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أداء القيادات اإلدارية بجامعة تبوك تطوير   
 عمى ضوء متطمبات التنمية المستدامة

*د/ جميمه حمود راشد البموي  
 :الدراسةممخص 

تعرؼ اإلطار الفكري لؤلداء اإلداري في جامعة تبوؾ ىدؼ الدراسة إلي 
عمي ضوء متطمبات التنمية المستدامة، وكذلؾ الكشؼ عف الواقع الراىف لممارسة 

اإلدارية لجامعة تبوؾ لآلداء اإلداري، وتعرؼ إلي أي مدي تختمؼ  القيادات
ممارسة األداء اإلداري لدي القيادات اإلدارية باختبلؼ النوع، والدرجة العممية، 
وسنوات الخبرة، وأخيرًا وضع تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري لدي قيادات 

 . جامعة تبوؾ عمي ضوء متطمبات التنمية المستدامة
ستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وذلؾ لمبلءمتة لطبيعة الدراسة، موظفة ا

استبانتيف لحقيؽ األىداؼ لعينتيف مف القيادات وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ استجابات القيادات وأسفرت الدراسة أنو 

ة اإلنسانية والتطبيقية، ال توجد فروؽ اإلدارية وفؽ متغير النوع والخبرة ونوع الدراس
ذات داللة إحصائية حوؿ استجابات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وفؽ متغير 
النوع ونوع الدراسة اإلنسانية والتطبيقية، كما تنظر القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ 

 . إلي تطوير البرامج التدريبية عمي أنيا ضرورة عصرية
 .التنمية المستدامة -أداء القيادات اإلدارية -التطوير  الكممات المفتاحية:

 
  

                                                           
 -قسـ التربية وعمـ النفس -صوؿ التربية المشارؾأستاذ أ: د/ جميمه حمود راشد البموي *

 .المممكة العربيو السعودية -جامعة تبوؾ -كمية التربية واآلداب
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Abstract: 

 The current study aimed to define the intellectual 

framework of administrative performance in Tabuk University 

in light of the requirements of sustainable development. This 

study reveals the current reality of the administrative 

leadership of the University of Tabuk for administrative 

performance. Finally develop a proposed vision for the 

development of administrative performance of the leadership 

of the University of Tabuk in light of the requirements of 

sustainable development. Descriptive research design was 

used in this study in order to suit the nature of the study, two 

questionnaires of employee to achieve the aim. Simple random 

sample consisted of two groups of leaders and faculty 

members and their assistants were recruited from Tabuk 

University. Main results revealed that, there are no statistically 

significant differences on the responses of the administrative 

leaders according to the type and experience variable and the 

type of human and applied study, the responses of the faculty 

members and their assistants according to the variable type 

and type of human and applied studies. The administrative 

leaders at Tabuk University also consider developing the 

training programs as a modern necessity . 

Keywords: Development - Leadership Performance - 

Sustainable Development 
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 مقدمة:ال
أتت التغيرات والتحوالت المجتمعية المتبلحقة والسريعة التي أفرزتيا 

والتي فرضت عمي إنساف القرف الحادي والعشريف أف يكوف قادرًا  التحديات الكبري
عادة التدريب والتأىيؿ مما عمي التعامؿ مع طوفاف ال معمومات والتعمـ الدائـ، وا 

جعؿ المؤسسات التعميمية تواجو بأفكار وتحديات ومتغيرات مف نوع جديد تؤكد 
 . تحقيؽ التنمية البشرية

وفي الوقت ذاتو انعكست آثار التغيرات السريعة عمي مؤسسات المجتمع 
ية والخارجية تستمـز إحداث كافة ومنيا الجامعات، وجعمتيا عرضة لمضغوط الداخم

تطورات في مختمؼ الممارسات التي تؤدييا ىذه المؤسسات لتمكنيا مف البقاء قوية 
 . وفاعمية في استجابتيا لمتطمبات ىذا العصر والتوافؽ مع تمؾ المتطمبات

وعمي الرغـ مف تمؾ التحديات العالمية والمحمية التي تواجو مؤسسات 
لقضايا التي تتعمؽ بالمنافسة والتميز، مما يستدعي تطوير التعميـ العالي عددًا مف ا

وتحديث تمؾ المؤسسات بطريقة مستمرة باعتبارىا ذات القدرة العالية عمي مواجية 
ومواكبة متطمبات التنمية المستدامة، فالجامعات إحدي ىذه المؤسسات التي تقـو 

ا لـ تحقؽ في ذاتيا بدور فاعؿ في تطور المجتمعات وتقدميا، ولف تحقؽ التقدـ إذ
تغيير يوازي ما يحيط بيا مف تغييرات، وتسعي لممنافسة عف طريؽ تغيير 
األساليب التقميدية، وتبني أساليب حديثة تمكنيا مف مواجية تمؾ التحديات ومحققة 

 . (99، 5102أحمد، ) لمتطمبات التنمية المستدامة
العالمية تتآثر  إف المؤسسات الجامعية تعمؿ في ظؿ التغيرات والتحديات

بيا وتؤثر فييا، لذلؾ فيي بحاجة دائمة إلي إدارة فاعمة تمتمؾ مف الكفاءة ما 
يجعميا تساير تمؾ المتغيرات، واالستجابة لمتطمبات التنمية المستدامة، والتكيؼ مع 

 . التطورات التنظيمية، ووضع األسس واالستراتيجيات لمواجية تمؾ المتغيرات
صر الحالي يتطمب مف قادة الجامعة تنمية مينية مما سبؽ يتضح أف الع

مستمرة، وتدريبًا متكامبًل، وتعددية معرفية وميارية تساعدىـ عمي التكيؼ مع 
مما  (00، 5112البمور، ) التغيرات العممية والتقنية، ومعرفة كيفية استثمارىا

جيات يفرض عمي قادة الجامعة االىتماـ بتنمية ذواتيـ بما ينسجـ مع االستراتي
 . الحديثة في تنمية الموارد البشرية لتحسيف مستواىـ اإلداري

؛ تقويـ في تنمية القدرات اإلداريةوُتعد التنمية اإلدارية عنصرًا رئيسًا وأداة 
حيث تنطمؽ فاعميتيا مف نظرة استراتيجية تربط بيف أىداؼ التدريب وفاعميتو، 
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ستمر نحو تحسيف القدرات، وبيف استراتيجيات المؤسسة الجامعية في سعييا الم
وتطوير الميارات عمميًا وعمميًا ليمثؿ منظومة شاممة لتنمية إسيامات البشري 
الفاعؿ في جميع المستويات اإلدارية بالجامعة، حيث تبدأ مكونات التنمية اإلدارية 

حيث ؛ مركزة عمي تحميؿ المورد البشري وتطويره ابتداًء مف االستقطاب واالختيار
التييئة واإلشراؼ والتوجيو، وتقويـ اإلدارة، وحرية العمؿ، وتخطيط القائد اإلعداد و 

اإلداري ثـ تمكينو لتحقيؽ التناغـ بيف متطمبات العمؿ المستقبمي وبيف آليات 
 . (26، 5112)ياغي، التدريب في كؿ مرحمة وظيفية 

إف نجاح الجامعة وتقدميا يعتمد بدرجة كبيرة عمي كفاءة أداء قياداتيا  
ألكاديمية واإلدارية، وذلؾ بما يمتمكونو مف ميارات إدارية تمكنيـ مف تسيير ا

العمؿ الجامعي، والرقي بمستوي جودتو حيث تمقي عمي عاتؽ ىذه القيادات 
وتييئة المناخ العممي ألداء جامعي ، مسئولية ضبط العمؿ األكاديمي وقيادتو

الحاؿ فإف ىذه المسئوليات متميز في ضوء متطمبات التنمية المستدامة، وبطبيعة 
اإلدارية إنما تتطمب منيـ كفاءة أداء عالية حتي يتمكنوا مف تنفيذىا بمستوي عاؿ 
مف الفاعمية، ويقدر قوة كفاءة أدائيـ اإلداري أو ضعفيا يمثؿ مستقبؿ المؤسسة 
الجامعية، مما فرض عمي قادة الجامعة اكتساب العديد مف كفايات األداء اإلداري 

السودي، ) واالرتقاء بيا إلي مستوي التحديات التي تواجييا الجامعات الحديثة،
5102 ،5) . 

