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المقدمة:

مام ال ش��ك فيه أن األجهزة الحكومية يف اململكة العربية الس��عودية تقوم بدوٍر فعال 

يف عملي��ة التنمي��ة يف املجتمع؛ وهذا يتطلب االهتامم بها والعمل عىل تحس��ن أدائها من 

خالل اس��تخدام أس��اليب إدارية حديثة، من بينها قيادة إداري��ة فعالة تعمل عىل تحقيق 

األهداف التي ُوجدت من أجلها تلك األجهزة، ومواجهة التغريات البيئية املستمرة والرسيعة 

والتكي��ف معها، فالقيادة ه��ي القلب النابض للعملية اإلدارية ومفتاح نجاحها، فأس��لوب 

القيادة الفعال يعترب من أهم األدوات التي تساعد املنظمة عىل تحقيق رؤيتها ورسالتها عن 

طريق صياغة اإلسرتاتيجيات الالزمة.  

ونظ��راً ألهمية وتأثري األجه��زة الحكومية عىل إدارة عملية التنمي��ة يف اململكة العربية 

الس��عودية، باعتبارها رافداً مهاًم للنمو االقتصادي والس��يايس واالجتامعي، ومحوراً رئيس��اً 

يف مجهودات الحكومة لتنفيذ النش��اطات واملس��ئوليات املختلفة للدولة، فإن هناك حاجة 

ماس��ة لصياغة إطار فكري متكام��ل ُيكنها من إدارة مواردها بكف��اءة وفاعلية، متمثاًل يف 

تبني منط قيادي مالئم يعمل عىل تحقيق تلك املتطلبات )أبو ناعم، 2002م(.  وتقديراً من 

حكومة خادم الحرمن الرشيفن امللك س��لامن بن عبد العزيز بأهمية القطاع العام والدور 

الجوه��ري الذي تقوم به هذه القطاعات يف تحقي��ق أهداف التنمية إلدارية أصدر مجلس 

الوزراء بتاريخ 1437/1/7ه�، قراراً يقيض بإنش��اء مركز وطن��ي لقياس أداء األجهزة العامة 

تحت مس��مى »املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة« بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً 

وإدارياً ومرتبطة بش��كل مبارش برئي��س مجلس الوزراء؛ مام يعد نقلة نوعية س��تؤثر عىل 

األداء الرقايب يف ذلك الجانب وس��يلمس املستفيد أثر تلك النقلة ويجني فوائدها.  ويف ظل 

هذه التغريات يف بيئة املنظامت، تزايد االهتامم بأهمية وجود قيادة إدارية قادرة عىل صبغ 

ترصفات املنظمة بروح املبادرة واالبتكار تجاه صنع مس��تقبلها، ما يجعلها تغاير الترصفات 

اآلنية والقامئة عىل ردة الفعل.  فالقيادة الفاعلة تأيت ضمن العوامل املساعدة عىل مواجهة 

كل التحدي��ات، فمن خالل قي��ادة واعية لديها القدرة عىل التفك��ري املنظم وإدارة املعرفة 

املتدفق��ة بش��كلها الرسيع، ومتكن العاملن منه��ا، يتطلب منطاً قيادياً ق��ادراً عىل التعامل 

مع كل التغريات ليس بش��كل ف��ردي، بل عن طريق العمل الجامع��ي والثقة املتبادلة بن 
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القائ��د والعامل��ن معه، ويتأىت ذلك ع��ن طريق تحفيز العاملن عىل إنج��از أعامل مل يكن 

من املتوق��ع عملها دون وجود هؤالء القادة.  وهذه املقومات حس��ب النظريات الحديثة 

التي ال بد أن يتلكها القائد كالقدرة عىل اس��تثارة دافعية العاملن إلعادة النظر يف عملهم 

من منظور جديد من خالل خلق الوعي برس��الة ورؤية املنظمة، وتطوير مس��توى قدراتهم 

وإمكاناته��م.  وحثه��م عىل تغليب املصلحة الجامعية عىل املصلحة الش��خصية.  بناء عليه 

حرص املهتمون بالقيادة اإلدارية عىل البحث عن مناذج جديدة تتواءم مع هذه التطورات، 

فلم تعد املنظامت بحاجة إىل مديرين بل إىل قادة يعلمون عىل إقناع العاملن معهم برؤى 

منظامتهم ورس��التها إلحداث التغيري املناس��ب )مرعي، 2008(.  وم��ن هنا ظهر ما يعرف 

بالتوجهات الحديثة يف القيادة إذ وضع )Burns, 1978( أس��اس هذه التوجهات يف أساليب 

القيادة وأش��ار إىل مدخل القيادة التحويلية كمدخل ش��مويل.  وعىل الرغم من حداثة هذا 

املدخل إال أنه يعترب من أكرث مداخل القيادة اإلدارية شهرة لتحويل املنظامت.  وقد أكدت 

دراس��ة الج��ارودي )2011: 11( عىل أن القي��ادة التحويلية تعترب آخ��ر النظريات القيادية 

يف الق��رن الواحد والعرشين وأكرثها تطبيقاً ألنها أثبت��ت قدرتها عىل تحويل املنظامت من 

الخسارة للربح.  حيث يتميز هذا النمط من القيادة عىل قدرته العالية عىل قيادة املنظامت 

يف مواجهة التحديات، والتطورات من خالل التأثري يف س��لوكيات واتجاهات املرؤوسن، كام 

تس��هم يف تنمية قدراته��م اإلبداعية عن طريق فتح املجال لهم وتش��جيعهم عىل مواجهة 

التحديات، والصعوبات التي تواجه منظامتهم.  إن األجهزة الحكومية تحتاج إىل ذلك النمط 

القيادي الذي يستطيع تفجري الطاقات الكامنة داخل املوظفن العاملن بها، وإتاحة الفرصة 

له��م يف البحث عن الجدي��د يف مجال العمل والتحديث املس��تمر ألنظمة العمل مبا يتفق 

والتغريات املحيطة، وخاصة منط القيادة التحوييل الذي يتسم بالقدرة العالية عىل مواجهة 

التحديات والتطورات الحديثة، وفتح املجال لالبتكار واإلبداع من خالل فتح قنوات التطوير 

والتجديد، ملواكبة التغريات املحيطة والتحوالت املتس��ارعة، ومام ال ش��ك فيه فعند الحاجة 

ملواجهة املش��كالت، وتوظيف املنهج اإلبداعي، وتوفري البيئة املناس��بة لتش��جيعه ،وإيجاد 

األشخاص املبدعن، والوسائل الالزمة لتنميته وتطويره، فان توافر خصائص القيادة التحويلية 

يف املديرين يعد مطلباً رضورياً لكافة املنظامت.  كام أضاف الشوادقي )229 : 2011( جانباً 

آخ��ر من جوانب القيادة التحويلية وهو جانب القيم واألخالق حيث تش��تمل عىل تقويم 
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دوافع األفراد وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية )هاوس، 2006: 187(.  فسلوك القيادة 

التحويلية كام يرى Bass )1985( يبدأ من القيم واملعتقدات الش��خصية للقائد وليس عىل 

تبادل مصالح مع املرؤوسن.  

وانطالقاً من أهمية القيادة وبش��كل خاص القيادة التحويلي��ة التي تعمل عىل تحويل 

األجه��زة الحكومية إىل منظ��امت قادرة عىل مواكب��ة التغيريات الداخلي��ة والخارجية ويف 

كافة املجاالت، تأيت هذه الدراس��ة للوقوف عىل واقع القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية 

السعودية وإمكانية تفعيلها.  

مشكلة الدراسة:

تع��اين الكثري م��ن املنظامت اإلداري��ة خاصة يف الوط��ن العريب الكثري من املش��كالت 

والسلبيات، نتيجة بقائها لعقود طويلة أسرية املركزية الشديدة وهرمية املستويات اإلدارية، 

وتعدديته��ا، وطول خطوط االتصال الرس��مية ورسية املعلوم��ات، ومحدودية الصالحيات 

الت��ي متن��ح للعاملن، وال��ذي أصبح الي��وم عائقاً أم��ام الطموحات التنموي��ة واإلصالحية 

)املبي��ض،2011(.  وحتى تس��تطيع املنظامت االس��تجابة للتغريات يف ش��تى املجاالت عىل 

املس��توى املحيل والعاملي، فإنه من األهمية مب��كان أن تعيش املنظامت يف حالة ديناميكية 

وتطور رسيع، وتش��جيع االبت��كارات واإلبداعات الجديدة لتحقيق أهدافها مبس��توى عاٍل 

م��ن الكف��اءة والفعالية.  وهذا يتطلب البحث عن مناذج جدي��دة للقيادة تتواءم مع هذه 

التط��ورات وتتخىل عن الهياكل الهرمية التقليدية )ص��ربي، 2010(.  فاملنظامت الحديثة مل 

تعد بحاجة إىل مديرين، بل إىل قادة يعملون عىل إقناع تابعيهم برؤى منظامتهم ورسالتها 

إلحداث التغيري املناسب )مرعي، 2008(.  وهذا حول التفكري يف ظل هذه البيئة التنافسية 

إىل أمناط قيادية أكرث مالءمة، ومنها القيادة التحويلية.

ولعل ما تتس��م ب��ه القيادة التحويلية م��ن خصائص تعد من أك��رث النظريات القيادية 

املؤدية إىل تحويل املنظامت وفق أس��اليب التغي��ري الحديثة، وهي النوع من القيادة الذي 

تحتاجه منظامت اليوم ذات التغيري املتس��ارع، فهي تقوم عىل إحداث تغيريات جذرية من 

خالل التأثري الكامل يف س��لوك التابعن، فهي توس��ع اهتامماتهم وتعمق مس��توى إدراكهم 
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وقبولهم لرؤية وأهداف املنظمة عن طريق التأثري الكارزمي، واالهتامم الفردي والتش��جيع 

 Burns )1978( وقد ظهر مصطلح القيادة التحويلية عىل يد  .)اإلبداع��ي )العامري، 2002

يف كتاب��ه القيادة، وذلك للتمييز بن أولئك القادة الذين يبنون عالقة ذات أهداف تحفيزية 

مع مرؤوس��يهم، من أولئك القادة الذين يعتمدون بش��كل واسع عىل عملية تبادل املنافع 

للحص��ول عىل نتائج محددة.  وتس��عى القي��ادة التحويلية إىل النهوض بش��عور التابعن، 

وذلك من خالل االحتكام إىل أفكار وقيم أخالقية مثل الحرية والعدالة واملس��اواة والس��الم 

واإلنسانية.  فس��لوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم واملعتقدات الشخصية للقائد وليس 

من تبادل مصالح مع املرؤوس��ن.  وقد أثبتت مجموعة من الدراس��ات أن القائد التحوييل 

له تأثري إيجايب عىل اتجاهات وس��لوك العاملن، فالقائد التحوييل يس��عى إلحداث تغريات 

إيجابي��ة يف طرائ��ق أداء العاملن وحثه��م بأهمية عملهم وخلق الش��عور لديهم بااللتزام 

واالنتامء للمنظمة مبا يجعلهم يضعون املصلحة العامة يف مرتبة أعىل من املصالح الشخصية 

 Dumdum, Lowe & Avolio, 2002; Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996;(

.)Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 2004

وقد أش��ارت األدبيات إىل أن مفهوم القيادة التحويلية ن��ال اهتامماً كبرياً بعد منتصف 

الثامنينيات امليالدية من قبل الكتاب والباحثن يف مجال اإلدارة، وخاصة عندما أدركت الكثري 

من املنظامت رضورة إحداث تغريات رئيس��ة يف طريق أدائها ملواجهة التغريات والتحديات 

البيئية عىل املستوى املحيل والعاملي.  حيث أكدت دراسة العمري )2004( عىل أن القيادة 

التحويلية مناس��بة إليجاد منظامت قوية قادرة عىل مواجهة التحديات امللحة التي يفرضها 

ع��امل الي��وم، فالقائد التحوييل صاحب رؤية ورس��الة، ويتوافر لديه ق��در كبري من التأهيل 

والشجاعة، وأهدافه عالية، ويتمتع باحرتام اآلخرين؛ مام يجعله قادراً عىل تحويل مؤسسته 

نحو األفضل.  وتش��ري دراس��ة العتيبي )2005( إىل أن القي��ادة التحويلية من أكرث مفاهيم 

القي��ادة مالءمة لقيادة التغي��ري.  أيضاً أثبتت العديد من الدراس��ات أهمية الدور اإليجايب 

ملامرسة القيادة التحويلية ومنها دراسة الرقب )2010( التي أثبتت وجود عالقة إيجابية بن 

القيادة التحويلية ومتكن العاملن ودراس��ة نعس��اين )2008( التي أسفرت عن وجود عالقة 

طردية إيجابية بن سامت القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري.
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وعىل الرغم م��ن أهمية القيادة التحويلية ودورها الفع��ال يف تحقيق أهداف املنظمة 

مبس��توى عال من الكفاءة والفعالية، إال أنه ومن خالل اس��تعراض الدراسات السابقة التي 

طرقت أبواب القيادة التحويلية الحظت الباحثة يف نتائجها وجود بعض املؤرشات التي تفيد 

بنق��ص واضح يف القيادات املؤهلة بالخصائص والصف��ات القيادية التحويلية الالزمة لنجاح 

القائد، ففي دراسة العامري )2001( -عىل سبيل املثال- كشفت نتائجها إىل أن املديرين يف 

املؤسس��ات العامة باململكة العربية السعودية يتمتعون مبستوى منخفض يف كافة خصائص 

القيادة التحويلية.  كام أسفرت نتائج دراسة أخرى للعامري )2002( عن أن السلوك القيادي 

التحوييل ال يتوافر يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية بالدرجة املرضية، وهو 

ما يتطلب إدراك حقيقة مس��توى تدين الس��لوك القيادي التحوي��يل يف تلك األجهزة.  أيضا 

توصلت دراس��ة الغامدي )2007( إىل نتائج مش��ابهة وهي أن القادة األمنين الس��عودين 

يارسون سلوك القيادة التحويلية بدرجة متوسطة.  

وملا لهذه املش��كلة من انعكاسات س��لبية عىل فاعلية األجهزة الحكومية للقيام بدورها 

التنموي يف اململكة العربية الس��عودية فإن الدراس��ة الحالية س��تحاول اإلجابة عن السؤال 

التايل:

ما م��دى توافر خصائص القي��ادة التحويلية ل��دى القادة يف األجه��زة الحكومية؟  وما 

معوقات مامرسة تلك الخصائص يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية؟

أهمية الدراسة:

تأيت أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عدة يكن إجامل أبرزها عىل النحو التايل:

أواًل - األهمية العملية:

- الدور الرئييس الذي تقوم به األجهزة الحكومية يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتامعية 

يف املجتمع السعودي مام يلقي عليها املزيد من الضغوط للقيام بالدور املتوقع منها.

- ك��ام تنبع أهمية هذه الدراس��ة من أهمية الدور الذي تقوم ب��ه القيادة اإلدارية وتأثريه 

عىل أداء املنظامت، ومدى بقائها واس��تمرارها بشكل عام واألجهزة الحكومية التي نحن 
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بصددها عىل وجهة الخصوص.  حيث تحتاج هذه األجهزة إىل قادة مبادرين ومش��جعن 

عىل االبتكار والتجديد ملواكبة التحوالت والتطورات املتسارعة التي فرضتها طبيعة الحياة 

والتي تستلزم وجود قيادات تحويلية لتحقيق التوافق واالنسجام مع التحديات والتغريات 

يف العامل وكيفية التعامل معها بكفاءة وفعالية.

- الخروج بتوصيات ونتائج تفيد األجهزة الحكومية عن أهم الصعوبات التي تواجه القيادات 

اإلدارية فيها وسبل التغلب عليها.  

ثانياً - األهمية العلمية:

- تسهم هذه الدراسة يف تسليط الضوء عىل أحد املواضيع اإلدارية الحديثة واملهمة يف الفكر 

اإلداري، والتي ما زالت نادرة وخاصة يف األجهزة الحكومية باململكة العربية الس��عودية، 

وبالت��ايل يؤمل أن متثل هذه الدراس��ة إثراء للمكتبة العربية التي تعاين ش��ح املصادر يف 

مجال القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها.

- أن قيام هذه الدراسة بتحديد مدى توافر خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية، 

إمنا يس��هم يف تعزيز أهمي��ة توافر هذا النمط من القيادة الذي يتناس��ب مع التطورات 

املتس��ارعة يف عرصنا الحايل، والذي يعترب أحد أهم املقاييس يف وقتنا الحايل لنوع اإلدارة 

الجيد.

- تناولت الدراس��ة أهم األمناط الحديثة وهو منط القيادة التحويلية، من خالل عرض إطار 

نظري متنوع حول هذا النمط، وطبيعته مام قد يفيد الباحثن يف هذا املجال.

- أن قي��ام ه��ذا البحث بطرح موض��وع القيادة التحويلية ومعوقات مامرس��تها يف القطاع 

الحكومي بصفة خاصة، إمنا يعترب إثراء للفكر اإلداري وإضافة لدراس��ة علمية متخصصة، 

حيث مل يحظ هذا املوضوع بنصيب وافر من الدراسة والبحث.

- املس��اهمة يف تعزيز املكتبة العربية بدراسة ميدانية تعترب هي األوىل عىل مستوى الدول 

العربية - بحسب علم الباحثة - التي تناولت هذا املوضوع، لذا فإنه من املؤمل أن تدعم 

قدرة الباحثن العرب عىل اس��تقصاء وبحث املعرف��ة العلمية يف مجال القيادة التحويلية 

ومعوقاتها وسبل التغلب عليها.
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أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة بشكل رئييس إىل التعرف عىل مدى توافر خصائص القيادة التحويلية 

يف األجهزة الحكومية باململكة العربية الس��عودية، ومعوقات مامرسة تلك الخصائص.  ويف 

ضوء هذا الهدف، هناك مجموعة من األهداف الفرعية التي تس��عى الدراس��ة إىل تحقيقها 

وذلك عىل النحو التايل:

1- التعرف عىل درجة توفر خصائص القيادة التحويلية لدى القادة يف األجهزة الحكومية يف 

اململكة العربية السعودية.

2- التع��رف عىل أكرث خصائص القيادة التحويلي��ة تواجداً لدى القادة يف األجهزة الحكومية 

باململكة العربية السعودية.

3- التعرف بش��كل عام عىل معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية سواء فيام يتعلق 

منه��ا بالنواحي اإلداري��ة، أو النواحي الثقافي��ة أو معوقات نابعة م��ن وضع القيادات 

اإلدارية، يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية.

4- التع��رف ع��ىل أكرث معوقات مامرس��ة خصائص القي��ادة التحويلية ش��يوعاً يف األجهزة 

الحكومية يف اململكة العربية السعودية.

5- التع��رف عىل الفروق بن آراء أفراد الدراس��ة )املرؤوس��ن( نحو مدى مامرس��ة القيادة 

لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية وفقاً للمتغريات الشخصية والوظيفية 

وهي: العمر، املؤهل العلمي، مدة الخدمة.

6- التعرف عىل الفروق بن آراء أفراد الدراس��ة )القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة 

خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية وفقاً للمتغريات الش��خصية والوظيفية 

وهي: العمر، املؤهل العلمي، مدة الخدمة.

7- التعرف عىل مقرتحات أفراد العينة )القيادات اإلدارية( للتغلب عىل معوقات مامرس��ة 

خصائص القيادة التحويلية.

8- تقديم توصيات قد تسهم يف التغلب عىل معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية.
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أسئلة الدراسة:

يف ضوء مش��كلة البح��ث وأهدافه، تحاول الدراس��ة الوصول إىل إجاب��ات محددة عن 

األسئلة التالية:

1- ما مدى توافر خصائص القيادة التحويلية من وجهة نظر أفراد الدراسة )املرؤوسن( لدى 

القادة يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية؟

2- م��ا ه��ي الخاصية األكرث تواج��داً لدى القادة يف األجه��زة الحكومي��ة باململكة العربية 

السعودية؟

4- بشكل عام ما معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية من وجهة نظر أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية(؟  ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

4-1 ما أكرث معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية ش��يوعاً يف األجهزة الحكومية 

باململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات اإلدارية؟

4-2 م��ا املعوقات التنظيمية واإلدارية ملامرس��ة خصائص القي��ادة التحويلية يف األجهزة 

الحكومية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات اإلدارية؟

 4-3 ما املعوقات الس��لوكية ملامرس��ة خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

باململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات اإلدارية؟

 4-4 م��ا املعوقات املتعلق��ة بوضع القي��ادات اإلدارية )مثل ضعف الك��وادر القيادية 

الكفء، ضعف طرق وأس��اليب اختي��ار هذه القيادات... إلخ( ملامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية باململكة العربية الس��عودية من وجهة نظر 

القيادات اإلدارية؟

5- ما مقرتحات أفراد الدراس��ة )القيادات اإلدارية( للتغلب عىل معوقات مامرسة خصائص 

القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية؟

فرضيات الدراسة:

يف ضوء اإلطار النظري والدراس��ات السابقة وأهداف هذا البحث تم صياغة الفرضيات 

اإلحصائية التالية:
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الفرضية األوىل: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد 

الدراس��ة )املرؤوس��ن( نحو مدى مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة 

الحكومية يف مدينة الرياض وفقاً للمتغريات الش��خصية والوظيفية، ويتفرع منها الفرضيات 

التالية.

1-1 ال يوج��د ف��روق ذات داللة إحصائي��ة عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراس��ة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر، ويتفرع منها الفرضيات التالية:

1-1-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نح��و مدى مامرس��ة القيادة لخصائ��ص القي��ادة التحويلية )بعد 

الجاذبية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-1-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد الحفز 

اإللهامي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-1-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االعتبار 

الفردي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-1-4 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االستثارة 

الفكرية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-1-5 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نح��و مدى مامرس��ة القيادة لخصائ��ص القي��ادة التحويلية )بعد 

التمكن( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-2 ال يوج��د ف��روق ذات داللة إحصائي��ة عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراس��ة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة، ويتفرع منها الفرضيات التالية.
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1-2-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نح��و مدى مامرس��ة القيادة لخصائ��ص القي��ادة التحويلية )بعد 

الجاذبية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

1-2-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد الحفز 

اإللهامي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة.

1-2-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االعتبار 

الفردي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة.

1-2-4 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االستثارة 

الفكرية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة.

1-2-5 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نح��و مدى مامرس��ة القيادة لخصائ��ص القي��ادة التحويلية )بعد 

التمكن( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة.

1-3 ال يوج��د ف��روق ذات داللة إحصائي��ة عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراس��ة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي، ويتفرع منها الفرضيات التالية.

1-3-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نح��و مدى مامرس��ة القيادة لخصائ��ص القي��ادة التحويلية )بعد 

الجاذبية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقا ملتغري املؤهل العلمي.

1-3-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوس��ن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد الحفز 

اإللهامي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

1-3-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 
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)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االعتبار 

الفردي( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

1-3-4 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد االستثارة 

الفكرية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

1-3-5 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)املرؤوسن( نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية )بعد التمكن( 

يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقا ملتغري املؤهل العلمي.

الفرضية الثانية:  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بن آراء أفراد 

الدراس��ة )القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة 

الحكومية مبدينة الرياض وفقاً للمتغريات الش��خصية والوظيفي��ة، ويتفرع منها الفرضيات 

التالية.

2-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة )القيادات 

اإلدارية( نحو معوقات مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر، ويتفرع منها الفرضيات التالية:

2-1-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)املعوقات التنظيمية واإلدارية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري 

العمر.

2-1-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات االدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات مرتبط��ة مبعايري االختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية( يف األجهزة 

الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري العمر.

2-1-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 
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)معوقات متعلق��ة بثقافة املنظمة( يف األجهزة الحكومي��ة مبدينة الرياض وفقاً 

ملتغري العمر.

2-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة )القيادات 

اإلدارية( نحو معوقات مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخدمة.

2-2-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات تنظيمه وإدارية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد 

سنوات الخربة.

2-2-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات االدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات مرتبط��ة مبعايري االختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية( يف األجهزة 

الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري عدد سنوات الخربة.

2-2-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات متعلق��ة بثقافة املنظمة( يف األجهزة الحكومي��ة مبدينة الرياض وفقاً 

ملتغري عدد سنوات الخربة.

2-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة )القيادات 

اإلدارية( نحو معوقات مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي، ويتفرع منها الفرضيات التالية:

2-3-1 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)املعوقات التنظيمية واإلدارية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري 

املؤهل العلمي.

2-3-2 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 
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)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات مرتبط��ة مبعايري االختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية( يف األجهزة 

الحكومية مبدينة الرياض وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

2-3-3 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بن آراء أفراد الدراسة 

)القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة القيادة لخصائص القيادة التحويلية 

)معوقات متعلق��ة بثقافة املنظمة( يف األجهزة الحكومي��ة مبدينة الرياض وفقاً 

ملتغري املؤهل العلمي.

حدود الدراسة: 

تم تطبيق الدراسة يف ضوء الحدود التالية:

الحدود املوضوعية:  اقترصت الدراسة عىل دراسة خصائص القيادة التحويلية ومعوقات 

تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية وهي: معوقات تنظيمية وإدارية 

معوقات ثقافية ومعوقات مرتبطة باختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية.

الح��دود البرشية:  جميع أفراد املجتمع األصيل من مديري وموظفي األجهزة الحكومية 

مبدينة الرياض.

الحدود املكانية:  أجريت هذه الدراسة عىل األجهزة الحكومية يف مدينة الرياض.

مصطلحات الدراسة:

1- القيادة اإلدارية:  »هي القدرة عىل التأثري يف اآلخرين يف س��لوكهم، أفعالهم واتجاهاتهم 

للعم��ل برغبة وجد لتحقيق أه��داف املنظمة يف إطار ظروف معينة أو مواقف معينة« 

)السكارنه، 19:2014(.  

2- أبعاد القيادة التحويلية: 

2-1 القيادة التحويلية:  هي »عملية يسعى من خاللها القائد والتابعون إىل النهوض بكل 

.)Burns, 1978:20( »منهام اآلخر للوصول إىل أعىل مستويات الدافعية واألخالق
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2-2 خصائص القيادة التحويلية:

- التأثير المثالي )الكاريزما(:

يعني إيجاد القائد لرؤية واضحة وإحساس بالرسالة العليا للمنظمة وتنمية الثقة لديهم.  

ويصف عامل الكاريزما األفراد الخاصن الذين يجعلون اآلخرين يرغبون يف إتباع الرؤية التي 

يطرحونها )هاوس، 2006(.  وس��يتم قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة من العبارات 

متضمنة يف استبانة الدراسة الخاصة بخصائص القيادة التحويلية.

- الحفز اإللهامي:

هو قدرة القائد عىل إيصال توقعاته العالية إىل اآلخرين واستخدام الرموز لرتكيز الجهود 

والتعبري عن األهداف املهمة بطرائق بسيطة )هاوس، 2006(.  وسيتم قياس هذه الخاصية 

م��ن خالل مجموعة من العبارات متضمنة يف اس��تبانة الدراس��ة الخاصة بخصائص القيادة 

التحويلية.

- الحفز الذهني:

ق��درة القائ��د ورغبته يف جع��ل أتباعه يتصدون للمش��كالت القدي��ة بطرائق جديدة 

وتعليمه��م النظ��ر إىل الصعوبات بوصفها مش��كالت تحتاج إىل ح��ل، والبحث عن حلول 

منطقية لها )هاوس، 2006(.  وسيتم قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة من العبارات 

متضمنة يف استبانة الدراسة الخاصة بخصائص القيادة التحويلية.

- االهتمام الفردي:

هذا العامل يثل القادة الذين يوفرون املناخ املساند الذي ينصتون فيه بعناية لحاجات 

األتباع الفردية، ويترصف القادة كاملدربن واملستش��ارين يف أثناء محاولتهم مساعدة األفراد 

يف أن يحققوا ذواتهم )هاوس، 2006(.  وسيتم قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة من 

العبارات متضمنة يف استبانة الدراسة الخاصة بخصائص القيادة التحويلية.
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- التمكين:

إعطاء املوظفن صالحية، وحرية أكرب، يف مجال الوظيفة املحددة التي يقوم بها املوظف 

حس��ب الوصف الخاص بتلك الوظيفة من ناحية، ومن ناحية أخرى منحه حرية املش��اركة 

 Harvey and( وإب��داء الرأي يف أمور تتعلق بس��ياق الوظيف��ة، أي خارج إطار الوظيف��ة

brown, 2001(.  وسيتم قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة من العبارات متضمنة يف 

استبانة الدراسة الخاصة بخصائص القيادة التحويلية.

معوقات ممارسة القيادة التحويلية: 

قس��مت معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية يف هذه الدراسة إىل ثالثة أنواع 

هي:

3-1 املعوقات التنظيمية واإلدارية:  يقصد بها املعوقات التي تنبع من الهياكل والسياسات 

التنظيمي��ة للجهاز اإلداري الحكومي.  وس��يتم قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة 

من العبارات متضمنة يف اس��تبانة الدراس��ة الخاصة مبعوق��ات تطبيق خصائص القيادة 

التحويلية.

3-2 املعوق��ات الثقافي��ة:  هي مجموعة القيم واملعتقدات واملامرس��ات يف املنظمة تحكم 

قبول إدخال فكرة ما يف اإلدارة أو رفضها، وهي متثل قدرة املنظمة عىل التكيف مع أي 

تغيري طارئ )هيجان:  1416: 413(.  وس��يتم قي��اس هذه الخاصية من خالل مجموعة 

من العبارات متضمنة يف اس��تبانة الدراس��ة الخاصة مبعوق��ات تطبيق خصائص القيادة 

التحويلية.

3-3 معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية:

اختي��ار وتعي��ن القيادات:  يقصد باالختيار تحديد األفراد املناس��بن واملؤهلن لش��غل 

الوظائف واملفاضلة واملقارنة بن املرش��حن لش��غل منصب معن، وذلك باختيار من تتوافر 

رشوط الوظيف��ة التي يج��ري تحديدها من خالل متطلبات هذه الوظائف الش��اغرة ومن 

أجل تحقيق غاية أساسية هي: متكن الفرد من أداء مهام وظيفته بكفاءة، وتحقيق أهداف 

املنظم��ة وأهدافه من خ��الل ارتفاع إنتاجية األف��راد بوجه عام )عقييل، 2005(.  وس��يتم 
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قياس هذه الخاصية من خالل مجموعة من العبارات متضمنة يف اس��تبانة الدراسة الخاصة 

مبعوقات تطبيق خصائص القيادة التحويلية.

ف من مستوى إداري إىل مستوى  ترقية القيادات اإلدارية:  وهي عبارة عن تحريك املوظَّ

إداري أعىل، مبعنى أنه س��يكون هناك زيادة يف الدرجة املالية والوظيفية، وتتم الرتقية وفقاً 

إىل:

الرتقي��ة باألقدمية:  وهي تعتمد عىل الف��رتة الزمنية التي قضاها املوظف يف الخدمة يف 

ع إىل  القط��اع الحكوم��ي، بحيث يبقى يف كل درجة وظيفية مدة زمنية محددة ومن ثم يرفَّ

درجة أعىل وهكذا طيلة حياته الوظيفية طاملا أنه يستويف كل ما هو مطلوب منه.

الرتقية باالختيار:  وهي تعتمد عىل الجدارة والكفاءة واإلبداع واالبتكار بغض النظر عن 

الفرتة الزمنية التي قضاها املوظف يف خدمة القطاع الحكومي.



الفصل الثاني
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ويعرض هذا الفصل ألدبيات الدراسة من خالل ثالثة مباحث كام 

ييل:

املبحث األول املفاهيم واملبادئ األساسية للقيادة اإلدارية.

املبحث الثاين:  القيادة التحويلية

املبحث الثالث:  معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية
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المبحث األول - المفاهيم والمبادئ األساسية للقيادة اإلدارية:

 بهدف زيادة املعرفة مبوضوع الدراسة وبناء اإلطار املعريف لها، فإنه من األهمية مبكان 

التطرق إىل الخلفية النظرية للقيادة اإلدارية، وذلك من خالل العنارص التالية:

1- مفهوم وتعريف القيادة اإلدارية.

2- أهمية القيادة اإلدارية.

3- االتجاهات والنامذج يف القيادة اإلدارية.

مفهوم وتعريف القيادة اإلدارية:

يع��د موض��وع القيادة اإلدارية من أك��ر املوضوعات التي حظي��ت باهتامم خاص من 

الباحثن واملامرس��ن يف مجال اإلدارة العامة والس��لوك التنظيمي، باعتبار أنه يشكل محوراً 

مهاًم وحجر الزاوية يف حياة املنظامت عىل اختالف أنواعها.  ويف ظل تنامي املنظامت وكرب 

حجمها وتش��عب أعامله��ا وتعقدها فإن الحاجة لقيادة إدارية فاعل��ة وقادرة عىل اإلبداع 

ومواكب��ة ه��ذه التغريات أصبح حاجة ملح��ة يف املنظامت، من خالل وضع رؤيتها ورس��م 

خططها وسياس��اتها وتحركها نحو تحقيق أهدافها، ولتحقيق ذلك يعمل القائد اإلداري عىل 

التأثري يف اتجاهات وسلوكيات تابعيه، والتنبؤ بهذه السلوكيات؛ وتوجيهها إيجابياً نحو األداء 

املطلوب وذلك لتحقيق األهداف املنشودة للمنظمة.  

كام تشكل القيادة اإلدارية محوراً مهاًم ترتكز عليه مختلف النشاطات يف املنظمة والتي 

تس��اعد عىل تعظيم الكفاءة والفعالي��ة بها، كام تلعب القيادة اإلداري��ة دوراً بارزاً يف بناء 

وتشكيل أهداف املنظمة وقيمها وإسرتاتيجيتها.  إن املهتم مبوضوع القيادة اإلدارية سيالحظ 

 Brownell التغ��ريات الواضح��ة يف تعريف مفهوم القي��ادة وأمناطها.  حيث يذك��ر برونيل

(2010) أن مفهوم وتعريف القيادة قد تغري بشكل كبري خالل املائة سنة املاضية، بدءا من 

مفهوم »الرجل العظيم«، ومؤخراً، بالرتكيز عىل مفهوم »القيادة التحويلية«.  

فالقي��ادة كام يراه��ا Rost (1991) هي ترصف مقصود بن القادة واملرؤوس��ن يتعلق 

بإحداث تغيريات حقيقية مرغوبة وقد ركز عىل أربعة عنارص أساسية يف تعريفه للقيادة:
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1- أن تكون العالقة بن القائد واملرؤوسن معتمدة عىل التأثري املتبادل.

2- أن يكون هناك طرفان للعالقة، هام القادة واملرؤوسون وليست عالقة من طرف واحد.

3- وجود نية حقيقية لدى الطرفن عىل صنع التغيري الحقيقي يف األهداف املشرتكة.

4- أن يعمل كال الطرفن (القائد واملرؤوسن) عىل تطوير األهداف املشرتكة إلحداث التغيري 

املطلوب ملواكبه التغيريات يف بيئة املنظمة الداخلية والخارجية.

وقد اعترب سريجيوفاين (Sergiovanni, 1996) ووليامز(Williams, 2002) القيادة معيار 

ُيح��دد وفقاً له نجاح التنظيامت اإلداري��ة وفعاليتها، فنوع القيادة يتوقف عىل البعد الذي 

تأخذه عملية القيادة، إذ قد يكون الُبعد اإلنس��اين (األف��راد) أو الُبعد الوظيفي (متطّلبات 

العمل).

أم��ا House & Aditya (1997) ف��ريى أن القي��ادة عملية صياغة الرؤية املس��تقبلية، 

والقي��ام بالتغيري التنظيمي املطلوب وتوفري اإللهام للمرؤوس��ن والتعامل مع التهديدات يف 

البيئة الخارجية.

أم��ا Bass (1998) ف��ريى أن القيادة هي إما تقديم الدعم املادي للمرؤوس��ن من قبل 

القائد التباديل أو تحريك املرؤوسن لتغليب مصلحة الجامعة عىل املصالح الشخصية وذلك 

بواسطة القائد التحوييل.

ويشري Fry & Cohen (2009) إىل أن هناك اتجاهات جديدٌة تنظر إىل اإلدارة باعتبارها 

مه��ارة يف القيادة وتنظي��م العمل الجامعي وتهيئ��ة ظروف العمل والتمك��ن وبناِء الثقة 

 Den Hartog,) والعالقات اإلنسانية وخدمة املجتمع املحيل.  ويذكر دين هارتوج وآخرون

et al., 1999) إىل أن القي��ادة ه��ي عملية هامة وأساس��ية يف جمي��ع املنظامت، ولذا فإن 

وجوده��ا ال يقترص ع��ىل مجتمع دون غرية فالقي��ادة موجودة وُت��ارس يف كافة الثقافات 

واملجتمعات وما يختلف بينها هو األسلوب األكر تأثرياً يف اآلخرين لتحقيق األهداف.  

كام يش��ري برن��س (Prince, 2008) إىل أن مهمة ودور القيادة س��ابقاً كانت تركز عىل 

تحقيق نجاح املنظمة ولكن مع التطورات املهمة يف بيئة األعامل الحديثة أصبح هناك رضورة 

للبح��ث عن من��وذج جديد للقيادة يتواءم مع هذه التطورات العاملية مام حدا مبؤسس��ات 
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األعامل وبخاصة يف االقتصاديات الناشئة والنامية العمل عىل التخلص من األساليب القيادية 

التقليدي��ة بفعل عوامل ثقافية ومجتمعية مختلفة والت��ي أصبحت غري قادرة عىل مواكبة 

التحوالت العاملية.  

ويذك��ر عابدين (2012) إىل أن القيادة عملية ديناميكية وليس��ت مس��تقرة فهي تنقل 

األفراد م��ن حالة الركود والروتينية إىل حالة العمل الحي��وي الفعال، فهي مصطلح متعدد 

الدالالت يف علوم اإلدارة، واالقتصاد، السياس��ة، وعل��م النفس، واالجتامع، والرتبية، وغريها.  

فالقيادة ينظر لها أحياناً كجزء من الش��خصية، وأحيان��اً أخرى بوصفها فناً، وأحياناً بوصفها 

متطلبات للوظيفة واملركز، وأحياناً بوصفها عملية س��لوكية.  اال أنه ميكن القول إن القيادة 

خليط من شخصية القائد، وسلوكه، ومهاراته مام يجعل النمط القيادي للقائد أمراً شخصياً 

جداً.

وع��ىل الرغم من التعاريف العديدة التي تم طرحها ملفه��وم القيادة إال أن هناك عدة 

عنارص أساسية لظاهرة القيادة ميكن تحديدها مبا يأيت:

- القي��ادة عبارة عن عملية Process.  حيث عرفها باس بأنها عملية يتم عن طريقها إثارة 

اهتامم اآلخرين وإطالق طاقاتهم وتوجيهها يف االتجاه املرغوب فيه (كنعان، 2002:  90).  

وهذا يؤكد أن القيادة ليس��ت س��مة أو صفة يتحىل بها القائد، وامنا هي نتيجة للتفاعل 

بن القائد ومرؤوس��يه، أيضاً العملية تشري إىل أن القائد يؤثر ويتأثر بهم.  وبناء عىل هذا 

املفه��وم فإن القيادة ليس��ت خطي��ة مبعنى يف اتجاه واحد من األعىل لألس��فل وامنا هي 

تفاع��ل مع الحدث، فالقادة إذا ليس��وا بال��رورة أعىل من املرؤوس��ن أو أفضل منهم.  

 ,Hollander) وبالت��ايل يتم فهم القائد واملرؤوس��ن م��ن خالل عالقة كل منهام باآلخ��ر

1992).  وكالهام له عالقة أساسية بالقيادة فهام ميثالن وجهان لعملة واحدة.  وفقاً لهذا 

التعريف فإن القيادة تكون متاحة ألي ش��خص وليست محصورة يف القائد الرسمي الذي 

  .(House, 2002) يحدده الهيكل التنظيمي للمنظمة

- القي��ادة تتضمن التأث��ر Influence.  حيث يرى النمر وآخرون بأنها »القدرة عىل التأثري 

عىل س��لوك أفراد الجامعة وتوجيههم لبلوغ الغايات املنش��ودة« (النمر وآخرون، 2011:  

370).  ويقص��د بها عملية التأث��ري اإليجايب الذي يقوم به القائد نحو املرؤوس��ن بهدف 
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توجيه نشاطاتهم وجهودهم وسلوكهم يف اتجاه معن مرغوب فيه، فضاًل عن تكينهم من 

إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم كجامعة مام يوفر لديهم اقتناع وثقة بالقائد.  وتتعدد 

وس��ائل التأثري التي ميكن أن يس��تخدمها القائد للتأثري يف الجامعة.  فقد يكون التأثري عن 

طري��ق الثواب الذي يتمثل مبا يقدمه القائد م��ن مكافأة عىل الجهد املبذول، وتثري هذه 

الوس��يلة استجابات جيدة لدى أفراد الجامعة، تتمثل يف رضاهم وارتياحهم لتقدير القائد 

ملجهوداتهم.  وقد تكون وسيلة القائد للتأثري استخدامه ملثريات متعددة يف تنمية قدرات 

أفراد الجامعة، وتقوية ثقتهم بأنفس��هم، وتوس��يع مداركه��م ومعرفتهم، وتدريبهم عىل 

.(Bass, 196) كيفية مواجهة احتياجاتهم الرورية

- القيادة تنش��أ داخل الجامع��ة Group.  حيث يعرفها Fiffner بأنها فن تنس��يق األفراد 

والجامع��ات ورف��ع حالتهم املعنوي��ة للوصول إىل أه��داف محددة (العمي��ان، 2005).  

واملقصود هنا بالجامعة »الجامعة املنظمة« والذي يعترب التنظيم شكاًل خاصاً من أشكالها، 

فالجامعة وفقاً لهذا املفهوم تتباين مس��ؤوليات أعضائه��ا، مام يرتتب عليه أهمية وجود 

ش��خص مغاير لباقي أفراد الجامعة من حيث قدرته ع��ىل توجيه الجامعة وتعاونه معها 

لتحقيق الهدف املشرتك الذي تسعى املنظمة لتحقيقه (مريس، 2010).

- القي��ادة تش��تمل عىل أهداف يراد تحقيقه��ا Goal Attainment.  حي��ث يؤكد املراد 

(2015) ع��ىل أن القي��ادة تتمثل يف قدرة الش��خص عىل جذب اآلخرين إىل ش��خصه من 

خالل تعديل سلوكهم نحو األفضل بحيث يؤدي إىل تحقيق األهداف املرغوبة.  فمن هنا 

يتضح أن عملية التأثري يف الجامعة تس��تهدف تحقيق أهداف مشرتكة ومرغوبة لدى تلك 

الجامعة.  إن الجامعات عىل اختالف نش��اطاتها واختالف املعايري والنظم التي تؤثر فيها 

إمن��ا تختار القادة الذين يكون لديهم أكر مس��اهمة وفاعلية يف تحقيق أهداف الجامعة 

مقارن��ة ببقية األعضاء.  وهذا يؤكد عىل أهمية اله��دف كعنرص من عنارص القيادة، وأن 

الهدف املرغوب لدى الجامعة هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه.

أما بسيوين (1997) فقد بن أن القيادة هي عالقة بن أربعة عنارص رئيسية هي:

- القائ��د:  الذي يتمتع بصف��ات وخصائص معينة، ويتمتع مبهارات لبلوغ هدف أو أهداف 

محددة.  
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- األفراد:  الذين لديهم قدرات وأفكار الزمة لبلوغ الهدف، وبالتايل تثل صفاتهم الشخصية 

واتجاهاتهم واحتياجاتهم محوراً رئيسياً لتحقيق ذلك الهدف.  

- املنظمة:  حيث تفرض طبيعة وخصائص التنظيم نفس��ه أس��لوب القيادة الواجب إتباعه 

لتحقيق هذه األهداف املنشودة.  

- املوقف أو املشكلة التي تواجه الجامعة:  وهو املحيط الذي تؤدى فيه املجموعة عملها.  

وميثل ذلك مجموعة املشكالت والظروف االجتامعية واالقتصادية والسياسية السائدة.

بن��اء عىل ما س��بق عرضه ميكن الق��ول إن للقيادة مفاهيم متع��ددة يف أدبيات اإلدارة 

بتع��دد الباحثن واملنظرين واختالف التخصصات العلمي��ة والحقبة الزمنية التي صيغ فيها 

مفه��وم القي��ادة، إال أنه من املالحظ أن جوهر القيادة هو التأثري عىل املرؤوس��ن من أجل 

دفعه��م للعمل وإنجاز األهداف املطلوبة، وتأيت هنا أهمية التأثري اإليجايب من خالل توجيه 

القائد ملرؤوسيه إلنجاز األعامل املطلوبة بالشكل الصحيح.

أهمية القيادة اإلدارية:

للقيادة أهمية بالغة يف كونها صورة فعالة للربط بن العاملن وخطط املنظمة وتصوراتها 

املس��تقبلية، فهي توحد الجهود وتدعم الجوانب اإليجابي��ة يف املنظمة، وتخفض الجوانب 

الس��لبية إىل أدىن مس��توى لها، كام أنها تعمل عىل تنمية وتدريب األفراد باعتبارهم الروة 

الحقيقة للمنظمة، إضافة إىل ذلك فقد ذكر (حس��ن وحسن، 2006) عوامل رئيسية أخرى 

تقتيض وجود القيادة يف املنظمة، من أهمها:  

عدم ش��مولية تصميم املنظمة:  نظراً ألن وضع تصميم شامل وكامل ألي منظمة، سواء 

فيام يتعلق بإعداد السياسات، واألنظمة، والتعليامت، والهيكل التنظيمي بجميع تفاصيلها، 

يصعب تحقيقه وذلك ألن الواقع العميل أكر تعقيداً وتنوعاً من هذه الهياكل والسياس��ات 

من ناحية، وللحاجة ملواكبة التغريات واملس��تجدات ع��ىل كل األصعدة والذي يؤثر مبارشة 

عىل املنظمة من ناحية أخرى، لذا برزت الحاجة لوجود قيادة لسد هذه املتطلبات وملواكبة 

تلك التغريات.  

تغر بيئة املنظمة:  املنظمة كنظام اجتامعي مفتوح يتعامل مع البيئة املحيطة بها وتتأثر 
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بالتغريات واملس��تجدات التي تحدث يف تلك البيئة، وهذا يستدعي إدخال بعض التغيريات 

يف املنظمة لتتواكب معها، ال س��يام يف عرصنا الحايل الذي يتس��م بالتغري الرسيع واملستمر.  

وحي��ث إن عملية التغيري عملية معقدة، وذلك ألنها تتعامل مع العنرص اإلنس��اين الذي قد 

يرى يف التغيري مهدداً الستقراره، ومقوضاً لصالحياته التي ال يريد ألحد أن ينتزعها منه، حتى 

ل��و كان ذلك للمصلحة العامة للمنظمة التي يعمل بها، لذا فإن مهمة قيادة التغيري تحتاج 

إىل قيادة فاعلة تس��تطيع التنبؤ مبثل هذه التغ��ريات، ووضع كافة اإلمكانات للتعامل معها 

مبا يعود بالنفع عىل املنظمة، والتعامل معها كفرص للتحسن، وليست مصدر تهديدات.

دينامي��ة املنظمة:  ال يقترص التغيري ع��ىل التغيريات الخارجية ولكن قد يأيت إحداث أي 

تغي��ري أو تطوير يف املنظمة بس��بب عوامل داخلية يف املنظم��ة ذاتها، فهي وحدة متكاملة 

تحتوي عىل مكونات وعنارص متفاعلة ومتصارعة، وبالتايل ال بد من وجود قيادة تواجه هذا 

التغيري وتقوده.

طبيعة األفراد يف املنظامت:  إدارة املوارد البرشية من أهم الوظائف اإلدارية يف املنظمة، 

حيث يعد العنرص البرشي الدعامة الرئيسية التي لها تأثري مبارش عىل الكفاءة اإلنتاجية بها.  

ونظ��راً الختالف األفراد من حيث الدوافع واالتجاهات واالهت��امم، فإن وجود قيادة قادرة 

عىل توجيه جه��ود األفراد للعمل بكفاءة، والبعد عن املصالح الشخصية لحس��اب مصلحة 

املنظمة يعد مطلباً أساسياً.

االتجاهات والنماذج الحديثة في القيادة اإلدارية:

وفقا ملا تم اإلش��ارة إليه أع��اله إىل أن جوهر القيادة هو التأثري الذي ميارس��ه القائد يف 

مرؤوس��يه، إال أن اختالف وسائل التأثري التي يس��تخدمها القائد هي التي تعكس األسلوب 

والنمط الذي يس��تخدمه ذلك القائد.  حيث أشار ويشري Spears (1996) إىل أنه مع بداية 

األلفية الجديدة بزغ توجه جديد يف املنظامت العاملية يدعو إىل التخيل عن املفهوم التقليدي 

للقيادة املس��تند إىل الهرمية والوصاية وس��لطة املركز وتبني أمن��اط ومناذج قيادية جديدة 

تش��جع العمل الجامعي التعاوين، واملش��اركة يف صنع القرار، واالهتامم باملرؤوسن وتعزيز 

تطويره��م ومنوه��م.  كل ذلك يف إطار أخالقي إنس��اين يتزامن فيه االرتق��اء بأداء املنظمة 
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ونوعي��ة إنتاجه��ا مع االهتامم بالعام��ل واالهتامم به.  ويتفق مع هذا التوجه ما أش��ار له 

عابدين (2012) يف أن هناك تصنيفاً واسعاً ألنواع القيادة، ونظريات متعددة لتفسريها بدءاً 

من النموذج التقليدي للقيادة الس��لطوية، وانتهاء بالقيادة التشاركية، واألصيلة، والخادمة، 

والتبادلي��ة والتحويلي��ة.  يف هذا الجزء س��وف يتم التطرق إىل نب��ذة مخترصة عن كل من 

النظريات املشار إليها.

