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الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية والمتمثلة في:  إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات األكاديمية في  هدفت الدراسة : امللخص
المن النوع والجامعة، ولتحقيق ذلك تم استخدام  التمكين في ضوء متغيري  الفّعالة، رشاقة  القرارات  اتخاذ  التقنية، رشاقة  هج رشاقة استخدام 

ضوات الهيئة التدريسية المكلفين والمعينين على مناصب الوصفي التحليلي.  تكون مجتمع الدراسة من القيادات األكاديمية من أعضاء وع
إدارية بكل من الجامعات السعودية الحكومية التالية: جامعة أم القرى، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك فيصل، 

ل أثناء تطبيق الدراسة. تم بناء استبانة لقياس وقائدة ممن هم على رأس العم( قائًدا  342وجامعة تبوك، وجامعة الملك خالد، وبلغ عددهم ) 
رجة  درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية الثالثة.  وخلصت الدراسة لعدة نتائج أبرزها: أن د

، في حين أن درجة ممارسة القيادات األكاديمية في  ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة استخدام التقنية كانت مرتفعة
لمتغيري  الجامعات السعودية لرشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة، ورشاقة التمكين كانت متوسطة. ولم ُتظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى  

 النوع والجامعة. 
Abstract: This study aims to identify the degree of practicing organizational agility dimensions by academic 

leaders at Saudi universities. A review of literature is used to identify three main agility dimensions: 

technology, decision-making and empowerment. The study distinguishes between two different variables, 

namely university and gender. To this end, a closed-ended questionnaire is designed and distributed among 

342 academic leaders in five Saudi universities: Umm Alqura University, Imam Mohammed Bin Saud 

Islamic University, King Faisal University, University of Tabuk, and King Khalid University. The study 

concluded that the degree of practicing organizational agility in technology is high and the degrees of 

practicing organizational agility in decision-making and empowerment are moderate. The results show no 

statistically significant differences for gender and university variables . 

 مقدمة الدراسة
جعل ُيعد التعليم الجامعي عاماًل حاسممممممممًا في التنمية اةقتصمممممممادية، والرفات اإلنسممممممماني، والتقدم اةجتماعي، وحماية البيئة  إذ أن التعليم ي       

المة في مجتمعهم، ومواجهمة التحمديمات المختلفمة. وهواألفراد والجمماعمات أقمدر على   مما تتطلمب من  اةسممممممممممممممتفمادة من محيطهم، والمفمممممممممممممماركمة الفعمّ
ات الجامعات أن تكون أكثر سممرعة ومرونة في اسممتثمار قدراتها المةسممسممية  لتتمكن من تحقيق التفاعل بين التعليم الجامعي والتحديات والمتغير 

وقد  عليه من جهة، وبين ضممممممرورة اةسممممممتثمار األمثل للفرا واإلمكانات المتاحة له من جهة أخرى.    المحلية والعالمية التي فرضممممممت نفسممممممها
( على ضمرورة تحسمين فاعلية وكفاءة المنظمات الحكومية، من خالا الهدف اةسمتراتيجي ٢٠١٦،  ٢٠٣٠رؤية  )  ٢٠٣٠وجهت رؤية المملكة  

لحكومية، وتحسممممممين إنتاجية موحفي الحكومة، واةرتقاء بجودة الخدمات المقدمة تعزيز فاعلية الحكومة والذي تضممممممّمن تحسممممممين أداء الجهات ا
د للمواطنين، وتعزيز الفمممفافية في جميع القطاعات الحكومية، ودعم اةتصممماا الفاعل بين المنظمة والمجتمع.  كما ياتي نظام الجامعات الجدت

مع الممارسمممممات الدولية في جامعات دوا العالم المتقدم، ومحققًا في ذات متوافقًا   ه١٤٤١ ٣ ٢وتاريخ    ٢٧الصمممممادر بالمرسممممموم الملكي رقم م 
القاضمممممي ربضمممممرورة تطوير التنظيمات اإلدارية للجامعات السمممممعودية، وأنظمة الصمممممالحيات، ومةشمممممرات  ٢٠٣٠الوقت مضمممممامين رؤية المملكة 

وإجراء الدراسممممممممات التي تسمممممممماعد في التحوا الوطني واةسممممممممتثمار  األداء بما يكفل زيادة مواردها الذاتية، والرعاية الضممممممممرورية للعملية التعليمة،
في ضموء ما سمبق ةبد من إعادة النظر في الطريقة التي تدار   (.  ٢٠٢٠، وزارة التعليمالحقيقي في اإلنسمان السمعودي مصمدر التنمية األوار )

ل اإلدارية التي تحقق رسالتها وأهدافها وتضمن لها التميز، بها الجامعات السعودية بحيث تكون مواكبة لكل ما هو جدتد من األساليب والمداخ
وهو ما يجعل مدخل الرشممممممممماقة التنظيمية ضمممممممممرورة حتمية لنجال المنظمات عامة والجامعات خاصمممممممممة  من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات 

الجدتد.  فالرشممممممممماقة التنظيمية كما أكد عبدالمولى  ونظام الجامعات  ٢٠٣٠البيئية والتكيف معها تحقيًقا لألهداف اةسمممممممممتراتيجية لرؤية المملكة  
( لم تعد مسممممممممالة اختيارية للمنظمات، بل أصممممممممبحت مطلبًا حيويًا وضممممممممروريًا لزيادة القدرة على اةسممممممممتجابة لمتطلبات ومتغيرات البيئة ٢٠١٩)

المنظمات من جهة أخرى.  من هنا انبثقت فكرة  المتسمارعة من جهة، وعلى بلورة اةسمتراتيجية المتكاملة للتعامل مع التغييرات وتحسمين قدرات
الدراسممممممة الحالية والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسممممممة القيادات األكاديمية في الجامعات السممممممعودية للرشمممممماقة التنظيمية بفممممممكل يحقق 

 تطلعات الجامعات الجدتدة، وأهدافها المستقبلية.  
 مشكلة الدراسة 

 على الرغم مما تبذله وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من جهود إلصالل وتطوير الجامعات للقيام بوحائفها المتجددة بكفاءة،      
والوصوا بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة إة أن هناك العدتد من الدراسات التي أثبتت أن الجامعات مازالت تواجه العدتد من المعوقات 
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( بان العمليات اةدارية بالجامعة ةزالت تواجه بعض ٢٠١٦رية والتنظيمية التي تحد من فاعليتها ورشاقتها.  فاكدت نتائج دراسة أحمد )اإلدا
المعوقات كتاخر وصوا المعامالت اإلدارية إلى األعضاء في الوقت المناسب، والروتين في بعض اإلجراءات اإلدارية، وضعف قنوات التواصل  

دارة العليا بالجامعة وإدارات العمادات والكليات واألقسام، وجهل أعضاء هيئة التدريس بقرارات مجلس كلياتهم التي يعملون بها، وضعف  بين اإل
(  ٢٠٢٠تفعيل الفراكة الجامعية مع مراكز البحث المحلية والعالمية، وقلة التفجيع والدعم ألعضاء هيئة التدريس.  وتوصلت دراسة منصور )

هتمام أبرز المعوقات التي تواجه تطوير األداء اإلداري للقيادات الجامعية الجمود واةستبدادية وعدم المفاركة في اتخاذ القرارات، وقلة اةإلى أن  
 اإلبداعي.  بتدريب الموحفين وتنميتهم مهنيًا، وقلة الحوافز المتاحة ألعضاء هيئة التدريس في أدائهم لألعماا اإلدارية، وضعف توفر بيئة التفكير  

يقها  ولندرة األبحاث والدراسات المتخصصة في المملكة العربية السعودية التي تناولت موضوع الرشاقة التنظيمية بالجامعات السعودية وسبل تطب
األكاديمية   من أجل تحقيق اإلصالل والتطوير اإلداري المرغوب  فقد تحددت مفكلة الدراسة الحالية في التعرف على درجة ممارسة القيادات

 ين. في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية والمتمثلة في: رشاقة استخدام التقنية، رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة، رشاقة التمك
 أسئلة الدراسة

 ية ألبعاد الرشاقة التنظيمية؟ما درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعود أجابت الدراسة الحالية عن السةاا الرئيس التالي: 
 ويتفرع منه التساؤةت التالية: 

 . ما درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة استخدام التقنية؟ ١
 . ما درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة؟ ٢
 دات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة التمكين؟. ما درجة ممارسة القيا٣

 فرضيات الدراسة
 سعت الدراسة الحالية ةختبار الفرضيات التالية: 

حوا درجة ممارسة القيادات األكاديمية في أفراد مجتمع الدراسة  . ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات  ١
 قة التنظيمية تعزى لمتغير النوع.الجامعات السعودية للرشا

حوا درجة ممارسة القيادات األكاديمية في أفراد مجتمع الدراسة  . ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات  ٢
 الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية تعزى لمتغير الجامعة.

