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 ــداءـإه
 
 

 اهللإىل من مهدا يل طريق العلم بعد 
 يف قليب احلب واإلصرار والعزميةإىل من غرسا 
 ال يل الصعاب بدعواهتما الصاحلةإىل من ذل

 الفضل بعد اهلل فيما وصلت إليه إىل من وقفا جبانيب وكان هلما
 يف عمرمها ورزقين برمها ورضامهاأمد اهلل  إىل والدّي
 وا يد العون يل.. إخواين وأخوايتإىل من مد

  من صترت وعايشت مشواري.. زوجيإىل
  , مؤيدإىل أبنائي.. حممد, إياد, ميعاد
 إىل أساتذيت الكرام

 ينفع بههذا البحث واهلل أسأل أن إليهم مجيعًا أهدي 
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 رشـكر وتقدير
 

أرشكر اهلل عز وجل أن وفقين إلكمال هذا البحث العلمي فله احلمد على جزيل فضله وإنعامه, 
 مث الشكر موصول ألهل الفضل اعترافًا بفضلهم وتقديرًا جلهودهم وسعيهم.

أعلى من الشكر عند اهلل يف الثمن, ملنحتها مين مهذبة حذوًا  الشكر منزلًةلو كنت أعر  فوق 
جلامعة امللك خالد الي أتاحت يّل اجملال  وامتناين ما أوليت من حسن, فأقدم جزيل رشكري على حذٍو

بكلية التربية  والشكر موصول جلميع أعضاء هيئة التدريسملواصلة الدراسة بترنامج الدراسات العليا, 
حلرصهم الدائم على  ؛ا فردافرًد خص بالذكر أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدار  واإلرشرا  التربويوأ
 وعلى ما بذلوه معي من جهد يف حتكيم أدا  البحث واستراتيجيته املقترحة. العلمية خالل مسرييت يتإفاد

نهجية أو أنناء لكل من قدم يل العون والتوجيه سواًء خالل دراسي املوالتقدير  خالص الشكرمث 
التخطيط , أستاذ سلطان سعيد املخاليف :األستاذ الدكتورسعاد  وأخص بالشكر , إعداد البحث
جبامعة امللك خالد, على ما أوالين من رعاية طيلة فتر  البحث والدراسة, وعلى ما خصين من التربوي 

طاًء سخيًا, بذل اجلهد وقدم وجدت فيه أستاذًا فاضاًل مع فقد ؛موفور علمه, والكثري من جهده ووقته
 .خري اجلزاءالتوجيه السليم والرأي السديد الذي ساعدين يف ختطي الصعاب, فجزاه اهلل عين 

السيد السيد  :الدكتور سعاد  األستاذ وأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إىل عضوي جلنة املناقشة
: الدكتوراألستاذ سعاد  و, امللك خالد جبامعةالتربوي واقتصاديات التعليم  التخطيطأستاذ البحريي 

 يعلى تفضلهما مبناقشة هذا البحث وتزويد, جازانجبامعة  اإلدار  التربويةأستاذ  قاسم عائل احلريب
 . هم يف جتويد البحث وإنرائهابالتوجيهات الي ستس

 ,ن جّف حتري عن الّتعبريفإ, ومساعدهتموأخوايت على دعمهم ت الشكر إلخواين صدق عباراوأ
وكذلك  برنامج املاجستريويسرين أخريا أن أرشكر زمالئي يف  ,يكتبكم قلٌب به صفاء احلّب تعبريًا

 .فلهم مين أصدق الشكر وأوفاه الدكتوراه زمالئي بترنامج
وختامًا, فإن هذا هو جهد البشر الذي يعتريه النقص والعجز, وقد بذلت اجلهد كله يف سبيل 

فإن كنت قد وفقت فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء, وإن كانت هبذه الصور ,  هذا البحثإخراج 
 األخرى فحسيب أين مل أدخر جهدًا, والكمال هلل وحده.
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درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضـوء منـوذج إفـري    تعر   إىل البحث هد  مللخص:ا
أعضاء هيئة مجيع  من جمتمع البحث , وتكونالتحليلي, واملنهج البنائياملنهج الوصفي على عتمد البحث اووبرجيستنر, 

التدريس بدرجة أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد من الذكور واإلناث جبامعة امللـك خالـد والبـالد عـددهم     
, وبنيت استبانة جلمع البيانات تكونت عضوًا من أعضاء هيئة التدريس (344) وبلد جمموع العينة الكلي(, 2024)

درجة أمهية تطبيق ( ممارسة, وأظهرت نتائج البحث أن 58مة, من )من نالنة حماور لدرجة أمهية تطبيق القياد  املستدا
وجاء ترتيب حماور , (3.89القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر عالية بوسط حسايب )

للقياد  املسـتدامة   درجة أمهية تطبيق ممارسات احلوافز الرئيسة االستبانة حسب درجة أمهية التطبيق تنازليًا كما يلي:
درجة أمهية تطبيق املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة , (4.23بوسط حسايب ) جبامعة امللك خالد عالية جدًا

درجة أمهية تطبيق املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعـة  , (3.84جبامعة امللك خالد عالية بوسط حسايب )
وبناًء على هذه النتيجة وما تضمنه البحث من ُأطر فكرية ونظرية؛ خـرج  , (3.77يب )امللك خالد عالية بوسط حسا

ارشتملت إستراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, وضع ب البحث
خرج البحث بعدد من التوصـيات  , واجلهات املسؤولة عن تنفيذها, كما تطلباتامل, املراحل, املهامنطلقات, امل على

تطـوير األطـر التنظيميـة    باإلضافة إىل منها تطبيق هذه االستراتيجية املقترحة, وتبنيها من قبل جامعة امللك خالد, 
ستدامة؛ بإعـاد  هيكلـة   لال العاملي التوجه مواكبةوالقياد  املستدامة,  متطلبات لتناسب واهليكلية واللوائح باجلامعة؛

؛ لتحقيق االسـتدامة  التخصصات متعدد  مسارات بفتح تسمح أنظمة ضعووالترامج األكادميية جبامعة امللك خالد, 
اقترح البحث على النتائج والتوصيات  بناًءو, للجامعة يف وظائفها ومهامها وقيادهتا, من خالل متكني أصحاب املصلحة

 املستدامة يف حتقيق وظائف املستقبل باجلامعات السعودية. دور القياد إجراء دراسة حول 
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 ك قائمة املالحق
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 املدخل إىل البحث
 أواًل: مقدمة البحث

إن صناعة املستقبل باململكة العربية السعودية ينطلق من الرؤية الي ميتلكها خادم احلرمني الشرفني 
, املرتكز  على: جمتمع حيوي, اقتصاد مزدهر, وطن 2030وويل عهده األمني, جتلى ذلك يف رؤية 

انطلقت منها يف تكوين استراتيجياهتا ومبادراهتا وبراجمها والعديد من املشروعات التنموية  طموح,
املستدامة, وهذا ما تسعى إليه اجلامعات السعودية لتحقيق رؤيتها يف االستدامة, وحتقيق متطلبات 

 احلاضر بكفاء  دون هتديد فرص األجيال القادمة. 
يستوجب مواكبة االجتاهات احلديثة يف اإلدار , والتعر   فنجاح العملية اإلدارية يف اجلامعات

 نبأ (2013) حجي على أبرز املستجدات اإلدارية والتجارب العاملية الناجحة, وهذا ما أرشار إليه
 وال, الطموحات مستوى دون تزال ال املعاصر  املنظمات من كثري يف الثالثة األلفية أعتاب على القياد 
عيداروس  وأضا (, 200)ص.  العصر روح مع تتمارشى ال داريةإ ساليبأو ,بأفكار تعيش تزال
( بأن التطور يف الفكر اإلداري املعاصر يؤكد أن املمارسات اإلدارية أوضحت االحتياج لنمط 2013)

قيادي جديد يفي بكافة املتطلبات احمللية واملواكبة الفعالة للتحديات والتطورات الدولية مبا يوفر إطارًا 
جملس التعلم والتعليم األسترايل  ( أن2016(, وتؤكد التيتون )13-12فاعاًل حمققًا للتحسني )ص. 

يرى أن التغيري ال حيدث بل ُيقاد, وهلذا وضع مشروع القياد  املستدامة يف اجلامعات, وهو مشروع 
 (.250الفعال لالستدامة يف اجلامعات )ص.  األكادميييسعى لتحديد القدرات الي تصنع القائد 

بتطبيق العديد من الطرق واألساليب لتجويد تزايد االهتمام العاملي خالل السنوات األخري   وقد
جتاه القياد  املستدامة كاجتاه عاملي معاصر يهد  إىل حتسني اجلامعات وتطويرها ولعل من أحدنها اأداء 

وهذا أكده كاًل من  , وتنظيم وإدار  اجلامعات ونظمها,الفعالية التعليمية وتطوير مردودها التربوي
(Kanters, 2013; Conway, 2015) .بأن القياد  املستدامة تعمل على حتسني أداء اجلامعات وجناحها 

وتعد القياد  املستدامة منهجًا قياديًا جديدًا للرد على حتديات القياد  التقليدية, الي مل تعد كافية 
( بأن القياد  املستدامة أحد أبرز 2018ملواجهة حتديات اجلامعات, ويؤكد احلدراوي واجلنايب وامليايل )

األمناط القيادية يف الوقت احلاضر والي متنح اجلامعة قو  دائمة من خالل تنمية مهارات كوادرها 
( أن 2017(, ويضيف ارشتيوي )198وجعلهم على درجة عالية من االلتزام بتحقيق أداء متميز )ص. 

يها حتقق منط قيادي القياد  املستدامة من االجتاهات احلديثة يف القياد , فمن خالل املبادئ الي بنيت عل
مستدام ومنتشر ومستمر بني األفراد, وحتقق مشاركة مجاعية, باإلضافة إىل أهنا تعمل على احملافظة على 

 (.3املوارد البشرية واملادية )ص. 
إىل حتقيق أهدافها, من خالل إعداد  اجلامعاتأيت القياد  املستدامة خطو  متقدمة تقود تو

لتحقيق الفاعلية  االستراتيجي تمكنة علميًا ومهاريًا قادر  على اإلبداع واالبتكارامل األكادميية قياداتال
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ة, وهذا ما أكده سية واحلوكمة الررشيد  واالستداموالكفاء  واإلنتاجية العالية يف جماالت التقنية والتناف
لعديد من القاد  يف ( بأن القياد  املستدامة حتافظ على التحسني بني القيادات وتنتشر عتر ا2017فوالن )

بأن القياد  املستدامة يف اجلامعات ضرور  (Harun & Mom, 2014)(, ويضيف 37اجلامعات )ص. 
بأن القياد  املستدامة مهمة يف  (McCann & Holt, 2010), ويؤكد (p. 27)للحفاظ على االبتكار 

 .(p. 134)ضوء االضطراب االقتصادي والبيئي احلايل يف العامل 
إىل هذا النمط القيادي الذي يعمل على بناء صف قيادي واسع يسعي لتحقيق  حتتاج فاجلامعات

( أن اجلامعات تقود إىل التنمية املستدامة من خالل القياد , 2008مستدامة, فيذكر رشاتوك )أهدا  
 اجلامعة( بأن 2015ويضيف حجازي )(, 183لذلك فهي نقطة البدء لتحقيق االستدامة )ص. 

 أنشطتها يف االستدامة مبادئ دمج خالل من املستدامة, التنمية حنو اجملتمع بقياد  تلتزم الي هي دامةاملست
 (, ويؤكد44)ص.  االستدامة لتحقيقالقيادية  وممارساهتا والبحثية األكاديميةبراجمها  توجيهو كافة,

(Zulkiffli & Latiffi, 2016)  تنظيم البناء للجامعات, من خالل بأن القياد  املستدامة تسهم يف جناح
 .(p. 1) اإلداري واألكادميي احلد من الظرو  الي تؤنر عليها والتغلب على معوقات العمل

فنجاح اجلامعات وتطويرها يتطلب قياد  واعية, ومدركة للتحوالت والتغريات العاملية واحملليـة  
ن التحول إىل االسـتدامة  ( بأ2015) اجلهينوهذا ما أكده  (,11, ص. 2014واإلقليمية )السالطني, 
مقاومتـه, وإدار   وهذا يتطلب قياد  مؤمنة بالتغيري وتدعمه وتواجه  اجلامعات,يعتتر تغيريًا وتطويرًا يف 

 (Jabor, Minghat, Maigari & Buntat, 2012)(, وأكد 79تضمن استمرارية التقدم واإلجناز )ص. 
أيضًا بأن احلاجة إىل قياد  جيد  وجديد  أمرًا حتميًا يف تطوير اجلامعات, فالقياد  املستدامة موضـوعًا  

 .(p. 1)رئيسيًا يف تنظيم وإدار  اجلامعات  ًا, وعنصراألكادمييمهيمنًا يف اإلصالح 
املمارسات  ويوفر منوذج إفري وبرجيستنر إطارًا لفحص املمارسات احلالية للجامعة, والتمييز بني

 املستدامة وغري املستدامة, فهو يسمح باإلبقاء على املعرفة, ويدعم اجلود , والثقة واالبتكار
حيث يعد منوذجًا ديناميكيًا جبميع االجتاهات, فالتفاعالت بني  ؛, ويعزز األداء املايلاالستراتيجي
ارسات عالية املستوى واحلوافز ( يف مستويات النموذج الثالنة املمارسات التأسيسية ومم23املمارسات )

الرئيسة لألداء, ال تتدفق من القاعد  للقمة, وال من األعلى لألسفل, بل إهنا بنفس املستوى تؤنر ببعضها 
البعض, فالقياد  املستدامة باجلامعات ال تعين أن تكون خضراء ومسؤولة اجتماعيًا, بل تتطلب اختاذ 

وتعزيز االبتكار املنظومي, وممارسات تؤدي إىل مرونة أعلى منظور طويل األجل يف اختاذ القرارات, 
 .(Avery & bergsteiner, 2011, p. 6-10)وأداء أعلى على املدى الطويل 

جلامعة امللك خالد التوجه حنو تطبيق القياد  املستدامة ويف ضوء ما سبق أصبح من الضروري 
استراتيجية مقترحة لتطبيقها مستندين يف ذلك على واالستفاد  من مزاياها املتعدد , من خالل وضع 

  منوذج إفري وبرجيستنر, والذي يسعى هذا البحث للتعمق والبحث فيه.



4

 

 البحث مشكلةنانيًا: 
مل اجلامعات , إال أن األكادميية بالقياد الذي أولته اململكة العربية السعودية  بالرغم من االهتمام

ماعية, البيئية, فضخامة االستدامة بأبعادها االقتصادية, االجتممارسات قيادية حتقق تصل بعد إىل 
 أن( ب1437 يعد من املمكن مواجهتها بالطرق التقليدية, وهذا أكدته دراسة لل احلارث )التحديات مل
 مبتطلبات يتصل ما ومنها والتحسني, بالتطوير يتصل ما منها خمتلفة حتديات تواجه األكادميية القيادات
 متوفر  األكادميية القيادات تواجه الي املعوقات( الي أكدت على أن 2015راسة عيد )ود اجملتمع,
, وأيضًا األكادميية القيادات بعض يتبناه الذي القياد  منط نشأهتا قد يعود إىل , وأن سببمرتفعة بدرجة

باجلامعات االستقالل الذايت  ( إىل أن الصعوبات الي حتول دون حتقيق2015أرشارت دراسة الشريف )
 والتحديات اجلامعي التعليم واقع يف حبثت الي( 2014كانت بدرجة عالية, وكذلك دراسة الرويلي )

 واملالية البشرية املوارد استثمار وقلة التقين, والتطور التقدم خصوصًا وقيادهنا اجلامعات تواجه الي
 ضعف( الي أكدت على 2012وكذلك دراسة أبو خضري ) واستدامتها, املوارد بقاء يعزز مبا املاديةو

 بأن  (Lupton & Hughes, 2015)ةوأيضًا دراس ,القيادية الوظيفة تتطلبها الي اإلدارية املهارات امتالك
 املالية, املواردو اجلامعة, وظائف بني التوازن حتقيق ضعف منها خمتلفة, حتديات تواجه جلامعيةا القياد 
الي تدعي  (Lownds, 2004)ة, وكذلك دراسة واخلارجي الداخلية البيئة متطلبات يف املستمر والتغيري

بأن اجلامعة تعاين من أزمة مؤسسية نتيجة التناقض بني مطالب االستقاللية وبني الفعالية واإلنتاجية 
    واملسؤولية االجتماعية.

االجتاه إىل تطبيق القياد  املستدامة منها وتوجد العديد من العوامل الي تفرض على اجلامعات 
تأنريات العوملة, والسرعة املتزايد  دائمًا للتغيري, وتأنري تقنيات املعلومات واالتصاالت, واالنتشار الواسع 

( بأن التحديات الي تواجه اجلامعات 1436وهذا ما أكدته دراسة مياين ) لوسائل التواصل االجتماعي,
صصات والتأهيل وبناء القدرات املعرفية واملهارية ونقافة العمل مبا يتناسب مع تتمثل يف توافق التخ

ليم متطلبات واقع العمل؛ ألن واقع خطط التنمية الوطنية تعاين من االنفصام الكبري بني خمرجات التع
( الي أكدت على حتديث اخلطط 2016واحلاجة الفعلية لسوق العمل, وكذلك دراسة الررشيدي )

( الي 2018يجية باجلامعات السعودية وتضمينها مبادئ االستدامة, وأيضًا دراسة العتييب )اإلسترات
وكذلك أكدت دراسة توصلت إىل أن مسامهة جامعة جنران يف التنمية املستدامة كانت متوسطة, 

( يف وجود معوقات الستدامة التعليم العايل تنوعت يف جمال اإلدار  اجلامعية 2016اخلوالد  )
رساهتا, وجمال البحث العلمي, وجمال املناهج وطرق التدريس, وأساليب التقومي, وجمال احلرية ومما

متوسط تطبيق ممارسات ( بأن 2016األكادميية ألعضاء هيئة التدريس, وأيضًا أكدت دراسة غامن )
 ( اليKalkavan, 2015بدرجة متوسطة, وكذلك دراسة )كانت جبامعة السادات  القياد  املستدامة

القاد  كانت بدرجة قليلة, وأيضًا دراسة  توى مهارات القياد  املستدامة لدىأرشارت إىل أن مس
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(Lambert, 2012)  الي أرشارت إىل وضع إطار للقياد  املستدامة باجلامعات, وأن القياد  املستدامة يف
 (Gurr, Ylimaki, Drysdale & Jacobson, 2011)دراسة ومرحلة البحث واإلنشاء وقلة الكتابات, 

أن للقياد  املستدامة مرونة وقدر  على مواجهة حتديات اجلامعات, ومنها التحول الي أكدت على
والي أرشارت إىل االهتمام املتزايد بالقياد   (Frawley, 2009)الرقمي والدميغرايف, وهذا أكدته دراسة 

  املستدامة باجلامعات.
 األكادميية القيادات وضعف التنظيمية, والثقافة ,الرؤية غياب أن( 1432) صائد دراسة أكدتو
 التصنيفات يف السعودية للجامعات اجليد احلضور ضعف إىل أدت الي األسباب من العاملي البعد ذات
 الفلسفة على الدويل البعد ضفاءإ ضعف (1434) العامري دراسة أكدت فقد السياق نفس ويف العاملية,
 والرؤية ,االستراتيجية متطلبات ضعفو ,السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم ملؤسسات املؤسسية
( مبطالبة قاد  اجلامعات 2012ووفقًا ملا أعلنه مؤمتر ريو دي جانريو ), السعودية اجلامعات يف الدولية

 بالعدالةتمام بالتوقيع على ونيقة التزام مؤسسات التعليم العايل مبمارسات التنمية املستدامة, وااله
 (University of Emory), وأيضًا ما قامت به جامعة إميوري االستدامة لتحقيق والقانون واحلوكمة

 نادت وما األمريكية على تبين مدخاًل مشوليًا متثل يف تضمني رسالتها ما يفيد التزامها بالقياد  املستدامة,
 خالد امللك جامعة يف واملنعقد  العايل التعليم مؤسسات يف االستراتيجية االدار  ندو  توصيات حدىإ به
 ,الفاعلية حتقيق على قادر  تكون استراتيجيات تبين السعودية اجلامعات على ينبغي نهأ بالقول( 1426)

 .يةالعامل املهارات ذات داريةاإل والكفاء 
السعودية, الي وملا كانت جامعة امللك خالد إحدى مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية 

تدرس كافة التخصصات واجملاالت وتسعى خلدمة اجملتمع وحتقيق رغباته, اللتزامها مبعايري اجلود  
واالعتماد األكادميي, وتعزيز اخلترات العاملية يف حتسني أدائها, ومواكبتها للمرحلة االنتقالية حنو 

, وبذلك تتبلور مشكلة البحث يف 2030االستقاللية واالستدامة, وحتقيق مستهدفات رؤية اململكة 
 تقدمي استراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة وفق منوذج إفري وبرجيستنر ونتائج البحث احلايل.

 البحثأسئلة نالثًا: 
 التايل: بحث اإلجابة عن السؤال الرئيسال هذا حياول

منوذج إفري وبرجيستنر؟ ويتفرع ضوء كيف ميكن تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف 
 األسئلة الفرعية التالية: من السؤال الرئيس

املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد  تطبيق ما درجة أمهية .1
 عينة البحث؟

من وجهة نظر  املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالدتطبيق ما درجة أمهية  .2
 أفراد عينة البحث؟
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احلوافز الرئيسة للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة تطبيق ما درجة أمهية  .3
 البحث؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة أفراد عينة البحث حول درجة أمهية .4
 الرتبةد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري )القياد  املستدامة جبامعة امللك خالتطبيق 
 ؟النوع, التخصص( العمل احلايل, ,سنوات اخلدمةالعلمية, 

ما االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر,  .5
 ونتائج البحث احلايل؟

 البحث أهدا رابعًا: 
 :احلايل حتقيق األهدا  التالية البحث حياول

املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر تطبيق  أمهيةتعر  درجة  .1
 .أفراد عينة البحث

املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة تطبيق  أمهيةتعر  درجة  .2
 .نظر أفراد عينة البحث

احلوافز الرئيسة للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أفراد  تطبيق أمهيةدرجة تعر   .3
 .عينة البحث

منوذج إفري ضوء استراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف  تقدمي .4
 وبرجيستنر, ونتائج البحث احلايل.

 البحث أمهيةخامسًا: 
املستدامة من االجتاهات احلديثة يف القياد , فالبحث احلايل يركز عليها, لتقدمي إطارًا تعد القياد  

نظريًا وفكريًا, فأمهية هذا البحث تنبع من كونه يركز على املمارسات القيادية للقيادات األكادميية, 
قائد  التطوير وكذلك من أمهية املؤسسات الي يتناوهلا بالبحث والتطبيق وهي اجلامعات, باعتبارها 

 , ويتم عرض أمهية البحث كما يلي:والتجديد يف اجملتمع السعودي
 األمهية النظرية:

قيادي حديث, له األنر  اجتاهتناول, فالقياد  املستدامة متثل ترتبط أمهية البحث بأمهية املوضوع امل .1
 .حتقيق السمعة األكادميية املتميز , ورضا املستفيدين اإلجيايب يف

 يليب, والي تنص على تعليم جامعي 2030يتزامن البحث مع رؤية اململكة العربية السعودية  .2
 .قتصادية, واالجتماعية, والبيئيةمتطلبات التنمية اال

حفظ موارد اجلامعات من اهلدر, ألن التنافسية العاملية ال تسمح للقياد  اجلامعية  يسهم البحث يف .3
 بتطبيق أفكار قيادية غري فعالة.
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يف ضوء منوذج  جبامعة امللك خالدالقياد  املستدامة تطبيق تعر  درجة أمهية  هذا البحث يف هميس .4
 , األمر الذي يساعد يف إعداد خطط للتغلب على صعوبات التطبيق.إفري وبرجيستنر

يأمل الباحث أن تفيد نتائج البحث يف فتح جماالت جديد  أمام الباحثني املتخصصني للقيام بأحباث  .5
 وممارساهتا باملؤسسات التعليمية. ستراتيجياهتاواياد  املستدامة وع القمستقبلية تتناول موض

 األمهية التطبيقية:
استراتيجية مقترحة يقدم البحث للقيادات املسؤولة عن تطوير اجلامعات باململكة العربية السعودية  .1

 وبرجيستنر.لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف منوذج إفري 

 والي تتمثل يف منوذج إفري وبرجيستنر. باجلامعات, تعزيز ممارسات القياد  املستدامة .2

للقيادات األكادميية لتنمية مهاراهتم  املستدامة إعداد برامج التنمية املهنية هذا البحث يف يسهم .3
 وكفاياهتم يف جمال تطبيق األساليب احلديثة للقياد  ومنها ممارسات القياد  املستدامة.

تعزز ممارسات القياد  املستدامة متكني القيادات األكادميية من التحكم يف املدخالت, وتطوير  .4
 .ذاِت قيمة طويلة األمدالعمليات للوصول إىل خمرجات 

 البحث حدودسادسًا: 
 باحلدود التالية: البحث احلايليلتزم 

  :القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد تطبيق يقتصر البحث على حتديد درجة أمهية احلد املوضوعي
ة, املمارسات عالية املستوى, يوفق منوذج إفري وبرجيستنر يف مستوياته الثالنة )املمارسات التأسيس

مث بناء استراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء احلوافز الرئيسة(, 
 منوذج إفري وبرجيستنر.

  :واقتصر التطبيق على جامعة امللك خالد , مت تطبيق أدا  البحث جبامعة امللك خالد بأهبااحلد املكاين
ن الفصل األول بأن تصنف اجلامعات وفقًا ملا ورد مبشروع نظام اجلامعات باملاد  الثالثة مبأهبا فقط, 

إىل جامعات حبثية وتعليمية وتطبيقية, وكذلك ما تضمنته املاد  الرابعة من الفصل األول بأن تتمتع 
كل جامعة بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك, والتصر  واالستثمار, 

ميًا, وماليًا, وإداريًا, وكذلك ما ذكره احلارني والتقاضي, ويكفل هلا هذا النظام االستقالل التام, عل
( بأن الساد  احملكمني اقترحوا بأن يتم التطبيق جبامعة واحد  باعتبار مجيع اجلامعات ختضع 2017)

للقيادات األكادميية تتباين  تطبيق ممارسات القياد  املستدامة, فدرجة أمهية (247 لنظام واحد )ص.
   من كيان إىل لخر.

 1440 -1439من العام اجلامعي  الثاينتطبيق البحث يف الفصل الدراسي  متزماين: احلد ال. 
 :البحث على عينة من أفراد اجملتمع من أعضاء هيئة التدريس )أستاذ, أستاذ يقتصر  احلد البشري

 مشارك, أستاذ مساعد(.
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 بحثال مصطلحاتسابعًا: 
 القياد  املستدامة:
اتباع منظور طويل األمد لصنع القرارات, وتنمية اإلبداع اهلاد  القياد  الي تتطلب بأهنا: تعر  

إىل زياد  قيمة العمالء, وتنمية قو  عمل تتسم باملهار  والنشاط العايل يف العمل, وتقدم منتجات 
 Avery & Bergsteiner, 2011, p. 5).) وخدمات وحلول تتسم باجلود 

لليات االحترافية واالستدامة الفاعلة من أجل وتعر  بأهنا: القياد  امللهمة والداعمة لكافة 
مستقبل أفضل من خالل الرؤى االستراتيجية والتفكري املنظومي ولليات التفاعل اإلجيايب مبا يؤدي 

 (.10, ص. 2013حللول مبتكر  ومستدامة باملؤسسات التعليمية )عيداروس, 
 القيادية وفق منوذج إفري وبرجيستنر, متارسهاجمموعة املمارسات  إجرائيًا بأهنا:القياد  املستدامة وتعر  

 لقيادات األكادميية من عميد, وكيل, رئيس قسم علمي جبامعة امللك خالد, لتحقيق ممارسات قياديةا
 ُتحدد درجة أمهيةطويلة املدى تتصف باإلبداع, متزنة اجملاالت االقتصادية, واالجتماعية, والبيئية, 

 .أعضاء هيئة التدريس( من وجهة نظر ية, عالية املستوى, احلوافز الرئيسةالتأسيسيف مستوياهتا ) تطبيقها
 :منوذج إفري وبرجيستنر

 (.Avery & Bergsteiner, 2011, p. 6يعر  بأنه: جمموعة من املمارسات تشكل نظامًا قياديًا )
 (. 249, ص. 2016ويعر  بأنه: رشكل هرمي يتسم بالديناميكية يف مجيع االجتاهات )غامن, 

هرم ملمارسة القياد  املستدامة باجلامعات يضم نالث  :بأنه إجرائيًا ويعر  منوذج إفري وبرجيستنر
مستويات للممارسة يتم حتقيقها بشكل متتايل أوهلا املمارسات التأسيسية, ونانيها املمارسات عالية 

 .اجلامعة وقيادهتااملستوى, ونالثها احلوافز الرئيسة, حتقق مجيعها األداء العايل واستدامة 
أدىن مستوى من جمموعة من املمارسات القيادية, تشكل  :ابأهن إجرائيًا ةيسيساملمارسات التأعر  وت

ميارسها القائد األكادميي من عميد ووكيل ورئيس قسم علمي باجلامعة,  منوذج إفري وبرجيستنر,
, العالقة الودية بني التدريس باستمرارأعضاء هيئة : تطوير األربعة عشر التأسيسيةتشمل املمارسات و

, ختطيط التعاقب الوظيفي, تقدير بأعضاء هيئة التدريس, االحتفاظ طويل األمد أعضاء هيئة التدريس
, القياد  العليا, السلوك األخالقي, منظور طويل األمد, التغيري التنظيمي, أداء أعضاء هيئة التدريس

   ., رؤية مشتركةأصحاب املصلحة مدخل, املسؤولية االجتماعية, االستقالل املايل, املسؤولية البيئية
 الثاين ستوىاملجمموعة من املمارسات القيادية, تشكل  :ابأهن إجرائيًا املمارسات عالية املستوىعر  وت

ميارسها القائد األكادميي من عميد ووكيل ورئيس قسم علمي  منوذج إفري وبرجيستنر,من  واألوسط
اختاذ القرار, اإلدار  الذاتية, التوجه حنو فرق العمل, نقافة : عالية املستوىتشمل املمارسات باجلامعة, و

   .التمكني, احلفاظ على املعرفة ومشاركتها, الثقة
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واألعلى  الثالث ستوىاملجمموعة من املمارسات القيادية, تشكل  :ابأهن إجرائيًااحلوافز الرئيسة عر  وت
ميارسها القائد األكادميي من عميد ووكيل ورئيس قسم علمي باجلامعة,  وبرجيستنر,منوذج إفري من 
 ., اجلود أعضاء هيئة التدريساحلوافز الرئيسية: االبتكار االستراتيجي, مشاركة تشمل و
أدا  البحث )االستبانة(  ممارساتمن  ممارسةالدرجة الي حتصل عليها كل  :ابأهن درجة األمهيةعر  وت

  . أعضاء هيئة التدريسوفق مقياس ليكرت اخلماسي حسب وجهة نظر 
 االستراتيجية:

تعر  بأهنا: تصور حيتوي على جمموعة من املرتكزات واألساليب والوسائل واآلليات اإلدارية 
 (.160, ص. 2009املالئمة لعمل رشيء ما )حممود, والبحريي, 

لبعيد لتطوير أدائها مبا حيقق ألنشطة الي تتبناها اجلامعات على املدى اوتعر  بأهنا: اخلطط وا
 (. 10, ص. 2016هدا  الي انشئت من أجلها )الضبعان, األ

وضع خطة إستراتيجية قائمة على املرتكزات االقتصادية, االجتماعية,  ستراتيجية إجرائيًا بأهنا:وتعر  اال
منوذج إفري وبرجيستنر, ونتائج البحث احلايل,  وفقالبيئية لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد 

 حبيث يتم االتفاق عليها من أهل اخلتر  واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس.



 الفصل الثاين
 أدبيات البحثأواًل: 

 املبحث األول: القياد  املستدامة
 القياد  املستدامة يف اجلامعات: الثايناملبحث 

 املبحث الثالث: القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد
 دبيات البحثالتعليق على أنانيًا: 
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 أدبيات البحث
يتناول هذا الفصل أدبيات البحث, والي تقوم على مبدأ تراكم املعرفة واألسس املفاهيمية 
والفكرية الي مت االعتماد عليها يف بناء إطار نظري مفاهيمي يساعد على فهم وحتليل موضوع البحث 

اإلفاد  منها يف رسم منهجه, وبناء أداته, ووأبعاد مشكلته, ودرجة أمهيته, ولفاق مصطلحاته البحثية, 
يف  ُيحدَّد ؛ حيث ميثل مرجعية فلسفية للبحث, وإطارًا علميًا عامًا له,إستراتيجيتهوتفسري نتائجه, وبناء 

 عليها.مث التعليق  ,وسيتم احلديث عن أدبيات البحث ,ضوئه ما توصل إليه الباحثون السابقون
 أواًل: عرض أدبيات البحث

, مث عرض بشيء من اإلجياز كمفهوم ,يتم تناول االستدامة أدبيات البحث دء بعرضالب قبل
للمبحث األول القياد  املستدامة كاجتاه قيادي حديث وجد لقياد  االستدامة, وإنعكاس القياد  

بحث الثاين, ولخريًا املستدامة على اجلامعات لتصبح جامعات مستدامة وعرض لعدد من جتارهبا يف امل
املبحث الثالث القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد بعرض للقياد  اجلامعية واالستراتيجية الي تسهم 

 , مجيعها تشكل البنية املعرفية.جبهود اجلامعة للقياد  املستدامة لتطبيق القياد  املستدامة, وخيتم املبحث
}وَإِذْ , كما يف قوله تعاىل:نسانلإللمية ينطلق مبدأ االستدامة يف اإلسالم من منطق الوظيفة الع

الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  قَالَ رَبُّكَ لِلْماَلَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

مفهوم و, مفهوم اخلالفة يف األرضهذه اآلية توضح و ,[30]البقرة:وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُون{
املسؤولية, والعمل على عاتق ذلك الشخص الذي أصبح خليفة, ومكلف من اهلل عز وجل بإعمار 

 (.78 , ص.2013)اجليوسي,  استثمارهاواحملافظة على ما فيها من موارد باألرض؛ وذلك 
الستدامة من وجهة دينية, تكون يف اإلخالص وحسن العمل ا( أن أبعاد 2011ويبني فرج اهلل )

, (35)ص. قة اإلنسان بربه والبيئة والناس وتربية الروح واجلوارح أساس ديين, وأخالقي وضبط عال
منهجًا يف حيا  اجملتمع, من خالل  االستدامةإىل جعل  صرحيةأن دعو  اإلسالم  (2013) ويؤكد القرين

}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تنمية اإلنسان واملكان, بشكل متوازن بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, قال تعاىل: 

 .(53ص. ) [3وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًا{]املائدة:

إن السنة النبوية غنية باإلرشارات والدالالت الي تقارب ب( 2017ة اخلرمان )وهذا يتفق مع دراس
إىل احترام البيئة , وكذلك وفق عالقة تكاملية يف أبعادها البيئة, االقتصاد, اجملتمع االستدامةمعاين 

 .خالقي, وااللتزام االالجتماعية, ومتكني الفرد الصاحلاحمليطة, وحتقيق العدالة ا
يستخدم مصطلحا التنمية املستدامة واالستدامة كمترادفني, غري أن الفرق الدقيق بينهما وكثريًا ما 

هو أن األول عملية تغيري تضع املستقبل يف االعتبار وتتطلب التعلم, والثاين هد  أو غاية ال ميكن أن 
  .(Scott & Gough, 2003, p. xiii) تتحقق إال ببناء قدر  على احليا  بصور  مستدامة
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( أن االستدامة منط جديد, يسعى إىل حتقيق التوافق بني األهدا  2011يؤكد العايب )و
( 2015التريدي ) (, ويذكر3تحقيق منوها وبقائها )ص. االقتصادية, والبيئية, واالجتماعية, كشرط ل

, يف 1980مت يف رحاب مؤمترات األمم املتحد , وقد ظهر رمسيًا ألول مر  عام  االستدامةإن نشوء 
ارشترك يف إعدادها كل من برنامج األمم املتحد  للبيئة, ن استراتيجية احملافظة الكونية, ونيقة أممية بعنوا

استخدم مصطلح و(, 42الصندوق العاملي للطبيعة )ص. االحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة, 
القادر على تلبية حاجاته دون اجملتمع  تدام بأنهعر  اجملتمع املسف, تدامة ألول مر  يف اجملال البيئياالس

  .(Suzuki, 2003, p. 80) إضعا  فرص األجيال القادمة يف تلبية حاجاهتا أيضا
بتغيري طرق تعاملنا مع األرشياء يف بيئتنا, وحتقيق منو  يتطلب صناعة قرارفتطبيق فلسفة االستدامة 

( بأن 2008بيايت )ال (, ويذكر33, ص. 2014)غنيم, وأبو زنط, اجتماعية عدالة , واقتصادي
ويعد , (511االستدامة يف اللغة تعين االستمرارية والتواصلية والدعم الطويل األجل, أو املستدمي )ص. 

غري أن جد  املفهوم يف ذاته ال , مفهوم االستدامة مفهومًا جديدًا قد جتاوز قصور النظرية السلوكية
 (.81, ص. 2003)عار ,  اوأهدافهتعكس اجلد  نفسها يف املسلمات الي قام عليها 

تتطلب وجود ف ,هنج إداري جديد يأخذ يف اعتباره األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية فهي
حتول املنظمات التقليدية إىل املنظمات املستدامة , ودعم اقادر  على استيعاهبقياد  وإدار  استراتيجية 
فاالستدامة تستدعي تطوير النظم البيئية مبا حيقق (, 60, ص. 2015مة )اجلهين, تطبق مبادئ االستدا

, (17, ص. 2010جتديد العناصر الطبيعية )بدوي, وجماهد, والتناسق بني مقتضيات تقدم اإلنسان 
ن ويف خرين يف البيئة احمليطة اآلاملبادرات دون املساس بتطور اآل كيفية تطويربعرفت االستدامة و

 . (Hargreaves & Fink, 2006, p. 5) املستقبل
فاالستدامة تعين التوازن واالستمرارية وحسن إدار  املوارد واالرتقاء هبا ملصلحة اجليل احلاضر 

( بأهنا مقاربة استراتيجية 2014ويعرفها غضبان )(, 28, ص. 2013)ناجي,  واألجيال القادمة
فاالستدامة هي منهج (, 41)ص.  والعدالة االجتماعيةمحاية البيئة ة يتناغم فيها استغالل املوارد ومتكامل

للتطوير احلقيقي الذي له القدر  على االستمرار والتواصل, والي ميكن أن حتدث من خالل استراتيجية 
 (.26, ص. 2014تتخذ التوازن البيئي كمحور هلا )منظمة االيسيسكو, 

ة واإلنسانية بشكل إلمكانات املادية والطبيعيل( بأهنا االستغالل األمثل 2011ويعرفها أبو علي )
ب تغيري نقافة وسلوك إنساين مستدام, يتطل ا( بأهن2017(, ويذكر السيد )40متوازن مع الطبيعة )ص. 
وهي قدر  األنظمة التربوية على توفري فرص التعليم للجميع بشكل (, 124نقايف وأخالقي )ص. 

ولقد , (86, ص. 2006بو بطانة, مستدام, وبالنوعية الي تتالءم مع االحتياجات املتعدد  لألجيال )أ
ة وموارد بشرية, وإبداعات غري التقدم العلمي مفهوم املوارد من كوهنا طبيعية, إىل إمكانات معرفي

 (.42, ص. 2015, ومهارات, توظف اخلتر  اإلنسانية, من علم وتكنولوجيا )رشيخو, عقلية
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(, 74, ص. 1997)طاهر, نوعية القوى العاملة يف اجملتمع والتدريب تعتتر مؤرشرًا  فالتعليم
, يعد من أهم املفاصل التارخيية بشأن إدماج 2012( أن مؤمتر ريو دي جانريو 2015ويذكر التريدي )

ونيقة التزام مؤسسات التعليم العايل مبمارسات وقد أعلن يف هذا املؤمتر باالستدامة يف التعليم العايل, 
مع مطالبة قاد  تلك املؤسسات بالتوقيع على تلك الونيقة وحشد التأييد السياسي  ,ةالتنمية املستدام

 يئة, وحتسني احلالة الصحية, وتعزيزفهو يسهم يف مواجهة مشكالت الفقر, ومحاية الب, (45)ص. 
 (.40, ص. 2000التماسك االجتماعي )لوبيز, 

عايل أحد أهم عوامل فة, ويعد التعليم اليقوم على أساس جماالت املعر حتتاج إىل تعليم فاالستدامة
التعليم من ف(, 285, ص. 2005)علي, وحجازي, االقتصادي والرقي االجتماعي التقدم والتغيري, 
تيسري نشوء اقتصادات, جمتمعات ل, جلهودإىل تكثيف ا البلدانميثل فرصة ينبغي أن تدفع  االستدامةأجل 
التنمية يرتبط بأهدا  التعليم ( بأن 2006ويضيف بدران )(, 3, ص. 2014استدامة )ناغويا, أكثر 
( هو 2006باث, وجودمان ) عندواهلد  من االستدامة (, 29بشرية )ص. الجتماعية, االتصادية, قاال

تصميم منط التعليم الذي يتطلب صنع القرار وحل املشكالت, وتؤدي اجلامعات دورًا مهمًا يف تنمية 
 (.230 -229, ص. 2018 تعزيز االستدامة )قندي, وحسني, اإلبداع وتطوير الترامج الي

فاجلامعة مسؤولة عن عمليي املبادر  والتطوير يف نالنة حماور: التعليم العايل, البحث العلمي, 
مسؤولة عن (, و339, ص. 2010)معرو ,  در للمسامهة يف اإلنتاجالثقافة, فهي تتوىل إعداد الكوا
تدام عن طريق تقدمي املعرفة, التدريب, وتعزيز التقدم واملشاركة اجملتمعية قياد  اجملتمع حنو مستقبل مس

(Waas, Huge,  Ceulemans,  Lambrechts, Vandenabeele, Lozano & Wright, 2012, p. 8).
, واألمن الوظيفي, بكيفية إعداد الناس للحيا  هتتمفالرؤية اجلديد  للتعليم من أجل االستدامة 

(, 7, ص. 2001واالستجابة ملتطلبات جمتمع سريع التغري, )جلنة التنمية املستدامة لألمم املتحد , 
)العجيلي, عض, ألهنما يلتقيان يف املخرجات , عامالن يشتركان يف تطور بعضهما البواالستدامةفالتعليم 
التنمية الشاملة والتعليم وتشترك , االستدامة يف ًامتميز ًافالتعليم العايل يلعب دور(, 192, ص. 2013

 (.50, ص. 2005)عقل, نما التنمية تتناول اجملتمع كله العايل يف دراسة اإلنسان, بي
 تتمثل وفق منظور مؤسسي استراتيجياجلامعات االستدامة يف  ( بأن2015ويذكر التريدي, )

خضرنة املقرات جبعل و, فكر االستدامةخضرنة املقررات أي جعل املقررات الدراسية متناغمة مع  يف
( أن حتقيق االستدامة 2013ويضيف القرين )(, 65بات االستدامة )ص. املقرات متوافقة مع متطل

يف  تطويرًاالتحول إىل االستدامة يعتتر و(, 2)ص.  , تؤمن مببادئ االستدامةقياد  مستدامةيتطلب 
 .(79, ص. 2015)اجلهين, من استمرارية التقدم تضوهذا يتطلب قياد  مؤمنة بالتغيري  ,اجلامعات

عملية رشاملة, جتعل القياد  عملية  فهيومن هنا ال يقتصر مفهوم االستدامة على البعد البيئي, 
 , يتم خدمتها بنمط القياد  املستدامة.نظر اقتصادية واجتماعية وبيئية قابلة لالستمرار من وجهة
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 : القياد  املستدامةاألولاملبحث 
من أكثر املوضوعات املثري  للجدل, وال أدل على ذلك كثر  البحوث واملؤلفات الي  القياد إن 

, وقد وضعت املقاييس حتقيق الغاياتتناولت القياد , سعيًا للحصول على قيادات قادر  على 
 (.2 , ص.2016)الربابعه, احلديثة  االجتاهاتمن أن القاد  يواكبون  للتأكدواملؤرشرات 

لكي تنجح , ومن أجل إحداث التغيري املطلوباالجتاهات احلديثة واالجتاه السائد هو استخدام 
خطط التنمية اقتصاديًا واجتماعيًا يف حتقيق أهدافها, البد من أن تتضمن أهدافًا واضحة للتنمية اإلدارية 

؛ على حنو مستدام عاتاجلاموتقدم القياد  املستدامة مدخاًل جديدًا لقياد  (, 87 , ص.2002)الصرن, 
تلقي الضوء على أمهية وخالل تنفيذ السياسات واإلجراءات, حيث تستجيب للبيئة اخلارجية من 
, (247 , ص.2016بتطبيق عدد من املمارسات املستدامة )غامن,  هلااملسؤوليات األخالقية مبا يسمح 

املؤنر  على التغيري, واستمراريته على إىل أن أحد القوى الرئيسة  (Hargreaves & Fink, 2000)أرشار و
  .(p. 8-10) من خالل تعزيز وتبين املوقف البيئي ملدى الطويل, هو القياد  واستدامتهاا

االجتاه إىل تطبيق القياد  املستدامة منها  اجلامعاتوتوجد العديد من العوامل الي تفرض على 
تقنيات املعلومات واالتصاالت, والتواصل االجتماعي, و, تأنريات العوملة, والسرعة املتزايد  دائمًا للتغيري

ليس من اليسري تنفيذ القياد  املستدامة و ,(Coyne, 2017, p. 4) وتغري احتياجات مواليد العصر الرقمي
 للتقدممن املهم توجيه انتباه مستمر وبذل جهود  , بلفهي ال تعتمد فقط على قدرات والتزام القاد 

(Simanskien, Zuperkiene & Pauzuoliene, 2016, p. 658),  ويؤكد(Lambert, 2011) أن ب
 .(p. 134) 2003فأحدث األدبيات منذ عام  ,مفهوم القياد  املستدامة يف بداياته املبكر 

 اهتمامًا متوازنًا باجلوانب ؛ إذ تويلاجلامعاتفالقياد  املستدامة منطية إدارية متكاملة لقياد  
واالتساق مع املتطلبات احمللية واملقتضيات الدولية املشفوعة  ,(Haugland, 2012, p. 2)يكولوجية اإل

كادميي واإلداري, ية من الفساد األيف االستراتيجيات الفعالة حنو حتقيق اجلامعات اخلال بإعاد  النظر
(McNamara, 2008, p. 9)املؤسسي  للتميزوالداعمة  , اجلامعاتيضع اجملتمع توقعات أعلى ألداء و,

  .(33 , ص.2017)فوالن, نوع القياد  املطلوبة لالستدامة  حتددفإنه ال بد للقياد  أن 
لتحسني استيعاب  وتكييف اهلياكل اجلامعةفالقياد  املستدامة مهمة معقد  حتتاج إىل تغيري نقافة 

على مواجهة التحديات القدر  أن للقياد  املستدامة ب (Butt, 2015, p. ii)وهذا ما أكده اجليل القادم, 
, وأن لبناء الثقافة والتنوع أمهية يف حتسني ممارسات القياد  املستدامة, وأيضًا اجلامعاتداخل 

(Gummerson, 2015, p. 1807)  بأن القياد  املستدامة تزيد من التركيز على املسألة وبناء القدرات
 يات, وتساعد على التفكري.ووحتديد األول

يف أن مؤرشر التنمية  (Silalaity, Ratanaolarn & Thawisook, 2018)مع دراسة وهذا يتفق 
العالقة طردية بني القاد  املستدامة والعدالة  وأناملستدامة حيقق أعلى مسامهة يف القياد  املستدامة, 
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من مديري ( 404االجتماعية, وأمهية تطوير القياد  املستدامة يف اجملال التعليمي, وكانت عينة الدراسة )
يف أن القياد   (Dueppen, 2017)وأيضًا مع دراسة , الكليات املهنية, واستخدم الباحث االستبانة

املستدامة واضحة لدى القاد , وأكدت على املشاركة والتعاون بني فريق العمل ووضع األهدا , وتأنري 
القائد على العاملني بشرط توفر وحضور القياد  املستدامة, والي هدفت إىل تعر  التصورات السائد  

 اسة احلالة, واملقابلة كأدا  جلمع البيانات.عن فاعلية تطبيق القياد  املستدامة, واستخدم الباحث منهج در
تقدمي برامج تدريبية تساعد أعضاء هيئة التدريس على اكتساب  يف (2016) غامندراسة و

إىل رصد واقع تطبيق ممارسات القياد  املستدامة هدفت والي , املهارات الالزمة ملمارسة القياد  املستدامة
وبلد عدد  للدراسةأدا  كاالستبانة , واحث املنهج الوصفي التحليلياستخدم البو ,يف قطاع التعليم العايل

استدامة  يف (2014) عيداروسدراسة مع و, من أعضاء هيئة التدريس( 198سة )ارأفراد عينة الد
إىل تبيان أهم االجتاهات املستقبلية للتنمية هدفت والي , التحديث والتطوير لترامج التدريب القيادي

 .التحليلي وأسلوب دلفاي استخدم الباحث املنهج الوصفي ,امةالقيادية املستد
أن القياد  املستدامة هي يف(Metsamuuronen, Kuosa & Laukkanen, 2013)ودراسة 

سلسلة طويلة من عد  قرارات موجهة حنو املستقبل, وتقدمي املؤسسة التعليمية ملتطلبات اجملتمع, وتقدمي 
التأكيد على أمهية التوجه املستقبلي عند تطوير النظم والقرارات االستراتيجية املتعلقة مبجتمع املعلومات, 

  املستدامة منط قيادي, وبيان العالقة بينه وبني احلوكمة التعليمية, إلظهار القيادوالي هتد  التعليمية, 
 .وصنع واختاذ القرارات, واستخدم الباحث االستبانة كأدا  جلمع البيانات, واملنهج الوصفي التحليلي

 مفهوم القياد  املستدامةأواًل: 
, كاألخالقية, اخلادمة, التحويليةقيادية متعدد   أمناطالقياد  املستدامة حتتوي بني مضامينها على 

أول من تداول مصطلح  Hargreavesيعد هارجيريفزو, هلا من خصائص متيزها عن غريهاباإلضافة ملا 
والي  sepenser القياد  املستدامة يف امليدان التربوي, وكان ذلك بعد الدراسة الي رعتها مؤسسة سبنسر

 بأهنا:فز بربط القياد  التربوية مع البيئة واالستدامة, وعرفها , حيث قام هارجيريعامًا( 30)استمرت ملد  
ذلك النمط القيادي الذي ينتشر, ويستمر بني األفراد ويدوم عتر الزمن, حبيث أهنا مسئولية مشتركة بني 

 , بل هتتم وتبتعد عن إحلاق الضرر السليبتنز  املوارد البشرية أو املاديةالقائمني على العمل, وأهنا ال تس
للتنوع املنظم الذي يؤدي إىل تالقح األفكار اجليد ,  تعليمية, وبناء بيئة واجملتمع احمليط التعليميةبالبيئة 

 (.Hargreaves, 2003, p. 2)واملمارسات الناجحة يف جمتمعات التعلم والتطور املشترك 
صعوبات التحسني قدر  النظام التربوي على االندماج يف  بأهنا (Fullan, 2005)كما يعرفها 

بأهنا (Hargreaves & Fink, 2006)يعرفها , و(p. 10) املستمر املنسجم مع القيم العميقة لغاية اإلنسان
فائد  اجيابية لآلخرين  توفروترعى وتطور التعلم العميق للجميع الذي ينتشر ويدوم بطرق ال تضر, 

  .(p. 5) ن ويف املستقبلحولنا اآل
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هتتم بالبيئة التعليمية واجملتمعية احمليطة,  بلفالقياد  املستدامة ال تستهلك املوارد املالية والبشرية, 
وحتاول جتنب إحلاق الضرر هبا, وللقياد  املستدامة تفاعل نشط مع القوى الي تؤنر عليها, وتبين بيئة 

أحد العوامل الي  بأهنا  (Davies, 2007)وعرفها, (Hargreaves, 2007, p. 7) تتميز بالتنوع املؤسسايت
 (p. 2)على اهلد  األخالقي  , وتشجع نقافة القياد  بناًءدعم التنمية على املدى الطويلت

( القاد  املستدامني بأهنم األفراد القادرين على القيام 2011)وعر  معهد القياد  املستدامة 
, م بذلك, فإهنم يعتمدون طرق جديد وللقيا ,بالعاملعالقتهم وبالتغيري من خالل تعميق وعيهم بأنفسهم 

 (.Visser & Courtice, 2011, p. 3) ول مبتكر  ومستدامةللتفكري والتفاعل الذي يؤدي إىل حوا
باملؤسسة التعليمية ألجل طويل املدى مع تدعيم  االجنازيةوهي الي تعزز صحة وسالمة العمليات 

املتخصص املتنامي حتت مظلة لليات التغيري املنظومي والرؤى القدرات القيادية من خالل التدريب 
(Evans,  2011, p. 23)الدولية  بأهنا  (Sustainabitity Leadership Institute, 2011) ويضيف,

عليمية وارتكازها الداعمة ألليات التنمية الشاملة للعاملني باملؤسسة التعليمية مع تدعيم إرساء الثقافة الت
 .(p. 2) خالقية مبا يوفر الدعائم اإلجيابية للنجاحات املؤسسيةاأل على األغراض

غايات يف إطار رشراكة الوهي الداعمة لتعبئة وإجيابية التأنري يف العاملني لتحقيق أعلى مستوى من 
لكافة املهام واملسؤوليات وحتقيق األهدا   اإلجنازيمهنية مع كافة العاملني مبا يضمن استدامة املستوى 

القائد املستدام بأنه الشخص  (Visser & Courtice, 2011)ويعر  ,(Hardie, 2011, p. 12)التنظيمية
 .(p. 2) الذي يلهم ويدعم العمل حنو عامل أفضل

الناس, ضمن تقييم ي مباتتضمن جوانب اإلدار  اإلنسانية  الي بأهنا (Gayle, 2011) ويعرفها
ذايت لتعزيز الكمساهم أساس يف حتقيق الرفاه االجتماعي, وهذه املمارسات تشكل نظام القياد   اجلامعةو

بأهنا عملية تأنري على  (Dahar, Adama & Yahya, 2012)ويعرفها ,(p. 9) أداء األعمال ولفاقها للبقاء
تتمحور حول رؤية القاد  الذين  للمنظمة القيم واملتعقدات على أساس واضح يؤدي إىل وضع رؤية

 .(p. 58)باملثل العليا ملستقبل أفضل  أصحاب املصلحةيسعون إىل احلصول على التزام 
بأهنا املشاركة يف املسؤولية هبد  احليلولة دون  (Simanskiene & Zuperkiene, 2014)وعرفها 

 ((Peterlin, Dimovski & Penger, 2013ويذكر ,(p. 86)اإلضرار باملوارد البشرية أو اإلضرار بالبيئة 
 : يفأن مفهوم القياد  املستدامة يتبلور 

 .التقدير: تسمى مرحلة االستكشا , وكيف يدار اإلبداع, وتطوير مهارات القياد  املستدامة 
 وهي عملية تصور الرؤية املستقبلية املطلوبة للمنظمة ,تصور النتائج: تسمى مرحلة احللم.  
  :من خالل تنمية مهارات القياد  املستدامة الي ترتبط بتنمية  ,تسمى مرحلة التصميمالبناء املشترك

 مهارات القياد  الفردية والعالئقية وتطوير القياد  اجلماعية.
 عمل االستدامة: تسمى مرحلة املصري, أي متكني األفراد من التعلم مدى احليا  واالرجتال (p. 206). 
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 امةمبادئ القياد  املستدنانيًا: 
, بتحسني أداء العاملني, بادئ الي تتوافق مع سعي القائدتقوم القياد  املستدامة على جمموعة من امل

 , وهي:واستثمار املوارد املتاحة بالشكل املطلوب, ومبا يضمن بيئة مناسبة للعمل يف احلاضر واملستقبل
  م(2003)سة هارجيريفز ملبادئ القياد  املستدامة ارد -1

يف هذه الدراسة بوضع سبعة مبادئ  (Hargreaves & Fink, 2003) وفينك, هارجيريفزقام 
 للقياد  املستدامة على النحو التايل: 

 فاملسؤولية األساسية جلميع القاد  التربويني هو احملافظة القياد  املستدامة ترعى وحتمي تعلم مستدام :
ة التعلم, لتحقيق إجنازات, وحتسينات دائمة, وهي على التعلم, لذلك القياد  املستدامة تعزز استمراري

استدامة التطوير التعليمي من خالل استمرار ارشتراك بأن  (2013) قابلة للقياس, ويضيف عيداروس
 .(17)ص.  ال التعليممواكبة املستجدات عامليًا يف جمويف كافة النواحي الفكرية واالجتماعية  األفراد

 يعد التعاقب الوظيفي هو جوهر أداء القياد  الوقت ح على طولالقياد  املستدامة تضمن النجا :
املؤسسية تأيت من استدامة اكتشا  القدرات القادر  على تأمني استدامة  فاالبتكاريةاملستدامة, لذا 

 (.18-17 , ص.2013النجاح املؤسسي )عيداروس, 
 باملشاركة من خالل تبين خطط : اجلميع مطالب القياد  املستدامة تعمل على استدامة االخرين

 التحسني املستمر والدائم باملنظمة, من خالل جيل متعاقب من القيادات.
  باملؤسسة التعليمية.: من خالل نشرها تعاجل قضايا العدالة االجتماعيةالقياد  املستدامة 
  من خالل تطوير  : تعتين باملوارداملوارد البشرية واملادية القياد  املستدامة تنمي أكثر من استنزا

 مواهب العاملني, وتوفري املكافآت اجلوهرية, واحلوافز.
 تتطلب تنوعًا جتاه بناء القدرات األكادميية واإلدارية. امة تطور التنوع والقدر  البيئيةالقياد  املستد :  
 شارك حبزم : قو  املنظمة تظهر يف كون التعلم اجملتمعي, يالقياد  املستدامة تنفذ اندماج نشط مع البيئة

مع البيئة يف تكوين الدافع لدى القياد  املستدامة والنشطة, واملشاركة الفعالة يف كافة الفعاليات 
  (.Hargreaves & Fink, 2003, p. 3-9) واألنشطة احمليطة باملؤسسة التعليمية

 م(2006)كتاب هارجيريفز؛ وفينك القياد  املستدامة  -2
املبادئ وإخراجها بنمط جديد واصدارها يف كتاب  هيكلة (Hargreaves & Fink, 2006)أعاد 

, فالقياد  يف إطار التطور حيمل اسم القياد  املستدامة وقد مت مناقشتها بشيء من التفصيل بالشكل اجلديد
  :على النحو التايلالطبيعي والتطور البشري, وذلك عن طريق ربط النظرية باملمارسة يف قطاع التعليم, 

  تعلم عميق وليس اختبارات سطحيةالعمق: القياد  من أجل التعلم ورعاية اآلخرين, من خالل.  
 مرور الوقت  الطول: من خالل أهنا حتفظ وحتمي وتطور اجلوانب األكثر قيمة للحيا  والتعلم عتر

  .القياد  املستدامة إجراء مستمرأن يشري إىل , وخرلونقلها من قائد إىل 
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  ,فالقائد ال يسعه أن يكون مسؤوال عن عدد قليل االتساع: حيث تطورها يعتمد على قياد  اآلخرين
من الناس, ويف ذات الوقت فإنه يف عامل معقد ال ميكن لقائد واحد أن يسيطر على كل رشيء, ومن 

من القياد   ا متارس نوعاأن القياد  املستدامة ال بد أن يراها الناس أهن وفينك, هارجيريفزهنا يرى 
  املوزعة "الواسعة".

  من املؤسسات احمليطة, وال تزدهر على حساب املؤسسات  الغريازات إجنالعدل: فهي ال تعتمد على
ن يقلل من يعين أن حياول القائد املستدام, أو, األخرى, بل أن هناك تعاونًا مشتركًا بني املؤسسات

  .ذي ميارسه على البيئة احمليطةالضرر ال
 فالقائد املستدام حيتاج إىل , : التعلم يتم يف مناخ من التنوع, وتوفري ضمان وترابط اجتماعيالتنوع

 أن يفهم بأن املنظمات الي يقودوهنا, حية معقد  التركيب.
 فالقائد املستدام عليه سعة التدبري: كشف وتطوير ومكافأ  املواهب يف مرحلة مبكر  من حيا  الفرد ,

  ية والبشرية, وال يستنفذها, إنه جيدد الطاقة.أن يطور املوارد الطبيع
 واحلفاظ على تاريخ املنظمة احملافظة )احلماية(: االستشرا  والتعلم من املاضي لبناء مستقبل أفضل ,

  (.p. 32-199) وكذلك الثقافة والتقاليد للمنظمة
  م(2011)سة المترت ملبادئ القياد  املستدامة ارد -3

يف دراسة منط القياد   وفينك ,هارجيريفزطريق زميليه  (Lambert, 2012) سلك المترت
املستدامة وقام بوضع إطار جديد وجتديدي للمبادئ, مستثمرا جهود زميليه السابقة مع إجراء إضافات 

   هي على النحو التايل:ومبادئ  راسته إىل ستةبادئ يف دجديد , فأختصر امل
  قياد فريق العمل لتطوير قدراهتم, وممارسة أفضل للبناء قدر  فريق العمل: تطوير الفرص لدى ,

أنه يتطلب بناء فريق العمل ترسيخ جمموعة من املفاهيم الي تتعلق  (Freeman, 2010)ويذكر 
, (p. 19) الي تفتقرها املنظمةوبتحديد القدرات املطلوبة, وبيان العالقة بني القدرات الثقافية السائد  

تدريب املوظفني على تنمية قدراهتم على بأن  (Timmer, Buckler & Creech, 2008)ويضيف 
االبتكار والقدر  على تشجيع خمتلف التخصصات للمشاركة يف صنع القرار, وفهم العالقة بني النظم 

أنه ميكن  (Gould, Unger & Bacom, 2008, ويؤكد )(p. 6) البيئية واالقتصادية واالجتماعية
للقاد  من بناء الثقة يف القاد  املستقبليني من خالل متهيد الطريق أمامهم لتحقيق األهدا  

 .(p. 59) وتشجيعهم على ذلك وتوجيهه
   التوزيع االستراتيجي: من خالل متكني األفراد يف مجيع مستويات املؤسسة لالخنراط يف أنشطة القياد

ة عدم متكني املوارد البشري بأن (Salame, 2006)ويؤكد  ,الي تؤدي إىل إحداث حتسني مستدام
ميكن أن يكون هلا تأنري ضار على عمل املنظمة, ألنه يعين أن العديد للمشاركة يف عملية التخطيط 

 .(p. 7) من القضايا الي ترتبط ارتباطًا مبارشرًا يف جناح أو فشل املنظمة قد يتم جتاهلها
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 عاون للضمان بأن التعلم املتاح يتناسب مع االحتياجات احملليةاالندماج: السعي للعمل بشكل مت ,
أن املنظمات تسعى إىل دميومة التوطيد من خالل  (Wheelen & Hunger, 2012)ويؤكد 

  .(p. 196)الشراكات والعمل التعاوين 
 ترابط بني األهدا  طويلة املدى    قصري  املدى: توفريبناء أهدا  طويلة املدى من األهدا

 للمؤسسة وبني األهدا  قصري  األجل. 
 وحيقق التنوع كما االجتماعي والترابط التنوع: التعلم يتم يف مناخ من التنوع, وتوفري الضمان ,

مكان العمل فوائد متعدد , إذ إن املنظمة الي متتلك يف (Bedi, Lakra & Gupta, 2014)يذكر 
تستفاد من جمموعة متنوعة من وجهات النظر, وموظفني من نقافات متنوعة متنحها فهم أكتر, 

 . (p. 102)وارتفاع اإلنتاجية بسبب نقافة املنظمة الي تشجع املوظفني على اظهار أعلى قدراهتم
 را  باملاضي لبناء مستقبل أفضلاحملافظة )احلماية(: التعلم واالستش (p. 106).  
 (م2013دراسة كانترز ملبادئ القياد  املستدامة ) -4

 :ما يليمبادئ أخرى للقياد  املستدامة تتمثل في (Kanters, 2013) ذكر كانترز
  حتقيق التنمية املستدامة: االستدامة ليس مفهومًا جديدًا, وهي عملية مستمر  تسعى لتحقيق توازن

 .عية والبيئة واملالية االقتصاديةاملعايري, والقيم االجتما
 لنظر وتقبل تفحص وجهات نظرك: كن منفتحًا متأماًل وأدرس بعض القضايا من خمتلف وجهات ا

 وأن يتفحص القضايا من جوانب متعدد  لوجهات النظر., حلقيقة التعقيد بسرور
 ,وإجراءات العمل والتواصل مع اجملتمع. احلضور واإلدراك: احلضور الشخصي املستمر للعاملني 
  البداية باحلوار: تبدأ باحلوار مع العامل داخل وخارج املؤسسة لتحفيز االهتمامات من أجل التنمية

 االجتماعية املسؤولية البيئية وإنراء التعلم, واملساعد  األكادميية, واملهنية داخل املؤسسة.
 ون أنفسهم, وأطلب منهم املساعد  إذا كان الوضع الشجاعة الشخصية: أعطي مساحة للذين يطور

 يتطلب ذلك, كن القدو  يف حتسني قيمك أمامهم.
  اإلبداع واالبتكار: امتالك رؤية منفتحة حنو النوايا النارشئة, والفرص األكتر, وترمجتهم بشكل

 بادر .إبداعي, وبطريقة مبتكر  يف سياق اإلجراءات والرؤى, وتشجيع زمالئك على اختاذ زمام امل
  املناقشة الفعالة: التحدي األكتر للجميع هو اختاذ قرارات واضحة, والتقرير بتنفيذها من خالل

 .(p. 53) احلفاظ على نفسك, واآلخرين ومتابعة هذه القضية معًا
( أن هنالك مثانية عناصر لالستدامة على األقل هي: خدمة عامة مع غرض 2017ويذكر فوالن )
ري السياق على مجيع املستويات, بناء قدر  جانبية عتر رشبكات, مساءلة ذكية أخالقي, التزام بتغي

وعالقات رأسية, تعلم عميق, التزام مزدوج بالنتائج القصري  والطويلة األجل, تنشيط دوري, الرافعة 
 .(32 -16الطويلة للقياد  علي مجيع املستويات فتعاقب القيادات يوفر استمرارية الجتاه جيد )ص. 
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 القياد  املستدامة مناذج: نالثًا
 باهتمامعلى الرغم من قصر الوقت الذي ظهرت فيه أدبيات القياد  املستدامة, إال أهنا قد حظيت 

 حوهلا مناذجهم الي وسعت إطارها وعمقت حمتواها, ومنها: طرحواالبعض الذين 
 منوذج إفري وبرجيستنر للقياد  املستدامة -1

املستدامة وغري  ممارسات القياد  الي متيز بني املنظمات (Avery & Bergsteiner, 2011) قدم
املستدامة, ويتم استخدام هرم القياد  املستدامة املقترح كأدا  تشخيصية, وتلقي املمارسات املقدمة 

 ميكن ق بني املنظمات املستدامة )منظمات النحل( واملنظمات غري املستدامة )منظمات اجلراد(, واليالفر
 .النموذجيوضح  (1), والشكل أن يتم تنفيذها يف أي منظمة بغض النظر عن جماهلا أو حجمها

 

 القياد  املستدامة     

 منوذج إفري وبرجيستنر :(1رشكل )
 Avery & Bergsteiner, 2011, p.  8))املصدر: 

 األداء املايل        السمعة األكادميية 
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ال تتدفق  املمارساتالتفاعالت بني ف ,أن يكون ديناميكًيا يف مجيع االجتاهاتيهد  اهلرم إىل و
املمارسات على نفس املستوى تؤنر أيًضا  بل إن ,من القاعد  إىل القمة ومن األعلى إىل األسفل فحسب

تترك جماال ( 23) فإن الطريقة الي يتم هبا تنفيذ املمارسات ,وعالو  على ذلك ,على بعضها البعض
اجليد ,  السمعة األكادميية إىل تقودالنموذج من املستويات املختلفة يف  (23) املمارسات ,للتنوع سعًاوا
 والعمالء, واألداء املايل على املدى القصري والطويل, والقيمة طويلة األمد. املستفيدينتعزيز رضا و

تشكل املمارسات نالث و ,على رشكل هرم ليكون مبثابة دليل للتدخلمارسات امل ترتيب متو
حيتوي املستوى الرابع واحلوافز الرئيسية, و ,واملمارسات عالية املستوى ,التأسيسيةاملمارسات  مستويات

 .الذي يتوج اهلرم على نتائج األداء الي تسهم األحباث يف حتقيق االستدامة
 القياد تقرر  ميكن تقدميها يف أي وقت ,تشكل املمارسات التأسيسية أدىن مستوى من اهلرمف

برامج لتدريب وتطوير املوظفني, والسعي إىل عالقات عمل  التأسيسيةتشمل املمارسات و ,القيام بذلك
(, وختطيط التعاقب, وتقييم ختر  املوظفني ومسامهتهم املوظفنيودية, واستبقاء املوظفني )جتنب تسريح 

و أن يكون عمل البطل أو أعلى أعضاء ه القائديف والء العمالء واالبتكار, وحتديد ما إذا كان دور 
الفريق, وضمان السلوك األخالقي, وتعزيز التفكري على املدى الطويل, وإدار  التغيري التنظيمي 

, وتعزيز املسؤولية البيئية واالجتماعية, وحتقيق التوازن بني املايلحبساسية, والسعي من أجل االستقالل 
 .قوية ومشتركةأن الرؤية  العديد من مصاحل أصحاب املصلحة, وضمان

وتغطي هذه املمارسات عملية صنع  ,من اهلرم الثاين املستوىتشكل ممارسات املستوى األعلى و
القرار املتنازعة واملوافقة عليها, وتنتج املوظفني الذين يديرون أنفسهم, وتوظف قو  الفرق, وتطور جوًا 

 تشكلوأخريًا , تفاظ هباواالح املعرفةمن الثقة, وتشكل نقافة تنظيمية متكن القياد  املستدامة, وتقاسم 
 .توفر االبتكار وإرشراك املوظفني واجلود  بشكل أساسيو األعلىى داء املستوالرئيسية لأل احلوافز

ذات الصلة  التأسيسيةوقد مت تطوير اهلرم على أساس الفكر  القائلة بأنه عندما تكون املمارسات 
ليس من احلكمة ببساطة أن نقرر  ,على سبيل املثال ,تعمل على تسهيل ودعم ظهور املمارسات العليا

األرشخاص املعنيني التدريب املناسب  ىأن املوظفني سيصبحون قادرين على اإلدار  الذاتية ما مل يتلق
والشعور  ,ومتكينهم من اختاذ القرارات ,اجلامعةومعرفة ومشاركة رؤية  ,لتمكينهم من إدار  الذات

بالطريقة الي ميكن هبا تطوير املهارات ألن الثقة تعتمد على وباملثل ال ميكن تعزيز الثقة ببساطة , بالقيمة
وبالتايل يف اهلرم تظهر اإلدار  الذاتية والثقة كممارسات أعلى مستوى  ,العديد من املمارسات األساسية
  .(p. 5-13) املتعدد  التأسيسيةتنشأ من مزيج من املمارسات 

 للقياد  املستدامة يف:( 23( أنه ميكن تصنيف املمارسات )2016)ويؤكد غامن 
تعمل على التوازن ما بني  بأهنا, سة الي متيز املنظمات املستدامةمد: تعد السمة الرئياملنظور طويل األ .1

 .والتخطيط االستراتيجياالعتبارات قصري  األمد وطويلة األمد, والي تتراوح ما بني التفكري 
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تنمية طاقم العمل: القياد  املستدامة تعمل على تطوير وترقية طاقم العمل داخليًا, بداًل من جلب  .2
  .ارج الذي ميكن أن يكون على درجة عالية من اخلطور اخلموارد بشرية من 

د لدى املوظفني يف منطقة معينة, الثقافة التنظيمية: جمموعة من القيم املشتركة واملعتقدات الي تسو .3
 .ني على حتديد السلوكيات املرغوبةفراد التصر  يف ضوئها وتساعد املوظفاألعني على يتو
 .التكيف مع املتغريات احمليطة هباو األداءيف احلفاظ على  اإلبداع: يساعد .4
املسؤولية االجتماعية والبيئية: متارس املنظمات املستدامة املسؤولية االجتماعية والبيئية ألهنا تعمل على  .5

 وائد مالية وفوائد أخرى للمنظمة, كما تعمل على الوفاء بالسلوك األخالقي.حتقيق ف
 (.255 -251أمرًا حامسًا وحيويًا لالستدامة التنظيمية )ص. ومبدأ حموريًا  فهوالسلوك االخالقي:  .6

وميكن عرض األبعاد واملمارسات الي يتضمنها منوذج إفري وبرجيستنر كممارسات قيادية 
 ت, كما يلي:مستدامة باجلامعا

الدورات والندوات الورش واملؤمترات الي تعقدها اجلامعة ب تطوير أعضاء هيئة التدريس باستمرار:
ألعضاء هيئة التدريس من أجل ضمان مواكبتهم  للتطوير املهين وتعزيز معارفهم ومهاراهتم التدريسية, 

, ومن ممارسات القائد األكادميي للتنمية يات يف تقدمي اخلدمات التدريسيةواحلفاظ على أفضل املستو
 على املهارات القيادية. همتدريبواملهنية تطوير أعضاء هيئة التدريس مهنًيا على حنو مستمر, 

تعد العالقات الودية دوافع حمفز  ألعضاء هيئة التدريس لتقدمي العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريس: 
من خالل جمموعة من العوامل االجتماعية منها الثناء وحب العمل,  كل ما لديهم لتطوير العمل اجلامعي

عالقات من الوجود واالنسجام االجتماعي والعالقات االنسانية تؤنر بشكل إجيايب يف زياد  اإلنتاجية, ف
متيز العمل اجلامعي, ومن ممارسات القائد األكادميي يف العالقات اإلنسانية التعامل مع أعضاء  ضروريات

 التدريس باحترام وتقدير بشكل مستمر, إجراء اتصااًلت متعدد  االجتاهات بينهم. هيئة

هو رشعور قوي من الدعم جتاه أعضاء هيئة التدريس, من االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس: 
خالل تلبية احتياجاهتم وإسعادهم من خالل حتسني اخلدمات املقدمة هلم, ومن ممارسات القائد 

مبا يتوافق مع رؤية  همميي يف االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس إعطاء أولوية لتطويراألكاد
 اجلامعة, توفري تقنيات حديثة تساعدهم على حتقيق األهدا .

