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ي تحقيق التنمية المستدامة 
ن
ي  –تأثت  ابعاد القيادة الرؤيوية ف

ن
دراسة تحليليه ف

 عينة من كليات جامعة القادسية

ن شناوة الز   ياديصباح حسي 

ي الديوانية
ن
 معهد الصحة العالي ف
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ي تحقيق التنمية المستدامة 
ن
ي  –تأثت  ابعاد القيادة الرؤيوية ف

ن
دراسة تحليليه ف

 عينة من كليات جامعة القادسية

ن شناوة الز   ياديصباح حسي 
ي الديوانية

ن
 معهد الصحة العالي ف

 المستخلص 
ي تحقيق التنمية المستدامة، إذ حاولت تقديم 

ن
تناولت هذه الدراسة تأثب  ابعاد القيادة الرؤيوية ف

ي الدراسة، إىل جانب إطار عمىلي  ن حول متغب  إطار نظري لبعض مما طرحه الكتاب والباحثي 
ي عينة 

ن
من كليات جامعة القادسية )عميد، معاون عميد، تحليىلي آلراء القيادات الجامعية ف

 43رئيس قسم او فرع(، بلغت )
ً
ا ( شخصا. وقد تم التعبب  عن القيادة الرؤيوية بوصفها متغب 

 من خالل ابعادها االربعة )تحديد االتجاه
 
ن عىل المستفيدين ،Kمستقال كب 

ن  ،الب   . ، القيم(التمكي 
ن تم التعبب  عن التنمية المستدامة  ي حي 

ن
 من خالل أبعادها االربعة )البعد ف

ً
 معتمدا

ً
ا ها متغب 

َ
بعد

(. واعتمد الباحث االستبانة كأداة  ، البعد المؤسسي ي
، البعد البيت  االقتصادي، البعد االجتماعي

ات الدراسة، حدد القسم األول منها لقياس القيادة الرؤيوية باالعتماد عىل  رئيسية لقياس متغب 
ي لقياس التنمية المستدامة باالعتماد (. Darrouzet 2006درا سة  )

ن حدد القسم الثانن ي حي 
ن
ف

ات اعالن مؤتمر) وباستعمال مجموعة من األدوات اإلحصائية  . (2013 ،20+ ريو  عىل مؤشر
ين واختبار ) ن المتغب  ( لمعرفة معنوية tمثل معامل االرتباط البسيط لقياس عالقة االرتباط بي 

( R²( لتحديد معنوية معادلة االنحدار، و)fعدد، واختبار )هذه العالقة، وتحليل االنحدار المت
ي المتغب  المعتمد. قد توصلت الدراسة إىل مجموعة من 

ن
لتفسب  مقدار تأثب  المتغب  المستقل ف

ي 
ن
ي مقدمتها وجود عالقة اثر ذات داللة إحصائية ألبعاد القيادة الرؤيوية ف

ن
االستنتاجات جاء ف

ي القيادات
ن
اما اهم توصياتها تعزيز مفهوم القيادة  الجامعية عينة الدراسة التنمية المستدامة ف

، من  الرؤيوية لدى القيادات الجامعية عينة البحث، ولدى وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي
 اجل خدمة مؤسسات التعليم العاىلي والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

معادلة دة الرؤيوية، التنمية المستدامة، الكلمات المفتاحية: القيا : الكلمات المفتاحية
 االنحدار، قياس عالقة االرتباط. 
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The effect of visionary leadership  dimensions  to improve 
the sustainability developement: An analytical study 

Sabah Hussein Al zeyadi  
Higher health institute in diwaniyah  

 
Abstrac  
 This study discussed the effect of visionary leadership dimensions to 
investigation the sustainability development. It tried to introduce a theoretical 
framework about is variables according to previous literature. It also introduced 
an analytical framework for the opinions of university leaders in a sample of the 
faculties of the university of Al - Qadisiyah (dean, Associate dean, Head of 
department or branch) reached (43) - (80) persons. the visionary leadership  
independent variable was expressed through the four dimensions (select the 
trend, focus on beneficiaries   Empowerment, values). While the expression for 
the sustainability development as dependent variable  through four dimensions 
(Economic dimension, social dimension, ecological dimension, Institutional 
dimension) and adopted the researcher questionnaire tool head to measure 
the variables of the study, Select the first section of which to measure visionary 
leadership  based on a scale (Darrouzet, 2006). while select the second  section 
of which to measure sustainability development based on Indicators 
(Advertising Rir,2013). Using aset of statistical tools such as Pearson correlation 
coefficient, multiple regression analysis, F and R2 tests, The study found aset of 
conclusions and recommendations among them is the relationship of 
Statistically significant effect to the dimensions   of visionary leadership  on the  
sustainability development, in the study sample. the most important 
recommendations of the study promoting the concept visionary leadership to 
the university leaders  have a sample search  As well as the ministry of higher 
Education and Scientific Research for the service of higher education 
institutions and society and achieve sustainability development. 

 
 المقدمة 

ي غاية التعقيد، وتنتظرها ان جامعات العرص تعيش 
ن
، وتحيطها ظروف ف اجواء شيعة التغيب 

ي الفتها او  تحديات وازمات تستلزم البحث عن فلسفة جديدة،
ومناهج واساليب بديلة غب  الت 

ي المتاح امام  قادتها هو اتيحر ن  استسهلت الحفاظ عليها. لذا يمكن القول ان الخيار االسب  التمب 

ي مجال صنع  الرؤى المست
ن
قبلية القادرة عىل انقاذها من واقعها، وتمكينها من اداء دورها ف

اتيجيات الجامعات لتعزيز  ي اسب 
ن
ي والتنموي. من خالل العمل عىل  احداث التغيب  ف

الوطتن

ي وتلبية  االمكانيات الحالية
والمستقبلية وتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي والبيت 
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وصوال لتحقيق التنمية المستدامة. من هذا المنطلق  احتياجات اصحاب المصلحة وتطلعاتهم 

ي 
ن
فان الدراسة الحالية تسلط الضوء عىل التأثب  الذي يمكن ان تمارسه ابعاد القيادة الرؤيوية ف

وقد اختار الباحث بيئة التعليم العاىلي لتكون ميدانا لدراسته الحالية، لما  التنمية المستدامة،

ي بن
ن
ة ف ي القيادات الجامعية لموضوع للجامعات من اهمية كبب 

اء المجتمع، وبالتاىلي فان تبتن

ي 
ن
التنمية المستدامة منهجا وفلسفة وفكرا ألساتذتها وطلبتها، سيحدث اثرا يمكن تلمسه ف

ي  نوعية الحياة البيئية  لألحياء من البشر او لبقية االحياء من المخلوقات،
ن
وسيصبح االستثمار ف

ي التعليم 
ن
العاىلي بوجه خاص مجزيا بأبعاده البيئية واالقتصادية التعليم بوجه عام، وف

واالجتماعية والمؤسسية. وقد تم تقسيم الدراسة اىل خمسة مباحث، خصص المبحث االول 

ي واالساليب 
لعرض منهجية الدراسة متضمنة مشكلتها واهميتها واهدافها ومخططها الفرضن

رضا لبعض الدراسات السابقة اإلحصائية المستخدمة  ووصف عينة الدراسة ومجتمعها، وع

ي فقد تضمن مفهوم القيادة الرؤيوية  من وجهات نظر 
ذات الصلة بموضوعها. اما المبحث الثانن

ن خصص المبحث الثالث لعرض مفهوم التنمية  متعددة  اىل جانب اهميتها وابعادها.  ي حي 
ن
ف

المبحث  وتضمن المستدامة من وجهات نظر مختلفة، اىل جانب عرض اهدافها واهميتها. 

ي الذي سىع الباحث من خالله اىل التحقق من دقة مقاييس الدراسة 
الثالث الجانب التطبيق 

ي  ،واختبار فرضياتها 
وتضمن المبحث الخامس واالخب  مجموعة االستنتاجات والتوصيات الت 

خلصت اليها الدراسة ومن اهم نتائجها، وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية ألبعاد القيادة 

ورة تعزيز  الرؤيوية مع متغب  التنمية المستدامة، ي خرجت بها الدراسة رصن
اما اهم التوصيات الت 

مفهوم القيادة الرؤيوية لدى القيادات الجامعية عينة الدراسة، ولدى وزارة التعليم العاىلي 

والبحث العلمي لغرض تقديم الخدمة لمؤسسات التعليم العاىلي والمجتمع، وتحقيق التنمية 

 ستدامة. الم

 

 . 

 

 

 

 

 . 
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 المبحث األول

ةمنهجية الدراسة ودراسات سابق  

 . منهجية الدراسة 1

 مشكلة الدراسة  - 1-1

ي وظهور اقتصاد المعرفة العديد من التحديات امام بيئة عمل  جلبت العولمة والتطور التكنلوجر
عارص ومن اهم هذه التحديات هو التوجه الم ،الجامعات عىل المستوى المحىلي والعالمي 

للعديد من الدول نحو ربط الجامعات بسوق العمل من خالل خلق امدادات تحقق التواصل 
ن النظرية والتطبيق وتفتح للجامعات قنوات مالية جديدة لرفد اعمالها وتحقيق برامجها  بي 
التعليمية والعلمية والتنموية. ان هذا التوجه يتطلب من الجامعات السىعي للبحث عن اساليب 

ي البيئة الخارجية للمنظمات لضمان بقاء جديدة وم
ن
عارصة تنسجم مع التطورات الحاصلة ف

اذ تشكل ابعاد القيادة الرؤيوية احدى االساليب القيادية الحديثة  . التعليم واستمرارية واستدامة
ي عمل الجامعات

ن
ات الشيعة ف ي تتماىسر مع التغيب 

ي  تتطلب قادة يمتلكون رؤية ملهمة  ،الت 
والت 

من خالل العمل  عىل استغالل الموارد بالشكل االمثل وتطوير  ،عىل احداث التغيب  ومحفزة 
اتيجيات لتعزيز االمكانيات الحالية والمستقبلية لتلبية احتياجات اصحاب المصلحة  االسب 

ي السؤال  . وتطلعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة
ن
واتساقا مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة ف

ي الكليات عينة الدراسة باإلضافة ماهي الع ،التاىلي 
ن
ن القيادة الرؤيوية والتنمية المستدامة ف القة بي 

   لألسئلة التالية: 
 ي  ما مس         توى توافر

ن
ابعاد القيادة الرؤيوية والتنمية المس         تدامة لدى القيادات الجامعية ف

   . الكليات محل البحث

 ن ابعاد القيادة الرؤيوية والتنمية ي الكليات عينة  هل توجد عالقة ارتباط بي 
ن
المس              تدامة ف

 . الدراسة

   ي الكليات المبحوث فيها
ن
ي التنمية المستدامة ف

ن
 . هل تؤثر ابعاد القيادة الرؤيوية ف

 : تكتسب اهمية الدراسة من خالل النقاط التالية: مية الدراسةهأ2-1- 

  ي توس             يع المعرفة العلمية بمفهوم القيادة الرؤيوية واهميتها وخص             ائص             ها
ن
االس             هام ف

فضال عن مفهوم التنمية المستدامة  واهدافها واهميتها وابعادها بوصفهما من  ،عادها واب
ي يجب االلتفات اليها 

 . المظاهر االدارية المهمة الت 

  ي تطوير دراس  ات متش  ابهة يمكن ان تس  هم
ن
ن ف ة نظرية تس  اعد المهتمي  ن تش  كل الدراس  ة ركب 

ي المطلوب
ن
اكم المعرف ي احداث الب 

ن
 . ف

  نت    ائج ال   دراس                 ة عن م   دلوالت حول ابع    اد القي    ادة الرؤيوي   ة ل   دى من المؤم   ل ان تفرز
ن عىل النهوض ب  الواقع  ي الكلي  ات عين  ة ال  دراس               ة تس               اع  د الق  ائمي 

ن
القي  ادات الج  امعي  ة ف

ي 
ن
ي تش            خيص جوانب القوة والض            عف ف

ن
التعليمي االكاديمي من خالل االس            تفادة منها ف
 . ضعف ان وجدتجوانب ال كلياتهم، ومن ثم تعزيز جوانب القوة ومعالجة 
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 تسىع هذه الدراسة اىل تحقيق االهداف التالية:  : أهداف الدراسة 3-1

  فض              ال عن التنمي  ة المس              ت  دام  ة  ،تق  ديم اط  ار مف  اهيمي عن القي  ادة الرؤيوي  ة  وابع  اده  ا
 واهميتها واهدافها وابعادها وفق المصادر العلمية المتوفرة لدى الباحث. 