 أهداف الدراسة
ى درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية والمتمثلة في: رشاقة  سعت الدراسة الحالية إلى التعرف عل

 استخدام التقنية، رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة، رشاقة التمكين.  
 أهمية الدراسة 

والتي تستهدف   ٢٠٣٠بية السعودية الواردة في رؤية  . تتوافق هذت الدراسة مع اتجاهات وسياسات تطوير التعليم العالي في المملكة العر ١
 حصوا خمسة جامعات سعودية على مراتب ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم. 

 التنظيمية. الرشاقة ألبعاد  القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ممارسة.  نتائج هذت الدراسة ستساهم في تحدتد نقاط القوة والضعف في ٢
ومة . نتائج هذت الدراسة ستفيد المسةولين ومتخذي القرار بكل من وزارة التعليم والجامعات للوصوا إلى قرارات مناسبة تسهم في تطوير المنظ٣

 األكاديمية. 
 حدود الدراسة

درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة  اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على  الحدود الموضوعية:   
 التنظيمية والمتمثلة في: رشاقة استخدام التقنية، رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة، رشاقة التمكين. 

من أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية   ببعض الجامعات السعودية  األكاديمية  على جميع القياداتاقتصرت الدراسة الحالية    الحدود البشرية:
األقسام   والمعاهد، ورؤساء  والكليات  العمادات  الجامعات، ووكالئها، وعمداء ووكالء  إدارية وهم: رؤساء  مناصب  على  والمعينين  المكلفين 

 ومفرفات األقسام.
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  جامعة أم القرى بمكة المكرمة، و الحالية على    اقتصرت الحدود المكانية للدراسة  الحدود المكانية:
 بالرياض، وجامعة الملك فيصل باألحساء، وجامعة تبوك بتبوك، وجامعة الملك خالد بابها. 

 ه. ١٤٤٢  ١٤٤١ُطبق الجزء الميداني للدراسة خالا العام الجامعي   الحدود الزمنية:
 للدراسةاإلطار النظري 

: المفهوم والنشأة والتطور التاريخي لمدخل الرشاقة التنظيمية  أوًلا
من المفاهيم الحدتثة في الفكر اإلداري المعاصر، وقد تعددت المصطلحات   Organizational Agilityُيعد مفهوم الرشاقة التنظيمية       

ووجهات النظر حوله، فاعتبرت البعض فلسفة إدارية، في حين اعتبرت آخرون بانه نموذج تصنيعي، ورأى البعض بانه قدرة أداء، واستراتيجية 
( هي مصدر رُشَق، وتعني ِخفة وُسرعة في العمل،  ٢٠٢٠لمعجم الوسيط ) إدارية، وصنّفه آخرون باعتبارت خاصية معينة للنظام.  والرشاقة في ا

فقد عّرف الرشاقة بانها: الجودة أو حالة المرونة.  وُعّرفت    Merriam Webster (2020)وُيقاا: َرُشَق في عمله: أي َخفَّ وَأْسَرَع.  أما معجم  
عة وسهولة، وبانها: القدرة على التفكير واستخالا النتائج بسرعة،  بانها: قوة التحرك بسر   Dictionary.com (2020)الرشاقة في موقع  

بالوةيات المتحدة األمريكية على أنه:    Lehighفي جامعة    Lacoccaوالبراعة الفكرية.  وقد ُعّرف مصطلح الرشاقة في بداية تكّونه بمعهد  
الب المادية وغير المادية، والموارد  التكنولوجيات  لتلبية اةحتياجات المتغيرة السريعة للسوق  نظام تصنيعي مع قدرات  المثقِّفة   فرية، واإلدارة 

منتجات أو والمتمثلة في السرعة والمرونة والعمالء والمنافسين والموردتن والبنية التحتية واةستجابة، فالرشاقة نظام تنتقل بسرعة بين نماذج ال
وُعّرفت الرشاقة التنظيمية بانها قدرة، كما   .   (Park,2011) لطلب العمالء  بين خطوط اإلنتاج، بفكل مثالي وفي الوقت المناسب استجابةً 

الذي عّرفها بانها: رقدرة المنظمة على التعامل مع التغييرات السريعة والقاسية وغير المةكدة،    Lu & Ramamurthy (2011,p932)جاء عند  
ة باستمرارر.  كما ُعّرفت الرشاقة التنظيمية كمنظور فلسفي للتصميم التنظيمي، واةزدهار في بيئة تنافسية تتسم بالفرا المتغيرة وغير المتوقع

بانها: رمزيج من المرونة والرشاقة والسرعة، ُتنظر إليها بفكل متزاتد على أنها مصدر للميزة التنافسية  Singh et al. (2013, p12)فعّرفها 
وُعّرف التغييرر.  التنافس وسريعة  أسواق شدتدة  فذكر  في  بالنظام،  أنها سمة خاصة  على  أيًضا  التنظيمية  الرشاقة   Sharifi & Zhangت 

(1999, p10)   ،بان مفهوم الرشاقة التنظيمية تتضمن خاصيتين أساسيتين هما: اةستجابة للتغيير المتوقع أو غير المتوقع بالطرق المناسبة
( الرشاقة  ٤٥، ا٢٠٢٠)  أما في مجاا التعليم العالي فقد عّرفت  الحمدان   كفرا.وفي الوقت المناسب، واستغالا التغييرات واةستفادة منها  

ة من الصفات التنظيمية التي تظهر في سرعة استجابة الجامعات للتغيرات الحالية، والتنبة بالمستقبلية منها،  التنظيمية للجامعات بانها: رمجموع
ا  وجعلها قادرة على التحرك بخفة، والتفوق على المنافسين في البيئة سريعة التغير  ةستثمار الفرا لصالحها في التوقيت المناسب، من خال

ة تندرج تحت خمسة محركات دتناميكية تتمثل في توقع التغيرات واةستجابة إليها، وبناء الثقة في العاملين  مجموعة من الممارسات التنظيمي 
لتكنولوجيا  والمستفيدتن وأصحاب المصلحة، وتفجيع حرية التفكير، والتركيز على تقويم النتائج، باةعتماد على قدرات الموارد البفرية والعمليات وا

وُتعّرف الرشاقة التنظيمية إجرائًيا بانها: رمجموعة الممارسات التنظيمية التي يقوم بها القادة األكاديميون في ثالث أبعاد رئيسة  في الجامعاتر.
شاقة التنظيمية تتضح مما سبق، أنه على الرغم من اختالف التوجهات في تعريف الر  هي: استخدام التقنية واتخاذ القرارات الفّعالة والتمكينر. 

ي فهي  إة أنها أجمعت على عدد من السمات المفتركة تتمثل في أن الرشاقة التنظيمية ُتعد استجابة للتغيرات المستمرة وغير المتوقعة، وبالتال
عة والمرونة وزيادة  ضرورية وفّعالة بفكل خاا في بيئة أعماا متغيرة باستمرار ومتقلبة وغير متوقعة، كما تركز الرشاقة التنظيمية على السر 

والمتتبع لنفاة الرشاقة التنظيمية يجد أن المصادر اتفقت على أن مفهوم الرشاقة حهر في بداية التسعينيات من القرن الحادي    القدرة التنافسية.  
الباحثين والممارسين  راًفا بينوالعفرين في مجاا الصناعة، وتحدتًدا مصانع السيارات بالوةيات المتحدة األمريكية، ومن ثم اكتسب المفهوم اعت

في تطبيقه على المةسسات، حيث كانت الحاجة إلى التكيف التنظيمي للتغييرات  لمواجهة حروف السوق الدتناميكية والمتطورة تتطلب السرعة  
تجاهات اإلدارية  .   وشان اة(Sharifi & Zhang, 1999; and Harraf et al., 2015; and Nafei, 2016)والمرونة ورضا العمالء 

ر في الحدتثة األخرى، انتقلت الرشاقة التنظيمية من مجاا اإلدارة العامة إلى إدارة المةسسات التربوية، واكتسبت أهمية حاسمة لدورها الكبي
ية لمواكبة التطورات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالنسبة لجميع المنظمات بفكل عام، والجامعات بفكل خاا، فهي أحد المكونات األساس

  (. ٢٠١٩العلمية والتقنية في جميع المجاةت التي تتميز بها الجامعات المتقدمة في التصنيفات العالمية )الحمدان، 
 ثانياا: أهداف وأهمية الرشاقة التنظيمية
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)أبو   ُتَعد الرشاقة التنظيمية صّمام النجال اةستراتيجي لمواجهة التغيرات والتطورات التي قد تظهر في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة       
 (.  فالمنظمات الرشيقة تسعى لتعزيز موقعها التنافسي والمحافظة عليه  من خالا اإلنتاج السريع والفّعاا للمنتجات والخدمات٢٠٢٠عابد،  

عالية الجودة، وخفض التكاليف، والحصوا على رضا العمالء والموحفين، وزيادة سرعة تقديم خدمات ومنتجات جدتدة، والقضاء على العمليات 
في فهم التغييرات البيئية التي   Bunton (2017)(.  وتساهم الرشاقة التنظيمية حسب رأي  (Walter, 2020التي ة تضيف قيمة للمنظمة  

ت التعليم العالي واةستجابة لها بسرعة، وتطبيق الففافية في القيادة، وتمكين العاملين، والتركيز على اةبتكار، واستخدام نماذج تواجه مةسسا
منظمة الميزانية المناسبة، والتعاون من أجل زيادة استثمارات التقنية التي تعكس حجم وقدرات المنظمة.  كما تدعم الرشاقة التنظيمية قدرة ال

)الحمدان،    على التميز  أعلى درجات  للمنظمة  وبالتالي تحقيق  المتاحة  الجدتدة  اةستراتيجية  الفرا  البفرية، وتوجيهها نحو  الموارد  تعبئة 
٢٠٢٠   .) 

