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�ا ة العامة بتعليم 	حساء ودو َقيادة التغي�� لدى قيادات �دا َُّ ْ َ رَ ْ ََ َ ََ
ِ ِِ ِ ِ ِ

َ َ
ِ

َّ ْ
ر ِ

َ
ِ

ْ ُ
  

ي '& �صالح �دار  ِ
َ ْ

ِ
ْ

ِ  

 يفايزة ع,& إبرا�يم عس��

، 9لية ال�8بية، جامعة امللك خالد، اململكة العر0ية الس ة و�شراف ال�8بو يقسم �دا   .عوديةر

  kku.edu.sa@442813929: ال�Aيد @لك�8و?ي

  : م��ص

ة �ـدف البحــث إFــE التعــرف ع,ــE واقــع  �ــا 'ــ& �صــالح �دار لــدى قيــادات �دا رقيــادة التغي�ــ� ودو ِ
َ َ ََ ْ َِ ِ

َ ََّ َ
ي ِ ِ

ْ
ِ

َ ُ ْ رَ ِ ِ
ْ ُ

ِالعامــــة بتعلــــيم 	حــــساء ِ ِْ ََ
ِ

َّ ْ
،  واســــتخدم البحــــث املــــ ضــــع عــــدد مــــن التوصــــيات للتطــــوMر �دار ي و نQR و

ـــE عينــــة بلغـــــت  ـــZبانة 9ـــــأداة للبحــــث؛ حيـــــث طبقـــــت ع,ــ الوصــــفي التحلي,ـــــ&، و@ســ
ُ

ـــن ) 190( مفـــــردة مــ

ة العامـــة بتعلــــيم 	حـــساء؛ وتوصــــل البحـــث إFــــE عـــدة نتــــائج مabـــا أفــــادت أفـــراد عينــــة : رقيـــادات �دا

ة العامــة بتعلــيم 	 رالبحــث حــو واقــع قيــادة التغي�ــ� 'ــ& �صــالح �دار لــدى قيــادات �دا ي حــساء؛ ل

جة موافقة ي، وانحـراف معيـار )3.01(؛ حيث بلـغ املتوسـط اklـساjي "متوسطة"محايد " رجاءت بد

ي، كمـا أفـادت اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث حـو دو قيـادة التغي�ـ� 'ـ& �صـالح �دار )1.02(بلغ  رل

جـــة موافقـــة ة العامـــة بتعلـــيم 	حـــساء جـــاءت بد رلـــدى قيـــادات �دا توســـط ؛ حيـــث بلـــغ امل"عاليـــة" ر

  ).1.19(ي، وانحراف معيار بلغ )3.45(اklساjي 

ة العامة بتعليم 	حساء: ال�لمات املفتاحية ِقيادة التغي��، قيادات �دا ِ ِ ِ
ْ َ ََ

ِ
َّ ْ

ر ِ
  .ي �صالح �دار،َ
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the reality of the leadership of 
change and its role in administrative reform among the leaders of the public 
administration in Al-Ahsa education and to develop a number of 
recommendations for administrative development. The research used the 
descriptive method for research, and questionnaire; Where it was applied to a 
sample of (190) individual leaders of the public administration in Al-Ahsa 
education; The research reached several results, including: the members of 
the research sample reported on the reality of leadership change in 
administrative reform among the leaders of the public administration in Al-
Ahsa education; It came with a 'neutral' 'medium' degree of approval; Where 
the arithmetic mean was (3.01), and the standard deviation was (1.02), and 
the responses of the research sample members about the role of change 
leadership in administrative reform among the leaders of the public 
administration in Al-Ahsa education reported a “high” degree of approval; 
Where the arithmetic mean was (3.45), and the standard deviation was (1.19) 

Keywords: change leadership, administrative reform. 
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 :مقدمة البحث

ه، لبنـاء دولـة عـصرMة،  ة ع,E دفعھ وتقدمھ واسـتمرا رzعد التعليم '& اxyتمع القوة القاد ر
ا وعــامال جو�رMــا 'ــ& تقــدم 	مــم ومــن �نــا أصــبح تطــوMره  رفلــم zعــد مجــرد خدمــة، بــل أصــبح اســZثما

ة إ?ـــسانيھ واجتماعيــة واقتـــصادية، حيــث أنـــھ مــن أ�ـــم وســائل إعـــ ه وأشـــ{الھ ضــر ورب{افــة صــو داد ر
وتنمية ال{وادر ال�شرMة وتطوMر قطاعات اxyتمع و0ناء عليـھ فـإن نجـاح التعلـيم بأنظمتـھ اy~تلفـة 

Mة والتعليمية لتحقيق 	�داف امل�شودة   . ريتوقف ع,E الطرMقة ال�� يدار �aا، والكفاءة �دا

Mـــــ ســــية تمتلــــك الر ـــة للمجتمــــع، فإ�aــــا بحاجـــــة إFــــE قيــــادة مد سـ ـــرا أل�ميــــة دو املد ؤونظـ ر ر ة ر
Mــة إFــE واقــع ملمــوس بمــا  ة ع,ــE اسZــشراف أفــاق املــستقبل، وع,ــE تحوMــل �ــذه الر ؤالوا�ـkة والقــد ر
 EــFالتم�ــ� واملنافــسة، والــس�& إ Eة ع,ــ ســة إFــE التغي�ــ� �يجــاjي، وMجعل�ــا قــاد رzــساعد ع,ــE دفــع املد ر

اط�ا التم�ـــ� التنظي�ـــ� 9أحـــد الـــسبل ال�ـــ� يمكـــن للمؤســـسات التعليميـــة ال�xـــوء إل�aـــا مـــن خـــالل ?ـــش
نســـعيا ألن ت{ــــو 	فـــضل بــــ�ن املنافـــس�ن مــــن خـــالل تجنــــب أو تخفـــيض تــــأث�� اy~ـــاطر وال�aديــــدات 

جية املؤثرة عل�aا    ).2019	خضر، (راl~ا

ة ع,E التأث�� وتحف��  Mة وال�� تظ�ر '& القد رو0ما أن القيادة ال�8بوMة أساس العملية �دا ر
ة ع,ــE إحـــداث فرMــق العمــل لتحقيـــق أ�ــداف املؤســـسة، 9ــان لزامـــا  رأن يمتلــك القائـــد ال�8بــو القـــد ي

لالتغي�� '& املؤسسة ال�� يدير�ا، ومن �نا شرعت الدو العر0ية بإجراء إصالحات '& التعليم العام 
، واملنـا�Q، والتموMــل، وأســاليب التعلـيم، وغ���ــا ن، . (يوالعـاF& لZــشمل اxlانــب �دار و0اzعــة وآخــر ر

  ).719، ص 2019

ــــ�ات وMــــــأ£ي �صــــــالح �دا ــــ¥¤ مــــــع التغي�ــ ـــــو العل�ــــــ� بمــــــا يتما¦ــ رر لتحقيــــــق التقــــــدم والتطـ ي
 EــــFاجــــة دائمــــا إklاصــــلة 'ــــ& الب¨ئــــات @جتماعيــــة والثقافيــــة والتعليميــــة وغ���ــــا، ولــــذلك تظ�ــــر اklا
Mــــة وأســــالي©aا مــــن خــــالل املعاxlــــة ألوجــــھ القــــصو  ة تحــــديث و£غي�ــــ� 	نظمــــة وال�يا9ــــل �دا رضــــر رو ر

ـــة، ومعاxlـــــة 	وضـــــاع غ�ـــــ�  العادلــــة بالـــــش{ل الـــــذي يؤكـــــد وMــــدعم ج�ـــــود التغي�ـــــ�، إن نجـــــاح القائمـ
ــــوه، واملعرفــــــة بــــــأنواع التغي�ــــــ�  ـــــة نحــ ـــــود الرغبـ جـ ــــالتغي��، و و�صــــــالح �دار يتوقــــــف ع,ــــــE الــــــو»& بــ ي

ات املعينة ع,E تطبيق التغي��، وأخ��ا @ل�8ام بھ ة وامل�ا راملطلو0ة، وامتالك القد ، 2013اklم,&، (. ر
  .)327ص 

التغي�� ع,E توف�� القيادات البعيدة عن العمل التقليـدي، و0نـاء عليـھ البـد و£عمل قيادة 
'ــــ& املؤســـسة ال�8بوMــــة مــــن خــــالل تحــــس�ن  ا ع,ـــE إحــــداث التغي�ــــ�  رأن يتغ�ـــ� دو املــــدير، لي{ــــو قــــاد ن ر
ة ع,ــE �بــداع و@بت{ــار بتــوف�� املنـــاخ  رأســاليب @تــصال والتواصــل مــع العــامل�ن، وأن يمتلــك القــد

Mـة املناسب، مم تقـاء باملؤسـسة ال�8بوMـة، حيـث أن التغي�ـ�ات �دا را zـ¯xع ع,ـE العمـل اxlمـا»& لال ر
ة ع,E تحقيق 	�داف املرجوة ة قاد رتتطلب إدا ن، . (ر و0اzعة وآخر   ).719، ص2019ر

Mـة، عمليـة  رإن عمليـة �صـالح �دار عمليـة شـاملة ومـستمرة مـع اسـتمرار العمليـة �دا ي
ة نجماعيـة تحتـاج إFــE £عـاو  تــھ وإيمانـھ بــضر رالفرMــق وتقـوم أوال وقبــل 9ـل ¦ـ¥�ء ع,ــE �?ـسان وقد ور

تباط �صـالح ±عمليـة التحـو مـن وضـعية ألخـر ى�صالح والتغي�� 	مر الذي يؤكد ا ل القحطـا?ي، . (ر
2013.(  

Mة، وأن تواجھ التحديات  ات اxlا ْلذا فمن امل�م أن تواكب املؤسسات التعليمية التطو
ر ر

ْة، وأن تتعامل مع التغي�� برشاقة؛ ح�¤ تتمكن من الـس�� 'ـ& ركـب الـنظم التعليميـة اkyلية والعاملي

ي، (املتقدمـة  ن، وأن £ــستجيب املؤســسات التعليميــة لــسرعة التغي�ــ�؛ وت{ــو )136، ص2016رمغــاو َّ
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Mة املتجددة ال�� تZبع�ا قيادة تلك  ا من غ���ا، ولعل ذلك يرجع إEF 	خذ باألساليب �دا رأك�µ تطو ر
ات حكيمة ومتوافقة مع طبيعة املؤسسة و0¨ئ�aا والعـامل�ن ا رملؤسسة، إضافة إEF ما تتخذه من قرا

  ).163، ص2019محمود، (ف�aا 

  :مش�لة البحث

ــــ�ات  ـــأثر بالعديـــــد مـــــن املتغ�ـ ـــدة، تتــ ـــة معقــ َّتواجـــــھ املؤســـــسات التعليميـــــة ب¨ئـــــات ديناميكيــ ُ

جيـــ ف�ـــا الداخليـــة ومعطيـــات ب¨ئا¶aـــا اl~ا روالتحـــوالت 'ـــ& ظر ة، وMتطلـــب ذلـــك مـــن �ـــذه املؤســـسات و
َّ

ا¶aا ل�ذه املواج�ة، وMؤكد �ذا ع,E أ�ميـة  رالعمل باستمرار ع,E تحس�ن مستو أدا¸aا، وتطوMر قد ى ٍ
س  Mة عمليـة أداء قيـادات املـدا رت{املية واستمرا ر ، وع,ـE الـرغم مـن £عـدد )35، ص2020الـذبيا?ي، (ُ

لتعلــيم العــاF&؛ فإنــھ يمكــن القــو بــأن موضــوع التحــديات و�شــ{اليات ال�ــ� £عــا?ي مabــا مؤســسات ال
�ـا 	داة  سات القيادية قد أخذ يفرض نفسھ خالل السنوات القليلة املاضـية باعتبا رتحديث املما ر
الفاعلــة لتمكــ�ن �ــذه املؤســـسات مــن بلــوغ أ�ـــداف�ا بكفــاءة وفاعليــة، وال شـــك مــع 	لفيــة الثالثـــة، 

 'ــ& 9افـة اxyــاالت، فإنــھ يـصبح مــن 	ولوMــات امل�kــة أن لوتزايـد الثغــرة بــ�ن الـدو املتقدمــة والناميــة
Mة و	9اديميـة،  سا¶aا �دا ر£عمل اxlامعات '& اململكة العر0ية السعودية ع,E تطوMر وتحديث مما ر
ً±عيدا عن العشوائية، والتوجھ الفردي أو الفكر اxlز¼ـي غ�ـ� املت{امـل، 	مـر الـذي يتطلـب �جمـاع 

ـــة بأ�ميـــــة @ســـــتف Mـــــة و	9اديميـــــة والقناعـ ســـــات �دا ـــ& املما ـــة 'ـ رادة مــــن 	ســـــاليب العلميـــــة اklديثــ ر
ي، (   ).ه1427ردمabو

اســة الــصال¿& ع,ــE النمــوذج التقليــدي الــشا¼ع 'ــ& مؤســسات  رو'ــ& الــسياق ذاتــھ أكــدت د
التعليم �و القائد التقليدي الذي يميل إEF تفضيل اتباع مدخل املثو0ة والعقو0ة، وتطبيق اللوائح 

ة الفكرMــة، –ن والقــوان� ر أكµــ� مــن اعتمــاده ع,ــE مــدخل القــيم، و@ل8ــ�ام الــذا£ي والتحف�ــ�، و@ســZثا
وســـ�ن إFــE تنفيـــذ امل�ـــام  ؤوالتــأث�� املثـــاF&، و@�تمــام بـــاآلخرMن، ومـــن ثــم فـــإن ذلــك غالبـــا مـــا يــدفع املر

ً

راملو9لــــة إلــــ�aم، ولكــــن دو الــــشعو بقــــدر 9ــــاف مــــن الدافعيــــة ال�ــــ� تحفــــز�م ع,ــــE املزMــــد مــــن  النمــــو ن
روالتطو الذي يؤدي إEF مزMد من نمو وتطو مؤسسا¶aم   )2018الصال¿&، . (ر

س الثانوMـــة بمحافظـــة الطـــائف يواج�ـــو  اســـة الث�ي�ـــ� ع,ـــE أن قائـــدات املـــدا نوأكـــدت د ر ر
ات الكب�ــ�ة  غــم التطـو رمعوقـات تنظيميـة تتمثــل 'ـ& جمــود ال�يا9ـل التنظيميــة؛ حيـث أ�aـا لــم تتغ�ـ�  ر

د املــستحدثة و0ــطء اتخــاذ ال رقــرار وضــعف أنظمــة اklــوافز، ومعوقــات ±ــشرMة تتمثــل 'ــ& نقــص املــوا
ال�ـشرMة بمـا يزMـد العـبء ع,ـE العـامل�ن وضــعف قبـول�م للتغي�ـ�، ومعوقـات ماديـة تتمثـل 'ـ& ضــعف 

مة لZس�يل العمل سة وقلة املرافق والتج���ات واملصادر الال زكفاية م��انية املد   )2017الث�ي��، . (ر

اســـة الـــ ت د ر كمـــا أشـــا س؛ حيـــث يـــتم ر ردخيل إFـــE أن �نـــاك مـــش{لة 'ـــ& اختيـــار قـــادة املـــدا
ســــة، وأن املــــشكالت ال�ــــ� تــــضعف أداء  ر@عتمــــاد ع,ــــE املــــؤ�الت وحــــد�ا كمعيــــار الختيــــار قائــــد املد
ــــادات  ــــة للقيــ ـــات اl~اطئــ ســـ ــــود للمما ـــا، وإنمــــــا £عــ س ال £عــــــود غالبــــــا لقلــــــة كفــــــاءة العــــــامل�ن �aـــ راملــــــدا ر

ً

سية   )١٤٣٣الدخيل، . (راملد

  ل حاو البحث �جابة عن السؤال�ن التالية؟: البحثأسئلة

ة العامة بتعليم 	حساء من وج�ة نظر�م؟ .1   رما واقع قيادة التغي�� لدى قيادات �دا

ة العامة بتعليم 	حساء من وج�ة  .2 رما دو قيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات �دا ي ر
 نظر أفراد عينة البحث؟
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ية ال�� £س�م '& تطوMر دو قيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات ما التوصيات املق�8ح .3 ر
ة   العامة '& 	حساء؟ر�دا

  :  تتمثل أ�داف البحث فيما ي,&:أ�داف البحث

ة العامة بتعليم 	حساء من وج�ة نظر�م .1   .رالتعرف ع,E واقع قيادة التغي�� لدى قيادات �دا

ة العامة بتعليم 	حساء رالكشف عن دو قيادة التغي�� '& � .2 رصالح �دار لدى قيادات �دا ي
 .من وج�ة نظر أفراد عينة البحث

رتقديم ±عض التوصيات املق�8حة ال�� يمكن أن £س�م '& تطوMر دو قيادة التغي�� 'ـ& �صـالح  .3
ة العامة '& 	حساء ر�دار لدى قيادات �دا   .ي

تتمثل أ�مية البحث اklاF& ' :أ�مية البحث
َّ

  :& اxlوانب التالية

اســة أحــد املواضــيع: يا&%انــب النظــر رتZنــاو الد �ــا 'ــ& ل Mــة اklديثــة، وÉــ& قيــادة التغي�ــ� ودو ر �دا ر
Mة للوصو إEF التم�� وتحقيق 	�داف من خالل  ؛ حيث £عت�A من التوج�ات �دا ل�صالح �دار ري

Mــة بأ�ميــة قيــادة ال Mــادة الــو»& لــدى القيــادات �دا  Eرالعمــل ع,ــ 'ــ& �صــالح ز تغي�ــ� و@ســتفادة مabــا 
 .ي�دار

ات اklديثــة،  توجيــھ:ا&%انـب التطبيقــي ة مواكبــة التطــو ر ا�تمــام ال�8بــو�Mن وصــا?�& القــرار لــضر رو
ـــوMر ل�xوانــــب �يجابيــــة  ــا يتطلبــــھ تطبيــــق التغي�ــــ� مــــن تطـ يوتحديــــد مجــــاالت الــــسلوك �دار إFــــE مــ

�Mيــ لھ حــو تطبيــق التغي�ــ� ليــصبح جــزء مــن بــرامج رومعاxlــة اxlوانــب الــسلبية، وتــصميم بــرامج تد
 ، ة التعلـــيم 'ـــ& تطـــوMر النظـــام �دار ال�8بـــو ا يالقيـــادة، وتقـــديم ±عـــض التوصـــيات ال�ـــ� £ـــساعد و ي ر ز
Mــــادة مــــستو @�تمــــام لـــــدى  ىوفــــتح آفــــاق البــــاحث�ن ال�8بــــو�Mن للبحـــــث 'ــــ& مجــــال قيــــادة التغي�ـــــ�، و ز