هي االستراتيجية الي تتبعها اجلامعة لنقل كل دور قيادي رئيسي فيها إىل ختطيط التعاقب الوظيفي: 
ن تستمر اجلامعة بالعمل بعد أن يتنحى القائد األكادميي أو من خالهلا أ ميكنقة التدريس بطري عضو هيئة

ينتهي تكليفه, ومن ممارسات القائد األكادميي يف التخطيط للتعاقب الوظيفي توزيع مسؤوليات القياد  
 على أعضاء هيئة التدريس بشفافية, بناء خطة لتعاقب القياد  من خالل نقل اخلترات.

هي العملية الي يقوم من خالهلا القائد األكادميي بتقدير سلوكيات أعضاء هيئة التدريس: تقدير أداء 
نقاط القو  ملعرفة أعضاء هيئة التدريس, من خالل املقارنة مع املعايري احملدد , وهي كذلك تغذية راجعة 
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د األكادميي يف والضعف, وحتديد األعضاء الذين حيتاجون إىل التدريب والتطوير, ومن ممارسات القائ
جتنًبا لالحتراق  ؛تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمال وفق قدراهتم

 الوظيفي, إرشراك أعضاء هيئة التدريس يف تقومي نتائج أدائهم.
هو السلوك الذي ميارسه القائد األكادميي ليحقق النجاح يف وظيفته وليوفر بيئة عمل القياد  العليا: 

مناسبة ألعضاء هيئة التدريس, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق ُبعد القياد  العليا األخذ بركائز 
 رفاهية.الاالستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية, وضع خطط لتحقيق 

هي جمموعة من القيم واملبادئ الي حترك أعضاء هيئة التدريس كالعدل واملساوا  قي: السلوك األخال
وحتكم طريقة عملهم باجلامعة, وتعد كذلك املهارات والسلوكيات الي يتوقع من القاد  األكادمييني 

ضاء هيئة التحلي هبا وممارستها, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق السلوك األخالقي التعامل مع أع
 التعامل بأخالقيات املهنة األكادميية.والتدريس بأسلوب القدو  احلسنة, 

هي خطة عمل اجلامعة لتحقيق رؤيتها, وحتديد أولويات األهدا  والتنافس بنجاح منظور طويل األمد: 
ى وحتسني االداء مع مناذج األعمال, ومن ممارسات القائد األكادميي ملنظور طويل األمد التركيز عل
 األهدا  طويلة األمد أنناء حتقيق األهدا  القصري , االنطالق يف القياد  ملراعا  مصاحل األجيال القادمة.

أي إعاد  التنظيم وهي مرحلة متر هبا اجلامعة عندما تغيري استراتيجيات العمل إىل طرق التغيري التنظيمي: 
ية, ومن ممارسات القائد األكادميي لتغيري ذات كفاء  وفعالية لكي تنمو وتستمر يف ظل املنافسة العامل

 تنظيمي تنفيذ التغيري مبنظور استراتيجي مستدام, تقليل عدد املستويات اإلدارية, لزياد  اإلنتاج.
قدر  اجلامعة على إجياد مصادر متويل خاصة هبا وفق أهدا  استراتيجية تضمن حتقيق االستقالل املايل: 

اجملتمع احمللي, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق االستقالل  عوائد مالية بالتعاون مع مؤسسات
 املايل توفري متوياًل مستمرًا من مؤسسات اجملتمع, استثمار موارد اجلامعة الوقفية لصاحل تطورها.

عناصر البيئة من خالل الدعو  إىل إجراء تغيريات يف املمارسات الي تضر بتنمية  محايةاملسؤولية البيئية: 
واردها مبا يليب احتياجات احلاضر دون املساس باألجيال القادمة, ومن ممارسات القائد األكادميي م

 ملسؤولية بيئية التركيز على محاية البيئة أنناء تنفيذ األهدا , تقدمي برامج بأمهية محاية احلرم اجلامعي.
ها الي تعود بالفائد  على اجملتمع نشطتن اجلامعة بني مهامها وأهدافها وأأن توازاملسؤولية االجتماعية: 

وتساهم يف تطويره وحتقيق أهدافه بشكل مبارشر, ومن ممارسات القائد األكادميي ملسؤولية اجتماعية 
 تقدمي خدمات متنوعة لفئات اجملتمع املختلفة, املشاركة يف حل قضايا اجملتمع.

روا ويتأنروا بالعمل اجلامعي, هم من لديهم مصلحة باجلامعة وميكن أن يؤنمدخل أصحاب املصلحة: 
فاجلامعة الي تدير وتليب عالقات واحتياجات أصحاب املصلحة بفعالية ستظل قائمة حتقق النجاح 
واالستدامة لفتر  أطول وأداء أفضل من اجلامعات األخرى, ومن ممارسات القائد األكادميي لنهج 

  م.يق التوازن بني احتياجاهتأصحاب املصلحة إدار  عالقات أصحاب املصلحة بفعالية, حتق
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اهلد  االستراتيجي أو احلالة املستقبلية للجامعة الي ترغب يف حتقيقها, ويتم حتديدها الرؤية املشتركة: 
مبشاركة أعضاء هيئة التدريس, ومن ممارسات القائد األكادميي لرؤية مشتركة إرشراك أعضاء هيئة 

 ا للرؤية املشتركة, لتعزز امليز  التنافسية.التدريس يف صياغة الرؤية, تقدمي فهًما واضًح
تحقيق األهدا , ومن لجمموعة القرارات املتاحة  منعملية تفكري يف اختيار منطقي مناسب اختاذ القرار: 

ممارسات القائد األكادميي لصنع واختاذ القرار تدريب أعضاء هيئة التدريس على اإلحساس باملسؤولية 
 قو  اختاذ القرارات. هممنحوعن القرارات املتخذ , اختاذ القرار مبشاركة مجيع أعضاء هيئة التدريس, 

, وقدرته على ضبط االنفعاالت, وحتديد هاراتهملمن خالل استخدام عضو هيئة التدريس اإلدار  الذاتية: 
كادميي جنازات, ويتطلب ذلك من القائد األلتحقيق أكتر قدر من اإل األهدا , واحملافظة على األوقات
ومواصلة النمو املهين املستمر, ومن  ملطلب املعرفة وحتسني قدراهت أنفسهموعضو هيئة التدريس حتفيز 
 همتشجيعوذاتية تشجيع أعضاء هيئة التدريس حنو االلتزام الذايت, الدار  إلممارسات القائد األكادميي ل

 بالتغذية الراجعة, لتحسني أدائهم. همعلى تقدمي مبادرات, لتطوير أدائهم الوظيفي, تزويد
جمموعة من أعضاء هيئة التدريس اخلتراء يتم تشكيلها لتنفيذ مهمة حمدد  ذات التوجه حنو فرق العمل: 

توجه لفرق العمل البناء على أسلوب لوأعمال اجلامعة, ومن ممارسات القائد األكادميي ل عالقة بأهدا 
 حتقيق مبدأ العدالة بني أعضاء هيئة التدريس.وفريق العمل إلجناز األعمال, تشجيع تبادل األفكار, 

يف اختاذ القرارات, مّما يساهم يف زياد  كفاءهتم  أعضاء هيئة التدريسدور  عزيِزتنقافة التمكني: 
ومن ممارسات القائد , إلبداء لرائهم ًاوظيفي سلطة مؤقتة, أو دورًا هممنح, من خالل وفاعليتهم الوظيفية

من  ومتكينهماألكادميي لتحقيق ُبعد التمكني ونقافته إجياد نقافة متكينية تركز على منظور طويل األمد, 
 إحداث التغيري مبنظور استراتيجي.والقياد ,  الصالحيات وفرص

هي االستراتيجيات الي تقوم هبا اجلامعة لتحسني قدرهتا على القيام احلفاظ على املعرفة ومشاركتها: 
لها ومشاركتها بني أعضاء هيئة التدريس, رفة وتنظيمها واحملافظة عليها ونقمبهامها, من خالل إجياد املع

ومن ممارسات القائد األكادميي إلدار  املعرفة املشاركة املعرفية باملستويات التنظيمية, التوجيه بتوظيف 
 أنظمة ختزين املعرفة, تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االستفاد  من نتائج البحث العلمي. 

هيئة التدريس متأكدًا من كفاء  وعدالة العمل اجلامعي والشعور هي احلالة الي يكون هبا عضو الثقة: 
السعي إىل بناء عالقات  باألمان واالستقرار النفسي, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق ُبعد الثقة

 .ليكتسب الثقة, جعل الثقة أساس العمل املؤسسي, إعطاء فرص املشاركة إلجناز األعمال ؛جيد 
هي العملية الي تقوم هبا اجلامعة إلدار  االبتكار باستراتيجيات علمية, وحتفيز تيجي: االبتكار االسترا

أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع وتقدمي األفكار, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق االبتكار 
كارية إىل خطط االستراتيجي تفعيل االبتكار بوصفة استراتيجية لتحقيق ميز  تنافسية, حتويل اخلطط االبت

 زياد  اإلنتاجية, رسم اجتاهات جديد  تتوافق مع رؤية اجلامعة.لتنفيذية, دعم القدرات البشرية 
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, ملساعد  اجلامعة عضاء هيئة التدريسأل شاركة املبارشر  واملنتظمةاملهي مشاركة أعضاء هيئة التدريس: 
ل املشكالت, ومن ممارسات على حتقيق أهدافها من خالل تطبيق أفكارهم وختراهتم وجهودهم حل

القائد األكادميي ملشاركة أعضاء هيئة التدريس الدعو  إىل التفكري يف احللول املناسبة؛ لتوفري اجلهد 
والتكلفة, استقبال اآلراء املخالفة لتوجهاته القيادية, وسياسته القيادية, العمل على ما يؤدي إىل تفعيل 

 اء مسارات تفاعلية جديد  مع أعضاء هيئة التدريس.املشاركة بني أعضاء هيئة التدريس, إنش
مقياس التميز للجامعة من خالل االلتزام باملعايري واملؤرشرات الي يتم حتديدها من اجلهات ذات اجلود : 

العالقة واملاحنة لالعتمادات األكادميية ورشهادات اجلود  والتميز, ومن ممارسات القائد األكادميي لتحقيق 
ا حتفيز أعضاء هيئة التدريس على بذل اجلهد من أجل جود  اخلدمات, األخذ بالقيم اجلود  وإدارهت

السائد  يف اجملتمع عند تنفيذ األفكار القيادية اجلديد , إجناز األعمال بأعلى جود  وبأقل تكلفة ممكنة, 
 التحقق من رضا أعضاء هيئة التدريس عن مستوى األداء بشكل مستمر.

 للقياد  املستدامةكامتريج منوذج  -2
 نالنة عناصر هي:  لنموذج كامتريج

فحوى القائد: وتعين الظرو  والبيئة الداخلية واخلارجية الي يعمل هبا القائد, وهلا تأنري مبارشر أو  .1
 غري مبارشر على املنظمة وعلى القرارات الي يتخذها.

لشخصيته وظروفه, ومن اخلصائص واألساليب واملهارات: على القائد أن جيسد ما هو مناسب   .2
أساليب القياد  املثالية للقاد  املستدامني اندماجي, تبصري, خالق, ميارس اإليثار, جذري, ومن 
املهارات املثالية للقاد  املستدامني تعقيدات اإلدار , مشاركة الرؤية, يصدر األحكام, يتحدى 

 ويبتكر, يفكر للمدى الطويل.
اخلية اختاذ القرارات املستنري , توفري التوجه االستراتيجي, تصرفات القائد: ومن التصرفات الد  .3

ابتكار حوافز إدارية, ضمان احملاسبة على األداء, التمكني, ومن التصرفات اخلارجية التشجيع على 
الشراكة الواسعة املتبادلة, إنشاء منتجات وخدمات قابلة لالستدامة, الدعو  للوعي الذايت, تغيري 

 (.232 -227, ص. 2018)هيجان ولخرون, الفحوى, الشفافية 
 
 

 
 
 

 منوذج كامتريج للقياد  املستدامة :(2رشكل )
 Visser & Courtice, 2011, p.  4))املصدر: 

 

 اخلصائص تصرفات القائد فحوى القائد
 األساليب, املهارات 
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 للقياد  املستدامةالعقالين نموذج ال -3
 القياد  املستدامة يف: ويبني النموذج العقالين أهم ممارسات

 من خالل جعل االستدامة أمرًا مهمًا لآلخرين, وكيفية بناء االستراتيجيات  :حتمل املسؤولية
 وتطبيقها, ممارسة التفكري والعمل اخلالق, تفعيل احملاسبة, واحملافظة على السرعة والتسارع.

 حلول مستدامة. وإنتاجمن خالل التفكري بطريقة مشولية,  :البحث عن عالقات بينية مشولية 
  من خالل خلق مساحات احلوار والدعو  للتساؤل, بناء عالقات حقيقية. :إقامة حوارات بناء 
 املختلفة, التعامل مع التناقضات. باآلراءمن خالل االستقطاب واالعترا   :احتضان التوتر اخلالق 
 لقة باالستدامةاطر املتعمن خالل تقييم الفرص واملخ :تسهيل بروز النتائج النارشئة. 
 من خالل مالحظة التوجهات, وفهم عملية التغيري يف االنسان. :فهم لليات التغري االجتماعي 
 من خالل الرغبة يف تعلم أساليب جديد . :التجربة مث التعلم مث الكيف 
 ص. 2018تفاعالت حقيقية مع اآلخرين )هيجان ولخرون, من خالل  اإلدراكي: توسيع الوعي ,

232- 236.) 
 

 
 

 النموذج العقالين للقياد  املستدامة :(3رشكل )
 Ferdig, 2007, p.  28))املصدر: 

 

 للقياد  املستدامةالنضج منوذج  -4
 لنضج أساسية مراحل سمخ (Fair Ridge)  جمموعة أسريت الذي جنسون سكوت منوذج حيدد
 :وهي املستدامة القيادات

 ك.اإلدرا تعميق خالهلا ويتم: الوعي مرحلة  
 ددرمت فهو اليقني عدم ظل يف يعمل وأنه متأكد ريغ أو متشكك وكأنه القائد ليظهر :املبادر  مرحلة.  
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 بالثغرات وحييط بالنواقص ويلم الغامضة التساؤالت عن إجابته بعد وتتم :واالستيعاب الفهم مرحلة.  
 للتحول املستلزمات وهتيئة العد  خالهلا وتكتمل :واالقتناع القبول مرحلة.  
 والتجارب واملبادرات والفهم اإلدراك يترجم الذي القيادي الدور يترز وفيها :والتعهد االلتزام مرحلة 

, (200-199, ص. 2015)الكبيسي ولخرون,  االستدامة حنو والتحول بلوغه يتم واقع إىل
 يتمثل ( أن أمنوذج النضج يف اإلدار  املستدامة2011) والعارضي والعباديويضيف العيساوي 

 مبجموعة من اخلطوات العلمية الي توصل اجلامعة لالستدامة وهي:
 .اإلدراك: وتتمثل بإدراك احلاجة لتبين مفهوم االستدامة من قبل اجلامعة 
  األوىلمتتلك اجلامعة راعي لالستدامة حيدد االجتاه ويضع اخلطو   :املبادر. 
  وجتربة املبادرات ذات العالقة.التجربة: القيام بوظيفة االستدامة, وتطوير استراتيجية 
 عمال.ل االستدامة, ودجمها باستراتيجية األالتفعيل: إنشاء الوحدات الي تعمل على تكام 
  .(.829التحول: االعتناق الكامل ملفهوم االستدامةكأسلوب لإلجناز واإلبداع )ص 

تناول فمما سبق لقد مت تطبيق القياد  املستدامة يف عدد من البيئات والسياقات املختلفة, و
(Hargreaves; Fink, 2006(,)Davies, 2007(,)Lambert, 2011)  تطبيق مفهوم القياد  املستدامة يف

فقد تناوال تطبيق (Avery & bergsteiner, 2011)القطاع التعليمي بالواليات املتحد  األمريكية, أما
 وتطويرها التركيز على تنمية القياد  املستدامةاملنظور التنظيمي يف عدد من السياقات املتنوعة, وأخريًا 

عمليات أساسية األداء ينبع من دمج نالث ف(Casserley & Critchley, 2010)لدىمن منظور فردي 
يليها تفاعلهم مع نقافة  ,ج هذه العملياتدمو ,الرفاه الفسيولوجي ,الذكاء النفسي ,التأمل يف العمل

  .(p. 290) , وتنشئ منظمات مستدامة, وتولد قاد  مستدامنياملنظمة, الي تشكل تنمية ريادية
واعتمد الباحث على منوذج إفري وبرجيستنر؛كونه رشامل ألكثر املبادئ واألبعاد الي مت تناوهلا من 

حيث التفاعل بينها على رشكل أفقي  ؛قبل الباحثني واملهتمني بالقياد  املستدامة, ووضعها يف صور  هرم
حبيث ال يتحقق مستوى من مستويات اهلرم إال بتحقق املستودى األدىن منه, وهذا يعطي دقة ووضوح 
 يف ممارستها وجتويد األداء, والتميز يف اإلجناز, مما جيعلها قادر  على حتقيق األهدا  طويلة األجل.  

يف وجود عالقة إجيابية بني ممارسات  (Hussian & Mansor,  2015)دراسة  وهذا يتفق مع
القياد  املستدامة وااللتزام التنظيمي, والي هتد  التعر  على العالقة بني ممارسات القياد  املستدامة 
للقائد وااللتزام التنظيمي لدى املعلمني, حيث استخدم الباحث مبادئ هارجيريفز السبعة كمحاور 

 ( معلمًا.48ملنهج الوصفي, ومت التطبيق على )لالستبانة, واعتمد الباحث على ا
يف أن ممارسات القياد  املستدامة كان هلا ارتباط دال برضا املوظفني,  (Avery, 2014)دراسة و

الكشف عن العالقة بني ممارسات القياد  املستدامة وفقا لنموذج إفرى وبرجيستنر ورضا  والي هتد 
  ( من املوظفني.1252)االستبانة أدا  الدراسة على و ,استخدم الباحث املنهج الوصفي املوطفني,
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( جمموعات أساسية من 6يف أنه مت حتديد ) (Kantabutra & Saratun, 2013)ومع دراسة 
( من ممارسات القياد  املستدامة وهي التركيز على منظور طويل األجل, 23املمارسات املتسقة مع )

ظفني, ونقافة تنظيمية قوية, واالبتكار, واملسؤولية االجتماعية والبيئية, والسلوك األخالقي, وتطوير املو
( ممارسات القياد  املستدامة لنموذج إفري وبرجيستنر, واستخدم الباحث 23والي هتد  االعتماد على )

 منهج دراسة احلالة, واملقابالت كأدا  جلمع البيانات. 
أن هناك دعم لوضع إطار للقياد  املستدامة ملزيد من كليات يف  (Lambert, 2012)دراسة و

, تنفيذها منالقيام باملزيد من العمل من أجل تطوير جمموعة أدوات حبيث ميكن لألفراد و, التعليم العايل
هدفت التعر  إىل فعالية برنامج القياد  املستدامة الذي اقترحه المترت من أجل تطوير عمل والي 

ت التعليم العايل, وتطوير قدرات األفراد من أجل أن يتمكنوا من متابعة كبار املناصب مديري كليا
وتكونت , واستخدم االستبانة ,القيادية, واستخدم الباحث املنهج التجرييب واملنهج الوصفي التحليلي

يف أن  (Lingam, 2012)تتفق أيضًا مع دراسة , ومديري كليات التعليم العايل (65) عينة الدراسة من
معظم مبادئ القياد  املستدامة ممارسة مبستوى منخفض, واالهتمام بتطبيق مبادئ القياد  املستدامة, 

 والي هتد  إىل عرض نتائج حول مبادئ ممارسات القياد  املستدامة, واستخدم الباحث االستبانة. 
 أمهية القياد  املستدامة: رابعًا

, فمسألة من القيادات اجلامعيةبني القيادات وتنتشر عتر حتافظ القياد  املستدامة على التحسني 
خيلف القائد املستدام الذي حيمل السمات الي تساعده على تطوير التحول املستدام عملية مزمنة 

بأن  (Harun & Mom, 2014) (, ويضيف37 , ص.2017حدونها يعطل جهود التحسني )فوالن, 
 .(p. 27) على االبتكار, وهي قلب بناء القدرات حتافظ يف اجلامعاتالقياد  املستدامة 

د  تربوية وجود قيا أن أمهية القياد  املستدامة يف امليدان التربوي تكمن يف (Cook, 2014)يرى و
, إجياد حتسينات دائمة يف التعلم تتجاوز حتقيق نتائج حتصيل مؤقتة إىلأن وة, مستدامة ذات جود  عالي

تنمي , وأن   املؤسسة على مستوى طويل املدىقياد, وعلى الغاية األخالقية تبين نقافة قيادية ترتكزوأن 
تعمل على جتهيز وتطوير األفراد ليصبحوا مؤهلني للوظائف , وأن اد  الفريق فوق القياد  الفرديةقيمة قي

 .(p. 3) التقاعد أو االستقالة أو الترقية أو الفصل من العمل خاللالي ستصبح رشاغر  من 
( أنه مما يدل على أمهية القياد  ليس فقط فهم اهلياكل التنظيمية, ولكن 2017) ونسوتؤكد ي

لتعزيز األخالق واآلداب على مجيع املستويات, حيث جيب األخذ بالغرض األخالقي يف عملية 
لقياد  املستدامة يف توجيه املنظمة وأعضائها حنو التنمية ويتمثل اهلد  الرئيسي ل, (38)ص.  االستدامة

ملستدامة, وحماولة تنفيذ أنشطة مسؤولة اجتماعيًا, والتصر  ضمن نطاق الطرق الي جيب أن تتبعها ا
, وهذا (Simanskien, Zuperkiene & Pauzuoliene, 2016, p. 658)املنظمات املسؤولة اجتماعيًا 

 .(p. 29)بأن القياد  املستدامة تساهم وتعمل على حتسني أداء اجلامعات  (Conway, 2015)أكده 
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تعميق التدريس والبحوث فيما يتعلق  :هيهدا  اد  املستدامة لتحقيق مجلة من األوتسعى القي
حتسسني مستوى اجلود  والكفاء  يف جمال ين مناذج حياتية أكثر استدامة, وببالعمليات اجملتمعية لت

طرا  غري التعليمية, تقوية أرشكال التفاعل مع األوث وسد الفجو  بني العلم والتعلم, والتدريس والبح
التشخيص البيئي والتعلم لتكنولوجيا باجملاالت األكادميية, وتبين نقافة عادلة حتترم االختالفات وتكامل او

 .(RosWade, 2005, p. 83- 84املؤسسايت )
وتكمن أمهية القياد  املستدامة باجلامعات يف العمل على حتسني وتطوير األداء, وتقدمي منوذج 

نة بني العاملني, مع التأكيد على مراعا  اجلانب األخالقي والسماح للعاملني بإطالق القدو  احلس
هدا  املرجو , وكذلك تعمل على إعاد  قدمي الدعم الالزم هلم لتحقيق األالقدرات الكامنة, مع ت

ذ القرار, صياغة التفكري, وبناء فريق العمل الواحد الذي يعد اجلميع به قاد  ميلكون زمام املبادر  واختا
 لتحقيق التنافسية العاملية املستمر  للجامعة ذات البعد العاملي طويل األجل. 

هدفت الكشف عن أمهية وضرور  القياد  املستدامة, والي  (Cook, 2014)دراسة وهذا يتفق مع 
استخدم  ,املستدامةالضرورية لتطوير القياد   والطريقة الي ينظر هبا للقياد  املستدامة وما هي العناصر

 ,( معلمًا220) منسة ارعينة الد, وتكونت االستبانة أدا  الدراسةوالباحث املنهج الوصفي التحليلي. 
بناء الشراكات ميكن أن يسهل املشاركة والعالقات بني مجيع األفراد يف جمتمع التعلم, أن  ومن نتائجها

 .والنمو طويلولية بشأن اجتاهاهتم شعور باملسؤالوقدر  كل رشخص يف 
يقدم مقاربة جديد  إلرشراك تطبيق الطالب ملبادئ القياد  املستدامة يف  (Skarie, 2014)دراسة و
والي , , وجامعاهتم اخلاصة, وجمتمعاهتم احملليةم يعود بالنفع على حتسني حياهتميف صنع تغيري دائ الطالب

قدر  الطالب على إحداث التغيري املستدام هدفت تعر  دور تطبيق مبادئ القياد  املستدامة يف زياد  
 ,املنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحث ,الناتج عن وجودهم داخل احلرم اجلامعي واملشاركة فيه

 .االستبانة أدا  الدراسة على مجيع الطالب اجلامعيني املقيمني يف احلرم اجلامعيو
بشكل متطور وفق منط أن الطلبة ينهون دراستهم ب (Bento & Ribeiro, 2010)دراسة أيضًا و

استخدم  ,لقياد  لدى طلبة التعليم الثانويإىل حتليل القدرات املستدامة ل د الي هتو, قيادي مستدام
  .( طالب وطالبة158نة الدراسة من )وتكونت عي ,أدا كاالستبانة و ,الباحث املنهج الوصفي التحليلي
يف التأكيد على أخالقيات القياد   (Svensson & Wood, 2007)وكذلك يتفق مع دراسة 

والي هتد  إىل املستدامة يف اجلامعات كنمط قيادي حديث يساعد املؤسسة على التميز واالستمرار, 
تطوير ووصف اإلطار املفاهيمي ألخالقيات القياد  املستدامة, واستخدم املنهج التحليلي حيث قدم 

 قياد , من خالل الونائق املتاحة.خالقيات الإجراءات وخمرجات أملدخالت و الباحث وصفًا
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 القياد  املستدامة : خصائصخامسًا
خرى يف ة تتميز عن غريها من القيادات اآل( بأن القياد  املستدام2018هيجان ولخرون ) يذكر

بينما القيادات  مال واجملتمع,أهنا تبدأ مشوارها بالتعر  على التغريات الي حتدث يف إطار قطاع األع
حيدد و(, 218احلالة الراهنة للمنظمة )ص. خرى, أو الكثري منها تبدأ من وجهة نظر القائد أو اآل

تشمل كافة جوانب احليا  نقافية, أهنا  ( جمموعة من اخلصائص لالستدامة, وهي:1998الشيباين )
 (.19ص. ) دية, بيئية, وكلها جوانب مترابطة, ذات جانب أخالقياجتماعية, اقتصا
أن القائد املستدام املثايل جيسد عددًا من اخلصائص, مبعىن  (Visser & Courtice, 2011)ويرى 

يهتم مهتم صفات دائمة للقائد املستدام منها: أن هناك صفات فارقة, وتبدو على وجه العموم أن هذه ال
متفتح يبحث , املتبادلة لنظام متكاملمنتظم القدر  على تقدير التواصل واالعتمادية مبصلحة اإلنسانية, 

مشجع جيلب ك درجات عالية من الذكاء العاطفي, متعاطف ميلعار  اجلديد  واآلراء املتباينة, عن امل
 .(p. 5-7) لآلخرين اإلهلام واالبتكارية والتفاؤل

أن يتعرفوا على خصائص القياد  املستدامة, مت  (Tideman, Arts & Zandee, 2013)واستطاع 
, Continuity االستمرارية, Consciousness  الوعي, Content احملتوى هيو, Cتبدأ حبر  لقسيمها ت

 .Comprehensive (p. 24) رشامل, Creative خالق, Continuous متواصل
وهي:  (Hitchcock & Willard, 2008ذكرها ) اخلصائصالقياد  املستدامة توفر العديد من و

ضمان بقاء االستدامة بعد حترك األفراد الرئيسيني يف املنظمة, توفري املتابعة ورفع التقارير بشكل منتظم, 
وتوفري إطار منظم للتحرك حنو االستدامة, تظهر املنظمة أكثر فعالية وليست متفاعلة, نقل املعرفة من 

رتباك والتداخل وخفض نسبة مشروع إىل لخر, ختفيض املخاطر وااللتزامات, ختفيض معجل اال
 (.p. 99)املشروعات واألوليات املعروضة 

أن القياد  املستدامة تعلب دورًا حامسًا يف تطوير منظومة التحسني  (Pasmore,  2011)ويؤكد 
منها: رؤية قوية راسخة, توقعات عالية, وضوح األغراض, الدفع  اخلصائصنظرًا المتالكها عددا من 

( (p. 8-17املستدام على التدريس والتعلم والتصميم, التركيز  ( أن القياد  2016ويذكر الزهراين ),
فز  حارشاملة, , مستجيبة للتحوالت العاملية ,ستقبليةامل اخلصائصة رشاملة تتصف بعدد من املستدام

منمية للعقل املبدع , النوعيالبحث العلمي مؤهلة لتوطني الكفاءات وللحراك االقتصادي واالجتماعي, 
 (.128مصنع لبناء القدرات وامتالك أدوات االبتكار )ص. وية بالتعليم املستمر مدى احليا , تر

عن القياد  املستدامة يف التعليم, وجدوا أن  (Jabor et al., 2012)ويف الدراسة الي أجراها 
ن النجاح املتتابع مع تضملق وحتافظ على التعليم املستدام, ختالقياد  املستدامة تتسم خبصائص معينة هي 

تقوم بتطوير عامل مع قضية العدالة االجتماعية, تتمرور الوقت, قياد  تصنع صف ناين من القياد , 
 (.p. 3)تتفاعل مع البيئة بشكل نشط , تطور التنوع البيئي والقدر  البيئيةة واملادية وال تستهلكها, البشري
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مقارنة توضح فيها الفرق بني اخلصائص املتعمقة  (Simanskiene & Zuperkiene, 2014) وتورد
       .باجلدول لدناه بالقياد  املستدامة واخلصائص املتعمقة بالقياد  الالمستدامة

 خصائص القياد  املستدامة والالمستدامة يوضح الفرق بني :(1) جدول
 اخلصائص القياد  الالمستدامة القياد  املستدامة
 الرؤية غري واضحة االستدامةواضحة وموجهة حنو 

 األهدا  موجهة حنو تقدم سريع موجهة حنو تقدم طويل املدى
 املسؤولية عن فريق العملوعن أنفسهم  مسؤولني على الفرد واجملموعة واملؤسسة واجملتمع املسؤولية

 نقافة املؤسسة غري مترابطة قوية وموجهة حنو التطوير املستدام للمؤسسة
 التماسك جهود فردية عد  املتبادلةاى املسلمبنية عجهود داعمة 

 الثقة الرقابة الصارمة ضرورية درجة عالية من الثقة وحسن النوايا
 نتائج النشاط باجململ مسامهات فردية تضافر جهود مشتركة من أعضاء الفريق
 التغيريات البحث عن تعميمات جديد   األجزاء املفككة تستخدم بشكل جديد

 التعاون مرغوب فيه, لكنه ليس ضروريا منظم
 متركز الفريق حنو جمموعة العمل حنو فريق العمل

 اجلود  حمققة عن طريق التحكم تتحقق بواسطة التوجه املستدام لثقافة املؤسسة
 مفهوم االستدامة ال يوجد أي فكر  عنه يرتكز على مبادئ االستدامة

 الوالء العاملون يقيمون يف املؤسسة من أجل الراتب  العاملون ينتمون إىل املؤسسة 
 تطوير العاملني يتم تدريب العاملني املختارين بشكل عشوائي مجيع العاملني خيضع للتدريب
 التطوير امليين العاملني مسؤولية بانتظاميتم العناية به من خالل املؤسسة ويطبق 

 اإلبداع مقيد, حسب التمويل واملصادر املتوفر  منظم ومنتظم, واإلبداع متوفر بسبب التمويل 
 عالقات العمل الالمباال  تسعى إىل التعاون

 (Simanskiene & Zuperkiene, 2014, p. 89) املصدر:
فالقياد  املستدامة خالقة تراعي اجلانب األخالقي, وتشاركية تعمل على مشاركة املعرفة 

وأداء األعمال بطرق مبتكر , بإعاد  تنظيم  والتميز يف اإلجناز,وحفظها, فهي تسعى للتحسني املستمر, 
التفكري لديهم, فممارستها تعمل على حتقيق االستقاللية بأبعادها اإلدارية واملالية والعلمية, قادر  على 

هتتم باجلود  ومؤرشراهتا عند حتقيق  فهيإدار  املوازنة ذاتيًا, دون االعتماد على التمويل احلكومي, 
   طويلة اآلجل والي تسعى اجلامعة لتحقيقها. واألهدا , فتعمل على الربط بني األهدا  القصري  

التأكيد علـى  يف  (Dalati, Raudeliuniene & Davidaviciene, 2017)وهذا يتفق مع دراسة
الوظيفية املتوسطة والرفيعـة بـني القيـادات     تطبيق وتبين لسلوكيات القياد  املستدامة بني املستويات

د  والي هت األكادميية, وكذلك تطوير املهارات القيادية ومنها: الرؤية, التواصل, التعاون, فريق العمل,
تطوير منوذجًا نظريًا للقياد  املستدامة والثقة التنظيمية والرضا الوظيفي يف بيئة التعليم العـايل, فهـو    إىل
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القياد  املتميز  والسلوكيات املرتبطة بالقياد  املستدامة, واستخدم الباحـث االسـتبانة,   حيدد أساليب 
 واملنهج الوصفي التحليلي, واستخدم عينة ممثلة ومالئمة من مؤسسات التعليم العايل.

بأن الصفات اخلاصة والالزمة لتحقيق االستدامة  ((Goolamally & Ahmad, 2014دراسة و
أن تكون القياد  متخصصة وخمتصة, والكفاء  الذاتية للقائد, وة, االستراتيجية, االهلام, للقياد  هي النزاه

هتد  التعر  على مهارات وقدرات القائد املستدام والي تساعده يف متيز املؤسسة التعليمية,  والي
مراحل على واستخدم الباحث طريقة حتليل العوامل االستكشافية لتحقيق اهلد , ومت تنفيذه على نالث 

 .عينة عشوائية من معلمي املدارس
 وظائف القياد  املستدامة : سادسًا

تعددت وظائف القياد  املستدامة, ومت تناوهلا من قبل املتخصصني التربويني والباحثني, فمن هذه 
, ومنها ما التعليميةالوظائف ما ينطبق على مستوى عمل املدارس, ومنها ما ينطبق على مستوى املناطق 

 .ينطبق على مستوى الواليات أو املقاطعات أو الدولة ككل من أجل حتقيق قياد  مستدامة
ستدامة داخل املقياد  الوظائف جمموعة من  (Hargreaves & Fink, 2006)ولقد أورد  
 ,ودعم العاملني استثمار املوارد, والتعميم مث اإلجناز مث االختبارترتيب األولويات بداية ب: وهي اجلامعات

عة العمل كمداخل يف حتقيق ومراج اجلامعةتعزيز دور , و  لتنمية قياد  مستقبليةإعداد قياد  متطورو
يكون هلا خطط  على أن اجلامعاتتدريب , وشرية إلدار  املعلوماتبناء أنظمة تقنية وب, ولعملية التطوير
, لتزام بأهدا  التحسنيواالوأعضاء اجملتمع للتطور  للعاملنيناء عملية مشتركة , وبيف تدوير القياد 
, ملكثفةاألخذ باملبادرات التدريبية التعليمية ا, وتعدد  للمساءلة, وتطبيقها جمتمعةم إعداد مؤرشرات

  .(p. 216-217)مراجعة السياسات السابقة وتغيري اخلترات قبل الشروع يف مبادرات التغيري و
بناء الرؤية اجليد  وحتديد االجتاهات, وتطوير  أساسية أربعة وهي بوظائففالقياد  املستدامة تتميز 

, (13, ص. 2013التعلم )عيداروس, إدار  برامج تصميم اهلياكل التنظيمية, و فهم األخرين, وإعاد 
القياد  وظائف  أهم( أن 2009 املستدامة, القياد  معهد :, نقال عن2015ويورد الكبيسي ولخرون )

, القاخل القلق إنار  , البنَّاء احلوارات عقد, الكلية التداخالت إىل النظر, املسؤولية حتمل هي ,املستدامة
  (.202-201)ص.  بالوعي الشعور توسيع, التجريب, االجتماعي ريالتغ, العوائد انبثاق تسهيل

(Blackburn, 2008)وللتعر  على تطبيقات االستدامة يف املرافق احلكومية بشكل أعمق, يورد 

رؤية أو سياسة  املنظمات لعناصر تشغيل االستدامة يف برامج االستدامة اخلاصة هبا وهي:كيفية استخدام 
مي لالستدامة, مشاركة املسامهني واملستفيدين, اخلطط االستراتيجية املستدامة, اهليكل التنظياالستدامة, 

 .(p. 445) التقارير الدوريةمؤرشرات قياس األداء, 
املستدامة ألعضاء هيئة التدريس وهي: التدريس, البحث العلمي, وتعددت جماالت التنمية املهنية 

ذلك تعددت أساليبها وهي: أسلوب التعلم الذايت, بخدمة اجملتمع, التقومي, القياد  واإلدار  اجلامعية, و
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فالتعليم , (139-137 , ص.2010عن بعد )املليجي, وأسلوب التدريس املؤسسي, التدريب العملي, 
ات القياد  املستدامة من خالل العالقات الشخصية, حل املشكالت, صنع القرار, يبين ويطور ممارس

 .(Bento & Ribeiro, 2010, p. 66)التطوير والتحليل املعريف, التنظيم والتخطيط, الثقة بالنفس, التنوع 
جتعل من القائد داخل املؤسسة رشخصية مبدعة ومؤنر  هلا  الوظائفأن هذه  ومما سبق جند 

دورها الكبري يف التأنري على تطوير العمل والعاملني, واندماج العاملني بالعمل ورشعورهم باالرتياح اجتاه 
, وهذا ما أكده داء عاٍلأذو  جيابية الي جتعل من العملناء جو من العالقات االنسانية اإل, وبقائدال
(Cristillo, Iter & Assali, 2016)  عند تطبيق برنامج ابتكاري مقترح لتنمية مهارات القياد  يف

القياد  املستدامة, أن الترنامج املرتبط باملعرفة والكفاءات املستند  على مبادئ القياد   بوظائفاالرتقاء 
 تكنولوجيا, وبناء اجملتمعاملستدامة املشتركة ذو عالقة إجيابية ذات تأنري مستمر على ممارسات القاد  يف ال

(p. 37) ,أيضًا و(Cook, 2014) أكد على أن ممارسات القياد  املستدامة ضرور  لنمو أعضاء هيئة
 .(p. 1) التدريس

هدا  للجامعة بصفات القياد  إعداد قيادات قادر  على حتقيق األومن وظائف القياد  املستدامة 
اجلانب االقتصادي, االجتماعي, البيئي, للجامعة, وكذلك املستدامة, فتعمل على حتقيق التوازن بني 

بكات اتصال فعالة إعداد صف ناين للقيادات مع السماح بتطوير وتدريب املوظفني, ومنها إعداد رش
نوات اتصال ملشاركة املعرفة وحفظها والعمل على تشكيل فرق العمل ذات اهلد  بينهم, وإجياد ق

 اجلامعة على املستوى الفردي واجلماعي واملؤسسي, وكذلك من املشترك وتفعيل جوانب االبتكار يف
 هدا . هام والوظائف واألوظائفها تعمل على خلق نقافة مؤسسية مستدامة يف امل

 املؤسسات التعليمية,دعم ممارسات القياد  املستدامة يف يف  (2017) يونسمع دراسة  وهذا يتفق
درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غز  للقياد   علىالتعر   إىل د والي هت

 ,استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,املستدامة وعالقتها جبود  احليا  الوظيفية لدى معلميهم
 .معلمًا ومعلمة( 350سة )ارأفراد عينة الدوبلد عدد االستبانة أدا  الدراسة و

درجة اتساق املمارسات القيادية ملديري املدارس يف ( 2017) العازميوالررشيدي دراسة و
تبين املدارس املتوسطة بدولة الكويت رؤية جديد  تركز على حتقيق و, متوسطةاملتوسطة بدولة الكويت 

إىل حتديد مبادئ القياد  املستدامة الي جيب أن تواجه املمارسات القيادية الي  , والي هتد التعلم العميق
 سةارعينة الد وكانتواالستبانة أدا  الدراسة  ,استخدم الباحث املنهج الوصفيو ,مديرو املدارس يتبعها

رين للعاملني يف اختاذ رشراك املدييف إ (2017) ارشتيويدراسة , ومعلمي املرحلة املتوسطة بدولة الكويت
درجة  علىالتعر   د هتوالي  ,تراتاخلهارات من خالل نقل املعقد دورات لتطوير و القرارات,

استخدم الباحث  ,ممارسة مديري التربية والتعليم مبحافظات غز  لنمط القياد  املستدامة وسبل تطويرها
  .نائب مدير ورئيس قسم( 122عينة )الأفراد وبلد عدد أدا  كواالستبانة  ,املنهج الوصفي التحليلي
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يف أن مستوى مهارات القياد  املستدامة لدى مديري قطاع التأمني  (Kalkavan, 2015)دراسة و
الكشف عن مستوى ممارسة القياد  املستدامة لدى عينة من املديرين  د هتوالي كان أقل من املتوسط, 
( من 70)واالستبانة أدا  الدراسة على  ,استخدم الباحث املنهج الوصفي ,يف قطاع التأمني بتركيا

يف التوصل إىل مقترحات إجرائية ( 2013مع دراسة عيداروس ) أيضًا يتفق, وع التأمنياملديرين من قطا
والي هتد  إىل نقافة القياد  املستدامة, تعزيز لتطبيق القياد  املستدامة باملؤسسات التعليمية من خالل 

التطبيق, التعر  على كينونة القياد  املستدامة من حيث املفهوم واآلليات, املبادئ, التحديات, 
 الباحث املنهج الوصفي التحليلي. واستخدم
 مستويات القياد  املستدامة : سابعًا

  هي:أربعة مستويات للقياد  املستدامة  (Simanskiene & Zuperkiene, 2014) تورد
  مستوى الفرد: القائد يف املؤسسة جيب أن يبدأ بنفسه من خالل حتليل الشخص ملهاراته ومواصفاته

 الشخصية, وامتالك قدرات كافية بالتعلم باستمرار حيث أن ذلك يكون قدو  للعاملني لإلبداع . 
  .مستوى الفريق: ويتمثل يف احلاجة إىل فريق عمل مؤهل, وعالقات مستدامة بني العاملني 
 :من خالل الثقافة املؤسسية الي تستخدم يف تعزيز وتدعيم أفكار االستدامة.  مستوى املؤسسة 
 ية االحتياجات االجتماعيةتلبو, ل املسؤولية االجتماعية للمؤسساتمستوى اجملتمع: من خال, 

 .(p. 90-19) وتنفيذ أفكار االستدامة كأساس لصور  أفضل للمؤسسة
أن هنالك مخس  Birney, Clarkson, Madden, Porritt & Tuxworth, 2010))ويضيف 

 وهي: ,مستويات من املنظمات تتباين فيها القياد  حنو االستدامة
 ستدامة, فالقاد  ال مؤسسات معرضة للخطر: املؤسسات يف هذا املستوى ال حتصل على التنمية امل

 .سات أو اخلطط أو التدريبولويات, والتنمية املستدامة نادرًا ما تظهر يف السيايروهنا من األ
 .مؤسسات قيادهتا ملتزمة: املؤسسات عند مستوى االلتزام تدرك املتطلبات القانونية لالستدامة 
 .مؤسسات متزايد  االلتزام: املؤسسات عند هذا املستوى تعتتر التنمية املستدامة أمرًا جادًا 
  عدد من أجهز  القطاع العام, أجهز  مؤسسات استراتيجية: التنمية املستدامة يف قلب استراتيجية

 تعتترها وصلت املستوى االستراتيجي, معظم السياسات تعتر عن االستدامة.
  ,مؤسسات نظامية: التفكري االستدامي مت ترسيخه يف جوهر املؤسسات الي وصلت املستوى النظامي

 .(p. 11) ط لتوزيع املوارداملستدامة ابتداء من الفكر وانتهاء بالتخطي القياد ويتم عكس قيم ومبادئ 
 وتتمثل يف املرحلة األوىل املنظمات هي: استدامة( مراحل 2018ويضيف هيجان ولخرون )

مرحلة تترير وجود احلاجة إلحداث التغيري, فعندما تكون املنظمة يف أغلبها غري جاهز  للتعامل مع 
 تتمثل يف املرحلة الثانية, وة للتغيرياالستدامة, فإن التحدي الكبري للقائد أن يترر وجود احلاجة امللح

ترمجة هذه الرؤية إىل عمل فعلي, وتكون بترمجة االلتزامات املعلنة إىل برنامج رشامل للتغيري, وهنا تكون 
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توسيع احلدود, مع رفع  تتمثل يف املرحلة الثالثة, وومتعمد يف االستدامة املنظمة دخلت بشكل واٍع
 (.217املنظمة ملستواها االستدامي )ص. 

ومما سبق جند أن مستويات القياد  املستدامة نالث مستويات وفق منوذج إفري وبرجيستنر, تتمثل 
يف ممارسات تأسيسية أساسية هلذا النمط القيادي, وممارسات أعلى تعد منتصف اهلرم تتحقق عند حتقيق 

ة, وممارسات عالية جدًا متثل قمة اهلرم وتشكل احلوافز الرئيسة, وعندها تتحقق املمارسات التأسيسي
 القياد  املستدامة باجلامعة بأبعادها وممارستها ومبادئها الرئيسة الي تنطلق منها.

ففي اجلامعة تتشكل مستويات القياد  املستدامة وفق منوذج إفري وبرجييستنر, يف املمارسات 
والقائد األكادميي, ويف  أعضاء هيئة التدريستكون على املستوى الفردي بني  التأسيسية األساسية

املستوى الثاين املمارسات عالية املستوى والي متثل منتصف اهلرم تكون على مستوى الكلية بني األقسام 
والوحدات أو العمادات فتكون على املستوى التنظيمي مستوى الوحد , ويف املستوى الثالث ممارسات 
احلوافز الرئيسة والي متثل قمة اهلرم تكون املمارسات على مستوى اجلامعة املستوى املؤسسي عندها 

 تكون اجلامعة تعمل بنمط واجتاه القياد  املستدامة يف ممارساهتا. 
 القياد  املستدامة  : حتدياتنامنًا

معقد  باتت تستوجب التحول حنو  حتدياتجدت أوالتغريات السريعة واجلذرية من حولنا قد  إن
 قيادات مستدامة نوجزها يف: 

 ونيقًا, فنجاح منظمة  مال متصالن ببعضهما البعض اتصااًلأن البيئة وما تقوم به املنظمات من أع
 حنو التمازج املتناغم مع البيئة.على املدى الطويل يعتمد على قدرهتا 

 فقد حتول من  ,ل الذي تشهده النظرية االقتصاديةمير حقل النظرية التنظيمية بتحول ممانل, للتحو
خرى هي عبار  عن رشبكة حية تقودها الغرض لف من للة هرمية التركيب إىل لصور  ملنظمة تتأ

, الذي استلهم الفكر  من علم النفس (Senge, 1990)والقيمة, وممن ساهم يف تأكيد هذا التحول 
(Collins & Porras, 1994)يمي, وكذلك ساهم وأدخل يف النظرية اجلديد  مفهوم التعلم التنظ

  .(Tideman et al., 2013, p. 18- 21)بفكر  الشركة احلية
وهناك عدد من العوامل الرئيسة متارس تأنريًا على القياد  املستدامة بأربعة مناطق, وقد أوجزها 

(Simanskiene & Zuperkiene, 2014, p. 89) هي: الفرد, الفريق, املنظمة اجملتمع, ويورد التريدي
ل يف جمال االستدامة, ( أن من حتديات القياد  املستدامة صعوبة الظفر بطاقم تدريسي مؤه2015)

 .(72)ص. ستاذ  مييلون ملقاومة التغيري, وكذلك ضعف فاعلية اإلدار  اجلامعية خاصة أن األ
أما حتقيق االستدامة وقيادهتا والي تقف  اجلامعاتواجه ( التحديات الي ت2013)ويورد القرين 

عدم يمية الي تدعم التفكري اإلبداعي, االفتقار إىل اهلياكل التنظ, ضعف االهتمام باألنظمة واللوائحمنها 
يف تقومي  عدم وجود املؤرشرات الي تساعدالقياد , وضوح الرؤية جتاه إدار  املعرفة املتعلقة باستدامة 
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الثقافة باجلامعة, عدم التعاون والتنسيق ببني الوحدات اإلدارية ضعف التخطيط االستراتيجي,  األداء,
ي تدرك قلة الكفاءات البشرية املؤهلة الالقياد  املستدامة, التنظيمية التقليدية الي ال تدعم التوجه حنو 

 .(100)ص.  االستدامة حمدودية املوارد املالية الالزمة للتوجه حنوأمهية القياد  املستدامة, 
( أن أبرز حتديات القياد  املستدامة تتمثل يف تعددية املفاهيم حول 2013) ويضيف عيداروس

منطية القياد  املستدامة واختال  إجراءاهتا اإلدارية, إحداث العزلة املتعمد  بني املؤسسة التعليمية وبيئتها 
 .(21)ص.  ا والعامل اخلارجيهاحمليطة وجمتمع

على تبين  اجلامعاتومن أجل مواجهة التحديات وحتسني األداء وجعله أكثر استدامة, تعمل 
بأن للقياد   (Hardie, 2015)القياد  املستدامة الي تعتتر أحد أجنح السبل لتحقيق ذلك, وهذا أكده 

بأن (Clarke & Stevens, 2009)و, (p. 7) اجلامعاتاملستدامة وممارساهتا القدر  على مواجهة حتديات 
ممارسة القياد  املستدامة تعمل على حتسني وتطوير املؤسسة التعليمية من خالل قدرهتا على مواجهة 

 .(p. 277) التحديات والتعامل مع التعقيدات
ضطراب التسارع التقين, والتنافسية العاملية, واال, قياد  املستدامة باجلامعاتومن حتديات ال

مل والعمل بروح بناء فرق الع ات اإلدارية داخل اجلامعة, وضعفجراءوح اإلوض وقلةقتصادي, اال
الثقة بني املوظفني, وضعف تطوير وتدريب املوظفني, وقلة رشبكات االتصال  الفريق الواحد, وضعف
توليد األفكار البتكار االستراتيجي واملنظومي, ودفع املوظفني إىل اإلبداع وا وضعفالفعال بني الفريق, 

مشاركتها وحفظها على املستوى الفردي واملؤسسي, ومقاومة  وضعف صول على املعلومة,وصعوبة احل
توفر االستقالل املايل وإنعدام املوازنة املالية, وضعف  وقلة, الثقافة الداعمه له وإلجراءاته التغيري وإنعدام

 وضعفراتيجياهتا, احلرية األكادميية, وضعف اإلستقالل اإلداري للجامعة يف صياغة رؤيتها وبناء است
االهتمام باملسؤولية البيئية والتقنية يف جمال العمل, وإمهال املسؤولية اإلجتماعية, وضعف املشاركة 

وضوح ووجود معايري ومؤرشرات واضحة إلجناز  وقلةاجملتمعية بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع احمليط هبا, 
 سوق العمل.التوافق بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات  وضعفاألعمال, 

يف أن القياد  (Gerard, McMillan & D'Annunzio-Green, 2017)وهذا يتفق مع دراسة 
املستدامة مبرحلة اإلنشاء, وتتأنر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية للمؤسسة التعليمية, والي 

د  املستدامة الي تتيح هتد  لعرض القياد  املستدامة على أهنا يف مرحلة اإلنشاء, والتعر  على القيا
استجابة سريعة ومرنة تتسم بالتنافسية واجلاذبية. وتقدمي تصور مقترح للقياد  املستدامة, واستخدم 

 دبيات.ر السابقة للقياد  املستدامة واألاملنهج الونائقي بالرجوع إىل االط
اإلدار  اجلامعية  ( يف وجود معوقات الستدامة التعليم العايل تنوعت يف2016ودراسة اخلوالد  )
ساليب التقومي, واحلرية األكادميية ألعضاء لعلمي, واملناهج وطرق التدريس, وأوممارساهتا, والبحث ا

هيئة التدريس, واملتمثلة يف عدم االستقرار وعدم وجود احلوافز واجلو احلر املالئم للبحث واإلبداع, 
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( عضو هيئة 830نت عينة الدراسة من )والي هتد  تعر  معوقات استدامة التعليم العايل, وتكو
 .تدريس, واستخدم االستبانة

بأن من حتديات القياد  املستدامة التغري السريع, والتقدم التكنولوجي,  (Hardie, 2011)دراسة و
هتد  التعر  على حتديات الي ووضعف الرقابة واملسألة, وضعف ممارسة التخطيط للتعاقب الوظيفي, 

تدامة, واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي, واالستبانة واملقابلة, وتكونت عينة توفري القياد  املس
  .( مديرًا71الدراسة من )

 متطلبات القياد  املستدامة: تاسعًا
 ( جمموعة من املطالب هي:2012لتكون القياد  مستدامة يذكر اجلوزي )

  تكامل بني البيئية, االقتصاد, االجتماع.االستراتيجية: جيب أن تكون االستراتيجية مبنية على أساس 
  بفعالية.اجلهات ذات العالقة: من خالل الدخول يف حوار مع اجلهات وحماولة مقابلة احتياجاهتم  
 .االبتكار: من خالل تطوير املنتجات الي تستخدم املوارد الطبيعية بطريقة فعالة 
 القتصادية واالجتماعية والبيئية.إدار  املخاطر: عن طريق انتهاز الفرص وإدار  املخاطر ا 
 .الشفافية: عن طريق نشر احلسابات والتقارير عن اآلنار االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  .(.10األفراد: من خالل االهتمام مبعاملة املوظفني واألفراد بعدالة واحترام ومساوا  )ص 

دارية املستدامة من خالل حتسني األداء قياديًا جيب أن حيقق التنمية اإل ًاوحىت يكون النظام مستدام
وتشجيع االبداع واالبتكار, واملسامهة الفاعلة يف رسم وتطبيق السياسات التنموية, واالجتماعية, 

(, ولكي يصبح النظام اإلداري مستدامًا, 35, ص. 2016واالقتصادية, والسياسية والثقافية )العود , 
عمل, ومراجعة النجاح الكلي للجهد املبذول لتنفيذ مبادر  ينبغي حتديد األولويات, ومراقبة سري ال

االستدامة, ويف حالة أن النظام اإلداري ارشتمل على عمليات أكثر نضجًا ومرونة إلدار  مبادر  
 .(Hitchcock & Willard, 2008, p.  99)االستدامة, فإن هذا النظام يدعى اإلدار  املستدامة 

جمموعة من املتطلبات الستدامة عمل الشركات الرحبية الي  (Collins & Porras, 1994) وضعو
تسعى إىل حتقيق أهدا  رحبية مستدامة بداًل من حتقيق أرباح للشركات تتصف بأهنا كبري  ومؤقتة, 

وضع  وهي ,ربوي واإلفاد  منهاوتلك املتطلبات ذات املقصد االقتصادي ميكن نقلها إىل امليدان الت
البدء ببطء, والتقدم , لة املدى يف ظل التغيري املستمرفظة على حتقيق أهدا  طوياحملا, اهلد  قبل الربح

من استرياد  تنمية الدور القيادي داخل املؤسسة, بداًل, عتماد على رؤية القائد الفرديةعدم اال, باستمرار
 .(p. 31) التعلم من التجارب املتنوعة, اخلترات من اآلخرين
العوامل الرئيسة الي تدعم استدامة القياد  على املدى الطويل داخل  (Davies, 2009)وأضا  

املؤسسة, وتشجع نقافة القياد  وهي: قياس النتائج بداًل من املخرجات, املوازنة ما بني األهدا  قصري  
وطويلة األجل, التفكري يف الشروط وليس اخلطط حيث إن هذه الطريقة تشرك الزمالء يف وضع 
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لتحسني والتطوير املستمر, تطوير الشخصية اإلنسانية, ممارسة التوقيت االستراتيجي اتالك القرارات, وام
 .(p. 2-3)البناء يف االستدامة وواحلماسة االستراتيجية, بناء الكفاء  وتوفري املشاركة, وضع استراتيجية, 

يف كتابه الثور  الالزمة: العمل حنو خلق عامل , (Peter Senge, 2008)ببيتر سينج  ويذكر
التكيف: له , التعاون, التفكري النظميللقياد  املستدامة, وهي  متطلباتمستدام, يذكر أن هناك نالنة 

وتعد اجلامعات إحدى مؤسسات التعليم العايل والي , (Tideman et al., 2013, p. 27توجه ابتكاري )
ستدامة من خالل قيادهتا, لذلك فإن نقطة البدء لتحقيق االستدامة هي جامعة بدورها تقود إىل التنمية امل

ة ومتفتحة مبنظور عصري وطين وعاملي يف لونة واحد , تقدم برامج حديثة ويف بيئة جامعية مالئم
 (.183, ص. 2008)رشاتوك, 

تنافسية ال  ( أن عملية التمكني للعاملني تساعد يف احلصول على امليز2014ويضيف احلورشان )
املستدامة, إذا سارت عملية التمكني على حنو سلس وفعال, وهذا يتطلب تطوير الكفاء  لدى املوظفني 

ة والتجربة والتنافسية مضافة, كذلك العمل على زرع نقافة الصراحة والثق قيمةاملمكنني لكي يقدموا 
منها:  من املتطلبات جمموعة (Fullan, 2005) يورداملستدامة  القياد  متطلباتومن , (836)ص. 

اخلدمة العامة مع الغرض األخالقي, التواصل مع السياقات املتغري  على كل املراحل, بناء القدرات 
اجلانبية من خالل التواصل, املساءلة الذكية والعالقات الرأسية, التعلم العميق, ننائية االتصال والتواصل 

الدوري وبشكل مستمر للعاملني, استخراج القياد  حبيث يتم  ما بني األهدا  قصري  والطويلة, التنشيط
 (.p. 9)هدا  املنظمةة يف ممارسة دور قيادي مبا حيقق أإعطاء كل فرد من أفراد املنظمة حق

فالقياد  املستدامة تتطور من خالل الترامج التعليمية والتدريبية للقيادات, وأن استدامة القياد  يف 
ل املستمر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت, التوجيه املستمر, املناهج نالث جماالت هي التواص

خالق والقيم والتحول على املستوى الشخصي والتنظيمي, والقياد  املستدامة تركز على األ املستدامة,
 .(Grooms & Reid, 2011, p.  412)وأن املعرفة وإدارهتا تزيد من تعميق القياد  واستدامتها 

( أن العناصر األربعة الي تشكل اإلطار العام ملمارسات القياد  2013داروس )ويذكر عي
 : (Doppelt, 2010, p. 37 ),(Brown, 2012, p.  55-66 ),(Ibrahim, 2011, p.  295-300), ةاملستدام

 .األغراض األخالقية: وتعين أن كافة أعمال القياد  املستدامة تكون حتت مظلة األغراض األخالقية 
 عرفة: أي متتلك القياد  املستدامة املعرفة التنظيمية مع نشر هذه املعرفة التنظيمية يف كافة املؤسسة.امل 
 .السلطة: أي تكون لدى القياد  املستدامة رؤية رشاملة حيال استخدام السلطات التشريعية 
  الثقة: وتعين استطاعة القياد  املستدامة نشر الثقة بني كافة العاملني, وأن تترهن على ذلك من خالل

 (. 14-13قراراهتا وأفعاهلا وأن تكون الثقة هي أساس العالقة املهنية باملؤسسة )ص. 
 ( مالمح ومؤرشرات االستدامة يف اجلامعات يف استخدام املوارد بكفاء ,2016وحتدد التيتون )

وتقدمي برامج للثقافة البيئية واحملافظة عليها وتعزيزها, والتوجه حنو اقتصاد جديد يتيح االستفاد  من 
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التدريس والبحث, وإجياد قيم لقياد  املؤسسة, وتشجيع التعلم املستمر, والتركيز على احلوكمة واإلدار  
 (.  37-36)ص. وحتديث القوانني ونظم اختاذ القرار لضمان الشفافية والدميقراطية 

( 2015يقدم الكبيسي ولخرون ) ,فاعاًل وبرناجًما واقًعا تصبح االستدامة وقيادهتا ولكي
 , وهي:باهتمامهم حتظى أن لملني العربية, جامعاتنا يف املسؤولني أيدي بني التالية التوصيات

 خمرجاهتا. وتقومي أدائها قياس ومؤرشرات ورؤيتها, رسالتها, ضمن االستدامة اجلامعات ُتدخل أن 
 حرمها يف البيئة ونظافة نقلها, ووسائل وإنارهتا, مبانيها يف سواء مستدامة, ذاهتا اجلامعات تكون أن. 
 الثالنة بأبعادها االستدامة خلدمة مكرسة وأقسامها كلياهتا وبعض ومناهجها, براجمها, تكون أن.  
  (36-35)ص.  االستدامة اتيلسلوك ورعا  دعا  العاملني هبا يكون أن . 

وحىت تتحقق القياد  املستدامة يف اجلامعة يتطلب أن تكون اجلامعة مستدامة يف وظائفها التعليم 
م اجلامعي املستدام, املشاركة املستدامة, وأن يكون هنالك دعم ستدام, األحباث املستدامة, احلرامل

أن تتوفر نقافة داعمة هلذا النمط العليا واملسؤولة ذات العالقة بإدار  رشؤوهنا, و اجلهاتمؤسسي من 
ن يكون طلبها بسهولة من قبل املوظفني, وأالقيادي, داعمة للتغيري وإجراءاته, وأن تتوفر املعرفة عند 

ملبدأ الثقة بني املوظفني دور بارز يف حتقيق ممارسات القياد  املستدامة؛ ليفتح جمال االبتكار واإلبداع 
 لية من االلتزام التنظيمي واألخالقي بني املوظفني. االستراتيجي واملنظومي بدرجة عا

وجود عالقة  يف (Farooq, Othman, Nordin & Ibrahim, 2017)دراسة يتفق مع  وهذا
ارتباطية بني القياد  املستدامة والصحة التنظيمية وإدار  املواهب, وهتد  إىل معرفة العالقة بني القياد  

وإدار  املواهب كمتطلبات للتحول اجلامعي, واستخدم الباحث االستبانة املستدامة والصحة التنظيمية 
 كأدا  جلمع البيانات, وتكونت عينة الدراسة من ست جامعات.

( يف احتياج اإلدار  اجلامعية ملتطلبات التنمية املهنية املستدامة, والي 2015ودراسة الوحش )
ضاء هيئة التدريس ومعاونيهم جبامعة بيشة, واالستبانة هتد  تعر  متطلبات التنمية املهنية املستدامة ألع

كأدا  جلمع البيانات يف ست حماور هي: تصميم املناهج التعليمية, استراتيجيات التدريس, مهارات 
 البحث العلمي, التواصل اجلامعي والشراكة اجملتمعية, مهارات التقومي, القياد  واإلدار  اجلامعية.

بشكل أفضل عندما  خدمة العاملنياملمارسات املستدامة تتيح بأن  (Williams, 2013)دراسة و
الكشف عن اخلترات املبارشر  للقاد  ومدى  هتد والي , توظف االستراتيجيات الي تدفع باحللول

واملقابلة أدا  الدراسة  ,م الباحث املنهج الوصفي التحليلياستخد ,تلك اخلترات بالقياد  املستدامة ارتباط
  .( سنة يف العمل30( إىل )12( من القاد  الذين تتراوح ختراهتم ما بني )10ومت إجراء املقابلة مع عدد )

ا وريادهتا من خالل تنمية املوارد حنو أن القاد  حتافظ على قيادهتيف  (Kennedy, 2011)دراسة و
والي هتد  إىل , بالتواصل والتعاون يف جو من الثقة ن القياد  املستدامة ترتبطاألهدا  املشتركة, وأ

 .ت املقابالت كأدا  جلمع البياناتتعزيز فهم الكيفية وقدر  املدراء على بناء القدرات, واستخدم
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 القياد  املستدامة باجلامعات: الثايناملبحث 
حمورين أوهلا اجلامعة باجلامعات, يف املستدامة  املتعلق بالقياد للمبحث  املعرفية البنيةيتم عرض 

, وناين احملاور يتناول ووظائفها وحتدياهتا ومتطلباهتا املستدامة ببنية معرفية حول أهدافها ومترراهتا
 .واالستفاد  منها اخلترات العاملية للقياد  املستدامة
 احملور األول: اجلامعات املستدامة

من أجل حتقيق عدد من  بالعمل معًا يقوموناجلامعة أحد اجملتمعات املكونة من األفراد الذين 
األهدا  احملدد  سواء أكانت تلك األهدا  متعلقة بالبحث أم خدمة اجملتمع أم التدريس أم التعلم 

(Kirigha & Abooki, 2009, p. 2), اجلامعة مكان تتفاعل فيه مدخالت التعليم اجلامعي بعملياته ف
ن مبستويات معايري معد  وحمدده مسبقًا, واجلامعة هي املختلفة وصواًل إىل خمرجاته الي يرجى أن تكو

 (.117 , ص.2008الي حتدد رسالتها وأهدافها وخططها االستراتيجية وللياهتا التنفيذية )املراغي, 
 احلرم رشبكة مثال وأكتر العامل, مستوى على املستدامة اجلامعة إىل للوصول خمتلفة جهود بذلتو
 واألفكار املعلومات لتبادل العامل أحناء مجيع يف للجامعات الفرصة أتاحت والي العاملية املستدام اجلامعي
.(Ting, Mohammed & Choong, 2012, p. 209) املستدام اجلامعي احلرم لتحقيق

( بأن هنالك رشواهد عد  تترهن على العناية الفائقة الي حتتلها االستدامة 2015)ويؤكد التريدي 
ومن ذلك أهنا تؤسس هلا منظمات على أعلى مستوى, فمثاًل الواليات املتحد  لدى الدول املتقدمة, 

األمريكية أسست "جملس الرئيس للتنمية املستدامة", وتشجع احلكومة األمريكية مؤسساهتا اجلامعية على 
 . (46)ص.  إقرار مبدأ اجلامعة املستدامة

ووقع ما يفوق األلف مؤسسة على إعالنات دولية تدعوا إىل تنفيذ االستدامة ومنها إعالن أبوجا 
, الذي ركز على تشجيع علم االستدامة, والتعاون بني مؤسسات التعليم العايل وأصحاب 2009

 (.Waas, et. al., 2012, p.  9)املصلحة, ودمج االستدامة يف إطار العمل املؤسسي 
الّتعليم من أجل  له, مفهوم الذي برز فيه مفهوم التنمية املستدامة برز بشكل مواٍزمنذ الوقت و

الّتعليم من أجل الّتنمية املستدامة جاء من  الّتنمية املستدامة, وخالفًا ملعظم حركات التعليم, فإن مصطلح
احملافل السياسية, الواقع جاءت الدفعة احلقيقية هلذا املصطلح من  خارج جمتمع التعليم, ويف من أناٍس

مناقشة مفهوم الّتنمية املستدامة وصياغته وأصبح الّتعليم بشكل جلّي هو  حيث متتالدولية,  واالقتصادية
.(Mckeown, Hopkin, Rizzi & Chrystalbridg, 2006, p. 13) االستدامة مفتاح

امعات جزءًا من العملية تكون اجل نأالتنمية املستدامة جيب وولتحقيق التواصل بني التعليم العايل 
( 2016)تؤكد التيتون وحتقيقها,  , وحتميةباالستدامةعداد جيل مستقبلي مؤمن إ, من خالل التنموية
حرم جامعي ذكي ومستدام, حتت رشعار بعنوان عقد مؤمتر جامعة ماريالند العارشر  2015أنه بعام 

  .(227)ص. دامة يف التعليم العايل و االست, الذي ركز على التحول حنتقدير ماضينا, يرسم مستقبلنا
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ساحة معرفية للمجاالت  ال من خالل جامعات مستدامة, تؤمنإن تتحقق أتلك املهمة ال ميكن ف
املمارسات امليدانية داخل اجلامعة, والي حتقق الربط  وكذلك املشتركة بني الطلبة والتدريس البحثية

 موال التنمية املستدامة, الطبيعيأواإلدار  من جهة, ورؤوس  ,تدريسوال الواقعي والعملي بني الطالب
 (.13 , ص.2014)اخلطيب, والبشري واالجتماعي والبىن التحتية واخلدمات 

 باالستدامة الوعي مستوى زياد  يف أساسي دور 1990 عام تالوار إلعالنوبال رشك فقد كان 
 قاد  مجعية تبنته فرنسا, يف تالوار مدينة يف دويل مؤمتر عقد حيث العاملية, اجلامعات من العديد يف

 البيئية باالستدامةااللتزام  حنو اجلامعات مسئويل قبل من رمسي بيان أول يعتتر مستدام, ملستقبل اجلامعات
 وحمو البيئية االستدامة لدمج نقاط عشر من عمل خطة عن عبار  تالوار عالنإو العايل, التعليم جمال يف

 350 من أكثر تالوار ميثاق على ووقع اجلامعات, يف والتوعية والعمليات والبحث التدريس يف األمية
 .(University leaders for a sustainable future, 2018) دولة 40 من أكثر من اجلامعات قاد  من

أطلقت مبادر  استدامة التعليم العايل, بقياد  عدد من وكاالت األمم املتحد   2012ويف عام 
التزام عدد من قاد  اجلامعات بوضع خطط لالستدامة, مع اإلعالن عن التقدم بشفافية, ومشلت وجذبت 
دولة, مما أدى إىل حتسني األداء واالنتقال من مرحلة ظهور االهتمام إىل  50جامعة يف  270املبادر  

إعاد  تقدمت البالد العربية يف  2013-2005, فيما بني 5على مدرج  3.3إىل  2إحراز تقدم من 
 (.236 , ص.2016توجيه التعليم العايل حنو االستدامة )التيتون, 

فكلما تقدم الزمن وتزايدت التحديات ظهرت أمهية التعليم العايل ودورها على املستوى احمللي 
والي تتضمن حتواًل  2030واإلقليمي والعاملي, حيث تستقبل اململكة العربية السعودية رؤيتها لعام 

قتصاد املزدهر, الوطن الطموح اجملتمع احليوي, اال ملستوى الوطين اعتمادًا على نالنة حماوركاماًل على ا
 (.13, ص. 1437, 2030)رؤية اململكة العربية السعودية 

وهذا التحول حيتاج إىل تكامل مجيع اجلهود من أجل حتقيق األهدا , ويف مقدمة الركب 
( بأن مؤسسات التعليم العايل 1432, ويؤكد الدخيل )(Ruben, 2017, p. 5)مؤسسات التعليم العايل 

(, 54مم يعتمد على تقدم اجلامعات )ص. املؤسسات األخرى, فتقدم األهي األمنوذج الذي حتتذي به 
( أن التعليم العايل استثمار ناجح دون أدىن رشك, يؤيت أكله 1427)وموين ويشري سورتسن وفريست 

 .(25)ص.  صاعدمن حيث املبدأ والفائد  يف كل جيل 
( أن 1431)أبو عمة ويذكر فاجلامعات املستدامة مؤرشر جيد لتطبيق القياد  املستدامة وممارستها, 

التعليم العايل مؤرشر للتنمية يف أي دولة, وتترز عالقة ونيقة بني مستوى التعليم, ومكانة يف النمو 
( أن للتعليم 1429)الربيعي كد , ويؤ(14)ص.  االقتصادي, وبالتايل االجتماعي والثقايف واحلضاري

العايل دور حاسم يف تطور وتقدم اجملتمع, فهو الذي ميثل األساس ألي تغيري تنموي يف اجملتمع, فبدونه 
 .(23)ص. ال ميكن تصور حدوث نقلة تنموية رشاملة ومستدامة, 
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 اجلامعات املستدامة: مفهوم أواًل
 تربط الي بالعالقة مرتبط قديم مفهوم لكنه مبتكر, أو جديد مبصطلح ليس االستدامة مفهوم إن

 االستدامة( بأن 2010, ويؤكد القيق )الطبيعية البيئة ملصادر الفعال واالستثمار والبيئة االنسان بين
 التنمية خالل من البشر حليا  أرقى مستوى إىل للوصول الساعية اجلهود لتكاتف مناسبًاإطارًا كل تش

 .(2 ص.) األرض مصادر استنزا  ودون البيئي واحلفاظ واالجتماعية االقتصادية
بعض املالمح املميز  للجامعة املستدامة منها: توفري تعليم حتويلي  (Balas et al., 2008)يذكر و

مؤنر إلعداد طالب قادرين على خماطبة تعقيد حتديات االستدامة عتر عملية ال جتري يف اجتاه أحادي, 
ز  حول املتعلم, وهتتم بالتواصل الفعال بني البحوث والعلوم املختلفة, بل عتر عملية تفاعلية متمرك

تستفيد من اخلترات املتنوعة يف احلرم اجلامعي, كما تتمتع  أنوتكون للجامعة املستدامة رشبكات ميكن 
ت اجلامعة بقياد  ورؤية تشجع التغيري املطلوب لتهيئة األجواء املالئمة مثل منح املسؤولية ومنح املكافآ

 .(p. 295-319) لألعضاء امللتزمني بالتحول حنو االستدامة
 التعامل يف مشولية نظر  ضمن تطويره يجب مشروع أهنا على املستدامة اجلامعة تعريف يمكنو
 االعتبار يف باألخذ تعلم مؤسسة أوم مستدا جمتمع منوذج تعلم, خمتتر أنه على اجلامعي احلرم مع

 (.2018)اجلامعة املستدامة,  االستدامة متطلبات
 بشكل تشارك عايل,مؤسسة تعليم  اجلامعة املستدامة على أهنا (Ting, et al., 2012) عر  كما

 استثمارها من الناجتة والصحية جتماعيةاال االقتصادية, البيئية, السلبية ناراآل من التقليل يف عاملي أو حملي
 رشأهنا من الي الداخلية اإلدار  وطرق الشراكة التوعية, البحوث, كالتدريس, مهامها حتقيق يف ملواردها
 (p. 209).  ةاملستدام احليا  سلوبأ انتهاج يف اجملتمع تساعد أن

 دمج خالل من املستدامة, التنمية حنو اجملتمع بقياد  تلتزم الي اجلامعة هي املستدامة اجلامعةف
 لتحقيق املختلفة وممارساهتا والبحثية األكاديميةبراجمها  توجيهو كافة, أنشطتها يف االستدامة مبادئ

 حول الوعي لزياد  وسيلة باعتباره اجلامعي احلرم عمليات يف االستدامة ممارسات والتزام االستدامة,
 (.44 , ص.2015)حجازي,  أكتر جمتمع يف لالستدامةغرًا مص منوذجًا اجلامعة واعتبار االستدامة,

متتلك منظورًا بعيد املدى عتر طرق مستدامة من احلفاظ على التنوع احليوي, واجلامعة املستدامة 
يات الطبيعية, وعلى النظم احمللية والطبيعية الي تقوم عليها احليا , وهي الي تتضمن قيمها احترام العمل

وم مكانيات, وحساب مجيع التكاليف, وحتمل املسؤولية اجملتمعية, وتستخدم مفهوالعيش يف حدود اإل
 ,االستدامة كفلسفة أساسية, وهد  إجرائي, فاجلامعة املستدامة تقضي قياد  اجملتمع حنو االستدامة

 (.Shriberg, 2002, p. 52-53)جتماعي, وتقدمي منوذج لالستدامة وااللتزام األخالقي اال
وأحباث هي الي تقدم وظائفها بشكل مستدام من تعليم جند أن اجلامعة املستدامة سبق  مماو

 ومشاركة جمتمعية, وتراعي بذلك التوازن يف اجلوانب الرئيسة لالستدامة؛ لتحقيق متطلبات املستقبل.
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 اجلامعات املستدامة أهدا : نانيًا
ختتلف منظومة األهدا  للتعليم اجلامعي باختال  اجلامعات والدول التابعة هلا ولكنها بالعموم ال 

تطوير البحث العلمي وتشجيع إجراء ( وهي 2013الية الي حددها قمتر )خترج عن األهدا  الت
تدريب وإعاد  ات يف اجملتمع احمليط حنو األفضل, حماولة اإلسهام يف تعديل وتغيري وتطوير االجتاه, جتاربه

تخصصة والقيادات العمل على سد حاجة اجملتمع من الكفاءات امل, أصحاب الكفاءات ملواكبة اجلديد
مواكبة االنفجار فهمها وحتليلها والبحث عن احللول, النظر يف مشكالت اجملتمع احمللي وحماولة ية, الوطن
نشر ه, حماولة مواكبة التغيري الذي جيري, وتكييف اجملتمع ل, تدعيم القيم الروحية لدى الشباب, املعريف

 (.40-39ص. )الثقافة واملعرفة وإرشاعتها بني املواطنني وترقية الثقافة العامة 
( نالث جمموعات من األهدا  تتكامل فيما بينها يف صور  2012حدد الشايع وعامر وعامر )و

ترتبط بنقل املعرفة  اليجمموعة األهدا  املعرفية ضلع منها جمموعة من األهدا  وهي  مثلث ميثل كل
, على اجملتمع الي تسعى إىل حتقيق كل ما من رشأنه احملافظة جمموعة األهدا  االجتماعية, ونشرها

 (.28-26تحقيق أهدا  اجملتمع االقتصادية, )ص. بجمموعة األهدا  االقتصادية الي ترتبط 
 محاية بين للتوازن هتد  (Macquarie university, 2018)كما أوردها  املستدامة فاجلامعات

 والعدالة االجتماعي الرفاه من خالل االجتماعية العدالة, وللموارد الفعال االستخدام خالل من البيئة
  رااالعتمن خالل  التنوع, وللجامعة االقتصادي الوضع حتسين من خالل االقتصادي الرفاه, وللجميع
  .ضروري أمر التدريس وأساليب التعلم يف التنوع فإن وبالتايل خمتلفة بطرقاألفراد  تعلم بأحقية

أهدا  التعليم العايل باململكة العربية السعودية ملبية للحاجات أن ( 1428ويذكر قناديلي )
االجتماعية, واالقتصادية, واجتاهات العصر ومقتضياته, ومطالب اإلنسان السعودي, وعوامل منوه 

أهدا  تتضمن ترسيخ اإلميان باهلل واحترام احلقوق العامة,  أهدا  إسالميةوتطوره, وقد متثلت يف 
تتضمن تنمية التفكري والبحث العلمي, أهدا  تتصل بامليول لتهذيب السلوك,  يةأهدا  مهار, معرفية

أهدا  تتصل لتنمية اإلحساس باملشكالت ودعم التكافل االجتماعي,  أهدا  تتصل باالجتاهات والقيم
 بإعداد مواطنني قادرين ومؤهلني تأهياًل علميًا مميزًا على أداء واجباهتم يف خدمة وطنهم دفعًا به إىل

أهدا  تعمل على توفري القيادات الفكرية اإلسالمية يف رشىت , التقدم والرقي يف ضوء مبادئ اإلسالم
 (.14القطاعات العلمية واملهنية )ص. 