 ن فيها عىل التعرف عىل مدى ادراك القيادات الج ي الكليات عينة الدراس     ة والعاملي 
ن
امعية ف

ي الكليات  ،مفهوم القيادة الرؤيوية
ن
فضال عن تحديد مستوى ممارستهم للقيادة الرؤيوية ف

 . عينة الدراسة

 ن ابع  اد القي  ادة الريحيوي  ة )تح  دي  د االتج  اه ن عىل المس              تفي  دين ،اختب  ار العالق  ة بي  كب 
 ،الب 

ن  ي الكليات محل البحثوالتنمية الم ،القيم( ،التمكي 
ن
 . ستدامة ف

 ي التنمية المستدامة
ن
 . معرفة طبيعة التاثب  الذي يمكن ان تمارسه ابعاد القياده  الرؤيوية ف

ي   4-1
 مخطط الدراسة الفرضن

ن  ي يوض         ح طبيعة العالقة بي 
لغرض اختبار اهداف الدراس         ة، تطلب االمر اعداد مخطط فرضن

ي ادناه :  
ن
ات الدراسة وكما موضح ف  متغب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 1شكل )
 ( نموذج الدراسة الفرضن

 

 فرضيات الدراسة -1-5
ي تم صياغة مجموعة من الفرضيات 

من اجل تحقيق اهداف الدراسة واختبار مخططها الفرضن

  : ي
 الرئيسة والفرعية عىل النحو االن 

 

 تحديد االتجاه

 المتغب  التابع
التنمية 
 المستدامة

ن عىل المستفيدين كب 
 الب 

ن   التمكي 

 القيم

 القيادة الرؤيوية المستقل المتغب  



 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

26 
 

 الفرضية الرئيسة االول 

  ن القيادة الريح يوية والتمية المس        تدامة وتنبق توجد عالقة ارتباط ذات داللة احص        ائية بي 
 عنها الفرضيات الفرعية االتية :  

  .ن بعد تحديد االتجاه والتنمية المستدامة  توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بي 

  ن عىل المس              تفي  دين والتنمي  ة كب 
ن بع  د الب  توج  د عالق  ة ارتب  اط ذات دالل  ة احص                ائي  ة بي 

 المستدامة. 

 ن والتنمية المستدامةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة ا ن بعد التمكي   .حصائية بي 

 ن بعد القيم والتنمية المستدامة  .توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بي 

 الفرضية الرئيسة الثانية

  ي التنمية
ن
توجد عالقة اثر ذات داللة احص              ائية ألبعاد القيادة الرؤيوية كمتغب  مس              تقل ف

ا كليا تابعا    . المستدامة بوصفها متغب 

اعتمدت الدراسة االستبيان كأداة للحصول عىل البيانات ذات الصلة  : أداة الدراسة -1-6

اتها  ، القيادة الريحيوية  بأبعادها )تحديد االتجاه -وتضمنت محورين هما المحور االول  ،بمتغب 

ن عىل المستفيدين كب 
ن  ،الب  حيث قام الباحث باالعتماد عىل نموذج . القيم( ،التمكي 

(Darrouzet, 2006)  ي
 ،التنمية المستدامة بمجموع ابعادها )االقتصادي اما المحور الثانن

ي  ،االجتماعي 
ات ) ،البيت  (، باالستناد اىل مؤشر وقد تم  . (2012 ،20+ عالن ريو االمؤسسي

، اتفق، ا اتفق اىل حد م، ال اتفق، استعمال مقياس ليكرت الخماىسي ذي االوزان  ال اتفق تماما 

 .اتفق تماما (

اختار الباحث جامعة القادس ية لتكون ميدانا لدراس ته بوص فها مجتمع وعينة الدراس ة:  -1-7
ي تحقيق التنمي     ة 

ن
 المنظم     ات ادراك     ا ألهمي     ة القي     ادة الرؤيوي     ة  وم     دى ت     أثب  ابع     اده     ا ف

اكبر
 ،معاون عميد  ،ميد وقد وقع اختيار الباحث عىل القيادات الجامعية المتمثلة ب     )ع ،المستدامة

ي عينة من كليات جامعة القادس        ية بل  عددها )
ن
كلية   (12)( من اص        ل5رئيس قس        م او فرع( ف

ن  ،تتكون منها جامعة القادس              ية ن عىل القادة االكاديميي  كب 
عىل حد علم الباحث  ،وقد تم الب 

ي كلياتهم
ن
معرفة فض      ال عن ال ،ويمتلكون تص      ورات بعيدة المدى عنها  ،لكونهم ص      انعو القرار ف

ن التنمية  ي تطوير االداء وتحس              ي 
ن
ي تس              هم ف

ي يمتلكونها والت 
ة العلمية والممارس               ة الت  والخبر

ي كلياتهم. 
ن
( قيادة جامعية وزعت عليهم االس  تمارة المعدة 46وقد ش  ملت العينة ) المس  تدامة ف

جع منها ) داد بلغت ) (43لهذا الغرض اسب  ي الجدول % 93استمارة بنسبة اسب 
ن
( وكما موضح ف

 .(1قم )ر 
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ن الخصائص الديموغرافية  لقسمي العينة 1جدول رقم )  ( يبي 

 الكلية

 عدد االستمارات الموزعة الموقع القيادي

 عميد
معاون 
 عميد

رئيس 
قسم أو 
 فرع

جعة الكلي   المست 
النسبة 
 المئوية

كلية اآلداب / 
 جامعة القادسية

1 2 5 8 8 
100% 

كلية العلوم / 
 جامعة القادسية

1 2 6 9 8 
88%  

كلية الطب 
البيطري / جامعة 

 القادسية
1 2 6 9 8 

88% 

كلية اإلدارة 
واالقتصاد / جامعة 

 القادسية
1 2 5 8 8 

100% 

بية /  كلية الت 
 جامعة القادسية

1 2 9 12 11 
91%  

%93 43 46 28 10 5 المجموع  

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عىل البيانات المتوفرة 

فقد تم  ،من أجل قياس واختبار فرضيات الدراسة : اإلحصائية المعتمدة الوسائل -8-1

 االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية: 

  اتها ي لمعرفة مستوى إجابات عينة الدراسة بخصوص متغب  واالنحراف  ،الوسط الحسانر
 . ي  المعياري لمعرفة مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسانر

 ( معامل االرتباط البسيطPearsonات الدراسة ن متغب    . ( لتحديد طبيعة العالقة بي 
   اختبارT الختبار معنوية عالقات االرتباط .  
  اختبارF   الختبار معنوية عالقات التأثب .  
  2معامل التحديدR  ي المتغب  المعتمد

ن
  . لتفسب  مقدار تأثب  المتغب  المستقل ف

وثباتها قام الباحث بإخضاعها لعدد من  لقياس صدق االستبانة: اختبارات أداة الدراسة -9-1

 : ي
 لما يأن 

ً
 االختبارات قبل وبعد توزي    ع االستبيان عىل أفراد عينة الدراسة وفقا

  :ي تمثلت باختبارات الصدق الظاهري من خالل  االختبارات قبل توزي    ع االستبانة
والت 

ن للتعرف عىل مالحظاتهم وآر  ن المختصي  ائهم حول عرض االستبانة عىل عدد من المحكمي 
كما تم اختبار الشمولية لفقرات االستبانة من خالل طرح عدد من   ،فقرات االستبانة

ي ضوء إجاباتهم
ن
ن وأجريت التعديالت ف   . األسئلة عىل السادة المحكمي 

   :ي تمثلت باختبار صدق االستبانة من خالل اختبار  االختبارات بعد توزي    ع االستبانة
والت 

ات االستبانة االتساق الداخىلي اشار إىل أ ن متغب  ن هناك عالقات ارتباط معنوية موجبة بي 

ة مناسبة لإلجابة عىل االستبانة من قبل أفراد العينة بهدف تحقيق  كما تم إعطاء فب 

ي إجابات عينة الدراسة وترك الحرية الكاملة 
ن
الموضوعية والحياد التام وعدم التدخل ف

 . للتعبب  عن آرائهم
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ات الدراسة دراسات سابقة حول العال -2 ن متغت   قة بي 

ألي دراسة الحقة ذات صلة بموضوعاتها، ألنها تزود  تعد الدراسات السابقة المنطلق االساىسي 

ات واضحة عما انتىه اليه االخرون.  ن بمؤشر ي مجال القيادة الرؤيوية هناك العديد ف الباحثي 
قن

ي تناولت هذا الموضوع
ربية فىهي قليلة اذا ما قورنت اما الدراسات الع ،من الدراسات االجنبية الت 

ي الواليات  (Quarles, 2001)فقد حاولت دراسة  بها. 
ن
معرفة ماهي قدرة مدراء المدن ف

من خالل طرح الدراسة لعدة اسئلة حاولت  ،المتحدة االمريكية عىل تنفيذ الرؤية تجاه مدنهم

ي  ،نة بوضع الرؤية موضع التنفيذ ومنها كيف يقوم مديرالمدي ،االجابة عليها 
وماهي العوامل الت 

او تمنع من استخدام مدير المدينة للقيادة الرؤيوية .وقد تم جمع البيانات من خالل اجراء  تعزز 

 ،ومسؤوىلي االتحادات البلدية، واعضاء المجالس ،المقابالت الشخصية مع مدراء المدن

اتها اىل ثمانية فئات هي حيث  . ومراجعة وثائق المدن ،ومديري االدارات صنفت الدراسة متغب 

ن  ،العالقات مع المجالس ،)االتصاالت  ام ،التمكي  ن كة، االلب   ،التخطيط، القيادة، والرؤية المشب 

) اظهرت نتائج الدراسة ان مديرو المدن يظهرون ممارسات ناجحة داخل  ،والعمل الجماعي

ح والعمل الجماعي وفرق العمل المدربة  وان التواصل المفتو  ،المحددات التنظيمية  الثمانية

كة والقيادة التشاركية كلها عوامل تؤدي  ام مع جميع اصحاب المصلحة والرؤية المشب  ن وااللب 

  . وان مدراء المدن عىل اختالف مدنهم يقومون بوضع الرؤية موضع التنفيذ  ،اىل نجاح الرؤية

ن االدارة التقليدية الموجهة نحو المهام  اختبار العالقة (Madelyn , 2014)وهدفت دراسة  بي 

ي تصف السلوكيات المرتبطة بالتعبب  عن الرؤية  مع القيادة ونحو العالقات
 ،الرؤيوية الت 

ي امريكا قاموا 395وباستخدام عينة مكونة من )
ن
كات القطاع الخاص ف ي احدى شر

ن
( موظفا ف

ين من خال  ،ل استخدام ثالثة مبادى للقيادة )تحليل سلوك القائد بتقييم لرؤسائهم المباشر

