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 شكر وتقدير وعرفان
 الحمد والشكر هلل أواًل وأخيرًا.

يسرني أن أتقدم بأ دق الشكر والتقدير وجميس العرفان لكرس مرن سراهم وقردم الردعم إلتمرام هرذه الدراسرة 
قراموا باالجابرة علر   الرذينالقردس المفتوحرة و  تي القردس جرامع اعضاء هيئة التدريس فريواخص بالذكر 

المشرررا الرررئيس لهررذه محمررود ابررو سررمرة كمررا وأخررص بالشرركر واإلمتنرران الرردكتور ، االسررتبانة اداة الدراسررة
الدراسررة الررذي قرردم لرري المسرراعدة واإلرشرراد، ولررم يبخررس بتوجيهاترره وعلمرره وجهررده ووقترره، ممررا أسررهم فرري 

خراجها إل  الوجود.  تطوير هذه الدراسة وا 
واالسراتذة  ر إلر  األسراتذة األفاضرس الرذين قراموا بتحكريم االسرتبانة وم حلراتهم القيمرة،كما وأتقدم بالشرك

 األفاضس أعضاء لجنة المناقشة عل  م حلاتهم القيمة التي أ رت هذه الرسالة.
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 المصطلحات
 : القيادة التحويلية

 
 
 

عنررردما يعمرررس القرررادة علررر  زيرررادة االهتمرررام الرررنمل القيرررادي الرررذي يحرررد  
واالرتقرراء بم ررالم المرؤوسررين، وعنرردما يعمررس القررادة علرر  توليررد المزيررد 
مررررررن االهتمررررررام واالدراد والقبررررررول بهرررررردا ورسررررررالة المنلمررررررة مررررررن قبررررررس 

 (Bass,1990, p184)المرؤوسين".
واللجرروء إلرر  المخرراطرة،  مقرردرة القائررد علرر  إلهررار مواهررة  يررر عاديررة، : التأثير المثالي )الكاريزما(

بحيرررر  يخلررررا فرررري التررررابعين اإلخرررر ص والتفرررراني واإلحسرررراس بالهرررردا 
 ( 73، ص2003، افوليو)المشترد

مقدرة القائد عل  إي ال توقعات األداء العالية إل  اآلخرين، واستخدام  : التحفيز اإللهامي
الرموز، لتركيز الجهود والتعبير عن األهداا المهمة بطرق بسيطة، 

إنجاز أشياء ك يرة عن طريا زيادة الجهد المبذول )العامري،  أي
 (.22، ص2002

إ رررارة العررراملين للتفكيرررر بطررررق جديررردة فررري حرررس المشرررك ت، واسرررتخدام  : ثارة الفكريةستاإل
 & Bassالتفكير المنطقي قبس اإلقدام عل  أيرة ممارسرة أو ت رر)ا )

Steidlmeier, 1999) 
 االعتبارات الفردية

 
اهتمام القائد الشخ ي بمرؤوسيه واالستجابة لهم وتوزيع المهام علريهم  :

رشادهم لتحقيا  عل  أساس حاجاتهم وقدراتهم، والعمس عل  تدريبهم، وا 
 (90، ص2003.)افوليو،  مزيد من النمو والتطور.

فرررري فلسررررطين، الترررري تقرررردم  العامررررةهرررري إحرررردا المؤسسررررات األكاديميررررة  : جامعة القدس
الخدمات التعليمية ألهم شريحة في المجتمع وهم الشباة، وتسع  إلر  
تحقيررا أهرردافها بدرجررة عاليررة مررن الكفرراءة والفاعليررة، مررن خرر ل المرروارد 
البشررررية والكررروادر المؤهلررررة، والتررري تتكررررون مرررن نخبررررة مرررن األكرررراديميين 

عملرررون جنبرررا إلررر  المتميرررزين، وكرررادر إداري مرررن ذوي الخبررررة والدرايرررة ي
جنرة مررن أجرس إنجرراي المسريرة التعليميررة )ال رفحة االلكترونيررة لجامعررة 

 .(www.quds.eduالقدس
 ير ربحية للتعليم العالي في فلسطين كانت انط قتها  حكوميةهي مؤسسة  : جامعة القدس المفتوحة

األول  من القدس, تتمتع بشخ ية اعتبارية ذات استق ل إداري, وتعمس 
، في فلسطين عل  تقديم خدماتها التعليمية باستخدام نلام التعلم المفتوي

. )دليس جامعة القدس وخارجها، من خ ل فروعها ومراكزها التعليمية
 (.2013/2014المفتوحة 



 د

 
 ملخص الدراسة
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مرن وجهرة نلرر  الجامعات الفلسطينيةواقع ممارسة القيادة التحويلية في  التعرا ال هدفت هذه الدراسة 

جرامعتي  فريعضراء هيئرة التردريس أ  جميرع من ) المتوافر(مجتمع الدراسة كون تو ، هيئة التدريساعضاء 

 حرين كانرت عينرة الدراسرة عينرة عشروائية)طبقية( ( عضروًا، فري740القدس والقدس المفتوحة، وعددهم )

شرملت  ت،اسرتخدمت الباح رة االسرتبانة كرأداة لجمرع البيانرا الدراسرة ااهدأ ولتحقيا ، فرداً  253))قوامها 

وتررم التحقررا مررن  رردقها  ،)اسررتبانة القيررادة متعررددة العوامررس(المحرراور األربعررة الرئيسررية للقيررادة التحويلية

واسررتخدمت الباح ررة برنررامم الرزمررة االح ررائية للعلرروم  .و باتهررا بررالطرق التربويررة واالح ررائية المناسرربة

الدراسررة أن  نتررائمألهرررت و  فرضررياتها.( لإلجابررة عررن أسررئلة الدراسررة والتحقررا مررن SPSSاالجتماعيررة) 

جراء بدرجررة مرتفعرة، وبمتوسررل حسرابي مقررداره  الجامعرات الفلسررطينيةواقرع ممارسرة القيررادة التحويليرة فرري 

فرروق ذات داللرة اح رائية   كما ألهررت نترائم الدراسرة وجرود ، وفا مقياس ليكرت الخماسي.(3.76)

لواقررع ممارسررة القيررادة التحويليررة  فررراد عينررة الدراسررةأ تقررديرات بررين (   0.05عنررد مسررتوا الداللررة ) 

وجرود فررروق ذات  النتررائم  فرري حرين لررم تلهرر ل ررالم جامعرة القرردس المفتوحرة، ،تعرزا لمتييررر الجامعرة

ممارسررة  واقررعل افررراد عينررة الدراسررة تقررديرات بررين (   0.05داللررة اح ررائية عنررد مسررتوا الداللررة ) 

تعررزا لمتييرررات: الجررنس، والمؤهررس العلمرري، والجامعررة الترري  الفلسررطينيةالقيررادة التحويليررة فرري الجامعررات 

 ، تخرج منها، وسنوات الخبرة، والمشاركة في العمس االداري 

تعزيز امت د القيادات الجامعية لسمات  بضرورة تم التو ية في ضوء نتائم الدراسةو 

عقد ، و بيئة العمس الجامعي  ر ايجابي في تحسينأوذلد لما لها من  ،وخ ائص القيادة التحويلية



 ه

زيادة االهتمام ، كذلد القيادة التحويليةمجاالت عداد القادة الجامعيين في إلدورات وبرامم تدريبية 

 إدارات الجامعاتابل االجتماعي بين ر بناء نوع من الت، و بحاجات العاملين الشخ ية وتوفيرها

 فيها. والعاملين
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The Practice of Transformational Leadership in Palestinian Universities 
from the viewpoint of faculty members 

(Field study at Al-Quds and Al-Quds Open Universities) 
 

Abstract: 
This study aimed at identifying the status of practice of Transformational 

Leadership in Palestinian Universities from the viewpoint of faculty members. The 
population of the study (accessible) consisted from faculty members at Al-Quds 
and Al-Quds Open Universities, while the sample of the study was chosen 
randomly (stratified), consisted of (253) faculty members. To achieve the goals of 
the study, the researcher used a Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). The 
validity and reliability of the questionnaire were examined through appropriate 
educational and statistical methods. To answer the study questions and to verify 
the assumptions, the researcher used the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). 

 The results revealeded that the degree  of practice of transformational 
leadership at Al-Quds and Al-Quds Open Universities was high, with average of  
(3.76). The results also showed that there were significant differences at (α ≤ 
0.05) in the study sample estimates of the practice of transformational leadership 
in the Palestinian Universities due to the university, in favor of Al Quds Open 
University. The results also showed that there were no significant differences at (α 
≤ 0.05) in the study sample estimates of the practice of transformational 
leadership in the Palestinian Universities due to: sex, academic qualification, the 
university from which the faculty member graduated, years of experience, and 
participation in administrative work. 

In the light of the results, the study recommends enhancing university 
leaders ownership for the characteristics of transformational leadership because of 
its positive impact in improving the academic work environment. As well as 
increased attention to the personal needs of employees, and build the kind of 
social cohesion between the leadership and employees. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 وأهميتها الدراسة مشكلة

 مقدمة 1.1

ال إمن المفردات الحياتية القديمة قدم االنسان من حي  الممارسة والسلود، فما اجتمع جمع  تعد القيادة

وكانت لهم قيادة، فيحد نا التاريخ عن قيادات قديمة وعريقة: يونانية وفرعونية وفارسية ورومانية وعربية 

 واس مية و يرها. ف  يستقيم حال أي تجمع بشري إال بقيادة.

قد جاء متأخرًا، وهناد من  ،بموضوع القيادة، كموضوع علمي يخضع للدراسة والبح إال ان االهتمام 

يرا بأن البدايات في هذا المجال جاءت مع مطلع القرن العشرين، من خ ل نلرية السمات، والتي 

 (. 1995تعد أول  المحاوالت التي لهرت في إطار المدخس الفردي لتفسير لاهرة القيادة) كنعان، 

الدراسات حول موضوع القيادة، وبدأ التفريا بينها وبين االدارة، وتم تحديد األنماط القيادية،  وانطلقت

وجاءت النلريات القيادية المتعددة: السمات، والسلوكية، والموقفية، والنلريات الحدي ة في القيادة، 

 والتي جاءت بالعديد من مسميات القيادة، ومنها القيادة التحويلية.

لقيادة محور العملية االدارية، واحدا السمات الرئيسة التي يمكن بواسطتها التمييز بين واعتبرت ا

المؤسسات الناجحة و ير الناجحة، وأ بم ينلر ال  ان تحقيا مؤسسة ما ألهدافها بكفاءة عالية، 

للعمس يتطلة وجود الشخ ية القيادية القادرة عل  التأ ير في سلود األفراد والجماعات من أجس دفعهم 

، والفاضس بر بة وحماسة، والتنسيا بين جهودهم داخس المؤسسة وفا أسس علمية ومدروسة) عيا رة

2006.) 

أد)ت التيي)رات السريعة التي تواجهها مؤسسات األعمال اليوم في بيئة عملها إل  جعس األنماط وقد 

واجهة المنافسة، لذا كان من القيادي)ة التقليدي)ة ذات تأ ير ضعيف في تحسين أداء العاملين فيها وم
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تضمن للمؤسسات تحسين أداء عامليها بشكس مستمر،  ةقيادية جديد ممارسات البح  عنالضروري 

وتعمس أيضًا عل  ضمان استمرارية عملها، ومواكبة جميع التييرات التي تح س في بيئة عملها، بس 

القيادة ب ما عرا أن تكون هي الريادي)ة في إحدا  هذا النوع من التييير، ولهر لهذه اليايات 

للتمييز بين اإلدارة والقيادة. وقد لهر هذا الم طلم ألول مر)ة التحويلي)ة، الذي اسُتخدم في اليالة 

 الفرق بين الذي أوضم فيه (Leadership)( في كتابه القيادة Burns, 1978عل  يد بيرنز )

 ، كأسلوة جديد في القيادة، والقيادة التقليدية السائدة، وأشار ال  أن القيادة التحويليةالقيادة التحويلي)ة

بين القادة الذين يعملون عل  بناء ع قات هادفة وبن)اءة مع مرؤوسيهم، وبين أولئد  تهدا للتمييز

 الذين يعتمدون بشكس كبير عل  عملية تبادل المنافع للح ول عل  النتائم المرجو)ة.

عد المؤسسات األكاديمية من المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وهي بحاجة ال  قيادة متميزة، نلرًا وتُ 

لهور القيادة التحويلية خ ل عقد ال مانينات من  لدور الذي تقوم به هذه المؤسسات، فكانألهمية ا

القرن العشرين، بم ابة استجابة لمتطلبات المجتمع األكاديمي، بهدا تحقيا الفاعلية في أداء 

ذلد أن) القيادة التحويلي)ة كما  ،المؤسسات التعليمي)ة وا   حاتها التربوية، وتطوير أداء العاملين فيها

( تكون أك ر فاعلي)ة وم ءمة في ُمناخات المؤسسات األكاديمية Bryant, 2003ذكر براينت )

منم حري)ة أوسع للعاملين، والعمس عل  بلورة أفكارهم اإلبداعية. وقد  تزايد   والتعليمي)ة، من خ ل

من ِقبس الباح ين والممارسين عل  حد)ٍّ سواء في  ويليةالتح  االهتمام في اآلونة األخيرة بمفهوم القيادة

الدور الفاعس لهذا  مجاالت شت ، م س: السياسة وعلم النفس وعلم االجتماع، ويعد) ذلد دليً  عل 

  النوع من القيادة.

 التييير إل  التي تحتاج المؤسسات من والتعليم، كييرها التربية مؤسسات من أهم ُتعد الجامعات وألن

وللبح   ،للتعليم بكاف)ة أشكاله قوية جامعات إليجاد جوهرية التحويلية القيادة تطوير، ولما كانتوال

 ةفإن القياد اإلدارية واألكاديمية، المستويات جميع عل  الجامعي العمس وهي ضرورية في ،العلمي
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 تنمية عل  ةقادر  اكونه والتعليم، للتعلم أفضس الشروط تهيئة في شيئًا ك يراً  تفعس أن يمكن التحويلية،

 الدافعية تتضمن تعزيز كونهاو  ، (Renfu et. al., 2011)والنمو، للتح يس جابياي أكاديمي مناخ

 .مهم تييير إلحدا  المطلوة اإلضافي الجهد بذل يؤدي إل  بما ،منتسبي الجامعة جميع بين ونشرها

 وفعالية بكفاءة – بها تقوم ما عادة الت  – األشياء بعمس المؤسسات لهذه يسمم التييير هذا إن م س إذ

 الراسخة وال قافة القيم دعم تتضمن الت  المنتلمة التيييرات األشياء، كما أن هذه تييير أعل  دون 

 ,.Renfu et. al) التحويلية.  القيادة نلرية خ ل من جيد بشكس تتحقا يمكن أن للجامعات وتنميتها

2011) 

واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات  الدراسة، للتعرا ال تاتي هذه  وفي هذا السياق

، والتعرا ال  نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها، من قبس القائمين عل  هذه الفلسطينية

 .الجامعات

 مبررات الدراسة 2.1

 تتجسد أهم مبررات هذه الدراسة في النقاط التالية:

 من أهم المؤسسات االجتماعية التي تؤ ر في المجتمع  التي تعد الدراسة تركز عل  الجامعات

ها وتطويره يشكس ئتحسين أداوتساهم في  نع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، و 

 اهتمامًا عالميًا في جميع دول العالم. 

