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أن غالبیة أفراد عینة البحث شاركوا في عملیة اختیار القیادات اإلداریة. .٣
أن غالبیة أفراد عینة البحث شاركوا مرشحین لمنصب إدارة مرة واحدة.  .٤
ینة البحث شاركوا في عضویة خمس لجان اختیار قادة إداریین. أن غالبیة أفراد ع .٥

















- Blake, Robert R., and Anne Adams , Macanese , (1991), 
Leadership Dilemmas-Grid Solutions, Houston: Gulf Publishing 
Company.

- Yuki, Gary A. 1989Leadership in Organization, Second Edition, 
NewYork: Prentice-Hall International ,Inc., 

- Elisabeth Cassels-Brown (2014, Courage, Coaching & Ethics  
M.A. 

- Abdallah, Ikhlas and Alhomoud, Moudy (2001) Exploring the 
Implicit Leadership Theory in the Arabian Gulf States. Applied 
psychology: an international review, 

- Avolio, Bruce (2007) American psychologist. Promoting more 
integrative strategies for 

- theory building. 25-32
- Bass, B. M. (1997). Does the transactional–transformational 

leadership paradigm transcend organizational and national 
boundaries? American Psychologist, 

- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality 
Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-
FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment 
Resources 

- Lioyd, Denny. (1998): News letter. "Big five personality factor 
An over over view of NEO pl-R", www.testgrid.com

- . Costa, P. T. Jr., & Crae, R.R.(1992 a): Normal personality 
Assessment in clinical practice: The NOE personality, Inventory, 
Psychological Assessment

- Bligh, Michelle and Meindl, James (2005)”The cultural ecology 
of leadership: An analysis of popular leadership books”. In Ed. 
David Messick and Roderick Kramer The psychology

- of leadership: new perspectives and research.s Lawrence 
Earlbaum Associates Publishers pp 11-53

- Burns, James MacGregor (1978) Leadership. NY: Harper & 
Row, Publishers 

- Chemers, M. M. (1997). An integrative theory of leadership. 
Mahwah, NJ: Lawrence 

- Erlbaum Associates. 



- Day, David (2001) Leadership development: A review in 
context. Leadership Quarterly, 11 

- (4), 581-613.
- Dickson, Marcus W, Den Hartog, Deanne, Mitchelson Jacqueline 

K (2003). Research on 
- leadership in a cross-cultural context: Making progress, and 

raising new questions. 
- Leadership Quarterly, 14, pp. 729–768.
- Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in 

practice. New York: Basic Books.
- Blake, R & Moton, J., 1988"The New Managerial Grid", 

Houston Gulf Publishing Corp, 
- Likert, R., Forward in Katz D.N. Maccoby & N.C Morse1997,” 

Productivity, Supervision and Morate inOffice Situation, 
University of Michigan ,Survey Research Center, Ann Arbor, , .

- Szilagyi, A, & Wallace,” Organizational Behavior and 
Performance”, Good YearPublishing company, 1980, p 285.





 

 







 

 



   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 



   

 

 

 
 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



:

:Guangrong, et al, 2011نموذج  ١٠-٣



   



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



   

 

١- 

 



 



   

 
٢- -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



   

 





   

 

 



 

 

  



   

 

 



 

 

 

 







١--



٢--



٣--



٤--



٥--



٦--



٧--



٨--







 :











Aberdeen Group, 2007. The Looming Leadership Void: Identifying, 
Developing and Retaining your Top Talent.
http://www.projectpeople.com/uploads/The-Looming-Leadership-Void.pdf
Atwood, C (2007) Succession Planning Basics (1 st. Ed) Alexandria, VA
American Society for Training and Development.

Bassi, A., (٢٠١٣) Succession in Italian Nonprofits: A Survey. Family 
Business Review, 16(1), 1-16.

Beckhard, R., & Dyer, W. G. J. (1983). Managing change in the family firm - 
issues and strategies. Sloan Management Review, 24(3), 59-65.

Behn, B. K., Riley, R. A., & Yang, Y. (2005). The value of an heir apparent 
in succession planning. Corporate Governance, 13(2), 168-177.  
Bolton J. & Roy W. (2004) Succession planning. The Journal of 
Nursing Administration 34 (12), 589–593.
Byham , W.C., Smith, A.B., & Paese, M. J. (2002). Grow your own Leaders: 
How to Identify,Develop, and Retain Leadership Talent. Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall. 
Charan, R., Drotter, S., Noel, J. (2001). The Leadership Pipeline: How to 
Build the Leadership Powered Company. San Francisco, GA: Jossey-Bass 
(owned by John Wiley & Sons, Inc. 
Chung-Herrera, B. G., Enz, C., & Lankau, M., (2003). "Grooming Future 
Hospitality Leaders: A Competencies Model." Cornell Hotel and Restaurant 
Administration Quarterly 44(2): 17-26.
Comini, G., Paolino, M., & Feitosa, M. (2013). Mapping of the succession 
process in nonprofit organizations in Brazil. International Leadership Journal, 
5(3), 28–50
Conger, J. 1999. Charismatic and Transformational Leadership in 
Organizations: An Insider’s Perspective on these Developing Streams of 
Research. Leadership Quarterly, 10: 145-179.
Conger, J. A., & Benjamin, B. (1999). Building Leaders: How Successful 
Companies Develop the Next Generation. San Francisco: Jossey-Bass. 
Conger, J. and Fulmer, R. (2003), “Developing your leadership pipeline”, 
Harvard Business Review, Vol. 81 No. 12, pp. 76-90.
Friedman, S. D. (1986). Succession systems in large corporations: 
Characteristics and correlates of performance. Human Resource Management, 
25(2), 191-213.
Fulmer, R. (2001). Choose tomorrow's leaders today: Succession planning 
grooms firms for success. Graziadio Business Review, 5(1).  
Fulton-Calkins, P., & Milling, C. (2005). Community-college leadership: An 
art to be practiced: 2010 and beyond. Community College Journal of 
Research & Practice, 29(3), 233–250.
Guangrong Dai, King Yii Tang, Kenneth P. De Meuse, (2011) "Leadership 
competencies across organizational levels: a test of the pipeline model", 
Journal of Management Development, Vol. 30 Iss: 4, pp.366 – 380



Hall, A., (2004)SUCCESSION PLANNING THROUGH LEADERSHIP 
MODELING. A Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements of 
OM 7140 – Succession Planning Capella University
Hall, D. (1986). Dilemmas in linking succession planning to individual 
executive learning. Human Resource Managment, 25(2), 235-265.
Hansen, R., & Wexler, R. (1988). Effective succession planning. Employment 
Relations Today,15(1), 19-24.  
Ibarra, P. (2005, Jan/Feb). Succession planning: An idea whose time has 
come. PM. Public Management, 87(1), 18. 
Johnson, G. L., & Brown, J. (2004, Winter). Workforce planning not a 
common practice, IPMA-HR study finds. Public Personnel Management, 
33(4), 379. 
Kim, Y. (2010), Measuring the value of succession planning and 
management: A qualitative study of multinational companies. Perf. 
Improvement Qrtly, 23: 5–31.
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). The Leadership Challenge: 
How to Keep Getting Extraordinary Things Done in Organizations. 
San Francisco: Jossey-Bass.  
Kur, ED & Bunning, R., (1996) "A three track process for executive 
leadership development", Leadership & Organization Development 
Journal, Vol. 17 Iss: 4, pp.4 – 12

Lee, K. S., Lim, G. H., & Lim, W. S. (2003). Family business succession: 
Appropriation risk and choice of successor. Academy of Management Review,
28(4), 657-666. 

Ley, S. (2002). An assessment of succession planning at the State Bar of 
Texas. Applied Research Project, Texas State University. Available online at 
http://uweb.txstate.edu/~ps07/arpabstrats.html. 

Lynn, D. B. (2001). Succession management strategies in public sector 
organizations: Building leadership capital. Review of Public Personnel 
Administration, 21(2), 114-132.
Maxwell, J. C. (2003). Equipping 101: What Every Leader Needs to Know. 
Nashville: Thomas Nelson Publishers. 
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970) Determining sample size for research 
activities. Educational and Psychological Measurements, 30, 607-610.
Nink, C., Boyer, D., & Fogg, J. (2006). Succession planning: Preparing future 
corrections leaders now. Corrections Today, 68(5), 34-37.

Pynes, J. E. (2004). The Implementation of Workforce and Succession 
Planning in the Public Sector. Public Personnel Management, 33 (4), 
389-404. 

Rothwell W (2005), Effective Succession Planning, New York: 
AMACOM



Rothwell, W. (2010). Effective succession planning: Ensuring leadership 
continuity and building talent from within. (4th ed.). New York, NY: 
American Management Association.
Rothwell, W. J. (2001). Effective Succession Planning: ensuring leadership 
continuity and building talent from within. New York, NY: AMACOM. 
Rubin, D.K., Powers, M.B., & Illia, T. (2007). Succession plans are new 
priority because      Ready or not, the future’s coming. [Cover Story]. ENR: 
Engineering News-Record, 259 (12), 26-29. 
Schall, Ellen. “Public Sector Succession: A Strategic Approach to Sustaining 
Innovation.” Public Administration Review v 57 no 1 (1997).
Schmalzried, H., & Fallon, L.F. (2007). Succession planning for local health 
department top executives: Reducing risk to communities. Journal of 
Community Health 32(3), 169-180.

SFGate. (2011).Succession planning few, executives say. Retrieved from 
http://articles.sfgate.com/2011-02-06/business/27104573_1_bloomberg-briefing-
succession-releases-quarterly-results

Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Succession planning as planned 
behavior: Some empirical results. Family Business Review, 16(1), 1-16. 

Tan , JPG, (2009) An investigation of corporate leadership succession 
planning and implementation : the Malaysian experience : a thesis submitted 
to the University in fulfilment of of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy in Management

Ward (2000), Reflections on Indian Family Business Groups, Family 
Business Review, vol. 13, no. 4, pp. 271-278.
Wolfe, R.L. (1996). Systematic Succession Planning: Building Leadership 
from Within. Menlo Park, CA: Crisp Publications Ltd.



  





   

 
 



 

 



   

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 





 

 
 



   

ف .٤ ة تخط التعاقب الوظ  ي وأهدافه:أهم
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 ص ص، هـ١٤٢٧هـ) جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن ديوان املظامل واملنشورة عام ١٤٢٧) لعام ٦/ت/٦٨١حكم ديوان املظامل رقم ( ٦٢

١٣١٠ -١٣٠٢. 



   

 

 

 

 

 

                                                           
ص ص ، هـ١٤٢٨جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن ديوان املظامل واملنشورة عام ، هـ)١٤٢٨) لعام ٨/ت/٣٦٥حكم ديوان املظامل رقم ( ٦٣

١٦٤٤-١٦٣٥. 
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Administrative Law The American Public Law System Cases And 
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ل ( ومة ): ١ش ة الح ة: مؤشر فعال ة السعود المملكة العر
مجموعة من بلدان العالم (  (درجة) – )٢٠١٢مقارنة 

ة  مة العالم  .٢٥/٩/٢٠١٣"، ٢٠١٢المصدر: البنك الدولى، "مؤشرات الحو
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ل ( ة: مؤشر نظام  ):٢ش منظمة التعاون االقتصاد والتنم
ة ( ز ومة المر  )٢٠٠٥التوظیف في الح

 
Source: OECD (2009), “Country at a Glance: Central Government Recruitment 
Systems-2005”, http://www.oecd.org/document/33/0,3343,en_2649_33735 
_43714657_1_1_1_1,00.html 
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ل ( ة: منهج االنضمام إلى مجموعة  ):٣ش ا الجنو ور
ة وم ة الح ادات اإلدار  الق

Source: Civil Service Commission, “Senior Civil Service System in Korea”, Republic 
of Korea, 2009, http://www.exam.gov.tw/public/Attachment/11319582574.pdf, p.5. 

اتبرنامج بناء القدر تقییم المؤھالت  
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ل ( ار وتعیین ): ٤ش أدوات توطین مبدأ الجدارة في اخت
ة وم ة الح ادات اإلدار  الق

حي. ل التوض ر الش احث بتطو المصدر: قام ال

إطار 
ات  السلو
سة  الرئ
ادات  للق
اإلدارة

اإلطار 
العام 
للمؤهالت 
والمهارات 
ة اد الق

دلیل 
التوصیف 
في الوظ

دلیل 
ات  أخالق
المهنة

إطار 
المساءلة 
اإلدارة



 

ل ( ات): ٥ش سة  المملكة المتحدة: إطار السلو الرئ
اد ةاإلدار  اتللق وم  ة الح

 
Source: UK Civil Service (2013), “Professions Best Practice Framework”, 
London, September, Version 1, http://www.civilservice.gov.uk/wp-
content/uploads/2011/05/CSL-Professions-Booklet-FINAL.pdf, p. 6. 
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ل ( سة): ٦ش الواجب  المملكة المتحدة: المؤهالت الرئ
ةتوافرها   في الخدمة المدن

Source: UK Civil Service (2012), “Civil Service Competency Framework 
2012-2017”, United Kingdom, http://resources.civilservice.gov.uk/wp-

م  ق
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م  م ق ق
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ةة
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ل ( سة المملكة المتحدة: محاور): ٧ش  المهارات الرئ
ةالواجب توافرها  وم ة الح ادات اإلدار في الق

Source: Senior Civil Service (٢٠٠٥), “Professional Skills for Government”, 
United Kingdom, http://scs.nics.gov.uk/ 

لخبرة ا
العامة
الخبرة 
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ة س الرئ

ادة الق



   

ة): ٤( إطار ات المتحدة األمر ة : الوال س المؤهالت الرئ
ة وم ة الح ادات اإلدار  للق

ادة التغییر  - س القدرة على (Leading Change)ق : لتع
إحداث التغییر االستراتیجي، سواء داخل أو خارج المؤسسة، 

ة.  س لمقابلة األهداف المؤسس تضمن ذلك القدرة على تأس و
استمرار. ة المؤسسة، وتنفیذها في إطار بیئة متغیرة   رؤ

ادة األفراد  - ادة (Leading People)ق : وتتضمن القدرة على ق
شمل  ة ورسالة وأهداف المؤسسة.  و األفراد نحو مقابلة رؤ
ة  ذلك القدرة على توفیر بیئة عمل متكاملة تدفع بجهود تنم

ر اآل خرن، وتسهل من التعاون وروح فر العمل، وتطو
أسلوب بناء.  وتساند إزالة التضارات والخالفات 

النتائج  - س القدرة على مقابلة (Results Driven)التوجه  : وتع
تضمن ذلك القدرة على  أهداف المؤسسة وتوقعات العمالء. و
اتخاذ قرارات ینتج عتها نتائج ذات جودة مرتفعة من خالل 

الت وحساب المخاطر.تطبی  ة وتحلیل المش  المعارف الفت
: وتتضمن القدرة على (Business Acumen)فطنة األعمال   -

أسلوب استراتیجي. ة  ة والمعلومات شرة والمال  إدارة الموارد ال
: وتتضمن القدرة (Building Coalitions)بناء االئتالفات   -

ا ومع ا ة على بناء االئتالفات والتحالفات داخل لجهات الفیدرال
ة، والمنظمات  ات واإلدارات المحل ومات الوال ، وح األخر
ة،  ومات األجنب غیر الهادفة للرح والقطاع الخاص، والح

ة لتحقی =^˚‰KÔ‘3êª^=œ^Ñ=والمنظمات الدول
Source: U.S. Office of Personnel Management (2012). “Senior Executive 
Service: Executive Core Qualifications”. United States of America, 
September, http://www.opm.gov/policy-data-oversight/senior-executive-
service/reference-materials/guidetosesquals_2012.pdf 

 



 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 



 

 

 
 





 

 

ة): ٥( ارإط وم ة الح ادات اإلدار ار وتعیین الق ات حدیثة الخت  إیرلندا: ترتی
ة  -  (Commission for Public Service Appointments, CPSA)الخدمة العامة" تعیینات التعتبر "مفوض

اغة معاییر  حیث تقوم علىهي الُمشرع األیرلند لتعیین موظفي الخدمة العامة،  ار والتعیینص ، االخت
ات الممارسة. فضالً  واإلعالن عنها ة تلك المعاییر من خالل  في هیئة أخالق حما ة  عن ذلك، تقوم المفوض

ة.  وم ار على مستو الجهات الح ة الدورة ألنشطة التعیین واالخت عة والمراق .التلقى ما تالمتا او  ش
 (Minister of Public Expenditure and Reform)أعلن وزر اإلنفاق واإلصالح العام  ٢٠١١أبرل في  -

ة العامة. عن قرار ال اد ات تعیین الوظائف الق ومة إدخال إصالحات على ترتی ملتزمة بإصالح  ونهاح
 . (Top-Down Approach)القطاع العام، وأن هذا اإلصالح یتعین أن یبدأ من أعلى إلى أسفل 

ه  - ات مختلفة لجذب المرشحین  تبنتوعل ومة منهج وميمن خالح ة  ارج الجهاز الح اد لشغل المناصب الق
اتبها، وف  ار أفضل شخص لشغل المنصب. ذلك  ترتی مها الخت ة یتم تصم الحاجة ن أعادلة وتنافس

ات المعقدة التي تواجهها الدولة في  ح مسؤول عن التعامل مع التحد ون الشخص الصح حت ماسة ل أص
ة.  الوقت الراهن، والمستقبل

ار الموظفین التنفیذیین"  ذلك تم - ار  لة "لجنة اخت  ,Top Level Appointments Committee)إعادة ه
TLAC)  ون غالب ٢٠١١في یولیو وميل ومن ذو المهارات  ة أعضائها من خارج الجهاز الح

شرة.   المتخصصة في اإلدارة والموارد ال
ة تقوم اللجنة في ظل  - ات التشرع ة المعالترتی ما یخص األفراد –لنة من جانب المفوض اتها ف م توص  بتقد

ةلملمرشحین لا ة في الخدمة المدن اد ة التخاذ القرار، ناصب الق  . على أن یتم عرضها على الوزارة المعن
Source: Commission for Public Service Appointment (2012). “Audit Report on Senior Recruitment to the Civil Service”. 
Ireland, February, p. 3.  





 

 

 



   

  

 

  

 

  



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 



ة للحفا ): ٦( إطار سة للجنة االستشار ندا: المهام الرئ
ضات الخاصة بها ة والتعو ا الكند على الوظائف العل

اغة - اتاإلص طة بإدارة الموارد  ستراتیج لة األجل المرت طو
ادة.  شرة العاملة والمؤهلة للق  ال

شؤون - ةاقتراح األنظمة المتعلقة  وم ادات اإلدارة الح  الق
طة  ذلك اللوائح واألدلة المرت ة، و الطرق النظام إلصدارها 

 بها.
ادات   إصدار تقرر سنو - عرض أهم مالمح مجموعة الق

ة، من خالل استعراض اإلحصاءات الخاصة  اإلدارة التنفیذ
ا أخر  ة قضا مات األداء المتحققة، وأ بتلك المجموعة، وتقو
ة  اد ذات صلة أو مقترحات وتوجهات لجذب المواهب الق
م العمل  واالحتفا بها وتحفیز تحسین األداء وتعزز ق

ة، ومرا  اجات المنضمین لتلك المجموعة.المشتر  عاة احت
ة ف- ة، ضماناً  يالمشار اسات العامة للخدمة المدن  رسم الس

الخدمة  قة على مختلف الفئات العاملة  التساق النظم المط
ة منها. اد ة وغیر الق اد ة سواء الق  المدن

Source: Treasury Board of Canada Secretariat (2010). “Advisory Committee 
S i L l R t ti d C ti ” C d htt // tb
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Abstract

This study aims to determine the level of management 
empowerment available for women leaders in Saudi universities, and 
the disclosure of regulatory, cultural, and personal challenges facing 
it. The method of the research was descriptive survey method and data 
was collected through questionnaires. The study sample consists of 92 
female leaders in management from King Saud university and Imam 
Muhammad bin Saud Islamic university. Some of the most important 
conclusions this study has reached are; the level of management 
empowerment for women leaders at King Saud university and Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University was average from the 
perspective of the study samples. Regulatory and cultural challenges 
facing the administrative empowerment for women leaders showed a 
high level from the viewpoint of the study samples, and the personal 
challenges had an average level from the viewpoint of the study 
samples. The study has found the presence of statistically significant 
differences (0.05) amongst the views of the study samples at the 
administrative level of women leaders' empowerment, according to all 
the variables of the study. Also the presence of statistically significant 
differences in the level of personal challenges in relation with the 
scientific rank and the current occupation variable. 
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تَصّور مقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإلسرتاتيجية للقيادات 
  يف إدارة مؤسسات التعليم العايل الجامعية

 باململكة العربية السعودية

  إعداد
 د/حمدان محمد عيل إسامعيل           د/إبتسام بنت إبراهيم الحديثي

  كلية الرتبية       أكادميية متخصصة يف الرتبية                   
  مرص –جامعة حلوان                    اململكة العربية السعودية    





تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٠٧   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  مخلص:
 حامية الوطيستواجه مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية منافسة 

محليًا وعامليًا؛ بسبب التغريات العلمية والتكنولوجيـة واالقتصـادية والرتبويـة املتسـارعة. 
األمر الذي يتطلب من إدارة مؤسسات التعليم العايل وقياداتها اإلدارية االهتامم مبـداخل 

ية؛ حتى تـتمكن مؤسسـات التعلـيم سرتاتيجحديثة نسبيًا لتطوير التعليم؛ منها الريادة اإل 
يف القـرن الحـادي والعرشـين مـن الوصـول إىل املسـتوى املطلـوب مـن التنافسـية  العايل

 -يف جوهرهـا - Strategic Entrepreneurshipية" سرتاتيجواالستدامة. ومُتثَل "الريادة اإل 
مدخالً جديد للتكامل بني منظوري ريادة األعامل (الذي مُيثل سلوكًا للسعي املستمر نحو 

ية (التي مُتثل سلوكًا يسـعى لتفعيـل آليـات االسـتفادة سرتاتيجاإل اقتناص فرص الريادة)، و 
العملية مـن هـذه الفـرص املتاحـة للريـادة)؛ بهـدف توظيـف هـذا التكامـل يف تصـميم 

يات ريادية متطورة متكن املؤسسة من تحقيق النمو والتطور، والحفـاظ إسرتاتيجوتطبيق 
  عىل استدامتها املؤسسية حاًرضا و مستقبالً.

ية سـرتاتيجتحديـد مفهـوم الريـادة اإل هدفت الدراسـة الحاليـة وء ذلـك؛ اسـتويف ض
 مقـرتح تَصـّورتقـديم والعوامل املـؤثرة فيهـا، وأخـريًا  ،ملؤسسات التعليم العايل، وأبعادها

ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العـايل سرتاتيجلتطبيق مدخل الريادة اإل 
عـىل املـنهج الوصـفي التحلـييل واملـنهج  الدراسـة تعتمداو . باململكة العربية السعودية

واعتمد الدراسة الحاليـة عـىل اسـتطالع رأي عينـة أسئلة الدراسة. جابة عن االسترشايف لإل 
) عضًوا من أعضاء هيئـة التـدريس والقيـادات الجامعيـة بخمـس ٣٠قصدية مكونة من (

ة يف إدارة مؤسسـات التعلـيم يسـرتاتيججامعات سعودية، حول تطبيـق أبعـاد الريـادة اإل 
: تراوحت الدراسةتوصلت إليها  ومن أهم النتائج التيالعايل باململكة العربية السعودية. 

ية باملؤسسـة" سـرتاتيجنسب االتفاق بني "عينة الدراسة" حول مفردات محور "الريـادة اإل 
بـني "متوسـط، )؛ مام يشري إىل أن اتجاه نسب االتفاق تراوح مـا %٨٣٫٣٣ -٦٢٬٠٠ما بني (

ومرتفع"، وتراوحت نسب االتفاق بني "عينة الدراسة" حول مفردات محور "التوجـه نحـو 
)؛ مام يشـري إىل أن اتجـاه نسـب %٨٤٫٦٧ -٤٣٬٣٣ية باملؤسسة" ما بني (سرتاتيجالريادة اإل 

االتفاق تراوح ما بني منخفض، ومرتفع جًدا"، وتراوحت نسب االتفاق بني "عينة الدراسة" 
)؛ مـام يشـري إىل أن اتجـاه %٧٩٫٣٣ -٦٠٬٠٠ي باملؤسسة" ما بني (سرتاتيجلتوجه اإل حول "ا

تَصّور مقرتح لتطبيق ُمدخل الريادة تقديم نسب االتفاق تراوح ما بني متوسط، ومرتفع". 
ية للقيــادات الجامعيــة يف إدارة مؤسســات التعلــيم العــايل باململكــة العربيــة ســرتاتيجاإل 

راســة برضــورة اكســاب قيــادات اإلدارة الجامعيــة للمعــارف قــد أوصــت الد. و الســعودية
ية، وانتقـاء قيـادات اإلدارة الجامعيـة سـرتاتيجواملهارات واالتجاهات املتعلقة بالريـادة اإل 

ية، وإنشاء مركز متخصص يف الريـادة سرتاتيجوفًقا ملعايري محددة؛ كالقدرة عىل الريادة اإل 
ية عـىل كافـة سـرتاتيجوالتطوير ألعامل الريادة اإل ية بكل جامعة يتوىل اإلرشاف سرتاتيجاإل 

  املستويات القيادية واإلدارية والتنظيمية والتعليمية والبحثية.
ية، القيادات الجامعيـة، سرتاتيجالكلامت املفتاحية:  تَصّوٌر مقرتح، مدخل الريادة اإل 

  إدارة مؤسسات التعليم العايل السعودية.



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات١٣٠٨

Keywords:



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٠٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  مقدمة:
حاميــة تواجــه مؤسســات التعلــيم العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية منافســة 

والتكنولوجيـة واالقتصـادية محليًا وعامليًا، بسبب التغريات والتحـديات العلميـة  الوطيس
). األمر الذي يتطلـب مـن إدارة مؤسسـات التعلـيم ٢٠١١والرتبوية املتسارعة (الحديثي، 

العايل وقياداتهـا االهـتامم باملفـاهيم اإلداريـة الحديثـة نسـبيًا، ومنهـا الريـادة واإلبـداع، 
افسـية العامليـة ية، يف ظل شـيوع مفـاهيم التنسرتاتيجواالستفادة منها يف مجال الريادة اإل 

)؛ وحتــى تتمتــع مؤسســات التعلــيم العــايل يف القــرن الحــادي ١٠٠، ٢٠١٢(كتانــة، أغــا، 
والعرشين بالقدرة عىل الوصول إىل املستوى املطلوب من التنافسية، واالسـتدامة يتطلـب 

ية يف كـال املجـالني اإلداري سـرتاتيجمنها أوالً االستفادة مـن تطبيقـات فلسـفة الريـادة اإل 
  .(Tan, 2010)ظيمي والتن

ويف ضوء تصاعد وترية البيئة التنافسية باستمرار ملؤسسـات التعلـيم العـايل؛ زادت 
معــدالت تنــاول البحــوث والدراســات الرتبويــة آلليــات التكامــل بــني مفهــوم "الريــادة" 

Entrepreneurship  ـــادة)، و"اإلدارة اإل ـــو الري ـــه نح ـــرتاتيج(التوج  Strategicية س
Management  ية ســـرتاتيجي) مـــن منظـــور مفهـــوم الريـــادة اإل ســـرتاتيج(التوجـــه اإل

Strategic Entrepreneurship (SE) )Ireland et al., 2003 ــل ــي مُتثُّ يف  -). الت
ـــادة األعـــامل  -جوهرهـــا ـــا مـــن التكامـــل بـــني كـــال منظـــوري ري  Businessنوًع

Entrepreneurship  فـرص الريـادة)، (الذي مُيثل سلوكًا للسعي املسـتمر نحـو اقتنـاص
(التي مُتثل سلوكًا يسعى لتفعيل آليات االسـتفادة العمليـة مـن  Strategyية سرتاتيجواإل 

ــق  ــادة)؛ بهــدف توظيــف هــذا التكامــل يف تصــميم وتطبي هــذه الفــرص املتاحــة للري
يات ريادية متطورة، متكن املؤسسة من تحقيق النمـو املنشـود، والحفـاظ عـىل إسرتاتيج

، واالرتقـاء (Hitt et al., 2001; Kirby, 2003)الحـارض أو املسـتقبل استدامتها سواء يف 
مبنظومة مؤسسـات التعلـيم العـايل يف البيئـات التنظيميـة، التـي تعـاين مـن التحـديات 

ية يف منظومـة عملهـا، سرتاتيجوالتغريات املتالحقة عرب االستفادة من إدخال الوظائف اإل 
ملية؛ لترسـيع وتـرية قـدرتها عـىل الوصـول إىل وربطها مبا تتخذه من إجراءات وتدابري ع

 ,Busenitz & Barney)ية عىل كافة املستويات سرتاتيجاملستوى املنشود من الريادة اإل 
1997; Lyon et al., 2000) والوصول إىل أعىل مسـتويات األداء الفعـال واملتميـز عـىل ،

  ).Ireland et al., 2003املستوى التنظيمي واإلداري (

يف مؤسسـات التعلـيم العـايل؛  مـدخالً فعـاالً يةسـرتاتيجاإل  التعلـيم للريـادة ويُعتـرب
يـوفر  كونـه الخـريجني، بـني البطالـة معدالت وتخفيض الدميوغرافية الضغوط مع للتعامل

 واالقتصـادية االجتامعيـة التحـديات مواجهـة مـن متكـنهم التـي والكفايـات، املعرفة لهم
 والعدالـة البرشـية التنمية فرص يعزز الريادة وتعليمحياتهم.  مراحل جميع يف والتغريات

 عـىل للريـادة يسـاعد التعلـيم أن املتوقع ومن للخطر، املعرضة املجتمعات يف االجتامعية
 الفقـر، مشـكالت عـىل إىل التغلـب يؤدي أن ميكن الئق املدرة لدخل األنشطة يف املشاركة
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 املبادرة، وثقافة ذهنية خلق إىل للريادة التعليم مستدام. ويهدف الئق وإيجاد سبل عيش
 بقـدرتهم أفـراًدا مـؤمنني نجـد إذ اإليجابية، واملواطنة املشكالت وحل االبتكار تتبنى التي
 لـيك الطـالب مسـاعدة هـو للريـادة التعلـيم من ما يختارون. والهدف كل يف النجاح عىل

 خـالل مـن للريـادة التعلـيم العمـل. ويـتم سـوق يف فـاعلني مبتكرين ومشاركني يصبحوا
 الفـرص مـن لالسـتفادة القدرة والرؤية للطالب تؤمن التي املختلفة التجارب من مجموعة

 واالسـتجابة االجتامعية التغريات استرشاف عىل األفراد قدرة رفع إىل تهدف املختلفة، التي
 فـعور  واملخـاطر، املسـؤولية املبادرات، وتحمل واتخاذ الذات، تطوير عىل لها، وتشجيعهم

). إن الهـدف الـرئيس ٢٠١٢واملواطنـة (اليونسـكو،  التوظيـف عـىل راتهـم الشخصـية قـد
ية هو متكني مؤسسات التعليم العايل من مواصلة بناء مزاياها التنافسـية سرتاتيجللريادة اإل 

القادرة عىل إتاحة الفرصة أمامهـا للوصـول إىل أعـىل املسـتويات املنشـودة لـرتاكم الـرثوة، 
  ).Eisenhardt & Martin, 2000والفاعلية، والجودة من منظور مستدام (والكفاءة، 

وعىل املستوي العريب، فقد تزايد اهتامم مؤسسات التعليم العايل مبفاهيم التعلـيم 
، املؤمتر العـاملي لإلبـداع والريـادةية، إذ أكد سرتاتيجللريادة، والقيادة للريادة، والريادة اإل 

الريادة، والريادة يف الجامعات ومـدن املعرفـة، واإلبـداع يف  قتصادياتعدة محاور منها: ا
(املنظمة العربية للتنمية اإلداريـة،  األعامل واستدامة اإلبداع، والجوانب اإلنسانية للريادة

" برضـورة ٢١ية التعليم الجامعي العريب وتحديات القرن إسرتاتيج). وأوصت ندوة "٢٠١٣
التـي يجـب أن  ،بوية النتقاء القيـادات الجامعيـةعلمية وتر  )عربية(وضع أسس ومعايري 

اللقب العلمي، القـدرة القياديـة، السـلوك الرتبـوي، الخـربة  :مثل ؛تتحىل بصفات أساسية
). وطرحـت ٢٠٠٧(املنظمة العربية للتنمية اإلداريـة،  واملهارة يف القيادة والسمعة الطيبة

مليـة والجـودة للجامعـات السـعودية"، وزارة التعليم العايل باململكة "مبادرة الريـادة العا
جميـع الجوانـب التدريسـية والبحثيـة باعتبارها أحد الحلول التطويريـة لتحسـني جـودة 

مبؤسسـات التعلـيم العـايل، وتعزيـز ثقافـة التنـافس واالبتكـار بـني  والخدمات املجتمعية
ام تطرحـه ضافة إىل رفع مستوى اهتاممهـا فـيالجامعات وريادتها، عىل الصعيد العاملي، إ 

من مبادرات وما تدشنه من مرشوعات، مـع الحـرص عـىل تحقيـق مرحلـة متقدمـة مـن 
الرشاكة املجتمعية للجامعات السعودية تنقل هذه الرشاكة من إطار املجتمع املحـيل إىل 
الرشاكة مع املجتمع الدويل، وذلك مبا ينعكس عىل أدائها ورؤاهـا ومعايريهـا ومامرسـاتها 

دعم الجامعات السعودية وإنجاح برامجها وخططهـا الراميـة ، و لتطورباإليجاب والنمو وا
إىل زيادة البحوث والدراسـات املتخصصـة مبـا يقـود إىل النرشـ العلمـي يف أوعيـة النرشـ 
العامليــة املتميــزة، وإىل تفعيــل البحــوث املشــرتكة، وتحقيــق الرشــاكات مــع املؤسســات 

، كـام سـيعزز مـن تبـادل أعضـاء هيئـة العلمية، والبحثية الشهرية يف مختلف دول العـامل
التدريس والباحثني، واالستفادة مـن خـربات تلـك املؤسسـات يف بـرامج الدراسـات العليـا 

تحقيق مستويات متقدمة يف مجال االعتامد األكـادميي و والطالب الزائر، واملنح الدراسية، 
الجامعـة األردنيـة ومؤسسـة  وقعت). و ٢٠٠٩(العنقري،  من الجامعات السعودية كثرييف 
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ديل كارينجي" األمريكية اتفاقية تعاون إلقامة برنامج تدريبي لتطـوير مهـارات القيـادة "
تزويـدهم بخـربات ومهـارات ؛ بهـدف العاملني فيهاالطالب و الجامعة و قيادات والريادة ل

عزيز وت كالت،ويشتمل الربنامج عىل موضوعات تتعلق بطرائق حل املش. القيادة والريادة
كيفيـة التعامـل مـع الضـغوط االجتامعيـة ، و وتطوير الذكاء العاطفي ،العالقات اإلنسانية
). ويقــدم برنــامج جولــدن ســاكس للريــادة والقيــادة ٢٠١٢(مبيضــني،  والنفســية واملاليــة

ة، مجموعـة متكاملـة مـن جزء من مبادرة جولدمان ساكس لعرشة آالف سيدللسيدات، ك
وادر البرشـية إدارة امل، و ريادة األعامل، و القيادة الشخصيةت الخربات؛ بهدف تنمية مهارا

ية التنافسـية للمؤسسـة، وتشـغيل األعـامل واملهـام سرتاتيجواملالية للمؤسسة، وتحديد اإل 
ية التنافسـية للمؤسسـة (الجامعـة األمريكيـة بالقـاهرة، سـرتاتيجبنجاح، والتسـويق يف اإل 

عـىل ترسـيخ ) ٢٠١٤بدولـة البحـرين ( يم العايلللتعلالوطنية ية سرتاتيجإل ). وتؤكد ا٢٠١١
إتقان  من خالل الرتكيز عىلريادة األعامل يف قطاع التعليم العايل يف البحرين، ية إسرتاتيج

ية وإدارة املـوارد البرشـية سـرتاتيجوظائف األعامل واملهـارات الفنيـة كـاإلدارة املاليـة واإل 
سـهم يف ، مبـا يتشـغيلية وإدارة املخـاطروإدارة املعلومات والتسويق وإدارة العمليـات ال

يتمتعــون بحــس ريــادة األعــامل، مســتعدين للــدخول يف ســوق العمــل  بتخــريج طــال 
المتالكهم املهارات والقدرات التي تعزز إمكانياتهم عىل العمل كمهارات التفكري النقـدي 

رات التفاعـل والتحلييل ومهارات العمل الجامعي، والقيادة والتفكري املبتكر واملبدع، ومها
  ).٢٠١٤(مجلس التعليم العايل،  والتواصل

واملنافسـة  ، التـي تطمـح للريـادةويف ضوء ما سبق، فإن مؤسسات التعلـيم العـايل
ية عـىل كافـة سـرتاتيجالريـادة اإل إىل أن يعمـل الجميـع مبفهـوم يف حاجة ماسـة ، العاملية

إن القيادة تبـدأ بـالتفكري املستويات ويف جميع الشئون األكادميية واإلدارية والقيادية، إذ 
، تجديـد واإلبـداعمحركـات للهذه املؤسسات الريادي بشكل أكرث مام سواه. وحتى تصري 

يف الريادية، التي تتمتـع بخصـائص تسـاعدها  حاجة إىل وجود نوعية من القيادةها يف فإن
  .)٢٠١٤(القحطاين، مناخ يسمح بازدهار الريادة  خلق

  مشكلة الدراسة:
 حامية الوطيستواجه مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية منافسة 

محليًا وعامليًا، بسبب التغريات العلمية والتكنولوجيـة واالقتصـادية والرتبويـة املتسـارعة. 
ليم العايل وقياداتها اإلدارية االهتامم بتوظيف األمر الذي يتطلب من إدارة مؤسسات التع

ية؛ حتى مُتكن هذه املؤسسات من سرتاتيجمداخل حديثة نسبيًا لتطويرها؛ منها الريادة اإل 
الوصول إىل املستوى املطلوب من التنافسية واالستدامة. ومن ثم تحاول الدراسة الحاليـة 

ات الجامعيـة يف إدارة مؤسسـات ية للقيـادسـرتاتيجرصد واقع تطبيـق مـدخل الريـادة اإل 
التعليم العايل باململكة العربية السعودية، وتقديم تَصّور مقرتح لتطبيـق مـدخل الريـادة 

ية للقيــادات الجامعيــة يف إدارة مؤسســات التعلــيم العــايل باململكــة العربيــة ســرتاتيجاإل 
  السعودية.
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  أسئلة الدراسة: 
  البحثية التالية:األسئلة جابة عن اإل تحاول الدراسة الحالية 

ية للقيـادات الجامعيـة يف إدارة مؤسسـات سـرتاتيجما واقع تطبيق مدخل الريادة اإل  .١
 التعليم العايل باململكة العربية السعودية ؟

ية للقيـادات الجامعيـة يف إدارة سـرتاتيجما التَصّور املقرتح لتطبيق مدخل الريـادة اإل  .٢
  عودية ؟مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية الس

   أهداف الدراسة:
  تحددت أهداف الدراسة الحالية فيام ييل:

ية للقيـادات الجامعيـة يف إدارة مؤسسـات التعلـيم سرتاتيجتحديد مفهوم الريادة اإل  .١
 العايل.