 ثالثاا: أبعاد الرشاقة التنظيمية
امعات بفكل خاا لتمارس عملها بكل كفاءة  تعتبر الرشاقة التنظيمية مدخاًل إدارًيا ُيستخدم لمساعدة المةسسات التعليمية بفكل عام والج    

( التي ُتساعد الجامعات على التركيز Practices( والممارسات )Dimensionsوفعالية.  وتتضمن الرشاقة التنظيمية مجموعة من األبعاد )
تحقيق أهدافها.  وترتكز الرشاقة التنظيمية على رؤيتها وترتيب أولوياتها، وتحدتد طرق استجابتها لبيئتها المتغيرة الداخلية والخارجية، وبالتالي  

 في هذت الدراسة على ثالثة أبعاد هي:
 . رشاقة استخدام التقنية١

تقتصر    تةثر رشاقة استخدام التقنية إيجاًبا على العدتد من جوانب المنظمة، وتحدتد استراتيجياتها، وشكل القرارات اإلدارية فيها، إذ أنها ة     
زة واألدوات والجوانب الميكانيكية والرقمية فقط، وإنما تتضمن الجوانب المعرفية والفكرية واألساليب والفنون الالزمة لتحويل  على المعدات واألجه

التحتية في  (.  ٢٠١٠جميع مدخالت المنظمة إلى مخرجات فّعالة )حريم،   التقني وبنيته  وُتعد عمليات التطوير والتكييف المستمرة للنظام 
تها، وتطوير قواعد البيانات واستيفائها لكافة أنفطتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والموحفين الجامعات وإدار 

على سبل توحيف التقنية في إنجاز األعماا المختلفة، وتوفير وسائل اةتصاا الحدتثة والمرنة، وضمان وصوا المعلومات في الوقت المناسب 
المجتمع الجامعي  من أهم الطرق لمواجهة التحدتدات أو استغالا الفرا المحيطة بالجامعات بفكل يضمن استجابتها السريعة  لجميع أفراد  

 للمتغيرات المحيطة، وزيادة قدراتها التنافسية.
 . رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة ٢

عملية متداخلة في جميع وحائف اإلدارة وأنفطتها المختلفة.  كما أنها  تعتبر عملية اتخاذ القرارات الفّعالة محور العملية اإلدارية، فهي      
ةت  عملية دورية مستمرة باستمرار العملية اإلدارية نفسها.  والجامعات الرشيقة ةبد أن تكون قادرة على التعامل مع األوضاع المتغيرة وحا

( هي: سرعة اتخاذ القرار، وإمكانية التنفيذ ٢٠١٦معاتير حددها المصري )الضعف أو عدم التاكد، ولذا ة بد أن تتخذ قراراتها في ضوء ثالثة  
الجامعات للمعلومات والبيانات، وتطوير سياسات وأنظمة وقوانين  فّعاا  للتغيير.  وُيعد توفير نظام  السريعة  للقرار، واةستجابة  بما    الفعلي 

 سيع دائرة المفاركة في اتخاذ القرارات  من أهم سبل تحسين رشاقة اتخاذ القرار.  تتناسب مع األنظمة المحلية والعالمية والتغييرات المحيطة، وتو 
 . رشاقة التمكين  ٣

يقة  ُتعد رشاقة التمكين من أهم األبعاد اإلدارية التي ُتركز على التحوا من نموذج المنظمة الجامدة المتحّكمة واآلمرة، إلى المنظمة الرش    
تغيير الممارسات اإلدارية للعمليات والوحائف، واةنتقاا من النمط المركزي إلى النمط األقل مركزية من خالا  والممّكنة، وهو ما تترتب عليه  

ة زيادة تفويض السلطات ومنح الصالحيات.  وتدعم عملية تمكين العاملين كفاءة وفاعلية األداء واإلنتاجية في الجامعات، فهناك عالقة موجب
وحيفي للعاملين، وجودة القرارات اإلدارية، واةنتماء للمنظمة، ووضول دور المسةولية الوحيفية، وتصميم الوحائف، قوية بين التمكين والرضاء ال

 (.  ٢٠١٣وفعالّية وسائل الرقابة، ووضول العالقات بين الوحدات اإلدارية، واإلبداع )السكارنة، 
 الدراسات السابقة

التي هدفت إلى تقديم نموذج لثقافة الرشاقة     Razzaghi and Moghaddam and Jafari (2015)من أبرز هذت الدراسات دراسة     
ن التنظيمية في الجامعات بفكل عام، كما هدفت إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرشاقة التنظيمية في كليات جامعة آزاد اإلسالمية بإتران  م

ة التي تساهم في الرشاقة التنظيمية، وتحدتد درجة توفر مكونات الرشاقة بجامعة آزاد اإلسالمية.  خالا تحدتد األبعاد الثقافية والمكونات التنظيمي
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(  ٣٤( موحف وموحفة يعملون في ) ١٢٩٧١وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموحفين العاملين في ثمانية كليات بجامعة آزاد والبالغ عددهم ) 
حي.  كففت نتائج الدراسة بان هناك فرق كبير بين الوضع الحالي للجامعة والوضع المثالي  وحدة أكاديمية.  واستخدم المنهج الوصفي المس

تمثلة المرغوب الوصوا إليه فيما تتعلق بمكونات الرشاقة.  كما توصلت النتائج إلى أن هناك عالقة ارتباطية قوية بين المكونات التنظيمية الم
ه نحو التغيير، والذكاء التنافسي،  ( دراسة هدفت إلى  ٢٠١٦وأجرى أحمد )  والتمكين، والجودة، وتوجيه األداء وبين الرشاقة التنظيمية.في التوجُّ

وضع تصور مقترل ةستخدام مدخل الرشاقة التنظيمية في تحسين األداء اإلداري بكليات جامعة جازان  من خالا معرفة األسس النظرية 
قة التنظيمية في تحسين األداء اإلداري، والكفف عن واقع الرشاقة التنظيمية بكليات جامعة للرشاقة التنظيمية، وتحدتد إمكانية استخدام الرشا

جازان، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع.   
( عضوًا.  اسُتخدم فيها ٢٤٠س ممن تنتسبون للكليات العلمية والنظرية، والبالغ عددهم ) وتكّونت عينة الدراسة القصدية من أعضاء هيئة التدري

المنهج الوصفي المسحي وأسلوب دراسة الحالة.  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة رشاقة التخطيط ورشاقة اتخاذ القرار بكليات  
ارسة رشاقة التنظيم مرتفعة، بينما أحهرت نتائج الدراسة بان درجة ممارسة جامعة جازان جاءت بدرجة منخفضة.  في حين جاءت درجة مم

اور  رشاقة الرقابة بكليات جامعة جازان جاءت متوسطة.  كما تبين وجود فروق ذات دةلة إحصائية بين تقدتر استجابات أفراد عينة الدراسة لمح
( دراسة استهدفت تحدتد عناصر الرشاقة  ٢٠١٦وأجرت المغاوري )  صالح الذكور.ممارسات الرشاقة التنظيمية األربعة تعزى لمتغير النوع وكان ل

التنظيمية في مةسسات التعليم الجامعي المصري، وتحدتد المقومات األساسية التي تسهم في تحقيق الرشاقة التنظيمية في التعليم الجامعي  
ي المصري.  استخدم فيها المنهج الوصفي )الوثائقي(.  وتوصلت نتائج المصري، وتحدتد معاتير القدرة المةسسية في مةسسات التعليم الجامع

للتغيير،   اةستجابة  وسرعة  التغيير،  استفعار  وهي:  الرشيقة  المةسسات  ُتمّيز  والتي  التنظيمية  للرشاقة  عناصر  سبعة  تحدتد  إلى  الدراسة 
عتماد على الكفاءات، والمبادرة.  في حين حددت نتائج الدراسة المقومات  واةستباقية، واغتنام الفرا وتحويلها إلى مزايا تنافسية، واةبتكار، واة

األساسية لتحقيق الرشاقة التنظيمية في مةسسات التعليم الجامعي المصري في عدة مقومات هي: مفاركة جميع األفراد في وضع استراتيجية 
والم المعلومات،  تكنولوجيا  من  المثلى  واةستفادة  التعليمية،  بالمةسسات المةسسة  األفراد  وكفاءة  الالمركزية،  ودعم  القرار  في صنع  فاركة 

 التعليمية، وإتاحة المناخ الداعم لالبتكار وتجريب األفكار الجدتدة والمتميزة.  
إلى قياس درجة الرشاقة التنظيمية في فروع    Khavari and Arasteh and Jafari (2016)وهدفت الدراسة التي أجرها كل من        

( عضًوا.  واستخدمت ٢٧٠عة أزاد اإلسالمية بإتران.  وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في فروع الجامعة، والبالغ عددهم )جام
( فقرة لقياس واقع الرشاقة التنظيمية في فروع جامعة أزاد اإلسالمية، ٧٠الدراسة المنهج الوصفي المسحي.  وتم تطبيق استبانة مكونة من )

الدرجة المطلوبة للوصوا للرشاقة.  وأحهرت نتائج الدراسة وجود فجوة كبيرة بين الواقع الحالي للرشاقة التنظيمية في فروع جامعة أزاد وقياس  
 اإلسالمية والدرجة المطلوب الوصوا إليها لتحقيق الرشاقة التنظيمية.