 .مجتمعاتھ

 : حدود البحث

�ا '& �صالح �دار لدى قيادات  اقتصر:اklدود املوضوعية -1 ي البحث ع,E قيادة التغي�� ودو ر
ة العامة لتعليم 	حساء  .ر�دا

ة العامة للتعليم بمحافظة 	حساء: اklدود ال�شرMة -2  .رقيادات �دا

ة العامة للتعليم بمحافظة 	حساء:اklدود امل{انية -3  .ر �دا

ـــم تطبيـــــق �ــــذا البحـــــث 'ـــــ& الفـــــص:اklــــدود الزمانيـــــة -4 اËــــ¥� الثـــــا?ي مـــــن العـــــام اxlـــــام�& تــ : رل الد
 �ـ 1443/ ه1442

  : مصط�kات البحث ع,E النحو التاF&عرضيمكن  :مصط�,ات البحث

  : قيادة التغي01 .1

عملية منظمـة لتخطـيط وتنظـيم، وتوجيـھ التغي�ـ� 'ـ& املؤسـسات " £عرف قيادة التغي�� بأ�aا
yـــــة ا نـــــــة بــــــ�ن املؤســـــــسة والب¨ئــ ــــات متوا ــــ�ات زال�8بوMــــــة، وإيجـــــــاد عالقــ ــــا مـــــــن متغ�ـــ ـــــا يكتنف�ــ kليــــــة، ومــ

ـــــق 	�ــــــداف ال�8بوMـــــــة امل�ــــــشودة مـــــــن أجــــــل التطـــــــوMر ـــار، ". (ومــــــستجدات، وذلــــــك لتحقيــ عبــــــد الغفــــ
 )84، 2010ص
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د ال�ــشرMة و�م{انــات : و£عــرف قيــادة التغي�ــ� إجرائيــا ربأ�aــا التوظيــف العل�ــ� الــسليم للمــوا
لادة ا�xlـد اy~طـط واملـنظم للوصـو إFـE املادية والفنية املتاحة للمؤسسة التعليمية، من خـالل قيـ

ة ع,E املبادأة و@بت{ار  ة ع,E التحو لدaÍا قد ة جادة قاد رتحقيق 	�داف امل�شودة للتغي��، بإدا ر لر
ات املؤســسة، وأن قيــادة التغي�ــ� تؤكــد  تقــاء بقــد رإلحــداث التغي�ــ� وتــوف�� املنــاخ املالئــم للتغي�ــ� و@ ر

ة £عاونيةع,E صنع القرار الZشار9ي والعمل    . راxlما»& وحل املشكالت بصو

  :ي7صالح 7دار .2

يج�د سياË¥� وإدار واقتصادي وثقا'& aÍدف إلحداث £غي��ات " يzعرف �صالح �دار بأنھ
ات  ـــــة قــــــد ــــنظم والعالقــــــات و	ســــــاليب و	دوات تحقيقــــــا لتنميـ ـــ& الــــــسلوك والــ ـــية إيجابيــــــة 'ـــ رأساســـ

جـــــة ــــؤمن لـــــھ د ، بمـــــا يـ ـــات ا�xlـــــاز �دار روإم{انــ ـــ& إنجـــــاز أ�دافـــــھي ــاءة والفعاليـــــة 'ــ   عاليـــــة مـــــن الكفـــ
)" ،   ).32، ص2011يالبح��

بأنھ ج�د جما»& منظم يقـوم بإحـداث £غي�ـ�ات �ي{ليـة 'ـ& : يوÏعرف �صالح �دار إجرائيا
ف الــــسياسية و@جتماعيــــة  Mــــادة فعاليتــــھ، بمــــا يZناســــب مــــع الظــــر وا�xlــــاز �دار القــــائم، �aــــدف  ز ي

Mب 	فــراد الــذين يقــودو و@قتــصادية الــسائدة،  مــ نن خــالل تحــس�ن أســاليب العمــل وتأ�يــل وتــد ر
Mة و¶aيئة الب¨ئة القانونية املناسبة،  وال�� ترفع من إم{انيات ا�xlاز �دار وتحسن  يالعملية �دا ر

  .ىمن مستو أدائھ

اسات السابقة   :رالد

اســـــة اl~مـــــ¨س   ال�8بيـــــة التعـــــرف ع,ـــــE واقـــــع التغي�ـــــ� ومعوقاتـــــھ 'ـــــ& 9ليـــــة) 2021(ر�ـــــدفت د
اسـة ع,ـE املـنQR الوصـفي  Ïس، وقـد اعتمـدت الد ربجامعة ال{وMت من وج�ة نظر أعضاء �يئة التد ر
اسة، ولتحقيق �ذا ال�دف تم استخدام @سZبانة xlمع البيانات،  راملس¿&؛ لتناسبھ مع �دف الد

اسة من  Ïس من 9لية ال�8بيـة بجامعـة ال{وMـت، ح) 72(روقد ت{ونت عينة الد يـث تـم رعضو �يئة تد
اسة إEF عدد من النتائج، من أ�م�ا �م بطرMقة عشوائية، وقد توصلت الد راختيا رجاء محو واقع : ر

ــــ� مجـــــاالت التغي�ـــــ� ال�ـــــ� ا�تمـــــت �aـــــا اxyـــــال  جـــــة متوســـــطة، ومـــــن أكµـ رالتغي�ـــــ� 'ـــــ& 9ليـــــة ال�8بيـــــة بد
 Eطــط بنــاء ع,ــ~lجــود ضــعف 'ــ& التخطــيط ومراجعــة ا والتكنولــوÑ&، ومجــال اl~ــدمات املقدمــة؛ و
Ïس 'ـ& عمليـة التغي�ـ� جـاء محـو املعوقـات  ر£غي��ات سو العمل، وقلـة مـشاركة أعـضاء �يئـة التـد ر ق
جة عالية، وضعف @تصال ب�ن القيادات العليا و�0ن أعضاء  رال�� تواجھ التغي�� '& 9لية ال�8بية بد

ق ذات داللـــة إحـــصائية 'ـــ& واقـــع التغي�ـــ� ومعوقاتـــھ £عـــز مل Ïس؛ وعـــدم وجـــود فـــر ى�يئـــة التـــد و تغ�ـــ� ر
اxlـــ�س والقـــسم العل�ـــ� 'ـــ& 9ليـــة ال�8بيـــة وســـنوات اl~دمـــة، ب¨نمـــا وجـــدت ملتغ�ـــ� الرتبـــة 	9اديميـــة 
ــــاء ع,ــــــE النتــــــائج تــــــم تقــــــديم  ــــ& محــــــو املعوقــــــات، و0نـ س املـــــساعد 'ــ ــــساعد واملــــــد ّلـــــصاÒl 	ســــــتاذ املــ ر ر

Ïس 'ـ& : التوصـيات، ومabـا التغي�ــ� ر@�تمـام بـالتخطيط لعمليـة التغي�ـ�، وإشـراك أعـضاء �يئـة التـد
 . امل�شود

&Ôــــشال اســـــة الـ ة ) 2020(روحاولـــــت د ســـــة القيـــــادات ال�8بوMـــــة لـــــإلدا ـــرف ع,ـــــE واقـــــع مما رالتعــ ر
اسة ع,E املنQR الوصفي؛  ة العامة لل�8بية والتعليم بمنطقة حائل، وقد اعتمدت الد راملتغ��ة باإلدا ر

ســـة ولتحقيـــق �ـــذا ال�ـــدف تـــم اســـتخدام @ســـZبانة xlمـــع البيانـــات؛ وأظ�ـــرت النتـــائج  رأن واقـــع مما
ة العامة لل�8بية والتعليم بمنطقـة حائـل 9انـت 'ـ&  ة املتغ��ة باإلدا رالقيادات ال�8بوMة لإلدا ىاملـستو (ر

Mـــة(ر، ومحـــو )3.27(حــساjي بمتوســـط ) املتوســط رعايــة إدا لجـــاء 9ــأو واحـــد مـــن ) ج�ـــة @تــصال)( ر
، )التغلـب ع,ـE مقاومـة التغي�ـ�(ك ، وكـذل)تمك�ن القـادة مـن التغي�ـ�(ر	وامر، وjعد ذلك جاء اkyو 
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، وأخ��ا )رفع كفاءة القادة(ثم 
ً

اسة ع,ـE ) ايجاد ب¨ئة مناسبة( ركما أظ�رت النتائج موافقة عينة الد
ة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة حائـــل 'ع,ـــE ) ىاملـــستو املتوســـط( ة املتغ�ـــ�ة لـــإلدا رمعوقـــات تطبيـــق �دا ر

ة التغي�ـــ�، وقلـــة وجـــود قلـــة ا: ، و9ـــان أ�م�ـــا)3.27(اklـــساjي باملتوســـط  ريجـــاد وظـــائف مناســـبة إلدا
عوامـل إيجابيــة للقيــادة، وعــدم وجــود اســ�8اتيجيات جديـدة للتعامــل مــع قــوة مقاومــة التغي�ــ�، كمــا 

ة العامـة للتعلـيم ة املتغ�ـ�ة 'ـ& �دا اسـة الطـر املق�8حـة لتحـس�ن �دا روجد أفراد عينـة الد ر م�ـم . (قر
تحديـد نقـاط القـوة والـضعف : ق�م الطر من وج�ـة نظـر�م Éـ&، وأ)4.44(حساjي ، بمتوسط )ًجدا

�Mيــة للقيـادات املتغ�ـ�ة، واسـتخدام الـشفافية مــن  ة التعلـيم، وتحديـد @حتياجـات التد ر'ـ& أداء إدا ر
ة @�تمـام باالتــصال �دار ألخــذ�ا ±عــ�ن @عتبــار  اســة بــضر ة املتغ�ــ�ة، وأوصــت الد يخـالل �دا ر ر ور

يل بــ�ن القيــادات إلحـداث التغي�ــ� �دار والعمــل ع,ـE خلــق الوظــائف 9ـأ�م عوامــل تحقيــق التواصـ
ة العامــة للتعلــيم بمنطقــة حائـل، والعمــل ع,ــE تحديــد م{ــامن  ة التغي�ــ� بـاإلدا رال�ـ� تZناســب مــع إدا ر

ة العامة للتعليم بمنطقة حائل   .رالقوة وضعف أداء �دا

اســة خم¨ــ×¥�  ة اxlــو) 2020(رو�ـدفت د دة الــشاملة 'ــ& معا�ــد رمعرفــة معوقــات تطبيــق إدا
Mــــ�ن 'ـــ& مع�ــــد علــــوم وتقنيــــات  رعلـــوم وتقنيــــات ال�ــــشاطات البدنيـــة والرMاضــــية مــــن وج�ـــة نظــــر �دا
اســـة ع,ـــE املـــنQR الوصـــفي التحلي,ـــ&  ر?ـــشاطات البدنيـــة والرMاضـــية بجامعـــة املـــسيلة، واعتمـــدت الد

اســة، واسـتخدم الباحــث @ســت�يان وطبـق ع,ــE عينــة  نبحـث م{ــو مــن ر9ونـھ يــتالءم مـع موضــوع الد
 موظــف العـــامل�ن بمع�ـــد علـــوم وتقنيـــات ال�ـــشاطات البدنيـــة والرMاضـــية بجامعـــة املـــسيلة، وقـــد 31

ة العليا(أو�kت النتائج أنھ بال�سبة للمعوقات ال�� تتعلق باxlانب القيادي  ، أقرت بوجود )ر�دا
ـــذه املعوقــــات  أس �ـ  Eــــال، وع,ــــxyـــــودة رعــــدم وضــــوح سياســــة تطبيــــق إدا"رمعوقــــات 'ــــ& �ــــذا اxlة ا

Mـــــ�ن "، وكــــذلك "الــــشاملة ة العليــــا املـــــس��ة للمع�ــــد ع,ــــE تواصــــل مــــستمر مــــع إدا رعــــدم حــــرص �دا ر
ة  رومـسئوxl &Fنـة ضــمان اxlـودة باملع�ـد فيمــا يخـص الــسبل ال�ـ� £ـساعد ع,ــE التطبيـق الفع,ــ& إلدا

ـــق باxlانــــب الــــسلو9ي لألطــــراف املعنيــــة بتط ـــق اxlــــودة الــــشاملة، و0ال�ــــسبة للمعوقــــات ال�ــــ� تتعلـ بيـ
أس �ــــذه املعوقــــات   Eــــال، وع,ــــxyـــذا ا اl~ــــوف مــــن عمليــــة "راxlــــودة، أقــــرت بوجــــود معوقــــات 'ــــ& �ـ

ة ع,ـــE التجـــاوب مـــع طبيعـــة امل�ـــام اxlديـــدة"، وكـــذلك "التقيـــيم باإلضـــافة " راl~ـــوف مـــن عـــدم القـــد
  ".ل�~وف من فقدان النفوذ

اســة حمــزة  ســة التغي�ــ� 'ــ& القيــادة ) 2020(رو�ــدفت د جــة مما رالتعــرف ع,ــE د لــدى مبــادئ ر
رMاض 	طفال اl~اصة وعالق�aا بالوالء التنظي�� مـن وج�ـة نظـر املعلمـ�ن 'ـ& محافظـة عمـان،  ومـا 
ســـة  جـــة مما جـــات اســـتجابات املعلمـــ�ن حـــو د ق ذات داللـــة إحـــصائية 'ـــ& د رإذا 9انـــت �نـــاك فـــر ر لر و

�م اlالتغي�ـ� 'ــ& القيــادة بــ�ن املبــادئ ومتوســط  ~ــاص حــسب رالـوالء التنظي�ــ� للمعلمــ�ن مــن منظــو
Mــــاض أطفــــال خاصــــة 'ـــــ& ) 345(متغ�ــــ�ات املؤ�ــــل وســــنوات اl~دمــــة، وت{ونــــت العينـــــة مــــن  رمعلمــــة 

اســة  �م باســتخدام العينــة العــشوائية ال�ــسيطة، ولتحقيــق �ــدف الد رمحافظــة عمــان، وتــم اختيــا ر
سة التغي�� '& : تم استخدام اسZبانة xlمع البيانات وال�� ت{ونت من جزأين جة مما ر	و يق¨س د ر ل

اســـة النتـــائج التاليـــة 9انـــت : رالقيـــادة واxlـــزء الثـــا?ي لقيـــاس معـــدل الـــوالء التنظي�ـــ�، وأو�ـــkت الد
Mــــاض 	طفــــال اl~اصـــة 'ــــ& محافظـــة عمــــان مـــن وج�ــــة نظــــر  ســــة قيـــادة التغي�ــــ� ملبـــادئ  جـــة مما رد ر ر

ق ذات داللة إحصائية عند املستو املعلم�ن عالية املتوسط ى، و9ان �ناك فر دو) 0.05= أ (و  E,د رع
Mــــاض 	طفــــال  ســــة £غي�ــــ� القيــــادة بــــ�ن مبــــادئ  جــــة مما Mــــاض 	طفــــال اl~اصــــة حــــو د رمعلمـــات  ر ر لر

ق ذات داللـة . اl~اصة امل�سو0ة إEF املؤ�ل العل�� اkyال إEF الدبلوم وومع ذلـك، لـم تكـن �نـاك فـر
ــــط  ـــــا أن متوســـ ـــــة، كمــ ــــ�ات ســــــنوات اl~دمــ ـــــصائية £عـــــــز ملتغ�ـــ ىإحـ

ُ
ـــن  ــــ� للمعلمـــــــ�ن مــــ الــــــوالء التنظي�ـــ

جــــة عاليــــةمنظـــو ر�م اl~ــــاص 9ــــان د ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو . ر ىو9ــــان �نــــاك فــــر = أ (و
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الـــوالء التنظي�ــ� امل�ـــسوب ملتغ�ــ� املؤ�ـــل العل�ـــ� لحــسب وج�ـــة نظــر املعلمـــ�ن حــو متوســـط ) 0.05
قاملــشار إليــھ بالــدبلوم، وكــذلك فــر ذو داللــة إحـــصائية zــش�� إFــE اl~دمــة أقــل مــن خمــس ســـنوات 

جــــة ى£عـــز ملتغ�ــــ�ات ســـ اســــة وجـــود عالقــــة إيجابيــــة عاليـــة بــــ�ن د رنوات اl~دمــــة، وأظ�ــــرت �ـــذه الد ر
ــــال اl~اصـــــة لتغي�ـــــ� القيـــــادة ومتوســـــط  Mـــــاض 	طفـ ســـــة مبـــــادئ  رمما . الـــــوالء التنظي�ـــــ� للمعلمـــــاتر

اســة Mــاض 	طفـــال ملتا±عــة اklركــة النوعيــة لواجـــب : رتوصــيات الد رتبÜــ� التغي�ــ� 'ـــ& القيــادة بمبــدأ 
Mـــاض 	طفـــال  دن ملـــا ل�ـــا مـــن أثـــر إيجـــاjي ع,ـــE املؤســـسات ال�8بوMـــة واxyتمـــع، وجـــذب ر£علـــيم  ر'ـــ& 	

Ïس، وتـوف�� 9افـة 	سـاليب  رانZباه القيادات ال�8بوMة إFـE أ�ميـة الـوالء التنظي�ـ� ألعـضاء �يئـة التـد
جة عالية من الوالء التنظي��   .رو	ساليب ل�kفاظ ع,E د

اسة الشمر  يحاولت د س التعلـيم التعـرف ع,ـE واقـع ) 2020(ر رالتطـوMر املÞـ� لـوكيالت مـدا
س التعلـيم العـام، (العام '& محافظة الزلفـي مـن حيـث  رتلبيـة @حتياجـات امل�نيـة لـدى وكـيالت مـدا

، وتقديم مق�8حات لتحس�ن )نومواكبة برامج التطوMر ملتطلبات القيادة '& القر اklادي والعشرMن
س التعلــيم  العـــام، ولتحقيــق تلــك 	�ــداف اتبــع البحــث املـــنQR ربــرامج التطــوMر املÞــ� لــوكيالت مــدا

س 'ـ& محافظـة  رالوصفي التحلي,& ملالءمتھ لطبيعة البحث، وت{ونت عينة البحـث مـن وكـيالت املـدا
وكيلـــة، واســتخدمت @ســZبانة 9ــأداة xlمـــع البيانــات، وتوصــلت نتـــائج ) 19(الزلفــي والبــالغ عــدد�ن 

