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دية املستخدمة !  برامج إعداد قادة ا��امعات مدى التوافق ب�ن 
نماط القيا
(ة اململكة  -ائز  ر ؤا�/كومية السعودية و   )2030(ر

      نوف عبدهللا بن جمعھ 

ة الA@بو(ة، -ليھ الA@بية، جامعة امللك سعود، اململكة العر>ية السعودية       رقسم Bدا

  nbinjomah@ksu.edu.sa:  الG@يد FلكA@وEي    

  :مYZص

اسة �دفت التعرف ع+� طبيعة النمط القيادي املستخدم �� تقديم برامج إعداد القادة �� ا��الية إ��  رالد

/ة اململكة  اسة،  ولتحقيق). 2030(ؤا�:امعات ا��8ومية السعودية ومدى توافقھ مع ر2ائز ر رأ�داف الد

ه قامت الباحثة بتطبيق املقياس الذي  لقياس نمط قيادة التغيXY ونمط (Herold et al., 2008)ر طو

قياديا �� ) b )138عد ترجمتھ والتأكد من صدقھ وثباتھ ع+� عينة عشوائية من القيادة التحولية
ً

)4 (

ولقد . برامج إعداد القادة خالل الثالث سنوات gخXYةجامعات سعودية شار2وا ع+� gقل �� برنامج من 

اسة ظmو النمط القيادي نتائج  أظmرت رالد ىbش8ل مرتفع �� محتو برامج إعداد القادة �� " قيادة التغيXY"ر

اسة، مع محتو ضعيف لنمط  ىا�:امعات محل الد �� �ذه الXuامج، بالرغم من أن " القيادة التحولية"ر

/ة  ظر القادة عينة وzرامجmا وذلك من وجmة ن) 2030(ؤنمط القيادة التحولية �و gكXv مالئمة لر2ائز الر

اسة /ة . رالد جة توافق ضعيفة بYن النمط القيادي gكXv مالئمة لر2ائز الر ؤوzالتا�� وجود د ) 2030(ر

اسة . والنمط القيادي املستخدم �� برامج إعداد القادة �� ا�:امعات ا��8ومية السعودية رولقد أوصت الد

جة توافق عا  . لية �� �ذا السياقرب�ب~{ نموذج قامت الباحثة بتطو/ره لتحقيق د

/ة :ال[لمات املفتاحية ؤ النمط القيادي، برامج إعداد القادة، القيادة التحولية، قيادة التغيXY، ر

  .، ا�:امعات ا��8ومية، السعودية)2030(اململكة 
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The extent of compatibility between the leadership styles 
used in the preparation programs for leaders of Saudi 

public universities and the pillars of the Kingdom’s 
(2030) Vision 

Nouf Abdullah Bin Jomah 
Department of Educational Administration, Education 
College, King Saud University, KSA. 

Email: nbinjomah@ksu.edu.sa 

Abstract 
The present study aimed to identify the leadership style used in 
developing of leaders’ preparation programs in the Saudi public 
universities, and its compatibility with the pillars of Kingdom's (2030) 
Vision. To achieve the study objectives, the researcher applied the 
scale developed by Herold et al. (2008)-measure both styles of 
leadership: change and transformational- after translating it and 
verifying its validity and reliability on a random sample of 138 leaders, 
working in four Saudi public universities, who have participated in at 
least one of the leaders' preparation programs in the last three years. 
The results of the study showed that the leadership pattern of “change 
leadership” has emerged high in the content of leaders’ preparation 
programs in the selected universities, with weak content of the 
“transformational leadership” pattern in these programs despite the 
fact that the transformational leadership style is the most appropriate to 
the pillars and programs of Kingdom's (2030) from the leaders' 
viewpoint of the study sample. Consequently, there is a weak degree 
of compatibility between the leadership style most appropriate to the 
pillars of Vision 2030 and the leadership style used in leaders’ 
preparation programs in Saudi public universities. The study 
recommended adopting a model that the researcher developed to 
achieve a high degree of compatibility in this context. 
Keywords: Leadership Style, Leaders’ Preparation Programs, 
Transformational Leadership, Change Leadership, Kingdom's 2030 
Vision, Public Universities, Saudi Arabia 
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 :املقدمة

�عتXu قيادة التغيXY والقيادة التحولية من gنماط القيادية الفاعلة ال�{ �س�ند إ�� 
مجموعة من املبادىء وgسس واملنطلقات ا��تلفة، ولك��ما �� نفس الوقت يتقاطعان �� bعض 

 فنمط قيادة التغيXY يقوم ع+� إحداث �غيXY محدد gطر �� ضوء متطلبات املرحلة. ا�:وانب
ا��الية ملواجmة bعض التغيXYات ا��اصلة �� الب�ئة ا��يطة، وzالتا�� �عتمد �ذا النمط القيادي 
سات �شغيلية آنية إلحداث التغيXY املطلوب، ب�نما تقوم القيادة التحولية كنمط  رع+� تطبيق مما

ستمرة بYن قيادي ع+� بناء عالقات طو/لة gمد بYن القائد والتاbعYن من خالل عمليات تفاعل م
  . ىالطرفYن، �� إطار توجmات اس�Xاتيجية ع+� مستو املؤسسة ك8ل

و�� إطار مواجmة التحديات �قليمية والعاملية الرا�نة واملستقبلية، وا��افظة ع+� 
املك�سبات الوطنية، باإلضافة إ�� إحداث إصالحات جو�ر/ة �� �قتصاد السعودي و�عز/ز نموه، 

 خطوة فر/دة وجر/ئة تمثلت �� - حفظmا هللا–نفط، اتخذت القيادة السعوديةوإ��اء اعتماده ع+� ال
/ة وا��ة للمملكة تحت مس��  /ة اململكة "ؤصياغة ر مع خطة  مجملmا �� ت��:م)" 2030(ؤر

 القمة �� املتحدة gمم �� gعضاء لاملستدامة ال�{ تم اعتماد�ا من قبل الدو التنمية وأ�داف
/ة وتتضمن �ذه. 2015 العام  من س تمXu شmر��  عقدت gممية ال�{  التنفيذية وzرامجmا ؤالر

 �� املستدامة التنمية أ�داف إدماج تدعم ال�{ gسس )2020( لالتحو الوط~{ كXuنامج عشر ¢ثنا
 والوطن املزد�ر و¢قتصاد يا��يو ا�:تمع: رالوط~{ باالس�ناد إ�� ثالثة محاو £� التخطيط عملية

إل�§ام اململكة بتحقيق التغيXY لتدعيم م8انة  )2020(لل برنامج التحو الوط~{ و/مث. الطموح
اململكة العرzية السعودية الر/ادية �� املستقبل، و/تضمن �ذا الXuنامج gولو/ات الوطنية 
مة لتحقيقmا عXu شرا2ات مع القطاع ا��اص وأسلوب إدار وما�� مبتكر بخطط  ات الال يواملباد ز ر

  .1ات وا��ة لقياس gداء تفصيلية ومؤشر

ة، يتحدد النمط القيادي gمثل �� ) املوقفي(و�� ضوء منطلقات املدخل الظر��  ر�� �دا
ضوء مجموعة من املتغXYات املوقفية ا��يطة، وzما أن اململكة العرzية السعودية �شmد حديثا 
ً

�ا بناء /ة وطنية زمجموعة من التغXYات ع+� صعيد توجmا¬�ا املستقبلية من أبر ؤ وتنفيذ ر
/ة (مستقبلية شاملة  ن ¢قتصادية والتنمية برئاسة و�� ) 2030ؤر ®� ر2ائز�ا مجلس الشؤ وأ ر

العmد gمXY دمحم بن سلمان آل سعود و�� إطار توج¯�ات خادم ا��رمYن الشر/فYن امللك سلمان بن 
اسة ا��الية ل�سليط الضو- حفظmما هللا–عبد العز/ز آل سعود ء ع+� gنماط القيادية ر، تأ�ي الد

/ة �� سياق ا�:امعات ا��8ومية  ؤgكXv مالئمة لتصميم وتنفيذ برامج إعداد القادة لmذه الر
ات الmامة. السعودية ال�{ تندرج ضمن برنامج  رحيث �²دف تقديم �ذه الXuامج 2إحدى املباد

/ة اململكة ) 2020(لالتحو الوط~{  ف وم إ�� )2030(ؤلتحقيق ر ات القيادات رتنمية معا ات وقد رmا ر
/ة الثالث و£� وطن طموح، واقتصاد مزد�ر ومجتمع : ؤبالش8ل الذي يضمن تحقيق ر2ائز �ذه الر

ده املادية . يحيو فع كفايتھ واس�ثمار موا رحيث إن تطو/ر التعليم ا�:ام´� وتحسYن مستواه و ر
ات �ائلة  أس مال فكر يمتلك طاقات 2امنة وقد روال شر/ة من خالل بناء  تمكنھ من قيادة ير

/ة ؤاملستقبل، س�سا�م �� مواكبة التحو امل�شود للمملكة القائم ع+� ر2ائز �ذه الر   .ل

  

  
                                                

  https://vision2030.gov.sa/ar: 2030وقع اإللكتروني لرؤية المملكة  بتصرف من الم 1
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اسة   :رمش[لة الد

ة املؤسسة ع+�  ريؤثر النمط القيادي ع+� السلوك املؤسb }µش8ل عام، وع+� قد ٍ
مية �� اململكة وzما أن قطاع ا�:امعات ا��8و. ¢ستجابة الفاعلة ملتغXYات الب�ئة ا��يطة ¸�ا

/ة اململكة  لوم��ا ان ثاق برامج التحو ) 2030(ؤالعرzية السعودية �شmد �غXYات جو�ر/ة �� ضوء ر
ر تحديد النمط القيادي gكXv مالئمة ) 2020(الوط~{  يونظام ا�:امعات ا�:ديد، بات من الضر و

/ة وzرا /ة اململكة . مجmاؤللمواكبة الفاعلة واملستمرة للر2ائز ال�{ تقوم عل¯�ا �ذه الر ؤوقد أكدت ر
لع+� تأ�يل وإعداد صف جديد من القادة يؤمن بالتحو و¹ستطيع وضع صياغة وا��ة )  2030( ّ

/ة اململكة العرzية السعودية (للوضع املستقب+�  وانطالقا من ذلك، فقد عمدت ). 2030ؤوثيقة ر
ً

" لقادة التغXY والتحو"س�� العديد من ا�:امعات ا��8ومية السعودية ع+� إعداد القادة  تحت م
/ة  قات بYن �ذين النمطYن وتحديد أ�²ما gكXv مالئمة لر2ائر الر ة فر ؤدو التطر إ�� بلو و ر ق ن

/ة من الناحية القيادية وطبيعة النمط ). 2030( ؤو�ذا قد �سmم �� خلق فجوة بYن متطلبات الر
اسة ا��الية �� غياب تحديد وعليھ تتمثل مش8لة ا. القيادي املستخدم �� برامج إعداد القادة رلد

/ة  �� ا�:امعات ا��8ومية ) 2030(ؤgسس املن«:ية للنمط القيادي gكXv مالئمة لر2ائز الر
اسة �� �جابة عن . السعودية لتصميم وتنفيذ برامج إعداد القادة روعليھ، تكمن مش8لة الد

مة !  برامج إعداد قادة ما مدى التوافق ب�ن 
نماط القيادية املستخد": السؤال التا��
(ة اململكة  -ائز ر ؤا��امعات ا�/كومية السعودية و و(نfثق عن dذا السؤال، ". ؟)2030(ر


سئلة الفرعية التالية:  

ــــداد القـــــادة �ـــــ� ا�:امعـــــات ا��8وميـــــة -1 ــــ� تطـــــو/ر بـــــرامج إعـ ــــستخدم �ـ  مـــــا �ـــــو الـــــنمط القيـــــادي املـ
uن �� �ذه الYة نظر القادة املشاركmامج؟السعودية من وجX.  

 �ل �عتXu قيادة التغيXY أو القيادة التحولية gكXv مالئمة لXuامج إعداد القادة با�:امعات -2
/ة  وذلك من وجmة نظر القادة املشاركYن �� �ذه ) 2030(ؤا��8ومية السعودية �� ضوء ر2ائز الر

  .الXuامج؟

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة -3 ى�ل �ناك فر تقديرات القادة �� �� ) α≥0.05(و
ا�:امعات ا��8ومية السعودية للنمط القيادة gكXv مالئمة لXuامج إعداد القادة با�:امعات 

/ة  ى�عز ل¿:�س والعمر واملؤ�ل العل�{ وعدد ) 2030(ؤا��8ومية السعودية �� ضوء ر2ائز الر ُ

  سنوات ا��Xuة للقادة؟

اسة   :رأdداف الد

اسة ا��الية إ��   :ر  ¬�دف الد

تعــرف ع+ــ� الــنمط القيــادي املــستخدم �ــ� تطــو/ر بــرامج إعــداد القــادة �ــ� ا�:امعــات ا��8وميــة  ال-1
  .السعودية

 تحديد النمط القيادي لXuامج إعداد القادة �� ا�:امعات ا��8ومية السعودية gكXv مالئمة -2 
/ة  دة مستقباللتضمينھ �� برامج إعداد القامن وجmة نظر القادة املشاركYن ) 2030(ؤلر2ائز الر

ً
 .  