ممارسة الرشاقة اةستراتيجية لدى القيادات األكاديمية بالجامعات  ( التعرف على درجة  ٢٠١٧واستهدفت الدراسة التي أجراها الضمور )       
األردنية الحكومية والخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  كما هدفت إلى الكفف عن وجود فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات  

ة الطبقية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية درجات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع.  وتكّونت عينة الدراس
( عضوًا.  اسُتخدم فيها المنهج الوصفي اةرتباطي.  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة ٤٧٠الحكومية والخاصة، والبالغ عددهم )

سطة.  كما توصلت إلى أن هناك فروق ذات دةلة إحصائية  الرشاقة اةستراتيجية لدى القيادات األكاديمية بالجامعات األردنية جاءت بدرجة متو 
النوع   بين تقدتر استجابات أفراد عينة الدراسة حوا درجة ممارسة الرشاقة اةستراتيجية للقيادات األكاديمية بالجامعات األردنية تعزى لمتغير

  وكانت لصالح اةناث.
لرشاقة اةستراتيجية على السمعة الجامعية في الجامعات األردنية الخاصة من  ( إلى التعرف على أثر ا٢٠١٩وهدفت دراسة عقيالت )      

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ممن هم في منصب عميد ورئيس قسم في الجامعات 
(  ٥٠معة البتراء، وجامعة اإلسراء، وجامعة فيالدلفيا، والبالغ عددهم )األردنية الخاصة التالية: جامعة عّمان العربية، وجامعة عّمان األهلية، وجا

درجة ممارسة القيادات األكاديمية للرشاقة اةستراتيجية كانت  عضًوا.  اسُتخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي.  وأحهرت نتائج الدراسة بان
اثير إيجابي على السمعة الجامعية، وان العالقة بينهما طردية فكلما زادت بدرجة متوسطة، كما توصلت النتائج إلى أن للرشاقة اةستراتيجية ت

 ممارسة الرشاقة اةستراتيجية كلما تحسنت سمعة الجامعة. 
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( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى تطبيق محركات الرشاقة التنظيمية بالجامعات السعودية في ضوء النماذج العالمية،  ٢٠١٩وأجرت الحمدان ) 
ومعرفة مستوى إسهام محركات الرشاقة التنظيمية في تحقيق التميز التنظيمي بالجامعات السعودية، كما هدفت إلى الكفف عن الفروق بين 
استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو مستوى تطبيق محركات الرشاقة التنظيمية في الجامعات السعودية تعزي لمتغير الجامعة. وتكّون مجتمع 

ن أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مناصب قيادية أكاديمية )وكيل جامعة، عميد عمادة، عميد كلية، رئيس قسم( في ثالث جامعات  الدراسة م
الملك فيصل، والبالغ عددهم ) الملك عبدالعزيز، وجامعة  الملك سعود، وجامعة  المنهج ٤٥٠حكومية هي: جامعة  ( عضًوا.  اسُتخدم فيها 

نتائج الدراسة بان مستوى تطبيق محركات الرشاقة التنظيمية الخمسة كان بدرجة ضعيفة في الجامعات السعودية. الوصفي المسحي.  أحهرت  
ولم  كما أحهرت النتائج بان مستوى إسهام محركات الرشاقة التنظيمية في تحقيق التميز التنظيمي بالجامعات السعودية جاء بدرجة كبيرة جدا.   

وق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو مستوى تطبيق محركات الرشاقة التنظيمية في ُتظهر نتائج الدراسة وجود فر 
 الجامعات السعودية تعزى لمتغير الجامعة. 

ملك  ( إلى الكفف عن متطلبات تطبيق الرشاقة التنظيمية كما تراها أعضاء هيئة التدريس بجامعة ال٢٠١٩وهدفت دراسة عبد المولى )      
بجامعة  خالد من خالا معرفة الواقع الحالي لجامعة الملك خالد بناًء على تحليل خطتها اةستراتيجية، وتحدتد مبررات تطبيق الرشاقة التنظيمية  

(  ٤١١دهم )الملك خالد.  وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم اإلنسانية، والتربية، وعلوم الحاسب اآللي، والبالغ عد
  عضًوا.  اسُتخدم فيها المنهج الوصفي المسحي. وأحهرت نتائج الدراسة بان درجة موافقة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد على توفر

يمية أبعاد الرشاقة التنظيمية )متطلبات التطبيق( جاءت منخفضة.  كما توصلت نتائج الدراسة إلى تحدتد أهم مبررات تطبيق الرشاقة التنظ
 بجامعة الملك خالد. 

( دراسة هدفت إلى تحدتد متطلبات تطوير األداء اإلداري للقيادات )عميد، وكيل، رئيس قسم( في ضوء مدخل  ٢٠٢٠وأجرت منصور )       
ت دةلة إحصائية  الرشاقة التنظيمية بكلية التربية في جامعة المنصورة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذا

عة  بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الدرجة النوع. وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جام
د العينة حوا ( عضًوا.  اسُتخدم فيها المنهج الوصفي المسحي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استجابات أفرا٧٢المنصورة والبالغ عددهم ) 

ةلة  واقع األداء اإلداري للقيادات بكلية التربية جاءت بدرجات متفاوتة ما بين متوسطة ومنخفضة.  ولم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات د
 تعزى لمتغير النوع.   إحصائية بين تقدتر استجابات أفراد عينة الدراسة حوا واقع األداء اإلداري بكلية التربية في ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

( إلى رصد واقع ممارسة الرشاقة التنظيمية بكليات جامعة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية، وتقديم مقترحات ٢٠٢٠وهدفت دراسة عمر )
كليات   لتحسين ممارساتها داخل كليات الجامعة.  وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بوحدات ضمان الجودة واةعتماد ببعض

( عضًوا.  اسُتخدم فيها المنهج الوصفي المسحي. وأحهرت نتائج الدراسة بان مستوى ممارسة الرشاقة  ٩٧جامعة جنوب الوادي، والبالغ عددهم )
 التنظيمية بكليات جامعة جنوب الوادي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة.

هدفت بوجه عام إلى التاكيد على أهمية الرشاقة التنظيمية ودورها في إحداث التحسين والتطوير   من استعراض الدراسات السابقة اتضح أنها
التنظيمي المطلوب في الجامعات، كما جاءت أهدافها الخاصة بتحدتد أبعاد الرشاقة التنظيمية وتحدتد واقع ممارسة القيادات وأعضاء هيئة  

الحالية.  وحهر الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في البعد المكاني، والفترة الزمنية  التدريس لهذت األبعاد متفق مع أهداف الدراسة  
اتخاذ    لتلك الدراسات، وفي تصنيف أبعاد الرشاقة التنظيمية التي حددتها الدراسة الحالية في ثالثة أبعاد هي: رشاقة استخدام التقنية، ورشاقة

 ين. القرارات الفّعالة، ورشاقة التمك
 إجراءات الدراسة ونتائجها 

   منهج الدراسة:
م المنهج هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية، لذا ُأستخد 

المعلومات والبيانات الكافية عنه، ومن ثم تحليل هذا الواقع  الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، ذلك ألنه تهتم بوصف الواقع عن طريق جمع  
 وتفسيرت  للوصوا ةستنتاجات وتعميمات ُتسهم في عملية تطوير هذا الواقع. 