فاجلامعات املستدامة هتد  إىل االلتزام مبعايري اجلود  واالعتماد األكادميي, وحتسني أداء 
قدر كبري من االستقالل اإلداري, املايل, األكادميي,  اجلامعات, والتميز يف إجناز األعمال, وإعطاء

والتوازن بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل, وهتد  كذلك إىل محاية البيئة والعمل على إجياد 
حرم جامعي مستدام, ومعاونة اجملتمع على التعر  ورصد مشكالتة والعمل على حلها والتخلص منها 

 قيق العدالة االجتماعية بني املوظفني.ومنع تكرارها باملستقل, وحت
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 اجلامعات املستدامة أمهية: نالثًا
ن يتصدر امسها قوائم إىل حتسني أدائها بصور  مستمر  وأتسعى اجلامعات يف خمتلف الدول 

أن التعليم اجلامعي يرتبط ارتباطًا  (Cretsinger, 2003)تصنيف اجلامعات على املستوى العاملي, ويؤكد 
 .(p. 19) بالتحسني والرقي اجملتمعي, باإلضافة إىل كونه حمركًا للنمو االقتصاديونيقًا 

فاجلامعة مؤسسة منتجة تعمل على زياد  رصيد املعرفة واالستفاد  من التراث العلمي واإلنتاج 
  الفكري؛ من أجل تنمية الثرو  البشرية ورفع كفاءهتا اإلنتاجية وبناء جمتمع املعرفة, وتسعى إىل زياد
إنتاجيتها, وهتيئة فرص النمو االقتصادي داخلها, واملشاركة يف التطور التقين واالنفتاح على اجملتمع, 

 (.103-98, ص. 2014)اخلليفة, دلة مع املؤسسات املختلفة وتكوين عالقات متبا
بأن االستدامة جزءًا من عملية االعتماد األكادميي, حيث باتت ( 2015) يذكر التريديو
مرموقة لالعتماد األكادميي تركز على االستدامة وتعده ركنًا أساسيًا يف املمارسات املثلى, منظمات 

 . (66)ص.  ومنها هيئة االعتماد الدولية إلدار  األعمال
منافسيها  عن االختال  على قادر  تكون أن اجلامعة من استلزم التنافسية امليز  مفهوم ظهور ومع

 هنا ومن, التكاليف ختفيض طريق عن تنافسية ميز  إىل الوصول ويمكن ,البعيد املستوى على تتميزحىت 
 ة,املستدام اجلامعة مبفهوم وتربطها القياد  مبادئ تكيف عندما اجلامعة على تعود الي الفائد  جليًا ظهري
 وحتسين مستدامة عقليات بناء :يف يكمن االستدامة لتحقيق اجلامعة سعي أمهية إن القول يمكنو
 .(Macquarie university, 2018) وبيئتهم الناس بين العالقة حتسين, الناس بين لعالقاتا

عنصرًا مهمًا من مقومات التنمية االقتصادية الشاملة عتر خمرجاهتا الي تعد وتعد اجلامعات 
مدخالت مهمة لرفع املستوى القومي العام يف رشىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية 

 ةأمهي فإن والبحوث للتعليم أكاديمية حاضنة اجلامعة وألن(, 8, ص. 2013)وزار  التعليم العايل, 
ل خال من وذلك رشاملة, تنمية إىل باجملتمع الوصول يف كبير بشكل مسامهتها يف يكمن املستدامة اجلامعة
 (.45, ص. 2015)حجازي,  املعار  من األدىن باحلد خريجيها تزويد

مرحلة تطويرية كبري  يف الشكل واملضمون والكم وجيتاز قطاع التعليم العايل يف اململكة العربية 
االستدامة والكيف هادفًا لتوظيف أحدث التوجهات العاملية يف أدبيات التعليم العايل واملتمثلة يف 

 .(327, ص. 2010, )العوهلي؛ وعبدالقادر, وقيادهتا
والتقين, والبيئي, وحتقق اجلامعة املستدامة تنمية رشاملة يف اجلانب اإلداري, والبشري, واملايل, 

بأهنا فهي تعمل على حتسني وتطوير األداء, وحتسني العالقات بني املوظفني, وكذلك تكمن أمهيتها 
تعمل على حتريك النمو االقتصادي وحتقيق موارد مالية مستقلة للجامعة ورفع االنتاجية واملوائمة بني 

 خمرجات ومتطلبات سوق العمل.
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 املستدامةاجلامعات  : مترراترابعًا
 أن العايل التعليم مؤسسات على يجبأنه  (Sustainable University, 2018)وورد مبوقع 

 :التالية لألسباب وذلك االستدامة مع جبدية تتعامل
 لذلك املعرفة, خالل من حلول إيجاد اجلامعة من االستدامة قضايا تعقد يتطلب :املعرفية املسئولية 

 .اجملتمع يف املعرفة مسئولية عاتقها على يقع فإنه
 ارات قر صنع على قادرين وقاد  ءاختر ليصبحوا كوادرها بتدريب اجلامعة تقوم :االجتماعية املسئولية

 .كفاء  ذي جيل ولتخريج ,االستدامة على كبير  لنار هلا
   مؤسسات اجملتمع احمللي من أو احلكومة من التمويل اجلامعات تتلقى: التمويل متطلباتضرور, 

 لالستدامة بالنسبة مرضي غير اجلامعة أداء كان إذاف حضاري, متطلب االستدامة أصبحت وحيث
 .التمويل خسار  إىل يعرضها ذلك فإن

  الفعال االستخدام تشجيع فإن لذلك االستدامة, قلب الكفاء  تعتتر حيث ف:التكالي توفيرفرصة 
 .التكاليف يف توفير إىل يؤدي االستدامة نقافة إطار حتتاملرافق و للمواد

  األكفاء, اخلريجين على الطلب زياد  إىل املستقبل يف يؤدي االستدامة حنو االجتاه: التوظيففرصة 
 .اخلريجين توظيفل أساسي عنصر االستدامة فتصبح

  نقل يف كةاالشر ,راتاالستشا البحوث, جمال يف الشركات مع التعاون: التجاري التعاونفرصة 
 .للجامعة املايل للدخلرئيسي  مصدر كةاالشر تعتتر حيث املعرفة,

  والعالمات التسويق فرص للجامعة تقدم جمتمعية كثقافة االستدامة :التجارية والعالمة التسويقفرصة 
 .شاراتواالست والتمويل األعمال ورشركاء واملوظفين الطلبة أفضل جلذب اهلائلة التجارية

  مجيع حلشد للجامعة فرصة هو لذلك باجلميع, مرتبطة االستدامة :املصلحة أصحاب جتمعفرصة 
 .االستدامة حول تتمحور الي اجلامعة رؤية حول واخلارجية الداخلية املصلحة أصحاب

 لتحقيق الضرورية التسع احلاجات( Neef, 2010, نقاًل عن: 2015ويضيف الكبيسي ولخرون )
 املشاركة وهي حتقيقها إىل تسعى أن اجلامعات ىعل ينبغي الي واجملتمعات, األفراد حليا  االستدامة
 وضعفها قوهتا نقاط عرفةمب الذات وحتقيق اهلوية, والتجديد واالكتشا  اإلبداع, املسؤوليات وحتمل
  (.205-204)ص.  معتقداهتا عن ريوالتعب وتنميتها إبرازها إىل والسعي

وأدائها,  هااملتغريات العاملية الي تؤنر بشكل كبري على عمل ومن متررات اجلامعات املستدامة
, فالعوملة وما رافقها من تغريات وتطورات, صعبت األمر , االستمراروقدرهتا على البقاء والنمو والنجاح

 جامعةتصبح األساليب التقليدية يف عمل املنظمات عقيميه, ولن تستطيع أي فوقادهتا, اجلامعات على 
 البقاء واالستمرار وحتقيق النجاح إذا بقيت ترزح حتت األفكار واخلطط التقليدية.
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  اجلامعات املستدامة: وظائف خامسًا
 ( أن وظائف التعليم اجلامعي على النحو التايل:2005يذكر بدوي )

  خرجييها الذين التدريس: تترز أمهية دور اجلامعة يف إعداد القوى العاملة, والوفاء حباجة اجملتمع من
يلعبون دورَا مهمًا يف تنمية رأس املال البشري الذي يعد بدوره من أهم دعامات وأسس التنمية 

( أن اجلامعة مطور  إلمكانية املعرفة بالتدريس, 1434االقتصادية واالجتماعية, ويؤكد كافري )
ة التدريس بأهنا ( وظيف2006)اخلطيب ومعاينة ويعر  , (40)ص.  وهي مؤسسة املعرفة األساسية

هتد  إىل تنمية رشخصية املتعلم من مجيع اجلوانب من خالل املعرفة وحفظها وتكوين االجتاهات 
اجليد  عن طريق احلوار والتفاعل وتوليد املعار  والعمل على تقدميها, فاجلامعة تقوم على اإلعداد 

 .(45)ص.  املهين للقوى العاملة
ظيفة مهمة من وظائف مجيع املؤسسات التعليمية ومنها ( بأن التدريس و1439)القرين وتذكر 

اجلامعات, فعن طريقه يتم نشر املعرفة, وانتقال التراث الثقايف واحلضاري من جيل جليل لخر, وإعداد 
 .(22)ص.  العمل نشاطات متعدد  تؤهلهم لسوقوهتيئة الدراسني ألعمال و

  على اجلامعة أن تواجه مسؤولياهتا جتاه واملعرفة, البحث العلمي: تعد اجلامعة املؤسسة املعنية بإنتاج
عديد من املشكالت الي أفرزهتا تداعيات التحول يف النظام املعريف يف جمال البحث العلمي, ال

بأن الدول تتفاخر مبا يتم صرفه على البحث العلمي بل وتعقد املقارنات  (1434رضوان )ويضيف 
فالبحوث العلمية بنوعيها األساسية والتطبيقية , (219)ص.  للداللة على قو  وضعف اجملتمعات

تؤدي الكتشا  احلقائق وزياد  املعرفة العلمية وتراكمها, من أجل خدمة اإلنسان, عالو  على 
 (.41 , ص.2012)دياب,  حتدياتهالكشف عن 

 صورهتا الكاملة خدمة اجملتمع: تعد وظيفة خدمة اجملتمع مكونًا أساسيًا ألي دور من أدوار اجلامعة ب
 (.18 -16(, )ص. 12 , ص.1435أو جزءًا من التعليم والبحث العلمي )وزار  التعليم العايل, 

وىل تتلخص األ ( أن وظائف اجلامعة تكمن يف نالث وظائف رئيسة هي:2009ويؤكد خبيت )
خص يف البحث الثانية تتل, وذلك عن طريق التعليم والتدريس, ويف املشاركة يف تقدمي املعرفة ونشرها

الثالثة تكمن يف خدمة اجملتمع, عن طريق دورها وفة اإلنسانية وتطبيقاهتا العلمية, العلمي يف جماالت املعر
 (.25التثقيفي واإلررشادي واملشاركة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية والتوعية العامة )ص. 
 الوظائف الثالث فوظائف مؤسسات التعليم العايل مهما فصلنا فيها, فإهنا تتمحور حول

 ةف الثالنالتدريس, البحث العلمي, خدمة اجملتمع, وما أضيف ميكن إدراجه ضمن إحدى هذه الوظائ
أنه كلما زاد التفاعل والتنسيق بني وظائف  (1431)(, ويؤكد البهوارشي 15 , ص.2016عان, )الضب

عة من خالل وظائفها ( أن اجلام2011ويؤكد الشايع ), (39)ص.  التعليم العايل عظمت االستفاد 
 (.423)ص.  تؤدي دورها الريادي يف خدمة اجملتمع وتطويره
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ولكي حتقق مؤسسات التعليم العايل وظائفها التعليمية والبحثية واملعلوماتية يف القرن الواحد 
والعشرين وتلبيتها بنجاح عليها أن تكون قادر  على االستجابة بفعالية حلاجات التعليم والتدريب 
املتغري  وتكثيفها مبا يالئم املتغريات الي طرأت على كل التعليم العايل وتبين أساليب وصيد من النظم 

 (, 22 -21 , ص.2008الوظائفية تتسم بقدر أكتر من املعرفة )اجلداوي, 
 تقليل على يركز اجلامعات فبعض االستدامة, ملفهوم تكييفها يف األكاديمية املؤسسات ختتلفو
 املناهج يف االستدامة يؤكد والبعض اجلامعي, احلرم عمليات يف تاالتغيير خالل من البيئي تأنيرها
 يف االستدامة مبادئ تضمين أو االستدامة حول للوعي اجلامعة نشر على يركز اآلخر بعضها ,راسيةالد
  .(IAU, 2014, p. 9) الشاملة التنمية تيجيةااستر

العمل يف  (Kalvins & Pelnena, 2010املستدامة ذكرها )ومن الوظائف الرئيسة للجامعات 
إدراج قدو  ومثل , والسكان والبيئة جمال التعليم والبحث ووضع السياسات وتبادل املعلومات بني
ضع برامج إلنتاج ختر  يف جمال اإلدار  و, وللمسؤولية البيئية من خالل إعاد  تدوير النفايات يف اجلامعة

املستدامة من أجل ضمان أن مجيع خرجيي اجلامعات هم أرشخاص  القتصاديةوالبيئية والتنمية ا
التعليم الذي  ( وظائف أخرى للجامعات املستدامة منها:2014طيب )ويذكر اخل,  (p. 265)ولونؤمس

التعليم رات وقيم ومعار  لضمان االستدامة, وميكن الدارسني من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومها
 (.2زاخر  باملعرفة )ص. بناء قاعد  تنموية بشرية منظوره التعلم مدى احليا , ودخل يف الذي ي

ويذكر حجازي  مج,اوالتر والسياسات املناهج يف االستدامة مبادئ دمج يف اجلامعات وجتتهد
أورد (, وكذلك 51-49)ص.  فيها االستدامة ممارسات دمج يتم كمجاالت التالية املبادئ( 2015)

 , وهي: (107-103)ص.  أهم طرق االستدامة للجامعات( 2016العود  )
 التعليم املستدام -1

 االستدامة لتحقيق التعليم توجيه عاد إو االستدامة أجل من التعليم عملية بتوجيه اجملال هذا ويهتم
 فال املستدامة اجلامعة حتقيق يضمن مبا مستدام تعليم إىل وللوصول التغيير, بوابة هو التعليم أن منرًا اعتبا
 ذلك ويمكن مستدام مبستقبل للمسامهة الالزمة والقيم باملعرفة اجلميع لتزويد التعليم هيكلة إعاد  من بد
 .االستدامة حتقيق يف للمسامهة التدريس هيئة وأعضاء املناهج توجية إعاد  طريق عن

إىل مساعد  الناس على أن تكون لديهم املهارات واملعار   االستدامةجل ويرمي التعليم من أ
ختاذ قرارات مستنري  والتصر  على أساسها لتحقيق ما يعود عليهم أنفسهم وغريهم بالفائد  زمة إلالال

اآلن ويف املستقبل, والتعليم من أجل التنمية املستدامة يساعد مواطين العامل على التعلم من أجل الوصول 
 يف تسهم الي العوامل أهم أحد أنه على التعليم حتديد مت حيث, (Unesco, 2018)مستدام إىل مستقبل 

 ما على أيضًا ولكن الطلبة يتعلمها الي النظرية الناحية على التعليم هذا يقتصر وال االستدامة, حتقيق
 .(Gothenburg university, 2018) والشخصية املهنية حياهتم جوانب مجيع يف عمليًا تطبيقه سيتم
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 االستدامة دمج للية استكشا  إىل تسعى العايل التعليم مؤسسات أن(Rusinko, 2010)ويؤكد 
اجلامعات حباجة إىل تعلم أساسيات إن  (Makungwa, 2010), ويؤكد (p. 250) راسيةالد مناهجها يف

واالقتصاد وكل رشيء يساهم يف االستدامة, وتعليم الطلبة أمور من رشأهنا أن تغري نظرهتم إىل احليا  
  .(p. 74) االستدامة املستقبلية
 التعليمي اجلهد تشجيع خالل من والتعلم, التعليم مجيع يف االستدامة حتقق أن للجامعات ويمكن

 التعليم ويتحقق واملستقبلية, احلاضر  لألجيال وعادل استدامة أكثر مستقبل تحقيقل السلوكي والتغيير
 (.Waas, et al., 2012, p. 13-14) الرمسي, وغري الرمسي التعليم نوعي خالل من املستدام
حينئذ اصة االهتمام بالتعليم املستدام, إذا قامت اجلامعة املستدامة بوظائفها كما جيب وخبو

أكثر تضامنًا مع العدالة بكافة أهنم أكثر توجها حنو املستقبل, وبنستطيع أن حنصل على خرجيني يتميزون 
كثر انسجامًا مع كثر قدر  على التعامل مع التعقيد, وأأاالجتماعية واالقتصادية والبيئية, وأرشكاهلا 

 .(Hesselink, Kempen & Wals, 2000, p. 15توجهات اجملتمع )
وضع خطة تطبيقية لتحقيق التعليم من أجل التنمية  يف( 2015يتفق مع دراسة أبو مساعد )وهذا 

والي هتد  املستدامة, ودعم اجلامعات لألحباث الي تتضمن حمتوى وطرق التعليم من أجل االستدامة, 
إىل التعر  إىل درجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدار  اجلود  الشاملة وعالقتها بدرجة حتقق مؤرشرات 

املستدامة, واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة كأدا  جلمع التعليم من أجل التنمية 
 .( أكادميي279البيانات, وتكونت عينة الدراسة من )

 األحباث املستدامة -2
حباث بصور  انضباطية, كن عن طريقها القيام بنشاطات األاجلامعة املؤسسة الوحيد  الي ميتعد 

 وسيلة األحباث تعتترو, (78, ص. 2003لقطاعات اجملتمع املختلفة )إمام, تقدم اخلدمات االستشارية 
 حتقيق يف املعرفة من لالستفاد  اجلامعة وتسعى جتارب, على الوقو  أو جديد  معرفة على للحصول
 أن للبحث (Gothenburg university, 2018) ؤكد , وتاجملتمع استدامة حتقيق يف واالسهام استدامتها
 أن كما املستقبل, ألجيال االستدامة تشكيل يف حموريا دورًا يلعب حيث اجملتمعية التنمية على كبير تأنير
 .باالستدامة املتعلقة باألحباث االهتمام ويزداد املستدامة, اجلامعة حتقيق يف حيويا دورًا هلا

 مؤسسات تعدها الي األحباث مجيع أهناب االستدامة مبواضيع املتخصصة األحباث تعريف ويمكن
وتعتتر األحباث وسيلة  , (Waas, et al., 2012, p. 18)ةاالستدام حتقيق يف تسهم والي العايل التعليم

للحصول على معرفة جديد  أو الوقو  على جتارب, وتسعى اجلامعة لالستفاد  من املعرفة يف حتقيق 
التنمية اجملتمعية حيث يلعب دورًا  استدامتها واإلسهام يف حتقيق استدامة اجملتمع, وللبحث تأنري كبري على

حموريًا يف تشكيل االستدامة ألجيال املستقبل, كما أن هلا دورًا حيويًا يف حتقيق اجلامعة املستدامة, 
 (.104 , ص.2016ويزداد االهتمام باألحباث املتعلقة باالستدامة )العود , 
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شكل عام يف قطاع البحث حتسني أداء اململكة ب يف( 2017ويتفق مع دراسة احلريب )وهذا 
تعر  دور  هتد والي واالبتكار, وتفعيل دور احلاضنات العلمية والتقنية واالهتمام بالبحث واالبتكار, 

اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية, وتكون جمتمع الدراسة من بيانات 
 ربية السعودية, واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي.ومؤرشرات اقتصاد املعرفة يف اململكة الع
يف عدم وجود استراتيجية تعمل على توجيه البحث ( 2013وكذلك يتفق مع دراسة علي )

العلمي والدراسات العليا لالستفاد  من نتائجه يف حتقيق التنمية املستدامة, والتكامل بني وزار  التعليم 
لمي يف حتقيق االستراتيجية مبشاركة ودعم السياسات والقيادات, والقطاع اخلاص ومراكز البحث الع

والي هتد  إىل معرفة دور البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية يف حتقيق 
( عضو هيئة 108االستدامة, واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من )

 .ومن نتائجهانة كأدا  جلمع البيانات التدريس, واستخدم االستبا
 املستدام اجلامعي احلرم -3

 ويف هذا اجملال ميكن اختاذ خطوات عملية معينة:
 .االمتناع عن استعمال مواد ومنتجات معينة, وميكن للجامعات أيضًا أن تقلل من كميات نفاياهتا 
  ووظيفتها, تنفيذ األحباث أن تضيف إىل مهامها االستدامة الرئيسة, مهمات أخرى هي جوهر عملها

 والتعليم مبا يتمارشى مع فكر االستدامة.
  أن تضع الشروط واآلليات الالزمة لتنشيط التقدم والتحسن, مث لقياس وتقييم هذا التحسن والتقدم

إعاد  صياغة التنظيم الداخلي مبا يتناسب حتديات االستدامة, ويف حققته يف تبين االستدامة والذي 
 (.Weenen, 2000, p. 29ى اجلامعات أن تفكر جديًا يف إرشراك أطرا  من اجملتمع )هذه املرحلة عل

  :خالل من ستدامةاال لتحقيق ةداعم اجلامعي احلرم أن عمليات (Waas, et al., 2012) ويذكر
 للدخل املدر  األنشطة على التركيز طريق عن الطويل املدى على املالية االستدامة تأمين. 
  الذكي االستخدام خالل من خاصة اجلامعة, يف الداخلية العمليات وفعالية كفاء  زياد. 
 اجملتمع مع جتاريةرشراكة  خالل من واالجتماعية احمللية املشاريع دعم. 
 وبيئيًا خالقيًاأ ,اجتماعيًا مبسؤولية تتم الشراء عملية أن من التأكدب املستدامة, املشتريات تضمين. 
  خضراء. بيئات لتوفير فرص إيجادو اجلامعي احلرم يف احليوي التنوع زياد  
 ها لسماد.وحتويل النفايات تدوير إعاد  على والعمل والطلبة, املوظفين من املتولد  النفايات تقليل  
 الدويل للمعيار مطابقة بواسطة املستمر الشامل البيئي بالتحسن االلتزام .IOS 14001  
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملشاريع املستمر  املتابعة (ICT)  نظم كفاء املستدامة لزياد 

 .(p. 20) الطبيعية البيئة على السليب تأنيرها من والتقليل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
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 املستدامة اجملتمعية املشاركة -4
على تستقطب اجلامعة من اجملتمع أعلى فئاته علمًا ونقافة, وكل تغيري يطرأ على اجملتمع ينعكس 

ارات عديد  وهذه املشاركة تتم وفق اعتبجلامعة يصاحبه تغيري يف اجملتمع, اجلامعة, وكل تطور يصيب ا
بناء عنصرًا من عناصر التميز للجامعة,  اعتبار التميز يف خدمة اجملتمع(, وهي 2011يذكرها رشاهني )

واملمارسات التعليمية, إعاد  النظر يف كثري من السياسات اكات مع مؤسسات اجملتمع املختلفة, رشر
تقدمي منح , للجامعة, وتضمني قضايا اجملتمع إدراج املسؤولية اجملتمعية ضمن اخلطط االستراتيجية

 (.11-10)ص. وذوي االحتياجات اخلاصة ومساعدات مالية للمتفوقني 
 فكثير عليه, العمل ينبغي كمحور للمجتمع املقدمة اخلدمة استدامة (2015) حجازي وتضيف

 أو حمدد  رشريحة على أنرها ويقتصر وحمدود  لنية تكون جملتمعاهتا اجلامعات تقدمها الي اخلدمات من
 أنر تقدمها الي للخدمة يكون أن إىل تسعى أن اجلامعة على فإن لذا حمدود لوقت منفعتها تستمر
 يضمن مبا واملهين الثقايف التطوير خدمات صعيد على أو املعرفية اخلدمات صعيد على سواء مستدام
 املشاركة من ولالستفاد , ممكن وقت ألطول ممكنة رشريحة أكتر إىل أنرها وبلوغ اخلدمة تقديم استمرار
 .(55)ص.  االستدامة بشأن وحبيثة أكاديمية برامج وتقديم الفعال, التخطيط من بد ال اجملتمعية
منهجيات, أدوات  من خالل القيام بتحليل استراتيجي, ووضع املستدامةيترز دور اجلامعات و

 وبذلكباالستدامة, وتعزيز القاعد  العلمية واملعرفية اخلاصة االستدامة, رصد تشخيص, ومؤرشرات 
 تعزيزو البحوث, توجيه خالل من املستدامة, اجلامعة حنو التغيير يف دورًا يلعب التعليم أن القول يمكن
 الفعالة املشاركةو باالستدامة, يربطها بشكل والتنوع املوارد الستخدام التخطيط ,األخالقية املمارسة
  .عضاء هيئة التدريسوأ واملوظفين للطالب

أن برامج الدراسات العليا باجلامعات احلكومية ب( 2016دراسة العود  )وهذا ويتفق أيضَا مع 
متوفر  بدرجة مقبولة لدى بالرياض تسعى إىل تعزيز القيم املستدامة, وأن األخالقيات املستدامة 

والي هتد  إىل معرفة دور برامج الدراسات العليا يف إرساء نقافة التنمية املستدامة من خالل الطالب, 
( 795ت, االجتاهات, السلوكيات املستدامة, وتكونت عينة الدراسة من )التعر  على القيم, االخالقيا

, واستخدم الباحث املنهج جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةطالبًا من 
  واالستبانة كأدا  جلمع البيانات. الوصفي التحليلي املقارن,

عالقة ارتباطية بني توافر خصائص اإلدار   يف وجود( 2016وتتفق أيضًا مع دراسة الررشيدي )
حتديث اخلطط االستراتيجية باجلامعات السعودية واالستراتيجية ومالمح التنمية اإلدارية املستدامة, 

والي هتد  التعر  على مالمح التنمية اإلدارية املستدامة املتحققة جبامعي  ,وتضمينها ملبادئ االستدامة
بن سعود اإلسالمية, وتكونت عينة الدراسة من القيادات األكادميية واإلدارية امللك سعود واإلمام حممد 

 .(, واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي, واالستبانة كأدا  جلمع البيانات402والبالد عددهم )
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, القيام حبمالت توعية عن االستدامة وتنميتها لنشر نقافة االستدامةيف ( 2016دراسة البورنو )و
إىل التعر  على دور اجلامعات يف تلبية متطلبات التنمية املستدامة, واستخدم الباحث  هتد لي وا

املنهج الوصفي التحليلي, ومت مجع البيانات بواسطة االستبانة واملقابلة, وتكونت عينة الدراسة من 
 ( قائد أكادميي.190)

هنالك اهتمامات تعليمية وحبثية تتعلق مبوضوع االستدامة يف بأن ( 2012دراسة الزليتين )و
منح موضوع االستدامة وتنميتها املزيد من االهتمام يف اجملاالت التعليمية وجوانبها النظرية والتطبيقية, 

هتد  إىل تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العايل يف االستدامة, الي و, والبحثية
يوضح طرق استدامة  (4)والشكل , ت مراجعة املقررات الدراسية والترامج التعليمية والتدريسيةحيث مت
 .اجلامعات
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 طرق استدامة اجلامعات :(4رشكل )
 (106م: 2016املصدر: )العود , 

 
 اجلامعات املستدامة: حتديات سادسًا

( بأن اجلامعات يف منطقة الشرق األوسط تواجه ضغوطًا 2010على تقرير )البنك الدويل,  بناًء
وجود فجو  بني املهارات الي يسعى هلا سوق العمل واملهارات الي يكتسبها اخلرجيني, فاجلامعات ل

  .توفر تعليمًا ميكن خرجييها من أن يصبحوا مسامهني يف التنمية االقتصاديةالعربية حباجة إىل االبتكار كي 
احلوافز حيث ال واجلامعة املستدامة احلرية األكادميية,  حتديات أن من( 2016وتذكر التيتون )

 (.247-246يضع يف االعتبار إسهامات عضو هيئة التدريس يف االستدامة, ومقاومة التغيري )ص. 

 املشاركة اجملتمعية املستدامة احلرم اجلامعي املستدام

 التعليم املستدام

 األحباث املستدامة
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 وممارسات مبادئ فتطبيق االستدامة, مبادئ تطبيق عند حتديًا تواجه العايل التعليم فمؤسسات
 بيئة يف عليه كان مما بكثير صعوبة أكثر أنه يترهن ما غالبًا اجلامعي احلرم مناحي مجيع يف االستدامة
:منها إضافية ضغوطات تعاين العايل التعليم مؤسسات ألن وذلك الشركات؛

 يف إرشكالية إىل تؤدي والي واخلدمات البحوث التعليم, نالنية مع العايل التعليم مؤسسات ارتباط 
 .بينها فيما األولويات حتديد

 ومتنوعة خمتلفة خدمات يتطلب مما التعليم, مؤسسات معها تتعامل الي املصلحة أصحاب تنوع 
 جهود :كمثال االستدامة, حيث من األولويات حتديد يف إرشكالية إىل ذلك يؤدي كما بتنوعهم,
 املناهج يف التقدم حنو قليال تساهم قد لكنها للطالب التجرييب التعلم بعض توفر التدوير إعاد 
 .الرمسيةراسية الد

 رادات إي اخنفاض إىل يؤدي ما الطلبة, من السوقية احلصة واخنفاض اخلاصة اجلامعات مع املنافسة
 .(Krizek, Newport & Townsend, 2011, p.  20) االستدامة يف التقدم على تؤنر الي اجلامعة
 التنظيمي اهليكلها: من االستدامة حتقيق على العمل عند اجلامعات تواجهها حتديات هناكو
 بأمهية واملعرفة الوعي نقص, واضحة رؤية وجود عدم, والتعاون التكاملي التفكير عملية يعوق التقليدي
 البحوث ناحية من باالستدامة الكايف االهتمام عدم, لالستدامة علمي أساس افتقار, االستدامة
 .(Waas, et al., 2012, p. 27) االستدامة لتنفيذ املخصصة املالية املوارد نقصوالدورات, 

حباث ملتمثلة يف التعليم املستدام واألومن حتديات اجلامعة املستدامة عدم استدامة وظائفها وا
شاركات اجملتمعية, اجملتمعية املستدامة, واحلرم اجلامعي املستدام, وقلة تفعيل املاملستدامة, واملشاركة 
هدا  املراد حتقيقها, وعدم مشاركة األفراد املوظفني يف صياغة الرؤية وحتديد وعدم وضوح األ

على الية الي تعمل ء هيئة التدريس, وقلة املوارد املاالستراتيجية, وضعف احلرية األكادميية بني أعضا
حتقيق االستقاللية اجلامعية, ومقاومة التغيري وإجراءاته, وعدم وضوح النمط اإلداري املستخدم إلدار  

 وقياد  اجلامعة املستدامة.
 اجلامعات املستدامة متطلبات: سابعًا

 السياسية القطاعات بين التفاعل زياد متطلبات اجلامعة املستدامة يف  (2015) تورد حجازي
 إدخال, والعلمية األحباث إعداد يف املشترك التعاون طريق عن املعرفة وابتكار تطوير خالل من واخلاصة
 يأخذ اجملتمع أن من للتأكد الالزمة باملعرفة وتزويده اجملتمع مع الكامل التعاون, وجميعلل االستدامة
  .(47)ص.  املستدامة للتنمية والبيئية االقتصادية االجتماعية, األبعاد باالعتبار

 من هلا بد فال اجملتمع يف كامل تحقيقهال مسامهتها مث ومن ,اجلامعات يف االستدامة تتحقق وحىت
 يف االستدامة تضمينو, هاداخل الفيزيائية العمليات جيمع يف االستدامة نقافة تبين, واألخالقي ماااللتز
.(Waas, et at., 2012, p. 9)املؤسسي اإلطار
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 التنمية, التعليم, التخطيط, اإلدار , يف إدخاهلا طريق عن االستدامة اجلامعات حتقق أن ويمكن
  .(Weenen, 2000, p. 21) املشتريات اجملتمع, خدمة األحباث,
 إطار للجامعات يقدم وهو باالستدامة, املوقعة اجلهات تلزم عمل خطة 1990 تالوار ميثاق قدموي
 :اآلتية باإلجراءات األخذ خالل من لالستدامة حمدد
  مستدام مستقبل حنو للتحرك امللحة احلاجة من انطالقًا املستدامة, البيئية التنمية جتاه الوعي زياد. 
 والبحوث التعليم يف االخنراط على اجلامعات تشجيع :لالستدامة مؤسساتية نقافة تكوين. 
 االقتصادية والتنمية البيئية اإلدار  جمال يف خمتصين على للحصول برامج وضع :البيئية التربية. 
 التدريس هيئة أعضاء قدرات لتطوير برامج إنشاء خالل من :للجميع البيئية األمية حمو. 
 سياسات وضعب البيئية ؤوليةللمس قدو  اجلامعة اختاذ :بيئيًا نظامًا باعتباره املؤسسية املمارسة 

 .السليمة العمليات من وغيرها التدوير د وإعاد املوار على للحفاظ املؤسسي البيئي للنظام وممارسات
 احلكومية غير واملنظمات احمللي اجملتمع منظمات مع العمل توسيع :املصلحة أصحاب مجيع مشاركة. 
 التدريس هيئة أعضاء تعاون ن:التعاو. 
 باالستدامة العالقة ذات التخصصات تدريس على القدر  تطوير يف للمساعد  الشراكات إقامة. 
 مستدام مستقبل حنو العامل أحناء مجيع يف اجلامعة جهود لتعزيز والدولية الوطنية املنظمات مع العمل. 
 امليثاق تنفيذ يف اجلهود لدعم خمتصة جلنة إنشاء خالل من :السابقة النقاط يف التقدم متابعة. 

حسب  وأمشل أعمالنتائج املالية, بل و, احمللية واحمليطة فاالستدامة ليست حمصور  على البيئة
االستدامة االقتصادية,  تتمثل يفالذي يتطلب نتائج إجيابية لثالث استراتيجيات اخلطوط الثالنة النهائية 

االستدامة االجتماعية, االستدامة البيئية, فيجب حتقيق نتيجة يف كل إستراتيجية حىت نستطيع أن نطلق 
 على اجلامعة لقب جامعة مستدامة.

 التزام دىمب واإلداريين األكاديميين املوظفين مجيع ؤوليةمس يتطلب املستدامة اجلامعة حتقيقو
 يف للمساعد  ومبدعين فاعلين أعضاء يكونوابأن  الطلبةو ,عملياهتا مجيع يف االستدامة بدمج اجلامعة
 ,والعاملي احمللي املستوى على لالستدامة الواسعة القضايا فهممن خالل  املستدامة اجلامعة حتقيق

 .االستدامة لتحقيق هتد  الي واملمارسات األنشطة يف املصلحة أصحاب ومشاركة
يف أمهية إدار  املعرفة كمتطلب لتحقيق االستدامة والتنمية ( 2013القرين )وهذا يتفق مع دراسة 

اإلدارية املستدامة يف اجلامعات, ووضع للية الستقبال توصيات البحوث والدراسات واالستفاد  منها, 
تعر  واقع إدار  املعرفة ودورها يف حتقيق التنمية اإلدارية املستدامة, وتكونت عينة الدراسة  هتد والي 
( من القيادات العسكرية, واستخدم الباحث املنهج الوصفي, واالستبانة كأدا  جلمع 193من )
  .البيانات
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 خترات عاملية يف القياد  املستدامة: الثايناحملور 
د والعشرين بعدد من السمات منها: التغري والسرعة واالستجابة, جاءت جامعات القرن الواح

القياد  من كل األفراد, الضبط وفقًا للرؤية والقيم, االعتماد املتبادل, التكامل, التأكيد على البيئية و
التنافسية, االبتكار وإعاد  االختراع, وهذا يعكس رغبة جامعات القرن احلادي والعشرين يف االستدامة 

استئثار مدير اجلامعة د  اجملتمع, كما يشترك يف قيادهتا كل عضو من أعضاء اجلامعة, بداًل من وإفا
 .واختاذ القرار باملسؤولية
 الواقع مع التعامل على قادر قيادي أسلوب بلور  إىل هدفت العاملية اخلترات من عدد ظهرتف 
 أهدافها حتقيق من اجلامعات لتتمكن ,القياد  املستدامة وممارسات مبادئ تطبيق , من خاللواملستقبل
 :مايلي يف تطبيق القياد  املستدامة املميز  العاملية اخلترات ومن ,اجملتمع متطلبات وتلبية
 ةكياألمري اخلتر : أواًل
 Harvard Universityرد اجامعة هارف-1

مت بالبعد الثقايف والسلوكي يف تتعتتر جامعة هارفارد منوذجًا حيًا للجامعات املستدامة الي أه
تعليم االستدامة من خالل تبنيها فكر  )خضرنة املقررات واملقرات(, مع التركيز على بعض املسائل 

 (.Arosteguy,  2007, p.  89- 9)كتغيري السلوك حلماية البيئة 
Harvard university, 2018)وورد مبوقع    مجدأهتمت بالتعليم املستدام من خالل أهنا (

دراسية يف املسؤولية االجتماعية واألخالقية والبيئية, وكل املفاهيم املتعلقة باالستدامة يف تطوير املناهج ال
 عضاء هيئة التدريس ليصبحوا دعا  لالستدامة.الطلبة وأ تشجيعمجيع الكليات باجلامعة, و
مبادئ التزمت جامعة هارفرد مبجموعة من  2004( أنه يف عام 2016ويضيف الكردي )

 االستدامة الي تتخذها كإطار لالستررشاد يف تنفيذ املشاريع والي تدعم البحث والتدريس, وهي:
  تطوير أدوات ختطيط متكن من حتليل مقارن آلنار التغيري واالستدامة ولدعم صنع القرار اخلاص

 باملسؤولية االجتماعية, والقرار االقتصادي طويل املدى.
 علم املؤسسي يف مجيع أحناء اجملتمع املكون للجامعة.تشجيع البحث البيئي والت 
  .(. 56وضع مؤرشرات لالستدامة الي متكن من عملية املراقبة وإعداد التقارير والتحسني )ص 

 على املبين ملنهجا اتباع: األحباث استدامة يف تسهم املمارسات من عدد هارفرد جامعة وحتدد
 احلرم استخدام ,االستدامة fاملتعلقة األحباث إعداد يف املتعدد  التخصصات بين املشترك التعاون أساس
 .اجلامعة يف اإلستدامة وممارسات مبادئ تلبية عن مبتكر  طرق وتطوير للبحث, خمتتر مبثابة اجلامعي

أهتمت بالبعد األخالقي, واملسؤولية اإلجتماعية, والبيئية,  اومن جتربة جامعة هارفارد جند أهن
واجلود  باألداء,  وظفني,نوات اتصال فعالة بني املالقرار وصنعه, والعمل على إجياد قوكذلك اختاذ 
 هدا  القصري  واألهدا  طويلة املدى.والربط بني األ
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 University of Texas تكساس جامعة -2
يف الشراكة اجملتمعية, حيث ترتبط اجلامعة ارتباطًا ونيقًا بالتنمية تكساس  جامعة متيزت

خلتر  التعليمية االقتصادية, ورفاهية اجملتمع؛ إذ أهنا استطاعت االستفاد  من هذه العالقة الونيقة يف إنراء ا
ته بغرض من الطالب يف مركز أنشأ 1300ذ  و ساتمن األ 260رشراك أكثر من للطالب من خالل إ

د  التقارب بني منظمة جمتمعية, هب 420املشاركة اجملتمعية, وجنح يف عقد رشراكات مع أكثر من 
 , (University fo Texas, 2018)النظرية والتطبيق, وتقليص الفجو  بني املخرجات واحتياجات اجملتمع

 جامعة تكساس جند أن الشراكة واملسؤولية اجملتمعية حتظى باهتمام كبري من القيادات العليا. ومن جتربة 
 University City املدينة جامعة -3

 على مؤسسات اجملتمع احمللي مساعد  طريق عن املستدام اجملتمع حتفيز إىلاملدينة جامعة هتد 
 األجيال وحق االستدامة حول اجملتمع سلوك تعزيز إىل هتد  كما احملدود , للمواد استخدامها من احلد
 .احتياجاهتا تلبية يف القادمة

 من والشركاء املصلحة أصحاب مع منتظم بشكل جلسات بعقد اجلامعة تقوم أهدافها, ولتحقيق
 .مشتركة استراتيجية ووضع االستدامة لتنسيق توجيهية جلنة خالل

 اجلديد  املشاريع من عدد خالل من اجلامعي احلرم داخل االستدامة تعزيز على اجلامعة تعمل كما
 :التالية اجلامعة تطبيقات يف جليًا ذلك ويظهر واملستمر 

 البيئي, التلوث من للحد واضحة وحلول لليات حتديد على تركز الي العمل ورش من العديد عقد 
 .والسماداخلضراء  األسطح تركيب واملؤسسات, للمنازل الطاقة استخدام كفاء : مثل

 الترامج حول املعلومات من العديد ويشمل االستدامة, بتطورات متخصص جديد موقع إنشاء 
 .ذكية بيئية قرارات اختاذ يف تساعد أن يمكن الي اجلديد  واملوارد

  ذلك على الطلبة وتشجيع التدوير إعاد  زياد. 
 املستمر  الصيانة وتوفير احلدائق استخدام حتسين(University City, 2018) . 

هنا أهتمت ببعد املسؤولية اجملتمعية, والبيئية, وصياغة الرؤية ومن جتربة جامعة املدينة جند أ
االبتكار واإلبداع الفردي واملؤسسي, مجيها رشكلت جتربة  املشتركة, ومشاركة املعرفة وختزينها, ودعم

 القياد  املستدامة باجلامعة من حيث حتقيق املبادئ واألبعاد ذات العالقة.
  Ohio State Universityأوهايو والية جامعة-4

 تسعى والبحوث, التعليم يف رائد  اجلامعة تعتترأن   (University Ohio, 2018) ورد مبوقع 
 أصحاب واحتياجات احتياجاهتا تليب الي واألنشطة االستراتيجيات تبين خالل من االستدامة لتحقيق
 اجلامعة وتضع, مستقبلية كحاجة والطبيعية واملادية البشرية املوارد وتعزيز استدامة ضرور  مع املصلحة
 التدريس البحث, متابعة من جزءًا االستدامة مبادئ جعل خالل من رسالتها صميم يف االستدامة
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 حمليًا احليا  وجود  البيئة يف املستمر التحسين لتعزيز إيجابيةإجراءات  اختاذ, والتشغيلية واألهدا 
 .والبيئية االجتماعية اإلدار  تشجع الي واألهدا  املستدامة التنمية أهدا  حتديد, ووعامليًا

 :خالل من االستدامة حول الوعي نشر على أوهايو جامعة وتعمل
 االستدامة وممارسات مببادئ بينة على اجلامعة جمتمع أن من التأكد. 
 االستدامة قضايا بشأن واملعرفة اخلتر  لتبادل للمعلومات رشبكات وتكوين الشراكات بناء. 
 اجلامعية احليا  جوانب مجيع يف االستدامة ترسيخ إىل تسعى نقافة إنشاء. 
 ة.اجلامع يف االستدامةب بااللتزام الوعي لتعزيز االستدامة إجنازات ومكافأ  تعزيز  

ذا يعد البعد ومن جتربة جامعة والية أوهايو جند أهنا أهتمت ببعد تطوير وتدريب املوظفني وه
ول يف املمارسات التأسيسية بنموذج إفري وبرجيستنر, وكذلك االستقاللية املالية من أجل حتقيق دعم األ

ة, ومشاركة الرؤية مع مت ببعد املسؤولية البيئيتوكذلك أهمايل يقلل االعتماد على الدعم احلكومي, 
 عضاء هيئة التدريس. املوظفني وأ

 University of Michiganجامعة متشجن -5
ولدت و, 2008ستدامة باجلامعة يف عام االبدأت مبادر  فتغيري الثقافة ومتكني قاد  االستدامة, 
لالستدامة, عندما ذهب نالنة طالب للمعهد حلل مشكلة تبعثر املبادر  الطالبية بدعم من معهد جراهام 

ا يتعلق باالستدامة, يع طالب اجلامعة مماجلهود الطالبية طارحني مفهوم التنظيم األفضل ومتكني مج
فولدت املبادر  وتطورت بتجديد اهليكل التنظيمي الذي استطاع من متكني طالب املبادر  من وضع 

, ومنها مطالبة إدار  اجلامعة باالستدامة ضمن هدفني األول أن تؤسس اجلامعة خطة العمل وحتديد املهام
مكتبًا لالستدامة قائمًا على العمليات الستكمال الدور األكادميي ملعهد جراهام لالستدامة, والثاين أن 

قامت  تلتزم اجلامعة باحلصول على الشهاد  الفضية للقياد  يف الطاقة وتصميم البيئة, وبعد عد  أرشهر
, مت 2009املبادر  بصياغة استراتيجيتها وحتديد أفضل املمارسات يف املؤسسات املناظر , ويف عام 

افتتاح مكتب استدامة احلرم اجلامعي, وتأسيس جملس استدامة تنفيذي وكيان لصنع السياسة, وأعلنت 
 (. 262-261, ص.  2016أن تكون االستدامة على رأس األولويات )التيتون, 

جتربة جامعة متشجن جند أهنا أهتمت بالبعد الثقايف, ومتكني املوظفني, والتفكري املنظومي, ومن 
واالبتكار الفردي, واملسؤولية اجملتمعية والبيئية, فجميعها أبعاد باملستويات الثالث لنموذج إفري 

 وبرجيستنر ملمارسات القياد  املستدامة.
 University of Santa Claraجامعة سنتا كالرا -6

( بأن رئيس اجلامعة الثامن والعشرين أكد Booth et al., 2013 :نقاًل عن)( 2016يذكر التيتون )
رشغف وأهدا  االستدامة الي أصبحت سائد  بني أعضاء هيئة التدريس واإلداريني  2009عام 

 سة هي:والطالب أكثر من أي وقت مضى, فتحول اجلامعة حنو االستدامة ترتكز على أربعة أفكار رئي
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  ربط جهود القاعد  وجهود القمة خللق تغيري مؤسسي يدوم, منها إطالق تقييم املوارد البيئية, ووضع
سياسة استدامة للحرم اجلامعي, وتأسيس مكتب لالستدامة, ودمج االستدامة والعدالة يف رؤية 

 اجلامعة وخطتها االستراتيجية.
 األدوار من أجل حتريك جمتمع اجلامعة حنو  تضمني االستدامة يف املهمة املؤسسية وحتديد لعب

 االستدامة مع منو نقافة االستدامة. 
 أي أن يشجع املنسق ردود األفعال التحويلية, وحيتاج منسق إلحداث التغيري التحويلي ق مهمًاالتنسي ,

 واملرونة.االستدامة إىل مهارات, وخلفية معرفية تتعلق بإدار  العالقات بني األرشخاص, والتواصل 
  التأكيد على قو  الصالحية يف اجملتمع, من خالل ربط وتعليم وحتفيز اجليل القادم للعمل على

االستدامة واستكمال مهمة التغيري يف القيم وأمناط التفكري والسلوكيات, وكذلك عتر دمج 
 (.265 -262)ص.  االستدامة يف املناهج واملشروعات

مت بالبعد الثقايف والدعم املؤسسي, والعدالة ومشاركة تأهنا أهومن جتربة جامعة سنتا كالرا جند 
ركة الرؤية مع املوظفني, وربط بأعلى منوذج إفري وبرجيستنر, وكذلك مشاُيعد املوظفني والذي 

هدا  طويلة األجل, والتركيز على القياد  التحويلية كنمط قيادي فعال بقياد  األهدا  القصري  باأل
  اجملتمعية. اجلامعة, واملشاركة 

 التريطانية اخلتر نانيًا: 
  Plymouth Universityجامعة بليموث  -1

 1862أن اجلامعة منذ تأسيسها يف اجنلترا عام  (Playmouth university, 2018)ورد مبوقع 
تسعى إىل استدامة القياد  من خالل التعليم واالبتكار, وأعدت اجلامعة استراتيجية لالستدامة عام 

حباث, االبتكار إىل من خالل التعليم, التعلم, األتسعى ( حيث نصت الرسالة على أهنا 2013-2020)
عمال واملهن إىل حتقيق اإلندماج حاب األتكوين رشراكات مع الطلبة, املوظفني, اجملتمع, وأص

وواجهت , زدهار االقتصادي واالستدامة يف بليموث, ويف الدولة ومجيع أحناء العاملاالجتماعي, اال
اجلامعة أزمة مالية ومازالت تعاين منها, لكنها مع ذلك أنبتت كفاءهتا وقدرهتا على العمل بشكل أكثر 

 فعالية, كما برهنت قدرهتا على بناء مستقبل مستدام ماليًا للجامعة.
والبيئية وهتد  اجلامعة إىل الرياد  يف جمال االستدامة من خالل السعي للتميز يف املسؤولية املالية 

واالجتماعية, االلتزام مبعاجلة قضايا االستدامة من خالل العمل يف املشاريع االجتماعية واملشاركة 
, اجملتمعية, االلتزام باالتفاقيات الدولية املتعلقة باالستدامة يف التدريس والبحث والعمليات والبنية التحتية

ترك بني التمويل واالستدامة, بوابة الطالب, وتسعى اجلامعة لتحقيق أهدافها من خالل التعاون املش
التعليم والتعلم, العالقات اخلارجية والشراكة مع هيئة طالبية, ويتم دعم ومتابعة االستدامة من جمموعة 

 أصحاب املصلحة االستشارية والي تضم أصحاب املصلحة اخلارجيني. 
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 حول الالزم بالتعلم بتزويدهم طالهبا, ومتكني مستدام جامعي حرم حتقيق إىل اجلامعة وتطمح
 تلتزم, حيث واالجتماعية واالقتصادية البيئية للتحديات حلول إليجاداخلتراء  أحباث تقديم, واالستدامة
 الي الثالنية املنهجية خالل من ممارساهتا, يف االستدامة أهدا  لتضمين جماالت بثالنة بليموث جامعة
 :كالتايل وهي اجلامعة, يف االستدامة ممارسات مجيع تتضمن

 واملشاريع الدراسية املنح التدريس, التعلم, تطوير زياد  إىل باستمرار اجلامعة تسعى حيث :التدريس 
 إلعداد الطلبة لدى االستدامة ممارسات تعزيز على والعمل االستدامة, أنشطة تضمين رشأهنا من الي

 .التغير سريع لعامل مواطن
 الباحثين تضم رشبكات وتشكيل االستدامة, أحباث يف عاملية رياد  إىل اجلامعة تسعى حيث :األحباث 

 .والعاملية ةوالوطني احمللية املعنية واجلهات
 املرافق املوارد, الستدامة واملمارسات السياسات وتضمين تطوير اجلامعة تواصل حيث :العمليات, 

 .والنقل السفر ترتيب واخلدمات, السلع رشراء
 إخراج أجل ومن اجلامعة, داخل االستدامة ممارسات أفضل من التعليم بليموث جامعة تعتتر كما

 الذي التنظيمي التعلم متكين على اجلامعة تعمل االستدامة قضايا مع بإيجابية التعامل على قادر جيل
 :على العمل خالل من االستدامة حنو املؤسسي التغيير حتقيق أجل من اجلامعة جمتمع أعضاء مجيع يشمل

 االستدامة حتقيق حنو وتغييرها وتطويرها سيةاالدر املناهج جمال يف االبتكار دعم. 
 واملوظفين الطلبة جتربة تعزز أن رشأهنا من االستدامة يف مبتكر  أساليب تطبيق. 
 االستدامة على تنعكس والي املناهج جود  تطوير.  
 باالستدامة املتعلقة التعلم تاختر بناء يف كشركاء الطلبة اكرارش. 
 املستدامة للتنمية الطلبة فهم لزياد  الالمنهجية األنشطة فرص استثمار. 
 ة.سياالدر املناهج يف االستدامة تقدم مدى متابعة  
 باالستدامة املتعلق للتعلم احمللية والبيئة وتطويره اجلامعي احلرم استخدام دعم.  
 املستدامة ةاجلامع جتاه التنظيمي التعلم لدعم اجلامعة مستويات مجيع على العمل. 

 يف تسهم الي املمارسات من جمموعة لالستدامة االستراتيجية خطتها يفبليموث جامعة وتذكر
 املشاكل لتحديد االستدامة أحباث يف املسامهة على بليموث جامعة تعمل حيث حباثلأل االستدامة حتقيق
 من واالجتماعي االقتصادي البيئي, املستوى على العامل يواجهها الي امللحة للتحديات حلول وإجياد
 أكثر مستقبل أجل من والتعلم االجتماعي التحول حمور باسم التغيير يف والرغبة واالبتكار بداعاإل خالل
 : التالية املمارسات خالل من استدامة

 ميعاجل من املشاركة  وتشجيع لالستدامة, رشبكات إنشاء خالل من والطلبة املوظفين ختر  تعزيز.  
 املختلفة الفعاليات طريق عن باالستدامة املتعلقة البحوث إىل الوصول عملية حتسين. 
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 على للتأكيد للمشاريع بتنفيذ والتعهد متويل عروض مع واألفراد اجملموعات األحباث, مراكز دعم 
 .حلول إليجاد اجلامعة اجتاه منهجية

 واإلنتاج لتصميما وتشجيع االستدامة حول اجلامعة أحباث يف املصلحة أصحاب مشاركة دعم 
 .البحثية للمشاريع املشترك

 :التالية باألمورالتزامها  يتطلب مستدام أساس على اجلامعة إدار  فإن بليموث جامعة وحسب
 مستمر وبشكل بالكامل ألنشطتها االقتصادية تكاليفها مجيع اجلامعة تغطي أن. 
 املستقبلية نتاجيةاإل القدر  على للحفاظ كا  مبعدل البشرية املادية, التحتية البنية يف االستثمار 

 .العمالء ومتطلبات الطلبة واحتياجات تيجيةااالستر اخلطة متطلباتمع  يتناسب ومبا للجامعة
 االستدامة حنو التغيير يضمن مبا املستمر والتعليم التدريب خالل من اجلامعة جمتمع أعضاء متكين. 

جامعة بليموث جند أهنا أهتمت باملعرفة ومشاركتها وحفظها, واملسؤولية اجملتمعية, ومن جتربة 
اركة اجملتمعية, وبناء فرق العمل والي تعمل بروح الفريق واملالية, البيئية, وكذلك تفعيل لدور املش

مستويات  عم اإلبتكار والذي ميثل أعلى مستوى مندالواحد, اإللتزام التنظيمي, واجلود  يف األداء, و
 تطبيق على احلرص يف بليموث جامعة يف املستدامة القياد  صور  تتمثلمنوذج إفري وبرجيستنر, و

 هيئة أعضاء بني القيادي االبتكار روح تكرس الي التقليدية, غري اإلدارية واملمارسات اجلديد  األفكار
 من التريطاين اجملتمع يف اجلامعة دور لتعزيز اجلامعة ورسالة رؤية بيان يف وذلك, اجلامعة يف التدريس
 الدولية املعايري أعلى وفق والتدريب واالستشارات العلمي والبحث والتعلم التعليم توفري يف السعي خالل
 واالستدامة. للتميز
 Cambridge Universityجامعة كامترديج  -2

 العليا فالقياد  أكادميية, بصور  إدارهتا تتم الي البارز  العاملية اجلامعات من كامتريدج جامعة تعد
 املبتكر, التنظيم عن رائعة نقافة عزز ما وهذا واألقسام, للكليات اإلدارية الشؤون يف تتدخل ال للجامعة
 املستدامة القياد  تطبيق على بدوره ساعد وهذا تطويرية, قيادية مبادرات تقدمي على رشجع وكذلك

 .(263, ص. 2008 رشاتوك,(
وعرض منوذج كامتريج للقياد  املستدامة يف نالنة عناصر أوهلا فحوى القائد وتعين الظرو  

للقائد وللقياد  املستدامة, الداخلية واخلارجية الي يعمل هبا القائد, ونانيها خصائص وأساليب ومهارات 
    دامة باجلامعات.ونالثها تصرفات القائد الداخلية واخلارجية الي تساعد على حتقيق القياد  املست

 اجلديد  األفكار تطبيق على احلرص يف كامتريدج جامعة يف املستدامة القياد  صور  تتمثلو
 يف التدريس هيئة أعضاء بني القيادي االبتكار روح تكرس الي التقليدية, غري اإلدارية واملمارسات

 يف السعي خالل من التريطاين اجملتمع يف اجلامعة دور لتعزيز اجلامعة ورسالة رؤية بيان يف وذلك, جلامعةا
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 للتميز الدولية املعايري أعلى وفق والتدريب واالستشارات العلمي والبحث والتعلم التعليم توفري
 . (Cambridge University, 2018)واالستدامة
على منوذج خاص هبا ملمارسات القياد  املستدامة  تكامتريج جند أهنا أعتمدجنربة جامعة ومن 

متثل يف البيئة الداخلية واخلارجية للقائد وما حييط هبا مع التأكيد على املسؤولية البيئية واالجتماعية 
واملشاركة اجملتمعية للجامعة مبا حييط هبا من مؤسسات رحبية وغري رحبية, وخصائص ومهارات القائد 

خالقي, وتصرفات القائد والذي األ ككار والثقة والقدر  على بناء الفرق والسلووالذي يؤكد على االبت
واملسألة  ,ومتكني املوظفني ,اختاذ القرار ,ومشاركة املوظفني ,يعمل على مشاركة املعرفة وحفظفها

 والشفافية يف األداء. 
 األملانية اخلتر نالثًا: 
 University of Freiburgجامعة فرايبورغ -1

 خالل من القادمة, األجيال جتاه االجتماعية املسئولية حتمل على أملانيا يف فرايبورغ جامعة تعمل
 مفهوم تدعم مشتركة استراتيجيات وتنفيذ تطوير إىل هتد  الي التوجيهية املبادئ من جمموعة وضع

 عمل جمموعة بتأسيس اجلامعة قامتو, والبحوث التعليم يف االستدامة مفهوم اجلامعة وتعزز االستدامة,
  ,اجملموعة مشاريع يف املسامهة اجلامعة يف واملوظفين املهتمين الطلبة مجيع ودعت (املستدامة اجلامعة)

 .(University of Freiburg, 2018) السلع تبادل خدمة مشروع, والطاقة توفير مشروعمنها 
هنا أهتمت ببعد املسؤولية االجتماعية, واملشاركة اجملتمعية يف رغ جند أومن جتربة جامعة فرايبو

أعماهلا مع مؤسسات اجملتمع احمليط, ومشاركة املعرفة بني املوظفني وحفظها, وكذلك أهتمت ببناء فرق 
يف تنفيذ استراتيجيات كانت البيئة ومسؤولياهتا الدور البارز والعمل والعمل بروح الفريق الواحد, 

عي وتدريب الطلبة على االهتمام هبا والتدريب على الوسائل واألدوات الي تعمل على العمل اجلام
احملافظة عليها, وكذلك عمل مشروعات حتقق الدخل املادي اجليد الذي يساعد اجلامعة على حتقيق 

الي عملت اريع شاالستقاللية املالية واإلدارية والعلمية وتقليل الدعم احلكومي هلا مبا يعود عليها من امل
على تشغيلها واالستثمار هبا, وكذلك تفعيل مشاركة املوظفني يف صياغة الرؤية, واالسترتيجيات 

 املتعلقة باألنشطة.
 السويدية اخلتر رابعًا: 
 University of Gothenburgجامعة جونتترغ  -1

أهنا تعتتر من أكتر اجلامعات يف مشال أوربا, وهي  (Gothenburg university, 2018)ورد مبوقع 
ن تكون من أبرز اجلامعات يف أوربا للتعليم م, وهتد  إىل أ1954ويد تأسست عام جامعة عامة يف الس

والبحوث يف إطار االستدامة واملسامهة بشكل فعال يف بناء مستقبل مستدام, من خالل دمج االستدامة 
 والعمليات اليومية للجامعة والتعاون للوصول إىل جمتمع مستدام.يف األحباث والتعليم 
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وتسعى اجلامعة إىل دمج االستدامة يف التعليم من خالل توفري جمموعة واسعة من الترامج 
 يء بالفعاليات واملعارض هبد  إهلاملوالدورات الي تدعم االستدامة, وختصص اجلامعة يومًا لالستدامة م

يف حتقيق االستدامة يف كل من تعليمهم وحياهتم اليومية, كما تعمل اجلامعة على  الطلبة على املشاركة
دمج االستدامة يف األحباث, من خالل التعاون بني التخصصات املختلفة, كذلك تعمل على إصدار 

.تقارير سنوية تضم األنشطة والتقدم يف اجملال اإلداري لعمليات اجلامعة, األحباث والتعليم يف اجلامعة

هدا  الشاملة لعمل اجلامعة يف هذا امة توضح األووضعت اجلامعة خطة عمل من أجل االستد
 جوانب اجلامعة وهي, مع خطة زمنية تتناسب اجملال, وكيف ميكن ترمجة هذه األهدا  إىل حيز التنفيذ

ويف , الك املوارد, املشاركة, الطلبة, تعزيز املهارات, واستهاحمللياألحباث, التعليم, التعاون مع اجملتمع 
% من أحباث اجلامعة 30جمال األحباث, كان من إجنازات اجلامعة أن زادت األحباث حول االستدامة 

 من الباحثني يف جمال االستدامة.  350حول االستدامة, ومتتلك اجلامعة رشبكة من 
التقنيات ومن جتربة جامعة جونتترغ جند أهنا أهتمت بتطوير األفراد واملوظفني وتدريبهم على 

والقيادية, وتشكيل فرق العمل, والعمل بروح الفريق الواحد, وتقدمي  املعرفيةاحلديثة وتنمية مهاراهتم 
الدعم املؤسسي واإلداري الالزم والربط بني األهدا  القصري  واألهدا  طويلة املدى, والعمل على 

 مشاركة املعرفة وحفظها.
 السويسرية اخلتر خامسًا: 

  University of Zurichجامعة زيورخ  -1
هتتم جامعة زيورخ يف سويسرا بالتنمية املستدامة وهناك الكثري من األقسام والكليات الي تشارك 
يف هذا اجملال, ومنها مركز مسؤولية الشركات االجتماعية واالستدامة, والذي يقوم بدوره على تشجيع 

 مبوضوع االستدامة حمليًا ودوليًا. القطاع اخلاص على القيام بدوره فيما يتعلق
وحرصت جامعة زيورخ على جعل مبادئ االستدامة جزءًا ال يتجزأ من التدريس واألحباث 

ن تشارك يف هذا اجملال عة, وقد قطعت اجلامعة عهدًا على أوكذلك من العمليات اليومية الي تتم باجلام
حمليًا, ودوليًا, وهلذا السبب مت تشييد املوقع  فكار ذات العالقةن يكون هلا دور فعال يف توصيل األوأ

اإللكتروين, وتعرض الكثري من اإلجنازات ومنها جائز  دولية للطالب الذين ينظمون أسبوع االستدامة 
 (. 58, ص. 2016)الكردي, 

ومن جتربة جامعة زيورخ جند أهنا أهتمت باملسؤولية االجتماعية واملشاركة اجملتمعية, والتركيز 
وهي االقتصادية واالجتماعية والبيئية, والعمل على دعم  لتوزان ومراعا  الركائز الثالنة لالستدامةعلى ا

االبتكار الفردي واملؤسسي, وتدريب املوظفني على توليد األفكار, مع القدر  على مشاركة املعرفة بني 
تقنية من خالل إنشاء موقع القدر  على ختزينها, والعمل على تفعيل الو ,داخل أوساط اجلامعة املوظفني

 إلكتروين تفاعلي, وحتفيز املوظفني مع تنمية املسؤولية لديهم, وختصيص أسبوع لالستدامة.  
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 االسترالية اخلتر سادسًا: 
 Australian National University- ANUاجلامعة االسترالية الوطنية  -1

بأن اجلامعة االسترالية الوطنية تعد مؤسسة حبثية وتعليمية  ((Newman & Robbins, 2011يورد 
وعد  مبادرات  ,دولية رائد  يف جمال االستدامة, حيث يقوم بتنفيذ سياسة بيئية, وخطة إدار  بيئية
لى الدور البحثي الستدامة احلرم اجلامعي, تسعى إىل مدخل متوازن جيمع ما بني املهمة البيئية واحلفاظ ع

وجنحت اجلامعة يف إحراز نتائج إجيابية عتر برنامج التخضري بربط أفراد جمتمعها رائد, واملؤسسي ال
باملعلومات واألدوات واألفكار, استحق الرياد  يف جمال ختضري احلرم اجلامعي الذي يقوم على أربعة 

شاركة الدمج وامل, اإلدار , واألداء واحلرم اجلامعيواألماكن , اجملتمعوهي الناس و أفكار رئيسة
 .(p. 38-41) دمييةلألنشطة والعمليات األكا

ومن جتربة اجلامعة االسترالية الوطنية جند أهنا أهتمت بالبيئة والتكامل بني أدوار ووظائف اجلامعة 
واملتمثلة يف التعليم املستدام, واألحباث املستدامة, واملشاركة اجملتمعية املستدامة, والعمل على دعم 

 يجي, وتوليد األفكار من قبل املوظفني, وجتويد األداء من خالل اجلود  ومؤرشراهتا.االبتكار االسترات
 املاليزية اخلتر : سابعًا
 University Kebangsaan Malaysia  ماليزيا كيباجنسان جامعة -1

 منذ املستدامة التنمية حنو والتزمت ,1970 عام أسست مباليزيا, الوطنية باجلامعة أيضا وتعر 
 يونيو يف املستدام برناجمها اجلامعة أطلقتو, باالستدامة املتعلقة األحباث اجلامعة وجتري ,1994 عام

 كما, اجلامعي احلرم بتطوير الترنامج وبدأ اجلامعة يف االستدامة تنفيذ تنسيق إىل ويهد  ,2007
 البحث تصميم جمموعة الكتلة هذه وتضم ,2008 عام املستدام اجلامعي احلرم أحباث كتلة تأسست
 .املستدامة باجملتمعات املتعلقة واألحباث املستدام البيئي بالبحث املتعلقة البحوث إدار  جمموعة املستدام,

 وترسيخ لالستدامة والفهم الوعي لتعزيز واملشاريع والترامج األنشطة من العديد اجلامعة وتنفذ
 .(Derahim, Hashim, Ali & Aziz, 2012, p. 377) والطلبة املوظفين بين ممارساهتا

ومن جتربة اجلامعة الوطنية املاليزية جند أهنا أهتمت بالبيئة من خالل تطوير احلرم اجلامعي, 
ومشاركة املعرفة وختزينها بني العاملني وتوليدها, ودعم االبتكار, والوعي باالستدامة من خالل نشرها 

 فني.وتقدمي الدعم املؤسسي, والعمل على تطوير وتدريب املوظ
 الفلسطينية اخلتر : نامنًا
 Quds Universityجامعة القدس  -1

بشكل كبري يف حتقيق التنمية البشرية واملستدامة, وذلك حني تركز على تنمية اجلامعة تسهم 
اإلنسان, وحني تضع اجلامعة ضمن أهدافها حتديث وسائل التعليم وتقنياته وأساليبه, ويذكر دويكات 

 :التايلمن خالل  القياد  املستدامة( بأن جامعة القدس عملت كمحرك رئيس يف حتقيق 2014)
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 ة القدس املفتوحة تأخذ بعني االعتبار مسألة إحداث تنمية بشرية يف الكم والنوع.إن أهدا  جامع 
 .تسعى اجلامعة ضمن أهدافها املعلنة إىل بناء خريج متمكن من حيث الشخصية والناحية األكادميية 
 يم.تسعى اجلامعة إىل زياد  االهتمام بشرائح جمتمعية معينة ملساعدهتا على زياد  فرص إحلاقها بالتعل 
 .تتيح اجلامعة فرصة التعليم اجلامعي ألفراد املناطق النائية الي تبعد عن مراكز املدن الكترى 
 .توفر فرص املزاوجة بني التعلم والعمل الذي خيدم املوظفني على رأس عملهم 
 .تسعى اجلامعة إىل تنمية العالقة مع اجملتمع احمللي ومؤسساته وذلك إميانًا منها بأمهية التعاون 
 .تسعى اجلامعة إىل تقدمي برامج وختصصات دراسية مصممة لتلبية االحتياجات الوطنية العامة 
 جل التحصيل العلمي.نزوح الطلبة إىل خارج الوطن من أ اإلسهام يف احلد من 
 .اإلسهام يف تكوين رشخصية عربية ذات نقافة تربوية متجانسة 
  (.199 -170التقنية احلديثة املتنوعة )ص. اإلسهام يف نوعية التعليم باستثمار الوسائط 

ار وتدريب املوظفني وتطويرهم, والعمل أهتمت بالتقنية واالبتكجتربة القدس جند أهنا ومن 
باجلود  ومؤرشراهتا من خالل جتويد األداء, والتركيز على اجلانب األخالقي, واملشاركة اجملتمعية مع 

, لية االجتماعية, وبناء فرق العملالرحبية, وكذلك تفعيل املسؤوالرحبية وغري  املؤسسات احمليطة باجلامعة
 والعمل بروح الفريق الواحد, العمل على التكامل بني املخرجات ومتطلبات سوق العمل.