:Participatory Leadership theory نظرية القيادة التشاركية

تعني القيادة التش��اركية إظهار الرغبة واالستعداد إلرشاك املرؤوسن من خالل تكينهم 

(empowerment)، وذلك من خالل مش��اركة املرؤوسن يف صنع واتخاذ القرارات املرتبطة 

بالعم��ل.  حي��ث يقوم القائ��د عىل تفويض بعض س��لطاته للعاملن معه مبا يتناس��ب مع 

املس��ؤوليات املمنوحة لهم وتوفري نظام فعال لالتصاالت، واس��تثارة املرؤوسن واستثامر ما 

لديهم من قدرات إبداعية وابتكارية.  وتعني القيادة التش��اركية أيضاً مش��اورة ومش��اركة 

املرؤوس��ن، ليس فقط يف دراسة املشكالت فحس��ب ولكن يف اتخاذ القرارات املتعلقة بها، 

ويعنى ذلك هدم جدران املركزية التي تؤثر سلباً عىل إنجاز األعامل.  كام يحرص هذا النوع 

من القيادة عىل تدريب املرؤوس��ن عىل تحمل املس��ئولية واألخ��ذ بيدهم يف طريق النمو 

اإلداري.  وتركز القيادة التشاركية عىل ما ييل (حسن، 89:2006):

- تفويض السلطة للمرؤوسن.

- إقامة عالقات إنسانية مع املرؤوسن.

- اشرتاك املرؤوسن يف املهام القيادية.

نطاق المشاركة:

لقد أثريت تساؤالت عديدة هل املشاركة تعنى إرشاك كل املرؤوسن املعنن بالقرار عىل 

اختالف مستوياتهم يف صنع القرار، أم إرشاك أصحاب الكفاءات والخربة فقط.

ولإلجابة عن هذه التساؤالت ظهر اتجاهان:  التقليدي والحديث:

االتج��اه التقليدي:  م��ن وجهة نظر أنصار ه��ذا االتجاه فإن املش��اركة ترتبط بنوعية 



الفصل الثاين

القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض 34

القرارات واملس��توى اإلداري الذي اتخ��ذ فيه هذا القرار، إذ إن املس��تويات اإلدارية العليا 

تتخ��ذ القرارات اإلس��رتاتيجية يف حن تتخذ الق��رارات الروتينية من قب��ل اإلدارة التنفيذية 

(كنعان، 2009).

االتجاه الحديث:  أما االتجاه الحديث فريى أن املشاركة الفعالة يف اتخاذ القرارات يؤدي 

إىل أن يتخ��ذ القرار جامعياً من خالل إرشاك كافة املرؤوس��ن.  وهذا األس��لوب قد يصعب 

تطبيقه عملياً ملا يرتتب عليه من تكاليف مالية ومعنوية.  لذا فقد اقترصت املش��اركة وفقاً 

له��ذا االتج��اه عىل األفراد الذين يتأثرون بالقرار س��واء من داخل أو خ��ارج التنظيم، ومن 

هؤالء مثاًل األجهزة االستش��ارية، معاوين املدير، الوحدات األخرى داخل التنظيم أو التابعة 

لتنظيامت أخرى (القييس، 2010).

القيادة التشاركية تعني (القييس، 2010):

- أن كل األعضاء لهم الفرصة أن يصبحوا قادة.

- أن عملية اتخاذ القرار تتم بشكل جامعي.

- أن تبادل األدوار واملسئوليات يعطي كل األعضاء الفرصة يف تنمية مهاراتهم القيادية.

- أن االنتخابات الختيار القادة يجب أن تتم بشكل منظم ودميقراطي.

أهداف القيادة التشاركية:

تس��عى القيادة التش��اركية إىل تحقيق عدة أهداف ميكن إجامله��ا يف التايل (الحريري، 

:(2008

1- الحصول عىل كفاءة إنتاجية عالية من جميع املرؤوسن.

2- التأكيد عىل الذكاء واللجوء إىل التحليل املنطقي يف حل املشكالت.

3- تراعي السيطرة الذاتية من خالل فهم اآلخرين لألهداف.  

4- تعود املرؤوسن نحو االستفادة من كل مجهوداتهم وطاقاتهم.

5- مواجهة النزاع وحله.

6- تقديم حوافز سلبية وإيجابية.
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7- االتصال بالنسبة للقيادة التشاركية تتم بشكل ثنايئ.

8- اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية مع إرشاك املرؤوسن للوصول إىل قرار مثايل.

9- تعمل عىل تنمية القيادات اإلدارية يف الصفوف الدنيا وإشعارها بأهميتها وبفعاليتها يف 

التنظيم.

10- يتيح املجال للمرؤوس��ن للتعبري عن آرائهم واإلسهام مبقرتحاتهم مام يؤدي إىل تحسن 

العالقة بن اإلدارة واملرؤوسن ويرفع من روحهم املعنوية.

11- املش��اركة تؤدي إىل ترش��يد عملية اتخاذ القرار وذلك ألن املشاركة تساعد عىل تحسن 

نوعية القرار واالس��تفادة القصوى من ذوي الخربة الواسعة والعقول الناضجة يف اختيار 

البدائل (القييس، 2010).

:Strategic leadership theory نظرية القيادة اإلستراتيجية

يع��د مفهوم القيادة اإلس��رتاتيجية م��ن املفاهيم الحديثة نس��بياً يف األدب اإلداري ألن 

جذوره األوىل انحدرت من األصول العس��كرية إال أنه رسعان ما حظي بأهمية استثنائية يف 

عامل األعامل اليوم أكر من أي وقت مىض، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل املتغريات البيئية 

املتس��ارعة فضاًل عن التعقيد املتزايد ألنش��طة منظامت األعامل.  وق��د ظهر هذا املفهوم 

ألول م��رة عىل يد (kotter,2001) و(Mintzgerg,1984) حيث أش��ار كل منهام إىل املدير 

التنفيذي بع��د ظهور اإلدارة اإلس��رتاتيجية، وقد فرق (Zoogahm) ب��ن القيادة والقيادة 

اإلس��رتاتيجية حيث تتمثل األوىل بأي مستوى يف املنظمة بينام تتمثل الثانية مبستوى القمة 

يف املنظم��ة والف��رق اآلخر أن القي��ادة تركز عىل العالقة بن القائد واملرؤوس��ن بينام تركز 

القيادة اإلس��رتاتيجية عىل العمل التنفيذي ليس كنش��اط عالئقي وإمنا كنش��اط إسرتاتيجي 

.(Zoogahm,2008)

والقيادة اإلس��رتاتيجية كام يراه��ا Crow هي تلك األفعال التي تركز بش��كل كبري عىل 

تحديد التوجه الطويل األمد والرؤية اإلس��رتاتيجية، وإيص��ال هذه الرؤية إىل الجهات ذات 

العالقة، والوالء، والقوة الالزمة إلدراك هذه الرؤية وتحقيقها، وإلهام اآلخرين للتوجه ص�وب 

.(Crow , 1993: 10) االتج�اه الصحيح
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 Hit & Ireland (2002) وهن��اك عدة تعاريف لعدد من عل��امء اإلدارة حيث عرفه��ا

بأنها »القدرة عىل التوقع والتصور والحفاظ عىل املرونة والتفكري اإلس��رتاتيجي، والعمل مع 

اآلخرين لبدء التغيريات التي من شأنها إيجاد مستقبل أفضل للمنظمة«.  

وتعرف القيادة اإلس��رتاتيجية بأنها »القيادة التي تتميز بوجود رؤية املستقبلية وتسعى 

لتحقيق الفاعلية والكفاءة يف املنظمة املس��تندة إىل العالق��ة بن األهداف والفرص املتاحة 

لتحقيق حالة من التكامل والتنس��يق بن املنظمة والبيئة، من خالل تبنى االبتكار واإلبداع 

للوصول إىل تحقيق األهداف عىل املدى القريب والبعيد« (يونس، 2013).

والقيادة اإلس��رتاتيجية عنرص فعال يف تطوير املنظامت بشكل مستمر وينحرص نشاطها 

يف خمس��ة أمور هي:  تحديد االتجاه ووضع اإلس��رتاتيجية موضع التنفيذ وتكن العاملن 

الستالم وتطوير اإلسرتاتيجية وتحديد النقاط الفعالة وتطوير القابلية لإلسرتاتيجية.

أدوار القيادة اإلستراتيجية:  

تؤدي القيادة اإلس��رتاتيجية دوراً مؤثر يف تنفيذ عملية اإلدارة اإلس��رتاتيجية عرب العديد 

من املامرس��ات واألفعال القيادية، وتشري القيادة اإلسرتاتيجية إىل القدرة عىل فهم العنارص 

الرئيسية للتفكري اإلسرتاتيجي املبدع وفهم خطوات عملية التخطيط الخالق وتنفيذها وفهم 

الخطة اإلسرتاتيجية.

يرصد عبد العزيز (2010) خمسة أدوار ميارسها القادة اإلسرتاتيجيون هي:  

1- التع��رف من مواقعه��م العليا عىل مجريات األحداث ومراقب��ة عملية التنفيذ عن كثب 

فضاًل عن تش��خيص املعوقات التي تحول دون عملية التنفيذ الفاعل لإلس��رتاتيجية من 

خالل تطوير شبكة واسعة رسمية وغري رسمية للمعلومات يف املنظمة.  

2- إرس��اء دعائم ثقافة تنظيمية تحفز األفراد يف املنظمة عىل تنفيذ اإلسرتاتيجية وفق أعىل 

املستويات املقبولة للتنفيذ.  

3- العمل عىل بقاء املنظمة يف حالة استجابة للظروف املتغرية (املرونة) من خالل التشخيص 

املبك��ر للفرص الجديدة وتوليد األفكار الجديدة، ويتحقق هذا من خالل تفويض األفراد 

ال س��يام م��ن ميتلكون الرغب��ة يف تطوير التكنولوجي��ا الجديدة واملامرس��ات الجديدة 
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واملنتجات العديدة وقيادة عملية تطوير القابليات الجديدة واالستجابة الكفؤة لرغبات 

الزبائن املتغرية والظروف التنافسية املعقدة.  

4- التأكيد عىل املامرسات األخالقية وروح املواطنة التنظيمية.  

5- قيادة عملية التغيري باستخدام إسرتاتيجيات التغيري املخطط (القوة / اإلقناع / املشاركة).

:Authentic leadership theory نظرية القيادة األصيلة/ الحقيقية

تعود جذور القيادة األصيلة إىل الفلسفة اليونانية التي تركز عىل األخالق والفضائل مثل:  

الحكمة، العدل، واس��تخدام كافة مصادر العمل املمكنة، فالقيادة االصلية تتطلب أن ميتلك 

القائد وعياً عالياً بذاته والشجاعة لفعل اليشء الصحيح، وعىل درجة عالية من نكران الذات 

ومستوى أعىل من األخالق.  وتعترب القيادة األصيلة من النظريات الحديثة يف القيادة، حيث 

ظهر مفهوم القيادة األصيلة ألول مرة بواس��طة خبري اإلدارة بيل جورج »Bill George« يف 

2003م يف كتاب��ه »القي��ادة األصيلة« ثم طورها يف كتاب الحق »الش��امل الحقيقي« يصف 

جورج القيادة األصيلة بوصفها أس��لوب القيادة التي تنس��جم مع شخصية والقيم األساسية 

للقائ��د، فهي تركز عىل مدى تعامل القائد مع املرؤوس��ن بطريق��ة واضحة وصادقة وهذا 

:(George, 2003) النوع من القيادة له أربعة عنارص

1- الوع��ي بال��ذاتSelf-awareness:  ليك تكون قائداً أصياًل ال ب��د أن تعرف ماهي نقاط 

القوة وفرص التحس��ن، وما هي قيمك وماهي أهدافك.  فالوعي بالذات مهمة تساعد 

القائد عىل تطوير مهاراته القيادية األصيلة.

2- الش��فافية يف العالقات مع اآلخري��ن Relational transparency:  القائد األصيل ليس 

لديه أجندة خفية فهو يتصف بالصدق والوضوح يف التعامل مع اآلخرين.

3- الت��وازن Balanced processing:  القائ��د األصي��ل ه��و الذي يق��ارب وجهات النظر 

املتعارض��ة، ويأخذ يف االعتبار كافة البدائل قبل اتخ��اذ القرار.  فهو متأٍن غري مندفع أو 

متهور يف قراراته وأفعاله.  فهو يناقش كافة األمور علناً وبصورة جيدة.  

4- االخالقيات اإلنسانيةInternalized moral perspective:  القائد األصيل لديه األخالقيات 

األساسية فهو يعمل اليشء الصحيح الذي يجب عليه القيام به بعدالة وإنصاف.
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:Servant leadership theory نظرية القيادة الخادمة

توص��ل بعض الباحثن إىل منط جديد يف القي��ادة يقوم عىل اتجاه عاطفي ينص عىل أن 

الش��عور بخدمة اآلخرين غريزة إنس��انية، وإحداث توازن يف حياته��م بن القيادة وخدمة 

اآلخري��ن.  فالقي��ادة الخادمة تتميز بتش��جيعها األفراد عىل إحداث ت��وازن يف حياتهم بن 

القي��ادة وخدمة اآلخري��ن.  وبالتايل فإن القيادة الخدمية تختل��ف عن األمناط األخرى من 

حيث إنها تركز عىل تلبية احتياجات املرؤوس��ن، وهذا ما يدفعهم إىل االرتقاء بقدراتهم إىل 

أعىل مستوى، األمر الذي ميكنهم من تحقيق مستويات عليا يف األداء (عبد العزيز، 1435).  

أول من استخدم مصطلح »القيادة الخادمة« Greenleaf Robert يف مقالة نرشها عام 

1970م، مس��تمدا أفكار هذه النظرية من مدرس��ة العالقات اإلنسانية.  وقد أعطى مفهوماً 

عاماً لها حيث يرى أن القيادة الخادمة عبارة عن فهم ومامرسة يكون فيها االهتامم مبصالح 

وخدم��ة اآلخرين تفوق تحقيق املصالحة الش��خصية للقائد، فه��و يؤمن أن الفرد ذو قيمة 

ومبثاب��ة إضاف��ة وثروة للمنظمة، لذا ال ب��د من تفعيل دور اآلخرين م��ن خالل معاملتهم 

.(Van Dierendonck & Nuijten, 2011) بالعدل ومراعاة مشاعرهم ورغباتهم بحكمة

مل يظهر هناك أي تعريف محدد ملفهوم القيادة الخادمة، إال أن الباحثن يف هذا املجال 

رك��زوا عىل س��لوكيات القيادة الخادمة وعىل نفوذهم عىل مرؤوس��يهم، حي��ث أكدوا أنه 

لتحقي��ق القيادة الخادمة ال بد من تدريب القادة ع��ىل جوانب مختلفة تتعلق بالجوانب 

الروحية واألخالقية، فعىل س��بيل املثال يرى س��يمز Sims (1997) القي��ادة الخادمة بأنها 

منط من القيادة يحرتم كرامة الفرد ويعيل من ش��أنه ويشجع فيه نزعته اإلبداعية الفطرية 

للقيادة.  ويش��ري أرمس��رتونج (2001) إىل أن القي��ادة الخادمة تعترب عملي��ة إلهام األفراد 

ليقدم��وا أفض��ل ما لديهم لتحقي��ق النتائج املرجوة.  أم��ا Laub (1999) فقد وضع تصور 

للقيادة الخدمية عىل النحو التايل:  القيادة الخدمية هي فهم ومامرس��ة القيادة من خالل 

وضع مصلحة املرؤوسن قبل املصلحة الشخصية للقائد، حيث تنمي القيادة الخدمية قيمة 

االتب��اع وتطورهم، وتهتم أيضا ببناء املجتمع، ومامرس��ة األصالة، وتعل��م القيادة من أجل 

الرتكيز أوالً عىل مصلحة املرؤوس��ن.  وتتقاس��م الس��لطة والوضع من أج��ل الصالح العامل 

ل��كل فرد، وتس��عى إىل التنظيم ال��كيل وخدمة املنظمة.  وعىل الرغم م��ن أهمية املنظمة 
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واملس��تفيدين الخارجين، فمن الواضح أن احتياجات العاملن يف املنظمة توضع يف األولوية 

عىل النجاح التنظيمي.

ويتف��ق مع هذا التصور Patterson (2003) حيث يعرفها بأنها القيادة التي يخدم فيها 

القادة برتكيز كبري عىل مرؤوسيهم فيكونوا محور تركيزهم، وتكون شؤون املنظمة وقضاياها 

يف املق��ام الثاين من االهتامم.  بينام يع��رف Reinke (2004) القيادة الخادمة بأنها القيادة 

التي تضع احتياجات املرؤوسن واملنظمة عىل حد سواء يف قامئة أولوياته، وتتسم باالنفتاح، 

والرؤية والوكالة التنظيمية.  

م��ن خالل التعريفات الس��ابقة نالحظ أن من��ط القيادة الخدمي��ة يختلف عن األمناط 

األخرى من القيادة، فهذا النوع من القيادة يركز عىل تحقيق احتياجات املرؤوسن، وهذا له 

تأثري إيجايب عىل رفع مستوى األداء لديهم.  فشعور املرؤوسن بأنهم غاية بحد ذاتهم وليس 

كوسيلة لتحقيق الغايات، مام يدفعهم إىل االرتقاء بقدراتهم إىل أعىل املستويات، األمر الذي 

سيمكنهم من الوصول بأدائهم إىل املستوى األمثل (عبد العزيز، 1435).  

خصائص القيادة الخدمية:

للقي��ادة الخدمية عدة خصائص حيث لخصه��ا Spears (2002) يف عرش خصائص عىل 

النحو التايل:

1-االستامع Listening:  حيث يعمل القائد الخدمي عىل تعزيز مهارات التواصل من خالل 

االلتزام العميق باالس��تامع باهتامم إىل مرؤوسيه.  مام يشجهم عىل اللجوء إليه إلطالق 

أفكارهم ومشاعرهم.  وهذه الصفة ستؤدي إىل تكوين رؤية وتحديد هدف لديهم.

2-التعاطف Empathy:  القائد الخادم يسعى إىل فهم اآلخرين والتعاطف معهم فهو يرى 

األش��ياء من وجهة نظر العاملن باملنظمة ويفهمها، كام يعني قبول اآلخرين واالعرتاف 

بهم، حتى ولو اختلفوا معه يف سلوكهم أو أدائهم.

3- املعاف��اة Healing:  يعم��ل القائد الخادم عىل رفع معنويات مرؤوس��يه بش��كل دائم.  

واالس��تعداد ألخذ زمام املبادرة لصناعة وحدة بينهم وبن من هم عىل اتصال بهم.  كام 

أنهم يعملون عىل جعل الجميع يتشاركون باملشاعر من خالل املساعدة والتشجيع.
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4- الوع��ي Awareness:  ميتل��ك القائد الخادم ش��عوراً قوياً بالوعي ال��ذايت وفهم القضايا 

املش��تملة عىل األخالقيات والقيم وتكن الفرد م��ن الوصول إىل املواقف والحكم عليها 

من زوايا أكر شموالً وتكاماًل.  

5- اإلقناع Persuasion:  يعم��ل القادة الخدميون عىل توظيف اإلقناع والتأثري يف اآلخرين 

بدالً من موقف الس��لطة واإلجبار عند اتخ��اذ القرارات داخل املنظمة.  فهم فعالون يف 

بناء توافق يف اآلراء داخل الفريق.

6- تصور مفاهيمي عال Conceptualization:  يعني أن القائد الخادم ال يتعامل فقط مع 

التفكري واألهداف قصرية األجل، بل لديه القدرة عىل وضع رؤية vision شاملة وواضحة 

للمنظمة إضافة إىل وضع خطط إسرتاتيجية لتحقيق هذه الرؤية.  وميكن لهذا النوع من 

الق��ادة أن يغذي قدرات اآلخرين بأح��الم كبرية والتفكري فيام وراء حقائق اليوم، إضافة 

إىل أن لديه القدرة عىل حل املشكالت املعقدة.  

7- االس��تبصار Foresight:  يس��تطيع القادة الخدميون استرشاف املستقبل مستندين عىل 

الحارض والدروس املستفادة من املايض، فهم بارعون يف التفكري البديهي.

8- تقدي��م الخدمة Stewardship:  يلتزم القادة الخدميون بجعل منظامتهم مس��ئولة عن 

تحقي��ق الصالح العام للمجتم��ع.  حيث يؤكد أبو تينة وآخرون، (2007) عىل أن تقديم 

الخدمة هي أس��اس فلسفة القيادة الخادمة، فهي تتمثل يف التزام القائد بتلبية حاجات 

اآلخرين أوالً باالنفتاح واإلقناع وليس الرقابة عليهم، فهو يؤمن بأن العاملن قادرون عىل 

تحمل املسؤولية.  

9- ملتزم��ون بتنمي��ة اآلخري��ن Commitment to growth of people:  يعتق��د القائد 

ب��أن القيمة الجوهرية للناس تكمن يف حقيقتهم كبرش ولي��س كعاملن، لذا فإنه يلتزم 

مبساعدة كل فرد من العاملن يف املنظمة عىل التطور والنمو املهني والروحاين.  

10- بن��اء روح الجامعة Building community:  يعمل القائد الخادم عىل تطوير وتنمية 

روح الجامعة داخل املنظمة.  فهو يشعر بأن حياته مكرسة إلعادة بناء اإلحساس بروح 

الجامعة بن أولئك العاملن يف املنظمة، الذين يتقاسمون املصالح.  



اإلطار النظري وأدبيات الدراسة

41القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض

  :Ethical leadership theory نظرية القيادة األخالقية

يعت��رب هذا النمط القيادي من أهم االتجاهات الحديث��ة يف القيادة، حيث تثل أبعاده 

محوراً أساس��ياً لجميع األمناط األخرى الس��ابقة الذكر.  نشأ هذا النموذج يف إطار ردة فعل 

للمامرس��ات غري األخالقية التي تكتس��ح الع��امل اليوم واملوجه نحو تغي��ب القيم واألخالق 

مقابل أن يكون هناك مزيد من املكاس��ب واألرباح والنفع يف االقتصاد والتجارة واملنافسة.  

وتتعاظم أهمية القيادة األخالقية يف اإلدارة من حيث إنها تتغلغل يف جميع أنشطة املنظمة 

ومعامالتها، باإلضافة إىل تزايد االهتامم بالتوجهات الحديثة يف اإلدارة والتي تنادي بالشفافية 

اإلدارية.  حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن القائد ليس ش��خصاً أو موقفاً بل هي عالقة 

أخالقية متبادلة بن األفراد مبنية عىل الثقة وااللتزام والعاطفة والرؤية املش��رتكة، واألخالق 

تكمن يف قلب كل العالقات اإلنس��انية، وبالتايل فهي صميم العالقة بن القيادة واملرؤوسن، 

  .(Ciulla, 2005) وبذلك فإن األخالق تقع يف قلب دراسات القيادة اإلدارية

وهي عبارة عن مامرسة لتوجيه الذات أو اآلخرين، استناداً ملجموعة من األفكار والقيم 

التي تؤثر عىل العالقات بش��كل إيجايب وتس��هم يف تش��جيع أمناط السوك الذي يعمل عىل 

تنمية الفرد واملجتمع، ومن هذه املامرسات واألبعاد األخالقية:  الحيادية، العدالة، النزاهة، 

الثقة، املس��ؤولية، التس��امح، الق��دوة (Zhu, 2008).  وقد ع��رف Kanji وزمالؤه (2010) 

القيادة األخالقية بأنها إظهار الس��لوك املناسب من قبل القائد من خالل األفعال الشخصية، 

والعالقات املتبادلة، والعمل عىل تبني األفراد لهذا الس��لوك م��ن خالل االتصاالت واإلقناع 

وصنع القرارات.

ويعترب الدافع األس��ايس للقي��ادة األخالقية هو تعزيز مبدأ اإليثار عن��د القائد بدالً من 

األنانية، وبالرغم من أن س��لوكيات القادة تحركها احتياجات مثل االنتامء واإلنجاز والسلطة 

إال أن ه��ذه الس��لوكيات ال تكون فعالة إن مل تعكس أو تعرب ع��ن اإليثار الذي يعزز النمو 

.(Mendonca & Kanungo, 2007) الذايت عند األفراد

ويتضح مام سبق أن القيادة األخالقية تتمثل يف أنها:

- قيادة مبنية عىل منظومة من القيم واملعايري األخالقية.
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- قيادة متمثلة بالقدوة لكافة أعضاء املنظمة.

- قيادة تهتم بالجانب اإلنساين يف التعامل مع اآلخرين.

مبادئ القيادة األخالقية:  

ب��رزت الحاج��ة للقيادة األخالقية يف هذه الحقبة الزمنية أك��ر من ذي قبل وذلك ألنها 

تقوم عىل القيم املبنية عىل عدد من املبادئ األساس��ية، حيث يضع القادة األخالقيون هذه 

املب��ادئ نصب أعينهم خاصة عند تحديد األهداف ويحرص��ون عىل االلتزام بها.  وقد قدم 

Kraemer (2011) أربعة مبادئ لها عىل النحو التايل:

1- التأم��ل الذايت Self-reflection:  يعرف القادة الذين ميارس��ون التأمل الذايت أولوياتهم 

وقيمه��م ومعايريهم األخالقية الذي تحكم تعامالته��م يف املنظمة.  فالقائد ذو التفكري 

املتأين يتخذ قرارات فعالة آخذاً يف الحسبان كل االعتبارات والعواقب التي تنطوي عليها 

هذه القرارات.

2- التوازن واملنظور Balance:  يقصد بالتوازن واملنظور تقبل القادة وجهات النظر املختلفة، 

مب��ا فيها تل��ك التي يختلفون معها.  والقائد املتوازن يك��ون لديه عقل متفتح ورغبة يف 

االس��تامع لآلخرين ويش��جعهم عىل التعبري عن كل أفكارهم وليس فقط تأكيدهم عىل 

أفكاره هو.

3- الثقة الحقيقية بالنفس True self-confidence:  ال بد أن يكون القائد واثقاً من نفسه 

حتى يثق به اآلخرون، والثقة الحقيقية هي التي تكون مستندة إىل الواقع وليست الثقة 

املبني��ة عىل األوه��ام أو األكاذيب واملغالطات.  ال تقترص الثق��ة الحقيقية بالنفس عىل 

الثبات الداخيل وإمنا تعنى أيضا الثبات املبني عىل أس��اس معرفة املرء لقدرته الحقيقية 

يف جميع املجاالت.

4- التواضع الحقيقي Genuine humility:  التواضع هو سهولة االخالق، وتجنب العظمة 

والكربي��اء، والتباعد عن الُعجب والخيالء، فالتواضع الحقيقي يعتمد عىل معرفة الذات، 

لذا عىل القائد أن يتذكر دامئاً أن املواهب ليست حرصاً عىل فئة معينة ولكنها توجد يف 

كافة الناس ومن مختلف املستويات.  وليك يحقق القائد النجاح عليه أن يركز عىل أداء 
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مهامه وواجباته عىل أفضل وجه ممكن.

 Sutherland فالقيادة األخالقية ترتبط بعدد من املخرجات اإليجابية، فقد أكدت دراسة

(2010) أن هناك عالقة إيجابية بن مامرس��ة القيادة األخالقية ومظاهر االلتزام التنظيمي، 

والدافعية اإللهامية كام تساعد عىل التهيئة التنظيمية وغرس القيم األخالقية وتنمية الهوية 

األخالقية يف املنظمة واملوظفن فيها.  أيضاً هناك عدة دراسات أثبتت الدور اإليجايب للقيادة 

األخالقية يف زيادة الرضاء الوظيفي لدى املوظفن، وارتفاع الروح املعنوية لديهم، املحافظة 

عىل املوظفن، وزيادة رضاء املستفيدين ورفع مستوى االبتكار يف املنظمة.  

(Sims, 1994; Zhu, 2004; Kalshoven, 2009; De Coninck, 2010).

ف��اإلدارة التي تعتمد عىل ثقافة الس��لوك األخالقي تؤمن باإلب��داع والحلول االبتكارية 

كتطبيقات ذات أولوية، والقيادة التحويلية تعترب النمط املفضل يف هذا السلوك، كونها ذات 

رؤية ومنظور وقيم مشرتكة، فهي توفر بيئة دينامكية ورسيعة التغيري، وتقوم فلسفتها عىل 

الرقابة الذاتية والثقة وااللتزام الذايت واملبادرة (الغايل والعامري، 2008).

حي��ث تعد القيادة التحويلية من أحدث االتجاهات القيادية التي أثبتت فاعليتها، فهي 

تنط��وي عىل عالقة ذات رشاكة أخالقية ودافعية فيام بن القادة واالتباع، وتهدف إىل زيادة 

مقدرة املنظمة عىل التحسن املستمر، ويتم ذلك من خالل االهتامم بتنمية االتباع، والرغبة 

يف تغيري الوضع الراهن، وتستخدم القيادة التحويلية اإللهام والرؤى املشرتكة والقيم، وذلك 

لرفع القائد واالتباع إىل أعىل مس��تويات التفكري والتحفيز والروح املعنوية (الحريب، 2008).  

وتعكس س��امت القائد التحوييل هيكاًل متناغاًم من الصفات الش��خصية واإليجابية القابلة 

للتفاعل والتط��ور بدمجها مع املواقف التنظيمية، لتنتج عنها صفات قيادية تحقق التوازن 

بن متطلبات تحقيق أهداف املنظمة، وتحقيق دوافع العاملن يف اإلبداع والتطوير وتحقيق 

العوائد الشخصية (الحريري، 2008).

:Charismatic leadership theory نظرية القيادة الكاريزمية

أوىل الباحث��ون نظرية القي��ادة الكاريزمية اهتامما كبرياً من��ذ أن نرشها (House) عام 

(1976)، حي��ث يصفها البعض بطرق قد تجعلها مش��ابهة للقيادة التحويلية، والبعض يرى 
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أنه��ا مرادفة لها.  ويرجع أصل كلم��ة كاريزما إىل كلمة يونانية تعنى الجاذبية الش��خصية 

للفرد، فالقائد الكاريزمي يتمتع بعدة خصائص تكنه من القيام بأشياء مل يتم التعود عليها 

مث��ل القدرة عىل الحكم والس��يطرة، القدرة عىل اقتناص املناص��ب والوصول إليها، القدرة 

عىل التنبؤ والحكمة.  وقد قدم Max Weber عام 1947 تعريفا يعد األكر ش��هرة لتعريف 

الكاريزما، حيث عرفها بأنها »خصائص ش��خصية خاصة تنح الشخص قدرات فوق البرشية 

أو اس��تثنائية، وال ميلكها س��وى القليلن من البرش، وهي هبة من الله، وتؤدي إىل معاملة 

الشخص عىل أنه قائد.  ووفقاً ل� Max Weber هناك نوعان من الكاريزما عىل النحو التايل:

- كاريزما نابعة من سلوك القائد نفسه.

- وكاريزما تنشأ عن شغل منصب رسمي.

فهذا النمط من القيادة كام يراه Max Weber ال يستمد رشعية سلطته من املنصب وإمنا 

من الحب واإلخالص الشديد من قبل تابعيه.  فهو منوذج يحتذى به من قبل مرؤوسيه.  أما 

يف عام 1987 (Kuhnert & Lewis) فقد فرقا بن ثالثة أنواع من أمناط القيادة الكاريزمية 

وهي:

- كاريزما مستمدة من الصفات الشخصية للقائد.

- كاريزما مستمدة من العالقة بن القائد والتابعن.

- وكاريزما مستمدة من الهيكل االجتامعي.

وقد عرف هاوس House (1991) الكاريزما بأنها »قدرة القائد عىل نرش تأثريه العاطفي 

يف القي��م، واملعتقدات، والس��لوك واألداء الخاص باآلخرين من خالل س��لوكه، ومعتقداته، 

وقدراته الشخصية«.  فهو يختلف مع Max Weber يف أن الكاريزما ليست صفات شخصية 

فقط ولكنها أيضا هي عالقة وحلقة الوصل بن القائد واملرؤوس��ن، وأن السامت الشخصية 

للقائد تسهم يف تشكيل العالقة الكاريزمية مع املرؤوسن.  

وقد أش��ار هاوس House وزم��الؤه يف نظرية القيادة الكاريزمي��ة إىل أن القادة الذين 

يتمتعون بصفات كاريزمية يترصفون بطرق متميزة لها تأثري كاريزمي عىل التابعن.  فالقائد 

الكاريزمي لديه صفات شخصية مثل:  الرغبة القوية يف السيطرة والتأثري يف اآلخرين، والثقة 
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يف النف��س، ولديه ش��عور قوي بقيمه األخالقية، كام أن القائ��د الكاريزمي لديه رؤية قوية 

للمستقبل ويستطيع تحفيز اآلخرين ملساعدته يف إنجازها.

القادة الكاريزميون ميارسون أنواعاً معينة من السلوك:

- يعد قدوة حسنة ألتباعه بالنسبة للمعتقدات والقيم التي يرغب أن يتحلون بها.

- يرى االتباع أن قائدهم ذو قدرة وثقة عالية بالنفس، فهو يتحمل قدراً كبرياً من املخاطرة 

الشخصية.  

- يطلع القائد الكاريزمي اتباعه عىل األهداف األيدلوجية ذات البعد األخالقي.

- يض��ع القادة توقع��ات إنجاز عالية ألتباعهم، ويبدون الثق��ة يف قدرتهم عىل تحقيق تلك 

التوقعات.

- يحرك القائد الكاريزمي الدوافع التي لها عالقة باملهام لدى االتباع، والتي قد تشمل التبني 

أو القوة أو االحرتام.

صفات القائد الكاريزمي:  

 Conger&) يتح��ىل القائ��د الكاريزمي بع��دة صفات أجمع عليه��ا كثري من الباحث��ن

Kanungo, 1998; Lian , Brown& Che, 2011; Levay, 2010) وهي عىل النحو التايل:

- ثقة عالية بالنفس، وقوة شخصية، ويعتمد عىل الخربة واإلعجاب من قبل تابعيه بشخصيته 

الفذة واملتميزة.

- لديه رؤية مستقبلية واضحة ومعلنة لتابعيه.

- قدرة عىل تفصيل الرؤية وجعلها مفهومة من قبل اآلخرين.

- قناعات كبرية بالرؤية التي يطرحها.

- سلوك غري معتاد وخارق، وهذا يجعله مثاًل أعىل لتابعيه.

- يتعارض مع الوضع الراهن ويؤمن بالتغيري ويعمل من أجله باستمرار.

- حساسية عالية جداً للتغريات البيئية وما يحيط به من أحداث.

لذا ال بد من التمييز بن تحيل القائد بالجاذبية الش��خصية، وتحليه بالسامت األخالقية، 
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فتواف��ر الس��امت الش��خصية ال يعنى تواف��ر بقية الس��امت األخالقية ك��ام يعتقد بعض 

املرؤوسن.  لذا فهذا النوع يكون أكر فاعلية يف بعض الظروف غري العادية أو غري املتكررة.  

(Blanchard,2002)

:Transformational leadership theory نظرية القيادة التحويلية

أصبح مصطلح التحوييل والتباديل أساساً لدراسة القيادة، وقد استخدم يف الغالب للتمييز 

بن اإلدارة والقيادة.  وقد ظهر مصطلح القيادة التحويلية عىل يد Burns (1978) يف كتابه 

القي��ادة، وذل��ك للتمييز بن أولئك الق��ادة الذين يبنون عالقة ذات ه��دف وتحفيزية مع 

مرؤوسيهم من أولئك القادة الذين يعتمدون بشكل واسع عىل عملية تبادل املنافع للحصول 

ع��ىل نتائج.  وع��رف Burns (1978 : 20) القيادة التحويلية عىل أنها »عملية يس��عى من 

خاللها القائد والتابعون إىل النهوض بكل منهام اآلخر للوصول إىل أعىل مستويات الدافعية 

واألخالق«.  يف حن أورد الفار (2013 : 35) تعريف (Chirichello) للقيادة التحويلية بأنها 

» عالقة تأثري حيوية وملهمة بن القادة وأتباعهم ممن لديهم التزام أخالقي برسالة املؤسسة 

التي تؤمن بتمكن أعضائها من الوصول إىل التغيري والتحسن املستمرين«.  وتسعى القيادة 

التحويلية إىل النهوض بشعور التابعن وذلك من خالل االحتكام إىل أفكار وقيم أخالقية مثل 

الحرية والعدالة واملس��اواة والسالم واإلنس��انية (Bass, 1985).  فسلوك القيادة التحويلية 

يبدأ من القيم واملعتقدات الشخصية للقائد وليس عىل تبادل مصالح مع املرؤوسن.  فالقائد 

التحوي��يل يتح��رك يف عمله من خالل نظم قيمية راس��خة كالعدالة واالس��تقامة.  وقد ميز 

Burns ب��ن نوعن من القيادة:  القيادة التحويلية والقيادة التبادلية.  فاملبدأ الرئيس لنمط 

القي��ادة التبادلي��ة هو تبادل املنافع بن الرئيس وامل��رؤوس.  حيث يؤثر كل منهام يف اآلخر 

وذلك بأن يحصل كل من الفريقن عىل يشء قيِّم.  وبعبارة أخرى، فالرئيس يقدم للمرؤوسن 

يشء يرغب��ون يف الحصول عليه وىف املقابل يحصل الرئيس عىل أش��ياء يرغبها.  بينام تعمل 

القي��ادة التحويلية عىل املش��اركة يف عمليات تتضمن خطوات متتالية.  وتش��مل االعرتاف 

بالحاجة للتغيري، إيجاد رؤية جديدة، وجعل التغيري عمل مؤسيس.  وللقيادة التحويلية عدة 

أبع��اد منها:  الجاذبية (التأثري املثايل)، الحفز اإللهام واالس��تثارة الفكرية واالعتبار الفكري.  

وسوف يتم التطرق لهذا املدخل كأحد مداخل القيادة اإلدارية الحديثة يف الفصل التايل.  
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:Transactional Leadership theory القيادة التبادلية

القيادة التبادلية هي التي تقوم عىل مراعاة املصالح املشرتكة للقائد واملرؤوسن وتبادل 

األدوار ب��ن الطرف��ن وفق قوانن ولوائح متعارف أو متفق عليه��ا، وتعترب قيادة مبنية عىل 

(Bass & Avolio, 1994) املنفعة

تتكون القيادة التبادلية من عاملن مهمن هام:  

1- املكافأة املرشوطة:  وتشمل عمليات التعزيز اإليجايب بن القائد والتابعن التي تسهل من 

تحقيق األهداف التي تت املوافقة عليها من التابعن.  

2- اإلدارة باالس��تثناء:  والتي يتدخل فيها القائد عندما تس��ري األمور بشكل غري صحيح من 

خالل التعزيز السلبي والعقاب.  (أبو هداف،2011 :71).  وهذا النوع من اإلدارة يأخذ 

شكلن:  

- ش��كل نش��ط:  يف هذا الش��كل يقوم القائد مبراقبة مرؤوسيه عن قرب رغبة يف تصيد 

األخطاء أو املخالفات ثم يتخذ اإلجراء التصحيحي املناسب.

- شكل ساكن:  وهذا الشكل من اإلدارة يضع القائد معايري لألداء ويتدخل فقط يف حالة 

مل يتم تحقيق تلك املعايري أو بعد ظهور املشكالت.  

 من املالحظ أن كال االسلوبن (نشط وساكن):  يستخدمان أمناط التعزيز السلبية.  

م��ن التعريفات الس��ابقة يتضح أن القيادة التبادلية ته��دف إىل تحقيق املنفعة املادية 

املتبادل��ة بن الطرفن.  متجاهلة القيم األخالقية التي ال بد أن تحكم العالقة بن بن القائد 

ومرؤوس��يه.  يف حن أن القيادة التحويلية يف جوهرها تنتج تأثريات أكرب مام تقدمة القيادة 

التبادلية.  فبينام تؤدي القيادة التبادلية إىل نتائج متوقعة، تؤدي القيادة التحويلية مستوى 

أداء يفوق بكثري ما هو متوقع (شكل رقم 1).  
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شكل رقم )1( القيادة التحويلية والقيادة التبادلية

+

+

+ + التأثري املثايل

النتيجة املتوقعةأداء يتجاوز التوقعات

القيادة التبادلية

اإلدارة باالستثناء

املكافأة املرشوطة

االهتامم الفرديالحفز الذهنيالدافعية وااللهامية

Source adapted from:  B.M Bass and B.  j.  Avolio, »The Implications of Transactional 
and Transformational Leadership for Individual, Team and Organizational 
Development«, 1990, research in organizational change and development, 4,231272.

من خالل استعراض نظريات القيادة، قد يثار التساؤل عن ما هو النمط القيادي املثايل 

للقائد الفعال؟  واإلجابة أننا يف الواقع العميل ال ميكن أن نطلق عىل منط قيادي أنه النمط 

القيادي األمثل، ومن ثم ميكن لكافة املنظامت تبنيه، إذ إن القائد يف املنظمة يتبنى أكر من 

منط وفقاً لعدة اعتبارات منها:

- طبيعة نشاط املنظمة والظروف الداخلية والخارجية لها.

- طبيعة املرؤوسن يف املنظمة، من حيث:  الخربة يف مامرسة مهام العمل، واملؤهل العلمي، 

واملهارة املطلوبة، واتجاهاتهم يف طرق العمل وأساليبه واحتياجاتهم املادية واملعنوية.

 يف املبحث التايل س��وف يتم مناقشة القيادة التحويلية بشكل أكر توسعاً باعتباره أحد 

املوضوعات الرئيسية يف هذه الدراسة.  
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المبحث الثاني - القيادة التحويلية:

مقدمة:

يع��د املدخل التحوي��يل يف القيادة من املداخ��ل القيادية التي أفرزه��ا التقدم العلمي 

والتط��ور التكنولوجي، حي��ث يتمتع هذا املدخ��ل بقدرته العالية عىل قي��ادة املنظمة يف 

مواجه��ة التحدي��ات والتطورات الحديثة من خالل التأثري الكامل يف س��لوكيات مرؤوس��ن 

وتنمي��ة قدراتهم اإلبداعية عن طريق فتح املجال لهم وتش��جيعهم عىل مواجهة املش��اكل 

والصعوبات التي تواجه منظامتهم.  

بناء عليه فقد اهتم الباحثون يف مجال اإلدارة والقيادة يف أواخر السبعينيات من القرن 

العرشين بالقي��ادة التحويلية كأحد أهم املفاهيم الحديث��ة يف الفكر اإلداري، حيث أصبح 

مصطلح التحوييل أساساً لدراس��ة القيادة، حيث استخدم هذا املصطلح للتمييز بن اإلدارة 

والقيادة.  وقد ظهر مصطلح القيادة التحويلية عىل يد Burns (1978) يف كتابه »القيادة«، 

وال��ذي أكد فيه عىل أن هناك حاجة ش��ديدة إىل قيادة ابتكاري��ة مؤثرة تحل محل القيادة 

التقليدي��ة والتي تعتمد عىل بناء عالقة ذات هدف وتحفيزية مع مرؤوس��ن معتمدة عىل 

تبادل املنفعة لتحقيق أفضل النتائج، ومن ثم فهي عالقة غري ثابتة وغالًبا ال تستمر طويال.

تعت��رب القيادة التحويلية يف الوق��ت الحارض من أكر النظريات القيادية ش��هرة إذ إنها 

ته��دف إىل تحويل املنظامت من حالتها الراهنة إىل حالة أخرى أكر كفاءة، وهذا ما تطلبه 

منظامت اليوم الذي تش��هد تغريات متس��ارعة عىل كافة األصعدة االقتصادية والسياس��ية 

والتكنولوجية ...، فهي تقوم عىل إحداث تغريات جذرية عن طريق إقناع املرؤوس��ن للنظر 

إىل ما هو أبعد من مصالحهم الشخصية من أجل تحقيق الصالح العام للمنظمة، من خالل 

التأكي��د عىل أهمية مش��اركتهم وقبولهم لرؤية وأهداف املنظمة م��ام يزيد من دافعيتهم 

ووالئهم لها، إىل جانب االهتامم باالحتياجات الفردية، والتشجيع اإلبداعي و االبتكاري عند 

طري��ق التأثري الكاريزمي (Bass & Riggio, 2006).  فهذا النمط من القيادة يتضمن رؤية 

ملا ستكون عليه املنظمة مستقباًل، كام تعطي إحساسا بالهدف واملعنى ملن سوف يشاركون 

يف تبن��ي هذه الرؤية وتحقيقها.  فهي تبني االلتزام وتخلق الحامس والدافعية للتغيري لدى 
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العاملن يف املنظمة، كام أن هذه الرؤية تعطيهم األمل يف مس��تقبل أفضل، واإلميان بوجود 

تخطيط جيد للمس��ار الوظيفي لهم ولنمو وتطور إداراتهم (القواس��مة والبدارين، 2011).  

ويساعد هذا االتجاه إىل إعادة النظر يف الرؤية املتعلقة باألفراد ومهامهم وأدوارهم، وتعمل 

ع��ىل تجديد والئهم والتزامه��م للمنظمة، كام يعمل هذا االتج��اه إىل بناء النظم والقواعد 

العامة التي تسهم يف تحقيق الخطط اإلسرتاتيجية املتعلقة باملوارد البرشية.

وهك��ذا تعترب القي��ادة التحويلية جانباً مهاًم من جوانب االتجاه��ات الحديثة للقيادة، 

فهي تثل العملية التي تس��هم يف تغيري األفراد وتحولهم نحو األفضل، ألنها تركز عىل القيم 

واألخالق واملعايري واألهداف طويلة األمد، كام تسعى أيضاً إىل تقويم دوافع األفراد، وإشباع 

حاجتهم واالهتامم بالجانب اإلنس��اين لهم.  فالقي��ادة التحويلية تندرج نحو القيادات ذات 

الصفة الكارزمية والتي يكون لها رس��الة ورؤية واضحة لتحقيق األهداف املستقبلية طويلة 

األجل.  فهذا النمط من القيادة يعترب منطاً شمولياً يندرج تحته مدى واسع من القادة، فهو 

يعمل عىل التأثري يف املرؤوسن، إضافة إىل عمل تأثري أكر شموالً بحيث يؤثر عىل املنظامت 

كلها والثقافات بكاملها.  وعىل الرغم من أن القائد يلعب دوراً أساس��ياً يف إحداث التغيري، 

اال أن املرؤوس��ن والقادة يرتبط كل منهم باآلخر أثناء العملي��ة التحويلية (الغالبي،2010، 

الفار، 2013).  

بن��اء عليه فإن القي��ادة التحويلية تعترب قيادة تغيري فه��ي تعمل عىل نقل املنظمة من 

الوضع الراهن إىل الوضع املرغوب فيه ومبا يتفق مع رؤية املنظمة، فهي قيادة لديها القدرة 

العالية عىل مواجهة التحديات والتطورات الحديثة وفتح املجال لالبتكار واإلبداع من خالل 

فتح قنوات التطوير والتجديد ملواكبة التغريات املحيطة والتحوالت املتسارعة.  لذا فهي تعد 

من أهم االتجاهات الحديثة يف القيادة، وأحد املداخل املعارصة التي ركزت عليها الكثري من 

البحوث منذ أوائل الثامنينيات.

مفهوم وتطور القيادة التحويلية:

لق��د ظلت نظرية القيادة التحويلية التي قدمه��ا Burns وعىل مدار العقدين املاضين 

 Tichy & devana 1990) محل دراس��ة واختبار من قبل عدد من العل��امء والباحثن مثل
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and Youkl, 2010)، حيث قام هؤالء وغريهم بدراسة نظريتي القيادة التحويلية والقيادة 

اإلجرائي��ة عند Burns وتحليل املفاهيم والرتاكيب التي تتش��كل منها تلك النظرية وأجروا 

الكثري من التعديالت عليها.

يف عام 1978م قدم مفهوم القيادة التحويلية للمرة األوىل من قبل خبري القيادة وكاتب 

السرية الرئاسية James MacGregor Burns وقد ركز Burns عىل القيادة التحويلية التي 

يس��عى القائد من خاللها إىل الوصول إىل الدوافع الكامنة والظاهرة لدى املرؤوس��ن.  ففي 

وقت الحق شهدت القيادة التحويلية تطوراً ملحوظاً حيت توسع الباحث Bass (1994) يف 

األفكار األساسية التي قدمها Burns و طورها ملا ُيعرف اليوم بالقيادة التحويلية، حيث وضع 

 Full Range Leadership Model نظرية منهجي��ة للقيادة اّلتحويلية، ووضع لها من��اذج

(F.R.L.M) ومقاييس لقياس عوامل السلوك القيادي، وهو ما يعرف مبقياس القيادة متعدد 

العواملMultifactor Leadership Questionnaire (MLQ) ، الذي تضمن ثالثة عنارص 

للقي��ادة التحويلية هي الكاريزما والتش��جيع اإلبداعي واالهتامم الفردي، ثم أضاف يف عام 

1990م مكوناً رابعاً أطلق عليه الدافعية املستوحاة Inspirational Motivation.  ويف عام 

1997م ق��دم كل من باس وأفولي��و Bass & Avolio منوذجا أكر حداثة للقيادة التحويلية 

 four« والتبادلية، يتضمن س��بعة عنارص األربعة منها تحدد القيادة التحويلية أو ما تسمى

IS«:  التأث��ري املث��ايل أو الكاريزمي، التش��جيع اإلبداعي أو التحفي��ز اإللهامي(IM)، الحث 

واإللهام أو الدافعية املستوحاة (IS) واالهتامم الفردي (IC)، والثالثة األخرى تحدد القيادة 

التبادلي��ة Transactional leadership (TL):  الثواب الرشطي (CR)، اإلدارة باالس��تثناء 

(MBE) وإدارة ع��دم التدخ��ل (LF)، ويف عام (1999) ق��ام Avolio وآخرون بإضافة بعد 

خامس ألبعاد القيادة التحويلية وهو بعد التمكن.

تعريف القيادة التحويلية:

نال موضوع القيادة التحويلية اهتامماً كبرياً من قبل األكادميين والباحثن عىل حد سواء 

 (e.g.  Levay, 2010; Wilderom and يف السنوات القليلة املاضية عىل سبيل املثال دراسة

(Berg, 2010; Varella, et al., 2011.  إال أن التعريف��ات املتعلق��ة بالقيادة التحويلية قد 

تباينت بسبب اختالف الفلس��فات ووجهات النظر حول القيادة التحويلية، حيث تعد من 
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املفاهيم الحديثة يف اإلدارة، األمر الذي نتج عنه تعدد التعريفات من أهمها:

تعري��ف Burns, (1978) حيث ي��رى أن القيادة التحويلية عملية يس��عى من خاللها 

القادة والتابعون إىل نهوض كل منهم باآلخر لتحقيق األهداف من خالل تعزيز القيم العليا 

والقيم األخالقية والوصول إىل مستويات عليا من االنسجام والفاعلية.  

