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 المستخمص:
مدى توافر معايير القيادات في الجامعات السعودية مف ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 

ـ استخداـ المنيج الوصفي،  ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼجامعة شقراءبمنظور التربية اإلسبلمية  ت
( مف أعضاء 29وتـ االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات، وطبقت الدراسة عمى )

ىيئة التدريس بجامعة شقراء موزعيف وفؽ متغيرات )النوع/ التكميؼ بعمؿ إداري سابؽ/ 
ار وأشارت النتائج إلى أف درجة توافر المعايير الشخصية في اختي ،الرتبة الوظيفية(

القيادات الجامعية بجامعة شقراء جاءت مرتفعة، وأف درجة توافر المعايير الوظيفية في 
اختيار القيادات الجامعية بجامعة شقراء جاءت مرتفعة، كما أشارت النتائج إلى أنو ال 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع بينما وجدت 

يًا في استجاباتيـ تعزى لمتغير التكميؼ بعمؿ إداري سابؽ لصالح الذيف فروؽ دالة إحصائ
لـ يكمفوا بأعماؿ إدارية مف قبؿ، وكذلؾ وجدت فروؽ دالة إحصائية في استجاباتيـ تعزى 

 لمتغير الرتبة الوظيفية لصالح الرتبة األعمى.
 .الجامعية القيادات االختيار، الوظيفية، المعايير الشخصية، المعاييرالكممات المفتاحية: 
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The availability of leadership standards in Saudi universities 
from the perspective of Islamic education 

“Shaqra University as a model” 
Nora Nasser Al-Dossary 

Department of Educational Sciences, College of Education, Muzahmiyah, 
Shaqra University, Saudi Arabia. 
Email: noura.aldossari@su.edu.sa 

ABSTRACT: 
The study aimed to identify the availability of leadership standards in 
Saudi universities from the perspective of Islamic education at Shaqra 
University. To achieve this goal, the descriptive approach was used. The 
questionnaire was relied on to collect data, and the study was applied to 
(92) faculty members at Shaqra University, distributed according to the 
variables (type/assignment to previous administrative work/job rank). 
The results indicated that the degree of availability of personal criteria in 
selecting university leaders at the University of Shaqra was high, and 
that the degree of availability of functional criteria in selecting university 
leaders at the University of Shaqra was high, and that there were 
statistically significant differences in their responses attributed to the 
variable assigned to previous administrative work in favor of those who 
had not been assigned to administrative work before, and there were 
also statistically significant differences in their responses due to the 
variable of job rank in favor of the higher rank. 
 
Keywords: Personal Criteria, Job Criteria, Selection, University Leaders. 
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 المقدمة:
فية والتكنولوجية، وتواجو جميع يشيد العالـ اليـو سمسمة مف التغيرات والتطورات المعر 

مؤسسات التعميـ بالمممكة العربية السعودية تحديات ىذه المتغيرات المتسارعة في التقنية 
 ومعموماتي وانفتاح إعبلمي وتوجو نحو التخصيص.  معرفيوما صاحبيا مف انفجار 

ز أىداؼ تخدـ وتعد القيادة ظاىرة اجتماعية تتمثؿ في عبلقة تأثير بيف قادة وتابعيف إلنجا
مصالحيـ، وىي ظاىرة معقدة مف عدة جوانب؛ ألسباب عديدة، ومنيا أف القيادة في 
إطارىا العاـ تتضمف عناصر عديدة ذات عبلقات تشابكية وىي: القادة، التابعوف، التأثير، 
اإلرادة، المسؤولية، األمانة الذاتية، التغيير، األىداؼ، والمصالح المشتركة، والبيئة 

 (. 09، 9102ة )الكبير، المحيط
وتمثؿ القيادة المحرؾ الرئيس في حياة األفراد واألمـ والشعوب، فيي ظاىرة اجتماعية 
نممس آثارىا في مختمؼ مناحي الحياة، في المؤسسات واألندية، والمصانع والشركات ومف 

لقيادة دونيا ال يمكف تحقيؽ األىداؼ سواء كانت مادية أو معنوية، لذا يمكف القوؿ بأف ا
تعد ىامة وضرورية لجميع المؤسسات العامة والخاصة عمى حد سواء مف أجؿ تحقيؽ 
التقدـ والتطور والنمو، كما أنيا تحتؿ مكانو كبرى في المجاؿ التعميمي عمى وجو 
الخصوص؛ ألنيا تيتـ بإعداد اإلنساف وتنميتو مف جميع الجوانب: الجسمية والعقمية 

 نفسية.واالجتماعية واألخبلقية وال
وتُعد القيادات األكاديمية المؤىمة جوىر انطبلؽ تحقيؽ التميز ومتابعة التطوير، وىي 
الداعـ الرئيس لبرامج التطوير األكاديمي والمؤسسي، إذ ُيناط بيا تنفيذ أعمااًل إدارية وفنية 
يـ وأكاديمية وتربوية ترتبط بالتطورات الداخمية والخارجية لمجامعات، ويتطمب ذلؾ امتبلك

الكفايات والميارات البلزمة لجعميـ قادريف عمى إحداث التطور والتحسيف لمنظاـ الجامعي 
ككؿ لمواكبة التطورات العممية والتقنية، لذا يعد تدريب ىذه القيادات إحدى المقومات 
الضرورية في تحريؾ القدرات والكفاءات واالستفادة منيا في ظؿ تكنولوجيا المعمومات، 

يًا مف مدخبلت العممية التعميمية ومحوًرا رئيسًيا إلحداث التغيير بيدؼ ومدخبًل أساس
تحسيف أدائيـ عف طريؽ إكسابيـ الميارات والقدرات المعرفية والمقومات السموكية التي 

 (.9191تمكنيـ مف القياـ بأدوارىـ المختمفة )العبيدات، 
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اعية والثقافية واالقتصادية ( أف التغيرات المستمرة في الجوانب االجتم9191ويرى محمد )
والتنافسية والتدويؿ مما يتطمب وجود قيادات قادرة عمى مواكبة ىذه التحديات وتحقيؽ 
مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية لمجامعات، ومف ىذا المنطمؽ يؤكد عبد المعطي 

مية وثورة ( عمى ضرورة مواكبة القيادات األكاديمية لمتغيرات المحمية والعال9102ومرسي )
االتصاالت والمعمومات وأنو ال يمكف ألي مؤسسة في ظؿ ىذه المستجدات أف ترتقي 

( إلى أف الجامعات في ظؿ 9191بدوف رقي قياداتيا والعامميف فييا. ويرى البموي )
التحديات والتغيرات بحاجة إلى إدارة قادرة عمى مسايرة المتغيرات واالستجابة لمتطمبات 

 ة بفاعمية.التنمية المستدام
وتتوقؼ فاعمية وكفاءة الجامعات إلى حد كبير عمى كفاءة وفاعمية أداء قيادتيا، لذا فإف 
اختيار القيادات األكاديمية يعد أىـ ركائز نجاح الجامعات في تحقيؽ أىدافيا، فيـ 
العنصر الرئيس في نظاـ الجامعات وأساس العمميات اإلدارية، لذا البد مف وجود رؤية 

ستشراؼ لممستقبؿ إليجاد قيادات ذات ميارات وكفاءات عالية تستخدـ تتسـ باال
االستراتيجيات الحديثة وتعمؿ عمى إحداث التغيير، ويجب أف تتسـ بعدد مف السمات التي 

فطبيعة المناصب القيادية بالجامعات سواء  يتـ تحديدىا في معايير وآليات اختيارىـ،
ة اختيار العناصر المناسبة ليذه المناصب اإلدارية، األكاديمية أو اإلدارية تفرض أف عممي

يجب االىتماـ بيا مف العناية والحرص عمى أساس خبرتيا باإلدارة ومدى استعدادىا 
لطبيعة الدور الذي تتولي مسئولياتو والمتتبع لواقع عممية تعييف القيادات األكاديمية في 

ند في غالبيتيا إلى معايير عممية الجامعات السعودية يبلحظ أف ىذه العممية قد ال تست
نما تعتمد عادة عمى اعتبارات شخصية قائمة عمى الترشيح واالختيار، ومف ىنا  مقننة، وا 

، 9102تظير الحاجة إلى إيجاد وبناء معايير الختيار القيادات األكاديمية. )الزبيدي، 
٤.) 

المجتمع وأف وجودىا في بداية دعوتو أىمية الشخصيات القيادية في  وقد أدرؾ الرسوؿ 
مع قياميا بأدوارىا كما ينبغي سبب لتفوؽ المجتمع وقدرتو عمى مواجيتو ألعدائو، فقد رأى 
رسوؿ اهلل في بداية الدعوة أف الكفار يؤذوف المستضعفيف مف المؤمنيف، فكاف يدعو ربو 

بف  قائبل: "الميـ أعز اإلسبلـ بأحب العمريف إليؾ" فاستجاب اهلل دعاءه، وأسمـ عمر
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الخطاب، وحمزة بف عبد المطمب، وىما مف الشخصيات القيادية المعروفة في مكة كميا، 
أف الظروؼ أصبحت مواتية لمجير بالعبادات وممارسة الشعائر  وبعد إسبلميما رأى 

: "ما كنا نقدر أف نصمى الدينية، فصموا في الكعبة أماـ أعيف الكفار، يقوؿ ابف مسعود 
ـ عمر" وقاؿ: "مازلنا أعزة منذ أسمـ عمر" وقاؿ صييب: " لما أسمـ عند الكعبة حتى أسم

عمر ظير اإلسبلـ، وُدعي إليو عبلنية، وجمسنا حوؿ البيت ِحمقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا 
(، ويقوؿ ابف 22، 0222ممف غمظ عمينا ورددنا عميو بعض ما يأتي بو" )الغضباف، 

قد امتنع، وأف حمزة سيمنعو،  وؿ اهلل إسحاؽ: "لما أسمـ حمزة؛ عممت قريش أف رس
 (.079ىػ، 0٤01، 0فكفوا عف بعض ما كانوا ينالوف منو" )الذىبي، ج

وعميو فإف تطوير القيادات الجامعية يتطمب وجود رؤية تتسـ باالستشراؼ لممستقبؿ إليجاد 
 قيادات ذات ميارات وكفاءات عالية تستخدـ االستراتيجيات الحديثة وتعمؿ عمى إحداث

(. وُيعد اختيار القيادات األكاديمية أحد أىـ ركائز نجاح 71، 9101)بركات وعوض، 
الجامعات في تحقيؽ أىدافيا وىو إيجاد القائد الفّعاؿ الذي يستطيع إحداث التغيير، فقد 
أصبح تطوير الكفاءة القيادية موازيًا، أو ربما يفوؽ الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة 

 (. 7٤، 9101)بركات وعوض، 
عمى ضرورة اختيار المسئوليف التربوييف وفؽ  (Cheng) وفي نفس السياؽ أكد شينغ

معايير نزيية، ألف نجاح المؤسسات عمى يعتمد عمى وجود القائد الكؼء الذي يمتمؾ رؤية 
واضحة لما يجب أف تكوف عميو مؤسستو في المستقبؿ وقادرا عمى تحديد مستمزمات 

 .(Cheng ,2010)بؿ، وتحفيز أفراد المؤسسة لمعمؿ عمى ذلؾ الوصوؿ إلى ذلؾ المستق
وتأتي أىمية المعايير المينية بشكؿ عاـ في كونيا تحدد جودة العمؿ في مينة ما، ومف 
يحدد تمؾ المعايير ىـ القائموف عمى تنظيـ تمؾ المينة، وأصحاب الخبرة فييا؛ كالييئات 

 (.     9107قياس والتقويـ، الرسمية الحكومية، وغيرىا )المركز الوطني لم
ولقد ارتبطت حركة المعايير بحركتيف كبيرتيف ىما: الجودة الشاممة، واالعتماد التربوي، 

( أف 92، 9112مما شكؿ فكرًا تربويًا مترابطًا في فترة التسعينيات، وذكر الصمادي )
ماف والشيادة المعايير أصبحت مطمبًا لتحقيؽ الجودة في التعميـ، وأصبح االعتماد ىو الض

 التي توثؽ بأف المؤسسة التعميمية حققت معايير الجودة المعمنة.
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لبناء معايير اختيار القيادات  الحاجة أف ( إلى992، 9112ويرى الخطيب ومعايعة )
 العديد تشيدىا التي السريعة المتغيرات حيث اإلدارة الجامعية الحديثة، في األكاديمية تبرز

تحقيؽ  لمينية تتطمب وجود قيادات أكاديمية مؤىمة وقادرة عمى التخصصات النوعية وا مف
 أعماؿ أعضاء ىيئة التدريس أداء  التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس، وتسييؿ

 الخارجي العالـ عمى عالية، في ظؿ االنفتاح وجودة أكثر فّعالية بصورة وواجباتيـ
 التقميدية األساليب مف ة عمى التخمصالتعميـ،  والقادر  مجاؿ في خبراتيـ واالستفادة مف

 مؤسسات برامج في النوعية الحديثة، والقادرة عمى تحقيؽ الجودة باألساليب واستبداليا
ـ األكاديمي باتجاه التقييـ مخرجاتو، وفي العالي التعميـ  والتي تأخذ بالكمية الجامعية أو القس
المجاالت  شتى في المتسارعة التطورات قدرتو عمى مواكبة إلى ليا، باإلضافة العالمي
 منيا.  واالستفادة معيا والتفاعؿ

ومف خبلؿ التفكير باألسباب التي تفرض بناء معايير االختيار بالجامعات تمؾ األسباب 
المرتبطة بالكفاءة الداخمية والخارجية بسبب الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية أو 

 والتكنولوجية العممية الجامعات، والثورة عمى حدياتت مف فرضتو وما العالمية، كالعولمة
 .(172، 911٤تتطمب وجود قيادة فاعمة )فيمي،   التي والصناعية

كما أنو تأتي أىمية تطوير معايير اختيار القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية لتوجو 
ترجمة األىداؼ  الجامعات السعودية ممثمة باألقساـ العممية وكمياتيا إلى المساىمة في

( حيث ىدفت إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزىر، 9111اإلستراتيجية لمرؤية الوطنية )
ـ تعرؼ بأنيا إعادة ىيكمة 9102ووطف طموح )وثيقة برنامج التحوؿ الوطني،  ( وفي التعمي

 قطاع التعميـ، وصياغة حديثة لمنظومة األنظمة والتعميمات والقواعد التنفيذية التي تحكـ
تطوير المناىج والتحاؽ المعمميف بالسمؾ التعميمي ورفع فاعمية التطوير والتدريب الميني 

 بشكؿ مستمر.
 مشكمة الدراسة:

أشارت بعض الدراسات لوجود ضعؼ في معايير اختيار القيادات التربوية، حيث الحظت 
د ( ضعؼ وجود معايير دقيقة الختيار القيادات، وتغيب اإلعدا9102كعكي ) دراسة

المسبؽ لتولي المنصب لمقائد، وضعؼ أنظمة المساءلة والمحاسبية، ويضيؼ الجبيمي 
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( ضرورة أف يكوف ىناؾ معايير مبنية عمى أسس عممية واضحة ودقيقة لبلختيار 9102)
المناسب لمقيادة )رئيس القسـ، والوكيؿ، والعميد( مف أجؿ ضماف الجودة في العمميات 

توفير آلية واضحة لتقييـ أداء القادة، ويوضح أبو سعده وتحقيؽ األىداؼ المرغوبة، ول
(Abu Saada  ،9101 أىمية اختيار قائد أكاديمي تتوفر فيو مواصفات معينة تؤىمو )

لمقياـ بالعممية بشكؿ صحيح، وتساعده عمى حسف اختيار األفراد المؤىميف لتكويف فرؽ 
معات في مرحمة التقويـ الذاتي. العمؿ، وأف ذلؾ مف أسباب نجاح عمميات تقييـ أداء الجا

، ودوف 9100وتذكر اليحيوي ) ( أنو قد يتـ اختيار القيادات دوف تمقي التدريب البلـز
اكتساب الخبرة، اعتماًد عمى المعايير الفردية والشخصية، وبالتالي قد يؤثر ذلؾ عمى أداء 

داء تكوف بطريقة أفضؿ العمميات في الكمية أو الوحدة أػو القسـ، وأف تنفيذ عممية تقييـ األ
 عند توفر القيادة الداعمة.

