلسالمية. 
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Abstract 
The study aimed to identify the reality of the role of academic 

leaders in the development of human resources at Imam Muhammad 
bin Saud Islamic University from the point of view of the academic 
leaders, and to reveal the differences between the response averages of 
the sample members about their opinions in the reality of the role of 
academic leaders in human resource development due to the variable 
(academic rank Specialization, years of experience), and developing a 
proposed vision to activate the role of academic leaders in the 
development of human resources at Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University. The study used the descriptive approach, and relied on a 
questionnaire as a tool for it that was applied to (134) academic 
leaders, and the study concluded that among the most important 
obstacles: The weak role of leadership in educating students about the 
needs of the labor market, the weak role of academic leaders in 
encouraging professors to participate in research projects, and the weak 
coordination of academic leaders with labor market institutions to train 
and qualify their students in work sites. Their opinions on the reality of 
the role of academic leaders in the development of human resources at 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University is attributed to the 
variable (rank Academic, specialization, years of experience), and in 
light of the results of the study, a proposed conception was developed 
to activate the role of academic leaders in human resource development 
at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 
Keywords: Academic Leadership - Human Resource Development - 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 
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 مقدمة :
يشيد العصر الحالي العديد مف التطكرات المتسارعة، نتيجة التقدـ المعرفي كثكرة 
المعمكمات، كقد تأثر المجاؿ اإلدارم كالتربكم بيذه التطكرات كغيره مف المياديف األخرل، مما 
جعؿ المؤسسات عامة كالمؤسسات التعميمية خاصة تكاجو ىذه التحديات مف خالؿ التخمي عف 

 ليب كالنظـ السابقة، كأصبحت مطالبة بمكاكبة تطكرات القرف الحادم كالعشريف.األسا
الغالبة عمى القرف الحادل كالعشريف ىى سيطرة قكة العقؿ، كأف التميز  السمةكأصبحت 

الحضارل لمدكؿ أصبح رىينان بقدرة شعكبيا عمى إكساب العقكؿ البشرية المعارؼ التى تراكمت 
في شكؿ سمع  ذلؾعمى اإلنتاج سكاء أكاف  تسيطراكتساب الميارات التى كتتراكـ بسرعة كبيرة، ك 

أـ خدمات، خاصة بعد التسارع المعرفي الكبير الذم غيَّر كثيرنا مف األنماط الفكرية كالسمككية 
 لإلنساف، كبعد أف تدخؿ العمـ ككفاءتو فى نسيج الحياة المعاصرة.

ميمية، حيث يناؿ بمستكياتو المختمفة كثيرنا مف كُيعّد التعميـ الجامعي مف أىـ المراحؿ التع
العناية كاالىتماـ في معظـ دكؿ العالـ، لما يؤديو مف دكر ميـ في مجاؿ التنمية البشرية 
كاالجتماعية كاالقتصادية، حيث تتفاعؿ الجامعات مع المجتمع، في بحث حاجاتو كتكفير 

 (.3ـ، ص6142متطمباتو )آؿ الحارث، 
ر الذم تقـك بو الجامعات في المممكة بكصفيا مف الدكؿ التى تتسارع كتزداد أىمية الدك 

فييا عمميات التنمية كتتكفر فييا المكارد المالية كالبشرية التى تؤىميا لمقفز إلى مصاؼ الدكؿ 
المتقدمة، مما يتطمب كجكد ككادر بشرية مؤىمة كقادرة عمى اإلبداع كاالبتكار مف أجؿ التعامؿ 

 (.46ىػ، ص4134ائؽ كتطكير الحمكؿ العممية المناسبة ليا )األسمرم، مع المشاكؿ كالعك 
يغذل المجتمع باحتياجاتو  حيثكلذلؾ يحظى التعميـ الجامعى في المممكة باىتماـ متزايد 

مف الككادر البشرية التى يحتاج إلييا لمنيكض بأعباء التنمية فى مجاالت الحياة المختمفة كيكفر 
المتخصصة حكؿ مختمؼ القضايا المتعمقة بكافة مجاالت العمؿ الكطنى  الرؤية العممية كالفنية

كيشكؿ المخزكف مف الطاقة البشرية فى الجامعات أساس التنمية ككف ىذه المخرجات ىى 
مدخالت التنمية، كمف ىنا تكمف ضركرة دراسة الكضع الراىف كالتنبؤ باحتياجات المستقبؿ، 

لمتعميـ الجامعى بصكرة تضمف إعداد خريج قادر عمى كبالتالي كضع خطة إستراتيجية كاضحة 
 (.62ـ، ص6143المنافسة كالتكيؼ مع احتياجات السكؽ كمتطمبات التنمية.)األحمدم، 

إف االىتماـ بتنمية العنصر البشرم ىك الركيزة األساسية التي يجب أف يؤخذ بيا لتحقيؽ 
ة في مكاكبة تطكرات العصر الحديث الميزة التنافسية لمجامعات مف أجؿ أف تساىـ ىذه المنافس

كمكاجية ضغكط المنافسة االقتصادية كاالجتماعية كالمعرفية المختمفة لتحسيف ككادرىا كزيادة 
 (.5ـ، ص6144كفاءتيا كفاعميتيا كتعظيـ الميزة التنافسية لدييا )العمكؿ، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  711

 

           تنمية  تريد جامعة أم مخطط كتعد القيادات األكاديمية ذات أىمية كبيرة في
              ىارفارد جامعة فمثالن  رؤساء كبار، الكبرل الجامعات كراء كاف مكاردىا البشرية،  حيث

 كيمياـ إليكت  تشارلز لرئيسيا الكبير الجيد لكال اليـك عميو ىي ما عمى لتككف كانت ما
Charles William Eliot ليذا لمشابيةا كاألمثمة  عشر، التاسع القرف مف الثاني النصؼ في 

ترأسكىا،  التي الجامعات تاريخ في كاضحة بصمات الرؤساء بعض طبع حيث في العالـ؛ كثيرة
 عمى كقادرة قكية قيادة شيء كؿ قبؿ تتطمب فإف عممية تنمية المكارد البشرية بالجامعات كلذلؾ
 عمى تطبيؽ قادريف يككنكا لتنفيذىا كأف فعالة، بطريقة الرؤية ىذه كتنفيذ  رؤية مناسبة كضع
 (Victor Da Hsuan Feng,, 2005,p.6) .الالزمة  العممياتية بالميارات الرؤية
كاستشعارا لمتحديات التي تفرضيا التغيرات العالمية، كاف البد مف التكجو نحك تطكير      

المكارد البشرية، كذلؾ في ضكء تكجو الجامعة نحك اإلسياـ الفعاؿ في تحقيؽ المتطمبات 
، كأف تعتمد الرؤية المستقبمية لمجامعة في خططيا االستراتيجية عمى تمبية متطمبات المجتمعية

براز البعد الدكلي في سياسات تحقيؽ الرؤية المستقبمية، كتحديد  التنمية االقتصادية كاالجتماعية كا 
 الميارات المطمكبة مف المكارد البشرية حتى يتسنى ليا المنافسة محميان كدكليان .

 دراسة:مشكمة ال
ـ عمى ثالثة مرتكزات: مجتمع حيكم، كاقتصاد مزىر، ككطف 6131تعتمد رؤية المممكة        

طمكح، كأصبحت ىي المرجعية في اتخاذ القرار في المممكة، كتمثؿ جامعة االماـ محمد بف 
سعكد االسالمية، أحد الجامعات العريقة في المممكة العربية السعكدية، فقد عممت عمى بناء 

 استراتيجية لكؿ كحدة مف كحداتيا. خطة
إف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية أصبحت مطالبة بإعداد جيؿ جديد يستكعب       

متغيرات العصر، كيطبؽ المعرفة بشكؿ مرف، يستكعب التطكرات العممية كاإلنجازات 
ة، فيي فى التكنكلكجية، كمف ىنا أصبح تطكير دكر الجامعات ضركرة تفرضيا ظركؼ الحاج

حاجة مستمرة لمراجعة كتطكير أىدافيا كفمسفتيا كنظميا مف خالؿ أساليب حديثة تجعميا قادرة 
عمى تخريج مكرد بشرم قادر عمى مكاجية التغيير كالتعامؿ مع المجيكؿ، كيتميز بعقمية عممية 

 مبدعة ناقدة يثؽ بنفسو كبقدراتو عمى صناعة مستقبمو.
مية قدرتيا عمى إعداد كتخريج األفراد المدربيف القادريف كلما كانت الجامعة تسعى لتن

عمى الكقكؼ باقتدار أماـ التحديات العالمية، كبعد أف كاف التنافس فى المكارد الطبيعية، أصبح 
اليـك يتـ فى المكارد البشرية، كبخاصة بعد أف اعتمد العالـ عمى التكنكلكجيا الحديثة، كأصبحت 

يـ، كالمعرفة، السالح التنافسى األكؿ لكؿ المؤسسات المتنافسة، فاتجو ميارات قكة العمؿ، كالتعم
العالـ عمى المنافسة فى تطكير العنصر البشرل، كبنائو بصكرة تضمف حشد القكة كالطاقة 

 (.61ـ، ص6141الفاعمة، لتنمى قدرتيا التنافسية فى جميع المجاالت )حمد، 
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كفاءة الجامعات حقيقة ميمة، كىي أف أىـ  كلقد أثبت تحميؿ القكل المختمفة المؤثرة عمى
تمؾ القكل كأعظميا أثران فى تشكيؿ التنافسية لمجامعات ىك العنصر البشرل في الجامعة كالذيف 
يتخذكف مف القرارات ما قد يييئ ليا فرصان لالنطالؽ كالنجاح أك يسبب مشكالت كنقاط اختناؽ 

 (46ـ، ص6143كالتميز. )الجحدلي، تنتج عنيا ضعؼ قدرة الجامعة عمى تحقيؽ الريادة 
كيعّد المكرد البشرل في أم جامعة ىك األساس الذم تستند إليو في تحقيؽ أىدافيا، 
كتشمؿ عممية تنمية المكارد البشرية أنشطة رئيسية مف أىميا تحميؿ كتكصيؼ الكظائؼ، تخطيط 

شرية، كتنمية كتدريب المكارد المكارد البشرية، جذب كاستقطاب المكارد البشرية، كتحفيز المكارد الب
البشرية، كمف ثـ فإنو يقع عمى عاتؽ القيادات الجامعية مسؤكلية تنمية رأس الماؿ البشرل 

 .(Seitova, 2016))المكرد البشرل( 
كتحقيقان لذلؾ فإف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية تحتاج إلى أف تعيد بناء 

ة، كاألكاديمية، كالمجتمعية، كأف تجدد كتبدع فى مدخالتيا خططيا اإلستراتيجية، كأدكارىا الميني
كعممياتيا كمخرجاتيا، كذلؾ حتى ال تزداد الفجكة بيف ما تمارسو، كما يدكر حكليا مف تطكرات 
تكنكلكجية كمعمكماتية، كتطبيقات عممية، كىذه الخطط لف تتحقؽ اىدافيا بفاعمية إال في ظؿ 

 ط عمى أرض الكاقع.كجكد قيادات تعمؿ عمى تنفيذ الخط
           كمف خالؿ ما تقدـ تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي: ما التصكر 
                    المقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ

 ؟محمد بف سعكد اإلسالمية
 تساؤالت الدراسة:

ادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة اإلماـ محمد ما كاقع دكر القي .4
 بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية؟

ما معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة اإلماـ  .6
 كاديمية؟محمد بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األ

ما متطمبات تفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة  .3
 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابة مجتمع الدراسة حكؿ آرائيـ  .1
ديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة اإلماـ محمد بف في دكر القيادات األكا

 سعكد اإلسالمية ُتعزم لمتغير )الرتبة األكاديمية، التخصص، سنكات الخبرة(؟
 أهداف الدراسة: 

التعرؼ عمى كاقع دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة  .4
 د اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية.اإلماـ محمد بف سعك 
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الكقكؼ عمى معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة  .6
 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية.