 مجتمع الدراسة: 
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بكل من    تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية من أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية المكلفين والمعينين على مناصب إدارية 
معة  الجامعات السعودية الحكومية التالية: جامعة أم القرى، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك فيصل، وجامعة تبوك، وجا

-١٤٤١وقائدة ممن هم على رأس العمل أثناء تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام  ( قائًدا  1609الملك خالد، والبالغ عددهم )
استجابة، وهو عدد مقبوا نظرًا لطبيعة (  342بلغ )إجمالي اةستبيانات الموزعة بواقع  ( من  21.26%اةستجابة )ه.  وبلغت نسبة  ١٤٤٢

 عمل فئات مجتمع الدراسة، وكبر حجم المسةوليات الملقاة على عاتقهم، وتعدد المهام المكلفين بها. 
 مجتمع الدراسة حسب متغير النوع، والجامعة كالتالي: تم وصف خصائص  خصائص مجتمع الدراسة:

 . توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير النوع.١
 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير النوع١جدول رقم )                     

 

  

 

 

 

 

( من الذكور، في حين أن باقي أفراد مجتمع الدراسمممة وبنسمممبة 66.1%( ُوجد أن حوالي ثلثي أفراد مجتمع الدراسمممة وبنسمممبة )١بالنظر للجدوا )
 ( من اإلناث.%33.9)
 . توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة.٢

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة٢جدول )                  

( من القيادات األكاديمية الذتن يعملون بجامعة أم  123( ُوجد أن الغالبية العظمى من أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )٢بالنظر للجدوا )
جامعة الملك فيصل ( بين القيادات األكاديمية الذتن يعملون بكاًل من 11.7%(، في حين جاءت أقل نسبة )36%القرى أي ما يعادا نسبة )

 ( عضو وعضوة هيئة تدريس بكال الجامعتين. 40وجامعة تبوك حيث بلغ عددهم ) 
 أداة الدراسة: 

الكتب    شملتلإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها تم بناء أداتها بالرجوع لألدبيات التي تناولت موضوع الرشاقة التنظيمية، والتي   
نفورة وغير المنفورة المقدمة إما لنيل الدرجات العلمية، أو المقدمة للمةتمرات والندوات.  وتكونت أداة الدراسة  العلمية، والدراسات والبحوث الم

اشتمل الجزء األوا على البيانات األولية لمجتمع الدراسة، وتضمن متغيري النوع، والجامعة.  أما الجزء الثاني فتضمن  من جزأتن رئيسيين،  
درجة ممارسة القيادات  (.  وذلك لقياس  ١، ة تمارس=٢، ضعيفة=٣، متوسطة=٤، عالية=٥مستويات )عالية جدًا=  مقياسًا متدرجًا من خمسة

.  رشاقة التمكيناألكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية والمتمثلة في: رشاقة استخدام التقنية، رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة،  
 ولمعرفة درجة مناسبة أداة الدراسة لتحقيق أهدافها تم التاكد من صدقها، وثباتها على النحو التالي:           ( عبارة.٣٨ت األداة )عباراوقد بلغ عدد 

 صدق أداة الدراسة: 

 ٪ النسبة  العدد  النوع 
 66.1% 226 ذكور  
 33.9% 116 إانث 

 100% 342 اإلمجال 

 ٪ النسبة  العدد  اجلامعة 
 36% 123 أم القرى جامعة 

 18.1% 62 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود 
 11.7% 40 امللك فيصل جامعة 

 11.7% 40 جامعة تبوك  
 22.5% 77 جامعة امللك خالد 

 100% 342 اإلمجال 
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 تم التاكد من صدق األداة باستخدام الصدق الظاهري، وصدق اةتساق الداخلي: 
األداة على قياس ما صممت من أجله تم عرضها على ثمانية عفر محكمًا من ذوي الخبرة في  للتاكد من قدرة    . الصدق الظاهري لألداة:١

حوا مجاا اإلدارة والبحث العلمي واةختبارات والمقاتيس من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات المحلية والعربية  وذلك إلبداء آرائهم  
تمائها لمحاورها، ودرجة وضوحها من حيث الصياغة، وبعد إجراء التعدتالت المطلوبة بناًء مناسبة العبارات ألهداف الدراسة المحددة، ومدى ان

 على مقترحاتهم أصبحت األداة صادقة لقياس ما صممت من أجله. 
ل محور  . صدق اةتساق الداخلي: تم حساب معامل اةرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محاور أداة الدراسة والدرجة الكلية لك٢

(  ٣(، وبالنظر للجدولين )0.01على حدة، وبين كل محور وعالقته بالمجموع الكلي للمحاور، بحيث يكون داًة إحصائيًا عند مستوى دةلة )
( يمكن مالحظة وجود ارتباط معنوي عاا بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور األداة، وبين درجة كل محور من  ٤و )

داّلة إحصائيًا مما تدا على تمتعها بصدق   محاور للمحاور، فجاءت معامالت اةرتباط لجميع عبارات محاور األداة  الكلية  األداة والدرجة 
 داخلي، وقدرتها على قياس ما صممت من أجله. 

 (: معامالت اًلرتباط ودًللتها اإلحصائية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور ٣جدول )
 ر مقياس "درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيميةمن محاو 

الفّعالة  القرارات رشاقة اختاذ رشاقة التمكي  التقنية رشاقة استخدام    
 العبارة 

الكلية  ابلدرجة الكليةابلدرجة   ابحملور  الكليةابلدرجة   ابحملور   ابحملور 

**0,755  **0,708  **0,841  **0,773  **0,824  **0,619  ١ 

**0,842  **0,761  **0,834  **0,753  **0,793  **0,713  ٢ 

**0,742  **0,741  **0,892  **0,774  **0,870  **0,701  ٣ 

**0,773  **0,793  **0,892  **0,793  **0,873  **0,590  ٤ 

**0,824  **0,696  **0,890  **0,820  **0,841  **0,679  ٥ 

**0,875  **0,796  **0,867  **0,813  **0,798  **0,663  ٦ 

**0,883  **0,778  **0,767  **0,738  **0,623  **0,500  ٧ 

**0,924  **0,678  **0,882  **0,788  **0,861  **0,600  ٨ 

**0,887  **0,714  **0,859  **0,798  **0,854  **0,539  ٩ 

**0,823  **0,773  **0,876  **0,665  **0,770  **0,656  ١٠ 

**0,858  **0,717  **0,866  **0,690  **0,844  **0,601  ١١ 

**0,871  **0,679  **0,782  **0,645  **0,804  **0,634  ١٢ 

**0,851  **0,735    **0,926  **0,692  ٣١  

 0.01دالة عند مستوى    **      

 والدرجة الكلية للمحاور  (: معامالت اًلرتباط ودًللتها اإلحصائية بين درجة كل محور من محاور األداة٤جدول )

 
معامل   اور احمل

 االرتباط  
مستوى  
 الداللة 

الداللة  
 اإلحصائية 

 دالة  0,000 0,900** استخدام التقنية لرشاقة جلامعات السعودية يف االقيادات األكادميية ممارسة  درجة ١

ممارسة ٢ األكادميية    درجة  ا القيادات  السعودية  يف  القرارات  اختاذ  لرشاقة  جلامعات 
   الةالفع  

 دالة  0,000 0,959**

 دالة  0,000 0,938** لتمكني لرشاقة اجلامعات السعودية يف االقيادات األكادميية ممارسة  درجة ٣

 0.01دالة عند مستوى    **           

 ثبات أداة الدراسة: 
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كانت قيم معامل ألفا لمحاور األداة الثالثة كما توضحه  كرونباخ، حيث  -للتاكد ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار معامل ألفا  
 كرونباخ-(: ثبات أداة الدراسة وفق محاورها حسب معامل ألفا ٥جدول ) (.٥الجدوا رقم ) 

 كرونباخ -معامل الثبات ألفا   احملاور 
 0.96 استخدام التقنية لرشاقة جلامعات السعودية يف االقيادات األكادميية ممارسة  درجة

 0.96 الة  اختاذ القرارات الفع  لرشاقة جلامعات السعودية يف ا القيادات األكادميية    درجة ممارسة

 0.96 لتمكني لرشاقة اجلامعات السعودية يف االقيادات األكادميية ممارسة  درجة

 0.96 الثبات الكلي

 0.01** دالة عند مستوى             
كرونباخ بالنسبة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة  -( أن قيم معامل ألفا  ٥تالحظ من الجدوا )

وهي درجة عالية مما تدا على   96%ة الثالثة، وقيمة معامل ألفا بالنسبة لمعامل الثبات الكلي لكافة بمحاور أداة الدراسة بلغت نسب التنظيمية
 أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
 The Statistical Package for the Socialتم إدخاا وتحليل البيانات باستخدام البرنامج الحاسوبي الحزمة اإلحصائية للعلوم اةجتماعية  

Sciences (SPSS).     ولتحليل البيانات، ووصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة، واإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضيتها، استخدمت األساليب
اإلحصائية التالية: التكرارات، والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة، ومعامالت اةرتباط ودةلتها اإلحصائية لقياس صدق  

