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الُمستخلص

االِْبِتَكاِریَّة:الِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةالجامعاتفيالداخلیةالبیئةتطویرالدراسة:عنوان

استراتیجیة ُمْقَتَرَحة.

.هللا بن محمد بن عبد هللا المانعأ.د. عبدالمشرف:ریم بنت صالح الحمیدي.اسم الباحثة:

الملك سعود- كلیة التربیة.جامعة. الجامعة والكلیة:الدكتوراهالدرجة العلمیة:

ھـ.1441الجامعي:العامالتربویة.اإلدارةالقسم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةتطویرإلىالدراسةھدفت

َقاتوتحدید،االِْبِتَكاِریَّة البیئةلتطویرالسعودیة؛بالجامعاتاألكادیمیةالقیاداتتواجھالتيالُمعوِّ

مقترحةاستراتیجیةوتقدیمتطویرھا،ُمَتَطلََّباتوأھماالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةأبعادضوءفيالداخلیة

ثالثةإلىقُّسمتاستبانةوأعّدتالمسحي،الوصفيالمنھجالباحثةاستخدمتوقدللتطویر.

نتشخصیةمقابلةبطاقةأُعّدتكمامحاور، منعینةعلىوُطّبقتمفتوحة،أسئلة)5(منتكوَّ

والعمداء،الوكالء،من:)374(بلغتعینةعلىاالستبانةالباحثةوطّبقتالخبراء.منفرًدا)٢٠(

والملكسعود،والملكعبدالعزیز،الملكبجامعات:األقسامورؤساءالتدریس،ھیئةوأعضاء

فیصل.

لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منھا: وقد توصَّ

من-السعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادُممارسةمستوىأن▪

وجھة نظر أفراد العینة- ُمتحقَّق بدرجة متوسطة قریبة للضعیفة.

َقاتأن▪ الِقَیاَدةأبعادضوءفيالداخلیةالبیئةلتطویراألكادیمیةالقیاداتتواجھالتيالُمعوِّ

االِْبِتَكاِریَّة - من وجھة نظر أفراد العینة- تحقَّقت بدرجة عالیة.

-االِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیة،بالجامعاتالداخلیةالبیئةتطویرُمَتَطلََّباتأن▪

من وجھة نظر أفراد العینة- جاءت بدرجة عالیة.
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لت الدراسة إلى استراتیجیة ُمْقَتَرَحة.▪ توصَّ

ومن التوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة:

األخذ باالستراتیجیة الُمقترحة لتطویر البیئة الداخلیة بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد-

الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

ع في مشاركة خبراء القطاع الخاص في عملیات التطویر والتحدیث باإلدارة الجامعیة،- التَّوسُّ

خاصة القطاعات الُمتخصِّصة في تطویر العمل الجامعي، واستغالل ذلك في انفتاح الجامعة

على المجتمع المحلي والعالمي.

التطویر المھني للقیادات األكادیمیة  والعاملین بالجامعات السعودیة في مجال الِقَیاَدة-

االِْبِتَكاِریَّة.

توضیح  االتجاھات الجدیدة بالجامعة في كافة المجاالت، خاصة التوّجھات اإلداریة، و-

مھارات الِقَیاَدة ، وتوضیح القیم والقواعد واألدوار المنوطة بھم في إطار تحقیق القیادة

االبتكاریة.

إنشاء جوائز على مستوى الجامعات للقیادة االبتكاریة، یتم منحھا ألفضل التجارب-

والممارسات على مستوى األقسام والكلیات والوكالت والعمادات في الجامعة الواحدة

لاللتحاق ببرامج اإلدارة المتقّدمة في الدول المتقّدمة والجامعات المتمّیزة عالمّیًا؛ لنقل-

خبراتھا وتجاربھا في القیادة إلى الجامعات السعودیة.

تنظیم القاءات للقادة المتمیزین بممارسة الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة، في الجامعات المختلفة؛ لعرض-

خبراتھم وتجاربھم وإبداعاتھم في تطویر البیئة الداخلیة .

ABSTRACT

4



Study title: Developing the Internal Environment of Saudi Universities in the Light of

the Innovative Leadership Dimensions: A Proposed Strategy.

Researcher name: Reem Bint Saleh Al-Humaidi.

Supervisor: Prof. Abdullah Bin Mohamed Bin Abdullah Al-Manei.

Degree: PhD.

University and College: King Saud University - College of Education.

Department: Educational Administration.

Academic year: 1441 AH.

The study aimed to identify the reality of practicing the innovative leadership

dimensions in the internal environment in Saudi universities. It also aimed to identify

the obstacles facing academic leaders in Saudi universities to develop the internal

environment in the light of the innovative leadership dimensions; the most important

requirements for its development and providing suggestions for development. The

researcher used the descriptive survey method. A questionnaire was prepared and

divided into three axes. A personal interview card consisting of (5) open questions was

prepared; it was applied to a sample of (15) individuals out of the original sample. The

researcher applied the questionnaire to a sample of (374): vice deans, deans, faculty

members, and heads of department in universities: King Abdulaziz, King Saud, and

King Faisal.

The study came up with a set of results, including:

▪ The level of practicing the innovative leadership dimensions in the internal

environment in Saudi universities - from the point of view of the study sample – was

achieved moderately.

▪ The obstacles facing academic leaders in Saudi universities, preventing them from

practicing of innovative leadership - from the point of view of the study sample -

were achieved to a high degree.

▪ The requirements for developing the internal environment in Saudi universities, in

light of the innovative leadership dimensions - from the point of view of the study

sample – were achieved to a high degree.
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▪ The study came up with a proposed strategy, experimented it specifically in one of

the colleges or agencies, to determine the extent of its effectiveness, to develop it,

and avoid its shortcomings, with a view to expanding in its application.

The study made some recommendations as follows:

❖ Expanding the participation of private sector experts in the development and

modernization processes of university administration, especially the sectors

specialized in developing university affairs, and using that to open the university to

the local and global community.

❖ Building training packages based on innovative leadership skills, to be provided to those

who hold leadership positions in universities - whether in university departments, or

academic positions: heads of department, deans, and vice deans, especially newcomers.

They are to be trained in them to disseminate innovative leadership standards, foundations,

and rules among university leaders.
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الفصل األول

مدخل الدراسة
المقدمة:

وتجّنبالفرصاستغاللبھدفالداخلیة؛بیئاتھامنالمنظماتفيالتطویرانطالقةتبدأ

مةقدرةُیضعفالداخلیةالبیئةضعفوأنالتھدیدات، بلفّعال؛بشكلالفرصاستغاللعلىالـُمنظَّ

مةفيُیؤّثرتھدیدإلىالفرصھذهبعضینقلبقد البیئةتؤديحیث).٢٠١٧(الحنیطي،الـُمنظَّ

مة،والضعفالقوةمواطنتحدیدفيجوھرّیًادوًراالداخلیة والتقسیماتالمشكالتوحلبالـُمنظَّ

تنفیذھا،وكیفیةالتنظیمیةوالھیاكلالعاملة،والفنیةاإلداریةاألطرعلىوالّتعّرففیھا،الداخلیة

االبتكار،وسیاسةمبدأتعزیزفيمباشربشكلتؤثروالتيوثقافتھا،فیھا،السائدةاالتصالوأنظمة

بالبیئاتواالبتكاراإلبداعثقافةوترتبط)،٢٠١٧(عطون،األھدافلتحقیقأھمیتھعلىوتؤّكد

لبیئاتوالشریانالعصبوھيالتطویر،لعملیاتالرئیسالمحركُتعّدحیثللمنّظمات؛الداخلیة

المنّظمةمستوىعلىوالتطویرالتحسینفيالفاعلةللمساھمةأكبرفرًصاالعاملینإلعطاءالعمل؛

)Davis&Werther،2012.(

مشكلة الدراسة:

التنمیةتحقیقنحوالكثیرعلیھایّعولالتيالمھمةالُمنطلقاتمنالداخلیةالبیئةتطویرُیعدُّ

مؤسساتفيالجامعیةالقیادةوتواجھالسعودیة،الجامعاتاجزاءمنجزءكلفيالمستدامة

الممارسات،فيالسلطويالنمطومنھالداخلیةالبیئةلتطویرالتحدیاتمنالعدیدالعاليالتعلیم

سیاساتوضعفالتنظیمیة،الھیاكلوجمودالمرونة،وغیاباالستراتیجیة،الرؤیةفيوقصور

المنصب،یتولىلمنالقیادةمھاراتفيالمھنياإلعدادوغیابالجامعیة،القیادةاختیاروآلیات

والمركزیةالمشاركة،مستوىوتدني).٢٠١٨(كعكي،وتوترھاالوظیفیةالعالقاتفيوالقصور

)٢٠١٨(المفیز،االكادیمیةوالحریةوالمالیةاإلداریةاالستقاللیةوضعفالقرارات،اتخاذفي

واالبتكاراإلبداعنھجبإتباعمستمروبشكلالقیاداتقیامیستدعيالتحدیاتھذهضلوفي

التيالدراساتنتائجمنالعدیدوجاءتتنشأ،التيللمتغیراتاستجابتھامنللتأكدوذلكاإلداري

وظروفاإلداریةكالقیادةوابعادھاالداخلیةالعمللبیئةإحصائیةداللةذوأثریوجدبانھتؤكد

القراراتاتخاذفيوالمشاركةالمعلومات،وتكنولوجیاوالتعلیمات،واألنظمة،المالیة،العمل
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الجامعات.فيواالبتكاراإلبداعمستوىعلىوالمعنویةالمادیةوالحوافزالتنظیميوالھیكل

Rothstein()٢٠١٧(القضاة، ).٢٠١١(المشوط،)2016

أھمیة الدراسة:
تكمن أھمیة الدراسة فیما یلي:

األھمیة النظریة:

تتیححیثالجامعات؛فيالداخلیةالبیئةلتطویرحدیًثاقیادّیًانمًطابوصفھااالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدة-

بروحوالعملاإلداریة،الممارساتوابتكارالمشكالت،لحلللقادةالمجالاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدة

السریعة؛التغیراتھذهوسطوالخارجیةالداخلیةالبیئتینفيالتحّدیاتلتخطيالفریق؛

.٢٠٣٠السعودیةرؤیةأھدافوتحقیقالعالمیة،والمنافسةالُمستَدامةالتنمیةلتحقیق

فئاتألھمخدماتھاُتقّدمالتيالعریقة،السعودیةبالجامعاتاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةتطویرأھمیة-

بیئاتھاوتطویرالتنمویة،األھدافلتحقیقبوظائفھاالنھوضعلیھاُیعّولحیثالمجتمع؛

الداخلیة؛ مما ینعكس على نوعیة وریادة الُمخَرَجات بكافة أنواعھا.

المستمر،والتجدیدوالتغییربالتطویرُتطالبالتيالحدیثةاالتجاھاتمعالدراسةھذهتتفق-

الخارجیة،البیئةمعاستراتیجیاتھاتتوافقبدورھاالتيالداخلیة،العملبیئاتفيوخصوًصا

الجدید.الجامعاتونظام،٢٠٣٠السعودیةالعربیةالمملكةكرؤیة

تعلیمیة؛غیرمنّظماتفيواالبتكارواإلبداعالداخلیةالعملبیئةحولالدراساتتترّكز-

ماتفيواالبتكارواإلبداعالداخلیةالعملبیئةحولالدراساتفينقصھناكولكن الُمنظَّ

للعلمحاضنةُتعدُّالجامعاتإنحیثالسعودیة؛العربیةالمملكةفيخصوًصاالتعلیمیة،

والمعرفة؛ ومن ثّم فإنھا أولى بأن تتركز بیئتھا الداخلیة في تطویر اإلبداع واالبتكار.

األھمیة التطبیقیة:

التعلیممؤسساتفيالداخلیةالبیئةلتطویرحدیًثاقیادّیًانمًطابوصفھااالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةاستخدام-

العالي بشكل عام، والجامعات السعودیة بشكل خاص.

رؤیةوفقالجامعات،فيالداخلیةالبیئاتلتطویرالمناسبةالقراراتاتخاذللقیاداتتتیحأنھا-

استراتیجیة إداریة واضحة، مبنیة على شخصیة قیادیة ُمتفّردة وفق أبعاد معینة.

ففيالدراسةھذهُتسھمأنالمتوّقعمن- الداخلیةالبیئةفيوالقصورالخللمكامنعلىالتَّعرُّ

للجامعات السعودیة؛ ومن ثّم تقدیم الُمقترحات لمعالجتھا وتطویرھا.
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البیئاتتطویرفيودورھااالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةفيحدیثةمعلوماتتقدیمالدراسةمنیتوّقع-

الداخلیة بالجامعات السعودیة.

فيالداخلیةبیئتھاأبعادوخصوًصاالجامعات،أداءلتطویرحدیثةُمْقَتَرَحةالستراتیجیةتقدیمھا-

ضوء الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة، من خالل نتائج الدراسة والتجارب العالمیة في مجال الدراسة.

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعیة:

بالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرُمْقَتَرَحةاستراتیجیةتقدیمعلىالدراسةاقتصرت

الخبرة-المرونة-للمشكالت-الحساسیةاألفكار-(وفرةاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیة،

فُمتضمنةالتقنیة)،نقل تطویرفيودورھااالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةعنالعالمیةالتجاربعلىالتَّعرُّ

الداخلیةالبیئةفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادُممارسةواقععلىوالّتعّرفالداخلیة،البیئةأبعاد

بالجامعات السعودیة، وتحدید الُمتطلَّبات لتطویرھا، والُمعّوقات التي تحول دون ذلك.

ملخص التجارب العالمیة واالستفادة منھا في تطویر البیئة الداخلیة في الجامعات السعودیة في

ضوء القیادة االبتكاریة:

التواصل الفّعال وصنع القرار والتنفیذ على مستوى الجامعة.●

تفعیل المشاركة فالقادة وحدھم غیر قادرین على نقل الجامعة في اتجاه معین لوحدھم.●

تقییم ما إذا كان الحرم الجامعي قادًرا على تحقیق األھداف في حالتھ الحالیة أم ال.●

تمكین فرق من المسؤولین الموھوبین وذوي المعرفة الوظیفیة، واالخذ بارائھم .●

تطویر تحالفات إرشادیة للمجتمع لزیادة توسیع نطاق أھداف الجامعة .●

االنفتاح على "العالم الخارجي"؛ وعدم التخفي من أجل حمایة البیئة األكادیمیة.●

الدراسیةالفصولإلىیعودونحتيالھامةوالشركاتلالداراتالتدریسھیئةأعضاءایفاد●

بخبرات الشركات وتطبیقاتھا .

التدریسھیئةإلبقاءاالستشاریة.األنشطةفيللمشاركةاألسبوعفيواحدیومتخصیص●

مرساة في "العالم الحقیقي".

المشكالت،وَحّلاالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةكأنماطمًعاالقیادةوفنونالتقنيالتعلیمبینالمناھجتجمع●

والتفكیر النقدي.
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الحقیقي.حیثالعالمومشاریعالتخّصصات،متعّددوالتعلمالعالمیة،الخبراتعلىالتركیز●

علىالتركیزمععاًما،)20-15(خاللالجامعيالحرمعلیھیبدوأنیمكنماتخّیلیمكن

الجوانب: المادیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة .

المرونة-األداء-عالیةفرقالشخصیة-القیادةالصلة:ذاتالتالیةالمجاالتحولدوراتتقدیم●

عقلیة الریادة واالبتكار- القیادة في عالم ُمتغّیر في الجامعة.

