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امللخص :هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتطوير أداء القيادات اجلامعية يف ضوء حتديات
القرن احلادي والعرشين بام حيقق قيادة مستقبلية مبدعة ومتميزة ،وقد قدمت الدراسة من خالل ثالثة
مباحث رئيسية :املبحث األول ،تم من خالله استعراض التحديات التي تواجهها القيادة اجلامعية يف
القرن احلادي والعرشين والتي من أبرزها العوملة وظهور مفهوم التحالف والرشاكات والتكامل
والرتابط ،وإدارة التكنولوجيا .واملبحث الثاين ،ونوقش فيه التوجهات االسرتاتيجية للعمل القيادي
يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي والعرشين ،وتم فيه تناول القيادة وتطور الفكر
القيادي يف املحور األول ،والفكر اإلداري املعارص كموجه اسرتاتيجي لعمل القيادة اجلامعية يف
املحور الثاين والتي من خالله تم استعراض اجتاهات املوجة الثالثة واملتمثلة يف اإلدارة باألهداف،
وإدارة اجلودة الشاملة ،إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،وكذلك اجتاهات املوجة الرابعة واملتمثلة يف
اإلدارة باملعرفة ،وإدارة رأس املال الفكري ،وتكنولوجيا األداء البرشي ،واإلدارة االسرتاتيجية
للموارد البرشية .واملبحث الثالث ،وتم من خالله تقديم تصور مقرتح ملعايري أداء القيادات اجلامعية
بام يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية للعمل القيادي ،واملهارات القيادية املتطلبة للقرن
احلادي والعرشين .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ومدخل الدراسات املستقبلية،
وقدمت تصور ًا مقرتح ًا ،يتضمن قائمة معايري ألداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع التوجهات
االسرتاتيجية املستقبلية للعمل القيادي ،واملهارات القيادية املتطلبة للقرن احلادي والعرشين.
الكلامت املفتاحية :نظم االدارة املفتوحة -املشاركة والتمكني -احلوكمة  -املساءلة -املوجة الرابعة.
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Abstract: The study aimed to develop a proposal for the development of the
performance of university leaders in the light of the challenges of the twenty-first
century in order to achieve a creative and distinctive leadership. The study was
presented through three main topics: The first topic, which reviewed the challenges
facing university leadership in the 21st century most notably, globalization, the
emergence of the concept of alliance, partnerships, integration and interdependence,
and technology management. The second topic discussed the strategic trends of
leadership work in the light of the future vision of the requirements of the twenty-first
century, where the leadership and the development of leadership thought in the first
axis, and the contemporary administrative thought as a strategic guide to the work of
university leadership in the second axis, which reviewed the trends of the third wave,
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management of human resources e. In addition, the third topic, presented a proposed
vision for the standards of performance of university leaders in line with the strategic
directions for future leadership work, and leadership skills required for the twentyfirst century. The analytic descriptive method and the future studies approach was
used to achieve the aims of Study, the proposal presented a list of standard for the
performance of university leaders in line with the future strategic trends for leadership
work and leadership and the skills required for the 21st century.
Keywords: Open Management Systems - Participation and Empowerment Governance - Accountability - Fourth Wave.
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Summary
Introduction:
The leadership is the core of the administrative process and the key to effective
management, which is one of the fields of administrative performance of the
institutions. The importance of its role and role is that it plays a fundamental role that
covers all aspects related to the management of the institutions and is an essential
element for rationalizing and directing the behavior of individuals and enabling them
to achieve the objectives of institutions. , Especially in the modern era, with its global
transformations represented by globalization, information revolution, knowledge
revolution, and what is expected to happen in the future of radical changes
accompanying all aspects of life and working methods and some concepts and values
and As a result of which many opinions have been launched calling for leadership
practices that reflect the modern management approaches that are in line with the
challenges of the 21st century of knowledge, technology and globalization, which
have changed the concept of leadership and its philosophy from traditional
management to creative leadership. From mere improvisation and transformation
from the development and implementation of strategies to the development of vision
and from rigidity to change and from authority to participation, and the associated
capacity, especially in the educational field which is one of the most affected areas of
leadership; In view of the importance of the role played by university leaders in the
development, which is not only related to the administrative aspect, but also to the
academic side as well.
Research problem:
There are many indicators that indicate the lack of skills in university
leadership, which led to weak management performance, which necessitates the
preparation of standards to codify the practices of university leaders and the skills
associated with them to meet the challenges of the twenty-first century, and can
crystallize the problem of the study through the following questions:
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The main question
- How can the development of the leadership of universities to achieve the current and
future objectives of universities and meet the requirements of the twenty-first century
and the vision of the Kingdom 2030?
Sub-questions:
1-

What are the challenges facing university leaders in the twenty-first century?

2-

What are the strategic orientations for leadership work in the light of the
future vision of the requirements of the twenty-first century?

3-

What is the proposed vision for the standards of the performance of
university leaders in line with the future strategic directions for leadership
work, and leadership skills required for the twenty-first century?

Objectives:
The research targeted the following:
1.

Identify the challenges facing university leadership in the 21st century.

2.

2- To shed light on the strategic orientations of leadership work in the light of
the future vision of the requirements of the twenty-first century.

3.

3 - To develop a proposed vision for the standards of performance of
university leaders in line with the future strategic directions for leadership
work, and leadership skills required for the twenty-first century.

Methodology of the study:
The study used the analytical descriptive method by presenting and analyzing
studies and literature in the field of educational leadership work, leadership
requirements in the modern era to achieve the objectives of the study, and the
introduction of future studies to explore the opinions of experts from educational
leaders on leadership skills required to meet the challenges of the 21st century.
Results:
In light of the findings of the first and second sections of the current study, and
the survey of the views of a group of university leaders, the importance of the role of
university leaders in developing and changing the requirements of the twenty-first
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.8
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century to meet its various challenges and the importance of developing their
performance to carry out the tasks new and renewable responsibilities on a continuous
basis. As experts in the field, the researcher presented a proposed vision for university
leadership performance standards in line with future strategic directions for leadership
work. The leadership skills required for the 21st century contribute to the
development of University leadership's disease in proportion to meet the challenges of
the twentieth century atheist and the goal of the following:
1-

Developing frameworks and principles for the work of university leaders

2-

Defining the tasks and responsibilities of the university leaders required for
the twenty-first century.

3-

Setting standards for the performance of the university leadership for their
duties and responsibilities in line with the modern management directions of
the twenty-first century.

4-

Laying foundations for evaluating the performance of university leaders with
continuous development.

The proposed scenario procedures were defined as follows:
1.

Determine the principles, on which the work of university leaders should be
based on the new strategic directions for the management of university
institutions,

2.

Defining the functions and responsibilities of university leaders.

3.

Setting standards for the work of university leadership in light of the future
vision of the requirements of the twenty-first century.
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مقدمة
ُتعد القيادة جوهر العملية اإلدارية ومفتاح اإلدارة الفاعلة ،وهي إحدى جماالت األداء
اإلداري للمؤسسات؛ وترجع أمهية مكانتها ودورها من كوهنا تقوم بدور أسايس يشمل مجيع اجلوانب
املرتبطة بإدارة املؤسسات ،وتعد عنرص ًا أساسي ًا لرتشيد وتوجيه سلوك األفراد ومتكينهم نحو حتقيق
أهداف املؤسسات وحمور ًا مه ًام ترتكز عليه خمتلف أنشطتها ،خاصة يف العرص احلديث بام يشهده من
حتوالت عاملية كبرية متمثلة يف العوملة والثورة املعلوماتية والثورة املعرفية...وغريها ،وما هو متوقع
حدوثه يف املستقبل من حتوالت جذرية مصاحبة يف كافة جوانب احلياة وأساليب العمل وبعض
املفاهيم والقيم واآلليات املؤسسية ومهارات القيادات والكوادر البرشية ،والتي متثل حتديات تواجه
عمل القيادات؛ وكنتيجة لذلك انطلقت العديد من اآلراء تدعو ملامرسات قيادية تتحقق من خالهلا
توجهات فكر اإلدارة احلديثة املتواكبة مع حتديات القرن احلادي والعرشين الذي هو عرص املعرفة
والتكنولوجيا والعوملة والعمل بفكر اسرتاتيجي ابداعي ممتد للمستقبل وتغرياته املتسارعة املتالحقة؛
وبذلك تغري مفهوم القيادة وفلسفتها من إدارة تقليدية لقيادة ابداعية تعمل باسرتاتيجية بدالً من
ارجتالية ،وتتحول من جمرد إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات إىل وضع رؤية ،ومن مجود إىل تغيري ومن سلطة
إىل مشاركة ،ورضورة امتالك القدرات املرتبطة بتطبيق هذا الفكر اجلديد ،وخاصة يف املجال التعليمي
الذي هو من أكثر املجاالت تأثر ًا بمجال القيادة؛ نظر َا ألمهية الدور الذي تلعبه القيادات اجلامعية يف
التطوير الذي ال يرتبط فقط باجلانب اإلداري فحسب ،بل يتجاوزه ليشمل اجلانب األكاديمي أيض ًا،
ومن تلك اآلراء عىل سبيل املثال ذكر الصرييف ( )2003أنه جيب عىل القيادات توفري بيئة عمل حمفزة
عىل االبداع ،فقد تطورت مهام القائد لتصبح من تطوير لالسرتاتيجية لتحديد الرؤية ،ومن باين أنظمة
إىل حمرك حيث العاملني عىل التفكري باملستقبل واالستعداد له ،ويركز عىل تطوير املبادرات وحتطيم
البريوقراطية ،ومن ُمصدر لألوامر إىل مشجع وحمفز ،وكذلك أصبح من أبرز مداخل دراسة اإلبداع
يف ظل القيادة االبداعية مقدرة القائد عىل التخطيط االسرتاتيجي ،والقدرة عىل بناء ثقافة يف املؤسسة.
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وأشار "فولتان") Fultan (2005أنه جيب أن تكون املهارات املطلوبة للقيادة هي القدرة
عىل مواكبة الثورة التكنولوجية احلديثة ،والقدرة عىل ترسيخ قيم املؤسسة التعليمية وتلبية احتياجاهتا،
والقدرة عىل استخدام أساليب إدارية متعددة يف إدارة املؤسسة التعليمية ،وذكر "دافيس"

