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 اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُاجملاالت البحجًُ اذتديجُ فِ 

Recent Research Areas in Comparative Educational Administration 

 مكدمُ:

يعتبر ىذا العصر "عصر اإلدارة"، فما مف نشاط أو اكتشاؼ أو اختراع أو خدمة إنتاجية أو 
تعميمية إال ويكوف وراءىا اإلدارة التى تدفعيا وتخرجيا إلى حيز الوجود. فاإلدارة ىي المسئولة عف النجاح 

 أو اإلخفاؽ الذي تحققو أي مؤسسة في أي مجتمع مف المجتمعات.

، باعتبارىا ىدفيو تربوية بالدرجة بنية النظاـ التعميمىاإلدارة التعميمية المحور األساسى في  وتعد
مجموعة مف العمميات المتشابكة التي تتكامؿ فيما بينيا سواء في داخؿ المنظمات التعميمية وىى  األولى،

ومعنى ذلؾ أف اإلدارة التعميمية ىى العممية التي يتـ مف  .ىداؼ التعميمية المنشودةأو بينيا، لتحقيؽ األ
و الفكري الذي يسيـ في تحفيز اليمـ و وتوفير المناخ النفسي  خالليا تنظيـ العمؿ والجيود بيف العامميف

التعامؿ بشكؿ جيد مع المشكالت و بما يسيـ في توفير وتوظيؼ اإلمكانات المادية و البشرية لتحقيؽ 
أىداؼ محددة و توجيو سموؾ األفراد حتى يتـ تحقيؽ أىداؼ المؤسسات التعميمية عمى النحو الذي يحدده 

 المجتمع

دارة التعميمية في أى مجتمع منيا أف تكوف متماشية مع الفمسفة وىناؾ عدة صفات تتميز بيا اإل
االجتماعية والسياسية لمبالد، واف تتسـ بالمرونة في الحركة والعمؿ، وأف تتميز بالكفاءة والفاعمية، وأف 

 تكوف ذا قواعد ثابتة وجامدة.

ىى فرع مف  المقارنة واإلدارة التعميمية المقارنة فرع مف فروع عمـ التربية المقارنة، والتربية
تعني بدراسة نظـ التعميـ وفمسفاتو وأوضاعو ومشكالتو في بمد أو أكثر مع رد كؿ ظاىرة  التربية عمـ فروع

مف ظواىرىا ومشكمة مف مشكالتيا إلي القوى والعوامؿ الثقافية التي أدت إلييا بحثًا عف تمؾ الشخصية 
 القومية التي تقؼ وراء النظاـ التعميمي بما فيو مف ظواىر ومشكالت.

  : ارَ التعلًنًُ املكارىُاإلدأواًل: مفَىو 

العمـ الذى ييتـ بدراسة اإلدارة التعميمية في بالد العالـ بأنيا اإلدارة التعميمية المقارنة ٌتعرؼ 
المتقدمة منيا والنامية ، وبذلؾ ىذه الدراسات تتجاوز حدود بمد معينة و ال تنصب عمى بمد بمفرده حيث 

عمى اعتبار أف ىنالؾ تبايف و دولة الواحدة دراسات مقارنة في التقوـ بالمقارنة بيف الدوؿ حتى أنيا تقوـ ب
 . الدولةداخؿ ىذه اختالؼ في العناصر و القوى البيئية في 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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تجارب الدوؿ األخرى في ىذا خبرات و االستفادة مف  اإلدارة التعميمية المقارنةتستيدؼ بذلؾ و 
في تطوير اإلدارة  االستفادة منيا عمى نحو فعاؿالتجارب و الخبرات و المجاؿ و العمؿ عمى توظيؼ تمؾ 

 .التعميمية بذلؾ المجتمع عمى مستوياتو المختمفة

  : اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُأٍداف ثاىًًا: 

 ويمكف تحديد أىداؼ اإلدارة التعميمية المقارنة فيما يمى:
  تطويرىا وتحديثيا.تقويميا و إصالح نظـ اإلدارة التعميمية و 

  قضايا اإلدارة التعميمية وذلؾ مف خالؿ اإلفادة مف دراسة نظـ اإلدارة التعميمية فى زيادة فيـ
 مجتمعات أخرى.

  التعرؼ عمى األصوؿ النظرية لإلدارة التعميمية وعمى خبرات بعض الدوؿ العربية واألجنبية فى ىذا
 .المجاؿ

 .تأصيؿ االتجاه الموضوعي فى دراسة اإلدارة التعميمية 

  اتجاىات تسود إدارة التعميـ فى أزمنة معينة.الكشؼ عف 

 التعرؼ عمى طبيعة العالقات بيف اإلدارة التعميمية والمجتمع الذى تعمؿ فى إطاره. 

  إثراء نظرية اإلدارة التعميمية ،حيث إف دراسة نظـ اإلدارة التعميمية وتحميميا وتفسيرىا يساعد عمى
 أطر جديدة نتيجة لمشكؿ الممارسة والتطبيؽ.الوقوؼ عمى األطر النظرية ليا، والتفكير فى 

  الوقوؼ عمى العوامؿ المؤثرة فى دراسة إدارة التعميـ كمنظومة فرعية وعالقتيا بالمنظومات الفرعية
 األخرى المكونة لمنظاـ التعميمى.

 :صعىبات البحح فِ زتال اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُثالجًا: 

تواجو المشتغميف بالبحث فى مجاؿ اإلدارة التعميمية ىناؾ العديد مف الصعوبات والمشكالت 
 المقارنة، يمكف تحديدىا فيما يمى :

 .ضعؼ اتقاف الباحثيف لممغات األجنبية لمبالد محؿ الدراسة 

 .التحيز وىو نقيض الموضوعية وقد يكوف مع أو ضد نظاـ اإلدارة التعميمية الذى يدرسو الباحث 

  االنسانية مثؿ الجغرافيا ، والتاريخ ، والسكاف ، واالجتماع ، والسياسة، قمة اإللماـ بالعمـو االجتماعية و
 وغيرىا.....

 .عند دراسة نظـ اإلدارة التعميمية يغفؿ الباحثيف دراسة بيئتيا ومحدداتيا الثقافية 

  عند دراسة نظـ اإلدارة التعميمية فى مجتمعات مختمفة يتطمب مف البحثيف الوقت والجيد وكذلؾ الماؿ
 تماـ البحوث والدراسات فى ىذا المجاؿ.فى ا
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 :تصيًف البحىخ فِ زتال اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُ وزتاالتَارابعًا: 

 تصيًف البحىخ فِ زتال اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُ -1

يرى أ.د/ أحمد إسماعيؿ حجى أف الدراسات والبحوث فى مجاؿ اإلدارة التعميمية المقارنة يمكف 
 النحو التالى:تصنيفيا عمى 

 دراسة منظومية لإلدارة التعميمية فى مجتمع واجد : -أ
وتكوف الدراسة شاممة لكافة مناحي اإلدارة التعميمية فى بمد احد، وىذه الدراسة تجمع بيف كونيا 
دراسة حالة وكونيا دراسة نسقية تقوـ عمى مبدأ أساسى وىو أف جميع جوانب اإلدارة وعممياتيا ووظائفيا 

 عضيا البعض مف ناحية ومرتبطة بالمناخ الذى تعيش فيو مف ناحية أخرى.مرتبطة بب
 دراسة اإلدارة التعميمية أو إحدى منظوماتيا الفرعية فى مجتمعيف أو أكثر: -ب

وفى ىذه الدراسة يتـ دراسة اإلدارة التعميمية كمنظومة فى مجتمعيف أو أكثر، ويمكف أيضًا القياـ 
التعميـ ، أو تنظيمو، أو بنيتو، أو توجييو، أو اتخاذ القرار التعميمى، أو بدراسة منظومة فرعية مثؿ تخطيط 

االتصاؿ التعميمى، وغير ذلؾ فى مجتمعيف أو أكثر، كما يمكف أف تتـ الدراسة فى بيئتيف متفقتيف أو 
 مختمفتيف ثقافيا داخؿ المجتمع الواحد.

 دراسة لمشكالت اإلدارة التعميمية  فى مجتمعيف أو أكثر: -ج
دراسة المشكالت التى تواجو اإلدارة التعميمية عمى المستوى المركزى أو الالمركزى أو عمى  وىى

مستوى  إدارة المؤسسات التعميمية، وذلؾ لموقوؼ عمى أسبابيا وأساليب عالجيا، وكيفية عالجيا فى بالد 
أو أكثر سواء اتفقا خرى . والدراسة تقتصر عمى مشكمة أو أكثر مف مشكالت اإلدارة التعميمية فى بمديف 

 أو اختمفا ثقافي.

 زتاالت البحح فِ اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُ:-2

تتعدد مجاالت البحث فى اإلدارة التعميمية المقارنة لتشمؿ العديد مف المجاالت يمكف تحديدىا فيما 
 يمى:

 تخطيط النظـ التعميمية. -أ
 تنظيـ التعميـ. -ب
 توجيو التعميـ واالشراؼ عميو. -ج
 النظـ التعميمية.تقويـ  -د
 االتصاؿ التعميمى. -ه
 اتخاذ القرار التعميمى. -و
 اإلدارة المدرسية. -ز
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 فى بعض الدوؿ المتقدمة مف حيث: التعميمية مقارنة نماذج اإلدارة -ح

 :مف حيث مقارنة نماذج القيادة -ط

 القيادة اإلدارية  القيادة التعميمية  القيادة التحويمية  القيادة التشاركية 

 القيادة الموزعة  القيادة العاطفية  قيادة الوحدات  القيادة األخالقية 

تطوير اإلدارة التعميمية فى الدوؿ  المختمفة فى ضوء بعض النماذج والمداخؿ اإلدارية الحديثة ،  -ي
وتشمؿ  ىذه المداخؿ  الحديثة : )اإلدارة اإللكترونية، إدارة الجودة الشاممة، إدارة الوقت، إدارة 

إدارة الضغوط، إدارة العمميات، إعادة ىندسة العمميات، إدارة الثقة األزمات، إدارة الصراع، 
 التنظيمية....الخ(.

 زتاالت البحح اذتديجُ فِ اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُ:خامشًا: 

تتعدد مجاالت البحث الحديثة فى اإلدارة التعميمية المقارنة لتشمؿ العديد مف المجاالت 
ساحة البحث العممي والمنشورات البحثية الدولية والمحمية بتعدد  اىتماـانطالقًا مف والموضوعات الحديثة 

 وتنوع المجاالت البحثية في اإلدارة التعميمية المقارنة لتشمؿ المجاالت التالية:

  .باجملتنعات املعاصرَ دور الكًادَ األخالقًُ يف تطىير أداْ املؤسشات التعلًنًُ -1

تستند إلي القيـ ، وتسعي إلي تحقيقيا ، وأي قرار تربوي ىو في حد ذاتو إف التربية في ذاتيا عممية أخالقية 
اختيار أخالقي ، يقـو عمي تصور معيف لما ىو أفضؿ ، وما ىو أكثر قيمة ، وىو أمر يحتاج إلي إطار مرجعي، 

 يقيس عميو المعمـ سموكو ، وتصرفاتو ، وما ينبغي عميو أف يفعمو ، وماال يفعمو .

بالغة في حياة المجتمعات ، بغض النظر عف مدي تقدميا أو تأخرىا ، وىذه المجتمعات ولألخالؽ أىمية 
تحتضف كثيرا مف الميف كالطب واليندسة والتجارة وغيرىا ، وطبيعة الميف تختمؼ عف بعضيا البعض ، لذا فالبد 

ي ترسيخيا لدي أفراد أف تكوف لكؿ مينة مف ىذه الميف اخالقيات يؤمف بيا أصحابيا ويمتزموف بيا ويعمموف عم
 المينة الواحدة .

