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رؤساء  لدى درجة٣٦٠القيادة مبادئ  واقع تطبيق"
المصرية وعالقتها  بالجامعات ا�كاديميةا�قسام 

  " بإدارة التميز
  
  
  إع�اد 

  د/أسماء أبوبكر صديق عبد ا0 
  مدرس بقسم أصول التربية  

  جامعة الوادي الجديد -كلية التربية 
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  ٣٦٣  

  

 بالجامعات ا�كاديميةرؤساء ا�قسام  لدى درجة٣٦٠القيادة مبادئ  بيقواقع تط"

  " المصرية وعالقتها بإدارة التميز
  د/أسماء أبوبكر صديق عبد ا0
  مدرس بقسم أصول التربية 

  جامعة الوادي الجديد-كلية التربية

  صـــــــمستخلال

الق�ادة    ال�راسة ه�ف�   م�اد�  ت����  واقع  على  األق#ام    ل�! ة  درج  ٣٦٠ال�ع�ف    األكاد)'�ة رؤساء 
ال�'�*  ,إدارة  وعالق�ها  ال'0�/ة  ,اإلضافة  ,ال2امعات  م'ارسة    إلى ،  درجة  ح7ل  الف�وق  ع;  ال<=ف 

  ُتع*! ل'�غ��اتدرجة و?دارة ال�'�*    ٣٦٠,ال2امعات ال'0�/ة ل'�اد� الق�ادة    األكاد)'�ةاألق#ام    ساءؤ ر 
�ة،  ال�راسة�Bال س7Cات  ع�د  ال�E7في،  ال<ل�ة)  (ال'#'ى  ال7صفي  ال�راسة  �  واس��Bم  ، ن7ع  ،  ال'Cهج 

, م7Lر/;واس�عان�  م;  م7Mنة  م'ارسة    ؛اس��انة  درجة  ع;  لل<=ف  األق#ام  األول    األكاد)'�ةرؤساء 
الق�ادة   ل'�اد�  ال'0�/ة  درجة    ،ةجدر   ٣٦٠,ال2امعات  ع;  لل<=ف  األق#ام  والNاني  رؤساء  م'ارسة 

ل'�اد�    األكاد)'�ة ال'0�/ة  ال�'�*،,ال2امعات  فق�اتها  و   إدارة  ع�د  ع�Cة    Q٧١لغ  علي  و�Rق�  فق�ة 
ع�; ٢٤٤ق7امها   هي  م0�/ة  جامعات  ,أرQع  ال2امع�ة  والق�ادات   T/ر��ال ه�Uة  أعVاء  م;   ع7Vًا 
T'ر/ة،  ش�CMواإلس  ،Zوال7اد ت7صل�    أه[ وم;    ال�2ی�   وأس�7]  ال�ي  م�اد�    : إل�هاالC�ائج   �ت7اف أن 
,ال2امعات ال'0�/ة جاء ب�رجة م�7س�ة ح�a بلغ    األكاد)'�ةق#ام  رؤساء األ  ل�!درجة    ٣٦٠الق�ادة  

  . ٣٬٣٢٦٥ال'�7سd الL#ابي لل'7Lر Mcل 
  ة جاء ب�رجة م�7س�ة,ال2امعات ال'0�/ األكاد)'�ةرؤساء األق#ام  ل�! أن ت7اف� م�اد� إدارة ال�'�*  -

ما   ال�راسة  إل�ها  ال�7ص�ات ال�ي أشارت أه[وم;  .٣٬٢٥٢٦ح�a بلغ ال'�7سd الL#ابي لل'7Lر Mcل
    یلي: 
اع��ار ش�] ال70Lل على ع�د مع�; م; ال#اعات ال��ر/��ة في م2ال الق�ادة واإلدارة واج��ازها   -

 g0Cم Zع�; ,أ�أساسي لل [� أو ق�ادZ ,ال2امعة. إدارZ ب2Cاح ش

-   �C�#ت �� ع;   إلىاخ��ار رؤساء األق#ام بCاء على معای�kCال lال'هارات والق�رات الق�اد)ة ,غ
�ة. ألوال�رجة العل'�ة مع ا �ة ال�Bمة وتار/خ ال�ع��;م�Bار عامل ال��ع�; االع, oخ 

ل'ا س�7Mن لها م; دور  داخل ال2امعات ال'0�/ة  الع'ل على إن=اء وح�ة خاصة ,إدارة ال�'�*   -
 في تع*/* ورفع م#�7! ت���� عCاص� إدارة ال�'�* وف� الC'اذج العال'�ة. 

  إدارة ال����. - األكاد���ةء األق�ام  رؤسا-درجة ٣٦٠الق�ادة   ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:
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  ٣٦٤  

The reality of applying leadership 360 degrees to the heads of 
academic departments in Egyptian universities and their 

relationship to excellence management 
 

Abstract 
 The study aimed to identify the reality of applying the principles of 360-degree 
leadership by the heads of academic departments in Egyptian universities and their 
relationship to the management of excellence, in addition to revealing the differences 
about the degree of practice by heads of academic departments in Egyptian 
universities of the principles of leadership 360 degrees and management of 
excellence attributed to the study variables, and used the descriptive approach, and 
used a questionnaire composed Biaxial; The first is to reveal the degree to which 
heads of academic departments in Egyptian universities practice the principles of 
leadership 360 degrees, and the second is to reveal the degree of practice by heads of 
academic departments in Egyptian universities of the principles of management of 
excellence, and the number of its paragraphs reached 71 paragraphs and applied to a 
sample of 244 members of the faculty and university leaders in four Egyptian 
universities. Ain Shams, Alexandria, Assiut and New Valley and among the most 
important results that it reached: 
- The degree of availability of 360-degree leadership principles among heads of 
academic departments in Egyptian universities came in a moderate degree, with the 
arithmetic average of the axis as a whole reaching 3.3265. 
- The degree of availability of the principles of excellence management among the 
heads of academic departments in Egyptian universities came in a moderate degree, 
where the arithmetic average of the axis as a whole was 3.2526. 
Among the most important recommendations indicated by the study are the 
following: 
- The requirement to obtain a certain number of training hours in the field of 
leadership and management and to pass them successfully is a prerequisite for 
appointing any administrative or leadership position at the university. 
Selection of department heads based on criteria based on leadership skills and 
capabilities, regardless of the length of service, date of appointment, and academic 
degree, taking into account the experience factor. 
- Work to establish a unit for the management of excellence within the Egyptian 
universities because it will have a role in promoting and raising the level of 
application of the elements of excellence management according to international 
models. 
Key words: 360 ° Leadership - Heads of Academic Departments - 
Excellence Management. 
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  ٣٦٥  

  مقدمة 
وال�ي   ال�قل
	�ة  اإلدارة   �
واألسال ال��ق  مع��  أن  األخ
�ة  اآلونة  في  جل
ا  %ات  لق	 

ق'ل م(  م�'عة  %ه   كان*  والل-اق  الع.�  ه/ا  ت-	�ات  م3اجهة  على  
�ة '6 ب	رجة  قادرة   �
  غ
ا ال39دة   :
اإلدارة  دارةإلوت-ق أص'-*   <
ح مق3مات ا،  على   �
ت? ال�ي  اإلدارة  هي  لفاعلة 

  دارD الCعاص�.الف�A اإل
االج�Cاع
ة   العالقات  في  
قة Cات ع�
تغ أح	ث*  ق	  وال�3IAل3ج
ة  
ة Cالعل ال3Jرة  أن  كCا 

ال�عل
� ال9امعي م?3Nل
ات وم��ل'ات ت?�	عي اج�اء   علىواالق�.اد�ة والJقاف
ة وLات* تف�ض  
أن��Cه اإلدارة والق
اد�ةتغ
�ات ج/رة خا ال	ول ت�9صة في  الع	ی	 م(    إلى ه  ، وه3 ما جعل 

اإلد اال اإلصـالح  %عCل
ـة  ال?�ع  C6ا    ،ارD ه�Cام  ال��3ر  ه/ا   Uاجها    إلىأد
اح�   إلى ض�ورة 

ة�3Wن لها أث� 6م?اع	ات للق
ادات ال9امع
ة  C

� في ن9اح العCل
ة ال�عل'  XCا%ة نJC% 3نAوت ،

.D	
  ب	یل ع( الق
ادة %الWYل اله�مي ال�قل

ةذا 6ان* األق?ام  Zو Cل ال3ح  %ال9امعات   األكاد�JCة في ال9امعة، ت

ة األساسC
�Iة ال�	


�  فهي  �Iال� وح	ات  م(  وح	ة  أصغ�  36نها  م(  ال�غ�  فعلى  ال9?	،  م(  القل�  م3قع  تقع 

�  ،  ال9امعيY� ال3اقع  أن    إلىفإن  ت?��
ع  ال  فال9امعة  ال9امعة،  في  ال[اوة  تع	 ح�9  أنها 


ة؛ فهي الCف�اح ال-ق
قي ل�فع م?�U3  ت_دU رسال�ها أو ت-ق: أه	افها إال م( خالل أق?امها العCل
ون3عا C6ا  ال9امعات  في  ال9امعةو ،  اإلن�اج
ة  أه	اف   :
ت-ق مهCة  تقع  عاتقها  ن إبل    ،علي 

Cاألق?ام  س ب3Iع
ة  ت�-	د  ذاتها  ال9امعة  
ةعة Cها  األكاد�Iم ت�ألف  ال?
?ي،    ال�ي  و  (ال	هYان 
٢٠٠٥(.  

الق?� األكاد�Cي تع�'�   e

فة رئgة م(    %ال�الي فإن و	اد�ة في   أه�واح
الق الg3ائف 

Cي أل�ة جامعة إذ �أخ/  �Iل ال�W
عاتقة ال	ور األك'� في ت-	ی	 م3اصفات م_س?ات    علىاله

 �

� ام3ره ت9اه رسالة ال9امعة.ال9امعي ال�عل
  وZدارة الق?� وت-ق
: أه	افه %Wفاءة عال
ة وت?
الق
ادة   �JCل  الق?�   e

ةورئCللق?�   األكاد� ت  واإلدارة  م(  ت�ICiه  الCهام  %Cا  ع	د 

الC?_ول
ا الع	ی	 م(  بها، و3اجه  الق
ام  مIه  ال�Cل3ب  اذ    ت واالدوار  ل
e   أن وال�-	�ات  عCله 

ة فقX، بل  C
�Iال� الق?� %WYل روت
Iي وم'اش�ه اعCاله   �

یI'غي أن  إ قاص�ا على ت? ن دوره 

م� األول   )
وم�Aامل  )
م�الزم  )
جان' على   �
األك �? %ال9ان�  %الععل:  الnاص  Cل
ة  اد�Cي 

ة J-'ة وال
C

ان ال9امعة  ال�علIل بJC� D/و   ،وال_?Cوه3 ال Dاني اإلدارJة    لوال9ان� الN
ع( ته
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  ٣٦٦  

األول ال9ان�  أع'اء   :
ل�-ق الICاس�  ن.،    الICاخ  األكاد�Cي   )٢٠١٠(ال-9
لي  الق?�   e
ورئ
الب	   ال?ا%قة  الC?_ول
ات  ی�-Cل   D/أن ال   �	ل عCل   ه�3Wن  ل�'
عة  وواج'اته    هفه�    إلى ومهامه 

و  اإلدارة  الCهارات  م(  للع	ی	  ام�الكه  
ةجان� Cفاءة    األكاد�W% للعCل  ت_هله  ال�ي  
ة .nYوال
  واق�	ار ل�-ق
: أه	اف ق?Cه.

  Dه�  ه م(أنأCأن  ال  pل�C�    ارؤساء األق?ام  Dل اإلدارCة في الع
 إلىلCهارات األساس
�.�ف وال'* في األم3ر وغ
�ها م( صفات ال�عامل مع االخ�( والق	رة علي ح?( ال  جان� ف(

الIاجح، م( خالل ت-ق
: األه	ااإل  Dة وم-اولة  دارالWYCالت والCع3قات اإلدار  s
nYف وت
 .)٢٠١١(ال9'3رD و رح3مي، حلها 


[ في األداء    وZذا 6انCال9امعة لل� :
ج3دة الn	مات اإلدارة   م?�U3   ى ل�ع�C	 عت-ق

ةورؤساء األق?ام    .فة عامة الق
ادات ال9امع
ة %ا  هال�ي تق	مCی�أتى    فل(  ؛%.فة خاصة  األكاد�

  p3ذج  ذلCات'اع ن% 
[ األداء    (م   لم?�U3 عا  إلى  ل3ص3لل  �?اع	 اإلدارة    فيلل39دة  إال C�Cال 
 ،�?A٢٠١٦(ال(.  

%ال�الي %ات ل[اما على م_س?ات ال�عل
� ال9امعي ض�ورة ام�الك ن�ام إدارة قD3 وفعال 
واال�?اع	ها على   م(ال'قاء  الع3لCة   س��Cار  واف�ازات  ال9	ی	ة  االعCال  ب
Nة  مع  
ف Aال� خالل 

�
ال�غ ال�Iاف?
ة في عال� س�ع  
[ة ت-ق: لها ق	رات عال
ة في م3اجهة   ،وح	ة Cم� eي أسI'وت
 �
C6ات  اال�Cغ بها،  
�ة -Cال الnارج
ة  
عأن   واألوضاع ��?� ب
(    ه  وال�Iاس:   X%ال��ا  :
ت-ق

ق	راتها الC-3رة، وم( ث� الق	رة على ت-ق
: م
[ات تIاف?
ة  واس�CJار    ها ال/ات
ةعIاص�ها وم3Wنات
وه3 ما ��ل: عل
ه اس� إدارة    وأص-اب الC.ل-ة  وم?�3اته   العCل ال9امعيدائCة لAل ج3ان�  

]
Cال�  ،D٢٠١٥(ال'�از( .  
م(  الع	ی	  gه3ر   wنالح الق
ادة  م9ال  في  ال-	یJة  اإلدارة  االت9اهات  وLاس�ع�اض 


ا، وال�ي  األسال
� ا Cاج-ة عالIة ال  رفع ج3دة العCل
ة اإلدارة للق
ادات ال9امع
ة   إلىأدت  إلدار
تأث
�ك في ال��3� %غx ال��I ع(    درجة  تع�ف %أنهاوال�ي    ،رجةد   ٣٦٠مIها أسل3ب الق
ادة  

العل
ا   3ات �?Cال في  تق3د  6
ف  ت�عل�  أن   pIWC� قائ	ا  ت.'ح  فلAي  الC_س?ة،  في   pم3قع
أك	  ن
اال	 و   ال3�Cس�ةو   <
ح وأخ.ائي ،  أن    خ'�اء  وسX    ٪٩٩الق
ادة  م(  یI'ع  الق
ادة  م( 

 Dة اله�م اإلدارCة ال م( قC�ICف  ،الDًا ألC3ن دائW� ة
Cة ال�س
مC�Iة قائ	 واح	 فقC   ،X( الIاح
 pأن* ذل )Aاذا تفعل إن ل� تCف 	القائ p�?م_س �  .)٢٠١٦(ماك?3ل،  وت�غ� في ت�3
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  ٣٦٧  

الق
ادةو  ال  ٣٦٠  ت��ل�  االت9اهات    �أث
�درجة  6ل  م3C9عو في  ت�عل�  م�Aاملة ة  أن 
ال�Cاف على   نها�ة  في  ال�ي س�?اع	ك  الCهارات  م(  وتأث
�ك   
هت3جوم�	اخلة   Dاد
الق ن3Cك 

الـ  اإلدارD في االت9اه   الAفاءة وتأث
�ه� ال یI-.�    ٣٦٠ال.-
ح، وقادة  
[ون %Y	ة Cدرجة ی�
اه� و�C	 لC( �عCل3ن ت-* أی	یه�، و��Cع  على تا%ع
ه� بل لC( ی�أسه� ومع م( ه3 في م?�3 

اال   ٣٦٠قادة   
ع C9% الق
ادة  م(  تIWCه�  ال�ي  مع
Iة هي  %.فات  �9عله�  درجة   pوذل ت9اهات 
  .)٢٠١٦(ماك?3ل،   مC�Iة ةذوD ق
Cة عال
ة %أ�

الق
ادة   ال9امع
ة    ٣٦٠ولق	 حق: مفه3م  الق
ادات   xع% �درجة ن9احا عI	ما ت� ت	ر
األ ال9امعات   U	م'ادئ%إح على  وال/Dس��ال
ة  أدائه�    ه  ب��3ر  ی�عل:  ف
Cا  ج
	ة  ن�ائج  أgه� 

�

لل�غ وقابل
�ه�   Dاإلدار (Drew, 2009)   ة
CIال� ب	ائ�ة   :'{ عI	ما  ن9احا  حق:  C6ا   ،
�Cال 
ة Lالع� %اإلمارات  الاالق�.اد�ة  مCارسات  م(  ع	دا   *I'ت ال�ي   درجة   ٣٦٠ق
ادة  -	ة 

  . )٢٠١١(الع3ضي، 
ال9ام حال  وزاوZزاء  ال
3م،  ج3ان'ها  عات  %Wافة  بها  
�ة -Cال ال'
Nة  في  ال�عق
	ات  دة 


� الYامل    إلىوال-اجة  

X العالقات ال�فاعل
ة  خ.3صا في ال3Iاحي اإلدارة والق
اد�ة،  ال�غYIوت
القائ	    )
ال�-3ل    وال[مالء؛  وال�ؤساء وال�Cؤوس
(ب في  إلىیI'غي   �
Aاد�ة  ال�ف
ق   ح	یJة   أنCا| 


�ة�غللأك�J مالئCة  -Cة ال

[ في ال3Iاحي اإلدارة %ات-ق:  %->    
�ات الC�9CعCل9امعات،  ال�
YAراسة لل	ل/ا جاءت ه/ه ال:
  رؤساء األق?ام   ل	Uجة  در   ٣٦٠الق
ادة    م'اد{  ف ع( واقع ت�'


ةCة األكاد��.Cوعالق�ها %إدارة  %ال9امعات ال.]
Cال�    
  الدراسة وتساؤالتها مشكلة 

من�ائج  أك	ت     اإلدارةلمWY  ن%أ  ال?ا%قةارسات  ل	 ا  (الع	ی	  الق
ادات  
ةو   ة Cفي   األكاد�

ةم  ة في رؤساء األق?الوالJC�C  -العاليعل
�  م_س?ات ال�Cة  األكاد�
  أه�   (تع	 م-   %ال	راسة ال-ال

اإلدارة   الn'�ات   إلى  مع�Cه�ن��ا الف�قار  
ا في ال9امعات  علال  ت3اجه اإلدارات الWYCالت ال�ي  
ا والCهارات  الAاف
ة   ع(  لفاعلةالق
اد�ة  نات9ة  
�ة J6 ومWYالت  ت-	�ات  ی3اجه3ن  أنه�  C6ا   ،

وتق3Cه� ل��ش
-ه�  الالزمة   �
الCعای ت3اف�  وع	م  أدواره�  وغ3Cض    ) ٢٠١٥(دو	ار،    تعارض 
ال	اود،    )٢٠١٨(الnCالفي،   و   ~�/
-C٢٠١٩(ال(      ،eو ع3 (ف3زD،   )٢٠١٩(ع'	ال?�ار 

٢٠٢٠(.  
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  ٣٦٨  

   
وتع اخ�
ار  }�ق  األق?ام  وLاس�ع�اض  رؤساء   )

ةCال9امعات    األكاد� في 
6فاءته�   على   	Cع�� 
Iه� 
وتع اخ�
اره�  أن  ی�أك	  ة �.Cةال
Cعلى    األكاد� اع�Cاده  م(   �Jأك

اإلدارة الC،  مهاراته�  أن  %ال9امعات    	ركC6ا  ال9امع
ة  للق
ادات   Dاإلدار لألداء  ال-الي  لل3اقع 
ة %.فة عامة�.Cول�ؤساء األق?ام    الCةاألكاد�
ال�/م�   ت م(حاال%.فه خاصة یالحw وج3د    

  xة ل'ع
ةالق
ادات ت��دد  ح3ل ال?ل63
ات اإلدار?او العامل
(    م( خالل أعiاء اله
Nة ال�	ر
، C6ا وج	 %عx اإلخفاقات الق
اد�ة ال�ي تع	 مWYلة حق
ق
ة ت_ث� سل'ا  %ال9امعة أو ح�ى ال�الب 

)

?  ع( مهIة ال�	رe   ، ورCLا ع	م الYع3ر %ال�ضامCا ی[	 شع3ره� %اإلح'ا|  على رضا ال�	ر
  . )٢٠١٩(ع'	ال?�ار و ع3e،  ال9امعي W6ل 

Cع ل3اقع  رؤساء  لوال��C'ع  ت�ش
ح  عامة    ماألق?ا
ة  %.3رة  
ة Lالع� ال9امعات  في 
ةوال9امعات  �.Cی  ال أال%.3رة خاصة   wه  نحCالع غال'
�ل/ه  في   	I�?ت معای
�    إلىا  ه
ة ال 

مقIIة،  لع 
ة CاإCن  Cعاد تع� قائCة  ة  	  
ة .nش اع�'ارات  %الق?لععلى  ال[مالء  ت�ش
ح  أو    �ى 
Aال ی�لعC	اء   <
ال/ی(  ت�ش
ح    � 
ات ح الق
اد�ة  ارات  هالC  إلى  �ف�ق�ون رؤساء األق?ام  والn'�ات 
IWCت م(  ال�ي  %Cه�  %Wفاءة عال
ة  ه�امهاالض�الع  3ة Lوال��  �ات خ'   �مع�  أنح
>    ،اإلدارة 

 م لع	   ذلp  وع[و  ،ن سا%ق3   ملCIاذج رؤساء أق?ایه�  
	 لأو تقه�  ح�اتمال  (نات9ة م   مرؤساء األق?ا

 إلى، مCا ی_دD  ما رؤساء األق?اهع بل��i  نC?_ول
ات ال�ي یI'غي ألول  ف للCهاموج3د ت3ص

  ( رضا الC?�ف
	ی   موع	   م ى م�nجات االق?الوLال�الي ال�أث
� ع  م
ة أداء رؤساء األق?الفاع  ضعف
   .)٢٠١٠(فالتة،  W6لأداء ال9امعة  ىلع'ة مCا یIعeW  ال�ل�	رe و ال
Nة هأعiاء  (م


� مC( ی�3ل3ن ه/ا العCل ی'	أو أن    إلىه/ا %اإلضافة  J6 ة    نعCله� في الغال� دون رؤ

Iه في مI.'ه  
واض-ة ل9Cال اإلدارة ودون س': إع	اد او خ'�ة إدارة، فاخ�
ار رئ
e الق?� وتع

وال� ال'->  في  مهاراته  علي  الغال�  في   	Cع��  Dور�iال م(   e
ول  eفي    أن	ر ی�ف3ق  م( 
  . )٢٠١١(ال-�Lي،  وادارتهالق?�  ال'-> وال�	رe ی�ف3ق في ت.�~ ش_ون 

نها�ات   /Iم ة �.Cال العالي   �
ال�عل وزارة  ب/ل*  فق	   �ال�	ر %عCل
ات  ی�عل:  ف
Cا  أما 
ا  ٢٠  الـ  الق�ن  ال9امع
ة  آلنوح�ى  للق
ادات   Dاإلدار األداء   �ل��3 مل3Cسة  ف
ه�    جه3دا  %Cا 


ةرؤساء األق?ام  Cادرات  األكاد�'Cإلى، وأدت ال    e
ة ق	رات أعiاء ه
Nة ال�	رCIوع ت�Yاء مYإن
سIة ال9امع
ة  ال�YCوع  أناال    ،٢٠٠٤  والق
ادات   pذل  � ل��3�ال  ال�ي    Wفي  الCهارات  6ل 


(    �-�اجها القادة
�9	 في  معال9ة الWYCالت ال�ي ت?   � وال �?��
ع وح	هفي م9ال عCلهال9امع
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  ٣٦٩  

م( الع	ی	 م( أوجه الق.3ر، وLال�الي    ال�YCوععان
ه  جان� ما �  إلىإلدارD 6ل ی3م، ه/ا ا  ال3اقع

[ والAفاءة ت'Iي م	اخل ج	   إلىت-�اج عCل
ات ال�	ر� اإلدارD للق
ادات ال9امع
ة  Cة ت-ق: ال�	ی

  اإلدارة.
ة  وLاع�'ار أن�Y'ال U3ة في ال  إدارة القJی	ة ا القرأسه   وعلى-9امعات ال-

ادات ال9امع  


ة%Cا تCYله م( رؤساء األق?ام  Cتع�'�    -األكاد�

X وتفعYIة في ت�
ل ال9امعات ذات أول3ة 6'
]
Cدارة ال�Zن، إذ أ بها  و  Cت  اار هت3ف� ال'ة وت	ر�Y'فاءات الAهوال �(  م تع	    هاوت-ف
[ ها  ا وت�3

مع األخ/ %االع�'ار  ه� ب	قة  اخ�
ار   �ی�   ن�?�	عي أ  فه/ا  ؛ه	افهاأ   ل9امعةل  :ال�6ائ[ ال�ي ت-ق  أه� 
والع والق
اد�ة  
ة .nYال والiIج  لال3WCنات  
ة Cواالح��ام   
ب األكاد�Cي   ]
Cه�  زمالئ  (وال�


� و رداح، �n٢٠٠٦(ال( .  
     �
Y� ال-الي  ال3اقع  6ان  إن9ازاته�    إلىولCا  أساس  على  ��nارون  األق?ام  رؤساء  أن 


ةCراته  األكاد�	ق إع	   �ال  دون  عاإلدارة،  ساب:   �ت	ر أو  الق?�،  اد  رئاسة  م-اولة  لى  وفي 
مWYالت 
ة  ه�ل�الفي Cأدائاألكاد�  �ول��3 أس�n	   ه�،   Dذ   ماإلدار م(    لpفي  الع	ی	  
ا Cعال

درجة %اع�'اره أح	 ال?'ل م( اجل   ٣٦٠أسل3ب الق
ادة    هااألسال
� اإلدارة ال-	یJة، وفى مق	م�

[ والCعای
� العال
ة في اCال9امعي. داخل  ءداألاح�از ال� �
  ال�عل


ة دور  %ال�الي وفي ض3ء ما س': و Cةاألكاد األق?ام  رؤساء  ان�القا م( أه
C�    :
في ت-ق
و  أن  ال9امعة  رفعةتق	م  على  عالوة  
[    ه�Cامال ا، Cوت العالي   �
ال�عل  	'ح  صأ  م_س?اته ب�39

الYال �ع	  Yغل  C6ا  ال?3اء،  على  وال�Cق	مة  الIام
ة  للC�9Cعات  اإلدارD  أل%ا   االرتقاءاغل  داء 
ل  أه�  ل�ؤساء األق?ام أح	  العالي وت-?
( ج3دتها   م_س?ات Cان ت-ق
: تف3ق  iال?'ل   �
  ال�عل


[ها؛Cا    وتIه ل��Iاول  وم(  ال-ال
ة  ال	راسة  ف�Aة  ت�'
:جاءت  درجة   ٣٦٠الق
ادة    م'اد{  واقع 
U	ةرؤساء األق?ام  ل
Cاألكاد� .]
Cة وعالق�ها %إدارة ال��.Cال9امعات ال%   

 :3ء ما س': ت-اول ال	راسة ال-ال
ة اإلجا%ة ع( ال�?اؤل ال�ئ
e ال�اليض فيو 

رؤساء األق#ام األكاد��
ة �ال�امعات ال����ة   �درجة ل� ٣٦٠ت��
� م�ادئ الق
ادة ما واقع 
  األسNلة الف�ع
ة ال�ال
ة:   ال�ئ
e،و�ف�ع م( ه/ا ال�?اؤل  إدارة ال)�
,؟� وعالق)ها

 ؟ درجة  ٣٦٠
ادة لقا  الفD�A لC.�لح اإل}ارما  .١


[؟ما اإل}ار الفD�A لC.�لح   .٢Cإدارة ال�   



íée�Ö]<íé×Ò<í×¥<^ãßfe< << <<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٣٧٠  

اإلدارD  ال-الي  3اقع  الما   .٣ األق?ام  لألداء  
ةل�ؤساء Cة  األكاد��.Cال   أه� وما    ،%ال9امعات 
 ؟ �الWYCالت وال�-	�ات ال�ي ت3اجهه

٤.   :
ت�' درجة  األق?ام    ل	Uجة  در   ٣٦٠الق
ادة  م'اد{  ما  
ةرؤساء Cال9امعات   األكاد�%
�.Cال I
   ة ال	راسة؟ة م( وجهة ن�� ع

٥.   :

[  م'اد{  ما درجة ت�'Cإدارة ال�U	ةرؤساء األق?ام    ل
Cة م(    األكاد��.Cال9امعات ال%
 وجهة ن�� ع
Iة ال	راسة؟ 

إح.ائ
ة .٦ داللة  ذات  ف�وق  ت3ج	  م?�D3   هل  األق?ا  ت�'
:  في  
ة م  رؤساء Cاألكاد�  
ة لC'اد{ ا�.Cادة  %ال9امعات ال
 تع[D الخ�الف م�غ
�ات ال	راسة   �WC( أن  درجة  ٣٦٠لق


في، ع	د س3Iات الn'�ة، ن3ع الAل
ة)g3ى الC?C؟ (ال 

إح.ائ
ة   .٧ داللة  ذات  ف�وق  ت3ج	  م?�D3 هل  األق?ام    في  رؤساء   :

ة ت�'Cاألكاد�  
ة  �.Cال 
[    إدارةC'اد{  ل%ال9امعات Cأن  ال�  )WC�  ات�
م�غ الخ�الف   D]راسةتع	ال 


في، ع	د س3Iات الn'�ةالC?Cى (g3ة)ال
 ؟ ، ن3ع الAل

درجة   .٨  "  )
ب إح.ائ
ة  داللة  ذات  م3ج'ة  ارت'ا|  عالقة  ت3ج	  األق?ام  هل  رؤساء   :
ت�'

ةCة  األكاد��.Cاد{ ال%ال9امعات ال'C ادة

[؟ م'اد{ درجة و  ٣٦٠لقCإدارة ال� 

األق?ام    . ٩ ل�ؤساء   Dاإلدار األداء   �ل��3 الCق��حة  ال�3ص
ات  
ةما Cال9امعات   األكاد�%
ة %اس �.Cادة ال

[ إدارةفي إ}ار درجة  n�٣٦٠	ام أسل3ب القC؟ ال�  

  ٣٦٠الق
ادة  م'اد{  ال�ع�ف على واقع ت�'
:    إلىته	ف ال	راسة ال-ال
ة    :أهداف الدراسة

ةرؤساء األق?ام    ل	Uدرجة  Cة    األكاد��.Cال9امعات ال%]
Cاوعالق�ها %إدارة ال�C6 ،    إلى ت?عي  

  - ت-ق
: األه	اف ال�ال
ة: 
 . درجة ٣٦٠الق
ادة  لCفه3م ن��D تع�فيتق	�� إ}ار  .١


[تق	�� إ}ار ن��D تع�في لCفه3م  .٢Cإدارة ال�.   


ةال�ع�ف على واقع األداء اإلدارD ل�ؤساء األق?ام  .٣Cة.  األكاد��.Cال9امعات ال% 

درجة    .٤ على  األق?ام    ل	Uدرجة    ٣٦٠الق
ادة  م'اد{  ت�'
:  ال�ع�ف  
ة رؤساء Cاألكاد�  
ة م( وج �.Cراسة.%ال9امعات ال	ة الI
 هة ن�� ع

٥.   :
ت�' درجة  على  
[  م'اد{  ال�ع�ف Cال� األق?ام    ل	Uإدارة  
ة رؤساء Cال9امعات   األكاد�%
ة م( وجهة ن�� ع
Iة ال	راسة.�.Cال 
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  ٣٧١  

للع3امل   .٦  D]تع ال	راسة  م�غ
�ات  ح3ل  ال	راسة  ع
Iة  اس�9ا%ات   )
ب الف�ق  على  ال�ع�ف 

في، ع	د س3Iات الn'�ة الC?Cى(g3ةال
 ).، ن3ع الAل

على   .٧ ب
(ال�ع�ف  الق
ادة    العالقة  
[درجة    ٣٦٠أسل3ب Cال� األق?ام    ل	U  وZدارة  رؤساء 

ةCة األكاد��.Cال9امعات ال% . 

شأنها    إلىال�3صل   .٨ م(  ال�ي  والCق��حات  ال�3ص
ات  م(  اإلدارD م3C9عة  األداء   �ت�3
األق?ام   
ةل�ؤساء Cادة    األكاد�
الق أسل3ب  %اس�n	ام  ة �.Cال وZدارة    درجة ٣٦٠%ال9امعات 

]
Cال� . 

  م( خالل:ال-ال
ة 
ة ال	راسة أهCت'�ز  :ة الدراسةأهمي
على ح	 عل�  –وال�ي   ٣٦٠تIاولها ل3Cض3ع م( ال3Cض3عات ال-	یJة وه3 الق
ادة  -١

وLال�الي م-اولة اث�اء ال	راسات ال�ي أج�* في  ما،ح	  إلىتع	 ال	راسات %ه قل
لة  -ال	راسة
  . ذلp ال9Cال


: م3ض3ع الق
ادة  ال امام تتف�ح ال9Cأنها   - ٢'�٣٦٠   �
درجة في م9االت اخ�D غ
� ال�عل
 ال9امعي.

%C_س?ات ال�عل
�    وصانعي الق�ار  تف
	 ال3N?Cل
( ق	  ال	راسة  عIها    ت سف� أال�ي  �Iائج  الأن   - ٣
ال�ع�ف على   أسل3ب ق
ادD ح	ی> ق	 �?ه� في معال9ة %عx أوجه العالي وال9امعي في 

 ال�C'عة حال
ا. اإلدارة Iها األسال
� الق.3ر والIقs ال�ي تعاني م

ال-ال
ةال/D    ال�3ص
ات أن   - ٤ ال	راسة  تف
	   ق	م�ها  في   ق	  ة �.Cال %ال9امعات   )
ال3N?Cل
6
ف
ة تفع
ل آل
ات مع�فة   :
 .درجة ٣٦٠الق
ادة م'اد{ ت�'

م-3ر(، األول  إلىب�ق?
� ال	راسات ال?ا%قة ال-ال
ة قام* ال	راسة  لدراسات السابقة:ا
درجة، والJاني تIاول ال	راسات ال?ا%قة ال�Cت'�ة   ٣٦٠ت'�ة %الق
ادة ال	راسات ال?ا%قة ال�C تIاول 


[ وذلC6 pا یلي:Cإدارة ال�%  
  درجة ٣٦٠أوال: الدراسات المرتبطة بالقيادة 

  ٣٦٠ع	د قل
ل م( ال	راسات ال?ا%قة ال�ي تIاول* م3ض3ع الق
ادة   إلىلق	 ت� ال�3صل 

ا م درجةIها زم'
  األق	م، %Cا �n	م أه	اف ال	راسة C6ا یلي:  إلى( األح	ث ، وت� ت�ت

الع�
'ي،    دراسة - ١ و  ال	راسة    )٢٠١٩(ال?قا  بـ  علي  �ع�ف  ال  إلىه	ف*  الق
ادة   :
درجة ت�'
٣٦٠ U	قها م( وجهة ن��   ل
قائ	ات الC	ارس ال3�Cس�ة ش�ق م	یIة ال�اض ومع3قات ت�'
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  ٣٧٢  

nواس� الC	ارس،  وقائ	ات  الC	رس
ة  الق
ادة  ال�-ل
لي  م�Yفات  ال3صفي  الICهج  ال	راسة  	م* 
ق3امها   ع
Iة  على   :'{  D/ال االس�'
ان  6ان*  ال	راسة  الق
ادة    ١٢٠وأداة  م�Yفات  م( 

ن درجة ت�'
:  أ   إل
هاال�Iائج ال�ي ت3صل*    أه�وم(    ،C	ارسالC	رس
ة والCعلCات وقائ	ات ال
اض جاءت ب	رجة قائ	ات الC	ارس ال3�Cس�ة في ش�ق م	یIة ال�  ل	Uدرجة    ٣٦٠الق
ادة  

 .وL	رجة عال
ة لAل م-3ر على ح	٣Dم( ٢٬٨٣عال
ة و3�CLسX عام 

� نXC الق
ادة به	ف* ال	راسة  (Manning, 2013) دراسة - ٢
درجة ل?ل63
ات الق
ادة    ٣٦٠  ـتق

في  العام  الق�اع  في   )الC	ی� م(  م3C9عة  ال	راسة  ع
Iة  و6ان*  م�nلفة،  س
اقات  في 
ال	ر  واس�n	م*  ال�C-	ة  وم(  الCCلAة  ال3صفي  الICهج  ت3صل*    أه�اسة  ال�ي   إل
هاال�Iائج 

القادة والق
ا وت�nلف ه/ه   درجة  ٣٦٠  ـدة بوج3د عالقة ذات داللة إح.ائ
ة ب
( سل63
ات 
وال?
��ة    �W-وال� الف�د�ة  االق	م
ة  ح?�  علي  ح�9    علىالعالقات  ع(  فiال  ال3Cارد 


Cي�Iال� �

 . الC�ICة ومع	ل ال�غ

الYAف ع( م?�D3 أداء ال�YCف
( في ج3ان�   إلىال	راسة    * ه	ف(Hemat, 2011) دراسة - ٣
في م	ارس س'
?� الJان3ة، واس�n	م* درجة    ٣٦٠الق
ادة واالت.ال وZدارة الCهام %��قة  

  ٢٧ال	راسة الICهج ال3صفي ال3Iعي، واالس�'
ان 6أداة لل	راسة ال/D }': على ع
Iة ع	دها  
ن� االت.ال على درجة ف3ق ال	راسة ح.3ل جا  اإل
هال�Iائج ال�ي ت3صل*    أه�وم(    ،معل�

ال3�CسX، أما ال9ان� الق
ادD فAان* ب	رجة ج
	ة وZدارة الCهام ح.ل على درجة م�3س�ة  
 . و6ان أداء ال�YCف
( ال/36ر أفiل م( أداء ال�YCفات االناث 

ت�3� الق
ادة درجة في    ٣٦٠
ة الق
ادة  أهCال�ع�ف على    إلىه	ف*  (Drew, 2009)دراسة   - ٤
ل	راسة الCقابلة ش'ة الC�ICة مع الYCار6
( الس��الع آرائه� ق'ل وLع	 ف�د�ة واس�n	م* اال

ب الق
ادة  على   )�Cراسة   ٣٦٠  ـال�	لل 6أداة  الفعل  ردود  ل�-ل
ل  الCقارنة  اس�n	ام  ث�  درجة 

( ال9	د في إح	U ال9امعات %   ٨وت3Aن* ع
Iة ال	راسة م(  NاشIاء م( القادة الiا  أع
أس��ال

لها    �هأ و6ان*   ال�ي ت3صل*  تغ/�ة راجعة أنال�Iائج  الC?�9	ی( على  القادة  ه %ع	 ح.3ل 
 .  درجة صارت له� رؤD ج	ی	ة وق	ره على ال��3ر ٣٦٠ ـوت	ر� خاص %الق
ادة ب

  ثانيا: الدراسات المرتبطة بإدارة التميز 
إدارة    م3ض3ع  إلىال���ق %ال�-ل
ل والICاقYة    * ال	راسةحاول)٢٠١٩(زرزار و غ
اد،    دراسة .١


[ في ال�عل
� العالي وف: ال3CIذج األورLي، واس�n	مCراسةال�	هج ال3صفي، وم(   * الICال
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  ٣٧٣  

ت3صل  أه� ال�ي  ض�ورا،    أن  إل
ها  * ال�Iائج  أم�ا  %ات  ون3ع
�ها  ال9امعات  6فاءة   )
ت-?
ادارة  م	خل  أص'ح  أن  %ع	  والAفاءة  الفاعل
ة  ذات  
ة Cالعال الn'�ات  م(  االس�فادة  وLال�الي 

Cرتها على  ال�	ادة ق
[ أح	 الC	اخل االدارة ال-	یJة ال�ي ت?عى ل�-?
( 6فاءة ال9امعات وز

�ة به-Cات ال�
 ا.م3اجهة ال�غ

ال	راسة    )٢٠١٨(الnCالفي،    دراسة .٢ درجة مCارسة ق
ادات جامعة    علىال�ع�ف    إلىه	ف* 
خال	    pلCي    إلدارةالLاألور لل3CIذج  وفقا   ]
Cال�EFQMه أعiاء  ن��  وجهة  
Nة  م( 

  ٣٥٠ع
Iة ال	راسة ال�ي بلغ ع	دها    على   ت�'
قهاس�'
ان ت�    %إع	اد ل'اح>  ال�	رe، وقام ا
%ال9امعة  eت	ر ه
Nة   3iت3صل*  ع ال�ي  ال�Iائج  وم(  القادة   أن  إل
ها،  مCارسة  درجة 



Cة    (األكاد�I

[ جاءت ب	رجة م�3س�ة م( وجهة ن�� عCال� الCلp خال	 إلدارة  %9امعة 
  ال	راسة.


