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Abstract : 

The study aims to measure and analyzes the impact of transformational leadership on strategic agility in the 

Qatari transportation sector during Qatar blockade (2017-2019). The study population consisted of employees 

working in the upper management in the sector. The study considered the whole study population using the 

comprehensive survey method of the job titles (Minister, Undersecretary of the ministry, CEO, deputy CEO, 

department manager). The study used a descriptive-analytical method. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from the study sample and it consisted of (35) items. The study concluded that there is a statistically 

significant impact at the level of significance (α≤0.05) of the transformational leadership and its dimensions 

combined with strategic agility and its dimensions (Strategic Sensitivity, Leadership Unity, and Resources 

fluidity) at Qatari transportation sector. The study recommends the need to enhance the level of transformational 

leadership in the researched organizations because of its impact on increasing the level of agility of these 

organizations and their response to environmental variables. 
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أثر القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية في قطاع 
 المواصالت القطري خالل حصار دولة قطر )2019-2017(

 
 

15/11/2020استالم البحث: 02/12/2020قبول البحث:   

 :الملخص
ر للفترة خالل حصار دولة قط ،قطاع المواصالت القطري في  اإلستراتيجيةهدفت الدراسة إلى قياس أثر القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 

ل للمسميات سلوب المسح الشامأوتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في اإلدارة العليا في هذا القطاع، وتم استخدام  ها،وتحليل (2019 – 2017)
لجمع  تبانة كأداة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االس واتبعت الدراسةنفيذي، مدير إدارة(. )وزير، وكيل وزارة، رئيس تنفيذي، نائب رئيس ت :الوظيفية

للقيادة  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  . وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي( فقرة35تكونت من )البيانات من عينة الدراسة التي 
الت ، وحدة القيادة، سيولة الموارد( مجتمعة في قطاع المواصاإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةالتحويلية بأبعادها مجتمعة في الرشاقة 

ظمات من أثر في زيادة مستوى رشاقة هذه المن الما له ؛القطري. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى القيادة التحويلية في المنظمات المبحوثة
 لبيئية. واستجابتها للمتغيرات ا

 .المواصالت القطري  ، قطاعاإلستراتيجيةالقيادة التحويلية، الرشاقة  :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
ظل بيئة األعمال الحالية يعتمد بقاء المنظمات واستمرارها في 

على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التغيرات الحاصلة في 
البيئة، ومن أهم الركائز التي تستند إليها المنظمات وجود قيادة ذات 

حداث واستيعابها قادرة على التعامل مع معطيات األ رؤية واضحة
عرضت حصار الذي تواالستجابة لها بردود فعل سريعة ورشيقة، وخالل ال

( فإن الدولة كانت بأمس 2019-2017له دولة قطر خالل الفترة )
مكنها من تجاوز تبعات ت ،الحاجة إلى وجود قيادة ذات نمط خاص

األزمة، والقيادة التحويلية أحد أنماط القيادة التي تؤثر في العاملين 
وتحفزهم نحو بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق أهداف المنظمة، 

تعزيز  في مهم ا ادور   اإلستراتيجيةالرشاقة  وتؤديإشاعة جو من الثقة، و 
استجابة المنظمة لهذه المتغيرات، وفي عالم اليوم انخفضت قدرة 

 آخر أال وهو ايق أهدافها، مما جعلها تتخذ توجه  المنظمات على تحق
في عملياتها اإلدارية الداخلية، مما جعلها  اإلستراتيجيةإدخال الرشاقة 

لى من خالل دعم قدرة المنظمة ع اإلستراتيجيةتركز على تعزيز الرشاقة 
ر خبراتها متلكها من أجل تطويتطوير قابلياتها ومهاراتها والمعرفة التي ت

 تحقيق األهداف. تكفلستراتيجيات إفي ابتكار 

 

 مشكلة الدراسة:
الحدود  أغلقت، 6/2017منذ بداية حصار دولة قطر في شهر 

ة، الرئيسو  المهمةمدادات اللوجستية للدولة والتي تعد من خطوط اإلرية الب
حة البحرية مع الموان  قطع خطوط المالعلى الدولة من خالل  وُضّيق
إلى غلق مساحات واسعة  إضافةرة، خاصة من الدول المحاص  القريبة 

من المجال الجوي، مما أثر على حركة تزويد الدولة بكافة أنواع 
 ام  أثر على تكاليف هذه المستوردات، وأصبح لزا بالتاليو المستوردات، 

على الدولة سلوك طرق بديلة لتأمين الوصول اآلمن للمستوردات 
الية وكلفتها الع ،بغض النظر عن طول المدة الالزمة لوصولها ،والركاب

قطاع ل اإلستراتيجيةمقارنة بالطرق التقليدية، وشكل مستوى الرشاقة 
المواصالت في قطر )من مطار جوي وموان  بحرية( عالمة فارقة 

 مكنت الدولة من تحمل الحصار وتبعاته.
ز لرفع مستوى األداء وتجاو  اا ملح  وتعد القيادة التحويلية مطلب  

المصالح الذاتية لألفراد من أجل المصلحة العليا في أي منظمة، 
 وعي بما هو مهم وصحيح، فالقيادةوالمشاركة في اتخاذ إجراءات لزيادة ال

 رسمي أبو قاعودغازي  محمد بن راضي راشد الهاجري 
 االقتصادكلية  االقتصادكلية 

 مؤتةجامعة 
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للسعي  قناع اآلخرينإو  ،التحويلية تعمل على تحسين األداء لدى العاملين
 اتيجيةاإلستر وتحقيق األهداف  ،نتاجيةفي تحقيق مستوى أعلى من اإل

للمنظمة، وتغيير أدوار اإلداريين والقياديين بما ينعكس على المنظمة 
 وعلى المجتمع ككل.

 لإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم االدراسة وفق  وتنطلق مشكلة 
ادة أال وهي: القي ،من غموض العالقة بين المتغيرات المبحوثة ،مسحها

ت التي تمثلت بنقص الدراساوالتي ، اإلستراتيجيةالتحويلية، والرشاقة 
من الدراسات التي  اأن هناك عدد   إاّل عين، تناولت المفهومين مجتم

 -ينعلى حد علم الباحث  -اهيم كال  على حدة، ولم تكن هناك تناولت المف
أي دراسة تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة وخاصة في البيئة 

والحيوي الذي قام به هذا القطاع في تجاوز  المهمالقطرية لتبيان الدور 
 الدولة لتبعات وآثار الحصار.

ن في اإلجابة عتتلخص  على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة وبناء  
رشاقة القيادة التحويلية في تحقيق ثر الأما : اآلتيالسؤال الرئيس 

 قطاع المواصالت القطري خالل حصار دولة قطرفي  اإلستراتيجية
 (؟2017-2019)

 سئلة الدراسة:أ
 : اآلتيينين اإلجابة عن التساؤلتسعى الدراسة إلى 

 ةالتحويليالقيادة توافر تصورات المبحوثين لما مستوى  .1
الفكرية،  لهامي، االستثارة)التأثير المثالي، التحفيز اإل :بأبعادها

 ؟قطاع المواصالت القطري في  االعتبارات الفردية(
 اتيجيةاإلستر الرشاقة توافر تصورات المبحوثين لما مستوى  .2

، وحدة القيادة، سيولة اإلستراتيجيةالحساسية ) :بأبعادها
 ؟القطري قطاع المواصالت في الموارد( 

 أهداف الدراسة:
ة في أثر القيادة التحويلي إلىالتعرف  بنحٍو رئيسالدراسة  تهدف

ن في قطاع المواصالت القطري، ويتفرع م اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة 
 : اآلتيةهذا الهدف مجموعة األهداف الفرعية 

التعرف إلى مدى توافر القيادة التحويلية بأبعادها وأهميتها  .1
مواصالت القطري، وتوضيح المفاهيم المرتبطة لدى قطاع ال

 بها. 

ا لدى بأبعاده اإلستراتيجيةالتعرف إلى مدى توافر الرشاقة  .2
 قطاع المواصالت القطري، وتوضيح المفاهيم المرتبطة بها.

التوصل إلى جملة من النتائج التي يمكن تعميمها على  .3
المؤسسات، والجهات المعنية بقطاع المواصالت في دولة 

 لالستفادة منها في عمليات التحديث والتطوير. ر،قط

 أهمية الدراسة:
 : اآلتية األبعادسة في تكمن أهمية هذه الدرا

دة بالقياللدراسات التي تهتم  االدراسة الحالية امتداد   عدّ  .1
 .اإلستراتيجيةالتحويلية والرشاقة 

، األعمال القطريةجديدة ضمن بيئة  الدراسة إضافةتعد  .2
تبين من خالل مراجعة القطري، إذ  واصالتالمقطاع خاصة 

ات من الدراس قليال   اأن هناك عدد   ،األدبيات اإلدارية السابقة
اقة لرشاقيادة التحويلية في تحقيق أثر ال تناولتالتي 

 قطاع المواصالت القطري. في ،اإلستراتيجية

 أنموذج الدراسة:
المتغيرات  ويوضحنموذج الدراسة ( أُ 1رقم )اآلتي ذو الُيصور الشكل 

 :لآلتي وفق ا ، وذلكالمكونة للدراسة الحالية

 
 نموذج الدراسةأ (1رقم )ذو الالشكل 

 :اآلتيةباالعتماد على الدراسات  ينالباحث  المصدر من إعداد 
 (52( )35( )49( )59( )34) :(القيادة التحويليةالمتغير المستقل ) -
 (50( )23( )47( )43) :(اإلستراتيجيةرشاقة )ال التابعالمتغير  -

  :التعريفات اإلجرائية
أنها ب تعريف القيادة التحويلية إجرائي ايمكن القيادة التحويلية: 

اء ة في مواقف وافتراضات أعضالتغييرات الرئيسعملية التأثير على 
 وبناء االلتزام بمهمة ،المنظمات الفاعلة في قطاع المواصالت القطري 

ثر في ن القيادة التحويلية تؤ ، إذ إستراتيجياتهاإوأهدافها و هذه المنظمات 
 .اإلستراتيجيةالمراحل في عملية اإلدارة  جميع

التأثير ) ، وهي:تم اختيار أربعة أبعاد لتمثيل القيادة التحويلية
 ،(لهامي، االستثارة الفكرية، االعتبارات الفرديةالمثالي، التحفيز اإل
 : اآلتيةوحسب التعريفات 

 الذي  اإلحساس القوي ذلك  يمكن تعريفه بأنه لي:التأثير المثا
الة برسيمتلكه قادة المنظمات العاملة في قطاع المواصالت 

لفخر الشعور باخلق على  م، وقدرتهاتهم العليا ورؤيتهامنظم
مما يمكنهم من كسب ثقتهم ، موظفيهمفي نفوس  زاز واالعت

 وتأييدهم.
 :الموظفين  تركيزعملية  ويمكن تعريفه بأنه التحفيز االلهامي

على تصرفات العاملين في منظمات قطاع المواصالت 
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 يبحب التحد اشعور  مما يخلق لديهم  ؛قادتهمات وسلوك
 .والتطور

 :مات أنها امتالك قادة منظبويمكن تعريفها  االستثارة الفكرية
 غبة فيالر ، و موظفيهملقدرة على قيادة قطاع المواصالت ا

د لمواجهة المشكالت على على أهبة االستعدا اجعلهم دائم  
 اختالفها.

 :يوليه  االهتمام الذي ذلك ويمكن تعريفه بأنه االعتبار الفردي
 ماكهر دإقادة منظمات قطاع المواصالت لموظفيهم و 

 سلوب خاصبأمنهم  مع كل همالفردية، وتعامل همالختالفات
 يتناسب مع الموظف وشخصيته. 

ة في أنها قدرة المنظمات العاملبويمكن تعريفها : اإلستراتيجيةالرشاقة 
قطاع المواصالت على تحقيق نتائجها التي تطمح لها من جراء تطويرها 

ويجعلها أكثر رشاقة في  ،مما ينعكس على أدائها ؛لمواردها ومعارفها
 بيئة عمل شديدة التقلب. 

 :يهو  ،اإلستراتيجيةلتمثيل الرشاقة  تم اختيار ثالثة أبعاد
تعريفات وحسب ال، وحدة القيادة، سيولة الموارد( اإلستراتيجيةالحساسية )

 :اآلتية
 وتعني انفتاح المنظمات العاملة في :اإلستراتيجيةلحساسية ا 

قطاع المواصالت واستشعارها للمعلومات، من خالل الحفاظ 
 على عالقات متنوعة مع المنظمات األخرى.