ىات اتجاالاألفكار و تزايد وذلؾ نظرا لاالخالقية مؤخرا، لقيادة الحاجة الي االىتماـ باولقد دعت 
الحديثة في اإلدارة التي تنادي بالشفافية اإلدارية ، وتطبيؽ استراتيجيات تمكيف العامميف ، وتفعيؿ دور 

يصبح العامميف أكثر التزاما وسيطرة عمي العمؿ وأكثر مسئولية واستقاللية فرؽ العمؿ ذاتية اإلدارة ،حيث 
وبدوف إشراؼ مباشر في العمؿ، األمر الذي يتطمب تزايد الثقة بيف كافة األطراؼ ذات العالقة بالمؤسسة، 

 االخالقية .لقيادة ولعؿ المصدر االساسي ليذه الثقة ىي سموكيات ا
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إظيار سموؾ قيادي مالئـ مف حيث االلتزاـ بالمعايير المعتمدة والمقبولة في  وتعرؼ القيادة األخالقية بأنيا
قدرة كما تعرؼ بأنيا التصرفات الشخصية والعالقات بيف االشخاص وترويج ذلؾ بيف االتباع والمرؤوسيف. 

ة ، وتشجيع القيادات اإلدارية عمي ابداء تصرفات أخالقية مالئمة معياريا مف خالؿ األفعاؿ والعالقات الشخصي
مجموعة مف األنشطة . كما عرفت بأنيا المرؤوسيف عمي ىذه التصرفات عف طريؽ التواصؿ واتخاذ القرارات

والممارسات التي يقـو بيا اإلدارييف لتعزيز البيئة والثقافة األخالقية داخؿ المنظمات ، مف خالؿ االلتزاـ بالسموكيات 
 وكيات االخالقية ، وتنتقد السموكيات الالأخالقية . االخالقية ، ودعـ األنشطة  التي تشجع السم

ممارسات السموؾ ، و السموؾ األخالقي ، و االخالؽ الشخصية وتتمثؿ أبعاد القيادة األخالقية فى 
 .تعزيز السموؾ األخالقي ، و األخالقي 

توظيفيا فى وعة مف المبادئ تحدد اخالقيات اإلداري التربوي ، والتي يمكف ممجكما أف ىناؾ 
 باعتباره اداريا تربويا ، وىذه المبادئ ىي :ؤسسة التعميمية أخالقيات مدير الم

  الشعور بالمسؤولية : إف الشعور بالمسؤولة والمساءلة اإلدارية مسألة اساسية ال تنفؾ عف اإلداري
ة المطموب التربوي، وذلؾ لضماف عدـ االستخداـ السيئ لمسمطة ، وتحقيقا لمقيـ األخالقية السامي

 توفرىا لدي المدير 

  ، التوافؽ : ويظير التوافؽ في تعامؿ اإلداري التربوي مع العامميف في المؤسسة التربوية كأنو أحدىـ
 ويتكيؼ مع االفراد الذيف يتعامؿ معيـ وع قيميـ ومياراتيـ الشخصية .

 الؼ المرؤوسيف والتفافيـ حوؿ االتزاف االنفعالي : ويعمؿ االتزاف االنفعالي في السموؾ واالطباع عمي ت
 المدير.

  العدؿ : فمف األخالقيات أف يتوخى المدير العدؿ ، ويعمؿ بروحو ، ويؤثر في المرؤوسيف ليجعميـ
 أقرب الي العدؿ منيـ الي االستئثار بالمنفعة دوف زمالئيـ .

 العامميف في المؤسسة  إثارة التنافس : والتنافس الباعث عمي التفاعؿ وينتيي الي التعاوف والتوافؽ بيف
 التربوية. 

التشريعات ، و البيئة االجتماعية، و المصدر الدينيكما أف لمقيادة االخالقية العديد مف المصادر منيا 
  .، والقيادة اإلداريةالمدونة االخالقية، و القانونية

ف يتوفر ومدير المؤسسة بوصفو قائدا ينبغي أف يكوف تجسيدا حيا لألخالقيات والمثؿ الفضمي، وأ
 لديو العديد مف القيـ األخالقية، مثؿ :

 . العدؿ في تقويـ أداء جميع العامميف بالمؤسسة وتوزيع العمؿ بالتساوي عمييـ 

 . التسامح ، وىذا يساعد عمي البعد عف التحيز وقبوؿ آراء جميع العامميف والطالب 

  التعميمية .الشوري في جميع أمور المؤسسة ، تؤدي إلي ترشيد القرارات 
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 . تقانو واإلجادة والتميز فيو  اإلخالص والتفاني في توجيو كؿ الطاقة لمعمؿ القيادي وا 

 . الحرص عمي إشباع الحاجات األساسية لمعمميو ، وىذا يدفعيـ إلي التميز في األداء 

 ية.المرونة إلشاعة جو مف المودة واالنسجاـ بيف جميع العامميف وزيادة الوالء لممؤسسة التعميم 

 . االلتزاـ بالموائح والقوانيف والتعميمات والنظـ التي ارتضاىا المجتمع 

 . العمؿ في فريؽ مف أجؿ بناء جماعة متماسكة يتبادؿ أفرادىا التأييد والتشجيع واالحتراـ 

 . االتصاؿ الفعاؿ مع جميع العامميف ، فباالتصاالت يبني التفاىـ ، وتسود الثقافة 

  زالة كافة المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المدرسيةالرقابة في إنجاز  .المياـ وا 

الشراكُ اجملتنعًُ فِ إدارَ ومتىيل التعلًه ادتامعِ فِ بعض الدول املتكدمُ وإمكاىًُ اإلفادَ  -2

 .ميَا فِ مصر

المفتاح جامعى، نظرا ألنو تيتـ مختمؼ البمداف سواء كانت متقدمة أو نامية بتطوير التعميـ ال
 الجامعاتالعممية المتخصصة، ولكى تتمكف  لرفاىية المجتمع بكافة احتياجاتو مف الكوادر الذىبي

فى معظـ الدوؿ النامية جامعى والواقع أف التعميـ ال ،مف تحقيؽ ذلؾ البد مف توفير التمويؿ الالـز
 يواجو عجزًا فى الموارد المالية .

ورًا أساسيًا فى عممية التنمية فى المجتمع وىنا يأتى دور الشراكة المجتمعية التى تمعب د
حيث تجسد رغبة المجتمع واستعداده لإلسياـ الفعاؿ فى الجيود الرامية إلى تحسيف التعميـ 

جيد النوعية يتطمب وبدرجة كبيرة مشاركة المجتمع جامعى ذلؾ أف التعميـ ال، وتطويرهجامعى ال
 .عميـ ويؿ ذلؾ النوع مف التبجميع فئاتو ومؤسساتو فى تم

مماثؿ لتمؾ الموجودة في العديد مف دوؿ شرؽ آسيا بمعنى  التعميـ الجامعىفى الياباف مثاًل ف
أنو يتألؼ مف القطاعيف العاـ والخاص عمى السواء. القطاع العاـ يتكوف مف الجامعات الوطنية ، 

بؿ المحافظات التي أنشأتيا الوطنية والحكومة ، والجامعات الحكومية المحمية، التي أنشئت مف ق
 والحكومات المحمية األخرى.

الحكومية فى مجاؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ فى قياـ المؤسسات  ىذا وتتركز الجيود غير  
والييئات االجتماعية بتقديـ اإلعانات والمنح المالية وبرامج المساعدات لمطالب فى المراحؿ 
التعميمية المختمفة ، ومف أىـ ىذه المؤسسات مؤسسة المنح اليابانية التى تقدـ برامجيا المالية 

مركزية ، كما تقدـ الييئات غير اليادفة لمربح المساعدات المالية لمطالب وبدعـ مف السمطات ال
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لمطالب فى مراحؿ التعميـ وبدوف أى فوائد ربحية . كما تقـو المؤسسات المالية كالبنوؾ بتقديـ 
القروض المالية لمطالب أثناء مراحؿ الدراسة وتكوف القروض بدوف فوائد ماداـ الطالب مقيد بأحد 

 مراحؿ التعميـ.
والمؤسسات المجتمعية  ى ألمانيا تقـو الواليات والبمديات والجيات الراعية وتساىـ األسروف

ويكمف سره فى فعالية الشراكة  األلماني النموذجبمبالغ مالية طائمة ، وىذ ما يفسر تفوؽ 
بعد المجتمعية. فبعد التسعينات تزايدت الشراكة المجتمعية بألمانيا الغربية وبدأت ألمانيا الشرقية 

اإلعالف الرسمى لموحدة األلمانية فى اتباع األساليب التى سارت عمييا ألمانيا الغربية فى مجاؿ 
الشراكة المجتمعية ، حيث إف أمر الشراكة المجتمعية تأرجح بعد الوحدة األلمانية بيف آليات اإلدارة 

أف تسير األمور فى يد  الحكيمة لألزمة المفاىيمية فى أدمغة بعض األلماف الشرقييف الذيف أرادوا
مالكة لكافة زماـ األمور المالية واإلدارية والرقابية واإلشرافية عمى مقاليد األمور فى النظاـ 
التعميمى ، إال أف الواقع الجديد فرض رغبة شعبية جارفة تريد واقعًا متغيرًا ذا تركيبة وىيكمة لإلدارة 

  ات المجتمعية . التعميمية مفعمة مف قبؿ الشراكة الفاعمة لممؤسس
فعمى وفى جنوب أفريقيا يمثؿ تمويؿ التعميـ الجامعى في الوقت الحاضر قضية ميمة ،   

رغـ مف اعتناء حكومة جنوب أفريقيا بتمويؿ التعميـ الجامعى ) العالى ( إال أنيا ال تتحمؿ تكاليفو ال
كاف منخفضًا ومع تزايد كأحد مصادر تمويؿ التعميـ العالى  الحكوميبالكامؿ ، حيث إف التمويؿ 

عالميًا عممت  التجاريالضغوط عمى الحكومة وقمة اإليرادات وزيادة المصروفات وقمة التبادؿ 
الحكومة عمى توسيع المشاركة المجتمعية فى تمويؿ التعميـ العالى ، حيث إف الجامعات لدييا 

فتحت زيادة  ة الريادية ، ثالثة مصادر أولية لمتمويؿ: الحكومة، رسـو الطالب، واليبات واألنشط
الضغط مف الحكومة الحتواء الرسـو الدراسية المرتفعة ، تبحث الجامعات عف طرؽ لتوليد تيار 
ثالث أكبر لمدخؿ مف خالؿ التبرعات واالستثمارات وأنشطة ريادة األعماؿ ، كما يرى التعميـ 

 الجامعى زيادة الدخؿ البديؿ كوسيمة لتعزيز استقاللية الجامعة .
تعد الدولة المصدر الرئيس لتمويؿ التعميـ الجامعى في مصر، وعمى الرغـ مف وفى مصر  

تزايد موازنة مؤسسات التعميـ الجامعى المصرية في الفترة األخيػرة مقارنػة بالسنوات الماضية ، 
وتزايدت حصة الطالب منيا إال أف ىذه الزيادة ال تعبر عف ضخامة المسئوليات الممقاة عمى تمؾ 
المؤسسات لمواجية التحديات التكنولوجية والتي تستمـز مبالغ ضخمة لتدعيـ إمكانياتيا، خاصة بعد 
الزيادة الكبيرة في أعداد المعاىد والجامعات اإلقميمية خالؿ العقود الثالثة األخيرة، وضآلة تكمفة 

 .تقدمةالطالب مقارنة بما يصرؼ عمى الطالب في مؤسسات التعميـ الجامعى في الدوؿ الم
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نثؿ ومما سبؽ يتضح دور الشراكة المجتمعية فى تمويؿ التعميـ العالى فى دوؿ المقارنة 
وال يزاؿ ىناؾ قصور فى الشراكة المجتمعية فى تمويؿ التعميـ ، الياباف و ألمانيا وجنوب أفريقيا

 العالى فى مصر. 