  عدم وضوي أنواع القيادة الممارسة في إدارات الجامعات الفلسطينية، ال سيما القيادة التحويلية

ة تؤ ر في الجامعات، خا ة وان هناد  اعتقاد سائد لدا اإلدارات التي تملد خ ائص عد)

 بأن ما تمارسه من قيادة يعد نوعا من القيادة التحويلية.
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 القيرررادة  ممارسرررة موضررروعالدراسرررات التررري تتنررراول  قلرررة نتيجرررةفررري إجرررراء الدراسرررة  ةر برررة الباح ررر

وخا رررة فررري   مرررن وجهرررة نلرررر أعضررراء هيئرررة التررردريس التحويليرررة فررري الجامعرررات الفلسرررطينية

 ال ناء هذا الحقس بهذه الدراسة . ةدفع الباح  جامعتي القدس والقدس المفتوحة، مما

 أهمية الدراسة 3.1

إذ إنها  وأهمية مجتمع الدراسة التي تتعامس معه، الذي تعالجه،من أهمية الموضوع  الدراسة تكمن أهمية

واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية، حي  تعد هذه الدراسة من الدراسات  تناقش

القليلة في فلسطين التي تتناول موضوع القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نلر 

التي تطبا في جامعتي  –في حدود علم الباح ة  –وقد تكون األول  من نوعها  يس،أعضاء هيئة التدر 

، حي  أ بحت القيادة التحويلية  نمطا من أنماط القيادة التي القت اهتماما القدس والقدس المفتوحة

   .متزايدا من قبس الباح ين والمهنيين والممارسين عل  المستوا العالمي وفي مختلف القطاعات

 فإن أهمية هذه الدراسة تتجسد في النقاط اآلتية:لذا 

جامعتي  من شان هذه الدراسة أن تسلل الضوء عل  الممارسات القيادية للقيادة الجامعية في -

وبالتالي يمكن أن تساهم في الخروج بتو يات ومقترحات  تفيد رئاسة   ،القدس والقدس المفتوحة

 ءتها وتطويرها.الجامعتين في ضبل سلوكيات اإلدارة ورفع كفا

يؤمس أن تفيد نتائم هذه الدراسة القادة اإلداريين في الجامعات الفلسطينية من خ ل تعرفهم إل   -

  .أهمية ممارسة القيادة التحويلية في جامعاتهم

يؤم)س أن تكون نتائم هذه الدراسة بم ابة البو لة التي توجه الجامعات إل  اختيار القادة اإلداريين  -

 تأهيلهم وتدريبهم وتحم)س مسؤولياتهم في جامعاتهم .التحويليين و 
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يؤمس أن تفيد نتائم هذه الدراسة أ حاة القرار عند تعيين القادة الجامعيين، كما قد تفيد مديري  -

مراكز التدرية واالستشارات في إعداد البرامم التدريبية للقادة اإلداريين في الجامعات بخا ة 

 والمؤسسات التعليمية بعامة.

 مس أن ترر ري هذه الدراسة األدة النلري في مجال القيادة التحويلية في الجامعات.يؤ  -

 أهداف الدراسة.4.1

 ممارسة  القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية واقع إل التعرا الدراسة بشكس رئيس  ت هذههدف

 ، وذلد من خ ل ما يلي: من وجهة نلر أعضاء هيئة التدريس

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نلر أعضاء هيئة  واقعتحديد  .1

 .التدريس

المؤهس العلمي، الجامعة التي الجنس، الجامعة، يرافية )مالكشف عن دور متييرات الدراسة الدي .2

ممارسة  واقع( في تقديرات أفراد عينة الدراسة ل، المشاركة في العمس االداري تخرج منها، الخبرة

 القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية.

  .مقترحات  تفيد رئاسة الجامعات في ضبل سلوكيات اإلدارة ورفع كفاءتها وتطويرهاتقديم  .3

 مشكلة الدراسة .5.1 

حت  تتحقا النتائم واألهداا المتوقعة من الجامعات، تزيد الحاجة إل  قادة عل  درجة عالية من 

الكفاءة والجودة في األداء، وليس مجرد إداريين يحافلون عل  األوضاع القائمة، فالجامعات بحاجة 

تلف، استجابة ال  قيادات تتمتع بالقدرة عل  الهام وحفز األفراد داخس المؤسسة عل  العمس بشكس مخ

في أن القيادة   (2009)ديات ولما أكدته دراسة العمر ونلرا لهذه التحلمتطلبات الع ر والمجتمع. 

 ،التحويلية مناسبة إليجاد منلمات قوية قادرة عل  مواجهة التحديات الملحة التي يفرضها عالم اليوم

لتأهيس والشجاعة وأهدافه عالية فالقائد التحويلي  احة رؤية ورسالة ويتوافر لديه قدر كبير من ا
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ويتمتع باحترام اآلخرين مما يجعله قادرا عل  تحويس مؤسسته نحو األفضس، وما أكدته دراسة الدية 

نه زيادة وتفعيس امت د أحول اهمية قيام الجهات المسؤولة العليا في الجامعات بكس ما من ش (2012)

 وخ ائص القيادة التحويلية. القيادات االدارية االكاديمية بالجامعات لسمات

ونلرًا لما تعانيه جامعات العالم العربي، ومنها الجامعات الفلسطينية، من ق ور في أداء دورها هذا 

مقارنة بالجامعات األوروبية واألمريكية، كان ال بد من البح  عن أسباة هذا الق ور، وتلمسه في 

ي البيئة الجامعية، او االدارة الجامعية، أو التمويس، الجوانة المختلفة من الحياة الجامعية، فقد يكون ف

ل  واقع ممارسة للقيادة إوفي ضوء ما سبا،  تأتي هذه الدراسة للتعر)ا أو النلام السياسي، أو  يرها. 

إذ إن نمل القيادة التحويلي)ة في المؤسسات التعليمية بكافة ، التحويلية في الجامعات الفلسطينية

من القضايا المطروحة اليوم عالميًا، فالحاجة قائمة إل  نهضة حقيقية ألنماط والجامعات بخا ة، 

 القيادة في الجامعات وبنائها من اجس ممارسة دورها بفاعلية.

 السؤال التالي: نوبذلد تتم س المشكلة الرئيسية للدراسة في اإلجابة ع

  "؟وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمن  ات الفلسطينيةجامعالممارسة القيادة التحويلية في  واقع ما"

 أسئلة الدراسة 6.1

 :بالسؤالين التاليين تحددت أسئلة الدراسة

بعادها )التأ ير أممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية بواقع السؤال االول: ما 

 كما يراها( االعتبارات الفردية، و   ارة الفكريةستاإل،  التحفيز اإللهاميالم الي، 

 أعضاء هيئة التدريس؟

ممارسة القيادة التحويلية في  واقعلتقديرات أفراد عينة الدراسة هس تختلف  ال اني:السؤال 

الجامعات الفلسطينية باخت ا متييرات الدراسة الديميرافية )الجامعة، الجنس، 

 (؟، المشاركة في العمس االداري المؤهس العلمي، الجامعة التي تخرج منها، الخبرة
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 فرضيات الدراسة 7.1

 :سؤال الدراسة ال انيالتالية عن  ال فريةانب قت الفرضيات 

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق الفرضية االولى: 

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .تعزا لمتيير الجامعة

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق  :الثانية الفرضية

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .تعزا لمتيير الجنس

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق الثالثة:  الفرضية

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .تعزا لمتيير المؤهس العلمي

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق الرابعة:  الفرضية

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .تعزا لمتيير الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق الخامسة:  الفرضية

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .تعزا لمتيير الخبرة

 بين ( ≤ 0.05)عرنرد مرسرتروا داللة إح ائية ذات داللة  ال توجد فروق الفرضية السادسة: 

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  واقعلتقديرات افراد عينة الدراسة  متوسطات

 .المشاركة في العمس االداري تعزا لمتيير 
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 متغيرات الدراسة:   8.1

 : المتغيرات المستقلةوالا أ

 القدس، القدس المفتوحة ، وله مستويان:الجامعة -

 .الجنس -

 ه.ماجستير، دكتورا وله مستويان:   ،المؤهس العلمي -

 .، عربية، اجنبيةمحلية عضو هيئة التدريس، وله    ة مستويات: الجامعة التي تخرج منها -

 سنوات( 10سنوات، اك ر من  10-5سنوات، من  5)اقس من  وله    ة مستويات  ،الخبرة -

 المشاركة في العمس االداري، وله مستويان: )نعم، ال(  -

 : المتغير التابعثانياا 

 ممارسة القيادة التحويلية.واقع تقديرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ل -

 هيكلية الدراسة 9.1

 الدراسة عل  خمسة ف ول عل  النحو اآلتي: اشتملت
 مقدمررة، مبررررات، أهميررة الدراسررة، أهررداا الدراسررة،  مشرركلة الدراسررة، أسرررئلة : الف س األول

 هيكلية الدراسة. متييرات الدراسة، فرضيات الدراسة، الدراسة،
 اإلطار النلري، والدراسات السابقة. : الف س ال اني
جررراءات الدراسررةمنهجيرر : الف س ال ال  منهجيررة الدراسررة وأدواتهررا، أداة الدراسررة،  رردق  :ة وا 

األداة،  بات األداة، مجتمرع وعينرة الدراسرة، خ رائص عينرة الدراسرة، حردود 
 الدراسة، جمع وتحليس البيانات.

 نتائم الدراسة. : الف س الرابع
 والمقترحات. والتو يات  االستنتاجاتو  ة النتائممناقش : الف س الخامس

 المراجع : 
 الم حا : 
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 الفصل الثاني

___________________________________________________________ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 
 مقدمة  1.2
 

 ،هما ترتكز عليه نشاطات المنلمات المختلفة، حي  زاد االهتمام بها وال يزالمأضحت القيادة محورا 

 العاملين في في التأ ير عل  أداء مهماً  تلعة دوراً فالقيادة بعد أن كان مق ورا عل  اإلدارة فقل، 

ات، وبالتالي عل  أداء المنلمات نفسها. ونلرًا ألهمية القيادة في المنلمات فقد ارتبطت بالعديد المنلم

، واالنتماء والوالء للمؤسسة، والروي من المفردات المهمة في االدارة والقيادة، كالدافعية، والرضا الوليفي

المعنوية للعاملين، ودافعية االنجاز، والطموي، ودوران العمس، و يرها من القضايا التي ترتبل ارتباطًا 

  و يقًا بأداء المؤسسات. 

بعض العناوين المتعلقة بالقيادة بشكس التطرق إل   الجانةفي هذا  ت الباح ةوعل  ضوء ذلد حاول

 .بشكس خاص القيادة التحويليةعام، و 

 االطار النظري  2.2 

 Leadership :ومفهومها القيادة 1.2.2

القيرررادة مرررن الم رررطلحات التررري حليرررت باهتمرررام البررراح ين والكت)ررراة والعلمررراء فررري علررروم مختلفرررة، وكرررس) 

داري فري متخ ص يتناولها من زاويته، فقد تناولها اإلداريون بما يت ءم مع إدارة األعمرال، فالنجراي اإل

تناول التربويون و  ،،نلرهم يتم س بمقدرة المدير عل  قيادة المشروع الرابم، وُحسن توجيه المرؤوسين فيه

القيرررادة التربويرررة مرررن زاويرررة أ رررر القائرررد، ومررردا ترررأ يره وتوجيهررره ليفرررراد الرررذين يقرررودهم، أمرررا السياسررريون 
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مدا المقدرة عل  التييير الكبيرر الحراد  فري  واألمنيون فقد تناولوا القيادة السياسية واألمنية من منلور

 (.2013)عواد وآخرون، األمة، و ناعة األحدا  المؤ رة في تاريخها

لذا، ُيعد) مفهوم القيادة من المفاهيم السلوكية التي أ ارت ك يرًا من النقاش والخ ا، وتباين تعريفها 

كما تداخس مفهومها مع بعض المفاهيم وفقًا للمعالجات المختلفة التي عرضتها المدارس الفكرية، 

األخرا المشابهة له، لذا عندما تستخدم كلمة "قائد" أو "قيادة" في لية الحياة اليومية نلمس وجود 

ونجد اتفاقًا أقس  ،اخت ا كبير حول ما ق د بهذين المفهومين، إذ ال نجد اتفاقًا عل  تعريف "القيادة"

فات القيادة تمتد من العبارات الق يرة العامة، إل  العبارات حول ما ينبيي أن تكون عليه، إن تعري

 (.2008الطويلة والنلريات التف يلية )العرفي ومهدي، 

قرردرة الفرررد فرري التررأ ير علرر  شررخص أو مجموعررة "بأنهررا:  (Likert, 1961, p19كرررت )يلفقررد عرفهررا 

الكفايرررة فررري سررربيس تحقيرررا  وتررروجيههم مرررن أجرررس كسرررة تعررراونهم وحفرررزهم علررر  العمرررس برررأعل  درجرررة مرررن 

علر  ذلرد حرين عررا القيرادة بانهرا:   (Litterer, 1973, p 168)"، واكرد ليتررراألهرداا الموضروعة

( 20، ص 1982درويرش ) ويررا "ممارسة التا ير مرن قبرس فررد علر  فررد اخرر لتحقيرا اهرداا معينرة". 

ي القائرد، والتري يسرتطيع مرن خ لهرا ان القيادة عبارة عن: "القردرات واالمكانيرات االسرت نائية الموجرودة فر

ان  (Cohen, 1990, p78)توجيه مرؤوسيه والترا ير فريهم ابتيراء تحقيرا االهرداا"، فيمرا يررا كروهن 

القيادة هي " فن التأ ير عل  اداء االخرين ال  اق   حد النجاز  اية او هدا او مشروع ما"، ويذكر 

رة علر  الترا ير فري سرلود افرراد الجماعرة وتنسريا ( بان القيرادة تم رس: "المقرد86، ص 2000عشماوي )

 جهودهم وتوجيههم لبلوغ اليايات المنشودة".  

فيعرا القيادة بانها: "عملية يؤ ر من خ لها فرد واحد   (Northouse, 2001, p34)اما نور اوس 

حين ( 4، ص2002 (العساا في مجموعة من االفراد بهدا تحقيا اهداا مشتركة"، واشترد معه

 ".القدرة عل  التأ ير عل  اآلخرين  وتوجيه سلوكهم لتحقيا أهداا مشتركة"بأنها: را القيادة ع



11 

 

: "قدرة تأ ير شخص ما عل  اآلخرين حي  تعنيأن القيادة  ( 181، ص 2003) القريوتيويرا 

تحقيا يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ودونما إلزام قانوني وذلد العترافهم التلقائي بقيمة القائد في 

أهدافهم وكونه معبرا عن آمالهم وطموحاتهم مما يتيم له القدرة عل  قيادتهم الجماعية بالشكس الذي 

دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد أ ناء تفاعله مع أفراد الجماعة، ويتسم هذا الدور بأن  للقيادةف، يريد"

من يقوم به تكون له القوة والقدرة عل  التأ ير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم في سبيس بلوغ أهداا 

لشخص القائد: هو او هي مسؤولية تجاه المجموعة المقودة للو ول إل  األهداا المرسومة. ، و الجماعة

 .الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤ ر عل  سلود وتوجهات األفراد من حوله إلنجاز أهداا محددة

عمليرررة إنسرررانية إجتماعيرررة تتناسرررا فيهرررا جهرررود العررراملين فررري المؤسسرررات "ف القيرررادة بأنهرررا: يرررتعر كمرررا ترررم 

عررن طريررا التعليميررة مررن أفررراد وجماعررات لتحقيررا األهررداا المنشررودة الترري أنشررأت مررن أجررس تحقيقهررا، 

، 2009)أبرو معمرر،  "االستخدام األم س لإلمكانات الماديرة والبشررية والفنيرة المتاحرة للمؤسسرة التعليميرة

 (  52ص

بأنهررا: "سررلود الفرررد عنررد قيامرره بتوجيرره نشرراطات   (p21Shandrina, 2007 ,شرراندرينا ) عر)فهرراكما

بأنهرا: "عمليرة الترأ ير فري  (Wolfram & Mohr, 2009, p 265ولفررام ومروهر )وعرفهرا ، ”الجماعرة

 ,De Berryري )يررذكررر ديبو   .نشرراطات جماعررة منلمررة عنررد قيامهررا بمهمررة وضررع الهرردا وتحقيقرره"

2010, p77) ت ر)ا مق ود بين القادة والمرؤسين، يتعلا بإحدا  تيييررات حقيقيرة “ :أن القيادة هي

ة توافرهررا حترر  ي رربم هررذا مر وبررة، وركررز علرر  أن هنرراد أربعررة عنا ررر أساسررية لتعريررف القيررادة يجرر

 المفهوم متكامً : 

 أن تعتمد الع قة بين القادة والمرؤوسين عل  التأ ير المتبادل وليس عل  اإلكراه . -

وال ي م أن تكون الع قة من  ،نيأن تعتمد الع قة عل  وجود طرفين معًا هما القادة والمرؤوس -

 طرا واحد.
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 ل نع التييير الحقيقي في األهداا واأل راض المشتركة .  أن تتوافر الني)ة لدا القادة والمرؤوسين -

 أن يعمس القادة والمرؤوسون عل  تطوير مجموعة أ راض متبادلة. -

أنها: "تقديم الدعم حين عرفها بالقيادة تعريف  منح  آخر في (Bass, 1997, p153) باس  اخذو 

المادي للمرؤوسين من قبس القائد التبادلي، أو تحريد المرؤوسين لتيلية م لحة الجماعة عل  

 الم الم الذاتية وذلد بوساطة القائد التحويلي". 