مف ىنا يتضح أف رفع كفاءة القيادات اإلدارية بالجامعات صار ضرورة 
عصرية، وحتمية تعميمية، وفريضة مستقبمية، بقصد تحقيؽ التنمية االقتصادية 

بالجوانب االجتماعية  ومضاعفة الدخؿ القومي، ثـ تنطمؽ بعد ذلؾ االىتماـ
 . والبيئية لمتنمية

تيدؼ إلي تمكيف ؛ وُتعد التنمية البشرية المستدامة إستراتيجية تنموية شاممة
وتوسيع خياراتيـ في مختمؼ المجاالت االقتصادية ، األجياؿ وبناء قدراتيـ المعرفية

حقيؽ واالجتماعية مف خبلؿ التصدي لمفجوة المعرفية لبناء مجتمعات المعرفة لت
التنمية البشرية المستدامة مف خبلؿ ما أحدثتو الثورات التكنولوجية والمعرفية 
واالتصالية حتي أصبحت القدرة عمي إنتاج المعرفة أمر سيؿ المناؿ لمجتمعات 

  .(00، 5109منشي، ) المعرفة
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إلي أف القيادات بكميات التربية في  (5112عرجاش، ) ىذا وقد أشارت دراسة
وخاصة في ؛ يمنية يعانوف ضعفًا واضحًا في ممارسة األعماؿ اإلداريةالجميورية ال

دارة  مجاؿ األعماؿ اإلدارية، وكذلؾ عند صياغة األىداؼ والتنظيـ اإلداري، وا 
القبوؿ وتنظيمو، إضافة إلي ضعؼ تنفيذ وظيفة الكميات المرتبطة بالجانب 

ر اإلمكانات المادية التعميمي، والبحث العممي، وتنمية الموارد البشرية، وتوفي
 . واستغبلليا

اإلداري لرؤساء األقساـ  إلي أف األداء (5112سميماف، ) وقد أشار 
األكاديمية بالجامعات الفمسطينية في ضوء مبادىء الجودة الشاممة كاف عاليًا، 
ويبدأ بالمشاركة والعمؿ الجماعي، واتخاذ القرارات عمي أساس الحقائؽ، إضافة 

 . رضا المستفيد، وأف العمؿ مبني عمي التخطيط االستراتيجيإلي التركيز عمي 
( أف أفراد عينة دراسة غير موافقيف عمي قياـ إدارة 5116وأكد )دحواف، 

التطوير اإلداري في رئاسة الييئة الممكية، وأف ىناؾ اتساؽ في رؤية أفراد العينة 
ف أكثر األدوار تمثمت حوؿ قياـ إدارة التطوير اإلداري في رئاسة الييئة الممكية، وأ

في إسياـ إدارة التطوير في األرشفة اإللكترونية، والتوقيع اإللكتروني، والرسائؿ 
 . اإللكترونية، وتعرؼ البوابة اإللكتروني

أف البرامج  (Wisniewski, 2007)وفي إطار برامج التنمية اإلدارية أوضح  
دريس تتمثؿ في تنمية الجانب اإلدارية توفر فرصًا مفيدة لمقيادات وأعضاء ىيئة الت

القيادي، وتعرؼ واقع المؤسسة الجامعية، وتحقيؽ أقصي قدر مف الفاعمية في ظؿ 
 . األوضاع التي تمارسيا الجامعة

( إلي أف قياـ إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي 5102الشريؼ، ) وأضاؼ 
أساليب وطرؽ  يسعي لتحقيقو بالتعاوف مع كؿ اإلدارات واألقساـ مف حيث تطوير

العمؿ داخؿ الجامعة، وتطوير اليياكؿ التنظيمية، وتحديد االحتياجات الوظيفية، 
كؿ ذلؾ يؤدي إلي التطوير الحقيقي وزيادة اإلنتاجية، وتحقيؽ التنمية البشرية 

 . المستدامة
عمي أف ىناؾ ضعفًا في الدور الذي تقـو بو المنظمات  (5102وأكد )شيخو،

ـ التعميـ لتحقيؽ التنمية المستدامة، إضافة إلي جيؿ بعض غير الحكومية في دع
وكذلؾ ضعؼ المعرفة في ، المنظمات لدورىا الحقيقي في العممية التنموية

 . المشاركة لتخطيط العممية التعميمية
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عف مستوي األداء العاـ لممارسة القيادات  (5102السودي، ) وكذلؾ تحدث
ءات األداء اإلداري المنوطة بمجاالت عمميـ األكاديمية في الجامعات اليمنية لكفا

اإلداري، كما أف القيادات اإلدارية تنظر لمبرامج التنموية اإلدارية عمي أنيا برامج 
 . مفيدة بدرجة عالية

( ضرورة إعداد برامج تعميمية مرتبطة بالتنمية 5102زايد، ) وأضاؼ
البرامج التعميمية المستدامة، مع ضرورة توظيؼ نتائج البحث العممي في تطوير 

لمكبار مف أجؿ التنمية المستدامة، إضافة إلي إقامة مجتمع مدني قوي يساىـ في 
 . عممية التنمية المستدامة

عمي ضرورة ( William and Godfrey,2015وأكد ويمياـ وجودفري )
مشاركة الشباب في البرامج التي تقدميا الجامعة تزيد مف فاعمية الشباب نحو 

ية المستدامة، وكذلؾ يجب توجيو التعميـ العالي نحو االستدامة حتي تحقيؽ التنم
يتمكف الشباب مف تطبيقيا عمي أرض الواقع، والبد مف مشاركة أولياء األمور 
والمسؤوليف عف التعميـ العالي حتي يستطيع الشباب اكتساب ميارات التمكيف التي 

 . تؤىمو لئلسياـ في عممية التمية المستدامة
ما سبؽ في ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكف استخبلص بعض يتضح م 

ويرجع ذلؾ إلي ؛ النقاط منيا: أف ىناؾ فجوة بيف األداء الفعمي واألداء المتوقع
ضعؼ امتبلؾ قادة الجامعة لكفايات األداء اإلداري، ضرورة التوجو إلي التقويـ 

  .الموضوعي المستمر لقياس مستوي أداء قادة الجامعة وغيرىا
 مشكمة الدراسة:

ُتعد كفاءة القيادات اإلدارية في الجامعات المعيار الرئيس لنجاح أدائيا، مف  
ىنا تشتد الحاجة إلي تطوير األداء اإلداري في الجامعات السعودية بصفة عامة 
وجامعة تبوؾ بصفة خاصة، وفي ضوء العرض السابؽ يمكف أف تكمف مشكمة 

 لرئيس األتي: الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ ا
إلي أي مدي يمكن تطوير كفاءة األداء اإلداري لمقيادات اإلدارية بجامعة تبوك  

 ؟متطمبات تحقيق التنمية المستدامةعمي 
 ويتفرع منو العديد مف التساؤالت والتي منيا: 

ي ضوء متطمبات التنمية ما اإلطار الفكري لؤلداء اإلداري في جامعة تبوؾ عم -
 ؟المستدامة
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 ؟ت اإلدارية في جامعة تبوؾ لعمميـاقع الراىف لمستوي ممارسة القياداما الو  -
إلي أي مدي يختمؼ األداء اإلداري لدي قيادات جامعة تبوؾ وفؽ متغير  -

 ؟وسنوات الخبرةالنوع، والدرجة العممية، 
ي ضوء ما التصور المقترح لتطوير األداء اإلداري لدي قيادات جامعة تبوؾ عم -

 ؟مستدامةمتطمبات التنمية ال
 أهداف الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلي تحقيؽ األىداؼ التالية:
تعرؼ اإلطار الفكري لؤلداء اإلداري في جامعة تبوؾ عمي ضوء متطمبات   -

 . التنمية المستدامة
الكشؼ عف الواقع الراىف لممارسة القيادات اإلدارية لجامعة تبوؾ لآلداء  -

 . اإلداري
األداء اإلداري لدي القيادات اإلدارية تعرؼ إلي أي مدي تختمؼ ممارسة  -

 . باختبلؼ النوع، والدرجة العممية، وسنوات الخبرة
وضع تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري لدي قيادات جامعة تبوؾ عمي  -

 . ضوء متطمبات التنمية المستدامة
 أهمية الدراسة:

 تكمف أىمية الدراسة فيما يمي: 
 . ة بصفة عامة وجامعة تبوؾ بصفة خاصةتعاظـ مسؤولية القيادات اإلداري -
تمثؿ الجامعات معقؿ الفكر اإلنساني، وأف نجاح دور قادتيا يمثؿ نجاحًا  -

 . لممجتمع بأسرة
مسايرة التوجيات اإلدارية التي تؤكد عمي ضرورة تطوير آداء القيادات  -

 . اإلدارية
ية تبصير المسؤوليف بأىمية تطوير األداء اإلداري وفؽ متطمبات التنم -

 . المستدامة
إمداد المكتبة العربية بيذا النوع مف الدراسات والتي تسيـ في رفع الكفاءة  -

 . اإلنتاجية
ولمدراسة أىمية تطبيقية بمعني النزوؿ إلي أرض الواقع واالستماع آلراء وأفكار  -

 . القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ
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 محددات الدراسة:
 الحدود اآلتية:اقتصرت حدود الدراسة الحالية عمي  