ضىْ خربات وجتارب الدول بادتامعات يف البحح العلنٌ  إدارَ ومتىيل  يف الشراكُ اجملتنعًُ -3

 .املتكدمُ

تعد الشراكة المجتمعية في مجاؿ التعميـ والبحث العممي ىي عممية تعكس رغبة المجتمع، 
واستعداده لالندماج والمساىمة الفعَّالة في جيود تحسيف البحث العممي وتطويرىما. وقد أدت الحاجة في 

ية والمؤسسات المجتمعية ثقافة تتجمى في ىذا العصر إلى أف تصبح الشراكة بيف المؤسسات البحث
ممارسات وعالقات تواصؿ يومية؛ وذلؾ نظرًا إلى ما يشيده العصر مف ثورات عممية متالحقة وتطورات 
في كافة مجاالت الحياة، األمر الذي انعكس عمى المؤسسات والمراكز البحثية بالجامعات التي لـ تعد 

بمعزؿ عف المجتمع بمؤسساتو وىيئاتو، مما فرض عمى ىذه قادرة عمى االضطالع والقياـ بأدوارىا 
المؤسسات ضرورة االنفتاح عمى البيئة مف حوليا، وىو ما عزز إقامة عالقات شراكة مع مؤسسات 

 المجتمع.

ويعّد الربط بيف الجامعػة بمػا تقدمػو مػف خػدمات، والمجتمػع بمػا لديػو مػف حاجػات، سػواء عمػى مسػتوى 
وخارجيػػا، أـ عمػػى مسػػتوى كافػػة قطاعػػات، وىيئػػات، ومؤسسػػات المجتمعػػيف المػػدني األفػػراد داخػػؿ الجامعػػة 

 والحكومي مف أىـ السبؿ، وأسرعيا في تقّدـ الدولة، والوصوؿ بيا إلى العالمية.

المجتمعيػػة فػػي  الشػػراكةوتؤكػػد بعػػض الدراسػػات أف ىنػػاؾ عديػػدًا مػػف االعتبػػارات، التػػي أدت إلػػى زيػػادة 
 ، مف أىميا:البحث العمميإدارة وتمويؿ 

  المجتمعية اكةر شلتزايد الوعي بثقافة ا. 

  .األزمة االقتصادية العالمية 

  دوؿ العالـ. معظـفي واالقتصادية اإلصالحات السياسية 

  وتكنولوجيا المعمومات ثورة االتصاالت. 

والمؤسسػػػػات  المؤسسػػػػات والمراكػػػػز البحثيػػػػةتشػػػػير األدبيػػػػات المعاصػػػػرة إلػػػػى أىميػػػػة الشػػػػراكة بػػػػيف كمػػػػا 
 مجتمعية؛ وذلؾ لألسباب اآلتية: ال

  أف العمؿ أصبح يعتمد عمى قواعد المعرفة والتكنولوجيا، وال سبيؿ إلى نقؿ المعرفة وتطبيؽ
 التكنولوجيا إال مف خالؿ مراكز البحث العممي.
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  أف سرعة التقدـ المعرفي والتقني جعؿ مبدأ التعميـ المستمر ضرورة الزمة لضماف ارتفاع معدالت
 إلنتاج.األداء وا

  أف أساليب اإلنتاج وأدواتو ووسائمو تمر بتحوالت مستمرة، بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا
 اإلدارة، والبرمجة، وبحوث العمميات؛ مما أحدث خماًل مستمرًا في ىيكمة العمالة.

  دومًا أف الفجوة بيف التقدـ والتخمؼ ىي فجوة معرفية تكنولوجية، ومف ثـ يجب أف تكوف الجامعات
 ىي النافذة التي ُتطّؿ منيا مؤسسات المجتمع عمى التقدـ، وتستشرؼ المستقبؿ.

 بأنواعو األكاديمية والتكنولوجية والبحثية في ارتفاع مستمر، وتحتاج ىذه  جامعىأف تكمفة التعميـ ال
لى مصادر تمويؿ غير تقميدية  .المؤسسات إلى دعـ متواصؿ وا 

 .ادتامعًُ الستدداو األسالًب الكنًُ يف صيع الكرارات ادتامعًُبرىامر تدرييب مكرتح للكًادات  -4

في طبيعتيا عمي صنع واتخاذ القرارات في جميع مراحميا ومستوياتيا الجامعية  اإلدارة تقـو
لو سمطة اتخاذ القرارات التي تحقؽ أىداؼ ىذا  دائما قائدٌ  جامعة ومؤسسة جامعيةفمكؿ ؛ ووظائفيا

 وتحقؽ لو مطالبو. المؤسسةأو ىذه  جامعةال
لدي اإلدارة، وكذلؾ المعمومات المتوافرة  وتعتمد عممية صنع  واتخاذ القرارات التعميمية عمي 

 المؤسسات التعميمية ومنيا الجامعاتوتختمؼ األساليب التي تستخدميا  عمي أسموب اتخاذ القرار،
ا عند المشكمة أو الموقؼ في اتخاذ قراراتيا باختالؼ المواقؼ والمشكالت والظروؼ المحيطة بي

ىناؾ العديد مف أساليب اتخاذ القرارات التعميمية كأسموب التجربة والخطأ ، و الذي تتخذ القرار بشأنيا
أىـ الطرؽ وأكثرىا دقة  د) الكمية( والتي تع أو أسموب التقميد والمحاكاة، وكذلؾ األساليب العممية

 . في اتخاذ القرارات
لـ تعد أساليب اإلدارة التقميدية المبنية عمى الخبرة  ولوجيةعصر الثورة التكن وفي ظؿ 

تطمب البحث عف أساليب إدارية جديدة تتناسب يوىذا  ،الشخصية صالحة التخاذ قرارات سميمة
والمنطمقات الجديدة لمعمؿ اإلداري، ومف أىـ األساليب التي انتشر استخداميا في مجاؿ اتخاذ 

 (. بحوث العمميات)القرارات ىي  األساليب الكمية 

وتحفيزىـ وتدريبيـ  ،بأىـ األساليب اإلدارية الحديثة القيادات الجامعيةيستدعي توعية  وىذا 
تاحة اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة ليـ الستخداميا وبخاصة ىذه األساليب عمى استخداـ ، وا 

واتخاذ  كالت التي تواجييـاستخداـ األساليب الكمية لما ليذه األساليب مف أىمية في حؿ المش
 القرارات بشأنيا. 
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تكمف أىمية األساليب الكمية في أنيا تعطي المديريف التنفيذييف القدرة عمى اتخاذ حيث  
قرارات أكثر فعالية وبناء أنظمة أكثر إنتاجية، والقدرة عمى تخصيص واستخداـ الموارد بشكؿ 

مثؿ بكفاءة، وبدوف استخداـ األساليب الكمية مناسب في إطار الجيود المبذولة لتحقيؽ األداء األ
يصبح القرار ضربًا مف االرتجاؿ والمجازفة، ويكوف االعتماد عمى الخبرة والحدس والتقديرات 

حيث إنيا تمكف القيادات المختمفة بالمؤسسات مف اتخاذ قرارات ذات  الشخصية غير ذي جدوى
 جودة عالية.
فيي ذات طبيعة ؛ إداري مستند عمي الميارات بحوث العمميات أكثر مف نشاط عدتكما 

متجددة فال تقؼ عند استعماؿ أساليب تقميدية مجربة سابقا فقط ولكنيا تتطمب وجود تطوير دائـ 
ونظرا لتعدد وتضارب ظروؼ اتخاذ القرار ،  وابتكار أساليب جديدة تتناسب مع المشكمة المدروسة

الستخداـ المعالجة النظمية والنظر لممشكمة نظرة فقد لجأت بحوث العمميات مؤسسة؛ في أية 
شمولية، وىذه المعالجة تتيح لمتخذ القرار إمكانية عرض المشكمة في نموذج رياضي حيث طورت 
منيجية بحوث العمميات بشكؿ رئيسي لمتعامؿ مع التقنيات الموجية لحؿ مشكالت الحياة الحقيقية 

 مف خالؿ الحموؿ المشتقة مف النماذج.
تأمؿ لواقع األداء اإلداري لمجامعات المصرية يالحظ أنيا تعاني مف العديد مف السمبيات والم

حيث تتسـ اإلدارة الجامعية بالتقميدية، والفردية، والمركزية، واإلسراؼ في استخداـ الوقت والموارد 
ميمية التي المتاحة، مما أضعؼ العممية اإلدارية بالجامعات خاصة عممية صنع واتخاذ القرارات التع

 تمثؿ قمب اإلدارة الجامعية.
أكثر مف أي وقت مضي بتقديـ  اً التعميـ الجامعي في الوقت الحالي مطالب ولقد أصبح

ىذا األمر إال باستخداـ األساليب الكمية وتفعيؿ ىذا الجانب  يتأتىخدمات ذات جودة عالية، ولف 
ضغوط اجتماعية مف قبؿ المستفيديف مف حيث تواجيو ؛ إليقاؼ اليدر في الموارد المالية والبشرية

خدماتو كأولياء األمور ورجاؿ األعماؿ وغيرىـ، إذ أصبح ىؤالء يمحوف في مطالبتيـ برفع مستوي 
األساليب  يااستخدامو إدارة الجامعات في تقديـ خدماتيا، والتخمص مف الروتيف والبيروقراطية، 

 في اإلدارة. التقميدية

 .التصال اإلدارّ ودورٍا يف اختاذ الكرارات التعلًنًُىظه املعلىمات اإلداريُ وا -5

تعرؼ نظـ المعمومات اإلدارية بأنيا مجموعة مف العمميات المنتظمة التي تمد المديريف 
بالمعمومات الالزمة لمساعدتيـ في تنفيذ األعماؿ واتخاذ القرارات داخؿ التنظيـ عمى أف تتميز ىذه 
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والدقة ، وأف تكوف مالئمة مف ناحية الجودة والتوقيت والتكمفة. وىى المعمومات بالكماؿ والشموؿ والصحة 
وسيمة وليست غاية فيي أداة إدارية في يد إدارة المنشأة اليدؼ منيا إحكاـ قبضة اإلدارة العميا عمى 

 عمميات التشغيؿ داخؿ المنشأة .