	ان و %�اح،    دراسة .٣Cف*  )٢٠١٨(أب3 ح	راسة  ه	في ال9امعات ال ]
Cتق.ي واقع إدارة ال�
]
Cال� ن3Cذج  وف:  عCان  العاصCة  م-اف�ة  في  اع�C	ت    EFQMاألورLي    األردن
ة  وق	 


ع العC	اء ون3ّاب وم?اع	D العC	اء    ال	راسةال'احJة الICهج ال3صفي وت3Aن مC�9ع  Cم( ج
في    )
العامل األق?ام  أ  ١١ورؤساء  ح3Wم
ة  وع	ده�جامعة  واس�n	م* ف�دا  ٢١٧  ردن
ة 
وم(   لل	راسة  6أداة  ت3صل*    أه�االس�'
ان  ال�ي  في أن    إل
هاال�Iائج   ]
Cال� إدارة  واقع 

 جاء ب	رجة م�3س�ة.  ال9امعات األردن
ة

ال	راسة  )٢٠١٨(س�W ن.،  دراسة   .٤ ت-	ی	 درجة مCارسة رؤساء األق?ام %9امعة   إلىه	ف* 

[ واس�n	م* ال	راسة الICهج ال3صفي، وقام* %إع	اد اس�'
ان
 األق.ى إلدارة ال�C  األول )

ع
Iة ع	دها   ت�'
قها على  وت�  
في g3ال %األداء  والJاني خاص   ]
Cال� %إدارة    ٢٢١خاص 
درجة مCارسة   أن  ل
هاإال�Iائج ال�ي ت3صل*    أه�ع3i ه
Nة ت	رe %9امعة األق.ى وم(  


ةرؤساء األق?ام  Cى  %9امعة األق.  األكاد�  ]
Cرجة م�3س�ة و إلدارة ال�	اك    أنجاءت بIه

ةعالقة ارت'ا| م3ج'ة ب
( مCارسة رؤساء األق?ام  Cاألكاد�    ]
C9امعة األق.ى إلدارة ال�%


في. g3وت-?( األداء ال 

ال	راسة  )٢٠١٦(الC	و،    دراسة .٥ واالداء   إلىه	ف*   ]
Cال� ادارة   )
ب العالقة  
عة '{ مع�فة 
Aات اال لال9امعي في ال
 ت3زع
ا ت� اس�'انة، م( خالل  والCعل3مات  ال'
انات  جCع  وت�   ،
ةهل

م( الAل
ات االهل
ة %الع�اق واس�n	م*   ٥ع3i ه
Nة ت	رe %ع	د    ٣١ تICi*  ع
Iة على
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وم(   ال3صفي،  ال�   أه�الICهج  ت3صل*  ال�Iائج  إدارة  م3ج'ة  ارت'ا| عالقة وج3د لها  ي   )
ب

[ وت-?
( األداء ال9امعي. Cال� 

ال	راسة  ) ٢٠١٥زD،  (ال'�ا  دراسة .٦ 
[ في    علىال�ع�ف    إلىه	ف* Cال� ادارة   :
م��ل'ات ت�'
 *3Aهج ال3صفي وم(    جامعة الICم* ال	nائج ال�ي ت3صل*    أه�واس��Iهاال
تق	�� %عx    إل

.*3A9امعة ال% ]
Cإدارة ال� :
 ال�3ص
ات وال�-	�ات ال�Cعلقة ب��'

م?�D3 ه (Abdallah, 2013) دراسة .٧ مع�فة  ال	راسة  ال3CI   	ف*   �
معای أح	   :
ذج ت�'
الAل دراسة حالة  الق
ادة  
[ وه3 مع
ار Cال� ال��'
ق
ة %غ[ة  األورLي إلدارة  للعل3م  ال9امع
ة  
ة 

االس�'
ان،   في  مJCلة  ال	راسة  أداة  %اس�عCال  ال3صفي،  الICهج  ال'اح>  واس�n	م   ،)
فل?�
م(   م3Wنة  ع
Iة  على   :'{  D/وم(    ٦٤ال  ،)
واالدار  )
الg3Cف ال�ي    أه�م(  ال�Iائج 

 ت3صل* لها أن م?�D3 األداء الق
ادD جاء ب	رجة م�تفعة.

ت�'
: ن3Cذج إدارة ال39دة   إلىه	ف* ال	راسة    (Narges & Fedeydoon, 2013)دراسة   .٨
 �

تق إی�ان م( خالل  دولة  في  
ة I{3ال ال�WC'ة  تق	مها  ال�ي  الn	مة  
� ج3دة 
ل�ق األوروLي 

ا الC�ICة  اس�'
ان  %اس�n	ام  ال/D  ذاتي  ال39دة  
ة إلدارة Lفا  ٢٢}': عليألوروg3وم( ،  م
ال	راسة صعL3ة فه� م'اد{ ال3CIذج األوروLي م( ق'ل الC	راء    إل
هاال�Iائج ال�ي ت3صل*    أه�

اس�	عى 
ة    م(  مCا C
تعل ورشة  وعق	   �
%الCعای ال�Cعلقة  ال3YICرات   xع% ت3زع   )
Jال'اح
 . لIفe ال3CiCن 

  اس��Iاج ما یلي: م( خالل ال	راسات ال?ا%قة ت�  :التعليق على الدراسات السابقة

ال�ي واجه*    أه�م(   - ال�ي    ال	راسةالWYCالت  ال	راسات  قلة  ال-الي ه3  لل'->  تIاولها  في 
درجة وnLاصة على الU3�?C الع�Lي، على ال�غ� م( االه�Cام    ٣٦٠تIاول* م3ض3ع الق
ادة  

 به/ا ال3Cض3ع على الU3�?C العالCي.

الأن   - أسل3ب   :
عI  درجة  ٣٦٠ق
ادة  ت�' ن9احا  حق:  عل
ها  ق	   �ال�	ر  	U	ل    )
الق
ادی
 ).Drew,2009%ال�عل
� ال9امعي األس��الي وه/ا ما أك	ته (دراسة


[ات ال�Cت'�ة ب�-?
( الICاخ    ٣٦٠ت�'
: أسل3ب الق
ادة    أن -CCم( ال 	ی	حق: الع 	درجة ق
دراسة   أك	ته  ما  وه/ا  الC	رسي   �
%ال�عل 
Cي �Iال�)Hemati,2011(   ودراسة 

)Manning,2013 (ودراسة )الJي، ام�'
 ).٢٠١٩ال?قا وناه
ة الع�
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[ ازدادت  -Cال� إل
ه في    أن م3ض3ع إدارة  
ة  اآلونة األخ
�ة في  ال-اجة Cال�-3الت العال gل 
ال9	ی	ة، 36نه م( ال3Cض3عات االدارة ال-	یJة في عل� االدارة وال�ي ت9Yع على االب	اع  

وال�عاو  الICاهج   �ال��YCكوت�3 ال   ن  أشارت  ما  دراسة  وه/ا  ن�ائج  وال(
ه  اد، ع
الع
اشي 
٢٠١٩(. 


[ ه	ف*   -Cعلقة %إدارة ال��Cراسات ال?ا%قة ال	ح    إلىأن مع�� ال

[ في  أهC ت3ضCة إدارة ال�

 D6ل م( األداء اإلدار �ت-ق
: ال39دة الYاملة لC_س?ات ال�عل
� ال9امعي وت-?
( وت�3

    واألكاد�Cي لل9امعات.

  على ال�ع�ف    وفي  مIه9
�ها،ت-	ی	    م( ال	راسات ال?ا%قة فيال-ال
ة    ال	راسةأفادت  	  وق
ال�ي الق
ادة    ال�-	�ات  أسل3ب  اس�n	ام  
[  درجة  ٣٦٠ی3اجها Cال� و وZدارة  على ،  ال�ع�ف 

ال�ي    أه�و   م'ادئهCا،  �
وتف?
�  ،  عل
ها  �?�I	واالCعای وت-ل
ل  ال	راسة  أداة  بIاء   pو6/ل
 ن�ائ9ها. 

ال3صـــفي، وتIـــاول  ال-ال
ـــة مـــع ال	راســـات ال?ـــا%قة فـــي اســـ�n	ام الCـــIهج ال	راســـةت�Yـــا%ه و 

[  درجة  ٣٦٠  م3ض3ع الق
ادةCدارة ال�Zـة مـ(   ،وI
وت�nلف عIها في أنها ت�ع�ف علـى أراء ع


ـــةالق
ـــادات اإلدارـــة و Cال9ـــامعي  األكاد� �
ــال�عل ــة%ـ ــادة  م'ـــاد{ت�'
ـــ:  الC.ـــ�D فـــي درجـ الق
ـ

ةام رؤساء األق? ل	U درجة ٣٦٠Cة، األكاد��.Cال9امعات ال% ]
Cوعالق�ه %إدارة ال�. 


[ ال	راسة ال-الو Cراسات ال?ا%قة فيت�	ة ع( ال
 ٣٦٠ت�'
: أسل3ب الق
ادة  واقعدراسة  
  Dاألداء اإلدار �
ـةل�ؤساء األق?ـام درجة ل��3Cة  األكاد�وعالق�ـه %ـإدارة %ال9امعـات الC.ـ�

 ]
Cراسات ال?أغفل�ه وه3 ما ال�	ةال
Lا%قة الع�.  

عـة ال	راسـة، مـع لال	راسة ال-ال
ة الICهج ال3صـفي لICاسـ'�ه   * س�n	ما  :منهج الدراسة'�

 ٣٦٠الق
ـادة  ت�'
ـ: م'ـاد{واقـع لل�عـ�ف علـى ت� ت�'
قها على ع
Iـة ال	راسـة   ةس�'ان%ااالس�عانة  

ةرؤساء األق?ام  ل	Uدرجة Cة األكاد��.Cوعالق�ه %ال9امعات ال ]
Cإدارة ال�%. 

  : مصطلحات الدراسة 
تعــ�ف فــي ال	راســة ال-ال
ــة %أنهــا ال�ــ�ق واإلجــ�اءات ال�ــي ی�'عهــا رؤســاء  درجــة: ٣٦٠الق
ــادة 

ــةاألق?ــام Cاألكاد� 
%Cــا �عCــل  (%ال9امعــات الC.ــ�ة مــع أنف?ــه� والــ[مالء وال�ؤســاء وال�Cؤوســ


Cي داخل ال9امعة وت-ق
: أه	افه %39دة عال
ة.�Iل ال�Cاخ العIم )
 علي ت-?
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�ع�فــ3ا %ال	راســة ال-ال
ــة %ــأنه� أحــ	 أعiــاء ه
Nــة ال�ــ	رe %الق?ــ� : األكاد��
ــةســاء األق#ــام ؤ ر 

ة ا  �وال/ی( ت_هلهCاته� ال�س
ل3ICCحة م( ق'ل ال9امعة ل�Iف
ـ/ ال?
اسـة العامـة للق?ـ� وZدارة صالح


ة واإلدارة Cة والعل
  جان� الق
ام %عCل
ة ال�	رe ال9امعي.  إلىش3Nنه الCال
%أنها تلp الCCارسات ال�C�?Cة والهادفة ال�ي �ق3م بها رؤساء   تع�ف %ال	راسة ال-ال
ة :ال)�
,إدارة  


ــةاألق?ــام Cد مــ(  األكاد�	مــ( خــالل عــ pــا علــى أدائهــ� وذلــ
%ال9امعــات الC.ــ�ة وتــIعeW إ�9اب
.	
ة على الC	U ال'ع�.Cة لل9امعات ال
    ال�CتA[ات به	ف ت-ق
: اعلى مع	الت الAفاءة والفاعل

    :حدود الدراسة
م3ض3ع   دارسة  على  ال3Cض3عي  ح	ها  في   ال	ارسة  اق�.�ت   ):األكاد��ي(  ال�2ض2عي  ال�0


[عالق�ها % و ل	D رؤساء األق?ام  درجة ٣٦٠الق
ادة Cإدارة ال� .  
ال	ارسة:  ال�4�5   ال�0  والق
ادات    اس�9ا%ات   على  اق�.�ت   eال�	ر ه
Nة  
ة أعiاء Cاألكاد�  

 Cال ال9امعات  م(  شeC %أرLعة   )
(ع هي  ة �.-IWة اإلسال9	ی	)-أس
3| -	ر  Dال3اد   pوذل  
ة، والعل3م وال[راعة 6ع
Iة للAل
ات ال%��Iات ال

ة واآلداب 6ع
Iة للAلLات ال��
وفقا لع	ة   عCل
ةWل


في، ع	د س3Iات الn'�ة، ن3ع الAل
ة) م�غ
�ات هي:g3ى الC?Cال).  
ال��'  ال	ارسة  ه/ه  تق�.�  :ال�7اني  ال�0 ال9ان�  شeC جامعات    على
قي  في   )
- (ع

  ال3ادD ال9	ی	). -أس
3| -اإلسIW	رة 
 م.٢٠٢٠في شه� ی3ل
3 واغ?�e ال'
انات  وجCع ال	راسة ه/ه  ت�'
:  ت� :ال,ماني ال�0

 اMطار النظري 

ية  هما�-المفهومدرجة ( ٣٦٠لقيادة اMطار الفكري الحاكم لأوال: 
  . الممارسات)-التحديات- المبادئ-هدافا�و

م_سe ورئ
John Maxwell    eماك?3ل  سي  ج3ن  �ع�'�    :درجة٣٦٠الق
ادة  2م  مفه )أ-(أوال
ث�    -العال�صIاعة مل
3ن قائ	 على م?�U3    إلىال�ي 6ان* ته	ف   "Equip" م9لe إدارة ش�6ة 

اله	ف   ه/ا  وصل*    إلىضاعف*  العال�  صIا  إلىأن  ح3ل  قائ	   )
مالی خC?ة  ه3    -عة 
الق
ادة   وم( وجهه ن�� ماك?3ل أن درجة،  ٣٦٠ال.اح� والY�WCف األول لC.�لح الق
ادة  

  �.IC% |لها ارت'ا e
  مI.� ون  ق	 �3Wن اإلن?ان قائ	 حق
ق
ا ولA( م( د أو لق�، فال-ق
ق
ة ل
لق�   أنهام( وجهه ن��ة تع�ف  فالق
ادة  أو  ال� على  ل	فعه�  الق	رة على   ) إلىأث
� على اآلخ�

   .)٢٠١٦(ماك?3ل، مع
Iة ت-ق
: رؤة 
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%�Wا%ه ال/D    م٢٠٠٦درجة وذلp عام  ٣٦٠م.�لح الق
ادة    إلىماك?3ل  وعI	ما أشار  
لقي ف
ها م-اض�ة ع( الق
ادة �أتي  أفي 6ل م�ة تق�'ا  �-Cل نفe االس�، وضح الCفه3م %ق3له "

  snق3ل  لش
لIIAي ال أس��
ع ت�'
قه   قائ	ا،أن أص'ح    وأود   الق
ادة،"�عI'9ي ما تق3له ع(    لي
في أح?( األح3ال  - والsnY ال/D أعCل ت-* رئاس�ه  الC_س?ة،  ألني ل?* القائ	 األعلى في 

–    Xم�3س 	ل  قائلIا تق�'ا نع
� في "م_س?ات" ل?Iا القادة  أل?Iا 6الU3�?C" ل
3Wن رد ماك?3
الIهائ
ة   الAلCة  أص-اب    الC	رسة،   ال6�Yة،  الYارع،  الC?9	،  األس�ة،  ال'
*،رCLا    ف
ها؟ أو 

القائ	 األعلى    أغل'Iا �عCل فيالعCل ...إلخ    ال9امعة،  الAل
ة،  e
إح	U ه/ه الC_س?ات وه3 ل

�ا  ف
ها،J6ه ون3د م  وY
 ) درجة  ٣٦٠ق
ادة  ل
3Wن ال-ل ه3 ال  نغ
�ه،أن    ا ن�فx ال3اقع ال/D نع

Maxwell, 2006). ع�ف �3Wن   "%أنها    * وLال�الي  ال�ي  في   الق
ادة  حاسCا  دورا  ولع'3ن   Xال3س في  قادتها 
ه�  أنمع
Iة ف
ه�، ح
>    مWYلة3ر أفiل ل�ؤة 6
ف ت_ث� أD  عه� %�ICخالل ت�C  مC�Iاته� م( 

 D3�?Cال eعلى نف pها ألعلي وألسفل صع3دا وه'3}ا، و6/ل
 "قادرون على دراس�ها وال'-> ف
  .)٢٠١٦(ماك?3ل، 

    pة أو دائ�ة م( م3اجهة "  ها  أن%  * ع�فك/لC�Iم Dأ 	قائ )WCهارات ال�ي تCال��ق وال
وت ال�ئ
?ة  وت?اع	ه  ال�-	�ات  وال	ن
ا  وال3�Cس�ة  العل
ا  3ات �?Cال م�nلف  في  الق
ادة  م(  IWCه 

  �تأث
� الC�ICة م( خالل اس�n	ام أسال
� ومهارات الق
ادة و3Wن في نها�ة ال�Cاف  على ت�3
  . )٢٠١١(الع3ضي، ال	ائ�ة ع3iا فعاال وأك�J ق
Cة في  

الC	ارس ال3�Cس�ة مع أنف?ه(    %أنها ال��ق والCهارات ال�ي ت?�n	مها قائ	ات   أ�iا ع�ف* و   

ع االت9اهات %Cا �3Wن ف
ه   ومع ال[مالء ومعCه( في ج�
ال�ؤساء وال�Cؤوس
( مCا ی[	 م( دائ�ة تأث

  .)٢٠١٩(ال?قا و الع�
'ي،   م.ل-ة العCل
 wا س':    ونالحCادة  مفه3م    أنم
تiع  ال�ي  الق
ادة الC_ث�ة  درجة هي ن3ع م( أن3اع    ٣٦٠الق

C�ICة واض-ة لالC?�ق'لاتها، وتعCل على إ�9ارؤ C6ا    ،د أن�Cة ج	ی	ة 6ل
ًا ت�3اف: مع م��ل'ات 
  ]

ة وق
CةأهC%ل	یه�  رفع ال3عي    6'
�، والعCل علي%WYل    ا م�ؤوس
هتعCل على ت-ف  :
أه	اف    ت-ق

%االه�م_س?اته�  3C?وال  ،  U	ل 
ة .nYال الC�ICة،    (ال�Cؤوس
Cامات  وم.ل-ة  ازدهار   :
ل�-ق
م 
�ات 
تغ  :
م�غL3ة  وت-ق ت-ق
:  %C_س?اته�  ��nة  في   )
وال�Cؤوس القادة  مYار6ة  خالل  م( 

ال��ق  األ و9�Zاد  على  ،لل9IاحالICاس'ة  ه	اف   	Cا  وتع� م(  م�nلف  ال�وح  آلع	د  ت�فع  ال�ي  ل
ات 
3ة  IعCال)
  ، � ال/ات
ة وذلp ب�XL ه3ة ال�Cؤوس
( %األه	اف ال�Cج3 ت-ق
قهاوتع[[ دوافعه  لل�Cؤوس
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ل�Cؤوس
( ل��3�  اال/�C� Dلp الق	رة على تع[[ وILاء رؤة م6��Yة وله�    ث� ه3الC_   ٣٦٠  وقائ	 
'
ال�Cؤوس
(  ه�أسال مهارات   �ل��3 %اس��Cار  و?عى  الWYCالت  جعل    أه�وم(    ،ل-ل  مهاراته 

یه�3Cن    )
ذاتي  %العCل ال�Cؤوس �C  ،ب	افع   ،pل/ل وضعف  �%اإلضافة  ق3ة  نقا|  ت-	ی	  مهارة   pل
  .عCلالق	راته ل[ادة ن9احه في لAل شsn ح?� إمWاناته و هام لCا ت-	ی	 م�ؤوس
ه و 


[ه� ه3  أفiل    وLال�الي فإنC� ه� ما]
9
عه� وت-فYإلهام م( ح3له�، وت ق	رته� على 

م( أجل تCم( اإلن9ازات وال� 	]Cال :

�ه� ون[اه�ه�  -ق.nل شiف% pل عام، و6ل ذلWY% ]

ل�Iف
/ ما ی�عه	ون %ه؛ فه� �ع[زون   
[  ووالئه� Cال� الJقة، وLال�الي �?اه3Cن في رفع م?�3ات 
)Cاع ض	ل.   واالبCالع :  ف�

وم( ه� أسفل   مpI،أن تق3د م( ه� أعلى    درجة �عIي  ٣٦٠ن مفه3م الق
ادة  وLال�الي فإ   
،pI3ن    االت9اهات)،  (كلوم( ه� في م?�3اك    مAما ت	Iع pفي م3اقف أو م_س?ات ل?وذل *  

ففي    إ�9اب
ا،على الC_س?ة   �_ثت أن  3د ت و   pال ی�وق لف
ها    ال3ضع  ولA(   ف
ها،ح� الAلCة  اص
   .درجة ٣٦٠دور قائ	 الـ  وأتي هIا ه/ه ال-الة فإن ف3Iن الق
ادة العامة ال تIفع تCاما

درجــة %أنهــا ال�ــ�ق واإلجــ�اءات ال�ــي ی�'عهــا  ٣٦٠تعــ�ف الق
ــادة  وفــي ال�راســة ال0ال
ــة  

ــةرؤســاء األق?ــام Cــ�  األكاد�.Cة%ال9امعــات ال 
%Cــا  (مــع أنف?ــه� والــ[مالء وال�ؤســاء وال�Cؤوســ


Cي �Iل ال�Cاخ العIم )
  وت-ق
: أه	افه %39دة عال
ة.داخل ال9امعة �عCل علي ت-?
الق
ادة  أهCتCA(    :ةدرج  ٣٦٠الق
ادة  وأه�اف    
ة أه� ب)  -(أوال في  درجة    ٣٦٠
ة  دورها  في 

في   ال�قارب   :
العCل وت-ق ب
Nة  
ة CI3عف  العالقات،تIال ا  ه/ا   XCن 6
ف
ة  م(  �ع�C	 على  لق
ادة 
(ق'3ل    snYعلى  ال لل-فا�  الق
ادة  ألسل3ب  ال9	ی	  ال3CIذج  %اس�n	ام  نف?ه   �

ل�غ الC	ی�) 

(الع3ضي،   
ة مهارات وأن3اع الق
ادات األخ�U أهC األمام مع ع	م إغفال    إلىالC�ICة وال�ق	م بها  
٢٠١١(.  

ق	   ق	 ال    إلى Keyserأشار  كCا  ال3ق*أنه  الق
ادة ال-الي    ی3ج	 في   XCل م( نiأف
 ـت�Cع قادة ال أ�iا ح3ل Maxwell أك	هوه/ا ما   (Keyser, 2014) الق
اد رجة ل�-?
(  د   ٣٦٠

ع االت9اهات، وذلp ما �9عله� ذوD ق
Cة درجة %.فات مع
Iة تIWCه� م(    ٣٦٠Cادة في ج
الق

درجة    ٣٦٠ق
ادة  ت�'
: ال  أن  إلى  C6ا أشار الع3ضي  ،)٢٠١٦(ماك?3ل،   ال
ة %أD مC�Iةع
  . )٢٠١١(الع3ضي،  عل
هاتق	م الC�ICة وال-فا�   على�?اع	  

  ت-ق
قها ما یلي: إلىوم( األه	اف ال�ي �?عي القادة وف: ذلp ال3CIذج 
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  ٣٧٩  

١ -  �Jادة أك
                 .فعال
ة إ�9اد ف�: ق

٢ - :  .العCل ضC( ف�
 .)٢٠١٦(ماك?3ل،  الق
ادة م( ال�IC.ف لق
ادة ذات م?�D3 اعلي تأه
ل - ٣


� وم�ا%عة واش�اف) - ٤�Iوت X
�nات اإلدارة م( (ت

ع عCلCل على ان9از جCة    الع
%39دة عال

[ في األداء.  إلىت.ل Cال� D3�?م 

 االسهام في أداء العامل
( لCهامه� %Wفاءة وفاعل
ة.  - ٥

 ,Norris, Nichols, & Caspersen) ال�
'ة 3ف
� مIاخ ت?3ده العالقات ال-?Iة وال�وحت - ٦

2012) . 

3( ق - ٧Aس?ةادة في ت_Cة / الC�ICات ال  .6ل م?�U3 م( م?�3

 . ة أD م?�U3 ی_هل لق
ادة م?�3ات أعلىال9Iاح في ق
اد  - ٨

أفAار  ال�عاون  - ٩ ع(  ال'->  واق��احاته�  في   )
وعCل
ات    الg3Cف الق�ارات ال9
	ة،  %Cا   اتnاذ 
 .)٢٠١٦(م-ف�3،  �-ق: م.ل-ة الC�ICة

ه أعiاء  
3ج ت3Aن أه	افه هي تs ال/D  درجة ه3 الnY  ٣٦٠  ـقائ	 ال  نالحw مCا س': أن
  )الC'اش� له�   وال�أث
�ف�قه  ی�'3Iن    %-
>   الC�ICة،في    6'
� وناجحدور  عل
ه� %-
> �3Wن 


� معا  Aال�ف أن3اع  م(  
�    ن3ع Aال�ف %اس�  �ع�ف  ما  أو   DارAوق االب�	I.ال أن   C6ا  ،خارج 

ة  اته�مC�Iت�3� م?اه�Cه� في  .nYه� ال�
 .ت�9اوز م9ال م?_ول

 إلىدرجة  ٣٦٠ C'اد{ ال�ي تق3م عل
ها الق
ادةتIق?� ال :درجة ٣٦٠ الق
ادة ) م�ادئجـ-(أوال
  C6ا یلي: ت ات9اها أرLع

العل
ا)  (الق
ادةلق
ادة ألعلى  ا - ١ ق
ادة  وأصع�    أه� الق
ادة ألعلى هي    :لل�#)�2ات  في  ج[ء 
أه  أن  )٢٠١٦(ماك?3ل،  و/�6  ،  درجة  ٣٦٠ فـ-اول  تق3د ألعلى  أن  أردت  تnفف  إذا  ن 

  )WC
ت?أله ب
( ال-
( واالخ� إذا 6ان �-�اج الC?اع	ة، ألن ذلp   أنالع�ء ع( قائ	ك، ف
الC_س?ة في  وتأث
�ك   p�C
ق م(   	]و م
[ة خاصة   pل و9عل  مل-g3ا،   pأن    ،�9عل C6ا 


�ا، أ�iا فإن إ�9اد حل3 J6 pل وجه �?اه� في ذلCعلى أك pلCع% pام
ال�ي  ق ل للYCاكل 

� م( الع�ء عل
ه، %CعIي    إلى3ج
هها  ت3اجهp ب	ال م( تJ6 ففn� 3لها ه-
ه ال  أنقائ	ك ل

للق
ادة   ع	ة م'اد{  )٢٠١٦(ماك?3ل،    ذ�6و X %��ح الWYCلة، بل أوج	 حال لها،  ت�Aفي فق
  :مIها  ألعلى
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  ٣٨٠  

  	ة قائ��
وس
��ته على   على ال3ق*  ومYاع�ه، وس
��ته على ع3ا}فه درجة   ٣٦٠ س
 .كلCاته

  	فف قائn� ه رجةد  ٣٦٠أنIه األعلى م	الع�ء ع( قائ ،  pاوذلCI
�ق3م %عCله على أكCل  ح
 .إضافي فإنه ب/لp �?اع	 قادته األعلى وجه وأن �ق3م %9ه	 

 أ
�IWCه� م(   الCهام ال.ع'ة مCا ب�3ليوذلp  ما ال �فعله اآلخ�ون   درجة ٣٦٠بـ   ن �فعل القائ	 

 حل الWYCالت وW?'ه� االح��ام.

 أن �CJ�?�  	ه عالق�هة درج ٣٦٠بـ القائ?
  �فه� 
ه مJال أنلC.ل-ة العCل فعلوذلp  مع رئ

ة رئ
?ه و�3اصل معه %Cا �-ق: صالح العCل.nش   :
وZن9از رؤة الC_س?ة وت-ق

 .أه	افها

  	قائ 	الن  في 6ل م�ة �أخ/ م( وق* درجة  ٣٦٠أن �?�ع pه وذل?
وق* القادة في رئ

( ولالس�فادةCات األعلى ث3�?Cم( ال Iقة ع
 ب	 م( اإل�9از وع	م 	 مقابل�ه� ال 6ل دق


X الC?': ق'ل مقابل�ه� االرت9ال�nوال� �
Aوال�ف. 

 أن �ع�ف  	ه،  درجة م�ى ٣٦٠ قائIازل عIب�أ�ه وم�ي ی� p?Cألی� pف قادةن وذل.�ICال 
ال.-
-ة في ال3ق* الICاس� وLال	افع  %ال-�6ة ل
e ل	یه� سل�ات 6'
�ة، و�9 أن �ق3م3ا

 .ال.-
ح

   3ن قاW� أن 	درجة ٣٦٠ ئ :ه3 م( �9	 }�قة إلن9از الCهام   الAفء فالقائ	  ،م9I[ا في الف�
،  وقل* ال3Cارد  3|الiغت فه3 ی�Iج ح�ى في غ
اب رئ
?ه، ومهCا اش�	  ال��وف مهCا 6ان* 

 .ومهCا 6ان الع�ء ثق
ال وال3ق* م-	ودا ال	افعة �Iج ح�ى عI	ما تقل الق3ةفه3 م

  	ل قائCدرجة ٣٦٠  أن �ع W� ه على أن	ل م(3ن في غiي?�  ف ی3مه أف.nYت�3ره ال  
  .%األه	اف  ی�عل: ��9 أن ی�عل: %ال3CI أك�J مCا


[ %ه قائ	 الـ    أه�  أننالحw مCا س':  Cغي أن ی�'Iات    ٣٦٠ما ی3�?Cال sn� اC
درجة ف
ال/D ی�	ه    �3Wن   أن%  ه�nف
ف الع�ء ع( قائ	 به �ق3م %اخ�.ار  أناألعلى في    snYال eنف

الق
ام %ه  أناو تق3م  ت?أله م'اش�ة وتIف/ ما �ق3له    ا أنقائ	ه وذلp ام * بIف?C% pا ه3 م�ل3ب 
%الI?'ة   الIهائ
ة  الC-.لة  إن9از،ل�3Aن  ات.ال  و   و6
فًا،C6ًا    وZتقان،س�عة  و   للعCل  مهارات 

  وق
ادة.
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  ٣٨١  

ال�#)�2 -٢  Aال,مالء في نف %أن    :ق
ادة   p
تق3د مIاف? أن  تعIي   U3�?Cال  eادة على نف
الق
ف
ه  ما  و   إ�9اب
ا،�  ت_ث�  %Wل  وت?اع	ه�  ما  و   ت?��
ع،تلهCه�  6ل  وتع�
ه�  وت�عاه�  به�  ته�� 

أكCل وجهل	�p وت_هله� لAي ی_دوا   في نفe للق
ادة    ذ�6 ماك?3ل ع	ة م'اد{و ،  العCل على 
 D3�?Cا یلي الC6  ،ل  :) ٢٠١٦(ماك?3

  �?Aل الق
ادة:  دائ�ة  وZكCال  ومCارسة  ال[مال  الC.	اق
ة  فه�  في   �
فه�  وال�أث م(  ب	  فال  ء 
فالIاس دوما ت�3جه    %ال9Iاح؛  معه� وه/ه ال	ائ�ة ت'	أ %ال�عا�ة وت�Iهي  ومCارس�ها   �ة الق
ادةدائ

  . عC( �قلل م( شأنه�  و'�ع	ون  ن-3 م( یه�� به�
  ما	ل أق�انه م( القادة مق
ال�Iافe معه�: ال شيء �ع
� الICاف?ة،    على  أن �9عل القائ	 تأه


�ها   معی�عامل  ه3 م(    الع�
�   لقائ	 وا?و-�ص على ال�Aامل    العCل  لC.ل-ة  الICاف?ة و
 .مIاف?�ه�  ألعالءمع ال[مالء 

   3نW� قاء له:القا%اقي  أن	س?ة أص_Cاقة  دة %ال	أساس  هي  فال.  �
وهي إ}ار ال9Iاح    ال�أث
 .غ
� م�علقة %العCل مع أق�انه م( القادة  م
3ال م6��Yة ل/لp على القائ	 أن ی3ج	 

  الق �I9الفات أن ی�nال 	ة مع  ائ�
: ق'ل ال9	ال ��9 على القائ	 أن یلقي ن��ة  األق�ان  ال.غ
العامة  ال3Cض3ع  على الC.ل-ة  �عارض  فال  6افة ج3ان'ه  ول
e   و	افع  م(  ال.3اب  ع( 

 .رواجاعCا یلقى 

    	دائ�ة أن ی3سع القائ   	للقائ )WC� :اص   ال�ع�ف  معارفهnعلى م( ال �ع�فه� وال�عامل مع أش
دائ�ة تأث
�ه وس
?اع	ه في    ت3س
ع  وخارج ح	ود ت-
[ه ألن ذلp س
?اع	ه في  تn..ه  خارج

  .األم� �.� في م.ل-ة العCل ذلp نألاس�CJار ال3ق* 
 ال أ 	ل: قائiة األف�A3ن الف3ز للفW� ازل ع(  ٣٦٠  ـنIها،   درجة ی�Iل مiأف 	ته إن وج�Aف


 و?اع	 الف�: على إ�9اد .nYح لألم3ر الC?� ار والAل األفiةأف��
  . على آرائه ة %ال?
في   درجة في نفe ال3W� D3�?Cن   ٣٦٠لقائ	    أن ال�3جه ال/هIي  ون?�nلs مCا س':  

ال9Iاح  (  ،)أناالC_س?ة ول
e  (  ،)أناول
e    (ن-(  e
العام ول   نه أ  ، ونالحw)الnY.يال9Iاح 
القا 
� م( J6 ادة على ه/ا  �.ع� على
الق  )
الC'�	ئ اولة ألنه� ال ی[ال3ن في م-  الU3�?C،دة 

وال- ال�غ'ة  اس�  اجة  إش'اع  عل
ه  ��ل:  ما  أو  أجل  اإلن?ان
ة  م(   )Aول ال/ات،   :
ن9اح  ت-ق
  الC-اولة.فاألم� �?�-:  الC_س?ة،
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  ٣٨٢  

أنه ح
CIا    (Keyser, 2014) ذ�6  :ق
ادة مE هD تC0 م#)2اك (الق
ادة لل�#)�2ات ال�ن
ا)-٣
القادة اآلخ  ی��Cع  آراء  وLق'3ل  ال	اخل
ة  وLالJقة  ال'Iاءة%ال�3اضع   )ه/ه   � فإن  وتق	ی�ها،  وتق'لها 

ال�أث
� ول
e م(   درجة �ق3دون م( خالل  ٣٦٠  ـ فقادة ال  ،أعiاء ف�قها  الق
ادة س�-�ى %اح��ام
ل
eا  خالل  pذل و�Iه39ن   �.ICمع مع    ل ح�ى  بل  م?�3اه�   eنف في  ه�  وم(    رؤسائه� 

  . م�ؤوس
ه� 

3ات ال	ن
ا   ٣٦٠ ع	دا م( الC'اد{ ال�ي �-�اجها قادة الـ ماك?3لوذ�6 �?Cادة ال
درجة لق
  :)٢٠١٦(ماك?3ل،  یلي Cا ك
 �
  مهارة مف
	ة للق
ادة ألسفل،ب'Xء ب
( ال�دهات  أن �?
� القائ	 ب'Xء ب
( ال�دهات: إن ال?

  . وااله�Cام به� فلل�3اصل مع الIاس ��9 ال?
� بIفe س�ع�ه�
   ع على أنه� أوراق
C9لل 	القائ ��Iال  :را%-ةأن ی 	ة   ٣٦٠  ـقائIامAرات ال	درجة ی'-> ع( الق

%ع	م األمان عI	ما ی�U مg3فا ب[غ    م�ؤوس
ه وعCل إلخ�اجها، ف'
CIا �Yع� %عx القادة  داخل
وه/ا ه3 الف�ق  ،  م�ؤوس
ه�  درجة ق	رات  ٣٦٠  ـألسفل، �9Yع و-ف[ قادة ال  و-اول دفعه  نC9ه

  وغ
�ه�. درجة ٣٦٠ب
( قادة ال 
 ه:    أن
القائ	 م�ؤوس العCل لى ت�3�  Cل عالع  أن��3ر  إ�9ابي على  له م�دود   )
الg3Cف

ول
.'ح %ال  وم�nجاته،  قائ	ا  م?_ول
ة ص
اغة   درجة ال٣٦٠ـ  ال�Cء  ی�-Cل  أن  أسل3ب    ب	 
  .على ت�3�ه� %Cا �n	م العCل ق
ادته %Cا ی�الءم مع اح�
اجات مg3ف
ه والعCل

  ا}: ق3ته�Iفي م )القائ	 اآلخ� مIا}: ق3ته� ت.'ح    عI	ما ی3ضع األف�اد في  :أن �iع 
  .م.ل-ة العCل تYع�ه� %ال�-ق: واإلش'اع و.� ذلp فيو م9[ة  ئفه�وgا

 3ن الW� ی�غ� أن D/3ذجا لل?ل3ك الCن 	ون أن   قائ	ف
ه: ��9 على القادة أن �3Wن3ا ه� ما ی�
  في ثقافة ب
Nة العCل ال�ي ی	ی�ها اآلخ�(، فالقائ	 ال/D ی�غ� في أن ی[رع سل63ا مع
Iا ی�وه في

  .ال�ا%ع
( دائCا �-�/ون %قادته� عل
ه أن ی'	أ بIف?ه ألن
 ة: رغ� أن قادة الال�ؤة لA( ��9 عل
ه�    م'�D�A ق	 ال �3Wن3ن    �IC.فأن یIقل القائ	 ال�ؤ

�
   ال.-
ح. ال�ؤة %��قة ت9عل ال�Cؤوس
( �عCل3ن في االت9اه تف?
  األ م(  ال�Iائج:  القائ	  �Wافئ  ال�IائهCأن  مWافأة  %WCان  
ة   Dأ ألن  ف3رة  قة ��% أفعال ج 


ع مWافآت م�?اوة ح�ى ال ی�Iهي ومWافأة ال�Iائج تعIي أال تق	م  ،  �WافNها القادة س���AرC9لل  
 .%ع	د م( م-	ودD الAفاءة األم�
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  ٣٨٣  

الق
ادة    نالحw مCا س': إن %الق
ادة ألسفل هي   pاألشه� وذل  )C
أن تق3د وت_ث� إ�9اب
ا ف
الق
Cة   له�  
ف iوت ق	راته�  ت�3   إلىوت?عي  Iة،  ال-?تق3ده�   �ح
اته�    )
ل�-? وت?اع	ه� 


ة،العCل
ة .nYى وت�فعها ألعل وال،U3�?ه�  مIقادة. وت9عل م  
الق	رة على ت-	ی	 أه	افp وت�ت
'ها ح?� األول3ة، وم(  تع�ف إدارة ال/ات %أنها    :ق
ادة الFات-٤

تع�ف   )٢٠١٦الق-�اني،  (  ث� ت-Cل الC?_ول
ة 6لها أو ج[ء 6'
� مIها ل�-ق
: ه/ه األه	اف
%ق	راته    %أنها ومع�ف�ه   )اآلخ� مع  %ه  ی�عامل  %Cا  نف?ه  مع  ال�عامل  على  الق?�   e
رئ ق	رة 

   .)٢٠٠٩(سع	 و د�اب، %فعال
ة ومهاراته واس�غاللها  
عCل
ة    �C�?و وت  ،�Cالع م�احل  
ع Cج خالل  ال/ات  اس�غالال إدارة  لها  الC?�غل  القائ	 
على ح
اة    اس��Cارهمع    (}3Cحاته %أقل جه	 ووق* مWC  مع��  ت-ق
:سل
Cا �3Wن قادرا على  

  م�3ازنة.
الق-�اني  ولق	   الCهارات   إلى أشار   U	إح تJCل  ذاته  مع  ال�عامل  على  القائ	  ق	رة  أن 

م3ا}( الiعف    إلىی��I  م(    لق
ادةألنه ال �WC( أن ی9Iح في ا  ؛ال9Iاح  إلىاإلدارة ال�ي تق3د  
و   )اآلخ�  	Iع  ع
��?� لق
ادتهال  ما  نف?ه�  مع  تعامله  في  ناج-ا   )W� م( ف  ، �  ال/ات  إدارة 

للق
ادة ال-	یJة  اآلخ�(  ،الCهارات  إدارة  
ع ��?� ال  ذاته  ق
ادة  
ع ��?� ال   D/ال  فالقائ	 

  .)٢٠١٦(الق-�اني،  

ف سل63ه� مع  إلىه لAي ت3Aن الق
ادة فعالة �-�اج القادة أن إلىكCا ق	 أشار مان
Iغ 
Aت


ة وم( ث�  فال?ل3ك غ
� الICاس� �-D إدارة ذاته�أ-األوضاع الC-	دة  .nYة ال
قلل م( الفاعل

C
�Iة ال�
ولAي ی�WC( القائ	 م( إدارة ذاته فال ب	    ، (Manning, 2013)  ةی_ث� في س
� العCل


[ا، وق	 أوضح ماك?3ل تلp   أن��Cلp ع	دا م( ال.فات وهي ال�ي �WC(    أنCا م�	ت9عله قائ
  :)٢٠١٦(ماك?3ل، درجة وهي  ٣٦٠ادة ال.فات ح
CIا ت-	ث ع( ق

 ف
Aع القادة: یال��C�  ف مع   درجة ٣٦٠بـ
ّA3ات الالزمة م( أجل ال��nون ال/n�%ال�Cونة و
على   ت��أ  ال�ي  
�ات 
ا  العCلال�غ األن?� واالح�
اجات  %ال��قة  ی_دD    ،ل�nCلفة    إلى مCا 


  إلىازدهار م_س?اته�  
ال�غ تق'ل  لق	رته� على  ن��ًا   �
'6 ب	ًال م(  ح	  واس�'اقه،  نAار  إ� 
وتI9'ه ال��وف   ،ض�ورته   �?-% ی�'	ل  ه_الء  ی�'عه   D/ال اإلدارة  اسل3ب  أن  ح�ى 

  .واالح�
اجات 
 ةIًا في ت.�فات  أنإذ ��9 : الف�C
Wع الفهـ� وح  . ه�3Wن القائـ	 لCاحـًا سـ�
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  ٣٨٤  

 ي اإلدراكIع
�ات : وJCها اس�ق'ال ال�Cها وت�ج�
  . سل3ك م-	د   إلىوتف?
 :ال�3اصل    	أح 	اد�ة، فالقادة ا  أه��ع
الكفاء �?��
ع3ن ب�3اصله� الفعال س3اء  الCهارات الق

كان م'اش� او غ
� م'اش�، لف�ي او غ
� لف�ي اقIاع وت3ج
ه والهام م( ح3له� م( خالل  
م�ى ی�ع
( عل
ه� أن ی�-	ث3ا، وم�ى  ه� �ع�ف3ن  أنC6ا    ق3Iات االت.ال ال9�C	دة %اس��Cار،

أن   أن  ف  * ال.C  یل[م3ا��9  وقادرون على  فعال،  %WYل  ی�3اصل3ن  لg3Cف
ه�  ه�  ��Yح3ا 
ووص3ًال   ال6�Yة،  أه	اف  م(  ب	ًءا  األم3ر،  م�nلف  ووض3ح  الC-	دة  إلى%إ�9از   الCهام 

  .  الn�C..ة 

 األمان% بIاء   :الYع3ر  م(  ی�3IWCا  �ق3ل3نه؛ ح�ى  ما  بIاًء على  ال�.�ف  القادة  على   �9�
ال	اخلي   ال��اب:  ه/ا  فإن  ال3CاءمةالJقة،  أشWال  أح	  ه3  الnY.ي  مع    أو  الJقة  وILاء 

 .)
  ال�Cؤوس
 )ووضعه� في م�حلة    وخ.3صا م( القائ	،ن االه�Cام %n	مة الIاس  إ   :ح� خ	مة اآلخ�

  أD جان� م( ج3ان� الC_س?ة.لIقs والق.3ر في األول3ة س3ف �?اع	 على س	 ا
 لة

[ القائ	 %ق	رته على إ�9اد حل3ل: یسعة ال-C�  اكلYCة�ع�'�ها ل
?عة ف اآلخ�ون م?�ع.