اظهرت نتائج الدراسة ان كال من السلوك . (ومخزون ممارسات القيادة ،واستبيان سلوك القائد 

 ،االداري التقليدي والقيادة ذات الرؤية يرتبطان ارتباطا وثيقا باألداء العاىلي لوحدات العمل

بغض النظر  ،ة ذات ارتباط عال جدا باألداء العاىلي المتوقعوتوصلت الدراسة ان القيادة الرؤيوي

 (Anshar, 2017)وحاولت دراسة  . عما اذا كانت المهارات االدارية التقليدية فعالة او غب  فعالة

ي السلوك االبتكاري عىل االداء  ،المنظمة المتعلمة ،معرفة تأثب  كل من  القيادة الرؤيوية
الوظيقن

ي تانجونج  بريوك 
ن
ائب ف ائب لمكتب الخدمات الرئيسي للجمارك والرصن ي الجمارك والرصن

لمفتسر

(Tanjung priok( ي اندونيسيا، وباستخدام عينة بلغت
ن
ي 78( ف

ن
ن ف ( موظفا فنيا من العاملي 

اظهرت النتائج ان القيادة الرؤيوية والمنظمة المتعلمة والسلوك االبتكاري  ،المكتب المذكور 

ي 
وان القيادة الرؤيوية والمنظمة المتعلمة ذات تأثب  مباشر ، ذات تأثب  مباشر عىل االداء الوظيقن

ي عىل السلوك االبتكاري وان القيادة الرؤيوية ايضا لها تأثب  مباشر عىل المنظمة  ،وايجانر

ورة ايالء االهمية القصوى لزيادة جانب القيادة الرؤيوي ،المتعلمة ة لدى واستنتجت الدراسة رصن

ي تانجونج بريوك لغرض الوصول 
ن
ي مكتب الخدمات الرئيسة ف

ن
ائب ف ي الجمارك والرصن

مفتسر

ن  اىل معرفة تأثب  القيادة  (Herminingsih & Arijanto, 2020)وسعت دراسة  . لألداء المتمب 
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ي التعليم العاىلي 
ن
( من الكوادر 149نة من )باستخدام عينة مكو  ،الرؤيوية عىل ثقافة الجودة ف

اظهرت نتائج الدراسة  ان  . االكاديمية وغب  االكاديمية مأخوذة من جامعات إندونيسية متعددة

وري عىل  ،سلوك القيادة الرؤيوية بصفتها وكيال للتغيب   وكمتحدث رسمي ذات تأثب  هام ورصن

ي التعليم العاىلي 
ن
ورة تطوير القادة . ثقافة الجودة ف ذو الرؤية لرؤاهم  واوصت الدراسة برصن

كة مع اقرانهم ي رؤى مشب 
ن
 & ,Walailak, Kaseam)وهدفت دراسة   . الشخصية ودمجها ف

Wariya, 2021)  ي اطار الصناعة
ن
ي تؤثر عىل القيادة الرؤيوية ف

اىل التحقق من العوامل الت 

اجريت الدراسة  ،( استمارة استقصائية500تم جمع البيانات باستخدام ) ،التحويلية التايلندية

ي جميع انحاء تايلند 
ن
ي مناطق صناعية ف

ن
كات التصنيع ف  ،عىل عدد من مديري سلسلة التوريد لشر

عىل القيادة الرؤيوية ودعت  ،اظهرت نتائج الدراسة ان مهارة االتصال كان لها التأثب  االكبر

ورة دمج التعليم الرؤيوي مع مهارات اال  ي الدراسة اىل رصن
ن
تصال لزيادة مستوى الريادة ف

ي تناولت هذا الموضوع . المؤسسات التعليمية التايلندية
فقد سعت  ،ومن الدراسات العربية الت 

اىل التعرف عىل درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء االقسام  (2021)عويضة، دراسة 

ي الجامعات االردنية
ن
الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية من وجهة نظر اعضاء  االكاديمية ف

 ،( عضو هيئة تدريس من الجامعات المذكورة342وتكونت عينة الدراسة من ) ،هيئة التدريس

ي 
ن
اشارت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء االقسام االكاديمية ف

وان درجة تفعيلهم للفرق البحثية من وجهة  ،مرتفعةالجامعات االردنية الخاصة كانت بدرجة 

وقد اوصت الدراسة بأهمية تعزيز القيادة  ،نظر اعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة

ورة تفعيل الفرق البحثية   ي الجامعات االردنية الخاصة ورصن
ن
ن ف الرؤيوية لدى القادة االكاديميي 

ي تنظمها 
يعات الت  ي ما يتعلق  . ووضع التشر

ن
بالدراسات السابقة ذات الصلة بالتنمية وف

ي تناولت هذا الموضوع من زوايا مختلفة ،المستدامة
 ،فهناك العديد من الدراسات االجنبية الت 

 ,Hall.Ralph)فقد حاولت دراسة  ،اما الدراسات العربية فتكاد تكون قليلة اذا ما قورنت بها 

ي فهم وتوضيح مف (2006
ن
ي قطاع المواصالت ف

ن
هوم التنمية المستدامة بشكل عام وتطبيقه ف

ي قطاع  ،الواليات المتحدة االمريكية
ن
ات  لقياس االستدامة ف ووضع مجموعة من المؤشر

ية ) ،المواصالت ات التنمية البشر ( لقياس الدخل كمقياس يستدل من HDIوباستخدام مؤشر

ي القياس  خالله عىل  تحقيق الرفاهية للناس، وجدت الد
ن
راسة ان هناك مشاكل وصعوبة ف

ي عىل تحقيق حياة افضل وتحقيق  ومنها:  ان المنتج الجديد المطلوب سيكون له تأثب  سلتر

ي االستهالك واىل حدوث   ،الرفاهية
ن
كما ان االعتماد عىل السوق ممكن ان يؤدي اىل االفراط ف

ي نتيجة عدم كفاية المعلومات لدى المستهلك
ر البيت  رجت الدراسة بمجموعة من وخ ،الرصن

ورة فهم االحتياجات االساسية للبشر  ن  ،التوصيات من اهمها رصن فضال عن فهم العالقة بي 

ام  ،القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة ن ورة االلب  ورصن

ن االجيال ل ي وتحقيق التوازن بي  ن السلوك البشر ي لتحفب 
تعزيز التنمية بقواعد السلوك المهتن

اىل التعرف عىل الطبيعة المعقدة للتنمية  (Mekonin., 2010)وهدفت دراسة   . المستدامة
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ي مجاالتها الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،المستدامة
ن
وإلظهار شكلها  ،فيما يتعلق ف

ن االقتصادية واالجتماع ي ضوء القواني 
ن
اظهرت نتائج الدراسة . ية والبيئية الدوليةالمعارص ف

ن البشر والطبيعة بواسطة قانون  ن البشر والبشر وبي  امكانية التعامل مع الرصاع الذي يحدث بي 

ي تخدم الجيل الحاىلي  ،االستدامة
والمحافظة عىل القدرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الت 

القتصادية واالجتماعية دون المساس من خالل توجيهه اىل كيفية استغالل الموارد ا

 -وتوصلت الدراسة اىل مجموعة من التوصيات من، اهمها اوال ،باحتياجات الجيل القادم

ابط والتفاعل مع  المحافظة عىل توازن المجاالت الثالثة للتنمية المستدامة عن طريق الب 

ي تكون مفيدة لمواجهة التحدي -ثانيا  ،بعضها البعض
ن الت  ات والتهديدات الحالية سن القواني 

ي العالم المعارص. وتطرق تقرير 
ن
، ف ي دراسته )التنمية المستدامة  (2013)مؤتمر العمل الدوىلي

ن
ف

اء( ين ،والعمل الالئق والوظائف الخرصن ن يتسم بهما القرن العشر ن مهمي  وهما  ،الهم تحديي 

وبينت  ،وفب  العمل الالئق للجميع اىل حقيقة واقعيةوتحويل رؤية ت ،تحقيق االستدامة البيئية

ن فحسب ن المذكورين لم يعدا ملحيي  ن عىل نحو وثيق ،الدراسة ان التحديي  ابطي 
 ،بل انهما مب 

ي ان واحد 
ن
ي التصدي لهما ف

ن ، وينبىعن ي البيئة والتنمية االجتماعية كدعامتي 
ويجب معالجة مسالت 

ن من دعائم التنمية المستدامة ن ترابطا وثيقا ب ،منفصلتي  ابطي 
وخلصت الدراسة  ،ل كبعدين مب 

من شانها  ،لكنها تتطلب سياسات خاصة بكل بلد  ،بالقول ان تحقيق نتائج ايجابية امر ممكن

وذلك من خالل ادماج العنارص البيئية  ،ان تقتنص الفرص وتتصدى للتحديات المحددة

 ،دل اىل االقتصادات المستدامةوضمان انتقال سلس وعا ،واالجتماعية وعنارص العمل الالئق

ورة اعتماد تغيب  جذري والتخىلي عن سيناريو اتباع 
كما شددت  توصيات الدراسة عىل رصن

ا هدفت دراسة  . سياسة العمل كالمعتاد وفق مقولة )النمو اوال والتنظيف ثانيا( )جاسم، واخب 

ي المؤسسات الصحية ،لمستدامةاىل التعرف عىل واقع التنمية ا (2016
ن
فضال  ،وتقويم االداء ف

اح برنامج تدقيق خدمات المؤسسات الصحية بما يحقق التنمية المستدامة وتطبيقه  عن اقب 

ي دائرة صحة الديوانية. 
ن
اهمها وجود برنامج  ،وقد توصل الباحث اىل جملة من االستنتاجات ف

ي قسم التدقيق الداخىلي او ديوان ا
ن
ات تدقيق سواء ف لرقابة الماىلي االتحادي يتضمن مؤشر

واهداف ومبادئ التنمية المستدامة لمؤسسات الصحة بما يضمن تحقيق ابعاد التنمية 

ام ،المستدامة وفقا ألنواع التدقيق )الماىلي  ن وخرجت الدراسة بمجموعة من  واالداء(.  ،وااللب 

ات الصحة والتنمية المستد ،التوصيات من بينها  ورة اعتماد مؤشر امة لقياس مدى التقدم رصن

ي تحول دون تحقيق التنمية 
ي تقديم الخدمات الصحية والوقوف عىل المعوقات الت 

ن
الحاصل ف

اتيجيات والموارد المالية.  اب من تحقيق االهداف االنمائية عند وضع الخطط واالسب    واالقب 
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ي 
ن
 المبحث الثان

 اسس ومفاهيم البحث

 أوال : مفهوم  القيادة الرؤيوية 

ي منظمات اليوم يعد 
ن
ن برؤية   ،القائد احد اهم محاور القيادة الناجحة ف ض ان يتمب 

والذي يفب 
ي القدرة عىل التفكب   . واضحة بإمكانها ان تنقل مؤسسته للمستقبل المنشود 

ن
وهنا يكمن دوره ف

ه من القادة ه عن غب  ن ي  ،بالمستقبل بخيال واسع وحكمة ودراية تمب 
ن
فهو يعود له الدور الرئيس ف

 باتجاه االداء المثاىلي والسلوكيات الموجهة نحو الهدف واالداء التنظيمي  ا
ن )فندي، لهام العاملي 
ض ان يكون لدى القائد الرؤيوي صورة معرفية عن (2013كاظم، وطه،  ، بمعتن اخر يفب 

ي عن اعضاء منظمته حت  تكون رؤيته  ،المستقبل المنشود 
وتكون لديه صورة ايجابية  بما يكقن