وفيما يخص معايير ترشيح رئيس القسـ والعميد بالجامعات السعودية، فإف اآلليات كانت 
يتولى ( المادة السابعة أف 9199غير واضحة، حيث ورد في )نظاـ الجامعات الجديد، 

في المادة الثالثة عشرة إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، و مجمس شؤون الجامعات 
إقرار القواعد المنظمة لتعييف عمداء الكميات، والعمادات، يتولى مجمس أمناء الجامعة أف 

يكون والمعاىد، والمراكز، ورؤساء األقساـ العممية، وفي المادة الرابعة والعشروف أف 
 :مجمس الكمية أو المعيد برئاسة العميد وتكون العضوية فيو عمى النحو اآلتي

( ولرئيس الجامعة أف .رؤساء األقساـ العممية-ويكوف أحدىـ أمينًا لممجمس الوكبلء)
مف أعضاء ىيئة التدريس في الكمية أو  -عمى األكثر-يضيؼ لعضوية المجمس ثبلثة 

مف ذوي الخبرة والعبلقة بمجاؿ اختصاصات الكمية أو  -عمى األكثر-المعيد، واثناف 
مف مجمس الكمية أو المعيد. وورد في الفصؿ العاشر ما المعيد، وذلؾ بناًء عمى ترشيح 

يخص رؤساء األقساـ في المادة الثامنة والثبلثوف أف ُيكّمؼ رؤساء األقساـ في كؿ كمية 
بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح مف عمداء الكميات، أما معايير االعتماد 

ف المركز الوطني لمتقويـ واالعتماد األكاديمي العتماد برامج الدراسات العميا والصادرة م
( فقد نصت في المعيار الثاني "إدارة البرنامج وضماف جودتو" عمى ٤، 9102األكاديمي )

ـ بتطبيؽ األنظمة والسياسات والموائح  ما يمي: "يجب أف يكوف لدى البرنامج قيادة فّعالة تقو
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جودة التي تحقؽ التطوير المؤسسية، وتقـو بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة وتفعيؿ نظـ ال
المستمر ألدائو في إطار مف النزاىة والشفافية والعدالة والمناخ التنظيمي الداعـ لمعمؿ". 
وقد أصدرت ىيئة تقويـ التعميـ وثيقة تختص بطمب االعتماد المؤسسي لمؤسسات التعميـ 

ظيفي العالي وكاف مف الشروط أف تقدـ المؤسسة ما يثبت تطوير الموائح والوصؼ الو 
لممياـ األكاديمية والقيادية واإلدارية، وأف تكوف متفقو مع المعيار الثاني مف معايير 

(. وتـ التوصؿ 9101االعتماد األكاديمي )الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي، 
إلى أف ىناؾ قصور في معايير تعييف القيادات، ينتج عنو قصوًرا في إمكانات الموارد 

في فعالية عمميات تقويـ األداء، فالقائد ىو أساس عمميات تقييـ األداء، فالدعـ البشرية و 
ـ  الذي يوفره ىو الخطوة األولى لعمميات توكيد الجودة والتي تعتبر مف متطمبات عممية تقوي

(، لذا يجب عمى الجامعات أف تيتـ بمعايير ترشيح واختيار 9117األداء، )دندري؛ ىوؾ، 
ير أدائيـ، مف أجؿ تحقيؽ أداء عاؿ. واستناًدا إلى ما سبؽ فإف ىناؾ وتعييف القادة وتطو 

ضعًفا في تحديد آليات ومعايير ترشيح القادة في الجامعات )عميد الكمية، والوكيؿ، ورئيس 
القسـ(، مما قد يؤثر عمى جودة أداء عمميات تقويـ األداء الجامعات، مما ُيظير الحاجة 

 ت الحديثة.إلى تطويرىا استجابًة لمتوجيا
(" وجود تدني في نسبة تييئة النظـ 22، 9107وفي نفس السياؽ أكدت دراسة )العمري، 

اإلدارية والتنظيمية في البيئة السعودية مما يؤثر عمى تطبيؽ المنيجيات والمفاىيـ الجديدة 
لتطوير النظـ اإلدارية في مجتمع األعماؿ الصناعية في المممكة العربية السعودية ويقمؿ 

ف نجاح منظمات األعماؿ في تحقيؽ التطوير المأموؿ مف تطبيؽ المداخؿ والمنيجيات م
 الجديدة في اإلدارة".

( بضرورة االىتماـ 9102كما أوصت العديد مف الدراسات المختمفة كدراسة الشيري )
ا بالميارات القيادية، وأكدت عمى األىمية المتزايدة بالميارات القيادية المختمفة، وأف تدنيي

( 9101يعني عدـ تمكف الرؤساء مف القياـ بمياميـ بالمستوى المطموب، ودراسة دباش )
التي أكدت عمى أىمية ممارسة القادة لمميارات اإلدارية والفنية واإلنسانية، والعمؿ عمى 

 إلحاقيـ بالدورات التدريبية بمجاؿ القيادة.
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في اختيار قيادات التعميـ،  ( أىمية توافر المعايير الجيدة9191وتؤكد دراسة سبلمة )
ـ وفي المقابؿ اقترحت سببًل  حيث توصمت إلى تحديد  سمبيات معايير اختيار قيادات التعمي

 لمواجيتيا.
كما سعت العديد مف الدراسات إلى إعادة النظر في معايير اختيار القيادات والعمؿ عمى 

( 9191ف دراسة األحمري )بناء معايير تواكب التطورات والمتغيرات الحديثة، حيث نجد أ
ىدفت إلى تحميؿ أوجو اإلفادة مف الخبرات الدولية والعربية في بناء معايير اختيار 

( التي ىدفت 9102القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية، وكذلؾ دراسة الزىراني )
رس إلى بناء مصفوفة معايير وفؽ أسس عممية الختيار المشرؼ التربوي المقيـ في المدا

األىمية بمحافظة الطائؼ التعميمية في ضوء تجارب بعض الدوؿ األوروبية وبعض الدوؿ 
( إلى تطوير معايير اختيار المشرفيف 9191العربية، وأيضًا ىدفت دراسة القحطاني )

 .9111التربوييف بالمممكة العربية السعودية في ضوء رؤية 
ت الجامعات، ومعايير اختيارىـ، نجد وبعد النظر بالدراسات ذات االرتباط بخصائص قيادا

أف جؿ ىذه الدراسات قد تناولت معايير اختيار قيادات الجامعات في ضوء منظور التربية 
اإلسبلمية أف النظاـ التعميمي في جميع مراحمو يعتمد في المممكة العربية السعودية عمى 

يادات بالجامعات المصادر الرئيسية، فمف ىنا ظيرت أىمية وجود معايير الختيار الق
عند اختيار القيادات  المسئوليفالسعودية مستمدة مف التربية اإلسبلمية، لتكوف بيف أيدي 

في الجامعات السعودية، فتكوف أكثر إيجابية ومنطمقًا مف البيئة اإلسبلمية، ثـ تكوف أكثر 
ءت مشكمة تأثيرًا في تحقيؽ جودة اإلدارة والتعميـ داخؿ الجامعات السعودية، ومف ىنا جا

 الدراسة الحالية المتمثمة في التساؤالت التالية: 
 سعت الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية: أسئمة الدراسة:

ما مدى توافر المعايير الشخصية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية مف  .0
 .منظور التربية اإلسبلمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء

دى توفر المعايير الوظيفية والمينية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية ما م .9
مف منظور التربية اإلسبلمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

 شقراء.
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ما  مدى تأثير متغيرات )النوع/ التكميؼ بعمؿ إداري سابؽ/ المرتبة العممية( في  .1
 اختيار القيادات بالجامعات السعودية؟رؤية عينة الدراسة لمدى توافر معايير 

 ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي: أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى مدى توافر المعايير الشخصية في اختيار القيادات بالجامعات  .0

السعودية مف منظور التربية اإلسبلمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 .بجامعة شقراء.

ايير الوظيفية والمينية في اختيار القيادات التعرؼ عمى مدى توافر المع .9
بالجامعات السعودية مف منظور التربية اإلسبلمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة 

 التدريس بجامعة شقراء. 
تحديد مدى تأثير متغيرات )النوع/ التكميؼ بعمؿ إداري سابؽ/ سنوات الخبرة( في  .1

 دات بالجامعات السعودية.رؤية عينة الدراسة لمدى توافر معايير اختيار القيا
 تظير أىمية الدراسة في عدة نقاط نظرية وتطبيقية أبرزىا ما يمي: أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:  
توصية بعض الدراسات السابقة بضرورة األىمية بمعايير اختيار القيادات التربوية  .0

 سعيًا لتحسيف واقعيا وتطوير أدائيا.
مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء لمتعرؼ  أىمية إجراء البحث عمى عينة  .9

عمى توفر المعايير الشخصية والوظيفية مف منظور التربية اإلسبلمية وأىمية 
 توافرىا لدى القيادات ألف أساس نجاحيـ تمسكـ بيذه القيـ والمعايير. 

تعدد المتغيرات والمستجدات التي تواجو القيادة التربوية وتتطمب مزيد مف  .1
 .حوليا مف أجؿ تطوير واقعيا والنيوض بو الدراسات
  األىمية التطبيقية:

تساعد الدراسة الحالية العاميف بالجامعات السعودية التعرؼ عمى المعايير  .0
الشخصية والمينية مف منظور التربية اإلسبلمية ومدى وتطبيؽ ىذه المعاير عمى 

ر لشاغمي تمؾ القيادات بالجامعات السعودية، والحرص عمى توفر تمؾ المعايي
 الوظائؼ القيادية. 
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قد تساعد الباحثيف الميتميف بالمجاؿ بإجراء دراسات أخرى ذات صمة  .9
 بموضوعيا.

يمكف أف تساعد المسئوليف عف اختيار القيادات التربوية الجامعية بالوقوؼ عمى  .1
أبرز المعايير الخاصة باختيارىـ مدى توافرىا في عممية االختيار الواقعية وبالتالي 

 العمؿ عمى تطوير الواقع وتحسينو وفؽ الرؤية التربوية اإلسبلمية.
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:حدود الدراسة: 

موضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى مدى توافر المعايير الشخصية الحدود ال .0
 .والمينية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية مف منظور التربية اإلسبلمية

 المحدديف بعينة الدراسة. أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء الحدود البشرية: .9
 0٤٤1زمانية: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي الحدود ال .1
 مكانية:  جامعة شقراء.  .٤

 يمكف تحديد مصطمحات الدراسة فيما يمي:مصطمحات الدراسة: 
 مصطمحات الدراسة: 

ف التأثير في المجموعة لتحقيؽ أىداؼ محددة األشخاص الذيف يمارسو  القيادات: .0
بوسيمة اإلقناع أو باستخداـ السمطة الرسمية حسب مقتضيات المواقؼ )آؿ ناجي، 

910٤ ،991 .) 
ىـ الذيف يديروف القطاعات واإلدارات التعميمية والبرامج والمعاىد  القيادات التربوية: .9

 عمى سير التعميـ وأدائووالمؤسسات التربوية بمراحميا المختمفة حيث يشرفوف 
 (.  212ـ، 9117)شنودة،

( بأنو العممية التي بمقتضاىا 20، 9109عّرفو بربر)  (:Selectionاالختيار) .1
تستطيع إدارة األفراد أف تفرؽ بيف األفراد المتقدميف لشغؿ وظيفة معينة مف حيث 

عممية التي ( بأنو ال027، 9109درجة صبلحيتيا ألداء ىذه الوظيفة. وُيعّرفو عبلقي)
يتـ بمقتضاىا فحص طمبات المتقدميف عمييـ مواصفات وشروط الوظيفة ثـ مقابمتيـ 
وتعينيـ في نياية األمر. وُيعرؼ إجرائيًا: بأنو العممية التي بمقتضاىا يتـ فحص 
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متطمبات إشغاؿ وظيفة قائد جامعي )عميد/ رئيس قسـ( مف حيث الوصؼ الوظيفي 
 مواصفات التي يتـ عمى أساسيا االختيار. لمتأكد مف توافر الخصائص وال

مجموعة مف الضوابط والشروط التي في ضوئيا يتـ اختيار معايير اختيار القادة:  .٤
، 9102القادة األكاديمييف في الجامعات، )عميد/ رئيس قسـ أكاديمي(. )الزبيدي، 

00) 
الصفات الشخصية ويمكف تعريؼ المعايير إجرائيًا في الدراسة أنيا: " مجموعة مف القيـ و 

والميارات الوظيفية الواردة في الكتاب والسنة، التي ينبغي توافرىا فيمف يتولى القيادة، وىي 
 تعتبر محكات لمترشيح لمقيادات بالجامعات السعودية. 

 إلطار النظري:ا
 مفيوم القيادة التربوية:  .1

تجاه المطموب يعرفيا العجمي مف الناحية النفسية بأنيا تعديؿ السموؾ ليسير في اال
ـ( أف القيادة ىي فف المعاممة لمطبيعة 9107(، وذكر عطوي )21ـ:  9102)العجمي، 

البشرية، أو فف التأثير في السموؾ البشري لتوجيو جماعة مف الناس نحو ىدؼ معيف 
( بأنيا 9102بطريقة تضمف طاعتيـ وثقتيـ واحتراميـ وتعاونيـ، بينما يراىا )آؿ ناجي، 

رية التي يمارسيا شخص معيف لمتأثير عمى مجموعة لتحقيؽ ىدؼ محدد العممية اإلدا
بوسيمة اإلقناع أو باستعماؿ السمطة الرسمية حسب مقتضيات الموقؼ، كما أف القيادة ىي 
فف معاممة الطبيعة البشرية أو فف التأثير في السموؾ البشر لتوجيو جماعة مف الناس نحو 

: 9102ـ واحتراميـ وتعاونيـ )غبلـ، جيياف: ىدؼ معيف بطريقة تضمف طاعتيـ وثقتي
( وبذلؾ يتضح أف ىناؾ اتفاقًا بيف الباحثيف عمى أف القيادة تدور حوؿ قوة التأثير في 7

األفراد ليحققوا أىداؼ الجماعة، وأىدافيـ بتوافؽ وانسجاـ وتعبر عف مكانة وظيفية ودور 
 اجتماعي يؤديو القائد أثناء تفاعمو مع أعضاء جماعتو. 