 وتعني اتخاذ قيادات المنظمات العاملة في قطاع  :وحدة القيادة
المواصالت قراراتها بشكل جماعي، وهو ما يعني تفضيل 

 المصلحة العامة على المصلحة الفردية.
 قدرة المنظمات العاملة في قطاع وتعني  :سيولة الموارد

بقدر  اهوتحريكالمواصالت القطري على نقل مواردها المختلفة 
 الحاجة لذلك. من المرونة حسب كافٍ 

 :الدراسة اتفرضي
ال يوجد أثر مهم للقيادة التحويلية في  :Ho1ة األولى الفرضية الرئيس
ووحدة  ،يةاإلستراتيج)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة 

بحسب تصورات المبحوثين العاملين  ،القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة
عند مستوى داللة في قطاع المواصالت القطري في اإلدارة العليا 

(0.05 ≥ α) ، وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد القيادة التحويلية
قطاع للدى العاملين في اإلدارة العليا  اإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 
لى أربع إ ، فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولىالمواصالت القطري 
 :لآلتيوفق ا فرضيات فرعية، 

  الفرضية الفرعية األولىHo1.1: تأثير المثالي لال يوجد أثر مهم ل
 ،ستراتيجيةاإل)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 

ين ثبحسب تصورات المبحو  ،ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة

وى عند مست قطاع المواصالت القطري لالعاملين في اإلدارة العليا 
 (.α ≤ 0.05لة )دال

  الفرضية الفرعية الثانيةHo1.2:  لتحفيز لال يوجد أثر مهم
اسية )الحس :بأبعادها اإلستراتيجيةاإللهامي في تحقيق الرشاقة 

 بحسب ،ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة ،اإلستراتيجية
الت قطاع المواصين العاملين في اإلدارة العليا لتصورات المبحوث

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) القطري 
  الفرضية الفرعية الثالثةHo1.3:  ستشارة لالال يوجد أثر مهم

اسية )الحس :بأبعادها اإلستراتيجيةالفكرية في تحقيق الرشاقة 
 بحسب ،مجتمعة (الموارد وسيولة القيادة، ، ووحدةاإلستراتيجية

الت المواصقطاع لثين العاملين في اإلدارة العليا تصورات المبحو 
 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) القطري 

  الفرضية الفرعية الرابعةHo1.4:  عتبار لالال يوجد أثر مهم
اسية )الحس :بأبعادها اإلستراتيجيةالفردي في تحقيق الرشاقة 

بحسب  ،ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة ،اإلستراتيجية
الت قطاع المواصلثين العاملين في اإلدارة العليا تصورات المبحو 

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) القطري 

 :محددات الدراسة
  الدراسات الرابطة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعةشح، 

، وهو ما شكل صعوبة في البحث بين ينعلى حد علم الباحث  
 متغيرات الدراسة، وربطها بنتائج الدراسة الحالية.

  قطاع المواصالت القطري عدم وجود أقسام متخصصة في 
 ليتم االستعانة بها تسهيال   ،في مجال الدراسات واألبحاث

 لعملية جمع البيانات.

 اإلطــار النظري والدراسات السابقة
 القيادة التحويلية: 

ا 1978في عام ظهر مصطلح القيادة التحويلية   وُعّدت أساس 
قيادة، وأشار إلى أن القيادة التحويلية تسعى للتمييز ما بين اإلدارة وال

إلى النهوض بمشاعر العاملين، وتعد القيادة المحرك الرئيس لممارسات 
، ونجاح أي منظمة يعتمد بشكل أساسي على هاستراتيجياتوإ المنظمة

قيادتها وقدرتها على إدارة المنظمة، وتعبر القيادة عن قدرة إدارة المنظمة 
 منجاز األعمال المطلوبة منهباألفراد وكيفية حثهم على إتأثير على ال

)33). 
م نماط القيادية الحديثة التي تقو األ إحدىوتعد القيادة التحويلية 

يل تفضفضال  عن  ،نجازاملين وتشجيعهم على اإلعلى تحفيز الع
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وتتميز القيادة التحويلية 

ينعكس على جميع ممارسات ، األمر الذي لتغييربقدرة عالية على ا
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 كارعزز اإلبداع واالبت، ويعزز مدى ثقة العاملين في المنظمة، ويالمنظمة
 .(5)ويطورهما

اء الباحثين ر آعدد من تعريفات القيادة التحويلية وفق كن تحديد ويم
 قوذلك وف، اإلستراتيجيةفي مجال اإلدارة  والكتَّاب ووجهات نظرهم

 (:1رقم )اآلتي ذو الالجدول 
 تعريفات القيادة التحويليةل (1رقم )ذو الجدول ال

 التعريف المؤلف

يحاء لهم للقيام بأفضل ما يمكن على الرفع من شعور العاملين وال  القيادة القادرة  (3)

 من جهود ملصلحة املنظمة.

 
(11) 

أثير على سلوك التابعين من خالل نجاح املنظمة من خالل التالقيادة التي تؤدي إلى 

 موتفضيلهحداث القائد لتغيرات في أدائهم وحثهم على زيادة والئهم وانتمائهم إ

 .للمصلحة العامة للمنظمة

القدرة على قيادة العاملين من خالل تحفيزهم وتشجيعهم وإلهامهم لتحقيق أهداف  (48)

 .املنظمة

(30) 
ومساعدتهم في تتنمية قدراتهم  هملهاموإالقيادة القادرة على تحفيز العاملين 

 
 
 ومهاراتهم لتحقيق أهداف املنظمة وتطلعاتهم معا

(7) 

 صهم النماذج الحديثة للقيادة، وهي من طراز خاأ وتعد  ستراتيجية، إهي قيادة 

ة البيئ ئم ضغوطال على عاتقها عملية التغيير والتحويل بالشكل الذي ي تأخذ

 بعادها الكميةأهداف املنظمة بأن تحقيق وبما يؤم   ،والخارجية املتغيرة الداخلية

 .والزمنية املحددة والنوعية

)10( 
د في املرؤوسين من حيث تحفيزهم القيادي الذي يوضح مدى تأثير القائ طذلك النم

 .هداف املنظمةأتقان العمل بما ينسجم و إلهامهم ودفعهم نحو إو 

(61) 
الشخصية على حساب جل تجاوز املصلحة أتباع من العملية قائمة على تحفيز ا

 .و املنظمةأمصالح الجماعة 

 باالستناد إلى المصادر أعاله. ينالمصدر: من إعداد الباحث  
ومن خالل التعريفات أعاله نجد أن أغلب التعريفات اتفقت على أن 

لى التأثير وتعمل ع ،حويليةنماذج القيادة الت إحدىالقيادة التحويلية تمثل 
حهم ونبذ مصال ،ودفعهم نحو تحليل المصلحة العليا ،ؤوسينفي المر 
 وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة.  ،الشخصية

دى مبأنها نمط قيادي يوضح  التحويلية وتعرف هذه الدراسة القيادة
صلحة العليا تحقيق المحفيزهم ودفعهم نحو وت ،هتأثير القائد في مرؤوسي

 .اإلستراتيجيةللمنظمة وتحقيق أهدافها 
  :أهمية القيادة التحويلية

همية القيادة التحويلية في قدرتهاعلى االستجابة والتكيف تكمن أ 
ك زم من تغييرات وتحوالت في سبيل ذلوإجراء ما يل ،مع متغيرات البيئة

وبما يمكنها من تجاوز الحالة الراهنة، وتعمل القيادة التحويلية على 
 .(21) تعزيز قدرة المنظمة التنافسية

ب القيادة التحويلية أهميتها في المنظمة من خالل المهام وتكتس
 ،مةداء المنظ، والتي تركز على رفع مستوى أوالوظائف التي تؤديها

وتعمل على ، همتعزز والءو  ،وتمكنها من زيادة نسبة رضا عمالئها
فضال  عن محافظتها  ،إشاعة جو من الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين

 .(3)على المنظمة
 : (16)د التحويلي في المنظمة باآلتيأهم وظائف القائ ويمكن إجمال

، ريإدراك الحاجة للتغيير، إذ يدرك القائد التحويلي الحاجة للتغي .1
ناع قفهو قادر على إلهامية ومن خالل جاذبيته وشخصيته اإل

 األفراد والجماعات في المنظمة بضرورة التغيير.
صياغة الرؤية والرسالة: القائد التحويلي يشجع العاملين في  .2

وااللتزام برؤيته المستقبلية الممكنة  أفكاره، المنظمة لتبني
 والمرغوب فيها.

نموذج أمستقبلي: يختار القائد التحويلي نموذج التغيير الأاختيار  .3
 التغيير المالئم لمنظمته من بين النماذج الفكرية المتاحة.

هم ما يجب أن يتصدى ثقافة المنظمة: أ  تعبئة االلتزام من خالل .4
االلتزام  ةله القائد التحويلي هو إعادة تشكيل ثقافة المنظمة لتعبئ

 بالرؤية الجديدة. 

 ة: أبعاد القيادة التحويلي
مارسها ات التي ييعبر التأثير المثالي عن السلوكالتأثير المثالي: . 1

والتي يعمل من خاللها على تعزيز ثقة العاملين وجعلهم فخورين  ،القائد
تحويلي القائد ال مبالعمل معه ومشاركته تحقيق أهداف المنظمة، ويستخد

عة العاملين لتحقيق أهداف المنظمة المتقاط سلطته وقدرته للتأثير على
ويعبر التأثير المثالي عن قدرة القائد التحويلي على  .(7)طموحاتهممع 

أثير فيهم ن التتشكيل يمتاز بالثقة من قبل العاملين، ليتمكن القائد م
 .(26)لتحقيق أهداف المنظمة وغاياتها
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خالل  نظمة منأمام أفراد المويعكس القائد التحويلي صورة مثالية 
 ؛اته وأفكاره وعاداته التي يستثير من خاللها مشاعر التابعين لديهسلوك

 لهم. ليكون قدوة ومثاال  إيجابي ا
الل بث هامي من خليتجسد التحفيز اإللهامي: البعد الثاني: التحفيز اإل 
وبما  ،وبما يعزز من عزيمتهم ،ى العاملين لديهدالقائد روح الحماس ل

 .(6)يمكن من تحقيق أهدافها وغاياتها
 ،لهام األفراد وتعزيز روح الحماس لديهمويعمل القائد التحويلي على إ

 ،رسالتهاو  وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في صياغة رؤية المنظمة
توجيه و  العمل بروح الفريق،ويركز القائد على تشجيع العاملين على 

 .(9)ن وااللتزام برؤية المنظمةنجاز وااليماجهودهم نحو اإل

ائد وتعني االستثارة الفكرية قدرة القالبعد الثالث: االستثارة الفكرية: 
هود المزيد من الج التحويلي على استثارة مشاعر العاملين لديه لبذل

بداع واالبتكار، ودفعهم إلى مواجهة المشاكل والعقبات للوصول إلى اإل
 .(18)والبحث عن حلول مناسبة لهاالتي تواجههم في بيئة العمل 

يمكن النظر إلى االستثارة الفكرية على أنها دفع العاملين وتوجيههم  
طوير سير وت ،لتقديم المقترحات والحلول في بيئة العمل لحل المشكالت

العمل، ويتجلى دور القائد التحويلي في مشاركة العاملين وتشجيعهم على 
م من تحقيق لتمكينه ؛تقديم اقتراحاتهم واستثارة الجوانب العاطفية لديهم

 .(20)النتائج المرغوب بها
هتمام يمنح القائد التحويلي االنتباه واال االعتبارات الفردية:: البعد الرابع
ويقدم النصح  ،يتعامل مع كل منهم بطريقة خاصةو  ،لمرؤوسيه
، ويعبر االعتبار الفردي عن توجه القائد التحويلي نحو (17)والمشورة

اته وتقديمه النصح والمشورة لهم مع مراع ،مرؤوسيه وتفهمه الحتياجاتهم
، وتعمل االعتبارات الفردية على الدخول (59)للفروق الفردية فيما بينهم

لمعرفة قدراته ومهاراته التي يتميز بها للوصول إلى  إلى أعماق كل فرد
نجاز المهام ؛ إلكيفية بناء جسور الثقة والتواصل ما بين القائد ومرؤوسيه

 .(31) لتي تحقق أهداف المنظمة وتطلعاتهوالنشاطات ا

 :اإلستراتيجيةمفهوم الرشاقة 
من الباحثين في  (1991)في عام  اإلستراتيجيةظهر مفهوم الرشاقة 

ياجات احتمرن، لتلبية التصنيع ال مصف نظي ، والذيجامعة )لي هاي(
تطلبات لماالستجابة  المنظمة من نيمك ّ الذي و ، بسرعة المتغيرة األسواق
 تتناسبفي الوقت المناسب؛ لتقديم منتجات  همورغباتالعمالء 
 .(60)وتشبع رغباتهم ،ومتطلباتهم

من الممارسات مجموعة تمثل  اإلستراتيجيةإلى أن الرشاقة  (51)وأشار
في  والسريع التي تمكن المنظمة من التكيف المستمر اإلستراتيجية

 أعمالها مع الظروف المتغيرة في البيئة الخارجية.
ة القدرات التي تمكن المنظمتلك  هي اإلستراتيجيةأن الرشاقة  (39)وبّين

جة عن ناتالو  ،ألعمالمن تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في بيئة ا
ا خالل إعادة هيكلة مواردهالتحليل البيئي، وإعطاء استجابة سريعة من 

سترتيجية الرشاقة اإلف ومن هناعملياتها لتتناسب مع التغيرات الحاصلة، و 
 .والحساسيةكمفهوم يتألف من مكونين هما سرعة االستجابة 

ء الباحثين راآق وف اإلستراتيجيةويمكن تحديد عدد من تعريفات الرشاقة 
 ق، وذلك وفاإلستراتيجيةفي مجال اإلدارة  والكتَّاب ووجهات نظرهم

 (: 2رقم )ال اآلتي ذو الجدول
 الستراتيجيةتعريفات الرشاقة  (2رقم )ذو الجدول ال

 التعريف المؤلف

(14) 

قدرة املنظمة على التكيف مع العوامل 

، من خالل استعدادها البيئةاملتغيرة في 

مع  نيلحداث التغيير والتطوير الالزم  املسبق 

 االستفادة من الفرص املتاحة.