ي إلجراء التخطيط المستقبىلي وتحديد ملهمة و 
ن
 االهداف المنظمية محفزة ومفصله بالقدر الكاف

(Ralph, 2015, p. 88)  ة عىل ن ن هؤالء النوع من القادة بالقدرة المعرفية المتمب  فعندما يتمب 
لذا سيصبحون قادرين من الناحية  ،وفهم الخصائص االساسية للوضع الراهن ،صنع الرؤى

 .Quarles, 2001, p)ذ االجراءات الالزمة لتحويل الرؤى اىل واقع ملموس السلوكية عىل تنفي
( ان القائد الرؤيوي (Walailak, Kaseam, & Wariya, 2021, p. 21ويؤكد كل من  . (85

ي من شانها ان تقود منظمته اىل 
اتيجية الت  يجب ان يكون حكيما ويعرف كيفية تطبيق االسب 

ة تنافسية الن المنظمات تح ،النمو والنجاح ن تاج اىل قادة يمكنهم ان يقودوا رؤيتها لتحقيق مب 
عىل انها  (10، صفحة 2021)عويضة، وقد عرفت القيادة الرؤيوية من قبل . والحفاظ عليها 

ن طواعية للتوافق بينهم إلعداد رؤية طويلة االمد  عملية تفاعلية يلهم بها القائد المرؤوسي 
ة القائد المستقبلي ومقدرته عىل التنبؤ وتحديد اساليب العمل بصياغتها  ،ةاعتمادا عىل بصب 

 . ي  (Kahan,s., 2019, p. 3)وينظر  لتتناسب مع الوضع الحاىلي
للقيادة الرؤيوية عىل انها تعتن

وزيادة االنتاجية وتحسينها  ،مواجهة التحديات وزيادة الفرص المستقبلية واغتنامها والتنبؤ بها 
ي انجاح المؤسس

ن
ن لتسهم بشكل كبب  ف فالقائد الرؤيوي يمتلك مهارة تحليل البيئة  ،ة والمرؤوسي 

ن وتلبيتها وقراءة المستقبل . ومعرفة االمكانيات غب  المستغلة ومعرفة احتياجات المرؤوسي 

القيادة الرؤيوية عىل انها نمط من القيادة يسىع اىل تشجيع  (Anshar, 2017, p. 54)ويصف 
ات المناخية العاطفية االكبر ايجابية واالكبر ا لناس عىل تحقيق االحالم جنبا اىل جنب مع التأثب 

وقد حدد  . مالئمة لالستخدام عندما يتطلب التغيب  رؤية جيدة او عند الحاجة اىل اتجاه واضح
اربعة ادوار يجب ان يتبناها القادة  (Herminingsih & Arijanto, 2020, p. 135)كل من 

ي القيادة وهي ا
ن
 . صحاب الرؤية ف

ن والزمالء  محدد لالتجاه -1 ويقنع  ،:  انه دور يحدد فيه القائد رؤيته وينقلها ويحفز العاملي 
ء الصحيح ي

ويدعم المشاركة عىل جميع مستويات ومراحل  ،الناس بان ما تم نقله هو السر
 .الجهد المستقبىلي 

ي عالم :  يعد التغيب  من اعظم التحدياوكيل التغيت   -2
ن
ي تواجه المنظمات المختلفة ف

ت الت 
ورة عرصية لتطور هذه المنظمات واستمرارها وتحولها من وضع راهن اىل  ،القيادة فهو رصن

ي ان  ،وضع مستقبىلي مرغوب فيه بهدف زيادة فعاليتها 
وحت  يحقق التغيب  اهدافه ينبىعن
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اتيجية محددة ن  ،يكون مخططا له وفقا السب   بهذه المنظمات. يشارك فيها جميع العاملي 
 ، اء ان نجاح حدوث التغيب  يتطلب قادة يفهمون عملية التغيب  ويرى المتخصصون والخبر

ي اي منظمة 
ن
    .(2010)زكريا، ويكونون قادرين عىل تنفيذه وتثبيته ليصبح ثقافة اساسية ف

ن  ،: يجب ان يكون القائد ذو الرؤية الفعالة مدربا جيدا مدرب   -3 كب 
عىل العمل ويجب عليه الب 

وبناء فرق العمل المدربة وذات المهارات المتعددة ومن مختلف التخصصات  ،الجماعي 
  . لبناء الرؤية

ن متحدث رسمي  - 4 :  القائد الفعال يجب ان يتسم بالقدرة العالية عىل احداث التواصل بي 

ي  ،االفراد، سواء اكان هذا االتصال مباشر او غب  مباشر 
ن
صالح  لكن المهم ان يكون ذلك ف

ن معه ن  ،المنظمة واالفراد العاملي  اذ يجب ان يمارس القائد عملية االتصال مع المرؤوسي 
ا  ،من عمله القيادي % 90 -70بما يزيد عن   تأثب 

الن هذا الدور هو الدور الذي يكون اكبر
 ,Anshar)ويضيف  . (Barrett, 2006)وهذا هو هدف القيادة االساىسي  ،عىل االفراد 

2017, p. 53) ن القيادة الرؤيوية هي عمل قائد يمكن ان يؤثر ويشجع االخرين عىل التعبب  ا
 الوضع الحاىلي من 

ن بواقعية ومصداقية وجاذبية حول الرؤى المستقبلية لغرض تحسي 
 ،والهام الروح ،وتوضح االهداف واالتجاه ،خالل وضع معايب  عالية تعكس االفكار السامية

ن الم ،والتواصل الفعال واالرصار القوي عىل  ،نظمات والكفاءات المختلفةوتعكس تمب 
ي مقدرة  وتأسيسا عىل ما . تحقيق المثل العليا 

تقدم يرى الباحث ان القيادة الرؤيوية تعتن
ن  ،القائد عىل خلق افكار ورؤى مقتدرة عىل التنبؤ وقراءة المستقبل وتنمية قدرات المرؤوسي 

تعبب  بواقعية ومصداقية وجاذبية حول وتشجيعهم عىل ال ،واطالق الطاقات الكامنة لديهم
ي تحسن الوضع الحاىلي 

وبرمجة سلوكياتهم بشكل يتناغم مع تحقيق  ،الرؤى المستقبلية الت 
 . االهداف والغايات التنظيمية

 ثانيا : اهمية القيادة الرؤيوية  
ين اهمي ي القرن العشر

ن
ة جلبت العولمة وظهور اقتصاد المعرفة وتكنلوجيا التعلم والتعليم ف

القيادة المستندة اىل الرؤية لغرض االنتقال بالمؤسسات التعليمية استجابة لمتطلبات هذا 
ويؤكد كل من  .(16، صفحة 2021)عويضة، العرص من التقدم والتطور ومواجهة التحديات 

(Malaska & Holstius,1999, p.6)  طا مسبقا لصنع القرارات ان القيادة الرؤيوية اصبحت شر
ايدةالجيدة لكونه ن ويجب عىل المدراء ان يستفيدوا  ،ا  تأخذ بنظر االعتبار حاالت عدم التأكد المب 

ات فرصا جديدة اكبر من اي  ي المستقبل تعرض هذه التغيب 
ن
ي الوقت الحارصن وف

ن
من حقيقة انه ف

ي االعمال  ،وقت مضن 
ن
وان مهمة االدارة الرؤيوية االمساك بدقة بأطراف هذه الفرص الجديدة ف

بمقدرتها عىل تطوير  (Dhammika, 2014)كما يشب    ،تكمن اهمية القيادة الرؤيويةمستقبال. و 
اتيجية بما يتناسب مع التطلعات المستقيلة للمنظمة ي  ،الرؤية االسب 

ووضع القيم والمبادئ الت 
فالقائد الرؤيوي هو الذي يصنع التصورات  ،توجه تطلعات المنظمة بهدف احداث التغيب  

ن ويحثهم عىل تبنيها وتطبيقها بهدف  نقل المنظمة اىل المستوى المستقبلية ويوصله ا للمرؤوسي 
ي هذا االطار يؤكد  . الذي يتطلعون اليه

ن
 (Walailak, Kaseam, & Wariya, 2021, p. 40)وف

ة مع وجود قادة اكفاء من  ن ة تصبح متمب  ة والصغب  ي كل من المنظمات الكبب 
ن
ان االدارة التنظيمية ف

الن هؤالء القادة يتخذون القرارات  ،هم القدرة عىل تحقيق اهدافها وغاياتها ذوي المعرفة ولدي
ن  ،مما يؤدي اىل التوافق الفعال ،الصحيحة ويمنعون االخفاقات وغالبا ما يسىع القادة الفعالي 

ن الذات والمعرفة النظرية والعملية لغرض الوصول بمنظماتهم اىل االستدامة  اىل تحسي 



 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

33 
 

ن  اىل ان القائد الرؤيوي يعبر عن رؤية تناشد القيم  (Madelyn , 2014, p. 15)ويشب  . والتمب 
ي تجسد امال واحتياجات ومعتقدات وقيم واهداف 

كة ألعضاء المنظمة الت  واالحتياجات المشب 
ن    . التابعي 

  ثالثا : ابعاد القيادة الرؤيوية: 
ن الفلسفية لهذه   ، القيادة الرؤيويةتتعدد اآلراء وتتنوع حول ابعاد  ي اغلب المضامي 

ن
ي ف

اال انها تلتق 
 ,Darrouzet)فقد حددت دراسة  . كما انها تؤشر قدرا من االتفاق عىل عدد هذه االبعاد   ،االبعاد 

2006, p. 14)  مجموعة من االبعاد  : ي
 للقيادة الرؤيوية تمثلت باالن 

ن موجهون  ،حاسمة للقيادة ان تحديد االتجاه يعد مهمة : تحديد االتجاه -1 فالقادة الرؤيويي 
ام بهذه  ،تماما للنتائج ن وهم يتبنون رؤى جديدة مليئة بالتحديات ويقنعون االخرين بااللب 

االتجاهات الجديدة لدرجة انهم حريصون عىل اقراض مواردهم وطاقاتهم لتحقيقها بهذه 
لرؤيوي تكمن بالعمل عىل من هنا فان مهمة القائد ا. (Quarles, 2001, p. 33)الطريقة 

اتيجيات المراد تطبيقها  ة وطويلة االجل المتعلقة  ،وضع االسب  والتخطيط لألهداف قصب 
ي يبثها فيهم ويحثهم  ،بالمؤسسة

فالقائد هو الملهم والمحفز لآلخرين بأفكاره وقيمه  الت 
 عىل تطبيق السياسة للوصول لألهداف المرجوة. 