من اعتبر القيادة هي القدرة عل  التأ ير في الجماعة وذلد لتحقيا  أن هناد مما سباوي حظ 

ر ركز أن القيادة هي االهتمام بالمشاعر المعنوية، بينما اعتبر آخرون القيادة األهداا، والبعض اآلخ

  فات وسمات معينة تتوفر في القائد. بأنها

 من خ ل هذه التعاريف ن حظ ما يلي:و 

. أن القيادة مرتبطة بالدور والنشاط الذي يقوم به القائد والمتم س في القدرة عل  التأ ير في اليير  1

 يا األهداا.وذلد لتحق

. قدرة القائد عل  التأ ير في جماعته بيية است ارتهم ودفعهم لتحقيا األهداا، وذلد من خ ل  2

منحهم الخبرة التي تساعدهم في تحقيا أهدافهم المشتركة، وكذلد عل  رضاهم لنوع القيادة أو النمل 

 الممارس.

شخ ية وخ ائص أتباعه، ف  توجد . أن القيادة عبارة عن عملية تفاعس بين خ ائص القائد ال 3

قيادة لوال وجود من يقادون، حي  لكس قائد أتباع يعجبون بسلوكه، ويقبلون به، ويمت لون ألوامره 

 طواعية، ويقتنعون بقدراته عل  تحقيا أهدافه، ويندفعون للعمس معه باحترام وتعاون.

في المرؤوسين بحي  يمت لون ألوامره مما . أن القيادة عبارة عن فن تقوم عل  تأ ير القائد اإليجابي 4

 يجعلهم بمحض إرادتهم يوجهون جهودهم لتحقيا أهداا ال الم العام.

 . أن القيادة هي قدرة القائد عل  قوة التأ ير في األفراد من خ ل إقناعهم إلنجاز أي شيئ. 5
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عنوية ليفراد من خ ل . أن القيادة هي تنسيا وتوجيه نشاطات األفراد وبذلد تحسن من الروي الم 6

 تحقيا األهداا.

. أن القيادة عبارة عن  فات وسمات وخ ائص يتمتع بها الفرد حي  تمكنه من توجيه اآلخرين  7

 نحو تحقيا األهداا.

"المقدرة عل  التأ ير في سلود األفراد التي تمكن وعل  ضوء هذا يمكن أن نعرا القيادة عل  أنها: 

التوجيه ال حيم ليحق)قوا األهداا المطلوبة في لس ع قات تنليمية إنساني)ة بين القائد من توجيههم 

 القائد ومرؤوسيه".

 التمييز بين القيادة والمصطلحات القريبة منها: 2.2.2

 هناد بعض الم طلحات التي يمكن ان تتقاطع أو تتداخس مع القيادة، بشكس أو بآخر، ومنها:

  Leadership and Administrationالقيادة واإلدارة

يرا ك ير من رجال الفكر اإلداري أن القيادة هي جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض، وأنها مفتاي 

إل  دور القيادة األساسي في جميع جوانة العملية  ا اإلدارة، ومكانة القيادة المهمة في اإلدارة تعز 

ارة أك ر ديناميكية وفاعلية وكفاءة عل  تحقيا اإلدارية، فهي أداة محركة لإلدارة، والقيادة تجعس اإلد

 .( 2004أهدافها )الشريف، 

( "بأن تتنبأ وأن تخطل وأن تنلم وأن ت در األوامر  Fayol) عني اإلدارة كما عرفها هنري فايولت  و 

الوليفة التي عن طريقها يتم " بانها: Livingstone ليفنجستون عر)فها ، بينما وأن تنسا وأن تراقة"

الو ول إل  الهدا بأفضس الطرق وأقلها تكلفة وفي الوقت المناسة وذلد باستخدام اإلمكانيات 

القيام بتحديد ما هو مطلوة عمله من "اإلدارة هي  ان Taylorتايلور"، فيما يرا المتاحة للمشروع



14 

 

العاملين بشكس  حيم  م التأكد من أنهم يؤدون ما هو مطلوة منهم من أعمال بأفضس وأرخص 

 (.46-44،  ص1992") شوقي، لطرق ا

الية من  p26)  ( Daft ,1999,ا دافتر ويع اإلدارة بأنها: "تحقيا األهداا التنليمية بكفاءة وفع)

دارة األفراد  ، والتوجيه، وتوجيه واستي ل الموارد التنليمية. Staffingخ ل : التخطيل، والتنليم، وا 

ويقول ال يمكن للقيادة أن تكون بديً  لإلدارة، ولكنها يجة فهو لم يعتبر القيادة أحد ولائف اإلدارة"، 

 أن تكون وأن توجد باإلضافة إل  اإلدارة.

في ضوء التعاريف السابقة يتبين ان اإلدارة هي عملية التوجية والتخطيل والتنليم والتنسيا، والرقابة 

لطرق وأقس التكاليف، حي  علي الموارد المادية والبشرية بهدا الو ول إل  أق ي النتائم بأفضس ا

 : التخطيل ، والتنليم، والتوليف، والتوجية، والرقابة.مجموعة من الولائف، منهاتشتمس عل  

  عنبممفهوم اإلدارة و ( Administrationمفهوم اإلدارة بمعن  ) ز علماء االدارة بينمي)  وقد

(Management)،  الكلمة اإلنجليزية  تستخدما حيAdministration  لتدل عل  اإلدارة في القطاع

دارة  تعني مسؤوليات السلطات العليا منول ،العام حي  وضع األهداا العامة ورسم السياسات الرئيسة وا 

بالسج ت وا عادة ترتية المعلومات وتطبيا القواعد واإلجراءات بوساطة  الوحدات الحكومية واالحتفاظ

لتدل عل  اإلدارة في القطاع  Managementالكلمة  بينما استخدمت، أخرا  جهات ومستويات

مستويات المؤسسة  تعني اتخاذ القرارات االداريه عل ول  ،ما يسم  اليوم بإدارة األعمال اي الخاص، 

تخطيل وتنليم والتوجيه  او الوحدات التنليميه داخس المؤسسة والنشاطات التي يقوم بها المدير من

 (1997ك لدة، ) لخ.والرقابه واالت ال والقياده ........ا

او  Management واإلدارة   Leadership( أن االخت ا بين القيادةMacormikويرا ماكورميد )

  Administrationفالع قة بينهما ليست ع قة العام بالخاص أو الكس بالجزء،  ،ليس بدرجة العموم

ولكن الفرق يكمن في طبيعة ما يعني به كس منهما، فم طلم اإلدارة يشير بدرجة أكبر إل  السياسات 
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، اي واإلجراءات والبناء التنليمي، في حين أن القيادة تعن  بالع قات الشخ ية بين القادة واألتباع 

في حين تختص القيادة بالجوانة االنسانية س بالجوانة الفنية والتنليمية في المؤسسة، ان االدارة تت 

  .(1992) شوقي،  واألعمال التي تهدا إل  توجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيا األهداا فيها

( فإن Kotter, 1990وهناد اتجاهات تؤكد أن القيادة واإلدارة مفهومان مت زمان، فحسة كوتر )

حي  راا ان االدارة تهتم بالتخطيل ووضع الموازنات،   القيادة تكمس اإلدارة دون أن تحس مكانها،

وتحديد خطوات التنفيذ وتخ يص الموارد الضرورية لهذا التنفيذ، بينما تهتم القيادة بتنمية الرؤية 

بتوليف وتنليم الموارد  المستقبلية ووضع االستراتيجيات المطلوبة النجاز تلد الرؤية، كما تقوم االدارة

البشرية من خ ل وضع الهيكس التنليمي وتحديد المسؤوليات والسلطات وبناء نلام لمتابعة التنفيذ 

بشكس تف يلي وتحديد االنحرافات من اجا ت حيم االخطاء، بينما تقوم القيادة باي ال االتجاهات 

االدارة عل  تحقيا المخططات من خ ل والرؤية الجيدة ل فراد والعمس عل  تحقيقها، واخيرا تعمس 

الرقابة وحس المشك ت، بينما تقوم القيادة بتوجيه االفراد وتحفيزهم للتيلة عل  كس المعوقات من جهة 

 (Kotter, 1990)وتحقيا تيييرات جوهرية ومفيدة من جهة اخرا. 

ا ان توجه المدير أحي  ر  ( بين القائد والمدير،1999كما ورد في الهواري) Zaleznikكما مي)ز زالزند 

هداا بينما يكون التوجه الفكري للقائد شخ ي ونشيل نحو االهداا، كما أليتم ب ورة سلبية نحو ا

يرا بان المدير  احة حس وسل ومحافظ ويتجنة المخاطر في الوقت الذي يكون فيه القائد مبتكرا، 

رين وتحفيزهم، كما يشيس المدير ويشتيس كذلد يعمس المدير ب فة مراقة بينما يفكر القائد بتقوية االخ

 بالنلم والتنليمات الحالية فيما القائد ييير ويحسن النلم والتنليمات القائمة. 
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 ويمكن تلخيص بعض الفروق بين القائد والمدير في الجدول االتي:

 مقارنة بين القائد والمدير  (:1.2) جدول رقم
 المدير القائد

االشياء ال حيحة بيض النلر عن يسع  دائما ال  عمس 

 القواعد واالجراءات الموجودة

يحرراول عمررس االشررياء ال ررحيحة بيررض النلررر عررن القواعررد 

 واالجراءات الموجودة

 يتعلم العيش مع المواقف ياخذ بزمام االمور في المواقف

 يطبا نتائم االستراتيجيات يخلا االستراتيجيات

 يركز عل  المهام االدارية االفراديركز عل  جوانة العمس فيما بين 

يسررررررتخدم تررررررا يره لجررررررذة تابعيرررررره باتجرررررراه تحقيررررررا االهررررررداا 

 المطلوبة

شرررررروعة لررررردفع تابعيررررره باتجررررراه تحقيرررررا ميسرررررتخدم السرررررلطة ال

 االهداا المطلوبة

يعن  بالحاضر والمستقبس للمنلمة ويضرع الحلرول المسربقة 

 لذلد

بمرررا يسرررتجد فررري  ك يرررراً  يعنررر  بالحاضرررر المنلمررري وال يهرررتم

 المستقبس

 الوضع الراهن للمنلمةب يهتم بالدرجة األول  يدعو للتطوير والتييير واال  ي والتجديد واالبداع

 79ص  2006المصدر: عياصرة والفاضل، 

إلر  أن "كرس قائرد  Jim Karr بمرا أشرار اليره برين القائرد والمردير يمكرن إجمرال الفررق وبنراء علر  مرا سربا 

 .(Kotter,1990)ناجحًا، ولكن ليس كس مدير يستطيع أن يكون قائدًا ناجحًا  اً ر يستطيع أن يكون مدي

  Leadership and Headshipالقيادة والرئاسة

الرئاسة هي مباشرة مهام وولائف التنليم اعتمادا عل  السلطة الرسمية الممنوحة للرئيس، فالع قة بين 

الرئيس والمرؤوسين هي ع قة رسمية تحددها اللوائم واألوامر والقوانين الداخلية. حي  ي در إليهم 

وامر تعرضوا للمسائلة، األوامر في حدود السلطة الممنوحة له وعليهم االلتزام بها، وان خالفوا األ

فالرئيس مفروض عل  الجماعة ويتقبس األعضاء رئاسته وسلطته خوفا من العقاة . هنا القيادة تختلف 

اخت فا جوهريا عن الرئاسة، حي  تعتمد الرئاسة عل  ما في يدها من سلطة تستند إليها بالدرجة 
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رسة السلطة وفا نوع سلطة الجزاء او األول  في مباشرة مهام وولائف التنليم و البا ما تكون مما

العقاة، بينما القيادة هي قدرات طبيعية كامنة في الفرد ترتبل بشخ ه وال تعتمد عل  السلطة كما في 

)حسن،  حالة الرئاسة، وانما تعتمد بشكس أساسي عل  سلطة ال قة والقدرة عل  اإلقناع واالقتناع.

2004) 

 (:2012)اليامدي،  فات التي وردت بين القيادة والرئاسة فيما يليوعل  العموم يمكننا ذكر أهم االخت 

 تستند القيادة عل  قوة القائد، بينما تستند الرئاسة عل  السلطة التي يكفلها النلام الرسمي للرئيس.  -

 من الجماعة أما الرئاسة واجبة عل  الجماعة. نبعالقيادة ت  -

القيادة تعمس في مواقف  ير رسمية عادية و ير روتينية، أما الرئاسة فتعمس في مواقف رسمية   -

 ومواقف روتينية وأنها دائمة ومنلمة.

م در القوة والسلطة للقيادة هو الجماعة ذاتها وشخ ية القائد، أما م در القوة والسلطة في  -

 مقرر له رسميا.الرئاسة هي الوليفة التي يشيلها الفرد في التنليم ال

اد، وتوجد المودة بينهم، بينما سلطة ر في القيادة يتم تحديد أهداا الجماعة وبالتشاور مع األف  -

الرئاسة هي التي تحدد للجماعة أهدافها دون أي تقدير لمشاركة األا ا رد، حي  تعدم مشاعر 

 التآلف بينهم.

يجمع بينهما في آن واحد، وذلد ليس كس  وبشكس عام يمكن أن تلتقي الرئاسة بالقيادة ويمكن لفرد أن

 .(2004)حسن، رئيس قائد، وانما كس قائد بالضرورة رئيس

   :أهمية القيادة 3.2.2

القيادة عملية ضرورية في كس المنلمات بيض النلر عن نوع النشاط الذي تمارسه، وفي كس 

اإلشرافية، ويقع عل  عاتا المجاالت اإلدارية من تخطيل وتنليم وتحفيز ورقابة، وخا ة في األمور 

القائد مهم)ة توجيه جهود العاملين نحو تحقيا األهداا من خ ل مقدرته عل  التأ ير في سلوكهم، 
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وُيؤدي القائد الدور األساس في توجيه األفراد والمنلمات نحو تحقيا األهداا التي يسعْون لبلو ها، 

 (.2008ة في تحقيا المهمات ) العجمي، كما أن األفراد والمنلمات يعتمد كس منهما عل  القاد

قدرة القادة عل  توجيه األنشطة الجماعية باالتجاه الذي يريدون، فالقيادة موتنبع أهمية القيادة من 

الحكيمة تستطيع توحيد الجهود وتجميع الطاقات لمواجهة التطورات الحدي ة والمتسارعة في لس التقدم 

 (.2004التكنولوجي )عباس، 

نسانية واجتماعيةوبشكس عام تكمن أهمية القيادة في مجموعة جوانة  لإلدارة وجوانة متعلقة  تنليمية وا 

تناولها الباح ون، وذكروا مجموعة من النقاط التي تم س أهمية القيادة، وأ رها أهدافها، والتي  تحقيا في

  :(2008عل  سير العملية اإلدارية داخس المؤسسة، ومنها ) العجمي، 

 ن القيادة حلقة الو س بين العاملين في المؤسسة، وبين خططها وت وراتها المستقبلية.أ -1

 تم س القيادة البوتقة التي تن هر بداخلها طاقة المفاهيم، والسياسات، واإلستراتيجيات. -2

 تقوم القيادة من أجس تحقيا األهداا المرسومة. -3

 سلبية بقدر اإلمكان.تعميم القوا اإليجابية في المؤسسة، وتقليص الجوانة ال -4

 السيطرة عل  مشك ت العمس، ورسم الخطل ال زمة لعملها. -5

 تنمية وتدرية ورعاية األفراد، حي  يم لون رأس المال والمورد األعل  في المؤسسة. -6

 مواكبة التييرات المحيطة وتوليفها لخدمة المؤسسة. -7

 أنماط القيادة 4.2.2.