)25( 

العملية الحالية التي تقوم بها املنظمة 

تغالل سواال  ،ملواجهة التغيير بشكل استباقي

 سريع للفرص مما يكسبها ميزة تنافسية.ال

(2) 

تمرار والتكيف في الوقت سالقدرة على اال 

ه يالتوجمن خالل اعتماد املناسب 

افق إنجاز األعمالالستراتيجي في   بنحٍو متو

 .مع الظروف البيئية املتغيرة

(1) 

قدرة املنظمات على االستجابة السريعة 

ي والت ،للمتغيرات املفاجئة في بيئة عملها

 مة لتعديل أهدافهاز تكسبها املرونة الال 

 .وتطويرها

)36( 

السرعة، واملرونة، واالستجابة، والكفاءة، في 

التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية؛ من 

وارد املنظمة، وتطبيقها خالل تكامل م

التي تمتلكها في خلق منتجات تلبي للمعرفة 

احتياجات العمالء في بيئة أعمال متقلبة، 

 بشكل مستمر. و 

)31( 

؛ نموذج أعمالهاأتعديل منظمة لحافز لل

بيئة ي ف مع تغييرات ال يمكن التنبؤ بهاليتالءم 

 املتغيرة باستمرار. األعمال

)45( 

املتوقعة من خالل غير االستجابة للتغيرات 

ستفادة من نقاط القوة تحليل البيئة واال 

والفرص، والتنبؤ باملستقبل الستثمار 

 الفرص، وتحقيق أهداف املنظمة.

 
 
 باالستناد إلى املصادر املبينة أعاله. يناملصدر: من إعداد الباحث

على الرغم من اختالف الكّتاب والباحثين في مجال اإلدارة، حول تحديد و 
ن إ ، إال أن هناك اتفاق ا كبير ا من حيثاإلستراتيجيةمفهوم محدد للرشاقة 

ة المتوقعة وغير المتوقعاألحداث على قراءة الرشاقة تمثل قدرة المنظمة 
أكثر سرعة بفاعلية وبعلى االستجابة ، وتمثل قدرتها بهالبيئة المحيطة ل

  .على اغتنام الفرص المتاحةتها قدر ، فضال  عن من المنافسين
ة على بقدرة المنظمللمنظمة  اإلستراتيجيةوتعرف هذه الدراسة الرشاقة 

لتقدم خدمات ومنتجات جديدة  ؛عادة تشكيل مواردهاإ و  ،تطوير عملياتها
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ل ب ،األعمالومتنوعة، وذلك لمواكبة التغيرات الحاصلة في بيئة 
 هداف المتوخاه من توجهها اإلستراتيجي.واستباقها لتحقيق األ

 :اإلستراتيجيةالرشاقة أهمية 
في  جيةاإلستراتيأهمية الرشاقة العديد من الباحثين والدارسين على كد أ

يتسم لمي اقتصاد عاللبقاء والمنافسة في ، ة العالمية الحديثةفي الصناع
 المنظمةدرة قبتطويرها ل اإلستراتيجيةوتكمن أهمية الرشاقة ، بالديناميكية

لمنظمة اتوجه لتطوير استجابة المنظمة و  ،على التكيف بشكل مستمر
 .ستراتيجياإل
لمنافسة أفضل طريقة ل بوصفها اإلستراتيجيةعلى أهمية الرشاقة  (63)وأكد

لكي تكون المنظمة رشيقة، يجب أن تتكيف مع و  ،والبقاء في السوق 
 .لتغيرات غير المتوقعة في بيئة العملا
 تهاعلى تلبي اإلستراتيجية تبني المنظمة لمفهوم الرشاقة ساعديو 
 بسرعة، وزيادة رضاهم، وتقليل المهام التي ال ئهاحتياجات عمالال

 .(62)تضيف قيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة
 :(15)اآلتيةفي النقاط  اإلستراتيجيةيمكن تلخيص أهمية الرشاقة و 
 .العمل على تعزيز قدرة المنظمات .1
للمنظمة في مواجهة المنافسة  اإلستراتيجيةحتياجات تلبية اال .3

 .الشديدة
على التمتع بالمرونة الالزمة في مواجهة المنظمة قدرة تعزيز  .4

 .التطورات الجديدة والسريعة في بيئة المنظمة

 اإلستراتيجيةأبعاد الرشاقة 
 :اإلستراتيجيةالبعد األول: الحساسية 

شكل ب في البيئة الخارجية اتعلى تحديد التغير  مةقدرة المنظ وتمثل
قبل، ، من خالل استشراف المستمتكاملة عن مستقبلها ؛ لتكوين رؤيةمستمر
عة مع مجمو  تإنشاء عالقاو  ها،وتحليل أكبر قدر ممكن من المعلوماتوجمع 

اف لتحقيق أهد عليها وإدامتهاوالمحافظة األشخاص والمنظمات متنوعة من 
المنظمة، والتعامل مع عوامل البيئة الخارجية المتسمة باالضطراب، وحاالت 

، مع جيةاإلستراتيعدم التأكد البيئي التي تؤثر على المنظمة، وتوجهاتها 
ة، يالفرص والتهديدات التي تفرضها عوامل البيئة الخارج بالحسباناألخذ 

 سبقمح للمنظمة بالتنبؤ وبنحٍو مهي طريقة تس اإلستراتيجيةفالحساسية 
 . (22)لتغيرات المستقبلية لبيئتهال

 ،االنفتاح على أكبر قدر ممكن من المعلومات اإلستراتيجيةوتعني الحساسية 
عالقات مع مجموعة متنوعة من إنشاء  االبتكاري الذي يقود إلى والذكاء

 .(23)والمحافظة عليها المختلفةاألشخاص والمنظمات 
 ي:ه، ةرئيس ترتكز على ثالث قواعد اإلستراتيجيةن الحساسية أ (41) ويرى 

التعاون  ،وهما مل على عنصرينتتشو  المفتوحة اإلستراتيجيةعمليات . ال1
ملية والخبرات الع ،في المنظمة صحاب المصلحةأمع الوثيق االستراتيجي 

 .المتداخلة بين أفردها

عرفي التنوع المبما يضمن الحوار الداخلي المفتوح ألفراد المنظمة، و . 2
 .لهم
تحقيق توجهها ن المنظمة من مكّ ت تيالو  اإلستراتيجيةاليقظة . 3
 ستراتيجي.اإل

  :البعد الثاني: وحدة القيادة
من  راتيجيةاإلستلتحقيق الرشاقة  اا ضروري  االلتزام الجماعي أمر   ُيعدّ 

خالل اتخاذ القرارات المتكاملة مع فريق اإلدارة، ويكون النجاح 
الجماعي لفريق اإلدارة ناتج عن قيادة جميع أعضاء الفريق للمنظمة 

ل لقرارات الجماعية بكونها أقبدال  من وجود قرارات فردية، وتتسم ا
 .(57)قورنت بالقرارات الفردية  وأكثر موثوقية إذا ما خطأ  
دة القيادة، بأنها قدرة فريق العمل على المشاركة وح (23)وعرف

الفاعلة في حّل مشكالت العمل، وتطويره، وتحمل المسؤوليات، 
قرارات بالسرعة المطلوبة، مع التركيز على الوالقدرة على اتخاذ 

تكامل عمليات الموارد البشرية، وإعدادها، وإدارتها، وتنميتها، في 
لمنظمة  اإلستراتيجية، تعكس االهتمامات انسةمنظومة متج

 األعمال، ومتطلبات تطويرها.
وحدة القيادة بأنها المشاركة الفاعلة لفريق عمل المنظمة  (37)وعّرف

في إيجاد حل لمشكالت العمل، وتطويره، والقدرة على اتخاذ قرارات 
. وهنا لمنظمةل اإلستراتيجيةتتسم بالسرعة والجرأة، تعكس التوجهات 

 من المتطلبات األساسية لتحقيق ابأن هنالك عدد   بّد من التأكيدال 
 وهي:  ،وحدة القيادة

، خاصة في بيئات األعمال القرارات السرعة والجرأة في اّتخاذ .1
 الحالية.

نماذج أعمال إعداد تصميم أنظمة بيئية جديدة، وتطويرها، و  .2
لشحذ طاقات األفراد الفكرية واإلبداعية، وتمكينهم من  ؛إبداعية

 تطبيقها، وتوظيف خبراتهم المتراكمة ومعارفهم في أعمالهم اليومية.
إبراز فعالية وحدة القيادة؛ من خالل عمليات تنمية الموارد  .3

 البشرية، وإدارتها في منظومة متجانسة.
ا إنَّ شخص   ، إذهاوتحسين تسهيل اتخاذ القرارات الجماعية .4

تخاذ ا بريق كامال  ال يتخذ القرارات لوحده، بل يلتزم الف اواحد  
 القرارات. 

  :البعد الثالث: سيولة الموارد
 ،تمثل سيولة الموارد قدرة المنظمة على التحكم بمواردها بسهولة

ها ة، وبما يحقق توجهونقلها وتحويلها من مكان إلى آخر عند الحاج
 .(23)ستراتيجياإل
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جل أمن  ؛وتعكس قدرة المنظمة العالية على إدارة الموارد المطلوبة وتوفيرها
ى أنها تمثل قدرة المنظمة عل ذلكوتقديم خدماتها ومنتجاتها،  ،نجاز مهامهاإ

تزاماتها لللوفاء بمتطلباتها وا ؛بسرعة وكفاءة عالية هاوتحويلزيادة الموارد 
 .(12)دون تكبد خسائر مرتفعة

إعادة  من خالل ؛اإلستراتيجيةبأنها قدرة المنظمة على االستجابة  (55)وعّرفها
بات للتفاعل أو االستجابة لمتطل ؛تشكيل مواردها وعملياتها بدقة وبسرعة

 بيئة األعمال.
ا تظل ، فمن دونهاإلستراتيجيةللرشاقة  اا أساسي  وتعد سيولة الموارد أمر  

ووحدة  ،اإلستراتيجيةية كالحساس اإلستراتيجيةاألبعاد األخرى للرشاقة 
 .(31)بدونها اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة  لتعّذر ؛القيادة، بال فائدة

قدرة المنظمة على تحريك رأس المال أن سيولة الموارد تمثل  (12)وبّين  
لالستفادة من الفرص الحالية واستثمارها، بما يمكن المنظمة من  ه؛وتحويل

لذي اة وفاعلية للفرص المتاحة، األمر االستجابة بشكل أسرع وأكثر كفاء
اعد مرغوبة، مع ضبطها لقو يعزز قدرتها على تحقيق النتائج واألهداف ال

 مواردها.تخصيص 
رتباطها وتركيزها على المدخالت، نظر ا اوتكمن أهمية سيولة الموارد ب

ظام نال أنّ  إدارتها، باإلضافة إلى وأصول  المنظمة للحاجة إلى فهم موارد 
، ن تكون على علم بجميع التأثيرات المحتملةأالمفتوح يستوجب من المنظمة 

 .(42)الخارجية من خالل سلسلة التوريد مع تأمين الوصول المرن للموارد

 الدراسات السابقة:
 :دراسات باللغة العربيةأواًل: 
بعنوان: القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام بجامعة  (19)دراسة

  :الجزائر –بن يحيى امحمد الصديق 
ساء ؤ درجة توافر القيادة التحويلية لدى ر  إلىهدفت الدراسة التعرف 

الجزائر من وجهة نظر أعضاء  -األقسام بجامعة محمد الصديق
م تهيئة التدريس، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و 

تصميم استبانة خاصة بالدراسة من مجتمع أعضاء الهيئة 
التدريسية، وتوصلت الدراسة إلى توافر القيادة التحويلية لدى 

لهامية عد الدافعية اإلأعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، وجاء بُ 
في المرتبة األولى من حيث األهمية، وأوصت الدراسة بضرورة 

ة ضمن معايير انتقاء رؤساء األقسام إدراج عناصر القيادة التحويلي
 األكاديمية في الجامعة.

على السمعة  اإلستراتيجيةبعنوان: أثر الرشاقة  (12)دراسة
 :خاصة األردنيةالجامعية في الجامعات ال
السمعة  على اإلستراتيجيةأثر الرشاقة  إلىهدفت الدراسة التعرف 

في الجامعات األردنية، واعتمدت الدراسة على المنهج  الجامعية

، وتم إعداد استبانة خاصة لهذه الغاية؛ لجمع يالوصفي التحليل
البيانات من مجتمع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، 

 ا( عضو  50ائية بسيطة، مكّونة من )وتم توزيعها على عينة عشو 
خاصة، واستخدم الباحث من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ال

ظهرت نتائج حصائي الوصفي االستداللي، وقد أاألسلوب اإل
في  اإلستراتيجيةحصائية للرشاقة إداللة  اا ذالدراسة أن هناك أثر  

سمعة الجامعة، وأوصت الدراسة بضرورة وجود ثقافة تنظيمية، 
لى ، ومدى تأثيرها عستراتيجيةاإلتسهم في نمو مفهوم الرشاقة 

من خالل انسجام  اإلستراتيجيةسمعة الجامعة، وتعزيز الرشاقة 
 األهداف بين طبيعة الخدمات المقدمة، وخصائص الجامعة.