ية للقيـادات الجامعيـة يف إدارة مؤسسـات التعلـيم سـرتاتيجتحديد أبعاد الريـادة اإل  .٢
 العايل.

ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسـات سرتاتيجادة اإل تعرف العوامل املؤثرة يف الري .٣
 التعليم العايل.

ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسـات سرتاتيجرصد واقع تطبيق مدخل الريادة اإل  .٤
 التعليم العايل باململكة العربية السعودية.

إدارة  ية للقيادات الجامعيـة يفسرتاتيجتقديم تَصّور مقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإل  .٥
  مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية.
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   أهمية الدراسة:
  تكمن أهمية الدراسة الحالية فيام ييل:

ــادة اإل - ــار الري ــاًم لتطــوير إدارة ســرتاتيجاعتب ــدخالً مه ــة م ــادات الجامعي ية للقي
  مؤسسات التعليم العايل.

ــق - ــة تطبي ــادة قــد توجــه هــذه الدراســة نظــر املســئولني إىل أهمي مــدخل الري
ــيم العــايل باململكــة ســرتاتيجاإل  ــة يف إدارة مؤسســات التعل ــادات الجامعي ية للقي

  العربية السعودية.
وجود توجه نحو مداخل تطـوير القيـادات الجامعيـة مبؤسسـات التعلـيم العـايل -

  باململكة.
ية سـرتاتيجمحاولة اإلسـهام يف الوصـول إىل مقرتحـات لتفعيـل مـدخل الريـادة اإل -

 ت الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية.للقيادا

  مصطلحات الدراسة:

ية: مجموعة اإلجراءات والسلوكيات العملية التي تستند إىل التكامل سرتاتيجالريادة اإل .١
بني نشاط البحث عـن الفـرص ونشـاط البحـث عـن امليـزة التنافسـية بقصـد صـياغة 

 ).Ireland &Webb, 2007, 52وتنفيذها (يات ريادية إسرتاتيج
القيادة الجامعية: يقصد بها أعضاء هيئة التدريس السعوديني، التي تتوىل عمل إداريًـا .٢

 أو قياديًا داخل املؤسسة الجامعية باململكة العربية السعودية.
إدارة مؤسسات التعليم العايل: يقصد بها العمليـات واإلجـراءات واملامرسـات اإلداريـة .٣

لتنظيمية والقيادية التي تُسرّي عمل مؤسسات التعليم العـايل عـىل املسـتويني املكـرب وا
 واملصغر.

التَصّور املقرتح: هو رؤية مقرتحة تسعى لرسم خريطة فكرية لتطبيق مـدخل الريـادة .٤
ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسـات التعلـيم العـايل باململكـة العربيـة سرتاتيجاإل 

 السعودية.
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  طار النظـري والدراسات والبحوث السابقة املرتبطة:اإل 
 Strategic)ية إلدارة مؤسسات التعليم العايل سرتاتيجمفهوم الريادة اإل -١

Entrepreneurship):  
ــادة"  مــن املنظــور األكــادميي  -Entrepreneurshipميكــن تعريــف مفهــوم "الري

عىل أنها عملية متكاملة لتحليل اآلليات اإلجرائية، واألفراد املشاركني، والتـأثريات  -البحت
املرتتبة عىل الفرص املتاحة لتقديم منتجات وخدمات تعليمية أفضل مستقبالً عرب الرتكيـز 

ــتغاللها  ــا، واس ــادة، وتقوميه ــة للري ــرص املحتمل ــذه الف ــاف ه ــىل اكتش  & Shane)ع
Venkataraman, 2000) كام أنها عملية اكتشاف واستغالل فرص الريـادة التـي كانـت .

. وميثـل متركـز الريـادة حـول الفـرص املتاحـة (Hitt et al., 2001)غري مستغلة يف املايض 
للنمو والتطور نقطة انطالق عىل طريق وصف طبيعة العالقة االرتباطية التي تجمـع بـني 

ـــادة، واإل  ـــرتاتيالري ـــرواد" (Hitt & Ireland, 1999, 2002)ية جس ـــرَّف "ال . ويُع
Entrepreneurs  بأنهم األفراد القادرون عىل تحقيـق النمـو واالرتقـاء املنشـود، واملكانـة

الوظيفية واملهنية املطلوبة عرب اكتشاف الفرص املتاحة للنمـو والتطـور، ثـم بـذل الجهـد 
قادرة عىل استغاللها عىل أفضـل نحـو ممكـن بعد ذلك لتكوين املزايا التنافسية املضافة ال

(Adler & Kwon, 2002).  

حـازت عـىل قـدر كبـري مـن  Strategyية سـرتاتيجويف اآلونة األخـرية، يُالحـظ أن اإل 
األهمية عىل مستوى مؤسسات التعليم العايل؛ بسبب مـا واجهتـه هـذه املؤسسـات مـن 

أثري قـوى العوملـة، والثـورة بيئات تنافسية تشـكلت معاملهـا عـىل نحـو متزايـد نتيجـة لتـ
املعلوماتية والتكنولوجية الهائلـة، وتحـول العـامل ليصـبح بالفعـل "قريـة كونيـة صـغرية" 

Small Global Village-  وبالطبع، ترتبط هذه العوامل بقوة غموض وعـدم اليقـني مـن
). ومن املؤكد إىل حد بعيد أن هـذا الغمـوض Floyd & Wooldridge, 2000املستقبل (

م اليقني يُسـهم بشـكل كبـري يف زيـادة حـدة املخـاطر اإلداريـة، والتنظيميـة، ارتفـاع وعد
مستويات الصعوبة يف التنبؤ باملستقبل، خلـط الحـدود الفاصـلة بـني التعلـيم الجـامعي، 
والسلعي (التجاري الذي ال يهدف إال إىل الربح قط)، بزوغ فجر هياكـل إداريـة، وقياديـة 

معي، ظهور عقليات إدارية، وقيادية مبدعة تهتم بتنمية قيم جديدة ملنظومة العمل الجا
  .(Hitt et al., 2001)اإلبداع، واالبتكار 

ية هي محصلة التكامل بـني معرفتنـا سرتاتيجويف ضوء ما سبق؛ يتضح أن الريادة اإل 
ية، أي التكامل بني سلوكيات السعي نحـو سرتاتيجبأطروحات مدرستي الريادة، واإلدارة اإل 

الفرص املتاحة للريادة (التوجه نحو الريادة)، وبني سلوكيات السعي نحو تحقيـق  اقتناص
ي)، و/أو تحقيـق نتـائج ملموسـة عـىل األرض سرتاتيجاملزايا التنافسية املضافة (التوجه اإل 

 Ireland)تتمثل يف الوصول باملؤسسة التعليمية إىل أعىل مستويات األداء املثايل الفعـال 
et al., 2003) .  
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 ١٣١٥   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

ــادة اإل  ــف "الري ــن تعري ــرتاتيجوميك ــه  Strategic Entrepreneurshipية" س بأن
اإلجراءات والسـلوكيات العمليـة التـي يـتم أداؤهـا؛ بهـدف البحـث عـن فـرص الريـادة، 
والوصول إىل املسـتوى املنشـود يف بنـاء املزايـا التنافسـية املضـافة القـادرة عـىل تصـميم 

ة القادرة عىل الوصـول إىل املسـتوى املطلـوب مـن يات الريادية الفعالسرتاتيجوتطبيق اإل 
   مـن خـالل املشـاركة يف  .(Hitt et al., 2003)الـربح، والكفـاءة، والفاعليـة، واالسـتدامة 

 البحــتي ســرتاتيجالســتدامة مــن املنظــور اإل أداء األنشــطة الرياديــة الالزمــة للتطــور وا
)Kimuli, 2011.(  

  ) ١الشكل (

  )٦، ٢٠١٠ية (صالح، املبيضني، سرتاتيجريادة اإليوضح املظلة املفاهيمية لل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعليم العايل:ية إلدارة مؤسسات سرتاتيجأبعاد الريادة اإل -٢
) عىل وجود أربعة أبعاد رئيسة تتـألف منهـا بنيـة Kimuli, 2011تؤكد "كيمويل" (

  ية ملؤسسات التعليم العايل عىل النحو التايل: سرتاتيجالريادة اإل 
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  )٢الشكل (

  )Kimuli, 2011ية ملؤسسات التعليم العايل (سرتاتيجالرئيسة للريادة اإل ةبعاد األربعاأل  

  
  :(Entrepreneurial Mindset)العقلية الريادية  -أ

تُعدٌّ العقلية الريادية القادرة عىل التخطيط، واقتناص الفرص عـامالً أساسـيًا لنجـاح 
ية، ومبادراتها. وتتميز هذه العقلية الريادية بأنها ظـاهرة فرديـة، سرتاتيججهود الريادة اإل 

، تساعد الرواد األفراد، إضافة (Thesmar & Thoenig, 2000)وجامعية يف الوقت نفسه 
إىل العاملني، واملديرين، والقادة التنظيميني ملؤسسات التعلـيم العـايل يف التفكـري، وإتبـاع 

 ;Covin, 1991; Covin & Covin, 1990, 1991)سـلوك ريـادي يف عملهـم الـوظيفي 
Covin & Slevin, 2002) اإلداريـة ، وهـي مبثابـة وسـيلة فعالـة للتفكـري يف العلميـات

والتنظيمية املختلفة، وتركز عىل االستفادة من إيجابيات حاالت الغمـوض وعـدم اليقـني، 
)، تلـك اإليجابيـات التـي McGrath & MacMillan, 2000التي تعاين منها بيئة الواقع (

ــرى  ــات األخ ــن املؤسس ــا م ــىل غريه ــادي ع ــا الري ــوق يف أدائه ــات تتف ــل املؤسس تجع
)Brorstrom, 2002يل؛ تتميز العقلية الريادية بقدرة كبـرية عـىل اإلسـهام يف بنـاء ) وبالتا

القيمة املضافة التي تنشدها املؤسسة التعليمية، فضالً عن اعتبارها فـرض عـنٍي؛ لتحقيـق 
). وتشـمل العقليـة الرياديـة مجموعـة مـن Miles et al., 2000االسـتدامة املؤسسـية (

  العنارص املتنوعة؛ منها ما ييل: 

 الريادة.  اكتشاف فرص-
 التحفيز الذايت للريادة. -
بلورة معامل أسس منطقية، وأطر عمل متكاملة لالستفادة مـن الخيـارات الحقيقيـة -

 للريادة.
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 ١٣١٧   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  :(Entrepreneurial Culture)الثقافة الريادية  -ب
هي منظومة متكاملة من القيم واملعتقدات املشرتكة، التي تُسهم عىل نحو إيجـايب 
   يف تشكيل معامل البنية الهيكلية ملؤسسـات التعلـيم العـايل، وسـلوكيات أعضـائها الهادفـة 

 & Dess(  إىل إتباع قيم سلوكية معينة، وأساليب العمل املتبعة عىل املسـتوى املؤسيسـ
Picken, 1999( ،) وتتميـز الثقافـة الرياديـة بسـت خصـائص رئيسـةDess & Picken, 

  )؛ هي:1999

 القابلية لالبتكار. -
 القابلية لالكتشاف. -
تُبنَّى الثقافة الرياديـة بواسـطة مجموعـة معينـة مـن األفـراد يف أثنـاء محـاوالتهم -

الراميــة إىل مواجهــة مشــكالت التكيــف الخــارجي مــع بيئــة الواقــع، ومَتثُّــل هــذه 
 رسات داخليًا عرب االستعانة بآليات عمل فعالة ملواجهة مشكالت الواقع. املام

القابلية للنقل، والتعميم عىل أفراد جدد من مجموعة التعلم املؤسسـية باعتبارهـا -
 األسلوب األنسب لدراسة معامل هذه املشكالت، والتفكري فيها، واكتشافها. 

 مع بعضهم البعض.  التأثري يف توقعات أعضاء املؤسسة يف عالقاتهم-
التأثري يف توقعات العاملني باملؤسسة لتفاعالتهم مع الفئات، والرشائح الخارجية من -

 أصحاب املصالح يف منظومة عمل مؤسسة التعليم العايل.

  :(Entrepreneurial Leadership)القيادة الريادية  -ج
يف اآلخـرين، وتـدعيم يشري مصطلح القيادة الريادية إىل التمتع بالقدرة عىل التأثري 

ي؛ بهـدف التأكيـد عـىل سـرتاتيججهودهم الرامية إىل إدارة املوارد املتاحة من املنظـور اإل 
الربط والتكامل بني سلوكيات اقتناص فرص الريادة، والسعي نحو تحقيق املزايا التنافسية 

ص . وتتميز القيادة الريادية بست خصـائ(Covin & Slevin, 2002)املنشودة للمؤسسة 
  )؛ هي:Covin & Slevin, 2002رئيسة (

 دعم بناء القدرات، واإلمكانات الريادية.-
حامية املبتكرات، واملستحدثات الجديدة من تهديد النامذج التنظيميـة، واإلداريـة -

 الحالية. 
 الفهم الدقيق للفرص املتاحة للريادة.-
 التشكيك يف األفكار النمطية املهيمنة عىل بيئة الواقع.-
إعادة النظر من جديد يف التساؤالت البسيطة الخادعة، التي تتناول منظومة عمـل -

 املؤسسة. 
  ية.سرتاتيجتحقيق الربط والتكامل بني مامرسات الريادة، واإلدارة اإل -

   



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة
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ومن ثم؛ فإن مؤسسات التعليم العايل يف حاجة ماسة إىل إعداد "القادة الريـاديني" 
Entrepreneurial Leaders ، القادرين عىل مواجهة الحاالت املتزايـدة النتشـار الشـعور

بالغموض وعدم اليقني، وعدم القابلية للتنبؤ باملستقبل، وصعوبة خـوض غـامر املنافسـة 
عىل كافة املستويات. وعادًة ما يركز هذا القائد الريادي عـىل متكـني مؤسسـته التعليميـة 

اء مبستويات األداء؛ وتقليل حـدة غمـوض من مواكبة التغيري املستمر، والسعي نحو االرتق
  ). McGrath & MacMillan, 2000وتعقيدات بيئة الواقع (

  :(Resources Strategic Management)ية للموارد املتاحة سرتاتيجاإلدارة اإل -د
ية للموارد املؤسسية واحدًة من األبعاد الرئيسة، التي تتـألف سرتاتيجتُعدٌّ اإلدارة اإل 

ية؛ تتـوفر للمؤسسـات سـرتاتيجية. ومـن منظـور الريـادة اإل سـرتاتيجريـادة اإل منها بنية ال
املختلفة للتعليم العايل ثالثة أمناط رئيسة من املـوارد املاديـة وغـري املاديـة، التـي ميكنهـا 

  ؛ هي: )Wiklund, 1999(توظيفها يف عمليات التطوير املؤسيس والسعي نحو الريادة 

 (وهي أصول مادية ملموسة). Financial Capitalرأس املال النقدي -
 . Human Capitalرأس املال البرشي -
  (وهام أصول غري مادية أو ملموسة). Social Capitalرأس املال االجتامعي -

عــىل أن املــوارد  )Barney & Arikan, 2001(وتؤكــد دراســة "بــارين وأريكــالن" 
يسـ مـن منظـور تـراكم الـرثوة، املتاحة متثل السبب الرئييس لتباين مستويات األداء املؤس

واستدامة العمليات واألنشطة املستخدمة يف أداء العمل املطلوب. كـام أوضـحت دراسـة 
) أن رأس املال البرشي يؤثر عـىل نحـو مبـارش، وغـري Hitt et al., 2001"هيت وزمالؤه" (

ية جسـرتاتيمبارش يف أداء مؤسسات التعليم العـايل (مـن خـالل تفاعالتـه املختلفـة مـع اإل 
املؤسسية املطبقة)، كام أن رأس املال البرشي يُسهم عىل نحو إيجايب يف زيـادة مسـتويات 
القيمة املضافة التي تحققهـا املؤسسـة التعليميـة مبـا يتجـاوز تكاليفهـا املاليـة. وأشـارت 

) إىل أن قدرة مؤسسات التعلـيم العـايل عـىل اإلدارة الفعالـة Zott, 2003دراسة "زوت" (
  تاحة متثل العامل الرئيس األكرث تأثريًا يف أدائها التنظيمي.ملواردها امل

  ية إلدارة مؤسسات التعليم العايل:سرتاتيجالعوامل املؤثرة يف الريادة اإل -٣
) عىل وجود عاملني رئيسيني يؤثران عىل نحو بـارز Kimuli, 2011تؤكد "كيمويل" (

التعلـيم العـايل؛ هـام: التوجـه نحـو ية ملؤسسـات سـرتاتيجيف تحديد مستويات الريادة اإل 
ي. وفـيام يـيل عـرض تفصـييل للعوامـل املـؤثرة يف الريـادة سـرتاتيجالريادة، و التوجـه اإل 

  ية:سرتاتيجاإل 
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 ١٣١٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 : Entrepreneurial Orientation (EO)التوجه نحو الريادة - أ
يشري مصطلح "التوجه نحو الريـادة" إىل كافـة العمليـات، واملامرسـات، واألنشـطة 
املستخدمة يف صنع القرار واتخاذه، التي تسهم يف تصميم وتقديم املنتجات أو الخـدمات 
الجديدة املبتكرة، التي متكن املؤسسة التعليميـة مـن التميـز عـن منافسـيها اآلخـرين يف 

  .)Naldi et al., 2007(السوق 

وميثل التوجه نحو الريادة بنية متعددة الجوانب واألبعاد، ميكن تقوميها مـن عـدة 
 ,Miller، وقـد أشـار "ميلـر" ((Covin & Slevin, 1989)جوانـب ومسـتويات مختلفـة 

) إىل مجموعة أبعاد لبنية التوجه نحو الريادة؛ منهـا: اإلبـداع، واالبتكـار يف تسـويق 1983
بقدرة نسبية عىل املخاطرة، الفوز بقصب السـبق يف التوصـل املنتجات/الخدمات، التحيل 

إىل املبتكرات، واملستحدثات الجديدة، القدرة عىل التفوق عىل بقيـة املنافسـني اآلخـرين. 
" حاميـة الـوطيسإىل بنيتـي "خـوض غـامر املنافسـة ال Antoncic et al., 2003)وأشار (

Competitive Aggressiveness "و"روح املبــادرة ،Proactiveness  باعتبــارهام اليشــء
 ,Lumpkin & Dessنفسه تقريبًا. وعىل العكس من ذلك، اعتربهام "لومبكني وديـس" (

) عــاملني مختلفــني للتــأثري يف بنيــة التوجــه نحــو الريــادة؛ إذ تُشــري "روح املبــادرة" 1996
Proactiveness مـن  إىل ميل املؤسسة إىل إصدار سـلوكيات إجرائيـة مناسـبة لالسـتفادة

" حاميـة الـوطيسالفرص املتوقعة للنمو والتطور مستقبالً. أمـا "خـوض غـامر املنافسـة ال
Competitive Aggressiveness فيُمثٌّل ميل املؤسسة إىل تبني سياسة فعالة يف مواجهة ،

املنافسني اآلخرين، تتميز مبستوى مرتفع عن سقف القدرة التنافسية لها؛ بهدف التغلـب 
  التغريات املستمرة الحادثة يف السوق.عىل التقلبات، و 

) أربعة أبعاد رئيسة لبنية التوجه نحو الريادة، Kimuli, 2011وحددت "كيمويل" (
ية؛ هي: سرتاتيجالتي تؤثر يف قدرة مؤسسات التعليم العايل عىل الريادة اإل 

  :(Innovation)التجديد واإلبداع -
يُعدٌّ التجديـد واإلبـداع أمـرًا عـىل درجـة كبـرية مـن األهميـة للمؤسسـات الرائـدة 

(Koestler, 1964)االســتعانة بــأداة مهمــة متكــن املؤسســة  -يف جــوهره -؛ ألنــه يعكــس
 Lumpkinالتعليمية من مواصلة طريقها لالستفادة من الفرص الجديدة للنمو والتطور (

et al., 2003, 2004 إىل أفكــار تطويريــة جيــدة متكنهــا مــن مواجهــة )، والوصــول بهــا
 & Lumpkin)املنافسني، والفوز مبكان الئق يف السوق التعليمية عـىل كافـة املسـتويات 

Lichtenstein, 2005) ،وتُعدٌّ القدرة عىل التجديد واإلبداع واحدًة من العوامل الرئيسـة .
لـتحكم فيهـا، وضـبطها عمليًـا التي مُتكن اإلدارة التنظيمية من التمتع بقدر معقول مـن ا

)Hult et al., 2004) "وقـد طـرح "كريستنسـن .(Christensen, 1997 تصـنيف ثنـايئ (
  األبعاد لعمليات التجديد واإلبداع املطبقة عىل املستوى املؤسيس يف مجال التعليم؛ هام:
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التي تركـز عـىل إدخـال  Disruptive Innovationsاملبتكرات الجذرية (الهيكلية) 
 ئل، وآليات جديدة لتطوير منظومة عمل املؤسسة من املنظور التنافيس.وسا

ــتدامة   ــرات املس ــاعدة  Sustaining Innovationsاملبتك ــىل مس ــز ع ــي ترك الت
املؤسسات يف تحقيق ميزة تنافسية مضافة مقارنًة باملنافسني اآلخـرين عـىل املـدى 

  الطويل مستقبالً.

تكرات املستخدمة، فإن عامـل التجديـد وبرصف النظر عن أمناط املستحدثات واملب
واإلبداع يساعد املؤسسـة التعليميـة يف تحقيـق ميـزة تنافسـية مضـافة عـرب خلـق قيمـة 

.  (Christensen et al., 2002; Christensen & Raynor, 2003)جديدة للمسـتهدفني 
للمستقبل  ية املؤسسة التعليميةإسرتاتيجكام أن التجديد واإلبداع ميثل املكون الرئيس يف 

عىل اعتبار أنه يسهم بشكل بـارز يف االرتقـاء بأدائهـا التنظيمـي، وبقـدرتها عـىل تحقيـق 
  .(Hamel, 2000; Kluge et al., 2000)القيمة التنافسية املضافة 

  :(Risk-Taking)ية سرتاتيجاملجازفة اإل-

ية" إىل رغبــة املؤسســة التعليميــة يف اســتثامر ســرتاتيجيُشــري مصــطلح "املجازفــة اإل 
مواردها املتاحة؛ بهـدف محاولـة اسـتغالل الفـرص املحتملـة للتطـور مـع بـروز إمكانيـة 

 & Shaneويوضـــح "شـــاين وفينكاتارانـــان" ( .(Ward, 2004)التعـــرض للفشـــل 
Venkataraman, 2000 ل ية تتضمن يف إطارهـا املغـامرة بالـدخو سرتاتيج) أن املجازفة اإل

يف مرشوعات، وأنشطة جديدة دون معرفة مسبقة بـاحتامالت النجـاح، أو الفشـل. ومـن 
 األمثلة العملية عىل ذلك ما ييل:

 تطوير املنتجات الجديدة. 

 الدخول إىل قطاعات جديدة من السوق. 

 تغيري الرشائح الدميوجرافية (السكانية) للعمالء. 

 إدخال تطبيق خدمات، أو عمليات جديدة. 

 االستعانة ببنى تنظيمية جديدة. 

 ية جديدة للمستقبل.إسرتاتيجصياغة معامل توجهات  

ويف ظل أوضاع البيئة املحلية والعاملية الحالية التـي تتميـز بالديناميـة، والتقلبـات 
ية سـرتاتيجاملستمرة، وتسارع وترية التغيري، وزيـادة حـدة املنافسـة؛ أصـبحت املجازفـة اإل 

ية، واملبادرات الساعية إىل دفـع عجلـة سرتاتيجن منظومة اإلدارة اإل متثل مكونًا رئيسا ضم
)؛ Mizik & Jacobson, 2003جهود تحقيق الريـادة املؤسسـية عـىل كافـة املسـتويات (

ومن ثم ينبغي أن تركز املؤسسات التعليمية دامئًا عىل اكتشاف، واستغالل الفرص املتاحة 
ــادة يف بيئــة الواقــع  ــا؛ أن كافــة )Harris & Ogbonna, 2001(أمامهــا للري . خصوًص
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املبادرات واملرشوعات املستقبلية تحمل بعض درجـات املخـاطرة؛ عـىل اعتبـار أنـه لـيس 
باملقدور التنبـؤ بأحـداث ووقـائع املسـتقبل متاًمـا. وبالتـايل؛ ميكـن أن تتـدرج مسـتويات 

 حاميـة الـوطيسال ية من املستويات املنخفضة، وصوالً إىل املرتفعـة أوسرتاتيجاملجازفة اإل 
)Kuratko et al., 1990.(  

ية؛ سـرتاتيجوتتميز املؤسسات التعليمية "الرائدة"، التي تأخذ بسلوكيات املجازفة اإل 
بقدر جيد من الجرأة، والتسامح مع عوامل الخطورة عند دراسة أي من الفرص الجديـدة 

اطرة املحسـوبة ، والقـدرة عـىل خـوض غـامر املخـ(Ardichvilli et al., 2003)للريـادة 
)، واالعتامد عىل توظيف أدوات Shane, 2003العواقب مسبًقا عند التخطيط للمستقبل (

التحليل املايل، وإدارة املخاطر عند تقييم عوامل الخطورة املتوقعة؛ بهدف تقليـل حـاالت 
). يف حــني أن املؤسســات Dess & Lumpkin, 2005عــدم اليقــني بشــأن املســتقبل (

ال تتمتـع بالقـدرة عـىل مواجهـة املخـاطر املتوقعـة يف بيئاتهـا الديناميـة التعليمية التـي 
 ,Fietاملتغرية باستمرار، ال تتمتع بالرضـورة بالقـدرة عـىل مواجهـة منافسـيها اآلخـرين (

2002.(  

  :(Competitive Aggressiveness) حامية الوطيسخوض غامر املنافسة ال-

" إىل كفاءة، وفاعلية الجهـود وطيسحامية اليشري مصطلح "خوض غامر املنافسة ال
التي تبذلها املؤسسة التعليميـة يف إطـار محاوالتهـا الراميـة ملنافسـة اآلخـرين يف السـوق 

(Lumpkin & Dess, 2001) وعادًة ما تتميز املؤسسات التعليمية القادرة عـىل خـوض .
نافسني لها عىل غامر املنافسة بالتحفيز والدافعية ملواجهة تحديات، أو تهديدات أقرب امل

). ونتيجة لذلك؛ فإنها تسعى إىل إصدار اسـتجابة Busenitz & Arthurs, 2006اإلطالق (
مناسبة للموقف بهدف تعزيز أدائها التنظيمي، أو تحسـني مسـتويات حصـتها اإلجامليـة 

  ).Shane & Venkataraman, 2000من السوق (

تواجه حاليًا بيئـة  -استثناء دون -ومام ال شك فيه أن كافة مؤسسات التعليم العايل
تنظيميــة تتميــز مبســتويات متزايــدة مــن الديناميــة، التعقيــد، امليــل إىل بنــاء التكــتالت 
ــاة  ــة املتطــورة، قــوى العوملــة، قرصــ دورات حي العمالقــة، توظيــف األدوات التكنولوجي

ارز يف املنتجات/الخدمات، وأخريًا تطبيق مداخل تنافسية متغرية باستمرار تؤثر عىل نحو ب
). ومن هنا؛ دفعت شدة، Zahra, 1996; Zahra et al., 2000مستويات األداء املؤسيس (

وتعقيدات هذه البيئة الخارجية مؤسسات التعليم العايل نحو البحث عن وسائل جديـدة 
لتعزيز قدرتها عىل النمو، واالستدامة. وبالتايل؛ شهدت اآلونة األخـرية زيـادة ملحوظـة يف 

ذه املؤسســات نحــو االســتفادة مــن اســتخدام املــداخل، والعمليــات معــدالت توجــه هــ
 Shepherd & Deية كــأداة لــإلدارة الفعالــة يف األلفيــة الجديــدة للمــيالد (ســرتاتيجاإل 

Tienne, 2001.(  
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  :(Proactiveness) روح املبادرة-

) عىل األهميـة الكـربى Lumpkin & Dess, 1996; 2001يؤكد "لومبكني وديس" (
املبــادرة" بالنســبة لتطبيقــات التوجــه نحــو الريــادة يف تشــكيل معــامل قــدرة  لبعــد "روح

ية؛ ألنهــا تركــز بشــكل أســاس عــىل ســرتاتيجمؤسســات التعلــيم العــايل عــىل الريــادة اإل 
اإلجراءات، والسـلوكيات، والعمليـات الهادفـة إىل توقـع، واتخـاذ التـدابري الالزمـة للوفـاء 

نحو استغالل الفرص الجديدة التـي رمبـا ميكـن أو ال باالحتياجات املستقبلية، عرب السعي 
ميكن ربطها بالعمليات املؤسسية الحالية، فضالً عن إدخال تطبيـق منتجـات أو خـدمات 
جديدة قادرة عىل خوض غامر املنافسة، ومتكني املؤسسـة مـن تحقيـق امليـزة التنافسـية 

بية مـن دورة حيـاة منظومـة يًا من العمليات املنتهية، أو السـلإسرتاتيجاملضافة والتخلص 
  العمل املؤسيس. 