EFالبحث إ :Mـع بـرامج التطـوÏس مـن وج�ـة نظـر�ن، وجود حاجة لتنو رر املÞـ� اl~اصـة بـوكيالت املـدا
سـية، وMتفـق  س ع,ـE الAـ�امج القياديـة املوج�ـة للقيـادات املد Mب وكيالت املدا روكذلك اklاجة لتد ر ر
ـــة ومــــساعد¶aن 'ــــ&  ا¶aن القياديـ ـــE دو بــــرامج التطــــوMر املÞــــ� 'ــــ& تطــــوMر م�ــــا رأفــــراد عينــــة البحــــث ع,ـ ر

ســـة م�ـــام�ن بكفـــاءة، وكـــذلك تحقـــق بـــ س الفرصـــة ل�ـــن 'ـــ& رمما ررامج التطـــوMر املÞـــ� لـــوكيالت املـــدا
ات أفــراد العينــة مــن وكــيالت  ر@ســتفادة مــن خAــ�ات ßخــرMن، وتوصــلت لوجــود حاجــة لتطــوMر م�ــا
ة  ة مجتمعات التعلم امل�نية وإدا ة @تصال والتواصل وإدا س '& التخطيط @س�8اتيà& وم�ا راملدا ر ر ر

ة التغي�ـ�، ولــدى أفـ مـات وإدا ر	 £ي صـنع القــرار ز س خAـ�ة جيــدة 'ـ& م�ــا رراد العينــة مـن وكــيالت املـدا ر
Mـــة اململكـــة  س ملواكبـــة ر ؤوقيــادة فـــر العمـــل وتحتــاج بـــرامج التطـــوMر املÞــ� املقدمـــة لـــوكيالت املــدا ر ق
 E,ع �µسية، وال�8ك�� أك ة اklالية واملستقبلية من القيادات املد ا رالعر0ية السعودية وتطلعات الو ر ز

ات القيــاد نة 'ــ& القــر اklــادي والعــشرMن وتــم تقــديم ±عــض املق�8حــات لتحــس�ن بــرامج التطــوMر رم�ـا
س التعلـــيم العــام، وخـــرج البحــث بمجموعـــة مــن التوصـــيات مــن أ�م�ـــا تقـــديم : راملÞــ� لـــوكيالت مــدا

سـية (برامج تطوMر م�Þ متنوعة و0أسـاليب مختلفـة، مثـل  ات املد رالزMـا  مجتمعـات – ال{و£ـش¨نج –ر
جية – اللقاءات –التعلم امل�نية  ات اl~ا ر الزMا  ). وغ���ا.  الندوات واملؤتمرات–ر

اســة الكــردي،  دن، وكيــف ) 2020(رو�ـدفت د ة التعلــيم العــاF& 'ــ& @ رالتعــرف ع,ــE واقـع إدا ر
ه '& تkáيح العملية التعليمية  مات املتالحقة للتعليم العاF& '& التأث�� ع,E القيام بدو رسا�مت 	 ز

lـوض بمــستو اabــة التخـاذ خطــوات ى'ـ& الkاجـة امل�klتلفـة، وا~y9اديميــة ا	امعـات واملؤسـسات x
ف املناســــبة  ـــاF&، و¶aيئــــة الظــــر ـــن ال�ــــ� تتطلــــبوجــــادة لتعــــديل مــــسار مؤســــسة التعلــــيم العـ  جملــــة مـ

دنية، حيث بات  ة العملية التعليمية '& اxlامعات 	 ر�صالحات '& إخراج نموذجا يقتدى بھ '& إدا ر
ىمــستو التعلــيم اxlــام�&، والتعــرف ع,ــE أ�ــم التحــديات ال�ــ� تواج�ــھ، والــسبل أمــرا م�kــا لتطــوMر 

ة التعلـــيم العـــاF&، بمـــا  تقـــاء ±عمليــة إدا رالكفيلــة العتمـــاد سياســـات وا�ـــkة تكفــل ان�aـــاج قواعـــد @ ر
  .ينعكس ±ش{ل ايجاjي ع,E مختلف املؤسسات 	9اديمية، وتحقيق مخرجات £عليمية

اســـــة البنـــــا،  س لـــــواء وادي الـــــس�� م) 2020(رو�ـــــدفت د ســـــة مـــــدير مـــــدا ــــة مما جـ رعرفـــــة د ر ير
اسـة مـن  Ë¥�، وت{ونت عينة الد Mة وعالق�aا بجودة 	داء املد رللقيادة @بت{ا ر معلمـا ومعلمـة ) 388(ّر

ً
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�م بالطرMقـة العـشوائية ال�ـسيطة،  س اkl{وميـة واl~اصـة 'ـ& لـواء وادي الـس�� وتـم اختيـا ر'& املدا ّر

اسة املنQR الوص تباطي، وقامت الباحثة بتطوMر اسZبانة م{ونة من رواستخدمت الد ّفي املس¿& @ ر
اســة إFــE وجــود مــستو  Ëــ¥�، وتوصــلت الد Mــة وجــودة 	داء املد ىقــسم�ن �مــا متغ�ــ� القيــادة @بت{ا ر ر ر
ت  س لــواء وادي الــس��، كمــا أشــا Mــة لــدى مــدير مــدا ســة القيــادة @بت{ا جــة مما رمتوســط مــن د ر ر ر ير

س لــــواء وادي الــــس��، ىالنتــــائج إFــــE وجــــود مــــستو متو Ëــــ¥� ملــــدير مــــدا رســــط مــــن جــــودة 	داء املد ير

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو الداللــة  اســة إFــE عــدم وجــود فــر ىوتوصــلت الد و 'ــ& ) α=0.05(ر
Mـــة ف�aـــا  س لـــواء وادي الـــس�� للقيـــادة @بت{ا ســـة مـــدير مـــدا جـــة مما اســـة لد رتقـــديرات عينـــة الد ر ر ر ير

ق ذات داللة إحصائية عند مستو )ل��، ول�~�Aةا�xlس، واملؤ�ل الع(ى£عز ملتغ��ات  ى، وMوجد فر و
س لواء وادي الس�� £عـز ملتغ�ـ�ات ) α=0.05(الداللة  Ë¥� ملدير مدا ي'& مستو جودة 	داء املد ي رى ر

ق ذات داللـــة إحــــصائية عنـــد مــــستو الداللـــة ) اxlـــ�س( ىكمــــا ال يوجـــد فــــر ى'ــــ& مــــستو ) α=0.05(و
س لــــ Ëــــ¥� ملــــدير مــــدا رجــــودة 	داء املد املؤ�ــــل العل�ــــ�، ســــنوات (يواء وادي الــــس�� £عــــز ملتغ�ــــ�ات ير

Mة بمجاال¶aا ) ا�A~lة تباطية ذات داللة إحصائية ب�ن القيادة @بت{ا روأظ�رت النتائج وجود عالقة ا ر
 E,ب عM ات للتد اسة ±عقد دو س لواء وادي الس��، وأوصت الد Ë¥� ملدير مدا روجودة 	داء املد ر ر رر ي

Mــــة اxlديـــدة، وعقــــد اســـ�8اتيجيات حديثـــة تمكــــن  س مـــن التعامـــل مــــع 	ف{ـــار @بت{ا رمـــدير املــــدا ر ي
Mـــة ليتمكنــــوا مـــن الت�بــــؤ  س لزMـــادة معـــرف�aم بأســــاليب القيـــادة @بت{ا �Mيـــة ملـــدير املــــدا ات تد ردو ر ير ر

  . باملشكالت قبل حدوaâا

اســة الق¨ــ×¥�  راق8ــ�اح تــصو لتطــوMر 9ليــات ال�8بيــة 	ساســية ع,ــE وفــق ) 2019(رو�ــدفت د
ي�صالح املعاصرة، وتوصـل البحـث إFـE أن تطـوMر 9ليـات ال�8بيـة 	ساسـية يجـر مـن خـالل مداخل 

اËـ¥�،  رتطوMر 9ل عنصر من عناصر املنظومة التعليميـة مـن فلـسفة، وأ�ـداف التعلـيم، ومحتـو د ى
Ïس أن مــــداخل �صـــالح املعاصــــرة ل�ـــا أ�ميــــة كب�ـــ�ة 'ــــ& عمليـــة تطــــوMر . روطرائـــق واســــ�8اتيجيات تـــد

 -رتطبيق التصو املق�8ح ع,E 9لية ال�8بية 	ساسـية: ية 	ساسية، ومن توصيات البحث9ليات ال�8ب
Mة لتطبيق التصو املق�8ح، ومن مق�8حات البحث رجامعة دياEF، وتوف�� املستلزمات الضر إجـراء : رو

اسة ¶aدف إEF تقوMم مجـاالت التعلـيم 'ـ& ال{ليـة قبـل تنفيـذ خطـة �صـالح، وإجـراء بحـوث ¶aـدف  رد
EFساسيةإ	قسام العلمية والفنية '& 9ليات ال�8بية 	ات   . ر تطوMر إدا

اسات السابقة  :رالتعقيب ع@? البحوث والد

اسات السابقة  -  أ   :رأوجھ الشبھ وGختالف ب1ن البحث ا&,اCD والد
اسـات 'ـ& 	�ـداف ال�ـ� £ــس�E لتحقيق�ـا وال�ـ� تتمثـل 'ـ& دو قيـادة التغي�ــ�  - راتفقـت أغلبيـة الد ر

يدار '& امليدان ال�8بوو�صالح �   . ي
-  Eكـــزت ع,ـــ اســـات الـــسابقة 'ــ& اســـتخدام املـــنQR الوصـــفي كمــنQR للبحـــث و راتفقــت معظـــم الد ر

سية  . رأ�مية القيادة املد
اس�aا لقيادة التغي�� - اسات السابقة استخدمت املنQR الوصفي '& د رمعظم الد  .ر
اســـات الــــسابقة مختلـــف جوانــــب قيـــادة التغي�ـــ� و�صــــال - يح �دار 'ـــ& املؤســــسات رتناولـــت الد

تقاء بالعملية التعليمية  .رالتعليمية �aدف @
اسات السابقة '& استخدام @سZبانة 9أداة xlمع البيانات -  .ريتفق البحث اklاF& مع معظم الد
اســـات الـــسابقة 'ـــ& املنxRيـــة العلميـــة واl~طـــوات ال�ـــ�  - ريتفـــق البحـــث اklـــاF& مـــع البحـــوث والد

 .  العل��zس�� عل�aا وفق منQR البحث
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اســات الــسابقة 'ــ& مجتمــع البحــث قيــادة التغي�ــ� و�صــالح - - ر اختلــف البحــث 'ــ& تناولــھ مــع الد
ي�دار '& امليدان ال�8بو '& محافظة 	حساء  .ي

س قيادة التغي�� و�صالح �دار '&  - اسات السابقة '& أنھ يد ياختلف البحث اklاF& عن الد ر ر
 .يامليدان ال�8بو

اسات السابقة أوجھ تفرد الب-ج  :رحث ا&,اCD عن البحوث والد
ييركز البحث اklاF& ع,E قيادة التغي�� و�صالح �دار '& امليدان ال�8بو -   . ي
zّعـــد البحـــث اklـــاF& مـــن البحـــوث ال�ـــ� £عمـــل ع,ـــE توظيـــف التقنيـــة و@ســـتفادة مabـــا 'ـــ& قيـــادة  -

يالتغي�� و�صالح �دار '& امليدان ال�8بو  .ي
اسات السابقة أوجھ Gستفادة-د  :ر من البحوث والد

&Fالنحو التا E,اسات السابقة ع   :ريمكن إجمال جوانب @ستفادة من الد

اسات السابقة '& التعرف ع,E قيادة التغي�� وأ�مي�aا -   .راستفاد البحث اklاF& من الد
اســــة، و'ــــ& بنــــاء أداة  - اســــات الــــسابقة 'ــــ& توضــــيح أدبيــــات الد راســــتفاد البحــــث اklــــاF& مــــن الد ر

 .اسةرالد
اســات الــسابقة 'ــ& التعــرف ع,ــE إيجابيــات �صــالح �دار 'ــ&  - ياســتفاد البحــث اklــاF& مــن الد ر

 .يامليدان ال�8بو
اســات الـسابقة 'ــ& تفــس��  - راسـتفاد البحــث اklـاF& مــن 	سـاليب �حــصائية ال�ـ� طبقــت 'ـ& الد

&Fاklنتائج البحث ا.  
تطـوMر 'ـ& قيـادة التغي�ـ� و�صـالح لاسـتفاد البحـث اklـاF& 'ـ& الوصـو إFـE عـدد مـن التوصـيات ل -

ي�دار '& امليدان ال�8بو  .ي

  :ي7طار النظر

لاP,و Oو   قيادة التغي01: ر

  :مفSوم قيادة التغي01 .1

ــــادة التغي�ــــــ� بأ�aــــــا ــــداث التغي�ــــــ� " £عــــــرف قيــ ة عمليــــــات متعــــــددة مZسلــــــسلة، ت�تãــــــ� بإحــ رإدا
ئ¨س بمن يدير ة التغي�� ترتبط ±ش{ل  راملطلوب، بمعÜ¤ أن إدا ، ر ي التغي��، و0منxRية العمل التغي��

ض املؤسـسة ±غـض النظـر عـن  Mة، وان�aاء إEF إحداث التغي�� ع,E أ رومراحلھ ابتداء من تحديد الر ً ؤً
 )  20، ص2012املساد، " (ىمستو تحقيقھ

س ألداء  وو£عرف قيادة التغي�� بأ�aا الدخل املنظم الذي يقوم بھ القائد إلحداث £غي�� مدر
ه وأ�ـداف وطـر تنفيـذه بطــر العمـل داخـل ا قملؤسـسة وMوجـھ نحـو غايـات معينــة وMـتحكم 'ـ& مـسا ق ر

توافــق @?ــxäام مــع ب¨ئــة التنظــيم واســتجابة ملتطلباتــھ بكفــاءة وفاعليــة 'ــ& ظــل @ســتخدام 	مثــل 
  ) 2011القحطا?ي، (للمعرفة و�م{انات املتاحة 

E العمل ع,ـE التطـوMر والتحـس�ن و£عرف قيادة التغي�� إجرائيا '& �ذا البحث بأ�aا تقوم ع,
وســ�ن zعملــو ±ــش{ل £عــاو?ي لتحقيــق  ة واعيــة تجعــل فرMــق العمــل مــن املر نلألنظمــة مــن خــالل إدا ؤ ر

ة التغي��   .ر	�داف ال�� £س�E إل�aا إدا
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 :أ�مية قيادة التغي01 .2

جة أن التغي�� أصبح  رzش�د العالم '& 	لفية الثالثة £غ��ات وتحوالت سرÏعة وشاملة؛ لد
ئ¨ــسة تم�ــ� العــصر اklــاF& عــن غ�ــ�ه مــن العــصو املاضــية، ولــم يق8ــ� التغي�ــ� 'ــ& مجــال دو ســم نة  ن ر ر

ßخـــر، فجميـــع املؤســـسات اkl{وميـــة واl~اصـــة والقطاعـــات الر0حيـــة وغ�ـــ� الر0حيـــة تتـــأثر بـــالتغي�� 
وتـــؤثر فيــــھ، وأصــــبح واقـــع املؤســــسات إمــــا أن تـــصنع وتقــــود التغي�ــــ� 9املؤســـسات املبدعــــة واملبتكــــرة 

ات العـصرMة 'ـ& تحقيـق وامل ة، أو مؤسسات تواكب التغي�ـ� وتحـاو جا�ـدة أن توظـف التطـو رتطو لر
لأ�ـداف�ا وتحقيــق التنافـسية، وMــأ£ي أخ�ـ�ا املؤســسات ال�ـ� تحــاو مالحقـة التغي�ــ� و@سـتفادة منــھ، 
ــــھ املؤســــــسات ال�8بوMـــــــة والتعليميــــــة و	9اديميـــــــة،  ـــأثر بــــــالتغي�� وتـــــــؤثر فيــ ــــ� تتـــ ومــــــن املؤســــــسات ال�ـــ

ف فـال رتغي��ات 'ـ& مجـال @تـصاالت والتكنولوجيـا وتقنيـة املعلومـات و'ـ& النظرMـات واملفـا�يم واملعـا
ـــ& تحقيــــق أ�ــــداف  يتتطلــــب قيــــادات ع,ــــE مــــستو عــــال مــــن 	داء �دار والقيــــادي، وال�ــــ� £ــــس�م 'ـ ٍى
ات، وتوظيف�ا بما zـس�م 'ـ& تطـوMر 	داء وتحـسن الكفـاءة  راملؤسسة، ومواكبة املستجدات والتطو

Mادة �نتاجية  ) 2018الث�ي��، .(زو

تكمن أ�مية التغي�� '& التجديد الذا£ي، والتطوMر املستمر الذي ¶aدف املؤسسة ال�8بوMـة مـن  -
خاللـھ إFـE تطـوMر نفـس�ا، والعــامل�ن ف�aـا، ومنـع ال�8اجـع واklــد منـھ، لتظـل املؤسـسة محافظــة 

ا ة ع,E اتخاذ القرا رع,E وجود�ا، وكيا�aا وحيوa�Mا، وقاد ت املناسـبة بالـش{ل الـkáيح 'ـ& ظـل ر
ف اkyيطــة �aــا 'ـــ& مختلــف 	وقــات، وتحقيــق أ�ـــداف�ا بفاعليــة وكفــاءة، إذ  الظــر
ْ

ٍ ٍ أن التغي�ـــ� و
ة ع,E @بت{ار، وتفج�� الطاقـات  رعملية تحتاج إEF ج�د '& التعامل مع�ا، مما zساعد '& املقد

تقــاء والتقــدم، وفــتح اxyــال أمــام � Mــادة الثقــة بــالنفسروتنميــة مجــاالت @ ، و زبــداع والتطــو . ر
) ،  . )2011ياklرMر

ات 	ساسـية،  - سية مؤ�لة تتوافر ف�aا امل�ـا رحاجة املؤسسات التعليمية إEF وجود قيادات مد ر
ة القائــــد ع,ــــE توظيف�ــــا عمليــــا أثنــــاء  ات فقــــط، بــــل البــــد مــــن قــــد وال zــــش�8ط تــــوافر �ــــذه امل�ــــا