Davis

) (2011بعض املهارات التي جيب أن يمتلكها القائد الرتبوي يف هذا العرص والتي منها :القدرة عىل
بناء عالقات جيدة مع الطالب والعاملني ،والعمل اجلامعي ،وشفافية األداء ،واالتصال الفعال مع
اآلخرين ،وبناء العالقات داخل الثقافة التعاونية ،والقدرة عىل فهم من يتعامل معهم ،وبناء فرق
العمل ،ومتكني اآلخرين ومنحهم بعض السلطات ،والثقة املتبادلة مع وضوح األدوار واملسؤوليات
واالحرتام املتبادل ،والقدرة عىل التأثري يف اآلخرين ،والتمكن من التفاعل معهم بإجيابية ،وتفعيل
جانب القيادة التحويلية .كام توصل سكوت وآخرون ) Scott et. al., (2008إىل أن التطوير اجلامعي
يستلزم بناء العديد من املبادرات التي يعهد لبنائها وإدارهتا لقيادات اجلامعة ،والتي جيب أن تنمى
لدهيم املهارات الالزمة لذلك.
ولقد امتد التغيري أيض ًا للتنظيم املؤسيس الذي جيب تغريه وتصميمه بصورة متطورة تتناسب
مع املتطلبات اجلديدة لتحديات العرص املرتبطة باملعلوماتية وتدفق املعرفة وثورة االتصاالت؛ مما
يستلزم توافر قيادة إبداعية تقوم بإقامة تطوير إبداعي تنظيمي ،من خالل استخدام اسرتاتيجيات
اإلبداع التنظيمي ،كتحقيق أهداف املنظمة من خالل زيادة االلتزام لدى العاملني ومشاركتهم الفعلية
يف حتقيق أهدافها ،وذلك بتزويد القادة بمعلومات عن أداء املرؤوسني ،وتوفري قاعدة بيانات
للموظفني ليتمكنوا من اختاذ القرار واستخدام القيادة للتحفيز الفردي ،واقرتاح نظم مراقبة جديدة،
وبرامج تدريب جديدة؛ مما يؤدي إىل حتسني مستوى األداء الذي يتم قياسه عن طريق ربطه بالنتائج،
وهكذا تتوافر الفرصة لإلبداع ،وهو ما يرتبط بمصطلح "اإلدارة باألهداف" .وكذلك إنشاء وحدات
للقيام بنشاطات متخصصة من أجل ترويج اإلبداع التنظيمي كإنشاء وحدات البحث والتطوير أو
مجاعات التخطيط ،وهو ما يطلق عليه "التطوير التنظيمي" ،واستخدام أشكال تنظيمية غري ثابتة
ومتغرية كنموذج "املصفوفة" الذي يتم من خالله جتميع جمموعة من املتخصصني والعاملني لتنفيذ
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مرشوع معني ،أي إنشاء بناء تنظيمي مؤقت يتم حله عند االنتهاء من املرشوع ،وحتريك األفراد للعمل
يف مشاريع أخرى وهو ما يطلق عليه "الدورية"(اللوزي .)2003،فيمكن للقائد أن يبدع يف تغيري
اهليكل التنظيمي.
وفيام خيص العاملني فيؤثر القائد عىل مستوى اإلبداع لدى العاملني باملؤسسة ،ويعمل عىل
تنمية وتدعيم املهارات االبداعية لدهيم من خالل ما ييل:
-

االهتامم بأفكارهم ،واتاحة الفرصة لظهورها وتطبيقها ودعمها (النمر.)1992 ،

-

استخدام السلوك املدعم للدافعية والتشجيع لتنمية املهارات االبداعية لدى املرؤوسني،
وارشاكهم يف وضع األهداف والقرار(زنايت.)1994،

 استخدام األسلوب الديمقراطي الذي هو من أكثر األنامط القيادية فعالية فيام يتعلقبمستوى األداء والتجديد واإلبداع (السليم.)2002،
مشكلة الدراسة:
عىل الرغم من وجود العديد من التحديات التي هتدد استقرار وبقاء اجلامعات احلكومية
(البنا ،)2016،وأمهية القيادات اجلامعية ودورها يف تطوير اجلامعات واحلفاظ عىل التوازن بني
تغريات العرص وما حتمله من حتديات اتسم هبا القرن احلادي والعرشين وبني تطوير اجلامعات ،وأمهية
حاجة القيادة اجلامعية ملزيج من املهارات اإلدارية والقيادية ) )Black,2015إال أن هناك العديد من
املؤرشات التي تشري إىل قصور يف إعدادها وتأهيلها وتطويرها بام يتواكب مع متطلبات القرن احلادي
والعرشين وحتدياته ،فقد أشار زاهر ( )2014إىل افتقار القيادات للقدرة عىل إهلام املرؤوسني لإلبداع،
حمدودية االستفادة من اهلياكل الشبكية واالفرتاضية ،واالفتقار للتنسيق االسرتاتيجي ،وأشارت
دراسة احللواين( )2009إىل أمهية امتالك القيادات اجلامعية ملهارات القدرة عىل التعاطي مع متغريات
العرص ،وقوة التأثري يف اآلخرين ،بينام توصال عيداروس والشهراين ( )2001إىل ضعف الرؤى
التخطيطية لدى القيادات اجلامعية حيال اإلنامء املهني ملؤسساهتا التعليمية براجمها الدراسية ،ورضورة
إعداد وتأهيل العمداء إعداد ًا إداري ًا متخصص ًا لتلية منصب العامدة ،قبل أن يتقلد منصبه ،كام توصلت
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دراسة السعودي ( )2014إىل غياب التوصيف الوظيفي للقيادات اجلامعية ،وتوصلت دراسة
إبراهيم والنجار ( )2007إىل غياب الربامج التدريبية التي حتقق تنمية مهارات القيادات اجلامعية،
وأكد احلديدي ( )2008عىل أن أكثر األساليب التدريبية الشائعة يف تدريب القيادات ال حيقق أهداف
الربامج التدريبية املوجهة هلم ،بينام كشف كعكي ( )2018عن واقع أداء القيادة اجلامعية بمؤسسات
التعليم العايل ،وذكر أنه يعاين من أوجه قصور يمكن تلخيصها فيام ييل :املركزية يف اختاذ القرارات،
وضعف املشاركة ،وشكلية تفعيل التقنيات ،وقصور يف الرؤية واالسرتاتيجية ،وتدخل املحسوبيات
وتغلب النمط السلطوي يف املامرسات ،وغياب املرونة ،واتسام العالقات باهلرمية البريوقراطية،
وتغيب املساءلة واملحاسبة ومجود اهلياكل التنظيمية وغياب التفاعل بني املستويات اإلدارية املختلفة،
وضعف آليات اختيار القيادة اجلامعية ،وقصور اسرتاتيجية العمل ،وغياب اإلعداد املهني يف مهارات
القيادة ملن يتوىل املنصب وتعدد اجلهات الرقابية والرصاع عىل املناصب االدارية ،وارتباط اخلطط
واالسرتاتيجيات بشخص مسؤول ،وقصور يف العالقات الوظيفية وتوترها ،وبنا ًء عىل ما سبق يمكن
حتديد مشكلة الدراسة يف وجود عدة حتديات تواجه التعليم اجلامعي ناجتة عن التطورات العرصية
للقرن احلادي والعرشين أدت لظهور توجهات فكرية حديثة لقيادة اجلامعات وإدارهتا ،والتي
تستوجب تطوير وحتديث ملهام ومسؤوليات ومهارات القيادات اجلامعية لتطوير أدائها وقدرهتا عىل
استيعاب تلك املهام وتوظيف املهارات املكتسبة؛ وهذا ما أدى للحاجة للدراسة احلالية والتي يتم من
خالهلا إعداد معايري تقنن من خالهلا ممارسات القيادات اجلامعية ،واملهارات املرتبطة هبا ملواجهة
حتديات القرن احلادي والعرشين .ويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
التساؤل الرئييس
كيف يمكن تطوير أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع حتديات القرن احلادي والعرشين؟
التساؤالت الفرعية:
-

ما التحديات التي تواجهها القيادات اجلامعية يف القرن احلادي والعرشين؟
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-

ما التوجهات االسرتاتيجية للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي
والعرشين؟

-

ما التصور املقرتح ملعايري أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية
للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي والعرشين؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل حتقيق ما ييل:
 -1التعرف عىل التحديات التي تواجهها القيادة اجلامعية يف القرن احلادي والعرشين.
 -2إلقاء الضوء عىل التوجهات االسرتاتيجية للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية
ملتطلبات القرن احلادي والعرشين.
 -3وضع تصور مقرتح ملعايري أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية
للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي والعرشين.
أمهية الدراسة:
تأيت هذه الدراسة تزامن ًا مع رؤية  2030والتطلعات والطموحات التي تلقيها عىل كاهل
اجلامعات وقياداهتا يف املسامهة يف حتقيق أهدافها ،كام أهنا تضع املربرات ألمهية العمل حثيث ًا لتطوير
أداء القيادات اجلامعية كإجراء تأهييل وقائي إزاء التحديات التي تواجهها يف جمال عملها يف القرن
احلادي والعرشين ،وعىل هذا فإن هذه الدراسة هتم الفئات التالية:
 -1خمططي السياسات التعليمية بتبصريهم بالتوجهات االسرتاتيجية التي جيب أن تبنى عىل
برامج تطوير أداء القيادات اجلامعية.
 -2القيادات اجلامعية والقائمني عىل برامج التنمية املهنية باجلامعات حيث أهنا تضع إطار
للمعايري األساسية للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي
والعرشين فتوجه انتباههم للمهارات التي جيب أن يمتلكها القيادات لتنفيذ املامرسات
املرتبطة بتلك املعايري.
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 -3وحدات ومراكز التنمية املهنية والتدريب باجلامعات حيث تقدم تصور مقرتح لكيفية تطوير
أداء القيادات اجلامعية من خالل تطبيق معايري أداء القيادات اجلامعية التي تتوافق مع
التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية للعمل القيادي ،واملهارات القيادية املتطلبة للقرن
احلادي والعرشين ،والتي تم إعدادها بالتصور املقرتح.
منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل من خالل عرص وحتليل الدراسات واألدبيات
يف جمال العمل القيادي الرتبوي ،واملتطلبات القيادية يف العرص احلديث لتحقيق أهداف الدراسة،
ومدخل الدراسات املستقبلية الستطالع آراء اخلرباء من القادة الرتبويني حول املهارات القيادية
املتطلبة ملواجهة حتديات القرن احلادي والعرشين.
مصطلحات الدراسة:
تعرف مصطلحات الدراسة إجرائي ًا عىل النحو التايل:
تطوير األداء :متكني القيادات اجلامعية من القيام باملهام باملسؤوليات املنوطة هبم يف ظل حتديات القرن
احلادي والعرشين بكفاءة وفاعلية ،من خالل إكساهبم القدرات من املعارف املهارات واالجتاهات
التي متكنهم من القيام بتلك املهام واملسؤوليات بصورة ترقى ملستوى أداء تنافيس عىل املستوى
العاملي.
القيادات اجلامعية :يقصد هبا يف هذه الدراسة رؤساء اجلامعات ووكالئهم وعمداء العامدات املساندة
ووكالئهم وعمداء الكليات ووكالئهم ورؤساء األقسام ومنسقاهتا بالشطر النسائي ،واملستشارين
بجميع قطاعات اجلامعة ،وكل من ينوط به مهام ومسؤوليات قيادة مرشوع أو مبادرة تطويرية ،أو أي
عمل قيادي باجلامعة.
إجراءات الدراسة:
قدمت الدراسة من خالل ثالثة مباحث رئيسة :املبحث األول ،والذي تم من خالله
استعراض التحديات التي تواجهها القيادة اجلامعية يف القرن احلادي والعرشين .واملبحث الثاين،
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ونوقش فيه التوجهات االسرتاتيجية للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي
والعرشين ،واملبحث الثالث ،قدم من خالله تصور ًا مقرتح ًا ملعايري أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق
مع التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية للعمل القيادي ،واملهارات القيادية املتطلبة للقرن احلادي
والعرشين.
املبحث األول :التحديات التي تواجه القيادة اجلامعية يف القرن احلادي والعرشين
اتسم القرن احلادي والعرشين بالعديد التغريات والتطورات الرسيعة املتالحقة يف شتى
املجاالت ،والتي تؤثر عىل التعليم اجلامعي واجلامعات وتضعها أما العديد من التحديات التي تتطلب
إضافة مهام ومسؤوليات جديدة ،وتغيري يف آليات تنفيذها ،وكذلك املهارات والقدرات الالزمة
لذلك عىل مجيع العاملني هبا ،وخاصة القيادات؛ ملواجهة تلك التحديات .ولكي نستطيع حتديد املهام
واملسؤوليات اجلديدة ،وكذلك التعرف عىل اآلليات املناسبة لتنفيذها البد من التعرف عىل تلك
التحديات ،والتي يمكن تلخيصها يف اآليت:
.1

العوملة وما نتج عنها من ظهور مفهوم املنافسة يف جماالت عمل اجلامعات ،والتي بنى عىل
أساسها التصنيفات العاملية للجامعات؛ مما فرض عىل اجلامعات إنتاج خمرجات تستطيع
املنافسة يف السوق عىل املدى البعيد.