البشرية بكمية التربية جامعة تحديد متطمبات تفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد  .3
 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات األكاديمية.

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات استجابة أفراد العينة حكؿ آرائيـ في دكر القيادات  .1
األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية 

 زم لمتغير ))الرتبة األكاديمية، التخصص، سنكات الخبرة(.ُتع
كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ  .5

 محمد بف سعكد اإلسالمية.
 أهمية الدراسة:

 أواًل_األهمية النظرية: 
ـ كالتي مف أىـ أىدافيا أف 6131 تتجمى أىمية الدراسة الحالية في تماشييا مع رؤية المممكة -

 .6131جامعة دكلية في  611تصبح خمس جامعات سعكدية عمى األقؿ مف أفضؿ 
تنمية المكارد البشرية  تنبثؽ أىمية الدراسة مف الدكر الذم تمعبو القيادات الجامعية في -

 كانعكاس ذلؾ عمى قدرتيا عمى تخريج جيؿ قادر عمى المنافسة.
جيات كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية كالتي تنص عمى تعميـ تتزامف الدراسة مع تك  -

جامعي ينافس عمى الريادة كيسيـ في بناء مجتمع المعرفة، كيمبي متطمبات التنمية 
 االقتصادية كاالجتماعية مف خالؿ ما تقدمو الجامعات مف برامج تأىيمية متخصصة.

 ثانًيا_ األهمية التطبيقية:
ىميتيا مف التكجو العاـ لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية نحك تحقيؽ تستمد الدراسة أ -

اإلسياـ الفاعؿ في برامج كخطط التنمية المجتمعية األمر الذم يتطمب العمؿ عمى تعزيز 
 قدرتيا عمى تأىيؿ كتدريب المكارد البشرية.

بالجامعة في كيفية المسؤكليف عف تخطيط البرامج كاألنشطة  تفيد نتائجيا تأمؿ الدراسة أف -
 إعداد المكارد البشرية كتزكيدىـ بالميارات كالخبرات الالزمة لمكاكبة التطكر.

تتجمى أىمية الدراسة في تحديد معكقات تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -
 كأىـ المتطمبات الالزمة لعممية التنمية كدكر القيادات الجامعية في ذلؾ. اإلسالمية

تصكر مقترح لتفعيؿ دكر تقّدـ الدراسة لمقيادات بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  -
 القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بالجامعة.



 د/ حسن محمد حسن القرني   تصور مقترح لتفعيل دور القيادات األكاديمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصطمحات الدراسة:
 القيادات األكاديمية: .1

ف تعرؼ القيادات األكاديمية إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيـ: أعضاء ىئية التدريس المعيني
بمناصب إدارية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، كىـ عمداء الكميات، كككالئيـ، 

 كعمداء العمادات المساندة، كككالئيـ، بجامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض.
 تنمية الموارد البشرية: .2

ات األكاديمية تعرؼ تنمية المكارد البشرية إجرائيا عمى أنيا: محصمة ما تقـك بو القياد
عداد  جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف جيكد كفؽ خطة كاضحة كمحددة لتأىيؿ كا 
المكارد البشرية كتزكيدىا بالميارات كالخبرات الالزمة لتحقيؽ متطمبات عمميات التنمية 

 كاحتياجات سكؽ العمؿ كمكاجية التحديات المحمية كالعالمية.
 اإلطار النظري لمدراسة:

 هوم القيادات األكاديمية:مف .1
تعرؼ القيادات األكاديمية بأنيا: تمؾ الممارسات اإلدارية كالتنظيمية كالفنية التي يقـك بيا 
القائد االكاديمي، بالتعاكف مع غيره مف عمداء الكميات، بغية تحقيؽ أفضؿ النتائج المرجكة مف 

 (.346ـ، ص6146شمراني، كميات الجامعة، لمقياـ بدكرىا في تحقيؽ تنمية المجتمع.)ال
عمميةن يمجأ إلييا القائد األكاديمي بغية تحقيؽ رؤية كما تعرؼ القيادات األكاديمية بأنيا" 

إستراتيجية كاضحة كمفيكمة مف خالؿ التأثير في الثقافة التنظيمية، كتخصيص المكارد، كالتكجيو 
ة معقدة كدائمة التغير بيدؼ بكاسطة السياسات، كتحقيؽ حالة مف االنسجاـ في إطار بيئة عالمي

 (Chatchawaphun, et al, 2016, pp36) تحديد الفرص كالتيديدات.
عمى أنيا" قيادة الجيد المخطط كالمنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ الجامعية كما ينظر لمقيادة 

األىداؼ المنشكدة لمتغيير، مف خالؿ التكظيؼ العممي السميـ لممكاردالبشرية كالمادية كالفنية 
 (461ـ، ص6146لتقنية المتاحة لمجامعة ")البدكم، كا

كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمفيـك القيادات األكاديمية يتضح أنيا تشتمؿ 
 عمى العناصر التالية: 

ثارة لمحماس بيف أفراد كؿ كمية مف كميات الجامعة، لمقياـ  - أف القيادة ىي عممية تأثير كا 
 أم ضغكط أك استخداـ لمسمطة.بأعماليـ بحماس كطكاعية دكف 
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القيادة الحقيقية ىي التي تستمد سمطتيا مف شخصية القائد كخبرتو كقدرتو عمى التعامؿ مع  -
 األفراد بطريقة تحفزىـ داخميان عمى القياـ بالعمؿ لتحقيؽ أىداؼ الكمية.

 لمقيادة أىداؼ تسعى لمكصكؿ إلييا كتحقيقيا. -
 لمرؤكسيف.القيادة تعتمد اإلقناع كالتأثير في ا -
 أهمية دور القيادات األكاديمية: .2

لمقيادة الجامعية دكر ميـ في تحقيؽ األىداؼ التنظيمية رغـ تعقدىا كتباينيا، حيث إف 
نما يضع نصب عينيو تحقيؽ العديد مف  التنظيـ اإلدارم لـ يعد يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ كاحد، كا 

األكاديمية في تحقيؽ ىذه األىداؼ مف األىداؼ المعقدة كالمتشابية، كىنا يأتي دكر القيادات 
خالؿ تكضيحيا كتحديدىا، كقدرة القيادة عمى مكاجية المشكالت المترتبة عمى تنكيع كتعقد 
األىداؼ التنظيمية، كالتخفيؼ مف تمؾ التناقضات يعد مؤشران كاضحان عمى نجاح القيادة 

  (461ـ، ص6146ي: )البدكم، كفعاليتيا، كعميو فإف أىمية القيادات األكاديمية تكمف فيما يم
 تعد القيادة حمقة الكصؿ بيف جميع العامميف كبيف خطط الكميات كتصكراتيا المستقبمية. -
 تدعـ القكل اإليجابية في كميات الجامعة، كتقمص الجكانب السمبية قدر اإلمكاف. -
 تعمؿ عمى السيطرة عمى مشكالت العمؿ، كحميا، كحسـ الخالفات. -
كتدريبيـ كرعايتيـ، باعتبارىـ أىـ مكرد لمجامعة، كما أف األفراد يتخذكف  تقـك بتنمية األفراد -

 مف القيادات األكاديمية قدكة ليـ.
 تعمؿ عمى مكاكبة المتغيرات المحيطة، كتكظيفيا لخدمة كميات الجامعة. -
 تسيؿ لمجامعة تحقيؽ األىداؼ المرسكمة. -

شعكر بالمسؤكلية لدل أعضاء كيؤكد الباحث أىمية السمكؾ القيادم كدكره في تنمية ال
الييئة التدريسية بكميات الجامعة، كالعمؿ عمى رفع الركح المعنكية ليـ، كذلؾ عف طريؽ تييئة 
الجك المالئـ لمعمؿ، كالتأكيد عمى ممارسة العالقات اإلنسانية في القيادة، فالنمط القيادم الفعاؿ 

 ي تحقيؽ أىدافيا.لمقائد الجامعي يعتبر الضماف األكيد لنجاح الجامعة ف
 مفهوم تنمية الموارد البشرية: .3

تعرؼ تنمية المكارد البشرية عمى أنيا" عممية تكسيع الخيارات أماـ األفراد مف خالؿ بناء 
كتعظيـ قدراتيـ اعتمادا عمى ذاتيـ بالدرجة األكلى، مف خالؿ عممية بناء شاممة لمقدرات تتضمف 

لعاممة مف خالؿ التركيز عمى التنمية الصحة كالتعميـ كالتدريب كتخطيط القكل ا
 (.44ـ، ص6141الذاتية")المطيرم، 



 د/ حسن محمد حسن القرني   تصور مقترح لتفعيل دور القيادات األكاديمية
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كيقصد بتنمية المكارد البشرية األكاديمية بالجامعات "العممية التي تقـك بيا الجامعة 
كالمتعمقة باختيار كتعييف كتدريب أعضاء ىيئة التدريس إلكسابيـ مزيدا مف المعارؼ كالميارات 

رسة أدكارىـ المينية )التدريس، كالبحث العممي، كخدمة المجتمع( بغرض كالتقنيات المتصمة بمما
 (6ـ، ص6143رفع أدائيـ كمستكل كفاءتيـ اإلنتاجية ألقصى حد ممكف")الجحدلي، 

كما ينظر إلى تنمية المكارد البشرية عمى أنيا "جميع األنشطة اإلدارية المرتبطة بتحديد 
تنمية قدراتيا، كرفع كفاءتيا، كمنحيا التعكيض كالتحفيز احتياجات المنظمة مف المكارد البشرية ك 

كالرعاية الكاممة بيدؼ االستفادة القصكل مف جيدىا كفكرىا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 
 (.15ـ، ص6146التي تنتسب إلييا")العريمي، 

كمف خالؿ ما تقدـ مف تعريفات يستخمص الباحث أف عممية تنمية المكارد البشرية داخؿ 
امعات تعّد مف أىـ الكظائؼ في الجامعات العالمية كالتي تركز جؿ اىتماميا بالعنصر الج

البشرم كاستثماره بكفاءة في ىذه الجامعات، كما تمثؿ المجاؿ الرئيس في تنظيـ العالقة بيف 
 كميات الجامعة كالعامميف بيا.