يفترض  Hardwareاألجيزة: مف خمسة مكونات أساسية ،أوليا نظـ المعمومات اإلدارية وتتكوف 
في أي نظاـ معمومات أف يكوف مكوف مف حاسوب عمى األقؿ، الذي قد يكوف شخصيا أو متوسط الحجـ 

تتكوف و  )األوامر التي تشغمو(Software السوفت وير:، وثانييا أو كبير الحجـ أو شبكة مف الحواسيب.
جعمو قادرا عمى تنفيذ العمميات البرمجيات : مكونات المادية، وىي البرامج التي تشغؿ الحاسوب وت مف

وىي   Application Softwareالبرمجيات التطبيقات:، و مثؿ ترتيب البيانات واسترجاعيا مف الذاكرة 
التي تقوـ بتشغيؿ بيانات المنظمة مثؿ برامج األجور والمحاسبة وبرامج التصنيع والتنبؤ، ويمكف إعداد 

  ة بالمنظمة نفسيا أو الحصوؿ عمييا جاىزة.برامج التطبيقات بواسطة العامميف في البرمج

وىي المخزف أو الوعاء الذي يحتوي عمى البيانات التي  Data Basesقواعد البيانات : وثالثيا 
تصنع كؿ العمميات واإلجراءات الجارية في المنظمة .بكؿ التفاصيؿ الميمة الخاصة بنشاطيا عمى شكؿ 

. ورابعيا اليدوي أو محوسبة أي مسجمة الكترونيا في النظاـ ممفات، وقد تكوف ىذه القاعدة في النظاـ 
وىي عمميات تتضمف وصؼ وترتيب مجموعة الخطوات والتعميمات المحددة  Proceduresاإلجراءات : 

إلنجاز العمميات الحاسوبية كافة فاألجيزة والبرمجيات وقواعد البيانات ال يمكف أف تؤدي عمميا بدقة بدوف 
د والذي يسمى )خريطة مسار النظاـ(، فاإلجراءات تعد أدلة عمؿ تشرح ما الذي وضع نظاـ عمؿ محد

يجب عممو ومتى سيتـ عممو والكيفية التي سيتـ بيا، وتكتب اإلجراءات عادة عمى شكؿ كتيب يسمى دليؿ 
 .اإلجراءات والغاية منو توحيد أسس العمؿ، وتجنب األنشطة غير المنظمة

المورد والعنصر البشري وىو المكوف الذي يسيطر عمى ويشغؿ  Personnelاألفراد : وخامسيا  
دارة ىذه النظـ مف  المكونات األخرى، فكؿ منظمة تستخدـ نظـ معمومات تحتاج إلى عامميف لتشغيؿ وا 
ذوي الخمفية المعموماتية.  ونظرا لالنتشار السريع لنظـ المعمومات الحديثة نالحظ أف ىناؾ صعوبة في 

 اص الذيف تتوفر لدييـ معرفة كافية بالنظـ الحديثة .الحصوؿ عمى األشخ

خدمات في مجاالت: شؤوف الموظفيف، الشؤوف عميمية إلدارة التل المعموماتونظـ  تكنولوجياوتقدـ 
المالية، شؤوف الطمبة واالمتحانات والتقويـ، والسجالت والجداوؿ المدرسية، واإلرشاد التربوي، وشؤوف إدارة 

نتاج   المطبوعات التعميمية، واألعماؿ المكتبية اليومية.المكتبات، وا 

يقوـ الحاسب بتنسيؽ الخدمات وبناء ممفات قواعد البيانات لممعمميف والطمبة، وتنظيـ جداوؿ كما 
يساعد وكذلؾ .عالمات الطالب، والنشر التعميمي كإعداد الكتب والممخصات والتدريبات والواجبات المنزلية
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الموارد المتاحة لممدارس والمعاىد والجامعات عمى كافة المستويات، ومع  الحاسب عمى استخداـ كافة
 توفير الوقت والجيد والماؿ

التعميمى، فإف  في صناعة القرار اإلدارية المعموماتونظـ استخداـ تكنولوجيا وقيما يتعمؽ ب
تجميع ، و  وقعواالجتماع مع اإلدارييف والمتخصصيف لبحث ظروؼ اتخاذ القرار التربوي وكؿ منيـ في م

، وكذلؾ المعمومات حوؿ مضموف القرار وأىميتو والقرارات المماثمة ونتائجيا باستخداـ شبكة المعمومات
زيادة فرصة المشاركيف ، و  تبادؿ اآلراء بيف جميع المشاركيف في اتخاذ القرار عف طريؽ شبكة المعمومات

المساعدة عمى زيادة تييئة وكذلؾ  لياتبالتساوي في اتخاذ القرار مف حيث توضيح األفكار والمسؤو 
إيصاؿ رد الفعؿ عمى القرارات إلى اإلدارة التربوية بسرعة لحظية وبدوف ، وأخيرا العامميف في تنفيذ القرار

 حواجز إدارية باستخداـ شبكات المعمومات

 املصريُ فِ ضىْ ارتربات األديبًُ. تشىيل البحىخ العلنًُ بادتامعات  -6

أولتو  المتقدمة أىمية البحث العممي وعظـ الدور الذي يؤيده في التقدـ والتنمية الدوؿُ بعد أف أدركت 
ف إحيث  ؛معنوية ـكانت مادية أأوقدمت لو كؿ ما يحتاجو مف متطمبات سواء  االىتماـ، الكثير مف 

معرفة اإلنسانية مف أركاف ال أساسياً  اً ركن يعدو  الدعامة األساسية لالقتصاد والتطور، تبرالبحث العممي يعُ 
السمة البارزة لمعصر الحديث، فأىمية البحث العممي ترجع إلى أف األمـ  كما يعد أيضاً  ،في ميادينيا كافة

أدركت أف عظمتيا وتفوقيا ترجع إلى قدرات أبنائيا العممية والفكرية والسموكية، ومع أف البحوث تحتاج 
تتطمب األمواؿ الطائمة، إال أف الدوؿ المدركة إلى وسائؿ كثيرة معقدة وتغطي أكثر مف مجاؿ عممي و 

 لقيمة البحث العممي ترفض أي تقصير نحوه، ألنيا تعتبر البحوث العممية دعائـ أساسية لنموىا وتطورىا.

ف الثورة العممية التي يعيشيا العمـ اليوـ تضع أماـ الجامعات مشكالت جديدة، تتصؿ بكيفية أكما 
 ءىا بحاجات المجتمع بصورة أفضؿ.لجامعات بصورة أفضؿ، تكفؿ وفااستخداـ البحوث العممية في ا

ولقد استطاعت الدوؿ المتقدمة اقتصاديًا التغمب عمى الكثير مف المشكالت التي تعوؽ تطبيؽ 
البحوث العممية الجامعية عمى النشاطات التقنية؛ وذلؾ بتفعيؿ العالقة تخطيطًا وتنفيذًا بيف الجامعة 

 االقتصادية واالجتماعية.ومؤسسات التنمية 

ونظرًا ألىمية التفاعؿ اإليجابي الجاد بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع المختمفة لتحقيؽ النمو 
قد آف األواف لكي تولي الجامعات األىمية القصوى لتوظيؼ نتائج البحوث فالمتكامؿ والمرجو منيا، 

 .لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية

د التسويؽ ضرورة حتمية لبقاء المؤسسات التعميمية اآلف وسط المستحدثات في يعومف جية أخرى 
البيئة التسويقية المعاصرة، حيث أنو يساىـ في تحقيؽ المسئولية االجتماعية مف خالؿ دراسة تأثير النشاط 



- 05 - 
 

ؼ التسويقي عمي السموؾ والبيئة والثقافة ، ويعمؿ عمي تحقيؽ التوزاف بيف العرض والطمب عمي مختم
 الخدمات.

يعرؼ التسويؽ بأنو عممية إدارية تتضمف العديد مف األنشطة التسويقية ويحصؿ مف خالليا و 
كما يعرؼ  العمالء عمي تحقيؽ االشباع لحاجاتيـ ورغباتيـ مف خالؿ التبادؿ بيف الجامعة والمستيمؾ.

مف ضمف مجموعة ذلؾ النشاط الذي تقوـ بو المنظمات واألفراد ، والذي يعمؿ مف خالؿ أو بأنو 
واتصاؿ وتوزيع ، وتبادؿ العروض التي ليا قيمة لمعمالء ، والزبائف المؤسسات، والعمميات ألنشاء 
 والشركاء والمجتمع بوجو عاـ.

عممية تخطيط وتنظيـ وتنفيذ ورقابة األنشطة التسويقية لتسييؿ وتسريع بأنيا  إدارة التسويؽبيقصد و 
عممية التبادؿ بكفاءة وفعالية أو أنيا عممية تشمؿ تحميؿ وتخطيط وتنفيذ ورقابة األنشطة التسويقية وأنيا 

دوج المز  اإلشباعتتعمؽ بالسمع والخدمات واألفكار التي تقوـ المنظمات بتسويقيا ، وأف اليدؼ ىو تحقيؽ 
 ألطراؼ التبادؿ.

تسويؽ البحث العممي عمي أنو التنسيؽ والتكامؿ بيف جميع األنشطة بداية مف مرحمة إنتاج  ويعرؼ 
 البحث العممي ومرحمة االعالف والترويج لو ومرحمة توزيعو والمرحمة األخيرة تحديد سعره.

 .ُكنتطلب لتحكًل التنًز اإلدارّ باملؤسشات التعلًنً اإلدارَ باليتآر -7

تعتبر اإلدارة بالنتائج أو اإلدارة المبنية عمى النتائج واحدة مف أىـّ فروع اإلدارة العصرية الفّعالة،  
والتي استطاعت إحداث تغيير ممحوظ في مياديف األعماؿ المختمفة التي اختارت أّف تتبع ىذا النيج 

والتطبيؽ عف االستراتيجيات  االستراتيجّي الحديث، والذي يقوـ عمى أسس معّينة تختمؼ مف حيث الجوىر
لتحقيؽ األىداؼ  (Feedback) األخرى، ويعتمد بصورة مباشرة عمى ما ُيسّمى بالتغذية الراجعة أو

 .المرغوبة

  (Results-based management)اإلدارة بالنتائج أو كما ُيطمؽ عمييا في المغة اإلنجميزية  دتعو 
حمقات التغذية العكسية لموصوؿ إلى الغايات التي ترسميا  واحدة مف االستراتيجّيات التي تقوـ باستخداـ

المنّظمات ووضعيا كأحد األىداؼ الرئيسّية التي تبنى عمييا الخطط االستراتيجية الخاّصة بيا، بحيث يتـّ 
حشد الجيود المختمفة، بما في ذلؾ جيود األفراد، والمنظمات، والمساىميف، والبيئة المحيطة وغيرىـ 

  .محّددة وتقديـ مخرجات معّينة تالئـ ما تطمح لو المؤسسات لتحقيؽ نتائج

ىي االستراتيجية التي تقوـ بوضع مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى اإلحاطة بالوضع الخاص و 
بالمنظمات، والتي تبدأ بدراسة شاممة لموضع الحاضر، وتحديد األسباب التي تقؼ وراءه، وربط العوامؿ 

ة األىداؼ أو تصّورات مستقبمّية والسعي نحو تحقيقيا، ووضع سبؿ لمحصوؿ ببعضيا البعض، ثـ صياغ
  .عمى الموارد المطموبة لذلؾ
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ىي االستراتيجّية اإلدارّية التي تعتمد بشكؿ مباشر عمى ثقافة األداء المرتفع، وتضع ُجممة مف كما 
أحد االتجاىات اإلدارية  .المتمّيز لممنظمةالقيـ الجوىرّية واالستراتيجّيات التي مف شأنيا أف تحّقؽ األداء 

 .التي تسعى إلى تحقيؽ النجاح في المشروعات المختمفة، وخاصة المشروعات التنموية منيا

تسعى ىذه االستراتيجّية إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ اإلدارّية، والتي تتمّثؿ عمى سبيؿ الذكر و 
  :فيما يمي

  البيئية المحيطة، سواء الداخمية أو الخارجيةتحقيؽ التوافؽ مع التغّيرات. 
 تحقيؽ أعمى درجة ممكنة مف الضبط والتنظيـ، ولتخطيط الجيد لألمور.  
 ترشيد التكاليؼ، واختصار الوقت.  
 خفض المخاطر المحتممة.  
 تحقيؽ التعاوف بيف الوحدات واألقساـ والفروع التي تشارؾ في التنفيذ.  
 ياتحديد مراحؿ التنفيذ وتقييم. 

 .تطىير أداْ الكًادات اإلداريُ باملؤسشات التعلًنًُ مً ميظىر الكًادَ باذتب -8

أكدت عمى البعد اإلنساني ، فيى في القيادة التربوية النظريات الحديثةتعد نظرية القيادة بالحب مف  
 نظرية القيادة بالحب بنظرية اإلدارة بفطرة األمومة. وتعرؼ  والجانب االجتماعي في العممية اإلدارية،

القيادة " :وقد ضمنتا في كتابيا  Kathleen Sanfordتنسب ىذه النظرية لمباحثة كاثميف سانفوردو 
 Leadership with بالحب: كيؼ تفوز المنظمات بالحناف والقيادة بالفطرة". وترى أف القيادة بالحب

Love  تشبو األمومة Maternity   ،ألنيا ال تخمو مف المرارة واأللـ. ولكف نبؿ الرسالة، وعظمة النتائج
نكار الذات.   تدفعاف األـ إلى المزيد مف التضحية وا 

وقد انطمقت ىذه النظرية مف مسممة مؤداىا أف فشؿ كثير مف النظريات اإلدارية السابقة وتطبيقاتيا 
إلى أخطاء جوىرية كامنة فييا، بؿ يعود إلى افتقاد  ال يعود أساسا إلى فشؿ مناىجيا وعدـ مصداقيتيا أو

 القيادة لمحب، وافتقار اإلدارة لمفطرة والحناف. 