� م( دون ح	ود ورؤة الف�ص في ح
( ی�U اآلخ�ون الع3ائ:.Aرة على ال�ف	لة هي الق
  ال-
 3جiIا  :ال 9
وعIي 
السـ��ات ال9
ـ	  الC_س?ل�Iف
ـ/  بها ات  �عCل  ال�ي  خـ  ة  ت-	یـ	   اللمـ( 

ا ت3ضـح  لهامةالIقـا|  ب
ـ(    ال�ـي  
ـة،    االج�اءات ال�فاعـل C
�Iاال� 9
ة، ال وتIف
ـ/ 
سـ��ات
  . (PMI, 2008) والYCـ�وعات �Iائـج ال'�امـج ل 3ل3صالو 

  <
 �WC( االع�Cاد عل
ه� عI	ما ت�Y	 األم3ر.    الق	رة على ال�-Cل واالع�Cاد�ة ح

 سهال في تعامله،  إ 	3ن القائW� 3ذج  ام�3اضعو ن م( إدارة ال/ات أنC3ن اونW� ج[ءا    ، وأن
وعCل على ت.-
-ه و�عل� مIه ح�ى ال    �ع��ف %ال�nأ م( ال-ل ول
e م( الWYCلة وأن  

هام %ال�ق.
�؛ وعCل %ات  ول
e  م3ا}( الiعف عI	 االخ�( ب�عا}ف  إلىی�W�    ��Iره، وأن

CIوت �
  .)٢٠١٦(الق-�اني،  الCهارات مع  �هعلى إصالح ال�ق.


� في  ه  أنن?�Iج مCا س':  Aأ في م-اولة ال�ف	ادة،ق'ل أن ت'
في  9Iح  أن ت عل
p  ��9    الق
  pادة ذات
إذا I6* تق�ع على نف?p عه3دا وال تف�أ تIقiها أو ت_جلها فإنp على األرجح  فJCال  ق

%ال39دة    p?نف تق3د  6/لpال  على    ال�CلL3ة،  فأن*  ال3ق*   �
�Iت في  مWYلة  تعاني   *I6 إذا 

[ا ل	U قائ	ك أو رئ   والال�CلL3ة،  األرجح ال تق3د نف?p %ال39دة  Cع�ي ان�'اعا م�

?p  شيء س
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p?فIل  pادت
ق وضعفها�ع�ف  وال  مJل  ق3تها  ونقا|  وخ.ائ.ها  وأس�ارها  خفا�اها  وتiع    على 
 لله	ف.}�: مICه9ة ت3صلp  لIف?p خار}ة

  ـإن الق
ادة ألعلى م( أك'� ال�-	�ات ال�ي ی3اجها قائ	 ال  درجة:  ٣٦٠الق
ادة  ت�0�ات  )  د-(أوال
 ـ أن �قادوا، ولA( إذا تعامل معه� قائ	 ال  درجة ألن مع�� القادة ی�غ'3ن في أن �ق3دوا ال  ٣٦٠

ة إضافة ق
Cة له� ف?
�3ف� له أفiل ف�صة لل�أث
� ف
ه� ٣٦٠Iل،  درجة ب   .)٢٠١٦(ماك?3
ال�ي ت3اجهه  إلى  Keyserوأشار ال�-	�ات   xادة   %ع
درجة، وذ�6 مIها أن %عx    ٣٦٠  ـب  الق

وال��3�    ال�Iف
/�ة  الق
ادات   �

لل�غ م?�ع	ة   �
�ع3د    أسل3ب   (عت3Aن غ وق	   ،D	
ال�قل الق
ادة 
 xل'ع pع�   العادات   ذل.
[ م�Iق�ه� وCقة ال�ي ت
Cأصلة الع�Cها  ال�

  (Keyser, 2014) تغ

  :)٢٠١١(الع3ضي،   هي ع	د م( ال�-	�ات  إلىالع3ضي وأشار 
  ت_ث� على ال�3ت�: العCل، وم( الع3امل ال�ي    الiغX الIاتج أثIاء ذروةوه3  ت-	�ات ال�3ت�:  - ١

Cال�  )
W-   ادر'Cةال  -N
العCل-  ةال' راضي    -�ال�ق	ی-م-	دات  ت.'ح  أن   )WC� 6
ف -  ]تع[
االرت'ا|  -ال�ع�~ %C.�ل-ات الف3ز في العCل الC9اعي-األشnاص الهام
( عالقات ق3ة مع  

�C�?Cة واإلدراك-ع'� االت.ال ال�'nي- اك�?اب ال.nYال pاعي على ن9احC9ل الCالع ��	تق. 
وLال�غ�    ،ولC( �ق3ده�ه  في ال�ؤة، 6لCا أص'-* ملAا ل  	 اس��CJ القائا  6لC  ال�ؤة:ت-	�ات  - ٢

نه في حاجة ل�-ق
: أحالم االخ�( لAي ی�WC(  إها مهCة له أك�J م( أD شsn اخ�، فأنم(  
�عCل3ا 6ف�: واح	 له� رؤة واح	ة فC( ال.ع�    أن فه3 وم( معه ��9    ، م( ت-ق
: أحالمه

 sn.ن ل� �ق�Iع بها الYإتأی
	 رؤة 
٣ -:

فة  (ال�ضا): الق
ادة هي س  ال/ات   ت-	�ات ت-قgم( أنها و �Jل�ة أك–    )ت_ث� على اآلخ�

.*I6 اCIأی 
غ
� 6~ء، ألن العCل مع قائ	 غ
� 6~ء   ت-	�ات اإلح'ا|: م( ال.ع� العCل ت-* قائ	 - ٤

 .%اإلح'ا| الY� snYع� 
ال�ي ت3اجه  �ال�-	   أه�م(    أنما س': نالحw    إلىإضافة          جة در   ٣٦٠الق
ادة  ات 


�،ت-	�ات  هي  

Cات الح
>    ال�ق
مJل  ل�ق
pC  درجة اس�n	ام جهات م�ع	دة    ٣٦٠  ـت�
ح لp تق
  :

( ل��ك تعل

( الnارجC
الC'اش�ة وال�Cؤوس
( والCق  �عل
p، وه/ا ال�YCف
( واألق�ان وال�قار


� �3Wن ج
	ا ج	ا 
  . )٢٠٢٠درجة،  ٣٦٠(مهارات الق
ادة  یلي�-ق: ما ألنه  ال�ق
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ال3عي  -  	والiعف   ال3عي  :ال/اتيی[ الق3ة  نقا|   pذل في  %Cا   ،p�
.nش فه�  �عIي  ال/اتي 
والع3ا}ف واألفAار  وال	وافع  %الق
ادة،  والCع�ق	ات  األم�  ی�عل:  عI	ما  مه�  ال/اتي    ن أل   وال3عي 

دة ذوD  الع	ی	 م( القا  ، ل/لp ن9	 ت-ق
: ت3ازن دق
: ب
( األول3ات الI�Cاف?ةت��ل�  ق
ادة الIاس  
 .خ�اء ألنه� �ق3م3ن ب�-?
Iات م?��Cة في االت9اه الnا}ئال-?Iة ی�تA'3ن أال3Iا�ا 


�   لpی�
ح   :ی3ضح ال?ل63
ات -
له على سل3ك تق3م    داعيمع�فة ما إذا I6* ت�6[ جهً	ا ال  ال�ق
 .أك�JالC_س?ة  هإل
ت-�اج  أضعف ح?اب سل3ك%ه ج
ً	ا، رCLا على 

م�ع	دة - ن��  وجهات  م(    وج3د إن    :�ق	م  م�3Iعة  م( م3C9عة  الف�د   )WCت  ��Iال وجهات 
 .ت-?
( عالقات العCل وت-?
( ق
ادته�

-  e
وLال�الي م( خالل ق'3ل ذلp وال��6
[ على  ،  تIف
/هك
ف" ت�� األش
اء ب	ًال م( "ما" ی��  "�ق


9ة ال�Cج3ةات العCل�Iاء الYال إلنCل اح�iأف p?فIتع�ي ل pفإن ،. 

ف
ه ت?ل
X    و��  ال�-?
(  إلىه3 ال3�nة األولى في االن�قال م( الق
اس    ال-3ارو   :ال-3ار�ع[ز  -
الiعف نقا|  واس�YAاف  الق3ة  نقا|  على  و ال3iء  ح3ار ،  م( خالل  ال-3ار   �C�?� أن   �9

 ،)

�ي ب
( القائ	 وال�YCف على القائ	 وال/D ی�� ف
ه االتفاق على أه	اف وخ�X ال�-?�nت
 .لg3Cف
(او ق	 �CYل ال-3ار أ�iًا األق�ان و 
3ة في عالق  واح	ة  :العCل�-?( عالقات  -
الCعاملة %الJCل  (هي    ات العCلم( ال?ل63
ات ال-

�  و   )الICفعةت'ادل    -Yان    مالح�ات ت

� م( األحJ6 3ن األداء فيAل أما تCالع أن عالقات 

ل[مالء  ) أو مفق3دة تCاًما (ال �Yع� االقائ	 أحاد�ة ال9ان� (كCا ه3 ال-ال في عالقة ال�YCف /  
  YIأ تات العCل  ع( }�: إدخال ه/ا العI.� في عالقلA(  أD شيء)    ل	یه� ف�صة لق3ل  %أن 

 .ب
( ف�: العCلنق�ة ات.ال 

ة-CIال� s
.nدون م�اعاة :ت � االح�
اجات الف�د�ة  تق3م %عx الC�ICات %إنYاء ب�امج ت�3


�  للقادة، 

ة لـل�ق?

ة الف�د�ة �nیه�� %  أنه 3ه درجة  ٣٦٠أح	 الف3ائ	 ال�ئCIال� Xألن  للقادة ن�ً�ا
  �

تق م(  ال��3�،  درجة    ٣٦٠الغ�ض  ح
اته�  فه3  م?ارات  على  لل?
��ة  القادة   ]
ت-ف  ��



ة  IهCا    وضع خ�ةجان�    إلىال.ً
وال��3� م.CCة خ.  �لل�	ر اك�?اب  عCل  أو   ]ل�ع[
�C�?Cال )
 .كفاءات ج	ی	ة لل�-?
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ثقافة  - ت?�n	 الC_س?ات    تق3م   :ال�عل��nل:  
�  ال�ي 
تق لل�عل�  درجة    ٣٦٠م  ثقافة  %إنYاء 
�C�?Cال  )
داخل  و   ،وال�-? ف�د  6ل  9
ع Yت  ��% ل	�هأالC_س?ة  �3Wن  �	ر�  للأه	اف    ن 

  وال��3� الnY.ي. 
س':           مCا   wادة    أن نالح
م(    ٣٦٠الق مC�Iة  ا�ه  قائ	   )WCت ال�ي  هي  درجة 

6
ف �WC( للقائ	 أن �ق3د الC�ICة    ت�6[ على  ألنهام3اجهة ال�-	�ات ال�ئ
?ة في مWان عCله،  
3ات  �?Cال م�nلف  في  الC_س?ة  ال	ن
ا(أو  ال3�Cس�ة/   / %اإلضافة  العل
ا  على  العCل    إلى ) 

 �9
ات    وILاءها  ت�3
، ال'-> ع( أفAار الg3Cف
( واق��احاته�ناج-ة %العCل ت�6[ على  اس��ات
Zش�اك الg3Cف
( في اتnاذ الق�ارات و   ته�،%-?� ق	را  ت3زع الCهام والC?_ول
ات على الg3Cف
(و 

إب	اعات الg3Cف
(و   ،وحل الYCاكل 9
ع Yة ل�-العCل علي    خل: ب
Nة م� الق
� ل	U  مع   ]تع[
9
عYوت )

فها في م9ال العCلالg3Cفg3ل و   ،ه� على تCالع ]ZنYاء ب
Nة آمIة ت?اه� في تع[

والC�9Cت  و  ال��YCك وال6�Yاء،  األف�اد   )
ب ال�آزر   �األه	اف�3  :
ل�-ق ال3Cارد  و   ع  
ة CIت
ة�Y'و   ال)ل	U اآلخ� ال/ات
ة وال?ل63
ات و   Zب�از أفiل ما   �
الق 
Cها  Zدراك 
م	D وgZهار  ،  وتق

   .ع3iًا فعاَال وأك�J ق
Cة في الC�ICة، وL/لp �.'ح  �(تأث
�ها على اآلخ
الق
ادة  Cم  هـ)-(أوال قادة    :درجة  ٣٦٠ارسات  مJل  الق
ادة  أسل3ب  وقادة %اخ�الف  ال�3ج
ه، 

  ،�وق	 ت3Aن %عx    درجة،  ٣٦٠بـ  ت�nلف مCارسات الق
ادة  وقادة ال	ع� وقادة ال�ف3x  ال�	ر
  �
إذا تعلC* م3C9عة م�nلفة م( األسال
�، س�.'ح    غ
�ها، لA(الق
ادة أك�J راحة م(  أسال

  : )٢٠١٦(ماك?3ل،  ما أشار ال
ه ه/ه الCCارسات  أه�وم( قائ	ا م_ث�ا 
ی_سe  ال	�Cق�ا}-١ ت3Aن  
ة:  أن  الCه�   )Cف الYCار6ة،  خالل  م(  اإلجCاع  لC'	أ  ال�Iام  ه/ا 


ة  C
�Iال� %الC?_ ال�Cونة  الC_س?ةوالYع3ر  الف�د�ة م�لL3ة في  له/ا   ،ول
ة  ال?ل'ي  ال9ان�   )Aل
 األسل3ب ه3 ما ی�Iج عIه م( ح
�ة الg3Cف
( ح
ال شع3ره� %أنه� دون قائ	. 

٢ -�Iل: ه/ا الCة الع�

� وت�Iه ال/اتي  مات

[ وال�3جCتي    ،ی�3قع ال�_مع الg3Cف
( م(    ن�ائ9هو
دون حاجة   امالق	رة والiIج الAافي ألداء الCهو ذوD الCهارات العال
ة، وم( ل	یه� دوافع ذات
ة،  

9
ع وه� قادرون في ه/ه ال-الة على ت-Cل الC?_ول
ات وت3ج
ه سل63ه� إلىYت. 
مCارسات  تعاون
ة:  - ٣ % رجد   ٣٦٠الق
ادة  ت3صف  تعاون
ةأنة  أفAار   > ال'-(  عI	   ها  ع( 

واق��احاته�  )
للق�ارات -الg3Cف القائ	  الg3Cف
(  عت3ز-اتnاذ  على  والC?_ول
ات   ك إش�ا-الCهام 
YCاذ الق�ارات وحل الnفي ات )
 . Wالت)الg3Cف
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٤ - .)
9
ع إب	اعات الg3CفYة ل�-
� ال'
Nة: خل: ب
Nة م�
 تق
9
ع- ٥Yوت )

فها في م9ال العCلتع[[ الق
� ل	U الg3Cفg3ه� على ت. 
 . بIاء الJقة وال?المة: إنYاء ب
Nة آمIة ت?اه� في تع[[ العCل ال��YCك- ٦
٧ -:
 األه	اف.   تقاس� ال?ل�ة والIف3ذ: ت�3� ال�آزر ب
( األف�اد وال6�Yاء، والC�9Cع، ل�-ق
٨ -)ة: إب�از أفiل ما ل	U اآلخ��Y'3ارد الCة ال
CIت . 

� الCهارات ال- ٩
 ال/ات
ة وال?ل63
ات، وتأث
�ها على اآلخ�(.� /ات
ة: إدراك الق
تق

قائ	  أنكCا   ل�3Aن  ت�CلAها  أن  یI'غي  ال�ي  الCهارات  یلدرجة    ٣٦٠ه م(  الق
ادة   يما  (مهارات 
 . )٢٠٢٠درجة،  ٣٦٠

ن,اه) ال  - في   G
ال)75  D(یG:   في ال-ق
ق
3ن  في    درجة٣٦٠فالقادة   p
WYال� ی��  ال  ال/ی(  ه� 

�ه� أب.nا.  ش	ً  


ة ال�ال
ة   درجة أن  ٣٦٠یI'غي عل
p وف: الق
ادة   �ع�لG ال�)�
,:  تق2م-.nYي الفل?فة الI'ت  
    ."إذا 6ان اسCي س
�ت'Y% Xيء ما، ف?
�� إن9ازه %أفiل ما أس��
ع"

أبً	ا   ال تقل إنG العM ف���، EK واحً�ا:- إل
p 6الع� ف�: حق
قي، فل( ت3Aن   ��Iُی إذا ل� 
  األنان
ة ت�-	ث %.3ت عال وته[م أD اح�Cال لالع��اف بها 6قائ	.، فدرجة ٣٦٠قائً	ا 


ع الYCارع والCهام في ال3ق* الC-	د.  نهاءإ�عIي  وه/ا  مGQ:ما ه2 م)2قع    تفعل-Cج  

ع ال��وف أم� %الغ األ  إن :لآلخ��E االح)�ام تRه�-Cاس في جIهار االح��ام للgإCةه
على  ، ف

جان  م-ادثة  ب	أت  إذا  الJCال،  م�س'
ل  %WYل  شnً.ا  قا}ع*  أو  اج�Cاع  في  فل(  '
ة  3اصل، 

ع %WYل سيء.C9ال p
  �فق	ك ه/ا الsnY االح��ام ف-?�، بل م( ال�Cجح أ�iًا أن ی��I إل

األش
اء:-  E
ل)#0 بFل جه�  دون  ت)Fم�  %ال-اجة   ال  تYع�   *I6 %Yأن    إلىإذا   U3Wش ��	تق
%ع	 ذلp، 6( ح/را ح3ل 6
ف
ة  �ى  وح  ،شيء ما، ف�أك	 م( اس�ع	ادك ل�ق	�� حل م	روس ج
ً	ا

  درجة ه� حل الYCاكل، ول
e الWYاوU.  ٣٦٠قادة ف ،وضع ش3Wاك
اآلخ�:ت-  Z[5ال  �Rن وجهة   Dتفه أن  م?�Cًعا   0اول  ل�3Aن   �Yالع ال��ق  ت�ق(   *I6 إذا 

iداد أف]
  . ل وأgه�ت للIاس أن آرائه� تق	ر، فإن اح��امه� لp س
ل)��ز: ت- ف�ص   Eع  ^0�   snش هIاك  6ان  م�Yوعإذا  في  م�أخ�ا  %ال��3ع    ما  فق�  مه�، 

6( على اس�ع	اد  و   حلها،   إلىZذا 6ان* هIاك مWYلة في شيء ما، ف��3ع لل3ص3ل  و   ،لC?اع	ته
ع�لة نها�ة األس'3ع إذا 6ان هIاك شيء    وق* م�أخ�، والعCل في   ح�ى لل9Cيء م'Wً�ا، وال'قاء  
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%ه الق
ام  لو   ،��9  بها  الق
ام   pIWC� ال�ي  األش
اء  ع(  ل�9اوز  ا%->  مالح�ة  على  ل-.3ل 
  �ة.م?_ول
اتp العاد 

6قائ	   6لCا  للق
ادة:)�2ع  ت-  p�رؤ اح�Cال  زاد  6لCا   ،Dاد
ق دور  في  لل	خ3ل  %ه  تق3م  ما  زاد 
  س
3Wن ل	�p الق	رة على ال�أث
� على الق�ارات وال�أث
� على اآلخ�(.و 
ن ت-* ق
ادتp على عالم�p  ت_ث� العالمة ال�9ارة لألشnاص ال/ی( �ع
3Y  ف��ًقا رائًعا:  أ5Qت-


ة.nYال أن ت-�ى    ،ال�9ارة   	ت�  *I6 6قائ	  إذا  وILاء    ٣٦٠%االح��ام  الق	وة   p
فعل درجة، 
]
Cال� :
 . ف�: رائع م( األشnاص ال/ی( �?ع3ن %WYل ف�دD ل�-ق

على  ت-  aا�2 ال0اف  bcاإل
في    األشnاص   :ة��اب إ�9ابي  م3قف  على  ال-فا�  �IWCه�  ال/ی( 


[ا'ة أو عI	 ال�عامل مع ال3Cاقف ال?ل'
ة ه� األك�J  األوقات الع.Cت .  

ه�فG:ت- قائً	ا   �K, على  ت3Aن  أن   	ت�  *I6 بIاء عالقات    ٣٦٠إذا   	Cت�ع أن   p
فعل درجة، 
.pلCة عN
  هادفة مع األشnاص ال/ی( ل	یه� تأث
� في ب

الCهارات عI	ما  نه  أ نالحw مCا س':   ال
3م
ة  الفي    ی�� ت�'
: ه/ه  فإن Cل%العYCار6ات   ،
ی[داد  س3ف   pل الIاس  ت-*  و   ،اح��ام  ه�  م(  مع   Xفق  �
تأث  pل �3Wن  ل(   ،pذل ح	وث   	Iع

 3W
  درجة.  ٣٦٠س3ف ت.'ح %ع	 ذلp قائً	ا و  p،ن ل	�p تأث
� مع 6ل م( �ع�فق
ادتp، ولA( س
أن   س':  مCا   sلn�?ادة  ن
ما  درجة    ٣٦٠الق غال'ًا  وال�ي  ال3س�ى  اإلدارة  الق
ادة  تعIي 

ب	ا والIه3ض  ت3Aن هي   ]
Cلل� ال-ق
قة  القائ	  بها،  �ات  �عCل  ال�ي   أصع� وهي م(  %الC_س?ة 
3( قادة في 6ل م?�U3 ، و فعال
ة  أك�Jا�9اد ف�: ق
ادة  أه	افها    أه�ن م(  �Zة، و ال�Cاحل الق
اد Aت

  أه� م(  و   اعلى،اD م?�U3 ی_هل لق
ادة م?�3ات    ال9Iاح في ق
ادةن  Z، و م( م?�3ات الC�ICة

� وت
�ه العCلو  ال	�Cق�ا}
ةدرجة هي  ٣٦٠ة مCارسات ق
اد �Iت .  

- ال�!ادئ واألس"-ال�! رات -ال�فه�م(فل�فة إدارة ال��	� في ال�عل	� ال�امعي  ثان	ا: 
 (ائ' وصفات ق	ادة ال�امعة ال���	�ة) خ -ال�امعة ال���	�ة خ(ائ'


[ في اآلونة األخ
�ة %اه�C  إدارة ال)�
,:  مفه2م  أ)-(ثان
اCح�ي مفه3م ال�  )
Jاب وال'اح�Aام ال
ن�اق  م(    على   ]
Cال�  :
ت-ق واع�'�   ،]
Cال� مفه3م  ح3ل  ن��ه�  وت'ایI* وجهات    أه� واسع، 

  .ت-ق
قها إلىالغا�ات ال�ي ت?عي إدارة الC_س?ات ال�nCلفة 
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و I  العاد�ة   إلى�� �

[ %اع�'ارها مهارة ج
	ة أو سCة إ�9اب
ة ت�9اوز الCعایCصفة ال�
و  وZج�ائ
ًا؛  
ف
ًا gو :ف� أداء  على   :'�Iی C6ا  الف�د  
ة .nوش أداء  على   ]
Cال� صفة   :'�Iت


[ الC_س?ي. إلىالعCل أو الC9اعة، إضافة Cًال في ال�JCي، م�C
�Iان�'اقه على ال9ان� ال� 

  ]
Cة لوال�'?Iاص  %الnألش 	ه ال9ه

�، و'/ل فJAله الCم لع	ق� ]
C�Cي أن الف�د الIع�
ال3ص3ل   أجل  م(  العCل،  فه  ه	   إلىالiCاعف  الC_س?ي،    أمافي  إ}اره  في   ]
Cفال�  )WC


داخلها،   العCل  ب
Nة   )
ب�-? تق3م  مC��Iة  
ف
ة gو 
ة Iب %أنها  
[ة C�Cال الC_س?ة   ~تع� اخ�[ال 
9Yوت 
ن�اجي، وتق	م ق
Cة مiافة للعCالء وال�Cعامل
( معها، مع ما ع ف�ص ال�فع م( أدائها اإل

ح�
اجات واس�CJار الف�ص، و6ل ما �9عل الC_س?ة �?�3ج� ذلp م( تفه� ال-اج
ات وت3قع اال

X، د-Cعلى ال39ار وال �
لل�أث لJقافة خاصة بها  تق	م ص3رة إ�9اب
ة  ون إغفال خل: الC_س?ة 


( ل'ل3غ أه	افها WCسفي إ}ار ال��C3مةال  ،	I٢٠١٥(س (.  

[    أشاركCا  Cال� تف�ق	ها    إلىمفه3م  رئ
?ة  
[ات Cوم صفات  الC_س?ات  ام�الك 

  إلىه تفاعل م[ج م( ال-3اف[ والق
� واألن�Yة ال/D ی_دD  أنع�ف على  و   ات األخ�U،الC_س?

ة وال��3ر  إلى�3Wن ه3 ال-اف[ وق3ة ال	فع    أناإلن9ازات ال'ارزة بل �Wاد  CI) ال�Stok, 2015( 

9
ات والCCارسات ون�ائج األداء ذات ال.لة %أص-اب الC.ل-ة أنكCا  
ه االم�
از في االس��ات
ی�  D/ات  والC

تق %إج�اء  ت-ق
قه،  م(  ال�أك	  ال.ع'ة    على�  ال�حلة  ت	ع�  م-	دة  نCاذج  أساس 

]
Cال� %،  (Abdallah, 2013) ن-3  م3سي  تقه  أنوع�ف�ه  في  ال�ف3ق  م(  
ع  حالة Cج  ��	
ل ات'اع آل
ات تCi( ال�ق	م ال�C�?C في 6افة ال39ان� وعلى  الالn	مات %Wفاءة وفعال
ة م( خ

ا 
[ م( خ ىعلصع	ة والعCل  الكافة Cال� ال��3رات %WYل م?��C الال-فا� على ه/ا    ل م3اك'ة 
 ،D٢٠١٦(ح9از(. 

  pف�ع�ف %أنها تل ]
Cة في أدائها، م(  أما إدارة ال�]
Cس?ة م�_Cة ال�ي ت9عل ال�Yاألن

[ا %WYل �9علها م�ف3قة وم�ف�دة ع(  Cفا فعاال وم�
g3احة ت�C3ارد الCرات وال	ف الق
g3خالل ت

،)
وIعeW ذلp على 6
ف
ة ال�عامل مع العCالء، و6
ف
ة أداء أن��Yها وعCل
اتها،    %اقي الICاف?
9
اتها اإلوZع	اد س
اساتها واس�� 

ةاتC
�Iة وال�
Iي و غ'3ر،    دارL�Yوع�ف  )٢٠١٣(ال Fogle-

Brey    اتها

ها وعCل�
9
واس��ات الC�ICة  اه	اف  م?��C إلن9از   Dادار ن�ام  %أنها   ]
Cال� إدارة 
�ق3م    <
ال.-
ح  %- ال3ق*  وفي  ال.-
ح  %الWYل  ال.-
-ة  األش
اء  %عCل  ف�د  (ش3قي، 6ل 

٢٠١٠(. 
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 e
فل ال-اض� ض�ورة ال غIى عIها،  وق�Iا  في   ]
Cال� ال9امعات إلدارة  ت'Iي  وأص'ح 

[ إذا 6ان* ت-�ص على اس��Cار�ها وتق	مها، Cإدارة ال� :
اخ�
ارا ألD جامعة أن ت?عى ل��'

لل��  �
ت?�9 أن  الب	   <
ال9امعة  ح ا�.ال  على  القادرة  36نها   ]
Cلل� ال	اعCة  ب�    إلى3رات 
ا gل  في  ال39دة  االمان  ادارة  یلي   D/ال ال9	ی	  ال9
ل   ]
Cال� ادارة  وتع	  الC-�	مة،  لICاف?ة 


[ جان� م-	د Cي االولي تIه3 ج[ء م( مفه3م ال39دة اذ تع ]
Cي %أن ال�?
الYاملة، وت�U الق

ع ال9Cى جIة تع
  . )٢٠١٤(الق
?ي، 3ان� ب
CIا الJان
الnCالفي   %ال9امعة %وع�ف   ]
Cال� ال3�nات أنإدارة  ال9امعة ل3C9Cعة م(   :
ها ت�'

ب
Nة   في   ]
Cال� لها   )Ci� اCLو أه	افها  وف:  ال�CغL3ة  ال�Iائج   :
ت-ق ت	ع�  ال�ي  واإلج�اءات 
ع %عiها  العCالء آخ/ی( %ع
( االع�'ار أن ال9امعة ع'ارة ع( ن�ام م�Aامل ت�فاعل م3Wنها م

    .)٢٠١٨(الnCالفي، له/ا ال�فاعل ال'عx وت3Aن م�nجاتها م-.لة 
 �Aالف ع�فها  ال�ي  ال-	یJة   �
الCفاه م(   ]
Cال� إدارة  أن  لIا   )
ت' س':  ما  ض3ء  في 

� ح	یJة �ع3د  
اإلدارD، وأص'ح لها مWانة م�م3قة في م�nلف الC�ICات وهي %JCا%ة فل?فة ت?

C�9Cع
ة ال�ي أخ/ت علي عاتقها مهCة ال'-> ع(  Cات ال%عx ال�IC  إلىالفiل في gه3رها  
بها   وال3ص3ل  الC�ICات وت�3�ها  %أداء  لالرتقاء  ال��ق  م?�3ات ت�ضي م�nلف    إلىأن9ح 

ال�ئ
?ي م( وج3دها،   اله	ف  %JCا%ة   pذل الC�ICة، وجعل*  في  الC.ل-ة   Dذو م(  األ}�اف 

[ والIاتج  C�Cه� في 6ل م( األداء ال�� ]
Cال� :

وت-قC�Cال  ]
Cال� :
[، وLال�iورة فإن ت-ق


[ة، وه3 ما Cوأن ت�عاه إدارة م� 	ال ب 	ق.� ]
Cها   أه�وأن م(  %ه إدارة ال�
ال�6ائ[ ال�ي �ق3م عل
تق3د   ال�ي  
[ة C�Cال الق
ادة  هي   ]
Cاع  إلىال�	ار  اإلبAواالب�    )
وال�-?  �وال��3 وال�9	ی	 

C�?Cال�.  
الإ  * وع�ف ال	راسة  في   ]
Cال� الCCارسات دارة   pتل %أنها  ال�ي    -ال
ة  والهادفة  ال�C�?Cة 


ة�ق3م بها رؤساء األق?ام  Cم(   األكاد� pا على أدائه� وذل
ة وتIعeW إ�9اب�.Cال9امعات ال%
ة على  �.Cة لل9امعات ال
خالل ع	د م( ال�CتA[ات به	ف ت-ق
: اعلى مع	الت الAفاءة والفاعل

 	
 .  الC	U ال'ع


ال9امع
ةالC   ت'Iيإن    :ال)�
,إدارة  �  )�امااله  ) م��راتب-ا(ثان 
[ وت-Cل    _س?ات Cال� إلدارة 
  Dا أل
ة على ذلp أص'ح في وق�Iا ال-اض� ض�ورة ال غIى عIها، فل
e اخ�
ارI'Cات ال�	ال�-

جامع
ةم 
ـ[  _س?ة Cال� إدارة   :
ل��' ت?عى  وتق	مها،    أن  اس��Cار�ها  على  ت-�ص  6انـ*  إذا 
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لل��3ر   �
ت?�9 أن  الب	   <
ال	اعCة  ح وهIاكات  
ـ[، Cا  لل� الع3امل  م(    اس�	ع* ل�ي  الع	ی	 

[ في اإلدارة ال9امع
ة Cها: ض�ورة ال'-> ع( ال�Iم  


ة ال?�عة - ١Cات العال�
حقق* ن9احًا في الCاضي أن ت?��C على    ألD مC�Iة ال �WC(  :  ال�غ
Cال pها تل
C�Iات  نفe الIهج دون ال'-> ع( س'ل ج	ی	ة، وذلp 36ن ال'
Nة ال�ي تعCل ف

فاألس'اب ال�ي 6ان* ت_دD لل9Iاح سا%قا، ق	 ت3Aن س'�   ة ?�ع% ��3ر  م�غ
� و م  ذات }ا%ع 
ال-اض� فـي  االح�C  ،الفYـل  6ل   )Cض للC?�ق'ل   X�nت أن  للC�ICات  ح�ـى والب	  ـاالت 


�ـة  -Cة الN
تـ�WC( مـ( االس��Cار ق'ل أن �X�n لها %الفIاء م( ق'ل الICاف?
( أو }'
عة ال'
ف  ،ةال�Cغ
ـ�  معه  وLال�الي  ت�عامل   D/ال  	
ال3ح الJاب*  ه3   �

ال�غ العال�    ال9امعات إن  في 

ال��وف    والال-	ی>   أن   pةش
Cةا  العالJی	وال�ي  ل-  �
ال�غ ب	رجة عال
ة م(  
[ت Cث� ی  ت_
وه3 ما یل[مها ض�ورة االه�Cام وت�'
: مفاه
� إدارة   وت�أث� %ه  9امعةق�ارات العلى نYا| و 

]
Cال� . 

أدU  إ  :ال�Iاف?
ة - ٢ ال�Yق
ة  ال�Aلة  انه
ار  عق�  
ة Cالعال  U3الق  )م3از  �
تغ ف�A   إلىن   3Cن
الCف�3ح   ال?3ق االق�.اد  معه  وآل
ات  الع3لCة    وgه�  ف�Aة  ت	ع�  ال�ي   �
الCفاه م(  الع	ی	 

?�ح ف�Aة الICاف?ة الCف�3حة على 6ل الال�'
عي أن ت�ف3 على    و6ان م(  واالق�.اد ال-�
وفي   أ  شيء،6ل  شيء  عـال� ل  ن�
9ة  هنC6ا  فـي  وال�قـ	م  الع3لCـة  أف�زتـه   D/ال النف�اح 

وال�3IAل3ج
ا،   بال    أص'ح االت.ـاالت  أس3اق  ب
Nة   )Cض تعCل  أن  الC�ICـات  م(  م�ل3ب 
األس3اق  أن  C6ا  صغ
�ة  ق�ـة  أصـ'ح  العـال�  6ـ3ن  ح	ود،  بال  مIاف?ة  �عIي  مCا  ح	ود 

�عـ	 ل-اج[ الC?افة أD معIى   ج
ة فل�  أص'-* ت�Iقل إلى الC?�هلp ضC( ال��3رات ال�3IAل3 
ام�الك  تعIي  والق3ة   ،U3لألقـ ال'قـاء  أن  �قال  أن   )WC� العالCي  ال.�اع   pذل gل  وفي 

C�ICل  ات ال]
Cال� خالل  م(  ال�Iاف?
ة  
[ة Cعلى    ل تف�ض  ال9	ی	ة  ال��وف  فإن  وLال�الي 
إال    ض�ورة  9امعات ال  pل/ل س'
ل  وال  الالم-	ودة  الICاف?ة  }عم3اجهة   ):�   Cفي ال�  ]


 .األداء

٣ -   wانةحفWعلـى  ال9امعة  م قـ	رتها  الC�ICـة  �فقـ	   ]
C�Cال  �
غ األداء  أن  ال�'
عي  م(   :
مWان  على  وLال�ـالي    �ها،ال?
��ة  %ع3Yائ
ة  تعCل  مWانـ تفهي  
[  �?اع	  أح
انا  و   �ها،فق	 Cت


Cي على حفw مWاناألد �Iال� لل'
*    ة ال9امعة،اء   �
ال��ت 
[ ب	ا�ة Cافال�	لل9امعة  خليال ، 

Cي  �Iال� األداء   ]

Cل� األساس
ة  االن�الق  أن  وال/D  ونق�ة  داخل  یالب	  م(   ال9امعة '	أ 
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:�IC3ن مه  وم( ه/ا الWم )Ciت� ]
Cة إدارة ال�
ا  � ه3 ال�Cاجعة ال	اخل
ة %اع�'اره فإن عCل
 . االس��ات
9يعCل
ات ال�-ل
ل  فيشقا أساس
ا 

ی�ضى ع( ال39دة ب	یًال خاصة في gـل وجـ3د  ال    �هلpأص'ح الC?  :%ال39دة تIامي الYع3ر   - ٤
  )Cضـ الICـ�ج  ��nـار  وأصـ'ح   pهل�?Cال  U	ل ال3عي  زاد  فق	  
ة، Cالعال والICاف?ة  ال'	ائل 

إن تفاعل 6ل ال�Cغ
�ات    ،ال3Cاصفات ال�ي ی�	ها %غx ال��I ع( %ع	 الC?افة أو ال?ع�
�-Cل   ال/اال9امعات  ال?ا%قة  ع(  ال'->  م?_ول
ة  على    ،ت ال-	یJة   ]
Cال� وم-اولة 

لالع�Cاد  و   ،الICاف?ة  ال9امعات  ن��  ووضع  األداء   �تق3 ض�ورة  على  ت->   �
مفاه ت'Iي 
والفاعل
ة   ال39دة   :
م(    أساس  علىل�-ق وiاعف  االس�ق�ار  للC�ICة  �-ق:   ]
Cال� أن 

%قائ اف�ص   pتل م(  أك'�  %WYل  واس��Cارها  م_خ�ة    ل9امعات ها  في   ]
Cال� وضع*  ال�ي 
 .) ٢٠٠٧(ح'
�،  ، هاأول3ات

ال �WC( ت9اهل دور ال�ق	م في ت3IAل3ج
ا الCعل3مات على تغ
� ب
Nـة  :  ت3IAل3ج
ا الCعل3مات  - ٥
 العCل ع( %ع	 وما إلى ذلp م( و األعCال، ف	خ3ل العال� إلى ع.� اإلن��ن* واإلل��Aون
ات  

أصـ'  
ـ> -% وال9ه	،  ال3ق*   �.�n� %WYل  وت�3�ها  األعCال   �

تغ في  ح  ف�ص ساع	ت 
الC�ICات على م	U ق	رتها ال  )
ال�3IAل3ج
ا في أداءها لعCل
اتها ال�Iافe ب   ، م�الك اح	ث 

الو  ال�3IAل3ج
اال-	یJة    9امعات 6ل  أن��Yها وعCل
اتها،  تع�C	 على  
ة  أهCوتCA(    في 6افة 
ال3ق* والC?افا  ال9امعةق	رة  أنها ت[	 م(    ال�3IAل3ج
ا في  ال?
��ة على  
�  و ،  ت على C.ت

ج	ی	  
� خ.ائ.هم3اد 
وتغ ال9ه	  و ،  اة   �
أسال
�   ال'D�Y ت3ف م(  أسل3ب  �ع�'�  ما  وه3 
]
Cال�  ،]
C٢٠٢٠(إدارة ال�(. 