 مفيوم القيادة في اإلسالم:  .2
(، فمف ٤1، 9112يتميز مفيـو القيادة في اإلسبلـ بشموليتو وبصبغتو اإلسبلمية )أيوب، 

حيث الشمولية؛ فالقيادة في اإلسبلـ تشمؿ كؿ مف يتولى أمًرا مف أمور المسمميف العامة، 
يرىـ ممف يقـو فالخميفة وعمالو، وقواد الجيش، والقضاة، ورؤساء الشرطة، والوزراء، وغ
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بأعماؿ عامة في الدولة اإلسبلمية؛ ىـ المعنيوف بكممة القيادة، وىـ بما خوليـ اهلل مف 
سمطة وبما أعطاىـ المسمموف مف ثقة؛ عمييـ مف العبء أكثر مما عمى غيرىـ مف 

ذا كاف كؿ مف يتولى شيئا مف أمور المسمميف 002، 0222المسمميف )الوكيؿ،  (، وا 
ًدا؛ فإف ىناؾ مف يكسب المفيـو شمولية أكثر مف ذلؾ، ليشمؿ مصطمح العامة يعدَّ قائ

القيادة كؿ مف يتحمؿ شيًئا مف أمور المسمميف سواء العامة أـ الخاصة )الخميمي، 
(، فالقائد كؿ مف يتحمؿ أمانة جماعة ما، فالوالد قائد في بيتو، والزوجة قائدة في 9112

ميندس قائد عمى عمالو، والمدير عمى إدارتو، منزؿ زوجيا، والمدرس قائد في فصمو، وال
ورئيس القسـ عمى قسمو، والعميد عمى كميتو، ورئيس الجامعة عمى جامعتو، والوزير عمى 

، 122، 9112وزارتو، ورئيس الوزراء عمى وزرائو، ورئيس الدولة عمى دولتو )حامد، 
رعيتو، فاإلماـ  "كمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف (، ولعؿ ما يؤيد ذلؾ قوؿ الرسوؿ 122

الذي عمى الناس راع وىو مسئوؿ عف رعيتو، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو وىو مسئوؿ عف 
رعيتو، والمرأة راعية عمى أىؿ بيت زوجيا وولده وىي مسئولة عنيـ، وعبد الرجؿ راع عمى 
ماؿ سيده وىو مسئوؿ عنو، أال فكمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو" )البخاري، د.ت، 

 .(911، ٤ج
وتتميز القيادة في اإلسبلـ أيضا عف غيرىا بالصبغة اإلسبلمية؛ فإف إسبلمية الدور 

بمعنى إضفاء الصبغة  The Islamisation of the leadership roleالقيادي 
اإلسبلمية عمى ذلؾ الدور ىو الذي يحدد االنتماء اإليماني؛ يحدد انتمائية الدور القيادي، 

ف الدور القيادي دوًرا انتمائًيا..ينتمي إلى دوائر "الصعود" و فصبغة اهلل ىي التي تجعؿ م
"االستواء" و "القبوؿ" و "االرتفاع" وىذه الصبغة اإلسبلمية ىي التي ُتحوؿ الدور القيادي 
مف الدور المتخبط المضطرب التائو الذي يؤدي إلى الياوية، ىاوية الدنيا واآلخرة، إلى 

ي يدخؿ في الخيرية، خيرية في ىذا العالـ المحسوس الدور السوي الميتدي اليادي الذ
 (.02، 0227المادي، وفي ذلؾ العالـ المحجوب الغيبي )أسد، وجاسـ، 

العديد مف المبادئ القيادية في حياتو عف طريؽ السنة القولية أو  ولقد أرسى الرسوؿ 
عدـ تولية األمر الفعمية أو عف طريقيما معا، وتعمميا منو الصحابة، وكاف مما أرسى مبدأ 

لمف يطمبو، تربيًة لمنفوس عمى الزىد في المناصب وعدـ التطمع إلييا، إذ أف ُحّب السمطة 
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مف أخطر األمراض داخؿ الصؼ المسمـ، وىو مرض يقود في كثير مف األحياف إلى 
(، وقد 979، 0222تدمير الجماعة المسممة أو شؽ صفيا عمى أقؿ تقدير )الغضباف، 

مى ذلؾ؛ فمـ يطمبوىا، ولـ يتيافتوا عمييا؛ حيث تعمموا أنيا أمانة تربى الصحابة ع
ومسئولية، وليست مصدر فخٍر أو تعاٍؿ، أو سبيبل إلى إنجاز المصالح الشخصية، أو 

ألبي ذر عف  وسيمة إلشباع شيوة السمطاف بالتأّمر عمى خمؽ اهلل، يقوؿ الرسوؿ 
نيا يـو القيامة خزيٌ  وندامة إال مف أخذىا بحقيا وأدى الذي عميو  القيادة: "إنيا أمانة، وا 

 (.901، 912، 09فييا" )مسمـ، د.ت، ج
 عناصر القيادة التربوية:   .3

في ضوء المفاىيـ السابقة لمقيادة، يتبيف أنيا تتكوف مف أربع عناصر أساسية ويمكف 
 (92-92: 9102تمخيصيا كاآلتي )الحديثي والمطيري، 

 دة فيو يمتمؾ القدرة عمى التأثير في اآلخريف ويتمتع القائد: يمثؿ أىـ عنصر في القيا
بصفات وخصائص معينة ويتمتع بميارات لبموغ ىدؼ أو أىداؼ محددة وتتحدد درجة 
نجاح القائد أو فشمو في قيادة الجماعة بمدى تأثيره عمييا وتغيير سموكيا باتجاه تحقيؽ 

يو التمكف مف عدد مف األىداؼ، وليتمكف مف القياـ بمسئولياتو بكفاءة يتوجب عم
 القدرات والميارات القيادية منيا ميارات إنسانية وميارات فكرية 

  التأثير: يعتبر التأثير ىو لب القيادة، وىو عممية يقـو القائد نحو التابعيف بيدؼ توجيو
نشاطاتيـ وجيودىـ في اتجاه معيف، والتأثير عممية ىادفة مقصودة في القيادة والقدرة 

مف أىـ عناصر القيادة اإلدارية، بؿ إنيا تعتبر الخطوة التنفيذية التي  عمى التأثير
 (.01ـ: 9100تتمثؿ فييا الممارسة الفعمية لمقيادة )القحطاني، 

  الجماعة: الذيف لدييـ قدرات وأفكار الزمة لبموغ اليدؼ وبالتالي تمثؿ صفاتيـ
اليدؼ، وال يمكف أف الشخصية واتجاىاتيـ واحتياجاتيـ محورا رئيسيًا لتحقيؽ ذلؾ 

يتصور أحدنا أف يكوف ىناؾ أي نوع مف أنواع القيادة في ظؿ غياب الجماعة، فمتى 
ف كاف محدودا، أصبح لدينا حاجة لمقيادة التي ىي في  ما وجد لدينا مجتمع ما وا 
الواقع الوسيمة المطموبة لمتنسيؽ بيف أعضاء الجماعة وتوحيد جيودىا لتحقيؽ أىدافيا 

 (. 01ـ: 9100لقحطاني، المشتركة )ا
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  تحقيؽ األىداؼ فاليدؼ األساسي مف عممية التوجيو التي يقـو بيا القائد نحو
 ( 01٤ـ: 910٤مرؤوسيو مف خبلؿ تأثيره فييـ وتوحيده لجيودىـ )السكارنة، 

وبناء عمى ما سبؽ فإف القدرات والميارات التي يتمتع بيا القائد التربوي قد صقمتيا الخبرة 
المعرفية تمثؿ عنصرا رئيسيًا في نجاح القيادات في القياـ بأدوارىـ والتعامؿ مع العممية و 

التحديات الحاضرة والمستقبمية بكفاءة واقتدار ولعؿ الشاىد عمى ذلؾ تسارع المنظمات 
عمى اختبلؼ أنشطتيا إلى تحديد الميارات والقدرات البلزمة لنجاح القيادات وصياغتيا في 

  شكؿ معايير لمقيادة.
 أىمية معايير اختيار القيادات الجامعية: .4

ترتبط أىمية توفير معايير وآليات تعييف واختيار القيادات في الجامعات، بما تتميز بو 
أدوار القيادات األكاديمية في الجامعات، فيي تختمؼ عف أدوار القيادات في أي مؤسسة 

تابعتيا بالشكؿ األكبر تقع األكاديمية واإلدارية وم اإلعماؿأخرى في المجتمع، فتنفيذ 
لمتحسيف  األولىمسؤوليتيا عمى عميد الكمية ووكيميا ورئيس القسـ، ويعتبر أداءىـ الخطوة 

والتطوير والتنمية، ومف أجؿ تنفيذ ىذه األعماؿ بمنيج واضح، ولكي تحقؽ المؤسسة 
قدر عاؿ مف أىدافيا، واالرتقاء بمستوى أداء القيادة والمؤسسة، يجب أف يكوف القائد عمى 

الكفاءة، وبمبلحظة طرؽ اختيار رؤساء األقساـ والعمداء فقد افتقرت إلى استنادىا عمى 
معايير عممية دقيقة، فيي إما أف يكوف االختيار بناء عمى ميارات العضو األكاديمية 
والميارات اإلدارية، وتكوف بترشيح مف القسـ ويتـ اختياره بالتصويت، أو يكوف بتعييف مف 

ارة األعمى، مع عمؿ استطبلع لمرأي ويكوف بسرية، حيث أف نظاـ مجمس التعميـ اإلد
العالي والجامعات ولوائحو لـ يضع ضوابط ولوائح تحدد طريقة ومواصفات اختيار عميد 

 .(9102الكمية أو وكيؿ الكمية أو رئيس القسـ )الجبيمي، 
ار القيادات الجامعية ( أف توفير معايير مؤسسية موضوعية الختي9107تؤكد محمد )و  

يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ، وعمى تحقيؽ جودة األداء في مؤسسات التعميـ العالي، 
وتحقيؽ رضا المستفيد، فتوفر بعض الكفايات لدى القادة، سيساىـ في رفع أداء 

 .Abu Alsuood, Y., & Youde, A)المنظمات. وفي نتائج دراسة أبو السعود ويودي 
( عميد كمية، في سبعة جامعات حكومية سعودية، تـ التوصؿ 02)بعد مقابمة  (2018
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إلى أف ىناؾ قصور في معايير تعييف القيادات، وأنيا قد تعتمد عمى األقدمية بدال مف 
الخبرة، وتعتمد عمى العوامؿ الذاتية، بدال مف المعايير الموضوعية، مما يؤثر عمى أداء 

ظ أف أداء المؤسسات التعميمية يرتبط المؤسسات سمبا. وفي ظؿ تمؾ المؤشرات نبلح
 & ,.Breakwell, G. M)بالميارات التي يمتمكيا القائد، فيذكر بريؾ ويؿ وتايثرلي 

Tytherleigh, M. Y. 2010)  في نتائج دراستيـ أف ىناؾ رابط بيف أداء المؤسسة و
يف أغمب المؤسسات عينة الدراسة تقـو بتعي إفخصائص وسمات وميارات القائد، حيث 

قادة لدييـ ميارات تتناسب مع أىداؼ المؤسسة، بالتالي يكوف التميز أمرا مؤكًدا،  لذا 
يجب عمى المؤسسات التعميمية تحديد الميارات البلزمة لمقائد والتي تخدـ أىدافيا، وأف يتـ 

تتناسب مع ىذه االحتياجات، ويجب تطبيؽ أدوات مختمفة لتقويـ  تدريبيةتصميـ برامج 
دميف لممناصب القيادية، مف أجؿ التعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة والتميز أداء المتق

 .لمعضو. ومف الميارات البلـز تدريب القادة عمييا ىي ميارات عمميات تقييـ األداء
ولما كانت عممية توفير معايير مؤسسية الختيار القيادات الجامعية ميمة، فقد نشرت إدارة 

بار تـ إجراؤه عمى القيادات، والتي أكدت أىمية وضع المعايير في نيويورؾ نتائج اخت
(. 9107معايير موضوعية الختيار القادة وتدريبيـ عمى أسس القيادة والحوكمة )محمد، 

( بمقارنة لبعض جوائز التميز عالميا وعربيا وىي: )النموذج 9101وقد قاـ غبور )
، نموذج دبي لؤلداء ”EFQM“ األمريكي "مالكـو بالدريج"، ونموذج الجائزة األوربية

العزيز(، وقد كاف معيار  اهلل الثاني، الممؾ عبد الحكومي، الشيخ خميفة لمتميز، الممؾ عبد
القيادة ىو أوؿ معيار في المقارنة، ويبلحظ وجوده كمعيار لمتقييـ في كؿ الجوائز وبمعدؿ 

 ز)الطبلع،نقاط مرتفع، ويدؿ ذلؾ أنو مف المعايير اليامة وذو دور مؤثر ألداء متمي
(، ويحتوي المعيار عمى عدد مف المعايير الفرعية، مف ضمنيا معيار اختيار 9107

القيادات. ووفؽ تمؾ الرؤية فإف االعتماد عمى المعايير العممية الموضوعية الختيار القادة 
لو أىمية كبيرة في تحسيف أداء المؤسسات، حيث أنو يؤكد مبدأ الشفافية، ويسيؿ عمميات 

والمحاسبية، ويساعد عمى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمقيادات، ويساعد  المساءلة
في التعريؼ بمستوى األداء المتوقع لمقائد، ويساعد أيضا في التدريب مف أجؿ عممية 
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التعاقب القيادي. ويجب أف تبنى المعايير استنادا عمى المعايير المينية الحديثة، وأف 
 (.9102ييـ القيادات )الجبيمي،تكوف ىي المحؾ الختيار وتق

وتظير الحاجة إلى وجود معايير الختيار القادة بسبب وجود قصور في الميارات لدى 
 ,.Braun, S., Nazlic, T., Weisweiler, S)القيادات في مؤسسات التعميـ العالي. 