لطريقة عمس القائد، فالنمل  األنماط السلوكية السائدةو  مجموعة من السماتبيتشكس النمل القيادي 

خرين باتجاه اهداا آل يره عل  اأالقيادي يم س مجموعة من السلوكيات التي تبرز لدا القائد في ت

 معلم الدراسات ال  أشارتالمنلمة، ولذلد يختلف القادة في اسالية تعاملهم وانماطهم القيادية، حي  

 (:2008التالية)العجمي،  نماطاألة إل  ت نيف األنماط القيادي
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 ) النمط األتوقراطي(األتوقراطية  أوالا: القيادة

عرا هذا النوع من القيادة بأسماء مختلفة كالقيادة العسكرية أو القيادة االستبدادية )الدكتاتورية(،  وي

ويتمي)ز بانف ال القائد ويتميز هذا النوع من القادة بسلوكه التعسفي المستمد من السلطة المخولة له، 

ه عل  حساة والء المرؤوسين بأي شكس لضمان عدم وجود أي نوع من اتوتركز اهتمام ،عن الجماعة

المعارضة لممارسته، ويقبض القائد هنا عل  جميع العمليات اإلدارية ابتداًء من التخطيل وانتهاء 

السلطة، وُيعدُّ في ذات الوقت، تفويض  بالمتابعة، فهو المهيمن عل  جميع األدوار اإلدارية، وال يفوض

 (.2011السلطة إنقا ًا من حقه كقائد وحيد )أبو هداا 

أما أهداا الجماعة في لس هذا النمل ف  تكون واضحة في أذهانهم، كما أن القائد االستبدادي يحاول 

ولذلد أن يقلس من فرص االت ال بين األعضاء، وبذلد ال يوجد تماسد قوي بين أعضاء جماعته 

سرعان ما ينفرط عقدها إذا تيية القائد أو اختف ، فاألعضاء في هذا النمل يتوقفون عن العمس إذا 

 (. 2008تيية القائد )العرفي ومهدي، 
ويمتاز القائد األتوقراطي بمركزية السلطة وعدم إعطاء المجال للمرؤوسين في المشاركة بعملية القيادة،  

س متسلطًا عل  الر م من مركزيته، وفع)ال في إقناع المرؤوسين بما وهو قائد نشيل، ويعمس بجد ولي

يريده منهم، وهو مسؤول عن التفكير والتخطيل والتنليم، وما عل  المرؤوسين سوا اإلذعان والتنفيذ، 

ويستعمس األسلوة األسري في اإلدارة، إذ تعتمد الجماعة عليه اعتمادًا مطلقًا مما يعر)ضها للخطر حال 

 .(2013شقوارة، )  يابه

   ) النمط الديمقراطي( ثانياا: القيادة الديمقراطية

منها مبدأ التفويض الذي يق د به  ،الديمقراطية عل  مجموعة من المبادئ األساسية القيادةتقوم 

يقوم القائد  تفويض القائد بعضًا من سلطاته إل  اآلخرين عمً  بمبدأ ال مركزية، ووفقًا لهذا المبدأ ال
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نما يعمس عل  ب  الحماسة في نفوسهم  بالتدقيا والتفتيش عل  جزيئات العمس، وال يراقة العاملين وا 

بداء الرأي )العرفي ومهدي   (.2008وتشجيعهم عل  المبادأة وا 

شراكهم معه، ليس في دراسته المشك ت عاويلجأ القائد الديمقراطي ب فة  مة إل  مشورة مرؤوسيه وا 

يعين مرؤوسيه عل  حسن الت را وسرعته وعل  قدرته عل  و لقرار كذلد، فحسة ولكن في اتخاذ ا

حس المشك ت اليومية، وعدم تعطيس عجلة االنتاج، ويعمد كذلد إل  تدريبهم عل  تحم)س المسؤولية، 

ويأخذ بأيديهم في طريا النمو اإلداري، وبذلد، فالقيادة الديمقراطية عل  هذا األساس هي القيادة 

لجماعية التي تضمن التفاا الجماعة حول القائد الذي يم لهم، كأنموذج في تحقيا ذواتهم اإلنسانية وا

ويعبر عن طموحاتهم المشروعة بإطار من الوالء واإلخ ص والتفاني ويت را ويتم س في جميع 

أعماله بما يعما لديهم  ورة اإلخ ص والتفاني للم الم الجماعية، ويعمس بوحي هذه المبادئ جاهدًا 

 (.2011عل  خلا قيادات جديدة من ضمن أعضاء المجموعة نفسها )أبو هداا، 

وب فة عامة ينطلا القائد هنا من أنه عضو في فريا، ومن أن األفراد في مؤسسته يعملون معه وال 

عهم عل  المشاركة خ و ًا فيما يت س  يعملون عنده، فهو يتلق  أفكارهم ومقترحاتهم بس ويشج)

ر المرؤوسين في رسم السياسات العامة فاعً ، فهو يستمع إليهم ويعتمد ك يرًا عل  بأمورهم، ويكون دو 

التيذية الراجعة التي يتقدمون بها تجاه سلود القيادة وسير المنلمة، كما أنه يهتم ك يرًا بما لديهم من 

 .(2013)شقوارة،  حاجات أساسية من أجس زيادة رضاهم لرفع روحهم المعنوية

 ) النمط الترسلي( دة الترسليةثالثاا: القيا

يعود أ س هذه القيادة إل  حركة عدم التدخس التي قام بها التجار واالقت اديون األوروبيون في نهاية 

القرون الوسط  لمقاومة التدخس الحكومي في الشؤون االقت ادية إال بمقدار ما يكون ذلد التدخس 

إلدارية في المؤسسات ضروريًا ل يانة األمن وحقوق الملكية الشخ ية،  م انتقلت الفكرة إل  القيادة ا
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الخا ة، وهنا أ بم القائد يؤدي دور الوسيل وأ بم يت ف بالسلبية والتسامم والتودد تجاه أتباعه 

 (.2011آلخرين )أبو هداا، لفي اتخاذ القرارات. فالقائد من هذا النوع يقوم بالتوجيه واإلرشاد 

النوع من القيادة ال تحكمه القوانين أو وييلة عل  هذا النمل طابع الفوض  وسلبية القائد، إذ إن هذا 

سياسات محددة أو إجراءات، ويتميز هذا النمل من السلود القيادي بعدم تدخس القائد في مجريات 

األمور، وال يعطي توجيهاته أو إرشاداته للعاملين إط قًا، إال إذا طلة منه ذلد فهي قيادة تترد ليفراد 

أي تدخس من جانة القائد، وقد يكون السبة في ذلد عدم حرية مطلقة في الت را والعمس دون 

مقدرة القائد عل  اتخاذ القرارات أو عدم معرفته بالمشكلة المطروحة. كما يتميز هذا النمل من القيادة 

بلهور العديد من أنواع السلود المتنوع المتداخس تكتنفه ملاهر الهزل والتسية م حوبة بانخفاض 

حرية العاملين والتساهس الذي تتخذه اإلدارة طريقًا لها، فإن رضا العاملين عن األداء، وعل  الر م من 

 (.2008أعمالهم في لس هذه القيادة منخفض جدًا مقارنة مع القيادة الديمقراطية )العرفي ومهدي، 

إن القائد في هذا النمل يترد الحبس عل  اليارة ألعضاء جماعته ويمنحهم حرية مطلقة في تخطيل 

وتنفيذه ف  يشترد في المناقشات وال في اتخاذ القرارات، وال يقوم بتوجيه سلود األفراد إال إذا العمس 

طلبوا منه ذلد، وفي أ لة األحوال يكون قد و س إل  مركز القيادة بحكم مهارته الفنية دون أن يكون 

يتميز بشخ ية مدركة لديه مهارات قيادة وتتسم القيادة باألسلوة األبوي، ومع ذلد فالقائد الترسلي 

وواعية وله اط ع واسع في مجال تخ  ه وخا ة في الجانة المهني لعمله، وهو ك ير التفاؤل 

وال قة باآلخرين، لذلد تكون اجتماعاته ك يرة وطويلة وتنفض عادة دون أن ي س المجتمعون إل  قرار 

راء هذه االجتماعات هو أن حاسم يلتزمون بتنفيذه لحس تلد المشك ت، ألن كس ما يهدا إليه من و 

يستفيد المرؤوسين منها في توجيه أعمالهم دون ضيل أو تدخس في قرار يقضي بحس تلد المشك ت 

نما االستفادة )القحطاني،   (.2001وا 
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والمدقا في هذا النمل) القيادي(، وكما جاءت موا فاته لدا العديد من الدارسين والمتخ  ين، 

 Loudon)، فكما أشار كس من الفوضوي  النمل الترسلي هذا القيادة فيي حظ  ياة كس ماله ع قة ب

& Loudon, 1992)    مييبة، إذن كيف يمكن أن تكون مييبة وفي أن القيادة في هذا النمل من

نفس الوق نقول قائد، بمعن  القيادة موجودة؟ فموا فات) القائد( هنا سواء فوضوية، أم ترسلية، أم 

قيادة الحبس عل  اليارة، أم و يرها، كلها مو فات دالة عل   ياة ملاهر القيادة من هذا النمل) 

القيادة السابقة، يمتاز بميزة لاهرة ومتفردة، وهي قدرته عل   القيادي(. فالقائد، وكما جاء في تعريفات

التأ ير،  وهنا )القائد( ال يؤ ر أبدًا، ال بس مييبًا، وعليه كيف يمكن أن يو ف هذا النمل بأنه نمل 

داري وليس نمل قيادي، فنقول إقيادي؟ فاألمر ال ينسجم، وعليه يمكن أن يو ف هذا النمل بأنه نمل 

 (. 2003) أبوسمرة وزم ؤه، وليست قيادة فوضوية إدارة فوضوية

 :نظريات القيادة 5.2.2

 ر االفراد أسباة تألتفسير لاهرة القيادة، في محاولة منها لتفسير  جاءتتعددت النلريات التي  

دون  يره، فالبعض رآها سمات وخ ائص  والجماعات بقيادة شخص ما وقبولهم لقيادته وانقيادهم له،

خر اعتبرها موقف او آلشخ ية ت نع الشخص القائد، والبعض ربطها باللروا المحيطة، والبعض ا

 :القيادة نلريات لبعض اً موجز  اً هدا معين، وفيما يلي عرض

 Trait Theory :نظرية السمات 1.5.2.2

تقوم هذه النلريرة علر  افترراض مفراده برأن العليم، و استندت هذه النلرية عل  ما يعرا بنلرية الرجس 

ات الشخ ررية والترري تعمررس علرر  سررممجموعررة مررن الخ ررائص والدون  يرررهم، يملكررون  أشخا رراً  هنرراد

ت تترراوي برين خ رائص و رفات جسرمية فسريولوجية ينردرج سرما، وهرذه الهمتفسير القدرات القيادية عنرد

، ةوسامة، وهناد  فات أخرا نفسية تتم س في الحماسرفي إطارها، الشكس، والحجم، ونبرة ال وت، وال

 .(2005)العميان، وال قة بالنفس، والقدرة عل  التفكير والتخيس والشجاعة
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أن  ومؤداه الناجحة، القيادة خ ائص تحديد استهدفت التي المحاوالت أول  من المدخس هذا ُيعد) و 

 السمات هذه فيه تتوافر من وأن معين، فرد بها يتمتع السمات من مجموعة أو سمة عل  تقوم القيادة

 أن النلرية هذه تؤكد المواقف. إذ كس في ناجحاً  قائداً  يكون  أن ويمكن القيادة، عل  المقدرة لديه تكون 

 وليست مورو ة القيادية السمات هذه  وأن مرؤوسيهم، عن تميزهم شخ ية خ ائص أو سمات للقادة

 (.2003)العتيبي، ي نعون ، بمعن  أن القادة يولدون وال مكتسبة

هذه  أن ت بم أمس عل  الناجحين للقادة المشتركة السمات عن تبح  متعددة دراسات أجريت وقد 

السمات التي  من بالتالي والتحقا موقف، أي في القيادة بنجاي للتنبؤ استعماله يمكن معياراً  المجموعة

عن  للكشف االستقرائية الطريقة الدارسون  تبن)  وقد  يره، من أفضس قائداً  ما شخص من تجعس

قائد،  كس بها يتميز التي السمات يعددون  وأخذوا والزعماء، القادة بم حلة وذلد القيادية؛ السمات

قائدًا ناجحًا تتم س في:  ما إنسان من التي تجعس ( ال  ان السماتStogdillستو ديس ) حي  تو س

 اللسان، وط قة الذكاء، المسؤولية، والمشاركة، التي وتتضمناإلنجاز، وتحم)س  المقدرة، ومهارة

  (.2008)العرفي ومهدي،  الموقف تفه)م عل  االجتماعية، والمقدرة والعدالة، المكانة واأل الة واليقلة،

الدافع،  تتم س في: وجود ال فات هذه أن ( إل Patrick & Lookولود ) بينما تو س باتريد

 .(2008 الحي )) العقلية، والمرونة بالنفس، والمقدرة القيادة، وال قة إل  لحافزواالستقامة، وا وال دق

 يكون  أن هي: القائد توافرها في يجة السمات من مجموعة ( إل Brownبراون ) في حين تو س  

 معرفة، وأوسع وأنفذ ب يرة حكمًا، وأ وة ذكاًء، وأك ر ملهراً  وأحسن  حة، وأنسة سنًا، أكبر القائد

 التحكم وفي في النفس  قة وأقوا  وتحم)س المسؤولية، التكي)ف عل  وأقدر التحم)س والم ابرة، عل  وأقدر

 (.2011  ،العضايلة وآخرون )االنفعا  عند

 إال الناجحين، القادة تمي)ز التي السمات مجموعة عل  اتفاق عن بح اً  الدراسات تعدد وعل  الر م من

ل فقد لذا ال دد، هذا في كامس اتفاق لم يتم أنه  .القيادة لدراسة أخرا  مداخس إل  االهتمام تحو)
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 Behavioral Theories  :النظريات السلوكية 2.5.2.2 

 عل     ررررة اهتمامررررات،فرررري مجموعهررررا وعلررر  اخررررت ا ت رررنيفاتها ،السرررلوكية اتركرررزت النلريرررر

 :(2008) الحي، 

 التابعين له.سلود القائد وكيفية تأ )ره وتأ يره بجماعة العاملين  (أ

المرؤوسين، دوافعهم وسلوكهم وتأ يرهم علر  مردا نجراي القائرد وتعاملره معهرم، وترترة علر   (ة

 ذلد وجود عاملين مهمين في تحديد القيادة وهما االهتمام بالعمس واالهتمام بالعاملين.

 ج( المهمة.

قائرد المتم لرة فري  قتره أن القيادة تترأت  مرن تفاعرس عردة قروا، هري قروا ال ال  النلرياتهذه  أشارتوقد 

بالمرؤوسين واتجاهه وسلوكه، وقوا المرؤوسين وتتم س في دوافعهم وتوقعاتهم، ومواقفهم، وقروة الموقرف 

 المتعلقة بسلود األفراد وقيم التنليم.