وه/ا ال ی�أتى إال م( خـالل ب�امج    اإلع	اد،ن ال9Iاح االق�.ادD ی��ل� قU3 عاملة ج
	ة  أ - ٦

[ة، �3Wن ف
ها ال�ال� قادرًا على ت3ج
هها ول
e ال�3جـه بهاCة م�
'
ة وت	رC
قادرًا   ،فقX   تعل

 . فقXعلى ال�أث
� ف
ها ول
e م�أث�ا بها 

على اس�ق�اب ال�الب وال-.3ل على دعـ� مالي  ال9امع
ة  زد�اد ال�Iافe ب
( الC_س?ات  ا - ٧
ا أو  ال-3Wمات  ال	ول
ة  م(  ال63االت  أو   U�'Aال ل( )٢٠٠٤(كCال،  الCان-ة  ل6�Yات  وه/ا 


[ة.C3ن ال9امعة م�W% ی�أتى اال 

ا - ٨ ت	ول  العاليال�3جه ن-3   �
أمـامفو   ل�عل ال9Cال  ق
3د أو ش�و|   ه�ح  دون أن �3Wن هIاك 
 .  ))٢٠٠٦(ال-3لي و أب3 دقة، أمام ه/ا ال�3جه 
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ة 6'
�ة على م?�U3 الC�ICات %WYل عاموLال�الي فإنه إ    Cأه ]
Cإال    ،ذا 6ان إلدارة ال�
الn.3ص و�ه� ذلp أن ق
�Cها ت[داد %WYل اك'� %الI?'ة لC_س?ات ال�عل
� العالي على وجه  

إعادة ال��I في الـ��I    ت?�	عي ض�ورةم( خالل االس�9ا%ة ل�Cغ
�ات ال-اض� والC?�ق'ل ال�ي  
،�
الICاف?ة في عال� س�ع ال�غ الق	رة على  ال?ا%قة، وم-اولة ت�3�ها وZك?ابها  
ة C
وه3    ال�عل


Cاته ومIاه9ه و}�ق و �Iافه وت	اجعة فل?ف�ه وأه�Cة ل�C�?اجة ماسة وم-%  pه، وذل?أسال
� ت	ر
و-اول   قالس��Yا الC?ـ�ق'ل  ی�3قع  تعل
Cي  ن�ام  إلقامة  ضCانًا  معها  وال�3اف:  الC?�ق'ل  آفاق 

فـي م- الC?�ق'ل وله> وراءها %ع	 ح	وثها  أخ�ار   ���Iی تعل
Cي  ن�ام  ب	ًال م(  اولة  ت3ج
هه 

ف معه Aن.،  لل� �W٢٠٠٦(س(  .  

أن  ات   س':  مCا  لIا  والCفاجآiح  ه/ا  ال�غ
�ات  في  ال?�عة  ح	ة و   ،الع.�ت  زادة 
ال�nCلفة  الICاف?ة   الC�ICات   )
إضافة  وت3Iعهاب الCعل3مات،    إلى،  ت3IAل3ج
ا  ث3رة 

في الع	ی	ة ال�ي }�أت ال�غ
�ات جان�  إلى ،واالت9اهات ال-	یJة في ت�3� األداء الC_س?ي
ال�ادة، وال��6
[   إلىارة  �-3ل ال-	ی> م( اإلد الالCفاه
� اإلدارة خالل العق	ی( الCاض
(، و 

  D�Y'ال الCال م(على رأس ال	ال    بCرأس ال،DادCال  Dات  %':  6ل ما س  ادC�ICلفة  ال�nCال

[ض�ورة ال'-> ع(  و   الق	رة ال�Iاف?
ة، واالرتقاء %األداء الC_س?يمفه3م  ت	ع
�    إلىCفي    ال�

ال��3ر واالس  م( اجل  األداء في 6افة ج3ان'ها وعCل
اتها لل3Jرة  الل-اق ب��6  �n	ام األمJل 
IAال�]
Cال� :ال�عل
� العالي %JCابـة القائ	 ال/D   و.'ح 3ل3ج
ـة %��قة ت9?	 أن االب�Aار }�

 U9االت األخ�Cم في ال	ق3د قا}�ة ال�ق�.   

[ على ع	ة م'اد{  :ال��ادئ واألسA) جـ-(ثان
اCهاتق3م إدارة ال�Iم  Dی_د ]
Cإلىأن ال� 

  :)٢٠١٠(ال?Iاني،  
     تف3ق الC_س?ة. إلىدD �ائج ت_ ت-ق
: ن  - ١

 عالقة م?�	�Cة ب
( الC�ICة والC?�ف
	ی( مIها.  ا�9اد  - ٢

 إدارة الC_س?ة م( خالل م3C9عة م��ا%�ة وم�Yا%Wة م( ال��I والعCل
ات. - ٣


�ه� وزادة مYار�6ه�.تع�
� م?اهCة العامل
( م( خالل  - ٤CIت   


[ة ت?��
ع أن ت-ق: أه	افها. ا�9اد  - ٥Cة وم ق
ادة ق3

٦ - D	-ال3  ت.)
 ضع ال�اه( وZح	اث ال�غ
� %اس�n	ام ال�عل� لnل: ف�ص االب�Aار وال�-?

 الفه� واالس�9ا%ة ل�3قعات أص-اب الC.ل-ة. إلىال?عي  - ٧



íée�Ö]<íé×Ò<í×¥<^ãßfe< << <<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٣٩٥  


[ ت�JCل وذ�6 Cامي، في أن م'اد{ ال�C٢٠١٤(الع( :  
 ،�ارالق اتnاذ  دائ�ة وت3س
ع ال'
�وق�ا}
ة ال�قل
	�ة، أنCا| م( ال�nوج د�Cق�ا}
ة الق
ادة: وتعIي -

 وااله�Cام 


ة غ
� %االت.االت Cال�س :
  .أك�J فعال
ة ل�-ق

� القابل
ة -
 ت-ف
[ مع الAاف
ة والJقافة اإل�9اب
ة وال3Cاقف ال.-ي الICاخ ت3ف� وعIي  :لل�غ

 .ال'Iاء ال�Iافe اإل�9ابي


[ -ق:ت ح�ى والCالي واالدارD  الفIي االس�قالل يوه  :االس�قالل
ة -Cال�  /nاس�  ما ت�اه  وت�Iم 

 لألق?ام  الC?�قل وش'ه الالم�D]6  االدارD  الICهج اع�Cاد  تعIي C6ا،  عل
ه واالس��Cار  لل�ف3ق 
 العCل  أن�Cة على ال	ق
قة ال�قا%ة معواإلدارات   األق?ام ب
( االب	اعي لل�Iافe ال9Cال وف�ح

 .ال?ائ	 


[ة  الn	مة تق	�� خالل م(  :العCالء م( االق��اب  -C�Cة ذات  الC?ة ال	
 دةج3  وضCان ال9

 .ال�ICج

عIيو   :اإلن�اج
ة   - ]
  وضC(  ال39دة عال
ة م�nجات  ت-ق
: واج�اءات  ال
ات  على االه�Cام ت�6
�
 .الCع�C	ة ال	ول
ة الCعای

 .ال�C�?C وال�-?
( لل��3ر ال	ائCة اإلب	اع
ة ال��ق  اب�Aار تعIيو  :االب�Aارة  -


فها الCع�فة م.ادر في ال�ع	د�ة  -g3ل ال'?ا}ة -                 .وت
في اإلج�اءات   وال�?ه
 .والعCل
ات 

  .الC�9Cع
ة ال�Yاكة% االه�Cام -                                .ال�Iاف?
ةااله�Cام %  -

[ فهي C6ا یلي Cها إدارة ال�
 :  )٢٠١٠(ش3قي، أما األسe ال�ي تق3م عل

 ي�
9
ةاإلدارة : ال�Qاء االس)�ات

   االس��اتC
�Iاذ الق�ارات ال�nة ات
ت	ع
�   إلىة ال�ي ته	ف هي عCل
على أنها " ف( ص
اغة    إل
هاالC	U ال�3ل، 6/لWC� p( ال��I  لل9امعات عليالق	رات ال�Iاف?
ة 


ة ال�ي ت?اع	 C
�Iالق�ارات ال� ��	وتق /
، وتعeW اإلدارة " على ت-ق
: أه	افها ال9امعات وتIف
9
ة  
Iاص� ال3اج�  عة م( الع�Ci( م3C9 ت ال9امعة ون��تها الC?�ق'ل
ة، وتت3جهااالس��ات

9
ةا�، وااله	اف ال�سالة، ال�ؤة، والق
(اع�Cادها
ق	  و  )، وااله	اف م�3س�ة وق.
�ة االجلالس��ات

[ %الفYل ل�-�W عCإذاى ادارة ال� �Cة لل� تC�ICال pة
9

ع  هCهة وفل واض-ة ومف. اس��اتCا ج


ع م?�3اته� 
( فيلالعامC) جLeen, May, Suraya, jab, & Pei , 2009( .  
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فاإلدارة   9
ةإذا 
وذلp    االس��ات 
له WYوت %الC?�ق'ل   _'Iلل�  ]
Cم أسل3ب  للC�ICة  ت3ف� 

ة على مع�
ات  I'Cة ال	
%اس�عCال اإلمWان
ات ال�Cاحة ب3اس�ة ن�ام م-�W التnاذ الق�ارات ال�ش

 .ال3اقع
 Eی�
اته� ه3 س'�  : فالC?�ف
	 ه3 الC-�ك ال�ئ
e ألن�Yة ال9امعة، واح�
اجال)2جه �ال�#)ف

 وج3دها. 
 ات

[ة    لإلدارةن االساس  إ:  الع�لC�Cة    ه3ال��Iهأنى  لعلل9امعة  الC3عة م( العC9ات لا م


 ب
Iها. ف
Cا  وال�C	اخلة ال��Cا%�ة
 ال���5ة:ا ع  ل�2ارد  الC?_ول  وه3  الق�ار   /nم� ه3  اإلن?ان  وه3    (إن  واالب�Aار  ال�9	ی	 

Y'3ارد الCة، وللC�ICفي ال �
ة دور فعال في ت-ق
:  وس
X ال�عل�]
Cه� ث�وة  ، و لل9امعة  ال�
الJCCلة في   sائ.nة م( ال'
ال9امعة وأغلى أص3لها على اإل}الق، وه� ع'ارة ع( ت�6

و36نه�   والn'�ات،  والAفاءات  والCهارات،  ذل  أه�الق	رات،  فإن  الC_س?ة،  �ق�iي  م3ارد   p

�ها م( خالل االس�CJار ف
ه� م( خالل االس�غالل ال9
	 ل�لp الn.ائs و CIل على تCالع

ال�ال
ة:   ال�CتA[ات  على   	Cتع� و إدارة  ة، �Y'ال 
ة CIوال�  ،)
WCدارة  ال�Zو وال�3ج
ه،  ال�3اصل 

[ ی��جCاألداء، وهIاك  C�Cواالداء ال D�Y'ال �.Iالع )
ن
ة  �ة ان?اها االب	اع �6ا هعالقة ب

العI.�  عل
ه  و  
[�3Wن C�Cال األداء  م.	ر  ه3   D�Y'و   ال
االداء  لاملعا  هل�3ج  :
ل�-ق  )

  �9�  ]
C�Cه�ال
الق	رة�   أن  عل وال3الء  لع  �Cل3Aا  الC?_ول
ة  ت-Cل  
Cي    واالل�[امى �Iال�


� فiال ع(  
ال�غ ت9اه  والعCل    ق	رته� عليوال�Cونة  الغ3Cض  ل/ا  %أسل3ب ت-Cل   : الف�
ة  ل�?�3ج� ع�Y'3ارد الCل ا  أنى ادارة الJارسات مCCة  م( الI
ل?Cاح ت�'Iى م3C9عة مع


في وتق3� االداء هوالC?ا  
( %الYCار6ة في ش_ون الC�ICةلعامللg3ال3صف ال 	ی	ة في ت-C

[  إلى3صل لا له 3اعأنوتق	�� ال-3اف[ %�Yى C�Cاالداء ال ،D٢٠١٥(الع'اد( . 

 العالقات 3Iها  ش�7ة Aت ی��  ال�ي  العالقات  ج3دة  م( خالل  وت�-	د  ال9امعة  ن�ائج  ت�أث�   :
و  وخارج
ا،  الداخل
ا   ]Aعلى  ت�ت الالJقة(عالقات  االت.ال،  الC9اعي،  العCل   ،  )
ب  p%اY�


ةIعCع األ}�اف ال
C9أ ادارةل وت  )ج    ]
Cاخ  إلىال�	وادارة العالقات ال X
�nة  لال�

ة والnارج
ال?
اسات   دع�  اجل  9
ات م( 
ت  واالس��ات ال�ي  ال3Cارد   	Yة  لوح
ال-ال ال-اجات  'ي 


�ةل'واوالC�9Cع    للC�ICة  والC?�ق'ل
ة-Cال 
Nة  ) Marrewijk, 2004ال  (iع(   ف
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الCعل3مات   ن��  
ات Iتق  )
وت-? الCاد�ة،  ال3Cارد  م(   ,Sanchez) .االدارةاالس�فادة 
Letona, Gonzlez, & Garay, 2006)  

 :Dم(   تق3مال9امعة    ال)عل وIWCها   ،Dاإلدار  ]
Cال� أساس  �JCل   D/ال 
Cي �Iال� %ال�عل� 
ال?�ع   واالس�
عاب  و9�Zاد الYAف  ال'
Nة  في  ال�غ
�ات  م?ای�ة  على  والC-اف�ة  للCعل3مات 

� واالب 
 �Aار، وال�-?
( ال�C�?C وال��3� ال3�Cاصل للCCارسات. مIاخ عCل ی	ع� ال�ق

 :ام�واالن# وال  ال�2اءمة   XLال� امWان
ات وعIي   �
ل�ع� ال?ا%قة  ال?�ة   eاألس  )
ب  �
�I�
9
ة.  ال9امعة، والعCل في ت3اف: ت9اه رسال�ها 
 واه	افها االس��ات

   ادة

ة فأك�J م( م�9د الC?_ول
ات اإلش�ا  إن الق
ادة ت��ل�   :�اإلب�اعالقCة وال?ل�ة ال�س

  )Ciلل?ل�ة، بل ت� D	
ال�قل الCفه3م  الف�د وت�ع	U م�9د  ال�ي �WC( أن �-	ثها  ال�أث
�ات 


ة وال?ل63
ة إذا ال �WC( ت.nYاته الCراته وس	م( خالل ق )
[ دون على اآلخ�Cال� :
-ق

ة اب�Aارة  ق
ادة فعالة.nات شC?% ة
[    أنC6ا    ،واب�AارC�Cاالداء ال)
ت رااهب�3اف� الC  ره

تع	 الق
ادة ال9
	ة   ل/ا  )٢٠٠٧(أب3 فارة،    واالب�Aارقادة %U3�?C م�تفع م( االب	اع  لل  والق	رات 
  �Jاالعامل االك�

[في االداء    تأثC�C) الAl-Dhaafri, Yusoff, & Al-SWidi, 2013( 
ال� ال'
Nة  
ةوفي C
و عل  ،  �9ال�ؤة  لع ت3ض
ح  الق
ادة  والعاملل  الC?�ق'ل
ةى   )

?
(  ل�	ر

 .)٢٠٠٩(ال9ع'�D، � واالب	اع واالب�Aار ل YCار6ة %ال��3� وال�علل
 ع ,
K�(أل�  �ة:لى ال�لال 	ع  جامعة  ةال ب ]
  م�nجاتها م( خالل    }البهاى ت3قعات  لال��6


[ةC�Cفال�ا  ،الnج  ل� ال
ة  3 ال/D س
عeW ال.3رة ال�ه �C
ا والICافe مع هال�ي ان'J: مIعل
م(    ن�ائ�ه  )
9�nال ل/   جامعات م(   ،Uاألف�اد فإن    ااخ�    )]
C�Cه ال
ف ت�3ف�  م(  � ه� 

ال9Cاالت  ار ق	  في  اس�IJائ
ة  
ةت Cة  وال  األكاد�
Iوال�ق ة �Aاد�ة،ف
ل  والق في  ه�  و3Wن  دور 

[وأفAاره� وادائه�    ه� ادة م( ن�ائ9فل االم( خال  وت�3رها االمة  iة  هنC�Cال   ،D	Y(ال�و

٢٠٠٩(. 
 اه ال2اقع�ال�ي �WC(    :ات ا�ه مC�Iة ع( اخ�D ه3 ق	رتها   أنإن ال3س
لة األساس
ة   ]
Cت


[ة،   تق	�� علىCمة م�	خ.�
 ت�Iاس� مع ال3اقع ال�Cغ

[  اCا س': أن ال�Cا مIح لiًا، بل أص'ح واقعاً ت�Aت�فًا ف 	ًا   ل� �ع
عCل
ًا، ومفه3مًا أساس


[ الC_س?ي   لل�Iاف?
ةCاة، فال�
في gل ال�غ
�ات وال�-3الت ال�C?ارعة والYاملة لAافة مIاحي ال-
فال م9ال في ت-ق
: اإلن9ازات وLال�الي اإلن�اج والعائ	 الCأم3ل    ه��JCل العI.� األساسي واأل 
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[ في م�nلف  Cثقافة ال� )
WC3م إال ت
ق�اعاتها وZداراتها وتع[[ م?اراته ن-3  أمام الC�ICات ال

ع  Cج في  الYامل   ]
Cهاال���Yلالع  وأس?ها  أنC  ،ة
الفعالة  وتع�'�   اإل�9اب
ة  وال��Iة  ال	افع
ة 

وت- ت?
�  	ی	 للC_س?ة   D/ال في    الIهج  واالس��Cارة  أه	افها   :
ت-ق في  واإلب	اع  عل
ه  ال�عل� 
)

[. أه�ه3    وال�-?Cم'اد{ ال�  


[ة %ع	ة خ.ائs مIها: * ت.فا :ال�امعة ال�)�
,ة ) خ�ائZد-(ثان
اC�Cال9امعة ال 

العالقة   -١ 
ع اص-اب Cاجات ج
اح� وت�9اوز  تل'ي  أداء عال
ة  وت-افw على م?�3ات  ت-ق: 
 )

IعCال ،)Cال�ح	٢٠٠٥(ع'(. 

العلCي  -٢ ال��3ر  ل3Cاك'ة  ج	ی	  ه3  ما  6ل  على  واالنف�اح  وال�9	د  وال�Cونة  3ة 
%ال- ت�?� 

p،  واالنف9ار الCع�فيات ال�C?ارعة، وال�غ
� ال�3IAل3جي، Wو س )]C٢٠١٥(ال( . 

 ت�6[ على ال�3جهات الC?�ق'ل
ة.   -٣

٤-   X�nال  /
تIف على  وتعCل  ال3Cض3عة،  األه	اف  خالل  م(  رسال�ها   :
ل�-ق ت?عى 
.: وال?
اسات م?�n	مة ال3سائل واالسال
� واال}� الICاس'ة، والعCل ب�وح الف�

 . )٢٠١٦(ال3Yا،  ل�3IAل3ج
ال�عامل، واالنف�اح، واالق'3ل وال�Cونة في ا  -٥


[ �ع	 ه	فًا لها، وه	فًا    أه�س': أن م(    ن?�nلs مCاCة أن ال�]
C�Cال9امعات ال sخ.ائ
واإلمWانات   ال3Cارد  اس�CJار  وح?(   �
�Iوال� وال9ه	  ال9
	ة  ال'�امج  خالل  م(   pوذل ألسات/تها 


[ م�اك[ ال'-Cت p3اف�ة في ال9امعة، 6/ل�Cات ال�ي ت�3اف� في ال9امعةال�'�nCعامل والC3ث وال ،
%عCل
ات   إلى العIا�ة  ال9ه3د   جان�  
ع Cج ]
ال�عل
� وال�عل� وال'-> واالس�ق.اء م( خالل ت�6

، C6ا أن ه/ه ال9امعات ةت/ ا واألن�Yة على ه/ه األش
اء، والعIا�ة الفائقة في عCل
ات اخ�
ار األس
فات في ال�ال� ال/WC� D( ق'3له  ز ش�و| وت-ق: م3اصبل ال ب	 م( اج�
ا،  ال تق'ل أD }ال� 


ة م�[نة، وت3ف� في ال9امعة  .nة، وش

[ة مJل ت3اف� ق	رات عقل
ة عال
ة، و}3Cح، ودافعC�Cال
 N
ال' الCقابل  في  ال9امعة  و له  الالزمة  واإلمWانات  الICاس'ة  ال9امعة  ة  أن  C6ا  وااله�Cام،  ال	ع� 


[ة ��C	 ع�اؤها  C�Cع و   إلىالC�9Cاد ال	إم% pذل  	ی	ال9 ��	ل قادرة على تق
ه %Wفاءات عال
ة ال�أه

[ وعلى  و C�Cی3اجال ال�ي  للWYCالت  ال-ل3ل  ن�ائج  إ�9اد  ن3عها م( خالل  6ان  أ�ًا  الC�9Cع  ها 

 أ%-اثها.


[ة %ع	ة   :خ�ائZ وصفات ق
ادة ال�امعة ال�)�
,ة )ه-(ثان
اC�Cة ال

[ الق
ادة ال9امعCت�
   :، أنهایلي ف
Cا )٢٠١٠(ال?Wارنة،   و )٢٠١٦(ال3Yا،  خ.ائs ت-	دها
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ل ال'	ائل ال�Cع	دة لل�عامل مع الWYCالت -nة ال�ي تق3م على ت.3ر وت
ت��Cع %ال�ؤة اإلب	اع
  ال3Cج3دة، والق	رة على }�ح األسNلة ال.-
-ة.  


[ة-C�Cادة ال
، وال  ش	ی	ة الJقة بIف?ها وLاألخ�(، وال ت?�?ل� %?ه3لة، والفYل شيء ت�3قعه الق

Cا. C.إال ع[ما وت pها ذل	 ی[

ال3Cاقف    ل	یها- مع  ال�عامل  وت�-Cل   ،�

ال�غ 
ات iومق� م��ل'ات  مع  ال�عامل  على  الق	رة 

� في نف?ها ال'-> ع( حل3ل لها. Jال.ع'ة؛ ألنها ت 

وال�9	ی	.  -  �وال��9 
ف Aال� على  الق	رة  وتق	��  -  ل	یها  اآلراء  اب	اء  على  %ال�9أة  ت��Cع 
 ات الالزمة. الCق��ح

الف�د�ة، وال تف�ض عل
ها سل�ة الغ
�، وال تف�ض سل��ها على األخ�(،   ةل
%االس�قالت��Cع  -
 U	ة ل3IعCات ال�وح ال�'Jع( م 	وت'�ع)
 ال9امعة. %  العامل

إمWان
ل	یها  -  U	وم ال�Cاحة،  الف�ص  على  وال�ع�ف  األف:  غ
�  ات?اع   �I9وت ت-ق
قها،  ة 
 الCالئCة.

 .ال'-> ال�C�?C ع( أفiل }�ق تIف
/ األعCالعلى ل	یها الق	رة  -

- pل�Cاذ الق�ارتnاء اتIة، ق'ل وأث
  . االح?اس %الWYCالت والYع3ر %الC?_ول
 ال�9	ی	 واالب�Aار ال�C�?C.ت��Cع %- 

مهارة  - الCهارال	یها  وصقل  ال/ات
ة،  
ة CIال�%  �C�?Cال ول�Cؤوس
ه  االه�Cام  له  ال�nCلفة  ت 
�C�?Cال � .وال�	ر

خالل 3 �ت - م(  لها،  الICاس'ة  وال-ل3ل   X�nال ب3ضع  لها،  واالس�ع	اد  الC?�ق'ل
ة  األح	اث  قع 
 .م�ا%عة العCل ومع�فة م9االت ال9Iاح واإلخفاق


ا و�CLؤوس
ه��Cلp مهارة -.nاصة %ه شn3اقف الCال � .الع	ل في تق3

 .ة معه�فاعل
ة في ال�عامل مع اآلخ�(، وILاء عالقة }
'ال�Cونة وال��Cلp مهارة -

علي  - م�ؤوس
ه  قادر   )
Lو ب
Iه  والعCلي  وال�Cح   ،D3األخ ال�nاب  روح  ب>  م(  ق	ر   �
ت3ف
ل	  ال	افع
ة  وزادة  ال9اد  العCل   X
YIوت العCل،  أج3اء  تل�
ف                  م�ؤوس
ه.   U به	ف 

 ل�Cؤوس
ه.الC?ان	ة ال	ائCة ل	یها -

-pل�C�  Cل م'اش� %عWY% علقة�Cال 
ة Iالف الCهارات   x%ع 	رة على  -        .له 6قائ	الق pل�C�

( م�ؤوس
ه. Lه وI

ة الJقة بCIت 
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� عل
ه� %األم3ر ال�nCلفة. ��Cلp مهارة -?
 اإلن.ات ال9
	 ل�Cؤوس
ه، وال�

علي  - أم قادر  ب�?ه
ل  ی�عل:  ف
Cا  ل�Cؤوس
ه  الالزمة  الCعل3مات  ه3  نقل  و3Wن  العCل،  3ر 
 .%JCا%ة م?_ول االت.ال به�، وال�3اصل معه�

 sلn�?أن  ن س':  تق?
�مCا   )WC� 
[ة  ه C�Cال ال9امعة  ق
ادات   sة    خ.ائN
ه وأعiاء 
بها    )
والعامل  eاق?ام  إلى ال�	ر 
ةالn.ائs    اولها  ثالثة Cوم(    األكاد�Cاإلخالص   ها أه

  ، اح��ام ال3ق* واالل�[ام %ه ، و واح��ام آراء ال�ل'ة  ،eوال9	�ة في ال�	ر   ،وفه� ال3اج'ات   ،%العCل
  sائ.nال و ث�  الها  أهCاالج�Cاع
ة  مهارات  3(  و   ،الفعالة  ةق
اد ام�الك Aةال  ات عالقالت	
9، 
بل�ف الIف?
ة    ، �عاون الو   ،وال�عامل   sائ.nال �3Wن أهCوم(  وأخ
�ًا  أن  ال�عامل  ها  ، سهل 

  ح?( االس�Cاع. �Cلp مهارة م�[ن انفعال
ا و و وص'3ر 
األق�ام  ثال/اً  ل ؤساء  ال2الي  ال�اقع  ال�(  6ال�امع  األكاد�4	ة :  - ;ة(ال�89التات 

 ال�4�2ات) 
ال�75الت:أ-ثالiاً ( ال	راسات    )  م(  الع	ی	  ن�ائج   *I
ال9امعي    ق
ادات أن  ال?ا%قة  ب  �
ال�عل


ةالD�.C %.فة عامة واألق?ام  Cاألكاد�   
وع	م ق	رتها    �ها%.فة خاصة تعاني م( ضعف فاعل
  p للع	ی	 م( االس'اب مIها: على أداء الg3ائف ال3IC}ة بها، وLال�الي ع	م ت-ق
: اه	افها وذل

اإلدار4:ضkف  )  ١/أ( ال9امعات   االس)قالل  االدارD   وتعاني  االس�قالل  ضعف  م(  ة �.Cال
دس�3ر   عل
ه   sن 	ق ال9امعات  اس�قالل  م'	أ  أن  م(  ال�غ�  الCادة  ١٩٧١وذلp على    ١٨في 


� ال9امعات و�ه� ذلC6 pا یلي:  ١٩٧٢ل?Iه  ٤٩القان3ن  و �Iت sn� اC
  ف
ال تCلp وضع ق3ان
Iها بIف?ها، وال تCلp ت�nـ
X العCـل بهــا، وال تCلــp ت�Iــ
�    ال9امع
ةاإلدارة  -

C6ا   عل
ه،  م3افقة أال�قا%ة  دون  %Wل
اتها   eال�	ر ه
Nة  أعiاء  ت�ق
ة  أو   )

تع ت?��
ع  ال  نها 
 U٢٠٠٥(صق�،   جهات أخ�(.  

- 
9
اس��ات وت-	ی	  واول3اتها  أه	افها  
اغة .% ال9امعة  تق3م  تلp  ال  ص
اغة  ی��   <
ح اتها، 
ال9  �
�Iت قان3ن  في  وت-	ی	ها  ب/لp  األم3ر   X'ت�و م( وضع    أنامعات   )WCت� ال  ال9امعات 


Cاتها وه
اكلها وم( ث� ال ت�WC( م( ت-	ی	 ق3اع	 وق�ارات العCل بها�I٢٠٠٤شاد، (ر  ت( . 

%ال9امعات  - والICاهج  واالق?ام  الAل
ات  انYاء  األع  إلى�inع   e9لCال لل9امعات  ق�ارات  لى 
 . )٢٠٠٦(م
Iا، 
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: ف
Cا -?Iأدني ت 	م( ال9هات ال�ي ال ی3ج 	ی	ا ل�قا%ة العة تinع إدار�.Cأن ال9امعات ال

ا ف
Cا ی�عل: ب3ضع الل3ائح ال	اخل
ة س3اء على  ب
Iها، C6ا أن دور  Yهام 	ة �ع�.Cال9امعات ال

لل3ائح ت�ل ب
	 ال9Cلe األعلى  م?�D3 الAل
ات أو م?�D3 األق?ام، ف?ل�ة ال3Cافقة على تلp ا
 . )٢٠٠٩(حIفي،  لل9امعات %ع	 أن تق��حها ال9امعة

نYا}اتها  -  xع% ونفاذ  ال�قاب
ة  ال9هات  وت	اخل  وL/لp    إلىتع	د  ال9امع
ة،  الC_س?ات   :Cع
~، أص'ح ال3nف ثقافة للعCل الC_س?ي ال9امعي �Y٢٠١٥(ال( . 

ال9امعة"  - اإلدارة في خ	مة  مفه3م"  اإلدارة"، وما �عW?ه م(    إلىانعWاس  "ال9امعة في خ	مة 
ف�ضها  م(  االس�فادة  وع	م  ال?ل'
ات  واخفاء  أ%عادها،  في  والC'الغة  اإل�9اب
ات  على   ]
ال��6

  .)٢٠١٥(الع'ادD،  ضC( آل
ات ه/ا ال�-3ل

س':   مCا   sلn�?حاجةن  D	اداتها    م
وق %إداراتها  ة �.Cال االس�قالل    إلىال9امعات 
  D3ن    ح�ىاإلدارW�  اص لهاnال قان3نها  خالل  م(  اإلدارة  ش3Nنها  على  االش�اف  في  ال-: 

��WC( م( إدارة ش3Nنها ال/ات
ة دون مع3قات او ق
3د في ض3ء االل�[ام %الق3اع	 والق
� الC�ICة  ل
 م3ل %الAفاءة ال�CلL3ة.%الC�9Cع وCLا �Ci( ت-ق
: دورها الCأ

ال�الي:ضkف  )  ٢أ/( مI   أه�م(    االس)قالل  �عاني  الما   �
ال�عل ی�عل:  ه  ف
Cا   D�.Cال 9امعي 
  %ال3Iاحي الCال
ة ما یلي:

ضعف ال�قا%ة الCال
ة ال/ات
ة لل9امعات، ح
> تinع ل�قا%ة الع	ی	 م( األجه[ة ال-3Wم
ة ال�ي  -
  :
ت-ق  D	C% اه�Cامها  م(   �Jأك ال-3Wم
ة  والل3ائح  الق3اع	   :
ت�'  D	م م(  ال�أك	  على  تعCل 

 . )٢٠٠٤(رشاد، األه	اف ال9امع
ة 

-
ة لل?Cاح %اس�n	ام االع�Cادات الC	رجة %3Cازنة ال9امعة وع	م ج3از  اش��ا| م3افقة وزارة الCال
مال
ة   سIة  م(  مال
ة  م'الغ   Dأ الCال
ة   إلىت�ح
ل  وزارة  م3افقة  %ع	  اال  تال
ة  مال
ة    سIة 

 .)١٩٩٦(الC9ه3رة، 

ت-	ی	 م
[ان
�ها، ث�   أنال�أD في شی�3قف دور ال9امعات ف
Cا ی�عل: %ال3Iاحي الCال
ة عI	 اب	اء -
تأتي م�حلة ال3Cافقة واالق�ار ب	ا�ة %ال9Cلe األعلى لل9امعات ث� وز� ال�عل
� العالي لع�ضها 

نCا  إ على جهات االخ�.اص، و��تـ� على ذلp ع	م تفـاوض ال9امعـات علـى تقـ	ی� م
[ان
�هـا،  
 . )٢٠٠٩(حIفي،  ال�Cاح مـ( الnC..ات، وت.�فها في ح	ود  إل
هاتق'ل مـا یـ�د 
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مCا    wولة  نالح	ال م
[ان
ة  م(  ال-3Wمي  3ل Cال� م.ادر  
�وق�ا}
ة Lو م-	ود�ة  س': 
اس�قالل
ة   م(   	-� مCا  إضاف
ة  3ل
ة Cت م3ارد  وج3د  ع	م  أو  ف�ص  ت3اف�  وقلة  لل9امعات، 

لعالي  ال9امعات الCالي مع ضnامة االس�CJارات الCال
ة ال�ي ی��ل'ها تYغ
ل م_س?ات ال�عل
� ا

ة وم�اك[  وحاجاتها ال�C�?Cة وال�C[ای	 Cی> ال'�امج العل	وت- �ة لل3Cارد الCال
ة ال�ي ی��ل'ها ت�3

الCادD م( ب�امج   العائ	  ال�ام ع( مفه3م ال9امعة ال9�ICة، وقلة  العلCي وغ
�ها، وال'ع	  ال'-> 
  .�C�?Cال �
 ال�	ر� وخ	مة الC�9Cع وال�عل

ام�0ود�ة    )٣/أ(  اخ)
ار  ال�ا�mق  خالل    مع
ة:لق
ادات  الق
ادات م(   )

تع  )
ق3ان م�اجعة 
  ال9امع
ة وال	راسات ال?ا%قة ت'
( ما یلي: 


� ال9امعات وال/D �ع�C	 في الغال�  -�Iة ی�� وف: قان3ن ت

( الق
ادات ال9امع
أن اخ�
ار وتع
الق
ادة واإلدارة، على ال�غ� م( أ  ال'-> وال�	رe ال على  ن مIاص'ه�  علي ق	رة ال�Cشح على 

  .)٢٠١٠(وصفي،   ال9ان� اإلدارD أك�J م( ال9ان� ال�	ر?ي أو ال'-Jي لىإالق
اد�ة %-اجة 

 لل�عتلقي أD إع	اد أو ت	ر� ساب:  ل�3لي مI.� رئ
e الق?�  ال ی3ج	 م( ب
( ال�Yو|  -  )


 . )٢٠١٣(ع'	 ال?�ار، 

ان��Yت ثقافة ال'->   %3Cقعها أص'ح م( دواعي ال-Cا�ة، خاصة وق	 تp?C الق
ادات ال9امع
ة  -
وت9اوزات   سل'
ات  �Yغلها في   )Cل  �C�?Cال وال�9	ی	  مIها  
ل Iال وم-اولة  ال?ا%قة    الق
ادات 

  . )٢٠٠٨(ن.ار، 
ل9امعي ق
ادات م?
�ة العCل ا  إلىع	م دقة اخ�
ار %عx الق
ادات ال9امع
ة، وعل
ه فق	 ت?�ب  -

األس %Wل  %3Cاقعها  االح�فا�  وت-اول  الC.	اق
ة،  عIها   �
ت'�ر تغ "الغا�ة  
Jاق C% عCًال   �
ال
Cال%  p?Cال� ش	ة  ت9ئ  هIا  وم(  األداء ال3س
لة"،  وج	�ة  العامة  الC.ل-ة  ح?اب  على   �.I 

 ،~�Y٢٠١٥(ال( .  
الAفاءات ع(  -  Dذو م(   �
J6 األجه[ة  ع[وف   xخل %ع	وت ال9امع
ة،  اإلدارة  م?3Nل
ة  ت3لي 

 . )٢٠٠٧(اب�اه
� و ال9Iار،   ال?
اد�ة في عCل
ة االخ�
ار

الق
ادات   36ن  م(  ال�غ�  على  أنه  س':  مCا   wةنالح
Cة    األكاد�هي واإلدار  %ال9امعات 
  �
Y� ة بها، إال أن ال3اقع ال-الي
ة الخ�
ار   انه ال ت3ج	    إلىم-3ر الفعال
ة اإلدارCعل �
  ها معای

وأ مهـام  علـى   �وال�ـ	ر الق
اد�ة،  %ال.فات  وال��Cع  االخ�
ار،  في  ال	�Cق�ا}
ة   )
ب سال
�  تC9ع 
ال9امع
ة   ارادت  اإلدارة  اذا  ال9امعات  ب
(  أنوعلى  م�م3قة  مWانة  لIف?ها   )Ciال9امعات   ت
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ة  C3ج3دة داخل ال9امعة وا�9اد العالCة ال]
C�Cفاءات الAة ال
CIوت �9
ة ل��3
 أن تiع اس��ات

9
ة  رؤD ج	ی	ة وق
ادات ذات مهارات و6فاءات تع��ف %ال3Cاه� وتع�'�ها م( ال3WCنات االس��ا
ت

� في الق�ن 
9
ات إلدارة 6فاءاتها 6عامل إح	اث تغ
  .٢١  في العCل، وت?�n	م اس��ات

ب�امج  )  ٤/أ( ال�امع
ة:ضkف  الق
ادات   Mة    ت�ر�
ال9امع الق
ادات   �ت	ر عCل
ات  تعاني 
ة مCا یلي: �.Cال 

ة ما یsI على ض�ورة إع	اد وتأه
ل القادة ا-�.Cال9امعات ال �
�I%قان3ن ت 	ال ی3ج  )

ل9امع
  ت3ل
ه� لICاص'ه�.ق'ل ت3ل
ه� للICاص� اإلدارة، وح.3له� على ت	ر'ات م?��Cة %ع	 

الق
ادات - م(  الفNة   pب�ل %االس�عانة  اه��  ق	   eال�	ر ه
Nة  أعiاء  ق	رات  
ة CIت م�Yوع  أن 
أنف?ه�   ه�  حاجاته�  واغفل  �عق	ها  ال�ي  
ة 'ال�	ر لل	ورات   )
Lر	Cإلىك    �الICع�،  ال�	ر (ع'	 

٢٠٠٧( . 