تقوـ ىذه النظرية القيادية الجديدة عمى الحب أوال وأخيرا. الحب الذي ىو سحر األمومة، وىو و 
األداة الرئيسة. والعصا السحرية ليذه الفمسفة اإلدارية، وىو المسؤوؿ عف نجاح المنظمات. التي إف 

 اعتمدت منيج فطرة األمومة. فإنيا تخضع بكؿ تأكيد ليذا السحر ذاتو. 

نظرية، فإف لمحب خمسة أنواع، وىي: حب المؤسسة، وحب العامميف، وحب العمالء، ووفقا ليذه ال
وحب المجتمع المحيط بالمؤسسة. وحب القائد لنفسو. وفي كؿ نوع مف ىذه األنواع الخمسة، فإف عمى 

جاح القائد أف يمتمؾ مجموعة مف الميارات القيادية التي تحقؽ لو تنفيذ ىذه الفمسفة القيادية المعاصرة بن
 .بفاعمية
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 .الريادَ االسرتاتًذًُ مدخل لتطىير أداْ الكًادات اإلداريُ باملؤسشات التعلًنًُ -9

تعميؽ قدرات القادة عمى مختمؼ و إف عممية تنمية القيادات عممية مستمرة تيدؼ إلى تنمية 
عمى تشخيص مستوياتيـ ألداء أعماليـ بمنيجية عممية ، ورسـ السياسات واالستراتيجيات وتنمية قدراتيـ 

عمى  ـوب العممى فى اتخاذ القرارات اإلدارية ، فضال عف تنمية قدراتيمالمشكالت وتحميميا واستخداـ األس
وتنمية  والثقافية واالقتصادية المحيطة ، إضافة إلى تطوير االجتماعيةاإلدراؾ الشامؿ لمنظماتيـ ولمبيئات 

كسابيـ الميارات السموكية لإلدارة  سموكيات واتجاىات وقيـ ىؤالء القادة وأنماط تفكيرىـ وترشيد عالقاتيـ وا 
 الفعالة . 

يعد السعي نحو الريادة مف المجاالت الحديثة في االدارة حيث أصبحت الريادة في مقدمة كما 
والتنافسية في أدائيا . وىذا يتطمب مف القيادات  االىداؼ التى تسعى االدارة إلى تحقيقيا ، لتحقيؽ التميز

االدارية بذؿ الجيد لتحقيؽ الريادة باالعتماد عمى االبداع واالبتكار والمبادرة والمجازفة والمرونة خاصة في 
 ظؿ المتغيرات العالمية والمحمية المحيطة .

نسانية وىى استثمار نوعى كما أف الريادة ىى إحدى القنوات الرئيسية واليامة لتطوير الثروة اإل
استثمار يتطمب منا جرأة وتصميمًا وثقة بالنفس وقدرًا كبيرًا مف العزيمة واإلصرار  اإلنسانيلرأس الماؿ 

والرعاية والتوجيو والتنمية لمخروج بأجياؿ قادرة  باالىتماـلإلحباط ، وىى ظاىرة جديرة  االستسالـوعدـ 
حياء الطموح لد ذكاء روح االبتكار عنعمى مواجية المستقبؿ وا   .دىـ واألخذ بزماـ المبادرة لدييـييـ وا 

وتعد الريادة االستراتيجية بوصفيا عماًل رياديًا ذا منظور استراتيجي ، اذ اف العمؿ الريادي الذي يستخدـ 
المنظور االستراتيجي يساعد عمى تشخيص الفرص المالئمة اكثر الستغالليا ومف ثـ خمؽ ميزة تنافسية 

 ة تقوـ إلى تعظيـ خمؽ الثروة .مستدام

وتعرؼ الريادة االستراتيجية عمى أنيا حقؿ حديث في عمـ اإلدارة تعتمد عمى تكامؿ الريادة واالدارة 
االستراتيجية لتقييـ وتنفيذ االستراتيجيات الريادية التى تعمؿ عمى خمؽ الثروة . كما أنيا مجموعة االنشطة 

منظمات االعماؿ ومديروىا لبناء المركز المناسب في السوؽ وخمؽ واألطر و الممارسات التى تعتمدىا 
 الفرص واستثمار الموارد القيمية بطرؽ يصعب عمى المنافسيف فيميا وتقميدىا .

دارة المياـ ، مع تبنى المخاطرة لتحقيؽ األداء وبالتالى  فالريادى االستراتيجى الذى يستطيع تنظيـ وا 
والذى يقـو باألعماؿ بطريقة مميزة ومبتكرة،  تقميدي، وغير اإلنجازة عمى المتميز، وتكوف لديو مقدرة عالي

لدييـ مف قدرات  ويظير قدرة عالية عمى فيـ حيطو ويتعامؿ مع األخريف بإيجابية واستثمار أفضؿ ما
 لتحقيؽ مفيـو ريادية المؤسسة . 

نحو تحقيؽ مزايا تنافسية ومف ىذا المنطمؽ البد لممؤسسات التعميمية أف تأخذ عمى عاتقيا التوجو 
عمى مستوى األداء التعميمي والتربوى وصواًل إلى االرتقاء بالعممية التربوية والتعميمية إلى أفضؿ 
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المستويات فى قطاع التربية والتعميـ ، وىذا مدعاة ألف تتبنى الكوادر اإلدارية والتدريسية مضاميف الريادة 
 واألىمي الحكوميإلى تعزيز مزايا ىا التنافسية عمى المستوييف  االستراتيجية ومتطمباتيا المعاصرة وصوالً 

 فضاًل عف تحقيؽ التميز واالبداع فى مجمؿ أنشطتيا ومياميا التربوية والتعميمية . 

يا ومتطمباتيا ترتكز عمى قاعدة عريضة مف نأىمية الريادة االستراتيجية بكؿ مضاميكما أف 
ى أداء االعماؿ فباألفراد ذوى الميوؿ الريادية نحو التميز واالبداع  المتعمقةالمفاىيـ والسموكيات والمواقؼ 

 والتعميمية .  التربويةوالمياـ وصواًل إلى تحفيز المزايا  التنافسية فى كافة المجاالت وعمى األخص 

 .التدريب والتينًُ اإلداريُ للنىارد البشريُ فِ الدول املتكدمُ -10

رد البشرية ىي إحدى المقومات األساسػية لنجػاح المنظمػة ، بػؿ يمكػف لـ يعد ىناؾ شؾ في أف الموا
القوؿ أنيا المحدد األوؿ واألساسي ليذا النجاح حيث أف توافر قوى عاممة ذات كفاءة ومسئولية تمكنيا مف 
 النيوض بأعباء العمؿ وتحقيؽ أىداؼ المنظمة واستخداـ إمكانياتيا المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة. 

تعرؼ إدارة الموارد البشرية بأنيا "تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة األنشػطة المتعمقػة باختيػار وتعيػيف و 
كمػا وتدريب وتنمية ومكافأة ورعاية األفراد والحفاظ عمييـ بغػرض اإلسػياـ فػى تحقيػؽ األىػداؼ التنظيميػة. 

المنظمػػة، بحيػػث يمكػػنيـ مػػف  النظػػاـ الػػذي يحػػدد طػػرؽ وتنظػػيـ معاممػػة األفػػراد العػػامميف داخػػؿتعػػرؼ بأنيػػا 
مكانياتيـ لتحقيؽ أعمى إنتاجية.     تحقيؽ ذواتيـ، واالستخداـ األمثؿ لقدراتيـ وا 

 وتسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ يمكف إجماليا فيما يمى.   

المػػػوارد تحقيػػػؽ أعمػػػى كفػػػاءة إنتاجيػػػة ممكنػػػة ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تخطػػػيط احتياجػػػات المنظمػػػة مػػػف  -أ 
البشرية كمًا ونوعًا باستخداـ األساليب العممية بصفة عامة واألساليب اإلحصائية والرياضية بصفة 

 خاصة. 

العمؿ عمى زيادة مستوى أداء العنصر البشرى ، وذلؾ مف خالؿ االىتماـ بزيادة قدرة األفػراد عمػى  -ب 
ـ بالتدريب وتوفير مناخ العمؿ العمؿ وزيادة رغبتيـ فى أداء العمؿ ، وذلؾ عف طريؽ تنمية قدراتي

 المناسب ماديًا ونفسيًا. 

زيػػادة درجػػة الػػػوالء واالنتمػػاء ، وذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ وضػػع ىيكػػػؿ عػػادؿ لألجػػػور والحػػوافز وسياسػػػات  -ج 
 واضحة لمترقية ، واالىتماـ بالعالقات اإلنسانية والعمؿ عمى تدعيميا مف حيف آلخر. 

وضع نظاـ موضوعى لقياس وتقييـ أداء العامميف ، بحيث يضمف إعطاء كؿ ذى حػؽ حقػو سػواء  -د 
 فى الترقية أو المكافآت أو العالوات االستثنائية أو الحوافز المادية والمعنوية. 

دخمت عمميات التدريب والتنمية اإلدارية آفاقًا جديدة فى مجاؿ اىتماـ ومف جية أخرى فقد 
أنواعيا وذلؾ لتحقيؽ أىدافيا، وأىـ عنصر مف العناصر المكونة لطبيعة مياـ الموارد  المنظمات باختالؼ
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التنمية البشرية أصبحت فى المرتبة الثانية بعد فوظيفة يمكف ألى منظمة االستغناء عنيا،  البشرية التى ال
أما فى الياباف وفرنسا وظيفة األجور فى الواليات المتحدة األمريكية ، وتحتؿ المرتبة األولى فى ألمانيا، 

 فتأتى مباشرة بعد وظيفة تخطيط القوى العاممة.

والشؾ أف الجامعات مف أىـ المنظمات أو المؤسسات  التى تولت وظيفة إعداد وتنمية وتكويف  
ما أصبح مف أىـ أىداؼ كمنيا والنامية.  رية فى دوؿ العالـ المتقدمةشية الموارد البمالقوى العاممة وتن

إعداد المتخصصيف ذوى المستوى الرفيع فى ، وكذلؾ تنمية الكوادر القيادية فى شتى المجاالت الجامعات
 الميف المختمفة.

 عض الدوؿ المتقدمة بما يمى:بفى  قامت الجامعاتدارية وفيما يتعمؽ باإلدارة والتدريب والتنمية اإل

 د  ارة األعماؿ وغيرىا.دراسة اإلدارة مف خالؿ الدراسات التى ليا صمة باإلدارة العامة وا 

 .دراسة اإلدارة  العامة مادة مستقمة فى برامج الكميات أو لمعاىد أو معاىد اإلدارة العامة 

  إنشاء كميات لإلدارة عمى المستوى الجامعى بحيث تكوف اإلدارة مجاؿ الدراسة العاـ وفروعيا المختمفة
 مجاالت التخصص .

 سات العميا بالجامعات .إنشاء كميات اإلدارة العامة فى نطاؽ الدرا 

 ية إدارية لمقادة اإلدارييف عمى المستويات العميامإقامة برامج تن. 