ن عل المستفيدين:  - 2 كت 
ي محاولة لكسب يعالت 

ن
د المستفيد بمثابة الخطوة الدافعة للمنظمة ف

ة التنافسية ن ن عىل المستفيد هو مفهوم  (Chies, 2002, p. 11)ويرى  ،المب  كب 
ان الب 

ن  ن ووالئهم والحصول عىل زبائن محتملي  ي موجه نحو االحتفاظ بالزبائن الحاليي  اتيحر  ،اسب 
ن عىل المستفيدين يتطل كب 

   ،ب االستجابة الشيعة والمرنة اىل رغباتهموبموجب ذلك فان الب 
ي تقود اىل رضاهم

والوعي واالدراك اىل اهمية  ،فضال عن قياس العوامل وتحليلها الت 
ي تقديم الخدمات

ن
ي  (Besterfield, 2009, p. 135)ويضيف  . التقنيات الجديدة ف

انه ينبىعن
حيث انه تستهلك  ،عىل المنظمات ان تسىع جاهدة للحفاظ عىل الزبائن مدى الحياة

 .المنظمة خمسة اضعاف المال لكي تكسب زبون جديد مقارنة من ان تحتفظ بزبون واحد
ي ما يتعلق

ن
ي صياغة توجهات المؤسسة  ،بالقيادة الرؤيوية التعليمية وف

ن
كز ف فان مهامها تب 

ي مجال خدمة الطلبة واصحاب المصلحة االخرين، 
ن
ن المطلوب ف كب 

التعليمية وخلق الب 
ي االستجابة لرغبات وتوقعات اصحاب المصلحةوالعمل 

ن
ويتطلب ، عىل تحقيق التوازن ف

ي االداء 
ن
ن ف ي تحقق التمب 

اتيجيات واالنظمة وتحديد الطرق والوسائل الت  ذلك صياغة االسب 
ي عمليات توليد المعرفة وتوظيفها لتطوير وضمان االستدامة التنظيمية 

وتعزيز االبداع وتبتن
 .(109-108ت ، الصفحا2013)الزيادي، 

3 –  : ن ن االداري، ان تتم عملية تفويض الصالحيات اىل التمكي  ان الفكرة االساسية للتمكي 
ي التأثب  عىل القرارات الممتدة  ،المستويات االدارية الدنيا 

ن
ن لديهم القدرة ف اذ يصبح العاملي 

ي المستوى االعىل اىل القرارات المتعلقة بأدائهم 
ن
اتيجية ف لعملها من القرارات االسب 
(Spreitzer, 2007, p. 5).  ي هذا االطار يؤكد

ن
ان حد  (Quarles, 2001, p. 150) وف

ي 
ن
ا ف ا كبب  ن يعتقدون ان دورهم مهم وان لهم تأثب  مفاتيح وضع الرؤية هو جعل العاملي 

ي تجربتهمالن شعورهم بالقوة  ،التنفيذ 
ن
مما يجعلهم  ،يمنحهم احساسا بانهم يتحكمون ف

ي اكمال المهمة وبالتاىلي سيتمكنون من القيام بها 
ن
 .Ralph, 2015, p)ويضيف . يرغبون ف

ن انهم ينظرون اىل موظفيهم بانهم اعظم مورد لألفكار  (88 ن القادة الرؤيويي  ان اهم ما يمب 
ي ستج

ي مهامهمالت 
ن
ن ف ي  هذه الحالة يجب عىل هؤالء القادة  ،علهم هم وموظفيهم ناجحي 

ن
وف
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ن منهم عن ، ان يمنحوا موظفيهم مساحة كافية التخاذ القرارات والسماح للمسؤولي 
 المشاري    ع او المهام بتحديد كيفية انجاز المهمة. 

ي ما يخص
ن
ن ا ،القيادة التعليمية الرؤيوية وف ي عليها منح العاملي 

ي ينبىعن
ن
لثقة واالستقاللية ف
ن والتشجيع نحو التغيب   العمل وتوفب  مناخ تنظيمي يسمح ويشجع عىل تفعيل فكرة التمكي 
ي المؤسسة 

ن
ن ف وتطب  طرق واجراءات العمل وتسهيل تنفيذها لتحقيق االداء المتمب 

 . التعليمية
ن اعضاء المنظمة حول ما القيم:  - 4 كة بي 

هو مرغوب او تعرف القيم عىل انها اتفاقات مشب 
ي مكان او بيئة العمل

ن
ي  ،غب  مرغوب ف

ن
ن ف بحيث تعمل هذه القيم عىل توجيه سلوك العاملي 

 ,Daft l., 2001)ويؤكد  . (312، صفحة 2002)العميان، الظروف التنظيمية المختلفة 
p. 332)  ي القيم االخالقية والثقافية من خالل التوضيح  الكامل للرؤية

ن
ان القادة يؤثرون ف

ن ان يقتنعوا بها وكذلك ايصال الرؤية اىل كل الخا ي يمكن للعاملي 
صة بالقيم التنظيمية الت 

مفاصل المنظمة وتحويلها اىل ممارسات يومية وسلوكيات وتقاليد ورموز يومية اضافة اىل 
 . ايضاحها من خالل السياسات والنظم المنظمية

ي ما يتعلق        
ن
القائد التعليمي يجب ان يكون االنموذج فان  ،بالقيادة التعليمية الرؤيوية وف

ي التخطيط
ن
 ،االتصاالت  ،الذي  يقتدى به من خالل ترصفاته الفردية واندماجه الشخضي ف

وتوقعات االداء  ،وتعزيز القيم التنظيمية ،وتطوير قادة المستقبل ،وتدريب قوة العمل
ي ي وكل من شانه تعزيز القيم االخالقية والب   ،العالية للمورد البشر

ن
بوية والقيام بالمبادرات ف

 Http://www.nist.gov/كل ميادين النشاط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nist.gov/


 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

35 
 

 المبحث الثالث

 الجانب الفكري للبحث

 مفهوم التنمية المستدامة   -اوال : 
تضامنية والتنمية لقد اطلق عىل التنمية المستدامة العديد من المصطلحات منها التنمية ال
ها  ية والتنمية المتواصلة والتنمية الشاملة والتنمية االيكولوجية وغب  اال ان الجميع  ،البشر

ي مصطلح واحد هو التنمية المستدامة 
ن
)العايب، متفقون عىل توحيد هذه المصطلحات ف

ي تقرير اللجنة العالمية للبيئ. (5، صفحة 2011
ن
ة والتنمية وقد ورد مفهوم التنمية المستدامة ف

ي احتياجات الجيل الحارصن دون  ،1987 عام  ي تلتر
وعرفت هذه التنمية عىل انها تلك التنمية الت 

)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، المساس بقدرة االجيال المقبلة عىل تلبية احتياجاتهم الخاصة 
ن االداء االجتماعي و  . (1989 ي للجيل الحاىلي وعرفت التنمية المستدامة بانها توقعات تحسي 

البيت 
 ,Alhaddi)دون الحد من قدرة االجيال المقبلة عىل تلبية االحتياجات االجتماعية والبيئية 

2015, p. 7) .  اىل ان التنمية المستدامة تهدف اىل  (7، صفحة 2018)بورصة عمان، واشارت
ن مختلف االحتياجات من جهة ن الوعي بالمحدودية البيئي ،تحقيق التوازن بي  ة والمجتمعية وبي 

ي تواجه المجتمع من جهة اخرى، فىهي اسلوب للتغيب  يكون فيه العمل 
واالقتصادية الت 

اتيجيات  ي اسب 
ن
ي والتغيب  ف الستغالل الموارد وتوجيه االستثمارات وتوجيه التطور التكنلوجر

عد وي. المنظمات لتعزيز االمكانيات الحالية والمستقبلية لتلبية احتياجات الناس وتطلعاتهم
، تعريف  ي

 
ي تناولت مفهوم التنمية  (83، صفحة 2004)الدسوف

من اشمل التعريفات الت 
المستدامة والذي يفيد بانها عبارة عن عملية تغيب  مقصود او مستهدف الستغالل كل موارد 
ي جوانب المجتمع 

ن
ات واعية ف المجتمع المتاحة استغالال جيدا لغرض احداث تعديالت وتغيب 

ن  يتالءم مع الواقع االجتماعي الذي يرتبط  االساسية والفرع ي معي  ية كافة من خالل بناء ايدلوجر
 ,Jackson, Boswell, & Davis, 2011)ويعبر كل من  . باالتجاهات والمواقف االجتماعية

p. 56)  عىل ادراج نهج التفكب  المستقبىلي من قبل المنظمات 
ن كب 

عن التنمية المستدامة بانها الب 
فىهي تأخذ  ،فالمنظمة مهمتها ان تكون مستدامة ال مجرد االدالء بالبيان ،ستدامةللوصول اىل اال 

ي باتجاه هذا الهدف وتحافظ عىل تلك االجراءات لالستمرار بهذا 
االجراءات المناسبة للمضن

التنمية المستدامة بانها عملية ديناميكية  (45، صفحة 2015)اسماعيل، كما ويصف  .  الطريق
واىل رفع  ،اقتصادية واجتماعية وبيئية تسىع اىل العدالة االجتماعية مستمرة لديها اوجه

ن وادارة البيئة والموارد الطبيعية  ي والتعليمي والصحي ألفراد المجتمع وتحسي 
المستوى المعيسر

مما يضمن استدامة هذه الموارد لألجيال القادمة مع الحفاظ  ،والمادية وتنويعها بالشكل االمثل
ي للمجتمعاتعىل الموروث الثق

ي الوطتن
ي والحضاري والتاريحن

ن
وتأسيسا عىل ما تقدم يرى . اف

ي 
ن
الباحث ان التنمية المستدامة هي عملية ديناميكية مستمرة تسىع اىل تحقيق التوازن ف

ي  ،الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ن
ات واعية ومدروسة ف من خالل احداث تغيب 

اتيجيات وتحريك االمكانيات المتعددةعملية استغالل الموارد بالشكل اال   ،مثل وتطوير االسب 
 . بالشكل الذي يضمن اشباع الحاجات االنسانية الحالية والمستقبلية بصورة مستمرة
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  goals  Sustainability Developmentاهداف التنمية المستدامة  -ثانيا : 
ي بعض االهداف الع اتيجية االتحاد االورونر

ي امة للتنمحددت اسب 
 ية المستدامة وهي كاالن 

(Orboi, Banes, Pertroman, Nonea, & Balan, 2010, p. 730)  : 
ي المجتمع .1

ن
ات المناخ وتكاليفه واثاره السلبية ف  . الحد من تغيب 

ي الحاجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ويقلل  .2 ضمان وجود نظام النقل الذي يلتر
 . من اثاره السلبية

 . واالستهالك المستدامة تعزيز انماط االنتاج .3
ن االجيال .4 ن االعتبار التضامن بي   . تعزيز االندماج االجتماعي عن طريق االخذ بعي 
ي الحصول عىل الصحة العامة .5

ن
 . تعزيز المساواة ف

ي استغالل الموارد الطبيعية .6
ن
ن ادارة وتجنب االفراط ف  . تحسي 

ط اساىسي لرفاهية الفرد  .7  . ضمان معايب  االمن المعيشية المرتفعة كشر
ن السياسات  .8 تعزيز نشاط التنمية المستدامة عىل نطاق واسع وضمان التنسيق بي 

ي مع التعاقدات الدولية بشان التنمية المستدامة  الداخلية والخارجية.  لالتحاد االورونر
 اهداف اضافية للتنمية المستدامة:  (37، صفحة 2015)تسعديت، كما وارد 

ي توجيه التنمية الم، تنشيط النمو  .1
ستدامة لمعالجة مشاكل القطاعات الواسعة اذ ينبىعن

ي الفقر. 
ن
 من السكان الذين يعيشون ف

ي مضمون النمو يجعله اقل ، تغيب  نوع النمو  .2
ن
ا ف اذ تتطلب التنمية المستدامة تغيب 

ي استخدام الطاقة ويوزع عائداته بإنصاف. 
ن
 كثافة ف

 تلبية الحاجات االنسانية االساسية .  .3
ي مستقر.  .4

 ضمان مستوى سكانن
 افظة عىل الموارد االقتصادية وتعزيزها. المح .5
 .اعادة توجيه التكنلوجيا .6
ي عملية صنع القرار  .7

ن
  . دمج الشؤون البيئية واالقتصادية ف

 ثالثا: اهمية التنمية 
ي تنعكس عىل المنظمات كنتيجة لتطبيقها مبادئ 

توجد العديد من العوامل واالثار المهمة الت 
  : (11-10الصفحات ، 2018)بورصة عمان، االستدامة ومنها 

 تقليل مخاطر العمل وتعزيز وزيادة الفرص لمشاري    ع واعمال المنظمات . 