 . طبقت أدوات الدراسة عمي جامعة تبوؾ الحدود المكانية: -
اقتصرت الدراسة عمي عينة غير عشوائية عمدية مف قيادات  الحدود البشرية: -

 . جامعة تبوؾ، إضافة إلي عينة عشوائية مف أعضاء ىيئة التدريس
ارية اقتصرت الدراسة عمي تطوير أداء القيادات اإلد الحدود الموضوعية: -

 . لتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة
 . ىػ0221: طبقت الدراسة الميدانية في العاـ اليجري الحدود المكانية -

 منهج الدراسة وأدواتها:
بغرض استخدمت الباحثة المنيج الوظيفي وذلؾ لمبلءمتو لطبيعة الدراسة،  

ظواىر جمع البيانات وتفسيرىا، حيث ييدؼ المنيج إلي وصؼ ما ىو كائف مف 
أو أحداث معينة بعد جمع البيانات باستخداـ المبلحظة أو المقابمة أو االختبارات 
 أو االستفتاءات المناسبة لكؿ ظاىرة أو حدث، كما ييدؼ إلي تفسير الظواىر،

، (515، 5111)منسي، وتحديد الظروؼ والعبلقات التي توجد بيف المتغيرات 
تبانتيف عمي قيادات الجامعة وأعضاء ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة طبقت الباحثة اس

 . ىيئة التدريس والييئة المعاونة
 مصطمحات الدراسة:

 شمؿ موضوع الدراسة العديد مف المصطمحات والمتمثمة فيمايمي:
لغة يعني طور الشىء أي حولو مف طور إلي طور، وتطور أي  التطوير: -0

حدث في بنية تحوؿ مف طور إلي طور، والتطوير التغير التدريجي الذي ي
 . (291، 0925الكائنات الحية أو سموكيا )أنيس، 

( اإلنماء Developmentتعني كممة تطوير ) وفي المغة اإلنجميزية:
  .(Catherini,2000,297واالرتقاء أو تحسيف الشىء المراد تطويره )

بأنو الترقي داخؿ المينة أو العمؿ  (65، 0999، المقاني، الجمؿ) ويعرفو
د القيادة المسؤولة عف العمؿ أو المينة متطمبات الترقي في كؿ عمؿ ذاتو، وتحد

 . أو مينة، وتكوف ىذه المتطمبات في شكؿ مؤىبلت أو دورات تدريبية
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بأنو اإلنجاز الناجـ عف ترجمة  (92، 5112نصر، ) ُعرؼ مف قبؿ األداء -5
يذه المعارؼ النظرية إلي ميارات مف خبلؿ الممارسة العممية والتطبيقية ل

 . النظريات بواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في مجاؿ العمؿ
يعرؼ بأنو قياـ األفراد في المنظمة بسموؾ إداري ما  تطوير األداء اإلداري: -2

في ضوء مبادىء اإلدارة، وذلؾ لتحقيؽ وظائؼ اإلدارة بصورة رشيدة أي 
 . (22، 5116النصر، بأقؿ جيد ووقت وتكاليؼ )

 لمستدامة:التنمية ا -4
 التنمية المستدامة تعني قدرة الفردعمي التطوير المستمر في كؿ جوانب حياتو 
؛ (والمعموماتية –التكنولوجية  –ية االقتصاد –السياسية  –االجتماعية  –التعميمية )

بما يمكنو مف تنمية ذاتو ومجتمعو ومواكبة العصر بكؿ ما يحتويو مف متغيرات 
  .(02، 5102زايد، ) فضؿ لمجميعمتبلحقة، وتحقيؽ مستقبؿ أ

التنمية تعني رقي اإلنساف باإلنساف ومف أجمو، فيي كؿ ما يفعمو اإلنساف  
لتحسيف حياتو، وتطويرىا لؤلفضؿ، مستخدمًا في ذلؾ كؿ ما لديو مف موارد 

 . ووسائؿ وأدوات وخبرات متاحو
 اإلطار النظري:

 تضمف اإلطار النظري إلقاء الضوء عمي:
 طوير األداء اإلداري:مفهوم ت -1

التطوير إحداث تغيير مخطط يعتمد عمي تقويـ وتشخيص لموضع الراىف  
ألداء القيادات اإلدارية مما يعمؿ عمي زيادة فاعمية دور الجامعة في خدمة 

 . المجتمع، ولمسايرة التطورات والتغيرات في كافة الجوانب
؛ ر وذلؾ بحسب السياقاتىناؾ العديد مف التعريفات المتعمقة بمفيـو التطوي 

حيث ينظر لمفيـو تطوير األداء في مجاؿ اإلدارة عمي أنو تمؾ العمميات التي 
تستيدؼ زيادة قدرات وميارات ومعمومات لكؿ األفراد العامميف في التنظيمات 

 . (22، 5115الموزي، ) اإلدارية
مامًا ( بأف تولي إدارة المؤسسات المعاصرة اىت06، 5112المعايطة، ) ويري 

كبيرًا بقضية تطوير األداء اإلداري مف منظور كمي وشامؿ حيث يستيدؼ تكويف 
القدرة التنافسية وتدعيميا ليذه المؤسسات، مما فرض عمي المؤسسات الجامعية 

وذلؾ ؛ أف تتييأ لمتطوير بصفة مستمرة سواء كانت ىناؾ فجوة في األداء أـ ال
 . لتحقيؽ جودتيا ومركزىا التنافسي
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بؽ يمكف أف يعرؼ تطوير األداء اإلداري بأنو جممة مف النشاطات مما س
المخطط ليا والمقصودة والتي تيدؼ في مضمونيا إلي زيادة ورفع قدرة وكفاءة 
الجياز اإلداري لمقيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ حتي يعود ذلؾ بتحقيؽ التنمية 

 . الشاممة والمستدامة
 داري:دوافع ومبررات تطوير األداء اإل -ب

لكؿ مرحمة جديدة تتطمب احتياجات إدارية جديدة، وعمي ضوء التطورات 
الحالية والمرتقبة التي يشيدىا مجاؿ اإلدارة الجامعية يمكف إيجاز تمؾ المبررات 

 في:
: حيث التدفؽ المعرفي والذي التغيرات العالمية وأثرها في أداء الجامعات  -

يث وراء كؿ جديد، وتجعؿ مف يظف يحيطنا بفيوضات معرفية تجعؿ اإلنساف يم
 . أف سممو التعميمي ينتيي بمراحمو التعميمية التقميدية فيذا مف باب الخرافات

وفي ظؿ تنامي المنظمات وزيادة حجميا وتشعب أعماليا أصبحت الحاجة 
بحيث تسير عمميات تطوير اإلدارة ، ممحة إلحداث التطوير في أساليب اإلدارة

مدكور، ) يات التطوير الشامؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجوةجنبًا غمي جنب مع عمم
5112 ،252) . 

 الدور المتنامي لمجامعة في تحقيق وظائفها: -
تمثؿ الجامعة القاعدة الفكرية والفنية في بيئة التعميـ والتعمـ، والمدخؿ الرئيس  

كما  لكؿ النشاطات اإلنسانية بأبعادىا االقتصادية والسياسية واإلنتاجية والخدمية،
 . تمد المجتمع بالكوادر الفية في كافة المجاالت

 الميزة التنافسية لممؤسسات الجامعية:  -
يوجد تنافس بيف بيئات العمؿ مما يفرض عمي البحث عف عناصر قيادية 

 . ذات كفاءة تتولي مسئولية اإلدارة والتطوير االستراتيجي
 تطور طرق اإلدارة وأساليبها: -

وأساليبو في المجاؿ التربوي ىدفًا رئيسًا لبلرتكاز  يعتبر تطور طرؽ األداء
 (25، 5112السودي، ) .عمي مقومات الفكر اإلداري المعاصر

يتضح مما سبؽ أف تطوير أداء القيادات اإلدارية بالجامعات ضرورة  
عصرية نظرًا لممبررات سالفة الذكر، وذلؾ تحقيقًا لمتطمبات التنمية المستدامة 

بالتدريب القيادي ضرورة ممحة في العصر الحديث نظرًا  حيث أصبح االىتماـ
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لمتطور السريع في المجاالت والميف، وىو ما يضع القائد أماـ مسئوليات جديدة، 
ومياـ كثيرة وأعباء متنوعة، البد مف الوفاء بيا حتي يكوف منتجًا، يؤدي مياـ 

  .وظيفتو بفاعمية
 :أهدافها التعميمية( –اتها سم –مفهومها  -نشأتها) التنمية المستدامة -0

 نشأة التنمية المستدامة: -أ
وذلؾ بإحداث ما ؛ يمثؿ التعميـ القوة الدافعة لتطوير المجتمعات وتنمية األفراد