.2

الثورة املعرفية وما خلفته من ظهور علوم جديدة وانفجار معريف أدى للعديد من التغريات
املستمرة يف االحتياجات من التخصصات واملهارات للموارد البرشية ،ومتطلبات سوق
العمل سواء النوعية أو الكمية.

.3

الثورة التكنولوجية وما نتج عنها من ثورة يف سهولة االتصاالت وانتشار معلومايت برسعة
فائقة عىل املستوى العاملي قىض عىل احلواجز بني الدول ،وأوجب عىل اجلامعات رضورة
استخدام طرق تكنولوجية حديثة وامتالك املهارات االزمة الستخدامها وإدارهتا وتوظيفها.

.4

التكتالت االقتصادية التي استلزمت إعداد كوادر تعتمد عىل إدارة التكنولوجيا وعمق
املعرفة يف التخصص (البنا.)2016،
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.5

ظهور مفهوم التحالف والرشاكات والتكامل والرتابط يف شبكات لضم الطاقات وتكبري
القدرات للتعامل يف ظل العاملية وانعدم االنعزالية والتفرد يف الفكر اإلداري
(النجار.)1999،

.6

ظهور النظريات اإلدارية احلديثة واعتامد اإلدارة عىل التكنولوجيا احلديثة يف إدارة
املؤسسات ،وتطبيق ذلك يف اإلدارة اجلامعية عىل املستوى العاملي.

.7

اتفاقية اجلات واالنفتاح التجاري الذي أدى ملنافسة اجلامعات اخلاصة بصيغها املختلفة،
ومميزاهتا التنافسية للجامعات احلكومية ،وما نجم عنه من تأثري عىل كيان وسمعة اجلامعات
احلكومية وحاجاهتا للتطوير ملواكبة مميزات تلك اجلامعات يف ظل قيادة ذات مواصفات
تستطيع حتقيق ذلك.
االجتاه صوب الرتكيز عىل املوارد البرشية يف تطوير منظومة العمل املؤسيس؛ مما استلزم من

.8

القيادات رضورة بناء منظومة متكاملة لبناء قدرات تلك املوارد وتطويرها باستمرار بام
يتواكب وتطورات العرص املتالحقة.
.9

ظهور مفهوم القائد الدويل :تؤدي العوملة لتحول يف املفاهيم واألساليب والتوجهات
اإلدارية التي يامرسها القادة؛ ويؤدي هذا لظهور "القائد الدويل" ،والذي يتحتم عليه
امتالك جمموعة من املواصفات وما يرتبط هبا من معارف ومهارات (أسعد)1994،؛ وما
يرتتب عليه من منافسة من نوع جديد وهي منافسة يف املهارات القيادية عىل املستوى
الدويل ،وهو ما يستوجب عىل القادة امتالك مهارات ابداعية تستطيع أن تقدم ابداعات
مستحدثة جديدة تقتحم هبا هذا املجال التنافيس املتسارع.

 .10حدوث تغريات جوهرية يف جماالت متعددة تضع مهام ومسئوليات جديدة عىل القيادة
اإلدارية تستلزم مهارات غري نمطية ،وتتمثل تلك التغريات فيام ييل (الشبيني:)1994،
-

اهنيار مفهوم الزمان وأصبح هناك تداخل بني أبعاده حيث يستحرض املايض بفعل
تكنولوجيا املعلومات وختيل املستقبل واحلارض أصبح معلوم ًا ،وأصبح الوقت مورد
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يستثمر وليس قيد حيد من فاعلية اإلدارة ،بل أصبح أحدث شكل للمنافسة هو املنافسة
عىل الوقت.
-

اهنيار مفهوم االستقرار والثبات حيث أصبح التغري سمة العاملية ويكون يف النظم
واملخرجات واملعايري والقيم ،وانعكس هذا عىل القيادة اإلدارية بام استلزم منها انتهاج
إدارة التغيري والتحول واستثامر االختالفات وحتويلها ملميزات تنافسية.

-

اهنيار مفهوم التنظيم التقليدي بام حيمله من معني للسيطرة عىل املناخ الداخيل إىل
االنفتاح عىل العامل اخلارجي.

ومما سبق يتضح أن هذه التحديات تفرض عىل القيادات اجلامعية التي هي مسؤولة عن
ق يادة مؤسسات ذات طابع خاص يرتبط بإعداد املورد البرشي الذي يعهد إليه حتقيق كل التطورات يف
جمتمع عرص املعرفة واالقتصاد املعريف والثورة التكنولوجية؛ مما يستلزم عليهم إدارة تلك املؤسسات
بكيفية جديدة حتقق هذا املنتج باملواصفات اجلديدة املطلوبة؛ وما يرتتب عليه من وجوب توجيه
اسرتاتيجيات معينة لتطوير تلك القيادات بام حيقق امتالكهم لقدرات خاصة متكنهم من مواجهة
حتديات القرن احلادي والعرشين ،وأوجد أدوار جديدة ترتبط برضورة استخدام القيادات للفكر
االسرتاتيجي االبداعي.
املبحث الثاين :التوجهات االسرتاتيجية لعمل القيادة اجلامعية يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات
القرن احلادي والعرشين:
تعد القيادة من العنارص اهلامة يف منظومة التطوير املؤسيس ،خاصة للمؤسسات احلكومية
ومنها اجلامعات التي متثل القيادة املحرك األسايس لعجلة التطوير فيها ،والقادرة عىل التصدي
للتحديات التي تواجهها؛ لذا تناولت الباحثة يف هذا املبحث تطور مفهوم القيادة بتطور الفكر
اإلداري ،وإبراز التوجهات املعارصة لإلدارة والعمل القيادي املرتبط هبا ،وناقشت عالقة تلك
التوجهات بمامرسة القيادة لإلبداع ،أو ما يطلق عليه القيادة االبداعية عىل النحو التايل:
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املحور األول :القيادة وتطور الفكر اإلداري
تطورت سامت القيادة بتطور الفكر اإلداري الذي مر بأربع مراحل تطورية ،تطورت معها
اجتاهات الفكر الرتبوي فيام خيص القيادة ،ويعترب االهتامم الفعيل بالقيادة صاحب قدوم (املوجة
الثانية) التي ظهرت فيها النظريات اإلدارية التقليدية ،وتناولت القيادة من منظور القائد كمدير مؤثر
ومراقب وموجه للمرؤوسني نحو حتقيق األهداف دون اعتبار ملواقفهم ورغباهتم ،والتأثري املعتمد
عىل اجتاه واحد رأيس من املستوى األعىل لألدنى يف التسلسل اهلرمي ،وبنا ًء عليه انصب تركيز تلك
النظريات عىل األمور املتعلقة بالقائد ،والتي تتفق مع املهام املوكلة إليه سالفة الذكر .وقد انقسم هذا
االجتاه إىل ثالثة تيارات كاآليت" :أصحاب االجتاه الكالسيكي" من خالل نظرية السامت التي ركزت
عىل الصفات الشخصية والقدرات البدنية للقائد من خالل نظرية الرجل العظيم )أبو النرص.)2009،
ورؤية "ماكس فيرب" ألمهية امتالك الرؤساء للسلطة استناد ًا عىل امتالكه املؤهالت الفنية املتخصصة؛
وهبذا أنصب تركيزهم يف القيادة عىل السلطة املرتبطة بمفاهيم التوجيه والرقابة مهملني اجلوانب
االنسانية والبيئية .ثم أصحاب نظرية "القيادة كعملية اجتامعية" التي كانت بداية لالهتامم بالتفاعل
بني القائد واملرؤوسني وركزت عىل سلوك القائد من خالل توجيهه لفاعليات اجلامعة نحو حتقيق
األهداف املنشودة ملؤسسته ) ،(Hicks & Gullett,1981إال أهنا القت كثري من االنتقادات إلغفاهلا
تأثري البيئة؛ فظهرت نتيجة لذلك اجتاه تعامل مع "القيادة كعملية اختاذ قرار" ولكن برؤى خمتلفة منها
ما اقترص عىل اختاذ القرار تبع ًا للموقف والتي شاهبا الكثري من القصور حيث يوجد تفاعل متبادل بني
القائد واجلامعة التي يتعامل معها يف إطار املؤسسة من خالل موقف معني ،وعليه التمتع باملرونة
والقدرة عىل التفاعل والتكيف مع املجموعة وتغريات البيئة املحيطة ،وقد ينجح قراره يف موقف ما
ويفشل يف آخر ) ،(Hodgetts.1981ومن هنا ظهر االجتاه التكاميل يف القيادة الذي عالج جوانب
القصور يف نظريات السامت والسلوك واملوقف؛ حيث صاغ نموذج للسلوك القيادي يتضمن
االجتاهات الثالث ،يستند عىل أن العمل القيادي يتضمن ثالثة متغريات كاآليت ( :)Dale,1981القائد

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.8
354

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Hala Fawzy Mohamed Eid
Volume (3) No. (1) 2020