  كفاءة االداء التشغيىلي وذلك من خالل خفض التكلفة وترشيد استغالل 
ن تحسي 
 الموارد

 ن مستوى رضا القوى العاملة لدى المنظمة  . تحسي 

 ي مما ينعكس ايجابا ع ،تعزيز سمعة المنظمة وعالقاتها التجارية
ن
ىل مركزها التنافسي ف

  . السوق

  ي للعمل عىل المدى البعيد اتيحر  . تعزيز القابلية للتخطيط االسب 

  ن مستويات المعيشة ومساعدة المجتمع للوصول اىل االكتفاء ي تحسي 
ن
المساهمة ف

ي 
 . الذان 
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 -www.sd)اما التنمية المستدامة كمبدأ  تنظيمي فىهي تحقق العديد من المنافع ومنها 
charter. com/about/benfits/) 

  ي المستقبل
ن
ي المستقبل-التدقيق ف

ن
وحماية  ،السماح للقرارات لكي تكون راسخة ف
 . المنظمة عن طريق تلبية حاجات االجيال الحالية والمستقبلية

 المساعدة عىل تشجيع االبتكار والتفكب  الجديد لتطوير المنتجات  -تشجيع االبتكار
 والخدمات المستدامة 

 حماية وتعزيز سمعة المنظمة محليا ووطنيا ودوليا  -  تعزيز السمعة . 

  ي جميع المجاالت حت   -اتخاذ قرارات افضل
ن
ي اتساق عملية صنع القرار ف

ن
المساعدة ف

يتستن لجميع القرارات ان تستند لرؤية شاملة لالعتبارات االقتصادية واالجتماعية 
 . والبيئية

  ي تعزيز االنضمام اىل العمل د -زيادة الفعالية
ن
ن المنظمات، وتوليد وفورات ف اخل وبي 

ن  ،التكاليف والكفاءة  للتواصل مع المجتمعات والمواطني 
وامتالك فعالية اكبر

   . والزبائن
 ابعاد التنمية المستدامة  : رابعا 

عىل اهمية ايجاد اطار مؤسسي معزز للتنمية  (17، صفحة 2013، 20)اعالن ريو + اكد اعالن 
كة ذات صلة  ،ة والشفافية والفعاليةالمستدامة يتسم بالشمولي وان يضع حلوال مشب 

ض تحقيق التنمية المستدامة ي تعب 
اذ اصبح هناك اربعة ابعاد للتنمية  ،بالتحديات العالمية الت 

.  ،المستدامة ي
 ويمكن وصف هذه االبعاد كاالن 

ل عىل ان التنمية المستدامة تركز عىل االدارة المثىل للموارد للحصو البعد االقتصادي:  -1
ط الحفاظ عىل نوعية الموارد وتوظيفها من  الحد االقض من منافع التنمية االقتصادية شر

ي  ،اجل رفع مستوى معيشة المواطن والحد من الفقر 
ن
وبشكل اشمل ضمان تنمية الفرد ف

ويضيف  (Ciegis R. & Cegis R, 2008, p. 17)المستقبل ليس باقل من الجيل االول 
ن مستوى الرفاهية  (36-35 ، الصفحات2016)جاسم،  ان هذا البعد يهدف اىل تحسي 

ي 
ن
ورية وتوافر عنارص االنتاج الرئيسة وف ي السلع والخدمات الرصن

ن
لإلنسان من خالل نصيبه ف

الكفاءة والفاعلية لألفراد  ورفع مستوى ،راس المال( ،المعرفة ،التنظيم ،مقدمتها )االستقرار 
امج التنمويةوالمؤسسات المعنية بتنفيذ السياسات وا ي مختلف  ،لبر

ن
زيادة معدالت النمو ف

ن المخالت  مجاالت االنتاج لزيادة معدل الدخل الفردي وتنشيط العالقة والتغذية الراجحة بي 
  . والمخرجات

2-  : يرتبط هذا المفهوم بأهمية المعلومات المتعلقة بتأثب  انشطة البعد االجتماعي
ف اىل تحقيق العدالة االجتماعية من خالل لكونه يهد ،المنظمات وعملياتها عىل المجتمع

ام حقوق االنسان ،توزي    ع الموارد الطبيعية واالقتصادية وتنمية الثقافات  ،والتنوي    ع ،واحب 
ن  ن الجنسي  ي صنع القرار  ،والمسائلة، والمساواة بي 

ن
 . (Harris, 2000, p. 6)والمشاركة ف

ن االجيالوبشكل عام يدعم الجانب االجتماعي لالستدامة مفهوم العدا ي ان  ،لة بي 
مما يعتن

االجيال القادمة تستحق نفس نوعية الحياة او نوعية حياة افضل مثل االجيال الحالية، 
ي وحقوق 

ويتضمن هذا المفهوم العديد من القضايا ذات الصلة اجتماعيا مثل القانون البيت 
راس  ،العامةاالنسان وحقوق العمل والعدالة الصحية وتنمية المجتمع من خالل المشاركة 
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ودعم العدالة والمسؤولية والكفاءة الثقافية ومرونة المجتمع والتكيف  ،المال االجتماعي 
ي    . (Lamprinak & Limpridi, 2015, p. 26)البشر

3-  : ي
ان ظهور مفهوم التنمية المستدامة المتحورة حول تلبية حاجات الجيل البعد البيت 

اف حاجات االجيال المستقب ن ن  ،ليةالحاىلي دون استبن ي اول بنوده عىل الموازنة بي 
ن
يرتكز ف

ي 
اف الموارد الطبيعية( مع مراعاة االمن البيت  ن ي )محاربة استبن

النظام االقتصادي والنظام البيت 
ي الذي يواجه المنظمات اليوم هو كيفية وضع  . (2014)مصطقن وسانية، 

وان التحدي البيت 
ن لديها للمحا اتيجية من قبل المتخصصي 

فظة عىل الموارد الطبيعية الخطط االسب 
الن هذه العملية لم تقترص  ،ومكافحة تلوث الهواء والماء وجميع االمور المتعلقة بالبيئة

اتيجية  ،عىل جهة معينة ي العالم اصبحت مسؤولية اسب 
ن
ي ف

الن مسؤولية التدهور البيت 
ي السيطرة عىل االدارة وال

ن
شؤون تحتاج اىل اهتمام جدي وموضوعي من فبل المنظمات ف

ي المحافظة عىل البيئة  ،البيئية
ن
 ,Davis & Davis)لكون تلك المنظمات هي احد االدوات ف

2014, pp. 105-106) . 
ي من خاللها : البعد المؤسسي  -4

تمثل االدارات والمؤسسات العامة االذرع التنفيذية للدولة الت 
توفر الدولة  كما   ،ترسم وتطبق سياساتها التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية

الخدمات والمنافع لرعاياها ومواطنيها، ومن ثم فان تحقيق التنمية المستدامة ورفع 
امهم  ن ن حقوقهم االنسانية وتوافر االطار الصالح اللب  مستوى ونوعية حياة االفراد وتامي 
ي 
ن
بواجباتهم تجاه المجتمع والدولة تتوقف جميعها عىل مدى نجاح مؤسساتها واداراتها ف

 (17، صفحة 2013، 20)اعالن ريو + ظائفها ومهماتها اداء و 

 المبحث الرابع 

 لعملي للدراسةاإلطار ا 

 ،يتضمن اإلطار العمىلي للدراسة ثالث جوانب رئيسية، الجانب األول يتعلق بمقاييس الدراسة

ي البحث وبيان عدد فقرات ومصدر 
ن
وهذه الفقرة تتضمن تحديد المقاييس المستعملة ف

ي الحصول عىل ال
. والجانب الثانن مقياس ومعامل كرونباخ إلفا للتحقق من االتساق الداخىلي

ات الدراسة.  إما الجانب الثالث فيتعلق باختبار  ي لمتغب 
يتعلق بقضية الوصف اإلحصان 

 فرضيات الدراسة. 

. مقاييس الدراسة
ً
ن هما : : أوال ن رئيسي   اعتمدت الدراسة الحالية عىل مقياسي 

 . (VISL)ة مقياس القيادة الرؤيوي .1
  (SUSD) )مقياس التنمية المستدامة  .2

وقد صممت جميع مقاييس البحث  يقدم توضيح تفصيىلي لهذه المقاييس.  (2)والجدول رقم 
ن  . الخماىسي  (Likert)باالعتماد عىل مقياس  -0.89)وقد تراوحت قيم معامل كرونباخ  إلفا بي 

ي البحوث اإلدارية والسلوكية (0.77
ن
 (0.75)الن قيمتها اكبر  وهي مقبولة إحصائيا ف

(Nunnaly & Bernstein,1994)،  ي تدل عىل أن المقاييس تتصف باالتساق الداخىلي
  . والت 
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 ملخص مقاييس البحث (2)جدول 
 كرونباخ ألفا الرمز مصدر المقياس عدد الفقرات المقياس

 29 القيادة الرؤيوية -اوال

 
Darrouzet 2006)) 

VISL 0.75 

 SELT 0.78 10 تحديد االتجاه .1

ن عل المستفيدين .2 كت 
 FOCB 0.81 10 الت 

ن  .3  EMPO 0.83 10 التمكي 

 VALU 0.88  9 القيم .4

 SUSD 0.85 (2013،  20)اعالن ريو + 20 التنمية المستدامة–ثانيا 

 

 : اإلحصاءات الوصفية
ً
  : ثانيا

ي الجدول 
ن
ات الد ،األوساط الحسابية (3)يالحظ ف ي  ،راسةواالنحرافات المعيارية لمتغب 

 : وكاالن 
 VISL  .  القيادة الرؤيوية1

  تحديد االتجاهSELT :حص    ل بعد تحديد االتجاه (SELT ي عام ( عىل متوس    ط حس    انر
مما يش              ب  إىل انس              جام اإلجابات  ،.0)99( وبانحراف معياري عام بل  )3.55بل  )

ي العام لهذا البعد عىل  الواردة بخص          وص فقرات هذا البعد، ويدل الوس          ط الحس          انر
ي مرتفع من قبل افراد عينة الدراس     ة تجاه توفر هذا البعد الن قيمة وج ود تقبل ايجانر

ي 
ي اكبر نسبيا من المتوسط الفرضن  . (3)الوسط الحسانر

 ن عل المس              تفي   دين كت 
ن عىل (:  (FOCBالت  كب 

ي لبع   د الب  بل  المتوس              ط الحس                انر
ما يش     ب  ، م(0.94)وبانحراف معياري عام بل   (3.60)مقدار  (FOCB)المس     تفيدين 

إىل انس    جام واتس    اق اإلجابات الواردة بخص    وص فقرات هذا البعد. ويدل المتوس    ط 
ي العام لبعد ي مرتفع من قبل  الحس      انر  عىل المس      تفيدين عىل وجود تقبل ايجانر

ن كب 
الب 

ي اكبر من المتوس         ط  افراد العينة اتجاه توفر هذا البعد الن قيمة المتوس         ط الحس         انر
ي 

 . (3)الفرضن

  ن ن : ((EMPOالتمكي  ي عام بل   (EMPO)حص          ل بعد التمكي  عىل متوس          ط حس          انر
مما يدل عىل اتس              اق اإلجابات الواردة   ( 0.85)( وبانحراف معياري عام بل 3.78)

ي العام لهذا البعد عىل وجود  بخص    وص فقرات هذا البعد. ويش    ب  المتوس    ط الحس    انر
الن قيمة  ،د تقبل متوس        ط من وجهة نظر افراد عينة الدراس        ة اتجاه تواجد هذا البع

ي 
ي اكبر من المتوسط الفرضن  . (3)المتوسط الحسانر

 (  القيمVALU :) ( حص      ل بعد القيمVALU) (  ي عام بل ( 3.21عىل متوس      ط حس      انر
مم   ا ي   دل عىل وجود تقب   ل معت   دل من وجه   ة نظر  ،(0.98)وب   انحراف معي   اري بل  

ي مقاربة من المتوس       ط   تجاه هذا البعد الن قيمة الوس       ط الحس       انر
ن ي المجيبي 

 الفرضن
(3 .) 