(نایل،   )٢٠٠٩(اسCاع
ل،    )٢٠٠٩(الع[ازD،    الع	ی	 م( ال	راسات مIهاما اشارت ال
ه ن�ائج  -
٢٠٠٩(    ،�
ال�ح ال�	رe    )٢٠٠٧(ع�  
ة ق	رات أعiاء ه
Nة CIت الق.3ر ب	ورات  م( أوجه 

 ف
Cا ی�عل: %الق
ادات ال9امع
ة وذلC6 pا یلي:

 ة ال�ي
' تIف/ لفNة الق
ادات اإلدارة مقارنة ب'اقي الفNات الC?�ه	فة.  نقs ع	د ال	ورات ال�	ر

   ادة
الق الC?�-	ث في عل�  ال��6
[ على  ال'�امج وع	م  
ة �Cی�الءم  ن %Cا  ال9امع
ة  واإلدارة 
 وال�-	�ات ال�nCلفة. 

  ة واق�.ار ال9ان�YاقICاض�ة وال-Cام أسل3ب ال	nة واس���Iال'�امج على ال39ان� ال ]
ت�6
 وج	 علي ورش العCل. نإالعCلي 

  فة. إلىاالف�قار	ه�?Cات الNة للف

ة ال-ق
ق' ال�-	ی	 ال	ق
: لالح�
اجات ال�	ر

 ة وه3 ما �9عل االل�-اق  أج س3اء  االل�-اق %ال'�ام  أن
كان اج'ارا او اخ�
ارا م�ت'X %ال��ق
 بها اض��ارا.

س':   مCا   wه  ه  أننالح'
%أسال  �ال�	ر أن  علي  
ع C9ال ی�ف:  
Cاته  �Wاد C.وت وأن3اعه 
ذات
ا  أال�Cع	دة س3اء   
ا او Cكان رس  �
JAال %ال�عل
� ال9امعي الD�.C �عاني  للق
ادات ال9امع
ة 

ال��3   إلىه �-�اج  أنC6ا  ،  3رالق. م( أوجه    �X
�n9ي  وال�
، وعلي ال�غ� م( وج3د  االس��ات
ة ووزارة ال�عل
� العالي�.Cاها ال9امعات الI'ة ت�
Cة رس
'نها ال تAفي ل��3�  إاال    ب�امج ت	ر

وال ت?��
ع معال9ة الWYCالت ال�ي ت?�9	    � في م9ال عCله  دةكل الCهارات ال�ي �-�اجها القا
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ت-�اج  الفي   وLال�الي  ی3م  6ل   Dاإلدار للق
ادات    إلى3اقع   Dاإلدار  �لل��3 ج	ی	ة  م	اخل  ت'Iي 
 ال9امع
ة %�nCلف أشWالها. 

 ق�2ر ال)ال
ة:�عo ج2انM ال إلىهFا �اإلضافة ) ١/٥( 


لها م?3Nل
ة-C-ة وت
6ل األخ�اء؛ مCا ی�?'� في    ت��ف %عx األحWام على الق
ادات ال9امع
~،  ق�ل روح الnCا}�ة واالب�Aار ل	یه��Y٢٠١٥(ال( .  


� الق
ادات -
س
ادة ثقافة االف�اد وغ
اب ثقافة ال�Iام داخل ال9امعة، و�ه� ذلp جل
ا عI	 تغ
(حافw،   الAل
ات او األق?ام  م?�D3 العل
ا في ال9امعة او اإلدارة على  س3اء على م?�D3 اإلدارة  

٢٠٠٤(. 

یل
ه رؤساء  - لل9امعات  3ات اإلدارة ب	ءا م( ال9Cلe األعلى �?Cال وج3د سل?لة }3لة م( 
  Dا ی_دCات وال63الء ث� رؤساء األق?ام م

�    إلىال9امعات ون3ابه� ث� عC	اء الAل�Iاس��الة ال�

 . )٢٠٠٩(حIفي،  عياإلدارD ال9ام

ف اإلدارة في ال9امعات وضعف الCهارات اإلدارة وال�?3ق
ة  غ
اب ال�3ص
ف ال	ق
: للg3ائ-
U	ة    ل
جان� الق.3ر في ت�'
: األسال
� ال�3IAل3ج
ة ال-	یJة في اإلدارة   إلىالق
ادات ال9امع

 . )٢٠٠٥(صالح ال	ی(،  ال9امع
ة


( في اإلدارة ا-WCال?ل�ة وال� x(غان�    وصعL3ة االت.االت األفق
ة وال�أس
ةل9امع
ة  قلة تف3
 .  )٢٠٠٣و ق�ني، 

غل'ة ال39 ال'
�وق�ا}ي على أول3ات ال9امعة ووح	اتها ال�nCلفة على م?�D3 إدارة ال9امعة أو  -
 . )٢٠٠٨(ن.ار،   الAل
ة أو الق?�


�مقاومة ال�Iام -
 .)٢٠٠٨(هاش�،  اإلدارD لل�-	ی> وال�غ


ة في اإلدارة ال9امع
ة إغفال األسe والC'اد -C
�Iة وال�
Cالعل }  ،��Aال 	٢٠٠٦(ع'(. 


� اإلدارD لل�عل
� ال9امعي الD�.C اخiاع  -�Iات ال�الD3�?C  م-اولة 6ل م?�D3 م( م?�3
 . )٢٠٠٤(رشاد،  األدنى مIه ل?ل��ه وم( ث� �عCل على اضعاف اس�قالل
�ه

-  D/وال وال9امعات  للAل
ات  الC[دوج  
Cي �Iال� ب
(  ال'Iاء   ]
Cوال� الف.ل  خالل  م(  ��ه� 

ةالg3ائف  Cل    األكاد�Cالع في   )
م�3از  )
ات9اه ل3ج3د   Dی_د  D/ال االم�  %ال9امعة  واإلدارة 

لA( غ
� م�عاون
( %الD3�?C ال�Cل3ب مCا ی��ت� عل
ه صعL3ة إ�9اد حe م��Yك ف
Cا ب
IهCا  
 . )٢٠٠٦(م3سي،  ت-ق
قها  إلىإزاء الCهCة ال�ي ت?عي ال9امعة 
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ة %.فة عامة ورؤساء األق?ام    أنـ( خـالل مـا سـ': ی�iـح لIا  م�.Cة ال
الق
ادات ال9امع

ةCة   األكاد�اإلدار ال39ان�  م(  %الع	ی	  ال�Cت'�ة  الWYCالت  م(   �
JAال �عان3ن  خاصة  %.فة 


ةو Cاألكاد�  ،
وم( هIا تأتي ال-اجة ل�iورة    ات وذلp ت[امIا مع ما �قع على عاتقه� م( م?ـ3Nل
ال?
اسات والل3ائح، واع�اء ق	ر 6اف م( ت�3  ال��I في  ال�Iام اإلدارD لل9امعات، واعادة   �

3ل  ذات
ة، Cها وال'-> ع( م.ادر ت
L3?Iم �Aة فاالس�قالل
ة ال/ات
ة لل9امعات م( خالل ح�
ووض3ح فل?فة ال9امعة وادارتها م( خالل ن�� ادارة ح	یJة تCi( لها االس�قالل وال�YCي مع  

  الع.�.   ت م��ل'ا
األق#ام    ال)�0�ات  ب)-ثالiاً ( رؤساء  ت2اجه  ال����ة:  األكاد��
ةال)ي  ب	ا�ة   �ال�امعات  مع 


ة والC-ل
ة وال�ي اث�ت على Cات العال�
( زادت وتع	دت ال�-	�ات وال�Cغ�Yوالع Dالق�ن ال-اد
ال9امعي  �
ال�عل ب
Iها  وم(  واالج�Cاع
ة  واالق�.اد�ة  ال?
اس
ة  ال-
اة  مIاحي  
ع Cوت�تــ� ج  ،

ع %.فة   �
ال�عل م_س?ات  على  ف�ض*  ج	یــ	ة  وت3IAل3ج
ــة  
ــة Cعل ثــ3رة  وال�علـ
� عل
هــا  امـة 

Cاتهـا  �Iوت وادارتهـا  و�Lام9هـا  فل?ـف�ها  في  ال�Iـ�  تع
ـ	  أن  ض�ورة  خاصة  %.ـفة  ال9امعي 


ـة في شـAلها ال9	یـ	، وتع�'ـ�  CIهـا ال�
الق
ـادات ال9امع
ـة %.فة  ل�-ق
ـ: ال�Cالـ� ال�ي تCل
ها عل

ةعامة ورؤساء األق?ام  Cلفهـ�    األكاد� الC_هلـة  ال�Cغ
�ات والقادرة على  %.فة خاصة هي  ه/ه 

ال�-3الت  %إ�9اب
ة مع ه/ه  أن  أC6ا  ،  ال�فاعل  �WC( م( خاللها  ال�ي  األساس
ة  ال�6
[ة  نها هي 
وم(   
ة، Cالعال وال�غ
�ات  ال�-	�ات  م(  ال9?�  ه/ا  ال9امعة  ال�ي    أه�تع'�  
ة Cالعال ال�-	�ات 

األق?ام   %.فة عامة ورؤساء  ال9امع
ة  الق
ادات  تق�iي    
ةاألكاد�C ت3اجه  وال�ي  %.فة خاصة 
  ض�ورة ت'Iي م	اخل وأسال
� إدارة وق
اد�ة ج	ی	ة ما یلي:

-اء العال� ع( ت-	D  أن: ب	ا�ة م( عق	 ال�?ع
Iات وال-	ی> �D�9 في 6ل   ةت��0 الع2ل� -١
3�ها م(  وق	  ،  الع3لCة
( م?�C	ة ح�Yا�ات الق�ن الع	ل خاص مع بWY% ة ت�?ارعCاخ/ت الع3ل

ال�ي ح	ث* في وسائل االت.ال والCعل3مات   الC/هلة  ال��3رات  ال�3IAل3ج
ة وم(  
ة Cالعل ال3Jرة 
تق3د   ال�ي  ال-3اج[  ت��nق  أن  
ة Cقة عل��% اس��اع*  ،  )٢٠٠٤(أحC	،    الC?�ق'ل  إلىوال�ي 

3ر مفه3م الICاف?ة في م9االت عCل ال9امعات، وال�ي بIى على أساسها  وما ن�ج عIها م( gه
ت?��
ع   وق
ادات  م�nجات  إن�اج  ال9امعات  على  ف�ض  مCا  لل9امعات؛  
ة Cالعال 
فات I.ال�

  .	
  الICاف?ة في ال?3ق العالCي على الC	U ال'ع
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ال)2Qpل2ج
ة-٢ الC :ال)�0�ات  قلت-3ل*  م(  تعاني  مC�9عات  م(  ال-	یJة  الCع�فة C�9عات  ة 
األنCا| والCهارات ال�CلL3ة م( االف�اد   على مC�9عات تف
x بها، وال�ي ت_ث�    إلىال�3IAل3ج
ة،  

أن ت�Cلp    ال9امع
ةالق
ادات    علىولـ/لp فإن    )٢٠٠٦(م3سي،  الg3ائف ذاتها    علىكCا ت_ث�  
ل ته
ئ  ال�ي  ـة �Aالف القاعـ	ة  لـ	یها  ی�ـ3اف�  وأن  ال�3IAل3ج
ة  والCهارات  ان?
اب
ا  العل�  مIاخا  ها 

ال�9	یـ	ات   على�?اع	ها   ال�C?ارعة وم3اجهـة  ال�-3الت  
ف مع Aة وال�
Cالعال ال��3رات  م3اك'ـة 
9
	 اتnاذ الق�ار. والC?ـ�-	ثات %عقل م�ف�ح �-?( االخ�
ار و

خالل    االت�االت:  ث2رة-٣ م(  وال[مان
ة  الWCان
ة  ال-	ود  ت��nي  االت.االت  ث3رة  أص'-* 
العال�    وأص'حع
ة واالن��ن
* وش'Wات االل
اف ال3iئ
ة، وLات* ال?Cاوات مف�3حة  األقCار ال.Iا 


�ة'6 
ة C
تعل ت-�اج  ،  ساحة  ال
3م  ال9امع
ة  الق
ادات  فإن   pإلى ل/ل    )
ل�-? س�عة  م'ادرات 
أن ت3اجـه هـ/ه    على تAـ3ن درعـا واق
ا لها  ،  أن ت�Cلـp مهـارات إدارـة م�9ـ	دةو ،  ق	راتها اإلدارة

Cالت وت�غلـ� الAـYها
 .)٢٠٠٤(الCف�ي،   عل

تع	 الCع�فة ثاب�ة أو م-	دة بIق�ة ب	ا�ة أو نها�ة بل أص'-* م�غ
�ة وال    ل� :ال�ع�فةت��0  -٤
  Dأد ولق	  أدD    إلى  ذلpنهائ
ة،   D/وال الCع�في  %ال�ف�9  �?Cي  
ة   إلىما Cالعل ال�Cاك[  gه3ر 

م(   م3ج3دة   )Aت ل�  ج	ی	ة  وعل3م  
ة J-'ق'لوال  
ن.،  (ال-9 م(    )٢٠١٠لي  �ق�iي  وه/ا 
ال9امعات أن تع
	 ال��I في اح�
اجاتها م( ال�n..ات ال�nCلفة والCهارات ال�CلL3ة لل3Cارد  


ة. CAة أو ال
ة ال�ي ت�CلAها %-
> ت�3اف: وم��ل'ات س3ق العCل س3اء ال3Iع�Y'ال 

: الCع�فة  3IAل3ج
ا وعCال�ي اس�ل[م* إع	اد 36ادر تع�C	 على إدارة ال�  ال)p)الت االق)�اد�ة:-٥
 s.nا،   في ال�I'٢٠١٦(ال(. 

ال�0یiة-٦ اإلدار�ة  ال��RQات  إدارة    qه2ر  في  ال-	یJة  ال�3IAل3ج
ا  على  اإلدارة  واع�Cاد 
 الC_س?ات، وت�'
: ذلp في اإلدارة ال9امع
ة على الU3�?C العالCي.  

ال)�ار4 -٧ أدU لICا  اتفاق
ة ال�ات واالنف)اح   D/االnال ال�nCلفة،  ف?ة ال9امعات  صة %.
غها 
ال�Iاف?
ة لل9امعات ال-3Wم
ة، وما ن�9 عIه م( تأث
� على 6
ان وسCعة ال9امعات  
[اتها Cوم
م3اصفات  ذات  ق
ادة  gل  في  ال9امعات   pتل 
[ات Cم ل3Cاك'ة   �لل��3 وحاجاتها  ال-3Wم
ة 

 .pذل :
 ت?��
ع ت-ق
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, على  -٨K�(اه ص2ب ال�مة العCل الC_س?ي مCا �?�ل[م  في ت�3� م3�I   ال�2ارد ال���5ةاالت
م( الق
ادات ال9امع
ة ض�ورة بIاء م3�Iمة م�Aاملة ل'Iاء ق	رات تلp ال3Cارد وت�3�ها %اس��Cار 

 %Cا ی�3اك� وت�3رات الع.� ال�Cالحقة. 

ال�ولي-٩ القائ�  مفه2م  ض�ورة:  qه2ر  ال3Cاصفات   وعIي  م(  ل3C9Cعة  القادة    ام�الك 
و وال عل
ه  اإلب	اع
ة  Cهارات الCعارف  ی��ت�  في    اوما  مIاف?ة  وهي  ج	ی	  ن3ع  م(  مIاف?ة  م( 

 .)٢٠١٠(وصفي،  الCهارات الق
اد�ة على الU3�?C ال	ولي تIWCه� م( م3اجهة ال�-	�ات ال-ال
ة

م(   �3Wن  وأن  الب	  ال9امعي  األداء   )
ت-? أن  س':  مCا   sلn�?ات   أه�ن
9
اس��ات

� في أD جامعة م( ال9
امعات، وذلp ل( ی�أتى اال م( خالل العCل  ال��3� وم( أول3ات ال�غ

على م?اع	ة الق
ادات ال9امع
ة وت3ج
هها ن-3 تعل� الCعارف والCهارات واالت9اهات ال�ي تعCل 
ق
ادات م'	عه ذات رؤة %ع
	ه قادرة على إح	اث    إلى اتها على األداء وت-3لها  علي ت-?
( ق	ر 

[  ال�غ
� ال3YICد  Cاس� مع ال��3رات وال�Iا ی�C%  ال9امعي �
، وه/ا ل( ی�أتى  ال�ي ی3اجها ال�عل

اال م( خالل ت'Iي م	اخل إدارة ح	یJة ق	 ث'* ن9احها م( خالل ت9ارب جامعات اخ�D و6ان  

[ مJل أسل3ب الق
ادة لها دور في ت-Cال� :
  . درجة ٣٦٠ق

  
  اMطار الميداني للدراسة


	ان
ة    * ه	فCال رؤساء   ل	Uدرجة    ٣٦٠ادة  على واقع ت�'
: الق
ال�ع�ف    إلىال	راسة 

ةاألق?ام  Cو   األكاد�  ،]
Cال� %إدارة  وعالق�ها  ة �.Cال اإل}ار  %ال9امعات   )Ciانيت	
Cما   ال

  : یلي
اســ�n	م* ال	راســة ال-ال
ــة اســ�'انة ذات }ــ�ف
(، تــ� بIاؤهــا فــي ضــ3ء : الدراســة اةأد -١

)

( أساسC?3ن* االس�'انة م( قAراسات ال?ا%قة، وت	وال D��Iا: اإل}ار الCه  
درجة،  ٣٦٠أرLعة أ%عاد م�ت'�ة %C'اد{ الق
ادة    إلىع'اره مق?Cة  ٣٨الق?� األول: ی�3Aن م(  -أ

، أرفY% x	ة/أرفx/ م-ای	/ أواف:/ أواف: %Y	ة)(وت� ص
اغة الع'ارات %-
> ت3Aن اس�9ا%اتها  
 و�3Aن 6ل %ع	 م( ع	ة ع'ارات C6ا یلي: 

-   )Ci�   ع'ارة.١٢ال'ع	 األول: إدارة ال/ات و


في و�Ci(  ال -g3ال D3�?Cفي ال pIاني: إدارة م( ه� أدني مJال 	ع'ارة. ١١'ع 

-  )Ci� ع'ارات.  ٧ال'ع	 الJال>: إدارة م( ه� في نفe م?�3اك(ال[مالء) و
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-  )Ci� ع'ارات.٨ال'ع	 ال�ا%ع: إدارة م( ه� أعلي مpI و


[ و�3Aن م(  -ب Cال� الJاني: خاص %إدارة  %٣٣الق?�  
> ت3Aن  ع'ارة، وت� ص
اغة ع'اراته -
  وت3Aن م( أرLع ا%عاد هي:  أرفY% x	ة/أرفx/ م-ای	/ أواف:/ أواف: %Y	ة)،اس�9ا%اتها (

-   )Ci�و  )
WCال� األول:  ة  -              ع'ارات.  ٨ال'ع	 �Y'ال 
ة CIال� الJاني:  ال'ع	 
 )Ci� ع'ارات.  ١٠و

- )Ci�األداء و�Ci(  ال'ع	 ال�ا%ع: إدارة  -     ع'ارات.  ٥ال'ع	 الJال>: ال�3اصل وال�3ج
ه و
  ع'ارات. ١٠

وق	 اس�n	م* ال	راسة مق
اس ل
�Wت الCnاسي لق
اس اس�9ا%ات أف�اد الع
Iـة للع'ـارات وأ%عـاد 
  :اخ�
ار ال	رجات C6ا یلياالس�'انة، إذ ت� 

 درجات مق�اس ل��
ت ال��اسي) �١ول (ج

  غ
� م3اف: %Y	ة   غ
� م3اف:   م-ای	   م3اف:   م3اف: %Y	ة  االس)�ا�ة 
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ال�رجة 

  : أداة الدراسةثبات وصدق  - ٢

لألداة:٢/١( الRاه�4  ال��ق  م(    ت�  )  ل.	ق  الال�-ق:   Dالس�'انة  ال�اه�:ص	ق    ع( }�
)
CW-Cد    * �ضإذ ع  ،ال	ة على ع

ة)  ١١(االس�'انة في ص3رتها األولLات ال��
،  م( أسات/ة 6ل

  إل
ه،   تC�Iي   ال/D   لC-3رلارت'ا| 6ل ع'ارة  U  ، وم	 وم-اورهااالس�'انة    في لCع�فة وجهة ن��ه�  
 ا قل* ف
هع	د م( الC-اور والع'ارات ال�ي  ح/ف  و ت� تع	یل %عx الع'ارات،    آرائه�وILاء على  

ع(   )
CW-Cال م3افقة  (٪٨٠ن?'ة  م(  م3Wنة  الIهائ
ة  ص3رتها  في  االس�'انة  وأص'-*   ،٧١  (
  ع'ارة. 

  وم	U  ،لالس�'انة وم-اورها 	اخليال االت?اق ص	ق م( ال�-ق: ت�  ) ال��ق ال�اخلي لألداة:٢/٢(         
ع'ارة ارت'ا| إل كل  تC�Iي   D/ال وت�اوح*  '
�س3ن ل االرت'ا| معامل %اس�n	ام
ه،  %الC-3ر   ،

)  )
ب ما  االرت'ا|  ب
 ٠٬٨٧٩- ٠٬٨١١معامالت  م-3   ()  الق
ادة  عIاص�  م'اد{   درجة،   ٣٦٠ر 

[    ةلC-3ر إدار أما %الI?'ة  )،  ٠٬٩٣٧وللC-3ر W6ل (Cال�  	ات�اوح*  فقI3ر  ع-Cص� ال  )
ما ب

وللC-3ر W6ل  ٠٬٨٧٢- ٠٬٠٧١( دالة إح.ائ
ا عI	 م?�U3  ، و ٠٬٩٣٢)  
ع Cاللة  ج	٠٬٠١(ال  (
 .ال�Cت'�ة بها C-اور االس�'انة والع'ارات ل ال	اخلي ال�Cاسp مCا ی	ل على



íée�Ö]<íé×Ò<í×¥<^ãßfe< << <<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٤٠٩  

  ألفا على اس�n	ام معامل  اع�C	ت ال	راسة في ال�-ق: م( ث'ـات االس�'انة    ث�ات األداة: -)  ٢/٣(
ی�-ق: ث'ات األداة ��9 أن �3Wن  نه لAي  أ  إلىر  اشأ، وال/Cronbach's Alpha  Dن'اخ  ك�و 

أك'�  ألفا  �6ون'اخ  �?اوD    م(  معامل  ولق	 ٠٬٦٠أو  لC-3ر    بلغ*   ،  الJ'ات  الق
ادة معامالت 

[    )،٠٬٩٧٣(درجة  ٣٦٠Cال� إدارة  (،  )٠٬٩٣١(ولC-3ر  W6ل    ي وه   )٠٬٩٥٨ولالس�'انة 

    إح.ائ
ا.ة ومق'3ل م�تفعةمعامالت ث'ات 
الدراسة  -٣ (بلغ    :عينة  ال	راسة  ع
Iة  ال�	رe  )٢٤٤إجCالي  ه
Nة  أعiاء  م(  ع3iًا 

جامعات   %أرLع  ال9امع
ة  - ال'-�D ال3جه    /اإلسIW	رة  - �م.وسX  /شeC    ع
( (والق
ادات 
D3| وال3اد
الق'لي  /ال9	ی	   أس لAل    )ال3جه  أرLع 6ل
ات  
ة(جامعة  ب3اقع Lات   /واآلداب   ال��
الAل

 ��Iةالوال[راعة- العCل
ة)،    /العل3م  (الAل
ات  العCل
ة ١٠٨مIها  %الAل
ات  ع3iًا  ) ١٣٦و(،  ) 
ة��Iات ال
  ورؤساء األق?ام   )،٩(ال	راسة  في ع
Iة    العC	اءC6ا بلغ إجCالي ع	د  ،  ع3iًا %الAل

  وذلC6 pا م3ضح %ال9	ول ال�الي: ) ٢٠٢( أعiاء ه
Nة ال�	رeو  )،٣٣(
  ال����ع األصلي  إلىن��ة ع��ة ال�راسة ) ٢ج�ول (

  ا�تمع األصلي  إىل نسبة العينة   العينة  ا�تمع األصلي*   البيان   املتغري

  نوع اجلامعات
 ٪ ٢٥  ٢  ٨  جامعات الوجه القبلي 

  ٪ ١٢٬٥  ١  ٨  جامعات الوسط 
  ٪ ٠٬٠٩      ١  ١١  جامعات الوجه البحري 

  ٪ ١٤٬٨١  ٤  ٢٧  ا�موع 
  ٪ ٢٥٬٨٠  ٨  ٣١  كليات عملية   نوع الكليات 

  ٪ ٢٥  ٨  ٣٢  نظرية   كليات
  ٪ ٢٥٬٣٩  ١٦  ٦٣  ا�موع 

  لتدريس اعدد أعضاء هيئة 
  ٪ ٢٬١٤  ٤٣    ٢١٣٥  عني مشس 
    ٪٢٬٣٨  ٣٦    ١٥١٥  اإلسكندرية 

  ٪ ٧٬٣١  ٧٢    ٩٨٥  أسيوط 
    ٪٢٧٬٦  ٩٣    ٣٣٧  الوادي اجلديد 

  ٪ ٤٬٩١    ٢٤٤    ٤٩٧٢  ا�موع 
ة، م�6[ الCعل3مات، * �.Cالعالي ال �
 أعضاءم ع( ع	د ٢٠١٩/٢٠٢٠ إحصاءات وزارة ال�عل

ة.�.Cال9امعات ال% e  ه
Nة ال�	ر

  المعالجة اMحصائية:  -٤
ال�Iائج على ب�نامج ال'
انات واس��nاج  ال	راسة في معال9ة   اإلح.ائ
ة ال-[م اع�C	ت 

  اآلت
ة: وق	 ت� اس�n	ام األسال
� اإلح.ائ
ة  ، (SPSS) االج�Cاع
ة للعل3م
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  ٤١٠  

 الس�'انة.عامل ألفا �6ون'اخ ل�-	ی	 معامل ث'ات ا  -

 ارت'ا|  وم	U أ%عاد االس�'انة وم-اورها، ب
( العالقة  ق3ة  ل�-	ی	  ل'
�س3ن  ال�ت�  ارت'ا| معامل -

 الع'ارات %C-اورها. 


ة الس�9ا%ات أف�اد الع
Iة 
ة  هCال3�Cس�ات ال-?اب
ة واالن-�افات الCع
ارة ل�-	ی	 األ -'?Iال
 ت9اه ع'ارات وأ%عاد االس�'انة.

 .ال	راسة م�غ
�ات  ب
( الف�وق  ل�-	ی	  (T test)اخ�'ار  -

-  Dل ال�'ای( األحاد
 ل�-	ی	 الف�ق ب
( أك�J م( م�3س�
(.   (F)واخ�'ار  (ANOVA)ت-ل

، ت� ح?اب ق
Cة ةأف�اد الع
Iة على ع'ارات االس�'اندرجة ال3Cافقة الس�9ا%ات  لل�ع�ف على   - 
ى الع'ارة والC-3ر وزن االس�9ا%ات لالس�'انة، وم( ث� ت.'ح درجة ال3Cافقة أف�اد الع
Iة عل

 ) )
)، ومnIفiة إذا ان-.�  ١٬٧٩  -١مnIفiة ج	ا إذا ان-.� ال3�CسX ال-?ابي ما ب
) )
) وم�3س�ة إذا ان-.� ال3�CسX ال-?ابي ما ب
(  ٢٬٥٩- ١٬٨٠ال3�CسX ال-?ابي ما ب

)٣٬٣٩-٢٬٦٠) )
)، وم�تفعة ج	ا ٤٬١٩-٣٬٤٠) وم�تفعة إذا ان-.� ال3�CسX ال-?ابي ب
�Cإذا ان-.� ال ) )
   ).٥- 3٢٠٬٤سX ال-?ابي ما ب

  تحليل وتفسير نتائج الدراسة: -٥  
ال#uا٥/١( الق
ادة    الiال^:  ل)  م�ادئ   �
ت�� درجة  األق#ام   ل��درجة    ٣٦٠ما  رؤساء 

�ال�امعات ال����ة مE وجهة ن�R ع
Qة ال�راسة؟   األكاد��
ة 

الCع
ا ال3�CسX ال-?ابي واالن-�اف  رD الس�9ا%ات لإلجا%ة ع( ه/ا ال?_ال ت� ح?اب 
 درجة، و3ضح ذلp ال9	ول ال�الي:  ٣٦٠أف�اد الع
Iة في األ%عاد الnاصة %C'اد{ الق
ادة 

ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  ال�'&ر األول (م�اد" الق�ادة   اس��ا ات ) ٣ج�ول (
  درجة)  ٣٦٠

  املتوسط   االبعاد (ا�االت)  م
  احلسايب 

  تقدير  الرتتيب   االحنراف املعياري 
  رسة  املما

  متوسطة   ٢  ٠٬٥٦٧٨٧ ٣٬٣٣٣٣ إدارة الذات   ١
  متوسطة   ١ ٠٬٦٢٤٠٧ ٣٬٣٤٧٦  إدارة من هم ادين منك يف املستوي  ٢
  متوسطة   ٤ ٠٬٦٨٦٠٠ ٣٬٣٠٩١ إدارة من هم يف نفس مستواك(الزمالء):   ٣
  متوسطة   ٣  ٠٬٧٣٧٥٠ ٣٬٣١٦١ إدارة من هم اعلي منك  ٤

  متوسطة    ٠٬٥٠٥٥٠ ٣٬٣٢٦٥   احملور ككل
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  ٤١١  

الق
ادة   {أن درجة مCارسة م'اد ال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل �C9ع3ن على    م(iح  تا-

ةرؤساء األق?ام    ل	Uدرجة    ٣٦٠Cرجة م�3س�ة اذ بلغ    األكاد�	ة جاءت ب�.Cال9امعات ال%


عة عCل رؤساء األق?ام    نوتع[و ال	راسة ذلp أل   ٣٬٣٢٦٥  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر W6ل'{

ةوالCهام    ت � الع	ی	 م( الC?_ول
اتلقي علي عاتقه Cعلقة  األكاد��Cة ال
C
�Iة وال�%الق?�    واإلدار

ن  Z ، و ق
ادته�م� �WYل صعL3ة في ت-ق
: أداء ج
	 ف
Cا ی�عل: %Cهارات ال�3اصل مع االخ�( و 
  )W� ي  ل�Cالق?� األكاد� e
م�ق( لها ق'ل ت3ل
ه مهام رئاسة الق?� �.'ح م( ال.ع� عل
ه  رئ

%ع 
�ها CIتpذل وناه
ة  ،  	   �
ال� ام�Jال  (دراسة  ال
ه  ت3صل*  ما  مع  
9ة �Iال ه/ه  وت�nلف 
ال	راسة ٢٠١٩لع�
'ي،  ا ع
Iة  ن��  وجهة  م(  م�تفعة  درجة  الC-3ر على   eنف م( ح.3ل   (  

:
 ، C6ا ی�iح م( ال9	ول ال?اب: ما یلي:ورCLا 6ان ذلp عائ	ا الخ�الف ب
Nات ال��'

مpI في الD3�?C" ق	 اح�ل ال�Cت'ة األولي م( م3�Iر ع
Iة    أن ال'ع	 الJاني "إدارة م( ه� ادني-

9ة م�Iق
ه أل   ٣٬٣٤٧٦  %3�CسX ح?ابيال	راسة،  �Iال pل ال39ه�   نوتع�'� تلJC� 3ر-Cه/ا ال

ةال�ي �عا�Yها رؤساء األق?ام  قات العCل ال
3م
ة  الع  على 'Iي  و ،  للق
ادةال-ق
قي  Cمع    األكاد�

�ؤساء والC	راء، وت�nلف  الال[مالء و قائCة    اللول
e م( خ  ،مL3?Iي ال9امعة ومg3ف
ها و}البها
�Iال ت3صل*  ه/ه  ما  مع  الC-3ر على  )  Manning,2013دراسة  (  ال
ه
9ة   eنف م( ح.3ل 

 درجة م�تفعة م( وجهة ن�� ع
Iة ال	راسة. 

- X3س�CLراسة و	ال الJان
ة م( وجهة ن�� ع
Iة  ال�Cت'ة  ال/ات) ق	 اح�ل  ال'ع	 األول (إدارة  أن 
اق?امه�    ٣٬٣٤٧٦بي  ح?ا 
ة رؤساء .nرجة م�3س�ة ع( ش	ب ال	راسة  مCا ی_6	 رضا ع
Iة 

  ال�ي �?��
ع3ا لCهارات والق	رات  ال�ي تJCل مهارة إدارة ال/ات، وه/ا دل
ل علي ام�الكه� ل'عx ا
ال�-ف
[ وال'Iاء اإل�9ابي لIقا|  جان�    إلى،  �ش�اع ح
اته   واو	ی�   ��عامل مع م-
�هلها الم( خال

(دراسة  ه�،  %أنف?  ثق�ه� دراسة  ال
ه  ت3صل*  ما  مع  
9ة �Iال ه/ه  )  Hemati,2011وت�nلف 
 . درجة عال
ة  على) م( ح.3ل نفe الC-3ر  Drew,2009و(دراسة

-  "pIال�ا%ع "إدارة م( ه� اعلي م 	ح?ابي أن ال'ع X3س�C% ،ةJالJت'ة ال�Cاح�ل ال 	ا  ٣٬٣١٦١قCم

ةی_6	 اتفاق ع
Iة ال	راسة على أن رؤساء األق?ام  Cرجة   األكاد�	ون ب]
Cة ی��.Cال9امعات ال%

ت-ق
: درجة رضا الق
ادات األعلى مIه�    إلىم�3س�ة %C-اولة الغال'
ة الع�Cي مIه� ال3ص3ل  
 .  اجل ت-ق: ذلp عIه� وع( أدائه�، وم-اولة ب/ل ال9ه3د م(
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  ٤١٢  

ال'ع	  - ال�ا%عة واالخ
� (الJال>  أن  ال�Cت'ة  ة م( وجهة  إدارة م( ه� في نفe م?�3اك) ق	 اح�ل 
ی_6	 اتفاق ع
Iة ال	راسة على أن اه�Cام مع��  ما    ٣٬٣٠٩١ن�� ع
Iة ال	راسة و3�CLسX ح?ابي 

األق?ام   
ة رؤساء Cرجة  األكاد�	ب جاء  له�  زمالئه�  ب�ق	ی�  ة �.Cال م�3س�ة    %ال9امعات 
ام  ذلp ألنه ال ی3ج	 م9ال للICاف?ة ف
Cا ب
( رؤساء األق?  ةح	 ما، وتع[و ال	راس  إلىومnIفiة  

و   ،xال'ع وال/D   نZوLعiه�  6ل
اته�  ت-ق
: م.ل-ة  اجل  ب
Iه� م(  ف
Cا  ال�عاون  یI'غي  6ان 
 . الJقة ال�C'ادلة ف
Cا ب
Iه� علىی'Iي  

إدارة (درجة  ٣٦٠اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر م�اد+ الق�ادة ) ٤ج�ول (
 ال,ات) 

  املتوسط   العبارة   م
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري 

  مستوي   الرتتيب 
  التقدير 

  متوسطة   ٦ ١٬٣٤٥٨٥ ٣٬٢٧٠٥ يستثمر وقته يف عمل اشياء مفيدة للقسم   ١
ستخدم تلك النقاط  يعرف نقاط قوته ومهاراته و ي  ٢

 تقدير الذات) ( فعال واملهارات بشكل 
  متوسطة   ٣  ١٬٢٠٤٣١ ٣٬٣٩٧٥

  مرتفعة   ٢ ١٬١٤٤٧ ٣٬٤٥٠٨ يفهم األمور ببديهية   ٣
  متوسطة   ٤ ١٬١٤٠٣٨ ٣٬٣٨٩٣ ط النفس ميتلك قدرة على ضب  ٤
ميتلك القدرة على اختاذ قرارات حامسة وصحيحة    ٥

 وبسرعة 
  متوسطة   ١٠ ١٬٣٤٣٠٤ ٣٬١٢٣٠

  متوسطة   ٩ ١٬١٨٢٧٨ ٣٬١٩٢٦ يعرتف �خلطأ ويعمل على تصحيحه   ٦
ميتلك القدرة على التعامل مع املشكالت غري املتوقعة    ٧

 اليت تواجهه يف عمله  
  متوسطة   ٨ ١٬٢٢٩٣٥ ٣٬٢٤٥٩

  االخرين اإلجيايب واقناع  االستماع على ميتلك القدرة  ٨
  �فكاره  

  متوسطة   ٧ ١٬١٣٠١٠ ٣٬٢٩١٠

  مرتفعة   ١ ٠٬٨٦٨٩٦ ٣٬٧٨٢٨  اآلخرين  مع  التعامل عند  يتواضع  ٩
  متوسطة   ٨ ١٬١٠٩٧١ ٣٬٢٤٥٩  يتعامل مبرونة مع االخرين   ١٠
  متوسطة   ٨ ١٬٠٩٨٥٣ ٣٬٢٤٥٩  يتعامل مبصداقية مع نفسه واآلخرين  ١١
ميتلك مهارات االستقاللية واالعتماد على الذات يف    ١٢

  اجناز مهام العمل 
  متوسطة   ٥ ١٬١٤٩ ٣٬٣٦

  متوسطة    ٠٬٥٦٧٨٧ ٣٬٣٣٣٣  إدارة الذات   
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  ٤١٣  

أن م-3ر إدارة ال/ات جاء ب	رجة  على    �فق3ن ال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل ی  م(تiح  ا-
ق	رة القائ	    ن) وتع[و ال	راسة ذلp أل٣٬٣٣٣٣( W6ل  3ر  ال3�CسX ال-?ابي للC-بلغ    إذ   م�3س�ة،

ذاته وZدارتها �ع	  ال�عامل مع  وت�nلف  ،  ال3ق*   ذات   في  .عL3ة
ة والهC في غا�ة األ  أم�  على 
الع�
'ي،   وناه
ة   �
ال� (ام�Jال  دراسة  ال
ه  ت3صل*  ما  مع  
9ة �Iال ) م( ح.3ل ٢٠١٩ه/ه 

   .ةع
Iالنفe الC-3ر على درجة م�تفعة م( وجهة ن�� 

اآلخ�( "    مع   ال�عامل  عI	   " ی�3اضع)  ٩وهCا الفق�ة ( درجة م�تفعة    علىفق�تان فقX ح.ل�ا  -
درج�ها   %أنه  و   ٣٬٧٨٢٨وLلغ*   pذل القائ	 ف?�   pل�C� مع    عI	ما  ال�عامل   	Iع ال�3اضع  سCه 

"  )  ٣والفق�ة ( ،  ب/اته، وJLق�ه بIف?ه  قائ	 فهي ت�ت'X أ�iا %Cع�فة الاالخ�( وخ.3صا م�ؤوس
ه  
الCهCة ف?� ذلp %أن س�عة ال'	یهة م( ال?Cات  و   ٣٬٤٥٠٨وLلغ* درج�ها  �فه� األم3ر ب'	یه
ة"  


9ة مع ما ت3صل* ال
هعI	 ال�عامل مع م�ؤوس
  لقائ	 ا  ل	Uت3اف�ها  ج	ا  �Iدراسة    ه، وت�ف: ه/ه ال

�ي،  'Jودراسة٢٠١٢(ال  (    ،)
I-والف٢٠١٥(ال االدراك
ة  الق	رات  أن  م(   (
I  )م والCهارة  ة 

 أD قائ	 وخ.3صا في ال9Cال ال�عل
Cي.  ل	UالCهارات الهامة ج	ا 

وعCل على ت.-
-ه  �ع��ف " )  ٦(الفق�ة  جاءت  - ودرج�ها    %ال�nأ  األخ
�ة  ق'ل  ال�Cت'ة  في   "
رؤساء األق?ام �-�ص3ا على ت.-
ح أخ�اء العCل ألنها في الغال� وف?� ذلp %أن    ٣٬١٩٢٦

��Cلp الق	رة على اتnاذ ق�ارات حاسCة  ) "  ٥فق�ة (ي ح
( جاءت الف،  ت3Aن غ
� م�عC	ة مIه�
%ان الق�ارات ال�ي    وWC( تف?
� ذلp  ٣٬١٢٣٠" في ال�Cت'ة األخ
�ة ودرج�ها    وص-
-ة وL?�عة