ومثــة ارتبــاط بــني روح املبــادرة، وبــني متتــع مؤسســات التعلــيم العــايل باألفضــلية 
التنافسية عىل غريها من املؤسسات األخرى املناظرة، عالوًة عىل التمتـع بخصـائص قيـادة 

، والقـدرة (Gatignon & Xuereb, 1997)ي البحـت سرتاتيجسوق العمل من املنظور اإل 
عىل توقع االحتياجات املستقبلية للعمالء الحاليني واملتوقعني مستقبالً، ومراقبة توجهـات 

 ,Dess & Lumpkinسوق العمل، وتوقع التغريات الحادثة يف معدالت العرض، والطلب (
)، واتخاذ اإلجراءات والتدابري املناسبة لسد االحتياجات، والوفـاء برغبـات املسـتقبل 2005

)Ray & Cardozo, 1996.(  

) عـىل العالقـة Dess & Lumpkin, 2005ومن هنا؛ فقد أكد "ديـس ولـومبكني" (
االرتباطيـة الوثيقــة التــي تــربط بــني روح مبــادرة التوجــه نحــو الريــادة، وبــني اســتخدام 

يون سـرتاتيج). فاملـديرون اإل Teece et al., 1997ية الفعالـة (سـرتاتيجمامرسات اإلدارة اإل 
ـاف ملؤسسات ال تعليم العايل الذين يتميزون بروح املبـادرة غالبًـا مـا يركـزون عـىل استرش

معامل املستقبل، والبحث عن الفرص املتاحـة التـي ميكـن اسـتغاللها يف إحـداث النمـو أو 
 Dessتحسني معدالت األداء، عالوة عىل خلق ميزة تنافسية مضافة للمؤسسة التعليمية (

& Lumpkin, 2005افسـني اآلخـرين يف موقـف يوجـب علـيهم رضورة )، عـرب وضـع املن
يف  -االستجابة، وإصدار ردود األفعال تجاه املبادرات الريادية لآلخـرين الـذين يسـتفيدون

من كونهم أول مـن يقومـوا بإنتـاج أحـد املنتجـات أو الخـدمات الجديـدة،  -هذه الحالة
متطورة يف عمليـة  الدخول إىل أسواق جديدة، تبني استخدام وسائل، وأدوات تكنولوجية

 & Rayاإلنتاج تساهم يف تقليل الوقت، والجهد املبذول، والتكـاليف والنفقـات املاليـة (
Cardozo, 1996.(  

  

  

  



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٢٣   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  :Strategic Orientation (SO)ي سرتاتيجالتوجه اإل-

ي" بأنه استفادة املؤسسة التعليمية من تطبيق التوجهات سرتاتيجيُعرٌّف "التوجه اإل 
املرسومة سلًفا يف رسم صورة دقيقة للسلوكيات اإلجرائية التي مـن املناسـب ية سرتاتيجاإل 

 & Mengucإتباعها؛ بهدف مواصلة مسرية الوصول إىل أعىل مسـتويات األداء املنشـود (
Auh, 2005 ية املعتقدات السائدة، والنامذج سرتاتيج)، وغالباً ما تعكس تلك التوجهات اإل

)، وآليـات Hitt et al., 2001ذية مبؤسسات التعلـيم العـايل (العقلية للقيادة العليا التنفي
يات املناسبة يف التكيف، وتغيري مكونـات بيئتهـا التنظيميـة سـعيًا وراء سرتاتيجتوظيف اإل 

. (Manu & Sriram, 1996)تحقيق قدر أفضل مـن التوافـق اإليجـايب مـع بيئـة الواقـع 
ة أبعاد فرعية أساسية تندرج تحت ) ثالثKimuli, 2011وعموًما؛ فقد حددت "كيمويل" (

 ية ملؤسسات التعليم العايل؛ هي:سرتاتيجي املؤثر يف الريادة اإل سرتاتيجعامل التوجه اإل 

  :(Resource Strategy)ية استغالل املوارد املتاحة إسرتاتيج-

تُعرَّف "املوارد املؤسسية" عىل أنها أيـة أصـول ماديـة، أو غـري ماديـة متاحـة لـدى 
 ,Barneyميكنها من استغاللها يف عملياتهـا اإلداريـة، والتنظيميـة املختلفـة ( املؤسسة مبا

للمؤسسـة  Tangible Resources). ومن أمثلة املوارد املاديـة (امللموسـة) 2002 ,1991
املوارد الفيزيقية من قبيل: املبـاين، املنشـآت، البنيـة التحتيـة، املوقـع الجغـرايف، األجهـزة، 

 ,Smith & Di Gregorioا املتطـورة، العمليـات املسـتخدمة (واملعـدات، التكنولوجيـ
للمؤسسـة، فتشـمل رأسـاملها  Intangible Resources). أمـا املـوارد غـري املاديـة 2002

البرشي ومكوناته املهمـة التاليـة: املعرفـة الضـمنية، بـرامج التـدريب، والتنميـة املهنيـة، 
عالقات العمل، الذكاء، اكتساب الخربات، قدرة القيادات، والعاملني عـىل إصـدار األحكـام 

والكفايات اإلدارية والقرارات املطلوبة، ثقة العمالء، السمعة املؤسسية، التمتع باملهارات، 
  ).Kraus & Kauranen, 2009املطلوبة (

ية استغالل املوارد املتاحة" أية خطوات أو إجراءات ماديـة، أو غـري إسرتاتيجومُتثل "
ية لالستفادة من املوارد املتاحة للمؤسسة سرتاتيجمادية تستخدم يف االرتقاء بالعمليات اإل 

ية اسـتغالل املـوارد إسرتاتيج. وتلعب "(Helfat & Raubitschek, 2000)عىل نحو فعال 
املتاحة" دوًرا بارزًا يف اكتشاف، وتفسري أسـباب تحقيـق بعـض مؤسسـات التعلـيم العـايل 
ملستويات أعىل من النجاح مقارنًة ببعضها اآلخر، ارتكازًا عىل دعائم نقاط القوة اإليجابية 

سات مـن الوصـول إىل املسـتوى التي تتمتع بها هذه املوارد، ودورها يف متكني هذه املؤس
، وبنـاء واسـتدامة جهـود (Aldrich & Cliff, 2003)ية سـرتاتيجاملطلوب مـن الريـادة اإل 

ــديها مــن  ــا التنافســية املنشــودة باالســتعانة مبــا ل ــة إىل تحقيــق املزاي املؤسســات الرامي
ــة مختلفــة (إســرتاتيج ــات تنظيمي    )، تحقيــق القيمــة Floyd et al., 2000يات، وعملي

ملضافة األمر الذي يتيح الفرصة أمامها إلنجاز املهـام، وأداء األنشـطة املطلوبـة يف العمـل ا
(Barney, 1991).  
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  (Strategic Leadership)ية سرتاتيجالقيادة اإل-

ية" عىل أنها القدرة عىل توقع واسترشاف معامل، والحفاظ سرتاتيجتُعرف "القيادة اإل 
املؤسسـية إضـافة إىل متكـني العـاملني اآلخـرين مـن عىل املستويات املطلوبة من املرونة 

ية املنشـودة ملؤسسـات التعلـيم سـرتاتيجيف إحـداث التغـريات اإل  -عند الرضـورة -اإلسهام
ية دوًرا بـارزًا سـرتاتيج. وتلعب أساليب القيادة اإل (Hitt & Ireland, 1999; 2002)العايل 

ية سـرتاتيجليم العايل نحو الريادة اإل ية ملؤسسات التعسرتاتيجيف تحديد معامل التوجهات اإل 
ية طويلـة املـدى لقيـادة املؤسسـة التعليميـة نحـو املسـتقبل إسـرتاتيجمن منظور رؤيـة 

)Zahara & Dess, 2001; McCarthy, 2003.(  

يني ينبغـي سرتاتيج) عىل أن القادة اإل Hitt et al., 2001وقد أكد "هيت وزمالؤه" (
إدارة املخـاطر املتوقعـة، فضـالً عـن قيـادة دفـة سـفينة أن يتمتعوا بالخربة يف اكتشاف و 

ــامل  ــدرة عــىل صــياغة مع ــع بالق ــن خــالل التمت ــان م ــر األم مؤسســاتهم؛ للوصــول إىل ب
يات فعالة للتعامل مع مواقف الغمـوض، وعـدم اليقـني يف بيئـة الواقـع. وحـدد إسرتاتيج

اسية الالزم صقلها ) مجموعة من الكفايات األسIreland & Hitt, 1999"أيرالند وهيت" (
يني القـادرين عـىل قيـادة جهـود مؤسسـات التعلـيم العـايل يف الريـادة سـرتاتيجللقادة اإل 

ية؛ هــي: الــذكاء، الجــرأة، التجديــد واإلبــداع، القــدرة عــىل استرشــاف معــامل ســرتاتيجاإل 
  املستقبل، الثقة بالنفس، املهارات االتصالية، والتفاعلية املتطورة.

  :(External Networking)لرشاكات الخارجية مد جسور الشبكات وا-
إىل  Entrepreneurial Networksيُشري مصطلح "الشبكات والرشاكات الريادية" 

إقامة روابط شخصية تجمع بني مؤسسات التعليم العايل، واألفراد واملؤسسات األخرى 
 & Aldrich)التي تدخل معها يف عالقات وتعامالت اقتصادية معينة يف بيئة الواقع 

Zimmer, 1986; Kyrgidou & Hughes, 2009) وتتمتع هذه األنشطة الشبكية عادًة .
بالقدرة عىل اإلسهام عىل نحو إيجايب يف تعزيز سمعة وفاعلية املبادرات الريادية 
الجديدة، فضالً عن مساعدة مؤسسات التعليم العايل يف التغلب عىل تحديات الواقع، 

بل من خالل الدخول يف عالقات رشاكة، وإقامة شبكات خارجية واالنطالق نحو املستق
ية، من قبيل جهود، ومبادرات تدويل الجامعات، سرتاتيجلدعم قدرتها عىل الريادة اإل 

 Dubiniتوقيع اتفاقيات الرشاكة، تبادل الخربات، وأعضاء هيئة التدريس، برامج التوأمة (
& Aldrich, 1991.(  
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  إجراءات الدراسة: 
لت إجراءات الدراسة: منهجيتها، وحدودها، وإعداد أداتها، ومجتمع الدراسة تناو 

  وعينتها، وذلك عىل النحو التايل:
  اتبعت هذه الدراسة املنهجية التالية:منهجية الدراسة:  -١

وتوضـيح موضـع الدراسـة، عني بإعطـاء وصـف الظـاهرة يُ الذي  :املنهج الوصفي  -أ
وقــد اســتخدمت  .ودرجــة ارتباطهــا مــع الظــواهر األخــرى ،وحجمهــا، خصائصــها

ية للقيـادات سـرتاتيجواقع تطبيق مـدخل الريـادة اإل  رصد الدراسة هذا املنهج يف
 .الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية

باعتباره أحـد أسـاليب الدراسـات  :(Exploratory Type)األسلوب االستكشايف   - ب
ستقبلية؛ الستكشاف صـورة املسـتقبل املتوقـع، أو املسـتقبل املمكـن تحقيقـه، امل

الذي يبدأ بالوضـع الـراهن أخـًذا يف الحسـبان املعطيـات التاريخيـة ويسـعى إىل 
 ). ٧٦، ٢٠٠٨صياغة التَصّور املحتمل (عامر، 

عينة مـن  آراءاستطالع  عىل الذي يعتمد :(Survey Method) يسلوب املسحاأل  - ت
بهدف التوصل إىل رأي غالـب يف هـذه من خالل استبانة؛ الخرباء، حول قضية ما، 

بـأداة مسـحية  الحاليـة اسـتعانت الدراسـة)؛ إذ ٥٨، ٢٠٠٣(فليـه، الـزيك،  القضية
واقـع تطبيـق مـدخل الريـادة  حـولالقيـادات الجامعيـة  رأي "استبانة"؛ لتعـرف

ــة يف إدار ســرتاتيجاإل  ــادات الجامعي ــيم العــايل باململكــة ية للقي ة مؤسســات التعل
 .العربية السعودية

الذي يُعرف بأنه أسلوب تنظيمي قـائم عـىل  :املستقبلية َتصّوراتأسلوب طرح ال  - ث
أسس التفكر املستقبيل القائم عىل ما ينبغي أن تتصف به املنظومة مـن قـدرات 

تغـري الرسـيع ملواجهة التحديات املرتبطة بها، من خالل عملية اجتياز ملا يحدثه ال
من اضطراب وزخم، عرب الفهم الكـيل القـائم عـىل الفهـم الحـديس؛ للوصـول إىل 

، ٢٠٠١تَصّور ما، ميكن أن يُرشد املنظومة ويوجه جهودها يف املسـتقبل (مـدبويل، 
). وتعتمد عليه الدراسة الحالية؛ بهدف صـياغة التَصـّور املقـرتح لتطبيـق ٣٢ -٣٠

يادات الجامعية يف إدارة مؤسسات التعلـيم العـايل ية للقسرتاتيجمدخل الريادة اإل 
 .باململكة العربية السعودية
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  حدود الدراسة: -٢

) عضـًوا مـن ٣٠اقترصت الدراسة عىل عينـة قصـدية مكونـة مـن ( حدود برشية:  -أ
مجتمع الدراسة األصيل، املتمثل يف أعضـاء هيئـة التـدريس والقيـادات الجامعيـة 

  فئات (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) من خمس جامعات سعودية.
اقترصت الدراسة امليدانية عـىل عـدد خمـس جامعـات سـعودية؛  حدود مكانية:  - ب

امعـة امللـك سـعود، جامعـة امللـك فيصـل، جامعـة امللـك خالـد، جامعـة هي: ج
  الطائف، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن. 

تم تطبيق الدراسة امليدانية يف أثناء الفصـل الـدرايس الثـاين للعـام  حدود زمانية:  - ت
  هـ.١٤٣٥/ ١٤٣٤الجامعي 

لريـادة اقترصـت الدراسـة عـىل تعـرف واقـع تطبيـق مـدخل ا حدود موضوعية:  - ث
ــيم العــايل باململكــة ســرتاتيجاإل  ــة يف إدارة مؤسســات التعل ــادات الجامعي ية للقي

العربية السعودية من وجهة نظر "عينة الدراسة"، وتقديم تَصّور مقـرتح لتطبيـق 
ية للقيادات الجامعيـة إلدارة مؤسسـات التعلـيم العـايل سرتاتيجمدخل الريادة اإل 

 باململكة.
تعمـيم يف ضـوء حـدودها البرشـية، واملكانيـة، والزمانيـة، نتائج الدراسة: قابلة لل  - ج

واملوضوعية.

  إعداد أداة الدراسة امليدانية: -٣

"عينة الدراسـة" " تعرف آراء االستبانةاستهدف إعداد " :االستبانةالهدف من أداة   -أ
ية للقيــادات الجامعيــة يف إدارة ســرتاتيجواقــع تطبيــق مــدخل الريــادة اإل حــول 

 .العايل باململكة العربية السعوديةمؤسسات التعليم 
عــىل مجموعــة مــن  االســتبانةيف تصــميم  دعــتاماالســتبانة: تــم اال إجــراءات بنــاء   - ب

 Ireland et)رتباط، خصوًصا منـودج "أيرالنـد وزمـالؤه" يات الرتبوية ذات اال األدب
al., 2003)  يف االسـتبانة، التـي اسـتفادت منهـا يف تصـميم "يةسرتاتيجللريادة اإل "

 تها األولية.صور 
الـذي ، الشـكل املقـنناالسـتبانة تصـميم  اعتمد لالستبانة:الصورة األولية إعداد   - ت

التـدرج  ماسـتخدتـم اكـام ، يُحدد االستجابات املحتملـة ألفـراد "عينـة الدراسـة"
لتحديد درجة استجابة أفراد "عينة الدراسة" لكل مفـردة مـن مفـردات  خاميسال
درجـات"، خمـس ""موافـق بشـدة"  األعـىل سـتجابةلال  خصصبحيث ، "االستبانة"

 ." "درجة واحدة"غري موافق بشدة" األقلواالستجابة 
عـىل مجموعـة مـن  االسـتبانة رضمن خالل عـ لالستبانة:تعديل الصورة األولية   - ث

املُحكمني بهدف تحديد مدى وضوح كل عبارة ومدى مالءمتها لقياس ما ُوضعت 
حة، وعىل ضوء التوجهات التي أبداها املحكمني من أجله، وإجراء التعديالت املقرت 
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أكرث مـن املحكمـني. ومـن ثـم أمكـن فـ) % ٨٠متت التعديالت التي اتفق عليها (
 .بانةالستلالتوصل إىل الصورة النهائية 

من خـالل التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا عـىل االستبانة تم تقنني  :االستبانةتقنني   - ج
 :النحو التايل

اتبعـت الدراسـة االسـتبانة، للتحقق من صدق  :(Validity) االستبانةصدق  -
  اإلجراءات التالية:

مـدى الخارجي لالسـتبانة، ومـا  ظهراملالصدق الظاهري: وذلك من خالل  
مفـردات االسـتبانة ، وقد أشار املحكمون إىل ارتباط هامالءمتها للغرض من

ككـل، كـام صـيغت  منهـاغرض الباملحاور التي تندرج تحتها، وارتباطهـا بـ
) تتطلب االستجابات وضـع عالمـة (و مفرداتها صياغة واضحة ومعربة، 

، وال جهـًدا يف الخانة املناسبة، وال تتطلب إجابات ُمطولة، وال وقتًـا طـويالً
  .كبريًا يف االستجابة لها

: الــذي يهــتم بدراســة وتحليــل (Logical Validity) الصــدق املنطقــي 
تها ومادتها ملعرفة مدى متثيلهـا ملـا تهـدف إىل ومحتويا االستبانةمفردات 

قياسه، والتأكد من أن مفرداتها تُغطي جميع الجوانب املراد قياسها. ومن 
املُحكمـني الرتبـويني، تـم إجـراء مـن عىل مجموعـة  االستبانةخالل عرض 

 التعديالت املطلوبة.

ى معنى صدق املحتوى مدى متثيل بنود األداة للمحتو  :(*)صدق املحتوى 
املراد قياسه. وللتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة تم حساب معامل 
بريسون للعالقة بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
إليه، والعالقة بني درجة كل محور والدرجة الكلية لـألداة، وقـد تراوحـت 

ا عنـد )، وجميعها دالة إحصـائيً ٠٫٨٨ -٠٫٣٧قيمة معامل االرتباط ما بني (
وجميعهـا ) عىل الرتتيب، وهي قيم مقبولة علميًا، ٠٫٠١)، (٠٫٠٥مستوى (
 متتع االستبانة، ومفرداتها، ومحاورها، بدرجة عالية من الصدق.يُشري إىل 

كرونبـاخ للتأكـد مـن االتسـاق  -تـم اسـتخدام معادلـة ألفـا االستبانة:ثبات  -
ت عىل مسـتوى األداة الداخيل لفقرات األداة، حيث تم استخراج معامل الثبا

) يبــني معامــل الثبــات ألداة ١بالكامــل وعــىل مســتوى املحــاور، والجــدول (
  .الدراسة ومحاورها

  
  

): قيم معامالت بريسون للعالقة بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، والعالقة بني درجة كل ٢ملحق (  (*)
 محور والدرجة الكلية لالستبانة. 
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  )١جدول (
  تقدير قيم معامالت ثبات ملحاور "االستبانة" ولألداة ككل بطريقة ألفا كرونباخ

 معامل االرتباطاملحـــــــــــــــور م
 ٠٫٨٨ ية.سرتاتيجالريادة اإل   ١
 ٠٫٩٢ ية.سرتاتيجالتوجه نحو الريادة اإل   ٢
 ٠٫٩٦ ي للمؤسسة.سرتاتيجالتوجه اإل   ٣

 ٠٫٩٧  اســـتبانــة "استطالع آراء القيادات الجامعية" كـكل

  
) يتضح أن معامل الثبـات بالنسـبة ملحـاور ١وبالنظر إىل النتائج املوجودة بالجدول (

االستبانة واألداة ككل مرتفعة. وبناء عىل هذه النتيجة فإن مستوى الثبات ملحتـوى األداة 
" وإمكانيـة االسـتبانةوجميعها يُشري إىل ثبات "يُعدُّ مالمئًا من وجهة نظر البحث العلمي، 

  .تطبيقها

يف صـورتها  االسـتبانة تتكونـ " يف صـورتها النهائيـة:االسـتبانة"الدراسـة وصف أداة   -أ
عىل مقدمة تعريفية عن  لمن جزءين أساسيني؛ هام: الجزء األول: واشتم النهائية(*)

عنوان الدراسة وأهميتها وبيانات عامة متمثلة يف (االسم، الوظيفـة الحاليـة، الدرجـة 
عــدد ســنوات الخــربة يف مجــال اإلدارة والقيــادة  العلميــة، جهــة العمــل، التخصــص،

ية، وقد سرتاتيج) مفردة متصلة بالريادة اإل ٦٥الجامعية). أما الجزء الثاين: فتكون من(
تم تصنيفها يف ثالثة محاور رئيسة، وأحد عرش محوًرا فرعيًـا، كـام يوضـحها الجـدول 

الـذي ، الشكل املقـنن بانة الستطالع اآلراء. وقد استخدمت الدراسة يف هذه االست)٢(
 ،موافـق بشـدة(خـاميس ، واسـتخدم التـدرج المفـردةيحدد اإلجابات املحتملة لكل 

 ."الدراسة "عينة) الستجابات أفراد غري موافق، غري موافق بشدة، حايدم موافق،

   

ية يف إدارة سرتاتيج) الصورة النهائية الستبانة استطالع آراء القيادات الجامعية حول واقع تطبيق مدخل الريادة اإل ١ملحق (  (*)
  مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية.



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٢٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  )٢جدول (
  ومفرداتها يف صورتها النهائية لالستبانةالرئيسة " املحاور

  املفردات  املحــــــــــــور م
عدد 

  املفردات

الوزن 
  النسبي

  %٢٣٫٠٨  ١٥  ١٥ - ١ ية:سرتاتيجالريادة اإل  ١

  %٦٫١٥  ٤  ٤ -١ الثقافة الريادية.  ١/١

  %٤٫٦٢  ٣  ٧ -٥ القيادة الريادية.  ١/٢

  %٦٫١٥  ٤  ١١ -٨ العقلية الريادية.  ١/٣

  %٦٫١٥  ٤  ١٥ -١٢  ية للموارد املتاحة. سرتاتيجاإلدارة اإل   ١/٤

  %٣٨٫٤٦  ٢٥  ٤٠ -١٦  ية:سرتاتيجنحو الريادة اإل التوجه  ٢

  %١٠٫٧٧  ٧  ٢٢ -١٦  التجديد واإلبداع.   ٢/١

  %١٠٫٧٧  ٧  ٢٩ -٢٣  ية. سرتاتيجاملجازفة اإل   ٢/٢

  %٩٫٢٣  ٦  ٣٥ -٣٠  . حامية الوطيسخوض غامر املنافسة ال  ٢/٣

  %٧٫٦٩  ٥  ٤٠ -٣٦  روح املبادرة.   ٢/٤

  %٣٨٫٤٦  ٢٥ ٦٥ -٤١  ي للمؤسسة:سرتاتيجالتوجه اإل  ٣

  %١٠٫٧٧  ٧  ٤٧ -٤١  ية استغالل املوارد املتاحة. إسرتاتيج  ٣/١

  %١٠٫٧٧  ٧  ٥٤ -٤٨  ية. سرتاتيجالقيادة اإل   ٣/٢

  %١٦٫٩٣  ١١  ٦٥ -٥٥ مد جسور الشبكات والرشاكات الخارجية.   ٣/٣

  %١٠٠  ٦٥  االســـتبانـــــة كــــــــــكل

  
للمحـاور الرئيسـة لالسـتبانة مـا بـني ) تـراوح الـوزن النسـبي ٢يتضح مـن الجـدول (

ــني (%٣٨٫٤٦ -%٢٣٫٠٨( ــا ب ــة م ــاد الفرعي ــبي لألبع ــوزن النس ــراوح ال ــام ت  -%٤٫٦٢)، ك
)، وقد اعتمد ذلك عىل أهمية هذه املحاور الرئيسة واألبعاد الفرعيـة يف تطبيـق %١٦٫٩٣

لظروفهـا  ية يف إدارة مؤسسـات التعلـيم العـايل باململكـة؛ وفًقـاسرتاتيجمدخل الريادة اإل 
واحتياجاتها ومتطلباتها األكادميية واإلدارية والتنظيمية، مبا يـتامىش مـع طبيعـة املجتمـع 

  السعودي وثقافته، والتغريات واملستحدثات التي مير بها.
  
  
  
  



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٣٠

  مجتمع الدراسة، وعينتها: -٤
تكون املجتمـع األصـيل للدراسـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والقيـادات الجامعيـة 

فئات (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد) بخمس جامعات سعودية، بلـغ السعوديني 
) ٣٠عضًوا، واقترصت الدراسة عىل عينة قصدية مكونـة مـن ( (*))٢٩٣٠إجاميل عددهم (

) ٣هــ. والجـدول (١٤٣٤/١٤٣٥عضًوا، وذلك خالل الفصل الدرايس األول للعـام الجـامعي
  التايل يبني وصف لعينة الدراسة:

  )٣الجدول (
  وصف عينة الدراسة حسب متغريات الوظيفة والدرجة العلمية والخربة وجهة العمل

  

  النسبة العدد  البيان  املتغري م
  املجموع الكيل

  النسبة  العدد

  الوظيفة ١
 %٧٦٫٦٧  ٢٣ عضو هيئة تدريس

١٠٠  ٣٠%  
 %٢٣٫٣٣  ٧ قيادة جامعية إدارية

٢ 
الدرجة 
  العلمية

 %٣٣٫٣٣  ١٠ أستاذ مساعد
 %٥٣٫٣٤  ١٦ أستاذ مشارك  %١٠٠  ٣٠

 %١٣٫٣٣  ٤ أستاذ

٣ 

الخربة يف
مجال 
العمل 

الجامعي 
  والقيادي

 %٢٣٫٣٣  ٧ سنوات   ٥أقل من–١

١٠٠  ٣٠%  
 %٢٠٫٠٠  ٦ سنوات     ١٠أقل من –٥

 %٣٠٫٠٠  ٩ سنة    ١٥أقل من –١٠

  %٢٦٫٦٧  ٨  سنة فأكرث       ١٥

٤ 
جهة 

العمل 
 (الجامعة)

 %٠٫٦٧  ٢ جامعة امللك سعود

١٠٠  ٣٠%  
  %١٫٣٣  ٤  جامعة امللك فيصل
 %٣٣٫٣٣  ١٠ جامعة امللك خالد
 %٣٣٫٣٣  ١٠ جامعة الطائف

 %١٫٣٣  ٤ جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن
  

  
  
  
  
(*)          (     )        

      / :   InformationandPlanningforMinistryhttp://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy

1.html51434a airs/HESC/Ehsaat/Docs/b1433   



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٣١   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  نتائج الدراسة: مناقشتها وتفسريها:

  للدراسة:النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

ية سـرتاتيجالسـؤال األول: مـا واقـع تطبيـق مـدخل الريـادة اإلجابة عن بالنسبة لإل 
للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العـايل باململكـة العربيـة السـعودية مـن 

  وجهة نظر "عينة الدراسة" ؟
  

سـط والنسـبة "عينة الدراسة" عىل اتجاه املتو  استجاباتاستند الباحثان يف تحديد اتجاه 
) ٤)، كام يتضح من الجـدول (٥٤١، ٢٠٠٧املئوية طبًقا ملقياس ليكرت الخاميس (عبد الفتاح، 

  التايل: 
  )٤جدول (

  يوضح اتجاه املتوسط والنسبة املئوية طبقاً ملقياس ليكرت الخاميس

  
  االتجاه  النسبة املئوية املتوسط

  بشدة غري موافق  %٣٦إىل أقل من %٢٠ ١٫٨٠إىل أقل من ١من 

  غري موافق   %٥٢إىل أقل من %٣٦ ٢٫٦٠إىل أقل من ١٫٨٠من 

  إىل حد ما  %٦٨إىل أقل من %٥٢ ٣٫٤٠إىل أقل من ٢٫٦٠من 

  موافق   %٨٤إىل أقل من %٦٨ ٤٫٤٠إىل أقل من ٣٫٤٠من 

  موافق بشدة  %١٠٠إىل%٨٤ ٥إىل٤٫٢٠من 

  

   



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٣٢

  ):الكلية/ الجامعة( باملؤسسة يةسرتاتيجاإل الريادة محورنتائج املحور األول: 

  )٥جدول (

ألعضاء هيئة التدريس والقيادات التكرارات والنسب املئوية ونسب متوسطات االستجابة 

  )٣٠ية باملؤسسة (ن= سرتاتيج"عينة الدراسة" حول الريادة اإل الجامعية

 البنود م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  ن % م بشدة

ب
رتتي

ال
 %ك %ك % ك %ك  % ك  

فر أفكار واعدة تزيد يف أهميتها تتو   ١
 عن الوقت واملوارد املتاحة للتطوير.

13
43.3

3%
9

30.0

0%
6 

20.0

0%
2 

6.67

% 
0 0.00%0.82 82.00% 2 

ينــتج عــن التغــريات الحادثــة يف  ٢
املجتمع أفكاًرا واعـدة مـن منظـور

 اقتصادي عىل مستوى املؤسسة.
12

40.0

0%
13

43.3

3%
3 

10.0

0%
2 

6.67

% 
0 0.00%0.83 83.33% 1 

تعاين املؤسسة من شح األفكار  ٣
املبتكرة التي ميكننا تحويلها إىل

 خدمات مربحة اقتصاديًا.
6 

20.0

0%
16

53.3

3%
3 

10.0

0%
4 

13.3

3% 
1 3.33%0.75 74.67% 8 

تركز املؤسسة أساًسـا عـىل تحسـني  ٤
جودة الخـدمات الحاليـة لتقـدميها

 نحو األفضل دامئًا.
4 

13.3

3%
21

70.0

0%
1 

3.33

% 
3 

10.0

0% 
1 3.33%0.76 76.00% 5 

نركز عىل تنمية العالقات التفاعليـة  ٥
الجيدة بني العاملني، وقـيم القيـادة
واملشــاركة الفاعلــة يف أداء املهــام

 العمل.

3 
10.0

0%
21

70.0

0%
3 

10.0

0%
2 

6.67

% 
1 3.33%0.75 75.33% 6 

نعتمد يف قيادة املؤسسة عىل إقناع  ٦
اآلخــرين بصــواب وجهــة نظــري
  .الخاصة عىل املستوى الشخيص

3 
10.0

0%
9

30.0

0%
8 

26.6

7%
8 

26.6

7% 
2 6.67%0.62 62.00% 15 

نهتم بتنمية قيم املبادرة، والثقة  ٧
بالنفس، واألمل يف املستقبل، وإسداء

  النصح والتوجيه واإلرشاد لآلخرين.

8 
26.6

7%
18

60.0

0%
1 

3.33

% 
3 

10.0

0% 
0 0.00%0.81 80.67% 3 

نهتم باقتناص الفرص املتاحة  ٨
  للريادة ومحاولة االستفادة منها.

4 
13.3

3%
17

56.6

7%
6 

20.0

0%
3 

10.0

0% 
0 0.00%0.75 74.67% 8 

تؤكـــد املؤسســـة أهميـــة الســـعي  ٩
املنهجي املنظم نحـو اقتنـاص أبـرز
الفـــرص الواعـــدة املتاحـــة أمامنـــا

  للريادة.

8 
26.6

7%
13

43.3

3%
4 

13.3

3%
4 

13.3

3% 
1 3.33%0.75 75.33% 6 

تركز املؤسسة بشـكل متسـق عـىل ١٠
جهود، ومبادرات التطبيـق العمـيل

  .للفرص واألفكار الواعـدة

1 
3.33

% 
20

66.6

7%
6 

20.0

0%
2 

6.67

% 
1 3.33%0.72 72.00% 11 



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٣٣   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  )٥تابع جدول (

تشــجع املؤسســة مشــاركة الجميــع ١١
السـعييف  -دون استثناء -وتدعمها

ـــة ـــرص املتاح ـــاص الف ـــو اقتن نح
  للريادة.

1 
3.33

% 
22

73.3

3%
3 

10.0

0%
3 

10.0

0% 
1 3.33%0.73 72.67% 10 

ـــتغالل ١٢ ـــىل اس ـــة ع ـــز املؤسس ترك
مجموعة املوارد املتاحـة لالسـتفادة
منها يف دعـم قـدرتها عـىل تحقيـق

  قيمة مضافة.

5 
16.6

7%
19

63.3

3%
2 

6.67

% 
4 

13.3

3% 
0 0.00%0.77 76.67% 4 

تدير املؤسسة مواردها من منظور ١٣
ي يُكامل بني اقتناص فرصإسرتاتيج

الريادة وأداء سلوكيات السعي نحو
  تحقيق امليزة التنافسية املنشودة.

2 
6.67

% 
17

56.6

7%
3 

10.0

0%
8 

26.6

7% 
0 0.00%0.69 68.67% 12 

يتمتع قيادات املؤسسة، والعاملني ١٤
التخطيط،بها بالقدرة عىل

ي لكافةسرتاتيجوالتنظيم اإل 
  مواردها املتاحة.