 أهداف تنمية الموارد البشرية: .4
د البشرية مف منظمة إلى أخرل كتعتمد عمى مرحمة تتنكع األىداؼ الدقيقة لتنمية المكار 

التطكير الخاصة بالمؤسسة، كعمى ذلؾ يتـ عمى سبيؿ المثاؿ النظر الى الشخص المسؤكؿ عف 
المكارد البشرية عمى أنو الشخص الذم يعتني بالجانب اإلدارم مف إدارة األشخاص مثؿ إعداد 

نب اآلخر تمامان مف ذلؾ يتـ النظر إلى عقكد العمؿ كاالحتفاظ بممفات المكظفيف، عمى الجا
الشخص المسؤكؿ عف المكارد البشرية عمى أنو جزء متكامؿ كحيكم مف عممية التخطيط لمعمؿ 
كلذا فإف أىداؼ تنمية المكارد البشرية تعد كثيرة كمتنكع، كيمكف تحديد األىداؼ عمى النحك 

 (11-31ـ، ص6146التالي:)أحمد، 

في مجاؿ اإلشراؼ كالقيادة كصيانة العنصر البشرم كتحقيؽ التأثير تنمية الميارات اإلدارية  -
 سمكؾ العامميف. فياإليجابي 

تحقيؽ االنسجاـ كالترابط كالتكامؿ بيف سياسات األفراد مف اختيار كتعييف ككصؼ الكظائؼ  -
 .كاألجكر كالمرتبات
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ييية كالخدمات تحقيؽ االنسجاـ كالترابط بيف العامميف بالمؤسسة مف خالؿ البرامج الترف -
 .الصحية كاالجتماعية

 كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب كتحفيزه بشكؿ يدفعو نحك بذؿ أقصى جيد. -

 .إحساس المكظفيف بعدالة ما يحصمكف عميو مف أدكار مقارنة بنظرائيـ في المؤسسة -

 .كغيرىااالرتقاء باإلنساف بشكؿ متكامؿ أخالقيا كعقميا كاجتماعيا كصحيا كعمميا كأمنيا  -

 نساف يجعمو ينتقؿ إلى حياة أرقى كأفضؿ مما ىك عميو.إلإحداث تغيير تحقيقي في حياة ا -

تمكف اإلنساف مف تكسيع نطاؽ خياراتو مف خالؿ استخراج مكامف المكاىب كالقدرات عنده  -
 كتنميتيا كتكظيفيا بشكؿ كبير.

 الدراسات السابقة:
رجة القيادة المبتكرة لمقادة األكاديمييف ( بدراسة ىدفت إلى تحديد د6141قاـ الشيراني)

في جامعة بيشة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، استخدـ الباحث المنيج الكصفي كتككنت 
عضك ىيئة تدريس. كأظيرت النتائج أف درجة ممارسة القيادة المبتكرة في  611العينة مف 

ة إحصائية بيف متكسط جامعة بيشة كانت بدرجة متكسطة، كما ال تكجد فركؽ ذات دالل
استجابات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة بيشة في تقييميـ لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية 

 لمقيادة المبتكرة كفقا لمتغيرات )الجنس، الدرجة العممية، كالخبرة، كالتخصص ، مكاف العمؿ(. 

سة العالقة بيف ىدفت درابدراسة  (Felicia, Hezekiah, 2017)كقاـ فيمسيا كحزقيا 
القيادات األكاديمية الفعالة كالتفكؽ األكاديمي في الجامعات النيجيرية الجنكبية. كاستخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف جميع نكاب المستشاريف مف الجامعات 

بشكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس  435االتحادية السبعة عشر في جنكب نيجيريا. كتـ اختيار 
عشكائي مف الجامعات التي تـ أخذ عينات منيا كمستجيبيف. كاف االستبياف األداة الرئيسية 
المستخدمة لجمع البيانات. ككشؼ التحميؿ أف رؤساء الجامعات مف الجامعات النيجيرية الجنكبية 
ت كانكا فعاليف إلى حد ما في أدكارىـ القيادية، لكف مستكل التفكؽ األكاديمي في الجامعا

ا بشكؿ عاـ. ككشؼ تحميؿ آخر أف ىناؾ عالقة ذات داللة  النيجيرية الجنكبية كاف منخفضن
 إحصائية بيف فعالية القيادة كالتفكؽ األكاديمي في الجامعات النيجيرية الجنكبية. 
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( دراسة ىدفت التعرؼ عمى مدل فاعمية البرامج التربكية 6142أجرل العتيبي كعبداهلل )
البشرية، كالكشؼ عف مدل مكاءمة مخرجات البرامج التربكية مع احتياجات في تنمية المكارد 

سكؽ العمؿ السعكدم. اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي، كتبّنت االستبانة كأداة لمدراسة. 
مسئكالن.  446شممت عينة الدراسة مسئكلي كميات التربية في ست جامعات سعكدية بمغ عددىـ 

أف البرامج التربكية فاعمة في إكساب الطالب الميارات التي تمكنيـ  تكصمت نتائج الدراسة إلى
مف ممارسة المينة في سكؽ العمؿ، ككجكد مكاءمة بيف مخرجات البرامج التربكية كاحتياجات 
سكؽ العمؿ. كما كشفت النتائج عف كجكد معكقات تعترض تحقيؽ فاعمية البرامج في تنمية 

مكاد التخصص ألساتذة غير متخصصيف في البرامج  المكارد البشرية، منيا إسناد بعض
 التربكية، ككثرة األعباء التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالبرامج التربكية. 

بدراسة ىدفت إلى تقييـ إدارة المكارد البشرية في كميات  (Sevim, 2016)كقاـ سيفيـ 
لمكارد البشرية. تألؼ مجتمع التربية في الجامعات الحككمية في تركيا ضمف سياؽ مبادئ إدارة ا

مف  41جامعة مختمفة في الكاليات ك  61عضكنا أكاديمينا في كميات التربية في  11الدراسة مف 
مسؤكلي الكحدات األكاديمية. تـ جمع البيانات مف خالؿ المقابالت شبو المنظمة كتحميميا 

بشكؿ عاـ أف ىذه المبادئ  باستخداـ التحميؿ الكصفي. أظيرت النتائج أف األكاديمييف يعتقدكف
لـ تؤخذ بعيف االعتبار بشكؿ كاؼ أثناء التنفيذ اإلدارم. كقد كجد أف إدارة المكارد البشرية تتشكؿ 
كفقا لمثقافات اإلدارية لمكميات، كالخصائص الشخصية، كالمكاقؼ الديمقراطية كفيـ المديريف، 

رة المكارد البشرية لـ تتطكر عمى اإلطالؽ كبالتالي تكجد اختالفات كبيرة بيف الكميات. كثقافة إدا
 في العديد مف الكميات.

دراسة ىدفت التعرؼ عمى الحالة الراىنة لتطكير  (Seitova, 2016)كما أجرل سيتكفا 
عضك ىيئة التدريس في كمية التعميـ العالي في كازاخستاف في سياؽ اإلصالحات التنمكية 

المترتبة عمى تنمية المكارد البشرية الكطنية لمبالد.  الشاممة متعددة األبعاد كاستكشاؼ اآلثار
 61كاستخدمت منيجية البحث النكعية كطريقة دراسة الحالة، كالتي شممت إجراء مقابالت مع 

مف أعضاء ىيئة التدريس تشير نتائج البحث إلى أف ىناؾ حاجة إلى تحديث الخبرة المينية 
دـ كجكد منيج منتظـ كمتسؽ لتنمية أعضاء ىيئة ألعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي، كع

التدريس في التعميـ العالي ككجكد صمة بيف تنفيذ إصالحات التعميـ العالي كتطكير مستكل 
عضك ىيئة التدريس في التعميـ العالي، باإلضافة إلى ذلؾ فإف غياب نمكذج تطكير ىيئة 

 ت اإلصالح التدريس في التعميـ العالي يؤثر سمبنا عمى تنفيذ عمميا
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دراسة ىدفت التعرؼ عمى فعالية القيادة لرؤساء  (Meltem, 2015)كأجرل ميمتـ 
األقساـ في جامعة كالية في تركيا باستخداـ نمكذج لفعالية القيادة يتضمف استخداـ أدكار قيادية 

سة متعددة إلدارة الحاالت الناشئة عف البيئات الجامعية الداخمية كالخارجية. كاستخدمت الدرا
مف أعضاء ىيئة التدريس في ثالثة  61المنيج الكصفي كاعتمدت عمى استبانة طبقت عمى 

أقساـ العمـك االجتماعية. ككانت األدكار القيادية الخمس األكلى التي شغميا رؤساء األقساـ ىي: 
الميسِّر كالمنتج كالمدير كالمبتكر كالمرشد. ترتبط كظائؼ القيادة بشكؿ إيجابي مع بعضيا 

بعض كمع فعالية القيادة. أظير تحميؿ االنحدار المتعدد أف الكظائؼ القيادية األربع كنكع ال
المستجيبيف لمدراسة االستقصائية كانكا منبئات ميمة لفعالية القيادة. كاف أقكل مؤشر لمتنبؤ 

 لمبتكريف.بفعالية القيادة ىك إنشاء كظيفة القيادة، كالتي تشمؿ األدكار القيادية لمحافز كالرؤية كا

( بدراسة ىدفت التعرؼ عمى دكر تنمية المكارد البشرية بعناصرىا 6145كما قاـ أبكزنط )
المختمفة كالمتمثمة في )ثقافة التنكع البشرم كالفكرم، التمكيف كالتخطيط االستراتيجي، التكيؼ 

بداع بعناصره كالتغير المستمر، التطكر الميارل الفني كاإلدارم، التفكير التنافسي( في إدارة اإل
المختمفة )اإليجاد، التقدـ، التعديؿ، التنفيذ( في عينة مف الجامعات الرسمية األردنية. كقد 

التحميمي، كطكرت استبانة تـ تكزيعيا عمى –استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي 
فر استراتيجية ( فردا. كقد تكصمت الدراسة إلى تميز الجامعات المبحكثة، بتكا311عينة مف )

كاضحة لتنمية المكارد البشرية فييا، تميزت الجامعات المبحكثة بانتياج إدارة منظمة لإلبداع 
فييا، كأخيػرا أسيمت االستراتيجية الفاعمة لتنمية المكارد البشرية في الجامعات المبحكثة في زيادة 

 فاعميتيا، كقدرتيا عمػى إدارة اإلبداع فييا.