Pawlowska, B., Peus, C., & Frey, D, 2009) تمارس بعض القيادات  وقد
ي مجاؿ التقويـ واالعتماد األكاديمي عدد مف الممارسات التي تؤثر سمبا عمى األكاديمية ف

جودة التقويـ، ومنيا عدـ توفير قاعدة بيانات عف العمميات داخؿ المؤسسات، و وضع 
العديد مف القوانيف غير الواضحة، والتخوؼ مف عمميات االعتماد األكاديمي. )المميجي، 

( وجود نقص في األفراد المتخصصيف في 910٤) (، ويضيؼ الشثري9101والبرازي، 
( عمى الدقة والعناية بعممية 9102عمميات التقويـ في الجامعات، لذا يشدد الشيري )

( 9100اختيار القادة األكاديمييف واالىتماـ بيا، وقد اشارت دراسات كبل مف اليحيوي )
ألقساـ وضرورة أف ( إلى وجود قصور في معايير اختيار وتعييف رؤساء ا9102وكعكي )

تكوف عمى أسس عممية مع كتابة لػػوائح نظامية واضحة ودقيقة لذلؾ، وأف يكوف مبدأ 
( تتـ عممية اختيار 9102االختيار ىو الجدارة، وتوفر المعايير. ويضيؼ الجبيمي )

وتعييف القيادات بطريقة غير متقنة، لـ يتـ التأكد مف مناسبتيا ألىداؼ المؤسسات 
قد يؤدي ذلؾ إلى اختيار قاده غير مؤىميف وحصوؿ نتائج غير مرغوبة، وعدـ التعميمية. و 

الوظيفي،  الرضاتحقيؽ المؤسسات ألىدافيا، وانخفاض مستوى أداء المؤسسة، وانخفاض 
واليدر وانخفاض الجودة، وتراجع العمؿ الجماعي، وغالبية العمؿ الفردي. فعممية تقييـ 

( عمى توفير إمكانات مادية وكوادر 9102د الرحمف )تعتمد كما يذكر مختار، وعب األداء
بشرية مؤىمو ولجاف مف داخؿ وخارج الجامعة، لضماف عدـ وجود ضغط مف إدارات 
الجامعات لوضع نتائج مضممو في التقييـ مف أجؿ الحصوؿ عمى السمعة الجيدة بالرغـ 

 مف األداء الضعيؼ.
 الدراسات السابقة:

وقوؼ عمى أبرز سمبيات معايير اختيار القيادات (: ىدفت ال9191دراسة سبلمة ) .0
التعميمية بالتعميـ قبؿ الجامعي وكيفية مواجيتيا، واستخدـ البحث المنيج الوصفي، 
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وتـ العرض التحميمي لمعايير اختيار القيادات التعميمية بالتعميـ قبؿ الجامعي، 
وقراطي وغياب وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف السمبيات أبرزىا: غمبة المكوف البير 

البعد الديمقراطي، وافتقاد المشاركة في مناقشة السياسة التعميمية واتخاذ القرار، 
ويتمثؿ ذلؾ في القيادات التعميمية المسئولة عف اختيار القيادات التعميمية، حيث 
يكوف القطاع األكبر مف أعضاء ىذه القيادات التعميمية بحكـ مناصبيـ، ومف ثـ 

ف تـ  فإف معظـ القيادات التعميمية تـ بالتكميؼ أي باالختيار وليس بمجنة قيادات وا 
يكوف االختيار حسب رغبة المستوى القيادي األعمى، و ضعؼ أو قمة مشاركة 
التنظيمات الشعبية عمى المستوى القومي، أو حتى عمى مستوى المحميات في اتخاذ 

مما يعني أف السمطة التعميمية القرارات التربوية المتعمقة باختيار القيادات التعميمية، 
المركزية تستأثر في أكثر األحواؿ بتحديد األشخاص الذيف يتولوف المناصب القيادية 
ـ قبؿ الجامعي دوف مراعاة األىداؼ المجتمعية لمسياسة التعميمية، كما أنيا  في التعمي

شاركة، أو ال تتيح الفرصة لممجالس والييئات واألجيزة االستشارية الفنية القومية لمم
 .تقديـ مشورتيا الفنية والعممية باختيار القيادات التعميمية

(: ىدفت بياف معايير اختيار المشرؼ التربوي وبياف 9191دراسة القحطاني ) .9
مرتكزات تطوير معايير اختياره واتبع الباحث المنيج االستقرائي واالستنباطي 

ة: وجود خمس مرتكزات لتطوير لمناسبتو لمدراسة كما توصؿ الدراسة لمنتائج التالي
، فيما يتعمؽ بعضيا بالمشرؼ ذاتو 9111اختيار المشرؼ التربوي وفؽ روية 

وشخصيتو وعمميتو، وبعضيا يتعمؽ بمعايير االختيار ذاتيا. وأوصى الباحث بالعمؿ 
عمى مواكبة المتغيرات والمستجدات المعاصرة في مجاؿ اإلشراؼ التربوي مف خبلؿ 

ختيار المشرفيف التربوييف باستمرار، والعمؿ عؿ تأىيؿ المشرفيف مراجعة معايير ا
 التربوييف في وزارة التربية والتعميـ بما يتواكب مع المستجدات التربوية الحديثة.

إبراز أىمية اختيار وتقييـ القيادات العميا في  إلى ىدفت :(9102دراسة )الجبيمي،   .1
إيجاد معايير عممية دقيقة  الجامعات عمى أساس عممي وموضوعي، وبالتالي

الختيار عمداء الكميات ووكبلئيـ وكذلؾ رؤساء األقساـ العممية في الجامعة، وقياس 
الدراسات والمصادر العممية ذات  إلى أدائيـ بصورة مبنية عمى أسس عممية مستندة
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في الجامعة ومنسوبييا مف خبلؿ عرض  المسئوليفالعبلقة مع االسترشاد بمرئيات 
عداد استبانتيف، وزعت تجربة ج امعة الممؾ خالد كدراسة حالة في ىذا الصدد. وتـ ا 

عمى منسوبي الجامعة مف وكبلء الجامعة والعمداء ووكبلئيـ ورؤساء األقساـ 
وأعضاء ىيئة التدريس، كما تمت مقاببلت مع عدد مف وكبلء الجامعة، والعمداء، 

الكميات العممية، والصحية،  ووكبلئيـ، ورؤساء األقساـ، وأعضاء ىيئة تدريس مف
واألدبية، والشرعية، ومف مناطؽ مختمفة. وكانت أبرز نتائج الدراسة التي تـ 
التوصؿ إلييا ىو تحديد قائمتيف مف المعايير: واحدة لمعايير العمداء ووكبلئيـ، 
وأخرى لرؤساء األقساـ، وصنفت كؿ منيا في ثبلثة أبعاد: شخصية وأكاديمية 

توافؽ عمى الوزف النسبي لكؿ منيا بالنسبة لمعمداء ووكبلئيـ مف ومينية،  وتـ ال
عداد مقياسيف لقياس تمؾ المعايير  جية ولرؤساء األقساـ مف جية أخرى، وتـ ا 
بطريقة موضوعية: مقياس الختيار العمداء ووكبلئيـ، واآلخر الختيار رؤساء 

متخذي القرار في المعايير يساعداف  إلى األقساـ، وىذيف المقياسيف المستنديف
الجامعة لتطوير عممية االختيار والتقييـ لتمؾ القيادات الجامعية بصورة فعالة، كما 
يمكف ٔاف تستفيد منيا الجامعات السعودية األخرى في اختيار القيادات الجامعية 

 لدييا.
(: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة توافر متطمبات 9102دراسة الزىراني ) .٤

طة واإلدارة لبلعتماد المدرسي لدى قادة المدارس الثانوية بمدينة الرياض، معيار السم
وكذلؾ التعرؼ عمى درجة اختبلؼ آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة توافر 
متطمبات معيار السمطة واإلدارة لبلعتماد المدرسي لدى قادة المدارس الثانوية بمدينة 

الدراسي، والدورات التدريبية في مجاؿ  الرياض باختبلؼ متغيرات الدراسة )المؤىؿ
الجودة واالعتماد، والخبرة في مجاؿ التدريس(، وقد أتبع الباحث المنيج الوصفي 
إلتماـ ىذه الدراسة، كما تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانوية 

( 0101بمدارس مكتبي التعميـ )السويدي، والوسط( بمدينة الرياض والبالغ عددىـ )
( معمًما. وقد توصمت الدراسة إلى ما 912معمًما، وقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )

يمي: حصؿ المحور الخامس: المناخ التنظيمي عمى درجة توافر عالية، بمتوسط، 
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تنفيذ القيادة  -عمميات التخطيط  -حصمت بقيت المحاور )نزاىة األعماؿ اإلدارية 
 توافر متوسطة. تفعيؿ مجمس المدرسة( عمى درجة -

(: ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة ميارات القيادة 9102دراسة العتيبي ) .2
لدى قائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض، في الفصؿ الدراسي األوؿ 

ىػ، مف وجية نظر قائدات المدارس الثانوية 0٤17/0٤12لمعاـ الجامعي 
(، 011( فردا، استجاب منيـ )197الغ عددىـ )ومساعداتيف، بمدينة الرياض، والب

وقد تـ اختيار المنيج الوصفي المسحي، واالستبانة أداة لمدراسة، وتكونت األداة مف 
ستة أجزاء، ىي: متغيرات الدراسة، ودرجة ممارسة قائدات المدارس لميارات: 

نية، التخطيط، صناعة القرار وحؿ المشكبلت، االتصاؿ، العبلقات، والتنمية المي
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتيا: أف أفراد الدراسة متفقوف بدرجة "كبيرة" 
عمى المحاور الخمسة لمميارات القيادية، الممارسة مف قبؿ قائدات المدارس الثانوية 
الحكومية بمدينة الرياض وىي: التخطيط؛ صناعة القرار وحؿ المشكبلت؛ 

نمية المينية، أشارت الدراسة أنو ال توجد فروؽ االتصاؿ؛ وميارات العبلقات؛ الت
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة في جميع محاور االستبانة تعزى 
لمتغيرات الدراسة، إال في محور درجة ممارسة قائدات المدارس لميارات التنمية 

 المينية لصالح قائدات المدارس.
إلى بناء نموذج مقترح لمعايير اختيار  ىدفت الدراسة: (9102دراسة )الزبيدي،  .2

الدولية مف  القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء بعض الخبرات
وجية نظر عينة الدراسة، مف خبلؿ الكشؼ عف درجة تحقؽ المعايير المقترحة لدى 
القيادات األكاديمية )عمداء ورؤساء األقساـ في الجامعات السعودية مف وجية 

) الكفاءة المؤسسية المينية،  والكفاءة اإلدارية المتعمقة بالقدرات والميارات  نظرىـ
اإلدارية والكفاءة اإلدارية المتعمقة بالقدرات والميارات التطويرية واستقطاب 
الكفاءات،  والكفاءة اإلدارية بمجاؿ العبلقات اإلنسانية،  والكفاءة األكاديمية والفنية، 

كفاءة القيادية(،  باإلضافة إلى الكشؼ عف درجة مبلءمة والكفاءة التقنية، وال
المعايير المقترحة الختيار القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء 
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عند مستوى الداللة  اإلحصائيةبعض الخبرات الدولية،  والكشؼ عف داللة الفروؽ 
عييف القيادات ٪( بيف متوسطات درجات تقدير تحقؽ المعايير المقترحة لت1.12)

الخبرة األكاديمية،  ولتحقيؽ  –الجامعة  –الكمية  -األكاديمية تعزي لمرتبة العممية 
( ۳۹۳أىداؼ الدراسة أتبعت المنيج الوصفي التحميمي حيث تكونت العينة مف )

قائدة في ست جامعات سعودية ىي )جامعة أـ القرى، جامعة الممؾ سعود، جامعة 
الرحمف بف فيصؿ، وجامعة القصيـ وجامعة  اـ عبدالممؾ فيصؿ، وجامعة اإلم

جدة(. وتـ بناء استبانة تكونت مف سبع مجاالت لممعايير. وكانت أبرز نتائج 
الدراسة أف درجة تحقؽ المعايير المقترحة الختيار القيادات األكاديمية )عمداء 

جاء ورؤساء األقساـ في الجامعات السعودية( مف وجية نظرىـ كانت " متوسطة " و 
معيار الكفاءة اإلدارية بمجاؿ العبلقات اإلنسانية بالرتبة األولى بدرجة عالية. 
وكشفت نتائج الدراسة باستخداـ أسموب دلفاي عمى مبلمة المؤشرات التي تـ 

حيث تـ تطويرىا وأصبحت قائمة المعايير المستخمصة بالدراسة  إليياالتوصؿ 
( معايير. ۹( مؤشرا تتوزع عمى )۹۹مف )الحالية في صورتيا النيائية والتي تكونت 

وقد توصمت الدراسة إلى بناء نموذج مقترح لتطبيؽ معايير اختيار القيادات 
 األكاديمية بالجامعات السعودية.

(: ىدفت التعرؼ إلى واقع تطبيؽ معايير اختيار مديرات 9107دراسة حسف) .7
ت اإلدارة المدرسية في مدارس المرحمة الثانوية بوزارة التعميـ مف وجية نظر مشرفا

مكاتب التعميـ في المممكة العربية السعودية، والكشؼ عف معوقات تطبيقيا، 
والوصوؿ إلى معايير متطورة الختيار مديرات مدارس المرحمة الثانوية مف خبلؿ 
االستفادة مف الخبرات المحمية والعالمية، وطبقت الدراسة عمى جميع مشرفات اإلدارة 

(، واستخدمت الباحثة 102( مف المجتمع األصمي )921غ عددىـ )المدرسية والبال
المنيج الوصفي المسحي، وكانت االستبانة أداة لجمع البيانات وكانت النتائج 
كالتالي: جاءت درجة تطبيؽ معايير اختيار المديرات متحققة بدرجة عالية، وجاءت 

رجة متوسطة، في المعوقات التي يتحوؿ دوف تطبيؽ معايير اختيار المديرات بد
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حيف بمغت درجة الموافقة عمى المعايير المقترحة عالية بيف استجابة مشرفات اإلدارة 
 المدرسية.  

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر معيار القيادة عمى األداء : (9107دراسة )الطبلع،  .2
الجامعي في إطار المعايير العالمية لمجودة، وطبقت الدراسة في جامعات قطاع 

ستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،  وتـ استخداـ االستبياف لجمع غزة، وا
( فرد، وقد ۰۲۲البيانات باستخداـ العينات الطبقية، وتكونت عينة الدراسة مف )

وجود مستوى مرتفع مف معيار القيادة، ونتائج األداء،    وكانت أىـ نتائج الدراسة
ستفيديف، نتائج األداء الكمي، نتائج وجاء ترتيبيا كالتالي: )نتائج الطمبة والم

المجتمع، نتائج القوى البشرية(، كما أظيرت النتائج وجود أثر داؿ إحصائًيا لمعيار 
 القيادة عمى نتائج األداء الجامعي.

ىدفت الدراسة إلى تحديد معايير اختيار القيادات : (9107دراسة )محمد،  .2
، والتعرؼ عمى السمات البلـز توافرىا األكاديمية والجامعية لتولي المناصب القيادية

في القيادات األكاديمية لتولي المناصب القيادية، وتحديد االحتياجات التدريبية لتولي 
المناصب القيادية، والتوصؿ إلى مجموعة مف اآلليات المقترحة الختيار القيادات 

ة في ضوء األكاديمية، واقتراح رؤية مستقبمية لمعايير اختيار القيادات الجامعي
متطمبات الجودة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة 

( مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية )الخدمة 2٤كأداة لمدراسة، وطبقت عمى )
االجتماعية والحاسب والمعمومات( بجامعة حمواف. وكانت أبرز نتائج الدراسة في 

ود عبلقات تفاعؿ بيف القائد مؤشر معيار السمات الشخصية ضرورة وج
المرؤوسيف، وفي معيار النشاط العممي ضرورة التفوؽ العممي والتميز اإلداري 
لمقائد. وفي معيار الكفاءة اإلدارية ضرورة وجود ميارات لحؿ المشكبلت ووجود 
معايير لتقيـ الفعمي لؤلداء. وفي معيار الكفاءة القيادية ضرورة توافر برامج لتريب 

القادة. واستناًدا عمى نتائج الدراسة تـ اقتراح رؤية مستقبمية لمعايير اختيار وتأىيؿ 
 القيادات الجامعية في ضوء متطمبات الجودة.
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(: دراسة ىدفت إلى بناء المعايير الختيار القيادات 9102أجرى الخميسي) .01
ة جدة مف التربوية بمكاتب التربية والتعميـ في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بمحافظ

وجية نظر المشرفيف في المعايير التالية )معايير مؤسسية، معايير مينية، معايير 
شخصية، معايير قيادية(. باإلضافة إلى الكشؼ عف الفروؽ اإلحصائية بيف 
متوسطات تقدير المشرفيف التربوييف ألىمية المعايير المقترحة والدرجة الكمية 

وات الخبرة، وآخر مؤىؿ عممي تـ الحصوؿ لؤلىمية التي تُعزى إلى متغيرات سن
عميو،  والدورات التدريبية بمجاؿ القيادة التربوية، ونوع اإلشراؼ. واتبعت الدراسة 
المنيج الوصفي، حيث تـ بناء استبانة مكونة مف جزأيف: األوؿ تناوؿ البيانات 

، المينية، األولية والجزء الثاني المعايير المقترحة مف حيث أىميتيا وىي )المؤسسية
الشخصية، القيادية(، وتكّوف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربوييف بمحافظة 

( مشرفًا 22( مشرفًا، وتكّونت عينة الدراسة مف )012جدة حيث بمغ عددىـ )
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أف درجة أىمية المعايير المقترحة في اختيار 

ب اإلشراؼ في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بجدة كانت القيادات التربوية بمكات
ىامة بدرجة عالية جدًا مف وجية نظر المشرفيف التربوييف وظيرت جميع المعايير 
بدرجة أىمية عالية جدًا باستثناء المعايير المؤسسية بدرجة أىمية عالية فقط، وقد 

ثـ تبعتيا المعايير  جاءت المعايير الشخصية بالرتبة األولى مف حيث األىمية
 القيادية ثـ المعايير المينية وأخيرًا المعايير المؤسسية. 