2 
6.67

% 
17

56.6

7%
5 

16.6

7%
4 

13.3

3% 
2 6.67%0.69 68.67% 12 

تشجع املؤسسة االستفادة من ١٥
يةإسرتاتيجتطبيق عمليات

متدرجة املستويات؛ لتوفري، وتراكم،
وتنويع مواردها املتاحة من املنظور

  ي البحت.سرتاتيجاإل 

0 
0.00

% 
14

46.6

7%
9 

30.0

0%
6 

20.0

0% 
1 3.33%0.64 64.00% 14 

  

) تراوحـت نسـب االتفـاق بـني "عينـة الدراسـة" حـول "الريـادة ٥يتضح مـن الجـدول (
)، أي تراوحت استجابات عينة الدراسة بـني %٨٣٫٣٣ -٦٢٬٠٠ية باملؤسسة" ما بني (سرتاتيجاإل 

) ١٤، ١٣، ١٠، ١١، ٨، ٣، ٩، ٥، ٤، ١٢، ٧، ١، ٢"محايــد، وموافــق" حيــث حظيــت املفــردات (
بنسب اتفاق "مرتفعة"، عىل الرتتيب؛ األمر الذي يُشـري إىل اتفـاق "عينـة الدراسـة" "بدرجـة 

 اقتصـادي منظـور مـن واعدة أفكارينتج عنها  املجتمع يف الحادثة اتالتغري مرتفعة" عىل أن 
، وتوفر أفكار واعدة باملؤسسـة لكـن ال تتناسـب مـع الوقـت واملـوارد املؤسسة مستوى عىل

 املـوارد اسـتغاللاملتاحة، واالهتامم بقيم املبادرة واألمـل يف املسـتقبل والتوجيـه واإلرشـاد، و 
 جـودة تحسـني، والرتكيـز عـىل مضـافة قيمـة تحقيـق ىلعـ ة املؤسسـةقـدر  دعـم يف املتاحة

 واملشـاركة القيـادة وقـيم العـاملني، بني الجيدة التفاعلية العالقات تنميةة، و الحالي الخدمات
، للريـادةاملتاحـة  الواعـدة الفـرص اقتنـاص نحـو املـنظم املنهجـي السـعي أهميـة، و الفاعلة
ا، اقتصـاديً  مربحـة خدمات إىل تحويلها ميكن التي املبتكرة األفكار حِّ شُ  من املؤسسة ومعاناة
 مشـاركة املؤسسـة تشـجع، منـه االستفادة ومحاولة للريادة املتاحة الفرص باقتناص االهتامم
 التطبيق ومبادرات جهود عىل زيرتك، الللريادة املتاحة الفرص اقتناص نحو السعي يف الجميع
 قيادات متتع، يإسرتاتيج منظور من مواردها املؤسسة تدير، الواعـدة واألفكار للفرص العميل

. املتاحـة مواردهـا لكافة يسرتاتيجاإل  والتنظيم التخطيط عىل بالقدرة بها والعاملني املؤسسة



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٣٤

) بنسب اتفاق "متوسطة"، عىل الرتتيب؛ األمر الذي يُشري إىل ٦، ١٥يف حني حظيت املفردتان (
ع القيادة لالستفادة من تطبيق عمليات اتفاق "عينة الدراسة" "بدرجة متوسطة"، عىل تشجي

 بصـواب اآلخـرين إقنـاع عـىلواعتامدها  ية لتوفري املوارد املتاحة وتراكمها وتنوعها،إسرتاتيج
  .الشخيص املستوى عىل الخاصة هانظر  وجهة

  

  ):الكلية/ الجامعة( باملؤسسة يةسرتاتيجاإل الريادةالتوجه نحو  محورنتائج املحور الثاين: 

  )٦جدول (

ألعضاء هيئة التدريس والقيادات التكرارات والنسب املئوية ونسب متوسطات االستجابة 

  )٣٠ية باملؤسسة (ن= سرتاتيج"عينة الدراسة" حول التوجه نحو الريادة اإل الجامعية

 البنود م
موافق 
 بشدة

 محايدموافق
غري 
موافق

غري 
موافق 
 بشدة

  ن % م

ب
رتتي

ال
  

 %ك %ك %ك%ك%ك
ارك أصحاب املصالح يفيش١٦

املنظومة التعليمية للمؤسسة يف
توليد األفكار الجديدة، ونرشها.

1 
3.33
% 

14
46.6
7%

7 
23.3
3%

8
26.6
7%

0
0.00
% 

0.6565.33%18

ـــدمات١٧ ـــة خ ـــدمت املؤسس ق
مختلفــة، ومبتكــرة عــىل مــدى

 الخمسة أعوام املاضية.
4 

13.3
3%

15
50.0
0%

6 
20.0
0%

4
13.3
3%

1
3.33
% 

0.7171.33%7 

أدخلت املؤسسة تطبيق نظـام١٨
األمتتة اإللكرتونية يف أداء كافـة
عملياتهـــا املاليـــة، واإلداريـــة،

 والتنظيمية املختلفة.

5 
16.6
7%

19
63.3
3%

1 
3.33
% 

5
16.6
7%

0
0.00
% 

0.7676.00%3 

طبقــت املؤسســة كثــري مــن١٩
األفكــار؛ الســتقطاب الطــالب

مـدى الجدد لاللتحاق بها عىل
 الخمسة أعوام املاضية.

4 
13.3
3%

7
23.3
3%

10
33.3
3%

9
30.0
0%

0
0.00
% 

0.6464.00%20

تحصـــــل املؤسســـــة عـــــىل٢٠
ــة خاصــة مــن خصــومات مالي
مـــوردي أو متعهـــدي تقـــديم

 الخدمات املطلوبة.

0 
0.00
% 

5
16.6
7%

15
50.0
0%

10
33.3
3%

0
0.00
% 

0.5756.67%24

  



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٣٥   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 )٦تابع جدول (

ــــت ٢١ ــــاأدخل ــــة فعليً املؤسس
استخدام الحاسوب، واإلنرتنـت
ــــة، ــــات الدراس ــــل قاع داخ

 وباملكاتب اإلدارية.

8 
26.6
7%

14
46.6
7%

4 
13.3
3%

4
13.3
3%

0
0.00
% 

0.7777.33%2 

طبقــــت املؤسســــة سياســــة٢٢
مختلفـــة يف اإلرتقـــاء بـــأداء
العاملني مل يسبق أن اسـتعانت
بها أية مؤسسة أخـرى منـاظرة

 محليًا.

0 
0.00
% 

11
36.6
7%

6 
20.0
0%

11
36.6
7%

2
6.67
% 

0.5757.33%22

تســــمح املؤسســــة للطــــالب٢٣
بااللتحاق بالدراسـة قبـل دفـع
الرسوم، واملرصوفات الدراسـية

 لًفا.ساملقررة 

3 
10.0
0%

5
16.6
7%

11
36.6
7%

7
23.3
3%

4
13.3
3%

0.5757.33%22

تلجـــأ املؤسســـة إىل االقـــرتاض٢٤
 أنشطتها املختلفة.لتمويل 

0 
0.00
% 

2
6.67
% 

7 
23.3
3%

15
50.0
0%

6
20.0
0%

0.4343.33%25

توســـعت منشـــآت املؤسســـة٢٥
خالل األعوام الخمسة املاضية.

9 
30.0
0%

19
63.3
3%

2 
6.67
% 

0
0.00
% 

0
0.00
% 

0.8584.67%1 

نجرب تطبيق أفكار، ومقرتحات٢٦
جديــدة دون معرفتنــا مســبًقا

 أو فشلها.مبدى نجاحها،
3 

10.0
0%

11
36.6
7%

8 
26.6
7%

7
23.3
3%

1
3.33
% 

0.6565.33%18

ـــع يف اتخـــاذ القـــرارات٢٧ نرس
الجريئــــة بهــــدف اســــتغالل

 الفرص املتاحة أمامنا للريادة.
2 

6.67
% 

15
50.0
0%

6 
20.0
0%

5
16.6
7%

2
6.67
% 

0.6766.67%16

نؤمن بأن بيئة أعامل مؤسستنا٢٨
ـــاج إىل اتخـــاذ إجـــراءاتتحت

رسيعة، ومجازفة حتى نـتمكن
من تحقيق أهدافها املنشودة.

6 
20.0
0%

10
33.3
3%

4 
13.3
3%

7
23.3
3%

3
10.0
0%

0.6666.00%17

نتعامل بحزم مع املواقف التي٢٩
يــتم فيهــا اتخــاذ قــرارات غــري
ــتغالل ــب؛ الس ــة العواق مأمون

 الفرص املمكنة للريادة.

4 
13.3
3%

12
40.0
0%

8 
26.6
7%

5
16.6
7%

1
3.33
% 

0.6968.67%11

  



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٣٦

  )٦تابع جدول (

ــــزة٣٠ ــــق إجــــراءات متمي نطب
تستهدف الطالب، لنتمكن من
خـــوض غـــامر املنافســـة مـــع

 املؤسسات األخرى.

3 
10.0
0%

14
46.6
7%

7 
23.3
3%

4
13.3
3%

2
6.67
% 

0.6868.00%14

نستفيد مـن التغذيـة الراجعـة٣١
للطـــالب وأصـــحاب املصـــالح

لنتمكن من املنافسـةاملشرتكة؛ 
 مع املؤسسات األخرى.

5 
16.6
7%

15
50.0
0%

3 
10.0
0%

6
20.0
0%

1
3.33
% 

0.7171.33%7 

نقدم أنشطة ترويجية،٣٢
وتسويقية متنوعة، مثل (املنح

الدراسية، واألنشطة والفعاليات
 الرياضية املختلفة).

5 
16.6
7%

12
40.0
0%

6 
20.0
0%

7
23.3
3%

0
0.00
% 

0.7070.00%10

قدمنا خـالل العـامني املاضـيني٣٣
خدمات جيدة وجديدة، وغـري
معروفة عىل اإلطـالق بالنسـبة

 ملنافسينا اآلخرين.

1 
3.33
% 

16
53.3
3%

8 
26.6
7%

5
16.6
7%

0
0.00
% 

0.6968.67%11

نقدم حزمـة أفضـل لتقـديرات٣٤
الرسوم واملرصوفات الدراسـية،
مقارنــًة باملؤسســات الجامعيــة

 املناظرة.األخرى 

1 
3.33
% 

10
33.3
3%

11
36.6
7%

7
23.3
3%

1
3.33
% 

0.6262.00%21

تنتهج املؤسسـة رؤيـة ورسـالة٣٥
تنظيميـــة موجهـــة، وأهـــداف
إجرائية محددة، وقصرية املدى

 للمستقبل.

6 
20.0
0%

13
43.3
3%

9 
30.0
0%

2
6.67
% 

0
0.00
% 

0.7575.33%4 

ــة٣٦ ــع املؤسس ــرتاتيجتتب ياتإس
متكنهـــا بالفعـــل مـــنفعالـــة 

استغالل الفرص املتاحة أمامهـا
 يف بيئتها الخارجية.

3 
10.0
0%

19
63.3
3%

3 
10.0
0%

4
13.3
3%

1
3.33
% 

0.7372.67%5 

تأخذ املؤسسـة بزمـام املبـادرة٣٧
يف إحــداث التغــريات املطلوبــة
محــرزين قصــب الســبق قبــل

 املؤسسات اآلخرى املنافسة.

2 
6.67
% 

16
53.3
3%

5 
16.6
7%

6
20.0
0%

1
3.33
% 

0.6868.00%14

  



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٣٧   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 )٦تابع جدول (

تســعى املؤسســة إىل اســتغالل٣٨
الفرص الجديدة املتاحة أمامها

  للريادة.
2 

6.67
% 

21
70.0
0%

2 
6.67
% 

4
13.3
3%

1
3.33
% 

0.7372.67%5 

ـــريات٣٩ ـــة التغ ـــع املؤسس تتوق
 املستقبلية، وتخطط لها سلًفا.

3 
10.0
0%

17
56.6
7%

5 
16.6
7%

4
13.3
3%

1
3.33
% 

0.7171.33%7 

ــب٤٠ تســعى املؤسســة إىل تجري
ــي ــدة الت ــتحدثات الجدي املس
متكنها من االحتفـاظ بـالطالب

 مستقبالً.

3 
10.0
0%

13
43.3
3%

9 
30.0
0%

4
13.3
3%

1
3.33
% 

0.6968.67%11

  

نحـو  ) تراوحت نسب االتفاق بني "عينة الدراسـة" حـول "التوجـه٦يتضح من الجدول (
)، أي تراوحـت اسـتجابات عينـة %٨٤٫٦٧ -٤٣٫٣٣ية باملؤسسـة" مـا بـني (سـرتاتيجالريادة اإل 

) بنسبة اتفاق "مرتفعة ٢٥الدراسة بني " غري موافق، وموافق بشدة"؛ حيث حظيت املفردة (
، ٢٩، ٣٢، ٣١، ١٧، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ١٨، ٢١جًدا"، عىل الرتتيـب، يف حـني حظيـت املفـردات (

، ٢٨، ٢٧) بنسب اتفاق "مرتفعة"، عىل الرتتيب، يف حـني حظيـت املفـردات (٣٧، ٣٠، ٤٠، ٣٣
) بنسب اتفاق "متوسطة"، عىل الرتتيب، يف حني حظيت املفردة ٢٠، ٢٣، ٢٢، ٣٤، ١٩، ٢٦، ١٦

) بنسبة اتفاق منخفضة. األمر الذي يُشري إىل اهتامم القيادات الجامعية "بدرجة مرتفعة ٢٤(
 الخمسـة األعـوام خـالل املؤسسـة منشـآت عيتوسـ"عينـة الدراسـة"، ب جًدا"، من وجهة نظر

 الدراسـة قاعـات داخـل واإلنرتنـت الحاسـوب اسـتخدام، و"بدرجة مرتفعة" بإدخـال املاضية
، وانتهـاج املختلفـة عملياتها كافة أداء يف اإللكرتونية األمتتة نظام تطبيقة، و اإلداري واملكاتب
 فعالـة ياتإسرتاتيج، واتباع محددة إجرائية وأهداف وجهةم تنظيمية ورسالة رؤيةل املؤسسة

ة، واسـتغالل الفـرص الجديـدة املتاحـة للريـادة، الخارجيـ بيئتهـا يف املتاحة الفرص ستغاللال 
 مـدى عـىل مبتكـرة خـدمات يمقـد، وتلهـااملسـبق  طيتخطـالو  املسـتقبلية التغرياتوتَوقع 

، املشـرتكة املصـالح وأصحاب للطالب الراجعة التغذية، واالستفادة من املاضية أعوام الخمسة
 اتخاذ فيها يتم التي املواقف مع بحزم، والتعامل متنوعة وتسويقية ترويجية أنشطةوتقديم 
 منافسـنيلل بالنسـبة معروفـة غـري جيـدة خـدمات، وتقـديم العواقـب مأمونـة غـري قرارات

، مســتقبالً بــالطالب االحتفــاظ مــن متكــن التــي الجديــدة املســتحدثات تجريــب، و اآلخــرين
، األخـرى املؤسسـات مـع املنافسـة مـن لـتمكن الطـالب تستهدف متميزة إجراءاتوتطبيق 
. يف حـني افسـةنَّ املُ  اآلخرى املؤسسات قبل املطلوبة التغريات إحداث يف املبادرة بزمامواألخذ 

 يف اإلرساعمتيل القيادات الجامعية "بدرجة متوسطة"، من وجهـة نظـر "عينـة الدراسـة"، إىل 
 إجـراءات اتخـاذ إىل، والحاجة للريادة املتاحة الفرص استغالل بهدف الجريئة القرارات اتخاذ

 األفكـار توليـد يف املصـالح أصـحاب ، ومشـاركةملنشـودةا هدافاأل  تحقيقل ومجازفة رسيعة



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٣٨

 مبـدى ةمسـبق ةمعرفـ دون جديـدة ومقرتحـات أفكـار تطبيـقو  بيجر، وتونرشها الجديدة
 ميقـد، وتبها لاللتحاق الجدد الطالب الستقطاب األفكار؛ من كثري قيطب، وتفشلها أو نجاحها

محليًـا  غـري مسـبوقة سياسـة، وتطبيـق الدراسية واملرصوفات الرسوم لتقديرات أفضل حزمة
 الدراسـية الرسـوم دفـع قبـل بالدراسـة بااللتحـاق للطـالب حسام ، والالعاملني بأداء إلرتقاءل

. املطلوبـة الخـدمات تقديم متعهدي أو موردي من خاصة مالية خصومات ليتحص، و املقررة
يف حني متيل القيادات الجامعية "بدرجـة منخفضـة"، مـن وجهـة نظـر "عينـة الدراسـة"، إىل 

  .املختلفة أنشطتها لتمويل االقرتاض إىلاللجوء 

  ):الكلية/ الجامعة( باملؤسسة يسرتاتيجاإلالتوجه  محورنتائج املحور الثالث: 

  )٧جدول (

ألعضاء هيئة التدريس والقيادات التكرارات والنسب املئوية ونسب متوسطات االستجابة 

  )٣٠ي باملؤسسة (ن= سرتاتيج"عينة الدراسة" حول التوجه اإل الجامعية

 البنود م
موافق 
 بشدة

غري موافق محايد موافق
غري موافق 

  ن % م بشدة

ب
رتتي

ال
 % ك %ك % ك %ك % ك  

ياتإســرتاتيجينصــب محــور تركيــز ٤١
املؤسسة عىل كيفية تحقيق أفضـل

 استغالل ممكن ملواردها الحالية.

3
10.0

0%
17

56.6

7%
6 

20.0

0%
4 

13.33

% 
0 0.00%0.73 72.67% 11 

ية حـولسرتاتيجترسم التَصّورات اإل  ٤٢
الفرص املمكنة للريـادة، مـع عـدم
ــددات ــالقيود واملح ــلبًا ب ــأثر س الت

  عىل مواردنا الحالية.املفروضة 

2
6.67
% 

17
56.6
7%

6 
20.0
0%

4 
13.33

% 
1 3.33%0.70 70.00% 17 

نسعي نحو اقتنـاص فـرص الريـادة ٤٣
القيّمة، واملفيدة عمليًـا، ثـم نبـذل
ــك للحصــول عــىل ــد ذل ــد بع الجه

 املوارد الالزمة الستغاللها عمليًا.

4
13.3
3%

11
36.6
7%

9 
30.0
0%

5 
16.67

% 
1 3.33%0.68 68.00% 21 

تؤثر املوارد املتاحة للمؤسسة حاليًا ٤٤
 4  ياتها.إسرتاتيجعىل نحو بارز يف

13.3
3%

15
50.0
0%

7 
23.3
3%

4 
13.33

% 
0 0.00%0.73 72.67% 11 

ـــوارد ٤٥ ـــدرك املؤسســـة حجـــم امل ت
املطلوبة للبـدء يف اقتنـاص الفـرص

 املحتملة للريادة.

3
10.0
0%

13
43.3
3%

8 
26.6
7%

6 
20.00

% 
0 0.00%0.69 68.67% 20 

يتم التحكم بشكل كامل يف مواردنا ٤٦
 5 الحالية.

16.6
7%

13
43.3
3%

6 
20.0
0%

3 
10.00

% 
3 10.00% 0.69 69.33% 18 
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 ١٣٣٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 )٧تابع جدول (

نطبـــق مبـــدأ االكتفـــاء الـــذايت، ٤٧
واســـتغالل املـــوارد املتاحـــة، دون
اللجــــوء إىل االســــتعانة بــــاملوارد

 الخارجية.

2 
6.67

% 
11

36.6

7%
4 

13.3

3%
11 

36.67

% 
2 6.67%0.60 60.00% 25 

نوفر منـاخ داعـم للتكيـف بحريـة ٤٨
 1مع الظروف املتغرية يف بيئة الواقع.

3.33
% 

17
56.6
7%

3 
10.0
0%

7 
23.33

% 
2 6.67%0.65 65.33% 23 

نهــتم بإنجــاز املهــام مــن خــالل ٤٩
العمليــات، واإلجــراءات الرســمية

  املقننة.

7 
23.3
3%

15
50.0
0%

4 
13.3
3%

2 
6.67
% 

2 6.67%0.75 75.33% 4 

نحرص عىل إتباع أسلوب متسـق يف ٥٠
ــــة أنشــــطة املؤسســــة إدارة كاف

 وعملياتها.

6 
20.0
0%

14
46.6
7%

5 
16.6
7%

4 
13.33

% 
1 3.33%0.73 73.33% 9 

نشــجع أعضــاء هيئــة التــدريس، ٥١
واإلداريني، والعـاملني عـىل االلتـزام

ـــيفات  ـــةبالتوص ـــمية الدقيق الرس
 لعملهم الوظيفي.

5 
16.6

7%
18

60.0

0%
3 

10.0

0%
1 

3.33

% 
3 10.00% 0.74 74.00% 8 

نتبنـــى مبـــادئ قياديـــة حقيقيـــة، ٥٢
ومجــردة يف إدارة منظومــة عمــل

 املؤسسة.

3 
10.0
0%

15
50.0
0%

7 
23.3
3%

1 
3.33
% 

4 13.33% 0.68 68.00% 21 

ـــوع أســـاليب، ٥٣ ـــة تن نســـمح بحري
اإلداريـني، تـرتاوح بـني وآليات عمل

االلتزام الصارم بالرسمية، وصوالً إىل
 الطابع الودي يف القيادة.

5 
16.6
7%

17
56.6
7%

3 
10.0
0%

5 
16.67

% 
0 0.00%0.75 74.67% 7 

ــة وغــري رســمية ٥٤ ــق أدوات مرن نطب
ــة للضــبط اإلداري، وشــبكة متكامل
ــع ــمية م ــري الرس ــات غ ــن العالق م

 اآلخرين يف بيئة العمل.

5 
16.6
7%

14
46.6
7%

4 
13.3
3%

7 
23.33

% 
0 0.00%0.71 71.33% 15 

نــرتبط بعالقــات وثيقــة مــع كافــة ٥٥
ــن ــة م ـائح املختلف ــات، والرشـ الفئ

 أصحاب املصالح يف مؤسستنا.

5 
16.6
7%

17
56.6
7%

5 
16.6
7%

3 
10.00

% 
0 0.00%0.76 76.00% 3 

ـــحاب ٥٦ ـــع أص ـــا م ـــف عالقاتن نوظ
املطلوبـة،املصالح يف تـوفر املـوارد

وتحقيق أكرب استفادة ممكنة منهـا
 عمليًا.

2 
6.67
% 

15
50.0
0%

8 
26.6
7%

5 
16.67

% 
0 0.00%0.69 69.33% 18 

نشـــجع عـــىل حضـــور املـــؤمترات، ٥٧
ــادل ــدوات، وورش العمــل، وتب والن
ــرى ــات األخ ــع الجامع ــربات م الخ

 املناظرة.

9 
30.0
0%

16
53.3
3%

2 
6.67
% 

1 
3.33
% 

2 6.67%0.79 79.33% 1 
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  )٧تابع جدول (

ـاكة مـع ٥٨ ندعم إقامـة عالقـات الرش
الجامعــات األخــرى؛ بهــدف تبــادل
ـــدروس ـــتخالص ال ـــربات، واس الخ

 املستفادة عىل نحو تشاريك فعال.

8 
26.6

7%
17

56.6

7%
2 

6.67

% 
1 

3.33

% 
2 6.67%0.79 78.67% 2 

ـــبكات ٥٩ ـــامم إىل الش ـــل االنض نفض
الــدعماالجتامعيــة، أو مجموعــات

ــل ــرق العم ــات وف ــي، وجامع الفن
التخصصية عىل مستوى الجامعات.

4 
13.3
3%

18
60.0
0%

6 
20.0
0%

1 
3.33
% 

1 3.33%0.75 75.33% 4 

ـــحاب ٦٠ ـــع أص ـــا م ـــف عالقاتن نوظ
املصــــالح يف تطــــوير مؤسســــتنا،

 وتسويقها.

3 
10.0
0%

18
60.0
0%

6 
20.0
0%

1 
3.33
% 

2 6.67%0.73 72.67% 11 

شــبكات العمــلنشــجع تحويــل ٦١
الشخصية إىل أدوات فعالة للوصول
ــز إىل أعــىل مســتويات األداء املتمي

 للمنظومة التعليمية ملؤسستنا.

5 
16.6

7%
16

53.3

3%
7 

23.3

3%
1 

3.33

% 
1 3.33%0.75 75.33% 4 

نؤكد إدارة العالقات مـع مجموعـة ٦٢
متنوعـــة مـــن األفـــراد والجهـــات
والهيئــات واملؤسســات املختلفــة يف

 املجتمع املحيل.

4 
13.3
3%

16
53.3
3%

7 
23.3
3%

2 
6.67
% 

1 3.33%0.73 73.33% 9 

نعترب كافـة اللقـاءات التـي نشـارك ٦٣
فيهـــا مـــع اآلخـــرين باعتبارهـــا
منتديات واعدة لتسويق مؤسسـتنا

 التعليمية.

5 
16.6
7%

12
40.0
0%

10 
33.3
3%

2 
6.67
% 

1 3.33%0.72 72.00% 14 

ــتنا ٦٤ ــع مؤسس ــطتتمت ــود رواب بوج
تجارية فعالة متكنهـا مـن التعـاون
مع البنوك، والخرباء عىل نحـو أكـرث

 سهولة ويًرسا.

2 
6.67
% 

8
26.6
7%

11 
36.6
7%

7 
23.33

% 
2 6.67%0.61 60.67% 24 

نفضل توظيف شبكاتنا االجتامعيـة ٦٥
يف اســتغالل والــتحكم يف مواردنــا
املتاحة، ونرش وتداول املعرفة عـىل

 ممكن عمليًا.أوسع نطاق 

1 
3.33
% 

18
60.0
0%

9 
30.0
0%

1 
3.33
% 

1 3.33%0.71 71.33% 15 

  
) تراوحـت نسـب االتفـاق بـني "عينـة الدراسـة" حـول "التوجـه ٧يتضح مـن الجـدول (

)، أي تراوحت استجابات عينـة الدراسـة مـا %٧٩٫٣٣ -٦٠٫٠٠ي للمؤسسة" ما بني (سرتاتيجاإل 
، ٦٢، ٥٠، ٥١، ٥٣، ٦١، ٥٩، ٤٩، ٥٥، ٥٨، ٥٧املفـردات (بني "محايد، وموافق"؛ حيـث حظيـت 

) بنســب اتفــاق "مرتفعــة"، عــىل الرتتيــب، يف ٥٢، ٤٣، ٤٥، ٥٦، ٤٦، ٤٢، ٦٥، ٦٣، ٦٠، ٤٤، ٤١
) بنسب اتفاق "متوسطة"، عىل الرتتيب. األمر الذي يُشري ٤٧، ٦٤، ٤٨حني حظيت املفردات (

 عيشـج، من وجهة نظر "عينة الدراسـة"، بالتإىل اهتامم القيادات الجامعية "بدرجة مرتفعة"
ـاكة عالقـات إقامـةالعلميـة، ودعـم  والنـدوات املؤمترات حضورعىل  ، الخـربات وتبـادل الرش



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٤١   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

أصحاب املصالح، واالهتامم بإنجاز املهام من اإلجراءات الرسمية  مع وثيقة عالقاتواالرتباط ب
 تحويــل عيشــج، وتالتخصصــية العمــل وفــرق االجتامعيــة الشــبكات إىل االنضــامماملقننــة، و 
ــة أدوات إىل الشخصــية العمــل شــبكات ــز األداء مســتويات أعــىل إىل للوصــول فعال  ، املتمي

 الرسـمية بالتوصيفات االلتزام عيشجاإلداري، وت عملال وآليات أساليب تنوع بحرية حسام وال
 املؤسسـة أنشـطة كافـة إدارة يف متسق أسلوب إتباع، والحرص عىل الوظيفي عمللل الدقيقة

يات إسـرتاتيج، وتأكيد العالقات مع أفراد ومؤسسات املجتمع املحيل، الرتكيـز عـىل وعملياتها
يات املؤسسة، توظيـف إسرتاتيجاالستغالل األمثل للموارد، وجود تأثري بارز للموارد املتاحة يف 

 مـع املشاركة لقاءات كافة راعتب، اقهايتسوالعالقات مع أصحاب املصالح يف تطوير املؤسسة 
 يفللمؤسسـة  االجتامعيـة شـبكاتال توظيـفة، ؤسسـامل لتسـويق واعـدة منتديات اآلخرين

 حـول يةسـرتاتيجاإل  التَصـّورات رسـمو  املتاحـة، هاواردوالنرش والتداول مل والتحكم ستغاللاال 
 بشكل التحكم، الحالية واردامل عىل املفروضة املحدداتدون التقيد ب للريادة، املمكنة الفرص
، املطلوبـة املـوارد تـوفر يف املصـالح أصـحاب مـع عالقـاتال فيوظ، تالحالية واردامل يف كامل

 نحو سعي، الللريادة املحتملة الفرص اقتناص يف للبدء املطلوبة املوارد حجمل املؤسسة كادر إ 
. دارةاإل  يف ومجردة حقيقية قيادية مبادئ يتبن، و عمليًا واملفيدة القيّمة الريادة فرص اقتناص

 وفريف حني متيل القيادات الجامعية "بدرجة متوسطة"، من وجهة نظر "عينة الدراسة"، إىل تـ
 فعالـة تجاريـة روابـط بوجـود تمتـع، والاملتغـرية الظـروف مـع بحريـة للتكيـف داعم مناخ

 تجاريـة روابـط بوجـود تمتـعال الـذايت، االكتفـاء مبـدأ قيطب، وتوالخرباء البنوك مع لتعاونل
  .فعالة

  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين للدراسة:

ــة عــن بالنســبة لإل  ــادة جاب ــاين: مــا الَتصــّور املقــرتح لتطبيــق مــدخل الري الســؤال الث
ــة ســرتاتيجاإل ــيم العــايل باململكــة العربي ــة يف إدارة مؤسســات التعل ــادات الجامعي ية للقي

  السعودية ؟
) ونتـائج ٢٠٠٩املرتبطـة (األغـا، من واقـع اإلطـار النظـري، ونتـائج الدراسـات السـابقة 

الدراسة امليدانية للدارسة الحالية، أمكن للباحثني التوصل إىل التَصّور املقرتح لتطبيق مـدخل 
ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العـايل باململكـة العربيـة سرتاتيجالريادة اإل 

  السعودية؛ وذلك عىل النحو التايل:
ى التَصوّ  -١ ية للقيادات الجامعيـة يف إدارة سرتاتيجر املقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإل ُمسمَّ

  مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية:  
ى"الريادة اإل  ية للقيادات الجامعية إلدارة مؤسسات التعليم سرتاتيجأعطى الباحثان ُمسمَّ

ى لرُيكــز عــىل ية، والقيــادات ســرتاتيج الريــادة اإل العــايل باململكــة"، وقــد أُعطــى هــذا املٌســمَّ
  الجامعية، وإدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية.

ية للقيـادات الجامعيـة: يف سـرتاتيجطبيق مدخل الريـادة اإل املقرتح لت لتَصّوراأسس بناء  -٢
شـاملة ضوء رؤية التعليم العايل باململكـة وأهدافـه، التـي ترمـي إىل تحقيـق التنميـة ال



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة
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ية، التـي تؤكـد روح املبـادرة سـرتاتيجواملستدامة للفـرد واملجتمـع. ومبـادئ الريـادة اإل 
والتجديد واإلبداع وامليزة التنافسية، ومرتكزات إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة، 

 التي تؤكد التشاركية، وقيم الشفافية واملحاسبية.
  ية للقيادات الجامعية:سرتاتيجالريادة اإل طبيق مدخل املقرتح لت لتَصّوراأهداف  -٣
  

  األهداف العامة للتَصّور املقرتح: متثلت األهداف العامة للتَصّور املقرتح فيام ييل:  -أ

ية املحرتفـة، التـي لـديها سـرتاتيجاإلسهام يف إعداد القيادات الجامعية الريادية اإل  -
سـتجدات والتغـريات مؤسسات التعليم العايل وإدارتها، ىف ظـل امل لقيادة الكفاءة

 العاملية الحديثة.

الرضـورية  اكتساب املهارات واملامرسات واألساليب القياديـة واإلداريـة الحديثـة  -
تحقيـق الريـادة واالسـتدامة يف ظـل التحـديات   تسـهم يف للقائد الريادي، التـي

يف العاملية والتغريات املستمرة، التي مُتثل التحـدي األكـرب يف بيئـة التعلـيم العـايل 
 القرن الحادي والعرشين.

ية يف العمليـات اإلداريـة والتنظيميـة املختلفـة سـرتاتيجتطبيق مبادئ الريـادة اإل  -
للمؤسسات التعليم العايل، واإلسهام يف قيادة جهودها الراميـة إىل تحقيـق امليـزة 
التنافسية املضافة، والوصول إىل مستوى "الريادة" عىل كافـة املسـتويات املحليـة، 

 ية، واإلقليمية، والدولية املختلفة.والوطن

متثلت األهداف النوعية للتَصّوِر املقـرتح فـيام األهداف النوعية للَتصّور املقرتح:  - أ
  ييل:

 اكتساب املهارات العقلية الريادية، ومهارات التجديد واإلبداع. -

ــارات  - ــان مه ــادة وإدارة  اتق ــادى  قي ــرن الح ــايل يف الق ــيم الع ــات التعل مؤسس
 والعرشين.

  التحيل بروح املبادرة يف إدارة مؤسسات التعليم العايل، وقيادتها.  -

  لصناعة املستقبل.  ية سرتاتيجالتحول من التخطيط إلدارة املستقبل إىل املجازفة اإل  -

 نرش الثقافة الريادية بني قيادات مؤسسات التعليم العايل، والعاملني، واإلداريني. -

بني مؤسسات التعليم العـايل وأصـحاب مد جسور الشبكات والرشاكات الخارجية  -
 املصالح.

  ية للقيادات الجامعية:سرتاتيجأبعاد الَتصّور املقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإل -٤
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ــد"  ــىل منــوذج "أيرالن ــرتح ع ــّور املق ــد التَص ــت"  -Irelandاعتم ــه "هي ، Hittوزميلي

مجـال "الريـادة ) ذائـع الصـيت عامليًـا يف Sirmon- )Ireland et al., 2003و"سـيمون" 

ملؤسسات التعليم العايل، ويتألف من ثالثـة  Strategic Entrepreneurshipية"سرتاتيجاإل 

  أبعاد رئيسة؛ هي: 

  )٣الشكل(

  )Ireland et al., 2003ية ملؤسسات التعليم العايل (سرتاتيجيوضح األبعاد الثالث لنموذج الريادة اإل

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

) منوذًجا إجرائيًـا شـديد األهميـة؛ Ireland et al., 2003وقد قدم "أيرالند وزمالؤه" (

ية ملؤسسات التعليم العايل، يصفها من منظور متكامل يربط بني سرتاتيجلتناول الريادة اإل 

مكوناتها األربع الرئيسة التالية؛ هي: الثقافة الريادية، القيادة الريادية، العقلية الرياديـة، 

 ية.سرتاتيجموارد اإلدارة اإل 

  ية:رتاتيجسخصائص القيادات الريادية يف الَتصّور املقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإل -٥

ية يف مؤسسـات التعلـيم سـرتاتيجمن أهم الخصائص املشـرتكة للقيـادات الرياديـة اإل 

  العايل ما ييل: 

تُعربٌّ القائد عن رؤية ورسالة املؤسسة، وقيمها يف كافة األنشطة التي تحدث داخل - أ

 مجتمع الجامعة؛ وذلك حتى تصبح ثقافة مجتمع.

-     
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الريادة أكرث مـن محاولـة اإلصـالح الجـزيئ، تتفهم أن وظيفتها تتعلق بإنشاء ثقافة - ب

تلك الثقافة القامئة عىل الكفاءة والشفافية، والتي تزدهر يف املناخ الداعم للتجديد 

 واإلبداع والتميز.

ية يف تـوفر خارطـة الطريـق الخاصـة باألنشـطة اليوميـة سـرتاتيجتتفهم أهمية اإل -ج

تدامة قامئة عـىل املقارنـة. للجامعة، لتجعلها مختلفة عن نظرياتها؛ لخلق ميزة مس

ية يف املقدمة، ثم توظيفها من خالل الجامعة مـن أجـل اتخـاذ سرتاتيجأي وضع اإل 

 قرارات مهمة.

تكون عىل دراية بتنفيذ العملية اليومية لرتجمة األفكار إىل واقع، وتستمتع بذلك،  -د

م زمالئهـا أو كام أنها تبني العمل وتكلفها باملهام واملسؤوليات، وال تحاول أداء مها

 التسلق عىل أكتافهم.

توفر التمويـل ملشـاريع مؤسسـاتها؛ لقيـادة جهـود تطويرهـا؛ لتكـون قـادرة عـىل -ه

 املنافسة.

متتلك الرغبة األصلية لتعلم يشء جديد، ومن ثَمَّ توسيع دائرة املستشاريني والثقـة -و

 .األكفاء القادرين عىل تقديم النصح واإلرشاد

  ية:سرتاتيجدية يف الَتصّور املقرتح لتطبيق مدخل الريادة اإلمهارات القيادات الريا -٦

  من أهم املهارات التي ينبغي اكسابها للقيادات الريادية وفًقا للتَصّور املقرتح ما ييل:

 Entrepreneurship Skillsمهارات ريادة األعامل -أ Managerial Skills ة املهارات اإلداري -ب

 حل املشاكل وصنع القرار. -

 الفرق والعمل الجامعي. -

 مهارات التفاوض. -

 دراسات الجدوى االقتصادية؟ -

 أساسيات االقتصاد اإلداري. -

  التخطيط والرقابة. -

 دراسات الجدوى االقتصادية. -

 التفكري النمطي واإلبداعي. -

 املرشوعات البحثية والتنافسية. -

 ريادة األعامل. -

 ريادة املستقبل. -

  ي.سرتاتيجالتخطيط اإل  -

Knowledge Skillsةاملهارات املعرفي -ج Behavioral Skills املهارات السلوكية  -د
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 التفكري التحلييل. -

 التفكري النمطي واإلبداعي. -

املحاجة: طرق قياسها وأساليب  -

 تنميتها.

 إدارة الضغوط. -

 مهارات االتصال. -

  طرق كتابة املرشوعات البحثية. -

 املحاسبية لإلدارة وصنع القرار. -

 إرشادات الصحة العامة: حياة صحية. -

القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية. -

 املرشوعات التنافسية. -

  تقييم وإدارة املخاطر. -

  ية للقيادات الجامعية:سرتاتيجمتطلبات تطبيق الَتصّور املقرتح ملدخل الريادة اإل -

مؤسسـات التعلـيم ية يف إدارة سـرتاتيجمن أهم متطلبات تطبيق مدخل الريادة اإل 

  العايل؛ ما ييل:

  اإلجراءات املرتبطة  املتطلب

ـــــة ـــــب األول: بيئ املتطل
قانونيــة وتنظيميــة مواتيــة 

  ية.سرتاتيجأكرث للريادية اإل

ترسيع اإلصالحات املتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية من  
ية.سرتاتيجأجل خلق ظروف أكرث مالمئة للريادة اإل 

 التنافسية" يف النظام القانوين والتنظيمي.اعتامد نهج "امليزة  
ية سرتاتيجتحديد أهداف كل مرحلة من مراحل تنفيذ اإل  

 املُختارة.
وضع وتطوير السياسات واإلجراءات الوظيفية والخطط  

ية املختارة.سرتاتيجوالربامج الالزمة لتنفيذ اإل 
تهيئة البيئة التنظيمية، والتأكد من الهيكل التنظيمي لتنفيذ  

 ية املختارة يف إطار تحقيق األهداف املنشودة.سرتاتيجاإل 

ـــادة ـــاين: زي ـــب الث املتطل
الوعي وبناء الثقافـة حـول 
ـــــــــادة  مفهـــــــــوم الري

  ية.سرتاتيجاإل

إنشاء مجتمع مؤسيس ريادي من خالل:  

توجيه املزيد من القيادات نحو خيار أن يصبحوا رياديني  - 
 لالستمرار. ويبدأوا بأفكارهم كفرصة عمل جذابة لهم وقابلة

االحتفاء بقصص النجاح الريادية والرتويج للنامذج  -
 الريادية.

ية كعنرص من سرتاتيجالدمج الكامل ملفهوم الريادة اإل  -
  عنارص املؤسسة التعليمية.
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  اإلجراءات املرتبطة  املتطلب

ـــع ـــث: رف ـــب الثال املتطل
مستوى املهـارات الرياديـة 
والقياديـة وتـوفري خــدمات 
ــــار  ــــوير األفك ــــم تط دع
واألعامل مبستويات جـودة 

  عالية. 

تعزيز القدرات واملعرفة الكيفية ألصحاب األفكار واملشاريع  
الريادية املحتملة والناشئة، من أجل الوصول إىل النهج 

عالية وزيادة  األفضل والفعال لتحقيق قيمة مضافة
 احتامالت اإلستدامة والنمو لألفكار واملشاريع الناشئة.

تحسني احتامالت االستدامة والنمو لألفكار واملشاريع اليافعة  
من خالل توفر التدريب واإلرشاد والتوجيه وغريها من أنواع 

 الدعم املكثف للرياديني الجدد.
وى أداء تحسني القدرات واإلمكانيات اإلدارية؛ لتحقيق مست 

أعىل من حيث: اإلنتاجية، معدل الدوران، التشغيل والجودة 
  واإلبداع.

املتطلب الرابع: تحسني
الوصول إىل اإلئتامن 

  والتمويل املناسب.

تحديد وتعريف إخفاقات تخصيص التمويل الرسمي الالزم؛  
 من أجل زيادة فرص وصولها إىل اإلئتامن والتمويل املناسب.

املرصيف املمنوح لألفكار واملشاريع  مضاعفة حجم التمويل 
 .%٢٠إىل  %١٠واملنح الدراسية الريادية من 

زيادة حجم رأس املال اإلبتدايئ ورأس املال املغامر املتاح  
  لتنمية األفكار واملشاريع الريادية الناشئة واليافعة.

املتطلـــب الخـــامس: رفـــع
القدرة عىل اإلبداع واعتامد 

  التكنولوجيا املتقدمة.

زيادة القدرة عىل اإلبداع وزيادة القدرات واألنشطة 
  التكنولوجية لألفكار واملشاريع الريادية الجديدة والقامئة.

 تشجيع إنشاء املشاريع الريادية املبتكرة. 
 ضامن حقوق امللكية الفكرية لألفكار واملشاريع اإلبداعية. 

  
املتطلب السـادس: تسـهيل

  الوصول إىل سوق العمل.

  

 خلق أسواق من أجل األفكار واملشاريع الريادية من خالل:  

 االنفتاح عىل فرص التنافسية مع املؤسسات املناظرة. -

 زيادة قدرة وميل هذه األفكار واملشاريع للتصدير. -

مد جسور الرشاكة مع مؤسسات املجتمع املحيل  -
 والدويل.

  الرتويج لنامذج حقوق اإلمتياز كمنهج لبناء الرشاكة. -
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  التوصيات:

صياغة رؤية مؤسسات التعليم العايل، ورسالتها، وأهدافها، يف ضوء مدخل  -
 ية.سرتاتيجالريادة اإل 

إجراء تحليل البيئة الخارجية املحيطة باملؤسسة التعليمية؛ لتعرف الفرص  -
والتهديــدات وكــذلك إجــراء تحليــل البيئــة الداخليــة للمؤسســة؛ لتعــرف 

 مصادر القوة ومواطن الضعف.

ية املالمئــة ســرتاتيجي الختيــار اإل ســرتاتيجإجــراء االختيــار الريــادي اإل  -
 للمؤسسة.

إعداد الـربامج واملرشـوعات والخطـط التنفيذيـة للمؤسسـة عـىل أسـاس  -
مع املؤسسـات التعليميـة األخـرى  حامية الوطيسخوض غامر املنافسة ال

 املناظرة.

ية للمــوارد جســرتاتيتصــميم خطــط التغيــري الرضــورية يف ضــوء اإلدارة اإل  -
 املتاحة، واستعاللها.

  املقرتحات:

ية يف سـرتاتيجإجراء دراسة حول تطبيـق املسـتويات املعياريـة للريـادة اإل  -
 مؤسسات التعليم العايل.

إجراء دراسة مقارنة حـول تطبيـق مـدخل الريـادة اإلسـرتاتجية يف بعـض  -
 الجامعات السعودية والعربية واألجنبية.

ية عـىل القـدرة سـرتاتيجتطبيق مدخل الريـادة اإل إجراء دراسة حول تأثري  -
  املؤسسية والفاعلية التعليمية مبؤسسات التعليم العايل باململكة.
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  :املراجع

مجلة جامعة األزهر ي، إسرتاتيج). الريادة يف الرشكات العربية مبنظور ٢٠٠٩األغا، وفيق حلمي ( .١
 .٤٠ -١)، ص ص A -١)، العدد (١١، املجلد (بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية

). برنامج جولدن ساكس للريادة والقيادة للسيدات،  متاح ٢٠٠٨الجامعة األمريكية بالقاهرة ( .٢
 م.٢٠١٤/ ١٠/٦بتاريخ   http://www.aucegypt.edu/ar/wel/Pages/default.aspxعرب: 

). بدائل ُمقرتحة لتطوير الدراسات العليا الرتبوية للبنات ٢٠١١الحديثي، ابتسام إبراهيم ( .٣
، كلية الرتبية، جامعة عني رسالة دكتوراهبالجامعات السعودية يف ضوء التوجهات املستقبلية، 

 شمس.
اريع الريادية: ). دور الحاضنات يف تعزيز املش٢٠١٠صالح، أحمد عيل، املبيضني، محمد ذيب ( .٤

: الريادة يف املؤمتر العلمي الدويل السنوي العارش لألعاملأساسيات نظرية ووقائع ميدانية، 
 نيسان، عامن، األردن. ٢٩-٢٦مجتمع املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، 

 ، عامن، األدرن، مكتبة اليازوري.أساليب الدراسات املستقبلية). ٢٠٠٨عامر، طارق ( .٥
، جدة، SPSSمقدمة ىف اإلحصاء الوصفي واالستدالىل باستخدام ). ٢٠٠٧عز حسن ( عبد الفتاح، .٦

 اململكة العربية السعودية، مكتبة خوارزم العلمية.
برنامج الريادة العاملية يف الجامعات السعودية، وزارة ). ٢٠٠٩العنقري، خالد بن محمد ( .٧

، اململكة العربية السعودية، متاح عرب التعليم العايل
http://www.mohe.gov.sa/ar/news/Pages/nsps7.aspx  هـ ٢١/١٠/١٤٣٠يف السبت

 م.١٠/١٠/٢٠٠٩املوافق 
، الدراسات املستقبلية: منظور تربوي). ٢٠٠٣فُليه، فاروق عبده، الزيك، أحمد عبد الفتاح ( .٨

 دار املسرية للنرش والتوزيع.عامن، األردن، مكتبة 
، جامعة صحيفة رسالة الجامعة). القيادة الريادية يف الجامعات العاملية، ٢٠١٤القحطاين، سامل ( .٩

  http://rs.ksu.edu.sa/84193.htmlامللك سعود، متاح عرب: 
يات الريادة وأثرها يف إسرتاتيج). عنارص ٢٠١٢د (كتانة، خريي مصطفى؛ أغا، أحمد عوين أحم .١٠

مجلة أبعاد إبداع املنتج: دراسة من وجهة نظر العاملني يف مركز األطراف الصناعية يف املوصل، 
جامعة محمد خيرض بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  أبحاث اقتصادية وإدارية،

  )، يونيه. ١١وعلوم التسيري، العدد (
ية الوطنيـة للتعلـيم العـايل، وزارة الرتبيـة والتعلـيم، سـرتاتيج). اإل ٢٠١٤التعليم العـايل (مجلس .١١

ــــاح عــــرب٢٤البحــــرين،  ــــايو. مت ــــاريخ  http://www.bna.bh/portal/news/619225 م بت
 م.٢٤/٥/٢٠١٤

، القـاهرة، مكتبـة الـدار يسـرتاتيجيط املـدريس اإلالتخطـ). ٢٠٠١مدبويل، محمد عبد الخـالق (.١٢
  العربية للكتاب.

مرشوع التعليم للريادة يف ). ٢٠١٢منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ( .١٣
، تقرير توليفي: الرشاكة يف التعليم للريادة، )٢٠١٢ -٢٠١٠الدول العربية: املكون الثاين (

 .٨ -١ويل للتعليم والتدريب التقني واملهني، مايو، ص ص بالتعاون مع املركز الد
، ICIE 2013املؤمتر العاملي لإلبداع والريادة ). ٢٠١٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( .١٤

مارس). متاح عرب:  ٥-٤جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، األردن، (



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٤٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

http://www.arado.org.eg/homepage/NewsDetails.aspx?news=787  مارس  ٤بتاريخ
٢٠١٣. 

ية التعليم الجامعي العريب وتحديات إسرتاتيج). ندوة "٢٠٠٧املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( .١٥
  أكتوبر.  ٢٥ -٢١عاون مع جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا، املنامة، البحرين، "، بالت٢١القرن 

). برنامج لتطوير مهارات القيادة والريادة لطلبة األردنية، الجامعة ٢٠١٢مبيضني، محمد ( .١٦
األردنية، األردن، متاح 

عرب:
http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/Lists/EventsAndNews/DispForm.aspx?ID=33  

  سبتمرب. ٢٧بتاريخ 
 

Academy of Management Review
 

Journal of Business Venturing
 

The Art and 
Science of Entrepreneurship

 

Entrepreneurship a Strategy: Competing on the Entrepreneurial 
Edge
 

Journal of Management
 

Journal of Business Venturing
 

Journal of Management
 Gaining and Sustaining Competitive 
Advantage

 

Handbook of Strategic Management

 



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٥٠

Entrepreneurship Theory 
and Practice
 

Journal of 
Economic Issues
 

Entrepreneurship Theory and Practice
 

Journal of Business Venturing

 The Innovator’s Dilemma: When New 
Technologies Cause Great Firms to Fail

 

MIT Sloan Management Review
 The Innovator’s 
Solution: Creating and Sustaining Successful Growth

 
Harvard Business Review,

 
Strategic Management 

Journal,
 

Journal of 
Management Studies
 

Entrepreneurship Theory and Practice
 

Entrepreneurship: Theory and 
Practice
 

Strategic Entrepreneurship: 
Creating a New Mindset



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٥١   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 

Strategic Management Journal,

 

Innovating Strategy Process

 Beyond Productivity: How 
Leading Companies Achieve Superior Performance by 
Leveraging Their Human Capital?
 

Journal of Business 
Venturing
 

Academy of Management Journal

 
Strategic Management Journal

 The systematic Search for Entrepreneurial 
Discoveries
 Building Strategy from the 
Middle: Reconceptualizing Strategy Process

 
Journal of Marketing 

Research
 Leading the Revolution

 

Journal of Business Research
 

Strategic
Management Journal
 

Academy of Management Journal



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٥٢

 

The Academy of Management Executive
 

Journal of 
Leadership & Organizational Studies
 

Industrial
Marketing Management
 

Journal of Management,
 

Academy of Management Executive

 
Business

Horizons
 

MSc
dissertation

 Entrepreneurship
 

The McKinsey Quarterly
 The Act of Creation

 

Entrepreneurship Theory & Practice
 

International Journal of 
Business Science and Applied Management
 

Strategic
Management Journal



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٥٣   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 
Management

Innovations Journal
 

Academy of Management Review
 

Journal of Business 
Venturing
 

Entrepreneurship: The Way 
Ahead
 

Entrepreneurship: The Way 
Ahead
 

Entrepreneurship: Theory 
and Practice
 

. Journal of 
Management
 

Journal of Business Research

 
Journal of Business Research

 Sloan Management 
Review
 

Sloan Management Review
 

Irish
Journal of Management,
 

Academy of Management Review

 The Entrepreneurial 
Mindset



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٥٤

 

Journal of Marketing Theory and Practice

 

Entrepreneurship as Strategy: Competing on the 
Entrepreneurial Edge 
 

Entrepreneurship as 
Strategy: Competing on the Entrepreneurial Edge

 
Management Science

 

Journal of Marketing
 

Family Business Review
 Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance

 Sensitivity and Creativity in 
Entrepreneurial Opportunity Recognition: A Framework for 
Empirical Investigation

 A General Theory of Entrepreneurship

 
Academy of Management 

Review
 

Frontiers of Entrepreneurship Research



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٥٥   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

 Bisociation, Discovery, 
and the Role of Entrepreneurial Action

 
Academy of 

Economic Studies,
 

Strategic Management Journal

 
Quarterly Journal of Economics

 
Journal of Business Venturing
 

Entrepreneurial Theory and 
Practice
 

Academy of Management Journal
 

Academy of 
Management Review
 

Journal of Management
 

Strategic Management Journal,



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٥٦

  )١ملحق (
    

  

  

  

  استبانة 
  ية للقيادات الجامعية سرتاتيجواقع تطبيق مدخل الريادة اإل 

  يف إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية
  

 إعداد

  بتسام إبراهيم الحديثي                                       إ د/     

  د/ حمدان محمد عيل إسامعيل  

  اكادييمة متخصصة يف الرتبية _اململكة العربية السعودية                  

  مرص                                   - جامعة حلوان  –كلية الرتبية  
  

  
           

  
  

  

  

  
             

      
    



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة
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  ........................................................................... املحرتممعايل األستاذ الدكتور /  

 حامية الوطيستواجه مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية منافسة 
محليًا وعامليًا؛ بسبب التغريات والتحديات العلمية والتكنولوجيـة واالقتصـادية والرتبويـة 

ألمر الـذي يتطلـب مـن إدارة مؤسسـات التعلـيم العـايل وقياداتهـا االهـتامم املتسارعة. ا
باملفاهيم اإلدارية والتنظيمية الحديثة نسبيًا، ومنها الريادة واإلبداع، واالسـتفادة منهـا يف 

ية، يف ظــل شــيوع مفــاهيم التنافســية العامليــة؛ وحتــى تتمتــع ســرتاتيجمجــال الريــادة اإل 
القرن الحادي والعرشين بالقـدرة عـىل الوصـول إىل املسـتوى مؤسسات التعليم العايل يف 

املطلوب من التنافسية، واالسـتدامة يتطلـب منهـا أوالً االسـتفادة مـن تطبيقـات فلسـفة 
  ية يف كال املجالني اإلداري والتنظيمي.سرتاتيجالريادة اإل 

وقد صممت اسـتامرة االسـتبانة، التـي بـني أيـديكم؛ بهـدف جمـع البيانـات مـنكم؛ 
ية، وعالقتـه بـأداء مؤسسـات سـرتاتيجلوقوف عىل مستويات تطبيـق مفهـوم الريـادة اإل ل

) Ireland et al., 2003التعليم العايل يف ضوء األبعاد الثالث لنموذج "أيرالنـد وزمـالؤه" (
  ية ملؤسسات التعليم العايل.سرتاتيجللريادة اإل 

ت عـىل مفـردات وعليه نرجو من سـيادتكم أن تحـدد/ي مـا يناسـبكم مـن اسـتجابا
املحاور األربع الرئيسة، التي تتألف منها االستبانة الحالية عرب اختيـار إحـدى االسـتجابات 

) موافـق. ٤) محايـد. (٣) معـارض. (٢) معارض بشدة. (١الخمس الرئيسة التالية؛ وهي: (
يف الخانــة املناســبة للتعبــري عــن االســتجابة التــي (√) ) موافــق بشــدة. ووضــع عالمــة ٥(

ها مناسبة من وجهة نظركم، والتي تُعرب عن الواقع الفعيل لتطبيق مـدخل الريـادة تجدون
ية يف إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السـعودية؛ حتـى يتسـنى سرتاتيجاإل 

لهذه الدراسة أن تُحدد الواقع الفعيل لهذا التطبيق؛ ومن ثم محاولة وضع تَصـّور مقـرتح 
ية للقيادات الجامعية يف إدارة مؤسسات التعليم العايل باململكة اتيجسرت ملدخل الريادة اإل 

  العربية السعودية.

علاًم بأن أية بيانات تقدمونها لنا لن تستخدم إال يف األغـراض البحثيـة فقـط، ونحـن 
  نلتزم لكم مسبًقا التزامنا الكامل بقواعد رسية، وخصوصية املعلومات.

  ادتكم حسن تعاونكم معناشاكرين لسي                   

  الباحثان
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  البعد األول: بيانات أساسية: 

 : .................................العمل) جهة ٥(اختياري):..................................   ) االسم١

  ..................................  ) التخصص:٦..................................     الوظيفة الحالية: )٢

  أستاذ أستاذ مشارك               أستاذ مساعد              ) الدرجة العلمية:   ٣

  ) الخربة يف مجال اإلدارة والقيادة الجامعية: ٤

        سنة فأكرث ١٥      ١٥أقل من   –١٠       ١٠أقل من   – ٥     ٥أقل من  –١      

  

  البعد الثاين: محاور االستبانـة: 

  ية باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):سرتاتيجاملحور األول: محور الريادة اإل

  املفـــردة  م

  االستجابةدرجة 

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

١  
تتوفر أفكار واعدة تزيد يف أهميتها عـن الوقـت 

  واملوارد املتاحة للتطوير.
          

٢  
ينتج عـن التغـريات الحادثـة يف املجتمـع أفكـاًرا 
ــتوى  ــىل مس ــادي ع ــور اقتص ــن منظ ــدة م واع

  املؤسسة.

          

٣  
األفكـار املبتكـرة التـي تعاين املؤسسـة مـن شـح 

  ميكننا تحويلها إىل خدمات مربحة اقتصاديًا.
          

٤  
تركـــز املؤسســـة أساًســـا عـــىل تحســـني جـــودة 

  الخدمات الحالية لتقدميها نحو األفضل دامئًا.
          

٥  
نركز عىل تنمية العالقات التفاعليـة الجيـدة بـني 
العاملني، وقيم القيادة واملشاركة الفاعلـة يف أداء 

  املهام العمل.

          

٦  
نعتمــد يف قيــادة املؤسســة عــىل إقنــاع اآلخــرين 
بصــواب وجهــة نظــري الخاصــة عــىل املســتوى 

  الشخيص.

          

٧  
نهتم بتنمية قيم املبادرة، والثقة بالنفس، واألمـل 
يف املستقبل، وإسداء النصـح والتوجيـه واإلرشـاد 

  لآلخرين.

          

٨  
للريـادة ومحاولـة نهتم باقتناص الفرص املتاحـة 

  االستفادة منها
          

٩  
تؤكد املؤسسـة أهميـة السـعي املنهجـي املـنظم 
نحو اقتناص أبرز الفرص الواعدة املتاحـة أمامنـا 

  للريادة.
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  املفـــردة  م

  االستجابةدرجة 

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 
موافق

غري 
موافق 
  بشدة

١٠  
تركــز املؤسســة بشــكل متســق عــىل جهــود، 
ــار  ــرص واألفك ــيل للف ــق العم ــادرات التطبي ومب

  الواعـدة.

١١  
دون  -الجميع وتـدعمهاتشجع املؤسسة مشاركة 

يف السعي نحو اقتنـاص الفـرص املتاحـة  -استثناء
  للريادة.
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  ية باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):سرتاتيجتابع املحور األول: محور الريادة اإل

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

١٢  

املؤسسة عىل استغالل مجموعة تركز
ــا يف  ــتفادة منه ــة لالس ــوارد املتاح امل
ــة  ــق قيم ــىل تحقي ــدرتها ع ــم ق دع

  مضافة.

         

١٣  

تدير املؤسسة مواردهـا مـن منظـور
ي يكامل بني اقتنـاص فـرص إسرتاتيج

الريادة وأداء سلوكيات السـعي نحـو 
  تحقيق امليزة التنافسية املنشودة.

         

١٤  
املؤسسـة، والعـاملنييتمتع قيـادات

بها بالقدرة عىل التخطيط، والتنظـيم 
  ي لكافة مواردها املتاحة.سرتاتيجاإل 

         

١٥  

تشـــجع املؤسســـة االســـتفادة مـــن
ية متدرجـة إسرتاتيجتطبيق عمليات 

املستويات؛ لتـوفري، وتـراكم، وتنويـع 
مواردهـــا املتاحـــة مـــن املنظـــور 

  ي البحت.سرتاتيجاإل 

         

  

   



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٦١   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  ية باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):سرتاتيجالثاين: محور التوجه نحـو الريادة اإلاملحور 

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

١٦  
يشارك أصحاب املصالح يف املنظومـة
التعليمية للمؤسسة يف توليد األفكار 

  الجديدة، ونرشها.

         

١٧  
قدمت املؤسسـة خـدمات مختلفـة،
ومبتكرة عىل مـدى الخمسـة أعـوام 

  املاضية.

         

١٨  

أدخلت املؤسسة تطبيق نظام األمتتة
ــا  ــة عملياته ــة يف أداء كاف اإللكرتوني
ــــة  ــــة، والتنظيمي ــــة، واإلداري املالي

  املختلفة.

         

١٩  

طبقت املؤسسـة كثـري مـن األفكـار؛
لاللتحـاق الستقطاب الطالب الجـدد 

بهـــا عـــىل مـــدى الخمســـة أعـــوام 
  املاضية.

         

٢٠  
ــومات ــىل خص ــة ع ــل املؤسس تحص
مالية خاصة من موردي أو متعهـدي 

  تقديم الخدمات املطلوبة.

         

٢١  
ــا اســتخدام ــت املؤسســة فعليً أدخل
الحاسوب، واإلنرتنـت داخـل قاعـات 

  الدراسة، وباملكاتب اإلدارية.

         

٢٢  

مختلفـة يفطبقت املؤسسة سياسـة
اإلرتقاء بـأداء العـاملني مل يسـبق أن 
اســتعانت بهــا أيــة مؤسســة أخــرى 

  مناظرة محليًا.

         

٢٣  
تسمح املؤسسـة للطـالب بااللتحـاق
بالدراســــة قبــــل دفــــع الرســــوم، 

  واملرصوفات الدراسية املقررة سلًفا.

         

  
   



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٦٢

  باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):ية سرتاتيجتابع املحور الثاين: محور التوجه نحـو الريادة اإل

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

موافق

غري 
موافق 
  بشدة

٢٤  
تلجــأ املؤسســة إىل االفــرتاض لتمويــل

  أنشطتها املختلفة.

٢٥  
توســعت منشــآت املؤسســة خــالل

  األعوام الخمسة املاضية.

٢٦  
أفكـــار، ومقرتحـــاتنجـــرب تطبيـــق

ــا مســبًقا مبــدى  ــدة دون معرفتن جدي
  نجاحها، أو فشلها.

٢٧  
ــة ــرارات الجريئ ــاذ الق ــع يف اتخ نرس
بهدف استغالل الفرص املتاحة أمامنـا 

  للريادة.

٢٨  

نؤمن بأن بيئة أعامل مؤسستنا تحتاج
إىل اتخاذ إجراءات رسيعـة، ومجازفـة 
ــتمكن مــن تحقيــق أهــدافها  حتــى ن

  املنشودة.

٢٩  

نتعامل بحزم مـع املواقـف التـي يـتم
فيهـــا اتخـــاذ قـــرارات غـــري مأمونـــة 
العواقــب؛ الســتغالل الفــرص املمكنــة 

  للريادة.

٣٠  
ــتهدف ــزة تس ــراءات متمي ــق إج نطب
الطــالب، لنــتمكن مــن خــوض غــامر 

  املنافسة مع املؤسسات األخرى.

٣١  
نستفيد من التغذية الراجعة للطـالب
وأصحاب املصـالح املشـرتكة؛ لنـتمكن 

  من املنافسة مع املؤسسات األخرى.

٣٢  

ــة، وتســويقية ــدم أنشــطة ترويجي نق
ـــية،  ـــنح الدراس ـــل (امل ـــة، مث متنوع
واألنشــــطة والفعاليــــات الرياضــــية 

  املختلفة).

٣٣  
قدمنا خالل العامني املاضيني خـدمات
جيدة وجديـدة، وغـري معروفـة عـىل 

  بالنسبة ملنافسينا اآلخرين.اإلطالق 
نقدم حزمة أفضل لتقديرات الرسوم  ٣٤



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٦٣   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

 موافق

غري 
موافق 
  بشدة

واملرصوفات الدراسية، مقارنًة
باملؤسسات الجامعية األخرى 

  املناظرة.

٣٥  
تنتهج املؤسسة رؤية ورسالة تنظيمية
موجهــة، وأهــداف إجرائيــة محــددة، 

  وقصرية املدى للمستقبل.

         

٣٦  
ــة ــع املؤسس ــرتاتيجتتب ــةإس يات فعال

متكنها بالفعـل مـن اسـتغالل الفـرص 
  املتاحة أمامها يف بيئتها الخارجية.

         

٣٧  

تأخـــذ املؤسســـة بزمـــام املبـــادرة يف
إحـداث التغـريات املطلوبـة محــرزين 
قصب السبق قبل املؤسسات اآلخـرى 

  املنافسة.

         

٣٨  
تسعى املؤسسة إىل اسـتغالل الفـرص

  أمامها للريادة.الجديدة املتاحة 
         

٣٩  
تتوقع املؤسسة التغـريات املسـتقبلية،

  وتخطط لها سلًفا.
         

٤٠  
ـــــب تســـــعى املؤسســـــة إىل تجري
املستحدثات الجديدة التي متكنها من 

  االحتفاظ بالطالب مستقبالً.

         

  
   



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٦٤

  ي باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):سرتاتيجاملحور الثالث: محور التوجه اإل

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

  موافق
غري موافق 

  بشدة

٤١  
ياتإســـرتاتيجينصــب محــور تركيــز

املؤسســة عــىل كيفيــة تحقيــق أفضــل 
  استغالل ممكن ملواردها الحالية.

         

٤٢  

ــّورات اإل  ية حــولســرتاتيجترســم التَص
ــدم  ــع ع ــادة، م ــة للري ــرص املمكن الف
ـــددات  ـــالقيود واملح ـــلبًا ب ـــأثر س الت

  املفروضة عىل مواردنا الحالية.

         

٤٣  

ــادة ــرص الري ــاص ف نســعي نحــو اقتن
ــذل  ــم نب ــا، ث ــدة عمليً ــة، واملفي القيّم
الجهد بعد ذلك للحصول عـىل املـوارد 

  الالزمة الستغاللها عمليًا.

         

٤٤  
تؤثر املـوارد املتاحـة للمؤسسـة حاليًـا

  ياتها.إسرتاتيجعىل نحو بارز يف 
         

٤٥  
يكفي املؤسسـة تعـرف حجـم املـوارد
املطلوبــة للبــدء يف اقتنــاص الفــرص 

  املحتملة للريادة.

         

٤٦  
نُفضل التحكم بشكل كامل يف مواردنـا

  الحالية.
         

٤٧  
نطبق مبدأ االكتفاء الـذايت، واسـتغالل
ــــوارد املتاحــــة، دون اللجــــوء إىل  امل

  الخارجية.االستعانة باملوارد 

         

٤٨  
نوفر مناخ داعم للتكيـف بحريـة مـع

  الظروف املتغرية يف بيئة الواقع.
         

٤٩  
نهتم بأداء املهام عرب إتبـاع العمليـات،

  واإلجراءات الرسمية املقننة.
         

٥٠  
نحرص عـىل إتبـاع أسـلوب متسـق يف

  إدارة كافة أنشطتها، وعملياتها.
         

نشـــجع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس،  ٥١
ــزام  ــىل االلت ــاملني ع ــني، والع واإلداري

         



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٦٥   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

  موافق
غري موافق 

  بشدة

بالتوصيفات الرسمية الدقيقة لعملهـم
  الوظيفي.

٥٢  
نتبنى مبادئ قيادية حقيقية، ومجردة

  يف إدارة منظومة عمل املؤسسة.
         

٥٣  

نســمح بحريــة تنــوع أســاليب، وآليــات
 عمل اإلداريني، ترتاوح بني االلتزام الصارم

بالرســمية، وصــوالً إىل الطــابع الــودي يف 
  القيادة.

         

٥٤  

ـــة وغـــري رســـمية ـــق أدوات مرن نطب
للضبط اإلداري، وشـبكة متكاملـة مـن 
العالقات غري الرسمية مـع اآلخـرين يف 

  بيئة العمل.

         

٥٥  
نـــرتبط بعالقـــات وثيقـــة مـــع كافـــة
ـــن  ـــة م ـائح املختلف ـــات، والرشــ الفئ

  أصحاب املصالح يف مؤسستنا.

         

٥٦  
نوظف عالقاتنا مـع أصـحاب املصـالح
يف توفر املوارد املطلوبة، وتحقيق أكرب 

  استفادة ممكنة منها عمليًا.

         

٥٧  

نشــــجع عــــىل حضــــور املــــؤمترات،
ـــادل  ـــل، وتب ـــدوات، وورش العم والن
ـــرى  ـــات األخ ـــع الجامع ـــربات م الخ

  املناظرة.

         

٥٨  

ــع ـاكة م ــات الرشـ ــة عالق ــدعم إقام ن
األخـــرى؛ بهـــدف تبـــادل الجامعـــات 

الخـــــربات، واســـــتخالص الـــــدروس 
  املستفادة عىل نحو تشاريك فعال.

         

  
   



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات   ١٣٦٦

  ي باملؤسسة (الجامعة/ الكلية):سرتاتيجتـابع املحور الثالث: محور التوجه اإل

  املفــــــــــــــــــردة  م

  درجة االستجابة

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غري 

  موافق
غري موافق

  بشدة

٥٩  

ــــبكات ــــامم إىل الش ــــل االنض نفض
االجتامعيـــة، أو مجموعـــات الـــدعم 
ـــي، وجامعـــات وفـــرق العمـــل  الفن

  التخصصية عىل مستوى الجامعات.

٦٠  
نوظف عالقاتنا مع أصـحاب املصـالح

  يف تطوير مؤسستنا، وتسوقها.