ى بناء نموذج مالئم فيما يخص محتو برامج إعداد القادة �� ا�:امعات ا��8ومية السعودية و�� -3
/ة اململكة    .)2030(ؤضوء gنماط القيادية ال�{ تخدم ر
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اسة   :رأdمية الد

ـــــا ت�نـــــــاو النمطـــــــYن  ـــــا مـــــــن الناحيــــــة العلميـــــــة مـــــــن 2و��ـ ـــــة أ�مي�Âــ اســـــــة ا��اليـ ل�ــــــستمد الد ر
دة التغيYـــX والقيـــادة التحوليـــة، bـــش8ل متبـــاين بـــالرغم مـــن أوجـــھ التوافـــق بي��مـــا �ـــ� القيـــاديYن، قيـــا

ق  وbعض ا�:وانب، حيث �عت�Xuم العديد من القياديYن وجmان لعملـة واحـدة بـالرغم مـن وجـود فـر
سات وعليـھ فإنـھ مـن املتوقـع أن �ـش8ل �ـذه . رجو�ر/ة �امة بYن �ذين النمطYن �� العديد من املما

اســة الل قـــات بــYن �ـــذين النمطـــYن القيــاديYن وzالتـــا�� توجيـــھ أنظـــار رالد وبنـــة gو�ـــ� ع+ــ� صـــعيد الفر
ســــات ذات العالقـــة ق بي��مـــا واÃع8ـــاس ذلــــك ع+ـــ� املما راملmتمـــYن بحقـــل القيــــادة أل�ميـــة الفــــر كمــــا . و

اســـة أ�مي�Âـــا مـــن أ�ميـــة املؤســـسات املبحوثـــة، حيـــث �عـــد ا�:امعـــات ا��8وميـــة  رو�ـــستمد �ـــذه الد
لكYــــ§ة gو�ــــ� والmامـــة ع+ــــ� صــــعيد تحقيـــق التنميــــة املــــستدامة مـــن جmــــة والوصــــو إ�ــــ� الـــسعودية الر

/ة  حيث �شmد �ذه ا�:امعات تحديات كبXYة، وذلك bعد . ىمن جmة أخر) 2030(ؤتحقيق ر2ائز الر
/ــــة  ج الر ؤخـــر رإ�ــــ� حYـــ§ الوجــــود والتنفيــــذ؛ لتحقيـــق املز/ــــد مــــن التطـــو و¢ســــتقرار والنمــــو ) 2030(و

/ــة جديــدة للمملكــة خــالل ا ؤلــسنوات املقبلــة، ممــا ألــزم ا�:امعــات ا��8وميــة الــسعودية بــصياغة ر
/ـــة  ســـا¬�ا �ـــ� ضـــوء الر ؤملـــستقبلmا ومما �ــــا وأ�مmـــا إعـــداد القـــادة الـــذين يقـــع ع+ــــ� )2030(ر زومـــن أبر

/ـة اململكـة  ؤ2ـا�لmم العـبء gكuـX للوصـو إ�ـ� تحقيـق ر اسـة ). 2030(ل روعليـھ، فإنـھ مـن املـأمو للد ل
الناحيـة التطبيقيـة أن �ــسmم �ـ� توجيـھ أنظـار أÆــ�اب القـرار �ـ� ا�:امعـات ا��8وميــة ا��اليـة مـن 

/ــة  ، ممــا �ـــسmم �ــ� تطــو/ر بــرامج إعـــداد 2030ؤالــسعودية نحــو gنمــاط القياديــة gكvـــX مالئمــة للر
القـادة bــش8ل متنــاغم مـع �ــذه gنمــاط القياديـة، وعــدم فقــدان ا�:mـود والت8ــاليف بأنمــاط قياديــة 

ات غYـــX مالئ ات والقــــد رمــــة لــــن �ــــسmم �ـــ� إكــــساب القــــادة �ــــ� ا�:امعـــات ا��8وميــــة الــــسعودية املmــــا ر
/ـــــة  ـــائز الر /ة لر2ــ ؤومجـــــاالت التكييـــــف الـــــضر ــــة �ـــــ� ســـــياق بـــــرامج التحـــــو الـــــوط~{ ) 2030(رو لوخاصـ ً

  . ونظام ا�:امعات ا�:ديد) 2020(

اسة   :رحدود الد

اسة ع+� العام ا�:ا:ا�/دود الزمانية   . �ـ1443م´� ر اقتصر تنفيذ �ذه الد

Èع جامعات ح8ومية �� مدينة الر/اض :ا�/دود امل[انية اسة ع+� أ ر اقتصر تطبيق �ذه الد ر
 .باململكة العرzية السعودية

اسة ع+� :ا�/دود الfشر(ة ر طبقت الد
ُ

عمداء، (ىالقادة 2gاديميYن من املستو الثاÃي والثالث 
حدات تنظيمية ؤساء أقسام و وو  .)ر

اسة ا��الية ع+� معرفة مدى التوافق بYن gنماط القيادية  ا:ا�/دود املوضوعية رقتصرت الد
/ة اململكة  2ائز ر ؤاملستخدمة �� برامج إعداد قادة ا�:امعات ا��8ومية السعودية و   ). 2030(ر

اسة   :رمصطZ/ات الد

ة مجموعات من  :النمط القيادي رو�و مجموعة السلوكيات املمY§ة للقائد عند توجيھ وتحفY§ وإدا
 وإجرائيــا �ـو الــسلوكيات ال�ــ{ تميYـ§ بــYن قيـادة التغيYــX والقيــادة .(Ford & Ford, 2012)تـاbعYن ال

ً

  .التحولية �� إحداث التغيXY ودعمھ

/ة :قيادة التغي�@ ة ع+� التأثXY ع+� Íخر/ن وتحم�سmم من خالل التأييد الË�Ì{ والر ؤ و£� القد ر
د التنظيميـة لبنـاء قاعـدة صـلبة  وإجرائيـا . (Belias & Koustelios, 2014)" للتغيYـXرواسـتغالل املـوا

ً

نمــط قيـــادي �ــسmم �ــ� إحـــداث �غيYــX محــدد gطـــر �ــ� ضــوء متطلبـــات املرحلــة ا��اليــة ملواجmـــة £ــ� 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

209 

سات �شغيلية آنية قائمة ع+�  /ة إلحداث التغيXY، وإ�� مما ر�غيXYات الب�ئة ا��يطة باالس�ناد إ�� ر ؤ
  .ل و¢ئتالفات الواسعة إلحداث التغيXY ودعمھقالتحفY§ والتواصل وzناء فر العم

ة ع+ـــ� تحقيـــق تفاعـــل جمـــا�Ó بنـــاء بـــYن القائـــد والتـــاbعYن حـــو غايـــة :القيـــادة التحوليـــة ل و£ـــ� القـــد ر
زمعينـــة تحـــو وتـــدفع و�عــــز ســـلوكيات التـــاbعYن ومmـــامmم باإلضــــافة إ�ـــ� ا�:وانـــب gخالقيـــة لــــد�²م  ل ّ

(Simola et al., 2012) . وإجرائيـا £ـ� نمـط
ً

ى مـستقبلية ونمـاذج �قتـداء  ؤقيـادي يقـوم ع+ـ� بنـاء ر
ناملثYــــXة لال�تمـــــام الحــــداث التغيYـــــX، وايجــــاد فـــــرص وطــــر تفكXYيـــــة جديــــدة ومجـــــاالت �عــــاو أوســـــع  ق

ة التحدي وال�Ì:يع و¢ح�Xام املتبادل �� ضوء قنوات اتصال مفتوحة   .رلتطو/ر gداء، مع إثا

(ة اململكة  أعلـن ع��ـا �ـ� للمملكة العرzية الـسعودية ط£� خطة ما bعد النف): 2030(ؤر
ُ

  إبر/ـل 25 
ـــن العــــــام  ن ¢قتــــــصادية 2016مـــ ــــس الــــــشؤ ـــيم مــــــن مجلــ ـــع مــــــصادر الــــــدخل الــــــوط~{، و�zنظـــ و لتنو¹ـــ

و¹ــش�Xك �ـــ� تحقيقmـــا القطــاع العـــام وا��ـــاص -حفظـــھ هللا– gمYـــX دمحم بــن ســـلمان برئاســـة والتنميــة
وإجرائيــا £ـ� خطــة طموحـة تقــوم ع+ـ�. وغYـX الرz×ـ�

ً
وطـن طمــوح، واقتـصاد مزد�ــر :  ثالثــة ر2ـائز و£ــ�

ـــراء نقلــــة نوعيــــة ع+ــــ� جميــــع ا�:ــــاالت التنمو/ــــة و¢قتــــصادية و¢جتماعيــــة �ـــــ�  يومجتمــــع حيــــو إلجـ
  .اململكة

أوال
ً

اسات ذات العالقة:  رBطار النظر والد   :ي

تواجـــھ العديـــد مـــن املؤســـسات ع+ـــ� النطـــاق العـــال�{ عمليـــة التغيYـــX وÈـــش8ل مـــستمر �ـــ� 
جيــة، و�ـ� �ـذا الــسياق �عتuـX القيــادة أحـد أ�ــم ضـوء  رالتغيYـXات ا��اصــلة �ـ� ب�ئ�Âــا الداخليـة وا��ا

ي �� تخطيط وتنفيذ عملية التغيXY، بحيث أن �ذا الدو يمثل العمود  راملتغXYات ال�{ لmا دو محو رر
ØÙش8ل ناb XYن لعملية التغيYة استجابة العامل gٍساس �� إدا نمطYن من و�� �ذا السياق، يوجد . ر

ة عملية التغيXY املؤسµ{ و�ما   . قيادة التغيXY والقيادة التحولية: رالقيادة إلدا

 Change Leadershipقيادة التغي�@ : لاملبحث 
و

نيمثل التغيXY أبر التحديات ال�{ تواجھ املؤسسات �� القر ا��ا�� وم��ا ا�:امعات،  ز
g حيث أن نجاح املؤسسة �� ذلك �س�ند �� املقام ،XYقيادة التغي �ة املدير/ن ف¯�ا ع+ رو ع+� قد ل

 XYاعتبار أن القادة ا��رك الرئ�س للتغي �ع+ ،XYود التغيmساس لنجاح جg فالقيادة تمثل املفتاح
مة للتغيXY، كما و¹عتXu القادة  زمن خالل دفع التاbعYن نحو gفعال و�جراءات والسلوكيات الال

و�� �ذا السياق، يجب . يXY وغرسھ وترسيخھ �� الثقافة املؤسسيةياملدخل ا�:و�ر �� تث يت التغ
 XYة التغي ة التغيXY وقيادة التغيXY، فاالختالف بي��م يكمن �� 2و إدا رعلينا عدم ا��لط بYن إدا نر
عملية �س�ند إ�� نموذج أو من«:ية للسيطرة ع+� التغيXY وتوصليھ لآلخر/ن bغرض ¢نتقال 

أما قيادة التغيXY، فتتضمن . رغوب فيھ مع ا��د gدÃى من ¢ضطرzاتباÃسيابية نحو الوضع امل
�عز/ز ¢ضطرابات البناءة ال�{ تلmم وتحفز التاbعYن للتغيXY وا��افظة عليھ، وإتاحة الفرصة 

zر�س . (Aguirre & Alpem, 2014)لالبداع و¢بت8ار   قيادة (Roberts, 1985, p. 1024)وو¹عرف ر
ا�م، "التغيXY ع+� أ��ا  /ة املتعلقة بالتاbعYن ومmامmم وأدو رالقيادة ال�{ �ساعد �� إعادة النظر بالر ؤ

و�عمل ع+� تحديد ال�§امmم وإعادة بناء gنظمة والقواعد والسياسات ال�{ �سmم �� نجاح عملية 
XYالتغي"XYساليب إلحداث التغيgأيھ �ع~� بكيفية استخدام أفضل الطر و ق، فâ{ حسب  ُ

أما . ر
ة ع+� "فقد عرفا قيادة التغيXY ع+� أ��ا  (Belias & Koustelios, 2014)ياس و2وستليوس بيل رالقد

د التنظيمية  /ة واستغالل املوا رالتأثXY ع+� Íخر/ن وتحم�سmم من خالل التأييد الË�Ì{ والر ؤ



 
ى التوافق بين األنماط القيادية المستخدمة في برامج إعداد قادة مد

  نوف عبد هللا بن جمعة/ د )2030(الجامعات الحكومية السعودية وركائز  رؤية المملكة 
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XYة ى، وتر "لبناء قاعدة صلبة للتغي س´� أن قيادة التغيXY �و نمط قيادي �) 2017(زمز�ودة وقر
لبناء �ل�§ام وخلق ا��ماس والواقعية لدى التاbعYن للتغيXY؛ فâ{ تمثل قيادة ل¿:mد ا��طط 
د ال شر/ة واملالية والفنية  رواملنظم وصوال لأل�داف امل�شودة من خالل التوظيف السليم للموا

ً

  .املتاحة للمؤسسة

�ا إ�� نموذج ات حو قيادة التغيXY، �عود �� جذو رإن معظم التصو ل  ,Lewin) لو/ن ر
إذابة ا�:ليد، ومن ثم إدخال التغيXY، : ي لعملية التغيXY والذي ينطو ع+� ثالث مراحل و£�(1974

وأخXYا إعادة التجميد 
ً

)XY). تث يت التغي �ن ع+Yس رومنذ ذلك ا��Yن، ركز العديد من الباحثYن واملما
حيث . bعYن تجاه التغيXYأ�مية عمليات تنفيذ التغيXY من خالل �شكيل مواقف وسلوكيات للتا

�ا التطو/ر التنظي�{  زيمكننا العثو ع+� �ذا ال�XكY§ �� عملية التغيXY �� مجاالت عدة من أبر ر
)Quirke, 1996( والعدالة ،)Shapiro & Kirkman, 1999( وصنع القرار ال�شار2ي ،)Schweiger 

& De-Nisi, 1991.(  

� قا بطـر متعـددة، إال أن الطر/قـة ال�ـ{ روع+� الرغم من أن عمليـات التغيYـX قـد تـم تـصو
�عامـل ¸�ــا القــادة التـاbعYن وإشــراكmم ف¯�ــا أثنــاء التغيYـX قــد اســتحوذت ع+ــ� أكuـX قــدر مــن ¢�تمــام  
سـات ذات العالقـة، أن طر/قـة  سـYن، وقـد أظmـرت النتـائج واملما رمن قبل املنظر/ن والباحثYن واملما ر

ــــXات التعامـــــل ســـــالفة الـــــذكر �عتuـــــX مـــــن أ�ـــــم العوامـــــل  ـــددة لـــــردود فعـــــل التـــــاbعYن تجـــــاه التغيYـ ا��ــ
زو/ر �يو . (Herold et al., 2008)التنظيمية  ز، أن أحد أ�م أبر تحديات قيـادة (Hughes, 2015)ى

 XــــYن ا�:انــــب املـــادي للتغيYنــــة بــــ /ــــة، وت�ــــسيق ¢ســــ�Xاتيجيات، (زالتغيYـــX يكمــــن �ــــ� املوا ؤكت8ــــو/ن الر
2التعامــل والتفاعــل مــع التــاbعYن، (انــب �ÃــساÃي للتغيYــX وzــYن ا�:) وإعــادة �ي8لــة املؤســسة وغ�XYــا

، فعادة يركز قادة التغيXY ع+� ا�:انب املادي دونما )ومشاعر ومصا�Ø التاbعYن وا�تماما¬�م وغ�XYا
ً

اء �ــذا التوجــھ يكمــن �ــ� طبيعــة الuــXامج  را�تمــام ل¿:انــب �ÃــساÃي، و¹عتقــدو أن أحــد gســباب و ن
/ ية ال�{ تلقو�ا حيـ ث ترتكـز ع+ـ� التعامـل مـع القـضايا التنظيميـة وال�ـشغيلية، كمـا يـتم عـادة رالتد

ً

ـــــة ـــــائج امللموســـ ــــار وتحقيــــــــق النتــــ ¬�م ع+ــــــــ� ¢بت8ـــــ ـــد ــــــا ملقــــــ ـــــــآ¬�م تبعــ ــــدير�م وم8افــ رتقــــ
ً

ـــــــاس .  ـــــر بيليــ ىو/ــــ
  أن قيادة التغيXY تحتاج إ�� استعداد مسبق �ـ� تـوفXY (Belias & Koustelios, 2014)و2وستليوس 

 وال ــشر/ة خــالل ف�ــXة محــددة وzاســتخدام مجموعــة مــن gســاليب التكتيكيــة أو ¢م8انيــات املاديــة
ال�ــــشغلية خــــالل ف�ــــXة محــــددة بأقــــل ســــلبيات ممكنــــة ع+ــــ� املــــوظفYن واملؤســــسة وجماعــــات العمــــل 

ـــX املبــــادىء التاليـــــة إلحـــــداث التغيYـــــX . وzأقــــصر وقـــــت وأقـــــل جmــــد وت8لفـــــة وعـــــادة ت�بــــع قيـــــادة التغيYــ
 :  (Aguirre & Alpem, 2014)املطلوب و£� 

ـــث عـــــن عناصـــــر -1 ــX مـــــن خـــــالل البحــ ة التغيYـــ �ـــــ� إنجـــــاح إدا اك أ�ميـــــة دو الثقافـــــة التنظيميـــــة  رإد رر
الثقافة ال�{ تتما�ï مع التغيXY بدال من �غيXY الثقافة نفسmا

ً
.  