أما Roberts (1985:  1024) فقد عرفها بأنها »القيادة التي تساعد عىل إعادة النظر يف 

الرؤية املتصلة باألفراد ومهامتهم وأدوارهم، وتعمل عىل تجديد التزاماتهم وتس��عى إلعادة 

هيكلية النظم وبناء القواعد التي تسهم يف تحقيق غاياتهم«.

بينام يرى Tichy and Devanna (1990:77) بأن القائد التحوييل هو الذي يسعى إىل 

زيادة وعي مرؤوسيه باحتياجاتهم، وتحويل هذا الوعي باالحتياجات إىل أمل وتوقعات ومن 

ثم تتولد لديهم الدافعية إلشباع حاجاتهم فيام يتعلق بإدراك الذات يف حياتهم العملية.  

وعرفها Bass (1994) بأنها القيادة التي تعمل عىل توسيع وتعاظم اهتاممات املرؤوسن 

وحاجاتهم إىل ما هو أبعد من اهتامماتهم الشخصية من أجل مصلحة املنظمة.

ونظ��ر مؤت��ن (45:1996) إىل القيادة التحويلية عىل أنها تتضم��ن قيادة التغيري قيادة 

الجهد املخطط واملنظم للوصول إىل تحقيق األهداف املنش��ودة للتغيري من خالل التوظيف 

العلمي السليم للموارد البرشية واملالية والفنية املتاحة للمؤسسة التعليمية.  

ويعرفه��ا الهواري (1996:  31) بأنها تعنى مدى س��عى القائد اإلداري إىل االرتقاء مبس��توى 

مرؤوسيه من أجل اإلنجاز والتطوير الذايت والعمل عىل تنمية وتطوير الجامعات واملنظمة ككل.

ويق��ول Colvin (1999:1) أنها تركز عىل القيم املش��رتكة وتطوير املرؤوس��ن وتحقيق 

الغايات الكبرية، ويرى أن القيادة التحويلية لديها القدرة عىل مواءمة الوس��ائل مع الغايات 

وتش��كيل وإعادة تشكيل املؤسسات لتحقيق أغراض الظاهرة والكامنة للمرؤوسن، والعمل 

عىل إشباع تلك الحاجات واستثامر أقىص طاقات املرؤوسن بهدف تغيري مقصود.  

وينظر له��ا Conger (2002:47) أنها تلك القيادة التي تتج��اوز تقديم الحوافز مقابل 

األداء املرغوب إىل تطوير وتشجيع املرؤوس��ن فكرياً وإبداعياً وتحويل اهتامماتهم الذاتية 

لتكون جزءاً أساسياً من الرسالة العليا للمنظمة.
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وي��رى Cardona(2002) أنها القيادة التي تبنى فيها عالقة التبادل عىل أس��اس العمل 

ويف هذه العالقة فإن القائد يش��جع مرؤوس��يه عىل االتس��اق والتوحد مع املنظمة بإعطاء 

املكافآت معتمداً عىل الدافعية الحقيقية للمرؤوسن.  

ويعرفها الخطيب (2001:  50) بأنها القيادة الفاعلة الواعية يف نقد املوقف أو الواقع يف 

مجال معن للوصول به إىل أفضل وضع ممكن بصفة مستمرة وهذا يجعل اإلدارة التحويلية 

ال تطلب لذاتها وإمنا تطلب ملا يرتتب عليها من نتائج يف املجاالت املختلفة.  

بين��ام ي��رى Bass (1985) أن القي��ادة التحويلية ترك��ز عىل تحوي��ل معتقدات وقيم 

واتجاهات العاملن لدعم رؤية املنظمة وأهدافها من خالل بناء بيئة عمل قامئة عىل الثقة 

بأن القادة واألتباع رشكاء يف تحقيق الرؤية واألهداف.

كام ُقّدم مفهوم القيادة التحويلية عىل أنها ليس��ت مفهوماً محدداً ولكنها مجموعة من 

العملي��ات التي يقوم بها كل من القائد ومرؤوس��ن لتحقيق مس��توى عال من األخالقيات 

 House and Howell, 1992; House and Shamir, 1993;)  .اإلداري��ة والدافعية واألداء

(House et al., 1991; Shamir et al., 1993

وت��رى الباحثة بأن القيادة التحويلية هي قدرة القائد عىل التأثري يف س��لوك واتجاهات 

وقيم املرؤوس��ن لتحقيق الخطط اإلس��رتاتيجية للمنظمة، و مبا يخلق بيئة عمل مبنية عىل 

الثقة واالبتكار واإلبداع ملواكبة املستجدات يف البيئة الداخلية والخارجية.  

اهتمامات القيادة التحويلية:

تسعى القيادة التحويلية إىل االرتقاء باألفراد وباملنظمة إىل وضع أفضل يف املستقبل من 

خالل تعزيز قيم التغيري، وتطوير مهارات العاملن مبا يحقق األهداف املنش��ودة للمنظمة، 

حيث أكد  (Colvin, 1999:1) أن القيادة التحويلية تركز عىل القيم املش��رتكة بن العاملن 

والق��ادة، وتهدف إىل تطوير مرؤوس��ن، وتحقيق الخطط اإلس��رتاتيجية للمنظمة.  وأصبح 

مصطلح التحوييل أساساً للقيادة وقد استخدمه علامء اإلدارة للتمييز بن اإلدارة والقيادة.

ويضي��ف (Avolio, 1994) أن القي��ادة التحويلي��ة تركز عىل القي��م واألخالق، فالقادة 
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التحويليون يكونون يف أعىل درجات السمو األخالقي حيث يغلب عليهم التضحية مبصالحهم 

الشخصية لتحقيق احتياجات املرؤوسن ومعاملتهم بإنسانية.

أن القائ��د التحوييل يركز ع��ىل إعادة ترتيب أولويات احتياجات املرؤوس��ن من وجهة 

نظره��م، وال تقترص عىل تحقيق االحتياج��ات الحالية، بل توجيه االهتامم نحو االحتياجات 

العلي��ا (Bass, 1985)، علي��ه ف��إن القي��ادة التحويلية كام يش��ري Burns (1978) تتطلب 

مس��تويات عالية من إعامل التفكري العقيل، والتضحيات، ومش��اركة املرؤوس��ن يف تحقيق 

األهداف املهمة، والقيم املشرتكة .

ويذهب Fairholm (1995) إىل أن القيادة التحويلية تستخدم اإللهام، والرؤى املشرتكة، 

والقيم، لرفع القائد واملرؤوس��ن إىل أعىل مس��تويات التفكري، والتحفي��ز، والروح املعنوية.  

فالقيادة هنا تدفع األفراد إىل مضاعفة جهودهم املالمئة لتحقيق األهداف املشرتكة.

عناصر القيادة التحويلية:  

يجد املتتبع للدراس��ات يف هذا املجال وجود اتفاق ب��ن معظم الكتاب والباحثن حول 

أبعاد القيادة التحويلية، رغم االختالف يف التعبري عنها وتسميتها، ونعتقد أن ذلك يرجع إىل 

الرتجمة العلمية لتلك االبعاد وبخاصة يف الدراسات العربية.  وقد اشتملت استبانة القيادة 

متع��ددة العوام��ل (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ) الت��ي وضعها 

Bass (2001) عىل أربعة أبعاد للقيادة التحويلية:

:)Idealized Influence( )1- التأثير المثالي أو )الكاريزما

ويش��ري هذا البعد إىل أن القائد يحظى بدرجة عالية من االحرتام والثقة واإلعجاب من 

قب��ل تابعي��ه، وذلك ألن القائد وفقاً لهذه الخاصية يس��لك دوراً مثالي��اً يجعل منه منوذجاً 

يقت��دي به التابع��ون.  إن لب التأثري املثايل يتجىل يف أن هؤالء الق��ادة لديهم قيم ومعايري 

عالية للس��لوك األخالقي الت��ي تلهم وتوفر معاين العمل للتابع��ن.  إن تابعي القائد املثايل 

منفتحون للقائد حيث يزودهم برؤية وشعور بالرسالة، ومن ثم يعملون عىل تبني أهدافه 

وسلوكه والثقة به وتصديق معتقداته، مام يزرع اعتزازهم باالرتباط به.  األمر الذي يشكل 
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األس��اس لقبول التغيري الش��امل للمنظمة.  أن ما مييز القائد الذي يتصف باملثالية أنه يأخذ 

بالحسبان حاجات اآلخرين وإيثارها عىل حاجاتهم الفردية وأن يكون عىل استعداد للتضحية 

باملكاسب الشخصية لصالح اآلخرين، كام يشارك القادة يف األخطار التي يتعرض لها األتباع.  

كام يتحمل القائ��د النتائج األخالقية واملهنية للقرارات التي يصدرها، ويظهر حس��ًا بالقّوة 

والثق��ة بالنفس، كام أن��ه يتمتع بقدرة عالية عىل اإلقناع ويطرح ال��رؤى واألفكار الجديدة 

من أجل مستقبل أفضل للمنظمة (Kirkland, 2011).  ولقد أشارت مرعي (2008) إىل أن 

الروح املعنوية، ودرج��ة املثابرة والقيم األخالقية مرتفعة لدى القائد الكاريزمي التي تعترب 

أحد أهم دوافع التفاف املرؤوسن حوله والتأثر به، كام يعمل عىل وضع رؤى مثالية إضافة 

إىل اإلحس��اس العايل برس��الة املنظمة، كام أنهم ليسوا متس��لطن يف ترصفاتهم، ويتجنبون 

استخدام القوة من أجل مصالحهم الشخصية.  

ويرى Daft (2008) أن املثالية ُتعرّب عن قوة الشخصية التي ترفع من درجة التزام ووالء 

املرؤوسن كام تعزز االعرتاف بالقائد والثقة بدوافعه ومقاصده، ومن ثم تبني قيمه ورسالته 

وأهدافه وس��لوكه.  وكثرياً ما ترتبط القي��ادة املثالية باألزمة وإيجاد الحلول الالزمة لها، كام 

يتصف القادة املثاليون بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللباقة، والتعبري العاطفي فضاًل عن 

ميله��م لتحمل املخاط��ر.  وعرّف Avolio وزمالؤه التأثري املثايل بأن��ه، بناء ثقة متبادلة بن 

القائد وتابعيه وإظهار مشاعر االحرتام لهم.  كام أن القائد املثايل لديه إحساس عال برسالة 

املنظمة، إذ يس��تطيع أن يجعل مرؤوسيه يتأثرون بسلوكه ومعتقداته، من خالل إشعارهم 

 Avolio, and Waldman & Yammarino,) مبقدرته عىل تحقيق أهداف ورسالة املنظمة

1991).  أما Bass & Avolio (1994) فريون أن صفة التأثري املثايل تربز بشكل ملحوظ لدى 

القادة الذين ميتلكون البصرية واإلحس��اس املرتفع برسالة املنظمة، والذين يتمتعون بدرجة 

مرتفعة م��ن االحرتام والثقة والتقدير من ِقبل تابعيهم، م��ام يدفع تابعيهم بتقديم جهود 

إضافية لتحقيق مس��تويات أداء تفوق التوقعات.  بينام تؤكد مرعي (2008) عىل أن التأثري 

املث��ايل أو الكاريزم��ي يحدث عندما يرى التابعون أن قائدهم ميث��ل رمزاً للدور أو املنصب 

الذين يش��غله، إذ يعده تابعوه أنه منوذج للمثل والس��لوكيات املش��رتكة، مام يعزز مشاعر 

اإلعجاب واالحرتام والثقة تجاهه، إضافة إىل أن س��لوك القائد ومامرسته النابعة من الحرص 

 Green ع��ىل املصالح العامة، تجعله أك��ر تأثرياً يف العاملن معه.  ويف ه��ذا الصدد يدعم
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وآخ��رون (2003) وجهة النظر القائل��ة بأن الرؤية، والثقة، واالحرتام، والصدق، ومش��اركة 

املخاطر، والتكامل، والقوة، ُتعّد من سامت ُبعد التأثري املثايل أو الكاريزمي للقائد.

:)Individualized Consideration( 2- االهتمام الفردي

يش��ري هذا البعد إىل القيادة الت��ي تتعامل مع األتباع بط��رق مختلفة وذلك من خالل 

التعرف عىل حاجات األتب��اع الفردية، وبالتايل توكل املهام إليهم وفقاً لخصائصهم وميولهم 

الش��خصية (الرقب، 2010).  أما Kirkland (173-171  :2011) فريى أن القائد وفقاً لهذا 

البع��د يتعامل مع تابعية كأفراد مس��تقلن وليس مجرد أعض��اء يف الفريق، وبالتايل فهو ال 

يتعامل معهم بنفس املستوى لكونهم مختلفن يف الحاجات ويف الصفات والسلوك والقدرة 

ع��ىل األداء الفعال، ويترصف الق��ادة بناء عىل ذلك كاملوجهن بحيث ُيس��اعدون اآلخرين 

ع��ىل دعم نقاط الق��وة، ومعالجة نقاط الضعف لديهم، وتحديد فرص التحس��ن.  وأضاف 

Northouse (2004:62) أن هذا البعد ميثل القائد الذي يخلق املناخ املناسب، الذي يساعد 

ع��ىل التعرف عىل حاجات األتب��اع الفردية، حيث يترصف القائد كمدرب ومستش��ار أثناء 

مساعدة األفراد عىل تحقيق ذواتهم، كام يقوم هذا النوع من القادة بتفويض املهام كوسيلة 

لتنمية األتباع ومس��اعدتهم عىل النمو من خالل التحديات الش��خصية.  يف هذا الصدد أكد 

Bass & Steidmeier (1999) أن املرؤوس��ن يقدرون الثق��ة، واالهتامم الفردي املمنوحة 

له��م من قبل قادتهم فه��م يعتربونه عنرصاً داعاًم لتفوقهم، فالقائ��د التحوييل ليس مجرد 

سلطة رقابية عىل هؤالء األفراد، بل يعمل عىل إثارتهم واالتصال معهم بشكل مستمر، فهو 

يرى أنه مس��ئول عن تقديم التدريب والتعليم املس��تمرْين لهم، ومنحهم الفرص املختلفة، 

فالقادة وفقاً لهذا النوع يعملون عىل تطوير مرؤوس��يهم وإعدادهم ليكونوا تحويلين أيضاً 

ومؤكدين عىل أهمية تحقيق األهداف املشرتكة.  و بن Kirkland (2011:32) أن كثرياً من 

القادة ال يسعون إىل التأثري عىل األتباع بهدف تغيري سلوكهم فحسب، بل إنهم يهدفون إىل 

 Kirkbride (2006) دفعهم إلنجاز املهام املكلفن بها بش��كل أفضل.  ويرى الباحثون مثل

أن مقدرة القائد عىل التأثري وإقناع األتباع له عدة مس��تويات، فقد يكون التأثري باستخدام 

األسلوب االس��تقرايئ وذلك من خالل تفويض حاجات العاملن، وقد يتم باستخدام السلطة 

وإصدار األوامر ووضع معايري محددة ملراقبة وإنجاز العمل، والضغط املستمر عىل العاملن 
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إلنجاز تلك األعامل وقفاً للمعايري املوضوعة.  وقد حدد Kirkbride (2006:241) مجموعة 

مؤرشات لالهتامم الفردي عىل النحو التايل:  

- الوعي بالفروق الفردية لدى املرؤوسن.  

- حسن اإلصغاء للتابعن.

- التأكيد عىل أهمية تبادل وجهات النظر وإدارة املعرفة بن املرؤوسن.  

- تشجيع املرؤوسن عىل التطوير الذايت مام يساعدهم عىل التفاعل يف العمل بشكل أفضل.  

- تعزي��ز مفهوم الهوية املجتمعي��ة والفريق الواحد لدى املوظف��ن وذلك من خالل تبني 

إسرتاتيجية التآلف التي تهدف إىل بناء تحالف مع العاملن وإشعارهم بأهميتهم وتأسيس 

روابط صداقة معهم وتقدير جهودهم.

- ُيطّب��ق إس��رتاتيجية املنطق حي��ث يعتمد القائد عىل اس��تخدام العق��ل والتفكري إلقناع 

املرؤوسن بأهمية إنجازهم ملهامهم الوظيفية.

ويضيف Gardona (2002) أن االهتامم الشخيص، والعدالة واملساواة، واملتابعة لقياس 

نتائج السياسات أو الربنامج أو املرشوع بهدف تقدير وقياس مدى ترابطها، كفاءتها، فعاليتها، 

مواءمتها، اس��تدامتها، وكذلك آثارها، واالستامع الجيد، والتمكن من خالل إعطاء مزيد من 

املسئوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكرب ُتعد من سامت هذا البعد.

:)Intellectual Stimulation( 3- الحفز الذهني

يتمث��ل العام��ل الثالث يف »الحفز الذهني«، ويش��ري إىل القيادة الت��ي تعمل عىل إثارة 

العاملن للتفكري بطرق وأساليب جديدة يف حل املشكالت واتخاذ القرارات بطريقة إبداعية، 

واستخدام التفكري املنطقي وذلك من خالل ربط األشياء بعللها قبل اإلقدام عىل أية مامرسة 

أو ت��رّصف (Bass & Steidlmeier, 1999).  بن��اء عليه فإنه يجب عىل القائد التحوييل أن 

يقدم مربرات قوية تدفع العاملن إىل إعادة النظر يف طرق وأس��اليب التفكري املس��تخدمة 

للتعامل مع مشكالت العمل التقنية واإلنسانية وأيضا قيمهم الشخصّية، وأن يشجعهم عىل 

العمل عىل حل ومناقشة مشكالتهم بطرق إبداعية من خالل الحوار وتقديم األدلة والحجج 

والرباه��ن الداعمة لها (الرقب، 18:17:2010).  ف��ريى Kirkland (2011) أن القائد الذي 



الفصل الثاين

القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض 58

يتبنى الحفز الذهني بن مرؤوس��يه يس��عى إىل إعادة تدقيق وتحيص االفرتاضات الناقدة 

للتأكد من مدى ومالءمتها من عدمه، ويبحث عن طرق وأس��اليب وطرق مبتكرة عند حل 

املش��كالت، كام يقدم طرقاً جديدة للنظر إلنجاز األدوار الوظيفية، كام يحض مرؤوسيه عىل 

النظر إىل املش��كالت من جوانبها املختلفة.  أما العامري (2000) فيؤكد عىل أهمية تحفيز 

املرؤوسن لدراسة بدائل مختلفة تاماً ومرغوبة، وإتاحة الفرصة لهم يف املشاركة يف تحقيق 

الفريق، لذا يعمل القائد التحوييل عىل استخدام الرموز، والشعارات لتوجيه الجهود ويعرب 

عن توقعاته العالية من مرؤوسيه.  يف حن أشار Lucks & Howard(2002) إىل أن التفكري 

املنطقي لحل املشكالت، واإلبداع، والتعزيز، تعترب من أهم خصائص ُبعد الحفز الذهني.

:)Inspirational Motivation( 4- الحفز اإللهامي /الدافعّية اإللهامّية

يف عام 1991 أضاف Avolio & Yammarino بعد الدافعية اإللهامية عىل األبعاد التي 

أش��ار إليه��ا باس (Bass ,1994)، وفقاً لهذه الس��مة يكون القادة عب��ارة عن رموز لتوجيه 

الجه��ود ولزيادة الوع��ي والفهم باألهداف املطل��وب تحقيقها لنج��اح املنظمة، حيث إن 

أفعالهم تؤثر يف األتباع وتدفعهم إىل االحتذاء حذوهم (الهاليل، 2001:  20)

فالدافعي��ة كام عرفها Twigg عام 2004م هي إثارة مش��اعر وعواط��ف العاملن نحو 

العمل والحركة، أما القيادة اإللهامية فهي رؤية وعقيدة القائد.  بناء عىل ذلك فإن(2011) 

Kirkland ينظر للقائد الذي يعتمد عىل الدافعّي��ة اإللهامّي��ة عىل أنه يتمتع بالقدرة عىل 

تحفيز األتباع بتوقعات أداء عالية، واستثارة هممهم من خالل التحدث معهم بحامس عام 

يجب إنج��ازه، وذلك من خالل تقديم رؤية مقنعة للمس��تقبل، وإظهار التفاؤل والحامس 

يف العم��ل وتوفري نوع من التحدي يف عمل األتباع واس��تثارة روح الفريق لديهم واإلش��ادة 

بالنتائ��ج اإليجابية.  أم��ا Shandrina (2007) فقد أكد عىل أن القائد التحوييل يعمل عىل 

إلهام األتباع وتحفيزهم بإعطاء املعنى والتحدي ملا يقومون به، وتعزيز روح الفريق، وذلك 

م��ن خالل االتصاالت املتفاعلة التي تخلق الرواب��ط الثقافية بن أعضاء الفريق، التي تؤدي 

بدورها إىل تحويل القيم الفردية إىل قيم جامعية موحدة.

ووفقاً لدراس��ة Bass & Stogdlil (1990) هناك أدوات متعددة ميكن أن يس��تعن بها 

القائد التحوييل بهدف إيجاد رؤية مش��رتكة بينه وبن تابعيه منها عىل سبيل املثال:  اللغة، 
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والرم��وز، والص��ور الذهنية.  كام أض��اف كل من Phil & Les (2011) عدة س��امت لبعد 

الدافعية اإللهامية كالحامس، واالتصاالت، وااللتزام باألهداف، والرؤية، والنصح واإلقناع.

5- التمكين اإلداري:

حظي التمكن يف اآلونة األخرية باهتامم متزايد من قبل األكادميين واملامرس��ن املهتمن 

بقضية املوارد البرشية.  وذلك بهدف مواكبة التغريات املتسارعة يف بيئة األعامل والضغوط 

املرافقة للمنافس��ة العاملية.  مام حدا بالعديد من املنظامت لالهتامم مبواردها البرشية عن 

طريق تبني مفهوم التمكن، وذلك بإعطاء األفراد س��لطة أوسع يف مامرسة الرقابة، وتحمل 

املس��ؤولية ويف استخدام قدراتهم من خالل تشجيعهم عىل اتخاذ القرار وإعطائهم سلطات 

يف حل املشكالت وتنفيذ الحلول دون الرجوع إىل املستويات اإلدارية العليا، مع توفري كافة 

املوارد، وبيئة العمل املناس��بة وتأهيلهم فنياً وس��لوكياً ألداء العم��ل والثقة فيهم (أفندي، 

Greenberg & Baron, 2003 2003;).  م��ن هن��ا نج��د أن للتمك��ن دوراً مهاًم يف نجاح 

املنظامت التي تسعى لتحقيق رضاء العميل، كام يساعد عىل اإلبداع واالبتكار لدى العاملن 

يف املنظمة.  وهذا يتطلب إيجاد الثقة بن اإلدارة واملوظفن من خالل تحفيزهم ومشاركتهم 

يف اتخ��اذ القرار وإذابة الحدود اإلدارية والتنظيمي��ة الداخلية بن اإلدارة واملوظفن أو كام 

يطلق عليه يف أدبيات اإلدارة »هم« مقابل »نحن«.

وتقديراً من avolio (1999) وآخري��ن ألهمية التمكن اإلداري يف زيادة كفاءة وفعالية 

املنظمة يف تحقيق أهدافها اإلس��رتاتيجية، قاما بإضافة بعد خامس ألبعاد القيادة التحويلية 

وه��و بعد التمكن الذي يتم من خالله تفويض س��لطة اتخ��اذ القرار إىل موظفي الصفوف 

األمامية، وتعزيز الروح التش��اركية يف العمل؛ بهدف تحس��ن الخدمات واالرتقاء مبستويات 

األداء الفردي واملؤس��يس، مام دفع العديد من املؤسس��ات االهتامم مبواردها البرشية عن 

طري��ق تبنى مفه��وم التمكن، فالتمكن ميثل العملية التي يتم م��ن خاللها إعطاء العاملن 

ق��دراً كبرياً من الس��لطة والحرية يف األم��ور املتعلقة بعملهم دون الرجوع إىل املس��تويات 

اإلداري��ة العليا (Greenberg & Baron, 2003).  ويعد التمكن اإلداري أحد أهم املداخل 

اإلدارية التي ترددت يف الفكر اإلداري الحديث للتحول من منوذج منظمة التحكم واألوامر 

 Empower) إىل ما يس��مى باملنظمة املمكنة (Command &Control Organization)
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Organization) التي تهدف إىل إكس��اب العاملن الفاعلية والكفاءة، من خالل املش��اركة 

وتحمل املس��ؤولية، (القضاة والطراونة، 2009).  فالتمكن اإلداري هو إسرتاتيجية تنظيمية، 

ومهارة جديدة، ومدخل جوهري للتطوير والتحسن اإلداري املستمر.

مزايا وفوائد التمكين اإلداري:

التمكن له مزايا وفوائد عدة عىل مس��توى املنظمة والعاملن فيها حيث قس��م املغريب 

(2001) تلك املزايا وفقا لآليت.

أواًل:  على مستوى المنظمة:  

أن تبنى اإلدارة العليا إسرتاتيجية التمكن له فوائد عدة عىل مستوى املنظمة ومنها:

- تصبح املنظمة أكر تاسكا ونجاحاً يف ظل سياسة التمكن.

- تكون أكر قدرة عىل استخدام وتوظيف املوارد املادية والبرشية بفعالية.

- كام تس��اعد إس��رتاتيجية التمكن اإلداري عىل تنمية طريقة التفكر لدى القادة، وتطوير 

قدراتهم اإلبداعية.

- يخفف العبء عن القادة يف املستويات اإلدارية العليا وتقليل املراجعة واإلرشاف املبارش 

عىل املرؤوس��ن من قبلهم وهذا يتيح لهم وقتاً أكرب للرتكيز عىل مهامهم القيادية ووضع 

الخطط اإلسرتاتيجية.  

ثانياً:  على مستوى العاملين في المنظمة:

كام أن تبني اإلدارة العليا إلس��رتاتيجية للتمك��ن اإلداري يحقق فوائد عدة للعاملن يف 

املنظمة ومنها:

- زيادة التزامهم وتعهدهم مبسؤوليات جديدة.

- يساعد املوظفن عىل الحصول عىل تصور أكرب باإلنجاز ألعاملهم.  

- تحقيق الرضاء الوظيفي، والدافعية وااللتزام الوظيفي.

- وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وإطالق العنان للقابليات اإلبداعية واالبتكار لديهم.
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شروط تنفيذ عملية التمكين:

 ويش��رتط لتنفيذ عمليات التمكن يف املنظمة ما ييل (األس��مر 2014، البغدادي، 2013، 

جالب والحسيني، 2013):

- أن يكون لدى املنظمة خطة إس��رتاتيجية واضح��ة ومعلنة لكافة العاملن فيها، إضافة إىل 

وجود معايري موحدة لتحقيق رضاء املس��تفيدين من خدماتها بحيث يس��عى الجميع إىل 

تحقيق تلك اإلسرتاتيجية ومقابلة تلك املعايري.

- أن يك��ون جمي��ع العامل��ن يف املنظمة عىل علم ودراي��ة بكافة املس��تفيدين الداخلين 

والخارجين.  

- أن تكون مجاالت وحدود حرية الترصف واتخاذ القرارات واضحة للمديرين يف املستويات 

اإلدارية املختلفة.

- س��هولة الوصول إىل املعلومات التي تساعد يف اتخاذ القرارات السليمة، إضافة إىل أهمية 

تيسري وتدريب املديرين عىل استعامل التكنولوجيات الحديثة التي تساعدهم يف الوصول 

لتلك املعلومات.

- وضع نظام للمساعدة يف اتخاذ القرارات.

- تدريب وتأهيل العاملن وإعداد الصف الثاين للقيادة.

- اعتامد التغذية العكسية.

- تحديد مؤرشات ومعايري قياس درجة رضا املستفيدين الداخلين والخارجين.

- االعرتاف مبجهودات ومساهامت املتميزين وتخصيص نظام للمكافآت.

خصائص القائد التحويلي:

الق��ادة التحويليون يعتربون أنفس��هم وكالء تغيري، فلديهم الش��جاعة التي تكنهم من 

أن يطلبوا من اآلخرين التخيل عن الس��بل القدمية وإتباعها يف مس��ارات تحويلية جديدة، 

ويعتم��دون يف ذلك ع��ىل مزيج من جاذبيتهم الش��خصية ومقدرتهم ع��ىل إلهام اآلخرين 

واس��تثارتهم عقلياً وعاطفياً، فهم ش��خصيات محبوبة من قبل مرؤوسيهم حتى ولو مل تكن 
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رؤيته��م ورس��التهم واضحة لديه��م (Philp, 2003)، كام يحفز ويلهم الق��ادة التحويليون 

مرؤوسيهم نحو العمل الجاد والبعد عن املصالح الشخصية لحساب مصلحة املنظمة.  وهذه 

الغايات مهمة جداً يف حياة املنظامت، كام يس��تثري القائد من هذا النوع الدوافع ويحركها 

ليك يستفيد من طاقاته وقدراته ويحقق أهدافه لتأكيد ذاته ورسالته يف املنظمة (الهواري، 

1999).  لذا ميكن القول إنه ليك يس��تطيع القائ��د التحوييل إدارة التغيري وتحويل منظمته 

نح��و األفضل فإنه ينبغي أن يحوز عىل ع��دد من الخصائص، حيث يرى كل من (مصطفى، 

2002؛ نعساين، 2008؛ Basham, 2010) أن القائد التحوييل يتمّتع بعّدة خصائص منها:  

- مس��اعدة األتب��اع وتكينه��م من إح��داث التغيري وتحقي��ق نقلة نوعي��ة وحضارية لهم 

وللمنظم��ة، فهو يتمتع بثقة ذاتي��ة عالية يف مهاراته وقدراته ع��ىل وضع أهداف عالية، 

وتحقيق معايري أداء مرتفعة.

- يتمت��ع بثقة وإحس��اس عال بال��ذات، وبإرصار ذايت كبري، وال يعاين م��ن رصاعات داخلية 

نفسية، وبالتي فهو ال يحتاج للدفاع عن نفسه.

- له حضور قوي وجاذبية مؤثرة، ويقدم لتابعيه حلوال جذرية غري متوّقعة ملشكالتهم.

- الق��درة ع��ىل إلهام تابعية إذ يحمل توقعات عالية وآم��اال رائعة، ويعرب عن غايات مهمة 

بطريقة مبس��طة حي��ث لديه القدرة عىل اس��تخدام رموز ملهمة، وتش��بيهات مجازية، 

وش��عارات معرّبة، ومصطلحات جديدة؛ أي يستخدم كل األساليب اإللهامية أثناء حديثه 

مع اآلخرين.

- يرتقي بحاجات املرؤوسن إىل أعىل املستويات من خالل التدريب وتقديم النصح واإلرشاد، 

فهو يستثري مرؤوس��يه عقلياً ويشّجعهم عىل إعادة النظر يف أهدافهم ووسائلهم، وحثهم 

عىل استخدام إسرتاتيجية خالقة ومبدعة لتحقيق األهداف برؤية متجددة.

- يتمتع بقوة الشخصية ولديه أساليب إلهامية يستطيع من خاللها استثارت عقلية مرؤوسيه 

وتحقيق أداء أكر مام هو متوقع منهم.

- ومن الش��ائع أيضا أن القادة التحويلين قادرون عىل وضع رؤية ورسالة للمنظمة، بحيث 

تنبع هذه الرؤية من كافة األفراد يف املنظمة مام يدفعهم العتناقها مع إعطاء االستقاللية 

يف تنفيذه��ا، حيث يؤكد مدير رشكة ج�رنال إلكرتي�ك (.General Electric Co) عىل أن 
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القادة الجيدين هم القادرون عىل إيجاد رؤية واضحة ويتمكنون من توصيلها ملرؤوسيهم، 

.(Basham, 2010) ومن ثم املثابرة عىل تحقيقها

- إيج��اد ثقافة إنجاز مبنية عىل القي��م األخالقية، فهم موجهون بتلك القيم ولديهم القدرة 

عىل إظهارها كام أنهم يثقون بأنفسهم ويثقون بقدرات اآلخرين (السلمي، 2005).

- إن القادة التحويلين يعتربون أنفس��هم وكالء للتغيري يس��عون للوصول مبرؤوس��يهم إىل 

تحقي��ق إنتاجية عالية تف��وق األهداف ويس��تطيعون التعامل مع الغم��وض واملواقف 

املعق��دة ويتمتعون بثقة ذاتية عالي��ة ووعي كبري خال من الرصاعات، وينظرون لألخطاء 

ع��ىل أنها تجارب يس��تفاد منها، كام ُيع��ّدون أمنوذجا جيداً يف الس��لوك لالحتذاء بهم يف 

املنظمة (العامري، 2004).

مهمات القائد التحويلي:

م��ن خالل تحليل ومراجعة األدبي��ات التي تناولت موضوع القي���ادة التحويلّية، ميكن 

اس��تخالص مهم��ات القائد التحوييل التي تتمّث��ل يف اآلت��ي (غنيم، 2005؛ العريف ومهدي، 

2008؛ مرعي، 2008):

- إدراك الحاج��ة إىل التغي��ري:  يدرك القائد التحوييل حاجة تابعيه للتغيري فبالتايل يس��تثري 

عقوله��م لتجديد أهدافهم وتطوير احتياجاتهم والذي يس��اعد ع��ىل قبول أفكار التغيري 

ودعمها.  فالقائد التحوييل يح��ث ويدعم تابعيه لتحقيق إنتاجية عالية تفوق األهداف، 

وتفوق ما هو متوّقع منهم ومن املنظمة، فالقائد التحوييل يطلق عليه وكيل التغيري، فهو 

مقدام يحب تحمل املخاطر املحسوبة ويرفض االستقرار الذي ال يؤدي إىل التطور، كام أنه 

يترصف يف ضوء القيم واألخالقيات االجتامعية، والتعلم من وجهة نظره عملية مس��تمرة، 

لذا يؤكد عىل أن يتعلم الجميع من أخطائهم بقدر ما يتعلم من أخطاء اآلخرين.

- صياغ��ة الرؤية والرس��الة:  القائد التحوييل صاحب رؤية واضح��ة وطموحة تثل الصورة 

املس��تقبلية املمكنة واملرغوبة فيها للمنظمة، فالرؤية أس��اس لعمله، وُتعد صياغة الرؤية 

وإيصالها من قبل القادة أحد العنارص األساس��ية إلدارة التغيري الناجح، والقائد التحوييل 

يحل��م بأن يرتقي بالعمالء والعاملن واملنظمة إىل مس��توى الطم��وح الذي يراه يف األفق 

البعي��د، يحرص القائد التحوييل عىل أن يكون وضع الرؤية املس��تقبلية من خالل العمل 
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الجامع��ي فال تكون الرؤية عماًل فردياً، وتبنى الرؤية عىل ضوء احتياجات املنظمة بصفة 

عامة ومتطلبات املس��تفيدين الداخلين والخارجين عىل حد س��واء، فالرؤية املستقبلية 

تعد مبثابة النقطة املحورية للقيادة التحويلية لكونها تنح القائد واملنظمة خارطة نظرية 

توضح االتجاه الذي تس��ري نحوه قيادة املنظمة، وتنح هوية املنظمة وتوضحها، وتعطي 

الرؤية املس��تقبلية األتباع إحساس��اً بالهوية داخ��ل املنظمة وش��عوراً بالفعالية الذاتية، 

ويتطل��ب وضع الرؤية التنظيمية تحديداً لرس��الة املنظمة، والت��ي تصف رؤية املنظمة 

والقيم التي تتضمنها (املراد، 2005).

- اختيار أمنوذج للتغيري ومساراته:  األمنوذج املناسب للتغيري يف املنظمة يتمثل يف تلك األفكار 

التي س��بقت تجربتها وأثبتت فعاليتها تحت ظروف مشابهة، والتي تكون مالمئة للظروف 

والواقع العميل الذي تعيش��ه هذه املنظمة، كام أن املس��ارات املناس��بة تتحدد من خالل 

وضع األولويات والخيارات بالشكل الذي يخدم املنّظمة ويحقق أعىل فعالية ممكنة.

- صياغة اإلس��رتاتيجية الجديدة:  لتحقيق الرؤية التي رسمها القائد التحوييل والرسالة التي 

أعدها، فإنه يحتاج إىل وضع إس��رتاتيجية جديدة تأخذ يف الحس��بان التهديدات املتوقعة، 

والفرص املتاحة، ونقاط القوة والضعف، ويكون باس��تطاعتها مواجهة املنافسن والتفّوق 

عليهم، وتس��تلزم اإلس��رتاتيجية الفّعالة للتغي��ري إيجاد ائتالف مع مجموع��ة من األفراد 

وإعطائهم سلطة لقيادة التغيري والعمل بصورة جامعية باعتبارهم فريق عمل، إضافة إىل 

أهمية اس��تخدام كافة الوس��ائل املمكنة إليصال الرؤية الجديدة واإلسرتاتيجية ورشحهام 

والتأكيد عىل أهمية إيجاد أداة تشكيل أمنوذج لتوجيه السلوك املتوقع لجميع العاملن.

- تعبئ��ة االلت��زام من خالل ثقافة املنظمة:  إن تحقيق الرؤية والرس��الة واإلس��رتاتيجية، ال 

ميكن أن يتم يف ظل األداء والثقافة التنظيمية الس��ائدة مهام كانت مناس��بة، ألن الوضع 

أصبح مختلفاً تاماً، وأصبح يتطلب التزاماً برؤية ورس��الة وإس��رتاتيجية جديدة.  وهكذا 

فإن عىل القائد التحوييل أن يكون لديه القدرة عىل إعالن ونرش أفكاره املتمّثلة يف الرؤية 

والرسالة واإلسرتاتيجية الجديدة عىل العاملن معه، ليس هذا فحسب، وإمنا عليه أن يوّلد 

الح��امس لديهم لتبّني تل��ك األفكار ودعمها، وهذا لن يتحق��ق إال إذ أوجد القائد ثقافة 

تنظيمي��ة جديدة، وعزماً أكيداً من العاملن ع��ىل تبنّيها، فنجاح التغيري يعتمد عىل مدى 

التزام القيادة اإلدارية وقناعتها يف املنظمة برورة الحاجة لتبّني برنامج للتغيري؛ من أجل 
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تحسن الوضع التنافيس للمنظمة، وهذه القناعة تتطلب مؤازرة فّعالة من خالل توضيح 

الرؤية، وإيصالها لجميع العامل��ن يف املنظمة، والحصول عىل والء املديرين والتزامهم يف 

املستويات الوسطى لتنفيذ التغيري.  

إضافة إىل ما سبق فقد أورد أبو هداف (82:2011) املهامت اآلتية للقائد التحوييل:

- إدارة العملي��ات املتعّلقة بأنش��طة املؤسس��ة وتجميع املعلومات، وتنمي��ة املقدرة عىل 

استخدام تلك املعلومات لزيادة امليزة التنافسية.

- قي��ام القائ��د بالتعامل مع أكر من متغرّي يف الوقت نفس��ه بغض النظر عن درجة التغيري 

والغموض، واختالف األهداف، وتوس��ع املنطقة الجغرافي��ة، وميكن ذلك من خالل إدارة 

العالقات عن طريق تييز ما يجب أن تكون عليه العالقات مع كل طرف.

- تكييف املؤسسة مع التوجه العاملي من خالل وضع رؤية مستقبلية للمؤسسة ذات توجه 

عاملي بكل مستوياته.  وتحديد رسالتها بحيث تعكس التوجه العاملي.

- قيام القائد بتشكيل فرق مقتدرة عىل تحقيق التواصل العاملي املطلوب بحيث تثل كافة 

التخصصات واملستويات اإلدارية، والخلفيات الحضارية.

- عىل القيادات التحويلية تطوير قناعاتها الفكرية، واستعداداتها العقلية والسلوكية ملواجهة 

املفاجآت والتغريات املس��تمرة، وأن تنّمي مقدراتها للتعامل مع املفاجآت املتكررة التخاذ 

القرارات خاصة يف األوضاع غري املستقرة.

- عىل القيادات التحويلية إيجاد نظام تعليمي وتدريبي مستمر يف املؤسسة لكرة املفاجآت 

والتغريات التي تواجه هذه املؤسسات التي تتطلب مقدرة ومهارة عالية للتعامل معها.

مقارنة بين القائد التحويلي والقائد غير التحويلي:

عند مقارنة أمنوذج القائد التحوييل بالقائد غري التحوييل، يّتضح أن القائد التحوييل هو 

القائد امُللهم الذي يس��تخدم إبداعه وإلهامه للتأثري يف مرؤوس��يه، فهو يتحدث للمرؤوسن 

عن كيفية األداء ويثق بهم ويستخدم الكثري من الوسائل غري االعتبارية لتجاوز الواقع الذي 

يزخ��ر باألخطاء محاوالً تغيريه من خالل املرؤوس��ن، والج��دول (1) يوضح خصائص القائد 

التحوييل مقارنة بالقائد غري التحوييل (عباس، 2004):
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جدول )1(

مقارنة بني القائد التحوييل والقائد التقليدي

القائد التحوييلالقائد التقليدياألبعاد السلوكيةالرقم

عالقته وتفاعله مع الوضع 1
الراهن

هو  كام  الوضع  بإبقاء  يرغب 
دون تغيري.

يكافح لتغيري الوضع الراهن.

2
األهداف املستقبلية

دون  القائم  الوضع  من  تنبثق 
إحداث تغيريات جوهرية.

التغيري  إىل  متطلعة  ثاقبة  رؤية 
الجوهري للوضع الراهن.

3
املحاكاة  عىل  القابلية 

واملامثلة لآلخرين

ومحاولة  اآلخرين  نحو  التوجه 
تقليدهم دون تفكري.

يف  هم  من  مع  مشرتك  توجه 
مثالية  ورؤية  أفضل  وضعية 

لتحقيق التميز عىل األفضل.  

4
الثقة باآلخرين

مع  االندماج  يف  رغبة  عدم 
اآلخرين واالقتناع بهم.

الحامس  وإثارة  الجهود  تكريس 
ورغبة يف تحّمل املخاطر.

5

الخربة

له  املتوافر  استخدام  يف  خربة 
من  محدد  هو  وما  وسائل  من 
لتحقيق  عمل  وأساليب  أطر 

األهداف.

اعتيادية  غري  استخدام  خربة 
يف  والتقليدي  املألوف  وتجاوز 

أساليب العمل.

معايري سلوكية غري تقليدية.معايري سلوكية تقليدية.السلوك6

7
التحسس البيئي

البيئي  التحليل  إىل  يركن  ال 
للحفاظ عىل الوضع الراهن.

والتحليل  للتحسس  قوية  حاجة 
البيئي لتغيري الوضع الراهن.

8
وضوح األلفاظ

ضعف وضوح يف وضع األهداف 
استخدام  يف  وضوح  وعدم 

الوسائل القيادية.

وتحديد  للمستقبل  عاٍل  وضوح 
التقليدية  للوسائل  دقيق 

التأثريية.

9
أساس القوة ومصدرها

الشخصية  والقوة  املوقع  قوة 
واملركز  الخربة  عىل  املعتمدة 

االجتامعي.

قوة شخصية معتمدة عىل الخربة 
بالسامت  املرؤوسن  وإعجاب 

امللهمة والبطولية.

10
ال��ع��الق��ة ب���ن ال��ق��ائ��د 

واملرؤوسن

يف  اإلجامع  عن  البحث 
األوامر  عىل  واالعتامد  اآلراء 

والتوجهات املبارشة.

املرؤوسن  اتجاهات  تحويل 
الجذرية  التغيريات  دعم  إىل 

وتنفيذها.  
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وقد أش��ارت عباس (31:2004) إىل أن »القائد التحوييل يس��تطيع أن يغري يف املؤسس��ة 

خ��الل اقتناص الفرص��ة املتاحة واغتنامها وتطوير الرؤية ومناقش��تها م��ع أعضاء الجامعة 

م��ع ثق��ة يف هذه الرؤية، ويتم ذلك عن طريق تحفيز الجامعة، فهو يس��اعدهم يف تحديد 

احتياجاتهم واحتياجات مؤسس��تهم من خالل إجراء التغيري املناس��ب، وتش��جيع الجامعة 

عىل بناء شبكة اتصاالت خارجية لغرض الكشف عن خطط املنافسن وتوجهاتهم من جهة، 

وللتعّلم من خربتهم من جهة أخرى، لذا فإن القائد يخلق رؤية جديدة مش��رتكة بينه وبن 

أعضاء الجامعة، بهدف زيادة مس��تويات الوالء للمهمة التي يقومون بها، ويستطيع القائد 

التحوييل تغيري تش��كيلة الفريق، وإعادة هيكلته عن طريق تفعيل العقل، وميكنه تفويض 

الصالحيات املناس��بة للمس��اعدة يف إنجاز األهداف.  وبذلك فإن القائد التحوييل يستطيع 

تحقيق التغيري الجذري من خالل الربط بن املهامت الفنية والسياسية والثقافية وتكاملها«.

بناء عليه فإنه ميكن القول بأن املدخل التحوييل للقيادة يشتمل عىل خمسة أبعاد لعملية 

القي��ادة:  (التأثري املثايل، ورعاية األفراد، واالس��تثارة الفكرية، والحف��ز اإللهامي والتمكن)، 

وبشكل عام فإن املدخل التحوييل يصف كيف ميكن للقادة القيام بإحداث التغيريات املهمة 

وتنفيذه��ا يف املنظمة، حيث يقوم القادة التحويليون مبس��اعدة املرؤوس��ن وتكينهم من 

إحداث التغيري من خ��الل رفع الوعي لدى األفراد، وجعلهم يتجاوزون اهتامماتهم الخاصة 

لصال��ح املنظمة، وليك يحدث القادة التحويليون التغي��ري فإنه لزاما عليهم أن يكونوا قدوة 

حس��نة ملوظفيهم، فهم ميلكون منظومة متطورة من القيم األخالقية وش��عوراً قوياً بالهوية 

ويثقون بأنفس��هم، ويصغون ملرؤوسيهم، ويتسامحون مع وجهات النظر املعارضة، ونتيجة 

لذلك تنمو روح التعاون بن القادة ومرؤوس��يهم، فريغب املرؤوسون بالحذو حذوهم؛ فهم 

يثق��ون به��م ويتعلمون منهم ويؤمنون باألف��كار التي يتبّنْونها.  بن��اء عليه ال بد أن ميتلك 

القادة التحويليون رؤية مستقبلية نابعة من كافة املوظفن يف املنظمة وعىل كل املستويات 

اإلدارية، فالرؤية املس��تقبلية هي النقط��ة املحورية للقيادة التحويلي��ة، فهي التي توّضح 

االتجاه الذي تس��ري نح��وه قيادة املنظمة، إضاف��ة إىل ذلك فإن الرؤية املس��تقبلية تعطي 

املرؤوسن إحساساً بالهوية داخل املنظمة وشعوراً بالفعالية الذاتية.

عادة تب��دأ عملية التغيري من الق��ادة التحويلين، فهم يقومون بتنفيذها ويس��تمعون 
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لوجه��ات النظر املعارضة داخ��ل املنظمة، وإىل التهديدات التي قد تنش��أ خارجها، وأحياناً 

يوّل��د الق��ادة أنفس��هم حالة من عدم االس��تقرار من خالل تش��جيع التعب��ري عن وجهات 

النظ��ر أو القضايا املعارضة، ووفق��ا لهذه الحالة يقوم الق��ادة التحويليون بإحداث التغيري 

من خالل القيم واألعراف الناش��ئة يف املنظمة، وينضوون يف ثقافتها ويس��اعدون يف تشكيل 

معناها، فاملوظفون بحاجة إىل معرفة أدوارهم وإىل أن يفهموا كيف يس��همون يف األهداف 

اإلسرتاتيجية للمنظمة.  

المبحث الثالث:  معوقات ممارسة خصائص القيادة التحويلية:

تواجه املنظامت يف وقتنا الحارض بيئة عاملية التأثري والتأثر يسودها الضبابية والغموض 

والتح��والت املتالحقة يف ش��تى مجاالت الحياة.  مام دفع الكثري م��ن املنظامت إىل رضورة 

املداوم��ة ع��ىل التكيف الدائم م��ع التغريات البيئي��ة وتعديل أوضاعها وتبن��ي املبتكرات 

واإلبداعات الجديدة لضامن بقائها، وهذا بال شك يستلزم البحث عن مناذج جديدة للقيادة 

تتالءم مع هذه التطورات وتتخىل عن الهياكل الهرمية التقليدية، تتبنى التصاميم التنظيمية 

املرنة والتميز بالكفاءة والتوجه املس��تقبيل (ص��ربي، 2010) فلم تعد املنظامت بحاجة إىل 

مديري��ن، بل إىل قادة يعمل��ون عىل إقناع العاملن من حولهم برؤى منظامتهم ورس��التها 

ألحداث التغيري املناس��ب (مرعي، 2008).  وهذا يتطل��ب قيادة تحويلية تتلك قوة التأثري 

اإللهامي والفكري واملعنوي واألخالقي إلحداث التغيري يف ثقافة العاملن، وأساليب تفكريهم 

ومهاراتهم وس��لوكياتهم لبناء منظمة عرصية مرنة مشحونة بالطاقات املتجددة قادرة عىل 

التكيف واإلبداع.  ويقتيض تبني مدخل القيادة التحويلية يف املنظامت توافر البيئة املالمئة 

لتطبيقها، حيث إن نجاح أو فش��ل تفعيل سلوكيات القيادة التحويلية يخضع بشكل رئيس 

ع��ىل درجة توافر املتطلبات الجوهرية يف البيئة التنظيمية، التي تس��اعد أو تعيق الوصول 

إىل تحقيق النتائج املرجوة، فقد تواجه املنظامت بعض املعوقات التي تحد من قدرتها عىل 

تطبي��ق القيادة التحويلية.  والذي يوثر يف قدرتها عىل حل املش��اكل املعقدة التي تواجهها 

يف ظل مراحل التغيري والتطوير التي تش��هدها األجه��زة اإلدارية يف هذه الدول يف مرحلتها 

الحالية.  وقد كش��فت بعض الدراس��ات التجريبية الحديثة يف هذا املجال – والتي تت يف 

بع��ض الدول العربية – عن أن هناك مش��اكل ومعوقات تواج��ه املديرين يف إداراتهم ولها 
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تأثري عىل فعالية أدائهم لدورهم القيادي (الزيدين، 2014؛ السكارنة، 2014؛ العالق، 2013؛ 

الغامدي، 2013؛ كنعان، 2009).  