بسامته التي متكنه من التعامل مع املرؤوسني والرؤساء -واملرؤوسني ومدي قبوهلم للقائد ومتاسكها-
وبيئة العمل وطبيعتها واملُناخ التنظيمي.
وبعد ظهور النمط التكاميل يف القيادة توالت التوجهات املعارصة للموجه الثالثة والرابعة التي
تتعامل مع املتغريات الثالث السابقة يف صورة تكاملية مع تركيزها عىل دور القائد باعتباره املحرك
الرئيس لتوجهات املؤسسة ،وحتمله أدوار ًا جديدة تتطلب إعداده ليمتلك مهارات جديدة متكنه من
التكيف والتعامل مع توجهات معارصة يف اإلدارة ُمتثل القيادة العمود الفقري هلا ،وترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بمهارات االبداع لدى القائد ،بل ال نبالغ إذ نقول أنه ال ُحيقق هلا النجاح بدون إبداع ،فهي
توجهات بنيت عىل االبداع من أجل الوصول حللول غري تقليدية لتحقق نقلة شاملة كمية ونوعية يف
تطوير األداء اإلداري ،وحتقيق فاعليته من خالل ابداعات القيادة ،ويمكن التطرق لتلك العالقة
وتوضيحها من خالل املحور التايل الذي يعرض أبرز التوجهات اإلدارية املعارصة ،ويلقي الضوء عىل
عالقتها بالقيادة االبداعية.
املحور الثاين :الفكر اإلداري املعارص كموجه اسرتاتيجي لعمل القيادة اجلامعية
تأثر الفكر اإلداري املعارص بتطورات علمية وتكنولوجية حدثت يف اآلونة األخرية خاصة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالجتاهات االقتصادية املبنية عىل املعرفة؛ فأصبح يعرف الفكر
اإلداري اجتاهات وتطورات جديدة مواكبة ومسايرة لتلك التغريات يف شكل أفكار ونامذج فكرية
عربت عن التطور يف الفكر اإلداري تربز فيها أمهية املعرفة ودورها يف إمتام األنشطة ،وزادت معها
أمهية اإلبداع واالبتكار ،وأصبح نجاح القائد يكمن يف االجتاهات الفكرية واملامرسات والتطبيقات
العملية التي يتبناها ،ويعتمد كذلك عىل ما يتمتع به من خربات ومهارات كي يتمكن من التعامل مع
هذه املتغريات (عبد املقصود .)2006،وسوف تقوم الباحثة يف هذا املحور باستعراض أبرز
التوجهات احلديثة يف الفكر اإلداري واملرتبطة بمجال القيادة ،حتى يمكن الفهم واإلملام بعنارص
اإلدارة وجماالهتا احلديثة ،ومتكني القيادات من امتالك مهاراهتا.
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أوالً :اجتاهات املوجة الثالثة وتتضمن ما ييل :وتتضمن ثالثة اجتاهات عىل النحو التايل:
-1اإلدارة باألهدافُ :تعرف بأهنا حماولة لتحقيق أهداف املنظمة من خالل زيادة االلتزام لدى
العاملني ومشاركتهم الفعلية يف حتقيق أهدافها ونشاطاهتا (اللوزي .)2003،49،فهي نظام للتحفيز،
ومشاركة األفراد يف اإلدارة ،وتقييم األداء ،وهو أسلوب إداري يتميز برتكيزه الرئييس عىل األهداف
التي يسعى التنظيم إىل الوصول إليها ،والنتائج املتوقعة ،وهي حمددة بمقاييس دقيقة ضمن إطار زمني
واضح يمكن بواسطتها تقييم مدى حتقيق هذه األهداف والنتائج .وبذلك هتتم اإلدارة باألهداف
بفعالية التنظيم أكثر من اهتاممها بكفايته ،وتركز عىل نتائج العمل اإلداري وغاياته بدالً من تركيزها
عىل العمليات اإلدارية نفسها أو مدخالهتا أي هتتم بفعالية النشاط اإلداري  Effectivenessأكثر من
اهتاممها بكفايته  Efficiencyوتتمثل يف الطريق الذي يؤدي لتحقيق أعىل نتائج بأقل تكلفة وتقاس
بنسبة املخرجات إىل املدخالت .وتتضمن اإلدارة باألهداف مقارنة النتائج باألهداف بحيث تستمد
مجيع الوظائف اإلدارية يف العملية اإلدارية منطقها من األهداف والنتائج.
وفيام خيص دور القيادة يف حتقيق هذا األسلوب فيتطلب أسلوب اإلدارة باألهداف نمط ًا
قيادي ًا يتسم بالديمقراطية واملشاركة ،وبشكل خاص يف حتديد أهداف املناصب اإلدارية والنتائج
املتوقع حتقيقها من املرؤوسني فاشرتاك املرؤوسني والرؤساء مع ًا يف وضع األهداف رشط أسايس
لنجاح أسلوب اإلدارة باألهداف عندما يكون اشرتاك فعال (احلسن .)1981،ويطبق هذا األسلوب
وفق منهجية علمية للخطوات واملراحل املتدرجة؛ لتحقيق أهداف مرحلية تكتيكية وصوال ً إىل اهلدف
االسرتاتيجي النهائي ،بحيث يكون هناك رابط وتوافق وتنسيق زمني وإجرائي بني البدايات
والنهايات .ويتطلب هذا األسلوب من القيادة أيض ًا أن تغري من طرقها التقليدية يف التعامل مع عنارص
اإلدارة واستبداهلا بطرق إبداعية متنوعة ،تتالءم مع متطلبات أسلوب اإلدارة باألهداف ،وأنسب
أسلوب هو التخطيط االسرتاتيجي.
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-2إدارة اجلودة الشاملة" :عملية إدارية ترتكز عىل جمموعة من القيم ،وتستمد حركتها من
املعلومات التي تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب العاملني ،واستثامر قدراهتم الفكرية يف
مستويات التنظيم املختلفة عىل نحو إبداعي لتحقيق التحسن املستمر يف املؤسسة" (عامد
الدين .)157 ،2004،وهتتم بإدارة اجلودة الشاملة بتشكيل اهليكل التنظيمي بطريقة شاملة ،وتوزيع
القيادة للمسؤوليات والصالحيات عىل مجيع العاملني ،وتوضيح األعامل ،واإلجراءات الكفيلة
بمراقبة العمل ومتابعته ،والتأكيد عىل أن اخلدمة قد تم فحصها ،وأهنا حتقق مستلزمات اجلودة
املطلوبة .ويقوم نظام اجلودة الشاملة عىل مشاركة مجيع أعضاء املؤسسة ،ويستهدف النجاح طويل
املدى الذي يستند عىل خطة اسرتاتيجية ذات قيادة ،حتقق منافع للعاملني يف املنظمة وللمجتمع،
وسميت بالشاملة ألن املسئولية تشمل مجيع فريق العمل كل فرد يف حدود جمال عمله وصالحياته،
باإلضافة إىل أن اجلودة تشمل مجيع جماالت العمل وعنارصه .وتسخر إدارة اجلودة إمكاناهتا
التنظيمية ومؤرشاهتا الدقيقة وعملياهتا التي جتنب األخطاء لتحقيق التميز ،ويف هذا الصدد عرفها عبد
املحسن ( )120 ،1996بأهنا "فلسفة إدارية هتدف إىل حتقيق التميز يف جودة أداء املؤسسة ككل من
خالل الوفاء باحتياجات العمالء والعاملني".
وقد تناول "جابلونسكي" ( Jablonski (1991,2إدارة اجلودة الشاملة من حيث عالقتها
بالقادة والعاملني من منظور شكل أداء العاملني للعمل فعرفها "بأهنا عبارة عن شكل تعاوين إلنجاز
األعامل ،يعتمد عيل القدرات واملواهب اخلاصة بكل من القيادة والعاملني لتحسني اجلودة واإلنتاجية
بشكل مستمر عن طريق فريق العمل" ،ويقع عىل عاتق القيادة مسؤولية حتسني نوعية وجودة
اخلدمات املقدمة ،وجيب أن تكون عىل دراية بأمهية إدارة اجلودة ،ودورها يف حتقيق الكفاءة واجلودة،
وتوفري الدعم للمنظمة اإلدارية ،وجيب عىل القيادة تزويد األفراد العاملني باملهارات ،والقدرات
الالزمة من خالل تطبيق برامج تدريبية جيدة تساعد عىل توفري املناخ التنظيمي السليم حتى تنجح
عملية تطبيق إدارة اجلودة (اللوزي .)2002 ،وهبذا يتعني عىل القادة امتالك قدرات ومواهب خاصة
تعمل عىل حتسني اجلودة واالنتاجية باستمرار؛ لذلك البد أن حيقق القادة جمموعة من املؤرشات لألداء
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موضوعة وفق مقاييس دقيقة لتتحقق اجلودة ،وهو ما يعرف "بلوحة القيادة" ومتثل جمموعة من
مؤرشات األداء التي تقيس أداء املنظمة ،ومدى حتقيقها ألهدافها بغرض مساعدة القائد عىل متابعة
ومراقبة مدى تقدم االنجاز؛ ليتدخل يف الوقت املناسب لتصحيح األخطاء وتعديل اخلطط ،وهو ما
يتطلب من القائد قدرات تتمتع باإلبداعية.
-3إعادة هندسة العمليات اإلدارية (اهلندرة) :وسيلة إدارية منهجية تقوم عىل إعادة البناء التنظيمي
من جذوره ،تستخدم مع مجيع أنواع املنظامت ،من أجل إدخال تغيريات أساسية وجذرية عىل
عملياهتا وأساليب وطرق وإجراءات العمل لدهيا .وهتدف اهلندرة إىل التخلص من الروتني
وأسلوب العمل اجلامد والتحول إىل احلرية واملرونة ،وختفيض تكلفة األداء مع حتقيق جودته،
وحتويل عمل األفراد من رقابة وإرشاف يامرس عليهم ،إىل عمل يتمتعون فيه بصالحيات وحتمل
للمسئوليات ،وحتقيق اخلدمة الرسيعة املتميزة (عقييل.)2001،
وتتميز اهلندرة بأهنا تفرتض إعادة التفكري وإعادة تصميم العمليات بشكل جذري للعمل عىل
إنجاز حتسينات جوهرية يف أداء اإلجراءات املناسبة للقضايا املعارصة املؤثرة مثل التكلفة واجلودة
ورسعة اخلدمة ) .(Hammer & Champy,1993كام أهنا ُمتثل نقطة االنطالق لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية للمؤسسة ،وحتسني أدائها سواء التشغييل أو االسرتاتيجي ،وتستلزم هذه العملية وجود
مهارات خاصة ومعرفة واسعة وخربة عالية لقيادة متميزة ذات قدرة عىل التفكري اإلبداعي والتخطيط
واختاذ القرارات وتصور احللول ووضع البدائل ،وهو ما يستلزم إعادة هندسة املوارد البرشية
للوصول إىل إدارة موارد برشية متميزة ذات دور اسرتاتيجي يف بناء املؤسسات؛ لتواكب التغريات
وحتقق املأمول .و ُتعد مدخ ً
ال لتميز املوارد البرشية (أحالم .)2012،وقد يظن البعض أن عملية
اهلندرة تنفذ من أجل املؤسسات ذات الوضع املتدهور أو الذي عىل وشك التدهور فحسب ،ولكنها
أيضا تنفذ ملؤسسات متفوقة ومتميزة من أجل حتقيق طموح تنافيس أعىل (هامر.)1990 ،
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ثاني ًا :اجتاهات املوجة الرابعة ،وتتضمن أربعة اجتاهات ما ييل:
 -1اإلدارة باملعرفة  :تناول الباحثني إدارة املعرفة من عدة أبعاد وزوايا تتفق مجيعها يف اعتامدها الكيل
عىل اإلبداع ،وإبراز أمهية وجود قيادة إبداعية تدعم عملياته؛ فمن خالل استعرض تناول الباحثني
ملاهية إدارة املعرفة يتضح أن أغلب التعريفات إن مل يكن مجيعها يميل إىل إبراز دور اإلبداع القيادي يف
إدارة املعرفة :فلقد تناوهلا البعض من زاوية أهنا ابداع يف إدارة الكفاءات العلمية من جهة القيادة
فعرفها بأهنا " :عملية إدارة اخلربات العلمية واملعلوماتية للمؤسسة واحلفاظ عليها واالستفادة منها يف
احلصول عىل مزايا تنافسية ،وحتقيق رضا العمالء من خالل رفع مستوى كفاءة األداء وزيادة مستوى
االبتكار واإلبداع فض ً
ال عن رفع فعالية عملية اختاذ القرار" (الكيايل .)2،2004،يف حني تناوهلا
آخرون من زاوية أهنا هنج فكري من القيادة فعرفها بأهنا" :طريقة تفكري لالستفادة من املوارد الفكرية
واالبداعية للمؤسسة" ) .(Daft,2004,104وهناك من ينظر إليها من منظور اإلبداع يف آليات حتقيقها
فتناوهلا بأهنا" :عمليات وأدوات وسلوكيات يشرتك يف صياغتها وأدائها املستفيدون من املنظمة
الكتساب وخزن وتوزيع املعرفة وعكسها عىل األعامل للوصول إىل أفضل التطبيقات بقصد املنافسة
طويلة األمد والتكيف"(الكبييس.)63،2002،
وإذا تناولنا إدارة املعرفة من حيث اسرتاتيجيات إدارهتا فيتضح أهنا تدار تبع ًا لنموذج
" "Brtant & Colwellوفق ثالث اسرتاتيجيات رئيسة تعتمد عىل االبداع أال وهي ،إنتاج املعرفة:
ويقوم األفراد باملؤسسة بإنتاجها من خالل األفكار املوجودة لدهيم والربط احلديس