 حركة الع قات ولهور القيادة، لفعالية مقبول واضم تفسير تقديم في السمات نلريات إلخفاق نلراو 

ز العلماء السلوكيون اهتمامهم عل  السلود الواقعي هاو ورن،  دراسات نتيجة اإلدارة في اإلنسانية رك)

للقائد "ماذا يفعس القائد؟ وكيف يت ر)ا؟" إن األساس الذي استند إليه مدخس "األسلوة القيادي" هو 

أهداا معي)نة  االعتقاد بأن القادة المؤ رين يستخدمون أسلوبًا خا ًا لقيادة األفراد والجماعات لتحقيا

عل  نقيض النلريات  –تؤدي إل  إنتاجية ومعنوية عاليتين، ولذلد فقد رك)زت النلريات السلوكية 

 (.2008عل  فاعلية القائد، وليس عل  لهور شخص قائدًا )العرفي ومهدي، -السماتية 

أن التأكيد  وعل  الر م من وجود العديد من الم طلحات الخا ة باألسالية القيادية المختلفة، إال

ان ة) عل  عاملين أساسين هما: التوجه نحو إنجاز المهمة )أو العمس(، والتوجه نحو العاملين )أو 

الع قات اإلنسانية(، إذ يؤكد العامس األول عل  إنجاز العمس من خ ل: تحديد العمس وتنليمه، واتخاذ 

قة الودية والحميمة التي يلهرها القائد القرارات، وتقويم األداء. ويعني العامس ال اني االنفتاي والع 
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(. وتضم النلرية السلوكية العديد من المدارس 2010)الرقة، للمرؤوسين واالهتمام بحاجاتهم

 و يرها.(  X,Y، نلريتي )والنلريات الفرعية في القيادة: الشبكة االدارية، ذات الحدين، األبعاد ال   ة

 Situational Theories النظريات الموقفية: 3.5.2.2

تربل نلرية الموقف بين سمات القائد و فاته، والموقف اإلداري الذي يعمس من خ له، فهي ال تنكر 

ما تحتاج القيادة من سمات وخ ائص ولكنها تربطهما باللرا الذي يعيشه القائد وبالموقف اإلداري 

به هي التي تحدد السمات التي الذي يتعرض له عل  أساس أن عوامس الموقف والمتييرات المرتبطة 

وبذلد ال يوجد نمل فع)ال  (،2011تبرز القائد وتعمس عل  تحقيا فاعلية القيادة )عضايلة وآخرون، 

ي لم في جميع المواقف واللروا، بس إن القائد يمارس جميع األنماط ولكن في مواقف مختلفة، 

ويؤ ر في سلود القادة أربعة متيي)رات  ومهمة القائد هي أن ينتقي النمل القيادي الم ئم للموقف،

 :(2003موقفي)ة )العبادلة، 

 أواًل: خ ائص المديرين الشخ ية كالذكاء وال قة بالنفس، وحاجاتهم ودوافعهم و قافتهم.

  انيًا: خ ائص المرؤوسين، وهي الخ ائص الشخ ية أيضًا والحاجات والدوافع وال قافة.

ومن أهم)ها: فعالية نمو الجماعة وأسلوة  ال ًا: عوامس الجماعة التي تؤ ر في نجاي المنلمة أو فشلها، 

القائد في توجيه سلوكها، وهيكس الجماعة وطبيعة مهماتها ومدا تماسكها وتعاونها لتحقيا 

 األهداا المشتركة.

 يوط العمس واتخاذ القرارات.رابعًا: عوامس المنلمة المتعل)قة بنوع المنلمة وم ادر القوة وض

ومن أهم النماذج التي تم س تطو)ر مفهوم القيادة في مجال الموقف والتي تشترد في عنا ر رئيسة: 

( اللذين يشتركان Reddin( وأنموذج ريدن )Fiedlerأنموذج اللروا المتييرة لفاعلية القيادة لفيدلر )

يضاي أهمية التكيف مع في    ة عنا ر رئيسة هي: التركيز عل  الفاعلي)ة  أساسًا للسلود القيادي، وا 
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الموقف القيادي، وأنه ال يوجد هناد نمل واحد فقل فع)ال يستخدمه القائد، وضرورة م ءمة القائد مع 

 )2008 الحي،  ( الموقف في أ ناء اختيار قيادة معي)نة لمن ة معي)ن.

 :القيادة الجديدة اتنظري4.5.2.2 

واخر آعل  المرحلة األك ر حدا ة، والتي لهرت في  (Ryman,1992هذا ما أطلقه ريمن) 

ا القيادة برزهالسبعينيات من القرن الماضي، وشملت العديد من األفكار والطروحات في مجال القيادة، أ

 التبادلية، والقيادة التحويلية:

 Transactional Leadershipالقيادة التبادلية:  .1.4.5.2.2

النلرية أن الع قة بين القائد والمرؤوس قائمة عل  تبادل النفع للح ول عل  النتائم يرا أ حاة هذه 

وحدو  التييير المنشود، فالمرؤوس يعطي جهده ووقته وراحته، وينجز العمس تحت قيادة ف ن مقابس أن 

اء يتلقرررر  مرررررن هرررررذا القائررررد الحررررروافز والمكافرررررآت التررررري تدفعرررره بعرررررد ذلرررررد للبررررذل أك رررررر، ورفرررررع مسرررررتوا األد

 (.2012)الشمري، لديه

وتعتمد القيادة التبادلية عل  التعزيز  ير المشروط فالقائد يهرتم بالنترائم ويركرز عملره علر  بحر  التبرادل 

بينه وبين مرؤوسريه وضربل اعمرال مرؤوسريه حتر  يتبعروا مرا يريرده القائرد مرنهم فهرو يرؤ ر علر  مرؤوسريه 

بشركس عفروي معتمردا علر  كفراءة االداء للمرؤوسرين،  من خ ل الجروائز والمكافرات او العقوبرات ويعطيهرا

عوامس القيادة التبادلية بما (  2010كما ورد في الشريفي والتنم ) (Gardona, 2002)دونا )وحدد جور 

 يلي:

المكافررراة المشرررروطة: وتشرررمس عمليرررات التعزيرررز االيجرررابي برررين القائرررد والترررابعين التررري تسرررهس مرررن  .1

 ة عليها من قبس التابعين.تحقيا االهداا التي تمت الموافق

االدارة باالسررت ناء: والترري فيهررا يترردخس القائررد عنرردما تسررير االمررور بشرركس  يررر  ررحيم مررن خرر ل  .2

 التعزيز السلبي والعقاة.
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 (:2013)شقوارة،  وقد يكون الشيء المتبادل بين القائد والتابع واحٌد من األشياء التالية

 التبادلية المادية.المال وهو ما يعرا بنموذج القيادة  (أ

 السمعة السياسية وهو ما يعرا بنموذج القيادة التبادلية السياسية. (ة

 االحترام والتقدير وهو ما يعرا بنموذج القيادة التبادلية التربوية. (ج

 ( بعض الخ ائص المتعلقة بهذا النوع من القيادة عل  النحو التالي:2013ولخ ت شقوارة )

 بين القائد والمرؤوسين.تقوم عل  أساس عملية التبادل  -

 التبادل عل  أساس توضيم المطلوة من المرؤوسين والتعاطف معهم.يتم  -

 القائد التبادلي يدعم المرؤوسين بشروط وبقانون التر ية والترهية. -

 يتبع القائد أسلوة اإلدارة باالست ناء أي التدخس عند الضرورة. -

 يركز عل  النوع وعل  تحسين الرضا الوليفي. -

 تدر عل  تقديم الحوافز اإليجابية. ير مق -

 ال تسمم ضيوط العمس بالتقييم الجيد. -

  يت) ف بالديمقراطية. -

  Transformational Leadership :القيادة التحويلية2.4.5.2.2 

حتلت مكانة رئيسة في اوالتي  ،تعد نلرية القيادة التحويلية من النماذج البارزة في النلريات الجديدة

العقدين األخيرين من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، فعملية تطوير المرؤوس وتحسين أدائه 

كانت من المخرجات األساسية لم س هذه القيادة، فالمبدأ األساسي لها يؤكد عل  تطوير المرؤوس 

ؤوسين، بحي  يزيد قدرتهم إلنجاز وتحسين أدائه، فالقائد التحويلي يقدر الطاقة الكامنة داخس المر 

اإللتزامات الحالية والمستقبلية، ووفقًا لهذه النلرية يستطيع القائد تحويس أتباعه وح هم عل  األداء 

 .(2008)الصالحي، بشكس أفضس مما هو متوقع منهم عادًة 
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 تعريف القيادة التحويلية:

( بانها: "مدا سعي القائد االداري ال  االرتقاء بمستوا مرؤوسيه من 31، ص 1996) عرفها الهواري 

من ناحية اجس االنجاز والتطوير الذاتي والعمس عل  تنمية وتطوير الجماعات والمنلمة ككس"،   

بأنها " القيادة التي تساعد عل  إعادة النلر في  (Roberts, 1985, p1024)روبرتز اخرا عرفها 

المت لة باألفراد ومهماتهم وأدوارهم، وتعمس عل  تجديد التزامهم، وتسع  إلعادة هيكلية النلم الرؤية 

 ".وبناء القواعد العامة التي تسهم في تحقيا  اياتهم 

القيادة التحويلية بأنها " عملية تسع  إل  حفز التابعين من خ ل ( 474، ص 2003)ويعرا رشيد 

ية بداًل من التركيز عل  الم الم الذاتية ". والقادة التحويليين هم جعلهم يتطلعون إل  م س وقيم سام

في المقام األول، وك ء التييير، فهم يمتلكون رؤية مقنعة و ورة متكاملة، كما ستكون عليه المنلمة 

في المستقبس، أو لما ينبيي أن تكون عليه، وهذه الرؤية تقود سلوكهم وقراراتهم وتم س إطارًا مرجعيًا 

 اطاتهم في المنلمة.لنش

( علرر  أنهررا " تلررد القيررادة الترري تتجرراوز تقررديم الحرروافز  Conger,2002,p47فيمررا ينلررر لهررا كررونجر)

برداعيا وتحويرس اهتمامراتهم الذاتيرة لتكرون  مقابس األداء المر وة إل  تطوير وتشجيع المرؤوسين فكريرًا وا 

المشرار اليره ( Fairholm,1995, p65) فيرهرولمجرزًء أساسريًا فري الرسرالة العليرا للمنلمرة. بينمرا يشرير 

إلرر  أن القيررادة التحويليررة تسررتخدم اإللهررام والرؤيررة المشررتركة والقرريم لرفررع القائررد   (Bass, 1999)فرري 

والمرؤوسررين إلرر  أعلرر  مسررتويات التفكيررر والتحفيررز ورفررع الررروي المعنويررة، فالقيررادة هنررا ترردفع األفررراد إلرر  

 , Rafferty & Griffin )اما من وجهة نلر قيا األهداا المشتركة ، مضاعفة جهودهم الم ئمة لتح

2004, p330)  فأن القيادة التحويلية تعني اسرتخدام القائرد لعن رر الجاذبيرة وال رفات الشخ رية ذات

 .الع قة ليرفع من التطلعات ويحول االفراد والنلم النماط اداء ذات مستوا عالي
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ان القيادة التحويلية ترفع من ر بة االتبراع فري  (Avolio & Bass, 1994, p15)ويرا افوليو وباس 

االنجاز والتطوير الذاتي، وتعمس في الوقت ذاته عل  تطوير مجموعرات العمرس فري المنلمرة وتزيرد مرن 

 قة االتباع بانفسهم، فالقائد التحويلي يت ف بالنفوذ الم الي ويقدر االتباع ويحفزهم فكريا لتحقيا رؤيرة 

ان "القائرد   (Tichy and Davana, 1990, p77)اهردافعا. فيمرا ذكرر تيكري و ديفانرا المنلمرة و 

التحويلي هو الذي يسرع  الر  زيرادة وعري مرؤوسريه باحتياجراتهم وتحويرس هرذا الروعي باالحتياجرات الر  

امررال وتوقعررات، ومررن  ررم تتولررد لررديهم الدافعيررة الشررباع حاجرراتهم فيمررا يتعلررا بررادراد وتحقيررا الررذات فرري 

 اتهم العملية" حي

يز بين القادة الذي يوذلد للتم، 1976عام  Burnsوقد لهر م طلم القيادة التحويلية عل  يد بيرنز   

سراس تحفيرز مرؤوسريهم، والقرادة الرذين يعتمردون بشركس واسرع علر  أيبنون ع قة ذات هردا يقروم علر  

"عمليرة  :بأنهرا  (Burns, 1978, p19)عملية تبادل المنافع للح ول عل  نتائم. ولذلد عرفها بيرنرز

اآلخر، للو ول إل  أعل  مستويات الدافعيرة بيسع  من خ لها القائد والتابعين إل  النهوض كس منهم 

إلررر  النهررروض  (Bass,1985,p22)وفقرررا لتعريرررف بررراس  واألخررر ق ". حيررر  تسرررع  القيرررادة التحويليرررة

قيرررة م رررس الحريرررة والعدالرررة والمسررراواة بشرررعور الترررابعين، وذلرررد مرررن خررر ل االحتكرررام إلررر  أفكرررار وقررريم أخ 

نهرا: "الرنمل القيرادي أبو ف القيادة التحويليرة علر   (Bass,1999, p184)كما قام باس  واإلنسانية.

الذي يحد  عندما يعمس القادة عل  زيادة االهتمام واالرتقراء بم رالم المرؤوسرين، وعنردما يعمرس القرادة 

 والقبول بهدا ورسالة المنلمة من قبس المرؤوسين". عل  توليد المزيد من االهتمام واالدراد

فسرررلود القيرررادة التحويليرررة يبررردأ مرررن القررريم والمعتقررردات الشخ رررية للقائرررد ولررريس علررر  تبرررادل م رررالم مرررع 

ة راسرررخة كالعدالرررة واالسرررتقامة، يرررالمرؤوسرررين. فالقائرررد التحرررويلي يتحررررد فررري عملررره مرررن خررر ل نلرررم قيم

التي ال يمكرن التفراوض حولهرا أو تبادلهرا برين األفرراد، ومرن خر ل بالقيم الداخلية و  Bassوسماها باس 
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التعبيررررر عررررن تلررررد المعررررايير الشخ ررررية يوحررررد القائررررد التحررررويلي أتباعرررره ويسررررتطيع أن يييررررر معتقررررداتهم 

 .(Tichy and Davana, 1990)وأهدافهم

مررات، وهرري النرروع مررن المنل (لتحويررس)القيررادة التحويليررة اليرروم مررن أك ررر النلريررات القياديررة شررهرة  وتعتبررر

القيادة الذي تحتاجه منلمات اليوم ذات التييير المتسارع، فهري تقروم علر  إحردا  تيييررات جذريرة عرن 

طريا إقناع المرؤوسين للنلر ال  ما هو أبعد من م رالحهم الذاتيرة مرن أجرس ال رالم العرام للمنلمرة، 

اا المنلمررررة عررررن طريررررا التررررأ ير وتوسرررريع اهتمامرررراتهم وتعميررررا مسررررتوا إدراكهررررم وقبررررولهم لرؤيررررة وأهررررد

 (.2002الكاريزماتي، واالهتمام الفردي، والتشجيع اإلبداعي )العامري، 

أن هناد أركانا أساسية يقوم عليها هذا المفهوم  وباستعراض التعريفات المختلفة للقيادة التحويلية ن حظ

 :(2013خرون، آوهي )عواد و 

 .المرؤوسينأنها عملية مستمرة يمارسها القائد قبس  .1

تعتبر قيادة أخ قية، ألنها تعمس علر  تررويم مجموعرة مرن القريم وهري العردل والمسراواة والسر م  .2

 و يرها من القيم.

تعمررس علرر  تحفيررز والهررام المرؤوسررين للعمرررس لتجرراوز م ررالحهم الشخ ررية ل ررالم المجموعرررة  .3

 والمؤسسة.

سيطة إل  أهداا تشبع حاجرات تعمس عل  تييير أهداا العاملين وتحويلها من أهداا  انوية ب .4

 الذات وتدعم الرؤية المستقبلية للمؤسسة.

ول المؤسسة من واقع ال  واقع آخر مختلف تمامًا.  فهي بهذا كله قيادة تحويلية فعً ، ُتح 

 لية تاريخياا:يتطور مفهوم القيادة التحو 

فري  1978 فري عرام  James Burnsالعرالم األمريكري جريمس بيرنرز  قبرس مرن هرذا الم رطلم انطلرا

والذي سع  من خ له الر  تحديرد السرلود الرذي يسرتخدمه القرادة لتحفيرز  "،Leadershipالقيادة "كتابه 
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 ير علررر  مرؤوسررريهم او االجرررراءات المسرررتخدمة لرررذلد، وو رررف بيرنرررز السرررلود القيرررادي كسلسرررلة أاو التررر

 Transformational)ويليرررةتتضرررمن فئترررين واسرررعتين مرررن الترررا ير، االولررر  يطلرررا عليهرررا القيرررادة التح

Leadership)  وبني هذا السلود عل  اعتقاد بان القادة والمرؤوسين يسرتطيعون رفرع بعضرهم بعضرا ،

الررررررررررر  مسرررررررررررتويات اعلررررررررررر  مرررررررررررن التحفيرررررررررررز والم رررررررررررس االخ قيرررررررررررة، والفئرررررررررررة االخررررررررررررا تررررررررررردع  القيرررررررررررادة 

وتقوم علر  قاعردة تبرادل الخردمات والمنرافع، فالعامرس يقروم   (Transactional Leadership)التبادلية

تم لررت بانجرراز المطلرروة منرره مقابررس ح رروله علرر  عرردد مررن المنررافع كالرواتررة واالجررازات...،   لررذلد 

الفكرررة الحقيقيررة للقيررادة التحويليررة بالقيررادة باإلقنرراع، أي القيررادة وتحريررد النرراس لرريس انط قررا مررن سررلطته 

أن المهررام الرئيسررة للقائررد هرري تحقيررا التيييررر، وأن التيييررر يتطلررة  Burnsيرنررز علرريهم، حيرر  اعتبررر ب

رال يتطلرة أسرلوبًا قياديرًا أطلرا عليرره  قيرادة مقتنعرة بره، وأن المقردرة علر  التعامرس مرع التيييررر بأسرلوة فع)

عررواد ) .بيرنررز م ررطلم، "القيررادة التحويليررة"، الررذي  ررار دارجررًا بعررده ليرردل علرر  هررذا الررنمل مررن القيررادة

 (2013واخرون، 

 ,Burnsوقد نشأت فكرة القيادة التحويلية مع تطور التاريخ النفسي للقادة السياسيين، حين درس بيرنز )

( فكرة القادة السياسريين مرن منلرور القيرادة التحويليرة، ووجرد ان القائرد السياسري التحرويلي يسرع  1978

( مرن أجرس Maslowفي سلم حاجات ماسرلو )إل  رفع مستوا حاجات ور بات التابعين إل  سلم أعل  

االستحواذ عل  شخص الناخة، وبالتالي تحد  عملية اسرت ارة مشرتركة يرتم تحويرس الترابعين علر  أ رهرا 

 (. 1999إل  قادة، ويتم تحويس القادة إل  دعاة قيم أخ قية )الهواري، 

ادات فعالية إذ يتم اللجوء فيها إل  ، من أك ر القي(Burns)ُتعد) القيادة التحويلية من وجهة نلر بيرنز و 

، لقرد (Sama & Shoaf, 2008)االهتمامرات الذاتيرة والتركيرز، بشركس أك رر، علر  النترائم النهائيرة 

إلر  القيرادة التحويليرة علر  أنهرا عمليرة ناميرة ومتطرورة باسرتمرار، برداًل مرن كونهرا  (Burns)نلر بيرنرز 

ليرررًا  رررفقات أو تبرررادالت كمرررا فررري القيرررادة التبادليررر ة، وتمرررت  دراسرررة القيرررادة التحويليرررة، بو رررفها بنررراًء تحو)
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(، Ling, et. al., 2008)متعردد األوجره، ذا أربرع خ رائص مسرتقلة ومعرززة لبعضرها بشركس متبرادل )

الفرديرررة، ات ة، واالعتبرررار فكريرر ارة السرررتاإللهرررامي، واإل تحفيررزوهررذه الخ رررائص هرري: الترررأ ير الم رررالي، وال

وتتضررم مررن مرردخس القيررادة التحويليررة عمليررة التررأ ير الترري تحررد ، عنرردما يحرراول القائررد تيييررر اتجاهررات 

 .(Conger, 2002)التابعين وقيمهم لتحقيا مستوا أعل  من اإلنجاز عن طريا اإللهام والتمكين 

راسرة القيرادة التحويليرة عنرد  انطلقت بعدها الدراسات من قبس ك ير من العلماء والباح ين، الذين قراموا بدو 

ان  1985فررري عرررام  Bassوأجرررروا الك يرررر مررن التعررردي ت عليهرررا، حيررر  بررين بررراس    (Burns)بيرنررز 

وقريم ُخلقيرة، م رس :  القيادة التحويلية تسع  إل  النهوض بشعور التابعين من خ ل االحتكام إل  أفكرار

لمعتقدات الشخ ية لذاته، وليس عل  تبادل م الم الحرية والعدالة والمساواة، فالسلود يبدأ من القيم وا

"   Bassمررع المرؤوسررين، والقائررد التحررويلي يتحرررد مررن خرر ل نلررم قيميررة راسررخة داخلرره، سررماها برراس 

القيم الداخلية"، والتي ال يمكن التفاوض عليها، أو تبادلها بين األفراد، برس هري معرايير شخ رية راسرخة 

عررواد  خ لهررا يسررتطيع القائررد التحررويلي التررأ ير الم ررالي فرري إتباعرره)فرري سررلود القائررد وت رررفاته ، ومررن 

 .(2013واخرون، 

عنررردما وضرررع نلريرررة  Bassوقرررد شرررهدت القيرررادة التحويليرررة تطرررورًا ملحولرررًا مرررن خررر ل إسرررهامات بررراس 

منهجية للقيادة التحويلية، ووضع لها نماذج ومقاييس لقياس عوامس السلود القيرادي الرذي تضرمن    رة 

واالعتبرارات الشخ رية،  ،واإل رارة الفكريرة ،عنا ر للقيادة، هي الجاذبية ) الكاريزمرا( أو الترأ ير الم رالي

قرردم  1993وفرري عررام ه التحفيررز اإللهررامي، مكونررًا رابعررًا أطلررا عليرر 1990عررام  Bass ررم أضرراا برراس 

ك ررر حدا رة للقيرادة التحويليرة واالجرائيرة يتضرمن سرربعة أنموذجرا  (Bass and Avolio)براس وافوليرو 

وباالشررتراد مررع ، واالربعررة االخرررا تحرردد القيررادة التحويليررة، التبادليررة   ررة منهررا تحرردد القيررادة  ،عنا ررر

لقياس األبعاد األربعة للقيادة  مستقلة ببناء أول استبانة 1995في عام  Bassقام باس  Avolioأفوليو 
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 Multifactor) قيررررراس متعررررردد األبعررررراد للقيرررررادةمالتحويليرررررة، وقرررررد عرضرررررت تلرررررد اإلسرررررتبانة باسرررررم ال

Leadership Questionnaire ) (2001، اله ليوتستخدم هذه اإلستبانة قي وقتنا الحاضر). 

 أبعاد القيادة التحويلية:

حي   ( نموذجًا للقيادة لتحويلية، Avolio( باالشتراد مع افوليو)Bassقدم باس ) 1995في عام 

عد منها بالحرا حي  يبدأ كس بُ  Four I’s (4I’s)  اطلا عليها ،تضمن هذا النموذج أربعة أبعاد

 :(2014)وادي،  ، وذلد عل  النحو اآلتيIال تيني 

 Idealized Influenceالتأثير المثالي )الكاريزما(:  .1

وهررو مقرردرة القائررد علرر  إلهررار مواهررة  يررر عاديررة، واللجرروء إلرر  المخرراطرة، بحيرر  يخلررا فرري التررابعين 

. فالتأ ير الم الي إذن عبارة ( 73، ص2003)افوليو،  اإلخ ص والتفاني واإلحساس بالهدا المشترد

قابلة للتطبيرا، وُم ُرس عليرا، تجعلره يوجره عن مقدرة القائد عل  ربل العاملين معه بأهداا سامية واقعية 

رهبرة فري  سرلوكهم لم رلحة العمرس، ويتفرانون فري أداء العمرس بردافع داخلري، ر برة فري جرودة األولر ، ال

عقوبرررة تؤخرررذ فررري حقهرررم، وال تعسرررفًا فررري اسرررتخدام السرررلطة مرررن طررررا القائرررد علررريهم، حيررر  يقررردم القائرررد 

ة، وال يسررتخدم سررلطته إال عنررد الحاجررة إليهررا، حيرر  احتياجررات العرراملين معرره علرر  احتياجاترره الشخ رري

يحلرر  القائررد وفقررًا لهررذا البعررد بدرجررة عاليررة مررن اإلحترررام وال قررة مررن قبررس تابعيرره، وتهررتم ب ررفة أساسررية 

 (2003، رشيدبتطوير رؤية جديدة تعد نموذجًا للم س والسلوكيات المشتركة.)

    (Avolio & Waldman & Yammarino, 1991, p10)وعر)ا أفوليو ووالدمان ويامارينو

التأ ير الم الي بأنه إلهار مشاعر االحترام لآلخرين، وبناء ال قة المتبادلة، وال قة في رسالة المنلمة، 

إذ يستطيع القائد التحويلي أن يجعس العاملين يتأ رون بممارساته، وذلد عندما يتحسس العاملون معه 

 ها.مقدرته عل  تحقيا أهداا المنلمة ورسالت
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( فان التأ ير الم الي خ ي ة ملحولرة لردا القرادة Bass & Avolio, 1994ووفقا  ل باس وأفوليو )

الررذين يمتلكررون الب رريرة واإلحسرراس برسررالة المنلمررة، والررذين يحلررون برراالحترام وال قررة والتقرردير مررن ِقبررس 

لتحقيررا مسررتويات أداء تفرروق العرراملين، وهررذا النرروع مررن القررادة يجعررس العرراملين يقررد)مون جهررودًا إضررافية 

 التوقعات.

ويتمي)ز القائد الم الي بأنه يتحد)  عرن قيمره ومعتقداتره، وبتحديرد أهميرة وجرود حرس) قروي للهردا، وبرزرع 

االعتررزاز فرري اآلخرررين الرتبرراطهم برره، إضررافة إلرر  أنرره يررذهة إلرر  أبعررد مررن م ررالحه الذاتيررة مررن أجررس 

رام اآلخرررين لرره، ويأخررذ بالحسرربان النتررائم األخ قيررة م ررلحة الجماعررة، ويت ررر)ا بطرررق تررؤدي إلرر  احترر

والمهنية للقرارات التي ي درها، ويلهر حسًا بالقو)ة وال قة برالنفس، فالقائرد يضرع المعنر  أو الميرزا مرن 

خرر ل الفهررم والتوا ررس المسررتمرين مررع العرراملين، كمررا أنرره يمتلررد مقرردرة عاليررة علرر  اإلقنرراع ويطررري رؤا 

المنلمرررة، فالقرررادة الكارزمررراتيون يمكرررن تمييرررزهم عرررن  يررررهم مرررن القرررادة مرررن حيررر  وأفكرررارًا عرررن مسرررتقبس 

اسرررتخدامهم لممارسررررات إداريررررة مهنيرررة م ررررقولة ُتحررررد  ترررأ يرًا وتترررررد انطباعررررًا واضرررحًا لرررردا العرررراملين. 

(Kirkland, 2011) 

ة، والروي ( إل  أن القائد الم الي تتوافر لديه درجات مرتفعة من الم ابر 2008فيما أشارت مرعي ) 

المعنوية، والقيم األخ قية التي تجعس الجميع يلتفون حوله، ويتأ رون به إل  جانة مقدرته عل  

االرتقاء بقيم المرؤوسين من خ ل توفير الرؤية الم الية واإلحساس العميا بالرسالة وعدم استخدامه 

 .لسلطته الرسمية بما يحقا م الحه الشخ ية

لكاريزما بالتأ ير الم الي، فهو ي ف القادة الذين تم س ( ا(Northouse, 2004 وو ف نور اوس

ت رفاتهم أدوارًا نموذجية لمرؤوسيهم، وير بون في محاكاتهم بدرحة كبيرة، وعادة ما يكون لدا هؤالء 

القادة معايير عالية جدًا للسلود األخ قي، ويمكن االعتماد عليهم للقيام بالشيء ال حيم، ويكن) لهم 

ون احترامًا عليمًا، و البًا ما ي قون فيهم إل  حدٍّ بعيد، ويزودون المرؤوسين برؤية وشعور المرؤوس
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بالرسالة، إذ ي ف عامس الكاريزما األفراد المخت ين الذين يجعلون اآلخرين ير بون في اتباع الرؤا 

 .التي يطرحونها

وااللتزام واالعتراا للقائد، وتعر)ا  وُتعب)ر الم الية عن قوة الشخ ية التي تحد  درجة عالية من الوالء،

المرؤوسين بالقائد ورسالته وتبن)ي قيمه وأهدافه وسلوكه وال قة به وب دق معتقداته، وكذلد الحالة التي 

يجاد الحلول الواقعية لها، إذ يكون المرؤوسون  يلهم بها القائد، وك يرًا ما ترتبل القيادة الم الية باألزمة وا 

وأن القادة الم اليين يت فون بقوة الشخ ية وال قة بالنفس واللباقة، والتعبير  منفتحين عل  القائد

 .(Daft, 2008العاطفي فض  عن ميلهم لتقبس المخاطرة )

  Inspirational Motivation التحفيز اإللهامي: .2

الجهررود وهررو مقرردرة القائررد علرر  إي ررال توقعررات األداء العاليررة إلرر  اآلخرررين، واسررتخدام الرمرروز، لتركيررز 

 والتعبيررر عررن األهررداا المهمررة بطرررق بسرريطة، أي إنجرراز أشررياء ك يرررة عررن طريررا زيررادة الجهررد المبررذول

. فررالتحفيز اإللهررامي يم ررس مقرردرة القائررد علرر  تحفيررز العرراملين، بررس إلهررامهم (22، ص2002)العررامري، 

خير هررذا الجهررد بررالمحفز المناسررة لهررم مررن أجررس تحقيررا أق رر  درجررات إ ررارة الجهررد واالهتمررام،  ررم تسرر

 (2013الم ار في العمس، فيؤدي العامس أق   ما يملد لم لحة العمس.)عواد واخرون، 

ن يعملرون علر  يفقد أشار إل  أن القرادة التحرويلي (2010الوارد عند الرقة) (Shandrina)أما شاندرنا 

لع قرات القويرة مرع إلهام المرؤوسين وتحفيزهم من خ ل توفير روي التحدي في العمس إل  جانة بناء ا

ن الرروابل ال قافيرة برين المشراركين، وترؤدي  المرؤوسين، وذلد من خ ل االت االت المتفاعلرة التري تكرو)

 إل  تحويس قيم الطرفين إل  قيم مشتركة.

وعلررر  ال ررررعيد الجرررامعي فرررران القائررررد الرررذي يعتمررررد علرررر  التحفيرررز االلهررررامي لديررررره المقررردرة علرررر  تحفيررررز 

األداء األعلرر ، فالقررادة الممرررررارسون التحفيررز االلهررامي يميلررون للتحررد)  بحماسرررة المرؤوسررين إلرر  مسررتوا 

ردون  رحون الرؤيرررة المستقبلي)رررة للجامعرررة، وُيؤك) عما يجة إنجازه، ويتحرد ون بتفراؤل عرن المستقبرررس، ويوض)
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األهرررررداا ستتحقرررررا علررر  أهميررررررة وجررررررود حررررررس جماعررررري برسالرررررة الجررررررامعة، وُيعب)ررررون عرررن  قتررررره برررأن 

(Kirkland, 2011). 