يسمي بالحراؾ االجتماعي، وبذلؾ يمكف مواجية التحديات والمتغيرات المرتبطة 
ي أبعادىا، فالدوؿ ال تقاس بالتنمية المستدامة، حيث ُيعد البداية الحقيقة لمتنمية بشت

نما تقاس بما تمتمكو مف قوي بشرية معدة ومؤىمة  بما لدييا مف ثروات وممتمكات وا 
ف اىتمامنا بالقوي البشرية أو  ومدربة عمي كافة األصعدة وفي شتي المجاالت، وا 
ما مايسمييا البعض بالثروة البشرية يعتبر مف أفضؿ االىتمامات إف لـ أىميا 

 . عمي اإلطبلؽ
أصبحت التنمية المستدامة موضوعًا حيويًا، حيث يؤثر في حاضر المجتمع  

قميميًا وعالميًا، كما يؤثر في المستقبؿ الذي يسعي كؿ البشر لتحقيؽ  محميًا وا 
التطور والرفاىية، حيث أشار تقرير المجنة الدولية عف التنمية بأنيا: تشير إلي 

االجتماعية في التنمية المستدامة لتحقيؽ اندماج العوامؿ البيئية، واالقتصادية، و 
، 5112زيف، ) الرخاء اإلنساني والطبيعي مف أجؿ األجياؿ الحالية والمستقبمية

022) . 
برز مفيـو التنمية المستدامة مف خبلؿ مؤتمر استوكيولـ في السويد في  
ـ، والذي قاـ عمي تنظيمو ىيئة األمـ المتحدة، وكاف تركيز المؤتمر 0925عاـ 

حيث ناقش ؛ مي التنمية المستدامة الخطوة نحو توجيو االىتماـ العالمي بالبيئةع
المؤتمر القضايا البيئية وعبلقاتيا بواقع الفقر، وغياب التنمية في العالـ، ومف اىـ 
 ما توصؿ إليو المؤتمر إعبلف أف الفقر وغياب التنمية ىما أشد أعداء البيئة

 . (002، 5115الشيخ، )
ؽ أف أساس فكرة التنمية المستدامة ىو مصطمح التنمية يتضح مما سب

االقتصادية والنمو االقتصادي الذي اعتمد في الدوؿ المتقدمة منذ أكثر مف قرنيف 
مف الزمف إلي النظريات االقتصادية التي سادت حينذاؾ، حيث ركزت التنمية 

 . االقتصادية عمي الدخؿ القومي وزيادة معدالت النمو االقتصادي
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ذت فكرة التنمية المستدامة في الظيور صراحة في تقرير مستقبمنا وأخ
ـ الصادر عف المجنة الوطنية لمتنمية والبيئة، حيث استخدـ 0962المشترؾ عاـ 

المصطمح ألوؿ مرة وكاف المقصود منو تنمية مبنية عمي االستخداـ الجيد لمموارد 
األجياؿ القادمة، وكاف  المتاحة بما يخدـ األجياؿ الحالية دوف المساس بمستقبؿ

والذي اىتـ ؛ ـ0995ىذا التقرير أساس عمؿ مؤتمر قمة األرض في البرازيؿ عاـ 
بشكؿ رسمي بموضوع التنمية المستدامة مف خبلؿ المصادقة عمي جدوؿ أعماؿ 
القرف الحادي والعشريف الذي أسس مف الناحية النظرية لمفيـو التنمية النظرية، 

ة حقوؽ اإلنساف لممفوضية العميا لؤلمـ المتحدة لحقوؽ وىذا ما أكدت عميو لجن
ـ مف خبلؿ تأكيدىا عمي العبلقة 5112أبريؿ  52اإلنساف في توصياتيا في 

 . (592، 5112أحمد، ) القائمة بيف حقوؽ اإلنساف والبيئة والتنمية المستدامة
ـ تـ إقرار بروتوكوؿ كيوتو والذي ىدؼ إلي الحد مف 0992كما أنو في عاـ 

انبعاث الغازات الدفيئة والتحكـ في كفاءة استخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، أما 
ـ فقد انعقد مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة في جوىانسبرج  5115في عاـ 

 . (02، 5109)منشي، بيدؼ التأكيد عمي االلتزاـ الدولي بتحقيؽ التنمية المستدامة 
فيـو التنمية المستدامة أنو كاف يقصد بيا يتضح منالتطور التاريخي لم 

تحقيؽ التنمية االقتصادية ومضاعفة الدخؿ القومي، ثـ بعد ذلؾ بدأ االىتماـ 
بالجوانب االجتماعية والبيئية لمتنمية نتيجة لما تتعرض لو البيئة مف أضرار 
واستيبلؾ خاطىء لمموارد الطبيعية، ثـ االىتماـ بالعنصر البشري الذي أصبح 

 . التنمية ووسيمتيا ىدؼ
 مفهوم التنمية المستدامة: -ب

احتؿ مفيـو التنمية المستدامة مكانة ىامة عند الميتميف بالتنمية وخاصة 
وذلؾ ألف المفيـو حينما استخدـ كاف في األدب التنموي المعاصر ؛ تنمية البيئة

لنشاطات باعتبار أف االستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقبلنية والرشد وتتعامؿ مع ا
االقتصادية التي ترمي لمنمو، والتنمية المستدامة في أصميا نتاج عمؿ اإلنساف 
عمي تحويؿ عناصر فطرية في البيئة إلي ثروات أي إلي سمع وخدمات تقابؿ 

، 5109منشي، ) حاجات اإلنساف باالعتماد عمي ما يوظفو مف معارؼ عممية
06) . 
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ؽ زيادة سريعة وتراكمية ودائمة وتعرؼ التنمية المستدامة عمي أنيا تحقي 
خبلؿ فترة زمنية في المنتجات والخدمات نتيجة استخداـ الطرؽ العممية في 

 . (552، 5102الكواز، ) النشاطات االقتصادية واالجتماعية
ويعرؼ االتحاد الدولي لحماية الطبيعة التنمية المستدامة بأنيا تحسيف نوعية  

الجيوشي، ) تيعابية لمنظـ البيئية الداعمةالحياة مع العيش ضمف القدرة االس
5102 ،55) . 

طريقة لمتفكير في مستقبؿ تتوازف فيو بأنيا " (William,2015,236) وعرفيا
 . االعتبارات أو األبعاد البيئية والمجتمعية واالقتصادية مف أجؿ تحيف نوعية الحياة

ة الموارد الطبيعية أما الفاو فعرؼ التنمية المستدامة بأنيا إدارة حماية قاعد 
وتوجيو التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمف تحقيؽ واستمرار إرضاء الحاجات 

  .(2، 5102بوشنقير، ) البشرية لؤلجياؿ الحالية والمستقبمية
والتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة ىو تعمـ مدي الحياة ييدؼ إلي اكتساب  

طفاؿ والشباب والكبار عمي إيجاد حموؿ القيـ والمعارؼ والميارات التي تساعد األ
جديدة لممشكبلت االقتصادية واالجتماعية، إضافة غمي المشكبلت البيئية التي 

  .(522، 5102عثماف، ) تؤثر في حياتيـ
وىناؾ مف يري أف التنمية المستدامة أنيا محاولة لمحد مف التعارض الذي  

داث تكامؿ بيف البيئة يؤدي إلي تدىور البيئة عف طريؽ إيجاد وسيمة إلح
  .(592، 5111إبراىيـ، عبد الكريـ،) واالقتصاد

يتضح مما سبؽ أف مفيـو التنمية المستدامة متعدد االستخدامات ومتنوع  
المعاني، ويدؿ ىذا عمي تشعب وتنوع مجاالت التنمية المستدامة حيث أصبحت 

 . ضرورة عصرية، وحتمية تعميمية، وفريضة مستقبمية
 تنمية المستدامة:سمات ال -ج

 ىناؾ العديد مف السمات التي تتميز بيا التنمية المستدامة والتي منيا: 
تتسـ التنمية المستدامة بأنيا أكثر تدخبًل وتعقيدًا، وخاصة فيما يتعمؽ بما ىو  -

 . طبيعي وما ىو اجتماعي في التنمية
ني أنيا تسعي تتوجو التنمية المستدامة لتمبية احتياجات أكثر الطبقات فقرًا بمع -

 . لمحد مف الفقر عمي المستوي العالمي
تحرص التنمية المستدامة عمي تطوير الجوانب الثقافية واإلبقاء عمي الحضارة  -

 . الخاصة بكؿ مجتمع
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ال يمكف فصؿ عناصر التنمية المستدامة عف بعضيا ألىمية تداخؿ األبعاد  -
 . والعناصر الكمية والنوعية ليا

عممية مجتمعة يجب أف تساىـ فييا كؿ الفئات  التنمية المستدامة ىي -
 . والقطاعات

؛ التنمية المستدامة ىي عممية واعية، وىذا يعني أنيا ليست عممية عشوائية -
نما عممية محددة الغايات ذات استراتيجية طويمة المدي، وأىداؼ مرحمية  وا 