ك��ام تجدر اإلش��ارة إىل أن العوامل املؤثرة عىل القيادة يف القط��اع العام ال تختلف عن 

العوام��ل يف القطاع الخاص، حيث أش��ارت العديد من الدراس��ات النظري��ة والتجريبية يف 

الس��نوات األخرية املاضية وتلك التي نرشت يف واحد وعرشين مجلة متخصصة خالل الفرتة 

من 1990 وحتى 2005 إىل أن العوامل املرتبطة بالسياق التنظيمي ذات تأثري عىل سلوكيات 

القائد وفاعلية أدائه، كام حثت هذه الدراسات عىل االهتامم بالبحث يف دور هذه العوامل 

كمؤثرات رئيسية عىل سلوك القائد وعىل مخرجات عمله، وأيضاً عىل فهم أفضل ملدى هذا 

التأث��ري عىل القي��ادة (Porter & McLaughlin, 2006 ; Yuan & Lee, 2011).  فنجد يف 

مراجعة لألدبيات يف هذا املجال للباحثن Porter & McLaughlin أجرياها يف عام (2006) 

عىل ما كتب يف هذا املوضوع من أوراق علمية نظرية وتجريبية يف تسع مجالت علمية أن 

ما نس��بته 35% من هذه األوراق قد ركزت عىل هذه العوامل وهذه النسبة تعترب عالية إذا 

ما قورنت بنسب األوراق العلمية التي كتبت يف مجاالت ومواضيع أخرى.

ومن هذا املنطلق نجد أن هناك مس��توى معقوالً م��ن اإلجامع عىل أن العوامل املؤثرة 

عىل القيادة يف القطاع العام تتلخص يف التايل:

1- المعوقات التنظيمية واإلدارية: 

وتتضمن العوامل التي تتعلق بالتنظيم اإلداري التي قد تحول دون تحقيق القيادات يف 

األجهزة الحكومي��ة يف تحقيق أهدافها.  وقد تتعدد وتتنوع املعوقات اإلدارية التي تعرتض 

القي��ادات اإلدارية يف األجهزة الحكومية وتحد من فاعليتها، وأهم املعوقات التي كش��فت 

عنها التطبيقات العملية شملت:  (شكل املنظمة وحجمها ونوعها، املركزية الشديدة وعدم 

تفويض الس��لطات، عدم وض��وح االختصاص��ات وتداخلها، ضعف التنس��يق بن اإلدارات 

والوح��دات واألقس��ام، ضعف التخطي��ط اإلداري، ع��دم توافر املعلوم��ات الالزمة التخاذ 

الق��رارات، البريوقراطية وتباين وتعقد اإلج��راءات، غموض وجمود األنظمة واللوائح)؛ وقد 

أش��ارت نتائج بعض الدراس��ات امليدانية تأثري بعض هذه العنارص عىل فعالية القائد، فعىل 

سبيل املثال أكدت دراسة أجراها Green وآخرون (1996م) عىل أن حجم املنظمة له تأثري 
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كبري عىل القي��ادة وجودة أدائها مقارنة بتأثر العنرص الدميوغ��رايف للمنظمة، كام أوضحت 

دراسة أجرياها Howell & Hall-Merenda (1999م) عىل عينة مكونة من ( 317) موظفاً 

أن قرب القادة واملرؤوسن مكانياً حفز إيجاباً العالقة بن مخرجات القيادة وأداء املرؤوسن.

كام أن املنظامت التي مر عىل نش��أتها حقبة من الزمن تع��اين نظاماً إدارياً تراكمياً، منا 

خالل فرتة زمنية طويلة، وتعمل هذه املنظامت وفق إجراءات وأنظمة أنشئت ملواجهة بعض 

الظروف يف فرتات ماضية، ولكنه استمر تطبيقها بحيث أصبحت مورثاً ثقافياً بريوقراطياً من 

الصع��ب تغي��ريه أو تجاوزه من قبل القادة.  فهذا املوروث ل��ه مؤيدين ومدافعن عنه كر 

من املوظفن القدامى الذين يقاومون التغيري مقاومة ش��ديدة، نابعة من ثقافة بريوقراطية 

متأصل��ة تهدف إىل من��ع القيادات من إحداث أي تغيري فيها، بغض النظر عن الصالح العام 

للمنظم��ة.  ومن جانب آخر فهن��اك بعض القيادات اإلدارية تغل��ب املصلحة الذاتية عىل 

املصلحة العامة من خالل توس��عة نطاق س��لطاتها وهيمنتها اإلدارية، هذا أدى بالطبع إىل 

تره��ل املنظمة وأصبحت طبيعته��ا البريوقراطية تقف حجر عرة أم��ام كل قائد يرغب يف 

إحداث أي نوع من أنواع التغيري، بل وتس��عى إىل مقاومته بكافة الوسائل.  فنجد أن بعض 

اإلدارات واملوظفن يعملون ع��ىل خدمة الثقافة البريوقراطية، بينام يضعون األهداف التي 

أنش��ئت من أجلها املنظمة أهدافاً ثانوية.  فاملوظفون الذي��ن يتعاملون مع إدارات أخرى 

ومعاناتهم من بريوقراطيتها تكون حافزا ملامرس��ة سلطاتهم والتمكن لنظامهم البريوقراطي 

وتعزي��زه أس��وة باملنظامت األخ��رى.  وهذا أدى إىل انتش��ار العدوى ب��ن بقية املنظامت 

واألجه��زة اإلدارية املختلفة.  وانتش��ار مث��ل هذا النوع من األنظم��ة اإلدارية جعل مهمة 

القي��ادات اإلدارة صعبة يف تجاوزها أو إحداث تغيري فيها.  وهذا حتاًم من أهم املش��كالت 

التي تواجه القيادات اإلدارية يف املنظامت اإلدارية الحكومية عىل وجه الخصوص.  

 أيض��اً من املعوقات التنظيمية واإلدارية وجود أنظمة ولوائح وتعليامت متقادمة اال أن 

العمل مستمر بها لتنظيم وتسيري شؤون املنظمة.  فهذه األنظمة مل يتم تغيريها أو تعديلها 

منذ نشأة املنظمة، وإمنا ازداد الوالء لها دون أن يكون هناك تفكري فيام تحققه من أهداف 

للتنظيم.  وتعترب هذه األنظمة من أكرب املشكالت التي تواجه القيادات اإلدارية ال سيام أنها 

أصبح��ت جزءاً من تكوين التنظي��م.  وأن أي تغيري فيها يعترب انتهاكاً ألعراف إدارية هدفها 

حامي��ة التنظيم واملحافظة علي��ه.  فهذه األنظمة متقادمة قد تكون مناس��بة لوضع قبلته 
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قيادات سابقة، ولكنه مل يعد صالحاً ملتطلبات العرص املتجددة (الحراحشة، 2001؛ أدريس، 

2003؛ أبوبكر، 2005).

ومن أهم املشاكل التي تواجهها القيادات اإلدارية، كام أشار لها مريس (2010) ما ييل:

- املركزية الش��ديدة وعدم التفويض، إذ إن القيادات اإلدارية تارس قدراً كبرياً من املركزية، 

مام يؤدي إىل سيطرة الروتن والروح البريوقراطية.

- الوضع التنظيمي لألجهزة اإلدارية، حيث تتسم األجهزة اإلدارية يف الدول النامية بسامت 

معينة تؤثر عىل أداء القيادات اإلدارية وتحد من فعاليتها، ومنها:

- تعدد مستويات التنظيم وضيق نطاق التمكن.

- تشتت أقسام ووحدات التنظيم اإلدارية الواحد.

- التكرار واالزدواجية يف اختصاصات وصالحيات األجهزة الحكومية.

- وجود التنظيامت غري الرسمية والتي تلعب دوراً مهاًم يف التأثري عىل سلوك العاملن.

- البريوقراطي��ة وتباين وتعقد اإلج��راءات الذي يرتتب عليها انعدام املرونة يف التنفيذ، بطء 

اتخاذ القرارات، وتجنب التغيري واالستفادة من التجارب األخرى.

- جمود األنظمة واللوائح بش��كل ال يس��اعد عىل رسعة اتخاذ القرارات، وتلبية احتياجات 

ومتطلبات العمل.

- هناك تعديالت وتفس��ريات متعددة عىل تلك األنظمة واللوائح وبش��كل مستمر دون أن 

يطل��ع عىل تلك التعديالت املس��ئولون اآلخ��رون مام يجعل قراراتهم مبنية عىل أس��اس 

نصوص قدمية جامدة.

- األنظم��ة واللوائح غامضة وغ��ري واضحة مام أدى بالقادة إىل االجتهاد يف تفس��ريها، وقد 

يكون ذلك التفسري غري دقيق، وغري صحيح.

- ع��دم توافر املعلومات الالزمة أوعدم دقتها التخاذ القرارات، أيضا عدم دقتها أو حداثتها، 

وعدم توافر األساليب العلمية الحديثة للحصول عىل املعلومات وتنسيقها وحفظها.

- س��وء التخطيط الذي ينش��أ عنه غموض أه��داف خطط التنمية مام يجع��ل الرؤية غري 

واضحة أمام القيادات اإلدارية يف عملية التنبؤ باملستقبل عند اتخاذ القرارات.
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2- معوقات مرتبطة بمعايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية:

إن من أه��م املعوقات التي تواج��ه املنظامت وتنعكس عىل القي��ادات اإلدارية، عجز 

القي��ادات اإلدارية عن القيام بدورها القيادي وحل املش��اكل املعقدة التي تواجهها يف ظل 

مراح��ل التغي��ري والتطوير التي تش��هدها األجهزة اإلدارية يف مرحلته��ا الحالية.  ومن أهم 

املعوقات املرتبطة بوضع القيادات اإلدارية يف الدول النامية والتي كشفت عنها التطبيقات 

العملية، هي عملية اختيار وتعين وترقية القيادات اإلدارية، إذ إنها تعاين من عدم س��المة 

طرق وأس��اليب اختيار هذه القيادات؛ فال توجد معاي��ري واضحة للتعين أو الرتقية للقيادة 

إمنا جل اعتامدها عىل س��نوات الخربة وعىل تويل مناصب إدارية س��ابقة.  األمر الذي نتج 

عنه عدم توافر الكوادر القيادية الكفؤة (الغامدي، 2008؛ الغنام، 2011؛ التميمي وسليامن، 

2011؛ الكريب��اين، 2002).  ك��ام أك��دت بعض الدراس��ات عدم وجود خطط إس��رتاتيجية 

لتخطي��ط التعاقب إلداري وإعداد صف ثان من القيادة؟، حيث يرى املتخصصون أن غياب 

اإلداري��ن من الصف الثاين يعد واحداً من أهم األخطاء التي تقع فيها املنظامت الحكومية 

(الب��واردي، 2014؛ عفيفي,2004).  لذا فإنه م��ن األهمية مبكان بذل جهود أكرب يف البحث 

عن القيادات اإلدارية واختيارها لتحمل مش��عل التغيري والتطوير، وتقود مس��رية النجاح يف 

املنظامت اإلدارية، فهذه القيادات ال بد أن تتصف بقدرتها عىل تحمل ضغوط العمل سواء 

كانت جس��مية أو عقلية ونفس��ية، والقدرة عىل تحمل املخاطر وتوقع املجهول ال سيام يف 

ظل توافر املعلومات وتدين مستوى العاملن.

قدم الس��فالن (1409) منوذجاً متكام��اًل الختيار القيادات اإلداري��ة، حيث يتكون هذا 

النم��وذج من عدة عنارص مثل:  االلتزام مبهنية الوظيف��ة اإلدارية وأخالقيتها، االعتامد عىل 

الوص��ف الوظيفي لعنارص الوظيفة اإلدارية، توافر نظام فعال ويحدث باس��تمرار للبيانات 

واملعلوم��ات القيادية، توفري أس��اليب متعددة الختيار القادة، أيضا وج��ود روافد خارجية 

لالختي��ار م��ن خارج املنظمة، وج��ود كادر متخص��ص للقيادات اإلدارية ليس��هم يف تنوع 

الخيارات، إنشاء مراكز إلعداد وتطوير القادة، كام تحب اإلشارة إىل أهمية توفري مناخ مالئم 

إلنجاح عملية اختيار القيادات اإلدارية مبستوى عال من املوضوعية.

وقد حدد املكاوي (2012) عدداً من املعايري التي ينبغي أن يؤخذ بها عند اختيار وتعين 
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القيادات اإلدارية، ومنها ما ييل:

- الحصول عىل املؤهل التعليمي واإلعداد املهني الالزم لشغل املنصب اإلداري.

- أن يكون مارس أعامل القيادة يف املستوى اإلرشايف األول بنجاح.

- أن تتوافر فيه الصفات العامة والخاصة التي تلزم الوظيفة املرشح له.

- اجتياز االختبار واملقابالت املوضوعة النتقاء القادة.

- البحث املستمر بهدف اكتشاف من لديهم صفات قيادية وترشيحهم.

- التقويم املستمر للقادة خالل فرتة توليهم للمنصب اإلداري، للتأكد من كفاءتهم وتيزهم.

3- المعوق��ات الثقافية )مجموعة القيم والمعتقدات والممارس��ات ف��ي المنظمة(:  تعد 

الثقاف��ة التنظيمية عنرصاً أساس��ياً يف املنظامت املعارصة، فهي تؤثر ع��ىل منط اإلدارة حيث 

يعكس منط اإلدارة واألس��لوب ال��ذي يتبعه املديرون يف تحقيق أه��داف املنظمة من حيث 

أس��لوب القيادة ومنط اتخاذ القرارات وحل املشكالت، فالقيم و املعايري واالعتقادات السائدة 

يف املنظم��ة – ثقافة املنظم��ة – تؤثر بدرجة كبرية عىل النمط الذي يس��تخدمه املديرون يف 

تحقي��ق األهداف.لذا أصب��ح لزاماً عىل القادة أن يفهموا أبعاده��ا وعنارصها الفرعية لكونها 

الوس��ط البيئي الذي تعيش فيه املنظامت، فالثقافة التنظيمية نتاج ما اكتس��به العاملون من 

أمناط سلوكية وطرق تفكري وقيم وعادات واتجاهات ومهارات تقنية قبل انضاممهم للمنظمة 

التي يعملون فيها، ثم تضفي املنظمة ذلك النسق الثقايف ملنسوبيها من خصائصها واهتامماتها 

وسياساتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شخصية املنظمة ومييزها عن غريها من املنظامت.

ويف هذا السياق وجد Howell & Avoilo (1993) أن مناخ عمل املنظمة الداعم لالبتكار 

يؤثر إيجاباً يف العالقة بن سلوك القائد وأداء الوحدات اإلدارية مام يؤدي إىل تطويرها، كام 

أن دراس��ة أجره��ا Morrison & Phelps (1999) عىل 275 موظفاً من منظامت مختلفة، 

وجدت أن رغبة املوظف للقيادة و»تحمل املس��ؤولية« ترتبط مبارشة بانفتاح اإلدارة العليا 

للتغيري وإىل املناخ العام الداعم لالبتكار والتغيري؛ ويف دراس��ة أخرى وجد أن مخرجات أداء 

القيادة الكاريزمية قد تم تعزيزها من خالل ثقافة املنظمة املبنية عىل العالقات االجتامعية 

الوثيقة بن أفرادها.
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ل��ذا فإنه من األهمية أن يدرك ق��ادة املنظامت الحكومية تأثري القيم عىل نجاح تطبيق 

إس��رتاتيجيات وخطط املنظمة، حيث يوضح Pervaiz (2002) أن البيئة الثقافية الس��ائدة 

يف املنظم��ة هي التي يس��تمد منها األفراد القيم واملعتق��دات واألفكار والتجارب واملعارف 

وتحويله��ا إىل بيان��ات ومعلومات تس��تخدم يف تغذية املجادالت واملناقش��ات التي توجه 

املراحل املختلفة لتطبيق إسرتاتيجيات التطوير وتؤثر عىل النتائج النهائية.

وبالرغ��م من أهمية الثقافة التنظيمية للمنظمة، حيث تعترب عنرصاً داعاًم لنجاح جهود 

التغيري، إال أنه يف الكثري من األحيان تبدأ هذه الجهود دون تهيئة البيئة التنظيمية والثقافية، 

والتي غالباً ما تكون موروثة من الهيكل الهرمي القائم عىل املركزية وتقسيم العمل، والرقابة، 

وس��يطرة أنظمة وقواعد العمل الرسمية، والتي تتطلب االلتزام بالحد األدىن من األداء وهو 

ما يطلق عليه ثقافة االرتخاء التنظيمي (ستيفن، 1418) 

 ومن أهم محددات الثقاف��ة اإلدارية العربية طابعها التقليدي املحافظ املرتبط بالبنى 

االجتامعي��ة واالقتصادي��ة املتوارثة، والتي تي��ل إىل تعزيز األدوار الفردي��ة وتجنب اتخاذ 

القرارات التي تخضع لظروف املخاطرة وعدم التأكد والتوجه الضعيف نحو املستقبل وامليل 

للمحافظة عىل القديم وم��ن ثم تتوافر حوافز ذاتية قوية لدى املديرين والعاملن ملقاومة 

التغيري التنظيمي (سعد، 1426).  

وبالتمعن يف تعريف الثقافة الذي أش��ار إليه الفرانسيس (1416) واملتمثل يف مجموعة 

من القيم واملعتقدات السائدة يف املنظمة تحكم قبول إدخال فكرة ما يف اإلدارة أو رفضها، 

وهي تثل قدرة املنظمة عىل التكييف مع أي تغيري طارئ، تبن أن الثقافة لها دور أس��ايس 

يف إحداث التكامل بن األمناط السلوكية يف املنظمة – وبدونها سيترصف كل فرد طبقاً لقيمه 

وقناعات��ه الخاصة - فهي التي تك��ون املخزون الفكري املرتاكم من القيم واملعتقدات والتي 

تواجه وتضبط سلوك وأفعال األفراد يف االتجاه املرغوب فيه.  

وق��د ذكر م��ريس (2010) بعض العادات والتقاليد واألعراف وأمناط الس��لوك الس��ائدة يف 

مجتمعات الدول النامية والتي تؤثر سلباً عىل أداء وفعالية القيادات اإلدارية يف املنظامت منها:

- الوساطات وأشكال املحاباة التي تنشأ بدافع الوالء العائيل أو العشائري، ورد الجميل، إىل 

غري ذلك من أمناط السلوك التي تنعكس آثارها السلبية عىل القيادات اإلدارية.
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- التعارض بن املصالح الخاصة واملصالح العامة، وهذا يؤدي إىل تبدل قرارات القيادات من 

قرارات تخدم املصلحة العامة إىل قرارات تخدم املصالح الفردية.

- الغ��رور والكربي��اء لدى بعض املس��ئولن وذلك رغبة يف الظهور مبظهر صاحب الس��لطة 

ومتخذ القرار.

فه��ذه العادات والتقالي��د والقيم االجتامعية تعترب من أهم املش��كالت التي تؤثر عىل 

الق��ادة اإلداري��ن، لذا فإنه من األهمية مبكان التصدي له��ا وعالجها مبا يتفق مع متطلبات 

الع��رص الحايل.  فالقيادات اإلدارية ال بد أن ت��درك أن االمتثال لهذه الظاهرة وعدم العمل 

عىل معالجتها، قد يحقق نتائج قصرية املدى للقيادات املستفيدة من تلك العادات والتقاليد، 

ولكن ستكون العواقب عكسية عىل املدى الطويل، كام أنه لن يحقق أي أهداف للمنظمة 

س��واء عىل املدى القصري أو البعيد.  االعرتاف بوجود مش��كلة ما هو من أفضل األس��اليب 

لعالجه��ا، لذا فإن اعرتاف القائد اإلداري بوجود قيم وعادات وتقاليد س��لبية تؤثر عىل أداء 

املنظمة وتحقيقها ألهدافها هو مطلب أس��ايس لعالجها، ثم يدرس واقعها ومس��بباتها.  ألن 

االعرتاف بوجود مش��كلة هو البداية الصحيحة للعالج، بناء عىل نتائج دراس��ة واقع القيم 

والعادات والتقاليد واالنتامءات االجتامعية يف املنظمة وأسبابها، والتي تنتج عنها آثار سلبية 

ع��ىل املنظمة قد ال يحمد عقباه��ا منها تفكك املنظمة واملجتمع، واتس��اع فجوة الطبقية 

االجتامعية التي ميكن اعتبارها الس��بب الرئي��س لتدهور املنظمة وانهيارها، وبالتايل العمل 

عىل تجنبها والحذر من أن تسيطر عىل القائد اإلداري (آل سعود، 2007، الخشايل والتميمي، 

2008؛ حلواين، 1430).

موقف القائد من مواجهة المعوقات: 

بعد اس��تعرض معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية، فإنه 

ميكن القول ليك يتغلب القائد أو يحد من حدة تأثري هذه املعوقات عىل مامرسته لخصائص 

القيادة التحويلية، فإن هذا يتطلب من القائد تغيري موقفه وأس��لوبه القيادي بأسلوب أكر 

مرون��ة وإقب��االً عىل التغيري، حتى يتمكن من الس��يطرة عىل مجري��ات األمور يف املنظمة، 

وتحقيق أهدافها.  ومنها ما قدمه كوتر (القحطاين، 2001) كام ييل:

1- يجب أن يضع القائد خطة إسرتاتيجية للمنظمة، بحيث تكون لها رؤية ورسالة وأهداف 
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واضحة يستنري بها كافة العاملن يف املنظمة أثناء تأدية مهامهم اليومية.

2- التأثري عىل العاملن من خالل بث روح الفريق الواحد بن العاملن يف املنظمة، وتشجيعهم 

عىل العمل عىل تحقيق أهداف املنظمة الكلية، متجاوزين األهداف الشخصية.

3- يعمل القائد التحوييل عىل إشباع احتياجات العاملن اإلنسانية املتعلقة بالتغيري، والدعم 

املستمر لهم ملواجهة املعوقات التي تحول دون إشباع تلك الحاجات.

4- بناء الثقة والعالقة الطيبة مع العاملن، والتي تساعده عىل تحقيق تغيريات جوهرية يف 

أداء املنظمة وتقوية موقفها التنافيس.

5- تحفيز وتش��جيع العاملن يف املنظمة، ويتبنى تحقيق األهداف بطريقة مبتكرة وبشكل 

شخيص، ويعمل عىل تطوير وتحسن النظم والتنظيامت القامئة.

6- يعي ويفرق بن أس��لوب اإلدارة التقليدية وأس��لوب القيادة الذي يجب أن يتبناه، حتى 

يتمكن من املواجهة والتعامل مع متطلبات التغيري.

7- يحرص القائد عىل التعامل مع العاملن من منطلق الحاجة إىل مساعدتهم له وللمنظمة، 

وليس بأس��لوب النقد والتوجيه، هذا التحول يف التفكري يس��اعد القائد يف تحقيق رؤية 

املنظمة وإس��رتاتيجيتها، وبالتي ف��إن الرتكيز ال يقترص عىل تهيئ��ة التنظيم فقط ولكن 

يشمل أيضاً العاملن يف املنظمة.  

8- العم��ل عىل تحقي��ق نتائج تفوق التوقعات، من خالل الجمع بن البحث عام هو جديد 

واإلبداع وتحمل املخاطرة املحسوبة ملواجهة التغيري.

9- إقامة نظم إلدارة املعلومات، وتوفري الوس��ائل التي ميكن بواس��طتها تزويد املس��تويات 

اإلداري��ة املختلفة باملعلومات الصحيحة من خالل عملية جمعها وتخزينها واالس��تفادة 

منها وتس��هيل انس��يابها إىل مراكز اتخاذ القرار، والذي يس��هم يف اتخاذ قرارات صائبة 

(مريس، 2010).
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الدراسات السابقة: 

ع��ى الرغم من حداثة موضوع القيادة التحويلية يف الفكر اإلداري نس��بياً، إال أنه حظي 

باهت��ام الباحثني به��ذا املجال حيث نتج عن ذل��ك إجراء العديد من الدراس��ات النظرية 

وامليدانية يف محاولة لبلورة مفهوم القيادة التحويلية عملياً، ودراسة عالقتها ببعض املتغريات 

التنظيمية األخرى، فقد هدفت دراسة أجراها الغامدي )2001( إىل التعرف عى مدى مارسة 

القادة األكادمييني يف الجامعات السعودية للقيادة التحويلية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

)2912( عضو هيئة تدريس جامعي واس��تخدمت االس��تبانة وسيلة لجمع البيانات وأظهرت 

النتائ��ج، أن درجة توافر خصائص القي��ادة التحويلية وعنارصها ل��دى القادة األكادمييني يف 

الجامعات السعودية كانت متوسطة.  وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف عنارص القيادة 

التحويلي��ة تعزى ملتغري الوظيفة ومل تك��ن هناك فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغريي الجامعة 

والتخص��ص، بينا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف خصائص القائد التحوييل تعزى 

ملتغريي الوظيفة والتخصص ومل تكن هناك فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغري الجامعة.

ق��ام الغامدي يف عام 2000 بدراس��ة هدفت إىل التعرف عى مدى مارس��ة القيادات 

األكادميي��ة للقيادة التحويلية وأيضاً مدى مارس��ة خصائص القيادة التحويلية وتأثري متغري 

الجامعة والوظيفة ونوع التخصص يف س��لوك القادة التحويليني.  وقد أعد الباحث اس��تبانة 

لتحقيق أهداف دراسته، عرب استخدام املنهج الوصفي التحلييل.  وقد توصلت نتائج الدراسة 

إىل أن القيادات األكادميية يف الجامعات السعودية متارس القيادة بدرجة متوسطة، كا أنها 

متلك خصائص القيادة التحويلية بدرجة متوسطة، وأن الوكالء والعمداء يتمتعون بخصائص 

القائد التحوييل وأكرث من رؤساء األقسام.

ويف دراس��ة قام بها العامري )2002م( بهدف التعرف عى مدى توافر س��ات القيادة 

التحويلية يف املؤسسات العامة، حيث تكون مجتمع الدراسة من )15( مؤسسة عامة اختري 

منهم )466( مفردة، وقد أس��فرت نتائج تلك الدراس��ة إىل أهمية مفهوم القيادة التحويلية 

وآثاره��ا اإليجابية عى مختلف الجوانب التنظيمية، ك��ا بينت نتائج التحليل اإلحصايئ أن 

املديرين يف املؤسس��ات العامة يتمتعون مبستوى متدن يف كل خصائص القيادة التحويلية، 

ما يدل عى عدم رضا املوظفني يف هذه املؤسسات عن الوضع القيادي يف مؤسساتهم.
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أيضاً قام العامري ويف نفس الس��نة )20002م(، بدراسة ميدانية تهدف إىل التعرف عى 

مس��توى س��لوك املواطنة ومس��توى الس��لوك التحوييل عى عينة بلغت )600( موظف يف 

األجهزة األمنية وطبيعة العالقة بينها.  وتوصلت الدراسة إىل أن السلوك القيادي التحوييل 

ال يتوافر يف األجهزة األمنية إال بدرجة متدنية.  كا أكدت الدراسة عى وجود عالقة إيجابية 

بني سلوك القيادة التحوييل وسلوك املواطنة التنظيمية.

أما دراس��ة )Politis )2002 فقد هدفت هذه الدراس��ة التي أجريت عى مجموعة من 

املنظات الصناعية األس��رالية التي تستخدم تقنيات عالية املستوى، إىل تحديد عالقة أبعاد 

القيادة التحويلية وأبعاد القيادة التبادلية بعوامل اكتساب املعرفة واملكافأة الوقفية، حيث 

اس��تخدم الباح��ث مقي��اس )Leadership Multifactor Questionnaire MLQ( الذي 

وضع��ه)Bass and Avoio, 1999( وبينت نتائج الدراس��ة وجود عالقات ارتباطيه إيجابية 

بني بعض أبعاد القيادة التحويلية ومتغريات اكتساب املعرفة إذ ارتبطت الكاريزما والتحفيز 

الفكري بش��كل إيجايب مع عوامل اكتس��اب املعرفة، وكش��فت النتائ��ج عن وجود عالقات 

ارتباط سلبية بني عوامل اكتساب املعرفة واملكافأة الوقفية.

ويف دراسة قام بها )Avolio et.al )2002.  هدفت إىل معرفة أثر منط القيادة التحويلية 

عى تطور املرؤوس��ني املبارشين وعى أداء املرؤوسني غري املبارشين للقادة وذلك من خالل 

إجراء الدراس��ة عى مجموعتني من القادة )العس��كريني األمريكي��ني( )مجموعة تجريبية 

ومجموعة ضابطة( إذ خضعت املجموعة التجريبية إىل تدريب عى اس��تخدام منط القيادة 

التحويلية يف التعامل مع املرؤوس��ني، فيا خضعت املجموع��ة الضابطة إىل تدريب قيادي 

آخر، تكونت عينة الدراسة من )54( من القادة العسكريني و )90( من املرؤوسني املبارشين 

و )٧24( من املرؤوس��ني غ��ري املبارشين وتم اختيار عدد من املتغ��ريات منها تقدير الذات 

واالس��تقاللية والجهد اإلض��ايف والتوجه الجاعي.  وتوصلت الدراس��ة إىل نتائج أهمها:  أن 

القيادة التحويلية تؤثر عى تطور العاملني وعى أدائهم بشكل كبري، وأن القيادة التحويلية 

تخلق رابطة اجتاعية قوية بني املرؤوس��ني املبارشين وغري املبارشين ما يؤدي إىل تحسن 

أداء املرؤوس��ني غري املبارشين؛ إذ كان للقيادة التحويلية كا أكدت الدراس��ة األثر إليجايب 

عى التوجه الجاعي للتابعني.
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يف عام 2003 أجرى العمري دراسة هدفت إىل التعرف عى العالقة بني خصائص القيادة 

التحويلية ومدى توافر مبادئ إدارة الجودة عى عينة عش��وائية بلغت )450( موظفاً، عرب 

 Avolio وأفوليو Bass استخدام أداة االستبيان طورها الباحث بنفسه إضافة إىل مقياس باس

لتحقيق هدف الدراس��ة، وفق اس��تخدام املنهج الوصفي التحلييل، وقد بينت أبرز النتائج 

أن مس��توى السلوك القيادي التحوييل للمديرين يف املؤسسات العامة قيد الدراسة ال يرقى 

إىل املس��توى املأمول، ك��ا توصلت أن هناك عالقة قوية وإيجابي��ة، وذات داللة إحصائية 

ب��ني خصائص القيادة التحويلية إجاال ترتبط بعالق��ات إيجابية قوية ذات داللة إحصائية 

مع إدارة الجودة الش��املة بش��كل عام، وأخرياً أشارت نتائج الدراس��ة إىل أن آراء املوظف 

نحو توافر عنارص الس��لوك القيادي التحوييل مل تتأثر بشكل جوهري بأعارهم أو مبراتبهم 

الوظيفية أو مؤهالتهم العلمية وخربتهم.

وأجرى )Hoyt & Blascovich )2003 دراسة هدفت إىل اختبار منطي القيادة التحويلية 

والقيادة التبادلية يف بيئتني مختلفتني؛ البيئة الواقعية والبيئة االفراضية، وقد تم إجراء هذه 

الدراسة عى ثالث مجموعات ميثلون )144( طالباً تم اختيارهم بشكل عشوايئ من جامعة 

سانتا باربرا يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد تم توزيع استبانة خاصة عى هؤالء الطلبة 

لتقييم السلوك القيادي ملديريهم، واقترصت الدراسة عى القيادات النسائية من خالل أداة 

املقابلة.  وقد أش��ارت النتائج إىل أن القيادة التحويلية – التي تركز عى االستثارة العقلية – 

تسهم يف رفع األداء النوعي والرضا، فضاًل عن متاسك املجموعة يف املنظات مقارنة بالقيادة 

التبادلية، بينا تس��هم القي��ادة التبادلية يف رفع األداء الكمي مقارن��ة بالقيادة التحويلية، 

وأشارت النتائج أيضاً إىل أن نسبة عالية من أفراد العينة يؤكدون عى أن التفاعل الحقيقي 

للقائد مع املرؤوسني يرفع مستوى الرضا، كا أظهرت النتائج أن القيادة التحويلية غري فاعلة 

يف املهات قصرية املدى.  

وأجرى )Zhou & Shine )2003 دراس��ة هدفت إىل توضيح مدى تأثري س��لوك القيادة 

التحويلي��ة عى إبداع العامل��ني، وكذلك للتعرّف إن كانت الحوافز وقيم العاملني تتوس��ط 

العالقة بني س��لوك القي��ادة التحويلية وإبداع العاملني، إذ متثل املتغري املس��تقل بس��لوك 

القي��ادة التحويلية واملتغري التابع بإبداع العاملني، وقد تكّون مجتمع الدراس��ة من )209( 
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من العاملني ومرشفيهم بقسم البحوث والتطوير يف )46( رشكة صناعية يف كوريا، وُصّممت 

استبانة لجمع البيانات، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها وجود عالقة إيجابية بني 

منط القيادي التحوييل وبني تنمية املقدرات اإلبداعية للعاملني، وأن التحفيز يتوسط العالقة 

ب��ني النمط القيادي التحوييل وتنمية املقدرات اإلبداعية للعاملني، وأظهرت النتائج أيضاً أن 

القيم الخاصة بالعاملني تؤدي الدور الوسيط بني القيادة التحويلية واإلبداع.

وق��ام )Roberts )2005 بدراس��ة علمية هدفها الكش��ف عن تصور مه��ارات القيادة 

التحويلية لدى رؤس��اء الجامعات الحكومية يف املناطق الحرضية واملدن الكربى يف الواليات 

املتح��دة م��ن وجهة نظر أعضاء هيئ��ة التدريس واإلداريني واملوظف��ني يف تلك الجامعات، 

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ومتثلت األداة يف استبانة طبقت عى عينة مكونة 

من )1٧3( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واإلداريني واملوظفني، وأظهرت النتائج أن 

عينة الدراسة مبجموعاتها الثالث يعتقدون بان الرؤساء يتصفون بعنرص من عنارص القيادة 

التحويلية وهو الدفع امللهم، وأن مجموعة واحدة فقط )املوظفني( ينظرون إىل رؤس��ائهم 

بأنه��م تحويليون كلياً، وأن مجموعة أعضاء هيئة التدريس يرون أن عنرص التحفيز الفكري 

واالهت��ام الفردي ضعيف جداً لدى الرؤس��اء، وأن مجموعت��ي )اإلداريني واملوظفني( عى 

مستويات أعى من تصور االهتام الفردي من رؤسائهم.  

وأج��رى )Niekerk )2005 دراس��ة هدفت إىل التحقق من القي��ادة التحويلية يف أعى 

املؤسس��ة التي متر مبرحلة التحول واتبعت الدراس��ة منهج دراس��ة حالة ومتثلت األداة يف 

اس��تبانة ومقابالت شخصية وكانت عينة الدراسة مقصودة متثلت يف )5( من كبار املديرين 

وهم نائب رئيس الجامعة واملديرين والعاملني الذين كانوا مسؤولني عن الوحدات الرئيسة 

داخل الجامعة وتوصلت النتائج إىل أن أفراد الدراس��ة الخمس��ة األوائل عى مستوى قادة 

التعليم العايل يف املؤسسة محل الدراسة يحملون أسلوب القيادة التحويلية بدرجات متفاوتة 

وأن هناك اختالفات بني أمناط القيادة التحويلية لدى قادة مؤسسات التعليم العايل.  

يف عام )2006( قام العازمي بدراسة بعنوان القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع، هدفت 

هذه الدراس��ة إىل التعرف عى العالقة بني س��ات القائد التحوييل وتوافر االبداع اإلداري 

لدى العاملني املدنيني بديوان وزارة الداخلية.  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، وتكون 
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مجتمع البحث من موظفي ديوان وزارة الداخلية من املدنيني مبدينة الرياض البالع عددهم 

)300( موظف، وقد اس��تخدم الباحث أسلوب الحرص الش��امل لحرص البيانات.  وتوصلت 

الدراسة لعدة نتائج منها:

- تتوافر لدى القيادة املدنية يف وزارة الداخلية تس��ع وعرشين س��مة وخاصية من س��ات 

وخصائ��ص القيادة التحويلية وبدرجة كبرية، واهم هذه الس��ات هي االهتام بإحداث 

تغيريات رسيعة وجذرية.

- توج��د عالقة طردية متوس��طة بني امت��الك القيادات اإلدارية لس��ات وخصائص القائد 

التحوييل وامتالك مرؤوسيها للمهارات والقدرات اإلبداعية.

كا قام الفقيه )2006( بدراس��ة هدفت إىل التعرف عى درجة مارس��ة مديري الربية 

والتعليم باململكة العربية الس��عودية لس��لوك القيادة التحويلي��ة، وتحديد درجة الفعالية 

التنظيمي��ة إلدارات الربي��ة والتعلي��م من منظور القيم التنافس��ية، والتع��رف عى درجة 

العالقة بني درجة مارسة مديري الربية والتعليم سلوك القيادة التحويلية ودرجة الفعالية 

التنظيمية إلدارات الربية والتعليم، عى عينة بلغ قوامها )601( فرد، عرب استخدام استبانتني 

لجمع البيانات، وقد تم ذلك وفق املنهج االرتباطي.  ودلت أبرز النتائج إىل أن مديري الربية 

والتعليم يف اململكة العربية الس��عودية ميارسون سلوك القيادة التحويلية بدرجة متوسطة، 

ك��ا تصل الفعالية التنظيمية إلدارات الربية والتعليم - من منظور القيم التنافس��ية - إىل 

درجة متوس��طة.  كذلك توصلت إىل وجود عالقة بني مهارة مديري الربية والتعليم لسلوك 

القيادة التحويلية ودرجة الفعالية التنظيمية إلدارات الربية والتعليم.

دراسة بني عيىس )2005( هدفت إىل معرفة أثر القيادة التحويلية عى األداء يف املؤسسات 

العامة يف األردن إذ متثل املتغري املستقل بأبعاد القيادة التحويلية وهي )الجاذبية الدافعية 

واإللهام، التش��جيع اإلبداعي، واالهتام باملشاعر الفردية( وشكل األداء املتغري التابع.  كا 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر خصائص القيادة التحويلية يف إدارة هذه املؤسسات 

ومعرفة أثر العوامل الشخصية والوظيفية يف اتجاهات املرؤوسني نحو أثر القيادة التحويلية 

عى أداء املؤسس��ات العامة.  ولتحقيق أهداف الدراس��ة واختبار فرضياتها فقد تم تطوير 

استبانة مكونة من إحدى وأربعني فقرة وزعت عى عينة الدراسة املكونة من )450( عاماًل 
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يف أربع مؤسس��ات عامة أردنية اختريت بش��كل عش��وايئ، وبعد تحليل البيانات واستخراج 

النتائج النهائية التي كان من أبرزها:  تتمتع املؤسسات العامة األردنية مبستوى متوسط من 

خصائص القيادة التحويلية.  وجود أثر إيجايب ألبعاد القيادة التحويلية )الجاذبية، الدافعية 

واإللهام، التشجيع اإلبداعي، االهتام باملشاعر الفردية( عى أداء املؤسسات العامة األردنية.  

عدم وجود فروق يف اتجاهات املرؤوس��ني نحو أثر القي��ادة التحويلية عى األداء تعزى إىل 

)متغريات الجنس، العمر، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي(.

وج��اءت دراس��ة بكول���و )Piccolo, 2006( بهدف التعرف إىل اآلليات التي تس��تطيع 

القي��ادة التحويلي��ة من خاللها أن تؤثر يف مس��توى األداء التنظيم��ي واملواطنة التنظيمية، 

وبش��كل أكرث تحديداً تلقي هذه الدراس��ة الضوء عى دور التحفي��ز الداخيل، وفق أمنوذج 

خصائ��ص الوظيفة وااللت��زام باألهداف يف زي��ادة فعالية القيادة التحويلي��ة، وتم تصميم 

اس��تبانة خاصة لجمع البيانات، وزعت عى عينة الدراسة التي تكّونت من )2836( موظفاً، 

وخرجت الدراس��ة بالعديد من النتائج منها أن القائد الذي ميارس األمناط السلوكّية للقيادة 

التحويلية املختلفة )التأثري املثايل، والتحفيز اإللهامي، والحفز الفكري، ورعاية األفراد( يدرك 

مرؤوسوه املستويات املرتفعة من خصائص الوظيفة التي تشمل )التنوع، وأهمية الوظيفة، 

واالس��تقاللية، والتغذية الراجعة(، وكذلك توصل��ت إىل أن التحفيز الداخيل يرتبط إحصائياً 

ب��أداء مهات العمل، وإىل وج��ود ارتباط إحصايئ بني أمنوذج خصائ��ص الوظيفة وااللتزام 

باألهداف التي تنعكس عى الشعور باملواطنة التنظيمية.

وأجرت الجارودي )200٧م( دراس��ة بعنوان »إعداد القي��ادات التحويلية يف الجامعات 

الس��عودية«.  وهدفت الدراس��ة إىل تصميم برنام��ج تدريبي إلعداد القي��ادات األكادميية 

واإلدارية لتمكينهم من اكتساب املهارات الالزمة للقائد الجامعي لتطبيق القيادة التحويلية 

يف بيئة عمل مليئة بالتحديات.  وقد اس��تخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي معتمدة 

عى االستبانة التي تم تطبيقها عى عينة الدراسة من جامعتي امللك سعود بالرياض وامللك 

عب��د العزيز بجدة والتي بلغ عدده��ا )315( قائداً.  وخلصت النتائ��ج إىل أن درجة اتجاه 

عينة الدراس��ة نحو أهمية التدريب عى مهارات القي��ادة التحويلية كانت كبرية جداً فقد 

بلغ املتوس��ط العام )4,5( من )5( بانحراف معي��اري )0,6( ما يعني تأييد كافة القيادات 
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موضوع الدراس��ة ألهمية التدريب ع��ى مهارات القيادة التحويلي��ة واقتناعهم التام بأنها 

ستسهم يف رفع مهاراتهم القيادية يف مجال عملهم.  

ويف نفس العام قام الغامدي )200٧( بدراسة بعنوان القيادة التحويلية يف األجهزة األمنية 

الس��عودية أمنوذج مقرح، هدفت هذه الدراس��ة إىل التعرف عى م��دى امتالك القيادات 

األمنية الس��عودية لخصائص القائد التحوييل، وكذلك معرفة مدى مارستها لسلوك القيادة 

التحويلي��ة، والتعرف أيضا عى مدى اختالف إجابات أفراد عينة الدراس��ة وفقاً للمتغريات 

الوظيفية والش��خصية.  وقد اس��تخدم الباح��ث املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراس��ة 

مس��تعيناً باالستبانة كأداة لجمع املعلومات، وتشكل مجتمع الدراسة من ضباط القطاعات 

األمني��ة الذين يعملون يف املديريات العام��ة وفروعها يف مدينة الرياض ممن يحملون رتبه 

عقي��د ومقدم ورائد وعددهم )1114( ضابطا.  وقد أس��فرت الدراس��ة عن عدة نتائج من 

أهمها:

- يرى أفراد الدراسة أن قادتهم ميارسون سلوك القيادة التحويلية بدرجة متوسطة.

- كا يرى أفراد الدراسة بأن قادتهم ميتلكون خصائص القائد التحوييل بدرجة متوسطة.

- ال توج��د فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد العينة وفقاً ملتغريات الرتبة واملؤهل 

العلمي.

قام كل من )Bruch & Walter )2007 بدراس��ة هدف��ت إىل التحقق من أثر الهيكلية 

التنظيمي��ة عى س��لوكيات القادة التحويلي��ني والرضا الوظيفي من خ��الل األبعاد املتعلقة 

بالتأث��ري املث��ايل والحف��ز اإللهامي واملح��اكاة الفكري��ة واالهتام باملرؤوس��ني واحرامهم.  

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتوزيع استبانة الدراسة عى عينة مكونة من) 448( 

قائداً من املس��تويات اإلدارية الوس��طى والدنيا يعملون لدى رشكة متعددة الجنسيات يف 

الس��ويد تتخصص يف مجال الطاقة وتقنيات األمتتة، وقد تم ترجمة االستبانة ألكرث من لغة، 

قام الباحثان بتوزيعها بالربيد اإللكروين إذ وزعت )286( اس��تبانة عى املستويات اإلدارية 

الوسطى للتحقق من سلوكيات القادة يف املستويات اإلدارية العليا، ووزعت )162( استبانة 

عى املس��تويات اإلدارية الدنيا للتحقق من س��لوكيات القادة يف املستويات اإلدارية العليا 

وتوصلت الدراسة إىل نتائج أهمها:
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- تتمركز غالبية س��لوكيات الق��ادة املتعلقة بالتأثري املثايل والحفز اإللهامي يف املس��تويات 

اإلدارية العليا.  

- يؤثر كل من التأثري اإللهامي واملحاكاة الفكرية عى زيادة الرضا الوظيفي يف املس��تويات 

اإلدارية العليا أكرث ما هو لدى املستويات اإلدارية الوسطى.  

- ال توجد فروق يف س��لوكيات القادة يف املس��تويات اإلدارية الوس��طى والعليا فيا يتعلق 

باملحاكاة الفكرية واالهتام باملرؤوسني واحرامهم.  

- يؤثر االهتام باملرؤوس��ني واحرامهم عى الرضا الوظيفي تأثرياً “متس��اوياً” يف املستويات 

اإلدارية العليا والوسطى.

 وأج��رى )John )2008 دراس��ة هدفت إىل التع��رف عى طبيعة العالق��ة بني القيادة 

التحويلي��ة والرضا الوظيفي وبني العالقة بني القيادة وامليل لرك العمل، واتبعت الدراس��ة 

املنه��ج الوصفي التحلييل ومتثلت األداة يف اس��تبانة وزعت عى )1200( موظف، وتوصلت 

الدراس��ة إىل نتائج عدة أهمها أن القادة ميارس��ون س��لوك القيادة التحويلية بشكل مرتفع 

باملقارنة بس��لوكيات القيادة التبادلية واملتسيبة، وكذلك وجود عالقة إيجابية بني مارسات 

القيادة وبني مستوى الرضا الوظيفي.  

كا س��عت دراس��ة )Dastoor & Golding )2009 لبحث العالقة ب��ني أبعاد القيادة 

والقيم الثقافية من وجهة نظر أساتذة الجامعات يف تايالند واتبعت الدراسة املنهج الوصفي 

التحلييل وتم تطبيق استبانة الدراسة عى عينة عشوائية مكونة من )359( عضواً من أعضاء 

هيئة التدريس من عدة مؤسسات للتعليم العايل يف تايالند، وتوصلت الدراسة إىل عدد من 

النتائج أهمها أن هناك عالقة إيجابية بني القيادة التحويلية واملرؤوس��ني من حيث )الجهد 

اإلضايف، فعالية القائد، االرتياح مع القائد( وأن هناك عالقة سلبية بني كل من اإلدارة السلبية 

)أس��لوب القيادة باالستثناء، وأس��لوب القيادة عدم التدخل( واملرؤوسني من حيث )الجهد 

اإلضايف، فعالية القائد، االرتياح مع القائد( بشكل جزيئ.  

أما دراس��ة )Tsai et. al. )2009 فقد هدفت إىل اختبار الدور الوس��يط للمزاج اإليجايب 

للعاملني بني القيادة التحويلية ونتائج العاملني، أجريت الدراسة عى عينة عشوائية مكونة 

من )282( عاماًل يف 10 رشكات تأمني يف تايوان، وتوصلت الدراسة إىل نتائج أهمها أن القيادة 
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التحويلية تؤثر وبشكل مبارش عى أداء العاملني وتساعد زمالء العمل، باإلضافة إىل أن هناك 

تأثرياً غري مبارش للقيادة التحويلية عى نتائج العاملني من خالل املزاج اإليجايب لهم.

 وق��ام )Gittens )2009 بدراس��ة هدف��ت إىل معرفة تصورات أعض��اء هيئة التدريس 

ورؤس��اء األقسام ملدى مالءمة س��لوكيات القيادة التحويلية للدور القيادي لرؤساء األقسام 

األكادميي��ة واتبعت الدراس��ة املنهج الوصفي التحلييل حيث تم تطبيق اس��تبانة عى عينة 

مكونة من )86( رئيس قس��م و)302( عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عش��وائية 

م��ن ثالث جامع��ات أمريكية بوالية فرجينيا، واتضح من النتائ��ج أن أعضاء هيئة التدريس 

يرون أن س��لوكيات القيادة التحويلية فيا يتعلق ببع��د القيم هي األكرث تطابقاً مع الدور 

القيادي لرؤس��اء األقس��ام األكادميية، كا أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني تصور أعضاء 

هيئة التدريس ورؤساء األقسام ملدى تطابق سلوكيات القيادة التحويلية مع األدوار القيادية 

لرؤساء األقسام األكادميية.

 وهدفت دراسة السميح )2009م( إىل التعرف عى درجة مارسة رؤساء األقسام العلمية 

بجامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية لنمطي القيادة التحويلي��ة والقيادة التعاملية 

والتعرف عى درجة مش��اركة أعضاء هيئة التدريس بالجامع��ة يف صنع القرارات، واتبعت 

الدراسة املنهج الوصفي املسحي ومتثلت األداة يف استبانة طبقت عى عينة عشوائية مكونة 

من )210( أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها أن 

رؤساء األقسام ميارسون منط القيادة التحويلية بدرجة كبرية جداً.  

ويف نفس الس��ياق والس��نة قام العمر)2009م( بدراس��ة هدفت إىل التعرف عى درجة 

توافر ومارس��ة خصائص القيادة التحويلية لدى رؤس��اء األقس��ام العلمي��ة بجامعة اإلمام 

محمد بن س��عود اإلسالمية والكشف عن العالقة بني مارس��ة خصائص القيادة التحويلية 

ومستوى الروح املعنوية بأبعادها املختلفة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ومتثلت األداة 

يف اس��تبانة طبقت عى عينة عش��وائية مكونة من )143( عضواً من أعضاء هيئة التدريس، 

وتوصلت الدراس��ة إىل نتائج عدة أهمها أن توفر محاور خصائ��ص القيادة التحويلية لدى 

رؤساء األقسام العلمية حصل عى موافقة األعضاء بدرجة كبرية وأن مارسة رؤساء األقسام 

لهذه املحاور بدرجة كبرية جداً، واتضح وجود فروق دالة إحصائياً بني اتجاهات أفراد العينة 
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ح��ول خصائص القيادة التحويلية باختالف متغريات العمر وس��نوات الخدمة وعدم وجود 

فروق تعزى ملتغري الرتبة العلمية.  