& (Nonaka

) ،Takeuchi,1995ومن البدهيي أن تكون األفكار ابداعية لتنتج معرفة جديدة .واملشاركة باملعرفة:
ومتثل عملية نقل املعرفة يف املؤسسة وللمؤسسات األخرى .واستثامر املعرفة :و ُتعني حتويل املعرفة
ألهداف حمققة أو إىل منتجات هلا قيمة استثامرية ) ،(Marsh,1991وهي حتتاج إلبداع لتحقيق ذلك؛
حيث أشارت نتائج إحدى الدراسات إىل وجود عالقة بني عمليات إدارة املعرفة ومراحل االبداع
املنظم (كاظم .)2013،ولو تأملنا العمليات التي تدار هبا املعرفة وفق أنواعها لوجدنا أن إدارة املعرفة
تتميز إىل نوعني أوهلام :إدارة املعرفة الظاهرة ،وتتعلق بجمع املعلومات وتصنيفها وترميزها بغرض
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خزهنا يف قواعد البيانات لتمكني مستخدمي املؤسسة من الوصول إليها وقت احلاجة ،وهي معرفة
رسمية ،وثانيهام :مفهوم إدارة املعرفة الضمني ،وهو قيام املنظمة برفع مستوى معرفة منسوبيها وزيادة
خرباهتم ) .(Daft,2001ومجيع تلك العمليات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باإلبداع يف عملية اإلدارة والقيادة،
وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن القيادة تعترب أحد العنارص األساسية واهلامة إلدارة املعرفة حيث
تقوم بتعزيز إدارة املعرفة من خالل دعمها ومشاركتها الفاعلة يف ذلك (اخلريو.)2004،
وبالنظر للمعرفة من حيث مكوناهتا لوجدنا تلك املكونات تستند أساس ًا عىل االبداع،
فنجدها تتمثل يف عنرصين رئيسني أال ومها :املعرفة الفكرية ،التي هي عبارة عن منتجات فكرية
وذهنية متنوعة يف صورة معلومات وأفكار تنتج عن تفكري ذهني أو ممارسات وجتارب ميدانية أو
مزيج بينهام ،بحيث تكون قابلة لالستخدام ألغراض علمية أو تكنولوجية ،وتتمثل عنارصها يف
املعلومات والعلم والتقنية واهلندسة واخلربة البرشية .واملعرفة التنظيمية :وتتمثل يف كل أشكال املعرفة
التي تتداوهلا املؤسسة ،والتي تنتج من تفاعل عنارصها ،ومن أداء العاملني هبا ألعامهلم وتعاملهم مع
عنارص البيئة املحيطة باملؤسسة (اخلضريي.)2001،
ويتزا من مع ظهور توجه إدارة املعرفة توجهات أخرى مرتبطة ،والتي للمورد البرشي الدور
الرئيس فيها من حيث كونه منتج أو مستهلك أو ناقل للمعرفة ،وتتمثل تلك التوجهات فيام ييل:
أ -إدارة رأس املال الفكري :املنتجات املعرفية هي نتاج القدرات الذهنية والفكرية للموارد البرشية
وجمموعة املهارات واخلربات واملعارف املرتاكمة يف العنرص البرشي التي أصبحت اقتصاد من نوع
جديد يعرف "باالقتصاد املعريف" فهي تتحول ألرباح ومكاسب؛ وعليه جيب حسن إدارهتا ألهنا املنبه
احلقيقي للم عرفة؛ ونتيجة لذلك برز توجه إدارة رأس املال الفكري الذي يقع عىل كاهل القيادة،
وحيتم عليها تقديم أنشطة وجهود إبداعية ُتسهم يف توفري تلك القدرات واحلفاظ عليها يف ظل عوملة
تفتح أفاق ًا للمؤسسات الكربى الختطاف مثل تلك القدرات ،وتنميتها بشكل ينتج من خالله معرفة
تستطيع هبا املؤسسة الدخول لسوق املنافسة الدويل .كام جيب عىل القيادة أن تبدع لتتحول بإدارة
املوارد البرشية إلدارة الكفاءات فهذا النوع من املوارد البرشية التي إدارة املعرفة بحاجة إليه.
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ب -تكنولوجيا األداء البرشي :ومتثل اهتامم القيادات باحلصول عىل مستوى أداء معني للعنرص
البرشي من خالل عدة عمليات بد ًء من حتديد احتياجات املؤسسة من هذا العنرص بمواصفات
تتناسب مع طبيعة األهداف املرجو حتقيقها من خالل هذا املورد واختيارها بالبحث واستقطاب
العنارص الفعالة والكفاءة ،ثم تنميتها وتطويرها من خالل التدريب والتأهيل ،وتشجيعها والتحفيز
لتحسني األداء واالبداع واطالق طاقاهتا بطرق متنوعة ومتابعة تقدمها وتطورها ،واستخدام تقنيات
وأساليب ابداعية من قبل القيادة لتقييم وقياس أداء هذا املورد وتطويره وحتسينه يف ضوء النتائج.
ج-اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية :متثل حتقيق اإلدارة خلططتها وأهدافها االسرتاتيجية من
خالل مواردها البرشية (املريس ،)2003،وبالطبع تلعب القيادة دور ًا فعاالً يف هذا السياق من خالل
القرارات االسرتاتيجية املرتبطة بالعاملني عىل كافة املستويات التنظيمية .والتي جيب أن يتحقق فيها
االبداع؛ فهي ترتبط بتحقيق أهداف طويلة املدى للتخطيط االسرتاتيجي ،وما يرتبط به من استرشاف
وتوقع للمستقبل ووضع األفكار االبداعية ملواجهة األحداث املستقبلية.
ويمكن اعتبار إدارة املعرفة توجه ال يمكن ألي مؤسسة -وخاصة اجلامعات التي تعترب
مصدر للمعرفة من خالل نتاج البحث العلمي -أن تستطيع النجاح واملنافسة بدونه خاصة يف ظل
حتديات االنفجار العلمي ،وهي بذلك ختطو نحو تنمية القدرات االبداعية لقيادهتا من خالل اإلبداع
يف حسن إداراهتا للموارد البرشية واستخدام أنامط القيادة املدعمة لظهور طاقاهتا وابداعاهتا.
وخالصة القول فإن إدارة املعرفة ترتكز عىل العقل وإبداعاته من األفكار بمنظور شمويل تنظيمي،
وحتويل تلك االبداعات الفكرية إىل معرفة عملية وفق عمليات تتم بصورة مجاعية عىل رأسها قيادة
أساسها االبداع.
- 2إدارة التمكني :وتعني "الرتكيز عىل منح القادة الصالحيات واملسؤوليات ،ومنحهم احلرية ألداء
العمل بطريقتهم دون تدخل مبارش من اإلدارة مع توفري املوارد الكافية ،وهتيئة العمل املناسب هلم،
وتأهيلهم فني ًا ،وسلوكي ًا ألداء العمل ،والثقة املطلقة فيهم" (أبو بكر ،)2001،وتسهم إدارة التمكني
يف تنمية املهارات القيادية وزيادة فعالية األداء القيادي وزيادة القدرة عىل التفويض وجيعلهم املصدر
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احلقيقي للتطوير الشامل ) ،(czubaj,1999وزيادة الدافعية لإلنجاز لدى القادة األكاديميني
(احلموري والسعود .)2010 ،ويأخذ متكني القادة والعاملني عدة أشكال يمكن استعراضها عىل
النحو التايل:
أ-

التمكني من خالل حتديد املسئوليات :ويتم من خالل وافر التوصيف الوظيفي الدقيق
املحدد للمهام ،وتزويدهم باملعلومات الالزمة لقيامهم باختاذ القرارات دون رقابة أو
إرشاف.

ب -التمكني من خالل املعرفة :ويتحقق من خالل برامج التنمية املهنية والتدريب املستمر لكل
ما يستجد يف جمال العمل وحميطه اخلارجي.
ج -التمكني من خالل التفويض :إن جوهر التمكني تكمن يف تفويض الصالحيات إىل
املستويات اإلدارية الدنيا ،إذ يصبح العاملني هلم القدرة يف التأثري يف القرارات املمتدة من
القرارات االسرتاتيجية يف املستوى األعىل إىل القرارات املتعلقة بأدائهم لعملهم
).(Spreitzer,2007
د -التمكني من خالل االتصال اإلداري داخل املؤسسة :حيث ُتعد عوامل الثقة واملعرفة
واملهارة واملعلوماتية والدعم واحلوافز والقوة من األسس التي يقوم عليها تكوين أفراد
وفرق عمل متمكنة (ملحم.)2006،
-3نظم اإلدارة املفتوحة :منهج وفلسفة إدارية جديدة تعتمد عىل التمكني ،وحتقق الشفافية اإلدارية،
وتعمل عىل إخراج كل الطاقات الكامنة يف العاملني ،وذلك عن طريق اطالعهم ومصارحتهم
باإلنجازات واإلخفاقات ،ومتكينهم كرشكاء مع القيادة يف اختاذ القرارات وحتمل مسئولية حتقيق
أهداف املؤسسة ،وهو ينمي لدى املوظف القدرة عىل العمل يف فريق ،وثقافة تنظيمية دافعة لألداء
املتميز ويدرهبم عىل التفكري واإلبداع لطرح األفكار اجلديدة من خالل املشاركة .وتتضمن الشفافية
اإلدارية يف مؤسسات التعليم العايل توفري مناخ تنظيمي جيد عىل كافة املستويات اإلدارية
واألكاديمية يتضمن املصداقية والثقة بني القيادة والعاملني ،من خالل التمكني احلقيقي للقيام
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بمسؤولياهتم وتوفري املعلومات وليس التمكني الزائف (أبو كريم (2005،فهي تقوم عىل تبادل
املعلومات بني القيادة والعاملني وبني العاملني وبعضهم البعض ،هبدف دعم إسهاماهتم يف حتسني
أداء املنظمة وفاعليتها مع توفري التدريب املناسب وتقديم حوافز ترتبط بمستوى اإلنجاز

واألداء.