 . (52، 5109منشي، ) ومخططات وبرامج
 لتعميم:أهداف التنمية المستدامة في ا -د

 حددت اليونسكو مجموعة مف األىداؼ لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة: 
تحسيف جودة التعميـ األساسي بحيث يزود التبلميذ بالمعارؼ والميارات  -

 . والقيـ تمكنيـ مف العيش في حياة مستدامة
إعادة توجيو برامج التعميـ القائمة مف خبلؿ إعادة النظر في برامج التعميـ  -

وذلؾ لتمكينيـ مف ميارات ؛ ستوي الحضانة إلي مرحمة التعميـ العاليمف م
 . ومعارؼ ترتبط باالستدامة

حيث إف النجاح في إقامة مجتمعات ، زيادة الوعي العاـ بمفيـو االستدامة -
مستدامة يتطمب وجود أفراد واعيف ألىداؼ االستدامة، وىذا يستمـز تثقيفًا 

 . ت بمفيـو االستدامة ومتطمباتياعامًا لممجتمع عمي جميع المستويا
توفير التدريب الفني والميني المستمر لجميع العامميف في مختمؼ قطاعات  -

مف أجؿ غرس ممارسات ومبادىء االستدامة، مما يزيد مف قدراتيـ ؛ الدولة
 . في المشاركة عمي تحقيؽ التنمية المستدامة

في التعميـ تعمؿ  يتضح مما سبؽ أف لمتنمية المستدامة جممة مف األىداؼ
)زايد، عمي تحقيقيا مف أجؿ التطوير والتحسيف لؤلداء في العممية التعميمية 

5102،002) . 
 الدراسة الميدانية: 

 أهداف الدراسة الميدانية: 
ىدفت الدراسة الميدانية إلي الكشؼ عف الواقع الراىف لممارسة القيادات   -

 . اإلدارية لجامعة تبوؾ لؤلداء اإلداري
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إلي أي مدي تختمؼ ممارسة األداء اإلداري لدي القيادات اإلدارية  تعرؼ -
 . باختبلؼ النوع، والدرجة العممية، وسنوات الخبرة

وضع تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري لدي قيادات جامعة تبوؾ عمي   -
 . ضوء متطمبات التنمية المستدامة

 صدق وثبات األداتين:
لي استبانة أولي وجيت لمقيادات اإلدارية اعتمدت الدراسة عمي أداتيف األو 

مف وكبلء الجامعة وعمدائيا ووكبلئيا بجامعة تبوؾ لتعرؼ واقع األداء اإلداري 
اشتممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى خمس وثبلثيف عبارة، والثانية وجيت 

يف ألعضاء ىيئة التدريس اشتممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى اثنيف وثبلث
عبارة، بعد ما استفادت الباحثة مف التغذية المرتجعة مف حيث التعديؿ واإلضافة 
والحذؼ مف فريؽ الخبراء والمحكميف، وحصمت الباحثة عمي صدؽ عاؿ 

%( لبلستبانة األولي، واالستبانة 92لبلستبانيف بطريقة ألفا كرونباخ يعوؿ عميو)
 . %(95.الثانية )

 عينة الدراسة الميدانية:
 (: العينة األولي من قيادات الجامعة) مع الدراسة الميدانيةمجت -

تمثؿ مجتمع الدراسة مف قيادات جامعة تبوؾ اإلدارية حيث طبقت الباحثة 
( قياديًا 26يادات حيث كاف مجتمع الدراسة )األداة االستبانة عمي معظـ الق

مف عينة  %95ء، وىذا بنسبة ( مف ىؤال22لباحثة الدراسة عمي )جامعيًا، طبقت ا
( 22المجتمع األصمي، أما عف عينة أعضاء ىيئة التدريس فطبقت الباحثة عمي )

وىذا مؤشر عاؿ لمعرفة واقع عمؿ القيادات التربوية بالجامعة، والجدوؿ  عضوًا،
 التالي يوضح خصائص تمؾ العينة:

 ( خصائص عينة القيادات وأعضاء ىيئة التدريس ومعاوينييـ0جدوؿ )
 الجممة مجال العمل لخبرةا النوع العينة

ذكو 
 ر

 1:1من إناث
 سنوات

سنوات  6من 
 فأكثر

عموم 
 إنسانية

عموم 
 تطبيقية

 النسبة العدد

 %011 22 01 52 51 02 01 52 القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ
 %011 22 22 22 22 الجممة

 20 أعضاءىيئة التدريس ومعاوينييـ
 

أعضاء ىيئة  22
 التدريس

الييئة 
 ةالمعاون

52 26 22 011% 

22 51 
 %011 22 22 22 22 الجممة
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 لمعالجة اإلحصائية:ا
 قامت الباحثة بتفريغ االستبانات التى تـ الحصوؿ عمييا بصورة مجممة، 

وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية فى معالجةبيانات ، وكذا متغيرات الدراسة
 الدراسة كالتالي:

استخدمت الباحثة المتوسط الحسابي لمعرفة واقع األداء اإلداري بجامعة تبوؾ  -0
 . في االستبانتيف

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب  -5
 . العبارات حسب أىميتيا

استخدمت الباحثة أسموب اإلرباعيات لمعرفة نقاط القوة ويمثميا اإلرباع  -2
دعيميا، ولمعرفة األداء األقؿ ويمثميا اإلربعاءاألدني وذلؾ األعمي وذلؾ لت

 . لتعزيزىا
استخدمت الباحثة اختبار )ت( لحساب الفروؽ بيف قيمة المتوسطات وداللتيا  -2

 . اإلحصائية في حالة العينات المتساوية
 نتائج الدراسة الميدانية:

داء اإلداري تفسير النتائج يكوف مف خبلؿ معرفة نقاط القوة والضعؼ في األ 
ثـ نتابع أثر المتغيرات في االستبانتيف، ومف خبلؿ نتائج اإلطار ؛ في االستبانتيف

النظري والميداني ُيبني التصور المقترح لزيادة كفاءة األداء اإلداري لدي قيادات 
 . جامعة تبوؾ

اإلرباع األعمي لستجابات عينة القيادات لمعرفة نقاط القوة في أدائهم  -أولا 
 . دارياإل
يتضح مف نتائج استجابات عينة القيادات أنيـ يؤدوف أعماليـ اإلدارية  
حيث ؛ حيث زاد المتوسط الحسابي عمي الدرجة الحيادية لعدد العبارات؛ بكفاءة

(، والجدوؿ التالي يوضح 1722( وانحراؼ معياري )5722جاء المتوسط الحسابي )
 ذلؾ:
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 واقع األداء اإلداري  ( رأي عينة قيادات جامعة تبوؾ5جدوؿ )
 مف خبلؿ اإلرباعاألعمي، ويمثؿ نقاط القوة

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب

داريًا بصفة مستمرة -0  األوؿ 1721 5762 . ُيطور مف نفسو عمميًا وا 
 الثاني 1721 5760 . يفتح قنوات اتصاؿ فاعمة مع اإلدارات األخري -5
 الثالث 1729 5761 . رارات إدارية بناء عمي معمومات كافيةيتخذ ق -2
 الرابع 1722 5722 . يعمؿ عمي تبسيط إجراءات سير العمؿ -2
 الرابع مكرر 122 5722 . ُيوجد عبلقات إنسانية جيدة داخؿ بيئة العمؿ -2
يُممـ بأعماؿ الوحدات اإلدارية ذات العبلقة  -2

 . بمنصبو
 السادس 1725 5722

 السادس مكرر 1725 5722 . يمتمؾ أساسيات العمؿ اإلداري المنوط بو -2
 الثامف 1765 5722 . ييتـ بتطوير جودة العمؿ القيادي داخؿ إدارتو -6
ُيوجد بيئة عمؿ مشجعة لرفع الروح المعنوية  -9

 . لممرؤوسيف
 الثامف مكرر 1765 5722

 - 2724 0722 اإلجمـــــالي
 يتضح مما سبؽ أف:

داريًا بصفة مستمرة" المرتبة األولي ت العبارة "احتم - ُيطور مف نفسو عمميًا وا 
( في أداء قيادات جامعة 1721(، وبانحراؼ معياري )5762بمتوسط حسابي )

ويرجع ذلؾ الستمراية التنمية المينية في مجتمع المعرفة لدي القيادات، ؛ تبوؾ
( أف مستوي 5102دي، السو ) واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة

األداء العاـ لممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات اليمنية لكفاءات األداء 
اإلداري المنوطة بمجاالت عمميـ اإلداري، كما أف القيادات اإلدارية تنظر 