بدراسة ىدفت التعرؼ عمى كاقع إدارة المكارد البشرية في قطاع ( 6145كقاـ شاىيف )
التعميـ العالي الفمسطيني مف خالؿ مجاالت إدارة المكارد البشرية )التخطيط كالتكظيؼ كالتدريب 
كالتقكيـ كالحكافز(، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كاعتمدت عمى استبانة كزعت عمى 

ة في قطاع التعميـ العالي الفمسطيني، كأظيرت النتائج أف ىناؾ مفرد 11مجتمع الدراسة كعددىـ 
مستكل متكسط مف الفاعمية لجميع مجاالت الدراسة لكاقع إدارة المكارد البشرية ككؿ في قطاع 
التعميـ العالي الفمسطيني، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر متغير المؤىؿ العممي في 

جالي التخطيط لممكارد البشرية كالتدريب كتنمية المكارد البشرية، جميع المجاالت باستثناء م
ككانت الفركؽ لصالح حممة مؤىؿ الماجستير فأعمى، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل 

 ألثر المسمى الكظيفي في جميع المجاالت لصالح فئة مديرم المكارد البشرية.
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كاقع إسياـ إدارة المكاىب ( بدراسة ىدفت التعرؼ عمى 6143كقامت الجحدلي )
بإستراتيجياتيا الخمس )الجذب، االختيار، المشاركة، التطكير، االستبقاء( في تنمية المكارد 
البشرية األكاديمية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت استبانة طبقت 

ا، كتكصمت الدراسة إلى أنو ال ( قائد51عمى القيادات األكاديمية بجامعة الممؾ عبدالعزيز بكاقع )
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينة الدراسة حكؿ كاقع إسياـ إدارة المكاىب 
بإستراتيجياتيا الخمس في تنمية المكارد البشرية األكاديمية بجامعة الممؾ عبدالعزيز تعزل 

 لمتغيرات )المنصب القيادم، الدرجة العممية، عدد الدكرات(.
 ام عمى الدراسات السابقة:تعميق ع

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض األكجو التي منيا: الكقكؼ عمى كاقع  .4
(، 6145تنمية المكارد البشرية بالجامعات كمؤسسات التعميـ العالي مثؿ دراسة: شاىيف )

 .(Seitova, 2016)(، كدراسة 6145أبكزنط )
  لدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي مثؿتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض ا  .6

( كدراسة 6146( كدراسة الرقب )6146( كدراسة البدكم )6141دراسة الشيراني )
(Felicia, Hezekiah, 2017) . 

تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في محاكلة صياغة تصكر مقترح لتفعيؿ دكر  .3
 المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. القيادات األكاديمية  في تنمية 

 تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجتمع البحث كبيئة التطبيؽ.  .1
تختمؼ عف الدراسات السابقة في الفترة الزمنية التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا، كفي العينة  .5

 معة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية(.المطبؽ عمييا الدراسة )القيادات األكاديمية بجا
 يمكف إجماؿ جكانب االستفادة مف الدراسات السابقة عمى النحك التالي: .2
 أف الدراسة الحالية يبررىا بعضا مف تكصيات كنتائج الدراسات السابقة. -
تستفيد الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى معكقات دكر القيادات  -

 ي تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.األكاديمية ف
 تستفيد الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تكضيح أدبيات الدراسة كبناء أداتيا. -
تستفيد الدراسة الحالية مف األساليب اإلحصائية التي طبقت في الدراسات، كأيضان التعقيب  -

 دراسة الحالية.عمى النتائج التي ستكشؼ عنيا ال
 تكجيو الباحث إلي بعض المراجع ذات العالقة كالصمة بالدراسة الحالية. -

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 
بناءن عمى مشكمة الدراسة كأسئمتيا فإف المنيج المالئـ لمدراسة ىك المنيج الكصفي، كذلؾ 

المتعمقة بمكضكع مف خالؿ االطالع كالبحث في أدبيات البحث التربكم كالدراسات السابقة 
الدراسة" تصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية  في تنمية المكارد البشرية بكمية التربية 

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ".
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 مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع القيادات األكاديمية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

( قائدان كقائدة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 411لبالغ عددىـ ) اإلسالمية بالرياض، كا
 (  يكضح ذلؾ . 4ق، كالجدكؿ ) 4111 -4131الجامعي 

 (1جدول)
 مجتمع الدراسة بشكل تفصيمي

 العدد مسمى الكظيفة

 61 العمداء كالعميدات
 413 الككالء كالككيالت
 56 رؤساء األقساـ
 411 المجمكع

دة االحصاء كالتكثيؽ كتحميؿ البيانات بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد االسالمية ، )كح        
6141) 
(، ككاف عدد االستبانات 411كقد تـ تكزيع أداة الدراسة )االستبانة(عمى الدراسة كعددىـ )       

 ( كتمثؿ مجتمع الدراسة .431العائدة كالصالحة لمتحميؿ االحصائي ) 
جراءات  ها:أدوات الدراسة وا 
لمكصكؿ إلى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر القيادات  أداة االستبانة استخدـ الباحث

األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، كأداة رئيسة لجمع 
المعمكمات مف مجتمع الدراسة، كبعد اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة، تـ تصميـ استبانة 

 ناسبة ألىداؼ كتساؤالت الدراسة كالتي اشتممت عمى التالي:م
 : البيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة.القسم األول .4
 محاكر الدراسة، كاشتممت االستبانة عمى ثالثة محاكر ىي: القسم الثاني: .6
د بف التعرؼ عمى كاقع دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محم -

 سعكد اإلسالمية مف كجية نظر القيادات االكاديمية.
الكقكؼ عمى معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد  -

 بف سعكد اإلسالمية كجية نظر القيادات االكاديمية.
بجامعة اإلماـ محمد تحديد متطمبات تفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية  -

 بف سعكد اإلسالمية كجية نظر القيادات االكاديمية.
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الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات استجابة مجتمع الدراسة حكؿ آرائيـ في كاقع دكر  -
القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ُتعزم 

 لتخصص، سنكات الخبرة (.لمتغير )الرتبة األكاديمية، ا
 تحكيـ ( عبارة، كبعد31مف ) المبدئية صكرتيا في االستبانة عبارات تككنت كلقد
ضافة كتعديؿ61أجمع ) التي العبارات بعض حذؼ تـ االستبانة  %( مف المحكميف عمييا، كا 
 ياصكرت في االستبانة عبارات بمغت ذلؾ، كقد عمى النسبة نفس إجماع عمى بناء العبارات بعض

 عمى إجابات مجتمع الدراسة لتقييـ الخماسي ليكرت مقياس استخداـ ( عبارة، كتـ36النيائية )
المكافقة  كدرجة ( درجات،5)مكافؽ بشدة( عمى ) المكافقة درجة تحصؿ االستبانة بحيث فقرات

عدـ المكافقة  ( درجات، كدرجة3المكافقة )محايد( عمى ) ( درجات، كدرجة1)مكافؽ( عمى )
(، درجة 4عدـ المكافقة )غير مكافؽ بشدة( عمى ) ( درجتاف، كدرجة6مكافؽ( عمى ))غير 
 :التالية المعادلة مف خالؿ المدل متساكية مستكيات خمسة إلى اإلجابات تصنيؼ كتـ كاحدة،
لنحصؿ عمى  1.11= 4/5-5أقؿ قيمة(/ عدد بدائؿ اإلجابة =  -الفئة = )أكبر قيمة طكؿ

 الجدكؿ التالي:التصنيؼ المشار إليو في 
 (درجة الموافقة حسب مقياس ليكرت .5جدول )

غير مكافؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة درجة المكافقة
 بشدة

( 1.61مف ) المتكسط الحسابي
 (5إلى )

( 3.11مف )
 (1.41إلى )

( إلى 6.21مف )
(3.31) 

( إلى 4.11مف )
(6.51) 

أقؿ مف 
(4.61) 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
                لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي جمعيا، تـ استخداـ مجمكعة
متنكعة مف األساليب اإلحصائية باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية 

Statistical  Package for Social Sciences ( SPSS)   كذلؾ بعد أف تـ ترميز
دخاليا إ لى الحاسكب. كلتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، تـ استخداـ األساليب البيانات كا 

اإلحصائية المناسبة عف طريؽ استخداـ المتكسط الحسابي كحساب التكرارات كاالنحرافات 
االتجاه كاستخداـ معامؿ ارتباط  المتعدد التبايف تحميؿ المعيارية، كالنسب المئكية. كاختبار

( لحساب الصدؽ الداخمي ألداة البحث كمعامؿ Person Correlation Coefficientبيرسكف )
( لقياس ثبات أداة البحث. كاختبار )ت( لحساب الفركؽ Alpha Coronpachألفا كركنباخ )

قة لالستبانة؛ لمعرفة بيف المتكسطات الحسابية، مف خالؿ حساب األكزاف النسبية كحدكد الث
 كؿ عبارة. مستكل تحقؽ
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 ناقشتها:عرض نتائج الدراسة وم
مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول: ما واقع دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد 

  البشرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ؟

 (9جدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري الستجابات مجتمع 
قيادات األكاديمية في تنمية الموارد البشرية بجامعة اإلمام محمد بن الدراسة حول واقع دور ال

 سعود اإلسالمية.

مف المكافقة عمى ( أف مجتمع الدراسة أظيركا درجة عالية 1يتضح مف الجدكؿ رقـ )
عبارات المحكر األكؿ " كاقع دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ 

( مف 3.66 -1.56محمد بف سعكد اإلسالمية."، حيث كاف المتكسط الحسابي يتراكح بيف )
 ( درجات.5أصؿ )

 العبارة ـ

ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

يب
لترت
ا

 

 1 1.165 3.11 تحرص القيادات عمى تكفير قنكات اتصاؿ فعالة مع العامميف بالجامعة. 4

 6 1.121 3.16 لتدريس إلجراء البحكث العممية.تكفر القيادات الدعـ المالي ألعضاء ىيئة ا 6

 1 1.111 3.66 تكفر القيادات األكاديمية برامج تدريبية لمنسكبييا عمى التقنيات الحديثة 3

 5 1.621 1.32 تتحمؿ الجامعة نفقات نشر بحكث أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات. 1

 2 1.611 1.42 الجامعة.تكجد خطة كاضحة كمعمنة لتنمية المكارد البشرية ب 5

 4 1.251 1.56 تطكر القيادات ميارات الطالب مف خالؿ دكرات تأىيمية متخصصة. 2

 1 1.211 1.12 تكفر القيادات األكاديمية   نظاـ حكافز فعاؿ لتحفيز األساتذة عمى اإلبداع كالتميز 6

 6 1.221 1.51 العمؿ سكؽ في ـاندماجي لتسييؿ تدريبية القيادات األكاديمية   لمطالب برامج تكفر 1