رؤیةبیانخاللمنبالجامعةالتدریسھیئةأعضاءبیناالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةروحتكریس●

منثابتةإمداداتتوفیرعلىالِقَیاَدةدورویركزالعلیاالقیادةتدّخلوبدونورسالتھا،الجامعة

بینلألفكارالمستمرالتبادلخاللمنالقراراتباتخاذالقیاداتلتمكیناالبتكاریة؛األفكار

األكادیمیین؛ لتحقیق النجاح والتمیز الداخلي والخارجي.

علىوالقائمةالداخلیةالبیئةوتطویرالمنھجیةالقواعدوتطویرإلعدادعمل؛إطارتطویر●

نتائج األبحاث وتطویرھا.

دعم المجتمعات األكادیمیة لمناقشة التحّدیات المشتركة وتبادل طرق مواجھة ھذه التحّدیات.●

االفاده من القیادات في االعمال او المجاالت الصناعیھ .●

األفرادومشاركةواالختالف،التنّوععلىالحرصبلومتشابھة؛تابعةعقلیاتبناءیتجّنب●

داخل فریق العمل؛ لالشتراك في المناقشات البناءة، وإجراء التجارب الجدیدة.

فيالجدیدةاألفكارودعمالقرار،اتخاذفيوالحسماالبتكارعلىالتشجیعبینالتوازنإحداث●

الجامعة.

والعلمیةالفنیةاإلبداعاتفیھاتمتزجالتيالمھمةتلكھواالبتكاربأنالجامعاتقادةقناعة●

تنتھيالتيالمتكررةوالمحاوالتاألفكار،منالمزیدالكتشافالحریة؛منجوفيوالثقافیة

في بدایاتھا باألخطاء.

إدراك مواھب المحیطین بھ واالعتماد علیھا، "إن األفكار الجدیدة تحتاج إلى أصدقاء". ●

اكتشافأجلمنالتعلیمعليوالتركیزبالمجتمع،المرتبطةالمھمةالقضایاعلىالترّكز●

األفكار، وتصمیمھا، وتأصیلھا، وتوجیھھا.

لمعالجةاالبتكاریةاألفكارتتولّدذلكوبعدللتحّدیات،الجوھریةلألسبابالعمیقالفھم●

المشكالت.
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القَِیاَدة االِْبِتَكاِریَّة

مقدمة عن القیادة:

شتىفيالباحثینوكذاالتربویینالعلماءلدىكبرىأھمیةذاالقیادةمفھومأضحى

أدواتمنأداةأصبحإنھبلبتطبیقھ؛الفردیقومروتینيعملمجردتعدلمفاإلدارةالمحاالت،

وأصبحواوالمبادأة،والتطویرباإلبداعمطالبینالتربویینالقادةجعلالذياألمرالتنمیة؛تحقیق

ویسیرة؛سھلةبطریقةأھدافمنیبغونماتحقیقفيكبیردورمنلھلماكبیًرا؛اھتماًماُیولونھ

).2018(غنیم،اإلداریةاألعمالجمیعفيفكرهلیجّسدیمتدأصبحإنھبل

:ملخص نظریات االبتكار واإلفادة منھا في تطویر البیئة الداخلیة في الجامعات السعودیة

المحتملةبالحلولاألفكارربطمعالدلخلیةالبیئةلتطویرمبتكرةأفكارتولیدومحاولةالبحث●

المباشرة.

دقیقتعریفإلىالتوصلسبیلفيالزوایا؛جمیعمنوتقلیبھاالمشكلة،طبیعةفيالبحث●

وواضح لما تمّثلھ المشكلة من تحدٍّ حقیقي في البیئة الداخلیة في الجامعة .

األخرىتلوواحدةوتقییمھاالمشكالت،وحلللتطویرالبدائلمنممكنعددأكبرتولید●

بآستخدام العصف الذھني داخل االجتماعات او في ورش التدریب المقامة في الجامعة .

إقامة اجتماعات أكثر فاعلیة وإنتاجیة، والبعد عن أسلوب الجدل الذي یكون غیر ذي جدوى.●

وعدمالتفكیر،أنماطكافةاستخدام.معوفائدتھاوالممیزةالبسیطةاألشیاءقیمةإظھار●

االنصیاع لنمط تفكیر واحد ،

یكونأنیمكنالتيالماھیةوتخّیل،للجامعةالداخلیةالبیئةفيالمشاكلأوالمواقفتفّھم●

علیھا حلھا.

الوصول إلى قدرات العاملین وتنمیتھا ودعمھا لتحقیق تطویر البیئة الداخلیة في الجامعة.●

الن.وذلكممكنةتفكیرقدرةأكبرتحدثالمجتمعةالعقلیةالطاقةانحیثالمتوازي.التفكیر●

الجمیع یفّكرون بطریقة واحدة، ووفًقا لمنھج واحد.

لماوتبًعا،الجامعةلمقّوماتوفًقاالتنفیذ،إطارالداخلیةالبیئةلتطویروالمفاھیمالمبادئوضع●

والمبادئ.المفاھیمھذهتأصیلسبیلفيوأسالیب،عملووسائلوُنظمطرائقمنیحكمھا
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بشكلأعمالمنبھمُیناطماأداءعلىوتحفیزھموتنمیتھا،بالعاملینالخاصةالقدراتلتطویر

متمّیز واإلبداع فیھ.

التيالقیمبمثابةالرسالةھذهوتكونتطویرھا،علىوالعملللجامعة،ُمحّددةرسالةوضع●

والتدریبللتجریبالعاملینتحفیزعلىوالعملالداخلیةالبیئةفيالعاملینجمیعفیھایشترك

بشكل دوري وفقاً لالحتیاجات والمتغیرات.

تطویر البیئة الداخلیة للجامعة:

اإلنجازفيوتوجیھھالفكروحصروالوقت،الجھدتكریسعلىالعملبیئةتھیئةتعمل

علىوتعملاإلداري،الجھازتدعمالتياألخرىواألساسیاتوتنظیم،إبداعمنیتخلّلھوماالدقیق،

المطلوبةوالسرعةبالكفاءةاألھدافتحقیقعلىُیساعدالذيالفّعال،العملمنجوتھیئة

،).2013(الصبیحي،

وتحدیدالبدائلاختیارفيإلیھاُیستندالتياألساسیةالركائزأحدالداخلیةالبیئةتحلیلویعدُّ

):2003(إدریس،فيالداخليالتحلیلوُیسھمالمناسبة.االستراتیجیة

تقییم اإلمكانیات البشریة والمادیة للجامعة.-

مستقبًال؛تدعیمھاطرقعنوالبحثمنھا،واالستفادةتعزیزھاعلىوالعملالقوة،نقاطتحدید-

األمر الذي یؤدي إلى تجّنب التھدیدات والمخاطر؛ وبالتالي القدرة على استغالل الفرص.

التحلیلونتائجالفرص،ومجاالتوالقوة،الضعفنقاطبینالترابطتحقیقعلىالعمل-

االستراتیجیةفعالیةزیادةعلىیساعدالذياألمرالخارجي؛التحلیلنتائجومخاطرالداخلي،

المعمول بھا: أي الوسیلة التي تقود إلى تجّنب المخاطر وانتھاز الفرص.

