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الملخص
ھدفت الدراسة الحالية الى دراسة معمقة لمفھوم القيادة التحويلية ودورھا في فعّالية سلوك العاملين من خالل مراجعة الكتب
والبحوث والدراسات والدوريات واألدبيات العلمية المنشورة .حيث قام الباحثون بمراجعة النظريات السائدة في القيادة وعالقتھا
بالقيادة التحويلية ،وكذلك مراجعة مفھوم السلوك التنظيمي وعالقته بفعّالية سلوك العاملين.
الكلمات الدالة :القيادة ،القيادة التحويلية ،السلوك التنظيمي ،ف ّعالية سلوك العاملين.
المقدمة
"القيادة أندر سلعة في الوجود" بھذه الكلمات عبر كالرس راندل عن أھمية ھذا الموضوع الذي يُع ّد من أكثر
الموضوعات التي حظيت باھتمام الباحثين عبر العصور المتالحقة ،غير أن ھذا الموضوع بقي غامضاً ،ولم يشق طريقه إلى
النور إال ّ في بداية القرن العشرين ،بفضل أساليب البحث والتدقيق التي انتھجھا المفكرون ،حيث أبرزت ھذه المنھجية العلمية
مجاالت قيادية لم تكن مدار اھتمام الباحثين والمفكرين السابقين )المعايطة ،2007 ،السيايدة (2013 ،وكذلك Masa’deh et
) .al. (2014, 2015وإنه ال بد للمجتمعات البشرية من قيادة تنظم شؤونھا وتقيم العدل بينھا ،ولقد أمر النبي )صلى  Aعليه
وسلم( بتعيين القائد في أقل التجمعات البشرية حين قال عليه الصالة والسالم" :إذا خرج ثالثة في سفر فليأمروا أحدھم" )أبو
داوود ،(2608 ،وإنما أمر بذلك ليكون أمرھم جميعا ً وال يتفرق بھم الرأي وال يقع بينھم خالف .ھذا وقد أكد مجموعة من
الباحثين ) (Coltman et al. 2013, Masa’deh & Shannak, 2012على أھمية ودور القاده في توجيه وإدارة الموظفين
في أقسام نظم المعلومات المختلفة .اذ تتجلى أھمية القيادة في كونھا حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنظمة وتصوراتھا
المستقبلية )العالق (53 ،2010 ،وكذلك أكدت ذلك دراسات اخرى مثل .Rehman et al. (2014), Arifini et al.
)(2014
معان مختلفة لدى مختلHف البHاحثين ،حيHث أن تحديHد
لھا
فأصبحت
القيادة،
معنى
تحديد
فى
النظر
وجھات
تعددت
كما
ٍ
مفھوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل المتغيره كالبيئة والزمن والعوامل السياسية واالجتماعيHة والثقافيHة والنظHام القيمHي فHي
المجتمع واألھداف المراد تحقيقھا )العجمي .(56 ،2008 ،لذا بHات توضHيح مفھHوم القيHادة وتحليلHه واإلحاطHة بHه أمHراً فHي غايHة
األھمية ،نظراً للتباعد الكبير الذي يصل أحيانا حدود التناقض بين إطاره النظري وتطبيقاته العملية ،فالقيادة كلمة قHد يسHاء فھمھHا
وبالتالي ممارستھا أو التنظير لھا .وبHالرغم مHن كثHرة التعريفHات التHي تناولتھHا إال أن أشHھر ھHذه التعريفHات كانHت علHى يHد بأنھHا
نورثHاوس "ھHي العمليHة التHي يقHوم بواسHطتھا الفHرد بالتHأثير فHي مجموعHة مHن األفHراد لتحقيHق ھHدف مشHترك" ) Northouse,
 .(2010, 3أما زيد عبوي فعHرف القيHادة بأنھHا "عمليHة إلھHام األفHراد ليقHدموا أفضHل مHا لHديھم لتحقيHق النتHائج المرجHوة )عبHوي،
 .(11 ،2008وعبر عنھا يوكي بأنھا "عملية تتميز بالقدرة علHى التHأثير فHي اتجاھHات التHابعين" ) .(Yuki, 2006, 8كمHا عرفHت
القيHادة بأنھHا "عمليHة اتصHال وتوجيHه وتحفيHز إليصHال تصHورات مسHتقبلية للتHابعين بھHدف إحHداث عمليHات التغييHر فHي المنظمHة"
).(Bratton &Nelson, 2005, 9
مما سبق يمكن القول إن أھمية القيادة تكمن في القدرة على التنسيق مع مجموعات مختلفة من األشخاص فHي العمHل،
والتعامHل مHHع المھHام المختلفHHة فHHي بيئHة متغيHHرة ممHHا يسHاعد القHHادة علHHى تقHديم االتجHHاه والرؤيHHا التHي تمكHHنھم مHHن القيHام بالعمHHل فHHي
المؤسسة على أكمل وجه ،وتحقيق أھدافھا التنظيمية .وعليه فإنَّ القيادة التحويلية حظيت باھتمام كبير من العديد من الباحثين منHذ
الثمانينيHات مHن القHرن العشHرين ،وأصHبحت مHن أكثHر نظريHات القيHادة شHھرة ضHمن المHداخل الحديثHة للقيHادة ،ومHن خHالل مناقشHة
البHاحثين للعوامHل التHي أكسHبتھا ھHذه األھميHة ،تHم تلخيصHھا فHي أربعHة عوامHل )العمHري .(37 ،2008 ،أوالً :أن القيHادة التحويليHة
تسعى إلى تفويض سلطات مھمة ،وتمكين آالف العاملين ،وتعمل على تطوير مھاراتھم وتعزيز ثقتھم في أنفسھم ،كمHا تعمHل علHى
إيجاد جماعات وفرق عمل معتمدة على نفسھا ذات ّيا ً .ثانيا ً :يمكن أن تتطور صفات القيادة التحويلية وتتحسن عHن طريHق التHدريب،
الذي يترك تHأثيراً مھمHا ً علHى تصHورات والتزامHات وأداء التHابعين فHي مختلHف مسHتويات المنظمHة .ثالثHا ً :تحمHل القيHادة التحويليHة
فكرة "المسؤولية األخالقية" التي تشكل بدورھا عنصراً فعاالً في تحفيHز األتبHاع للعمHل إلHى الحHد الHذي يتجHاوز حHدود مصHالحھم
الشخصية في سHبيل مصHلحة الجماعHة أو المنظمHة ،وتسHھل ھHذه الفكHرة اكتسHاب السHلوك التعHاوني داخHل المنظمHة .رابعHا ً :يمكHن
للقيادة التحويلية أن توجد في أية منظمة وفي مختلف المستويات ،وھي صالحة بشكل عام لمواجھة جميع الحاالت ،مما رشHحھا أن
تكون صالحة للتطبيق في المنظمات الناجحة وتلك التي بحاجة إلى تغييرات جذرية.
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ھذا وتكمن أھمّية دراسة الحالية في كونھا تعمل على إيضاح مفھوم نمط القيادة التحويلية وأھميته كأسHلوب قيHادي لHه
تأثير على فعّالية سلوك العاملين ،حيث يُع ّد العنصر البشري في منظمات األعمال أحد العوامل الرئيسية المحHددة لكفHاءة اإلدارة،
كما وتبرز أھمية ھذه الدراسة بشكل أكثر تحديداً في تشجيع العاملين علHى اإلبHداع واالبتكHار لألسHس واألسHاليب الجديHدة إلنجHاز
األعمال والمواجھة والتصدّي للتحديات التHي تفرزھHا المتغيHرات والتطHورات العلميHة .حيHث تھHدف الدراسHة الHى التعHرف بشHكل
اعمق لمفھوم القيادة التحويلية والسلوك التنظيمي ومنھج كل منھما من الناحية النظرية والعملية ،وكذلك التعرف على ممارسHات
القيادة التحويلية القادرة على إيجاد بيئة إدارية قائمة علHى التفHاھم والحHوار الب َّنHاء والمشHاركة بHين جميHع المسHتويات اإلداريHة فHي
المنظمات.
اإلطار النظري للدراسة
نظريات القيادة
إن كمية البحوث والدراسات في القيادة واألنماط اإلدارية الف ّعالة تعادل النماذج واألطر النظرية التي وضعت
لوصف ھذا المفھوم ،وقد يقودنا ھذا بالضرورة إلى القول إن كل مدير له نظريته الخاصة به ولديه تصور كامل حول أحسن
وأفضل طريقة لقيادة المرؤوسين وھذا الموقف نابع من خبرته الشخصية وإدراكة لألمور وليس مبنيا ً على بيانات موضوعية
)درويش .(124 ،2009 ،إنّ للقيادة دوراً جماعياً ،إذ ال يمكن ألي إنسان أن يكون قائداً بمفردة ،وإنما يمارس القيادة من خالل
اآلخرين ضمن إطار موقف معين .ولتحقيق ھذه العملية التفاعلية بين القائد ومرؤوسيه ال بد من شمول القيادة على عناصر
رئيسة مثل عملية التأثير التي يمارسھا القائد على مرؤوسيه ،والمقصود بالتأثير ھنا ،القدرة على تغيير سلوك ،ومشاعر،
ومواقف ،وأداء المرؤوسين بالطريقة التي يراھا القائد .كذلك توجيه المرؤوسين وتوحيد جھودھم ,وتستھدف عملية التأثير التي
يقوم بھا القائد نحو مرؤوسيه ،تنظيم جميع القوى البشرية التي توجد في التنظيم وتوجيھھا ،وضبط سلوكھا في جميع المواقف،
ولتحقيق ذلك يجب على القائد أن يتفھم القوى النفسية ،واالجتماعية المؤثرة في المجموعة العاملة من حيث إشراك المرؤوسين
في اتخاذ القرارات ،وتعزيز وإدامة الثقة بين القائد والمرؤوسين ،وخلق روح المنافسة اإليجابية داخل التنظيم ،وأخيراً توفير
المناخ التنظيمي الذي يحقق االنسجام والتجاذب بين العاملين في اإلدارة الواحدة .كذلك األھداف اإلدارية المراد تحقيقھا ،ويأتي
تحقيق أھداف التنظيم نتيجة لعملية التوجيه التي يقوم بھا القائد لمرؤوسيه من خالل تأثيره فيھم وتوحيده لجھودھم ،إال أن
أھداف التنظيم تتداخل مع مجموعة من األھداف األخرى مثل أھداف مجموعة أعضاء التنظيم ،األھداف الشخصية للموظف،
واألھداف الشخصية للقائد ،ولعل السبب في تداخل ھذه األھداف يعود إلى طبيعة العالقة االعتمادية المتبادلة بين القائد
ومرؤوسيه ،األمر الذي يترتب عليه تعقد دور القائد في إيجاد نوع من التوازن والتوفيق بين األھداف المتعددة ليصل في
المحصلة إلى تحقيق أھداف التنظيم )المعايطة.(33 ،2007 ،
بالفعل فقد أثار موضوع القيادة اھتمام العديد من العلماء والباحثين على مر العصور مما أدى إلى ظھور العديد من
النظريات القيادية ،والتي يمكن تصنيفھا على النحو التالي الذي يضم جميع النظريات حيث إنھا نفسھا في جميع الكتب وإن
اختلفت المسميات في بعض األحيان:
أوالً :نظرية الرجل العظيم The Great ManTheory
يرى أصحاب ھذه النظرية أن الرجال العظام يبرزون في المجتمع لما يتمتعون به من قدرات غير مألوفة وامتالكھم
مواھب عظيمة وسمات وراثية تجعل منھم قادة أيا ً كانت المواقف التي يواجھونھا )العميان ،(263 ،2010 ،وتستند ھذه
النظرية إلى ثالثة افتراضات ذلك أن يمتلك الرجال العظام حرية اإلرادة المطلقة ،يتمتعون بالقدرة على رسم مسارات التاريخ
الحالية والمستقبلية من خالل كفاحھم ،ويتمتعون بقدرة السيطرة على األزمات بما ينسجم مع رؤيتھم.
ثانيا ً :نظرية السمات Trait Theory
يقول )محبوبة (28 ،2010 ،إنّ نظرية السمات تقوم على أن الناس يولدون بسمات )صفات( وراثية ,بعض
السمات مالئمة ومطلوبة بشكل مخصوص للقيادة ،وأن الناس الذين يكونون قادة جيدين يمتلكون بشكل كافٍ مزيجا ً من
مجموعة السمات .بالفعل تطور النظر إلى موضوع القيادة في نظرية السمات ،لكنه بقي متأثراً بنظرية الرجل العظيم ،وتركز
البحث في ھذه النظرية من الناحية النفسية على السمات التي يحملھا القادة العظماء ،ودراسة سمات القادة الناجحين على أساس
أن ھذه السمات موروثة ،مع القبول بمبدأ أن الناس اآلخرين إذا وجدت فيھم ھذه السمات فھم يصلحون أن يكونوا قادة عظماء
أيضا ً .كما أشار محبوبة ) (2010الى أنه من خالل الدراسة التي قام بھا العالمان كولون ولومبيردو ) & McCall
 ,(Lombardفقد تم تحديد السمات األربعة الرئيسة التي تحدد نجاح القادة أو فشلھم ،والتي أطلقا عليھا اسم "المفاتيح األربعة"،
على أنھا مفاتيح أساسية تم ّكن القائد من فتح عقول الناس كي يثبتوا قيادتھم ويكونوا قادة ناجحين ،وكانت على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4

االستقرار العاطفي ورباطة الجأش :الھدوء ،الثقة بالنفس ،القدرة على توقع التطورات وخاصة عند اشتداد الضغوط.
االعتراف بالخطأ :القوة لكي يعترف بالخطأ ،بدالً من استھالك الطاقة في التستر على األخطاء.
المھارات الشخصية الجيدة والتعامل الجيد :القدرة على التواصل وإقناع اآلخرين دون اللجوء إلى أساليب قسرية أو سلبية.
اتساع الفكر االطالع الواسع :القدرة على فھم طائفة واسعة من المواضيع في مختلف التخصصات ،وليس فيما ينحصر في
مجال خبرته فقط.
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لقد وجھت انتقادات كثيرة إلى نظرية السمات كان من أھمھا :صعوبة توفر جميع السمات المذكورة في شخص
واحد ،باإلضافة إلى اختالف الباحثين في تحديد السمات القيادية وعدم تحديد الخصائص التي تميز القادة عن التابعين ،وتجاھل
دور المرؤوسين في فعّالية عملية القيادة ،كذلك لم تبين ھذه النظرية األھمية النسبية للسمات المختلفة في التأثير على القائد
ونجاحه.
ثالثا ً :نظرية الخط المستمر في القيادة A Continuum of Leadership
أسھم كل من تانيباوم وشميد ) ،(Tannenbaum & Schmidt, 1973في وضع نموذج يستخدم في تحديد نمط
القيادة المالئم ،ويقوم مفھوم ھذا النموذج على أساس أن األسلوب القيادي يعتمد على ثالثة متغيرات ھي:
الصفات الشخصية للمدير ،والمبادئ التي يؤمن بھا ،ومدى ثقته بمرؤوسيه .
نوع المرؤوسين.
الظروف المحيطة مثل ،فلسفة المنظمة ،ف ّعالية وإنتاجية األفراد ،نوع المشكالت القائمة ،توفر الوقت.
كما طور تانيباوم وشميد نموذجھما ليشمل سلسلة من أنماط القيادة ،كما أدخل تانيباوم تعديالً على ھذا النموذج عام
) (1973في صورة دائرتين محيطتين بالنموذج ،تمثل إحداھما تأثير البيئة الداخلية للمنظمة ،واألخرى تأثير البيئة الخارجية
)الشكل رقم .(1

رابعا ً :نظرية ليكرت في القيادة Likert Theory
يرى رنسس ليكرت أنَّ القيادة تمثل محور العملية اإلدارية ،وأن فعّالية المنظمات تعتمد بشكل رئيس على األسلوب
الذي يتبعه اإلداريون في قيادة مرؤوسيھم ،كما يرى أن أكثر األساليب القيادية نجاحا ً يكمن في اشراك المرؤوسين في عملية
اتخاذ القرارات ،وإقامة نظام اتصال ف ّعال معھم ،وخلق بيئة تنظيمية تمنحھم فرص إشباع حاجاتھم والشعور بأھميتھم وتحقيق
الرضى الوظيفي لھم ،وقد صنف ليكرت أساليب القيادة إلى أربعة انظمة )العميان:(267 ،2010 ،
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.1

.2

.3

.4

نظام ) :(1تسلطي – استغاللي  ،System 1: Exploitative Authoritativeيركز القادة ھنا على اإلنجاز ،وال يظھرون
ثقة بمرؤوسيھم ،مع عدم إشراكھم في اتخاذ القرارات واألخذ بأسلوب االتصال الھابط ،واللجوء إلى التھديد والعقاب لفرض
الطاعة واالمتثال إلى األوامر.
نظام ) :(2تسلطي – نفعي  ،System 2: Benevolent – Authoritativeويتصف النظام بأنه أقل مركزية من سابقه،
يتقبل القادة أحيانا ً آراء ومقترحات مرؤوسيھم وتفوض السلطة لھم والسماح باالتصال الصاعد ومنح الثواب والمكافأه ،ولكن
من ناحية أخرى يراقبون عن كثب ويلجأون إلى التھديد والعقاب لتحقيق اإلنجاز ،باالضافة إلى ذلك فإن المناخ التنظيمي ال
يشجع المرؤوسين على التحدث بحرية مع رؤسائھم عن قضاياھم ومشاكلھم.
نظام ) :(3استشاري  ،System 3: Consultative Typeيظھر القادة ثقة بمرؤوسيھم والحرص على استشارتھم قبل اتخاذ
القرارات ،ويتخذ القادة القرارات الرئيسة والمھمة مع تفويض الروتينية منھا إلى المرؤوسين ،وإفساح المجال إلى العاملين
إلبداء اآلراء والمقترحات وتعزيز االتصال ذي االتجاھين :ھابط وصاعد ،وحفز األفراد عن طريق الثواب وأحيانا ً العقاب.
نظام ) :(4جماعي – مشارك  ،System 4: Particip-Group Leadersإن ليكرت من مؤيدي ھذا األسلوب القيادي والذي
يستلزم وجود ھيكل تنظيمي رسمي يبدي القادة ثقة كبيرة بمرؤوسيھم ،ويتم التركيز على الھدف الجماعي وعمل الفريق الواحد
وتشجيع تقديم اإلفكار والمقترحات واالتصال مع كافة المستويات التنظيمية من خالل تأسيس فرق العمل المشتركة انطالقا ً من
الحرص على إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات ،ومنح الثواب والمكافأه بناء على تقييم األداء والمساھمة مع الجماعة
في رسم األھداف.
وحسب رأي ليكرت فإن ھذا األسلوب القيادي الف ّعال يؤدي إلى تحقيق الھدف وخلق بيئة تنظيمية صحية ،ورفع
معنويات األفراد وبالتالي تحقيق الرضى الوظيفي لھم.
خامسا ً :النظرية الوظيفية The Functional Theory
تقوم ھذه النظرية على الجمع بين النظريتين :السمات والمواقف )قنديل ،(55 ،2010 ،إذ ترى النظرية الوظيفية أن
القيادة تقوم في جوھرھا على التفاعل الوظيفي بين الشخصية بكل مقوماتھا وبين الظروف الموقفية المحيطة بھا ،فھي تھتم
بدراسة المواقف التي تعمل فيھا القيادة والجماعة التي تتعامل بھا والتفاعل بين القيادة من ناحية وھذه المواقف والجماعة من
ناحية أخرى ،وبذلك فإن القيادة في ضوء ھذه النظرية الوظيفية تحدد في إطار الوظائف واألشخاص الذين يقومون بھا طبقا ً
لحجم ما يقوم به كل منھم من ھذه الوظائف .كما أشار )قنديل (2010 ،الى ظھور العديد من الدراسات لتفسير أنماط القيادة في
ضوء النظرية الوظيفية من أھمھا :دراسة أجراھا قسم بحوث إدارة األعمال في جامعة والية اوھايو بإشراف ھبلن أديون
) ،(Haplin, Adewnوالتي استھدفت معرفة ما إذا كان المدير يجب أن يكون من النوع الذي يھتم بالعمل أم من النوع الذي
يجب أن يھتم بالموقف والظروف المحيطة على أساس أن ھذين ھما البعدان األساسيان للقيادة ،واعتمدت ھذه الدراسة على
بحث ميداني في شكل قائمة استقصاء شملت ) (1800مفردة اختصرت فيما بعد إلى ) (150مفردة فقط ،تضم مديرين من
مجموعة متنوعة من مواقع النشاط اإلداري ،وأظھرت الدراسة أن ھناك ثالثة أنماط للقيادة:

-

نمط التركيز على المھام :حيث يخطط وينسق ويوجه األدوار ويح ّجم العالقات وذلك بھدف إنجاز األعمال بأعلى
كفاءة ممكنة.
النمط المركز على االعتبارات اإلنسانية :حيث يركز على بناء عالقات طيبة بينه وبين مرؤوسيه ويق ّدر ويحترم
ويشارك المرؤوسين واتصاالته مفتوحة.
نمط يخرج بين النمطين السابقين :أي يركز على المھام وإنجاز األعمال مع بناء عالقات طيبة بينه وبين
مرؤوسيه.
سادسا ً :نظرية الشبكة اإلدارية The Managerial Grid Theory
وفي ضوء النظرية الوظيفية تم َّكن كل من روبرت بالك وجين موتون من صياغة ما سمي بالشبكة اإلدارية ،وقد
حددا فيھا أبعاد العالقات التي تربط بين نمطي القيادة وھما :النمط الذي يھتم بالواجبات واآلخر الذي يھتم بالعالقات ،كما تمكنا
من نشر أفكارھما في مجال اإلدارة نظريا ً وتطبيقيا ً ،وقد ركزا على خمسة أنماط رئيسة كما ھو موضح في الشكل التالي
):Blake and Mouton (1981
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Source: Blake and Mouton (1981). The New Managerial Grid. 4 ed. Houston: Gulf Publishing
Company.
وفي ضوء ما سبق فإن النموذج األمثل للقيادة يتوقف على مدى قدرة المدير على فھم وتحليل المواقف والمشكالت
التي تواجھه وتحديد األسلوب األمثل واألكثر مالءمة لمعالجته في ضوء الشبكة اإلدارية.

-

-

-

-

سابعا ً :النظريات الموقفية في القيادة Contingency Theories
تقوم ھذه النظرية على أساس أن القائد وليد الموقف ،وأن المواقف ھي التي تبرز القيادات وتكشف عن إمكانياتھم
الحقيقية في القيادة .فالقيادة في نظرھا وليدة الموقف ،وإنَّ القائد ال يتوقف على الصفات الشخصية التي يتمتع بھا ،بل إن القيادة
ھي نتيجة مباشرة للتفاعل بين الناس في مواقف معينة .وتمتاز ھذه النظرية بديمقراطيتھا الشديدة ،فھي ال تقصر القيادة على
عدد محدد من الناس ،وإنما تجعلھا مشاعا ً بين الجميع ،وإنَّ فعّالية القائد تعتمد على قدرته على تشخيص المواقف وتحديد
األسلوب المناسب لكل موقف )قنديل.(45 ،2010 ،
وفي ضوء ذلك فإن ھناك عوامل موقفية عدة تؤثر على سلوك القائد ،وھي:
خصائص المدير وتشمل الشخصية ،الحاجات والدوافع ،والتجربة السابقة.
خصائص المرؤوسين :الشخصية ،الحاجات والدوافع ،التجربة السابقة والتدعيم.
عوامل الجماعة :وھي مراحل تطورھا وھيكلھا ومھامھا.
عوامل تنظيمية :أ ُسس القوة ،القواعد واإلجراءات ،التخصص والتوقيت.
كما أشار )قنديل (2010 ،الى أن فريد فيدلر ) (Fred Fiedlerيعّد من أھم من تولّوا البحث في مجال ھذه
النظرية ،حيث بدأ أبحاثه في ھذا المجال على ظروف الموقف ،ولقد بناھا على أساس وضع نموذج جمع فيه بين جانبين ھما:
نمط القيادة والموقف ،حيث يرى أن الموقف القيادي يرتكز أو يتوقف على ثالثة عناصر رئيسة تؤثر في أسلوب القيادة في أي
ظرف من الظروف وھذه العناصر ھي:
عالقة القائد بالجماعة )مرؤوسيه( :حيث تبرز ھذه العالقة مدى تقبل الجماعة للقائد الذي تعمل تحت قيادته ،أي ما
إذا كانت ھذه العالقة جيدة أم ال.
ھيكلة المھام أو تحديد الوظيفة :بمعنى درجة وضوح المھام المطلوبة من الشخص القائم بوظيفة ما إلنجازھا،
ومدى إلمامه بأبعادھا ،ومدى رؤيتھا .ويشير ھذا العنصر إلى طبيعة العمل الذي يقوم به المرؤوسون ،وفي ضوء وضوح
المھام المطلوبة يستطيع القائد أن يلعب دوراً بارزاً في توجيه أعضاء الفريق بشكل أكثر فعّالية.
مدى قوة منصب القائد أي قوة السلطة :وتتحدد من خالل المدى الذي يتح َّكم القائد عنده أو يسيطر على مرؤوسيه
والتي يمكن استمدادھا من السلطات الرسمية المخوَّ لة لمن يشغل المنصب ،والتي تحدد نفوذه على مرؤوسيه ليكلفھم بمھام ويق َّيم
أداءھم ويقدم لھم حوافز إيجابية مثل المكافآت أو الترقيات أو يوصي بذلك.
وقد رأى )فيدلر( أن النمط الموقفي في القيادة اإلدارية يكون أكثر صالحية عندما تكون المواقف واضحة ومحددة،
لكن نموذج فيدلر كان عرضة لعدد من االنتقادات أھمھا ما يلي:
تنبأ النموذج بف ّعالية القيادة لكنه فشل في شرح العمليات التي تؤدي إلى اإلنجاز الف ّعال.
الموقف الذي تمارس فيه القيادة ال يقتصر على المتغيرات الثالثة التي حددھا فيدلر وإنما تدخل معھا متغيرات
كثيرة منھا المتغيرات الخارجية.
تجاھل النموذج أھم الصفات الواجب توافرھا في القائد لمواجھة موقف معين.
تعقد المتغيرات الموقفية وصعوبة تقييمھا ،فقياس العالقة الفعلية بين القائد واألعضاء ومدى تعقد المھام وقوة
السلطة ال بد أن يكون مقياسا ً شخصيا ً وليس موضوعيا ً.
قلة اھتمام النموذج بخصائص أعضاء الفريق ،فال شك أن أسلوب القيادة المالئم يتأثر بخصائص ومھارات أعضاء
الفريق.
يفترض النموذج أن لدى القائد المھارات الالزمة لتوجيه جھود الفريق ،لكن إذا لم تتوافر ھذه المھارات فليس من
المحتمل أن يحترمه اآلخرون أو يثقوا في قدراته ،مما يلغي أثر التغيرات الموقفية.
ھناك جدل بشأن األساس المنطقي للنموذج ،ذلك أن فيدلر) (Fiedlerيفترض أن القائد ال يمكنه بسھولة تغيير
أسلوبه القيادي ليناسب الموقف ،ويدعي أنه عند عدم التوافق بين أسلوب القائد والموقف فإنه من الضروري تغيير الموقف
ليتناسب مع أسلوب القائد وھذا غير ممكن.
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إنه يرى استحالة الجمع بين نمطي القيادة :نمط االھتمام بالعمل ونمط االھتمام بالمواقف ،مع العلم بأنَّ النمط األمثل
ھو الذي يقوم بصفة عامة على أفضل مزج ممكن بين كال الجانبين ،أي :مقتضيات ومتطلبات الموقف.

-

ورغم ھذا الجدل واالنتقادات إال إنَّ نموذج فيدلر ) (Fiedlerمھم لفھم القيادة ،ويستعين به العديد من المديرين ،بل
إ ّنه ساھم في قيام الباحثين بإجراء الفحص الدقيق للمواقف لتحديد األسلوب القيادي األمثل :كما أ َّنه أسھم إسھاما ً واضحا ً في
تحديد خصائص القيادة الف ّعالة من خالل تركيزه على المواقف وإبرازھا كعامل يؤثر في تحديد ھذه الخصائص.
ثامنا ً :نظرية دورة الحياة لھيرسي وبالنشارد
Hersey and Blanchareds Life Cycle Theory of Leadership
يرى ھذا النموذج أن األسلوب األكثر كفاءة في قيادة المرؤوسين يتوقف على درجة نضجھم ،والنضج ليس النمو
العقلي والعاطفي ،وإنما يرتبط باإلنجاز وتحمل المسؤولية وكذلك مستوى قدرة المرؤوسين وخبراتھم العملية ومدى رغبتھم في
تأدية العمل المطلوب منھم طبقا ً لمستويات األداء المطلوبة ،أي الرغبة والقدرة في العمل.
وقد طوّ ر )ھيرسي وبالنشارد( أنموذجا ً قيادياً ،يركز على األتباع ،وعلى أن القائد الف ّعال ھو القادر على تحقيق
األھداف مستخدما ً أسلوبا ً قياديا ً مالئماً ،وھذا األسلوب القيادي المالئم ھو السلوك الموقفي ،ويعتمد على مستوى استعداد
األتباع ،وقد حددت التركيبة النھائية لنظرية )ھيرسي وبالنشارد( أربع مراحل من نضج استعداد األتباع )العطشان،2011 ،
 (29وھي:
مرحلة النضج األولى ،حيث يكون األفراد في ھذه المرحلة غير راغبين في العمل وغير قادرين على تحمل
المسؤولية ،كما أنھم غيرمؤھلون وغير واثقين من أنفسھم.
مرحلة النضج الثانية ،حيث يكون األفراد راغبين في العمل وما يزالون غير قادرين على تحمل المسؤولية ،إال ّ إن
لديھم دوافع وتنقصھم المھارات المناسبة.
مرحلة النضج الثالثة ،يكون األفراد فيھا قادرين على تحمّل المسؤولية ،ولكن غير راغبين في إنجاز المھام
المطلوبة منھم.
مرحلة النضج الرابعة ،يكون األفراد فيھا قادرين على تحمّل المسؤولية ،وراغبين في إنجاز المھام المطلوبة منھم.

-

.1
.2
.3
.4

تاسعا ً :نظرية المسار نحو تحقيق الھدف The Path Goal Theory
صاحب النظرية ھو )روبرت ھاوس عام  ،(1971حاول من خاللھا الربط بين السلوك القيادي ودافعية
المرؤوسين ومشاعرھم ،والجدير بالذكر أن ھذه النظرية ما ھي إال ّ امتداد للنظرية الموقفية )لفيدلر( ،ولكنھا تميزت عنھا
باستخدام )نظرية الدافعية( ،ويعتبر ذلك تطوراً سليما ً؛ ألن القيادة ترتبط بالدافعية من ناحية ،وبالقوة من ناحية أخرى .كما
تناولت النظرية سمات المرؤوسين وخصائصھم وبيئة عملھم .وتقوم النظرية على أساس أن مدى إدراك المرؤوسين ألھدافھم
والمسار الذي يسلكونه لتحقيق ھذه األھداف ،يتأثر بدرجة كبيرة بسلوك القائد في تحفيزه لھم ،ومدى تأثير نمط قيادته على
دافعيتھم لألداء ،وعلى رضاھم واتجاھاتھم النفسية ،وتشتمل النظرية على أربعة أنماط رئيسة من السلوك القيادي ) House,
 (1971, 321ھي:
السلوك الموجه ) :(Directiveالتركيز على المھام ومتطلباتھا ،إذ يقوم القائد بتعريف المرؤوسين بما ھو متوقع منھم من مھام
ومسؤوليات ومعدالت أداء وأساليب عمل وأساليب مكافأة.
السلوك المساند ) :(Supportiveتوفير المشوره والرعاية واالھتمام باحتياجات المرؤوسين ،وخلق جو عمل إيجابي داخل
المنظمة.
السلوك المشارك ) :(Participativeمشاركة الرئيس في وضع الحلول للمشاكل وتشجيع االقتراحات واآلراء عند اتخاذ
القرارات.
السلوك اإلنجازي ) :(Achievement Orientedيقوم القائد ھنا بتحديد أھداف مثيرة  Challenging Goalsتتطلب بذل
الطاقة القصوى في العمل ويظھر ثقة عالية بمرؤوسيه في تحقيق ھذه األھداف.
عاشراً :نظرية القيادة التبادلية Rotating Leadership
لقد ظھرت نظرية القيادة التبادلية في بداية السبعينات من القرن العشرين ،وكان تركيزھا على عملية التبادل التي
يقوم من خاللھا القائد بتقديم حوافز محددة للمرؤوسين ،مقابل الحصول على مستويات أداء معينة ،وتشير ھذه النظرية إلى أن
نجاح القيادة معتمد على وجود معايير وأسس محددة لھذا التبادل ) .(Kouzes & Posner, 2006, 155وبموجب ھذه
النظرية يمارس القائد عملية تبادل بين المنظمة كأداة وبين أعضائھا :فاألعضاء يقدمون عمالً وينجزون ،والمنظمة تقدم حوافز
مثل المكافآت والعالوات ،ومن ال ينجز يعاقب .كما إنَّ ھذا النمط يقوم على افتراض أنَّ القائد يقوم بعملية تبادل مع اآلخرين،
على أساس توضيح المطلوب منھم والتعاطف مع حاجاتھم ورغباتھم مقابل تحقيق المتوقع منھم ،فأساس سلوكھم ھو التدعيم
الشرطي الذي يجعل المرؤوسين يقبلون وعود قائدھم بالمكافآت والحوافز أو تجنب العقاب مقابل تنفيذ األھداف واألدوار
المطلوبة منھم والمتفق عليھا ،وھذا النموذج غير ف ّعال في تحفيز دوافع األفراد الداخلية.
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وبذلك فإن نمط القيادة التبادلي يقوم على بعدين أساسين ھما :األول االھتمام باإلنتاج وتحقيق أھداف المؤسسة ،أما
البعد الثاني فھو مراعاة حاجات ورغبات األفراد .وطبقا ً لذلك فھناك العديد من الباحثين يقترحون ضرورة اعتماد نمط القيادة
الف ّعالة على عناية القائد بكل من الواجبات واألفراد ،وبعضھم يقترح المقايضة بين البعدين طبقا ً للمواقف التي تواجه القائد.
وھذا الموقف صعب في ظل اإلدارة الحديثة ،فالقيادة ھي تحقيق األھداف بأعلى قدر من الكفاءة من خالل تحفيز األفراد
والتعاون معھم إلنجاز ذلك ،وبالتالي فالقيادة في العصر الحديث ھي أبعد من ذلك ،فوظيفة القائد ليست صنع القرارات وتوجيه
المرؤوسين للتنفيذ ،وانما تقوم على تركيز سلوكھم على تدعيم الجماعة لتحسين وتطوير أعمال المنشأه فالقيادة ھي مؤسسة
الرؤى وليست منفذة لھا ،ولھا القدرة على إقناع التابعين بأھمية الرؤى وتحفيز الرغبة الدائمة لدى العاملين على العمل
الجماعي وتشجيعھم على التجديد واالبتكار ،وھذا ما يميز النمط التحويلي عن النمط التبادلي في القيادة.
ويتميز القائد التبادلي بما يلي:
تحديد األھداف للمجموعة ،حيث يقوم بتحديد األھداف وإجراءات تنفيذھا.
يقوم بتصميم ھيكل العمل وإجراءاته ويكلف العاملين بالمھام.
يتعاون مع مرؤوسيه في مبادلة جھودھم بالحوافز والمكافآت وتجنب العقاب والجزاءات.
يكافئ على األداء ويقدر اإلنجاز.
يبحث عن االنحرافات ويتخذ إجراءات لتصحيحھا.
القيادة التحويلية
مفھوم القيادة التحويلية وأھميتھا
تناول الباحثون والكتاب العديد من التعاريف لمفھوم القيادة التحويلية حيث ھي نزعة لتوقع المستقبل وإلھام المرؤوسـين
العتناق رؤى جديدة وتطويعھم ليكونوا مـن أفـضل القـادة وبنـاﺀ منظمـات للمجتمعـات المتحديـة ) Hellriegel, et al.,
 .(2001وتعني القيادة التحويلية من وجھة نظر كريتنر وكينكي جعل المرؤوسين يسعون لتحقيق األھـداف التنظيمية وتغليبھا
على المصالح الشخصية ) .(Kreitner & Kinicki, 2007وھناك من يرى القيادة التحويلية على أنھا التفاعل بين القادة
والمرؤوسين المؤدي إلى رفع التحفيز واإلرتقاء إلى أعلى المستويات و تجاوز المصلحة ) . (Kark et al., 2003في حين
عرفھا كل من رافيرتي وجريفن بأنھا استخدام القائد لعنصر الجاذبية والصفات الشخصية ليرفع من التطلعات ويحول األفراد
والنظم ألنماط من األداء ذي المستوى العالي ) .(Rafferty & Griffin, 2004أما بيرنارد ،فيرى أنھا النھوض بالتابعين،
وذلك من خالل االحتكام إلى أفكار وقيم أخالقية مثل الحرية والعدالة والمساواة والسالم واإلنسانية ) .(Bass, 1997وھي نمط
قيادي لديه رؤية واضحة عن المستقبل ،وأھداف محددة وواضحة يشجع المرؤوسين على المشاركة في بلورة رؤية طويلة
األجل ،وتحديد أھداف واضحة واقعية للمؤسسة ويسعى إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية اإلدارية باستمرار ويتبنى أنظمة
وأساليب قيادية مرنة تم ّكن من التكيف والتأقلم مع التطورات والتغيرات العالمية المعاصرة ،ويھتم بالعمل الجماعي المنظم
وبناء فرق العمل ،ويعمل على إيجاد بيئة إدارية صحية تقوم على التفاھم والحوار الب ّناء والمشاركة بين المستويات اإلدارية
جميعھا )محمد.(20 ، 2006،
خصائص القائد التحويلي
حدد كل من تيكي وديفانا الخصائص التي يتمتع بھا القادة التحويلين وھي ): (Tichy & Devanna, 1990, 37
القادة التحويليون يرون أنفسھم وكالء تغيير ،ھمھم الشخصي والمھني ھو إحداث تمييز وتحويل منظماتھم إلى الوضع المنشود.
يتميز القادة التحويليون بالشجاعة ،فھم مستعدون وقادرون على اتخاذ المواقف المناسبة لتحمل المخاطر ومواجھة حالة التذمر
داخل المنظمة ،كما أنھم يمتلكون القدرات الذھنية العالية التي تسمح لھم بمواجھة الواقع وإن كان غير مرض.
القادة التحويليون يثقون بقدرات اآلخرين ،وعلى الرغم من امتالكھم السلطة القوية إال إنَّ لديھم الحساسية لشؤون التابعين،
ويقدموا أفضل ما لديھم لتمكين ھؤالء العاملين كلما كان ذلك ممكنا ً.
موجھون بالقيم ويعملون بموجبھا ولديھم القدرة على إظھار مجموعة من القيم الجوھرية التي تتالءم مع قيمھم ووظائفھم.
القادة التحويليون يتعلمون مدى الحياة ويستفيدون من األخطاء التي وقعوا بھا ،فھم جاھزون عندما يتطلب األمر إجراء
تغييرات جذرية في مواقفھم وسلوكھم ونظرتھم.
لديھم القدرة على التعامل مع مواجھة األوضاع المعقدة والغامضة والمستقبلية.
القادة التحويليون ذوو رؤية واضحة ،لديھم مھارات إليجاد حاالت مستقبلية بشكل ناجح مع أھداف المنظمة من خالل العالقات
التي يقيمونھا مع التابعين.
األنواع المختلفة للقيادة التحويلية
قدم بيرنز نموذجا ً يصف فيه األنواع المختلفة للقادة التحويليين ):(Burns, 1978, 24
سام
خالقي
أ
غرض
ھناك
،
العقالني
للقائد
العقالني ) :(Intellectualمكرس ليرى األفكار والقيم التي تتجاوز الحاالت الفعلية
ٍ
ورؤية لتغير المجتمع.
اإلصالحي ) :(Reformerيحتاج لعدد كبير من األتباع لإلنجاز ،فالقائد المصلح يستطيع أن يحول جزءاً من المجتمع ليالحظ
معايير عالية من المبادئ األخالقية.
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الثوري ) :(Revolutionaryوھو القائد الذي يطلب من األتباع "التضحية الكبرى" من أجل الخير للجميع ،فالقائد الثوري
يطلب التغيير لكامل المجتمع.
البطولي ) :(Hero Charismaticوھو الشكل النھائي للقائد التحويلي ،فال بد أن يظھر القائد التحويلي كبطل بين أتباعه.
وظائف ومھام القيادة التحويلية
أشار سالم القحطاني في كتابه )القيادة اإلدارية( إلى وظائف القائد التحويلي على النحو التالي )القحطاني،2008 ،
:(165
 .1إدارة التنافس :ويقصد بھا إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة المنظمة ،وتجميع المعلومات وتنمية القدرة على استخدام تلك
المعلومات من أجل زيادة الميزة التنافسية ،وذلك عن طريق وضع معايير النجاح المح ّكمة بشكل شمولي ،ووضع نظام
معلومات شخصية ونظام معلومات تنظيمية باإلضافة إلى نظام توصيل المعلومات في الوقت المناسب للشخص المناسب.
 .2إدارة التعقيد :وذلك عن طريق قيام القائد بالتعامل مع كثرة المتغيرات دفعة واحدة بغض النظرعن درجة التغ ّير والغموض أو
اختالف األھداف وتوسع المنطقة الجغرافية ويمكن عمل ذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:
 إدارة العالقات عن طريق تمييز ما يجب ان تكون عليه العالقات مع كل طرف. استخدام األحاسيس في حالة نقص المعلومات التخاذ القرارالمناسب. محاولة تحقيق التوازن بين أطراف المصالح مھما كان تباينھا. تكييف المنظمة مع التوجه العالمي :ولتحقيق ذلك على القائد أن يقوم بوضع رؤية مستقبلية ذات توجه عالمي بكل مستوياته،وتحديد رسالة المنظمة بحيث تعكس التوجه العالمي ،ومن ثم تغيير نسق القيم والقناعات والسلوكيات لتتالءم مع التوجه
العالمي.
 .3إدارة الفرق العالمية :يجب على القائد أن يشكل فرقا ً قادرة على تحقيق التواصل العالمي المطلوب ،بحيث تمثل كافة
التخصصات والمستويات اإلدارية والخلفيات الحضارية ،باإلضافة إلى ضرورة توفر المھارات اللغوية الالزمة إلنجاح تعامل
المنظمة مع المنظمات العالمية.
 .4إدارة المفاجآت وعدم التأكد :على القيادات التحويلية تطوير قناعاتھا الفكرية واستعداداتھا العقلية والسلوكية لمواجھة المفاجآت
والتغييرات المستمرة ،وأن تن ّمي قدراتھا ومھاراتھا للتعامل مع المفاجآت المتكررة التخاذ القرارات ،خاصة في األوضاع غير
المستقرة.
 .5إدارة التعليم والتدريب المستمر :تحتاج القيادات التحويلية إلى إيجاد نظام تعليمي وتدريبي مستمر في المنظمة ،لكثرة المفاجآت
والتغيرات التي تواجه المنظمات التي تتطلب قدرة ومھارة عالية معھا.
نقاط القوة والضعف في القيادة التحويلية
في دراسة أجراھا نورثاوس ومن خالل نموذجه ) (TLالذي قدمه ب ّين أن للمنھج التحويلي في مرحلة تطوره العديد من
نقاط القوة والضعف ،وتتمثل أبرز نقاط القوة التي تتميز بھا القيادة التحويلية في ):(Northouse, 2010
أوالً :لقد تم بحث القيادة التحويلية على نطاق واسع ومن جوانب عديدة من بينھا سلسلة من الدراسات الكيفية لقادة بارزين
وقدامى المديرين بصفة عامة ،ومنظمات مشھورة ،كما أن القيادة التحويلية كانت ھي النقطة المحورية لمجموعة كبيرة من
البحوث في القيادة.
ثانيا ً :إنّ للقيادة التحويلية جاذبية بديھية ،فھي تصف كيف يكون القائد "في المقدمة" مدافعا ً عن التغيير بالنسبة لآلخرين ،ويتالءم
ھذا المفھوم مع الفھم السائد للمجتمع حول معنى القيادة ،والناس ينجذبون إلى القيادة التحويلية ألن لھا معنى بالنسبة لھم ،وھي
تناشد القائد بأن يقدم رؤية للمستقبل.
ثالثا ً :تتعامل القيادة التحويلية مع القيادة على أنھا عملية تحدث بين األتباع والقادة ،وألن ھذه العملية تجمع بين حاجات كل من
ھذين الطرفين ،فإنّ القيادة ليست تماما ً مسؤولية القائد ولكنھا تنشأ عن التفاعل بين القادة واألتباع ،فحاجات اآلخرين ُتعد رئيسة
بالنسبة للقائد التحويلي ،ونتيجة لذلك فاألتباع يحصلون على موقع ثابت في ھذه العملية ألن صفاتھم تعد أمراً أساسيا ً في نشوء
العملية التحويلية.
رابعا ً :يقدم المدخل التحويلي رؤية واسعة للقيادة تساند النماذج القيادية األخرى ،والعديد من نماذج القيادة تركز في األساس على
كيفية تبادل القادة واألتباع للمكافآت مقابل إنجاز األھداف ،أي أن العملية تبادلية ،في حين يوفر المدخل التحويلي صورة مكبرة
للقيادة ال تشمل فقط تبادل المكافآت ،وإنما تشمل اھتمام القادة بحاجات األتباع وتطورھم.
خامسا ً :القيادة التحويلية تؤكد بشكل قوي حاجات األتباع وقيمھم وأخالقھم ،وتشمل القيادة التحويلية محاوالت يقوم بھا القادة بنقل
األفراد إلى معايير أعلى من المسؤولية األخالقية ،ويشمل ذلك تحفيز األتباع على عدم تغليب مصالحھم الذاتية على مصلحة
الفريق ،وھذا التركيز لمدخل القيادة التحويلية يعني أنھا "إعالء لألخالق" ،لذلك فإن مدخل القيادة التحويلية يختلف عن مداخل
القيادة األخرى بأنه يتضمن بُعداً أخالقيا ً رئيساً ،ومن خالل التأكيد على ھذا الجانب ،فإن االستخدام القسري للقوة من قبل أفراد
مثل ھتلر وجيم جونز وديفيد كورش يمكن استبعادھا من نماذج القيادة.
وفي دراسة أجراھا ميونجن ) ،(Armstrong & Muenjohn, 2008بغرض تحديد مجموعة القيم األخالقية
المستھدفة والفعالة في الوصول إلى القيم النھائية والممارسات التي يحملھا القادة والمرؤوسون في منظمات األعمال ،ومدى
ارتباطھا بأبعاد القيادة التحويلية ،كانت أھم النتائج التي توصلت إليھا ھي :إنّ القيم األخالقية ُتع ّد من المواضيع المھمة للقيادة
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في المنظمات ،وذلك ألن وضوح االلتزام األخالقي والمسؤولية األخالقية لھا تأثيرھا المباشر على عملية اتخاذ القرارات للقادة،
لذا ال بد من تفعيل ممارسة القيادة التحويلية للمنظمات الرتباط أبعادھا بالقيم النھائية والمستھدفة في المنظمة التي لھا انعكاساتھا
اإليجابية والسلبية على السلوكيات األخالقية كما ھي موضحه بالشكل ).(3
شكل  .3مجموعة القيم الضمنية المرتبطة بأبعاد القيادة التحويلية
النتائج اإليجابية
 الموثوقية معايير عاليةالثقةالسلبية
النتائجالسعادة
الھوسية عدم االحترامعدم التأكد
التوتر والضغط

السلوك
االخالقي

السلوك غير
االخالقي

القيادة التحويلية
-

التأثير المثالي

-

القدرة اإللھامية

-

اإلستثارة
الفكرية

-

االعتبارية
الفردية

القيم المستھدفة
 النزاھة االمانةالقيم النھائية
 الصدق التسامح المھارةالقيم غير المرغوب بھا
 الرغبة السلطة الطمع -القسوة

Source: Armstrong & Muenjohn (2008). The Ethical Dimension in Transformational Leadership.
Journal of Bussiness Systems, Governance and Ethics, 3(3), pp. 21-35..
ونالحظ من خالل دراسة ميونجن ) (Muenjohnأن نمط القيادة التحويلية يحمل في طياته فكرة المسؤولية
األخالقية ،والتي تعد عنصراً في غاية األھمية لقياس مجموعة القيم األخالقية التي يحملھا القادة والتابعون في المنظمة وآثارھا
على رفع مستوى األداء التنظيمي ،وفعّالية عملية اتخاذ القرارات ،وإكساب المنظمة فكرة السلوك التعاوني.
أما فيما يتعلق بنقاط ضعف القيادة التحويلية فتظھر فيما يلي:
أوالً :أنھا تفتقر إلى الوضوح في المفھوم ،وألنھا تغطي مدىً واسعا ً يشتمل على رؤية مستقبلية وتدعو للتحفيز والتغيير وبناء
الثقة ،فإنه من الصعوبة أن نحدد بوضوح حدود القيادة التحويلية.
ثانيا ً :مصداقية األداة المستخدمة في قياس فعّالية القيادة التحويلية ،وبصفة خاصة ،فإن االستبانة التي قام بتطويرھا كل من باس
وأفوليو ) (Avolio, et al. 1999, 445استبانة متعددة العناصر " "Multifactor Leader Questionsnairsوالتي
أنشئت بشكل كامل ،ال يزال ھناك بعض الجدل حولھا فيما إذا كان القائد التحويلي يحمل صفاته ھذه منذ الوالدة ،أم من خالل
البيئة المحيطة به ،أم أنھا وجدت من خالل التدريب والخبرات المتخصصة ،كما أن ھذه االستبانة لم تأخذ بالحسبان الحاالت
المختلفة أثناء عمل القائد ،فالكثير من العوامل التنظيمية تؤثر على فعّالية القائد.
ثالثا ً :تنظر القيادة التحويلية إلى أن القيادة ما ھي إال سمات شخصية ،وليس على أنھا سلوك يتم تعليمه للناس ،وإذا كانت القيادة
سمات ،فإن تدريب الناس على ھذا المدخل يصبح أكثر تعقيداً ألنه من الصعب تعليم الناس كيفية تغيير سماتھم.
سلوك العاملين
من المعروف أن الدور الذي يقوم به القائد ھو توجيه جھود الجماعة التي يقودھا نحو تحقيق األھداف المرجوة
بدرجة مناسبة من الكفاءة ،وھنا نقول إنه ال بد من وجود مطلبين أساسيين لوجود القائد :األول ھو في وجود األتباع
) ،(Followersوالثاني ھو إحداث التأثير على األتباع حتى يعملوا متظافرين تحت إمرته لتحقيق األھداف المقررة له )جواد،
.(34 ،2010
مفھوم السلوك التنظيمي
يختلف السلوك اإلنساني عن السلوك التنظيمي في أن السلوك اإلنساني أعم وأشمل ويتكون من كافة أنواع سلوك
اإلنسان في حياته العامة والخاصة ،كذلك فإن السلوك التنظيمي عنوان شامل لسلوكيات كافة فئات العاملين في التنظيمات
اإلدارية ،وھنا ال بد من التمييز بين مصطلح السلوك التنظيمي بالمعنى المحدد ھنا وبين السلوك اإلداري ،فالسلوك التنظيمي
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يشمل سلوك العاملين من كافة المستويات اإلدارية ،أ َّما السلوك اإلداري فيتناول فئة المديرين الذين تتناول مسوؤلياتھم اإلشراف
على غيرھم ،وھم فئة المشرفين ورؤساء األقسام والدوائر وصوالً إلى فئة اإلدارة العليا )القريوتي.(31 ،2009 ،
وقد تناول محمود العميان عدة تعاريف سائدة للسلوك التنظيمي في األدب اإلداري يمكن تلخيصھا باآلتي )العميان،
 :(19 ،2010يرى سزيالقي وواالس ) (Szillagyi & Wallaceأن السلوك التنظيمي ھو "االھتمام بدراسة سلوك العاملين
بالوحدات التنظيمية المختلفة واتجاھاتھم وميولھم وأدائھم ،فالمنظمات والجماعات الرسمية تؤثر في إدراكات العاملين
ومشاعرھم وتحركاتھم ،كما تؤثر البيئة في المنظمات البشرية وأھدافھا .ويعتقد ميشيل ) (Mitchellأن مجال السلوك التنظيمي
يغطي جانبين رئيسين ھما :أسباب السلوك اإلنساني كأفراد وكجماعات ،وكيفية استخدام ھذه المعلومات لمساعدة األفراد على
أن يصبحوا أكثر إنتاجية ورضاء في منظمات العمل .ويحلل كامينغز ) (Cummingsمجال السلوك التنظيمي وأبعاده الرئيسة،
ويرى أنھا تحتوي على العوامل التالية (1) :التأكيد على تأسيس العالقات السببية (2) ،الوالء والتعھد للتغيير (3) ،االھتمام
اإلنساني باألفراد (4) ،االھتمام بالفعاليات التنظيمية (5) ،استخدام البحوث واألساليب العلمية .كما يرى ديفيس ) (Davisأن
مصطلح السلوك التنظيمي  Organizatonal Behaviorيطبق بشكل واسع على تفاعل العنصر البشري من خالل جميع
أنواع المنظمات ،مثل :األعمال التجارية ،واألعمال الحكومية ،والمدارس ،ومنظمات الخدمات العامة ،وأينما يحل األفراد
مشاركين بعضھم بعضا ً في شكل رسمي لتحقيق أھداف معينة ،لذلك ھناك تفاعل األفراد والتقنية والھيكل التنظيمي .أما ناصر
العديلي فيرى أن السلوك اإلنساني التنظيمي ھو"المحاولة الشاملة لفھم سلوك العاملين في المنظمة أو المنشأة ،سواء أكانوا
أفراداً أم جماعات صغيرة أم أفراداً كثيرين كوحدة شاملة ومتكاملة ،وكذلك تفاعل ھذه المنظمة مع بيئتھا الخارجية – المؤثرات
والعوامل السياسية واالقتصادية والتقنية واالجتماعية والثقافية والحضارية – ومع سلوك العاملين بھا وما يحملونه من مشاعر
واتجاھات ومواقف ودوافع وتوقعات وجھود" )العديلي.(10 ،1996 ،
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من خالل ھذه التعاريف المتعددة تجد الدراسة أن مفھوم سلوك العاملين يتمثل في "قدرة المنظمة على فھم سلوك
العنصر البشري من )قيم واتجاھات وقدرات ومھارات وذكاء ومشاعر وميول( في المنظمات كأفراد وجماعات لزيادة كفاءة
وفعّالية أداء الفرد والجماعة وأداء المنظمة" ولتحقيق ذلك ال بد أن تقوم ھذه المنظمات بدراسة متطلبات سلوك العاملين التي
تتمثل في بيان المتغيرات اإلنسانية والتنظيمية المتداخلة والمتفاعلة معا ً والتي ينتج عنھا إبراز سلوك األفراد في المنظمات،
وذلك من أجل تحسين األداء والف ّعالية اإلدارية إلنجاز األھداف المشتركة والمرغوبة للعاملين والمنظمة وبالتالي تحقيق أھداف
المجتمع.
اھمية دراسة السلوك التنظيمي
تنبع أھمية دراسة السلوك التنظيمي من الكثير من العوامل منھا )السيسي:(19 ،2009 ،
نظراً ألن العنصر البشري ُيع ّد العنصر الحاكم لنجاح أي منظمة فقد بات واضحا ً أھمية دراسة وفھم ھذا السلوك.
يصعب على اإلدارة أن تمارس أنشطتھا التقليدية المعروفة من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ورقابة دون معرفة السلوك البشري؛
ألن كل ھذه الوظائف تمارس على األفرد ومن خاللھم.
ينعكس الناتج النھائي للسلوك التنظيمي على أداء المنظمة ،وبالتالي كان من الضروري توجيه ھذا السلوك في صالح أداء
المنظمة.
الظاھرة البشرية والسلوكية والنفسية ظاھرة معقدة بحكم تكوينھا؛ لوجود فروق فردية بين األفراد في كل شيء تقريبا ً )قدرات،
مھارات ،ذكاء ،إدراكات ،قيم واتجاھات ،ومشاعر وميول وغيرھا( مما يتطلب من المنظمة فھم الفروق والتعامل معھا بدالً من
التعامل مع األفراد كقوالب ثابتة.
فھم وتفسير سلوك الفرد في المنظمة ،فدراسة السلوك اإلنساني داخل المنظمات يساعد على معرفة العديد من اإلجابات عن
سلوك األفراد ولماذا تصرّ ف الفرد على النحو الذي تصرّ ف به.
التنبؤ بسلوك الفرد داخل المنظمة ،وبالتالي إمكانية التعامل مع المستقبل في ضوء معرفة المحددات السلوكية لألفراد ،ومن
خالل التنبؤ بسلوك األفراد يمكن لإلدارة أن تتوقع ردود فعل األفراد تجاه التغيير أو ردود فعلھم تجاه أي قرار يتخذ.
التحكم في السلوك ،حيث يُع ّد ھذا الھدف ھو الفارق بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية ،فإذا كان التحكم يُع ّد ھدفا ً محققا ً في
العلوم الطبيعية التي تتعامل مع المادة الحية ،فإن التحكم يُعدذ صعب المنال في العلوم اإلجتماعية التي تتعامل مع الفرد ،وإن
كانت ھناك العديد من محاوالت الباحثين تبذل للوصول إلى ھذا الھدف ألن الوصول إلى ھذا الھدف يساعد مباشرة في تحقيق
الھدف األساسي وھو تحسين األداء أو اإلنتاجية ،فاإلدارة التي تستطيع أن تتحكم في السلوك البشري ھي تلك اإلدارة التي
تستطيع توجيه ھذا السلوك الوجھة الحسنة له وھو األداء التنظيمي.
معرفة السلوك التنظيمي أصبح ضرورة حيوية لتحسين أداء المدير ونجاحه المھني في المدى الطويل.
يساعد فھم ومعرفة السلوك التنظيمي في منع الوقوع في استنتاجات غير مقبولة عن الطبيعة البشرية.
تساعد دراسة السلوك التظيمي في وضع إطار عمل يستطيع أن يستخدمه المديرون في وصف وحل المشاكل وإحداث التغيير.
يساعد فھم السلوك التنظيمي في تفسير جوانب القصور في األداء وااللتزام التنظيمي.
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تطور مفھوم السلوك التنظيمي
يُع ّد مفھوم السلوك التنظيمي مفھوما ً دقيقا ً يختلف عن مفھوم السلوك اإلنساني بشكل عام باعتبار السلوك التنظيمي
ترجمة اللتزام العاملين بالتعليمات والقوانين مقابل ما يتقاضونه من بدالت مادية ومعنوية يقدمھا التنظيم ،وھو ما يشار إليه
بفكرة المساھمة والحافز كأساس لتعامل اإلدارة مع العاملين من أجل تحقيق األھداف المتوخاة بكفاية وف ّعالية )القريوتي،
 .(45 ،2009إن التطور العلمي للسلوك التنظيمي لم يظھر في العالم الغربي إال في بداية القرن العشرين ،وفيما يلي نماذج
النظريات الغربية التي حاولت تفسير السلوك اإلنساني منذ العشرينيات إلى اآلن )العميان (37، 2010 ،وھي:
أوالً -المدرسة الكالسيكية :ويقصد بھا النظرية القديمة التي تفسر السلوك اإلنساني ،وباختالف نماذجھا فإنھا افترضت أن األفراد
كسالى وغير قادرين على تنظيم وتخطيط العمل وغير عقالنيين وأنھم انفعاليون ،ولذلك فإنھم غير قادرين على أداء أعمالھم
بصورة سليمة وفعّالة ،وإنَّ اإلنسان بمثابة آلة يمكن التحكم في سلوكه بشكل ميكانكي ،عن طريق توفير الحوافز المادية كزيادة
األجر على افتراض أنه كائن اقتصادي ،ومن ھنا بدأت افتراضات ھذه النماذج الكالسيكية تؤمن بضرورة فرض نموذج رشيد
عقالني وقوي على العاملين وذلك للسيطرة والتحكم في السلوك داخل المنظمات.
ثانيا ً -مدرسة العالقات اإلنسانية :افترضت أن األنسان مجموعة من العواطف والمشاعر الواجب إشباعھا إذا ما أريد لألھداف
اإلدارية أن تتحقق على افتراض أن اإلنسان كائن عاطفي يحكم سلوكه مبدأ إشباع حاجاته العاطفية ،ولقد دعت مدرسة
العالقات اإلنسانية إلى اعتراف اإلدارة بالجماعات الصغيرة داخل المؤسسة ،ودعت إلى تحسين أساليب القيادة لدى المشرفين
ومراقبي العمال ،وإلى أن يتعاملوا بصورة أفضل مع العاملين ،وأن يناقشوا معھم مشاكلھم االجتماعية واألسرية ،وأن
يشعروھم باالھتمام بھم كشركاء في العمل ال كأجراء.
ثالثا ً -المدرسة السلوكية :نتيجة للعيوب التي ظھرت في العالقات االنسانية حاول بعض العلماء تطويرھا بالشكل الذي يسمح
باستخدام كل الجوانب السلوكية لألفراد إلعطاء تفسيرات أكثر دقة لألداء الناجح في األعمال ،لذا طالب دعاة ھذه النظرية
باستراتيجيات جديدة نحو الفرد العامل كان من أھمھا:
على اإلدارة أن تكون إدارة مشاركة واستشارية.
إشراك األفراد في اتخاذ القرارات بحيث تكون قرارت جماعية وليست فردية.
تلبية االحتياجات النفسية لدى األفراد.
وضع الثقة في األفراد لتوجيھھم نحو أھداف المنظمة بدالً من فرض السيطرة والرقابة المتشددة عليھم.
االعتقاد بأن الرقابة الذاتية للفرد على نفسه ھي أفضل أنواع الرقابة.
رابعا ً -مدرسة النظم :وھي من أحدث النظريات الحديثة في اإلدارة ،إذ تتميز بتصور شمولي للنموذج اإلنساني ،وترى أن سلوك
اإلنسان محكوم بعديد من العوامل التنظيمية الداخلية والخارجية التي يجب أخذھا بالحسبان كمحددات للسلوك اإلنساني في
التنظيم ،ذلك إن حاجات اإلنسان متعددة وال تقتصر على الحاجات االقتصادية أو النفسية واالجتماعية بل تشملھا جميعا ً.
العوامل المتفاعلة في السلوك التنظيمي
السلوك اإلنساني والسلوك التنظيمي ھما في الحقيقة أساسيات نفسية واجتماعية تتفاعل معاً ،فعملية سلوك
وتصرفات األفراد في المنظمة مرتبطة ببعض العوامل والجوانب النفسية ويطلق على العوامل النفسية العوامل الداخلية ،وعلى
العوامل االجتماعية العوامل الخارجية حيث تتفاعل العوامل النفسية مع العوامل االجتماعية وينتح عن ھذا التفاعل سلوك الفرد
والمنظمة )العميان.(22 ،2010 ،

)سلوك الفرد في المنظمة(

شكل  .4العوامل المتفاعلة في السلوك اإلنساني والتنظيمي
)سلوك الفرد خارج المنظمة(
بعض العوامل الخارجية )االجتماعية(
نظام الحوافز )المكآفات(
الضغوط
درجة الثقة
تماسك الجماعة
درجة الضوضاء
العوامل االجتماعية
اإلجراءت واألنظمة

بعض العوامل الداخلية )النفسية(
القدرة على التعلم
الدافع
اإلدراك
المواقف واالتجاھات
العواطف
اإلحباطات والعوائق
القيم
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المصدر :العميان ،محمود سلمان ) .(2010السلوك التنظيمي في منظمات األعمال )ط ( .األردن ،عمان :دار وائل للنشر،
.22
عند تفاعل العوامل النفسية مع العوامل االجتماعية ينتج عن سلوك معين لألفراد العاملين في المنظمات ،وھذا السلوك
ليس إيجابيا ً بالضرورة ،فقد يكون سلوكا ً سلبياً ،ومن األمثلة على السلوك اإليجابي لألفراد العاملين في المنظمة :زيادة اإلنتاجية
وتنمية المھارات والرضا الوظيفي واألداء العالي ،ومن األمثلة على السلوك السلبي زيادة معدل دوران العمل ،وعدم الرضا
وانخفاض اإلنتاجية واإلحباط.
ف ّعالية سلوك العاملين
يرى جيرث جونز في كتابة نظرية المنظمة أن تحقيق الفعّالية يكون من خالل ثالثة عوامل رئيسة ) Jones,
 (2009ھي:
الرقابة :منھج المصادر الخارجية ،ويعكس قدرة المنظمة على تأمين وإدارة ورقابة المصادر والمھارات القيمة والنادرة ،ومنھا
تستطيع المنظمة تحقيق مجموعة من األھدف تتمثل في انخفاض تكلفة المدخالت ،والحصول مدخالت عالية الجودة من مواد
أولية وأفراد عاملين ،ونمو في سوق األسھم.
اإلبداع  :منھج النظام الداخلي ومن خالل ھذا المنھج يتم تقييم قدرة المنظمة على اإلبداع وسرعة االستجابة للمتطلبات ،وينتج عن
ذلك السرعة في اتخاذ القرار ،وزيادة في معدل المنتجات المبتكرة والتحفيز والتنسيق العالي بين العاملين ،ومن ثم تقليل
الصراع بين العاملين ،وتقليل الوقت الالزم للتسويق.
الكفاءة :المنھج التقني الذي يتم من خالله تقييم قدرة المنظمة على تسخير الموارد والمھارات والكفاءات البشرية في إنتاج السلع
والخدمات بطريقة كفؤه )االستخدام األمثل للموارد المتاحة( ،ومن أھم األھداف المتحققة عن ذلك منتجات ذات جودة عالية،
وتخفيض نسبة العيوب في المنتجات ،وتخفيض تكلفة المنتجات ،وعالقة أفضل مع الزبائن ،وذلك من خالل االستجابة السريعة
لمتطلبات الزبون.
ويشير عبد المعطي عساف في كتابه نظرية ) (Iللتفوق اإلداري إلى أن فلسفة اإلدارة أو إدارة الجودة الشاملة أو
إدارة التفوق أصبحت ھي فلسفة الف ّعالية ،وأن نموذج إدارة التفوق ھو "نموذج الف ّعالية" والذي يمكن تمثيله في المعادلة التالية:
الفعالية = الكفاءة  +مثلث توحيد األھداف  +مثلث التطوير المستمر ،وكما ھو موضح في الشكل رقم )) ،(5عساف،2012 ،
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شكل  .5يوضح القيمة الجوھرية "الغاية العليا لإلدارة "
الكفاءة

مثلث

الف ّعالية

مثلث
التطوير المستمر

توحيد األھداف

المصدر :عساف ،عبد المعطي محمد ) .(2012نحو فلسفة عالمية لإلدارة )للتفوق  Iفلسفة(.
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ) ،(30العراق ،بغداد.204 ،
ان أھم ما يميز مفھوم الكفاءة ھنا أنه أدى إلى توحيد وانسجام فلسفة اإلدارة التي أصبحت تقوم على غاية عليا
جديدة ھي غاية تحقيق الكفاءة في األداء مع فلسفة سلطة المنظمة التي تقوم باستمرار على تحقيق الكفاءة في اإلنتاج ،أو
الكفاءة اإلنتاجية .أما فيما يتعلق بتوحيد األھداف فيجب أن يتضمن ما يلي :االعتراف بمصالح وأھداف جميع األطراف
األساسية التي تقوم عليھا المنظمات ،وتحكم حياتھا وعالقاتھا ،وھي سلطة المنظمة او أصحاب العمل الذين تتمحور أھدافھم
حول تحقيق الكفاءة اإلنتاجية وتعظيم الربح ،والعاملين الذين تتمحور أھدافھم حول تحقيق السعادة ،والمجتمع الذي تتمحور
أھدافه حول تحقيق التنمية الحضارية المتوازنة  ،وھذا يدعو إلى ضرورة مراعاة مطلبين أساسيين لتحقيق ذلك-:
المطلب األول :التوحيد بين أھداف المنظمة وأھداف العاملين فيھا )ثنائية أھداف الجماعة – أھداف الفرد(،
ويقوم ھذا المطلب باالستناد إلى ما يمكن اعتبارھا بديھية إدارية مفادھا :أنه ال يمكن لمنظمة أن تكون أفضل من العاملين،
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فالعاملون ھم ص ّناع الحياة في أي منظمة من المنظمات ،وإنّ الوعي بھذه البديھية يؤدي إلى ضرورة االھتمام الحقيقي بأھداف
العاملين وضرورة التعامل ليس على أنھم عناصر إنتاج وحسب ،بل على أنھم الطرف األساسي في حياة المنظمة ومستقبلھا،
والتفكير في األساليب التي تعمق قبولھم وإقبالھم على القيام بأدوارھم بالكفاءة المأمولة ،و ُيعد ھذا المطلب ذا طبيعة استراتيجية
يسعى إلى تحقيق الف ّعالية في اإلدارة وفي المنظمة ،وال يمكن تحقيقه إال إذا أدركت تلك السلطات حقيقة البديھية المشار إليھا
وأصبحت تربط حياة منظمتھا وأحالمھا مع حياة العاملين وأحالمھم ،وعملت على وضع استراتيجية عمل توحيدية تتضمن
جميع التراتيب التي تتضمن تحقيق ھذا التوحيد ،وإذا ما تحقق ھذا األمر ،يصبح الھم األكبر لكل موظف أو عامل ھو كيفية
الحفاظ على المنظمة ،وحمايتھا ،وتطويرھا ،واالرتقاء بھا وبإنتاجيتھا ،وإن العمل وفق ھذه الفسلفة يفترض وبصورة تلقائية أن
يكون ھناك ترابط وتوحد بين أھداف العاملين مع بعضھم بعضا ً بما يضمن تحقيق التعاون اإليجابي بينھم ،وحتى ال تتحول
عالقاتھم إلى نوع من االضطراب أو التنافس والصراع الذي يھدد وحدة المنظمة ووحدة فلسفتھا واستراتيجية عملھا.
المطلب الثاني :التوحيد والربط بين أھداف المنظمة وأھداف المجتمع المحيط بھا )ثنائية أھداف المنظمة –
أھداف المجتمع( ،الذي تتوجه إليه بإنتاجھا سلعا ً كان أم خدمات ،حيث ينبغي على المنظمة أن تدرك بديھية أساسية ال تقل
أھمية عن البديھية الخاصة بعالقاتھا بالعاملين ومفادھا ،إنَّ المنظمة ال تعمل في الفراغ ،وإنَّ المجتمع للمنظمات ھو بمثابة الماء
لألسماك ،فھو الذي يمنحھا فرصة الوجود ،فإذا لم تحترم المنظمات ھذه الفرصة ،وتكون قادرة على استغاللھا بكل "دراية
وحكمة إدارية" فإنھا ستفقد الوجود ،وھذا يعني ضرورة أن تكون المنظمة قادرة على أن تقترب من المجتمع الذي تعيش في
وسطه ،أو تتعامل معه ،وال تنتظر المجتمع حتى يقترب منھا ألنھا األحرص على حياتھا.
ويترتب على فلسفة توحيد األھداف عدة نتائج أھمھا:
النتيجة األولى :إن على المنظمة أن تقيم فلسفتھا العامة وتمحورھا حول قيمة تضمن الترابطات والتفاعالت اإليجابية من جميع
األطراف أو القوى داخل المنظمة ،وھذه القيمة ال يمكن أن تكون قيمة المنافسة )الصراع( ،ألنه ال يعقل أن يتم الحديث عن
التوحيد أو الترابط في األھداف وتبقى العالقات بين أطراف العالقة ذات طبيعية تنافسية أو صراعية ،وبذلك يصبح المطلوب
ھو قيمة عكس قيم التنافس أو الصراع ،وھي قيمة التعاون بكل ما يتصل بھا من مضامنين.
النتيجة الثانية :إنه ال بد من مشاركة العاملين في عملية وضع األھداف ،وتحديد استراتيجية توحيدھا وربطھا ،حتى تكون النتائج
واقعية ،وتحقق االستراتيجية غاياتھا ،وال بد أن تكون المشاركة شاملة وحقيقية.
النتيجة الثالثة :إن على المنظمة أن تتلمس وبصورة مباشرة مصالح المجتمع وتقاطعاتھا مع مصلحتھا ،وإن تعمل على تحقيق ذلك
بصورة بارزة ومقنعة ،بل إنه يمكن القول إن على المنظمات أن تبحث عن إمكانية جعل المجتمع الذي تعمل فيه شريكا ً معھا في
وضع االستراتيجيات المتعلقة بوظيفتھا االجتماعية ،وذلك بالطرق أو الوسائل التي تجدھا مناسبة.
أما فيما يخص التطوير المستمر فإنه ال بد من تحديد الشروط األساسية التي تضمن ازدھار المنظمة وارتقاءھا
وبقاءھا واستمرارھا في الحاضر وفي المستقبل .وتتمثل ھذه الشروط فيما نسميه بمثلث "التطوير المستمر :المبادرة ،اإلبداع،
االبتكار" كما ھو موضح في الشكل رقم ).(6
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شكل  .6مثلث التطوير المستمر

المبادرة
)الطاقة النفسية(

أھداف
أھداف

أھداف
المنظمة
العاملين
المجتمع

اإلبداع

االبتكار

)الطاقة العقلية(

)الطاقة الفنية(

المصدر :عساف ،عبدالمعطي محمد ) .(2013نظرية ) (Iللتفوق اإلداري  :نظرية اإلدارة بالقيم )ط .(2األردن،
عمان :دار وائل للنشر.150 ،
فالمبادرة ،ھي التعبير عن الطاقة النفسية لألفراد في عالقتھم باآلخر ،ويعتقد بأن أھم ما يساعد على إطالق روح
المبادرة وتجسيدھا بصورة دائمة ومستمرة لدى جميع العاملين ھو توفير المطلبين السابقين بفلسفة توحيد األھداف ،وتحقيق
استراتيجية توحيد األھداف بصورة واقعية وأكيدة ،حيث سيؤدي ھذا تلقائيا ً إلى خلق االستعدادت النفسية والحماسة من أجل
تحقيقھا ،مما يحقق دفعا ً قويا ً وتلقائيا ً لطاقة المبادرة .أما اإلبداع ،فھو التعبير عن الطاقة العقلية لدى األفراد ،وتمثل النشاطات
اإلبداعية أو اإلبداعات ،التعبيرات عن خصائص البشر ،وال يُع ّد اإلبداع حكراً لبعض األفراد دون غيرھم ،وال حكراً لمجتمع
دون آخر ،أو عرق دون آخر ،بل ھو طاقة كامنة لدى كل إنسان .وفيما يخص االبتكار فھو تعبير عن الطاقة الفنية لدى
األفراد ،وھو بذلك يختلف عن اإلبداع إال أنه مرتبط به ربطا ً توحدياً ،حيث ال يمكن أن يكون ھناك حديث عن االبتكار إال إذا
سبق ذلك تعبيرات إبداعية تستحق االھتمام ،وتفترض التعبير عنھا في صورة تطبيقية ،وھنا تتدخل "الطاقة الفنية" التي تصبح
قابلة للتفجر واالنطالق لتعمل على بناء األدوات والمعدات واألساليب والنماذج القادرة على وضع اإلبداعات ضمن وظيفتھا
الحضارية ،فاالبتكار ھو التوصل المادي إلى ما ھو جديد عن طريق التطوير المنظم والتطبيق العملي لفكرة جديدة ،وقد يتم
ذلك بأن يكون الجديد بالنسبة للمنظمة ولغيرھا من المنظمات وذلك كإنتاج منتج جديد لم تعرفه المنظمة من قبل ولم تعرفه
المنظمات األخرى في السوق ,أو أن يتم التجديد بصيغة التحسين كما ھو مثالً في حالة تحسين القھوة العادية إلى قھوة سريعة
الذوبان .وبالتبصر في ھذه األھداف المختلفة ،ومحاولة التعبير عنھا بمفھوم موحد لتكون بمثابة الغاية العليا التي تحتكم إليھا
اإلدارة أو الحقيقة الجوھرية لھا ،فإن أفضل تعبير لغوي يمكن استعماله للداللة على كل ذلك ھو مفھوم "الف ّعالية
 ،"Effectivenessالذي يمكن تمثيله بصورة متكاملة وشاملة في الشكل التالي رقم ).(7
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وعلى الرغم من أن أبعاد الف ّعالية والعالقات المتداخلة بينھا ليست واضحة بصورة جلّية حتى اآلن ،إال ّ أنه ومن
خالل تناول المفاھيم المختلفة لمفھوم الفعّالية تستطيع الدراسة أن تستخلص أنّ مفھوم ف ّعالية سلوك العاملين يعني "وجود القوى
البشرية المؤھلة التي تعمل بشكل جماعي لتحقيق ھدف مشترك ،وإنَّ طريقة سلوك ھذه القوى البشرية ما ھي إالّ أداة اإلبداع
الرئيسة وأداة التغيير والتطوير والتحسين ،وأداة المنافسة" ،وبالتالي تحتاج المنظمات على اختالف أنواعھا إلى العنصر
البشري من أجل توجيه أعمالھا وتوفير الخدمات النفسية والمادية الالزمة لتحقيق األھداف التنظيمية .إنَّ لسلوك األفراد داخل
أعمالھم نواتج معينة ،ال بد أن تسعى المنظمة لجعلھا في أحسن صورة لھا )الرحاحله والعزام ،(38 ،2011 ،وتتمثل أھم ھذه
النواتج في األداء واإلنتاجية ،وذلك من خالل:
أ .أن يحقق األفراد األھداف واألعمال المطلوبة منھم ،وھو ما يشير إلى الفعَّالية ) (Effectivenessفي األداء.
ب .أن يستخدم األفراد الموارد المتاحة بشكل اقتصادي ودون اسراف وھو ما يشير إلى الكفاءة ) (Efficiencyفي األداء.
وإذا توافر البعدان السابقان )الفعالية والكفاءة( في آن واحد ،فإننا يمكن أن نصف األداء بأنه منتج ،وأن االنتاجية
عالية.
يُعد مفھوم فعّالية سلوك العاملين من المفاھيم التي يصعب تحديدھا بدقة؛ نظراً لعدم االتفاق على ماھية الفعّالية،
وعدم االتفاق على طبيعة مقاييسھا ،وعلى الرغم من تعدد نماذج قياس فعّالية سلوك العاملين ،إال إ ّنه يمكن حصرھا في ھذه
الدراسة من خالل متغيرات الف ّعالية المحددة من قبل كل عبد المعطي عساف وجيرث جونز )عساف (206 ،2013 ،و
) (Jones, 2009والمتمثلة في )الكفاءة ،توحيد األھداف ،التطوير المستمر( لقياس ف ّعالية سلوك العاملين كما تم تحديده في
نموذج الدراسة .
فعالية سلوك العاملين
القيادة التحويلية ودورھا في ّ
ھدفت دراسة )الغزالي (2012 ،إلى الكشف عن أثر القيادة التحويليHة بأبعادھHا )التHأثير المثHالي ،التحفيHز ،االعتباريHة
الفردية ،االستثارة الفكرية ،التمكين( على فاعلية عملية اتخاذ القرار .ولتحقيق ھدف الدراسة قام الباحث بتصHميم اسHتبانة تكونHت
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مHHن ) (39فقHHرة لجمHHع البيانHHات األوليHHة مHHن عينHHة الدراسHHة التHHي تكونHHت مHHن المHHديرين العHHاملين فHHي اإلدارة العليHHا والوسHHطى فHHي
شHHركات التHHأمين األردنيHHة ،حيHHث وزع ) (489اسHHتبانة اسHHترجع منھHHا ) (434كانHHت ) (422منھHHا صHHالحة للتحليHHل اإلحصHHائي،
وجاءت النتائج بناءاً علHى جمHع وتحليHل البيانHات واختبHار الفرضHيات باسHتخدام االختبHارات اإلحصHائية مHن خHالل إجHراء تحليHل
اإلنحHHدار البسHHيط ،وتحليHHل االنحدارالمتعHHدد التHHدريجي أن مسHHتوى تHHوافر القيHHادة التحويليHHة بأبعادھHHا الخمسHHة فHHي شHHركات التHHأمين
األردنية كان مرتفعا ً ،ھنالك تأثير إيجابي للقيادة التحويلية وأبعادھا على فاعلية عملية اتخاذ القرار ،كما أبHرزت الدراسHة أن بعHد
التأثير المثالي كان له نسبة التأثير الكبرى في فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين االردنية.
ھHدفت دراسHة ) (Ghafoor, et al., 2011للتعHرف إلHى العالقHة بHين القيHادة التحويليHة ومشHاركة العHاملين وأدائھHم،
وعالقة أبعHاد الملكيHة النفسHية المتمثلHة فHي الكفHاءة الذاتيHة ،االنتمHاء ،الھويHه الذاتيHة ،والمسHاءلة مHع أداء العHاملين ،وكانHت النتHائج
التجريبية لھذه الدراسة من البيانات التي جمعتھا من خالل االستبانات من عينة تمثلت في ) (270من مHوظفي ومHديري شHركات
االتصاالت في الباكستان تشير إلHى وجHود عالقHة إيجابيHة بHين ممارسHة القيHادة التحويليHة ومشHاركة العHاملين وأدائھHم ،يعHد عامHل
المشاركة عامالً محفزاً في جعل العHاملين مسHؤولين عHن األعمHال التHي يؤدونھHا كمHا يعHزز شHعورھم باالنتمHاء التنظيمHي ،تHؤدي
ممارسة مشاركة العاملين في إطار القيادة التحويلية إلى تطوير اإليجابية فHي سHلوك العHاملين ينHتج عنHه الثقHة واالرتيHاح وتعزيHز
الشعور باإلنتماء ،إن الملكية النفسية وأبعادھا وما يحمل العاملون من تصورات ومعتقHدات إيجابيHة لھHا انعكاسHاتھا علHى السHلوك
التنظيمي ،يجعلھم يشعرون بأنھم جزء من التنظيم الذاتي الذي يزيد من تعاونھم وزيادة فعّالية أدائھم.
وتشHير دراسHة ) ،(Riaz & Haider, 2010إلHى أن القيHادة الفعالHة تلعHب دوراً مھمHا ً فHي نمHو أداء أفضHل للمنظمHة،
حيث أجريت ھذه الدراسة لتحديد أثر القيادة التحويليHة واألنمHاط القياديHة األخHرى علHى نجHاح العمHل والرضHا الHوظيفي باسHتخدام
المسHح الميHداني لمختلHف مقHHاييس االسHتبيان ) (TLIلجمHع البيانHHات حيHث وزعHت ) (240اسHتبانة علHHى ھHذه المنظمHات المبحوثHHة،
وأظھHHرت النتHHائج االتجاھHHات اإليجابيHHة لجميHHع المتغيHHرات الHHى وجHHود عالقHHة إيجابيHHة بHHين األنمHHاط القياديHHة ونجHHاح العمHHل ،وجHHود
ارتباط قوي بين القيادة التحويلية والنجاح الوظيفي ،وتبين أن المشرفين في القطاع الخاص أكثHر مHيالً السHتخدام األنمHاط القياديHة
األخHرى مقارنHة مHع القيHادة التحويليHHة مHن خHالل عالقHة التبHHادل التHي يمارسHونھا مHع مHوظفيھم ،وذلHHك عبHر ممارسHة نمHط القيHHادة
التبادليHHة التHHي تقHHوم علHHى أن العHHاملين يقHHدمون عم Hالً وينجHHزون والمنظمHHة تقHHدم حHHوافز مثHHل المكافHHآت والعHHالوات ومHHن ال ينجHHز
يعاقب.
أما دراسHة )الغHالبي ومحمHد ،(2010 ،فقHد كHان ھHدفھا الكشHف عHن أثHر القيHادة التحويليHة علHى اإلبHداع التنظيمHي فHي
شركات االتصاالت األردنية الخلوية وھي ) .(Zain, Orange, Umniah and ExpressواعتمHدت الدراسHة المHنھج الوصHفي
والتحليلي ،وذلك باستخدام األسلوب التطبيقي ،حيث تكونت عينة الدراسة من رؤسHاء األقسHام واالختصاصHيين العHاملين فHي ھHذه
الشركات من مختلHف االختصاصHات والبHالغ عHددھم ) ،(120ومHن أھHم النتHائج التHي توصHلت إليھHا الدراسHة أن جميHع سHلوكيات
القيادة التحويلية متوسطة في شركات االتصHاالت األردنيHة الخلويHة ،وأن مسHتوى تبنHي اإلبHداع وتHوافر القHدرات اإلبداعيHة كانHت
بمسHتوى مرتفHHع ،وكHذلك وجHHود أثHر ذو داللHHة إحصHائية لسHHلوكيات القيHادة التحويليHHة بأبعادھHا )التأثيرالمثHHالي ،االسHتثارة الفكريHHة،
االعتبارية الفردية ،التمكين( على اإلبداع التنظيمي بمتغيراته )تبني اإلبداع وتوافر القدرات اإلبداعية( عنHد مسHتوى داللHة )≥ α
.(0.05
في حين تطرقت دراسة )الضمور ،(2009 ،إلى قياس أثر القيادة التبادلية والتحويليHة كمتغيHرات مسHتقلة فHي إكسHاب
العHاملين مھHHارات التفكيHHر الناقHHد كمتغيHHر تHHابع ،وقHHد تمثلHHت القيادتHان التبادليHHة والتحويليHHة فHHي سHHبعة أبعHHاد ھHHي :اإلدارة باالسHHثناء،
المكافHHHأة الموقفيHHHة والتأثيرالمثHHHالي )السHHHلوك( ،والتأثيرالمثHHHالي )الخصHHHائص( ،واھتمHHHام القائHHHد بمرؤوسHHHيه واحتHHHرامھم والدافعيHHHة
اإللھامية ،واالستثارة الفكرية ،وتمثلت مھارات التفكير الناقد في التفسير والتحليل والتقيHيم واالسHتنتاج ،والشHرح ،وتنظHيم الHذات.
أما االستعدادات فقد تمثلت في حب المعرفة ،واالنفتاح العقلي والميل إلى التحليل ،والميل إلى التنظيم ،والنضج المعرفي ،والبحث
عن الحقيقة ،والثقة بالنفس بالقدرة على التفكير الناقد .كما ھدفت الدراسة للتعرف إلى مHدى وجHود فHروق ذات داللHة إحصHائية فHي
إكساب مھارات التفكيرالناقد واالستعدادات ُتعزى إلى الخصائص الفرديHة للمHديرين وھHي :الجHنس والمؤھHل العلمHي ،والتHدريب،
والتخصص ،ومدة الخدمة المدنية ،ومدة الخدمة في الموقع الحالي .ولتحقيق أھداف الدراسة تم اسHتخدام مقياسHين :مقيHاس القيHادة
متعHدد العوامHHل "نمHHوذج القائHHد الHHذي أعHده الباحثHHان ) (Avolio, et al. 1999ومقيHاس تقHHدير الحكHHم المھنHHي الHHذي صHHممه
) .(Facione, 1998وكانت أھم االستنتاجات التي توصلت إليھا ھذه الدراسة أن نتائج تحليل االنحHدار المتعHدد تHدل علHى وجHود
أثHر إيجHHابي قHوي دال إحصHHائيا ً ألبعHHاد القيHادة التحويليHHة فHHي إكسHاب مھHHارات التفكيHر الناقHHد واالسHHتعدادات ،وأثHر ظHHاھري ألبعHHاد
القيادة التبادلية ،وأثر سلبي ألبعاد الثقافة التنظيمية وھما غير دالين إحصائياً ،كما أظھHرت نتHائج التبHاين وجHود فHروق ذات الدلHة
احصائية في إكساب مھارات التفكير الناقد يعزى إلى الخبره العامة.
وقامHت دراسHة ) (Gumusluoglu & Llsev, 2009بHاقتراح نمHوذج تبHين فيHه أثHر القيHادة التحويليHة علHى كHل مHن
اإلبHداع علHHى المسHتوى الفHHردي واالبتكHHار علHى المسHHتوى التنظيمHHي ،وتHم اختيHHار عينHة عشHHوائية مHHن ) (163موظفHا ً ومHHديراً مHHن
مديريHHة البحHHث والتطHHوير فHHي ) (43شHHركة تركيHHة لتطHHوير البرمجيHHات ذات الحجHHم الصHHغير ،وكشHHفت نتHHائج تحليHHل االنحHHدار أن
ھنالك عالقة إيجابية بHين القيHادة التحويليHة وإبHداع المHوظفين مHن خHالل تمكHين ھHؤالء األفHراد العHاملين ،كمHا أن للقيHادة التحويليHة
أثرھا اإليجابي على االبتكار التنظيمي من خالل التوجھات السوقية وخصوصا ً في الصناعات الجديدة في البلدان النامية.
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الخاتمة
وحيث أن القيادة ُتعتبر البوتقة التي تنصھر داخلھا كافة المفاھيم واالستراتيجيات والسياسات لتقوم بتدعيم القوى
اإليجابية في المؤسسة ،وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان ،ومن ثم السيطرة على مشكالت العمل وحلھا ،وحسم الخالفات
والترجيح بين اآلراء ،والعمل على تنمية وتدريب ورعاية األفراد كونھم أھم مورد للمؤسسة ،فھم يتخذون من القائد قدوة لھم،
كما ويبرز دور القيادة المھم في مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفھا لخدمة المؤسسة ،بما يضمن تحقيق األھداف المرسومة
للمؤسسة ،فقد برز أھمية دراسة القيادة التحويلية بشكل ٍ معمق ودورھا في فعّالية سلوك العاملين ،وبالتالي تشجيع العاملين على
اإلبداع واالبتكار لألسس واألساليب الجديدة إلنجاز األعمال والمواجھة والتصدّي للتحديات التي تفرزھا المتغيرات والتطورات
العلمية .بالفعل فإن المنظمات بمجموعھا وبقادتھا التحويليين تمتلك تأثيراً كبيراً على حياتنا بجوانبھا المختلفة فانتشرت في كل
جوانب حياتنا من تعليم وصحة واتصاالت ،فالمنظمات ھي الوحدات األولية في مجاالت صنع القرار ويصعب تصور
المجتمعات الحديثة بدون ھذه المنظمات ،كما إننا من جھة أخرى سنكون عاجزين عن تفھم المنظمات العمالقة إذا افتقدنا تفھم
ظروف عملھا وأساليب تفاعلھا ،فھي وحدة اجتماعية ھادفة ،ذات تكوين اجتماعي منظم ومنسق بوعي يتفاعل فيه األفراد
ضمن حدود محدودة نسبيا ً من أجل تحقيق أھداف مشتركة.
كما ان المنظمات التعليمية بحاجة لنمط قيادي قادر على تفجير الطاقات الكامنة لدى العاملين ،وإتاحة الفرصة لھم
للبحث عن األساليب الجديدة في مجال العمل والتطوير المستمر لمواكبة التغيرات المستجدة في البيئة المحيطه بھم ،وأنَّ نمط
القيادة التحويلية يتميز بقدرته العالية على مواجھة التحديات والتطورات الحديثة التي تواجھھا ھذه الجامعات من خالل التأثير
في سلوكيات العاملين وتنمية قدراتھم عن طريق تمكينھم لمواجھة ھذه التحديات والصعوبات .كما أن الباحثين في الدراسة
الحالية الذين قاموا بمراجعة البحوث والدراسات والكتابات العلمية لم يجدوا دراسا ٍ
ت كافي ٍة وشامل ٍة للمجال التعليمي مثالً وأكدوا
على ضرورة توافر إدارة تتصف بالكفاءة والفعّالية لتلك المدارس والجامعات لكونھا من المنظمات التي تلعب دوراً حيويا ً
وفعّاالً في المجتمعات المعاصرة .لذا تقترح الدراسة الحالية بأن يكون جمع البيانات مستقبالً على المسؤولين في المدارس
والجامعات األردنية الحكومية منھا والخاصة .آملين أن تساعد النتائج المستقبلية القادة التحويليين والموظفين إليجاد بيئة إدارية
قائمة على التفاھم والحوار الب َّناء والمشاركة بين جميع المستويات اإلدارية في المنظمات ،وبالتالي زيادة القدرة على اإلنجاز،
اإلبداع ،اإلبتكار ،والتطوير المستمر.
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