 . لمبرامج التنموية اإلدارية عمي أنيا برامج مفيدة بدرجة عالية
فاعمة مع اإلدارات األخري" في المرتبة يفتح قنوات اتصاؿ جاءت العبارة " -

( في أداء قيادات 1721(، وبانحراؼ معياري )5760الثانية بمتوسط حسابي )
ويرجع ذلؾ إلي االستفادة مف الثورات المتبلحقة التي يموج بيا ؛ جامعة تبوؾ

 العصر وخاصة ثورة االتصاالت، وتتفؽ النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة
، ويبدأ بالمشاركة والعمؿ أف األداء اإلداريلتي أكدت عمي ( ا5112سميماف، )

الجماعي، وال يتأتي العمؿ الجماعي إال مف خبلؿ فتح قنوات مع اإلدارات 
 . األخري
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" المرتبة الثالثة ت إدارية بناء عمي معمومات كافيةيتخذ قرارا" احتمت العبارة -
قيادات جامعة  ( في أداء1729(، وبانحراؼ معياري )5761بمتوسط حسابي )

ويعزي ذلؾ إلي انتشار وحدات الجودة بالكميات وفي الجامعة مما جعؿ ؛ تبوؾ
المعمومات عف المؤسسات متاحة، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )سميماف 

( وىو أف العمؿ اإلداري يقـو عمي التخطيط االستراتيجي القائـ عمي 5112
 . المعمومات الكافية

تبسيط إجراءات سير العمؿ" في المرتبة الرابعة  يعمؿ عميجاءت العبارة " -
( في أداء قيادات جامعة 1722(، وبانحراؼ معياري )5722بمتوسط حسابي )

ويعزي ذلؾ إلي أف الجامعة مازالت تحت اإلنشاء والتكويف فكؿ قيادة ؛ تبوؾ
تتباري في إثبات وجودىا مف خبلؿ تبسيط إجراءات سير العماؿ، وتختمؼ تمؾ 

( إلي أكدت أف القيادات بكميات 5112عرجاش، ) دراسةف نتيجة النتيجة ع
التربية في الجميورية اليمنية يعانوف ضعفًا واضحًا في ممارسة األعماؿ 

وخاصة في مجاؿ األعماؿ اإلدارية، وكذلؾ عند صياغة األىداؼ ؛ اإلدارية
دارة القبوؿ وتنظيمو  . والتنظيـ اإلداري، وا 

ات إنسانية جيدة داخؿ بيئة العمؿ" المرتبة الخامسة ُيوجد عبلق" احتمت العبارة -
( في أداء قيادات جامعة 1722(، وبانحراؼ معياري )5722بمتوسط حسابي )

ويعزي ذلؾ إلي طبيعة العبلقات الطيبة التي ترتبط بيف القيادات ؛ تبوؾ
( إلي أكدت عمي أف قياـ 5102)الشريؼ، والمسئوليف، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة 

طوير اإلداري بالدور الذي يسعي لتحقيقو بالتعاوف مع كؿ اإلدارات إدارة الت
 . واألقساـ مف حيث تطوير أساليب وطرؽ العمؿ داخؿ الجامعة

يُممـ بأعماؿ الوحدات اإلدارية ذات العبلقة بمنصبو" في المرتبة جاءت العبارة " -
ات ( في أداء قياد1725(، وبانحراؼ معياري )5722السادسة بمتوسط حسابي )

 . ويعزي ذلؾ إلي الخبرة اإلدارية التي يحظي بيا قيادات الجامعة؛ جامعة تبوؾ
يمتمؾ أساسيات العمؿ اإلداري المنوط بو" المرتبة السادسة  " احتمت العبارة -

( في أداء قيادات 125(، وبانحراؼ معياري )5722مكرر بمتوسط حسابي )
تي تحقؽ امتبلؾ أساسيات الدورات التدريبية ال ويعزي ذلؾ إلي؛ جامعة تبوؾ

 . (5112العمؿ اإلداري، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )سميماف 
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ييتـ بتطوير جودة العمؿ القيادي داخؿ إدارتو" في المرتبة جاءت العبارة " -
( في أداء قيادات 1765(، وبانحراؼ معياري )5722الثامنة بمتوسط حسابي )

القدرة التنافسية عمي كافة ويعزي انتشار فمسفة الجودة و ؛ جامعة تبوؾ
 . المستويات بالجامعة

" المرتبة المعنوية لممرؤوسيفُيوجد بيئة عمؿ مشجعة لرفع الروح " احتمت العبارة -
( في أداء 1765(، وبانحراؼ معياري )5722الثامنة مكرر بمتوسط حسابي )

 ويعزي إلي الفيـ لدي القيادات في بث روح التشجيع بيف؛ قيادات جامعة تبوؾ
 ( والتي تؤكد عمي5112وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )سميماف ، العامميف

 . التركيز عمي رضا المستفيد
اإلرباع األقل لستجابات عينة القيادات لمعرفة النقاط األقل في أدائهم  -ثانياا 

 اإلداري لتعزيزها:
يتضح مف نتائج استجابات عينة القيادات أنيـ يؤدوف أعماليـ اإلدارية  

حيث ؛ حيث زاد المتوسط الحسابي عمي الدرجة الحيادية لعدد العبارات؛ فاءةبك
(، والجدوؿ التالي يوضح 1722( وانحراؼ معياري )5722جاء المتوسط الحسابي )

 ذلؾ:
 ( رأي عينة قيادات جامعة تبوؾ في واقع األداء اإلداري2جدوؿ )

 مف خبلؿ اإلرباع األقؿ لتعزيزىا
المتوسط  العبارات م

 سابيالح
النحراف 
 المعياري

 الترتيب
 األوؿ 1721 5722 . يصوغ رؤية واضحة تعكس التطمعات المستقبمية -0
 الثاني 1725 5720 . ُيعد برامج إدارية مرتبطة بالتنمية المستدامة -5
 الثاني مكرر 1725 5720 . توفير التدريب الميني المستمر لؤلفراد -2
 الثاني مكرر 1725 5720 . عمي تحقيقيا يضع أىداؼ طويمة المدي يعمؿ -2
 الثاني مكرر 1725 5720 . يرتقي بالمجاالت التنموية لتحقيؽ التنمية المستدامة -2
 السادس 1722 5726 . ُيعد خططًا عمؿ شاممة لمستويات األداء المختمفة -2
 السابع 1760 5722 . يضع معدالت أداء موضوعية لتوزيع العمؿ -2
 السابع مكرر 1760 5722 . ماعات المجالس العممية وفؽ جدوؿ زمنييعقد اجت -6
 التاسع 1791 5722 . يسعي إلقامة ندوات تناقش مفاىيـ التنمية المستدامة -9

 - 2721 0742 اإلجمـــــالي
يتضح مما سبؽ أف المتوسطات الحسابية تزيد عمي الدرجة الحيادية مما 

ة تبوؾ لدورىا الفاعؿ في عممية التنمية يوضح فيـ القيادات اإلدارية بجامع
الشاممة، لذا يقتصر تفسير النتائج عمي المتوسطات الحسابية األقؿ ولكنيا أعمي 

 مف المتوسط:
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يسعي إلقامة ندوات تناقش مفاىيـ التنمية المستدامة" المرتبة " احتمت العبارة-
 (، وبانحراؼ معياري5722األولي في أقؿ األداءات بمتوسط حسابي )

(، ويعزي ذلؾ إلي االستعانة بخبراء مف الجامعات الـ مثؿ جامعة 1791)
الممؾ عبد العزيز وغيرىا، إضافة إلي تكويف بعض الكوادلر الشابة بجامعة 

( والتي أكدت 5112عرجاش، ) دراسةتبوؾ، وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة 
نات المادية عمي أف ىناؾ ضعفًا في تنمية الموارد البشرية، وتوفير اإلمكا

 . واستغبلليا
يعقد اجتماعات المجالس العممية وفؽ جدوؿ زمني" في المرتبة  جاءت العبارة " -

(، 1760(، وبانحراؼ معياري )5722الثانية ألقؿ األداءات بمتوسط حسابي )
ويعزي ذلؾ إلي انعقاد العديد مف االجتماع دوف تنسيؽ مسبؽ نظرًا لظيور 

 . مشكمة معينة
يضع معدالت أداء موضوعية لتوزيع العمؿ" المرتبة الثانية  " ةاحتمت العبار  -

(، ويعزي 1760(، وبانحراؼ معياري )5722ألقؿ األداءات بمتوسط حسابي )
 . ذلؾ إلي غياب بعض سياسات األداءات نظرًا الستحداث بعض اإلدارات

بة ُيعد خططًا عمؿ شاممة لمستويات األداء المختمفة" في المرت جاءت العبارة " -
(، 5726الرابعة والتي تعتبر آخر العبارات أقؿ في األداءات، بمتوسط حسابي )