الداخلي، واختبار مع ألفا  اةتساق  الكلي،  -امل  والتباتن  بين محاورها  التباتنات  اختالف  الدراسة ومعرفة مدى  أداة  ثبات  لحساب  كرونباخ  
للعينات المستقلة لتحدتد    T-testواستخدمت المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستخدم اختبار)ت(  

 Oneالدراسة حسب متغير )النوع(، واستخدمت المتوسطات الحسابية، واختبار تحليل التباتن األحادي    الفروق بين استجابات أفراد مجتمع
Way ANOVA .)لتحدتد الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير )الجامعة 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 أوًلا: اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

للدراسة تم تحدتد درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية ألبعاد الرشاقة التنظيمية من وجهة  لإلجابة عن السةاا الرئيس  
معادلة نظر أفراد مجتمع الدراسة بمحاورها الثالثة: )رشاقة استخدام التقنية، ورشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة، ورشاقة التمكين( وذلك بحساب  

 (. ٤= ١ -  ٥أدنى قيمة في المقياس =  -اس أداة الدراسة كالتالي: )أكبر قيمة في المقياس المدى  لتحدتد قيم مقي
 ( كالتالي: ٩- ٦وُعرضت النتائج في الجداوا من )

 رشاقة استخدام التقنية نتائج المحور األول: 
 (: درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لعبارات محور ٦جدول رقم )

 ( ٣٤٢)ن =ستخدام التقنية مرتبة تنازلياا حسب المتوسط الحسابي. رشاقة ا

املتوسط   املمارسات م
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 مرتفعة 0,79 4,15 دعم العمل عن بعد كاالجتماعات واللقاءات واملؤمترات. ١
 مرتفعة 0,84 3,73 والبياانت.تبين سياسات واضحة وحمددة حلماية خصوصية املعلومات   ٢
 مرتفعة 0,87 3,71 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني يف استخدام التقنية. ٣
 مرتفعة 0,90 3,66 حتديث نُظم األرشفة االلكرتونية للمستندات واملعامالت. ٤
 مرتفعة 0,92 3,59 أمتته األعمال اإلدارية واألكادميية الروتينية. ٥
 مرتفعة 0,88 3,59 توفري بىن حتتية متطورة لتقنية املعلومات. ٦
 مرتفعة 0,88 3,58 حتديث وسائل التقنية املختلفة بشكل دوري. ٧
 مرتفعة 0,87 3,57 أتمني بيئة عمل مناسبة وآمنة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية. ٨
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الدراسمة لدرجة ممارسمة القيادات األكاديمية في الجامعات السمعودية لرشماقة اسمتخدام التقنية.  وبدراسمة ( تقدتر أفراد مجتمع  ٦تبين الجدوا )
(، وقد جاءت جميع ممارسمممممممممات هذا  3.58النتائج يظهر أن المتوسمممممممممط العام لدرجة ممارسمممممممممة هذا المحور كان بدرجة مرتفعة، حيث بلغ )

( فيما عدا الممارسممممممممات الخاصممممممممة باسممممممممتخدام المعاتير  ٣,٤٨-٤,١٥ية ما بين )المحور بدرجة مرتفعة حيث تراوحت متوسممممممممطاتها الحسمممممممماب
اءت والبروتوكوةت المناسمممبة في تبادا المعلومات بين المسمممتويات اإلدارية واألكاديمية، واةعتماد على ُنظم دعم القرارات الجامعية التي ج

الترتيب.  ويمكن تبرير هذت النتيجة بزيادة اهتمام المسممممةولين   ( على٣,١٨( َو )٣,٢٣بدرجة متوسممممطة حيث بلغت متوسممممطاتها الحسممممابية )
( من أن  ٢٠١٦المغماوري )في كمل من وزارة التعليم والجمامعمات بتفعيمل التقنيمة وإنجماز األعمماا عن ُبعمد بمرونمة وسممممممممممممممرعمة، وهو مما أكمدتمه 

وقد اقة التنظيمية في مةسمممممسمممممات التعليم الجامعي.   اةسمممممتفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات ُتعد من المقومات األسممممماسمممممية لتحقيق الرشممممم
درجة ممارسمممممممممممممة القيادات األكاديمية للرشممممممممممممماقة اةسمممممممممممممتراتيجية في ُبعد التقنية كانت بدرجة  ان( ب٢٠١٩اتفقت هذت النتيجة مع عقيالت )

( في أن درجة موافقة أعضممممممماء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد على  ٢٠١٩متوسمممممممطة، في حين اختلفت مع نتيجة دراسمممممممة عبد المولى )
 توفر ُبعد الرشاقة التكنولوجية جاء بدرجة منخفضة.  

 الثاني: رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة نتائج المحور
 (: درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لعبارات محور ٧جدول رقم )

 ( ٣٤٢)ن = رشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة مرتبة تنازلياا حسب المتوسط الحسابي

( تقدتر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية لرشاقة اتخاذ القرارات الفّعالة.  وبدراسة  ٧تبين الجدوا )
(، وقد جاءت جميع ممارسات هذا المحور  ٢,٨٣النتائج يظهر أن المتوسط العام لدرجة ممارسة هذا المحور كان بدرجة متوسطة، حيث بلغ )

(.  ويمكن تبرير هذت النتيجة إلى أن أغلب الجامعات السعودية ة ٢,٠٨-٣,١٥بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين ) 

 مرتفعة 0,89 3,56 االعتماد على التقنية لتقليص املستوايت اإلدارية. ٩
 مرتفعة 0,81 3,51 تبين سياسات وأنظمة واضحة لتطبيق التقنية. ١٠

استتتتتتتتتتتتتخدام أنظمة تقني ة مرنة لتقدس ايدمات للمستتتتتتتتتتتتتفيدين من داخل وخار  اجلامعة للتكي   م    ١١
 التغيريات املستجدة.

 مرتفعة 0,86 3,48

 متوسطة  0,87 3,23 تبادل املعلومات بني املستوايت اإلدارية واألكادميية.استخدام املعايري والربوتوكوالت املناسبة يف   ١٢
 متوسطة  0,88 3,18 االعتماد على نُظم دعم القرارات اجلامعية. ١٣

 مرتفعة 3,58 لرشاقة استخدام التقنية  مارسة القيادات األكادميية  ملاملتوسط العام  

املتوسط   املمارسات م
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 متوسطة  0,91 3,15 األخذ بعني االعتبار للظروف الداخلية للجامعة عند اختاذ القرارات.                                          ١
 متوسطة  0,88 3,02 استخدام أسلوب املفاضلة بني البدائل املختلفة عند اختاذ القرارات الفع الة. ٢
 متوسطة  0,89 3,01 اإلدارية واألكادميية اليت حتتا  إىل اختاذ قرار حتديًدا واضًحا.حتديد املشكالت   ٣
 متوسطة  0,88 2,99 دعم القرارات املتعلقة ابلفرص والتحدايت اليت تواجه اجلامعة يف الوقت املناسب. ٤
 متوسطة  0,91 2,99 استخدام البياانت واملعلومات للوصول لقرارات رشيدة وفع الة. ٥
 متوسطة  0,94 2,96 متابعة عملية تنفيذ القرارات للتأكد من تنفيذها بدقة. ٦
 متوسطة  0,87 2,96 توفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات يف الوقت املناسب. ٧
 متوسطة  0,99 2,84 مشاركة أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني يف عمليات صن  القرارات املرتبطة هبم. ٨

مشتتتتاركة أعضتتتتاء هيئة التدريس/ املوظفني يف عمليات صتتتتن  القرارات اياصتتتتة ابيطة االستتتترتاتيجية  ٩
 متوسطة  0,99 2,78 للجامعة.

 متوسطة  1,05 2,59 مشاركة أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني يف تطوير اللوائح املنظمة للعمل اإلداري واألكادميي ١٠
 متوسطة  1,06 2,56 التدريس/ املوظفني يف وض  الوص  الوظيفي لإلدارات اليت يعملون هبا.مشاركة أعضاء هيئة  ١١
 متوسطة  1,06 2,08 املشاركة يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة مبيزانية اجلامعة/ العمادة/ القسم. ١٢

 متوسطة  2,83 لرشاقة اختاذ القرارات الفع الة  مارسة القيادات األكادميية  ملاملتوسط العام  
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كر  تزاا تتبع األسلوب التقليدي في اتخاذ القرارات دون وضع الظروف الداخلية والخارجية للجامعات في اةعتبار، كما أنها مازالت تخضع للف
النتيجة مع    المركزي  للجامعة.  وتتفق هذت  والمالية والتطويرية  بالفةون اإلدارية  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  )في عملية  التي  ٢٠٢٠منصور   )

تفاوتة توصلت إلى أن استجابات أفراد العينة حوا واقع األداء اإلداري للقيادات فيما يخص رشاقة اتخاذ القرارات بكلية التربية جاءت بدرجات م
 ين متوسطة ومنخفضة.   ما ب

 نتائج المحور الثالث: رشاقة التمكين
 (: درجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لعبارات محور ٨جدول رقم )

 (٣٤٢)ن =  رشاقة التمكين مرتبة تنازلياا حسب المتوسط الحسابي

( تقدتر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة التمكين.  وبدراسة النتائج  ٨تبين الجدوا )
(، وقد جاءت جميع ممارسات هذا المحور بدرجة  ٢,٨٨يظهر أن المتوسط العام لدرجة ممارسة هذا المحور كان بدرجة متوسطة، حيث بلغ )

(.  ويمكن تبرير هذت النتيجة إلى أن أغلب الجامعات السعودية يغلب عليها ٢,٣٧-٣,٢٧يث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )متوسطة ح
ًا يعاني النمط التقليدي الجامد في اإلدارة بدًة من النمط الديموقراطي المفارك األكثر انفتاًحا ومرونة.  كما أن نظام الجامعات المطبق حالي

( التي  ٢٠٢٠عمر )أنظمة الحوافز الخاا باعضاء هيئة التدريس والموحفين وعدم ارتباطها بكفاءة األداء.  وتتفق هذت النتيجة مع  من ضعف  
 توصلت إلى أن مستوى ممارسة رشاقة التمكين بكليات جامعة جنوب الوادي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة.