دراس��ة الكساسبة وآخرين )2009( هدفت هذه الدراس��ة إىل معرفة درجة تأثري ثقافة 

التمكني )الفن��ي، اإلداري( والقيادة التحويلية )املتطلبات املادي��ة واملعنوية( عى املنظمة 

املتعلمة يف مجموعة رشكات طالل أبو غزالة يف األردن.  وتتضح أهمية الدراسة من محاولة 

الربط بني تأث��ري منط القيادة التحويلية كخاصية فردية وثقاف��ة التمكني كخاصية تنظيمية 

عى املنظمة املتعلمة وبذا فإن هذه الدراسة تتبنى منهجاً متكاماًل يف دراستها لتأثري كل من 

القادة واملرؤوس��ني عى املنظمة املتعلمة.  وقد تم تطوير استبانة لجمع البيانات من عينة 

عش��وائية بس��يطة بلغت )226( مفردة، بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيتني 

الرئيس��يتني.  وقد وجدت الدراس��ة أن هناك تأث��رياً داالً إحصائياً لكل م��ن ثقافة التمكني 

والقيادة التحويلية يف املنظمة املتعلمة، ويف ضوء هذه النتائج يويص الباحثون بتعزيز ثقافة 

التمكني ببعديها الفني واإلداري عرب رفع س��قف املسامحة عن األخطاء وتفويض املزيد من 

الصالحيات للعاملني وتحس��ني ق��درة القادة يف إدارة املوارد البرشي��ة من خالل بناء ثقافة 

الرشاكة بني اإلدارة والعاملني وتش��جيع العاملني عى التسلح باملعرفة واالستناد إىل الحقائق 

عند اتخاذهم القرارات أو حلهم املشكالت وعن طريق ربط أنظمة التعيني والرقية بامتالك 

املعرفة املتخصصة لتعزيز بناء مجموعة رشكات طالل أبو غزالة كمنظمة متعلمة.

وس��عت دراس��ة الرقب )2010م( للتعرف عى العالقة بني القيادة التحويلية بأبعادها 

األربع��ة )التأثري املثايل، الحفز اإللهامي، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( ومتكني العاملني 

يف الجامع��ات الفلس��طينية بقط��اع غزة واتبعت الدراس��ة املنهج الوصف��ي حيث طبقت 

االستبانة عى عينة مكونة من )415( أكادميياً من جامعات غزة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل 

أن سلوكيات القيادة التحويلية األربع متوفرة يف الجامعات الفلسطينية، كا أشارت النتائج 

إىل أن��ه توجد عالقة إيجابية بني القي��ادة التحويلية بأبعادها ومتكني العاملني يف الجامعات 

الثالث، كا كشفت الدراسة عن فروق حول عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني تعزى 

ملتغريات طبيعة العمل والجنس واسم الجامعة وسنوات الخدمة.

أما دراسة )Wang & Rode )2010 فكانت بعنوان القيادة التحويلية وإبداع العاملني، 
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وق��د هدف��ت إىل التعرف عى أثر القي��ادة التحويلية عى إبداع املرؤوس��ني يف ظل تفاعل 

القي��ادة التحويلية مع املتغريات وهي املناخ التنظيمي ال��ذي يحفز عى اإلبداع والتفاهم 

العايل بني القائد واملرؤوس��ني.  وقد اعتمدت الدراس��ة عى املنه��ج الوصفي التحلييل وتم 

استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة عى )٧1( فريق عمل يف )55( 

منظمة يف الجزء الجنويب للواليات املتحدة.  وتكون أفراد الدراسة من )212( مرؤوساً و)٧1( 

مرشفاً.  وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن القيادة التحويلية ال تتعلق إىل حد كبري 

بإبداع املوظف عى النقيض من األبحاث الس��ابقة الت��ي وجدت عالقة مبارشة بني القيادة 

التحويلية وإبداع املوظف، كا أش��ارت الدراس��ة بأن التفاعل الثاليث للقيادة التحويلية مع 

متغ��ريات املناخ التنظيمي يحفز اإلبداع ويوج��د تفاهم عاٍل بني القائد واملرؤوس يزيد من 

تأثري القيادة التحويلية عى إبداع املرؤوسني.  

دراس��ة عباس )2010م( هدفت هذه الدراسة إىل الكش��ف عن تأثري سلوكيات القيادة 

التحويلي��ة )التأثري املثايل، االس��تثارة الفكري��ة، االعتبارية الفردي��ة، التحفيز، التمكني( عى 

اإلبداع التنظيمي، تّبني اإلبداع، توافر القدرات اإلبداعية يف رشكات تصنيع األدوية األردنية، 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة شملت )55( فقرة وزعت عى عينة 

مكونة من )100( فرد من موظفي اإلدارة الوسطى، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها:  

أن مس��توى توافر س��لوكيات القيادة التحويلية لدى املديرين العامل��ني يف رشكات تصنيع 

األدوية كان مرتفعاً .  مستوى تّبني اإلبداع يف رشكات تصنيع األدوية كان متوسطاً.  مستوى 

تواف��ر الق��درات اإلبداعية يف رشكات تصني��ع األدوية كان مرتفعاً.  وج��ود تأثري ذي داللة 

معنوية لس��لوكيات القيادة التحويلية مجتمعة ومنفردة عى اإلبداع التنظيمي مبتغرياته يف 

رشكات تصنيع األدوية األردنية.

أما محمد )1431ه�( فأجرى دراسة بعنوان القيادة التحويلية ودورها يف إحداث التغيري 

بهيئة الهالل األحمر السعودي، بهدف التعرف عى دور القيادة التحويلية يف احداث التغيري 

بالهيئة.  اعتمد الباحث يف دراس��ته عى املنهج الوصفي، كا اعتمد عى االس��تبانة يف جمع 

املعلومات، وتم تحديد مجتمع الدراسة عى مسئويل اإلدارات ونوابهم واملوظفني يف املرتبة 

الس��ابعة وما فوق باإلدارة العامة يف هيئة الهالل األحمر الس��عودي واإلدارات الفرعية يف 
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منطقة الرياض واملنطقة الرشقية والبالع عددهم )303(.  وقد أس��فرت الدراس��ة عن عدة 

نتائج منها:

- ي��رى أفراد العينة أن��ه يتوافر خمس عرشة خاصية من خصائ��ص القيادة التحويلية لدى 

قيادات الهيئة وبدرجة مرتفعة.

- أن القادة يف الهيئة يسهمون يف إحداث التغيري اإليجايب.

ويف دراس��ة قام بها ابن حمدان )2009( بعنوان الس��لوك القي��ادي التحوييل للقيادات 

الوس��طى وعالقته ب��األداء يف الرشطة، بهدف التعرف عى مدى مارس��ة القيادات األمنية 

لس��لوك القائد األمني ومدى متتع هؤالء القادة بخصائص القائد التحوييل وذلك من وجهة 

نظر مجتمع الدراس��ة والتي تكونت من جميع الضباط العاملني ف�ي رشطة مدينة الرياض 

من رتبة مقدم فأدىن، والبالغ عددهم )229( ضابطاً.  كا هدفت الدراسة إىل التعرف عى 

الس��لوك القيادي التحوييل للقيادات الوس��طى وعالقته باألداء ومعرفة األس��اليب املقرحة 

لتفعي��ل أداء القيادات التحويلية يف قطاع الرشط��ة يف مدينة الرياض وذلك من وجهة نظر 

القادة.  وقد اس��تخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك من خالل االس��تعانة باالستبانة كأداة 

لجمع املعلومات.  وكانت أهم النتائج ما ييل:

- توفر س��ت عرشة خاصي��ة من خصائص القائ��د التحوييل يف القي��ادات األمنية يف رشطة 

الرياض.

- مارسة القادة األمنيني لسبعة عرش سلوكاً للقائد التحوييل.

- توافر واحد وعرشين سلوكاً للقيادة التحويلية يف القيادات الوسطى.

- موافقة أفراد الدراس��ة عى أهمية األساليب واملقرحات لتفعيل أداء القيادة التحويلية يف 

قطاع الرشطة يف اململكة العربية السعودية.

وقام الشمري )1432ه�( بدراس��ة هدفت إىل معرفة إمكانية تطبيق القيادة التحويلية 

يف اإلدارة الجامعية من منظور عمداء ورؤساء األقسام العلمية ببعض الجامعات السعودية، 

وذل��ك من خ��الل معرفة مدى مارس��ة القيادة الجامعية لس��لوكيات القي��ادة التحويلية 

واس��تخدمت الدراسة املنهج الوصفي حيث تم تطبيق استبانة الدراسة عى عينة عشوائية 

من )203( من العمداء والرؤساء بثالث جامعات هي امللك سعود ونجران والباحة، وتوصلت 
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الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها أن القيادة الجامعية متارس سلوكيات بعدي التأثري املثايل 

والحفز اإللهامي بدرجة كبرية جداً يف حني متارس سلوكيات بعدي التحفيز الذهني واالعتبار 

الفردي بدرجة متوس��طة باإلضاف��ة إىل تأكيد جاهزية بعض الجامعات الس��عودية بدرجة 

كبرية جداً لتطبيق القيادة التحويلية، وأوىص الباحث برضورة تدريب رؤس��اء األقس��ام عى 

مواقف القيادة التحويلية من خالل دورات متخصصة.  

وهدفت دراس��ة أبو هداف )2011( إىل معرفة دور القيادة التحويلية يف تطوير فعالية 

املعلمني التدريسية مبدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة.  وقد جرت هذه الدراسة 

عى عينة عش��وائية بلغ��ت )412( معلًا ومعلمة من معلمي املرحل��ة اإلعدادية مبدارس 

وكالة الغوث الدولية، عرب استخدام استبيان من إعداد الباحث مكون من )66( فقرة وزعت 

عى )6( أبعاد، وفق املنهج الوصفي التحلييل.  وقد توصلت الدراسة إىل:

- وج��ود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس��طات درجات أفراد العينة حول دور القيادة 

التحويلية يف تطوير فعالية املدرسني يف مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة تعزى إىل متغري 

الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث.

- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة حول دور القيادة 

التحويلي��ة يف تطوير فعالية املدرس��ني يف مدارس وكالة الغ��وث الدولية تعزى إىل متغري 

املؤهل العلمي.

- هذا وقد أظهرت الدراس��ة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد 

العين��ة ح��ول دور القيادة التحويلية يف تطوير فعالية املدرس��ني يف مدارس وكالة الغوث 

الدولي��ة بغزة تعزى إىل متغري س��نوات الخ��ربة وكانت الفروق لصال��ح األقل من خمس 

سنوات.

- وأخريا أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد 

العين��ة ح��ول دور القيادة التحويلية يف تطوير فعالية املدرس��ني يف مدارس وكالة الغوث 

الدولية بغزة تعزى إىل متغري املحافظة وكانت الفروق لصالح محافظة رفح عى حس��اب 

خان يونس أما باقي املحافظات فال توجد فروق بينها.
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ويف دراسة للغزايل )2012م( هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر القيادة التحويلية 

عى فاعلية عملية اتخاذ القرار يف رشكات التأمني األردنية حيث طبقت هذه الدراس��ة عى 

كافة املجتمع املكون من ) 489 ( من املديرين العاملني يف اإلدارة العليا والوسطى يف رشكات 

التأمني األردنية، وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:  أن مستوى توافر القيادة التحويلية 

بأبعادها الخمس��ة يف رشكات التأمني األردنية بأبعادها )التأث��ري املثايل، التحفيز، االعتبارية 

الفردي��ة، االس��تثارة الفكرية، التمكني( كان مرتفعاً.  وجود أث��ر ذي داللة إحصائية للقيادة 

التحويلية عى فاعلية عملية اتخاذ القرار.  أن التأثري املثايل كانت له نسبة التأثري األكرب من 

بني أبعاد القيادة التحويلية يف فاعلية عملية اتخاذ القرار يف رشكات التأمني األردنية.

وأجرى يوس��ف )2013م( دراسة هدفت إىل التعرف عى العالقة بني القيادة التحويلية 

ومتكني العاملني وأثرها عى تقاسم املعرفة يف الجامعات املرصية، واتبعت الدراسة املنهج 

الوصفي ومتثلت األداة يف قوائم االس��تقصاء التي ت��م تطبيقها عى عينة مكونة من )125( 

عض��واً من أعضاء هيئ��ة التدريس بالجامع��ات املرصية، وقد أكدت النتائ��ج عى الحاجة 

العالي��ة لتطبيق القيادة التحويلية يف الجامعات، وكذلك وجود تأثري للقيادة التحويلية عى 

تقاس��م املعرفة من خالل اس��تخدام التمكني كمتغري وسيط يف هذه العالقة من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.  وقدمت الدراس��ة تصوراً مقرح��اً لتطوير أدوار القيادات األكادميية 

بالجامعات املرصية يف ضوء مدخل القيادة التحويلية.  

وأج��رت منى عبد الس��تار )2013م( دراس��ة لتحديد متطلبات تطوي��ر أدوار القيادات 

األكادميية يف الجامعات املرصية يف ضوء مدخل القيادة التحويلية اتبعت من خاللها املنهج 

الوصفي، ومتثلت األداة يف استبانة طبقت عى عينة عشوائية مكونة من )214( من رؤساء 

األقس��ام ووكالء الكلي��ات والعمداء، وتوصلت الدراس��ة إىل أن املتطلب��ات التي تم وضعها 

لتطوير أدوار القيادات األكادميي��ة يف ضوء مدخل القيادة التحويلية كانت جميعها بدرجة 

عالية، حيث تم بناء عى ذلك وضع التصور املقرح الذي سعت إليه الدراسة.  

ويف أحدث الدراس��ات العلمي��ة لتطبيقات القي��ادة التحويلية بالجامعات الس��عودية 

قام��ت مددين )1434ه�( بدراس��ة عنوانها “درجة مارس��ة القي��ادة التحويلية وعالقتها 

بال��روح املعنوية ألعضاء هيئ��ة التدريس بالجامعات الس��عودية”، وقد هدفت الدراس��ة 
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إىل التعرف عى درجة مارس��ة القيادة التحويلية وعالقتها بال��روح املعنوية ألعضاء هيئة 

التدريس بالجامعات الس��عودية، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل وطبقت 

االس��تبانة عى عينة عش��وائية بلغت )311( من س��ت جامعات، وخلصت الدراسة إىل أن 

درجة مارس��ة الخصائص املتعلقة بالقيادة التحويلي��ة متوفرة بدرجة كبرية لدى القيادات 

الجامعية بالجامعات الس��عودية.  كا أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية 

بني مجاالت القيادة التحويلية ومستوى الروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس.  كا ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوس��ط استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مارسة 

القي��ادات األكادميية للقيادة التحويلي��ة ُتعزى ملتغريات )الجنس، الجامع��ة، الكلية، الرتبة 

العلمية سنوات الخربة(.

 ويف نف��س اإلط��ار أجرت ال��ردادي )1434ه�( دراس��ة لتحديد متطلب��ات تطوير أداء 

رؤس��اء األقس��ام األكادميية بجامعة أم القرى يف ضوء مدخل القيادة التحويلية يف مجاالت 

االعتب��ار الفردي والحفز واالس��تثارة والتأث��ري املثايل والتمكني من وجه��ة نظر أعضاء هيئة 

التدريس والكشف عن مدى وجود فروق تعزى ملتغريات ) الجنس، الدرجة العلمية، الخربة، 

التخصص( واس��تخدمت الدراسة املنهج الوصفي ومتثلت األداة يف استبانة مكونة من )41( 

فقرة وتكون��ت العينة من )2٧0( عضواً من أعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراس��ة إىل 

ع��دة نتائج من أهمها أن اس��تجابة العينة ملتطلبات تطوير األداء يف أبعاد الدراس��ة كانت 

مرتفع��ة، وأن مجال التمك��ني كان األعى، تاله االعتبار الفردي، كا أظهرت الدراس��ة عدم 

وجود فروق دالة إحصائياً بني اس��تجابات عينة الدراس��ة حول متطلبات تطوير أداء رؤساء 

األقس��ام األكادميية يف ضوء مدخل القيادة التحويلية يف جميع متغريات الدراس��ة )الجنس، 

الدرجة، الخربة، التخصص(.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

- يف ضوء مراجعة الباحثة للدراس��ات الس��ابقة، تبني أن معظمها ركزت أهدافها حول مدى 

تواف��ر خصائ��ص القائد التحوييل ل��دى القادة ومدى عالقة مارس��ة الس��لوك القيادي 

التحوييل ببعض املتغريات التنظيمية.  ومن املالحظ يف الدراس��ات السابقة تنوع البيئات 

التي أجريت فيها الدراس��ات يف القطاعني العام والخ��اص، فمنها أجهزة حكومية مدنية، 
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وأخ��رى تعليمية تربوي��ة، ومنها أجهزة صناعية، وكذلك أجه��زة أمنية، كا أجريت هذه 

الدراسات يف الفرة من )1999م وحتى 2013م(، وقد أسفرت الدراسات السابقة وخاصة 

الت��ي تم إجراؤها يف اململكة العربية الس��عودية والتي تبح��ث عن مدى توافر خصائص 

القيادة التحويلية ومدى مارسة تلك الخصائص من قبل القادة يف مجتمع الدراسة وذلك 

من وجهة نظر املرؤوس��ني، عن أن أفراد الدراسة يرون أن قادتهم ميارسون سلوك القيادة 

التحويلية بدرجة متوسطة و ميتلكونها بدرجة متوسطة أيضاً.  كا أكدت نتائج الدراسات 

السابقة دور وأهمية القيادة التحويلية من خالل ارتباطها بعدد من املتغريات التنظيمية، 

كا أوضحت معظم الدراس��ات الس��ابقة عالق��ة بعض املتغريات الش��خصية والوظيفية 

بالقيادة التحويلية والوالء التنظيمي.  

- التقت الدراسة الحالية مع كثري من الدراسات السابقة يف بعض أهدافها واختلف معها يف 

بعضها اآلخر، حيث إن الدراس��ة الحالية تركز عى الكشف عن مارسة السلوك القيادي 

التحوييل للقادة يف األجهزة الحكومية املركزية باململكة العربية السعودية.

- واختلف الدراسة الحالية عن الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت القيادة التحويلية 

من حيث إنها تهدف إىل التعرف عى معوقات مارسة خصائص القيادة التحويلية حيث 

ال توجد دراسات – عى حد علم الباحثة – تطرقت إىل لتلك املعوقات.

- كا اس��تفادت الباحثة من الدراس��ات الس��ابقة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية، 

ومن بعض األدوات املس��تخدمة لقياس محاور الدراس��ة، ويف التعقيب عى النتائج التي 

ستكشف عنها الدراسة الحالية.
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س��وف يس��تعرض هذا الفصل املنهج املستخدم يف الدراس��ة، ووصف وتحديد مجتمع 

الدراس��ة، إضافة إىل أس��لوب جمع البيانات املتبع، وكذلك األس��اليب اإلحصائية يف تحليل 

البيانات.

مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث لهذه الدراسة من املوظفني )قيادات إدارية ومرؤوسني( يف األجهزة 

الحكومية املركزية مبدينة الرياض ممن ينطبق عليهم نظام الخدمة املدنية، وهذا ال يشمل 

فروع هذه املنظامت يف منطقة الرياض اإلدارية.  مام يعني أنه تم استبعاد املوظفني الذين 

يعملون عىل بند األجور أو نظام العمل أو العسكريني وذلك رغبة يف تقليل نسبة التباين بني 

مفردات العينة وزيادة درجة تجانسها.  لقد تم اختيار مدينة الرياض تحديداً ألنها العاصمة 

حيث تحتوي عىل جميع الوزارات واملؤسسات العامة واملصالح الحكومية الرئيسة.

الحجم التقريبي لمجتمع البحث:

عدد املوظفني يف الوظائف العامة )مراتب( وفقاً لإلحصائيات عام 1432-1433 ه� هو:  

)1,069,322( )الخدم��ة املدني��ة باألرقام للعام املايل 1432-1433ه���(.  ال توجد إحصائية 

مس��تقلة توضح عدد املديرين يف األجهزة الحكومية )مدير ع��ام، نائب املدير العام، مدير 

إدارة، رئيس قسم، رئيس وحدة، رئيس شعبة(.

منهجية الدراسة:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل 

دراس��ة الظاهرة كام توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصف��اً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً 

وكمياً وذلك من خالل املدخل املس��حي االجتامعي )االس��تبانة(.  ويعد هذا املنهج من أكرث 

مناهج البحث العلمي مالءمة لهذا النوع من الدراس��ة بسبب إمكانية استقصاء آراء أعداد 

كب��رية من املوظفني ومن املديرين واملرشفني يف مختلف األجهزة الحكومية وهو ما ال ميكن 

تحقيقه باس��تخدام أي من أس��اليب البحث األخرى.  كام سوف يستخدم األسلوب املكتبي 

لبناء اإلطار النظري ومراجعة الدارسات السابقة ذات العالقة باملوضوع.
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وحدة التحليل لهذه الدراسة:

ميثل املوظف )قيادي أو مرؤوس( وحدة التحليل لهذه الدراسة.

ول��ي تحقق هذه الدراس��ة قدراً م��ن املوضوعية، وتتجنب احتاملي��ة عدم موضوعية 

التقييم الذايت للرئيس بالنس��بة الس��تبانة خصائص القيادة التحويلي��ة، فإن وحدة التحليل 

لهذه االس��تبانة اقترصت عىل املوظف )الذي ال يشغل منصباً إدارياً، سوف يتم اختيار أفراد 

العين��ة من مختلف املراتب الوظيفية مع تركيز أكرب عىل املراتب الواقعة ما بني السادس��ة 

والثالثة عرشة، ألنها متثل غالبية املراتب الوظيفية يف الس��لم اإلداري( يف األجهزة الحكومية 

املركزية مبدينة الري��اض، حيث يقوم املرؤوس بتقييم مدى توافر خصائص القائد التحوييل 

يف رئيسه، من خالل استبانة خصائص القيادة التحويلية.

بينام يقوم القيادي )الذي يش��غل منصب إداري:  مدي��ر عام، نائب املدير العام، مدير 

إدارة، رئيس قسم، رئيس وحدة، رئيس شعبة( يف األجهزة الحكومية املركزية مبدينة الرياض، 

بتحديد أهم املعوقات التي تحول بينه وبني مامرسة خصائص القيادة التحويلية، من خالل 

استبانة معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية.

عينة البحث: 

:Rea and Parker )2014( تم تحديد العينة وفقاً للمعادلة التالية

x2
(1),1-α NP (1-P)

n= e2 (N-1)+x2
(1),1-α P (1-P)

حيث إن:

 n = حجم العينة

N = حجم مجتمع الدراسة.

P = نسبة تحقق الظاهرة يف املجتمع )%50±(

e= هامش الخطأ املسموح به )5± %(

)α= 0,05(  .%95 عند معامل ثقة )درجة الحرية وتساوي )3.8841 =X2
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وبافرتاض أن نس��بة انتش��ار الظاهرة محل الدراس��ة 50% كأقىص حد للحجم املطلوب، 

وبتحديد نس��بة الخطأ املس��موح به ب ±5%، وعند حجم مجتمع مكون من )1,069,322( 

موظفاً فإن حجم العينة املطلوب حس��ب املعادلة أعاله يس��اوي 384 مفردة.  وحرصاً عىل 

الحفاظ عىل الحد األدىن املطلوب للعينة وبافرتاض أن معدل االستجابة 70% فإنه تم توزيع 

)584( اس��تبانة.  أما بالنس��بة لعينة املوظفني الذين يش��غلون مناصب إدارية وباستخدام 

نفس املعادلة السابقة فإن حجم العينة )400( مدير.  

أسلوب المعاينة:

 Cluster Random Sample اعتمدت هذه الدراسة عىل عينة عشوائية طبقية عنقودية

حيث ُقس��مت األجهزة الحكومية مبنطقة الرياض إىل طبقات )وزارات، مؤسسات ومصالح 

حكومية( وكان حجم العينة من تلك األجهزة عىل النحو التايل:

فئ��ة الجهاز، العدد، حجم العينة، من كل فئة من فئات األجهزة املركزية )عدد األجهزة 

يف كل فئ��ة/ مجموع األجهزة املركزية( جدول رقم )2( يوضح حجم العينة من كل فئة من 

فئات األجهزة املركزية.

جدول )2(

حجم العينة من كل فئة من فئات األجهزة املركزية

العددفئة الجهاز
حجم العينة من كل فئة من فئات األجهزة 
املركزية ) عدد األجهزة يف كل فئة/ مجموع 

األجهزة املركزية(

الوزارات الوزارات استبعاد  )تم   17

العسكرية ووزارة الخارجية( 

54/17= 31% )7وزارات(

54/22= 40% )8 هيئات(22الهيئات

واملؤسسات  املصالح 

العامة

54/15= 28% )5 مصالح ومؤسسات(15

20 جهازاً حكوميا54ًاملجموع الكيل
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متث��ل األجهزة الحكومية داخل تلك الطبقات عناقيد ومن ثم تم اختيار عينة عش��وائية 

بس��يطة من تلك العناقيد )األجهزة الحكومي��ة( من داخل كل طبقة، حيث ميثل املوظفون 

طبقتني )موظفني وقادة( حيث تم اختيار عينة عش��وائية بسيطة من داخل كل طبقة وفقاً 

لآليت:

العين��ة األوىل:  من املوظفني الحكوميني يف مدينة الرياض باململكة العربية الس��عودية 

الذي��ن ال يش��غلون مناص��ب إدارية )لتحديد م��دى توافر خصائص القي��ادة التحويلية يف 

رؤسائهم( 

تم س��حب عينة عشوائية بس��يطة من املوظفني الذين ال يش��غلون مناصب إدارية يف 

مختلف األقس��ام واملستويات اإلدارية يف هذه األجهزة، وذلك عن طريق االستعانة بإدارات 

العالق��ات العامة يف الوزارات واملصالح الحكومية محل الدراس��ة، وقد بلغ عددهم )584( 

موظفاً.  مبا أن حجم العينة 584 موظفاً فإن عدد االس��تبانات التي س��وف توزع عىل عينة 

األجهزة الحكومية املركزية املحدد يف الجدول السابق هي كالتايل:

حجم العينة من املوظفني/حجم العينة من األجهزة الحكومية املركزية = 20/584= 30 

اس��تبانة لكل جهاز حكومي.  وقد كان عدد االس��تبانات املسرتدة )422( استبانة، أي بنسبة 

)72%( من مجموع االستبانات املوزعة.

العين��ة الثانية:  من املوظفني الحكوميني يف مدينة الرياض باململكة العربية الس��عودية 

الذين يش��غلون وظائ��ف إدارية إرشافي��ة )لتحديد معوقات مامرس��ة خصائ��ص القيادة 

التحويلية(.  

تم سحب عينة عشوائية طبقية من املديرين )يف مختلف األقسام واملستويات اإلدارية( 

يف هذه األجهزة وذلك عن طريق االس��تعانة بإدارات العالقات العامة يف الوزارات واملصالح 

الحكومية محل الدراسة، وقد بلغ عددهم )400( مدير.  حجم العينة من املديرين / حجم 

العين��ة من األجهزة الحكومية املركزية = 20/400= 20 اس��تبانة لكل جهاز حكومي.  وقد 

كان عدد االس��تبانات املس��رتدة )289( استبانة، أي بنس��بة )72%( من مجموع االستبانات 

املوزعة.
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أداة الدراسة وإجراءاتها:

أواًل:  استبيان خصائص القيادة التحويلية:

لتحقيق الهدف األول للدراسة الذي يهدف إىل التعرف عىل مدى توافر خصائص القيادة 

التحويلي��ة للق��ادة يف األجهزة الحكومي��ة يف مدينة الرياض من وجهة نظ��ر املوظفني، تم 

استخدام استبانة خصائص القيادة التحويلية التي تتمثل يف:  الجاذبية )التأثري املثايل(، الحفز 

اإللهامي، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية والتمكني.

بناء األداة:

تم بناء أداة الدراس��ة من خالل االطالع عىل األطر النظرية والدراسات السابقة العربية 

واألجنبية يف مجال القيادة التحويلية.  

وقد أعدت الباحثة اس��تبانة لهذا الغرض وُأرِْفَق بها رس��الة موجهة من الباحثة إىل أفراد 

الدراسة اشتملت عىل عنوان الدراسة وهدفها وتوضيح كيفية اإلجابة عن فقرات االستبانة.  

وتكونت أداة الدراسة من جزأين رئيسيني هام:

الجزء األول:  البيانات األولية:

تضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة، إذ ترى الباحثة أن لها تأثرياً يف اتجاهاتهم نحو 

موضوع الدراسة، وهذه البيانات هي:  العمر الخربة املؤهل العلمي.

الجزء الثاني:  محاور االستبانة: 

وهي محاور الدراسة وتتكون من )40( فقرة وقد تم تقسيمها إىل محاور فرعية كام ييل:

املحور األول:  الجاذبية )التأثري املثايل(، ويحتوي عىل العبارات من 1 إىل 8.

املحور الثاين:  الحفز اإللهامي، ويحتوي عىل العبارات من 9 إىل 20.

املحور الثالث:  محور االعتبار الفردي ويحتوي عىل العبارات من 21 إىل 27.  

املحور الرابع:  محور االستثارة الفكرية، ويحتوي عىل العبارات من 28 إىل 33.
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املحور الخامس:  محور التمكني، ويحتوي عىل العبارات من 34 إىل 40.

وق��د اعتمدت الباحثة عىل مقياس ليكرت املتدرج الخاميس )Likert Scale( لقياس ال� 

40 بنداً السابقة، بحيث أعطيت درجات متسلسلة لكل فقرة عىل النحو التايل:

)5( = متوافرة بدرجة كبرية جداً، )4( = متوافرة بدرجة كبرية، )3( = متوافرة إىل حد ما، 

)2( = غري متوافرة )1( = غري متوافرة عىل اإلطالق.

ثانياً:  استبانة معوقات ممارسة القيادة التحويلية. 

لتحقيق أهداف الدراس��ة أعدت الباحثة أداة الدراس��ة )االس��تبانة( لتوصيف معوقات 

مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية م��ن وجهة نظر القادة يف األجه��زة الحكومية مبدينة 

الري��اض، وهي معوقات تنظيمية وإدارية، معوق��ات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية 

القيادات اإلدارية، ومعوقات مرتبطة بثقافة املنظمة.

 بناء األداة:

نظراً لحداثة موضوع الدراس��ة وقلة الدراسات امليدانية التي تناولت موضوع معوقات 

مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة باالستناد إىل عدد 

من الخطوات املنهجية:

- االطالع عىل األطر النظرية والدراسات السابقة العربية واألجنبية يف مجال اإلدارة والقيادة 

بش��كل عام ومبعوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية بشكل خاص رغم ندرتها يف 

الكتابات العربية.

- تم التواصل الشخيص مع عينة من أفراد مجتمع الدراسة للتعرف عىل التحديات التي قد 

تحول بينهم وتبني أسلوب القيادة التحويلية.

وقد أعدت الباحثة اس��تبانة لهذا الغرض وُأرفق بها رس��الة موجهة من الباحثة إىل أفراد 

الدراسة اشتملت عىل عنوان الدارسة وهدفها وتوضيح كيفية اإلجابة عن فقرات االستبانة.  

وتكونت أداة الدراسة من جزأين رئيسيني هام:
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الجزء األول:  البيانات األولية:

تضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة، إذ ترى الباحثة أن لها تأثرياً يف اتجاهاتهم نحو 

موضوع الدراسة، وهذه البيانات هي:  العمر والخربة واملؤهل العلمي.

الجزء الثاني:  محاور االستبانة: 

وهي محاور الدراسة وعدد عباراتها )60( عبارة، وتشتمل عىل املحاور التالية:

املحور األول:  املعوقات التنظيمية واإلدارية، ويحتوي عىل العبارات من 1 إىل 21.

املحور الثاين:  معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية، ويحتوي 

عىل العبارات من 22 إىل 34.

املحور الثالث:  املعوقات الثقافية )مجموعة القيم واملعتقدات واملامرسات يف املنظمة(، 

ويحتوي عىل العبارات من 35 إىل 60.

كام تضمنت االس��تبانة س��ؤاالً مفتوحاً يف نهاية كل محور وهو:  مقرتح أفراد الدراس��ة 

للتغلب عىل املعوقات املذكورة.

وق��د اعتمدت الباحثة ع��ىل مقياس ليكرت املتدرج الخ��اميس )Likert Scale( لقياس 

البنود ال� 60 السابقة، بحيث أعطيت درجات متسلسلة لكل فقرة عىل النحو التايل:

)1( = موافق بشدة، )2( = موافق، )3( = محايد، )4( = غري موافق و)5( = غري موافق 

بشدة.

صدق وثبات األداة:

الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

للتأكد من صدق أداة الدراس��ة )االس��تبانة( من حيث صحة محتوياتها ومتثيل فقراتها 

ملتغريات الدراسة - وذلك قبل خضوعها للدراسة - تم عرض االستبانة عىل عدد )8( محكمني 

من أساتذة اإلدارة املختصني يف مجال الدراسة مبعهد اإلدارة العامة، كذلك تم عرض االستبانة 
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عىل عدد من العاملني يف املس��تويات اإلدارية املختلفة باألجهزة املركزية للتأكد من سهولة 

وفهم ووضوح عبارات االستبانة، وقد أشار األساتذة والعاملون إىل عدد من املالحظات، وقد 

تم األخذ مبرئياتهم ومراجعة وتعديل االستبانة وإخراجها بشكلها النهايئ بعد تصحيحها.

الصدق البنائي:

لحساب الصدق البنايئ الس��تبانة خصائص القيادة التحويلية واستبانة معوقات مامرسة 

خصائ��ص القيادة التحويلية قامت الباحثة بحس��اب معامل االرتباط ل��كل بعد من أبعاد 

املقياس بالدرجة الكلية لكل قيمة من القيم، وفقاً لآليت:

أواًل - استبانة املوظفني:  كانت معامالت االرتباط ملقياس معوقات مامرسة خصائص القيادة 

 ،)α = 0.01( فأكرث لكل الفقرات وعند مس��توى داللة ).التحويلي��ة مرتفع��ة حيث بلغت )75

وهذا يدل عىل االتس��اق الداخيل للمقياس، وبذلك تعد االس��تبانة صادقة ملا وضعت لقياس��ه.  

جدول رقم )3( يوضح معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات مقياس القيادة التحويلية

جدول رقم )3(

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات مقياس القيادة التحويلية

املقياس 
الكيل للقيادة 

التحويلية

بعد 
الجاذبية 

بعد الحفز 
اإللهامي

بعد 
االعتبار 
الفردي

بعد 
االستثارة 
الفكرية

بعد 
التمكني

املقياس الكيل 
للقيادة التحويلية

1

1**90.بعد الجاذبية

1**88.**96.بعد الحفز اإللهامي

1**89.**79.**95.بعد االعتبار الفردي

بعد االستثارة 
الفكرية

.94**.79**.88**.88**1

1**87.**88.**87.**78.**94.بعد التمكني

)α = 0.01( االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة**



منهجية الدراسة وإجراءاتها

105القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض

ثانياً - استبانة املديرين:  كانت معامالت االرتباط ملقياس القيادة التحويلية مرتفعة حيث 

بلغت )78.( فأكرث لكل الفقرات وعند مس��توى داللة )α = 0.01(، وهذا يدل عىل االتس��اق 

الداخيل للمقياس، وبذلك تعد االس��تبانة صادقة ملا وضعت لقياس��ه.  جدول رقم )4( يوضح 

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات مقياس معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية.

جدول رقم )4(

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات مقياس معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية.

املقياس 
الكيل 

للمعوقات

معوقات 
تنظيمية 
وإدارية 

معوقات مرتبطة 
مبعايري التعيني 

واالختيار

معوقات تتعلق 
بوفرة املعلومات

معوقات 
سلوكية

املقياس الكيل 
للمعوقات

1

معوقات تنظيمية 
وإدارية

.90**1

معوقات مرتبطة 
مبعايري التعيني 

واالختيار
.96**.88**1

معوقات تتعلق 
بوفرة املعلومات

.95**.79**.89**1

1**88.**88.**79.**94.معوقات ثقافية

)α = 0.01( االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة **

ثبات أداة الدراسة:

 Cronbach( وللتحقق من ثبات االستبانة:  تم قياس معامل الثبات الداخيل كرونباخ ألفا

Alpha(، وعىل الرغم من عدم وجود قواعد قياس��ية بخصوص القيم املناسبة ألفا، لكن من 

الناحية التطبيقية بعد ألفا أكرب أو يساوي 0.60 مقبولة يف البحوث املتعلقة بالعلوم اإلدارية 

واإلنس��انية )Sekaran, 2009(.  وقد اس��تخدمت الدراسة أداتني؛ األوىل موجهة للموظفني 

به��دف قياس م��دى توافر خصائص القي��ادة التحويلي��ة يف قادتهم، والثاني��ة تم توجيهها 

للمديرين للتعرف من خاللها عىل املعوقات التي قد تحول دون مامرسة تلك الخصائص.  
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 Cronbach Alpha أواًل- اس��تبانة املوظفني:  يوضح الجدول رقم )5( معام��ل الثبات

الخاص مبقياس القيادة التحويلية:

جدول رقم )5(

معامل الثبات Cronbach Alpha لفقرات مقياس القيادة التحويلية

معامل كرونباخ ألفاعدد الفقراتالبعدم

8.93الجاذبية1

12.95الحفز اإللهامي2

7.92االعتبار الفردي3

6.91االستثارة الفكرية4

7.93التمكني5

40.98كافة أبعاد القيادة التحويلية

يتضح من الجدول رقم )5( أعاله أن معامل الثبات لكافة أبعاد مقياس القيادة التحويلية 

باعتباره��ا وحدة واح��دة جاءت عالية )98.( وهو ما يدل عىل ثبات االس��تبانة، أما األبعاد 

الفرعي��ة للقي��ادة التحويلية، فقد ظهر بأن أعىل معامل ثب��ات )95.( للبعد الفرعي الحفز 

اإللهامي وأقل معامل ثبات )91.( للبعد الفرعي االس��تثارة الفكرية، مام يعنى أن قيم ألفا 

كرونباخ تش��ري إىل وجود عالقة اتساق وترابط عال بني فقرات مقياس البعد الفرعي الواحد 

وفقرات األبعاد الرئيس��ية وكذلك ألبعاد أداة الدراسة ككل، إذا إن النسب تزيد عن النسبة 

املقبول��ة إحصائياً والبالغة )60%( حس��ب Sekaran.  وهذا يدل عىل إمكانية ثبات النتائج 

التي ميكن أن ترتتب عند تطبيق االستبانة.

 Cronbach Alpha ثانياً - اس��تبانة املديرين:  يوضح الج��دول رقم )6( معامل الثبات

الخاص مبقياس معوقات مامرسة القيادة التحويلية.

يتضح من الجدول التايل أن معامل الثبات لكافة أبعاد مقياس معوقات تطبيق خصائص 

القي��ادة التحويلي��ة باعتبارها وحدة واحدة ج��اءت عالية )96.( وهو م��ا يدل عىل ثبات 

االس��تبانة، أم��ا األبعاد الفرعية للمعوق��ات، فقد ظهر بأن أعىل معام��ل ثبات )89.( للبعد 

الفرع��ي املعوقات التنظيمي��ة واإلدارية وأقل معامل ثب��ات )80.( للبعد الفرعي معوقات 
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مرتبط��ة مبعايري واختيار القيادات اإلدارية، مام يعنى أن قيم ألفا كرونباخ تش��ري إىل وجود 

عالقة اتساق وترابط عال بني فقرات مقياس البعد الفرعي الواحد وفقرات األبعاد الرئيسية، 

وكذلك ألبعاد أداة الدراسة ككل، مام يدل عىل ثبات املحور وصالحيته للتطبيق امليداين.

جدول رقم )6(

معامل الثبات Cronbach Alpha لفقرات مقياس معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية

معامل كرونباخ ألفاعدد الفقراتالبعدم

19.89املعوقات التنظيمية واإلدارية1

13.80معوقات مرتبطة مبعايري واختيار القيادات اإلدارية2

25.95معوقات ثقافية4

64.96كافة أبعاد معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية

المعالجة اإلحصائية:

متت املعالجة اإلحصائية للبيانات التي تم جمعها باس��تخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 

االجتامعية )Package for Social Sciences, )SPSS، حيث تم اس��تخدام بعص األساليب 

اإلحصائية الختبار أسئلة الدراسة منها:

- التحليل العامل لتصنيف بنود االستامرة يف فئات متجانسة لتسهيل التعامل معها إحصائياً.

- التك��رارات والنس��ب املئوية للتعرف عىل الخصائص الش��خصية والوظيفي��ة ألفراد عينة 

الدراس��ة، وتحديد اس��تجابات أفرادها تجاه عبارات املحاور الرئيس��ة التي تتضمنها أداة 

الدراسة.

- املتوسط الحسايب )Mean( وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة 

عن املحاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب املحاور 

حسب أعىل متوسط حسايب.

- تم اس��تخدام االنحراف املعي��اري )Standard Deviation( للتع��رف عىل مدى انحراف 

اس��تجابات أفراد الدراس��ة لكل عبارة من عب��ارات متغريات الدراس��ة، ولكل محور من 

املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسايب، واالنحراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات 
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أفراد عينة الدراس��ة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب املحاور الرئيسة، 

فكل��ام اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االس��تجابات وانخفض تش��تتها بني املقياس، كام 

يفيد يف ترتيب املتوسطات يف حالة تساويها يف القيم، حيث يكون املتوسط األقل يف قيمة 

االنحراف األول يف الرتتيب.

- اختب��ار T يف حالة عين��ة واحدة )one-Sample t-test( ملعرفة ما إذا كان متوس��ط آراء 

أفراد العينة يزيد أو يقل بصورة جوهرية عن درجة املتوسط وهي )3(، ولقد استخدمتها 

الباحثة للتأكد من داللة املتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.  

- تحليل التباي��ن األحادي )ANOVA( لتحديد داللة الفروق واالختالفات بني اس��تجابات 

أفراد عينة الدراسة باختالف خصائصهم الشخصية.

- تم استخدام اختبار )LSD( )أقل فرق معنوي( لتحديد صالح الفروق بني فئات املتغريات 

الش��خصية والوظيفية التي تنقس��م إىل أكرث م��ن فئتني، وذلك إذا ما َب��نينَّ اختبار تحليل 

التباين وجود فروق بني فئات هذه املتغريات.

واس��تناداً إىل هذا املقياس فإن قيم املتوس��طات الحس��ابية التي وصلت إليها الدراسة، 

اعتمدت عىل معيار تفس��ري النتائج بحيث إذا كانت قيمة املتوس��ط الحسايب للفقرات أكرب 

من )3.5( فيكون مستوى تقدير عينة الدراسة مرتفعاً، أما إذا كانت قيمة املتوسط الحسايب 

)2.5-3.49( فإن مس��توى تقديرهم بالنس��بة للمتوسط الحس��ايب يكون متوسطاً، وإذا كان 

املتوسط الحسايب )2.49( فام دون فإن مستوى تقديرهم بالنسبة للمتوسط الحسايب يكون 

منخفضاً.  وللمعالجة اإلحصائية اس��تخدمت الدراسة حزمة اإلحصاءات الجاهزة املعتمدة 

يف البحوث االجتامعية SPSS )املتوسط الحسايب، االنحراف املعياري، وتحليل التباين( وذلك 

بغرض تحليل البيانات واملعلومات التي تم تجميعها.
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نتائج التحليل اإلحصائي:

مقدمة:

يتناول هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصايئ إلجابات أفراد العينة حول متغريات الدراسة، 

إذ تم استخدام املقاييس اإلحصائية الوصفية واألولية كالوسط الحسايب واالنحراف املعياري 

والرتبة واألهمية النس��بية ملتغريات الدراس��ة ضمن البعد الواحد ألبعاد املقاييس الرئيسية 

التي تم تصميمها وصياغتها يف أسئلة االستبانة، إضافة لنتائج اختبار أسئلة الدراسة الرئيسية 

وما تفرع منها من أس��ئلة، واالس��تدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها باس��تخدام الطرق 

اإلحصائية كتحليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق واالختالفات بني اس��تجابات أفراد 

عينة الدراسة باختالف خصائصهم الشخصية.

أوالً:  استجابة أفراد العينة من املوظفني عن مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى 

القادة يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض.

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من املوظفني:

يف هذا الجزء س��يتم عرض التحليل اإلحصايئ للبيانات الشخصية واملهنية للموظفني من 

أفراد عينة الدراسة من املوظفني، بهدف التعرف عىل خلفية أفراد العينة، وذلك وفقاً ملتغري 

)العمر، املؤهل العلمي، وسنوات الخربة(

جدول رقم )7(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املوظفني وفقاً للفئة العمرية

النسبةالتكرار

5.4%23أقل من 25 سنة

25.9%110من 25 إىل أقل من 30 سنة

42.7%181من 30 إىل أقل من 40 سنة

19.1%81من 40 إىل أقل من 50 سنة

6.8%29 50 سنة فأكرث

100%424املجموع



الفصل الخامس

القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض 112

يوض��ح الج��دول رقم )7( أن أقل فئة عمرية تقع يف املدى )أقل من 25 س��نة( حيث مل 

تتجاوز 23 موظفاً أي ما نسبته 5.4% من حجم عينة الدراسة، يف حني نجد أن ما ال يقل عن 

)61.8%( م��ن املوظفني ترتاوح أعامرهم ما بني )30 إىل أقل من 50 س��نة( وهي فئة تتميز 

بالحيوية واملعرفة بأحوال املنظمة مبا ميكنها من اإلجابة عىل أسئلة أداة الدراسة.

جدول رقم )8(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املوظفني وفقاً للمؤهل العلمي

النسبةالتكرار

17.5%74دبلوم بعد الثانوي

6.6%28دبلوم عايل

43.4%184بكالوريوس

22.4%95دراسات عليا

9.0%38أخرى

419%98.9

تش��ري بيانات الجدول رقم )8( إىل أن ما نسبته )65%( من أفراد العينة ال يقل مؤهلهم 

عن البكالوريوس.  ييل ذلك الحاصلون عىل الثانوية العامة بنس��بة )17.5%( وكانت النسبة 

األق��ل لحملة الدبلوم العايل حيث بلغت )6.6%(.  وهذا يدل عىل ارتفاع املس��توى العلمي 

للمستجيبني، وهو مؤرش إيجايب عىل منطقية وواقعية اإلجابة عن أسئلة االستبانة.  

جدول رقم )9(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املوظفني وفقاً لفئة عدد سنوات الخربة

النسبةالتكرارفئة عدد سنوات الخربة

20.9%88أقل من 5 سنوات 

25.1%106من 5 إىل 9 سنوات 

28.2%119من 10 إىل أقل من 14 سنة

25.8%15109 سنة فأكرث

99.9%422املجموع
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تش��ري البيانات الواردة يف الجدول رقم )9( أن عينة الدراسة تتمتع بخربة طويلة ترتاوح 

ب��ني 10 إىل أكرث من 15 س��نة أي ما نس��بته )54%( وهو ما يش��كل أكرث م��ن نصف عينة 

الدراسة، وهم بذلك من أصحاب الخربات الكبرية وما يشري إليه ذلك من تأثري إيجايب لهذه 

الخربات يف صحة وكفاءة اإلجابة عن أسئلة االستبانة.  يف حني بلغ من تقل خرباتهم عن )5( 

سنوات وهم من ذوي الخربات املحدودة نسبة ال تزيد عن )%20.9(.  

الس��ؤال األول:  ما م��دى توافر خصائص القي��ادة التحويلية لدى الق��ادة يف األجهزة 

الحكومية باململكة العربية السعودية؟

ولإلجابة عن هذا الس��ؤال تم احتس��اب املتوسطات الحس��ابية واالنحرافات املعيارية 

لألسئلة املتعلقة مبس��توى مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف القطاع الحكومي، كام تم 

استخدام اختبار T ملعرفة ما إذا كان متوسط آراء أفراد العينة يزيد أو يقل بصورة جوهرية 

عن درجة املتوسط )متوافر إىل حد ما(، الجداول رقم )10، 11، 12، 13 و14( تبني ذلك.

جدول رقم )10(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات أفراد العينة عىل فقرات 

الجاذبية )التأثري املثايل(

م
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متوافرة 

غري 
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يحوز القائد 1
احرتام  عىل 
اآلخ���ري���ن 
وث��ق��ت��ه��م 
بهم  عجا إ و

به.

19614296134ت

4.08.9124.6*0.0003

%
39.933.522.63.10.9
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مي���ت���ل���ك 2
رؤية  القائد 
واض����ح����ة 

للمستقبل.

1181591102710ت
3.82.9910.6*0.0008

%27.837.525.96.42.4

القائد 3 يلتزم 
ب��ال��ق��ي��م 
امل���ث���ىل يف 

سلوكه.

19913366224ت
4.18.9426.08*0.0001

%46.931.415.65.20.9

ي��ت��م��ت��ع 4
بثقة  القائد 
ذاتية عالية.

19214069185ت
4.17.9326.1*0.000

2

%45.333.016.34.21.2

ي��ت��م��ت��ع 5
ال���ق���ائ���د 
مب���ه���ارات 
قيادية تعزز 

الثقة به

168126892813ت

3.961.0718.5*0.0006

%39.929.721.06.63.1

ي���ت���ج���اوز 6
ال���ق���ائ���د 
م��ص��ال��ح��ه 
لش�خ�صية  ا
ب����ه����دف 
ت��ح��ق��ي��ق 
امل��ص��ل��ح��ة 

العامة.

178117942916ت

3.971.1118.08*0.0005

%42.027.619.86.83.8

ال���ق���ائ���د 7
صاحب قيم 
وق��ن��اع��ات 
واض����ح����ة 

وقوية.

16514483257ت

4.03.9921.5*0.0004

%38.934.019.65.91.7

حازم 8 القائد 
ات��خ��اذ  يف 

القرارات.

155127113218ت
3.94.998.1*0.0007

%36.630.026.75.01.9

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
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يتضح من الجدول الس��ابق رقم )10( أن التوجه العام ملتوسطات بعد الجاذبية )التأثري 

املث��ايل( من وجهة نظر املوظف��ني يف األجهزة الحكومية مجال الدراس��ة بني )3.82-4.18(، 

وكان الرتتيب التنازيل ألكرث خمس خصائص وجوداً يف القائد وفقاً لهذا البعد هي كام ييل:  

1- جاءت العبارة رقم )3( الخاصة ب� »يلتزم القائد بالقيم املثىل يف سلوكه« يف الرتتيب األول 

وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة )4.18 درجة 

من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.9415(، قيمة اختبار T تساوي )26.08( وأن 

القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك تعد هذه الفق��رة دالة إحصائياً عند 

مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل 

م��ن درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3(، وهذا يعني أن هن��اك موافقة من قبل أفراد 

العينة عىل هذه الفقرة.