 العمانية اخلتر : تاسعًا
 Sultan Qaboos universityجامعة السلطان قابوس   -1

بأن جامعة السلطان قابوس نفذت  (Mula & Tilbury, 2011نقاًل عن)( 2016يورد التيتون )
بضعة مشروعات يف عدد من كلياهتا, منها تشجيع الطالب على تنفيذ مشروعات ذات عالقة باجلانب 
االقتصادي من االستدامة وتنميتها, كذلك نفذت كلية التجار  مبادرات يف التعليم من أجل التنمية 

عالقة ل, وقدمت كلية التربية موضوعات ذات ااملستدامة مثل أسبوع األعمال, ومنتدى سوق امل
بالتعليم من أجل التنمية املستدامة مثل التعليم للجميع, ودوره يف التخلص من الفقر, ويف كليي الزراعة 
والعلوم البحرية قدمت أفكار التنمية املستدامة يف جماالت ذات عالقة باملياه والثرو  السمكية, ورصدت 

دروسًا مستفاده تتعلق بتدريب املعلمني أنناء وقبل اخلدمة؛ وختصيص متويل وموارد التجربة العمانية 
لتنفيذ املبادرات يف مجيع قطاعات التعليم؛ ودعم الشركات مع املؤسسات احمللية والدولية كاستراتيجية 

, وتضمينها لتحقيق األهدا ؛ ودمج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مناهج التعليم املدرسي والعايل
 (.234 -233يف طرق التدريس والتقومي وتوفري موارد بشرية ودعم مايل ملنظمات اجملتمع املدين )ص. 

ومن جتربة جامعة السلطان قابوس جند أهنا أهتمت بالبيئة, واملسؤولية االجتماعية واملشاركة 
تمويل احلكومي, وتطوير وتدريب اجملتمعية, والعمل على حتقيق االستقالل املايل بتقليل االعتماد على ال

 املوظفني, وربط األهدا  القصري  باألهدا  طويلة املدى.



64

 

 العاملية  اخلتراتاالستفاد  من عارشرًا: 
القراء  والفحص هلذه اخلترات باجلامعات العاملية واملتمثلة يف خترات أمريكية, بريطانية,  من خالل

, جند أن جتربة جامعة هارفارد األمريكية تؤكد على سويدية, سويسرية, ماليزية, فلسطينية, عمانية
ممارسات ومبادئ القياد  املستدامة من خالل ما يعر  باملقررات واملقرات اخلضراء خضرنة املقررات 

اجلامعات, كواملقرات, فهي ترى أن االستدامة وتطبيقاهتا تبدأ من خالل التعليم واملؤسسة التعليمية 
االجتماعية, واألخالقية, والبيئية, وكل ما يتعلق باالستدامة يف املناهج, حيث قامت بدمج املسؤولية 
بنشر الثقافة مت ممارسة القياد  املستدامة يف  ومنسويب اجلامعة على االستدامة, بدًءا بتدريب املسؤولني

 التعليم والبحث وخدمة اجملتمع واحملافظة على البيئة.
األمريكية إىل وضع سبعة مقررات  Portland Universityفمثاًل سعت جامعة بورت الند 

متداخلة التخصصات يف جمال تعليم االستدامة, وتشمل األنظمة البيئية والتشريعات والسياسات, 
واالستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية, أما كلية بريسكوت يف أزيزونا فقد جهدت لدمج تعليم 

فقد وضعت استراتيجية تقضي  Michiganقررات, أما جامعة ميتشجان االستدامة وقيادهتا يف كافة امل
 Chalmers University of Technologyأما جامعة تشاملز للتقنية بالتقييم الدوري لالستدامة البيئية, 

فقد اجتهت إىل وضع استراتيجية تستهد  إدماج تعليم االستدامة يف اجلامعة وفق منظور مشويل ممرحل 
   .(79-74, ص. 2015)التريدي,    التغيرييف ضوء إدار

وكذلك أكدت على ممارسات االستدامة يف القياد  والعدالة بني العاملني واحملافظة على البيئة 
وجامعة والية أوهايو  والتعلم املستدام كاًل من جامعة بليموث التريطانية, وجامعة زيوخ األملانية,

ن خالل إعداد خطة استراتيجية تضمن استدامة العمل اجلامعي, م األمريكية, وجامعة املدينة األمريكية
وتلتزم مببادئ وممارسات القياد  املستدامة, وأبعادها يف التدريس, والبحث العلمي, وخدمة اجملتمع, 
واحملافظة على البيئة, ومنها العمليات اليومية اجلامعية, وهلذا أنشئت املواقع اإللكترونية, ونشر نقافة 

ة وممارستها من خالل عقد العديد من ورش العمل, وهذا ما رشاركته جامعة فرايبورغ من االستدام
خالل دعو  مجيع العاملني, والطالب يف املسامهة يف املشاريع الي تنظمها وتدعوا منها لالستدامة, 

ا امعة السلطان قابوس, ومن املمارسات الي نظمتهجبومشاركتها يف املشاريع الداعية لالستدامة 
اجلامعات لتحقيق االستدامة وقيادهتا عملت على ختصيص جوائز متيز لالستدامة, وختصيص أسبوع 

 كذلك لالستدامة بالوسط اجلامعي يهد  لبناء االستدامة وقيادهتا لدى األفراد.
وأخريًا جند أن مجيع اخلترات العاملية للقياد  املستدامة باجلامعات تعمل على التوازن يف اجملاالت 

استدامة القياد , والتعلم, والعدالة  العديد من املبادئ منها: قتصادية, االجتماعية, البيئية من خاللاال
 نقافة التمكني, والثقة بني العاملني,وواالبتكار, والسلوك االخالقي,  االجتماعية, واحملافظة على البيئة,

 ,وختطيط التعاقب, وتقييم ختر  املوظفنيعالقات عمل ودية, واستبقاء املوظفني, ووتطوير املوظفني, 
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 املسؤولية , وتعزيزاملايلاالستقالل ووتعزيز التفكري على املدى الطويل, وإدار  التغيري التنظيمي, 
كل نقافة تنظيمية متكن القياد  يوتشواختاذ القرار, وصنع , االجتماعية, وضمان أن الرؤية املشتركة

تترز  وهنا, وإرشراك املوظفني واجلود  بشكل أساسيافظة عليها, ومشاركة املعرفة واحملاملستدامة, 
 طوير للجامعات.تممارسات القياد  املستدامة وما حتققه من 

ومجيع هذه املبادئ واألبعاد الي اعتمدت عليها اجلامعات يف تقدمي ختراهتا ملمارسة القياد  
املستدامة جند أن منوذج إفرى وبرجيستنر قدمها بشكل عادل يف نالث مستويات يتم حتقيقها من القاع 

القيادية سات للقمة, حيت ال يتحقق مستوى إال بتحقق ممارسات املستوى األدىن, باإلضافة أن املمار
بنفس املستوى تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أبعاد على نفس املستوى أو مبستوى أعلى, وهذا جيعل 

هدا , كوهنا حتافظ على احلاضر وتعمل على حتقيق لقيادية أكثر فاعلية يف حتقيق األاملمارسات ا
 متطلبات املستقبل دون االضرار بالبيئة والفرد واجلامعة.

مطالبة بتوجيه جل  وقيادهتا فإهنا جامعتنا السعودية متوائمة مع مناذج االستدامةحىت تكون و
وخلق بيئة حياتية جديد  ومستدامة ألبناء هذا  براجمها وخططها الدراسية خلدمة احليا  وحتسني نوعيتها

حرمها اجلامعي, تلتزم بتطبيق مبادئ االستدامة يف  , فالقياد  املستدامة باجلامعاتاجليل ولألجيال القادمة
ويف جممل نشاطاهتا سواء أكانت فنية, أكادميية, مالية,  ويف متويلها ,مناهجها التعليمية والتدريبية ويف
وأعضاء هيئة التدريس على تبين أمناط احليا   وذلك من خالل تشجيع مجيع العاملني والطالب ,اعيةماجت

 من خالل ممارسات قيادية مستدامة. املستدامة
 لضمان عام إداري إطارفنموذج التميز يقدم  اجلامعات معايري التميز املؤسسي العاملية؛ وأن حتقق

 رؤية إزاء احملتملة الفجوات وسد احلايل, الواقع تقييم على ويساعد ,للجامعة نظر  رشاملةو النجاح,
 .(EFQM, 2013, P. 3)ورسالتها  اجلامعة

اجلديد يف املاد  الثانية عشر, والي تنص على وتأكيدًا على ما ورد يف مسود  نظام اجلامعات 
التزام اجلامعات مبعايري اجلود  واالعتماد األكادميي, وتعزيز التجارب الناجحة يف حتسني أداء اجلامعات, 
ومواكبتها للمرحلة االنتقالية حنو االستدامة, تعمل القياد  املستدامة باجلامعات السعودية على حتقيق 

, وهتيئتها لتطبيق نظام اجلامعات اجلديد الذي يعطيها قدر كبري من 2030ملكة مستهدفات رؤية امل
االستقاللية املالية واإلدارية, وتقليل اعتمادها على التمويل احلكومي كمصدر للتشغيل, وسد الفجو  

 املتزايد  بني خمرجاهتا ومتطلبات سوق العمل.
, وحتقيق أكثر من جامعة 2030لرؤية االجتاه فنحن يف السعودية حنتاج إىل القياد  املستدامة مع 

كهيئة االعتماد الدولية إلدار  األعمال الي االستدامة من اهليئات املونوقة  مستدامة حاصلة على رشهاد 
والعمليات اإلدارية والوظائف اجلامعية  القيادية تركز على االستدامة وتعدها ركنًا أساسيًا يف املمارسات

 .حباث املستدامة, والشراكة اجملتمعية املستدامة, واحلرم اجلامعي املستداماملستدام, واأل تمثلة يف التعليمامل
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 القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد: الثالثاملبحث 
, يف نالنة حماور املستدامة جبامعة امللك خالد يتم عرض البنية املعرفية هلذ املبحث واملتعلق بالقياد 
وحتدياهتا, وناين احملاور يتناول وممارساهتا أوهلا القياد  اجلامعية ببنية معرفية حول أمناطها ومهاراهتا 

   جهود جامعة امللك خالد يف القياد  املستدامة. هااالستراتيجية اجلامعية وخصائصها, ومترراهتا, ولخر
 : القياد  اجلامعيةاألولاحملور 

ن سر , ولكنها حمدنة هلذه التنمية, وإليست نتاجًا للتنمية االجتماعية واالقتصاديةإن القياد  
التنمية ال ميكن أساسًا يف توافر الثروات, وإمنا يف كيفية توظيفها واستغالهلا واستخدام القوى البشرية 

قوم على ومحلها على استخراج أفضل ما فيها من طاقات مبدعة, كل هذا يتم من خالل قياد  واعية ت
يعتتر دور القياد  أساسيًا يف عملية التوجيه, وذلك و(, 195 , ص.2008أسس علمية سليمة )حسني, 

ملا للقائد اإلداري من تأنريات على جمريات األمور يف أي تنظيم, سواء كان ذلك التنظيم صغريًا أم 
مرورًا باجلماعة, ووصواًل إىل  باألسر ااجحة أساس ضروري ألي تنظيم, بدًءكبريًا, فالقياد  اإلدارية الن

 (.264 , ص.2009الدولة أو جمموعة الدول )القريويت, 
إن القياد  ليست أمرًا سهاًل, فال ميكن ألي رشخص أن ميلك القدر   (2011) ويضيف ماهر

على التأنري على اآلخرين بسهولة, ألهنا نتاج جتارب حيصل عليها الفرد من عد  مصادر, حيث أن 
 .(301)ص.  القياد  هي نتاج لصفات رشخصية, ومنط للتصر , وتكيف مع البيئة واملوقف احمليط

يشكل قضية كترى يف مجيع دول العامل فقد أصبح تبعًا لذلك موضوع  وألن التعليم العايل أصبح
(, هذا والحظ 214, ص. 2008القياد  اجلامعية من املواضيع املهمة على مستوى العامل )التميمي, 

املهتمون بالتعليم العايل أنه بات يشهد حماوالت جاد  لتطويره وجتويده على املستويني العاملي والوطين, 
( بأن جوهر القياد  واالستدامة التعزيز أو الرعاية املقصود  لقاد  تطويرين 2017ن )ويضيف فوال

 (.60طاق احمللي, مولدين طول الوقت )ص. يعملون حمليًا ويتجاوزون الن
فحظيت القياد  اجلامعية باهتمام كبري من قبل الباحثني, ويأيت هذا االهتمام باعتباره قياد  

ع, تقود التطوير والتجديد واالبتكار واالستدامة, وتعد جوهر االنطالق والقو  ملؤسسات قيادية يف اجملتم
 (.213. , ص2014الكامنة الي حتقق التميز لألداء واجلود  واملخرجات )السالطني, 

مجيع األعمال الي تقوم هبا القيادات اجلامعية  القياد  اجلامعية بأهنا (2007) عر  إمساعيلفي
يف ظل املوارد املتاحة للجامعة عن طريق تطبيق أنسب االجتاهات اإلدارية  لتحقيق أهدا  حمدد 

بأهنا العملية الي تتم من خالل مؤسسات التعليم العايل  (2013) ويعرفها الظاهر, (20)ص.  املعاصر 
 .(8)ص.  وهي املؤسسات الي تتوىل التعليم العايل سواء كانت جامعات أو كليات جمتمع وغريها

بأهنا الكيفية أو الطريقة الي يدار هبا العمل يف سبيل حتقيق األهدا   (2015) الشريفوتعرفها 
ويعرفها , (22)ص.  املنشود  للجامعة, حىت تتمكن اجلامعة من القيام بوظائفها بكل كفاء  وفاعلية
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ث التأنري بأهنا القدر  التأنريية الي ميتلكها القيادات األكادميية للتمكن من إحدا (2017) احلارني
 .(14على أداء املهام وإجناز األعمال )ص.  اإلجيايب يف العاملني, سعيًا لتحفيزهم

تلك املمارسات الي يقوم هبا القيادات األكادميية من مدير  :ومما سبق تعر  القياد  اجلامعية بأهنا
, لتحقيق وعميد ووكيل ورئيس قسم علمي جبامعة امللك خالد يف ظل املوارد واإلمكانات املتاحة

  متطلبات التغيري, واألهدا  طويلة األمد. 
 أواًل: أمناط القياد  اجلامعية

 تبين يتم أن املناسب ريغ ومن أجوائها يف متارس الي البيئية بالظرو  عالقة القياد  لنظريات
 القيادية النظريات بني الربط هذا ضوء يف غريًبا, وليس ,اجلامعات مجيع ىعل لتعمَّم بعينها نظرية

 والتنمية االقتصادية التنمية أبعاد بني للربط املستدامة القياد  لنظرية احلاجة زتتر أن اجملتمعية, وسياقاهتا
 القيادات مهارات فإن وبالتايل أوسع, القيادات اهتمامات تصبح وبذلك البيئية, اترياملتغ مع االجتماعية
 .(201-200, ص. 2015الكبيسي ولخرون, ) اآلن عليه هي اعمَّ خمتلفة ستكون املستقبلة
 الشؤون تسيري خالهلا من ميكن متباينة وأمناطًا خمتلفة أساليبًا لإلدار  املتعدد  املفاهيم أوجدتف
 القيادي فالنمط, األسلوب ذلك عليه يعتمد أو النمط ذلك يطرحه ما وفق للجامعة واخلارجية الداخلية
 التأنريو التمّيز, على القدر  المتالك وحتفزهم األكادمييني, على تؤنر الي العمل بيئة خصائص أهم من

  (.293 , ص.2015 عيد,) اجلامعي األداء يف املبارشر
 دافعية على يؤنر األكادميية القيادات تنتهجه الذي القيادي النمط أن (2016)ويذكر الشمراين 

 وبني األكادميي القائد يتبناه الذي القيادي النمط بني عالقة ويوجد ,أعضاء هيئة التدريس لدى اإلجناز
 بأن (Malok, 2012) مالوك دراسة(, وهذا يتفق مع 249)ص.  العاملني لدى لإلجناز الدافعية درجة

 هيئة أعضاء لدى الدافعية على بًاسل يؤنر القياد  يف األكادميية القيادات تنتهجه الذي التقليدي األسلوب
 األكادميية القيادات تقدمها الي احلوافز وقلة اإلنسانية, العالقات تعزيز يف اإلجيايب تأنريه لقلة التدريس,
 يعزز الذي القيادي للنمط األمثل االختيار األكادميية القيادات على واجبًا لذلك ,التدريس هيئة ألعضاء
 الي القياد  هي املتميز  القياد  أنب (Blanken, 2013) بالنكني وأيضًا مع دراسة ,اجلامعية القدرات
 .جديد قيادي منط إلنتاج بينها فيما وتتكامل تتداخل الي القيادية األمناط من جمموعة على تعتمد

حمبوب لدى الكثري, حيث يقوم القائد مبناقشة مرؤوسيه, ويضع  الدميقراطيةويعد منط القياد  
 , ص.2011يف وضع األهدا  وأساليب العمل )ماهر, تهم , ويسمح مبشاركاألفكار ويستشريهم

 للصالحيات, الشامل رشبه والتفويض الكاملة املشاركة فلسفة على الدميوقراطية القياد  تقومو, (306
 هذه وفق العمل فيتحول املؤسسة, يف رشركاء باعتبارهم العاملني مع يتفاعل النمط هذ ظل يف فالقائد
 (.363, ص. 1437)الداود,  اجلماعية واملبادر  التفكري إىل النظر 

  :يف األمناط بعض وتتمثل اجلامعيون, القاد  ينتهجها الي القيادية األمناط تعددت املنطلق هذا ومن
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 :التبادلية القياد  .1
 الي اإلدارية املوضوعات من تعتتر التبادلية القياد ( أن 2013يذكر حافظ واملغيدي والبحريي )

 على يقوم فاعليته, نبتت معاصرًا قياديًا منطًا اعتبارها ذلك وسبب الباحثني, اهتمام من وافرًا نصيبًا نالت
 القياد  تعريف ميكن ذلك وعلى معه, والعاملني القائد بني متبادل اتفاق على تعتمد عالقة بناء أساس
 القائد بني املشتركة والوعود املنافع تبادل من سلسلة وجود فكر  على تقوم الي القياد  أهنا على التبادلية
 وتعتمد ,(187ص. ) األهدا  لتحقيق واخلدمات الوظائف حيث من أنفسهم العاملني وبني والعاملني,
 إجناز مت إذا أي املشروطة املكافأ  :( هي2014) اجلعميتوردها  أبعاد نالنة على التبادلية القياد 
 االستثنائية اإلدار , وبه املعمول االتفاق وفق املكافأ  العاملون استحق خطأ دون املهام وتأدية األعمال
 األدائي املستوى إىل للوصول التصحيحية اإلجراءات إيضاحو األخطاء معاجلة من خالل اإلجيابية

 الذي النضج من مرحلة إىل وصلوا العاملني أن باعتبار السلبية االستثنائية اإلدار , ولخريًا ملطلوبا
 .(21 ص.) التوجيه وال الرقابة وال املتابعة عدم القائد على وجبي

وتتفق القياد  التبادلية مع القياد  املستدامة يف بناء فرق العمل واختاذ القرار واملسؤولية وااللتزام 
التنظيمي, ونقافة التمكني باجلامعة, وتدريب وتطوير املوظفني, وحتفيزهم وارشتثارهتم لتوليد األفكار 

 واالبتكار واإلبداع يف حتقيق األهدا .
 :التحويلية القياد  .2

أن القياد  التحويلية فرع من نظرية القياد  ميكن تطبيقها على االستدامة,  (2016) تذكر التيتون
ياق التعلم املنظمي الذي يركز على دور األفراد يف حتويل املنظمات, فمن عناصر سينج ينظر إليها يف سو

املهمة أن املنظمات املتعلمة تبين رؤية مشتركة, ومن مالمح القياد  التحويلية القدر  على إهلام االتباع 
ملوظفني للعمل فالقياد  التحويلية تعين دفع ا ,على حتقيق أهدا  عليا عند مستوى مرتفع من التحفيز

بالتزام وجهد واالستعداد للمخاطر  لدعم املنظمة يف مهمتها, وعاد  ال يترز القاد  التحويليون وال 
 .(254 -253)ص.  ينجحون إال يف ظل ظرو  وسياقات معينة يف جمموعة حمدد  من املنظمات
إىل الدفع بعجلة تحديات ساعيًا الفالقائد التحويلي يسعى للتغيري وفق رؤية طموحة مستحضرًا 

التطوير والتنمية, مستعينًا باهلل على كسر حواجز اخلو  من التغيري والتحول من املنفعة اخلاصة إىل 
 (.88, ص. 2018املنفعة العامة وفق منهج واضح لبيئة تنظيمية )هيجان ولخرون, 

لول غري تقليدية, ن يكون وانقًا من نفسه, ذكيًا, قادرًا على ابتكار حوحيتاج القائد التحويلي أل
 . (Shriberg, 2002, p. 44-50)وصاحب كاريزما, وقدر  على توليد قو  رمزية تلقى احترام املوظفني 

 الي القدر  بأهنا التحويلية القياد  (Gachunge & Nadege, 2014) ونادجي جيشيند عّر و
 سواء, حد على واملستفيدين للعاملني ورسالتها املؤسسة رؤية تعريف إعاد  من ومتكنه القائد هبا يتمتع
 .(p. 7)  األهدا لتحقيق املؤسسة جتاه التزامهم لتجديد فيهم والتأنري
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 خادمة رؤية لتحقيق قائدال يقودها الي التغيري عملية بأهنا( 2015) عبد املوىل كذلك وعرفها
 الذي القيادي النمط بأهنا اجلامعية التحويلية القياد ( 1431) السميح وعر  ,(38)ص.  للمؤسسة
 يف اإلجيايب التأنري طريق عن املنشود , األهدا  حتقيق إىل للوصول األكادميي القائد خالله من يسعى
 القياد  وتعتمد ,(245)ص.  زمتمي أداء مستويات إىل للوصول محاسهم وإنار  وإقناعهم العاملني
  :(2014)ذكرها سطوحي  رئيسة أبعاد أربعة على التحويلية

 وفق للمؤسسة العام واهلد  العليا الرسالة مع تتطابق واضحة رؤية القائد يوجد :الكاريزمي التأنري 
 .الفريق يف واالحترام الثقة تنمية على ويعمل املعتمد , السياسة

 العاملني حتفيز على والعمل للعاملني, املرتفعة وتوقعاته لماله إيصال على القائد قدر  :واإلهلام احلفز 
 .بالنجاح والشعور لإلجناز تدفعهم الي التحديات إجياد خالل من

 املهام إلجناز العقلية القدرات وإعمال التفكري على العاملني دفع على القدر  :املستمر الفكري احلفز 
 .العمل على جديد  صبغة وإلضفاء النتائج من قدر أكتر لتحقق ومبتكر  جديد  بطرق

 بذلك يشعرون جيعلهم معه, بالعاملني اهتمامًا القائد يويل :للعاملني الفردية باملشاعر االهتمام 
 .(441)ص.  هلم العون يد وتقدمي والوالء الثقة تزيد بطريقة معهم ويتعامل االهتمام,

وتتفق القياد  التحويلية مع القيادية املستدامة يف املسؤولية االجتماعية وتطوير وتدريب األفراد 
 االستراتيجي, وااللتزام التنظيمي, ونقافة التمكني, واختاذ القرار باملشاركة, وحتمل املسؤولية.واالبتكار 

أن درجة ممارسة اخلصائص املتعلقة بالقيادات التحويلية  يف (1434وهذا يتفق مع دراسة مددين )
متوفر  بدرجة كبري  لدى القيادات اجلامعية باجلامعات السعودية, وتعزيز دور مؤسسات اجلامعات يف 
اختيار قيادات حتويلية ذات رؤية واضحة قادر  على التغيري, وذات رشخصية إهلامية قادر  على تشجيع 

والي هتد  إىل التعر  على درجة ممارسة القياد  التحويلية وعالقتها , كارهمالتابعني, واستثار  أف
بالروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية, واستخدمت الباحثة االستبانة كأدا  جلمع 

رى, عضاء هيئة التدريس جبامعة أم القتحليلي, وتكون جمتمع الدراسة من أالبيانات, واملنهج الوصفي ال
  .وجامعة تبوك, وجامعة امللك خالد

مناط القيادية األخرى, أبرزها القياد  التحويلية؛ حيث تتوافق وتتشابه القياد  املستدامة مع األ
 (: 2015مهارات وتوجهات القياد  التحويلية مع مهارات القياد  املستدامة, أوردها هيجان ولخرون )

 ون كل واحد من أتباعه, على أنه مهم )خاصية التواصل(.املراعا  الشخصية: فهؤالء القاد  ُيشعر 
  التحفيز الفكري: القائد التحويلي يتسم بالتحدي, حيث يتحدى اآلراء السائد  التقليدية, وحيفز

 أتباعه على ذلك )خاصية االبتكار واالستمرارية(.
 املعىن )خاصية الوعي(.التحفيز اإلهلامي: فهم حيركون يف أتباعهم األمل واإلهلام والشعور باهلد  و 
  .(. 225التأنري املثايل: يكونون مثااًل منوذجيًا ألتباعهم )خاصية الضمريية( )ص 
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 القياد  االستراتيجية: .3
, وبذلك يقوم القائد برسم هتا للبيئة اخلارجية, ومقوماهتاتنطلق القياد  االستراتيجية من نظر

املنظمة والتأنري لتحقيق األهدا , فهي القياد  ذات املمارسات األخالقية, والثقافة التنظيمية,  وتوجيه
 .(38, ص. 2018رسالة بفكر وإدار  استراتيجية )هيجان ولخرون, الرؤية والالتأنري لتحقيق  ذات

تيجي ( أن القياد  االستراتيجية هي من يصنع التفوق االسترا2011)يذكر العيساوي ولخرون و
, لذا فهي رأس مال بشري واجتماعي ومعريف وعقلي لتعقل اإلداري واحلكمة واإلبداعفهي جتسد ا

متالكها القدر  على التوقع الملنظمات األعمال, فالقياد  االستراتيجية بطبيعتها متعدد  الوظائف 
  .(586-585)ص.  والتصور, واحلفاظ على املرونة وتفويض اآلخرين إلجياد التغيري االستراتيجي

فالقياد  االستراتيجية تظهر يف الوقت الذي يسود فيه الغموض والتعقيد وعدم التأكد بدرجة 
لة الي هتدي , وكثر  املعلومات يف بيئة متخذ القرار, ليكون القائد االستراتيجي مبثابة البوصًاكبري  جد

قياد  االستراتيجية هي تلك القادر  ن الوحتقيق االستقرار والنجاح, كما أ الصحيح,اجلميع إىل االجتاه 
 (. 6-5, ص. 2012والنقار  ,على وضع الرؤية الكلية موضع اإلجناز )الطائي

إذا توافرت  أن بإمكان القاد  التحويليني أن يصبحوا قاد  استراتيجيني( 2012)ويرى الكبيسي 
لديهم القدر  على جعل أتباعهم قادرين على صنع مستقبل منظماهتم, وذلك وفقًا للرؤية والرسالة 
واألهدا  الي يتفقون عليها, ويتعاهدون على حتويلها من حلم إىل واقع, ويرى أن السبب يف هذا 

كن للمنظمات والذي يدور حول كيف مي (Bennat, 2004)التحول يكمن يف التساؤل الذي طرحه 
أن القياد  ( 2008)ويؤكد حيدر , (48-47)ص. تبقى, وتستمر دون رؤية أو رسالة املعاصر  أن 

 .(39)ص. ها بشكل يؤدي إىل حتقيق األهدا  االستراتيجية هي الي تربط املنظمة ببيئت
االستراتيجي, والتغيري وتتفق القياد  االستراتيجية مع القياد  املستدامة يف اإلبداع واالبتكار 

التنظيمي, وربط األهدا  القصري  مع األهدا  طويلة األجل, ومشاركة املعرفة وحفظها, وصياغة 
الرؤية, واملسؤولية االجتماعية, والبيئية, واملالية, والتركيز على املمارسات األخالقية, والثقة لدى 

 العاملني والتفكري املنظمي.
يف وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2015) وهذا يتفق مع دراسة اجلهين

( بني مستوى توافر مهارات القياد  االستراتيجية ومستوى أبعاد االستدامة, وضرور  تأهيل 0.01)
وإعداد القيادات لرفع مستوياهتم يف املهارات االستراتيجية املستدامة, ووضع معايري دقيقة وجديد  لتقييم 

تم املنظمات واملؤسسات كفاء  القيادات فيما يتعلق بتوافر املهارات االستراتيجية املستدامة, وأن هت
والي هتد  إىل معرفة مستوى توافر مهارات القياد  االستراتيجية بالبعد البيئي واالقتصادي لالستدامة, 

( من القيادات, 270لدى القيادات, ومعرفة مستوى أبعاد االستدامة, وتكونت عينة الدراسة من )
  .البيانات واستخدم الباحث املنهج الوصفي, واالستبانة كأدا  جلمع
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 :األصيلةالقياد   .4
متثل القياد  األصيلة أحد النظريات القيادية احلديثة املرتبطة بعلم النفس اإلجيايب, والي تستهد  

ما بني القاد  وتابعيهم, تستند إىل الثقة والنزاهة يف التعامل فيما بينهم, وتنطوي  أصيلةتكوين عالقات 
سة تتمثل يف األصالة, النوايا الطيبة, الروحانية, احلساسية جتاه القياد  األصيلة على أربعة عناصر رئي

تكوين عالقات أصيلة مع مرؤوسيهم, واآلخرين, مع ضرور  أن يتصف القاد  التنظيميون باألصالة, 
 (.113 -95 , ص.2018تطوير التابعني وتنميتهم  )هيجان ولخرون, و األهدا , ووالتوجه حن

تؤنر , وجتمع بني قدرات القاد  اإلجيابية والسياق التنظيمي املتطور للغايةعملية فالقياد  األصيلة 
فز النمو حتو واألتباع, جانب القاد يف اإلجيابية التنظيم الذايت  على الوعي الذايت وسلوكيات إجيابيًا
 .(Luthans & Avolio, 2003, p. 243)يت شخصي اإلجيايب والتنمية الذاال

 القياد  األصيلة ((Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson, 2008عر  و
لقائد الذي يعتمد على القدرات النفسية اإلجيابية واملناخ األخالقي اإلجيايب ويشجع لمنط سلوك  بأهنا:

يف على تعزيز الوعي الذايت, واملنظور األخالقي الداخلي, واملعاجلة املتوازنة للمعلومات, والشفافية 
 .(p. 94) مع أتباعهم, مما يعزز التنمية الذاتية اإلجيابية فيه يعملونيف اجلزء الذي  العالقات

ق الواحد, وتتفق القياد  األصيلة مع القياد  املستدامة يف بناء فرق العمل, والعمل بروح الفري
م بالتنمية واجلود  يف األداء وإجناز األعمال, وتدريب وتطوير املوظفني, االهتماوالثقة بني املوظفني, 

 البشرية, والسلوك األخالقي, واملسؤولية االجتماعية.
 :األخالقيةالقياد   .5

القياد  األخالقية تقوم على ركيزتني األوىل تتعلق بالقائد يف موقع املسؤولية من حيث معرفته 
بالضمري أو وعلمه, وقدرته ومواهبه الفطرية واملكتسبة, وختراته الي حتدد رشخصيته, والثانية تتعلق 

احلس األخالقي لدى القائد ويتشكل يف ضوء منظومة القيم واملبادئ األخالقية الي يؤمن هبا ويشكل 
نعكس على ممارسات القائد من منطلق حتقيق اخلري واملصلحة واخلدمة ؤنر الذي يالبعد الفكري, وهو امل

 (565, ص. 2015العامة له وألتباعه وجملتمعه )احلريب, 
ء القياد  وباحثوها ردحًا من الزمن يف البحث عن تعريف للقياد  من منظور أمضى علماو

أخالقي, وذلك يؤكد أن احملور القيمي للقياد  املنظمة يدعم مصداقيتها ومونوقيتها, ويعزز عالقتها 
أن القياد   (Lawton & Paez, 2015)يرى لوتون وبايز (, و232, ص. 2013بالتابعني )داوين, 
 . (p. 460)يعدان مكملني لبعضهما بعضًا؛ للتوفيق بني مصاحل األفراد, واملنظمة, واجملتمع واألخالقيات 

فالقياد  األخالقية منط قيادي يرتكز إىل أخالقيات القياد , وفيه تفوق األخالق مفاهيم القو  
هو من والسلطة؛ لتعزز استناد القائد والعاملني إىل طموحات وحاجات متبادلة, فالقائد األخالقي 

  (.20 , ص.2015يستطيع أن حيدث تغريًا اجتماعيًا يليب احلاجات احلقيقية للتابعني )السعود, 
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( بأن القياد  األخالقية ال تسلط الضوء فقط على أهم السمات 2012ويضيف الكرمي )
املرؤوسني؛ والسلوكيات األخالقية للقيادات اإلدارية, بل هتتم بعملية تشجيع مثل هذه السلوكيات بني 

لتحسني جود  أداء العمل, من خالل تشجيع القضايا األخالقية ومناقشتها, واختاذ القرارات األخالقية, 
 (.1030وتوضيح التوقعات األخالقية, ودعم السلوكيات األخالقية يف العمل )ص. 
املؤسسي, واألداء األداء  يف فالقياد  األخالقية ذات أمهية بالغة بسبب التأنري الذي قد حيدنه القاد 

الوظيفي, إىل جانب أن القياد  األخالقية ميكن أن تقوم بتوجيه أفراد املؤسسة وإررشادهم حنو أهدافهم؛ 
 .(Elci, Sener, Aksoy & Alpkan, 2012, p. 291)أصحاب املصاحل ومما يعود بالنفع على املؤسسة 

اآلخرين باحترام وتقدير, وخدمة  ( مبادئ القياد  األخالقية يف التعامل مع2006وحيدد هاوس )
اآلخرين واالهتمام هبم واختاذ القرارات املفيد  هلم, والتعامل مع املرؤوسني بعدالة ومساوا , والتزام 
الصدق واألمانة يف القول والفعل والعالقات, واالنفتاح على اآلخرين, وتقدمي اخلدمات للمجتمع وعدم 

 .(341التركيز فقط على مصاحل املنظمة )
وتتفق القياد   األخالقية مع القياد  املستدامة يف البعد األخالقي والذي ميثل املمارسة السابعة من 
املمارسات التأسيسية بنموذج إفري وبرجيستنر, وااللتزام التنظيمي, واملسؤولية االجتماعية, والربط بني 

اذ القرار, والعدالة االجتماعية, األهدا  القصري  واألهدا  طويلة اآلجل, والثقة بني املوظفني, واخت
 وبناء فرق العمل الي تعمل بروح الفريق الواحد, وتعمل القياد  األخالقية على االهتمام بالبيئة احمليطة.

أن درجة ممارسة وكيالت األقسام اإلنسانية جبامعة  يف( 2018وهذا يتفق مع دراسة احلقباين )
امللك سعود للقياد  األخالقية مرتفعة, تترز يف التعامل بالعدالة, وترسيخ ممارسات القياد  االخالقية, 

إىل التعر  على درجة ممارسة وكيالت  هتد والي , وتعزيز الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس
امعة امللك سعود للقياد  األخالقية, واستخدمت الباحثة االستبانة كأدا  جلمع اإلنسانية جباألقسام 

  .البيانات, واملنهج الوصفي بأسلوبيه املسحي واالرتباطي
 :االبتكاريةالقياد   .6

 يف نوعية نقلة حتقيق منها يؤمل الي احلديثة القيادية األساليب من كأسلوب االبتكارية القياد  تأيت
 تفاعاًل اجلامعة, مكونات مجيع بني اإلجيايب التفاعل حالة عن تعتر ديناميكية عملية فهي اجلامعات, قياد 
 (.1, ص. 2011 جرادات, (التنافسية جمال يف متقدمة مراكز إىل اجلامعة وينقل األهدا , حيقق

 اجملال يف االبتكارية القياد  دور ظهرت االبتكارية القياد  أنب (Khalili, 2015) خليليويورد 
 اجلامعي, اإلداري للتنظيم اخلادمة التنظيمية واللوائح األنظمة وحتديث تطوير يف واألكادميي اجلامعي
 عمل نظم وابتكار للجامعات, اهليكلي النموذج صياغة وإعاد  احلديثة, العاملية املعايري مع لتتوافق
 األكادميي لالعتماد الواسع االنتشار ظل يف اإلنتاجية, الكفاء  وحتقيق التنافسية, القدر  ورفع جديد ,

 .(325ص.  ,2011 عوض,)
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 ملتطلبات واالستجابة املتغريات, مع التفاعل سرعة يفارية االبتك القياد  دور يظهر كذلك
 األدائي التمّيز حتقيق يف كذلك االبتكارية القياد  ورد ويظهر ,التمّيز استدامة من للتمكن؛ املستقبل
 ممارساهتا يف املعاصر  القياد  عليها تعتمد الي الرئيسة اإلدارية العمليات حتسني خالل من للجامعات

 حلول ابتكار إىل إضافة واإللغاء, والدمج التصميم إعاد  خالل من إبداعية راتيجيةتاس رؤية وفق
 وتنويع وتنميتها املتاحة, املادية للموارد املستدام االستثمار حتقيق السابقة لألدوار ويضا  ,للمشكالت
 .(157. ص , 2000 وعلي, ,متروك) اهلدر من واحلد دخلها, مصادر
 وجود أساس هي االبتكارية القياد  أن وهو سبق عما أمهية يقل الًا دور (Allen, 2014) وذكر 
, ويضيف القسوس (p. x) التقين واالبتكار االجتماعي واالبتكار التنظيمي واالبتكار اإلداري االبتكار

 إىل وتؤدي ممارسًة, ويطبقها القائد, يقدمها الي األفكار جمموعة هي بتكاريةاال القياد ( بأن 2004)
 يستطيع الي اإلهلامية القدر  وهي(, 7)ص.  لألهدا  وحتقيقًا فاعلية أكثر وطرق إدارية عمليات إجياد
 (.212 , ص.2015)جنم,  أداء بأجود األهدا  لتحقيق العاملني حتريك خالهلا من القائد

تقوم ة وبشكل نشط مع بيئتها احمليطة, فالقياد  املستدامة من خصائصها أهنا قياد  ابتكارية متفاعل
بتطوير وتنمية املوارد البشرية واملادية, وال تستهلكها وتتعامل مع قضية العدالة االجتماعية, وتضمن 

 (.243, ص. 2018ولخرون, النجاح املتتابع مع مرور الوقت )هيجان 
من  21وتتفق القياد  االبتكارية مع القياد  املستدامة يف بعد االبتكار والذي ميثل املمارسة 

, واملمارسة األوىل من مستوى احلوافز الرئيسة القياد  املستدامة لنموذج إفرى وبرجيستنرممارسات 
وتدريب املوظفني, وتوليد األفكار, واملسؤولية  تقع يف املستوى األعلى وقمة اهلرم, وتطوير والي لألداء,

البيئية واالجتماعية واملشاركة اجملتمعية, واجلود  يف األداء, والتغيري التنظيمي, ومشاركة املعرفة 
وحفظها, واالستقالل املايل, واختاذ القرار باملشاركة, مع التركيز على مبدأ العدالة االجتماعية كثقافة 

وأعضاء هيئة التدريس, كذلك متكني العاملني من املمارسات القيادية والصالحيات  سائد  بني املوظفني
 املمنوحه هلم إلجناز األعمال, ومشاركة صياغة الرؤية وبناء االستراتيجيات املتعقلة بتحقيق األهدا . 

ة بأن القيادات األكادميية ميارسون القياد  االبتكارية بدرج( 2017ويتفق مع دراسة احلارني )
متوسطة, وضرور  منح اجلامعات استقاللية كاملة إدارية ومالية وأكادميية وأن تتبىن القيادات األكادميية 

والي هتد  إىل بناء استراتيجية فكار اجلديد , سة والبعد عن التردد يف تطبيق األمبدأ املخاطر  املدرو
أبعادها )األصالة, الطالقة, املرونة,  لتطوير ممارسات القياد  األكادميية للقياد  االبتكارية يف ضوء

االستحداث, االنبثاق(, واستخدم الباحث االستبانة كأدا  جلمع البيانات, واستخدم املنهج الوصفي 
امللك سعود,  جبامعة املسحي, وتكون جمتمع البحث من القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس

  .امللك خالدوجامعة , امللك فيصلوجامعة امللك عبدالعزيز, وجامعة 
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 القياد  العاملية: .7
اسـتخدامها  ة, وجعل تطبيقها, ونطاقها, والقياد  العاملية تعمل على اكساب القياد  طابع العاملي

عامليًا, حبيث ال ختتلف املمارسات القيادية الي تطبق يف دولة ما عنها يف دولة أخرى, لكنـها تتكيـف   
املية بأن القياد  الع (Marshall,  2015)(, ويضيف 18, ص. 2012)الصاحل,  حسب ظرو  كل دولة

يف املنظمات ببناء اجملتمعات من خالل تعزيز الثقة, وترتيب وتنظـيم   جيايبتعمل على إحداث التغيري اإل
 .(p. 7)العمليات, والبنيات التنظيمية يف سياق يتطلب تعاون متعدد مع مراعا  التعقيد الثقايف, واجلغرايف 

, عن طريق اعطاء مزيدًا مـن احلريـة   فهي األساليب, الي تتبعها القياد  يف ضوء عوملة اإلدار ,
(, 7, ص. 2012التوازن بني ما هو حملي, وعاملي )املـذحجي,   لتحقيقواحلد من الضوابط التنظيمية, 

ساليب الي تسـهل التغـيري   واأل التأنري على اآلخرين لتبين رؤية مشتركة من خالل اهلياكل ةوهي عملي
األمهية مبستويات مهمة مـن االنسـيابية,   بالذي يعزز النمو الفردي, واجلماعي يف سياق يتسم  جيايباإل

(Whitaker, 2015, p. 258),  القياد  العاملية يراه يف والقائد(Le, 2016) أنه يلهم الناس ليتبعوا رؤيتـه  ب
.(p. 212)فكار بني الثقافات لى قياد  التفاعل بني الناس, واألع جيابية بطريقة منظمة, وفعالة, والقدر اإل

وتتفق القياد  العاملية مع القياد  املستدامة يف الثقة كثقافة سائد  بني املـوظفني وأعضـاء هيئـة    
التدريس باجلامعة, واملسؤولية االجتماعية والبيئية, وصياغة الرؤية, ومشاركة املعرفة وحفظهـا, وبنـاء   

 العمل الي تعمل بروح الفريق الواحد, والقياد  العليا للفريق, وتدريب وتطوير املوظفني.فرق 
 :اخلادمةالقياد   .8

حيث أنه أول من حتدث عن مفهوم  Greenleafترجع فكر  القياد  اخلادمة إىل العامل جرينليف 
 (.137, ص. 2018)ابراهيم؛ الشهومي,  1970القياد  باخلدمة يف مقالته "اخلادم كقائد" عام 

فنمط القياد  اخلادمة هو أفضل وأصعب إختيار, حيث حيرصون فيه على تنمية وتطوير من 
ملؤسساهتم, وأكثر تأنريًا يف  يعملون معهم, ويصبحون أكثر حرية وانفتاحًا يف الفكر, وأكثر استقاللية

 .(Luqman, Farhan, Shahzad & Shaheen, 2012, p. 196)خرين, وأكثر مراعا  لتنوعهم اآل
ويصف جرينليف القائد اخلادم بأنه قائد فوق العاد  يقوم بفعالية فريق العمل ويعمل كواحد 
منهم, ويركز على حتقيق األهدا , والتعامل جبدية مع كافة القضايا واملشكالت يف بيئة العمل, ويتأمل 

 .(Moll & Kretzschmar, 2017, p. 170)ويتفكر جيدًا يف كافة املمارسات الي يقوم هبا 
يثار, واملعاجلة واحلرية واالستقالل الذايت, واإل وتتمثل أبعاد القياد  اخلادمة يف العقالنية, واحلكمة,

 .(Hayden, 2011, p. 5)تقدمي مصلحة اآلخرينووالتخطيط املقنع, والتنظيم اإلداري املتميز, 
وح الفريق الواحد, ق العمل, والعمل بروتتفق القياد  اخلادمة مع القياد  املستدامة يف بناء فر

ني  التنظيمي, وتدريب وتطوير املوظفهدا  القصري  واألهدا  طويلة األمد, والتغيريوالربط بني األ
 املالية, واألكادمية, واملسؤولية االجتماعية. واالستقالليةوأعضاء هيئة التدريس, 
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درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام أن يف ( 2017وهذا يتفق مع دراسة علي والقرين )
األكادميية جبامعة تبوك للقياد  اخلادمة كبري , ونشر نقافة القياد  اخلادمة جبميع أبعادها بني أعضاء هيئة 

إىل  هتد والي التدريس األمر الذي يسهم يف رفع درجة التزامهم التنظيمي واالهتمام باألمن الوظيفي, 
سة رؤساء ومشرفات األقسام األكادميية جبامعة تبوك للقياد  اخلادمة ودرجة الكشف عن العالقة بني ممار

االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدرييس, واستخدمت الدراسة االستبانة, واملنهج الوصفي بأسلوبه 
 & McCann)دراسة وأيضا مع عضو هيئة تدريس, ( 131عينة الدراسة من ) تاالرتباطي, وتكون

Holt, 2010)  ,إىل حتديد  د هتوالي يف وجود عالقة دالة بني القياد  اخلادمة والقياد  املستدامة
. املسحي استخدم الباحث املنهج الوصفي مستويات ممارسة القياد  اخلادمة والقياد  املستدامة,

 .( من الشركات الصناعية بالواليات املتحد  األمريكية4)االستبانة على و
 :املوزعةالقياد   .9

جناز العمل على ات الفردية واجلماعية للعاملني إلالقياد  املوزعة عملية مشتركة لتعزيز القدرتعد 
 , (Yuki, 2002, p. 105)حنو فعال؛ حيث يتم توزيع الوظائف القيادية بني مجيع أفراد فريق العمل 

ة؛ وذلك من أجل د صيغة جديد  نشأت حديثًا لتوزيع السلطة يف املؤسسات التعليميفالقياد  املوزعة تع
توسيع مدى مستوى النفوذ والسلطة والتأنري إىل مجاعات وأفراد ليوظفوا قدراهتم ومهاراهتم وإمكاناهتم, 

 .(Arrowith, 2002, p. 22)بطريقة ختتلف عن التسلسل اهلرمي للقياد  داخل املؤسسات 
, (Elmore, 2000, p. 10)د القياد  املوزعة صياغة القياد  واملسؤولية لكل فرد يف املنظمة وتع

وتركز على متكني العاملني يف املنظمة بصفة عامة ألخذ زمام املبادر  يف تطوير السياسات واملمارسات 
طار هبا العاملون, والي حتدد هلم اإليف هذه املنظمة من خالل خلق نقافة القيم واألفكار الي يتحلى 

 .(Wallaach, 2010, p. 150)الذي ميكن خالله املناقشة 
املشاركة يف واختاذ القرار, صنع افة التمكني, ووزعة مع القياد  املستدامة يف نقوتتفق القياد  امل

صياغة الرؤية, وبناء االستراتيجيات املتعلقة باألنشطة واملهام لتحقيق األهدا , وبناء الثقة بني املوظفني, 
اء هيئة التدريس, وبناء فرق العمل الي , وحتقيق االستقالل األكادميي ألعضاومشاركة املعرفة وحفظه

الذاتية عند إجناز األعمال, لتفعيل املسؤولية  اإلدار تعمل بروح الفريق الواحد, والتأكيد على مبدأ 
 االجتماعية لدى املوظفني وأعضاء هيئة التدريس.

, يف درجة املوافقة على ممارستها كانت بدرجة كبري ( 2016وهذا يتفق مع دراسة البشر )
إىل  هتد والي ونشر نقافة القياد  املوزعة, وتوفري احلرية األكادميية واإلدارية, وتوزيع األعمال القيادية, 

التعر  على واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقياد  املوزعة بكلية العلوم االجتماعية, واملعوقات 
احثة االستبانة, واملنهج الوصفي املسحي, وبلد الي حتد من ممارساهتا, وحتديد متطلباهتا, واستخدمت الب

 عضو باالقسام التربوية.( 113)جمتمع البحث 
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 ياد  اجلامعيةمسات الق: نانيًا
أن القائد يكون ناجحًا وفعااًل عندما يهتم بتحقيق أهدا  املؤسسة  (2012)أوضح املغيدي 

( أن السمات 2010) وذكر العجمي, (208)ص.  باإلضافة إىل تلبية احتياجات العاملني وأهدافهم
العامة للقائد الفعال تتمثل يف التخطيط الدقيق, والتنظيم, وحتديد األهدا , وصنع القرار, واملخاطر , 
ومهارات االتصال, وإدار  التغيري, والتحكم يف التوتر وضغوط العمل, والتفويض, والرؤية واإلبداع, 

ز, واملهارات, والثقة, واحلركة والفعل, وااللتزام, والطاقة, والتدريب والتعليم وبناء الفريق, والتحفي
 .(173 -166)ص.  والعواطف, واملرونة والقابلية للتغيري, واألمانة

السمات العامة للقائد الفعال يف العقيد  الصحيحة, والشورى, واالستناد ( 2010)وحدد عباس 
جاعة, والقدر  على حتمل املسؤولية, ومعرفة إىل احلقائق, واحلرص الشديد, والفطنة وبعد النظر, والش

األصول العلمية لإلدار , والعقلية املنظمة, والشعور اإلنساين يف املعاملة, والقدر  على حوز الثقة, 
أن مسات القياد  ب (2009) والشالش ورضوان دهيش (, ويضيف168-167)ص.  والشخصية النافذ 

 الفرد على قياد  اآلخرين, ومن أهم مسات القاد  اجليدين هيتكمن يف الصفات الشخصية, الي تساعد 
جيابية, والثقة, والصداقة, والشجاعة, والتواضع, والذكاء, والوفاء, والقدر  الدميقراطية, واحليوية, واإل
 .(112-110)ص.  على اختاذ القرار الصائب

تكون لدى القائد القدر  الطاقة أي أن  القائد اجليد هي مساتأن أبرز  (2009)العالق  ويذكر 
التقمص , النضوج العاطفي أي أن تكون لدى القائد القدر  على التحكم يف عواطفه, على تأدية املهام

املوضوعية أي أن تكون , العاطفي أي أن تكون لدى القائد الرغبة يف أن يضع نفسه مكان اآلخرين
مهارات االتصال أي أن تكون لدى , داريلدى القائد القدر  على إبعاد الشخصية عن اختاذ القرار اإل

مهارات اجتماعية أي أن تكون لدى القائد القدر  على التعامل , القائد القدر  على إصدار التعليمات
 .(212-211)ص.  يف التخصصاملعرفة الفنية أي أن تكون لدى القائد املعرفة التامة , مع العاملني
هتيئة بيئة عمل حمفز  , حتمل املسؤولية القيادية الفعال يف القائد مسات (2008)احلريب دد حيو
واختاذ القرار يف  صنع, القدر  على تطبيق املهارات اإلدارية, تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة, لإلجناز

, استشرا  املستقبل وتقبل التغيري, العمل مببدأ التفويض, التوازن بني السلطة والقو , الوقت املناسب
 .(77-76)ص.  تطوير مهارات االتصال اجليد, التطوير داخل املؤسسة إحداث

باعتباره العامل املؤنر الذي  السماتأن القائد الناجح من تتوفر فيه تلك  (2008)العتييب ويرى 
يوجه أفراد مجاعته لتحقيق األهدا  املنشود , وذلك من حيث كونه قدو  هلم يف األداء, ورافعًا 
لروحهم املعنوية من خالل ما يبثه من مشاعر الود والتآلف والتواصل فيما بينهم, ومدافعًا عنهم يف 

اء عملهم, مبا يتصف به من ذكاء, ونضج عقلي, خمتلف املواقف, ويسعى إلمدادهم مبا يعينهم على أد
 .   (26)ص.  واتزان عاطفي وقو  رشخصية متكنه من أن يفرض احترامه عليهم, وحيظى بقبوهلم لقيادته
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أن القائد  (Goldsmith, Bennis, Robertson, Greenberg & Hu-Chan, 2003)وأضا  
وتقديره, والذكاء التكنولوجي, والرغبة يف هي التفكري الواسع, واحترام التنوع  مساتيتحلى خبمس 

 .(p. 10-11) الشراكة, والتفتح ملشاركة القياد  مع اآلخرين
 إذ اجلامعية, للقياد  خصائص اجلامعية بالقياد  هتمتأ الي العلمية املراجع من العديد أوردتو
 اخلصائص ببعض تتفرد بينما اخلصائص, بعض يف القياد  أنواع من غريها مع اجلامعية القياد  تشترك
 :أهنا (2013ة يذكرها املعشي )اجلامعي القياد  خصائص فمن غريها, دون هبا ختتص الي اجلوهرية

  احمللي اجملتمع مع العاملني مع القائد فيه يشترك مجاعي عمل هي :مجاعية قياد. 
  هبا تتفرد خاصية وهذه املستفيدين مع تعاملها على يؤنر تربوي جانب هلا :تربوية قياد. 
  اجلماعي العمل على رئيس مؤرشر باعتبارها اإلنسانية العالقات على تقوم :اجتماعية قياد. 
  فقط اإلداري العمل يف ينحصر ال فدورها كثري , ومهام متعدد  وظائف هلا: تعددية قياد. 
  اخلارجية البيئةو الداخلية البيئة أطرا  بني التعاون على تقوم :تعاونية قياد. 
  املستقبلي والتنبؤ واالستشرا  املستقبلية النظر  على تعتمد :مستقبلية قياد. 
  (.49 ص.) الوظيفي الرضا لتحقيق العاملني, بني الفردية بالفروق العناية :النوعي التحكم قياد 

ر واإلبداع االستراتيجي, مسات القائد األكادميي يف االبتكار وتوليد األفكان أسبق جند ومما 
االستثار  وبناء فرق العمل, ويتمتع بصفة اخلالق, وأن االلتزام, ومشاركة املعرفة وحفظها, و, والثقة

 هيئة التدريس. أعضاءاتصال رشبيكة بني  قنواتجياد وبناء عالقات انسانية فاعلة, وإالفكرية, 
 اجلامعية مهارات القياد : نالثًا

املهار  الفنية وهي أن يكون القائد جميدًا  يفاملهارات األساسية للقيادية  (2010)حدد العالق 
املهار  التنظيمية وهي أن ينظر القائد و, املهار  اإلنسانية وتعين املقدر  على تفهم سلوك العاملنيو, لعمله
ئد بالقدر  على الدراسة املهار  الفكرية وهي أن يتمتع القاو, منظمة على أساس أهنا نظام متكامللل

 . (16-14)ص.  املرونة واالستعداد الذهين لتقبل أفكار اآلخرين, وكذلك تعين والتحليل
 وهي: اجلامعيمهارات يتميز هبا القائد  (2010)السكارنة  وأضا 

 املهارات اإلدراكية: وهي الي تتعلق مبدى كفاء  القائد يف ابتكار األفكار واإلحساس باملشكالت.  
 السمات اجلسدية, والقدرات  منها لقائداملهارات الشخصية والذاتية: وهي مرتبطة بشخصية ا

 وغريها من الصفات احلميد . املبادأ  واالبتكار, وضبط النفس, وبعد النظر,العقلية, و
 املهارات املهنية: وتعين قدر  القائد على معاجلة مشكالت املؤسسة بأسلوب علمي مدروس. 
 يف ممارسته لعمله ومعاجلته للمواقف املهارات الفنية: وهي األساليب والطرائق الي يستخدمها القائد.  
 املهارات اإلنسانية: تتعلق بالطريقة الي يستطيع هبا القائد التعامل بنجاح مع اآلخرين.  
 (49-45)ص.  .املهارات التكنولوجية: جمموعة املعار  الي ميتلكها القاد  يف جمال التكنولوجيا. 
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 بالقياد ؛ ترتبط الي املهارات من جملموعة األكادميي القائد تقانإ اجلامعية القياد  ممارسة تتطلبو
 ينظرون اجلامعات قاد  بدأ فقد لذلك, األهدا  تحقيقل العاملني سلوك يف اإلجيايب التأنري على لتساعده
ليمند ويضيف, (Lupton & Hughes, 2015, P. 109) األكادميية للقيادات القيادية املهارات تنمية إىل

(Leaming, 2006)ي القياد التمّيز إىل للوصول القياد  مهارات إتقان القيادات األكادميية على جيب أنهب
(p. 67), القاد  ميارسها ومهين إنساين طابع ذات رفيعة سلوكيات هي القيادية فاملهارات وهلذا 
 تنمية أنب (Maanen, 2011)ويؤكد  (,439, ص. 2013)القداح:  للجامعات قيادهتم يف اجلامعيون
 القيادية ملهاراته القائد استخدام حسن وأن الوظيفي, باألداء إجيابية بعالقة ترتبط القيادية ملهاراهتم القاد 
 .املؤسسة أداء على تؤنر الي التحديات من كثري جتاوز يف يسهم

 ( مخس مهارات أساسية للقياد  جيب أن يتحلى هبا القائد وهي:2006)حرمي وحدد 
   القائد على معرفة مواطن القو  والضعف لديه.فهم الذات: وهي قدر 
 :وهي مشاركة القائد أتباعه يف أعمال التأنري, والسيطر  واختاذ القرارات املتعلقة. التمكني 
 :وهي قدر  القائد على تشخيص املوقف وتوقع التغريات احملتملة وبناء الثقة. احلدس 
 ضع اخلطط لبلوغه.الرؤية: وهي قدر  القائد على تصور مستقبل منظمته, وو 
  التوفيق بني القيم: وهي قدر القائد على فهم واستيعاب املبادئ الي تستررشد هبا املنظمة وقيم العاملني

 .(217)ص.  والعمل على إحداث التوافق واالنسجام بينهما
 ر, والتعامل الفعالفمهارات القياد  اجلامعية تكمن يف االبتكار ومشاركة املعرفة, وتوليد األفكا

هدا  بدقة وجود  عالية, والعمل علي صياغة الرؤية, ة التدريس, والقدر  على حتقيق األأعضاء هيئمع 
وبناء استراتيحيات األنشطة لتحقيق األهدا , وتدريب املوظفني وأعضاء هيئة التدريس على املهارات 

 والقدرات الالزمة للمستقبل, والقدر  على أحداث التغيري التنظيمي.
استمرار اجلامعات يف دعم ومشولية االتصال وسعته يف  (2009, طويقات)دراسة مع  وهذا يتفق

تشجيع ويف مجيع االجتاهات, واملشاركة يف عملية اختاذ القرار وحل املشكالت بطريقة دميقراطية, 
إىل بناء برنامج تدرييب  د هتوالي  ,أعضاء هيئة التدريس على جتريب األفكار واجملازفة يف التجربة

مقترح لتطوير املهارات القيادية املبدعة لعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات األردنية 
يف ضوء الواقع واالجتاهات اإلدارية املعاصر , واستخدم الباحث املنهج الوصفي, واستخدم االستبانة 

  .( من اجلامعات األردنية الثمانية3608كأدا  جلمع البيانات, وتكونت العينة من )
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 ةاجلامعي  القياد رابعًا: ممارسات
 إدراكية,و إنسانيةو فنية مهارات املمارسات تلك وتتطلب, اجلامعية القيادية ممارسات تتنوع
   وهي: (225, ص. 2014)السالطني,  التربويةو اإلداريةو األكادميية املمارسات يف وتتمثل

 فمنها بعضها, عن ختتلفاألكادميية  املمارسات( أن 2007يذكر حممد ) :األكادميية املمارسات 
 (.317ص. ) اجملتمع خبدمة تتصل الي االجتماعيةو البحثية, املهامو ,التدريسية املهام

 يف األكادميي القائد يبذهلا الي اجلهود ( بأهنا2014يذكر مطاوع ومرسي ) :اإلدارية املمارسات 
 (.260ص. ) القرارات واختاذ والتقومي والتوجيه والتنظيم التخطيط تشمل الي اإلدارية الوظائف

 األكادميي القائد من يصدر تربوي سلوك كل بأهنا( 2014يذكر احملاسيس ) :التربوية املمارسات 
 (. 51)ص.  اجلامعية اخلدمة من أصحاب املصلحة مع تعامله أنناء

دميي باجلامعة, منها يف املهام والوظائف الي ميارسها القائد األكاوتترز ممارسات القياد  اجلامعية 
رشرا  على البحوث, خدمة اجملتمع, وبناء فرق العمل, وتوزيع األدوار, وبناء قنوات التدريس, اإل

ء, واجلود  اتصال فعالة بني أعضاء هيئة التدريس, والعمل على تطوير العمل وبناء نقافة التميز يف األدا
 تاحة قدر من احلرية األكادميية هلم, واحملافظة على البيئة, وغرس القيم األخالقية. از لألعمال, إيف اإلجن

ية بأمهية دور التكنولوجيا يف يف وعي القيادات التعليم( 2018وهذا يتفق مع دراسة رشنن )
ود القيادات الي هتد  إىل التعر  على جهرتقاء بالعملية التعليمية داخل اجملتمعات احلديثة, واإل

احث املنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة نمية املستدامة, واستخدم البالتعليمية يف حتقيق متطلبات الت
 .( قائد111كأدا  جلمع البيانات, وتكونت عينة الدراسة من )

 املتعلمة املؤسسات ألبعاد اجلامعات يف األكادميية القيادات ممارسة أن( ب1436الزهراين ) دراسةو
 إىل هتد  الي, واجلامعات بني املتعلمة املؤسسة أبعاد تطبيق مستوى بني تباين وجودو ,متوسطًا كان
 ومعرفة املتعلمة, املؤسسات مدخل على الدالة املمارسات تبين يف األكادميية القيادات دور على تعر 
 للدور السعودية اجلامعات يف العاملني اإلداريني املوظفني تقدير على والوظيفية الدميغرافية املتغريات أنر
 .األكادميية القيادات به تقوم الذي

إدراك القيادات األكادميية ألعماهلم وممارساهتم القيادية األكادميية يف ( 2006) زاهردراسة و
واإلدارية والتربوية وجوانب العالقة بينهما, والقدر  على تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى أعضاء هيئة 

إىل اقتراح  د هتالي , والتدريس, وحتويل املشاعر السلبية إىل مشاعر إجيابية تسهم يف ترقية األداء
برنامج تدرييب لتطوير قدرات القيادات األكادميية مبؤسسات التعليم العايل السعودي, واستخدم الباحث 

ء الكليات مبؤسسات رؤساء األقسام وعمدا علىاملنهج الوصفي التحليلي, وأرشتمل جمتمع الدراسة 
 التعليم العايل السعودي املتمثلة يف أربعة عشر جامعة سعودية.
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 اجلامعية لقياد ا حتدياتخامسًا: 
, فإنه مل يعد من املمكن مواجهتها بالطرق اجلامعاتنظرًا لضخامة التحديات الي تواجهها 

اجلوانب االجتماعية والثقافية التقليدية, حلدوث تطورات كبري  يف اجملتمعات العربية يف خمتلف 
 (.2 , ص.2002واالقتصادية )املنيع, 

بدأت اجلامعة تعاين من نالث أزمات, أزمة الزعامة أو السياد  منذ أن أصبحت اجلامعة ليست ف
ة الثانية هي الشرعية الي هي املؤسسة الوحيد  املسؤولة عن التعليم العايل واإلنتاج البحثي, أما األزم

التناقض بني تنظيم املعرفة املتخصصة وقيود اإلتاحة من جانب, واملطالب السياسة   ظلظهرت يف
واالجتماعية, والثالثة األزمة املؤسسة الي ظهرت نتيجة التناقض بني مطالب االستقاللية, وبني الضغوط 

 .(lowndzs, 2004, p. 1-2)املتزايد  لربطها مبعايري الفعالية واإلنتاجية واملسؤولية االجتماعية 
حلديثة منها احملاسبية, وجود  اجلامعة تواجه خماطر التناقض بني أدوارها التقليدية, وبني أدوارها اف
(, 88-87 , ص.2008يف أدوارها )خضر,  هاظهور مؤسسات جديد  تنافسوداء اجلامعي, األ

البطء , اإلداريةتعدد املستويات ومنها  القياد  اجلامعيةت ( جمموعة من حتديا2017)الرويلي ويذكر 
قصور أهيل والتدريب للقيادات اجلامعية, ضعف الت ,ستجابة ملطالب التغيري والتطويرالشديد يف اال

 .(83)ص. اجلهاز اإلداري على مستوى اجلامعات, وتعقد اإلجراءات اإلدارية 
 حتديات داخليةمن التحديات هي ( أن اجلامعات السعودية تواجه نوعني 1426)الثويين ويرى 

ومنها قدر  اجلامعة على االستيعاب املتزايد يف إعداد الطلبة, ملتعلقة بالتطوير الذايت للجامعة, وهي ا
حتديات خارجية: وهي الي تفرض , ووقدرهتا على تقدمي تعليم عاٍل يتالءم مع متطلبات اجملتمع والتنمية

الت الداخلية أو التحديات الي على اجلامعة من خارج إطارها وقد تكون هذه التحديات مرتبطة بالتفاع
 .(12-11)ص. يفرضها الواقع الذي ينتمي إليه اجملتمع 

برز حتديات التعليم اجلامعي توافق التخصصات والتأهيل وبناء ( أن من أ1436)مياين ويؤكد 
التنمية القدرات املعرفية واملهارية ونقافة العمل مبا يتناسب مع متطلبات واقع العمل؛ ألن واقع خطط 

 . (39)ص.  الوطنية تعاين من االنفصام الكبري بني خمرجات التعليم واحلاجة الفعلية لسوق العمل
 خمتلفة, حتديات تواجه اجلامعية القياد  أنب (Lupton & Hughes, 2015) وهيوز ليبتون ويضيف

 متطلبات يف املستمر والتغيري املالية, املوارد وحمدودية اجلامعة, وظائف بني التوازن حتقيق ضعف منها
 املتزايد الطلب منها التحديات من عدد( 2007)عبد احلي  ويذكر, (p. 112) ةواخلارجي الداخلية البيئة
 الطارئة, املتغريات مع والتكيف التمويل, مشكالت مع والتعامل ,اخلرجيني وهتيئة اجلامعي, التعليم على

  (.42)ص.  املستحدنة والتخصصات التقنية األحداث ومواكبة
 بدرجة متوفر  األكادميية القيادات لدى القياد  معوقات أنب (2015)عيد دراسة وهذا يتفق مع 

, الصالحيات يف اإلدارية احلدود وضوح وقلة واملركزية, اإلدارية, األنظمة مجود يفمتثلت  مرتفعة,
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 وكان السعودية, العربية اململكة يف األكادميية القيادات تواجه الي املعوقاتوالي هتد  التعر  على 
 جلمع االستبانة استخدام ومت الوصفي, املنهج على واعتمدت السعودية, اجلامعات الدراسة جمتمع
 والعاملني, الكليات عمداء بني التواصل يف ضعف وجودب (2010) حسان, وحسني  دراسةو, البيانات
, والي هتد  التعر  على العقلي البعدو االجتماعي, البعدو األخالقي, بعدلل العمداء تطبيق وضعف
 الوصفي, املنهج الباحثان واستخدم, اجلامعيني بالقاد  وتتعلق اجلامعي العمل على تؤنر الي املشكالت

 .البيانات جلمع االستبانة على االعتماد ومت
 مدير بني واملسئوليات املهام تداخل( أن من حتديات القياد  اجلامعية 1436ويذكر احلريب ) 
 لتلك اإلدارية احلدود بعض وتالرشي األقسام, ورؤساء والكليات العمادات وعمداء ووكالئه اجلامعة
 تساعوا احلوافز, ونقص واختاذه, القرار صناعة يف واملركزية التنظيمية, الرؤية وضوح وضعف املناصب,
 والتنفيذية, االستراتيجية اخلطط وضع يف القيادات بعض مشاركة وحمدودية ,ةللجامع التنظيمي اهليكل
 (.33ص. ) األكادميي أو اإلداري سواء اإلرشرايف النطاق واتساع

 لبعض املمنوحة الصالحيات ضعف( بأن حتديات التمكني تتمثل يف 2012ويضيف أبو خضري )
 ممارسة من واخلو  القيادية الوظيفة تتطلبها الي اإلدارية املهارات امتالك وضعف األكادميية, القيادات

 اجلامعات يف القيادية العملية افتقار يف( 2015)جاد اهلل  وهذا يتفق مع دراسة ,(93 ص.) الصالحيات
 يف القاد  دراية وضعف اجلامعيني, للقاد  املمنوحة الصالحيات ضعف أسبابه منو اإلداري, للتمكني
 وعالقته اجلامعية للقياد  اإلداري التمكني هتد  تعر  اليو ,اإلداري التمكني بآليات العليا املستويات
 يف ربيةتال كليات يف اجلامعية القيادات الدراسة جمتمع وكان التربية, بكليات التنظيمي السلوك بتحقيق
 .االستبانة واستخدم الوصفي, املنهج على الباحث واعتمد مصر,
 التقين, التسارع على تعتمد الي العوملة قو  بفعل العاملية, بالثقافة تتعلق الثقافية التحدياتو
القحطاين  , ويؤكد(103 , ص.2016)السرحاين,  الغربية الثقافة على القائمة احلديثة احلياتية واألمناط

 يتعلق ما منها القائد بذات يتعلق ما منها األكادميي, للقائد القيادية املهارات ضعف أنب( 2008)
( 1436)الشمري  ويؤكد املهام, إجناز مع التعامل بكيفية يتعلق ما ومنها العاملني مع التعامل بكيفية
 اختيار ضوئها يف يتم الي فاملعايري القاد , تواجه الي التحديات أحد هي للقيادات الذاتية السمات أنب

 .(35)ص.  راالختيا حسن يضمن الذي للتطبيق ختضع ال السعودية احلكومية اجلامعات قاد 
 فكان اجلامعات, على مبارشر انعكاس هلا كان مستمر , وتكنولوجية علمية بثور  العامل ميرو
 األمثل االستخدام خالل من اإلداري التطوير ضعف التحديات تلك ومن التقنية, الثور  مساير  عليها

 االعتمادب تتعلق الي املتطلبات يهاإل ويضا  (,25 , ص.2010وعقيالن,  ,)حممد لتكنولوجيا
 جود  لضمان تحقيقهال تسعى الي األهدا  من األكادميي فاالعتماد بالتقنية, واملرتبطة األكادميي,
 (.12 , ص.2014والنوري,  ,)الربيعي املخرجات
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تقليدية إدار  مؤسسات التعليم منها  (2005ذكرها األغتري )ي حتدياتوتواجه اجلامعات العربية 
ضعف لليات و, ومهاراته مع متطلبات سوق العمل اجلامعاتعدم توافق خصائص خمرجات واجلامعي, 

 (.160-159تقليدية هياكل التعليم اجلامعي )ص. و, منظومة العمل اإلداري واألكادميي
ومن حتديات القياد  اجلامعية مقاومة التغيري, والنمط القيادي السائد, عدم مشاركة املعرفة, 

للقياد , وعدم توفر الدعم املؤسسي الالزم  وضعف التزام أعضاء هيئة التدريس, عدم وجود صف ناين
ودعم القيادات العليا, وكذلك عدم التوافق بني خمرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل, ووجود 
الفجو  الرقمية, وضعف التميز البحثي, وضعف التمكني بني أعضاء هيئة التدريس, وضعف التطوير 

سسات اجملتمع احمليطة, وعدم االهتمام بالبيئة اإلداري والبشري, ضعف الشراكة اجملتمعية مع مؤ
واحملافظة عليها, وكذلك ضعف التمويل والتوجه حنو االستقالل املايل وإجياد مصادر دخل متعدد  

على التمويل احلكومي, وقلة حضور اجلامعة باملسابقات العاملية  االعتمادللجامعة تعمل على تقليل 
 عة على االعتماد املؤسسي أو التراجمي من اجلهات ذات العالقة.والتنافس العاملي, وعدم حصول اجلام

سعي اجلامعات لتحقيق القدر  التنافسية من خالل يف ( 2018دراسة جترين )وهذا يتفق مع 
, تقليل األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس, وتقليل اجلامعة من اعتمادها على التمويل احلكومي
والي هتد  إىل الكشف عن واقع اجلامعات السعودية يف ضوء متطلبات تطبيق فلسفة اجلامعة املتجدد , 
واستخدمت الباحثة املنهجني الوصفي املسحي, والوصفي الونائقي, وتكونت عينة الدراسة من مجيع 

الباحة, عة وجامامللك فهد, وجامعة أم القرى, وجامعة امللك سعود, جبامعة أعضاء هيئة التدريس 
 تبوك.وجامعة 
أن ممارسة القيادات األكادميية لالستقالل الذايت يف اجلامعات ب( 2015دراسة الشريف )و

تبين ا توصياهت ومنالسعودية منخفضة, وأن التحديات الي حتول دون حتقيق االستقالل الذايت عالية, 
وضع تصور مقترح لتبين مفهوم  والي هتد  إىل, مفهوم احلرية األكادميية ألعضاء هيئة التدريس

االستقالل الذايت كمدخل لتطوير اإلدار  يف اجلامعات السعودية, واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي, 
( قائد من القيادات األكادميية يف جامعة أم القرى, جامعة امللك 438وتكونت عينة الدراسة من )

 جلمع البيانات. سعود, جامعة امللك خالد, واستخدمت االستبانة كأدا 
 وقلة التقين, والتطور التقدم اجلامعات تواجه الي التحديات منبأن ( 2014الرويلي ) دراسةو
 والتحديات السعودية العربية اململكة يف اجلامعي التعليم واقع هتد  التعر  على الي, واملوارد استثمار
 سعود بن حممد اإلمام وجامعة فيصل, امللك وجامعة القرى, أم جامعة الدراسة ومشلت تواجهه, الي

 املنهج الباحث واستخدم السعوديني, األكادمييني من عضوًا (1873ة )الدراس عينة وبلغت اإلسالمية,
  .البيانات جلمع االستبانة واستخدم الوصفي,
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 اجلامعية : االستراتيجيةالثايناحملور 
املعنيون يف إدار  املؤسسات مصطلح مع بداية عقد اخلمسينات من القرن العشرين التقط 

االستراتيجية, واستخدمت كصفة لألهدا  الي يريدون حتقيقها عندما تكون كبري  ومهمة, أو 
للقرارات اهلامة الي تتخذها القيادات العليا وخاصة حني بدأ التنافس بينها للسيطر  على األسواق, 

 (.9, ص. 2006نصر لطر  لخر )الكبيسي,  وكأهنا تتفاعل على غرار ما كان يتم يف املعارك من
( أن االستراتيجية أدا  أساسية للمنظمات للتعلم والتطور واالستجابة 2013ويرى خري الدين )

بطريقة فعالة للتغريات العاملية اآلخذ  بالتسارع واالزدياد, وقد مرت االستراتيجية بتحوالت كثري , 
وأصبحت يف العصر  ,الغزيزية كما قال هريبرت روزينسكيحيث بدأت باالستراتيجية الفطرية أو 

 (.12احلديث علم االستراتيجية )ص. 
( أن االستراتيجية قدميًا وحديثًا سالحًا سحريًا تطمح مجيع 2011ويذكر العيساوي ولخرون )

منظمات األعمال الستخدامه من أجل كسب املعركة التنافسية واالنتصار فيها وإحلاق اخلسائر 
افسني لغرض توسيع الفجو  التنافسية فيما بينهم والوصول إىل قمة هرم النجاح يف جمال األعمال باملن

 (.25والرياد  )ص. 
هنا بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافسية, وتقوم يف جمال اإلدار  بأ Michel Porterويعرفها 

التهديدات, وما يطلبه اجملتمع على أربعة عوامل أساسية هي نقاط القو  والضعف للمنظمة, والفرص و
وإن نشاط املنظمة االستراتيجي يتأنر بثالنة عوامل رئيسة هي البيئة اخلارجية,  ,قيم اإلدار ومن املنظمة, 

 (.34, ص. 2004واملوارد الداخلية, واألهدا  الي حدهتا املنظمة )حبتور, 
  (:2011ذكرها الغامدي )عديد ,  مبراحل مر ال اجلامعيالعمل االستراتيجي يف اجملف

  ولكن ظهرت األوليةعلى التخطيط بصورته  االهتمام منصبًا (:1959-1940)املرحلة األوىل ,
   واالقتصادي نظرًا مناذج من القرارات ذات البعد االستراتيجي وذلك يف اجملال السياسي والعسكري

, ومل يكن للمجال األكادميي نيةكنهاية احلرب العاملية الثا ,للمرحلة الزمنية الي ترافقت معها
 ذلك االهتمام الذي مت تونيقه. واجلامعي

 التركيز على ما يسمى باملستوى األول للتغيري قصري املدى(: 1985-1960) املرحلة الثانية, 
  .وتتضمن توجيه اجلهود لتطوير األهدا  العامة من خالل تطوير األهدا  اخلاصة

 مت جتاوز العمل بصورته التقليدية, إىل العمل وفق رؤية تستفيد من  (:1990-1986) املرحلة الثالثة
 كافة املوارد املتاحة, وتعتمد على التقومي املرحلي للعمل.   