عالقة القَِیاَدة االِْبِتَكاِریَّة بتطویر البیئة الداخلیة في الجامعات :

البیئةومتطلباتالخارجیةالبیئةتحدیاتومواجھةالمنافسةعلىقدرتھاالجامعاتتضمنلكي

العمیقةالبعیدةبالرؤیةتتمتعبحیث،األھدافتلكلتحقیقإبداعیةقیادةتوفرمنالبدفإنھالداخلیة

تمتعجانبإلىھذا،األھدافلتحقیقالحاجاتإدراكعلىالقائدقدرةتمثلالتيوالواضحیة

جدیدةفكرةإنتاجفيتساھمالتيھيالمبتكرةالقیادةأنذلك.واإلبداعياالبتكاربالتفكیرالقیادة

التغیراتوإجراءالتكنولوجیاتطبیقإلىتؤديجدیدةعملطرقوضعأو.جدیدمنتجأو

عالقھاالبتكاریھللقیادهفانالجامعاتفيالقراراتاتخاذوعند)٢٠١٦(رتیبیة،معھا.المتوافقة
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والمتغیرةالمتفاعلةاألعمالبیئةفإنوعلیھ)٢٠١٦(جبریني،القراراتاتخاذبفاعلیةكبیره

أوضاعھاوتعدیلالبیئیةالتغیراتمعالدائمالتكیفعلىالمداومةضرورةإلىالجامعاتدفعت

للقیادةجدیدةنماذجعنالبحثتطلبمما،بقائھالضمانالجدیدةاإلبداعاتوالمبتكراتوتجربة

التنظیمیةالتصامیمتتبنىأنو،التقلیدیةالھرمیةالھیاكلعنوتتخلىالتطوراتھذهمعتتواءم

عنالخروجحالةھواالبتكار)2010،صبري(،المستقبليوالتوجھبالكفاءةوالتمیزالمرنة

التجدیدمنمرحلةإلىمعینةبیئةفيالعاملیناألفرادأحدبھایقوموالتقلیدالنمطیةمنالمألوف

الروتینعنواالبتعادالجمودوعدموالسھولةالسرعةمثلالممیزاتمنبعددیتمیزالمرن

)٢٠١٦،البیئة(جبرینيھذهفيوالرتابة
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الدراسةمنھج

المسحي.الوصفيالمنھجاُستخدمتحقیقھا؛إلىتسعىالتيواألھدافالدراسة،لطبیعةنظًرا

ودرجةطبیعتھاحیثمنوصفھابقصدمعاصرة؛بظاھرةالمنھجویرتبط

لوصفالمنّظمالعلميوالتفسیرالتحلیلأشكالأحدالمنھجھذاویعدُّ).2010وجودھا(العساف،

وتحلیلھا،وتنظیمھاوتصنیفھاعنھا،ُمقّننةومعلوماتبیاناتوجمعُمحّددة،مشكلةأوماظاھرة

اتفسیرھاثمومنالدقیقة؛للدراسةوإخضاعھا المھمةالنتائجواستخالصلفھمھاوكیًفا؛كّمً

أوكمّیًاعنھاوالتعبیرالواقع،فيتوجدكماالظاھرةوصفالمنھجھذافيویتم).2007(ملحم،

).2003(عبیدات،كیفّیًا

الداخلیةالعملبیئةموضوععنواألدبیاتالوثائقمنالمعلوماتجمعتمخاللھومن

علىللّتعرفاالستبانة؛أداةاستخدامتمكماودراستھا،وتحلیلھاالجامعاتفياالِْبِتَكاِریَّةوالِقَیاَدة

ُمَتَطلََّباتوتحدیدالداخلیة،البیئةلتطویرالسعودیة؛الجامعاتفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةُممارسةواقع

الُمقترحةلالستراتیجیةالرئیسةالجوانبتحدیدبھدفالمقابلة؛أداةواُستخدمتبنائھا،ومعّوقات

لتطویر البیئة الداخلیة بالجامعات السعودیة في ضوء الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة

القَِیاَدةأبعادضوءفيالسعودبةبالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرالُمقترحةاالستراتیجیة

االِْبِتَكاِریَّة:

مة؛النطالقأساًساالداخلیةالبیئةتطویریعدُّ وتجّنبالفرص،استثماربھدفالـُمنظَّ

مةقدرةیضعفسوفومتناغمة،قویةداخلیةبیئةوجودعدمأنذلكالتھدیدات؛ علىالـُمنظَّ

تعّدفھيللمنّظمات،الداخلیةبالبیئاتواالبتكاراإلبداعثقافةوترتبطفّعال.بشكلالفرصاستثمار

فقدالتوصیات؛نتائجبھجاءتوماالدراسةموضوعوألھمیةالتطویر،لعملیاتالرئیسالمحّرك

أبعادضوءفيالسعودیة،بالجامعاتالداخلیةالبیئةأبعادتطویرفيوأھمیتھاالدراسةفكرةبرزت

فيالداخلیةالبیئاتتطویرویعدُّللتطویر.ُمقترحةاستراتیجیةخاللمناالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدة

جزءكلفيالمتوازنةالتنمیةتحقیقنحوالكثیرعلیھایّعولالتيالمھمةالمنطلقاتمنالجامعات

من الجامعات السعودیة.
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التحلیلعلىاالستراتیجیةارتكزتفقدالسعودیة،الجامعاتفيالداخلیةالبیئةولتطویر

البیئةتواجھالتيوالتحدیاتوالفرصوالضعف،القوةنقاطلتحدید)؛SWOT(االستراتیجي

الداخلیة في الجامعات السعودیة.

ولتحقیق االستراتیجیة فقد تم تصمیمھا في خمس مراحل، وھي:

والُمبّررات، واإلطار النظري: التخطیط لالستراتیجیة، وتشمل اآلتي: الُمنطلقات،المرحلة األولى

فيالباحثةمنھاانطلقتالتيوالمرجعیاتالقناعاتمجموعةبھا:وُیقصد:االستراتیجیةُمنطلقات

بناء االستراتیجیة الُمقترحة، وشملت اآلتي:

فقدوأخالقیاتھا؛الًتربویةللقیادةاألساسیةالمبادئتمّثلالتيالحنیف،اإلسالميالدینثوابت-

النبویةالسیرةفيالتاریخیةوالشواھدالنبویةواألحادیثالقرآنیةالنصوصمنالكثیرورد

المطّھرة، التي تحّث على التعلم، والتعاون وتشارك المسؤولیة، والشورى؛ مما ُیمثِّل منطلًقا

جوھرّیًا للقیادة االبتكاریة.

دولیة.جامعة)٢٠٠(أفضلمنسعودیةجامعاتخمستصبحبأن،٢٠٣٠السعودیةرؤیة-
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وثیقة السیاسة العامة للتعلیم في المملكة العربیة السعودیة-

وسیاساتھا.ھـ١٤٤١/١٤٣٧العاشرةالتنمیةخطةأھداف-

م.٢٠٢٩ھـ/١٤٥٠أفاقالسعودیةالعربیةالمملكةفيالجامعيللتعلیمالمستقبلیةالخطة-

تحقیقعلى:نّصالذي،٢٠٢٠الوطنيالتحّوللبرامجالتنفیذیةالخطةمنالخامسالُبعد-

بیئةوتوفیرالموظف،إنتاجیةرفعخاللمنخدماتھ،وتحسینالحكومياألداءفيالتمیز

عمل متمّیزة تقوم على التحفیز واالبتكار.

مبادرات وزارة التعلیم؛ لتطویر مؤسسات التعلیم العالي.-

والِقَیاَدةالرائدةبالجامعاتالداخلیةالبیئةتطویرمجالفيالناجحةالعالمیةالتجاربنتائج-

االِْبِتَكاِریَّة.

المنافسة العالمیة للحصول على تصنیفات متقّدمة في الجودة والتمّیز في األداء المؤسسي.-

والِقَیاَدةالداخلیةالبیئةبتطویرالمتعلّقةالسابقةوالدراساتواألدبیاتالحالیة،الدارسةنتائج-

االِْبِتَكاِریَّة، وتوصیات المؤتمرات والندوات واللقاءات الدوریة.

وتوصیاتاالِْبِتَكاِریَّة،والِقَیاَدةالداخلیةالبیئةبتطویرالمتعلّقةالسابقةوالدراساتاألدبیات-

المؤتمرات والندوات واللقاءات الدوریة، والنظریات.

للجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرالُمقترحة؛االستراتیجیةبناءدواعيوھي:االستراتیجیةُمبّررات

السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة، وھي كما یأتي:

تتیححیثالجامعات،فيالداخلیةالبیئةلتطویرحدیًثاقیادّیًانمًطابوصفھااالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدة-

بروحوالعملاإلداریة،الممارساتوابتكارالمشكالت،لحّلللقادةالمجالاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدة

یاتلتخطيالفریق؛ أھممنوھيالُمستَدامة،والتنمیةوالخارجیة،الداخلیةالبیئتینفيالتَّحدِّ

.٢٠٣٠السعودیةرؤیةأھداف

المجتمع؛فئاتألھمخدماتھاُتقّدمالتيالعریقة،السعودیةبالجامعاتالدراسةھذهتتعلّق-

بماالداخلیة؛بیئاتھاوتطویرالتنمویة،األھدافلتحقیقبوظائفھا؛النھوضعلیھایعّولحیث

ینعكس على نوعیھ وریادة الُمخَرَجات بكافة أنواعھا.

فيوخصوًصاالمستمر،والتجدیدوالتغییربالتطویرُتطالبالتيالحدیثةاالتجاھاتمسایرة-

السعودیةكرؤیةالخارجیة،البیئةمعاستراتیجیاتھاتتوافقالتيالداخلیة،العملبیئات

الجدید.الجامعاتونظام،٢٠٣٠
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وتبّنيالتعلیم،ُمخرجاتلتطویرواالبتكاراإلبداعمنتحّققھوماالداخلیة،العملبیئةأھمیة-

الممارسات االبتكاریة لحّل المشاكل وفق رؤى واستراتیجیات ُتساعد على تطویر المجتمع.

رؤیةوفقالجامعاتفيالداخلیةالبیئاتلتطویرالمناسبة؛القراراتاتخاذللقیاداتتتیحأنھا-

أبعادوھيمعینة،أبعادوفقمتفّردة،قیادیةشخصیةعلىمبنیةواضحة،إداریةاستراتیجیة

الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

الداخلیةالبیئاتتطویرفيودورھااالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةفيحدیثةومعلوماتاستراتیجیةتقدیم-

بالجامعات السعودیة، من خالل نتائج الدراسة والتجارب العالمیة.

swot:((االستراتیجيالتحلیلالثانیة:المرحلة

أوال: البیئة الداخلیة:

:)strength(القوةنقاط

المھاملتسھیلواإلنترنت؛لالتصاالتالتقنیةاإلمكانیاتعلىالجامعاتأغلباحتواء-

التنظیمیة.

تنّميالتياالبتكاریةالبرامجلتبنيوالمعّززة؛الداعمةاإلیجابیةواالتجاھاتوالقیمالمعارف-

مھاراتھم العلمیة والبحثیة.

فيواإلبداعباالبتكارالمتعلّقةواألنشطةالبرامجلجمیعالعلیاالقیادةِقبلمنوالمساندةالدعم-

وظائف الجامعة المختلفة.

توافر البنیة التحتیة والكوادر البشریة الُمتمیِّزة المتجددة.-

توافر التجھیزات والمعامل وقاعات االجتماعات.-

العمل الجماعي، والحرص على التطویر والبحث.-

توافر الكوادر التي یمكنھا تحقیق الطموحات واالبتكارات.-

یفتحمماالجامعة؛فيواالستثمارالتحّكممنالقیاداتیمّكنحیثالجدید؛الجامعاتنظام-

باب االستثمار واإلبداع واالبتكار.

):)weaknessالضعفنقاط

ضعف الخبرات العملیة، وعدم وجود القدوة عند بعض القیادات .-

واللوائحواإلجراءاتوالسیاساتوالقوانینلألنظمةوالتحدیثالتطویرعلمیاتضعف-

الجامعیة.
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ضعف تعیین الكفاءات في المناصب القیادیة، وتدّخل الواسطة والمحسوبیة في التعیین.-

الوفاءوكیفیةالسعوديالمجتمعفيالجامعةدورتجاهوالرسالةالرؤیةوضوحضعف-

باحتیاجاتھ.

ضعف التفویض ومركزیة القرار.-

ضعف الدعم المالي لالبتكارات والبحث العلمي.-

كثرة المھام الوظیفیة لعضو ھیئة التدریس.-

قلة الكوادر اإلداریة الُمدّربة للعمل في إدارات الجامعة المختلفة.-

التغییرمقاومةظلفياالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةنمطإلىالتقلیدياإلدارةنمطمناالنتقالصعوبة-

من العاملین.

الموظف،فیھایعملالتيواإلدارةالتخصصبینالتواؤموضعفالتعیین،فيالعشوائیة-

وضعف رغبة بعض القیادات الجامعیة في التطویر.

المنافسة والغیرة الھّدامة بین بعض العاملین والقیادات الجامعیة.-

ثانًیا: البیئة الخارجیة:

):opportunities(المتاحةالفرص

حرص القیادات األكادیمیة على تطویر البیئة الداخلیة في الجامعات السعودیة.-

منھاخمساألقلعلىتكونبحیثالسعودیة،الجامعاتتطویرفي2030المملكةرؤیة-

عالمّیًا.األولىجامعة)200(الـضمن

وجود كفاءات قیادیة في القطاع الخاص والصناعي واالقتصادي یمكن استقطابھا.-

سھولة اإلجراءات الحكومیة الـُمتعلِّقة باالستفادة من الخبرات العالمیة.-

رغبھ القطاع الخاص في االستثمار بالبیئات الداخلیة للجامعات.-

صدور نظام الجامعات السعودیة الجدید.-

دعم الدولة للبحث العلمي واالبتكار.-

القیادیةالمراكزتبنيفيالثقةوإعطائھاالخبرات،الختیارعلمیةأسالیبعلىاالعتمادقلة-

التي تناسب خبراتھا.

المادیةاإلمكاناتلقلةواالبتكار؛التعلیممجالفيوتوّجھھا،2030المملكةرؤیةتحقیق-

والموارد البشریة المؤھلة.
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البعثاتمنواالستفادةوتجاربھا،الُمتمیِّزةالدولیةالجامعاتخبراتمناالستفادة-

الخارجیة؛ لدعم االبتكار في الجامعات السعودیة.

یات ):threats(التَّحدِّ

الجامعاتفيالتدریسھیئةلعضوالقیاديوالعملاألكادیميالعملبینالمواءمةعدم-

السعودیة.

قلة الطواقم اإلداریة الُمدّربة للعمل في إدارات الجامعة المختلفة.-

وضعفالحركة،ومحدودیةالصالحیاتضعفخاللمناإلدارة،فيالمركزيالتوّجھ-

المرونة في العمل وفق النظام الحكومي.

المقاومةظلفياالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةنمطإلىالتقلیدیةاإلدارةنمطمناالنتقالصعوبة-

بالبیئتین الداخلیة والخارجیة.

بیروقراطیة اإلجراءات الحكومیة.-

عزوف القطاع الخاص عن دعم برامج الجامعات.-

العشوائیة في التعیین في اإلدارات، وضعف التوائم بین التخّصصات.-

سیادة المنافسة السلبیة بین بعض العاملین والقیادات الجامعیة.-

ضعف رغبة بعض القیادات الجامعیة في التطویر.-

تحدید القضایا االستراتیجیة:

لتماعلىبناءاالستراتیجیةالقضایاتحدیدتم خاللومنالمیدانیة،الدراسةنتائجإلیھتوصَّ

الخارجیة،البیئةفيوالتحدیاتوالفرصالداخلیة،البیئةفيالرباعيالتحلیلبإجراءالقیام

محاورُتمّثلالتيالقضایاأبرزتحدیدتمحیثالدراسة؛أفرادمعللمقابالتالنوعيوالتحلیل

الِقَیاَدةأبعادضوءفيلسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرلالستراتیجیةواالھتمامالتركیز

االِْبِتَكاِریَّة وأبعادھا، كما یلي:

القضایا االستراتیجیة:

مقاومة التغییر عند المبادرة في تطبیق الحلول االبتكاریة ببیئة العمل.-

سیطرة اإلجراءات الروتینیة على إنجاز األعمال في بیئة العمل الداخلیة.-

تدني مرونة الھیاكل التنظیمیة.-

غموض الرؤیة والرسالة واألھداف بالنسبة للموظفین في الجامعة.-
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ضعف االھتمام بعقد ورش تدریبیة؛ لتنمیة روح المبادرة واالبتكار لدى الموظفین.-

عددمقاومةظّلفياالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةنمطإلىالتقلیدیةاإلدارةنمطمناالنتقالصعوبة-

من العاملین.