2- ج��اءت العبارة رق��م )4( الخاصة ب� »يتمتع القائد بثقة ذاتي��ة عالية« يف الرتتيب الثاين 

وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة )4.16 درجة 

من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.92990(، قيمة اختبار T تساوي )26.1( وأن 

القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك تعد هذه الفق��رة دالة إحصائياً عند 

مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل 

م��ن درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3(، وهذا يعني أن هن��اك موافقة من قبل أفراد 

العينة عىل هذه الفقرة.

3- ج��اءت العبارة رقم )1( الخاصة ب� »يحوز القائد عىل احرتام اآلخرين وثقتهم وإعجابهم 

به« يف الرتتيب الثالث وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة 

املوافق��ة )4.08 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.90977(، قيمة اختبار 

T تساوي )24.6( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- ج��اءت العب��ارة رقم )7( الخاصة ب��� »القائد صاحب قيم وقناع��ات واضحة وقوية« يف 
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الرتتي��ب الراب��ع وذلك م��ن وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة 

املوافق��ة )4.02 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.98537(، قيمة اختبار 

T تساوي )21.5( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- ج��اءت العبارة رق��م )6( الخاصة ب� »يتجاوز القائد مصالحه الش��خصية بهدف تحقيق 

املصلح��ة العامة.« يف الرتتيب الخامس وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث 

بل��غ متوس��ط درجة املوافق��ة )3.97 درجة من أص��ل 5 درجات( وبانح��راف معياري 

)1.11051(، قيم��ة اختبار T تس��اوي )18.08( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي 

)0.000( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل 

عىل أن متوس��ط درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي 

)3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

جدول رقم )11(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات أفراد العينة عىل فقرات 
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ي����ع����رتف 1
ال���ق���ائ���د 
ب��األخ��ط��اء 
ع�����ن�����د 

اكتشافها.

1311361172812ت

3.811.0316.2*0.0009

%
30.932.127.66.62.8
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ي���ع���ت���رب 2
ال���ق���ائ���د 
األخ���ط���اء 
ت���ج���ارب 
ع��م��ل��ي��ة 

مفيدة.

13914311025ت
7

3.90.9818.9*0.0004

%32.833.725.95.91.7

ئ���د 3 ل�ق�ا ا
عىل  ق��ادر 
التعامل مع 
امل�واق���ف 
لغ�امض��ة  ا

واملعقدة.

1321491042811ت

3.851.01717.4*0.0008

%
31.135.124.56.62.6

ي����واج����ه 4
ال���ق���ائ���د 
ال��ش��دائ��د 
عة  ب�ش�ج�ا
ل��ل��ح��ف��اظ 
ع����������ىل 
م��س��ت��وى 

أفضل.

1431381042613ت

3.871.04417.4*0.0006

%33.732.524.56.13.1

القائد قادر 5
عىل تحويل 
ال�������رؤى 
واق��ع  إىل 

ملموس.

981501263515ت

3.661.03213.2*0.000

%23.135.429.78.33.5

ت��ن��س��ج��م 6
مع  أقواله 

أفعاله.

1361511021817ت
3.871.03817.3*0.0006

%32.135.624014.24.0

ي���س���ع���ى 7
إىل  ال��ق��ائ��د 
ت��ح��ق��ي��ق 
إن��ت��اج��ي��ة 
تفوق ما هو

متوقع.

147140108218ت

3.93.98319.7*0.0002

%34.733.025.55.01.9
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ي���ش���ج���ع 8
ال���ق���ائ���د 
حل  ع���ىل 
ت  ملشكال ا
ب����ط����رق 

مبتكرة

1271391064111ت

3.891.05915.1*0.0005

%30.032.825.09.72.6

ي����ف����وض 9
ال��ع��ام��ل��ني 
معه بتحقيق 

األهداف
املرجوة.

1411401032713ت

3.871.0417.2*0.0006

%33.333.024.36.43.1

ي���ع���م���ل 10
عىل  القائد 
روح  دع��م 
ال��ف��ري��ق 

الواحد

165118962916ت

3.911.1017.1*0.0003

%38.927.822.66.83.8

ي���ط���ل���ع 11
ال��ع��ام��ل��ني 
عىل  م��ع��ه 
األه����داف 

الكلية

1341241034815ت

3.741.127*0.00010

%31.629.224.311.33.5

القائد 12 يعرب 
تقديره  عن 
ظفني  للمو
عند أدائهم 
ال���ج���ي���د 

للعمل.

171124823017ت

3.941.1117.6*0.0001

%40.329.219.37.14.0

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

يتضح من الجدول السابق رقم )11( أن التوجه العام ملتوسطات بعد الحفر اإللهامي من 

وجهة نظر املوظفني يف األجهزة الحكومية مجال الدراس��ة بني )3.94-3.66(، وكان الرتتيب 

التنازيل ألكرث خمس خصائص وجوداً يف القائد وفقاً لهذا البعد هي كام ييل:  

1- جاءت العبارة رقم )12( الخاصة ب� » يعرب القائد عن تقديره للموظفني عند أدائهم الجيد 
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للعمل« يف الرتتيب األول وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط 

درج��ة املوافقة )3.948 درجة من أص��ل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.11391(، أما 

قيمة اختبار T فتس��اوي )17.6( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

2- ج��اءت العبارة رق��م )7( الخاصة ب� »يس��عى القائد إىل تحقيق إنتاجي��ة تفوق ما هو 

متوقع« يف الرتتيب الثاين وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط 

درج��ة املوافقة )3.93 درجة من أصل 5 درج��ات( وبانحراف معياري )0.98365(، كام 

جاءت قيمة اختبار T تس��اوي )19.7( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( 

لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن 

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- ج��اءت العبارة رق��م )10( الخاصة ب� »يعمل القائد عىل دع��م روح الفريق الواحد« يف 

الرتتي��ب الثال��ث وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة 

املوافقة )3.912 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.10637(، قيمة اختبار 

T تساوي )17.1( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- ج��اءت العبارة رق��م )2( الخاصة ب� »يعت��رب القائد األخطاء تج��ارب عملية مفيدة« يف 

الرتتي��ب الراب��ع وذلك م��ن وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة 

 T املوافقة )3.9 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري ) 0.98(، أما قيمة اختبار

فتس��اوي )18.9( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 
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لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- ج��اءت العبارة رقم )8( الخاصة ب� »يش��جع القائد عىل حل املش��كالت بطرق مبتكرة« 

يف الرتتيب الخامس وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوسط درجة 

املوافق��ة )3.89 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.05986(، بينام كانت 

قيمة اختبار T تساوي )15.1( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد 

ه��ذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

جدول رقم )12(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات أفراد العينة عىل فقرات 
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ي����راع����ي 1
ال���ق���ائ���د 
ال����ف����روق 
بني  الفردية 

املرؤوسني

1331531052211ت

3.88.997.7*0.0003

%31.436.124.85.22.6

القائد 2 يقدر 
مج�ه�ودات 
اآلخ���ري���ن 
ويعرتف بها

156142872811ت

3.951.0348.2*0.0002

%36.833.520.56.62.6
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يشجع القائد 3
التعبري  عىل 
األفكار  عن 
ح���ت���ى ل��و

تعارضت مع 
أفكاره.

132137973919ت

3.761.1214.04*0.0006

%31.132.322.99.24.5

ي��س��ت��م��ع 4
جيداً  القائد 
يتحدث  ملن 

إليه.

158136101209ت

3.97.9920.3*0.0001
%37.332.123.84.72.1

القائد 5 يركز 
عىل التعليم 
ال���������ذايت 

املستمر

1281431023813ت

3.791.06515.4*0.0005

%30.233.724.19.03.1

ي����ح����رص 6
عىل  القائد 
ت��ح��ق��ي��ق 
ت  جا حتيا ا
ورغ���ب���ات 

املوظفني

128131108407ت

3.731.10813.7*0.000

7

%30.230.925.59.44.0

يؤمن القائد 7
ب��أه��م��ي��ة 
م��ش��ارك��ة 
ال��ع��ام��ل��ني 
عملية  يف 

التغيري

128150963119ت

3.801.08814.8*0.0004

%30.235.422.67.34.5

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

يتضح من الجدول السابق رقم )12( أن التوجه العام ملتوسطات بعد االعتبار الفردي من 

وجهة نظر املوظفني يف األجهزة الحكومية مجال الدراس��ة بني )3.97-3.73(، وكان الرتتيب 

التنازيل ألكرث خمس خصائص وجوداً يف القائد وفقاً لهذا البعد هي كام ييل:  
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1- ج��اءت العبارة رقم )4( الخاصة ب� »يس��تمع القائد جي��ًدا ملن يتحدث إليه« يف الرتتيب 

األول وذل��ك م��ن وجهة نظ��ر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة املوافقة 

 T 3.976 درج��ة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.99617(.  أما قيمة اختبار(

فتس��اوي )2.3( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

2- ج��اءت العبارة رق��م )2( الخاصة ب� »يقدر القائد مجه��ودات اآلخرين ويعرتف بها« يف 

الرتتيب الثاين وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة 

)3.95 درج��ة من أص��ل 5 درجات( وبانحراف معي��اري )1.03492(.  كام جاءت قيمة 

اختبار T تس��اوي )8.2( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه 

الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- ج��اءت العبارة رقم )1( الخاصة ب��� »يراعي القائد الفروق الفردية بني املرؤوس��ني« يف 

الرتتي��ب الثال��ث وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة 

املوافق��ة )3.8844 درجة م��ن أصل 5 درجات( وبانحراف معي��اري )0.99566(.  بينام 

كانت قيمة اختبار T تساوي )7.7( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- ج��اءت العب��ارة رقم )7( الخاصة ب��� »يؤمن القائد بأهمية مش��اركة العاملني يف عملية 

التغيري« يف الرتتيب الرابع وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوسط 

درجة املوافقة )3.80 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.08846(.  وكانت 

قيمة اختبار T تساوي )14.8( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد 

ه��ذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط 
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درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- جاءت العبارة رقم )5( الخاصة ب� »يركز القائد عىل التعليم الذايت املس��تمر« يف الرتتيب 
الخام��س وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة املوافقة 
 T 3.7901 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.06560(.  أما قيمة اختبار(
فتس��اوي )15.4( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 
دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 
لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.  

جدول رقم )13(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات فراد العينة عىل فقرات 

االستثارة الفكرية

العبارةم
رار

تك
ال

استجابة أفراد عينة الدراسة
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ط ا
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ة 
يم
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متوافرة 
بدرجة 
كبرية 
جدا

متوافرة 
بدرجة 

كبرية

متوافرة 
إىل حد 

ما 

غري 
متوافرة 

غري 
متوافرة 

عىل 
اإلطالق

1

القائد  يسمح 
كبري  ب��ق��در 
املخاطرة  من 
امل��ح��س��وب��ة 
ات���خ���اذ  يف 

القرارات.

6141155439ت

3.54.9611.6*0.0006

%17.933.336.610.12.1

2
القائد  يزيد 
التفاؤل  من 

باملستقبل.

119152105417ت
3.791.0116.1*0.0005

%28.1350824.89.71.7

3

يستثري القائد 
مرؤوسيه  يف 
اإلب���������داع 

والتجديد

1211501083411ت

3.791.02615.9*0.0004
%28.035.425.58.02.6
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4

القائد  يثق 
ق���درات  يف 
م��رؤوس��ي��ه 

بشكل كبري.

1441271103112ت

3.841.0616.5*0.0002
%34.030.025.97.32.8

5

القائد  يدرك 
الحاجة  مدى 
نحو  للتغيري 

األفضل.

168135852115ت

3.991.0519.4
*0.000

1
%39.631.820.05.03.5

6

القائد  يحس 
مب���ش���اع���ر 
ال��ع��ام��ل��ني 

معه.

147128953717ت

3.821.1215.2*0.000

3

%34.730.222.48.74.0

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

يتضح من الجدول السابق رقم )13( أن التوجه العام ملتوسطات بعد االستثارة الفكرية 

م��ن وجهة نظر املوظف��ني يف األجهزة الحكومية مجال الدراس��ة ب��ني )3.99-3.54(، وكان 

الرتتيب التنازيل ألكرث خمس خصائص وجوداً يف القائد وفقاً لهذا البعد هي كام ييل:  

1- ج��اءت العبارة رقم )5( الخاصة ب� »ي��درك القائد مدى الحاجة للتغيري نحو األفضل« يف 

الرتتيب األول وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة 

)3.99 درج��ة من أص��ل 5 درجات( وبانحراف معي��اري )1.05629(.  كام جاءت قيمة 

اختبار T تساوي )19.4( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه 

الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

2- ج��اءت العب��ارة رقم )4( الخاصة ب� »يثق القائد يف قدرات مرؤوس��يه بش��كل كبري« يف 

الرتتيب الثاين وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة 

)3.849 درج��ة من أصل 5 درج��ات( وبانحراف معياري )1.06119(.  بينام كانت قيمة 

اختبار T تساوي )16.5( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه 
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الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- جاءت العبارة رقم )6( الخاصة ب� »يحس القائد مبشاعر العاملني معه« يف الرتتيب الثالث 

وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة املوافقة )3.8278 

درج��ة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.05629(.  يف حني كانت قيمة اختبار 

T تس��اوي )15.216.5( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه 

الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- ج��اءت العبارة رقم )3( الخاصة ب� »يس��تثري القائد يف مرؤوس��يه اإلبداع والتجديد« يف 

الرتتيب الرابع وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة 

)3.7925 درج��ة من أصل 5 درج��ات( وبانحراف معياري )1.02652(.  أما قيمة اختبار 

T تساوي )15.9( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- ج��اءت العب��ارة رقم )2( الخاصة ب� »يزي��د القائد من التفاؤل باملس��تقبل« يف الرتتيب 

الخام��س وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة املوافقة 

)3.7901 درج��ة من أصل 5 درج��ات( وبانحراف معياري )1.01095(.  أما قيمة اختبار 

T تساوي )16.1( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.
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جدول )14(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات أفراد العينة عىل فقرات التمكني

العبارةم
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استجابة أفراد عينة الدراسة
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متوافرة 
بدرجة 
كبرية 
جداً

متوافرة 
بدرجة 

كبرية

متوافرة 
إىل حد 

ما 

غري 
متوافرة 

غري 
متوافرة 

عىل 
اإلطالق

1

القائد  يشجع 
ال��ع��ام��ل��ني 
تحمل  ع��ىل 

املسؤولية.

15314293297ت
3.0951.0019.7*0.0001

%36.133.521.96.81.7

2

ي���ت���ع���اون 
مع  ال��ق��ائ��د 
الجميع بغض 
عن  ال��ن��ظ��ر 
الذي  الجهد 

يبذلونه.

1311511072312ت

3.861.0017.7*0.0002

%30.935.625.25.412

3

القائد  يقدم 
شاماًل  تصوراً 
تاركاً  للعمل 
الهامش األكرب 
ل��ل��ع��ام��ل��ني 

لتنفيذه.

991411343614ت

3.641.035.8*0.0006

%23.333.331.68.53.3

4

القائد  يناقش 
العاملني  مع 
م��ت��ط��ل��ب��ات 
إن���ج���ازه���م 
ألدواره������م 

الوظيفية

1231291164214ت

3.721.0913.6*0.0004

%2930.427.49.93.3
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5

القائد  يدعم 
م����امرس����ة 
ك�����ل ف����رد 
ت  للص�الح�يا

املخولة له.

1251321203116ت

3.751.0714.5*0.0003
%29.531.128.37.33.8

6

القائد  يفوض 
من  ب��ع��ض��اً 
ص��الح��ي��ات��ه 
عىل  للعاملني 
أسس علمية.

1041331214818ت

3.601.1011.3*0.0007

%24.531.428.511.34.2

7

ي�����ح�����رص 
عىل  ال��ق��ائ��د 
تكافؤ  رضورة 
مع  السلطة 
امل��س��ؤول��ي��ة 
تفويض  عند 
ب������ع������ض 

الصالحيات.

1101361194514ت

3.71.077.02*0.0005

%25.932.128.110.63.3

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

يتضح من الجدول السابق رقم )14( أن التوجه العام ملتوسطات بعد التمكني من وجهة 

نظ��ر املوظفني يف األجهزة الحكومية مجال الدراس��ة ب��ني )3.955-3.6061(، وكان الرتتيب 

التنازيل ألكرث خمس خصائص وجوداً يف القائد وفقاً لهذا البعد هي كام ييل:  

1- ج��اءت العبارة رقم )1( الخاصة ب� »يش��جع القائد العاملني عىل تحمل املس��ؤولية« يف 

الرتتيب األول وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ككل حيث بلغ متوسط درجة املوافقة 

)3.955 درج��ة من أصل 5 درجات( وبانحراف معي��اري )1.00136(.  وقد كانت قيمة 

اختبار T تساوي )19.7( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك تعد هذه 

الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.
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2- ج��اءت العبارة رقم )2( الخاصة ب� »يتعاون القائد م��ع الجميع بغض النظر عن الجهد 

ال��ذي يبذلون��ه« يف الرتتيب الثاين وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ 

متوسط درجة املوافقة )3.86 درجة من أصل 5 درجات( وبانحراف معياري )1.00832(.  

أما قيمة اختبار T فتساوي )17.7( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- جاءت العبارة رقم )5( الخاصة ب� »يدعم القائد مامرسة كل فرد للصالحيات املخولة له« 

يف الرتتيب الثالث وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث بلغ متوس��ط درجة 

املوافق��ة )3.8844 درجة من أص��ل 5 درجات( وبانحراف معياري )0.99566(.  يف حني 

أن قيمة اختبار T تس��اوي )14.5( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- ج��اءت العب��ارة رق��م )4( الخاصة ب� »يناقش القائ��د مع العاملني متطلب��ات إنجازهم 

ألدوارهم الوظيفية« يف الرتتيب الرابع وذلك من وجهة نظر أفراد الدراس��ة ككل حيث 

بلغ متوس��ط درجة املوافق��ة )3.7193 درجة من أصل 5 درج��ات( وبانحراف معياري 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )13.6( تس��اوي T يف ح��ني أن قيمة اختبار  .)1.08678(

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.000

مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وه��ي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أف��راد العينة عىل هذه الفقرة.  بينام 

قيمة اختبار T تس��اوي )26.08( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- جاءت العبارة رقم )7( الخاصة ب� »يحرص القائد عىل رضورة تكافؤ السلطة مع املسؤولية 



عرض نتائج الدراسة وتحليلها

129القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض

عند تفويض بعض الصالحيات« يف الرتتيب الخامس وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة 

ككل حيث بلغ متوس��ط درجة املوافقة )3.667درجة م��ن أصل 5 درجات( وبانحراف 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )7.02( فتس��اوي T أما قيمة اختبار  .)معياري )1.0742

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.000

مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

جدول رقم )15(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية )sig.( الستجابات أفراد العينة عىل فقرات 

املقياس الكيل للقيادة التحويلية

م
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غري 
متوافرة 

عىل 
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امل���ق���ي���اس 1
الكيل للقيادة 

التحويلية

1101401194114ت

3.85101.0817.05*0.000

%25.933.0128.19.663.3

يبني الجدول رقم )15( أن التوجه العام ملتوسطات املقياس الكيل للقيادة التحويلية لدى 

القيادات اإلدارية يف مجتمع الدراسة كان مرتفعاً إذ بلغ املتوسط الحسايب )3.85( بانحراف 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )17.05( تساوي T يف حني كانت قيمة اختبار ،).مقداره )808

تس��اوي )0.000( لذلك يعد هذا املقياس دال إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام 

يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة للمقياس ككل أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي 

)3( وهذا يش��ري إىل أن مس��توى القيادة التحويلية للقيادات اإلدارية يف األجهزة الحكومية 

محل الدراسة إيجايب، مبعنى أن القادة يف تلك األجهزة الحكومية يتمتعون بخصائص القائد 

التحوييل.  



الفصل الخامس

القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض 130

السؤال الثاين:  ما هي الخاصية األكرث توافراً لدى القادة يف األجهزة الحكومية؟

ولإلجابة عن هذا الس��ؤال تم احتس��اب املتوسطات الحس��ابية واالنحرافات املعيارية 

الستجابة أفراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد مقياس القيادة التحويلية، كام تم استخدام 

اختبار T ملعرفة ما إذا كان متوسط آراء أفراد العينة يزيد أو يقل بصورة جوهرية عن درجة 

املتوسط )متوافرة إىل حد ما(، النتائج موضحة يف جدول رقم )16(.

جدول رقم )16(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( لكل بعد من أبعاد القيادة التحويلية

البعد
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الجاذبية  بعد 
)التأثري املثايل(

15514299237ت
4.0.8218.5*0.0001

%36.533.523.35.41.7

ب��ع��د اإلل���ه���ام 
الحفزي

1201351104514ت
3.84.8413.2*0.0003

%28.331.825.910.63.3

االعتبار الفردي
128951283717ت

3.84.887.8*0.0003
%30.222.430.28.7.40

االس��ت��ث��ارة  بعد 
الفكرية

1251321203116ت
3.79.8715.9*0.0004

%29.531.128.37.33.8

بعد التمكني
1311511072312ت

3.85.8015.8*0.0002
%30.935.625.25.412

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
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يتض��ح من الجدول رق��م )16( أن بعد الجاذبية احتل املرتبة األوىل يف توافره لدى أفراد 

 T عينة الدراس��ة مبتوس��ط عام بلغ )4.0( وبانحراف معياري ق��دره )0.82( وقيمة اختبار

)18.5( وأن القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك يعد هذا البعد داالً إحصائياً 

عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذا البعد أعىل 

من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 

عىل توافر هذا البعد يف مديري األجهزة الحكومية محل الدراسة.  يليه بعد التمكني )3.85( 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )15.8( T وكانت قيمة اختبار ).وبانحراف معياري قدره )80

تساوي )0.000( لذلك يعد هذا البعد داالً إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل 

عىل أن متوس��ط درجة االس��تجابة لهذا البعد أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل توافر خصائص هذا البعد يف مديري 

األجهزة الحكومية محل الدراسة.

ث��م بعدي اإللهام الحف��زي واالعتبار الفردي مبتوس��ط )3.84( وبانحراف معياري قدره 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )13.2، 7.8( عىل التوايل T وكان��ت قيمة اختبار ،).84. - 88(

تس��اوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام 

يدل عىل أن متوس��ط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي 

)3( وه��ذا يعني أن هناك موافقة من قب��ل أفراد العينة عىل تواجد خصائص هذا البعد يف 

مديريهم.  وكان أدىن األبعاد توافراً هو بعد االس��تثارة الفكرية مبتوس��ط )3.79( وبانحراف 

معياري )87.(، وبقيمة T )15.9( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك يعد 

هذا البعد داالً إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة 

االس��تجابة لهذا البعد أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وه��ي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافقة من قبل أفراد العينة عىل توافر خصائص هذا البعد يف مديريهم.

الفرضية األوىل:  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد الدراسة )املرؤوسني( 

نحو مدى مامرسة القيادة لخصائص القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية وفقاً للمتغريات 

الشخصية والوظيفية وهي:  العمر، املؤهل العلمي، مدة الخدمة.

1/1 تحلي��ل التباين للفروق يف اس��تجابات أفراد العينة عن م��دى توافر خصائص القيادة 

التحويلية لدى القادة وفقاً ملتغري العمر.
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اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف إجابات أفراد العينة نحو مدى توافر 

 ،)α=0.05( خصائص القيادة التحويلية لدى القادة تعزى ملتغري العمر عند مس��توى داللة

ويبني الجدول )17( نتائج االختبار.

جدول )17(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة عن مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى 

القادة وفقاً ملتغري العمر

مصدر التبايناألبعاد
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى 
الداللة

بعد الجاذبية
)التأثري املثايل(

2.3854.596بني املجموعات

.894.468 279.559419داخل املجموعات
.667

281.944423املجموع

بعد الحفز اإللهامي

2.2304.557بني املجموعات

.779.539 299.681419داخل املجموعات
.715

301.910423املجموع

بعد االعتبار الفردي
2143.071.بني املجموعات

1.369.244
4.2564داخل املجموعات

1.064
325.577419املجموع

بعد االستثارة الفكرية

329.8334231.064بني املجموعات

5.5494داخل املجموعات
1.3871.868.115

311.133419املجموع

بعد التمكني

316.6824231.387بني املجموعات

2.278.060 7.2414داخل املجموعات
1.810

332.941419املجموع

للقيادة  الكيل  املقياس 
التحويلية

3.7884.947بني املجموعات

1.454.215 272.859419داخل املجموعات
.651

276.647423املجموع

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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أش��ارت النتائج اإلحصائية ال��واردة يف الجدول )17( إىل عدم وج��ود فروق ذات داللة 
إحصائي��ة التجاه��ات املبحوثني نح��و أبعاد مقياس القي��ادة التحويلي��ة )الجاذبية، الحفز 
اإللهام��ي، االعتبار الفردي، االس��تثارة الفكرية، التمكني، البعد ال��كيل( ومتغري العمر إذ إن 
مس��توى الداللة للمقياس الكيل بلغت )215.( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( وهذا يعني 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني بني املقياس الكيل ومتغري العمر.  

وبناء عىل هذه النتيجة ميكن قبول الفرضية رقم )1/1(

2/1 تحلي��ل التباين للفروق يف اس��تجابات أفراد العينة عن م��دى توافر خصائص القيادة 
التحويلية لدى القادة وفقاً ملتغري الخربة.

اس��ُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف إجابات أفراد العينة عن مدى توافر 
 ،)α=0.05( خصائص القيادة التحويلية لدى القادة تعزى ملتغري الخربة عند مس��توى داللة

ويبني الجدول )18( نتائج االختبار.

جدول )18(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة عن مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى 
القادة وفقاً ملتغري الخربة

األبعاد
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى
الداللة

بعد الجاذبية 
)التأثري املثايل(

3.45731.152بني املجموعات

1.731.160 278.288418داخل املجموعات
.666

281.745421املجموع

بعد الحفز اإللهامي

1.9183.639بني املجموعات

.892.445 299.457418داخل املجموعات
.716

301.374421املجموع

بعد االعتبار الفردي

2.8303.943بني املجموعات

1.208.306 326.338418داخل املجموعات
.781

329.169421املجموع

بعد االستثارة الفكرية

3.53131.177بني املجموعات

1.573.195 312.659418داخل املجموعات
.748

316.190421املجموع
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بعد التمكني

3.67331.224بني املجموعات

1.531.206 334.212418داخل املجموعات
.800

337.885421املجموع

للقيادة  الكيل  املقياس 
التحويلية

2.5033.834بني املجموعات

1.274.283 273.643418داخل املجموعات
.655

276.146421املجموع

أش��ارت النتائج اإلحصائية ال��واردة يف الجدول )18( إىل عدم وج��ود فروق ذات داللة 

إحصائي��ة التجاه��ات املبحوثني نح��و أبعاد مقياس القي��ادة التحويلي��ة )الجاذبية، الحفز 

اإللهام��ي، االعتبار الفردي، االس��تثارة الفكرية، التمكني، البع��د الكيل( ومتغري الخربة إذ إن 

مستوى الداللة للمقياس الكيل بلغت )0.238( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( وهذا يعني 

عدم وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة التجاهات املبحوثني نحو املقي��اس الكيل ومتغري 

الخربة.  وبناًء عىل هذه النتيجة ميكن قبول الفرضية رقم )2/1(.

3/1 تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة ملدى توافر خصائص القيادة التحويلية 

لدى قادتهم وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف إجابات أفراد العينة نحو مدى توافر 

خصائ��ص القيادة التحويلية لدى الق��ادة يعزى ملتغري املؤهل العلمي عند مس��توى داللة 

)α=0.05(، ويبني الجدول )19( نتائج االختبار.

جدول )19(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة عن مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى 

القادة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

األبعاد
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى
الداللة

)التأثري  الجاذبية  بعد 
املثايل(

6.80241.701بني املجموعات
2.573

.037 273.612414داخل املجموعات
.661

280.414418املجموع
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بعد الحفز اإللهامي

3.9474.987بني املجموعات
1.385

.238 295.032414داخل املجموعات
.713

298.979418املجموع

بعد االعتبار الفردي

1.2874.322بني املجموعات

.410.802 325.264414داخل املجموعات
.786

326.552418املجموع

بعد االستثارة الفكرية

3.9924.998بني املجموعات

1.339.255 308.652414داخل املجموعات
.746

312.644418املجموع

بعد التمكني

4.54941.137بني املجموعات
1.426

.224 330.066414داخل املجموعات
.797

334.614418املجموع

املقياس الكيل للقيادة 
التحويلية

3.4114.853بني املجموعات

1.305.268 270.583414داخل املجموعات
.654

273.993418املجموع

تبني النتائج اإلحصائية الواردة يف جدول )19( إىل عدم وجد فروق ذات داللة إحصائية 

التجاه��ات املبحوثني نحو أبع��اد مقياس القي��ادة التحويلية )الجاذبي��ة، الحفز اإللهامي، 

االعتب��ار الفردي، االس��تثارة الفكرية، التمكني، البعد الكيل( ومتغ��ري املؤهل العلمي، إذ إن 

مستوى الداللة للمقياس الكيل بلغت )0.268( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( وهذا يعني 

عدم وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة التجاهات املبحوثني نحو املقي��اس الكيل ومتغري 

املؤهل العلمي، وبناء عليه ميكن قبول الفرضية )2/1(.  كذلك بالنسبة لبعد الحفز اإللهامي 

فإن مس��توى الداللة للبعد بلغت )0.238( وهي أكرب م��ن قيمة )α=0.05( ما يعني عدم 

وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة التجاهات املبحوثني نحو بع��د الحفز اإللهامي ومتغري 

املؤه��ل العلمي، عليه ميكن قبول الفرضية )2/3/1(.  كذلك بالنس��بة لبعد االعتبار الفردي 

فإن مس��توى الداللة للبعد بلغت )0.802( وهي أكرب م��ن قيمة )α=0.05( ما يعني عدم 

وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة التجاهات املبحوثني نحو بع��د االعتبار الفردي ومتغري 

املؤهل العلمي، عليه ميكن قبول الفرضية )3/3/1(.  كذلك بالنسبة لبعد االستثارة الفكرية 
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فإن مس��توى الداللة للبعد بلغت )0.255( وهي أكرب م��ن قيمة )α=0.05( ما يعني عدم 

وج��ود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو بعد االس��تثارة الفكرية ومتغري 

املؤه��ل العلم��ي، عليه ميكن قبول الفرضي��ة )4/3/1(.  كذلك بالنس��بة لبعد التمكني فإن 

مس��توى الداللة للبعد بلغت )0.224( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( ما يعني عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية التجاه��ات املبحوثني نحو بعد التمكني ومتغري املؤهل العلمي، 

عليه ميكن قبول الفرضية )5/3/1(.  أما بالنس��بة لبعد الجاذبية فإن مس��توى الداللة للبعد 

بلغ��ت )0.037( وهي أقل من قيمة )α=0.05( ما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاه��ات املبحوثني نحو وجود بع��د الجاذبية ومتغري املؤهل العلم��ي.  وبناًء عىل هذه 

النتيج��ة ميكن رف��ض الفرضية رقم )1/3/1( وقبول الفرضي��ة البديلة التي تنص عىل وجود 

عالقة ذات داللة إحصائية بني آراء افراد الدراسة )املرؤوسني( وبعد الجاذبية )التأثري املثايل(.  

ولتحدي��د مصدر هذه الفروق تم إجراء تحليل بعدي )Post Hoc( حيث اس��تخدم اختبار 

LSDللكشف عن داللة الفروق بني الفئات العمرية األربعة جدول رقم )20(.

جدول رقم )20(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني املؤهل العلمي( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

بعد الجاذبية

بعد الجاذبية )التأثري املثايل(

مستوى الثقة )%95(
مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
املؤهل العلمي )1،2(

املؤهل العلمي 
)2(

املؤهل العلمي 
)1(

.045 .0084 .7175 *.36293 دبلوم عايل دبلوم 

.622 .2751- .1648 .05516- بكالوريوس

.177 .4182- .0773 .17043- دراسات عليا

.323 .4795- .1584 .16056- أخرى

.012 .7423- .0939- *.41809- بكالوريوس دبلوم عايل

.002 .8770- .1897- *.53336- دراسات عليا

.010 .9215- .1255- *.52350- أخرى
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.262 .3172- .0866 .11527- دراسات عليا بكالوريوس

.467 .3902- .1793 .10541- أخرى

.950 .2969- .3166 .2969- أخرى دراسات عليا

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتش��ري نتائج هذا االختب��ار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العين��ة يف مدى وجود بعد 

الجاذبي��ة كأحد أبعاد القيادة التحويلية لدى املؤه��ل العلمي ألفراد العينة )دبلوم ودبلوم 

ع��ايل( مبعنى أن أفراد العين��ة الذين يحملون مؤهل دبلوم ودبلوم ع��ايل يرون أن قادتهم 

يتمتعون بخصائص الجاذبية، أي أن القائد من وجهة نظرهم ميتلك الرؤية واإلحساس القوي 

بالرس��الة العلي��ا للمنظمة، وغرس روح الفخر واالعتزاز يف نفوس مرؤوس��يه، كام يؤدي إىل 

تحقيق الثقة واالحرتام من قبلهم، ومام سبق يتضح ما ييل:  

1- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية 

دبلوم ودبلوم عايل ويعود الفرق لصالح أفراد العينة الذين يحملون دبلوماً.

2- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية 

دبلوم عايل وبكالوريوس ويعود الفرق لصالح أفراد العينة الذين يحملون دبلوماً عالياً.

3- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية 

دبلوم عايل ودراسات عليا ويعود الفرق لصالح أفراد العينة الذين يحملون دبلوماً عالياً.

4- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية دبلوم 

عايل ومؤهالت أخرى ويعود الفرق لصالح أفراد العينة الذين يحملون دبلوماً عالياً.

ثاني��اً:  اس��تجابة أفراد العينة م��ن القيادات اإلدارية عن معوقات مامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية لدى القادة يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض.

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة من القيادات اإلدارية:

يف هذا الجزء س��يتم ع��رض التحليل اإلحصايئ للبيانات الش��خصية واملهنية ألفراد عينة 

الدراس��ة من القيادات اإلدارية، بهدف التعرف عىل خلفية أفراد العينة، وذلك وفقاً ملتغري 

)العمر، املؤهل العلمي، وسنوات الخربة(.
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جدول رقم )21(

توزيع أفراد عينة الدراسة من القيادات اإلدارية وفقاً للفئة العمرية

النسبةالتكرارفئة العمر

1.2%3أقل من 25 سنة

4.4%11من 25 إىل أقل من 30 سنة

37.1%92من 30 إىل أقل من 40 سنة

35.1%87من 40 إىل أقل من 50 سنة

22.2%55 50 سنة فأكرث

100%248املجموع

يوضح الجدول رقم )21( أن أقل فئة عمرية تقع يف املدى )أقل من 25 س��نة( حيث مل 

تتجاوز 3 قيادات أي ما نسبته 1.2% من حجم عينة الدراسة، يف حني نجد أن ما ال يقل عن 

)72.2%( م��ن القيادات ترتاوح أعامرهم ما بني )30 إىل أقل من س��نة 50( وهي فئة تتميز 

بالحيوية واملعرفة بأحوال املنظمة مبا ميكنها من اإلجابة عن أسئلة أداة الدراسة.

جدول رقم )22(

توزيع أفراد عينة الدراسة من القيادات اإلدارية وفقاً للمؤهل العلمي

النسبةالتكراراملؤهل العلمي

6.5%16دبلوم بعد الثانوي

7.7%19دبلوم عايل

41.3%103بكالوريوس

42.7%106دراسات عليا

1.6%4أخرى

100%248املجموع

تشري بيانات الجدول رقم )22( إىل أن ما نسبته )84%( من أفراد العينة ال يقل مؤهلهم 

عن البكالوريوس.  ييل ذلك الحاصلون عىل الثانوية العامة بنس��بة )6.5%( وكانت النس��بة 

األق��ل للمؤه��الت األخرى حيث بلغ��ت )1.6%(.  وهذا يدل عىل ارتفاع املس��توى العلمي 

للمستجيبني، وهو مؤرش إيجايب عىل منطقية وواقعية اإلجابة عن أسئلة االستبانة.
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جدول رقم )23(

توزيع أفراد عينة الدراسة من القيادات اإلدارية لفئة عدد سنوات الخربة

النسبةالتكرارفئة عدد سنوات الخربة

4.4%11أقل من 5 سنوات 

18.1%45من 5 إىل 9 سنوات 

21%52من 10 إىل أقل من 14

56.5%15140 سنة فأكرث

100%248املجموع

تش��ري البيانات الواردة يف الجدول رقم )23( إىل أن عينة الدراس��ة تتمتع بخربة طويلة 

ترتاوح بني 10 إىل أكرث من 15 سنة أي ما نسبته )77.5%( وهو ما يشكل أكرث من ثلثي عينة 

الدراسة، وهم بذلك من أصحاب الخربات الكبرية، وما يشري إليه ذلك من تأثري إيجايب لهذه 

الخربات يف دقة وكفاءة اإلجابة عن أس��ئلة االستبانة.  يف حني بلغ من تقل خرباتهم عن )5( 

سنوات وهم من ذوي الخربات املحدودة نسبة ال تزيد عن )%4.4(.  

الس��ؤال الرابع:  بشكل عام ما معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية من وجهة 

نظر أفراد الدراسة )القيادات اإلدارية( يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض.

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

4-1 م��ا معوقات القي��ادة التحويلية األكرث توافراً يف األجه��زة الحكومية باململكة العربية 

السعودية؟

ولإلجابة عن هذا الس��ؤال تم احتس��اب املتوسطات الحس��ابية واالنحرافات املعيارية 

الس��تجابة أفراد عينة الدراسة لكل معوق من معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية 

محل الدراس��ة يف األجهزة الحكومية مبدينة الرياض، كام تم اس��تخدام اختبار T ملعرفة ما 

إذا كان متوس��ط آراء أفراد العينة يزيد أو يقل بصورة جوهرية عن درجة الحياد )3(، وفقاً 

ملقياس الدراس��ة الذي تراوح بني خمس درجات من اإلجابة )غري موافق بشدة(، إىل درجة 

واحدة لإلجابة )موافق بشدة(، النتائج موضحة يف جدول رقم )24(.
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جدول رقم )24(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( لكل معوق من معوقات القيادة 

التحويلية

املعوق

رار
تك

ال

استجابة افراد عينة الدراسة
يب

سا
لح

ط ا
وس

ملت
ا

ري
عيا

امل
ف 

حرا
الن

ا

t ر
تبا

الخ
ة ا

يم
ق

)s
ig

ة )
املي

حت
اال

ة 
يم

لق
ا

ب
رتتي

ال

بة
س

غري موافق الن
بشدة

غري
موافق

موافقمحايد
موافق 
بشدة

امل����ع����وق����ات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

واإلدارية

ت
3.300.597.9*0.000

%

متعلقة  معوقات 
بثقافة املنظمة

ت
3.330.6311.1*0.000

%

مرتبطة  معوقات 
اختيار  مب��ع��اي��ري 
وترقية  وتعيني 
اإلدارية القيادات 

ت

3.04.608.04*0.000
%

املعوقات ككل
3.300.548.8*0.000

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

يتضح من الجدول رقم )24( أن املعوقات الثقافية احتلت املرتبة األوىل يف توافرها لدى 

أفراد عينة الدراسة مبتوسط عام بلغ )3.32( وبانحراف معياري قدره )64.( وبقيمة اختبار 

T تس��اوي )11.1( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.000( لذلك يعد هذا البعد داالً 

إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذا البعد 

م��ن املعوقات أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وه��ذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل وجود تلك املعوقات يف منظامتهم.  ثم يليها املعوقات التنظيمية 

 T واإلدارية حيث كانت مبتوس��ط ع��ام )3.30( وبانحراف معي��اري )59.( وبقيمة اختبار

تع��ادل )7.9( وأن القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك يعد ه��ذا البعد داالً 
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إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مبعنى أن متوسط درجة االستجابة لهذا البعد أعىل 

من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 

توف��ر هذه املعوقات يف منظامتهم.  وكان��ت أدىن املعوقات تواجداً هي املعوقات املرتبطة 

مبعايري االختيار والتعيني وترقية القيادات اإلدارية مبتوسط )3.04( وبانحراف معياري قدره 

)61.( وبقيم��ة اختبار T تس��اوي )8.04( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( 

لذلك يعد هذا البعد داالً إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مبعنى أن متوسط درجة 

االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك 

موافق��ة م��ن قبل أفراد العينة عىل تواف��ر هذه املعوقات.  أما املعوقات بش��كل عام فقد 

 T كان املتوس��ط الحسايب )3.30( وبانحراف معياري )53652(.  يف حني كانت قيمة اختبار

تس��اوي )8.8( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك يعد محور »معوقات 

مامرسة خصائص القيادة التحويلية« داالً إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل 

عىل أن متوسط درجة االستجابة ألبعاد املحور كافة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي 

)3( وهذا يعنى أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل فقرات هذا املحور.

4-2 ما أهم املعوقات التنظيمية واإلدارية ملامرسة خصائص القيادة التحويلية يف األجهزة 

الحكومية باململكة العربية السعودية؟

لإلجابة عن هذا التساؤل احتسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية استجابة 

أفراد الدراس��ة، كام تم استخدام اختبار T ملعرفة ما إذا كان متوسط آراء أفراد العينة يزيد 

أو يقل بصورة جوهرية عن درجة الحياد وهي )3( وفقاً ملقياس الدراس��ة الذي تراوح بني 

خمس درجات من اإلجابة )غري موافق بش��دة(، إىل درجة واحدة لإلجابة )موافق بش��دة(، 

النتائج موضحة يف جدول رقم )25(.
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جدول رقم )25( 

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة االحتاملية ).sig( الستجابات

آراء أفراد عينة الدراسة نحو أهم املعوقات التنظيمية واإلدارية التي تواجه القيادات اإلدارية

العبارةم

رار
تك

ال

استجابة أفراد عينة الدراسة
يب

سا
لح

ط ا
وس

ملت
ا

ري
عيا

امل
ف 

حرا
الن

ا

t ر
تبا

الخ
ة ا

يم
ق

)s
ig

ة )
املي

حت
اال

ة 
يم

لق
ا

بة
س

غري الن
موافق 
بشدة

غري 
موافق

موافقمحايد
موافق 
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أمتتع بدرجة من 1
االستقاللية يف اتخاذ 

القرارات املتعلقة 
بالعمل يف املنظمة 

التي أعمل بها.

2988377319ت

3.21.098.6*0.00312

%11.835.815.0429.77.7

يتم ترتيب اإلدارات 2
واألقسام باملنظمة 

التي أعمل بها بشكل 
ييرس إجراء االتصاالت 

اإلدارية فيام بينها.

2913735424ت

3.20.969.5*0.00411

%10.750.612.915.51.5

يتم إرشاك املرؤوسني 3
يف تحديد سياسات 
املنظمة التي أعمل 
بها وإعداد الخطط.

19108416414ت
3.21.056.5*0.000

12

%7.039.915.123.65.2

متيل القيادات العليا 4
يف املنظمة التي 

أعمل بها إىل أسلوب 
اإلدارة باملشاركة.

25117474810ت
3.221.069.6*0.00010

%10.147.419.0219.44.04

متنح اإلدارة العليا 5
للمنظمة التي أعمل 

بها الوحدات اإلدارية 
االستقاللية مبامرسة 

اختصاصاتها اإلدارية.

2193586510ت

3.341.065.9*0.0007

%7.734.321.424.03.7
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تحرص اإلدارة العليا 6
للمنظمة التي أعمل 
بها عىل العمل بروح 

الفريق يف إنجاز 
العمل.

629847337ت

3.11.036.06*0.00016

%22.936.217.312.22.6

توجد مشاركة 7
جامعية يف املنظمة 

التي أعمل بها يف حل 
املشكالت والتعامل 

مع قضايا العمل.

2095635614ت

3.591.025.2*0.0003

%7.435.123.22.075.2

معظم القرارات 8
للمنظمة التي أعمل 

بها املتعلقة بإنجاز 
العمل تتخذ يف 

املستويات التنفيذية 

18101516414ت

3.60.988.9*0.0002

%6.640.920.623.65.2

يوجد لدى اإلدارة 9
العليا للمنظمة التي 
أعمل بها االستعداد 
لتفويض الصالحيات 
حسب االختصاصات.

20106624612ت

3.471.114.7*0.0009

%7.439.922.917.04.4

يتم إرشاك املديرين يف 10
إعداد وتحديد املوازنة 

املالية للمنظمة التي 
أعمل بها.

9336710727ت
3.121.17.3*0.00014

%3.312.324.739.510.0

هناك تنسيق بني 11
الوحدات اإلدارية 

واإلدارة العليا 
للمنظمة التي أعمل 

بها فيام يخص التعيني 
والرتقية وتقييم األداء

23112594311ت

3.231.025.79

%8.541.321.815.94.1

خطوط السلطة 12
واضحة باملنظمة 

التي أعمل بها.

2789625415ت
3.481.013.4*0.0004

%10.032.822.919.95.5
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هناك وضوح لحدود 13
املسؤوليات وجهات 
املساءلة يف املنظمة 

التي أعمل بها.

1893595721ت
3.920.997.2*0.0031

%6.634.321.821.07.7

حجم عمل املنظمة 14
التي أعمل بها 

يتطلب تفويض 
الصالحيات وتوزيع 

االختصاصات يف 
املستويات اإلدارية.  

25126473910ت

3.100.947.4*0.00016

%9.246.517.314.43.7

غياب املديرين 15
واملسؤولني يف 

املنظمة التي أعمل 
بها ال يتسبب يف 

إعاقة العمل.

2512346418ت

3.111.147.6*0.00015

%9.245.417.015.13.0

ميكن أن تنجز األعامل 16
واملهام يف املنظمة 

التي أعمل بها دون 
الرجوع للمستويات 

اإلدارية العليا.

6213424206ت

3.441.0615.4*0.000

6

%22.949.48.97.42.2

يتوافر لدي التسهيالت 17
واإلمكانيات الالزمة 

إلنجاز أعاميل الرسمية.

1980537222ت
3.351.064.5*0.0278

%7.029.519.626.68.1

تهتم اإلدارة العليا 18
للمنظمة التي أعمل 

بها باالقرتاحات 
واملبادرات التي 

يتقدم بها املرؤوسون 
يف املنظمة.

1887567112ت

3.200.997.3*0.00012

%6.632.120.726.24.4

تحدد املنظمة التي 19
أعمل بها نقاط القوة 
والضعف يف اإلدارات 
وتعمل عىل تطويرها.

30118444511ت
3.171.046.6*0.00413

%11.143.516.216.64.1

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
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تش��ري نتائج الدراس��ة إىل أن التوجه العام للمعوقات التنظيمية واإلدارية كان متوسطاً، 

حيث كان متوس��ط عدم موافقة أفراد العينة عىل ه��ذا املعوق )3.30( وبانحراف معياري 

)0.599(، وأن قيمة T تس��اوي )7.9( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك 

يعد بعد »املعوقات التنظيمية واإلدارية« داالً إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، أي 

أن تواج��د هذا املع��وق يف األجهزة الحكومية كان بدرجة متوس��طة، وكان الرتتيب التنازيل 

ألكرث خمسة معوقات وجوداً وفقاً للجدول رقم )25( كالتايل:

1- كان عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أن »هناك وضوح لحدود املسئوليات وجهات 

املس��اءلة يف املنظمة الت��ي أعمل بها« يف الرتتيب األول حيث بلغ متوس��ط درجة عدم 

املوافقة )3.92 من أصل 5 درجات(، وبانحراف معياري )0.99(.  قيمة اختبار T تساوي 

)26.08( وأن القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.003( لذل��ك تعد هذه الفقرة دالة 

إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه 

الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وه��ذا يعني أن هناك موافقة من 

قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

2- ت��اله يف الرتتي��ب العنرص املتعلق ب� »معظم الق��رارات للمنظمة التي أعم��ل بها املتعلقة 

بإنجاز العمل تتخذ يف املستويات التنفيذية« حيث بلغ متوسط درجة عدم املوافقة )3.6(، 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )8.9( تس��اوي T قيمة اختبار  .)وبانح��راف معياري )0.96

تساوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام 

يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي 

)3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- ك��ام أظهرت نتائج الدراس��ة عدم موافق��ة أفراد العينة محل الدراس��ة عىل أنه “توجد 

مشاركة جامعية يف املنظمة التي أعمل بها يف حل املشكالت والتعامل مع قضايا العمل« 

يف الرتتيب الثالث، حيث بلغ متوسط عدم املوافقة )3.59(، وبانحراف معياري )1.02(.  

وكان��ت قيمة اختبار T تس��اوي )5.2( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( 

لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن 

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.
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4- أم��ا يف الرتتي��ب الرابع فق��د كانت الفقرة املتعلق��ة ب� »خطوط الس��لطة واضحة باملنظمة 

الت��ي أعمل بها«، حيث كان متوس��ط عدم موافقة أفراد العين��ة عىل هذا العنرص )3.48(، 

وبانح��راف معي��اري )1.01(.  وكانت قيمة اختبار T تس��اوي )3.4( وأن القيمة االحتاملية 

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )( تساوي )0.000Sig.(

مام يدل عىل أن متوس��ط درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- أم��ا الفق��رة املتعلقة ب� »يوجد ل��دى اإلدارة العليا للمنظمة التي أعمل بها االس��تعداد 

لتفوي��ض الصالحيات حس��ب االختصاصات« فقد جاءت يف املرتب��ة الرابعة حيث كان 

متوسط عدم موافقة أفراد العينة عىل هذا العنرص )3.47(، وبانحراف معياري )1.11(.  