٦١  

ـــل ـــبكات العم ـــل ش ـــجع تحوي نش
الشخصية إىل أدوات فعالـة للوصـول 

ـــز  إىل أعـــىل مســـتويات األداء املتمي
  للمنظومة التعليمية ملؤسستنا.

٦٢  

نؤكــد إدارة العالقــات مــع مجموعــة
متنوعة من األفراد والجهات والهيئات 
واملؤسســـات املختلفـــة يف املجتمـــع 

  املحيل.

٦٣  
نعترب كافة اللقاءات التي نشارك فيهـا
مـــع اآلخـــرين باعتبارهـــا منتـــديات 

  التعليمية.واعدة لتسويق مؤسستنا 

٦٤  
تتمتع مؤسستنا بوجود روابط تجارية
فعالة متكنها من التعاون مع البنـوك، 

  والخرباء عىل نحو أكرث سهولة ويًرسا.

٦٥  

نفضل توظيف شبكاتنا االجتامعية يف
استغالل والتحكم يف مواردنا املتاحـة، 
ــىل أوســع  ــة ع ــداول املعرف ونرشــ وت

  نطاق ممكن عمليًا.

  وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
  الباحثان



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٦٧   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

  )٢ملحق (
  ية سرتاتيجمعامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملحور الريادة اإل

  باملؤسسة (الجامعة/ الكلية)

  البنود  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

املتاحـةتتوفر أفكـار واعـدة تزيـد يف أهميتهـا عـن الوقـت واملـوارد  ١
 للتطوير.

0.47 0.01 

ينتج عن التغـريات الحادثـة يف املجتمـع أفكـاًرا واعـدة مـن منظـور ٢
 اقتصادي عىل مستوى املؤسسة.

0.65 0.01 

تعاين املؤسسـة مـن شـح األفكـار املبتكـرة التـي ميكننـا تحويلهـا إىل ٣
 خدمات مربحة اقتصاديًا.

0.37 0.05 

جودة الخـدمات الحاليـة لتقـدميهاتركز املؤسسة أساًسا عىل تحسني ٤
 نحو األفضل دامئًا.

0.67 0.01 

نركــز عــىل تنميــة العالقــات التفاعليــة الجيــدة بــني العــاملني، وقــيم ٥
 القيادة واملشاركة الفاعلة يف أداء املهام العمل.

0.67 0.01 

نعتمد يف قيادة املؤسسة عىل إقناع اآلخـرين بصـواب وجهـة نظـري ٦
 املستوى الشخيص.الخاصة عىل 

0.38 0.05 

نهــتم بتنميــة قــيم املبــادرة، والثقــة بــالنفس، واألمــل يف املســتقبل، ٧
 وإسداء النصح والتوجيه واإلرشاد لآلخرين.

0.68 0.01 

 0.01 0.80 نهتم باقتناص الفرص املتاحة للريادة ومحاولة االستفادة منها ٨

نحـو اقتنـاص أبـرزتؤكد املؤسسة أهميـة السـعي املنهجـي املـنظم ٩
 الفرص الواعدة املتاحة أمامنا للريادة.

0.82 0.01 

تركز املؤسسة بشكل متسق عىل جهود، ومبادرات التطبيـق العمـيل ١٠
 للفرص واألفكار الواعـدة.

0.77 0.01 

يف السـعي -دون استثناء-تشجع املؤسسة مشاركة الجميع وتدعمها  ١١
 نحو اقتناص الفرص املتاحة للريادة.

0.79 0.01 

تركز املؤسسة عىل استغالل مجموعة املوارد املتاحة لالسـتفادة منهـا  ١٢
 يف دعم قدرتها عىل تحقيق قيمة مضافة.

0.66 0.01 

١٣  
ي يُكامـل بـني اقتنـاصإسـرتاتيجتدير املؤسسة مواردها مـن منظـور

فرص الريادة وأداء سلوكيات السعي نحـو تحقيـق امليـزة التنافسـية 
 املنشودة.

0.85 0.01 

يتمتــع قيــادات املؤسســة، والعــاملني بهــا بالقــدرة عــىل التخطــيط،  ١٤
 ي لكافة مواردها املتاحة.سرتاتيجوالتنظيم اإل 

0.83 0.01 

١٥  
ية متدرجة إسرتاتيجتشجع املؤسسة االستفادة من تطبيق عمليات

املستويات؛ لتوفري، وتراكم، وتنويع مواردها املتاحة من املنظور 
 ي البحت.سرتاتيجاإل 

0.84 0.01 
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 يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لجميع عبارات املحور ترتبط بالدرجة الكلية
 .الصدق )؛ وهذا يؤكد أن املحور يتمتع بدرجة عالية من٠٫٠٥)، (٠٫٠١للمحور عند مستوى داللة (

  )٢تابع امللحق (

  ية سرتاتيجوالدرجة الكلية ملحور التوجه نحـو الريادة اإلمعامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة 
  باملؤسسة (الجامعة/ الكلية)

  البنود  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

١٦ 
يشارك أصحاب املصالح يف املنظومة التعليميـة للمؤسسـة يف 

 توليد األفكار الجديدة، ونرشها.
0.46 0.01 

١٧ 
ــرة ــة، ومبتك ــدمت املؤسســة خــدمات مختلف ــدى ق عــىل م

 الخمسة أعوام املاضية.
0.82 0.01 

١٨ 
أدخلت املؤسسة تطبيق نظام األمتتة اإللكرتونية يف أداء كافة 

 عملياتها املالية، واإلدارية، والتنظيمية املختلفة.
0.37 0.05 

١٩ 
طبقت املؤسسة كثري من األفكار؛ الستقطاب الطـالب الجـدد 

 املاضية.لاللتحاق بها عىل مدى الخمسة أعوام 
0.66 0.01 

٢٠ 
تحصل املؤسسة عىل خصومات مالية خاصـة مـن مـوردي أو 

 متعهدي تقديم الخدمات املطلوبة.
0.38 0.01 

٢١ 
أدخلت املؤسسة فعليًا استخدام الحاسوب، واإلنرتنـت داخـل 

 قاعات الدراسة، وباملكاتب اإلدارية.
0.40 0.01 

٢٢ 
بـأداء العـاملني مل طبقت املؤسسة سياسة مختلفة يف اإلرتقاء

 يسبق أن استعانت بها أية مؤسسة أخرى مناظرة محليًا.
0.60 0.01 

٢٣ 
ــع  ــل دف تســمح املؤسســة للطــالب بااللتحــاق بالدراســة قب

 الرسوم، واملرصوفات الدراسية املقررة سلًفا.
0.48 0.01 

 0.370.01 تلجأ املؤسسة إىل االقرتاض لتمويل أنشطتها املختلفة. ٢٤

 0.500.01 منشآت املؤسسة خالل األعوام الخمسة املاضية.توسعت ٢٥

٢٦ 
نجرب تطبيق أفكار، ومقرتحات جديدة دون معرفتنا مسـبًقا 

 مبدى نجاحها، أو فشلها.
0.41 0.05  

٢٧ 
نرسع يف اتخـاذ القـرارات الجريئـة بهـدف اسـتغالل الفـرص 

 املتاحة أمامنا للريادة.
0.64 0.01 



 تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة

 ١٣٦٩   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

٢٨ 
مؤسسـتنا تحتـاج إىل اتخـاذ إجـراءات نؤمن بأن بيئة أعـامل

 رسيعة، ومجازفة حتى نتمكن من تحقيق أهدافها املنشودة.
0.40 0.05 

٢٩ 
نتعامل بحزم مع املواقف التي يتم فيهـا اتخـاذ قـرارات غـري 

 مأمونة العواقب؛ الستغالل الفرص املمكنة للريادة.
0.75 0.01 

٣٠ 
من خوض نطبق إجراءات متميزة تستهدف الطالب، لنتمكن 

 غامر املنافسة مع املؤسسات األخرى.
0.76 0.01 

٣١ 
نســتفيد مــن التغذيــة الراجعــة للطــالب وأصــحاب املصــالح 

 املشرتكة؛ لنتمكن من املنافسة مع املؤسسات األخرى.
0.83 0.01 

٣٢ 
ــل (املــنح  ــة، وتســويقية متنوعــة، مث نقــدم أنشــطة ترويجي

 املختلفة).الدراسية، واألنشطة والفعاليات الرياضية 
0.74 0.01 

٣٣ 
قدمنا خالل العامني املاضيني خدمات جيـدة وجديـدة، وغـري 

 معروفة عىل اإلطالق بالنسبة ملنافسينا اآلخرين.
0.66 0.01 

٣٤ 
نقدم حزمة أفضل لتقديرات الرسـوم واملرصـوفات الدراسـية، 

 مقارنًة باملؤسسات الجامعية األخرى املناظرة.
0.61 0.01 

٣٥ 
املؤسســة رؤيــة ورســالة تنظيميــة موجهــة، وأهــداف تنــتهج

 إجرائية محددة، وقصرية املدى للمستقبل.
0.81 0.01 

٣٦ 
يات فعالة متكنها بالفعل من استغالل إسرتاتيجتتبع املؤسسة

 الفرص املتاحة أمامها يف بيئتها الخارجية.
0.81 0.01 

٣٧ 
املطلوبـة تأخذ املؤسسة بزمام املبـادرة يف إحـداث التغـريات 

 محرزين قصب السبق قبل املؤسسات اآلخرى املنافسة.
0.77 0.01 

٣٨ 
تسعى املؤسسة إىل استغالل الفرص الجديدة املتاحـة أمامهـا 

 للريادة.
0.87 0.01 

 0.790.01 تتوقع املؤسسة التغريات املستقبلية، وتخطط لها سلًفا. ٣٩

٤٠ 
التــي تســعى املؤسســة إىل تجريــب املســتحدثات الجديــدة 

 متكنها من االحتفاظ بالطالب مستقبالً.
0.70 0.01 

  

 يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لجميع عبارات املحور ترتبط بالدرجة الكلية
 ).٠٫٠٥)، و (٠٫٠١للمحور عند مستوى داللة (

 



تحديات القيادة اإلدارية يف األجهزة الحكومية جلسة
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  )٢تابع ملحق (

ي باملؤسسة سرتاتيجالتوجه اإلمعامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملحور 
  (الجامعة/ الكلية)

  البنود  م
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

٤١
يات املؤسســة عــىل كيفيــة إســرتاتيجينصــب محــور تركيــز

 تحقيق أفضل استغالل ممكن ملواردها الحالية.
0.74 0.01 

٤٢

ية حول الفرص املمكنة للريـادة، سرتاتيجترسم التَصّورات اإل 
التـأثر سـلبًا بـالقيود واملحـددات املفروضـة عـىل مع عـدم 

 مواردنا الحالية.

0.83 0.01 

٤٣

نسعي نحو اقتناص فرص الريادة القيّمـة، واملفيـدة عمليًـا، 
ثم نبـذل الجهـد بعـد ذلـك للحصـول عـىل املـوارد الالزمـة 

 الستغاللها عمليًا.

0.75 0.01 

٤٤
ــا عــىل نحــو بــارز يف  تــؤثر املــوارد املتاحــة للمؤسســة حاليً

 ياتها.إسرتاتيج
0.63 0.01 

٤٥
تــدرك املؤسســة حجــم املــوارد املطلوبــة للبــدء يف اقتنــاص 

 الفرص املحتملة للريادة. 
0.70 0.01 

 0.01 0.73يتم التحكم بشكل كامل يف مواردنا الحالية. ٤٦

٤٧
واسـتغالل املـوارد املتاحـة، دون نطبق مبدأ االكتفاء الذايت،

 اللجوء إىل االستعانة باملوارد الخارجية.
0.66 0.01 

٤٨
نوفر مناخ داعم للتكيـف بحريـة مـع الظـروف املتغـرية يف 

 بيئة الواقع.
0.78 0.01  

٤٩
نهتم بإنجاز املهام من خالل العمليات، واإلجراءات الرسمية 

 املقننة.
0.71 0.01 

٥٠
أســلوب متســق يف إدارة كافــة أنشــطة نحــرص عــىل إتبــاع
 املؤسسة وعملياتها.

0.88 0.01 

٥١
نشجع أعضاء هيئـة التـدريس، واإلداريـني، والعـاملني عـىل 

 االلتزام بالتوصيفات الرسمية الدقيقة لعملهم الوظيفي.
0.77 0.01 

٥٢
نتبنى مبـادئ قياديـة حقيقيـة، ومجـردة يف إدارة منظومـة 

 عمل املؤسسة.
0.86 0.01 
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 ١٣٧١   الكتاب التوثيقي ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف اململكة العربية السعودية:  الواقع والتطلعات

٥٣
نسمح بحرية تنوع أساليب، وآليات عمل اإلداريني، ترتاوح بني 

 االلتزام الصارم بالرسمية، وصوالً إىل الطابع الودي يف القيادة.
0.85 0.01 

٥٤

نطبق أدوات مرنة وغري رسمية للضبط اإلداري، وشبكة 
متكاملة من العالقات غري الرسمية مع اآلخرين يف بيئة 

 العمل.

0.75 0.01 

٥٥
ـائح املختلفـة  نرتبط بعالقات وثيقة مع كافة الفئات، والرش

 من أصحاب املصالح يف مؤسستنا.
0.81 0.01 

٥٦
ــوارد  ــوفر امل ــالح يف ت ــحاب املص ــع أص ــا م ــف عالقاتن نوظ

 املطلوبة، وتحقيق أكرب استفادة ممكنة منها عمليًا.
0.59 0.01 

٥٧
نشــجع عــىل حضــور املــؤمترات، والنــدوات، وورش العمــل، 

 وتبادل الخربات مع الجامعات األخرى املناظرة.
0.73 0.01 

٥٨

ندعم إقامة عالقات الرشاكة مع الجامعات األخرى؛ بهـدف 
تبادل الخربات، واسـتخالص الـدروس املسـتفادة عـىل نحـو 

 تشاريك فعال.

0.73 0.01 

٥٩

نفضــل االنضــامم إىل الشــبكات االجتامعيــة، أو مجموعــات 
وفــرق العمــل التخصصــية عــىل الــدعم الفنــي، وجامعــات 

 مستوى الجامعات.

0.53 0.01 

٦٠
نوظف عالقاتنا مع أصـحاب املصـالح يف تطـوير مؤسسـتنا، 

 وتسوقها.
0.66 0.01 

٦١

نشجع تحويل شبكات العمـل الشخصـية إىل أدوات فعالـة 
للوصـــول إىل أعـــىل مســـتويات األداء املتميـــز للمنظومـــة 

 التعليمية ملؤسستنا.

0.83 0.01 

٦٢
نؤكــد إدارة العالقــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد 
 والجهات والهيئات واملؤسسات املختلفة يف املجتمع املحيل.

0.74 0.01 

٦٣
نعترب كافة اللقاءات التي نشارك فيها مع اآلخرين باعتبارها 

 منتديات واعدة لتسويق مؤسستنا التعليمية.
0.69 0.01 

٦٤
تجاريـة فعالـة متكنهـا مـن تتمتع مؤسستنا بوجـود روابـط

 التعاون مع البنوك، والخرباء عىل نحو أكرث سهولة ويًرسا.
0.64 0.01 

٦٥ 
نفضل توظيف شبكاتنا االجتامعية يف استغالل والـتحكم يف 
مواردنا املتاحة، ونرشـ وتـداول املعرفـة عـىل أوسـع نطـاق 

 ممكن عمليًا.

0.70 0.01 

 االرتباط لجميع عبارات املحور ترتبط بالدرجة الكليةيتضح من الجدول السابق أن معامالت 
.الصدق ) ، وهذا يؤكد أن املحور يتمتع بدرجة عالية من٠٫٠١للمحور عند مستوى داللة (













































































By April 2015, the total number of internal and external secondments will
be increased.

For 2015 there are now 16 Fast Stream schemes, including a refreshed
Digital and Technology scheme, and new schemes for Finance, Audit and
Commercial.

A single Government-wide talent pool, the Civil Service High Potential
Stream (CSHPS) has been operational since September 2013.24

A comprehensive leadership strategy will soon be launched including:
o a leadership statement making clear the expectations on all leaders

within the Civil Service;
o refreshed approaches to learning and development, performance

and talent management systems aligned behind that statement; and
o steps to encourage more collective leadership of the Civil Service,

working across Departmental boundaries.

Guy Lodge guy.lodge@nuffield.ox.ac.uk

24 To date, there are 89 participants in the Senior Leaders Scheme and 84 participants in the Future Leaders 
Scheme across 4 cohorts. There are also 69 participants in cohorts 7 and 8 currently completing the 
High Potential Development Scheme (Director level). 



cuts.19 The proportion of new recruits from the private sector fell in 2009-10 as 
departments cut spending, and has yet to recover.20 The evidence suggests that 
restrictions on pay and conditions, coupled with concerns about unclear objectives 
and lack of autonomy, may be restricting the pool of people willing to join the 
SCS in mid-career from the private sector. External recruits are more heavily 
represented in specialist roles such as finance and ICT.21

Data suggest that external recruitment does not translate consistently into 
stronger performance: Performance data from 2011-12 show that external recruits 
to the SCS are more likely to be rated as high performers, but are also more likely 
to be rated in the lowest performance group.22 There are problems of integration: 
the public and private sectors are different and just because you can perform in 
one doesn’t mean you will necessarily excel in the other. Sometimes outsiders 
struggle to cope in a political environment (you can’t take politics out of public 
administration).  

Nonetheless the government has announced a number of reforms to open up 
the civil service, particularly to the private sector, and enhance its commercial 
nous: 

By April 2015 there will be a presumption that Senior Civil Service
appointments below Permanent Secretary level are open to external
candidates as well as civil servants. External recruitment will be aided by
innovations such as the Commercial Recruitment Hub and the 20 Crown
Representatives.

Those applying for Permanent Secretary posts from inside the Civil
Service will be expected – and after summer 2016 required – to have
completed an appropriate business school leadership programme in
advance of taking up an appointment. Those applying from outside who
are unable to demonstrate a strong track record of business leadership will
be required either to have already completed a similar programme, or will
be willing to complete one early in their tenure.

Some existing Permanent Secretaries will be sent to business school.

Permanent Secretaries appointed to the main delivery departments must
have at least two years’ experience in a commercial or operational role.23

19 http://www.civilserviceworld.com/articles/feature/special-report-senior-civil-service-recruitment 
20 http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/10167-001-Full-Report.pdf 
21 http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/10167-001-Full-Report.pdf 
22 http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/10167-001-Full-Report.pdf 
23 As of 1December 2013 over two thirds (12/17) have at least 2 years’ commercial experience prior to 

appointment and just under two-thirds (11/17) have the same level of operational experience. An update 
on Permanent Secretaries’ commercial and operational experience prior to taking up post will be 
published annually from December 2014. 



summer 2013, the new model of Departmental Improvement Plans has been rolled 
out across government. 

How it works 

Departmental Improvement Plans set out what departments will do to ensure 
the long term health and success of the department. They are designed to be a useful 
tool to help departments focus on priorities for improvement. 

Plans are: 

owned by departmental boards
tailored to meet departmental needs but with core elements linked to
departmental operational/business plans
annually assessed

All departments, with the exception of the Treasury, have now published their 
Departmental Improvement Plans online.14

Leadership: recruitment, skills and training 

Background/rationale 

The UK civil service has historically valued gifted ‘generalists’ over trained 
‘specialists’. However, ever since the Fulton report of the mid 1960s, it’s been 
widely agreed that it could do with more of the latter. Another related and long-
standing criticism has been that Whitehall is too insular and civil servants are drawn 
from too narrow a background and exposed to too limited a range of experiences. 
Whitehall is said to ‘grow its own timber’. 

The government, the National Audit Office15 and others16 have identified that 
critical skills gaps remain in commercial skills, project and programme 
management, digital delivery and change leadership. Action to fill those gaps 
remains an ‘urgent’ government priority.17

One attempt to widen the skills-base has been to recruit from outsider. By 
April 2013, nearly a quarter of all Senior Civil Servants had joined directly from 
outside the Service.18  External appointments to the SCS have remained steady at 
around a quarter of all senior jobs since 2005, though there was a dip between 
2010 and 2012, when departments stopped recruiting externally due to budget 

14 See https://www.gov.uk/government/collections/departmental-improvement-plans 
15 http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/10167-001-Full-Report.pdf 
16 E.g. The Institute for Government and PASC, to name a few. 
17

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/360637/Civil_Service_
Reform_Plan_-_Progress_Report__web_.pdf 

18

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/360637/Civil_Service_
Reform_Plan_-_Progress_Report__web_.pdf 



service anonymity below the level of permanent secretary and an increase in 
accountability and responsibility. 

A recent IfG review found that effective accountability of civil servants to 
Parliament rests not only on formal powers, doctrines and processes, but on the 
relationship between committees and departments, and the behaviour which both 
sides adopt.13

One very positive development that should come on the back of this is that it 
should keep officials in post for longer. Perhaps the biggest problem in the UK civil 
service right now is that the top recruits move post very regularly – often every 18 
months. The belief is that this gives officials exposure to the full range of 
government activity. Perhaps but the downsides easily outweigh the gains.  Regular 
movement between posts means we don’t produce experts and specialists – but 
jacks of all trade. And the accountability implications are dire – it is very hard to 
hold anyone accountable for project failure.  

Departmental capacity building 

Background/rationale 

It’s not just about individuals: as states above there have also been concerted 
efforts to ensure that departments function effectively (that they are ‘fit for 
purpose’). In 2005 the then Cabinet Secretary Sir Gus O’Donnell introduced 
Capability Reviews to assess each department’s capabilities across a range of 
leadership, strategic and delivery functions. The reviews were intended to create a 
step change in the ability of departments to deliver their objectives. The programme 
was managed and directed by the Cabinet Office (external experts were also 
included in each review team).  In response to a review’s findings, departments had 
to adopt an action plan to deal with any weaknesses.  According to the National 
Audit Office in two thirds of the first round capability assessments departments 
were rated less than ‘well placed’. A quarter revealed ‘urgent development areas’ 
and the Home Office and the Department of Health raised ‘serious concerns’. Only 
the Department for International Development was rated strong or well placed in 
the majority of areas. Areas of concern across Whitehall included leadership of 
departmental boards, understanding and use of different delivery models, and a
number of issues around staff skills and service delivery.   

The Civil Service Reform Plan announced that Capability Reviews, which 
were criticised by the NAO, would be replaced with Departmental Improvement 
Plans, which will be annually assessed and led by departmental boards, calling on 
other external advice.   

A pilot exercise was conducted from October 2012 to June 2013 and resulted in 
the publication of Departmental Improvement Plans for four departments. Since 

13 http://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/6536/revising-the-osmotherly-rules-a-cure-for-ailing-
accountability/ 



(SROs) – those 200 or so senior Whitehall officials charged with major 
programmatic and implementation tasks.  

To strengthen accountability of SROs it is important that there is an 
expectation that they do not move post mid-way through a project (as is often the 
case now). In those circumstances where SROs have moved jobs during the life of 
a particular programme the relevant select committee should still be able to call 
them to appear before them.    

How it works 

In October 2014, the 34-year-old Osmotherly rules, providing guidance for 
ministers and civil servants appearing before select committees, were rewritten to 
allow parliamentary select committees to question key officials (the Senior 
Responsible Owners or SROs) about the implementation of key projects.12 This 
reform draws on the precedent provided by the accounting office.  

The revised rules restate the primacy of the principle of ministerial 
accountability to Parliament and widen the definition of civil servants who have 
direct accountability. SROs will be personally accountable to select committees and 
‘be expected to explain the decisions and actions they have taken during the period 
they are responsible for delivery of their project. This could include where a 
minister and/or official has intervened to change the project during the 
implementation phase in a way which has implications for the costs and/or timeline 
of implementation. The SRO will also be able to disclose their advice about any 
such changes’.

Assessment/commentary 

This is potentially a big reform. On the positive side it should improve 
accountability of senior officials tasked with major delivery roles. This assumes 
that parliamentary select committees will take this role seriously and that they are 
sufficiently resourced to perform this role effectively. The potential risk is that 
ministers and officials will ‘wash their dirty linen in public’ blaming each other for 
why particular programmes are struggling.  

Much will depend on how candid officials are about what they have been 
asked to do by ministers. As SRO accountability only relates to policy 
implementation, there will still be ‘opportunities for obfuscation and evasion’, as 
the division between policy and implementation is often far from clear. 

More care is likely to be devoted to the appointment of SROs, as their names 
will now be published long with a letter of appointment defining the tenure of the 
role, extent and limit of accountability, a statement about the status of the project, 
objectives and performance criteria etc. This represents a further lifting of civil 

12 https://www.gov.uk/government/speeches/osmotherly-rules-statement-on-updated-guidance 



Service doesn’t have the time to perform this role effectively. It would have made 
most sense for the new Chief Executive to be give this task as a priority, along the 
lines of the New Zealand State Service Commission. Indeed without this 
responsibility is questionable whether the term chief executive accurately described 
the post: there are not many chief executives who are not in charge of their senior 
team.  Sir Jeremy is taking on the appraisal of 35 Permanent Secretaries, three times 
as many as he line manages now. But this is potentially too large a burden for him 
to carry out without support and advice from elsewhere. However, he will be 
assisted by the chief executive and the lead non-executive directors. 

External accountability – Senior Responsible Owners 

Rationale/Background 

In recent years, there has been growing pressure for senior civil servants to 
be held externally accountable for their performance in delivering Government 
policies, particularly from Members of Parliament serving on parliamentary 
committees, whose role in scrutinising the executive has been strengthened. This is 
part of a wider trend of opening up professions to greater public scrutiny and 
accountability. 

The current rules (Osmotherly) restrict how far this process of increasing 
accountability can go, however.  Permanent Secretaries are Accounting Officers for 
their departments and answer to Parliament in that capacity. Other senior officials 
may appear before Select Committees and in the wider public realm, but only as 
representatives of the Secretary of State. External accountability of senior civil 
servants is therefore highly circumscribed.  The one exception to this is the 
Accounting Officer role attached to permanent secretaries: when it comes to matters 
of financial probity permanent secretaries answer directly to parliament (the Public 
Accounts Committee) and have to justify the way public funds were used. Where a 
permanent secretary believes that a ministerial policy does not deliver value for 
money he can issue a letter of direction which essentially says “this is your decision 
– I don’t go along with it.”

Where Governmental functions are discharged by quangos and other bodies 
external to departments of state, the relevant Chief Executives and senior staff may 
appear before Parliament and in the wider media to account for how they are 
discharging their statutory obligations. Their accountability is relatively clear cut. 
Matters are more complicated for senior officials when delivery functions, in 
particular, are brought back into departments, as has been the case in a number of 
areas in the last two years across Whitehall.  These officials may perform extensive 
roles delivering Government policy objectives but cannot be held to account for 
their performance.    

There will inevitably be grey areas between matters that are substantially the 
responsibility of elected politicians, chiefly the determination of policy and 
resource allocation, and those that fall to officials in respect of the implementation 
of those policies. Nonetheless, the case has been made to strengthen the external 
accountability of a group of senior officials known as Senior Responsible Owners 



Background/rationale 

In January 2012, the government split the functions of Cabinet Secretary and 
Civil Service Head. Sir Jeremy Heywood was retained as the Cabinet Minister, 
while Sir Bob Kerslake was made a part-time Head of the Civil Service while 
remaining permanent secretary of the Department for Communities and Local 
Government. This set up was considered problematic (particularly that Kerslake 
was part-time). Therefore In July 2014, the government announced it was creating 
a new full-time post of Chief Executive of the Civil Service. It stressed it would be 
appointing someone with a private sector background to focus on the government’s 
efficiency and reform programme.  

How it works 

In October 2014, John Manzoni was appointed Chief Executive of the Civil 
Service. Sir Jeremy Heywood is now Cabinet Secretary and the Head of the Civil 
Service.  Manzoni is former oil executive who worked at BP for 24 years before 
becoming President and Chief Executive Officer of Canadian oil and gas company 
Talisman Energy Inc.  Prior to his appointment, Manzoni had already been working 
in government for 8 months as head of the Major Projects Authority (MPA). This 
is a new body created in 2011 to assess the delivery progress of the government’s 
200 biggest projects using a traffic light-style ‘red amber green’ (RAG) system. 

The chief executive will be the senior official for efficiency and reform, 
overseeing the commercial, supplier management, digital, property, HR, project 
management, shared services and civil service reform functions. The Cabinet 
Secretary and Head of the Civil Service (now the same role) will line manage all 
35 Permanent Secretaries, but he will be supported in this by the chief executive 
and the lead non-executive directors.  

Assessment/commentary 

It is a positive development that the Head of the Civil Service is now a full-
time, rather than part-time role. Sir Bob Kerslake’s dual role as Head of the Civil 
Service and Permanent Secretary ‘created impossible pressures on him, and, in this 
position, he never had the powers or authority to lead the changes expected of 
him.’10

However, the new chief executive will report to the Cabinet Secretary and 
Head of the Civil Service, so will not be a traditional CEO. He could be a 
‘potentially valuable Cabinet Office coordinator and driver of reform’. But the role 
is a complex one, with several masters: the prime minister, chief secretary of the 
Treasury, Minister for the Cabinet Office and Cabinet Secretary.11Significantly the 
new Chief Executive will not formally be responsible for line managing permanent 
secretaries. This will continue to be done by the current Head of the Civil Service. 
For a range of reasons this is unlikely to yield positive results. The Head of the Civil 

10 http://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/8531/the-prime-minister-must-ensure-that-he-gets-a-chief-
executive-at-the-centre/ 

11 http://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/8724/challenges-facing-the-new-civil-service-chief-executive/ 



that if poor performers show no sign of improvement they will be removed from 
the Civil Service. 

To ensure that performance management is improved, Departments will: 

Implement the new streamlined policy on managing poor performance,
with shorter time frames and clearer guidance. This will enable poor
performance to be tackled more quickly and effectively. For all staff that
remain bottom performers without improvement and are still not meeting
the required standards, a decision will quickly be taken over whether they
should be exited from the organization, using this policy.

Support all managers to implement the new performance framework and
explicitly hold them to account for the management of poor performance
and attendance through their objectives. Managers are too often slow to
identify poor performance or do not feel confident in gathering evidence
and giving early honest feedback. Currently managers are not always
supported or challenged to do so, and the obligation to act on poor
performance needs to be encouraged.

Consistently recognise and reward high performance using the new
performance management approach to identify potential and develop it
effectively across the Civil Service. Recognition can be as simple as a
thank you, but can include financial rewards for exceptional work.
Departments will develop their reward approach in line with the
performance framework.

Assessment/commentary 

In a recent progress report of its civil service reforms, the government states 
that the significance of the competency framework ‘should not be underestimated’: 

‘…it was a powerful signal that while we may work within departments 
we are all part of a single Civil Service bound by a common set of values. 
On a simpler level, it also made it easier for people to move between 
departments and to understand other people’s roles.’

However, the government also acknowledged that the framework has not led 
to an ‘honest examination of the cultural and behavioural change which is needed 
to make the Civil Service a fit and high performing organisation for the 21st

century.’ In order to accomplish this, the government has recently pledged to set 
out a comprehensive leadership strategy including: 

a leadership statement making clear the expectations on all leaders within
the Civil Service
refreshed approaches to learning and development, performance and

talent management systems aligned behind that statement; and
steps to encourage more collective leadership of the Civil Service,
working across Departmental boundaries.

New Civil Service Chief Executive 



future challenges.  It believes there is a need for a renewed focus on behaviours in 
addition to the traditional focus on skills. The government wants to see a ‘pacier, 
innovative, results-oriented culture’ instilled in the Civil Service, and it wants to 
ensure that ‘consistent high standards are used for recruitment, promotion and 
performance management across the Civil Service’. One way of achieving these 
aims is to create a competency framework which clearly sets out how the 
government wants civil servants to work.  

 In April 2013, the government launched the Civil Service Competency 
Framework, which replaced the Professional Skills for Government programme. 
The competency framework provides a single set of standards to recruit, appraise, 
develop and promote staff in order to help identify weaknesses in capability and 
training needs more effectively. 

The framework was piloted in five government departments and further 
refined before being rolled out across the entire Civil Service. 

How it works 

The competency framework9 identifies three high level leadership behaviours 
that every civil servant needs to model: (i) Set Direction; (ii) Engage People and 
(iii) Deliver Results. Under each of these behaviours are a number of competencies, 
10 in total. For each competency there is a description of what it means in practice 
and some examples of effective and ineffective behaviours at all levels. 

The 10 competencies are: 

1. Seeing the Big Picture
2. Changing and Improving
3. Making Effective Decisions
4. Leading and Communicating
5. Collaborating and Partnering
6. Building Capability for All
7. Achieving Commercial Outcomes
8. Delivering Value for Money
9. Managing a Quality Service
10. Delivering at Pace

The competency framework is used for recruitment, performance 
management and development discussions and for decisions about progression. A 
Civil Servant’s business objectives will set out ‘what’ he or she needs to achieve 
over the year and the competency framework will set out ‘how’ he or she will need 
to work to achieve those objectives.  

In addition, a new appraisal system has been introduced for members of the 
Senior Civil Service, which aims to identify the top 25% and 10% bottom 
performers, with the latter provided with an improvement plan. The expectation is 

9 http://resources.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2012/07/Civil-Service-Competency-Framework-July-
2012.pdf 



and delays. However, the third and latest round of objectives, published in July 
2014, show ‘considerable progress’ (IfG)7: 

 They were published in July, not December 

 The average number of objectives is nine for each permanent secretary in 
2014-15 

 Each set of objectives now opens with a general statement about the role 
and the priorities of the department 

 Measures are listed more consistently next to each objective. 

There is a new, improved format. General statement about the role of the 
permanent secretary, then the priorities of the department for 2014-15, before 
moving on to the specific, personal objectives of each permanent secretary. The 
new sections on the role of the permanent secretary also provide a much clearer 
definition of what the job involves than has appeared in public before. Inclusion of 
an explicit stewardship role, looking after the longer term health of the department 
in ways that “command the confidence of ministers and MPs from all political 
parties”. 

There is still a lot of scope for improvement. IfG has called for: 

 A stronger performance management system, with objectives that reflect 
the full range of permanent secretary functions, including implementation 
of short-term priorities, responsibility for the quality of policy advice to 
ministers, guardianship of propriety, and contribution to the collective 
leadership of government as a whole.  

 Clearer consequences for good and bad performance, including 
transparency about who are the top performing permanent secretaries, and 
about the reasons for changes at the top of particular departments. 