س المال االجتماعي من خالل أبعنوان: تعزيز أبعاد ر  (6)دراسة
سة درا -لمنظمات األعمال المعاصرة اإلستراتيجيةقدرات الرشاقة 

معامل األلبسة الرجالية في استطالعية آلراء من العاملين في 
  :النجف

ي تعزيز ف اإلستراتيجيةهدفت الدراسة إلى إيجاد أثر قدرات الرشاقة 
أبعاد رأس المال االجتماعي في معامل األلبسة الرجالية في النجف، 
 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل أداة االستبانة

استبانة بأسلوب العينة  130إذ تم توزيع  ،كأسلوب لجمع البيانات
لة دال يأثر ذالعشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود 

راد ورأس المال االجتماعي لألف اإلستراتيجيةإحصائية بين الرشاقة 
العاملين في معامل األلبسة الرجالية في النجف، وأوصت الدراسة 

ق الرؤية ستراتيجيات مبنية وفإيات الزائدة وفق ورة ترشيق العملبضر 
خاصة في المعامل، وتحسين مستوى العالقات العامة الواألهداف 

في البيئتين الداخلية والخارجية في معامل األلبسة الرجالية في 
 النجف.

ق في تحقيق التفو اإلستراتيجيةبعنوان: دور الرشاقة  (13)دراسة
 :هلية في العراقبحث ميداني لعينة من الكليات األ التنظيمي:

 جيةاإلستراتيعالقة الرشاقة هدفت الدراسة إلى تشخيص تأثير 
، االلتزام الجماعي، المقدرات اإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها

ات، )المشاركة، العملي :في التفوق التنظيمي بأبعاده ،الجوهرية(
الموارد( في الكليات األهلية العراقية، واعتمدت الدراسة على المنهج 
الوصفي التحليلي، من خالل أداة االستبانة كأسلوب لجمع البينات 
لتحقيق الهدف من الدراسة، إذ تم توزيع االستبانة بأسلوب العينة 

اإلدارات  من العاملين في 55العشوائية البسيطة، واشتملت على 
العليا والوسطى لتلك الكليات، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

وق وبين التف اإلستراتيجيةارتباط طردية بين أبعاد الرشاقة 
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ثران والمقدرات الجوهرية يؤ  اإلستراتيجيةالتنظيمي، وأن الحساسية 
في تحقيق التفوق التنظيمي، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام 

دور في  ؛ لما له مناإلستراتيجيةالجماعي في الرشاقة  ببعد االلتزام
 التأثير على أبعاد التفوق التنظيمي.

بعنوان: عالقة القيادة التحويلية بممارسة المنظمـة المتعلمـة  (4)دراسة
فـي جامعتي الخليل وبولتيكنك فلسطين من وجهة نظر األكاديميين 

 :فيها
سة مفهوم القيادة التحويلية وممار العالقة بين إلى اختبار الدراسة  هدفت

المنظمة المتعلمة في جـامعتي الخليل وبولتيكنك فلسطين من وجهة نظر 
 ،اعتمدت الدراسة علـى المـنهج الوصفي التحليلي، و األكاديميين فيها

شكل وت لغايات جمع البيانات، ةبتطوير استبان ةالباحث تحيث قام
الغ الجـامعتين المبحـوثتين والب مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين فـي

وتم اختيار عينه عشوائية من ضمن مجتمع  ،اأكاديمي  ( 329)عددهم 
القيادة  ن، وتوصلت الدراسة إلى أاأكاديمي  ( 130) تالدراسـة بلـغ

ظر عالية من وجهة نيتم ممارستهما بدرجة التحويلية والمنظمة المتعلمة 
ال علـى المـوظفين األكاديميين في كأوصت الباحثة بأنه و  أفراد الدراسة،

الجامعتين العمل على استثمار األخطاء التي تقع ضمن العمل 
 .وتطوير خطط لتجنب وقوع المشكالت والمعيقات ،واالستفادة منها

بعنوان: دور القيادة التحويلية في تحقيق االلتزام التنظيمي  (8)دراسة 
 :لدى العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية

لتعرف إلى مدى إسهام القيادة التحويلية بأبعادها اهدفت الدراسة 
ارة الفكرية، الملهم، واالستث المثالي للقيادة، والتحفيز )التأثير :المختلفة

تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين في دائرة  الفردي( فيواالعتبار 
 ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ضريبة الدخل والمبيعات،

 خاصة بالدراسة تم توزيعها على مجتمع العاملين في ةصميم استبانوتم ت
عة وتوصلت الدراسة إلى مجمو  اإلشرافية في الدائرة،الوظائف القيادية و 

تائج من أبرزها أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتميز باستخدام من الن
قيادة، والتحفيز المثالي لل )التأثير :المختلفةالقيادة التحويلية بأبعادها  نمط

ضرورة ، وأوصت الدراسة بالفردي(الملهم، واالستثارة الفكرية، واالعتبار 
 لحسباناقيادية، واألخذ بين لديهم سمات بتبني العاملين الذدائرة قيام ال
ادات عند اختيار القي القيادية التحويلية المختلفةخصائص ال توافر

  ها.وتعيين الجديدة
 :نجليزيةثانًيا: دراسات باللغة اإل 

 :بعنوان (32)دراسة 
The relationships among transformational 
leadership, sustainable leadership, lean 
manufacturing and sustainability performance in 
thai smes manufacturing industry 

العالقة بين القيادة التحويلية والقيادة المستدامة والصناعات الرشيقة 
 : تصنيع التايلنديةواألداء المـستدام فـي شركات ال

بين القيـادة التحويليـة والقيـادة  هدفت الدراسة إلى مناقشة العالقة ما
المـستدامة واألداء المستدام في الصناعات الخفيفـة ضـمن الـشركات 

عات ولغايات تحقيق تطل الـصناعية المتوسـطة والـصغيرة فـي تايالند،
احـث حيث قام الب ،التحليليالدراسة تم االستعانة بالمنهج الوصفي 

جتمع وتشكل م ،بتصميم استبانه وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة
اإلدارة المتوسطة في جميع شركات  ومديري  المديرين،الدراسة مـن كبـار 

ة من خـذ عينة الدراسأوتـم  ،التصنيع الصغيرة والمتوسطة في تايالند
اإلدارة  مديري من  امدير   (598وبلغ حجم العينة ) ،شركة تصنيع (374)

ج أن الشركات المبحوثة تحتا، وتوصلت الدراسة إلى العليـا والمتوسطة
تهتم  أن، ومن ثّم ال بد و إلـى اهتمـام كبيـر فـي عمليات اإلنتاج والتصنيع

ثـر أأن القيادة التحويلية لها فضال  عن  ،نموذج القيادة التحويليةأفي 
 وهذا ،ن وتحفيزهم وحثهم على اإلنتاجكبيـر فـي تحـسين أداء العاملي

عزيز ت، باإلضافة إلى ينعكس على نتائج األداء المالي لهـذه الـشركات
 بوجوب قياماألداء التشغيلي والمالي واالجتماعي، وأوصت الدراسة 

 ،وزيادة معرفتهم حول أساليب القيادة الناجحة مديريهاتأهيل بالشركات 
ة فاءلضمان رفع ك ؛والقيـادة المـستدامة وحول أساليب القيادة التحويلية
 هذه الشركات. ته الشركاالعمليات اإلنتاجية التي تمارس

 :بعنوان (27) دراسة
The role of job crafting and knowledge sharing on 
the effect of transformational leadership on 

innovative work behavior. 

وتشاركية المعرفة في تأثير القيـادة التحويليـة دور صناعة الوظيفة 
 :علـى سـلوك العمـل االبتكاري في العمل

ثر القيادة التحويلية على السلوك االبتكاري أدفت الدراسة إلى تحديد ه
 ا،هوتصميمالوظائف التي يعملون بها من خـالل صناعة  ؛للعاملين

يادة معرفة بين القباإلضافة إلى استكشاف األثـر الوسـيط لمـشاركة ال
أهداف  ولغايات تحقيق ،التحويلية والسلوك االبتكاري لألفراد العاملين

م تطبيق وقد ت ،الدراسة تم تصميم استبانه لغايات جمع البيانات الالزمة
قسيم حيث تم ت ،الدراسة على العاملين فـي مجـال الفنادق في باكستان

املين في علـى الع ةع استبانعينه الدراسة إلى جزئيين، الجزء األول توزي
والجزء الثاني بلـغ  ،من الموظفين (325وقد بلغ حجم العينة ) ،الفنادق

لى إ، وتوصلت الدراسة مـن الوظائف اإلشرافية في هذه الفنادق (126)
في  ايـق  وث اأن السلوك االبتكاري لدى األفراد العاملين يرتبط ارتباط  

وهو  ،ةوالقادة في المنظم المديريناستخدام أسلوب القيادة التحويلية لدى 
مـن أكثـر أسـاليب وأنماط القيادة المستخدمة لدى اإلشرافيين في الفنادق 

ة المعرفة لمشارك اوسيط   افي باكستان، كما بينت النتـائج أن هنالـك دور  
تكاري علـى الـسلوك االب في األثر المتحقق من أسلوب القيـادة التحويليـة

 نه من الضروري بأأوصت الدراسة في ضوء النتائج و . لدى العاملين
على الفنادق المبحوثة التركيز علـى القادة لكي يصبحوا أكثر ممارسة 

كبـر ليصبحوا أ بنحوٍ  همنه من المهم تدريبأكما  ،ألساليب القيادة التحويلية
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ثارة يعزز من جوانب االستمر الذي األ ،مع األفراد العاملين ةأكثر تشاركي
 .الفكرية لديهم

 دراسة (29( بعنوان:
Determinants of innovation capability: The roles of 
transformational leadership, knowledge sharing 
and perceived organizational support. 

ة ومشاركة المعرفمحددات القدرة على االبتكار: دور القيادة التحويلية 
 :والدعم المنظمي الملموس

لمتعددة ابعادها أاس مدى قدرة القيادة التحويلية بدفت الدراسة إلى قيه
 ،ملياتالع وأسواء االبتكار في المنتجات  ،في تعزيز جانـب االبتكـار

ي ومدى الـدعم التنظيمي الذ ،كذلك بيان الدور الوسيط لمشاركة المعرفة
 ،وقامت الدراسة باستخدام استبانه لغايات جمع البيانات تقدمة المنظمة،

حيث تمثـل مجتمع الدراسة من جميع العاملين في عدد من الشركات في 
وقد تم اختيار عينه عشوائية  ،شركة ) 22وبلغ عـدد الـشركات ) ،الصين

وتـم استرداد  ،مفـردة( 690من موظفي هذه الشركات بلغ حجمهـا )
بينت ، و استبانة صالحة للتحليل( 394منها ) كان ،ةاستبان( 465)

عزيـز ثر للقيادة التحويلية وممارساتها في تأالنتائج الرئيسة للدراسة وجود 
ن كما أ ،القـدرة على االبتكار لدى العاملين في الشركات المبحوثة

ة إلى باإلضاف ،عمليات مشاركة المعرفـة تزيـد مـن القدرة على االبتكار
الة ح قود إلىن هذا الدعم يأو  ،من قبل إدارة الشركات الدعم التنظيمي

من التشجيع لدى العاملين لتحقيق المزيد من االبتكار والتبادل والتشارك 
على ل لعمباالشركات المبحوثة  بوجوب قيام وصت الدراسة، وأالمعرفي

 ن.وتقوية عوامل اإلبداع لدى العاملي ،تعزيز جوانب االبتكار

  :بعنوان( 51)دراسة 
Building and Maintaining Strategic Agility: An 
Agendaand Framework Forexecutiveit Leaders 

والمحافظة عليها: أجندة وإطار عمل للقادة  اإلستراتيجيةبناء الرشاقة 
 :التنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

ذيون التي يتبعها القادة التنفي ى البحث في الممارساتهدفت الدراسة إل
والمحافظة  ،اإلستراتيجيةفي قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ لبناء الرشاقة 

عليها في مؤسساتهم، واستعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي في 
الدراسة، وتم إعداد استبانة خاصة لهذه الغاية؛ لجمع البيانات من مجتمع 

عينة  لوجيا المعلومات، وتم توزيعها علىالقادة التنفيذيين في قطاع تكنو 
واستخدم  ،( من مديري هذه المنظمات18عشوائية بسيطة مكونة من )

إلى اسة الدر الباحث األسلوب االحصائي الوصفي االستداللي، وخُلصت 
عزيز بناء ن في تالقادة التنفيذيو  يؤّديهالدور الكبير الذي  تأكيد أهمّية
في منظماتهم، والمحافظة عليها،  هاوتوطيد اإلستراتيجيةالرشاقة 

وأوصت الدراسة بضرورة استمرار حماس القادة التنفيذين تجاه القضايا 
اقة ، وبتضمين الرشاإلستراتيجيةهمها الرشاقة ، ومن أ اإلستراتيجية
 كممارسة تنظيمية ذات صلة بعملهم. اإلستراتيجية

 بعنوان: (43) دراسة 
Absorptive capacity and firm performance: The 
mediating role of strategic agility  

القدرة االستيعابية واألداء المؤسسي: الدور الوسيط للرشاقة 
 اإلستراتيجية

ي تأثير ف اإلستراتيجيةهدفت الدراسة إلى فحص الدور الوسيط للرشاقة 
القدرة االمتصاصية على األداء المؤسسي لمنشآت اإلقامة في تركيا، 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتألف مجتمع الدراسة من 

ين في والموظف ،واألقسام ،ومديري األقسام ،جميع المديرين التنفيذيين
ثير ة لها تأيهذه المنشآت، وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد القدرة االستيعاب

 ،اإلستراتيجيةقامة من خالل الرشاقة غير مباشر على أداء منشآت اإل
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة منشآت اإلقامة لقدراتها االستيعابية في 

 .اإلستراتيجيةوبما يحسن من مستوى رشاقتها  ،المستقبل
 بعنوان: ( 23)دراسة

Effect of Strategic Agility Achieving Organizational 
Entrepreneurship/ Field Study in the Oil Companies 
of Dhi Qar Governorate 

 في تحقيق الريادة التنظيمية/ دراسة ميدانية اإلستراتيجيةأثر الرشاقة 
 :/ العراقفي شركات النفط في محافظه ذي قار

الريادة  في تحقيق اإلستراتيجيةتحديد دور الرشاقة  هدفت الدراسة إلى 
وتم إعداد  ،لباحث المنهج الوصفي التحليلي فيهاالتنظيمية، واستعمل ا

 ياستبانة خاصة لهذه الغاية لجمع البيانات من المديرين العاملين ف
، وتم أفراد( 103/ العراق البالغ )شركات النفط، في محافظه ذي قار

راد فجميع أ ، وتوزيع االستبانة علىاستخدام أسلوب المسح الشامل
، واستخدم الباحث مجتمع الدراسة من المديرين في شركات النفط

ود رت نتائج الدراسة وجحصائي الوصفي االستداللي، وأظهاألسلوب اإل
" في جيةاإلستراتي"الرشاقة  :حصائية للمتغير المستقلتأثير ذي داللة إ

افظة حتحقيق الريادة التنظيمية، وقدرة الشركات النفطية العاملة في م
ذي قار، على رصد التغيرات البيئية، إال أن هذه القدرات محدودة، 
وتحتاج إلى دعم، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام شركات النفط العاملة 

ي من دور كبير ف الما له ؛اإلستراتيجيةالرشاقة بفي محافظة ذي قار 
 في مواجهة التغيرات البيئية. ليتهاوفاعتعزيز كفاءة الشركات 

 هجية والتصميمالمن
 :منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة 
واإلجابة عن تساؤالتها، ومن ثم فإن تصميم الدراسة الحالية يعتمد على 
المنهج الوصفي في البحوث اإلنسانية، وذلك بغرض وصف الخصائص 

لتحويلية مثل في القيادة اوالتي تتوالمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة، 
ستخدم الدراسة ، كما تاا تابع  متغير   اإلستراتيجية، والرشاقة ا مستقال  متغير  

أبعادها بغرض تحديد تأثير القيادة التحويلية ب ؛المنهج التحليلي )السببي(
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لوبة ، كما تتناول الدراسة البيانات المطاإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 
 نموذج، وأساليبأداة جمع البيانات، وتقسيم صالحية األومصادرها، و 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات.
 :مجتمع الدراسة وعينتها

اإلدارة العليا في قطاع  مديري تكون مجتمع الدراسة من جميع 
المواصالت القطري، وتكون من الشركات العاملة في النقل البحري 

ز دولة جاو كان لها بالغ األثر في تات التي وهي المنظم ،والنقل الجوي 
، وتكون من 6/2017ثار الحصار المفروض عليها منذ شهرآلقطر 

اء قطر، مين المواصالت القطرية، شركة موان  : وزارةاآلتيةالمنظمات 
ميناء ، شركة إدارة الموان  القطرية، وزارة المواصالتحمد، ميناء 

مطار  ،عامة للطيران المدنيالهيئة ال، ميناء الرويس، ميناء حمد، الدوحة
وشملت وحدة التحليل الخاصة  .الخطوط الجوية القطرية، حمد الدولي
عددهم  القطاع، البالغالموظفين في اإلدارة العليا في  المديرينبالدراسة 

ا224) مسح أسلوب ال انيمثلون مجتمع الدراسة، وقد اعتمد الباحث ( فرد 
أفراد مجتمع الدراسة؛ للحصول الميداني الشامل في جمع البيانات من 

على معلومات دقيقة من خالل توزيع االستبانات على أفراد وحدة 

من ( توزيع مجتمع الدراسة 3) اآلتي ذو الرقم التحليل، ويبين الجدول
 اإلدارة العليا في قطاع المواصالت القطري: موظفي

 (3رقم )ذو الجدول ال

االوص   حسب املسمى الوظيفي ف االحصائي ملجتمع الدراسة موزع 

 وزير   
وكيل 

 رئيس  وزارة 
نائب 

 رئيس
مدير 

 إدارة 
وزارة 

 25     6 1 المواصالت 

شركة إدارة 

 22 4 1     الموانئ القطرية 

 21 5 1     ميناء الدوحة

 18 4 1     ميناء حمد

 19 3 1     ميناء الرويس

الهيئة العامة 

 15 5 1     للطيران المدني 

حمد  مطار

 17 6 1     الدولي

الخطوط الجوية 

 39 7 1   القطرية

اقع ال  لكترونية للمنظمات أعاله.املصدر: املو

 

 الدراسة خصائص عينة  (4) ذو الرقم جدول ال

 النسبة التكرار املقياس

 النوع االجتماعي
 %84 168 ذكر

 %16 33 أنثى

 العمريةالفئة 

 %8 17 سنة فأقل 30

 %42 84 سنة 40أقل من  –سنة  30

 %36 73 سنة 50أقل من  –سنة  40

 %13 27 سنه فأكثر 50

 املؤهل العلمي

 %6 12 دبلوم

 %53 107 بكالوريوس

 %38 76 ماجستير

 %3 6 دكتوراه

 املسمى الوظيفي

 %0.5 1 وزير

 %3.0 6 وكيل وزارة 

 %2.5 5 رئيس تنفيذي

 %10.4 21 نائب رئيس تنفيذي 

 %83.6 168 مدير إدارة 

 عدد سنوات الخبرة

 %11 22 سنوات 5أقل من 

 %32 64 سنوات 10أقل من  –سنوات  5
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 %39 78 سنة 15أقل من  –سنوات  10

 %18 37 سنة فأكثر 15

 %100 201 املجموع

الخصائص  تحليل( على التوالي 4( و)3)ذوا الرقمين الجدوالن ويتناول 
والوظيفية ألفراد وحدة التحليل، التي تتضـــــــــــــمن: النوع  الشـــــــــــــخصـــــــــــــية

االجتمــاعي، والفئــة العمريــة، والمؤهــل العلمي، وعــدد ســـــــــــــنوات الخبرة، 
والمسمى الوظيفي؛ وذلك من خالل استخراج التكرارات والنسب المئوية 

 على النحو اآلتي:و والوظيفية،  للمتغّيرات الشخصية

بة الذكور  بلغت .1  %16(، أما اإلناث فقد بلغت 168) %84نســـــــــــــ
(33 .) 

 :أعلى نســــــبة لمعدالت العمر تتمركز في الفئة العمرية مالحظة أنّ  .2
( إذ 50-40) :، وتلتهــا الفئــة العمريــة%42إذ بلغــت  ،(30-40)

نة فأكثر(، إذ بلغت  50) :، تلتها الفئة العمرية%36بلغت  ســـــــــــــ
( وبنســــــــــــبة بلغت ســــــــــــنة 30)أقل من  :تلتها الفئة العمرية ،13%

8% . 

مجيء المؤهالت العلمية لعينة الدراسة موزعة على ثالثة مؤهالت  .3
مختلفة؛ إذ بلغت النســـبة األكبر لمؤهل البكالوريوس وبلغت نســـبته 

(، تالها مؤهل %38(، تالها مؤهل الماجســـــــــتير بنســـــــــبة )53%)
 الدكتوراة (، وكانت أقل نســـــــــبة لمؤهل %6وبلغت نســـــــــبته ) دبلومال

(. ومن المالحظ أّن مؤهل بكالوريوس هو أعلى نسبة %3وبلغت )
 .في عينة الدراسة

نسبة ب( و إدارة)مدير  :مالحظة أّن أعلى نسبة مسمى وظيفي كانت لفئة .4
ة ( بنســـــــبنائب رئيس تنفيذي) :، تالها مباشـــــــرة مســـــــمى%83.6بلغت 
تاله ، %2.5( بنســــبة رئيس تنفيذي) :تالها مباشــــرة مســــمى، 10.4%
حل مسمى )وزير( في المرتبة  ، وأخير ا%3: )وكيل وزارة( بنسبة مسمى

 ، وهذه النسب تعّد طبيعية إلى حد ما.%0.5األخيرة وبنسبة بلغت 

 10من ) فئةلى المن أفراد ينتمون إ %39ما نســــــــبته مالحظة أّن  .5
ســـنوات  5) ســـنة(، تالها األفراد ذوي الخبرة 15أقل من  –ســـنوات

 15)فئة من فراد ، تاله األ%32(، بنســـــبة ســـــنوات 10أقل من  –
الخبرة  ، وأخير ا حل األفراد ذوو%18فأكثر( وبنســـــــبة بلغت  ســـــــنة

 .%11ة األخيرة وبنسبة بلغت سنوات فأقل( في المرتب 5)

ين الموظف المديرينشملت وحدة التحليل للدراسة  وحدة التحليل: 3.3
اآلتية: وزير، وكيل وزارة، رئيس في اإلدارة العليا، وتشمل المسميات 

اد وحدة ر تنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، مدير إدارة، وتم اختيار أف
ا وذلك بوصفهم مسؤولي اع، ن عن مستقبل القطالتحليل والمعاينة عمد 

ولرؤيتهم بعيدة المدى وتصوراتهم الواسعة لنشاط القطاع، إضافة إلى 
بحري ال ين:والنقل   ،متالكهم خبرات واسعة في مجال النقل بشكل عاما

سياسات تمكنهم من التعامل مع أداة الدراسة ، وبناء والجوي بشكل خاص
 بشكل موضوعي.

عدد االستبانات الموزعة على  ( ُيوضح إجمالي5رقم )ذو الوالجدول 
إدارة الشركة، وعدد االستبانات المستردة، وعدد االستبانات الصالحة 

 للتحليل.

  (5رقم )ال ذو  جدول ال

إجمالي عدد االستبانات املوزعة على املنظمات العاملة في قطاع املواصالت القطري، 

 وعدد االستبانات املستردة، وعدد االستبانات الصالحة 

 لالتسلس

عدد 

االستبانات 

 املوزعة

عدد 

االستبانات 

 املستردة

عدد االستبانات 

الصالحة 

 للتحليل

 201 208 224 املجموع

 %89.7 %92.9                             %100 نسبة االستجابة      

وكما نالحظ في الجدول أعاله فإن نسبة عدد االستبانات الصالحة 
ا%90للتحليل قد بلغت ما يقارب  على قوة  تدلّ  ، وهي نسبة قوية جد 

 .هاوتماسك االستبانة

 :أساليب جمع البيانات
تعتمد الدراسة الحالية على نوعين من البيانات الالزمة، وهي الدراسات 
السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة الحالية من تقارير ونشرات، وكذلك 

ع العالقة بموضو المراجع العربية واألجنبية والمجالت والدوريات ذات 
 الدراسة.

باإلضافة إلى البيانات األولية، حيث تم االعتماد على البيانات التي تم 
 والموجهة إلى ،استخراجها من االستبانات الموزعة على عينة الدراسة

منت ، وتضصالت القطري العليا في قطاع الموا ةالمسؤولين في اإلدار 
 أهداف الدراسة الحالية.( أسئلة تحقق مرفقةاالستبانة النهائية )

 أداة الدراسة:
اعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على تصميم االستبانة كأداة للدراسة، وتم 
تخصيص الصفحة األولى لتقديم الدراسة وأهدافها، وطلب التعاون في 

 :جاءت وفق اآلتيأما األقسام األخرى فاستيفاء المعلومات المطلوبة، 
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ل األسئلة المتعلقة بالعوامل الشخصية تضمن القسم األو  القسم األول:
)النوع االجتماعي، والعمر، والمؤهل  :والوظيفية لعينة الدراسة وشملت

 العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(.
تضمن القسم الثاني بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي  القسم الثاني:

ي المسؤولين فلقياس تصورات  ،اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة
القطري محل الدراسة نحو مستوى واصالت اإلدارت العليا في قطاع الم

 لهامي،اإل يزوالتحف المثالي،)التأثير  :تطبيق القيادة التحويلية بأبعادها
( 20-1الفردي(، وخصصت الفقرات من ) واالعتبارواالستثارة الفكرية، 
 لقياس هذا المتغير.