وتتزايد أمهية اإلدارة املفتوحة يف عامل رسيع التغري تتزايد فيه التحديات التنافسية ،وتزيد أمهية حتفيز
القائمني عىل العمل من خالل مداخل اإلدارة باملشاركة ،وتكوين فرق العمل ذاتية اإلدارة وتفويض
السلطة ومتكني العاملني (أبو بكر ،)2001،ويميز هذا املدخل أيضا أنه يربط بني أهداف العاملني
وأهداف املؤسسة من خالل ربط التفكري االبتكاري بالتحفري؛ هلذا يتطلب تبنى وتطبيق منهج
اإلدارة املفتوحة يف املؤسسة اهتامم ًا واضح ًا من القيادات العليا بدعم كامل لنرش املعلومات املحدثة
عىل العاملني ،كام يتطلب األمر فتح قنوات للتواصل واالتصال الرأيس واألفقي ،هذا باإلضافة إىل
فكر قيادي يؤمن باملشاركة يف املعلومات ويف اختاذ القرارات وحل املشكالت ،ويوفر نظام ًا متكام ً
ال
للمعلومات يقوم عىل استخدامات متطورة لربامج احلاسب ،وهو بذلك يعتمد عىل ما يعرف باإلدارة
االلكرتونية التي تعتمد عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات ،واالستفادة من الدمج بني علوم
احلاسب وعلوم االتصاالت التي خترج عن نطاق تقليدية اهلياكل التنظيمية التي حتتاج لعدد كبري من
املوظفني (اللوزي .)2002،ويمكن للعاملني التدريب عىل استخدام هذه الربامج من خالل شبكة
االتصاالت الداخلية واخلارجية ،كام أنه من خالل مدخل اإلدارة املفتوحة يتم وضع املشاركة
الفعلية ضمن بنود اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.

-4القيادة التحويلية :النمط القيادي من أهم خصائص بيئة العمل التي تؤثر يف نوعية املرؤوسني
وامتالكهم القدرة عىل اإلبداع ،ومن ثم تؤثر يف األداء اإلداري ،وقد وجد أن نمط القيادة التحويلية
حيقق اإلبداع؛ حيث يتسم بالقدرة العالية عىل مواجهة التطورات احلديثة ،وفتح املجال لالبتكار
واإلبداع ،من خالل فتح قنوات التجديد؛ ملواكبة التغريات املحيطة والتحوالت املتسارعة .كام تركز
القيادة التحويلية عىل األهداف بعيدة املدى مع التأكيد عىل بناء رؤية واضحة ،وحفز املوظفني عىل
تنفيذ تلك الرؤية والعمل يف نفس الوقت عىل تغيري وتعديل األنظمة القائمة لتالءم هذه الرؤى
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(العامري .)2001،وتظهر احلاجة املاسة للقيادة التحويلية يف مؤسسات التعليم العايل يف ظل
التغريات الكربى التي حتدث يف العامل املعارص وتؤدي ألمهية التحرك صوب املناخ اجلديد ملواكبة
املنافسة الشديدة وإال ستخفق وخيتفي نجاحها ) ،(Sorensen et.al,2005وقد توصلت إحدى
الدراسات لوجود عالقة طردية بني امتالك القيادة اإلدارية لسامت وخصائص القائد التحوييل
الناجح وامتالك مرؤوسيها لقدرات إبداعية إدارية (العازمي ،)2006،وإذا ما عقدنا مقارنة بني
خصائص القيادة التحويلية سابقة الذكر وخصائص القائد املبدع لوجدنا تطابق ًا كبري ًا؛ حيث يتسم
القائد املبدع بالطالقة الفكرية واملرونة ،وتوجيه القرار جتاه اهلدف ،والثقة بالنفس واملثابرة واملبادرة
واحلزم والقدرة عىل اكتشاف العالقات وامتالك أسلوب ملعاجلة القضايا بحلول جديدة ،واقتناص
الفرصة ،وصقل موهبته والتطوير الذايت(العايل )2004 ،وكل هذه القدرات من شأهنا أن حتقق فاعلية
يف األداء.
ومما سبق يمكن استخالص ما ييل:
-

تتاميش هذه التوجهات مع املتطلبات املطلوبة ملواجهة حتديات القرن احلادي والعرشين.

-

البد من تبني هذه التوجهات عند التخطيط لتطوير األداء باجلامعات.

-

ال جدوى من تبني فكر هذه التوجهات ما مل ترتجم تلك التوجهات ملامرسات عملية يقوم
هبا القيادات لتحقيق األهداف املنشودة منها يف تطوير األداء.

-

ال يمكن نجاح ممارسات القيادات لتطبيق تلك االجتاهات ما مل يمتلكوا القدرات التي
متكنهم من استيعاهبا وتبنيها وآليات تطبيقها.

املبحث الثالث :تصور مقرتح لتطوير أداء القيادات اجلامعية يف ضوء حتديات القرن احلادي
والعرشين:
انطالق ًا من أمهية دور القيادات اجلامعية يف إحداث التطوير والتغيري تلبية للمتطلبات القرن احلادي
والعرشين ملواجهة حتدياته املتعددة ،وأمهية تطوير أدائهم للقيام باملهام املسؤوليات اجلديدة واملتجددة
بصورة مستمرة املنوطة هبم ،ويف ضوء ما تم التوصل إليه باملبحثني األول والثاين بالدراسة احلالية،
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واستطالع آراء جمموعة من القيادات اجلامعية كخرباء يف املجال ،فإن الباحثة تتقدم بتصور مقرتح
ملعايري أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية للعمل القيادي،
واملهارات القيادية املتطلبة للقرن احلادي والعرشين؛ كي يسهم يف تطوير أداء القيادات اجلامعية بام
يتناسب مع حتديات القرن احلادي والعرشين ،والذي تتمحور عنارصه عىل النحو التايل:
أوالً :منطلقات التصور
 -1وضع أطر ومبادئ لعمل القيادات اجلامعية يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية اجلديدة
إلدارة املؤسسات اجلامعية حيقق الرتابط بني ما هو مأمول من القيادة اجلامعية ،وما ينفذ عىل
أرض الواقع.
 -2حتديد مهام ومسؤوليات القيادات اجلامعية يوجه ويركز عملهم.
 -3وضع معايري ألداء القيادات اجلامعية ملهامهم ومسؤولياهتم يقنن مستوى األداء.
 -4وضع أسس لتقييم أداء القيادات اجلامعية حيفز اهلمم ويشجع عىل االنجاز ،ويسهم يف
توجيه عمليات التطوير.
ثاني ًا أهداف التصور:
يتحدد اهلدف الرئيس هلذا التصور يف تطوير أداء القيادات اجلامعية بام يتوافق مع التوجهات
االس رتاتيجية للعمل القيادي يف ضوء النظرة املستقبلية واملهارات القيادية املتطلبة للقرن احلادي
والعرشين ،وعليه هيدف التصور لتحقيق ما ييل:
-

وضع أطر ومبادئ لعمل القيادات اجلامعية.

-

حتديد مهام ومسؤوليات القيادات اجلامعية املتطلبة للقرن احلادي والعرشين.

-

وضع معايري ألداء القيادات اجلامعية ملهامهم ومسؤولياهتم بام يتوافق مع التوجهات
اإلدارية احلديثة للقرن احلادي والعرشين.

-

وضع أسس لتقييم أداء القيادات اجلامعية بم حيقق التطوير املستمر.

ثالث ًا :إجراءات حتقيق التصور
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ويمكن هلذا التصور أن يتحقق وفق اآلليات واستيفاء اإلجراءات التالية:

أ-حتديد املبادئ التي جيب أن يستند عليها عمل القيادات اجلامعية يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية
اجلديدة إلدارة املؤسسات اجلامعية:
ويتم من خالل هذا اإلجراء حتديد املبادئ التي جيب أن يقوم عليها العمل القيادي ،والتي
تتمثل فيام ييل:
-

استرشاف احتياجات املستقبل والتخطيط لتلبيتها.

-

االستثامر يف املوارد البرشية؛ بحيث يقوم القائد بتهيئة بيئة العمل لتأهيل وتشجع األفراد عىل
تنمية واستغالل مهاراهتم.

-

االستغالل األمثل للموارد املادية والبرشية.

-

تبني وتنفيذ الفكر اإلداري احلديث.

-

توجيه سياسات اإلدارة إلشباع حاجات املستفيدين الداخليني واخلارجيني.

-

التوظيف األمثل للتقنية وتوطينها داخل بيئة العمل.

-

االنفتاح نحو التغيري.

-

التعرف عىل املشكالت والقضايا الداخلية واخلارجية.

-

الثقة يف املرؤوسني عىل االنجاز وحتمل املسؤولية ،وتقدير انجازاهتم.

-

التقويم والتطوير املستمر.

-

دعم ثقافة التنمية املهنية املستدامة للجميع.

ب -حتديد مهام ومسؤوليات القيادات اجلامعية:
ويمكن أن تتلخص فيام ييل:
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-

توجيه رؤية املؤسسة من خالل استرشاف املستقبل والتخطيط له فيام يتعلق باملؤسسة
وأهدافها وخططها وأفرادها.

-

حتويل أهداف اجلامعة إىل خمرجات ونتائج وإنجازات.

-

حفز األفراد وتوجيههم لتحقيق أهداف اجلامعة وأهدافهم.

-

التعامل مع املتغريات واملؤثرات ذات العالقة املبارشة وغري املبارشة باجلامعة والتعليم
اجلامعي.

-

تبني وتنفيذ األفكار واألساليب والتغيريات التي تصب يف صالح اجلامعة.

-

دعم عنارص وظائف اإلدارة األربعة (التخطيط-التنظيم-التوجيه-التقويم).

-

املسامهة يف حتقيق وظائف اجلامعة (التدريس-البحث العلمي – املسؤولية املجتمعية).

-

إعداد جيل جديد من قادة املستقبل.

-

إدارة موارد املؤسسة وتوفريها.

ج -وضع معايري عمل القيادة اجلامعية يف ضوء النظرة املستقبلية ملتطلبات القرن احلادي والعرشين
تم يف هذه اخلطوة استخالص جمموعة من املعايري يف املجاالت املرتبطة بعمل القيادات اجلامعية
سواء املألوفة أو املستحدثة يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعرشين ،والتي يمكن أن تقنن
ممارساهتم ،وتوجه عملهم ،ويتم يف ضوئها تقييم أدائهم بصورة مستمرة ،ومن ثم االستمرار يف
التحسني والتطوير؛ مما يؤدي لتطوير أدائهم باستمرار ،ويقرتح أن تتضمن املجاالت التالية:
 -1جمال احلوكمة
وتتم عىل حسب املستوى القيادي الذي ينتمي إليه القائد اجلامعي سواء جامعة أو عامدة أو
كلية أو وحدة أي كان هذا املستوى الذي تتم يف إطاره ،فإنه يتعني عىل القائد حتقيق مؤرشات املعايري
التالية:
.1-1

معيار التنظيم:
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هيكل تنظيمي غري هرمي ملامرسة السلطة يتميز بالبساطة والفعالية والتوافق متطلبات

.1-1-1

العمل.
.1-1-2

نظام حمدد للمجالس واللجان عىل مستوى اجلهة يتضمن سياسة مكتوبة ومعلنة.