ً
ر ر

ســـتھ ألعمالـــھ، و£عاملـــھ مـــع ßخـــرMن،  ات رمما ات الفنيـــة، وامل�ـــا ات تتمثـــل 'ـــ& امل�ـــا رو�ـــذه امل�ـــا ر ر
اكية، وح�¤ £ـستطيع املؤسـسات التعليميـة الوفـاء بمتطلبـات العمـل  ات �د ر�?سانية، وامل�ا ر
يال�8بـو ال بـد ل�ــا مـن وجــود قائـد يقود�ــا نحـو تحقيـق التطلعــات، و�ـذا يتوافــق مـع مــا جـاء 'ــ& 

Mـة اململكــة  ة م2030ؤر Mب، وذلــك ور حيــث أكــدت ع,ــE ضــر رواصـلة @ســZثمار 'ــ& التعلــيم والتــد
ات  ف، وامل�ــا Mــد الطلبــة باملعــا Mن ع,ــE تز ربتأ�يــل القيــادات ال�8بوMــة، واملعلمــ�ن؛ لي{ونــوا قــاد ر ور

مة لوظائف املستقبل åي، . (زالال  ).2019راklا

 :اس0Vاتيجيات قيادة التغي01 .3

ســة، ومخططــا ل�ــا جيــد - ًالبــد أن ت{ــو عمليــة التغي�ــ� منظمــة ومدر و ا، ح�ــ¤ يZــسÜ¤ ل�ــا تحقيــق ن
  ) 2107نظ��، (، )2108جمال، : (أ�داف�ا، وذلك باتباع اس�8اتيجيات مناسبة، ومabا

ـــق العم,ـــــ& - ـــا أن : اســـــ�8اتيجية التطبيــ ات عقالنيـــــة مفاد�ــ رتقـــــوم �ـــــذه @ســـــ�8اتيجية ع,ـــــE تـــــصو
 التخاذ ّ�?سان يحقق مصاklھ إذا ما و�Ò لھ ذلك، و£عتمد ع,E تبادل املعلومات ب�ن 	فراد

ات والوصو إEF 	�داف ال�� £ـس�E ل�ـا عمليـة التغي�ـ� 9ـو @ختيـار الرشـيد للفـرد �ـو  نالقرا ل ر
  .	فضل و	?سب
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وتقوم ع,E @ع�8اف بمنظومة احتياجات العامل�ن '& املؤسسات ال�8بوMـة، : اس�8اتيجية القيم -
�ن يـــتم عنــد عــدم فاعليـــة ومــا ل�ــذه @حتياجــات مـــن تــأث�� 'ــ& أدا¸aـــم، وأن £غي�ــ� ســلوك العــامل

  .ّالقيم القديمة؛ لذا يجب تطبيق قيم فعالة جديدة

وتتـــضمن إلــــزام 	فـــراد ع,ــــE إحـــداث التغي�ــــ�، : اســـ�8اتيجية تطبيـــق �ذعــــان والقـــوة القــــسرMة -
والتغلب ع,E أش{ال املقاومة باتخـاذ العقو0ـات، و�جـراءات ل{ـل مـن يقـاوم أو يخـالف، و�ـذه 

 . '& املؤسسات ال�8بوMة، ملا ل�ا من تأث�� سل�æ '& العامل�ن@س�8اتيجية قلما تطبق 

إن من أ�م @س�8اتيجيات ال�� يمكن اعتماد�ا '& عملية إحداث التغي�� لدى القادة ال�8بو�Mن 
 :ما ي,&

ال�� تقوم ع,E املشاركة الواسعة النطاق ب�ن العامل�ن واملـدير 'ـ& : اس�8اتيجية التغي�� املتدرج -
Mــادة املؤسـسات ال�8 زبوMـة لتحديـد أ�ـداف التغي�ـ� وفرضــياتھ، ممـا يمكـن مـن تحف�ـ� 	فـراد، و

ّ

حماس�م إلحداث التغي��، وتنفيذه، وتواجھ حاالت إحداث التغي�ـ� أحيانـا مقاومـة للتغي�ـ� 'ـ& 
  .املؤسسة ال�8بوMة، فيZبع املدير اس�8اتيجية �جبار عند عدم إم{انية @ستفادة من �قناع

ة عاليــة؛ لتحقيــق اســ�8اتيجية : يتغي�ــ� الب�يــواســ�8اتيجية ال - رالبــد مــن التخطــيط ±عمــق، وم�ــا
ة أحــد  ، النا±عــة مـن براعـة مــدير املؤسـسة ال�8بوMــة القياديـة، وال�ـ� تــتم بمبـاد رالتغي�ـ� الب�يـو ي
العـامل�ن طــرح فكـرة التغي�ــ�، وال�ـ� يZبع�ــا قــدر كب�ـ� مــن التوجيـھ، واتبــاع أسـلوب �قنــاع مــن 

EFداف املطلو0ةلأجل الوصو إ�	 .  

 :نماذج قيادة التغي01 .4

  :نموج كوتر للتغي01  -أ 
Mة عنـــد تطبيـــق أي £غ�ـــ�، فـــدو النمـــاذج �ـــو  ر£عـــد نمـــاذج قيـــادة التغي�ـــ� مـــن 	مـــو الـــضر ور ر
ت�سيط عملية التغي�� للتمكن من ف�م�ا وتطبيق مباد¸aا، وÏعت�A 9وتر أحد املتخصـص�ن وامل�تمـ�ن 

ة وقيــادة التغي�ــ� 'ـــ& املؤســس قات مــن خـــالل اتبــاع أفــضل الطـــر لتحقيــق التحــوالت الناkçـــة، ربــإدا
  ):172، ص2018الث�ي��، (نوMت{و نموذج 9وتر لقيادة التغي�� من اl~طوات التالية 

مـــات اklاليـــة، :رإيجـــاد شـــعو با&,اجـــة إDـــ? التغي1ـــ0 • صـــد اklقـــائق التنافـــسية، و	 ز وتتـــضمن  ر
ات واملستجدات الع رصرMة، وظ�و نقاط الـضعف 'ـ& أداء روالفرص اkyتملة، ومواكبة التطو

  :نوM{و ذلك وفق اl~طوات التالية. العمل باملؤسسة
  .إيجاد 	سباب الوا�kة للتغي�� -
  مساعدة 	فراد '& اسZيعاب أ�مية القيام بالعمل السرÏع لتحقيق التغي�� املطلوب -
  .تحديد التحديات وال�aديدات وقوة املنافسة -
Mو�ات ال�� £ش�� إ -   .EF ما يمكن أن يحدث '& املستقبلرتطوMر الس¨نا
  .البحث عن الفرص ال�� يمكن استغالل�ا -
غبة 	فراد '& النقاش والتفك�� -   .رت�سيط 
ة قيادة الفرMق ع,E �قناع -   .ردعم قد

ق تتطلـــب عمليــات وج�ـــود التغي�ــ� فـــر عمــل وجماعـــة قوMــة 'ـــ& :إقامــة تحــالف لقيـــادة التغي1ــ0 •
ى املطلو0ة، و�ذا التحالف بمثابـة فرMـق املؤسسة لتوجيھ التغي�� نحو تحقيق 	 ؤ�داف والر

  :قالعمل، وMمكن اتباع اl~طوات التالية '& ت{وMن فر قيادة التغي��
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ـــو مــــabم  - مــــة، ع,ــــE أن ي{ـ Mــــد�م بالــــسلطة الال ن£ــــشكيل فرMــــق مــــن 	فــــراد املناســــب�ن وتز ز و
ن والقادة '& املؤسسة   .واملدير

  .لاklصو ع,E @ل�8ام من جميع 	فراد -
  . ع,E بناء الفرMق ضمن تحالف التغي��العمل -
  .مراقبة نقاط الضعف '& الفرMق -
التأكـــد مــــن وجــــود مجموعـــة مــــن 	فــــراد املناســـب�ن 'ــــ& مختلــــف 	قـــسام واملــــستوMات 'ــــ&  -

 .املؤسسة

Mـة اســ�8اتيجية للتغي�ـ� • ة مغرMــة ومرغو0ـة 'ــ& : ؤوضـع ر Mـة عمــل �ـو تقــديم صـو رأن جــو�ر أي ر ؤ
ؤ العمــل اxlيــدة املــستقبل، مــkáو0ة ب{ــل مــا يــدعم Mــة جيــدة، و ى�ا مــن عوامــل تؤكــد أ�aــا ر ر ؤ

رتــؤدي إFــE ت�ــسيط 	مــو مــن خــالل توضــيح التوجــھ العــام القــادم للمؤســسة، وتــؤدي إFــE دفــع 
	فـراد للتحـرك نحـو @تجـاه الــkáيح، وتـؤدي إFـE توحيـد أ?ــشطة سلـسلة كب�ـ�ة مـن 	عمــال؛ 

Mـة فعالـة البـد أن تأخـذ ±عـ�ن @ عتبـار 	وضـاع الواقعيـة للمؤسـسة، وتـضع ؤوإEF أن تصبح الر
ة حقيقية، وMمكن تحقيق ذلك باتباع اl~طوات التالية   :ر	�داف املستقبلية الطموحة بصو

  .تحديد القيم الرئ¨سة لعملية التغي�� -
Mة - ؤوضع م�~ص zعكس ما يتوقع أن ي{و مستقبل املؤسسة الر   .ن
Mة -   .ؤإيجاد @س�8اتيجية املطلو0ة لتحقيق الر
Mة لآلخرMنالت -   .ؤأكد أن تحالف التغي�� قادر ع,E نقل الر

ــــة التغي�ـــــ� • Mـ Mـــــة : ؤإيـــــصال ر ــــاÒç 9ـــــل وســـــيلة ممكنـــــة لتوصـــــيل الر ـــد التغي�ـــــ� النـ ــــستخدم قائــ ؤzـ
  :ناxlديدة واس�8اتيجيات تحقيق�ا، وM{و من خالل �جراءات التالية

Mة التغي�� -   .ؤالتحدث باستمرار عن ر
Mة '& جميع مجاالت العمل -   .ؤتطبيق الر
ة وقوMة وجعل�ا جزءا من 9ل عمل يتم القيام بھ - ة مكر ًنقل�ا بصو ر   .ر
ات ح�¤ تبقى '& أذ�ان 	فراد - ة يومية klل املشكالت وصنع القرا راستخدام�ا بصو   .ر

الـة املعوقـات، و£غ�ــ� : تمكـ�ن 	فـراد مـن العمـل ذي القاعـدة العرMـضة • زتتطلـب ج�ـود التغي�ـ� إ
ن�ــ�، و£ــ¯xع الطـر غ�ــ� التقليديــة إلنجــاز التغي�ــ�، وM{ــو العمليـات وال�يا9ــل ال�ــ� £عيــق التغي ق

  :تمك�ن 	فراد من خالل
  .تمكيabم من القيام بالتغي��ات '& اxyاالت املطلو0ة مabم -
ات وال�شاطات اxlديدة - Ïع امل��انية ع,E املباد رتو   .ز
  .£غي�� طرMقة تنظيم العمل بوضع 	فراد '& 	ماكن املناسبة �xlود�م وإم{انا¶aم -
  .التخلص من العقبات ال�� قد تقف '& طرMق التغي��؛ لتجنب �حباط لدى 	فراد -
  .مراجعة ال�ي{ل التنظي�� وطرMقة وصف 	عمال ونظم 	داء -
 .تقدير 	فراد وم{افأ¶aم للقيام ±عملية التغي�� -

ي�بëــ& التخطــيط لتحــس¨نات ملموســة تتحقــق مــع بدايــة : تحقيــق م{اســب ع,ــE املــدى القــص�� •
نالتغي�ــ�، وتحقيــق التحــسن 'ــ& ب¨ئــة العمــل وإجراءاتــھ، وم{افــأة 	فــراد الــذين zــس�مو خطــة 

±ــش{ل فعـــال 'ـــ& تحقيـــق تحــس¨نات وم{اســـب قرMبـــة، وMتطلـــب التغي�ــ� النـــاÒç أن zعمـــل قـــادة 
التغي�ــ� ع,ــE وضــع أ�ــداف قــص��ة 	جــل قابلــة للتحقيــق؛ مــن أجــل إقنــاع أفــراد التنظــيم بــأن 

ـــي الن تــــائج املرغو0ـــــة، مــــا zـــــساعد ع,ــــE تحف�ــــ� 	فـــــراد واklفــــاظ ع,ـــــE ج�ــــود�م قــــد بـــــدأت £عطـ
  .رالشعو باklاجة امل�kة للعمل
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£عزMز امل{اسب وتحقيق مزMد من التغي�� مع @ندفاع للعمل نحو التغي��، و£ستخدم امل{اسب  •
نال�� تحققت لتحقيق م{اسب إضافية ومزMد من املشارك�ن الذين zستطيعو تجديد وتفعيل 

ة وا�ــkة ومــا يحتــاج إFــE تطــوMر ±عــد 9ــل التغي�ــ� بــصو رة أكAــ�، وتحليــل مــا تــم تحقيقــھ بــصو ر
  .نجاح، والعمل من أجل إجراء التحس¨نات املستمرة

ـــة £عمــــل ع,ــــE الــــر0ط بــــ�ن : ترســــيخ وتث�يــــت التغي�ــــ� 'ــــ& ثقافــــة املؤســــسة • قيــــادة التغي�ــــ� الناkçـ
ضمن اسـتمرار ج�ـود الـسلوكيات اxlديـدة ونجـاح املؤسـسة، و£ـس�E التخـاذ �جـراءات ال�ـ� تـ

نالتغي�ـــ�، وال ت{ـــو مر�ونـــة بوجـــود أحـــد، وإن 9ـــان قائـــد التغي�ـــ� نفـــسھ، وMـــتم ترســـيخ وتث�يــــت 
  :التغي�� '& ثقافة املؤسسة من خالل

رالقيام با�xlود املتواصلة لضمان ظ�و التغي�� 'ـ& 9ـل جـزء مـن أجـزاء املؤسـسة، وذلـك مـن  -
ئ¨ــس�ن �مــا 	و لخــالل عــامل�ن  إيمــان اxlيــل القــادم : د والنتــائج، والثــا?يالــر0ط بــن ا�xlــو: ر

ًمن قيادات املؤسسة بطر التغي�� وجعل�ا جزءا من ثقافة املؤسسة   .ق
  .التحدث عن مدى التقدم '& التغي�� -
  .سرد قصص نجاح عملية التغي�� -

  :نموذج فوالن للتغي01  -ب 

) فــوالن(كـد ىماي{ـل فـوالن �ـو مؤلــف القيـادة 'ـ& ثقافــة التغي�ـ�، وثالثيـة قـو التغي�ــ�، وقـد أ
ىأنــھ ول{ــي تبـــدأ ±عمليــة التغي�ــ�، البـــد أن ي{ــو �نــاك �ـــدف للتغي�ــ� وMــر  أن �نــاك خمـــس )فـــوالن (ن

ر0اzعــة، : (كفايــات أساســية يحتاج�ــا القائــد مــن أجــل التعامــل املــستمر مــع التغي�ــ� ومواج�تــھ، وÉــ&
  ).2019عط��، 

ـــأثرMن بـــــھ، قوÏعÜــــ� التـــــصرف ب�يــــة إحــــداث الفــــار 'ـــــ& حيــــاه 	íــــ~ا: يال�ــــدف املعنــــو - ص املتـ
ح التعاو واملشاركة نفالقادة ل�م أسلوب مم�� وقيم ومثل وغايات وMؤكدو ع,E العمل بر   . ون

ف�م التغي�� فال�دف ل¨س £غي�� 9ل ¦¥�ء، في�بë& البدء بتطبيـق فكـره مـا، وإعطا¸aـا الوقـت  -
ه، إذ البـــد مــن إيجــاد الطرMقــة  املث,ـــE رال{ــا'& للتأكــد مــن نجاح�ــا، فالبـــد لــھ مــن £ــسوMق أف{ــا

 .إلقناع العامل�ن �aا
ات التغي�ــــ� �ــــو تحــــس�ن العالقــــات بــــ�ن  - رتنميـــة العالقــــات فالعامــــل 	ساËــــ¥� 'ــــ& نجــــاح مبـــاد

 .العامل�ن فاملعامالت والعالقات É& ما يحدد نجاح املؤسسة
Mــادة املعرفــة  - زبنــاء املعرفــة فع,ــE القــادة توجيــھ ا�تمــام العــامل�ن نحــو املعلومــات اxlديــدة و

 . ملؤسسةداخل وخارج ا
فالقيادة م�مة صعبة '& مناخ التغي�� ±س�ب حالة عدم @تزان ملا ) التماسك(صنع التالحم  -

اء ß &' ريحدث من اضطرابات واختالفات. 
 –اklمـاس -الطاقـة : يوMر فوالن أن �ناك خـصائص ي�بëـ& أن يمتلك�ـا القائـد الفعـال وÉـ&

 .لالتفاؤ
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  ي7صالح 7دار: راP,و الثاaي

 :يصالح 7دارمفSوم 7 .1

يأنــــھ ج�ــــد سياËــــ¥� وإدار واقتــــصادي : ي �صــــالح �دار بتعرMفــــات عديــــدة مabــــا£عرMــــفتـــم 
وثقا'& �ادف إلحداث £غي��ات أساسية إيجابية '& السلوك والنظم والعالقات و	ساليب و	دوات 

جة عالية من الكفاء ، بما يؤمن لھ د ات وإم{انات ا�xlاز �دار رتحقيقا لتنمية قد ة والفعالية '& ير
  )320، ص2013اklم,&، (. إنجاز أ�دافھ

Mــــة 	ساســـية و	íــــ~اص "  وأنـــھ  رعمليــــة تكييـــف �دار مــــع املـــستجدات 'ــــ& الر9ـــائز �دا ي
، " (وأساليب العمل، وÉ& عملية أساسية £عتمد ع,E أí~اص م�يئ�ن   ).37، ص2011يالبح��

ـــھ ـــام التعلي�ـــــ�، أو: "وÏعــــرف بأنـ ـــ� 'ــــ& النظـ ـــا عمليــــة التغي�ـ ـــا مــ  'ــــ& جــــزء نحــــو 	حــــسن، وغالبـ
  ).4، ص 2003اklوت، " (يتضمن �ذا املصط�Ò أ±عادا اجتماعية واقتصادية وسياسية

يوMتـــÒî مـــن التعرMفـــات الــــسابقة أن جميع�ـــا تتفـــق ع,ــــE أن �صـــالح �دار ج�ـــد جمــــا»& 
Mادة الكفاءة وذلـ ات القائمة، �aدف  زمنظم aÍدف إEF إحداث £غي��ات �ي{لية '& �دا ك مـن خـالل ر