:)design(االستراتیجیةتصمیمالثالثة:المرحلة

شأنھامنالتياالستراتیجیة،واألھدافوالقیموالرسالةالرؤیةبناءالمرحلة:ھذهشملت

تطویر البیئة الداخلیة بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة، كما یأتي:

بیئة عمل داخلیة مبتكرة بقیادة ابتكاریة رائدة.الرؤیة:

وقراراتھا،التنظیمیة،ومواردھاوثقافتھا،بھیاكلھا،رائدةداخلیةعملبیئة:الرسالة

ومستوى التقنیة فیھا بإدارة ابتكاریة یمتلكھا قائد ذو رؤیة رائدة.

ضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرالُمقترحةاالستراتیجیةنجاحویتطلّب

أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة، مجموعة من القیم اإلسالمیة والمجتمعیة الُمتمّثلة فیما یلي:

التكامل-االحترام-االلتزام-الذاتیة-الرقابةالمشاركة-المواطنة-المبادأة-التطویر-االنتماء-

الحكومة- الشفافیة.

:األھداف االستراتیجیة المقترحة

الداخلیةالبیئاترؤیةتحقیقعلىُیساعدبماالمقترحة؛االستراتیجیةأھدافصیاغةتمت

االستراتیجیةالقضایاعلىبناءاالِْبِتَكاِریَّة،الِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتورسالتھا

الِقَیاَدةتجاهالسعودیةالجامعاتواقعوتشخیصالمیدانیة،الدراسةنتائجخاللمنُحّددتالتي

االِْبِتَكاِریَّة، وتطویر بیئة العمل الداخلیة ؛ حیث ُحّددت األھداف التالیة:

تطویر الھیكل التنظیمي بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

تطویر الثقافة التنظیمیة بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

تطویر الموارد التنظیمیة بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

تطویر المشاركة في اتخاذ القرار بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

تطویر مستوى التقنیة بالجامعات السعودیة في ضوء أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

تطویر النُّظم والتشریعات لألنظمة والقوانین والسیاسات واإلجراءات واللوائح الجامعیة.-
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:implementationاالستراتیجیةتنفیذالرابعة:المرحلة

ُمَتَطلََّبات تنفیذ االستراتیجیة:

فیماالجامعیةوالقیاداتالتدریسھیئةألعضاءالتدریبیةالدوراتبإقامةاالھتمامضرورة-

یتعلّق بالِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

شتىفيعملبكلخاصةلجانتشكیلخاللمنالقرارات،صنعفيالمشاركةتأكید-

المختصونوالموظفونالتدریسھیئةأعضاءفیھاُیشاركالجامعة،داخلالعملمجاالت

في ھذا المجال مع القطاع الخاص.

التيالمختلفةالمجاالتفيالتدریسھیئةوأعضاءللموظفینالمستمربالتطویراالھتمام-

تتعلّق بطبیعة أعمالھم.

أجھزةمنلھاالالزمةاالحتیاجاتوتقدیرللجامعة،الداخلیةالبیئةاحتیاجاتمراجعة-

ومعّدات وموارد بشریة ذات كفاءة وأمانة.

الجامعة؛داخلالتطویرخططلرسمالخاص؛والقطاعالمجتمععلىاالنفتاحقنواتبناء-

لتحقیق التكاملیة بین الجامعة والمجتمع.

احتیاجاتوتلبیةواإلدارة،القیادةمجالفيالمفیدةوالبرامجالتدریبیةالدوراتإقامة-

السوق.

تفعیل دور اللجان في تنفیذ األعمال والبرامج االستراتیجیة.-

مراجعة البیئة المتطّورة في خمس جامعات عالمیة - على األقل- لالستفادة من التجارب.-

استخدام الموارد البشریة الكفء واألمینة، وفتح الباب لھا مع التدریب المستمر والمساءلة.-

لدعمسنة؛كلبدایةمتجددةمادیةمیزانیةوتوفیراألقسام،لرؤساءكافیةصالحیاتإعطاء-

والتطویر؛االبتكاراتدعمفيللمشاركینومعنویةمادیةحوافزوتوفیراالبتكارات،

لتشجیع المجددین والتعاون الُمبدع.

المرونة، وضرورة تفویض الصالحیات.-

دراسة میدانیة لحاالت المنضمات الرائدة في مجال االبتكار، ومعرفة مسببات ذلك.-

التركیز في اختیار القادة والمدیرین الذین لدیھم خبرات فعلیة في مجال االبتكار.-

):Evaluation(الراجعةوالتغذیةوالمتابعةالتقویمالخامسة:المرحلة
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االستراتیجیة؛الخطةفيالمراحلأھممنالراجعةوالتغذیةوالتقویمالمتابعةمرحلةتعّد

التنفیذ.بعدوماتنفیذھاأثناءوفياالستراتیجیةبدایةمنذمستمرةعملیةالمرحلةھذهإنحیث

تطبیقأثناءفياألداءوتقویمدوریة،اجتماعاتعقدعبروالتقویمالمتابعةتحقیقویمكن

تحقیقعناالنحرافمدىمراعاةویجبالمستمرة،التقاریرخاللومنوبعدھا،االستراتیجیة

مرحلةأيفيالمناسبةالراجعةالتغذیةوتقدیموقتھا،فيالتصحیحیةواتخاذ اإلجراءاتاألھداف،

فيالعملجودةعلىللحفاظفقط؛التنفیذعملیاتبعدولیساالستراتیجیة،تنفیذمراحلمن

عملیات التطبیق.

َقات المتوّقع ظھورھا عند تطبیق االستراتیجیة: مواجھة الُمعوِّ

بنقاطیتعلَّقماسواًء-الُمقترحةاالستراتیجیةتطبیقتعوققدالتيالعواملبعضھناك

یاتأوالسعودیة،للجامعاتالداخلیةالبیئةفيالضعف الِقَیاَدةأبعادضوءفيبھاالمحیطةالتَّحدِّ

الِقَیاَدةأبعادضوءفيالداخلیةالبیئةلتطویرالمقترحةاالستراتیجیةتبنيفياالِْبِتَكاِریَّة-

ااھتماًمایتطلّبممااالِْبِتَكاِریَّة؛ تطبیقعلىالمشرفالعملفریقِقبلمنمعّوقبكلخاّصً

َقات ینبغي عمل ما یأتي:تطبیق االستراتیجیةعنداالستراتیجیة. ولمواجھة الُمعوِّ

تكاملّیًاالعملیكونبحیثالتطویریة،الخططرسمفيالخاصالقطاعمنخبراءمشاركة-

بین الشركات والجامعات والوزارات.

االستفادة من الموارد البشریة التي تتمّیز بالكفاءة واألمانة، وتوظیف نتائج البحث العلمي.-

االتجاه نحو تفویض الصالحیات، والتقلیل من المركزیة في اإلدارة..-

إلیجاداإلبداع؛علىیعتمدجدیدمنھجوتأسیسمبادئ القیادة التقلیدیة،بعضتجاوز-

الخطواتأولىاإلبتكاریةالقیادةعملیةوفھمواالبتكار،التجدیدعلىقدرةأكثرمؤسسات

في طریق تحقیق ذلك.

األفرادومشاركةواالختالف،التنّوععلىالحرصبلومتشابھة؛تابعةعقلیاتبناءتجّنب-

داخل فریق العمل؛ لالشتراك في المناقشات البناءة، وإجراء التجارب الجدیدة.