تضمن القسم الثالث بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي  القسم الثالث:
 لقياس تصورات المسؤولين في ؛لغايات هذه الدراسة اناعتمدها الباحث

القطرية محل الدراسة نحو  والمطاراتاإلدارت العليا في قطاع الموان  
، راتيجيةاإلست)الحساسية  :اإلستراتيجيةمستوى تطبيق أبعاد الرشاقة 

( 35-21وخصصت الفقرات من ) (،وسيولة الموارد دة،القيا ووحدة
 لقياس هذا المتغير وأبعاده.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم جمع االستبيان باستخدام طريقة الزيارة 
المباشرة لتسليم االستبيان باليد لعينة الدراسة، وبعد تجميعها تم إدخالها 

صة للبحوث االجتماعية خّص على حزمة األساليب اإلحصائية الم
(SMART- PLS.3) وتمثلت الخطوة األولى في تحليل بيانات هذه ،

 الدراسة بتقييم ثبات أداة الدراسة التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

 :صدق أداة الدراسة
لقد تم قياس صدق المحتوى لالستبانة من خالل عرضها على مجموعة 

 وأساتذة الجامعات ،اإلداري من المحكمين والمختصين في المجال 
قد و  ،للتأكد من صدق االستبانة محّكمين؛( 8األردنية وعددهم )القطرية و 
 ،اتصياغة بعض الفقر  قد أعيدتو  ،آرائهم واألخذ بملحوظاتهم ةتم مراعا
بشكل دقيق يحقق التوازن في مضامين  المطلوبةالتعديالت  وُأجريت

 االستبانة وفقراتها.
 :ثبات أداة الدراسة

باعتباره أكثر أساليب  (Cronbach Alpha)لفا أتم استخدام كرونباخ 
تحليل االعتمادية داللة  في تقييم درجة التناسق الداخلي بين محتويات 
أو بنود المقياس المستخدم، وأن الحدود المقبولة بمعامل االرتباط ألفا 

(Alpha > 0.70)   لمستويات تحليل االعتمادية في العلوم  اوفق
لوب على مقياس القيادة تم تطبيق هذا األس ، وقد(40)جتماعيةاال

حليل أن ، ولقد أظهرت نتائج التاإلستراتيجية، ومقياس الرشاقة التحويلية
 – 0.765قيم معامل ألفا لمقياس أبعاد القيادة التحويلية تراوحت بين )

ا بين لفأتراوحت قيم معامل  اإلستراتيجية(، ولمقياس الرشاقة 0.888
والجدول  .( ، وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية0.898 – 0.759)

( يوضح درجة االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس 6رقم )اآلتي ذو ال
 المستخدمة في الدراسة حسب اآلتي:

تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بين محتويات : (6رقم )ذو ال جدول ال

 املقاييس املستخدمة في الدراسة

 الُبعد الفقرات
عدد 

 الفقرات

قيمة 

معامل 

الثبات 

(Alpha) 

 0.807 5 التأثير املثالي 1-5

 0.765 5 التحفيز االلهامي 6-10

 0.815 5 االستثارة الفكرية 11-15

 0.888 5 االعتبار الفردي 16-20

 0.898 5 الستراتيجيةالحساسية  21-25

 0.860 5 وحدة القيادة 26-30

 0.759 5 املواردسيولة  31-35

وبناء  على نتائج التحليل السابق، فإن المقاييس المستخدمة في الدراسة 
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي بين محتوياتها، وبقدرتها على 
 تحقيق أهداف الدراسة واالعتماد عليها في المراحل الالحقة من التحليل.

  :تحليل نتائج الدراسة
 التحليل عن متغيرات الدراسة: ةوحدوصف إجابات أفراد 

 سعت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:
السؤال األول: ما هي تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 

: ةالقطرية عن مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلي والموان للمطارات 
 ار الفردي؟واالستثارة الفكرية، واالعتبلهامي، التأثير المثالي، والتحفيز اإل

اصالت و لوصف مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية في قطاع الم
ية، وأهمية ر القطري، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

 (.7رقم )اآلتي ذي الالجدول في البعد، كما هو موضح 
اقع ممارسة  (:7رقم )ذو ال جدول ال افات املعيارية وو املتوسطات الحسابية واالنحر

 .القطري واصالت أبعاد القيادة التحويلية في قطاع امل

 املجال الفقرات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الرتبة

املستوى 

 بالنسبة

للمتوسط 

 الحسابي

 مرتفع 2 0.846 3.96 التأثير املثالي 1-5

 مرتفع 1 0.904 4.07 التحفيز االلهامي 6-10

11-15 
االستثارة 

 الفكرية
 مرتفع 3 0.845 3.88

 مرتفع 4 0.824 3.93 االعتبار الفردي 16-20

 املجموع

املتوسط 

بي  الحسا

لكلي  ا

 مرتفع - 0.801 3.96

( أّن المتوسط الكلي لُبعد القيادة 7رقم )السابق ذي اليظهر من الجدول 
التحويلية جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 



2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -ء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقا  

51 
 

(، حيث تراوحت المتوسطات 0.801)بلغ وبانحراف معياري  ،(3.96)
( على مقياس ليكرت الخماسي، والذي  4.07 – 3.88الحسابية بين )

اء في ، إذ جلتحويليةلمرتفع ألبعاد القيادة ايشير إلى واقع الممارسة ا
 ،(4.07" بمتوسط حسابي بلغ )لهاميلمرتبة األولى  ُبعد "التحفيز اإلا

وبانحراف  ،(3.96وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ )
ة " على المرتب(، فيما حصل بعد "االعتبار الفردي0.904اري بلغ )معي

من المتوسط  وهو أدنى ،(3.88) بلغ الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي
(، وبين 0.824) بلغ وبانحراف معياري  ،(3.96الحسابي الكلي والبالغ )

ليل حول حالت ةالتشتت المنخفض في استجابات أفراد وحد ايض  أالجدول 
، وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد أبعاد القيادة التحويلية

لجدول ويشير ا التحويلية،التحليل حول واقع ممارسة أبعاد القيادة  ةوحد
إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، وبشكل عام يتبين أن  اأيض  

حسب ب القطري واصالت واقع ممارسة أبعاد القيادة التحويلية في قطاع الم
 .اتصورات المبحوثين كان مرتفع  

كما تم احتساب الوزن النسبي ألبعاد القيادة التحويلية كما هي موضحة 
 (.1رقم )ال اآلتي ذيفي الشكل 

 
 ( : الوزن النسبي ألبعاد القيادة التحويلية1رقم )ذو الالشكل 

 ،%84.8لتحفيز اإللهامي لو  ،%72.1لتأثير المثالي لبلغ الوزن النسبي 
وهذه النتيجة  ،%74.8الفرديعتبار ولال ،%78.0ستشارة الفكرية ولال

لية في قطاع التحويادة تدل على درجة الموافقة المرتفعة بتطبيق أبعاد القي
 المطارات القطرية بحسب تصورات المبحوثين.الموان  و 

ي فالسؤال الثاني: ما هي تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا 
القطري عن مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة واصالت قطاع الم
 لموارد؟اووحدة القيادة، وسيولة  ،اإلستراتيجية: الحساسية اإلستراتيجية

واصالت مفي قطاع ال اإلستراتيجيةلوصف مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة 
ية، وأهمية ر تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا القطري،

 (.8رقم )اآلتي ذو الالجدول في البعد، كما هو موضح 
اقع ممارسة  (:8رقم )ذو الجدول ال افات املعيارية وو املتوسطات الحسابية واالنحر

 القطرية واملطاراتفي قطاع املوانئ  الستراتيجيةعاد الرشاقة أب

 املجال الفقرات
املتوسط 

 الحسابي

ف ااالنحر 

 املعياري 
 الرتبة

 املستوى بالنسبة

 للمتوسط الحسابي

21-25 
الحساسية 

 الستراتيجية
 مرتفع 1 0.861 4.18

 مرتفع 3 0.769 3.95 وحدة القيادة 26-30

 مرتفع 2 0.852 4.14 سيولة املوارد 31-35

 املجموع
المتوسط 

الحسابي 

 الكلي

 مرتفع - 0.755 4.09

( أّن المتوسط الكلي لُبعد الرشاقة 8رقم )ذي اليظهر من الجدول 
جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي  اإلستراتيجية

(، حيث تراوحت المتوسطات 0.755)بلغ وبانحراف معياري  ،(4.09)
( على مقياس ليكرت الخماسي، والذي  4.18 – 3.95الحسابية بين )

ذ جاء إ ،اإلستراتيجيةيشير إلى واقع الممارسة المرتفع ألبعاد الرشاقة 
ابي بلغ " بمتوسط حساإلستراتيجيةالحساسية في المرتبة األولى  ُبعد "

 ،(4.09وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ ) ،(4.18)
" على (، فيما حصل بعد "وحدة القيادة0.861اري بلغ )وبانحراف معي

وهو أدنى من  ،(3.95)بلغ المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي 
(، 0.769اف معياري )وبانحر  ،(4.09المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

التحليل  ةت المنخفض في استجابات أفراد وحدتشتال ايض  أوبين الجدول 
 التقارب في وجهات ، وهو ما يعكساإلستراتيجيةحول أبعاد الرشاقة 

، يجيةاإلستراتالتحليل حول واقع ممارسة أبعاد الرشاقة  ةنظر أفراد وحد
وبشكل  ،تقارب في قيم المتوسطات الحسابيةإلى ال اويشير الجدول أيض  

الموان   في قطاع اإلستراتيجيةارسة أبعاد الرشاقة عام يتبين أن واقع مم
 .احسب تصورات المبحوثين كان مرتفع  المطارات القطرية بو 

ما هي ك اإلستراتيجيةكما تم احتساب الوزن النسبي ألبعاد الرشاقة 
 (.2رقم )اآلتي ذي الموضحة في الشكل 

 
 الستراتيجية( : الوزن النسبي ألبعاد الرشاقة 2رقم )ذو الالشكل 

وحدة القيادة لو  ،%75.4 اإلستراتيجيةبلغ الوزن النسبي للحساسية 
، وهذه النتيجة تدل على درجة %79.2ولسيولة الموارد  ،86.5%
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طاع في ق اإلستراتيجيةالموافقة المرتفعة بتطبيق أبعاد الرشاقة 
 القطري بحسب تصورات المبحوثين.واصالت الم

 نموذج:مؤشرات جودة األ 
وذج من خالل مجموعة من المؤشرات الموضحة نمتقييم جودة األيتم 

 :وفق اآلتي
أكثر صالحية نموذج القياس: إن التوصل إلى نماذج أأوال : تقييم 

ذج يعني بالضرورة أن تلك النما بحثية،مة لبيئة ءلالستخدام وأكثر مال
تتمتع بصدق وموثوقية عاليين تتيح للدراسات الالحقة بأن تستخدمها، 

  .ومن هنا تبرز أهمية كل من الصدق التقاربي والصدق التمييزي 

 :(Convergent Validity)الصدق التقاربي 
 حصائي الختبار( نتائج التحليل اإل9)اآلتي ذو الرقم الجدول حيث يبين 

ام برنامج اختبار البيانات باستخد وقد تمالصدق التقاربي للدراسة الحالية، 
(SMART- PLS,3 .) 