وكان��ت قيمة اختبار T تس��اوي )4.7( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( 

لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن 

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4-3 ما أهم املعوقات املرتبطة مبعايري االختيار والتعيني وترقية القيادات اإلدارية؟

لإلجابة عن هذا التس��اؤل الفرعي تم وضع )13( س��ؤاالً حيث احتس��بت املتوس��طات 

الحس��ابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد الدراسة، كام تم استخدام اختبار T ملعرفة 

ما إذا كان متوس��ط آراء أفراد العينة يزي��د أو يقل بصورة جوهرية عن درجة الحياد وهي 

)3( وفقاً ملقياس الدراس��ة الذي تراوح بني خمس درجات من اإلجابة )غري موافق بش��دة(، 

إىل درجة واحدة لإلجابة )موافق بشدة(، النتائج موضحة يف جدول رقم )26(.
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جدول رقم )26(

آراء أفراد عينة الدراسة نحو أهم املعوقات املرتبطة مبعايري االختيار والتعيني وترقية القيادات اإلدارية
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ي��ت��م ال��ت��ع��ي��ني يف 1
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
ق���درة امل��رش��ح عىل 
شاملة  رؤي���ة  وض��ع 
وت��ح��دي��د أه���داف 
تنفيذية  وب���رام���ج 

لإلدارة التابع لها.

2984634626ت

3.171.173.7*0.186

%10.731.023.217.09.6

ي��ك��ون ال��ت��ع��ي��ني يف 2
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
ملدة  بها  أعمل  التي 

زمنية محددة.

2982536816ت

3.841.144.1*0.0361

%11.733.1121.427.46.4

التي 3 املنظم��ة  تق��وم 
أعم��ل به��ا باإلع��الن 
عن الوظائف القيادية 

اإلدارية الشاغرة.

1663547044ت
3.741.23.3*0.0012

%5.923.219.925.816.2

واضحة 4 معايري  توجد 
يف املنظمة التي أعمل 
بها  االستعانة  يتم  بها 
ترقية  أو  تعيني  عند 

القيادة اإلدارية.

2076735425ت

3.241.126.8*0.0264

%7.428.026.919.99.2
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االختي��ار 5 يعتم��د 
والتعي��ني والرتقي��ة يف 
القيادي��ة  الوظائ��ف 
اإلداري��ة يف املنظم��ة 
الت��ي أعم��ل بها عىل 

سنوات الخربة.

1776667018ت

3.021.087.1*0.0339

%6.32824.425.86.6

ي��ع��ت��م��د االخ��ت��ي��ار 6
يف  والرتقية  والتعيني 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
قيادية  مناصب  توىل 

إدارية سابقة.

1269847112ت

2.990.983.5*0.00210

%4.425.531.026.24.4

ي��ع��ت��م��د االخ��ت��ي��ار 7
يف  والرتقية  والتعيني 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
الذي  الدرايس  املؤهل 
العمل  طبيعة  يناسب 

باإلدارة.

1596585722ت

3.11.14.4*0.047

%5.535.421.421.08.1

ي��ع��ت��م��د االخ��ت��ي��ار 8
يف  والرتقية  والتعيني 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
بالقوانني  امل��ع��رف��ة 
واإلج��راءات  واللوائح 

املنظمة للعمل.

1982845112ت

3.181.02.8*0.0055

%7.030.331.018.84.4
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ي��ع��ت��م��د االخ��ت��ي��ار 9
يف  والرتقية  والتعيني 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
ق���درة امل��رش��ح عىل 
األداء  أساليب  تطوير 
التي  اإلدارة  داخ��ل 

ينتمي لها.

3183714815ت

3.271.13.88*0.0003

%11.430.626.217.75.5

ي��ع��ت��م��د االخ��ت��ي��ار 10
يف  والرتقية  والتعيني 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
ق���درة امل��رش��ح عىل 
م���راع���اة ال��ج��ان��ب 
اإلنساين يف القيادة مام 
يساعد عىل خلق مناخ 
التعاون  يسوده  عمل 
كافة  ب��ني  وامل��ح��ب��ة 

األطراف.

2170865615ت

3.11.045.8*0.0047

%7.725.831.720.75.5

يف 11 التعيني  يعتمد 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف 
املنظمة  يف  اإلداري���ة 
عىل  بها  أعمل  التي 
ق���درة امل��رش��ح عىل 
ت��ق��س��ي��م األع����امل 
عىل  األدوار  وتوزيع 
واإلرشاف  امل��رؤوس��ني 

عىل أدائها.

1983844615ت

3.181.022.8*0.005

5

%7.030.631.017.05.5
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يف 12 التعيني  يعتمد 
يف  القيادة  الوظائف 
أعمل  التي  املنظمة 
ب��ه��ا ع��ىل ال��ع��الق��ات 
من  ب��دالً  الشخصية 

الكفاءة يف العمل.

3152756331ت

3.091.187.9*0.0278

%11.423.227.719.29.6

يف 13 التعيني  يعتمد 
يف  القيادة  الوظائف 
املنظمة التي أعمل بها 
عىل املصالح الشخصية 
امل��ت��ب��ادل��ة ب���دالً من 

الكفاءة يف العمل.

2838757036ت

2.811.25.9*0.01.11

%10.314.027.725.813.3

)α ≤0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

تش��ري نتائج الدراس��ة إىل أن التوجه العام للمعوقات املرتبطة مبعايري االختيار والتعيني 

وترقية القيادات اإلدارية كان متوسطاً، حيث كان متوسط عدم موافقة أفراد العينة عىل هذا 

املع��وق )3.04( وبانحراف معياري )0.61( أي أن تواجد هذا املعوق يف األجهزة الحكومية 

كان بدرجة متوس��طة، وأن قيمة T تس��اوي )8.04( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي 

)0.000( لذل��ك يعد بعد »املعوقات املرتبط��ة مبعايري االختيار والتعي��ني وترقية القيادات 

اإلدارية« داالً إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، أي أن تواجد هذا املعوق يف األجهزة 

الحكومية كان بدرجة متوس��طة، وكان الرتتيب التنازيل ألكرث خمس��ة معوقات وجوداً وفقاً 

للجدول رقم )26( كالتايل:

1- كان ع��دم موافقة أفراد عينة الدراس��ة ع��ىل أن »يكون التعي��ني يف الوظائف القيادية 

اإلداري��ة يف املنظم��ة التي أعمل بها ملدة زمنية مح��ددة«.  يف الرتتيب األول حيث بلغ 

متوس��ط درجة عدم املوافقة )3.84 من أصل 5 درج��ات(، وبانحراف معياري )1.14(، 

وكان��ت قيمة اختبار T تس��اوي )4.1( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.036( 

لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن 

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.
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2- ثم يليه يف الرتتيب العنرص املتعلق »تقوم املنظمة التي أعمل بها باإلعالن عن الوظائف 

القيادية اإلدارية الش��اغرة« حيث بلغ متوس��ط درجة عدم املوافقة )3.74( وبانحراف 

 )Sig.( وأن القيم��ة االحتاملية )3.3( تس��اوي T وكان��ت قيمة اختبار ،)معي��اري )1.2

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.001

مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- كام أظهرت نتائج عدم موافقة أفراد عينة الدراس��ة ع��ىل أنه »يعتمد االختيار والتعيني 

والرتقية يف الوظائف القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل قدرة املرش��ح عىل 

تطوير أس��اليب األداء داخل اإلدارة التي ينتمي لها« حيث بلغ متوس��ط عدم املوافقة 

)3.27(، وبانح��راف معياري)1.1(.  وكانت قيمة اختبار T تس��اوي )3.88( وأن القيمة 

االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى 

داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوس��ط درجة االس��تجابة له��ذه الفقرة أعىل من 

درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعن��ي أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 

عىل هذه الفقرة.

4- ك��ام أظهرت نتائج عدم موافقة أفراد عينة الدراس��ة عىل أن��ه »توجد معايري واضحة يف 

املنظمة التي أعمل بها يتم االس��تعانة بها عند تعي��ني أو ترقية القيادة اإلدارية« حيث 

 T بلغ متوس��ط عدم املوافقة )3.24(، وبانحراف معي��اري)1.12(، وكانت قيمة اختبار

تس��اوي )6.8( وأن القيم��ة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.026( لذلك تعد هذه الفقرة 

دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- كام أظهرت نتائج عدم موافقة أفراد عينة الدراس��ة ع��ىل أنه »يعتمد االختيار والتعيني 

والرتقية يف الوظائ��ف القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل املعرفة بالقوانني 

واللوائح واإلجراءات املنظمة للعمل« حيث بلغ متوسط عدم املوافقة )3.18(، وبانحراف 

 )Sig.( وأن القيم��ة االحتاملية )2.8( تس��اوي T وكان��ت قيمة اختبار ،)معي��اري )1.0

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.005
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مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة. 

4-4 املعوق��ات املتعلقة بثقاف��ة املنظمة )مجموع��ة القيم واملعتقدات واملامرس��ات يف 

املنظمة( 

لإلجابة عن هذا التس��اؤل الفرعي تم وضع )26( س��ؤاالً حيث احتس��بت املتوس��طات 

الحس��ابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد الدراسة، كام تم استخدام اختبار T ملعرفة 

ما إذا كان متوس��ط آراء أفراد العينة يزي��د أو يقل بصورة جوهرية عن درجة الحياد وهي 

)3( وفقاً ملقياس الدراس��ة الذي تراوح بني خمس درجات من اإلجابة )غري موافق بش��دة(، 

إىل درجة واحدة لإلجابة )موافق بشدة(، النتائج موضحة يف جدول رقم )27(.

جدول رقم )27(

آراء أفراد عينة الدراسة نحو أهم املعوقات املتعلقة بثقافة املنظمة )مجموعة القيم واملعتقدات 

واملامرسات يف املنظمة(
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موافقمحايد
موافق 
بشدة

التي 1 املنظمة  توفر 
الحوافز  بها  أع��م��ل 
لحث  وامل���ك���اف���آت 

األفراد عىل العمل

25101544918ت
3.261.113.7*0.000

%9.237.319.9186.6

التي 2 املنظمة  تشجع 
عىل  األفراد  بها  أعمل 
يف  واالبتكار  اإلب��داع 

األداء.

25105564219ت
3.301.104.3*0.000

%9.238.720.715.57.0
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التي 3 املنظمة  تهتم 
باملجتمع  بها  أعمل 
والبيئة املحيطة بشكل 

واضح.

32106533815ت

3.411.096.01*0.000
%11.839.119.114.05.5

التي 4 املنظمة  تسعى 
بصفة  ب��ه��ا  أع��م��ل 
إدارة  إىل  مستمرة 
الوحدات  بني  الرصاع 

اإلدارية.

1471965213ت

3.090.964.6*0.02

%5.226.235.419.24.8

التي 5 املنظمة  تسعى 
بصفة  ب��ه��ا  أع��م��ل 
إدارة  إىل  مستمرة 

الرصاع بني األفراد.

1992675512ت
3.100.996.5*0.03

%7.033.924.720.34.4

التي 6 املنظمة  تخصص 
من  ج��زءاً  بها  أعمل 
تطبيق  يف  أم��وال��ه��ا 

األفكار الجديدة.

2287576119ت
3.131.127.6*0.04

%8.132.121.022.57.0

التي 7 املنظمة  توفر 
أع��م��ل ب��ه��ا ظ��روف 
العمل املادية للعاملني 

بها بشكل مناسب

2996555512ت
3.301.094.3*0.000

%10.735.420.320.34.4

املنظمة 8 إدارة  تعترب 
التي أعمل بها أن كل 
عنرصاً  ميثل  بها  فرد 

جوهرياً يف نجاحها.

3981674910ت
3.361.095.3*0.000

%14.429.924.718.13.7

التي 9 املنظمة  تعتز 
ب��األف��راد  بها  أع��م��ل 
ال���ذي���ن ي��ت��ص��ف��ون 

باملبادأة.

389766376ت
3.501.007.9*0.000

%14.035.824.413.72.2

التي 10 املنظمة  تقدر 
أعمل بها األفراد ذوي 
والحيوية  ال��ح��امس 

والنشاط.

3610853419ت
3.491.047.4*0.000

%13.339.919.615.13.3
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تسود عالقة طيبة بني 11
وامل��رؤوس��ني  الرئيس 
أرشف  التي  اإلدارة  يف 

عليها.

6712433166ت
2.930.9415.6*0.000

%24.745.812.25.92.2

يف 12 املسئولون  يحرص 
أعمل  التي  املنظمة 
بها عىل تطبيق األفكار 

الجديدة

39117502912ت
3.571.048.6*0.000

%14.443.218.510.74.4

يف 13 مدير  كل  يسعى 
املنظمة التي أعمل بها 
بالعاملني  لالحتفاظ 
يف  للعمل  املتميزين 

إداراتهم وأقسامهم

681330126ت

2.980.9017.2*0.000

%25.148.311.14.42.2

التي 14 املنظمة  تهتم 
بالدرجة  بها  أعمل 
الفرد  يؤديه  مبا  األوىل 

من مهام وأنشطة

3911855296ت
3.630.9610.08*0.000

%14.443520.310.72.2

ت��ت��م ال��ت��غ��ي��ريات 15
الجوهرية يف العمل يف 
املنظمة التي أعمل بها 
القرارات  طريق  عن 

واللوائح اإلدارية

4014339204ت

3.620.9514.2*0.000

%14.852.814.47.41.5

ي��ه��ت��م امل���دي���ر يف 16
أعمل  التي  املنظمة 
األف��راد  مبساعدة  بها 
لتنمية وتطوير أدائهم

3612250335ت
3.610.969.9*0.000

%13.345.018.512.21.8

ي��ت��س��م األف������راد يف 17
أعمل  التي  املنظمة 
بها بالتعاون ومساعدة 

بعضهم 

4512258155ت
3.7608913.3*0.000

%16.645.021.45.51.8
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ي����ق����دم األف�������راد 18
مقرتحاتهم وانتقاداتهم 
اإلدارة  سياسات  بشأن 
العليا يف املنظمة التي 

أعمل بها

1590774815ت

3.171.012.5*0.013

%5.533.228.417.75.5

السمة 19 الثقة هي  تعد 
العاملني  بني  الغالبة 
يف املنظمة التي أعمل 

بها.

2711462347ت
3.490.967.9*0.000

%10.042.122.912.52.6

ي��س��ع��ى األف�����راد يف 20
أعمل  التي  املنظمة 
مكانتهم  لتنمية  بها 

الوظيفية باستمرار

2113458274ت
3.570.8510.4*0.000

%7.749.421.410.01.5

األفراد 21 معظم  يترصف 
يف املنظمة التي أعمل 
يف  وحكمة  برشد  بها 
وغري  الطارئة  الحاالت 

املألوفة.

1911180323ت

3.453.458.1*0.000

%7.041.029.511.81.1

الفرد 22 إبالغ  يتم  عادة 
يف املنظمة التي أعمل 
وأنشطته  بأعامله  بها 

املتميزة.

2587605419ت
3.983.182.6*0.01

%9.232.122.119.97.0

يف 23 األفراد  معظم  يتسم 
هذه املنظمة التي أعمل 
والسعي  بالتفاؤل  بها 

لتحقيق النتائج.

29106623710ت
2.433.446.4*0.000

%10.739.122.913.73.7

األفراد يف املنظمة التي 24
بطبيعتهم  بها  أعمل 

يحبون العمل فيها.

3310076289ت
3.493.497.4*0.000

%12.236.928.010.33.3
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ي��ح��ظ��ى ال��ع��ام��ل��ون 25
املنظمة  يف  ال��ج��دد 
بها  أع���م���ل  ال���ت���ي 
بالرعاية واالهتامم من 

رؤسائهم.

25107683311ت

2.420.996.4*0.000

%9.239.525.112.24.1

متميزة 26 عالقات  هناك 
ت��ج��م��ع ب���ني ك��اف��ة 
العاملني باملنظمة التي 

أعمل بها.

35110682310ت
2.560.988.9*0.000

%12.940.625.18.53.7

)α=0.05( املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى داللة *

تشري نتائج الدراسة إىل أن التوجه العام للمعوقات املتعلقة بثقافة املنظمة كان متوسطاً، 

حيث كان متوس��ط عدم موافقة أفراد العينة عىل ه��ذا املعوق )3.04( وبانحراف معياري 

)0.61(، أي أن تواج��د هذا املعوق يف األجهزة الحكومية كان بدرجة متوس��طة، وتضمنت 

املعوقات الثقافية مجموعة من العوامل، وأن قيمة T تساوي )11.1( وأن القيمة االحتاملية 

).Sig( تس��اوي )0.000( لذلك يعد بعد »املعوقات املتعلقة بثقافة املنظمة« داالً إحصائياً 

عند مستوى داللة )α ≥0.05(، أي أن تواجد هذا املعوق يف األجهزة الحكومية كان بدرجة 

متوس��طة، وكان الرتتيب التنازيل ألكرث خمسة معوقات بثقافة املنظمة وجوداً وفقاً للجدول 

رقم )27( كالتايل:

1- احت��ل املعوق الناتج عن عدم إبالغ الفرد يف املنظمة بأعامله وأنش��طته املتميزة املرتبة 

األوىل من بني املعوقات الثقافية مبتوسط حسايب بلغ )3.98( وبانحراف معياري )3.18(، 

وكانت قيمة اختبار T تساوي )2.6( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تساوي )0.01( لذلك 

تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط 

درجة االس��تجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوس��طة وهي )3( وهذا يعني 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

2- يلي��ه يف الرتتيب املعوق الخاص ب� »يتس��م األفراد يف املنظمة الت��ي أعمل بها بالتعاون 

ومس��اعدة بعضهم« حيث بلغ املتوس��ط الحس��ايب )3.76( وبانحراف معياري )0.89(، 

وكانت قيمة اختبار T تس��اوي )13.3( وأن القيمة االحتاملية ).Sig( تس��اوي )0.000( 
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لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن 

متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

3- جاء يف املرتبة الثالثة املعوق الخاص ب� »تتم التغيريات الجوهرية يف العمل يف املنظمة التي 

أعمل بها عن طريق القرارات واللوائح اإلدارية« مبتوس��ط حسايب بلغ )3.62( وبانحراف 

 )Sig.( وأن القيمة االحتاملية )14.2( تس��اوي T وكان��ت قيمة اختبار ،)معي��اري )0.95

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.000

مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

4- أما الفقرة الخاصة باملعوق »يهتم املدير يف املنظمة التي أعمل بها مبساعدة األفراد لتنمية 

وتطوير أدائهم« فقد جاءت يف املرتبة الرابعة.  مبتوس��ط حس��ايب بلغ )3.61( وبانحراف 

 )Sig.( وأن القيم��ة االحتاملية )9.9( تس��اوي T وكان��ت قيمة اختبار ،)معي��اري )0.96

 ،)α ≥0.05( لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مس��توى داللة )تس��اوي )0.000

مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أعىل من درجة املوافقة املتوسطة 

وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة عىل هذه الفقرة.

5- أما يف املرتبة الخامسة فقد جاءت الفقرتان املتعلقتان ب� »يحرص املسؤولون يف املنظمة 

التي أعمل بها عىل تطبيق األفكار الجديد« و»يس��عى األفراد يف املنظمة التي أعمل بها 

إىل تنمية مكانتهم الوظيفية باس��تمرار« مبتوسط حسايب بلغ )3.57( وبانحراف معياري 

)1.04 - 0.85( ع��ىل التوايل، وكانت قيمة اختبار T تس��اوي ع��ىل التوايل )8.6 - 10.4( 

وأن القيمة االحتاملية لكلتا الفقرتني ).Sig( تساوي )0.005( لذلك تعد هاتان الفقرتان 

دالتني إحصائياً عند مستوى داللة )α ≥0.05(، مام يدل عىل أن متوسط درجة االستجابة 

لتلك الفقرتني أعىل من درجة املوافقة املتوسطة وهي )3( وهذا يعني أن هناك موافقة 

من قبل أفراد العينة عىل هاتني الفقرتني.

الفرضي��ة الثانية:  ال يوج��د فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بني آراء 

أف��راد الدراس��ة )القيادات اإلدارية( نحو معوقات مامرس��ة خصائص القي��ادة التحويلية 
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)معوق��ات متعلقة بثقافة املنظمة، معوقات تنظيمي��ة وإدارية ومعوقات مرتبطة مبعايري 

اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية( يف األجهزة الحكومية وفقاً للمتغريات الش��خصية 

والوظيفية وهي:  العمر، املؤهل العلمي، مدة الخدمة.

2-1 تحلي��ل التباين للفروق يف اس��تجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية، وفقاً ملتغري العمر.

اس��تخدم اختبار تحليل التباين األحادي للف��روق يف إجابات أفراد العينة نحو معوقات 

مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية من وجهة نظر القادة يعزى ملتغري العمر عند مستوى 

داللة )α=0.05(، ويبني الجدول )28( نتائج االختبار.

جدول )28(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف 

األجهزة الحكومية، وفقاً ملتغري العمر

املعوقات
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى
الداللة

معوقات تنظيمية 
وإدارية

1.3940.701بني املجموعات

0.968.426 86.902242داخل املجموعات
.359

88.292246املجموع

معوقات مرتبطة 
مبعايري اختيار 
وتعيني وترقية 
القيادات اإلدارية

3.6804.920بني املجموعات
2.5560.426 87.477243داخل املجموعات

.360
91.157247املجموع

معوقات ثقافية

2.64440.661بني املجموعات
1.6430.164

96.758243داخل املجموعات
0.402

100.402247املجموع

املقياس الكيل 
للمعوقات

1.80240.450بني املجموعات

1.580.180 69.010242داخل املجموعات
0.285

70.811246املجموع
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تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف جدول )28( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاهات املبحوثني نحو معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية )معوقات تنظيمية 

وإدارية، معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية، معوقات ثقافية، 

املقي��اس ال��كيل للمعوقات( ومتغري العمر، إذ إن مس��توى الداللة للمقي��اس الكيل بلغت 

)0.180( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاه��ات املبحوثني نحو املقياس الكيل ومتغري العمر، علي��ه ميكن قبول الفرضية )1/2(.  

كذلك بالنسبة للمعوقات التنظيمية واإلدارية فإن مستوى الداللة للمعوق بلغت )0.426(

وه��ي أكرب من قيمة )α=0.05( ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات 

املبحوثني نحو املعوقات اإلدارية ومتغري العمر، عليه ميكن قبول الفرضية )1/1/2(.  يف حني 

أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعوقات املتعلقة بثقافة املنظمة ومتغري العمر، 

حيث إن مستوى الداللة للمعوق بلغت )0.164( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( ما يعني 

ع��دم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو املعوقات الثقافية ومتغري 

العم��ر، علي��ه ميكن قبول الفرضية )3/1/2(.  أما بالنس��بة ملعوق��ات معايري اختيار وتعيني 

 )α=0.05( وهي أقل من قيمة )وترقية القادة فإن مس��توى الداللة للبعد بلغ��ت )0.040

م��ا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاه��ات املبحوثني نحو معوق معايري اختيار 

وتعي��ني وترقية الق��ادة ومتغري العمر، عليه ميكن رفض الفرضي��ة )3/1/2( وقبول الفرضية 

البديل��ة التي تنص عىل وجود فروق ذات دالل��ة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو معوق 

معاي��ري اختيار وتعيني وترقية القادة ومتغري العمر.  ولتحديد مصدر هذه الفروق تم إجراء 

تحليل بعدي )Post Hoc( حيث اس��تخدم اختبار )LSD( للكش��ف عن داللة الفروق بني 

الفئات العمرية األربعة جدول رقم )29(.



الفصل الخامس

القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض 160

جدول رقم )29(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني الفئات العمرية( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة

مستوى الثقة )%95(
مستوى 
الداللة

الفرق بني 
املتوسطات

فئات العمر 
)1،2(

فئات العمر )2( فئات العمر)1(
الحد األعىل الحد األدىن

.7760 .0219 .038 *.39898 من 30 إىل أقل من 40 سنة أقل من 30 سنة

.8905 .1341 .008 *.51234 من 40 إىل أقل من 50 سنة

.9568 .1761 .005 *.56643 50 سنة فأكرث

.2901 .0634- .208 .11336 من من 40 إىل أقل من 50 سنة أقل  إىل   30 من 
40.3689 سنة .0340- .103 .16745 50 سنة فأكرث

.2577 .1495- .601 .05410
من 50 سنة فأكرث أقل  إىل   40 من 

50 سنة

)α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتشري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العينة يف مدى توافر املعوقات 

املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة لدى الفئات العمرية ألفراد العينة )أقل من 30 

س��نة( مبعنى أن أفراد العينة الذين تقل أعامرهم عن 30 يرون أن هناك معوقات ملامرس��ة 

خصائ��ص القيادة التحويلية تعود إىل معايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية، حيث 

توضح ه��ذه الفقرة مدى تطبيق الجهاز الحكومي مبدأ الج��دارة يف اختيار وتعيني وترقية 

املوظفني للمناصب القيادية، ومام سبق يتضح ما ييل:  

1- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( بني الفئة العمرية أقل من 

30 وأكرث من خمسني ويعود الفرق لصالح الفئة أقل من 30.

2- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى داللة )α≤0.05( بني الفئة من30 إىل أقل 

من40 سنة والفئة أكرث من خمسني ويعود لصالح الفئة أقل من 30.

3- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( بني الفئة العمرية أقل من 

30 والفئة من 40 إىل اقل من 50 سنة ويعود الفرق لصالح الفئة أقل من 30.
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2-2 تحلي��ل التباين للفروق يف اس��تجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية، وفقاً ملتغري عدد سنوات الخربة.

اس��تخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق يف إجابات أفراد العينة نحو املعوقات 

مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية من وجهة نظر القادة يعزى ملتغري عدد سنوات الخربة 

عند مستوى داللة )α=0.05(، ويبني الجدول )30( نتائج االختبار.

جدول )30(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف 

األجهزة الحكومية، وفقاً ملتغري عدد سنوات الخربة

املعوقات
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى
الداللة

تنظيمية  معوقات 
وإدارية

3.27731.0923.123.027بني املجموعات

85.015243داخل املجموعات
.350

88.292246املجموع

مرتبطة  معوقات 
مب��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار 
وترقية  وت��ع��ي��ني 

القيادات اإلدارية

5.44531.8155.167.002بني املجموعات

85.712244داخل املجموعات
.351 91.157247املجموع

مرتبطة  معوقات 
بثقافة املنظمة

4.92831.6434.199.006بني املجموعات

95.474244داخل املجموعات
.391

100.402247املجموع

الكيل  امل��ق��ي��اس 
للمعوقات

2.5013.8342.966.033بني املجموعات

68.310243داخل املجموعات
.281

70.811246املجموع

تب��ني النتائ��ج اإلحصائية ال��واردة يف جدول )30( وج��ود فروق ذات دالل��ة إحصائية 

التجاهات املبحوثني نحو معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية )معوقات تنظيمية 

وإدارية، معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية، معوقات ثقافية، 

املقياس الكيل للمعوقات( ومتغري عدد سنوات الخربة، إذ إن مستوى الداللة للمقياس الكيل 
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بلغت )0.33( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاه��ات املبحوثني نحو املقياس الكيل ومتغري الخربة، علي��ه ميكن قبول الفرضية )3/2(.  

كذلك بالنسبة للمعوقات التنظيمية واإلدارية فإن مستوى الداللة للمعوق بلغت )0.027( 

وه��ي أقل من قيم��ة )α=0.05( ما يعني وجود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية التجاهات 

املبحوثني نحو املعوقات التنظيمية واإلدارية ومتغري عدد س��نوات الخربة، عليه ميكن رفض 

الفرضي��ة )1/2/2( وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاه��ات املبحوثني نحو املعوقات التنظيمية واإلدارية ومتغري عدد س��نوات الخربة.  كام 

أن��ه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعوق��ات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية 

الق��ادة ومتغ��ري الخربة، حيث إن مس��توى الداللة للمعوق بلغ��ت )0.002( وهي أقل من 

قيم��ة )α=0.05( ما يعني أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو 

املعوق��ات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة ومتغري عدد س��نوات الخربة، عليه 

ميكن رفض الفرضية )2/2/2( وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية التجاهات املبحوثني نح��و املعوقات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة 

ومتغري عدد س��نوات الخربة.  أما بالنس��بة للمعوقات الثقافية فإن مس��توى الداللة للبعد 

بلغ��ت )0.006( وهي أقل من قيمة )α=0.05( ما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التجاهات املبحوث��ني نحو املعوقات املرتبطة بثقافة املنظمة ومتغري عدد س��نوات الخربة، 

عليه ميكن رفض الفرضية )3/2/2( وقبول الفرضية البديلة التي تنص عىل وجود فروق ذات 

داللة إحصائي��ة التجاهات املبحوثني نحو املعوقات املرتبط��ة بثقافة املنظمة ومتغري عدد 

س��نوات الخربة.  ولتحديد مصدر هذه الفروق تم إجراء تحليل بعدي )Post Hoc( حيث 

استخدم اختبار LSD للكشف عن داللة الفروق بني سنوات الخربة، جدول رقم )31(.
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جدول رقم )31(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني سنوات الخربة( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات التنظيمية واإلدارية 

مستوى الثقة )%95( مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
الخربة )1،2(

الخربة )2( الخربة )1(
الحد األعىل الحد األدىن

.5573 .2264- .406 .16544 5-أقل من 10 سنوات أقل من 5 سنوات 

.8571 .0824 .018 *.46974 10-أقل من 15 سنة

.6696 .0601- .101 .30475 15 سنة وأكرث

.5426 .0660 .013 *.30430 10-أقل من 15 سنة 5-أقل من 10 سنوات

.3390 .0603- .171 .13931 15 سنة و أكرث

.0256 .3556- .089 .16499- 15 سنة وأكرث 10-أقل من 15 سنة

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتشري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العينة يف مدى وجود املعوقات 

التنظيمية واإلدارية كأحد معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية وفقاً ملتغري الخربة 

ألف��راد العينة )أقل من 5 س��نوات ومن 5 إىل أقل من 10 س��نوات( مبعنى أن أفراد العينة 

الذين ترتاوح فرتة خدمتهم يف الجهاز الحكومي ما بني أقل من 5 سنوات ومن 5 إىل أقل من 

عرش سنوات يرون أن هناك معوقات تنظيمية وإدارية تحول بني القائد ومامرسة خصائص 

القيادة التحويلية، ومام سبق يتضح ما ييل:  

1- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى داللة )α ≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

كانت فرتة خدمتهم أقل من 5 س��نوات والذين لديهم خربة ترتاوح ما بني 5 إىل أقل من 

10 سنوات ويعود الفرق لصالح الفئة أقل من 5 سنوات.

2- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى داللة )α ≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

ت��رتاوح فرتة خدمتهم ما بني 5 وأقل من 10س��نوات والذي��ن لديهم خربة ترتاوح ما بني 

10 إىل أقل من 15 س��نة ويعود الفرق لصالح الفئة التي لديها خربة ترتاوح ما بني 5 إىل 

10سنوات جدول )32(.
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جدول رقم )32(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني سنوات الخربة( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة

مستوى الثقة )%95( مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
الخربة )1،2(

الخربة )2( الخربة )1(
الحد األعىل الحد األدىن

.2108 .5745- .363 .18182- 5-أقل من 10 سنوات أقل من 5 سنوات 

.4024 .3725- .940 .01493 10-أقل من 15 سنة

.5673 .1639- .278 .20170 15 سنة وأكرث

.4344 .0409- .104 .19675 10-أقل من 15 سنة 5- أقل من 10 سنوات

.5836 .1835 .000 *.38352 15 سنة و أكرث

.3764 .0028- .053 .18677 15 سنة وأكرث 10- أقل من 15 سنة

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتشري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العينة يف مدى وجود املعوقات 

املرتبط��ة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة يف الجهاز الحكومي كأحد معوقات مامرس��ة 

خصائص القيادة التحويلية وفقاً ملتغري الخربة ألفراد العينة )من 5 إىل أقل من 10 س��نوات( 

مبعنى أن أفراد العينة الذين ترتاوح فرتة خدمتهم يف الجهاز الحكومي ما بني 5 إىل أقل من 

10 س��نوات يرون أن هناك معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة يف الجهاز 

الحكومي تحول بني القائد ومامرسة خصائص القيادة التحويلية، ومام سبق يتضح ما ييل:  

1- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني أفراد العينة الذين 

لديهم خربة ترتاوح ما بني 5 إىل أقل من 10 س��نوات ويع��ود الفرق لصالح الفئة الذين 

يتمتعون ب 15 سنة وأكرث جدول رقم )33(.
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جدول رقم )33(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني سنوات الخربة( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات املرتبطة بثقافة املنظمة

مستوى الثقة )%95( مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
الخربة )1،2(

الخربة )2( الخربة )1(
الحد األعىل الحد األدىن

.0505- .8794- .028 *.46496- 5-أقل من 10 سنوات أقل من 5 سنوات 

.3594 .4585- .812 .04956- 10-أقل من 15 سنة

.1130 .6586- .165 .27280- 15 سنة وأكرث

.6663 .1645 .001 *.41540 من 5 إىل أقل من 10 10-أقل من 15 سنة
.4033سنوات .0190- .074 .19216 15 سنة و أكرث

.0231- .4233- .029 *.22325-
من 10إىل أقل من 15 15 سنة وأكرث

سنة

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتشري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العينة يف مدى وجود املعوقات 

املرتبط��ة بثقافة املنظمة كأحد معوقات مامرس��ة خصائص القي��ادة التحويلية وفقاً ملتغري 

الخربة ألفراد العينة )أقل من 5 سنوات ومن 5 إىل أقل من 10 سنوات ومن 10 إىل أقل من 

15 سنة( مبعنى أن أفراد العينة الذين ترتاوح فرتة خدمتهم يف الجهاز الحكومي ما بني أقل 

من 5 سنوات ومن 5 إىل أقل من عرش سنوات ومن 10 إىل أقل من 15 سنة، يرون أن هناك 

معوقات تنظيمية وإدارية تحول بني القائد ومامرسة خصائص القيادة التحويلية، ومام سبق 

يتضح ما ييل:  

1- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى داللة )α ≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

كانت فرتة خدمتهم أقل من 5 س��نوات والذين لديهم خربة ترتاوح ما بني 5 إىل أقل من 

10 سنوات ويعود الفرق لصالح الفئة أقل من 5 سنوات.

2- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى داللة )α ≤ 0.05( بني أفراد العينة الذين 

ت��رتاوح فرتة خدمتهم من 5 إىل أقل من 10 س��نوات وفئة الخ��ربة التي ما بني 10 وأقل 

من 15سنة ويعود الفرق لصالح الفئة التي لديها خربة ترتاوح ما بني 5 إىل 10سنوات.
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3- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

ت��رتاوح فرتة خدمتهم ما بني 10 وأقل من 15س��نة والذين لديهم خربة 15 س��نة وأكرث 

ويعود الفرق لصالح الفئة التي لديها خربة ترتاوح ما بني 10 إىل أقل من 15سنة جدول 

رقم )34(.  

جدول رقم )34(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني سنوات الخربة( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات ككل

مستوى الثقة )%95( مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
الخربة )1،2(

الخربة )2( الخربة )1(
الحد األعىل الحد األدىن

.1335 .5691- .223 .21781- 5-أقل من 10 سنوات

4484.أقل من 5 سنوات  .2460- .566 .10122 10-أقل من 15 سنة

.3110 .3431- .923 .01605- 15 سنة وأكرث

.5326 .1054 .004 *.31902 10-أقل من 15 سنة من 5 إىل أقل من 10 
3807.سنوات .0228 .027 *.20176 15 سنة و أكرث

.0536 .2881- .178 .11726- 15 سنة وأكرث
من 10إىل أقل من 

15 سنة

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتش��ري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظ��ر أفراد العينة يف مدى وجود جميع 

معوقات مامرس��ة خصائص القي��ادة التحويلية وفقاً ملتغري الخربة ألف��راد العينة )من 5 إىل 

أقل من 10 سنوات( مبعنى أن أفراد العينة الذين ترتاوح فرتة خدمتهم يف الجهاز الحكومي 

م��ن 5 إىل أق��ل من 10 س��نوات، يرون أن هن��اك )معوقات تنظيمي��ة وإدارية، ومعوقات 

مرتبط��ة مبعايري اختيار وتعي��ني وترقية القادة ومعوقات ثقافي��ة( يف منظامتهم تحول بني 

القائد ومامرسة خصائص القيادة التحويلية، ومام سبق يتضح ما ييل:  

1- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

كانت فرتة خدمتهم من 5 إىل أقل من 10 سنوات والذين لديهم خربة ترتاوح ما بني 10 

إىل أقل من 15 سنة، ويعود الفرق لصالح الفئة من 5 إىل أقل من 10 سنوات.
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2- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≤0.05( بني أفراد العينة الذين 

ترتاوح فرتة خدمتهم ما بني 5 وأقل من 10س��نوات والذين لديهم خربة 15 س��نة وأكرث 

ويعود الفرق لصالح الفئة التي لديها خربة ترتاوح ما بني 5 إىل أقل من 10سنوات.

2-3 تحلي��ل التباين للفروق يف اس��تجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية يف األجهزة الحكومية، وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

اس��تخدم اختبار تحليل التباين األحادي للف��روق يف إجابات أفراد العينة نحو معوقات 

مامرسة خصائص القيادة التحويلية من وجهة نظر القادة يعزى ملتغري املؤهل العلمي عند 

مستوى داللة )α=0.05(، ويبني الجدول )35( نتائج االختبار.

جدول )35(

تحليل التباين للفروق يف استجابات أفراد العينة نحو معوقات مامرسة خصائص القيادة التحويلية يف 

األجهزة الحكومية، وفقاً للمؤهل العلمي

املعوقات
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

f قيمة
املحسوبة

مستوى
الداللة

تنظيمية  معوقات 
وإدارية

1.1274.282بني املجموعات

.782.538 87.165242داخل املجموعات
.360

88.292246املجموع

معوق��ات مرتبطة 
اختي��ار  مبعاي��ري 
وترقي��ة  وتعي��ني 

القيادات اإلدارية

9634.241.بني املجموعات

.649.628 90.194243داخل املجموعات
.371 91.157247املجموع

مرتبطة  معوقات 
بثقافة املنظمة

4.43741.109بني املجموعات

2.809.026 95.965243داخل املجموعات
.395

100.402247املجموع

الكيل  امل��ق��ي��اس 
للمعوقات

8834.221.بني املجموعات

.764.549 69.928242داخل املجموعات
.289

70.811246املجموع
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تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف جدول )35( إىل عدم وجد فروق ذات داللة إحصائية 

التجاهات املبحوثني نحو معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية )معوقات تنظيمية 

وإدارية، معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية، معوقات مرتبطة 

بثقاف��ة املنظمة، املقياس الكيل للمعوقات( ومتغري املؤهل العلمي، إذ إن مس��توى الداللة 

للمقي��اس الكيل بلغ��ت )0.549( وهي أكرب من قيم��ة )α=0.05( وهذا يعني عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو املقياس الكيل ومتغري املؤهل العلمي، 

علية ميكن قبول الفرضية )3/2(.  كذلك بالنسبة للمعوقات التنظيمية واإلدارية فإن مستوى 

الداللة للمعوق بلغت )0.538( وهي أكرب من قيمة )α=0.05( ما يعني عدم وجود فروق 

ذات دالل��ة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو املعوق��ات اإلدارية ومتغري املؤهل العلمي، 

علي��ه ميكن قبول الفرضي��ة )1/3/2(.  يف حني أنه ال يوجد ف��روق ذات داللة إحصائية بني 

املعوق��ات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية الق��ادة ومتغري املؤهل العلمي، حيث إن 

مس��توى الداللة للمعوق بلغ��ت )0.628( وهي أكرب من قيم��ة )α=0.05( ما يعني عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو املعوقات املرتبطة مبعايري اختيار 

وتعي��ني وترقية الق��ادة ومتغري املؤهل العلم��ي، عليه ميكن قبول الفرضي��ة )2/3/2(.  أما 

بالنسبة للمعوقات املرتبطة بثقافة املنظمة فإن مستوى الداللة للبعد بلغت )0.026( وهي 

أقل من قيمة )α=0.05( ما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو 

معوقات مرتبطة بثقافة املنظمة ومتغري املؤهل العلمي، عليه ميكن رفض الفرضية )3/3/2( 

وقب��ول الفرضية التي تنص عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات املبحوثني نحو 

معوقات مرتبطة بثقافة املنظمة ومتغري املؤهل العلمي.  ولتحديد مصدر هذه الفروق تم 

إجراء تحليل بعدي )Post Hoc( حيث اس��تخدم اختبار LSD للكش��ف عن داللة الفروق 

بني فئات املؤهل العلمي املختلفة )31(.
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جدول )36(

اختبار )LSD( للمقارنات البعدية )للفروق بني املؤهل العلمي( الستجابات أفراد العينة نحو توافر 

املعوقات السلوكية

معوقات مرتبطة بثقافة املنظمة

مستوى الثقة )%95( مستوى 
الداللة

الفرق بني املتوسطات
املؤهل العلمي )1،2(

املؤهل العلمي )2( املؤهل العلمي )1(
الحد األعىل الحد األدىن

.2658 .5742- .470 .15423- دبلوم عايل دبلوم 

.4602 .2051- .451 .12754 بكالوريوس

.3067 .3573- .881 .02526- دراسات عليا

.0700- 1.4540- .031 *.76202- أخرى

.5908 .0273- .074 .28177 بكالوريوس دبلوم عايل

.4373 -1794.- .411 .12896 دراسات عليا

.0732 1.2888- .080 .60779- أخرى

.0185 .3241- .080 .15281- دراسات عليا بكالوريوس

.2587- 1.5204- .006 *.88956- أخرى

.1063- 1.3673- .022 *.73676- أخرى دراسات عليا

)α ≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

وتشري نتائج هذا االختبار إىل اختالف وجهات نظر أفراد العينة يف مدى وجود املعوقات 

املرتبطة بثقافة املنظمة كأحد معوقات مامرس��ة خصائ��ص القيادة التحويلية لدى املؤهل 

العلم��ي ألفراد العينة )دبلوم وبكالوريوس ومؤه��الت أخرى( مبعنى أن أفراد العينة الذين 

يحملون مؤهل دبلوم وبكالوريوس ومؤهالت أخرى يرون أن هناك مجموعة من املعوقات 

املرتبطة بثقافة املنظمة التي تحول بني القائد ومامرس��ة خصائص القيادة التحويلية، ومام 

سبق يتضح ما ييل:  

1- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية 

دبلوم ومؤهالت أخرى ويعود الفرق لصالح أفراد العينة الذين يحملون دبلوم.

2- وجود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني أفراد العينة الذين 
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يحمل��ون بكالوريوس والذين يحملون مؤهالت أخرى ويعود الفرق لصالح أفراد العينة 

الذين يحملون بكالوريوس.

3- وج��ود فروق لها داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة )α≥0.05( بني املؤهالت العلمية 

العلي��ا واملؤه��الت العلمية األخرى ويعود الف��رق لصالح أفراد العين��ة الذين يحملون 

مؤهل دراسات عليا.
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أواًل:  نتائج الدراسة

س��عت هذه الدراس��ة إىل التعرف عىل مدى توافر خصائص القيادة التحويلية بأبعادها 

الخمسة )التأثري املثايل أو الكارزمي، التشجيع اإلبداعي أو التحفيز اإللهامي، الحث واإللهام 

أو الدافعية املستوحاة واالهتامم الفردي والتمكني(، لدى القادة يف األجهزة الحكومية كأحد 

سامت التميز والنجاح يف املنظمة.  إضافة إىل التعرف عىل أثر الخصائص الشخصية )العمر، 

املؤه��ل العلمي( والخصائص املهنية )الخربة( عىل مس��توى إدراك أفراد العينة )املوظفني( 

حول توافر تلك الخصائص لدى أولئك القادة.  أيضاً تس��عى هذه الدراس��ة إىل التعرف عىل 

املعوق��ات التي قد تواجه الق��ادة )معوقات تنظيمية وإدارية، املعوق��ات املرتبطة بثقافة 

املنظم��ة، ومعوقات مرتبط��ة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة( عند مامرس��ة خصائص 

القيادة التحويلية.  إضافة إىل التعرف عىل أثر الخصائص الشخصية )العمر، املؤهل العلمي( 

والخصائ��ص املهنية )الخربة( عىل مس��توى إدراك أفراد العينة )املديري��ن( عىل توافر تلك 

املعوقات.

اس��تجابات أفراد العينة من املوظفني عن مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى 

القادة يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية.

بينت نتائج الدراس��ة أن درجة مامرس��ة القادة يف األجهزة الحكومية لخصائص القيادة 

التحويلية بأبعادها )التأثري املثايل، التحفيز، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية والتمكني(، 

ونس��تدل م��ن هذه النتيج��ة أن القادة يف األجه��زة الحكومية يتمتع��ون بخصائص القائد 

التحوييل وهم يف هذه الحالة قادرون عىل قيادة التغيري ملا يحقق املصلحة العامة للمنظمة.  

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة والخاصة مبدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى القادة 

يف األجهزة الحكومية باململكة العربية الس��عودية، متفقة مع نتائج الدراس��ة الحالية ومع 

نتائج بعض الدراسات كدراسة العمر )2009م( والتي أظهرت نتائجها توافر محاور خصائص 

القيادة التحويلية لدى رؤس��اء األقس��ام العلمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

بدرجة كبرية.  كام تتفق أيضاً هذه الدراسة جزئياً )فيام يتعلق ببعدي التأثري املثايل والحفز 

اإللهامي( مع دراس��ة الش��مري )1432ه�(، حيث أكدت الدراس��ة بأن هذين البعدين كانا 

متوفرين بدرجة مرتفعة لدى عينة من العمداء والرؤساء بثالث جامعات يف اململكة العربية 
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السعودية وهي جامعة امللك سعود وجامعة نجران وجامعة الباحة.  أيضاً تتفق نتائج هذه 

الدراس��ة مع نتائج دراس��ة مددين )1434ه�( التي أكدت عىل أن درجة مامرسة خصائص 

القي��ادة التحويلية متوافرة بدرجة كبرية لدى القيادات الجامعية يف الجامعات الس��عودية.  

أيضاً اتفقت نتائج هذه الدراس��ة مع دراس��ة الردادي )1434ه�( والتي أس��فرت عن توافر 

خصائ��ص القيادة التحويلية لدى رؤس��اء األقس��ام األكادميية بجامع��ة أم القرى الذي كان 

مرتفعاً.  أيضاً تتفق هذه الدراس��ة مع دراس��ة العلوان )2014( والتي أسفرت عن أن هناك 

بع��داً واحداً من أبعاد القي��ادة التحويلية »بعد االعتبار الفردي« ميارس بدرجة مرتفعة من 

قبل املديرين يف معهد اإلدارة العامة.  وترى الباحثة أن الس��بب يف ارتفاع درجة مامرس��ة 

القيادات اإلدارية يف األجهزة الحكومية يعود إىل اهتامم اإلدارة العليا يف تلك األجهزة بتعيني 

القادة الذين يتمتعون بصفات أو مهارات تس��اعده عىل التأثري يف س��لوك تابعيه وتحقيق 

أه��داف اإلدارة التي يعملون فيها، إضافة إىل االهتامم املس��تمر بتطويرهم وتدريبهم، مام 

أسهم يف إكساب تلك القيادات مهارات متعددة ساعدتهم عىل التأثري يف اآلخرين والحصول 

ع��ىل والئهم، ومن ثم تطوي��ر مهارات االبتكار واإلبداع الذي بدوره يحس��ن أداء املنظمة.  

بن��اًء عليه ميكن القول أن القادة يف األجهزة الحكومية محل الدراس��ة هم قادة تحويليون 

بالس��لوك الذي ميارس��ونه ويدركون أهمية تصميم خطط إس��راتيجية فّعالة للقيام بالدور 

الش��امل واملتنامي ملنظامتهم، وهم يشاركون موظفيهم يف اإلدارات ذات العالقة بالتخطيط 

اإلس��راتيجي الذي ُيحّدد معامل مس��تقبل تلك املنظامت، فأبعاد القيادة التحويلّية وبنودها 

توّضح كيفية تفويض القادة لبعض صالحيتهم، فتفويض القائد ملرؤوس��يه بشكل مالئم مع 

ة لإلفادة  املتابعة املستمرة سوف مينحه سلطة الركيز عىل النتائج، كام أنها تعد وسيلة مهمَّ

م��ن مواهب وقدرات املرؤوس��ني.  إضافة إىل التزام القائد بالقيم املثىل يف س��لوكه، يجعل 

منه القدوة الصالحة وتحّمل مسؤولية الجودة الفنية، والوقت، وااللتزام واملبادرة واإلبداع، 

والعمل ضمن فريق بهدف تحقيق املنظمة رسالتها وغايتها وأهدافها اإلسراتيجية .

اال أن نتائج هذه الدراس��ة تختلف مع دراس��ة العامري )2002( التي أس��فرت عن أن 

مس��توى القيادة التحويلية يف املؤسس��ات العامة باململكة العربية الس��عودية كان متدنياً.  

ودراس��ة العامري )2002( التي أكدت أن مستوى القيادة التحويلية يف األجهزة األمنية كان 
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متدنياً أيضا.  وكذلك دراسة العمري )2004( التي أشارت نتائجها إىل أن هناك انقساماً حول 

مدى مامرسة السلوك القيادي التحوييل ومنها التأثري املثايل يف املؤسسات العامة يف اململكة 

العربية السعودية.  أيضاً تختلف هذه الدراسة مع دراسة العلوان )2014( التي أسفرت عن 

أن هن��اك أربعة أبعاد )التأثري املثايل، اإللهام الحفزي، واالس��تثارة الفكرية والتمكني( متارس 

مبس��توى متوس��ط من قبل املديرين يف معهد اإلدارة العامة.  وتع��زو الباحثة االختالف يف 

النتائج كون هذه الدراس��ات متت قبل عدة سنوات، وحداثة موضوع القيادة التحويلية يف 

ذلك الحني، وكذلك الختالف مجتمع الدراسة.

كام أش��ارت نتائج الدراسة إىل أن كافة خصائص القيادة التحويلية متواجدة لدى القادة 

محل الدراس��ة ولكن بنسبة تفاوت بس��يطة جداً فهي مرتبة كالتايل:  بعد الجاذبية )التأثري 

املثايل/الكارزمي( احتل املرتبة األوىل يف تواجده لدى أفراد عينة الدراسة، يليه بعد التمكني، 

يليه بعد اإللهام الحفزي وبعد االعتبار الفردي، ويأيت يف املرتبة األخرية بعد االستثارة الفكرية.