  وال9امعة W6ل.م?
�ة الق?�  علىت_ث�  ألنها  �أنيال��وD وال إلىی�n/ها رئ
e الق?� ت-�اج 

  ٣٦٠د ال�اصة  �'&ر م�اد" الق�ادة اسة في األ عااس��ا ات ع��ة ال�ر ) ٥ج�ول (
  ت'5 ق�ادت2درجة: إدارة م/ ه-  

  املتوسط   العبارة   م
  احلسايب

 االحنراف  
  املعياري 

  مستوي   الرتتيب 
  التقدير 

يتابع أنشطة القسم الذي يرتأسه من خالل التجول    ١٣
  �لقسم 

  توسطة م  ١١ ١٬٣٢٥٦٩ ٢٬٨٧٣٠

  مرتفعة   ٥ ٠٬٩٣٨٦٠ ٣٬٣٥٦١٥  وجدت خالفات يتعامل حبزم وحيادية إذا   ١٤
 متوسطة   ٩ ١٬٢٦١٩٧ ٢٬٩٩٥٩  وجدت   إن  اخللل مواطن  حتليل يف  مرؤوسيه يشرك  ١٥
 مرتفعة   ٦ ٠٬٩٦٠٩٩ ٣٬٥٤٩٢  يضع خطط عالجية مفصلة لإلخفاقات إن وجدت   ١٦
 مرتفعة   ٣ ٠٬٩٢٤٦٧ ٣٬٦٧٢١  ه يلتزم �لوفاء �ملواعيد والعهود مع مرؤوسي  ١٧
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  ٤١٤  

  املتوسط   العبارة   م
  احلسايب

 االحنراف  
  املعياري 

  مستوي   الرتتيب 
  التقدير 

تصرفاته املتعلقة �ملنظمة او   يكون قدوة لآلخرين يف كافة   ١٨
 حبياته 

  مرتفعة   ٤ ٠٬٩٥٥١٤ ٣٬٦٤٧٥

  مرتفعة   ٢ ٠٬٩٠٨٩٣ ٣٬٧٠٤٩  برضا   لألخرين خدمات  يقدم   ١٩
  متوسطة   ١٠ ١٬١٦٥٨٩ ٢٬٨٧٧٠  الشخصية  مصلحته  علي  الفريق  مصلحة يقدم   ٢٠
  العمل مكو2ت  مجيع  بني التكامل  يف  رئيسيا دورا  يؤدي   ٢١

  اجلامعي 
  مرتفعة   ١ ٠٬٨٥١٤٠ ٣٬٧٢٩٥

  متوسطة   ٨ ١٬٣٠٠٨٣ ٣٬٠٨٦١  العالية يف مرؤوسيه  املعنوية الروح  يبث  ٢٢
  متوسطة   ٧ ١٬١٣٥ ٣٬١٣  يقدم لآلخرين فرص للنمو والتطوير املهين   ٢٣
  متوسطة    ٠٬٦٢٤٠٧ ٣٬٣٤٧٦  إدارة من هم ادين منك يف املستوي  
ر إدارة م( ه� ادني مpI  أن م-3 على    �فق3ن ال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل ی  م(تiح  ا-

) وان 6ان  ٣٬٣٤٧٦( W6ل  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر  بلغ    إذ   في الD3�?C جاء ب	رجة م�3س�ة،
أل  pذل ال	راسة  وتع[و  للق
ادة،  ال-ق
قي  ال39ه�  �JCل  الC-3ر   pدرجة  ذل ه3  الق
ادة  مفه3م  ن 


م�ؤوس في  م�ؤ   pتأث
�ك  في   �
لل�أث القائ	  �?�n	مها  ال�ي  ال3سائل  �عeW    هوس
واخ�الف 
و  الق
ادة   �
وأسال }�ق  وتCi(  أناخ�الف  ال3ق*  }3ل  ت?�n	م  واح	ة  ن��ة  هIاك   e
ل ه 

   .(ن9احها عI	 ال�عامل مع ال�Cؤوس


ع م3Wنات العCل ال9امعي "  )٢١(  فق�ةال  جاءت -Cج )

ا في ال�Aامل ب?
في   " ی_دD دورا رئ
ذلp م( األم3ر    نال	راسة ذلp أل  وتع[و،  عال
ةوL	رجة  ٣٬٧٢٩٥ال�Cت'ة االولي %3�CسX ح?ابي  


ة ال�ي یل�[م بها رؤساء األق?ام ت9اه إدارة ال9امعةI
  "   )١٩(   فق�ةال، C6ا جاءت  ال'	یه
ة وال�وت
، وق	 عال
ةوL	رجة    ٣٬٧٠٤٩%3�CسX ح?ابي    ةالJان
   في ال�Cت'ة  "  �ق	م خ	مات لألخ�( ب�ضا 

 %  pذل ق
Cة    أن�ف?�  
ف3ن i� ل3 القادةCع� ال�ي  بها  للC_س?ة  اآلخ�( م(  ن  ع( }�: خ	مة 
  .ال.ادقخالل ال�عامل 


ة "   ) ٢٠(   فق�ةال  جاءت -.nYعلي م.ل-�ه ال :  في ال�Cت'ة ق'ل األخ
�ة   " �ق	م م.ل-ة الف�
ح?ابي  X3س�C%  م٢٬٨٧٧٠ %  وق	 �3س�ة  وL	رجة   pذل ال.ع�    هأن�ف?�  ال�'
عة    علىم( 


ل الغiتف )]
C�Cا م( القادة ال	ال ج
ة اال قل�Y'ال �
" ی�ا%ع    )١٣(  ق�ةوجاءت الف  ،ال/ات   على
  " %الق?�  ال�39ل  خالل  م(  ی��أسه   D/ال الق?�  األخ
�ة  أن�Yة  ال�Cت'ة  ح?ابي  في   X3س�C%
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  ٤١٥  

ذلpم�3س�ة  وL	رجة  ٢٬٨٧٣٠ �ف?�  ال-  أن%  وق	  %3Cقع  القائ	  فه�  	 ت3اج	  على  �?اع	  ث 
 .هم?_ول
ات لA( ذلp صع� مع تع	د  الWYCالت ومعال�9ها %?�عة 

درجة: إدارة  ٣٦٠اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر م�اد" الق�ادة ) ٦( ج�ول
   م/ ه- في نف: م��&اك(ال8مالء)

  املتوسط   العبارة   م
  احلسايب

 االحنراف  
  املعياري 

  مستوي   الرتتيب 
  التقدير 

  وأعضاء -األخرى األقسام زمالءه (رؤساء  وحيرتم  يقدر  ٢٤
  ) القسم

  تفعة مر   ١ ١٬٠٩٣٠٨ ٣٬٧٠٩٠

  متوسطة   ٥ ١٬٣١٧٧٣ ٣٬١٩٢٦  املستوي  نفس يف  زمالءه  مع  الصداقة عالقات  يقوي  ٢٥
 مرتفعة   ٢ ١٬١٣٠٠٤ ٣٬٥٥٣٣  أمكن   ما  زمالءه مع  الصغرية اخلالفات عن  يبتعد  ٢٦
 متوسطة   ٧ ١٬٢٣١٣٤ ٣٬١٠٢٥  الزمالء  من   األفضل الفكرة يشجع  ٢٧
 متوسطة   ٤ ١٬١٦٧٣٩ ٣٬٢٠٠٨  القيادات  من  مياثله  من   مع  معارفه دائرة  يوسع  ٢٨
  متوسطة   ٦ ١٬١٨٠٦١ ٣٬١٨٤٤ معا  لينجحوا  زمالءه  يقود  ٢٩
  متوسطة   ٣ ١٬٢٠٩٩٦ ٣٬٢٠٤٩  يقدم يد العون لزمالئه يف كل جماالت العمل اجلامعي   ٣٠
  متوسطة    ٠٬٦٨٦٠٠ ٣٬٣٠٩١  إدارة من هم يف نفس مستواك(الزمالء)   
أن م-3ر إدارة م( ه� في نفe  على    �فق3ن یال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل    م(تiح  ا-

م�3س�ة، ب	رجة  جاء  للC-3ر  بلغ    إذ   م?�3اك(ال[مالء)  ال-?ابي   X3س�CلالW6  )٣٬٣٠٩١  (
ج-ة،  الAي ت3Aن عالقة ال[مالة نو الق
ادة أم� ی�عل: %إدارة العالقات،  ن  وتع[و ال	راسة ذلp أل

ال�C'ادل   ت�nلف و ،  ل معا إلعالء شأن 6ل
اته�والعC  یI'غي أن تق3م على أساس الJقة واالح��ام 
ال
ه   ما ت3صل*  
9ة مع �Iال درجة  )  (Drew,2009دراسة ه/ه  الC-3ر على   eم( ح.3ل نف

    .م�تفعة
زمالءه    "  )٢٤(  الفق�ة  جاءت - و-��م  األخ�U   (رؤساء�ق	ر  الق?�)-األق?ام  في  "  وأعiاء 

األولي ذلpعال
ةوL	رجة     ٣٬٧٠٩٠%3�CسX ح?ابي   ال�Cت'ة  �ف?�  وق	  أن    ئ	 القا  أن%  ،  یI'غي 
، ورئ
e الق?� ه3 ع3i ه
Nة ت	رe ق	 إل
ه�  �?يء%اح��ام، وال  W6ل  عامل أف�اد ف�: العCل  �

 "   )٢٦(  الفق�ة، C6ا جاءت  ه ی��Cع به/ه ال.فةأن 
ا فC( ال�'
عي  ح.ل على درجة جامع
ة عل
ما   زمالءه  مع  ال.غ
�ة  الnالفات  ع(  " ی'�ع	   )Wة    أم
الJان ال�Cت'ة  ح?ابي  %C   في   X3س�
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ال�
'ة مع    ه� على عالق�  3ا-اف��أن  على القادة    هأن، وق	 �ف?� ذلp %عال
ةوL	رجة    ٣٬٥٥٣٣
  . ال�ي ی�عامل3ا معها، فل
e م( م.ل-ة العCل وج3د ن[اعات وخالفات  كل األ}�اف ال�nCلفة

الفق�ة- "٢٩(  جاءت  معا  )  ل
9I-3ا  زمالءه  األخ
�ة"  �ق3د  ق'ل  ال�Cت'ة  ح?اب في   X3س�CLو ي  ، 
، وق	 �ف?� ذلp %أنه في الغال� �3Wن االه�Cام م( جان� رؤساء األق?ام م3جه ن-3  ٣٬١٨٤٤


ة   إلى االه�Cام %ال9Iاح الف�دD لA( االه�Cام %الف�: �-�اج  Lا الع�Iام داخل ثقاف�Cم( االه� 	  م[
"  م(  األفiل  الف�Aة  �9Yع  ) " ٢٧( الفق�ة  %.فة عامة، C6ا جاءت   ال�Cت'ة األخال[مالء  
�ة في   

 3�C%  ح?ابي  X٣٬١٠٢٥س    pذل %أن   pذل �ف?�  وق	  مnIفiة،  ت3Aن  تAاد  م�3س�ة  وL	رجة 
ال9ان� ی��ل� ال�[امات ماد�ة وZدارة ع	ی	ة ال �3Wن الق�ار الIهائي ف
ها ل�ؤساء األق?ام وZنCا  

  .إدارة ال9امعة  إلى�ع3د 
  ٣٦٠ق�ادة الاس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر م�اد" ) ٧ج�ول (

  درجة: إدارة م/ ه- اعلي م�2
  املتوسط   العبارة   م

  احلسايب
 االحنراف

  املعياري  
  مستوي   الرتتيب 

  التقدير 
  متوسطة   ٦ ١٬٣٩١٧٦ ٣٬١٤٧٥  ن غابت القيادة األعلى إيعرف كيف ينجز حىت و   ٣١
 مرتفعة   ١ ١٬٢٩٠٨٣ ٣٬٥٢٠٥  يستعد جيدا لكل دقيقة سيقابل فيها قائدة األعلى   ٣٢
 متوسطة   ٧ ١٬٢٧٣٠٢ ٣٬١٣١١  ن كثرت املهام إ ف كيف ينجز العمل حىت و يعر    ٣٣
يعرف ميت يتمسك برأيه وميت يتنازل عنه عند مقابلته    ٣٤

  لقيادته األعلى 
 متوسطة   ٥ ١٬٣٧٩٢٤ ٣٬٣٦٠٧

  مرتفعة   ٣ ١٬٢٨٩١١ ٣٬٤٣٠٣  يستخدم االجياز املفيد عند حديثه مع قائده األعلى   ٣٥
على يف كل جماالت العمل  لقائده األيقدم يد العون   ٣٦

 اجلامعي 
  مرتفعة   ٤ ١٬٣١٣٦٨ ٣٬٤١٨٠

  متوسطة   ٨ ١٬٢٧٩٦٨ ٣٬٠١٦٤  ن قلت املوارد إ يعرف كيف ينجز و   ٣٧
  مرتفعة   ٢ ١٬٢٣٢٢٧ ٣٬٥٠٤١  يقبل مهام جديدة ختفيفا عن قادة األعلى  ٣٨
  متوسطة    ٠٬٧٣٧٥٠ ٣٬٣١٦١  إدارة من هم اعلي منك   
أن م-3ر إدارة م( ه� أعلي مpI  على    �فق3ن اد الع
Iة W6ل ی ال9	ول ال?اب: أن أف�   م(تiح  ا-

 ن تع[و ال	راسة ذلp ألو W6٣٬٣١٦١ل  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر  بلغ    إذ   ة،�3س�جاء ب	رجة م

� م( ال�	ر� وااله�Cام    إلىذلp ال9ان� �ع�'� م( االت9اهات الق
اد�ة ال-	یJة وال/D �-�اج  J6
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  ٤١٧  

ة ل�I  م( ق'ل إدارة�.Cه  ال9امعات ال�
CU	ة و   ل
ةقادتها اإلدارC9ة  األكاد�
�Iلف ه/ه ال�nوت ،
الع�
'ي،   ال
ه (دراسة ام�Jال ال�
� وناه
ة  ) م( ح.3ل نفe الC-3ر  ٢٠١٩مع ما ت3صل* 

  . على درجة م�تفعة م( وجهة ن�� ع
Iة ال	راسة
األعلى   "  )٣٢(  فق�ةال  جاءت - قائ	ة  ف
ها  س
قابل  دق
قة  لAل  ج
	ا  ا"  �?�ع	  ال�Cت'ة  ألولي  في 

ج	ول اعCال الق
ادات العل
ا دائCا    أنوL	رجة م�تفعة، وق	 �ف?� ذلp %  ٣٬٥٢٠٥%3�CسX ح?ابي 

� م( الCهام ال�ي عل
ه� إن9ازها، االم� ال/D ی[	 م( ض�ورة االه�Cام  JAیه� ال	د، ول	3ن م-W�

'ل مهام ج	ی	ة  �ق  "  )٣٨(  فق�ةال  ، C6ا جاءت ابلة الق
ادات العل
ا ت3ف
�ا لل3ق* %االس�ع	اد عI	 مق
وL	رجة م�تفعة، وق	 �ف?�   ٣٬٥٠٤١%3�CسX ح?ابي    ةالJان
  �Cت'ةال  في"  تnف
فا ع( قادة األعلى

% pة األعلى.  أنذل	ة م( قائ	ی	ا 6لف %ه م( مهام جC% ام

في للقائ	 ی�Ci( القg3ال3صف ال 

العCل    "  )٣٣(  فق�ةال  جاءت -  ]9Iی 6
ف  الCهامZو   ح�ى �ع�ف  �J6ت  ق'ل  ال�Cت'  على  "  ن  ة 
ح?ابي  األخ
�ة    X3س�C%٣٬١٣١١  %  pذل �ف?�  وق	  م�3س�ة،  على  أنوL	رجة  ال.ع�  م(  ه 

ان9از عاتقه�  على  الCلقاة  الCهام  �J6ة  مع  وخ.3صا  األق?ام  
ع  رؤساء C3رة    ج.% االعCال 
جاءت   C6ا  و �ع  "  )٣٧(   فق�ةالكاملة،   ]9Iی 6
ف  ال3Cارد �Zف  قل*  ال��ت
�   "ن  األخ
�    على 

وL	رجة م�3س�ة تAاد تق��ب م( الnICفiة، وتع[و ال	راسة ذلp ألنه    ٣٬٠١٦٤%3�CسX ح?ابي  
 .ت م( ال.ع� على أD قائ	 اإلن9از في غ
اب ال3Cارد ال�Cاحة خ.3صا مع �J6ة الC?_ول
ا

ال#uا٦/٢( ال)�
,    ال�ا�ع:  ل )  إدارة  م�ادئ   �
ت�� درجة  األق#ام    ل��ما    األكاد��
ة رؤساء 
�Rوجهة ن Eامعات ال����ة م� ع
Qة ال�راسة؟  �ال

أف�اد - الCع
ارD الس�9ا%ات  واالن-�اف  ال-?ابي   X3س�Cال ت� ح?اب  ال?_ال  ه/ا  لإلجا%ة ع( 
%C'اد{   الnاصة  األ%عاد  في  
[  الع
Iة Cال� األق?ام    ل	U إدارة  
ة رؤساء Cال9امعات    األكاد�%

ة�.Cول ال�الي:ال	ال9 p3ضح ذل ، و

ال>اني (إدارة  ال�اصة  ال�'&ر  اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد  )٨ج�ول (
 (8���  ال

  املتوسط   االبعاد (ا5االت)   م
  احلسايب

  تقدير   الرتتيب   االحنراف املعياري 
  املمارسة  

  متوسطة   ٤ ٠٬٦٣٧١١ ٣٬٢١٣١ التمكني   ١
  متوسطة   ٣ ٠٬٥٩٥٣ ٣٬٢٣٢٤  التنمية البشرية   ٢
  متوسطة   ١ ٠٬٧٠٧٧٣ ٣٬٢٩٨٤ التواصل والتوجيه   ٣
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  ٤١٨  

  املتوسط   االبعاد (ا5االت)   م
  احلسايب

  تقدير   الرتتيب   االحنراف املعياري 
  املمارسة  

  متوسطة   ٢  ٠٬٦٢٢٥٠ ٣٬٢٦٦٤ إدارة األداء     ٤
  متوسطة    ٠٬٥١٤١١ ٣٬٢٥٢٦  احملور ككل

إدارة   {أن درجة مCارسة م'اد ال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل �C9ع3ن على    م(تiح  ا-
  ]
Cال�U	األق?ام    ل 
ةرؤساء Cة  األكاد��.Cال بلغ    %ال9امعات  اذ  م�3س�ة  ب	رجة  جاءت 


9ة مع ما ت3صل* ال
ه  و ،  ٣٬٢٥٢٦ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر W6ل�Iعف*  دراسة  ت�ف: ه/ه ال)
%�اح،    	Cواح 
	ان C٢٠١٨ح، الnCالفي  و(سل�ان  س�W  و  )٢٠١٨)  م(    )٢٠١٨(ناجي 


ة ت-�اج    ح.3ل نفe ال'ع	 على درجة م�3س�ةLا الع�Iالن مع�� جامعات pراسة ذل	وتع[و ال

[ االه�Cامم[	 م(  ىإلCال9امعي% %إدارة ال� �
 م( ال9	ول ال?اب: ما یلي:  حC6ا ی�i  ،ال�عل

ح?ابي  -  X3س�C% األولى،  ال�Cت'ة  اح�ل  ق	  وال�3ج
ه"  "ال�3اصل  الJال>  ال'ع	    ٣٬٢٩٨٤أن 
ذلp أل ال	راسة  وال�3ج
ه م(  وL	رجة م�3س�ة، وتع[و  ال�3اصل  ال�ي   أك�Jن مهارات  الCهارات 


ة�?�n	مها رؤساء األق?ام Cة ال�  األكاد�N

ة %WYل م'اش�. ی3م
ا و�أث� بها أعiاء اله? 	ر

ح?ابي  -  X3س�C% الJان
ة  ال�Cت'ة  اح�ل  ق	  األداء"  إدارة   " ال�ا%ع  ال'ع	  وL	رجة    ،٣٬٢٦٦٤أن 
ذلp أل ،  م�3س�ة ال	راسة  األق?ام    نوتع[و  %أداء رؤساء   Xفق ن�ائ9ها  ت�أث�  الCCارسات ال  ه/ه 


ةCاألكاد�   	اس�ع% أ�iا  ت�أث�   )Aلل�عاون  ول 
ة ?ال�	ر اله
Nة  أعiاء  األق?ام  اد  رؤساء  مع 
  .) وال�فاعل مع االخ�

ح?ابي -  X3س�C% الJالJة  ال�Cت'ة  اح�ل  ق	  ة" �Y'ال 
ة CIال�" الJاني  ال'ع	  وتع[و  ٣٬٢٣٢٤أن   ،

ة  'ال	راسة ذلp ن��ا الرت'ا| ذلp الC-3ر %إدارة ال9امعة واإلمWانات ال�ي ت3ف�ها وال	ورات ال�	ر

 تعق	ها.  ال�ي 

- ")
WCال� األول"  ال'ع	  ح?ابي    أن   X3س�CLو واألخ
�ة  ال�ا%عة  ال�Cت'ة  اح�ل    ٣٬٢١٣١   ق	 
م�3س� أل  ،ةوL	رجة   pذل ال	راسة  ال�	رe    ن وتع[و  ه
Nة  ألعiاء   Dاإلدار  )
WCال�  :
ت-ق

الCهارات   األق?ام    ل	Uی��ل� م3C9عة م(  
ةرؤساء Cار6ة    األكاد�YCوال ال?ل�ة   xتف3 مIها 
ف�ق   
ل WYوت واالس�قالل
ة  الق�ار  صIع  
�ة    ،عCلفي '6 ب	رجة  م�3ف�   �
غ رؤساء   ل	Uوه/ا 


ةاألق?ام  Cة  األكاد��.Cال الI  اتفق* و   %ال9امعات  ال
ه  ه/ه  ت3صل*  ما  مع  هالة  (دراسة  �
9ة 
،Dة.) م( ٢٠١٦مغاور�.C3ر %ال9امعات ال-Cال pني ذل	ت  
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  ٤١٩  

  
 / اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر إدارة ال���8: ال����) ٩ج�ول ( 

ی   م(تiح  ا- W6ل  الع
Iة  أف�اد  أن  ال?اب:  ب	رجة  على    �فق3ن ال9	ول  جاء   )
WCال� م-3ر  أن 

( ن  ) ، وتع[و ال	راسة ذلp أل٣٬٢١٣١(W6ل  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر  بلغ    إذ   م�3س�ة،WCت

%اإلضافة   العCل  م9ال  في  الJقة  ومI-ه�   )
وال�	   إلىال�Cؤوس الالزمة  %ال3Cارد   ر� ت[و	ه� 
ا ی_دوا  لAي   Dور�iل3ب ال�Cال %الWYل  ال3IC}ة  اإلدارة   إلى�-�اج    ألعCال  جان�  م(  دع� 

ة،�.Cم�3اف� %ال9امعات ال �

9ة مع    ال9امع
ة وم[	 م( ال�	ر� عل
ه وه/ا غ�Iوت�ف: ه/ه ال

  ال3�CسX  الع'ارة   م 
  ال-?ابي 

  االن-�اف
  Dار
  الCع

 �
  م?�D3   ال��ت
  ال�ق	ی� 

ال9	ی	ة الC'	عة ال�ي �ق��حها  ی�ق'ل األفAار   ٣٩
  Cه ?ء قiاأع

  م�3س�ة   ٥ ١٬٤٥٢٩٠ ٣٬٠٦٥٦
�9Yع األعCال الC9اع
ة وWYل لها ف�ق   ٤٠

  العCل ال�CلL3ة
  م�3س�ة   ٦ ١٬١٩٤٩٨ ٢٬٩٩٥٩


�ا م(   ه�ضCه وف3 ?اء قiیJ: في أع  ٤١J6
  ح
اته الص

  م�3س�ة   ٧ ١٬٢٠٥٠٩ ٢٬٩٧٩٥
ادارة  إلى�ق3م بIقل أفAار أعiاء ق?Cه   ٤٢

  ال9امعة %C.	اق
ة 
  م�تفعة   ١ ٠٬٨٧٦٥٤ ٣٬٦٨٤٤

  م�تفعة   ٢ ٠٬٩٨٧٥٧ ٣٬٥٠٤١  Cه  ?اء قiی�n/ ق�اراته %ع	 ال�Yاور مع أع  ٤٣
زمة  لالCه 6ل الCعل3مات ا?اء قiی3ف� ألع   ٤٤

  � ?ة %الق صnاال nاذ الق�ارات تال
  م�3س�ة   ٣ ١٬١٥٣٠٠ ٣٬٢٧٨٧

٤٥   	I?�  هC?ق% eاعCاال ألعiاء ه
Nة ال�	ر
  ت?اع	ه� على صقل مهاراته� الق
اد�ة 

  م�3س�ة   ٨ ١٬٠٩٨٨٤ ٢٬٩٥٠٨

ا تی3ف� مIاخ    ٤٦C
�I3دة?تC3ده األلفة وال  

 ]
Cاع في ج3ان� ال�	ومالئ� لإلب  
  م�3س�ة   ٤ ١٬١٥٣٣٦ ٣٬٢٤٥٩

   E
  م�3س�ة    ٠٬٦٣٧١١ ٣٬٢١٣١    ال)�7
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  ٤٢٠  


	ان وأحC	 %�اح،  ما ت3صل* ال
ه  C3ر على )  ٢٠١٨(دراسة عف* أب3 ح-Cال eم( ح.3ل نف
  . راسةم( وجهة ن�� ع
Iة ال	 �ة درجة م�3س

في ال�Cت'ة  "    ادارة ال9امعة %C.	اق
ة  إلى�ق3م بIقل أفAار أعiاء ق?Cه  ) "  ٤٢(   الفق�ةجاءت  -
ی�n/ ق�اراته %ع	 ال�Yاور ) "  6٤٣/لp الفق�ة (،  وL	رجة م�تفعة٣٬٦٨٤٤%3�CسX ح?ابي    األولي

،  وL	رجة م�تفعة   ٣٬٥٠٤١ي  و3�CLسX ح?ابال��ت
� الJاني    على" ق	 ح.ل*  مع أعiاء ق?Cه  

ة وال�iورة وال�ي ال ت-�اج    نوتع[و ال	راسة ذلp أل I
  إلى تلp الCCارسات م( اإلج�اءات ال�وت

[ %العCل ال9امعي. Cت 


�ا م(  ضCه وف3 ?اء قiیJ: في أع  "  )٤١(  ةالفق�   جاءت   -J6 اتهالصه�
في ال�Cت'ة ق'ل "   ح
ذلp ألوت   ب	رجة م�3س�ة٢٬٩٧٩٥   %3�CسX ح?ابي    األخ
�ة ال	راسة  القائ	 ع(    نع[و  تIازل 

ال�Cؤوس
( ال   ل.الح  ق3ته  م(  القادة ألنها تشيء  
� م( J6 بها  %عiه�    - عIيی��Cع   	Iع -  
ق3ته�ل  �فق	انه جات  C.	ر  C6ا  %ق?Cه    "  )٤٥( الفق�ة  ،   eال�	ر ه
Nة  ألعiاء  اعCاال   	I?�

  " الق
اد�ة  ال�Cتت?اع	ه� على صقل مهاراته�  األخ
�ةفي  وL	رجة  ٢٬٩٥٠٨  سX ح?ابي3�C %  'ة 
ع	اد ج
ل ج	ی	 م( قادة م( واج'ات القائ	 ا   أنم�3س�ة وتع[و ال	راسة ذلp ألنه على ال�غ� م(  

اال  الC?�ق'ل �-�اج    أن،   pة    إلىذل

فg3ال ال.�اعات  واس�'عاد   pذل ال�	ر� على  م(   	]Cال
 . القادة ال9امع
( ل	Uوح� ال?ل�ة 

 في األ عاد ال�اصة  �'&ر إدارة ال���8: ال����ة ال�<
=ة سة اس��ا ات ع��ة ال�را) �١٠ول (ج

  ال��س	   الع�ارة   م
  ال��ابي

  االن��اف 
  الع�ار�  

  م����   ال��ت�� 
  ال�ق�ی�

  م��س-ة   ٦ ١٬٢٠٩٢٤ ٣٬١٨٨٥  .-�ر ق�رات أع(اء ه�&ة ال��ر%$ وف! معای�� م�ض�ع�ة  ٤٧
�0 م/   ٤٨�  م�تفعة  ١ ٠٬٩١٣٥٥ ٣٬٥٢٨٧  أع(اء ه�&ة ال��ر%$.�6م أص�اب األداء ال
ـا ی�فـ! مـع ال��اسـات واإلج�اءات  للهامت�ص�ف  (ع.  ٤٩?

  ال�ي تع��ـ� أسـاس لل�ق��@ 
  م��س-ة   ٨ ١٬٠١٧٤٦ ٣٬٣٠٣٣

ی�ا?ع ال�0ام أع(اء ه�&ة ال��ر%$ ?ق�ه ?آداب وأخالق�ات   ٥٠
  الهFة

  م�تفعة  ٢ ١٬٠١٤٢٠ ٣٬٤٣٤٤

٥١   G�.-ه على تمهارات   �%�أع(اء ه�&ة ال��ر%$ ?ق�
  االلقاء...-ال�ق�.@- (الع�ض الع�ض الفعال ل�یه@

  م��س-ة   ٧ ١٬١٠٨٢٢ ٣٬١٠٢٥

والMارNة   .�اع� أع(اء ق�ه في ن�M ا?�اثه@ العل�ة  ٥٢
  في الOت�ات العل�ة

  م��س-ة   ٣ ١٬١٨٨٤ ٣٬٣٥٢٥
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  ٤٢١  

ی  م(تiح  ا- W6ل  الع
Iة  أف�اد  أن  ال?اب:  جاء    على  �فق3ن ال9	ول  ة �Y'ال 
ة CIال� أن م-3ر 
ح.3ل ه/ا   أن) وال شp  ٣٬٢٣٢٤  (W6ل  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر  بلغ    إذ   ب	رجة م�3س�ة،

الnICفiة تiع أداء رؤساء األق?ام في م3ضع   الC-3ر علي درجة م�3س�ة تAاد تق��ب م( 
ال- الnلل  ع(  األق?ام  الC?_ول
ة   xع% في  
ةادث Cو   األكاد�Z-ی� ال   pذل 6ان  رؤساء   Cلهن 

األق?ام وح	ه� بل �Yار6ه� ف
ه إدارة ال9امعة وعC	اء الAل
ات وال��وف الC�9Cع
ة، وت�ف: ه/ه  
ال
ه ت3صل*  ما  مع  
9ة �Iو،    دراسة  ال	Cال ال'�ازD،    )٢٠١٦(االء  و٢٠١٥و(م'ارك   (( 

Narges and Elaheh, Fereydoon ,2013)  درجة م على  الC-3ر   eنف ح.3ل   )
  .ة ال	راسةع
I م�3س�ة م( وجهة ن��  

ال�	رe" ٤٨(   الفق�ة  جاءت - ه
Nة  أعiاء  م(   ]
C�Cال األداء  أص-اب  ��Wم   " ال�Cت'ة   )  في 
ی�ا%ع ال�[ام أعiاء    ) "٥٠الفق�ة (  Cا جاءت وL	رجة م�تفعة، 6  ٣٬٥٢٨٧%3�CسX ح?ابي  األولي

الCهIة وأخالق
ات  %آداب  %ق?Cه   eال�	ر ح?ابي"  ه
Nة   X3س�C% الJان
ة  ال�Cت'ة    ٣٬٥٠٤١  في 
ال�غ� م( قلة اإلمWانات    علىرؤساء األق?ام �-اول3ا    نوتع[و ال	راسة ذلp أل ،  وL	رجة م�تفعة

( م( أص-اب األداء ال9
	 م( ]
C�Cال ��A3ف�ة م( إزالة الع3ائ: وت�Cال.e  أعiاء ه
Nة ال�	ر
-) الفق�ات  "  ٥٢ح.3ل  
ة ) Cالعل ا%-اثه�   �Yن في  ق?Cه  أعiاء  في    �?اع	  والYCار6ة 

والفق�ة(�CاالC_ت 
ة" Cالعل "  ٥٤ت  ال'-Jي م( خال)   eافIال� ق?Cه على  أعiاء  تق	��    ل(�9Yع 

ةCالعل ال3}(  -ال39ائ[  خارج  ق?Cه  أعiاء  الب�عاث  ف�ص   �
وال�3أمة" -ت3ف 
ة Cالعل ال�Aاسي 


ة وت3زع الCق�رات %U3�?C الYIا| العلCي ألعiاء  ")  ٥٣والفق�ة (?ی�XL ت3زع األن�Yة ال�	ر

ة)  �n.(الالق?�."    Xح?ابي م�3س Xأل  علي م�3س pذل ال	راسة  %ال'->    نوتع[و  االه�Cام 

الق�رات ?���R  ی�Q	 ت�ز%ع األنM-ة ال��ر%��ة وت�ز%ع   ٥٣
  (ال��UUVة) @لق�الMFاS العلي ألع(اء ا 

  م��س-ة   ٤ ١٬١١٢٨١ ٣٬٢١٣١

  تق�.@(خالل .XMع أع(اء ق�ه على ال�Fاف$ ال��Wي م/   ٥٤
ت�ف�� ف�ص الب�عاث أع(اء ق�ه خارج  -الX�ائ0 العل�ة

  ال^�اسي العل�ة وال��أمة) -ال�[/

  م��س-ة   ٥ ١٬٠٦٧٧٦ ٣٬٢٧٨٧

ق�ه على الMارNة في حل مMاكل  .�G أع(اء   ٥٥
�ع ال�X  و%�ا?ع ذلbلي ال

  م��س-ة   ٧ ١٬٠٨٥٧١ ٣٬١٠٢٥

وأح�ث ی�ف� ألع(اء ق�ه اإلم6ان�ات ال�^F�ل�ج�ة   ٥٦
   الالزمة ألداء مهامه@ الV�لفة اإلص�ارات العل�ة

  م��س-ة   ٩ ١٬٢٢٦٢٩ ٢٬٨٢٣٨

  م��س-ة    ٠٬٥٩٥٣٧ ٣٬٢٣٢٤  ال��
	ة ال����ة      
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  ٤٢٢  

ش ه3  %ع3i  أالعلCي  خاص  ال��ق
ةن  علي  ح�صه   D	وم  eال�	ر جاءت  ه
Nة  C6ا    الفق�ة ، 
)٥٥  "  (pذل الC-لي و�ا%ع  الC�9Cع  الYCار6ة في حل مYاكل  في "  �-> أعiاء ق?Cه على 

وتع[و ال	راسة ذلp ن��ا لع	م اه�Cام رؤساء األق?ام    ٣٬١٠٢٥ال�Cت'ة األخ
�ة و3�CLسX ح?ابي  
  وج	ت.  أنصل� عCل ال9امعة مI/ ها م( أن%الYCار6ة الC�9Cع
ة علي ال�غ� م( 

 اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر إدارة ال���8: ال�&اصل وال�&ج�ه ) ١١ج�ول (

أن م-3ر ال�3اصل ال�3ج
ه جاء  على    �فق3ن ب: أن أف�اد الع
Iة W6ل ی ل?اال9	ول ا  م(تiح  ا-
%?'� وتع[و ال	راسة ذلp    )٣٬٢٩٨٤(W6ل  ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر  بلغ    إذ   ب	رجة م�3س�ة،


X وال�Cا%عة وعق	 االج�Cاعات  �nالق?� م( اجل ال�% eض�ورة ال�3اصل مع أعiاء ه
Nة ال�	ر
الل عل
ها   sIت وتnال�ي  ال
ه    �لف 3ائح،  ت3صل*  ما  مع  
9ة �Iال  Abu)( دراسة ه/ه 

saada,2013 .راسة	ة الI
  م( ح.3ل نفe الC-3ر على درجة م�تفعة وجهة ن�� ع
القCه لICاقYة مWYال?اء قC�9� iع مع أع)  "٦٠(   ةالفق�   جاءت - و?�Cع    � %WYل دورD ?ت 

" %اه�Cام  و3�CLسX ح?ابي  له�  األولي  ال�Cت'ة  م�تف   ٣٬٤٦٧٢في  "  ٥٧(   الفق�ةو   عة،وL	رجة   (
في ال�Cت'ة الJان
ة و3�CLسC  "  Xه %Yفاف
ة عI	 ارتAابه� أ�ة أخ�اء أو مnالفات ?اء قiی3اجه أع 
م�تفعة    ٣٬٤٤٢٦ح?ابي   األق?ام علي  وL	رجة  رؤساء  ل-�ص  ن��ا  ألنه   pذل ال	راسة  وتع[و 

دورD و?�Cع  Wل  أعiاء ق?Cه %C�9�Yع مع    أناالل�[ام %الل3ائح وات'اع ال�عل
Cات فC( ال�'
عي  

  ال��س	   الع�ارة   م
  ال��ابي

  االن��اف 
  الع�ار�  

  م����   �ت�� ال�
  ال�ق�ی�

� ارت^ابه@ أ.ة أخ-اء أو �اء ق(ی�اجه أع   ٥٧Fفاف�ة عM? ه
  مVالفات 

  م�تفعة  ٢ ١٬١٩٧٠٤ ٣٬٤٤٢٦

٥٨  .U6ل واM? اتم��FXا أسل�ب  ل�$ ف�ه ح ال ض�ر ال�عل�
  االم� في ال��اصل 

  م��س-ة   ٥ ١٬٢٧٧٩١ ٣٬٠٩٤٣

  ة �س-م�  ٣ ١٬١٩٢٠٧ ٣٬٣٧٧٠  ف في ال�أ�خ�ال.���م و%ق�ر اال  ٥٩
ع مع أع  ٦٠�X.)6ال�اء قMة مMاقF@ ?6Mل �ت القه ل

  و%��ع له@ ?اه�ام  دور� 
  م�تفعة  ١ ١٬١٩١٠٨ ٣٬٤٦٧٢

.�اع� على بFاء عالقات إن�ان�ة ب�/ أع(اء ه�&ة    ٦١
eع(ه@ ال�عQر%$ و�  ال�

  م��س-ة   ٤ ١٬١٦٥٣٦ ٣٬١١٠٧

  م��س-ة    ٠٬٧٠٠٣ ٣٬٢٩٨٤  ال��اصل وال��ج	ه   
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  ٤٢٣  


ة عال
ة فC( ال�'
عي  أنC6ا  ،  له� %اه�CامCه لألم3ر    أنه حاصل علي درجة عل-
�3Wن ت3ض
 اذا 6ان مق.3دا ال ل'e ف
ه.

(   جاءت - " ٦١الفق�ة  وLعiه�    على�?اع	  )   eال�	ر ه
Nة  أعiاء   )
ب إن?ان
ة  عالقات  بIاء 
 xعلى  ال'ع ح?ابي  "   X3س�C% األخ
�ة  ا  ٣٬١١٠٧ال�Cت'ة  ألل	ر وتع[و   pذل 3(    ناسة Aت

نCا  Zالعالقات ب
( أعiاء ه
Nة ال�	رe وLعiه� ال'عx ل
e م( اخ�.اصات رئ
e الق?� و 
  ی�جع لع3i ه
Nة ال�	رe نف?ه.