 3 1.222 1.11 تساعد القيادات الطالب عمى معرفة التخصصات المطمكبة في سكؽ العمؿ 1

 41 1.111 3.64 تشجع القيادات الباحثيف عمى ترجمة الكتب العالمية التي تتضمف معارؼ جديدة. 41
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كؿ كمحتكاىا " تعمؿ ( في الترتيب األ2كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة رقـ )
القيادات األكاديمية عمى تطكير الميارات العممية لمطالب مف خالؿ عقد دكرات تأىيمية 

نحراؼ 1.56متخصصة " بيف العبارات الخاصة بالمحكر األكؿ، كذلؾ بمتكسط حسابي ) (، كا 
ف سعكد ( كذلؾ يدؿ عمى أف مكافقة القيادات األكاديمية بجامعة اإلماـ محمد ب1.251معيارم )

اإلسالمية بدرجة عالية عمى أف الكميات تقـك بجيكد كبيرة مف أجؿ تطكير الميارات العممية 
لمطالب مف خالؿ عقد دكرات تأىيمية متخصصة، مما ينعكس أثره بشكؿ إيجابي عمى مستكل 

 الطالب كقدرتيـ عمى المنافسة مستقبال في السكؽ العمؿ المحمي كالعالمي. 
القيادات األكاديمية    ( في الترتيب الثاني كمحتكاىا " تكفر1)كجاءت العبارة رقـ 

العمؿ " بيف العبارات الخاصة بالمحكر األكؿ،  سكؽ في اندماجيـ لتسييؿ تدريبية لمطالب برامج
نحراؼ معيارم )1.51كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف معظـ أفراد 1.221(، كا 

عمى أف كميات الجامعة تبذؿ جيكدنا كبيرة لتكفير بيئة تعميمية مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية 
استراتيجيات  كبرامج بعدة مبادرات كأكاديمية داعمة لطمبتيا، ضمف أبرز أىدافيا كأكلكياتيا، كتقـك

كتطكير مياراتيـ المينية كتعزيز قدرتيـ عمى تحقيؽ النجاح األكاديمي  ُتعنى بتنمية قدرات الطمبة
سكؽ العمؿ مف خالؿ تكفير برامج تدريبية لمطالب تساعدىـ عمى االندماج في  كالتنافسّية في

 سكؽ العمؿ كمعرفة متطمباتو قبؿ التخرج.
( كمحتكاىا " تساعد البرامج الجامعية عمى معرفة التخصصات 1كما جاءت العبارة رقـ )

األكؿ، كذلؾ المطمكبة في سكؽ العمؿ " في الترتيب الثالث بيف العبارات الخاصة بالمحكر 
نحراؼ معيارم )1.11بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة مف 1.222(، كا 

القيادات األكاديمية يركف فاعمية البرامج التي تقدميا الكميات لمطالب في تعريفيـ بالتخصصات 
ؽ ىذه التي يحتاجيا سكؽ العمؿ، حيث إف التغيرات التكنكلكجية الطارئة عمى سكؽ العمؿ، كراف

التغييرات سمسمة مف التحديات لمطالب الذيف سيدخمكف سكؽ العمؿ، مما يجعؿ الحاجة ممحة 
 لتحصنيـ بميارات تكاكب أحدث متطمبات السكؽ العمؿ .

( كمحتكاىا " تشجع القيادات األكاديمية الباحثيف عمى ترجمة 41بينما جاءت العبارة رقـ )
" في الترتيب األخير بيف العبارات الخاصة بالمحكر  الكتب العالمية التي تتضمف معارؼ جديدة

نحراؼ معيارم )3.64األكؿ، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف معظـ 1.111(، كا 
لجامعية في أفراد مجتمع الدراسة مف أعضاء لدييـ مكافقة عالية عمى الدكر الفعاؿ لمقيادة ا

تشجيع الباحثيف عمى االنخراط في عمميات البحث العممي كاالتجاه نحك العالمية مف خالؿ 
 ترجمة الكتب كالبحكث العالمية ذات النفع عمى الصعيد البحثي كخدمة المجتمع.

مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني: ما معوقات دور القيادات األكاديمية في تنمية       
  ؟البشرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالموارد 
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 (10جدول رقم )
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة 
حول معوقات دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد البشرية بجامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية.

        ( أف مجتمع الدراسة أظيركا درجة عالية مف المكافقة 41يتضح مف الجدكؿ رقـ )
            عمى عبارات " معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ

         ( مف أصؿ1.42 -1.62محمد بف سعكد اإلسالمية"، حيث تراكح المتكسط الحسابي بيف )
 ( درجات.5)

( في الترتيب األكؿ كمحتكاىا " ضعؼ 1كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة رقـ )
ارات العمؿ " بيف العب سكؽ مؤسسات باحتياجات الطالب تكعية دكر  القيادات األكاديمية  في

نحراؼ معيارم )1.62الخاصة بالمحكر الثاني، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ 1.246(، كا 
عمى أف مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية عمى أف مف أىـ معكقات دكر القيادات األكاديمية في 
تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، ىك ضعؼ دكر القيادات 

العمؿ كالميارات كالكفاءات المطمكبة  سكؽ مؤسسات باحتياجات الطالب تكعية كاديمية  فياأل
لمكظائؼ الحالية، مما يعكس ضعؼ الدكر اإلرشادم كالتكجييي لمقيادة الجامعية في التكعية 
المينية لمطالب، كتركيز اىتماميا عمى الجكانب األكاديمية الخاصة بتدريس المقررات كالقياـ 

 باء الكظيفية كاألعماؿ كالتكميفات اإلدارية.باألع
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 5 1.232 1.26 ضعؼ دكر القيادات في تنفيذ برامج لتنمية الميارات البحثية لمطالب. 4
 1 1.261 1.25 ضعؼ رضا أعضاء ىيئة التدريس عف مشاركتيـ في صنع القرار  6
 ىيؿكتأ لتدريب العمؿ سكؽ مؤسسات القيادات األكاديمية مع ضعؼ تنسيؽ 3

 .العمؿ مكاقع في طمبتيا
1.61 1.263 3 

 41 1.611 1.42 ضعؼ قدرة القيادات عمى استقراء احتياجات سكؽ العمؿ المحمي كالعالمي. 1
 1 1.621 1.32 محدكدية التكاصؿ الفعاؿ بيف القيادات كأعضاء ىيئة التدريس بيا. 5
 1 1.621 1.31 امميف بالكمية  الكظيفي لمع المسار لتخطيط كمحددة كاضحة سياسة عدـ كجكد 2
 2 1.261 1.51 ضعؼ برامج الخطة المكضكعة لتنمية المكارد البشرية بالكمية . 6
 4 1.246 1.62 .العمؿ سكؽ مؤسسات باحتياجات الطالب تكعية ضعؼ دكر القيادات في 1
 6 1.241 1.65 ضعؼ دكر القيادات في تشجيع األساتذة لممشاركة في المشركعات البحثية. 1
 6 1.621 1.31 ضعؼ دكر القيادة في خطة الجامعة لمتحكؿ الرقمي كتكظيؼ التكنكلكجيا. 41
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( كمحتكاىا " ضعؼ دكر القيادات األكاديمية في تشجيع األساتذة 1كجاءت العبارة رقـ )
لممشاركة في المشركعات البحثية " في الترتيب الثاني بيف العبارات الخاصة بالمحكر الثاني، 

نحراؼ معيارم )1.65كذلؾ بمتكسط حسابي ) كذلؾ يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة  (1.241(، كا 
لدييـ مكافقة عالية عمى أف مف أىـ معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية 
بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ىك غياب دكر القيادات األكاديمية  في تكفير عنصر 

المشركعات البحثية عمى مستكل  التشجيع كالتحفيز ألعضاء ىيئة التدريس عمى االنخراط في
 كمية التربية  أك مف خالؿ القياـ بمشركعات بحثية خارج محيط كمية التربية  .

 مؤسسات القيادات األكاديمية  مع  ( كمحتكاىا " ضعؼ تنسيؽ3كما جاءت العبارة رقـ )
ات الخاصة العمؿ " في الترتيب الثالث بيف العبار  مكاقع في طمبتيا كتأىيؿ لتدريب العمؿ سكؽ

نحراؼ معيارم )1.61بالمحكر الثاني، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف 1.263(، كا 
مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية عمى أف عدـ كجكد شراكة بيف كميات الجامعة كمؤسسات 
األعماؿ كالتنسيؽ بينيما لتكفير فرص تدريبية ميدانية لمطالب عمى أرض الكاقع يعد مف أىـ 
معكقات دكر القيادات األكاديمية  في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 اإلسالمية، مما يؤدم إلى كجكد فجكة بيف مخرجات التعميـ العالي كحاجات سكؽ العمؿ .

( كمحتكاىا " ضعؼ قدرة القيادات األكاديمية  عمى استقراء 1بينما جاءت العبارة رقـ )
العمؿ المحمي كالعالمي" في الترتيب العاشر كاألخير بيف العبارات الخاصة احتياجات سكؽ 

نحراؼ معيارم )1.42بالمحكر الثاني، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف 1.611(، كا 
مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية عمى أف مف أىـ معكقات دكر القيادات األكاديمية في تنمية 

ضعؼ دكر القيادات األكاديمية  في رصد التغيرات المستقبمية في احتياجات المكارد البشرية ىك 
سكؽ العمؿ المحمي كالعالمي مف الكظائؼ كمف الخريجيف كالميارات المطمكب تكافرىا لدييـ، 

سكؽ العمؿ كمؤسساتو مف الككادر المؤىمة كتشغيميـ فيو بما يتكافؽ  احتياجات كالعمؿ عمى تمبية
يتالءـ مع الفرص الكظيفية المتاحة، كانسجاـ التعميـ الجامعي مع مع تخصصاتيـ كبما 

المتغير بشكؿ يعزز رسالة ىذا التعميـ كيعظـ مف قدرتو عمى الكفاء  سكؽ العمؿ متطمبات
 بمتطمبات عمميات التنمية الشاممة بالمممكة.