إحداث التوازن بین التشجیع على االبتكار والحسم في اتخاذ القرار، ودعم األفكار الجدیدة،-

الفنیةاإلبداعاتفیھاتمتزجالتيالمھمةتلكھواالبتكاربأنالجامعاتقادةقناعة-

المتكررةوالمحاوالتاألفكار،منالمزیدالكتشافالحریة؛منجوفيوالثقافیةوالعلمیة

التي تنتھي في بدایاتھا باألخطاء.
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إدراك مواھب المحیطین بھ واالعتماد علیھا، "إن األفكار الجدیدة تحتاج إلى أصدقاء". -

اكتشافأجلمنالتعلیمعليوالتركیزبالمجتمع،المرتبطةالمھمةالقضایاعلىالترّكز-

األفكار، وتصمیمھا، وتأصیلھا، وتوجیھھا .

ُتعالجالتياإلداریةاألفكارتتولّدذلكوبعدللتحّدیات،الجوھریةلألسبابالعمیقالفھم-

المشكلة

ملخص الدراسة، وتوصیاتھا، وُمقترحاتھا

لتالتيالنتائجوأھمالدراسة،ملخصالفصلھذایتناول توصیاتھاوأبرزإلیھا،توصَّ

وُمقترحاتھا، وذلك على النحو اآلتي:

:ملخص الدراسة

مقدمةاألولالفصلتناولحیثالمراجع؛لقائمةإضافةفصولخمسةالدراسةھذهتضّمنت

تمّثلتوقدومصطلحاتھا.الدراسةوحدودوأھمیتھا،وأھدافھا،وأسئلتھا،ومشكلتھا،الدراسة،

اھداف الدراسة :

ف على واقع ُممارسة أبعاد الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة في البیئة الداخلیة بالجامعات السعودیة.▪ التَّعرُّ

أبعادضوءفيللجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرالُمتمیِّزةالدولیةالتجاربأبرزاستعراض▪

الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

َقاتتحدید▪ الِقَیاَدةأبعادلممارسةالسعودیةالجامعاتفياألكادیمیةالقیاداتتواجھالتيالُمعوِّ

االِْبِتَكاِریَّة؛ لتطویر البیئة الداخلیة.

ف▪ الِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةتطویرُمَتَطلََّباتعلىالتَّعرُّ

االِْبِتَكاِریَّة.

الِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرُمْقَتَرَحةاستراتیجیةتقدیم▪

االِْبِتَكاِریَّة.

القسمتضّمنرئیسین،قسمینإلىوقُسمللدراسة،النظرياإلطارفتناولالثانيالفصلأما

الِقَیاَدةللجامعات-الداخلیة(البیئةوھي:رئیسة،محاورثالثةوُضّمنالنظرياإلطاراألول

االِْبِتَكاِریَّة- التجارب العالمیة)، بینما اشتمل القسم الثاني على الدراسات السابقة ثم التعلیق علیھا.
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المسحي؛الوصفيالمنھجاُستخدمحیثوإجراءاتھا،الدراسةمنھجیةالثالثالفصلوتناول

)374(بلغتالدراسةلمجتمعممّثلةعینةعلىُطّبقتاستبانةوأُعّدتالدراسة،أسئلةعنلإلجابة

عبدالعزیز،الملكبجامعات:األقسامورؤساءالتدریسھیئةوأعضاءوالعمداءالوكالءمن:

إلىوصلتحتىاالستبانةلبناءالعلمیةاإلجراءاتتوضیحتموقدفیصل،والملكسعود،والملك

)31(األولالمحوروھي:محاور،ثالثةعلىُمقّسمةعبارة)66(وتضّمنتالنھائیة،صورتھا

مقابلةبطاقةأُعّدتكما)عبارات،9(الثالثوالمحورعبارة،)36(الثانيوالمحورعبارة،

نتالكترونیة الخبراء.منفرًدا)٢٠(منعینةعلىُطّبقتمفتوحة،أسئلة)5(منتكوَّ

وربطھاوتفسیرھا،ومناقشتھا،الدراسة،أسئلةعنفیھأُجیبفقدالرابعالفصلأما

لتفیماواالختالفاالتفاقمدىوتوضیحالمقابلة،ونتائجالسابقةبالدراسات الدراسةإلیھتوصَّ

الحالیة مع الدراسات السابقة، وتحلیل أسئلة المقابلة.

لت الدراسة إلى النتائج التالیة: وقد توصَّ

من-السعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادُممارسةمستوىأن-

من(قریبةمتوسطةبدرجةُمتحقَّقالتدریس-ھیئةوأعضاءاألكادیمیةالقیاداتنظروجھة

لالستبانةالمحورھذاعلىالكلیةلالستجاباتالوزنيالمتوسطقیمةبلغتحیثالضعیفة)؛

وكانمتوسطة،بدرجةُمتحقَّقةاألبعادجمیعوجاءت)،0.86(معیاريبانحراف)،٧٨.2(

معیاريوانحراف)،2.9٢(وزنيبمتوسطاألفكار)،(وفرةالتَّحقُّقدرجةفياألبعادأعلى

یلیھ)،0.853(معیاريوانحراف)،2.8٢(وزنيبمتوسطالتقنیةنقلیلیھ)،0.92(

للمشكالتالحساسیةثم)،0.857(معیاريوانحراف)،2.٧٦(وزنيبمتوسطالخبرة

وزنيبمتوسطالمرونةوأخیًرا).0.838(معیاريوانحراف)،2.7(وزنيبمتوسط

)،0.850(معیاريوانحراف)،2.7(

ممنالدراسةعینةأفرادأّكدحیثالنتائج؛ھذهمعالباحثةأجرتھاالتيالمقابلةنتائجتوافقت-

ذلكویرجعضعیفة،الداخلیةالبیئةفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةممارساتأنالمقابلةمعھمأُجریت

فياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةعلىالُمدّربةالبشریةالطواقم(قلةفي:تتمّثلتحدیاتوجودإلى

تحتاجھاالتيوالبیاناتالمعلوماتفيوالعشوائیةالوضوحوضعفالجامعة،إدارات

المناصبیتولونممنالعدیدلدىاإلداريوالتطویرالتفكیركفاءةوضعفالناجحة،اإلدارة

فيالھّدامةوالمنافسةالقرارت،اتخاذفيوالتأخرالمرونة،وضعفوالبیروقراطیةالقیادیة،
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القراراتخاذومركزیةللقیادات،الممنوحةالصالحیاتوقلةاإلدارات،داخلاألحیانبعض

الجامعي).

الجامعاتفياألكادیمیةالقیاداتتواجھالتيبالمعّوقاتالخاصالمحورنتائجمناتضح-

أنھاالعینة-أفرادنظروجھةمن-االِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادُممارسةعنوتعوقھمالسعودیة،

المحورھذافيالكلیةللدرجاتالوزنيالمتوسطبلغحیثعالیة؛بدرجةتحقَّقتجاءت

َقاتأكثروكانت)،0.934(معیاريبانحراف)،3.5٤( نظرھم:وجھةمنتأثیًراالُمعوِّ

اإلجراءاتوسیطرةالعمل،بیئةفيابتكاریةحلولتطبیقعندالمخاطرةمن(التردد

االبتكاریةلألفكارالبّناءغیروالنقدالداخلیة،العملبیئةفياألعمالإنجازعلىالروتینیة

الداخلیة،العملبیئةلتطویروالخططالرؤىرسمفيوالعشوائیةالداخلیة،العملبیئةفي

الكافيالقدرالقیادةتتیحوالالقرارات،اتخاذعندالقیاداتلدىواالحترافیةالخبرةوتدني

روحلتنمیةتدریبیة؛ورشبعقداالھتماموضعفالمبتكرة،األفكارنقاشفيالمرونةمن

للموظفینبالنسبةوالرسالةوالرؤیةاألھدافوغموضالموظفین،لدىواالبتكارالمبادرة

في الجامعة).