  Intellectual Simulationاإلستثارة الفكرية:  .3

وتعني إثارة العاملين للتفكير بطرر  ديدرية  ري ارم الت،ركاس، وامرتلياك التفكيرر التنط ري   رم 

يعمرس القائرد التحرويلي ف(. Bass & Steidlmeier, 1999اإل ياك علر  أدرم متارمرم أو تصرر   )

زيادة وعي األتباع فكريًا، ليمتلكوا األفكار اإلبداعية التي تجعلهم ي يرون تساؤالت من شأنها إعرادة عل  

)اله لي، التشررركيس الفكرررري لفهرررم مشرررك ت العمرررس، أي قرررراءة مشرررك ت العمرررس وفهمهرررا بطريقرررة جديررردة.

2001) 

د ه القيادة التحويلية، ويبق  هذا اإلست ارة الفكرية تم س األ ر الفكري السلوكي المتعلا بالقناعة الذي تحو 

األ ر بعد إنتهاء الموقف القيادي، لتستمر هرذه اإل رارة الفكريرة فري تحفيرز الردوافع، وتوجيههرا نحرو تكررار 

السررلود اإلنضررباطي مررن خرر ل زيررادة الرروعي العقلرري، واإلدراد الررذهني تجرراه العمررس. فالقررادة التحويليررون 

كررار واإلبررداع، وتحفيررز التيييررر فرري أسررلوة المشررك ت القائمررة، أو يحفررزون أتبرراعهم علرر  المبررادرة واإلبت

ة، وهكرررذا يمكرررن اخرررت ق الطاقرررات الخ قرررة وتوسررريع  لتناولهرررا بطررررق جديررردة والنلرررر إليهرررا مرررن زوايرررا عرررد)

 .(2013اآلفاق، والح ول عل  أفكار جديدة ومبدعة لحس المعض ت من قبس األتباع)عواد واخرون، 

ج االست ارة الفكرية بين المرؤوسين عل  إعادة فحرص االفتراضرات الناقردة لتحديرد ويعمس القائد الذي يرو) 

فيمررا إذا كانررت م ئمررة أم ال، ويبحرر  عررن ت ررو)رات مختلفررة عنررد حررس المشررك ت، ويقتررري طرقررًا جديرردة 

ررات، ويحرر  اآلخرررين إلرر  النلررر إلرر  المشررك ت مررن جوانررة مختلفررة  .للنلررر فرري كيفيررة إتمررام المهم)

(Kirkland, 2011) 

( أن القائد التحويلي يستطيع إيجاد المناخ 2010في الرقة ) كما ورد( Twigg, 2004))ويورد تويم 

الذي يشعر به األعضاء باألمان عند تقديمهم أفكارًا جديدة للعمس وأن هذا المناخ يزيد اإلحساس لدا 
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ونه. ( إل  أن الع انيم، وام  Lucks, 2002لوكس )  ي اين أشار المرؤوسين بالمعن  الذي يؤد)

 .الفكردمعي االمتثارة بالت،كاس، واإلبياع، والتعزدز، تُعي  من متاس 

  Individualized Consideration االعتبارات الفردية: .4

وتعنرري اهتمررام القائررد الشخ رري بمرؤوسرريه واإلسررتجابة لهررم وتوزيررع المهررام علرريهم علرر  أسرراس حاجرراتهم 

رشادهم لتحقيا مزيد من النمو والتطور.وقدراتهم، والعمس عل    (90ص ،2003)افوليو، تدريبهم، وا 

واالعتبارات الفردية تراعي أحوال العامس، وحاجاته في كس اللرروا، وعردم اضرطرار العامرس أن يطلبهرا 

بنفسه، ليسد القائد في نفس العامس حاجة ستبق  تنازع نفسه، وتشيس باله عن التركيرز فري أداء العمرس، 

حسانه حت  تتحقا وتتشبع في داخله)عواد و   .(2013خرون، آوا 

وينبيرري علررر  القائرررد أن ي حررظ ر برررات أتباعررره وحاجرراتهم، ويحللهرررا، ويتنبرررأ بهررا، دون أن يشرررعرهم أنهرررم 

موضع للم حلة، وبالتالي يوكس المهمات إليهم وفقًا لخ ائ هم واستعداداتهم الشخ ية، ع وة عل  

 والمعلم لهم.أنه يضطلع بدور الموجه 

( أن هذا العامرس يم رس القرادة الرذين يروف)رون المنراخ المسراند،  Northouse, 2004وأضاا نور اوس )

الذي ين تون فيه بعناية لحاجات المرؤوسين الفردية، ويت را القادة كالمديرين والمستشارين في أ ناء 

بمرا يسرتخدمون التفرويض وسريلة لمسراعدة محاولتهم مساعدة األفراد في أن يحققوا ذواتهم، فهؤالء القرادة ر 

 المرؤوسين عل  النمو من خ ل التحديات الشخ ية.

( أن االهتمام باألفراد يعد) خدمة  (Bass & Steidmeier , 1999ولقد أكد باس وستيدماير 

ي ارًا من القائد التحويلي كي ال يكون مجرد سلطة رقابية عل  هؤالء األفراد، وأن هذه  القيادة وتضحية وا 

تعمس عل  إ ارتهم واالت ال معهم عل  نحو دائم وأنها مسؤولة عن تقديم التدرية والتعليم المستمرْين 

لهم، ومنحهم الفرص المختلفة ، فالقادة التحويليون يركزون االنتباه حول تطوير مرؤوسيهم باتجاههم 

 ن تحقيقها.ليكونوا تحويليين أيضًا ومؤكدين أيضا عل  األهداا المشتركة الممك
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(  أن ك يررررًا مرررن القرررادة ال يرررؤ )رون فررري اآلخررررين بهررردا تيييرررر Kirkland, 2011وأوضرررم كرك نرررد )

 سلوكهم فحسة، بس ألسباة محددة لديهم بهدا دفعهم إلنجاز األدوار المنوطة بهم بشكس أفضس.

تمام إل  أن االه (2010كما ورد في الشريفي والتنم،  Gardona, 2002وقد أشار جاردونا )

 الشخ ي، والمساواة، والمتابعة، واالستماع، والتمكين، ُتعد من سمات بعد االعتبارات الفردية.

 خصائص القائد التحويلي:

اسرررتنادا الررر  االبعررراد االربعرررة التررري حرررددت م مرررم القيرررادة التحويليرررة يمكرررن ان تلهرررر خ رررائص القائرررد 

دراد الفررص ب دةالقا قيامتتطلة  القيادة التحويليةالتحويلي، ف المبادرة بالتييير وتحدي الوضع الحالي، وا 

المتاحرررة أمرررام المؤسسرررة والعمرررس علررر  اقتنا رررها، إلررر  جانرررة القررردرة علررر  تحمرررس المخررراطر الم ررراحبة 

 ينبيري أن يحروز ، ولرذلد للتييير، وضمان مشاركة جميع أعضاء المؤسسرة فري عمليرة التيييرر المرجروة

 (:Basham, 2010ص منها ما يلي )عل  عدد من الخ ائ القائد التحويلي

ي رال هرذه الرؤيرة بطريقرة تسرت ير وتردفع  اقادر  ان يكون  .1 عل  خلا رؤية ورسالة المنلمة، وا 

 المرؤوسين العتناقها.

 يتمتع ب قة ذاتية عالية، ويتمتع بوعي خال من ال راعات الداخلية. ان .2

حضور واضم، ونشاط بدني متفاعس، حي  يشارد الناس مشاكلهم، ويقدم لهرم  ان يكون له .3

 الحلول المناسبة.

 يستطيع التعامس مع اليموض والمواقف المعقدة.ان  .4

يسع  إلر  الو رول بمرؤوسريه إلر  تحقيرا إنتاجيرة عاليرة تفروق األهرداا وتفروق مرا هرو ان  .5

 متوقع منهم وفي المنلمة.

للمخراطر المحسروبة، وال يحرة اإلسرتقرار الرذي ال يرؤدي إلر   اومحبر اتيييرر  اعن ر  ان يكون  .6

 التطوير.
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( السرمات الم راحبة ألبعراد القيرادة التحويليرة األربعرة والتري يقروم عليهرا كرس 2010وقد لخص الرقرة ) 

 بعد من األبعاد، كما موضم في الجدول التالي:

 : السمات المصاحبة ألبعاد القيادة التحويلية(2.2جدول رقم )

 السمات المصاحبة أبعاد القيادة التحويلية

 التأ ير الم الي

 الرؤية -
 الثقة -
 االحترام -
 ال دق -
 مشاركة المخاطر -
 التكامس -
 القوة -

 ز اإللهامييحفتال

 الحماس  -
 اإلت االت -
 اإللتزام باألهداا -
 الرؤية -
 الن م واالقتناع -

 ةالفكري ست ارةاال
 العق نية -
 حس المشك ت -
 اإلبداع -
 التعزيز -

 االعتبارات الفردية

 اإلهتمام الشخ ي -
 المساواة -
 المتابعة -
 اإلستماع -
 التمكين -

 (19، ص 2010الم در: الرقة )

 :القيادة التحويلية في المجال الجامعي 6.2.2

هتم العديد من الباح ين بموضوع القيادة التحويلية في المجال التربوي والتعليمي عمومرًا، وقراموا برسرم ا 

الطررررق للسرررير وفرررا معطياتهرررا وتفعيرررس جودتهرررا وسررريادتها فررري المؤسسرررات التعليميرررة، حيررر  ذكرررر ل ررروود 

Leithwood ديات التررري تواجررره أن أسرررالية القيرررادة التحويليرررة فررري مجرررال اإلدارة التعليميرررة م ئمرررة للتحررر
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المؤسسات التعليمية حاضرًا ومستقبً ، وأكد عل  أن القيادة التحويلية تعد من أفضس األسرالية اإلداريرة 

التررررري ترتقررررري بالعررررراملين وشرررررمولهم فررررري سرررررلم اإلحتياجرررررات البشررررررية والمتطلبرررررات الذاتيرررررة واالجتماعيرررررة 

التحرديات العالميررة التري تررنعكس علرر   والمؤسسراتية، ممررا جعرس هررذا الفرن اإلداري مطلبررًا ملحررًا فري ضرروء

ة محفررز)ة نحررو  مجررال التعلرريم الجررامعي، حيرر  أن هررذا الررنمل مررن القيررادة يتفاعررس مررن خ لرره مقومررات عررد)

 .(2013خرون، آاألداء النوعي عل  المستوا المؤسسي )عواد و 

لقررد القررت القيررادة التحويليررة ومفاهيمهررا لرردا اإلداريررين والتربررويين قبررواًل واسررعًا، وتجسررد ذلررد القبررول فرري و 

اإلهتمرررام بالدراسرررات واألبحرررا  فررري مجالهرررا، فالواقعيرررة فررري ال قافرررة التحويليرررة عنرررد تطبيقهرررا فررري التعلررريم 

ت والميرررول لررردا القطررراع الجرررامعي تتطلرررة مراعررراة التنررروع الكبيرررر فررري الشخ ررريات والقناعرررات واإلتجاهرررا

جمالهرا إ" مرن خر ل عردة اعتبرارات يمكرن  Seregiovaniالكبير من القرادة، ويؤكرد ذلرد سريرجيوفاني " 

 :(2011، الجاروديفيما يلي )

 أنها قيادة فنية تتضمن أسالية إدارية عل  درجة عالية من األهمية. (1

المعرفررة الناتجررة عررن الخبرررة الحاجررة إلرر  إعررداد الطاقررات الفرديررة واالجتماعيررة مررن أجررس نشررر  (2

 بالعمس في المؤسسة التعليمية.

 األهداا والسلوكيات المهمة. وجود نماذج من الحاجة إل  القيادة الرمزية مع التركيز عل  (3

الحاجة إل  القيادة ال قافية وتعزيزها، مما يسمم للمنلمرة التعليميرة بتطروير وتنميرة شخ رية  (4

 متفردة.

 نية التي تحترم الطاقات والمشاعر الشخ ية للعاملين.الحاجة إل  القيادة اإلنسا (5

أن األبعرراد الفنيررة والتربويررة واإلنسررانية هرري الترري تسرراعد المؤسسررة التعليميررة علرر  أن تتحررول  (6

إل  مؤسسة أك ر فاعلية، أما األبعراد الرمزيرة وال قافيرة فهري التري تسراعد المؤسسرة التعليميرة 

 عل  التمي)ز.
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ة تقوم ب ها القيادة الجامعية التحويلية تتم س في: الطلبة، والعاملين والمناهم الدراسية، و مة ميادين عد)

بجانة األبنية وتجهيزاتها وشؤونها المالية واإلدارية. وحيال ذلد فإن القيادة الجيدة للمرؤوسين وحسن 

و من معاملتهم من العوامس المهمة في رفع معنوياتهم، ويتم س ذلد في إيجاد ع قات طيبة وخلا ج

ال قة واالحترام والتعاون بين الرؤساء والمرؤوسين مع مراعاة العدالة في معاملتهم والتعاون بينهم، 

ط عهم عل   وتعهدهم بالرعاية والتوجيه السليم ومراعاة اخت ا خ ائ هم النفسية واالجتماعية، وا 

الة يتم وضع اإلنسان المناسة مدا تقدمهم وا عطائهم حقهم من التقدير. ففي لس القيادة التحويلية الفع) 

في المكان المناسة وبما يكفس اإلستفادة من الكفاءات المتاحة عل  أحسن وجه، إل  جانة اإلهتمام 

بحس مشك ت العمس حت  يتوافر الجو المناسة لإلنتاج بكفاءة وفاعلية، وهو ما ينمي روي الجماعة 

 .(2013والفريا) شقوارة، 

 :يالتحويلي الجامعخصائص القائد  7.2.2

 ,Bass & Avolio) وأفليرو وبراس (Burns, 1978)مرن خر ل اسرتقراء مرا كتبره كرس) مرن بيرنرز 

عررن الخ ررائص الشخ ررية لقائررد الجامعررة التحررويلي، يمكررن القررول بررأن هررذا القائررد يختلررف عررن  (1994

 ،للعمررس ةوحماسرريررة مسررتقبلية، ولديرره اعتقرراد ؤ  يررره مررن القررادة فرري عرردد مررن الخ ررائص، فهررو  رراحة ر 

عضوًا في فريا أو جماعة من القادة التحويليين، وهو مسؤول تييير وتطوير، يسع  إل  تطوير  قافة و 

تنليميررة جديرردة، وهررو مبرردع وشررجاع محررة للمخرراطرة المحسرروبة فرري التفكيررر وفرري التنفيررذ، يررؤمن بقيمررة 

هررره قررريم أخ قيرررة محوريرررة ويت ررررا فررري ضررروئها، وهرررو دائرررم الرررت علم، ولديررره المقررردرة علررر  اإلنسررران، توج)

التعامس مع اليموض والتعقيد، ي ا في نفسه، ويتسم باالستقامرة األخ قيرة، وواضرم فري وضرع الهردا، 

التحويليرة فري وضرع  الجامعيرة تسرهم القيرادةو . (2010، ال،رردفي والترن ) ويعمس عل  تحفيز العاملين

قتردرة علر  االسرتجابة الفاعلرة للتيييررات معايير ليداء الجامعي، ضمن نسا متكامرس ومتررابل يجعلهرا م

وتبررز أهميرة الداخلية والخارجية، وتضع قيًمرا للجامعرة وتردعمها وتحرد  تييررات فري  قافتهرا ومعتقرداتها 
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مكانيرررررررررررة تطبيقهرررررررررررا فررررررررررري الجامعرررررررررررات، مرررررررررررن وجهرررررررررررة نلرررررررررررر سررررررررررريرجيوفاني )  القيرررررررررررادة التحويليرررررررررررة، وا 

Sergiovanni,1996 وأنها  إدارية عل  درجة عالية من األهمية،( في أنها قيادة فنية تتضمن أسالية

رفررع   تعمررس علرر (2013الررواردة عنررد شررقوارة ) (Epitropaki, 2001)وفقررًا لنتررائم دراسررة إبتروبرراكي 

مسرررتوا األداء الجرررامعي، وتسرررتجية بشررركس فاعرررس للتيي)ررررات التررري تحرررد  فررري منررراخ عمرررس الجامعرررات، 

المتعرراملين مررع الجامعررة مررن طلبررة وعرراملين وأعضرراء والتقل)بررات فرري حاجررات العرراملين ور برراتهم، وكررذلد 

شرعارهم بالمواطنرة واالنتمراء، وتبرعرر  فرريهم  المجتمرع المحلري، فضرً  عرن رفرع  قرة العراملين بالجامعرة، وا 

 .الدافعية ال زمة لتحقيا األداء المتمي)ز لضمان جودة العمليات والمخرجات

 نبذة عن جامعتي القدس والقدس المفتوحة: 2.2.