Mــة ال�ـــ� ترفــع مـــن إم{انيــات ا�xlـــاز  رتحــس�ن أســاليب العمـــل، وتأ�يــل 	فـــراد للقيــام بالعمليـــة �دا
  . ي�دار وتحسن من مستواه

وÏعــرف إجرائيـــا بأنــھ عمليـــة جماعيــة منظمـــة، ¶aــدف إلحـــداث £غي�ــ�ات 'ـــ& املؤســسة لزMـــادة 
تقاء بالع ات العامل�ن لال رالكفاءة والفاعلية، وتنمية قد   .يمل �دار والعمل ع,E تحس¨نھر

 :يأ�داف 7صالح 7دار .2

  ):74، ص 1999طلبھ، (يمن أ�داف �صالح �دار ما ي,& 

مــساعدة نظــم التعلـــيم ع,ــE إحــداث التغي�ـــ� �يجــاjي 'ـــ& ب�يــة مؤســسات تلـــك الــنظم وتفعيـــل  -
  .فيدينعمليا¶aا، وصوال إEF تجوMد مخرجا¶aا وتحس�ن نوعية اl~دمات ال�� تقدم�ا للمست

مساعدة نظم التعليم ع,E تحرMك مـا �ـو موجـود 'ـ& الواقـع التقليـدي الـرا�ن وإثرائـھ باxlديـد  -
ىبإضافة املعرفة العلمية إليـھ وإدخـال التكنولوجيـا املعاصـرة فيـھ، سـواء تـم ذلـك ع,ـE مـستو 

سة   .رالفكر أو النظام أو املما

قديات ال�ـــ� £عــو إيجــاد نظـــم مــساعدة نظــم التعلـــيم ع,ــE مواج�ــة املـــشكالت التعليميــة والتحــ -
  .عصرMة غ�� نمطية

يمــساعدة نظـــم التعلـــيم ع,ـــE مواكبـــة واســـZيعاب معطيـــات التقـــدم اklـــضار املطـــرد 'ـــ& ثقافـــة  -
ات املعلوماتيـة والتكنولوجيـة  ¶aا الثو رالعصر اklديث، ومواج�ة التحديات العاملية ال�� أفر ز

  .و@تصالية املتعاظمة

 EــــــFــــــدف �صــــــالح �دار إaÍ تحقيــــــق غايــــــات سياســــــية واجتماعيــــــة واقتــــــصادية مثــــــليكمــــــا :
، ) (٢١، ص ٢٠٠٨الفرجا?ي، (   ) 327، ص2013اklم,&، ). (32، ص 2011يالبح��

فع إنتاجيتھ - رتحس�ن مستو أداء ا�xlاز �دار و ي   .ى

  .زMادة كفاءة 	ج�زة اkl{ومية، وتحس�ن نوعية خدما¶aا للمواطن العادي -
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، وسلوكيات العامل�نتطوMر ال�يا9ل التنظيمية، وأسال -   .ييب �دار

ترشيد �نفاق اkl{ومي وال�8ك�� ع,E اقتصاديات الZشغيل مـن خـالل تخفـيض xòـم الAـ�امج  -
  .و	ج�زة و	عداد الزائدة من العامل�ن

Mة - ر£عزMز عملية التحو الديمقراطي، ودعم التوج�ات نحو الالمركزMة �دا   .ل

ة الشئو - Mةر£¯xيع املشاركة الشعبية '& إدا ات �دا ر العامة و'& صنع القرا ر   .ن

د، والعدالـة  - Mـة، وإصـالح 	نظمـة املاليـة والـضرMبة بقـصد تـوف�� املـوا رت�ـسيط �جـراءات �دا ر
Ïع 	عباء   .ز'& تو

ة @ستجابة ملطال©aم، باعتبار أن  - ورتحس�ن أساليب التعامل مع املواطن�ن، و£عزMز مف�وم ضر
Mــة، وMـتم ذلــك مـن خــال ل إظ�ـار مزMــد تقـديم اl~دمــة للمـواطن�ن �ــو مAـ�ر ر وجــود 	ج�ـزة �دا

ـــوم املــــــساءلة واملـــــــسئولية  ـــــز مف�ـــ ـــــة، و£عزMـ Mـ ـــ& عمــــــل العــــــامل�ن و	ج�ـــــــزة �دا رمــــــن الــــــشفافية 'ـــ
  .@جتماعية

وضــــع الــــسياسات العامــــة وتنفيــــذ�ا، ±ــــش{ل يــــضمن الكفــــاءة والفعاليــــة والعدالــــة، واl~ــــضوع  -
  .للمساءلة عن 	داء

- lـة والوظيفيـة، تحديث وتجديد اM±عـاد الب�يو	ات و'ـ& جميـع Mجميـع املـستو E,از �دار ع�xي
  .بما zس�م '& القضاء ع,E املشكالت ال�� تواج��ا

ـــو  - ـــة، واق8ــــــ�اح اklلـــ ـــة والتنظيميـــ ـــــE املــــــشكالت الــــــسياسية و@قتــــــصادية والتنموMـــ لالتغلــــــب ع,ـ
  .املالئمة ل�ا

Mـة، ومعاxlـة @نحـراف، مواكبة املستجدات والتحديث من أجل تحقيق غايات الكف - راية �دا
ت�ن 0ة الفساد، والقضاء ع,E التعقيدات والر وومحا   .ر

ة ع,E الabوض بأعبـاء التغي�ـ�  - طنية بما يجعل�ا أك�µ قد ربناء �ي{ل الدولة ع,E أسس علمية و و
  .ياklضار امل�شود

ة واملواكبـــة بمـــا zس - رقيـــام البنـــاء �دار ع,ـــE مف�ـــوم الفاعليـــة والكفـــاءة واملبـــاد Zـــشرف تحقيـــق ي
  :	�داف من خالل

سلو9ا ومنxRا(يالبناء ال�8بو  �
ً ً

 .(  

  . التنظيم العل�� والتكنولوÑ& املعاصر �

  ). القيادة و القاعدة(ي@�تمام بالعنصر ال�شر  �

  ). الطبيعية واملعنوMة(تحس�ن ب¨ئة العمل  �

  .يتطوMر ومواكبة أطر الZشرÏع �دار �
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 :يمجاالت 7صالح 7دار .3

ــــال ـــkة يتطلـــــب �صـ ـــ�8اتيجية محـــــددة وخطـــــط وا�ـــ ـــع اســ يح �دار بمف�ومـــــة الـــــشامل وضـــ
�ا ز£س�aدف '& جمل�aا تطوMر النظام �دار '& الدولة '& مجاالت متعددة أبر   : ي

يالتنظـــيم �دار وال�يك,ـــ& عـــن طرMـــق إعـــادة النظـــر 'ـــ& أ�ـــداف 	ج�ـــزة اkl{وميـــة و�يا9ل�ـــا  -
  .  �?شاءالتنظيمية وإعادة تنظيم�ا بالدمج أو �لغاء أو

اســـة وتحليـــل نظـــم وإجـــراءات العمـــل بمـــا يحقـــق  - رالتطـــوMر والتحـــس�ن �جرا¼ـــي مـــن خـــالل د
نة '& أعمال 	ج�زة اy~تلفة  . والسرعة واملر

�ا وسيلة التنمية وغاي�aـا و0حكـم أن  - أس مال باعتبا رتطوMر القو ال�شرMة ال�� تمثل أثمن  ر ى
ضع قواعد وضوابط انتما¸aا@ستخدام 	مثل لل�شرMة zع�Ü العمل ع,E تط  .ووMر�ا و

 ، ه سليمة البد وأن zشمل التنظيم �دار يوتر الباحثة أن �صالح �دار ح�¤ يتم بصو ي رى
0ــــة  ـــة والــــسرعة 'ــــ& 	داء مــــن خــــالل 9ــــوادر ±ــــشرMة مد نـ روتحــــس�ن إجــــراءات العمــــل بمــــا يحقــــق املر و

 .ومؤ�لة

 : يGس0Vاتيجيات ا&,ديثة للتغي01 و7صالح 7دار .4

 تقـــوم اســـ�8اتيجية إعـــادة ال�ندســـة ع,ـــE عـــدة اف�8اضـــيات لعـــل :اســـ0Vاتيجية إعـــادة الSندســـة •
يأ�م�ا التغي�� السرÏع للعمليات وال�� ينطو عل�aا النتائج والوقت، واف�8اض آخر و�و التغي�� 
ســـــة  Mـــــة 'ــــ& العمليـــــات @ســـــ�8اتيجية املما راxlــــذر أي يجـــــب أن ي{ـــــو �نــــاك إعـــــادة نظـــــر جذ ر ن ي

اl~طيــــــب، () 327، ص 2013اklم,ــــــ&، (امل�ن واســــــZبدال ذلــــــك ±ـــــó¥�ء جديــــــدو	?ـــــشطة والعــــــ
  ).2010واl~طيب، 

ة ا&%ـودة الـشاملة • ة اxlـودة الـشاملة ع,ـE أ�aـا اسـ�8اتيجية £غي�ـ� :راس0Vاتيجية إدا ر ينظـر إلدا
Mــادة  ¶aـا مــن جديـد �aــدف  زبطيئـة طوMلــة املـدى ت�xــأ ال�aـا املؤســسة إلعــادة النظـر بأســلوب إدا ر

ة اxlـودة الفعالية ال فع �نتاجية وتحس�ن خدمة العمالء، وتقوم اس�8اتيجية إدا رتنظيمية و ر
الـــشاملة ع,ــــE ثالثــــة مبــــادئ Éــــ& ال�8ك�ــــ� ع,ــــE العميــــل والتحــــس�ن البطــــيء للعمليــــات ومــــشاركة 

عبـد، () 327، 2013اklم,ـ&، (. العامل�ن ودمج�م 'ـ& العمـل وتحقيـق منـافع للعـامل�ن واxyتمـع
  ) 106، ص2019

أس املـال الفكــر: جيةاسـ0Vاتي •  Cــe ثمارfسـGي أس املـال الفكــر أصـل مــن 	صـو غ�ــ� :ر ل zعـد  ي ر
، إذ ال  د 	خــر ىامللموسـة، وأن @ســZثمار فيــھ يفــو عــشرات 	ضـعاف مــن @ســZثمار 'ــ& املــوا رق
، وأن أســـاس  أس املـــال الفكـــر ييمكـــن تـــصو أي مجتمـــع متقـــدم 'ـــ& إم{اناتـــھ فق�ـــ�ا 'ـــ& كفـــاءة  ر ر

يأس املـال الفكــر وتنميتــھ �ـو التعلــيم الــذي zـش{ل وســيلة إعــداد ال�ــشر، الـدعائم 'ــ& ت{ــوMن  ر
مـــة ملواج�ـــة تحــديات املـــستقبل، حيــث أن اxlامعـــات £عـــد  ات الال ات وامل�ــا Mــد�م بالقـــد زوتز ر ر و

لية التنميــة الــشاملة 'ــ& اxyتمــع،  و�ــذا ال يتحقــق إال مــن واklاضــنة للفكــر؛ و يقــع عل�aــا مــسؤ
، ممـا يـنعكس ع,ـE تحقيـق أ�ـداف�ا بكفـاءة وفعاليـة  داود، (يخالل @�تمام برأس املال الفكـر

  ).34، ص2017

ــــــ0Vاتيجية • ـــــــيم 7دار: اســـ ـــــــة اxyـــــــــاالت :يالتنظــ ـــ& 9افــ ـــــــستدامة 'ــــــ ــــو والتنميـــــــــة املــ ـــــة للتطـــــ ــ ر نZيجــ
Mـة يتطلــب  رو@ختـصاصات؛ فــإن التنظـيم �دار 9أحــد العمليــات �دا نأن ي{ـو مواكبــا لتلــك ي

ات، وZMــسم باإليجابيــة، وخاصــة 'ــ& عــصر التنافــسية بــ�ن اxlامعــات اy~تلفــة، وذلـــك  رالتطــو
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من خالل مواج�ة التحديات والتغي�ـ�ات املتعـددة ال�ـ� قـد تـؤثر ±ـش{ل كب�ـ� ع,ـE كفـاءة 	داء 
، 2019شـــرف، (ي�دار ±ــش{ل خــاص، و0التــاF& ع,ــE مخرجـــات العمليــة التعليميــة ±ــش{ل عــام 

  ).20ص

iجيـــة(اســـ0Vاتيجية إعـــادة الSي�لـــة البطيئـــة  •  ينظـــر ل�ـــذه @ســـ�8اتيجية ع,ـــE أن �ـــدف�ا ):رالتد
Mــــادة الفعاليــــة  Mة حيا¶aــــا دو اklــــرص ع,ــــE النمــــو و زاkyافظــــة ع,ــــE بقــــاء املؤســــسة واســــتمرا ن ر
التنظيميـة أو إكــسا�aا امل�ــ�ة التنافــسية وذلــك عــن طرMــق عمليــة إعــادة ال�ي{لــة بطرMقــة بطيئــة 

  )327، ص2013اklم,&، (. لتطوMر العمل

يوتـــر الباحثـــة أن عمليتـــا �صـــالح �دار والتغي�ـــ� تتخـــذا اســـ�8اتيجيات معينـــة 'ـــ& العمـــل  ى
Mـادة نطـاق  زوذلك من خالل التغي�� اxlذر لأل?شطة والعامل�ن وال�8ك�ـ� ع,ـE مـشاركة العـامل�ن، و ي

، وإكــساب املؤســسة م�ـ�ة  التنافــسية، وMتــÒî ذلـك مــن خــالل ي�شـراف وتقلــيص مـستوMات �دار
يإظ�ار العالقة الوا�kة ب�ن 9ل من قيادة التغي�� و�صالح �دار املتمثلة '& التطوMر والتحس�ن، 

سة   .روتحقيق أ�داف املؤسسة من خالل 9وادر ±شرMة مؤ�لة، وخطط و0رامج قابلة للتطبيق واملما

  :منl%ية البحث وإجراءاتھ

ق,ــE املــنQR الوصـــفي؛ ملالءمتــھ لطبيعــة البحـــث؛ و�ــو أحــد الطـــر  اعتمــد البحـــث ع:مــنml البحــث

العلمية xlمع البيانات، والذي يقوم ع,E استفتاء جميع أفراد مجتمع البحث، أو عينة كب�ـ�ة منـھ، 
جــة وجود�ــا، وال يقــف 	مــر عنــد حــد وصــف  ر�aــدف وصــف مــش{لة البحــث، مــن حيــث طبيع�aــا ود

لائج وتفس���ا، للوصو إEF است�تاجات علمية £س�م '& ف�م املش{لة، بل يتعدى ذلك إEF تحليل النت
صد و£¯~يص قيادة التغي��  ِمش{لة البحث، والعمل ع,E حل�ا أو التقليل من تأث���ا السل�æ؛ وتم  ِ

ْ َّ ُ َ َ
ِ ر
ة العامة بتعليم 	حساء ومتطلبات تطو �ا '& �صالح �دار لدى قيادات �دا ِودو ِِ ِ ِ

ْ َ َ َْ
ِ ِ

َّ ْ َ َ
ر ِ

َ ََ ي ِ
ْ َ ُ ْ   .Mر�ارَ

ة العامة بتعليم �حساء:مجتمع البحث ر ت{و مجتمع البحث من جميع قيادات �دا  وقد بلغ ؛ن
لمجتمع البحث كما �و مدو '& جدو    ).1(ن

  ): 1(لجدو 
  مجتمع البحث

 ة/املساعد ة/املدير ا�xlة
ة /رئ¨س

 قسم
ة ة/املشرف  @جماF& ة/ر�دا

 92 38 53 -  1  بنات-مكتب £عليم ال�فوف 
 90 33 54 - 2 1  بنات-تب £عليم امل�Aز مك

 46 20 24 - 1 1  بنات-ىمكتب £عليم القر 
 228 91 131  3 3 اxyموع

 40 -- 39   1  بن�ن-مكتب £عليم ال�فوف 
 60 22 35 - 2 1  بن�ن-مكتب £عليم امل�Aز 

 24 24 -     بن�ن-مكتب £عليم الشمال 
 23 23 -     بن�ن-قمكتب £عليم الشر 

 147 69 74  2 2 اxyموع
 375 160 205 0 5 5 اxyموع العام

ة £عليم �حساء: (املصدر   ).روحدة املعلومات و�حصاء بإدا
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ـــا إلحــــــصاءات وحــــــدة )375(نأن مجتمـــــع البحــــــث ت{ــــــو مـــــن ) 1(ليتـــــÒî مــــــن اxlــــــدو  ،  وفقـــ
ً

ة £عليم �حساء   .راملعلومات و�حصاء بإدا

ة العامــة بتعلــيم �حــساء؛البحــث عينــة ت{ونــت: عينــة البحــث ) 190( حيــث بلــغ ر مــن قيــادات �دا
ة العامة بتعليم 	حساء   .رمفردة من جميع قيادات �دا

اء عينـــة البحـــث مـــن جميـــع قيـــادات :أداة البحـــث ِ �ـــدف البحـــث 'ـــ& جانبـــھ امليـــدا?ي التعـــرف ع,ـــE آ
َ َ ِ ر

ة العامة بتعليم 	حساء حو قيادة التغي�ـ� ودو ر�دا ل ِ ِ ِْ ََ
ِ

َّ ْ
ي�ـا 'ـ& �صـالح �دار لـدى قيـادات �دار ر ي

ـــن . العامــــة بتعلــــيم 	حــــساء و'ــــ& ضــــوء ال�ــــدف مــــن البحــــث تــــم تــــصميم اســــZبانة xlمــــع البيانــــات عـ
�ــا وســيلة ل�kــصو ع,ــE املعلومــات حــو  لموضــوع البحــث 'ــ& ضــوء مــش{لة البحــث وأ�دافــھ باعتبا ل ر

ة العامة بتعليم 	حساء، و اء عينة البحث قيادات �دا رآ   :ت{ونت @سZبانة من قسم�ن �مار

ـــة: لالقــــــسم Oو ــ ــــات Oوليـ ـــل :( ّ وتـــــــضمنت متغ�ــــــ�ات:البيانـــ الوظيفـــــــة اklاليــــــة، وطبيعـــــــة العمــــ
Mة   ).رالقيادي، وسنوات ا�A~lة �دا

Mن، وÉ&:رمحاو Gسfبانة: القسم الثاaي  :ر وقد شمل �ذا اxlزء من @سZبانة محو

ــــو Oو لاP,ــــ ــــ0 7دا: ر ــادة التغي1ـــــ ــــ ــــع قيـــ ــ ــــيم واقـــ ــ ــة بتعلـــ ــ ــ ة العامـــ ــادات 7دا ــ ــ ــــدى قيـــ ــ رر لــ ي
 .Oحساء

ــاaي ــة : راP,ــــو الثــ ة العامــ ــادات 7دا ــe 0ــــC 7صــــالح 7دار لــــدى قيــ ــادة التغي1ــ ردو قيــ ي ر
  .بتعليم Oحساء

ج�ـــات نظـــر اkyكمــــ�ن ع,ـــE أداة البحـــث تــــم إعـــادة صـــياغة ±عــــض  وو'ـــ& ضـــوء املالحظــــات و
ات وإضاف ات @سZبانة، واسZبدال ±عض العبا رعبا ، وتم ر رة ±عض 	ف{ار اxlديدة '& ±عض اkyاو

¶aا الabائيــة  ات وإضــافة الــبعض ßخــر، ومــن ثــم تــم إخــراج أداة البحــث 'ــ& صــو رحــذف ±عــض العبــا ر
ئ¨سة كما É& مو�kة بجدو ) 24(ال�� تضمنت  Mن  عة ع,E محو ة، مو لعبا ر رر   ).2(ز

  ): 2( لجدو

ات ب{ل محو من أداة البحث لعدد وصف رمحاو وعدد العبا ر   ر

ات  إEF- من  راkyاو  رعدد العبا
ال�سبة 
 املئوMة

لاP,و Oو ي �دار لدى قيادات واقع قيادة التغي��: ر
ة العامة بتعليم 	حساء  .ر�دا

 50.0 12 12 ـــــــ 1

ي '& �صالح �دار ردو قيادة التغي��: راP,و الثاaي
ة العامة بتعليم 	حساء  .رلدى قيادات �دا

 50.0 12 24 ــــــ 13

 %100 24 اxyموع

لوقــد تــم تطبيـــق أداة البحــث ±عــد اklـــصو ع,ــE اy~اطبــات الرســـمية للتطبيــق مــن ســـعادة 
اســـات العليـــا والبحـــث  رعميـــد 9ليـــة ال�8بيـــة ثـــم مخاطبـــة ســـعادة وكيـــل 9ليـــة جامعـــة امللـــك خالـــد للد

ا ــــم إعــــــداد  ـــة وتــ ــــة مــــــن قبــــــل الباحثـــ ــــة الباحثــــــة، وتمــــــت املتا±عــ بــــــط إلك�8و?ــــــي رالعل�ــــــ� لZــــــس�يل م�مــ
فع أداة البحث عليھ  .رالستخدامھ '& التطبيق، وتم 
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 :صدق أداة البحث

؛ حيــث تــم عـــرض 	داة :ي الــصدق الظــا�ر ألداة البحــث-أ ي اعتمــد البحــث ع,ـــE الــصدق الظــا�ر
ة والتخطــيط ال�8بـو 'ـ& جامعــة امللـك خالـد؛ لتحكيم�ــا،  يع,ـE عـدد مـن املتخصــص�ن 'ـ& مجـال �دا ر

ة للمحــو الـذي ت�ت�ــ� إليــھ، ومـدى وضــوح�ا مــن وإبـداء وج�ــات نظــر� رم حـو مــدى مالئمــة 9ـل عبــا ر ل
 EـــFات إ ات جديـــدة، ونقـــل ±عـــض العبـــا رالناحيـــة اللغوMـــة، وقـــد اق8ـــ�ح ±عـــض اkyكمـــ�ن إضـــافة عبـــا ر
ات  ات لZــــشا��aا مـــع عبــــا رمحـــاو أخـــر أكµــــ� مالئمـــة ل�ـــا، وتــــم اق8ـــ�ح الـــبعض وحــــذف ±عـــض العبـــا ر ى ر

أى الــبعض دمـــج ±عــض الع ، و رأخــر ة واحــدة، و'ــ& ضـــوء ذلــك تـــم إجــراء التعـــديالت ى ات 'ــ& عبـــا ربـــا ر
¶aا الabائية   .راملناسبة وتم بناء @سZبانة '& صو

 اعتمد البحث '& حساب صدق أداة البحث ع,E أسلوب ):sGساق الداخ@C( الصدق الثناrي -ب
ن ب��ســو الـصدق الثنـا¼ي الـذي aÍـدف £عــرف مـدى @£ـساق الـداخ,& ألداة البحــث مـن خـالل معامـل

Pearson Correlation" " ؛ لقيــــاس مــــدى صــــالحية جــــة ال{ليــــة للمحــــو ة والد جــــة 9ــــل عبــــا ربــــ�ن د ر ر ر
ات املتــضمنة 'ــ& أداة البحــث بمعÜــ¤  جــة ال{ليــة "نصــدق املــضمو"رالعبــا ر، وكــذلك @£ــساق بــ�ن الد

&Fداو التاxlا ا�kاو كما يو�kyجة 9ل محو من ا للالسZبانة، ود ر ر   :ر

  ):3(لجدو 
ات @ســـZبانةر معــامالت ا رتبـــاط ب��ســـو لعبـــا يواقـــع، ودو قيـــادة التغي�ـــ� 'ـــ& �صـــالح �دار لـــدى " ن ر

ة العامة بتعليم 	حساء جة ال{لية للمحو" رقيادات �دا راملتمثلة '& اkyاو اy~تلفة بالد ر   ر

ة راkyو رقم العبا تباط باkyو ر رمعامل @  الداللة ر

1 0,66 0,01 

2 0,61 0,01 

3 0,72 0,01 

4 0,76 0,01 

5 0,81 0,01 

6 0,65 0,01 

7 0,89 0,01 

8 0,71 0,01 

9 0,56 0,01 

10 0,87 0,01 

11 0,59 0,01 

 ل	و

12 0,61 0,01 

 0,01 0,63 13 الثا?ي
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ة راkyو رقم العبا تباط باkyو ر رمعامل @  الداللة ر

14 0,65 0,01 

15 0,87 0,01 

16 0,91 0,01 

17 0,76 0,01 

18 0,65 0,01 

19 0,67 0,01 

20 0,86 0,01 

21 0,65 0,01 

22 0,78 0,01 

23 0,89 0,01 

24 0,91 0,01 

  :ما ي,&) 3(ليتÒî من اxlدو 

ات  -  تبـــاط جميـــع عبـــا را لاkyـــو 	ور ة العامـــة واقـــع قيـــادة التغي�ـــ�: ر ر �دار لـــدى قيـــادات �دا ي
تباطــات موجبـــة ودالــة إحــصائيا عنــد مـــستو " بتعلــيم 	حــساء ىبا ً ن جميـــع ممــا zعÜــ� أ) 0,01(ر

جة صدق مرتفعة ات اkyو تتمتع بد رعبا   .رر
ات اkyو الثا?ي -  تباط جميع عبا را ر ة ردو قيادة التغي��: ر ر '& �صالح �دار لدى قيـادات �دا ي

تباطات موجبة جة ال{لية للمحو با رالعامة بتعليم 	حساء بالد ى ودالة إحصائيا عند مستو رر ً

ات اkyو) 0,01( جة صدق مرتفعةرمما zع�Ü أن جميع عبا ر تتمتع بد  .ر
جة ال{لية لالسZبانة تباط ب��سو kyاو @سZبانة بالد روMو�Ò اxlدو التاF& معامالت ا رر ن  . ل

  ): 4(لجدو 

جة ال{لية لالسZبانة تباط ب��سو kyاو @سZبانة بالد رمعامالت ا رر  ن

ات راkyاو تباط رعدد العبا  الداللة رمعامل @

لاkyو 	و  0,01 0,78 22 ر

 0,01 0,87 12 راkyو الثا?ي

 0,01 0,84 43 @سZبانة ك{ل

تباطـــات موجبـــة ) 4(ليتــÒî مـــن اxlــدو  جـــة ال{ليــة با تبـــاط محــاو @ســـZبانة مــع الد رأن ا ر رر
ىودالـــة إحــــصائيا عنــــد مـــستو  جــــة صــــدق ) 01، 0(ً رممــــا zعÜــــ� أن جميـــع محــــاو @ســــZبانة تتمتـــع بد ر

تباط الداخ,& ب�   . رن جميع محاو @سZبانةرمرتفعة، وMؤكد قوة @
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نبــاخ " تــم قيــاس معامـل الثبــات ألداة البحــث عــن طرMـق معامــل:ثبـات أداة البحــث -Alphaوألفــا كر
Cronbach"نــامج �حـــصا¼ي�Aعـــد اســتخدام الjبانة وZــاو @ســky ر، تبعــا)SPSS ( جــاءت النتــائج كمـــا

  : ليو��kا اxlدو ß£ي

  ): 5(لجدو 

  البحثرقيم معامل الثبات kyاو أداة 

ات راkyاو نباخ " قيم معامل  رعدد العبا  " Alpha-Cronbachوألفا كر

لاkyو 	و  0,73 12 ر

 0,89 12 راkyو الثا?ي

 0,86 24 @سZبانة ك{ل

نبــــاخ" أن قــــيم معــــامالت ثبــــات قــــيم معامــــل) 5(ليتــــÒî مــــن اxlــــدو   -Alpha وألفــــا كر
Cronbach  بانة تراوحـــــت مـــــا بـــــ�نZرل{ـــــل محـــــو محـــــاو @ســـــ ـــل الثبـــــات )0,89 -0,73(ر ،  وأن معامــ

جة عالية من الثبات) 0,86(لالسZبانة ك{ل بلغ    .رمما zش�� إEF أن @سZبانة تتمتع بد

  

  :ومناقشwxا وتفس01�انتائج البحث 

ة العامــة : والــذي نــص ع@ــ?: ل7جابـة عــن الــسؤال Oو رمـا واقــع قيــادة التغي1ــ0 لــدى قيــادات 7دا
 ؟ر�مبتعليم Oحساء من وجSة نظ

Mـــــة ل عـــــن الـــــسؤال 	و تـــــم اســـــتخدام املتوســـــطاتلإلجابـــــة ر اklـــــسابية، و@نحرافـــــات املعيا
يملعرفـــة اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث حـــو واقـــع قيـــادة التغي�ـــ� 'ـــ& �صـــالح �دار لـــدى قيـــادات  ل

&Fدو التاxlة باkمو� &É حساء، وجاءت النتائج كما	ة العامة بتعليم  ل�دا   :ر

  ): 6(لجدو 

Òـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث حـــو واقـــع يو�ـــM ل املتوســـطات اklـــسابية، و@نحرافـــات املعيا ر
ة العامة بتعليم �حساء رقيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات �دا   ي

رقم 
ة  رالعبا

ة  رالعبا
املتوسط 
 اklساjي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال�8ت¨ب

1. 

ة التعليم ±عم َّلية ريوجد قناعة لدي م�سوjي إدا

 التغي��
2.90 0.96 8 

2. 

ة  رتتوافر البيانات واملعلومات ال�� £ساعد قادة �دا
 .َّبالتعليم ع,E عملية التغي��

2.64 1.17 11 

3. 

ة  Mة بإدا ريتم التواصل الفعال ب�ن املستوMات �دا ر َّ

 .التعليم لعملية التغي��
3.02 1.23 7 
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رقم 
ة  رالعبا

ة  رالعبا
املتوسط 
 اklساjي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال�8ت¨ب

4. 

	اعتبار عمليات التغي�� عمال ثانوMا لدى م� ً
سوjي 

 .ي�دار بتعليم �حساء
3.07 1.10 6 

5. 

ة  د املالية ال{افية إلحداث التغي�� بإدا رتوفر املوا ر
 .£عليم �حساء

3.19 1.27 4 

6. 

ة £عليم  روضوح 	نظمة واللوائح املعمو �aا بإدا ل
 .	حساء

3.24 1.15 2 

7. 

ضع  ويوجد خطط للت�بؤ باملشكالت املستقبلية و َّ

َّحلو عملية ل�ا بإ ة £عليم 	حساءل  .ردا
3.23 1.11 3 

8. 

 �Üة و�شراف الفM ريتم الت�سيق ب�ن النوا
& �دا
ة £عليم 	حساء  .ربإدا

3.29 1.22 1 

9. 

ة £عليم  رمقاومة التغي�� من قبل ±عض م�سوjي إدا ِ
 .	حساء

3.14 1.20 5 

10. 

يوجد تأث�� للعالقات ال¯~صية '& اتخاذ ±عض 
Mة املناسبة إل ات �دا رالقرا ة £عليم 	حساءر  .ردا

2.88 1.17 9 

11. 

توافر الكفاءات ال�شرMة املؤ�لة ال�� تتطل©aا عملية 
َّ َّ

ة التعليم  .رالتغي�� بإدا
2.86 1.10 10 

12. 

ة  Mة '& إدا ريتم تمك�ن العامل�ن بأداء امل�ام �دا ر
 .التعليم

2.54 1.11 12 

 - 1.02 3.01 المتوسط العام

ات اkyو 	و أن استجاب) 6(ليتÒî من اxlدو  لات أفراد عينة البحث حو إجماF& عبا رل ر
ة العامة بتعليم 	حساء؛ جاءت واملتعلق بواقع قيادة  رالتغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات �دا ي

جــــة موافقــــة ). 1.02(ي، وانحــــراف معيــــار بلــــغ )3.01(؛ حيــــث بلــــغ املتوســــط اklــــساjي "محايــــد " " ربد
 EFجة متوسطة إجماالو£ش�� النتائج السابقة إ أن واقع قيادة التغي�� جاء بد

ً
  .ر

ات  ركمـــا يتـــÒî مـــن اxlـــدو أن اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث حـــو عبـــا ل لاkyـــو 	و(ل ؛ )ر
&Fالنحو التا E,جاءت ع: 

ة  -  ة " ال�ــ� نـصت ع,ــE) 8(رجـاءت العبـا Mـة و�شــراف الفÜـ� بــإدا ريـتم الت�ــسيق بـ�ن النــوا
& �دا ر
ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.29(ة 	وFــE؛ حيــث بلـغ املتوســط اklــساjي 'ــ& املرتبــ" £علـيم 	حــساء

جة موافقة)1.22( ن أنـھ "محايد" ر، وجاءت بد و؛ وقد يرجع ذلك إFـE أن أفـراد عينـة البحـث يـر
ة £علـــيم �حـــساء وذلــــك مـــن خــــالل  Mـــة و�شــــراف الفÜـــ� بــــإدا ريـــتم الت�ـــسيق بــــ�ن النـــوا
& �دا ر

Mـــــة @لك�8ونيـــــة اســــتخدام 	نظمـــــة اklديثـــــة للتواصـــــل ـــة وخاصـــــة �دا ات اy~تلفــ ر بـــــ�ن �دا ر
ات   .رلسرعة انجاز العمل وامل�ام املطلو0ة من 9ل العامل�ن '& جميع �دا

ة  -  ة £علـيم 	حـساء" ال�� نصت ع,E) 6(رجاءت العبا روضوح 	نظمة واللوائح املعمو �aا بـإدا " ل
، وجـاءت )1.15(ي وانحراف معيار بلـغ ،)3.24('& املرتبة الثانية؛ حيث بلغ املتوسط اklساjي 

جة ن أن 	نظمة واللوائح "محايد"موافقة " ربد و؛ وقد يرجع ذلك إEF أن أفراد عينة البحث ير
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جة متوسطة وان �ناك أنظمة  ة £عليم 	حساء وا�kة للعامل�ن �aا ولكن بد راملعمو �aا بإدا ر ل
ات وقـد يرجـع ذلـك إFـ فة عند البعض '& ±عـض �دا رغ�� معر E قلـة توضـيح 	نظمـة اl~اصـة و

ات اy~تلفــة والتحـديث ال�ــ� يطـرأ عل�aــا بــصفة  ســاء �دا ربالعمـل لــبعض العـامل�ن مــن قبـل ر ؤ
  . مستمرة

ة  -  ضــع حلــو " ال�ــ� نــصت ع,ــE) 7(رجــاءت العبــا ليوجــد خطــط للت�بــؤ باملــشكالت املــستقبلية و و َّ

ة £علــــيم 	حــــساء رعمليــــة ل�ــــا بــــإدا ، )3.23(بلــــغ املتوســــط اklــــساjي 'ــــ& املرتبــــة الثالثــــة؛ حيــــث " َّ
جـة موافقــة )1.11(يوانحـراف معيــار بلــغ  ؛ وقــد يرجـع ذلــك إFــE أن أفــراد "محايــد"ر، وجــاءت بد

ضـــع حلـــو عمليـــة ل�ـــا  ن أنـــھ يوجـــد خطـــط للت�بـــؤ باملـــشكالت املـــستقبلية و َّعينـــة البحـــث يـــر َّ لُّ و و
ات اy~تلفــة وكـذلك ال�xــان ة £علــيم 	حــساء وذلـك مــن خــالل �دا ربـإدا  اl~اصــة بــالتخطيط ر

ــــستقبلية xlميـــــــع  ات ال�ـــــــ� تقـــــــوم بوضـــــــع اl~طـــــــط املـــ ـــن �ـــــــذه �دا ة مــــ ـــل إدا روالتطـــــــوMر 'ـــــــ& 9ــــ ر
ة التعليم باململكة العر0ية السعودية ا راملوضوعات واxyاالت '& ضوء اl~طط العامة لو   .ز

ة  -  ة " ال�ــ� نــصت ع,ــE) 5(رجـاءت العبــا د املاليــة ال{افيــة إلحــداث التغي�ــ� بــإدا رتــوفر املــوا £علــيم ر
ي، وانحـــــراف معيـــــار بلـــــغ )3.19('ـــــ& املرتبـــــة الرا±عـــــة؛ حيـــــث بلـــــغ املتوســـــط اklـــــساjي " 	حــــساء

جة)1.27( ن أن "موافقة محايـد" ر، وجاءت بد و؛ وقـد يرجـع ذلـك إFـE أن أفـراد عينـة البحـث يـر
د ال�ـ� تتعلـ ة £علـيم 	حـساء وخاصـة املـوا د املاليـة ال{افيـة إلحـداث التغي�ـ� بـإدا رتوافر املوا ر ق ر

جـة موافقـة محايـد و�ـذا يـدل ع,ـE قلـة  Mة ال�سيطة ومع ذلك جـاءت املوافقـة بد رباألمو �دا ر ر
ة  رمعرفــة أفــراد عينــة البحــث عــن 	مــو املاليــة وطــر صــرف�ا إلحــداث عمليــات التغي�ــ� 'ــ& إدا ق ر

  .£عليم 	حساء
ة  -  ات يوجد تأث�� للعالقات ال¯~صية '& اتخاذ ±عض " ال�� نصت ع,E) 10(رجاءت العبا رالقرا

ة £علــــيم 	حــــساء Mــــة املناســــبة إلدا ر�دا 'ــــ& املرتبــــة التاســــعة؛ حيــــث بلــــغ املتوســــط اklــــساjي " ر
جـة )1.17(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )2.88( ؛ وقـد يرجـع ذلـك إFـE أن أفــراد "محايــد"ر، وجـاءت بد

Mــــة  ات �دا ن أن �نــــاك تـــأث�� للعالقــــات ال¯~ــــصية 'ـــ& اتخــــاذ ±عـــض القــــرا رعينـــة البحــــث يـــر ر و
ة؛ حيــث £ــس�م العالقــات �?ــسانية 'ــ& امل ة £علــيم 	حــساء وخاصــة مــن قائــد �دا رناســبة إلدا ر

ح الفرMــق وإحــداث التعــاو املطلــوب بــ�ن  وســ�ن للعمــل بــر نتــوف�� منــاخ جيــد بــ�ن القائــد واملر و ؤ
ات اy~تلفة ة الواحدة والتعاو والت�سيق و@ح�8ام ب�ن �دا رجميع العامل�ن '& �دا   .نر

ــ -  ة جـــاءت العبـ تـــوافر الكفـــاءات ال�ــــشرMة املؤ�لـــة ال�ـــ� تتطل©aـــا عمليــــة " ال�ـــ� نــــصت ع,ـــE) 11(را
َّ َّ

ة التعلــيم ، و انحــراف )2.86('ــ& املرتبــة العاشــرة؛ حيــث بلــغ املتوســط اklــساjي " رالتغي�ــ� بــإدا
جة )1.10(يمعيار بلغ  ن "محايد"ر، وجاءت بد و؛ وقد يرجـع ذلـك إFـE أن أفـراد عينـة البحـث يـر

ة التعلــيم قــد يرجــع إFــE أن تــوافر الك رفــاءات ال�ــشرMة املؤ�لــة ال�ــ� تتطل©aــا عمليــة التغي�ــ� بــإدا
َّ َّ

ة التعليم وأنھ يوجد £عاو واح�8ام متبادل ب�ن  نوجود عدد من الكفاءات ال�شرMة املتم��ة بإدا ر
ات اy~تلفـة إلحـداث التغي�ـ� ة الواحدة أو الت�ـسيق بـ�ن �دا راxlميع '& انجاز 	عمال باإلدا  ر

ة  راملطلـــوب مـــن اxlميـــع 'ـــ& ضـــوء اl~طـــط املوضـــوعة لعمليـــات التغي�ـــ� و�صـــالح �دار بـــإدا ي
  . £عليم 	حساء

ة  -  ـــE) 2(رجــــاءت العبــــا ة " ال�ــــ� نـــــصت ع,ـ ـــات ال�ــــ� £ــــساعد قـــــادة �دا رتتــــوافر البيانــــات واملعلومــ
، و )2.64 ('& املرتبة اklادية عشر؛ حيث بلـغ املتوسـط اklـساjي" َّبالتعليم ع,E عملية التغي��

جــة موافقــة )1.17(يانحــراف معيــار بلــغ  ؛ وقــد يرجــع ذلــك إFــE أن أفــراد "محايــد"ر، وجــاءت بد
 E,ة بالتعليم ع ن أن �ناك توافر للبيانات واملعلومات ال�� £ساعد قادة �دا رعينة البحث ير و

جـــة متوســـطة وقـــد يرجـــع ذلـــك إFـــE قلـــة قواعـــد البيانـــات واملعلومـــ رعمليـــة التغي�ـــ� ولكـــن بد ات َّ
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ة التعليم باألحـساء وأن �نـاك اخـتالف بـ�ن جميـع البيانـات ال�ـ� تـصدر مـن أكµـ�  راملتوافرة بإدا
ة لة عن التخطيط والتطوMر باإلدا رمن ج�ة من ا�xlات املسؤ   . و

ة  -  ة التعليم" ال�� نصت ع,E) 12(رجاءت العبا Mة '& إدا ريتم تمك�ن العامل�ن بأداء امل�ام �دا " ر
، وجـاءت )1.11(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )2.54( بلـغ املتوسـط اklـساjي '& الثانية عـشر؛ حيـث

جــــة  ن أنــــھ ال يــــتم تمكــــ�ن "غ�ــــ� موافــــق" ربد ـــE أن أفــــراد عينــــة البحــــث يــــر و؛ وقــــد يرجــــع ذلــــك إFـ
ة التعلـيم وقــد يرجـع ذلـك إFـE قلـة تطبيـق معـاي�� التمكــ�ن  Mـة 'ـ& إدا رالعـامل�ن بـأداء امل�ـام �دا ر

ات اy~تلفة لبعض العامل�ن من تنفيذ امل�ام اy~تلفة والعمل ع,E ي�دار من القادة '& �د را
ات اy~تلفة ة من �دا Mة ب{ل إدا رإعداد وتأ�يل الصف الثا?ي من القيادات �دا ر   . ر

يمــــا دو قيــــادة التغي1ـــe 0ــــC 7صــــالح 7دار لــــدى " والــــذي نــــص ع@ـــ?: 7جابـــة عــــن الــــسؤال الثـــاaي ر
ة العامة بتعليم    7حساء من وجSة نظر أفراد عينة البحث؟ رقيادات 7دا

Mــــة  رلإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثــــا?ي تــــم اســــتخدام املتوســــطات اklــــسابية، و@نحرافــــات املعيا
ة  رملعرفة استجابات أفراد عينة البحث حو دو قيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات �دا ي رل

  :ل�kة باxlدو التاF&العامة بتعليم 	حساء؛ وجاءت النتائج كما É& مو
  ): 7(لجدو 
Òـــتجابات أفــــراد عينــــة البحــــث حــــو دو  يو�ــــ Mــــة السـ راملتوســــطات اklــــسابية، و@نحرافــــات املعيا ل ر

ة العامة بتعليم 	حساء رقيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات �دا   ي

رقم 
ة  رالعبا

ة  رالعبا
املتوسط 
 اklساjي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال�8ت¨ب

13.  
ة التعليم إلجراءات تفعيل  رالقائد �دار بإدا ي

يالرقابة الداخلية لZس�يل عمليات �صالح �دار َّ َّ. 
3.81 0.98 1 

14.  
ة £عليم �حساء ع,E حضو  ر£¯xيع العامل�ن بإدا ر

يبرامج تطوMرMة '& مجال �صالح والتغي�� �دار َّ. 
3.43 1.20 10 

15.  
ة التعليم ملست رمواكبة القائد �دار بإدا َّجدات ي

Mة رمتطلبات اklوكمة �دا
َّ ُ. 

3.48 1.25 9 

16.  
ة التعليم '& تجوMد ب¨ئة  رإس�ام القائد �دار بإدا ي

 .العمل القائمة ع,E الفاعلية
3.53 1.23 7 

17.  
يشفافية القائد �دار مع جميع العامل�ن 

Mة 9افة  .رواملستوMات �دا
3.74 1.27 2 

18.  
لية @جتماعية بم ُا zس�م '& و£عزMز مف�وم املسؤ

ة التعليم جة الوالء التنظي�� بإدا رفع د ر  .ر
3.59 1.28 5 

19.  
ة التعليم للعامل�ن '&  رإشراك القائد �دار بإدا ي

ة راklلو للتغلب ع,E املشكالت '& �دا
ُّ

 .ل
3.72 1.27 3 

20.  
نتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحقيق التواز '& 

Mة و�ش رمعاxlة أوجھ القصو '& امل�ام �دا َّرافية ر

ة التعليم باألحساء  .ربإدا
3.65 1.24 4 

Mة لقيادة �صالح �دار  .21 ياختيار الكفاءات �دا  8 1.28 3.52 .ر

22.  
ة  ة التعليم اxlودة الشاملة '& �دا رتطبيق إدا ر

َ َ

 .يكمنQR لإلصالح �دار
3.54 1.30 6 

ة £عليم   .23 جة @نتماء لدى العامل�ن بإدا تفاع د را ر  11 1.32 3.41ر
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رقم 
ة  رالعبا

ة  رالعبا
املتوسط 
 اklساjي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال�8ت¨ب

 .	حساء

24.  
يترشيح العامل�ن ذو الكفاءة �شرافية لقيادة 

 .ي�صالح �دار
3.40 1.31 12 

  1.19 3.45 املتوسط العام

ات اkyو الثا?ي ) 7(ليتÒî من اxlدو  رأن استجابات أفراد عينة البحث حو إجماF& عبا ر ل
ة رواملتعلـق بـدو قيـادة التغي�ـ� 'ـ& �صــالح �دار لـدى قيـادات �دا ي  العامـة بتعلـيم 	حـساء جــاءت ر

جة موافقة و£ـش�� ؛ )1.19(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )3.45(؛ حيث بلغ املتوسط اklـساjي "عالية" ربد
جـة مرتفعـة مـن وج�ـة  رالنتائج السابقة إFـE أن دو قيـادة التغي�ـ� 'ـ& تحقيـق �صـالح �دار جـاء بد ي ر

  .نظر عينة البحث
ات اkyو الثا?ي جاءت لكما يتÒî من اxlدو أن استجابات أفر راد عينة البحث حو عبا ر ل

&Fالنحو التا E,ع:    
ة  -  ة التعلــيم إلجــراءات الرقابــة " ال�ــ� نــصت ع,ــE) 13(رجــاءت العبــا رتفعيــل القائــد �دار بــإدا ي

يالداخليـــة لZـــس�يل عمليـــات �صـــالح �دار َّ 'ـــ& املرتبـــة 	وFـــE؛ حيـــث بلـــغ املتوســـط اklـــساjي " َّ
جــة موافقــة ) 0.98(ي بلــغ ، وانحـراف معيــار)3.81( ى، وقــد zعــز ذلــك إFــE أن أفــراد "عاليــة"رو0د

ة التعليم إلجراءات الرقابة الداخلية لZس�يل  ن أن تفعيل القائد �دار بإدا َّعينة البحث ير ر ي و
رعمليــــات �صــــالح �دار مــــن 	مــــو ال�ــــ� £ــــس�م ±ــــش{ل فعــــال 'ــــ& إحــــداث التغي�ــــ� و�صــــالح  ي َّ

ة التعلــــــيم  ـــإدا ر�دار بـــ ـــــوMر والتغي�ــــــ� 'ــــــ& أي ي ــــف جميــــــع عمليــــــات التطـ باإلحــــــساء؛ حيــــــث تتوقــ
ستھ ±ش{ل فعال ة القائد '& قيادة التغي�� و�صالح �دار داخل مد رمؤسسة ع,E قد   . ير

ة  -  يشــفافية القائــد �دار مــع جميــع العــامل�ن واملــستوMات " ال�ــ� نــصت ع,ــE) 17(رجــاءت العبــا
Mـة 9افـة ي، و انحـراف معيـار بلـغ )3.74(بلـغ املتوسـط اklـساjي 'ـ& املرتبـة الثانيـة؛ حيـث " ر�دا

جة ) 1.27( ن أن شـفافية "موافقة عالية"رو0د و، وقـد يرجـع ذلـك إFـE أن أفـراد عينـة البحـث يـر
Mــة 9افـة £عــد مــن املوضــوعات امل�مــة ال�ــ�  رالقائـد �دار مــع جميــع العــامل�ن واملــستوMات �دا ي

�ن القائـــد والعـــامل�ن بـــصفة مـــستمرة و�ـــذه مـــن £ـــساعد ع,ـــE إيجـــاد نـــوع مـــن @ح8ـــ�ام والثقـــة بـــ
ر	مــــو ال�ــــ� تــــدعم إحــــداث التغي�ــــ� املطلــــوب 'ــــ& أي مؤســــسة ±ــــسرعة وضــــمان أيــــضا مــــشاركة 

  . اxlميع '& عمليات التغي�� وتقليل املقاومة للتغي�� '& املؤسسة ب�ن العامل�ن �aا
ة  -  ة ال" ال�� نصت ع,E) 19(رجاءت العبا رإشراك القائد �دار بإدا لتعليم للعامل�ن 'ـ& اklلـو ي

ة رللتغلـــب ع,ـــE املـــشكالت 'ــــ& �دا
ُّ

، )3.72('ـــ& املرتبـــة الثالثـــة؛ حيــــث بلـــغ املتوســـط اklــــساjي " 
جــة )1.27(يوانحــراف معيــار بلــغ  ؛ وقــد يرجــع ذلــك إFــE أن أفــراد "موافقــة عاليــة"ر، وجــاءت بد

ة التعلـيم للعــامل�ن  ن أن إشــراك القائـد �دار بــإدا رعينـة البحــث يـر ي 'ـ& اklلــو للتغلـب ع,ــE و
ُّ

ل
وسـ�ن  Mة من القائـد للمر ة من املوضوعات امل�مة وذلك الن املشاركة �دا ؤاملشكالت '& �دا ر ر
ـــة و@ح8ـــــ�ام املتبـــــادل بـــــ�ن القائـــــد  ـــ& صـــــناعة القـــــرار واتخـــــاذه وتطبيقـــــھ zـــــس�م 'ـــــ& تـــــوافر الثقــ 'ــ

وسـ�ن ممـا zـساعد احــداث التغي�ـ� وعمليـات �صــالح �دار 'ـ& أي يواملر  مؤسـسة £عليميــة أو ؤ
  .غ�� £عليمية

ة  -  نتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحقيق التواز '& معاxlة " ال�� نصت ع,E) 20(رجاءت العبا
ة التعلـيم باألحـساء Mة و�شـرافية بـإدا رأوجھ القصو '& امل�ام �دا َّر 'ـ& املرتبـة الرا±عـة؛ حيـث " ر
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جــة)1.24(ي، وانحــراف معيـار بلــغ )3.65(بلـغ املتوســط اklـساjي  موافقـة عاليــة " ر، وجـاءت بد
ن أن تطبيـق مبــدأ الثــواب والعقــاب لتحقيــق " و؛ وقـد يرجــع ذلــك إFــE أن أفـراد عينــة البحــث يــر

ة التعلــيم باألحــساء أمــر  Mــة و�شــرافية بــإدا رالتــواز 'ــ& معاxlــة أوجــھ القــصو 'ــ& امل�ــام �دا َّر ر ن
ر وذلك ألنھ يوجد نوع من الثقة وتحقيق العدالة '& ا يضر لعمل 	مر الذي zس�م '& اح�8ام و

ـــ�ام والتقـــــدير  ـــ� يجـــــد @ح8ـ ـــ�ن اxlميــــع بحيــــث الفـــــرد املتم�ـ اxlميــــع لــــبعض وضـــــمان املــــساواة بــ
  .وامل{افأة والفرد غ�� املتم�� سوف يجد العقاب '& ضوء اللوائح والقوان�ن املؤسسة للعمل

ة  -  ــــاءت العبــــــا ة ا" ال�ــــــ� نــــــصت ع,ـــــــE) 15(رجــ رمواكبــــــة القائــــــد �دار بــــــإدا ــــستجدات ي َّلتعلــــــيم ملـــ

Mـــــة رمتطلبـــــات اklوكمـــــة �دا
َّ ، و )3.48('ـــــ& املرتبـــــة التاســـــعة؛ حيـــــث بلـــــغ املتوســـــط اklـــــساjي " ُ

جـــة )1.25(يانحــراف معيـــار بلـــغ  ؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إFـــE أن أفـــراد "موافقـــة عاليــة"ر، وجـــاءت بد
ة التعلــيم ملـــستجدات متطلبـــ ن أن مواكبــة القائـــد �دار بـــإدا عينــة البحـــث يـــر

َّ ُ َّ ر ي ات اklوكمـــة و
ات الواجب توافر�ا '& القائـد الفعـال وأ�aـا £ـساعده ع,ـE معرفـة اxlديـد  Mة zعد من امل�ا ر�دا ر
'ـــ& 9ـــل تخـــصص مـــن التخصـــصات وكـــذلك معرفـــة @تجا�ـــات اklديثـــة 'ـــ& قيـــادة املؤســـسات 
ياklديثــة ومــن ثــم £ــس�م ±ــش{ل فغـــال 'ــ& إحــداث التغي�ــ� و�صــالح �دار داخــل املؤســـسات 

  .لية املقاومة لھوتقليل عم
ة  -  ة £عليم 	حساء ع,E حضو بـرامج " ال�� نصت ع,E) 14(رجاءت العبا ر£¯xيع العامل�ن بإدا ر

يتطوMرMة '& مجال �صالح والتغي�ـ� �دار 'ـ& املرتبـة العاشـرة؛ حيـث بلـغ املتوسـط اklـساjي " َّ
جــة )1.20(ي وانحـراف معيــار بلــغ 3.43( ع ذلــك إFــE أن ؛ وقــد يرجــ"موافقــة عاليــة"ر، وجــاءت بد

ة £عليم 	حساء ع,E حضو برامج تطوMرMة  ن أن £¯xيع العامل�ن بإدا َّأفراد عينة البحث ير ر رو
ل'& مجال �صالح والتغي�� �دار سوف zس�م '& إيجاد نوع من الثقافة العلمية حـو أ�ميـة  ي

ـــE التطـــــوMر  ـــل ع,ــ ـــ& ضـــــوء @تجا�ـــــات اklديثـــــة وكـــــذلك zعمــ املÞـــــ� يالتغي�ـــــ� و�صـــــالح �دار 'ــ
ة التعليم بصفة مستمرة ملواكبة التغي��ات اklادثة ±ش{ل مستمر   .رللعامل�ن '& إدا

ة  -  ة £عليم �حساء" ال�� نصت ع,E) 23(رجاءت العبا جة @نتماء لدى العامل�ن بإدا تفاع د را ر " ر
، )1.32(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )3.41('& املرتبة اklادية عـشر؛ حيـث بلـغ املتوسـط اklـساjي 

جــة وجــ تفــاع "موافقــة عاليــة"راءت بد ن أنــھ ا ر؛ وقــد يرجــع ذلــك إFــE أن أفــراد عينــة البحــث يــر و
ة £عليم �حساء zس�م '& إيجاد نوع من اklب للعمـل داخـل  جة @نتماء لدى العامل�ن بإدا رد ر
Mادة @نتماء يأ£ي مـن خـالل £عامـل القائـد نفـسھ مـع العـامل�ن 'ـ& ضـوء  ات اy~تلفة وأن  ز�دا ر

ـــ�ام العــــــامل�ن 	خــــــال ـــر ع,ــــــE اح8ـــ ق �ســــــالمية والتوج�ــــــات اklديثــــــة ال�ــــــ� £عمــــــل 'ــــــ& �aايــــــة 	مـــ
Mـادة @نتمــاء ومـن ثــم تـصبح عمليــة  زللمؤسـسة وقائــد�ا والعمـل ع,ــE التفـا?ي 'ــ& العمـل نZيجــة 
ـــل  ـــ� قليلـــــة إFـــــE أقــــل حـــــد ممكـــــن داخــ يالتغي�ــــ� و�صـــــالح �دار عمليـــــة ســـــ�لة ومقاومــــة التغي�ــ

  .املؤسسة
ة جاءت العب -  يترشـيح العـامل�ن ذو الكفـاءة �شـرافية لقيـادة �صـالح " ال�ـ� نـصت ع,ـE) 24(را

ي، وانحــراف معيــار بلــغ )3.40('ـ& املرتبــة الثانيــة عــشر؛ حيــث بلـغ املتوســط اklــساjي " ي�دار
جــة )1.31( ن أن "موافقـة عاليــة"ر، وجـاءت بد و؛ وقـد يرجــع ذلــك إFـE أن أفــراد عينـة البحــث يــر

يو الكفــاءة �شـرافية لقيــادة �صـالح �دار zــس�م 'ـ& مــسا�مة القائـد 'ــ& ترشـيح العـامل�ن ذ ي
Mــة مــن جانــب ومــن جانــب أخــر العمــل ع,ــE مــشاركة  رإعــداد الــصف الثــا?ي مــن القيــادات �دا
الــصف الثــا?ي 'ــ& قيــادة املؤســسة مــن خــالل العمــل ع,ــE معرفــة اxlديــد 'ــ& قيــادة املؤســسات 

وس�ن '& عملية @ختيار ومحاولة @ستفادة مabا، وكذلك إي ؤجاد نوع من الثقة ب�ن القائد واملر
  .يوال�8شيح مما zس�م '& تحقيق التغي�� و�صالح �دار داخل املؤسسة
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 :م��ص نتائج البحث

اسة امليدانية إD? العديد من النتائج، وم{wا   :رتوصل البحث من خالل الد

يلتغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات لأفادت استجابات أفراد عينة البحث حو واقع قيادة ا - 
جة موافقة ة العامة بتعليم 	حساء؛ جاءت بد ر�دا ؛ حيث بلغ املتوسط "متوسطة"محايد " ر

جة ) 1.02(ي، وانحراف معيار بلغ )3.01(اklساjي  رو�و ما zش�� إEF واقع قيادة التغي�� جاء بد
متوسطة إجماال
ً

 . 