 العمل باملفاهيم احلديثة للتخطيط االستراتيجي يف التعليم_حىت اآلن(: 1990) املرحلة الرابعة ,
  (.15-14)ص.  مل االستراتيجيمتخصصني يف جمال الع وحتول بعض األكادمييني إىل
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 اجلامعية : مفهوم االستراتيجيةواًلأ
يعتتر مفهوم االستراتيجية من املفاهيم املثري  للجدل, والي ال يوجد اتفاق حوهلا, فالكل ينظر 

 (.27, ص. 2000)اخلزامى, العلمية أو العملية أو الثقافية لالستراتيجية مبنظور خلفيته 
 بأن( 2006الكبيسي ) ويوردمن الصعب إعطاء االستراتيجية مفهومًا واحدًا عميقًا ورشاماًل, و

ال ميكن وجود االستراتيجية وتصورها ة للمستقبل الذي سيواجه املنظمات, االستراتيجية رؤية مجاعي
واجب خطة استشرافية حتدد املسارات الفهي عليا متارس التخطيط االستراتيجي,  دون وجود قيادات

 (.23اتباعها )ص. 
تسعى اجلامعات إىل حتقيق أهدافها, وبلوغ غاياهتا, من خالل ما تقوم به من مهام وتؤديه من و

جود تلكه من دعائم لذلك, من أمهها وعلى ما مت وظائف بدرجة عالية من الكفاء  والفاعلية؛ استنادًا
 .(143, ص. 2016, وجيدوري, )جيدوريالقياد  وأعضاء هيئة التدريس وتوفر املوارد املالية 

, وحتديد الفرص والتحديات, لضمان جتاوز يتم من خالهلا وضع األهدا  اجلامعيةاالستراتيجية ف
يونس أما , (90, ص. 2001 )مدبويل, التحوالت املفصلية بطريقة علمية الصعوبات, والتكيف مع

ل حتديد األهدا  بعيد  األمد, وما تنطوي ( فيذكر أهنا وسيلة املنظمة لبلوغ غاياهتا, من خال2002)
  .(78)ص.  عليه من أفعال غري تقليدية, وتوزيع موارد ضرورية لتنفيذ تلك الغايات

االستراتيجية بأهنا اخلطط الي تقرها املنظمة مبا يضمن التقاء أهدا   Andrewsويعر  اندريوس 
تستند يف , املنظمة مع رسالتها بطريقة فعالة, وهي عملية تسعى للتطوير املنظم لتحقيق غايات حمدد 

  (.22 , ص.1424وإدريس,  ,أساسها إىل حبث علمي, ورؤية فلسفية )املرسي
نشطة املنظمة الي يتم خطط وأ بأهنا (Thomas, 1988 :نقاًل عن)( 1419وعرفها السيد )

هدافها, والبيئة الي تعمل هبا بصور  من التطابق بني رسالة املنظمة وأ وضعها بطريقة تضمن خلق درجة
 (.2)ص.  فعالة وذات كفاء  عالية

 اجلامعيةستراتيجية خصائص اال: نانيًا
هلا خصائص منها أن توضع االستراتيجية ( أن االستراتيجية الناجحة 2005)عبد املطلب يذكر 

 باملشاركة, وأن تتالءم مع الواقع والبيئة, وأن تكون ديناميكية ومرنة تواكب املتطلبات احلالية واملستقبلية
أن من أهم خصائص االستراتيجية اجلامعية أهنا ذات تأنري بعيد  (2015)خريي ويورد (, 53)ص. 
م لقياس أداء املستويات اإلدارية, وتعمل على تستخد, وواخلارجيةتالئم البيئتني الداخلية املدى, 

 .(68)ص.  والغايات الي تسعى للوصول إليها اجلامعةهدا  االنسجام بني أ
أن يتم وضعها مبشاركة اجلامعية هم خصائص االستراتيجية ( أن من أ2010)الزعيب ويرى  

صف باملرونة ومواكبة متطلبات احلاضر واملستقبل, , وأن تتاجلامعةاآلخرين, وأن تتناسب مع واقع وبيئة 
  .(31)ص. طلب تنفيذها إعاد  النظر يف اهليكل التنظيمي وكذلك يت
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وتشتمل على مدروسة, هتد  إىل حتقيق األهدا ,  علمية من خصائصهااالستراتيجية التربوية ف
والتوجهات  االستراتيجي للمواقفنالنة جوانب هي املنظور املستقبلي للمؤسسة التربوية والتحليل 

 .(39 , ص.2011)داود,  االستراتيجية الي تتبناها املؤسسة التربوية 
ذات  استراتيجية ديناميكيةبأهنا  (1429ذكرها سعد )ياالستراتيجية التربوية خبصائص تتفرد و 

كيزه ريتطلب املرونة لت, العتبار أن اجملال التربوي يتكيف مع كل املتغريات ,متحركميكي ختطيط دينا
 مؤسسات جمتمعية, بإعتبار أن اجلامعات استراتيجية اجتماعية, واملختلفةعلى اإلنسان ذي الطباع 

استراتيجية تربوية ختتص بتنفيذ سياسات تربوية و ,أسلوب التفكري العلمياستراتيجية علمية تقوم و
 (.69-64ص. ) أصحاب املصلحةتراعي وراء اآل حتترماستراتيجية دميوقراطية , وهدا األلتحقيق 

ومن خصائص االستراتيجية اجلامعية أهنا تنطلق من الواقع للمستقبل بالربط بني األهدا  القصري  
واألهدا  طويلة األجل, فهي تقوم على احترام أراء املوظفني وأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم يف 

صلحة, فهي ذات مرونة قادر  على التكيف مع م باملستفيدين وأصحاب املتصنع واختاذ القرار, وهت
 املتغريات املتسارعة.

 اجلامعيةستراتيجية أسس اال: نالثًا
أن التحدي الذي يواجه القاد  االستراتيجيني يتعلق خبطوات  (2006) وبنيامني ,يذكر فريدمان

وضع االستراتيجية وتنفيذها, وكيف سيتم االنتقال من الوضع احلايل إىل املستقبل, هنالك مخسة مراحل 
التخطيط , وصياغة االستراتيجية, مث مجع املعلومات وحتليلها لوضع االستراتيجية وتنفيذها هي

 .(35 -33)ص.  ضبط االستراتيجية ومراجعتها وحتديثها, وأخريًا الستراتيجيةتنفيذ ا, واالستراتيجي
 
 
 

 
 

 مراحل االستراتيجية :(5) رشكل
 إعداد الباحثاملصدر: 

, وهي (2006) الكبيسي ذكرها ,ينبغي أن تتوفر نالنة عناصر باجلامعة ولتكون استراتيجية
وجود اهليكل , طار نظري حيدد الرؤية ملكانة املنظمةاملني على وجود منط من التفكري وإإمجاع الع

إرساء سلوكيات وأفضل , التنظيمي الذي يؤطر العالقات واالتصاالت بني املستويات والوحدات
 .(6-5)ص. ة وجود املنظمة بلغة استراتيجية املمارسات العملية تسهم يف تفعيل حقيق

 ضبط االستراتيجية
 مراجعتها وحتديثها

 تنفيذ االستراتيجية التخطيط االستراتيجي صياغة اإلستراتيجية مجع املعلومات وحتليلها
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 على عدد من األسس مدتتع اخلطة االستراتيجية التربويةبأن  (2009ويضيف توفيق, وإبراهيم )
ميع جبالوضوح  ند وضع اخلطة االستراتيجية, وهيالعلمية, الي يلزم القائد االستراتيجي مراعاهتا ع

الرغبة يف الوصول إىل التغيري بأصالة اهلد  , والعاملنيمجيع قبول بالقبول , وعناصر اخلطة االستراتيجية
املوضوعية يف مراحل , ومقومات داعمة هلا تضمن االستدامة أنناء التطبيق وجودب االستدامة, واإلجيايب

توافق مع ال, وةاجلامعيع أقسام مجيف  الشمولها, ومجيع عناصريف  التكاملو ,بناء اخلطة االستراتيجية
 (.234ص. ) ضعف التوافق يعتتر من التحديات الي تؤدي إىل الفشلو ,إمكانات املؤسسة

الشمولية لكافة جوانب اجلامعة التعليمية والبحثية  ومن أسس ومبادئ االستراتيجية اجلامعية
, والتحليل الدقيق للبيئة الداخلية املستقبليةوالتكيف مع التغريات احلالية واملتغريات  واجملتمعية, واملرونة

  واخلارجية, والوضوح وسهولة التطبيق.
 اجلامعية االستراتيجيةمتررات : رابعًا

األخذ ب هلاإىل االستعداد  باجلامعاتتتسم احليا  املعاصر  بسرعة التغريات الطارئة, وهذا أمر دفع 
التحول من ( 2006الدهدار ) أوردها اجلامعيةاالستراتيجية من متررات وبالتوجه االستراتيجي, 

املواءمة بني أهدا  اجملتمع , الوصول إىل رؤية واضحة, طويلة األمد إىل األهدا قصري  الاألهدا  
    (.68ص. ) للجامعةدعم القدر  التنافسية عالية, قليل من تكاليف التغيري الالتاجلامعة, وأهدا  

قو  تأنري البيئة اخلارجية على  أن من متررات االستراتيجية اجلامعية (2013) الشيخليويضيف 
ازدياد حد  , وبها الفجو  بني الواقع واملستقبلالتغريات التقنية املتسارعة الي تزداد بسب, وئة الداخليةالبي
إلنتاجية التحول من اإلدار  ا, وللجامعاتضعف التمويل املقدم و, نافسة بني مقدمي اخلدمة التربويةامل

بسبب  باجلامعاتقلة االستقرار , وتغري متطلبات الرضا الوظيفيية, وإىل اإلدار  املعرفية اإلبداع التقليدية
 (.25ص. ), بفعل تزايد السكان اخلدمة التعليميةتزايد الطلب على العاملية, والتغريات 

ومن متررات االستراتيجية اجلامعية عدم وضوح األهدا , وقدر  اجلامعة على حتقيق التنافسية 
العاملية, وااللتزام التنظيمي, وإحداث التغيري التنظيمي, وحتقيق االستقاللية اإلدارية واملالية واألكادميية, 

ألجل, والعوملة, واملتغريات اوتدريب وتطوير املوظفني وأعضاء هيئة التدريس, وحتقيق األهدا  طويلة 
 تسارعة ذات البعد العاملي. امل

وضع استراتيجية مقترحة لتطوير قياد  التغيري يف  (2016وهذا يتفق مع دراسة الكردي )
ضرور  تبين وتشجيع األكادمييني على األفكار اإلبداعية وباجلامعات يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة, 

والي هتد  إىل صياغة استراتيجية لتطوير قياد  التغيري يف  ,أداء اجلامعاتاستراتيجية مقترحة لتطوير 
باجلامعات يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة, واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة 
م واجملموعات البؤرية كأدا  البيانات, وتكونت عينة الدراسة من مجيع العمداء والوكالء ورؤساء األقسا

 ( قائد.110والوحدات باجلامعة والبالد عددهم )
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 القياد  املستدامةيف  جامعة امللك خالدجهود احملور الثالث: 
إىل حتقيق رؤيتها يف االستدامة للوصول إىل تنمية حتقق متطلبات احلاضر  وزار  التعليم تسعى

بكفاء  دون هتديد فرص األجيال القادمة بتحقيق احتياجاهتم وتطلعاهتم, أي حتقيق تنمية تغذي االقتصاد 
 جهود وزار  التعليم يف حتقيق االستدامة من خالل: وتترزوتبين األجيال وحتسن جود  املعيشة, 

 حتقيق التعليم العايل الشامل , منها   الي تسعى الوزار  لتحقيقها من خالل التنمية املستدامةاألهدا
عليم املستمر وتوفري فرصه تشجيع الت, والعالية لبناء رأس املال البشري العادل, ذو اجلود  النوعية

ق منو اقتصادي يقيف فرص التعليم والتعلم, وحتاالستمرار يف حتقيق مبدأ املساوا  بني للجميع, و
 احملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية مبا يضمن استمرارها لألجيال القادمة.مستدام رشامل وعادل, و

 :االستدامة اجملتمعية أو البشرية,  حتقيق احملاور الي تعمل من خالهلا الوزار  لتحقيق التنمية املستدامة
 البيئية.حتقيق االستدامة حتقيق االستدامة االقتصادية, 

 تعزيز مبدأ  , من خاللمسامهة احلكومة واخلدمات اإللكترونية يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة
مبادئ اجلود  توفري , ومبادئ الفعالية والكفاء  من خالل املعامالت اإللكترونيةؤولية والشفافية واملس

ل تشجيع البحث االقتصادية من خالقيق االستدامة املشاركة اجملتمعية اإللكترونية, وحت تعزيز مبادئو
 نتاج الفكري.العلمي وتعزيز اإل

وإىل جانب الترامج واملبادرات الي تعمل عليها الوزار  لبناء جمتمع معريف, فقد رأت أمهية 
التعليم االلكتروين والتعليم عن بعد, املكتبة  هاالتحول إىل احلكومة اإللكترونية, ومن مبادرات الوزار  في

الرقمية السعودية, البيانات التعليمية املفتوحة, املشاركة اجملتمعية االلكترونية, تنمية املؤهالت العلمية 
 (.2018)وزار  التعليم,  والعملية للخرجيني, املبادرات البيئية ومبادرات استهالك املوارد الطبيعية

 أفضل  تقدم فهي, العريقة يف اململكة العربية السعودية اجلامعات إحدى خالد كاملل جامعة تعدو
, وإسهام لدور ريادي ذي عمق إقليمي, وبعد عاملي, ومتيز معريف وحبثيتسعى و ,مستويات التعليم

جامعة عامليًا حبلول  200تنطلق من رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل  ة,جمتمعي فاعل حنو اجلود  التنافسي
 , هتد سهام اجملتمعيواإل توفري بيئة أكادميية جاذبة للتعليم والبحث العلمي من خالل ,2030عام
مجتمع وتوظيف , وتقدمي خدمات بناء  للبداعيةإتعليم عايل اجلود , وإجناز حبوث يئة أكادميية لتوفري بل

توفري بيئة أكادميية مناسبة لتحقيق و, كادمييةضمان اجلود  يف الترامج األ ألجل  ؛فةاملعر أمثل لتقنيات
, مر  مع اجملتمعتفعيل الشراكة املث, وىل دور رياديإالبحث العلمي للوصول , والعاملية يف التدريس

  .وتنمية املوارد املالية, وتطوير األداء املؤسسي, ةىل جمتمع املعرفإ التقنية وصواًل االبتكار يف توظيفو

تلتزم يف مجيع سياساهتا وقراراهتا وتعامالهتا ولكي حتقق جامعة امللك خالد القياد  املستدامة فهي 
بإطار أخالقي, كما حتكمها جمموعة من القيم املستمد  من تعاليم ديننا االسالمي احلنيف, واملتسقة مع 
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, تتمثل يف جامعة امللك خالد حنو مستقبلها كجامعة متميز سياسات وزار  التعليم واملتوائمة مع سعي 
 .روح الفريق ,رشفافية التعامل وصدق الكلمة, االلتزام, االحترام, التميز, االبتكار, والنزاهة األمانة

نشطة التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع بل تؤكد اجلامعة إن اهتمامها ال تنحصر فقط على األلذا ف
ريب أن تعدد  مؤسسة أكادميية تقدم هذه الوظائف الثالث يف إطار قيمي أخالقي, والنفسها على أهنا 

وخارجها قد فرض ضرور  وجود إطار وظائف اجلامعة وتشعبها وازدياد املهام الي تدور داخلها 
  .خالقي يررشد ويوجه سلوك منسوبيهاا

ليات والضوابط وخالقية واملسؤموعة من التوجهات واملعايري األجمل خالقي حمددًاطار األيأيت اإلف
واحملاذير الي يتم االتفاق عليها وحيكم املمارسات داخل جمتمع اجلامعة فهو بذلك خيتلف عن بنود 

طرا  على بني جمموعة من األ معلنًا د اتفاقًاخالقي يعطار األذلك أن اإل ,ونصوص النظام أو اللوائح
 . للجميع قيميًا إطار قيمي أخالقي ميثل إلزامًا

 العلمي البحث لتشجيع لك خالد اهتمامها البالدة املأولت جامعأجل قياد  مستدامة وكذلك من 
البحوث األصيلة واملبتكر , والي تسهم يف إنراء  الب إلجراءودعم أعضاء هيئة التدريس والط وتطويره,

 .الشاملةالتنمية الوطنية  جملتمع, والذي بدوره يسهم يف دعمالبحث العلمي باجلامعة وا
, 2010تأسس يف العام الذي  مركز إعداد القاد  اإلدارينيساعدها حنو قياد  مستدامة إنشاء ومما 

ليكون بيت ختر  رائدًا يف تقدمي أفضل الدراسات واحللول يف ميادين اإلعداد القيادي والتطوير اإلداري 
القاد  اإلداريني بأسلوب متطور إلعداد  حيث يقدم خدمات التخطيط والتدريبوالتنمية البشرية؛ 

يتمشى مع حتديات العصر, كما يقوم بالدراسات املتعلقة باهلياكل التنظيمية واالحتياجات التدريبية 
والتدريب الالزم لتطوير لذلك االستشارات واحللول  ومشكالت األداء ملنظمات األعمال, ويقدم تبعًا

من وجود عدد من التخصصات واخلترات العلمية  دًامستفي ,وفق معايري علمية وفنية عاليةاألداء, 
من الشراكة والتعاون مع أبرز اجلهات العاملية ذات اخلتر   املختلفة يف أقسام اجلامعة املختلفة, ومستفيدًا

توفري خدمة استشارية وحبثية و ,كفاء  وفاعلية القاد  اإلداريني تطوير هومن أهداف ,العالية يف هذا اجملال
, والترامج ذ الترامج والدورات املفتوحةإعداد وتنفيو, كافة اجملاالت التنظيمية واإلداريةمتميز  يف 
  .م يف نشر الفكر القيادياإلسهاو, وعية الفكرية والتنمية اإلدارية, يف ضوء سياسات التاإلعالمية

ليصبح جلامعة تحفيز جمتمع ايعمل ل مركز حتولوكذلك مما ساعدها حنو قياد  مستدامة إنشاء 
, لبناء صناعة قوية يف جمتمعًا معلوماتيًا, لزياد  اإلنتاجية ولدعم االقتصاد الرقمي باألفكار واالبتكارات
وضع خطة تنفيذية , وقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات لتصبح أحد مصادر الدخل الرئيسة للجامعة

عنية بتلك اجلهات املقنية املعلومات وعة يف اخلطة الوطنية لالتصاالت وتحتدد املشاريع الي تعين اجلام
ومن داء ومؤرشرات قياس أمن خالل منهجيات علمية ومعايري  تنفيذهامتابعة املشاريع داخل اجلامعة, و

 .التحول القتصاد املعرفة, وجمتمع معريف, وحتويل جمتمع اجلامعة إىل جمتمع معلومايت أهدافه
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ميز يف جمتمعها, لخذه على عاتقها مهمة بناء ومن خطواهتا حنو القياد  املستدامة دورها امل
اجملتمعية الرائد , وإنشاء أمانة أوقا  اجلامعة لتحقيق استقالل مايل من خالل تطوير أوقا  الشراكات 

تعليمية داعمة للبحث, واقتصاد املعرفة, والتنمية املستدامة, بتعزيز التنافسية والشراكة واملسؤولية 
التميز االستثمار النوعي املستدام, تتنمية لداعمني, استقطاب رشرائح متنوعة من ا االجتماعية, هتد  إىل

رياد  الوقف يف اعلة مع قطاعات اجملتمع املختلفة, تطوير رشراكة فيف األداء اإلداري واملايل للوقف, 
 دعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد املعرفة., حتقيق املسؤولية اجملتمعية

ع مدارس جامعة امللك خالد, مشروع التعليم اإللكتروين, شاريعها حنو استقاللية مالية جممومن م
مركز عيادات طب األسنان, مشروع تربية النحل وإنتاج العسل, مشروع املطبعة, مشروع األرشعة 

عالج التخصصية, مركز العالج الطبيعي, مشروع الرياد  وحاضنة األعمال, مركز  واملختترات الطبية
   اجملمع الترفيهي التجاري والسكين. وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة, مركز االستشارات اهلندسية,

ومن خطواهتا حنو القياد  املستدامة حلرم جامعي مستدام إنشاء وكالة اجلامعة للمشاريع, والي 
انشاء مدن ومرافق جامعية تنطلق يف رؤيتها من الرياد  يف تشيد مدن ومرافق جامعية مميز , من خالل 

 ذكية وخلق بيئة حمفز  لإلبداع ونظم تشغيل وخدمات فاعلة حمققة ملتطلبات االستدامة, هتد  إىل
توظيف املهارات واألساليب احلديثة والترجميات احلاسوبية يف دراسة وتصميم واإلرشرا  على مشاريع 

يف وحدات اجلامعة املختلفة, شآت واألفراد حتقيق أعلى معايري السالمة للمن, وهتد  كذلك إىل اجلامعة
 (.2018دعم دور اجلامعة للمسامهة يف التنمية وخدمة اجملتمع والبيئة )جامعة امللك خالد, وأيضًا 

بأن مسامهة جامعة جنران يف التنمية املستدامة كانت  (2018)العتييب وهذا يتفق مع دراسة 
مسامهة جامعة جنران يف التنمية املستدامة, واعتمد الباحث على  د  تعر والي هت بدرجة متوسطة,

( قائد 113املنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة كأدا  جلمع البيانات, وتكونت عينة الدراسة من )
 .أكادميي
يف التركيز والتخطيط يف اجملال البحثي وتسويق االبتكارات وجاهزية ( 1433)املطريي دراسة و

عودية للتحول حنو جامعات حبثية, ودعم عملية حتول عدد من اجلامعات السعودية إىل اجلامعات الس
والي هتد  التعر  على جامعات حبثية نظرًا ألمهية ذلك بالنسبة لالقتصاد والتنمية املستدامة باململكة, 

ات جمتمع و جامعات حبثية يف ضوء حتديعية حنو جاهزية اجلامعات للتحول حناستجابات القيادات اجلام
املعرفة, وإىل تقدمي تصور مقترح للتحول حنو جامعة حبثية سعودية يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة 
والظرو  االجتماعية واالقتصادية للمجتمع السعودي, واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي, 

امللك جامعة ادميية يف واالستبانة كأدا  جلمع البيانات, وتكون جمتمع البحث من مجيع القيادات األك
وبلد جمموع هذه القيادات  ,امللك فهد للبترول واملعادنوجامعة امللك عبدالعزيز, وجامعة سعود, 

 .( قائد أكادميي527)
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 نانيًا:  التعليق على أدبيات البحث
ما سبق من أدبيات للبحث املتعلقة مبباحثه, وما أتضح من نتائج لتلك األدبيات السابقة الي في

من البحث والدراسة,  ًاأمكن االطالع عليها, فإن متغري القياد  املستدامة ال يزال حباجة ماسة إىل مزيد
بأهنا يف مرحلة البحث األوىل تؤكد حيث أن هناك نتائج يف الدراسات الي تناولت القياد  املستدامة, 

, (Gerard et al., 2017) , ودراسة(Lambert, 2012) , منها دراسةمرحلة اإلنشاء, وقلة الكتاباتو
أن القياد  املستدامة تعمل على حتسني وتطوير بتؤكد  (Clarke & Stevens, 2009)وكذلك دراسة 

وسيتم التعليق على أدبيات التحديات والتعامل مع التعقيدات, , من خالل قدرهتا على مواجهة اجلامعات
 البحث من نالنة أوجه على النحو التايل:

 األدبيات السابقة والبحث احلايل أوجه االتفاق بني .1
  دراسة (,2016)غامن استخدام منوذج إفري وبرجيستنر, كدراسة (Avery, 2014), دراسة 

(Kantabutra & Saratun, 2013). 
 جترين  (,2018)رشنن (, 2018)العتييب االستبانة واملنهج الوصفي, كدراسة وهي   البحث أدا
(2018,) (Silalaity; Ratanaolarn & Thawisook, 2018),  ارشتيوي (, 2017)احلارني
لل احلارث , (Farooq et al., 2017),(Dalati et al., 2017)(, 2017)يونس (, 2017)
(,  2016)العود  (, 2016)الررشيدي (, 2016)اخلوالد  (, 2016)الكردي (, 2016)

, (Skarie, 2014), (Cook, 2014) ,(Hussian & Mansor, 2015)(, 2015)اجلهين 
(Avery, 2014) ,(Metsamuuronen et al., 2013) ,(Kantabutra & Saratun, 2013), 

 .(Lambert, 2012)(, 2013)القرين 
 .االستدامة حباجة إىل قياد  واعية ومدركة ألبعادها ومنطلقاهتا 
 . االستدامة تتطلب البحث عن مؤرشرات وأدوات تقييم جديد 
  مستمر  تقتضي الفحص وإعاد  التقييم.االستدامة ليست هدفًا بل عملية 
 .القياد  املستدامة تعمل على احملافظة على اهلوية اإلسالمية والوطنية 
   االستقاللية؛ ألهنا متتلك لليات التحليل املنطقي والعلميقق مزيدًا من املستدامة حتالقياد. 
  من مشاركة الرؤى املستقبلية للجامعة أصحاب املصلحةالقياد  املستدامة متكن. 
 .القياد  املستدامة تؤدي إىل أداء اقتصادي متميز ناتج عن وجود ميز  تنافسية مستدامة 
 .القياد  املستدامة تؤكد على السلوك االبتكاري اخلالق ذو التفكري املبدع الريادي املتميز 
  ير قدرات األفراد ملواجهة التحديات.تعمل على تطو ,القياد  املستدامة روح اإلدار  املعاصر 
 .القياد  املستدامة عملية وليست حالة هنائية, يتم تبنيها حبزم ودقة من قبل اجلامعات 
  رعاية العلم ونشره وتطويرهالقياد  املستدامة مدخاًل جديدًا للجامعات تستطيع من خالله. 
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  خرى.قيادية اآلاألمناط الالقياد  املستدامة مطلب ألهنا تتكامل وتتفوق مع 
 .القياد  املستدامة هي املطلب األساسي للوصول للجامعات املستدامة 
 .القياد  املستدامة هي الوظيفية األصعب يف ظل حتديات القرن احلادي والعشرين 
 هنا تبدأ بالتعر  على التغيريات يفخرى يف أة تتميز عن غريها من القيادات اآلالقياد  املستدام 

 العمال.اجملتمع وقطاع ا
 .التحول للقياد  املستدامة ال يتم بطفر  بل يسلتزم خطة تطويرية وتدريبًا أكامييًا وتطبيقيًا 
 ؛ جبعل التغيري عماًل مؤسسيًا.تطوير العمل املؤسسيملستدامة الدور األبرز يف متثل القياد  ا  
  والتحديات, املتسارعةدور القياد  املستدامة يف تعزيز قدر  اجلامعات على التكيف مع املتغريات ,

 ومتطلبات التغيري.
 .أمهية تعاون األكادميني واإلداريني مع القيادات يف حتسني فرص جناح تطبيق القياد  املستدامة 
  أن األساليب القيادية الي يتم األخذ هبا من قبل القيادات األكادميية مل تعد قادر  على حتقيق

 تطلعات أصحاب املصلحة.
 امعية وسيلة فعالة لتحقيق األهدا , ورسم اخلطط التشغيلية.االستراتيجية اجل 
 . االستراتيجية مبا تتضمنها من معايري للقياس ومؤرشرات ورشواهد تضمن حتقيق األهدا 
 .أمهية االستراتيجية مبفهومها الشامل, والقياس, واألداء, وحتديد مواطن القو  والضعف 
 ريها على قرارات القياد  اجلامعية.التأكيد على دور القيم االجتماعية ومدى تأن 
 .ترسيخ التحسني املستمر للقدرات البشرية الرشراك العنصر البشري يف عملية التنافسية 
 تعزيز قدر  القائد األكادميي من خالل توفري مقومات التميز القيادي على املستوى التنظيمي. 
 داخل اجلامعة. اجلامعات تتطلب منط القياد  املستدامة؛ لبناء صف قيادي واسع 
 .الدور األهم للجامعات التحول من الطابع التقليدي إىل جامعات عصرية تعيش أجواء التغيري 
 .زياد  وعي اجلامعة واجملتمع بأمهية هنج االستدامة, وعوائده على اجملتمع واألجيال القادمة 
  .ضرور  تكيف القيادات األكادميية مع املتغريات العاملية الي تؤنر يف العمل اجلامعي 
 .ضرور  حفظ موارد اجلامعات من اهلدر, ألن التنافسية العاملية ال تسمح بأفكار قيادية غري فعالة 
 ع مستوى , تعمل االستدامة على متكني األفراد, ورفالعالقة بني االستدامة والتعليم عالقة تالزمية

 املشاركة اجملتمعية.
 بداع والتعلم.ديها القدر  على التكيف واإلالقاد  املستدامون يوجدون جامعات ل 
 .القدر  الي متتلكها االستراتيجية اجلامعية تتوافق مع دور  العصر املستقبلي وتطلعات اجملتمع 
 اتيجية.التحليل الدقيق للبيئة الداخلية واخلارجية من متطلبات اخلطة االستر 
 .اآلليات الي تتبعها اجلامعات إلدار  رشؤوهنا مل تعد قادر  على مواجهة التحديات 
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 األدبيات السابقة والبحث احلايل أوجه االختال  بني .2
  اهلد  الذي من أجله مت تناول القياد  املستدامة, فالبحث احلايل يهد  إىل بناء استراتيجية

 . منوذج إفري وبرجيستنريف ضوء  جبامعة امللك خالد مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة
  جبامعة امللك خالد.جمتمع البحث مجيع أعضاء هيئة التدريس من اجلنسني 
 تابع. القياد  املستدامة متغريًا 
 امعة امللك خالد يف ضوء منوذج ممارسات القياد  املستدامة جب تطبيق يةهد  إىل قياس درجة أمهي
 فري وبرجيستنر.إ
 لى مؤسسات التعليم العايل "جامعة امللك خالد" بإعتبارها قائد  التحسني والتطوير.ركز عي 
 خرى.ملستدامة واالجتاهات القيادية اآلطارًا تكامليًا بني القياد  ارسم إي 
 باجلامعة, وحماولة االقتداء خبترات اجلامعات العاملية.قدم استراتيجية لتطبيق القياد  املستدامة ي 
  النظري والفكري الذي ميثل القاعد  العلمية للبحث.حماور األدب 
  وبرنامج التحول 2030استفاد من التغيريات املعاصر  يف اململكة العربية السعودية, كرؤية ,

 .جبامعة امللك خالد املستدامةلتطبيق القياد  الوطين, يف تصميم االستراتيجية املقترحة 
 ة امللك خالد.األكادميية يف جامع حمور اهتمامه القيادات 
 رسم صور  تكاملية بني القياد  املستدامة واألمناط القيادية األخرى.ي 
  بأدبيات البحث تهدا  الدراسات السابقة الي وردال تتطابق مع أأن أهدافه. 
 استراتيجية تعتمد على متغريات معاصر  تتصل ببيئة التطبيق الي استخدم منها نتائجة. يقدم 
  الي وردت يف بعض الدراسات االستراتيجية الي قدمها البحث احلايل ختتلف عن االستراتيجيات

   فري وبرجيستنر.إالسابقة يف كوهنا تتصل بنموذج 
 أوجه التفرد بني األدبيات السابقة والبحث احلايل: .3

 حملية  يكتسب البحث احلايل تفرده األكادميي والتطبيقي من كونه ال يوجد حبوث أو دراسات
 وجامعة امللك خالد بشكل خاص, ,عامبشكل  السعودية باجلامعات تناولت القياد  املستدامة
 حسب علم الباحث.

  صناعة املستقبل ألي ف, 2030كونه متوافقًا مع رؤية اململكة يف يتفرد البحث احلايل استراتيجيًا
جتلى  باجلامعات اهتمامًا كبريًاأولت اململكة والي ميتلكها القاد ,  الرؤيةبلد تنطلق من خالل 

, وترتكز على جمتمع حيوي, اقتصاد مزدهر, وطن طموح, انطلقت منها 2030ذلك يف رؤية 
تحقق ليف تكوين استراتيجياهتا ومبادراهتا وبراجمها, فالوزار  تسعى إىل حتقيق رؤيتها يف االستدامة 

تغذي االقتصاد  قياد  مستدامة متطلبات احلاضر دون هتديد فرص األجيال القادمة, أي حتقيق
 (.2018)وزار  التعليم, هتديد املوارد الطبيعية والبيئية وتبين األجيال وحتسن جود  املعيشة دون 



 الثالثالفصل 
 إجراءات البحث ومنهجه

 
 منهج البحثأواًل: 
 جمتمع البحثنانيًا: 

 البحث نالثًا: عينة
 البحثرابعًا: أدا  

 خامسًا: تنفيذ البحث
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: سادسًا
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 إجراءات البحث ومنهجه
متثل إجراءات البحث امليدانية خطو  مهمة من خطوات البحث العلمي, فهي توجه البحث وفقًا 
لألسس العلمية واملتغريات األولية الي تستنبط من الدرسات السابقة, وهي األساس يف قيمة البحث, 

 (.89. , ص2006وأكثر ما يرجع إليه الباحث )العسا , 
بع, وجمتمع البحث نية للبحث, من حيث املنهج العلمي املتتناول هذا الفصل اإلجراءات امليداو

وصف ألدا  البحث املستخدمة يف مجع البيانات واخلطوات الي مرت هبا عملية بناء وعينته, وكذلك 
املعاجلات اإلحصائية الي استخدمها البحث يف حتليل البيانات الختبار صدق ونبات األدا  واألدا , 

التحقق من سالمة استخدامها لإلجابة عن أسئلة البحث, وفيما يلي عرض والتوصل للنتائج, هبد  
 على النحو التايل: ومنهجه إلجراءات البحث

 البحث منهج: أواًل
 عبيدات يذكرو ,البحث لطبيعة ملالءمته, التحليليبأسلوبه  الوصفي املنهجالبحث احلايل  تبىن

 ويهتم, الواقع يف توجد كما الظاهر  أو الواقع دراسة على يعتمد أنه (2000وعدس وعبد احلق )
ها ودرجة , ويوضح مقدارها أو حجمكميًا تعبريًا أو كيفيًا تعبريا عنها ويعتر, دقيقا وصفا بوصفها

 موضوع الظاهر  وصف خالله من حياول الذيوهو (, 247)ص.  خرىارتباطها مع الظواهر اآل
 تتضمنها, الي والعمليات حوهلا, أتطر الي ءراواآل مكوناهتا, بني والعالقة بياناهتا, وحتليل سة,راالد

املنهج  ( بأنه2006ويذكر العسا  ), (104. , ص2005 وصادق, ؛حطب أبو) حتدنها الي واآلنار
 بقصد وصفها وتفسريها الذي يعين بدراسة ظاهر  من حيث وجودها, من عدمه ومن حيث طبيعتها

بل يتعدى ذلك إىل حتليل النتائج وتفسريها,  وال يقف األمر عند وصف املشكلة, (,189)ص. 
ها للوصول إىل استنتاجات علمية تسهم يف فهم مشكلة البحث, والعمل على حلها أو التقليل من تأنري

 (.111, ص. 1416السليب )السيد, 
 بوضع يقوم الذي ( بأنه املنهج2001) واألستاذ غا, فيذكر األويتبىن كذلك املنهج البنائي

 راحاقت مث ومن تواجهه الي املشاكل وحتديد الواقع على طالعاال خالل من جديد  تيجيةرااست
 باستخدامه يقوم الذي التجرييب البحث مناهج أنوع أحد البنائي املنهج ويعتتر للتطوير, تيجيةرااست

 ساتراالد إليها طرقتت مل وأساليب مناهج تطوير أو معيارية أدلة أو جديد , معرفية هياكل لبناء الباحث
أمهية ذات  تراالفق على التركيز يتمالبحث, ف نتائج من نطالقاإل :خبطوات تتمثل يف(, 2ص. )السابقة 
 للموافقة, املشر  على عرضهامث , األولية هتاصور يف االستراتيجية املقترحة بناءو, العالية التطبيق

 بصورهتا صياغتهامث , ملحوظاهتم خالل من جعةرا تغذيةب للخروج اخلتراء؛ من جمموعة على اعرضهب
 صياغة االستراتيجية املقترحة بصوراهتا النهائية.مث , املشر  على عرضهاو النهائية
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القيادية املستدامة جبامعة  تطبيقيتم التعر  على درجة أمهية  املنهج الوصفي والبنائيومن خالل 
مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة بناء استراتيجية وفري وبرجيستنر, إامللك خالد يف ضوء منوذج 

نظرية وُأطر يف ضوء منطلقات  املستدامة القيادية لتطبيق, امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
 .لالستراتيجية املقترحة اخلتراء, ونتيجة حتكيم فكرية ونتائج البحث احلايل

 الباحث مصدرين أساسني للمعلومات مها: استخدم وقد
 :مجع البيانات األولية مـن   مت ,ملوضوع البحث والتطبيقية ملعاجلة اجلوانب التحليليةاملصادر األولية

 .خالل استبانة كأدا  رئيسية للبحث, صممت خصيصاً هلذا الغرض
 :إىل مصادر البيانات الثانوية والي  ,للبحث أدبياتحيث اجته الباحث يف معاجلة املصادر الثانوية

تتمثل يف الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة, والدوريات واملقاالت والتقارير, واألحباث 
  , والبحث واملطالعة يف مواقع اإلنترنت املختلفة.البحثوالدراسات السابقة الي تناولت موضوع 

 البحث جمتمع: نانيًا
مجيع أعضاء هيئة التدريس )أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد( من  من البحث جمتمع يتكون

دراسي خالل الفصل ال( عضو هيئة تدريس 2024اجلنسني جبامعة امللك خالد بأهبا, والبالد عددهم )
 , حسب اجلدول التايل:1440-1439الثاين للعام اجلامعي 

 البحث جمتمعأفراد  :(2جدول )
 العلمية الرتبة

 النوعجمموع 
 اإلمجايل

 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
 النوع النوع النوع

 أنثى كرذ أنثى كرذ أنثى كرذ أنثى كرذ
124 13 330 110 915 532 1369 655 2024 
6.15 ٪ 0.65 ٪ 16.30٪ 5.40 ٪ 45.20 ٪ 26.30 ٪ 67.60 ٪ 32,40 ٪ 100 ٪ 

  2019جلامعة امللك خالد  التقرير السنوياملصدر: 
 عينة البحث: لثًانا

لتحديد حجم العينة املالئم وفقًا لألطر اإلحصائية, فقد عمد الباحـث إىل اسـتخدام معادلـة    
 ريتشارد جيجر التالية:

 حيث متثل:  
Nحجم اجملتمع : ,Dنسبة اخلطأ :. 
Z (.1.96( = )0.05) 0.95: الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 
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( 2024وبتطبيق املعادلة أعاله تأكد للباحث أن حجم العينة املالئم من جمتمع عـدد أفـراده )  
 وفـق ( عضو هيئة تدريس من اجلنسـني,  322دد حجم العينة ب )ُحوكذلك , فرد( 322يساوي )

وبناًء على ذلك, ونسبة إىل  ,(Krejcie & Morgan, 1970, p. 607-610)جدول كرجيسي ومورجان 
االستبانة  الباحث عمد إىل توزيع جمتمع البحث وختفيضًا للتكلفة واجلهد واختصارًا للوقت, فإنانتشار 

تزيد  استجابات, وهي من جمتمع البحث استجابة (344)إلكترونيًا إىل جمتمع البحث, حيث مت استالم 
رشأهنا أن  والي منكرجيسي ومورجان , وجدول عن حجم العينة اإلحصائية وفق معادلة ريتشارد جيجر

 :عينة البحثأفراد  خصائص التالية النقاط من ويتضح, جتيب على تساؤالت البحث وحتقيق أهدافه
 خصائص أفراد عينة البحث:

سنوات , العلمية الرتبة متغريات, هي: مخسةمت التعر  على خصائص عينة البحث من خالل 
حبساب  البحثصائص أفراد عينة خل وصفوفيما يلي , النوع, التخصص, العمل احلايل, اخلدمة

 تبعا ملتغريات البحث: على النحو التايلالتكرارات والنسب املئوية, 
 العلميةالرتبة عينة البحث حسب متغري  خصائص أفراد -1

 العلمية الرتبة ملتغّير وفقًا البحث عينة أفراد توزيع :(3جدول )
 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 العلمية الرتبة

 ٪ 12.8 44 أستاذ
 ٪ 40.1 138 أستاذ مشارك
 ٪ 47.1 162 أستاذ مساعد
 ٪ 100 344 اجملموع

( 44) البحث ا, حيث رشارك يف هذالعلمية ألفراد عينة البحث الرتبة( 3جدول )توضح بيانات 
التدريس أعضاء هيئة بلد عدد من رشارك من و(, ٪12.8بنسبة ) ,عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ

أعضاء  من نصيب األعلىفيما بلغت النسبة  ,(٪40.1بنسبة ) ,عضوًا( 138) بدرجة أستاذ مشارك
ويعود ذلك لكتر , ( عضوًا162) ( بعدد٪47.1أستاذ مساعد حيث بلغت ) بدرجةهيئة التدريس 

بنسبة  ,(1447حجم اجملتمع من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد حيث يبلد عددهم )
 ( من الذكور واإلناث باجلامعة وفروعها. 71.50٪)
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 سنوات اخلدمةعينة البحث حسب متغري  خصائص أفراد -2
 اخلدمةسنوات  ملتغّير وفقًا البحث عينة أفراد توزيع :(4جدول )

 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 سنوات اخلدمة

 ٪ 36.9 127 سنوات 5أقل من 
 ٪ 44.2 152 سنوات 10أقل من إىل  5 من

 ٪ 18.9 65 سنوات فأكثر 10
 ٪ 100 344 اجملموع

سنوات الذين تزيد  أعضاء هيئة التدريسمن  البحث( أن نسبة أفراد عينة 4جدول )يتضح من 
أعضاء  من البحث, ونسبة أفراد عينة عضوًا( 65بعدد ) ,(٪18.9عن عشر سنوات بلغت ) خدمتهم

, عضوًا( 127بعدد ) ,(٪36.9سنوات بلغت )عن مخس  سنوات خدمتهمتقل الذين  هيئة التدريس
 بني مخس سنوات خدمتهمالذين تنحصر  أعضاء هيئة التدريسمن نصيب  األعلىفيما بلغت النسبة 

  .عضوًا( 152( بعدد )٪44.2إىل عشر ) سنوات
 العمل احلايلعينة البحث حسب متغري  خصائص أفراد -3

 العمل احلايل ملتغّير وفقًا البحث عينة أفراد توزيع :(5جدول )
 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 العمل احلايل
 ٪ 75 258 عضو هيئة تدريس
 ٪ 25 86 قائد أكادميي
 ٪ 100 344 اجملموع

القاد  األكادميني على أختال  درجاهتم من  البحث( أن نسبة أفراد عينة 5جدول ) يتضح من
قائد أكادميي من عميد ووكيل ( 86بعدد ) ,٪(25بلغت ) خدمتهم, وختصصاهتمالعلمية, وسنوات 

أعضاء من نصيب  األعلىفيما بلغت النسبة  ورئيس قسم علمي من الذكور واإلناث باجلامعة وفروعها,
 ن الذكور واإلناث.عضو هيئة تدريس م( 258بعدد ) ,٪(75) هيئة التدريس

 النوعالبحث حسب متغري عينة  خصائص أفراد -4
 النوع ملتغّير وفقًا البحث عينة أفراد توزيع :(6جدول )

 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 النوع
 ٪ 70.3 242 ذكر
 ٪ 29.7 102 أنثى
 ٪ 100 344 اجملموع

( 242( بعدد )٪70.3بلغت ) الذكورمن  البحث( أن نسبة أفراد عينة 6جدول )يتضح من 
والعمل  عضو هيئة تدريس من الذكور على اختال  ختصصاهتم ودرجاهتم العلمية وسنوات اخلدمة
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( ٪29.7بلغت )حيث  من اإلناث أعضاء هيئة التدريسمن نصيب  األقل, فيما بلغت النسبة احلايل
 الذكور على اإلناث يف جمتمع البحثهئية تدريس, وهذا يعود إىل إرتفاع نبسة  عضو( 102بعدد )
من الذكور على أختال  درجاهتم العلمية وعملهم يث بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس حالكلي, 

 .( من اجملتمع الكلي1369( وبعدد )٪67.60) احلايل وختصصاهتم وسنوات خدمتهم
 التخصصالبحث حسب متغري عينة  خصائص أفراد -5

 التخصص ملتغّير وفقًا البحث عينة أفراد توزيع :(7جدول )
 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 التخصص
 ٪ 44.8 154 علوم طبيعية
 ٪ 55.2 190 علوم إنسانية
 ٪ 100 344 اجملموع

أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات من  البحث( أن نسبة أفراد عينة 7جدول )يتضح من 
عضو هيئة تدريس من الذكور واإلناث على اختال  درجاهتم ( 154( بعدد )٪44.8) الطبيعية بلغت

يف أعضاء هيئة التدريس من نصيب  األعلىفيما بلغت النسبة  وعملهم احلايل, ,وسنوات خدمتهم
 .هيئة تدريس من الذكور واإلناث عضو( 190بعدد ) ,(٪55.2بلغت )حيث  نسانيةالتخصصات اإل

 البحث ا أد: رابعًا
( بأن االستبانة هي أدا  استقصاء منهجية, تضم جمموعة اخلطوات 2005)يذكر عبد احلميد 

املنتظمة, تبدأ بتحديد البيانات املطلوبة وتنتهي باستقبال االستمارات, وتنظيمها بطريقة توفر الوقت 
فان دالني يؤكد  (,351واجلهد والنفقات, وتوفر على الباحث التدخل نانية يف مراحل التطبيق )ص. 

الستبانة تستخدم للحصول على حقائق عن الظرو  واألساليب القائمة بالفعل, فضاًل أن اب (2007)
 . (439)ص.  عن أهنا وسيلة ميسر  جلمع البيانات الالزمة

للتعر  على درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة أدا  البحث الي استخدمها الباحث و
والي تعد من أكثر أدوات البحث رشيوعًا  هي االستبانة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر

وذلك ملالئمتها لطبيعة البحث, ومالئمتها لطبيعة املنهج املستخدم , واستخدامًا يف جمال العلوم اإلنسانية
ومت مجع املعلومات املتعلقة بالقياد  املستدامة بشكل عام, واملعلومات املتعلقة بنموذج , يف هذا البحث

 املشر ومتابعة  وبرجيستنر بشكل خاص؛ من خالل األدب النظري والفكري والدراسات السابقةإفري 
ملوضوع البحث واملنهج   , واستعان هبا الباحث لتصميم أدا  البحث, مع مراعا  مناسبة األداالعلمي

امعة امللك خالد القياد  املستدامة جب تطبيق املستخدم, ليصل من خالهلا إىل احلقائق املتعلقة بدرجة أمهية
 .يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
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 :بناء أدا  البحث
درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة بعد حتديد اهلد  من أدا  البحث واملتمثل يف التعر  على 

, والتعر  أيضًا على داللة الفروق بني استجابات جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
 وأبعاد القياس ألدا  البحث.  ساتممار, وكذلك بعد حتديد البحثيف ضوء متغريات  البحثأفرد عينة 
البحوث بعض و, اإلطار النظريتصميم أدا  البحث اعتمادًا على أدبيات البحث املتمثلة يف  مت

العالقة , إضافة إىل االطالع على عدد من االستبانات ذات جمال القياد  املستدامةيف  الدراسات السابقةو
 :قسمنياألدا  يف رشكلها األويل من  تكونتو مبوضوع البحث,

 : بأفراد عينة البحث, وهي املتعلقة وليةاألعلومات امل القسم األول: يشمل
 .)الدرجة العلمية )أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد 

 سنوات(. 10سنوات, أكثر من  10إىل أقل من  سنوات 5سنوات, من  5تر  )أقل من اخل 

 .)النوع )ذكر, أنثى 

 .)التخصص )علوم طبيعية, علوم إنسانية 
 : وهي ,يشمل حماور االستبانةالثاين:  القسم

  :ويتكون من للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد املمارسات التأسيسيةدرجة أمهية احملور األول ,
  .ممارستنيتضمن ي منها ُبعدكّل  ُبعد عشر ةأربعموزعة على , ممارسة( 28)
  :ويتكون من للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد املمارسات عالية املستوىدرجة أمهية احملور الثاين ,
  .نالث ممارساتتضمن ي منها ُبعدكّل  أبعاد ستةموزعة على , ممارسة( 18)
  :( 12) , ويتكون منللقياد  املستدامة جبامعة امللك خالداحلوافز الرئيسة درجة أمهية احملور الثالث

باإلضافة إىل ترك فراغ يف  ,أربعة ممارساتتضمن ي منها ُبعدكّل  أبعاد نالنةموزعة على , ممارسة
 .يرغب احملكم يف إضافتها ممارسةألي  كل حمورهناية 
, وممارساهتاعلى حماور األدا   توجيهاتهعرضت األدا  يف رشكلها األويل على املشر , إلبداء و
 مالئمة حملاور البحث األدا وذلك من أجل أن تكون  ,قام الباحث بإجراء بعض التعديالت يهاعل وبناًء

 ((.2نظر امللحق ) مسح بعد ذلك املشر  بالتحكيم )ا((, مث1)أنظر امللحق )
 :صدق أدا  البحث
 (,105, ص. 2010)اجلرجاوي,  لقياسه وضعت ما االستبانة تقيس أن يعين االستبانة صدق

 حووضو ناحية, من التحليل يف تدخل أن جيب الي العناصر لكل االستقصاء مشول بالصدق يقصد كما
, 2000)عبيدات ولخرون,  يستخدمها من لكل مفهومة تكون حبيث نانية, ناحية من ومفرداهتا هتارافق
حث بالتحقق من صدق ابعد االنتهاء من إعداد االستبانة يف صورهتا األولية, قام الب, و(179. ص

 قدرهتا على حتقيق ما أعدت له من خالل أساليب الصدق التالية:
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 ألدا  البحث: "صدق احملكمني" الصدق الظاهري - أ

 أو الظاهر  جمال يف املتخصصني احملكمني من عددًا الباحث خيتار أن احملكمني بصدق يقصد
هو مدى مالئمة ومناسبة األدا  ملا ُيراد و(, 107, ص. 2010)اجلرجاوي, سةراالد موضوع املشكلة

لذلك (, 430, ص. 2006قياسه, وهل تبدو فقرات وعبارات األدا  مرتبطة بأبعاد األدا  )العسا , 
على عدد من أساتذ  اإلدار  التربوية يف عدد من اجلامعات  أدا  البحث )االستبانة(قام الباحث بتوزيع 

وأصول التربية,  واقتصاديات التعليم, ,التربوية, واإلرشرا  التربوي أساتذ  اإلدار من  والعربية السعودية
  .((3( حمكمًا )انظر ملحق )20بلد عددهم ), وطرق التدريسناهج املو ,والقياس والتقومي

, والتأكد من سالمة الصياغة اوراحملاالستبانة وتغطيتها مجيع  ممارساتهبد  التأكد من مشول 
ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بإعداد استبانة التحكيم  ,وعدم تكرارها املمارساتاللغوية ووضوح 

وأهدافه, وُطلب منهم  البحثاستهلت خبطاب موجه إىل الساد  احملكمني يهد  إىل تعريفهم مبشكلة 
الذي تنتمي إليه, وكذلك احلكم على  حملوراالستبانة با ممارساتمن  ممارسةاحلكم على مدى انتماء كل 

, احملاور واألبعادمن حيث السالمة والصياغة اللغوية, واحلكم على مدى كفاية  املمارسة مدى وضوح
البيانات األولية وتقسيم فئاهتا,  رياتومناسبة عدد متغ, , أو حذفها, أو تعديلهاللمارساتواقتراح بدائل 

 كالتايل:الحظات املكانت أبرز ,وبعد استعاد  استبانات التحكيم, املستخدمقياس املمناسبة و

   متغري العمل احلايل بالبيانات األولية ليشمل )عضو هيئة التدريس, قائد أكادميي(إضافة. 
  مبا يتوافق مع اجلانب األكادميي. املمارساتإعاد  صياغة بعض 
 .تعديل املوظفني ألعضاء هيئة التدريس 
 .توحيد مصطلحات االستبانة لتخدم االستراتيجية املقترحة 

 نالت نسبة الي املمارساتويف ضوء التوجيهات الي أبداها الساد  احملكمني مت اإلبقاء على مجيع 
مت التأكد من توافر  م,وبتعديل مقترحاهت ,احملاورفأكثر بأهنا تنتمي إىل  (٪80) اتفاق بني احملكمني

جاهز  يف صورهتا النهائية لقياس ما وضعت له بعد التعديل, وهبذا أصبحت االستبانة  ,الظاهريصدق ال
    مها: قسمنيوتكونت من 
 : بأفراد عينة البحث, وهي املتعلقة وليةاأل : البياناتالقسم األول

 العلمية )أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد(. الرتبة 

  سنوات فأكثر(. 10سنوات,  10سنوات إىل أقل من  5سنوات, من  5سنوات اخلدمة )أقل من 

 .)العمل احلايل )عضو هيئة تدريس, قائد أكادميي 

 .)النوع )ذكر, أنثى 

 .)التخصص )علوم طبيعية, علوم إنسانية 
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  :كما يلي( ممارسة 58بإمجايل ) نالنة حماورويتضمن  ,حماور االستبانةالثاين:  القسم
  :للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, ويتكون  املمارسات التأسيسيةدرجة أمهية تطبيق احملور األول

 .ممارستنيتضمن ي منها ُبعدكّل  ُبعد عشر ةأربعموزعة على , ممارسة( 28من )
  :للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد,  املمارسات عالية املستوىدرجة أمهية تطبيق احملور الثاين

 .نالث ممارساتتضمن ي منها ُبعدكّل  أبعاد ستةموزعة على , ممارسة( 18ويتكون من )
  احملور الثالث: درجة أمهية تطبيق احلوافز الرئيسة للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, ويتكون من
 ممارسات. يتضمن أربع منها نالنة أبعاد كّل ُبعدموزعة على , ممارسة( 12)
 صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي - ب

إىل استخدام للتأكد من صدق أدا  البحث ومدى اتساق فقراهتا بالدرجة الكلية, عمد الباحث 
إلجياد معامالت االرتباط  SPSSبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارًا 

للبعد والدرجة الكلية االستبانة  ممارساتمن  ممارسةدرجة كل بني  Pearson Correlation لبريسون
بني درجة  معامالت االتساق الداخلي بنيوكذلك إجياد  ,واحملور الذي ينتمي إليه البعد الذي تنتمي إليه

كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي اليه وكذلك الدرجة الكلية لألدا  ككل كما مت حساب 
 ذلك على النحو اآليت:و ,ككل  مؤرشرات ارتباط بريسون بني درجة كل حمور بالدرجة الكلية لألدا

 من االستبانة : احملور األولأواًل
 إليهاحملور الذي تنتمي وللبعد  الكلية والدرجة احملور األول ممارسات من ممارسة كل بني االرتباط معامل :(8جدول )

 املمارسة
 ارتباط
املمارسة 
 بالبعد

ارتباط 
 املمارسة
 باحملور 

 املمارسة
 ارتباط
املمارسة 
 بالبعد

ارتباط 
 املمارسة
 باحملور 

 املمارسة
 ارتباط
املمارسة 
 بالبعد

ارتباط 
 املمارسة
 باحملور 

1 0.852** 0.392** 11 0.915** 0.478** 21 0.829** 0.397** 
2 0.800** 0.275** 12 0.912** 0.516** 22 0.851** 0.378** 
3 0.833** 0.269** 13 0.960** 0.620** 23 0.952** 0.514** 
4 0.812** 0.278** 14 0.954** 0.724** 24 0.958** 0.426** 
5 0.897** 0.312** 15 0.846** 0.392** 25 0.968** 0.478** 
6 0.849** 0.320** 16 0.798** 0.275** 26 0.967** 0.516** 
7 0.839* 0.397** 17 0.810** 0.269** 27 0.936** 0.620** 
8 0.869** 0.378** 18 0.794** 0.278** 28 0.949** 0.724** 
 (0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى ) **0.312 **0.969 19 **0.514 **0.931 9
10 0.928** 0.426** 20 0.800** 0.320** 
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والدرجة الكلية للبعد الذي  ممارسةمعامالت االرتباط بني كل  ( داللة8) يظهر من اجلدول
أقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,الذي تنتمي إليه للمحوروالدرجة الكلية  ممارسةكل و ,تنتمي إليه
( بواقع 19) املمارسةأعلى معامل اتساق يتمثل يف **( و0.269) ( بواقع معامل ارتباط3) املمارسة

وهي نتائج تدل على أن معامالت االتساق  ,(0.01) داللة**( وهي مجيعها دالة عند مستوى 0.969)
وال  ممارساهتا باحملور األولالداخلي ألدا  البحث دالة على معامالت صدق مرتفعة على نطاق مجيع 

 األوىلوهو ما يشري إىل حتقق املرحلة , األدا  ليست هلا داللة إحصائية ممارساتمن  ممارسةيوجد أي 
 .لالستبانة األول للمحور من مراحل صدق االتساق الداخلي

 للمحور الكلية والدرجة احملور األول بعد من أبعاد كل بني االرتباط معامل :(9جدول )

ارتباط البعد  البعد
ارتباط البعد  البعد باحملور

 باحملور
**0.415 منظور طويل األمد **0.408 تطوير أعضاء هيئة التدريس باستمرار  

**0.366 التغري التنظيمي **0.332 التدريسالعالقة الودية بني أعضاء هيئة   
**0.740 االستقالل املايل **0.361 االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس  

**0.674 املسؤولية البيئية **0.453 ختطيط التعاقب الوظيفي  
**0.763 املسؤولية االجتماعية **0.506 تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس  

**0.765 مدخل أصحاب املصلحة **0.544 القياد  العليا  
**0.585 مشتركة رؤية **0.700 السلوك األخالقي  

 (          0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )   

الذي  للمحوروالدرجة الكلية بعد معامالت االرتباط بني كل  ( داللة9) يظهر من اجلدول
 **( 0.332بواقع ) العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريس بعدأقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,تنتمي إليه

**( وهي مجيعها دالة عند 0.765بواقع ) مدخل أصحاب املصلحة بعدأعلى معامل اتساق يتمثل يف و
دالة على  لالستبانةوهي نتائج تدل على أن معامالت االتساق الداخلي  ,(0.01) داللةمستوى 

وهو ما  ,داللة إحصائية ليس له بعدوال يوجد أي  احملور األولأبعاد معامالت صدق مرتفعة على مجيع 
 يعدوبذلك  لالستبانة, للمحور األول من مراحل صدق االتساق الداخلي الثانيةيشري إىل حتقق املرحلة 

 .لقياسه وضع ملا صادقًا احملور
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 الثاين من االستبانة: احملور نانيًا
  الثايناحملور  ممارسات من ممارسة كل بني االرتباط معامل :(10جدول )

 إليهاحملور الذي تنتمي وللبعد  الكلية والدرجة
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (          0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )          

والدرجة الكلية للبعد الذي  ممارسةمعامالت االرتباط بني كل  ( داللة10) يظهر من اجلدول
أقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,الذي تنتمي إليه للمحوروالدرجة الكلية  ممارسةكل و ,تنتمي إليه
 (41, )(39) املمارسةأعلى معامل اتساق يتمثل يف **( و0.159) ( بواقع معامل ارتباط32) املمارسة
وهي نتائج تدل على أن معامالت  ,(0.01) داللة**( وهي مجيعها دالة عند مستوى 0.942بواقع )

 الثاينممارساهتا باحملور على نطاق مجيع االتساق الداخلي ألدا  البحث دالة على معامالت صدق مرتفعة 
وهو ما يشري إىل حتقق املرحلة , األدا  ليست هلا داللة إحصائية ممارساتمن  ممارسةوال يوجد أي 

 .لالستبانة للمحور الثاين من مراحل صدق االتساق الداخلي األوىل
 للمحور الكلية والدرجة الثايناحملور  بعد من أبعاد كل بني االرتباط معامل :(11جدول )

ارتباط البعد  البعد
ارتباط البعد  البعد باحملور

 باحملور
**0.355 اختاذ القرار **0.786 نقافة التمكني   
**0.323 اإلدار  الذاتية **0.760 احلفاظ على املعرفة ومشاركتها   

**0.726 التوجه حنو فرق العمل **0.756 الثقة   

 (          0.01)** دالة إحصائيًا عند مستوى  

الذي  للمحوروالدرجة الكلية بعد معامالت االرتباط بني كل  ( داللة11) يظهر من اجلدول
أعلى معامل اتساق **( و0.323بواقع ) اإلدار  الذاتية بعدأقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,تنتمي إليه

 ارتباط املمارسة
 املمارسة بالبعد

 ارتباط املمارسة
 ارتباط املمارسة باحملور 

 املمارسة بالبعد
 ارتباط املمارسة
 باحملور 

29 0.722**  0.314**  38 0.922*  0.701**  
30 0.721**  0.249**  39 0.942*  0.750**  
31 0.681**  0.190**  40 0.883**  0.708**  
32 0.662**  0.159**  41 0.942**  0.724**  
33 0.816**  0.306**  42 0.918**  0.695**  
34 0.746**  0.252**  43 0.925**  0.696**  
35 0.805**  0.603**  44 0.902**  0.691 
36 0.947**  0.696**  45 0.884**  0.667**  
37 0.927**  0.650**  46 0.895**  0.668**  
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وهي  ,(0.01) داللة**( وهي مجيعها دالة عند مستوى 0.786بواقع ) نقافة التمكنيبعد يتمثل يف 
دالة على معامالت صدق مرتفعة على مجيع  لالستبانةنتائج تدل على أن معامالت االتساق الداخلي 

من  الثانيةوهو ما يشري إىل حتقق املرحلة  ,داللة إحصائية ليس له بعدوال يوجد أي  الثاينأبعاد احملور 
 .لقياسه وضع ملا صادقًا احملور يعدوبذلك  لالستبانة, الثاينللمحور  مراحل صدق االتساق الداخلي

 الثالث من االستبانة: احملور نالثًا
 الثالثاحملور  ممارسات من ممارسة كل بني االرتباط معامل :(12جدول )

 إليهاحملور الذي تنتمي وللبعد  الكلية والدرجة 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (          0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )               

والدرجة الكلية للبعد الذي  ممارسةمعامالت االرتباط بني كل  ( داللة12) من اجلدول يظهر
أقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,الذي تنتمي إليه للمحوروالدرجة الكلية  ممارسةكل و ,تنتمي إليه
( بواقع 57) املمارسةأعلى معامل اتساق يتمثل يف **( و0.842) ( بواقع معامل ارتباط53) املمارسة

وهي نتائج تدل على أن معامالت االتساق  ,(0.01) داللة**( وهي مجيعها دالة عند مستوى 0.979)
وال  الثالثممارساهتا باحملور الداخلي ألدا  البحث دالة على معامالت صدق مرتفعة على نطاق مجيع 

 األوىلوهو ما يشري إىل حتقق املرحلة , األدا  ليست هلا داللة إحصائية ممارساتمن  ممارسةيوجد أي 
 .لالستبانة الثالثر للمحو من مراحل صدق االتساق الداخلي

 
 
 
 
 
 
 

 املمارسة
 ارتباط

 املمارسة بالبعد
 ارتباط املمارسة
 املمارسة باحملور 

 ارتباط
 املمارسة بالبعد

 ارتباط املمارسة
 باحملور 

47 0.962**  0.892**  53 0.916**  0.842**  
48 0.978**  0.909**  54 0.939**  0.891**  
49 0.966**  0.944**  55 0.963**  0.945**  
50 0.944**  0.887**  56 0.977**  0.969**  
51 0.864**  0.847**  57 0.979**  0.950**  
52 0.905**  0.881**  58 0.959**  0.941**  
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  بني االرتباط معامل :(13جدول )
 للمحور الكلية والدرجة الثالثاحملور  بعد من أبعاد كل

 ارتباط البعد باحملور البعد
**0.944 االبتكار االستراتيجي  

**0.951 مشاركة أعضاء هيئة التدريس  
**0.981 اجلود   

 (          0.01إحصائيًا عند مستوى )** دالة                           

الذي  للمحوروالدرجة الكلية بعد معامالت االرتباط بني كل  ( داللة13) يظهر من اجلدول
**( وأعلى معامل 0.944بواقع ) االبتكار االستراتيجي بعدأقل معامل اتساق يتمثل يف ف ,تنتمي إليه

وهي  ,(0.01) داللة**( وهي مجيعها دالة عند مستوى 0.981بواقع ) اجلود بعد اتساق يتمثل يف 
أبعاد دالة على معامالت صدق مرتفعة على  لالستبانةنتائج تدل على أن معامالت االتساق الداخلي 

من مراحل  الثانيةوهو ما يشري إىل حتقق املرحلة  ,داللة إحصائية ليس له بعدوال يوجد أي  احملور الثالث
 .لقياسه وضع ملا صادقًا احملور يعدوبذلك  لالستبانة, لمحور الثالثل صدق االتساق الداخلي

 ارتباط حماور االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة: رابعًا
 هلا الكلية والدرجة االستبانة حماور من حمور كل درجة بني االرتباط معامل :(14جدول )

 معامل االرتباط احملور
املمارسات التأسيسية  تطبيق درجة أمهيةاحملور األول: 

**0.953 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد  

 املمارسات عالية املستوى تطبيق درجة أمهيةاحملور الثاين: 

**0.951 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد  

 ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق درجة أمهيةاحملور الثالث: 
**0.898 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد  

 (          0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )
 الكلية والدرجة االستبانة حماور من حمور كل بني االرتباط معامالت ( أن14) اجلدول من يتضح
دالة إحصائيًا **( وهي مجيعها معامالت اتساق داخلي 0.953**( إىل )0.898تتراوح بني )لالستبانة 

اور مجيعها احملمما يعين أن  عالية, االرتباط معامالت أن على يدل وهذا ,(, 0.01عند مستوى داللة )
 االستبانة وحماورها, مجيع ممارساتتتمتع بدرجة صدق مرتفعة, ويدعم ذلك قو  االرتباط الداخلي بني 

 .امليداين اجلانب إجراءات يفيها عل عتماداال ميكنوبذلك  ,االستبانةمما يدل على الصدق البنائي حملتوى 
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 نبات أدا  البحث - ت
يقصد بثبات أدا  البحث أن األدا  تعطي ذات النتائج عند تطبيقها على عينة البحث أكثر من 

أي أن املقياس يعطي نفس النتائج تقريبًا إذا أعيد  (,172, ص. 1416مر  يف ظرو  متقاربة )السيد, 
( بأن نبات أدا  البحث يقصد به 2000ويضيف الررشيدي ) ,جمتمع البحثفراد أتطبيقه على نفس 

ويذكر (, 164)ص.  احلصول على نفس النتائج عند تطبيق األدا  أكثر من مر  على نفس األفراد
وللتأكد  (,0.07أن معامالت نبات املقاييس املقننة جيب أال تقل عن ) (367 , ص.2002)عود , 

احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة إختصارًا  م الباحث برنامج, استخدمن نبات أدا  البحث
SPSS ,نبات ألفا كرونباخ اتمؤرشر Alpha Cronpach, حمور من حماور جياد معامالت الثبات لكلإل 
 معاملاستخدم الباحث  البحثجياد معامالت نبات التجزئة النصفية ألدا  إل, وواألدا  ككلالبحث 
 وذلك على النحو التايل: ,Spearman Brownبراون  سبريمان املعدل االرتباط
  Alpha Cronpach ألفا كرونباخ معاملأواًل: 

 االستبانة نبات لقياس كرونباخ ألفا معامل :(15جدول )
 ألفا كرونباخمعامل  عدد الفقرات احملور

املمارسات التأسيسية  تطبيق درجة أمهيةاحملور األول: 
 0.861 28 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 املمارسات عالية املستوى تطبيق درجة أمهيةاحملور الثاين: 

 0.837 18 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق درجة أمهيةاحملور الثالث: 
 0.980 12 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 0.954 58 البحث ألدا  العام الثبات معامل

نبات  معامل و( وه0.954عامل نبات بواقع )مب تتمتعبأن أدا  البحث ( 15) يتضح من جدول
إىل ( 0.837تتمتع مبعامالت نبات تتراوح بني )االستبانة  حماورأن وكذلك  ودال إحصائيًا, جدًا مرتفع
واملتمثلة يف  االستبانةتدل على قو  بناء  وبالتايل ودالة إحصائيًا, ( وهي معامالت نبات مرتفعة0.980)

وهي بذلك سو  تعطي نفس النتائج  أدا  البحث,واستخدام  ا,وبذلك ميكن الونوق هبالثالنة,  حماورها
 .واملكانرى ممانلة من حيث الزمان إذا ما أعيد تطبيقها يف بيئة أخ

 Split Half Method النصفية التجزئة طريقةنانيًا: 
 األرقام ذات واملمارسات الفردية, األرقام ذات )املمارسات ينزأج إىل االستبانة ترافق جتزئة مت
 الزوجية,املمارسات  ودرجات الفردية املمارسات درجات بني االرتباط معامل حساب مت مث (,الزوجية
 االرتباط معامل Spearman Brown ونراب سبريمان مبعادلة االرتباط معامل تصحيح مت ذلك وبعد
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2𝑟=  املعدل

1+𝑟
 املمارسات ودرجات الفردية املمارسات درجات بني االرتباط عامل rحيث    

 التايل. جدول يف املوضحة النتائج على احلصول ومت. الزوجية
 االستبانة نبات لقياس النصفية التجزئة طريقة :(16) جدول
 معامل االرتباط املعدل معامل االرتباط احملور

املمارسات التأسيسية  تطبيق درجة أمهيةاحملور األول: 
 0.824 0.706 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 املمارسات عالية املستوى تطبيق درجة أمهيةاحملور الثاين: 

 0.944 0.883 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق درجة أمهيةاحملور الثالث: 
 0.966 0.934 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 0.956 0.917 البحث ألدا  العام الثبات معامل

 Spearman Brownبراون  سبريمان املعدل االرتباط معامل قيم أن( 16) جدول من يتضح
 للتوزيع قابلة ,(4) امللحق يف هي كما النهائية صورهتا يف االستبانة تكون وبذلكيا, إحصائ ودالة مرتفعه
 وصالحيتها االستبانة بصحة تامة نقة على جيعله ما االستبانة, ونبات صدق من تأكد قد الباحث ويكون
 .البحث أسئلة عن واإلجابة النتائج لتحليل
 أدا  البحث مقياس - ث

(, عالية 5, املكون من مخس استجابات )عالية جدًا )مقياس ليكرت اخلماسي استخدم الباحث
حماور االستبانة وفق  عن ممارساتلإلجابة  ((1) منخفضة جدًا(, 2(, منخفضة )3(, متوسطة )4)

 ى, لتحديد قيم مقياس أدا  البحث كما يلي:أمهية التطبيق, وذلك من خالل حساب معادلة املددرجة 
  (.4=1-5أدىن قيمة =  -لقيم املقياس = )أكتر قيمةحساب املدى 

  حساب عدد الفئات الالزمة لتفسري متوسطات إجابات أفراد عينة البحث وهي مخس فئات )عالية
 (.منخفضة جدًا, منخفضةجدًا, عالية, متوسطة, 

  (0.8= 5÷ 4عدد الفئات = ÷ حساب طول الفئة = )مدى قيم املقياس. 