 مؤشرات الصدق التقاربي (:9رقم )ذو الالجدول 

 املتغيرات

 معدل التباين

 املستخرج

AVE 

 الثبات املركب

Composite 

Reliability 

CR 

 ألفا كرونباخ

Cronbachs 

Alpha 

0.50< 0.70< 0.70< 

 0.706 0.891 0.578 التأثير املثالي

 0.795 0.858 0.549 التحفيز االلهامي

 0.761 0.84 0.513 االستثارة الفكرية

 0.804 0.870 0.582 االعتبار الفردي

الحساسية 

 الستراتيجية
0.683 0.915 0.883 

 0.887 0.915 0.684 وحدة القيادة

 0.851 0.895 0.633 سيولة املوارد

 إمن  املصدر:
 
 (. Smart,PLS3) ملستخرجات ااستناد   ينعداد الباحث

يتضح من خالل الجدول أعاله أن كل متوسطات التباين المفسر 
(AVE أكبر من )0.50( كما أن جميع معامالت الثبات المركب ،CR )

فة ، إضا0.70ألنها أكبر من  اإلحصائية؛معنوية ومقبولة من الناحية 
 ؛لفا مقبولة من الناحية اإلحصائيةأإلى أن جميع معامالت كرونباخ 

 .بها المعدالت المسموح ، وضمن0.70ألنها أكبر من 
( لكافة فقرات Factor Loadingكما تم استخراج معامالت التشبع )

حيث يتضح من  (.3رقم )اآلتي ذو الالدراسة والموضحة في الشكل 
التشبع لفقرات الدراسة كانت أكبر من قيم معامالت  بأنخالل الشكل 

وبذلك يتحقق أعلى درجة من  ،، وهي ضمن المعايير المقبولة0.70
 نموذج الدراسة. الصدق التقاربي أل

 
 معامالت التشبع لفقرات الدراسة بحسب النموذج البنائي. :(3)ذو الرقم الشكل 

 :(Discriminant Validity)الصدق التمييزي 
ها وعدم تكرار  ،الفقرات لمتغير ما بشكل منطقيويشير إلى تباعد 

وتداخلها مع متغيرات أخرى، ويمكن الحصول عليه من خالل اختبار 
ي يقيس الذ ها،وأبعادمصفوفة الصدق التمييزي بين متغيرات الدراسة 

متغيرات  وال يقيس ،تقيس المتغير الذي ُبني من أجله ةأن الفقرة المعين
 أخرى، وعلى النحو اآلتي:

 
 ( : مؤشرات الصدق التمييزي 10رقم )ذو الالجدول 

 االعتبار الفردي االستثارة الفكرية املؤشر
التأثير 

 املثالي

التحفيز 

 االلهامي

الحساسية 

 الستراتيجية

سيولة 

 املوارد
 وحدة القيادة

       0.767 االستثارة الفكرية

      0.855 0.733 االعتبار الفردي

     0.773 0.604 0.684 التأثير املثالي

    0.851 0.740 0.68 0.761 لهاميالتحفيز ال

   0.825 0.735 0.566 0.764 0.649 الستراتيجيةالحساسية 

  0.738 0.647 0.716 0.723 0.702 0.711 سيولة املوارد

 0.795 0.712 0.764 0.788 0.701 0.827 0.744 وحدة القيادة

 إمن  املصدر:
 
 (.Smart,PLS3) ملستخرجات ااستناد   ينعداد الباحث

لصدق ل DVيتضح من خالل الجدول أعاله بأن جميع معامالت 
، حيث إن قيمة تقاطع كل ُبعد مع اة إحصائي  التمييزي معنوية ومقبول

نفسه أكبر من تقاطعه مع أي ُبعد آخر في المصفوفة، وهذا يدل على 
 .متغيراتهامع  هاوتشابكعدم تداخل أبعاد الدراسة 
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بعاد المستقلة األكما تم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين 
(Multicollinearity) ( باستخدام معامل تضخم البياناتVIF ،)

 ،لكل ُبعد من أبعاد الدراسة (Tolerance)واختبار التباين المسموح به 
( للقيمة VIFعدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به ) ةمع مراعا

أكبر من  (Tolerance)وأن تكون قيمة التباين المسموح به  (.10)
(0.05 .) 

 (: اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح11رقم )ال ذو  الجدول 

 املتغيرات

التباين املسموح 

 به

(Tolerance) 

معامل تقييم 

 (VIF)التباين
Skewness 

 0.593 2.837 0.773 التأثير املثالي

 0.470 2.249 0.612 التحفيز االلهامي

 0.334 1.595 0.434 االستثارة الفكرية

 0.349 1.669 0.455 االعتبار الفردي

الحساسية 

 الستراتيجية
0.589 2.161 0.452 

 0.443 2.119 0.577 وحدة القيادة

 0.458 2.188 0.596 سيولة املوارد

نعداد الباحثإمن  املصدر:  (.Smart,PLS3) ملستخرجات ااستناد   ي 

( لجميع المتغيرات كانت VIF( أن قيمة )11) ذو الرقم الجدول ُيظهر
الحظ أن يُ كما  (،2.837 – 1.595وتتراوح ما بين ) ،(10قل من )أ

( لجميع المتغيرات كانت أكبر Toleranceقيمة التباين المسموح به )
( ، ولذلك يمكن القول  0.773– 0.434) وتتراوح ما بين ،(0.05من )

وجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات تإنه ال 
المستقلة، كما أشارت النتائج إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حيث 

ولم تتجاوز في حدها  ،اخفضة جد  من (Skewness)كانت معامالت 
 (. 0.593األعلى )

 نموذج البنائي:: تقييم األ اثانيً 
ر مجموعة من المعايينموذج البنائي للدراسة باستخدام يتم تقييم األ
 (. 12) اآلتي ذي الرقم الجدولحصائية المبينة في واألساليب اإل

 نموذج البنائيمطابقة األ  (: مؤشرات12رقم )ذو الالجدول 

 املسار

معامل 

 التحديد
2R 

القوة 

 التفسيرية
2F 

 القوة التنبؤية
2Q 

اقة < الرش-التأثير املثالي 

 الستراتيجية
0.800 0.817 0.265 

< -التحفيز االلهامي

 الستراتيجيةالرشاقة 
0.904 0.861 0.363 

< -االستثارة الفكرية

 الستراتيجيةالرشاقة 
0.727 0.876 0.277 

< -االعتبار الفردي

 الستراتيجيةالرشاقة 
0.828 0.538 0.354 

لقياس نسبة التباين في المتغيرات  R)2(يستخدم معامل التحديد 
مسار كان معامل التحديد لل نموذج تفسيرها، وقدالتابعة التي استطاع األ

نموذج في األ اإلستراتيجية< الرشاقة -التأثير المثالي : األول
(=0.8002R)،  من التباين في الرشاقة  %80.0وهذا يشير إلى أن

التأثير  م تفسيره من قبل، تقطاع المواصالت القطريةفي  اإلستراتيجية
ز التحفي: يمة معامل التحديد للمسار الثاني، كما وبلغت قالمثالي

وهذا يعني أن ما   ،(0.9042R=) اإلستراتيجية< الرشاقة -لهامياإل 
يره من قد تم تفس اتيجيةاإلستر من التباين في الرشاقة  %90.4مقداره 

االستثارة  :يمة معامل التحديد للمسار الثالث، أما قلهاميقبل التحفيز اإل
وهذا يعني  ،(0.7272R=فقد بلغت ) اإلستراتيجية< الرشاقة -الفكرية

تفسير  قد تم اإلستراتيجيةمن التباين في الرشاقة  %72.7أن ما مقداره 
مسار التحديد لل لغت قيمة معاملب امن قبل االستثارة الفكرية، وأخير  

وهذا  ،(0.8282R=) اإلستراتيجية< الرشاقة -االعتبار الفردي: الرابع
د تم ق اإلستراتيجيةمن التباين في الرشاقة  %82.8يعني أن ما مقداره 

 من قبل االعتبار الفردي.  هتفسير 
لبيان قدرة المتغير  (Blindfolding)وكذلك تم استخدام اختبار 

ويرمز له  ،المستقل بالتنبؤ في التغييرات الحاصلة في المتغير التابع
(2q)، ( 2وكقاعدة فإن القيم الحرجة مشابهة لقيمf). ( 1ويشير الجدول )

وهذا يشير إلى  ،(0.255( للمسار األول قد بلغت )2qإلى أن قيمة )
ة القدرة على التنبؤ في التغيير الحاصل في الرشاق لهاميلتحفيز اإل لأن 

لغت ، وللمسار الثاني ب(ة، وهذا القدرة جاءت )بدرجة كبير اإلستراتيجية
، 0.283( 2q) ، وللمسار الثالث بلغت قيمة0.363( 2qقيمة  )

من القيم المقبولة من وهي ض ،0.356( 2q) وللمسار الرابع بلغت قيمة
 .(04)حصائية بحسبالناحية اإل

من جودة أنموذج  اللتحقق أيض   GOFتم استخراج معامل  اوأخير   
وهي ضمن الحدود المقبولة (، 0.617بلغت قيمته )قد و  ،الدراسة
نموذج فهذا يدل على جودة األ ،(0.360وبما أنها تفوق ) ،اإحصائي  

 .  (58)المقترح ككل وفقا  لـ
لهامي في تحقيق الرشاقة لتحديد حجم تأثير التحفيز اإل

بحسب  ،(0.817تشير النتائج إلى أن حجم التأثير قد بلغ ) اإلستراتيجية
يز ،  كما بلغ حجم تأثير التحفويصنف بدرجة )تأثير كبير( 2Fمعامل 

 2Fبحسب معامل  ،(0.861) اإلستراتيجيةلهامي في تحقيق الرشاقة اإل
رة الفكرية ير االستثاويصنف بدرجة )تأثير قوي(، في حين بلغ حجم تأث

ويصنف  2Fبحسب معامل  ،(0.876) اإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 
 بلغ حجم تأثير االعتبار الفردي في تحقيق اخير  أ قوي(،بدرجة )تأثير 

ويصنف بدرجة  2Fبحسب معامل  ،(0.538) اإلستراتيجيةالرشاقة 
)تأثير كبير(، هذا مع العلم بأن حجم التأثير يصنف بالدرجة الكبيرة إذا 

(، وصنف بالدرجة المتوسطة إذا 0.350أكبر من ) 2Fكانت قيمة 
. وجميع ذلك (58)وفقا  لـ (0.350-0.15تتراوح بين ) 2Fكانت قيمة 
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وأثرها  يجيةاإلستراتيؤكد دور أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 
لدى قطاع  تيجيةاإلسترافي القدرة على التنبؤ وتفسير التباين في الرشاقة 

 . وبناء  على ذلك نستطيع اختبار فرضيات الدراسة. القطري واصالت الم

 :اختبار فرضيات الدراسة
وبعد التأكد من عدم وجود تداخل بين أبعاد المتغير  ،إلى ما تقدم اواستناد  

المستقل، وأن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، كما تم التأكد من 
فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات  ته،وجودنموذج الدراسة أصالحية 
 الدراسة.  

(، PLSالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل المربعات الصغرى )
(، لتحليل التأثير المباشر SMART PLS,3على برنامج ) اماد  واعت

 :ذلك وفق اآلتيشر بين متغيرات الدارسة، و وغير المبا
ال يوجد أثر مهم للقيادة التحويلية في  :Ho1ة األولى الفرضية الرئيس
 ، ووحدةيةاإلستراتيج)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة 

بحسب تصورات المبحوثين العاملين  ،الموارد( مجتمعة وسيولة القيادة،
 0.05)القطرية عند مستوى داللة  والموان في اإلدارة العليا للمطارات 

≥ α). 

لتأثير القيادة التحويلية في  (Bootstrapping)نتائج اختبار  (:13رقم )ذو  الجدول ال

 الستراتيجيةتحقيق الرشاقة 

 املسار
معامل 

 املسار

الخطأ 

 عياري امل
T 

مستوى 

 (pالداللة )

< -القيادة التحويلية 

الرشاقة 

 الستراتيجية

0.950 0.006 158.273 0.000 

= 0.903  2Coefficient of Deamination. R 

 ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< .01) 

= 2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 

 
يق القيادة التحويلية في تحق األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر  :(4)ذو  الرقم الشكل 

 .الستراتيجيةالرشاقة 

( والشكل أعاله معامل المسار لمتغيرات 13) ذو الرقم حيث يبين الجدول
، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي tالدراسة وقيم 

لدى  يجيةاإلستراتداللة إحصائية للقيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 
( عند PC=0.950)قطاع المواصالت القطري، إذ بلغ معامل المسار 

( أي أن ما 0.903فقد بلغ ) 2Rأما معامل التحديد ،  α ≥(0.05(مستوى 

، لدى قطاع املواصالت الستراتيجية( من التباين في الرشاقة %90.3قيمته )

 القطري ناتج عن التغيير في مستوى االهتمام بالقيادة التحويلية.

عند  احصائي  إ(، وهي دالة 158.273المحسوبة ) Tكما بلغت قيمة 
 ةؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسي ، وهذا(α ≤ 0.005)مستوى 

يوجد أثر مهم  :أنه التي تنص على الفرضية البديلةاألولى، وعليه تقبل 
)الحساسية  :ابأبعاده اإلستراتيجيةللقيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 

صورات ت بحسب، الموارد( مجتمعةالقيادة، وسيولة  ، ووحدةاإلستراتيجية
ية عند القطر  والموان المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا للمطارات 

 (.α ≤ 0.05مستوى داللة )
وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق الرشاقة 

 القطرية، والموان لدى العاملين في اإلدارة العليا للمطارات  اإلستراتيجية
وفق ا رعية، ففقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى أربع فرضيات 

 :لآلتي
لتأثير المثالي في لال يوجد أثر مهم  :Ho1.1 الفرعية األولى الفرضية

ووحدة  ،جيةاإلستراتي)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة 
 بحسب تصورات المبحوثين العاملين ،القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة

 0.05القطري عند مستوى داللة ) لقطاع المواصالتفي اإلدارة العليا 
≥ α.) 