مية في "ما متطمبات تفعيؿ دكر القيادات األكاديمناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث: 
 تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية؟" 
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 (11جدول رقم )
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة 
حول متطمبات تفعيل دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد البشرية بجامعة اإلمام محمد 

 ن سعود اإلسالميةب

 الرتبة االنحراف المتوسط العبارة 

 2 0.619 4.76 أن توفر القيادات نظام حوافز فعال لتحفيز األساتذة عمى اإلبداع  1

 4 0.628 4.65 أن تعمل القيادات فتح قنوات اتصال فعالة مع العاممين بالكمية   2

 1 0.612 4.76 م2030المممكة أن تدعم التوجهات المستقبمية لمقيادة مواكبة رؤية  3

 5 0.636 4.62 أن تعمل القيادات األكاديمية عمى تطوير مهارات الطالب من خالل دورات تأهيمية متخصصة 4

 8 0.724 4.42 أن تستحدث القيادات األكاديمية تخصصات عممية جديدة وفقا الحتياجات سوق العمل 5

 9 0.784 4.16 بها وأساتذتها بمجالت عممية دوليةأن تدعم القيادات األكاديمية نشر بحوث طال 6

 3 0.623 4.75 العمل مواقع في الطالب لتدريب األعمال مؤسسات مع أن تقوم القيادات األكاديمية بالتنسيق 7

 7 0.764 4.36 أن تحفز القيادات األكاديمية الطالب عمى االلتحاق ببرامج التوعية باحتياجات سوق العمل 8

 12 0.832 3.94 القيادات األكاديمية عمى ربط خطة البحث العممي بالتوجهات الوطنية لممممكة أن تعمل 9

 6 0.724 4.42 أن تضع القيادات األكاديمية خطة محددة لبرامج التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا بالكمية 10

 10 0.764 4.36 حديثةأن تضع القيادات األكاديمية خطة تدريبية لمنسوبيها عمى التقنيات ال 11

 11 0.832 3.96 أن تستحدث القيادات األكاديمية تخصصات حديثة مثل الذكاء االصطناعي 12

( أف مجتمع الدراسة أظيركا درجة عالية مف المكافقة عمى 44يتضح مف الجدكؿ رقـ )
لبشرية عبارات المحكر الثالث" متطمبات تفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد ا

              بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية "، حيث كاف المتكسط الحسابي يتراكح بيف
 ( درجات.5( مف أصؿ )3.12 -1.62)

( كمحتكاىا"أف تدعـ التكجيات المستقبمية 3كعمى مستكل العبارات فقد جاءت العبارة رقـ)
ـ." في الترتيب األكؿ بيف العبارات 6131لمقيادة الجامعية العمؿ عمى مكاكبة رؤية المممكة 
نحراؼ معيارم )1.62الخاصة بالمحكر الثالث، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ 1.246(، كا 

يدؿ عمى أف أفراد مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية عمى ضركرة عمؿ القيادات عمى تحقيؽ 
ة لمجامعة كبخاصة ما تطمعات المجتمع السعكدم كذلؾ مف خالؿ ربطيا بالخطة اإلستراتيجي

يتعمؽ  بتنمية المكارد البشرية المكجكدة بالجامعة ككيفية إعدادىا كتدريبيا بالشكؿ الذم يجعميا 
 قادرة عمى المشاركة الفعالة في تحقيؽ رؤية كمية الجامعة كرسالتيا كأىدافيا اإلستراتيجية.
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ة   نظاـ حكافز فعاؿ ( كمحتكاىا " أف تكفر القيادات األكاديمي4كجاءت العبارة رقـ )
لتحفيز األساتذة عمى اإلبداع كالتميز " في الترتيب الثاني بيف العبارات الخاصة بالمحكر الثالث، 

نحراؼ معيارم )1.62كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة 1.241(، كا 
ت األكاديمية ألعضاء لدييـ مكافقة عالية عمى ضركرة كجكد نظاـ فعاؿ لمحكافز تكفره القيادا

ىيئة التدريس، حيث إف القيادة ىي مفتاح الحكافز فقد أجريت دراسات عديدة لألنماط القيادية، 
لما ليا مف تأثير بالغ عمى اإلنتاجية كالعالقات، كمصمحة العامميف بيا كبخاصة أعضاء ىيئة 

شعر المرؤكسيف بجدية القائد التدريس، كيعتبر مف أنسب األنماط القيادية لتحفيز العامميف؛ ألنو ي
 .كحرصو عمى بمكغ أىداؼ العمؿ كتأكيده لألداء المتميز، ككذلؾ حرصو عمى تحقيؽ أىدافيـ

 مع ( كمحتكاىا "أف تقـك  القيادات األكاديمية  بالتنسيؽ6كما جاءت العبارة رقـ )
بارات الخاصة العمؿ " في الترتيب الثالث بيف الع مكاقع في الطالب لتدريب األعماؿ مؤسسات

نحراؼ معيارم )1.65بالمحكر الثالث، كذلؾ بمتكسط حسابي ) ( كذلؾ يدؿ عمى 1.263(، كا 
أف مجتمع الدراسة  لدييـ مكافقة عالية عمى ضركرة قياـ القيادات األكاديمية  بالتنسيؽ مع 
عدادىـ لسكؽ العمؿ، كتعريؼ الطالب  المؤسسات المجتمعية لتدريب كتأىيؿ الطالب كا 

ارات الالزمة لشغؿ الكظائؼ المختمفة، ككذلؾ تعريفيـ بالكظائؼ األكثر طمبا مف قبؿ بالمي
مؤسسات سكؽ العمؿ، كذلؾ مف خالؿ تكقيع اتفاقيات تعاكف مشترؾ مع مؤسسات المجتمع 
المحمي كمنظمات األعماؿ لتدريب الطالب كتكعيتيـ بالميارات الالزمة لمطالب كي يتمكف مف 

مؿ، حيث يمكنيـ ذلؾ مف إدراؾ المتطمبات الالزمة لاللتحاؽ بالكظائؼ االنخراط في سكؽ الع
 بعد التخرج.
( كمحتكاىا "أف تعمؿ القيادات األكاديمية عمى ربط خطة 1بينما جاءت العبارة رقـ ) 

البحث العممي بالتكجيات الكطنية لممممكة "في الترتيب الثاني عشر كاألخير بيف العبارات 
نحراؼ معيارم )3.12لث، كذلؾ بمتكسط حسابي )الخاصة بالمحكر الثا            (1.136(، كا 

        كذلؾ يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة لدييـ مكافقة عالية عمى أف مف أىـ متطمبات تفعيؿ
دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية كجكد خطة لمبحث العممي تدعـ التكجيات 

 كالخطط المستقبمية.
 : ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيفة نتائج السؤال الفرعي الثالثمناقش

متكسطات استجابة أفراد العينة حكؿ آرائيـ في كاقع دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد 
البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ُتعزم لمتغير )الرتبة األكاديمية، التخصص ، 

 كسنكات الخبرة(؟
( بيف α≤0.05ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل) الفركؽ كلمتعرؼ عمى داللة

متكسطات استجابة مجتمع الدراسة حكؿ كاقع دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية 
بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ُتعزم لمتغير )الرتبة األكاديمية، التخصص، كسنكات 

 لتكصؿ إلى النتيجة التالية:الخبرة(، تـ ا
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 (12جدول )
( بين α≤0.05ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى) الفروق تحميل التباين لتحديد داللة

متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول واقع دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد 
لرتبة االكاديمية ,التخصص , البشرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ُتعزي لمتغير )ا

 وسنوات الخبرة(

 بيف االتجاه لممقارنة المتعدد التبايف تحميؿ نتائج ( ، تشير 46كمف خالؿ  الجدكؿ ) 
 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ (MANOVAالبحث ) متغيرات اختالؼ االستجابات حسب

ف متكسطات استجابة مجتمع الدراسة حكؿ آرائيـ في كاقع دكر القيادات األكاديمية  إحصائية بي
             في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ُتعزم لمتغير

الجدكؿ  في التبايف تحميؿ قيـ تراكحت )الرتبة االكاديمية،التخصص ،كسنكات الخبرة(، حيث
             مستكل عند إحصائيان  دالة غير القيـ (، كىذه1.1132( إلى )1.1116مف ) السابؽ
عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابة  يدؿ ( كىذا1.15) داللة

 مجتمع الدراسة .

مصادر  المحاكر
 االختالؼ

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

مؤشر  الداللة  قيمة ؼ
 الداللة

كاقع دكر القيادات 
األكاديمية في 
تنمية المكارد 
البشرية بجامعة 
اإلماـ محمد بف 
 سعكد اإلسالمية

 غير دالة 1.1626 1.1116 1.1113 6 1.1113 الرتبة
 غير دالة 1.6511 6.4314 1.1545 6 4.1111 الخبرة
 1.1163 431 466.6161 الخطأ

 431 465.2246 الكمي
معكقات كاقع دكر 

القيادات 
األكاديمية في 
تنمية المكارد 
البشرية بجامعة 
اإلماـ محمد بف 
 سعكد اإلسالمية

 دالةغير  1.3636 1.1114 1.4111 6 1.3111 الرتبة
 غير دالة 1.6111 1.6211 1.3661 6 1.5611 الخبرة
 1.1661 431 461.2161 الخطأ

 431 466.6166 الكمي

متطمبات تفعيؿ 
كاقع دكر القيادات 
األكاديمية  في 
تنمية المكارد 
البشرية بجامعة 
اإلماـ محمد بف 
 سعكد اإلسالمية

 غير دالة 1.3663 1.1132 1.4155 6 1.3111 الرتبة
 غير دالة 1.6251 1.4122 1.3411 6 1.2611 الخبرة
 1.1125 431 464.2131 الخطأ

 431 461.6651 الكمي
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تصور مقترح لتفعيل دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد البشرية      
 حمد بن سعود اإلسالمية:بجامعة اإلمام م

تعمؿ جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية اليـك عمى التكجو نحك االندماج الكمي  
في المجتمع كاالرتباط الكثيؽ بقضايا التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كتمبية احتياجات سكؽ 

ظر إلى التعميـ العمؿ مف الككادر البشرية ، كما أف التكجيات المعاصرة لمتنمية أصبحت تن
الجامعي مف خالؿ درجة مشاركتو مع المجتمع، كقدرتو عمى استيعاب مشكالتو كاىتماماتو 
الراىنة، كتكفير مخرجات تتسـ بالجكدة كالكفاءة، كامتالكيا لمميارات المطمكبة بمؤسسات 
                  األعماؿ، مما يعّد مؤشرا قكيا عمى نجاح المؤسسة الجامعية في تحقيؽ أىدافيا في

 خدمة المجتمع.

كسعييا نحك تحسيف ـ، 6131كفي ظؿ الرؤية الطمكحة لممممكة العربية السعكدية 
اقتصادا في العالـ، كلف يتحقؽ ذلؾ إال بسكاعد أبنائيا مف  45كضعيا لتصبح ضمف أفضؿ 

عية بأىـ تبرز ضركرة الكعي بأىمية تنمية المكارد البشرية، كالتركيز عمى التك خريجي الجامعات، 
 التخصصات المطمكبة لتحقيقيا.