ـــــم -2  ــــ� دعمmــ ـــــسة لـــــــضمان ا��ـــــــصو ع+ـــ ــــ� املؤســ ــــع املـــــــستو/ات العليـــــــا �ـــ ـــة التغيYـــــــX مـــ ل البـــــــدء bعمليــــ
ـــود الت غيYــــX وتحقيــــق ¢Ãــــ�:ام والتوافــــق فيمــــا بيــــ��م خــــالل عمليــــة التغيYــــX ومــــساند¬�م �:mـ

  .وتفاصيل تنفيذ�ا

ا¬�م وخuــXا¬�م -3 /ـة �ــ� عمليـات التغيYــX واسـتغالل قــد اك أ�ميـة إشــراك جميـع املــستو/ات �دا رإد ر ر
  .عمليات التغيXY وسالس�Âا وتحديد مدى تأثXY إشراكmم �� إنجاح

ـــ�ناد إ�ـــــ� gنظمـــــة الرســـــمية -4 ـــو �يجابيـــــة  ¢سـ ـــلوكmم، ودعـــــم ا��لــ ل�ـــــ� إقنـــــاع التــــاbعYن بتغيYـــــX ســ
  .املبتكرة وم8افأة �نجاز
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ات لتحديد نقاط النجاح -5 ز قياس مستو/ات نجاح عملية التغيXY قبل املð{ قدما، وتقييم ¢نجا
ً

  .والفشل، وتحديد ا��طوات القادمة

ل�س 2ل �غيXY �ع~{ تحس�نا: "" ¢يمان باملقولة التالية-6
ً

XYغي� �ن يؤدي إ�Yولكن 2ل تحس ،." 

  Transformational Leadership القيادة التحولية : املبحث الثاEي

تم طرح القيادة التحولية كنمط �ادف ومؤثر �� ش�� مجاالت ا��ياة املعاصرة 
/ة �� الب�ئة ا��لية والعاملية ا��يطة  /ة والتغXYات ا��و رللمؤسسات؛ حيث أن التحوالت ا�:ذ ر

+� املستو/ات التكنولوجية و¢جتماعية والسياسية و¢قتصادية والثقافية، تتطلب تب~{ �ذا وع
النمط من القيادة، ألنھ gقدر ع+� توجيھ عمليات التكيف والتأقلم والتوافق مع معطيات �ذه 

/ة والنمو و� زد�ار رالب�ئة وتحوال¬�ا وطبيعة التغXY السر¹ع ف¯�ا؛ وذلك لتحقيق البقاء و¢ستمرا
ى القائمة ع+� التعلم والتطو/ر،  ؤوالرخاء وغ�XYا من أ�داف التنمية املستدامة من خالل بناء الر
و�بداع و¢بت8ار، والعالقات البناءة القائمة ع+� الثقة املتبادلة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية 

ات �س�Xاتيجية ال�{ تخدم الت رgدائية، وصوال إ�� �gداف واملباد
ً

  ).2016الز�راÃي، (وجھ العام 

نظmر مفmوم القيادة التحولية ألو مرة �� كتابات داونتو ، ��1973 عام  (Downton) ل
ل أو من أدخل �ذا املفmوم �� حقل (Burns)ولكن �عتXu عالم ¢جتماع السيا®{ جيمس بXYنز 

 ع+� أنھ عملية تتضمن ، حيث عرف �ذا النمط من القيادة1978القيادة �� كتابھ القيادة �� العام 
ملساعدة ) التاbعYن(بالتوافق مع آخر/ن ) القادة(أو مجموعة أ�ñاص ) القائد(قيام �ñص 

تقاء إ�� مستو/ات أع+� �� gداء وgخالق والدوافع والسلوكيات  رغبات، (رbعضmم البعض لإل
يو�ر �� حياة ىو/ر بXYنز أن الن«ó التحو�� يخلق �غيXY ج). وحاجات وطموحات، وقيم أساسية

�ñgاص واملؤسسات، فmو قادر ع+� إعادة صياغة مفا�يمmم وقيمmم من خالل ما يمتلكھ 
/ة bسيطة  ة ع+� تحفY§ التغيXY، وت سيط �gداف الصعبة بر ات قاد ؤالقائد من خصائص ومmا ر ر

 وzالعادة، يمثل القائد التحو��. تدفع التاbعYن bش8ل حما®{ نحو تحقيق �gداف املطلوzة
  .نgنموذج gخال�ô الذي يحتذي فيھ التاbعو للقيام بأعمال تحقق املص¿�ة واملنفعة املتبادلة

 نقل القيادة التحولية من مجال العلوم  (Bernard Bass)، استطاع 1985و�� العام 
zطmا ببعض العوامل النفسية املؤثرة �� التغيXY والتحو/ل  رالسياسية إ�� مجال علم النفس، حيث 

ل املستو �ÃساÃي دونما فرض للتحو من جmات عليا، وإنما بدافع وقرار ذا�ي امل�شأ من ع+� ى
حات حو كيفية قياس القيادة التحولية ومدى تأث�XYا ع+� إندفاع . التاbعYن لكما قدم باس شر و ّ

سYن ة القائد ع+� تب~{ . ؤوحماس وأداء املر حات،  اعتXu باس أن قياس قد رو�� سياق �ذه الشر و
�ا الثقة و�õ:اب الن ز«ó التحو�� ينطو ع+� مدى تأثXYه ع+� التاbعYن �� مجاالت عدة من أبر ي

قوالوالء و¢ح�Xام لھ، وzالتا�� مدى استعداد�م للت�öية والعمل bش8ل يفو التوقعات لتحقيق 
داف لوليتمكن القائد التحو�� من الوصو إ�� تحقيق النتائج املنطو/ة ع+� �g .�gداف امل�شودة

ؤ ملmمة وم�سقة مع �و/ة أتباعھ  ىذات العالقة، فعليھ أن يقوم بصياغة وتطو/ر مmام و ر
وطموحا¬�م بدال من ال�XكY§ ع+� املنفعة الذاتية واملادية

ً
و/ضيف باس بأن القائد التحو�� . 

ي�ستطيع تحفY§ أتباعھ من خالل تأثXYه املثا��، ومن خالل التحفY§ الفكر لألفراد التاbعYن، 
لاإلضافة إ�� �Ì:ع¯�م التاbعYن ع+� تقديم حلو خالقة ملواجmة التحديات، مع ال�XكY§ ع+� ب

  . تحسYن وتطو/ر ب�ئة العمل ا��يطة ¸�م ل�سmيل تحقيق �gداف بكفاءة وفاعلية



 
ى التوافق بين األنماط القيادية المستخدمة في برامج إعداد قادة مد

  نوف عبد هللا بن جمعة/ د )2030(الجامعات الحكومية السعودية وركائز  رؤية المملكة 
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ن القيـادة التحوليـة ع+ـ� أ��ـا نمـط عمـل ي�ـساعد و/تعـاو (Burns, 1978)ّولقد عرف بXYنـز 
التـــاbعYن لــــھ لتحقيـــق مــــستو/ات أداء عاليـــة بالتنــــاغم مـــع النــــوا÷� الدافعيــــة ف¯�ـــا 2ــــل مـــن  القائــــد و

وzالتا�� يمكن . ُوgخالقية؛ مما يب~� عليھ إحداث �غXYات جو�ر/ة ع+� صعيد ب�ئة العمل والتاbعYن
النظر إ�� �ـذا الـنمط مـن القيـادة ع+ـ� أنـھ عمليـة �ادفـة ومنظمـة إلحـداث �غيYـX م�ـشود �ـ� gفـراد 

ـــاbعYن  مالئـــــھ . بــــال�XكY§ ع+ــــ� القــــيم وgخــــالق واملعــــايXY و�gــــداف طو/لــــة gجــــلالتـ زو/ــــر ســــيموال و ى
(Simola et al., 2012) نYعbن القائـد والتـاYبـ �Óتفاعـل جمـا �ي أن �ذا النمط من القيادة ينطو ع+

زحو غاية معينة تحو وتدفع و�عز سلوكيات التاbعYن ومmـامmم باإلضـافة إ�ـ� ا�:وانـب gخالقيـ ل ة ّل
، ير باس . لد�²م ىمن جmة أخر ة ع+�  حفز التاbعYن (Bass, 1985)ى ر أن قيادة التحو تمتلك القد ل

ـــن الناحيــــــة  ـــاو التوقعــــــات وذلــــــك مـــ ا�ــــــم ومmــــــامmم bــــــش8ل يتجـــ زودفعmــــــم نحــــــو أداء واجبــــــا¬�م وأدو ر
افع فالتحوالت �يجابية والتغXYات املرغوzـة �ـ� التـاbعYن تتطلـب تحديـد الطاقـات والـدو. التطبيقية

نال8امنـة والظــا�رة لــدى التــاbعYن والوصــو لmــا مــن خــالل منظومــة تتــواز ف¯�ــا �gــداف العامــة مــع  ل
 XـYن؛ مما يمكن من اس�ثمار �ذه الطاقات والـدوافع �ـ� ضـوء أ�ـداف التغيYعbالتا Øأ�داف ومصا�

ّ ُ

ما لدى التاbعYن بالثقة و¢ح�Xام والوالء للقائد، وتن ا عا ا��ددة و/ولد شعو
ً ً

ر ر
ّ

مية دوافعmـم الذاتيـة 
لو/مكـن القـو �ــ� �ـذا املقـام، بـأن القائـد التحـو�� �ـو ركYـ§ة جو�ر/ــة . قللقيـام بمـا �ـو فـو التوقعـات

ـــا نحــــو التنميــــة الفكر/ــــة و�بداعيــــة للتــــاbعYن، وتوجيــــھ ا�تمامــــا¬�م وفــــاعلي�Âم  ـــ� منطلقا¬�ـ �ــــس�ند �ـ
سالة وأ�داف محددة، تتجاو النظم التقليدية الق زالذاتية نحو   Riaz)ائمة ع+� الثواب والعقـاب ر

& Haider, 2012) .  

فينـو  ، عرف تر وومن جmة أخر ّ نالقـادة التحـوليYن بـأ��م قـادة يمتل8ـو  )(Trofino, 2000ى
ى املــستقبلية ال�ــ{ ت�ــسم بالوضــوح وقابليــة التطبيــق؛ فmــم بــذلك  ة الفائقــة ع+ــ� �ــشكيل الــر ؤالقــد ر

ـــ§ بمـــــا يمتل8ونــــھ مـــــن  ة ع+ـــــ� �عــــديل gنظمـــــة التقليديــــة الـــــسائدة ّصــــناع لطر/ــــق النجـــــاح والتمYـ رقــــد
واســ�بدالmا بأنظمــة جديــدة 2ليــا، تتوافــق مــع متطلبــات املــستقبل وتحدياتــھ ا��تملــة

ً
وعليــھ، فــإن . 

تب~ــــ{ القائــــد لmــــذا املــــدخل الــــشمو�� ال يتــــضمن فقــــط ا��ــــاوالت الدقيقــــة للتــــأثXY �ــــ� التــــاbعYن ع+ــــ� 
زاملستو الفردي، وإنما يتجاو ا��دود الفر ىدية منطلقا نحو محاوالت تأثXYية ع+� املستو ا�:ما�Ó ى

ً

ي للقائـــد التحـــو�� �ـــ� التû:يـــل �ـــ� حــــدوث . والك+ـــ� للمنظومـــات ذات العالقـــة رو/كمـــن الـــدو ا��ـــو ر
ــــXابط وت8ـــــام+� مــــــع التــــــاbعYن) حــــــدوث التغيYـــــX(العمليـــــة التحوليــــــة  ـــا ل�ــــــسXY وآشــــــو  . وÈــــــش8ل م�ــ ىأمــ

(Lussier & Achua, 2010)�ا إ�ـــ  أن اســتخدام الـــسلطة ال�Ìـــصية مــن قبـــل القـــادة ر فقـــد أشــا
التحوليYن �ـسmم �ـ� ت8ـو/ن عالقـات تـأثXY أفـضل لـدى التـاbعYن، وكـذلك توليـد القناعـة لـد�²م بـأ��م 

سـا¬�م وسـلوكيا¬�م أن القيـادة ) 2013(ىو�ـ� �ـذا �طـار، يـر صـا�Ø واملبيـضYن . رقادة ممY§ين �� مما
جات عالية من ا �س´� لتحقيق التحولية  من لتوافق و¢ندماج و¢حتواء بYن العاملYن واملؤسسةرد

ىو/ر 2ل من وانك . �بداع سلوك و�عز/ز وحفز التغيXY، ¢ل�§ام، ثقافة ع+� تأس�س تركY§�ا خالل
ى أن القيادة التحولية ع+� املستو الفردي �س´� وÈش8ل مـستمر (Wang & Howell, 2010)لو�و 

ا¬�م بما ينعكس ع+� تحسYن الكفاءة الذاتية إ�� تمكYن التاbعYن من تطو/ر معا ا¬�م ومmا رفmم وقد ر ر
وتقدير الذات، وذلك من خالل منظومـة مـن عمليـات التـأثر والتـأثXY �يجـاÈي بـYن القائـد والتـاbعYن 

 ,Wang & Howell)ى�ـ� حـYن يـر 2ـل مـن . لتعز/ـز نقـاط القـوة لـد�²م والتغلـب ع+ـ� نقـاط الـضعف
ة وت8و/ن القواسم والقـيم  ، أن �ذ النمط من ال(2010 رقيادة وع+� املستو ا�:ما�Ó �سmم �� بلو ى

ح فر/ق العمل وصـوال لأل�ـداف ا�:ماعيـة امل�ـشودة واملعتقدات املش�Xكة، باإلضافة إ�� بث ر
ً أمـا . و

(Hoffman et al., 2011) ـة مـستقبلية/ ة ر ؤ، فقد أكدوا ع+� أ�مية �ذا الـنمط مـن القيـادة �ـ� بلـو ر
زاف ا�:ماعية وقيم التاbعYن، مما  �عز توجmات التاbعYن نحو �gداف املوضوعة تتوافق مع �gد
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ه يدفعmم نحو بذل مز/د  �ا أ�دافا ً لmم قبل أن ت8و أ�دافا للمؤسسة، و�ذا بدو ر�� ضوء اعتبا
ً نً ر

نمـــــن ا�:mـــــود لتحقيقmـــــا، و�غليـــــ�ýم املـــــص¿�ة العامـــــة للمؤســـــسة ال�ـــــ{ �عملـــــو ف¯�ـــــا ع+ـــــ� مـــــصا��mم 
  . ال�Ìصية

ل    وعليـھ، يمكننـا القــو بـأن القيـادة التحوليــة �عتuـX نتــاج للتغYـXات البيþيـة ال�ــ{ شـmد¬�ا و�ــشmد�ا  
ا�ــ�ة،  /ــة ثاقبــة و واملؤســسات املعاصــرة، وتمثــل حالــة تفاعليــة بــYن القائــد والتــاbعYن �ــس�ند إ�ــ� ر ؤ

ســا¬�ا ملواجmــة التحــديات روترتكــز ع+ــ� مبــادئ التحـــو ا�:ــذر �ــ� ثقافــة املؤســـسة ومما ي  املـــصاحبة ل
للتغYـــXات البيþيـــة؛ وذلـــك بالتـــأثXY ع+ـــ� ســـلوكيات التـــاbعYن لتحقيـــق ا��رجـــات الفرديـــة وا�:ماعيـــة 

  ). 2016الز�راÃي، (والتنظيمية �يجابية 

 & Bass(ولغايــات قيــاس �ــذا الــنمط القيــادي املــؤثر ع+ــ� التــاbعYن، فقــد  قــام 2ــل مــن 
Avolio, 2004 (عادbعة أÈ   :، و�ذه bgعاد £�ربتطو/ر نموذج يتضمن أ

ن و/قـ�س مـدى 2ـو القائـد التحـو�� يمثـل نمـوذج اقتـداء ):Idealized Influence( التأث�@ املثـا�  -1
ــــصائص التـــــــــاbعYن  ـــــــدة، فخـــــ ــــات املmنيـــــــــة ا�:يــ ـــــــؤة وgخالقيـــــ ـــــــسلوكيات الكفــ ـــــياق الــ ـــــــاbعYن �ـــــــــ� ســــ للتــ

  . وسلوكيا¬�م تصبح تحت مظلة �ذا البعد اÃع8اس ملا �و موجود لدى القائد

ة ):Inspirational Motivation( الدافعيــة Bل�اميــة -2 ة القائــد التحــو�� ع+ــ� إثـــا ر و/قــ�س قــد ر
ح العمــــل ا�:مــــا�Ó لــــدى التـــــاbعYن وذلــــك مــــن خــــالل منظومــــة مــــن العمليـــــات  ة ر والتحــــدي واســــ�ثا ر

ـــع �gـــــداف املـــــستقبلية للمؤســـــسة ـــات. املتوافقـــــة مــ ـــذه العمليــ وضـــــع معــــــايXY أداء ) أ: (زومـــــن أبـــــر �ــ
ؤ ) ج(إعطـــاء مع~ـــ� وأ�ميـــة للعمـــل، و) ب(ليـــة، ومرجعيـــة عا ىبنـــاء نظـــرة تفاؤليـــة حـــو تطلعـــات و رل
  .  ايصال �ذه النظرة وتوقعات القائد العالية للتاbعYن) د(املؤسسة، و

ة الذdنيـــة -3 �ـــ� تطــــو/ر ): Intellectual Stimulation(ر Fســـ�ثا ة القائـــد التحـــو��  رو/قـــ�س قـــد
¬�م ذ�نيـا إليجـاد حلـو قوتنمية أساليب وطر التفكXY ا��دي لثة لدى التاbعYن، باإلضافة إ�ـ� اسـ�ثا ً

ر
ض منطقيــــة مــــن جmــــة، وتتــــضمن جوانــــب إبداعيــــة  وللمــــشكالت القائمــــة وا��تملــــة قائمــــة ع+ــــ� فــــر

/ـــة مـــن جmـــة أخـــر ىوابت8ا ة القائـــد التحـــو�� ع+ـــ� جعـــل التـــاbعYن . ر ركمـــا يقـــ�س �ـــذا البعـــد مـــدى قـــد
  .حقيقية للتعلم والتنمية والتطو/رنيتعلمو من أخطا��م واعتبار ذلك فرصة 

(ة الفردية -4 ة القائد التحو�� نحو بناء ):Individualized consideration(ر Fعتبا ر و/ق�س قد
عمليات التطو/ر الذا�ي للعاملYن من خالل بناء وتوثيق العالقات وفتح قنوات التواصل و¢تصال 

شاد والن�Ø لmم باإلضافة إ�� ت /�ýمرمعmم، وتقديم � /�ýم وتد رد فاال�تمام بحاجا¬�م ع+� . ر
�م �بداعية، واح�Xام وتقدير وجmات نظر�م و¢ستماع لmا راملستو الË�Ì{، وتب~{ أف8ا  .  ى
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قات ب�ن قيادة التغي�@ والقيادة التحولية : املبحث الثالث   والفر

 ال�{ �ستخدم لفmم تمثل قيادة التغيXY والقيادة التحولية أ�م gنماط القيادية ا��ديثة
XYن للتغيYعbفر . رأفضل للدو الذي يلعبھ القائد �� �شكيل استجابة التا �قو�نا يجب التنو/ھ ع+

ة التغيXY التنظي�{، حيث يف�Xض املدخل gو أن  ل�ام بYن مدخل أنماط القيادة ومدخل إدا ر
Xن يف�Yش8ل طبي´� وأفضل، �� حb XYعض أنماط القادة يتعاملو مع التغيbي أن نÃض املدخل الثا

السلوكيات املتعلقة بالتغيXY يمكن تحديد�ا، وأن أي قائد يمكنھ املشاركة ف¯�ا وتحقيق نتائج 
، 2و . (Spiller & Power, 2018)إيجابية  اسة، تب�ت الباحثة املدخل gو نولغايات �ذه الد ل ر

اسات السابقة قد أظmرت أثره �يجاÈي ع+� مخرجات تنظيمية ع دة، �� حYن جاءت رمعظم الد
اسات السابقة للمدخل الثاÃي ال تؤ/د �ذا gثر �يجاÈي   .رمعظم الد

 مبدئيا ع+� قوملعرفة الفر بYن النمطYن قيادة التغيXY والقيادة التحولية، يجب التنو/ھ
ً

السلوكيات الmادفة إ�� التأثXY وجود قواسم مش�Xكة بYن �ذين النمطYن تتمثل �� مجموعة من 
bالتا �داف ع+�g ��غرض الوصو إb نYوتقديم لع ،XYرامل�شودة كخلق شعو ا��اجة للتغي

مة إلحداث  د الال ات مسبقة مع تقديم الدعم واملساندة، وzناء التحالفات، وتوفXY املوا زإشعا ر ر
،XYناء قنوات من ¢تصال والتواصل، التغيzسانية والفكر/ة وÃات الفنية و� . رباإلضافة إ�� املmا

يالفر ا�:و�رمن ولكن يك قيادة التغيXY تقوم ع+� إحداث �غيXY ن بYن �ذين النمطYن �� 2و ق
محدد gطر �� ضوء متطلبات املرحلة ا��الية ملواجmة bعض التغيXYات ا��اصلة �� الب�ئة 
 XYسات تكتيكية أو �شغيلية آنية إلحداث التغي را��يطة، وعليھ يقوم �ذا النمط القيادي ع+� مما

ب�نما تقوم القيادة التحولية كنمط قيادي ع+� بناء عالقات طو/لة gمد بYن القائد املطلوب، 
والتاbعYن يتم بنا��ا من خالل عمليات تفاعل مستمرة بYن الطرفYن، كما و/متلك �ذا النمط من 

فالقيادة التحولية ال تنحصر �� حالة . ىالقيادة توجmات اس�Xاتيجية ع+� مستو املؤسسة ك8ل
ددة كقيادة التغيXY، بل £� نمط يقوم ع+� اعتبار التغيXY عملية مستمرة �� الزم8ان �غيXY مح

تحتاج إ�� سلوكيات تفاعلية مستمرة مع التاbعYن، وzالتا�� ت8و/ن أوضاع وقائية وتجYm§ية ملواجmة 
ف ا��يطة؛ ب�نما ترتكز قيادة التغيXY ع+� مجموعة من السلوكيات الرا�نة  وأي �غيXY �� الظر

و�كذا، فإن القادة التحوليYن الذين . واجmة عملية التغيXY وتنفيذ�ا و�� وقت محدد �� الزم8انمل
/ة أكXv عمومية  ؤينخرطو �� السلوكيات التحولية يرسمو مستقبال حيو/ا ومشرقا، لكن بر

ً ً ً ن ّن

ة ع /ة املرتبطة بتغيXY معYن، وzالتا�� امتالك  القد روذات نطاق اس�Xاتي�� أوسع من الر +� تحديد ؤ
 XYعد التغيb طبيعة الوضع(Herold et al., 2008) . ن املرتبطYي�سم التمك ، ىومن جmة أخر

بالقيادة التحولية بالعمومية أو الظرفية والغXY محدد فقط �� حاالت التغيXY، ع+� عكس التمكYن 
و تنفيذ �غيXY ناملرتبط بقيادة التغيXY الذين يمكنو التاbعYن من تقديم مدخالت �� إطار تخطيط أ

 XYنتقال خالل �ذا التغي¢ XYن، أو تقديم الدعم وت�سYمع(House & Adita, 2017) . ،مع~� أخرzو
لYن عن تخطيط وتنفيذ التغيXY فقط   .وتقوم قيادة التغيXY بتمكYن gفراد املسؤ

/ة  ة ع+� التعبXY عن ر ، �� حYن أن القيادة التحولية ترتبط بالقد ؤو/مكن القو ر ل
ًية مقنعة للمؤسسة بأكملmا، أو ملستقبل أكb Xvعدا، فإن قيادة التغيXY تركز ع+� صياغة مستقبل

XYعد اكتمال �ذا التغيb موg ي وتحديد كيف س�بدوÃÍ XYة للتغي/ رر كما أن القيادة التحولية . ؤ
bإلشراك التا XYقيادة التغي �ن �س´Yية، �� ح§Yن 2أداة عامة وتحفYعbن التاYتمك �إ� �ن من �س´Yع

ة التغيXY ا��ددة وتفعيل إحساسmم بملكي�Âا، وzالتا�� تحسYن حافز/�Âم  رأجل تحسYن فmمmم ملباد
XYتفعيل التغي �ع+.  
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 XYط معظم سلوكيات قيادة التغيz  مثل توصيل خطة التغيXY، أو بناء -ركما يمكن 
، أو بناء احساس عا�� با��اجة للتغيXY، أو تقديم مXuر شادي قو يائتالف إ  مقنع ودعم للتغيXY، ر

. (Ford & Ford, 2012)) (4Is)نموذج (بواحدة أو أكXv من أbعاد القيادة التحولية سالفة الذكر 
ه �عكس النطاق gوسع وgشمل للقيادة التحولية مقابل قيادة التغيXY وال�{ يمكن  رو�ذا بدو

ذات العالقة جزء أسا®{ مر
	 اعتبار منطلقا¬�ا وأسالي�ýا ومعا�:ا¬�ا للتغيXY وسلوكيات القائد 
فمن حيث النطاق واملدى، �عتb �� . Xuعض جوانب القيادة التحولية ولكن ال �شتمل ع+� جميعmا

، تتعامل قيادة التغيXY مع . القيادة التحولية مظلة تندرج قيادة التغيXY تح�Âا ىمن جmة أخر
 ا��االت الفردية � اذا واجmت ىاملستو ا�:ما�Ó فقط، وعدم gخذ bعYن ¢عتبار املستو/ات أو

ىصعوzات ومشكالت �� تنفيذ التغيXY، �� حYن تتعامل القيادة التحولية مع املستو الفردي 
نواملستو ا�:ما�Ó ع+� قدم وساق وzدو تفاوت و�غليب ألحد�ما ع+� Íخر   ,Bass & Riggio) ى

2016).  

نة مع وzالنظر إ�� أن طبيعة العالقات، تتمY§ عالقة التاbعYن  رمع القادة التحوليYن مقا
، مع توافق High Identificationعالق�Âم بقادة التغيXY بمستو/ات تحديد ودمج أع+� �� الmو/ة 
اعد  وعليھ، . (Bass & Riggio, 2016)ووتناغم �� �gداف، باإلضافة إ�� استلmام مستقبل أوسع و

لة gمد واملستقبلية إلنجاح حاالت التغيXY تركز القيادة التحولية ع+� ¢س�تمار �� العالقات طو/
ا��تملة، �� حYن تركز قيادة التغيXY ع+� بناء عالقات آنية إلحداث عملية التغيXY وإنجاحھ، و�ذا 

XYة خاصة �� حاالت مقاومة التغيXYيمثل مخاطرة كب
ً

كما أن تحديد التاbعYن لmو/�Âم مع القائد . 
/ا لد�²م للعمل لصا�Ø التغيXY، و�ذا لن �ستطيع قيادة التغيXY ًالتحو�� من شأنھ أن يولد دافعا قو

ً

 XYولة أثناء تخطيط وتنفيذ التغيmسb تحصيلھ(Herold et al., 2008) .  

ومن سياق آخر، يركز عـادة قـادة التغيYـX �ـ� تحقيـق أ�ـداف املؤسـسة ¢سـ�Xاتيجية ع+ـ� 
ً

 �عمـــل القـــادة التحـــوليYن ع+ـــ� تحقيـــق ا�:انـــب العق+ـــ� متناســـYن ا�:انـــب العـــاطفي للتـــاbعYن، ب�نمـــا
ا بـأ��م جـزء مـن  و�gداف مـن خـالل تحفYـ§ التـاbعYن ومخاطبـة قلـو¸�م إضـافة إ�ـ� عقـولmم، ل�ـشعر

ً

نكمــا أن قــادة التغيYــX ينطلقــو مــن . (Aguirre & Alpem, 2014)نïــ{ء مmــم فيل�§مــو بتحقيقــھ 
تحديـــد عناصــر النظـــام الرئ�ـــسية اف�ــXاض مفـــاده أن أن ســلوكيات التـــاbعYن ســـ�بدأ بــالتغXY بمجـــرد 

2التوج¯�ات وا��وافز، �� حYن يف�Xض القادة التحوليYن أن العامل gكvـX أ�ميـة لنجـاح أي عمليـة 
اسة سلوكيات التاbعYن ومن ثم وضع اس�Xاتيجيات وأف8ار جديدة بمشاركة ا�:ميع �� . ر�غيXY �و د

ســالة قو/ــة عــن التغيYــX، و ن¹عتقــدو بأ��ــا ســت8و 2افيــة إ�ــ� دفــع رحــYن يكتفــي قــادة التغيYــX بوضــع  ن
يالتـــاbعYن للتغيYـــX، �عتقـــد القـــادة التحـــوليYن أن التغيYـــX القـــو واملتواصـــل يتطلـــب مـــشاركة القائـــد 

   .املستمرة �� �ذه العملية

�ـــ� حـــYن �ـــس�ند قيـــادة التغيYـــX إ�ـــ� gنظمـــة الرســـمية �ـــ� إقنـــاع التـــاbعYن بتغيYـــX ســـلوكmم 
املقابــــل �ـــس�ند القيـــادة التحوليــــة إ�ـــ� gنظمــــة الرســـمية 2الmي8لــــة للمـــشاركة �ـــ� عمليــــات التغيYـــX، ب

XYالرســمية ملــساندة �ــذه املــشاركة ومعا�:ــة أي تقــص XــYب والتطــو/ر، وغ/  .روأنظمــة امل8افــآت والتــد
ـــذ الـــــسياق إ�ـــــ� ا��ـــــصو ع+ـــــ� دعـــــم القيـــــادات غYـــــX الرســـــمية  ـــادة التحوليـــــة �ـــــ� �ــ و�ـــــم -لوت¿:ـــــأ القيــ

/ن ع+� قيـادة Íخـر/ن مجموعة من gفراد الذين يمتل ر8و سمات �ñصية أو خXuات تجعلmم قاد ن
سمية ردو صفة  ا¬�م وإيجاد سبل إلشراكmم �� عملية التغيXY-ن   .ر،  وتقوم باحتوا��م وتوظيف قد
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قـات جو�ر/ـة بـYن نمـط القيـادة التحوليـة ونمـط قيـادة التغيYـX كمــا  وبـالرغم مـن وجـود فر
اسـة واحـدة  فقـط تناولـت �ـذين النمطـYن معـا أو��تھ gدبيات السابقة، فقد وجـدت الب احثـة د

ً
ر

اسـة ال�ـ{ قـام ¸�ـا   (Herold et al., 2008)روأثر�مـا ع+ـ� ال�ـ§ام العـاملYن بـالتغيXY، وأظmـرت �ـذه الد
موظفا �� ) 343(وأجر/ت ع+� عينة بلغ قوامmا 

ً
شركة �عمل �� الواليات املتحدة gمر/كية ومن ) 30(

ـــ� مؤســـــسات القطــــ ىاع العـــــام وا��ـــــاص، وجـــــود أثــــر ايجـــــاÈي وأقـــــو لـــــنمط القيـــــادة قطاعــــات عـــــدة �ــ
XYا منھ �� حالة قيادة التغيmجة نجاح   . رالتحولية ع+� ال�§ام العاملYن bعملية التغيXY ود

اسات السابقة أثر نمطي قيادة التغيXY والقيادة التحو/ليـة كـال  وÈش8ل عام، تناولت الد
ً

ر ٍ
اسة أثر نمط قيـادة التغيYـX ع+ـ� . وgدائيةع+� حدى ع+� bعض املتغXYات التنظيمية  رففي سياق د

اسات العرzيـة  رbعض املتغXYات املؤسسية �� القطاعYن العام وا��اص، فقد أكدت العديد من الد
اسـة (أداء املؤسـسات : والغرzية gثر �يجاÈي لmذا النمط ع+� 2ل مـن ؛ (Ford & Ford, 2012)ركد

ا(وسلوك املواطنة التنظيمية  ة، (سة ركد اسـة (؛ وال�ـ§ام العـاملYن بـالتغيXY )2017زمز�ودة وقـر ركد
(Herold et al., 2008) اسـة (؛ والرضـا الـوظيفي اسـة أثـر . (Riaz & Haider, 2012)ركد رو�ـ� إطـار د

الـنمط التحــو�� للقيــادة ع+ــ� bعـض املتغYــXات املؤســسية �ــ� القطـاعYن العــام وا��ــاص، فقــد أكــدت 
اسات العرzي أداء املؤسسات : ة والغرzية gثر �يجاÈي للقيادة التحولية ع+� 2ل منرالعديد من الد

اسة (والعاملYن  اسـة )2013الـسو/دي، (ركد اسـة(Oberfield, 2014)ر؛ ود  ,.Cavazotte et al)ر؛ ود
اسـة  (2013 اسـة (، والرضـا الــوظيفي )(Zou et al., 2015)ر، ود ؛ (Riaz & Haider, 2010)ركد
اسـة  اسـة (، وسـلوك املواطنــة التنظيميـة )(Thamrin, 2012)رود ؛ (Meihami, et al., 2013)ركد
اسة  اسة (، وتمكYن العاملYن ))2013املعاÃي، (رود اسة )2013الرفا�Ó، (ركد ، )(Attari, 2013)ر؛ ود

اسـة (، و�بداع و¢بت8ار التنظي�ـ{ )2016الز�راÃي، (وgداء التكيفي للعاملYن   Mokhber, et)ركد
al., 2015)،ا�XYوغ .  
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(ة اململكة : املبحث الرا�ع ؤدو ا��امعات ا�/كومية السعودية !  ضوء ر   )2030(ر

/ة اململكة  ي ل¿:امعات �� دفع õ:لة التنمية والتطو/ر ) 2030(ؤتناولت ر رالدو ا��و ر
تباط وا. ىع+� املستو الك+� للمملكة ثيقة ¢ رحيث �عتXu ا�:امعات من املؤسسات الmامة و لصلة و

¬�ا ع+� دفع õ:لة ¢قتصاد الوط~{ من خالل تحو/ل �ذا ¢قتصاد إ�� ¢عتمادية  ربا�:تمع وقد
ات عالية �� مجال ¢بداع و¢بت8ار و¢نتاج بدال من ¢عتماد ع+�  القصو ع+� عقو ذات مmا

ً
ر ل ى

/ة ال�{ �سmم �� توليد الوظائف وح ل مش8لة رالنفط كمصدر للدخل، و�عز/ز الفرص ¢س�ثما
أس املال ال شر .البطالة وما ي�Xتب عل¯�ا ات ال شر/ة وم��ا  ي كما و�سmم ا�:امعات �� تنمية القد ر ر

  . قبما يتوافق مع حاجات ومتطلبات سو العمل وا�:تمع

/ة  ا�:mود نحو تحقيق مواءمة حقيقية بYن مخرجات التعليم ) 2030(ؤكما وجmت الر
/ ية متقدمة وتتفق مع أبر وحاجات ومتطلبات العمل، وكذلك إعدا زد منا�ó �عليمية وتد ر

/ة . ذات العالقة املستجدات العاملية  جامعات سعودية ع+� 5لحصو ) 2030(ؤكما واس�Âدف الر
كما . 2030لجامعة عاملية وذات تص�يف عا�� بحلو العام ) g)200قل مرتبة �� قائمة أفضل 

/ادة فاعلية البحث العل�{ ومخرجاتھ وتف ات زاحتلت  رعيل الشرا2ات ا�:تمعية املثمرة وتطو/ر قد
/ة  ا �� توجmات الر ¹سية م8انا بار ات الmيئة التد ؤومmا

ً ً
ز ر  ول8افة مؤسسات التعليم وم��ا 2030ر

  .ا�:امعات ا��8ومية

ة التعليم باململكة �� العام )2020(لبرنامج التحو الوط~{ وعليھ و�� ضوء  ا ر، بدأت و ز
ة 2016 ات التعليمية وال�Xبو/ة ا��ققة لmذا الXuنامج 2أحد برامج الXuامج واملر ببلو عات واملباد رشر و

/ة  ع: وم��ا) 2030(ؤالر �ب ومشر ات،  رالتد ع رواملmا ع ا��وار وومشر  الوط~� والوط~�، واملشر
ع ع+� للتعرف ، وzرامج املیدان �� التطو�Ó العمل واملو�وYzن، ومشر �عاقۀ وzرنامج  يذو يال�Xبو

وتتو/جا ملا سبق، خرج نظام ا�:امعات ا�:ديد إلىحY§ الوجود . � املتعلم وغ�XYات8افل وال×
ً

 فصال بـ14، حيث جاء �ذا النظام �� 2020والتطبيق خالل العام ا��ا�� 
ً

زمادة ومن أبر ) 58(
ة التعليم السعودية �لك�XوÃي(مالمحھ  ا رموقع و   ):2ز

دية bش8ل يمك��ا من إعداد تحقيق استقاللية منضبطة ل¿:امعات ا��8ومية السعو •
ّ

ن  وجميع لوائحmا وفقا للسياسات العامة للمم8لة ومن خالل مجلس متخصص لشؤ
ً

/ة ات والقطاع ا��اص وا�:الس ¢س�شا ا را�:امعات بمشاركة من bعض الو ر   .ز
ي�سmم �ذا النظام �� تطو/ر التنظيم �دار ل¿:امعات بما فيھ الmيا2ل التنظيمية  •

لصالحيات وغ�XYا وتطبيق مبادىء ا��صصة و¢ستخدام gمثل ومؤشرات gداء وا
 Xuشاء الشر2ات والذي �عتÃد ال شر واملادي وتنو¹ع مصادر التمو/ل الذا�ي وإ يللمو ر

/ة اململكة    ). 2030(ؤاÃع8اس حقيقي لر2ائز ر
ة برامجmا 2gاديمية بم • ا يتوافق مع رتمكYن ا�:امعات ا��8ومية السعودية من بلو

ق¢حتياجات التنمو/ة وحاجات ومتطلبات سو العمل �� املناطق ال�{ تخدمھ مع الزامية 
ع ل¿:امعات خارج  وتحقيق ¢عتماد 2gادي�{ ا��+� أو الدو��، وام8انية إÃشاء فر

  .اململكة

                                                
 :  بتصرف من الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم السعودية 2

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/h-1441-jh.aspx  
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مجلس (�سمح النظام بتوسيع أطر املشاركة �� اتخاذ القرار، وحوكمة ا�:الس ف¯�ا  •
ات ال8ليات )ء ل8ل جامعةأمنا ة والكفاءة �� اختيار إدا ر، و¢س�ناد إ�� مبدأ ا�:دا ر

  .وgقسام
أن مmام حقيقة مفاد�ا و/تفق أغلب الباحثYن واملنظر/ن �� مجال القيادة والتغيXY ع+� 

القائد الرئ�سية تصب �� تحقيق التغيXY وأن القيادة �ش8ل أساس التغيXY، وعليھ، فإن نمط 
/ة اململكة والتغيXY �عتXu من أ�م التحديات ال�{ تواجھ القيادة  ة ع+� )2030(ؤر ر، حيث أن القد

وا�Ã:اما مع �ذه .  مالئمالتعامل مع التغيXY بأسلوب فعال يتوقف ع+� وجود نمط قيادي
ً

ا��قيقية، دأبت العديد من املؤسسات وgجmزة ا��8ومية �� السعودية وم��ا ا�:امعات ع+� 
/ة تطو/ر برامج  ا¬�م للتجاوب مع ر2ائز الر ا¬�م ومmا ؤإلعداد القادة لرفع مستو/ات قد ر . )2030(ر

ة العامة بالسعودية من خالل مركز إعداد  رومن أبر ا��اوالت �� �ذا السياق، إضطالع معmد �دا ز
/ة برفع /ة با�:امعات وغ�XYا ¸�دف إحداث  روتطو/ر القيادات �دا ات القيادات �دا رمستو قد ر ى

/ة اململكة ن ه داعما أساسيا لتحقيق ر ؤقلة نوعية �� gداء املؤسµ{ باعتبا
ً ً

، وذلك من )2030(ر
ات القيادية للقيادات العليا واملتوسطة، وإعداد قيادات املستقبل وتأ�يلmم  رخالل �عز/ز القد

/ر التعليم الدكتو عبدالرحمن العاص�{ �.للمناصب القيادية ر وكذلك تدشYن معا�� نائب و  �1 ز
 بوابة إعداد وتأ�يل القادة bغية إعداد�م وتأ�يلmم لتبوء مواقع قيادية �� مؤسسات 2018اكتوzر 

سات تمك��م من تطو/ر gنظمة وgدوات لز/ادة الفاعلية والكفاءة  رالتعليم مع Ãشر ثقافة ومما
سات و2 ل ذلك روzالتا�� إعداد صف ثاÃي من القادة �سmم �� ديمومة العمل وفق أفضل املما

/ة    .)2030(ؤباال�Ã:ام مع الر

ثانيا
ً

اسة امليدانية:    :رالد

اســة اســة ا��اليـة  اعتمـدت:رمـن�� الد التحلي+ــ�، وذلـك ملالئمتــھ أل�ــداف  الوصـفي املـن«ó رالد
اسة ولإلجابة عن bعض أسئل�Âا   .رالد

اســـة اســــة جميـــع القــــادة  :رمجتمـــع وعينــــة الد �ـــ� ا�:امعــــات ) رذ2ـــو وإنــــاث(ر�ــــشمل مجتمـــع الد
8وميـــة الـــسعودية الـــذين التحقـــوا ع+ـــ� gقـــل �ـــ� برنـــامج مـــن بـــرامج إعـــداد القـــادة ســـواء داخـــل ا��

جmــا جامعــات ســعودية ) 4(وقامــت الباحثـة باختيــار . خــالل الــثالث سـنوات gخYــXة را�:امعـة أو خا
اســــة ـــن . رلغايــــات إجــــراء الد ـــادة 2gــــاديميYن مــ اســــة ا��اليــــة القـ رولقــــد اســــتخدمت الباحثــــة �ــــ� الد

حـــدات (ى الثـــاÃي والثالـــث �ـــ� �ــاتYن ا�:ـــامعتYن 2وحـــدة للتحليـــل املــستو ؤســـاء أقـــسام و وعمــداء، و ر
اسة ع+� عينة متاحة م8ونة من ). تنظيمية قائدا وقائدة �� ا�:امعات ) 150(روعليھ، تم تطبيق الد

ً

ابــــط إÃـــــشاء   Xــــuونيــــة، عXــــشاء اســــ�بانة إلك�Ãاســــة؛ حيــــث تــــم استقــــصاؤ�م مــــن خــــالل إ رمحــــل الد ر
سـال بر/ــد إلك�XوÃـي لmــم، يحتـو ع+ــ� النمـاذج � يلك�Xونيـة التــاbع ملوقـع جوجــل؛ وذلـك مــن خـالل إ ر

اســ�بانة، ب�ــسبة ) 138(ولقــد بلــغ عــدد ¢ســ�بانات املــس�Xجعة والــصا��ة للتحليــل . رابــط ¢ســ�بانة
قم %). 92(اس�Xجاع بلغت  رو/بYن ا�:دو  bعض خصائص العينـة اليمغرافيـة والوظيفيـة قيـد ) 1(ل

اسة   .رالد
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قم  رجدو    ):1(ل

اسة حسب ا�Yصائص الديمغرافية والوظيفية �ع عينة الد ر تو   ز

  ال�سبة  التكرار  الفئات  املتغ�@

  ا���س  %58  80  ذكر

  %42  58  أن��

  املؤdل العل¡   %0  0  ماجست�@

اة   %100  138  ردكتو

  %3.6  5   سنوات5أقل من 

  %13.8  19   سنوات5-10

  %63.8  88   سنة11-20

  عدد سنوات ا�GY@ة

  %18.8  26   سنة20أك¤@ من 

  يFنحراف املعيار  املتوسط ا�/سا¥ي  املتغ�@

  6.8  48.6  العمر

قـــم           دة �ـــ� ا�:ـــدو  ر�ـــشXY النتـــائج الـــوا رمـــن العينـــة �ـــم مـــن الـــذ2و وzمتوســـط %) 58(أن ) 1(لر
جة الدكتو) سنة6.8(يبانحراف معيار )  سنة48.6(يعمر بلغ  ر، وجميعmم من حملة د %) 64(اه ور

  . سنة) 20-11(م��م لد�²م خXuة ت�Xاوح بYن 

اســـة اســـة  :رأدوات الد رقامـــت الباحثـــة بإعـــداد اســـ�بانة تـــضمنت معلومـــات عامـــة عـــن عينـــة الد
، باإلضـــافة إ�ــ� املقيــاس الـــذي )ا�:ــ�س، العمــر، واملؤ�ـــل العل�ــ{، وعــدد ســـنوات ا��uــXة الوظيفيــة(

ه  اسـة و�مــا لقيـاس نمطــي الق(Herold et al., 2008)رطـو قيـادة التغيYـX والقيــادة : ريـادة محـل الد
ات �ـذا املقيـاس مـن خـالل أسـلوب ليكـرت ا��ما®ـ{، حيـث التحولية،  ربحيـث تـتم �جابـة ع+ـ� عبـا

جــة عاليــة"لإلجابــة ) 5(يمثــل الــرقم  جــة منخفــضة جــدا"لإلجابــة ) 1(، والــرقم "ربد بد
ً

ولقــد قامــت ". ر
ـــاس للغــــة العرzيــــة ـــذا املقيـ ، والتحقــــق مــــن Æــــ�ة ال�Xجمــــة باســــتخدام ال�Xجمـــــة الباحثــــة ب�Xجمــــة �ـ

Èعــة  عرضــmا ع+ــ� ثــم العكـسية مــن قبــل اثنــYن مــن ا��تـصYن بال�Xجمــة �ــ� جامعــة امللــك سـعود، رأ
¹س ة gعمـــال �ـــ� ا�:امعـــة، للتحقـــق مـــن الـــصدق  رمحكمـــYن مـــن أعـــضاء �يئـــة التـــد ر�ـــ� حقـــل إدا

ــــاد Ãـــــسبة .يالظـــــا�ر لmـــــا ات %) 80( وتـــــم اعتمـ رك�ـــــسبة قبـــــو لعبـــــا ـــ� مالحظـــــات . املقيـــــاسل ًوzنـــــاء ع+ــ

��يح صـــياغ�Âا ات وتـــ كمــا احتـــوت ¢ســـ�بانة ع+ـــ� ســـؤال . را��كمــYن، تـــم �عـــديل نـــص bعــض العبـــا
اســـة حـــو نمـــط  جـــة موافقـــة القـــادة عينـــة الد لمغلـــق بمقيـــاس ليكـــرت ا��ما®ـــ{ يتـــضمن د ر قيـــادة ر

/ــة  ضمي��ا �ـ� بــرامج إعــداد  وال�ـ{ يجــب تــ2030ؤالتغيYـX والقيــادة التحوليـة gكvــX مالئمــة لر2ـائز الر
  .القادة با�:امعات السعودية

اســة،  ¹عــھ ع+ــ� عينــة الد رثــم قامــت الباحثــة بحــساب الــصدق العــام+� للمقيــاس bعــد تو ز
وذلك بإخضاع استجابا¬�م للتحليل العام+� بطر/قة امل8ونات gساسـية، مـع تحديـد عـدد العوامـل 

ات لعامل نمط قيادة التغيXY، و) 10: (باثنYن ة لعامل نمط القيادة التحولية �� ضوء ) 13(رعبا رعبا
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ه . يالتقــسيم النظـــر للمقيـــاس ات قـــد روقـــد حــددت الباحثـــة مح8ـــا لقبـــو العبــا ر ل ً
ل�ـــشبع 2ـــل ) 0.40(

ة bعاملmـا  وأسـفرت نتـائج �ـذا التحليـل عـن تأكيـد وجـود ب�يـة . (Costello & Osborne, 2005)رعبـا
ات 2ـل نمـط قيـادي ع+ـ ز� العامـل ا��ـدد لـھ بمـا يتجـاو حـدود القيمـة رعاملية للمقياس، و�شبع عبا

ـــــاين بال�ـــــــسبة لـــــــنمط قيـــــــادة التغيYـــــــX ). 0.40(ا��ـــــــددة  ـــة ال�Xاكميـــــــة للتبــ ـــــسبة املئو/ــــ كمـــــــا بلغـــــــت ال�ــ
جــة %) 81.6(، و%)74.9( رلــنمط القيــادة التحوليــة؛ ممــا �ــشXY إ�ــ� إم8انيــة التعامــل مــع املقيــاس بد

   .مقبولة من الثقة والصدق �� الب�ئة السعودية

كمــــا تــــم التأكــــد مــــن صــــدق ¢�ــــساق الــــداخ+� للمقيــــاس مــــن خــــالل مــــصفوفة معــــامالت 
ة مـــع البعــــد  تبـــاط العبــــا تبـــاط ذات العالقــــة بإ تبـــاط البي�يـــة، حيــــث تراوحـــت قــــيم معـــامالت � ر¢ ر ر ر

لـــنمط ) 0.803-0.648(لـــنمط قيـــادة التغيYـــX، وzـــYن ) 0.789-0.589(العامـــل الـــذي ت�ت�ـــ{ إليـــھ بـــYن 
ة بالبعــد الك+ــ� القيـادة التحول تبــاط العبـا تبــاط ذات العالقـة با ريــة، كمـا تراوحــت قـيم معــامالت � ر ر

ـــــھ بــــــYن  ـــYن ) 0.844-0.643(املــــــراد قياسـ ـــــنمط قيـــــــادة التغيYــــــX، وzـــ لــــــنمط القيـــــــادة ) 0.835-0.587(لـ
تبـاط ذات العالقـة دالـة مـن الناحيـة �حـصائية عنـد مــستو  ىالتحوليـة، و2انـت جميـع معـامالت ¢ ر

جة مصداقية عالية)α≥0.05(داللة  وللتحقق من ثبـات املقيـاس، . ر، مما �شXY إ�� تمتع املقياس بد
نبـاخ،  ¢�ـساق الـداخ+� بطر/قـة معامـل الثبـات قامت الباحثـة بحـساب وباسـتخدام معادلـة ألفاكر

لـــنمط ) 0.944(لـــنمط قيـــادة التغيYـــX، و) 0.931(وأظmـــرت النتـــائج أن قيمـــة �ـــذا املعامـــل قـــد بلغـــت 
اســـة بخــصائص ســي8وم�Xية مرتفعــة ومناســبة للب�ئـــة . لتحوليــةالقيــادة ا روعليــھ، يتمتــع مقيــاس الد

  . السعودية من حيث الصدق والثبات


ساليب Bحصائية املستخدمة:  

تــــم تحليـــــل البيانــــات gوليـــــة باســــتخدام برنـــــامج ا��زمــــة �حـــــصائية للعلــــوم ¢جتماعيـــــة    
SPSSاســة وأســئ ر، وتماشــيا مــع أ�ــداف �ــذه الد

ً
: ل�Âا، فقــد اســتخدمت عــدة أســاليب إحــصائية م��ــا

/ة ات واملتوسطات ا��سابية و¢نحرافات املعيا رال�سب املئو/ة والتكرا كما تم استخدام عدد من  .ر
ات �حـصائية م��ــا نبـاخ ¸�ـدف ثبــات املقيـاس املـستخدم، و: ر�ختبـا تبـاط بXYســووالفاكر نمعامــل ا  ر

اســــةللتأكــــد مــــن ¢�ــــساق الــــداخ+� ملقيــــاس ال ، والتحليــــل العــــام+� للتعــــرف ع+ــــ� الب�يــــة العامليــــة رد
اســة مــن أجــل معرفــة تحليــل التبــاين gحــادي واختبــار " ت"كمــا تــم اســتخدام اختبــار . رملقيــاس الد

ـــ�  فيمــــا إذا 2ــــان �نــــاك اخــــتالف دال إحــــصائيا �ـ
ً

ى �عــــز ل¿:ــــ�س والعمــــر واملؤ�ــــل إجابــــات املبحــــوثYن
جات ¢ستجابة ول¿�كم ع+. العل�{، وعدد سنوات ا��Xuة اسة، تم تحو/ل د ر� استجابات عينة الد ر

جة ال8لية ل8ـل مقيـاس ع+ـ� عـدد ) 5(و) 1(بحيث تنحصر بYن  جات، وذلك من خالل تقسيم الد رد ر
اتــــھ ـــ�. رعبا : وzـــــذلك تــــم تقـــــسيم ¢ســـــتجابات إ�ــــ� ثـــــالث فئــــات �ـــــ� ضـــــوء املتوســــطات ا��ـــــسابية، و£ــ

 الفئــة 2أســاس لتحديــد ¢ســتجابات، وذلــك لوقــد تــم اعتمــاد طــو. مرتفعــة، ومتوســطة، ومنخفــضة
ة  جة العليا للعبا رمن خالل طرح الد جـة الـدنيا ) 5و£� (ر ، وقـسمة النـاتج ع+ـ� عـدد )1و£ـ� (رمـن الد

احـت قيمـة املتوسـط : ، و2انت الن�يجة ع+� النحو التـا��)3و£� (فئات ¢ستجابة  ومـنخفض، إذا تر
احـــــــت قي)2.33-1(ا��ــــــساÈي بـــــــYن  ـــــط ا��ـــــــساÈي بـــــــYن و، ومتوســــــط، إذا تر ــــة املتوسـ ، )3.67-2.34(مـــ

احت قيمة املتوسط ا��ساÈي بYن   ). 5-3.68(وومرتفع، إذا تر
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اسة   :رعرض نتائج الد

مـا dــو الــنمط القيــادي املـستخدم !ــ  تطــو(ر بـرامج إعــداد القــادة !ــ  : ل
و الـسؤال
 ج؟ا��امعات ا�/كومية السعودية من وج�ة نظر القادة املشارك�ن !  dذه الG@ام

قــم  ريبــYن ا�:ــدو  /ــة ومعــامالت ¢ختالفــات والرتبــة ) 2(ل راملتوســطات ا��ــسابية و¢نحرافــات املعيا
اسة حو نمط قيادة التغيXY �� محتو برامج إعداد القادة ىواملستو إلجابات أفراد عينة الد ل   . رى

قم  رجدو    ): 2(ل

(ة ©/تو برامج  إعداد  ىاملتوسطات ا�/سابية وFنحرافات املعيا القادة من حيث نمط قيادة ر
  التغي�@ 

ىمحتو برامج إعداد   م
  القادة

املتوسط 
  ا�/سا¥ي

Fنحراف 
  ياملعيار

معامل 
  Fختالف

  ىاملستو   الرتبة

  نمط قيادة التغي�@

1  

كيفية إحداث �غيXY محدد 
gطر �� ضوء متطلبات 
املرحلة ا��الية ملواجmة 

  .�غيXYات الب�ئة ا��يطة

  مرتفع  6  19.4  0.879  4.53

2  
سات التكتيكية أو  راملما
ال�شغيلية Íنية إلحداث 

XYالتغي.  
  مرتفع  4  17.2  0.795  4.62

3  

 �� Lewinنموذج لو/ن 
: التغيXY ذو الثالثة مراحل

مرحلة إذابة ا�:ليد، 
مرحلة التغيXY، ومرحلة 

  .التث يت

  مرتفع  1  13.1  0.632  4.82

4  

عملية التواصل وتوصيل 
Yن خطة التغيXY للعامل

وأخذ التغذية الراجعة 
  .م��م

  مرتفع  7  20.8  0.885  4.25

5  
/ة وا��ة حو  لبناء ر ؤ

  .التغيXYات Íنية املطلوzة
  مرتفع  8  20.9  0.903  4.33

6  
كيفية عمل الوحدات ك8ل 

XYإحداث عملية التغي ��.  
  مرتفع  5  19.1  0.788  4.12

  مرتفع  8  20.9  0.851  4.08كيفية بناء ائتالف واسع   7
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ىمحتو برامج إعداد   م
  القادة

املتوسط 
  ا�/سا¥ي

Fنحراف 
  ياملعيار

معامل 
  Fختالف

  ىاملستو   الرتبة

  .إلحداث التغيXY ودعمھ

8  
تمكYن الوحدات التنظيمية 

XYتنفيذ التغي ��.  
  متوسط  9  22.3  0.784  3.52

9  
يالتحفY§ املادي واملعنو 

  .إلحداث التغيXY ودعمھ
  مرتفع  3  16.2  0.688  4.25

10  
قكيفية ت8و/ن فر عمل 

  .فعالة
  مرتفع  2  14.3  0.655  4.58

  مرتفع  4.31  املتوسط ا�/سا¥ي العام

  

قم �شXY ا دة �� ا�:دو  رلنتائج الوا bش8ل " قيادة التغيXY"رظmو النمط القيادي ) 2(لر
اسة ومن وجmة نظر القادة عينة  رمرتفع �� تطو/ر برامج إعداد القادة �� ا�:امعات محل الد

اسة، إذ بلغ املتوسط ا��ساÈي العام   �� Lewinنموذج لو/ن "ىوجاء ا��تو ا��اص بـ). 4.31(رالد
جة مرتفعة " مرحلة إذابة ا�:ليد، مرحلة التغيXY، ومرحلة التث يت: لثالثة مراحلالتغيXY ذو ا ربد

، )4.82(من ¢ستخدام �� برامج إعداد القادة و�� املرتبة gو�� وzأع+� متوسط حساÈي وzلغ 
اسة  رو�عكس �ذه الن�يجة ال�XكY§ الوا�Ø �� توجيھ برامج إعداد القادة �� ا�:امعتYن محل الد

ة التغيXY ال�{ �س�ند إ�� نموذج أو من«:ية للسيطرة ع+� التغيXY وتوصليھ لآلخر/ن bغرض نحو إد را
و¹عتXu نموذج لو/ن . ¢نتقال باÃسيابية نحو الوضع املرغوب فيھ مع ا��د gدÃى من ¢ضطرابات

LewinXYم وتطبيق عملية التغيmن الوحدات .  من النماذج لفYأن تمك �النتائج إ� XYكما �ش
اج �� محتو برامج إعداد القادة وzمتوسط ا ىلتنظيمية �� تنفيذ التغيXY جاء gدÃى من �د ر

ى، وقد �عكس �ذه الن�يجة أن التمكYن وع+� مستو الوحدات التنظيمية �� )3.52(حساÈي بلغ 
سة متوسطة اسة ال يزال �� مستو/ات مما را�:امعات محل الد كما و�شXY قيم ¢نحرافات . ر

/ة  اسة حو املستو/ات املتعلقة بھراملعيا ب وجmات نظر عينة الد لاملتدنية Ãس يا ع+� تقا ر ر
ً

 .  