أدناه, لتحديد  (17) سابقة, اعتمد الباحث على املقياس املوضح باجلدولاللة على املعاد وبناًء
ممارسة  تطبيق توزيع درجة أمهية فتم, الفئة الي ينتمي إليها املتوسط احلسايب, ومن مث احلكم على النتائج

عالية جدًا, عالية, متوسطة, منخفضة, منخفضة أساسية ) استجاباتحماور أدا  البحث على مخس 
, سو  يعتمد على مدى وعليه فإن درجة أمهية التطبيق ألي ممارسة من حماور أدا  البحث جدًا(,
 على املتوسط احلسايب املتحصل عليه. ا بأحد تلك الدرجات اخلمس, بناًءوقوعه
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 مقياس أدا  البحث :(17جدول )

 أمهية التطبيقدرجة 
 املتوسط احلسايب

 إىل من
 1.80 1 منخفضة جدًا
 2.60 1.81 منخفضة
 3.40 2.61 متوسطة
 4.20 3.41 عالية
 5 4.21 عالية جدًا

 تنفيذ البحث: خامسًا
إعداد , ومجع املاد  العلمية ومراجعة البحوث والدراسات السابقة البحث تضمنت خطوات تنفيذ

 ئهم,ضوء لرا على احملكمني وتعديلها يف هاتوزيع, مث أدبيات البحثأدا  البحث "االستبانة" يف ضوء 
التطبيق اإللكتروين الرمسي من خالل , (5وافقة على التطبيق ملحق )احلصول على اخلطابات الرمسية باملو

 االستجابات ترميز ,(6ملحق )خطاب وكيل الكلية لوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
 االستراتيجية املقترحة اء, فبنأدبيات البحث, مث عرض نتائج البحث ومناقشتها يف ضوء وحتليلها إحصائيًا
, يف صورهتا النهائية بعد األخذ بآراء احملكمني االستراتيجية املقترحةوضع و, (7ملحق )وحتكيمها 

 التوصيات واملقترحات. كتابة ف
 املستخدمة اإلحصائية األساليبسادسًا: 

اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ةاحلزم من خاللاستخدم الباحث جمموعة من األساليب اإلحصائية 
SPSSبغرض حتليل البيانات الكمية للتطبيق امليداين للبحث, وهي على النحو التايل ,: 

 معامل ارتباط بريسون Person Correlation Coefficient   حلساب صدق االتساق الداخلي ألدا
 .)االستبانة( البحث

 معامل ألفا كرونباخ Alpha Coronpach براون  سبريمان املعدل تباطاالر معاملوSpearman 

Brown  .حلساب درجة نبات أدا  البحث  

 الوزن  لنسب املئوية, االحنرا  املعياري,االحصاء الوصفي: املتوسطات احلسابية, التكرارات, ا
 ملعرفة درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد. النسيب

  اختبار )ت( االستداليلاإلحصاء :T- Testاآلحادي , وحتليل التباينOne Way ANOVA    ملعرفـة
مدى وجود فروق من عدمها بني متوسطات درجات أفراد العينة حول أمهية تطبيق القياد  املستدامة 

   ات البحث.جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, وفقًا ملتغري
 املتعدد  للمقارنات رشيفيه باراخت  Schaffe Multi Comparison Testالفـروق  داللة اجتاه تحديدل.



 الرابعالفصل 
 وتفسريهاومناقشتها  نتائج البحث

 
 أواًل: عرض أسئلة البحث

 نانيًا: عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها
 النتائج ذات العالقة بالسؤال األول 
  بالسؤال الثاينالنتائج ذات العالقة 
 النتائج ذات العالقة بالسؤال الثالث 
 النتائج ذات العالقة بالسؤال الرابع 
 إجابة السؤال اخلامس 
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 وتفسريها ومناقشتها نتائج البحث
تناول الفصل احلايل عرًضا للنتائج الي توصل إليها البحث من خالل املعاجلات اإلحصائية 

وربطها بالدراسات , وتفسريها, وحتليلها, ومناقشتها, احلصول عليها من التطبيق امليداينللبيانات الي مت 
 وذلك هبد  اإلجابة عن أسئلة البحث., السابقة واإلطار النظري للبحث

أواًل: عرض أسئلة البحث
أفراد ما درجة أمهية تطبيق املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر  .1

 ؟عينة البحث
 نظر ما درجة أمهية تطبيق املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة .2

 ؟أفراد عينة البحث
أفراد عينة اد  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر ما درجة أمهية تطبيق احلوافز الرئيسة للقي .3

 البحث؟
حول درجة أمهية  أفراد عينة البحثهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة  .4

 الرتبةتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري )
 ؟ة, العمل احلايل, النوع, التخصص(العلمية, سنوات اخلدم

ما االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر,  .5
 ونتائج البحث احلايل؟
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 نانيًا: عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها
 :النتائج ذات العالقة بالسؤال األول

ما درجة أمهية تطبيق املمارسات التأسيسية للقياد  لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: 
ُحسبت املتوسطات احلسابية  ؟أعضاء هيئة التدريساملستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة نظر 

 املوزونوكذلك مت حساب املتوسط  ,األولأبعاد احملور جلميع , واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية
 يلي: , كماستجاباتااللتحليل , د( ُبع14ممارسة موزعة على )( 28يتضمن )و عام,بشكل للمحور 

  والوزن النسيب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية :(18جدول )
 املمارسات التأسيسيةدرجة أمهية تطبيق  بأبعاد عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  البعد الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة  الترتيب
 األمهية

 عالية جدًا 1 0.87 0.72 4.49 السلوك األخالقي 7
 جدًاعالية  2 0.82 0.69 4.30 املسؤولية البيئية 11
 جدًاعالية  3 0.82 0.82 4.29 املسؤولية االجتماعية 12
 عالية  4 0.80 0.84 4.20 مدخل أصحاب املصلحة 13
 عالية 5 0.77 0.93 4.08 االستقالل املايل 10
 عالية 6 0.75 0.84 4.00 مشتركة رؤية 14
 عالية 7 0.74 1.02 3.96 القياد  العليا 6
 عالية 8 0.66 1.14 3.63 تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس 5
 متوسطة 9 0.58 1.00 3.33 العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريس 2
 متوسطة 10 0.58 0.79 3.31 التعاقب الوظيفيختطيط  4
 متوسطة 11 0.58 0.96 3.31 تطوير أعضاء هيئة التدريس باستمرار 1
 متوسطة 12 0.57 1.08 3.29 االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس 3
 متوسطة 13 0.57 0.96 3.28 منظور طويل األمد 8
 متوسطة 14 0.56 0.98 3.25 التغري التنظيمي 9

 عالية 0.69 0.48 3.77 املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة ككل

املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة  تطبيق أمهيةدرجة  ( أن18يتضح من جدول )
را  احنوب ,(0.69)وزن النسيب وب (3.77حيث بلد املتوسط العام ) عاليةبدرجة  جاءت امللك خالد
 يف تقديرهم البحثعينة وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعين جتانس أفراد  (0.48معياري )
وهذا يعود إىل مستوى  ,املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد تطبيق أمهية لدرجة

الوعي العايل لدي عينة البحث حيث ميثلون صفو  اجملتمع أصحاب الفكر, فهم يدركون احلاجة إىل 
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لتغيري والتجديد, ومواجهة التحديات, حيث ينتمون ملؤسسات قيادية يف اجملتمع, تقود التطوير ا
 والتجديد واالبتكار واالستدامة.

املمارسات التأسيسية للقياد   تطبيقوفيما يتعلق بأبعاد احملور األول الذي يقيس درجة أمهية 
( من ٪21.43أبعاد بدرجة أمهية عالية جدا وبنسبة ) نالنةفقد جاءت  املستدامة جبامعة امللك خالد

, وجاءت بقية (٪35.71أبعاد بدرجة أمهية عالية وبنسبة ) مخسة جمموع أبعاد احملور األول, وجاءت
 (, على النحو التايل:٪42.86بدرجة أمهية متوسطة وبنسبة ) األبعاد وعددها ستة أبعاد

( إىل 4.49ًا مبتوسط حسايب يتراوح ما بني )أبعاد على درجة أمهية عالية جد نالنةحصلت 
السلوك  ( وهي مرتبة تنازليًا كما يلي:0.82( إىل )0.87(, ووزن نسيب يتراوح ما بني )4.20)

بوسط حسايب بلد  ,املسؤولية البيئية, (0.87( ووزن نسيب )4.49, بوسط حسايب بلد )األخالقي
( ووزن نسيب 4.29بوسط حسايب بلد ) املسؤولية االجتماعية, (0.82( ووزن نسيب )4.30)
يدركون األبعاد والركائز الرئيسة لالستدامة  وهذه النتيجة تدل على أن أعضاء هيئة التدريس(, 0.82)

املسؤولية البيئية, واالستدامة االجتماعية واملتمثلة يف ُبعد املسؤولية االجتماعية,  واملتمثلة يف ُبعد البيئية
واالستدامة املالية بالتوازن يف مطالب حيا  احلاضر دون االضرار باألجيال القادمة, وهذا يظهر من ُبعد 

ما وهذا السلوك األخالقي والذي حصل على أعلى متوسط حسايب من وجهة نظر أفراد عينة البحث, 
   جيعلهم يؤمنون بالقيم املوجهة والضابط للسلوك االخالقي.

( إىل 4.20مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) عاليةأمهية ى درجة أبعاد عل مخسوحصلت 
مدخل  ( وهي مرتبة تنازليًا كما يلي:0.66( إىل )0.80(, ووزن نسيب يتراوح ما بني )3.63)

بوسط حسايب  االستقالل املايل ,(0.80)( ووزن نسيب 4.20بوسط حسايب بلد ) أصحاب املصلحة
(, 0.75)( ووزن نسيب 4.00بوسط حسايب بلد ) مشتركة رؤية, (0.77) ( ووزن نسيب4.08بلد )

بوسط  تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس(, 0.74)( ووزن نسيب 3.96بوسط حسايب بلد )القياد  العليا 
وهذه النتيجة تدل على أن هناك اتفاق بني أفراد عينة (, 0.66)( ووزن نسيب 3.63حسايب بلد )

وهو وما  بعد أصحاب املصلحةحيث ظهر  ؛املمارسات التأسيسة البحث بدرجة عالية على أمهية تطبيق
غريات الي حتدث تمناط القيادية األخرى يف أهنا تنطلق من اللقياد  املستادمة عن غريها من األمييز ا

, والذي يهد  إىل إجياد موارد مالية تسهم يف االستدامة املالية يف ُبعد االستقالل املايل وبعد باجملتمع,
أعضاء هيئة  كذلك ظهرت رؤية اجلامعة وفاعلية مشاركة اجلامعة وتقدمي مهامها بكفاء ,تطوير 

وظهر دور القياد  العليا  حتقيق االهدا ,واملسؤولية حنو  هم اإلحساسيالتدريس يف صياغتها مما يولد لد
دور مهار  ة واإلدارية وتوجيها حنو االستدامة, وكذلك يكنمط فعال يف حتقيق املمارسات األكادمي

التحفيز والي جيب على القائد ممارستها, وإرشباع رغبات األساتذ  مما يسهم حنو وظائف اجلامعة 
 .وقيادهتا املستدامة
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متوسطة مبتوسط حسايب  أبعاد على درجة أمهية ستةبينما حصلت بقية األبعاد والبالد عددها 
, جاء أعالها (0.56)إىل  (0.58)ما بني  تراوحووزن نسيب ي( 3.25( إىل )3.33يتراوح ما بني )

 ُبعد, وأقلها (0.58)( ووزن نسيب 3.33بوسط حسايب بلد ), العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريسُبعد 
وهذه النتيجة تدل على أن هناك , (0.56)( ووزن نسيب 3.25بوسط حسايب بلد ), التغري التنظيمي

فهذه األبعاد وإن  أمهية تطبيق املمارسات التأسيسةاتفاق بني أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة على 
وقعت يف األمهية املتوسطة إال أهنا أقرب لألمهية العالية فجميعها أبعاد على القائد األكادميي ممارستها 

, وما ميزها بالقياد  املستدامة ديناميكيتها وتفاعلها مع خرىمن األمناط القيادية اآل بأي منط قيادي
مما يولد أبعاد ذات فعالية للجامعة, لتحقيق ميز  تنافسية مستدامة, فالتعاقب الوظيفي  بعضها البعض

ميثل التحدي األصعب أمام اجلامعات يف القرن الواحد والعشرين, وتطوير أعضاء هيئة التدريس, حق 
كادميية متميز , تفاظ طويل األمد هو من أجل مسعة أأجل تنمية مهنية مستدامة, واالحعلى اجلامعة من 

 .لتحقق رشراكات فاعلة مع مؤسسات اجملتمع احمللي

للقياد  املستدامة جبامعة  التأسيسةاملمارسات  تطبيق أمهيةدرجة وللوقو  بصور  تفصيلية على 
 وعلى النحو التايل:احملور حسب ممارساته  امللك خالد فقد مت تناول

 والوزن النسيب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية :(19جدول )
 املمارسات التأسيسيةبدرجة أمهية تطبيق  عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  املمارسة الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة  الترتيب
 األمهية

أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات املهنة يتعامل مع  14
 جدًاعالية  1 0.88 0.72 4.52 األكادميية.

 جدًاعالية  2 0.87 0.77 4.47 يتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بأسلوب القدو  احلسنة. 13
 جدًاعالية  3 0.84 0.79 4.34 ُيركز على محاية البيئة أنناء تنفيذ األهدا  االستراتيجية. 21
 جدًاعالية  4 0.83 0.83 4.31 ُيقدم خدمات متنوعة لفئات اجملتمع املختلفة. 23
 جدًاعالية  5 0.82 0.87 4.29 ُيدير عالقات أصحاب املصلحة بفعالية. 25
 جدًاعالية  6 0.82 0.89 4.27 ُيشارك يف حل قضايا اجملتمع. 24
 جدًاعالية  7 0.81 0.84 4.25 ُيقدم برامج علمية بأمهية احلرم اجلامعي. 22
 جدًاعالية  8 0.80 0.90 4.21 يستثمر موارد اجلامعة الوقفية لصاحل تطورها. 20
 عالية 9 0.78 0.87 4.10 ُيوازن بني احتياجات أصحاب املصلحة. 26

ُيوفر متوياًل مستمرًا من مؤسسات اجملتمع إلجناز  19
 عالية 10 0.77 0.96 4.06 مشروعات ريادية.

 عالية 11 0.76 0.84 4.04 أعضاء هيئة التدريس يف صياغة الرؤية.ُيشرك  27
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الوسط  املمارسة الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية

يأُخذ بركائز االستدامة )االجتماعية واالقتصادية  11
 عالية 12 0.74 1.13 3.97 والبيئية(.

 عالية 13 0.74 0.95 3.96 ُيقدم فهًما واضًحا للرؤية املشتركة لتعزز امليز  التنافسية. 28
 عالية 14 0.74 1.11 3.95 مجيع أعضاء هيئة التدريس.يضع خططًا لرفاهية  12

ُيكلف أعضاء هيئة التدريس بأعمال وفق قدراهتم جتنًبا  9
 عالية 15 0.66 1.24 3.66 لالحتراق الوظيفي.

 عالية 16 0.65 1.21 3.61 ُيشرك أعضاء هيئة التدريس يف تقومي نتائج أدائهم. 10

هيئة التدريس  ُيوزع مسؤوليات القياد  على أعضاء 7
 متوسطة 17 0.60 0.88 3.39 بشفافية.

3 
يتعامل مع أعضاء هيئة التدريس باحترام وتقدير بشكل 

 متوسطة 18 0.59 1.25 3.35 مستمر.

2 
ُيدرب أعضاء هيئة التدريس على املهارات القيادية 

 متوسطة 19 0.58 1.09 3.33 لتحقيق األهدا  االستراتيجية.

متعدد  االجتاهات بني أعضاء هيئة ُيجري اتصاالت  4
 التدريس.

 متوسطة 20 0.58 1.18 3.31

 متوسطة 21 0.58 1.24 3.31 ُينفذ التغيري مبنظور استراتيجي مستدام. 17

ُيعطي أولوية لتطوير أعضاء هيئة التدريس مبا يتوافق مع  5
 متوسطة 22 0.57 1.34 3.30 رؤية اجلامعة.

ألعضاء هيئة التدريس تساعدهم على ُيوفر تقنيات حديثة  6
 متوسطة 23 0.57 1.12 3.29 حتقيق األهدا .

 متوسطة 24 0.57 1.24 3.29 ُيطوَّر مجيع أعضاء هيئة التدريس مهنًيا على حنو مستمر. 1

ُيركز على األهدا  طويلة األمد أنناء حتقيق األهدا   15
 متوسطة 25 0.57 1.24 3.28 القصري .

 متوسطة 26 0.57 1.09 3.27 قيادته ملراعا  مصاحل األجيال القادمة.ينطلق يف  16
 متوسطة 27 0.56 0.96 3.24 ُيخطط لتعاقب القياد  من خالل نقل اخلترات. 8
 متوسطة 28 0.55 1.20 3.19 ُيقلل عدد املستويات اإلدارية لزياد  اإلنتاج. 18

 عالية 0.69 0.48 3.77 املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة ككل

درجة والذي يقيس احملور األول  ممارساتأن املتوسط احلسايب جلميع ( 19اجلدول ) يتضح من
النسيب  ووزن (3.77)يساوي , املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد تطبيق أمهية
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املمارسات التأسيسية للقياد   تطبيق على أمهية عاليةبدرجة  اتفاقوهذا يعين أن هناك , (0.69)
, وأهنا ممارسات قيادية يستطيع القائد األكادميي من قبل أفراد عينة البحث املستدامة جبامعة امللك خالد

ذات أنر  أخرى يف أي وقت, فهي ممارسات تعمل على تسهيل ودعم ممارسات وممارستها تقدميها
 مستدام يف األداء اجلامعي.

املمارسات التأسيسية  تطبيق أمهيةالدالة على  املمارساتمن  ممارسة وفيما يتعلق بترتيب كل
وبنسبة  بدرجة أمهية عالية جدًا ممارساتمثانية فقد جاءت  للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

( من ٪28.57بدرجة أمهية عالية وبنسبة ) ومثانية ممارسات, املمارسات( من جمموع 28.57٪)
بدرجة أمهية متوسطة وبنسبة إننا عشر ممارسة وعددها  املمارسات, وجاءت باقي املمارساتجمموع 

مهية تطبيق درجة أ املتوسطات احلسابية حملورقيمة وتراوحت  ,املمارسات( من جمموع 42.86٪)
 :كما يلي, (4.52) ( إىل3.19من ) املمارسات التأسيسة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

( إىل 4.52مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) رسات على درجة أمهية عالية جدًامثان مماحصلت 
يتعامل مع وهي  (14, أعالها املمارسة )(0.80)( إىل 0.88)(, ووزن نسيب يتراوح ما بني 4.21)

ة يستثمر موارد اجلامعوهي  (20, وأدناها املمارسة )أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات املهنة األكادميية
خالقيات املهنة ألفأعضاء هيئة التدريس يدركون أمهية تطبيق القائد األكادميي , تطورهاالوقفية لصاحل 
 ؛, واحملافظة على البيئة عند تنفيذ املهام واألعمال, وألصحاب املصلحة األهتمام من قبل القائداألكادميية
الي تدير عالقات أصحاب املصلحة بفعالية ستظل قائمة لفتر  أطول وأداء أفضل من  ألن اجلامعة
, وأن يكون للقائد دور فاعل يف االهتمام بوقف اجلامعة واستثمار  يف ظل الي ال تفعل ذلك اجلامعات

 متطلبات التغيري احلالية.
( إىل 4.10بني ) عالية مبتوسط حسايب يتراوح مالت مثان ممارسات على درجة أمهية وحص

ُيوازن بني وهي  (26, أعالها املمارسة )(0.65)إىل  (0.78)(, ووزن نسيب يتراوح ما بني 3.61)
ُيشرك أعضاء هيئة التدريس يف تقومي نتائج وهي  (10, وأدناها املمارسة )احتياجات أصحاب املصلحة

ملتغريات االستدامة ومراعا  البيئة  فأعضاء هيئة التدريس يدركون أمهية تطبيق القائد األكادميي ,أدائهم
واالقتصاد واالجتماع عند القيام باملهام والوظائف, ولالهتمام بأعضاء هيئة التدريس دور كبري يف فعالية 

 يف مراعاهتم وعدم تكليفهم بأعمال تفوق قدراهتم. ممارسات القائد األكادميي,
مبتوسط  على درجة أمهية متوسطة وحصلت بقية املمارسات والبالد عددها إننا عشر ممارسة

, (0.55)إىل  (0.60)(, ووزن نسيب يتراوح ما بني 3.19( إىل )3.39حسايب يتراوح ما بني )
, وأدناها ُيوزع مسؤوليات القياد  على أعضاء هيئة التدريس بشفافيةوهي  (7أعالها املمارسة )

 توزيعفأعضاء هيئة التدريس يدركون أمهية  ,ُيقلل عدد املستويات اإلدارية لزياد  اإلنتاج (18املمارسة )
بتقدير, وأن يكون التواصل بينهم فعال, وحرص  هم, والتعامل معبشفافية يهممسؤوليات القياد  عل
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تدريبهم على العشرين, من خالل احلادي والقائد على تدريبهم وتطويرهم ملواجهة حتديات القرن 
, من خالل برنامج التحول الرقمي, وكل 2030ق رؤية ديثة مما يسهم يف حتقياستخدام التقنيات احل

 القادمة. لملراعا  مصاحل األجياهذا 
( والي تؤكد على احترام البيئة احمليطة باالرتكاز على 2017يتفق مع دراسة اخلرمان ) اوهذ

 تحصل والي (22, 21) عد املسؤولية البيئة وممارساهتامبادئ اخلالفة وعمار  األرض, وهذا يتمثل يف ُب
دراسة احلقباين و على درجة أمهية تطبيق عالية جدًا, وااللتزام االخالقي جتاه كل ما حييط باإلنسان,

أن درجة ممارسة وكيالت األقسام اإلنسانية جبامعة امللك سعود للقياد  األخالقية جاءت  يف( 2018)
على درجة  تحصل والي (14, 13السلوك األخالقي وممارساته )عد وهذا يتمثل يف ُب بدرجة مرتفعة,
املستدامة متوفر   خالقياتاأل( بأن 2016دراسة العود  )والي ختتلف مع  جدًا, أمهية تطبيق عالية
 .بدرجة مقبولة

يف تقدمي برامج تدريبية تساعد أعضاء هيئة التدريس  (2016غامن )دراسة ويتفق أيضًا مع دراسة 
يف استدامة ( 2014) عيداروسدراسة على اكتساب املهارات الالزمة ملمارسة القياد  املستدامة, و

 ,Silalaity, Ratanaolarn & Thawisook)ودراسة  التحديث والتطوير لترامج التدريب القيادي,

واملثملثة يف ُبعد تطوير أعضاء هيئة طوير مهارات العاملني, يف التطوير املستمر من خالل ت (2018
 متوسطة.( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق 2, 1التدريس واملمارسة )

يف أن تكون القياد  متخصصة  ((Goolamally & Ahmad, 2014دراسة وتتفق أيضًا مع 
يف تأنري القائد على العاملني بشرط  (Dueppen, 2017)ودراسة  وخمتصة, ودور الكفاء  الذاتية للقائد,

إدراك القيادات األكادميية ألعماهلم وممارساهتم,  يف( 2006) زاهرودراسة  توفر القياد  املستدامة,
دراسة و ,والقدر  على تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس, تسهم يف ترقية األداء

(McCann & Holt, 2010)  دالة بني القياد  اخلادمة والقياد  املستدامةوجود عالقة يف, 
 لدى الدافعية تعزيز يف به املعمول والنمط اجلامعية القياد  يف دور أسلوب  (Malok, 2012)دراسةو

وهذا يتمثل يف ُبعد القياد  توزيع األعمال القيادية, ( ب2016دراسة البشر )و اجلامعات, يف العاملني
دراسة عيد والي ختتلف مع  مهية تطبيق عالية,والي حصلت على درجة أ( 12, 11ه )العليا وممارسات

 .مرتفعة بدرجة متوفر  األكادميية القيادات لدى القياد  معوقات أنيف  (2015)
يف العالقة اإلجيابية بني ممارسات القياد   (Hussian & Mansor,  2015)دراسة مع  أيضًا تتفقو

( والي حصلت 18, 17ذا يتمثل يف ُبعد التغيري التنظيمي وممارساته )هاملستدامة وااللتزام التنظيمي, و
بناء الشراكات الي تساهم يف رشعور يف  (Cook, 2014)دراسة وعلى درجة أمهية تطبيق متوسطة, 

( يف استدامة االتصال 2013ودراسة عيداروس ) ,طويلالاجلميع باملسؤولية بشأن اجتاهاهتم والنمو 
( يف التكامل بني وزار  التعليم والقطاع 2013دراسة علي )و والتعاون املنهجي مع األسر واجملتمع,
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وهذا يتمثل يف ُبعد املسؤولية  اخلاص يف حتقيق االستراتيجية مبشاركة ودعم السياسات والقيادات,
 ,Dalati)الية جدًا, ودراسةلي حصلت على درجة أمهية تطبيق ع( وا24, 23االجتماعية وممارساهتا )

Raudeliuniene & Davidaviciene, 2017) ,يف تطوير املهارات القيادية فيما يتعلق بصياغة الرؤية 
وهذا يتمثل يف , بتبين رؤية جديد  تركز على حتقيق التعلم العميق( 2017) الررشيدي والعازميدراسة و

 .الية( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق ع28, 27وممارساهتا ) ُبعد رؤية مشتركة
من خالل نقل  العاملنييف عقد دورات لتطوير مهارات  (2017) ارشتيويدراسة تتفق أيضًا مع و

( 8, 7ترات إليهم ليتحملوا املسؤولية, وهذا يتمثل يف ُبعد التخطيط للتعاقب الوظيفي وممارساته )اخل
يف ضعف  (Hardie, 2011)والي ختتلف معها دراسة والي حصلت على درجة أمهية تطبيق متوسطة, 
يمية وحبثية ( يف أن هنالك اهتمامات تعل2012الزليتين )ممارسة التخطيط للتعاقب الوظيفي, ودراسة 

وهذا يتمثل يف ُبعد منظور طويل األمد تتعلق مبوضوع االستدامة يف جوانبها النظرية والتطبيقية, 
( يف 2009, طويقات)ودراسة  ( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق متوسطة,16, 15وممارساته )

عضاء هيئة العالقات الودية بني أوهذا يتمثل يف ُبعد , دعم ومشولية االتصال وسعته يف مجيع االجتاهات
 دراسةوالي ختتلف مع  ( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق متوسطة,4, 3وممارساته ) التدريس

 األكادمييني سواء فيها والعاملني الكليات عمداء بني التواصل يف ضعف يف( 2010حسان, وحسني  )
أن ممارسة القيادات األكادميية لالستقالل الذايت  يف( 2015الشريف ), وختتلف مع دراسة اإلداريني أو

, 19وممارساته )ل املايل االستقالوهذا يتمثل يف ُبعد  يف اجلامعات السعودية كانت بدرجة منخفضة,
سعي  يف( 2018دراسة جترين )والي تتفق مع  ,عالية( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق 20

 اجلامعات لتحقيق القدر  التنافسية من خالل تقليل اجلامعة من اعتمادها على التمويل احلكومي.
 :الثاينالنتائج ذات العالقة بالسؤال 
ما درجة أمهية تطبيق املمارسات عالية املستوى للقياد  الذي نصه: الثاين لإلجابة عن السؤال 

ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات  ؟أفراد عينة البحثنظر  املستدامة جبامعة امللك خالد من وجهة
بشكل للمحور  وكذلك مت حساب املتوسط املوزون أبعاد احملور الثاين,جلميع , املعيارية واألوزان النسبية

 يلي: , كماستجاباتااللتحليل ( أبعاد, 6ممارسة موزعة على )( 18يتضمن )و عام,
 والوزن النسيب واالحنرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية  :(20جدول )
 عالية املستوىاملمارسات درجة أمهية تطبيق  بأبعاد عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  البعد الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية
 عالية 1 0.78 0.89 4.13 نقافة التمكني 4
 عالية 2 0.78 0.77 4.11 العملالتوجه حنو فرق  3
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الوسط  البعد الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية
 عالية 3 0.77 0.87 4.07 احلفاظ على املعرفة ومشاركتها 5
 عالية 4 0.76 0.83 4.03 الثقة 6
 متوسطة 5 0.59 0.85 3.37 اإلدار  الذاتية 2
 متوسطة 6 0.59 0.82 3.36 اختاذ القرار 1

 ةعالي 0.71 0.52 3.84 ككل املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة

للقياد  املستدامة جبامعة  عالية املستوىاملمارسات  تطبيق أمهيةدرجة  ( أن20يتضح من جدول )
حنرا  اوب (,0.71)وزن النسيب وب (3.84حيث بلد املتوسط العام ) عاليةبدرجة  جاءت امللك خالد
 يف تقديرهم البحثعينة ( وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعين جتانس أفراد 0.52معياري )
وهذا يعود إىل  ,للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد عالية املستوىاملمارسات  تطبيق أمهية لدرجة

مستوى الوعي العايل لدي عينة البحث حيث ميثلون صفو  اجملتمع أصحاب الفكر, فهم يدركون 
ت قيادية يف اجملتمع, تقود احلاجة إىل التغيري والتجديد, ومواجهة التحديات, حيث ينتمون ملؤسسا

  التطوير والتجديد واالبتكار واالستدامة.
للقياد   عالية املستوىاملمارسات  تطبيقوفيما يتعلق بأبعاد احملور الثاين الذي يقيس درجة أمهية 

( من جمموع ٪66.67فقد جاءت أربعة أبعاد بدرجة أمهية عالية وبنسبة ) املستدامة جبامعة امللك خالد
( من جمموع أبعاد احملور الثاين, ٪33.33احملور الثاين, وجاء ُبعدين بدرجة أمهية متوسطة وبنسبة )أبعاد 

  على النحو التايل:
(, 4.03( إىل )4.13حصلت أربع أبعاد على درجة أمهية عالية مبتوسط حسايب يتراوح ما بني )

نقافة التمكني بوسط  كما يلي:( وهي مرتبة تنازليًا 0.76( إىل )0.78ووزن نسيب يتراوح ما بني )
( ووزن 4.11بوسط حسايب بلد ) التوجه حنو فرق العمل, (0.78) ( ووزن نسيب4.13حسايب بلد )

, (0.77)( ووزن نسيب 4.07بوسط حسايب بلد ) احلفاظ على املعرفة ومشاركتها(, 0.78)نسيب 
على أن أعضاء هيئة وهذه النتيجة تدل , (0.76( ووزن نسيب )4.03الثقة بوسط حسايب بلد )

لُبعد التمكني ونقافته والقدر  على حتمل الصالحيات عند تنفيذ املهام وتوزيع  يدركون التدريس
لتوفر املعرفة ومشاركتها من حيث وجود واألعمال, وأن لفرق العمل دور بارز ألداء مؤسسي مستدام؛ 

جيعلهم يركزون على اإلنتاج جبود  مركز دعم معلومايت, كل هذا يوفر نقة ألعضاء هيئة التدريس مما 
 من خالل تنمية مهاراهتم وتوجيهها لتحقيق ميز  تنافسية مستدامة للجامعة.
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اإلدار  الذاتية بوسط  وهي مرتبة تنازليًا كما يلي:متوسطة, على درجة أمهية  ُبعدين حصلو
( ووزن نسيب 3.36بوسط حسايب بلد )اختاذ القرار  ,(0.59)( ووزن نسيب 3.37حسايب بلد )

لديهم القدر  على ممارسة اإلدار  الذاتية من  وهذه النتيجة تدل على أن أعضاء هيئة التدريس, (0.59)
تطيعون بذلك القدر  على حتمل املسؤوليات ومنها املشاركة بإختاذ القرار سإدراكهم ألمهيتها, حيث ي

 والذي يتحقق ببعد اختاذ القرار.
املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة  تطبيق أمهيةدرجة بصور  تفصيلية على  وللوقو 

 وعلى النحو التايل:احملور حسب ممارساته  جبامعة امللك خالد فقد مت تناول
 والوزن النسيب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية :(21جدول )
 عالية املستوىاملمارسات بدرجة أمهية تطبيق  عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  املمارسة الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية

كنن أعضاء هيئة التدريس إلحداث التغيري مبنظور ميُ 40
 عالية 1 0.79 0.97 4.17 استراتيجي.

 عالية 2 0.79 0.92 4.15 ُيحقق مبدأ العدالة بني أعضاء هيئة التدريس. 37
 عالية 3 0.78 0.96 4.13 ُيوِجد نقافة متكينية تركز على منظور طويل األمد. 38

ُيشجع أعضاء هيئة التدريس على االستفاد  من نتائج  43
 عالية 4 0.78 0.98 4.13 البحث العلمي.

 عالية 5 0.78 0.75 4.12 ٌينجز األعمال من خالل فرق العمل. 35
 عالية 6 0.78 0.95 4.11 الثقة أساس العمل املؤسسي. جيعل 45

ُيمكنن أعضاء هيئة التدريس من الصالحيات وفرص  39
 عالية 7 0.77 0.98 4.09 القياد .

 عالية 8 0.77 0.89 4.07 ُيشجع تبادل األفكار بني أعضاء هيئة التدريس. 36
 عالية 9 0.76 0.87 4.06 ُيوجه بتوظيف أنظمة ختزين املعرفة. 42
 عالية 10 0.76 0.97 4.04 ُيشارك املعرفة باملستويات التنظيمية كافة. 41

44 
يسعى إىل بناء عالقات جيد  ليكتسب قدرًا كبريًا 

 عالية 11 0.75 0.90 4.01 من الثقة.

ُيعطي فرص املشاركة إلجناز األعمال ليعزز نقة  46
 أعضاء هيئة التدريس بأنفسهم.

 عالية 12 0.74 0.94 3.97

ُيشجع أعضاء هيئة التدريس على تقدمي مبادرات  33
 لتطوير أدائهم الوظيفي.

 عالية 13 0.60 1.23 3.41

 عالية 14 0.60 1.20 3.40 مينح أعضاء هيئة التدريس قو  اختاذ القرارات. 31
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الوسط  املمارسة الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية

ُيزود أعضاء هيئة التدريس بالتغذية الراجعة لتحسني  34
 متوسطة 15 0.59 1.06 3.35 أدائهم وتعزيز نقاط القو .

ُيدرب أعضاء هيئة التدريس على اإلحساس  30
 متوسطة 16 0.59 1.07 3.34 باملسؤولية عن القرارات املتخذ .

 متوسطة 17 0.58 1.15 3.33 ُيشجع أعضاء هيئة التدريس حنو االلتزام الذايت. 32
 متوسطة 18 0.58 1.22 3.33 يتَّخذ القرار مبشاركة مجيع أعضاء هيئة التدريس. 29

 عالية 0.71 0.52 3.84 املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة ككل

درجة والذي يقيس احملور الثاين  ممارساتأن املتوسط احلسايب جلميع ( 21اجلدول ) يتضح من
 ووزن (3.84)يساوي , للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد عالية املستوىاملمارسات  تطبيق أمهية
 املمارسات عالية املستوى تطبيق على أمهية عاليةبدرجة  اتفاقوهذا يعين أن هناك  ,(0.71)النسيب 

 هنا ممارسات نتاج للمستوى األدىنأل ,من قبل أفراد عينة البحث للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد
يز منوذج إفري وبرجيستنر, بأنه فهي ناجتة عن املمارسات التأسيسة وتفاعله مع بعضها البعض وهذا ما مي

 منوذج دينامكي متعدد االجتاهات بالتفاعل مع أبعاد  والتأنري كل منهما باألخر.
 عالية املستوىاملمارسات  تطبيق أمهيةالدالة على  املمارساتمن  ممارسةوفيما يتعلق بترتيب كل 

وبنسبة عة عشر ممارسة بدرجة أمهية عالية أربفقد جاءت  للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد
( من ٪22.22وبنسبة ) متوسطةبدرجة أمهية  ممارسات وأربع, املمارسات( من جمموع 77.78٪)

, على النحو (4.17) ( إىل3.33وتراوحت املتوسطات احلسابية هلذا احملور من ), املمارساتجمموع 
 التايل:

( إىل 4.17مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) عاليةية أربعة عشر ممارسة على درجة أمهحصلت 
ُيمكنن أعضاء وهي  (40, أعالها املمارسة )(0.60( إىل )0.79(, ووزن نسيب يتراوح ما بني )3.40)

مينح أعضاء هيئة وهي  (31, وأدناها املمارسة )هيئة التدريس إلحداث التغيري مبنظور استراتيجي
هيئة التدريس يدركون بأن التمكني ُيحدث تغيري استراتيجي, وأن  فأعضاء, التدريس قو  اختاذ القرارات

ة ومشاركتها, وهذا يفتح بينهم حتقق الثقة, مما ينعكس على انتقال املعرفة من الكامنة إىل الصرحي ةالعدال
عضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراهتم وقدراهتم ويوسع جمال املشاركة على مستوى فرق العمل, اجملال أل
 اك أعضاء هيئة التدريس هلذه املمارسات؛ يولد أمهية ممارستها.فإدر

( إىل 3.35مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) متوسطةممارسات على درجة أمهية  أربعوحصلت 
ُيزود أعضاء وهي  (34, أعالها املمارسة )(0.58)إىل  (0.59)(, ووزن نسيب يتراوح ما بني 3.33)
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يتَّخذ وهي  (29, وأدناها املمارسة )لتحسني أدائهم وتعزيز نقاط القو هيئة التدريس بالتغذية الراجعة 
 نتيجةفأعضاء هيئة التدريس يدركون بأن التغذية الراجعة  ,القرار مبشاركة مجيع أعضاء هيئة التدريس

ن على القائد األكادميي تشجيعهم حنو , وأتعمل على حتسني وتطوير األداء, وتنمية اإلحساس باملسؤولية
 لتزام الذايت, ومشاركتهم القرارات لتحقيق ميز  تنافسية مستدامة.اإل

يف املشاركة والتعاون بني فريق العمل ووضع  (Dueppen, 2017)دراسة وهذا يتفق مع 
يف أن العالقة  (Silalaity, Ratanaolarn & Thawisook, 2018)دراسة وتتفق مع , األهدا  الواضحة

 & Dalati, Raudeliuniene)دراسة, وطردية بني القاد  املستدامة والعدالة االجتماعية

Davidaviciene, 2017) دراسة و ,تطوير فريق العمل يف(Williams, 2013)  ف يتوظيف
يتمثل وهذا  ,االستراتيجيات الي تدفع باحللول من خالل جمموعة بداًل من االعتماد على رشخص واحد

  .( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية37, 36, 35يف ُبعد التوجه حنو فرق العمل وممارساته )
يف أن القياد  املستدامة ترتبط بالتواصل والتعاون يف  (Kennedy, 2011)دراسة وتتفق كذلك مع 

( والي 46, 45, 44جو من الثقة واالعترا  بقدرات العاملني, وهذا يتمثل يف ُبعد الثقة وممارساته )
وجود احلوافز واجلو احلر يف عدم ( 2016دراسة اخلوالد  )و حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية,

( والي حصلت على 34, 32وممارساته ) اإلدار  الذاتيةوهذا يتمثل يف ُبعد , املالئم للبحث واإلبداع
 ( الي حصلت على درجة تطبيق عالية.33) ,متوسطةدرجة أمهية تطبيق 

أمهية إدار  املعرفة كمتطلب لتحقيق االستدامة يف ( 2013القرين )وتتفق أيضًا مع دراسة 
( يف أمهية دور التكنولوجيا يف االرتقاء 2018راسة رشنن )دووالتنمية اإلدارية املستدامة يف اجلامعات, 
( يف تفعيل دور احلاضنات العلمية 2017دراسة احلريب )و بالعملية التعليمية داخل اجملتمعات احلديثة,
التركيز والتخطيط يف اجملال  يف( 1433دراسة املطريي )و ,والتقنية واالهتمام بقطاع البحث واالبتكار

وهذا يتمثل يف ُبعد احلفاظ على املعرفة  البحثي وجاهزية اجلامعات السعودية للتحول حنو جامعات حبثية,
 .( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية43, 42, 41ومشاركتها وممارساهتا )
وحل املشكالت بطريقة (, يف عملية اختاذ القرار 2009, طويقات)دراسة وكذلك تتفق مع 

شاركة يف صنع القرار, ألن ذلك يعمل على تنمية املالعمل على يف  (Cook, 2014)دراسة و دميقراطية,
, مهارات القياد  ويطور من قدر  الفهم لديهم للتعقيدات وحتديات استدامة القياد  على طول الوقت

ت, وهذا يتمثل يف ُبعد اختاذ القرار إرشراك العاملني يف اختاذ القرارا يف (2017) ارشتيويدراسة و
( والي حصلت 31) واملمارسة ( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق متوسطة,30, 29وممارساته )

( يف تعزيز نقافة القياد  املستدامة من خالل 2013ودراسة عيداروس ), على درجة أمهية تطبيق عالية
, 39, 38وممارساته ) نقافة التمكنيهذا يتمثل يف ُبعد تعزيز نقافة التعلم املهين للتحسني املستدام, و

 .( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية40
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 :الثالثالنتائج ذات العالقة بالسؤال 
ما درجة أمهية تطبيق احلوافز الرئيسة للقياد  املستدامة الذي نصه:  الثالثلإلجابة عن السؤال 

ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية أفراد عينة البحث؟ جبامعة امللك خالد من وجهة نظر 
 عام,بشكل للمحور  وكذلك مت حساب املتوسط املوزون أبعاد احملور الثالث,جلميع , واألوزان النسبية

 يلي: , كماستجاباتااللتحليل ( أبعاد, 3ممارسة موزعة على )( 12يتضمن )و
  والوزن النسيب واالحنرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية  :(22جدول )
 درجة أمهية تطبيق ممارسات احلوافز الرئيسة بأبعاد عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  البعد الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية
 عالية جدًا 1 0.82 0.89 4.28 اجلود  3
 ًاعالية جد 2 0.82 0.88 4.26 االستراتيجياالبتكار  1
 عالية 3 0.79 0.86 4.14 مشاركة أعضاء هيئة التدريس 2

 ًاعالية جد 0.81 0.84 4.23 ككل للقياد  املستدامةاحلوافز الرئيسة لألداء 

للقياد  املستدامة جبامعة  ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق أمهيةدرجة  ( أن22يتضح من جدول )
 (,0.81)وزن النسيب وب (4.23حيث بلد املتوسط العام ) عالية جدًابدرجة  جاءت امللك خالد

يف  البحثعينة ( وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعين جتانس أفراد 0.84حنرا  معياري )اوب
وهذا يعود  ,للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق أمهية لدرجة تقديرهم

 عينة البحث حيث ميثلون صفو  اجملتمع, فهم يدركون احلاجة إىل التغيري لدىإىل الوعي العايل 
 , ومواجهة التحديات, حيث ينتمون ملؤسسات قيادية, تقود التطوير واالبتكار واالستدامة.ومتطلباته

للقياد  ممارسات احلوافز الرئيسة  تطبيقلث الذي يقيس درجة أمهية وفيما يتعلق بأبعاد احملور الثا
( وجاء ُبعد ٪66.67فقد جاء ُبعدين بدرجة أمهية عالية جدًا وبنسبة ) املستدامة جبامعة امللك خالد

  , على النحو التايل:الثالث( من جمموع أبعاد احملور ٪33.33واحد بدرجة أمهية عالية وبنسبة )
بوسط حسايب بلد  اجلود  جدًا, وهي مرتبة تنازليًا كما يلي: درجة أمهية عالية حصل ُبعدين على

(, 0.82)( ووزن نسيب 4.26بوسط حسايب بلد ) االستراجتي االبتكار, (0.82( ووزن نسيب )4.28)
على أمهية تطبيق  عالية جدًاوهذه النتيجة تدل على أن هناك اتفاق بني أفراد عينة البحث بدرجة 

 ممارسته يعد مقياس لتميز اجلامعة, وأن االبتكار فُبعد اجلود ممارسات احلوافز الرئيسة للقياد  املستدامة 
هو ما حيافظ على اجلامعة يف تقدمي خدمها بفعالية وتفرد عن اجلامعات األخرى, يف ظل  االستراتيجي

 حمدودية التمويل, والتغريات املتسارعة, والتحديات املتسارعة.
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بوسط حسايب بلد  مشاركة أعضاء هيئة التدريس, وهو على درجة أمهية عاليةصل ُبعد وح
, فيما يتعلق أمهية املشاركةيدركون  م, وهذه النتيجة تدل على أهن(0.79)( ووزن نسيب 4.14)

تصنيف متقدم يف ظل التصنيفات ن لديهم القدر  على متيزها وحتقيق , وأباجلامعة كوهنم جزء منها
 من اهليئات الدولية املعتمد . العاملية
للقياد  املستدامة  ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق أمهيةدرجة للوقو  بصور  تفصيلية على و

  وعلى النحو التايل:احملور حسب ممارساته  جبامعة امللك خالد فقد مت تناول

  والوزن النسيب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية :(23جدول )
 بدرجة أمهية تطبيق ممارسات احلوافز الرئيسة عينة البحث اخلاصةأفراد الستجابات 

الوسط  املمارسة الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة  الترتيب
 األمهية

 جدًاعالية  1 0.83 0.93 4.32 ُينجز األعمال بأعلى جود  وبأقل تكلفة ممكنة. 57
 جدًاعالية  2 0.82 0.97 4.29 تتوافق مع رؤية اجلامعة.يرسم اجتاهات جديد   50

يدعو إىل التفكري يف احللول املناسبة لتوفري اجلهد  51
 جدًاعالية  3 0.82 0.91 4.28 والتكلفة.

يتحقق من رضا أعضاء هيئة التدريس عن  58
 جدًاعالية  4 0.82 0.93 4.28 مستوى األداء بشكل مستمر.

47 
بوصفة استراتيجية لتحقيق ميز  ُيفعل االبتكار 
 جدًاعالية  5 0.82 0.888 4.27 تنافسية مستدامة.

48 
ُيحول اخلطط االبتكارية إىل خطط تنفيذية قابلة 

 جدًاعالية  6 0.82 0.887 4.27 للتطبيق.

ُيحفز أعضاء هيئة التدريس على بذل اجلهد من  55
 أجل جود  اخلدمات.

 جدًاعالية  7 0.82 0.89 4.27

يأُخذ بالقيم السائد  يف اجملتمع عند تنفيذ األفكار  56
 القيادية اجلديد .

 جدًاعالية  8 0.82 0.90 4.27

 جدًاعالية  9 0.80 0.92 4.20 َيدَعُم القدرات البشرية هبد  زياد  اإلنتاجية. 49

ُينشئ مسارات تفاعلية جديد  مع أعضاء هيئة  54
 عالية 10 0.78 0.94 4.12 التدريس.

 عالية 11 0.78 1.04 4.11 يستقبل اآلراء املخالفة لتوجهاته القيادية. 52

يعمل على ما يؤدي إىل تفعيل املشاركة بني  53
 عالية 12 0.77 0.92 4.07 أعضاء هيئة التدريس.

 ًاعالية جد 0.81 0.84 4.23 احلوافز الرئيسة لألداء ككل
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درجة والذي يقيس احملور الثالث  ممارساتأن املتوسط احلسايب جلميع ( 23اجلدول ) يتضح من
 ووزن (4.23)يساوي , للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق أمهية

 ممارسات احلوافز الرئيسة تطبيق على أمهية عاليةبدرجة  اتفاقوهذا يعين أن هناك  ,(0.81)النسيب 
وتفاعله  عالية املستوىالألهنا ممارسات ناجتة عن املمارسات  ,من قبل أفراد عينة البحثللقياد  املستدامة 
وهذا ما مييز منوذج إفري وبرجيستنر, بأنه منوذج دينامكي  , ومع املمارسات التأسيسة,مع بعضها البعض

فتعد ممارسات احلوافز الرئيسة حمركات , والتأنري كل منهما باألخر عدد االجتاهات بالتفاعل مع أبعادهمت
 للقياد  املستدامة, فهي تعد نقطة االنطالق الرئيسة حنو ممارسات قيادية مستدامة.

ممارسات احلوافز الرئيسة  تطبيق أمهيةالدالة على  املمارساتمن  ممارسةوفيما يتعلق بترتيب كل 
( ٪75ممارسات بدرجة أمهية عالية جدًا وبنسبة )تسع فقد جاءت  للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

( من جمموع املمارسات, ٪25وبنسبة ) عاليةممارسات بدرجة أمهية  ونالثمن جمموع املمارسات, 
 , على النحو التايل:(4.32إىل ) (4.07وتراوحت املتوسطات احلسابية هلذا احملور من )

( إىل 4.32مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) جدًا عاليةعلى درجة أمهية  تسع ممارساتحصلت 
ُينجز وهي  (57, أعالها املمارسة )(0.80)( إىل 0.83(, ووزن نسيب يتراوح ما بني )4.20)

َيدَعُم القدرات البشرية هبد  وهي  (49, وأدناها املمارسة )األعمال بأعلى جود  وبأقل تكلفة ممكنة
, األعمال بأعلى جود  وبأقل تكلفة ممكنة إجنازفأعضاء هيئة التدريس يدركون أمهية , زياد  اإلنتاجية

والتحقق من رضا املستفيد بواسطة مقياس يعد لرصد االنطباعات, وأن حتول اخلطط االستراتيجية إىل 
تقدمي خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ تتميز بإجراءات غري مستهلكة حتفز وتدعم أعضاء هيئة التدريس على 

 اجلديد واملفيد بطرق حتقق ميز  تنافسية عاملية.
( إىل 4.12مبتوسط حسايب يتراوح ما بني ) عاليةممارسات على درجة أمهية  نالثوحصلت 

ُينشئ وهي  (54, أعالها املمارسة )(0.77)إىل  (0.78)(, ووزن نسيب يتراوح ما بني 4.07)
يعمل على ما يؤدي إىل وهي  (53), وأدناها املمارسة مسارات تفاعلية جديد  مع أعضاء هيئة التدريس

مسارات تفاعلية إنشاء أمهية فأعضاء هيئة التدريس يدركون  ,تفعيل املشاركة بني أعضاء هيئة التدريس
 , لقمية طويلة األمد.هتمامشارك تفعلمن خالهلا و, يستقبل منها اآلراء, جديد 

يف أن القياد  (Metsamuuronen, Kuosa & Laukkanen, 2013)وهذا يتفق مع دراسة 
املستدامة هي سلسلة طويلة من عد  قرارات موجهة حنو املستقبل واإلجراءات, والتوجه املستقبلي يؤدي 

ودراسة  إىل سياسات طويلة األجل يف جمال التعليم, وعند الرغبة يف تطوير النظم التعليمية,
Goolamally & Ahmad, 2014))  يف أن الصفات اخلاصة بالقاد  لتحقيق االستدامة للقياد  والتميز
 يف (Farooq, Othman, Nordin & Ibrahim, 2017)دراسة و للمؤسسة التعليمية هي االستراتيجية,

( يف حتسني أداء 2017دراسة احلريب )و ,وجود عالقة ارتباطية بني القياد  املستدامة وإدار  املواهب
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 ,فكاربالبعد عن التردد يف تطبيق األ( 2017دراسة احلارني )و البحث واالبتكار, اململكة يف قطاع
( يف أمهية حتديث اخلطط 2016دراسة الررشيدي )و ,تسويق االبتكاراتيف ( 1433دراسة املطريي )و

االستراتيجي وهذا يتمثل يف ُبعد االبتكار  االستراتيجية باجلامعات السعودية وتضمينها ملبادئ االستدامة,
  .( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية جدًا50, 49, 48, 47وممارساته )

( 2015إىل ضرور  حتديث وتطوير معايري القياد , ودراسة اجلهين ) (Hardie, 2011)ودراسة 
يف وضع معايري دقيقة وجديد  لتقييم كفاء  القيادات فيما يتعلق بتوافر املهارات االستراتيجية املستدامة, 
وأن هتتم املنظمات واملؤسسات بالبعد البيئي واالقتصادي لالستدامة, وهذا يتمثل يف ُبعد اجلود  

( والي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية جدًا, ودراسة علي 58, 57, 56, 55ساهتا )وممار
أعضاء هيئة التدريس األمر الذي يسهم يف رفع درجة التزامهم التنظيمي  يف مشاركة( 2017والقرين )

دراسة و ,باجلامعة مما يسهم يف استمراريتهم للعمل هلمواالهتمام بكل ما من رشأنه حتقيق األمن الوظيفي 
وهذا , تشجيع أعضاء هيئة التدريس على جتريب األفكار واجملازفة يف التجربيف  (2009, طويقات)

( والي حصلت على درجة أمهية 54, 53, 52وممارساهتا ) مشاركة أعضاء هيئة التدريسيتمثل يف ُبعد 
 ( الي حصلت على درجة أمهية تطبيق عالية جدًا.51)واملمارسة , تطبيق عالية
 تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر درجة أمهية
من  إفري وبرجيستنرتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج  درجة أمهية ملعرفة

جلميع  النسيب  املعياري والوزن رااملتوسط احلسايب واالحنمت حساب  ,البحثوجهة نظر أفراد عينة 
( 58) تتضمنحيث  ؛عامبشكل  لالستبانة , وكذلك مت حساب املتوسط املوزونحماور االستبانة

يف ضوء  لقياد  املستدامة جبامعة امللك خالدا تطبيق أمهية درجة تصفممارسة, موزعة على نالث حماور 
 كما يلي:مت ترتيبها تنازليًا و ,منوذج إفري وبرجيستنر

 والوزن النسيب احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات  :(24) جدول
 يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر لقياد  املستدامة جبامعة امللك خالدتطبيق ا مهيةأل

الوسط  احملور الرقم
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسيب

 األمهية

درجة أمهية تطبيق ممارسات احلوافز الرئيسة  3
 املستدامة جبامعة امللك خالد.للقياد  

 جدًاعالية  1 0.81 0.84 4.23

 درجة أمهية تطبيق املمارسات عالية املستوى 2

 للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد.
 عالية 2 0.71 0.52 3.84

درجة أمهية تطبيق املمارسات التأسيسية  1
 للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد.

 عالية 3 0.69 0.48 3.77

 عالية 0.72 0.53 3.89 االستبانة ككل
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يف ضوء منوذج  خالدلقياد  املستدامة جبامعة امللك تطبيق امهية درجة أ ( أن24يتضح من جدول )
بلد املتوسط العام  , حيثأفراد عينة البحث نظر من وجهة عاليةبدرجة  جاءتإفري وبرجيستنر, 

وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما  ,(0.53وباحنرا  معياري ) (0.72)وزن النسيب وب (3.89)
يف  خالدلقياد  املستدامة جبامعة امللك تطبيق امهية أ لدرجة يف تقديرهم البحثعينة يعين جتانس أفراد 
 وبرجيستنر.ضوء منوذج إفري 

, خالدامعة امللك قياد  املستدامة جبوفيما يتعلق مبحاور االستبانة الي تقيس درجة أمهية تطبيق ال
( من جمموع حماور االستبانة, وجاءت ٪33.33فقد جاء حمور واحد بدرجة أمهية عالية جدًا, وبنسبة )

 .( من جمموع حماور االستبانة٪66.67( بدرجة أمهية عالية وبنسبة )2بقية احملاور وعددها )
ممارسات احلوافز الرئيسة : يليكما  تنازليًا أمهية التطبيق درجةحسب حماور االستبانة جاء ترتيب 

للقياد  املستدامة  املمارسات عالية املستوى(, 4.23حسايب ) بوسط للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد
 بوسط املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد ,(3.84حسايب ) بوسط جبامعة امللك خالد

 (.3,77حسايب )
ممارسة القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج  أمهية تؤكدوهذه مؤرشرات إحصائية 

مما جيعل البحث يبين استراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد إفري وبرجيستنر, 
البحث لالستفاد  منها  يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, إنطالقًا من أمهيتها وفق وجهة نظر أفراد عينة

يف حتسني أداء اجلامعة, وحتقيق التميز والرياد  واملنافسة يف عامل املتغريات والتحوالت الفكرية 
ياد  املستدامة عملية مشتركة, تراعي املوارد املادية والبشرية ماعية واالقتصادية واألمنية, فالقواالجت

للمستقبل بأهدا  طويلة األمد, فتحقق القياد  املستدامة مسعة وحتافظ عليها, حتمي وتطور احلاضر وتعد 
 أكادميية متميز , استقالل مايل, قيمة مضافة طويلة األمد, رضا املستفيدين وأصحاب املصلحة.

( يف ضرور  تفعيل دور املؤسسات التعليمية خلدمة 2017دراسة اخلرمان )وهذا يتفق مع 
أن تطبيق ممارسات القياد  املستدامة كانت متوسطة, ب (2016غامن )دراسة االستدامة وقيادهتا, و

بأمهية تطوير القياد  املستدامة يف اجملال  (Silalaity, Ratanaolarn & Thawisook, 2018)ودراسة 
دعم من حيث املبدأ لوضع إطار للقياد  املستدامة بأن هنالك  (Lambert, 2012), ودراسة التعليمي

جمموعات أساسية من  ستحتديد  حيث مت (Kantabutra & Saratun, 2013)دراسة , والتعليم العايلب
من ممارسات القياد  املستدامة وهي: التركيز على منظور طويل  الثالنة والعشريناملمارسات املتسقة مع 

لوك األجل, وتطوير املوظفني, ونقافة تنظيمية قوية, واالبتكار, واملسؤولية االجتماعية والبيئية, والس
األخالقي, وكذلك توصلت الدراسة أن مبادئ القياد  املستدامة ترتبط بالعالمة التجارية والسمعة 

-Gerard, McMillan & D'Annunzio)دراسة , واحلسنة, ورضا العمالء واملوظفني, واألداء املايل

Green, 2017)ياد  املستدامة يف مرحلة اإلنشاء.أن القب 
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يف أن ممارسات القياد  املستدامة كان هلا ارتباط دال  (Avery, 2014)دراسة وكذلك تتفق مع 
عود وتدائم التغيري الصنع تمبادئ القياد  املستدامة  يف أن (Skarie, 2014)دراسة برضا املوظفني, و

, بأن أخالقيات القياد  املستدامة يف (Svensson & Wood, 2007)لجامعات, ودراسة لبالنفع 
( بأن 2015قيادي حديث يساعدها على التميز واالستمرار, ودراسة الوحش )اجلامعات كنمط 

( بتعزيز دور 1434احتياج القياد  واإلدار  اجلامعية كانت كبري  ملتطلبات االستدامة, ودراسة مددين )
( بوضع 2016ات رؤية واضحة قادر  على التغيري, دراسة الكردي )اجلامعات يف اختيار قيادات ذ

مقترحة لتطوير اجلامعات يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة, وتشجيع األكادمييني على األفكار  استراتيجية
 بأن معوقات القياد  (2015, دراسة عيد )اإلبداعية, وتبين استراتيجية مقترحة لتطوير أداء اجلامعات

  .األكادميية القيادات بعض يتبناه الذي القياد  منط من نارشئة
 :الرابعالنتائج ذات العالقة بالسؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الذي نصه:  الرابعلإلجابة عن السؤال 

حول درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج  أفراد عينة البحثاستجابة 
 ؟وات اخلدمة, العمل احلايل, النوع, التخصص(العلمية, سن الرتبةإفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري )

 على النحو التايل:, ُحددت الفروق بني متوسطات أفراد عينة البحث
 .العلمية الرتبةالفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري 

 .سنوات اخلدمةالفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري 

 .العمل احلايلالفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري 
 .النوعالفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري 

 .التخصصالفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري 
تصنيف نالني لفئات لوجود   One Way ANOVAاستخدام اختبار حتليل التباين األحادي مت
لفئات متغري  ائيننتصنيف لوجود  T- Testاختبار )ت(  وسنوات اخلدمة(, و, العلمية الرتبة)متغري 
وفيما يلي عرض ق من داللة الفروق يف االستجابات, للتحقوالنوع, والتخصص(, , العمل احلايل)

 للنتائج اخلاصة بكل متغري كما يلي:
 :العلمية الرتبةمتغري 

هل توجد فروق : الذي نصهالعلمية  الرتبةا اجلزء املتعلق مبتغري وحتديًد الرابعلإلجابة عن السؤال 
حول درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة  أفراد عينة البحثذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة 

استخدام حتليل التباين  مت ؟العلمية الرتبة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري
أستاذ, أستاذ ) العلمية هي الرتبةلفئات متغري  نالنيلوجود تصنيف  One Way ANOVAاآلحادي 

 والنتائج يتضمنها اجلدول التايل:, (مشارك, أستاذ مساعد
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 حتليل التباين اآلحادي لداللة الفروق يف متوسطات استجابات عينة البحث حول  :(25جدول )
 العلمية الرتبة وفقًا ملتغري املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

 جمموع مصدر التباين احملاور
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
) ( 

 مستوى
 الداللة

املمارسات 
 التأسيسية

 0.301 2 0.601 بني اجملموعات
 0.228 341 77.787 داخل اجملموعات 0.269 1.318

  343 78.388 اجملموع

املمارسات عالية 
 املستوى

 0.451 2 0.902 بني اجملموعات
 0.269 341 91.682 داخل اجملموعات 0.188 1.677

  343 92.584 اجملموع

احلوافز ممارسات 
 الرئيسة

 14.169 2 24.335 بني اجملموعات
20.095 0.000*  0.705 341 217.602 داخل اجملموعات 

  343 241.937 اجملموع

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 1.333 2 2.666 بني اجملموعات
 0.274 341 93.518 داخل اجملموعات 0.008* 4.860

  343 96.183 اجملموع
𝛼   داللة مستوى عند إحصائيا دال املتوسطات بني الفرق* ≤ 0.05 

 :ما يلي( 25) يتضح من املؤرشرات اإلحصائية للجدول
 ( بني استجابات أفراد عينة 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )البحث 

 وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةحول درجة 
املستوى؛ حيث بلغت قيم , واملمارسات عالية املمارسات التأسيسيةحمور يف  العلمية الرتبةملتغري 

( 0.05(, على التوايل وهي قيم أكتر من مستوى الداللة )0.188(, )0.269مستوى الداللة )
 وغري دالة إحصائيًا.

 ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) حول
ملتغري وفقًا   ضوء منوذج إفري وبرجيستنراملستدامة جبامعة امللك خالد يف القياد  تطبيق أمهيةدرجة 
العلمية يف حمور ممارسات احلوافز الرئيسة, وعلى مستوى الدرجة الكلية لالستبانة؛ حيث  الرتبة

( على التوايل؛ وهي قيم أصغر من مستوى الداللة 0.008(, )0.000بلغت قيم مستوى الداللة )
؛ ويوضح Scheffeولتحديد اجتاه الفروق, مت استخدام االختبار البعدي  ,( ودالة إحصائًيا0.05)

 .اجلدول التايل اجتاه هذه الفروق
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 العلمية الرتبةللفروق الدالة والي تعزى ملتغري  Scheffe اختبار رشيفية :(26جدول )
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ املتوسط احلسايب العلمية الرتبة حمور

ممارسات 
 احلوافز الرئيسة 

 * 0.52836 0.00590 - 4.5568 أستاذ
 0.53426 - - 4.5543 أستاذ مشارك
 - - - 3.9799 أستاذ مساعد

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.20064 0.03369 - 3.9961 أستاذ
 * 0.16695 - - 3.9624 أستاذ مشارك
 - - - 3.7954 أستاذ مساعد

 مايلي :( 26يتضح من اجلدول )
  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(0.05α =)  العلمية بني الرتبةتعزى ملتغري 

 درجة أستاذ. ولصاحل , حمور ممارسات احلوافز الرئيسةيف  ودرجة أستاذ مساعد ,أستاذ درجة
 ( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα = تعزى ملتغري )العلمية بني الرتبة 

درجة أستاذ ولصاحل  ,الدرجة الكلية لالستبانةيف  ودرجة أستاذ مساعد ,أستاذ مشارك درجة
 مشارك.