 عام لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية (: المتوسط ال٩جدول رقم )
 بمحاورها الثالثة من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة مرتبة تنازلياا  

 احملاور 
املتوسط  
احلساب  

 العام 

درجة  
 املمارسة 

 مرتفعة 3,58 استخدام التقنيةرشاقة اجلامعات السعودية ليف القيادات األكادميية ممارسة  درجة
 متوسطة  2,88 لتمكني رشاقة ااجلامعات السعودية ليف القيادات األكادميية ممارسة  درجة

ممارسة  األكادميية    درجة  ليف  القيادات  السعودية  القرارات رشاقة  اجلامعات  اختاذ 
 الة الفع  

 متوسطة  2,83

املتوسط   املمارسات م
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 متوسطة  0,96 3,27 االلتحاق بربامج تدريبية لتحسني أداء العمل اإلداري واألكادميي وتطويره. ١
 متوسطة  1,03 3,13 توفري فرص التدريب املستمر ألعضاء هيئة التدريس/ املوظفني لتحمل مسؤوليات الوظيفة. ٢
 متوسطة  0,95 3,13 املوظفني إلجناز املهام املوكلة إليهم.تعزيز الثقة يف قدرات أعضاء هيئة التدريس/   ٣
 متوسطة  0,97 2,96 تنمية روح املبادرة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني ابجلامعة. ٤
 متوسطة  0,96 2,95 تفويض أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني سلطات كافية إلجناز املهام املوكلة إليهم. ٥
 متوسطة  1,00 2,94 األسلوب املناسب إلجناز املهام املسندة إيل حبرية.حتديد   ٦
 متوسطة  0,94 2,93 توضيح الصالحيات ونطاق اإلشراف وترتيب الوظائ  والتنسيق بينها. ٧
 متوسطة  0,97 2,92 تقدس األفكار اإلبداعية اليت ختدم العملية اإلدارية واألكادميية لإلدارة العليا ابجلامعة. ٨
 متوسطة  0,99 2,87 مشاركة اإلدارة العليا للجامعة يف تقدس املقرتحات واحللول. ٩

 متوسطة  0,99 2,82 دعم فرق العمل والتأكيد على أمهيتها. ١٠
 متوسطة  1,00 2,58 تشجي  أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني على األخذ ابملبادرات خار  التعليمات الرمسية. ١١
 متوسطة  1,03 2,53 تطبيق برامج حتفيزية متعددة لدعم جهود أعضاء هيئة التدريس/ املوظفني ابجلامعة. ١٢
 متوسطة  1,10 2,37 قيادات الص  الثاين قبل تكليفهم ابلعمل اإلداري. لأتهي ١٣

 متوسطة  2,88 لتمكني  الرشاقة  مارسة القيادات األكادميية  ملاملتوسط العام  
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 متوسطة  3.09 املتوسط العام 

( المتوسمممممط العام لدرجة ممارسمممممة القيادات األكاديمية في الجامعات السمممممعودية للرشممممماقة التنظيمية بابعادها الثالثة: رشممممماقة ٩توضمممممح الجدوا )
(، أي أن هذت األبعاد تمارس بدرجة متوسمممممطة على أسممممماس أن 3.09بلغ )اسمممممتخدام التقنية، ورشممممماقة اتخاذ القرارات الفّعالة، ورشممممماقة التمكين  

(. وكانت درجة ممارسممة القيادات األكاديمية في الجامعات السممعودية لرشمماقة اسممتخدام التقنية 3.40-2.61المسممتوى المتوسممط تبدأ من )درجة  
(.  في ٣,٥٨( حيث بلغ متوسمطها الحسمابي )4.20  -3.41ضممن درجة الممارسمة المرتفعة على أسماس أن درجة المسمتوى المرتفع تبدأ من )

القيادات األكاديمية بالجامعات السمعودية لبعدي رشماقة التمكين ورشماقة اتخاذ القرارات الفّعالة ضممن درجة الممارسمة  حين كانت درجة ممارسمة
 (.2.83 -٣,١٦المتوسطة، حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )

 ثانياا: التحقق من فروض الدراسة
)ت( للعينات المستقلة بالنسبة لمتغير النوع، واختبار تحليل التباتن    T-Test  ةختبار فرضيات الدراسة، وتحدتد الفروق تم استخدام اختبار

( فاقل لمتغير 0.05)ف(  لتحدتد الفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة عند مستوى معنوية )  One Way ANOVAاألحادي  
 لجامعة.

حول درجة ممارسة القيادات  استجابات أفراد مجتمع الدراسة  الفرض األول: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات درجات  
 السعودية للرشاقة التنظيمية تعزى لمتغير النوع. األكاديمية في الجامعات

ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات راسة حوا درجة  للتحقق من صحة هذت الفرضية، ُحسبت متوسطات درجات استجابات أفراد مجتمع الد
(  ١٠رقم )، ويوضح جدوا  T-testالنوع، ولمعرفة ما إذا كانت هذت الفروق دالة إحصائًيا تم إجراء اختبار    السعودية للرشاقة التنظيمية لمتغير

 هذا الفرض. نتائج 
 بين متوسطات استجابات  (: اختبار )ت( للعينات المستقلة لدًللة الفروق ١٠جدول رقم )

 أفراد مجتمع الدراسة بالنسبة لمتغير النوع   
 

 حماور الدراسة
اختبار جتانس التباين   املتوسطات احلسابية 

Levene's 
 اختبار )ت( 

 ذكر
 ٢٢٦ن=  

 انثى
 )ف(  ١١٦ن=

مستوى  
 الداللة

اختبار  
 درجة احلرية  )ت( 

مستوى  
 الداللة

متوسط  
 الفروق 

 1,064-  0,261 340 1,126-  0,252 1,315 47,26 46,19 احملور األول   
 0,549-  0,604 340 0,520-  0,817 0,054 34,29 33,74 احملور الثاين  
 0,158 0,892 340 0,136 0,738 0,112 37,29 37,45 احملور الثالث  

 3,189-  0,389 340 0,863-  0,380 0,774 157,89 154,71 معدل املتوسط العام 
 

 ( 0.05* دالة عند مستوى معنوية )     
ممارسة القيادات    فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حوا درجة( تبين عدم وجود  ١٠من قراءة الجدوا )

 النوع وبالتالي يمكن قبوا فرضية الدراسة.    األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية بابعادها الثالثة وفًقا لمتغير
الفرض الثاني: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة القيادات 

 األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية تعزى لمتغير الجامعة.
درجة   الدراسة حوا  أفراد مجتمع  استجابات  درجات  متوسطات  ُحسبت  الفرضية،  هذت  في وللتحقق من صحة  األكاديمية  القيادات  ممارسة 

 (. ١١الجدوا ) الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية لمتغير الجامعة كما حهرت في 
 (: المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة القيادات األكاديمية١١جدول رقم )

 في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية لمتغير الجامعة
 املتوسطات احلسابية  حماور الدراسة
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 جامعة أم القرى
 ١٢٣ن=

جامعة اإلمام 
حممد بن سعود  

 اإلسالمية
 ٦٢ن=

جامعة امللك  
 فيصل 

 ٤٠ن=

 جامعة تبوك
 ٤٠ن=

جامعة امللك  
 خالد 

 ٧٧ن=

 46,77 46,68 48,60 46,13 45,93 احملور األول   
 34,32 33,68 33,23 34,63 33,64 احملور الثاين  
 37,61 39,75 38,00 37,08 36,46 احملور الثالث  