ادتدارات واملَارات العصريُ للكًادات ادتامعًُ ودورٍا فِ حتكًل املًزَ التيافشًُ  -11

 .للذامعات فِ الدول املتكدمُ وإمكاٌ اإلفادَ ميَا فِ مصر

ظير مدخؿ تعد القيادة القائمة عمى مدخؿ الجدارات مف المداخؿ الحديثة فى اختيار القادة ، وقد 
فرز ، حيث لـ تمة فى التوظيؼكـ عندما واجيت وزارة الخارجية األمريكية مشٜٔٚٔفى عاـ  الجدارات

ة بيف نتائج اختبارات القبوؿ موظفيف أكفاء ، حيث ثبت بعد استخداميا سنوات عديدة عدـ وجود عالق
فمجأت الوزارة إلى الخبير  لمناجحيف منيـ. الفعمياختبارات المتقدميف لشغؿ الوظيفة وبيف مستوى األداء 

الذى طمب قائمتيف بأسماء الموظفيف فائفى األداء ، وأخرى  Mac McClellandماؾ ماكيمالند 
الخصائص التى يتمتع بيا الفائقوف فى لمموظفيف ذوى األداء المتدنى، ثـ قاـ بعمؿ دراسة ميدانية عمى 

 .   Competenciesيمتع بيا سواىـ وأسماىا الجدارات األداء وال
وميارات وصفات شخصية، ويمكف رؼ اوتعرؼ الجدارة بأنيا الخصائص التى يظيرىا الفرد مف مع

 تحديد أىـ جدارات القائد الجامعى فيما يمى:
 جدارة اإلدارة االقتصادية   االستراتيجىالتخطيط 
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 الجدارة السياسية  جدارة التواجد الدولى 

 جدارة إلدارة الصراع  إدارة المواىب 

 إدارة التغيير  جدارة معالجة منطقة الراحة 

 جدارة إدارة مراكز التميز  تسويؽ البحوث العممية 

 جدارة التحفيز  تمكيف العامميف 

يارات الفكرية لمقائد الجامعى لتشمؿ المألساسية ومف جية أخرى ىناؾ العديد مف الميارات ا
والعقمية ، والميارات الفنية، والميارات االنسانية ، وىناؾ ثمة مالحظة أنو كمما شغؿ االستاذ الجامعى 

 .مناصب إدارية أعمى تطمب األمر منو ميارات فكرية وعقمية أكبر مف الميارات الفنية
وينتج عنيا شعور  قمومصطنعة يوجدىا الفرد فى ع ىى حالة سموكيةلمقائد الجامعى لراحة ا ومنطقة

باألماف والراحة دوف توتر أو قمؽ ، والبقاء فى ىذه المنطقة يحد مف القدرات االبداعية لمفرد ويجعمو يتوقع 
فى عالـ روتيني تخيـ عميو عالمات الجمود الفكرى والتسميـ باألمر الواقع، أما الخروج مف ىذه المنطقة 

 يحقؽ لمفرد عدة مزايا منيا: 
 .تنمية وتعزيز التجربة فى الحياة واالستماع بيا 
  زيادة الثقة بالنفس 
 تحسيف الصحة النفسية 
 .تعزيز مرونة التفكير والسموؾ 
 ى وتقميؿ االكتئاب واالحباطكسر الروتيف اليوم 
 .منع تجمد العقؿ وتحفيزه عمى العمؿ باستمرار 

وترتبط منطقة الراحة بمنطقة الخطر ومنطقة التعمـ، والقادة الناجحوف فى عمميـ ىـ الذيف ينئوف 
بأنفسيـ عف منطقة الخطر وذلؾ بأف يدخموف منطقة التعمـ لفترة ثـ يأخذوا فترة راحة بالعودة إلى منطقة 

 الراحة ثـ يستعدوف لجولة أخرى لدخوؿ منطقة التعمـ.
 يف االجتاٍات العاملًُ املعاصرَ.  ًُؤسشات التعلًناملالالمركزيُ واإلصالح اإلدارٍ يف  -12

التحوالت والتغيرات العالمية بظالليا عمى إدارة التعميـ وتمويمو في الدوؿ المختمفة مف لقد ألقت 
اإلدارية المختمفة، وتعامؿ تمؾ المستويات اإلدارية مع القوى البشرية حيث العالقة بيف المستويات 

)المعمميف والطالب واإلدارييف والخدمات المعاونة وأولياء أمور الطالب وغيرىـ(، وفي تفاعميا مع البيئة 
دارتيا بالجودة  والمجتمع؛ إذ يواجو العالـ اليوـ العديد مف الصعوبات والتغيرات التي تطالب نظـ التعميـ وا 

والكفاءة والفعالية وىذا لف يتأتى إال عف طريؽ وتوظيؼ إمكانات وجيود جميع المسئوليف عف التعميـ 
والمشاركة في اتخاذ وصنع القرار التعميمي بيف المستويات  ،والتوسع في تفويض السمطات والمسئوليات
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مكانات المجتمع المحمى والذي ال يتحقؽ كؿ  العميا والمستويات الدنيا مف اليـر اإلداري ومراعاة ظروؼ وا 
 ذلؾ إال مف خالؿ التوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ.  

الفترة األخيرة زيادة المطالبات بالحكـ الذاتي واالستقالؿ في صناعة القرارات في جميع  شيدت وقد
دت عمى إيجاد ضرورات ممحة المجاالت الحياتية والتي امتدت أثارىا بالتبعية إلى ميداف التعميـ والتي ساع

لمنح الصالحيات لممستويات اإلدارية األدنى؛ حيث السمطات التعميمية في األقاليـ والمدف والمحميات 
والمجالس المدرسية. األمر الذي ساعد عمى انتشار موجات اإلصالح التعميمية عندما ازدادت تطبيقات 

دمة تعميميًا، والتي تمنح مزيدًا مف الصالحيات اإلدارية الالمركزية في إدارة التعميـ في معظـ الدوؿ المتق
لألقاليـ والمحميات  والمؤسسات التعميمية في إدارة شؤوف خدماتيا التعميمية وذلؾ بالتوجو إلى الالمركزية 
في إدارة التعميـ في العديد مف الدوؿ التي كانت تتبنى فمسفة نمط اإلدارة المركزية وتطبؽ آلياتيا التي 

عية وأصحاب المصمحة التعميمية مف جتممالبتكار وقيدت أطراؼ المشاركة المت معيا روح اإلبداع واانعد
أداء وتفعيؿ دورىا في صناعة القرارات التعميمية ورسـ مالمح السياسة التعميمية بمستوياتيا اإلقميمية 

 .والمحمية والمؤسسية

وعمى أثر ذلؾ تـ نقؿ سمطة اتخاذ القرارات إلى المحافظات والبمديات والمؤسسات التعميمية  
لتحسيف الكفاءة مف خالؿ المشاركة المجتمعية ومف ثـ انتشار الكيانات التعميمية اإلقميمية والمحمية 

ختمفة، وتشكيؿ المجالس كالمجالس التعميمية اإلقميمية وأقساـ ووزارات التعميـ بالمقاطعات/ المحافظات الم
التعميمية البمدية والمجاف التعميمية المحمية المتعددة والمجالس المدرسية المباشرة لمعممية التعميمية في العديد 
مف الدوؿ عمى سبيؿ المثاؿ الواليات المتحدة األمريكية، استراليا، كندا، معظـ دوؿ أمريكا 

ىندوراس، كوستاريكا،  يرو، تشيمي، ميناس، جيرايس، السمفادور،المكسيؾ، ب الالتينية)األرجنتيف، البرازيؿ،
جنوب  اإلكوادو، بوليفيا( وألمانيا، نيوزيمندا، روسيا، ماليزيا، اليند، نيكاراجوا، فنمندا، وىولندا، أرمنيا،

 إنجمترا .  باكستاف، أفريقيا،

تعميمية في جميع أنحاء تمؾ وليذا شيد بداية األلفية الثالثة موجة إصالحات كبيرة في المؤسسات ال
الدوؿ بفضؿ تطبيؽ الالمركزية في إدارة التعميـ ومنح السمطات التعميمية المحمية حكمًا مستقاًل إداريًا في 
التعميـ عمى جميع المستويات لضماف مشاركة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأولياء األمور 

محمية والمدرسية سمطات أوسع في صنع القرارات وأعضاء المجتمع المحمي مف خالؿ منح المجالس ال
التعميمية؛ حيث ساعدت الالمركزية في تشجيع بناء القدرات المحمية واآلباء واألوصياء وأصحاب 
المصمحة لممشاركة في صناعة القرارات التعميمية. وليذا أصبح تطبيؽ الالمركزية وتبنييا تحديًا حقيقيًا في 

حيث صارت الالمركزية مطمبًا ممحًا إلدارة التنمية وال سيما التنمية البشرية ظؿ األدوار الجديدة لمدولة 
 وتنمية اإلدارة المحمية.
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وتجمى ذلؾ جيدًا في ميالد مجموعة مف اإلصالحات تضمنت االتجاه نحو المزيد مف الالمركزية 
المركزية في إدارة السياسة العامة لمدولة وفي صناعة القرارات المحمية، فنجد أف مصطمح ال

Decentralization اتسع ليشمؿ مصطمحات أخرى كعدـ التركيزDeconcentrationl   
كوصؼ لعممية نقؿ بعض السمطات  Devolutionوتحويؿ الصالحيات   Delegationوالتفويض

 .المركزية إلى الوحدات المحمية أو المؤسسات التعميمية

سيا مثؿ كمبوديا واندونيسيا وتايالند، خبرات الدوؿ في ىذا االتجاه ففي دوؿ شرؽ آ وتختمؼ
فأحرزت كمبوديا تقدمًا ممحوظًا في تحسيف جودة التعميـ وبناء القدرات لتحقيؽ الالمركزية مف خالؿ تمكيف 

ـ ٖٕٓٓوليذا أعمنت الحكومة الكمبودية في عاـ   Autonomy of Schoolsاالستقالؿ الذاتي لممدارس 
ـ بالتعاوف مع منظمة اليونسكو وتحقيؽ تعميـ التعميـ ٕ٘ٔٓعف خطتيا الوطنية لمتعميـ لمجميع لعاـ 

 ـ.  ٕ٘ٔٓاألساسي لمجميع والقضاء عمى التفاوت بيف الجنسيف في التعميـ األساسي بحموؿ عاـ 

ـ في بعض المناطؽ التجريبية وتـ التوسع ٜٜٜٔونيسيا عاـ وبدأ تطبيؽ اإلدارة الالمركزية في اند
ـ في جميع أنحاء اندونيسيا بعد أف كاف نظاـ التعميـ بيا مركزيًا.  ٕٔٓٓلمعمؿ بيذا المدخؿ مع بداية عاـ 

أكدت الحكومة التايالندية عمى ضرورة القضاء عمى مركزية صنع القرار  Thailandوفي تايالند 
ـ وقامت بمبادرة ٜٜٚٔى المركزي؛ لذا نادت بالتغيير واإلصالح في عاـ التعميمي عمى المستو 

 اإلصالحات مف خالؿ اإلدارة الالمركزية. 

ـ صدر قانوف التعميـ الذي حدد إطارًا عامًا لالمركزية اإلدارة ٖٜٜٔوفي إنجمترا وبحموؿ عاـ 
الذي ُيحد مف  Local School Managementالتعميمية مف خالؿ نظاـ اإلدارة المحمية لممدارس 

دارة الموارد إلى المجالس المدرسية. وفي  صالحيات السمطات التعميمية المحمية، ويفوض سمطة التمويؿ وا 
ـ وذلؾ بالتوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ مف ٕٜٜٔالمكسيؾ فقد بدأ إصالح التعميـ وتجويده عاـ 

التعميـ في المدارس.  وسعت استراليا وكندا منذ  خالؿ نقؿ بعض الصالحيات إلى المدارس لتحسيف جودة
السبعينيات والثمانينيات لزيادة فاعمية الالمركزية في إدارة التعميـ وتوسيع صالحيات السمطات التعميمية 
المحمية ومنحيا مزيدًا مف الحرية في صنع القرارات والعمؿ عمى زيادة المشاركة المجتمعية في التعميـ. 

شراؾ وكانت الواليات  المتحدة األمريكية مف الدوؿ التي سارعت إلى عمؿ اإلصالحات وتمكيف المعمميف وا 
 المجتمع المحمي في إدارة التعميـ المحمي.