كفيما يمي عرض لمككنات التصكر المقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية 
 المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية:

 أواًل: فمسفة التصور المقترح: 
لبشرية بجامعة اإلماـ تنطمؽ فمسفة التصكر المقترح مف أىمية تنمية كتأىيؿ المكارد ا
عدادىا بالشكؿ الذم يؤىميا لتحقيؽ أىداؼ  ، كأىمية ذلؾ الجامعةمحمد بف سعكد اإلسالمية، كا 

في رسـ السياسات المستقبمية، كذلؾ عف طريؽ تقييـ كمعرفة جكانب القكة كالضعؼ في برامج 
نحك المنافسة العالمية، تنمية المكارد البشرية لتتالءـ مع التكجيات المستقبمية لممممكة كسعييا 

حيث ساعدت الرغبة القكية لممممكة العربية السعكدية بجانب كثير مف التغيرات االجتماعية 
كاالقتصادية في الكصكؿ إلى أعمى مستكل مف التميز كالمنافسة لخريجييا، السيما في ظؿ 

ة  لمبحث عف ميارات المنافسة الشديدة عمى الكظائؼ، كىك ما يدفع المكارد البشرية بكمية التربي
كقدرات يتميزكف بيا عف غيرىـ، فبعد أف كاف اليدؼ ىك الحصكؿ عمى مؤىٍؿ عاٍؿ، ارتقى ىذا 
           اليدؼ إلى اكتساب كفايات كميارات مينية جديدة، كلف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ كجكد

            تطمعات برامج جامعية تخصصية لتدريب المكارد البشرية كتأىيميا بالشكؿ الذم يخدـ
 المجتمع السعكدم.
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 ثانيًا: مبررات وضع التصور المقترح:
االرتقاء بمستكل المكراد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف خالؿ كضع  -

خطة شاممة كمتكاممة تيدؼ لتطكير كتنمية المعمكمات كالميارات كالقدرات المينية لممكراد 
 ة النكعية في مستكياتيـ كمياراتيـ.البشرية؛ لتحقيؽ الجكد

الحاجة الماسة لتبني تصكر كاضح لدكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية  -
كتدريبيا كتأىيميا بالشكؿ الذم يمكنيا مف أداء الدكر المطمكب منيا بكفاءة كفاعمية، 

نمكية متكاممة بما كضركرة تحقيؽ التفاعؿ بيف التعميـ النظرم كالعممي ضمف أطر كخطط ت
 يتكافؽ مع حاجة خطط التنمية كمتطمباتيا التقنية الحديثة.

مف المكارد البشرية كسكؽ العمؿ كتزكيد سكؽ العمؿ الجامعة تحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات  -
بمكارد بشرية عمى أعمى مستكل مف الجكدة كالكفاءة كقابميف لمتعمـ الذاتي كالمستمر، يمتمككف 

ات كالكفايات التي تساعدىـ عمى االندماج في عمميـ بالشكؿ الذم يتطمبو المعارؼ كالميار 
 سكؽ العمؿ.

انخفاض الكفاءة الداخمية النكعية لكميات الجامعة التي مف مؤشراتيا )ضعؼ التحصيؿ  -
المعرفي كالتأىيؿ التخصصي كضعؼ القدرات التحميمية كاالبتكارية كالتطبيقية، كالقصكر في 

 اىات اإلنتاجية(.تعزيز القيـ كاالتج
انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية كالنكعية، كيتمثؿ ذلؾ في تخريج أعدادان مف الخريجيف في  -

 تخصصات ال يحتاجيا سكؽ العمؿ مع كجكد عجز كطمب في تخصصات أخرل.

 ثالثا: منطمقات التصور المقترح:
التربكية كالبحثية يتسـ المجتمع السعكدم في المرحمة الحالية بقدرتو عمى دعـ األنشطة 

كالخدمية التي تقدميا جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، باإلضافة إلى اتساؽ جيكده 
كارتباطيا برؤية كرسالة الجامعة بما يؤىميا لتكجيو المجتمع كقيادتو نحك تحقيؽ أىدافو، كبالتالي 

بادؿ لمكصكؿ إلى تحقيؽ يسكد بيف المجتمع كالجامعة عالقة تكامؿ كتكافؿ اجتماعي كاعتماد مت
األىداؼ المنشكدة مف خالؿ خريج قادر عمى مكاجية تحديات المنافسة كسكؽ العمؿ، كيرل 
الباحث أف مف أىـ المنطمقات التي يقـك عمييا التصكر المقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية  

 يمي:في تنمية المكارد البشرية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ما 
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كالتي تسعى ألف ـ 6131يتزامف التصكر المقترح مع رؤية المممكة العربية السعكدية  .1
ـ، 6131جامعة دكلية في  611تصبح خمس جامعات سعكدية عمى األقؿ مف أفضؿ 

كسد الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالي كمتطمبات سكؽ العمؿ، كاالستثمار في التعميـ، 
 .عارؼ كالميارات الالزمة لكظائؼ المستقبؿكتزكيد الطالب كالطالبات بالم

عالء قيمة  .2 حرص المجتمع السعكدم كمؤسساتو عمى الشفافية كالنزاىة في كافة األنشطة، كا 
التنافسية كالتكظيؼ كفقا لمكفاءة كالميارة كاإلنتاجية، كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات كعدـ 

 التفرقة بيف المكاطنيف.
ة كالتي انعكست آثارىا عمى تصكر السياؽ االقتصادم السعكدم األزمة االقتصادية العالمي .3

كجكد خطة لمتنمية االقتصادية كالبشرية تحقؽ متطمبات كطمكحات المجتمع مف خالؿ 
 السعكدم كتميز االقتصاد السعكدم بتنكعو، كتكجو الحككمة لمجاالت تنافسية جديدة.

ؼ بدكر مؤسسات المجتمع المدني االعترايتكقع أف يقـك السياؽ االجتماعي السعكدم عمى  .4
التي تعمؿ كفؽ مرجعية كطنية، كتبني استراتيجية لتقميص معدؿ البطالة كصكالن إلى 

 التكظيؼ الكامؿ )السعكدة(.
تتمثؿ صكرة المجتمع التكنكلكجي المتكقع في مجتمع قادر عمى التكيؼ مع متطمبات  .5

            كنكلكجي يرتكز إلىمجتمع عممي تعصر المعرفة كالمعمكماتية، كذلؾ مف خالؿ 
اقتصاد المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات كالتكجو إلحالؿ الثقافة العممية كالتكنكلكجيو لغة 

 لمحكار كالتفاىـ.

 رابعا: أسس ومبادئ التصور المقترح:
التخطيط العممي السميـ كفؽ رؤية متكاممة لتحقيؽ الجكدة في مستكل المكارد البشرية  -

ية متطمبات خطط التنمية، بما يحقؽ أعمى معدالت التنمية االقتصادية بالجامعات كتمب
 كاالجتماعية.

المسؤكلية: تتمثؿ في تحمؿ جميع القيادات الجامعية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -
في تنمية المكارد البشرية كتأىيميـ لتحمؿ المسؤكلية كالقياـ بالمياـ المنكطة بيـ  اإلسالمية

 ة في البرامج الجامعية المتخصصة التي تنفذ لتأىيؿ المكارد البشرية.كالمشاركة الفعال
تكامؿ األدكار: مف خالؿ التنسيؽ بيف القيادات الجامعية كمؤسسات األعماؿ لتنظيـ دكرات  -

تدريبية ميدانية لمطالب عمى أرض الكاقع مما يثرم خبرات كميارات الطالب كيؤىميـ بكفاءة 
 لالنخراط في سكؽ العمؿ.
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سة الجكانب االجتماعية التى تسبب عدـ التكافؽ بيف مخرجات الجامعات مف المكارد درا -
 البشرية كاحتياجات المجتمع كسكؽ العمؿ.

كضع معايير مينية كتحديد الكفايات كالميارات كالمعارؼ الكاجب تكفرىا لدل المكارد  -
 جات األداء المتقف.البشرية المطمكبة مف الجامعات؛ إلنجاز مياـ العمؿ بإتقاف كتحديد نتا

تنكيع مضاميف البرامج التدريبية التي تقدميا الجامعات لطالبيا مف حيث اعدادىا كتطكيرىا  -
 بصكرة مستمرة لتتماشى مع التغيرات المتالحقة في متطمبات سكؽ العمؿ.

تكحيد ضكابط كمعايير نكعية نكاتج )مخرجات( الجامعات، مما يخمؽ حالة مف التنافسية مف  -
 يؽ الجامعات لمتميز كالجكدة في خريجييا.أجؿ تحق

 خامسا: أهداف التصور المقترح:
 األهداف المتعمقة بالطالب الجامعي: .1
 إعداد خريجيف قادريف عمى تحقيؽ النجاح كالتميز كقيادة المجتمع نحك المستقبؿ. -
 امتالؾ الطالب لمميارات الالزمة لالنخراط كالمنافسة في سكؽ العمؿ. -
 تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في عممية التعمـ.تمكيف الطالب مف  -
 تقديـ برامج تعميمية كأنشطة أكاديمية لمطالب عمى أعمى مستكل مف الجكدة. -
معرفة كتحديد التخصصات المطمكبة كالمرغكبة في سكؽ العمؿ خاصة في ظؿ التطكرات  -

 ؿ كاألعماؿ.التقنية السريعة كالمستمرة كالتعقيدات المتزايدة التي تتسـ بيا بيئة الما
 األهداف المتعمقة باألستاذ الجامعي: .2
 اإلعداد األكاديمي كالبحثي المتعمؽ لعضك ىيئة التدريس لمقياـ بدكره في تكجيو طالبو. -
 .العمؿ سكؽ باحتياجات المينية لمطالب التكعية في تفعيؿ دكر األستاذ الجامعي -
 ية التربية لتنمية المكارد البشرية.المشاركة الفعالة في برامج اإلرشاد الميني التي تقدميا كم -
 المساىمة في تقديـ الخدمة البحثية لعناصر كمؤسسات المجتمع المحمي . -
 التعاكف البحثي مع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بما يخدـ تطكير التعميـ الجامعي. -
 حرص عضك ىيئة التدريس عمى التطكير الذاتي؛ لمكاجية التطكرات العممية الحديثة. -
 رة عمي بناء عالقات إنسانية جيدة مع الطمبة كالرؤساء .القد -
 القدرة عمى تدكيؿ اإلنتاج البحثي، كربط الترقيات باألبحاث التي تنافس عالميا. -
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 المشاركة في المؤتمرات كالندكات بالعمؿ البحثي كأكراؽ العمؿ . -
 ي .إنجاز األبحاث العممية بشكؿ سميـ بما يخدـ كمية التربية كالمجتمع المحم -
 األهداف المتعمقة بالقيادات األكاديمية: .3
 االعتماد عمى التخطيط االستراتيجي في كضع برامج تنمية المكارد البشرية بالجامعات. -
 رسـ خطة التعاكف بيف الجامعات كمؤسسات األعماؿ لتدريب كتأىيؿ المكارد البشرية. -
 بيا. الخاصة كالضكابط نيفكالقكا بطبيعة الميف المختمفة الطالب أف تقـك الجامعة بتعريؼ -
 سكؽ في اندماجيـ لتسييؿ التخرج قبؿ تدريبية كميات الجامعة لمطالب برامج أف تكفر -

 العمؿ.
 أف تعمؿ الجامعة عمى تطكير ميارات المكارد البشرية مف خالؿ دكرات تأىيمية متخصصة. -
التي تكفرىا  تقديـ حكافز لممكارد البشرية بالجامعات لتشجيعيـ عمى االلتحاؽ بالبرامج -