  اس��ا ات ع��ة ال�راسة في األ عاد ال�اصة  �'&ر إدارة ال���8: إدارة األداء) ١٢ج�ول (

أن م-3ر إدارة االداء جاء ب	رجة  على   �فق3ن ال9	ول ال?اب: أن أف�اد الع
Iة W6ل ی  م(تiح ا-
ال-�W علي رؤساء   إلى)، مCا ی	ع3 ٣٬٢٦٦٤(W6ل ال3�CسX ال-?ابي للC-3ر بلغ  إذ  ،س�ةم�3 

  ال��س	   الع�ارة   م
  ال��ابي

  االن��اف 
  الع�ار�  

  م����   ��ت�� ال
  ال�ق�ی�

  م��س-ة   ٢ ١٬١١٨٠٧ ٣٬٣٢٧٩  ه�اء ق (ع خ-ة ل�ق��@ أداء أع (.  ٦٢
  م��س-ة   ٨ ١٬١٨٩٧١ ٣٬١٩٢٦  ه ?6Mل دور� � اء ق(ی��ق! م/ ج�دة أداء أع  ٦٣
ه بF�ائج تق��@ األداء �اء ق(یل0م أع  ٦٤�gأو   ال �ه هgفFی

  الXامعة تFفgه إدارة
  م��س-ة   ٧ ١٬١٨٧٣١ ٣٬١٩٦٧

ه ل���ی� معای�� األداء �اء ق(لقاءات دور%ة ألع iF@ی  ٦٥
 0��  ال

  م��س-ة   ٦ ١٬١٢٨٢ ٣٬٢٥٤١

ونقاS  آل�ات تق��@ أدائه@?Mفاف�ة ه �اء ق(مع أع jیFاق  ٦٦
  ضعفه@ 

  م��س-ة   ٣ ١٬٠٩٥١١ ٣٬٣٢٣٨

  م��س-ة   ٩ ١٬١٤٥٣٤ ٣٬١٥٩٨  ه�اء ق(تق��@ أداء أع .�Mك ال-ل�ة في   ٦٧
�ا �(ت�ر%ق�ه  اء (��@ أداء أعتق ال��سیF�ع في [�ق وأ  ٦٨

  وتعامل مع اآلخ�%/ –?��Wا  –
  م��س-ة   ٤ ١٬٠٥٩٤٥ ٣٬٢٩٥١

لل-ل�ة   (اس���اناته �اء ق(یF�ع في أدوات تق��@ أداء أع   ٦٩
  @�اء الق(�ر أنM-ة ألع(ح –مع ال-ل�ة ه مقابل� –

  م��س-ة   ٥ ١٬٠٣٨٢٠ ٣٬٢٨٦

  م��س-ة   ١٠ ١٬١٣٥٢٩ ٢٬٩٤٢٦  eه@ ال�ع(@ ب�ق��@ أداء ?ع�اء الق(.�Mك أع  ٧٠
ه  �اء ق(�/ أداء أع � ت� ي.عل مع إدارة الXامعة عل  ٧١

  تق��@ أدائه@ �ء ن�ائجضفي 
  م�تفعة  ١ ١٬٠١٦٣٢ ٣٬٤٩٥٩

  م��س-ة    ٠٬٦٢٢٥٠ ٣٬٢٦٦٤  إدارة األداء      
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  ٤٢٤  


[ في ه/ا ال9Cال، على ال�غ� م(  %انnفاض م?�D3 األق?ام  Cال� Cاألداء أه )

�ه في ت-?
  ال9امعي.


( أداء أع?ت-  ي�عCل مع إدارة ال9امعة عل  ) "٧١الفق�ة (   جاءت -iه في  ?اء قC3ء ن�ائج ض  

� أد 
وتع[و ال	راسة ذلp   وL	رجة م�3س�ة  3�C٣٬٤٩٥٩سX ح?ابي %  في ال�Cت'ة األولي"  �ائهتق


� أعiاء ه
Nة ال�	رe ألنه م(    ن أل
رؤساء األق?ام م��iون للعCل مع إدارة ال9امعة في تق
ة.�.Cاد %ال9امعات الCم��ل'ات ال39دة واالع�  

-  �Cال  <
ح م(  م�3س�ة  درجات  على  الC-3ر  فق�ات  %اقي  وتع[و    3سXح.3ل  ال-?ابي 
	 على أعiاء ه
Nة ال�	رe  دور رؤساء األق?ام في الغال� �ق�.� على ال�أك
  نال	راسة ذلp أل

  �وال�قار واألوراق  
'ات �Aال اع	اد  او  ال9امعة  إدارة  %إع	ادها  تق3م  ال�ي  االس�'
انات  ملئ  علي 
  Dی_د مCا  لالع�Cاد  مق�.�   أن  إلىال�CلL3ة  ت3Aن  األداء   �

تق االس�'
انات  ة عن�ائج   pتل لي 

ال[  األق?ام علي  رؤساء  ق	رة  ت	ني  في   pذل و?اه�   ،�ب�Iائج  وال�قار  eال�	ر ه
Nة  أعiاء  ام 
  �

( �ع	 س''ا اخ� لiعف   إلىال�ق]
C�Cال ال�ادعة للCق.�( ومWافاة  العقL3ات  جان� غ
اب 

  األداء.   
ال#uا٦/٤( ح2ل  ال]امA:  ل)  إح�ائ
ة  داللة  ذات  ف�وق  ت2ج�  رؤساء  جة  در   هل   �
ت��

الق
ادة    األكاد��
ةاألق#ام   ل��ادئ  ال����ة  م)غ
�ات    درجة  ٣٦٠�ال�امعات  الخ)الف  تع,4 

في، ع�د س2Qات ال]��ة، ن2ع الpل
ة)( ال�راسةq2؟ ال�#�ى ال 

ال-�ة وق
Cة   - ت� ح?اب درجات  ال?_ال  ال	اللة C6ا  Fلإلجا%ة ع( ه/ا   D3�?ة ومL3?-Cال
  یلي: 

ل'�اب داللة الف
وق ب�/ م��&عات أف
اد الع��ة   (ANOVA)ل 'ل�ن�ائج ت)  ١٣ج�ول (
     درجة) ح�L م�غ�
 ال���ى ال&I�في ٣٦٠في ال�'&ر األول (م�اد" الق�ادة بـ 

�ع      األ?عاد Xم
  ال�Qعات 

درجات 
  ال��%ة 

م��س	  
  ال�Qعات 

  Fق�ة
 ال���Qة

 R��م�
  ال�اللة 

  

  إدارة الgات

ب�/ 
�عاتX  ال

دالة    ٠٬٠٠١ ١٤٬٤١٤ ٤٬١٨٦ ٢ ٨٬٣٧٢
  احUائ�ا

داخل  
�عاتX  ال

6٠٬٢٩٠ ٢٤١ ٦٩٬٩٨٩ 

�عX  ٢٤٣ ٧٨٬٣٦١  ال
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  ٤٢٥  

إدارة م/ ه@ ادني  
 ����  مbF في ال

ب�/ 
�عاتX  ال

دالة   ٠٬٠٠٧ ٥٬٠٦٢ ١٬٩٠٨ ٢ ٣٬٨١٥
 احUائ�ا

داخل  
�عاتX  ال

٠٬٣٧٧ ٢٤١ ٩٠٬٨٢٥ 

�عX  ٢٤٢ ٩٤٬٦٤٠  ال

إدارة م/ ه@ في نف$ 
   (ال0مالء): �اكم��

ب�/ 
�عاتX  ال

دالة   ٠٬٠١٢ ٤٬٥٤٢ ٢٬٠٧٧ ٢ ٤٬١٥٤
 احUائ�ا

داخل  
�عاتX  ال

٠٬٤٥٧ ٢٤١ ١١٠٬٢٠٢ 

�عX  ٢٤٣ ١١٤٬٣٥٦  ال

إدارة م/ ه@ اعلي  
 bFم  

ب�/ 
�عاتX  ال

غ�� دالة   ٠٬٢٤٣ ١٬٤٢٥ ٠٬٧٧٢ ٢ ١٬٥٤٥
 احUائ�ا

داخل  
�عاتX  ال

٠٬٥٤٢ ٢٤١ ١٣٠٬٦٢٤ 

X�عال  ٢٤٣ ١٣٢٬١٦٩  

  ال
��ر ��ل

ب�/ 
�عاتX  ال

دال   ٠٬٠٠١ ٧٬٩٣٤ ١٬٩١٨ ٢ ٣٬٨٣٦
 احUائ�ا

داخل  
�عاتX  ال

٠٬٢٤٢ ٢٤١ ٥٨٬٢٥٨ 

�عX  ٢٤٣ ٦٢٬٠٩٤  ال
وج3د ف�وق ذات داللة إح.ائ
ة في الC-3ر   إلىال�Iائج اإلح.ائ
ة %ال9	ول ال?اب:    أشارت و -

  U]ل تعWى    إلىكC?Cال �

في، ح
> جاءت ق
Cة  ال3 م�غg(F)   U3�?م 	Iداللة أقل م( دالة ع 

أن ه/ه الف�وق في ات9اه العC	اء    C6 ،(Scheffe’ Testا أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه  ٠٬٠٥(
ال/ات،  ) عI	 ٠٬٢٩٠(%ق
Cة   إدارة  األق?ام في م-3ر  ب�ؤساء  ذلp    مقارن�ه�  اق�Iاع   إلىو�جع 


ة إدارة ال/ات ودورها ااCاء %أه	Cلع'Aاد�ة  ل

� في رفع م?�D3 الق	رات القU	رؤساء األق?ام   ل

ةCاألكاد�  �.Cة%ال9امعات ال،   U3عات األخ�C9Cال )
، C6ا اتiح  ب
CIا ال ت3ج	 أD ف�وق ب

3د ف�وق دالة إح.ائ
ا في %ع	 " إدارة م( ه� في نفe م?�3اك(ال[مالء)"  م( ال9	ول أ�iا وج
ال	اللة أقل م(   U3�?م 	I٠٬٠٥( ع 	وق ،(  gالف�وقة ل.الح  أ ه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه 

) %ق
Cة  األق?ام  ب�ؤساء  مقارن�ه�   	Iع ذلp أل )،  ٠٬٤٥٧العC	اء  ت-C?ا    نو�جع   �Jاك العC	اء 
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  ٤٢٦  

C6ا اتiح م( ال9	ول أ�iا وج3د ف�وق دالة إح.ائ
ا في %ع	 " إدارة  ل�عل� مهارة إدارة ال[مالء، 
)، وق	 أgه�ت ن�ائج اخ�'ار  ٠٬٠٥( ل	اللة أقل م(U ام( ه� ادني مpI في الD3�?C " عI	 م?�3 

 % األق?ام  ب�ؤساء  مقارن�ه�   	Iع العC	اء  ل.الح  الف�وق  ه/ه  أن  (ش
ف
ه  وه/ا  )،  ٠٬٣٧٧٠ق
Cة 
فNة إدراك  زادة  ال[مالء    ی_6	  وZدارة  ال/ات  إدارة  مهارة  
ة CIب� االه�Cام  
ة Cأله الAل
ات  عC	اء 

  D3�?Cال في   pIم ادني  ه�  م(  األق?ام    	UلوZدارة  ورؤساء  عامة  %.فة  ال9امع
ة  الق
ادات 

ةCفة خاصة.  األكاد�.%  

لف
وق ب�/ م��&عات أف
اد الع��ة  ل'�اب داللة ا (ANOVA)ن�ائج ت'ل�ل )  ١٤ج�ول (
      درجة) ح�L م�غ�
 ع�د س�&ات ال��
ة ٣٦٠في ال�'&ر األول (م�اد" الق�ادة بـ 

م�
	ع     األ�عاد
  ال
��عات

درجات  
  ال���ة

س� م�	 
  ال
��عات

  Fق�
ة
 ال
��	�ة 

 �م��	
  ال�اللة 

  

  إدارة ال�ات 

ب�"  

	عات�
  ال

دالة    ٠٬٠١٥ ٤.٢٤٠ ١٬٣٣٢ ٢ ٢٬٦٦٤
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٣١٤ ٢٤١ ٧٥٬٦٩٧ 


	ع�
  ٢٤٣ ٧٨٬٣٦١  ال

إدارة م" ه. ادني م+*  
 0	��
  في ال

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٤٥ ٣٬١٥١ ١٬٢٠٦ ٢ ٢٬٤١٢
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٣٨٣ ٢٤١ ٩٢٬٢٢٨ 


	ع�
  ٢٤٣ ٩٤٬٦٤٠  ال

إدارة م" ه. في نف2  
    م��	اك(ال8مالء): 

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٠١ ١٠٬٠٢٨ ٤٬٣٩٣ ٢ ٨٬٧٨٦
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٤٣٨ ٢٤١ ١٠٥٬٥٧٠ 


	ع�
  ٢٤٣ ١١٤٬٣٥٦  ال

  إدارة م" ه. اعلي م+* 

ب�"  

	عات�
  ال

غ�� دالة  ٠٬٤٠٥  ٠٬٩٠٦ ٠٬٤٩٣ ٢ ٠٬٩٨٧
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٥٤٤ ٢٤١ ١٣١٬١٨٢ 


	ع�
  ٢٤٣ ١٣٢٬١٦٩  ال
دالة   ٠٬٠٠٢ ٦٬٢١٩ ١٬٥٢٤ ٢ ٣٬٠٤٨ب�"    ال���ر ��ل 
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  ٤٢٧  

م�
	ع     األ�عاد
  ال
��عات

درجات  
  ال���ة

س� م�	 
  ال
��عات

  Fق�
ة
 ال
��	�ة 

 �م��	
  ال�اللة 

  


	عات�
 اح&ائ�ا  ال
داخل  


	عات�
  ال
٠٬٢٤٥ ٢٤١ ٥٩٬٠٤٦ 


	ع�
  ٢٤٣ ٦٢٬٩٤  ال
وج3د ف�وق ذات داللة إح.ائ
ا في الC-3ر    إلى%ال9	ول ال?اب:    ئ
ة ال�Iائج اإلح.ا  أشارت و -

  U]ل تعWة    إلىكC
داللة أقل  دالة عI	 م?�U3   (F)م�غ
� ع	د س3Iات الn'�ة، ح
> جاءت ق
)، C6ا أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق في ات9اه م( ه� أك�J م( ع�Y  ٠٬٠٥( م(

س3Iات، وه/ا ی_6	 على أنه 6لCا زادت   ٥ه� أقل م(  C(  عI	 مقارن�ه� %  )٠٬٢٤٥( %ق
Cة  س3Iات  
ة  �.Cال %ال9امعات   )
العامل إدراك   	ی[ الn'�ة  األسال
�    إلىحاج�ه�    إلى ع	د س3Iات  
ة CIت

  الق
اد�ة ال�C'عة. 
ال?اب:    أشارت C6ا    - %ال9	ول  اإلح.ائ
ة  في    إلى ال�Iائج  إح.ائ
ا  داللة  ذات  ف�وق  وج3د 

ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق في ات9اه م( ه� أك�J م( ع�Y  ن�  رة ال/ات وأgه�ت م-3ر إدا
ه 6لCا زادت أنس3Iات، و_6	 ذلp    ١٠- ٥) عI	 مقارن�ه� %C( ه� ب
(  ٠٬٣١٤(  %ق
Cة  س3Iات 

  إدارة ال/ات ج
	ا.  مهارة إلىع	د س3Iات الn'�ة ی[	 إدراك الق
ادات ل-اجاته� 
في    ه�ئ
ا في %ع	 " إدارة م( ه� ادني مIح.اأ�iا وج3د ف�وق دالة إتiح م( ال9	ول  اكCا  -

)، وق	 أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وقة ٠٬٠٥( الD3�?C " عI	 م?�U3 ال	اللة أقل م(
م(   اقل  ه�   )C% مقارن�ه�   	Iع س3Iات   �Yع م(   �Jأك ه�  م(  %ق
Cة    ٥ل.الح  س3Iات 

)٠٬٣٨٣٠  ،(  pذل  	6_الn'�ة  ه 6لCا زادت ع	 أنو 
(  قاد ال  ل	Uد س3Iات 
ال9امع ادراكة   	  ه� ی[
  . في الD3�?C %أسال
� إدارة ح	یJة ه�م( ه� ادني مIإدارة  إلىل-اجاته� 

نفe  ا كCا  - في  ه�  م(  إدارة   " %ع	  في  إح.ائ
ا  دالة  ف�وق  وج3د  أ�iا  ال9	ول  م(  تiح 
ه أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ )، وق	  ٠٬٠٥( م?�3اك(ال[مالء)" عI	 م?�U3 ال	اللة أقل م(

  ٥)، عI	 مقارن�ه� %C( ه� اقل م(  ٠٬٤٣٨س3Iات %ق
Cة (   ١٠لف�وقة ل.الح م( ه� أك�J م(  ا
ذلp  س3Iات    	6_الn'�ة  أنو س3Iات  ع	د  زادت  6لCا  ادراكه�   ل	Uه   	ی[  )

ال9امع القادة 
  عي.إدارة ال[مالء لAي ی�عاون3ا معا ل��3� العCل ال9ام إلى ل-اجاته�
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  ٤٢٨  

�اب داللة الف
وق ب�/ اس��ا ات أف
اد الع��ة ال�اصة  ل' ن�ائج اخ��ار (ت))  ١٥ج�ول (

=ة/ع�ل�ة)  ٣٦٠الق�ادة  + ال�'&ر األول (م�اد Pل�ة(نQن&عي ال 
 درجة) ح�L م�غ�

ال��س	   الع�Fة  األ?عاد 
  ال��ابي

االن��اف 
  الع�ار� 

درجة  
  ال��%ة 

م���R   ق�ة ت
  ال�اللة 

  

-  ٢٤٢  ٠٬٦٠٤٤٦ ٣٬٣٠٠٩ ١٠٨  عل�ة  الgاتإدارة 
٠٬٧٩٤  

غ�� دالة    ٠٬٤٢٨
 ٠٬٥٣٧٩٢ ٣٬٣٥٩١ ١٣٦  أدب�ة  احUائ�ا

إدارة م/ ه@ ادني  
 ����  مbF في ال

غ�� دالة   ٠٬٣١١ ١٬٠١٥ ٢٤٢ ٠٬٦١٦٦٨ ٣٬٣٩٣١ ١٠٨  عل�ة
 ٠٬٦٢٩٨٠ ٣٬٣١١٥ ١٣٦  أدب�ة  احUائ�ا

إدارة م/ ه@ في نف$ 
  م���اك(ال0مالء): 

غ�� دالة   ٠٬١٨٦ ١٬٣٢٥ ٢٤٢ ٠٬٧٤١٠٨ ٣٬٣٧٤٣ ١٠٨  عل�ة
 ٠٬٦٣٦٩٤ ٣٬٢٥٧٤ ١٣٦  أدب�ة  احUائ�ا

إدارة م/ ه@ اعلي  
 bFم  

غ�� دالة   ٠٬٠٨١ ١٬٧٥٣ ٢٤٢ ٠٬٧٢١٧٤ ٣٬٤٠٨٦ ١٠٨  عل�ة
 ٠٬٧٤٤٢٣ ٣٬٢٤٢٦ ١٣٦  أدب�ة  احUائ�ا

غ�� دالة   ٠٬٢٤١  ١٬١٧٦ ٢٤٢ ٠٬٥٤٤١٦ ٣٬٣٦٩٢ ١٠٨  عل�ة  ال
��ر ��ل
 ٠٬٤٧١٨٥ ٣٬٢٩٢٦ ١٣٦  أدب�ة  احUائ�ا

ال?اب:    أشارت و - %ال9	ول  اإلح.ائ
ة  في    إلىال�Iائج  إح.ائ
ا  داللة  ذات  ف�وق  وج3د  ع	م 
W6ل   (  الC-3ر   �
ق 
ع Cج جاءت  إذ  األ%عاد،  د t testأو   �
غ عIا)  إح.ائ
ا  م?�U3    	 لة 

درجة    ٣٦٠ت3اف� م'اد{ الق
ادة  )، مCا ی_6	 اتفاق ع
Iة ال	راسة على أن  ٠٬٠١،  ٠٬٠٥ال	اللة(
األق?ام  ر   Uل	  
ةؤساء Cرجة    األكاد�	ب ة جاء �.Cال الU3�?C  %ال9امعات  دون  وأنها  م�3س�ة، 

بها واالرتقاء  ل��3�ها  ال9ه	  م(   	]Cال ب/ل  ض�ورة  ی��ل�  وه/ا  م-اورها  ال�Cل3ب،  في   ،
إدارة -إدارة م( ه� في نفe م?�3اك-إدارة م( ه� ادني مpI في الD3�?C -األرLعة (إدارة ال/ات 

  pI) .ي م م( ه� اعل
ال#uا٦/٥( درجة    ال#ادس:  ل)  ح2ل  إح�ائ
ة  داللة  ذات  ف�وق  ت2ج�  رؤساء  هل   �
ت��

م)غ
�ات    األكاد��
ةاألق#ام   تع,4 الخ)الف   ,
ال)� إدارة  ل��ادئ  ال����ة   ال�راسة �ال�امعات 

في، ع�د س2Qات ال]��ة، ن2ع الpل
ة)(q2؟ ال�#�ى ال 

ال-�  ت� ح?اب درجات  ال?_ال  ال	اللة C6ا  Fوق
Cة    ةلإلجا%ة ع( ه/ا   D3�?ة ومL3?-Cال
  یلي: 

ل'�اب داللة الف
وق ب�/ م��&عات أف
اد الع��ة   (ANOVA)ن�ائج ت'ل�ل )  ١٦ج�ول (
  في ال�اصة  ال�'&ر ال>اني إدارة ال���8 ح�L م�غ�
 ال���ى ال&I�في 
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  ٤٢٩  

م�
	ع     األ�عاد
  ال
��عات

درجات  
  ال���ة

م�	س� 
  ال
��عات

  Fق�
ة
 ال
��	�ة 

 �م��	
�اللة ال  

  

 "�=
  ال�

ب�"  

	عات�
  ال

دالة    ٠٬٠٠١ ٧٬٣٦٠ ٢٬٨٣٩ ٢ ٥٬٦٧٨
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٣٨٦ ٢٤١ ٩٢٬٩٥٩ 


	ع�
  ٢٤٣ ٩٨٬٦٣٧  ال

ال�+
�ة  
  ال?<��ة

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٠٥ ٥٬٤٩٨ ١٬٨٧٩ ٢ ٣٬٧٥٩
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٣٤٢ ٢٤١ ٨٢٬٣٧٥ 


	ع�
  ٢٤٣ ٨٦٬١٣٤  ال

ال�	اصل 
  وال�	ج�ه 

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٢٠ ٣٬٩٥٨ ١٬٨٩٨ ٢ ٣٬٧٩٥
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٤٧٩ ٢٤١ ١١٥٬٥٢٤ 


	ع�
  ٢٤٣ ١١٩٬٣١٩  ال

إدارة    
  األداء

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٣٥ ٣٬٤٠٢ ١٬٢٩٣ ٢ ٢٬٥٨٦
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٣٨٠ ٢٤١ ٩١٬٥٧٩ 


�
  ٢٤٣ ٩٤٬١٦٤  	عال

  ال���ر ��ل 

ب�"  

	عات�
  ال

دالة   ٠٬٠٠١ ٧٬٢٦١ ١٬٨٢٥ ٢ ٣٬٦٥٠
 اح&ائ�ا

داخل  

	عات�
  ال

٠٬٢٥١ ٢٤١ ٦٠٬٥٧٦ 


	ع�
  ٢٤٣ ٦٤٬٢٢٦  ال
وج3د ف�وق ذات داللة إح.ائ
ا في الC-3ر    إلىال�Iائج اإلح.ائ
ة %ال9	ول ال?اب:    أشارت و -

  U]ل تعWى ا  إلىكC?Cال �

في، ح
> جاءت ق
Cة  م�غg3)لF(   U3�?م 	Iداللة أقل م( دالة ع 

مCا ی_6	 وج3د اخ�الف ب
( وجهة ن�� عC	اء الAل
ات ورؤساء األق?ام وأعiاء ه
Nة    )،٠٬٠٥(
اخ�'ار   ن�ائج  ة، C6ا أgه�ت �.Cال %ال9امعات   ]
Cال� إدارة  ت3اف� عIاص�   D	ع( م eال�	ر

)عI	 مقارن�ه� ب�ؤساء األق?ام في م-3ر  ٢٬٨٣٩(%ق
Cة  ات9اه العC	اء    ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق في
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  ٤٣٠  

)
WC،  ال�  	ی_6 ادراك  مCا  
(  زادة WCال�  :
ت-ق الAل
ات علي ض�ورة  ال	راسة م( عC	اء  ع
Iة 

ةاإلدارD م( ق'ل رؤساء األق?ام Cة.   األكاد��.Cال9امعات ال%  


 تiح م( ال9	ول أ�iا وج3د ف�وق دالة إح.ائ
ا اكCا -CI" ال� 	في %ع  U3�?م 	Iة " ع�Y'ة ال
)، وق	 أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق ل.الح العC	اء عI	 ٠٬٠٥( ال	اللة أقل م(

 على مCا ی_6	 اتفاق ع
Iة ال	راسة م( عC	اء الAل
ات  )  ٠٬٣٤٢(  مقارن�ه� ب�ؤساء األق?ام %ق
Cة

ةحاجة رؤساء األق?ام  Cة    األكاد��.Cاء  وضع خ�ة لل�   إلى%ال9امعات الiة ألع�Y'ة ال
CI

  . �العامل
( %الق?  eه
Nة ال�	ر
عI	  اكCا  - وال�3ج
ه  ال�3اصل   " %ع	  في  إح.ائ
ا  دالة  ف�وق  وج3د  أ�iا  ال9	ول  م(  تiح 

)، وق	 أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق ل.الح العC	اء  ٠٬٠٥( م?�U3 ال	اللة أقل م(
%ق
Cة ( عI	 مقا العC	اء على   )٠٬٤٧٩رن�ه� ب�ؤساء األق?ام  ال	راسة م(  اتفاق ع
Iة  مCا ی_6	 

رؤساء  ق'ل  م(  ال
3م
ة  الCعامالت  في   Dض�ور ألنه  ن��ا   �.Iالع  pب/ل االه�Cام  ض�ورة 
 .)  األق?ام عI	 تعامله� مع االخ�

وج- ال?اب:  ال9	ول  م(  اتiح  %ع	  3 كCا  في  اح.ائ
ا  داللة  ذات  ف�وق  عI	 د  األداء"  "إدارة 
ه/ه الف�وق ل.الح العC	اء عI	   أن)، وق	 أgه�ت اخ�'ار ش
ف
ه  ٠٬٠٥م?�D3 ال	اللة أقل م( (

ض�ورة    علىراسة م( العC	اء  	 ) مCا ی_6	 اتفاق ع
Iة ال٠٬٣٨٠(  مقارن�ه� ب�ؤساء األق?ام %ق
Cة
C�Cقي لإلدارة ال
ة.االه�Cام %C-3ر إدارة األداء ألنه �JCل ال39ه� ال-ق�.Cة %ال9امعات ال]
   

ل'�اب داللة الف
وق ب�/ م��&عات أف
اد الع��ة   (ANOVA)'ل�ل ) ن�ائج ت١٧(ج�ول 
      في ال�'&ر ال>اني إدارة ال���8 ح�L م�غ�
 ع�د س�&ات ال��
ة

م�
	ع      األ�عاد 
  ال
��عات 

درجات  
  ال���ة 

م�	س�  
  ال
��عات 

  Fق�
ة
 ال
��	�ة 

  �م��	
  ال�اللة 

  

 �� 
  ال�

	عات ب�� �
 %ائ�ا دالة اح  ٠٬٠٠١ ٧٬٧٠٠ ٢٬٩٦٢ ٢ ٥٬٩٢٤  ال

داخل  

	عات �
  ال

٠٬٣٨٥ ٢٤١ ٩٢٬٧١٢ 


	ع �
  ٢٤٣ ٩٨٬٦٣٧  ال

  ال�*
�ة ال()��ة 

	عات �
غ�� دالة   ٠٬١١٩ ٢٬١٤٩ ٠٬٧٥٤ ٢ ١٬٥٠٩  ب�� ال

داخل   اح%ائ�ا 

	عات �
  ال

٠٬٣٥١ ٢٤١ ٨٤٬٦٢٥ 


	ع �
  ٢٤٣ ٨٦٬١٣٤  ال

	عات ال�	اصل  �
غ�� دالة   ٠٬١٤٩ ١٬٩١٧ ٠٬٩٣٤ ٢ ١٬٨٦٩  ب�� ال
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داخل    وال�	ج�ه 

	عات �
  ال

 اح%ائ�ا  ٠٬٤٨٧ ٢٤١ ١١٧٬٤٥٠


	ع �
  ٢٤٣ ١١٩٬٣١٩  ال

  إدارة األداء     

	عات �
غ�� دالة   ٠٬٣٢٩ ١٬١١٨ ٠٬٤٣٣ ٢ ٠٬٨٦٦  ب�� ال

داخل   اح%ائ�ا 

	عات �
  ال

٠٬٣٨٧ ٢٤١ ٩٣٬٢٩٩ 


	ع �
  ٢٤٣ ٩٤٬١٦٤  ال

  ال���ر ��ل 


	عات �
 دالة اح%ائ�ا  ٠٬٠١٩ ٤٬٠٥١ ١٬٠٤٥ ٢ ٢٬٠٨٩  ب�� ال
داخل  


	عات �
  ال
٠٬٢٥٨ ٢٤١ ٦٢٬١٣٧ 


	ع �
  ٢٤٣ ٦٤٬٢٢٦  ال
وج3د ف�وق ذات داللة إح.ائ
ا في الC-3ر    إلىال�Iائج اإلح.ائ
ة %ال9	ول ال?اب:    أشارت و -

  U]ل تعWة    إلىكC
أق دالة عI	 م?�U3   (F)م�غ
� ع	د س3Iات الn'�ة، ح
> جاءت ق ل داللة 
C6ا أgه�ت ن�ائج اخ�'ار ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق في ات9اه م( ه� اك�J م( ع�Y    )،٠٬٠٥( م(

نه 6لCا  وتع[و ال	راسة ذلp أل  س3Iات،  ٥) عI	 مقارن�ه� %C( ه�  أقل م(  ٠٬٢٥٨(  ق
Cةس3Iات %
  ]
Cال� إدارة  م'اد{  ت3ف�  األشnاص %�iورة  اق�Iاع   	ی[ الn'�ة  رؤساء   ل	Uزات ع	د س3Iات 


ةم  ق?األاCة  األكاد��.Cال أما  %ال9امعات   ،  )
WCال� لC-3ر  ال�Iائج  %الI?'ة  أشارت   فق	 

(  تع[U  وج3د ف�وق ذات داللة إح.ائ
ا في م-  إلىاإلح.ائ
ة %ال9	ول ال?اب:  WCإلى 3ر ال�  

ق
Cة   جاءت   <
ح الn'�ة،  س3Iات  ع	د   �
م?�(F)   U3م�غ  	Iع م( دالة  أقل  )، ٠٬٠٥( داللة 
  ر ش
ف
ه أن ه/ه الف�وق في ات9اه م( ه� اك�J م( ع�Y س3Iات %ق
Cه ( أgه�ت ن�ائج اخ�'او 

٠٬٣٨٥  )
ب مقارن�ه� %C( ه�    	I3ات   ١٠-٥) عIس  ، Dذو ال	راسة م(  اتفاق ع
Iة  ی_6	  مCا 

(.  % أك�Jالn'�ة األك�J علي ض�ورة االه�Cام WCال�  

الع��ة ال�اصة  ن�ائج اخ��ار (ت) ل'�اب داللة الف
وق ب�/ اس��ا ات أف
اد )  ١٨ج�ول (

=ة/ع�ل�ة)Pل�ة(نQن&عي ال 
  ال�'&ر ال>اني إدارة ال���8 ح�L م�غ�

ال
�	س�   الع�+ة  األ�عاد
  ال��ابي

االن��اف 
  ال
ع�ار0 

درجة  
  ال���ة

ق�
ة 
  ت 

 �م��	
  ال�اللة 

  

 "�=
 دالة اح&ائ�ا  ٠٬٠٠٠  ٤٬٦٢٦  ١٩٤٬٢٦٧ ٠٬٦٩٩٩٩ ٣٬٤٢٢٥ ١٠٨  ع
ل�ة  ال�
 ٠٬٥٢٨٥٧ ٣٬٠٤٦٩ ١٣٦  أدب�ة 

ال�+
�ة  
  ال?<��ة

 دالة اح&ائ�ا ٠٬٠٠٢ ٣٬٠٦١ ٢٤٢ ٠٬٥٨٤٣٥ ٣٬٣٦١١ ١٠٨  ع
ل�ة
 ٠٬٥٨٦١٨ ٣٬١٣٠١ ١٣٦  أدب�ة 
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ال
�	س�   الع�+ة  األ�عاد
  ال��ابي

االن��اف 
  ال
ع�ار0 

درجة  
  ال���ة

ق�
ة 
  ت 

 �م��	
  ال�اللة 

  

ال�	اصل 
  وال�	ج�ه 

غ�� دالة  ٠٬٢٨٩ ١٬٠٦٣ ٢٤٢ ٠٬٧٣٦٦٩ ٣٬٣٥١٩ ١٠٨  ع
ل�ة
 ٠٬٦٧٠٥٢ ٣٬٢٥٥٩ ١٣٦  أدب�ة  اح&ائ�ا

إدارة    
  األداء

غ�� دالة  ٠٬١٢٥ ١٬٥٤٠ ١٩٧٬٦٦٠ ٠٬٧٠٤١٤ ٣٬٣٣٧٠ ١٠٨  ع
ل�ة
 ٠٬٥٤٥٣٢ ٣٬٢١٠٣ ١٣٦  أدب�ة  اح&ائ�ا

  ال���ر ��ل 
 دالة اح&ائ�ا ٠٬٠٠٢  ٣٬١٨٧ ٢٤٢ ٠٬٥٥٩٦٣٠ ٣٬٣٨١ ١٠٨  ع
ل�ة
 ٠٬٤٥٦٤٦ ٣٬١٦٠٨ ١٣٦  أدب�ة 

ال?اب:    أشارت و - ال9	ول  اح.ائ
  إلى ن�ائج  داللة  ذات  ف�وق  ع
Iة    ة وج3د  اس�9ا%ات   )
ب
ة للC-3ر W6ل،  ال	راسة %ا��Iة وال
  	 لة إح.ائ
ا عIا)  د t test(    ةإذ جاءت ق
CلAل
ات العCل

ال	اللة(   U3�?ة٠٬٠١،  ٠٬٠٥مI
ع اتفاق  ی_6	  مCا  ال�	رe  ال	راسة    )،  ه
Nة  أعiاء  م( 
ة  ��Iات ال

ة ت3ف� ع والق
ادات ال9امع
ة %الAل
ات العCل
ة أك�J م( الAلCأله  ]
Cاص� إدارة ال�I

U	ا  ل 
ةألق?ام  رؤساء Cأل   األكاد�  pذل ال	راسة  وتع[و  ة، �.Cال األق?ام    ن%ال9امعات  رؤساء 

ةCل-اج�ها    األكاد� 
ة Cالعل األق?ام  إمWانات   �ت�3 علي  �-�ص3ن  ال9امعة  إدارة    إلى ومعه� 


ة اك�J اس�9ا% أن إلىم3اك'ة ت3IAل3ج
ا الع.� ه/ا %اإلضافة Cة لل��3ر م( االق?ام األق?ام العل
ة.  ��Iال  

ال?اب:    أشارت كCا  - ال9	ول  اس�9ا%ات ع
Iة    إلىن�ائج   )
ب داللة إح.ائ
ا  ذات  ف�وق  وج3د 
ة  ��Iوال العCل
ة  %الAل
ات  إذ ال	راسة  ة، ��Iال الAل
ات  ل.الح   )
WCال�% الnاص  الC-3ر  في 

)، مCا ی_6	 اتفاق ع
Iة ال	راسة  ٠٬٠١(ال	اللة  داللة إح.ائ
ا ع( م?�U3  ذات  جاءت ق
Cة (ت)  
ا %39ان�  م(  االه�Cام  ض�ورة  على  ة ��Iال 
(لAل
ات WCال�  �Jة    أك
العCل الAل
ات  ن��ا  م( 

وال�iور  
ة I
ال�وت %اإلج�اءات  الC9اعي  اله�Cامه�  العCل  مهارات  م(   )
WCال�% الnاصة  ة 
  لق�ار وغ
�ها. اواتnاذ 

ال?اب:    أشارت كCا  - %ال9	ول  اإلح.ائ
ة  إح.ائ
ا   إلىال�Iائج  داللة  ذات  ف�وق  في    وج3د 

ة  CIال�% الnاص  ة �ع[U الC-3ر �Y'ة    إلى  ال
Cالعل ال	رجة   �
العCل
ة عI	   ل.الحم�غ الAل
ات 
ة��Iال %الAل
ات  ذلp  و   ،مقارن�ها  ال	راسة  ال�3IAل3ج
ة    نألتع[و  لل3Cارد  
ة Cالعل الAل
ات  حاجة 

ة. ��Iات ال
  الالزمة ألداء مهامه� ال�nCلفة أك�J م( الAل
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هل ت2ج� عالقة ارت�ا} م2ج�ة ذات داللة إح�ائ
ة ب
E " درجة #ا�ع: لإلجا�ة عE ال)#اؤل ال
وجهه  وم�ادئ إدارة ال)�
, مE  درجة ٣٦٠ل��ادئ الق
ادة  األكاد��
ةت��
� رؤساء األق#ام 

 �RةنQ
  ال�راسة؟  ع
  درجة وRدارة ال���8  ٣٦٠العالقة ب�/ م�اد+ الق�ادة  )١٩ج�ول (
ال�*
�ة    ال�
 ��   ٣٦٠م(اد1 الق�ادة 

  ال()��ة 
ال�	اصل  
  وال�	ج�ه 

إدارة  
  األداء 

إدارة  
���  ال

معامل   إدارة ال2ات 
  االرت(ا4 

٠**.472  ٠**.423  ٠**.414  ٠**.430  ٠**.540  

الق�
�ة  
    االح�
ال�ة

٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  

إدارة م� ه: ادني م*8 في  
 1	��
  ال

معامل 
  االرت(ا4 

٠**.485  ٠**.460  ٠**.448  ٠**.558  ٠**.605  

الق�
�ة  
    االح�
ال�ة

٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  

إدارة م� ه: في نف>  
    م��	اك(الAمالء) 

معامل 
  االرت(ا4 

٠**.515  ٠**.425  ٠**.399  ٠**.387  ٠**.536  

الق�
�ة  
    االح�
ال�ة

٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  

معامل   إدارة م� ه: اعلي م*8 
  االرت(ا4 

٠**.333  ٠**.258  ٠**05.4  ٠**.273  ٠**.399  

الق�
�ة  
    االح�
ال�ة

٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  

معامل   ��ل  ال���ر 
  االرت(ا4 

٠**.578  ٠**.499  ٠**.537  ٠**.524  ٠**.665  

الق�
�ة  
    االح�
ال�ة

٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  ٠.000  

           ٠٬٠١** دالة عند    

ال	راسة  أف�اد ع
Iة    ات ب
( تق	ی� م3ج'ة    ةارت'ا}
   أن هIاك عالقةم( ال9	ول ال?اب:    اتiح-

ةرؤساء األق?ام    ل	U  درجة  ٣٦٠مCارسة م9االت الق
ادة    ة	رجلCة   األكاد��.Cال9امعات ال%

)
Lرجة    و	ی�ه� ل	درجات تق]
Cارسة م'اد{ إدارة ال�Cاللة    م	ال U3�?م 	I٠٬٠١ع     <
بلغ    ح
ب
IهCا   ب
�س3ن  ارت'ا|  ق
)  ٠٬٥٧٨(معامل  م?�U3  وهي   	Iع اح.ائ
ًا  دالة  ومعIى Cة    ال	اللة 


[6لCا زادت    درجة  ٣٦٠م'اد{ الق
ادة  ذلp 6لCا ارتفع م?�U3 مCارسة  Cت-ق: م'اد{ إدارة ال�  ،
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فإن   الق
ادة    ت�'
:وLال�الي  األق?ام    ل	U درجة    ٣٦٠م'اد{  
ة رؤساء Cال9امعات    األكاد�%
ة�.Cال  	اع?�]
Cم'اد{ إدارة ال� :
  .في ت-ق

  
  وتوصيات الدراسة: نتائج

  ج أوال: النتائ


	اني ع( ع	ة ن�ائج م( أهCها: Cوال D��Iها ال  أسف�ت ال	راسة ال-ال
ة %إ}ار
رؤساء األق?ام   ل	Uدرجة  ٣٦٠أن أف�اد الع
Iة W6ل ی�فق3ن على أن درجة ت3اف� م'اد{ الق
ادة -


ةCاألكاد� X3س�Cبلغ ال <
ة جاء ب	رجة م�3س�ة ح�.Cل ال-? %ال9امعات الW6 3ر-Cابي لل
٣٬٣٢٦٥.  

-    ]
Cال� إدارة  م'اد{  ت3اف�  درجة  أن  على  ی�فق3ن  W6ل  الع
Iة  أف�اد  األق?ام    ل	Uأن  رؤساء 

ةCل   األكاد�W6 3ر-Cال-?ابي لل X3س�Cبلغ ال <
ة جاء ب	رجة م�3س�ة ح�.Cال9امعات ال% 
٣٬٢٥٢٦.  


في في  ح?� مدالة اح.ائ
ا ب
( اس�9ا%ات ع
Iة ال	راسة    اً هIاك ف�وق  أن-g3ى الC?Cال �
�غ
الق
ادة   م'اد{  ال	اللة    ٣٦٠م-3ر   D3�?م  	Iع مقارن�ه�  ٠٬٠٠١درجة   	Iع العC	اء  ل.الح 


ع م9االت الC-3ر ما ع	ا " إدارة م( ه� اعلي مpI في الD3�?C " فهي  Cب�ؤساء األق?ام في ج
  غ
� دالة اح.ائ
ا. 