وتفسري ذلك يرجع إىل أن أعضاء هيئة التدريس وإن اختلفت درجاهتم العلمية إاّل أهنم يدركون 
منوذج إفري وبرجيستنر, والفروق الي تعود يف  يف ضوء جبامعة امللك خالدأمهية تطبيق القياد  املستدامة 

ممارسة احلوافز الرئيسة لصاحل درجة األستاذ, نظرًا ملا ميلكونه من ختر  علمية وعملية, ونظرهتم الواسعة, 
يعود  ستاذ مشارك,الدرجة الكلية لالستبانة لصاحل أ وقدرهتم على تصور املستقبل, والفروق الي تعود يف

من النسبة الكلية  ٪40.1كذلك خلترهتم العلمية والعملية ونسبتهم بأفراد عينة البحث حيث ميثلون 
من الذكور واإلناث على أختال   وقائد أكادميي سعضو هيئة تدري 138ألفراد عينة البحث, بعدد 

 وهي نسبة وعدد قريب من نصف عدد أفراد العينة. ,وختصصاهتم سنوات خدمتهم
 :نوات اخلدمةسمتغري 

هل توجد : الذي نصها اجلزء املتعلق مبتغري سنوات اخلدمة وحتديًد الرابعلإلجابة عن السؤال 
حول درجة أمهية تطبيق القياد   أفراد عينة البحثفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة 

استخدام مت  ؟سنوات اخلدمة املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري
 سنوات اخلدمة هيلفئات متغري  نالنيلوجود تصنيف  One Way ANOVAحتليل التباين اآلحادي 

والنتائج يتضمنها , (سنوات فأكثر 10سنوات,  10سنوات إىل أقل من  5سنوات, من  5أقل من )
 اجلدول التايل:
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 حتليل التباين اآلحادي لداللة الفروق يف متوسطات استجابات عينة البحث حول  :(27جدول )
 سنوات اخلدمة وفقًا ملتغري املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

 جمموع مصدر التباين احملاور
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
) ( 

 مستوى
 الداللة

املمارسات 
 التأسيسية 

 0.032 2 0.64 بني اجملموعات
 0.230 341 78.324 داخل اجملموعات 0.870 0.140

  343 78.388 اجملموع

املمارسات عالية 
  املستوى

 0.054 2 0.108 بني اجملموعات
 0.271 341 92.476 داخل اجملموعات 0.819 0.200

  343 92.584 اجملموع

ممارسات احلوافز 
 الرئيسة 

 7.282 2 14.564 بني اجملموعات
10.921 0.000 *  0.667 341 227.373 داخل اجملموعات 

  343 241.937 اجملموع

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.457 2 0.915 بني اجملموعات
 0.279 341 95.269 داخل اجملموعات 0.196 1.637

  343 96.183 اجملموع
𝛼   داللة مستوى عند إحصائيا دال املتوسطات بني الفرق * ≤ 0.05 

 :ما يلي( 27يتضح من املؤرشرات اإلحصائية للجدول )
  ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05إحصائية عند مستوى )عدم وجود فروق ذات داللة

 وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةحول درجة 
, وعلى مستوى , واملمارسات عالية املستوىاملمارسات التأسيسيةيف حمور  اخلدمةملتغري سنوات 

( على 0.196) (,0.819(, )0.870الدرجة الكلية لالستبانة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة )
  ( وغري دالة إحصائيًا.0.05ستوى الداللة )من م التوايل وهي قيم أكتر

 ( بني استجابات أفراد عينة 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حول  البحث
ملتغري  وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

؛ (0.000قيم مستوى الداللة ) يف حمور ممارسات احلوافز الرئيسة؛ حيث بلغت سنوات اخلدمة
ولتحديد اجتاه الفروق, مت استخدام  ,( ودالة إحصائًيا0.05وهي قيم أصغر من مستوى الداللة )

 .؛ ويوضح اجلدول التايل اجتاه هذه الفروقScheffeاالختبار البعدي 
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 سنوات اخلدمةللفروق الدالة والي تعزى ملتغري  Scheffe اختبار رشيفية :(28جدول )

املتوسط  سنوات اخلدمة حمور
 احلسايب

 5أقل من 
 سنوات

 10إىل  5من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكثر

ممارسات احلوافز 
 الرئيسة 

 0.30004 * 0.45661 - 4.0197 سنوات 5أقل من 
 0.15657 - - 4.4868 سنوات 10إىل  5من 
 - - - 4.3269 سنوات فأكثر 10

( = 0.05α)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 28يتضح من اجلدول )
 10سنوات إىل أقل من  5من  اخلدمةسنوات وفئة  5أقل من  اخلدمةبني فئة  اخلدمةتعزى ملتغري سنوات 

 10إىل أقل من سنوات  5من ) سنوات اخلدمةولصاحل فئة ممارسات احلوافز الرئيسة يف حمور  سنوات
 (.سنوات

سنوات خدمتهم بالعمل اجلامعي, وتفسري ذلك يرجع إىل أن أعضاء هيئة التدريس وإن اختلفت 
منوذج إفري وبرجيستنر,  يف ضوء إاّل أهنم يدركون أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد

 10سنوات إىل أقل من  5اخلدمة من سنوات والفروق الي تعود يف ممارسة احلوافز الرئيسة لصاحل 
 152من النسبة الكلية ألفراد عينة البحث, بعدد  ٪44.2ع كتر بواقالنسبة األ ميثلونكوهنم , سنوات

 .وختصصاهتم من الذكور واإلناث على اختال  درجاهتم العلمية وقائد أكادميي سعضو هيئة تدري
 :العمل احلايلمتغري 

هل توجد فروق : الذي نصها اجلزء املتعلق مبتغري العمل احلايل وحتديًد الرابعلإلجابة عن السؤال 
حول درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة  أفراد عينة البحثذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة 

اختبار )ت( استخدام  مت ؟ العمل احلايلجبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري
T-Test ,عضو ) العمل احلايل هيلفئات متغري  ناينلوجود تصنيف و ,للمقارنة بني متوسطني مستقلني

 والنتائج يتضمنها اجلدول التايل:  ,(هيئة تدريس, قائد أكادميي
 
 
 
 
 
 
 

 



132

 

 لداللة الفروق يف متوسطات استجابات عينة البحث حول  Tاختبار  :(29جدول )
 العمل احلايل وفقًا ملتغري املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

املتوسط  العمل احلايل احملاور
مستوى  قيمة )ت( درجة احلرية احلسايب

 الداللة
املمارسات 
 التأسيسية 

 3.7986 عضو هيئة تدريس
342 1.905 0.058 

 3.6856 قائد أكادميي
املمارسات عالية 
 املستوى 

 3.8835 عضو هيئة تدريس
342 2.461 0.014 * 

 3.7255 قائد أكادميي
ممارسات احلوافز 
 الرئيسة 

 4.3110 عضو هيئة تدريس
342 3.183 0.002 * 

 3.9826 قائد أكادميي
الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 3.9310 عضو هيئة تدريس
342 2.624 0.009 * 

 3.7594 أكادمييقائد 
𝛼   داللة مستوى عند إحصائيا دال املتوسطات بني الفرق   * ≤ 0.05 

 ما يلي:, (29يتضح من املؤرشرات اإلحصائية للجدول )
 ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةحول درجة 
(, 0.058؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة )املمارسات التأسيسيةملتغري العمل احلايل يف حمور 

 البحثمما يشري إىل إن أفراد عينة  ,دالة إحصائيًا ( وغري0.05وهي قيمة أكتر من مستوى الداللة )
 إهنم يتفقون مجيعًا إال , قائد إكادميي, وعضو هيئة تدريس بالعمل احلايلفهم على الرغم من اختال
 املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد.   تطبيق على درجة أمهية

 ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) حول
ملتغري  وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

, وعلى مستوى الدرجة , واملمارسات عالية املستوىممارسات احلوافز الرئيسةيف حمور  العمل احلايل
؛ وهي قيم (0.009) ,(0.002), (0.014حيث بلغت قيم مستوى الداللة ) الكلية لالستبانة؛

وبالنظر إىل فروق املتوسطات يتضح أن الفروق  ,( ودالة إحصائًيا0,05مستوى الداللة )أصغر من 
 .أعضاء هيئة التدريسمن تأنري متغري العمل احلايل هي لصاحل فئة  ناجتةستجابات االيف متوسطات 

طبيعة عملهم باجلامعة, سواًء عضو  توتفسري ذلك يرجع إىل أن أعضاء هيئة التدريس وإن اختلف
 يف ضوء إاّل أهنم يدركون أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالدهيئة تدريس أم قائد أكادميي, 

, احلوافز الرئيسة املمارسات عالية املستوى, وممارساتمنوذج إفري وبرجيستنر, والفروق الي تعود يف 
من  (٪75) النسبة األكتر بواقع ميثلونكوهنم , أعضاء هيئة التدريسحل لصا ,الدرجة الكلية لالستبانةو
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من الذكور واإلناث على اختال   سعضو هيئة تدري (258)النسبة الكلية ألفراد عينة البحث, بعدد 
 .وختصصاهتم درجاهتم العلمية وسنوات خدمتهم

 :النوعمتغري 
هل توجد فروق ذات : الذي نصها اجلزء املتعلق مبتغري النوع وحتديًد الرابعلإلجابة عن السؤال 

حول درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة  أفراد عينة البحثداللة إحصائية بني متوسطات استجابة 
-Tاختبار )ت( استخدام  مت ؟ النوعجبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري

Test , (ذكر, أنثى) النوع هيلفئات متغري  ناينلوجود تصنيف  ,متوسطني مستقلنيللمقارنة بني ,
 والنتائج يتضمنها اجلدول التايل:

 لداللة الفروق يف متوسطات استجابات عينة البحث حول  Tاختبار  :(30جدول )
 النوع ملتغري وفقًا املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

مستوى  قيمة )ت( درجة احلرية املتوسط احلسايب العدد النوع احملاور
 الداللة

املمارسات 
 التأسيسية 

 3.7847 242 ذكر
342 0.856 0.393 

 3.7363 102 أنثى
املمارسات عالية 
 املستوى 

 3.8728 242 ذكر
342 1.589 0.113 

 3.7756 102 أنثى
ممارسات احلوافز 
 الرئيسة 

 4.2658 242 ذكر
342 1.257 0.210 

 4.1413 102 أنثى
الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 3.9116 242 ذكر
342 1.269 0.205 

 3.8323 102 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( 30يتضح من املؤرشرات اإلحصائية للجدول )
املستدامة جبامعة امللك  القياد  تطبيق أمهية حول( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05مستوى )

,  (0.393النوع, حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )وفقا ملتغري  خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
ا مم ,( وغري دالة إحصائيًا0.05وهي قيمة أكتر من ) ,على التوايل( 0.205), (0.210), (0.113)

 إهنم يتفقون مجيعا على إالأنثى(  بالنوع )ذكر,على الرغم من اختالفهم  البحثأفراد عينة  أنيشري إىل 
 .املستدامة جبامعة امللك خالد القياد  تطبيق أمهية درجة

نوعهم ذكور أم إناث, سواًء عضو  وتفسري ذلك يرجع إىل أن أعضاء هيئة التدريس وإن اختلف
على اختال  طبيعة عملهم, ودرجاهتم العلمية, وسنوات خدمتهم,  هيئة تدريس أم قائد أكادميي

منوذج إفري  يف ضوء إاّل أهنم يدركون أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, وختصصاهتم
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هناك فروق ترتبط باجلنس يف بأن  (Bento & Ribeiro, 2010)دراسة وهذا خيتلف مع , وبرجيستنر
(, الي أظهرت درجة مرتفعة من املعوقات 2016دراسة اخلوالد  )و, تطوير القدرات املستدامة

 وعالقتها باجلنس.
 :التخصصمتغري 

هل توجد فروق : الذي نصها اجلزء املتعلق مبتغري التخصص وحتديًد الرابعلإلجابة عن السؤال 
حول درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة  أفراد عينة البحثذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابة 

-Tاختبار )ت( استخدام  مت ؟ التخصصجبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, تعزى ملتغري

Test ,علوم طبيعية, ) التخصص هيلفئات متغري  ناينلوجود تصنيف  ,للمقارنة بني متوسطني مستقلني
 والنتائج يتضمنها اجلدول التايل:, (علوم إنسانية

 لداللة الفروق يف متوسطات استجابات عينة البحث حول Tاختبار  :(31جدول )
 التخصص وفقًا ملتغري املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر القياد  تطبيق أمهيةدرجة 

املتوسط  العدد النوع احملاور
 احلسايب

مستوى  قيمة )ت( درجة احلرية
 الداللة

املمارسات 
 التأسيسية 

 3.7962 154 علوم طبيعية
342 0.901 0.368 

 3.7494 190 علوم إنسانية
املمارسات عالية 
 املستوى 

 3.8517 154 علوم طبيعية
342 0.248 0.804 

 3.8377 190 علوم إنسانية
ممارسات احلوافز 
 الرئيسة 

 4.1894 154 علوم طبيعية
342 0.786 0.433 

 4.2610 190 علوم إنسانية
الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 3.8948 154 علوم طبيعية
342 0.210 0.834 

 3.8827 190 علوم إنسانية

إحصائية عند عدم وجود فروق ذات داللة  (31يتضح من املؤرشرات اإلحصائية للجدول )
املستدامة جبامعة امللك  القياد  تطبيق أمهية حول( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05مستوى )

, حيث بلغت قيمة مستوى الداللة التخصصوفقا ملتغري  خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
غري دالة ( و0.05وهي قيمة أكتر من ) ,( على التوايل0.834), (0.433), (0.804), (0.368)

علوم  ,بالتخصص )علوم طبيعيةعلى الرغم من اختالفهم  البحثمما يشري إىل إن أفراد عينة , إحصائيًا
 .  املستدامة جبامعة امللك خالد القياد  تطبيق أمهيةإهنم يتفقون مجيعا على  إالإنسانية( 
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علوم أم  طبيعيةعلوم م اهتختصص توتفسري ذلك يرجع إىل أن أعضاء هيئة التدريس وإن اختلف
إاّل أهنم , سواًء على اختال  طبيعة عملهم, ودرجاهتم العلمية, وسنوات خدمته, ذكوًا أم إنانًا, نسانيةإ

 .منوذج إفري وبرجيستنر يف ضوء يدركون أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد
 :السؤال اخلامسإجابة 

املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد  ما االستراتيجيةينص السؤال اخلامس على: 
واعتماًدا على أدبيات البحث احلايل املشتمل  يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, ونتائج البحث احلايل؟

ونتائج تطبيقه , والدراسات السابقة الي تناوهلا البحثللقياد  املستدامة, على اإلطار النظري والفكري 
 على النحو التايل: استراتيجية مقترحةفقد قدم البحث جبامعة امللك خالد, امليداين 
 متهيد:

تعد القياد  املستدامة منهجًا قياديًا جديدًا للرد على حتديات القياد  التقليدية, الي مل تعد كافية 
اجلامعات,  ملواجهة حتديات اجلامعات, فالقياد  املستدامة أحد املرتكزات املهمة لتحسني وتطوير أداء

وقدم الباحث يف أدبيات  وحتقيق القدر  التنافسية لتكون اجلهود منصبة على النوعية وليس الكمية,
البحث إطارًا نظريًا وفكريًا عن القياد  املستدامة, بدًءا باالستدامة وركائزها, ومتطلباهتا, مث القياد  

اهتا, ومتطلباهتا, واجلامعات املستدامة, املستدامة جبذورها, ومبادئها ومناذجها, ومستوياهتا, وحتدي
واخلترات العاملية بالقياد  املستدامة, والقياد  اجلامعية واستراتيجياهتا, وأخريا جهود جامعة امللك خالد 
 يف القياد  املستدامة, مث متت اإلجابة عن أسئلة البحث, من خالل حتليل وتفسري إجابات عينة البحث. 

زء ببناء استراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد ويقوم الباحث يف هذا اجل
يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, وذلك إجابة عن األسئلة الثالنة من أسئلة البحث والذي نصه: ما 
 ؟االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر

د  األساسي لبناء االستراتيجية املقترحة هو تقدمي برنامج عملي يساعد جامعة امللك خالد على واهل
تطبيق القياد  املستدامة يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, مبا يتناسب مع درجة أمهية تطبيقها جبامعة 

, 2030يق مستهدفات رؤية امللك خالد, وحتقيق اآلمال املعقود  عليها اقتصاديًا, اجتماعيًا, بيئيًا, وحتق
ومنها يلزم توفري استراتيجيات ولليات معلنة لتطبيق القياد  املستدامة مبا يتالءم مع منوذج إفري 

 وبرجيستنر, وميكن بناء االستراتيجية املقترحة كما يلي:
 أواًل: منطلقات االستراتيجية املقترحة

تعد اجلامعات من بني املؤسسات األكثر تعقيدًا يف اجملتمعات احلديثة, بسبب التنوع بني أصحاب 
( بأن القياد  املستدامة أحد أبرز األمناط القيادية يف 2018املصلحة, ويؤكد احلدراوي واجلنايب وامليايل )

البشرية وجعلهم على درجة  الوقت احلاضر والي متنح اجلامعة قو  دائمة من خالل تنمية مهارات القوى
 (.  198عالية من االلتزام بتحقيق أداء متميز )ص. 
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وتتفرد القياد  املستدامة يف اجلامعات بالقدر  على حتقيق مسعة أكادميية متميز , واستقالل مايل, 
ورضا وظيفي ألعضاء هيئة التدريس, وتلبية احتياجات أصحاب املصلحة, وأيضًا بقدرهتا على الوصول 

 أكدت واليلقياد  اجلامعية إىل مراكز متقدمة يف ظل التحديات ذات البعد العاملي, ومتطلبات التغيري, با
على جامعة من األمهية كان ف ,األطر الفكرية والدراسات السابقة الي تناوهلا البحث احلايل تلك عليها

واجهة التحديات املتسارعة, جياد أسلوب قيادي ميكنه التعامل مع متطلبات التغيري, ومامللك خالد إ
كالطفر  التقنية, وانتشار وسائل التواصل االجتماعي, والتحول يف نقافة اجملتمعات, من خالل منط 
القياد  املستدامة, وهلذا تعتمد االستراتيجية املقترحة على مبدأ التطبيق التدرجيي املستمر, وعليه ترتكز 

منطلًقا  رصينة, حبيث تتواكب معها, وتتخذ منهاالات االستراتيجية املقترحة على عدد من املنطلق
 وهي: لتحقيق غاياهتا البعيد , 

  وأحاديث قرلنيه  نصوص من الشواهد من بكثري القياد  املستدامة تزخر اإلسالمية: والقيم العقيد 
ومفهوم اخلالفة يف األرض الذي حيمل بني  وقيادهتا االستدامة على تدل تارخيية نبوية وأحداث

أبعاد االستدامة من وجهة دينية, تكون يف اإلخالص وحسن العمل فطياته, مفهوم املسؤولية, 
دعو  و واجملتمع,وتربية الروح واجلوارح أساس ديين, وأخالقي وضبط عالقة اإلنسان بربه والبيئة 

  اجملتمع, من خالل تنمية اإلنسان واملكان, اإلسالم صرحية إىل جعل االستدامة منهجًا يف حيا
 .بشكل متوازن بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

 الثقافية, االجتماعية,  حاجات اجملتمع د  لسدهت السعودية: العربية اململكة يف التعليم سياسة ونيقة
فرص األجيال اجليل احلاضر دون هتديد أهدا   حيققمبا  ه,ومستقبل حاضر  يف االقتصادية, البيئية

 القادمة, لتعزيز جود  احليا  العامة.
 القرارات الختاذ كمرجعية 2030رؤية  اعتماد مت فقد :2030السعودية العربية اململكة رؤية 

 الرؤية حماور تضمنت ما مع املستقبلية املشاريع من مواءمة للتأكد وذلك ,وحتقيق االستقاللية
 خالل ومن ,(13, ص. 1437, 2030العربية السعودية اململكة رؤية(على تنفيذها  وتعزيز العمل

 وسوق ومتطلبات التعليم العايل خمرجات بني املواءمة إىل رؤية جامعة امللك خالد والي تسعى
أفضل  من األقل السعودية على اجلامعات اخلمس جامعة امللك خالد ضمن وأن تصبح لعمل,ا
 دولية. ( جامعة200)
  برنامج , ومنها 2030املبادرات والترامج التنفيذية الداعمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية

, برنامج جود  احليا , برنامج تعزيز الشخصية السعودية, برنامج حتقيق التوازن الوطين التحول
 لبات التغيري,ومواجهة متط ,الستدامةسعى لتو ,2030رؤية  لتحقيق التنفيذيةالترامج وهي  املايل:
, وعاماًل جوهريًا لنجاح اخلطط االستراتيجية والتشغيلية, لتحقيق متيز اقتصادي األداء وحتسني
وتوجهه جملاالت تنافسية مغاير  منها الصناعة والطاقة املتجدد , وتعليم ينافس على  وتنوعه,
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يئية, ومتكني املواطن من الرياد , يليب متطلبات االستدامة وركائزها االقتصادية, االجتماعية, الب
وتعزيز قيم الوسطية  املشاركة يف احليا  السياسة, والعمل على حتقيق جود  احليا  للمواطنني كافة,

 وإجياد جمتمع قادر على التكيف مع التحوالت ذات البعد العاملي.  واإلتقان والعدالة والشفافية,
 على ويساعد ,للجامعة نظر  رشاملة يقدم النجاح, لضمان عام إداري إطار املؤسسي: التميز مناذج 

, (EFQM, 2013, P. 3)ورسالتها  اجلامعة رؤية إزاء احملتملة الفجوات وسد احلايل, الواقع تقييم
فاجلامعات من خالل القياد  املستدامة هتد  إىل االلتزام مبعايري اجلود  واالعتماد األكادميي, 

ومما يساعدها على حتقيق وحتديث وتطوير معايري القياد ,  وحتسني األداء, والتميز يف إجناز األعمال,
 ,األكادميي واالعتماد للتقومي باملركز الوطين مانلة م والتدريبالتعلي تقومي هيئة, مناذج التميز
 , فالقياد  املستدامة أساسًا تضمن االستمرار والتميز. التعليم يف والتميز للجود  اإلقليمي واملركز

 اجلامعات  على مؤنر  حتديات ,التحديات ذات البعد العاملي :ادي والعشرينحتديات القرن احل
, األمن السيتراين, جود  احليا  الوظيفية, املتسارع التقين والتقدم املعلوماتية, الثور  وقيادهتا, منها

 االستثمارعلى تساعد  حيث ؛باملهارات الالزمة للقياد  املستدامةوتطوير وتنمية املوارد البشرية 
, لنقل اجلامعة من احمللية إىل اآلفاق العاملية, والقدر  على بناء ميز  وأفكارهم لقدراهتم األمثل

 تنافسية وتطبيق أفضل املمارسات القيادية يف دعم االستدامة وقيادهتا. 
 تطويري جهد ألي انطالق والي تعد التطويرية: التعليم  وزار شاريعمواكبة احلراك التطويري مل 

 ومنها: باجلامعات السعودية, يتعلق
   حنو التصنيف والريادية ذات البعد العاملي املستدام مشروع نظام اجلامعات اجلديد والذي يهد

 .للجامعات )اإلداري, املايل, العلمي( وجعلها ختصصية وحتقيق االستقاللية الذاتيةيف ممارستها, 
 إعداد إىل هتد  ( والي1450السعودية )لفاق العربية اململكة اجلامعي يف للتعليم املستقبلية اخلطة 

 , هتد  إىل التميز يفسنة وعشرين مخس ملد  اجلامعي للتعليم املدى استراتيجية طويلة خطة
 القياد  والتعاون والشفافية يف منظومة التعليم اجلامعي, واالستمرار يف دعم التعليم اجلامعي وتنويع

 املتطلبات املستقبلية إلنتاج املعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية اجملتمع مصادر التمويل, وتلبية
 وزياد  الكفاء  اخلارجية, واالرتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراهتم.

  على اجلامعات أن تكون 2019ة املؤمتر واملعرض الدويل للتعليم العايل يف نسخته الثامنة توصي ,
 , واتباع هنج جديد للقياد .لتكيف مع املتغريات االجتماعية واالقتصاديةأكثر سرعة لتتمكن من ا

 بإعاد  صياغة مكونات اجلامعة التقليدية واهلياكل التنظيمية جتديد النظم والسياسات اإلدارية ,
 بتحقيق اجلامعات املستدامة. متطلبات التغيري وإعاد  بناءها مبا يتوافق مع

 مؤمتر ريو دي جانريو ومنها االستدامة وقيادهتا: حول عقدت الي العلمية املؤمترات توصيات 
 والذي يطالب قاد  اجلامعات بالتوقيع على ونيقة التزام مؤسسات التعليم العايل مبمارسات 2012
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, حرم جامعي ذكي ومستدام, حتت رشعار "تقدير 2015مؤمتر جامعة ماريالند العارشر االستدامة, 
 لذي ركز على التحول حتو االستدامة يف التعليم العايل.ماضينا, يرسم مستقبلنا" ا

 :املستدامة  متيز بني املنظمات ,جمموعة من املمارسات تشكل نظامًا قياديًا منوذج إفري وبرجيستنر
إىل السمعة األكادميية  يقود, يهد  إىل أن يكون ديناميكًيا يف مجيع االجتاهاتووغري املستدامة, 

  الطويلة.املستفيدين, واألداء املايل على املدى القصري والطويل, والقيمة تعزيز رضا اجليد , و
 القياد  املستدامة جبامعة  تطبيقدرجة أمهية  أن إىل الدراسة توصلت حيث امليدانية: الدراسة نتائج

 أجل من العمل ضرور  يعين امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر بشكل عام عالية, مما
يوضح  (6), والشكل إىل حتقيق أهدافها القياد  املستدامة كنمط قيادي فعال لقياد  اجلامعة تطبيق

 تأنري منوذج إفري وبرجيستنر على املمارسات القيادية.
 

 
 
 
 
 
 
 

 )إعداد الباحث( تأنري منوذج إفري وبرجيستنر على املمارسات القيادية :(6رشكل )
, فإن متررات نتائج البحث احلايل, ووأدبيات البحثباإلضافة للمنطلقات الرئيسة السابقة, 

 :لد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, هياإلستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خا
 م2020-2018االستراتيجية جلامعة امللك خالد طة مستهدفات اخل حتقيق. 
 التوجه حنو التطوير والتحسني, ملواكبة التقدم العلمي, ومواجهة التحديات ذات البعد العاملي. 
 واحلاجة ملصادر متويل خمتلفة ومتنوعة.نفتاح اجلامعات على العامل؛ الللقياد  املستدامة احلاجة , 
 املستويات التنظيمية واإلدارية باجلامعة. مجيع على القياد  املستدامة وعوائدمسات  حتقيق 
 كادميي, لرفع كفاء  اجلامعة لتحقيق متطلبات التنافسية العامليةليل من اهلدر التربوي والتعثر األللتق. 
 االستراتيجي يف نشر نقافة اجلود  واالعتماد األكادميي باجلامعة, ودور التخطيط رشهاد  االستدامة ب

 حتقيق رشهادات االعتماد التراجمي واألكادميي واملؤسسي.
 .السعي حنو التقدم العلمي جلامعة امللك خالد, وحصوهلا على مراكز متقدمة تزيد من قيمتها العاملية  
 .إعداد وتطوير قاد  التغيري والتحول, والقائد املستدام 
 ري.التخطيط واالستثمار يف تنمية رأس املال البش 

 املمارسة

 األمهية

 منوذج إفري وبرجيستنر

 ارسات مم
 قيادية مستدامة

 

 ارسات مم
 قيادية 
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 نانيًا: مهام االستراتيجية املقترحة
واعتمدت على منوذج إفري وبرجيستنر ملمارسات القياد  املستدامة,  املقترحة االستراتيجيةتبنت 

, لتحديد درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, ومت استطالعات لراء أفراد عينة البحث
معاجلة األبعاد ذات درجة أمهية التطبيق الغري عالية للقياد  املستدامة, حيث مت صياغة بعض اآلليات 

 وكانت على النحو التايل:, يف ضوء اأُلطر النظرية والفكرية للبحث احلايلملعاجلتها وتطويرها, 

 التطويرلليات  ذو أمهية التطبيق املتوسطةالبعد 

 التغري التنظيمي

 .إعاد  هيكلة العمليات اإلدارية باجلامعة 
 . التعامل مع التغيري باعتباره عملية متطور 
 .تعديل اهلياكل التنظيمية لتتناسب مع أهدا  اجلامعة 
 .تشجع اجلامعة على بناء بيئة تنظيمية تتسم بالتنوع التنظيمي 
  اجلامعة بيئة تنظيمية قائمة على إدار  املعرفة.توفر 
 .االستفاد  من اخلترات العاملية يف بناء اهليكل التنظيمي 

 منظور طويل األمد

 .السعي للتحسني املستمر داخل اجلامعة مبا يتالءم مع رؤيتها 
 .إرشراك مؤسسات اجملتمع احمللي يف عملية التغيري باجلامعة 
  حتقيق التعلم مدى احليا  للجميع.تركز رؤية اجلامعة على 
 .تؤدى خدمات وفق احلاجات واملتطلبات احلقيقية 
 .احلرص على موائمة السياسة اإلدارية مع التنمية املستدامة 

 االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس

 .مواكبة التطورات املتسارعة يف وظائف اجلامعة 
  تكون عليه اجلامعة.تقدمي صور  مستقبلية واعد  ملا ينبغي أن 
 .تبين نقافة إدارية إجيابية 
 .إيضاح كيفية الوصول لتحقيق أهدا  طويلة األمد 
 .وضع استراتيجيات وقائية للحد من املشكالت املتوقعة 
 .تعزيز إبداعات العاملني باحلوافز املادية واملعنوية 

 ختطيط التعاقب الوظيفي

  على حتمل املسؤولية.احلرص لبناء صف ناين من القاد  القادرين 
 .احلرص على اكتشا  القدرات القيادية 
 .احلرص إلجياد خط من تعاقب القياد  من خالل نقل اخلترات 
  مستقباًل. تعاقب القياد بناء خطة تندرج حتتها عملية 

 تطوير أعضاء هيئة التدريس باستمرار

 .إعطاء العاملني فرصة كافية إلجناز أعماهلم دون ضغط عليهم 
 العاملني يف تقومي نتائج العمل اإلداري. إرشراك 
 .احلرص على تقدمي اخلدمات دون متييز وظيفي 
 .مراعا  التنوع بني اجلنسني عند تنفيذ الترامج التدريسية 
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 التطويرلليات  ذو أمهية التطبيق املتوسطةالبعد 

 العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريس

 .تعزيز سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس 
  إلنبات قدراهتم وإحداث التغيري املطلوب.إتاحة الفرصة للعاملني 
 .توفري فرص متواصلة لتنمية مهارات العاملني 
 .إجياد االتصال متعدد االجتاهات داخل اجلامعة وخارجها 
 العاملني على تقدمي مبادرات التحسني والتطوير. تشجيع 

 اختاذ القرار

 .وضع هيكاًل واضحًا لتفويض املهام للعاملني 
  العاملني باالستقاللية واملسؤولية عن القرارات.تنمية احساس 
 .التأكيد على العمل بفريق كعامل مساعد على متكني العاملني 
 .احلرص على متكني العاملني إلحداث التغيري مبنظور استراتيجي 
 العاملني من املسؤوليات والصالحيات وفرص القياد . متكني 

 اإلدار  الذاتية

 اجلنسني. إتاحة فرص متساوية ملشاركة 
 .حث العاملني على استثمار الوقت وإدارته بشكل جيد 
 .التعامل مع طاقم العمل باعتبارهم غري قادرين على إدار  أنفسهم 
 .متكني العاملني من املشاركة يف حل املشكالت اإلدارية 

 االستراتيجية املقترحة تطبيق مراحل: نالثًا
تسعى لتطبيق القياد   ,رئيسة مراحل مخسة من املقترحة االستراتيجية تطبيق مراحل تتكون

 وهي:املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, ونتائج البحث احلايل, 
  طالتخطي :األوىل املرحلة

تنمية الشعور تعد هذه املرحلة من أهم املراحل لبناء وجناح االستراتيجية املقترحة؛ حيث يتم فيها 
, لتطبيق القياد  املستدامة تعزيز الرغبة يف التخطيط االستراتيجيالقياد  املستدامة, وبأمهية تطبيق 

, وتتضمن هذه , واالستدامة وقيادهتاوالتأكيد على االلتزام به, كما يتم نشر نقافة التخطيط االستراتيجي
التخطيط, بتحديد املرحلة اخلطوات التالية: إجياد الشعور بضرور  التطبيق, حتديد وتعريف فريق 

مواصفات أعضاءه, ودور كل عضو بفريق العمل, اختيار قائد الفريق, عقد ورش العمل والدورات 
التدريبية, ونشر نقافة التخطيط االستراتيجي, والتخطيط للتخطيط, وجود مركز دعم معلومايت, حتديد 

  .تراتيجية املقترحةمكان التخطيط, والفتر  الزمنية, ومصادر التمويل الالزمة لتنفيذ االس
  التحليل: الثانية املرحلة

جناح التحليل البيئي يعتمد على دقة املعلومات وتوافرها, ودرجة كفايتها, ودرجة الثقة يف 
تتطلب هذه املرحلة تعر  األبعاد مصادرها؛ فالتحليل جيب أن يبىن على حقائق وليس توقعات, و

 ونتائج ,البحث أدا  من املستخلصة النتائجى عل ًابناءاتيجي, والكامنة واحمليطة بعملية صنع القرار االستر
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جامعة امللك خالد  واقع التعر  على متواخلطة االستراتيجية جلامعة امللك خالد,  السابقة, الدراسات
 على التعر  خالل من الراهن, الوضع لتشخيصSWOT  سوات الرباعي التحليل أسلوب باستخدام
تواجه  اليوالتحديات  الفرص على التعر و ,يف تطبيق القياد  املستدامة الضعف نقاطو القو  نقاط
مث نشر نتائج التحليل على أعضاء هيئة التدريس, والقيادات األكادميية, واجلاهات املسؤولة عن  ,اجلامعة

ستفاد  واال القو , نقاط من خالل تعزيز ,القياد  املستدامة حتقيق مث ومنتطبيق االستراتيجية املقترحة, 
  .لتحدياتا ومواجهة الضعف نقاط وتقوية الفرص, من
 حتليل البيئة الداخلية -1
 , ومنها:باجلامعة تطبيق القياد  املستدامةالي ُتدعم العوامل  : Strengths القو نقاط - أ
  يف تأنريها فإن وبالتايل فروعها, وكذلك ,احمللي جمتمعها يف الكترى املؤسسة تعدجامعة امللك خالد  

 .املستقبل يف مدخالهتا على سينعكس وهذا ,كبريًا سيكونحتقيق مسعة أكادميية متميز , 
 تبني كما, منوذج إفري وبرجيستنر ضوء يف تطبيق القياد  املستدامة ألمهية األكادميية القيادات إدراك 

 البحث, ووجود القيادات األكادميية املتميز . نتائج من
  يساعد على توفري بيئة تعليمية وحبثية فاعلة.حرم جامعي ذو موقع متميز 
 جبامعة امللك خالد والرسالة الرؤية وضوح. 
  ,احلديثة املعلومات قواعد يف االرشتراك ,ةفعال خبدمات الكتروين موقع توفربيئة تقنية. 
 ,باجلامعة والتعليمية اإلدارية الوظائف توطني توفر املوارد البشرية الالزمة بأعداد تفي احلاجة . 
 .خدمات طبية متميز , متمثلة يف عيادات طب األسنان, وعيادات األرشعة, والعيادات الطبية 
 .وجود مركز إلعداد القاد  اإلداريني, واإلدار  العامة لتقنية املعلومات 
  .احلصول على عدد من االعتمادات األكادميية والتراجمية واملؤسسية من اهليئات املاحنة 
 جلامعة امللك خالد احلكومي واإلداري املايل الدعم. 
 هبا العاملني التدريس هيئة أعضاء تعيني يف اجلامعة حق: اإلداري االستقالل. 
 إضافة الترامج واخلطط األكادميية يف اجلامعة حق: األكادميي االستقالل. 
 حكومية غري متويل مصادر بقبول يهاعل قيود بال ,باجلامعة مستقلة ميزانية :املايل االستقالل. 
 العوامل الي حتد من تطبيق القياد  املستدامة, ومنها: :Weaknesses الضعف نقاط - ب
 ن بعض القيادات األكادمييةم املتبع التقليدي القيادي النمط. 
 باجلامعة. التدريس هيئة أعضاء لبعض التقين واملهين التخصصي اإلعداد ضعف 
  مهاراهتم, وإعدادهم نظريًا وعلميًا.ضعف اآلليات الي تعمل على اكتشا  قاد  املستقبل, وصقل 
 .املركزية اإلدارية الي حتد من مقدر  القيادات األكادميية على التطوير وتبين االجتاهات احلديثة 
 التدريس هيئة ألعضاء اإلدارية واملهام التدريسية الساعات كثر كثر  مهام القيادات االكادميية, و. 
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 التدريس هيئة ءألعضا واملعنوية املادية احلوافز قلة. 
 العلمي البحث حرية وتدعم واالبتكار, اإلبداع على تساعد الي البحثية اإلمكانات بعض نقص. 
  .ضعف مشاركة الرؤية والرسالة مع العاملني, والوعي هبا ال يرقى ملستوى التنفيذ 
 حتليل البيئة اخلارجية -2
 احمليطة باجلامعة, ومنها:االمكانات املتاحة يف البيئة  : Opportunitiesالفرص - أ
 حيث ؛العامة امليزانية من بالكامل السعودية العربية اململكة يف اجلامعات متّول ي:احلكوم الدعم 

 .الدعم من كبري  بنسبة التعليم قطاع حيظى
 اجلامعات جهود وتدعم اجلميع, تستهد  الرؤية فهذه ,2030 السعودية العربية اململكة رؤية . 
 يفجامعة امللك خالد  على تسهيل هذا ففي واحد , وزار  يف العام التعليم مع العايل التعليم دمج 

من خالل دعم األحباث  استباقية بصور  املشكالت معاجلة وبالتايل العام, التعليم مع التواصل
 .األداء لتطوير املشتركة اخلطط ووضع القطاعني, يف الكوادر من واالستفاد  ,النوعية واالبتكار

 تقومي هليئة التابعة األكادميي واالعتماد للتقومي املركز الوطين فمعايري ,والتدريب التعليم تقومي هيئة 
 , وحتقيق االعتماد.املتميز األداء إىل للوصول جامعة امللك خالد على الكثري ختتصر والتدريب التعليم

 ية وتوظيفها, يف عملية التطبيق.التقدم التقين العاملي مما يساعد على االستفاد  من اخلترات العامل 
 .توجه اجلامعات حنو التصنيف والريادية ذات البعد العاملي املستدام يف ممارستها 
  املكتبة السعودية الرقمية, وجودها يعد حافزًا مهمًا ألعضاء هيئة التدريس والطلبة؛ للحصول على

 تتميز بالنوعية. املراجع بسرعة وسهولة, مما يساعدهم على تقدمي أحباث مستدامة 
  قليمي, احمللي.العاملي على املستوى العاملي, اإلالتقدم يف ترتيب مراكز وهيئات التصنيف 
 للجامعة, والترامج األكادميية املمولة. احمللي اجملتمع أبناء من مؤهلة كوادر وجود 
  , ومنها:باجلامعة من تطبيق القياد  املستدامة والي حتدالعوامل اخلارجية  :Threats التحديات - ب
 األداء حساب على القبول نسب زياد ك سليب, باجتاه تدفع قد الي اجملتمع احمللي متطلبات. 
 زياد  الطلب على التعليم نتيجة النمو السكاين مما يثقل كاهل اجلامعة, ويدفعها لالهتمام بالكم. 
 وجامعة امللك خالد املختلفة احلكومية القطاعات بني التعاون ضعف. 
 املعلوماتية والثور  كالعوملة العصرية واملستحدنات املتسارع التقين والتطور التقدم. 
 .بعد املسافة بني املدينة اجلامعية وفروعها, وصعوبة التواصل مع كليات البنات نظرًا لطبيعة البيئة 

 القضايا االستراتيجية:
على منوذج إفري وبرجيستنر من نتائج التحليل الرباعي لواقع جامعة امللك خالد, واعتمادًا 

ملمارسات القياد  املستدامة, ومنطلقات االستراتيجية املقترحة ومترراهتا, ونتائج التطبيق امليداين, 
 والدراسات السابقة, ميكن حتديد القضايا االستراتيجية, يف:
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الوفاء مبتطلبات ى عل ,اجلامعة يف تطبيق القياد  املستدامة جهود تتوقف  االستدامة:األوىل القضية
االستدامة وركائزها البيئية, االقتصادية, االجتماعية, والعمل على نشرها كثقافة جامعية, وتضمينها 
 بوظائفها وممارستها, واحلصول على رشهاد  االستدامة من اجلهات ذات العالقة على املستوى العاملي.

 املؤرشر وهي ,التطبيق جهود من جهد كل د ه هي السمعة االكادميية السمعة األكادميية: الثانية القضية
من هد  السمعة األكادميية  القياد  املستدامة مناذج من منوذج خيلو ال ولذلك ,جناح التطبيق على األكتر

 ذات األنر والتأنري العايل.
على املبدأ األخالقي,  ,اجلامعة يف تطبيق القياد  املستدامة جهود تتوقف الثالثة األخالق: القضية

 والسلوكيات األخالقية لعضو هيئة التدريس, واملوظفني, والقيادات األكادميية.
 االستراتيجي ختطيطها يف للنجاح حباجة جامعة امللك خالد :االستراتيجي االبتكار الرابعة القضية
املستدامة ويعد االبتكار املعيار األساسي لتطبيق القياد   املستقبلية,و احلالية احتياجاهتا وفق ملستقبلها

وجناح االستراتيجيات, فال خيلو منوذج من مناذج القياد  املستدامة من مبدأ االبتكار على املستوى 
 الفردي أو املؤسسي, فهو احملرك األساسي هلا.

 أكادميية قيادات وجود على ,تطبيق القياد  املستدامة جهود تتوقف األكادميية: القياداتاخلامسة  القضية
 .يف القياد  املستدامة يةاألساس املعايري أحد القياد ف ولذلك التميز, جلهود وداعمة وملتزمة, طموحة,
 ,لتطبيق القياد  املستدامة واألكادميي اإلداري األداء يتكامل أعضاء هيئة التدريس: السادسة القضية

املوظفني هو املعيار التطبيق, فمبدأ تنمية وتطوير  جهود من جهد لكل املترجم هوفعضو هيئة التدريس 
 األول واملمارسة األوىل من ممارسات القياد  املستدامة.

   التصميم :الثالثة املرحلة
يقصد بالتصميم صياغة االستراتيجية املقترحة إجرائيًا, ويف ضوء املرحلة الثانية وما نتج عنها من 

ستفاد  من الفرص املتاحة تشخيص للواقع, حبيث يتم وضع استراتيجيات التخطيط الي تعمل على اال
 هذه وتشملومواجهة التحديات بكفاء  عالية, مع مراعا  عوامل القو  والضعف يف البيئة الداخلية, 

 :كاآليت توضيحها وميكن ,وخطة العمل االستراتيجية واألهدا  والقيم والرسالة الرؤية بناء املرحلة
عبار  عن الصور  املستقبلية الي يتطلع حتقيقها من تطبيق القياد  املستدامة, والرؤية املؤملة  :الرؤية -1

 .ممارسات قيادية مستدامة هيمن االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد 
تعتر الرسالة عن الغرض الرئيس من القياد  املستدامة, وعن ما مييزها عن غريها, وميكن  :الرسالة -2

 التعبري عن رسالة االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد مبا يلي: حتقيق
حتقيق استقالل يف ممارسات قيادية مستدامة, من خالل سعي القيادات األكادميية ملمارسات قيادية تسهم 

ا حيقق مستهدفات رؤية اململكة العربية دميية ذات منظور طويل األمد, ممكامسعة أمايل, ورضا وظيفي, و
 , يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر.2030السعودية 
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تعد القيم مبثابة ميثاق أخالقي جيب ترسيخه لدى منسويب اجلامعة وتفعليه يف كافة  :القيم -3
دميية واإلدارية, وتعتمد االستراتيجية املقترحة على جمموعة من القيم املقترحة لتطبيق املمارسات األكا

 القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, وهي:
 .األمانة: القيم االسالمية واملبادئ األخالقية 
 .االستدامة: االقتصادية, االجتماعية, البيئية, باعتبارها أساسًا للجود  واالتقان والتميز 
 لتمايز: أن كل جامعة رشخصية مستقلة متيزها عن غريها من اجلامعات األخرى.ا 
 .التميز واجلود : تلتزم مبعايري التميز واجلود  احمللية والعاملية يف ممارساهتا األكادميية واإلدارية 
 الواقعية: تقوم االستراتيجية على الواقعية, حسب االمكانات املالية واملادية والبشرية املتوفر.  
 .التنافسية: امتالك جامعة امللك خالد ملزايا تنافسية يؤهلها للمنافسة مع اجلامعات العاملية 
 .االبتكار: حمرك أساسي للقياد  املستدامة 
 القياد  املستدامة. مبتطلبات األكادميية القيادات التزام :االلتزام 
  العدالة؛ والثقة ومبادئ احلوكمة.الشفافية: الوضوح يف التعامل مع أصحاب املصلحة, مبا حيقق 
 :املقترحة االستراتيجية أهدا  -4

فاألهدا  االستراتيجية هي عبار  عن ترمجة الرؤية االستراتيجية للجامعة ورسالتها إىل مستويات 
مرغوبة للتطبيق, وحىت تتحقق هذه األهدا  يتم حتليلها إىل أهدا  فرعية يتم صياغتها يف برامج 

عى جامعة امللك ومشروعات, وحتقيقًا لرؤية اجلامعة ورسالتها, وحفاظًا على القيم الي تلتزم هبا, تس
تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري خالد على حتقيق اهلد  االستراتيجي 

 , ومن اهلد  االستراتيجي العام تنبثق جمموعة من األهدا , على النحو التايل: وبرجيستنر
  نشر نقافة االستدامة. :األول اهلد 
 .يق القياد  املستدامةدعم األنظمة لتطب :الثاين اهلد 
 : التنمية املهنية املستدامة.الثالث اهلد 
 تعزيز املسؤولية البيئية. :الرابع اهلد 
 تعزيز املسؤولية اجملتمعية. :اخلامس اهلد 
 .: تعزيز كفاء  اإلنفاق اجلامعيالسادس اهلد 
 .تنمية االبتكار االستراتيجي :السابع اهلد 
  الرقمي.تعزيز التحول  :الثامن اهلد 
 .: حتقيق وظائف اجلامعة املستدامةالتاسع اهلد 
 .مسعة أكادميية متميز  حتقيق: العارشر اهلد 

 ألهدا  والي من خالهلا تعمل لتحقق اهلد  االستراتيجي:آلليات حتقيق ا وفيما يلي عرض
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 وبرجيستنرتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري اهلد  االستراتيجي: 
 لليات التحقق األهدا 

مة 
ستدا
 اال
قافة
ر ن
نش

 

تبني عناية الشريعة االسالمية  منشورات, وصفحات إنترنت,تقدمي برامج نوعية وعمل 
 باالستدامة وركائزها, وجعلها منهجًا أصياًل حبيا  اجملتمع.

خالل الندوات التعريف باالستدامة وقيادهتا يف احلرم اجلامعي, واجملتمع احمللي, من 
 واملؤمترات العلمية.

 إنشاء نقافة لترسيخ االستدامة, من خالل أسبوع تنفذ فيه األنشطة التعريفية.
 , وقيادهتا باملؤسسات التعليمية.توجيه أعضاء هيئة التدريس للبحث يف االستدامة

عم 
د

مة 
ألنظ
ا

د  
لقيا
ق ا
طبي
لت دامة
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 لتأطري ممارسات القياد  املستدامة.إجياد نصوص تشريعية وقانونية عامة 
 حتديث اللوائح الداخلية لعمادات وكليات اجلامعة, لتعزيز ممارسات القياد  املستدامة.

 إنشاء وحد  تعين باالستدامة يف عمادات وكليات اجلامعة.
 تطوير أنظمة تقييم العاملني يف ضوء مبادئ القياد  املستدامة.

 , وحوكمة العمليات والنظم اإلدارية والتقنية باجلامعة.للكليات تطوير اهليكل التنظيمي

دامة
ملست
ية ا
ملهن
ية ا
تنم
ال

 

 بطاقات توصيف وظيفي وفق مبادئ القياد  املستدامة. بناء
 تعني قيادات أكادميية خبري  عن طريق وضع معايري لشغل وظيفة القائد األكادميي.

 .املتخصصة املراكز يف األكادميية لتنميتهم وتطويرهمللقيادات  خاصة تدريبية برامج تقدمي
 .األكادميية القيادات من ناين صف لتأهيل برنامج تقدمي

 وفق تصنيف وظيفي دويل. املتميزين التدريس هيئة أعضاء استقطاب
 .العلمية املؤمترات يف للمشاركة والقياد  األكادميية التدريس هيئة ألعضاء الفرصة إتاحة
 .  الراجعة التغذية وتقدمي التدريس هيئة عضو ألداء املستمر التقييم
 .مقننة معايري وفق دورية بصور  الوظيفي الرضا مستوى قياس

يئية
 الب
ولية
سؤ
ز امل
عزي
ت

 

 العمل على إجياد حرم جامعي مستدام, للحد من اآلنار الضار  على البيئة احمليطة.
 الطبيعية دون املساس مبصاحل االجيال القادمة. بيان احتياجات احلاضر من املوارد

 توفري املرافق والتجهيزات املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.
 التقليل من تأنري أنشطة اجلامعة على البيئة.

 العمل على حتسني تطوير بيئة اجملتمع احمللي من التعر  على مسببات الضرر وعالجها.
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 وبرجيستنرتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري اهلد  االستراتيجي: 
 لليات التحقق األهدا 
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 تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة ومتميز .
 إتاحة املوارد العامة ألفراد اجملتمع احمللي, من صاالت رياضية, مكتبات, وعيادات طبية.

 دد عالقة جامعة امللك خالد مبؤسسات اجملتمع احمللي.دليل حيإصدار 
 .العمل وسوق احمللي اجملتمع يف الفاعلة واجلهات األفراد مع فاعلة رشراكات عقد

 حنو األفضل. احمللييف اجملتمع  اإلجيابية تطوير االجتاهات
 النظر يف مشكالت اجملتمع احمللي, والبحث عن حلول.

 . أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مؤسسات اجملتمع احمللي تكوين فرق عمل من

عي
جلام
ق ا
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 ويع املوارد املالية.ن, بتاجلامعةاملشاريع, وإدار  أمالك  اجلامعة متكني وكالة
 تفعيل مبادئ احلوكمة.النظام املايل باجلامعة, بتطوير 

 .تأمني االستدامة املاليةالتركيز على األنشطة املدر  للدخل, ل
 الكفاء  والتررشيد يف اإلنفاق.موائمة امليزانية العامة مع برامج اخلطة االستراتيجية, ب

 .مع القطاع العام واخلاصاالستثمار والشراكة 

مي
الرق
ول 
لتح
يز ا
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 .2030باجلامعة, من حتقيق برنامج التحول الرقمي لرؤية  متكني إدار  تقنية املعلومات
 .2030جاهزيتها تقنيًا ملواكبة رؤية التأكد من العمادات والكليات و

األعمال, األمن األساليب واألدوات الذكية كالذكاء االصطناعي, وذكاء تفعيل 
 , يف النظام املعلومايت باجلامعة.السيتراين

حتليل البيانات, وبناء املعرفة, والبيانات االستفاد  من البيانات يف التنمية اإلدارية )
 , وبناء املنصة اإللكترونية.تأهيل فريق العمليف  (املفتوحة, والبيانات الضخمة

جي
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 .ومتابعتها اخلطط االستراتيجية للجامعة لبناء مؤهل خاص فريق تشكيل
 .املوارد على احملافظة يف تسهم متميز  مشاريع بتكارال من اجملتمع احمللي املبدعني دعم

 مراعا  القيم السائد  باجملتمع, عند بناء اخلطط االستراتيجية.
 إجياد مسارات تفاعلية بني اجلامعة واجملتمع احمللي.

 عقد ورش العمل لبناء العقل املنتج املبتكر, بإقامة مراكز تعين باملبتكرين ورعايتهم.
 جعل االبتكار أدا  إستراتيجية بوظائف اجلامعة, لتحقيق ميز  تنافسية مستدامة. 

 التحقق من رضا أصحاب املصلحة بشكل مستمر.
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 امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنرتطبيق القياد  املستدامة جبامعة اهلد  االستراتيجي: 
 لليات التحقق األهدا 

دامة
ملست
عة ا
جلام
ف ا
ظائ
ق و
حتقي

 

 .وإعداده مهنيًا ملواجهة حاجات سوق العملتنمية رشخصية املتعلم, 
 برامج إنتاج ختر  يف جمال اإلدار  والبيئة والتنمية االقتصادية. تقدمي

 وإجياد فرص لتوفري بيئات خضراء.تعزيز التنوع احليوي القائم, 
 يف حتقيق االستدامة. التعليمية املناهج مسامهة

 استخدام احلرم اجلامعي وتطويره للتعلم املتعلق باالستدامة.
 , وقيادهتا.مشاركة أصحاب املصلحة يف أحباث اجلامعة حول االستدامة

قيق
حت

 
ميية
كاد
عة أ
مس

 
ميز
مت

 

 بالتصنيفات العاملية.حتسني تريب اجلامعة 
 , قبل نشرها.التدريس هيئة ألعضاء العلمية البحوث لتقييم معايري وضع
 .احلديثة املعلومات قواعد يف لالرشتراك والطالب التدريس هيئة لعضو الفرصة إتاحة
 .الدراسية واملقررات التدريبية الدورات خالل من للطلبة البحثي األداء تطوير
 .حمكمة علمية جمالت إصدار, وعلمية مؤمترات إقامة
 .2030ة السعودي العربية اململكة برؤية وبراجمها اجلامعة خطط ربط

 .الطالبية وامللتقيات املؤمترات يف املشاركة خالل من املتميز  اجلامعات بطلبة االحتكاك
 وموائمتها مع اجملتمع.رفع مستوى جود  الترامج األكادميية بتطويرها واعتمادها أكادمييًا, 

 يًا.واقتصاد ,واجتماعيًا ,وتربويًا ,فكريًا احمللي باجملتمع للرقي تطويرية برامج تقدمي

 خطة العمل: -5
أهدا  هدا  االستراتيجية إىل همة التخطيط بالعمل على ترمجة األيبدأ فريق العمل املكلف مب

ميكن تطبيقها لتطبيق االستراتيجية املقترحة مع مراعا  املوارد املالية املتاحة, والكوادر البشرية  فرعية
 املنفذ  وحتديد املهام املوكلة إليهم, وإجراءات التنفيذ, والفترات الزمنية لالزمة للتنفيذ.

  التنفيذ الرابعة: املرحلة
واآلمال إىل واقع ملموس لتحقيق الغايات يتم العمل يف هذه املرحلة على حتويل الطموحات 

حتويل  وتتضمن هذه املرحلة أي التحول من التنظري إىل التطبيق, واألهدا  الي وضعتها االستراتيجية,
األهدا  االستراتيجية إىل أهدا  تفصيلية قابلة للقياس والتقومي, وينبع كل هد  تفصيلي برنامج 

املوازنات املالية, وتتضمن مرحلة التنفيذ الترامج التنفيذية,  ,اهلد تنفيذي ومبادر  يتم من خالهلا تنفيذ 
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تركز على تنفيذ مجيع األهدا  الي  التشغيلية اخلطط األنشطة واإلجراءات, الفتر  الزمنية, من خالل
رات األداء بشكل دوري وتفعيل مؤرش, والترامج واألنشطة واملشروعات بصور  فعلية يف امليدان اجلامعي

 .تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنرحنرافات عن من االللحد 
  املتابعة والتقومي :اخلامسة املرحلة

يتم تقييم األداء يف مجيع مراحل التنفيذ, وقياس درجة حتقق األهدا  االستراتيجية من عد  
 ميكن ما متابعة يتم املرحلة هذه يف أن كمامي, جوانب تشمل البعد الكمي والكيفي واالنساين والتنظي

 وذلك واملستجدات, الظرو  وفق اخلارجيةو أ الداخلية البيئة يف تغيري من االستراتيجية على يطرأ أن
, جودهتا على اإلبقاء مّث ومن واخلارجية, الداخلية لألوضاع املقترحة  االستراتيجية مالءمة على للحفاظ

االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج وميكن تعر  فاعلية 
 إفري وبرجيستنر من خالل أساليب متعدد , منها:

  أسلوب حتقق اهلد : ميكن احلكم على جناح االستراتيجية املقترحة وفاعليتها من خالل معرفة
 درجة حتقيقها ألهدافها.

 تطوير أدوات بالطرق العلمية لقياس لنر االستراتيجية املقترحة. األسلوب املسحي: يتم من خالل 
  حتديد االدوار واالختصاصات: حتديد االستراتيجية املقترحة لدور كل عضو من أعضاء هيئة

 التدريس, ومسؤولياته من مؤرشرات جناح االستراتيجية املقترحة.
 د, الوحدات, األقسام العلمية, ويتم ملف اإلجناز: ميكن استخدام ملفات اإلجناز على مستوى األفرا

 تصميمه حبيث حيوي على مجيع األعمال, مصنفة ضمن حماور حمدد  لقياس الفاعلية ودرجة التقدم.
 ققها, وتتعلق املعايري باملد  ية من خالل وجود املعايري ودرجة حتاملعايري: ميكن احلكم على االستراتيج

 ملوارد.الزمنية لتنفيذ االنشطة وأساليب العمل وا
  بطاقة األداء التراكمي: تعتمد على قياس درجة اإلجناز النوعي والكمي, واملهارات اإلدارية املكتسبة

 يف ظل حتقيق االستراتيجية املقترحة.
وهتد  مرحلة املتابعة والتقومي إىل حتسني مستوى التطبيق والسري باجلامعة حنو حتقيق اهلد  

مة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, وتتم مرحلة االستراتيجي تطبيق القياد  املستدا
املتابعة والتقومي من خالل إعداد تقارير ملتابعة ما مت تنفيذه ومدى جودته يشارك يف إعدادها فريق العمل 
وأصحاب املصلحة, وتشمل مرحلة املتابعة والتقومي مجيع االجراءات الي تتصل باملراجعة املستمر  

التنفيذ, ومنها: التأكد من سالمة تطبيق االستراتيجية املقترحة, وحتديد نسبة االحنرافات النارشئة  ملرحلة
من التطبيق الفعلي لالستراتيجية املقترحة, والتحليل املوقفي املبارشر للحالة االجرائية التطبيقية 

 لالستراتيجية املقترحة.
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انتهت, والي بدأت مبرحلة التخطيط للتخطيط,  وهبذا تكون مراحل بناء االستراتيجية املقترحة قد
مث مرحلة التحليل, بعد ذلك مرحلة التصميم أي صياغة استراتيجيات التخطيط إجرائيًا والي تشمل 
الرؤية والرسالة واألهدا  االستراتيجية, وخطة العمل, مث مرحلة التنفيذ لبناء الترامج التنفيذية وتنفيذها, 

 االستراتيجية املقترحة:تطبيق يوضح  مراحل  (7), والشكل تهافاعليوانتهاًء مبرحلة تقومي 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االستراتيجية املقترحةتطبيق مراحل  :(7) رشكل

 التصميم
 

 التنفيذ
 

 املتابعة والتقومي
 

جعة
الرا
ذية 
التغ

 

 األهدا  االستراتيجية
 

 الرسالة الرؤية

 خطة العمل
 

 موازنات مالية
 

 الفتر  الزمنية برامج تنفيذية

 األنشطة واإلجراءات
 

 بعد اجتماعي
 

 بعد نوعي بعد كمي

 بعد تنظيمي
 

 التخطيط

 مركز دعم معلومايت

 ورش العمل فريق التخطيط
 

 الفتر  الزمنية
 

 التحليل

 نقاط القو 
 

 التحديات   الفرص

 نقاط الضعف
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 ةاالستراتيجية املقترحتطبيق : متطلبات رابعًا
يقتضي تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, أن تقوم على فلسفة واضحة املعامل حمدد  

 واقع حتليل على واعتمادًا ,البحث نتائج ضوء يفاملعايري, وتسري وفقًا لتخطيط واستراتيجية حمكمة, و
االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك  تفعيل اتمتطلب أهم فإن ,جامعة امللك خالد

خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر, هو أن حتصل على الدعم السياسي, دعم القيادات العليا؛ ألنه 
احملرك الرئيس جلميع املتطلبات, بتوفره تكون قابلية تطبيق القياد  املستدامة ممكنة, ومن متطلبات 

 :االستراتيجية املقترحة, ما يلي
 تقييمها ومتابعة بتنفيذهاو عمل, برامج إىل وحتويلها املقترحة الستراتيجيةل العليا القياد  دعم. 
 االستراتيجية لتحقيق الالزمة االعتمادات توفريحتديث اللوائح الداخلية لعمادات وكليات اجلامعة؛ ل. 
 داعمة العلمية واألقسام والكليات املساند  لعماداتاالستراتيجية والتشغيلية با ططاخل أن تكون 

 .تطبيق القياد  املستدامة
 لتنفيذ الالزمة واألجهز  املواد توفريو املقترحة, الستراتيجيةل اجلامعة يف واجلود  التطوير عماد  تبين 

 .املقترحة االستراتيجية
 اإلدارية االستقاللية حنو جامعة امللك خالد لتحول مؤرشر وهو خالد,جامعة امللك  أمناء جملس تفعيل 

 ؛ لتحقيق ممارسات قيادية مستدامة.واملالية واألكادميية
 وتصريف نطاقها حتت ةليالداخ قراراهتا اختاذ يف وحريتها جلامعة امللك خالد, اإلداري االستقالل 

  .خارجي تدخل ودون حبرية اإلدارية رشؤهنا
 ومناهجها الدراسية وبراجمها مهامها اختيار يف وحريتها جلامعة امللك خالد, األكادميي االستقالل 

 التدريس. هيئة أعضاء واختيار التدريس وطرائق التقومي وأنظمة
 فائض من واالستفاد  ونفقاهتا أمواهلا إدار  يف اجلامعة وحق جلامعة امللك خالد, املايل االستقالل 

 ي.خارج تدخل دون وتشريعاهتا نظمتهاوأ اجلامعة لسياسات وفقًا الدولة من املعتمد  ميزانيتها
 واخلاص احلكومي القطاعني يف احمللي اجملتمع مؤسسات مع مستمر  ومستدامة فاعلة رشراكات عقد 

 .تطبيق القياد  املستدامة يف اجلامعة جهود لدعم الرحبي والغري رحبي؛
  بناء نقافة تنظيمية تشمل منظومة متكاملة من القيم اإلسالمية لتهيئة القيادات األكادميية وأعضاء هيئة

منوذج  ضوء يف األداء لتطوير العلمية البحوث هتوجيالتدريس لتطبيق القياد  املستدامة, من خالل 
 تعليمية.إفري وبرجيستنر ملمارسات القياد  املستدامة, ودمج االستدامة باملناهج ال

 خالل من املختلفة النشر وسائل باستخدام وخارجها اجلامعة داخل االستدامة وقيادهتا نقافة نشر 
 املؤمترات وحضور تنمية خالل ومن وااللكترونية الورقية واألدلة والنشرات العمل وورش الدورات
 .وخارجها اجلامعة داخل ذات العالقة والندوات
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  للرياد  وتشجع على العمل التعاوين واملبادر  يف التطوير اإلداري واألكادميي.قيادات أكادميية تتطلع 
 واقع وفق يةالتنفيذ ترامجالو االستراتيجية اخلطط بناءفريق عمل يتميز باإلبداع واالبتكار؛ ل تكليف 

  املتاحة. اهتاوإمكان جامعة امللك خالد
 يتسم باملرونة واإلبداع والقدر  على يةاالستراتيج تنفيذ على باإلرشرا  فريق عمل متميز تكليف ,

 تذليل الصعوبات الي تواجه تطبيق االستراتيجية املقترحة.
 عباءاأل بني توازن وحتقيق ,التدريس هيئة أعضاءو للقيادات األكادميية, اإلدارية األعباء ختفيف 

 .والتخصصي الذايت والتطوير اجملتمع وخدمة العلمي والبحث يةالتدريس
 تطبيق يف يساهم من وكل ,التدريس هيئة أعضاءللقيادات األكادميية, و واملعنوية املادية احلوافز تقدمي 

 أو الدورات تقدمي خالل من سواء القياد  املستدامة نقافة نشر يف ويساهم املقترحة االستراتيجية
 .العلمية األحباث عتر أو الندوات

 األكادميية, وأعضاء هيئة التدريس, بإعداد جيد للموارد  االهتمام بالتنمية املهنية املستدامة للقيادات
 .2030البشرية, ووضع ضوابط الستقطاب الكفاءات وفق رؤية 

 واختاذ وصنع االستراتيجية والتنفيذية اخلطط وضع عند بني أصحاب املصلحة املشاركة مبدأ تعزيز 
 .تطبيق القياد  املستدامة معوقات ومناقشة القرارات

 والفرص القو  نقاط من واالستفاد  املقترحة االستراتيجية تطبيق دعن الناجتة فاتاالحنرا دراسة 
 .املقترحة االستراتيجية تطبيق لتحسني املتاحة

 .القياس املستمر مقارنة بأداء اجلامعات األخرى والنماذج الناجحة 
 االستراتيجية املقترحة تطبيق عن املسؤولة : اجلهاتخامسًا

عن تطبيق االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك  وهي اجلهات املسؤولة
 خالد, وتتمثل هذه اجلهات يف:

  التعليم وزار. 
 .إدار  جامعة امللك خالد 
 .وكالة اجلامعة للمشاريع 
 واجلود  للتطوير اجلامعة وكالة. 
 التطوير األكادميي واجلود عماد  . 
 امللك خالدجبامعة  الكليات ووكالء عمداء. 
 جبامعة امللك خالد األقسام رؤساء. 
 .أعضاء هيئة التدريس 

 



 اخلامسالفصل 
 خامتة البحث

 فصول البحث: أواًل
 ملخص نتائج البحث: نانيًا
 حثتوصيات الب: نالثًا
 مقترحات البحث: رابعًا
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 البحث خامتة
 للقائمني التوصيات من جمموعة تقدميو نتائج, من البحث إليه توصل ملا ملخصًا الفصل هذا تناول

 ,واملصلحة القرار وأصحاب ,جبامعة امللك خالد واجلامعات اآلخرى اإلدارية واألكادميية العملية على
منوذج إفري تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء بدرجة أمهية  التوصيات تلك وتتعلق

 .املقترحةاملستقبلية  والدراسات البحوث من جمموعة بتقدميالفصل  وينتهي ,وبرجيستنر
 البحث فصول :أواًل

 عماد , خالد امللك جامعة يف به املعمول التنظيم وفق فصول, مخسة على البحث هذا ارشتمل
 :وهي التربوي, واإلرشرا  اإلدار  قسم, التربية لية, كالعليا الدراسات
 البحث وأسئلة تناوهلا الي واملشكلة البحث مقدمة ى:عل ارشتملو البحث إىل املدخل ل:األو الفصل
 .البحث ومصطلحات تطبيقه وحدود وأمهيته وأهدافه
 , هي:رئيسة مباحث نالنة على ارشتملو أدبيات البحث :الثاين الفصل
 .املستدامة القياد  :األول املبحث
 وضم حمورين مها:  املستدامة باجلامعات, القياد  :الثاين املبحث

 .اجلامعات املستدامة 
 .خترات عاملية يف القياد  املستدامة 

 القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد, وضم نالنة حماور هي: :الثالث املبحث
 .القياد  اجلامعية 
 .االستراتيجية اجلامعية 
 .جهود جامعة امللك خالد يف القياد  املستدامة 

 وهو البحث عليه اعتمد الذي العلمي للمنهج توضيح على ارشتملو البحث إجراءات :الثالث الفصل
 هيئة أعضاء مجيع من تكّون الذي البحث وجمتمع ,بأسلوبه التحليلي واملنهج البنائي الوصفي املنهج
( عضو هيئة تدريس بدرجة علمية أستاذ, أستاذ 2024والبالد عددهم ) جبامعة امللك خالد التدريس

 على وارشتمل, 1440-1439 اجلامعيللعام  الثاينخالل الفصل الدراسي مشارك, أستاذ مساعد 
 وقد, التخصص, النوع, العمل احلايل, سنوات اخلدمة, العلمية الرتبة تغرياتمل ًاوفق البحث, عينة تفصيل
 :التايل النحو على ا وفقًا ملتغريات البحثوتفاصيله( 344) البحث عينة عدد بلد
 ( أستاذ مساعد.162( أستاذ مشارك, )138( أستاذ, )44) :العلمية الرتبة 

 :( 65سنوات, ) 10سنوات إىل أقل من  5( من 152سنوات, ) 5( أقل من 127) سنوات اخلدمة
 .سنوات فأكثر 10

 ( :عضو هيئة 258العمل احلايل )( ,قائد أكادميي.86تدريس ) 
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 ( أنثى.102( ذكر, )242) :النوع 

 ( علوم إنسانية.190( علوم طبيعية, )154) :التخصص 
القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء  تطبيقدرجة أمهية  ملعرفة استبانة الباحث صمم وقد

 :هي ,( ممارسة58بإمجايل ) نالنة حماور على ارشتملتمنوذج إفري وبرجيستنر, 
 ممارسة( 28) ( ُبعد ب14) , ويتكون مناحملور األول: املمارسات التأسيسية. 
 ممارسة( 18) ( أبعاد ب6) , ويتكون مناحملور الثاين: املمارسات عالية املستوى. 
 ممارسة( 12) ( أبعاد ب3) , ويتكون مناحملور الثالث: احلوافز الرئيسة. 

, SPSSة واالجتماعي اإلنسانية للعلوم اإلحصائية احلزمة برنامج استخدام مت امليداين التطبيق وبعد
 :التالية اإلحصائية األساليب خالل من
 نبريسو  ارتباط معامل Pearson Correlation البحث ألدا  الداخلي االتساق صدق حلساب. 
 كرونباخ ألفا الثبات معاملAlpha Cronpach  البحث أدا  نبات لقياس, وطريقة التجزئة النصفية. 
 احلسابية املتوسطات Means املعيارية واالحنرافات Standard Deviation. 
 اختبار T-Test البحث عينة الستجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات بني الفروق ملعرفة 

العمل احلايل )عضو هيئة تدريس, قائد  ملتغّير وفقًا املختلفة, البحث أدا  حماور ممارسات على
  )علوم طبيعية, علوم إنسانية(. التخصص العلميالنوع )ذكر, أنثى(,  أكادميي(,

 االحادي التباين حتليل اختبار One Way ANOVA واالحنرافات املتوسطات بني الفروق ملعرفة 
 العلمية الرتبة ملتغّير وفقًا املختلفة, البحث أدا  ممارسات على البحث عينة الستجابات املعيارية

سنوات إىل أقل  5سنوات, من  5)أقل من  سنوات اخلدمة, )أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد(
 (.سنوات فأكثر 10سنوات,  10من 

 املتعدد  للمقارنات رشيفيه اراختب  Schaffe Multi Comparison Testروقلفا داللة اجتاه تحديدل. 
 .وتفسريها وحتليها, ومناقشتها, البحث, لنتائج رشامل عرض على ارشتملو :الرابع الفصل
 .واملقترحات التوصيات البحث, إليها توصل الي للنتائج ملخص على ارشتملو :اخلامس الفصل
 البحث نتائج ملخص :نانيًا

 توصل البحث إىل عدد من النتائج, هي:
  درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر عالية بوسط

(, وجاء ترتيب حماور االستبانة 0.53( وباحنرا  معياري )0.72( وبوزن النسيب )3.89حسايب )
 حسب درجة أمهية التطبيق تنازليًا كما يلي: 

سة للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد عالية جدًا بوسط درجة أمهية تطبيق ممارسات احلوافز الرئي .1
 (.0.84(, وباحنرا  معياري )0.81( وبوزن النسيب )4.23حسايب )
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درجة أمهية تطبيق املمارسات عالية املستوى للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد عالية بوسط  .2
 (.0.52(, وباحنرا  معياري )0.71( وبوزن النسيب )3.84حسايب )

درجة أمهية تطبيق املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد عالية بوسط حسايب  .3
 (.0.48(, وباحنرا  معياري )0.69( وبوزن النسيب )3.77)

 ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) حول
وفقًا ملتغري  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنردرجة أمهية تطبيق القياد  

 حمور املمارسات التأسيسية, واملمارسات عالية املستوى. العلمية يف  الرتبة
 ( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα = تعزى ملتغري )العلمية بني  الرتبة

 يف حمور ممارسات احلوافز الرئيسة, ولصاحل درجة أستاذ.  درجة أستاذ, ودرجة أستاذ مساعد
  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(0.05α =)  العلمية بني  الرتبةتعزى ملتغري

 درجة أستاذ مشارك, ودرجة أستاذ مساعد يف الدرجة الكلية لالستبانة, ولصاحل أستاذ مشارك.
  ( بني استجابات أفراد عينة البحث حول 0.05عند مستوى ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

ملتغري وفقًا درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر 
سنوات اخلدمة يف حمور املمارسات التأسيسية, واملمارسات عالية املستوى, وعلى مستوى الدرجة 

 الكلية لالستبانة. 
  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود(0.05α =)  تعزى ملتغري سنوات اخلدمة بني

ممارسات يف حمور  سنوات 10سنوات إىل أقل من  5من سنوات وفئة اخلدمة  5فئة اخلدمة أقل من 
 (.سنوات 10سنوات إىل أقل من  5من ولصاحل فئة سنوات اخلدمة )احلوافز الرئيسة 

 ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) حول
درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر وفقًا ملتغري 

 العمل احلايل يف حمور املمارسات التأسيسية. 
 حول ( بني استجابات أفراد عينة البحث 0.05ى )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

وفقًا ملتغري  درجة أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
ممارسات احلوافز الرئيسة, واملمارسات عالية املستوى, وعلى مستوى الدرجة العمل احلايل يف حمور 

 عضاء هيئة التدريس.لصاحل فئة أ الكلية لالستبانة,
 ( بني استجابات أفراد عينة البحث حول 0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

, ملتغري النوع وفقًا أمهية تطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
 ومتغري التخصص.
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 لوجهة نظر أفراد عينة البحث, والوزن النسيب واالحنرا  املعياري للوسط احلسايب ًاوفقو
أفراد اجملتمع احمللي,  من خصائص متيزهم عنبه  ونملا يتمتعوواملتعلقة بأبعاد منوذج إفري وبرجيستنر, 

 .فإن البحث احلايل ُيعيد تشكيل وترتيب األبعاد حىت تتناسب مع بيئة اجلامعات يف أربع مستويات
 أبعاد القياد  املستدامة وفق وجهة نظر أفراد عينة البحث :(32جدول )

ربع
ال

 

الوسط  ُبعد املمارسة م
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 الوزن النسيب

رابع
ال

 

 0.87 0.72 4.49 السلوك األخالقي 23
 0.82 0.69 4.30 املسؤولية البيئية 22
 0.82 0.82 4.29 املسؤولية االجتماعية 21
 0.82 0.89 4.28 اجلود  20
 0.82 0.88 4.26 االبتكار االستراتيجي 19

لث
الثا

 

 0.80 0.84 4.20 مدخل أصحاب املصلحة 18
 0.79 0.86 4.14 مشاركة أعضاء هيئة التدريس 17
 0.78 0.89 4.13 نقافة التمكني 16
 0.78 0.77 4.11 التوجه حنو فرق العمل 15
 0.77 0.93 4.08 االستقالل املايل 14

اين
الث

 

 0.75 0.84 4.00 مشتركة رؤية 13
 0.77 0.87 4.07 احلفاظ على املعرفة ومشاركتها 12
 0.76 0.83 4.03 الثقة 11
 0.74 1.02 3.96 القياد  العليا 10
 0.66 1.14 3.63 تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس 9

ول
األ

 

 0.59 0.85 3.37 اإلدار  الذاتية 8
 0.59 0.82 3.36 القراراختاذ  7
 0.58 1.00 3.33 العالقة الودية بني أعضاء هيئة التدريس 6
 0.58 0.96 3.31 تطوير أعضاء هيئة التدريس باستمرار 5
 0.58 0.79 3.31 ختطيط التعاقب الوظيفي 4
 0.57 1.08 3.29 االحتفاظ طويل األمد بأعضاء هيئة التدريس 3
 0.57 0.96 3.28 منظور طويل األمد 2
 0.56 0.98 3.25 التغري التنظيمي 1
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 دامـةتــسالقـيـاد  املـ

 الرؤية  إدار  املعرفة الثقة القياد  العليا تقدير األفراد
 املشتركة

منظور طويل 
 األمد

 التغري 
 ظيميتنال

 االحتفاظ طويل
 األمد 

 

العالقات  املهنيةالتنمية  اإلدار  الذاتية
 اإلنسانية

 

 التعاقب الوظيفي اختاذ القرار

 االستقالل
 املايل 

مشاركة  التمكني فرق العمل
 العاملني

أصحاب 
 املصلحة

االبتكار 
 االستراتيجي

 املسؤولية  اجلود 
 البيئية

املسؤولية 
 االجتماعية

السلوك 
 األخالقي

 القياد  املستدامةرباعيات (: 8رشكل )
 من رباعيات القياد  املستدامة من األسفل لألعلىحيث متثل كل جمموعة ربع 
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 2030دور القياد  املستدامة يف رؤية  :(9رشكل )
إدار  وتشكل تعزيز القيم االسالمية واهلوية الوطنية دور يف حتقيق فعالية اجملتمع من خالل جمتمع حيوي: 

الذات وتطوير وتدريب األفراد, واالحتفاظ الطويل هبم, ومشاركتهم الرؤية واملعرفة, كما تعمل 
 جود  احليا  الوظيفية العاملني من إجنازات حمققة ومتيز جامعي مستدام جملتمع حيوي.