وتعزو الباحثة حصول التأثري املثايل/ الكارزمي عىل املرتبة األوىل إىل أن القادة يف األجهزة 

الحكومي��ة محل الدراس��ة لديهم صفات القائ��د الكارزمي الذي يحظ��ى بإعجاب واحرام 

وتقدير املرؤوس��ني، ويتطلب ذلك املش��اركة يف املخاطر من قبل القائد، وتقديم احتياجات 

التابعني قبل االحتياجات الش��خصية للقائد، والقيام بترصف��ات ذات طابع أخالقي .كام أن 

بعد التمكني يعود إىل أن عملية التفويض تتم يف األجهزة الحكومية إىل املس��تويات األخرى 

بحيث يصبح العاملون يف املستويات اإلدارية التنفيذية لهم القدرة عىل التأثري عىل القرارات 

املمتدة من القرارات اإلسراتيجية واملتعلقة بأدائهم.  

ك��ام أن توافر بعدي اإللهام الحف��زي واالعتبار الفردي يش��ري إىل أن القادة يف األجهزة 

الحكومية محل الدراسة تثري يف املرؤوسني حب التحدي وقدرته يف إيضاح وإيصال توقعاته 

لهم، والتي تتمثل يف مش��اركة العاملني يف صياغة الرؤية املس��تقبلية وتحفيز العاملني من 

خالل بث روح الفريق بينهم وتدعيم قدراتهم عىل أداء العمل بجدارة أكرب مام يرتب عليه 

زيادة شعورهم بالتمكني.  

أيض��اً من خالل تواف��ر بعد االهتامم الفردي ميك��ن أن يعود ذل��ك إىل أن القائد يهتم 

مبشاعر تابعيه من حيث التشجيع والتوجيه والنصح واالستامع إليهم واالهتامم باحتياجاتهم 
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وإنجازاتهم من خالل تبني إس��راتيجيات التقدير واإلطراء، واعتامد االتصال املفتوح معهم، 

وإسناد األعامل الصعبة إىل األفراد الذين ميتلكون القدرة عىل إنجازها.  

كام توصلت الدراس��ة أيضاً إىل توافر س��لوكيات »الحفز الفكري« يف األجهزة الحكومية 

مح��ل الدراس��ة، حيث تبح��ث القيادة اإلدارية ع��ن أفكار جديدة لحل مش��كالت العمل 

وتش��جيع العاملني عىل التفكري بأس��لوب إبداعي، كام أنها تعمل ع��ىل تحديد نقاط القوة 

والضع��ف وت��ويل لها أهمي��ة، إال أن نتائج الدراس��ة أظهرت أن هذا البع��د يقع يف املرتبة 

األخ��رية وفقاً لعينة املوظفني محل الدراس��ة، وقد يعود ذل��ك إىل أن دعم القيادة ال يصل 

إىل املس��توى املطلوب الس��تثارة األفكار اإلبداعية لدى موظفيها، إضافة إىل االلتزام الحريف 

بالقوانني والتعليامت يف املنظمة.  

أما فيام يتعلق بعالقة مدى توافر خصائص القيادة التحويلية بالبيانات الشخصية لدى 

القادة فقد أسفرت الدراسة عن التايل:

بالنس��بة للعالقة بني عمر املوظفني يف األجهزة الحكومية ومدى توافر خصائص القيادة 

التحويلية لدى قادتهم، فقد أس��فرت الدراسة عن عدم وجود متايز يف توافر تلك الخصائص 

)الجاذبية، الحفز اإللهامي، االعتبار الفردي، االس��تثارة الفكرية والتمكني( عند أفراد العينة 

تعود ملتغري العمر، وتتفق هذه الدراس��ة مع دراسة العلوان )2014( التي أسفرت عن عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني رؤية املوظفني ملدى توافر خصائص القيادة التحويلية 

لدى املديرين يف معهد اإلدارة العامة تعزى ملتغري العمر.  

وترى الباحثة أن عمر املوظف ال يرتبط برؤيته ملدى مامرس��ة املدير لخصائص القيادة 

التحويلية؛ وذلك ألن مجاالت القيادة التحويلية واضحة، ومن السهل عىل املوظف مالحظة 

تطبيقها بغض النظر عن عمره.

ك��ام أظهرت نتائج الدراس��ة ع��دم وجود ف��روق ذات داللة إحصائي��ة التجاهات آراء 

املبحوث��ني نحو م��دى توافر خصائص القي��ادة التحويلية لدى مديريه��م )الجاذبية، الحفز 

اإللهامي، االعتبار الفردي، االس��تثارة الفكرية، التمكني(.  وهذا يؤكد ما أشارت إليه الباحثة 

ب��أن تلك الخصائص س��هل مالحظتها بغض النظر عن عدد س��نوات الخربة، وذلك بأن منط 
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القي��ادة التحويلية يهدف إىل التعامل والعمل بروح الفريق الواحد، مام يس��اعد املوظفني 

ذوي الخربة القليلة عىل التعلم والتفاعل بشكل أسهل وأرسع.

كام أظهرت نتائج الدراس��ة عدم وجود ف��روق ذات داللة إحصائية حول آراء املبحوثني 

نحو مدى توافر خصائص القيادة التحويلية لدى مديريهم )الحفز اإللهامي، االعتبار الفردي، 

االستثارة الفكرية، التمكني( ومتغري املؤهل العلمي.  إال أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية 

يف اس��تجابات عينة املوظفني يف األجهزة الحكومية نحو وجود بعد الجاذبية ومتغري املؤهل 

العلمي.

وتع��زو الباحثة ذلك إىل أن املوظفني من فئة دبلوم الذين كانت تقديراتهم ملدى توافر 

س��امت القيادة التحويلية لدى مديري األجهزة الحكومية محل الدراسة أعىل من تقديرات 

زمالئه��م حملة البكالوريوس والدراس��ات العليا وفئة املؤهالت األخرى.  مام يش��ري إىل أن 

حملة الدبل��وم العايل من أفراد العينة يعتمدون أيضاً عىل املهارات القيادية التي ميارس��ها 

املدي��ر تجاههم وعىل أس��اس العالقة العملية، وهذه امليزات أس��همت يف ارتفاع تقديرات 

املوظفني حملة »الدبلوم العايل« عن تقديرات زمالئهم من حملة »البكالوريوس والدراسات 

العلي��ا واملؤهالت األخرى« يف تقديرهم ملدى توافر س��امت القيادة التحويلية لدى مديري 

األجهزة الحكومية.

اس��تجابات أفراد عينة الدراس��ة من املديرين حول معوقات مامرسة خصائص القيادة 

التحويلية 

جاءت معوقات مامرس��ة خصائص القيادة التحويلية بش��كل عام بدرجة متوسطة وقد 

جاءت بالرتيب اآليت:

احتل��ت املعوق��ات املرتبطة بثقافة املنظم��ة املرتبة األوىل يف األهمي��ة وتضمنت هذه 

املعوقات مجموعة من القيم واملعتقدات واملامرس��ة يف املنظمة، وبتحليل عنارص املعوقات 

املرتبطة بثقافة املنظمة ومن خالل اختبار »t« كان متوس��ط درجة موافقة اس��تجابة أفراد 

العين��ة عىل كاف��ة املعوقات املرتبطة ببع��د ثقافة املنظمة متوس��طاً، فنالحظ أن العنارص 

املرتبطة بتشجيع اإلبداع واألفكار يف األداء هي أبرز املعوقات يف هذا البعد، وقد أكد القادة 

يف األجهزة الحكومية محل الدراس��ة أن املعوقات املتعلقة بتشجيع اإلبداع واالبتكار توجد 
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بدرجة مرتفعة، حيث يرى أفراد العينة من القادة أن املنظمة ال تعتز باألفراد الذين يتصفون 

باملب��ادأة، كام أن املس��ؤولني يف األجهزة الحكومية محل الدراس��ة ال يحرصون عىل تطبيق 

األفكار الجديدة، كام أن اإلدارة العليا ال تهتم مبساعدة األفراد لتنمية وتطوير أدائهم، أيضاً 

يرى أفراد العينة أن اإلدارة العليا ال تبلغ األفراد بأعاملهم وأنشطتهم املتميزة.  كام أسفرت 

نتائج الدراس��ة عن أن األفراد يف املنظمة ال يس��عون إىل تنمية مكانتهم الوظيفة باستمرار، 

وقد تس��هم هذه النتيجة يف تقلي��ل الدافعية لدى القادة لتقدي��م إبداعات وأفكار خالقة 

تتواءم مع أهداف املنظمة وخططها اإلس��راتيجية، وتعود بالنفع عىل جميع املس��تفيدين، 

وأصحاب العالقة.

وت��رى الباحثة أن تلك املعوقات له��ا عالقة باملعوقات التنظيمي��ة، حيث أكدت بعض 

الدراس��ات أن بعض األساليب واألمناط اإلدارية املتبعة يف املنظامت تحول دون توافر البيئة 

املناسبة لعملية التطوير واإلبداع.  )هيجان، 1999، العريفي، 2006(.  وذلك ألن املنظامت 

املحافظ��ة التي عادًة ما تعمل يف بيئات أعامل مس��تقرة، ويتم فيه��ا تعزيز األبعاد الصلبة 

لثقاف��ة املنظمة املتمثلة يف الهي��كل التنظيمي، والخصائص الرس��مية والهرمية والوظيفية 

املتخصص��ة، وارتف��اع درج��ة املركزية واإلج��راءات والقواعد املحددة الت��ي يكون من غري 

املس��موح تجاوزها أو العمل خارجها، فهي بالتايل معززة للحال��ة القامئة ومعيقة لالبتكار، 

وهذا ما أكدته هذه الدراس��ة حيث أس��فرت عن وجود معوقات تنظيمية.  ويعود السبب 

إىل رغبة اإلدارة العليا يف املحافظة عىل الوضع االجتامعي وعدم الرغبة يف خلق رصاع سلبي 

ناش��ئ عن االختالفات بني الثقافة الس��ائدة يف املنظمة وبني الثقافة التي يستلزمها التغيري.  

كذلك الرغبة يف املحافظة عىل أساليب وطرق األداء املعروفة، ألن اإلبداع يف املنظمة يستلزم 

يف بدايت��ه نفق��ات إضافية عىل املنظمة أن تتحملها.  وع��دم الرغبة يف تغيري الوضع الحايل 

بس��بب التكاليف التي يفرضها مثل هذا التغيري، وثبوت الهي��كل البريوقراطي ملدة طويلة 

وترسخ الثقافة البريوقراطية وما يصاحب ذلك من رغبة أصحاب السلطة يف املحافظة عليها 

وعىل طاعة ووالء املرؤوس��ني لهم أو رغبة أصحاب االمتيازات يف املحافظة عىل امتيازاتهم.  

أيضا تعيق أو تحد بعض املنظامت اإلبداع خوفاً من الفشل وتجنباً للمخاطر.

أيض��اً من القي��م التي يرى أفراد عينة الدراس��ة أنها معوقة ملامرس��ة خصائص القيادة 
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التحويلية وفقاً الختبار »t« التي أش��ارت نتائجها إىل أن متوس��ط درجة موافقة اس��تجابة 

أفراد العينة كان متوسطاً هي:  قيم التعاون بني املوظفني، وعدم سعى اإلدارة العليا إلدارة 

الرصاع سواًء بني الوحدات اإلدارية أو بني األفراد.  وقد أكدت الدراسات األكادميية وامليدانية 

عىل أهمية العالقات الجيدة يف تعزيز ثقافة املنظمة، فاألجهزة الحكومية التي تس��عى إىل 

الكف��اءة والج��ودة ومواكبة العرص والتطور تحتاج إىل عنارص برشية لها س��لوكيات متالمئة 

م��ع طموحها وتطلعاتها.  والثقاف��ة التنظيمية كأحد عنارص البيئ��ة الداخلية للتنظيم هي 

محصلة العالقات االجتامعية املتكررة بني العاملني والتي تشكل بالتايل أمناطاً سلوكية للنظام 

االجتامعي التنظيمي، وبذلك تس��هم يف وحدة التنظيم وتكامل��ه من خالل التقاء العاملني 

ح��ول عنارصها املتمثلة يف القيم واملعتق��دات واألعراف واملعاي��ري والتوقعات.  )املدهون 

والج��زراوي، 1420 ه�(.  عليه ترى الباحثة أن وج��ود عالقات طبيعية جيدة وإيجابية بني 

األفراد داخل العمل تعد من أهم األمور التي تس��اعد عىل خلق جو يدعم ويشجع اإلبداع 

ويجعله منط حياة وسلوك اعتيادي داخل جامعة العمل باملنظامت املختلفة.  وعىل العكس 

م��ن ذلك فإن وجود الرصاعات والخالفات والنزاعات ب��ني أفراد العمل تقيض متاماً عىل أي 

أمل يف وجود حلول إبداعية مبتكرة للمشاكل التي تواجهها املنظمة.  

أم��ا يف املرتبة الثانية فتقع املعوقات التنظيمية التي يرى أفراد العينة من املديرين محل 

الدراسة أن لها تأثرياً س��لبياً عىل مامرسة خصائص القيادة التحويلية، حيث أسفرت الدراسة 

وفق��اً الختبار »t«، عن وجود مركزية يف اتخاذ القرار لدى األجهزة الحكومية محل الدارس��ة 

بدرجة متوسطة، وقد أكد حمزاوي )1405( أن تركيز السلطة اإلدارية بأيدي القيادات العليا 

ي��ؤدي إىل إضعاف ال��روح املعنوية ألف��راد التنظيم وإضعاف الكف��اءات اإلدارية، واحتامل 

حدوث الرصاع بني املس��تويات اإلدارية املختلفة خصوصاً عند عدم تحقيق النتائج املرجوة.  

كام أسفرت الدراسة عن أن البريوقراطية والروتني والطابع الرسمي وتعدد املستويات اإلدارية 

من أهم املعوقات التي تعيق مامرس��ة خصائص القيادة التحويلي��ة.  فمركزية اتخاذ القرار 

تحب��ط رغبة األف��راد يف املزيد من العطاء، وتحد من حريته��م يف تعديل تلك اإلجراءات مبا 

يتفق مع املستجدات مام يؤدي إىل بيئة تنظيمية تتسم بعدم املرونة والروتني الزائد بأنظمة 

وإج��راءات العمل؛ مام يجعل املوظف يلتزم به��ذه األنظمة وال يحاول الخروج عنها إليجاد 

حلول جديدة، وهذه النتيجة توكد النتائج املتعلقة باملعوقات املرتبطة بالثقافة التنظيمية.
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أشارت نتائج الدراسة إىل أن املعوقات املرتبطة مبعايري االختيار والتعيني وترقية القيادات 

اإلدارية تقع يف املرتبة الثالثة، حيث أسفر اختبار »t« عن أن متوسط درجة موافقة استجابة 

أف��راد العينة عىل هذا املعوق كان متوس��طاً، مبعنى أنه ال يوج��د نظام مفعل ومعمول به 

يحدد مدة بقاء القادة يف مناصبهم اإلدارية، األمر الذي يؤدي إىل اس��تمرار بعض املسؤولني 

يف مواقعهم لسنوات طويلة مام يتسبب يف نشوء مشكالت إدارية تضعف قدرة الجهاز عىل 

التجديد واإلبداع، ومن الجانب اآلخر تأثر ثقافة العمل اإلداري بحكم أنها ارتبطت مبنهجية 

واحدة خالل فرة طويلة مام قد يعزز اتجاهات أو س��لوكيات سلبية داخل اإلدارة.  كام أن 

هذه ال�تأثريات قد تؤدي إىل انخفاض معدالت األداء نتيجة تقادم معرفة وأفكار املدير مع 

مرور الزمن، وبالتايل تقل فرص التعلم والتغيري املس��تمر يف بيئة العمل بحكم أن املدير هو 

يف األس��اس مصدر التعلم األول لجميع املوظفني. ومن أبرز االنعكاس��ات الس��لبية التي قد 

ترتب عىل بقاء موظفي اإلدارة العليا يف مناصبهم القيادية لفرات طويلة دون وجود نظام 

يح��دد مدة بقائهم، حرمان الكفاءات والطاق��ات الفكرية املتاحة )الغامدي، 2008؛ الغنام، 

2011؛ التميمي وسليامن، 2011؛ الكريباين، 2002(.  وترى الباحثة أن هناك قصوراً يف املناخ 

التنظيمي للمنظمة، إذ إن النظم واللوائح تغفل وضع إطار ترشيعي يسمح بنمو دور قيادي 

للصف الثاين، مام يسهم يف غياب قيادات الصف الثاين يف تلك املنظامت.  كام أشارت نتائج 

الدراسة إىل أن تعيني القادة ال يأخذ يف االعتبار سنوات الخربة أو املؤهل الدرايس أو مهارات 

املرش��ح للمنصب اإلداري، مبعنى أنه ال يوجد معايري واضحة تتم االس��تعانة بها عند تعيني 

أو ترقي��ة القيادة اإلدارية.  بن��اًء عليه ترى الباحثة أن غياب معايري دقيقة وواضحة الختيار 

القادة اإلداريني قد يؤدي إىل فقدان أصحاب املوهبة والكفاءة، إضافة إىل إهدار الكثري من 

الوقت واملال واإلمكانيات والخربات وس��وء استغالل الطاقات.  أيضاً أشارت الدراسة إىل أن 

التعيني عىل الوظائف القيادية يعتمد عىل العالقات الش��خصية بدالً من الكفاءة يف العمل.  

وت��رى الباحثة يف هذا الخصوص أن املحاباة والعالقات الش��خصية التي تتس��بب يف اختيار 

بعض القيادات اإلدارية، تؤثر س��لباً عىل املنظمة وذلك ألنها تؤدي إىل حرمان املنظمة من 

الكفاءات املؤهلة التي حتاًم ستسهم يف التقدم والتطور يف الوقت املناسب.  وغالباً ما تجد 

اإلدارات خلاًل يف أداء بعض الوظائف بسبب عدم مالءمة العاملني لها أو لقلة مهارتهم فيها.
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وميك��ن القول إن وج��ود هذه املعوقات بدرجة متوس��طة يدعم نتائج الدراس��ة التي 

أسفرت عن توافر خصائص القيادة التحويلية يف القيادات اإلدارية يف األجهزة محل الدراسة.

مقرتحات أفراد الدراس��ة من املديرين للتغلب عىل معوقات مامرسة خصائص القيادة 

التحويلية يف األجهزة الحكومية:

مقرتحات للتغلب عىل املعوقات التنظيمية واإلدارية:

- إرشاك كافة املستويات اإلدارية يف وضع الخطط وتحديد سياسة املنظمة.

- وجود خطط لرسيخ األمناط القيادية لدى املديرين واالهتامم بتحفيزهم عىل تبني األمناط 

القيادية الحديثة.

- اس��تغالل الطاقات الفكري��ة والذهنية للموظفني، وتفوي��ض الصالحيات مام يخفف من 

ضغط العمل عىل املوظفني.

- تعزيز آلية االتصال املفتوح واملبارش مع العاملني واالستامع إليهم واالهتامم مبشاعرهم.

مقرتحات للتغلب عىل املعوقات الثقافية:

- العمل عىل استثارة العاملني وخلق مناخ تنافس يحرك طاقاتهم الكامنة وينمى قدراتهم.

- تعزيز الثقافة وتش��جيع العاملني عىل تقديم األفكار واآلراء املبدعة لحل املش��كالت التي 

تواجههم.

- تنمية شعور العاملني باالنتامء ملنظامتهم، من خالل االهتامم بهم وخلق اإلحساس بأهمية 

الدور الذي يشكلونه بالنسبة لها.

- سيادة العمل بروح الفريق، وخلق جو من احرام وجهات النظر املتباينة.

- تهيئة جو مريح للعمل يش��جع عىل وجود التعاون بني أعضاء الفريق للوصول إىل الهدف 

وتحقيق رؤية املنظمة.

مقرتحات للتغلب عىل املعوقات املرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القادة اإلداريني:

- اختيار األش��خاص الذي��ن تتوافر لديهم الخربات والصفات والخصائص املناس��بة لش��غل 

الوظائف القيادية.
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- تطبيق معايري الجدارة يف اختيار وتعيني املديرين.

- رضورة الركيز عىل الوصف الوظيفي كأحد معايري االختيار.

ثانياً:  التوصيات

يف ضوء ما أس��فرت عنه نتائج الدراس��ة فيام يتعلق مبامرس��ات القي��ادة التحويلية يف 

األجهزة الحكومية ومعوقات مامرستها، تم صياغة بعض التوصيات واملقرحات حول مشكلة 

الدراسة، متثلت باآليت:

1- رضورة املحافظ��ة عىل الدرج��ة املرتفعة ملامرس��ة خصائص القي��ادات التحويلية لدى 

املديرين يف األجه��زة الحكومية وذلك بإعداد برامج تدريبي��ة أثناء الخدمة تأخذ صفة 

االستمرارية؛ مام يسهم يف قدرتهم عىل مواكبة املستجدات املستقبلية من حيث املعرفة 

واملامرسات، وزيادة تأهيل املديرين الذين يتصفون بالسامت الشخصية املتدنية.

2- أظهرت نتائج الدراس��ة بأن بعد التأثري املثايل هو أعىل خصائص القيادة التحويلية توافراً 

لدى املديرين يف األجهزة الحكومية محل الدراس��ة، ونظراً ألن هذا البعد يعد من أهم 

عوامل نجاح القائد الذي من خالله يس��تطيع التأثري عىل املرؤوس��ني يف تعديل سلوكهم 

واتجاهاته��م نحو تحقيق رؤي��ة املنظمة، بناًء عليه تويص الباحث��ة بأهمية تعزيز هذا 

البعد وذلك من خالل مش��اركة املرؤوس��ني ف�ي تحمل املخ�اط��ر، وتق�ديم احتياج�ات 

املرؤوسني قب���ل االحتياجات الشخصية للقائد، والقيام بترصفات ذات طابع أخالقي.

3- أيضاً من خالل توافر بعد االهتامم الفردي وميكن أن يعود ذلك إىل أن القائد يهتم مبشاعر 

تابعيه من حيث التش��جيع والتوجيه والنصح واالس��تامع إليهم واالهتامم باحتياجاتهم 

وإنجازاتهم م��ن خالل تبني إس��راتيجيات التقدير واإلطراء واعت��امد االتصال املفتوح 

معهم وإس��ناد األعامل الصعبة إىل األفراد الذين يس��تحقونها.  ولغرض تطوير العاملني 

يف��رض بالقائد التحوييل عدم معاملتهم بنفس املس��توى لكونهم مختلفني يف الصفات 

والسلوك والقدرة عىل األداء الفاعل.  

4- تعزي��ز اهتامم الق��ادة مببدأ التمكني وذلك م��ن خالل تزويده��م باملعلومات وتقديم 

تصورات ش��املة للعمل وترك الهامش األكرب للعاملني لتنفيذه مام يشجعهم عىل تحمل 

املسئولية.
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5- كام أش��ارت الدراس��ة إىل بعض املعوقات التي قد تح��ول دون متتع املديرين بخصائص 

القيادة التحويلية لذا توىص الباحثة باآليت:

- العمل عىل تخفيف حدة املركزية يف العمل من خالل منح حق اتخاذ القرارات لألفراد 

املتمكن��ني أو الذين أثبت��وا كفاءتهم ويتمتعون مبؤهالت ومه��ارات فائقة، كام تجدر 

اإلش��ارة إىل أن كالًّ من عمليتي التمك��ني والتفويض لهام حدود مبعنى أنه يف الحاالت 

التي يتعدى فيها القرار حدوداً معينة فإن املس��ؤول يف املنظمة هو من يتوىل عملية 

اتخ��اذ القرار.  وقد أثبتت الكثري من الدراس��ات أن التمكني ه��و إجراء مهم ويخص 

جميع العاملني، فهو يس��عى إىل التحس��ني والتطوير يف املنظم��ة، فهو يتيح للعاملني 

إظهار وإخراج كل قدراتهم ومهاراتهم، كام أنه يشعرهم باملسؤولية ويكسبهم القدرة 

عىل تحملها ويدعوهم إىل تدعيم وتعزيز الروح املعنوية.

- تعزيز العمل بالالمركزية يف األجهزة الحكومية ملا لها من دور يف إيجاد قيادات جديدة، 

وزيادة فاعلية الهيكل التنظيمي، وإيجاد طرق جديدة وفعالة ألنظمة االتصال، وخلق 

اإلبداع واالبتكار لدى العاملني، وهذا يؤدي ايل زيادة اإلنتاجية يف األجهزة الحكومية.

- ك��ام تقرح الباحثة عىل القيادة العليا عدم التمس��ك بحرفية الق��رارات الصادرة من 

اإلدارة املركزي��ة يف حالة ما إذا تطلب العمل ترصفاً معيناً يخدم األداء ويس��اعد عىل 

اإلبداع.

- أن تعم��ل القي��ادات العليا يف األجه��زة الحكومية عىل بناء نظام ع��ادل من الحوافز 

لتش��جيع القيادات عىل بذل مزيد من الجهد لتطوير األداء.  بحيث تتناسب الحوافز 

املعط��اة مع الجهد املبذول وأن ترتبط مبعدالت األداء واإلبداع يف العمل وأن تقدم يف 

وقتها املناسب.  

- رضورة تفعي��ل دور القيادات اإلداري��ة يف تطوير وتنمية املهارات والقدرات اإلبداعية 

لدى مرؤوسيهم.

- أن تعم��ل األجهزة الحكومية ع��ىل وضع آليات منهجية الختيار القادة اإلداريني والتي 

تس��هم يف الدقة يف اختيار وتعيني القيادات اإلدارية.  وذلك من خالل االس��تفادة من 

اآلليات املتبعة يف بلدان العامل عىل سبيل املثال:   
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- تق��وم وزارة الخدم��ة املدنية ببناء قاعدة معلومات ش��املة للكف��اءات القيادية 

الوطنية والعمل عىل تحديثها باستمرار لالستفادة منها يف اختيار القيادات اإلدارية 

الحكومية املتميزة لش��غل الوظائف القيادية بحيث تش��مل كافة العاملني الذين 

يتمتعون مبواصفات القادة اإلداريني )هناك معايري ومقاييس ومؤرشات ملواصفات 

القادة( سواًء املقيمني يف اململكة أو خارجها، ولكال القطاعني العام أو الخاص.   

- إيجاد س��جل )فهرس معلومات( وطني ش��امل عن األش��خاص الذين هم يف طور 

التحضري للقيادة اإلدارية )قادة إداريني كامنني( يف املؤسسات الربوية والتعليمية 

والتدريبية.   

- وض��ع رشوط موضوعية الختيار القادة اإلداريني كتحديد الدرجة العلمية للمرش��حني 

والخ��ربة العملية، ومراعات الس��امت الش��خصية وامليول من خ��الل لجنة عليا تقوم 

بإجراء املقابالت الشخصية للمرشحني.

- اعتامد نظام وطني للمس��ار املهني والوظيفي الذي يوضح بجالء وموضوعية العاملني 

يف مس��ريتهم الوظيفية، وهذا يتطلب إعداد الفرد ملراحل سري وظيفي متصاعد وذلك 

بتحدي��د امله��ارات املطلوبة من تعليم وتدريب وتحديد الوق��ت الزمني لتخطي كل 

مرحلة.  وهذا يساعد املنظمة عىل مواكبة التغيري والتجديد.

- تعزي��ز إدراك أهمية إعداد قيادات بديلة من خالل بن��اء قيادات إدارية وفق معايري 

وأساسيات القدرة والكفاءة والذي بدوره يسهم يف تنمية وتأهيل تلك الكوادر.

- تعزيز دور معهد اإلدارة العامة والجامعات السعودية ذات العالقة لتصبح بيوت خربة 

محلياً ودولياً يف إعداد القيادات اإلدارية.

- عقد ورش عمل للقيادة تتضمن التدريب عىل مبادئ القيادة التحويلية.

- أظهرت نتائج الدراس��ة أيضاً وجود معوقات خاص��ة باالتصاالت واملعلومات، لذا ترى 

الباحثة أن هناك رضورة لوضع نظام واضح وفعال لالتصاالت واملعلومات يف املنظمة، 

فوجود نظام اتصاالت ومعلومات سليم وفعال رضورة ملحة لإلدارة، فمتخذ القرار لن 

يتمكن من تحليل املوقف أو املش��كلة بشكل سليم ووضع حل مالئم ومناسب لذلك 

املوقف من كل جوانبه مع حس��اب كل التوقعات والنتائج املرتبة عىل ذلك الحل يف 



النتائج والتوصيات

185القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض

ظل غياب نظام معلومات واتصاالت فعال.  وقد يؤدي ضعف االتصاالت واملعلومات 

يف املنظمة إىل نتائج سيئة.  

- لتخفي��ف حدة البريوقراطي��ة يف األجهزة الحكومية، عىل القائ��د توفري صف ثان من 

الق��ادة الذي��ن يتوافر فيهم االنس��جام والتكامل، بحيث ينجزون األع��امل الروتينية، 

ل��ي يتجنب القائد االنغ��امس يف تفصيالت تلك األعامل.  لذا فإن��ه أصبح لزاماً عىل 

القائ��د تنمية وتدريب املوظفني وإيجاد عنارص قوي��ة لدعم التغيري ومواجهة عنارص 

البريوقراطية املتأصلة يف النظام.

- أيض��اً تحتاج بعض القيادات العليا يف األجهزة الحكومية إىل االس��تعانة مبستش��ارين 

وخ��رباء من خ��ارج املنظمة، وغري املتأثرين باألنظمة واللوائح الس��ابقة، وذلك لعمل 

دراس��ة لتلك األنظمة واللوائح، وتقديم مقرحات لكيفية تغيريها أو تطويرها وبشكل 

جذري، بحيث يضع التنظيم عىل الطريق الصحيح ومبا يساعده عىل تحقيق مستقبل 

أفضل.

البحوث المستقبلية المقترحة:

1- إجراء املزيد من البحوث والدراسات امليدانية للتعرف عىل القيادة التحويلية وأثرها عىل 

أداء العاملني.

2- إجراء املزيد من البحوث والدراس��ات امليدانية للتعرف عىل العالقة بني السلوك القيادي 

التحوييل وبعض األساليب اإلدارية الحديثة.
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مالحق الدراسة

أواًل:  استبانة الموظفين في األجهزة الحكومية

خصائص القيادة التحويلية

بسم الله ارحمن الرحيم

استبانة املوظفني

 أخي/ أختي الكريم

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

 صممت االس��تبانة التي بني يديك للتعرف عىل »القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقاتها 

يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية« 

 آمل التكرم باإلجابة عىل جميع األسئلة املرفقة باالستبانة، وذلك خدمة ألهداف الدراسة 

علاًم بأن إجابتك سوف تعامل برسية تامة وألغراض الدراسة العلمية فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

     

               الباحثة

                                                          الدكتورة مويض بنت محمد الزومان
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املنظمة  إيجابية يف  تغيريات  إدخال  إىل  تسعى  التي  القيادة  التحويلية:  »هي  القيادة 

من خالل مجموعة من األفكار القيادية، تركز كثريا عىل قيم القائد القدوة واالستثارة 

الفكرية من أجل اإلبداع وتشجيع العاملني مبنحهم الفرصة ليكونوا مبدعني وخالقني 

ومشاركني يف املهام«

الجزء األول 

البيانات الشخصية:

ضع إشارة )/( أمام االختيار املالئم:  

1- العمر

 أقل من 25 سنة

 من 25سنة إىل أقل من 30 سنة

 من 30 سنة إىل أقل من 40 سنة

 من 40 إىل أقل من 50 سنة

 50 سنة وأكرث

2- الخربة

 أقل من 5 سنوات

 5-9 سنوات

 10-14 سنة

 15 سنة وأكرث 

3- املؤهل العلمي 

 دبلوم

 دبلوم عايل 

 بكالوريوس
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 دراسات عليا

 أخرى )اذكرها( ..............................................................................................................................................................

4- جهة العمل ......................................................................................................................................................................

الجزء الثاني 

1-خصائص وسامت القيادة التحويلية لدى القيادات اإلدارية

إىل أي مدى تتوافر الخصائص والسامت التالية يف رئيسك املبارش...؟

الرج��اء التكرم بقراءة العبارات ثم وضع عالمة )/( مبا تراه مناس��باً يف املربع الذي يبني 

درجة موافقتك عىل كل منها عىل أن تكون إجابتك عىل العبارة باختيار إجابة واحدة فقط.

أوال:  الجاذبية )التأثري املثايل(

العبارةم
متوافرة

بدرجة كبرية
جًدا

متوافرة
بدرجة 

كبرية

متوافرة 
إىل

حد ما

غري 
متوافرة

غري متوافرة
عىل

اإلطالق

وثقتهم 1 اآلخرين  احرتام  عىل  يحوز 
وإعجابهم به.

ميتلك رؤية واضحة للمستقبل.2

يلتزم بالقيم املثىل يف سلوكه.3

يتمتع بثقة ذاتية عالية.4

يتمتع مبهارات قيادية تعزز الثقة به5

بهدف 6 الشخصية  مصالحه  يتجاوز 
تحقيق املصلحة العامة.

صاحب قيم وقناعات واضحة وقوية.7

حازم يف اتخاذ القرارات.8

ثانياً:  الحفز اإللهامي

يعرتف باألخطاء عند اكتشافها.9

يعترب األخطاء تجارب عملية مفيدة.10
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املواقف 11 مع  التعامل  عىل  قادر 
الغامضةواملعقدة.

يواجه الشدائد بشجاعة للحفاظ عىل 12
مستوى أفضل.

واقع 13 إىل  الرؤى  تحويل  عىل  قادر 
ملموس.

تنسجم أقواله مع أفعاله.14

ما 15 تفوق  إنتاجية  تحقيق  إىل  يسعى 
هو متوقع.

بطرق 16 املشكالت  حل  عىل  يشجع 
مبتكرة

يفوض العاملني معه بتحقيق األهداف 17
املرجوة.

يعمل عىل دعم روح الفريق الواحد18

األهداف 19 عىل  معه  العاملني  يطلع 
الكلية

يعرب عن تقديره للموظفني عند أدائهم 20
الجيد للعمل.

ثالثاً:  االعتبار الفردي

العبارةم
متوافرة

بدرجة كبرية
جًدا

متوافرة
بدرجة 

كبرية

متوافرة 
إىل

حد ما

غري 
متوافرة

غري متوافرة
عىل

اإلطالق

يراعي الفروق الفردية بني املرؤوسني21

يقدر مجهودات اآلخرين ويعرتف بها22

حتى 23 األفكار  عن  التعبري  عىل  يشجع 
لوتعارضت مع أفكاره.

يستمع جيًدا ملن يتحدث إليه.24

يركز عىل التعليم الذايت املستمر.25

يحرص عىل تحقيق احتياجات ورغبات 26
املوظفني.
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يف 27 العاملني  مشاركة  بأهمية  يؤمن 
عملية التغيري.

رابعاً:  االستثارة الفكرية

املخاطرة 28 من  كبري  بقدر  يسمح 
املحسوبة يف اتخاذ القرارات.

يزيد من التفاؤل باملستقبل.29

يستثري يف مرؤوسيه اإلبداع والتجديد30

يثق يف قدرات مرؤوسيه بشكل كبري.31

نحو 32 للتغيري  الحاجة  مدى  يدرك 
األفضل.

يحس مبشاعر العاملني معه.33

خامساً:  التمكني

يشجع العاملني عىل تحمل املسؤولية.34

عن 35 النظر  بعض  الجميع  مع  يتعاون 
الجهد الذي يبذلونه.

تاركاً 36 للعمل  شاماًل  تصوراً  يقدم 
الهامش األكرب للعاملني لتنفيذه.

يناقش مع العاملني متطلبات إنجازهم 37
ألدوارهم الوظيفية

للصالحيات 38 فرد  كل  مامرسة  يدعم 
املخولة له.

للعاملني 39 صالحياته  من  بعضاً  يفوض 
عىل أسس علمية.

السلطة 40 تكافؤ  رضورة  عىل  يحرص 
بعض  تفويض  عند  املسؤولية  مع 

الصالحيات.
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ثانياً:  استبانة القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية

معوقات تطبيق خصائص القيادة التحويلية

بسم الله ارحمن الرحيم

استبانة املديرين

 أخي/ أختي الكريم

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

 صممت االس��تبانة التي بني يديك للتعرف عىل »القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقاتها 

يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية« 

 آمل التكرم باإلجابة عىل جميع األسئلة املرفقة باالستبانة، وذلك خدمة ألهداف الدراسة 

علاًم بأن إجابتك سوف تعامل برسية تامة وألغراض الدراسة العلمية فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

       

            الباحثة

                                                                الدكتورة مويض بنت محمد الزومان
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القيادة التحويلية هي القيادة التي تسعى إىل إدخال تغيريات إيجابية يف املنظمة من 

القدوة واالستثارة  القائد  قيم  عىل  كثرياً  تركز   ، القيادية  األفكار  خالل مجموعة من 

الفكرية من اجل اإلبداع وتشجيع العاملني مبنحهم الفرصة ليكونوا مبدعني وخالقني 

ومشاركني يف املهام

الجزء األول 

البيانات الشخصية:

ضع إشارة )/( أمام االختيار املالئم:  

5- العمر

 أقل من 25 سنة

 من 25سنة إىل أقل من 30 سنة

 من 30 سنة إىل أقل من 40 سنة

 من 40 إىل أقل من 50 سنة

 50 سنة وأكرث

6- الخربة

 أقل من 5 سنوات

 5-9 سنوات

  10-14 سنة

 15 سنة وأكرث 

7- املؤهل العلمي 

 دبلوم
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 دبلوم عايل 

 بكالوريوس

 دراسات عليا

 أخرى )اذكرها( ..........................................................................................................................................................................

8- جهة العمل .....................................................................................................................................................................................

الجزء الثاين املعوقات التنظيمية واإلدارية:  

فضاًل حدد مدى موافقتك مع العبارات التالية، وذلك بوضع عالمة ) / ( عند اإلجابة التي 

تتناسب مع موقفك من العبارة

العبارةم
موافق 
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري موافق 
بشدة

بها غري 1 أعمل  التي  للمنظمة  املستقبلية  الرؤية 
واضحة.

التي 2 للمنظمة  والقوانني  واألنظمة  الترشيعات 
والتكيف  التطورات  ملواكبة  معيقة  بها  أعمل 

التنظيمي.

القرارات 3 اتخاذ  أمتتع بدرجة من االستقاللية يف 
املتعلقة بالعمل يف املنظمة التي أعمل بها.

التي 4 باملنظمة  واألقسام  اإلدارات  ترتيب  يتم 
أعمل بها بشكل ييرس إجراء االتصاالت اإلدارية 

فيام بينها.

يتم إرشاك املرؤوسني يف تحديد سياسات املنظمة 5
التي أعمل بها وإعداد الخطط.

متيل القيادات العليا يف املنظمة التي أعمل بها 6
إىل أسلوب اإلدارة باملشاركة.

أعمل 7 التي  للمنظمة  العليا  اإلدارة  متنح 
مبامرسة  االستقاللية  اإلدارية  الوحدات  بها 

اختصاصاتها اإلدارية.
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بها 8 اعمل  التي  للمنظمة  العليا  اإلدارة  تحرص 
عىل العمل بروح الفريق يف انجاز العمل.

أعمل 9 التي  املنظمة  يف  جامعية  مشاركة  توجد 
بها يف حل املشكالت والتعامل مع قضايا العمل.

معظم القرارات للمنظمة التي أعمل بها املتعلقة 10
بإنجاز العمل تتخذ يف املستويات التنفيذية.  

أعمل 11 التي  للمنظمة  العليا  اإلدارة  لدى  يوجد 
حسب  الصالحيات  لتفويض  االستعداد  بها 

االختصاصات.

املوازنة 12 وتحديد  إعداد  يف  املديرين  إرشاك  يتم 
املالية للمنظمة التي أعمل بها.

واإلدارة 13 اإلدارية  الوحدات  بني  تنسيق  هناك 
يخص  فيام  بها  أعمل  التي  للمنظمة  العليا 

التعيني والرتقية وتقييم األداء

خطوط السلطة واضحة باملنظمة التي أعمل بها.14

وجهات 15 املسؤوليات  لحدود  وضوح  هناك 
املساءلة يف املنظمة التي أعمل بها.

يتطلب 16 بها  أعمل  التي  املنظمة  عمل  حجم 
يف  لالختصاصات  وتوزيع  الصالحيات  تفويض 

املستويات اإلدارية.  

غياب املديرين واملسئولني يف املنظمة التي أعمل 17
بها ال يتسبب يف إعاقة العمل.

التي 18 املنظمة  يف  واملهام  األعامل  تنجز  أن  ميكن 
أعمل بها دون الرجوع للمستويات اإلدارية العليا.

الالزمة 19 واإلمكانيات  التسهيالت  لدي  يتوافر 
إلنجاز أعاميل الرسمية.

أعمل 20 التي  للمنظمة  العليا  اإلدارة  تهتم 
بها  يتقدم  التي  واملبادرات  باالقرتاحات  بها 

املرؤوسون يف املنظمة.

القوة 21 نقاط  بها  أعمل  التي  املنظمة  تحدد 
والضعف يف اإلدارات وتعمل عىل تطويرها.
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مقرتحاتك للتغلب عىل املعوقات السابقة:

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -

الجزء الثالث:  معوقات مرتبطة مبعايري اختيار وتعيني وترقية القيادات اإلدارية.

فضاًل حدد مدى موافقتك مع العبارات التالية، وذلك بوضع عالمة ) / ( عند اإلجابة التي 

تتناسب مع موقفك من العبارة

العبارةم
موافق 
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري موافق 
بشدة

يف 22 اإلدارية  القيادية  الوظائف  يف  التعيني  يتم 
عىل  املرشح  قدرة  عىل  بها  أعمل  التي  املنظمة 
وبرامج  أهداف  وتحديد  شاملة  رؤية  وضع 

تنفيذية لإلدارة التابع لها.

يف 23 اإلدارية  القيادية  الوظائف  يف  التعيني  يكون 
املنظمة التي أعمل بها ملدة زمنية محددة.

عن 24 باإلعالن  بها  أعمل  التي  املنظمة  تقوم 
الوظائف القيادية اإلدارية الشاغرة.

توجد معايري واضحة يف املنظمة التي أعمل بها يتم 25
االستعانة بها عند تعيني أو ترقية القيادة اإلدارية.

الوظائف 26 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد 
القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل 

سنوات الخربة.

الوظائف 27 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد   
القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل 

تويل مناصب قيادية إدارية سابقة.

الوظائف 28 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد 
عىل  بها  أعمل  التي  املنظمة  يف  اإلدارية  القيادية 
املؤهل الدرايس الذي يناسب طبيعة العمل باإلدارة.



مالحق الدراسة

217القيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها يف األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: بحث تطبيقي عىل مدينة الرياض

الوظائف 29 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد 
القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل 
املنظمة  واإلجراءات  واللوائح  بالقوانني  املعرفة 

للعمل.

الوظائف 30 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد 
القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل 
داخل  األداء  أساليب  تطوير  عىل  املرشح  قدرة 

اإلدارة التي ينتمي لها.

الوظائف 31 يف  والرتقية  والتعيني  االختيار  يعتمد 
القيادية اإلدارية يف املنظمة التي أعمل بها عىل 
يف  اإلنساين  الجانب  مراعاة  عىل  املرشح  قدرة 
القيادة مام يساعد عىل خلق مناخ عمل يسوده 

التعاون واملحبة بني كافة األطراف.

اإلدارية يف 32 القيادية  الوظائف  يف  التعيني  يعتمد 
عىل  املرشح  قدرة  عىل  بها  أعمل  التي  املنظمة 
املرؤوسني  عىل  األدوار  وتوزيع  األعامل  تقسيم 

واإلرشاف عىل أدائها.

املنظمة 33 يف  القيادة  الوظائف  يف  التعيني  يعتمد 
التي أعمل بها عىل العالقات الشخصية بدالً من 

الكفاءة يف العمل.

املنظمة 34 يف  القيادة  الوظائف  يف  التعيني  يعتمد 
املتبادلة  الشخصية  املصالح  عىل  بها  أعمل  التي 

بدالً من الكفاءة يف العمل.

مقرتحاتك للتغلب عىل املعوقات السابقة:

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -

............................................................................................................................................................................................................................................... -
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الجزء الرابع:  املعوقات الثقافية )مجموعة القيم واملعتقدات واملامرسات يف املنظمة( 

فضاًل حدد مدى موافقتك مع العبارات التالية، وذلك بوضع عالمة )/ ( عند اإلجابة التي 

تتناسب مع موقفك من العبارة

العبارةم
موافق 
بشدة

محايدموافق
غري 
موافق

غري موافق 
بشدة

الحوافز واملكافآت 35 بها  التي أعمل  املنظمة  توفر 
لحث األفراد عىل العمل

تشجع املنظمة التي أعمل بها األفراد عىل اإلبداع 36
واالبتكار يف األداء.

والبيئة 37 باملجتمع  بها  أعمل  التي  املنظمة  تهتم 
املحيطة بشكل واضح.

تسعى املنظمة التي أعمل بها بصفة مستمرة إىل 38
إدارة الرصاع بني الوحدات اإلدارية.

تسعى املنظمة التي أعمل بها بصفة مستمرة إىل 39
إدارة الرصاع بني األفراد.

تخصص املنظمة التي أعمل بها جزءاً من أموالها 40
يف تطبيق األفكار الجديدة.

العمل 41 ظروف  بها  أعمل  التي  املنظمة  توفر 
املادية للعاملني بها بشكل مناسب

تعترب إدارة املنظمة التي أعمل بها أن كل فرد بها 42
ميثل عنرصاً جوهرياً يف نجاحها.

الذين 43 باألفراد  بها  أعمل  التي  املنظمة  تعتز 
يتصفون باملبادأة.

تقدر املنظمة التي أعمل بها االفراد ذوي الحامس 44
والحيوية والنشاط.

يف 45 واملرؤوسني  الرئيس  بني  طيبة  عالقة  تسود 
اإلدارة التي أرشف عليها.

يحرص املسئولون يف املنظمة التي أعمل بها عىل 46
تطبيق األفكار الجديدة
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بها 47 أعمل  التي  املنظمة  يف  مدير  كل  يسعى 
لالحتفاظ بالعاملني املتميزين للعمل يف إدارتهم 

وأقسامهم

األوىل مبا 48 بالدرجة  بها  أعمل  التي  املنظمة  تهتم 
يؤديه الفرد من مهام وأنشطة

املنظمة 49 يف  العمل  يف  الجوهرية  التغيريات  تتم 
واللوائح  القرارات  طريق  عن  بها  أعمل  التي 

اإلدارية

يهتم املدير يف املنظمة التي أعمل بها مبساعدة 50
األفراد لتنمية وتطوير أدائهم

يتسم األفراد يف املنظمة التي أعمل بها بالتعاون 51
ومساعدة بعضهم 

بشأن 52 وانتقاداتهم  مقرتحاتهم  األفراد  يقدم 
سياسات اإلدارة العليا يف املنظمة التي أعمل بها

يف 53 العاملني  بني  الغالبة  السمة  هي  الثقة  تعد 
املنظمة التي أعمل بها.

لتنمية 54 التي أعمل بها  يسعى األفراد يف املنظمة 
مكانتهم الوظيفية باستمرار

يترصف معظم األفراد يف املنظمة التي أعمل بها 55
برشد وحكمة يف الحاالت الطارئة وغري املألوفة.

56
عادة يتم إبالغ الفرد يف املنظمة التي أعمل بها 

بأعامله وأنشطته املتميزة.

يتسم معظم األفراد يف هذه املنظمة التي أعمل 57
بها بالتفاؤل والسعي لتحقيق النتائج.

بطبيعتهم 58 بها  أعمل  التي  املنظمة  يف  األفراد 
يحبون العمل فيها.

يحظى العاملون الجدد يف املنظمة التي أعمل بها 59
بالرعاية واالهتامم من رؤسائهم.

العاملني 60 كافة  بني  تجمع  متميزة  عالقات  هناك 
باملنظمة التي أعمل بها.



مالحق الدراسة 
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الباحثة في سطور

د. موضي بنت محمد الزومان

- المؤهل العلمي:

حاصل��ة عىل درجة الدكتوراه يف إدارة املوارد البرشية )2012( من جامعة بورتس��موث 

باململكة املتحدة.

- العمل الحالي:

مديرة إدارة الربامج اإلدارية والقانونية بالفرع النسايئ مبعهد اإلدارة العامة.

- أبرز األنشطة العلمية:

- دراس��ة ميدانية حول واقع التس��يب الوظيف��ي يف األجهزة الحكومي��ة باململكة العربية 

السعودية )2017(.

- بحث ميداين منشور يف مستوى الذكاء العاطفي لدى القادة يف األجهزة الحكومية باململكة 

العربية السعودية )2014(.

- بحث منش��ور يف معوق��ات ومقومات تطبيق إدارة الجودة الكلي��ة يف األجهزة الحكومية 

.)2007(

- املشاركة بورقة عمل ملؤمتر اختالف الثقافات يف فينا )2010م(.

- املشاركة بورقة عمل »مستوى الذكاء العاطفي لدي القادة يف األجهزة الحكومية باململكة 

العربي��ة الس��عودية - بحث مي��داين« يف املؤمتر الدويل ال 29 ل��إلدارة العامة - البحرين 

)2013م(.

- أبرز الخبرات العملية:

- )20017 حت��ى تاريخه( عضو يف فريق الدراس��ة االستش��ارية الخاص��ة مبراجعة وتطوير 

وإعادة الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة البيئة واملياه والزراعة.
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- )2015م( عضوة يف لجنة البحوث يف املعهد.

- )2013-2015م( منس��قة برنام��ج التع��اون مع الجامع��ات يف مناطق اململك��ة العربية 

السعودية.

- )2001 حتى تاريخه( مدربة يف قطاع اإلدارة العامة معهد اإلدارة العامة.

- )2002-2006( مديرة إدارة الربامج مبعهد اإلدارة العامة. 

- )1992-2001( مدربة يف قطاع اإلدارة املكتبية.

- عضو هيئة تحرير يف مجلة معهد اإلدارة العامة

- منسقة مرشوع الجودة املستمر لربنامج البحوث واالستشارات.

- عضو يف اللجنة النسائية للجمعية السعودية لإلدارة.

- عضو يف األكادميية الربيطانية لإلدارة.

- عضو يف جمعية كيان لأليتام.

 



حقوق الطبع والنش��ر محفوظة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتب��اس جزء من هذا الكت��اب أو إعادة طبعه بأي��ة صورة دون 

موافق��ة كتابية من المعهد إال فى حاالت االقتباس القصير بغرض 

النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في
اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1439ه�




