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 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى  

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا 

 ﴾  مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
 (11آية  :سورة الرعد )                                                                                                                    
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 ملخص الدراسة
 هيئة أعضاء نظر وجهة من القرى أم جبامعة التغيري لقيادة األكادمييني القادة لدى املطلوبة املهارات:  عنوان الدراسة

 .التدريس
 بنت حممد عبد اهلل سقا  هـرغد:  اسم الباحثة

 .م2132/هـ 3311:  عام الدراسيال             .يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط ماجستري:  العلمية  درجةال
 من القرى أم جبامعة التغيري لقيادة األكادمييني القادة لدى املطلوبة املهارات أمهية لتعرف على درجةا :هداف الدراسةأ

 التغيري لقيادة األكادمييني القادة لدى املطلوبة املهاراتدرجة ممارسة على التعرف ,  التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة
 لقيادة األكادمييني القادة لدى املطلوبةاملهارات التعرف على , التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من القرى أم جبامعة
حتديد درجة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف األمهية و , التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من القرى أم جبامعة التغيري

الدورات التدريبية يف جمايل القيادة و إدارة , اجلنس, اخلربة, الرتبة العلمية) املمارسة و اليت تعزى ملتغريات الدراسة 
 (.التغيري

 و, التدريس هيئة أعضاء مجيع الدراسة مشلت و,  التحليلي الوصفي املنهج  الباحثة اتبعت: الدراسة نهج و عينةم
% ( 22)  ميثّلون( 262) أفرادها عدد بلغ التدريس هيئة أعضاء من عشوائية عيّنة أخذ مت مث, (311) عددهم البالغ

 رئيسة أبعاد أربعة على وزّعت,  فقرة(  13) تضّمنت"  إستبانة"  الدراسة أداة وكانت,  للدراسة األصلي اجملتمع من
 واشتمل اآلخرين على التأثري مهارات و فقرات(  31)  على وأشتمل التحفيز مهارات وهي,  التغيري قيادة ملهارات

    على اشتمل و القرار إختاذ مهارات,  فقرات(  31)  على وأشتمل التغيري على القدرة مهارات,  فقرات(  8)  على
 .  فقرة(  33) 

النسب ) و( التكرارات  ) :النتائج األساليب اإلحصائية التالية استخدمت الباحثة لتحليل :  يةب اإلحصائاألسالي
وحساب توزيع , لوصف جمتمع وعينة الدراسة : (  املعيارياالحنراف )  و ( املتوسط احلسايب) و  ( املئوية

لفحص الفروق يف  ( T- Test )( ت ) واختبار . لقياس ثبات األداة( : ألفا كرونباخ ) ومعادلة . االستجابات
ملعرفة مدى وجود فروق :   (   ANOVA–األحادي التباين حتليل ) واختبار .االستجابات بني فئيت أفراد الدراسة

ملعرفة لصاحل من   (Scheffe)واختبار.ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة تبعاً  ملتغريات الدراسة 
 .يف حال وجود فروق ذات داللة إحصائية كانت الفروق 

مهارات قائد التغيري لدى القائد درجة أمهية وجد بأن استجابات عينة الدراسة فيما يتعلق ب: نتائج الدراسةأهم 
و استجابات عينة الدراسة فيما يتعلق , "عالية"كانت درجة استجابتها أعضاء هيئة التدريس   من وجهة نظر االكادميي

كما , "عالية"كانت   من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يمهارات قائد التغيري لدى القائد االكادميدرجة ممارسة ب
 فروق وجودكما بينت الدراسة ,بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لألمهية تعزى ملتغري الرتبة العلمية 

 تبعا األمهية بدرجة يتعلق فيما التغيري قائد مهارات حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات
 عينة استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجودكما بينت الدراسة , اإلناث لصاحل اجلنس ملتغري

كما بينت الدراسة ,الذكور لصاحل اجلنس ملتغري تبعا املمارسة بدرجة يتعلق فيما التغيري قائد مهارات حول الدراسة
 بدرجة يتعلق فيما التغيري قائد مهارات حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود

 القيادة جمال يف بالدورات التحقوا الذين لصاحل كانت و القيادة جمال يف التدريبية الدورات ملتغري تبعا واملمارسة األمهية
 .يلتحقوا مل الذين عن

تنمية وعي القيادات األكادميية يف خمتلف مستويات اإلدارة اجلامعية باحلاجة إىل تبين منهج إدارة : أهم التوصيات
ة الوضوح و تبين سياس, ء التوجهات العاملية حنو التغيريو رفع مستواها يف ضو  اجلامعاتالتغيري كمدخل لتطوير 

توفري اخلرباء و االستشاريني يف إدارة التغيري و قيادته , جلامعةالشفافية يف اإلدارات و العمادات و األقسام املختلفة با
يف ضوء أبعاد قيادة  األكادمييةحتديد االحتياجات التدريبية للقيادات , ساعدة و النصح لكل قسم و عمادةلتقدمي امل

 .التغيري اليت تناولتها الدراسة احلالية
 . األكادميية القيادات و التدريس هيئة ضاءأع لدى التغيري مهارات تنمية حول دراسة إجراء.3: المقترحات

 .واملستقبلية املعاصرة التحديات ضوء يف  األكادميية القيادات لدى التغيري إلحداث التخطيط كفايات عن دراسة .2
                مع نتائجها ومطابقة,  السعودية العربية اململكة مناطق من أخرى مناطق على ُتطّبق مماثلة دراسة .1

 .احلالية الدراسة نتائج
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Abstract 

 
Title of the study: The skills required of academic leaders to lead the change Umm Al-Qura University 
from the point of view of faculty members. 
Name of researcher:Raghdah Mohammed Abdullah Sagga. 
Degree: Master of Educational Administration and Planning.                  year: 1 433 H -2012A.   
Objectives of the study: Identify the degree of importance of the skills required in academic leaders to 
lead the change Umm Al Qura University from the point of view of faculty members, to identify the 
degree of skill required in academic leaders to lead the change Umm Al Qura University from the point 
of view of faculty members, identify the skills required in academic leaders to leadchange Umm Al-
Qura University from the point of view of faculty members, determining the degree of statistically 
significant differences in the practice and importance attributed to the study variables (Academic Rank, 
experience, gender, training courses in the areas of leadership and change management). 
Population of the study: is the faculty and the community, the number of total (933) ,and have been 
taking a sample of the community and represent some of the faculty members and their number was 
262. 
Method of statistical: Adopted a researcher on the descriptive analytical method, and has prepared a 
"questionnaire" which included (39) a paragraph, and distributed to the four dimensions of 
the president to lead the change, the skills, motivation and included (10) paragraphsand skills to 
influence others and included (8) paragraphs, skills, ability to change 
andincluded (10) paragraphs, decision-making skills and included (11) paragraph. 
The researcher used to analyze the results of statistical methods in the following: (duplicates) and 
(arithmetic mean) and (standard deviation) to describe the community and the study sample, and 
calculate the distribution of responses. And equation(Cronbach alpha) for measuring the stability of the 
tool. And test (T) (T-Test) to examine differences in responses between the two categories of members 
of the study. And test(analysis of variance-ANOVA): to find out whether there are significant 
differencesbetween the responses of the sample due to the variables of the study. And Scheffe testto 
determine differences in favor of if there are significant differences. 
The results of the study: 1. The degree of importance of skills of the commander of the change in the 
academic leader from the perspective of faculty members, where the overall average for all skills (4.27) 
2. Degree to practice the skills leader skills change with the commander of the academic point of view 
of faculty members the average is for all the criteria (3.41). 
3. The existence of statistically significant differences between the mean responses of the sample on the 
skills of the commander of the change concerning the degree of importance depending on the sex 
variable in favor of females. 
4. The existence of statistically significant differences between the mean responses of the sample on the 
skills of the commander of the change concerning the degree of practice depending on the sex variable 
in favor of males. 
5. The existence of statistically significant differences between the mean responses of the sample on the 
skills of the commander of the change concerning the degree of importance and depending on the 
variable practice training courses in leadership and was in favor of those who enrolled in courses in the 
area of leadership who are not enrolled. 
  Recommendations and mechanisms of action: 1. Development of awareness of academic leaders at 
different levels of university administration need to adopt a change management approach as an 
input for the development of university administration and upgraded in the light of global 
trendstowards change 
2. The adoption of political clarity and transparency in the departments and Deans andthe various 
departments at the university. 
3. The provision of experts and consultants in change management and leadership to provide 
assistance and advice for each department and Dean. 
4. Identify the training needs of academic leaders in the light of the dimensions 
ofleadership change addressed by the current study. 
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 اإلهـــــداء
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  ﴿قال تعاىل 

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي * أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِميًا 
                                 ﴾صَغِريًا

 ( 32 – 32: سورة  اإلسراء )                                                                                                                                                                                                                                                            
أرجو من اهلل أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً .. إىل من أمحل أمسه بكل افتخار .. إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار         

 .والدي العزيز..   ابأبدقد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل
إىل من كان   إىل بسمة احلياة وسر الوجود.. إىل معنى احلب وإىل معنى احلنان والتفاني .. إىل مالكي يف احلياة      

 .والدتي العزيزة..  دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب
إىل .. إىل من وقف جبانيب دون تردد يف السراء و الضراء .. و التضحية و الكفاح  معنى احلياةا إىل من عرفت معه     

 .زوجي رفعت.. من علمين العطاء بدون انتظار 
 . شقيقيت غادة .. إىل من أكرمتين احلياة هبا.. مشعة متقدة تنري ظلمة حياتي إىل..غمرتين حببها إىل من      
 . شقيقي رائد.. ان معي حني حاجيت و ك.. إىل من غمرني حببه و عطفه      
إىل من شجعتين دائما بسؤاهلا و اهتمامها .. إىل من أوقدت ابأمل يف نفسي .. من أشعرتين قيمة النجاح و التفوق إىل      

 .شقيقيت آالء..  إىل صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة.. توأم روحي ورفيقة دربي إىل ..        
شقيقي .. إىل ابأخ الذي آثرني باهتمامه و حبه و فخره لبلوغي هذه املرحلة العلمية .. تغمرني البسمة  إىل من بوجوده

  .عبداهلل

إىل الوجه املفعم بالرباءة و مبحبتكم  إىل شعلة الذكاء والنور والسعادة يف ضحكتهم..  مإىل من أرى التفاؤل بعينه

 .ملك  ,قطوف  ,مصطفى  ,دانية  ,جنم  ,تاال  ,حممد  , مجال,نور  .. أزهرت أيامي وتفتحت براعم الغد

 .اخيت و صديقيت رجاء.. اىل من أرتين خطأي و صوابي دون كلل او ملل .. اىل من ساندتين بالروح و الفكر 

 ..  اىل كل من امحل ذكراهم .. اىل طلبة العلم واىل كل من اثر يف حياتي و ترك بصمة ال متحى مبرور الزمن

مجيعا اهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع و أسأل اهلل العلي القدير ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم اليكم 

 .نافعا لكل من قرأه و اسرتشد به ..
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 شكر و تقدير
 جعل لكل شيء قدراو , وجعل لكل شيء أمدا, احلمد هلل رب العاملني الذي أحصى كل شيء عدًدا       

والصالة و السالم على اهلادي البشري الرسول االمني سيدنا , وجعل لكل أجِل كتاب, وجعل لكل قدِر أجل,
و على اله و صحبه ,و اماما للمتقني ,القائد القدوة الذي ارسله اهلل رمحة للعاملني , معلم البشرية  حممد 
 وبعد ... يوم الدين  إىل بإحسانو التابعني  أمجعني
       يف تهاإىل أعوام قضيهبا عود امن وقفة  هذه الدراسة إلمتاماألخرية  خطوايت أخطو أنايل و البد        

           قيادةالكثري باذلني بذلك جهودا كبرية يف بناء جيل الغد ل الكرام الذين قدموا يل رحاب اجلامعة مع أساتذيت
   .األمة من جديد

    تقدير واحملبة إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف أمسى آيات الشكر واالمتنان والبتقدم أمضي أوقبل أن        
إىل مجيع ,بالتشجيع و الدعم املتواصل خالل فرتة الدراسة ,  إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة, احلياة

محمد بن معيض / بقسم االدارة الرتبوية و التخطيط يتقدمهم سعادة الدكتور الفاضل  األفاضل أساتذيت
, الرتبوية و التخطيط الذي كان لنصحه وتوجيهه بالغ األثر يف جناح الدراسة وإمتامها اإلدارةرئيس قسم  الوذيناني

وجيزل له ,  العلي القدير أن يعلي من شأنهفأسأل اهلل, ومل يرتدد يومًا من تواصلي معه, فقد غمرين بكرمي ُخلقه
ملا تقدمه من نصح و اهتمام  فائقة بنت عباس سنبل/ ة ووكيلته سعادة الدكتور ,األجر واملثوبة يف الدنيا واآلخرة 

 .عمار الطيببنت نجاة  /ستاذة األو دعم ال ينقطع جزاها اهلل عين خري اجلزاء و سكرترية وكيلة رئيس القسم 
وساهم يف ,  املشورة و التوجيه يطيب يل ان اتقدم خبالص الشكر و التقدير اىل كل شخص قدم يلو        

املشرفة على هذه  جواهر بنت احمد قناديلي/ و اخص سعادة الدكتورة ,خراج هذه الدراسة اىل حيز الوجود إ
 .على توجيهاهتا و متابعتها اليت كان هلا األثر يف إمتامها ,الدراسة 

على تكرمه  أسعد بن مكاوي عشري /كما اقدم من الشكر اجزله و من الثناء أمجله لسعادة الدكتور         
والشكر , و ما قدمه من مالحظات قيمة كان هلا أعظم األثر يف توجيه هذا العمل , مناقشة خطة البحث 

و حتكيمها ( االستبانة) موصول لكل من ساهم من السادة اعضــاء هيئــة التدريس يف تقييم عبــارات أداة الدراسة 
 . تبيانات و مجعها وكل من ساعدين يف توزيع االس, وإبداء املالحظات السديدة حوهلا

/ وسعادة الدكتور , حريريبن بكر هاشم / الدكتور األستاذكما أشكر أعضاء جلنة املناقشة سعادة           
وعلى ما قدماه من مالحظات وأراء قيمة أثناء , على قبوهلما ملناقشة هذه الدراسة عقيلعبداهلل  بنحمزة 

 .  املطلوباملناقشة سامهت يف إخراج هذه الدراسة بالشكل 

واألفكار  يد املساعدة وزودين العون ومد يل شكر كل من ساعد على إمتام هذا البحث وقدم يلأوكذلك        
       عبدالخالق حنش / ستاذاأل خص بالذكرأ إلمتام هذا البحث وو االحباث و الدراسات واملعلومات 



 

 

 و   
 

عبدالمجيد شيرين /  األستاذةو , نجوى مفوز الفوزان/  األستاذةو الزهراني حاتم سهام / واألستاذة, الزهراني
 . نوحمحمد بن هوازن /  األستاذةو , حكيم

 حمد/  األستاذو  الكحلوتجمال رشيد / كما ازجي عاطر الشكر و الثناء اىل كل من الدكتور الفاضل         
 .اإلحصائيةعلي يف الناحية  اإلشارةلتكرمهم السواط  حمود 

للدراسة  اللغويدقيق كرمه بالتتل األنصاري يوسف عبداهلل/ الدكتور  لألستاذر الشكر و التقدير و اقدم واف      
  .بالغته و متيزه يف اللغة العربيةحسن تواضعه لو ذلك من 

و التشجيع و الصرب لوالدي املساعدات  وقدموا يل ن زرعوا التفالل يف دريبملو التحية و الشكر و العرفان        
 . خديجة بنت عبدالعزيز بالجي/ ووالديت الغالية االستاذة  محمد بن عبداهلل سقا/ العزيز العقيد 

                باجلميل لرفيق دريب زوجي الذي شجعين  عرفانسجل كلمة شكر و أن أرى من الواجب أ       
             جانيب و حتمل معانايت يف سبيل راحيت و حتصيلي العلميىل  و شاركين جهدي و معانايت ووقف إينو ساند

 .رفعت بن محمود هاشم/ املهندس 

ملثابرته و عطائه الدائم ماديا  عبداهلل بن محمد سقا/ ستاذخي الصديق األفين ان اشكر أو يشر  كما يسرين        
 .لدعمها و حتفيزها معنويا  محمد عبداهلل سقاالء بنت آ/  األستاذةاحلبيبة  لألختو معنويا و الشكر موصول 

ي أخيت الغالية هذا ونورا يضيء الظلمة اليت كانت تقف أحيانا يف طريق ييف حبث عونا يلو ملن كانت        
 .سحر بنت خلف مددين / االستاذة 

فقتهم يف دروب احلياة وبر  بالوفاء والعطاءت باإلخاء ومتيز  تأمي  إىل من حتل امل تلده اليت تاألخ أشكر       
  .هوساويعمر رجاء بنت /  األستاذة واحلزينة سرت إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري سارةال

, فلوال يوعرقل مسرية حبث يقي, ومن وقف يف طر  وجه بالشكر إىل كل من مل يقف إىل جانيبلن يفوتين الت       
إليه فلهم ت إىل ما وصلت املنافسة اإلجيابية, ولوالهم ملا وصلالحالوة  مبتعة البحث , وت وجودهم ملا أحسس

 .الشكر كل  مين

ارت يل بفكرة و  نو ختاما أشكر كل يد مدت إىل باخلري و الدعاء و كل قلب أراد يل النجاح و كل مهسة أ      
و , ا بحبه و يرضاه يوفق اجلميع مل أنسائلة املوىل عزوجل . مسه كل من ساهم جبهد أو مشورة أو رأي و مل يرد إ

يامنا يوم نلقى وجهه و خري أ, كما أدعوه أن جيعل خري أعمالنا خوامتها , جيزيهم عين خري اجلزاء و أوفاه  أن
نا و نبينا و حبيبنا حممد و على و صلى اهلل و سلم على سيد, احلمدهلل رب العاملني  أندعوانا  آخرو , الكرمي 

 .مجعنيآله و صحبه أ
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 

احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد        
 .وعلى آله وصحبه أمجعني 

 اليومتبدلت  احلالة تلكفإن , االستثناء هو والتغيري , القاعدة هو الثبات كانفإذا         
؛ حيث  االستثناء هو واجلمود والثبوت, , القاعدة هو التغيري فأصبح املعاصر عاملنا يف
 كافة اجملاالت يفالعامل اليوم العديد من التغريات السريعة و التحوالت الكبرية  شهدي

  .األصعدةوعلى خمتلف 
ألنه هو احد                                , عد التعليم العايل من الدعائم املؤثرة يف املسرية التنموية ألي بلدويُ        

 .أهم القطاعات التنموية و االستثمارية بالدولة حيث يقدم ألفراد اجملتمع العلم و املعرفة 
بصفة عامة                                  الدول واجملتمعاتمجيع بحظى التعليم العايل باهتمام بالغ من ِقبل و        

وتقدمها الشعوب  رُقّي وتطور يفملا له من أثر  ويف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة 
 .الوطنيةمن اجل التنمية  بشرية كوادرمهمة ختريج   هلقي على عاتقيُ , وذلك ماالعلمي
ضرورة ب التعليم العايل إميانًا منهاباهتمامًا بالغًا  اململكة العربية السعوديةلذا أولت        
وتعمل على  لكل مواطن وحلاجتها لكوادر بشرية مؤهلة تسهم يف بناء اجملتمع إتاحته
 .األهداف التنموية هلا حتقيق

لعايل بعامة, واجلامعات خباصة عملية معقدة, وصعبة ويُعد التغيري يف مؤسسات التعليم ا  
حبكم مكونات هذه املؤسسات, وحبكم وجود قوى تقاوم التغيري, وتتصدى له يف تلك 

 .(3:م3332الزهراين, (املؤسسات
تطوير واسعة  واملؤسسات ال تتغري من أجل التغيري نفسه, بل تتغري ألهنا جزء من عملية

                                       والفرص يف تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات والضروراتجيب عليها أن  وألهنا,
 .البيئة اليت تعمل هبا 
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                          عبارة عن نظم اجتماعية جيري فاجلامعة هي احد مؤسسات التعليم العايل وهي        
التحديات ,  و وتتطور وتتقدم وتواجهعليها ما جيري على الكائنات البشرية فهي تنم

 .تعيشها كل مؤسسة  وتصارع وتتكيف , ومن مث فإن التغيري يصبح ظاهرة طبيعية
, فالقيادة                                 نظر املنظرين هو روح القيادة, وماعدا ذلك يعد شيئًا ثانوياً فالتغيري يف        

املنظمة من جديد وتسهيل عملية التكيف مع البيئة                 الفاعلة مطلب أساسي إلعادة حيوية 
 (.123:م 211٢ ,املخاليف) .املتغرية بشكل مستمر

جناح عليها يف عول يهي اليت و ؤسسة األساسي ألي م وراحمل القيادةحيث إن        
ة؛ والدراسمفهوم القيادة ودورها يف إدارة التغيري جدير بالبحث ف ,تقدمهااملؤسسة و  تطورو 
كيفية وضع هذا املفهوم هو   جه قياداتنا اإلدارية األكادمييةيوا احلقيقي الذي التحديف

كدراسة آل زاهر و القحطاين   الدراساتالعديد من  حيث أظهرت التطبيق, موضع
ودراسة  , (مdanelz()2112)ودراسة دانيلز, (ه3311)و دراسة العتييب , (م2113)

( مhooper&potter()2111)ة هوبر و بوتر و دراس, (مcase()333٢)كيس 
ة حىت تتم عملي خمتلفة يف كل قائد عتمد على توفر مهارات أساسيةت أن فاعلية القيادة

 .و تتحقق أهدافها املنشودة, التغيري
إن التحول من اإلدارة التقليدية إىل قيادة التغيري يتطلب وجود جمموعة                                 
والنجاح يف حتقيق , حىت يستطيعوا ممارسة أدوارهم هارات لدى القادة األكادميينيمن امل
ويتم حتسينها لدى القادة حبيث , وهذه املهارات ميكن أن ُتطور, اجلامعات غايات

وأساليب التواصل والتأثري بناء طرق إلحداث التغيري على تطوير رلية و  ايركزو يستطيعون أن 
عماد )ارات الفعالة باملشاركة والتحفيز باألساليب املعاصرة على اآلخرين واختاذ القر 

 (.23:م2113,الدين
على أن قيادة التغيري و حتدياته العصرية هي من                           ( 122:م2116,العطيات) ويُؤكد       

اإلدارة أن العاملني يف و , يعيش هذا العصر األمور األساسية اليت جيب أن يلم هبا كل قائد
 .الوسطى يشكلون الفئة األكثر قدرة على إجراء التغيريات املطلوبةو  العليا
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 تالـيت مــر  الرتبويـة  التجـاربو , ومـن خـالل قـراءات الباحثـة يف أدبيـات القيـادة والتغيـري
يـة و هـارات القياداملواليت أدركت من خالهلا عمق العالقة بـني , مؤسسات التعليم العايل هبا

؛ ممــا جعلهــا  ايف جامعتنــا؛ فقــد اســتحوذ موضــوع التغيــري وقيادتــه علــى اهتمامهــيــري إدارة التغ
ختتــاره موضــوعاً لدراســتها احلاليــة بعــد أن تكّونــت لــديها قناعــة كبــرية حبتميــة إجــراء تغيــريات 

علــى , وأمهيــة تفعيلهــا علــى مســتوى العمــل باألقســام األكادمييــة و العمــادات, تربويــة واســعة
التأثري والتطوير مبا ميتلكونه من خصائص وقادرة على , ومؤهلة, اداٌت متميزةأن تتوّفر هلا قي

كفــــاءة بكــــل  وممارســــة إجيابيــــة للســــلوف القيــــادي الفّعــــال لتوجيــــه جهــــود التغيــــري  , شخصــــية
  .فاعلية و 

  :الدراسة مشكلة
لتحديات اليت لتغيريات و اومن أبرز ا, يتميز العصر الذي نعيشه بسرعة التغيري       
مؤسسات التعليم العايل السعودي انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية يف عام  تواجه

يفرض على مؤسسات التعليم العايل باململكة جمموعة من  وهذا االنضمام, (م2112)
إىل أن هذه الظروف فرضت على ( 33:م211٢)يشري الصائغ  حيث, التحديات

سة أمام املستثمر األجنيب الذي يتمتع خبربة يف توفري العايل باململكة املناف مؤسسات التعليم
وهذا يستدعي من مؤسسات التعليم , جبودة عالية وتكلفة منخفضة اخلدمات التعليمية

وتفعيل البحث العلمي , القوية ملواجهة االستثمار األجنيب املنافسة العايل باململكة
                                                تبين مؤسسات التعليم وذلك ال يتم إال من خالل , مبستوى اخلرجيني واالرتقاء

 .العايل ملعايري االعتماد األكادميي

                                     حيث تقوم اململكة العربية السعودية بإجراء عملية تطوير شاملة لنظام        
                                           وكذلك اهليئة , التعليم العايل من خالل املركز الوطين للقياس والتقومي

 حيث تعترب السلطة , (هـ3323)الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي اليت مت إنشالها عام 
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اهليئة يف  وتساهم, املسؤولة عن شؤون االعتماد األكادميي يف مؤسسات التعليم العايل
مما جيعل ,  جودة التعليم العايل لضمان كفاءة خمرجاته ملقابلة متطلبات سوق العمل ضبط

تواجه مؤسسات التعليم العايل يف بالدنا , التغيري أمرا حتميا ال بد منه  ؛ لذا  من عملية
 عة والتغريات املتسار  , وعصرنا احلايل الكثري من التحديات يف ومن ضمنها اجلامعات

, ولذلك كان من الالزم على تلك املؤسسات أن تعد عدهتا إنطالقاً من أقسامها املتالحقة
, ومصنع قرارات العمل األكادميي داخل اجلامعة حجر الزاويةاليت هي مبثابة األكادميية 

حىت تستطيع مواجهة تلك التحديات ,  وإجراءاهتالكي تكون قادرة على تغيري قواعدها , 
 .ك التغرياتومواكبة تل

هذا املشروع العظيم يبّشر بإحداث تغيرياٍت نوعّية كبرية يف الرتبية والتعليم ؛ إن         
ويأيت يف , ولكن هذه التغيريات لن تؤيت مثارها يانعة ما مل تتوّفر هلا مقومات النجاح 

وقياداٌت , ملة تأهيٌل شامٌل للطاقات الرتبوية العا-إىل جانب وفرة املوارد املادية -مقدمتها 
 .تربويٌة مؤثرة وقادرة على قيادة عمليات التغيري وتوجيهها حنو حتقيق أهدافها املنشودة 

 وقت أي من أكثر اليوم العريب عاملنا يف العايل التعليم مؤسسات عليه حتتاج وبناءً        
 جتماعية,اإل التنمية يف بدورها االضطالع هلا نـــــــالذي يضم التغيري, إىل مضى

 اتــــــــــاملؤسس هذه تبين ةـــــــــأمهي دــــــيؤك العريب, مما للمجتمع والرتبوية والثقافية, قتصادية,واإل
 ,الزهراين(دورـــــــــــهذا ال قــــــحتقي هلا نــــــــيضم الذي املخطط التغيري اتـــــواسرتاتيجي اذج,ــلنم

 (.61:م 3332

حيث يتطلب التغيري و التطوير يف مؤسسات التعليم العايل قيادة فعالة إلدارة       
, فالعامل املشرتف يف املتغريات العاملية احلالية و املستقبلية هو التغيري املستمر, عملياته 

لذا فإن املبدأ الذي جيب االتفاق عليه جتاه هذه املتغريات العاملية هو دور القيادة يف 
 (.32:ه3311,القحطاين,آل زاهر. ) التغيري اإلبداعيإدارة 
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 التعليم أوضاع عن متشائمة صورة تتولد األحيان معظم يف التغيري قوى مناقشة عند      
 لوكاس (للتكيف قابلية لديه ليس نظام وأنه , باجلمود يتسم نظام أنه على ,تصوره العايل

 (.22 :م 2111 ,
 , املختلفة بأبعادها اإلدارية التنمية عملية جوهر هي التغيري قيادة على القدرة وتُعد      

 العلمي التوظيف خالل من للتغيري املنشودة األهداف حتقيق اليت بإستطاعتها الوصول إىل
عماد ( التعليمية  للمؤسسة املتاحة والفنية , واإلمكانات املادية , البشرية للموارد السليم
 (. 28:م 2113 , الدين

م Cochren  ()3331) وقد أمجعت العديد من  الدراسات كدراسة كوشرين       
وجـــود  على أمهية( م2116) دراسة العطيات و  ,(مHarvey()333٢)ودراسة هريف, (

األحداث والتعامل مع الظروف و , قيادة فعالة واعية ومؤثرة وقادرة على إحـــداث التغيري
 .فعاليةبكفاءة و التحديات النامجة عنها  مجيعملتغرية و ا

سسات ؤ أهم التحديات اليت تواجه متكون القيادة والتغيري من أعظم و ورمبا         
 .يف الوقت احلايل اجلامعات بصفة خاصةالتعليم العايل بصفة عامة و 

حيث , إسرتاتيجياته املختلفةاسات من أمهية التغيري وتفعيله و نظرا ملا أشارت إليه الدر       
اليت تشغل عقلية املوضوعات قيادته بنجاح من أهم   وكيفيةيتضح أن التغيري

ن إ, و مشوليةو  ازديادوذلك أن التغيري بحدث يف كل مكان, وأن سرعته يف ,القيادات
 .يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة التغيري ؤسساتنا اجلامعيةمستقبل جناح م

بعض املفاهيم والقضايا حول  بناًء على ذلك فإن هذه الدراسة هتدف إىل استعراض       
 ., ودور هذا العنصر يف إحداث التغيري نفسهالتغيري, وأثر ذلك على العنصر البشريقيادة 

اليت تكمن يف حتديد و يف ضوء ما تقدم تبلورت املالمح األوىل ملشكلة الدراسة و        
وبة لدى القادة األكادمييني لقيادة التغيري جبامعة أم القرى من وجهة نظر املهارات املطل

 .أعضاء هيئة التدريس
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 :أسئلة الدراسة
 :بعد التعرف على مشكلة الدراسة مت حتديد السؤال الرئيس التايل        

ما المهارات المطلوبة لدى القادة األكاديميين لقيادة التغيير بجامعة أم القرى من 
 نظر أعضاء هيئة التدريس ؟وجهة 

 :التاليةويتفرع من هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية 

أعضاء هيئة  نظرمن وجهة لدى القادة األكادمييني لتغيري اقائد مهارات ما درجة أمهية  .3
 ؟التدريس 

أعضاء  نظرمن وجهة ممارسة مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني ما درجة  .2
 ؟  هيئة التدريس

بني متوسطات (  1012) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
لدى القادة لتغيري اقائد مهارات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أمهية 

الرتبة العلمية  : )أعضاء هيئة التدريس تعزى للمتغريات التالية نظرمن وجهة األكادمييني 
 ؟( الدورات التدريبية يف جمايل القيادة و إدارة التغيري  –اجلنس -سنوات اخلربة  –

بني متوسطات (  1012) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
مهارات قائد التغيري لدى القادة  ممارسةاستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة 

الرتبة العلمية  : )ت التاليةأعضاء هيئة التدريس تعزى للمتغريا نظرمن وجهة األكادمييني 
 ؟(  الدورات التدريبية يف جمايل القيادة و إدارة التغيري –اجلنس -سنوات اخلربة  –

 :أهداف الدراسة
المهارات المطلوبة لدى القادة يتحدد اهلدف الرئيس للدراسة يف التعرف إىل       

اء هيئة التدريس ، األكاديميين لقيادة التغيير بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعض
 :نه عدد من األهداف الفرعية للتعرف إىلعويتفرع 

أعضاء  نظرمن وجهة لدى القادة األكادمييني لتغيري اقائد مهارات درجة أمهية  .3
  .هيئة التدريس
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أعضاء  نظرمن وجهة مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني  ممارسةدرجة  .2
 .هيئة التدريس

بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أمهية الفروق اإلحصائية  .1
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  األكادميينيلتغيري لدى القادة امهارات قائد 

التدريب يف  –اجلنس -سنوات اخلربة  –الرتبة العلمية  : )تعزى للمتغريات التالية 
 (.جمايل القيادة وإدارة التغيري 

بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة الفروق اإلحصائية   .3
أعضاء هيئة  نظرمن وجهة ممارسة مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني 

 –اجلنس -سنوات اخلربة  –الرتبة العلمية : )تعزى للمتغريات التالية  التدريس
 (.التدريب يف جمايل القيادة وإدارة التغيري 

 :أهمية الدراسة
تُعد دراسة مهارات قائد التغيري من املوضوعات املهمة  يف الوقت احلاضر و اليت         

و يرجع , القت اهتماما كبريا من املؤسسات على إختالف أشكاهلا مبا فيها اجلامعات 
ذلك إىل ما حتدثه من أثر يف تعريف القادة بأهم املهارات القيادية لقائد التغيري مما 

 . از مهامهم بشكل أفضلسيساعدهم على اجن
كما جاءت هذه الدراسة استجابة للعديد من الدراسات و البحوث كما أوصت        

بإجراء مزيٍد من الدراسات امليدانية حول التغيري ( 22-23:م2116)    العطياتدراسة 
ادرة على استيعاب التغرّيات والتعامل مع ما ـ؛ لظهور احلاجة إىل إدارة فاعلة تكون ق

 .ضه من حتدياتتفر 
, تقدمها نظريا و تطبيقيا  أناملتوقع  اإلسهامات منهذه الدراسة  كما تنبع أمهية       

 :النظرية يف التايل األمهيةحيث تتمثل 
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 كثرياً  عليه يعول الذيى واحٍد من أهم املداخل اإلدارية احلديثة عل الضوء طيتسل .3
مؤسسات التعليم العايل  يف العاملني أداء و سلوف يف املرغوبة التنمية حتقيقيف 

 .اخلصوص وجه على اجلامعات ,وعموما 
 على التغلب من ميكنها الذي , املستمر التغيري إىل العايل التعليم مؤسسات حاجة .2

 فاعله قيادة وجود من ذلك يتطلبه ,وما تواجهها اليت املتسارعة التحديات
 .,وفعالية بكل كفاءة العملية تلك قيادة ,تستطيع

 إمكانياته ,و خصائصه ,ويربز اجلديد االجتاه هذا مفهوم بحدد نظري إطار تقدمي .1
 .التغيري املرجو,لتحقيق 

 اليت االسرتاتيجيات من لالستفادة جامعة أم القرى يفاألكادميية  القيادات هتيئة .3
 القرارات اختاذ ,ويف العاملني أداء مستوى من الرفع يف قيادة التغيري تستخدمها

 .املناسبة
لألقسام األكادميية للقيام قيادة التغيري يف جناح القيادية التأكيد على أمهية املهارات  .2

 .بواجباهتم الوظيفية على الوجه األكمل
 :مصطلحات الدراسة

                              جتنب اخللط بني املفردات الناتج عن يف تكمن أمهية حتديد مصطلحات الدراسة          
                      حددت قدلو  به يف الدراسة على فهم القارئ ملا هو مقصود لبعضها والعملتعدد املعاين 

توضيح املفهوم اإلجرائي لكل مصطلح استخدم يف مت ومن مث  التاليةالباحثة املصطلحات 
 :الدراسة

مزيج من اخلربة : " بأهنا ( 63:ه3311)ر عرفها أبو النص: المهارات القيادية  -1
من األفعال أو األنشطة جبانب القدرة الذهنية على تطبيق هذه                                                    املكتسبة

 ". األفعال بفعالية و براعة 
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 القدرة على أداء عمل أو تنفيذ إجراء  أو" بأهنا ( 6٢:م2131) كما عرفها قنديل 
نتيجة باستخدام أساليب و طرق تتسم بالكفاءة و التحفيز مبا بحقق نتائج                                        حتقيق

 ".أعلى و أفضل 
 التعريف اإلجرائي 

هي ممارسات و سلوكيات ميتكلها أو يكتسبها رئيس القسم أو عميد الكلية       
و تظهر أثناء إجراءات , ممارستها و إتقاهنا بالدراسة و العلم و الفهم مث التدريب على

و أثناء أداء املسئوليات اليت ُكلف هبا من حتفيز ألعضاء هيئة , العمليات و التطوير
التدريس و التأثري عليهم بطريقة جيدة و مشاركتهم يف صنع و اختاذ القرارات و يف 

 .عمليات التغيري
  ". اآلخرين يف التأثري على القدرة " بأهنا(116:م333٢)عرفها ماهر :القيادة -1

                    نشاط يوجه حني به الفرد يقوم الذي السلوف" :بأهنا(312:م2112)كما عرفها البدري 
 ". مشرتف هدف حنو مجاعة

 التعريف اإلجرائي 
 أعضاءمبساعدة أو عميد الكلية و هو رئيس القسم ,قدرة وفاعلية وبراعة القائد  هي      

, واختيار الوسائل و أولوياهتاالتدريس على حتديد األهداف وترتيبها تصاعدياً حسب  هيئة
اجلامعية,  لإلدارةمبا يتفق مع القدرات احلقيقية  األهدافهذه  الطرق املالئمة لتحقيق

ختاذ اتواجهه, وتشخيص املشاكل اليت تصاحبها, و  املختلفة للمواقف اليت األبعاد وإدراف
القيم واملبادئ  حتكمهتفاعل  إطارذلك كله يف  , ويتمالتغريات ملواجهة  القرارات الالزمة

 .العليا
 ,وهياكل األفراد سلوف تشمل عملية " (32:م2111) عرفتها عماد الدين  :التغيير-1

 مع التكيف ,و بغرض التفاعل ذلك ,و التكنولوجيا و تقوميها و األداء ,ونظم التنظيم
 ". احمليطة البيئة
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 التعريف اإلجرائي 

وضع مستقبلي  إىلهي عملية تطوير و حتسني مستمرة لالنتقال من وضع حايل       
 .كفاءة وفعالية   أكثر

 املخطط,واملنظم اجلهد قيادة " (68:م2111)عرفتها عماد الدين  :التغيير قيادة -4
 للموارد السليم العلمي من خالل التوظيف للتغيري املنشودة األهداف حتقيق إىل للوصول
 ".التعليمية للمؤسسة املتاحة الفنية ,و املادية ,واإلمكانات البشرية

 التعريف اإلجرائي 

 األهداف حتقيق إىل يؤدي الذي ,بالشكل جامعة كل داخل املخطط التغيري قيادة      
 من ما يواجهها مع التكيف اجلامعة تستطيع ,حبيث أجلها من التغيري عملية متت اليت

 .املرجو التغيري أهداف حتقيق إىل ,وصوالً  عقبات و , حتديات

 القائد األكاديمي   – 8

 التعريف اإلجرائي 

هو أحد أعضاء هيئة التدريس و هو رئيس القسم أو عميد الكلية أو عمادة أو       
معهد و الذي ميتلك املهارات القيادية الالزمة  الختاذ القرارات ملواجهة املشكالت و 

 . األزمات و إحداث التغيريات الالزمة 

 :حدود الدراسة
 الحدود الزمانية

/ ه  3312طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي       
 .ه  3311
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 الحدود المكانية
امعة أم القرى جبعضاء هيئة التدريس عينة عشوائية لعدد من أ الدراسة على تطبق      

و  األمهيةعلى وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس يف درجة  و اقتصرتمبكة املكرمة 
قادة باإلدارة  مأهن لقيادة التغيري حيثلدى القائد األكادميي  املطلوبةاملمارسة للمهارات 

  .اجلامعية 

 الحدود الموضوعية

الدراسة على تناول املهارات القيادية لقادة التغيري مبفهومها املعاصر و اليت  اقتصرت      
القدرة على ,  اآلخرينعلى  التأثري, مهارات التحفيز : وهي  أبعاد أربعة  تنحصر يف

 .اختاذ القرار , التجديد و التغيري 
 :متغيرات الدراسة

 .هي قيادة التغيريو : و متغير تابع، هي املهارات القياديةو  :متغير مستقل 
 :متغيرات هي  ةو عددها أربعوسيطة  تتكون الدراسة من متغيرات

 (.ذكر , أنثى : ) مستويان يوه: متغير جنس عضو هيئة التدريس
 (.أستاذ, أستاذ مشارف ,  أستاذ مساعد: )ثالث مستويات يهو : متغير الرتبة العلمية 

سنوات  2من , سنوات  2قل من أ) مستويات أربعة وو ه :متغير عدد سنوات الخبرة
 .(سنة فأكثر 32, سنة  32قل من أ –سنوات  31من , سنوات   31قل من أ –

) القيادة و إدارة التغيري و هي مستويان لكل جمال  يف جمايل: يةتدريبدورات الالر متغي
 (.ال , نعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني 
 أدبيات الدراسة  

 
ً
 إلاطار النظري :أوال

التعلـــيم العــــايل يف اململكــــة : احملووووألولا   
 العربية السعودية 
 القيادة:لاحملألولالثاني
 قبادة التغيري:لاحملألولالثالث

 
ً
 الدراسات السابقة: ثانيا

 احمللية الدراسات :أ لال
 الدراسات العربية :  ثانيا
 الدراسات االجنبيه: ثالثا
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 أدبيات الدراسة الثانيالفصل 
 اإلطار النظري: أوال 

 تمهيد
إن قضية القيادة اليوم هي يف رأس األولويات لدى األمة اليت ترغب يف أن تكون يف       

من  من النشاط و نورٌ  نارٌ إال مقدمة األمم و ما الصدارة اليت حققتها جمموعة من األمم 
 .احلياة و الفكر أيقظ شرارهتا قائد و أطلق العنان هلا فرد و أوقد مشعلها إنسان

ال تفتقر إىل اإلمكانات البشرية و القوة الفكرية و العلمية و ال مة اإلسالم أُ إن       
املوارد الطبيعية حىت تعود إىل مكاهنا الطبيعي و تتصدر مقدمة األمم فهي غنية بأفراد 
لديهم الوعي الصحيح و الرغبة املتقدة و العزمية و اإلرادة و التصميم الكامل و الشجاعة 

 .عماراملتوهجة لبذل املهج و إفناء األ
و مبا أن مؤسسات التعليم العايل ال ُتدار إال عن طريق قيادات حكيمة و رشيدة       

فقد إهتمت اجلامعات بتتويج إدارهتا و قيادهتا بقادة لديهم مهارات قادة التغيري أو ما 
مسوهم بعض املؤلفني مدراء املستقبل او قادة التغيري ألهنم يؤمنون بالتغيري متشيًا مع 

 . عاصرة و التحوالت املختلفة حتت مظلة قيادهتم هلذه املؤسساتالتغيريات امل
 :ولقد قسمت الباحثة اإلطار النظري لعدد من احملاور تعرضها يف التايل
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 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: المحور األول
 مفهوم التعليم العالي

سياسة التعليم يف )الوثائق الصادرة عنها  عرفت اللجنة العليا للسياسة التعليمية يف      
مرحلة التخصص العملي يف كافة أنواعه ومستوياته,ورعايته :بأنه( اململكة العربية السعودية 

لذوي الكفاءة والنبوغ وتنمية ملواهبهم وسد حلاجات اجملتمع املختلفة يف حاضره ومستقبله 
 (.    636ـ:ه3322احلصني,") غاياهتا بحقق أهداف األمة و  مبا يساير التطور املتغري الذي

كل أنواع التعليم الذي يلي :"بأنه( 232:هـ333٢)كما يعرفه عبد اجلواد وآخرون        
وتقدمه مراكز التدريب املهين,واملعاهد العليا ,والكليات -أو يعادهلا–مرحلة التعليم الثانوي 

سات تعىن بالعمل على هدي مؤس:", وتعرف مؤسسات التعليم العايل على أهنا "اجلامعية 
الشريعة اإلسالمية وهي مؤسسات علمية ثقافية تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفري 
التعليم اجلامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والرتمجة 

ويذكر (2:ه3323جامعة امللك سعود)والنشر,وخدمة اجملتمع يف نطاق اختصاصها 
أن نظام التعليم العايل يعد من نظاما مفتوحا ( goodison ,2001: 248)سونجود

من عدد من األنظمة الصغرى املتشابكة ,ويعد كل نظام فرعي نظام ثابت له حالة من 
التوازن واالستقرار من الناحية الداخلية بني مكوناته ويتوازن يف الوقت نفسه مع األنظمة 

األسهم املزدوجة األفقية قوى التوازن ضمن األنظمة متثل ( 3)األخرى ,ويف الشكل 
الفرعية الصغرى,واألسهم الرأسية متثل القوى حنو التوازن عرب األنظمة كما يف  الشكل 

  :التايل
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 الطلبة

 

 و السياسية  االجتماعيةالضغوط 

 البيروقراطية في المؤسسات

 األقسام داخل الجامعةمكونات 

 البيئة التعليمية

 أعضاء هيئة التدريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مستويات نظام التعليم العالي( Biggs،م1991،بيجز)نموذج(:1)شكل 
 (Goodison،148:م1001،جوديسون:)المصدر
 :أهداف التعليم العالي

اإلسالمية اليت تشعره  تنمية عقيدة الوالء لّله ومتابعة السري يف تزويد الطالب بالثقافة .3
 .مبسؤولياته أمام الّله عن أمة اإلسالم لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة مثمرة

إعداد مواطنني أكفاء مؤهلني علميا وفكريًّا تأهياًل عالياً, ألداء واجبهم يف خدمة  .2
 .بالدهم, والنهوض بأمتهم, يف ضوء العقيدة السليمة, ومبادئ اإلسالم السديدة

 .إتاحة الفرصة أمام النابغني للدراسات العليا يف التخصصات العلمية املختلفة .1
القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي الذي يسهم يف جمال التقدم العاملي, يف  .3

اآلداب, والعلوم,, واملخرتعات وإجياد احللول السليمة املالئمة ملتطلبات احلياة املتطورة 
 (.التكنولوجية)واجتاهاهتا التقنية 
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النهوض حبركة التأليف واإلنتاج العلمي مبا يطوع العلوم خلدمة الفكرة اإلسالمية,  .2
وميكن البالد من دورها القيادي لبناء احلضارة اإلنسانية على مبادئها األصيلة اليت تقود 

 .البشرية إىل الرب والرشاد, وجتنبها االحنرافات املادية واإلحلادية
" ون املعرفة النافعة إىل لغة القراَن, وتنمية ثروة اللغة العربية من ترمجة العلوم وفن .6

, مبا يسد حاجة التعريب, وجيعل املعرفة يف متناول أكرب عدد من "املصطلحات 
 .املواطنني

اليت تنقل إىل اخلرجيني الذين هم " التجديدية "القيام باخلدمات التدريبية والدراسات  .٢
 3333, احلقيل ) يطلعوا عليه من جد بعد خترجهم يف جمال العمل ما ينبغي أن 

 (. 38٢:هـ
 :نبذة عن جامعة أم القرى 

موقع , مبكانتها الدينية و أمهيتها التارخيية و احلضارية, حتتل اململكة العربية السعودية      
و العمرة , فإليها هتوي أفئدة الناس ألداء فريضة احلج. الصدارة بني دول العامل اإلسالمي

-زيارة مسجد الرسول صلى اهلل عليه و سلم وفيها املشاعر املقدسة وهبا قبلة املسلمني  و
و يف . حيث يتجه إليها ماليني املسلمني يف صالهتم كل يوم-بيت اهلل احلرام مبكة املكرمة 

اليت أخذت مبستجدات , العصر احلديث أصبحت اململكة الدولة اإلسالمية األمنوذج
و متيز سياستها الداخلية و ,احملافظة على أصالتها و خصوصياهتا مع,احلضارة احلديثة

و تتمتع اململكة اليوم بفضل سياستها احلكيمة . اخلارجية املبنية على دستور الشرع القومي
 .ذي نفوذ و تأثري يف جمريات السياسة و االقتصاد الدوليني, مبركز ثقل عاملي

بفضل سعي امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد  ومنذ أن مت توحيد هذا الكيان للدولة      
و البالد ختوض ملحمة بناء و هنضة و تطور  -رمحه اهلل-الرمحن الفيصل   آل سعود 

حفظه -و بلغت اليوم أوجها يف عهد خادم احلرمني الشريفني, مشلت كل مرافق احلياة فيها
الثني عاما و حققت خطط التنمية اخلمسية؛ اليت أخذت هبا البالد منذ ث -اهلل

 .طفرة من النهوض و تعجيل حركة النمو قل أن تتاح لكثري من البلدان,مضت
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إىل بناء املرافق و -يف سياسة متوازنة-و قد اجتهت فيها أيدي البناء و التطوير  
فلقد كان من أول . جنبا إىل جنب مع بناء الرجال و إعداد األجيال,التجهيزات األساسية

العناية ,م3322/هـ3133بعد ضم احلجاز سنة  -رمحه اهلل-اهتمامات امللك عبد العزيز
و أمر يف هذا العام نفسه بإنشاء , و رعاية طالب العلم,التعليمحبركة الفكر و الرتبية و 

و مدها , و جتهيزها, تولت افتتاح املدارس يف مناطق اململكة,أول مديرية عامة للمعارف
و من أول املعاهد اليت يعود إليه فضل تأسيسها , باملدرسني من داخل البالد و خارجها

م و مدرسة حتضري البعثات 3326/هـ3132 املعهد العلمي السعودي مبكة املكرمة عام
و نشر املعاهد , هـ3168و دار التوحيد بالطائف سنة , م3316/ هـ3122مبكة سنة

 . و إقامة مدارس التعليم يف خمتلف املناطق, العلمية يف املدن الكربى يف البالد
بح أوىل هـ أمر امللك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة يف مكة لتص3163و يف عام       

, جامعة أم القرى, و هي نواة هذه اجلامعة . املؤسسات التعليمية اجلامعية قيامًا يف البالد
 .و الكلية األم فيها

فافتتحت كلية للمعلمني مبكة أيضا , و من بعدها تتابع إنشاء الكليات و اجلامعات      
أوىل و هي , هـ32٢٢و قامت جامعة امللك سعود بالرياض سنة , هـ31٢2عام 

 .اجلامعات اليت وصل عددها اليوم إىل أربع عشرة جامعة
من أكثر , رغم حداثة قيامها يف هيأهتا و ترسيمها احلايل,و تظل جامعة أم القرى      

فقد . و تسجيلها لعدد من األوليات و الزيادات, و عراقتها,اجلامعات متيزا حبكم موقعها
ت مسعة علمية عالية فيما يتعلق بعلوم كمؤسسة أكادميية ذا, برزت جامعة أم القرى

عالوة على التخصصات العلمية و التطبيقية , الشريعة و الرتبية و الدراسات اإلسالمية
 .   احلديثة
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 :و قد مرت جامعة أم القرى منذ إنشاء أوىل كلياهتا بثالث مراحل تارخيية
 (هـ1191-1119)المرحلة األولى 

هـ حني أسست كلية  3163إن البداية اليت انطلقت منها اجلامعة تعود إىل عام       
الشريعة كأول صرح يف التعليم العايل مبفهومه احلديث يف اململكة العربية السعودية ويف عام 

هـ مت إنشاء معهد عال للمعلمني باسم كلية املعلمني استمرت إىل عام  31٢2
هـ  81/3183إعداد املعلمني لكلية الشريعة عام  هـ مث أسندت مهمة ٢8/31٢3

هـ أنشئت كلية الرتبية مبكة مستقلة عن   3182ومسيت كلية الشريعة والرتبية, ويف عام 
 . كلية الشريعة

 (هـ1401-1191)المرحلة الثانية 
مرحلة انضمام كلييت الشريعة و الرتبية إىل جامعة امللك عبد العزيز جبدة كشطر من       

معة يف مكة, و مت يف هناية هذه املرحلة افتتاح كلية الرتبية بالطائف, و إضافة أقسام اجلا
 .علمية جديدة و إنشاء عدد من املراكز العلمية

 (جامعة أم القرى)المرحلة الثالثة 
شهدت هذه املرحلة يف مطلع قيامها تويل خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن       

و خالل هذا العهد امليمون حققت اجلامعة نقلة . احلكم يف اململكةعبدالعزيز رمحه اهلل 
حيت مت فيها إجناز مرافقها التأسيسية و قفزت أعداد كلياهتا من  , نوعية و عددية كبرية

و تضاعفت فيها أعداد أعضاء هيئة التدريس و , كلية اليوم  32كليتني قبل قيامها إىل 
عليه؛ و هي اآلن يف سبيل استكمال مراحل  أعداد الطالب امللتحقني أضعاف ما كانت

 .مشروع املدينة اجلامعية اجلديدة و مواصلة برامج التطوير و التحديث
هـ بأمر امللك خالد بن عبد العزيز رمحه اهلل و 3313فقد أدى قيام اجلامعة يف عام       

زراء رقم هـ املبين على قرار جملس الو 3313/ 3/ 28يف  13/صدور املرسوم امللكي رقم 
هـ اخلاص بنظام جامعة أم القرى إىل انبثاق عدد من 3313/ 3/ 33و تاريخ / 331

 ,كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية: الكليات هي امتداد ألقسام الكليتني العتيدتني هبا
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كلية الرتبية مع معهد اللغة العربية حيث مت خالل العقد األول من القرن اخلامس عشر   
و كلية العلوم , كليات هي كلية الدعوة و أصول الدين و كلية اللغة العربيةإنشاء مخس  

باإلضافة إىل  , و كلية اهلندسة و العمارة اإلسالمية,و كلية العلوم االجتماعية,التطبيقية
و بإنشاء كلية الطب و العلوم , هـ3311كلية الرتبية بالطائف اليت افتتحت يف عام 

و حتويل عمادة خدمة اجملتمع إىل كلية أصبح عدد كليات هـ مبكة 3336الطبية يف عام 
هذه اجلامعة اثنيت عشرة كلية باإلضافة إىل معهد خاص بتعليم اللغة العربية للناطقني 

و أصبحت , و مت أخريًا افتتاح كلية للمجتمع بالباحة. و معهد ألحباث احلج, بغريها
البكالوريوس و الدبلوم العايل و متنح درجات , اجلامعة تقدم خمتلف أنواع التخصصات

و العلوم االجتماعية و , واملاجستري و الدكتوراه يف علوم الشريعة و اللغة العربية و الرتبية
 .التطبيقية و الطب و اهلندسة

و أعداد , يف مقر اجلامعة مبكة, و تضم من الطالب حنو ثالثني ألف طالب و طالبة      
وهي بذلك تساهم يف سد احتياجات , ازديادختصصات الكليات يف هذه اجلامعة يف

 .اجملتمع و متطلبات خطط التنمية من الدارسني املؤهلني للخدمة يف خمتلف اجملاالت
هـ انتقلت إىل املباين اجلديدة يف العابدية كلية الشريعة و الدراسات 3333و يف عام       

لية اللغة العربية مبىن ملحقاً و و احتلت ك, وكلية اهلندسة و العمارة اإلسالمية, اإلسالمية
و عند إنشاء كلية الطب و العلوم الطبية يف . هـ3321مث انتقلت إىل مبىن آخر يف هناية 

هـ أحلقت مؤقتا مببىن كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية مث استقلت مببناها 333٢عام 
 . اجلديد الذي أجنزت مؤخراً املرحلة األوىل منه يف وقت قياسي

و هبا مباين , العزيزية: زع مقار اجلامعة حاليًا و كلياهتا على ثالثة مواقع يف مكةو تتو 
اإلدارة العامة و العمادات املساندة و بعض الكليات و معهد خادم احلرمني الشريفني 

 . ألحباث احلج و كلية خدمة اجملتمع و معهد البحوث العلمية
اسات اجلامعية للطالبات و مباين كلياهتا و و املقر الثاين بالزاهر يضم عمادة الدر       

 . باإلضافة إىل املدينة اجلديدة يف العابدية, مرافقها
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و إمنا تشمل النهوض , و من املعروف أن رسالة اجلامعة ال تنحصر يف التدريس فقط 
 ...و القيام بالتأليف و الرتمجة و النشر, بالبحث العلمي و خدمة اجملتمع

 (uqu.edu.sa).القرى دور بارز يف كل هذه املناشط و قد كان جلامعة أم
 :أهداف جامعة أم القرى

إن نشأة جامعة أم القرى يف بلد اهلل احلرام يضفي عليها طابعاً مميزًا كمؤسسة علمية       
هتتم أول ما هتتم بالعقيدة الصحيحة وترسيخ املفاهيم اإلسالمية, يف خمتلف  وثقافية

كما تسهم يف تنمية القوى البشرية وتوفري اخلدمات املطلوبة على والفنون,   جماالت العلوم
                                   القطاعني العام واخلاص, وفق احتياجات التنمية السريعة للبالد, وفيما يلي أهم  مستوى

األهداف اليت ما زالت تسعى اجلامعة لتحقيقها حسب نظام اجلامعة الصادر بقرار جملس 
 :هـ33/3/3313بتاريخ  331رقم  زراءالو 
توفري أسباب التعليم اجلامعي والدراسات العليا إلعداد مواطنني أكفاء مؤهلني ألداء  .3

 :واجبهم للنهوض بأمتهم يف ضوء مبادئ اإلسالم, وعلى وجه اخلصوص فيما يلي
 .علوم الفقه والعقيدة اإلسالمية وما يتصل به •
 .العلوم الطبيعية والتطبيقية •
 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغات •
                                  القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي عن طريق إجراء البحوث  .2

                    وتشجيعها وإنشاء مراكز للبحث وإجياد احللول السليمة املالئمة ملتطلبات احلياة 
 .يةاملتطورة واجتاهاهتا التقن

 .إعداد علماء ومدرسني متخصصني .1
العلوم  يف املسامهة يف تلبية احتياجات البالد اإلسالمية اليت ختصص طائفة من أبنائها .3

 .مبختلف فروعها
 .إعداد الكوادر الوطنية املتخصصة املؤهل تأهيال عاليا .2
 .العامليةالعمل على تطوير و حتديث اخلطط األكادميية للكلية مبا يواكب التطورات  .6
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 القيادة   : المحور الثاني
 :مفهوم القيادة 

القيادات األكادميية يف اجلامعات هم صناع التغيري و التجديد و تقع على عاتقهم       
مواجهة التحديات و مواكبة العصر و متطلباته متشيا مع االجتاهات العاملية حنو  مسؤولية

لقدرهتم على تنظيم , م يؤثرون و يتأثرون و هبم يتأثر من حوهلم فه, لألفضل  التغيري
مما يتيح للجامعة دخوهلا مضمار , اجلهود و االستفادة من اإلمكانات املادية و البشرية 

 . و منافسة   اجلامعات يف الداخل و اخلارج التطور و التقدم حنو األفضل
ميد كلية فهم و مما يتضح لنا أن القائد االكادميي إن كان منصبه رئيس قسم أو ع      

األصل عضو هيئة تدريس و قد مر بتجربة رئاسة القسم أو عمادة كلية فمن هنا  يف
 .أمهية قائد التغيري و مهاراته املطلوبة  ظهرت

و قد تصدى الكثري من املفكرين و الباحثني ملفهوم القيادة و قد تباينت آرائهم           
 . حوهلا بتباين معتقداهتم وفلسفاهتم والبيئات اليت تفاعلوا معها 

ويف خالل هذا اخلضم الفكري ميكن استيعاب مفهوم القيادة من خالل عدة  نقاط       
 :أبرزها ما يلي  لعل

 .قيادة بال مجاعةال توجد  .3
 .القيادة ال توجد يف فراغ بل البد من وجود موقف ميلي  احلاجة إليها  .2
وان نتائج هذه العملية حتدد , القيادة عملية تفاعلية بني القائد والعاملني واملوقف  .1

 .مدى حيوية القيادة وقدرهتا يف حتقيق التفوق
 .القيادة يف حد ذاهتا عملية تأثري و تأثر .3
 .تلك القيادة مسات ومهارات ومعارف متنوعة ينبغي أن مت .2
جُتسد القيادة العقل اجلمعي الذي يؤمن بأمهية حتقيق التوازن يف إطار من , أخريا  .6

 .املرونة واالنفتاح على اآلراء األخرى املؤيدة واملعارضة 
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       وآخرون , وتعرض الباحثة بعض مفاهيم وتعاريف القيادة , فلقد أورد  أنيس       
, واملصدر  قـَْوداً  وِقَياداً وِقَيادًة , " قَاَد " يف مادة " ِقَياَدة " كلمة (   ٢62:هـ 3311) 

 . والقائد من يقود اجليش وحنوه 
تؤدي إىل , ومجاعة(قائد)نوع من العالقة بني فرد" بأهنا( 23:ه3321)حريري  و يعرفها

 "وب متكنه من العمل كفريق متعاون منسجم حنو حتقيق هدف مرغ
عملية تأثري على سلوف اآلخرين للوصول " بأهنا( 33:م 2131)كما عرفها العالق        

 .إىل حتقيق األهداف املشرتكة و املرغوبة 
عملية اجتماعية تسعى "بأهنا( 236:م 2131) وعلى نفس االجتاه عرفها حرمي       

م للعمل جبد و رغبة لتحقيق و سلوكهم و اجتاهاهت( املرلوسني ) أفعال األفراد  للتأثري على
 " .مشرتكة مرغوبة  أهداف
قدرة الفرد على التأثري " بأهنا ( Rensis Likert)و عرفها رنسيس اليكرت       

على شخص أو مجاعة و توجيههم و إرشادهم لنيل تعاوهنم و حتفيزهم للعمل بأعلى 
 ( .232:  2131, حرمي . )درجة من الكفاءة من اجل حتقيق األهداف املرسومة 

العملية اليت يتم من خالهلا :" بأهنا  Koontzأما من الناحية السلوكية يراها كونتز      
التأثري على سلوف األفراد واجلماعات وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق 

ويؤكد ذلك العيسوي بأن القيادة ال تقتصر فقط على جمرد توجيه األفراد ". أهداف حمددة
                      وجيه وضبط سلوف واجتاهات اآلخرين حنو العمل وحتقيق أهدافهبل ت

 (.338:م211٢,احلريري) 
هي توظيف " و قد خلص اخلالدي بعدما ذكر بعضا من التعاريف إىل أن القيادة       

و الطاقات الشخصية املتميزة يف صورة عالقات اجتماعية إنسانية مع املرلوسني  املواهب
من احلب املتبادل بني الطرفني مبا ميكن معه إحداث التأثري الالزم فيهم لدفعهم   إطاريف

 ( 8: م2131, اخلالدي . )  "األهداف العامة املشرتكة حنو حتقيق
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جمموعة العمليات  "فقد عرف القيادة اإلدارية الرتبوية بأهنا (23:م2113)أما البدري     
القيادية التنفيذية و الفنية اليت تتم عن طريق العمل اإلنساين اجلماعي التعاوين الساعي 
على الدوام إىل توفري املناخ الفكري و النفسي و املادي املناسب الذي بحفز اهلمم و يبعث 

رتبوية الرغبة يف العمل الفردي و اجلماعي النشط و املنظم من اجل حتقيق األهداف ال
 ".احملددة للمجتمع و للمؤسسات التعليمية

 :و قد صنف الباحثني القيادة إىل رمسية و غري رمسية 
 أي اللوائح و )هي القيادة اليت متارس مهامها وفق املنهج املنظمة : فالقيادة الرمسية

اليت تنظم أعمال املنظمة , فالقائد الذي ميارس مهامه من هذا املنطلق  (القوانني
سلطاته و مسؤولياته حمددة بحكمها مركزه الوظيفي و حتددها القوانني و اللوائح  تكون

 .املعمول هبا
 فهي القيادة اليت ميارسها بعض األفراد يف املنظمة وفقا : أما القيادة غري الرمسية

لقدراهتم  ومواهبهم القيادية و ليس من مركزهم و وضعهم الوظيفي , فقد يكون 
التنفيذية أو اإلدارة املباشرة إال أن مواهبهم القيادية  اإلدارةبعض منهم يف مستوى  

وقدرهتم على التصرف و احلركة و املناقشة و اإلقناع جيعل  وقوة شخصيتهم بني زمالئه
فهناف من النقابيني  يف بعض املنظمات ميلكون مواهب قيادية  منهم قادة ناجحني ,

 (.28:م2131, السكارنة)ت تشكل قوة ضاغطة على اإلدارة يف تلك املنظما
وبشكل عام فإن كال النوعني من القيادة ال غىن عنهما يف املنظمة فالقيادة الرمسية و       

غري  الرمسية تتعاونان يف كثري من األحيان لتحقيق أهداف املنظمة و قلما جتتمعان يف 
 بعيدًا عن و القائد يف أفعاله مع مجاعته عليه أن يكون موضوعًيا عادالً  .شخص واحد 

و حمفزًا  و قادرًا على التحكم بانفعاالته و متفهمًا لألبعاد البنيوية  احملاباة و متساحماً 
منهم , مبا تشتمل عليه  من قيم و اجتاهات و ميول ,حىت يستطيع كسب  املختلفة لكل

 ة أو نظام ,                                    ـــــــــياة أية مجاعحد املتغريات املهمة يف حأادة ــــــــــــمجاعته و احرتامها , فالقي ةـــــــــثق
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يكون فعاال إذا تصرف كعامل موحد للجماعة , و حمفزًا و مستشاراً                             و ميكن للقائد أن 
                         و مرجًعا هلا , و أن يدرف أن من أبعاد وظيفته مساعدة مجاعته على                   

 (.22: م2113, الفهيدي)النمو و اإلبداع ,وضمان جو من احلرية و الطمأنينة فيها 
 :الفرق بين القيادة و اإلدارة 

ختتلف القيادة عن اإلدارة اختالفا جوهريا حيث إن اإلدارة هتدف إىل حتقيق غايات                           
املؤسسة و أهدافها و طموحاهتا عن طريق عمليات و وظائف رئيسية و هي التخطيط                     

كن و اإلدارة                        و التنظيم و التوجيه و اإلشراف و الرقابة بأقل جهد و أسرع وقت مم
 .تركز على اهلياكل و النظم و السياسات 

بينما هتدف القيادة إىل التأثري على األفراد كي يقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق                            
               عن رغبة أكيدة وبأفضل مستوى فالقيادة تركز                       , األهداف املنشودة

 (. 31:م 2112, اخلميسي ) على البشر   
 12-23:م2131قنديل)و تتضح أهم الفروق بين القائد و المدير كما ورد عن

-236:م2113,حرمي ) ,(28-21:م2113,اهلواري ),(22-23:م2131,العالق),(
  (31٢-316:م2113, غباين ),(23٢

 : كالتالي( 1)و التي يمكن عرضها بشكل موجز في الجدول رقم 
 

 

 الفروق بين المدير و القائد( : 1)جدول رقم 
 القائد عناصر االختالف المدير م

يركز على املنطق و ينطلق من قبول االمر  1
 التركيز احلايل و يعمل يف حدوده

يركز على العاطفة و ينطلق من دراسة الواقع 
احلايل للبحث عن أي تغيري و جتديد و حتسني و 

 التغيري كبرياغالبا يكون 

1 
 : يقوم بأربع عمليات رئيسة 

 التنظيم  -2التخطيط       -3  
 الرقابة -3التوجيه و اإلشراف    -1

 وظائفه
حتديد االجتاه  -3:  يقوم بثالث عمليات رئيسة 

 حشد القوى حتت هذه الرلية      -2  و الرلية
 التحفيز و شحذ اهلمم -1  

يرضى ال بحب أن يهز القارب بل  1
 بحاول االبتكار و االبداع فهو بحب التغيري قناعته باملوجود
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4 
يعترب مبثابة عسكري كالسيكي جيد 
خيضع لرلسائه و يطلب الطاعة من 

 مرلوسيه
صاحب شخصية مستقلة ال خيضع لرلسائه و ال  صفاته

 يطلب الطاعة العمياء من تابعيه

8 
خيتار املدير تابعيه على أساس معايري  

لكي تتفق مع متطلبات كفاءهتم 
 مناصبهم او من خالل وصف الوظائف

أساس اختيار 
المرؤوسين و 

 التابعين

خيتار القائد تابعيه على أساس شخصيتهم 
ورليتهم املستقبلية و قيمهم وقناعاهتم الذاتية و 

 إمكانياهتم الكامنة

يهتم املدير باألجل لقصري و يريد أن  1
القائد باألجل الطويل فله رلية مستقبلية يهتم  نظرته بحقق نتائج ملموسة

 طويلة املدى
 يتساءل مباذا و ملاذا تساؤله يتساءل بكيف و مىت 7

يوجد يف اهليكل اإلداري للتنظيم الرمسي و غري  مكانته في التنظيم يوجد فقط يف التنظيم الرمسي 8
 الرمسي

 العمل الصحيحخيتار  طريقته في العمل خيتار الطريقة الصحيحة للعمل 9

10 
يستخدم يف توجيه مرلوسيه معايري 

العقاب و الثواب حىت يضمن حتقيق 
 األهداف

 طريقته في التوجيه
يستثري املرلوسني و يشحذ مهمهم و يلهمهم و 
يصمم أدوارهم و يتقبل املخاطرة احملسوبة يف 

 ذلك
 كل قائد ميكن أن يكون مدير العالقة كل مدير ليس بالضرورة قائد 11
 واسع و يغطي القيم و السلوكيات نطاق التأثير حمدود يف العمل 11

     قوة الثواب و القوة القسرية 11
قوة القدوة , قوة اخلربة , قوة املرجعية , قوة الرلية  قوى التأثير (مصادر خارجية )    

 (مصادر داخلية ) االخالقية 
14 
 
 
 

حمافظ و مييل للتغيري التدرجيي و يطبق أي 
 تغيريات برتمجة رلية غريه

و ينظر إىل نفسه على انه احملافظ 
 لألحوال القائمة فيصوهنا و يرعاها

 موقفه من التغيير
ابتكاري و مييل للتغيري اجلذري و نظرته للتغيري 

 على انه املربر لوجوده
 و ينظر إىل نفسه بانه وكيل تغيري

عالقة تبادلية مبعىن انه يتبادل معهم  18
 و االفكار املعلومات

العالقة بالمرؤوسين 
 و التابعين

فهو بحاول أن بحصل " تغريية " عالقة تطويرية 
 .على التزامهم باالقتناع 

 يهتم باألفراد مث باملهام االهتمام يهتم بالعمل 11

 اجلدول من تصميم الباحثة *
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 :أهمية القيادة 
البد للمجتمعات البشرية من قيادة مجيع أمورها بتنظيم و تدبري جيد و تقيم العدل        

بينها فقد أمر النيب صلي اهلل عليه و سلم بتعيني القائد يف أقل التجمعات البشرية حيث 
؛ رواه (( إذا خرج ثالثة يف سفر فلييؤمروا أحدكم )) قال عليه أفضل الصلوات و التسليم 

إمنا أمر بذلك ليكون أمرهم مجيعا و ال يتفرق هبم الرأي و ال : قال اخلطايب ,  أبو داوود
 . بينهم االختالف 

,                   (21:م2112,والسويدان العدلوين) وعليه تكمن أمهية القيادة كما ذكرها كاًل من      
 ( 23:م2131,السكارنة)

من اجل توجيه الطاقات و القدرات بأسلوب  أهنا حلقة الوصل املتمثلة يف القوة اليت تنبثق (3
 .يضمن عمل املرلوسني و بني خطط املنظمة و تصوراهتا املستقبلية متناسق

 .البوتقة اليت تنصهر بداخلها مجيع املفاهيم و السياسات و االسرتاتيجيات (2
 .قيادة املنظمة من اجل حتقيق األهداف املنشودة  (1
 .ط املناسبة و الالزمة حللهاالسيطرة على مشكالت العمل و وضع اخلط (3
 . تنمية و تدريب و رعاية املرلوسني باعتبارهم الرأمسال األهم و املورد األغلى (2
 .مواكبة املتغريات احمليطة و توظيفها خلدمة املنظمة (6

و من هنا يتضح أن القيادة هي قمة أي مؤسسة  والقائد هو املسئول عن التوجيه        
ر اإلنتاجية وعلى رأسها العنصر البشري وحتقيق أهداف املنظمة بني كافة العناص والتنسيق

حيث أهنا ,قيادة األفراد وهو احملك الرئيسي لفاعلية القيادة اإلدارية أو ضعفها من خالل
 .الذي بُحدد على ضوئه جناح أي تنظيم إداري هي املعيار
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 :عناصر القيادة

القحطاين ),(23:م2131,العالق)من كالً  القيادة هي كما يذكرها وعليه فعناصر    
 (.23:ه3321, حريري),(31-32:م 2118,
 .وجود مجاعة (3
 .وجود أهداف مشرتكة تسعى اجلماعة  لتحقيقها (2
وجود قائد من اجملموعة ذو تأثري وفكر إداري وقرار صائب وقادر على التأثري اإلجيايب                  (1

 .يف سلوف اجملموعة
االنسجام بني أعضاء اجملموعة و لو يف أدىن احلدود و ذلك لتحقيق           وجود التناسق و  (3

 .األهداف املنشودة

 : نظريات القيادة
نتيجة ألمهية القيادة يف التأثري على سلوف األفراد واجلماعات فقد جرت دراسات  

         ستوجدلا ـــــــــعديدة على هذا املوضوع خاصة بعد احلرب العاملية الثانية وقد أوجزه
 (Stogdill ) وعلى الرغم من هذا (. 332:م3332, الشيخ)  كتاب111ووجدها يف

مل يستطيع الفكر اإلداري املعاصر أن يهتدي , الفيض من األحباث والدراسات القيادية
بل أن هذا الفكر قد أفرز لنا عددًا من , ملوقف موحد جتاه حقيقة ونشأة ظهور القيادة

من هذا , املتباينة اليت راحت كل منها تدعي تفسرياً لنشأة وظهور القيادةنظريات القيادة 
الصدد جنمل هذه النظريات يف أربعة مداخل رئيسية  رئيسة أو عامة ميكن أن تنظم حتتها 

 :وتلك املداخل هي, الغالبية العظمى من هذه النظريات
 :مدخل النظريات الكالسيكية: أوالا 

 يف موضوع القيادة إىل ظهور نظريات السمات اليت تركز على أدت الدراسات األوىل      
حتديد وقياس السمات أو الصفات الشخصية اليت متيز القائد الكفء عن غريه ومن أشهر 

 :هذه النظريات 
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 : The Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم  -  أ

ومن أبرز , العظام والنساءركزت الدراسات املبكرة للقيادة على اخللفيات الوراثية للرجال 
الذين عملوا ( م3833)وكارليلر ( م3323) ودراسة بينيس ( م38٢3) روادها جالتون 

وقد , (222: م2113, الطويل) حماولة لتفسري القيادة على أساس اخلصائص الوراثية
 :توصلت الدراسة لعدة استنتاجات مفادها

وتعد هذه النظرية من . القدرات الوراثية أن القيادة والقوة والتأثريات هي نتيجة أو حمصلة
وبحتمل أن تكون من النظريات اليت يعتقد هبا أكثر الناس يف , أبسط املداخل يف القيادة

 .العامل
وقد تعود لشخص جاهاًل بأداء , االهتمام املبكر بالقيادة (3: ومن عيوب هذه النظرية

 .الوظائف اإلدارية
 .ؤوليات املرلوسني وحاجاهتمعدم األخذ بعني االعتبار صفات ومس (2
 قيامها على أساس مالحظة سلوف القائد يف مجاعات معينة (1
 (.11: م2113, حسن) فشلت يف حتديد فيمن سيكون عظيماً يف املستقبل (3

بدأت نظريات السمات مع بداية القرن : Trait Theoryنظرية السمات -  ب
جترييب ظهر مع املنهج األمبري م وفق منهج حبثي 3311العشرين وخصوصًا منذ أوائل عام 

واليت , (م33٢3) لستوجدل , وتعترب هذه النظرية امتداداً للدراسات اخلاصة بالقيادة, يقي
وتعد , مسة 233اهتمت دراستهما بالسمات واخلصائص الشخصية للقائد واليت بلغت 

 :وهي, وتنقسم هذه اخلصائص إىل أربع جمموعات, من النظريات اليت ليس هلا مؤسس
 .مثل اجلاذبية والطول: خصائص فسيولوجية- 
 .الصرب واللباقة: خصائص اجتماعية- 
 (.88:م2118, الصلييب. ) مثل الثقة بالنفس: خصائص شخصية- 
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 إىل خصائص عملية للقائد وخصائص أخرى كحب( 322:م211٢)ويشري حريري - 
شخص معني فضائل وتشري هذه النظرية إىل أنه إذا اجتمعت لدى , و  التفوق  الذات
 .يكون مؤهاًل للقيادة فإنه, معينة

كما أهنا مل تصمد أمام , قدرهتا على التنبؤ بالقيادة ضعيفة:ومن عيوب هذه النظرية      
نقادها وذلك إلخفاق مؤيديها يف التوصل إىل قائمة حتدد السمات اليت جيب توافرها يف 

 (.13:م2113, حسن)القائد
 :السلوكيةمدخل النظريات : ثانياا  

نظرًا لالنتقادات املوجهة لنظريات السمات وزيادة االهتمام بالعالقات اإلنسانية يف       
اإلدارة , فقد حتول العلماء لفحص السلوف واألفعال اليت تفرق بني القادة اجليدين وغريهم 

ك , وتوجه اهتمامهم وتركيزهم على ماذا يعمل القائدة وكيف يعمل , وليس على ماذا ميل
من أشهر النظريات . من السمات , أي االجتاه إىل دراسة سلوف القادة بداًل من مساهتم 

 :اليت متثل املدخل السلوكي يف دراسة القيادة , ما يلي
 :أو نظرية جامعة أيوا، دراسات أيوا .1
يف أواخر  Lippit&Whiteووايت , أجرى هذه الدراسات كل من ليبيت      

وتوصلت هذه الدراسة إىل , (م3311) اضي وبإشراف لوين الثالثينات من القرن امل
 :ثالثة أمناط قيادية هي

 ويتسم هذا النمط بالتوجيه : النمط االستبدادي األوتوقراطي يف القيادة
 .وعدم السماح باملشاركة من قبل اآلخرين, والدقيق , املباشر

 واختاذ , اجلماعيةيقود القائد هنا بتشجيع املناقشات : النمط الدميقراطي للقيادة
 .القرارات بطريقة تشاركية

 يتخلى القائد هنا عن القيادة ويرتف للعاملني احلرية املطلقة يف : النمط الرتسلي
 .أداء العمل
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الدراسات اليت تناولت أساليب القيادة هذه تشري إىل حتقيق اجلاين االجيايب يف ت وقد جاء
حني جاء النمط الثالث ليشري إىل اجلوانب  يف, جماالت متفاوتة يف منطيها األول والثاين

 (.32:م2116, فقيه) السلبية 
 :دراسة جامعة أوهايو .1

بنظرية "عرفت , (  Halpin, 1945)وعرفت نظرية هالنب يف القيادة  
وهدفت . ومن روادها فليشمان وشورتل, اليت بدأت بعد احلرب العاملية الثانية, "البعدين

سية لسلوف القائد ومدى التأثري الذي يرتكه األسلوب إىل البحث عن احملددات الرئي
وذلك من خالل إستبانه وصف سلوف , القيادي على أداء اجلماعة ورضاها عن العمل

) وقد أبرزت الدراسة بعدين رئيسيني للقيادة ,  lbdqالقائد اإلداري املعروفة ب
Koontz et al, 1980 )مها: 

 .حتديد األدوار بني كل من القادة والتابعنيويشري هذا البعد إىل : هيكلة املهام- 
مبعىن أن القائد يأخذ يف احلسبان واالعتبار أحاسيس : االهتمام باملشاعر االعتبارية- 

وقد اختلفت . ومشاعر التابعني لقيادته وبحرتم أفكارهم وتقوم بينهم الثقة املتبادلة
البعد األدائي أو : شخاصاملسميات جتاه هذين البعدين رغم تشابه اجلوهر واختالف األ

بعد وضع , (جوبا وجتزلز) البعد الوظيفي والبعد الشخصي , (بارسونز) البعد التعبريي 
 (. هالنب) أطار للعمل وبعد االهتمام بالعمل 

 :بتلخيص نتائج هذه الدراسة وأستنتج( 338:م2113) وقد قام كورمان عند عاشور 
 .ملشاعر ومتغريات الفعاليةال يوجد منط ثابت بني متغري املهام وا- 
مل تتضمن هذه البحوث أي دراسة للظروف أو متغريات املوقف اليت ميكن أن تؤثر - 

 .على العالقة بني متغري سلوف القائد ومتغريات الفعالية
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 :    نظرية جامعة ميتشغان .1
جمموعة من , م 3336أجرى مركز األحباث االجتماعية يف جامعة ميتشجان عام       

& ,  Macoobs& R.Likert Katzاألحباث اليت أجراها كاتز وماكوبز وليكرت
 :مها, ووجد أهنما منطني قياديني , هبدف التعرف على العالقة بني منط القيادة واالنتاج

فضل منط ألن القائد مرتبط بعالقة مساندة مع وهذا أ: منط قيادي يهتم بالعاملني- 
 .مرلوسيه

وهذا النمط جيعل املدير يركز على االنتاج على حساب : منط قيادي يهتم باإلنتاج- 
 (.33:م2118, الصلييب) واحتياجات وظروف العاملني 

 :نظرية المنظمة رقم أربعة .4
وذج رينسيس ليكرت تعرف باسم نظرية ليكرت لنظم القيادة وقد طور هذا النم      

, خالل دراسة يف مركز البحوث جامعة ميتشجان اليت ركزت على العالقات اإلنسانية
وأثر هذا التفاعل يف دافعية الفرد , واليت بينت طبيعة املتفاعلة بني القائد وأعضاء اجملموعة

, عياصرة) وقد توصل ليكرت إىل طرح أربعة أنظمة متثل أربعة أمناط قيادية , وزيادة االنتاج
 :وهي, (26:م2112
  وفيه تتخذ اإلدارة القرارات بالعمل دون : النمط التسلطي االستغاليل( 3)النظام

 (.   كالسيكي) مشاركة التابعني 
  حيث تسمح اإلدارة للبعض باملشاركة يف اختاذ : النمط التسلطي اخلري( 2)النظام

كالسيكي مركزي ) وسني بعض القرارات ولكن تبقى الثقة ضعيفة بني الرئيس واملرل 
 (.أقل حدة مما يسبقه

  ولكن , تبدي اإلدارة هنا قدرًا ملحوظًا من الثقة: النمط االستشاري( 1)النظام
 .ليس كاماًل يف العاملني حبيث يوجد قدراً من التفاعل بني القيادة والعاملني

  سنح هلم مينح اإلداري ثقة كاملة للعاملني وي: منط املشاركة اجلماعية( 3)النظام
 .  باختاذ القرارات على نطاق واسع ويشجع االتصال املتبادل
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 :X&Yنظرية مكريجور  .8
 :وتتضمن( م3361-3321) قام بتقدمي هذه النظرية دوغالس ماكجر جيور       
هي عدد من االفرتاضات السلبية حول عضوية فريق العمل واليت ينتج عنها              (: X)نظرية 

 .القيادة املوجهةأسلوب 
حتتوي هذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات اإلجيابية حول عضوية (: Y)نظرية 

حيث , وكال النمطني متقابالن متاماُ . الفريق الذي ينتج عنه أسلوب القيادة املشاركة
 Yيف حني , أن اإلنسان العادي ال بحب العمل وكسول وطموحه منخفض Xتفرتض

, السكارنة)  اإلقبال على العمل واالجتهاد وعدم الكسل اجلوانب االجيابية يف
 (.83:م2131

 :النظريات الموقفية: ثالثاا 
تنطلق هذه النظرية من حمصلة عوامل موقفية تتصل باملوقف الذي يتواجد فيه الفرد       

 :وميكن تلخيص عناصر املوقف يف اآليت, خارجية غري ذاتية
 مسات القائد وقدراته. 
  األتباع واستعدادهم على الفهم والتعاونمسات. 
 م2116, عياصرة) مسات املوقف ويتضمن املشكلة أو الظروف اليت أوجدت املوقف ,

 :ومن أهم النظريات املوقفية الشرطية(. 62
 (: الموقفية النظرية ("فيدلر" نظرية .1
 القيادة لفاعلية املتغرية الظروف " منوذج عليه أطلق منوذج بوضع "فيدلر فريد " قام       

يعيشه  الذي املوقف مواءمة مدى على تتوقف القائد فاعلية أن على فيه أكد والذي"
 املتعلقة بالتنظيم املواقف ودراسة لسلوكه القائد تشخيص عملية خالل من منطه مع القائد

 " ويرى . مع منطه ليتناسب املوقف تغيري على يعمل أن القائد على أن النظرية وترى .
 : رئيسية هي عوامل ثالثة على تتوقف للنمط املوقف مواءمة أن "فيدلر
 . ويقصد به تقبل املرلوسني للقائد وثقتهم به : عالقة القائد باملوظفني  (3
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ويقصد به حتديد مهام املوظفني بشكل واضح ودقيق , وحتديد : هيكلة املهام  (2
 .أساليب العمل ومعايري األداء 

به السلطة الرمسية اليت يكتسبها القائد حبكم مركزه  ويقصد: درجة قوة املنصب  (1
 .الوظيفي , ومتنحه حق املكافأة وفرض العقوبة وتفويض السلطة 

 .أنه مىت توافرت هذه العوامل فإن املواقف تكون مالئمة للقائد " فيدلر" ويرى 
 :نظرية المسار والهدف  .1
حماولة للربط بني السلوف القيادي يف " روبرت هوس " قام بتطوير هذه النظرية         

وتقوم الفكرة الرئيسية هلذه النظرية على الكيفية اليت ميكن أن . ودافعية ومشاعر املرلوسني 
يشكل فيها سلوف القائد عاماًل دافعًا للمرلوسني حنو حتقيق أهدافهم , من خالل حتديد 

 .املسارات الالزمة لتحقيق هذه األهداف 
 :على القائد القيام مبا يلي  ووفقاً هلذه النظرية

 .توضيح املهمة اليت جيب إجنازها ملرلوسيه (3
 .إزالة العوائق اليت حتول دون الوصول إىل اهلدف (2
 .العمل على زيادة فرص الرضا الشخصي أمام املرلوسني (1

وقد حددت النظرية أربعة مناذج من السلوف القيادي ميكن للقائد استخدامها يف مواقف 
السلوف التوجيهي , والسلوف املساند , والسلوف املشارف , : هي  وظروف خمتلفة ,
 (.36:م2113,حسن)والسلوف اإلجنازي

 ( :نظرية دور الحياة " ) هيرسي وبالنشارد"نظرية  .1
تفرتض هذه النظرية أن السلوف القيادي املناسب خيتلف باختالف درجة النضج الوظيفي 

قيادة تتوقف على قدرهتا على حتديد مستوى للمرلوسني , وبناءا على ذلك فإن فاعلية ال
 .نضج املرلوسني 
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كما تفرتض هذه النظرية أن هناف أربع مراحل لنضج املوظفني , وكل مرحلة من هذه 
املراحل تتطلب من القائد اتباع السلوف املناسب لكل مرحلة , حيث يتغري أسلوب القيادة 

 :تبعاً ملرحلة النضج وذلك على النحو التايل 
بع القائد أسلوب ويتّ . ويكون فيها املرلوس غري قادر على إجناز العمل : ملرحلة األوىل ا

 .(توجيه عال ومساندة منخفضة .    ) األمر واإلخبار 
بع القائد فيها أسلوب التسويق ويتّ .ويكون فيها املرلوس قليل الثقة بقدراته : املرحلة الثانية 

  .(ساندة عالية توجيه عال وم) .والتبادل والتوجيه  
ويتبع فيها . ويكون فيها املرلوس قد متكن من أداء األعمال املوكلة إليه : املرحلة الثالثة 

 .(مساندة عالية وتوجيه منخفض. ) القائد أسلوب املشاركة والدعم 
ويتبع . ويكون فيها املرلوس قادرًا على القيام جبميع املهام بكفاءة عالية : املرحلة الرابعة 

حسن () توجيه منخفض ومساندة منخفضة) ا القائد أسلوب التفويض غيه
 .(22:م2113,

 (:م1971) نموذج القيادة باتخاذ القرار لفروم ويتوم  .4
طور فيكتور فروم وفيليب يوتون منوذج معياري يوضح للقائد صياغة القرارات أطلقا       
وبني فيه مخس أساليب لصنع " شجرة اختاذ القرار" " خمطط عملية صنع القرار" عليه 

, القرار وسبعة حمددات موقفية وأربعة عشر منط للمشكالت وسبعة قواعد للقرارات 
وقراطية والتشاورية ومنط مجاعات العمل وتعتمد األسئلة على وتتباين القيادة بني البري 

أمهية قبول , هيكلة املشكلة, كفاية املعلومات, اإلجابة بنعم وال وتتعلق بنوعية املشكلة
مدى مشاركة , مدى قبوهلم للقرار الذي يصنعه القائد بنفسه, القرار من قبل املرلوسني

ال أن يتسبب احلل األمثل بنزاعات بني املرلوسني يف حتقيق أهداف املنظمة واحتم
 .يصنع القرار لوحده :أما األساليب اخلمسة هي, املرلوسني
 يصنع القرار لوحده بعد احلصول على املعلومات من املرلوسني. 
 يصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملني فرادى. 
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   كمجموعةيصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات نظر العاملني. 
 (.211, م2113, درويش) يصنع القرار بشكل مجاعي مشرتف 

. وهي نظرية تركز على اجلمع بني النظرتني السابقتني, نظرية السمات ونظرية املوقف
فالقيادة الناجحة يف هذه النظرية ال تعتمد على السمات اليت يتمتع هبا القائد يف موقف 

 معني ولكن تعتمد على قدرة القائد يف 
تعامل مع أفراد اجلماعة, فالسمات اليت ميلكها قائد معني كالذكاء وسرعة البديهة واحلزم ال

واملهارة اإلدارية والفنية اليت اكتسبها ال تكفي لظهور القائد بل ال بد من اقتناع اجلماعة 
فالقائد الناجح هو الذي يستطيع أن بحدث التفاعل وخيلق . هبذه السمات والقدرات

فراد اجلماعة, وهذا لن يتم غال بتعرف القائد على مشكالت اجلماعة التكامل مع أ
ومتطلباهتا مث العمل على حل تلك املشكالت وحتقيق هذه املتطلبات وتعترب هذه النظرية 

 . أكثر واقعية وإجيابية يف حتليلها خلصائص القيادة اإلدارية
تحدد خصائصها على أساس ووفًقا هلذه النظرية تعترب القيادة عملية تفاعل اجتماعي, ت

السمات الشخصية للقائد, وعناصر املوقف, ومتطلبات وخصائص : أبعاد ثالثة هي
 .اجلماعة

 : الحديثة اإلداريةالنظريات : رابعاا 
 ( اإلجرائية ) نظرية القيادة التبادلية 

واملرلوس  الرئيس بني االقتصادي التبادل عالقة على القيادة من النمط هذا يقوم      
يرى  كما التبادلية فالقيادة . Bass إمكانيات من االستفادة عن يبحث القائد أن تعين

يلزمهم  عقد مقابل املادية االحتياجات هلم يقدم فهو , اقتصادية تبادلية بطريقة العاملني
 ذكرها يف التبادلية للقيادة عناصر ثالثة وهناف . أعمال من منهم يطلب ما كل بعمل

 Bass & Avolio ) :() 311:م 2116) اهلاليل
 لذلك مربر هناف يكون عندما مكافآت تقدمي وتتضمن (املشروطة ( الطارئة املكافأة. 
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 خاطئ بشكل األمور تسري عندما فقط القادة يتدخل وفيها : باالستثناء اإلدارة , 
 . املوجب أو السالب التعزيز استخدام خالل من وذلك
 ومواصلة   لالستمرار لآلخرين الفرصة ويعطي القائد يتابع حيث:تدخل بدون اإلدارة

 .العمل
 :نظرية القيادة التحويلية

 اإلجرائية القيادة عن ميزها عندما هذه النظرية  مؤسس هو Burns " " برينز يُعد      
, م  33٢8عام يف التحويلية القيادة فكرة بتطوير"Bass"باس مث قام م, 3382 عام

 عن عملية عبارة هي ) م 2116 , عياصرة (يف     برينز يصفها كما التحويلية والقيادة
 من الروح مستوى أعلى إىل للوصول اآلخر منهما كل بدعم والتابع القائد فيها يقوم

 . والدافعية املعنوية
القيادة التحويلية هي منط قيادي يسري بني القادة واملرلوسني يستخدمه القادة لتغيري       

وتتكون , الوضع الراهن بتعريف األتباع باملشكالت املوجودة يف املنظمة اليت يعملون فيها
 :من أربعة عناصر هي

 اجلاذبية. 
 االستثارة العقلية. 
 االعتبار الفردي. 
 (.331:م2118, الصلييب) إثارة واإلهلام 

 أبعاد أربعة التحويلية بأن للقيادة( ٢3 – ٢6 :م 2116, عياصرة ) و كما ذكر       
 : هي
 واإلحساس بالرسالة , الواضحة الرلية إجياد على القائد قدرة وتعين : واجلاذبية التأثري -3

 . للمنظمة العليا
 . لآلخرين العالية توقعاته إيصال على القائد قدرة وهي : واإلهلام الدفع -2
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حلل  يتصدون األتباع جعل يف ورغبته القائد قدرة و تعين : اإلبداعي التشجيع -1
 . إبداعية طرقب املشكالت

 مع والتعامل , مبرلوسيه الشخصي القائد اهتمام وتعين : الفردية باملشاعر االهتمام -3
 .تناسبه اليت بالطريقة منهم واحد كل

 اليت من املوضوعات القيادة موضوع أن القيادة لنظريات السابق العرض من ويظهر     
 أبعاد على والتعرف لفهم القيادة حماولة يف العصور مر على واملفكرين الباحثني شغلت
 ونظرية , العظيم الرجل مثل نظرية القدمية النظريات كانت وإذا . القيادي السلوف

 دراسة يف اجلديد االجتاه فإن , للقائد الفرديةواملميزات  اخلصائص على ركزت قد السمات
 يف القيادة دراسة أمهية على يؤكد كما , واملوقف بني القائد التفاعل على يركز القيادة

 اجلوهري الدور تأكيد إىل وصوالً  للقيادة , واالجتماعي البعد النفسي يشمل ثقايف إطار
 مستقبلي أفضل وضع إىل مستقر وضع من وحتويلها املنظمات تغيري يف يؤديه القادة الذي

على  ) 3:م 2111 ( كامب يؤكد لذلك . التغيري عملية قيادة على القدرة خالل من
 يعرف أن الذي هو احلقيقي فالقائد ( التغيري حب تعلم هي القيادة) " بيرتس توم " مقولة
 .التحدي هذا نتيجة التعلم وإمكانية بالتحدي ويستمتع , املستمر الشيء هو التغيري

وثيقة بالتغيري و  ارتباطيهللقيادة عالقة  أنو من هنا تستطيع الدراسة أن تؤكد على        
 قيادته و قلب العملية القيادية هو التغيري فسنستعرض مفهوم إدارة التغيري و أنو  إدارته

 . أمهيته و أسبابه و مراحله يف احملور الثالث من أدبيات الدراسة 
  قيادة التغيير  :المحور الثالث

بل هي عملية قيادة  ,أو ممارسة للرئاسة لألعمالإن العملية اإلدارية ليست جمرد تسيري 
فوحدها السلطة اإلدارية تُرغم املرلوسني و العاملني على تنفيذ األوامر و  ,بالدرجة األوىل

فيهم و تبعث  إجيابيهو لكنها ال حتفزهم و تشجعهم و تؤثر فيهم بكل محاس و  ,الطاعة
 .ن القيادة تقوم بذلك على حد سواء إف ,روح االنتماء و االبتكار و التفاين و اإلخالص
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و قدرة على التأثري على  ,فاإلدارة الرتبوية يف جوهرها هي عملية قيادة باملقام األول     
و السعي الدائم  ,جناز أهداف املؤسسة الرتبوية و أولوياهتازهم إليفحتو , اآلخرين
ال تتغري و ال تتطور بل األفراد هم الذين يتعلمون و يعملون  فالعمليات اإلدارية ,لتطويرها

فالبد من الرتكيز على األفراد يف أي مؤسسة  ,نو و يتغريون و يغريون و يتطورون و يطور 
و التأكيد هنا  ,و غين للنمو و االرتقاء و التقدم و حنو األفضل مبا أهنم حمرف ديناميكي

دفع املؤسسة يف على أن القيادة هي العملية اليت يتم فيها تعلم تعاوين مشرتف يسهم 
 .الرتبوية لألمام و لألرقى 

فمراعاة أن العصر احلايل هو عصر ثورة املعلومات و تكنولوجيا االتصاالت يتطلب       
يف حتديا رئيسا يتمثل و هذا ما يفرض . العالقات إضافة إىل هندسة العمليات  هندسة

و  ,الرتبوية ضمن إطار فكري حديث يراعي قابلية القيادة للتعلم و التطوير تطوير القيادة
 و ذلك انطالقاً  ,ينسجم مع متطلبات العصر و مستجداته و تقنياته إعادة الصياغة مبا

مما  ,صناعة ميكن إعادة اخرتاعها و التفكري فيها و تشكيلها من أن القيادة هي عملية
م 2111, عماد الدين وآخرون)فاعلية  و بكفاية ميكنها من إدارة مؤسسات املستقبل

:٢). 
أن  جناح التغيري يف حتقيق أهدافه مرهون بوجود قيادة (  3:م3332) ويرى الزهراين       

 . ومتتلك التصّور الفكري والعملي الالزم للتعامل معه , تغيري تعي أسس ومبادئ التغيري 
إىل أن أبرز (  38:م2111) عماد الدين ,(21:ه3321)كاًل من حريري شري  يو       

االجتاهات العاملية تؤكد على أمهية قيادة التغيري باعتبارها النمط القيادي الضروري لالنتقال 
مبؤسساتنا التعليمية إىل جمتمع القرن احلادي والعشرين والتعايش الفاعل فيه واالستجابة 

 .باته وحتدياته وتقنياتهبشكٍل أفضل ملتطل
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 مفهوم التغيير 

 :مفهوم التغيير في اللغة 
َغيـ َر ( : ـ668:ه3311) وآخرون  , وذكر  أنيس , ( َغيـ َر ) التـ ْغيري مصدر الفعل       

 .أو جعله على غري ما كان عليه, َبد َل به غريَه : الشيَء ؛ أي 
 :نه أورد يف املعجم الوسيط تعريف التغيري على و       

ت ت دابيت و غري  و يقال غري  , كان عليه  الشيء أي بدله بغريه أو جعله على غري ماغرّي 
 فالن بعريه أي حط عن رحله و أصلح من و غرّي . غري الذي كان  داري أي بنيتها بناءً 

ل به غريه وجعله على غري ما كان  الشيء بد  وغري  . نزل القوم يغريون : , يقال . نهأش
ت داري إذا بنيتها بناء غري الذي غري  : ت ثيايب , ويقال ت دابيت وغري  غري  : عليه , يقال 

 (.668:  3383, إبراهيم وآخرون ) كان
 :مفهوم التغيير في اإلدارة 

دارة أو اختلف العلماء و املتخصصون على تعريف واحد للتغيري سواء كانوا علماء إ      
حيث عرفوها على  ولذلك تعددت التعريفات حولهاجتماع أو تربية أو نفس أو غريهم 

 :الوجه التايل
و  ,حتول من وضع معني عما كان عليه من قبل"بأنه (32:م3332)فعرفها السلمي       

 ".قد يكون هذا التحول يف الشكل أو النوعية أو احلالة
لتحول يف التوازن بني األنظمة املعقدة من ثقافية و ظاهرة ا"أهنا بو عرفها ريشاردروبر 

 3332, الطجم ") ن أساسيات اجملتمعكو  اجتماعية و اقتصادية و تكنولوجية و اليت تُ 
:8 .) 

 لهتعريًفا (  32:م2111)و التغيري يف أبسط صورة كما أوردت عماد الدين       
, والتكنولوجيا, م األداء وتقوميهاونظ, وهياكل التنظيم, عملية تشمل سلوف األفراد:"بأنه

 ".والتكيف مع البيئة احمليطة وذلك بغرض التفاعل
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و مما سبق ميكن تعريف مفهوم التغيري بأنه عملية حتويل و انتقال من الوضع الراهن    
للجامعات إىل وضع آخر منشود لتحقيق أهداف معينة خالل فرتة زمنية حمددة و بطرق و 

 .أساليب معروفة
 : مفهوم إدارة التغيير

عملية حتويل املنظمة من خالل تطبيق منهج "يعرف ستيف مسث إدارة التغيري بأهنا       
مشويل عملي متدرج من الواقع احلايل إىل الواقع املراد الوصول إليه من خالل تطوير 

 2133 ,اجلهين ") إحداثه األعمال و السلوف بإتباع أساليب عملية لتعزيز التغيري املراد
:٢6.) 

من متطلبات العصر على الصعيد يُعد  فهم و إتقان  إدارة التغيري و غري خاٍف فإن       
السياسي و التكنولوجي و االقتصادي و خاصة عند إحداث التغريات اليت متس املؤسسة 

و ذلك ملواجهة التحديات الكبرية يف هذا الزمن الذي يتسم بسرعة احلركة و  ,أو األفراد
و ذلك لضمان االستمرار يف البقاء و النجاح و التقدم يف ظل ما يسود هذا العامل  ,التغري

 .من منافسة قوية
 :أهمية التغيير

انطالقا من أن احلقيقة الثابتة يف هذا الكون هي حقيقة التغيري فنرى أن املنظمات       
فنحن نعيش يف فرتة من الفرتات اليت تتصف بالتغيري  لذلك, تتغري تلقائيا أو ختطيطيا

السريع يف العامل كله بالنسبة لشعوبه و مجاعاته و أفراده حيث يتعذر وجود بيئة واحدة يف 
و  ,املعاصرة تتصف باالستقرار الدائم و الظروف املؤكدة اليت ميكن التحكم فيهااجملتمعات 

 . تكون عوامل التغيري فيها حمدودة أو منعدمة
يف حتقيق  همسفسنتعرض إىل أمهيه التغيري واليت تنبع من كوهنا تُ و بناًء على ما تقدم       

 : ما يلي التنمية اإلدارية وذلك من خالل
ألداء لكل فرد عن طريق التدريب و التكوين الذي يتلقاه عن كل حتسني مستوى ا .3

 .تغيري بحدث داخل التنظيم
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 .تشجيع روح الفريق وحتسني التعاون عن طريق نشر روح العمل اجلماعي .2
 .تقليل دوران العمل بتوفري االستقرار الوظيفي للعمال و التشجيع و منح املكافآت .1
 .واملهارات التجديد يف مكان العمل يف الوسائل .3
 .تنمية املوارد البشرية بتطوير القدرات واملهارات املكتسبة وترقية األمناط السلوكية هلا .2
 .ترشيد النفقات من أجل التحكم يف التكاليف .6
 .حتقيق التوازن التنظيمي عن طريق جعل كل مكونات املنظمة تتناسب وأهدافها .٢
التأين يف اختاذه وعدم الرتدد يف تطبيق املنهج العلمي يف اختاذ القرارات من خالل  .8
 .ستقرار عليه, واحلزم يف تنفيذهالا
تطوير وتنمية أمناط السلوف اإلنساين حىت تسود اجلدية يف العمل واإلتقان من أجل   .3

 .النجاح
 . تطوير التنمية الشاملة و امتصاص التضخم و نسب البطالة  .31
 . حماصرة الفراغ و الصراعات  .33

اإلدارية من أهم األدوات اليت تستخدم إلصالح األجهزة اإلدارية  و تُعد التنمية      
وذلك لغايات وحتقيق أهداف إدارة التنمية وتنفيذها على الوجه املطلوب, ولقد  ,وتطويرها

حاول العديد من الباحثني إعطاء صيغة ملفهوم التنمية اإلدارية, ومن بني التعريفات اليت  
هي بناء وحتديث اهلياكل : " عض الدارسني يعرفوهنا بقوهلم ب كتبت يف التنمية اإلدارية جند

اإلدارية وتطوير النظم واإلجراءات والقدرات واملهارات والعناصر البشرية يف خمتلف مواقع 
 ".العمل
 ,وهناف اجتاه آخر يرى أن التنمية اإلدارية تتم من خالل العمل على تنمية املنظمة      

تقاء باملهارات اإلنسانية مع الرتكيز بصفة خاصة على اجلوانب والذي يتبلور يف ضرورة االر 
هي عملية تغيري األمناط والضوابط السلوكية للجهاز " السلوكية, لذلك فالتنمية اإلدارية 

 مع التغيري الكمي والنوعي للسلع . ويف كافة اجملاالت دون حتديد ,ونوعاً  اإلداري كماً 
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, شنيين),(218-21٢: م2113,غباين ) على اجملتمع واخلدمات العامة املطلوب توزيعها
 (. 3-8: م2133

 :أهداف التغيير
إن اجلهود املبذولة من قبل املنظمات جتاه عملية التغيري غالبا ما تكون موجهة       

جمموعة من األهداف اليت تسعى إىل زيادة فاعلية املنظمة من خالل تكامل  لتحقيق
و يعد حتديد  ,لنمو و التطور و الرقي مع أهداف املنظمةاألفراد ذات العالقة با رغبات
, عامر ) التغيري من أهم األسس و االعتبارات إلجناح عملية التغيري و أمهيته  أهداف
 (.       16:م3332
من  فالتغيري عملية هادفة و مدروسة و خمططة فهو يسعى إىل حتقيق جمموعة      

-26:م2133,اجلهين),(3٢3-3٢8:م211٢,محادات)أورد كاًل من  حيث ,األهداف
أهداف التغيري بناء على تعدد العوامل و تنوع ( 3٢3-3٢8:م2131,قنديل),(28

 :املنظمات و ختصصاهتا كما يلي 
و , يهدف التغيري إىل االرتقاء مبستوى املنظمة و مستوى الفرد على حٍد سواء       

متنوعة كي تستطيع جامعة أم القرى أن حتقق متيزاً  أدائيةت حتقيق منزلة متقدمة و ميزا
و هتدف , مستوى عاٍل من اإلنتاج  إىلعلى اجلامعات األخرى و مبوجب ذلك تصل 

زيادة قدرة اجلامعة على التكيف و التوافق بينها و بني الظروف البيئية احمليطة هبا ايضًا 
ذلك عن طريق زيادة معدالت  و, استجابة ملتطلبات جديدة او متغريات مستجدة 

و ذلك إستخدام األسلوب العلمي ,من أجل التجديد يف مكان العمل ,الدوران الوظيفي 
و بالتايل يؤدي ذلك كله إىل حتديث و تطوير أمناط السلوف يف ,يف حل املشكالت 

 .املنظمات
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  :عناصر التغيير
كما ذكرها كاًل من   عناصر و تسمى بسداسية التغيري   ةتتكون عملية التغيري من ست      

 :(121 :م2131, السكارنة ),(33-3٢:م2133,اجلهين ) 
 .أي املوضوع الذي يتناوله التغيري: موضوع التغيري  (3
وهو الذي يطالب بعملية التغيري و ينادي هبا و يبدأ يف ممارستها و يقودها : املُغري  (2

 :أمناط للمغريين أربعة ( اجلهين )  و حدد
 :املغري املتأمل .3
  .يف التغيري فهو الذي يبحث عن املعىن •
  .ةو بحتاج إىل اندماج ملا يعرض عليه من أفكار تغيريي •
  .هو مشاركة األفكار مع غري  ىل اإلصغاءمييل إ •
 .يدرف حسيا و يعاجل تأمليا  •
 :املغري العقالين .2
   .عملية التغيريفهو الذي يبحث عن احلقائق يف  •
 ؟همءيلزمه معرفة كيف يفكر اآلخرون ليحلل أرا •
 .يشعر باملتعة يف التصور اجملرد لألفكار •
 .يدرف جتريديا و يعاجل تأمليا •
 ؟... ماذا : يهتم دائما باألسئلة املتعلقة بطبيعة األشياء مثل  •
 :املغري املنفذ .1
و بني عامل  ةمن أفكار تغيريي هو الذي يبحث عن عوامل الصلة بني ما يعرض •

  .الواقع
 .يلزمه أن يعرف كيف تعمل األشياء •
 .مييل إىل اختبار النظريات بأساليب تربطها بعامله اخلاص •
  .يدرف املعلومات جتريديا و يعاجلها تنفيذيا •
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 ؟... كيف : يهتم غالبا باألسئلة مثل  •
 :املغري املادي .3
 .اإلمكانات التطبيقية املباشرة ملا يتعلمههو الذي يبحث عن  •
  اً؟يلزمه أن يعرف ما الذي ميكن إجراله يف األشياء أوال قبل حماولة فهمها نظري •
 .يتعلم عن طريق التجربة و اخلطأ أي يسعى غالبا لالكتشاف الذايت •
  .يدرف املعلومات حسيا و يعاجلها تنفيذيا •
يوافق على عملية التغيري و يدعمها و يقدم  هو من يؤيد و: املؤيد للتغيري  (1

  .املساعدة بأي طريقة كانت سواء املسامهة يف ذلك أو املطالبة هبا
جتاه عملية  اً وحمدد اً واضح اً و يتبىن موقف ,اً واضحًا هو الذي مل يشكل رأي: احملايد (3

  .التغيري
 إفشاهلا و إحباطها هو الذي يرفض عملية التغيري و يقاومها و يسعى إىل: املقاوم  (2

  .و القضاء عليها و تأخريها و تشويهها
وهي املمارسات اليت ميكن أن ميارسها القائد لرتويض : مقاومة مقاومة التغيري  (6

 . املقاومة وإجهاضها و القضاء عليها 
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 .تصميم الباحثة ،يوضح الشكل عناصر التغيير( 1)شكل رقم 
  :خصائص إدارة التغيير

تتسم إدارة التغيري جبملة من اخلصائص اليت يؤدي األخذ هبا إىل إحداث عملية       
, محادات ),( ٢3-٢٢:م2133,اجلهين )كما ورد يف كاًل من  ,جيابيةإتغيري 
 (21:م 2116, املرسي) ,(322-323:م211٢

و يتم فيها التغيري ضمن إطار موجه و منظم حنو أهداف حمددة : االستهدافية  •
 .وواضحة

وتعين االنطالق من الواقع ضمن االمكانات املتوفرة و املمكنة ؛ حيث اهنا : الواقعية  •
 .من ضروريات جناح عملية التغيري ضرورة 
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 التغيير

المؤيد  الُمغير
 للتغيير

 المحايد

مقاومة 
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و تطلعات ,تتطلب وجود قدر مناسب من االتفاق بني عمليات التغيري : التوافقية  •
 .الشركاء الداخليني و اخلارجيني

 .هي حصيلة المتالف الرلية الشاملة و قدرة التأثري: الفاعلية  •
التغيري و مجيع الشركاء الداخليني و تُبىن على التفاعل االجيايب بني قادة : املشاركة  •

 .اخلارجيني
و ,البد أن تتم عملية التغيري يف إطار من الشرعية  القانونية و األخالقية : الشرعية  •

 .ميكن تطوير التشريعات من قوانني و أنظمة و تعليمات استجابة ملتطلبات التغيري
و تلبية  ,و نقص أو عيبينصب التغيري حنو إصالح ماهو قائم من خلل أ: اإلصالح •

 .االحتياجات اجملتمعية الطارئة و املشروعة
و العائد املادي يف  ,صد به إخضاع قرارات التغيري إىل اعتبارات الكلفةقو يُ :الرتشيد  •

 .احلاضر و املستقبل
فالتغيري االجيايب هو الذي يعمل على إجياد قدرات : و االبتكار القدرة على التطوير •

و يتضح ذلك يف مستوى املهارة الفردية للموظفني  ل مما هو قائم أو معروفتطويرية أفض
 .و اجملتمع و اإلنتاجية اليت تعود للمنظمة

ويُقصد هنا بالتوافق مع األحداث و املتغريات اليت تواجه عملية : القدرة على التكيف •
 .توجيههاالتغيري و أن تستثمرها دون أن تصطدم معها بل تصل إىل درجة قيادهتا و 

بعض اخلصائص نوردها كما ( ٢8ص ,  2113,  وآخرونآل زاهر ) و قد أضاف       
 :يلي
إحداث التغيري من منطلق قناعة و إىل وجود إدارة جادة قادرة على التحول تسعى  (3

 .ضرورة إلحداثه
إلحداث التغيري و التطوير يف كافة  اإلبداعامتالف القدرة على املبادأة و االبتكار و  (2

  .عناصر املؤسسة
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و  ,ري و تطبيقهايووضع إسرتاتيجية فاعلة للتغ ,القدرة على توفري املناخ املالئم للتغيري (1
 . متابعة تنفيذها من خالل االستفادة املثلى من املوارد البشرية و املادية و التقنية

 :أسباب التغيير 
و هذه  ,تتسم بيئة اليوم باحلركة و الديناميكية و التغيري املستمر يف خمتلف اجملاالت      

و تتأثر املنظمات  ,التغيريات حتدث تغيريات حضارية تعكس تقدم الدول  و تطورها
حتقيق التوالم  ودي إىليُ  األمرو  ,من النظام الكلي للمجتمع هبذه التغريات جزءاً باعتبارها 

ن و التكيف بني البيئة مبا هبا من متغريات و بني املنظمة فتلك عملية ليست و التواز 
و تغيري من املنظمة بتوازن مع أحداث البيئة  ,بسيطة فإهنا تتطلب عمليات تطوير تنظيمي

 و احلاجة  ,من جهة اإلبداعو حتقيق درجة معقولة من التوازن بني احلاجة إىل التكيف و ,
 ,و ذلك يتطلب حتمية توافر قيادات متميزة ,رار من جهة أخرىإىل االستقرار و االستم

اليت نوجزها فيما  فتنبع أسباب حتمية التغيري.و قادرة للقيام بالتغيري و التطوير بفعالية 
 :يلي
يعمل على جتديد احليوية داخل املنظمة , وانتعاش اآلمال : احلفاظ على احليوية الفاعلة  (3

مث تظهر املبادرات الفردية و اجلماعية , ومن مث ختتفي  , و سيادة روح التفالل , ومن
 .ستقرار املمتد لفرتة طويلة من الزمن روح الالمباالة و السلبية النامجة عن الثبات و اال

فهو بحتاج للتعامل معه سواء التعامل اإلجيايب بالتكيف , : بتكار تنمية القدرة على اال (2
لتعامل يتطلب إجياد وسائل و أدوات وطرق أو السليب بالرفض , وكال النوعني من ا

بتكار يف األساليب ويف مبتكرة , ومن مث يعمل التغيري على تنمية القدرة على اال
 .الشكل و املضمون 

يعمل على تفجري املطالب وإثارة حيث : رتقاء إثارة الرغبة يف التحسني و التطوير و اال (1
 .رتقاء و التقدم الرغبات و تنمية الدافع و احلوافز حنو اال
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يعمل على زيادة القدرة على التكيف و التوافق مع : التوافق مع متغريات احلياة  (3
 .متغريات احلياة , ومع ما تواجهه املنظمات من ظروف خمتلفة , ومواقف غري ثابتة 

للوصول ألعلى درجة من األداء التنفيذي و املمارسة التشغيلية و : زيادة مستوى األداء  (2
من خالل اكتشاف نقاط الضعف اليت أدت إىل اخنفاض األداء و معاجلتها , ذلك 

       1ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها
 (31-32: م2113, ي هوسيادي ),(381-3٢3:م2133, قنديل )ملو جيُ       

 :فيما يلي األسباب
التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات و املعرفة كما و نوعا بشكل متكامل و  (3

 . عيموضو 
 .االبتكارات احلديثة و التطوير التكنولوجي خاصة يف جمال تقدمي املنتجات اجلديدة (2
 .على مستوى العامل تزايد حدة املنافسة (1
اجتاه املؤسسات و الشركات حنو اخلصخصة و ذلك يعد توجها عامليا حنو اجلودة  (3

 .سرتاتيجيةالشاملة و حنو التحالفات اال
و الذي يرجع  ,ق العمل من الناحية العددية و النوعيةالتغريات املستمرة يف هيكل سو  (2

ذلك إىل التغيري املستمر يف هيكل و نظم التدريب و التعليم و التنمية مبا يتفق و 
 .التغريات العاملية

 .تطلع العمالء إىل الشيء األفضل (6
 .تغيري اخلصائص الدميوغرافية اخلاصة بالدولة (٢
بداع و تشجيع املبدعني و لية االبتكار و اإلاجتاه معظم املؤسسات إىل االهتمام بعم (8

 .املبتكرين
التغيري يف املنظومة اإلدارية من حيث األهداف و السياسات و األساليب و اهلياكل و  (3

 . و التغيري يف اإلدارة كفلسفة و فكر و توجهات ,العالقات و املعايري
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تفرض التغيري و تدفع أربعة أسباب ( 31:م2133) و من زاوية أخرى ذكر اجلهين      
 :حنوه 

 .الشعور و اإلدراف أن األمور جيب أن تتغري و تتحرف: األزمة  (3
 .الصورة الواضحة للمستقبل املمكن الوصول إليه بالتغيري: الرلية  (2
و بالتايل ال جيب ترف هذه الفرصة  ,ن التغيري بحقق وضعا أفضلأالتنبؤ ب: الفرصة  (1

 .تضيع
 ,ستمراريتهااأي التنبؤ حبدوث شيء يف املستقبل سيؤثر سلبا على املنظمة و : التهديد  (3

 .فالبد من التغيري لتنجب هذا التهديد
 :أنواع التغيير 

 ,يتكون من هيكل تنظيمي متداخل و متكامل اً مفتوح اً اجتماعي اً املنظمة نظام تُعد      
ينه و بني عناصر البيئة احمليطة به من و ب ,بحوي عالقات تبادلية بني أعضائه من جهة

حد هذه األنظمة الفرعية سيتبعه تغيريات  أن أي تغيري بحدث يف إو لذلك ف ,جهة أخرى
و يف التنظيم الكلي و تفاعالته و اجنازاته املتحققة  ,كثرية يف األنظمة الفرعية األخرى

 .على صعيد املنظمة و األفراد
و  ,و يتطلب جناح عملية التغيري الفهم الواعي و اإلدراف الكامل لطبيعة التغيري     
 62- 61:م 3332, أبو الوفاء ) فهناف عدة تقسيمات للتغيري ذكرها كاًل من  ,أنواعه

: م2112, الشرقاوي) ,(32 -33:م2112, البلبيسي) , (328:م2113, عارف ) ,(
 (.36: م 2112, سليمان () 282 :هـ3332,الطجم والسواط) ,( 63-66
 :أنواع التغيري وفق الشمول : أوال 

يقتصر على جانب واحد ؛ كالتغيري يف األجهزة أو الوسائل املستخدمة يف : التغيري اجلزئي  .3
ويُؤخذ على هذا النوع من , أو تغيري اإلجراءات يف إحدى عمليات املنظمة  ,العمل

لتوازن بني جوانب العمل الواحد يف املنظمة  ؛ مما يقّلل من عدم ا اً نوعىء نشالتغيري أن ه يُ 
 ال  -على سبيل املثال  –من فاعلية التغيري؛  فالتغيري يف املعامالت االلكرتونية للموظفني 
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يكون ذا فاعلية إذا مل يصاحبه تدريٌب عملي للموظفني يساعدهم على استخدامها 
 .بكفاءة عالية 

 .افة اجلوانب و اجملاالت يف املنظمة لتغيريها بصورة متكاملة يشمل ك:  التغيري الشامل  .2
 :أنواع التغيري حسب نوعّية املوضوع املستهدف : ثانياً 

ري الذي يتناول التقنية املستخدمة يف ييتناول اجلوانب املادية فقط كالتغ:التغيري املادي  .3
الرتبية سطحّيًا ال فائدة منه إذا مل ويُعد  مثل هذا التغيري يف جمال , املنظمة  أو التجهيزات 

 .وتطّور يف األثر الرتبوي املأمول  ,يرافقه تغيري يف مستوى األداء
يتناول اجلوانب النفسية و االجتماعية يف املنظمة الذي يشمل القيم : التغيري املعنوي  .2

إىل (  3٢1:ت. د ) ويشري عطية  .و تغيري طرق أداء العمل ,و الثقافة السائدة ,الوظيفية
أنه ميكن الوصول إىل نتائج ملموسة للتغيري يف اجلانب املادي أسرع من نتائج التغيريات يف 

 .إىل وقت أطول –يف العادة  –الثقافة املعنوية كالقيم واالجتاهات حيث حتتاج 
 : أنواع التغيري حسب درجة السرعة اليت يتم  هبا التغيري : ثالثاً 

 : اجتاهنييعتمد اختيار السرعة املناسبة إلحداث التغيري على  
مث يتدرج إىل , ويبدأ باألمور البسيطة اليت يسهل قبوهلا , ( البطيء) التغيري التدرجيي  .3

 .وميتاز هذا النوع من التغيري بأنه أكثر رسوخاً ومتانة , األمور األكثر تعقيداً وصعوبة
 .يرتبط بالتغيريات اإلجرائية البسيطة  عادة ما: التغيري السريع  .2

 :أنواع التغيري حسب النطاق املكاين: رابعاً 
 .هو الذي يتم  تطبيقه على مجيع املناطق : التغيري العام  .3
 .على منطقة أو عدة مناطق دون أخرى  -هو الذي يقتصر: التغيري احملدود  .2

 :دوثه أنواع التغيري حسب مصدر القوة الدافعة حل: خامسا 
هو الذي ينطلق أساسا من قوى اجتماعية أو بيئية و : التغيري اخلارجي  .3

بحدث يف بيئة خارجية مث ينتقل إىل داخل املنظمة ألهنا جزء من البيئة 
 :اخلارجية و يظهر ذلك يف جمالني من املؤثرات املختلفة 
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  :املؤثرات اخلاصة -  أ
  .القوانني و التشريعات •
  .املنافسةاملنظمات  •
  .اجلهات املستفيدة من املنتجات و اخلدمات اليت تقدمها املنظمة •

 :املؤثرات العامة -  ب
 تغيريات سياسية  •
 اخل ... تغيريات اجتماعية و ثقافية من قيم و عادات و تقاليد  •
 تغيريات يف التقنية و أدوات االتصال •
 تغيريات اقتصادية حسب الظروف و املعطيات  •
تدين مستوى بهو الذي بحدث داخل املنظمة نتيجة لشعورها : التغيري الداخلي  .2

أو تقصري املنظمة يف التفاعل مع البيئة اخلارجية أو حتقيق البعد التنافسي مع من  ,اإلنتاج
مما يؤدي إىل حدوث تغيريات جذرية على مستوى األهداف أو  ,مياثلها من منظمات

 : كما يلي العمليات أو التقنية و يظهر  
  .التحول إىل أهداف جديدة •
  .التغيري يف القيادات وتوجهاهتا •
  .زيادة اإلنتاجيةإىل السعي  •
  .عدم رضا املوظفني و ارتباط ذلك باملناخ التنظيمي •

ها ئأن التغيري الداخلي النابع من داخل املنظمة و أعضاإىل وتشري الدراسات اإلدارية 
  .أثرا و أكثر دميومة من التغيري القادم من أطراف خارجية يكون أكثر فاعلية و أعمق

 :أنواع التغيري وفق مستويات التغيري: سادسا 
 :تغيري على مستوى املنظمة  .3

 .يتميز بشمولية التغيري على كافة املستويات اإلدارية يف املنظمة
 :التغيري على مستوى أسلوب العمل .2
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و االستعانة بطرف ثالث  ,املشاركة و املشورة للموظفيتم التغيري من خالل إتباع أسلوب 
لتحسني  ,وبناء الفريق و استثمار أسلوب حتليل املشاكل بواسطة فرق العمل ,لتقدمي اخلربة

 .العالقات بني املوظفني و بني األقسام األخرى باملنظمة
  :التغيري على مستوى العالقات الشخصية .1

 .اره مهنة يشغلها املوظف مدى احلياة اعتببيتم التغيري يف هذا النوع  
  :التغيري على مستوى التفاعل بني املوظف و املنظمة .3

أو املهام بشكل يتناسب و قدرات و  ,يشتمل هذا النوع على إعادة تصميم الوظائف
و إتباع منهج اإلدارة  ,و حتليل األدوار ,و تغيري أسلوب اختاذ القرارات ,رغبات املوظفني

 . باألهداف
 :أنواع التغيري حسب التخطيط و التلقائية : سابعا 

و مبرور  ,هو ذلك التغيري الذي بحدث دون  تدخل( : التلقائي ) التغيري غري املخطط له  .3
 .ويُطلق عليه التغرّي , الوقت  و برتاكم التغيريات الصغرية 

 .غري خمّطٍط هلاهو ذلك التغيري املرغوب الذي يتحّقق بناًء على جهود : التغيري العشوائي  .2
هو التغيري الذي يتم  التخطيط إلحداثه طبقا ملتطلبات حتقيق : التغيري املخطط له  .1

و بفعل إرادي من اإلنسان و يتم التحكم يف  ,األهداف العامة و اخلاصة يف املنظمة ذاهتا
جبدية  و البدء ,ويتطلب هذا النوع من التغيري فهما و إدراكا كاملني لبيئة املنظمة, مساره  

ويتصل هبذا النوع , لتوجيهها و حتريكها أفرادا وهياكل و تقنيات حنو الفاعلية و الكفاءة 
حيث يقوم على تقسيم اهلدف النهائي لعملية التغيري إىل أهداف ( التغيري املرحلي ) 

 . جزئية يتم  حتقيُق كل هدف منها يف مرحلة حمددة 
, أو التقليص , ّثل التغيري يف اإلضافة أو احلذفويأخذ التغيري أشكااًل متعددة ؛ فقد يتم

 ( . 218:م2112, اخلضر) أو االستبدال ؛ أي إحالل أمٍر مكان أمر آخر, أو التوّسع 
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  :مبادئ إدارة التغيير
أن هناف عشرة مبادئ توضح كيف يتم تغيري  (21-31:م2133)مسيث يرى       

 :السلوف الشامل للمنظمة و هي على النحو التايل 
 .اجعل نتائج األداء اهلدف األساس إلحداث التغيري يف املهارة و السلوف .3
  .اعمل باستمرار على زيادة عدد األفراد الذين سيشاركون يف املسؤولية يف إحداث التغيري .2
 .دائما مدى تأثري أدائه و تغريه على غرض و نتائج املنظمة ككلن كل فرد يعرف أتأكد ب .1
ووفر هلم املعلومات و  ,ضع األفراد يف مواقف تساعدهم على التعلم عن طريق الفعل .3

  .الدعم يف الوقت الذي بحتاجونه لألداء و التغيري
  .ادخل مغامرات االرجتال كأحسن مسار إىل األداء و التغيري .2
 .الفريق لتدفع التغيري عندما يكون ذلك مطلوبااستخدام أداء  .6
ركز تصميمات املنظمة على ما يقوم به األفراد و ليس ما ميلكونه من سلطة اختاذ  .٢

 .القرارات
اعمل على خلق و تركيز الطاقة و اللغة ذات املعىن ألهنا من أندر املوارد خالل فرتات  .8

  .إحداث التغيري
هضوما و مستمرا عن طريق انسجام املبادرات يف كل اجعل التغيري القائم على السلوف م .3

 .أحناء املنظمة
مارس القيادة اليت تعتمد على الشجاعة يف أن تعيش بنفسك التغيري الذي ترغب                 .31

  .إحداثه
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  :مجاالت التغيير
قد أوردها كاًل من                                  تتعدد جماالت التغيري و التطوير داخل املؤسسة و       

و ( 382:م2131, قنديل) ,(322: هـ3333, العديلي ),(21:م2133,اجلهين) 
 :ميكن أن حنددها يف التايل 

 :(التنظيم نفسه ) جمال اهليكل التنظيمي  . 3
ألنشطة و و يكون التطوير يف ا ,و املهام ,و األهداف ,تمثل يف هيكل العالقاتي      

العالقة بني املنظمة و املؤسسات و أيضا يف إجراءات العمل و أساليبه و فرص التجديد و 
 .االبتكار للبحوث و التدريب لالستشارات 

  :جمال األفراد. 2
و ال يقصد هنا بالتغيري يف  ,األفراد هم عناصر التغيري ألهنم جوهر منظمات العمل      

و لكن املقصود  ,و البحث عن أفراد آخرين للعمل ,تقاعدجمال األفراد إحالتهم على ال
ن التغيري إحيث  ,هو التغيري يف اجتاهات األفراد و سلوكهم عن طريق التدريب و إعادته

ن إحد املداخل املهمة و األساسية لتحقيق التطوير التنظيمي ؛ حيث أيف األفراد من 
لتنظيمي البد أن بحدث معه تغيري يف سرتاتيجية و التكنولوجيا و البناء االتغيري يف اال

  .و أساليب عملهم ,و طريقة تفكريهم ,سلوكيات األفراد
  :جمال مجاعات العمل. 1

ويتمثل يف هذا اجملال اجملاالت اإلنسانية و هي اليت تشمل كل ما يتعلق بالعنصر      
و حوافز و قيادة , و تدريب و اتصاالت, البشري من قيم و عالقات و معايري و اجتاهات

 . و غريها
إىل كل ماسبق جمال آخر و هو اجملال ( 3٢2:م 2111, مصطفى ) وقد  أضاف 

لى العمليات اإلدارية و طريقة تغيري األدوات التقليدية املستخدمة التكنولوجي و ركز فيه ع
 . يف العمل مما يؤدي إىل حتسني جودة اإلنتاج أو زيادة يف اإلنتاجية أو خفض التكلفة 

 :  فحدد جماالت التغيري اإلداري فيما يلي( 12٢:م3388, السلمي ) أما 
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و ذلك باستخدام أعمال جديدة أو ترف  تغيري األعمال أو األنشطة اليت ميارسها التنظيم .3
 أعمال قائمة أو تغيري يف أسلوب أداء األعمال اجلارية

 :تغيري األفراد القائمني بالعمل و يتمثل هذا التغيري يف ناحيتني  .2
 التغيري املادي لألفراد باالستغناء عن بعضهم و إحالل غريهم حملهم .1
تنمية قدراهتم أو تعديل أمناط سلوكهم من  التغيري النوعي لألفراد و ذلك برفع مهاراهتم و .3

  .خالل نظم التدريب و التنمية و بتطبيق املكافآت و اجلزاءات التنظيمية
  .تغيري اإلمكانات املتاحة للتنظيم و ذلك باالستزادة من املوارد و الطاقات القائمة .2
 .تغيري السياسات احلاكمة للعمل و اختاذ القرارات .6
  .جراءات و هذا أكثر اجملاالت شيوعا يف التغيريالتغيري يف النظم و اإل .٢
 .التغيري يف اهليكل التنظيمي للنظام .8

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بتصرف(.81:م1011،الجهني)المصدر ، مجاالت التغيير(:8)شكل
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 :جماعات العمل
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  :مداخل إحداث التغيير

ميكن إحداث التغيري يف أي مؤسسة من خالل واحد أو أكثر من املداخل اليت متّثل       
وهذه املداخل يركز بعضها على ما ينبغي تغيريه ؛ أي حتديد , نقطة البداية إلحداث التغيري

فيما يركز البعض اآلخر منها على حتديد , اجملال أو اجملاالت اليت هي حباجة إىل تغيري 
قد ذكرها و , الطريقة اليت يتم  هبا إجراء عملية التغيري الكيفية أو

 :فيما يلي توضيح ذلكو  (33٢:م333٢, ماهر),(63:م3332,أبوالوفا)
 :مداخل التغيري وفق جماالت التغيري : أواًل 

 :ويتضمن ذلك ما يلي, أي حتديد اجملال الذي سيتم فيه التغيري
,  والوحدات وتوزيع االختصاصات  ويتمثل يف تنظيم األقسام: اهليكل التنظيمي (3

ويتم , وحتديد أمناط االتصال والصالحيات , ووضع اللوائح التنظيمية واإلجرائية
 .التغيري يف هذا اجملال من خالل التوجيهات الرمسية وإصدار القرارات اإلدارية

تصادية ويتم  التغيري فيها وفقًا للتغرّيات السياسية واالق: األهداف الرئيسة والفرعية  (2
 .واالجتماعية والثقافية اليت حتيط باملؤسسة 

وزيادة حجم , ويتم التغيري فيها من خالل إعادة تصميم العمل : املهام اليت يؤديها األفراد (1
 .وحتديد مستوى األداء املطلوب , املهام أو تقليصها 

ا يف مؤسسة وتتمثل يف التقنيات وكافة اإلمكانات املادية اليت يتم  استخدامه: التقنية (3
تصميم هذه العناصر هبدف  ويُعد  التغيري فيها سهاًل ؛حيث يتم  من خالل إعادة, العمل

 .   حتقيق انسيابية العمل 
حيث يتم التغيري يف قيم واجتاهات األفراد ومهاراهتم وأمناطهم السلوكية من خالل : األفراد (2

باإلضافة إىل تطوير إجراءات ,  عدة طرق كالربامج التدريبية والتنمية املهنية املستمرة
م 2113, عارف) ,(232 :م3333, سيزالقي ووالس .)االختيار وأساليب تقومي األداء 

 ( . 388:م2112, محود ) ,( 311-313:
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بأن  جمال التغيري يف األفراد يُعد  من أكثر ( 31٢:م2111) ويرى روبنسون وزميله      
إذ يتوقف هذا التغيري على مدى استعدادهم ورغبتهم يف اجملاالت صعوبة يف  التغيري ؛ 

 .كما أن ه ال ميكن تغيري األفراد مبجرد حديث ودي أو تنفيذ برنامج تدرييب, التغيري 
ومما سبق ميكن ذكر  أن  من أهم خصائص القائد األكادميي اإلميان حبتمّية التغيري        

جابة املتفاعلة مع التغرّيات املعاصرة يف مجيع كقاعدة للتطوير والتجديد واإلبداع , واالست
ومن أبرز جماالت التغيري  يف مؤسسات التعليم عموما اليت ميكن أن ,  جماالت احلياة

هي -بإجياز-يشملها التغيري عن طريق اجلامعات خاصة واألدوار اليت جيب أن يضطلع هبا 
 :على النحو التايل 

 اجلامعةة النظر يف تنظيم هيكلة إدارات ومراكز حيث ميكن إعاد: اهليكلة اإلدارية ( 3
حبيث تتضمن  وحدات وأقسام فنّية تشمل التقنيات الرتبوية والتدريب الرتبوي والتوجيه 

لتحقيق التكامل املطلوب بني هذه األقسام ومن مث  حتقيق أهداف  واإلرشاد والرتبية اخلاصة
 . بفاعلية  اجلامعة

ميكن أن يتم التغيري من خالل التأكيد على  سام االكادمييةاالقففي : املهام الرتبوية(2
واليت تتصل يف عمل رئيس القسم أو عميد الكلية او اعضاء هيئة التدريس األدوار واملهام 

 .ةداخل اجلامعمباشرة بتحسني األداء الرتبوي والتعليمي 
رئيس  ويتضمن التغيري يف هذا اجملال إجياد آليات إجرائية لتفعيل دور: اجلامعة إدارة(1

وتطوير أداء القيادي على ممارسة العمل  هلموالتدريب املتواصل , القسم أو عميد الكلية
باإلضافة إىل التقومي املوضوعي , واحملافظة على مستوى جودته أعضاء هيئة التدريس

 . و الرتبوية دية واإلشرافيةواملستمر ملمارساته القيا
من خالل إعادة النظر يف أعضاء هيئة التدريس يشمل التغيري يف هذا اجملال  و: األفراد (3

والعمل املستمر على تنميتهم مهنّيًا وبطبيعة احلال فإن التغيري يف هذا , معايري انتقائهم 
 رتقاء بأدائهم التدريسي  مبا يواكب االجتاهات احلديثة يف لإل هماجملال ال بّد أن يشمل
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وتطوير قدراهتم ومهاراهتم ليكونوا , الرتبية والتعليم وينعكس إجياباً على تربية أبنائنا الطالب
 .قادرين على مواكبة متطلبات العصر املتجّددة وحتدياته املستمرة

يري حبيث تكون املناهج يف مجيع مراحل ويف هذا اجملال يتم  التغ: املناهج الدراسية (2
التعليم يف أهدافها ومضامينها ووسائلها وأنشطتها معاصرًة آلخر التطورات التقنية 

وخاصة فيما يتعلق باملعارف واملهارات اليت , واملستجدات العلمية والتجديدات الرتبوية 
 .يتطلبها سوق العمل 

من خالل  االداري تقنيات احلديثة يف العمل ويف هذا اجملال ميكن توظيف ال: التقنية ( 6
وكثرة ,  القادة االكادميينيعن بعد ؛ نظرًا لتعدد مهام ومسؤوليات  االتصالتطبيق مفهوم 

كما جتب العناية بإدخال أحدث التقنيات ووسائط ,  أعضاء هيئة التدريسأعداد 
بفاعلية بعد تنفيذ برامج  املعلومات إىل العملية التعليمية وتوظيفها يف املواقف التدريسية

 . يف هذا اجملال وقياس أثر التدريب ميدانياً  أعضاء هيئة التدريستدريبية متقدمة 
حبيث تقّدم تقييمًا حقيقيًا ألداء وإجنازات كافة عناصر العمل : أساليب التقومي ( ٢

لطالب باإلضافة إىل تطوير أساليب تقومي ا, الرتبوي وفق معايري حمددة وواضحة للجميع 
 .واالعتماد على التقومي الرتاكمي املستمر املرتبط بالوحدات الدراسية يف كل مادة , 
يقصد بذلك املبىن اجلامعي وما يتضمنه من حجرات وخمتربات : البيئة التعليمية ( 8

وذلك من خالل العمل على توفري تلك , ومواد وجتهيزات, ومعامل ومالعب وصاالت 
الئمة للعمل التعليمي والتعّلمي وفق أفضل املعايري واملواصفات اإلمكانات  حبيث تكون م

حتقيق االستخدام األمثل إىل وتوجيه منسويب اجلامعة , بالتنسيق مع اجلهات املعنية بذلك 
 .هلا حنو منو مستمٍر ومتكامٍل للطالب 

 : مداخل التغيري وفق أساليب إحداث التغيري: ثانياً 
فية اليت يتم من خالهلا اختاذ القرارات املتعلقة بعملية يُقصد بذلك األسلوب أو الكي

 :وهي, ويشمل ذلك ثالثة طرق, التغيري
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حيث تستأثر اإلدارة العليا أو أي مسئول بكل أو معظم سلطات : االنفراد بالسلطة: أواًل 
  .ويصدر كل القرارات, فهو الذي خيطط وينظم لعلميات التغيري, التغيري
 .حيث يقوم املسئول بإشراف املرلوسني يف قرارات إحداث التغيري: املشاركة: ثانياً 
حيث يقوم القائد بإعطاء املرلوسني أو بعضهم الصالحيات يف حتديد : التفويض: ثالثًا 

واختاذ القرارات اليت , معامل التغيري واالضطالع مبهامه مثل حتديد املشكالت وبدائل احللول
 . يعتقدون أهنا مناسبة

إىل أن  هناف ثالث حاالت إلحداث (  82-83:م2116) ا يشري العطيات كم       
 :وهي , التغيري 

 .أن تنفرد اإلدارة العليا بسلطة إحداث التغيري  (3
 .أن تقوم اإلدارة الوسطى أو التنفيذية بإحداث التغيري بتفويض من اإلدارة العليا  (2
 . أن تشرتف مجيع املستويات اإلدارية يف إحداث التغيري  (1

أسلوب املشاركة على أسلويب االنفراد ( 66-62:م3332)ويفضل أبوالوفا       
بالسلطة والتفويض؛ ُمعّلاًل ذلك بأن االنفراد بالسلطة ال يهتم مبا ميكن أن يقدمه 

مع أهنم يعرفون ـ كما هو يف كثري من احلاالت ـ , املرلوسون من معلومات ذات أمهية
كما أن , نية أو التقنية أكثر من املسئول نفسهعن موضوع التغيري وجوانبه اإلنسا

 . التفويض يف املقابل قد يُغفل اإلسهامات الداعمة اليت ميكن أن يضطلع هبا املسئول
فريى أنه ال ميكن اجلزم بأفضلية طريقة معينة منها؛ (  338:م333٢)أما ماهر       

 .لبدء يف إحداث التغيريالسرعة املطلوبة ل :ومنها, حيث يتوقف ذلك على عدة اعتبارات
 .مدى الرغبة يف احلصول على نتائج مباشرة  •
 .درجة مقاومة التغيري •
 .درجة االلتزام بالتغيري •
والشكل التالي  يقارن نسبيًّا بين الطرق الثالث بناءا .درجة اإلتقان واإلبداع املطلوبة  •

 -:على االعتبارات السابقة
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االنفراد ) 

 (بالسلطة
 (التفويض )  (المشاركة ) 

 :المستـــــوي النســــــبي  (اعتبارات اختيار المدخل المناسب للتغيير ) 

1 
السرعة المطلوبة للبدء في إحداث 

 :التغيير
 متوسطة بطيئة كبيرة

1 
مدى الرغبة في الحصول على نتائج 

 :مباشرة
 مناسبة غير مناسبة متوسطة

 متوسطة منخفضة مرتفعة :درجة المقاومة  1
 منخفضة مرتفعة متوسطة :درجة االلتزام بمتطلبات التغيير  4

 مرتفعة أو منخفضة متوسطة منخفضة :درجة اإلتقان واإلبداع  8

يوضح مدى فعالية الطرق التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات المتعلقة (: 1)الشكل 
 .بعملية التغيير

 (ه 1418) إعادة تصميم الزهراني  -(  449 ص، ماهر ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:إحداث التغيير من خالل 
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   :مراحل التغيير
 :أن للتغيري ثالث مراحل هي( 133:م2116)ذكر الطويل       

وهنا يبذل جهد  ,وتشكل اخلطوة األوىل حنو إحداث التغيري:مرحلة الالمجود و خلخلته .3
,بكل ما  نإلجياد وعي وإدراف باحلاجة إىل التغيري عرب عملية إقالع احلالة أو الوضع الراه

  .يشتمل عليه من قيم واجتاهات وأمناط سلوكية
وهذه مرحلة تتم فيها تغيريات حمددة عن  ,مرحلة التغيري أو االنتقال إىل وضع جديد .2

 .طريق تطوير جمموعة قيم واجتاهات وأمناط سلوكية جديدة
وهنا يتم ترسيخ التغيري الذي مت إدخاله على النظام ,مرحلة االستقرار أو إعادة التجميد  .1

,واحملافظة على الوضع اجلديد أو جتميده كي تتوافر له الفرصة الكافية ليصبح فيها جزءا 
ن التأكيد يف هذه املرحلة األخرية يكون على إعطاء الوضع إأي , بيعيا من بنية النظام ط

 .اجلديد أبعاده املؤسسية والبنيوية ليصبح مكونا وجسما طبيعيا وغري غريب عن النظام 
ويف ضوء هذه املفاهيم  نالحظ التحول يف مفهوم القيادة من القدرة على        

وجيههم حنو حتقيق أهداف املنظمة إىل القدرة على إحداث وت ,التأثري يف اآلخرين
من أوضاعها احلالية إىل أوضاع مستقبلية أفضل , أي  ونقل املؤسسات ,التغيري

املسامهة يف صنع املستقبل ,فقائد التغيري ينظر إىل التغيري باعتباره فرصة ساحنة , فهو 
يعرف كيف جيعل هذه إحداث التغيريات الصحيحة , و  يبحث عنه , ويدرف كيفية

 .قيادة التغيري  لىاملؤسسة وخارجها و سنتعرف فيما يلي ع  التغيريات فعالة يف داخل
 :مهارات قيادة التغيير

 :املهارات القيادية
القدرة على أداء عمل أو حتقيق نتيجة  "بأهنا(21:م3333,السلمي)عرفها       

بحقق نتائج أعلى وأفضل مما استخدم  باستخدام أساليب وطرق تتسم بالكفاءة والتمييز مبا
 ".يف األداء يف موارد وإمكانات
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قتصاد يف أداء العمل بإتقان مع اال"بأهنا (28:م333٢,أبو فروة )كما عرفها       
واملهارة هبذا املعىن ختتلف عن ,ومراعاة عوامل األمن والسالمة,الوقت واجلهد والتكاليف 

إمكانية أداء العمل بصرف النظر عن السرعة أو الدقة يف ن القدرة تعين إالقدرة حيث 
 ".ومعىن هذا أن املهارة قدرة فائقة متطورة,أدائه

واملهارة تأيت من تراكم ممارسات وخربة يف وظائف شغلها الفرد يف صدر حياته       
 وختتلف أمهية هذه املهارات, ومن تنقالت وظيفية أفقية وترقيات ,العملية ومهام نفذها 

هلذا من املهم دراسة مهارات .باختالف مراكز املديرين يف املستويات الرأسية للتنظيم 
 القيادة

-٢2:م2111.وحافظ,أمحد)ولقداتفق
-23:م3336,أبوفروة()362-361,م2113,مرسي()3٢:م2112,العمايرة()٢6
ضرورية  تُعد  تصنيف املهارات القيادية واليت  يف(122-121:م333٢,والنمروآخرون()62

 :لنجاح رجل القيادة التعليمية يف املهارات التالية 
 :املهارات التصويرية-3

وصياغة احللول والتوصل ,واإلحساس باملشكالت  ,هي القدرة على ابتكار األفكار      
 .إىل آراء وهي من أصعب املهارات يف تعلمها واكتساهبا 

ة إال أهنا تكون جوهرية بالنسبة وعلى الرغم من أمهية املهارات التصويرية لكل القاد      
 (.٢2:م2116,اهلاليل)للوظائف اليت تقع يف قمة السلم اهلرمي للمنظمة التعليمية

 :املهارات الذاتية -2
يتضمن هذا النوع من املهارات بعض السمات والقدرات الالزمة لبناء شخصية الفرد       
 .والسمات اإلجتماعية,نفعالية والسمات اإل,والقدرات العقلية,السمات الشخصية :ومنها
ألن صفات القائد الرتبوي ,يف القيادة الرتبوية  مهمةعد املهارات الذاتية وتُ       

وخصائصه الشخصية هلا أثر كبري يف حتديد اجتاهات واستجابات املعلمني لنواحي النشاط 
 (.3٢:م2112,العمايرة)اإلشرايف
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 :املهارات الفنية-1
األساليب واملهارات اليت يستخدمها رجل " هي( 362:م3388)عرفها مرسي       

وبحول  ,ومعاجلته للمواقف اليت يصادفها بأسلوب تربوي,اإلدارة الرتبوية يف ممارسات لعمله
وفهمه للنظم واللوائح ,عرب إدراكه الختصاصه ,األفكار النظرية إىل ممارسات عملية 

 ".امليزانية السنوية هلا دالرتبوية وإعداورسم السياسة العامة للمنظمة  ,التعليمية
فعلى رجل اإلدارة التعليمية أن ,وتنمية هذه املهارات الفنية هي مسؤولية مشرتكة       

يعمل باستمرار على تنمية املهارات الفنية لديه لتعميق اجلانب العملي للعملية اإلدارية 
ى بالتدريب الذايت أو النمو املهين يسم وهو,وزيادة مهاراته املعرفية واإلدارية باستمرار,

 (.313:م2112,أسعد)الذايت
 :املهارات اإلنسانية-3 

ومن ,بحكم السلوف اإلنساين يف موقع العمل عوامل متعددة ختتلف من فرد آلخر      
ولكي ينجح القائد يف عمله بحتاج إىل .ومن مجاعة عمل إىل مجاعة أخرى,تنظيم آلخر

انية حتقق له القدرة على التعامل الفعال مع الفئات الثالث منظومة من املهارات اإلنس
  (.12-13:م3333,السلمي)لألفراد التابعني

بناء على ذلك جيب أن تتوافر لدى قائد التغيري العديد من املهارات اليت يستطيع       
 :من خالهلا قيادة عملية التغيري بكل كفاءة , و فاعلية و من تلك املهارات 

رات اليت تساعد قائد التغيري على االندماج الفاعل يف عالقاته مع اآلخرين , و املها – 3
 .على منحهم التفويض املالئم هلم

 .امتالف حصيلة جيدة من مهارات االتصال – 2
ييــر القدرة على بناء , و تقـــدير مناخ العــــــــمل اإلجيايب الذي يساند عمــــــــــــــــــلية التــــــــــغ – 1
 ( . 26:م2111, عماد الدين)
مواجهة حاالت الفشل , و اإلحباط , و العقبات اليت تعرتض مسار التغيري بكل  – 3

 .عزمية , وإصرار
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الرباعة يف التخطيط الزمين , و استثمار الوقت ألقصى قدر ممكن , مع مراعاة  – 2
 .الطوارئ , و كافة الظروف , و العوامل املؤثرة يف ذلك

لتواصل مع األفراد , و االستماع إىل حاجات , واهتمامات أعضاء فريق التغيري, و ا – 6
 .املستهدفني بالتغيري

جنازاهتم ,وحتفيزهم عند كل إاالعرتاف املستــمر جبهود أعضاء فريق التغــــيري, و  – ٢
 جنــــــــــــــــــــاح يــــتحــــــــــــــقق

 .( 1٢-16 :م2112برس,)
ميكن تصنيف مجيع املمارسات , و املهارات القيادية الالزمة لقائد التغيري وُ            

 :ستة أبعاد رئيسة هي  الفعال يف
 .بعد تنمية العالقات اإلنسانية اجليدة – 3
 .بعد بناء فريق إحداث التغيري , و تنمية قدرات األفراد  - 2
 .بعد حتقيق االتصال الفعال  - 1
 .الشراكة يف التغيريبعد حتقيق مبدأ   - 3
 .بعد الفعالية يف إدارة وقت التغيري  - 2
 (.38:م2118الزهراين)حنو حتقيق أهداف التغيري  طيخطبعد الت  - 6

ربعة أىل إدبيات الدراسة أعلى  و مما سبق ُتصنف الدراسة مهارات قائد التغيري بناءً       
 : مهارات على النحو التايل

  .مهارات التحفيز .3
 .التأثري على اآلخرينمهارات  .2
  .مهارات التغيري .1
 .مهارات اختاذ القرار .3
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 :مهارات التحفيز
, ن  جناح عملية التغيري يعتمد على األفراد القائمني بعملية التغيري واملستهدفني بهإ      

وهم يف  , وكفاءهتم وإخالصهم وتفانيهم يف أداء العمل, ومدى حتمسهم لفكرة التغيري 
ويف مقدمتها ظروف العمل وحوافزه املادية أو , يتأثرون بالعديد من العواملكل ذلك 

 .يةعنو امل
, ويتطلب أي برنامج للتغيري منذ بدايته إىل هنايته أن يشعر القائمون عليه بالتحفيز       

وذلك من   خالل إشعارهم بقيمتهم وتقدير إجنازاهتم باستخدام األساليب املعنوية واملادية 
 (. 322: م 2116, العطيات ) هم على التغيري املطلوب لتحفيز 

 :مفهوم التحفيز
وصول العاملني يف »: التحفيز بأنه( 36:م2112)عرف السويدان وباشراحيل يُ       

أي حتريك العاملني ألداء العمل , مؤسسة ما إىل حالة الشغف والتلهف والسرور بأعماهلم
 ".ذاتًيا

احلوافز بأهنا اإلمكانات املتاحة اليت توفرها البيئة ( 312:م2112)ويعرف البدري       
واليت ميكنه احلصول عليها عند أدائه لنشاط أو جمموعة من األنشطة , احمليطة بالفرد

 . بالشكل أو األسلوب املطلوب
 :أنواع الحوافز

 :ومها, تنقسم احلوافز إىل قسمني رئيسني      
ويعترب املال من أهم احلوافز حيث , والبدالت املاليةتتمثل يف املكافآت : ـ حوافز مادية3

 .يستطيع الفرد من خالله تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية
واالعرتاف باجلهود املبذولة واإلجنازات , وتتمثل يف اإلشادة والثناء: ـ حوافز معنوية2

والتكليف باملهام , توإتاحة الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرارا, واملعاملة احلسنة, املتحققة
باإلضافة إىل , وإسناد األدوار ذات األمهية واملسؤولية, اليت تستثري التفكري واإلمكانيات

 , احلاجة إىل كسب احرتام وتقدير اآلخرين: تلبية احلاجات االجتماعية األخرى مثل
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ن صداقات وتكوي, والتقّبل االجتماعي, واالنتماء, والشعور باملكانة االجتماعية الالئقة
 .وحنو ذلك... جيدة مع الزمالء والرلساء يف العمل

إمكانية تطبيقها بفاعلية يف اجملال الرتبوي بالنسبة  ذكرهاومن احلوافز األخرى اليت       
أو التفرّغ إلكمال الدراسات , إعطاء األولوية عند طلب النقل :ألعضاء هيئة التدريس

أو الرتشيح , اق بالدورات والربامج التدريبية ذات املزاياأو اإلحل, أو اإليفاد اخلارجي, العليا
 .لألعمال القيادية يف الرتبية

العمل هبذه احلوافز بحقق نتائج مثمرة يف دعم عملية التغيري تنعكس على أداء إن         
وسلوف األفراد القائمني بالتغيري أو املستهدفني به وتزيد من فاعليتهم يف عملية التغيري؛ 

وحتّسن مستوى , واملبادرة, واحلماس, كن مالحظة ذلك من خالل ارتفاع الروح املعنويةومي
 .واالهتمام بالتوجيهات وااللتزام هبا, واالستمتاع بالعمل, األداء

 :طرق وأساليب التحفيز
على قائد التغيري أن خيتار الطرق واألساليب التحفيزية اليت تتناسب مع حجم  

, وتتالءم مع طبيعة ومستوى حاجات األفراد أنفسهم, واإلمكانات املتاحة, اإلجناز وأمهيته
وذلك من أجل رفع كفاءهتم وزيادة إخالصهم والتزامهم بواجباهتم ووفائهم مبتطلبات 

 . دحتقيق أهداف التغيري املنشو 
إىل أن طبيعة األفراد تتفاوت من حيث ( 3٢:م2112)ويشري السويدان وباشراحيل 

فبعضهم يكفي لتحفيزه عن طريق , استجابتهم للعوامل اليت تؤثر على حافزيتهم للعمل
 . بينما البعض اآلخر بحتاج إىل حوافز مادية, اللقب املهين

نظام احلوافز أمٌر ال غىن عنه  أن استخدام العقاب كجزء من( م3333)ويرى هوانة وتقي 
غري أن استخدامه بطريقة غري مالئمة أو غري عادلة ميكن أن , لضمان االنضباط يف العمل

 فيجب ـ على سبيل املثال ـ أن تكون القواعد والقوانني , بحدث مشكالت أكثر مما بحلها
 
 
 
 



 

 

  18 
 

ي عدم معاقبة األفراد باإلضافة إىل ذلك فإنه ينبغ, املعمول هبا واضحة لدى مجيع األفراد
وأن , كما جيب أن يتم ذلك يف جوٍّ إجيايب, أو استخدام العقاب بشكل مجاعي, اجلدد

 .وليس لذات الشخص, يكون موجهاً للسلوف الغري مرغوب فيه
 :مهارات التأثير على االخرين

يتوقف النجاح يف حتقيق النتائج املرجّوة من عملية التغيري على التعبئة النفسية 
, لفكرية اليت جيب أن تسبق عملية التغيري ؛ حيث جيب أن يقتنع األفراد بفكرة التغيري وا

حيث ( 333:م2112) وهذا ما يؤكده  إتش  ,وأن يكونوا على علٍم به ومستعدين له 
يشري إىل أن  األفراد بحتاجون إىل أن يقتنعوا بأن ه ال يوجد خيار آخر عن برنامج التغيري 

 . الذي وضع هلم 
ويتوّقف هذا على دور قائد التغيري ومدى قدرته على التأثري يف األفراد القائمني 

حيث من املهم أن تكون لقائد التغيري رلية مستقبلية واضحة , بالتغيري أو املستهدفني به 
وتوضيح , كما يقوم بشرح طبيعة التغيري , ويقنعهم بتبنيها , يعمل على إيصاهلا لآلخرين 

 .وعواقب عدم إحداثه , ه واآلثار النامجة عنه مدى احلاجة إلي
وتكون لقائد التغيري قدرة على التأثري يف األفراد عن طريق ما ميارسه بفاعلية من 

باإلضافة إىل امتالف أدوات اإلقناع ومقّومات , مهارات االتصال مثل البيان واإليضاح
,  ورلية مستقبلية ثاقبة  احلوار املوضوعي اهلادف املبين على ما ميتلكه من فكٍر واضح

 .واجتاٍه مستمر حنو اإلبداع والتطويـر 
تبادل املعلومات ": االتصال بأنه( 231 :م2112)وآخرونويعّرف عبداهلادي 

واألفكار واالجتاهات بني األفراد يف إطار نفسي واجتماعي وثقايف معنّي مما يساعد على 
 ."املنشودةحتقيق التفاعل بينهم من أجل حتقيق األهداف 
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على ( 133:م3388)حيث يؤكد السلمي , ولالتصال أمهية كبرية يف عملية التغيري
مشريًا إىل أن من أهم , أن توّفر نظام سليم لالتصال يعترب شرطًا ضروريًا لنجاح التغيري

وقصور املعلومات , أسباب مقاومة األفراد للتغيري هو عدم معرفتهم بأهداف وأبعاد التغيري
 .وعلى أوضاعهم الوظيفية, احتماالت تأثريه عليهمعن 

على أن استخدام مهارات ( 231:م3333)ويف نفس السياق يؤكد هوانة وتقي 
االتصال الفّعال يساعد على تفادي ظهور الشائعات اليت تُثار حول اهلدف من التغيري 

غيري بتوضيح أسباب أو الذي مّت إدخاله بالفعل؛ ومن هنا يرى أمهية قيام قائد الت, املقرتح
التغيري للمتسهدفني به بكل دقة وأمانة معلاًل ذلك بأن انتشار معلومات غري صحيحة عن 

 . حقيقة التغيري وأهدافه سوف يؤدي إىل زيادة مقاومة التغيري من قبلهم
حيث يشري إىل أمهية تزويد األفراد ( 332:م333٢)ويتفق معهما يف ذلك ماهر 

, علومات مستمرة عن التغيري؛ حيث إن حجب هذه املعلومات عنهماملستهدفني بالتغيري مب
 . وظهور الشائعات, أو تقدمي معلومات حمدودة أو غري سليمة ختلق جوًّا من عدم الثقة

أن على قائد التغيري أن يعلم أن املقاومة تنتشر ( 338:م2111)ويرى روبنسون 
فإن عليه أن بحرص على خلق جوٍّ من  وتزداد ِحّدهُتا عندما ُتدار رحاها يف اخلفاء؛ لذلك

 . وبالتايل التخفيف من حدهتا, االنفتاح والصراحة يساعد على كشفها
أن  خلق بيئة عمٍل متفّتحة يساعد على ( 336-332:م2112) ويؤكد إتش 

, وميكن أن يتحقق ذلك من خالل مراعاة قائد التغيري لثالثة أمور , تسهيل عملية التغيري 
 :وهي 

, ف مع األفراد والعناية باهتماماهتم مما بحقق لديهم الشعور باألمن الوظيفي التعاط .3
 .ويشجعهم على طرح تسالالهتم حول عملية التغيري 

االستماع حبرص إىل اقرتاحات األفراد املتصلة بعملية التغيري؛ فقد يعرفون طرقًا أكثر  .2
سهم أدوارًا أكثر كما أهنم قد يقرتحون ألنف, فاعلية من تلك الطرق املستخدمة 

 .مالءمةً  مليوهلم وقدراهتم
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التحّدث إىل األفراد بكل  صراحة وأمانة مما جيعلهم يثقون بكل  ما يقوله القائد؛ األمر  .1
  .الذي ينعكس على تفاعلهم مع عملية التغيري

عدًدا من مهارات االتصال اليت تتعلق بالتأثري الناجح ( 83:م2116, دنت)وقد عد دت 
والوعي بلغة , واالستفسار, والسالسة اللفظية, اإلنصات الفع ال: ومنها, اآلخرينيف 

 .والشجاعة يف القول, واملصداقية, والصرب, واحلماس, والثقة بالذات, اجلسد
 :التأثيرأساليب 

 .االخرين للمشاركة يف اختاذ القرارات ةاالستشارة دعو   -3
رين من خالل خطة تفصيلية ومعلومات داعمة حماولة اقناع االخ: االقناع العقالين  -2

 للرأي 
 خماطبة عواطف االخرين وقيمهم إلهلام احلماس وكسب الثقة: املناشدة اإلبحائية  -1
تكتيكات كسب الرضا واملداهنة مع االخرين وإشعار االخرين بأمهيتهم وكسب ودهم  -3

 وصداقتهم
 .خالل التحالف معهمالبحث عن مساعدة االخرين من : تكتيكات التحالف  -2
 .ممارسة الضغط والتهديد والتخويف لكسب الدعم -6
يتم اللجوء إىل املستويات العليا وطلب مساعدهتم إلحداث : دعم املستويات العليا  -٢

 التأثري 
يتم إحداث التأثري عن طريق تقدمي املنفعة للمقابل للحصول على : تبادل املنافع  -8

 .(38-82:م2113,ماكسويل).الدعم
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 :مهارات اتخاذ القرار
 الرشيدة واملنطقية باملعقوليةسمى يُ  ن عملية اختاذ القرارات يكون حتت حالة ماإ       

كائن    بأهنماالفراد العاملني على اعتبار  بآراء واألخذمعتمدا على أسلوب املشاركه 
فمهارات اختاذ القرار هي فن اختاذ . دياقتصااجتماعي إداري وليس على غرار اهنم كائن 

تتعلق بشىت أمورهم احلياتية ,فإن كان عامة البشر يلجئون إىل اختاذ قرارات يومية,القرار 
قد تذهب به وبإتباعه إىل قمة النجاح أو تلقي هبم على ,وفغرن القائد قرارات مصريية 

 .حصرية الفشل
قرارات املتعلقة بالعمل من أهم األسس تعترب مشاركة املرلوسني يف التخطيط واختاذ ال

سيكون األفراد القائمون بإحداث ؛ حيث اليت تقوم عليها القيادة الناجحة يف جمال التغيري 
وسيكون األفراد املستهدفون به , حتقيق أهدافهسبيل يف  بذاًل للجهدالتغيري أكثر التزامًا و 

مىت ما أُتيحت هلم الفرصة للمشاركة يف كل أكثر استعدادًا لتقّبل التغيري والوفاء مبتطلباته 
 .خطوة من خطوات عملية التغيري

حيث بحرص القائد على أخذ رأي ونصيحة , للمشاركة ويعترب التشاور مظهرًا عملياً 
 .يف أي قضية أو جانب يتعلق  بعملية التغيري أعضاء هيئة التدريس

, القة مبوضوع التغيريإىل أن استشارة من هلم ع( 21٢:م3333)ويشري هوانة وتقي 
وإبراز أسبابه ومزاياه , وحماولة معرفة آرائهم مسبًقا, والذين سيتأثرون بإحداث التغيري

ويزيل عن نفوسهم القلق والرتدد , ميّكنهم  من احلصول على معلومات كثرية عن التغيري 
 . املصاحب ألي تغيري

أعضاء عدٍد ممكن من  وعلى ذلك فإن على قائد التغيري أن يعمل على إشراف أكرب
وذلك من خالل االجتماعات واللقاءات , وبشكل مباشر ـ يف عملية التغيري هيئة التدريس

كما , أو أنظمة االقرتاحات, أو جلسات العصف الذهين, أو حلقات النقاش, املنظمة
 والبحث عن , عليه أن يعمل على إجياد مساحات آمنة للمناقشة احلرة والطرح اجلريء
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وأن يبتعد عن إصدار االنتقادات أو األحكام , ار اهلادفة واآلراء املخلصةاألفك
 .(313 :م2113, سكوت وجيف)القاسية

وقد يضطر قائد التغيري إىل احلد  من نطاق هذه املشاركة واالقتصار على األفراد 
ميتلك وذلك عندما تكون احلاجة إىل إحداث التغيري ملّحة وال , املؤثرين يف عملية التغيري 

وكذلك عندما ال تكون هناف مقاومة كبرية , الوقت الكايف إلشراف عدٍد كبرٍي من األفراد
 .للتغيري  والعكس صحيح

إىل أمهية مشاركة األفراد يف اختاذ ( 33:م2111)عماد الدين دراسة كما تشري          
, ر التشاركيتؤكد قيادة التغري على صنع القرا": القرارات املتصلة بالتغيري حيث تقول

وإمنا يربز من خالل ,وتعتمد على نوع خمتلف من القوة ال يُفرض من األعلى أو من فوق
 ".العمل اجلماعي مع اآلخرين

فال تغضب أو :اختاذ القرار هو مفتاح القيادة ولكي تتخذ قرارا سليما انتبه :اخلالصة
صحة املعلومة  ختف أو تتبع هواف آوتكن متوترا أو تسوف يف الوقت أوال تتأكد من

 اليت ستبين عليها قرارف
  :صور مقاومة التغيير 

, املرحلة األكثر صعوبة يف قيادة عملية التغيري هي التعامل مع مقاومة التغيري تُعد      
وأول خطوة تلقى على عاتق قائد التغيري  هي رصد مؤشرات وأعراض هذه املقاومة سواء  

 .كانت فردية أو مجاعية
و  ,من هذه املؤشرات الدالة على وجود مقاومة للتغيري داً نت األدبيات عدوقد تضم      

 وفيما يلي بعضها مرتبًة وفًقا لدرجة قوة املقاومة اليت تعرّب ,التغيري بأي شكل  رفض هذا
روبنسون وزميله ( )  318-31٢:م3331, عالقي )  -تصاعدياً -أدبيات الدراسة عنها

  :( 33-31:م 2111, 
 .وضعف املشاركة يف األنشطة املتعلقة بالتغيري, املباالةـ عدم 3
 .والتعّلل يف ذلك بأعذار واهية, ـ التسويف والبطء يف أداء العمل2
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 .والتقليل من شأن احلاجة إىل التغيري, ـ الدفاع عن األوضاع القائمة1
 .والتذّمر من أفكار التغيري, ـ التعبري عن مشاعر اإلحباط والقلق 3
 .الشكوى واالنسحاب من االجتماعات واألنشطة املتعلقة بإحداث التغيري ـ كثرة2
 .وتدين مستوى أداء األفراد مقارنة مبا كان عليه قبل التغيري, ـ عدم حتّقق نتائج التغيري 6
وطلبات النقل الداخلي أو اخلارجي أو ما شابه , ـ التغّيب عن العمل بدعوى املرض ٢

 .ذلك
 .األفكار اجلديدة اليت يقوم عليها التغيريـ مهامجة املقرتحات و 8
 .والعمل على نشر الشائعات السلبية, ـ التشكيك يف أهداف التغيري وإمكانية حتقيقها3

 .وعدم االلتزام بقواعد وإجراءات العمل,  ـ عدم االمتثال ملتطلبات التغيري31
  .ـ االمتناع عن العمل33
 . ـ الصراعات والتخريب 32

 :لتغييرأسباب مقاومة ا
و  ,ن مقاومة التغيري هي اجتاه أو سلوف معني يظهر عدم الرغبة للقيام بعملية التغيريإ      

 .و يظهر من خالل األفراد الذين متارس عليهم إدارة التغيري ,عدم دعمه و مساندته
بأن مقاومة التغيري تتمثل يف أي شيء يقوم ( 333:م2111)ويضيف روبنسون         

وقد تظهر , ميتنعون عن القيام به تعبريًا عن جتّنب أو مواجهة عملية التغيري أو ,به األفراد
 . مستوى فردي أو مجاعي هذه املقاومة على

ويف مقابل ذلك فإن القبول بالتغيري يزداد عندما يهتم قائد التغيري باملزايا اليت يهتم       
بصورة  ولية كل فرد معين بالتغيريمع حتديد مسؤ , ويقدم الدعم واملساعدة هلم, األفراد هبا

فضاًل عن إشراف هؤالء األفراد يف التخطيط لعملية , مع قدراته ومهاراته وميوله تتناسب
 (.13 :م2113, توفيق)واختاذ القرارات املتعلقة هبا ,التغيري
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 :و ميكن حتديد أسباب كثرية ملقاومة التغيري منها 
 .عدم وضوح اهلدف من التغيري (3
 .عدم مشاركة األفراد يف التغيري (2
  .عندما يكون اقناع اآلخرين بالتغيري يعتمد على أسباب شخصية (1
  .ضعف االتصاالت اإلدارية (3
  .اخلوف من نتائج النتائج أو هتديد املصاحل الشخصية (2
  .اخلوف من فشل التغيري (6
 .ارتباط التغيري بأعباء و ضغوط كبرية يف العمل (٢
  .ني بالتغيريعدم توفر الثقة يف القائم (8
 .السرعة الشديدة يف التغيري  (3

  .عندما تكون اخلربة السابقة عن التغيري سيئة  (31
 .( 38-3٢:م211٢, توفيق ) عند ارتباط التغيري بتهديدات وظيفية    (33

 :بعضا منها  نوردو قد  ,ملقاومة التغيري و ثالثني سبباً  ذكر واحداً وتول فقد أأما جيمس 
 (110-189:م1011،الجهني)المصدر .التغييراسباب مقاومة ( 1:)جدول

 التوضيح السبب م
 معظم الناس تعجبهم الطريقة اليت تسري عليها االمور االكتفاء 1
 مل يتم االعداد بشكل مناسب للتغيري فالوقت غري مناسىب عدم النضج 1
 الناس ختشى اجملهول اخلوف 1
 و لكن ليس لنا لآلخرينقد يكون التغيري مفيدا  املصلحة الذاتية 4
 ال نعتقد اننا مبستوى التحديات اجلديدة ضعف الثقة بالنفس 8
 مبهورون من التغيري و لذا ال نفهمه و نقاومه الصدمة من املستقبل 1
 تظهر لك انواع التغيري على اهنا مصطنعة و جتميلية و خادعة العبثية 7
 ال نعلم كيف نغري او إىل ماذا نغري نقص املعلومات 8
 رغباهتم و يريدون النتائج الفورية تأجيل الناس الميكنهم التفكري الضيق 9

 و أن ما صنعوه حباجة للتغيري بأخطائهميرفض القادة االعرتاف  الغرور 10
 االنسان عدو ما جيهل اجلهل االنساين 11
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 :التغلب على مقاومة التغيير 
عندما يدرف قائد التغيري األسباب اليت تؤدي إىل مقاومة التغيري فإنه يستطيع العمل       
وذلك بإتباع اإلجراءات اليت تتناسب , لقضاء على هذه املقاومة أو التقليل من شأهناعلى ا

       .مع طبيعة مقاومة التغيري ودرجة هذه املقاومة وأسباهبا
ري عدًدا من اإلجراءات املقرتحة ملواجهة حاالت مقاومة وقد تضمنت أدبيات التغي       
أو  , اليت ميكن إتباعها يف اجملال الرتبوي كإجراءات وقائية حلاالت مقاومة متوقعة التغيري

( 233-28٢:م3332)حيث أشار األعرجي , عالجية حلاالت قائمة بالفعل كإجراءات
 :على النحو التايلالدراسة إجراءات توجزها  إىل عدة

وأنه ليس , ـ إشعار األفراد املستهدفني بالتغيري بأهنم هم أصحاب القرار يف التغيري3
 .مفروًضا عليهم

ـ  حصول قائد التغيري على تأييد ودعم القيادات العليا لعملية التغيري معنويًا وماديًا يف 2
 .مجيع مراحل اإلعداد والتنفيذ

 .العمل قدر اإلمكان ـ  جعل أحد أهداف برنامج التغيري اختزال أعباء1
ـ  إشراف أكرب عدد ممكن من األفراد املستهدفني بالتغيري يف ختطيط وصياغة برنامج 3

 .وخاصة األفراد املتمكنني واملؤثرين , التغيري
 .ـ  األخذ باالنتقادات املوضوعية من قبل األفراد جتاه عملية التغيري2
عن برنامج التغيري كلما تطّلب األمر ـ  إعطاء األفراد املستهدفني بالتغيري توضيحات 6

 .ذلك
 .ـ  أخذ األهداف واملصاحل اخلاصة باألفراد بعني االعتبار عند التخطيط للتغيري٢
تنمية العالقات القائمة على التعاون والثقة املتبادلة بني فريق التغيري واألفراد املستهدفني  .8
 .به
 .التغيريـ  مراعاة البساطة والوضوح يف إعداد خطة 3
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ـ مراعاة املرونة يف خطة التغيري؛ حبيث تكون قابلة للتعديل وفًقا ملتطلبات الواقع وما  31
 .متليه الظروف املستجدة

والقضاء على الشائعات اليت , ـ  التوعية بأمهية وأهداف التغيري ونتائجه اإلجيابية املؤملة33
أو اللقاءات , عالم الرتبويوذلك عن طريق اإل, ميكن أن تُثار حول موضوع التغيري

 .واالجتماعات العامة
 .ـ  اعتماد الصراحة والشفافية عند مناقشة عملية التغيري مع األفراد املستهدفني هبا32

إىل ما سبق أمهية العمل على حتقيق إجنازات ( 261:م2111)ويضيف القريويت       
وبالتايل , لك التقدماملدى القصري؛ حىت يتمكن اجلميع من مالحظة ذ ملموسة على

 .      عملية التغيري االقتناع جبدوى
 :مجاالت عمل قيادة التغيير

تركز  قيادة التغيري يف جهودها لقيادة التغيري داخل املؤسسات الرتبوية على جانبني       
 :رئيسني مها 

ة إىل اجلانب التنظيمي , و اجلانب الثقايف و االنفعايل , و ذلك من خالل جهودها الرامي
إعادة بناء , و هيكلة التنظيم املؤسسي , و املتضمنة إحداث التغيريات يف البناء الرمسي 
للمؤسسة التعليمية,أومن خالل جهودها الرامية إىل إعادة النسق الثقايف يف املؤسسة 
التعليمية , و الذي يتضمن إحداث التغيريات يف األنظمة املتصلة بالنماذج , و القيم , و 

ع , و املهارات , و العالقات التنظيمية مما يؤدي إىل تعزيز  أساليب ,و وسائل الدواف
جديدة للعمل اجلماعي التعاوين ينعكس أثرها مباشرة يف إحداث فرق ملموس يف عملييت 
التعلم , و التعليم داخل املؤسسة التعليمية ,و هو ما يتطلب تدخاًل مباشرًا من القائد , 

نفعايل , و زيادة من املعنيني بالعملية الرتبوية بقصد تعزيز اجلانب االأو العاملني معه , أو 
املرونة , ودرجة التكيف لدى األفراد,واجلماعات حنو التغيري,ومساعدة العاملني على 

 .مواصلة جهودهم التطويرية رغم الصعوبات اليت قد تواجههم أثناء التطبيق 
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و  ,االنفعايل الثقايف مثل تركيزهم على اجلانب التنظيميعلى اجلانب  قادة التغيرييُركز  
و يتغلبون على  ,جناز رسالة املؤسسة و مهمتها الرئيسةإيتميزون بتأكيدهم القوي على 

قد يسود املؤسسة من خالل استثمار مجيع الفرص املتاحة لتطوير البنية  القلق الذي
و العمل  ,إىل تعزيز الثقافة املشرتكةإضافة  ,و أساليب األداء و مناذج العمل ,التنظيمية

و يرفع من مستوى الطموحات و التوقعات  ,و املساندة مما يوفر الدعم ,اجلماعي التعاوين
 ( .31-6:مfullan,3338( )21:م2111,  عماد الدين) جنازات  و اإل
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 مجاالت

 عمل

 قيادة 

 التغيير

 
 

 (people)الناس 
تقديم / نمذجة السلوك* 

 .نموذج سلوكي يحتذى 

مراعاة الحاجات و * 
الفروق الفردية لدى 

 .العاملين 
التحفيز الذهني او * 

 .  االستشارة الفكرية 
 
 

 الغايات أو األهداف
  (purposes) 

تطوير رؤية عامةمشتركة * 
 .للمدرسة 

بناء اتفاق جماعي *
بخصوص اهداف 
 .المدرسة و اولوياتها 

توقع مستويات اداء * 
 .عليا من العاملين 

 (culture)الثقافة 
بناء ثقافة مشتركة * 

 داخل المدرسة 

)  البنية التنظيمية
structure) 

 هيكلة التغيير * 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (18:م1001،عماد الدين)المصدر .التغييرمجاالت عمل قيادة (:1)شكل 
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  :أبعاد قيادة التغيير
العمل هبا داخل البيئة التعليمية , بقصد  هناف أبعاد عدة لقيادة التغيري ,و ميكن        

إحداث نقلة  نوعية يف القيادة السائدة يف املؤسسات الرتبوية , والتعليمية , وتشمل تلك 
 :األبعاد ما يلي 

يتضمن هذا البعد السلوكيات القيادية اهلادفة إىل البحث  :ية عامة مشرتكة تطوير رل . 3
عن رلية,وآفاق مستقبلية للمؤسسة التعليمية, و يتضمن عمل القائد هنا على بث هذه 

 .الرلية ,و نشرها بني العاملني
و يقصد هنا إىل أي درجة يستطيع القائد إجياد و تعزيز و تقوية روح احلماس لدى       

و جعلهم يدركون الغايات الرئيسة اليت تسعى املؤسسة التعليمية ؟ العاملني معه للتغيري 
و تكريس جهودهم للتغيري و  ,و قدرته على حث العاملني على اإلخالص ,لتحقيقها

 . احرتام القواعد السائدة فيها و  ,غرس شعور الفخر و االعتزاز باملؤسسة التعليمية
ويتضمن هذا  :خبصوص أهداف املؤسسة التعليمية , و أولوياهتابناء اتفاق مجاعي . 2

البعد السلوكيات واملمارسات القيادية اهلادفة إىل تشجيع التعاون بني العاملني يف املؤسسة 
التعليمية , و جعلهم يعملون معًا لصياغة أهداف مشرتكة تتصف بكوهنا واضحة , و 

م لكي يسعوا إلجنازها ,واحلرص على الوصول قابلة للتحقيق , و تشكل حتديًا  حقيقيًا هل
 .تفاق مجاعي خبصوص أولوية حتقيق تلك األهدافاإىل 

و أيضا يشمل هذا البعد تطوير وسائل و آليات مناسبة لتحديد مهام العاملني يف       
 .املؤسسة التعليمية,  و واجباهتم , مما يساعدهم على حتديد أهدافهم و مراجعتها

مهية مساعدة العاملني على الربط بني الرلية اخلاصة أهذا البعد على يؤكد و       
 .مبؤسسات التعليم العايل و بني األهداف اجلماعية و الفردية 

تتضمن الثقافة جمموعة القواعد السلوكية ,  :بناء ثقافة مشرتكة داخل املؤسسة التعليمية. 1
عضاء املؤسسة التعليمية كافة , و والقيم, و املعتقدات , و املسلمات اليت يشرتف هبا أ

 ملشكالت , و مواجهة اتشمل السلوكيات  و املمارسات القيادية اهلادفة إىل تشجيع حل 
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الصراع بأسلوب تشاركي  وتعاوين كلما كان ذلك ممكنًا , و احلد من املعوقات , و إزالة 
زها للتغيري و التطوير , يفحتاحلواجز بني الفئات املختلفة العاملة  يف املؤسسة التعليمية , و 

 .لتحقيق املنفعة املتبادلة , و الفائدة الرتبوية  ,و بناء عالقات متينة ,و تعاونية فيما بينها
يقصد هبذا البعد تقدمي منوذج سلوكي بحتذى به , ويشمل ذلك  :منذجة السلوف. 3

وا حذوه , و سلوف القائد الذي يتمثل يف كونه يضرب مثااًل حيًا للعاملني معه كي بحذ
يتبعوه , حبيث يعكس ذلك القيم اليت يتبناها القائد , و يناصرها , و يعزز هذا السلوف 

 .إميان العاملني بطاقاهتم , وإحساسهم بقدرهتم على إحداث التأثري , و التغيري
مناطا من السلوف تعزز القيم االساسية مثل احرتام أو ميارس قائد التغيري عادة       

دائية مثل الدقة و الوضوح ضافة إىل القيم األإ ,و االستقامة ,همءراآو الثقة ب ,اآلخرين
 .و غريها ... 

يتضمن هذا البعد درجة اهتمام قائد التغيري :مراعاة حاجات , وفروق العاملني الفردية. 2
 باحلاجات الفردية للعاملني يف املؤسسة التعليمية , و االستجابة للفروق الفردية فيما بينهم

, و خباصة ما يتعلق باحلاجة للنمو ,و للتطوير املهين , و السعي لالرتقاء مبستوى قدراهتم 
, و جتديد كفايتهم املهنية من  خالل توفري الربامج ,و الفرص التأهيلية ,و التدريبية هلم , 
و تفويضهم الصالحيات املناسبة لتحمل  مسؤولية تنفيذ برامج ,و مشاريع ,و مهمات 

ديدة , و تشجيعهم لتجريب أساليب, وممارسات حديثة تتفق و اهتماماهتم , تربوية ج
زهم لإلفادة من اخلربات الرتبوية اليت مروا  هبا , يفحتوميوهلم ,ورغباهتم اخلاصة ,و 

 .واالستجابة بصورة بناءة ملبادراهتم التطويرية, و التجديدية
البعد السلوف القيادي الذي يتضمن هذا  :التحفيز الذهين أو االستثارة الفكرية. 6

يف املؤسسة التعليمية إلعادة عملهم , و مراجعته , و تقوميه , و   ونيتحدى فيه العامل
يتضمن التفكري العملي اجلاد يف  كيفية أدائه بشكل أفضل , و تنمية روح التنافس 

عة حول أدائهم جيايب , و االختالف البناء فيما بينهم , و تزويد  العاملني بالتغذية الراجاإل
 , إلقناعهم مبراجعة ممارساهتم , و إثارة اهتمامهم للمقارنة  بني أدائهم احلايل , و 
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املمارسات املنشودة , و املرتبطة بطبيعة التحدي الذي تتضمنه برامج التطوير  واإلصالح 
ثورة الرتبوي ,و األدوار املتغرية , و املتجددة للعاملني يف امليدان الرتبوي يف عصر 

 .املعلومات , والعوملة ,و عاملية املعرفة
و  ,و الرائدة و املميزة ,و عادة ما يهتم قائد التغيري بزيارة املؤسسات التعليمية املختلفة

فكار لالستفادة من األ, بحرص على حضور املؤمترات و الندوات و االجتماعات
معه مما يسهم يف تطوير ممارساهتم التجديدية املتنوعة لينقلها بدوره إىل زمالئه العاملني 

 .الرتبوية و جتديدها و جتويدها 
هو ما يظهر السلوف القيادي املرتبط  :توقع مستويات أداء أعلى من العاملني . ٢

بتوقعات القائد  لدرجة التميز , و األداء النوعي العايل اجلودة من قبل العاملني يف 
ات عناصر التحفيز , و التحدي للعاملني املؤسسة التعليمية , و تتضمن تلك  التوقع

إلجناز األهداف املتفق عليها ,كما توضح هذه  التوقعات الفرق بينما تصبو املؤسسة إىل 
 .حتقيقه , و بينما أجنز فعالً 

األمور مبا جيب أن ينجزه  بإيضاحو يشري هذا البعد إىل أي درجة يقوم قائد التغيري       
افاهتم و أن يوفر التغذية الراجعة الضرورية فيما يتصل جل أن تتم مكأالعاملون من 

عماهلم بتميز أ بأداءو يقدم هلم احلوافز املادية و املعنوية املناسبة يف حال قيامهم  ,بأدائهم
 و ابتكار 

يتضمن هذا البعد السلوكيات , واملمارسات القيادية اهلادفة إىل هتيئة : هيكلة التغيري. 8
اسبة لدعم املبادرات التجديدية , و التطويرية , و حتسني بيئة العمل , و البنية التحتية  املن

ظروفه مبا يتيح فرصًا  حقيقية ألعضاء املؤسسة التعليمية للمسامهة يف التخطيط , و صنع 
املشكالت بصورة مجاعية , و  وتؤثر عليهم , و حل  ,القرارات املتعلقة بقضايا هتمهم
مو املهين للعاملني يف املؤسسة التعليمية , و وضع برامج توفري فرص مناسبة لتحقيق الن

تنفيذية , و تطوير آليات مقرتحة لتفعيل التعاون , و الشراكة احلقيقية بني العاملني يف 
 املؤسسة التعليمية , و يف جمموعة املؤسسات التعليمية اجملاورة , ويف خمتلف مؤسسات 
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 :م2113,عماد الدين)رتبوي ,و اجملتمعي املنشود اجملتمع احمللي لغايات إحداث التطوير ال
33- 21. ) 

بعاد قيادة التغيري السائدة يف بيئة املؤسسات التعليمية لإلفادة منها يف  أبراز إو ميكن 
  .إحداث نقلة نوعية يف اإلدارة و القيادة الرتبوية

 :محفزات التغيير 
هناف العديد من املصادر اليت ميكن اعتبارها مصادر لتحفيز مؤسسات التعليم العايل       

 :,و من ضمنها  اجلامعات على إحداث التغيري, و من تلك املصادر 
النظرة إىل التعليم العايل كوسيلة فعالة لتدريب القوى البشرية الالزمة لتحديث اجملتمع . 3

 ., و تطويره تقنياً 
لنظرة إىل رسالة اجلامعة من مكان إلعداد النخبة االجتماعية , إىل أداة للحراف تغري ا.2

االجتماعي , و االرتقاء بالوضع االجتماعي , و االقتصادي , و وسيلة خللق الفرص 
 .الوظيفية ألفراد اجملتمع

 .تزايد املسؤوليات امللقاة على عاتق التعليم العايل , وإتساع نطاق أدواره. 1
البة جبعل برامج التعليم العايل,و مناهجه, أكثر مالئمة لظروف اجملتمع , املط. 3

 .واحتياجاته اخلاصة
 .فتح جماالت وظيفية جديدة يف أي قطاع من القطاعات االجتماعية , واالقتصادية. 2
األزمات,و التغريات اجلذرية اليت مير هبا اجملتمع يف احلاالت االجتماعية , و االقتصادية . 6

 .الثقافية , و السياسية اليت هلا آثار مباشرة على نظام التعليم العايل, و 
 .الضغوط الطالبية حنو احلصول على دور أكرب يف عملية صنع القرارات األكادميية. ٢
التوسع الكبري يف عملية القبول , و يف الربامج األكادميية , و ماترتب على ذلك من . 8

بات , و املعامل , و سكن الطالب ,و اخلدمات متطلبات  جديدة للتوسع يف املكت
 (. 226:م3332الزهراين,)املساندة 
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 :إستراتيجيات إحداث التغيير 
تشري أدبيات التغيري إىل عدة اسرتاتيجيات ميكن لقائد التغيري أن خيتار املالئم منها       

ومدى , وطبيعة جمال التغيريللتعامل مع األفراد عند الشروع يف إحداث التغيري وفقًا ألمهية 
 :م3332, الزهراين) ومن هذه االسرتاتيجيات اليت تناوهلا , تأييد أو مقاومة األفراد له

 :ما يليفي(  231-216 :م2116, العطيات ( ) 11-31
 :ستراتيجية العقالنيةـ اال1

قادرون على أي أهنم , تقوم هذه اإلسرتاتيجية على االفرتاض بأن األفراد عقالنيون      
فهم يستجيبون للتغيري عندما تتوفر هلم احلقائق واألدلة املقنعة حول منطقية , متييز احلقائق

 .ومربرات التغيري
سرتاتيجية على أنشطة االتصال يف توضيح طبيعة التغيري ومربراته بطريقة وتعتمد هذه اال

 .والتدعيم باحلجج املنطقية القوية , تتسم بالدقة واملوضوعية
 : و ُيستخلص مما سبق أنه ميكن استخدام هذه االسرتاتيجية يف احلاالت التالية      
 .إلسراع يف إحداث التغيريإىل اعندما ال يكون هناف حاجة  •
 .عند احلاجة لتوفري أساٍس قوي إلحداث التغيري املستقبلي •
 .يريعندما يتطلب التغيري مهارات ومعارف ليست متوفرة يف املستهدفني بالتغ •
 .عندما تكون عمليات التغيري شاملة ألكثر من جانب يف املؤسسة •
 :ستراتيجية المناورة اـ 1

, ويقتنعون بأمهيته, هتدف إىل جعل األفراد املستهدفني بالتغيري يفضلون جهود التغيري      
حىت وإن كان هذا األمر يتم بشكل غري موضوعي من خالل اإلغراء والتوّسع يف إيراد 

حيث ميكن أن تُعرض احلقائق بصورة دقيقة أو غري دقيقة يف سبيل , ج والرباهنياحلج
 .التوصل إىل إقناع األفراد بتبين التغيري 

 :أنه ميكن استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت التاليةمما سبق ستخلص يُ و       
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وعندما يسود , أمهيتهاعندما ال يدرف األفراد املشكلة اليت تتطلب التغيري وال يقّدرون  •
 .لديهم االعتقاد بعدم فعالية التغيري الذي ميّثل حلواًل لتلك املشكلة

, وغري قابل للتأجيل ,عندما تكون املشكلة اليت تتطلب التغيري حتتاج إىل حٍل سريعٍ  •
 .وليس باإلمكان احلل بسلطة النظام

 .ملستهدفني بهعندما تكون طبيعة التغيري صعبة الفهم بالنسبة لألفراد ا •
فكرة هذه اإلسرتاتيجية يف أهنا تعتمد على املبالغة يف تصوير فوائد وإجيابيات  لو جُتمَ      

 .دون االهتمام بأي أثار و نواحي سلبية قد تنتج عنه , التغيري
 :ستراتيجية التسهيلاـ 1

بأن األفراد  لتسهيل إحداث التغيري انطالقًا من االفرتاض هذه االسرتاتيجية تستخدم       
وأهنم على درجة عالية من االستعداد , يدركون املشكلة اليت تتطلب التغيري وأمهية حلها

 .وتتوفر لديهم القدرة على حتقيق أهدافه, والرغبة يف إحداث التغيري
 ألعضاء هيئة التدريسسرتاتيجية التسهيل على تقدمي املساعدة الالزمة اوتقوم فكرة       

 . واليت تتمثل يف توفري ما بحتاجون إليه من معلومات وإمكانات, لتطبيق التغيري
 :ستراتيجية النفوذ أو القوةاـ 4

وذلك باستخدام الثواب والعقاب , هتدف إىل إلزام األفراد بقبول التغيري وتطبيقه      
 .للتأثري على األفراد وتوجيههم الوجهة اليت يتطلبها التغيري

قائد التغيري السلطة الكافية اليت مُتّكنه من  امتالفسرتاتيجية على افرتاض اال وتعتمد هذه
ومنح احلوافز وفرض العقوبات اليت من شأهنا تبين األفراد للتغيري , تطبيق القوانني واللوائح

 . وتطبيقه
 :مثل , تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف بعض املواقف  ُيستخلص مماسبق أنه ميكنو 
 .األفراد للحاجة إىل التغيريعدم تفّهم  •
 .اخنفاض درجة التزام األفراد مبتطلبات التغيري •
 .الرغبة يف حتقيق التغيري املطلوب بصورة سريعة للحاجة امللحة إىل إحداثه  •
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 .الرغبة يف احلد من انتشار وتوّسع مقاومة التغيري •
سرتاتيجية أنه من غري املناسب استخدام هذه اال(  31:م3332) ويرى الزهراين       

أو عندما يكون هناف احتمال للتعديل , عند عدم توّفر املتطلبات الالزمة إلحداث التغيري
 . يف خطة التغيري ألكثر من مرة

عدة ( 311:م2113)وإىل جانب هذه االسرتاتيجيات فقد استعرض الطويل         
 :ومنها, ( Olmask) وذلك نقاًل عن أوملسك  ,اسرتاتيجيات لتحقيق التغيري

 :ستراتيجية الزمالةاـ 8
 . وما يسود بينهم من ألفة وتعاون, تقوم على التفاعل االجتماعي بني األفراد     

 :ستراتيجية  السياسيةـ اال1
تقوم على استقطاب أحد املرلوسني املنفذين لتبين التغيري؛ أي أصحاب السلطة غري       
 .القادرين على التأثري يف األفراد املستهدفني بالتغيري وإقناعهم بأمهيته الرمسية

 ( :3٢-36:م2112)كما يضيف البلبيسي 
 :ـ إستراتيجية التثقيف والتوعية الموجهة 7

أو ختّوفهم مما سيرتتب عليه من  ,تقوم على افرتاض عدم اقتناع األفراد بضرورة التغيري      
تضارٍب مع قيمهم؛ حيث يعمد قائد التغيري إىل إزالة خماوفهم أو , ملصاحلهم هتديد

 .بأمهية وأهداف التغيري وتوعيتهم
أنه ن أدبيات الدراسة أظهرت وبعد االستعراض السابق ألبرز اسرتاتيجيات التغيري فإ      

 ال توجد إسرتاتيجية معينة ميكن استخدامها يف مجيع عمليات التغيري اليت تتبناها القيادات
باإلضافة إىل أن استخدام أي منها يتوقف , األكادميية ؛ إذ لكٍل منها إجيابياهتا وسلبياهتا

, وطبيعة عملية التغيري نفسها, على موقف األفراد من فكرة التغيري واجتاهاهتم حنو التغيري
 .واإلمكانات املتاحة لتطبيقها

التغيري وذلك من خالل و جيدر بنا اآلن التعرف على الدراسات اليت متت حول قيادة 
 .عرض الدراسات السابقة يف اجلزء الثاين من أدبيات الدراسة
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 الدراسات السابقة:ثانيا
, لتدعيم نتائجها  غنياً  متثل الدراسات السابقة مرحلة مهمة يف منو الدراسة و مصدراً       

عبيدات ) كما تساعد هذه الدراسات على حتقيق أهداف الدراسة احلالية ؛ حيث يذكر 
أن اإلطالع على هذه الدراسات و األحباث و مناقشتها و (  62: م2116, و آخرون

 .البحث يف نتائجها يبلور مشكلة البحث
فادة منها ؛ من حيث كما أن عرض البحوث و الدراسات السابقة ؛ يستهدف اإل       

و من هذا , تباعها او من حيث مناهج البحث اليت جرى , ما توصلت إليه من نتائج 
 . املنطلق مت تتبع ما قام به الباحثون السابقون من دراسات تتعلق مبوضوع دراستها 

و دراسات أجنبية , ودراسات عربية , مت تقسيم الدراسات السابقة إىل دراسات حملية       
 :ألحدثإىل استعرض الباحثة تلك الدراسات حسب تسلسلها الزمين من األقدم و 

 :الدراسات المحلية : أوال
  تخطيط التغيير وإدارته في مؤسسات ) بعنوان ( : هـ3336)هدفت دراسة الزهراين

إىل التعرف على التغيري ( مدخل تطويري ، المبادئ و األسس : التعليم العالي 
و , و املصادر احلافزة له , و األمهية , و األهداف , املفهوم املخطط ؛ من حيث 

و اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليل وكان من أهم نتائج الدراسة أن . األنواع 
إن , يعد خطوة أساسية لبناء خطة تنفيذ التغيري , الوعي و تفهم أسباب مقاومة التغيري 

و التزامها بالتغيري , ى درجة محاس هذه القوى جناح عملية التغيري تتوقف بدرجة كبرية عل
 .ليات تنفيذه آو معرفتها ب, 
  نماذج واستراتيجيات تخطيط التغيير : ) بعنوان( هـ3336)هدفت دراسة الزهراين

إىل استعراض وحتليل أبرز النماذج الفكرية  (وإدارته في مؤسسات التعليم العالي 
يل من حيث افرتاضات كل منوذج منها لكيفية لتخطيط التغيري يف مؤسسات التعليم العا

وقد تضمنت الدراسة .واألنشطة الرئيسة يف النموذج والنقد املوجه إليه , حدوث التغيري 
 ثالثة مباحث ؛ استعرض الباحث يف األول منها عشرة مناذج هي أكثر النماذج شيوعاً 
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: وهي , ت للتغيري ويف املبحث الثاين تناول أربع اسرتاتيجيا, يف ختطيط التغيري 
, واسرتاتيجيات التسهيل , واسرتاتيجيات املناورة واإلقناع , اإلسرتاتيجية العقالنية 

مث قّدم يف املبحث الثالث عددًا من االعتبارات والنصائح , واسرتاتيجيات النفوذ والقوة 
تائج و من أهم ن.العامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط إلحداث التغيري 

الدراسة أكدت الدراسة على أن أدبيات التغيري تشمل عددا من النماذج النظرية و 
ميكن لقادة التغيري االختيار بينها مبا يالئم طبيعة املؤسسة و , اإلسرتاتيجية البديلة 

كما تبني من حتليل الدراسة لنماذج و اسرتاتيجيات . وخصائص التغيري املنشود ,أفرادها 
, ية استخدام أكثر من منوذج أو إسرتاتيجية تبعا لظروف التغيري و متغرياته التغيري إمكان

 .و أن ذلك يتوقف على مهارة القيادة و براعتها يف تقديرها للبديل املناسب 
  ممارسة رؤساء األقسام العلمية في : )بعنوان  (هـ3336)هدفت دراسة الغامدي

إدارة التغيير من وجهة نظر أعضاء جامعتي أم القرى والملك فهد للبترول والمعادن 
إىل حتديد درجة ممارسة رلساء األقسام العلمية جبامعيت أم القرى و (  هيئة التدريس

امللك فهد للبرتول و املعادن إلدارة التغيري كما يراها أعضاء هيئة التدريس بكال اجلامعتني 
ّن رلساء األقسام أ وكان من أهم نتائج الدراسة, اتبعت الدراسة املنهج الوصفي , 

عدم وجود فروق ذات داللة , العلمية يف اجلامعتني ميارسون إدارة التغيري بدرجة متوسطة 
إحصائية يف ممارسة رلساء األقسام العلمية إدارة التغيري حسب مراتبهم العلمية باستثناء 

اء وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة رلس, بُعد التغلب على مقاومة التغيري 
األقسام العلمية إدارة التغيري حسب خرباهتم بالعمل اجلامعي باستثناء بعدي 

 .ووساطة التغيري , اسرتاتيجيات التغيري 
  إستراتيجية مقترحة : إدارة التغيير: )بعنوان  (م3332)هدفت دراسة منصور

غيري يف إىل دراسة طبيعة الت (لتطوير إدارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية
وإدارته يف النظام التعليمي السعودي ؛ من خالل الرتكيز على اجلوانب , النظم التعليمية

 ومدى تأثريها على إدارة التغيري الرتبوي و املهارات الالزمة لعمليات التغيري و , اإلنسانية 
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يات اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وكان من أهم نتائج الدراسة ذِكر إسرتاتيج
التغيري و اليت توضح أن اإلدارة التعليمية يف اململكة العربية السعودية حباجة إىل مراجعة 
شاملة تأخذ بإدارة التغيري و اسرتاتيجياته و أساليبه و عرضها حبيث تكون إدارة قادرة 
على تشخيص الواقع احلايل لنظام التعليم السعودي و استشراف املستقبل و تكون قادرة 

رته بل و قيادته ؛ وليس جمرد االستجابة الروتينية التقليدية لدواعي التغيري و أيضا على إدا
مهارات : ومن أبرزها, أشارت الدراسة إىل عدد من املهارات الالزمة للمسؤول عن التغيري

والتفويض وحتفيز , والتنظيم, والتخطيط, ومهارات االتصال, العالقات اإلنسانية
 .املوظفني
 إدارة التغيير في الفكر اإلداري : )بعنوان  (م2113)رقسوسي هدفت دراسة ع

دوار و مهارات قائد التغيري يف ضوء إدارة التغيري اإلسالمي و أإىل حتديد ( اإلسالمي
النموذج املقرتح  ستنتاجي وكان من أهم نتائج الدراسةاتبعت الدراسة املنهج التارخيي اال

يؤكد على تداخل املهارات و اعتماد بعضها على للمهارات يف مراحل التغيري املختلفة , 
مهية توفرها مجيعا أإن التداخل يف املهارات يؤكد , اآلخر , مما جيعل تأثريها متبادال بينها

 .حدها يؤثر سلبا على اآلخرينأيف القائد املغري,ألن الضعف أو النقص يف 
  مهارات اإلبداع اإلداري الالزمة : )بعنوان  (هـ3322)هدفت دراسة احلميدي

ومدى توفرها لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية من وجهة ، لقائد التغيير
إىل التعرف  (ومن وجهة نظر المشرفين التربويين والمشرفات بمدينة الطائف، نظرهم

و . ن واملديراتومدى توفرها لدى املديري, على املهارات اإلبداعية الالزمة لقائد التغيري
وقد مشلت الدراسة مجيع مديري ومديرات  ,اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

وكان من أهم , املدارس الثانوية واملشرفني الرتبويني واملشرفات داخل مدينة الطائف 
: نتائج الدراسة حتديد املهارات اإلبداعية الالزمة لقائد التغيري يف املهارات التالية

, ( واالحتفاظ باالجتاه والتفاصيل, واحلساسية للمشكالت, والطالقة, املرونة, لةاألصا)
 مثل التدريب , وأشارت إىل عدٍد من الطرق اليت ميكن من خالهلا تنمية هذه املهارات

 



 

 

  89 
 

كما أظهرت الدراسة توّفر هذه , ...وتأليف األشتات, والعصف الذهين, الذايت 
وكذلك أكدت , ارس الثانوية بالطائف بدرجة عاليةاملهارات لدى مديري ومديرات املد

على أمهية توفر هذه املهارات لدى مديري ومديرات املدارس من وجهة نظر املشرفني 
 .الرتبويني واملشرفات بدرجة عالية لكي ميارسوا دورهم يف قيادة التغيري

  لوب القيادة التحويلية والتغيير المط: )بعنوان  (هـ3326)هدفت دراسة كنسارة
دراسة ميدانية للسلوك القيادي لمديرات المدارس الثانوية ، في السلوك القيادي 

) إىل التعّرف على مدى تبين املديرات يف سلوكهن القيادي للخصائص  (بمكة المكرمة
للقيادة التحويلية يف واقع اإلدارة املدرسية و اتبعت ( والقيمية , واملهنية , الشخصية 

فقرة جلمع املعلومات من (  ٢6) في مستخدمًة إستبانة تضّمنت الدراسة املنهج الوص
انطباق  فردا وكان من أهم نتائج الدراسة(  286) أفراد عينة الدراسة واليت بلغت 

خصائص السمات الشخصية واملهنية والقيمية للقيادة التحويلية على السلوف القيادي 
املوافقة بدرجة ,جهة نظر أفراد الدراسةملديرات املدارس الثانوية بدرجة فوق املتوسط من و 

عالية على أمهية انطباق خصائص السمات الشخصية واملهنية والقيمية للقيادة التحويلية 
 .على السلوف القيادي ملديرات املدارس الثانوية 

 معوقات إدارة التغيير لدى رؤساء األقسام : )بعنوان  (م2116)هدفت دراسة نوح
إىل التعرف على معوقات  (وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

إدارة التغيري املتعلقة باجلوانب السلوكية واالجتماعية والتنظيمية لدى رلساء األقسام 
ليات املقرتحة للتغلب على والتعرف على اآل, وأعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى

هذه املعوقات اتبعت الدراسة املنهج الوصفي مستخدمة اإلستبانة كأداة جلمع املعلومات 
عضًوا وعضوه كعينة جملتمع الدراسة الذي ( 218)من أفراد الدراسة البالغ عددهم 

 أن  درجة معوقات إدارة التغيري فردًا وكان من أهم نتائج الدراسة( 366)يتكون من 
أن  درجة معوقات إدارة التغيري , املتعلقة باجلوانب السلوكية كانت بصورة عامة منخفضة

 أن  درجة معوقات إدارة , املتعلقة باجلوانب االجتماعية كانت بصورة عامة متوسطة 
 



 

 

  90 
 

كما أوصت الباحثة بأمهية ,التغيري املتعلقة باجلوانب التنظيمية كانت بصورة عامة عالية
وتبادل اآلراء يف جو هادئ يعتمد , املالئم لدعم عمليات التغيري الفّعال  توفري املناخ

والتأكيد على أمهية مشاركة العاملني , على لغة احلوار بني املوظفني والقيادات املسئولة 
باإلضافة إىل وضع احلوافز لتشجيع املبدعني يف إحداث , يف إحداث التغيريات املطلوبة 

 .يف أعماهلم  التغيري واألكثر إجنازاً 
  ممارسات قيادة التغيير لدى المشرفين :)بعنوان  (هـ3328)هدفت دراسة الزهراين

إىل  (بنين / جدة)التربويين باإلدارة العامة للتربية و التعليم بمنطقة مكة المكرمة 
التعرف على درجة ممارسة املشرفني الرتبويني لقيادة التغيري و اتبعت الدراسة املنهج 

  33)مدير و مساعد مدير مركز إشراف تربوي و  )  3٢)الوصفي ومشلت الدراسة 
معلما و   )  3123 ( مدير و وكيل مدرسة و )  232)رئيس قسم إشراف تربوي و)

رفني الرتبويني ميارسون قيادة التغيري مبراحلها ,و أن املش كان من أهم نتائج الدراسة
 .أبعادها املختلفة بدرجة متوسطة

  ممارسة إدارة التغيير و إسهامها في : )بعنوان  (م211٢)هدفت دراسة سبحي
التغيير اإلداري من وجهة نظر مديرات ووكيالت ومعلمات رياض األطفال بالعاصمة 

ة مديرات رياض األطفال إلدارة التغيري و اتبعت إىل التعرف على درجة ممارس (المقدسة 
و كان مت توزيعهم كما (  323) الدراسة املنهج الوصفي و تكونت عينة الدراسة من 

أن  معلمة وكان من أهم نتائج الدراسة(  62) , وكيلة (  13) , مديرة (  13) يلي 
رات األطفال لعوامل جناح ممارسة إدارة التغيري ملديرات رياض األطفال نادرة و ممارسة مدي

و ممارسة مديرة رياض األطفال لعوامل جناح وممارسة العوامل اليت حتد و تعيق من إدارة 
 .التغيري كانت بدرجة أحيانا

  اإلبداع اإلداري و عالقته بإدارة )بعنوان :  (م2118)هدفت دراسة القرشي
إىل  (كة المكرمةالتغيير لدى مديرات و مساعدات المدارس االبتدائية بمدينة م

 حتديد درجة ممارسة مديرات و مساعدات املدارس االبتدائية ألساليب إدارة التغيري  و 
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اتبعت الدراسة املنهج الوصفي باستخدام إستبانة  و قد أخذت جمتمع الدراسة و البالغ 
 وكان من أهم نتائج الدراسة" مساعدة 221"      و"مديرة   32٢("  13٢) عددهم 
. ممارسة مديرات و مساعدات املدارس ألساليب إدارة التغيري كانت عالية  أن درجة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة بسبب 
 (.سنوات  2اقل من ) لصاحل ( اختالف عدد سنوات اخلربة

  ل واقع ممارسة قيادة التغيير من قب: )بعنوان  (هـ3323)هدفت دراسة الزهراين
إىل التعرف على واقع ممارسة ( مديري مراكز اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة

قيادة التغيري من قبل مديري تلك املراكز و اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ومشلت 
مديرًا , وعينة عشوائية طبقية من  )  22)الدراسة مجيع مديري تلك املراكز و عددهم 

 مشرفًا تربويًا وكان من أهم نتائج الدراسة )  133)أفرادها  املشرفني الرتبويني بلغ عدد
أن مديري تلك املراكز يرون أهنم ميارسوهنا مابني درجة عالية جداً , و درجة عالية , فيما 
يرى املشرفون الرتبويون أن مديري تلك املراكز ميارسوهنا مابني درجة عالية , و درجة 

 .متوسطة
  قيادة التغيير في الجامعات : )بعنوان  (ه3311)هدفت دراسة العتييب

إىل حتديد  (أنموذج مقترح لدور رئيس القسم األكاديمي كقائد للتغيير -السعودية
و حتديد املهارات الالزمة لقيادة التغيري داخل , مفهوم قيادة التغيري و بيان أهدافها 

لقيادة التغيري يف بناء أمنوذج مقرتح  املنظمات الرتبوية وكان من أهم نتائج الدراسة
 .اجلامعات السعودية 

  تطوير الممارسات : ) بعنوان( م2113)هدفت دراسة آل زاهر و القحطاين
إىل تقدمي رلية ( القيادية لرؤساء االقسام االكاديمية في مؤسسات التعليم العالي 

حتليلية لتطوير املمارسات القيادية لرلساء االقسام االكادميية يف مؤسسات التعليم العايل 
و كان من اهم نتائج ,وكان منهج الدراسة املنهج الوصفي التحليلي االستنباطي, 

 عدد من الفوائد تنعكس اجيابيا  تطوير املمارسات القياديةالدراسة اهنا اثبتت ان لتطوير 
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االسهام يف اجياد مناخ اكادميي يتسم باإلبداع و : على مؤسسة التعليم العايل و منها
ان تطوير الدور القيادي و الدور الرتبوي لرلساء االقسام , التطوير املستمر لكل عملياته

استشعار و ضرورة تبين تقنيات االدارة احلديثة ,امرين متالزمني ال ميكن الفصل بينهما
 .واها و ضرورة ادراف التحوالت و التوجهات العاملية اليت اثبت جد

 األدوار القيادية لمديري التربية و : ) بعنوان  (ه3311)هدفت دراسة السبيعي
إىل حتديد درجة أمهية  األدوار القيادية  (التعليم في ضوء متطلبات إدارة التغيير 

رجة إمكانية ممارستها   و ملديري الرتبية و التعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيري و د
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام إستبانة  و قد أخذت جمتمع الدراسة 

مجيع مديري الرتبية و التعليم و مساعديهم يف إدارات الرتبية (  311) و البالغ عددهم 
الرتبية والتعليم  أن األدوار القيادية ملديري و التعليم للبنني   وكان من أهم نتائج الدراسة

يف ضوء متطلبات إدارة التغيري مهمة بدرجة كبرية جدًا من وجهة نظر أفراد جمتمع 
أن إمكانية ممارسة (301) حيث بلغ املتوسط العام حملور أمهية األدوار القيادية. الدراسة 

كبرية من مديري الرتبية والتعليم ألدوارهم القيادية يف ضوء متطلبات إدارة الرتبية والتعليم  
) وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة , حيث بلغ املتوسط العام حملور إمكانية املمارسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير أفراد جمتمع الدراسة للدرجة , ( 1088
نوع اإلدارة , الوظيفة , املؤهل ) الكلية ألمهية األدوار القيادية تعزى للمتغريات التالية 

عدم وجود فروق ذات داللة , ( ,اخلربة ,الدورات التدريبية يف جمال إدارة التغيري  العلمي
إحصائية يف تقدير أفراد جمتمع الدراسة للدرجة الكلية إلمكانية ممارسة األدوار القيادية 

الدورات التدريبية يف جمال  –اخلربة  -الوظيفة  –نوع اإلدارة ) تعزى للمتغريات التالية 
وجد فروق دالة إحصائيًا يف تقدير أفراد جمتمع الدراسة للدرجة الكلية , ( يري إدارة التغ

إلمكانية ممارسة األدوار القيادية باختالف متغري املؤهل العلمي بني احلاصلني على 
عدم , ( دكتوراه)وذلك لصاحل احلاصلني على ( دكتوراه)واحلاصلني على ( بكالوريوس)

 يف تقدير أفراد جمتمع الدراسة لدرجة وجود املعوقات وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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) اليت حتول دون ممارسة مديري الرتبية والتعليم ألدوارهم القيادية تعزى للمتغريات التالية 
 ( .نوع اإلدارة , الوظيفة , اخلربة , الدورات التدريبية يف جمال إدارة التغيري 

  واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات ): بعنوان ( ه3311)هدفت دراسة اللحياين
التربية بمكة المكرمة في ضوء إعادة هيكلة كليات البنات الملحقة بجامعة أم 

إىل التعرف على درجة ممارسة رئيسات األقسام إلدارة التغيري من وجهة نظر  (القرى
صفي العميدات و رئيسات األقسام و أعضاء هيئة التدريس و اتبعت الدراسة املنهج الو 

" 3٢" عميدات و" 3( "83)التحليلي و قد أخذت جمتمع الدراسة و البالغ عددهم 
أعضاء هيئة تدريس وكان من أهم نتائج الدراسةأن رئيسات "113" رئيسات أقسام و

ال توجد فروق ذات داللة , األقسام يف كليات الرتبية ميارسن التغيري بدرجة عالية 
 .مع الدراسة تعزى ملتغريي الرتبة العلمية و اخلربة إحصائية بني متوسطات استجابات جمت

  الكفايات المهنية لقيادة التغير : )بعنوان (  ه3311) هدفت دراسة الزهراين
و  ( ومدى توفرها لدى مديرات مدارس التعليم العام الحكومي بمكة المكرمة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وبلغت عينة الدراسة املشرفات اإلداريات يف 
وقد مت تطبيق الدراسة  أيضا على عينة ( 38)مكاتب اإلشراف الرتبوي وعددهن 

من معلمات التعليم العام احلكومي مبراحله االبتدائية (122)عشوائية طبقية عددها 
وجود  كان من أهم نتائج الدراسة( 81)ثانوية وال( 8٢)واملتوسطة ( 328)وعددهن 

نسبة متوسطة من الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مجيع ,احلكومي مبكة املكرمة

تغيري تبعا ملتغري املؤهل أبعاد احملور األول حول مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة ال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مجيع أبعاد احملور , العلمي 

األول اخلاص مبدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعا ملتغري اخلربة ما عدا البعد 
 .اخلاص التفكري االسرتاتيجي والتخطيط
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 : الدراسات العربية 

وفقاا لتسلسلها ، الدراسات العربية التي تناولت موضوع قيادة التغيير ما يلي ومن 
 :الزمني
  واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة :)بعنوان (م3332)هدفت دراسة الرقب

إىل حتليل و تشخيص واقع إدارة التغيري لدى وزارات السلطة الفلسطينية  (الفلسطينية
موظف و  111ملنهج الوصفي بلغت عينة الدراسة بقطاع غزة و اتبعت الدراسة ا

اإلدارة العليا للوزارة يف  الدراسة دوراستخدمت عينة عشوائية طبقية وكان من أهم نتائج 
القيام بعملية التغيري غري كاف و بحتاج إىل تطوير و تنمية يف خمتلف اجلوانب سواء أكان 

ادة تؤمن بإحداث عملية تغيري ذلك يف وضوح الرليا أو حتديد األولويات او وجود قي
 .منظم وبناء 

  إىل توضيح  (إدارة التغيير في مصر: )بعنوان  (م3332) هدفت دراسة البهواشي
دور إدارة التغيري عندما يُراد أو يتم إحداث التغيري الرتبوي يف مصر و اتبعت الدراسة 

: ومها, لتغيرياملنهج الوصفي واقتصرت الدراسة على عنصرين فقط من عمليات إدارة ا
عملية  الدراسة أنوالتنظيم و كان من أهم نتائج , التخطيط إلحداث التغيري الرتبوي 

, التغيري متر  يف سلسلة من املراحل؛ حيث تبدأ بإدراف احلاجة إىل التغيري وإمكانية إحداثه
وتؤدي إىل , باإلضافة إىل أهنا تتكون من مدخالت , وتنتهي حبدوث هذا التغيري

, ويقّلل األخطاء مع عدم إضاعة الوقت , أن التخطيط للتغيري يسّهل التطبيق, ت خمرجا
ومنها , أن هناف بعض اخلصائص اليت ينبغي توفرها يف األفراد واملسؤولني عن التغيري

وكذلك إشراف العاملني يف إدارة , حتديد األهداف اليت يُراد حتقيقها من خالل التغيري
 .التغيري
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  إدارة الصراع وإحداث التغيير التربوي : )بعنوان  (م3332) هدفت دراسة عيد

إىل حتليل التغيريات الرتبوية يف املنظمات  (دراسة تحليلية –في المنظمات التعليمية 
التوّصل إىل حتديد جماالت استخـدام أساليــب عمل إدارة الصراع يف املنظمات , التعليمية 

-اليت قام بعرضها -اسة املنهج التحليلي و تضمنت األدبيات التعليمية و اتبعت الدر 
وإسهامات املنظمات التعليمية يف , رصَد وحتليَل بعض التغيريات الرتبوية املعاصرة 

 ةالدراسة حتميوكان من أهم نتائج . وقدرهتا على إحداث التغيري, مواكبة هذه التغيريات 
أن التغيري مطلب أساسي يف , ات الرتبويةمشاركة املنظمات التعليمية يف إحداث التغيري 

 .  هذا العصر ملواكبة التغيري املتسارع واملتالحق يف مجيع جوانب احلياة 
  صور إلدارة التغيير بمراحل التعليم : )بعنوان  (م3338)هدفت دراسة الشرقاوي

املنهج و اتبعت الدراسة , إىل التعرف على واقع التغيري يف مراحل التعليم يف مصر( بمصر
أما أفراد , الوصفي التحليلي مستخدمة اإلستبانة واملقابلة الشخصية يف مجع البيانات

عينة الدراسة فكانت جمموعة القيادات القائمة بالتغيري التعليمي يف وزارة الرتبية والتعليم 
أن  إدارة التغيري تستلزم حتديد  وكان من أهم نتائج الدراسة. جبمهورية مصر العربية

وإقامة هياكل التنظيم التعليمية , وإحاطة العاملني بربنامج التغيري, اف هذا التغيريأهد
أن  تنمية هيئة التدريس يعد أمرًا ضروريًا لتغيري املؤسسة ,وتقدمي احلوافز الالزمة, املناسبة

 .التعليمية
  األساليب القيادية وإدارة : )بعنوان ( م2112) هدفت دراسة البلبيسي

إىل التعرف على ( راسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة األردنيةد).(التغيير
والتعرف على اسرتاتيجيات التغيري وأهدافه يف , األساليب القيادية وعالقتها بإدارة التغيري

أمهية  الشركات املسامهة العامة األردنية اتبعت الدراسة املنهج وكان من أهم نتائج الدراسة
ية يف حتقيق األهداف ؛ حيث إن اسرتاتيجيات التغيري اليت يّتبعها دور القيادة اإلدار 

املديرون ختتلف باختالف األساليب القيادية املستخدمة لتحقيق أي تغيري على مستوى 
 هناف عالقة ذات , وأن أهداف التغيري تتأثر باختالف األساليب القيادية أيضاً , الشركات
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لقيادية ختتلف من أسلوب آلخر من حيث داللة إحصائية تدل على أن األساليب ا
هناف عالقة ذات داللة إحصائية تدل على أن األساليب , عالقتها باسرتاتيجيات التغيري

 .القيادية ختتلف من أسلوب آلخر من  حيث عالقتها بأهداف التغيري
  تقويم فعالية برنامج تطوير اإلدارة : )بعنوان  (م2111) هدفت دراسة عماد الدين

إىل ( ية في إعداد مدير المدرسة في األردن لقيادة التغيير في مدرستهالمدرس
برنامج تطوير اإلدارة املدرسية يف إعداد مدير املدرسة ليصبح )التعرف على مدى جناح 

إستقصاء وجهات نظر الفئات املعنّية بالربنامج حول أبرز , ( قائًدا فاعاًل للتغيري
إتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب وبلغت عينة  املمارسات املتصلة بقيادة التغيري و

مديرين ( 1)كما طبقت أداة املقابلة مع , معلًما( 6٢3)و, مديرًا( 23)الدراسة ومشلت 
تطوير رلية عامة : وهي, وقد غطت الدراسة مثانية أبعاد يف قيادة التغيري.معلًما(23)و

ومنذجة , وبناء ثقافة مشرتكة, وبناء اتفاق مجاعي خبصوص األهداف وأولوياهتا, مشرتكة 
ومراعاة احلاجات والفروق الفردية لدى العاملني , تقدمي منوذج سلوكي بحتذى/السلوف

وكان من .وهيكلة التغيري, وتوّقع مستويات أداء عليا من العاملني ,والتحفيز الذهين ,
ة على املمارسات املتصلة بقيادة التغيري تنطبق بدرجة كبري  الدراسة أنأهم نتائج 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية , سلوكيات مديري املدارس املشاركة يف الربنامج
وجود فروق ذات داللة , بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعزى للمؤهل العلمي

وكانت الفروق , إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعزى للخربة الوظيفية 
 ( .سنة (  32) أكثر من )   طوللصاحل ذوي اخلربة  األ

  إدارة التغيير التربوي في المدرسة : )بعنوان  (م2116)هدفت دراسة سليمان
الدراسة املنهج الوصفي  اتبعتإىل و ( الثانوية العامة باستخدام مدخل إعادة الهندسة

وهو أحد أساليب الدراسات املستقبلية املفيدة " Delphi–دلفي " إىل جانب أسلوب 
أبرز الصعوبات اليت تواجه التغيري تتمثل يف  الدراسة أنيف التنبؤ وكان من أهم نتائج 

 وعجز , وغياب الرلية الشاملة لإلصالح الرتبوي , انشغال املعلم بتحسني أحواله املادية 
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.  وضعف الكفايات لدى القيادات  ,وبريوقراطية األداء املدرسي , ميزانية التعليم 
الوقوف على اجتاهات إدارة التغيري الرتبوي يف املدرسة الثانوية العامة باستخدام مدخل 

, الوقوف على واقع إدارة التغيري الرتبوي يف املدرسة الثانوية العامة ,إعادة اهلندسة 
قرتح إلدارة التغيري حماولة التوصل إىل تصّور م, ومربرات استخدام مدخل إعادة اهلندسة

ووضع ضمانات , الرتبوي يف املدرسة الثانوية العامة باستخدام مدخل إعادة اهلندسة 
 .تنفيذه يف البيئة املصرية 

  إدارة التغيير والتحديات العصرية : )بعنوان  (م2116)هدفت دراسة العطيات
ر ومهارات إىل حتديد أدوا (رؤية معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين -للمدير

املدير العصري للتعامل مع التغيري من خالل إدارة مبتكرة ومبدعة ومتميزة يف إدارة 
إبراز أمهية إدارة التغيري كمفهوم عصري ال غىن عنه للتعامل مع التغيري وحتدياته , املواقف

مفهوم إدارة  الدراسة أنالعصرية املختلفة و اتبعت الدراسة املنهج  وكان من أهم نتائج 
التغيري وحتدياته العصرية هي من األمور األساسية اليت جيب أن يلم هبا كل مدير يعيش 

أن  ,توفر اخلربة العملية للمديرين جيعلهم يدركون أمهية التغيري وحتدياته , يف هذا العصر
العاملني يف اإلدارة العليا والوسطى يشكلون الفئة القادرة على إجراء التغيريات املختلفة 

أن  من عوامل جناح التغيري يف أي , ؤسسة من أجل الوصول لألهداف اخلاصة هبايف امل
عدم وجود فروق , وتواجدها بالقرب من املتأثرين به, مؤسسة دعم اإلدارة العليا له

عدم وجود فروق معنوية , معنوية بني إجابات أفراد الدراسة تبعًا ملتغرّي اخلدمة الوظيفية 
ومن أبرز التوصيات اليت خرجت هبا .الدراسة تبعاً ملتغرّي املؤهل العلمي بني إجابات أفراد 

ضرورة قيادة التغيري بأسلوب علمي لتحقيق االسرتاتيجيات  :هذه األطروحة ما يلي 
كمهارة عصرية ال بد من إتقان ممارستها وفق مبادئ وأسس علمية , واألهداف املنشودة

أمهية , ع املوظفني منذ البداية يف إحداث التغيري التأكيد على أمهية مشاركة مجي,وعملية
وجود القيادة املؤهلة القادرة على التعامل مع الظروف واألحداث املتغرّية ومجيع 

 . التحديات النامجة عنها بكفاءة وفاعلية 
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 : الدراسات األجنبية 
  هدفت دراسة مارتن(Marten  ( )3332 م)  تطوير أسلوب : ) بعنوان

إىل تصميم منوذج يستخدم إلحداث التغيري ( المشاركة في قيادة التغيير التنظيمي 
وإظهار نتائج إجيابية يف أقل , التنظيمي بطريقة ميكن من خالهلا تقليل اجلوانب السلبية 

 وجود أمهية بالغة للقيادة يف عملية من أهم نتائج هذه الدراسةكان و , وقت ممكن 
 والتقليل من مقاومته, أمهية العمل على زيادة فاعلية التغيري , التغيري
  هدفت دراسة كيسCase (333م٢)  أثر سلوك القيادة في تسهيل : )بعنوان

إىل التعرف على دور السلوف  (عملية التغيير في  إحدى المقاطعات التعليمية 
ة التغيري وكان من أهم نتائج القيادي ألحد مديري املقاطعات التعليمية يف تسهيل عملي

 : هناف مخسة أمور أخذها ذلك املدير يف االعتبار إلحداث التغيري وهي الدراسة أن
التفكري املنظم ,الرباعة الشخصية للمدير, بناء مناذج عقالنية ,بناء رلية مشرتكة , وبث 

 .روح الفريق يف املشاركني يف العملية التعليمية
 هدفت دراسة واتوود (Watwood ()333م٢ ) إدارة التغيير : )بعنوان

إىل تقدمي إطار مفاهيمي , و أمنوذج حول إدارة التغيري التنظيمي تكون جمتمع ( التنظيمي
الدراسة من رلساء الكليات , و القادة اإلداريني العاملني يف هذه الكليات و كان من 

املثالية إلجناح عملية  جيب على رلساء الكليات ممارسة القيادة الدراسة أنهأهم نتائج 
التغيري داخل منظماهتم ,و وجوب العمل على متكني األفراد من إحداث التغيري داخل 
مؤسساهتم ,فضاًل عن دوافعهم , أو مهاراهتم جتاه التغيري , و جيب على قادة الكليات 

 .الرتكيز على العمليات املراد إجراله اإلحداث التغيري داخل الكلية
  هدفت دراسة كوزراسكي (Kozeracki( )3338م)  تخطيط التغيير : ) بعنوان

إىل  (مدخل تطويري ، المبادئ و األسس : وإدارته في مؤسسات التعليم العالي 
إظهار مدى تأثر البيئة اجلامعية بنوعني من التغيري أحدمها تغيري من خارج البيئة اجلامعية 

 من داخل البيئة اجلامعية إىل خارجها وكان من أهم  إىل داخلها , و اآلخر تغيري إبداعي
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التغريات يف البيئة اخلارجية اليت تشمل العوامل االقتصادية , و تأثري  الدراسة أننتائج 
التكنولوجيا تقتضي ضرورة إحداث إستجابة من قبل كليات اجملتمع لتواكب هذه 

أدى لتعطيل تنفيذ التغيريات التغريات , و أشارت إىل وجود نقص يف التعاون املؤسسايت 
 .املفروضة قانونياً مبوجب تشريعات معينة

  هدفت دراسة دانيلز(danelz ( )2002  ) إدارة التغيير في كليات : ) بعنوان
إىل حتديد النماذج الناجحة اخلاصة مبمارسات التغيري يف   (فيكتوريا الثانوية باستراليا 

من خالل استكشاف التغيري الذي حصل يف و ذلك , كليات فيكتوريا الثانوية الست 
حيث طبق هذا , نظام الكليات من خالل برنامج يعرف بإسم مدارس املستقبل 

الربنامج على املدارس منذ أربع سنوات بعد تدريب مديري املدارس عليه و نتيجة لذلك 
و كانت من نتائج الدراسة أمهية مراعاة العناصر , دخلت مدارسهم مدارس املستقبل 

أمهية تغيري ثقافة ,اخلارجية و الداخلية اليت تؤثر يف عملية التغيري عند التخطيط للتغيري 
تؤثر نوعية القيادة بدرجة كبرية يف عملية , املدرسة و األفراد لضمان جناح عملية التغيري 

 .التغيري 
  هدفت دراسة ستوربريج و تاراكو(Storberge&Tarraco( )2113 م )

إىل توضيح العوامل  (منهج متعدد األساليب  :و التعليم العاليالتغيير ) بعنوان 
الرئيسة للتغيري يف التعليم العايل , و تقييم هذه القوى و العوامل عن طريق استخدام 

, و إىل توضيح العالقة املمكنة  نتيجة التغيري ( أمنوذج البحث العملي ( أمنوذج للتغيري 
, و االقتصاد مع إجناح فكرة إدارة التغيري يف مناخ  يف اإلدارة , و تطوير شؤون املوظفني

منوذج البحث  – التعليم العايل ككل , و كانت أداة الدراسة تتمثل يف أمنوذج التغيري
و الذي يستخدم  بكثرة يف عمليات التغيري املخططة , و متثلت إجابات أفراد  -العملي

مسألة التغيري املنظم عن طريق عينة الدراسة يف ثالث وجهات نظر خمتلفة تبحث  عن 
 , و كان من أهم نتائج هذه الدراسة أن التغيري  )  3361 ( استخدام أمنوذج شيبارد
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الذي تعرضت له مؤسسات التعليم العايل خيتلف من حيث الشدة و املدى , وأن تلك 
 .املؤسسات تسعى إىل إدارة هذا التغيري, الذي وصف بأنه متطور,ومتزايد و مدروس

 دفت دراسة ه (ترينبول و إدواردزTurnbull & Edwards ()2112  م) 
إىل التعرف إىل أثر  " للتغيري املؤسسي يف جامعة نيو الربيطانية (التطوير القيادي) بعنوان

التطوير املؤسسي على جامعة نيو الربيطانية من ناحية التغيري الثقايف اجلذري ,  و 
 321و مشلت أفراد عينة الدراسة , رائي استخدمت الدراسة منهج البحث االستق

أكادمييًا و إداريًا من العاملني جبامعة نيو  الربيطانية مت إدراجهم يف برنامج تطوير قيادي 
ملدة ستة أشهر , بغرض دراسة الذات , و اجلوانب النفسية  و العاطفية للقادة , و 

ؤثر يف القيادة , و الضغوط املرلوسني , كما تناولت الدراسة  الضغوط اجملتمعية اليت ت
القيادية املنبثقة عن اجملتمعات , و أظهرت الدراسة بأن كال النوعني من الضغوط سواء 
اجملتمعية , أم القيادية يتقاطعان , و يتشاهبان يف اختالفهما , و يظهر هذا االختالف 

بة يف وجود االختالف بني عمداء الكليات و بني اإلدارة , أو بني الرغ : بصور عدة مثل
إدارة متغرية , وبني الرغبة يف عدم وجود إدارة متاماً , كما أظهرت الدراسة وجوب الرتكيز 
على دعم املهارات القيادية املتطورة لدى اإلدارة العليا , ونشوء احلاجة لوجود عدد أكرب 
من القادة األكادمييني , و إدماجهم يف عملية التغيري , و ضرورة خلق جوعا ممن 

شاركة يف كل الكليات , و ضرورة أن تنبع الرغبة يف  املشاركة من األفراد , ومن القيادة امل
 .العليا
 هدفت دراسة كوشرين (Cochren ) (3331م  ) إدارة التغيير و ) بعنوان

هم أكان من و , إجياد منوذج مفاهيمي ملساعدة القادة الرتبويني إلدارة التغيري  (القيادة 
عن قدرهتم على إدارة  –يف ضوء النتائج -القادة الرتبويني غري راضني نتائج الدراسة أن  

, كما كشفت عن أبرز املعوقات األساسية إلدارة التغيري بطريقة فاعلة , التغيري بفاعلية
تدين مستوى تأهيل وتطوير هيئة , ضعف الدافعية , عدم توّفر القيادة املؤثرة : ومنها 

 التأكيد على أن  القيادة عنصر أساسي إلحداث :ومن أبرز توصياهتا ما يلي  , العاملني
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وتنجز ,وتنمية العاملني, أن  القيادة الفاعلة هي اليت تطّبق عناصر الدافعية .التغيري الفّعال 
التأكيد على نظم االتصال املستمرة والتغذية الراجعة بني األفراد , الفرص إلجناح التغيري

 .ة والقياد
  هدفت دراسة كوتر(kotter ( )3332 م )إىل اإلطالع  (قيادة التغيير :) بعنوان

, وقد مشل ذلك عدة جوانب , على جتارب املؤسسات املختلفة يف إحداث التغيري املنظم
والتعّرف على األخطاء اليت تقع فيها بعض املؤسسات أثناء , قيادة التغيري : ومنها 

استخدم , يؤدي إىل فشل جهودها يف حتقيق النتائج املستهدفةتطبيق التغيري داخلها مما 
واقرتاح جمموعة من اخلطوات اليت ميكن أن تسهم يف معاجلة , املنهج الوصفي التحليلي 

 .األخطاء السابقة وإحداث التغيري املخطط واملنظم بنجاح
  هدفت دراسة هاريف(Harvy  ( )333م ٢)  البداية الصحيحة : ) بعنوان :

ومن ( ص االستعداد المؤسساتي للدخول في التغيير االستراتيجي الناجح تشخي
, أهم النتائج اليت توّصلت إليها هذه الدراسة حتديد ثالثة شروط لنجاح مهمة التغيري  

واملشـاركة الفاعلة من قبل أعضاء هيئة , واإلمجـاع على التغييـر , القيادة الفّعالة : ) وهي 
 ( .تغيري التدريس يف التخطيط لل

 دراسة هوبر و بوتر (Hoope & Potter  ()2111م ) القيادة )  :بعنوان
, وهدفت إىل اإلطالع على أهم األدبيات اليت تناولت موضوع التغيري (  الذكية

وأبرز القضايا اليت , واستعراض بعض األساليب اليت ميكن أن تسهم يف تطبيقه بفاعلية 
يف مدارسهم إىل اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  تواجه القادة أثناء تطبيق التغيري

, سؤااًل  مفتوحًا تناولت جوانب عملية التغيري (  32)  مقابالت ميدانية تضّمنت
قائدًا متّيزوا بقيادة التغيري داخل مؤسساهتم بفاعلية (  22) ومشلت هذه املقابالت 

قيادية احلديثة املتمثلة يف بناء التأكيد على األنشطة ال وكانت من أهم نتائج الدراسة
والدور , شبكات من العالقات للتواصل بني األفراد من خمتلف املستويات التنظيمية 

 :التعرض عند دراسة التغيري للنقاط التالية , التكاملي لقائد التغيري 
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o  انتقال القوة والسلطة من القائد الفرد حنو تفويضها للعاملني يف املؤسسة.  
o  حنو النمط املبين على , االنتقال من النمط القيادي املبين على إعطاء األوامر والرقابة

 .متكني العاملني وتعزيز طاقاهتم بداًل من مراقبة سلوكياهتم 
أن إحساس العاملني بأهنم مشاركون فعليًا يف عملية التغيري يدفعهم لالستجابة هلا بإجيابية 

غيري فرضًا ؛ لذلك ينبغي االهتمام بتفويض تفوق استجابة من يفرض عليه الت
 . وإقناع العاملني مبربرات التغيري لضمان التزامهم بتطبيقه, الصالحيات 

 :التعليق على الدراسات السابقة 
من خالل ما مت عرضه من دراسات سابقة و اليت قد تناولت بعضا منها إدارة التغيري       

و بعد التعرف على أهداف تلك الدراسات و , على حده و بعضا منها قيادة التغيري 
نالحظ أمهية املوضوع و حيويته و الذي شغل العديد من الباحثني و , النتائج املهمة 

ملا للقيادة ارتباط و وثيق و دور مهم يف إحداث التغيري و التجديد داخل , الدارسني 
 .مؤسسات التعليم العايل بصفة عامة و اجلامعات بصفة خاصة 

أن القضايا التالية شكلت حماور أساسية يف معظم الدراسات : إمجاال ميكن القول و 
 :السابقة اليت عرضتها الباحثة 

أكدت بعض الدراسات أمهية و حتمية التغيري و إدارته و إسهامه يف تطوير املؤسسات  .3
على حتمية مشاركة ( م 3332) التعليمية و منها منصور و قد أكدت دراسة عيد 

و أن التغيري مطلب أساسي يف هذا , ات التعليمية يف إحداث التغيريات الرتبوية املنظم
 .العصر ملواكبة التغيري املتسارع و املتالحق يف مجيع جوانب احلياة 

أظهرت بعض الدراسات عن وجود جتارب ميدانية حملية و عربية و عاملية ناجحة إلدارة  .2
 .زالتغيري و منها دراسة الرقب و دراسة دانيل

 . اهتمت بعض الدراسات مبعوقات التغيري كدراسة نوح و سبحي و الزهراين .1
تبنت بعض الدراسات بعض الطرق و األساليب اليت تساعد يف جناح عملية التغيري             .3

 .العطيات و هاريف
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عرضت بعض الدراسات مناذج ناجحة للتغيري املخطط يف التعليم العايل و قدمت نصائح  .2
 . عملية لتخطيط التغيري و إدارته يف مؤسسات التعليم العايل

كشفت هذه الدراسات عن واقع ممارسة قيادة التغيري يف بعض املؤسسات التعليمية و  .6
و مؤمتن و كنسارة و احلميدي و مدى فاعليتها و من تلك الدراسات كوشرين و الغامدي 

 .الزهراين اجلابري
أمجعت الدراسات السابقة على أمهية املهارات القيادية املقرتحة يف هذه الدراسة لقائد  .٢

كوشرين و ليثوود و منصور و هريف و البهواشي :التغيري الفعال و ذلك على النحو التايل 
 .و االن هوبر و جون بوتر و مؤمتن و العطيات و نوح 

معظم الدراسات احمللية و العربية السابقة تناولت موضوع قيادة التغيري الرتبوي على  .8
 .مستوى منصور و عيد و البهواشي و كنسارة و احلميدي و مؤمتن و سليمان و الزهراين

يف حني تناولت دراسة آل زاهر و كدمييس و نوح و الغامدي و الزهراين موضوع التغيري 
 .تعليم العايلالرتبوي على مستوى ال

أشارت احلميدي إىل أمهية توفر مهارات اإلبداع اإلداري لدى القائد و قد وضحت أهم  .3
 .هذه املهارات لقائد التغيري و طريقة تنميتها و صقلها

 . تناولت سبحي ممارسة إدارة التغيري للمرحلة ما قبل االبتدائي .31
 :مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 :ميكن تلخيص أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف عدة نقاط       
 .تكوين تصور شامل عن موضوع قيادة التغيري .3
, التعرف على ماهية التغيري و أمهيته و أهدافه و أسبابه و جماالته و مناذجه و اسرتاتيجياته  .2

 .املهارات الالزمة لقادة التغيري والتعرف على أهم الصفات و,وكذلك مفهوم قيادة التغيري 
 .حتديد اإلطار النظري اخلاص هبذه الدراسة مبا يتفق مع أهدافها .1
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و طرق , حتديد طريقة بناء و عرض اإلطار النظري و عرض الدراسات السابقة  .3
 .و تنفيذ خطوات الدراسة, اختيار العينة 

 .اخلاصة بالدراسة احلالية حتديد و بناء و تصميم األداة املناسبة جلمع البيانات  .2
 .حتديد األسلوب اإلحصائي املناسب ملعاجلة البيانات اخلاصة بالدراسة احلالية  .6
حتليل نتائج الدراسة احلالية و تفسريها من خالل مقارنتها بنتائج الدراسات  .٢

 .السابقة 
 :ما تختلف فيه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

قياس أمهية مهارات قائد التغيري و إمكانية ممارساهتا يف احد  هتدف الدراسة احلالية إىل .3
و هو األمر الذي مل تتناوله أي دراسة , مؤسسات التعليم العايل و هي اإلدارة اجلامعية 

 .سابقة يف هذا اجملال على حد علم الباحثة 
ة و تركز الدراسة احلالية على موضوع معاصر و هو قيادة التغيري يف اإلدارة اجلامعي .2

هي حتت مؤسسات التعليم العايل و الذي مل تتناوله دراسة سابقة يف هذا اجملال 
 .على حد علم الباحثة 

تؤكد الدراسة احلالية على أن املهارات املقرتحة يف هذه الدراسة لقيادة التغيري ال  .1
تأيت مستقلة كاًل على حدة إمنا تكون متداخلة و جمتمعة لتشكل الكفاية الالزمة 

 .ة التغيري بكفاءة و فاعلية لقياد
اختلفت الدراسة احلالية عن معظم الدراسات السابقة يف جمال و حدود الدراسة و  .3

 .يستثىن من ذلك دراسة نوح و الزهراين 
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 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 
ما بحقق أهداف هذه الدراسة يف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وهو       

ضوء طبيعة مشكلة الدراسة ونوع املتغريات وخصائص جمتمع الدراسة كما أشار                                       
يهدف إىل مجع املعلومات " أن املنهج الوصفي ( 238:م2116)عبيدات؛ وآخرون 

ًا من أجل الوصول إىل استنتاجات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبري عنها كمًا وكيف
 ".وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتصويره 

 :تم االعتماد من الناحية المنهجية على األساليب التالية 
و يقوم على املسح النظري ألهم الدراسات و اجلهود العلمية اليت  :األسلوب الوصفي 

 .تبحث يف موضوع قيادة التغيري 

تمد على تصميم و بناء إستبانة تشتمل على عدة حماور موزع و يع :األسلوب الميداني 
و حتليل , عليها جمموعة من العبارات اليت ميكن من خالهلا مجع البيانات من عينة الدراسة 

 . هذه البيانات و من مث استخالص النتائج 

                                                  spssمت استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية :األسلوب اإلحصائي 
(statistical package for the social sciences ) ملعاجلة البيانات األولية

 .اليت مت مجعها هبدف حتليلها و استخالص النتائج منها
 مجتمع الدراسة

املكرمة و يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى مبكة 
ن فقط حسب سعوديو  إناثاذكورا و   عضو هيئة تدريس(  311) البالغ عددهم 

و يوضح اجلدول التايل , ( 3)هـ ملحق رقم 3311العايل للعام إحصائية وزارة التعليم 
 .جمتمع الدراسة( 1)
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 مجتمع الدراسة(:  1) جدول رقم 

 الجنس
 الرتبة العلمية

 م
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

 117 101 178 181 ذكر
 111 9 41 118 أنثى
 911 118 110 898 م

 عينة الدراسة 

هيئة  أعضاءمن عشوائية خذ عينة أ الباحثة رأتنظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة فقد 
 : -(2)ملحق رقم  –القرى على النحو التايل  أممبختلف الكليات جبامعة  التدريس

 :بتطبيق املعادلة اإلحصائية التاليةمت إختيار عينة عشوائية 

 

 2٢2=  فبلغت عينه الدراسة

 

 وصف عينة الدراسة 

                              وصفًا لرتكيبة عينة الدراسة  وخصائصها الدميوغرافية من خالل عدد تعرض الباحثة      
والدورات  ,و اجلنس, وعدد سنوات اخلربة , الرتبة العلمية: املتغريات املتمثلة يفمن 

 . التغيريويف جمال , التدريبية يف جمال القيادة
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  وصف عينة الدراسة حسب متغير الرتبة العلمية 

 توزيع عينة الدراسة  وفقاا لمتغير الرتبة العلمية(:4)جدول رقم 

النسبة  التكرارات الرتبة العلمية م
 المئوية

 %9،1 14 أستاذ 1

 %17،9 71 أستاذ مشارك 1

 %11،0 118 أستاذ مساعد 1

 %100 111 م

 

أستاذ )الدراسة رتبتهم العلمية  عينةأن أغلب أفراد  ( 3) يتضح من اجلدول السابق 
بنسبة ( أستاذ مشارف), يليهم من رتبتهم العلمية %(61,1)بنسبة ( مساعد

, ويوضح %(3,2)بنسبة ( أستاذ)نسبة ملن رتبتهم العلمية  , وكانت أقل%(3,2٢)
 .الدراسة وفقاً ملتغري الرتبة العلمية عينةالشكل التايل توزيع أفراد 
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 وفقاا لمتغير الرتبة العلمية الدراسة عينةتوزيع أفراد (:8)شكل رقم 

  سنوات الخبرة عدد وصف عينة الدراسة حسب متغير 
 سنوات الخبرةعدد وفقاا لمتغير  توزيع عينة الدراسة :(8)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات سنوات الخبرة م

 %18،1 74 سنوات 8أقل من  1

 %14،8 18 سنوات 10إلى أقل من 8من  1

 % 11،7 11 سنة18إلى أقل من  10من  1

 % 11،1 87 سنة فأكثر 18 4

 %100 111 م
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الدراسة ممن سنوات خربهتم  عينةأن أغلب أفراد  ( 2) رقم  يتضح من اجلدول السابق
( سنوات 2أقل من )يليهم أصحاب سنوات اخلربة %( 12,2)بنسبة ( فأكثر سنة32)

بنسبة ( سنوات 31إىل أقل من 2من ), مث أصحاب سنوات اخلربة %(28,2)بنسبة 
( ةسن 32إىل أقل من  31من ), وكانت أقل نسبة ألصحاب سنوات اخلربة %(23,8)

 .الدراسة وفقاً ملتغري سنوات اخلربة عينةويوضح الشكل التايل توزيع , %(31,٢)بنسبة 

 

 
 

 سنوات الخبرة عدد الدراسة وفقاا لمتغير عينةتوزيع أفراد (: 9)شكل رقم 
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 وصف عينة الدراسة حسب متغير الجنس 

 لجنسوفقاا لمتغير ا توزيع عينة الدراسة :(1)جدول رقم 

 التكرارات النوع م
النسبة 
 المئوية

 %81،8 118 ذكر 1

 %48،8 117 أنثى 1

 %100 111 م

بنسبة ( الذكور)أن أغلب عينة الدراسة  من (  6) يتضح من اجلدول السابق رقم 
ويوضح , من إمجايل أفراد عينة الدراسة%( 38,2)فنسبتهن ( اإلناث), أما %(23,2)

 .وفقاً ملتغري النوع الشكل التايل توزيع أفراد عينة الدراسة

 

 لجنسالدراسة وفقاا لمتغير ا عينةتوزيع أفراد :(10)شكل رقم 
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  وصف عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية في مجالي القيادة و
 إدارة التغيير 

 مجال القيادة 

الدورات التدريبية في مجال وفقاا لمتغير  توزيع عينة الدراسة :(7)جدول رقم 
 القيادة

 م
هل تم حضور دورات في مجال 

 القيادة
 النسبة المئوية التكرارات

 %47،7 118 نعم 1

 %81،1 117 ال 1

 %100 111 م

مل بحضروا الدراسة ممن  عينةأن أغلب أفراد  ( ٢) رقم  يتضح من اجلدول السابق
األفراد الذين حضروا دورات يف جمال  يليهم%( 22,1)بنسبة  دورات يف جمال القيادة

حضور الدراسة وفقًا ملتغري  عينةويوضح الشكل التايل توزيع %(3٢,٢)القيادة بنسبة 
 .دورات يف جمال القيادة 
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توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية في (:  11) شكل رقم 
 .  مجال القيادة

  مجال إدارة التغيير 

الدورات التدريبية في مجال وفقاا لمتغير  عينة الدراسةتوزيع :(8)جدول رقم 
 التغيير

 م
هل تم حضور دورات في مجال 

 التغيير
 النسبة المئوية التكرارات

 %14،7 91 نعم 1

 %18،1 171 ال 1

 %100 111 م

مل بحضروا دورات أن أغلب أفراد عينة الدراسة ممن  ( 8) رقم  يتضح من اجلدول السابق
األفراد الذين حضروا دورات يف جمال التغيري  يليهم( %62,1)بنسبة يف جمال التغيري 
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حضور دورات يف ويوضح الشكل التايل توزيع عينة الدراسة وفقًا ملتغري %(13,٢)بنسبة 
 .التغيري 

 

توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية في مجال إدارة (: 11) شكل رقم 
 . تغييرال

 أداة الدراسة 

اليت تعد  اإلستبانة أداةاستخدمت الباحثة جلمع املعلومات و البيانات املتعلقة بالدراسة 
 .البحث شيوعا يف جمال الدراسات و البحوث املسحية  أدوات أكثرمن 

للدراسة ملالئمتها لطبيعة الدراسة من حيث اجلهد و  كأداة اإلستبانةمت استخدام 
 .عينة الدراسة  أفرادو حجم  اإلمكانات
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 :خطوات تصميم و بناء أداة الدراسة 
 :اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتصميم و بناء أداة الدراسة المتمثلة في اإلستبانة

 تحديد مصادر بناء اإلستبانة. 1

 :اعتمدت الباحثة في بناء اإلستبانة على ما يلي 
  اجملالت الرتبوية و البحوث و الدراسات االطالع على العديد من الدوريات و

 .السابقة ذات الصلة مبشكلة الدراسة احلالية 
  االتصال مبجموعة من ذوي اخلرية و االختصاص يف هذا اجملال لالستفادة مبا

 .لديهم من خربات 
 تحديد أهداف اإلستبانة . 1

قائد التغيري للقادة مت تصميم إستبانة هتدف إىل التعرف على درجة ممارسة و امهية مهارات 
 . األكادمييني جبامعة ام القرى 

  بناء اإلستبانة. 1

النظري و بعد  اإلطارو تسالالهتا و يف ضوء  أهدافهابناء على مشكلة الدراسة و 
و , ( م2118)كدراسة الزهراين    [االطالع على الدراسات السابقة يف جمال الدراسة 

 )و دراسة البلبيسي , ( م 2132 )الزهراين  و دراسة, ( م 2111 ) عماد الديندراسة 
استطاعت الباحثة حتديد مخسة حماور للدراسة   ](م3332) الرقب ودراسة , ( م 2112

ملحق رقم عبارة (  332) حيث ضمت  األوليةيف صورهتا  اإلستبانةو قامت بصياغة 
 الكفاءةو قدمت عرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص و اخلربة و . (1)

 . و االستفادة من آرائهم و مالحظاهتم ذلك لتحكيمها 
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  تحكيم اإلستبانة 
  صدق األداة

الصدق الظاهري و : قامت الباحثة بإخضاع دراستها إىل إجراءات نوعني من الصدق مها 
 . صدق االتساق الداخلي 

 الصدق الظاهري لألداة

احملكمني الستطالع آراء قامت الباحثة بعرضها ,  األوليةيف صورهتا  اإلستبانةبعد تصميم 
 :حول 

  مدى وضوح العبارة. 
 مدى انتماء العبارة للمحور.  
 مدى مناسبة العبارة للمحور.  
 (.3)ملحق رقم  التعديل املناسب الذي يراه احملكم على العبارة 

بعض  إضافةيث الدراسة ؛ من ح ألداةاحملكمني يف الصياغة النهائية  بآراء األخذو قد مت  
حماور  أربعةيف شكلها النهائي ؛ تتكون من  أصبحتحىت , بعضها  إلغاءو , العبارات 

مت اعتماد مقياس ليكرت اخلماسي حيث وضعت يف جدول , عبارة (  13) تضمنت   
مث ,  املمارسةدرجة قياس ومخسة اختيارات ل,  األمهيةدرجة قياس مخسة اختيارات ل أمامه

البحث  أهدافعينة الدراسة ذكرت فيه عنوان البحث و  إىلخبطاب موجه  الباحثة أرفقتها
الباحثة على ضرورة الصدق و املوضوعية  أكدتو ,  اإلجابةو منوذج توضيحي لكيفية , 

وقد مت إجراء التعديالت الالزمة مبثابة التحقق من , اإلستبانةعلى فقرات  اإلجاباتيف 
 (.2)ملحق رقم  .وصدق احملتوى , صدق األداة الظاهري
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 صدق االتساق الداخلي 
ومدى ارتباطها , الدراسةبعد من أبعاد  التحقق من صدق االتساق الداخلي لكل مت

 Pearson's)من خالل إجياد معامل ارتباط بريسون الكلية ألداة الدراسة  بالدرجة

Correlation Coefficient) , يوضح االتساق الداخلي ( 3)واجلدول أدناه رقم
 . االت أداة الدراسةجمل

 االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة:(9)جدول رقم 

 مهارات قائد التغيير م
عدد 

 العبارات

 االرتباطمعامل 
 درجة األهمية درجة الممارسة

 * *0،918 * *0،918 10 مهارات التحفيز 1

 * *0،919 * *0،988 8 مهارات التأثير على اآلخرين 1

 * *0،917 * *0،981 10 مهارت التغيير 1

 * *0،918 * *0،948 11 مهارات اتخاذ القرار 4

( 1,13) توجد داللة إحصائية عند مستوى * *   

                          أن قيم معامل االتساق الداخلي حملاور الدراسة ( 3) رقم  يتضح من اجلدول السابق 
, حيث (1,13)جاءت بقيم مرتفعة وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

                                 للمحور( 1,312)قيمة معامل االرتباط بني حماور الدراسة واجملموع الكلي بني  تراوحت
ما                                أما في ,الثاين و ذلك فيما يتعلق بدرجة املمارسة للمحور ( 1,328), و األول 

                                         قيمة معامل االرتباط بني حماور الدراسة يتعلق بدرجة األمهية فرتاوحت 
فإن ذلك                                    الثاينللمحور ( 1,323), و األول للمحور ( 1,332)واجملموع الكلي بني 
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                                  ارتفاع قيم معامل االرتباط وتقارب قيمها من حمور آلخر على وجود درجة يدل على
 .عالية من االتساق الداخلي ألداة الدراسة

 ثبات األداة 
يقصد بثبات االختبار انه يعطي النتائج نفسها تقريبًا إذا أعيد تطبيقه مرة أخرى         

ثبات أداة الدراسة نفسهم ويف الظروف نفسها, و لقياس درجة  األفراد أو مرات على
مت بعد من األبعاد األربعة ملهارات قائد التغيري و درجة ثبات كل  قامت الباحثة حبساب

كما مت حساب ,( cronbach s Alph)ألفاكرونباخ  اعتمادها باستخدام معادلة
 الثبات الكلي جلميع العباراتلقياس قيمة ( cronbach s Alph)معامل ألفاكرونباخ

بالنسبة لدرجة  (1,3٢6)معامل الثبات الكلي  حيث بلغت قيمة, لألمهية و املمارسة 
واجلدول أدناه رقم , (1,381)و قيمة معامل الثبات الكلي لدرجة املمارسة هو , األمهية 

 .راسةوالثبات الكلي ألداة الد, ملهارات قائد التغيري يوضح معامالت الثبات ( 31)

والثبات الكلي ألداة ، لمهارات قائد التغييرمعامالت الثبات :(10)جدول رقم 
 الدراسة

 عدد العبارات مهارات قائد التغيير م
 ( a)  معامل الثبات

 درجة الممارسة درجة األهمية
 0،911 0،910 10 مهارات التحفيز 1

 0،917 0،897 8 مهارات التأثير على اآلخرين 1

 0،981 0،911 10 التغيير مهارات 1

 0،911 0،941 11 مهارات اتخاذ القرار 4

 0،971 0،971 19 الثبات الكلي ألداة الدراسة
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أن مجيع قيم معامل الثبات جاءت مرتفعة ( 31)ويتضح من اجلدول السابق رقم        

للمحور الثاين, و ( 1,83٢)جلميع احملاور حيث تراوحت قيم معامل الثبات بني 
للمحور الرابع بالنسبة لدرجة األمهية, وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( 1،336)
للمحور الثاين, و ( 1,33٢)حيث تراوحت قيم معامل الثبات بني ( 1,3٢6)
للمحور الرابع بالنسبة لدرجة املمارسة, وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( 1,363)
 إىلثبات لالستبانة باإلضافة إىل صدقها ما يدل على توفر درجة عالية من ال, (1,381)

 . صالحيتها للتطبيق الدراسة و  أداةمما يدل على ثبات , عالية إهنامعامالت الثبات يتضح 
 :الدراسة في صورتها النهائية  أداة

 13موزعة عليها  أساسيةحماور  أربعة اإلستبانةيف ضوء تعديالت احملكمني فقد اُعتمد يف 
 :عبارة على النحو التايل 

  ( . 31 -3)  األرقام تأخذ. عبارات (  31) , مهارات التحفيز :  األولاحملور 
  األرقام تأخذ. عبارات (  8) ,  اآلخرينمهارات التأثري على : احملور الثاين        

 (33- 38 . ) 
  ( . 28 -33)  األرقام تأخذ. عبارات (  31) , مهارات التغيري : احملور الثالث 
  ( 13-23)  األرقام تأخذ. عبارات(  33) , مهارات اختاذ القرار: احملور الرابع. 

 :تطبيق الدراسة الميدانية 
بعد إعداد الصيغة النهائية لالستبانة وضعت  الباحثة تعليمات اإلجابة املتضمنة       
و مت عرضها يف صورهتا , اإلستبانة و كيفية اإلجابة على فقرات , من الدراسة  الغرض

و قد مت . املشرفة اليت وجهت بالبدء يف تطبيقها على أفراد عينة الدراسة  النهائية على
ه و                                   3311/  3/ 22اإلستبانة يف صورهتا النهائية يف يوم السبت املوافق  توزيع
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ه  3311/  2/  23حىت يوم األربعاء املوافق استمرت الباحثة يف متابعتها و مجعها 
 .وصلت أخر اإلستبانات العائدة  يثح

 :و قد مرت عملية تطبيق أداة الدراسة باخلطوات التالية 
احلصول على خطاب موجه من سعادة عميد كلية الرتبية إىل سعادة وكيل                              .3

البحث العلمي ملساعدة الباحثة و تسهيل                       جامعة أم القرى للدراسات العليا و 
ملحق . مهمتها يف تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى 

 (6)رقم 

احلصول على خطاب موجه من سعادة وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا و  .2
من اجل السماح هلا بتطبيق  القرى أمعمداء الكليات جبامعة البحث العلمي إىل 

 (٢)ملحق رقم .  الدراسة و تسهيل مهمتها يف ذلك

إرسال اإلستبانات إىل عمداء الكليات موجهة بصورة من خطاب وكيل جامعة أم  .1
مع التوجيه بإعادة اإلستبانات بعد , القرى للدراسات العليا و البحث العلمي 

إما بالربيد االلكرتوين أو رقم استيفائها إىل الباحثة من خالل إخطار الباحثة 
 .اهلاتف 

مت توزيع اإلستبانات تارة عن طريق الباحثة شخصيا و تارة عن الربيد االلكرتوين و  .3
 .تارة عن طريق األقارب 

بعد أن مجعت الباحثة اإلستبانات العائدة قامت مبراجعتها للتأكد من استيفائها  .2
و قد بلغ عدد اإلستبانات ,  بياناهتا و صالحيتها إلجراء التحليل اإلحصائي

من جمموع % (   32) و متثل نسبة , إستبانة (  262) الصاحلة للتحليل 
 .اإلستبانات اليت مت توزيعها 
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 تطبيق اإلستبانة و جمع المعلومات(:11)جدول رقم 

 فئات الدراسة

اإلستبانات 
 الموزعة

اإلستبانات 
 المعادة

اإلستبانات 
 المستبعدة

اإلستبانات 
 المفقودة

اإلستبانات 
 القابلة للتحليل

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

هيئة  ءأعضا
 التدريس

174 100% 111 9851% 7 158% 8     % 111 98% 

 

 : األساليب اإلحصائية
مت حتليل هذه الدراسة , حتقيقها  إىلاليت تسعى  األهدافبناء على طبيعة الدراسة و 

 األساليب؛ حيث استخدمت ( spss) للربامج االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام احلزمة 
 :  اآلتية اإلحصائية

لوصف جمتمع وعينة الدراسة : والنسب املئوية(Frequencies–التكرارات) .3
ولكل , وحساب توزيع استجابات أفراد الدراسة لكل بعد من أبعاد االستبانة , 

 .فقرة من الفقرات اليت يتضمنها كل  بعد 

حلساب القيمة اليت متّثل استجابة مجيع أفراد :  ( Mean–املتوسط احلسايب )  .2
 .ولكل بعد من أبعاد االستبانة , الدراسة  لكل فقرة من الفقرات على حدة 
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حلساب معامل الثبات : ( Alpha Cronbach-ألفا كرونباخ) معادلة  .1
 .ومدى حتّقق االنسجام بني فقراهتا , االرتباط بني فقرات االستبانة لقياس مدى 

 

حلساب مدى تباعد القيم عن : ( Deviation–املعياري االحنراف ) .3
 . متوسطها احلسايب 

 Independent Sample )لعينتني مستقلتني ( ت)مت استخدام اختبار  .2

T.test ) لدراسة الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة  حول
األمهية ) القرى أممهارات الرئيس املباشر كقائد للتغيري يف اإلدارة اجلامعية جبامعة 

الدورات التدريبية يف جمايل القيادة و و , اجلنس)تبعا للمتغريات التالية ( املمارسة , 
 (التغيري 

لدراسة الفروق بني ( ANOVA)دي استخدام حتليل التباين األحامت  .6
حول مهارات الرئيس املباشر كقائد للتغيري  متوسطات استجابات عينة الدراسة

التالية تبعا للمتغريات ( املمارسة , األمهية ) القرى أميف اإلدارة اجلامعية جبامعة 
 (.و سنوات اخلربة, الرتبة العلمية)

للمقارنات البعدية لتحديد مصدر الفروق بني (  Scheffe)  اختبار شيفيه .٢
 .ملعرفة لصاحل من كانت الفروق . متوسطات االستجابات 

 Pearson's Correlation ))مت استخدام معامل ارتباط بريسون  .8

Coefficient للتحقق من صدق االتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة ,
 .أداة الدراسة واستخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات

اإلستبانة بالنسبة لدرجة ومت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس عبارات  .3
وتعين أن  2إىل الدرجة "  أبدا" وتعين أن املفهوم  3ابتداًء من الدرجة  املمارسة
 (. 33)كما هو موضح يف اجلدول أدناه رقم "  دائما " املفهوم 
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بالنسبة لدرجة  اإلستبانةومت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس عبارات  .2
وتعين أن  2إىل الدرجة "  غري مهم" وتعين أن املفهوم  3ابتداًء من الدرجة األمهية 
 (.32)كما هو موضح يف اجلدول أدناه رقم "  مهم جدا " املفهوم 

 
 
 

 

 مقياس ليكرت الخماسي:(11)جدول رقم 

 8 4 1 1 1 المقياس

مقياس درجة 
 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا الممارسة

مقياس درجة 
قليل  غير مهم األهمية

 األهمية
متوسط 
 مهم جدا مهم األهمية

 

درجة أمهية و ممارسة مهارات قائد التغيري هدفت الدراسة إىل التعرف على و قد        
 . التدريسلدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها قامت الباحثة بتحليل نتائج        
عينة الدراسة على أسئلة الدراسة  استجاباتالدراسة امليدانية, وذلك من خالل عرض 

 .ومعاجلتها إحصائياً باستخدام األساليب اإلحصائية املشار إليها بالفصل الثالث
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=  3 - 2)الباحثة يف تفسري نتائج الدراسة على حساب املدى  و لقد اعتمدت       
لتحديد طول فئات مقياس ليكرت اخلماسي وذلك بقسمة املدى على أكرب قيمة يف ( 3

من احلد األعلى لكل فئة من فئات ( 1,81)مث طرح الناتج ( 1,8=  2÷  3) املقياس 
 .ئات املقياسيوضح حدود ف( 32)واجلدول أدناه رقم , املقياس اخلماسي 

 

 

 .حدود فئات مقياس ليكرت الخماسي( : 11)جدول رقم 

 م
 االستجابة حدود الفئة

بالنسبة لدرجة 
 الممارسة
 

 االستجابة
بالنسبة لدرجة 

 األهمية
 

 إلى من

 مهم جدا دائما 8 4،11 1
 مهم غالبا 4،1 1،41 1
 متوسط األهمية أحيانا 1،4 1،11 1
 األهميةقليل  نادرا 1،1 1،81 4
 غير مهم أبدا 1،8 1 8

و قد قامت الباحثة بتحويل املقياس اخلماسي إىل مقياس ثالثي ؛ حيث مت دمج       
للداللة على أن درجة املمارسة ( مهم  –مهم جدا ) و ( غالبا  –دائما ) فئيت االستجابة 

تدل على أن ( ة متوسط األمهي) و ( أحيانا ) و األمهية عالية يف حني أن فئة االستجابة 
قليل ( ) أبدا  –نادرا ) درجة املمارسة و األمهية متوسطة كما مت دمج فئيت االستجابة  

و , للداللة على أن درجة املمارسة و األمهية منخفضة أو منعدمة ( غري مهم  –األمهية 
 :عليه 
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 املتوسط احلسايبعندما ترتاوح قيمة ( عالية ) األمهية / تكون درجة املمارسة  .3
 [. 1031و  2]  لالستجابات بني

عندما ترتاوح قيمة املتوسط احلسايب ( متوسطة ) األمهية / تكون درجة املمارسة  .2
 [. 1031إىل أقل من  2061من] لالستجابات 

عندما تكون قيمة املتوسط ( منخفضة أو منعدمة ) األمهية / تكون درجة املمارسة  .1
 [. 2061] احلسايب لالستجابات أقل من 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة 

 و تحليلها و مناقشتها

 

 

 

 مقدمة. 
                       عرض ومناقشة وتحليل نتائج

 اإلجابة على السؤال األول
  عرض ومناقشة وتحليل نتائج

 اإلجابة على السؤال الثاني
  عرض ومناقشة وتحليل نتائج

 اإلجابة على السؤال الثالث
  عرض ومناقشة وتحليل نتائج

 اإلجابة على السؤال الرابع
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 الفصل الرابع
 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 مقدمة       

ممارسة مهارات قائد التغيري لدى القادة درجة أمهية و هدفت الدراسة إىل التعرف على 
 . األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها قامت الباحثة بتحليل نتائج        
عينة الدراسة على أسئلة الدراسة  استجاباتالدراسة امليدانية, وذلك من خالل عرض 

 .ومعاجلتها إحصائياً باستخدام األساليب اإلحصائية املشار إليها بالفصل الثالث

صلت إليها الباحثة ومناقشتها وحتليلها وفق تسلسل أسئلة فيما يلي عرض للنتائج اليت تو 
  .الدراسة

  السؤال األولعرض ومناقشة وتحليل نتائج اإلجابة على: 
ما درجة أهمية مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من : ولاألالسؤال 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري  
همية مهارات قائد أسة على العبارات التي تقيس درجة عينة الدرا الستجابات

التغيير، وذلك لكل بعد من أبعاد المهارات الموضحة باإلستبانة، وقد تم ترتيب 
 ازلياا بناء على متوسطها الحسابيتلك العبارات من حيث درجة أهميتها ترتيبا تن

 : فكانت النتيجة كالتالي 
عينة الدراسة حول درجة أمهية مهارات قائد  الستجاباتأن املتوسط احلسايب العام    

(  3,2٢)يساوي , للتغيري لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
هي الفئة اليت تشري و (  2 –3023) ياس ليكرت اخلماسي يقع ضمن الفئة اخلامسة ملقو 
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ن االستجابة جاءت إ, وحسب تفسري النتائج ف( مهم جدا ) إىل االستجابة بدرجة 
   :وفيما يلي عرض هلذه النتائج مهم جداً بدرجة 

المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس  الحسابية واالنحرافات المتوسطات(:  14) جدول رقم 
 .لتغيير لدى القادة األكاديمييناأهمية مهارات قائد حول 

بعد
ال

االنحراف  العبارة م 
 المعياري

المتو 
 سط

درجة 
يب األهمية

لترت
ا

 

فيز
لتح

ت ا
هارا

م
 

 1 مهم جداا  4،80 0،41 .يشجع أعضاء هيئة التدريس لالنجاز المتميز 1
 1 مهم جداا  4،40 0،81 .التغييريظهر حماسا كثيرا لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملية  1

يشيد بانجازات و جهود القائمين بعملية التغيير من أعضاء هيئة  10
 1 مهم جداا  4،17 0،81 .التدريس

 4 مهم جداا  4،18 0،84 .يبدي ثقته في قدرات األعضاء و يسمح لهم بممارستها في العمل 8

في المؤتمرات  يمنح الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة 4
 8 مهم جداا  4،14 0،88 .العلمية

 1 مهم جداا  4،11 0،88 .يتفهم سلوك أعضاء هيئة التدريس و يقدر دوافعهم 1
 7 مهم جداا  4،18 0،89 .يعزز إدراك أعضاء هيئة التدريس ألدوارهم و المهام المناطة بهم 1
 8 مهم جداا  4،17 0،87 .التغييريعلن النتائج االيجابية التي يتوصل إليها فريق عملية  9
 9 مهم 4،11 0،89 .يؤكد على إعالم أعضاء هيئة التدريس على النتائج المتوقعة من أدائهم 7
 10 مهم 4،11 0،91 .يهتم بمتابعة كل فرد من فريق التغيير و ما يقوم به من دور 8

 4،10 المتوسط العام للبعد

رين
آلخ

ى ا
 عل

أثير
 الت

ات
هار

م
 

 1 مهم 1،81 1،011 .يتحلى بروح الدعابة و المرح 11

لديه القدرة على الحوار و اإلقناع و تحريك األعضاء نحو تحقيق  11
 1 مهم جداا  4،40 0،84 .األهداف

 1 مهم جداا  4،17 0،81 .يواجه الصعوبات بعزيمة وإصرار لتحقيق التغيير 11
 4 مهم جداا  4،17 0،81 . يتصف بالمبادأة و األخذ بزمام األمور 18
 8 مهم جداا  4،17 0،89 .يهتم بنشر ثقافة التغيير بين أعضاء هيئة التدريس 17
 1 مهم 4،18 0،81 .دعم عملية التغيير إلىلديه القدرة على تحويل اتجاهات األعضاء  11
 7 مهم 4،08 1،01 .يستطيع التعرف على الخصائص النفسية ألعضاء هيئة التدريس 14
 8 مهم 4،04 0،94 .يتنبأ بردود األفعال للقرارات التي يتخذها 18

 4،18 المتوسط العام للبعد
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 ( 14) تابع                                جدول رقم 

بعد
ال

 

االنحراف  العبارة م
درجة  المتوسط المعياري

يب األهمية
لترت

ا
 

غيير
 الت

ات
هار

م
 

 1 مهم جداا  4،81 0،19 .التحسين المستمريهتم بالتطوير و التغيير و  19
 1 مهم جداا  4،18 0،81 .يتمتع بالرقابة الذاتية المستمرة 11
 1 مهم جداا  4،11 0،80 .يعمل على تمكين أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع و االبتكار 17
 4 جداا  مهم 4،18 0،81 .يشجع تنمية و تطوير المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس 11
 8 مهم جداا  4،14 0،88 .يعتمد منهجية واضحة إلحداث التغيير 11
 1 مهم جداا  4،11 0،81 .يمنح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مواهبهم 11
 7 مهم جداا  4،18 0،81 .يتبنى سياسات و إجراءات و استراتيجيات إدارية حديثة و جديدة 18
 8 مهم جداا  4،11 0،91 .األفكار مع المؤسسات المتناظرة معه يعمل على تبادل اآلراء و 14
 9 مهم 4،18 0،88 .يضع هياكل تنظيمية مرنة و مناسبة تتماشى مع مراحل التغيير 18
 10 مهم 4،01 0،91 .لديه القدرة على التوقع و الحدس 10

 4،19 المتوسط العام للبعد

رار
 الق

خاذ
ت إت

هارا
م

 

 1 مهم جداا  4،41 0،81 .الشفافية مع أعضاء هيئة التدريس حول عملية التغييريؤكد على  19
 1 مهم جداا  4،44 0،71 .يقوم بإتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد 10
 1 مهم جداا  4،19 0،70 .يستثمر خبرات و تجارب أعضاء هيئة التدريس في صنع قرار التغيير 11

التدريس في وضع الرؤية و األهداف من عملية ُيشرك أعضاء هيئة  19
 4 مهم جداا  4،19 0،79 .التغيير

 8 مهم جداا  4،18 0،79 . يمنح األعضاء الشعور أنهم شركاء في تحقيق أهداف عملية التغيير 18

يستمع لجميع اآلراء و المقترحات و الحلول البديلة في المواقف  11
 1 مهم جداا  4،18 0،71 . المختلفة إلحداث التغيير

اإلمكانيات المادية الممكنة لتحقيق أهداف  نالقرار ضميضع خطة لتنفيذ  11
 7 مهم جداا  4،18 0،78 .التغيير

 8 مهم جداا  4،17 0،81 . يراعي الشمول و الدقة لصنع القرار في عملية التغيير 18

اإلمكانيات البشرية الممكنة لتحقيق أهداف  نالقرار ضميضع خطة لتنفيذ  17
 9 مهم جداا  4،17 0،81 التغيير

أهداف  قمناسبة لتحقيالتدريس في تحديد آليات  ةأعضاء هيئيشرك  14
 10 مهم جداا  4،14 0،88 .التغيير

يفوض الصالحيات لألعضاء التخاذ القرار المناسب حول عملية  11
 11 مهم 4،10 0،91 . التغيير

 4،11 المتوسط العام للبعد
 17،4 المتوسط العام لجميع األبعاد
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  األولمناقشة نتائج السؤال 
 االحنرافاتالع على املتوسطات احلسابية و طاإلو ( 33)بالنظر إىل اجلدول رقم و 

 :يتضح اآليت  همهية كل بعد على حدأاملعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة 
حيث بلغ املتوسط , درجة أمهية مهارات التحفيز للقائد األكادميي  :البعد األول .3

  وتقع ضمن الفئة اخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي (  3011)احلسايب العام للبعد األول 
 .(مهم جدا ) هي الفئة اليت تشري إىل االستجابة و ( 2 –3023) 

 :هيو ( مهم ) ة و تأخذ الفئة الرابع كما يتضح أن هناف عبارتني كانت إستجابتهم ضمن
 ما يقوم به من دور حيث بلغ املتوسط احلسايب تابعة كل فرد من فريق التغيري و يهتم مب

 .3,33الستجابتهم
  يؤكد على إعالم أعضاء هيئة التدريس على النتائج املتوقعة من أدائهم حيث بلغ

 .3,33املتوسط احلسايب الستجابتهم
مهم ) إستجابتهم ضمن الفئة اخلامسة وتأخذ درجة ت أما بقية العبارات فقد كان      
 :هي(  302٢ - 3021)قد تراوح املتوسط احلسايب بني و ( جدا 

  يشجع أعضاء هيئة التدريس لإلجناز املتميز حيث بلغ املتوسط احلسايب
 .3,21الستجابتهم

  ُتوسط لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملية التغيري حيث بلغ امل كثرياً   ظهر محاساً ي
 .3,31احلسايب الستجابتهم

  ُجهود القائمني بعملية التغيري من أعضاء هيئة التدريس حيث بلغ جنازات و إشيد بي
 .3,1٢املتوسط احلسايب الستجابتهم

  يسمح هلم مبمارستها يف العمل حيث بلغ املتوسط يبدي ثقته يف قدرات األعضاء و
 .3,12احلسايب الستجابتهم
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  هيئة التدريس للمشاركة يف املؤمترات العلمية حيث بلغ مينح الفرصة لكافة أعضاء
 .3,13املتوسط احلسايب الستجابتهم

 يقدر دوافعهم حيث بلغ املتوسط احلسايب هيئة التدريس و  يتفهم سلوف أعضاء
 .3,13الستجابتهم

 املهام املناطة هبم حيث بلغ املتوسط ف أعضاء هيئة التدريس ألدوارهم و يعزز إدرا
 .3,28الستجابتهماحلسايب 

  يعلن النتائج االجيابية اليت يتوصل إليها فريق عملية التغيري حيث بلغ املتوسط احلسايب
 .3,2٢الستجابتهم

درجة أمهية مهارات التأثري على اآلخرين للقائد األكادميي بلغ املتوسط : البعد الثاني .2
    ملقياس ليكرت اخلماسيتقع ضمن الفئة الرابعة و (  3038) العام للبعد الثاين  احلسايب

 .(مهم ) اليت تشري إىل االستجابة وهي الفئة الرابعة و (  3021–1033) 
كانت بدرجة عالية وتقع ضمن الفئة اخلامسة   تعبارا كما يتضح أن هناف أربعة      

 :هي و ( مهم جدا) ليت تأخذ االستجابة او 
  حتقيق األهداف حيث بلغ حتريك األعضاء حنو لديه القدرة على احلوار واإلقناع و

 .3031املتوسط احلسايب الستجابتهم
 الصعوبات بعزمية وإصرار لتحقيق التغيري حيث بلغ املتوسط احلسايب  يواجه

 .301٢الستجابتهم 
  301٢األخذ بزمام األمور حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يتصف باملبادأة و. 
 تدريس حيث بلغ املتوسط احلسايب يهتم بنشر ثقافة التغيري بني أعضاء هيئة ال

 .302٢الستجابتهم 
      بعة اليت تقع ضمن الفئة الراعبارات فقد كانت بدرجة متوسطة  و أما باقي ال      

             حيث تراوح املتوسط احلسايب الستجابتهم ,( مهم )  واليت تأخذ االستجابة
 :تيبا تنازليا على املمارسات التالية مرتبة تر ( 3021 - 1033)بني 
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  لديه القدرة على حتويل اجتاهات األعضاء إىل دعم عملية التغيري حيث بلغ املتوسط
 .3038احلسايب الستجابتهم 

  يستطيع التعرف على اخلصائص النفسية ألعضاء هيئة التدريس حيث بلغ املتوسط
 .3012احلسايب الستجابتهم 

  بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يتنبأ بردود األفعال للقرارات اليت يتخذها حيث
3013. 

  1083املرح حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يتحلى بروح الدعابة و. 
        درجة أمهية مهارات التغيري للقائد األكادميي بلغ املتوسط احلسايب :البعد الثالث .1

          اخلماسيتقع ضمن الفئة اخلامسة ملقياس ليكرت و (  3023)العام للبعد الثالث  
 .(مهم جدا ) اليت تشري إىل االستجابة وهي الفئة الثالثة و (  2–3023) 

كما يتضح أن هناف عبارتني كانت بدرجة متوسطة و تقع ضمن الفئة الرابعة و اليت       
 :و هي (مهم ) تأخذ االستجابة 

  املتوسط مناسبة تتماشى مع مراحل التغيري حيث بلغ يضع هياكل تنظيمية مرنة و
 .3038احلسايب الستجابتهم

  3011احلدس حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهملديه القدرة على التوقع و. 
               اليت تقع ضمن الفئة اخلامسة واليتدرجة عالية  و أما باقي العبارات فقد كانت ب     

                  حيث تراوح املتوسط احلسايب الستجابتهم ,( مهم جدا ) تأخذ االستجابة 
 :على املمارسات التالية مرتبة (  1033 - 1011)بني 
  التحسني املستمر حيث بلغ املتوسط احلسايب يهتم بالتطوير والتغيري و

 .3021الستجابتهم
 3018توسط احلسايب الستجابتهميتمتع بالرقابة الذاتية املستمرة حيث بلغ امل. 
 بتكار حيث بلغ املتوسط عضاء هيئة التدريس على اإلبداع واإليعمل على متكني أ

 .3016احلسايب الستجابتهم
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  تطوير املهارات املهنية ألعضاء هيئة التدريس حيث بلغ املتوسط يشجع تنمية و
 .3012احلسايب الستجابتهم

 ث بلغ املتوسط احلسايب يعتمد منهجية واضحة إلحداث التغيري حي
 .3013الستجابتهم

  جديدة حيث بلغ املتوسط يتبىن سياسات وإجراءات واسرتاتيجيات إدارية حديثة و
 .3028احلسايب الستجابتهم

  مينح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مواهبهم حيث بلغ املتوسط احلسايب
  .3011الستجابتهم

  ملؤسسات املتناظرة معه حيث بلغ املتوسط األفكار مع ايعمل على تبادل اآلراء و
 .3023احلسايب الستجابتهم

يب درجة أمهية مهارات إختاذ القرار للقائد األكادميي بلغ املتوسط احلسا: البعد الرابع .3
           وتقع ضمن الفئة اخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي(  3012) العام للبعد الرابع

 .(مهم جدا ) اليت تشري إىل االستجابة وهي الفئة اخلامسة و (  2–3023) 
تقع ضمن الفئة الثالثة و عبارة واحدة كانت بدرجة متوسطة و كما يتضح أن هناف       

 :هي و (مهم ) اليت تأخذ االستجابة 

  يفوض الصالحيات لألعضاء إلختاذ القرار املناسب حول عملية التغيري بلغ املتوسط
 .3031احلسايب الستجابتهم

    أما باقي العبارات فقد كانت بدرجة عالية  و اليت تقع ضمن الفئة اخلامسة و اليت       
      تراوح املتوسط احلسايب الستجابتهم بني حيث,( مهم جدا ) تأخذ االستجابة 

 :على العبارات التالية مرتبة (  1033 - 3036)

 3036يؤكد على الشفافية مع أعضاء هيئة التدريس حول عملية التغيري. 
 3033يقوم بإختاذ القرار املناسب يف الوقت احملدد. 
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  يشرف أعضاء هيئة التدريس يف حتديد آليات مناسبة لتحقيق أهداف التغيري بلغ
 .3023املتوسط احلسايب الستجابتهم

  3013جتارب أعضاء هيئة التدريس يف صنع قرار التغيري يستثمر خربات و. 
  3013األهداف من عملية التغيريلية و يف وضع الر ُيشرف أعضاء هيئة التدريس. 
 3018مينح األعضاء الشعور أهنم شركاء يف حتقيق أهداف عملية التغيري. 
 احللول البديلة يف املواقف املختلفة إلحداث ستمع جلميع اآلراء واملقرتحات و ي

 .3012التغيري
 يري بلغ يضع خطة لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات املادية املمكنة لتحقيق أهداف التغ

 .3028املتوسط احلسايب الستجابتهم
  الدقة لصنع القرار يف عملية التغيري بلغ املتوسط احلسايب يراعي الشمول و

 .302٢الستجابتهم
  يضع خطة لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات البشرية املمكنة لتحقيق أهداف التغيري بلغ

 .302٢املتوسط احلسايب الستجابتهم
مهارات قائد التغيير من وجهة نظر  أهميةعينة الدراسة تجاه  استجاباتدرجة (:  18) جدول رقم 

  .أعضاء هيئة التدريس
 الترتيب المتوسط الحسابي األبعاد

 1 4511 (همية  أ) القرار  اتخاذمهارات 
 1 4510 (همية  أ) مهارات التحفيز 
 1 4519 (همية  أ) مهارات التغيير 

 4 4518 (همية  أ) مهارات التأثير على اآلخرين 
 4517 (همية  أ) الدرجة الكلية 
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عينة الدراسة حول أمهية  استجاباتشارت إىل أن أ نتيجة السؤال األولمبا أن و        
 نياألكادميي ةلدى القاداختاذ القرار التحفيز والتأثري على اآلخرين والتغيري و توفر مهارات 
ويرجع ذلك ملا  ملسوه اثناء ممارسة أعماهلم ,  هم جداً مكانت بدرجة   هممن وجهة نظر 

مما أكد على أن أفراد القيادية يف تأدية اعماهلم ومشاركتهم اختاذ القرار و سرعة اجنازهم 
عينة الدراسة يرون أن هذه املهارات مهمة جدا و يظهر من هذه النتيجة ضرورة التوجه 

يادة اجلامعة و األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها حنو القيام بعملية التغيري و املستقبلي يف ق
اسرتاتيجياته فالقيادة األكادميية اليت هتتم باملشاركني معها من أعضاء هيئة التدريس يف 

و يكون , القسم أو الكلية أو العمادة و حتفزهم و تقوم بتشجيعهم ماديا و معنويا 
و تبين سياسات و إجراءات حنو التغيري هي قيادة  اختاذهالقرار و مبدأها املشاركة يف صنع 

 .فاعلة 

دراسة ,(م2113)وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عرقسوسي      
 دراسة , (م3332)البهواشي دراسة ,(م2113)السبيعيدراسة  ,(م2112)احلميدي
حيث كانت ( م2111)بوترو دراسة هوبر , (م333٢)هاريف دراسة , (م2112)البلبيسي

نتائج هذه الدراسات ُتشيد بأمهية مهارات قائد التغيري و ادوار القيادات مبختلف أنواع 
 .املؤسسات اليت متت فيها هذه الدراسات و األحباث 
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  الثانيعرض ومناقشة وتحليل نتائج اإلجابة على السؤال: 
القادة األكاديميين من ما درجة ممارسة مهارات قائد التغيير لدى : الثانيالسؤال 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

 

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري 
عينة الدراسة على العبارات التي تقيس درجة ممارسة مهارات قائد  الستجابات

التغيير، وذلك لكل بعد من أبعاد المهارات الموضحة باإلستبانة، وقد تم ترتيب تلك 
فكانت  العبارات من حيث درجة أهميتها ترتيبا تنازلياا بناء على متوسطها الحسابي

 : النتيجة كالتالي 

 

عينة الدراسة حول درجة ممارسة مهارات قائد التغيري  الستجاباتاملتوسط احلسايب العام 
و يقع (  1,33)يساوي , لدى القائد االكادميي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

و هي الفئة اليت تشري (  3021 – 1033) ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي 
 :  ذه النتائجوفيما يلي عرض هل( .غالبا ) إىل االستجابة بدرجة 



 

111 

 

  

أعضاء هيئة  الستجاباتالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية (:  11) جدول رقم 
 .التدريس حول ممارسة مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين

 
 
 
 
 

بعد
ال

االنحراف  النص م 
درجة  المتوسط المعياري

يب الممارسة
لترت

ا
 

فيز
لتح

ت ا
هارا

م
 

 1 غالباا  1571 15071 .يشجع أعضاء هيئة التدريس لالنجاز المتميز 1
 1 غالباا  1511 1500 .يظهر حماسا كثيرا لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملية التغيير 1
 1 غالباا  1589 15071 .و المهام المناطة بهميعزز إدراك أعضاء هيئة التدريس ألدوارهم  1
 4 غالباا  1511 15084 .يبدي ثقته في قدرات األعضاء و يسمح لهم بممارستها في العمل 8
 8 غالباا  1587 15088 .يتفهم سلوك أعضاء هيئة التدريس و يقدر دوافعهم 1

 1 غالباا  1581 15191 .هيئة التدريسيشيد بانجازات و جهود القائمين بعملية التغيير من أعضاء  10
 7 أحياناا  1517 15114 .يمنح الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية 4
 8 أحياناا  1517 15109 .يعلن النتائج االيجابية التي يتوصل إليها فريق عملية التغيير 9
 9 أحياناا  1519 15111 .إعالم أعضاء هيئة التدريس على النتائج المتوقعة من أدائهم ىيؤكد عل 7
 10 أحياناا  1511 15111 .يهتم بمتابعة كل فرد من فريق التغيير و ما يقوم به من دور 8

 1541 المتوسط العام للبعد

رين
آلخ

ى ا
 عل

أثير
 الت

ات
هار

م
 

تحريك األعضاء نحو تحقيق لديه القدرة على الحوار و اإلقناع و  11
 1 غالباا  1511 15184 .األهداف

 1 غالباا  1581 15181 .يهتم بنشر ثقافة التغيير بين أعضاء هيئة التدريس 17
 1 غالباا  1581 15089 . يتصف بالمبادأة و األخذ بزمام األمور 18
 4 غالباا  1548 15091 .يتحلى بروح الدعابة و المرح 11
 8 غالباا  1541 15111 .الصعوبات بعزيمة وإصرار لتحقيق التغييريواجه  11
 1 أحياناا  1518 15088 .لديه القدرة على تحويل اتجاهات األعضاء إلى دعم عملية التغيير 11
 7 أحياناا  1518 15011 .يتنبأ بردود األفعال للقرارات التي يتخذها 18
 8 أحياناا  1508 15118 .ألعضاء هيئة التدريسيستطيع التعرف على الخصائص النفسية  14

 1518 المتوسط العام للبعد
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 ( 11) تابع                                جدول رقم 

 
 

بعد
ال

االنحراف  النص م 
درجة  المتوسط المعياري

يب الممارسة
لترت

ا
 

غيير
 الت

ات
هار

م
 

 1 غالباا  1571 15040 .يهتم بالتطوير و التغيير و التحسين المستمر 19
 1 غالباا  1580 15117 .يتمتع بالرقابة الذاتية المستمرة 11
 1 غالباا  1541 15111 .يمنح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مواهبهم 11
 4 غالباا  1544 15111 .يشجع تنمية و تطوير المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس 11
 8 أحياناا  1511 15047 .الحدس لديه القدرة على التوقع و 10
 1 أحياناا  1511 15188 .يعمل على تمكين أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع و االبتكار 17
 7 أحياناا  1514 15111 .يتبنى سياسات و إجراءات و استراتيجيات إدارية حديثة و جديدة 18
 8 أحياناا  1511 15171 .التغييريضع هياكل تنظيمية مرنة و مناسبة تتماشى مع مراحل  18
 9 أحياناا  1510 15187 .يعمل على تبادل اآلراء و األفكار مع المؤسسات المتناظرة معه 14
 10 أحياناا  1519 15118 .يعتمد منهجية واضحة إلحداث التغيير 11

 1511 المتوسط العام للبعد

رار
 الق

خاذ
ت إت

هارا
م

 

 1 غالباا  1584 15189 .هيئة التدريس حول عملية التغييريؤكد على الشفافية مع أعضاء  19
يستمع لجميع اآلراء و المقترحات و الحلول البديلة في المواقف المختلفة  11

 1 غالباا  1581 15111 . إلحداث التغيير
 1 غالباا  1581 15140 .يستثمر خبرات و تجارب أعضاء هيئة التدريس في صنع قرار التغيير 11
 4 غالباا  1581 15170 يمنح األعضاء الشعور أنهم شركاء في تحقيق أهداف عملية التغيير 18
 8 غالباا  1549 15174 .ُيشرك أعضاء هيئة التدريس في وضع الرؤية و األهداف من عملية التغيير 19
 1 غالباا  1547 15101 .يقوم بإتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد 10
لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات المادية الممكنة لتحقيق أهداف يضع خطة  11

 7 أحياناا  1540 15141 .التغيير

يشرك أعضاء هيئة التدريس في تحديد آليات مناسبة لتحقيق أهداف  14
 8 أحياناا  1511 15111 .التغيير

يضع خطة لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات البشرية الممكنة لتحقيق أهداف  17
 10 أحياناا  1511 15181 .التغيير

 11 أحياناا  1511 15111 . يراعي الشمول و الدقة لصنع القرار في عملية التغيير 18
 1541 المتوسط العام للبعد
 1541 المتوسط العام لجميع اإلبعاد
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   الثانيمناقشة نتائج السؤال 
االحنرافات احلسابية و الطالع على املتوسطات او ( 36)رقم بالنظر إىل اجلدول و 

 :يتضح اآليت حده مهية كل بعد علىأبة أعضاء هيئة التدريس حول درجة املعيارية إلستجا

حيث بلغ املتوسط , درجة ممارسة مهارات التحفيز للقائد األكادميي : البعد األول .3
      ليكرت اخلماسيتقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس و (  1036)ايب العام للبعد األول احلس

 .(غالبا ) هي الفئة اليت تشري إىل االستجابة و (  3021 – 1033) 
     ت إستجابتهم ضمن الفئة الثالثة وتأخذكما يتضح أن هناف أربعة ممارسات كان      

 :هيو ( أحيانا ) 
  مينح الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف املؤمترات العلمية حيث بلغ

 .101٢الستجابتهم احلسايب  املتوسط
  أدائهم حيث بلغ يؤكد على إعالم أعضاء هيئة التدريس على النتائج املتوقعة من

 .1033احلسايب الستجابتهم  املتوسط
 من دور حيث بلغ املتوسط احلسايب ما يقوم بهتابعة كل فرد من فريق التغيري و يهتم مب 

 .1031الستجابتهم 
 ها فريق عملية التغيري حيث بلغ املتوسط يعلن النتائج االجيابية اليت يتوصل إلي                            

 .102٢احلسايب الستجابتهم 
قد و ( غالبا ) ت إستجابتهم ضمن الفئة الرابعة وتأخذ أما بقية املمارسات فقد كان      

 :هي(  1021 - 10٢3)تراوح املتوسط احلسايب بني 
 ز حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يشجع أعضاء هيئة التدريس لالجناز املتمي

10٢3. 
  ًلدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملية التغيري حيث بلغ املتوسط كثرياً   يظهر محاسا 

 .1066احلسايب الستجابتهم 
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  يسمح هلم مبمارستها يف العمل حيث بلغ املتوسط يبدي ثقته يف قدرات األعضاء و                     
 .1066الستجابتهم احلسايب 

 املهام املناطة هبم حيث بلغ املتوسط ريس ألدوارهم و يعزز إدراف أعضاء هيئة التد
 .1023احلسايب الستجابتهم 

  يقدر دوافعهم حيث بلغ املتوسط احلسايب يتفهم سلوف أعضاء هيئة التدريس و
 .102٢الستجابتهم 

  يئة التدريس حيث بلغ جهود القائمني بعملية التغيري من أعضاء هيشيد باجنازات و
 .1021احلسايب الستجابتهم  املتوسط

حيث بلغ , درجة ممارسة مهارات التأثري على اآلخرين للقائد األكادميي : البعد الثاني .2
تقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكرت و (  1018) العام للبعد الثاين  املتوسط احلسايب

أحيانا )       اليت تشري إىل االستجابةو هي الفئة الثالثة و (  1031–2063) اخلماسي 
). 

كما يتضح أن هناف مخسة ممارسات كانت بدرجة عالية و تقع ضمن الفئة الرابعة و       
 :و هي (غالبا ) اليت تأخذ االستجابة 

  لديه القدرة على احلوار و اإلقناع و حتريك األعضاء حنو حتقيق األهداف حيث بلغ
 .1061الستجابتهماملتوسط احلسايب 

  يهتم بنشر ثقافة التغيري بني أعضاء هيئة التدريس حيث بلغ املتوسط احلسايب
 .1021الستجابتهم 

  1022األخذ بزمام األمور حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يتصف باملبادأة و. 
  1032املرح حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يتحلى بروح الدعابة و. 
 عوبات بعزمية وإصرار لتحقيق التغيري حيث بلغ املتوسط احلسايب يواجه الص

 .1033الستجابتهم 
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  أما باقي املمارسات فقد كانت بدرجة متوسطة  و اليت تقع ضمن الفئة الثالثة و اليت
 - 1028)حيث تراوح املتوسط احلسايب الستجابتهم بني ,( أحيانا ) االستجابة   تأخذ

 : لية مرتبةاملمارسات التا  على( 1018
  لديه القدرة على حتويل اجتاهات األعضاء إىل دعم عملية التغيري حيث بلغ املتوسط

 .1028احلسايب الستجابتهم 
  يتنبأ بردود األفعال للقرارات اليت يتخذها حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم

1038. 
 املتوسط  يستطيع التعرف على اخلصائص النفسية ألعضاء هيئة التدريس حيث بلغ

 .1018احلسايب الستجابتهم 
حيث بلغ املتوسط , درجة ممارسة مهارات التغيري للقائد األكادميي : البعد الثالث .1

  ليكرت اخلماسي تقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس و ( 1016) العام للبعد الثالث  احلسايب
 .(نا أحيا) اليت تشري إىل االستجابة وهي الفئة الثالثة و (  1031 – 2063) 

ممارسات كانت بدرجة عالية وتقع ضمن الفئة الرابعة ة كما يتضح أن هناف أربع      
 :هي و  (غالبا )   اليت تأخذ االستجابةو 

  التحسني املستمر حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يهتم بالتطوير والتغيري و
10٢3. 

  1021احلسايب الستجابتهم يتمتع بالرقابة الذاتية املستمرة حيث بلغ املتوسط. 
  مينح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مواهبهم حيث بلغ املتوسط احلسايب

 .1036الستجابتهم 
  تطوير املهارات املهنية ألعضاء هيئة التدريس حيث بلغ املتوسط يشجع تنمية و

 .1033الستجابتهم  احلسايب
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 اليت تأخذة الثالثة و تقع ضمن الفئ اليتمارسات فقد كانت بدرجة متوسطة  و أما باقي امل
(  1033 - 1011)حيث تراوح املتوسط احلسايب الستجابتهم بني ,(أحيانا )  االستجابة

 :على املمارسات التالية مرتبة
  1011احلدس حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم لديه القدرة على التوقع و. 
 بتكار حيث بلغ املتوسط واإل عضاء هيئة التدريس على اإلبداعيعمل على متكني أ

 .1011احلسايب الستجابتهم 
  جديدة حيث بلغ املتوسط ات واسرتاتيجيات إدارية حديثة و إجراءيتبىن سياسات و

 .1023احلسايب الستجابتهم 
  مناسبة تتماشى مع مراحل التغيري حيث بلغ املتوسط يضع هياكل تنظيمية مرنة و

 .1022احلسايب الستجابتهم 
  األفكار مع املؤسسات املتناظرة معه حيث بلغ املتوسط تبادل اآلراء و يعمل على             

 .1021احلسايب الستجابتهم 
  يعتمد منهجية واضحة إلحداث التغيري حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم

1033. 
لعام وسط احلسايب ادرجة ممارسة مهارات التغيري للقائد األكادميي بلغ املت: البعد الرابع .3

(  3021–1033) ئة الثالثة ملقياس ليكرت اخلماسيتقع ضمن الفو ( 1031) للبعد الرابع
 .(غالبا ) هي الفئة الرابعة و اليت تشري إىل االستجابة و 

مخس ممارسات كانت بدرجة متوسطة وتقع ضمن الفئة الثالثة  كما يتضح أن هناف      
 :وهي(أحيانا ) واليت تأخذ االستجابة 

 لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات املادية املمكنة لتحقيق أهداف التغيري بلغ  يضع خطة
 .1031املتوسط احلسايب الستجابتهم 

  يشرف أعضاء هيئة التدريس يف حتديد آليات مناسبة لتحقيق أهداف التغيري بلغ
 .1016املتوسط احلسايب الستجابتهم 
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 عملية التغيري بلغ املتوسط  يفوض الصالحيات لألعضاء إلختاذ القرار املناسب حول
 .1012احلسايب الستجابتهم 

  يضع خطة لتنفيذ القرار ضمن اإلمكانيات البشرية املمكنة لتحقيق أهداف التغيري بلغ
 .1011املتوسط احلسايب الستجابتهم 

  الدقة لصنع القرار يف عملية التغيري بلغ املتوسط احلسايب الستجابتهم يراعي الشمول و
1013. 
واليت تقع ضمن الفئة الرابعة واليت تأخذ  مارسات فقد كانت بدرجة عاليةما باقي املأ      

 (1033 - 1011) الستجابتهم بني حيث تراوح املتوسط احلسايب,(غالبا )  االستجابة
 : على املمارسات التالية مرتبة

  1023يؤكد على الشفافية مع أعضاء هيئة التدريس حول عملية التغيري. 
 احللول البديلة يف املواقف املختلفة إلحداث آلراء واملقرتحات و يع ايستمع جلم

 .1021التغيري
  1022جتارب أعضاء هيئة التدريس يف صنع قرار التغيري يستثمر خربات و. 
 1023مينح األعضاء الشعور أهنم شركاء يف حتقيق أهداف عملية التغيري. 
 1033من عملية التغيرياألهداف اء هيئة التدريس يف وضع الرلية و ُيشرف أعض. 
 103٢يقوم بإختاذ القرار املناسب يف الوقت احملدد . 

مهارات قائد التغيير من وجهة نظر  ممارسةعينة الدراسة تجاه  استجاباتدرجة ( :  17) جدول 
 أعضاء هيئة التدريس 

 الترتيب المتوسط الحسابي األبعاد
 1 1541 (ممارسة ) مهارات التحفيز 

 1 1541 (ممارسة ) القرار مهارات إتخاذ 
 1 1518 (ممارسة ) مهارات التأثير على اآلخرين 

 4 1511 (ممارسة ) مهارات التغيير 
 1541 (ممارسة ) الدرجة الكلية 
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عينة  استجاباتشارت إىل أن أيتضح من اجلدول السابق أن نتيجة السؤال الثاين        
لدى اختاذ القرار تأثري على اآلخرين والتغيري و الو التحفيز مهارات  الدراسة حول ممارسة

قد يرجع و ,  غالباً من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت  بدرجة  نياألكادميي دةالقا
السبب يف ذلك إىل إميان القيادات األكادميية بأمهية قيادة التغيري عن طريق تشجيع 

نشر ثقافة التغيري ة جبهودهم  و ادأعضاء هيئة التدريس و منحهم الثقة يف قدراهتم و اإلش
قد جاح يف إحداث التغيري املنشود  و بينهم  و دورها يف هتيئة البيئة املناسبة لتحقيق الن

مهية الرتكيز على اجلانب أ تناولت موضوع التغيري من جانب أكدت األدبيات اليت
كمتطلب   دريسمهية حتفيز أعضاء هيئة التأومن هنا تظهر , اإلنساين يف إدارة التغيري 

التحفيز املعنوي على وجه صة فيما يتعلق مبهارات التحفيز و خاو , لنجاح عملية التغيري 
 .إجناح أهدافها من خالله حتقيق قيادة التغيري و  أدق الذي ميكن للقائد أن يضمن

دراسة , (م2118)دراسة القرشي, (ه3322)هذا يتفق مع دراسة احلميديو       
دراسة , (ه3312)اللحياين دراسة, (ه3311)دراسة السبيعي ,( ه3323)الزهراين

دراسة , (ه3336)قد اختلفت عن دراسة الغامديو ,  (م2111)عماد الدين 
قد أظهرت و ( ه3311)  دراسة الزهراين ,(م211٢)دراسة سبحي, (ه3328)الزهراين

 توسطة إىلهذه الدراسات أن ممارسة قيادة التغيري كانت بدرجات متفاوتة ترتاوح ما بني م
منها عزي الباحثة هذا االختالف إىل عدد من العوامل املختلفة اليت قد يكون تُ و ,نادرة 

وعدم توفر اإلمكانات املادية والبشرية املتطورة واملتزامنة مع , قدم تاريخ بعض الدراسات 
ايل املتخصصة يف جم عدم توفر الدورات التدريبيةالتغيري والتطور احلاصل يف عصرنا احلايل و 

 .     اختالف اجلهات العلمية و اإلدارية لدى القيادات األكادميية ,  التغيريالقيادة و 
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  الثالثعرض ومناقشة وتحليل نتائج اإلجابة على السؤال: 
 

(  0508) داللة ند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عــــ :الثالثالسؤال 
حول درجة أهمية مهارات قائد للتغيير  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى للمتغيرات التالية 
ت التدريبية في مجالي القيادة  الدورا –الجنس -سنوات الخبرة  –الرتبة العلمية  : )
 ؟( التغيير و

 

    :و لإلجابة على هذا السؤال 

للكشف عن  One Way Anova)) حتليل التباين األحاديمت استخدام اختبار   
اء هيئة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات إستجابة عينة الدراسة  من أعض

مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر  التدريس حول درجة أمهية
كما مت , (العلمية, سنوات اخلربةالرتبة )أعضاء هيئة التدريس  واليت تعزى ملتغريات التالية 

 Independent Sample T) لعينتني مستقلتني( ت)استخدام اختبار 
Test ) التغيري , اجلنس, الدورات التدريبية يف جمايل القيادة )لنفس الغرض بالنسبة ملتغري

 :وفيما يلي بيان ذلك, ن فقطان اثنانظراً ألن كاًل منهم يتكون من مستوي( 
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 متوسطات استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حول درجة الفروق بني .3
أمهية  مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  

 .أدناه( 38)واليت تعزى ملتغري الرتبة العلمية كما يف جدول رقم 
 

عينة الدراسة  استجاباتروق بين متوسطات تحليل التباين األحادي لدراسة الف(:  18) جدول رقم 
حول أهمية مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا 

.لمتغير الرتبة العلمية  

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة           
 (ف ) 

مستوى 
وق الداللة

لفر
ا

 

مهارات التحفيز         
 (أهمية ) 

 05781 1 15811 بين المجموعات

15700 05188 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05411 189 1195117 المجموعات

-  111 1105904 المجموع

مهارات التأثير 
على اآلخرين      

 (أهمية ) 

 05881 1 15101 بين المجموعات

15181 05117 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05479 189 1145118 المجموعات

-  111 1185171 المجموع

مهارات التغيير    
 (أهمية ) 

 05147 1 05194 بين المجموعات

05789 05488 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05440 189 1115918 المجموعات

-  111 1145119 المجموع

مهارات إتخاذ 
 (أهمية ) القرار 

 05411 1 05811 بين المجموعات

05977 05178 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05411 189 1105118 المجموعات

-  111 1115147 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عند مستوى ( 38)يتضح من اجلدول رقم        
بني متوسطات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حول درجة أمهية  ( 1512)داللة 

واليت  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني 
 , حيث كان مستوى (أستاذ  -أستاذ مشارف  –أستاذ مساعد)تعزى ملتغري الرتبة العلمية 
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ة ن الرتبة العلميأمما سبق ميكن أن يُعزى السبب إىل و . دبعاالداللة أكرب من يف مجيع األ
ليس هلا كادميي و حصيل العلمي لعضو هيئة التدريس وهو القائد األال نتيجة التإماهي 

 .عالقة مبهارات قيادة التغيري 
مهارات قائد التغيري لدى القادة  حول ق يف استجابات عينة الدراسةالفرو   .2

فيما يتعلق بدرجة األمهية واليت تعزى  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر األكادمييني 
 .أدناه( 33)ملتغري سنوات اخلربة  كما يف جدول رقم 

عينة الدراسة  استجاباتتحليل التباين األحادي لدراسة الفروق بين متوسطات (:  19) جدول رقم 
تبعا  أعضاء هيئة التدريس مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظرأهمية حول  

 .لمتغير الخبرة

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة       
 (ف ) 

مستوى 
وق الداللة

لفر
ا

 

مهارات التحفيز                  
 (أهمية ) 

 15881 1 85888 بين المجموعات

 دالة 05007 45144

داخل 
 05447 188 1185141 المجموعات

-  111 1105904 المجموع

مهارات التأثير 
على اآلخرين       

 (أهمية ) 

 15889 1 85198 بين المجموعات

 دالة 05007 45098

داخل 
 05411 188 1195878 المجموعات

-  111 1185171 المجموع

مهارات التغيير       
 (أهمية ) 

 15491 1 45471 بين المجموعات

 دالة 05011 15491

داخل 
 05417 188 1105147 المجموعات

-  111 1145119 المجموع

مهارات إتخاذ 
القرار             

 (أهمية ) 

 05484 1 15481 بين المجموعات

15119 05114 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05418 188 1095198 المجموعات

-  111 1115147 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات (  33) يتضح من اجلدول       
لدى القادة األكادمييني من وجهة  اختاذ القرارمهارات أمهية  عينة الدراسة حول استجابات
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تُفسر هذه و . (1012)أكرب من  حيث كان مستوى الداللة نظر أعضاء هيئة التدريس
عينة  استجاباتاللة إحصائية بني متوسطات بينما اتضح وجود فروق ذات د,النتيجة 

الدراسة حول  مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس  فيما يتعلق بدرجة األمهية تبعا ملتغري سنوات اخلربة حيث كان مستوى الداللة 

 عدم وجود فروق يف يرجع السبب يفو . الثالثللبعد األول والثاين و ( 1012)ن أصغر م
تعتمد على و , حتكمها االنظمة م القرىاذ القرار أن القرارات يف جامعة أمهارات اخت

فالقائد األكادميي ال بحتاج إىل خربة أكثر مما , السياسات و اإلجراءات املقروءة و املكتوبة
 . بحتاج توفر األدلة و اللوائح و األنظمة

 ملقارنات البعدية باستخدام شيفيهااختبار  إجراءمت ملعرفة اجتاه الفروق و     
(Scheffe) اجلدول التايل كما يف : 

لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات (  Scheffe) نتائج التحليل البعدي (:  10) جدول رقم 
مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أهمية  عينة الدراسة حول استجابات

 .التدريس  تبعا لمتغير الخبرةأعضاء هيئة 

وجود فروق ذات داللة احصائية بني سنوات ( 21)كما يتضح من اجلدول رقم          
كانت الفروق يف مهارات التحفيز لصاحل و , التغيري و  التأثرييف مهارات التحفيز و  اخلربة 

 و هذا مؤشر على إدراف ( 3032)سنوات مبتوسط حسايب   32- 31سنوات اخلربة من 

 المتوسط (  J) الخبرة  المتوسط ( I) الخبرة  البعد
الفرق بين 

المتوسطات     
 (J-I ) 

مهارات التحفيز    
 (أهمية ) 

 –سنوات  10من 
 0541114 451881 سنوات 8من  أقل 458194 سنة 18من  أقل

مهارات التأثير 
على اآلخرين     

 (أهمية ) 
 أقل–سنوات  10من  159111 سنوات 8من  أقل

 0541911 451988 سنة 18من 

مهارات التغيير    
 0519744 454019 سنة فأكثر 18 451098 سنوات 8من  أقل (أهمية ) 
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كما كانت .القادة األكادمييني األكثر خربة ألمهية التحفيز يف التغيري واجناز االعمال
سنوات مبتوسط حسايب  2كادمييني من كانت خربهتم أقل من الفروق لصاحل القادة األ

سنة يف مهارات التأثري على اآلخرين و  32 – 31مقابل من كانت خربهتم من ( 3,13)
رمبا يعود السبب امتالف  القائد االكادميي , سنة فأكثر يف مهارات التغيري على التوايل 32

ى أكثر عل سنوات إىل مهارات التغيري اليت بدورها هلا تأثري 2من كانت خربته أقل من 
رمبا يعود إىل حصوله على دورات تدريبية أو و , انت هلم خربة أكثرخرين مقارنة مبن كاآل

  .  خرينعلى اآل التأثريأمهية التغيري و  إط العه على دراسات مك نته من إدراف
مهارات قائد التغيري لدى القادة  حول الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة -1

فيما يتعلق بدرجة األمهية واليت تعزى  ظر أعضاء هيئة التدريسمن وجهة ناألكادمييني 
 .أدناه( 23)ملتغري اجلنس كما يف جدول رقم 

 عينة الدراسة حول استجاباتلدراسة الفروق بين متوسطات ( ت ) اختبار ( :  11) جدول رقم 
تدريس تبعا لمتغير مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة الأهمية 

 .الجنس

مستوى  (ت ) قيمة  المتوسط العدد الجنس البعد
وق الداللة

لفر
ا

 

مهارات التحفيز                      
 ) أهمية ) 

 45117 118 ذكر
ير  05087 15911-

غ
 45187 117 أنثى دالة

مهارات التأثير على اآلخرين         
 (أهمية ) 

 45118 118 ذكر
-15478 05141 

دالة
ير 

غ
 45181 117 أنثى 

مهارات التغيير                   
 ) أهمية ) 

 45184 117 أنثى دالة 05041 15044- 45117 118 ذكر
مهارات إتخاذ القرار            

 ) أهمية) 
 45471 117 أنثى دالة 05000 15791- 45178 118 ذكر

بني  ةفروق ذات داللة إحصائي عدم وجود(  23) من اجلدول رقم  يتضح          
 أمهية مهارات التحفيز و مهارات التأثري عينة الدراسة حول أفراد  استجاباتمتوسطات 
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وتُفسر هذه النتيجة مدى (. 1012)حيث كان مستو الداللة أكرب من, على اآلخرين
التأثري على اآلخرين التحفيز و  قرى بأمهيةإدراف اجلنسني من القادة األكادميية جبامعة أم ال

 .يف قيادة التغيري
كما يتضح من اجلدول أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 

مستوى اختاذ القرار حيث بلغت كان مهارات التغيري و  أفراد عينة الدراسة حول أمهية
القادة االكادميني يف جامعة أم القرى ن وتُفسر هذه النتيجة بأ(. 1012)الداللة أصغر من 

 (.أنثى-ذكر)اختاذ القرار لديهم حسب متغري اجلنس تلف درجة أمهية مهارات التغيري و خت

ت الذي يتضح منه أن متوسطاو ( ت)و ملعرفة لصاحل من الفروق مت إجراء اختبار ,
 اختاذ القرار كانت لصاحل اإلناث حيث بلغتاالستجابة يف مهارات التغيري و 

 . على التوايل( 303٢6()30183)

أكثر إدراكاً ألمهية اكتساب مهارات ( اإلناث ) وتُفسر هذه النتيجة أن القادة األكادمييني 
ك لطبيعة اإلناث يف حب التغيري رمبا يعود السبب يف ذلو .مهارات اختاذ القرارو التغيري 

 . اختاذ القرارات و السلطةو 

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حول  الفروق بني متوسطات استجابات عينة -3
مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما 
يتعلق بدرجة األمهية واليت تعزى ملتغري حضور الدورات يف جمال القيادة  كما يف جدول رقم 

 .أدناه( 22)
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 عينة الدراسة حول استجاباتلدراسة الفروق بين متوسطات ( ت ) اختبار ( : 11) جدول رقم 
 مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيرأهمية 

 .في مجال القيادة التدريبية الدورات

مستوى  (ت ) قيمة  المتوسط العدد اإلجابة البعد
وق داللةال

لفر
ا

 

 مهارات التحفيز 
 ) أهمية ) 

 45111 187 ال دالة 05018 15111 45401 108 نعم
 مهارات التأثير على اآلخرين  

  ) أهمية)   
 45189 108 نعم

15111 05108 

دالة
ير 

غ
 45111 187 ال 

 )أهمية)  مهارات التغيير
 45111 108 نعم

15498 05111 

دالة
ير 

غ
 45140 187 ال 

 )أهمية) القرار  اتخاذمهارات 
 45177 108 نعم

15191 05198 

دالة
ير 

غ
 45171 187 ال 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني (  22) يتضح من اجلدول رقم       
اختاذ اآلخرين التغيري و التأثري على مهارات أمهية عينة الدراسة حول  استجاباتمتوسطات 
حيث كان مستوى , القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالقرار لدى 

تُفسر هذه النتيجة عدم اختالف وجهة نظر القادة و .(1012)الداللة أكرب من 
األكادمييني يف دور الدورات التدريبية مبجال القيادة يف تأهيلهم ملهارات التأثري على 

 .اختاذ القرارو التغيري و  اآلخرين
عينة  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات بينما دلت النتائج على وجود 

و ,  (1012)صغر من أكان مستوى الداللة حول أمهية مهارات التحفيز حيث   الدراسة
الذي يتضح منه أن متوسطات االستجابة و ( ت)اختبار  ملعرفة لصاحل من الفروق مت إجراء

 الذين حضروا دورات يف القيادة حيث بلغت يف مهارات التحفيز كانت لصاحل
جيايب للدورات التدريبية يف جمال القيادة ؛ حيث ثر اإلوُيستنتج من ذلك األ(.30313)

 .حضور الدورات التدريبية يف جمال القيادةردية بني مهارات قائد التغيري و توجد عالقة ط
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ائد التغيري لدى الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول   مهارات ق -2
القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة االمهية و اليت 

 .أدناه( 21)تعزى ملتغري حضور الدورات يف جمال التغيري  كما يف جدول رقم 
أهمية  عينة الدراسة حول استجاباتلدراسة الفروق بين متوسطات ( ت ) اختبار (:  11) جدول 

تبعا لمتغير  مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 .في مجال التغييرالتدريبية الدورات 

وق مستوى الداللة (ت ) قيمة  المتوسط العدد اإلجابة البعد
لفر

ا
 

مهارات التحفيز          
 (أهمية ) 

 45111 111 نعم
05981 05117 

دالة
ير 

غ
 45174 149 ال 

مهارات التأثير على 
 (أهمية ) اآلخرين 

 45181 111 نعم
15111 05111 

دالة
ير 

غ
 45181 149 ال 

مهارات التغيير            
 (أهمية ) 

 45119 111 نعم
05179 05708 

دالة
ير 

غ
 451871 149 ال 

مهارات إتخاذ القرار    
 (أهمية ) 

 45110 111 نعم
-05041 05911 

دالة
ير 

غ
 45114 149 ال 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني (  21) يتضح من اجلدول رقم       
التحفيز والتأثري على اآلخرين مهارات أمهية عينة الدراسة حول  استجاباتمتوسطات 

حيث  , لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اختاذ القرار والتغيري و 
نه مل خيتلف أفراد عينة الدراسة ُيشري ذلك إىل أ.(1012) كان مستوى الداللة أكرب من 

رمبا يعود السبب يف ذلك إىل وعي القادة .يف أمهية دور الدورات التدريبية يف جمال التغيري
 .   حتقيق أهدافها بدور التغيري يف تطوير اجلامعة و األكادمييني 
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 : الرابعالسؤال 

  الرابععرض ومناقشة وتحليل نتائج اإلجابة على السؤال: 
(  0508) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عــــند مستوى الداللة :السؤال الرابع

مهارات قائد  ممارسةمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة  بين
للتغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى للمتغيرات 

الدورات التدريبية في مجالي  –الجنس -سنوات الخبرة  –الرتبة العلمية  : )التالية 
 ؟( التغييرالقيادة  و 

 

 :و لإلجابة على هذا السؤال 

للكشف One Way Anova) )ي مت استخدام اختبار حتليل التباين األحاد
عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات إستجابات عينة الدراسة  من أعضاء هيئة 
التدريس حول درجة ممارسة مهارات قائد التغيري يف اإلدارة اجلامعية واليت تعزى ملستويات 

مستقلتني لعينتني ( ت)كما مت استخدام اختبار , (الرتبة العلمية, سنوات اخلربة)
((Independent Sample T Test  لنفس الغرض بالنسبة ملتغري
نظرًا ألن كاًل منهم يتكون من ( اجلنس,الدورات التدريبية يف جمايل القيادة و التغيري )

 :وفيما يلي بيان ذلك, مستويني اثنني فقط
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إلدارة عينة الدراسة  حول مهارات قائد التغيري يف ا استجاباتالفروق بني متوسطات  -3
اجلامعية  فيما يتعلق بدرجة املمارسة واليت تعزى ملتغري الرتبة العلمية كما يف جدول رقم 

 .أدناه( 23)
عينة الدراسة  استجاباتتحليل التباين األحادي لدراسة الفروق بين متوسطات ( :  14) جدول رقم 

 .مهارات قائد التغيير تبعا لمتغير الرتبة العلميةممارسة حول 

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (ف ) قيمة  المربعات

وق الداللة
لفر

ا
 

    مهارات التحفيز
 (ممارسة ) 

 05118 1 05417 بين المجموعات

05114 05718 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05817 189 1145074 المجموعات

-  111 1145811 المجموع

مهارات التأثير 
اآلخرين          على 

 (ممارسة ) 

 15044 1 45088 بين المجموعات

15119 05071 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05778 189 1005141 المجموعات

-  111 1045711 المجموع

    مهارات التغيير
 (ممارسة ) 

 15908 1 15810 بين المجموعات

15104 05114 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05908 189 1145809 المجموعات

-  111 1185118 المجموع

مهارات إتخاذ 
     القرار         

 (ممارسة ) 

 15118 1 15117 بين المجموعات

15411 05141 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05914 189 1415809 المجموعات

-  111 1445448 المجموع

متوسطات بني ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي( 23)يتضح من اجلدول رقم 
التأثري على التحفيز و  عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حول درجة ممارسة مهارات

واليت تعزى ملتغري الرتبة العلمية  األكادميينيلدى القادة اختاذ القرار اآلخرين و التغيري و 
 مهارات أنيعود ذلك و . يف مجيع األبعاد ( 1012)حيث كان مستوى الداللة أكرب من ,

 ال تعتمد على الرتبة العلمية اليت هي اختاذ القرار فيز والتأثري على اآلخرين والتغيري و التح
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طريقة بقدر ما تعتمد على سلوف القائد وشخصيته و نتاج التحصيل العلمي للقائد 
بالقيادة و ادارة فالرتبة العلمية  ليس هلا ارتباط , للتغيري  املهيأةتفكريه و البيئة التنظيمية 

تصال خرين واإلعلى اآل التأثريمدى قدرة القائد يف على ن القيادة تعتمد أ ؛ حيث التغيري
 .قدرته على حتفيزهم و تشجيعهم  يضاً أاجليد و 

ة العلمية ليس بأن الرتب( ه3336)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الغامدي 
هنا ال تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كما أ, ح يف ممارسات قائد التغيريثر واضهلا أ

 .   اليت أكدت على دور الرتبة العلمية يف ممارسات قائد التغيري( ه3312)اللحياين 
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مهارات قائد التغيري لدى القادة  حول متوسطات إستجابات عينة الدراسة الفروق بني -2
بدرجة املمارسة واليت تعزى فيما يتعلق  أعضاء هيئة التدريس األكادمييني من وجهة نظر

 .أدناه( 22)ملتغري اخلربة كما يف جدول رقم 
 عينة الدراسة استجاباتتحليل التباين األحادي لدراسة الفروق بين متوسطات ( :  18) جدول رقم 

تبعا  أعضاء هيئة التدريس لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر مهارات قائد التغييرممارسة  حول
 .برةلمتغير الخ

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة          
 (ف ) 

مستوى 
وق الداللة

لفر
ا

 

مهارات 
التحفيز        

 (ممارسة ) 

بين 
 15018 1 15078 المجموعات

15181 05191 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05810 188 1115411 المجموعات

-  111 1145811 المجموع

مهارات التأثير 
 على اآلخرين 

 (ممارسة ) 

بين 
 05881 1 15144 المجموعات

15118 05119 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05781 188 1015087 المجموعات

-  111 1045711 المجموع

مهارات التغيير  
 (ممارسة ) 

بين 
 05171 1 15011 المجموعات

05711 05811 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05911 188 1115108 المجموعات

-  111 1185118 المجموع

مهارات إتخاذ 
القرار           

 (ممارسة ) 

بين 
 05414 1 15191 المجموعات

05491 05188 

دالة
ير 

غ
 

داخل 
 05941 188 1415081 المجموعات

-  111 1445448 المجموع

بني متوسطات ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي( 22)يتضح من اجلدول رقم 
 اختاذ التحفيز والتأثري على اآلخرين والتغيري و  مهاراتممارسة حول  عينة الدراسةاستجابات 
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لدى القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة القرار 
يف ( 1012) من وى الداللة أكرباملمارسة واليت تعزى ملتغري سنوات اخلربة حيث كان مست

كادميي ال ختتلف درجة ممارسته يف مجيع أن القائد األو تُفسر هذه النتيجة . مجيع األبعاد
ن التغيري ال أ مر عائد إىلوقد يكون األ,  حسب أبعاد اخلربةأبعاد ممارسات قائد التغري

التصور  التطوير و اعتماده على الرغبة يف الغالب على سنوات اخلربة بقدر يعتمد يف
 .اجلامعة يف افضل صورة  املستقبلي لوضع

دراسة اللحياين و ( م2113)و قد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي       
اليت تؤكد عدم و , (م2116)ودراسة العطيات ( ه3311)ودراسة الزهراين( ه3312)

 . وجود عالقة بني أبعاد ممارسات قائد التغيري و متغري اخلربة

واليت تؤكد على أن ( ه3336)وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الغامدي      
اليت  (م2118)كذلك نتيجة دراسة القرشي, ممارسات قائد التغيري ترتبط مبتغري اخلربة  

حصائية يف ممارسات قائد التغيري تعزى ملتغري اخلربة أظهرت أن هناف فروق ذات داللة إ
اليت  (م2111)اإلضافة إىل ذلك نتيجة دراسة عماد الدينب, سنوات 2لصاحل أقل من 

 .     سنة 32ن اخلربة هلا دور يف ممارسة قائد التغيري و كانت لصاحل أكثر من تؤكد على أ

حول مهارات قائد التغيري لدى القادة  الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة -1
ما يتعلق بدرجة املمارسة واليت تعزى األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في

 .أدناه( 26)ملتغري اجلنس كما يف جدول رقم 
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مهارات ممارسة عينة الدراسة حول  استجاباتالفروق بين متوسطات  (ت)اختبار( 11) جدول رقم 

 .قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس

مستوى  (ت ) قيمة  المتوسط العدد الجنس البعد
وق الداللة

لفر
ا

 

 15108 117 أنثى دالة 05008 15841 15119 118 ذكر ) ممارسة) مهارات التحفيز
مهارات التأثير على اآلخرين   

 ) ممارسة) 
 15111 117 أنثى دالة 05000 45018 15890 118 ذكر

 15187 117 أنثى دالة 05004 15901 15818 118 ذكر ) ممارسة) مهارات التغيير

 ) ممارسة)القرار اتخاذارات مه
 15110 118 ذكر

 15181 117 أنثى دالة 05001 15001
بني متوسطات  ةفروق ذات داللة إحصائي وجود( 26)من اجلدول رقم  يتضح      

التحفيز و التأثري على اآلخرين و التغيري و  مهاراتحول ممارسة  عينة الدراسة استجابات
فيما يتعلق بدرجة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسلدى القادة األكادمييني اختاذ القرار 

صغر من أحيث كان مستوى الداللة  ,(أنثى –ذكر )  ملتغري اجلنسواليت تعزى املمارسة 
 رالذكو تتضح أن الفروق كانت لصاحل  االستجاباتبالنظر إىل متوسطات و , (1012)

 .على التوايل(1,63),(1022),(1023),(1063)حيث بلغت 
لصالحيات  أكثر امتالكاً ( الذكر ) وميكن تفسري هذه النتيجة بأن القائد االكادميي       
 ,ات املادية و البشرية باإلضافة إىل توفر االمكاني, دارة العلياوأكثر قربًا من اإل,  التغيري

 . رب يف شطر الطالب عنها يف شطر الطالباتوبشكل أك

مهارات قائد التغيري لدى  الفروق بني متوسطات إستجابات عينة الدراسة  حول -3
القادة األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة املمارسة واليت 

 .أدناه( 2٢)تعزى ملتغري حضور دورات يف جمال القيادة كما يف جدول رقم 
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 حول عينة الدراسة استجاباتلدراسة الفروق بين متوسطات (  ت)اختبار ( :  17) جدول رقم 
تبعا لمتغير  مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسممارسة 

 .في مجال القيادةالتدريبية دورات ال

وق مستوى الداللة (ت ) قيمة  المتوسط العدد اإلجابة البعد
لفر

ا
 

مهارات التحفيز      
 )ممارسة) 

 15841 108 نعم
15110 05101 

الة 
ر د

غي
 15411 187 ال 

مهارات التأثير على 
 )ممارسة) اآلخرين 

 15417 108 نعم
05811 05147 

الة 
ر د

غي
 15110 187 ال 

    مهارات التغيير    
 )ممارسة) 

 15191 108 نعم
الة  05018 05411

د
 15141 187 ال 

مهارات إتخاذ القرار 
 )ممارسة) 

 15411 108 نعم
05171 -05991 

الة 
ر د

غي
 15441 187 ال 

مهارات قائد التغيري لدى القادة  حول عينة الدراسة استجاباتالفروق بني متوسطات  -2
عزى املمارسة واليت تُ األكادمييني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة 

 .أدناه( 28)ملتغري حضور دورات يف جمال التغيري كما يف جدول رقم 
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 عينة الدراسة حول استجاباتلدراسة الفروق بين متوسطات ( ت ) اختبار ( :  18) جدول رقم 
مهارات قائد التغيير لدى القادة األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير ممارسة 

 .في مجال التغيير التدريبية دوراتال

وق مستوى الداللة (ت ) قيمة  المتوسط العدد اإلجابة البعد
لفر

ا
 

مهارات التحفيز                       
 (ممارسة ) 

 15111 111 نعم
-15117 -05019 

الة 
ر د

غي
 15841 149 ال 

مهارات التأثير على 
 (ممارسة ) اآلخرين 

 15111 111 نعم
-15449 -05111 

الة 
ر د

غي
 15499 149 ال 

مهارات التغيير          
 (ممارسة ) 

 15199 111 نعم
الة  05011- 15411-

د
 15488 149 ال 

مهارات إتخاذ القرار     
 (ممارسة ) 

 15184 111 نعم
الة  05048- 15181-

د
 15888 149 ال 

أنه ال توجد فروق ذات داللة ( 28)ورقم  ,(2٢)رقم يتضح من اجلدولني السابقني      
جمال إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول حضور دورات تدريبية يف 

, خرين واختاذ القرار يف جمال القيادة على اآلالتأثري القيادة أو التغيري يف مهارات التحفيز و 
لنتائج على وجود فروق يف حني أكدت ا( 1012)كرب من حيث كان مستوى الداللة أ

حصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول حضور دورات تدريبية ذات داللة إ
لتغيري لصاحل اختاذ القرار يف جمال اعلى االخرين والتغيري و  يف التغيري يف مهارات التأثري

كذلك للذين مل بحضروا دورات تدريبية يف جمال القيادة , الذين مل بحضروا هذه الدورات
ن فسر هذه النتيجة بأتُ و (.1012)ملهارات التغيري حيث كان مستوى الداللة اصغر من 

ال القيادة و التغيري للقادة األكادمييني يف جامعة أم القرى مل الدورات التدريبية يف جم
 .   تتناول اجلانب التطبيقي بفعاليةومل, ات املتدربني لقيادة التغيريحتياجمس إتتل

 



 

 

 

 الفصل الخامس
خالصة النتائج و 

التوصيات و 
 املقترحات

 

 لخص نتائج اإلجابة على السؤال م
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 الثالث
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111 

 

  

 

 

 الفصل الخامس
 ملخص النتائج و التوصيات و المقترحات

 
كما تقّدم عدداً من التوصيات يف ضوء , نتائج الدراسة ل ملخصاً هذا الفصل  يتناول      

و اليت يتوقع أن تُعزز مهارات قائد التغيري لدى أعضاء هيئة , النتائج اليت مت  التوّصل إليها 
تقدمي بعض باإلضافة إىل , التدريس بصفة عامة و القادة االكادمييني بصفة خاصة

تعاجل اجلوانب مل تتطرق هلا الدراسة لتغيري بقيادة ااملقرتحات لدراسات مستقبلية متصلة 
 .احلالية
ودرجة , وقد هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة درجة أمهية مهارات قائد التغيري       

و لتحقيق هذه االهداف تضمنت الدراسة , ممارستها من جهة نظر أعضاء هيئة التدريس
و , ملدخل العام للدراسةالفصل االول و يتضمن ا: احلالية مخس فصول رئيسة و هي

, الفصل الثاين إشتمل على أدبيات الدراسة و تناول االطار النظري و الدراسات السابقة
أما الفصل الرابع فقد تناول حتليل اجابات , و الفصل الثالث و تناول اجراءات الدراسة

تناول يف حني , افراد عينة الدراسة على أداهتا و عرض النتائج و تفسريها و مناقشتها
 . الفصل اخلامس ملخص لنتائج الدراسة و التوصيات وفقاً لتلك النتائج

 الدراسة ملخص نتائج: أوالا 
بعد عرض وتفسري ومناقشة البيانات اليت مت  احلصول عليها عن طريق تطبيق أداة       

  :النتائج التالية  تاتضحاإلستبانة " الدراسة 
  مهارات قائد التغيري لدى القادة األكادمييني و   أمهيةاتفق افراد عينة الدراسة على

 .هاراتجلميع املكانت بدرجة عالية 



 

111 

 

  

  ميارس القادة االكادميني جبامعة ام القرى مهارات قائد التغيري بدرجة عالية يف مهارات
التحفيز و اختاذ القرار بينما مهارات التأثري على اآلخرين و التغيري كانت بدرجة 

 .متوسطة 
  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

 .و املمارسة تبعا ملتغري الرتبة العلمية  مهيةمهارات قائد التغيري فيما يتعلق بدرجة األ
  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

 .تبعا ملتغري اخلربة بدرجة املمارسةمهارات قائد التغيري فيما يتعلق 
  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةوجود فروق ذات داللة

 .االمهية تبعا ملتغري اخلربة مهارات قائد التغيري فيما يتعلق بدرجة
  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

مهية و املمارسة تبعا ملتغري الدورات التدريبية  األ مهارات قائد التغيري فيما يتعلق بدرجة
 .يف جمال التغيري

  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةوجود فروق ذات داللة
 اإلناثعا ملتغري اجلنس لصاحل تب مهيةمهارات قائد التغيري فيما يتعلق بدرجة األ

  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةوجود فروق ذات داللة
 .تبعا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور املمارسة مهارات قائد التغيري فيما يتعلق بدرجة

   بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةوجود فروق ذات داللة
تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف  مهية واملمارسةاأل يري فيما يتعلق بدرجةمهارات قائد التغ

جمال القيادة و كانت لصاحل الذين التحقوا بالدورات يف جمال القيادة عن الذين مل 
 .يلتحقوا

 الدراسة  توصيات: ثانياا 

 :على النحو التايل  الدراسةتوصيات بناًء على النتائج اليت مت التوصل إليها جاءت       



 

111 

 

  

 توصيات للجامعات :أوالا 

 .   نشر ثقافة التغيري بني إدارات و مراكز و أقسام و عمادات اجلامعة (3
 .جتنب التعارض بني التغيري املطلوب و قيم و عادات اجملتمع (2
 .البعد عن املركزية و تفويض الصالحيات املناسبة للقيادات املختلفة  (1
إزالة الصعوبات و العوائق التنظيمية بني األقسام و عمادات الكليات و االدارات  (3

 . بداخل اجلامعة و جعلها أكثر مرونة و تكيفا
توفري بيئة مناسبة و منظمة تؤهل للتخطيط للتغيري و وضع أهدافه و أسبابه و  (2

 آليات حتقيقه
التدريس و اجملتمع  توضيح مكاسب التغيري و عوائده على الرلساء و أعضاء هيئة  (6

 . اجلامعي ككل 
 .وضع نظام متكامل للحوافز و العالوات مادياً و معنوياً يدعم التغيري و يشجعه (٢
تنمية وعي القيادات األكادميية يف خمتلف مستويات اإلدارة اجلامعية باحلاجة إىل  (8

تبين منهج إدارة التغيري كمدخل لتطوير اجلامعات و رفع مستواها يف ضوء 
 . هات العاملية حنو التغيريالتوج

 توصيات للقيادات األكاديمية :ثانياا 

حتديد االحتياجات التدريبية للقيادات األكادميية خصوصا و لألكادمييون عموما يف  .2
 .ضوء أبعاد قيادة التغيري اليت تناولتها الدراسة احلالية

 .حضور مؤمترات دولية تتناول موضوع قيادة التغيري و اسرتاتيجياته .1
 . ضع و صياغة آليات للقادة األكادمييني متكنهم من قيادة التغيري و  .3
تبين  سياسة الوضوح و الشفافية يف اإلدارات و العمادات و األقسام املختلفة  .2

 .باجلامعة
توفري اخلرباء و االستشاريني يف إدارة التغيري و قيادته لتقدمي املساعدة و النصح لكل  .6

 . قسم و عمادة 
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 .  وضع نظام للرقابة واملسائلة ملتابعة عمليات التغيري .٢
 .إنشاء وحدة اجلودة و التغيري تتضمن سياسات و آليات لقيادة التغيري .8
إحلاق القيادات األكادميية بالدورات وورش العمل و املؤمترات الدولية اليت تتناول  .3

 . موضوع قيادة التغيري
 .ملمارسة قيادة التغيري حتفيز القادة األكادمييني و دعمهم  .31
و  األقسامجتاوز املمارسات التقليدية املّتبعة اليت تُقاس إجنازاهتا بعدد جمالس  .33

اخلطابات و طلبة الدراسات العليا إىل ممارسات معاصرة فاعلة تُقاس إجنازاهتا مبا تقدمه 
التدريس  هيئة أعضاءومبا حُتدثه يف أداء , من أفكار تربوية تطويرية وأساليب  مبتكرة 
 .من تغيريات إجيابية ميكن مالحظتها وقياسها 

 الدراسات المقترحة : ثالثا 

لذا , لقيادة التغيري  األكادميينيهذه الدراسة تتضمن املهارات املطلوبة لدى القادة  أنمبا 
 : بعض الدراسات املستقبلية ؛ مثل  إجراء أيضاتقرتح الباحثة 

ومطابقة , رى من مناطق اململكة العربية السعودية دراسة مماثلة ُتطّبق على مناطق أخ (3
  .نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية

يف ضوء   األكادمييةدراسة عن كفايات التخطيط إلحداث التغيري لدى القيادات  (2
 .التحديات املعاصرة واملستقبلية

ية ودرجة الرجالية والنسائ األكادمييةدراسة مقارنة بني السلوف القيادي لدى القيادات  (1
 . لتغيري وحتقيق أهدافهفعالية كلٍّ منهما يف قيادة ا

ة التدريس و القيادات ئهي أعضاءدراسة حول تنمية مهارات التغيري لدى  إجراء (3
 . األكادميية
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 :قائمة بمصادر و مراجع الدراسة 

 المصادر: أوالا 

 .القرآن الكرمي
 المعاجم اللغوية : ثانياا 

مطابع , اجملمع اللغوي بالقاهرة ,  المعجم الوسيط( هـ 3311)و آخرون , إبراهيم , أنيس 
 .الطبعة الثانية, دار املعارف 

 المراجع العربية : ثالثا
  القيادة املتميزة اجلديدة : قادة املستقبل ( .  9002.)مدحت  ,ابو النصر

  1ط. اجملموعة العربية للتدريب و النشر : القاهرة  –مجهورية مصر العربية .

 دور اإلدارة المدرسية في تهيئة الموارد البشرية (.م 3332) مجال حممد , أبو الوفاء
دراسة حالة على حمافظة القليوبية , وي الفّعال للمشاركة في إنجاز سياسة التغيير الترب

املؤمتر السنوي , إرادة التغيري يف الرتبية وإدارته يف الوطن العريب " قدمت يف مؤمتر , مبصر 
, اجلزء الثاين  –دراسات املؤمتر . الثالث للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 

 . القاهرة 
 اجلماهريية العربية , اجلامعة املفتوحة,االدارة المدرسية(.م3336)حممدإبراهيم , أبو فروة

 .2ط,الليبية
 إحداث التغيير لكل شخص تلو اآلخر (.م 2112) بيشوب , و جي آر, تشارلز, إتش

 .الرياض, , مكتبة جرير 
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 عامل , إدارة المؤسسات التربوية(.م2111)حممد صربي, وحافظ, حافظ فرج, أمحد
 .مجهورية مصر العربية ,القاهرة, الكتب

  تطوير الممارسات القيادية لرؤساء (.م2113)منصور, و القحطاين,علي ,آل زاهر
معهد البحوث العلمية و احياء ،االقسام االكاديمية في مؤسسات التعليم العالي 

 . مكة املكرمة,جامعة ام القرى، التراث االسالمي
 منظور  –التطوير اإلداري  دراسات معاصرة في(.م 3332)عاصم حممد , األعرجي

 .عّمان , دار الفكر للنشر والتوزيع , تطبيقي
 3ط.االردن,عمان,مكتبة اجملتمع العريب.اإلدارة التعليمية(.م2112)وليد أمحد , أسعد 
  األساليب القيادية و االدارية في المؤسسات (.م2113)طارق عبد احلميد , البدري

 .االردن, عمان,دار الفكر  التعليمية
  االردن .  اساسيات في علم ادارة القيادة( . م 2112)طارق عبد احلميد , البدري– 

 3ط.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع : عمان 
  رسالة "  األساليب القيادية وإدارة التغيير(. م 2112) حلمي حممد بشري , البلبيسي

 .ردنية اجلامعة األ, كلية الدراسات العليا , ماجستري غري منشورة 
  دراسة " إدارة التغيير التربوي في مصر (. م 3332) السيد عبد العزيز , البهواشي

اجلمعية , دراسة مقدمة إىل مؤمتر إرادة التغيري يف الرتبية وإدارته يف الوطن العريب  "حالة 
 القاهرة, املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 

  دار ,  التغيير االيجابي في الشركات و الهيئات(.م2133)امحد بن عطا اهلل , اجلهين
  3ط.الرياض –اململكة العربية السعودية , قرطبة للنشر و التوزيع 

  دار . مهارات القيادة التربوية في إتخاذ القرارات اإلدارية(.م2118)رافدة , احلريري
 .األردن. عمان, املناهر للنشر والتوزيع 
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 ندوة التعليم ،(مسيرة و نماء:التعليم العالي للبنات(.)ه3322)عبداهلل علي,احلصني
املنعقد يف , تطور و انجاز:في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز

 .أهبا, جامعة امللك خالد, وزارة التعليم العايل,(ه3322ذو احلجة 23-338)الفرتة 
 يف اململكة العربية نظام وسياسة التعليم (.ه3333), سليمان عبدالرمحن,احلقيل

 .32ط,الرياض,بدون ناشر,السعودية
  مهارات االبداع االداري الالزمة لقائد التغيير(.م 2116) منال حسني , احلميدي  .