Ultimately, the objective-setting and appraisal processes fail to drive the 
behaviour of permanent secretaries, who know their job security lies principally in 
the hands of ministers (IfG).8 An important and obvious point to stress is that on 
their own these published objectives are fairly meaningless. However, as part of a 
wider approach to leadership development and appraisal they can contribute 
towards raising standards and holding senior officials accountable.   

Competency framework and bottom 10 per cent 

Background/rationale 

The government has acknowledged that there are significant gaps in 
capability and skills which need to be filled if the Civil Service is to be able to meet 
                                                           
7 See http://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/8617/an-objective-view-permanent-secretary-objectives-

2014-15/. 
8 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Accountability%20at%20the%
20top%20-%20final.pdf 



ministers and the public. Everyone can now judge how well the most 
senior civil servants are doing at getting best value for taxpayers’ money 
and delivering the government’s objectives.” -Francis Maude MP, 
Minister for the Cabinet Office 

How it works 

The performance management of permanent secretaries revolves around 
individual performance objectives. Three rounds of permanent secretary objectives 
have now been published: 2012-13, 2013-14 and 2014-15. The objectives are used 
by the Head of the Civil Service in his annual appraisal discussions and pay awards. 
For nearly all permanent secretaries, objectives are split into three categories: 
Business (previously Business Delivery), Cross Government Working and Civil 
Service Reform (Corporate), and Capability (Capability Building)  

Alongside the objectives, a range of quantitative and qualitative performance 
inform the performance discussion, including assessments from the Implementation 
Unit (on progress with priority policies); Infrastructure UK (on priority 
infrastructure projects); and the Major Projects Authority (on priority programmes). 
Measures on efficiency (including estates) and on financial performance from the 
Treasury are also included, as is qualitative feedback from the Civil Service Reform 
team, and the permanent secretary’s own self-assessment. There is separate 360-
degree review process that focuses on permanent secretaries’ leadership style. Input 
is also sought from the minister and non-executive director. 

Following their annual appraisals, permanent secretaries are placed into one 
of three ‘box markings’, with a target of 25% in the top category (Box 1), 65% in 
the middle (Box 2) and 10% in the lowest category (Box 3). The top 10% receive a 
performance bonus of £17,500. The government does not publicise whether or not 
individuals have met their personal targets.   

Assessment/commentary 

The first and second rounds of these objectives were ridiculed for being: 

Too anodyne and vague (more bland if in public view?)
They were published too late – nine months into the year they applied to!
There were too many objectives – an average of 18 in 2013-14 was
unfeasibly high.
Many objectives were missing measures or milestones by which to judge
progress, and there was a huge variation in the format of these making
them difficult to analyse. Very hard to use as a performance tool.
Public completely unaware of them; parliamentary committees take more
of an interest

Some observers have argued that the act of publishing the objectives has 
watered them down and made them less useful: ‘A set of public objectives is 
inevitably more bland than a set of private ones.’ The public nature of the objectives 
has also led to greater political interest in their drafting – hence the lack of focus 



arrangements, should they wish to do so. (The government has not published the 
names of those who have opted to move on to the new arrangements, but evidently 
some have done so.) 

As of October 2014, there are eight Permanent Secretaries on the new fixed 
term contracts. There are also nine Permanent Secretaries in specialist roles where 
contractual arrangements were already in place. 

Assessment/commentary 

The first point is that fixed term tenure is not as robust as the New Zealand 
model as it allows poor performers to move into a different post. Arguably this 
sends out an odd message: if you’re not good enough for the post of permanent 
secretary don’t worry we will find you a job elsewhere. Others argue, however, that 
this is precisely how it should work: some will be well suited to the top jobs, others 
will be able to prosper elsewhere.  

Nonetheless a great advantage of fixed-term contracts is that it forces 
Ministers to be clear about their core objectives and their expectations for the 
department. Good government depends on such clarity. It also depends on being 
flexible and responsive to events. For this reason it is important to avoid the rigid 
and inflexible ‘purchasing’ model first tried by New Zealand in the 1980s in favour 
of focusing on some core priorities, and for ensuring Departments have the 
capabilities in place to deliver them.  

It is important that contracts will be designed to prevent perverse incentives. 
For instance, to avoid encouraging silo working, contracts should specify cross- 
departmental collaboration (this is now being introduced in New Zealand). It is also 
important to retain flexibility. Presently it is possible to move Permanent 
Secretaries either because they are not performing or because they do not get on 
with their Minister. It is important that such flexibility is not entirely sacrificed in a 
move to fixed- terms. For instance it must be possible to move a Permanent 
Secretary mid-contract if the relationship between a Minister and Permanent 
Secretary breaks down. It should also be possible to remove a poor performing 
Permanent Secretary mid- contract (in New Zealand they achieve this via pay-offs).     

To be effective Permanent Secretaries will need to feel sufficiently 
empowered to meet the objectives they are being held to account for; this raises 
issues in relation to Ministerial autonomy, and clarity as to the respective roles and 
responsibilities of Ministers and Permanent Secretaries 

Permanent Secretary objectives: transparency 

Rationale/background 

For several years, Permanent Secretaries have had a number of personal 
objectives, set by Ministers, against which their performance is assessed. Since 
December 2012, the government has published these objectives online: 

"Publishing the objectives of permanent secretaries is an important step 
towards reforming the Civil Service and sharpening its accountability to 



Executives are on 5-year fixed-term contracts which can be renewed for an 
additional 3-year term. While ministers agree (delivery) contracts with chief 
executives, it is the State Service Commissioner who reviews the performance of 
chief executives and who decides whether or not to a renew a chief executive’s  
employment contract. In New Zealand, if a chief executive is not performing, there 
is a presumption that he or she will be removed from the public service. While it is 
very rare for a chief executive to be sacked, it is common that contracts are not 
renewed, and for poor performing chief executives to resign (after it has being made 
clear they will not get their contract renewed). Contracts are generally not renewed 
more than once.5  The high turnover of chief executives built into the system has 
ensured a regular injection of fresh talent (critics suggest it weakens institutional 
memory of the public service). Because the appraisal processes is highly formalised 
and process-heavy the State Service Commission does not have the options 
available in some other systems: for instance it is not really possible to move a poor 
performing chief executive sideways. 

Overall we would argue that fixed-term contracts provide for meaningful 
accountability for chief executives, who must account for their performance when 
their contract comes to an end – with full knowledge that many contracts do not get 
renewed.6

Fixed term contracts are also used fairly extensively across the UK public 
sector. For example local authority chief executives and agency chief executives.  

How it works 

Fixed tenure was introduced for all Permanent Secretary appointments in the 
UK from July 2013. This formalises the presumption that individuals will not 
continue in their roles once the fixed term of five years ends, unless their tenure is 
explicitly extended. Note that in the UK the decision was taken to introduce fixed 
term agreements rather than contracts: this was a classic compromise between 
ministers who wanted something more akin to the New Zealand model, and the 
officials who were resisting such a change. Under this model Permanent Secretaries 
will be retained on permanent Civil Service contracts but their tenure in post would 
be fixed for five year terms, subject to renewal. The report which recommended 
adopting fixed term contracts suggested four years, but the Government took the 
view that a 5 year period provides sufficient time for permanent secretaries to build 
up expertise in the department and avoid the farce of each one moving post every 
18 months (as was very common).   

Fixed term tenure is not being introduced retrospectively. It is being phased 
in via new appointments to the level of permanent secretary from July 2013. 
However, existing permanent secretaries have the option to move over onto the new 

5 Norman asserts that New Zealand is the only Westminster-style nation to put its senior 
executives on limited fixed-term contracts. See R. Norman (2003), Obedient 
Servants? Management Freedoms and Accountabilities in the New Zealand Public 
Sector (Wellington: Victoria University Press), p. 181. In Australia, the five-year 
contracts for departmental secretaries can be renewed indefinitely.  

6 Paun and Harris (2012), p. 20. 



Based on a report commissioned by the UK Minister for the Cabinet Office 
which explored international best practice on a range of accountability issues, the 
UK government decided to introduce fixed term contracts for new permanent 
secretaries.3 The belief was they would help improve accountability and 
performance of senior leaders. The use of fixed-term contracts for senior civil 
servants is relatively widespread in high-performing civil services (see Table 1): 

Table 1: Employment arrangements for senior civil servants

Australia 5-year renewable  fixed-term contracts for 
departmental secretaries which can be terminated at any 
time for any reason by the prime minister

Canada Tenure for deputy ministers, however they serve at the 
pleasure of the prime minister and can be terminated at 
any time

European 
Commission

Tenure for directors-general4

France Tenure for directors of central government 
departments, however many are on secondment and 
serve at the pleasure of the president

New Zealand 5-year fixed term contracts for chief executives which 
can be renewed for an additional 3-year term

Singapore Tenure for permanent secretaries, however they can be 
dismissed if they are underperforming

Sweden 6-year fixed-term contracts for directors-general 
which can be renewed for an additional 3-year term

United States Open-ended contracts for the Senior Executive 
Service; political appointees serve at the pleasure of the 
president and have no job security

Perhaps the best well know case is that of New Zealand where the 
introduction of fixed-term contracts is widely considered to have sharpened the 
accountability of Chief Executives (the administrative heads of ministry’s).  Chief 

3 Accountability and Responsiveness in the Senior Civil Service: Lessons from Overseas
4 Civil servants are generally on permanent contracts and cannot be easily removed. Commissioners who wish to 

remove their director-general can encourage them to take ‘voluntary’ early retirement. See T. Balint, M. 
W. Bauer & C. Knill (2008): ‘Bureaucratic Change in the European Administrative Space: The Case of the 
European Commission’, West European Politics 31(4), p. 687.



Senior officials are increasingly held accountable to the ‘centre’, via
appraisal systems and in some cases through the use of fixed-term contracts.
There have also been efforts to enhance external accountability – to the
legislature and the public more generally.
Strengthening the accountability of individual officials can have unintended
consequences: in particular it can entrench a ‘silo-mentality’ with senior
officials incentivised to focus on the performance of their department only,
and not the performance of the Government as a whole.
Partly in response to this a number of countries have introduced
performance management-regimes that explicitly focus on improving  the
capacity of the Civil Service as a whole
Leadership – civil services’ have tried to diversify and open up their ‘gene
pool’ via external recruitment, and by investing in training and development
programmes for senior leaders (if civil servants are to be made more
accountable then they should be given sufficient training to excel).

UK Civil Service approaches to performance management, governance and 
leadership development

There are a number of features of effective performance management in any 
organisation.  The organisation needs clear goals – for the organisation as a whole, 
for its different parts and for the individuals who work within it. The organisation 
must also provide a mix of training, support and incentives that are likely to 
maximise performance. It will have available accurate information about 
performance levels and the extent to which different parts of the organisation are 
achieving their goals. And the organisation will act upon that information by 
reforming structures and processes and by rewarding good performance and 
holding poor performance to account.    

In what follows below we describe some of the most recent reforms in the 
UK context, in each case describing how they work, before providing a short 
commentary on them. As many of these reforms are relatively new, it is difficult to 
offer a comprehensive assessment.  

Holding Leaders Accountable 

Internal accountability – how senior officials are held accountable within
Whitehall
External accountability – to parliament
Individual accountability – the main focus below e.g. fixed term
agreements
Departmental accountability – e.g. capability reviews

Fixed term agreements – contracting for performance 

Rationale/background 



performance in a complex and fluid political environment. Or perhaps more 
accurately, it is often difficult to isolate and thus assess the role played by individual 
officials in the delivery of a specific Government programme, particularly when a 
wide range of other organisations will have some bearing on whether a policy is 
judged to be a success or failure. Distinguishing between political and 
administrative performance provides another layer of complexity: in assessing how 
well a department has performed how should we distinguish between what officials 
are held accountable for and what politicians are held accountable for?   

This is a particular challenge for Westminster systems, such as the UK, where 
Ministers are constitutionally accountable for the actions of their departments. 
Indeed Whitehall’s weak performance culture reflects the muddled and 
anachronistic accountability arrangements that underpin the relationship between 
the Minister and the permanent secretary:  

Permanent secretaries are only loosely accountable to their Secretaries of
State, given the need to protect the political neutrality of the Civil Service.
So Ministers cannot hire and fire their civil servants.
Nor are permanent secretaries held sufficiently accountable by the Cabinet
Secretary and Head of the Civil Service. The constitutional relationship
between Permanent Secretaries and the Cabinet Secretary/Head of the Civil
Service has always been an ambiguous one, partly because Permanent
Secretaries are said to answer to their Minister, and in their role as
accounting officers, to parliament. Institutionally the corporate centre of the
Civil Service has been relatively weak vis-à-vis the departmental Permanent
Secretaries. This perhaps explains why attempts to strengthen the
accountability of Permanent Secretaries to the Cabinet Secretary and Head
of the Civil Service have had limited impact.
The weak performance culture also reflects the limited external
accountability of senior civil servants, (under current arrangements
ministers are said to be accountable for what happened in their departments
to parliament) which means that in most cases there are few penalties for
poor performance.

So traditionally in the UK there has been a constitutional challenge: 
permanent secretaries are only weakly accountable to ministers (because of 
politicisation); they not really accountable to the Head of the Civil Service; and 
because ministers are accountable to parliament they have escaped external 
scrutiny.  

Nonetheless all Civil Service systems in recent years have tried to strengthen 
performance management and internal accountability arrangements. The 
consequences that arise from not addressing poor performance are too severe to 
ignore. In broad terms it is possible to identify the following features of recent 
attempts to strengthen the accountability of senior officials:    

There has been an attempt to clarify the respective roles and responsibilities
of Ministers and officials (often in legislation).



"Performance management, accountability and leadership development in 
the UK Civil Service" Guy Lodge (University of Oxford)1

Abstract: In recent years a number of reforms have been introduced into the 
UK Senior Civil Service to address widespread concerns that senior officials were 
not being subject to robust enough performance management and accountability 
arrangements. In particular it was believed that poor performance was not 
adequately dealt with (especially in relation to the delivery of major projects). The 
current government (elected in 2010) has continued to push this agenda with the 
announcement of a wave of further reforms designed to improve the performance 
management regime.2 These include: the move towards fixed term contracts for 
permanent secretaries; exposing senior officials to greater external scrutiny through 
the legislature; the publication of permanent secretary objectives; and a new 
competence framework and appraisal system. Alongside these measures there has 
also been a push to improve the cadre of civil service leaders through recruiting 
outsiders and via various training initiatives: a deal has been struck whereby in 
return for greater accountability the civil service is expected to give its senior 
figures the necessary training to perform effectively. This paper describes and 
reviews these recent reforms, with a view to informing relevant debates in Saudi 
Arabia.   

Introduction 

A longstanding criticism of Whitehall is the belief that it has failed to put in 
place effective systems for performance management, especially for senior 
officials.  This view was most recently expressed by the Cabinet Secretary and Head 
of the Civil Service, who said:  There are areas where we haven't been rigorous - 
like performance- management... Sir Jeremy Heywood, Cabinet Secretary. 

The view of Heywood is reflected unambiguously in the regular Civil Service 
Staff Surveys which have consistently show problems when it comes to 
performance management & accountability. Figures from the Civil Service People 
Survey 2014 show that only 39 per cent of civil servants agree that ‘poor 
performance is dealt with effectively in my team’, only 45 per cent agree that ‘my 
organisation as a whole is managed well’, and a meagre 31 per cent agree that 
‘change is managed well in [my organisation]’.  

Whitehall is hardly unique, however. All civil service systems struggle with 
performance management. It is often hard to judge what comprises good 

1 Guy Lodge is Associate Member of Nuffield College, University of Oxford, and Associate Director 
at the Institute for Public Policy Research (IPPR), a UK think tank. In 2012 he was commissioned by 
the UK Minister for the Cabinet Office, Rt Hon, Francis Maude MP and the Head of the UK Civil 
Service, to conduct a review of leading international civil service systems with a view to informing 
UK reform debates. The report Accountability and Responsiveness in the Senior Civil Service: 
Lessons from Overseas was published by Cabinet Office in 2013. A number of its key 
recommendations were subsequently enacted by the UK Government. 
2 See The Civil Service Reform Plan (2012) https://www.gov.uk/government/publications/civil-

service-reform-plan; The Civil Service Reform Plan: one year on (2013) 
https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-reform-plan-one-year-on--2;The Civil 
Service Reform Plan: progress report (2014)
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rather than just a rolling out a perfect, pre-determined plan. For example, when 
at all possible, learn through pilot projects, Beta tests, practice exercises, etc.  
Announce in advance that it will take adjustments and improvements both to the 
innovation or the system itself as the implementation proceeds. Define 
adjustments as progress toward goal, not as errors in planning. 
 
The Final Step:  Evaluate.  Finally, one must evaluate the level of success and 
decide if further action is necessary in the short term. The questions asked 
include:  What is the overall level of success? Are a few of the elements in need 
of improvement? Is it too early to tell?  Does the innovation need more time to 
come up to capacity? When an innovation is relatively successful, one may then 
evaluate whether there are the resources and energy to move onto another 
administrative innovation. 
 
This short paper does not have space to discuss the steps of administrative 
reform in detail, but it has hopefully brought together a framework for thinking 
about reform and innovation, the similarities and differences between them, and 
some discussion of the need for in-depth assessment and a flexible mindset so 
critical for success.   
 

  



Fourth Step:  Be a Good Change Manager.  Getting people on board for change 
cannot be assumed. Strategies for people-inclusive change should include 
generating a sense of importance or urgency about the need for change, 
involving and empowering people in change processes, being honest about the 
challenges of change, ensuring that people are well informed about the progress 
of change, and exhibiting ongoing support for the challenges of change.  Even so, 
change experts (Kanter, Stein and Jick 1992) warn that it is hard to make it stick, 
there are limitations of managerial authority, single efforts are likely to fail, the 
need to change may make it harder because of fewer resources, and leaders 
themselves may lack the right skills for the change needs that they confront. 
 
As much as optimism and ambitious visions have their place, it is critical for 
administrative leaders to understand their constraints (Lombardo and McCauley 
1988). Planning for more than what one’s realistic constraints allow is a common 
problem that leads to disappointments and failures for ambitious and idealistic 
administrators.  Of course, one can push back constraints (to a degree) over time 
with planning and determination. Three important types of constraints are (a) 
within administrative leaders’ jobs and organizational strictures, (b) with their 
resources, and (c) with their personal leadership capabilities.  This last type of 
constraint on the development of administrative leadership is of particular 
interest to this discussion.   An excellent assessment tool for the capabilities of 
leaders are 360° assessments in which one gets feedback potentially from 
subordinates, colleagues, and one’s superior. Several areas are of particular 
importance in this process for the purpose of knowing one’s ability to develop 
and support reform and innovation. One is the analysis of one’s assessment skills 
which can be much enhanced by education and quality training.  Already 
mentioned in the theories section of this paper are competencies such as 
flexibility, cognitive complexity, openness to change, collaboration, integrity and 
goodwill, cultural sensitivity, long-term perspective.  Finally, frequently 
referenced contemporary skills of leaders in political and dynamic environments 
are political savvy (so necessary in managing political reform) and e-leadership 
skills (being able to manage and motivate through virtual means) (U.S. OPM 
2006; Avolio, et al. 2014) 
 
The Fifth Step:  Adapt the Innovation to the System and Adapt the System to the 
Innovation as Needed.  Ultimately, implementation is not just a technical 
process; it is also a learning process, especially for large changes. Therefore, it is 
critical to anticipate and appreciate adjustments to change processes as 
necessary and useful. Indeed, it is imperative to see change as a learning process 



brainstorming. Such organizations invest in learning despite turbulent or difficult 
times and ensure that they provide the tools and opportunities.  

Second Step:  Select Problems to Solve Carefully After Thorough and Realistic 
Assessment. As already noted, there is no single set of contextual demands and 
the challenges vary extensively, too.  So the path is not immediately self-evident 
and good and thorough assessment is critical. There are many standard tools for 
organizational assessment, and one should use as many as one can, but not so 
many as to overwhelm the system.  Tools that can ascertain the structural 
effectiveness of an organization and its technical performance include reviews of 
organizational purpose (detailed assessments of mission and vision statements), 
performance checks of both outputs and outcomes, ethics audits, customer and 
citizen assessments, comparative performance (benchmarking), strategic 
performance reviews (e.g., use of regulations versus incentives), and appraisals 
of internal and external coordination and adaptability (comprehensive quality 
assessments). Such strategies are well documented elsewhere (Van Wart 1995), 
and will not be reviewed here for reasons of space.  

Another level of review is necessary at the level of employee competence and 
follower development.  What is the level of task skills, role clarity, subordinate 
effort, and cohesiveness and cooperation? The tools used for ascertaining the 
quality of employee competence can include consultations, observation and 
monitoring, employee attitude and culture assessments, and employee focus 
groups. 

While not all strategies need to be as comprehensive as the award programs 
require, they should be balanced enough to give a broad picture of both 
organizational performance and deficiencies (Kaplan and Norton 1996).  
 
The Third Step:  Ensure External and Internal Support.  Administrative leaders 
must also realistically assess the ability to reform and innovate itself. One 
element of change capacity to figure out is how to respond to legislative 
mandates including: restructuring, control and accountability, and transparency?  
A second element is to decide where organizational innovation can occur that is 
not politically initiated?  That is, what creative improvements can be made to 
modernize and standardize service, to customize it as the circumstances warrant, 
and to move it to excellence where possible without policy mandates? It is 
critical that innovative reform is pragmatic in terms of not exceeding political 
support, internal capacity, and resource availability.  
 



situation, an increase in security measures in another, and increased efforts to 
provide proactive rehabilitation of citizens who may be attracted to such activity 
in another. According to this perspective, most problems and solutions have 
been around for some time, and will be differentially matched together as the 
roulette wheel of opportunity throws them together in unique ways.  In 
recommendations largely aimed at the policymaker level Pollitt (2010) offered a 
series of recommendations roughly along the following lines:  

 Big models such as the New Public Management “don’t take one far,” and 
“even standardized techniques (benchmarking, business process re-
engineering, lean) in a formulaic, tick-box manner can be highly 
counterproductive.” (Pollitt 2010: 15) 

 Careful diagnosis is absolutely critical no matter what approach is taken 
 Task differences matter a lot with regard to the mechanisms used 
 Reform is always political and to conceptualize it as a purely technical 

affair is either naïve or disingenuous  
 Reform is, in general, an iterative exercise, especially if high-quality 

change is sought 
 Additionally, windows of opportunity must be taken advantage of, 

because the challenges are often too stacked against it otherwise 
 

6. Tips for Administrative Innovation 

Administrative innovation, on the other hand, is generally considered a more 
linear process than the policy process and more technically driven.  Yet it would 
be unsophisticated to think that it is not affected by the same types of factors 
more explicit in political processes if in a more muted fashion.  The reasons for 
innovation by one researcher in one context were, in order, internal problems, 
political pressures, a crisis, a new leader, and a new opportunity (Borins 2000). 
The phases above are reshaped slightly below into cookbook-like steps in terms 
to capture the major challenges and opportunities for administrators wanting to 
be successful in innovation.  

The First Step: Create a Supportive Environment for Innovation. Administrative 
innovation is much more likely when organizations have cultures favorable to 
creativity, use appropriate strategies to encourage participation and reduce 
resistance, and take a pragmatic approach to change in general.  Managing 
innovation and creativity requires creating an environment that fosters learning, 
flexibility and change.  There must be a focus on the benefits of learning and 
learning from surprises and problems. Innovative organizations find ways to 
challenge assumptions and mental models and encourage lateral thinking, e.g., 



sixth phase is the evaluation of the change, along with the inevitable 
adjustments that will be necessary.  This may be a year to a decade on the policy 
side, but is more likely to begin almost immediately on the administrative side as 
implementation provides unexpected challenges to overcome. The similarities 
and differences are highlighted in Figure 1. 

Figure 1:  The Similar Logical Process of Reform and Innovation (with key 
challenges in bold) 

 Administrative Reform 
(policymakers’ perspective) 

Administrative Innovation 
(administrators’ perspective) 

Phases Identify and analyze issues in 
the functioning of 
government (problems and 
opportunities) 

Identify low performing areas 
(or areas to move from good to 
great) and assess the nature of 
the problems and challenges 

Look at alternatives Look at alternatives 
Build political consensus Build administrative consensus 

(and ensure political support) 
Choose and craft a policy 
solution (law) 

Choose and craft an 
administrative solution 
(detailed plan) 

Monitor implementation Implement the change 
Adjust and update policy as 
needed 

Evaluate and adjust the change 

Differences Not linear 
Framing the problem is often 
very difficult; implementation 
is easy 
Requires legislative action 
(e.g., laws or rules) 

Linear 
The problems are relatively 
obvious; implementation is 
very difficult 
Requires administrative 
reaction to policies or 
administrative initiative 

 
 
5. Tips for Administrative Reform 

 
Some policies seem to evolve in a relatively straight-forward rational process as 
described, but most political theorists assert that special interests, institutional 
factors, ideological trends, and crystalizing events loom large, frequently shaping 
action and reform enormously. In one of the most famous models, the policy 
process has been likened to the nearly random convergence and divergence of 
multiple streams of problems, solutions, and opportunities (Kingdon 1984). A 
terrorist attack (the opportunity) may stimulate various solutions to the problem 
of terrorism, and lead to such proposed solutions such as a call for war in one 



While landmark legislation does not occur frequently (Van Riper 1958), today 
concrete examples of both policy reform and administrative innovation are 
everywhere. A few examples of well-known or common types are provided for 
reference.  Policy reform of public sector pensions has become a worldwide 
phenomenon (Holzmann 2012), but particularly intense in the advanced 
democracies since the recession of 2008 exposed the dual problems of 
overpromising based on unrealistic economic predictions and chronic legislative 
underfunding in many European and Asian counties or jurisdictions in the case of 
the United States.  A common middle-out reform since the early 2000s has been 
an increase in collaborative efforts in multisector policy outcomes, at the 
national level in unitary states such as the UK under Labour, or at the local 
government level. For example, in San Bernardino the County Executive Officer 
commissioned over one hundred community visioning meetings between 2010 
and 2012 that resulted in a substantial increase in networking in a region often 
lacking intersectoral cooperation and two concrete cross-community initiatives 
in education and health to increase outcomes in linking education to successful 
careers and health coordination leading to better health indicators. A common 
area of bottom-up innovation is in technology where new developments and the 
complexity of localized needs and opportunities requires local experts to be 
aware of its evolution and diffusion, but sensitive to the requirement to 
customize technological advances to situational demands.  

Ultimately, the logical phases for policy-level reform and administrative 
innovation are similar. However, because of the different fundamental 
rationalities in political and administrative systems (based on democratic and 
expert systems respectively), the way that the phases are accomplished is 
generally strikingly different (Van Wart 1998). Essentially, the phases are as 
follows.  Reform and innovation start with an identification and analysis of 
problems. Problem identification is trickier on the policy side in which 
stakeholders have very different views about what problems are, how important 
they are, and how to solve them. The second phase is a more fine-grained 
assessment, that is, an analysis and comparison of alternatives.  This should go 
beyond cost-benefit analysis to include comparative values.  The third phase is 
building consensus around a single alternative, to ensure that political or 
administrative dissention does not later cripple selection and implementation. It 
also allows for additional feedback and possibility of improvement in the plan for 
change. The fourth phase is the official choice of an option by either political or 
administrative mechanisms, e.g., legislative action or executive directives. 
Implementation, or the monitoring of it, is the fifth phase.  This is a huge phase 
on the administrative side but a less pronounced one on the political side.  The 



the passages of laws and through administrative regulation in common law 
countries. Examples of administrative reform include:  creation or dissolution of 
an agency or division; consolidation or separation of agencies; significant pay, 
benefit and pension changes; significant budget changes including staffing levels; 
significant expansion or contraction of employee rights and prohibitions such as 
the right to unionize, to be searched, to be involved in political activity, to have 
privacy in the workplace, etc.; and creation, dissolution, or reconfiguration (e.g., 
public private partnerships or switching from a regulatory to a voluntary 
compliance approach) of programs and services to be provided by public 
agencies.  

Administrative innovation is deliberative change at the administrative level to 
the processes and operations of public sector organizations with the objective of 
getting them to run better (Bason 2010). Administrative innovation may respond 
to new laws or regulations, but does not create them, or occur from 
administrative initiative where administrative execution uses discretion to plan, 
implement and enforce laws and regulations. Such changes can be top-down 
(creatively responding to political mandates), middle-out (chief executives 
personally calling for and leading change), or bottom-up (middle managers and 
teams recommending change and being empowered to experiment and adapt) 
(Borins 2002).   Philosophically, innovation can be thought of as either adaptive 
or entrepreneurial.  An adaptive strategy is responsive to current problems and 
opportunities, finding new ways of doing business to cope with low performance 
or to harness new opportunities such as technology advancements.  A still more 
proactive approach is an entrepreneurial strategy that focuses on creating a 
forward-looking organizational culture with resources set aside for 
experimentation, incubators, robust suggestion programs, innovation programs, 
and other proactive measures. Examples of administrative innovation are 
decentralizing administrative offices or changing space arrangements for 
proximity to clients or better coordination, initiatives to enhance cooperation of 
agencies or divisions, morale initiatives via nonfinancial encouragement, 
organizational culture initiatives, quality of life programs, efficiency projects such 
as reengineering processes, improved employee training opportunities, 
empowerment initiatives to both improve motivation and productivity, 
internally-designed administrative programs focusing on important performance 
needs such as reaching out to underserved clients, quality of delivery efforts such 
as improving the speed, consistency or professionalism of service, scope of 
delivery efforts such as improving the number of constituents affected by a 
service, and the creative use of resources and new technology.  



 
While ultimately all countries have unique change needs which the shape their 
specific agendas, some high-level commonalities can be seen in developed 
countries on one hand and developing countries on the other.  For example, 
some common structural effectiveness goals for administrative leaders in 
developed countries today include reducing administrative overhead, harnessing 
technology, collaborating externally more, and marketing public institutions 
better.  
 
On the other hand, developing countries often must spend more time 
understanding and prioritizing their modernization needs in terms of both 
physical and human capital. Implementing a modernization agenda is generally a 
huge task for them. Employee competence is regularly, but not always, a serious 
deficit, and lower- and middle-tiered employees are often given narrow 
responsibilities and little discretion, forcing decision making to be handled at 
only the very highest levels of the organization and choking off almost any hope 
of the organizational creativity and flexibility needed by modern organizations. 
Leadership at the top of the hierarchy is often preoccupied with policy 
development and enforcement, but implementation itself is often lax and slow. 
The most important changes needed are political: increasing transparency and 
strengthening the rule of law while decreasing the rule of the person. Relatedly, 
political corruption is often rampant, including the wholesale misdirection of 
government funds into private accounts and the sale of government assets, and 
beyond the purview of administrative leaders to tackle.  However, various types 
of administrative corruption can be tackled such as petty bribery extorted for 
competent service or through malicious and selective enforcement.  This is no 
small task when such bribery is almost necessary for lower and middle-level 
employees to survive on the inadequate salaries common in many developing 
countries.  Administrative innovation is largely focused around increasing 
employee empowerment of competent employees in well monitored systems. 
 
4. Defining and Describing the Basics of Administrative Reform and Innovation 

All administrative change is sometime lumped together for convenience, but it 
tends to become a jumble when this is done. So any significant discussion must 
distinguish between the policy and administrative levels, even if there is some 
inevitable overlap, in order to make sense of the varying dynamics of change at 
different levels. Administrative reform is policy-level change to the structures 
and processes of public sector organizations with the objective of getting them 
to run better (adapted from Pollitt and Bouckaert 2011). It is exercised through 



accession processes required to enter economic markets such as the EU. 
Administrative reform was stunted throughout most of the Arab world until 
relatively recently. Yet with the Arab Spring it has had tumultuous reform foisted 
upon it some places and increasing pressures for genuine reform in those who 
avoided revolutionary movements.  

None of this is to suggest that all or even most reform has been successful, far 
from it. Indeed, the challenges of the vast reform initiatives have more often 
than not resulted in—at best—partial success, thus necessitating ongoing reform 
efforts (Pollitt and Bouckaert 2011). Even when initial reforms are genuinely 
successful beyond self-serving political pronouncements, the pressures to reform 
are nearly constant once systems have begun to adjust to external issues due to 
fiscal constraints in stable political systems, political realities in unstable systems, 
and rising public expectations around the world.  

3. Common Challenges for the Public Sector 

The need for change makes it more likely, but it does not make it easier or 
guarantee its success (Kanter, Stein and Jick 1992). Some of the challenges for 
administrative leaders are common to governments around the world.  
Governments today, unlike those in the early nineteenth century and before, 
have large portfolios of activities with the toughest problems and most 
expensive tasks in society. They almost always must have to deal with a 
misalignment of the public agenda and resources to address even critical 
common-good demands. Yet citizen expectations for improvements has 
increased, fueling interest in reforming outdated management systems and 
technology, wasteful public policy systems, and public sector employee systems 
that have become misaligned with contemporary realities in some places (Van 
Wart and Berman 1999).  

In addition to the contemporary speed of change, is the complexity of change 
and the confusion that it foments.  Administrators are sometimes perplexed 
because the problems are never identical due to different national histories, 
cultural values, and collective aspirations (Andrews 2010).  This means that there 
are no cookie-cutter solutions and that the solutions that are implemented are 
likely to be too much, too little, or the wrong thing altogether.  More darkly, 
administrators may have to implement changes that are destined to shift public 
resources to private hands in compliance to policy mandates which may be 
confounding to public bureaucrats who define their jobs as representing the 
needs of the poorly represented rather than a more entrepreneurially-oriented 
administration.   



and must not haphazardly apply change theories hoping that they will 
miraculously fix problems (Pollitt and Hupe 2011).   To aid in this process, this 
paper will:  (a) review the demand and underlying reasons for reform and 
innovation, (b) discuss the common challenges that administrative leaders face,  
(c) define and describe the basics of administrative reform and innovation, and 
(e) discuss in more detail tips for the innovation process.   