يو دو قيادة التغي�� '& �صالح �دار لدى قيادات أفادت استجابات أفراد عينة البحث ح -  رل
جــة موافقـــة ة العامــة بتعلــيم 	حــساء جــاءت بد ر�دا ؛ حيــث بلــغ املتوســط اklـــساjي "عاليــة" ر

رو�ـو مـا zـش�� إFـE دو قيـادة التغي�ـ� 'ـ& تحقيـق �صـالح )  1.19(ي، وانحـراف معيـار بلـغ )3.45(
جة مرتفعة إجماال �دار جاء بد
ً

ر   .ي

   :ات البحثتوصي

 : '& ضوء النتائج ال�� توصل إل�aا البحث يمكن وضع عدد من التوصيات، ومabا         

ـــن خـــــالل  - ـــ� ومتطلبا¶aــــا وآليـــــات تفعيل�ــــا مــ ـــادة التغي�ــ تنميــــة الـــــو»& لــــدى القيـــــادات بأ�ميــــة قيــ
 .النجوات واملؤتمرات ال�� يمكن أن £س�م '& ذلك

 .من معوقا¶aا من جانب املسئول�نالعمل ع,E توف�� متطلبات تفعيل قيادة التغي�� واklد  -
ة ع,E تفعيل�ا - ات قيادة التغي�� والقد Mة المتالك م�ا رتأ�يل القيادات �دا ر  .ر
إعطـــاء مزMـــد مـــن الـــصالحيات للقـــادة لتطبيـــق اســـ�8اتيجيات ونمـــاذج قيـــادة التغي�ـــ� لتحقيـــق  -

ة العامة بتعليم 	حساء ر�صالح �دار لدى قيادات �دا   .ي
د ا - يل�ــشرMة مـن املتم�ــ�ين 'ــ& مجـال قيــادة التغي�ــ� لتحقيـق �صــالح �دار لــدى رتوظيـف املــوا

ة العامة بتعليم 	حساء  .رقيادات �دا
يتـــوف�� ج�ــــاز إدار يقـــدم خــــدمات لقيـــادة التغي�ــــ� 'ـــ& تحقيــــق �صـــالح �دار لــــدى قيــــادات  - ي

ة العامة بتعليم 	حساء  .ر�دا

   :مق0Vحات البحث

 :  إل�aا البحث يمكن وضع عدد من املق�8حات، ومabا'& ضوء النتائج ال�� توصل             

ـــادات 	9اديميــــــة  -  ــــ� لــــــدى القيـــ ـــادة التغي�ــ ــــوان متطلبــــــات تحقيــــــق اســــــ�8اتيجيات قيـــ اســــــة ±عنــ رد
  .باxlامعات السعودية

س الثانوMـــــة 'ـــــ& اململكـــــة العر0يـــــة  -  اســـــة ±عنـــــوان آليـــــات �صـــــالح �دار لـــــدى قيـــــادات املـــــدا رد ير
 .السعودية

ة العامة بتعليم 	حساءالتغي�� من وج�ة نظر معوقات تفعيل قيادة  -  ِقيادات �دا ِ ِ ِْ َ ََ
ِ

َّ ْ
ر ِ

َ. 

ة العامـــة بتعلـــيم 	حـــساء 'ـــ& ضـــوء خAـــ�ات ±عـــض  -  رتـــصو مق8ـــ�ح لتفعيـــل قيـــادة التغي�ـــ� بـــاإلدا ر
  .لالدو
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  املراجع

د ال�ــشرMة لــدى منظمــات 	عمــال" ، )2019(	خــضر، حمــدي أبــو القاســم   'ــ& رإشــ{الية تنميــة كفــاءات املــوا
Mــة"ظـل تحــديات @قتـصاد اxlديــد املبÜـ� ع,ــE املعرفـة . ر، مجلــة املثقـال للعلــوم @قتـصادية و�دا

  .،  عدد خاص5مج

، ســـامي دمحم أحمـــد Mب وتقيـــيم 	داء، ). ٢٠١١(ي البح�ـــ� رمـــداخل �صـــالح �دار التطـــوMر التنظي�ـــ� والتـــد ي
جـــة املاجـــست�� إFـــE 	9اديميـــة ربحـــث مقـــدم ل�kـــصو ع,ـــE د عر0يـــة ال�Aيطانيـــة للتعلـــيم العـــاF&، ال. ل

  .32لندن، اململكة املتحدة، ص 

ــا بجــــودة 	داء ). 2020. (البنـــا، دعـــاء جميـــل دمحم Mـــة وعالق�aـ س للقيـــادة @بت{ا ســـة مــــدير املـــدا جـــة مما رد ر ر ير
Ë¥� من وج�ة نظر املعلم�ن  دن). ماجست��(راملد   .رجامعة آل الب¨ت 9لية العلوم ال�8بوMة، 	

ـــد هللا الث�ي�ــــــ�، خا ــــواض بــــــن عبـــ ــــن عــ ــــد بــ ــــات ). 2018(لــ ــ� 'ــــــ& أقــــــسام �دار ال�8بوMــــــة باxlامعــ يقيــــــادة التغي�ــــ
، مجلـــة العلــــوم ال�8بوMــــة  ــوء نمــــوذج 9ـــوتر للتغي�ــــ� اxyلــــد العاشـــر، العــــدد 	و لالـــسعودية 'ــــ& ضـ

  .والنفسية أكتو0ر

ع ت). 2018. (الث�ي��، نوال ب�ت يوسف طـوMر التعلـيم 'ـ& اململكـة وأدوار املعلمة كقائـدة تر0وMـة 'ـ& ضـوء مـشر
س الثانوMــــة للبنـــات 'ـــ& محافظـــة اl~ــــرج        ،33. مــــج. مجلـــة 9ليـــة ال�8بيـــة. رالعر0يـــة الـــسعودية باملـــدا

  . 521-472. ص ص. 2017، دzسم�A 2. ، ج10. ع

'ـــ& محافظـــة ). 2017(الث�ي�ـــ�، ياســـر عـــوض هللا �ـــالل  س الثانوMـــة  رمتطلبـــات قيـــادة التغي�ـــ� التنظي�ـــ� باملـــدا
  .اxlمعية املصرMة للقراءة واملعرفة: القا�رة. لة 9لية ال�8بية، جامعة ع�ن شمسمج. الطائف

ة الــصراع التنظي�ــ� ). 2108(جمــال، لينــا  دن. راســ�8اتيجيات التغي�ــ� إدا دار ابــن النفــ¨س لل�ــشر : عمــان. ر	
Ïع   .زوالتو

åي، مف�ــÒ بــن حمــود  Mــة 'ــ& اxlامعــات ). 2019(راklــا ســة القيــادة @بت{ا رواقــع مما الــسعودية، واســـ�8اتيجية ر
ــــة، جامعـــــة امللــــــك خالـــــد، اململكــــــة العر0يــــــة  ة، 9ليــــــة ال�8بيــ ة غ�ــــــ� م�ـــــشو ــالة دكتـــــوا ســــ رتطوMر�ـــــا  ر ر

  .السعودية

افدة   ، راklرMر ة التغي�� '& املؤسسات ال�8بوMة). 2011(ي   .دار الثقافة: عمان. رإدا

Mــاض 	). 2020. (حمـزة، �نــاء أحمــد مــصطفى طفــال اl~اصــة وعالق�aــا بــالوالء رقيــادة التغي�ــ� لـدى مــديرات 
ـــر املعلمــــات 'ــــ& محافظــــة العاصــــمة عمــــان  ـــ� مــــن وج�ــــة نظـ قجامعــــة الـــــشر ). ماجــــست��(ّالتنظي�ـ

دن. 	وسط   .ر9لية العلوم ال�8بوMة، 	

نـــة(ي�صــالح �دار مف�ومــة واليـــات تطبيقــھ ). 2013(اklم,ــ&، �ــkر عبـــد هللا  اســة مقا رد اxyلــة العلميـــة ) ر
�ر العدد العاشر ينايرلقطاع 9ليات التج ة،  جامعة 	 زا   . ر

 �Aوت، دمحم صklشـة العمـل �قليميـة 'ـ& مجـال " يفنيـات التخطـيط �جرا¼ـي للتجديـد ال�8بـو).2003(ى ا رــ و
يالتجديـــد ال�8بـــو ـ 9ليـــة ال�8بيـــة باإلســـماعيلية جامعـــة قنـــاة الـــسوÏس ـ ال�xنـــة الوطنيـــة لل�8بيـــة 

  .5/12/2003-2والعلوم والثقافة ـ الف�8ة من 

داح ــــد، واl~طيـــــب،  ـــب، أحمـ ــــبط اxlـــــودة 'ــــــ& اxlامعـــــات العر0يـــــة ). 2010. (راl~طيــ ـــوذج (@عتمــــــاد وضـ أنمـــ
  .عالم الكتب اklديث). مق�8ح

واقــع التغي�ــ� ومعوقاتــھ 'ــ& 9ليــة ال�8بيــة بجامعــة ال{وMــت مــن ). 2021. (اl~مــ¨س، �نــد أحمــد عبــد هللا ما�ــ¥�
Ïس    .جامعة ال{وMت 9لية ال�8بية، ال{وMت). ماجست��(روج�ة نظر أعضاء �يئة التد
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̈ـ×¥�، مطر'ــ& معوقــات تطبيــق التغي�ــ� التنظي�ــ� 'ــ& معا�ــد علــوم و تقنيــات ال�ــشاطات البدنيــة ). 2020. (خم
ة اxlودة الشاملة أنموذجا: والرMاضية  ، 1. ، ع10. مـج. مجلة العلـوم @جتماعيـة و�?ـسانية. رإدا

   63-44. ص ص. 2020

ة املعرفــة ). �ـــ١٤٣٣(الــدخيل، تر9ــي دمحم س الثانوMــة 'ــ& ضــوء إدا Mــة لــدى مــدير املــدا ســات �دا رواقــع املما ر ر ير
س بمدينة الرMاض رمن وج�ة نظر مدير املدا ة، جامعـة 	مـام دمحم . ي رسـالة ماجـست�� غ�ـ� م�ـشو ر

  .�سالمية، الرMاض

��ـــ� بـــن عبــد هللا ي،  زدمabــو  وتنظــيم و9الـــة اxlامعـــة توج�ـــات التطـــوMر املــستقبلية إعـــادة �ي{لـــة). ه1427. (ر
للتطـوMر ع,ــE ضـوء اl~طــة @ســ�8اتيجية ل�xامعـة و@تجا�ــات العامليــة اklديثـة لتطــوMر التعلــيم 

  .العاF&، و9الة جامعة امللك عبد العزMز للتطوMر

س الثانوMــة 'ـــ& ). 2020(الــذبيا?ي، مÜــ¤ ســليمان  رالرشـــاقة التنظيميــة مــدخل لتحــس�ن 	داء املؤســـ×¥� باملــدا
ة، . رتـــــصو مق8ــــ�ح:  العر0يــــة الــــسعوديةاململكــــة ة، جامعــــة املنـــــصو رمجلــــة 9ليــــة ال�8بيـــــة باملنــــصو ر

  .84-3، )3(، ج )110(

س ). 2019(ر0اzعة، مرام محمود، عط��، ن�ã إسماعيل  ر	نماط امل¨سرة للتغي�� لـدى مـدير ومـديرات املـدا ي
ج�ــة نظــر معلمــ�aم، جامعــة ف لــسط�ن التقنيــة واkl{وميــة 'ــ& محافظــة جنــ�ن مــن وج�ــة نظــر�م و

اسات ال�8بوMة والنفسية ي، مجلة اxlامعة �سالمية للد رحضو   .ر

ـــة دمحم إســـــماعيل يإيجابيـــــة التنظـــــيم �دار 9ـــــأداة لتحقيـــــق امل�ـــــ�ة التنافـــــسية xlامعـــــة ). 2019. (شـــــرف، عليــ
Mــة  ، )217(، مجلـة القــراءة واملعرفــة، 9ليـة ال�8بيــة جامعـة عــ�ن شــمس، 2030ؤالقـصيم 'ــ& ضـوء ر

15-39.  

ة التغي�ـــ� 'ـــ& �دار العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة حائـــل وســـبل ). 2020. (لـــشالÔ&، حامـــد نـــافع مـــصيحا يواقـــع إدا ر
ـــة نظــــر القيــــادات ال�8بوMـــــة ، 31. ، ع4. مـــــج. مجلــــة العلــــوم ال�8بوMــــة والنفــــسية. تطوMر�ــــا مــــن وج�ـ

   23-1. ص ص. 2020أغسطس 

Òlـــة صـــاM ، فو زالـــشمر س التعلـــيم العـــام 'ـــ& محافظـــة الزلفـــيواقـــع التطـــوMر املÞـــ� لـــوكيالت). 2020. (ي . ر مـــدا
   213-185. ص ص. 2020، يوليو 7. ، ع36. مج. مجلة 9لية ال�8بية

ــــصال¿&، خالــــــد ســــــليمان ـــة 'ــــــ& اململكــــــة العر0يــــــة ). 2018(الـ س الثانوMـــ ـــدى قائــــــدي املــــــدا ــــة لـــ رالقيــــــادة التنموMــ
�ن،  ـــ ، 3، ع34، مـــــجيوطمجلـــــة 9ليــــة ال�8بيـــــة بأســــالــــسعودية وعالق�aــــا بثقافـــــة اklــــوار لـــــدى املعلمـ

  .مصر

يالتجديـــد ال�8بــو مـــن أجــل جامعـــة املــستقبل ـ مكتبـــة �يمــان لل�ـــشر والطبـــع ).1999(طلبــھ، جـــابر محمــود 
ة ـ  Ïع ـ املنصو روالتو   .75،  74،  ص ص 1999ز

Mـــــ�ن ). 2010. (عبــــد الغفــــار، الــــسيد أحمــــد ـــادة �دا ة التغي�ــــ� ال�8بــــو لــــدى القـ ـــة إدا سـ رتــــصو مق8ـــــ�ح ملما ر ير ر
  ).2 (16) مجلة املركز القومي للبحوث ال�8بوMة والتنمية،. التعليميةيباإلدار 

ـــراق ع¨ــــ×¥¤  ـــالح ). 2019(عبــــد، اشـ ـــق مــــداخل �صـ رتــــصو مق8ــــ�ح لتطــــوMر 9ليــــات ال�8بيــــة 	ساســــية ع,ــــE وفـ
  لايلو . ناملعاصرة،  مجلة الفتح، العدد التاسع والسبعو

  .٣٨٥-٣٣٩، )3 (اxyلة الدولية للبحوث '& العلوم ال�8بوMة،. والعشرMن

�ـــا 'ـــ& £عزMـــز  ). ٢٠٠٨( الفرجــا?ي، عبـــد الفتـــاح دمحم ع,ـــ&  رواقـــع اســـ�8اتيجيات �صـــالح والتطـــوMر �دار ودو ي
سالة ماجست�� اxlامعة �سالمية ±غزة، فلسط�ن  ،�Üتمع الفلسطيxyرأمن ا.  
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Mة، الرMاض العبيان). 2011(القحطا?ي، سالم    . رالقيادة �دا
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   216-202. ص ص. 2019ل، أيلو 79. ع. مجلة الفتح. �صالح املعاصرة
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، 22. ع. اxyلــة �لك�8ونيــة الــشاملة متعــددة املعرفــة ل�ــشر 	بحــاث العلميــة وال�8بوMــة. والتغي�ــ�

   274-258 إنما 17-1. ص ص. 2020شباط 
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  .191-163، )5(11مجلة جامعة الفيوم للعلوم ال�8بوMة والنفسية، . اxlودة الشاملة

ة التغي��). 2012( املساد، محمود  Mب: الرMاض. رإدا ف للتعليم والتد رمعا   .ر

ي، �الــة أمــ�ن  ة املؤســسية 'ــ& التعلــ: الرشــاقة التنظيميــة). 2016(ر مغــاو يم اxlـــام�& رمــدخل لتحــس�ن القــد
  .174-133، )10(3يمجلة �دار ال�8بوMة، . ياملصر
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