   ي العام لمتغب  لما تقدم فأن المتوس      ط الحس      انر
ً
القيادة الرؤيوية حس      ب أبعاده  ووفقا

مما يدل عىل وجود االتساق  ،(0.94)وبانحراف عام بل   (3.53)الرئيسة االربعة بل  
ي إجابات عينة 

ن
 يعبر هذا الدراس              ة  تجاه ف

ً
. وعموما األبعاد األس              اس              ية لهذا المتغب 

 اتجاه توفر أبعاد القيادة الرؤيوية. المتوسط الحسا
ً
ي نسبيا ي عن وجود تقبل ايجانر اذ  نر
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( قد حص          ل عىل المتوس          طات الحس          ابية بمقدار ) ن ( 78.3يالحظ بان بعد )التمكي 
ن حص              ل بعد )القيم( عىل اقل المتوس              طات 85.0وانحراف معياري بل  ) ي حي 

ن
(، ف

 . (0.98( وانحراف معياري بل  )3.21الحسابية بمقدار )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغب  القيادة  (3)ول جد
 الرؤيوية ومتغب  التنمية المستدامة 

               Study variables 
 

Summary statistics 
VISL SELT FOCB EMPO VALU SUSD 

Mean 3.53 3.55 3.60 3.78 3.21 3.60 

Standard deviation 0.94 0.99 0.94 0.85 0.98 0.94 

 المصدر : نتائج الحاسوب

 SUSD  المستدامة التنمية - 2
ي العام لمتغب  التنمية المس         تدامة  أبعاده الرئيس         ة  ( بمجموع(SUSDبل  المتوس         ط الحس         انر

ي إج  اب  ات عين  ة (0.94) ( وب  انحراف ع  ام بل  3. 60االربع  ة )
ن
مم  ا ي  دل عىل وجود االتس               اق ف

ي عن وجود تجاه األبعاد األس    اس    ية لهذا الدراس    ة   يعبر هذا المتوس    ط الحس    انر
ً
. وعموما المتغب 

ي لدى القيادات الجامعية عينة    . تجاه توفر أبعاد متغب  التنمية المستدامة الدراسةتقبل ايجانر

. اختبار الفرضيات 
ً
 ثالثا
 . الفرضية الرئيسة األول: 1

ن القي  ادة الرؤيوي  ة ب   دالل  ة ابع  اده  ا "توج  د عالق  ة ارتب  اة موجب  ة ذات دالل  ة  حص               ائي  ة بي 
" 
ً
 والة المستدامة بداللة ابعادها مجتمعة

ً
 مجتمعة

ي هذه الدراسة عىل معامل االرتباط البسيط  
ن
الختبار الفرضية الرئيسة  (Pearson)اعتمدت ف

ن أبعاد المتغب  المستقل )القيادة الرؤيوية( والمتغب   األوىل والمتمثلة بعالقات االرتباط بي 
مصفوفة معامالت االرتباط البسيط  (3)امة(. إذ يظهر الجدول المعتمد )التنمية المستد

(Pearson)  ي اختبار الفرضيات الفرعية الثالث لهذه
ن
ات. وقبل الدخول ف ن أبعاد هذه المتغب  بي 

 إىل حجم العينة 4الفرضية فان الجدول )
ً
. (tailed-2)ونوع االختبار  (150)( يشب  أيضا

ي الجدول يشب  إىل  (.Sig)ومخترص 
ن
 (t)اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة ف

عىل معامل  (**)المحسوبة مع الجدولية من غب  أن يظهر قيمها. فإذا ظهر وجود عالمة 
ي بان قيمة 

المحسوبة اكبر من الجدولية. ويتم الحكم عىل مقدار قوة  (t)االرتباط فان هذا يعتن
ي ضوء قاعدة 

ن
ي : (Cohen & Cohen, 1983)معامل االرتباط ف

 ، وكاالن 
 0.10* عالقة االرتباط منخفضة: إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من 

ن   0.10 - 0.30* عالقة االرتباط معتدلة: إذا كانت قيمة معامل االرتباط بي 
 0.30* عالقة االرتباط قوية: إذا كانت قيمة معامل االرتباط أعىل من 

 ت فرعية هي : وتتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيا
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ن بع  د تح  دي  د االتج  اه مع متغت  التنمي  ة  -أ توج  د عالق  ة ارتب  اة ذات دالل  ة  حص                ائي  ة بي 
 المستدامة. 

ب  ان هن  ال  ك عالق  ات ارتب  اط قوي  ة )الن قيمته  ا اكبر من  (4)يظهر ج  دول مص              فوف  ة االرتب  اط 
ن بعد تحديد االتجاه ومتغب  التن (1 %)( وذات داللة معنوية عند مس              توى 0.30 مية بي 

ن هذا البعد ومتغب  التنمية  المس             تدامة بابعادها مجتمعة. اذ بلغت معامالت االرتباط بي 
 ( بشكل كامل. 1وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية ).  (0.43)المستدامة 

ن عل المس          تفيدين مع متغت   -ب كت 
ن بعد الت  توجد عالقة ارتباة ذات داللة  حص          ائية بي 

 التنمية المستدامة. 
بان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية  (4)يعرض جدول مصفوفة االرتباط 

ن عىل المس    تفيدين ومتغب  التنمية المس    تدامة بابعادها  (1%)عند مس    توى  كب 
ن بعد الب  بي 

ن ه  ذا البع   د ومتغب  التنمي   ة المس              ت   دام  ة اذ مجتمع   ة .   بلغ   ت قيم مع   امالت االرتب   اط بي 
. 2يجة صحة الفرضية الفرعية ). وتدعم هذه النت(0.61)  ( بشكل كىلي

ن ومتغت  التنمية المستدامة.  -ج ن بعد التمكي   توجد عالقة ارتباة ذات داللة  حصائية بي 
( بان هناك عالقات ارتباط قوية الن قيمتها اكبر من 4يظهر جدول مص              فوفة االرتباط )

ن ومت1) ة معنوي      ة عن      د مس              توى( وذات دالل      0.30) ن بع      د التمكي  غب  التنمي     ة %( بي 
ن هذا البعد  المس             تدامة بأبعادها مجتمعة، اذ بلغت قيم معامالت االرتباط البس             يط بي 

 ( بالكامل. 3(. وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية )0.526والمتغب  المذكور )
ن بعد القيم ومتغتر التنمية المستدامة.  -د  توجد عالقة ارتباة ذات داللة  حصائية بي 

( بان هناك عالقات ارتباط قوية الن قيمتها اكبر من 4ص              فوفة االرتباط )يظهر جدول م
ن بعد القيم ومتغب  التنمية المس  تدامة 5( وذات داللة معنوية عند مس  توى )0.30) %( بي 

ن ه   ذا البع   د والمتغب   ب   أبع   اده   ا مجتمع   ة، اذ بلغ   ت قيم مع   امالت االرتب   اط البس              يط بي 
. مع مالحظة 4) ص     حة الفرض     ية الفرعية. وتدعم هذه النتيجة (.2090المذكور ) ي

( جزن 
ن أبع   اد القي   ادة الرؤيوي   ة والتنمي   ة المس              ت   دام   ة ب   أبع   اده   ا  وجود عالق   ة ارتب   اط قوي   ة بي 

وتدعم  ،%(1( عند مس              توى )0.588مجتمعة. اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )
 هذه النتيجة صحة الفرضية الرئيسة بشكل كامل . 
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 (4)جدول 

ات الدراسةمصف ن أبعاد متغت   وفة معامالت االرتباة البسيط بي 

Variables 
Statistical parameters 
variable(SUSD) 
                                                                          Independent   

SELT 
Pearson correlation 0.43 

Sig.(2-tailed) 0.02* 
N 43 

FOCB 
Pearson correlation 0.61 

Sig.(2-tailed) 0.001** 
N 43 

EMPO 
Pearson correlation 0.526 

Sig.(2-tailed) 0.039* 
N 43 

VALU 
Pearson correlation 0.209 

Sig.(2-tailed) 0.001** 
N 43 

VISL 
Pearson correlation 0.588 

Sig.(2-tailed) 0.001** 
N 43 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 . الفرضية الرئيسة الثانية: 2

ي التنمية المستدامة 
ن
ي ذو داللة إحصائية للقيادة الرؤيوية كمتغب  كىلي مستقل ف "يوجد تأثب  إيجانر

ن أبعاد القيادة الرؤيوية )تحديد   " تركز هذه الفرضية عىل عالقة األثر بي 
ً
 تابعا

ً
 كليا

ً
ا بوصفه متغب 

ن عىل المستفيدين ،االتجاه كب 
ن  ،الب  ومتغب  التنمية المستدامة. وكما يظهر من  )القيم ،التمكي 

ن ُبعد ,P<0.01 0.382( فأن هنالك عالقة تأثب  ذات داللة معنوية )5خالل الجدول ) ( بي 
ي الجدول )

ن
ن النتائج ف ن عىل 5تحديد االتجاه والتنمية المستدامة, وتبي  كب 

( كذلك بأن ُبعد الب 
( عىل متغب  0.372داللة معنوية عند مستوى)المستفيدين سيكون ايضا له عالقة تأثب  ذات 

ي عىل متغب  5التنمية المستدامة. ويظهر الجدول )  سيكون له تأثب  ايجانر
ن ( بان بعد التمكي 

ن النتائج عدم وجود عالقة P<  0.  01 ،0.  573التنمية المستدامة عند مستوى داللة ) (. كما تبي 
ن بعد القيم ومتغب  التنمية المستدامة (5%( وال مستوى )%1تأثب  معنوية ال عند مستوى )  بي 

(0.143 ,P>0.5  ي تفسب
ن
(. وتظهر النتائج إن بعد القيم كأحد أبعاد القيادة الرؤيوية يساهم ف

ي التنمية المستدامة28)
ن
%( يعود لتدخل عوامل أخرى 72وان ) ،%( فقط من التغيب  الحاصل ف

ي وجاءت هذه النتيجة 
ي النموذج اإلحصان 

ن
 مغايرة لتوقعات الدراسة. غب  داخلة ف
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 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الرئيسة الثانية5رقم )  جدول

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed( 

  **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed( 

 
 

 المبحث الخامس

  االستنتاجات والتوصيات

 اوال : االستنتاجات

ا لنتائج البحث ن  : ستعرض االستنتاجات التاليةتأطب 
وهذا ناتج من  ،اظهرت الكليات عينة  الدراسة قدرا واضحا من االهتمام بالقيادة الرؤيوية -1

ي 
ن
ي الكليات عينة الدراسة بان القيادة الرؤيوية يمكن ان تسهم ف

ن
اعتقاد رؤساء االقسام ف

اقات الكامنة وتساعد عىل تنمية القدرات واطالق الط، تطوير مؤسسات التعليم العاىلي 
ومحفزة عىل اجراء البحوث العلمية واستيعاب  لدى االفراد وخلق بيئة عمل جذابة معززة