( ىدفت الكشؼ عف تصورات القيادات فيما يتعمؽ Early, 2015دراسة إيرلي ) .00
بالتدريب والتنمية والعوامؿ التي تسيـ في نجاح كؿ مف التدريب والتنمية في التعميـ 

نواب الرؤساء والعمداء في مؤسسات التعميـ  العالي، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف
( مف نواب 01العالي في والية ميريبلند األمريكية، واشتممت عينة الدراسة عمى )

الرؤساء والعمداء في مؤسسات التعميـ العالي في والية ميريبلند، واستخدمت الدراسة 
تيًا، وقد المنيج النوعي القائـ عمى المقاببلت الشخصية المباشرة والمسجمة صو 

توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا: وجود تصورات لدى القيادات 
الجامعية حوؿ أف التدريب والتنمية لمعامميف عممية غير منظمة وقائمة عمى رد 
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الفعؿ، وجود أفكار لدى القيادات حوؿ تركيز عممية التدريب والتنمية الناجحة عمى 
مى البقاء والمشاركة والنجاح لدى الطبلب، الطبلب وضماف التركيز المؤسسي ع

تعتبر القيادة مف أكثر العوامؿ تأثيرًا عمى التطبيؽ الناجح لعممية التدريب والتنمية 
ميف مف لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي، ال تعتبر عممية التدريب والتنمية لمعام

األولويات في مؤسسات التعميـ العالي كما ال تدرؾ القيادات بشكؿ كامؿ األثر 
 المتعمؽ بعممية التدريب والتنمية عمى األداء المؤسسي.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات القيادية التي  :ـ(910٤دراسة البطي) .09
ودرجة امتبلؾ ىؤالء  يمتمكيا رؤساء األقساـ األكاديمية في جامعة حائؿ، أفيجب 

الرؤساء ليا، ودرجة أىميتيا لدييـ، ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا 
في تحديد الكفايات القيادية وفقا لمتغير المرتبة العممية، والخبرة، والكمية، واستخدـ 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي، معتمدًا عمى استبانة لجمع البيانات، تكونت مف 

% مف 71فردًا، تمثؿ  9٤مجاالت، طبقيا الباحث عمى  2فقرة، وموزعة عمى  29
المجتمع الكمي، وكانت أىـ نتائج الدراسة: أف درجة امتبلؾ الكفايات القيادية 

 أشارتلرؤساء األقساـ جاءت بدرجة عالية، كذلؾ درجة األىمية عالية جدًا، كما 
راد العينة في تحديد درجة امتبلؾ الدراسة لعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أف

الكفايات القيادية، وأىميتيا، وفقًا لمتغير المرتبة العممية، والخبرة، في جميع مجاالت 
البحث، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في امتبلؾ الكفايات القيادية لصالح الكميات 

 العممية، باستثناء مجاال العبلقات.
التي ىدفت إلى تقديـ صورة  :((Loomes ,Susan, 2014دراسة سوزاف لوميز  .01

متكاممة عف اآلليات التي تتبعيا الجامعات األسترالية في اختيار كبار القادة 
األكاديمييف، والكشؼ عف العوامؿ التي تؤثر عمى عممية التوظيؼ واالختيار، 
ووضع الحموؿ الممكنة،  واستخدمت منيج  دراسة الحالة المتعدد  لبناء نموذجًا 

تـ اختيار عشر دراسات حالة مف الجامعات  لتطوير تمؾ اآلليات، وقد مقترحاً 
( جامعة وشاركت ثبلث مؤسسات لمراكز بحثية أيضا.  12)أصؿ األسترالية مف 

وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود عددًا مف التحديات أبرزىا  تثبيت العمداء 
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التصنيؼ العالمي  بالمناصب القيادية في الجامعات األسترالية لفترات طويمة، و
لمبحوث والتميز في البحوث ألستراليا )إيرا(. وأظيرت الدراسة المعايير الرئيسية عند 
تعييف واختيار كبار القادة األكاديمييف لدييـ درجة الدكتوراه والبحوث البارزة. في 
حيف ال يوجد لدى الجامعات ممؼ  بحثي مثالي، لمقيادات األكاديمية إال أف ىناؾ 

ا أقؿ بالتعميـ الجيد والتدريس والقيادة عند توظيؼ كبار القادة األكاديمييف. اىتمام
وىذا مصدر قمؽ، حيث تواجو الجامعات األسترالية منافسة متزايدة عمى الموظفيف 
والطبلب مف داخؿ أستراليا وخارجيا. ولذلؾ فمف الحيوي أف يكوف لدييـ قادة فّعاليف 

ع جوانب التعميـ العالي، بما في ذلؾ البحث لتكوف قادرة عمى المنافسة في جمي
والتعمـ والتعميـ وتجربة الطالب. وتبيف أف الجامعات األسترالية ال تستعد لتحدي 
الموارد البشرية. وتعتمد عمى األكاديمييف الذيف ليـ إسيامات في الجودة مف الخارج 

قوى العاممة ولـ يحدث أي تقييـ لمتحديات التي تواجييا الجامعة كالشيخوخة بال
والعولمة والتخطيط لمموارد البشرية.  وتبيف االعتماد الكبير لمجامعات األسترالية 
عمى مراكز البحث العممي لتوظيؼ كبار قادتيا األكاديمييف، لغرض رفع رصيدىا 

وبالتالي تسعى إلى تعييف الباحثيف مف ذوي الكفاءات العالية.   في ممفيا البحثي
 حثيف مف كمياتيا البحثية. بداًل مف أف تعد البا

(: ىدفت إلى التعرؼ إلى 2012) Allan & Paulaدراسة البلف، وبوال  .0٤
االستراتيجيات أو الطرؽ مف قبؿ األعضاء الرئيسية لمجاف الختيار أفض مرشح 
لمنصب مدير المدرسة، واستخدـ البحث المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع 

( مدرسة 911( مديًرا ـ )70( مشرًفا، و)21مف )البيانات وتكونت عينة الدراسة 
ثانوية في ىونج كونج، وأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ المعايير الرئيسية التي 
يضعيا لجاف االختيار ىي لكفاءة ومستوى المشاركة في األنشطة اليامة والعبلقات 

 الترابطية، واالنتماء الديني واالنسجاـ األخبلقي.
 ت السابقة:التعميق عمى الدراسا

بعد العرض السابقة لمدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية، ترى الباحثة تعدد 
الدراسات التي اىتمت بتناوؿ معايير اختيار القيادات التربوية بجانب تعدد توجو ىذه 
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الدراسات ما بيف دراسات اىتمت بتناوؿ واقع ىذه المعايير ودراسات أخرى اىتمت بعبلقة 
ايير ببعض المتغيرات األخرى، بجانب دراسات اىتمت بكيفية بناء وتحديد ىذه ىذه المع

المعايير، يضاؼ لما سبؽ تنوع البيئات والمراحؿ التعميمية التي ركزت عمييا الدراسات 
السابقة، إضافة لما سبؽ يتبيف اتباع أغمب الدراسات السابقة لممنيج الوصفي مع 

نات، وتأتي ىذه الدراسة متفقة مع الدراسات السابقة في استخداميا لبلستبانة في جمع البيا
موضوعيا الرئيسي وىو معايير اختيار القيادات التربوية وكذلؾ تتفؽ معيا في استخداـ 
المنيج الوصفي وفي االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات، ولكف تختمؼ الدراسة 

مثؿ في قياس مدى توافر ىذه المعايير الحالية عف الدراسات السابقة في توجييا العاـ المت
سواء أكانت معايير شخصية أـ معايير مينية، باإلضافة الختبلفيا في ربط ىذه المعايير 
بالرؤية التربوية اإلسبلمية، كما أنيا تختمؼ عف الدراسات السابقة في مجتمعيا وعينتيا، 

ساس بمشكمتيا وفي بناء واستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تدعيـ اإلح
اإلطار النظري باإلضافة لبلستفادة منيا في بناء وتصميـ األداة وفي تفسير ومناقشة 

 النتائج.
جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، حيث تبيف أنو أنسب المناىج لتحقيؽ منيج الدراسة: 
ر اختيار القيادات التربوية مف وجية نظر أىدافيا، فمف خبللو تـ وصؼ واقع توافر معايي

 أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء.
يتألؼ مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة شقراء  مجتمع الدراسة:

  0922وعددىـ 
تـ اختيار عينة الدراسة بشكؿ عشوائي مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  :عينة الدراسة

 ( عضوًا وعضوة.29لعينة )شقراء، وقد بمغت ا
 أداة الدراسة: 

تـ تصميـ االستبانة الموجية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء الغير مكمفيف حاليًا 
ـ االستبانة بشكميا األولي وتحكيميا وتكونت االستبانة مف محوريف  بعمؿ إداري، وتـ تصمي

متصمة بالصفات الشخصية شمؿ المحور األوؿ العبارات الخاصة بالمعايير اإلسبلمية ال
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مف منظور التربية اإلسبلمية ومدى توافرىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 
( عبارة، 02السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء، وتكوف مف )

وشمؿ المحور الثاني العبارات الخاصة بالمعايير اإلسبلمية المتصمة بالمياـ الوظيفية 
ية مف منظور التربية اإلسبلمية ومدى توافرىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والمين

 ( عبارة.02السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء وتكوف مف )
 صدق االستبانة:

لمتأكد مف تماسؾ محاور االستبانة قامت الباحثة بقياس صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة 
 جذر التربيعي لمعامؿ ارتباط بيرسوف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:عف طريؽ ال
 ( معامالت ارتباط بيرسون بين محوري االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة1جدول )

 الجذر التربيعي لمعامؿ بيرسوف معامؿ بيرسوف المحور
 1.212 **0.821 األول
 1.202 **0.843 الثاني

 (.1.10)**(دالة عند مستوى) 
( وجود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف 0يتضح مف الجدوؿ )

(، كما 1.10محوري االستبانة وبيف الدرجة الكمية لبلستبانة وجميعيا داؿ عند مستوى)
يتضح أف الجذر التربيعي لمعامبلت االرتباط المحسوبة جاء مرتفًعا، حيث تراوحت القيـ 

يؤكد ارتفاع االتساؽ الداخمي لبلستبانة ويدؿ عمى أف  ( وىو ما1.202 -1.212بيف)
 االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ، وأنيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو.

 ثبات االستبانة:
 Cronbach'sقامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة وذلؾ باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ

Alpha  جمالييا كما بال  جدوؿ:لمحوري االستبانة وا 
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( يبين قيم معامالت ثبات محوري االستبانة ومجموعيا باستخدام معامل ألفا 2جدول )
 كرونباخ

 معامؿ ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 0.808 19 األول
 0.836 19 الثاني

 0.869 38 اإلجمالي
لفا ( ارتفاع معامبلت ثبات محوري االستبانة باستخداـ معامؿ أ9يتضح مف الجدوؿ )

( وىي معامبلت ثبات مقبولة، كما بمغ 1.212 -1.212كرونباخ حيث انحصرت بيف )
( وىو معامؿ ثبات مرتفع أيًضا، مما يدؿ عمى 1.222معامؿ الثبات إلجمالي االستبانة )
 تحقؽ ثبات االستبانة بشكؿ عاـ.

أعضاء لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات وزعت االستبانة عمى إجراءات تطبيق األداة: 
ىيئة التدريس بجامعة شقراء، ومف ثـ استرجعت وفًقا لآلتي: تـ تجميع الردود وتحويميا إلى 

 ، وتـ تبويب البيانات ثـ عولجت إحصائًيا.Excelممؼ إكسؿ
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

التحميؿ استخدمت الباحثة مجموعة مف األساليب اإلحصائية التي استيدفت القياـ بعممية 
معامؿ ألفا  الوصفي واالستداللي لفقرات االستبانة، ومحاورىا، كمعامؿ ارتباط بيرسوف،

، واختبار ت لعينتيف مستقمتيف واختبار االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي، كرونباخ،
، ٤، وكبيرة=2كروسكاؿ. ولتسييؿ تفسير النتائج تـ إعطاء وزف لمبدائؿ)كبيرة جدا=

(، ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة 0، ضعيفة جدا=9وضعيفة = ، 1ومتوسطة = 
÷ أقؿ قيمة( -مستويات متساوية المدى مف خبلؿ المعادلة التالية:طوؿ الفئة =)أكبر قيمة

لنحصؿ عمى مدى المتوسطات التالية لكؿ وصؼ 1.2= 2(÷ 0-2عدد بدائؿ المقياس =)
 أو بديؿ:
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 لكل استجابة( يوضح مستوى ومدى التوفر 3جدول )
 المدى مستوى االستجابة

 0.2( أي 1.2+  0وحتى ) 0مف  ضعيفة جدا
 9.2( أي 1.2+  0.2وحتى ) 0.2مف  ضعيفة
 1.٤( أي 1.2+  9.2وحتى ) 9.2مف  متوسطة

 ٤.9( أي 1.2+  1.٤وحتى )1.٤مف  كبيرة

 تقريًبا 2( أي1.2+  ٤.9وحتى ) ٤.9مف  كبيرة جدا

 ا وتفسيرىا:نتائج الدراسة ومناقشتي
ما مدى توافر المعايير أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي ينص عمى:" 

الشخصية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية من منظور التربية اإلسالمية من 
 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء؟

المئوية والمتوسطات الحسابية  لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ تـ حساب التكرارات والنسب
 الموزونة واالنحرافات المعيارية والرتبة، كما ىو موضح فيما يمي:

( يبيف المتوسط الحسابي الموزوف  واالنحراؼ المعياري ومستوى فقرات المحور ٤جدوؿ )
األوؿ الخاص بمستوى توافر المعايير الشخصية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية 

 ر التربية اإلسبلمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراءمف منظو 

 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
ضعيفة  ـ العبارة

 كبيرة متوسطة ضعيفة جدا
كبيرة 
 جدا

9 1.22712 
 

٤.2907 
 

يتصؼ بحسف  ك 22 9٤ 01 1 1
 1 المظير .

1 1 01.2 92.0 21.1 % 

0 1.2172٤ 
 

٤.2227 
 

يحافظ عمى  ك 22 9٤ 9 1 1
النظافة 

 الشخصية.
2 

1 1 9.9 92.0 70.7 % 

يتصؼ بالدقة  ك 12 99 19 9 1 ٤ 1.20127 02 3 
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 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
ضعيفة  ـ العبارة

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جدا
 في المواعيد . % 12.0 91.2 2.1٤ 9.9 1  

7 1.21021 
 

٤.0227 
 

يخمص في  ك ٤1 11 99 1 1
العمؿ دوف 
انتظار الثناء 

. 

4 

1 1 
91.2 19.2 ٤1.2 % 

2 1.22101 
 

٤.907٤ 
 

قوة الشخصية  ك 19 ٤2 09 1 1
مما يحقؽ 
االنضباط في 

  العمؿ.