وفي ضوء ما سبؽ يتضح أف المركزية اإلدارة أصبحت أكبر حركة إصالح تناؿ قبواًل شعبيًا واسع 
جموعة مف االستراتيجيات الرامية إلى تحسيف المدى في العقد الماضي واعتبرتيا دوؿ العالـ مف ضمف م

أولياء وتوفير جودة الخدمات التعميمية وتحقيؽ الالمركزية في التعميـ وصنع القرار مف خالؿ إشراؾ 
تاحة الفرص الكافية لممدارس األمور  وأعضاء المجتمع المحمي وزيادة االستجابة لالحتياجات المحمية وا 

دارة مواردىا واالرتقاء بمستوى أداء الطالب؛ حيث إف والمحميات لتحديد محتوى مناىجي ا وتخصيص وا 
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الالمركزية بجميع صورىا كمكوف ميـ ُيتيح المشاركة المحمية في السياسة التعميمية والتخطيط ليا والتي 
تتمشى مع مدخؿ الجودة في مشاركة جميع األطراؼ وتحمؿ المسؤولية ومف ثـ إتاحة مبدأ الشفافية 

 لمحاسبية التعميمية.او  لةءوالمسا

إدارَ ادتىدَ الشاملُ يف التحىل الربازتٌ ودوره يف تشىيل شتردات التعلًه يف ادتامعات يف  -13

 ضىْ معايري ادتىدَ واالعتناد األكادميٌ.  

بدأ التوجو عالميًا بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في التحوؿ البرامجي في الجامعات بوصفو حاًل 
الجامعية قادرة عمى تمبية احتياجات سوؽ العمؿ مف خالؿ تأىيؿ البرامج وأعضاء فريدًا لجعؿ الخدمات 

ىيئة التدريس والبحث العممي ومف ثـ الطالب لتحقيؽ النجاح في أسواؽ العمؿ المحمية والعالمية وخدمة 
وجي المجتمع المحمي والعالمي بكفاءة ورؤية جديدة تتسؽ عناصرىا مع مستجدات التقدـ العممي والتكنول

 ومحركات القوى االقتصادية الحاكمة.

الساحة العربية والعالمية اآلف تطورًا ممحوظًا في ىذا المجاؿ مف خالؿ إدارة التحوؿ  وقد شيدت
البرامجي لمجامعات في ضوء متطمبات سوؽ العمؿ مف جية والوفاء بمتطمبات معايير ضماف الجودة 

 اإلقميمية والعالمية مف جية أخرى. 

السعودية التي خاصة العربية  ي بات معو إشعاؿ مبدأ الميزة التنافسية في الجامعاتاألمر الذ
حممت عمى عاتقيا صورًا عديدة مف ىذا التحوؿ البرامجي بجميع أقساـ كمياتيا؛ وما نتج عف ذلؾ مف 
تغيير لمخطط والبرامج الدراسية بأكمميا لُتدار في سياؽ متطمبات السوؽ والمجتمع، فأغمقت تخصصات 

ة المعاصرة ومف بيف ىذه وفتحت تخصصات أخرى حديثة يطمبيا سوؽ العمؿ والمستجدات االقتصادي
لسعودية التي ليا السبؽ في ىذا المجاؿ جامعة الطائؼ وجامعة الممؾ عبد العزيز وبدأت باقي االجامعات 

 الجامعات السعودية األخرى تحذوا حذوىا. 

األمر الذي جعؿ توجو تمؾ الجامعات تولي اىتمامًا واضحًا لثالثة عناصر أساسية مف عناصر 
رامجي والجودة الشاممة وىي: الثقافة التنظيمية لمجامعات، والتركيز عمى تطوير العممية إدارة التحوؿ الب

التعميمية وتحسينيا، وتبني اإلدارة العميا لمفيـو إدارة الجودة الشاممة في تحقيؽ التحوؿ البرامجي لمجامعات 
الة التي تشيدىا في ظؿ الرؤى المستقبمية المجتمعية المحمية والعالمية والقضاء عمى نسب البط

 المجتمعات العالمية.

األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع أداء العامميف في الجامعات مف إدارييف وأكاديمييف مف 
أعضاء ىيئة التدريس، وتطوير الخطط الدراسية والمعامؿ والمختبرات والمكتبات ومجاالت البحث العممي 

رؽ التدريس والتدريب العممي المستمر في ظؿ التقدـ وتطوير المحتوى الدراسي لممقررات الدراسية وط
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التكنولوجي والثورة المعرفية المشيودة عالميًا، وانعكاس ذلؾ عمى تعمـ الطالب بطرقة أفضؿ تتواكب 
وتتماشي مع مستجدات العصر، مما يجعؿ الجامعة تتميز في تقديـ الخدمات التعميمية وينعكس إيجابًا 

 ب الخريجيف. عمى مخرجات التعمـ مف الطال

 ومف بيف فوائد تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في التحوؿ البرامجي لمجامعات ما يمي:

 .إيجاد بيئة ومناخ مالئـ داعميف لمتحسيف المستمر في الشؤوف األكاديمية والتطوير 

 تفعيػػػؿ المشػػػاركة اإليجابيػػػة بػػػيف الكػػػادر األكػػػاديمي والكػػػادر اإلداري فػػػي عمميػػػات التطػػػوير والتحسػػػيف 
 المستمر.

  دارة تحوليػا البرامجػي كممػا اسػتدعت زيادة القػدرة التنافسػية لمجامعػة فػي برامجيػا وخططيػا األكاديميػة وا 
 الضرورة لذلؾ وفقًا لمتطمبات سوؽ العمؿ المحمي والعالمي.

 .التركيز عمى التعميـ والتدريب المستمر وزيادة كفاءة الكادر الجامعي 

 دورٍا يف تفعًل البحح العلنٌ يف ادتامعات العربًُ واألديبًُ.إدارَ ومتىيل الكراسٌ العلنًُ و -14

الوظائؼ التي ينبغي أْف تقوـ بيا الجامعات، وفي سبيؿ تحقيؽ  مف أىـُيَعد البحث العممي واحًدا 
سعت العديد مف الجامعات إلى إيجاد جيات تنظيمية تتولى إدارة ودعـ البحث العممي  الوظيفة فقدتمؾ 

أىدافو والنيوض بواجباتو ومف ذلؾ الكراسي العممية التي ُتْعتَبر أىـ تمؾ الجيات التنظيمية فييا، والقياـ ب
 المنظمة والداعمة لمبحث العممي في مجاؿ إعداد البحوث.

نَّ  ،لية حكومية فقطئو يعد مسلـ البحث العممي و  ة تقوـ عمى فكرة عالمياالتجاىات الُيالحظ أفَّ ما وا 
وتأتي الكراسي البحثية  ؛ا في البحث العممي ومؤثرً ا فاعاًل واألىمي شريكً  الشراكة مع القطاع الخاص

نموذج لمبرامج الجامعية وتعد الكراسي العممية  .ا مف دعائـ البحث العمميا قويً ا وداعمً العممية لتكوف رافدً 
اعتبارية سواء أكانت بحثية أـ أكاديمية لتحقيؽ أىداؼ معينة، وتموؿ عف طريؽ منحة شخصية حقيقية أو 

 محػػػددة.   ؽ شرائط ومنيجية ػػػبصورة دائمة أو مؤقتة وف

ا بإجراء أبحاث برنامج بحثي يقوـ فيو عالـ أو باحث متميز عالميً  وُيَعِرؼ الكرسي العممي بأنَّو
متخصصة، بيدؼ إثراء المعرفة اإلنسانية وتطوير الفكر ومواجية التحديات لخدمة قضايا التنمية المحمية، 

عمى رأس الكرسي أحد األساتذة المتخصصيف والمشيود ليـ بالتميز العممي والخبرة الرائدة والسمعة  يعيفو 
 .الدولية

ا كراسي العممية تمثؿ ظاىرة إيجابية في المجتمع المعرفي كما تعتبر داعمً وعميو فإدارة  وتمويؿ ال 
 مجتمع،ـ بدور فاعؿ في البناء الحضاري ألي يِ سْ ا لتطوير وتقدـ الحركة العممية، كما تُ ا قويً ا ورافدً رئيسً 

ومعالجة القضايا التي  ،د عمييا بشكؿ رئيس في خدمة الكثير مف المشروعات العمميةاعتمُيْمِكف االو 
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األىداؼ التي تحققيا الكراسي البحثية جعميا تحظى بالعناية  كما أفَّ ، تحتاج إلى بحوث متخصصة ودقيقة
 .سواء داف النامية والمتقدمة عمى حدٍ اع القرار في البممف قبؿ صنَّ 

ومف المنطمقات السابقة يمكف القوؿ إفَّ تجربة إدارة الكراسي العممية في الجامعات مواكبة 
أصبحت الجامعات العريقة منيا و ، في الفترة األخيرة اا كبيرً نمت نموً لالنتشار العممي والمعرفي السريع، و 

 .وتدشينيا أنشطة ىذه الكراسي األمواؿ لتمويؿوالناشئة تتنافس في استقطاب وتخصيص 

وذلؾ عمى غرار التجارب العالمية المتقدمة في الجامعات األمريكية واليابانية والماليزية واتحادات  
نجمترا وألمانيا التي ليا  الجامعات األوروبية التي بينيا شراكة موحدة في إدارة الكراسي العممية مثؿ فنمندا وا 

 ي مجاؿ إدارة الكراسي العممية والتي تدعـ الميزة التنافسية بيف الجامعات العالمية.تجارب متميزة ف

الكًادَ ارتادمُ ودورٍا يف إصتاح آلًات العنل وعالقتَا بااللتزاو التيظًنٌ والرضا الىظًفٌ  -15

 املرؤوسني يف املؤسشات التعلًنًُ. لدٍ

اإلدارة وعالميا، فالقيادة بمفيوميا يعتبر موضوع القيادة مف أكثر الموضوعات أىمية في مجاؿ 
الشامؿ الواسع أصبحت المحؾ الذي يرتكز عميو نجاح وتقدـ أو فشؿ أي تنظيـ، فغالبًا ما ُيعزى نجاح أو 

في الوقت   فشؿ المنظمة بعناصرىا البشرية والمادية في تحقيؽ أىدافيا إلى كفاءة قيادتيا أو عدـ كفاءتيا.
ف ضرورات الحياة التنظيمية الحديثة، وأصبحت التنظيمات اإلدارية بحاجة الذي تعتبر الحاجة لإلدارة م

ماسة إلى قيادة رشيدة ُتدير أمورىا في ظؿ جسر مف العالقات اإلنسانية السميمة بيف القائد ومرؤوسيو 
 والذي ُيعد أقوى وأجدر مف االتصاالت الروتينية التي يتبيا السواد األعظـ مف المديريف.

لفية الثالثة بزغ ىذا التوجو الجديد في المنظمات االقتصادية العالمية تبعو توجو ألفمع بداية ا
مشابو في المؤسسات األكاديمية، يدعو إلى التخمي عف المفيوـ التقميدي لمقيادة المستند عمى اليرمية 

مشاركة في والوصاية وسمطة المركز، وتبني أنماط ونماذج قيادة جديدة تشجع عمؿ الفريؽ التعاوني، وال
صنع القرار واالىتماـ بالمرؤوسيف وتعزيز نموىـ، كؿ ذلؾ في إطار أخالقي إنساني يتزامف فيو االرتقاء 

 بأداء المنظمة ونوعية إنتاجيا واالعتناء بالعامميف واالىتماـ بيـ.