  .  المعارف وتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية لمؤسسات التعليم العاىلي
ن عىل احتياجات  -2 كب 

ي مجال الب 
ن
هناك توجه ملموس لدى القيادات الجامعية عينة الدراسة ف

ستقبلية وخاصة اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة واصحاب المصلحة المستفيدين الم
وتحويلها اىل فرص جديدة واالستجابة لها من خالل استحداث تخصصات  ،االخرين

  ،علمية جديدة او تطوير مناهج علمية بما يتماىسر مع التقنيات والوسائل العلمية الحديثة
ليا وقلة الحوافز المقدمة وعدم توفب  ولكن محدودية الدعم المادي من قبل الجهات الع

 
 
ي الذي يرف

ن
البيئة المناسبة  للعمل قد تجعل تنفيذ مثل تلك التوجهات ليس بالقدر الكاف

 اىل مستوى الطموح . 
ن  -3 ي الكليات عينة الدراسة اىل تحديد اتجاهات العاملي 

ن
من خالل  ،تسىع القيادات الجامعية ف

ة وطويلة االمد ورسم لغرض نقل مؤسساتهم  ،الرؤى المستقبلية وضع االهداف قصب 
ولكن قد ال يمتلكون المهارات الكافية لتسويق افكارهم  ،االكاديمية للمستقبل المنشود 

 لكي يتم تنفيذها .  
ن اهي   ألعضاء هيئة التدريس بالمنطق والبر

Independent 
variable 
)VISL( 

F  R 2 Sig. T B 
Independent 

(SUSD)  

SELT 11.42** 0.39 .000 3.96 .382**  

FOCB **23.843 0.70 .014 2.602 .372**  

EMPO **810 . .20 64.0 .001 .825 .573** 
 

VALU *4.03  0.82 .534 .635 .143 
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ن  -4 ورة تمكي  ي الكليات عينة الدراسة برصن
ن
اظهرت نتائج الدراسة قناعة القيادات الجامعية ف

( عىل اعىل المتوسطات الحسابية ،اعضاء الهيئة التدريسية ن  ،وقد حصل بعد )التمكي 
وتعزى هذه النتيجة اىل ادراك القيادات الجامعية عينة الدراسة ألهمية تنمية مهارات 

ي اداء االعمال ،ومقدرات اعضاء هيئة التدريس
ن
 ،ومنحهم الثقة والصالحيات والحرية ف

ي عملية صنع الق
ن
اكهم ف اتهم وامكاناتهم لتحقيق الغايات بكل كفاءة واشر رار واستثمار خبر

 وفاعلية. 
ي مجال بعد القيم -5

ن
ت نتائج التحليل ضعف القيادات الجامعية عينة الدراسة ف حيث  ،اشر

فعىل الرغم من امتالك القيادة الجامعية  ،حصل هذا البعد عىل ادنن المتوسطات الحسابية
ي ايصال الرؤية اىل كل  ،ثقافيةعينة الدراسة للقيم االخالقية وال

ن
لكن الصعوبة تكمن ف

مفاصل المؤسسة االكاديمية وجعلها قابلة للتطبيق من خالل تحويلها اىل ممارسات 
اضافة اىل كيفية ايضاحها من خالل السياسات والنظم  ،وسلوكيات وتقاليد يومية

 المنظمية . 
ي لدى القيادا -6 ت الجامعية عينة الدراسة اوضحت نتائج التحليل عن وجود تقبل ايجانر

وهذا ناتج عن اعتقاد تلك القيادات بالحاجة الملحة  ،تجاه توافر متغب  التنمية المستدامة
ن المستوى  ،لما تحققه من اهداف عديدة ،والحيوية للتنمية المستدامة والمتمثلة بتحسي 
ي لكل العالم من جهة

وات  ،المعيسر اف البر ن الطبيعية  مع حماية البيئة وضمان عدم استبن
وبالتاىلي تحقيق االستقرار االقتصادي والعدالة وضمان الصحة والتعليم  ،من جهة اخرى

باإلضافة اىل بيئة سليمة للبشر واالستخدام الرشيد لموارد ، واالمان من الجانب االجتماعي 
ي .    

ي الجانب البيت 
ن
 الطبيعية المتجددة والمحافظة عىل الموارد الطبيعية غب  المتجددة ف

 (%1ذات داللة احصائية عند مستوى )عكست نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية   -7
ن ابعاد القيادة الرؤيوية ومتغب  التنمية المستدامة ماعدا بعد القيم الذي اشر وجود ، بي 

ي 4وتدعم هذه النتيجة صحة الفرضية ) ،%(5عالقة ارتباط عند مستوى)
 ،( بشكل جزن 

عينة الدراسة اىل االهتمام المستمر بهذه المكونات اذا ما ارادت ما يؤكد حاجة الكليات 
ة .  ن  تحقيق نتائج متمب 

توصلت نتائج الدراسة اىل وجود تأثب  ذو داللة احصائية للقيادة  الرؤيوية كمتغب  مستقل  -8
ا كليا تابعا  ي التنمية المستدامة بوصفها متغب 

ن
 . نسجم مع الفرضية الرئيسة الثانيةوهذا ي ،ف

 : التوصيات ثانيا 

ي كل االقسام االكاديمية  -1
ن
اهمية تعزيز مفهوم القيادة الرؤيوية لدى القيادات الجامعية ف

لخدمة مؤسسات التعليم العاىلي  ،ووزارة التعليم العاىلي بشكل عام ،للكليات عينة البحث
ة واهمية تنظيم ورش تدريبية من قبل وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي لتنمي ،والمجتمع

ن للتنبؤ بالمستقبل  .ومواكبة المستجدات وحل المشكالت ،رؤى القادة األكاديميي 
ورة قيام االدارات الجامعية عينة الدراسة بفحص سلوكيات القيادة االخرى لدى القادة  -2 رصن

ن  مثل المدى الذي يفش فيه القائد  ،فيما يتعلق بمستوى االداء العاىلي لكلياتهم ،الجامعيي 
ومدى  ،ية بفعالية ويخلق معتن حول االحداث لدعم انشاء الرؤيةاالحداث المستقبل

ومدى استخدام القائد لكل من  ،مقدرات القائد عىل وضع سياسات تنظيمية داعمة للرؤية
 .الفكر والحدس 
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التأكيد عىل استخدام برامج واساليب وتقنيات التدريب المتطورة لتعزيز القيادة الرؤيوية  -3
ي الجامعات، واالستفاد

ن
ي ف

ن
ي تقيمها المنظمات الدولية ف

ات االجنبية والدورات الت  ة من الخبر
ي صنع  الرؤى  ،مجال القيادة

ن
لغرض استكشاف طرق وابداعات جديدة للتفكب  بما يسهم  ف

 الناجحة . 
ات قياس اداءها  ،ورؤيتها  ،اهمية ان تدخل الجامعات االستدامة ضمن رسالتها  -4 ومؤشر

 وتقويم مخرجاتها وعوائدها.  
عىل تطوير الجامعات لفلسفتها الخاصة تجاه التنمية المستدامة بأبعادها  لتأكيد ا -5

، برامجها  ،اهميتها ، االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية من خالل ترسيخ مفهومها 
ي اغلب كلياتها واقسامها  ،مناهجها 

ن
من اجل ان تجعل من االمن والتنمية اكبر  ،وتطبيقاتها ف

 استدامة.  واطول  ،انسانية
ي اساتذة الجامعات  -6

لموضوع التنمية المستدامة منهجا  ،وطلبتها  ،وموظفوها  ،اهمية تبتن
وعيونا ساهرة  ،ورعاة لسلوكيات االستدامة ،ودعاة ،وان يكونوا اصدقاء  ،وفكرا وفلسفة

  .لمراقبة اداء الحكومات والمؤسسات حفاظا عىل مبادئها
ورة قيام الجامعات بالعمل عىل زياد -7 ن فيها لزيادة رصن ة الدورات التدريبية العلمية والمشاركي 

ي المجاالت 
ن
ة واالختصاص واالطالع عىل اخر التطورات والمستجدات العالمية ف الخبر

فضال عن فتح دورات تدريبية لتوعية المالكات الجامعية وتوجيههم ، العلمية والتنموية
ي برامج التعليم المستدام وتطبيق ابعاد التنمي

 ة المستدامة  .  عىل تبتن
وتصبح  ،يمكن للجامعات باالستدامة ان تصبح خط الدفاع االول للتنمية واالمن المستدام -8

ي مصاف الجامعات الرصينة ويكون شبابها وخريجوها هم العمود الفقري
ن
والقوة الفاعلة  ،ف

  . إلحداث المستقبل الواعد لهم ولمن يخلفهم
 

 العربيةالمصادر 
1. ( . ي

 
االسكندرية: دار الوفاء لدنيا  -مرص . (. التلفزيون والتنمية2004ابراهيم عبدة الدسوف
 . 83الطباعة والنشر ص

ن تسعديت. ) .2 ي الجزائر 2015بو سبعي 
ن
ات المناخية عىل التنمية ف الجزائر:  . (. اثار التغب 

 اطروحة دكتوراه , جامعة أمحمد بو قرة. 
ن الزيادي. ) .3 ن التوجه 2013صباح حسي  ي تعزيز العالقة بي 

ن
(. دور المسؤولية االجتماعية ف

ي عينة من 
ن
ن , دراسة تحليلية الراء القيادات الجامعية ف الريادي واالداء الجامىعي المتمب 

كليات جامعات الفرات االوسط. ديوانية: رسالة ماجستب  مقدمة اىل جامعة القادسية 
 كلية االدارة واالقتصاد. 

ي 2021اق عويضة. )عائشة عبد الرز  .4
ن
(. القيادة الرؤيوية لدى رؤوساء االقسام االكاديمية ف

االردن: رسالة ماجستب   . الجامعات االردنية الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية
ق االوسطك   االردن.  -عمان-مقدمة اىل جامعة الشر

ي الجزائر (. التحكم باالداء الشامل للمؤسسة االفتصاد2011عبد الرحمن العايب. ) .5
ن
ية ف

ي ظل تحديات التنمية المستدامة. الجزائر: اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جامعة فرحات 
ن
ف

 الجزائر.  -سطيف-عباس 
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، و عبد الرحمن سانية. ) .6 ي التنمية االقتصادية2014عبد اللطيف مصطقن
ن
 . (. دراسات ف

وت -لبنان: الطبعة االوىل   لبنان.  -بب 
ي التنمية (. تدقيق 2016عماد عريس جاسم. ) .7

ن
اداء خدمات المؤسسات الصحية ودوره ف

المعهد العاىلي للدراسات  -مقدمة اىل جامعة بغداد -المستدامة. بغداد: اطروحة دكتوراه 
 . المحاسبية والمالية

(. اثر تطبيق اساليب 2013عىلي حسون فندي، هديل سعيد كاظم، و سليمان طه. ) .8
ي وزارة النقل والمواصالتاالنبطاع عىل ادوار القيادة الرؤيوية , دراس

ن
بغداد:  . ة وصفية ف

 . 98مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الحامعة ص 
ي منظمات االعمال2002) . محمود سلمان العميان .9

ن
االردن: دار  . (. السلوك التنظيمي ف

 عمان. -وائل للنشر 
ي تحقيق التنمية المستدامة)س2015معتصم محمد اسماعيل. ) .10

ن
وريا (. دور االستثمارات ف

. )-نموذجا(. سوريا: اطروحة دكتوراه  (. تنمية 2013جامعة دمشق.مؤتمر العمل الدوىلي
اء. التقرير الخامس   . 102دورة -المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخرصن
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