5 

1 1 
01.1 29.9 1٤.2 % 

00 1.21٤٤0 
 

٤.011٤ 
 

التحمي  ك 12 12 0٤ 9 9
بالتواضع في 
غير تبذؿ أو 

 ىواف.

6 9.9 9.9 02.9 ٤0.1 12.0 % 

٤ 1.22099 
 

٤.11٤1 
 

يتصؼ  ك ٤1 ٤1 09 1 1
بالصدؽ في 

 القوؿ .
7 

1 1 01.1 ٤1.2 ٤1.2 % 

01 1.2٤٤22 
 

٤.0127 
 

يفي بالعيود  ك 1٤ 12 02 ٤ 1
التي قطعيا 
عمى نفسو في 
 مجاؿ العمؿ .

8 

1 
٤.1 07.٤ ٤0.1 17.1 % 

02 1.11217 1.7120 
 

يتابع الجديد  ك 99 12 99 2 ٤
في مجالو 

 العممي.
9 

٤.1 2.2 91.2 ٤0.1 91.2 % 

1 1.22717 ٤.1920 
 

يتمتع بالمياقة  ك ٤9 12 09 1 1
البدنية وصحة 

 الجسد .
10 

1 1 01.1 ٤0.1 ٤2.7 % 

0٤ 1.21٤12 ٤.1271 
لديو القدرة  ك 12 92 92 1 1

عمى كظـ  11 1 1 11.٤ 11.٤ 12.0 % 
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 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
ضعيفة  ـ العبارة

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جدا
الغيظ وضبط 

 النفس.

2 1.77171 ٤.0227 

يتريث في  ك 12 1٤ 91 1 1
اتخاذ القرارات 

المتعمقة 
 بالعمؿ.

12 

1 1 
90.7 17.1 ٤0.1 % 

02 1.20129 1.2222 
يتحمى بالصبر  ك 92 12 92 9 1

في التعامؿ 
 مع الطمبة.

13 
1 9.9 92.1 ٤0.1 92.1 % 

2 1.2122٤ ٤.907٤ 
يتمسؾ  ك ٤1 1٤ 02 9 1

بأخبلقيات 
 المينة.

14 
1 9.9 07.٤ 17.1 ٤1.2 % 

02 
1.22072 

 
1.2222 

 

لديو الحموؿ  ك 92 11 11 9 9
المناسبة 
لمواجية 

 الصعوبات .

15 
9.9 9.9 19.2 19.2 11.٤ % 

09 1.7٤٤٤7 
 

٤.011٤ 
 

يتميز  ك 11 ٤2 0٤ 9 1
بالفصاحة 

والقدرة عمى 
التعبير عف 
األفكار بمغة 

 سميمة.

16 

1 

9.9 02.9 21.1 19.2 % 

2 1.21021 
 

٤.0227 
 

يترفع عف  ك 12 12 02 9 1
الحقد 

والضغينة 
 واالنتقاـ.

17 

1 
9.9 07.٤ 12.0 ٤0.1 % 

02 1.70٤27 
 

٤.0227 
 

يتصؼ بالحمـ  ك 1٤ ٤9 02 1 1
بما ينمي  18 

1 1 07.٤ ٤2.7 17.1 % 
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 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
ضعيفة  ـ العبارة

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جدا
الطمأنينة 
 والتآلؼ.

07 1.222٤9 1.2222 

يممؾ قدر  ك 92 ٤9 91 9 9
كبير مف 

ميارات 
لتواصؿ ا

 االجتماعي.

19 
9.9 9.9 90.7 ٤2.7 92.1 % 

النسبة المئوية  مرتفعة
(21.91) 
متوسط األوزاف النسبية 

(٤.0219) 
مجموع األوزاف 

 (72.1٤12النسبية )
 إجمالي المحور

( أف استجابات أفراد العينة استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة ٤يتضح مف الجدوؿ)
قراء نحو مستوى توافر المعايير الشخصية في اختيار القيادات التدريس بجامعة ش

 –1.7120بالجامعات السعودية مف منظور التربية اإلسبلمية تراوحت متوسطاتيا ما بيف)
درجات. كما يتضح أف قيـ االنحراؼ المعياري تنحصر  (2( درجة مف أصؿ)2227.٤

أف درجة الموافقة عمى ، كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ (1.22072 -1.2172٤) بيف
توافر المعايير الشخصية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية مف منظور التربية 
اإلسبلمية جاءت مرتفعة مف وجية نظر عينة الدراسة حيث بمغ مجموع األوزاف النسبية 

(، وجاءت النسبة المئوية ٤.0219(، وبمغ متوسط األوزاف النسبية )72.1٤12)
(21.91.) 
مكف عزو النتيجة السابقة إلدراؾ القائميف عمى عممية اختيار القيادات بجامعة شقراء وي

تُعد القيادات األكاديمية لممعايير الشخصية التي ينبغي توافرىا في القائد التربوي، حيث 
ـ الرئيس لبرامج التطوير  المؤىمة جوىر انطبلؽ تحقيؽ التميز ومتابعة التطوير، وىي الداع

والمؤسسي، إذ ُيناط بيا تنفيذ أعمااًل إدارية وفنية وأكاديمية وتربوية ترتبط األكاديمي 
بالتطورات الداخمية والخارجية لمجامعات، ويتطمب ذلؾ امتبلكيـ الكفايات والميارات 
البلزمة لجعميـ قادريف عمى إحداث التطور والتحسيف لمنظاـ الجامعي ككؿ لمواكبة 
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ا يعد تدريب ىذه القيادات إحدى المقومات الضرورية في التطورات العممية والتقنية، لذ
تحريؾ القدرات والكفاءات واالستفادة منيا في ظؿ تكنولوجيا المعمومات، ومدخبًل أساسيًا 
مف مدخبلت العممية التعميمية ومحوًرا رئيسًيا إلحداث التغيير بيدؼ تحسيف أدائيـ عف 

لمقومات السموكية التي تمكنيـ مف القياـ طريؽ إكسابيـ الميارات والقدرات المعرفية وا
 (.9191بأدوارىـ المختمفة )العبيدات، 
ترتبط أىمية توفير معايير وآليات تعييف واختيار القيادات في ويعزز النتيجة السابقة أنو 

الجامعات، بما تتميز بو أدوار القيادات األكاديمية في الجامعات، فيي تختمؼ عف أدوار 
األكاديمية واإلدارية ومتابعتيا  اإلعماؿؤسسة أخرى في المجتمع، فتنفيذ القيادات في أي م

بالشكؿ األكبر تقع مسؤوليتيا عمى عميد الكمية ووكيميا ورئيس القسـ، ويعتبر أداءىـ 
لمتحسيف والتطوير والتنمية، ومف أجؿ تنفيذ ىذه األعماؿ بمنيج واضح،  األولىالخطوة 

رتقاء بمستوى أداء القيادة والمؤسسة، يجب أف يكوف ولكي تحقؽ المؤسسة أىدافيا، واال
القائد عمى قدر عاؿ مف الكفاءة، وبمبلحظة طرؽ اختيار رؤساء األقساـ والعمداء فقد 
افتقرت إلى استنادىا عمى معايير عممية دقيقة، فيي إما أف يكوف االختيار بناء عمى 

ترشيح مف القسـ ويتـ اختياره ميارات العضو األكاديمية والميارات اإلدارية، وتكوف ب
بالتصويت، أو يكوف بتعييف مف اإلدارة األعمى، مع عمؿ استطبلع لمرأي ويكوف بسرية، 
حيث أف نظاـ مجمس التعميـ العالي والجامعات ولوائحو لـ يضع ضوابط ولوائح تحدد 

 .(9102طريقة ومواصفات اختيار عميد الكمية أو وكيؿ الكمية أو رئيس القسـ )الجبيمي، 
أف إلى توصمت الدراسة التي (: 9102دراسة العتيبي )وتتفؽ النتيجة السابقة نسبيًا مع 

أفراد الدراسة متفقوف بدرجة "كبيرة" عمى المحاور الخمسة لمميارات القيادية، الممارسة مف 
التي (: 9107دراسة حسف)و  ،قبؿ قائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض

، : جاءت درجة تطبيؽ معايير اختيار المديرات متحققة بدرجة عاليةنوتوصمت إلى أ
وجود مستوى مرتفع مف معيار القيادة، : التي توصمت إلى (9107دراسة )الطبلع، و 

في مؤشر معيار  ياكانت أبرز نتائج: التي (9107دراسة )محمد، ، و ونتائج األداء
، ودراسة ئد المرؤوسيفالسمات الشخصية ضرورة وجود عبلقات تفاعؿ بيف القا

توصمت إلى أف درجة أىمية المعايير المقترحة في اختيار التي (: 9102الخميسي)
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القيادات التربوية بمكاتب اإلشراؼ في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بجدة كانت ىامة 
بدرجة عالية جدًا مف وجية نظر المشرفيف التربوييف وظيرت جميع المعايير بدرجة أىمية 

 عالية جدًا. 
 (،01) (،0) (،9) وقوع العبارات (٤) يتضح مف الجدوؿ وفيما يتعمؽ بترتيب العبارات

( في نطاؽ اإلرباعي األعمى مف عبارات المحور، وتشير عمى الترتيب 2) (،7)
 إلى)يحافظ عمى النظافة الشخصية(، في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي موزوف

كبير جدا(، و)يتصؼ بحسف المظير(، في المرتبة )مستوى توفر  يقابؿ (2227.٤)
)مستوى توفر كبير جدا(، و)يتمتع  ( يقابؿ٤.2907) الثانية، بمتوسط حسابي موزوف

( ٤.1920) بالمياقة البدنية وصحة الجسد(، في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي موزوف
بة الرابعة، بمتوسط )مستوى توفر كبير جدا( و)يتصؼ بالصدؽ في القوؿ(، في المرت يقابؿ

( يقابؿ)مستوى توفر كبير جدا(، و)قوة الشخصية مما يحقؽ ٤.11٤1حسابي موزوف)
 ( يقابؿ٤.907٤) االنضباط في العمؿ(، في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي موزوف

 )مستوى توفر كبير جدا(.
مف  ( في نطاؽ اإلرباعي األدنى1) (،01) (،02) (،02) (،2بينما وقعت العبارات)

عبارات المحور رغـ توفرىا بدرجة كبيرة، وتشير عمى الترتيب إلى)يتابع الجديد في مجالو 
رة، بمتوسط حسابي يالعممي(، في المرتبة التاسعة عشر واألخ

(يقابؿ)مستوى توفر كبير(، و)لديو الحموؿ المناسبة لمواجية 1.7120موزوف)
( يقابؿ)مستوى توفر 1.2222)الصعوبات(، في المرتبة الثامنة عشر، بمتوسط حسابي

كبير(، و)يممؾ قدر كبير مف ميارات التواصؿ االجتماعي(، في المرتبة السابعة عشر، 
( يقابؿ)مستوى توفر كبير( و)يتحمى بالصبر في 1.2222بمتوسط حسابي موزوف )

( 1.2222التعامؿ مع الطمبة(، في المرتبة السادسة عشر، بمتوسط حسابي موزوف)
وفر كبير(، و)يتصؼ بالدقة في المواعيد(، في المرتبة الخامسة عشر، يقابؿ)مستوى ت

 ( يقابؿ)مستوى توفر كبير(.٤بمتوسط حسابي موزوف)
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ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي ينص عمى:" ما مدى توافر المعايير 
مية من الوظيفية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية من منظور التربية اإلسال

 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء؟
لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 الموزونة واالنحرافات المعيارية والرتبة، كما ىو موضح فيما يمي:
قرات المحور الثاني ( يبين المتوسط الحسابي الموزون  واالنحراف المعياري ومستوى ف5جدول )

الخاص بمستوى توافر المعايير الوظيفية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية من منظور التربية 
 اإلسالمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء

 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا ـ العبارة

 جدا

2 1.27٤21 
 

1.21٤2 
 

يمـ باألنظمة  ك 92 1٤ 92 ٤ 1
والقوانيف في 
 مجاؿ العمؿ.

20 
1 ٤.1 92.1 17.1 11.٤ % 

2 1.27272 
 

٤.1907 
 

يممؾ القدرة  ك 12 99 1٤ 1 1
عمى اتخاذ 

قرارات 
حاسمة في 

المواقؼ 
 المختمفة.

21 

1 1 

17.1 91.2 12.0 % 

02 1.22102 
 

1.2920 
 

يراعي مبدأ  ك 92 11 9٤ 01 1
الشورى في 

اتخاذ 
 .القرارات

22 

1 
01.2 92.0 19.2 11.٤ % 

1 1.72192 
 

٤.1٤12 
 

يتصؼ  ك 92 ٤9 91 9 1
بالموضوعية 
في اتخاذ 

 القرارات.

23 

1 
9.9 90.7 ٤2.7 11.٤ % 

02 0.11201 
 

1.2 
 

يتحمؿ  ك 9٤ 92 92 1 0٤
مسئولية  24 

02.9 1 11.٤ 92.1 92.0 % 
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 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
 ضعيفة جدا ـ العبارة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

ؽ الجودة تحقي
الشاممة 
 بالجامعة.

00 0.19112 
 

1.2011 
 

يشجع  ك 19 19 02 09 1
التعاوف 

والعمؿ بروح 
 الفريؽ.

25 

1 
01.1 07.٤ 1٤.2 1٤.2 % 

2 0.10٤91 
 

1.21٤2 
 

يراعي العدؿ  ك 1٤ 92 92 ٤ 9
في توزيع 
المياـ بيف 
كافة العامميف 
 في الجامعة.

26 9.9 ٤.1 92.1 92.1 17.1 % 

01 0.192٤0 
 

1.2٤72 
 

يحرص عمى  ك 92 1٤ 91 2 9
التدريب 
والتطوير 

الميني وفؽ 
 احتياجاتيـ.

27 
9.9 2.7 90.7 17.1 11.٤ % 

2 1.72221 
 

٤ 
 

يؤثر عمى  ك 92 ٤1 92 1 1
أعضاء ىيئة 

التدريس 
بتوجيو 
أفكارىـ 
بالحوار 
 واإلقناع .

28 

1 1 

92.1 ٤1.2 92.1 % 

7 1.222٤9 
 

1.2222 
 

يحرص عمى  ك 92 ٤9 91 9 9
التقويـ 

المستمر 
لؤلداء 

29 
9.9 9.9 90.7 ٤2.7 92.1 % 
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 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
 ضعيفة جدا ـ العبارة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

الجامعي 
لموقوؼ عمى 
مدى تحقؽ 

 األىداؼ.

0٤ 1.22222 
 

1.2٤72 
 

يتعامؿ مع  ك 9٤ 12 92 2 1
المشكبلت 
بطريقة 
 إبداعية.

30 

1 
2.2 92.1 12.0 92.0 % 

0 1.21792 
 

٤.1271 
 

يحدد الوقت  ك 92 ٤2 0٤ 1 9
المناسب 

لتسميـ المياـ 
 الموكمة ليـ.

31 
9.9 

1 
02.9 29.9 11.٤ % 

٤ 1.79٤22 
 

٤.1٤12 
 

يتابع  ك 92 ٤٤ 99 1 1
التغيرات 

والتطورات 
التي تحدث 
في بيئة 

الحـر 
 الجامعي.

32 

1 1 

91.2 ٤7.2 92.1 % 

09 1.21٤12 
 

1.2011 
 

يضع الخطط  ك 9٤ ٤1 9٤ ٤ 1
لتطوير نظاـ 

 العمؿ.
33 

1 ٤.1 92.0 ٤1.2 92.0 % 

02 0.02229 
 

1.٤721 
 

ُيكوف  ك 02 12 02 09 2
عبلقات جيدة 
ما بيف 

الجامعة 
والقطاعات 
الخارجية 

34 2.7 01.1 02.2 12.0 02.2 % 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
39 

 

 االنحراؼ الرتبة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 الموزوف

 درجة التوفر
 ضعيفة جدا ـ العبارة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

 ذات العبلقة.