 
2. Demand for Public Sector Reform and Innovation 

There was a time when the need for public sector reform and innovation was 
infrequent (Ni and Van Wart, forthcoming).  For example, when the 
administrative state was relatively small in the nineteenth century, the United 
Kingdom and the United States only instituted landmark reforms once in every 
few generations, primarily to insulate administration from excessive political 
intrusiveness, and such reforms were implemented over many decades. In the 
20th century growth of the administrative state resulted in increased risk 
protection  and services but this generally meant more emphasis on 
administrative expansion, than on reform per se through the 1970s. Thus for 
every constraining reform such as the Administrative Procedures Act of 1946 in 
the U.S., there were many expansionary policy initiatives in social security, 
environmental affairs, transportation, and so on.  However, starting in 1978 in 
the U.S. with the Civil Service Reform Act, in 1979 with the election of the 
Thatcher administration in the UK, and in 1984 with the ascendency of the 
reformists under Roger Douglas in New Zealand, policy reforms increasingly 
focused on the administrative state itself.  “Business-like” reforms of various 
hues and types became the norm for many Anglophone countries (Hood 1991; 
Savoie 1994; Zbaracki 1998).   

Business-like reform for government has been a very widespread (but not 
universal) phenomenon. While the northern European countries did not mimic 
the neo-liberal inspired reforms of the Anglophone countries (frequently called 
the New Public Management), they nonetheless quietly instituted widespread 
reforms constraining or reversing administrative growth and curbing 
administrative power. In the 1980s the Communist world went through a variety 
of administrative reforms as they adopted capitalist economic systems while 
maintaining one-party political systems in some countries and changing to 
democratic political systems in others. Developing countries have often had 
administrative reforms forced upon them through international financial 
institutions such as the World Bank, International Monetary Fund, and other aid 
and lending organizations with concessionary terms, or through the restrictive 
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Abstract:  One of the most important tasks of administrative leadership is 
change.  Today the demands for constant administrative change are extensive 
around the world. However, while some of change demands may have some 
broad global similarities, the patterns tend to vary by clusters of countries, and 
the specific change needs of individual countries cannot be understood without 
understanding local conditions. In addition, change comes in different forms 
ranging from policy reform to administrative innovation, and administrative 
leaders may play substantially different roles simultaneously.  This paper:  (a) 
reviews the demand and underlying reasons for reform and innovation, (b) 
discusses the common challenges that administrative leaders face globally and 
by region, (c) defines and describes the basic phases of administrative reform 
and innovation, and (d) discusses in more detail the major steps in administrative 
innovation.  

 
1. Introduction 

Administrative leadership has several large tasks, but certainly none is larger 
than the creation, implementation, and evaluation of change (Kotter 1990; Van 
Wart 2011). Despite this “reality”, because of its complexities and challenges, no 
area of administrative leadership is more prone to failures than when 
administrators attempt to implement reforms and innovations (Light 1997). 

Why? There are many reasons. While many policy-level change initiatives are 
promoted as being primarily technical in nature, they are frequently politically 
initiated and designed, and sometimes intensely ideologically driven, so that 
underlying research and attention to pragmatic realities is downplayed (Pollitt 
1995). Administrative innovations are often implemented without sufficient data 
when change initiatives are proposed.  The factors of success often shift so 
quickly that it is difficult to respond quickly in more regimented bureaucratic 
settings.   Finally, there is often a gross ignorance of the basics of change that 
requires it to be fitted to specific circumstances rather than prescribing the same 
solution to different problems (Battilana et al. 2010).  Therefore it is incumbent 
upon administrative leaders to sort out realistic goals from unrealistic dreams, 



Extraordinary Things Happen in Organizations, 5th edition. San 
Francisco: Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2012b). The Leadership Practices Inventory, 4th 
edition. San Francisco: The Leadership Challenge, a Wiley Brand.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2011). Credibility: How Leaders Gain and Lose 
It, Why People Demand It, 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2010). The Truth About Leadership: The No-
fads, Heart-of-the-Matter Facts You Need to Know. San Francisco: Jossey-
Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2006). A Leader’s Legacy. San Francisco: 
Jossey-Bass.  

Posner, B. A. (2012). A special report about the impact of leadership in the 
Middle East and Saudi Arabia. Unpublished manuscript, Santa Clara 
University, Santa Clara, CA.  

  

  



Acknowledgments  

The authors would like to thank Mohamed Abdelmahmoud, Jassem al 
Baloushi,  

Mohammed Al Dhaheri, Lowri Gregg, Beth High, Graham Moore, Dr. Ghassan 
Al Saddiki, and Shridhar Sampath for assisting us in producing case examples 
and story ideas for this paper. We greatly appreciate their gracious and generous 
support.    

  

References  

Al Maktoum, HH S. M. B. R., Flashes of Thought: Inspired by a dialogue at the 
Government Summit (2013). Dubai: Motivate Publishing.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2014). Turning Adversity Into Opportunity. San 
Francisco:  

Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2013a). Finding the Courage to Lead. San 
Francisco:  

Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2013b). Great Leadership Creates Great 
Workplaces. San Francisco: Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. with Dekrey, S. J. (2013c). Making Extraordinary 
Things Happen in Asia: Applying the Five Practices of Exemplary 
Leadership. San Francisco:  

Jossey-Bass.  

Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2012a). The Leadership Challenge: How to 
Make  



with utmost confidence. The question is not, “Do I make a difference?” The 
question is, “How do I make a positive difference.” We hope that when you look 
around and say, “Something needs to change,” or say, “Something could be 
improved or could be better than it is right now,” you’ll also look in the mirror 
and see that you are a person who can make the difference. By engaging more 
frequently in The Five Practices of Exemplary Leadership we know that you’ll be 
taking positive steps in that direction. We wish you the best on your leadership 
journey.   



  

Leadership Is Everyone’s Business  

The inescapable conclusion from analyzing thousands of personal-best leadership 
cases is that leadership matters around the world. The stories that people tell us 
are much more similar in terms of actions, behaviors, and processes than they are 
different, regardless of context. The data challenge the myths that leadership is 
something that you find only at the highest levels of organizations and society 
and that it’s something reserved for only a handful of charismatic men and 
women. The notion that there are only a few great people who can lead others to 
greatness is just plain wrong. Likewise, it is also incorrect to believe that leaders 
only come from “excellent companies.” Our research shows that exemplary 
leaders can be found in all types of organizations—large and small, start-up and 
established, private and public sector, old economy and new economy. The truth 
is that leadership is an identifiable set of skills and abilities that are available to 
anyone. It is because there are so many––not so few––leaders that extraordinary 
things happen on a regular basis in organizations.  

The data also tell us that leadership matters. The more frequently leaders 
demonstrate The Five Practices of Exemplary Leadership the more engaged 
constituents are. Leaders who want to create great workplaces—and great 
communities—need to more frequently Model the Way, Inspire a Shared Vision, 
Challenge the Process, Enable Other to Act, and Encourage the Heart.  

The domain of leaders is the future. The leader’s unique legacy is the creation of 
valued institutions that survive over time. The most significant contribution 
leaders make is not simply to today’s results; it is to the long-term development 
of people and institutions so they can adapt, change, prosper, and grow.   

Leadership is important, not just in your career and within your organization, but 
in every sector, in every community, and in every country. We need more 
exemplary leaders, and we need them now more than ever. There is so much 
extraordinary work that needs to be done. We need leaders who can unite us and 
ignite us.  

In the end, leadership development is self-development. Meeting the leadership 
challenge is a personal—and a daily—challenge for everyone. We don’t know 
you personally, but we do know that you make a difference—and we say this 



  Weak PWA      41.43   41.76          

  Moderate PWA    47.97   48.53     

  Strong PWA     52.46   

  

INSPIRE A SHARED VISION  

53.10     

  Weak PWA      38.86   39.43          

  Moderate PWA    45.98   47.11      

  Strong PWA     50.93   

  

CHALLENGE THE PROCESS  

51.85       

  Weak PWA      39.86   39.78          

  Moderate PWA    46.23   47.08       

  Strong PWA     50.89   51.83       
ENABLE OTHERS TO ACT  

  Weak PWA      44.55   44.89             

  Moderate PWA    50.06   50.45       

  Strong PWA     54.18   

  

ENCOURAGE THE HEART  

54.74   

  Weak PWA      41.71   42.40           

  Moderate PWA    48.20   49.38       

 Strong PWA     52.85   53.88  
  

While The Five Practices of Exemplary Leadership don’t completely explain why 
leaders and their organizations in Saudi Arabia and the Middle East are 
successful, it’s very clear that engaging in them makes a significant and 
meaningful difference no matter who the leaders are or where they are located. 
How you behave as a leader matters, and it matters a lot.   



 Enlarge the size of their religious congregations  

 Increase fundraising results and expand gift-giving levels  

 Extend the range of their agency’s services  

 Reduce absenteeism, turnover, and dropout rates  

 Positively influence recruitment rates  

This is just as true in Saudi Arabia and the Middle East as it is in the rest of the 
world. In examining a sample of 6,781 Leadership Practices Inventory 
respondents in the Middle East —3,313 in Saudi Arabia and 3,467 from other 
countries in the region—we found the same pattern of responses as elsewhere 
(Posner, 2012). Three approximately equal-sized groups were created on our 10-
item Positive Workplace Attitude scale (our measure of engagement) representing 
weak, moderate and strong categories. The data in Table 1 below reveals that as 
constituents (observers) report more frequent use by their leaders of each of The 
Five Practices of Exemplary Leadership they also report systematically feeling 
more positively (strongly) about their workplaces, as reported in greater feelings 
about their motivation, productivity, commitment, effectiveness, and the like. All 
differences (ANOVA) between the three PWA groups were statistically 
significant (p < .001). The pattern is the same for both the Saudi Arabia sample 
and the sample from other Middle East countries. 

 

 

Table 1  

Analysis of Variance on The Five Practices of Exemplary Leadership  
by Positive Workplace Attitude (PWA) Across Weak, Moderate and 

Strong Categories   
in the Middle East and Saudi Arabia  

  

LEADERSHIP PRACTICE      Middle East      Saudi Arabia     

  MODEL THE WAY    



Posner, 2013b). Personal and organizational characteristics of constituents, on the 
other hand, explain less than one percent of constituents’ engagement in, 
commitment to, and pride in their workplaces. Workplace engagement is 
independent of who the constituents are (as related to factors like age, gender, 
ethnicity, or education), or their position, job, discipline, industry, nationality or 
the country they are from. How their leaders behave is what makes a difference in 
explaining how hard they work and how engaged they feel in their organizations  

In other words, the more you engage in The Five Practices of Exemplary 
Leadership®, the more likely it is that you’ll have a positive influence on others 
and on the organization.  As Caroline Wang, at one time the highest ranking 
Asian female executive at IBM globally, reflected on her experiences with The 
Five Practices framework: “It is really not about the leader’s personality; it is all 
about how that individual behaves as a leader.” That’s what all the data adds up 
to. If you want to have a significant impact on people, on organizations, and on 
communities, you’d be wise to invest in learning what behaviors enable you to 
become the very best leader you can.  

Many other scholars have documented how leaders who engage in The Five 
Practices are more effective than those who don’t, whether the context is inside or 
outside the United States, the public or private sector, or within schools, health 
care organizations, business firms, prisons, churches, and the like (Kouzes and 
Posner, 2012a). For example, here are just some of the positive results of leaders 
who use The Five Practices more frequently than their counterparts:  

 Create higher-performing teams  

 Generate increased sales and customer satisfaction levels  

 Foster renewed loyalty and greater organizational commitment  

 Enhance motivation and the willingness to work hard  

 More successfully represent their units to upper management  

 Facilitate high patient-satisfaction scores and more effectively meet 
family member needs  

 Promote high degrees of involvement in schools  



Exemplary Leadership Makes a Difference  

The Five Practices of Exemplary Leadership® are the core leadership 
competencies that emerged from our analysis of thousands of personal-best 
leadership cases. When leaders are doing their best they Model the Way, Inspire a 
Shared Vision, Challenge the Process, Enable Others to Act, and Encourage the 
Heart.    

These are the practices that people use when they are at their personal best as 
leaders.  But, what’s the evidence that they really matter? Do these practices truly 
make a difference in the engagement and performance of people and 
organizations? Over the years we’ve been challenged to answer these questions 
and to test the assertion that The Five Practices explain how leaders get 
extraordinary things done in organizations. The research and empirical evidence 
make the case that they do.  

Our research shows unequivocally that exemplary leader behavior makes a 
profoundly positive difference in people’s engagement and performance at work. 
Those leaders who more frequently use The Five Practices of Exemplary 
Leadership® are considerably more effective than their counterparts who use them 
infrequently as we say in the data provided in the descriptions of each practice.   

We draw this conclusion after analyzing responses from nearly three million 
people around the world to the Leadership Practices Inventory (LPI), our 360-
degree instrument assessing how frequently leaders engage in The Five Practices 
(Kouzes and Posner, 2012b). In addition to completing the LPI, respondents 
answer ten demographic questions ranging from age and gender to functional 
field, industry, and organizational size. They also respond to ten questions about 
how they feel about their leaders and their workplaces (Kouzes and Posner, 
2013b).   

The data show that workplace engagement and commitment—which we 
refer to as  

Positive Workplace Attitudes—are significantly explained by how the leader 
behaves, and not at all by any particular characteristic of the constituents. 
Statistical analyses revealed that a leader’s behavior explains between 28 percent 
and 47 percent (depending on the region) of constituents’ workplace engagement. 
A leader’s actions contribute more to such factors as commitment, loyalty, 
motivation, pride, and productivity than any other single variable (Kouzes and 



When her team gets together to debrief an event they start by acknowledging the 
aspects that were successful and giving positive feedback to the team members 
who deserved credit. Then, Jennifer explains, “As we evaluate those aspects that 
we want to improve, it is within this context of overall success. This approach 
improves morale, and contributes to a more cooperative work environment.”  

It’s part of your job as a leader to show appreciation for people’s contributions 
and to create a culture of celebration. Recognition and celebration aren’t 
necessarily about fun and games, though there is a lot of fun and there are a lot of 
games when people encourage the hearts of their constituents. Neither are they 
about pretentious ceremonies designed to create some phony sense of 
camaraderie. Encouragement is, curiously, serious business because it’s how you 
visibly and behaviorally link rewards with performance. Make sure that people 
see the benefit of behavior that’s aligned with cherished values. Celebrations and 
rituals, when done with authenticity and from the heart, build a strong sense of 
collective identity and community spirit that can carry a group through 
extraordinarily tough times.  

Ferhat Zor experienced this kind of climate when he was working on a warehouse 
performance management project with Borusan Logistics (Turkey). The Tuzla 
warehouse manager held monthly performance review meetings, and these 
meetings always ended, according to Ferhat, with a celebration of the team’s 
accomplishments. Sometimes the celebrations were quite lavish and other times 
more simply, but there was always some kind of group event recognizing 
employee efforts and accomplishments. Ferhat reported that as a result of these 
social activities “their happiness and pride were evident.” He affirmed that it’s 
essential “to show that each person makes an important contribution and each 
doing their best makes the company a success.”  

Empirically we find that there are significant benefits for leaders who celebrate 
accomplishments. Their constituents reported being 26 percent more engaged and 
positive about their workplace. These same constituents also indicate that their 
leaders are more than 30 percent more effective.  

In summary, leaders make two commitments to Encourage the Heart. They 
recognize contributions by showing appreciation for individual excellence, and 
they celebrate the values and victories by creating a spirit of community.  



These actions pay off. Constituents of leaders who foster relationships, build 
trust, strengthen others, and share information evaluate their leaders as 60 percent 
more effective, and constituents of those leaders who most frequently Enable 
Others to Act are 30 percent more engaged.  

In summary, leaders make two commitments to Enable Others to Act. They foster 
collaboration by building trust and facilitating relationships, and they strengthen 
others by increasing self-determination and developing competence.  

  

Encourage the Heart  

The climb to the top is arduous and steep. People become exhausted, frustrated, 
and disenchanted, and are often tempted to give up. Genuine acts of caring draw 
people forward. Leaders give heart by visibly recognizing people’s contributions 
to the common vision. With a thank-you note, a smile, and public praise, the 
leader lets others know how much they mean to the organization. Leaders express 
pride in the accomplishments of their teams. They make a point of telling the rest 
of the organization about what the teams have achieved. They make people feel 
like heroes.  

Ian Foo, IT Strategy and Transformation Consultant with Accenture in Singapore, 
would be the first to admit that it took him a while to appreciate how important 
recognizing contributions is to achieving excellent results. He’s results-oriented, 
and he hadn’t focused on the personal side of work. But as he began to reflect on 
this he concluded, “I think the key lesson is that everyone needs to be told what 
they are doing well and how to improve, despite often feeling that it is obvious. 
This is because thanking someone is one of the first manners we teach to our 
children yet people in the workforce often feel underappreciated because ‘we are 
just doing our jobs.’”   

Ian’s insight is important. Personal congratulations rank at the top of the most 
powerful nonfinancial motivators identified by employees. There are few if any 
more basic needs than to be noticed, recognized, and appreciated for one’s 
efforts. It’s true for everyone. 

Jennifer Dirking, associate director at Foothill–De Anza Community Colleges 
Foundation, knows this very well. She is always on the lookout for ways to create 
a climate in which, she says, “people feel cared about and genuinely appreciated.” 



“The problem was me, not the team,” she said. “There were several people who 
would be good candidates to take over this job. I just had to let go. Then it 
occurred to me that by not letting go, I wasn’t demonstrating the trust I truly had 
for my team and that just didn’t feel right. I finally recognized this was an 
opportunity for me to collaborate and strengthen others. I made the transition in 
stages.” First Penny asked for a volunteer who’d be willing to learn payroll, then 
offered training and coaching opportunities for that person to learn and improve. 
After a few weeks she was able to say, “I now have someone whom I trust to do 
this important task with the level of excellence we demand, and he has new 
confidence in his abilities and what he does for the team.” Constituents neither 
perform at their best nor stick around for very long if you make them feel weak, 
dependent, or alienated. Fostering their personal power and ownership, and 
giving your power away, will make them stronger and more capable. Mutual 
respect is what sustains extraordinary group efforts.   

In another example of personal-best is when Jassem al Baloushi became Head of 
Retail Banking at Sharjah Islamic Bank in September 2010 that bank, like all 
other financial institutions had been impacted by the 2008 financial crisis. His 
mandate was to improve performance, but he also had to address issues of 
lowered employee morale and confidence. In commenting on what he did to 
address these problems Jassem said, “I worked with the employees personally, 
aligning their personal values to the organizational values. This helped them see 
themselves as a part of a large family. I also made the workplace a fun place to be 
by celebrating successes and focused the employees’ attention on service to the 
customer as the cornerstone of retail banking. All I did was to help them see their 
innate potential. The rest the team achieved, I did very little.” Jassem’s humility 
is telling. We would submit that if “all” you do is help people see their innate 
potential, the rest usually takes care of itself.  

Focusing on serving the needs of others, and not one’s own, builds trust in a 
leader. And, the more people trust their leaders, and each other, the more they 
take risks, make changes, and keep organizations and movements alive. 
Exemplary leaders nurture self-esteem in others. They make others feel strong, 
capable, and confident to both take initiative and responsibility. They build the 
skills and abilities of their constituents to deliver on commitments. They create a 
climate where people feel in control of their own lives.   



2011). Leaders are constantly learning from their errors and failures, and they 
engage more often in learning activities.   

The data from our research show that being challenged resulted in greater levels 
of engagement. Constituents who felt challenged by their leaders reported 25 to 
35 percent stronger feelings of being engaged. Additionally, their the least 
challenging leaders received evaluations from their constituents that were 40 
percent lower than those received by leaders viewed as seeking out challenges for 
themselves and their teams.  

In summary, leaders make two commitments to Challenge the Process. They 
search for opportunities by seizing the initiative and by looking outward for 
innovative ways to improve, and they experiment and take risks by constantly 
generating small wins and learning from experience.  

Enable Others to Act  

Grand dreams don’t become significant realities through the actions of a single 
person. Exemplary leaders know that they can’t do it alone. Making extraordinary 
things happen requires a team effort. It requires solid trust and strong 
relationships. It requires deep competence and cool confidence. It requires group 
collaboration and individual accountability.   

Sushma Bhope, program manager at Biomass NPL, appreciated that she had to 
“lead by empowering those around you.” In consolidating a customer relationship 
management system across a globally dispersed company it became clear that “no 
one could have done this alone.” As other leaders have experienced, Sushma said 
that “it was essential to be open to all ideas and to give everyone a voice in the 
decision making process…The one guiding principle on the project was that the 
team was larger than any individual on the team.”   

You have to engage all those who must make the project work—and in some 
way, all who must live with the results. Penny Mayo is assistant budget director 
for a county health services agency in one of the eastern states in the U. S. It’s a 
small agency that has been consolidating services. As a result, Penny has had to 
take on more responsibility, and she found herself struggling to let go of some of 
the payroll responsibilities she had had. She was committed to insuring there 
were no mistakes in the payroll, but recognized it was a time-consuming task that 
someone else could learn to do.   



up with ten.’ So we presented our plan that we were very pleased with and told 
him this plan would give seven more kilometers of beach (beyond the original 
seven). Sheikh Mohammed looked at the plan and said, ‘Well if you can come up 
with seven kilometers, why can’t you come up with 70 kilometers?’”  

Exemplary leaders are pioneers, but they aren’t the only creators or originators of 
new products, services, or processes. In fact, it’s more likely that they’re not. 
Exemplary leaders are constantly looking outside of themselves and their 
organizations for new and innovative products, processes, and services. 
Exemplary leaders don’t rely on only a chosen few to provide ideas.  

They look for good ideas from anyone, at any level and in any function in the 
organization.   

Because innovation and change involve taking risks, exemplary leaders also 
create a climate for experimentation, the recognition of good ideas, and the 
support of those ideas. Mistakes and failures will be inevitable, but they proceed 
anyway. Progress is not made in giant leaps. It’s made incrementally.   

For example, when Patricia Maryland came on board as president of a community 
hospital in Detroit, Michigan, she found an organization in distress. It had 
survived a series of mergers, but it was losing money. It was perceived in the 
community as having poor quality of care. Staff and doctor morale was extremely 
low.  

These issues demanded immediate action, and because they had existed for so 
long, they required some fundamentally new approaches. But rather than tackle 
the big issues first, Patricia’s strategy was to win a few early victories in her 
efforts to improve the quality of care, patient satisfaction, and staff morale. Fresh 
paint, new carpets, new artwork, new uniforms, new waiting areas, and new 
furniture can do wonders in setting a tone of professionalism, so that’s what she 
did first. “I really felt it was important to create an environment that was warm 
and embracing, allowing incoming patients to feel some level of trust and 
comfort,” Patricia explained. Gradually these small changes began to persuade 
the staff that other things could change.  

This story illustrates also how leaders are constant learners. In our research we 
found that there’s a strong correlation between the success of leaders and the 
process of learning. The best leaders are the best learners (Kouzes and Posner, 



You can’t command commitment; you have to inspire it. Unity of purpose 
is forged when you show your constituents how the dream is a shared dream and 
how it fulfills the common good. When you express your enthusiasm and 
excitement for the vision, you ignite that passion in others.  
The data demonstrate that these approaches work. When constituents report that 
their leaders are envisioning the future and are appealing to common interests, 
they report being 25 percent more engaged. Leaders were also evaluated as more 
than twice as effective when seen by their constituents as envisioning the future 
and enlisting others.  

In summary, leaders make two commitments to Inspire a Shared Vision. They 
envision the future by imagining exciting and ennobling possibilities, and they 
enlist others by appealing to shared aspirations.  

  

Challenge the Process  

Every single personal-best leadership case involved a change they way things 
were. Not one person claimed to have achieved a personal best by keeping things 
the same. The challenges included innovative new services, a groundbreaking 
governmental reform, an invigorating campaign to get adolescents to join an 
environmental program, the transformation of a bureaucratic program, and the 
start-up of a new agency or business. Personal-bests were also about dealing with 
unexpected economic downturns, personal betrayal, loss of physical ability, 
natural disasters, civil unrest, and technological disruptions.   

The truth is that challenge is the crucible for greatness. Leaders seek and accept 
challenging opportunities to test their own abilities. They challenge others to test 
theirs. They seize initiative and make something meaningful happen.  

The origin of the Palm Islands in Dubai is a story that illustrates the pioneering 
and adventurous spirit. As the story goes, Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, the Ruler of Dubai, told the chairman of Nakheel, a major construction 
company in Dubai, “We need more beaches in Dubai.” The Nakheel chairman 
reported that with his engineers and designers Nakheel was able to come up with 
a plan to give Dubai seven more kilometers of beach. “But I know my friend, 
Sheikh Mohammed,” he said, “and if we say we have a plan for seven more 
kilometers, he will say ‘Well, if you can come up with seven why can’t you come 



People describe their personal-best leadership experiences as times when they 
imagined an exciting and attractive future for their organization. They had visions 
and dreams of what could be. They were positive about the future, they had deep 
personal belief in those dreams, and they were confident in their abilities to make 
extraordinary things happen. They had a sense of what was uniquely possible if 
everyone worked together for a common purpose. Leaders are the architects of 
the future, and before they can begin construction they need an image of what 
they want to build.  

You hear the excitement about the future when Mohamed Abdelmahmoud talks 
about The Benaa Group’s role in Saudi society. He told us, “Dr Ghassan become 
passionate about the role that developing young leaders played in the success of 
communities… Dr Ghassan’s vision is to open The Benaa Group programs to all 
young people in Saudi, to keep track of those who have most potential and the 
willingness to go the distance.”  

But visions seen only by the leaders are insufficient to generating 
organized movement.  

They must get others to see the exciting future possibilities. Leaders breathe life 
into visions. They communicate hopes and dreams so that others clearly 
understand and share them as their own. They show others how their values and 
interests will be served by the long-term vision of the future. Ward Clapham, 
commander of the Richmond, British Columbia, detachment of the Royal 
Canadian Mounted Police (RCPM), expressed this commitment quite colorfully 
when he said to us, “I was the Chief Dot Connector. At the end of the day, I had 
to connect the dots from vision and strategy to the front line employee so they 
understood why there were doing what we were asking.” All leaders need to 
become chief dot connectors, helping their constituents see how they each fit into 
the picture.  

Mohammed Al Dhaheri also wanted to communicate a shared vision to his 
constituents in the Abu Dhabi police force. He decided to write it on a large 
whiteboard in a common area of the office. His staff was impressed, excited, and 
inspired to see it. Word began to spread, and the Director General heard about the 
vision on the whiteboard. He came to see it for himself. When he saw this he, too, 
was impressed, and he told Mohammed that he’d never heard of police officers 
doing this. He said, “We need to have other senior officers writing a vision.” 
That’s the power of making a vision visible—of connecting the dots.  



philosophy, they report being 25 percent more engaged in their workplace. And as 
constituents report that their leaders are clear about their leadership philosophy, 
they indicate being 40 percent more engaged than those constituents who say, 
“The person I work for is not very clear about what he or she stands for.”  
Yet leaders don’t just speak for themselves. They also speak for their team and 
organization. Leadership is a dialogue, not a monologue. Therefore, they must 
reach out to others. They must understand and appreciate the values of their 
constituents and find a way to affirm shared values. Leaders forge unity. They 
don’t force it.   

Leaders also stand up for their beliefs. They practice what they preach. They 
show others by their actions that they live by the values they profess. They also 
work to establish agreement on shared values and standards, and then ensure that 
others adhere to the principles that have been agreed upon. It is consistency 
between words and actions that build credibility (Kouzes and Posner, 2011). 
Exemplary leaders set the example by aligning actions with shared values. 
Through their daily actions they demonstrate their deep commitment to their and 
the organization’s beliefs. Dr. Jiangwan Majeti’s experience as research project 
manager underscores this observation: “Leading by example is more effective 
than leading by command. If people see that you work hard while preaching hard 
work they are more likely to follow you.” Jiangwan’s actions spoke volumes 
about how the team needed to “take ownership of things they believed in and 
valued,” because there wasn’t anything that she asked others to do that she wasn’t 
willing to do herself.  

In summary, to Model the Way leaders make two commitments. They clarify 
values by finding your voice and affirming shared values, and they set the 
example by aligning actions with shared values.  

Inspire a Shared Vision  

Dr. Nancy Zimpher, Chancellor of the State University of New York, told us that 
“Vision trumps everything. Organizations are most effective when a well-
articulated and ambitious vision of the future exists.” She is absolutely correct. 
Being forward-looking and having a vision of the future, according to our 
research, is the distinctive competency of leaders. Nearly three-quarters of 
respondents indicate that “forward-looking” is an attribute that they look for in a 
leader, and that percentage increases to 88 percent at the most senior levels.  



positive change, whether at work or at home and of innovating and creating even 
the simplest of things. All people are born with the seeds of such qualities which 
they can nurture and grow, so that bit by bit, they advance on the path to 
leadership and ultimately evolve into great leaders (Al  

Maktoum, 2013).”  

In the next sections we take a brief look at each of The Five Practices and how 
they contribute to engagement and performance.  

Model the Way  

The first step a person must take along the path to becoming an exemplary leader 
is inward. It’s a step toward discovering personal values and beliefs. Leaders 
must find their voice. They must discover a set of principles that guide decisions 
and actions. They must find a way to express a leadership philosophy in their own 
words, and not in someone else’s.  

For example, John Stanford, whom we began studying in the mid-1980s 
(Kouzes and  

Posner, 2012a), spent his entire career in public service. When he took over as the 
new  

superintendent of Seattle Public Schools he wanted to clearly demonstrate his 
commitment to the values that were important to him. He held a district-wide 
rally on the first day of school. Before students, teachers, parents, and 
administrators, John took an oath to uphold his personal promises, administered 
by a local superior court judge. He clearly communicated to others the values he 
believed in.  

Similarly, Mohamed Abdelmahmoud was telling us about one of the 
leaders he greatly admires, Dr. Ghassan Al Saddiki, former associate professor at 
King Abdulaziz University, and founder of The Benaa Group, a collection of 
centers dedicated to education and training. When asked about Dr. Ghassan’s 
values, Mohamed was able to respond immediately, telling us Dr. Ghassan’s top 
five values are prayers, public benefit, honesty, discipline, and quality. This kind 
of clarity of values and beliefs, especially when others are so clear that they can 
recite them, pays big dividends. It increases engagement for both leaders and their 
constituents. When leaders indicate that they are clear about their leadership 



wanted to know how they made extraordinary things happen (Kouzes and Posner, 
2012a).  

We gathered stories from leaders at all levels in the public sector and education, 
profit-based firms and nonprofits, agriculture and high technology, manufacturing 
and utilities, banking and healthcare, natural resources and retailing, and the arts 
and community service. From just about every kind of organization there is. The 
leaders were employees and volunteers, young and old, women and men from 
over seventy different countries representing many different ethnic, religious, and 
cultural backgrounds. We knew that leaders resided in every city and every 
country, in every function and every organization, and we wanted to look 
everywhere we possibly could to find examples of exemplary leadership. We still 
do this today.  

After analyzing thousands of these leadership experiences, we discovered, and 
continue to find, that regardless of the times or the setting, people who guided 
others along pioneering journeys followed surprisingly similar paths. Though 
each personal-best experience was unique in its individual expression, there were 
clearly identifiable behaviors and actions that were consistent across the vast 
majority of cases. We found that when making extraordinary things happen in 
organizations, leaders engaged in what we call The Five Practices of Exemplary 
Leadership® (Kouzes and Posner, 2012a). When performing at their best leaders:  

 Model the Way  

 Inspire a Shared Vision  

 Challenge the Process  

 Enable Others to Act  

 Encourage the Heart  

These practices are not the private property of only the people we studied. Nor do 
they belong to a few select shining stars. The Five Practices are available to 
anyone who accepts the leadership challenge. Our message is similar to the 
message of HH Sheikh Mohammed bin Rahshid Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and Prime Minister and Vice President of the UAE. He wrote, “Anyone who can 
improve the life of those around him is a leader. Anyone who can serve people 
and make them happy is a leader. A leader is also a person capable of creating 



The Five Practices of Exemplary Leadership:  

How Leaders Create an Engaged Workforce and a Great Workplace  

Not too long ago, normal meant stable. Normal meant slow and steady. Normal 
meant you could predict what was going to happen tomorrow based on what had 
happened today.  

But the world is very different now. In today’s reality, normal means disruption. 
Normal means change. Normal means expect the unexpected. Normal means that 
you can’t predict tomorrow’s winners based on today’s successes. Normal means 
that leaders and their teams have to be able to adapt quickly to changing 
circumstances.   

Disruption. Change. Unexpected. Unpredictable. Adapting. These words have 
come to define the new normal; they also describe circumstances that demand 
leadership. As surprising as it may sound, in these challenging and difficult times 
we’re likely to see some of the most extraordinary leadership we’ve seen in 
decades. Leaders, it turns out, don’t do their best when they’re maintaining the 
status quo or when they feel comfortable. They do their best when faced with 
adversity, crisis, setbacks, and uncertainty (Kouzes and Posner, 2014).  

Change is the context for leadership. It is the work of leaders to inspire people to 
do things differently, to struggle against uncertain odds, and to persevere toward a 
misty image of a better future. Without leadership there would not be the 
extraordinary efforts necessary to solve existing problems and realize unimagined 
opportunities. We have today, at best, only faint clues of what the future may 
hold, but we are confident that without leadership the possibilities will neither be 
envisioned nor attained 

What Leaders Do When Performing at Their Best  

When we began our leadership research over thirty years ago, we had a simple 
question:  
What do leaders do when they are operating at their personal best? We asked 
people to recall a time when they set an individual standard of excellence, present 
or past, and then we asked them to tell us what they did during those peak 
performances. We inquired about the context, their intentions, their specific 
actions, the people involved, lessons learned, and other aspects of the case. We 



Abstract  

This paper describes The Five Practices of Exemplary Leadership® that were 
discovered by Kouzes and Posner (2012a) in their research on Personal-Best 
Leadership Experiences. The practices they found account for what leaders do 
when performing at their best are: Model the  

Way, Inspire a Shared Vision, Challenge the Process, Enable Others to Act, and 
Encourage the Heart. The authors provide short examples that demonstrate how 
leaders across a variety of circumstances demonstrate each practice. They also 
show how exemplary leadership makes a difference and provide evidence for this 
in Saudi Arabia and the Middle East. This evidence clearly indicates that when 
leaders more frequently exhibit each of The Five Practices constituents’ Positive 
Work Attitudes (engagement) increase.  

  Keywords: leadership, credibility, The Five Practices, engagement  
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حقوق الطبع والنشــر محفوظــة لمعهــد اإلدارة العامة وال يجوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 
كتابيــة من المعهد إال في حــاالت االقتباس القصيــر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في
اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - ١٤٣٩هـ







١٠-١٢ صفر ١٤٣٦هـ الموافق ٢-٤ ديسمبر ٢٠١٤م