تقالل الذايت ويشكل االستقالل املايل دور كبري يف حتقيق الفعالية املالية, وحتقيق االساقتصاد مزدهر: 
للجامعة, وتعمل الشراكة اجملتمعية على فتح مسارات متويل جديد  للجامعة, تقلل من االعتماد 
على التمويل احلكومي, كما تعمل املسؤولية البيئية على االهتمام باملسطحات اخلضراء وزياد  

 هر.فعالية احلرم اجلامعي, والتررشيد يف االستهالك, مجيعها تسهم حنو اقتصاد مزد
مة على املستوى اجلامعي, لالستراتيجية واخلطط دور كبري يف حتقق متطلبات االستدا وطن طموح:
فراد حنو االبتكار لتحقيق مستقبل أفضل, كما تعمل الشفافية واالصالح واملساءلة واحلد ودعم األ

على من الفساد على حتقيق حوكمة العمل احلكومي, وإلدار  املخاطر الدور األبرز للتغلب 
صعوبات حتقيق األهدا , حنو جمتمع رقمي يعمل على متكني تقنية املعلومات حنو أمن سيتراين, 

  بأساليب وأدوات ذكية فعالة كالذكاء االصطناعي, وذكاء األعمال بوطن طموح.

 جمتمع حيوي
.تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية 
.السلوك األخالقي 
.حتسني جود  احليا  الوظيفية 

 اقتصاد مزدهر
.االستقالل املايل 
 اجملتمعية.الشركة 
.املسؤولية البيئية 

 وطن طموح
. احلوكمة الررشيد 
.التحول الرقمي 
.االبتكار االستراتيجي 
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 البحث توصيات نالثًا:
االستراتيجية املقترحة ب التالية للوفاء التوصيات تتمثل البحث, إليها توصل الي النتائج يف ضوء

 :يلي فيما لتطبيق القياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر,
 امة يف ضوء منوذج إفري االستراتيجية املقترحة لتطبيق القياد  املستد جامعة امللك خالد أن تتبىن

 وبرجيستنر, من خالل:
 االستراتيجية املقترحة على تشر  امللك خالد,جامعة  مدير معايل بقياد  عليا جلنة تكوين. 
 .توجيه وكيل اجلامعة للتطوير واجلود , بتبين االستراتيجية املقترحة 
  تشكيل فريق عمل من عماد  التطوير االكادميي واجلود , مركز إعداد القاد  اإلداريني, وكالة

عضاء هيئة التدريس,   رشؤون أ  التشغيل والصيانة, عماد, إدار  تقنية املعلومات, إداراملشاريع
 إدار  التخطيط االستراتيجي. اإلدار  العامة للعالقات اجلامعية, ,إدار  العالقة العامة واألعالم

 .بناء خطط تنفيذية من االستراتيجية املقترحة 
  وصنع القرارات واختاذها.االستراتيجية اخلطط وضع يف باجلامعةمشاركة مجيع العاملني , 
 واالبتكار االستراتيجي والتطوير اإلبداع من البشرية املوارد متكني. 
 وبرامج متابعة االستراتيجية.حمدد  أداء مؤرشرات وفق لالستراتيجية املقترحة الدورية املراجعة , 

 واعطاء الصالحيات ألعضاء هيئة كثقافة جامعية مفهوم االستدامة أن تتبىن جامعة امللك خالد ,
التدريس وإعداد االحباث واملشاركات احمللية والعاملية يف نطاق  التدريس جبامعة امللك خالد يف

 ختصصاهتم.
 حيث تعد القياد  املستدامة,  متطلبات لتناسب ؛مية واهليكلية واللوائح باجلامعةتطوير األطر التنظي

, من 2030, وأهم أهدا  تعزيز التعليم اجلامعي يف رؤية ومتطلباهتا أبرز ركائز القياد  املستدامة
 .باجلامعات العاملية خالل التعر  على االجتاهات احلديثة يف تطوير اهلياكل التنظيمية

  تلفة للتصنيفات الدولية االلتزام باملعايري املختعزيز املركز التنافسي جلامعة امللك خالد من خالل
 وتطوير املعايري الداخلية باجلامعة.  للجامعات,

  إنشاء , و؛ لتتمكن من صنع واختاذ القرارذاتية إدارية, مالية, علميةمنح جامعة امللك خالد استقاللية
يف  التدريس هيئة أعضاء ومشاركة, حدائق املعرفة؛ لتوليد وتوظيف واستثمار املعرفة يف خدمة اجملتمع

 , وتنويع مصادر الدخل.األكادميية ريةاحل حيقق مبا, احملّكمة العاملية العلمية اجملالت يف النشر
  السياسة العامة للتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية, مبا يسهم يف بناء فلسفة اجلامعة تطوير

 املستدامة, تتوافق مع االجتاهات العاملية.
 بالقياد  املستدامة, عّر ُت املستويات مجيع يف اجلامعة ملنسويب عمل وورش تدريبية دورات تقدمي 

 .القياد  املستدامةمنوذج إفري وبرجيستنر ملمارسات  تطبيق من اجلامعة حتققها الي لفوائداو



160

 

 أنظمة ضعوو, جبامعة امللك خالدالترامج األكادميية  هيكلةإعاد  ب؛ لالستدامة العاملي التوجه مواكبة 
؛ لتحقيق االستدامة للجامعة يف وظائفها ومهامها وقيادهتا, التخصصات متعدد  مسارات بفتح تسمح

وفق معايري عاملية حتقق امليز   سنوات, مخسمن تقومي الترامج كل  أصحاب املصلحةمن خالل متكني 
 .؛ لتحقيق مشاركة معرفية على مستوى اجلامعة حبثية فرق ضمن العمل وتشجيع, التنافسية

   نشر نقافة القياد  املستدامة, من خالل نشر اإلبداع والتميز املستدام بالتعليم اجلامعي, ورفع كفاء
 بناء, والعالقات العامة واإلعالم, وعماد  رشؤون الطالب, من خالل إدار  جامعة امللك خالدأفراد 
 اجملتمع احمللي ألفراد تطويرية وبرامج تدريبية دورات وتقدمي احمللي, اجملتمع مع االتصال قنوات

 وأصحاب املصلحة.
 مبادئ  ضوء يفاملستويات  مجيع على جبامعة امللك خالد األكادميية القيادات الختيار حمدد  معايري بناء

 بشكل عام, ومنوذج إفري وبرجيستنر بشكل خاص.  القياد  املستدامة
 الغري  األفكار تبين خالل من اجلامعة نسويبمل لألفكار ذات البعد اإلبتكاري, كادمييةالقيادات األ دعم

 .اعي واإلنراء املعريفمألوفة ذات التصميم اإلبد
 والتدريب االختيار دقة خالل من األكادميية القيادات من ناين صف وتدريب لتأهيل خطة بناء 

 , ونقل اخلتر  بني مستويات وأفراد القيادات األكادميية.وممارسة القياد  املستدامة والتأهيل
 ,املستدام القيادي العاملي األداء إىل الوصول يف واجلهد للوقت اختصارًا متكني املعلومات وإدارهتا ,

 السعودية العربية اململكة يف املتميز  واجلامعات جامعة امللك خالد بنيعلمي التبادل المن خالل 
 .تطبيق القياد  املستدامة يف ختراهتا من لالستفاد  املؤمترات, وحضور ,العلمية الزياراتب وخارجها,

 للموارد البشرية؛ حيث تعد مرتكزًا أساسيًا لتحقيق القياد   والعامة حتسني جود  احليا  الوظيفية
 .2030لرؤية اململكة العرية السعودية  الترامج التنفيذيةاملستدامة, وأحد 

 األداءوحتسني  تطوير جبهود املتعلقة القرارات الختاذ الالزمة الصالحيات القيادات األكادميية منح 
 .ذات األمد الطويل األهدا  لتحقيق وتسهياًل للعمل تيسريًا ,املستدام

 واألعباء التدريسية للقيادات األكادميية. ,التدريس هيئة ألعضاء اإلدارية األعباء من التقليل 
 عالية مبستويات بالقياد  املستدامة تشتهر والي العريقة العاملية للجامعات ميدانية زيارات بناء برامج, 

 واجهتهم الي واملعوقات الصعوبات ومعرفة القياد  املستدامة, حول ودراساهتا ختراهتا من واالستفاد 
 .عليها والتغلب جتاوزها وكيفية

 ذات البعد  واملستجدات التطورات ملواكبة ضرور  التدريس هيئة ألعضاء التنمية املهنية املستدامة
 . املستمر التدريبية الدورات خالل من وذلك ,العاملي, ومتطلبات التغيري

  ممارسات التعليم جبامعة امللك خالد, من خالل دمج تكنولوجيا املعلومات, واالتصاالت, حتسني
 ودعم البحوث العلمية يف جمال التعليم والتعلم.
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 خالل من احلكومي, للتمويل كبدائل ومتنوعة جديد  أساليب عن والبحث التمويل, مصادر تنويع 
املسؤولية االجتماعية وبناء الشراكات الفاعلة, من خالل تفعيل وكالة اجلامعة للمشاريع, وإدار  

 .أمالك اجلامعة
  إدار  املالية والتخصيص, والتررشيد يف اإلنفاق من خالل تطوير  والنزاهد واحلد من الفساد الكفاء

 وإدار  املراجعة الداخلية ومتكينها.
 كأحد الترامج التنفيذية لرؤية اململكة العربية  خالل تعزيز التحول الرقميمات من متكني تقنية املعلو

, وتفعيل األساليب واألدوات الذكية كالذكاء اإلصطناعي, وذكاء األعمال, 2030السعودية 
 من البيانات يف التنمية اإلدارية, وحتقيق األمن السيتراين.واالستفاد  

 البحث مقترحات رابعًا:
 :يلي فيما تتمثل البحثية املقترحات أهم فإن أعاله التوصيات ضوء ويف البحث, نتائج على بناًء

 .إجراء دراسة حول دور القياد  املستدامة يف حتقيق الترامج التنفيذية لرؤية اململكة العربية السعودية 
  لدى أعضاء هيئة  جود  احليا  العامة والوظيفيةدور القياد  املستدامة يف  حولإجراء دراسة

 التدريس جبامعة امللك خالد. 
  باجلامعات السعودية ودورها يف حتقيق وظائف القياد  املستدامة  ممارسة حولإجراء دراسة

 .املستقبل
  العايل التعليم مؤسسات يف وتطبيقها القياد  املستدامة مناذج حولإجراء دراسة. 
  يف وأنرها جلامعات السعودية للقياد  املستدامةممارسة القيادات األكادميية با حولإجراء دراسة 

 .استدامة اجلامعات
 ا.هلصعوبات الي تواجهوا إجراء دراسة مقارنة بني اجلامعات السعودية يف ممارسة القياد  املستدامة  



 املراجع
  أواًل: املراجع العربية
 نانيًا: املراجع االجنبية
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 القران الكرمي.
  أواًل: املراجع العربية

درجة توافر أبعاد القياد  اخلادمة لدى (. 2018) سعيد رارشد, الشهومي؛ حسام الدين السيد, إبراهيم
اجمللة . مديري مدارس التعليم األساسي مبحافظة الظاهر  يف سلطنة عمان يف ضوء منوذج لوب

 والسياسية االستراتيجية للدراسات العريب يالدميقراط املركز ,يةالدولية للدراسات التربوية والنفس
 .159 -136 ,1ع, 4مجمصر, ة, واالقتصادي

 . أهبا: جامعة امللك خالد.التقرير السنوي(. 2019إدار  الدراسات واملعلومات )
املعاصر . رسالة تطوير إدار  التعليم اجلامعي يف ضوء بعض االجتاهات (. 2007إمساعيل, علي عبدربه )
 االسكندرية: دار اجلامعة اجلديد . دكتوراه منشور ,

درجة ممارسة مديري التربية والتعليم مبحافظات غز  لنمط القياد  (. 2017) حممد عمر أمحد, ارشتيوي
 .غز , اجلامعة اإلسالمية, غري منشور  ماجستريرسالة  .املستدامة وسبل تطويرها

, غز : دار املقداد 3مقدمة يف تصميم البحث التربوي. ط (.2001)ستاذ, حممود. األ ؛األغا, إحسان
 للنشر والتوزيع.

(. إدار  اجلود  الشاملة مدخل إلصالح التعليم اجلامعي يف الوطن 2005األغتري, بدر سعيد علي )
لية أبريل, ك 13-11, حبث مقدم للمؤمتر التربوي اخلامس حول جود  التعليم اجلامعيالعريب. 

 . 194-157التربية, جامعة البحرين, مملكة البحرين, 
التخطيط االستراتيجي والتعليم العايل يف الوطن العريب: إرشار  خاصة (. 2003إمام, زكريا بشري )

 اخلرطوم: رشركة مطابع العملة السودانية. للسودان: دراسة حتليلية يف النظر  التربوية املعاصر .
(. اجلامعات العربية ودورها يف خدمة اجملتمع املعريف والتنموي 2009خبيت, صفية عبداهلل امحد )

, مسقط, اجلامعات العربية, التحديات واألفاق -ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العريب الثالثوالتقين. 
 م.2009/ 12/  7-5سلطنة عمان, الفتر  

, منتدى الفكر العريبمقال يف جملة التنمية املستدامة, (. دور التعليم وأنره يف 2006بدران, عدنان )
 .29, , جملة فكرية نقافية يصدرها منتدى الفكر العريب226, ع21مج

(. ضمان جود  التعليم العايل مدخل 2010بدوي, عبدالرؤو  حممد؛ جماهد, أرشر  عبد املطلب )
, جملة حمكمة 61, ع17, مجربيةجملة مستقبل التربية الع .للتنمية املستدامة يف اجملتمع املصري
 .96-9, يصدرها املركز العريب للتعليم األساسي

. كلية دور اجلامعة بني حتديات الواقع ولفاق املستقبل: رؤية نظرية(. 2005بدوي, منري حممود )
 التجار , جامعة أسيوط.
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االستدامة وتطبيقاهتا مع التنمية املستدامة "مدخل تكاملي ملفاهيم (. 2015التريدي, عبداهلل عبدالرمحن )
 . الرياض: العبيكان للنشر.التركيز على العامل العريب

(. واقع ممارسة األقسام التربوية للقياد  املوزعة بكلية العلوم االجتماعية 2016فاطمة عبداهلل )البشر, 
 .267-213, 7الرياض, ع, جملة العلوم التربويةجبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

, امللتقى العريب الثالث للتربية والتعليم(. مفهوم التربية املستدامة ومستلزماهتا. 2006بطانة, عبداهلل )أبو 
 أبريل.  26-24بريوت, 
 قتصادية.اال. مصر: منظمة التعاون والتنمية مراجعات لسياسات التعليم الوطنية(. 2010البنك الدويل )

 . القاهر : مكتبة النهضة املصرية.وضمان اجلود  يف التعليم العايلاالعتماد (. 1431البهوارشي, السيد )
دور اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غز  يف تلبية متطلبات التنمية (. 2016) أماين فايز حممود, البورنو

 غز  ,اجلامعة اإلسالمية, غري منشور  ماجستريرسالة  .املستدامة لديها وسبل تفعيله
 عمان: الوراق. .املعجم اجلامع لعلوم البيئة واملوارد الطبيعية(. 2008البيايت, محيد جميد )
عمان: عامل الكتب  .9001إدار  اجلود  الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو (. 2008التميمي, فواز )

 للنشر والتوزيع.
(. تصور مقترح لتطبيق اخلطة 2009توفيق, صالح الدين حممد؛ إبراهيم, حممد عبد الرزاق )

جملة كلية االستراتيجية مبدارس التعليم العام املصري يف ضوء بعض مناذج التخطيط االستراتيجي. 
 .270 -218, 77, ع19مج, جامعة بنها, مصر, التربية
 . القاهر : دار الفكر العريب.تنمية املستدامةالتعليم مفتاح ال(. 2016التيتون, أمينة )

 . واقع التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية وتوقعاته املستقبلي .(1426الثويين, يوسف حممد )
(. التمكني اإلداري للقياد  اجلامعية وعالقته بتحقيق السلوك التنظيمي 2015جاد اهلل, باسم سليمان )
 .134 -11, 99, ع22مج, مصر, مستقبل التربية العربيةجملة بكليات التربية. 
م جملة جامعة أ( ندو  االدار  االستراتيجية يف مؤسسات التعليم العايل, 1426جامعة امللك خالد )

 .417, ص2,ع18مج ,القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية
 .1439/ 8/11التصفح: . تاريخ http://www.kku.edu.sa(. 2018جامعة امللك خالد, )

رسالة (. تطوير اجلامعات السعودية يف ضوء فلسفة اجلامعة املتجدد . 2018جترين, مالك حممد سعد )
 الرياض. ,كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية دكتوراه غري منشور ,

(. جود  التعليم العايل األهلي من منظور عاملي. جتربة إنشاء جامعة األمري حممد 2008اجلداوي, حممد )
امللتقى األول ملسؤويل اجلود  يف اجلامعات "اجلود  السعودية.  -بن فهد االهلية باملنطقة الشرقية

 , جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض.مسؤولية اجلميع"
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 بأدائهن وعالقتها الثانوية املدارس ملديرات االبتكارية القياد (. 2011) حممد مرام جرادات,
 .األردن عمان, جامعة والنفسية, التربوية العلوم كلية ,منشور  غري ماجستري رسالة .الوظيفي

 , غز : مطبعة أبناء اجلراح.2. طالقواعد املنهجية لبناء االستبيان(. 2010اجلرجاوي, زياد علي )
(. أمناط القياد  التحويلية والتبادلية واملتساهلة لدى مديرات املدارس 2014اجلعمي, هيا احلميدي )

, رسالة ماجستري غري منشور االبتدائية يف دولة الكويت وعالقتها برضا املعلمات عن عملهن. 
 األردن. ,كلية العلوم التربوية, جامعة الشرق االوسط

رسالة دكتوراه (. دور القيادات االستراتيجية يف بناء املنظمات املستدامة. 2015اجلهين, نعيم عطا اهلل )
 الرياض. ,كلية العلوم االجتماعية واإلدارية, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية غري منشور ,
علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي  ورقة .(. أمهية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية2012اجلوزي, مجيلة )
, اجلزائر, سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعيةالدويل: 

  .21-20جامعة قاصدي مرياح, ورقلة, نوفمتر 
(. دور اجلامعة يف حتقيق مقومات جمتمع 2016جيدوري, صابر عوض؛ جيدوري, بشار عوض )

, 30مج, الكويت, اجمللة التربويةهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دمشق. املعرفة من وج
 .186 -141, 118ع
 عمان: فريدريش ايترت. .اإلسالم والتنمية املستدامة رؤية كونية جديد (. 2013, عود  )ياجليوس
(. استراتيجية مقترحة لتطوير وظائف اجلامعات السعودية يف ضوء 2016احلارث, فاطمة علي )لل 

 أهبا. ,, كلية التربية, جامعة امللك خالدرسالة دكتوراه غري منشور مبادئ جامعة املستقبل. 
ية (. واقع ممارسة القياد  االبتكارية يف اجلامعات السعودية واستراتيج2017احلارني, مفلح محود )

 أهبا. ,, كلية التربية, جامعة امللك خالدرسالة دكتوراه غري منشور تطويرها. 
القياد  يف املؤسسات (. 2013حافظ, حممد صتري؛ املغيدي, احلسن حممد؛ البحريي, السيد حممود )

 . القاهر : عامل الكتب. التعليمية
 عمان: دار املسري . .يف عامل متغرياإلدار  االستراتيجية: إدار  جديد  (. 2004حبتور, عبد العزيز )

(. دور بطاقة االداء املتوازن يف حتقيق مبادئ اجلامعة املستدامة يف 2015حجازي, مالك زكري مجدي )
 , كلية التربية, اجلامعة اإلسالمية, غز .رسالة ماجستري غري منشور اجلامعة اإلسالمية بغز . 

. إعداد النشء لولوج بتدائي والثانوي يف عصر العوملةالتعليم اإلتدويل (. 2013حجي, أمحد امساعيل )
 جمتمع املعرفة, القاهر : عامل الكتب.

(. دور القياد  املستدامة 2018احلدراوي, رافد محيد؛ اجلنايب, سجاد حممد؛ امليايل, حاكم احسوين )
دراسات  جملة مركزيف حتقيق التفوق التنظيمي دراسة حتليلية يف مطار النجف األرشر  الدويل. 

 .210 -185, 49, جامعة الكوفة, العراق, عالكوفة
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(. دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اململكة العربية 2017احلريب, تركي مقبل )
ة, جامعة نايف العربية للعلوم , كلية العلوم االستراتيجيرسالة ماجستري غري منشور السعودية. 

 الرياض. ,منيةاأل
(. درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى للقياد  األخالقية 2015حيا  حممد ) احلريب,

, 3عجملة اإلدار  العامة, وانعكاساهتا على الطلبة يف ضوء توجهات اجلامعة االستراتيجية. 
  .624 -553, 55س

, معهد التنمية اإلداريةجملة (. حتديات القيادات اإلدارية احلكومية. 1436احلريب, عبداهلل مداري )
 .35 -32, 122اإلدار  العامة, اململكة العربية السعودية, ع

عمان: دار اجلنادرية للنشر  .اإلدار  املدرسية الفاعلة ملدرسة املستقبل(. 2008احلريب, قاسم عائل )
 والتوزيع.
عمان:  .ئف املنظمةمبادئ اإلدار  احلديثة: النظريات, العمليات اإلدارية, وظا(. 2006حرمي, حسن )

 دار احلامد.
(. أبعاد القياد  اجلامعية لدى عمداء كليات التربية 2010حممد؛ حسني, علي عبد ربه ) حسنيحسان, 

 .261 -206, 1, ج73, مصر, عجملة كلية التربية باملنصور وعالقتها بالتطوير املؤسسي. 
 االسكندرية: دار اجلامعة اجلديد .. اجلود  واالعتماد التربوي(. 2008حسني, سالمة عبدالعظيم )

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية (. 2005أبوحطب, فؤاد؛ صادق, لمال )
 , القاهر : مكتبة اإلجنلو املصرية.7. طوالتربوية واإلجتماعية
(. مدى ممارسة القياد  األخالقية لدى وكيالت األقسام اإلنسانية 2018احلقباين, هياء حممد عبداهلل )
 .177-148, 16, مصر, عاجمللة الدولية للعلوم التربوية والنفسيةجبامعة امللك سعود. 
(. متكني املوظف أدا  استراتيجية للحصول على ميز  تنافسية 2014احلورشان, سلطان سليمان )

 .838 -821 ,4, ع54س. دور  اإلدار  العامةمستدامة. 
 , دمشق: دار الرضا.3. جاإلدار  االستراتيجية للمؤسسات(. 2008حيدر, يونس إبراهيم )
رسالة ماجستري غري (. التنمية املستدامة يف السنة النبوية: دراسة تأصيلية. 2018اخلرمان, بكر عبداهلل )

 البيت, األردن. كلية الشريعة, جامعة لل منشور ,
أسس بناء املنظمة الذكية املعاصر : أساسيات وحدات تشكيل (. 2000اخلزامى, عبد احلكيم أمحد )

 القاهر : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. .اهلياكل التنظيمية لفرق ومجاعات العمل
(. تسويق خمرجات البحث العلمي كمتطلب رئيس من متطلبات اجلود  2011خضر, مجيل أمحد )

, ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العريب الدويل لضمان جود  التعليم العايلوالشراكة اجملتمعية. 
 جامعة الزرقاء, األردن.
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  : الدار املصرية اللبنانية.القاهر مل.التعليم العريب بني الكارنة واأل مستقبل(. 2008خضر, حمسن )
(. التحديات الي تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات 2012أبو خضري, إميان سعود )

 .124 -87, 7, عاجمللة السعودية للتعليم العايلالتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية, 
. إربد: عامل الكتب ة للجامعات مناذج حديثةاإلدار  اإلبداعي(. 2006معاينة, عادل )طيب, أمحد؛ اخل

 احلديثة.
(. متكني التعليم العايل من مواجهة التحديات التنموية من خالل 2014اخلطيب, مقداد عبدالوهاب )
 , كلية اهلندسة, اجلامعة املستنصرية.3, ع18, مججملة اهلندسة والتنميةجامعات مستدامة. 
(. صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة اجملتمعية للجامعات السعودية يف ضوء 2014اخلليفة, عبدالعزيز علي )

جملة رسالة التربية وعلم فلسفة اجلامعة املنتجة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أمنوذجًا. 
 .123-97, 46الرياض, ع, النفس

التعليم العايل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف  (. معوقات استدامة2016اخلوالد , تيسري حممد )
 .87-67, 1, ع43, األردن, مججملة دراسات العلوم التربويةاجلامعات األردنية. 
 . عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.مدخل إىل الفكر االستراتيجي(. 2013خري الدين, غسان مدحت )

 عمان: دار الراية للنشر والتوزيع. .القياد  االستراتيجية(. 2015خريي, اسامة )
(. اخلطة االستراتيجية املعاصر  وعناصر تكوينها يف املؤسسات التربوية. 2011داود, عبدالعزيز أمحد )
 .41 -38, 31ع, سلطنة عمان, جملة رسالة التربية

مناط القيادية التربوية وجود  التعليم ملديري املعاهد العلمية يف (. األ1437لداود, عبداحملسن سعد )ا
, جامعة اإلمام حممد بن سعود جملة العلوم التربويةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

  .428 -351, 4اإلسالمية, ع
 (. القياد  التربوية. عمان: دار املسري .2013داوين, كمال سليم )
 , الرياض: مكتبة العبيكان.التعليم العلي ماله وما عليه(. 1432الدخيل, عبدالعزيز )

(. العالقة بني التوجه االستراتيجي لدى اإلدار  العليا يف اجلامعات 2006الدهدار, مروان محود  )
 ,, كلية التجار , اجلامعة اإلسالميةرسالة ماجستري غري منشور الفلسطينية وميزهتا التنافسية. 

 فلسطني.
اإلدار  (. 2009دهيش, خالد عبداهلل؛ الشالش, عبدالرمحن سليمان؛ رضوان, سامي عبدالسميع )

 , الرياض: مكتبة الررشد.3ط .والتخطيط التربوي: أسس نظرية وتطبيقات عملية
(. دور جامعة القدس املفتوحة كمحرك أساسي للتنمية املستدامة 2014دويكات, خالد عبد اجلليل )

 .201 -157, 8, ع4, مجة الفلسطينية للتعليم املفتوحاجملليف فلسطني. 
 . القاهر : عامل الكتب.العائد االقتصادي املتوقع من التعليم اجلامعي(. 2012دياب, إمساعيل حممد )
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 رسالةمنية الذكية. يجية ودورها يف بناء املنظمات األ(. القياد  االسترات2016الربابعه, خالد أمحد )
, منيةالعربية للعلوم األكلية العلوم االجتماعية واإلدارية, جامعة نايف  دكتوراه غري منشور ,

 الرياض.
(. إدار  التغيري يف اجلامعات: التحديات 2014النوري, عبد السالم علي ) ؛الربيعي, حاكم حمسن
مركز البحث وتطوير املوارد البشرية,  ,املؤمتر الدويل حول إدار  التغيري يف عامل متغريواملقومات. 

 .18 -1رماح, االردن, 
. عمان: التعليم العايل يف عصر املعرفة التغريات والتحديات ولفاق املستقبل(. 1429الربيعي, سعيد )
 دار الشرق.

(. تقييم املمارسات القيادية لدى 2017الررشيدي, حسني جمبل هدبا؛ العازمي, فيصل مدعث غالب )
, جملة البحث العلمي يف التربيةدارس بدولة الكويت يف ضوء مبادئ القياد  املستدامة. مديري امل
 .533 -495, 6, ج18مصر, ع

(. دور اإلدار  االستراتيجية يف حتقيق التنمية اإلدارية املستدامة يف 2016الررشيدي, عايض خلف )
االجتماعية واإلدارية, جامعة , كلية العلوم رسالة دكتوراه غري منشور اجلامعات السعودية. 

 الرياض. ,نايف العربية للعلوم األمنية
 الكويت: دار الكتاب احلديث. ,رؤية تطبيقيةمناهج البحث التربوي: (. 2000الررشيدي, بشري صاحل )
(. تطوير األداء البحثي يف اجلامعات النارشئة يف ضوء الشراكة اجملتمعية 1434رضوان, سامي )

 .322-217, 24ع, جملة دراسات يف التعليم اجلامعي والتشبيك املؤسسي.
تاريخ التصفح:  .http;//www.vision2030.gov.sa(, 2017) 2030رؤية اململكة العربية السعودية 

9/8 /1439. 
جملة (. واقع التعليم اجلامعي وحتدياته يف بعض اجلامعات السعودية. 2014الرويلي, نوا  عبداهلل )

 .120-95, 1, ع1, جامعة اجلو , مجاجلو  للعلوم االجتماعية
(. جماالت تطوير التعليم اجلامعي يف بعض اجلامعات السعودية من وجهة 2017الرويلي, نوا  عبداهلل )
, 10, مجاجمللة العربية لضمان جود  التعليم اجلامعيدريس: دراسة ميدانية. نظر أعضاء هيئة الت

 .112-79 ,29ع
(. برنامج تدرييب مقترح لتطوير قدرات القيادات األكادميية مبؤسسات 2006زاهر, علي ناصر رشتوي )

 .256-209 ,73ع, 23س ,مصر ,جملة التربية املعاصر  .التعليم العايل السعودية
(. دور القيادات االستراتيجية يف تطوير املنظمات األمنية واملدنية يف 2010الزعيب, حممد موسى )

ة, , كلية العلوم االجتماعية واإلداريرسالة دكتوراه غري منشور اجلمهورية العربية السورية, 
 الرياض. ,منيةجامعة نايف العربية للعلوم األ

http://www.vision2030.gov.sa/
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جملة جامعة بنغازي الستدامة يف مؤسسات التعليم العايل. (. تطبيقات ا2012الزليتين, سعد حممد )
 .101-84, 1,2, ع25, ليبيا, سالعلمية

(. دور القياد  يف اجلامعات احلكومية السعودية يف بناء اجلامعة املتعلمة. 1436الزهراين, عبداهلل عطية )
 .الرياض ,السعوديةورقة مقدمة إىل مؤمتر القيادات اإلدارية احلكومية يف اململكة العربية 

. عمان: دار كنوز املعرفة للنشر التنمية املستدامة وتطبيقاهتا التربوية(. 2016الزهراين, معجب أمحد )
 والتوزيع.

(. دور اجلامعات السعودية يف مواجهة التحديات الثقافية الي تواجه 2016السرحاين, جنوى أمحد )
, 27مج, جامعة بنها, مصر, جملة كلية التربيةطالهبا من أجل تعزيز االنتماء الوطين بينهم, 

 .140 -101, 105ع
(. العالقة بني أمناط القياد  اإلدارية ومستويات متكني العاملني بالتطبيق 2014سطوحي, دعاء حممد )

 .447 -431, 3, مصر, عاجمللة العلمية لالقتصاد والتجار على قطاع اإلمسنت. 
 . القاهر : الدار الثقافية.تيجية التخطيط التربوياسترا(. 1429سعد, عبد املنعم فهمي )

الندو  الدولية العلمية الثالثة (. بناء املنظومة األخالقية يف املؤسسات التربوية, 2015راتب ) السعود,
 . 4/2015/ 15-12, باملؤمتر الدويل األول لكلية التربية جبامعة الباحة: التربية... لفاق مستقبلية

 عمان: دار املسري  للنشر والتوزيع والطباعة. القياد  اإلدارية الفعالة,(. 2010السكارنة, بالل خلف )
 . دار احلامد: عمان.القياد  األكادميية يف مؤسسات التعليم العايل(. 2014السالطني, علي ناصر )

 احلامد.. عمان: دار دراسات يف اإلدار  اجلامعية(. 1431السميح, عبد احملسن حممد )
التميز يف اجلود  النوعية واالداء يف (. 1427سورفس, تشارلز؛ فريست بو, جويل؛ موين, دايان )

 . ترمجة مسة عبد ربه, الرياض: مكتبة العبيكان.التعليم العايل
 . مصر: املكتب اجلامعي.اإلدار  االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقية(. 1419السيد, امساعيل )

 . الرياض: جامعة امللك سعود.استراتيجيات وأساليب البحث االجتماعي(. 1416السيد, مسري  أمحد )
يف تدريس  ESD(. استخدام مدخل التعليم من أجل التنمية املستدامة 2017السيد, علياء علي عيسى )

جملة التربية مقرر علوم بيئة لتنمية مفاهيم االستدامة واختاذ القرار األخالقي لدى الطالبة املعلمة. 
 .142 -109. 8ع ,20. مصر, مجالعلمية

 , ترمجة خالد العامري, القاهر : دار الفاروق للنشر.إدار  اجلامعات بنجاح(. 2008رشاتوك, مايكل )
جملة التحديات الي تواجه اجلامعات السعودية للتحول حنو جمتمع املعرفة. (. 2011الشايع, علي صاحل )
 .445 -399 ,2, ع21مصر, مج ,باالسكندرية كلية التربية
. الرياض: دار التعليم العايل وحتديات املستقبل(. 2012عامر, طارق؛ عامر, ربيع )الشايع, علي؛ 
 الزهراء.
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(. االستقالل الذايت كمدخل لتطوير اإلدار  اجلامعية من وجهة نظر 2015الشريف, مها عبداهلل حممد )
, كلية التربية, جامعة أم رسالة دكتوراه غري منشور القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية. 

 مكة املكرمة. ,القرى
عمداء كليات التربية جبامعة رشقراء (. النمط القيادي السائد لدى 2016الشمراين, حامد حممد )

, األردن, اجمللة التربوية الدولية املتخصصةوعالقته بدافعية اإلجناز كما يراه أعضاء هيئة التدريس. 
 .267 -248, 11ع

(. حتديات القيادات اإلدارية احلكومية, مشكالت معقد  وحلول مبتكر . 1436الشمري, ماجد علي )
 .35 -32, 122دار  العامة, اململكة العربية السعودية, عد اإل, معهجملة التنمية اإلدارية

(. دور قيادات التعليم قبل اجلامعي مبحافظات فلسطني اجلنوبية يف حتقيق 2018رشنن, علي حممد )
 .www.almanhal.com.11/11/1439, جملة املنهل .متطلبات التنمية املستدامة

, جملة كلية التربية .(. ختطيط التعليم والتنمية البشرية املستدمية يف ليبيا1998الشيباين, عمر التومي )
 , جامعة الفاتح, اجلماهريية العربية الليبية.22ع
(. أنر التخطيط االستراتيجي على كفاء  أداء املؤسسات غري الرحبية 2013لي, أسيل أمني )خيالش

, كلية األعمال, جامعة رسالة ماجستري غري منشور التوجه الريادي. العاملة يف األردن ودور 
 األردن. ,الشرق األوسط

دور املنظمات غري احلكومية يف دعم التعليم لتحقيق التنمية املستدامة يف (. 2015) أرشر  أنور, رشيخو
 .اإلسالميةاجلامعة  ,غز  كلية التربية, ,غري منشور  ماجستريرسالة  .حمافظات غز  وسبل تطويره

(. املعرفة الضمنية ودورها يف تنمية وتطوير املوارد البشرية يف ظل مفهوم 2012الصاحل, أمساء ررشاد )
املؤمتر العلمي الدويل )عوملة اإلدار  املعوملة , دراسة تطبيقية على الشركات متعدد  النوعيات , 

 لبنان. ديسمتر. جامعة اجلنان: طرابلس, 17- 15اإلدار  يف عصر املعرفة(
مقالة (. التصنيفات الدولية للجامعات. جتربة اجلامعات السعودية. 1432صائد, عبد الرمحن بن أمحد )

 . 38-25, 5الرياض, ع ,علمية منشور  يف اجمللة السعودية للتعليم العايل

 ر.دمشق: دار الرضا للنش .صناعة التنمية اإلدارية يف القرن احلادي والعشرين(. 2002الصرن, رعد )
(. استراتيجية مقترحة لتطوير أداء اجلامعات السعودية النارشئة يف ضوء 2016الضبعان, رشالش مقبل )

مكة  ,, كلية التربية, جامعة أم القرىرسالة دكتوراه غري منشور املعايري العاملية للتميز املؤسسي. 
 املكرمة.
 .مستقبل التخطيط يف األقطار العربية(. تطور مفهوم التنمية املستدمية وانعكاساته 1997طاهر, مجيل )

 .74, 9ع , القاهر ,, اجلمعية العربية للبحوث االقتصاديةجملة البحوث االقتصادية العربية

http://www.almanhal.com/
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(. تطوير ممارسات القياد  االستراتيجية يف ضوء 2012الطائي, علي حسون؛ النقار, عبداهلل حكمت )
لعينة من موظفي مكتب املفتش العام يف وزار   الشفافية وسلوك املواطنة التنظيمية: دراسة ميدانية

 .41 -1, 69, ع18مج , جامعة بغداد,جملة العلوم االقتصادية واإلدارية .الثقافة العراقية
(. بناء برنامج تدرييب مقترح لتطوير املهارات القيادية املبدعة 2009ه )بطويقات, مشهور حممد عبدر

ية يف اجلامعات األردنية يف ضوء االجتاهات اإلدارية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادمي
 .182 -158 ,13ع , مصر,جامعة املنصور  ,جملة حبوث التربية النوعية .املعاصر 

 األردن: عامل الكتب احلديث. .إدار  التعليم العايل(. 2013الظاهر, نعيم إبراهيم )
جملة ما بعد احلدانة,  -العوملة؛–(. التنمية من منظور متجدد: التحيز 2003عار , نصر حممد )

 .280-277, 9ع ,3, مجالقاهر  ,مركز رشؤون عربية, وكالة األهرام, ميقراطيةدال
(. تصور مقترح لتطوير كلية التربية جامعة األزهر يف ضوء 2005عامر, طارق عبد الرؤو  )

, ة, جامعة األزهر, كلية التربيرسالة دكتوراه غري منشور احتياجات اجملتمع وحتديات املستقبل. 
 مصر.

د  العاملية متطلبات تدويل التعليم العايل كمدخل لتحقيق الريا(. 1434العامري, عبد اهلل حممد )
, جامعة أم القرى, مكة رسالة دكتوراه غري منشور  ".تصور مقترحللجامعات السعودية "

 املكرمة, اململكة العربية السعودية.
رسالة دكتوراه (. املؤسسة االقتصادية يف ظل حتديات التنمية املستدامة. 2011العايب, عبد الرمحن )
 جامعة فرحات عباس, اجلزائر. غري منشور ,

 , عمان: دار املسري  للنشر والتوزيع والطباعة.5ط .أساسيات علم اإلدار (. 2010عباس, علي )
 , القاهر : عامل الكتب.أساليب البحث العلمي (.2005عبد احلميد, حممد )

. تقييم أداء اإلدار  اجلامعية يف ضوء إدار  اجلود  الشاملة(. 2007عبد احلي, رمزي أمحد )
 اإلسكندرية, دار الوفاء.

(. استراتيجيات ونظريات العمل الشرطي استراتيجية النقاط 2005عبد املطلب, ممدوح عبد احلميد )
 .59-14, أكتوبر, 3, ع14, مججملة الفكر الشرطيالشارقة:  السبعة أمنوذجًا.

(. نظرية القياد  النبوية التحويلية. دراية مقارنة لالنعكاسات على 2015عبد املوىل, عصام عبداللطيف )
, كلية إدار  األعمال, رسالة ماجستري غري منشور ممارسات القياد  يف منظمات االعمال العربية. 

 ط, األدرن.جامعة الشرق األوس
البحث العلمي, مفهومه, أدواته, (. 2000عبد احلق, كايد )عبيدات, دوقان؛ عدس, عبد الرمحن؛ 

 دار أسامة للنشر والتوزيع. ,الرياض. أساليبه
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(. مسامهة جامعة جنران يف التنمية املستدامة من وجهة نظر القيادات 2018العتييب, منصور نايف )
  .www.almanhal.com.11/11/1439, جملة املنهل .باجلامعةاألكادميية واإلدارية 

(. األمناط القيادية والسمات الشخصية ملديري املدارس وعالقتها 2008العتييب, نوا  سفر مفلح )
رسالة ماجستري غري  .بالروح املعنوية للمعلمني يف حمافظة الطائف التعليمية: دراسة ميدانية حتليلية

 جامعة أم القرى. ,مكة املكرمة منشور ,
, عمان: 2ط .االجتاهات احلديثة يف القياد  اإلدارية والتنمية البشرية(. 2010العجمي, حممد حسني )

 .دار املسري  للنشر والتوزيع والطباعة
. عمان: دار واستراتيجيات املستقبلالتعليم العايل يف الوطن العريب الواقع (. 2013العجيلي, حممد )

 صفاء للنشر والتوزيع.
 , الرياض: مكتبة العبيكان.4. طاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 2006العسا , صاحل )
(. املشكالت الدراسية الي تواجه طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة االسالمية 2005عقل, إياد زكي )

 , كلية التربية, اجلامعة االسالمية, غز .رسالة ماجستري غري منشور وسبل التغلب عليها. 
 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر. .تنمية املهارات اإلرشرافية والقيادية(. 2009العالق, بشري )
 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.. القياد  اإلدارية(. 2010العالق, بشري )

(. القياد  اخلادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام 2017القرين, عبداهلل عايل ) علي, حممد مسلم حسن؛
اجمللة الدولية األكادميية جبامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. 

 .62-45, 11, ع6األردن, مجالتربوية املتخصصة, 
(. التنمية املستدامة يف العمار  التقليدية يف اململكة العربية السعودية. 2011علي, نايف بن نائل )أبو 

 مكة املكرمة. ,, جامعة أم القرىرسالة ماجستري غري منشور 
, 1, ععامل املعرفة(. الفجو  الرقمية: رؤية عربية جملتمع املعرفة, 2005علي, نبيل؛ حجازي, نادية )

    س الوطين للثقافة والفنون واآلداب.الكويت,  اجملل
(. دور البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية يف حتقيق 2013علي, يونس أرشر  )
 ., كلية التجار , اجلامعة اإلسالمية, غز رسالة ماجستري غري منشور التنمية املستدامة. 

 . الرياض: وزار  التعليمومشروع بولونيا العايل التعليمالنظام االوريب يف (. 1431عمة, عبدالرمجن )أبو 
 .العايل

 مل., األردن: دار األ2ط القياس والتقومي يف العملية التدريسية,(. 2002عود , أمحد سليمان )
نقافة التنمية املستدامة ودور برامج الدراسات العليا يف اجلامعات (. 2016) حممد بندر, العود 

, كلية العلوم دكتوراه غري منشور  رسالة. إرسائها دراسة مقارنة احلكومية بالرياض يف
 الرياض. ,منيةة, جامعة نايف العربية للعلوم األاالجتماعية واإلداري

http://www.almanhal.com/
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 .القاهر  مبدينة العام النقل لقطاع االنتاجية الكفاء  رفع يف االبتكار دور (.2011) نعيم رونالد عوض,
 . 486 -464, 2ع مصر, ,والتجار  لالقتصاد العلمية اجمللة

(. التعليم العايل واجلامعات السعودية: التحديات وبرامج 2010العوهلي, حممد؛ عبدالقادر, عبداهلل )
التحديات  -ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العريب الثالث بعنوان "اجلامعات العربيةالتطوير. 
 شيخ, مصر. ضمن دراسات إصالح اجلامعات العربية, يناير, رشرم ال واألفاق",

(. تصور مقترح لتحقيق القياد  اإلبداعية لدى القيادات األكادميية باململكة 2015عيد, هالة فوزي )
 .426-387, 61, السعودية, عجملة الدراسات العربية يف التربية وعلم النفسالعربية السعودية. 

(. القياد  املستدامة ودورها يف تعزيز النزاهة التنظيمية مبؤسسات 2013أمحد جنم الدين )عيداروس, 
 .71-1, جامعة كفر الشيخ, جملة كلية التربيةالتعليم العام باململكة العربية السعودية. 

تصور مقترح الحترافية التدريب القيادي ملدراء املدارس (. 2014) أمحد حنم الدين أمحد, عيداروس
لسعودية لتدعيم التميز التنظيمي يف ضوء بعض االجتاهات الدولية واملستقبلية للتنمية القيادية ا

, 1ع ,مصر اجلمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدار  التعليمية, ,جملة اإلدار  التربوية املستدامة.
 .254 -87, 1س

اإلدار  (. 2011العيساوي, حممد حسني؛ العارضي, جليل كاظم؛ العبادي, هارشم فوزي )
 . عمان: مؤسسة الوراق للنشر. االستراتيجية املستدامة: مدخل إلدار  املنظمات يف األلفية الثالثة

(. اخلطة االستراتيجية العشرية لوزار  التربية والتعليم السعودية 2011الغامدي, لطفي, صاحل )
رسالة دكتوراه غري واملشكالت الي تواجه تطبيقها كما يتصورها مديرو اإلدارات التعليمية. 

 األردن. ,, كلية التربية, جامعة الريموكمنشور 
ق القياد  املستدامة يف جامعة مدينة السادات كمدخل واقع تطبي(. 2016) عصام مجال سليم, غامن

 .430 -239, 103ع, 23مج ,مصر, جملة مستقبل التربية العربية لتطوير التعليم اجلامعي.
املدن املستدامة بني احلق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن محاية (. 2014غضبان, فؤاد )
 الرياض: جامعة امللك سعود. .البيئة

التنمية املستدامة فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات (. 2014غنيم, عثمان؛ أبو زنط, ماجد  )
 دار الصفاء للنشر والتوزيع. ,عمان .قياسها

نوفل؛ وسليمان  ترمجه حممد نبيل مناهج البحث ىف التربيه وعلم النفس,(. 2007فان دالني, ديوبولد )
 مراجعه سيد أمحد, القاهر : مكتبة اإلجنلو املصرية.اخلضرى الشيخ؛ وطلعت منصور غتريال, 

 .(. املنهج اإلسالمي يف االستدامة وأنره يف بناء البيئة العمرانية املعاصر 2011فرج اهلل, طارق حممد )
 اجلامعة اإلسالمية: غز .  رسالة ماجستري غري منشور ,
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, ترمجة هيجان, االستراتيجية فن ومنهج القياد (. 2006فريدمان, مايك؛ وبنيامني, يب ترجيو )
 عبدالرمحن أمحد, القاهر : املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

 . اخلتر: دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع.القياد  واالستدامة(. 2017فوالن, مايكل )
 جامعة امللك سعود. :, الرياض2. طالقياد  اإلدارية(. 2008القحطاين, سامل سعيد )

العالقة بني املهارات القيادية وتقدير الذات لدى رؤساء اجلامعات األردنية.  (.2013) حممد ,القداح
 .445 -433, 3,ع7, جامعة السلطان قابوس, مججملة الدراسات التربوية والنفسية

واقع إدار  املعرفة ودورها يف حتقيق التنمية اإلدارية املستدامة باملديرية (. 2013) بندر ظافر, القرين
ة, , كلية العلوم االجتماعية واإلداريدكتوراه غري منشور  رسالة. لعامة حلرس احلدود بالرياضا

 الرياض., منيةجامعة نايف العربية للعلوم األ
(. تطوير سياسة القبول يف اجلامعات السعودية لتحقيق القدر  التنافسية 1439القرين, حواء حممد علي )

, كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام دكتوراه غري منشور رسالة يف ضوء التجارب العاملية. 
 حممد بن سعود االسالمية, الرياض.

, عمان: دار 4ط .مبادئ اإلدار : النظريات والعمليات والوظائف(. 2009القريويت, حممد قاسم )
 وائل للنشر والتوزيع.

 للقياد  مدارسهم مديري ممارسة لدرجة املعلمني تقديرات(. 2004) بسام نبيلة القسوس,
 ,منشور  غري ماجستري رسالة .املمارسات تلك عن املعلمني رضا بدرجة وعالقتها االبتكارية
 .األردن مؤتة, جامعة

 عمان: دار جمدالوي للنشر. .اإلدار  االستراتيجية: مفاهيم وحاالت تطبيقية(. 2009القطامني, أمحد )
 إربد: عامل الكتب احلديثة. اجلامعي.فلسفة التعليم (. 2013قمتر, حممود )

, دور التخطيط يف إعداد الكفاءات العالية يف اململكة العربية السعودية(. 1428قناديلي, جواهر أمحد )
 مركز حبوث كلية التربية, جامعة أم القرى.

تبة جملة مك(. تصور اإلبداع واالبتكار يف عصر التنمية املستدامة. 2018قندي, مسر؛ حسني, جنوى )
 .252 -223, 1, ع24, السعودية, مجامللك فهد الوطنية

 غز  قطاع–العمرانية  املخططات لتقييم رشاملة كمنهجية االستدامة مفاهيم (.2010فريد ) القيق,
اإلسالمية,  باجلامعة اهلندسة كلية  ,غز  واعمار للهندسة الثالث الدويل املؤمتر دراسية. كحالة
 . www.iugaza.edu.psأكتوبر. متوفر 10-11

. ترمجة دليل إداري التعليم العلي القياد  الفاعلة واإلدار  يف اجلامعات والكليات(. 1434كافري, بيتر )
 إبراهيم الشهايب. الرياض: مكتبة العبيكان.
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, دمشق: سلسة الرضا للمعلوماتالتطوير التنظيمي وقضايا معاصر , (. 2006الكبيسي, عامر خضري )
 دار الرضا.

, الرياض: القيادات اإلدارية حتت اجملهر: النظريات والسلوكيات(. 2012الكبيسي, عامر خضري )
 مؤسسة اليمامة الصحفية.

اجلبلي, دهام هجروس؛ اجلهين, نعيم عطا اهلل؛ الشمالن, خالد عبدالعزيز؛ ؛ الكبيسي, عامر خضري
ي حممد؛ السليمان, حممد القامسي, بدر عجاج؛ الفوزان؛ اجلوهر  سليمان؛ لل ررشيد, اجلاز

(. دراسات حول التنمية املستدامة. الرياض: دار جامعة 2015) عبداهلل؛ القحطاين؛ رشايع خالد
 نايف للنشر.

(. استراتيجية مقترحة لتطوير قياد  التغيري يف مؤسسات التعليم العايل 2016الكردي, زهري حممود )
, كلية التربية, رسالة ماجستري غري منشور مبحافظات غز  يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة. 

 اجلامعة اإلسالمية, غز .
(. سلوكيات القياد  األخالقية وعالقتها مبدى تطبيق مبادئ احلوكمة يف 2012الكرمي, حممد )

 .1060-1007, 1, مصر, عاجمللة العلمية لالقتصاد والتجار املؤسسات الليبية, 
, اجمللس التعليم والتوعية العامة من أجل التنمية املستدامة(. 2001جلنة التنمية املستدامة لألمم املتحد  )

 االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحد .
ترمجة جمدي  .(. التعليم من اجل التنمية املستدامة, التحدي احمللي والعاملي2000لوبيز, جوستافو )
 , القاهر , املكتبة األكادميية.1, ع30, مججملة مستقبلياتمهدي, 
 , االسكندرية: الدار اجلامعية.2ط .مبادئ اإلدار  بني العلم واملهار (. 2011ماهر, أمحد )

 االبتكار لتنمية اجلماعي العمل دعم يف الرؤساء دور (2000) أمني نادية علي, عيد؛ فوزية متروك,
, سوهاج جامعة التجار  كلية, املعاصر  التجارية البحوث جملة .السياحي القطاع يف للعاملني
 .184 -153, 2, ع14مصر, مج

(. املمارسات التربوية لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعة الريموك من 2014احملاسيس, ميساء حممد )
, كلية رسالة دكتوراه غري منشور وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وسبل تطويرها. 

 جامعة الريموك, األردن.التربية, 
(. تقومي املمارسات التربوية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى, 2007حممد, فائقة عباس )
 .336 -312, 15, عدراسات يف التعليم اجلامعيدراسة حالة. 

نوي (. متطلبات تطبيق اإلدار  اإللكترونية بالتعليم الثا2010حممد, حممد ماهر؛ عقيالن, مخيس حممد )
, 21مج, جامعة بنها, مصر, جملة كلية التربيةاالردين يف ضوء التحديات العاملية املعاصر , 

 .89 -1, 82ع
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 اجتاهات معاصر  يف إدار  املؤسسات التعليمية.(. 2009حممود, حممد صتري؛ البحريي, السيد السيد )
 القاهر : عامل الكتب.
 . القاهر : الدار العربية للكتاب.درسي االستراتيجيالتخطيط امل(. 2001مدبويل, حممد عبد اخلالق )
(. درجة ممارسة القياد  التحويلية وعالقتها بالروح املعنوية ألعضاء هيئة 1434مددين, سحر خلف )

, كلية التربية, جامعة أم القرى, مكة رسالة دكتوراه غري منشور التدريس باجلامعات السعودية. 
 املكرمة.

املؤمتر (. اإلدار  التربوية من منظور اسالمي يف ضوء عوملة اإلدار  , 2012املذحجي, منصور قاسم )
ديسمتر. جامعة اجلنان. طرابلس:  17- 15.العلمي الدويل ) عوملة اإلدار  يف عصر املعرفة (

 لبنان.
وير التعليم اجلامعي تطبيق نظام اجلود  التعليمية واالعتماد لتط(. 2008الرضى حسني ) املراغي, عبد

 القاهر : دار الفكر العريب. وقبل اجلامعي,
. مصر: اإلدار  االستراتيجية مفاهيم ومناذج تطبيقية(. 1424املرسي, مجال الدين؛ إدريس, نابت )

 الدار اجلامعية.
 .التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية املسري  واإلجناز(. 1435مركز البحوث والدراسات )

 الرياض: وزار  التعليم العايل. 
(. درجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدار  اجلود  الشاملة 2015مساعد, مرمي أمحد علي )أبو 

 ,رسالة ماجستري غري منشور وعالقتها بدرجة حتقق مؤرشرات التعليم من أجل التنمية املستدامة. 
 كلية التربية, اجلامعة اإلسالمية غز .

(. تطوير املمارسات اإلدارية للقيادات 2014صطفى؛ مرسي, نوال حلمي )مطاوع, وسامة م
 -233, 50, عدد17مج, مصر, جملة التربيةاألكادميية على ضوء مدخل اإلدار  اإلستراتيجية. 

306. 
(. تصور مقترح للتحول حنو جامعات حبثية بالتعليم اجلامعي 1433املطريي, نوا  جباد اجلترين )

, كلية التربية, جامعة أم رسالة دكتوراه غري منشور السعودي يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة. 
 مكة املكرمة. ,القرى

 رير.. األردن: دار جحتليل االقتصاد التكنولوجيم(. 2010معرو , هورشيار )
 يف اإلداري والسلوك اإلدارية القياد  على وأنرها التربوية القيم (.2014) هعبد حممد املعشي,

 حبوث معهد ,منشور  غري ماجستري رسالة, السعودية العربية باململكة التعليمية املؤسسات
 .السودان درمان, أم جامعة اإلسالمي, العامل ودراسات

 , جد : الدار اخلالدية للنشر والتوزيع.3ط اإلرشرا  التربوي الفعال,(. 2012املغيدي, احلسن حممد )
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(. التنمية املهنية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية يف 2010املليجي, رضا إبراهيم )
املؤمتر الدويل اخلامس "مستقبل إصالح التعليم العريب جملتمع املعرفة ضوء احتياجاهتم التدريبية, 

 , املركز العريب للتعليم والتنمية, القاهر .ب ومعايري ورؤى"جتار
 .ورقة عمل بعنوان: العامل اإلسالمي وحتديات التنمية املستدامةم(. 2014منظمة االيسيسكو )

 .2018/ 17/7. تاريخ التصفح: https://www.rio20.un.org(. 2018مؤمتر ريو دي جانريو. )
التنمية املستدامة يف اجملتمع النامي يف ضوء املتغريات العاملية واحمللية (. 2013ناجي, أمحد عبد الفتاح )

 . اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.احلديثة
إعالن أيش ناغويا بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة, املؤمتر العاملي للتعليم (. 2014ناغويا, أيش )
 نوفمتر, أوكاياما, اليابان. 12 -10, أجل التنمية املستدامة من

 , عمان: دار الصفاء. 2. طالقياد  وإدار  االبتكار(. 2015جنم, عبود جنم )
. ترمجة صالح بن معاذ املعيو , القياد  اإلدارية النظرية والتطبيق(. 2006هاوس, بيترج نورث )

  . الرياض: مركز البحوث مبعهد اإلدار  العامة
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 (1ملحق )
 االستبانة يف صورهتا األولية
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 اململكة العربية السعودية   

 وزارة التعليم            
 جامعة امللك خالد        
 عمادة الدراسات العليا    

 كلية الرتبية            
 قسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي

 

 

 حتكيم استبانة

اسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق القيادة املستدامة جبامعة امللك خالد 
 يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر

 
 

 إعداد الطالب:
 كريريعصام حممد علي 

 
 
 

 املشر  العلمي:
 أ.د. سلطان سعيد عبده املخاليف

  أستاذ التخطيط التربوي جبامعة امللك خالد
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 /1440 امعي:لعام اجلا

 :............................................................................كماحملاسم 
  .........................................................................ية:الدرجة العلم
  .............................................................................التخصص:
 ...........................................................................العمل: جهة 

 .........................................................................:تواصلعنوان ال
...............................................................................................................................................

...... 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 حفظه اهلل                                                                        :سعاد  األستاذ الدكتور

 -السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته         وبعد :
جبامعة امللك خالد يف  (1)املستدامةاستراتيجية مقترحة لتطبيق القياد  بعنوان:  اعلمًي االباحث حبًث ريجي

متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة التربية, ختصص: اإلدار  وهو , ضوء منوذج إفري وبرجيستنر
عالية  ,)التأسيسية :درجة أمهية املمارساتإىل تعر   ويهد  البحث يف جانبه امليداين ,واإلرشرا  التربوي

 ,ء( للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنراحلوافز الرئيسة لألدا ,املستوى
لتحقيق أهدا  البحث, واملكونة من  ُصممت( الي االستبانةويسعدين أن أضع بني أيديكم أدا  البحث )

  قسمني رئيسني:
 التخصص(. ,النوع ,)الدرجة العلمية, اخلتر وتتضمن  ,البيانات األولية لعينة البحث :القسم األول
 هي:  ,وتتكون من نالنة حماور رئيسة ,حماور االستبانة :القسم الثاين
درجة أمهية املمارسات التأسيسية للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منـوذج إفـري   احملور األول: 

 وبرجيستنر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
عالية املستوى للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفـري  درجة أمهية املمارسات  احملور الثاين:

 وبرجيستنر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
لقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منـوذج  ادرجة أمهية ممارسات احلوافز الرئيسة ألداء احملور الثالث: 

 دريس.إفري وبرجيستنر من وجهة نظر أعضاء هيئة الت
درجـات   ُحـدددت  عليهطبق االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد, ووسُت
, عالية, متوسـطة,  ا: )عالية جًدتيةوفق البدائل اآل ,اخلماسي املتدرج (Likert) مقياس ليكرت ااألمهية وفًق
يف  ولرغبـة الباحـث   ,أهدا  البحـث وملا للتحكيم من عظيم األنر يف حتقيق , (منخفضة جًدا منخفضة,

منكم  الباحث جوفري ؛االستنار  مبالحظاتكم ولرائكم القيمة ذات األنر يف اإلخراج العلمي املنهجي لالستبانة
, من إضافة أو حـذ  أو تعـديل   اوالتفضل بعرض ما ترونه مناسًب ,التكرم بتحكيم فقرات االستبانة املرفقة

 اهلل لكم التوفيق والسداد. سائاًل ,االستبانةومسامهتكم يف إنراء  , تعاونكمالسعادتكم سلًف ارشاكًر
 الباحث: عصام حممد علي كريري                                                              

 0504147385جوال: للتواصل واالستفسار                                                                
                                                               k3riri@hotmail.com:Email 

 

                                                           
رئيس قسم علمي جبامعة  ,وكيل ,من عميد :متارسها القيادات األكادميية ,جمموعة املمارسات القيادية وفق منوذج إفري وبرجيستنر ( (1

درجة  ُتحدَّد ,والبيئية ,واالجتماعية ,متزنة اجملاالت االقتصادية ,لتحقيق ممارسات قيادية طويلة املدى تتصف باإلبداع ؛امللك خالد
 ( من وجهة أعضاء هيئة التدريس.احلوافز الرئيسة لألداء ,عالية املستوى ,التأسيسية) :أمهيتها يف مستوياهتا
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  .البيانات األولية :القسم األول

 أستاذ مساعد o أستاذ مشارك o أستاذ o الدرجة العلمية:
 سنوات 10أكثر من  o سنوات 10إىل أقل من  5من  o سنوات 5أقل من  o اخلتر :
  أنثى o ذكر o النوع:

  علوم إنسانية o علوم طبيعية o التخصص:
 

 
 

 ما رأي سعادتكم يف مناسبة عدد البيانات األولية, وتقسيم فئاهتا؟
................................................................................................. 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
......................................................................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
 
 
 

 ما رأي سعادتكم يف مناسبة مقياس ليكرت اخلماسي ألدا  البحث؟
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
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 : حماور االستبانة.القسم الثاين
 

 

 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر (2)درجة أمهية املمارسات التأسيسيةاحملور األول: 

 العبـــــــــــــــار  م األبعاد

 رأي احملكم
 بالبعدارتباطها  وضوح العبار  مالئمة الصياغة

م
ئمة
ال

 

غري 
ئمة
مال

 

حة
واض

حة 
واض
غري 

 

بطة
مرت

بطة 
مرت
غري 

 

تطوير األفراد 
 باستمرار

       ُيطور مجيع املوظفني مهنًيا على حنو مستمر. 1

       القيادية؛ لتحقيق األهدا  طويلة األمد.ُيدرب املوظفني على املهارات  2

العالقة الودية بني 
 املوظفني

       يتعامل مع املوظفني باحترام وتقدير بشكل مستمر. 3

       ُيجري اتصااًل متعدد االجتاهات داخل اجلامعة وخارجها. 4

االحتفاظ طويل 
 األمد للموظفني

       يتوافق مع رؤية اجلامعة.يعطي أولوية لتطوير املوظفني مبا  5

       ُيوفر تقنيات حديثة للموظفني تساعدهم على حتقيق األهدا . 6

ختطيط التعاقب 
 الوظيفي

       ُيوزع مسؤوليات القياد  على املوظفني بشفافية. 7

       ُيوِجد خطًا لتعاقب القياد  من خالل نقل اخلترات. 8

 تقدير األداء 
 "األفراد"

       ُيكلف املوظفني بأعمال وفق قدراهتم, جتنًبا لالحتراق الوظيفي. 9

       ُيشرك املوظفني يف تقومي نتائج العمل اإلداري. 10

القياد  العليا 
 للفريق

       يأُخذ باملتغريات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 11

       يضع خططًا لرفاهية مجيع املوظفني بقدر كبري. 12

 السلوك األخالقي
       يتعامل مع املوظفني بأسلوب القدو  احلسنة. 13

       يتعامل مع املوظفني بأخالقيات املهنة األكادميية. 14

منظور طويل 
 األمد

       ُيركز على األهدا  طويلة األمد أنناء حتقيق األهدا  القصري . 15

       األجيال القادمة.ينطلق يف قيادته؛ ملراعا  مصاحل  16

 التغري التنظيمي
       ُيحدث التغيري مبنظور استراتيجي مستدام. 17

       ُيقلل عدد املستويات اإلدارية؛ لزياد  اإلنتاج. 18

 
 

                                                           
من عميد ووكيل ورئيس  :ميارسها القائد األكادميي ,منوذج إفري وبرجيستنرأدىن مستوى من تشكل  ,جمموعة من املمارسات القيادية ( (2

االحتفاظ طويل  ,العالقة الودية بني املوظفني ,: تطوير األفراد باستمرارتشمل املمارسات األساسية األربعة عشرو ,قسم علمي باجلامعة
 ,التغيري التنظيمي ,منظور طويل األمد ,خالقيالسلوك األ ,القياد  العليا للفريق ,تقدير األداء ,ختطيط التعاقب الوظيفي ,األمد للموظفني
  .رؤية قوية مشتركة مدخل أصحاب املصلحة, ,املسؤولية االجتماعية ,املسؤولية البيئية ,االستقالل املايل
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 .وبرجيستنرللقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري  درجة أمهية املمارسات التأسيسيةتابع احملور األول: 

 العبـــــــــــــــار  م األبعاد

 رأي احملكم
 بالبعدارتباطها  وضوح العبار  مالئمة الصياغة

م
ئمة
ال

 

غري 
ئمة
مال

 

حة
واض

حة 
واض
غري 

 

بطة
مرت

بطة 
مرت
غري 

 

 االستقالل املايل
       ُيوفر متويل مستمر من مؤسسات اجملتمع؛ إلجناز مشروعات ريادية. 19

       يستثمر موارد اجلامعة الوقفية لصاحل األجيال القادمة. 20

 املسؤولية البيئية
       ُيركز على محاية البيئة أنناء حتديد أهدا  العمل. 21

       ُيقدم برامج وأنشطة علمية توعوية بأمهية محاية البيئة. 22

املسؤولية 
 االجتماعية

       خمتلفة من اجملتمع.ُيقدم برامج خدماتية متنوعة لفئات  23

       ُيشارك يف عالج املشكالت الي يعاين منها اجملتمع. 24

مدخل أصحاب 
 املصلحة

       ُيدير عالقات أصحاب املصلحة بفعالية. 25

       ُيوازن بني احتياجات أصحاب املصلحة. 26

 مشتركة رؤية
       ُيشارك املوظفني يف صياغة الرؤية. 27

       ُيقدم فهًما واضًحا للرؤية املشتركة؛ لتعزز امليز  التنافسية. 28

 :املمارسات التأسيسيةيف حمور  ممارسات أخرى تقترح إضافتها
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
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 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر (3)عالية املستوىدرجة أمهية املمارسات : احملور الثاين

 العبـــــــــــــــار  م األبعاد

 رأي احملكم
 بالبعدارتباطها  وضوح العبار  مالئمة الصياغة

م
ئمة
ال

 

غري 
ئمة
مال

 

حة
واض

حة 
واض
غري 

 

بطة
مرت

بطة 
مرت
غري 

 

 اختاذ القرار
       يتَّخذ القرار باملشاركة مع مجيع املوظفني. 29

       ُيدرب املوظفني على اإلحساس باملسؤولية عن القرارات املتخذ . 30

       مينح املوظفني قو  التصر  واختاذ القرارات. 31

 اإلدار  الذاتية
       ُيشجع املوظفني حنو االلتزام الذايت. 32

       ُيشجع املوظفني على تقدمي مبادرات؛ لتطوير أدائهم. 33

       ُيزود املوظفني بالتغذية الراجعة؛ لتحسني أدائهم وتعزيز نقاط القو . 34

التوجه حنو فرق 
 العمل

       يبىن على أسلوب فريق العمل إلجناز االعمال.  35

       ُيشجع تبادل األفكار والتعاون بني أفراد العمل. 36

       ُيحقق مبدأ العدالة بني املوظفني. 37

 نقافة التمكني
       ُيوِجد نقافة متكينية تركز على منظور طويل األمد. 38

       ُيمكنن املوظفني من املسؤوليات والصالحيات وفرص القياد . 39

       ُيمكنن املوظفني إلحداث التغيري مبنظور استراتيجي. 40

احلفاظ على 
 املعرفة ومشاركتها

       ُيشارك املعرفة باملستويات التنظيمية كافة. 41

       ُيوجه بتوظيف أنظمة ختزين املعرفة. 42

       ُيشجع املوظفني على البحث العلمي. 43

 الثقة

       يسعى إىل بناء عالقات جيد ؛ ليكتسب قدر كبري من الثقة. 44

       أساس العمل املؤسسي.جيعل الثقة  45

       ُيعطي فرص املشاركة إلجناز األعمال؛ ليعزز نقة املوظفني بأنفسهم.  46

 يف حمور املمارسات عالية املستوى: ممارسات أخرى تقترح إضافتها
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 

                                                           
من عميد  :ميارسها القائد األكادميي ,منوذج إفري وبرجيستنرمن  واألوسط الثاين ستوىاملتشكل  ,جمموعة من املمارسات القيادية ( (3

نقافة  ,التوجه حنو فرق العمل ,اإلدار  الذاتية ,عالية املستوى: اختاذ القرارتشمل املمارسات و ,ووكيل ورئيس قسم علمي باجلامعة
.الثقة ,احلفاظ على املعرفة ومشاركتها ,التمكني
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 .للقياد  املستدامة جبامعة امللك خالد يف ضوء منوذج إفري وبرجيستنر (4)ممارسات احلوافز الرئيسةدرجة أمهية احملور الثالث: 

عاد
األب

 

 
 العبـــــــــــــــار  م

 رأي احملكم
 بالبعدارتباطها  وضوح العبار  مالئمة الصياغة

م
ئمة
ال

 

غري 
ئمة
مال

 

حة
واض

حة 
واض
غري 

 

بطة
مرت

بطة 
مرت
غري 

 

االبتكار 
 االستراتيجي

       جيعل االبتكار استراتيجية لتحقيق ميز  تنافسية مستدامة. 47
       ُيحول اخلطط االبتكارية إىل خطط تنفيذية قابلة للتطبيق. 47
        ُيدعم القدرات البشرية والطاقات اإلبداعية هبد  زياد  اإلنتاجية. 49
       يرسم اجتاهات جديد  تتوافق مع رؤية اجلامعة. 50

مشاركة 
 املوظفني

       يدعو إىل التفكري يف احللول املناسبة؛ لتوفري اجلهد والتكلفة. 51

       يستقبل اآلراء املخالفة لتوجهاته, وسياسته القيادية. 52

       املوظفني.يعمل على ما يؤدي إىل تقوية املشاركة بني  53

       ُينشئ مسارات تفاعلية جديد  مع املوظفني واملستفيدين. 54

 اجلود 

       ُيحفز املوظفني على بذل اجلهد من أجل جود  اخلدمات. 55

       يأخذ بالقيم السائد  يف اجملتمع عند تنفيذ األفكار القيادية اجلديد . 56

       وبأقل تكلفة ممكنة.ُينجز األعمال بأعلى جود   57

       يتحقق من رضا املستفيدين عن مستوى األداء بشكل مستمر. 58

 :ممارسات احلوافز الرئيسة لألداءيف حمور  ممارسات أخرى تقترح إضافتها
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
 .وتقبلوا عاطر تقديرنا ورشكرنا القتطاع جزء من وقتكم الثمني, واهلل حيفظكم ويرعاكم

 

 

 

                                                           

من عميد  :ميارسها القائد األكادميي ,وبرجيستنرمنوذج إفري من  واألعلى الثالث ستوىاملتشكل  ,جمموعة من املمارسات القيادية  (4)
 .اجلود  ,مشاركة املوظفني ,احلوافز الرئيسية لألداء: االبتكار االستراتيجيتشمل و ,ووكيل ورئيس قسم علمي باجلامعة





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق )
 طلب املوافقة على حتكيم االستبانة
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 (3ملحق )
 حمكمي االستبانةمساء أ
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 حمكمي االستبانةمساء أ
 

 جهة العمل العلمية الرتبة التخصص االسم م
 جامعة جازان أستاذ إدار  تربوية أ.د أمحد عبد القادر سعد الدين 1

 التخطيط التربوي  أ.د السيد السيد البحريي 2
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Abstract: The purpose of this research was to identify the importance level of the 

application of sustainable leadership at King Khalid University based on Avery and 

Bergsteiner  model. The research utilized an analytical descriptive approach and 

structural approach. The total number of the research population was (2024) and was 

composed of all male and female faculty members with the rank of professor, associate 

professor, and assistant professor at King Khalid University, while the sample of this 

research included (344) participants. A survey instrument was developed and used to 

collect data based on (58) practices in sustainable leadership. The results of this 

research showed that the importance level of the application of sustainable leadership at 

King Khalid University based on Avery and Bergsteiner model is high with a mean of 

(3.89). The order of the survey constructs according to the importance level of the 

application is shown as follows: The importance of applying the main incentive 

practices for sustainable leadership at King Khalid University is very high with a mean 

of (4.23), the importance of applying high-level practices to sustainable leadership at 

King Khalid University is high with a mean of (3.84), and the importance of applying 

the founding practices of sustainable leadership at King Khalid University is high with a 

mean of (3.77). Based on the results of this research, a strategy for the application of 

sustainable leadership at King Khalid University based on Avery and Bergsteiner model 

was proposed, which included the premises, mission, stages, requirements, and the 

parties responsible for their implementation. Additionally, a number of 

recommendations were proposed, including the implementation of the proposed strategy 

and its adoption by King Khalid University ,developing organizational, structural and 

university regulations to suit the requirements of sustainable leadership ,keeping pace 

with the global trend of sustainability by restructuring the academic programs at King 

Khalid University ,and developing systems that allow multidisciplinary pathways to 

achieve university sustainability in its functions and leadership through empowering its 

stakeholders.  Based on the findings and recommendations, the research suggested 

conducting a study on the role of sustainable leadership in achieving the future jobs in 

Saudi universities. 
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