لتحفيز اإللهامي ل: ال يوجد أثر مهم  Ho1.2الفرضية الفرعية الثانية 
 ،راتيجيةاإلست)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 

بحسب تصورات المبحوثين  ،ووحدة القيادة ، وسيولة الموارد( مجتمعة
العاملين في اإلدارة العليا للمطارات والموان  القطرية عند مستوى داللة 

(0.05 ≥ α.) 
ستشارة الفكرية لالال يوجد أثر مهم  :Ho1.3 الفرضية الفرعية الثالثة
، راتيجيةاإلست)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةفي تحقيق الرشاقة 

الموارد مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين  وسيولة القيادة، ووحدة
اللة القطرية عند مستوى د والموان العاملين في اإلدارة العليا للمطارات 

(0.05 ≥ α.) 
عتبار الفردي في لالال يوجد أثر مهم  :Ho1.4 الفرضية الفرعية الرابعة

 ، ووحدةاإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجيةتحقيق الرشاقة 
الموارد( مجتمعة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في  وسيولة القيادة،

 (.α ≤ 0.05القطرية عند مستوى داللة ) والموان اإلدارة العليا للمطارات 
لتأثير أبعاد القيادة  (Bootstrapping)نتائج اختبار  (:14رقم )ذو  الجدول ال 

 .الستراتيجيةالتحويلية في تحقيق الرشاقة 

 املسار
معامل 

 املسار

الخطأ 

 املعياري 
T 

مستوى 

الداللة 

(p) 

معامل 

 التحديد
2R 

< -التأثير املثالي 

الرشاقة 

 الستراتيجية

0.123 0.030 4.175 0.000 0.800 
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-التحفيز االلهامي

< الرشاقة 

 الستراتيجية

0.497 0.036 13.825 0.000 0.904 

االستثارة 

< -الفكرية

الرشاقة 

 الستراتيجية

0.065 0.030 2.196 0.029 0.727 

< -االعتبار الفردي

الرشاقة 

 الستراتيجية

0.391 0.029 13.645 0.000 0.828 

  ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< 

.01) = 2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 

 ،(pc)ومعامالت المسارات  ،(t( إلى قيم )14رقم )ذو اليشير الجدول 
التي تبين األثر المباشر ألبعاد القيادة التحويلية.   ،(sig)ومستوى الداللة 

 :اآلتيويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة على النحو 
ومن  ،(12) ذي الرقم يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول 

تحقيق  في اتأثير دال إحصائي  أن ُبعد التأثير المثالي ذو  ،(tمتابعة قيم )
( tمة )حيث بلغت قي قطاع المواصالت القطري،لدى  اإلستراتيجيةالرشاقة 

 ≤ 0.05)عند مستوى داللة  اوهي دالة إحصائي   ،(4.175لهذا البعد )
α) مما يقتضي رفض الفرضية العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة .

قيق الرشاقة في تح لبعد التأثير المثالي: يوجد أثر مهم أنه التي تنص على
وسيولة  القيادة، ، ووحدةاإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجية

بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا  ،الموارد( مجتمعة
 (.α ≤ 0.05للمطارات والموان  القطرية عند مستوى داللة )

في  امي ذو تأثير دال إحصائي  لهاالتحفيز اإلشارت النتائج أن ُبعد كما أ
لدى قطاع المطارات والموان  القطري، كما  اإلستراتيجيةالرشاقة تحقيق 

بلغت عد ( لهذا البُ t( أن قيمة )14رقم )ذي الظهر في الجدول ي
مما  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ا(، وهي دالة إحصائي  13.825)

لة التي وقبول فرضية البدي ،صفرية(يقتضي رفض الفرضية العدمية )ال
رشاقة لهامي في تحقيق الالتحفيز اإللبعد : يوجد أثر مهم أنه تنص على
سيولة ووحدة القيادة، و  ،اإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها اإلستراتيجية

ليا ين في اإلدارة العبحسب تصورات المبحوثين العامل ،الموارد( مجتمعة
 (.α ≤ 0.05الموان  القطرية عند مستوى داللة )للمطارات و 

كما أشارت النتائج أن ُبعد االستثارة الفكرية ذو تأثير دال إحصائيا  في 
لدى قطاع المطارات والموان  القطري، كما  اإلستراتيجيةالرشاقة تحقيق 

(، 2.196بلغت ) عد( لهذا البُ t( أن قيمة )14رقم )ال ذي ظهر في الجدولي
مما يقتضي رفض  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  احصائي  وهي دالة إ

: نهأ الفرضية العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة التي تنص على
 تراتيجيةاإلساالستثارة الفكرية في تحقيق الرشاقة لبعد يوجد أثر مهم 

ووحدة القيادة، وسيولة الموارد(  ،اإلستراتيجية)الحساسية  :بأبعادها

بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا للمطارات  ،مجتمعة
 (.α ≤ 0.05والموان  القطرية عند مستوى داللة )

تحقيق في  ابار الفردي ذو تأثير دال إحصائي  أشارت النتائج أن ُبعد االعتو 
ي ظهر فيلدى قطاع المواصالت القطري، كما  اإلستراتيجيةالرشاقة 

(، وهي دالة 13.645بلغت )عد ( لهذا البُ tقيمة )( أن 14الجدول رقم )
مما يقتضي رفض الفرضية  ،(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  اإحصائي  

: يوجد أثر أنه العدمية )الصفرية( وقبول فرضية البديلة التي تنص على
 :أبعادهاب اإلستراتيجيةاالعتبار الفردي في تحقيق الرشاقة لبعد مهم 

بحسب  ،ووحدة القيادة، وسيولة الموارد( مجتمعة ،ةاإلستراتيجي)الحساسية 
تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا للمطارات والموان  القطرية 

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة )
ج نتائ جاءتإذ  القيادة التحويلية،( معامل المسار ألبعاد 5يبين الشكل )
  :الدراسة وفق ا لآلتيت المسار ألنموذج لمعامالحصائي التحليل اإل

  في تحقيق الرشاقة التأثير المثالي بلغ معامل المسار لقياس أثر
 .0.123 اإلستراتيجية

  في تحقيق الرشاقة لهاميالتحفيز اإلبلغ معامل المسار لقياس أثر 
 .0.497 اإلستراتيجية

  ة في تحقيق الرشاق االستثارة الفكريةبلغ معامل المسار لقياس أثر
 .0.065 اإلستراتيجية

  في تحقيق الرشاقة  االعتبار الفرديبلغ معامل المسار لقياس أثر
 .0.391 اإلستراتيجية

حصائية، وهذه النتيجة تدل على أنه كلما جميع هذه المسارات ذات داللة إ
 االلهامي،يز والتحف المثالي،التأثير ) :زاد االهتمام بأبعاد القيادة التحويلية

( ساهم ذلك في تحقيق الرشاقة فكرية، واالعتبار الفرديواالستثارة ال
 لدى قطاع الموان  والمطارات القطري. اإلستراتيجية

 
األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر أبعاد القيادة التحويلية في  :(5)ذو الرقم الشكل 

 .الستراتيجيةتحقيق الرشاقة 

 ،(14) ذي الرقم الجدولمن النتائج اإلحصائية الواردة في ا يض  أيتضح 
( لمسارات متغير القيادة التحويلية، 2R) معامل التحديد ومن متابعة قيم
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 يةاإلستراتيج< الرشاقة -التأثير المثالي لمسار  2Rمعامل التحديد  أن
 الرشاقة( من التغييرات في %80.0قيمته )( أي أن ما 0.800بلغ ) فقد

مستوى  عن التغير في القطري، ناتجقطاع المواصالت  لدى اإلستراتيجية
 والشكل أدناه يوضح ذلك: بالتأثير المثالي،االهتمام 

 
 
 
 

< الرشاقة -لهاميالتحفيز اإللمسار  R2معامل التحديد وبلغ 
( من التغييرات في %90.4قيمته )أي أن ما  ،(0.904) اإلستراتيجية
لتغير عن ا قطاع المواصالت القطري، ناتج لدى اإلستراتيجيةالرشاقة 

 والشكل أدناه يوضح ذلك: ،لهاميالتحفيز اإلبفي مستوى االهتمام 

 
 اتيجيةاإلستر < الرشاقة -االستثارة الفكريةلمسار  R2معامل التحديد وبلغ 
الرشاقة ( من التغييرات في %72.7أي أن ما قيمته ) ،(0.727)

ستوى مناتج عن التغير في قطاع المواصالت القطري،  لدى اإلستراتيجية
 والشكل أدناه يوضح ذلك: ،االستثارة الفكريةباالهتمام 

 
< الرشاقة -االعتبار الفرديلمسار  R2معامل التحديد ا، بلغ خير  وأ

( من التغييرات في %82.8قيمته )أي أن ما  ،(0.828) اإلستراتيجية
غير ناتج عن التقطاع المواصالت القطري،  لدى اإلستراتيجيةالرشاقة 

 والشكل أدناه يوضح ذلك: ،االعتبار الفرديبفي مستوى االهتمام 
 

 
 مناقشة النتائج: 

. أظهرت نتائج التحليل الوصفي المتعلقة بمستوى تطبيق القيادة 1
لقطري في قطاع المواصالت ا اإلستراتيجيةوالرشاقة  ،التحويلية بأبعادها

 قد بلغ الدرجة المرتفعة، وهذا يبين -من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة-
دة اقطاع إلى تضمين تبني مفاهيم القيسعي المنظمات العاملة في ال

سيكسبها القدرة  ماوب ،ستراتيجياتهاضمن إ اإلستراتيجيةالتحويلية والرشاقة 
 الداخلية والخارجية.  :متغيرات البيئيةعلى التكيف مع ال

 (α≤0.05)د مستوى معنوية داللة إحصائية عن ذي . وجود أثر مهم3
ي قطاع بأبعادها مجتمعة ف اإلستراتيجيةللقيادة التحويلية في الرشاقة 

 المواصالت القطري. 
 (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  . وجود أثر مهم ذي4

طاع بأبعادها مجتمعة في ق اإلستراتيجيةللتأثير المثالي في الرشاقة 
 المواصالت القطري.

 (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  د أثر مهم ذي. وجو 5
ي قطاع بأبعادها مجتمعة ف اإلستراتيجيةلالعتبارات الفردية في الرشاقة 

 المواصالت القطري.
 (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  أثر مهم ذي. وجود 6

قطاع  بأبعادها مجتمعة في اإلستراتيجيةلهامي في الرشاقة للتحفيز اإل
 المواصالت القطري. 

 (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  . وجود أثر مهم ذي7
ي قطاع بأبعادها مجتمعة ف اإلستراتيجيةلالستثارة الفكرية في الرشاقة 

 المواصالت القطري.
ومع وجود ندرة في اإلسهامات المعرفية، التي تناولت عالقة القيادة 

تناد إلى الية باالس، قامت الدراسة الحاإلستراتيجيةلية بالرشاقة التحوي
بنحٍو  يةاإلستراتيجتناولت القيادة التحويلية أو الرشاقة  دراسات سابقة

 .اوكان مستوى تطبيقهما مرتفع   منفصل،
والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع ( 4)وقد اتفقت الدراسة مع دراسة

، ودراسة فـي جامعتي الخليل وبولتيكنك فلسطين للقيادة التحويلية بأبعادها
 والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع للقيادة التحويلية بأبعادها( 8)دراسة

( 32)ة، ودراسلدى العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية

دى ل والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع للقيادة التحويلية بأبعادها
 .شركات التصنيع التايلنديةالعاملين في 

والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع  (24)دراسةاتفقت الدراسة مع 
التي توصلت  (13)في شركات النفط العراقية، ودراسة اإلستراتيجيةللرشاقة 
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لية في في الكليات األه اإلستراتيجيةإلى وجود مستوى مرتفع للرشاقة 
 العراق.

 :التوصيات 
 لدى  الفرعية اأبعادهتعزيز تطبيق القيادة التحويلية  ضرورة

المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطري، وعلى التأكد 
بشكل دائم من امتالك القادة في هذه المنظمات سمات القائد 
التحويلي، لما لهذه السمات من آثار ايجابية في العديد من 

 نظمة وقدرتها علىالمجاالت التي ستعمل على زيادة فاعلية الم
 ر والتحسين.يالتطو 

  لجوانبتعزيز المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطري 
 ،التدريب وتعزيز الخبرات التي يملكها قادة هذه المنظمات

م على العهطلسمات القائد التحويلي، وإوتوجيههم نحو امتالكهم 
 .اهوتعزيز  بيق القيادة التحويليةتجارب رائدة في مجال تط

 .تركيز التدريب المستقبلي على أبعاد القيادة التحويلية وتعزيزها 
  ميتها، بأبعادها المختلفة، وتن اإلستراتيجيةاالهتمام بالرشاقة زيادة

 ،ي القطر  المواصالتالمنظمات العاملة في قطاع وتعزيزها، لدى 
ومواجهة العقبات  ،والتي تسعى إلى تحقيق األداء المتميز

 والتحديات بكفاءة.
  المزيد من  المنظمات العاملة في قطاع المواصالت القطري بذل

ة، الجهود لحشد مواردها الداخلية، بتخصيص الموارد المتاح
أمثل، مع إظهار القدرة على  وتحديد طرق استخدامها، بطريقة

، إضافة إلى اجاز األهداف والخطط المعدة مسبق  توظيفها إلن
العمل ا بطريقة فاعلة، و التركيز على تخصيص الموارد، واستخدامه

على استغالل الفرص المتاحة، وتطوير الخدمات المقدمة، بشكل 
 أفضل من المنافسين.
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