/ة  ؤوأما فيما يتعلق بالنتائج ا��اصة بمحتو برامج إعداد القادة املتعلقة بالر ) 2030(ى
قم  اسة، فيعرض ا�:دو  رع+� نمط القيادية التحولية من وجmة نظر عينة الد زأبر �ذه ) 3(لر

 . النتائج
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قم  رجدو    ): 3(ل

(ة ©/تو برامج  إعداد القادة من حيث نمط  ىاملتوسطات ا�/سابية وFنحرافات املعيا ر
  القيادة التحولية

ىمحتو برامج إعداد   م
  القادة

املتوسط 
  ا�/سا¥ي

Fنحراف 
  ياملعيار

معامل 
  Fختالف

  ىاملستو   الرتبة

  نمط القيادة التحولية

1  

كيفية إظmار نماذج من 
يات واملثل السلوك

gخالقية العالية ال�{ 
�عتXu بمثابة نماذج اقتداء 

  .للتاbعYن

  منخفض  12  41.6  0.895  2.15

2  
كيفية البحث عن فرص 

  .جديدة لتطو/ر gداء
  متوسط  8  24.7  0.754  3.05

3  
سم صو  رقواعد وأسس  ر
مستقبلية للعمل مثXYة 

  .  ال�تمام التاbعYن
  متوسط  10  27.8  0.963  3.46

4  
نية �عز/ز التعاو بYن كيف

قgفراد التاbعYن وفر 
  .جماعات العمل

  متوسط  6  23.4  0.832  3.55

5  
كيفية �Ì:يع التاbعYن 

  .لي8ونوا العبYن جماعيYن
  متوسط  3  21.4  0.675  3.16

6  
أ�مية إظmار ¢ح�Xام 

  .ملشاعر التاbعYن
  متوسط  9  26.9  0.921  3.43

7  

كيفية جعل التاbعYن 
قوطر نيتمتعو بأساليب 

تفكXYية جديدة والتخ+� 
  .عن التقليدية م��ا

  متوسط  5  23  0.702  3.05

8  

/ة  ؤكيفية ايصال ر
ا��ة  و�ñصية جديدة و
�:ميع التاbعYن قائمة ع+� 
�õ:اب والثقة و¢ح�Xام 
سالة  روالتوافق مع 

  .ا�:امعة وتوجmا¬�ا

  منخفض  11  33.6  0.736  2.19
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9  
ة التحدي لدى  ركيفية إثا

 خالل وضع التاbعYن من
  .معايXY أداء مرجعية عالية

  متوسط  2  21.2  0.669  3.15

10  
كيفية إعطاء مع~� وأ�مية 

  .للمmام ال�{ يؤد�²ا التاbعYن
  منخفض  13  43.15  0.876  2.03

11  
كيفية ايصال نظرة تفاؤلية 
لحو �gداف املستقبلية 

  .ل¿:امعة
  متوسط  7  24.1  0.812  3.36

12  
كيفية تحقيق توافق بYن 

  .قعات القائد والتاbعYنتو
  متوسط  4  22.9  0.754  3.28

13  
قواعد واسس بناء قنوات 
التواصل املفتوحة مع 

  .التاbعYن
  مرتفع  1  16.2  0.658  4.05

  متوسط  3.07  املتوسط ا�/سا¥ي العام

 

قم  دة �� ا�:دو  ر�شXY النتائج الوا bش8ل " القيادة التحولية"رظmو النمط القيادي ) 3(لر
اسة، إذ بلغ املتوسط متوسط �� تط رو/ر برامج إعداد القادة من وجmة نظر القادة عينة الد

قواعد وأسس بناء قنوات "ىكما �شXY النتائج إ�� أن ا��تو ا��اص بـ). 3.07(ا��ساÈي العام 
جة مرتفعة �� برامج إعداد القادة و�� املرتبة gو�� وzأع+� " التواصل املفتوحة مع التاbعYن رجاء بد

، و�عكس �ذه الن�يجة إيمان ا�:امعات املبحوثة بأ�مية قنوات )4.05( حساÈي وzلغ متوسط
XYم �� إنجاح عملية التغيmا �� تحقيق قيادة فاعلة �س� ىكما أن �ذا ا��تو يمثل . رالتواصل ودو

XY2ا مع قيادة التغيXن قاسما مش�Yعbعض جوانبھ وخاصة بناء قنوات تواصل مع التاb ��
ً ً ً

 . XYكما �ش
قم  دة �� ا�:دو  رالنتائج الوا جة متوسطة مع وجود ثالثة ) 32(لر رأن بقية ا��تو/ات جاءت بد
جة منخفضة و�ما كيفية "و" كيفية إعطاء مع~� وأ�مية للمmام ال�{ يؤد�²ا التاbعYن: "رمحتو/ات بد

" لتاbعYنإظmار نماذج من السلوكيات واملثل gخالقية العالية ال�{ �عتXu بمثابة نماذج اقتداء ل
ا��ة �:ميع التاbعYن قائمة ع+� �õ:اب والثقة "و /ة �ñصية جديدة و وكيفية ايصال ر ؤ

سالة املؤسسة وتوجmا¬�ا ) 2.15(و) 2.03(وzمتوسطات حسابية بلغت " رو¢ح�Xام والتوافق مع 
قيادة وع+� التوا��، بالرغم من أ��ما من الر2ائز الرئ�سة وا�:و�ر/ة ال�{ تب~� عل¯�ا ال) 2.19(و

ئ�سة �� �ذا النمط القيادي ة أو بأخر �دم أر2ان  رالتحولية، و�غيي�ýما �ع~{ بصو ى وتدل قيم . ر
ب وجmات نظر املبحوثYن حو املستو/ات املتعلقة بھ /ة املتدنية Ãس يا ع+� تقا ل¢نحرافات املعيا ر ر

ً
.  

مـــة لGـــ@امج dـــل ¬عتGـــ@ قيـــادة التغي�ـــ@ أو القيـــادة التحوليـــة 
ك¤ـــ@ مالئ: الـــسؤال الثـــاEي
(ة  وذلك ) 2030(ؤإعداد القادة با��امعات ا�/كومية السعودية !  ضوء ر-ائز الر

 تـم حـساب الـسؤال، �ـذا عـن ولإلجابـة مـن وج�ـة نظـر القـادة املـشارك�ن !ـ  dـذه الGـ@امج؟
/ـة و¢نحرافـات املتوسـطات ا��ـسابية اسـة حـو  املتعلقـة راملعيا جـة موافقـة القـادة عينـة الد لبد ر ر
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/ـة قيـادةنمـط  وال�ـ{ يجـب تـضمي��ا �ــ� ) 2030(ؤ التغيYـX والقيـادة التحوليـة gكvـX مالئمــة لر2ـائز الر
  .برامج إعداد القادة با�:امعات السعودية

قم  رجدو    ): 4(ل

(ــــــة  ــــ@ مالئمــــــة لر-ــــــائز الر ــــادي 
ك¤ــ (ــــــة للــــــنمط القيــ ــــات املعيا ؤاملتوســــــطات ا�/ــــــسابية وFنحرافــ ر
)2030(  

(ة النمط القيادي 
ك¤@ مال الرقم ؤئمة للر
2030 

املتوسط 
 ا�/سا¥ي

Fنحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 املوافقة 

1 
نمط قيادة التغيXY �و gكXv مالئمة لXuامج 
/ة  ؤإعداد القادة با�:امعات �� ضوء الر

2030  
 منخفضة 0.728 1.19

2 
نمط القيادة التحولية �و gكXv مالئمة 
لXuامج إعداد القادة با�:امعات �� ضوء 

/ة    2030ؤالر
 عالية 0.783 4.57

قـــم             ري�بـــYن مـــن ا�:ــــدو  ــة لــــد�²م موافقـــة عاليــــة حـــو أن نمــــط ) 4(ل اسـ لأن القــــادة عينـــة الد ر
القيـادة التحوليـة �ـو gكvـX مالئمـة لuـXامج إعـداد القـادة با�:امعـات ا��8وميـة الـسعودية �ـ� ضـوء 

/ــة  غ املتوســط ا��ــساÈي 2030ؤالر جــة موافقــة القــادة عينــة وأمــا فيمــا ي). 4.58(، حيــث بلــ رتعلــق بد
ـــــداد القــــــادة با�:امعــــــات ا��8وميــــــة  ـــX لuــــــXامج إعـ ـــادة التغيYـــ ـــة نمــــــط قيـــ ــــدى مالئمـــ ــــو مــ ـــة حــ اســـ لالد ر

/ــــة  �ــــ� ضــــوء الر غ 2030ؤالـــسعودية  ــ و�ــــشXY ). 1.19(، فقــــد جـــاءت منخفــــضة وzمتوســــط حــــساÈي بلــ
اسة ب إجابات القادة عينة الد رقمي�{ ¢نحراف املعيار املتدنية إ�� تقا ر   .    وعدم �شت�Âاي

ي�بYن أن ا�:امعات املبحوثة ومن وجmة نظر لو�� ضوء نتائج السؤال gو والثاÃي، 
القادة ف¯�ا تو�� ا�تماما 2افيا �� �عز/ز سلوكيات قيادة التغيXY �� برامج إعداد القادة ملواكبة ر2ائز 

ً ً

/ة  الن�يجة إ�� محدودية ىو/مكن أن �عز �ذه . ع+� حساب نمط القيادة التحولية) 2030(ؤالر
نة باألنماط القيادية gخر كقيادة  سات املدخل التحو�� �� القيادة مقا ىشيوع مفا�يم ومما ً

ر ر
ت إ�� ذلك bعض  رالتغيXY، خاصة �� ب�ئات القطاع العام العرzية وم��ا السعودية، حيث أشا

ً

اسة السو/دي  اسات السابقة كد رالد اسة الرفا�Ó )2013(ر اسة صا�Ø واملبيضYن ر، ود)2013(ر، ود
)2013.(  

زقد جاء بحضو بار ومرتفع �� برامج إعداد " قيادة التغيXY"النمط القيادي وzما أن  ر
اسة، �� حYن جاء حضو النمط القيادي  رالقادة �� ا�:امعات محل الد " القيادة التحولية"ر

اسة أبدو موافقة مرتفعة حو أ�مية تركY§ بر لمتوسطا، وأن القادة عينة الد ر
ً

امج إعداد القادة 
/ة  ، وموافقة  منخفضة بما يتعلق )2030(ؤع+� نمط القيادة التحولية ألنھ gكXv مالئمة لر2ائز الر

�� �ذه الXuامج، فmذا �شXY إ�� وجود فجوة �امة بYن تطلعات " قيادة التغيXY"بأ�مية وجود نمط 
/ة  ؤ�ؤالء القادة حو نمط القيادة Ãgسب لر  مطبق �� برامج إعداد القادة وYzن ما �و) 2030(ل

اسة و�عتXu �ذه الن�يجة غXY مطمئنة . را��صصة لmم �� ا�:امعات ا��8ومية السعودية محل الد
برامج إعداد القادة �عد العمود gساس �� نجاح جmود ا�:امعات نمن الناحية العملية، 2و 

ُ

عات ا�:ديد وغ�XYما من الXuامج لا��8ومية السعودية �� تنفيذ برنامج التحو الوط~{ ونظام ا�:ام
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/ة  /ب )2030(ؤالداعمة للر فع كفائھ من خالل إعداد القادة والتد أس املال ال شر و ر، فت8و/ن  رر ي
وقد الحظنا من خالل طرح نمطي . والتمكYن يمثل الضمانة ا�:و�ر/ة لنجاح جmود التغيXY امل�شود

ي��ما قواسم مش�Xكة، �� حYن يندرج النمط  �ذين النمطYن بقيادة التغيXY والقيادة التحولية، بأن
لgو تحت مظلة النمط الثاÃي �� حاالت التغيXY امل�شود، وzالتا�� فإن نمط القيادة التحولية �و 

 ،XYا �� عمليات كما أننمط أوسع وأشمل من نمط قيادة التغيmالقيادة التحولية يتم اتباع 
/ة جديدة، ومأسسة التغيXYتتضمن خطوات متتالية �شمل ¢ع�Xاف با��اجة ل   .ؤلتغيXY، وإيجاد ر

/ة  ؤو2و الر لتمثل �� املقام gو توجھ اس�Xاتي�� مستقب+� شمو�� �س�ند ع+� ) 2030(ن
 XYة جديدة، ومأسسة التغي/ ؤإحداث التغيb XYش8ل يتضمن ¢ع�Xاف با��اجة للتغيXY، وإيجاد ر

g محدد XYإحداث �غي �اتي��، وال تقوم ع+Xش8ل اس�b طر �� ضوء متطلبات املرحلة ا��الية
لملواجmة bعض التغيXYات ا��اصلة �� الب�ئة ا��يطة، يمكننا القو بأن القيادة التحولية تؤاءم 

/ة وzرامجmا وم��ا برنامج نظام ا�:امعات ا�:ديد ، . ؤbش8ل أفضل توجmات �ذه الر ىمن جmة أخر ٍ
/ة ال�{ تمتد ملستقبل يز/د عن   عاما15ؤتتطلب الر

ً
، نمطا قياديا �عمد إ�� بناء عالقات طو/لة gمد 

ً ً

بYن القائد والتاbعYن يتم بنا��ا من خالل عمليات وسلوكيات تفاعلية مستمرة بYن الطرفYن، 
ات مستقبلية ونواتج أدائية bعيدة املدى ىو�ذا النمط ال يمكن أن نجده سو . روzالتا�� ت8و/ن تصو

/ة أكXv عمومية وذات نمع القادة التحوليYن الذين يمتل8و  سم مستقبل حيو وzر ة ع+�  ؤالقد ي ر ر
/ة املرتبطة بتغيXY معYن   .ؤنطاق اس�Xاتي�� أوسع من الر

/ة  مة لتحقيق الر ؤكما و¹عتXu التمكYن أحد أ�م gساليب الال ؛ 2ونھ يمثل )2030(ز
، و/كمن دو القائد النا�ó �� ال أس املال ال شر رالركY§ة gساس �� �عز/ز كفاءة  ي عمل ع+� تمكYن ر