عدادىـ بالشكؿ المناسب.  لتدريبيـ كا 
 تفعيؿ نظـ المعمكمات إلعطاء الطالب كاألساتذة صكرة كاضحة عف متطمبات سكؽ العمؿ. -
 تكقيع اتفاقيات تعاكف مع مؤسسات األعماؿ لتكعية الطالب بالميارات المينية المطمكبة. -
 طط التنمية لممكارد البشرية.كخ تطكير برامج الجامعات كمناىجيا، بما يتفؽ كمتطمبات -
 ضركرة االىتماـ بالجكدة النكعية لممكارد البشرية، بتخريج ككادر ذات قدرات كميارات. -
 األهداف المتعمقة بمؤسسات األعمال: .4
 التعاكف مع الجامعة لتحديد الميارات المينية الالـز تكافرىا في في المكارد البشرية. -
امعة لتدريب المكارد البشرية كتزكيدىـ بالخبرات المينية تطكير أطر التعاكف كالتفاعؿ مع الج -

  عمى أرض الكاقع .
إجراء البحكث كالدراسات المشتركة لتقكيـ أداء المكارد البشرية في مكاقع العمؿ كتكفير  -

 التغذية الراجعة التي تيدؼ إلى إدخاؿ اإلصالحات كالتجديدات في البرامج الجامعية.
ت الجامعة، كتقكيميا مف أجؿ تحقيؽ تطابؽ أفضؿ بيف كضع آليات مشتركة مع كميا -

 مخرجات الكمية كمتطمبات المجتمع السعكدم.
التنسيؽ مع الجيات المعنية بالقكل العاممة كالجامعات عند كضع استراتيجيات التعميـ  -

 العالي.
 زيادة تكجيو المكارد البشرية نحك التخصصات العممية المطمكبة بشكؿ أكبر في سكؽ العمؿ. -
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 سادسا: إمكانية تنفيذ التصور المقترح:
لتحديد إمكانية تنفيذ المقترح لتفعيؿ دكر القيادات األكاديمية في تنمية المكارد البشرية 
بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، يرل الباحث ضػركرة الكقكؼ عمى أىـ الصعكبات 

 :ةالمتكقعة عند تنفيذ ىذا التصكر كتتمخص في النقاط التالي

عدـ كجكد قكاعد معمكمات عف احتياجات سكؽ العمؿ مف التخصصات كالميارات المطمكبة  -
 في المكارد البشرية التي تخرجيا الجامعات؛ لتككف المكجو لسياسات القبكؿ عمييا.

عدـ قدرة مناىج التعميـ العالي عمى تحقيؽ مكاءمة ميارات كقدرات كخبرات الخريجيف  -
 عمالة كالفنييف.لمتطمبات سكؽ العمؿ مف ال

عدـ كجكد استراتيجية محددة األىداؼ يتـ عمى ضكئيا كضع برامج لمتكعية كالتدريب  -
 لممكارد البشرية.

ضعؼ التنسيؽ بيف الجامعات كمؤسسات كمنظمات األعماؿ لتنظيـ دكرات تدريبية لممكارد  -
 البشرية عمى أرض الكاقع.

 لتتماشى مع منظمات األعماؿ.رفض بعض الجامعات إعادة صياغة أنشطتيا كبرامجيا  -
ضعؼ القناعات مف قبؿ بعض مؤسسات األعماؿ بأىمية التعميـ الجامعي لتحقيؽ أىداؼ  -

 المستقبؿ مف خالؿ إعداد خريجيف أكفاء لسكؽ العمؿ.
 الفجكة بيف ميارات الخريج كسكؽ العمؿ، كتقديـ مخرجات تسيـ في تفاقـ مشكمة البطالة. -

 المقترح:سابعا: آليات تنفيذ التصور 
ضركرة إعادة النظر في البرامج التدريبية كالتأىيمية كالمناىج الحالية في الجامعات بالتنسيؽ  -

 مع مؤسسات األعماؿ كالقطاع الخاص.
إشراؾ القطاع الخاص كمؤسسات األعماؿ في الدراسات التي تجرييا الجامعة لمعرفة  -

 متطمبات سكؽ العمؿ.
ة في ميداف العمؿ إلى داخؿ أركقتيا حتى ال يضطر أف تنقؿ الجامعات االتجاىات الحديث -

 مؤسسات األعماؿ إلى تعديؿ كصقؿ كتجديد ميارات الخريجيف.
 تكقيع اتفاقيات تعاكف مع مؤسسات األعماؿ لتكعية المكارد البشرية بالميارات المينية. -
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 تضميف المقررات مكضكعات تكعكية بالتخصصات المتكقع مستقبال استحداثيا. -
ـ المعمكمات الجامعية إلعطاء الطالب صكرة كاضحة عف متطمبات خطط التنمية تفعيؿ نظ -

 كمكاصفات المكرد البشرم المطمكب في سكؽ العمؿ.
 .العمؿ مكاقع في مكاردىا البشرية كتأىيؿ لتدريب األعماؿ مؤسسات مع التنسيؽ -
 ة.تطكير الميارات العممية لممكارد البشرية مف خالؿ عقد دكرات تأىيمية متخصص -
بيا لمدخكؿ في ىذه  الخاصة كالضكابط كالقكانيف بطبيعة الميف المختمفة الطالب تعريؼ -

 الميف كالتمكف مف المنافسة.
 ثامنا: الجهات المسؤولة عن تنفيذ التصور المقترح:

  كزارة التعميـ. -
 .اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالميةجامعة  -
 كرؤساء األقساـ. ف سعكد اإلسالميةالقيادات األكاديمية بكميات جامعة اإلماـ محمد ب -
 مؤسسات كمنظمات األعماؿ كالقطاع الخاص كرجاؿ األعماؿ. -
 أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاإلدارييف بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. -



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المراجع:
 أوال_ المراجـع العربية:

إلبداع المنظمي: دراسة ( تنمية المكارد البشرية ك دكرىا في إدارة ا6145أبكزنط، ماجدة ) .4
المؤتمر العممي الدكلي تحميمية في عينة مف الجامعات الرسمية األردنية، 

أبريؿ، 61-66ت( األكؿ )منظمات األعماؿ الفرص كالتحديات كالتطمعا
 .31-4، صجامعة البمقاء، األردف

( التصنيؼ العالمي لجامعات الدارسيف السعكدييف في 6143األحمدم، عائشة سيؼ) .6
، 6، عدد41الخارج: الكاقع كالمأمكؿ، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، مجمد

 األردف.
ئؼ الجامعات ( إستراتيجية مقترحة لتطكير كظا6142آؿ حارث، فاطمة عمي عبداهلل) .3

السعكدية في ضكء مبادئ جامعة المستقبؿ، رسالة دكتكراه، كمية التربية، 
 جامعة الممؾ خالد. 

(. رؤية مقترحة لدكر القيادات األكاديمية لتحقيؽ الميزة التنافسية 6146البدكم، أمؿ.) .1
، ع. 2المجمة التربكية الدكلية المتخصصة. مج.  . بجامعة الممؾ خالد

 .451-461، ص ص44
ىػ(.البحث العممي في كميات البنات بجامعات المممكة كمساىمتو 4134)فاطمة األسمرم،  .5

في تمبية متطمبات التنمية االجتماعية كاالقتصادية. رسالة ماجستير، 
 جامعة أـ القرل. 

( كاقع إسياـ إدارة المكاىب في تنمية المكارد 6143الجحدلي، غادة عبد الحميد حميداف. ) .2
شرية األكاديمية بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة مف كجية نظر الب

القيادات الجامعية بيا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 
 أـ القرل.

ـ(. تحسيف القدرة التنافسية لمجامعات المصرية باستخداـ 6141حمد، حسني عبدالمنعـ) .6
تربية، جامعة سكىاج، بعض المداخؿ الحديثة. رسالة دكتكراه، كمية ال

 مصر.
( االحتياجات التدريبية لمديرم المدارس الحككمية 6142الحكلي، عمي عبد اهلل سميماف. ) .1

في محافظات غزة في ضكء مجاالت تنمية المكارد البشرية، رسالة 
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، كمية التربية  االسالمية. 
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التمكيف اإلدارم كعالقتو بالتميز التنظيمي لدل  (.6146درادكة، أمجد محمكد محمد. ) .1
 القيادات االكاديمية بجامعة الطائؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

، ع. 34مجمة جامعة النجاح لألبحاث :العمـك اإلنسانية. مج.  .
 .4612-4656ص ص.  .،1

تيا بالمسؤكلية (. درجة ممارسة القيادة التحكيمية كعالق6146الرقب، تكفيؽ زايد محمد. ) .41
المجمة التربكية  . المجتمعية لدل القادة األكاديمييف بجامعة الممؾ سعكد

 .411-446، ص ص41، ع. 2الدكلية المتخصصة. مج. 
ـ(أنظمة المعمكمات :استخداماتيا ، فكائدىا كتأثيرىا عمى تنافسية 6111سايغى، فيصؿ)  .44

جامعة الحاج المؤسسة . رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية، 
 لخضر، الجزائر.

(. كاقع إدارة المكارد البشرية في قطاع التعميـ العالي 6143شاىيف، ياسر أحمد. ) .46
مجمة اتحاد الجامعات العربية  . الفمسطيني مف كجية نظر العامميف فيو

 . 24-36ص ص.  ،4، ع. 33لمبحكث في التعميـ العالي. مج. 
رجة ممارسة القادة األكاديمييف بجامعة بيشة (. د6141الشيراني، نكرة فالح عايض. ) .43

المجمة الدكلية  . لمقيادة اإلبتكارية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
 .246-515، ص ص3، ع. 3لمدراسات التربكية كالنفسية. مج. 

( التخطيط االستراتيجي لتنمية المكارد البشرية بالتعميـ الجامعي 6146عبدالعزيز،أحمد ) .41
ات سكؽ العمؿ، مجمة كمية التربية، جامعة أسيكط، في ضكء متطمب

 .62-31، ص 5، ع.6مج.
(. فاعمية الكظائؼ اإلدارية لدل القيادات األكاديمية في كميات 6146الشمراني، حامد.) .45

مجمة عمـك اإلنساف كالمجتمع. ع.  .جامعة شقراء : دراسة ميدانية
 .355-344ص ص.  .63

حث شراكة استراتيجية إلصالح الكظيفة البحثية ـ( كراسي الب6145شياب، نصر الديف) .42
(، ص 3بالجامعات العربية"نمكذج مقترح"، مجمة العمـك التربكية، )

 .416-21ص
 لتحقيؽ كمدخؿ العالي التعميـ تدكيؿ متطمبات ىػ(.4131العامرم، عبداهلل بف محمد ) .46

ية مقترح. رسالة دكتكراه، كم تصكر السعكدية:  العالمية لمجامعات الريادة
 التربية، جامعة أـ القرل.
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