لتمایتفق- لتمامعالمحورھذافيالدراسةإلیھتوصَّ المقابلة،نتائجفيالباحثةإلیھتوصَّ

التيالصعوباتأھمأنعلىأجمعواحیثوالخبراء؛العینةأفرادمنعددمعأُجریتالتي

وقلةالعلمیة،الخبرات(ضعفھي:السعودیة،الجامعاتفياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةتحقیقتعوق

والقوانیناألنظمةوتطویرتحدیثوضعفالقیادیة،المناصبفياإلداریةالدرواتتوافر

مةواإلجراءاتوالسیاسات فيالجدیدةالتطّوراتمعلتتواكبالجامعي؛للعملالـُمنظَّ

عددلدىالمجتمعتجاهخاصةبالجامعة،الخاصةوالرسالةالرؤیةوضوحوضعفاإلدارة،

اإلداریةاالبتكاریةوضعفبھا،التدریسھیئةوأعضاءوالموظفینالجامعةقادةمنكبیر

لدى القیادات الجامعیة).

-االِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةأبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةتطویرُمَتَطلََّباتأن-

األھمیة؛منعالیةدرجةعلىالتدریس-ھیئةوأعضاءاألكادیمیةالقیاداتنظروجھةمن

)،3.٤٤(لالستبانةالمحورھذاعلىالكلیةلالستجاباتالوزنيالمتوسطقیمةبلغتحیث

(الثقافةاألھمیةدرجةحیثمناألبعادأعلىوجاء)،0.917(معیاريبانحراف

كبیرة،أھمیةوبدرجة)،0.936(معیاريوانحراف)،3.٥(وزنيبمتوسطالتنظیمیة)،

وبدرجة)،0.906(معیاريوانحراف)،3.٤٦(وزنيبمتوسطالتنظیمیة)،(المواردیلیھ
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)،0.924(معیاريوانحراف)،3.٤٥(وزنيبمتوسطالمعلوماتتقنیةویلیھكبیرة،أھمیة

معیاريوانحراف)،3.٤١(وزنيبمتوسطالتنظیمي)(الھیكلثمكبیرة،أھمیةوبدرجة

وزنيبمتوسطالقرار)،اتخاذفي(المشاركةوأخیًراعالیة،أھمیةوبدرجة)،0.899(

متوسطة.أھمیةوبدرجة)،0.921(معیاريوانحراف)،٤.3(

توصیات الدراسة:

لتماضوءفي فيُمْقَتَرَحاتمنالدراسةعینةأفرادقّدمھومانتائج،منالدراسةإلیھتوصَّ

ُتوصيالسعودیة؛الجامعاتفيالداخلیةالبیئةلتطویرالُمْقَتَرَحةاالستراتیجیةعلىوبناءالمقابلة،

الباحثة بما یلي:

أبعادضوءفيالسعودیةبالجامعاتالداخلیةالبیئةلتطویرالُمقترحةباالستراتیجیةاألخذ-

الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

ع- الجامعیة،باإلدارةوالتحدیثالتطویرعملیاتفيالخاصالقطاعخبراءمشاركةفيالتَّوسُّ

الجامعةانفتاحفيذلكواستغاللالجامعي،العملتطویرفيالُمتخصِّصةالقطاعاتخاصة

على المجتمع المحلي والعالمي.

التطویر المھني للقیادات األكادیمیة بالجامعات السعودیة في مجال الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.-

األفكاروتقدیماالبتكار،علىوتشّجعھمالجامعات،فيوالمسؤولینللقادةمادیةحوافزتقدیم-

الخارجي،المجتمعمعوالتواصلالجامعة،فيوالبحثیةالتعلیمیةالمنظومةلتطویرالجدیدة؛

وتطویر البیئة الداخلیة بالجامعة، ووضع األفكار اإلداریة الجدیدة موضع التنفیذ.

وتعریفھماالبتكاریة،القیادةعنالجامعاتفيالتدبیسھیئةألعضاءتثقیفيبرنامجوضع-

المشاركةمنوموقعھمالتدریسھیئةأعضاءودورالجامعیة،القیادةفيالحدیثبالتوّجھات

في عملیة القیادة والتطویر بالبیئة الداخلیة للجامعة، التي تنعكس على البیئة الخارجیة لھا.

الِقَیاَدةمھاراتحولالتدریسھیئةوعضواتأعضاءعلىتوّزعإرشادیةمطویاتتصمیم-

ُیحّققبماالقادة؛وبینبینھمالعالقةإدارةوكیفیةالتنفیذ،موضعووضعھااالِْبِتَكاِریَّة،

الفاعلیة والتمیز اإلداري بالجامعة، وتحقیق التمّیز في العملیة التعلیمیة والبحثیة بجامعتھم.

كافةفيبالجامعةالجدیدةاالتجاھاتیوضحالجامعة،موقععلىرابطأوصفحةتصمیم-

معالمتوافقةاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةمھاراتوتوضیحاإلداریة،التوّجھاتخاصةالمجاالت،

تحقیقإطارفيبھمالمنوطةواألدواروالقواعدالقیموتوضیحوالتمیز،الجودةمعاییر
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یرغبونوقتأيفيعلیھااالطالعالجامعةمنسوبيلكلیمكنبحیثاالبتكاریة،القیادة

فيوتعمیمھاتطبیقھاعملیاتوییّسربالجامعة،الداخلیةالبیئةفيلھاالنشریحّققبمافیھ؛

كافة كلیات الجامعة وإداراتھا المختلفة.

التجاربألفضلمنحھایتماالبتكاریة،للقیادةالجامعاتمستوىعلىجوائزإنشاء-

الواحدة،الجامعةفيوالعماداتوالوكالتوالكلیاتاألقساممستوىعلىوالممارسات

بینھا،فیماالسعودیةالجامعاتعلیھاتتنافسالجامعاتمستوىعلىجائزةتنشأأنویمكن

تحت إشراف وزارة التعلیم.

ع- الدولفيالمتقّدمةاإلدارةببرامجلاللتحاقالجامعیین؛للقادةالتدریبیةالدرواتفيالتَّوسُّ

الجامعاتإلىالقیادةفيوتجاربھاخبراتھالنقلعالمّیًا؛المتمّیزةوالجامعاتالمتقّدمة

السعودیة.

لعرضالمختلفة؛الجامعاتفيإدارّیًاوالمبتكرینالمبدعینالمتمیزینللقادةلقاءاتتنظیم-

وخدمةوالبحثیةالتعلیمیةالعملیةوتطویرالمشكالت،َحّلفيوإبداعاتھموتجاربھمخبراتھم

بمااألخرى؛الجامعاتفيوالوكالتواألقساماإلداراتقادةباقيمنھالیستفیدالمجتمع؛

ُیسھم في نشر ثقافة الِقَیاَدة االِْبِتَكاِریَّة.

والوكالتالعماداتوعمداءالكلیاتعمداءبینالمیدانیةالزیاراتلتبادلبرنامجوضع-

الخبرات،لتبادلاالِْبِتَكاِریَّة؛الِقَیاَدةبممارسةالمتمیزینالجامعات،فياألقسامورؤساء

التجاربتلكلنقلالمیدان؛فياالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةلمھاراتوالتطبیقالممارسةواقعورؤیة

والخبرات فیما بینھم.

ُمْقَتَرَحات ببحوث أخرى:

لت الدراسة إلیھ من نتائج وتوصیات، تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتیة: في ضوء ما توصَّ

االِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةتحقیقفيالمختلفةواألھلیةالحكومیةالجامعاتبینمقارنةدارسةإجراء-

وتطبیقھا في إداراتھا المختلفة، وأھم العوائق التي قد تمنع التطبیق بكل جامعة.

فيالسعودیةبالجامعاتالعملمناخوتحسناالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةبینالعالقةعندراسةإجراء-

ضوء اقتصاد المعرفة.

.استراتیجیةالجدیدالجامعاتنظامضوءفيالسعودیةالجامعاتفيالداخلیةالبیئةتطویر-

مقترحة.
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األقسام/(رؤساءالجامعیینالقادةلدىاالِْبِتَكاِریَّةالِقَیاَدةمھاراتلتنمیةُمْقَتَرحتصّور-

العمداء/ الوكالء).في ضوء نظام الجامعات الجدید .
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