ف مجموعة متسعى إلى تحقيؽ مف ىذه األنماط والنماذج القيادية الحديثة، و القيادة الخادمة  ونمط
 الفوائد الميمة منيا:

  تطوير المنظمةOrganization Development  

  تطوير الموظفيفEmployee Development 

  بناء الفريؽTeam Building  

  اإلنجازAchievement 
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  التغييرChange  

  الرضاSatisfaction 

  خدمة المجتمع Community Service  

ادـ ييتـ بالمرؤوسيف ويقوي عالقات إنسانية طيبة وترتكز نظرية القيادة الخادمة أف القائد الخ
معيـ وىو في حد ذاتو ُيعد مصدرًا لرفاىية المنظمة ويقدـ خدمات لمعامميف ويحقؽ ليـ قدرًا كبيرًا مف 

 الرضا الوظيفي.

فالقيادة الخادمة تشجع األفراد عمى إحداث التوازف في حياتيـ العممية بيف ممارسة القيادة وخدمة 
فيي تحث القادة عمى أف أولويتيـ األولى ىي خدمة أتباعيـ، وفي الوقت نفسو تشجع األتباع اآلخريف، 

 عمى استثمار الفرص الموقفية لممارسة القيادة.

ويعد الرضا الوظيفي لألفراد عف عمميـ ومنظمتيـ ىو اليدؼ الرئيس لدى القائد الخادـ والذي  
الرغبة في خدمة األخريف ومعاونتيـ تسبؽ الرغبة في ينعكس بالتبعية والضرورة عمى نجاح المنظمة، و 

الحصوؿ عمى منصب قيادي رسمي أو الحصوؿ عمى السمطة أو التحكـ في األخريف في ظؿ القيادة 
 الخادمة.

وعميو فالقيادة الخادمة فيـ وممارسة لقيادة تضع مصمحة أتباعيا قبؿ مصمحتيا الشخصية حتى 
المنظمة، وتسعى لبناء روح الجماعة، وممارسة األصالة، ومشاركة ترتقي بقيمة األفراد ونموىـ داخؿ 

األتباع في القوة والمكانة، لتحقيؽ مصمحة مشتركة لكؿ مف الفرد والمنظمة. وىي فمسفة ومجموعة مف 
الممارسات التي تُثري حياة األفراد، وتعمؿ عمى بناء منظمات أفضؿ وبالتالي تؤدي إلى خمؽ عالـ أكثر 

 باألفراد المرؤوسيف داخؿ المنظمة. عدالة وعناية

 الكًادَ االسرتاتًذًُ ودورٍا يف حتشني مشتىّ األداْ اإلدارٍ بادتامعات العاملًُ. -16

مف دورىا الفاعؿ في   Strategic Leadership(SL)تنطمؽ أىمية مدخؿ القيادة االستراتيجية 
خاصًة في الوقت الراىف الذي تواجو تحسيف مستوى األداء اإلداري واألكاديمي بالجامعات العالمية 

الجامعات العالمية فيو اقتصاد دولي يتطور تجاه شبكة عالمية منظمة حوؿ قيـ المعرفة وعصر 
مية عالمعمومات ومعتمدة عمى قدرة األفراد والمنظمات عمى استخداـ التطورات التكنولوجية بكفاءة وفا

عمى الييكؿ والثقافات  ICTلمعمومات واالتصاالتوسيولة، وبخاصًة مع التأثير الرئيس لتكنولوجيا ا
 واالستراتيجيات التنظيمية.

تقوـ بو مف استجابة واعية  مااد أىمية دور القيادات الجامعية اليـو مف خالؿ دومف أجؿ ذلؾ تز 
مستنيرة لحاجات مجتمعاتيا والتكيؼ مع قوى السوؽ العالمي واحتياجاتو المتغيرة، وفي الوقت ذاتو 

 المحافظة عمى القيـ األكاديمية وتوطينيا في عمؽ الممارسة الجامعية عمى اختالؼ جوانبيا وعالقاتيا.
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في نيضة الجامعة وفعالياتيا فإف عمييا أف ولكي تؤدي القيادات الجامعية ىذا الدور المحوري 
تكوف ذات رؤية استراتيجية؛ حيث تنظر الرؤية االستراتيجية إلى التوجو متوسط وطويؿ المدى لممنظمة 
لرسـ مستقبميا بطريقة متكاممة أخذه في االعتبار االتجاىات المتوقعة والتطورات في البيئة الخارجية عمى 

 اخمية.قدـ المساواة مع البيئة الد

عمى االستجابة  قادرة ف األواف أف تكوف القيادات الجامعية قيادات استراتيجيةآومف ىذا المنطمؽ 
لمتوقعات الجديدة، وواقع السوؽ، وانخفاض التمويؿ الحكومي، والعولمة والتكنولوجيا، وقائمة ال محدودة 

دي دورىا بكفاءة عالية في بيئة تتصؼ مف التحديات، وربما أىـ ما تتميز بو القيادة االستراتيجية أنيا تؤ 
 بالغموض والتعقيد والتشويش نتيجة الثورة والوفرة المعموماتية.

وفي ىذا السياؽ أكدت العديد مف الدراسات أف القيادة االستراتيجية ليا دورىا الواضح في تنفيذ 
 استراتيجية المنظمة مف خالؿ مجموعة مف األدوار المتفاعمة منيا:

المؤسسة بفاعمية يتضمف ذلؾ تنمية رأس الماؿ البشري المساىمة في تأسيس االتجاه  إدارة موارد
 .االستراتيجي

 تنشئة ثقافة تنظيمية فعالة. 
 استغالؿ الكفايات الجوىرية. 
 استخداـ أنظمة رقابة تنظيمية فعالة. 
 .تأسيس ممارسات أخالقية 

 ىي: وعميو ترتكز القيادة االستراتيجية عمى ثالثة وظائؼ أساسية

  الريادة Path Finding  وتتمثؿ في ربط نظاـ قيـ المنظمػة بالرؤيػة والميمػة والبيئػة مػف خػالؿ
 استراتيجية.

  التوافػػػؽAligning   وتتضػػػمف التأكيػػػد مػػػف أف اليياكػػػؿ التنظيميػػػة والعمميػػػات اإلجرائيػػػة تسػػػيـ
 جميعيا في إنجاز الميمة والرؤية.

 التمكػيف Empowering وىبػة المسػتمرة والبراعػة واالبتكاريػة فػي األفػراد وتتمثػؿ فػي اسػتثارة الم
 إلنجاز الميمة.

 

 

 



- 28 - 
 

 :يف زتال اإلدارَ التعلًنًُ املكارىُ  أٍه املىضىعات اذتديجُ األخرّسادسًا: 

، يمكف عرضيا عمى النحو الموضوعات الحديثة في مجاؿ اإلدارة التعميمية المقارنةىناؾ بعض 
 التالى:

وعالقتيا بالتحوؿ العالمي الحديث في بناء الجودة التنافسية لمجامعات إدارة الجودة االستراتيجية  -ٔ
 المصرية.

ودورىا فى تحفيز اإلبداع  األكاديميةالقيادات الجامعية  لدىوالتمكيف اإلدارى  اإلدارية المساءلة -ٕ
 .فى ضوء اإلفادة مف الخبرات األجنبية  اإلدارى لدييـ

مكاف اإلفادة منيا في دوؿ التحوؿ الالمركزي في إدارة التعميـ في  -ٖ أمريكا الالتينية دراسة مقارنة وا 
 مصر.

في ضوء معايير ضماف الجودة واالعتماد  مصريةفي الجامعات المتطمبات التحوؿ البرامجي إدارة  -ٗ
  األكاديمي وسوؽ العمؿ.

العربية أثر تطبيؽ معايير الجودة واالعتماد األكاديمي عمى تسويؽ مخرجات التعميـ في الجامعات  -٘
 واألجنبية.

 .والجدارات التكنولوجية لمقيادات التعميمية بالمؤسسات التعميمية التكنولوجية القيادة -ٙ

دارة اإلدارية العولمة -ٚ  .التعميمية المنظمات وا 

 في الجامعات المعاصرة.وتفعيؿ االنتماء المؤسسى  إدارة المواىب -ٛ

مكاف اإلفادة منيا  األجنبية تنافسية لمجامعاتال زاياتعزيز المودورىا فى استراتيجية إدارة المواىب  -ٜ وا 
 فى مصر.

 معات لتحقيؽ التميز البحثى فى ضوء مجتمع المعرفة.اإدارة المواىب البشرية فى الج -ٓٔ

مكاف اإلفادة منيا األجنبية  إدارة المواىب البشرية كمتطمب لتحقيؽ التميز المؤسسى بالجامعات  -ٔٔ وا 
 .فى مصر

فى تحفيز االبداع اإلدارى لمعامميف )الجياز اإلدارى( بالمؤسسات دور إدارة المواىب البشرية  -ٕٔ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر الجامعية  .األجنبية وا 

مكاف  تحقيؽ الريادة االستراتيجية بالمؤسسات التعميميةإدارة المواىب البشرية ودورىا فى  -ٖٔ األجنبية وا 
 .اإلفادة منيا فى مصر

مكاف  جودة الخدمات التى تقدميا الجامعاتحقيؽ إدارة المواىب البشرية ودورىا فى ت -ٗٔ األجنبية وا 
 . اإلفادة منيا فى مصر

األجنبية  إدارة المواىب البشرية المؤسسية وعالقتيا بتمكيف القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعات -٘ٔ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .وا 
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فى الدوؿ  المدرسية بمدارس التعميـ العاـ إدارة المواىب البشرية المؤسسية وعالقتيا بتمكيف القيادات -ٙٔ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .المتقدمة وا 

فى الدوؿ المتقدمة  االتصاؿ اإلدارى وفاعميتو فى تحسيف األداء الوظيفى بالمؤسسات التعميمية -ٚٔ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .وا 

مكاف  االتصاؿ اإلدارى وفاعميتو فى تحسيف عممية اتخاذ القرارات التعميمية -ٛٔ فى الدوؿ المتقدمة وا 
 .اإلفادة منيا فى مصر

مكاف اإلفادة منيا فى  يف جودة خريج الجامعاتسوفاعميتو فى تح االتصاؿ اإلدارى -ٜٔ األجنبية وا 
 .مصر

فى الدوؿ المتقدمة  التمكيف اإلدارى ودوره فى صنع واتخاذ القرارات لتعميمية بالمؤسسات التعميمية -ٕٓ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .وا 

المصرية فى  التمكيف اإلدارى ودوره فى تحسيف التميز المؤسسى بالمؤسسات التعميمية والجامعية -ٕٔ
 .ضوء الخبرات األجنبية

 الرشاقة االستراتيجية كمدخؿ لتطوير أداء القيادات الجامعية األكاديمية فى الجامعات األجنبية -ٕٕ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .وا 

مكاف اإلفادة منيا فى  ى إدارة األزمات بالمؤسسات الجامعيةالقيادة االستراتيجية ودورىا ف -ٖٕ األجنبية وا 
 . مصر

مكاف اإلفادة منيا فى  القيادة االستراتيجية ودورىا فى إدارة الصراع بالمؤسسات الجامعية -ٕٗ األجنبية وا 
 . مصر

مكاف اإلفادة منيا فى  القيادة االستراتيجية ودورىا فى إدارة الضغوط بالمؤسسات الجامعية -ٕ٘ األجنبية وا 
 . مصر

مكاف اإلفادة  تحسيف المزايا التنافسية بالمؤسسات الجامعية القيادة االستراتيجية ودورىا فى -ٕٙ األجنبية وا 
  .منيا فى مصر

دارتيا بالجامعاتالقيادة االستراتيجية ودورىا فى  -ٕٚ مكاف اإلفادة  تنمية الموارد البشرية وا  األجنبية وا 
 .صرمنيا فى م

األجنبية  لمقيادات الجامعية ودورىا فى عممية اتخاذ القرارات االستراتيجية بالجامعات الرياديالتوجو  -ٕٛ
مكاف اإلفادة منيا فى مصر  .وا 

مكاف اإلفادة منيا فى  دور الحاضنات التكنولوجية فى إدارة البحث العممى بالجامعات األجنبية -ٜٕ وا 
 .مصر