XYعد عمليات التغيÈن قبل وأثناء وYعbة . التا/ م~{ ممتد لسنوات ) 2030(ؤوzما أن الر زذات نطاق 
عدة، فإن ا�:امعات ا��8ومية السعودية تحتاج إ�� تفعيل التمكYن ملوظق¯�ا من خالل جعلھ 

XYمقيد فقط �� حاالت التغي XYتمكينا مستمرا وعاما وغ
ً ً ً

مط قيادة التغيXY، فإن و�� حالة اتباع ن. 
/ة   2030ؤا�:امعات ا��8ومية السعودية تفوت ع+� نفسmا تمكYن موظيفmا bش8ل يتالءم مع الر

وzما أن التمكYن املرتبط بالقيادة التحولية ي�سم بالعمومية أو الظرفية، و¹عتXu أداة . وzرامجmا
لYن عن تخطيط وتنفيذ التغيXY وعامة وتحفY§ية، وغXY مقيد �� حاالت التغيXY أو باألفراد املسؤ

/ة  ، أن نمط القيادة التحولية يالءم توجmات الر ؤفقط، يمكننا القو وzرامجmا أكXv من ) 2030(ل
اسة بأن أن نمط القيادة التحولية  رنمط قيادة التغيXY، و�ذا ما أكدتھ وجmة نظر القادة عينة الد

/ة �و gكXv مالئمة لXuامج إعداد القادة با�:امعات ا��8   ).2030(ؤومية السعودية �� ضوء الر

/ة  جة gو�� وال�{ ) 2030(ؤوzما أن الر روzرامجmا تتطلب مستو/ات أداء مؤسسية بالد
£� نتاج أداء الوحدات، وال�{ £� أيضا نتاج gداء الفردي، يتطلب ذلك من القيادات العمل bعدة 

ً

�� قيادة التغيXY يركز القائد ع+� و. رمناظXY نحو gداء دونما �غليب منظو أدا�ي ع+� أخر
ىالتفاعالت باملستو ا�:ما�Ó فقط، وعدم gخذ bعYن ¢عتبار املستو/ات أو ا��االت الفردية � 
ىاذا واجmت صعوzات ومشكالت �� تنفيذ التغيXY، �� حYن تتعامل القيادة التحولية مع املستو 

نالفردي واملستو ا�:ما�Ó ع+� قدم وساق وzدو تفاوت  & Bass) و�غليب ألحد�ما ع+� Íخر ى
Riggio, 2016) اسة بأن القيادة ر، وعليھ يمكننا أن نؤكد �Æة وجmة نظر القادة عينة الد

/ة  وzرامجmا �� سياقات gداء ) 2030(ؤالتحولية £� املناخ Ãgسب وgكXv مالئمة ملتطلبات الر
  .ذات العالقة
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/ة  لب فmم ومشاركة من ا�:ميع، وأن تصبح وzرامجmا يتط) 2030(ؤكما أن نجاح الر
�ا جزء ال  سات جميع ا�:امعات ا��8ومية السعودية، واعتبا /ة الmو/ة الرسمية ملما ر�ذه الر ر ؤ

و/مكننا أن نالحظ �ذا التوجھ من قبل �ذه . يتجزأ من ب�ئة عملmم، وأ��ا ا��رك gساس ل¿:mود
/ة بجانب شع /ةؤا�:امعات من خالل استخدامmا لشعار الر �ا لتحديد �و/�Âا �� ضوء الر ؤا كما . ر

/ة ومدى  ؤتبلو �ذا gمر �� خطابات القيادات �� �ذه ا�:امعات وال�{ لم تخلو من ذكر الر ر
ول8ي نحقق نتاج سليم وفاعل �� �ذا السياق، يجب . نمواكب�Âا من قبل ا�:امعات ال�{ �عملو ف¯�ا

/ة شكال ومضمونا إ��  ع+� القادة نقل �و/ة الر
ً ً رومن منظو . واقع التطبيق الفع+� وإ�� التاbعYنؤ

نة مع عالق�Âم بقادة التغيXY بمستو/ات  رالعالقات، تتمY§ عالقة التاbعYن مع القادة التحوليYن مقا
تحديد ودمج أع+� �� الmو/ة والذي �سmم �� توليد دوافع قو/ة لد�²م لدعم جmود التغيXY، مع 

ن وتحقيق تواز بYن العقل والقلب، واشعار التاbعYن بأ��م توافق وتناغم �� التوقعات و�gداف،
اسة سلوكيات التاbعYن ومن  رعامل مmم وجو�ر �� التغيXY مع بناء تصو المتالكmم لھ، بجانب د ر ي

، بأن نمط القيادة . ثم وضع اس�Xاتيجيات وأف8ار جديدة بمشاركة ا�:ميع لوعليھ، يمكننا القو
/ة التحولية �و gكXv مالئمة ملتط   . وzرامجmا2030ؤلبات الر

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة : السؤال الثالث ىdل dناك فر و
)α≥0.05 ( تقديرات القادة !  ا��امعات ا�/كومية السعودية للنمط القيادة  !


ك¤@ مالئمة لG@امج إعداد القادة با��امعات ا�/كومية السعودية !  ضوء ر-ائز 
(ة  ى°عز) 2030(ؤالر .  ل��Zس والعمر واملؤdل العل¡  وعدد سنوات ا�GY@ة للقادة؟ُ

جات موافقة " ت"ولإلجابة عن �ذا السؤال، تم استخدم اختبار  اسة الفر بYن متوسط د رلد قر
جات (One-Way ANOVA)ا�:�سYن، وتحليل التباين gحادي  اسة الفر بYن متوسط د ر لد قر

قم موافقة مختلف gعمار واملؤ�الت لعلمية وسنو رات ا��Xuة، و/بYن ا�:دو  قم ) 5(ل زأبر ) 6(رو
/ن   .رنتائج �ذين ¢ختبا

قم  رجدو    ):5(ل

جات املوافقة ) ت( نتائج اختبار    رألثر ا���س ع²³ متوسط د

املتوسط 
  ا�/سا¥ي

 يFنحراف املعيار
النمط القيادي 
ك¤@ 

(ة   2030ؤمالئمة للر

  ��أن  ذكر  أن��  ذكر

  *قيمة ت
  الداللة

   Fحصائية

 0.407 0.831 0.611 0.802 1.25  1.15  نمط قيادة التغي�@

  0.512  0.657-  0.821  0.755  4.62  4.53  نمط القيادة التحولية
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قم  رجدو    ):6(ل

   نتائج اختبار تحليل التباين 
حادي ألثر العمر واملؤdل العل¡  وعدد سنوات ا�GY@ة

النمط القيادي 
ك¤@ 
(ة    2030ؤمالئمة للر

  نمط القيادة التحولية  ط قيادة التغي�@نم

  )ف(قيمة   الداللة Fحصائية  )ف(قيمة   املتغ�@
الداللة 

  Fحصائية

  0.542  0.658 0.272 0.333  العمر

  0.068  1.35 0.081 1.27  املؤdل العل¡ 

  0.472  0.648 0.309 0.363  عدد سنوات ا�GY@ة

قم      دة �� ا�:دو  ري�بYن من النتائج الوا قم ) 5(لر روا�:دو  ق ذات داللة ) 6(ل وعدم وجود فر
اسة ع+� النمط القيادي gكXv مالئمة  جات موافقة القادة عينة الد راحصائية �� متوسط د ر

/ة  ى �عز إ�� متغXY العمر واملؤ�ل العل�{ وعدد 2030ؤلXuامج إعداد القادة �� ضوء ر2ائز الر
غXY دالة من الناحية �حصائية، مما �ع~{ ) ف(سنوات ا��Xuة، حيث 2انت جميع قيمة ¢حصا�ي 

�م أو مؤ�ال¬�م العلمية أو خXuا¬�م لد�²م نفس مستو  ىأ��م وÈغض النظر عن ج�سmم أو أعما ر
/ة    . 2030ؤالتقدير للنمط gكXv مالئمة مالئمة لXuامج إعداد القادة �� ضوء ر2ائز الر

وzما أن القيادة التحو/لية تمثل نمطا فاعال للقيادة
ً ً

 �سmم �� تطو/ر ا�:امعات من خالل 
ة املواقف واس�ثمار الفرص املتاحة،  ى جديدة للعمل، أو تطو/ر نماذج قائمة، وإدا رايجاد ر ؤ
ح  فع الر ووتحديد طر التمY§ والنجاح bش8ل تفاع+� و�شار2ي مع جميع التاbعYن، والعمل ع+�  ر ق

zط �و /ادة دافعي�Âم الذاتية من جmة، و راملعنو/ة لد�²م، و ؛  /�Âم باأل�داف املؤسسية املرجوةز
ة ا�:امعات ع+� مواجmة التحديات واملتغXYات ا��اصلة �� ب�ئا¬�م  رو2ل ذلك �� س يل �عز/ز قد

بفاعلية وكفاءة وصوال إ�� �gداف
ً

فسلوك املواطنة التنظيمية، و�بداع و¢بت8ار التنظي�{، . 
ة التغيXY، وشعو وتمكYن العاملYن، والوالء و¢ل�§ام التنظي�{، وا رلرضا الوظيفي، وفاعلية إدا ر

العاملYن بالدعم التنظي�{، ودافعية العاملYن لإلنجاز ما £� إال bعض املتغXYات ال�{ تتأثر ايجابا 
ً

اسات السابقة ذات  ت إليھ الد روÈش8ل كبXY بالقيادة التحولية وآليات عملmا وذلك �� ضوء ما أشا ر
  . العالقة

 ، اسة رو�� ضوء �ذا التصو رال غر أن نجد وجmة نظر سائدة لدى القادة عينة الد و
�م أو عدد سنوات خXu¬�م  بأن القيادة التحولية £� النمط رbغض النظر عن ج�سmم أو أعما

/ة  ة ع+� ) 2030(ؤالقيادي gكXv مالئمة لر2ائز الر ر�� 2و��ا مظلة ي�ندرج تح�Âا قيادة التغيXY، وقاد
/ /ة تتوافق مع مع الر ؤوضع ر ، وتحقق مستو/ات عالية من التوافق بYن �gداف )2030(ة ؤ

�ا . ا�:ماعية وقيم التاbعYن ه �عز توجmات �ؤالء التاbعYن نحو �gداف ع+� اعتبا رو�ذا بدو ز ر
زأ�دافا تخصmم و/مل8و��ا وتجاو املصا�Ø و¢�تمامات ال�Ìصية من أجل املص¿�ة العامة 

ً

 . نللمؤسسة ال�{ �عملو ف¯�ا
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  :لنتائجمYZص ا

اسة املستخدم-1 ق جو�ر/ة بYن رتمتع مقياس الد و بخصائص سي8وم�Xية عالية، مع وجود فر
  .نمط قيادة التغيXY ونمط القيادة التحولية

ىbش8ل مرتفع �� محتو برامج إعداد القادة �� ا�:امعات " قيادة التغيXY"ر ظmو النمط القيادي -2
  .�� نفس السياق" تحوليةالقيادة ال"راملبحوثة، مع ظmو متوسط لنمط 

ن نمط القيادة التحولية �و gكXv مالئمة لر2ائز  وافق غالبية القادة �� ا�:امعات املبحوثة أ-3
/ة    ).2030(ؤالر

/ة -4 جة توافق ضعيفة بYن النمط القيادي gكXv مالئمة لر2ائز الر ؤ وجود د والنمط ) 2030(ر
  . غالبية ا�:امعات املبحوثةالقيادي املستخدم �� برامج إعداد القادة لدى

جات موافقة القادة �� ا�:امعات املبحوثة  -5 ق ذات داللة احصائية �� متوسط د رعدم وجود فر و
/ة  ى�عز إ�� متغXY ) 2030(ؤع+� النمط القيادي gكXv مالئمة لXuامج إعداد القادة �� ضوء الر

 .العمر واملؤ�ل العل�{ وعدد سنوات ا��Xuة

  :التوصيات

اسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية                  :ر�� ضوء ما توصلت إليھ الد

ة إيالء ا�:امعات ا��8ومية السعودية مز/دا من ¢�تمام بمحتو برامج إعداد القادة، -1 ىضر ً
ور

/ة  تباطmا الوثيق والداعم للر ؤوخاصة �� �عز/ز أbعاد القيادة التحولية ف¯�ا إل ر
ً

و�عز/ز ) 2030(
ىولتحقيق �ذه التوصية، يمكن لmذه ا�:امعات تب~{ محتو النموذج . املؤسµ{تج gداء نوا

 :التا�� �� برامج إعداد القادة

(ة  ؤمحتو برامج إعداد القادة !  ضوء ر-ائز الر   )2030(ى

  التأث�@ املثا� 

(زما (    )رال[ا

الدافعية 
  Bل�امية

ة  رFس�ثا
  الذdنية

(ة الفردية   رFعتبا

  

  

 

  

 

 

  

  

ة المتوقعةالنتيج أداء يتجاوز  
 التوقعات

 عمل�ات مساندة للتغییر

نالتواز بین - &الحاجة للتغییر بناء احساس عالي -�قو بناء ائتالف إرشاد� -توصیل خطة التغییر

 - وضع استراتیج�ات وأفكار جدیدة &مشار,ة الجم�ع- التا&عیندراسة سلو,�ات  -العقالن�ة والعاطف�ة

 .دعم الق�ادات غیر الرسم�ة -لرسم�ة وغیر الرسم�ةاالستناد إلى األنظمة ا
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اج كال من نمط قيادة التغيXY ونمط القيادة التحولية -2  يمكن ل¿:امعات ا��8ومية السعودية إد
ً

ر
/ة  �� ضوء القواسم املش�Xكة بYن النمطYن وذلك ) 2030(ؤ�� برامج إعداد القادة املتعلقة بالر

اج قيادة التغيXY تحت مظلة القيادة التحولية   . ربإد

ة محتو/ات برامج إعداد يمكن ل¿:امعات ا��8ومي-3 اسة �� بلو رة السعودية تب~{ مقياس الد ر
/ة    .، والتأكد من �غط¯�ا ل¿:وانب ذات العالقة بنمطي القيادة)2030(ؤالقادة املتعلقة بالر

اسات مستقبلية مقA@حة   :رد

1-mاسا¬�م املستقبلية؛ لتمتع اسة ا��الية امل�Xجم �� د ر دعوة الباحثYن إ�� اعتماد مقياس الد ما ر
اسة مستقبلية مستقلة ملز/د من التأكد من  ربخصائص سي8وم�Xية مقبولة، و/مكن إفراد د

  . �ذه ا��صائص وÈش8ل موسع

اسة ا��الية �� مؤسسات أخر و�� مناطق -2 اسات ال�{ ت�ناو موضوع الد ى إجراء مز/د من الد رل ر
  .متعددة باململكة

اسات مستقبلية ت�ناو أثر كال من نمطي-3  إجراء د
ً ل  القيادة ع+� نواتج مؤسسية وتحديد أيا من ر

ً

Xuكg ثرg نماط لھg ذه�.  
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