سة ح?� م�غ
� ع	د س3Iات الn'�ة  ال	رادالة اح.ائ
ا ب
( اس�9ا%ات ع
Iة    اً هIاك ف�وق  أن  -
ل.الح م( ه� أك�J م( ع�Y  ٠٬٠٠١ال	اللة  درجة عI	 م?�D3    ٣٦٠في م-3ر م'اد{ الق
ادة  


ع م9االت الC-3ر ما ع	ا " إدارة م(    ٥س3Iات عI	 مقارن�ه� %C( ه� اقل م(  C3ات في جIس
  ه� اعلي مpI في الD3�?C " فهي غ
� دالة اح.ائ
ا.

ف� - ت3ج	  ال  في   اً وقأنه  الAل
ة  ن3ع   �
م�غ ح?�  ال	راسة  ع
Iة  اس�9ا%ات   )
ب اح.ائ
ا  دالة 

ع م9االت الC-3ر. ٣٦٠د{ الق
ادة م-3ر م'اCدرجة في ج  


في في    اً هIاك ف�وق  أن  -g3ى الC?Cال �
دالة اح.ائ
ا ب
( اس�9ا%ات ع
Iة ال	راسة ح?� م�غ
ال	اللة    D3�?م  	Iع  ]
Cال� إدارة  م'اد{  ب�ؤساء العC	 ل.الح  ٠٬٠٠١م-3ر  مقارن�ه�   	Iع اء 


ع م9االت الC-3ر.Cاألق?ام في ج  



íée�Ö]<íé×Ò<í×¥<^ãßfe< << <<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٤٣٥  

دالة اح.ائ
ا ب
( اس�9ا%ات ع
Iة ال	راسة ح?� م�غ
� ع	د س3Iات الn'�ة   اً قه ال ت3ج	 ف�و أن  -

( فWCا م9ال ال�	3ر ما ع-Cع م9االت ال
Cفي ج ]
Cف�وق  إفي م-3ر م'اد{ إدارة ال� 	نه ت3ج

م?�3   	Iع إح.ائ
ة  داللة  ال	 ذات   D  م(  ٠٬٠٠١اللة  �Jأك ه�  م(  عI	   ١٠ل.الح  س3Iات 
  ات.س3I   ٥مقارن�ه� %C( ه� أقل م(  

دالة اح.ائ
ا ب
( اس�9ا%ات ع
Iة ال	راسة ح?� م�غ
� ن3ع الAل
ة في م-3ر   اً هIاك ف�وق  أن-
ال	اللة    D3�?م  	Iع ]
Cال� إدارة  %الAل
ات  ٠٬٠٠١م'اد{  مقارن�ه�   	Iة ع��Iال الAل
ات  ل.الح 


ة، أما م9ال ال�3اصل وال�3ج
ه وZدارة األداءة في  العCل�Y'ة ال
CIوال� )
WCم9الي ال�    �
فهي غ
  دالة اح.ائ
ا. 

لCCارسة    إح.ائ
ة   لةدال  ذات   م3ج'ة  }�د�ةة  قعال  ت3ج	 ه  أن   - الع
Iة  اف�اد  تق	ی�  درجة   )
ب
األق?ام    ل	Uدرجة    ٣٦٠الق
ادة   
ةرؤساء Cی  األكاد�	تق ودرجة  ة �.Cال   دارة إل�ه�  %ال9امعات 
 .]
Cال�  

  ن�ائج فإنها ت3صي %Cا یلي:في ض3ء ما ت3صل* ال
ه ال	راسة م(  :ثانيا: التوصيات
  ادة
 درجة ٣٦٠�الQ#�ة للق

األق?ام  - ل�ؤساء  
ة 'ت	ر دورات  
ةعق	 Cاإلدارة    األكاد� م	اخل  ح3ل  ة �.Cال %ال9امعات 

Iه� م( مCارس�ها -درجة ٣٦٠وم( ب
Iها الق
ادة   -ال-	یJةWCوت . 

الق
ادة  اع - م9ال  في  
ة 'ال�	ر ال?اعات  م(   )
مع ع	د  على  ال-.3ل  ش�|  واإلدارة  �'ار 
 Dادار �.Iم Dأ% )
 %ال9امعة.أو ق
ادD واج�
ازها ب9Iاح ش�| أساسي لل�ع

و - اإلدارة  الق
ادات  تل[م  ال�ي  الC�ICة  الق3اع	  م(  م3C9عة  
ة وضع Cال9امعة    األكاد�%

ة في م9ال الق
ادة واإلدارة الات  %ال-.3ل على ع	د مع
( م( ال?اع '  - بIها�ة 6ل عام   -�	ر

 �.ICلل 	ی	واع�'اره ش�| ال�9.  

- eال�	ر ال9امعي ألعiاء ه
Nة   �ال��3 تق	مها وح	ات  ال�ي  
ة 'ال�	ر ال	ورات  زادة ع	د 
) م9االت  في  ال9امع
ة  ال[مالء-–ال/ات    ةدار إوالق
ادات  في  -إدارة   pIم اعلي  ه�  م(  إدارة 

 D3�?Cإدار -ال D3�?Cفي ال pIات    )مهارات ال�3اصل الفعال  -ة م( ه� أدني م	م( خالل وح
 ال��3� وال�	ر� ال9امعي.

-  	I�?ت �
الCهارات والق	رات الق
اد�ة %غx ال��I   إلىاخ�
ار رؤساء األق?ام بIاء على معای

ة مع االخ/ %ع
( االع�'ار عامل اCرجة العل	وال )

 .لn'�ة ع( م	ة الn	مة وتارخ ال�ع
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  ٤٣٦  

و - اإلدارة  الق
ادات  
ةاب�عاث Cلف��ات   األكاد� 
[ة Cم� 
ة Cعال ل9امعات  
ة Cعل مهCات  في 
اإلدارة   
ة CIال� م9ال  في  ح	یJة  خ'�ات  على  لال}الع  تلp  ق.
�ة  لIقل  وسائل   )
Iتق مع 

  الn'�ات للعامل
( %ال9امعة.
   ة�#Qال�ال)�
,إل ت   :دارة  وق
ادتها  �'Iي  أن  ة �.Cال إللفال9امعات  
[?فة Cال� م(   دارة   pوذل

  خالل:
-  ]
Cة خاصة %إدارة ال�	اء وحYل على إنCة  الع�.C3ن لها م(  داخل ال9امعات الW
لCا س

  U3�?ورفع م ]
ة.دور في تع[Cاذج العالCIوف: ال ]
Cاص� إدارة ال�Iع :
  ت�'
ال9امع - إدارة   )
ةأن ت?�ع�.Cال الn�C..ة وخ  ات  االس�Yارة  وال�Cاك[    .3صاً %الn'�اء 


ة الn�C..ة في إص	ار وت-	ی> نCاذج Cس?ات العال_Cم( ال s
تلp ال-اصلة على ت�خ
ال ال-.3ل على شهادات وج3ائ[  م(   )WCل��  pوذل  ]
Cال� تIC-ها  إدارة  وال�ي  
ة Cالعال  ]
C�

  تلp الC_س?ات.

ع العام  -Cج �
ة%Cا ف
ه� رؤساء األق?ام  في ال9امعة    (
لت	رCى مفالع  األكاد��
  عای
� وم  ه

  ]
Cوات وورش  م( خالل  إدارة ال�	Iال 	لعقCالع  YIات  وال�

ة وف3ائ	 ه
ة ل'> ال3عي %أ هال�3جC

[ عIاص� إدارة 
:ت�' Cال�. 

-    �

[  ت3فCال�  :
ل�-ق ال	اعCة  الCاد�ة  م
[ان
ة  ال3Cارد  م(   	ت[ ج	ی	ة  نCاذج  %اس�-	اث 
ألف 
ة 'ال�	ر ال	ورات  وعق	  ال9�ICة  ال9امعة  مJل  اال9امعة  االس�Yارة  �اد  والWCات�  لC�9Cع 

  . وغ
�ها

( رؤساء األق?ام وت3س
ع صالح
اته� م( ق'ل اإلدارة العل
ا %ال9امعة في اتnاذ  -WCالق�ارات ت

.e ال�Cعلقة %�'
عة عCله� %Cا ال ی�عارض مع ح�ة أعiاء ه
Nة ال�	ر


ة الع-C9الت العلCا%-اثه� في ال �Yعلى ن e
ةم?اع	ة أعiاء ه
Nة ال�	رCج3ائ[    ال ��	وتق
ا  ال��6
[ على  مع   ،pذل  �
ن� له�  
[ة Cم� 
ة Cاأل%-اث   أل%-اث عل اهCال  مع ع	م  ال��'
ق
ة 

pل ذل
ة وتفع��Iة.  ال
Cداخل األق?ام األكاد� 

ال[مالء ورؤساء -  �تق3 االع�'ار   )
%ع االخ/  ال�	رe مع  ه
Nة  تق3� أعiاء   �
أسال 3ع Iت
Cام %عCات األق?ام وال�الب وااله�
 ال�غ/�ة ال�اجعة. ل

أح	 - وال	راسة  %ال'->  قiا�اه  وتIاول  الC-لي  الC�9Cع  مWYالت  حل  في  الYCار6ة  اع�'ار 

ة %ال9امعة. م��ل'ات Cة واألكاد�
ة اإلدارCرجات العل	ة لل
 ال��ق
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وق3اع	   - ال-اس3ب  ش'Wات  مJل  
ة C
ال�عل العCل
ة  في  ال-	یJة  ال�3IAل3ج
ة  
ات Iال�ق  �
ت3ف

[. مCا یال'
انات Cال� :
 _دD الي ت�3� األداء ال9امعي وت-ق

%ال9امع-  )
العامل 
ع C9ل الف�صة  ة    ات اتاحة �.Cرؤساال ف
ه�  
ة  %Cا Cاألكاد� األق?ام  ء 
%االن�Cاء   الYع3ر  ل	یه�  یCIي  مCا  ت�'
قها  على  والعCل  ومق��حاته�  آرائه�  ع(   �
لل�ع'


[. الي ال9امع�ه� و�فع م?�D3 أدائه� و3IWCن م( ال3ص3ل C�Cألداء ال 

الف�صة  - وZتاحة  واالب�Aار  االب	اع  على  ت?اع	  وال�ي  للعCل  الICاس'ة  ال9امع
ة  ال'
Nة   �
ت3ف
Iفي  ل� ]
Cال�  :
ل�-ق ة �.Cال %ال9امعات  
ة Cة ل�ؤساء األق?ام األكاد�
اإلب	اع الCهارات  
ة C

 األداء.


ة تفاعل
ة ب
( أ}�اف  �عل
Cت3ف
� }�ق ت	ر� على أسال
� ت	رe ح	یJة ت9عل العCل
ة ال-

ة روح العCل الC9اعي واالت9اهات اإل�9اب
ة ل	D أعiاCIل م( خالل تW6 ة
C
ء  العCل
ة ال�عل

 .e ه
Nة ال�	ر

ة وف: اح�
اجاته� وWYLل  -�.Cة %ال9امعات ال
Cة ل�ؤساء األق?ام األكاد�
'عق	 دورات ت	ر

[ في أدائه�.Cا �-ق: ال�C% ���Iم Dدور 

ع- ی��  م� أن  لCل  9
ة 
االس��ات لل�nة  ةاجعة �.Cال ال9امعات  م(  جامعة  م(   Aل   pوذل

ال' ل�-ل
ل 6ل م(  الn'�اء  نقا|  خالل ف�: عCل م(  لل�ع�ف على  ال	اخل
ة والnارج
ة   )
�N

 الق3ة والف�ص وتع[[ها ونقا| الiعف وال�ه	ی	ات ل�I9'ها.

9
ع العاملال��6
[ عأن ی��  -Yادة ت%Cا ف
ه� رؤساء األق?ام    ةالC.� ات  9امع الفي    ( 
ل ى ز

ة  Cلعاألكاد�X�nال في  الYCار6ة  ت-ق   ى  �ع[ز  وCLا  ة �ال9امعة ه	اف  أ   
:ال��3

9
اتها م( خالل واس�
	 م�ات]Cال 	ادرة %عق'Cاعات ( الCلوورش الع االج�C �YاقICه�.ا معهل  
ی�� عCل  - ال9أن   	
ل�3ح ی�عهآل
ة  ف
Cا  ل  ل:3د  ة �ال��3  X�nال %ال9امعات   (
 لعامل%إع	اد 

ة �.Cال�اليالLا جلا (م  اهم�ا%ع�  و
  . ت-ق
ق

ة  رؤساء ا ق
اس رضا    �ات تع[[ م_شأن ی��  -Cفي    ( م6ل    (ع ألق?ام األكاد�
g3ال �ال��3


WCار6ة (وال�YCل %ال9امعة والCوعالقات الع . 

ة9امعلأن�Cة م�3رة ل  
:ت�'-�.Cات ال  
ارD  اإلد   عCلال  م�6[ة فياالع�'ار الال  (تأخ/ %ع
ال9امعة   في  
ة  والCالي Cاألكاد� األق?ام  رؤساء  ف
ه�  %Cا  ال9امع
ة  الق
ادات  
ع C9أجل مل  ) 

Cالع 9
ع Yلت  الف� وروح  مYارع  :ال�عاوني  9
ع Yوت  �ال?لل  ال��3 6افة  في   'ل 9امعة 
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nملوال�  s)  وق�
ت?''  �ا}
ة ال' ت�' هوال�ي  الع  
:ا  ت�Iاس�   ال-3Wم
ة   Cلأن�Cة  ال  وال�ي 

ة جامع
لهعC  و}'
عةCس?ة أكاد�_C6 تع ا <

: ة، ح�  .Cل ف
هاوالعال9امعي الAادر  ت�3

 لمراجعا
  

 أوال: المراجع العربية 
)  .Dالهاد	9ار،ع'Iعادل،وال،�
ب ٢٨- ٢٧،یIای� ٢٠٠٧اب�اه ل�أه�ــل ).  مق�ــ
ح  ت�ر=�ي  رنـامج 


ات���ة�االســـ اإلدارة  مــ�خل  ضـ&ء  في   
ال�امع�ــة  �Wــ تأه
ـــل م  .الق�ــادات   �Cــ_ت

ة  Lلل�� ة �.Cال الC9ع
ة   )
ب %ال�عاون  الع�Lي  والعال�  م.ــ�  في  3ـــة Lال�� الق
ـــادات 


ةC
  جامعة ع
( شeC.   .وم�6[ ت3� ال�عل
� ال9امعي الCقارنة واإلدارة ال�عل
)  .	Cاح،أح�% عف*،و  
	ان، Cح وف:  ٢٠١٨أب3  األردن
ة  ال9امعات  في   ]
Cال� إدارة  واقع   .(

Cي3ذ نLاألور  ]
Cال� 
(.    EFQM  ج 
Cاألكاد�  )
الق
ادی ن��  وجهة  دراسات م(  م�لة 

Y&=ة، �  . ٤٢٦- ٤٠٦)، ٥( ٤العل&م ال


� ج3دة م_س?ات ال�عل
� العالي %YCار6ة ال�ل'ة.  ٢٠٠٧أب3 فارة،ی3سف. (
الC_ت�C الJال> ). تق

ةI

[ و   -الت-اد نقا%ات أسات/ة ومg3في ال9امعات  الفل?�Cاد في م_س?ات االال39دة وال�Cع� 

  جامعة الق	س. .ال�عل
� العالي
8���). ت� االس��داد م( ش/رات مع�ف
ة: ١،أغ?�٢٠٢٠e. (إدارة ال

https://shathratma.blogspot.com/2020/04/Excellence-
Management.htm 

) أع).  ٦-٥،مای3 ٢٠٠٩إسCاع
ل،}لع*.  قــ�رات  ت���ــة  في  ال�ه��ــة  ال����ــة  بــ
امج  ء \ادور 
ف ال��ر=:  ال�عاصـ
ةه�[ة  ال'\ـار=ة  ال��غ�ـ
ات  م�^ل�ـات  ض&ء  أن�Cـة .  ي   �Cمـ_ت


ـة ال�9ـاوزات واألمـلLول الع�	في الـ �

ة جامعة ال[قاز:. .ال�علـLة ال��
 6ل
3* "دراسة ت-ل
ل
ة".م9لة  ٢٠١٥ال'�ازD،م'ارك. (Aفي جامعة ال ]
Cادارة ال� :
). م��ل'ات ت�'


ة،  فيال'-> العلCي L٥٠٦- ٤٩٥، ١٦ال�� .  
). أسال
� اخ�
ار وت	ر� الق
ادات ال9امع
ة %C.� دراسة ت-ل
ل
ة  ٢٠١٦ال'Iا،أحC	 ع'	هللا . (

ال39دة.   م_ش�ات  ض3ء  في   �لل��3 ورؤة  
Y�ة  لل3اقع �ال _ل�ة  م�لة 
 . ٥٤١- ٤٥١،  )٥(٢٦، اإلس���ر=ة
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االدارة ال�عل���ة ل
ؤساء    ءداق�اس أ).  ١، اك�٢٠١١�L3ال9'3رD ، أحC	 ، و رح3مي ، ا�?�  (

 ال��ر=��/Pامعات م/ وجهة ن�ة" االق�ام العل��ة في ال�.I�?Cال9امعة ال �Cم_ت .  


ة  Lال�� x'د  ن	ة.  ."حي وفعل ان?اني م�9
Lة ال��
 6ل
 ) .	دور إدارة ال���8 في ت^&=
 أداء مaس�ات ال�عل�- العالي في ال\فة ).  ٢٠٠٩ال9ع'�D،تغ�

العلCي %9امعة  ?اج(رسالة مالغ
Y�ة العل
ا وال'->  ال	راسات  
� غ
� م3YIرة)،. فل?�
(: 6ل
ة �
  الnل
ل.

)  .	C-م،w٢٠٠٤حاف�'C?١٩- ١٨،د��Cال9امعي. م_ت  �
ال�علـ  �ل��3  Uال�ؤ  xع% .(  �
"ال�عل
م�6[ ت�3� ال�عل
� ال9امعي %ال�عاون مع    ،�ال9امعي الع�Lي: آفاق اإلصالح وال��3

  Cع�ف
ة،جامعة ع
( شeC. لا م�6[ ت�3� ال	راسات 
) .D	9م،�
  - رؤ=ة م��ق�ل�ة لل�عل�- ال�امعي الع
Yي ( ال��^ل�ات ).  ٢٥- ٢١، أك�٢٠٠٧�L3ح'
وت-	�ات .  ال�عای�
)-ال�'�bات   -األدوار الع�Lي  ال9امعي   �
ال�عل 9
ة 
اس��ات  �Cم_ت
  الICامة،ال'-�(.  ،٢١الق�ن 

ال�&I�ف وعالق�ه  ). ا٢٠١٦ح9ازD،نهال. (  8���ال���Pات   -aس�يل� ال دارسة م��ان�ة على 
(رسالة ماج?�
� غ
� م3YIرة)،كل
ة االق�.اد والعل3م االهل�ة غ�
 ال'�&م�ة  ق^اع غ8ة
 .)
  اإلدارة، جامعة األزه�،فل?�

اإلدارة  ٢٠١٠ال-9
لي،ن.�(  مهامه�  ن-3  ذمار  جامعة  في  
ة Cاألكاد� األق?ام  رؤساء  ).آراء 

ة.Cلة جامواألكاد��مg>٩٢- ٥٩،  ٢٦، عة دم .  


Y&=ة ال'�ی>ة.). ٢٠١١ال-�Lي،قاس�. (�  الI9ادرة.  الق�ادة ال
ال3الیـــات  .(2009) .حIفي،}ه  )
بـــ مقارنـــة  دراســـة  إدارتهـــا  وفعال
ـــة  ال9امعـــات  اســـ�قالل 


ـة وم.ـ�W  . ٢٢٧- ١٥١)، ٢( ١٥، دراسـات ت
Y&=ـة واج��اع�ـة .ال�C-ـــ	ة األم�
وال-3لي (أ  ،عل
ان،  دقة،سIاء.  ب
نامج  ).  ٢٦-٢٣،اب�ل٢٠٠٦ب3  ل�ق��-  ع
Yي  ن�&ذج  ن'& 

األول  أكاد�bي الع�Lي   �Cت_Cال واالع��اد .   l�خ
�ال وم�^ل�ات  ال�امعات  ، ج&دة 

ة ال�C-	ة.Lارقة، االمارات الع�Yال  

) .	Cورداح، أح ، 	Cأح ،�
�nة).  ٢٠٠٦ال=&Y
ال<املة ت^��قات ت ). ٢ل	  (ال9C  إدارة ال�&دة 
Cی>.انع	ال- ��Aاألردن: عال� ال ،  
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  ٤٤٠  

) وال?
?ي،جCال.  األكاد�b�ة  ).  ١٩- ١٨،د�?C'�٢٠٠٥ال	هYان،جCال،  األق�ام  رؤساء  أداء 
الC_ت�C ال?D3I .  ل��[&ل�ــــاته- ال�ه��ــــــة وعالق�ه ب
ضا أع\اء ه�[ة ال��ر=: ع/ ع�له-

  �ت�3  ]6�Cل ال�ا%ع)  (الع�Lي   �Yع ت�3 الJاني   " ال9امعي   �
ال9امعات   �ال�عل أداء 

ةLالع� .eCش )
  ، جامعة ع

)  . اإلدارة ).  ٢٠١٥دو	ار،سCاح  م�خل  ض&ء  في  ال��&ف�ة  اإلدار"  �امعة  األداء   
ت^&=

ون�ة�Qة. اإلل

ة جامعة ال3ICفLة ال��
  (رسالة ماج?�
� غ
� م3YIرة)،كل
اأ (2004) رشاد،ع'	الIاص�. خ�مـة  في  ال�امعـات  وعالق�ـه  اسـداء  دراسة    -اللها�قل����ـع 

رسـالة د�6ـ3راه  (مقارنة في ج�ه&ر=ـة مWـ
 الع
Y�ـة وال&الیـات ال��'ـ�ة األم
=��ـة وال�ـ
و=ج

ة )،غ
� م3YIرةLة ال��
 .جامعة ع
( شeC  كل
اع��اد معای�
 ال�&ائ8 ال�ول�ة لل�&دة ل�'ق�g االداء ال����8: دراسة  ).  ٢٠٠٩ال�وY	D،ح?ام. (

ع��ة   آلراء  جامعة  غ�اد   م/ اس�^الع�ة  في  العل��ة  االق�ام  ورؤساء  رسالة ع��اء   )
  ماج?�
� غ
� م3YIرة). 6ل
ة االدارة واالق�.اد %9امعة %غ	اد. 

) الC9ه3رة.  وال�ال�ـــة  ال�امعـــات  ).  ١٩٩٦رئاسة  اإلدار=ـــة  وس�ل   - األوضـــاع  
=ة Wال�
 ة. ال9Cالe الق3م
ة الn�C.. ال�ه&ض بها.
الع
اشي، وغ  
ازرزار، ) العالي  ٢٠١٩د، �6Cة.   �
ال�عل 
[ في Cال� ادارة   sات وخ.ائ]
Cم .(

 ]
Cي لل�L3ذج األورCIوف: الEFQMة.م����٣٥٩-٣٣٧)،٢(٧،جلة جامعة س . 
والق�ــادات  دراســة تق&=��ــة ل�<ــ
وع ت���ــة قــ�رات أع\ــاء ه�[ــة ال�ــ�ر=:  ).  ٢٠٠٩س-� نایل. (

ضــ&  في  ال�Wــ
=ة  العال��ـةء   ال�امعــات  ال��ـ
ات   oـ�   عــ
غ  �
ماج?ـ� (رسـالة 

ة جامعة بIها. Lة ال��
  مYIـ3رة). 6ل

) .Xال'اس 	ل، و د�اب،ع'
). الCهارات الق
اد�ة واإلدارة لC	ی�D م	ارس الC?�ق'ل  ٢٠٠٩سع	،ن'
م?�ق'ل
ة.   رؤة  
ة: Lالع� م.�  جCه3رة  _في  س&=p،  م�لة  ب��ي  
Y�ة �ال )، ٦( ٢ل�ة 

٤٣٥-٢٣٥ .  
درجة ل	U قائ	ات الC	ارس   ٣٦٠). واقع ت�'
: الق
ادة بـ ٢٠١٩ا، ام�Jال،والع�
'ي،ناه
ة. (?قال 


Y&=ة،  ال3�Cس�ة ش�ق م	یIة ال�اض . �  . ٤٥١- ٤٧٤، ٣م�لة العل&م ال

�ة لل�YI الق�ادة اإلدار=ة الفعالة .). ٢٠١٠ال?Wارنة،بالل. (?Cع وال�'اعة.  دار ال  وال�3ز
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ة في جامعة األق.ى %فل?�
(  ة  ). درج٢٠١٨س�W.ناجي. (Cارسة رؤساء األق?ام األكاد�Cم
اله
Nة   ألعiاء  
في g3ال األداء  في  ال�-?(   U3�?C% وعالق�ها   ]
Cال� إلدارة 


ة.?  . ١٥٤-١٢٣)،  ٣٥( ١١، ال��لة الع
Y�ة ل\�ان ج&دة ال�عل�- ال�امعيال�	ر
 ) تق٢٦3- ٢٣ل ،اب� ٢٠٠٦س�W،ناجي.   .(�_ األقWى  غ8ة  جامعة  أداء   -b &^  g=
r على  ة 

ال<املة ج&دتها   g�ت'ق. s
ال��خ وم��ل'ات  ال9امعات  ج3دة  األول  الع�Lي   �Cت_Cال

ة ال�C-	ة.  ،واالع�Cاد Lارقة،االمارات الع�Yال 

ت�3� األداء الC_س?ي ل9امعة االمام م-C	 ب( سع3د اإلسالم
ة في   .(2010) .،عليال?Iاني

[ض3 Cخل إدارة ال�	ة جا .ء م�Y
�٢٣٤- ١٨١، ٧
،ة االزهمع م�لة _ل�ة ال .  

ال���8 ال�aس�ي.).  ٥،أب�ل  ٢٠١٥سI	،ی3سف.(   ت� االس��داد م(   ال�فاه�- األساس�ة ل��&ذج 
 �'C?خ د�  https://mugtama.com  ٢٠٢٠،  ١٨م9لة الC�9Cع ال?ع3د�ة ب�ار


Iي، الهاللي،وغ'3ر،أماني. (   L�Yقه في جامعة  ٢٠١٣ال

[ وم��ّل'ات ت�'Cخل إدارة ال�	م .(

Y�ة الع
Y�ة، I.3رة. لCا�  . ١٤٢- ١١)،٨٣(٢٠م�لة م��ق�ل ال

) ~،مها. �Y٢٠١٥ال  .( 
Pن وجهة  م/  ال�امع�ة  اإلدارة   
=&^�ل _��خل  ال,اتي  االس�قالل 
ال�ع&د  ال�امعات  في  األكاد�b�ة  6ل
ة  (bةالق�ادات  م3YIرة)،   �
غ د3�6راة  رسالة 

 .Dة،جامعة أم الق�
Lال��  
سة م�ی
" ال��ارس ال>ان&=ة ال'�&م�ة  �'افPات غ8ة الدارة  ار درجة م�).  ٢٠١٦ال3Yا،عف*. ( 

  8���لل اآلورYي  ال��&ذج  رسالة ماج?�
� غ
�  ا(وس�ل ت^&=
هEFQMال���8 في ض&ء 
  م3YIرة). ال9امعة اإلسالم
ة %غ[ة. 

ال���8 .)٩- ٨ن3فC'�، ٢٠١٠ان.(،ق'�ش3قي ال���Pات -إدارة  ل��اح  ال��ی�ة  الCل�قي   .الفل�فة 
ا ح3ل  ق�اع  لCال	ولي  خارج  ال.Iاع
ة  للC_س?ة  ال�Iاف?
ة  9
ات 
واالس��ات Iاف?ة 


ة Lول الع�	وقات في ال�-Cامعة ح���ة ب&    .ال�  
����_ل�ة العل&م االق�Wادbة وعل&م ال
  . ال�8ائ
 علي  ال<لف

  ^ة.ـلال�امعــة وال�ــل^ة دراســة ت'ل�ل�ــة للعالقــة بــ�/ ال�امعــة وال�ـ).  ٢٠٠٥الع[[ . (صق�،ع'	 

ة لل�YI وال�3زع.Cار العال	ال  

) .)رســالة  (الفعال�ــة اإلدار=ــة وال��&=ــل ال,اتي لل�امعـــات ال�Wـــ
=ة).  ٢٠٠٥صالح ال	ی(،ن?�

ة،جامعة ع
( شeC.ماج?ـــ�
� غ
ــ� Lة ال��
  مYIـــ3رة)، 6ل
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ه  ,D(2015) .اش�الع'اد. Cع ن9اح  في  ال�Cئ
ة  االدارة  9
ات 
اس��ات ال9امع
ة  ل  دور  االدارة 
]
C�Cاالداء ال :
 .١١٧- ٣٤)، ٣(٣إدار=ة،دراسات  .ل�-ق

�C تأه
ل  . م_تتأه�ــل الق�ــادات ال�امع�ــة األكاد�b�ة).  ٢٨-٢٧،یIای�٢٠٠٧ع'	 ال�ح
�،سامح. (

ة  Lلل�� ة �.Cال الC9ع
ة   )
ب %ال�عاون  الع�Lي  والعال�  م.�  في  3ة Lال�� الق
ادات 


ة وم�6[ ت�3� ال�عل
� ال9امعي ل�الCقارنة واالدارة اC
  ،جامعة ع
( شeC.عل

=ة ).ت ٢٠١٣ع'	 ال?�ار،مIي. (Wامعات ال��ة  ال��bة أدوار الق�ادات األكاد����
ح ل�ص&ر مق


ة،جامعة بIي  ق�ادة ال�'&=ل�ة(في ض&ء م�خل الLة ال��
رسالة ماج?�
� غ
� م3YIرة) 6ل
.~  س3

) �،نهي. �Aال ه�[ـة  ا.)٢٧- ٢٦،ن3فC'�٢٠٠٦ع'	  أداء ع\ـ&  ل�قـ&=-  _�ـ�خل  
Y&=ـة �ال ل��ـاءلة 
الnامe  ال�ـ�ر=:  ال�امعـة الع�Lي   �Yع الJال>   D3I?ال الق3مي   �Cت_Cامعـات .ال�ال

ال'ا القـ
ن  في  والـ
ؤs.الع
Y�ـة  ال&اقـع   :/=
والع<ـ ال�عل
�    د"   �ت�3 م�6[ 
.eCش )
  ال9امعي.جامعة ع

م<ـ
وع ت���ـة قـ�رات أع\ـاء ه�[ـة ال�ـ�ر=:  ).  ٢٥-٢٤  ،مارس٢٠٠٧ع'	 الICع�،م-ي ال	ی(. ( 

ة ب
( الC-ل
ة  .  دراسـة حالـة  –بـ�/ الـ
فo والق�ـ&ل  Lول الع�	في ال �
مـ_ت�Cت�ـ3� ال�عل


ةCوالعال. .:
ة.جامعة ال[قازLة ال��
  6ل
) .:

 الع&ل�ة وال�غ�
.).  ٢٠٠٥ع'	ال�حC(،ت3فWفي ع 

ة الم�6[ الn'�ات    القائ� وال��یIهC

  لإلدارة.
(ا وع3e،رشا.  
ة  ٢٠١٩ع'	ال?�ار،م-�وس، Cالعل األق?ام  ل�ؤساء   Dاإلدار األداء   �ت�3  .(

 �Iال� ال/6اء  م	خل  ض3ء  في  ة �.Cال ال-3Wم
ة  
Y�ة  
Cي،  %ال9امعات �ال _ل�ة  م�لة 
  . ٧٩- ٧١،  ٦٢،   �&هاج
ال�� ). "٢٠٠٩الع[ازD،عال. ( قـ�رات اع\ـاء ه�[ة   FLDP: والق�ادات "ر=تق&=- م<ـ
وع ت���ـة 

"g=ال8قـاز جامعـة  علـى  ت^��ق�ة  6ل
ة  "دراسة  م3YIرة).   �
غ  �
ماج?� (رسالة 
.:  ال�9ارة.جامعة ال[قاز


ا(  ). أث� رأس الCا٢٠١٤العCامي،غال
ة. ('

Cي %ق�اع الIفX في ل�Iال� ]
Cعلى ال� D�Y'ل ال
.eCش )
  رسالة د3�6راه غ
� م3YIرة). جامعة ع
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  .	Cأح .   ٣٦٠الق�ادة  ).  ٢٠١١(الع3ضي،  وال�'�bات  ال��ارسات  ب�/  
Cة،   درجة nال رأس 

ة االق�.اد�ة. CIة: دائ�ة ال�	-�Cة ال
Lاالمارات الع�  


ــة لل9امعــات الC.ــ�ة في ض3ء  ت- .(2003) .  غان�،م-C	،وق�ني،أسامةC
�Iــة ال�
?ــ
( الفعال

Cي�Iخل ال�عل� ال�	امعي . م�عل�- ال�  . ١٣٠-٨٦.،٥،دراسات في ال

) .w٢٠٠٤ف�ج،حاف  .(
ال��ـ��امة ألسـ�اذ ال�امعـة في ضـ&ء م�غ�ـ
ات العWـ ال�ه��ـة  .  ال����ـة 
  ]6�Cـــ� لYع Dال-اد D3I?الق3مي ال �Cـــ_تCال9امعي ال �
ت�3� ال�عل
� ال9امعي" ال�علـــ

�  جامعة ع
( شeC.،الع�Lي: آفـــاق اإلصـــالح وال��ـ3
) الق�U    ).٢٠١٠فالتة،عائYة.  أم  %9امعة  لل'Iات  
ة Lال�� %Wل
ات  األق?ام  رئ
?ات  أداء  فاعل
ة 


Y�ة    لCهامه( اإلدارة م( وجهة ن�� ع3iات ه
Nة ال�	رe %9امعة ام الق�U. م9لة�ال
 "
  . ٩٣- ٢)،٥٩( ١٣٩،  �امعة أم الق

) ال-ادD ٢٠٢٠ف3زD،هالة.  الق�ن  ت-	�ات  ض3ء  في  ال9امع
ة  الق
ادات  أداء   �ت�3  .(

Y&=ة، (. �Y والع� .٣٣٩-٣٨٥، )١(٣ال��لة ال�ول�ة لل�'&ث في العل&م ال

  .٩٩- ٩٤،  ٤٠٨،م�لة االم/ وال'�اة). إدارة ال/ات الق
اد�ة. ٢٠١٦الق-�اني،شا�ع. (
ال��[ة  ).  ٢٠١٤الق
?ي،سIان. ( ال��P��ي:  'w م��اني في   8���ال في  إدارة األداء  أ عاد  دور 

 Lائ
  م3YIرة)،كل
ة االدارة واالق�.اد جامعة %غ	اد.� ( رسالة ماج?�
� غ
العامة لل\
) 
ة    ).٢٠١٦الA?�،ش�فة. Cاألكاد� األق?ام  ل�ؤساء   Dاإلدار األداء   �ل��3 مق��ح  ت.3ر 

ال� األورLي  %C_س?ات  ال3CIذج  م'اد{  في ض3ء  ال�اض  %C	یIة  الnاصة  العالي   �
ال��لة  .  عل

Y&=ة ال�ول�ة ال���WWة، �  . ٢٦٧- ٢٩١)،٢(٤ال


ا كCال،سف) الفل?�
Iي.  ٢٠٠٤ن.  ال9امعي   �
لل�عل ال9
	ة  ال3Iع
ة  لCiان  عام  إ}ار  م�لة  ). 
  . ٢٨- ١،٥،جامعة الق�س ال�ف�&حة لأل 'اث وال�راسات 

) ب  ).  ٢٠١٦ماك?3ل،ج3ن.  
ة    درجة.   ٣٦٠الق�ادة Lالع� الCCلAة  ج��،ال�اض،  م�W'ة 
  ال?ع3د�ة.

�فاه��ي والع�ل�اتي ل�^ـ&=
 جـ&دة الاإلrـار  د�?C'�).    ١٣-٩،  ٢٠١٦م-ف�3، احC	 ج3دة . ( 
األردن". في  ال�^��ق�ـة  العلـ&م  جامعـة  حالـة  "دراسـة  ال�امعي  الع�Lي   األداء   �Cت_Cال


Y�ـة: ال�'�bات واآلفاق ال���ق�ل�ة،ال
Yاy،ال��لQة ال�غ
Y�ة .ال�امعـات العاألول      



íée�Ö]<íé×Ò<í×¥<^ãßfe< << <<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٤٤٤  

 )  .�
ه
ا،وال	اود،اب�اه  ،~�/
-Cللق ٢٠١٩ال ال/اتي   �ال�	ر 
ا).  pلCال %9امعة  
ة Cاألكاد� دات 

Y&=ة،سع3د C6	خل ل�-ق
: الAفاءة اإلدارة.�  . ١٧١- ١٤٧)،١(٣١ م�لة العل&م ال

)  . في  ٢٠١٨الnCالفي،سل�ان   ]
Cال� إدارة   �
لCعای الCلp خال	  ق
ادة جامعة   :
ت�' درجة   .(
  ]

Cلل� األورLي  األن3Cذج  ال�	رEFQM   eض3ء  ه
Nة  أعiاء  ن��  وجهة  م( 


Y&=ة، عة%ال9ام�  . ١٥٥- ١٩٥)، ٣(٤٢، ال��لة ال�ول�ة لل�'&ث ال

[ في االداء ال٢٠١٦الC	و،االء . (Cات  ). أث� ادارة ال�
9امعي دراسة اس��الع
ة لع
Iة م( الAل

  . ٣٨٦-٣٦٧،  ١م�لة ال�نان�
، االهل
ة. 

p،سام
ة. (Wان، و سC
(،سل]Cس�ا).  ٢٠١٥الaي في ت��8 أداء م�ات�
�ت دور ال��^�z االس

العالي والAل
ات .  ال�عل�-  ال9امعات  في  األكاد�Cي   ]
Cال�  �Cاخل -م_ت	وم  Dرؤ
  [ة. ال9امعة اإلسالم
ة %غ .إصالح
ة

)  .	C-م م���ـع  ).  ١٩- ١٨،د�?C'� ٢٠٠٤الCف�ي،  في  ال�امعي  وال�علـ�-  ال�علـ�-  rـ
ق 
م_ت�Cال�عل&مات�ـة  .وال��3 اإلصالح  آفاق  الع�Lي:  ال9امعي   �
ت�  ،�"ال�عل 3م�6[  �

 .eCش )
  ال�عل
� ال9امعي %ال�عاون مع م�6[ ال	راسات الCع�ف
ة، جامعة ع
الق�ادة   م( ٢٩مای3  ،٢٠٢٠.(درجة  ٣٦٠مهارات  االس��داد   ،    academy 04).ت� 

https://04academy.com/blogs/new  
ــ	ار  الال�افع�ـة لل�ـ�ر=L اإلدار" في ضـ&ء ال�'ـ�bات العال��ـة وال�'ل�ـة.).  ٢٠٠٦م3سي،م-3Cد. (


ــة للYIــ� وال�3زــع.Cالعال  
) مWـ
  ).  ٥- ٣،مای٢٠٠٦3م
Iا،فای[.  في  ال�امعي  ومعـای�
  ال�علـ�-  الفل�ـف�ة  ال��^لقـات 


ة %ال�عاون مـع جامعـة عـ
(    ال�ـ&دة.CIوال� �
الC_ت�C ال?D3I األول لل6�C[ الع�Lي لل�عل
eCشـ.  .eCش )
 جامعة ع
) "مع3قــات  ٢٠٠٨ن.ار،علي.  “دراســـة أد ).  الC.ــ�ة"  %ال9امعــات   eال�ــ	ر ه
Nــة  أعiــاء  اء 


Y�ةم
	ان
ـــة".�  .)٢٣(١١، م�لة ال
9
ة   .(2008) .هاش�،نهلة
 .ت�ـ3� أداء ال9امعـات الC.ـ�ة في ضـ3ء إدارة ال9ـ3دة االسـ��ات


Y�ة�  .)٢٣( ١١، م�لة ال
 ) ال�ا).  ٢٠١٠وصفي،إ�Cان.  للق�ادات  اإلدار=ة  ض&ء  عo معال����ة  في   
Wم في  �ة 


ة جامعة ال[قال��
ات األج���ةLة ال��
  از:. ( رسالة ماج?�
� غ
� م3YIرة)، 6ل
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