.1-1-3

دليل تنظيمي للجهة يوضح اهلياكل اإلدارية موضح به توصيف وظيفي لألدوار
واملهام األساسية ،واملهارات والسامت املتطلبة والعالقات التنظيمية يف ضوء تدفقات
العمليات وتداخالهتا جلميع الوظائف اإلدارية واألكاديمية واللجان واملجالس.

.1-1-4

معايري معتمدة الختيار أعضاء املجالس واللجان وصالحياهتم.

.1-1-5

متثيل للطالب يف املجالس واللجان اخلاصة باجلهة.

.1-1-6

متثيل أفراد من مؤسسات املجتمع يف جمالس وجلان اجلهة.

.1-1-7

تدار إدارة اللجان واملجالس باجلهة بنظام الفريق ال الرئاسة.

.1-1-8

يتم تقييم دوري مستمر لفعالية اللجان واملجالس باجلهة.

.1-1-9

آلية مرنة إلعداد وتفعيل السياسات التي ترشد وتوجه العمل يف خمتلف املجاالت.

.1-1-10

صالحيات حمددة جيد ًا ،وموزعة بني األفراد بام يتناسب ومسئولياهتم.

.1-1-11

قوانني وترشيعات واضحة ومعلنة ومفعلة حتقق مبادئ املحاسبية واملساءلة وتقييم
األداء يف ضوء تلك املسؤوليات.

.1-1-12

توظيف مواهب العاملني ،واستثامر قدراهتم يف مستويات التنظيم املختلفة عىل نحو
إبداعي.

.1-1-13

نظم وإجراءات تنفيذية لتوجيه األداء يف خمتلف العمليات ،تتسم باملرونة والفعالية،
وتستهدف حتقيق النتائج.

.1-1-14

ثقافة تنظيمية وقيمية حتقق العدل والنزاهة واالتقان.

.1-1-15

وحدات إلدارة املخاطر.

.1-2

معيار االدارة املالية
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 .1-2-1نظام مايل متطور يتضمن لوائح للرصف بام يدعم االستثامر األمثل للموارد املالية.
 .2-2-1حتديد التمويل يف ضوء تقارير تقييم األداء.
 .3-2-1توازن حجم اإلنفاق مع أنشطة اجلهة.
 .4-2-1استثامر البحث العلمي ،والربامج واالستشارات للقطاع العام واخلاص كمصدر دخل
للتمويل.
 .5-2-1جمالس متخصصة بالرقابة املالية ملوارد اجلهة ،ومتابعة أوجه الرصف يف األنشطة املختلفة،
ومدى فاعليتها يف ضوء تكاليف اإلنفاق.
 .6-2-1وحدات خدمية توفر دخل إضايف.
.1-3

معيار الشفافية

 .1-3-1معايري املكافآت واحلوافز متاحة جلميع العاملني.
 .2-3-1تقارير التقييم متاحة جلميع العاملني.
 .4-3-1يتوافر باجلهة مصادر لتداول املعلومات واإلعالم (نرشات-تقارير-وسائل تواصل).
 .5-3-1حرية التعبري لإلعالم احلر عن املعلومات بدقة باجلهة.
 .6-3-1قاعدة بيانات متاحة للحصول عىل االحصاءات والبيانات عن خمتلف أنشطة اجلهة
 .7-3-1نتائج التقييم املؤسيس متاحة للجميع.
.1-4

معيار :التقويم واملساءلة والبيئة القانونية

 .1-4-1قوانني ولوائح ونظم مفعلة ومعلنة للجميع تعمل عىل حفظ احلقوق جلميع املستفيدين
الداخليني واخلارجيني.
 .2-4-1إرشاك أصحاب املصالح يف وضع القوانني والترشيعات واللوائح والنظم عىل مستوى
اجلهة
 .3-4-1إدارة للمتابعة والرقابة الداخلية تتبع معايري وأنظمة واضحة وفعالة.
 .4-4-1مساواة يف تطبيق واللوائح والقوانني.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.8
369
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هالة فوزي حممد عيد
املجلد ( )3العدد (2020 )1م

 .5-4-1مساءلة جمالس اجلهة يف ضوء أدوارهم ومسئولياهتم املحددة.
 .6-4-1مساءلة أعضاء هيئة التدريس واإلداريني فيام خيص عدم االلتزام بمعايري األداء املنوطة هبم
أو خمالفاهتم للوائح والقوانني التي ختصهم.
 .7-4-1معايري حمددة وواضحة لتقييم أداء مجيع العاملني.
 .8-4-1تقييم ذايت شامل ومستمر.
 .9-4-1نظام ختطيط وتنفيذ يضمن حتقيق األهداف.
 .10 -4-1نظام متابعة ومراقبة يضبط حتقيق جودة األداء.
 .11-4-1نظام مراجعة داخلية لعمل التقارير بصورة دورية مستمرة عن مجيع أعامل اجلودة يف ضوء
معايري خاصة بالرقابة الداخلية.
 .12-4-1نظام للمراجعة اخلارجية لدراسة التقارير وتقييم األداء بصورة مستقلة.
 .13-4-1استطالع آراء املستفيدين الداخليني واخلارجيني.
 .14-4-1تقييم القيادات من قبل مجيع العاملني املتعاملني معها.
 .15-4-1تقييم الدور املجتمعي للجهة.
 .16-4-1ميثاق أخالقي ومعايري لألداء.
.1-5

معيار املشاركة والتمكني:

 .1-5-1طرق متعددة ملشاركة األفراد يف أنشطة اجلهة املختلفة (عضوية جلان-رابط مقرتحات عىل
املوقع االلكرتوين استطالعات رأي.)...
 .2-5-1اختاذ القرارات بعد مشاركة مجيع املعنيني بصورة مجاعية.
 .3 -5-1اختيار أعضاء املجالس من خالل عملية تصويت.
 .4 -5-1إرشاك الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف وضع املناهج.
 .5 -5-1تقسيم العمل عىل مجيع األفراد دون متييز.
 .6-5-1تفويض للسلطة ،يعمل عىل التمكني من ممارسة اختاذ القرار.
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 .7-5-1صالحيات ومسؤوليات ،واحلرية ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مبارش من اإلدارة.
 .8-5-1برامج وتيسريات لتنمية قدرات االداريني ،ومهارات األعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية
وتطويرها.
 .9-5-1هتيئة مستمرة لألعضاء اجلدد يف املجالس واللجان ،وحتديث معلومات القدامى بشأن
التغريات يف رسالة وأهداف وبرامج وخطط الكليات واجلامعات.
 .10-5-1قواعد الختاذ القرارات بصورة متناسقة بني متخذي القرارات يف مجيع قطاعات املنظمة،
وسلطات وأساليب يف العمل من حيث الكم والكيف.
 .11-5-1نظم معلومات وقنوات لالتصال الفعال حتقق التواصل بني أجزاء اجلهة وفيام بينها وبني
العامل اخلارجي ،وحتقق املعرفة ملجريات األداء والظروف املحيطة.
 . 12-5-1جتهيزات ومعدات وموارد مادية تم اختيارها وتوظيفها بعناية لتحقيق أقىص عائد ممكن
منها يف ظل الظروف السائدة واملتوقعة.
 .13-5-1توافر تقنيات مناسبة يف جماالت النشاط املختلفة.
 .14-5-1نظم الستثامر وتنمية املوارد البرشية وتوجيه العالقات الوظيفية بام تتناسب مع نوعية
املورد البرشي ومستواه الفكري ومدى الندرة فيه ،تتوافق مع الظروف اخلارجية.
.1-6

معيار اختاذ القرارات الرشيدة

 1-6-1اختاذ القرار يف ضوء معلومات دقيقة.
 .1-6-1اختاذ القرار كأفضل بديل لعدة خيارات.
 .2-6-1اختاذ القرارات يف ضوء مبدأ أقل تكلفة بأفضل فاعلية.
 .3-6-1اختاذ القرارات بعد دراسة ومشورة ذوي اخلربة والدراية املرتبطة بموضوع القرار.
 .4-6-1مساءلة وحماسبية للقرارات اخلاطئة.
.1-7

معيار العدالة والنزاهة:

 .1-7-1عدم إمتام املناقصات والتعامالت الربحية مع مؤسسات ذات صلة بالقيادات.
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 .2-7-1إشاعة روح الود واالحرتام يف طبيعة العالقات والتعامالت بني العاملني.
 .3-7-1املساواة يف املعاملة بني مجيع العاملني.
 .4-7-1دعم البعد االنساين يف التعامل.
 .5-7-1قوانني عادلة تطبق بدقة بام حيقق األمان والسالمة.
 .6-7-1إشاعة ثقافة الدقة بجميع وحدات اجلهة.
 .2جمال التخطيط
 .1-2توفري آلية واضحة لتحديد األهداف والنتائج املرغوبة ومتابعة حتقيقها وتعديلها وتطويرها يف
ضوء املتغريات الداخلية اخلارجية.
 .2-2وضع أهداف طويلة املدي ذات نتائج ملحوظة.
 .3-2مشاركة مجيع منسويب القطاع يف حتقيق األهداف.
 .4-2وضع مؤرشات ومواصفات دقيقة لعمليات التنفيذ.
 .5-2توفري ظم ملتابعة وتقويم عمليات التنفيذ.
 .6-2وضع آلية إلدارة الربامج واملرشوعات واملبادرات.
 .7-2تنفيذ األهداف تبع ًا إلدارة األولويات.
 .8-2توفري نظم للتوجيه االرشاد.
 .9-2تضمني التكنولوجيا يف إدارة اخلطة.
 .3جمال دعم االبداع والتميز
 .1-3توفري هيكل تنظيمي ابداعي.
 .2-3دعم ثقافة التجديد والتطوير يف بيئة العمل.
 .3-3التأكيد عىل ثقافة اإلتقان والتميز.
 .4-3توفري فرص التطوير الذايت بني العاملني.
 .5-3تقدير اإلبداع والتميز يف بيئة العمل ودعمه.
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 .6-3حتفيز العاملني من خالل إزالة عقبات االبداع.
 .7-3حتفيز العاملني من خالل توفري االمكانات الالزمة لإلبداع.
 .8-3حتفيز العاملني من خالل توفري اثباتات مادية ومعنوية لدعم االبداع.
 .9-3العمل يف ضوء توقعات وطموحات عالية.
 .10-3توافر مرونة يف الفكر والفعل.
 .11-3استخدام أساليب ابداعية حلل املشكالت.
 .12-3استخدام أساليب ابداعية إلدارة الضغوط والرصاعات.
 .13-3رؤية عالقات جديدة بني األشياء واألمور.
 .14-3استخدام أساليب ابداعية إلدارة املخاطر واالزمات.
 .15-3التطوير والتحسني املستمرين وصوالً لألداء املتميز.
 .16-3االستقاللية والتحرر من الفكر التقليدي.
 .17-3تشجيع تبادل الرأي واملشاركة فيه والنقد الذايت.
وتعمق.
 .18-3قراءة املاورائيات وعدم الوقوف عىل الظاهرة من دون حتليل
ّ
-5جمال قيادة التغيري:
 .1-5حتديد اجتاه ورؤية التغيري.
 . 2-5استخدام التفكري االسرتاتيجي طويل املدى يف حتديد التوجه االسرتاتيجي الالزم للتغيري.
 .3-5قدرة عىل إقناع اآلخرين برباعة.
 .4-5حشد القوى حتت رؤية اجلهة.
 .5-5اختيار األفراد وفق ًا للصفات والقدرات املناسبة ألنواع العمل ممن لدهيم استعداد لقبول
التغيري.
 .6-5املشاركة اجلامعية يف التغيري من خالل فرق العمل.
 . 7-5إرساء قواعد التغيري الثقايف املؤسيس صوب اجتاهات اجيابية نحو التغيري.
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 .8-5استكشاف املوارد واالمكانات واستغالهلا االستغالل األمثل.
 . 9-5إرساء ثقافة تنظيمية حمفزة عىل تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة بالتغيري بأقىص قدرة للعاملني.
 .10-5تطوير اهلياكل التنظيمية الالزمة للتغيري.
 .11-5مساعدة وتشجيع العاملني للتعامل مع التحديات.
 .12-5إظهار احلامس وتقبل املخاطرة.
 .5-13تنفيذ برامج التغيري من خالل اإلبداع.
 .5-14استخدام النقد البناء اهلادف للتحسني املستمر.
 .5-15استخدام تكنولوجيا املعلومات يف إعادة هندسة العمليات وتطوير األداء ونقل املعلومات
واملعارف واملهارات ملرؤوسيه.
 .5-16تبني املداخل اإلدارية املعارصة لتعزيز تنافس املنظمة مع املنظامت األخرى مثل (إدارة
اجلودة الشاملة ،إعادة هندسة العمليات ،اإلدارة باألهداف).