 156,13 157,85 158,33 157,05 153,45 املعدل العام 

( المتوسمممطات الحسمممابية ةسمممتجابات أفراد مجتمع الدراسمممة حوا درجة ممارسمممة القيادات األكاديمية في الجامعات السمممعودية ١١تبين الجدوا )
على أعلى متوسممممممممط حسممممممممابي عام للرشمممممممماقة التنظيمية بابعادها الثالثة وفًقا لمتغير الجامعة، حيث حصمممممممملت الجامعة )جامعة الملك فيصممممممممل(  

ولمعرفة هل هناك فروق ذات دةلة   (.١٥٣,٤٥(، في حين حصممممممملت الجامعة )جامعة أم القرى( على أقل متوسمممممممط حسمممممممابي عام )١٥٨,٣٣)
عات ممارسمممممممة القيادات األكاديمية في الجامإحصمممممممائية بين هذت المتوسمممممممطات تم إجراء اختبار تحليل التباتن )ف( لمتغير الجامعة حوا درجة 

 (.١٢، وتم عرض النتائج في الجدوا )السعودية للرشاقة التنظيمية
 (: اختبار تحليل التباين )ف( لمتغير الجامعة حول درجة ممارسة القيادات األكاديمية ١٢جدول رقم )

 في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة 
 

حماور  
 الدراسة

اختبار جتانس التباين  
Levene's  درجة  جمموع املربعات مصادر التباين

 احلرية 
متوسطات  

 املربعات

اختبار حتليل التباين  
 األحادي

 ANOVA 

مستوى   )ف( 
 الداللة

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة

احملور  
 األول

2,692 0,431 
 57,457 4 229,830 بني اجملموعات 

 68,661 337 23138,615 اجملموعات داخل   0,503 0,837
  341 23368,444 اجملموع 

احملور  
 الثاين 

0,970 0,424 
 18,739 4 74,955 بني اجملموعات 

 86,384 337 29111,361 داخل اجملموعات  0,929 0,217
  341 29186,316 اجملموع 

احملور  
 الثالث

1,007 0,404 
 88,231 4 352,924 بني اجملموعات 

 104,122 337 35088,994 داخل اجملموعات  0,496 0,847
  341 35441,918 اجملموع 

املعدل 
 العام

 
1,013 

 
0,401 

  302,251 4 1209,004 بني اجملموعات 
0,287 

 
 1053,774 337 355121,838 داخل اجملموعات  0,886

  341 356330,842 اجملموع 

 (0.05دالة عند مستوى معنوية )* 
ممارسمممممممة  فروق ذات دةلة إحصمممممممائية بين متوسمممممممطات اسمممممممتجابات أفراد مجتمع الدراسمممممممة حوا درجة( تبين عدم وجود  ١٢من قراءة الجدوا )

 الجامعة وبالتالي يمكن قبوا فرضية الدراسة.   القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية بمحاورها الثالثة وفًقا لمتغير
 نتائج وتوصيات الدراسة

 ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:
تقدتر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة استخدام التقنية أحهرت نتائج الدراسة أن   •

 تمارس بدرجة مرتفعة.
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 الفّعالةأحهرت نتائج الدراسة أن تقدتر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة اتخاذ القرارات   •
 تمارس بدرجة متوسطة.

أحهرت نتائج الدراسة أن تقدتر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية لرشاقة التمكين تمارس   •
 بدرجة متوسطة.

درجة ممارسة القيادات أحهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دةلة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حوا   •
 األكاديمية في الجامعات السعودية للرشاقة التنظيمية بمحاورها الثالثة وفًقا لمتغيري النوع والجامعة.

 بناًءا على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنها توصي بما تلي:
 عات السعودية عبر وسائل اإلعالم المختلفة. نفر وتعزيز ثقافة الرشاقة التنظيمية في جميع المستويات اإلدارية بالجام •
تعزيز مفاركة جميع منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وموحفين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتطوير الجامعات في جميع  •

 مجاةتها اإلدارية والمالية واألكاديمية.
خالا تفعيل ممارسات اإلدارة الذاتية، وتفجيع اةبتكار واةبداع، وتوفير أنظمة دعم تمكين القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية من   •

 حوافز تلبي احتياجاتهم. 
 املراجع 

 .  عّمان، األردن: دار أمجد للنفر والتوزيع.الرشاقة التنظيمية والتميز الوحيفيم(.  ٢٠٢٠أبو عابد، محمد.  )
(،  ٨) ٣،  مجلة اإلدارة التربويةليات جامعة جازان في ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية.   م(.  تحسين األداء اإلداري بك٢٠١٦أحمد، كماا.  )

١١٦- ١٥ . 
 .  عّمان، األردن: دار الحامد للنفر والتوزيع.إدارة المنظمات منظور كليم(.  ٢٠١٠حريم، حسين.  )
]أطروحة دكتورات غير منفمورة..   لسمعودية نموذج مقترلالرشماقة التنظيمية لتحقيق التميز التنظيمي في الجامعات ا(.  ٢٠١٩الحمدان، أمل.  )

 جامعة الملك سعود بالرياض.
.  الرياض، المملكة العربية الرشممممممممممماقة التنظيمية في مةسمممممممممممسمممممممممممات التعليم العالي: الجامعات السمممممممممممعودية أنموذجاً (.  ٢٠٢٠الحمدان، أمل.  )

 السعودية: مكتبة الرشد.
 (.  عّمان، األردن: دار المسيرة للنفر والتوزيع والطباعة.٢)ط لتنظيمي واإلداري التطوير ام(.  ٢٠١٣السكارنة، بالا.  )

الرشممماقة اةسمممتراتيجية لدى القادة األكاديميين وعالقتها بالتميز التنظيمي للجامعات األردنية من وجهة نظر م(.  ٢٠١٧الضممممور، معتصمممم.  )
المممممممممتمممممممممدريمممممممممس هممممممممميمممممممممئمممممممممة  األوسمممممممممممممممممممممممط.    أعضممممممممممممممممممممممماء  الفمممممممممممممممممممممممرق  جممممممممماممممممممممعمممممممممة  ممممممممممنفمممممممممممممممممممممممورة..   مممممممممماجسمممممممممممممممممممممممتممممممممميمممممممممر  ]رسمممممممممممممممممممممممالمممممممممة 

https://www.meu.edu.jo/libraryTheses/5a15189d7a6ee_1.pdf 
مجلة كلية مدارس الثانوية بمحافظات غزة.  م(.  اسمممممتراتيجية مقترحة لتحسمممممين مسمممممتوى الرشممممماقة التنظيمية في ال٢٠١٦المصمممممري، مروان.  )

 .٣٤١-٢٥٧(، ٤٠)٢، التربية في العلوم التربوية
 .https://www.almaany.com(.  ٢٠٢٠المعجم الوسيط.  )
، مجلة اإلدارة التربويةم(.  الرشمممممماقة التنظيمية مدخل لتحسممممممين القدرة المةسممممممسممممممية في التعليم الجامعي المصممممممري.  ٢٠١٦المغاوري، هالة.  )

١٧٤-١٣٣(، ١٠)٣. 
( السممممممممممممممممممعمممموديمممممممة.   الممممعممممربمممميمممممممة  السممممممممممممممممممعمممموديمممممممة  م(.   ٢٠١٦المممممممممممممملممممكمممممممة  الممممعممممربمممميمممممممة  المممممممممممممملممممكمممممممة  مممممن: ٢٠٣٠رؤيمممممممة  مسممممممممممممممممممتممممرجممممع    .

http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422. 
مجلة البحث (.  تطوير األداء اإلداري للقيادات بكلية التربية بجامعة المنصورة في ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية.  ٢٠٢٠منصور، منار.  )
 .٤٥-١(، ٢١، )العلمي في التربية

مجلة عة الملك خالد.  م(.  متطلبات تطبيق الرشممممممممممممماقة التنظيمية كما تراها أعضممممممممممممماء هيئة التدريس بجام٢٠١٩عبدالمولى، الطيب محمد.  )
 .٤٦-١٧(، ٤، )جامعة بيفة للعلوم اإلنسانية والتربوية

https://www.meu.edu.jo/libraryTheses/5a15189d7a6ee_1.pdf
http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
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مجلة كلية التربية بجامعة م(.  أثر الرشممممماقة اةسمممممتراتيجية على السممممممعة الجامعية في الجامعات األردنية الخاصمممممة.  ٢٠١٩عقيالت، هند.  )
 .٦٦٧-٦٤٢(، ٣٥)٩، أسيوط

 .٨٧-٤٠(، ١)٣، بالغردقةمجلة كلية التربية  لرشاقة بكليات جامعة جنوب الوادي.  م(.  تحسين ممارسات ا٢٠٢٠عمر، دعاء.  )
( التعليم.   الجممممممدتممممممدم(.   ٢٠٢٠وزارة  الجممممممامعممممممات  نظممممممام  ومكتسممممممممممممممبممممممات  التعليم. أبرز مالمح  وزارة  السممممممممممممممعوديممممممة،  العربيممممممة  المملكممممممة    .

https://www.moe.gov.sa. 
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