 . مكة املكرمة, جامعة أم القرى, رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية
  عمان, العالمدار ا. القيادة االدارية(. م2131) إبراهيم بدر شهاب , اخلالدي  ,

 . 3ط. االردن 
  مكتبة الفالح للنشر .  علم النفس التنظيمي(.م  2112) اخلضر , عثمان حممود

 .والتوزيع , الكويت 
  دار الوفاء لدنيا . قراءات في اإلدارة المدرسية(.م 2112) السيد سالمة  , اخلميسي

 .االسكندرية , الطباعة والنشر 
  دار .تطوير اإلدارة المدرسية و القيادة االدارية(. 2113) عبد الفتاح حممد, اخلواجا

 .3ط.االردن, عمان,الثقافة
 إدارة التغيير لدى وزارات السلطة  واقع(.م2118)محاد حممود, الرقب

اجلامعة , ادارة اعمال –كلية التجارة , رسالة ماجستري غري منشورة .الفلسطينية
 .فلسطني, غزة, االسالمية

  تخطيط التغيير و ادارته في مؤسسات التعليم (.م3332)اهلل سعد عبد , الزهراين
جملة جامعة ام القرى : مكة املكرمة .  مدخل تطويري –المبادئ و االسس  –العالي 

 .السنة التاسعة  –العدد الثاين عشر  – للبحوث العلمية احملكمة
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 رها لدى الكفايات المهنية لقيادة التغيير ومدى توف (.ه3311)سهام حامت,الزهراين
رسالة ماجستري غري منشورة,  . مديرات مدارس التعليم العام الحكومي بمكة المكرمة

 .كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة
 واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل مديري مراكز (.ه3323)عبداخلالق حنش,الزهراين

, كلية الرتبية, رسالة ماجستري غري منشورة. االشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة
 . مكة املكرمة, جامعة ام القرى

  ممارسات قيادة التغيير لدى المشرفين  . (ه 3328)الزهراين,معجب جار اهلل
رسالة ماجستري غري . التربويين باإلدارة العامة للتربية و التعليم بمنطقة مكة المكرمة

 .قرى, مكة املكرمةمنشورة, كلية الرتبية, جامعة أم ال
 األدوار القيادية لمديري التربية و التعليم في ضوء (.ه3311)عبيد عبداهلل , السبيعي

, جامعة أم القرى, كلية الرتبية , رسالة دكتوراه غري منشورة  . متطلبات إدارة التغيير
 .مكة املكرمة

  عمان . رية دار املس. القيادة اإلدارية الفعالة ( .م2131)بالل خلف , السكارنة ,
 .األردن 

  القاهرة , دار غريب للنشر والتوزيع ,  السلوك التنظيمي, ( م 3388) علي , السلمي. 
  اإلدارة الجديدة في حدود المتغيرات البيئية والتكنولوجية ( . 3332)علي , السلمي

 .يناير . مؤسسة األهرام, القاهرة ,   12مج –كتاب األهرام األقتصادي . 
 دار غريب . المهارات االدارية و القيادية للمدير المتفوق(. م3333)يعل, السلمي

 .مجهورية مصر العربية, القاهرة, للطباعة و النشر و التوزيع
  صناعة القائد(. م 2112) فيصل عمر  , وباشراحيل , السويدان , طارق حممد 

 .مكتبة جرير, الرياض .
  مكتبة  .ة المدارس بالجودة الشاملة إدار (. م 2112) مرمي حممد إبراهيم , الشرقاوي

 .القاهرة, النهضة املصرية 
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 المفاهيم (.م3338)حمسن, منادرة, أميمة, والدهان, رمضان زيادو  ,فؤاد,  سامل
 .6ط. األردن, عمان,  مركز املكتب األردين. اإلدارية الحديثة

  وفقاا لنظرية .الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربوية (. م2118)حممود عيد , الصلييب
 هيرسي 

, دار حامد  للنشر .  وأرائهم وبالنشارد وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لمعلميهم    
 .األردن, عمان 

  السلوك التنظيمي (.هـ 3332) طلق عوض اهلل, والسواط , عبد اهلل عبدالغين , الطجم
اململكة , الرياض , دار النوابغ للنشر والتوزيع .التطبيقات –النظريات  –المفاهيم -

  1ط.العربية السعودية
  اململكة ,الرياض, دار النوابغ . التطوير التنظيمي(. 3332)عبد اهلل عبدالغين,الطجم

 .العربية السعودية
  دار .1ط.اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي( . م2113)هاين عبد الرمحن , الطويل

 .األردن,عمان, وائل 
 دار وائل. اإلدارة التربوية و السلوك التنظيمي(.م2116)هاين عبدالرمحن, الطويل ,

 .3ط, االردن, عمان
 دراسة مقدمة ,قيادة التغيير في الجامعات السعودية(.ه3311)تركي كدمييس, العتييب

اململكة العربية ,الطائف,كلية الرتبية,لندوة القيادة و مسئولية اخلدمةألمارة املنطقة الشرقية
 .  السعودية

  القيادة في القرن الحادي   (.م2112)طارق محد , السويدان , حممد أكرم , العدلوين
 .اململكة العربية السعودية, الرياض .قرطبة لإلنتاج الفين.  و العشرين

  مرامر للطباعة .  ادارة السلوك التنظيمي(. هـ 3333) ,ناصر حممد , العديلي
 . اململكة العربية السعودية, الرياض, االلكرتونية
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  رؤية  – العصرية للمدير إدارة التغيير والتحديات). م2116)العطيات,حممد يوسف
,دار احلامد , رسالة دكتوراه منشورة . معاصرة لمدير القرن الواحد و العشرين 

 3ط.عمان,األردن
  دار اليازوري العلمية : االردن  –عمان . القيادة اإلدارية( .  2131. ) بشري , العالق

 . للنشر و التوزيع
 عمان ,دار الفكر. مبادئ االدارة المدرسية(.م2112)حممد حسن, العمايرة ,

 .1ط.االردن
  ام العلمية في جامعتي أم ممارسة رؤساء األقس(.هـ 3336) خالد سعيد , الغامدي

القرى والملك فهد للبترول والمعادن إدارة التغيير من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 .جامعة أم القرى , كلية الرتبية , رسالة ماجستري غري منشورة ,   التدريس

 أنماط السلوك القيادي السائدة لدى مديرات ( . م2113)عبد اهلل عبده , الفهيدى
لتعليم بمحافظة تعزف الجمهورية اليمنية وعالقتها بالمناخ إدارات التربية و ا

جامعة  . رسالة ماجستري غري منشورة . التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام العاملين
 .يناير. األردن . الشرق األوسط للدراسات العليا 

 التحول نحو نموذج القيادي " القيادة االدارية (.م2118), سامل سعيد, القحطاين
 .2ط,اململكة العربية السعودية ,الرياض,العبيكان , "عالميال
 اإلبداع اإلداري و عالقته بإدارة التغيير لدى مديرات و  (.م2118)عديلة , القرشي

كلية , رسالة ماجستري غري منشورة ،مساعدات المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمة
 .السعوديةاململكة العربية ,مكة املكرمة,ام القرى, الرتبية 

  دار وائل للطباعة والنشر ,  نظرية المنظمة والتنظيم(. م 2113) حممد قاسم , القريويت
 .عمان , 
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 واقع ممارسة إدارة التغيير في كليات البنات بمكة (.ه3312)أماين سرحان, اللحياين
رسالة ماجستري غري . المكرمة في ضوء إعادة هيكلة البنات الملحقة بجامعة أم القرى

 .اململكة العربية السعودية, أم القرى, كلية الرتبية , ورة منش
 الدار  . إدارة الثقافة التنظيمية والتغيير( . م2116)املرسي, مجال الدين

 .  مجهورية مصر العربية, االسكندرية,اجلامعية
 الكويت, مكتبة الفالح.القيادة الفعالة و ادارة التغيري.,املخاليف. 
 إدارة المؤسسات التعليمية في القرن الحادي و (.م2116)الشربيين اهلاليل , اهلاليل

 .مجهورية مصر العربية, املنصورة, املكتبة العصرية, العشرين
  دار قرطبة .  11اإلدارة االصول و االسس العلمية للقرن (. م2133) سيد , اهلواري

 .2ط,الرياض  –السعودية , للنشر و التوزيع 
  اململكة العربية , الرياض,دار قرطبة .  القادة صناع التغيير(. 2113. ) سيد , اهلواري

 .3ط, السعودية
 الشركة املصرية العاملية للنشر , القاهرة , مجهورية . إدارة التغيير(.م 2112 ( برس,يورف

 .مصر العربية
  أساليب احداث التغيير و التطوير التنظيمي (.م211٢) عبدالرمحن , توفيق .

 .القاهرة  "مبيك " إصدارات 
  إدارة التغيير والتطوير –منهج المدير الفعال (.م 2113) توفيق , عبد الرمحن  .

 .الطبعة الثالثة , القاهرة , " مبيك " إصدارات       
 التقرير الوطني عن التعليم العالي في المملكة العربية   (."ه3323)جامعة امللك سعود

 .الرياض, مللك سعودجامعة ا,وزارة التعليم العايل". السعودية
 التجارب العالمية المتميزة في (.م2111)مىن مؤمتن, , وعماد الدين, عزت,جرادات

 .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, تونس. اإلدارة التربوية
 مكة املكرمة,مكتبة االفق.اإلدارة التربوية(.ه3321)هاشم بكر, حريري . 
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  العمليات اإلدارية ،النظريات: رة الحديثة مبادئ اإلدا(.م 2131) حسني, حرمي ،
 .2ط,االردن, عمان, دار احلامد. وظائف المنظمة

  دار الكندي .  القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم(.م 2113)ماهر حممد , حسن
 .3ط,األردن, دإري.
 دار . وظائف و قضايا معاصرة في االدارة التربوية (.م211٢)حممد حسن ,محادات

 .االردن, عمان, احلامد
  دار صفاء للنشر والتوزيع, عّمان .السلوك التنظيمي (. م  2112) محود , خضري كاظم

 .االردن,
 عامل .نظريات القيادة و استراتيجيات االستحواذ على القوة.(2113)حممد, درويش

 .القاهرة ,الكتب
  الرياض , مكتبة جرير .  لقيادةا(.م 2116) فيونا إلسا , دنت. 
 مجهورية مصر العربية,القاهرة,ترمجة دار الفاروق,(.م2113)إيدي , هوسي. 
  أدوات تحويل  –التغيير (.م 2111) جيمس  , و روبنسون , روبنسون , دانا جاينس

 .القاهرة " مبيك " إصدارات , عبد الرمحن توفيق : تعريب. األفكار إلى نتائج 
 ا في التغيير اإلداري من ممارسة إدارة التغيير و إسهامه(.م211٢) منال حممد,سبحي

رسالة  .وجهة نظر مديرات ووكيالت ومعلمات رياض األطفال بالعاصمة المقدسة
 .مكة املكرمة, جامعة أم القرى, ماجستري غري منشورة كلية الرتبية

  ترمجة .  إدارة التغيير في العمل(. هـ 3322) نيس  , و جيف, سكوت , سنتيا :
 .اململكة العربية السعودية, الرياض, لتنمية البشريةدار املعرفة ل, بشري الربغوثي 

  إدارة التغيير التربوي في المدارس الثانوية العامة (. م 2112)هالة عبد املنعم, سليمان
جامعة , كلية الرتبية , أطروحة دكتوارة غري منشورة . باستخدام مدخل إعادة الهندسة 

 .القاهرة , عني مشس 
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  ادارة تغيير االفراد والداء كيف ؟ المبادئ  (م  2133) ,دوجالس ف , مسيث– 
عبد احلكيم : ترمجة .)عشر مبادئ لتفعيل ادارة التغيير  –الرؤى  –االستراتيجيات 

 . اترياف للطباعة و النشر و التوزيع, القاهرة , ( امحد اخلزامي 
  السلوك التنظيمي واألداء(. م 3333) مارف جي  , و والس, سيزالقي, أندرو دي  .

 .الرياض  ,  معهد اإلدارة العامة , ترمجة جعفر أبو القاسم 
 االعتمـــــاد األكـــــاديمي وضـــــبط الجـــــودة فـــــي (. م211٢.) عبـــــد الـــــرمحن أمحـــــد, صـــــائغ

ــة الســعودية .  مؤسســات التعلــيم العــالي فــي البلــدان العربيــة مــع إشــارة خاصــة للتجرب
وحتســـني اجلـــودة وورشـــة عمـــل تقـــومي األداء اجلـــامعي " دراســـة مقدمـــة للمـــؤمتر العـــريب الثـــاين

شـرم الشـيخ , مـايو  13-2٢" متطلبات التأهيـل للتقـدم حنـو مسـارات االعتمـاد األكـادميي
 .مصر: 
  دار يافا العلمية  , عّمان .  السلوك التنظيمي( م 2113) عارف , حسني ناجي. 
  ة دار املعرفة اجلامعي. السلوك اإلنساني في المنظمات( . م2113)أمحد صقر , عاشور

 . القاهره
     مجهورية مصر العربية. 
  استراتيجيات التغيير و تطوير منظمات ، التغيير (  3332), سعيد يس, عامر

, مركز وايد سريفس لالستشارات و التطوير االداري , املؤمتر السنوي الثاين .  االعمال
 .القاهرة 

  دار .  المنظماتالسلوك الفعال في (.م 2112) صالح الدين حممد , عبد الباقي
 .االسكندرية , اجلامعة اجلديدة للنشر 

  إدارة الجودة الشاملة مدخل استراتيجي للتغيير ( م2133),شنيين, عبد الرحيم
اإلبداع والتغيير التنظيمي في : التنظيمي في منظمات األعمال الملتقى الدولي 

 .بالبليدة  ,اجلزائر , دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية -المنظمات الحديثة
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 نظام التعليم في المملكة العربية (.ه333٢.)نور حممد؛وآخرون,عبداجلواد
 .2ط, اململكة العربية السعودية, الرياض, دار اخلرجيي للنشر و التوزيع,السعودية

  الدار .  اإلشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه(.م2112) جودت عزت , عبداهلادي
 .  عمان , العلمية الدولية للنشر والتوزيع 

 مفهومه و ادواته و اساليبه: البحث العلمي (. م2116.)ذوقان؛ وآخرون, عبيدات .
 .3ط,االردن, عمان, دار الفكر

 رسالة .التغيير في الفكر االداري االسالمي إدارة(.م2118)عبري حممد, عرقسوسي
 .مكة املكرمة, جامعة أم القرى, ماجستري غري منشورة كلية الرتبية

  املكتب اجلامعي . مقدمة في السلوك التنظيمي (. ت . د ) مصطفى كامل , عطية
 .االسكندرية , احلديث 

  احلديث يف إدارة  املنهج.  إدارة الموارد البشرية(. م 3331) مدين عبد القادر , عالقي
 .مكتبة دار زهران , جدة  ، األفراد

 مجهورية مصر ,القاهرة,دار االمني,االزماتادارة التغيري و مواجهة (.م2112)السيد,عليوة
 .العربية

  مركز  .إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير(. م 2111) مىن مؤمتن , عماد الدين
 3ط, األردن, كتاب األكادميي , عمان ال
  آفاق تطوير االدارة و القيادة التربوية في البالد (. م 2113) مىن مؤمتن , عماد الدين

 3ط,األردن , تاب األكادميي , عمان الكمركز . العربية 
  دار احلامد . القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية(.م2112)علي أمحد , عياصرة ,

 .األردن, عمان 
 إدارة الصراع وإحداث التغيير التربوي في المنظمات . (م 3332) رمضان أمحد , عيد

إرادة التغيري يف الرتبية وإدارته يف " قدمت يف مؤمتر , دراسة حتليلية منشورة . التعليمية  
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, املؤمتر السنوي الثالث للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية , الوطن العريب 
 . القاهرة , اجلزء الثاين  –دراسات املؤمتر 

  عمان –االردن .  و القائد الفعالالقيادة الفاعلة  (.م2113.) عمر حممود , غباين :
 .3ط ,إثراء للنشر

  عمان  –االردن . القيادة االدارية و إدارة االبتكار(. م 2131)عالء حممد , قنديل
 .3ط ,دار الفكر ناشرون و موزعون :
 الرياض,مكتبة الشقري:ترمجة.مدير القرن الواحد و العشرين(.ه3323)دي,كامب. 
  القيادة التحويلية والتغيير المطلوب في السلوك (.هـ 3326) خدجية أمحد , كنسارة

رسالة , دراسة ميدانية للسلوف القيادي ملديرات املدارس الثانوية مبكة املكرمة . القيادي 
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 .جامعة قطر , 
  عامل الكتب, أصولها و تطبيقها –االدارة التعليمية (. م2113) حممد منري , مرسي .

 .القاهرة
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  (1)ملحق رقم 
 قائمة بأسماء املحكمين
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 القسم -الكلية  الرتبة العلمية االسم م
 إدارة تربوية و ختطيط -الرتبية أستاذ األصمعي حمروس حممد/ د.أ 3

 علم نفس -الرتبية أستاذ شادية أمحد التل/ د.أ 2

 مناهج و طرق تدريس -الرتبية أستاذ نوال حامد ياسني/ د .أ 1

 إدارة تربوية و ختطيط-الرتبية مشارف أستاذ سلطان سعيد خباري/ د 3

 االدارة الرتبوية و التخطيط –الرتبية  أستاذ مشارف حممد معيض الوذيناين/ د 2

 تربية اسالمية-الرتبية مشارف أستاذ عبدالعزيز نيازحياة / د 6

 إدارة تربوية و ختطيط -الرتبية مساعد أستاذ اسعد حسن مكاوي/ د ٢

مساعد أستاذ عواطف زيين خياط/د 8  إدارة تربوية و ختطيط -الرتبية 

 إدارة تربوية و ختطيط -الرتبية مساعد أستاذ أغادير سامل العيدروس/ د 3

 تربية اسالمية -الرتبية مساعد أستاذ سيد حمضاررجاء / د 31

 الرتبية و علم نفس -اجلامعية مساعد أستاذ عبداهلل أمحد العطاس/ د 33

 علم نفس -الرتبية  أستاذ مساعد شادية عبدالعزيز منتصر/ د 32

مساعد أستاذ رباب صاحل مجال/ د 31  البالغة و النقد –اللغة العربية و آداهبا  

مساعد أستاذ هنادي حممد حبريي/ د 33  البالغة و النقد –اللغة العربية و آداهبا  
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 (2)ملحق رقم 
 الاستبانة في صورتها الاولية

 (قبل التحكيم ) 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعلمي العايل

 مكة املكرمة  -جامعة أ م القرى 

 لكية الرتبية 

 قسم الإدارة الرتبوية و التخطيط 

 

 

 

 

 

 جبامعة أ م القرى التدريس هيئة أ عضاء نظر وهجة من القرى أ م جبامعة التغيري لقيادة ال اكدمييني القادة دلى املطلوبة املهارات

 "ال مهية و املامرسة " 

 

ستبانة حتكمي   اإ

             

                   
 الباحثة                                                                                                                        ارشاف                                            

 
                                                                                           

 محمد سقا بنت رغدة                                                                                                       جواهر بنت أ محد قنادييل . د                               
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
 ...حفظمك هللا ( :                                                                                                      ة ) ادلكتور( / ة )سعادة ال س تاذ 

 وبعد   ... وبراكته هللا ورمحة عليمك السالم
ن ، أ هدافها حتقيق من ومتكيهنا الرتبوية تطوير املؤسسات يف ل عضاء هيئة التدريس احليوي ادلور أ مهية من وانطالقا   دارة جامعة أ م القرى ، اإ  به تضطلع اذلي ادلور ل مهية نظرا   جراء تقوم الباحثة فاإ  دراسة علمية بإ

 " (ال مهية و املامرسة " للتغيري يف الإدارة اجلامعية جبامعة أ م القرى مبكة املكرمةاملهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد )  :بعنوان . القرى أ م جامعة من والتخطيط الرتبوية الإدارة يف املاجس تري درجة لنيل
 :أ هداف ادلراسة 

داري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإدارة اجلامعية من وهجة نظر أ عضاء هيئة .1  .التدريس  التعرف عىل درجة أ مهية املهارات القيادية دلى القائد الإ
دارة اجلامعية من وهجة نظر أ عضاء هيئة التدريس التعرف عىل درجة ممارسة  .2  .املهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإ
دارية و تفعيل التغيري يف الإدارة اجلامعية من وهجة نظر عينة ادلراسة  .3  .التعرف عىل العالقة بني القيادة الإ

 :أ س ئةل ادلراسة 
 القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإدارة اجلامعية من وهجة نظر أ عضاء هيئة التدريس ؟ما درجة أ مهية املهارات  .1
 س ؟ما درجة ممارسة املهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإدارة اجلامعية من وهجة نظر أ عضاء هيئة التدري .2
دارة اجلامعية من وهجة نظر عينة ادلراسة ؟هل توجد عالقة بني  .3 دارية و تفعيل التغيري يف الإ  القيادة الإ
حصائية عند مس توى ادللةل  .4 دارة اجلامعي 1هل توجد فروق ذات دلةل اإ ة من وهجة نظر ملتوسطات اس تجابت عينة ادلراسة حول درجة أ مهية املهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإ

 ؟( ادلورات التدريبية  –اجلنس -س نوات اخلربة  –ادلرجة العلمية : )أ عضاء هيئة التدريس 
حصائية عند مس توى ادللةل  .5 يف الإدارة اجلامعية من وهجة ملتوسطات اس تجابت عينة ادلراسة حول درجة ممارسة املهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدميي كقائد للتغيري  1هل توجد فروق ذات دلةل اإ

 ؟( ادلورات التدريبية  –اجلنس -س نوات اخلربة  –ادلرجة العلمية : )نظر أ عضاء هيئة التدريس 
ن ذن – سيسهم اذلي ال مر ، املعروفة عنمك واملوضوعية بدلقة املرفقة الاستبانة عبارات عىل بلإجابة التكرم من سعادتمك تأ مل الباحثة اإ ىل الوصول يف – تعاىل هللا بإ  القيادات من أ هداف ادلراسة ولكونمك حتقيق اإ

 .هذا اجملال  يف اخلربة ذات ال اكدميية
ضافة ما ترونه مناس با لتس تفيد الباحثة من بداء الرأ ي جتاه فقرات الاستبانة واإ  .خرباتمك العلمية  فأ رجو من سعادتمك التكرم بتحكمي هذه الاستبانة وذكل بإ

                            ونمك ،،،                                                                                                                     شاكرة لمك حسن تعا
 / امس احملمك ربعيا  

 /القسم اذلي يتبع هل 
 /التخصص ادلقيق 

 /   الرتبة العلمية 
ن وجد    5545555454لالس تفسار / الباحثة                                                                           /                                                                                                  العمل الإداري اإ

                                                                                                                             Uqu.r@hotmail.com 
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 :تعلاميت عامة 

داري ال اكدميي كقائد للتغيري يف الإدارة اجلامعية جبامعة أ م القرى مبكة (  135) أ بعاد للمهارات القيادية و  (  4) حيتوي هذا الاس تبيان عىل  املكرمة عبارة لقياس درجة أ مهية املهارات القيادية دلى القائد الإ

دارة التغيري من وهجة نظر أ عضاء هيئة التدريس ، ي كقائد للتغيري يف الإدارة اجلامعية و درجة ممارسة املهارات القيادية دلى القائد الإداري ال اكدمي ذلكل أ رجو قراءة الفقرات التالية ، و دور هذه املهارات يف اإ

شارة   :حتت اخليارات املالمئة (  )  بلك دقة و حرص و موضوعية ووضع اإ

 

 رأ ي احملمك  العبارات

 مالحظات

 مناس بة  املهارة الإدراكية: البعد ال ول 
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 

 واحضة
 منمتية للمحور

غري منمتية 

 للمحور

        .أ ن يمتتع القائد بلقدرة اذلهنية عىل ادلراسة و التحليل و الاس تنتاج و املقارنة بني البدائل 

 

           أ بعاد ويه (  4) احملور ال ول خاص بملهارات القيادية ويش متل عىل / حيتوي عىل حمورين أ ساسني / أ ما اجلزء الثاين ، خاص بملعلومات ال ولية / يتضمن هذا الاس تبيان عىل جزأ ين اجلزء ال ول 

دراكية )  دارة التغيري (  املهارات الفنية ، املهارات اذلاتية ، املهارات الإنسانية ، املهارات الإ  .أ ما احملور الثاين خاص بدور املهارات القيادية يف اإ

و سوف تس تخدم الباحثة املعيار امخلايس ، ق ترتاوح بني غري همم حىت همم جدا و درجة أ مهية التطبي، و سوف تطرح الباحثة مخسة احامتلت عىل الك من درجة ال مهية ترتاوح بني غري همم حىت همم جدا 

 :دلرجة املامرسة و أ مهية التطبيق و سوف يأ خذ الاس تبيان الشلك التايل 

 

 درجة املامرسة  العبارات درجة ال مهية 

 همم همم جدا
متوسط 

 ال مهية

قليل 

 ال مهية

غري 

 همم
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا الإدراكيةاملهارة : البعد ال ول  م

      .أ ن يمتتع القائد بلقدرة اذلهنية عىل ادلراسة و التحليل و الاس تنتاج و املقارنة بني البدائل  1     
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 : البياانت الشخصية  –أ ول 

 :أ مام الاختيار املناسب (    )   ضع عالمة 

 :  ادلرجة العلمية  –أ  

 أ س تاذ 
  أ س تاذ مشارك 
  أ س تاذ مساعد 
 حمارض 

 
 :س نوات اخلربة  –ب 

   س نوات  5اقل من 
  س نوات  15اقل من  –س نوات  5من 
  س نة 15اقل من  –س نوات  15من 
 15 س نة فأ كرث 

 
 :اجلنس  –ج 

 أ نىث 
 ذكر 

  
 :هل مت حضور دورات تدريبية يف احد اجملالت التالية   –د 

  دارية  القيادة الإ
  دارة التغيري  اإ
  يوجدل 
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 الاستبانة  –اثنيا 

 :يف اخلانة اليت تتوافق مع وهجة نظرك اخلاصة (   )   يرىج قراءة العبارات التالية ووضع عالمة 

 رأ ي احملمك  العبارات

 مالحظات
 املهارات القيادية الإدارية: احملور ال ول 

 مناس بة املهارة الإدراكية: البعد ال ول  م
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 
 واحضة

منمتية 

 للمحور
غري منمتية 

 للمحور

        أ ن يمتتع القائد بلقدرة اذلهنية عىل الاس تنتاج  1

        أ ن ميتكل همارة املرونة  2

        دليه همارة املقارنة بني البدائل 3

        أ ن ميتكل القدرة عىل التحليل 4

        أ ن تكون دليه القدرة اذلهنية عىل ادلراسة  5

        القدرة عىل التنبؤ بنتاجئ الس ياسات و الإجراءات قبل تنفيذها  6

        القدرة عىل التطوير و التغيري الاجيايب يف العمل  7

        القدرة عىل التوفيق بني الاجتاهات املوجودة و بني أ هداف التنظمي  8

ىل تنظمي املرؤوسني و هماهمم و أ دوارمه يف املؤسسة  5         القدرة عىل النظر اإ

        أ ن يمتكن من تكوين صورة مشولية للعمل   15

        أ ن يكون ذو كفاءة عالية يف ابتاكر ال فاكر 11

        أ ن يطور أ ساليب معهل مبا يتواءم مع املتغريات  12

        أ ن يطور القدرات الاكمنة دليه  13

        التنس يق بني فرق البحث اخملتلفة داخل اجلامعة   14

        ل يتيح فرص تدريبية للمرؤوسني 15

        أ ن يكون فامه لعمهل و طريقة ممارس ته 16
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        ل يس تطيع أ ن يوفق ما بني الضغوط املوجودة و بني أ عامل التنظمي 17

        أ ن يكون ُممل مبعاجلة املشالكت يف اطر الس ياسة العامة  18

        أ ن يكون ذا كفاءة عالية يف التخطيط  15

        أ ن يقوم بتوزيع ال دوار و العمل داخل التنظمي  25

        ل يس تطيع أ ن يسهم يف تطوير مرؤوس يه 21

ماكنية ابتاكر ال فاكر 22         أ ن ل يمتتع بإ

        أ ن يؤمن بلقول املأ ثور أ حب ل خيك ما حتب لنفسك 23

        ميكنه التجديد داخل املؤسسة اليت يعمل هبا  24

ليه 25         أ ن يدرك عالقة املؤسسة بجملمتع اذلي ينمتي اإ

        أ ن يُوجد احللول املبتكرة 26

        دليه القدرة عىل التوقع و احلَْدث 27

دارهتا 28         ترتيب ال ولوايت و اإ

        القدرة عىل ختطيط العمل و توجهيه 25

        القدرة عىل اس تخالص الآراء و املقرتحات 35

        ميتكل القدرة عىل تصور و فهم عالقات العاملني بملؤسسة  31

 مناس بة املهارة الإنسانية: البعد الثاين  م
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 
 واحضة

منمتية 

 للمحور
غري منمتية 

 للمحور
 مالحظات

        دليه القدرة عىل التعامل مع املرؤوسني  1

        دليه القدرة عىل تنس يق اجلهود 2

        أ ن يعمل بروح الفريق 3

        دليه القدرة عىل التعامل مع ال ضداد 4

        ميتكل القدرة عىل الرقابة اذلاتية 5
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        أ ن يتحىل بلس تقامة  6

        أ ن يلزتم بلقوانني و ال نظمة  7

        أ ن يبين عالقات طيبة مع املرؤوسني  8

آخرين و حاجاهتم 15         دليه القدرة عىل تفهم مشاعر ال

        أ ن يعمل عىل تقدير املرؤوسني و مينحهم الثقة  11

        املرؤوسني من الإبداع و الابتاكردليه القدرة عىل متكني  12

        أ ن يكون قادر عىل اجناز ال عامل من خالل املرؤوسني 13

        أ ن يكون طليق اللسان و واحض التعبري  14

        أ ن يكون قوي احلجة و الإقناع و رسيع البدهية 15

        أ ن يتقبل النقد 16

        التغيريأ ن يتغلب عىل مقاومة  17

آخرين و يقدر دوافعهم 18         أ ن يفهم سلوك ال

        أ ن يعرف مواطن الضعف و القوة دليه  15

        أ ن يس تطيع التعرف عىل اخلصائص النفس ية للعاملني 25

        أ ن يُوجد التاكمل بني أ هداف العاملني و أ هداف املؤسسة  21

        حيفزمه أ ن يش بع حاجات العاملني و 22

        أ ن حيرتم أ فاكر العاملني و أ راهئم  23

        أ ن يوجه سلوك العاملني حنو حتقيق ال هداف 24

 مناس بة املهارة اذلاتية: البعد الثالث  م
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 
 واحضة

منمتية 

 للمحور
غري منمتية 

 للمحور
 مالحظات

        القدرة عىل التجديد و التغيري  1

        املبادأ ة و ال خذ بزمام ال مور  2
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        القدرة عىل التكيف مع التغري الرسيع و اجلدية يف العمل 3

        المتكن من ضبط النفس 4

        التعامل مبنطق تعظمي املنافع املشرتكة  5

        القدرة عىل اختاذ القرار املناسب يف الوقت احملدد 6

        القدرة عىل التنبؤ برد الفعل للقرارات اليت يتخذها  7

        التحيل بملبادأ ة و الابتاكر  8

        القدرة عىل مواهجة امجلهور 15

        كفاءة القائد و قدرته عىل حسم ال مور 11

رصار 12         مواهجة اخملاطر بعزمية و اإ

        القدرة عىل توقع الاحامتلت و ابتاكر وسائل ملواهجهتا  13

        القدرة عىل التنفيذ 14

        أ ن يتحىل بلصرب و النشاط احليوي و القوة العصبية  15

        أ ن ميتكل طاقة بدنية و تكون دليه القدرة عىل التحمل 16

        الهدوء و الس يطرة عىل أ عصابه يف وقت اخلطر 17

        أ ن يتحمك بنفسه و يضبط عواطفه و يوهجها  18

        القدرة عىل التصور اذلي يساعد عىل حل املشالكت دون تعقيد 15

        البعد عن التشدد و الزتمت  25

        التحيل بدلعابة و املرح  21

        القدرة عىل الكشف عن العزمية دلى لك موظف  22

 مناس بة املهارة الفنية: الرابع  البعد م
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 
 واحضة

منمتية 

 للمحور
غري منمتية 

 للمحور
 مالحظات

        أ ن يمتزي مبعرفة فنية عالية  1



 

191 

 

  

نتاجه 2         أ ن يكون دليه معرفة و خربة متكنه من فهم معهل و اإ

        أ ن يمتتع بملعرفة و اخلربة مبا حوهل 3

        عىل احلمك الصائب يف ال مورالقدرة  4

        حتمهل نتاجئ قراره و احلمك السلمي يف املواقف الإدارية  5

        قدرته عىل الاختيار البديل املناسب حلل املشالكت  6

        الإميان بلهدف و العمل عىل حتقيقه 7

        يضحي بلكثري من وقته و هجده لجناز ال عامل 8

        الإميان بلهدف و العمل عىل حتقيقه  5

        القدرة عىل التفويض  15

        أ ن يمتتع بقدرة عالية عىل استامثر الوقت  11

        العمل عىل توفري ال جواء املناس بة لجناز ال عامل 12

        اجلودة يف أ داء ال عامل بأ فاكر جديدة 13

        فرع من فروع العملاملعرفة املتخصصة يف  14

        القدرة عىل مقاومة الضغوط ادلاخلية و اخلارجية 15

        الإملام بأ عامل و همام مرؤوس يه عارفا مبراحلها و عالقاهتا و متطلباهتا  16

        أ ن ميتكل همارة معاجلة املعلومات و الربط بيهنام 17

        القدرة عىل حتمل املس ئولية و الثقة يف النفس  18

        القدرة عىل اختاذ القرارات جبرأ ة  15

ليه  25         حتمل مسؤولياته و تقبل الانتقادات املوهجة اإ

        تنفيذ واجباته و مسؤولياته بدقة و موضوعية 21

        العامةأ ن يكتسب اخلربات اليت متكنه من رمس الس ياسات  22

        التدريب عىل التخطيط للعمليات التنفيذية 23

        تفعيل التصال بني الرؤساء و املرؤوسني 24
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        معرفة ال سس املطلوبة لتحقيق ال هداف  25

        اس تخدام اخلربة امليدانية للحمك عىل مس توى التطوير لل داء 26

رشاف و التصالتالاجهتاد يف وضع نظام  27         لالإ

        تشجيع احلوار بني املرؤوسني و الرؤساء 28

        التأ ثري عىل املرؤوسني و توجهيهم حنو أ داء هماهمم الوظيفية  25

دارة التغيري: احملور الثاين  م  مناس بة دور القيادة الإدارية يف اإ
غري 

 مناس بة
 واحضة

غري 
 واحضة

منمتية 

 للمحور
منمتية غري 

 للمحور
 مالحظات

        هيمت بلتطوير و التجديد و التحسني املس متر 1

        وضع خطط تشغيلية  2

        يعمتد مهنجية واحضة لإحداث أ ي التغيري  3

        العمل عىل تبادل الآراء و ال فاكر 4

        املشاركة يف نرش ثقافة احلوار 5

        هيمت بنرش ثقافة التغيري دلى عضوات هيئة التدريس  6

        معلهم طريقة لتقيمي بلقسم التدريس هيئة ل عضاء الفرصة ترك 7

        ومقبوةل ، متدرجة تقيمي أ ساليب وفق ، معل الفريق تطوير فرص عىل التعرف 8

        .لتحقيقها يسعون هلم أ هداف وضع خالل من ، أ نفسهم تطوير لعملية أ عضاء هيئة التدريس مواصةل 5

دراك 15         .املناطة هبم واملهام ، ال دوار لضخامة أ عضاء هيئة التدريس اإ

        كقادة املناطة هبم ولل دوار ، ذلاهتم ال قسام رؤساء مراقبة 11

        .تطبيقها جناح لضامن التغيري خطة صياغة عند كبرية عناية بذل 12

        .التغيري مع التعامل كيفية عىل التدريس هيئة أ عضاء تدريب 13

دارة دمع رضورة 14         .مرحةل لك يف خلطواته متابعهتا وأ مهية ، التغيري لعملية اجلامعة اإ

        .التغيري بعملية للقيام معروفة و معلنة زمنية جداول وضع 15
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جراءات ، واسرتاتيجيات ، س ياسات تبين 16         .حديثة تربوية واإ

        .القسم موازنة من اعامتدها ميكن ، للتغيري معقوةل مادية تلكفة وجود 17

        . التغيري معلية قيادة بعملية يتعلق فامي أ وسع صالحيات بجلامعات أ عضاء هيئة التدريس ل مينح 18
        .يف اختاذالقرارات  صالحيات بجلامعات أ عضاء هيئة التدريس ل مينح 15

        .العاملني اكفة مع مناس بة اتصال وأ شاكل ، أ ساليب اس تخدام 25

ىل بحلاجة الشعور خلق 21         التدريس هيئة أ عضاء بني التغيري اإ

جراءات ربط 22         .التغيري بعملية واجلامعة ، القسم داخل العمل جتويد اإ

        . التغيري متطلبات مع تامتىش ومناس بة ، مرنة تنظميية هيالك وضع 23

        . التغيري مراحل مع تامتىش ومناس بة ، مرنة تنظميية هيالك وضع 24

        اجلامعة داخل به املرتبطة الوحدات ويف ، القسم يف العاملني بني التغيري ثقافة نرش 25

        .الآخرين القسم أ عضاء من والقبول ، التجديد لضامن بلتناوب القيادة 26

        .ال قسام يف الروتينية ال مور ترصيف يف اذلايت احلمك من مزيدا   التغيري قادة منح 27

جياد 28         .التدريس هيئة أ عضاء بني والتواصل ، الثقة من نوع اإ

        .واحد مهنم لك بتقدير يشعرون جيعلهم اذلي وبلشلك ومتاساك   ترابطا   أ كرث ليكونوا العمل فريق هتيئة 25

        . القرارات صنع يف للمشاركة التدريس هيئة أ عضاء لاكفة الفرصة ترك 35

        . عوهنم وطلب ، املشلكة حل معلية مبدأ   فهم عىل بلقسم التدريس هيئة أ عضاء مساعدة 31

        هماهمم جتويد حنو دلفعهم ، التدريس هيئة أ عضاء دلى الضاغط وادلافع ، القوي احلافز تكوين 32

        .  مواههبم لتطوير التدريس هيئة ل عضاء الفرصة ترك 33

34 
 معل للجان ،وترؤسهم معل لورش كحضورمه الفردية التدريس هماراهتم هيئة ترك الفرصة ل عضاء

 بلقسم
       

جياد يف التدريس هيئة مشاركة أ عضاء 35         .للمشالكت الناحجة احللول اإ

ىل التغيري بني أ عضاء 36         التدريس هيئة تمنية الإحساس بحلاجة اإ



 

 

 
 
 
 
 

 
 (3)ملحق رقم 

 الاستبانة في صورتها النهائية

 (بعد التحكيم ) 
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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العايل

 مكة املكرمة  -جامعة أم القرى 
 كلية الرتبية 

 قسم اإلدارة الرتبوية و التخطيط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
املهارات القيادية لدى القائد اإلداري األكادميي كقائد للتغيري يف اإلدارة اجلامعية جبامعة أم القرى 

 مبكة املكرمة
 

 "األمهية و  املمارسة"  
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد  الباحثة

 .اـقـــد سـمــحمبنت دة ــرغ
 
 
 

 إشراف
 .جواهر بنت امحد قناديلي.د
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ...اهلل  كـِحفظ/ حفظكَ اهلل                                                    :   ة / ة  الفاضل / األستاذ سعادة 
 وبعد   ... وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم
تطوير  يف ألعضاء هيئة التدريس احليوي الدور أمهية من وانطالقاً دارة جامعة أم القرى ، إ به تضطلع الذي الدور ألمهية نظراً

املهارات القيادية لدى )  تقوم حاليا جبمع معلومات عن موضوع الباحثة فإن ، أهدافها حتقيق من ومتكينها الرتبوية املؤسسات
لنيل  " (األمهية  و املمارسة" اإلدارة اجلامعية جبامعة أم القرى مبكة املكرمةالقائد اإلداري األكادميي كقائد للتغيري يف 

درجة املاجستري بقسم اإلدارة الرتبوية و التخطيط بكلية الرتبية جامعة أم القرى و حيث أن سعادتكم ضمن جمموعة 
 .املستجيبني للدراسة 

و ذلك ملسامهة إجابتكم  ,ملرفقة بكل دقة و موضوعية الرجاء من سعادتكم التكرم باإلجابة على عبارات االستبانة ا
البحث  بدرجة عالية لتحقيق أهداف الدراسة علما أن حصول الباحثة على املعلومات املطلوبة سوف تكون ألغراض

 .العلمي
 :أهداف الدراسة 

يف اإلدارة اجلامعية من التعرف على درجة أمهية املهارات القيادية لدى القائد اإلداري األكادميي كقائد للتغيري  .4
 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

دارة اجلامعية من التعرف على درجة ممارسة املهارات القيادية لدى القائد اإلداري األكادميي كقائد للتغيري يف اإل .5
 .هيئة التدريس وجهة نظر أعضاء

                       ،،،                                                                                                                           كم للبحث العلمي و الباحثني كثري اهتمامكم و تشجيعشاكرة لكم                                     
 0545552404لالستفسار / لباحثة ا                                                                         ا

                                                                      Uqu.r@hotmail.com  
 :تعليمات عامة 

درجة أمهية املهارات القيادية لدى القائد  تقيس على اجلانب األمين عبارة (  92) على  انةاالستب ههذ حتتوي
 أما اجلانب األيسر فتقيساإلداري األكادميي كقائد للتغيري يف اإلدارة اجلامعية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 

من وجهة نظر  ئد للتغيري يف اإلدارة اجلامعية درجة ممارسة املهارات القيادية لدى القائد اإلداري األكادميي كقا
 )  لذلك أرجو قراءة الفقرات التالية بكل دقة و حرص و موضوعية ووضع إشارة  ,ء هيئة التدريس أعضا

 :حتت اخليارات املالئمة ( 
حيتوي على  ,أما اجلزء الثاني  ,خاص باملعلومات األولية / على جزأين اجلزء األول  بانةاالست ه ن هذتتضم

من درجة األمهية ترتاوح بني غري مهم  على كل بدائل لإلجابة سوف تطرح الباحثة مخسة مهارات قائد التغيري 
يتم استخدام مقياس ليكرت اخلماسي ملعرفة درجة و سوف  ,و درجة أمهية التطبيق ,حتى مهم جدا 

 :املمارسة على النحو التايل 

 درجة األمهية   العبارات درجة املمارسة

ائما
 د

البا
 غ

يانا
درا اح
بدا نا
 عبارات مهارات قائد التغيري  ا

جدا
هم 

 م

مهم
 

ية 
ألمه

ط ا
وس

 مت

مهية
 األ

ليل
 ق

مهم
غري 

 

mailto:Uqu.r@hotmail.com


 

197 

 

  

 
 
 : البيانات الشخصية  –أوال 

  :أمام االختيار املناسب (    )   ضع عالمة 

 :  الدرجة العلمية  –أ 

 أستاذ 

  أستاذ مشارك 

  أستاذ مساعد 

 اجلنس –ب   

 أنثى 

                      ذكر 

 :سنوات اخلربة  –ب 

   سنوات  5اقل من 

  سنوات  10اقل من  –سنوات  5من 

  سنة 15اقل من  –سنوات  10من 

 15 سنة فأكثر 

 :هل مت حضور دورات تدريبية يف احد اجملاالت التالية   –د 

  نعم              ال               القيادة اإلدارية 

  نعم              ال                 إدارة التغيري 

  أخرى______________ 

     1 
يظهر محاسا للقيام بعملية التغيري 

 .أكثر من اجلميع
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 االستبانة  –ثانيا 

 العبارات التالية متثل مهارات لقائد التغيري          –ة   / ة  الفاضل / األستاذ سعادة  
عملك من ناحية املمارسة و امهيتها تكون من وجهة نظرك  فهذه املهارات تقاس على قائدك يف جمال*  

حقل واحد فقط يف حقول اإلجابة أمام كل يف (   )   العبارات التالية ووضع عالمة فالرجاء قراءة , اخلاصة
 عبارة يف اجلانبني و اليت تتوافق مع وجهة نظرك حول ممارستها و أمهيتها

 

 درجة األمهية  عبارات مهارات قائد التغيري  درجة املمارسة 

ائما
د

البا 
غ

يانا 
اح

درا 
نا

بدا 
ا

جدا :يقوم قائد التغيري مبا يلي  م 
هم 

م
 مهم 

ية 
ألمه

ط ا
وس

مت
 

مهية
 األ

ليل
ق

مهم 
غري 

 

      .يظهر محاسا كثريا لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بعملية التغيري 1     
      .يشجع أعضاء هيئة التدريس لالجناز املتميز 9     
      . يعزز إدراك أعضاء هيئة التدريس ألدوارهم و املهام املناطة هبم 9     
      .مينح الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف املؤمترات العلمية 4     
      .يبدي ثقته يف قدرات األعضاء و يسمح هلم مبمارستها يف العمل 5     
      .يتفهم سلوك أعضاء هيئة التدريس و يقدر دوافعهم 6     
      .النتائج املتوقعة من أدائهميؤكد على إعالم أعضاء هيئة التدريس على  7     
      .يهتم مبتابعة كل فرد من فريق التغيري و ما يقوم به من دور 8     
      .يعلن النتائج االجيابية اليت يتوصل إليها فريق عملية التغيري 2     
      .يشيد باجنازات و جهود القائمني بعملية التغيري من أعضاء هيئة التدريس 10     
      . لديه القدرة على احلوار و اإلقناع و حتريك األعضاء حنو حتقيق األهداف 11     
      .يتحلى بروح الدعابة و املرح 19     
      .لديه القدرة على حتويل اجتاهات األعضاء إىل دعم عملية التغيري 19     
      .التدريس يستطيع التعرف على اخلصائص النفسية ألعضاء هيئة 14     
      .يتنبأ بردود األفعال للقرارات اليت يتخذها 15     
      .يواجه الصعوبات بعزمية وإصرار لتحقيق التغيري 16     
      .يهتم بنشر ثقافة التغيري بني أعضاء هيئة التدريس 17     
      .يتصف باملبادأة و األخذ بزمام األمور  18     
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      .يهتم بالتطوير و التجديد و التحسني املستمر 12     
      .لديه القدرة على التوقع و احلدس 90     
      .يشجع تنمية و تطوير املهارات املهنية ألعضاء هيئة التدريس 91     

 درجة األمهية  عبارات مهارات قائد التغيري  درجة املمارسة 

ائما
د

البا 
غ

يانا 
اح

درا 
نا

بدا 
ا

جدا :يقوم قائد التغيري مبا يلي  م 
هم 

م
ط  مهم 

وس
مت

ية 
ألمه

ا
مهية 

 األ
ليل

ق
مهم 

غري 
 

      .يتمتع بالرقابة الذاتية املستمرة 99     
      .يعتمد منهجية واضحة إلحداث التغيري 99     
      .يعمل على تبادل اآلراء و األفكار مع املؤسسات املتناظرة معه 94     
      .مناسبة تتماشى مع مراحل التغيرييضع هياكل تنظيمية مرنة و  95     
      .مينح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مواهبهم 96     
      .يعمل على متكني أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع و االبتكار 97     
      .يتبنى سياسات و إجراءات و اسرتاتيجيات إدارية حديثة و جديدة 98     
      . يُشرك أعضاء هيئة التدريس يف وضع الرؤية و األهداف من عملية التغيري 92     
      .يقوم باختاذ القرار املناسب يف الوقت احملدد 90     
      .يستثمر خربات و جتارب أعضاء هيئة التدريس يف صنع قرار التغيري 91     
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 (4)ملحق رقم 
خطاب سعادة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى 

 لتسهيل مهمة الباحثة
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 ( 5)ملحق رقم 
للدراسات  أم القرى خطاب سعادة وكيل جامعة 

 العليا والبحث العلمي لتسهيل مهمة الباحثة
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 (6)ملحق رقم 
 

 
 

 

 

 

 إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة أم القرى من وزارة التعليم العالي
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 (7)ملحق رقم 

 حساب العينة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

  

 

 

 

 

  



 

109 

 

  

 

 