 .5-17االنفتاح عىل ما حيدث من تطورات عاملية يف األساليب والطرق واملامرسات اإلدارية.
 .5-18تصميم تصور عاملي ألهم االحتياجات والربامج التدريبية املشجعة لإلبداع اجلامعي.
 .5-19حتفيز املرؤوسني عىل املبادرة واالقدام.
 .5-20تصميم بيئة عمل مثرية وحمفزة وممتعة تساعد عىل بلوغ املستويات األعىل من االبتكار
واإلنتاج.
 .5-21تطوير قدرات املرؤوسني وإثارة دوافعهم للتنافس االجيايب والتفكري اإلبداعي.
-6إدارة رأس املال البرشي:
 .1-6جعل اإلنتاجية واإلبداع أساس ًا للتقدم والرتقية.
 .2-6إعطاء املوظفني احلق يف اخلطأ واجعله فرصة للتصحيح.
 .3-6ممارسة التعزيز االجيايب وجعل العقوبات يف أضيق احلدود.
 .4-6دعم ثقافة التعاون بني املرؤوسني.
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املراجع
 .1ابراهيم ،عادل والنجار ،عبد اهلادي ( )2007برنامج تدريبي مقرتح لتأهيل القيادات اجلامعية
بمرص يف ضوء مدخل االدارة االسرتاتيجية ،املؤمتر السنوي اخلامس عرش :تأهيل القيادات
الرتبوية يف مرص والعامل العريب ،مركز التطوير التعليم اجلامعي ،جامعة عني شمس،
القاهرة.
 .2أبو النرص ،مدحت حممد) ،)2009إدارة منظامت املجتمع املدين ،ايرتاك للنرش والتوزيع:
القاهرة.

 .3أبو النرص ،مدحت ( ،)2007إدارة وتنمية املوارد البرشية :االجتاهات املعارصة ،جمموعة النيل
العربية :القاهرة.
 .4أبو بكر ،فاتن أمحد ( ،)2001نظم اإلدارة املفتوحة :ثورة العامل القادمة للقرن احلادي
والعرشين ،ايرتاك للنرش والتوزيع ،القاهرة.

 .5أحالم ،خان ( ،)2012إعادة هندسة العمليات كمدخل لتميز املوارد البرشية ،جملة أبحاث
اقتصادية وإدارية.179 :145 ،)12( ،
 .6أسعد ،عبد اهلل حممد ("،)1994املدير العريب وتدويل األعامل :قضايا للمناقشة" ،املؤمتر
السنوي للتدريب والتنمية ،اخلرباء العرب يف اهلندسة واإلدارة ،القاهرة.
 .7البقمي ،نايف ( ،)2014دور الشفافية التنظيمية يف بناء قدرات القيادات اجلامعية :دراسة
تطبيقية يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
ام القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .8البنا ،أمحد عبد اهلل الصغري ( ،)2016أساليب اختيار وتدريب القيادات اجلامعية بمرص :دراسة
حتليلية للواقع ورؤية للتطوير يف ضوء مؤرشات اجلودة ،جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية،
جامعة االسكندرية.541:451 ،)5(26 ،
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 .9البنك الدويل ( ،)2003بناء جمتمعات املعرفة :التحديات اجلديدة التي تواجه التعليم العايل،
مركز معلومات الرشق األوسط ،القاهرة.
 .10توفيق ،عبد الرمحن ( ،)2004الشخصية القيادية فكر ًا وعمالً ،مركز اخلربات املهنية :القاهرة.
 .11حبتور ،عبد العزيز صالح ( ،)2007اإلدارة االسرتاتيجية :إدارة جديدة يف عامل متغري ،ط،2
دار املسرية للنرش والتوزيع :عامن.
 .12احلديدي ،سعود( ،)2008أساليب تدريب القيادات الرتبوية يف اجلامعات بكليات املعلمني،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة ام القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .13احلسن ،ربحي( ،)1981االدارة باألهداف ،املجلة العربية لإلدارة ،املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،مجهورية مرص العربية.14: 3 ،)12(5 ،

 .14احللواين ،حنان ( ،)2009تطوير مفهوم اإلدارة اجلامعية يف ضوء بعض الرؤى احلديثة ملفهوم
القيادة ،املؤمتر السنوي األول :التعليم العايل بني التحديات الواقع ورؤى التطوير ،مركز
تطوير التعليم اجلامعي ،جامعة أسيوط ،مجهورية مرص العربية.
 .15احلموري ،أمرية والسعود ،راتب ( ،)2010درجة التمكني الوظيفي لدى القادة األكاديميني يف
اجلامعات األردنية الرسمية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدهيم ،مؤته للبحوث والدراسات،
سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية.138-97 ،)7(35،
 .16اخلضريي ،حمسن أمحد ( ،)2001اقتصاد املعرفة ،القاهرة :جمموعة النيل العربية.
 .17اخلريو ،قتيبة وبالب ،سمر ( ،)2004أثر مكونات إدارة املعرفة يف عمليات القيادة اإلدارية:
دراسة حتليلية لعينة من القادة اإلداريني ،املؤمتر السنوي الرابع ،كلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية ،جامعة الزيتونية :األردن.
 .18زاهر ،ضياء ( ،)2014التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي العريب :مرتكزات
وسيناريوهات ،املركز العريب للتعليم والتنمية ،القاهرة.
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 .19زنايت ،حممد ( ،)1994أثر سلوكيات القادة عىل التفكري االبتكاري للمرؤوسني ،جملة كلية
التجارة ،جامعة طنطا.170-135 ،)1( 14 ،
 .20السليم ،عبد اهلل يوسف ( ،)2002أثر املتغريات التنظيمية عىل مستوى االبداع اإلداري
للعاملني يف األجهزة األمنية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية :الرياض.
 .21الشبيني ،هانم ( ،)1994التحديات الدولية والتحديات التي تواجه القيادات اإلدارية ،جملة
اإلدارة.76-73 ،)1(27 ،
 .22الصرييف ،حممد ( ،)2003اإلدارة الرائدة ،دار صفا للنرش والتوزيع :عامن.

 .23العازمي ،حممد بزيغ حامد ( ،)2006القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري :دراسة
مسحية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية.
 .24العايل ،ابتهاج (" ،)2004املدير العريب واالبداع :املنظور اآلخر" ،بحث مقدم للمؤمتر العريب
السنوي اخلامس يف اإلدارة والتجديد ،رشم الشيخ.
 .25عبد املحسن ،توفيق حممد ( ،)1996ختطيط ومراقبة جودة املنتجات :مدخل إدارة اجلودة
الشاملة ،دار النهضة العربية :القاهرة.
 .26عقييل ،عمر وصفي ( ،)2001مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة ،دار وائل
للنرش :عامن.
 .27عامد الدين ،منى مؤمتن ( ،)2004آفاق تطوير اإلدارة والقيادة الرتبوية يف البالد العربية ،مركز
الكتاب األكاديمي :عامن.

 .28عيداروس ،أمحد ( ،)2001تطوير األداء اإلداري بالكليات اجلامعية املرصية يف ضوء بعض
اخلربات األجنبية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق.
 .29قرين ،أسامة ( ،)2003التطوير التنظيمي للجامعات املرصية يف ضوء بعض االجتاهات العاملية
املعارصة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة القاهرة.
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 .30كاظم ،محزة حممد (" ،)2013عمليات إدارة املعرفة وتأثريها يف مراحل االبداع املنظمي:
دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء هيئة تدريس التعليم التقني" ،جملة التقني،
.22:51 ،)4(26
 .31الكبييس ،وصالح الدين ( ،)2002إدارة املعرفة وأثرها يف اإلبداع التنظيمي :دراسة
استطالعية مقارنة من رشكات القطاع الصناعي املختلط ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .32كعكي ،سهام بنت حممد صالح ( ،)2018االرتقاء بفاعلية أداء القيادة بمؤسسات التعليم
العايل باململكة العربية السعودية -جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن نموذجا ،دراسات
تربوية ونفسية ،جامعة الزقازيق.377:331 ،)99( ،
 .33الكيايل ،حسام طالب (" ،)2004إدارة املعرفة بني فرص النجاح وخماطر الفشل" ،املؤمتر
الرتبوي الرابع ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونية ،األردن.
 .34اللوزي ،موسى ( ،( 2002التنمية اإلدارية ،ط ، 2دار وائل للطباعة والنرش :عامن.

 .35اللوزي ،موسى ( ،)2003التطوير التنظيمي :أساسيات ومفاهيم حديثة ،ط ،2دار وائل للنرش
والتوزيع :عامن.
 .36املريس ،مجال الدين حممد ( ،)2003اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية :املدخل لتحقيق
ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي والعرشين ،الدار اجلامعية :االسكندرية.
 .37النجار ،فريد ( ،)1999التحالفات االسرتاتيجية من املنافسة إىل التعاون خيارات القرن
احلادي والعرشون ،إيرتاك للنرش والتوزيع :القاهرة.
 .38النمر ،سعود ( ،)1992االبداع االداري :دراسة سيكولوجية ،جملة املدير العريب ،القاهرة،
(.71 :60 ،)117
 .39هامر ،مايكل وشامبيي ،جيمس ( ،)1995إعادة هندسة نظم العمل يف املنظامت– اهلندرة،
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