(، ويعزي ذلؾ إلي ألف معظـ اإلدارات مركزية 1722وبانحراؼ معياري )
 . القرار

ويكتفي بأقؿ العبارات ىذه نظرًا أف العبارات األخري زاد متوسطيا الحسابي عف  -
ف االستجابة وىو معدؿ عاؿ %( م22(، وىذا ما يعادؿ أكثر مف )5720)

 . يعوؿ عميو
تفسير نتائج استجابات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -ثالثاا 

  :ألداءات القيادات اإلدارية بجامعة تبوك
اإلرباع األعمي لستجابات عينة القيادات لمعرفة نقاط القوة في  -أ 

 . أدائهم اإلداري
ادات أنيـ يؤدوف أعماليـ اإلدارية يتضح مف نتائج استجابات عينة القي 
حيث ؛ حيث زاد المتوسط الحسابي عمي الدرجة الحيادية لعدد العبارات؛ بكفاءة



0202/ يوليو 1ج–العموم التربوية/ العدد الثالث   

 

 

  

245 

(، والجدوؿ التالي يوضح 1725( وانحراؼ معياري )5722جاء المتوسط الحسابي )
 ذلؾ:

 ( رأي عينة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة تبوؾ2جدوؿ )
 ري مف خبلؿ اإلرباعاألعمي، ويمثؿ نقاط القوةواقع األداء اإلدا 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الترتيب

يتمتع بأسموب تعامؿ متميز مف خبلؿ إجرارات إدارية  -0
 . سميمة

 األوؿ 1725 5760

 الثاني 1725 5729 . يوجو العامميف إلي تطوير األداء وتجويده -5
عمومات الموضحة لممياـ يوفر البيانات والم -2

 . والمسؤوليات
 الثالث 1722 5726

 الرابع 1722 5722 . يمتمؾ خصائص الشخصية القيادية الفاعمة -2
 الخامس 126 5722 . يحرص عمي إعداد تقارير العمؿ -2
 الخامس مكرر 1726 5722 . يشيد بروح العمؿ التعاوني  -2

  - 2720 0722 اإلجمالي
عمي استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة يتضح مما سبؽ أف أ
 في أداء القيادات اإلدارية: 

يتمتع بأسموب تعامؿ متميز مف خبلؿ إجرارات إدارية سميمة" " احتمت العبارة -
(، وبانحراؼ 5760المرتبة األولي في أداء القيادات اإلدارية، بمتوسط حسابي )

يادات اإلدارية بجامعة تبوؾ لسياسة (، ويعزي ذلؾ إلي تفيـ الق1725معياري )
االحتواء، وتطبيؽ نظريات تنمية الموارد البشرية، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة 

( إلي أكدت عمي أف قياـ إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي 5102)الشريؼ، 
يسعي لتحقيقو بالتعاوف مع كؿ اإلدارات واألقساـ مف حيث تطوير أساليب 

 . معةوطرؽ العمؿ داخؿ الجا
يوجو العامميف إلي تطوير األداء وتجويده" في المرتبة الثانية، جاءت العبارة " -

(، ويعزي ذلؾ إلي حماس 1725(، وبانحراؼ معياري )5729بمتوسط حسابي )
القيادات ورؤيتيا في تطبيؽ ما تعمموه مف خبلؿ رحمة االبتعاث الخارجي في 

 . ُحسف إدارة الموارد البشرية
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يوفر البيانات والمعمومات الموضحة لممياـ والمسؤوليات" " احتمت العبارة -
(، ويرجع 1722(، وبانحراؼ معياري )5726المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي )

ذلؾ إلي تطبيؽ البحث العممي البيانات والمعارؼ حتي يستطيع أعضاء ىيئة 
 ( إلي5102)الشريؼ، التدريس ومعاونييـ مف تطبيقيا، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة 

أكدت عمي أف قياـ إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي يسعي لتحقيقو بالتعاوف 
مع كؿ اإلدارات واألقساـ مف حيث تطوير أساليب وطرؽ العمؿ داخؿ 

 . الجامعة
يمتمؾ خصائص الشخصية القيادية الفاعمة" في المرتبة الرابعة، جاءت العبارة " -

(، ويرجع ذلؾ إلي حسف 1722(، وبانحراؼ معياري )5722بمتوسط حسابي )
االختيار واالنتقاء لمعظـ القيادات اإلدارية والتي تتمتع بامتبلؾ المقومات 

 . الشخصية والقيادية
يحرص عمي إعداد تقارير العمؿ" المرتبة الخامسة، بمتوسط " احتمت العبارة -

(، ويرجع ذلؾ إلي تفيـ لطبيعة 1726(، وبانحراؼ معياري )5722حسابي )
يادي، وحرصيـ عمي كتابة التقارير حتي تتضح الرؤية ألعضاء ىيئة الدور الق
 . التدريس

يشيد بروح العمؿ التعاوني" في المرتبة الخامسة مكرر، بمتوسط جاءت العبارة " -
(، ويرجع ذلؾ إلي فيـ القيادات 1726(، وبانحراؼ معياري )5722حسابي )

يؽ وخاصة في البحوث الستراتيجيات التعمـ التعاوني، والعمؿ عمي روح الفر 
 . البينية بيف أقساـ الكميات واإلدارات

اإلرباع األقل لستجابات عينة القيادات لمعرفة النقاط األقل في أدائهم  -ب
 اإلداري لتعزيزها:

يتضح مف نتائج استجابات عينة القيادات أنيـ يؤدوف أعماليـ اإلدارية  
حيث ؛ لحيادية لعدد العباراتحيث زاد المتوسط الحسابي عمي الدرجة ا؛ بكفاءة

(، والجدوؿ التالي يوضح 1722( وانحراؼ معياري )5755جاء المتوسط الحسابي )
 ذلؾ:
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 ( رأي عينة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة تبوؾ 2جدوؿ )
 في واقع األداء اإلداريمف خبلؿ اإلرباع األقؿ لتعزيزىا

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

النحراف 
 اريالمعي

 الترتيب
 األوؿ 1721 5725 .يخطط لمنمو الميني لمعامميف بالجامعة -0
يقدـ خدمات اجتماعية تيدؼ تحقيؽ التنمية  -5

 .المستدامة
 الثاني 1725 5756

 الثاني مكرر 1725 5756 .يوفر فرص التنمية المستدامة -2
 الرابع 1722 5752 .يتابع الشئؤوف المالية بصفة مستمرة -2
 الخامس 1729 5706 .تـ ببحوث التطوير اإلدارييي -2
 السادس 1765 5715 .يدعـ الجيود في مجاؿ البحث العممي -2

  2720 0700 اإلجمالي
يتضح مما سبؽ أف أقؿ استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 تمثمت في: 
ولي في يدعـ الجيود في مجاؿ البحث العممي" المرتبة األاحتمت العبارة " -

(، 5715األرباع األقؿ ألداء القيادات اإلدارية بالجامعة، بمتوسط حسابي )
(، ويرجع ذلؾ إلي حداثة إنشاء الجامعة، وفي طور 1765وبانحراؼ معياري )

 . استكماؿ البرامج لمرحمة الدراسات العميا مف ماجستير ودكتوراه
ثانية، بمتوسط حسابي ييتـ ببحوث التطوير اإلداري" المرتبة الجاءت العبارة " -

(، ويرجع ذلؾ إلي االىتماـ بالبنية التحتية 1729(، وبانحراؼ معياري )5706)
 . والبرامج التعميمية، ويأتي التطوير مع اكتساب الخبرة

يتابع الشئؤوف المالية بصفة مستمرة" المرتبة الثالثة، بمتوسط احتمت العبارة " -
ويرجع ذلؾ إلي حداثة خبرة (، 1722(، وبانحراؼ معياري )5752حسابي )

بعض القياديات في النواحي المالية، إضافة إلي ندرة الدورات التدريبية المتعمقة 
 . بالنواحي المالية

يوفر فرص التنمية المستدامة" المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي " احتمت العبارة -
ثمار (، ويرجع ذلؾ إلي الفيـ الواعي الست1725(، وبانحراؼ معياري )5756)

 . الموارد المادية والبشرية لتحقيؽ متطمبات التنمية المستدامة
يقدـ خدمات اجتماعية تيدؼ تحقيؽ التنمية المستدامة" في جاءت العبارة " -

(، 1725(، وبانحراؼ معياري )5756المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي )
 . ويرجع ذلؾ إلي وعي القيادات اإلدارية لمتطمبات التنمية المستدامة
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يخطط لمنمو الميني لمعامميف بالجامعة" المرتبة السادسة، " احتمت العبارة -
(، ويرجع ذلؾ أىمية النمو 1721(، وبانحراؼ معياري )5725بمتوسط حسابي )