9 1.72122 
 

٤.1271 
 

امؿ مع يتع ك 92 ٤2 02 9 1
الوسائط 

لكترونية اإل
 الحديثة.

35 

1 
9.9 07.٤ 21.1 11.٤ % 

02 1.2٤٤79 
 

1.2920 
 

يحرص عمى  ك 92 19 92 2 1
تفقد ومباشرة 
أعماؿ ومياـ 
أعضاء ىيئة 

 التدريس.

36 

1 

2.7 92.1 1٤.2 92.1 % 

01 0.10٤91 
 

1.21٤2 
 

يستفيد مف  ؾ 11 12 91 9 ٤
األفكار 
اإلدارية 

ديثة الح
لموصوؿ إلى 

قيادة 
 نموذجية.

37 ٤.1 9.9 90.7 12.0 19.2 % 

07 0.11217 1.7120 

يشجع إلقامة  ؾ 9٤ 1٤ 99 01 9
الدورات 
والمقاءات 

عمى مستوى 
 الجامعة.

38 
9.9 01.2 91.2 17.1 92.0 % 

النسبة المئوية  مرتفعة
(77.21) 
متوسط األوزاف النسبية 

(1.2201) 

زان مجموع األو
النسبية 

(71.21٤2) 

 إجمالي المحور

( أف استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء 2يتضح مف الجدوؿ)
نحو مستوى توافر المعايير الوظيفية في اختيار القيادات بالجامعات السعودية مف منظور 
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 (2) ة مف أصؿ(درج٤.127 – 1.٤721التربية اإلسبلمية تراوحت متوسطاتيا ما بيف)
، (0.1120 -1.79٤22) درجات. كما يتضح أف قيـ االنحراؼ المعياري تنحصر بيف

كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف درجة توافر المعايير الوظيفية في اختيار القيادات 
بالجامعات السعودية مف منظور التربية اإلسبلمية جاءت مرتفعة مف وجية نظر عينة 

(، وبمغ متوسط األوزاف النسبية 71.21٤2ع األوزاف النسبية )الدراسة، حيث بمغ مجمو 
 .(77.21( وجاءت النسبة المئوية )1.2201)

ويمكف عزو النتيجة السابقة ألىمية المعايير الوظيفية التي ينبغي توافرىا في القيادات 
دراؾ القائميف عمى عممية اختي ار الجامعية ودورىا اإليجابي في تحسيف وتطوير األداء، وا 

أىمية توافر مف ( 9191دراسة سبلمة ) هتؤكدىو ما و  القيادات بجامعة شقراء لذلؾ،
 .ـالمعايير الجيدة في اختيار قيادات التعمي

تتوقؼ فاعمية وكفاءة الجامعات إلى حد كبير عمى كفاءة ويدعـ النتيجة السابقة أنو 
د أىـ ركائز نجاح الجامعات وفاعمية أداء قيادتيا، لذا فإف اختيار القيادات األكاديمية يع

في تحقيؽ أىدافيا، فيـ العنصر الرئيس في نظاـ في الجامعات وأساس العمميات اإلدارية، 
لذا البد مف وجود رؤية تتسـ باالستشراؼ لممستقبؿ إليجاد قيادات ذات ميارات وكفاءات 

تسـ بعدد عالية تستخدـ االستراتيجيات الحديثة وتعمؿ عمى إحداث التغيير، ويجب أف ت
مف السمات التي يتـ تحديدىا في معايير وآليات اختيارىـ،،  فطبيعة المناصب القيادية 
بالجامعات سواء األكاديمية أو اإلدارية تفرض حقيقة عممية أف عممية اختيار العناصر 
المناسبة ليذه المناصب اإلدارية، يجب االىتماـ بيا مف العناية والحرص عمى أساس 

ارة ومدى استعدادىا لطبيعة الدور الذي تتولي مسئولياتو والمتتبع لواقع عممية خبرتيا باإلد
تعييف القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية يبلحظ أف ىذه العممية قد ال تستند في 
نما تعتمد عادة عمى اعتبارات شخصية قائمة عمى  غالبيتيا إلى معايير عممية مقننة، وا 

مف ىنا تظير الحاجة إلى إيجاد وبناء معايير الختيار القيادات الترشيح واالختيار، و 
 (.٤، 9102األكاديمية. )الزبيدي، 

عمى ضرورة اختيار المسئوليف التربوييف وفؽ  (Cheng) وفي نفس السياؽ أكد شينغ
معايير نزيية، ألف نجاح المؤسسات عمى يعتمد عمى وجود القائد الكؼء الذي يمتمؾ رؤية 
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ب أف تكوف عميو مؤسستو في المستقبؿ وقادرا عمى تحديد مستمزمات واضحة لما يج
 .(Cheng ,2010)الوصوؿ إلى ذلؾ المستقبؿ، وتحفيز أفراد المؤسسة لمعمؿ عمى ذلؾ 

( أىمية اختيار قائد أكاديمي تتوفر فيو Abu Saada  ،9101ويوضح أبو سعده )
عده عمى حسف اختيار األفراد مواصفات معينة تؤىمو لمقياـ بالعممية بشكؿ صحيح، وتسا

المؤىميف لتكويف فرؽ العمؿ، وأف ذلؾ مف أسباب نجاح عمميات تقييـ أداء الجامعات في 
 مرحمة التقويـ الذاتي.

أف إلى توصمت الدراسة التي (: 9102دراسة العتيبي )وتتفؽ النتيجة السابقة نسبيًا مع 
لخمسة لمميارات القيادية، الممارسة مف أفراد الدراسة متفقوف بدرجة "كبيرة" عمى المحاور ا

التي (: 9107دراسة حسف)و  ،قبؿ قائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض
، : جاءت درجة تطبيؽ معايير اختيار المديرات متحققة بدرجة عاليةتوصمت إلى أنو

ة، وجود مستوى مرتفع مف معيار القياد: التي توصمت إلى (9107دراسة )الطبلع، و 
في مؤشر معيار  ياكانت أبرز نتائج: التي (9107دراسة )محمد، ، و ونتائج األداء

، ودراسة السمات الشخصية ضرورة وجود عبلقات تفاعؿ بيف القائد المرؤوسيف
توصمت إلى أف درجة أىمية المعايير المقترحة في اختيار التي (: 9102الخميسي)

ارة العامة لمتربية والتعميـ بجدة كانت ىامة القيادات التربوية بمكاتب اإلشراؼ في اإلد
بدرجة عالية جدًا مف وجية نظر المشرفيف التربوييف وظيرت جميع المعايير بدرجة أىمية 

 عالية جدًا. 
 (،91) (،12) (،10) وقوع العبارات (2) يتضح مف الجدوؿ وفيما يتعمؽ بترتيب العبارات

رات المحور، وتشير عمى الترتيب ( في نطاؽ اإلرباعي األعمى مف عبا90) (،19)
إلى)يحدد الوقت المناسب لتسميـ المياـ الموكمة ليـ.(، في المرتبة األولى، بمتوسط 

يقابؿ)مستوى توفر كبير(، و)يتعامؿ مع الوسائط االلكترونية  (٤.127حسابي موزوف)
 ( يقابؿ)مستوى توفر٤.127) الحديثة(، في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي موزوف

كبير(، و)يتصؼ بالموضوعية في اتخاذ القرارات(، في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي 
( يقابؿ)مستوى توفر كبير( و)يتابع التغيرات والتطورات التي تحدث في ٤.1٤12) موزوف

 ( يقابؿ٤.1٤12) بيئة الحـر الجامعي(، في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي موزوف
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ؾ القدرة عمى اتخاذ قرارات حاسمة في المواقؼ المختمفة(، في )مستوى توفر كبير(، و)يمم
 )مستوى توفر كبير(. ( يقابؿ٤.1907المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي موزوف)

( في نطاؽ اإلرباعي األدنى مف 99) (،12) (،12) (،9٤) (،02) بينما وقعت العبارات
ب إلى)ُيكوف عبلقات جيدة ما عبارات المحور رغـ توفرىا بدرجة كبيرة، وتشير عمى الترتي

، واألخيرةبيف الجامعة والقطاعات الخارجية ذات العبلقة(، في المرتبة التاسعة عشر 
(يقابؿ)مستوى توفر كبير(، و)يتحمؿ مسئولية تحقيؽ 1.٤721بمتوسط حسابي موزوف)

 ( يقابؿ)مستوى1.2الجودة الشاممة بالجامعة(، في المرتبة الثامنة عشر، بمتوسط حسابي)
توفر كبير(، و)يشجع إلقامة الدورات والمقاءات عمى مستوى الجامعة(، في المرتبة السابعة 

( يقابؿ)مستوى توفر كبير( و)يحرص عمى تفقد 1.7120عشر، بمتوسط حسابي موزوف )
ومباشرة أعماؿ ومياـ أعضاء ىيئة التدريس(، في المرتبة السادسة عشر، بمتوسط حسابي 

توى توفر كبير(، و)يراعي مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات(، ( يقابؿ)مس1.2222موزوف)
 ( يقابؿ)مستوى توفر كبير(.1.2920في المرتبة الخامسة عشر، بمتوسط حسابي موزوف)

ثالثًا: نتائج السؤال الثالث: ما  مدى تأثير متغيرات )النوع/ التكميف بعمل إداري سابق/ 
ى توافر معايير اختيار القيادات بالجامعات المرتبة العممية( في رؤية عينة الدراسة لمد

 السعودية؟
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى الموافقة عمى توفر  -1

 إناث(: -محوري االستبانة بحسب متغير الجنس )ذكور
( يوضح الفروق بين أفراد العينة بحسب متغير الجنس باستخدام اختبار التاء 6جدول )

 (92)ن= .t – testتقمتينلعينتين مس

االنحراؼ  المتوسط ف الجنس المحور
مستوى  قيمة التاء المعياري

 الداللة

- 00.22 77.92 ٤2 ذكور األوؿ
0.222 

1.09 
 2.22 21.21 ٤2 إناث غير دالة

 الثاني
- 0٤.2٤ 79.72 ٤2 ذكور

1.72٤ 
1.٤12 
 01.19 72.12 ٤2 إناث غير دالة
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ـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة ( عد2يتضح مف الجدوؿ )
إناث(، حيث جاءت قيمة )ت(  -عمى توفر محوري االستبانة تبًعا لمتغير الجنس )ذكور

 (.1.12ف إحصائًيا عند مستوى داللة )ي( وىما قيمتاف غير دالت1.72٤-(، )0.222-)
قة ومعايير االختيار واحدة ال وتبدو النتيجة السابقة منطقية ويمكف عزوىا لكوف طري

تختمؼ باختبلؼ النوع، كما أف المياـ المنوطة بالقائد التربوي ىي نفسيا ال تختمؼ 
باختبلؼ النوع، وبالتالي المعايير الشخصية والوظيفية التي ينبغي توافرىا تتشابو بينيما 

واحدة دوف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، يضاؼ لما سبؽ أف البيئة التعميمية 
واإلمكانات والظروؼ المحيطة باختيار القيادات واحدة، وكذلؾ القوانيف والموائح المنظمة 

 ليا. 
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى الموافقة عمى توفر  -2

 ال(: -محوري االستبانة بحسب متغير أسبقية التكميف بعمل إداري )نعم
فراد العينة بحسب متغير أسبقية التكميف بعمل إداري ( يوضح الفروق بين أ7جدول )

 (92)ن= .t – testباستخدام اختبار التاء لعينتين مستقمتين

 المحور
أسبقية 
التكميؼ 

 بعمؿ إداري
االنحراؼ  المتوسط ف

مستوى  قيمة التاء المعياري
 الداللة

 1.110 1.222- 01.29 7٤.99 12 نعـ األوؿ
 01.0٤ 29.0٤ 22 ال دالة

 1.117 9.729- 0٤.77 22.12 12 نعـ الثاني
 09.77 77.17 22 ال دالة

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة عمى 7يتضح مف الجدوؿ )
-ال(، حيث جاءت قيمة )ت( ) -توفر محوري االستبانة تبًعا لمتغير الجنس )نعـ

(، وجاءت 1.12ئًيا عند مستوى داللة )ف إحصاي( وىما قيمتاف دالت9.729-(، )1.222
الفروؽ لصالح الفئة األعمى في المتوسط في المحوريف األوؿ والثاني وىي فئة أعضاء 

 الذيف لـ يسبؽ ليـ التكميؼ بمنصب إداري. ىيئة التدريس بجامعة شقراء
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ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء أف الخبرة التي اكتسبيا أفراد العينة ممكف تولوا 
ناصب إدارية سابقة كانت ذات تأثير فعاؿ في رؤيتيـ لمدى توافر معايير اختيار م

 القيادات وجعمت الفروؽ في صالحيـ مقارنة بمف لـ يتولوا مناصب إدارية مف قبؿ.
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى مدى الموافقة في توفر  -3

 لعممية:محوري االستبانة بحسب متغير الرتبة ا
يوضح اختبار كروسكال والس لمقارنة متوسط درجات أفراد العينة من  (8جدول )

 أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء حسب الرتبة العممية عمى توفر محوري االستبانة.

 المحور
الرتبة 

 العلمية
 ن

متوسط 

 الرتب
 2قيمة كا

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 الداللة

المعايير الشخصية 

ختيار القيادات في ا
بالجامعات 

السعىدية من 
منظىر التربية 

 اإلسالمية

 36.63 7 معيذ

 دالة 1.1110 4 70.517

 46.75 72 محاضر

 32.76 36 أستار مساعذ

أستار 

 مشارك
00 42.56 

 27.51 7 أستار

تىفر المعايير 

الىظيفية والمهنية 
في اختيار القيادات 

بالجامعات 

 ىديةالسع

 40.64 7 معيذ

 دالة 1.110 4 06.467

 46.14 72 محاضر

 36.14 36 أستار مساعذ

أستار 
 مشارك

00 50.77 

 26.51 7 أستار

( بيف متوسطي 1.12وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) (2يتضح مف الجدوؿ )
حسب الرتبة العممية في  رتب أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء
(، 02.٤29 (،)90.217)9االستجابة عمى توفر محوري االستبانة، حيث بمغت قيمة كا

 ف إحصائًيا، وجاءت الفروؽ لصالح فئة األساتذة.يعمى الترتيب، وىما قيمتاف دالت
تشير النتيجة السابقة لوجود أثر لمتغير الرتبة العممية في رؤية عينة الدراسة لمدى توافر 
معايير اختيار القيادات بجامعة شقراء، وىو ما يعد أمرًا منطقيًا، ويمكف عزوه لعامؿ الخبرة 
وكثرة االحتكاؾ والتواصؿ الكثير مع القيادات لدى أعضاء ىيئة التدريس ممكف يمتمكوف 
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رتب عممية أعمى مقارنة بمف ىـ أقؿ منيـ في الرتبة العممية، وىذا جعؿ رؤيتيـ أعمؽ 
 في صالحيـ مقارنة بزمبلئيـ ممف ىـ أقؿ في الرتبة العممية. والفروؽ تأتي

 توصيات الدراسة:
عمؿ تقييـ مستمر لمقيادات الجامعية لمتأكد مف مدى توافر المعايير الخاصة  .0

 باختيار القيادات بيا.
عقد دورات تنمية مينية مستمرة لمقيادات الجامعية لمتطوير مف أدائيا بما يتبلءـ  .9

 لمستجدات المعاصرة.مع المتغيرات وا
االنفتاح عمى الخبرات المتطورة في مجاؿ اختيار القيادات الجامعية ومحاولة  .1

 االستفادة مننيا.
التحديث المستمر لمعايير اختيار القيادات الجامعية بما يتوافؽ مع المتغيرات  .٤

 والمستجدات المعاصرة.
أداء القيادات استطبلع آراء أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ مستمر فيما يتعمؽ ب .2

 الجامعية واالستفادة مف مقترحاتيـ في تطويره.
 مقترحات الدراسة:

رؤية مستقبمية لتطوير معايير اختيار القيادات بجامعة شقراء في ضوء خبرات  .0
 بعض الدوؿ.

مدى توافر معايير اختيار القيادات بجامعة شقراء وعبلقتو بجودة األداء لدى  .9
 أعضاء ىيئة التدريس.

معايير اختيار القيادات بجامعة شقراء وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى  مدى توافر .1
 أعضاء ىيئة التدريس.

مدى توافر معايير اختيار القيادات بجامعة شقراء وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى  .٤
 أعضاء ىيئة التدريس.

تحديات تفعيؿ معايير اختيار القيادات الجامعية بجامعة شقراء وآليات التغمب  .2
 مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.عمييا 
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 قائمة المراجع: 
(. معايير اختيار القيادات األكاديمية في 9191األحمري، عبد اهلل بف مشبب. ) -

الجامعات السعودية في ضوء بعض الخبرات الدولية والعربية: دراسة ميدانية، 
 .00٤-20جامعة اإلسكندرية، ص –مجمة كمية التربية 

(. الدور القيادي اإلسبلمي، 0227وجاسـ، عائشة عبد اهلل. ) أسد، بدرية إبراىيـ، -
 مع رؤية لنظريػػات القيػػادة، الدوحة، دار الثقافة.

. أبيا: رفد 2(. اإلدارة التعميمية والمدرسية. ط910٤آؿ ناجي، محمد عبد اهلل. ) -
 لبلستشارات اإلدارية والتربوية. 

القػػادة في العيػد النبػوي"دراسػة (. تربيػػة 9112أيوب، حمدي حسف عبد الرازؽ. ) -
 تحميميػة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية بنيف بالقاىرة، جامعة األزىر.

البخاري، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ.)د.ت( صحيح البخاري بحاشية  -
 ، دار إحياء الكتب العربية.٤السندي، ج

وكفاءة األداء التنظيمي، بيروت:  (.  إدارة الموارد البشرية9109بربر، كامؿ. ) -
 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع. 

(. واقع دور الجامعات العربية في تنمية 9101بركات، زياد وعوض، أحمد. ) -
مجتمع المعرفة مف وجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس فييا، مجمة اتحاد 

  001-70( ص22الجامعات العربية )
(. الكفايات القيادية لرؤساء األقساـ األكاديمية في 910٤هلل محمد.)البطي، عبد ا -

 .910٤، يونيو9، العدد 02جامعة حائؿ، مجمة العمـو التربوية والنفسية، المجمد 
(. تطوير أداء القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ عمى ضوء 9191البموي، جميمة. ) -

 -991(: 1)92معة القاىرة، متطمبات التنمية المستدامة، العمـو التربوية، جا
92٤. 

تفعيؿ دور القيادات الجامعية مف خبلؿ معايير  .(9102) .الجبيمي، أحمد -
ـ أداء عضو ىيئة التدريس في  ـ األداء. المؤتمر الدولي األوؿ لتقوي االختيار وتقوي

 ـ.9102-0-99ضوء التوجيات الوطنية والدولية الحديثة. جامعة القصيـ. 
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قيادة التغيير مدى توافر قدرات قيادة  .(9102) .يري، ابتساـالحديثي، ىدى والمط -
التغيير لدى المديريف في المنظمات الحكومية السعودية، معيد اإلدارة العامة، 

 مركز البحوث والدراسات 
(. تطوير معايير اختيار مديرات مدارس المرحمة 9107حسف، نوؼ نشمي. ) -

لخبرات المحمية والعالمية، المجمة التربوية الثانوية بوزارة التعميـ في ضوء عدد مف ا
(، ص ٤(، العدد )2الدولية المتخصصة. دار سمات لمدراسات واألبحاث. مجمد )

29-27. 
(. اإلدارة اإلبداعية لمجامعات. 9112الخطيب، أحمد، ومعايعة، عادؿ سالـ.) -

 نماذج حديثة. اربد: األردف، دار الكتاب العالمي  وعالـ الكتب الحديث.
، www.alwatan.com(. القيادة في اإلسبلـ، 9112خميمي، أحمد بف حمد. )ال -

 .9112/ 2/ 2في 
(. معايير اختيار القيادات التربوية 9102) الخميسي، عبد الرحيـ حميد حامد. -

ر المشرفيف بمكاتب اإلشراؼ في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بجدة مف وجية نظ
 التربوييف رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى.

(. درجة توافر الميارات القيادية بإدارات 9101). دباش، حسيف بف أحمد حسيف -
رعاية الموىوبيف بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، 

 مكة المكرمة.
 المسئوليفدراسة استطبلعية آلراء بعض  .(9117) .رةدندري، إقباؿ؛ ىوؾ، طاى -

وأعضاء ىيئة التدريس عف إجراءات تطبيؽ عمميات التقويـ وتوكيد الجودة في 
(. 0٤الجامعات السعودية. المقاء السنوي الرابع عشر: الجودة في التعميـ العاـ. )

 .972-9٤0الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية. 
، 0ىػ(. سير أعبلـ النببلء، ج0٤01مد بف أحمد بف عثماف. )الذىبي،  مح -

 .2بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

http://www.alwatan.com/
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(. نموذج مقترح لبناء معايير اختيار القيادات األكاديمية 9102الزبيدي، وفاء. ) -
في الجامعات السعودية في ضوء بعض الخبرات الدولية. رسالة دكتوراه غير 

 منشورة. جامعة أـ القرى.
ـ بف مفرح البحيري. )الزىراني،  - (. درجة توافر متطمبات معيار السمطة 9102ىشا

واإلدارة لبلعتماد المدرسي لدى قادة المدارس الثانوية بمدينة الرياض، مجمة 
 (، كمية البنات، جامعة عيف شمس.91البحث العممي في التربية، العدد )

ف :دار المسيرة (، القيادة اإلدارية الفعالة، عما910٤) .السكارنة، ببلؿ خمؼ -
 لمنشر والتوزيع

معايير اختيار القيادات التعميمية بالتعميـ قبؿ  (.9191سبلمة، وجيو عوض. ) -
 22-22الجامعي، مجمة تطوير األداء الجامعي. ص 

تصور مقترح لمتقويـ المؤسسي بجامعة اإلماـ  .(910٤) .الشثري، عبد العزيز -
س المرجعي واألداء المتوازف. محمد بف سعود اإلسبلمية باستخداـ مدخؿ القيا

الجمعية السعودية لمعمـو التربوية  -رسالة التربية وعمـ النفس. جامعة الممؾ سعود 
 .12-0. ٤2والنفسية. 

(. تأىيؿ القيادات التربوية في مصر والعالـ 9117شنودة، إميؿ فيمي حنا. ) -
جمد الثاني، العربي في ظؿ العالـ االفتراضي. المؤتمر السنوي الخامس عشر. الم

 ( 277 - 219)ص ص  9109يناير  92 -97
الميارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقساـ  .(9102) .الشيري، عثماف -

األكاديمية بجامعة الطائؼ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. رسالة ماجستير 
 .غير منشورة. كمية التربية. قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط. جامعة أـ القرى

(. درجة ممارسة مديري المدارس التابعة 9101) الشيري، محمد منصور. -
لمشروع الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لتطوير التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة 
 لمميارات القيادية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى.

ادة األكاديمييف وأعضاء ىيئة (. "تصورات الق9112) .الصمادي، مصطفى أحمد -
التدريس اللتزاـ الجامعات األردنية الخاصة بتطبيؽ معايير االعتماد والجودة"، 
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رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، كمية الدراسات 
 التربوية العميا، اإلدارة التربوية.

مى نتائج األداء الجامعي في أثر معيار القيادة ع .(9107) .الطبلع، سميماف -
إطار المعايير العالمية لمجودة: دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمي الجامعات 

 -المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية: جامعة قناة السويس   .الفمسطينية
 .22-12. 12( 2. )باإلسماعيميةكمية التجارة 

إدارة المواىب مدخؿ (. 9102عبد المعطي، أحمد حسيف ومرسي، مصطفى. ) -
لتطوير أداء القيادات اإلدارية بجامعة أسيوط، الثقافة والتنمية، جمعية الثقافة مف 

 .97٤ -9٤1(: 092أجؿ التنمية، )
(. دور المؤسسات التربوية في مواجية 9112عبد النبي، كماؿ عجمي حامد. ) -

مية التربية، بعض مظاىر التخمؼ مف منظور التربية اإلسبلمية، رسالة دكتوراة، ك
 جامعة األزىر.

(. االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية في 9191العبيدات، بتوؿ. ) -
لواء قصبة إربد في ضوء متطمبات العصر الرقمي مف وجية نظر المديريف 
 أنفسيـ. ]رسالة ماجستير منشورة، جامعة اليرموؾ[. قاعدة بيانات دار المنظومة.

(. درجة ممارسة الميارات القيادية لدى قائدات المدارس 9102العتيبي، منيرة. ) -
الثانوية الحكومية بمدينة الرياض، مجمة التربية، كمية التربية، جامعة األزىر، 

 ، الجزء األوؿ.020العدد 
االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية  (.9102. )العجمي، محمد حسنيف -

 لمسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. البشرية، عماف، األردف: دار ا
(. اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا 9107عطوي، جودت. ) -

 العممية. عماف، األردف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع
(. إدارة الموارد البشرية، المنيج الحديث في 9109عبلقي، مدني عبد القادر. ) -

 ر زىراف.إدارة األفراد، جدة: مكتبة دا
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(. دور مكاتب التربية والتعميـ في التنمية المينية لمقيادات 9107العمري، أحمد. ) -
التربوية في مدارس التعميـ العاـ بمحافظة المخواة مف وجية نظر مديري المدارس 
ووكبلئيـ. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اـ القرى. كمية التربية. مكة 

 المكرمة. 
تصور مقترح لتقييـ األداء المؤسسي لمؤسسات التعميـ  .(9101) .غبور، أماني -

الجامعي المصري في ضوء االتجاىات الحديثة لتقييـ األداء. مجمة دراسات 
 .21٤-٤12(. 1) 02تربوية واجتماعية. 

، 0(. الغضباف: المنيج الحركي لمسيرة النبوية، ج0222الغضباف، منير محمد. ) -
 .9األردف، مكتبة المنار، ط

القيادية لدى القيادات التربوية في  األنماط .(9102) .جيياف محمدـ، غبل -
المدارس المشاركة في مبادرات التغيير. رسالة ماجستير غير منشورة جامعة دار 

 الحكمة برنامج القيادة التربوية 
دارة التغيير، مجمة مستقبؿ 911٤فيمي، أميف فاروؽ. ) - (. المدخؿ المنظومي وا 

-177(، ص 12)01المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية،التربية العربية، 
127. 

القيادة اإلدارية: التحوؿ نحو نموذج القيادة العالمي.  .(9100) .القحطاني، سالـ -
 الرياض: مراـ لمطباعة والتغميؼ

تطوير معايير اختيار المشرؼ التربوي . (9191) القحطاني، عبد اليادي ناصر. -
ـ. المجمة العربية لمعمـو  9111في ضوء رؤية  في المممكة العربية السعودية

(، المؤسسة العربية لمتربية والعمـو 0199279التربوية والنفسية، )رقـ المنشور 
 واآلداب. قاعدة بيانات دار المنظومة، بحوث ومقاالت.

(. القيادة األخبلقية مف منظور إسبلمي: دراسة 9102). اهلل الكبير، أحمد عبد -
 رنة. الرياض: فيرسة مكتبة الممؾ فيد الوطنية أثناء النشر.نظرية تطبيقية مقا
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االرتقاء بفاعمية أداء القيادة بمؤسسات التعميـ العالي . (9102) .كعكي، سياـ -
الرحمف نموذجا. مجمة  نورة بنت عبد األميرةجامعة  -بالمممكة العربية السعودية 
 .117-110(. 22دراسات تربوية ونفسية. )

(. تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري 9191ثابت. ) محمد، ثابت حمدي -
لمقيادات األكاديمية بجامعة أسيوط في ضوء مدخؿ قيادة المحيط األزرؽ، مجمة 

 ،  . 900 -0٤2(: 0٤)2جامعة الفيـو لمعمـو التربوية والنفسية، جامعة الفيـو
 معايير اختيار القيادات الجامعية في ضوء متطمبات .(9107) .محمد، وفاء -

 .9٤9-902. 2( 27الجودة. مجمة الخدمة االجتماعية. )
دراسة إدارة الجودة الشاممة  .(9102) .مختار، صابو. عبد الرحمف، مغاري -

كاستراتيجية فعالو لتسيير مؤسسات التعميـ العالي في ضوء بعض التجارب 
ـ العالمية. جامعة محمد بوقرة بومرداس، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمو 

 .20-٤1. 2التسيير. 
(. النسخة المطورة لمعايير 9102المركز الوطني لمتقويـ واالعتماد األكاديمي. ) -

عمى الرابط  9102-1-2تـ االسترداد بتاريخ   اعتماد برامج الدراسات العميا.
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/

Pages/graduateprograms.aspx 
(. المعايير المينية الوطنية لممعمميف 9107ركز الوطني لمقياس والتقويـ. )الم -

 بالمممكة العربية السعودية، الرياض: مشروع الممؾ عبد اهلل لتطوير التعميـ.
مسمـ، أبو الحسيف بف الحجاج. )د.ت(. صحيح مسمـ بشرح النووي، القاىرة، دار  -

 .09الرياف، د.ت ، المجمد الرابػع، ج
الجودة الشاممة واالعتماد المؤسسي  .(9101) .رضا. البرازي، مبارؾ المميجي، -

 رؤى مستقبمية لتحقيؽ جودة التعميـ في عصر المعموماتية. القاىرة. عالـ الكتب.
عمى الرابط  9199-1-09(. 9102نظاـ الجامعات الجديد. ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee7428
2-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1 
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متطمبات التأىؿ لمتقدـ  (.9101) .الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي -
بطمب االعتماد المؤسسي لمؤسسات التعميـ العالي نسخة المؤسسة التعميمية. تـ 

عمى الرابط  9102-1-2االسترداد بتاريخ 
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Quality/Pages/Docume

nts/Evidence.aspx 
(. برنامج التحّوؿ الوطني  9102. )9111الوطني  التحوؿ برنامج" وثيقة -

/ الفصؿ الثاني: األىداؼ والمستيدفات لمجيات المشاركة، وزارة  9111رؤية
متاح عمى الموقع اإللكتروني، تاريخ االسترجاع  2٤-29التعميـ، ص

 ـ.92/2/9199
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf  

نصورة، ، الم0(. القيادة والجندية في اإلسبلـ، ج0222الوكيؿ، محمد السيد. ) -
 .9دار الوفاء، ط

معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقساـ  .(9100) .اليحيوي، صبرية -
( 7وأساليب تعزيزىا بالجامعات السعودية. المجمة األردنية في العمـو التربوية، )

0، 12 -22. 
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