بتوظيؼ التخطيط االستراتيجي في ؛ الميني في تطوير المؤسسات التعميمية
 . تحقيؽ التنمية المينية لمقيادات اإلدارية

معرفة الفروق بين استجابات القيادات اإلدارية حول األداء اإلداري ل -رابعاا 
 وفق المتغيرات التالية: 

استجابات القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول  -أ
 األداء اإلداري وفق متغير النوع:

أوضحت نتائج الدراسة أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ 
دات اإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ حسب متغير النوع، استجابات القيا

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 ( استجابات القيادات اإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ2جدوؿ )

 حوؿ األداء اإلداري وفؽ متغير النوع 
 عدد األفراد النوع العينة م

 لمعينة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 مستواها الدللة يمة تق

القيادات اإلدارية  0
 بجامعة تبوؾ

 ذكور
 إناث

52 
01 

92722 
66791 

01720 
09712 

غير دالة  25 0716
 12. 1عند

أعضاء ىيئة  
 التدريس ومعاونييـ

 ذكور
 إناث

20 
22 

92722 
26702 

2722 
02792 

220 
،1 

غير دالة  22
 12. 1عند

قاسمًا مشتركًا بيف الذكور واإلناث  وباستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ
أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أداء القيادات اإلدارية، وكذؾ لـ 
تظير فروؽ فردية بيف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، وال في سنوات الخبرة، 
 وىذا يشير إلي أف عينة الدراسة بنوعييا تؤكد عمي اقتناعيا بأداء القيادات اإلدارية

 . ومف ىنا تعمؿ الدراسة الحالية عمي تطوير ذلؾ األداء
استجابات القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول  -أ -ب

 (:عموم تطبيقية –عموم إنسانية ) األداء اإلداري وفق نوع الدراسة
أوضحت نتائج الدراسة أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ 

ات اإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ حسب متغير النوع، استجابات القياد
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 ( استجابات القيادات اإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ 2جدوؿ )
 عمـو تطبيقية ( –عمـو إنسانية ) حوؿ األداء اإلداري نوع الدراسة

/ عموم إنسانية العينة  م
 عموم تطبيقية 

 ألفرادعدد ا
 لمعينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 مستواها الدللة قيمة ت

القيادات اإلدارية  0
  بجامعة تبوؾ

 عمـو إنسانية 
  عمـو تطبيقية

52 
01 

65722 
92721 

02792 
02755 

غير دالة  25 -،022
 12. 1عند

أعضاء ىيئة  
 التدريس ومعاونييـ 

 عمـو إنسانية 
  عمـو تطبيقية

52 
26 

22722 
29769 

02761 
01769 

غير دالة  22 -، 262
 12. 1عند

وباستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ قاسمًا مشتركًا بيف عينتي الدراسة 
( أنو ال توجد فروؽ ذات عمـو تطبيقية –عمـو إنسانية) حسب متغير نوع الدراسة

نة الدراسة داللة إحصائية حوؿ أداء القيادات اإلدارية، وىذا يشير إلي أف عي
بنوعييا تؤكد عمي اقتناعيا بأداء القيادات اإلدارية ومف ىنا تعمؿ الدراسة الحالية 

 . عمي تطوير ذلؾ األداء
 ممخص ألهم النتائج: -خامساا 

 أسفرت نتائج الدراسة بشقييا النظري والميداني عف: 
 نتائج اإلطار النظري: –أ 

لمخطط ليا والمقصودة أف تطوير األداء اإلداري ىو جممة النشاطات ا -
والتي تيدؼ في مضمونيا إلي زيادة ورفع قدرة وكفاءة الجياز اإلداري 
لمقيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ حتي يعود ذلؾ بتحقيؽ التنمية الشاممة 

 . والمستدامة
 أف مف دوافع ومبررات تطوير األداء اإلداري: -

 التغيرات العالمية وأثرىا في أداء الجامعات . 
 لمتنامي لمجامعة في تحقيؽ وظائفياالدور ا . 
  أصبحت التنمية المستدامة موضوعًا حيويًا، فصارت ضروة

 . عصرية، وحتمية تعميمية، وفريضة مستقبمية
 نتائج اإلطار الميداني: -ب

أف مستوي أداء العاـ لممارسات القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ عاؿ  -
، مما يتطمب المحافظة ( درجة5722حيث أف المتوسط العاـ يربو عف )

 . عميو وتطويره
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تنظر القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ إلي تطوير البرامج التدريبية عمي  -
 . أنيا ضرورة عصرية

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ استجابات القيادات اإلدارية  -
 . وفؽ متغير النوع والخبرة ونوع الدراسة اإلنسانية والتطبيقية

ذات داللة إحصائية حوؿ استجابات أعضاء ىيئة  ال توجد فروؽ -
 . التدريس ومعاونييـ وفؽ متغير النوع ونوع الدراسة اإلنسانية والتطبيقية

 أعمي استجابات لمقيادات تمثمت في:
داريًا بصفة مستمرة -  . ُيطور مف نفسو عمميًا وا 
 . يفتح قنوات اتصاؿ فاعمة مع اإلدارات األخري -
 . ء عمي معمومات كافيةيتخذ قرارات إدارية بنا -

 أعمي استجابات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تمثمت في:
 . يتمتع بأسموب تعامؿ متميز مف خبلؿ إجرارات إدارية سميمة -
 . يوجو العامميف إلي تطوير األداء وتجويده -
 . يوفر البيانات والمعمومات الموضحة لممياـ والمسؤوليات -

األداء اإلداري لدي قيادات جامعة تبوك سادساا: وضع تصور مقترح لتطوير 
 ضوء متطمبات التنمية المستدامة: عمي

مف خبلؿ النتائج لئلطار النظري والميداني تـ وضع التصور المقترح وفؽ 
 يمى: ما

 أهداف التصور: -أولا 
تقديـ مجموعة مف اآلليات التي تسيـ في تطوير وتحسيف أداء القيادات  -

 . اإلدارية بجامعة تبوؾ
 . ـ ونشر ثقافة التنمية المينية لمقيادات اإلداريةدع -
 . استثمار الموارد المادية واإلدارية بكفاءة عالية -
 . التعمـ المستمر مدي الحياة ىو أساس التنمية المستدامة -
 مقترحات تطوير األداء اإلداري لمقيادات اإلدارية بجامعة تبوك:  -ثانياا 
 في: تحديد غايات عممية التطوير وتتمثل -أ

 . أف يتسـ تطوير التنظيـ اإلداري بالمرونة لبموغ الغايات -
 . أف يحقؽ التطوير والتكامؿ والشمولية في تقديـ الخدمات -
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 . أف يؤدي التطوير غمي التميز -
قميميًا وعالمياً  -  . أف يحقؽ التطوير القدرة التنافسية محميًا وا 

 التشخيص الدقيق لموضع الراهن: -ب
لتدعيـ نقاط القوة وعبلج نقاط ؛ ة والخارجية لمجامعةتحميؿ البيئة الداخمي -

 . الضعؼ
 . تقييـ ماتـ تحقيقو مف المنجزات، ووضع الحموؿ لممعوقات -
 . تحميؿ الييكؿ التنظمي وتوصيؼ وظائفو وأساليبو -

 توظيف التخطيط الستراتيجي إلحداث التطوير: -ج
 . ةاستخداـ التخطيط االستراتيجي لتحديث رؤية ورسالة الجامع -
 . تحديد األىداؼ االستراتيجية واألىداؼ التفصيمية -
 . تصميـ االإجراءات التنفيذية في إحداث التطوير -

 أخيراا توصيات البحث: 
 . وضع خطة استراتيجية لتطوير األداء الفاعؿ الذي أظيرتو نتائج الدراسة -
 5121سف القوانيف والتشريعات لتحقيؽ التنمية المستدامة في ضور رؤية  -

 . مكة العربية السعوديةلمم
تفعيؿ دور مراكز التطوير األكاديمي عف طريؽ وحدات الجودة بالكمية وذلؾ  -

 . بإعطاء دورات تدريبية لمقيادات اإلدارية عمي كافة المستويات
عقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وورش العمؿ لمناقشة التطورات الحديثة  -

 . امعة عمي ىذا اآلداءفي مجاؿ التطوير اإلداري حتي تحافظ الج
تعاوف جامعة تبوؾ مع باقي الجامعات السعودية والعربية لموقوؼ عؿ أحدث  -

 . المجاالت في التطوير اإلداري
 دراسات مقترحة:

استكمااًل لما قدمو البحث مف نتائج وتوصيات يقدـ جممة مف الدراسات 
 :المستقبمية أىميا

ير اإلداري بالمممكة العربية رؤية مقترحة إلنشاء أكاديميات خاصة بالتطو  -
 . السعودية

دراسة تقويمية لدور القيادات اإلدارية بجامعة تبوؾ عمي ضوء ميارات القرف  -
 . الحادي والعشريف
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