 :جامعة القدس 1.8.2.2

جامعة القدس هي إحدا المؤسسات األكاديمية الرائدة في فلسطين، التي تقدم الخدمات التعليمية ألهم 

شريحة في المجتمع وهم الشباة، وتسع  إل  تحقيا أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، من 

نخبة من األكاديميين المتميزين، وكادر إداري خ ل الموارد البشرية والكوادر المؤهلة، والتي تتكون من 

 من ذوي الخبرة والدراية يعملون جنبا إل  جنة من أجس إنجاي المسيرة التعليمية.

حي  يقع الحرم الرئيسي  بعد ان تم ضم بعض الكليات القائمة أ ً ، ،1984تأسست الجامعة العام 

مركزة في مدينة القدس، في الشيخ جراي وبيت للجامعة في بلدة أبو ديس، وهناد أربعة مواقع أخرا مت

عل  مستوا  اً وفرعي اً رئيسي اً تخ   50وتقوم حاليا بطري ما يزيد عن حنينا ورام هللا )البيرة(. 

 برنامم عل  مستوا الماجستير، موزعة عل  الكليات المختلفة. 45البكالوريوس، وما يزيد عن 

م جامعة القدس بيئة تعليمية حيوية لط  بها وتخلا في الوقت ذاته نواة لإلبداع وتبادل األفكار، تقد)

ومعهدا بالجامعة، حي  يعمس بعضها في إنشاء البحو  المبتكرة وبعضها  مركزاً  30يرتبل أك ر من و 

ككلية القانون قديم المساعدة لمجتمع القدس، تاآلخر يعمس عل  تلبية االحتياجات المجتمعية من خ ل 
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 ،الرياضيات والعلوم وشؤون األسرا، ومراكز البحو ، ومراكز العمس المجتمعيوالطة، ومتاحف 

 1300وعيادات المساعدة القانونية، كما وتوجد محطة تلفزيون ومختبر لإلع م. يعمس ما يقرة من 

بما فيها  طالباً  13000في الجامعة حي  يقدمون الخدمات التعليمية واإلدارية لما ي س إل   اً مولف

 لماجستير.مستوا ا

 :جامعة القدس المفتوحة 2.8.2.2

 ير ربحية للتعليم العالي في فلسطين, وتتمتع بشخ ية  حكوميةجامعة القدس المفتوحة مؤسسة 

اعتبارية ذات استق ل إداري ومالي وفني، وتعمس عل  تقديم خدماتها التعليمية باستخدام نلام التعلم 

ب فة عامة تقديم التعليم إل  الطالة في مكان إقامته أو عمله يعني نلام التعليم المفتوي و  المفتوي.

وهو بعيد معلم الوقت عن المعلم وعن زم ئه الطلبة, بحي  يمكن أن يوفا بين التعليم والعمس وان 

يكيف برنامجه الدراسي وسرعة التقدم فيه بما يتفا مع أوضاعه ولروفه الخا ة.ويعتمد هذا التعليم 

ل التقنية المتنوعة المكتوبة والمرئية والمسموعة، حي  يتميز هذا النلام من التعليم عل  است مار الوسائ

بتحرره من بعض المفاهيم والعقبات التقليدية ودفعها إل  أفا أوسع. )دليس جامعة القدس المفتوحة 

2013/2014.) 

ربي والتي شكلت نقطة ربي والتي شكلت نقطة وتعتبر تجربة جامعة القدس المفتوحة من التجارة العملية السباقة في العالم العوتعتبر تجربة جامعة القدس المفتوحة من التجارة العملية السباقة في العالم الع

بداية عملية وانط قة حقيقية للتعليم المفتوي والتعلم عن بعد في العالم العربي، حي  تبلورت فكرة بداية عملية وانط قة حقيقية للتعليم المفتوي والتعلم عن بعد في العالم العربي، حي  تبلورت فكرة 

انط قًا من احتياجات الشعة الفلسطيني للتعليم العالي في لس لروفه السكانية انط قًا من احتياجات الشعة الفلسطيني للتعليم العالي في لس لروفه السكانية   19751975إنشاءها عام إنشاءها عام 

ليونسكو بإعداد دراسة الجدوا لمشروع ليونسكو بإعداد دراسة الجدوا لمشروع واالجتماعية، وبطلة من منلمة التحرير الفلسطينية قامت اواالجتماعية، وبطلة من منلمة التحرير الفلسطينية قامت ا

  حي  تمت الموافقة عل  تأسيس الجامعة.حي  تمت الموافقة عل  تأسيس الجامعة.  19801980الجامعة والتي استكملت عام الجامعة والتي استكملت عام 

إال أن لروفًا قاهرة حالت دون المباشرة إال أن لروفًا قاهرة حالت دون المباشرة   ،،أقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروعأقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروع  19811981وفي عام وفي عام   

حين افتتم مقر الجامعة المؤقت في عم)ان حي  بدأت المرحلة حين افتتم مقر الجامعة المؤقت في عم)ان حي  بدأت المرحلة   19851985من تنفيذه حت  أواخر عام من تنفيذه حت  أواخر عام 
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نتاج المواد التعليمية ما  نتاج المواد التعليمية ما ال انية للجامعة والتي تركز العمس فيها عل  إعداد البرامم األكاديمية والمناهم وا  ال انية للجامعة والتي تركز العمس فيها عل  إعداد البرامم األكاديمية والمناهم وا 

باشرت الجامعة خدماتها التعليمية باشرت الجامعة خدماتها التعليمية   19911991ن ف ال اني من عام ن ف ال اني من عام ، وفي ال، وفي ال19911991وعام وعام   19851985بين عام بين عام 

في فلسطين متخذه من مدينة القدس الشريف مقررًا رئيسًا لها وأنشأت فروعا تعليمية ومراكز دراسية في في فلسطين متخذه من مدينة القدس الشريف مقررًا رئيسًا لها وأنشأت فروعا تعليمية ومراكز دراسية في 

مركز دراسي موزعة عل  كافة المناطا مركز دراسي موزعة عل  كافة المناطا   2121المدن الفلسطينية الكبرا. حي  و س عددها ال  المدن الفلسطينية الكبرا. حي  و س عددها ال  

  الفلسطينيةالفلسطينية

  6000060000بدايتها المئات من الدارسين وبدأ العدد باالزدياد سنويًا إل  أن زاد عن بدايتها المئات من الدارسين وبدأ العدد باالزدياد سنويًا إل  أن زاد عن ضمت الجامعة في ضمت الجامعة في   

عام  في الضفة عام  في الضفة   14501450تقدم لهم الخدمات من خ ل تقدم لهم الخدمات من خ ل   20152015//20142014طالبا وطالبة في العام الجامعي طالبا وطالبة في العام الجامعي 

  ..19971997اليربية وقطاع  زة، وقد خرجت الجامعة أول دفعة من طلبتها في عام اليربية وقطاع  زة، وقد خرجت الجامعة أول دفعة من طلبتها في عام 

لوة التعليم المدمم الذي يمزج بين التعليم المفتوي بمحاضراته لوة التعليم المدمم الذي يمزج بين التعليم المفتوي بمحاضراته ت الجامعة باستخدام است الجامعة باستخدام اسأأبدبدوقد وقد 

)دليس المجزوءة، والتعليم االلكتروني من خ ل ال فوا االفتراضية والوسائل االلكترونية المختلفة المجزوءة، والتعليم االلكتروني من خ ل ال فوا االفتراضية والوسائل االلكترونية المختلفة 

  (.2013/2014جامعة القدس المفتوحة 

 الدراسات السابقة.3.2
هناد العديد من الدراسات التي تناولت القيادة التحويلية وارتباطها بمجموعة من المتييرات، وقامت 

الباح ة في هذا الف س بعرض بعض الدراسات السابقة التي استطاعت الح ول عليها، والتي هي 

التاريخي من  ذات  لة بموضوع الدراسة الحالية، وتم تقسيمها إل  دراسات عربية وأجنبية وفقًا للتدرج

 األقدم إل  األحد ، وفيما يأتي ملخص لتلد الدراسات: 

 الدراسات العربية: 1.3.2. 

( بعنوان "القيادة التحويلية في الجامعات السعودية: مدا ممارستها 2001دراسة اليامدي ) .1

 .كاديمية "وامت د خ ائ ها من قبس القيادات األ



45 

 

األكاديميين في الجامعات السعودية للقيادة التحويلية وفقا هدفت التعرا ال  مدا ممارسة القادة 

، ومدا تمتع القيادة بخ ائص القائد 1992للعنا ر االربعة التي حددها "باس و افوليو" 

( عضو هيئة تدريس 2912التحويلي التي حددها "تيكي و دافانا"، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 وألهرت نتائم .ستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البياناتتم اختيارهم بالطريقة العشوائية،  وا

أن خ ائص القيادة التحويلية وعنا رها لدا القادة األكاديميين في الجامعات السعودية،  الدراسة

كانت بدرجة متوسطة. وكانت هناد فروق ذات داللة إح ائيررة عنرد  ،من حي  درجة توافرها

لتحويلية تعزا لمتيير الوليفة، ولم تكن هناد فروق ( في عنا ر القيادة اα ≤ 0.05مستوا )

كرررانت هناد فروق ذات داللررة إح ائيررة عنررد و دالة إح ائيا تعزا لمتييرررري الجامعررة والتخ ص، 

( في خ ائص القائد التحويلي تعزا لمتييري الوليفة والتخ ص، ولم تكن α ≤ 0.05مستوا )

 ر الجامعة.هناد فروق دالة إح ائيا تعزا لمتيي

( بعنوان: "أ ر القيادة التحويلية عل  األداء في المؤسسات العامة في 2005دراسة بني عيس  ) .2

  .األردن"

معرفة أ ر و أ ر القيادة التحويلية عل  األداء في المؤسسات العامة في األردن،  تحديد ال سعت 

التحويلية عل  األداء في  العوامس الشخ ية والوليفية في اتجاهات العاملين نحو أ ر القيادة

المؤسسات العامة، فضً  عن معرفة مدا توفر خ ائص القيادة التحويلية في إدارة هذه 

( استبانة عل  عينة 450وز)عت منها ) ،أداة لجمع البياناتكستبانة االالمؤسسات، وتم استخدام 

( بنسبة استرداد 410ها )الدراسة المكونة من أربع مؤسسات تم اختيارها بطريقة عشوائية وأعيد من

وألهرت النتائم وجود أ ر إيجابي للقيادة التحويلية عل  األداء في المؤسسات  .(%91بليت )

العامة، وألهرت أيضًا عدم وجود فروق في اتجاهات العاملين نحو أ ر القيادة التحويلية عل  

وتو لت الدراسة إل  وجود األداء تعزا لر )الجنس، والعمر، والمؤهس العلمي والمسم  الوليفي(. 
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فروق في اتجاهات العاملين نحو أ ر القيادة التحويلية عل  األداء تعزا لر )الخبرة العملية(، 

وخل ت الدراسة إل  تمت)ع المؤسسات العامة األردنية بمستوا متوسل من خ ائص القيادة 

 التحويلية.

التحويلية في االبداع االداري: دراسة  ر ابعاد القيادة أاختبار "( بعنوان: 2008دراسة نعساني ) .3

 ".تطبيقية عل  المؤسسات التعليمية في سورية

هدفت استكشاا الع قة بين سمات القائد التحويلي وتوافر االبداع االداري لدا العاملين في 

المؤسسات التعليمية السورية، ولتحقيا الهدا تم ت ميم استمارةً  لهذا اليرض وتمت االستعانة 

تم اختيار عينة عشوائية مكونة و ( التي وضعها "باس وافوليو" ، MLQباستبانة القيادة متعددة العوامس )

من المولفين االداريين العاملين في المؤسسات التعليمية في سوريا من ا س  ا( مولف300من )

وكشفت نتائم الدراسة عن توافر خ ائص وسمات القيادة  .مولفا يم لون مجتمع الدراسة( 2120)

حي  بلغ المتوسل العام  ،التحويلية بدرجة كبيرة لدا القيادات العامة في المؤسسات التعليمية

 ( وفا مقياس ليكرت الخماسي.3.58الستجابات عينة الدراسة عل  جميع عبارات المجاالت االربعة )

االبداع و ية موجبة بين السمات االربع للقيادة التحويلية من جهة كما بينت النتائم وجود ع قة طرد

وكانت هذه السمات مرتبة في أ رها في االبداع االداري عل  التوالي )التشجيع  ،االداري من جهة  انية

ع بمعن  أك ر االشياء تأ يرًا في االبدا  ،االبداعي، االهتمام الفردي، التحفيز وااللهام، التأ ير الكاريزمي(

 هو التأ ير الكاريزمي. ااالداري هو التشجيع االبداعي واقلها تأ ير 

( بعنوان "دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس ال انوية في 2008دراسة عيس  ) .4

  .محافلات  زة"

ا هدفت التعرا إل  واقع ممارسة مديري المدارس ال انوية بمحافلات  زة للقيادة التحويلية ودوره

في تطوير ادائهم، وذلد من وجهة نلر المديرين انفسهم ، وقد تم لت عينة الدراسة في جميع افراد 
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( مديرا ومديرة من مديري المدارس ال انوية في قطاع  زة، واستخدمت 110) وعددهمالمجتمع 

ي: وه التحويلية القيادة أبعاد لتشمس ( مجاالت6االستبانة وسيلة لجمع البيانات وزعت عل  ) 

تطوير رؤية مشتركة للمدرسة، تحديد أهداا المدرسة وأولوياتها حسة حاجاتها وحاجات المجتمع 

،  االمحلي،  بناء  قافة مشتركة داخس المدرسة داعمة للتييير والتطوير، تقديم نموذج سلوكي يحتذ

أن  النتائم وألهرتاالست ارة الفكرية وتوقع مستويات أداء عليا من العاملين، وهيكلة التييير . 

حي  كان لبعد  %60نسبة ممارسة القيادة التحويلية في تطوير اداء مديري المدارس اقس من 

تقديم نموذج سلوكي “بينما احتس مجال  %49الوزن النسبي االعل  بنسبة  ”االست ارة الفكرية“

داللة ، كما بينت النتائم عدم وجود فروق ذات %42.24المرتبة السادسة بوزن نسبي   ”يحتذا

تقديرات المدراء لواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزا  بين( α ≤ 0.05إح ائيررة عنرد مستوا )

 للمتييرات الشخ ية والوليفية )الجنس وسنوات الخدمة والمؤهس العلمي والتخ ص(.

( بعنوان: "خ ائص القيادة التحويلية لدا رؤساء األقسام العلمية وع قتها 2009دراسة العمر ) .5

  .الروي المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس مية"ب

التعر)ا إل  خ ائص القيادة التحويلية لدا رؤساء األقسام العلمية في جامعة  حاولت هذه الدراسة

اإلمام محمد بن سعود اإلس مية، والتعرا إل  مستوا الروي المعنوية لدا أعضاء هيئة التدريس 

الجامعة والكشف عن الع قة بين درجة ممارسة خ ائص القيادة التحويلية ومستوا الروي في 

المعنوية بأبعادها المختلفة، والكشف عن الع قة بين العوامس الشخ ي)ة )العمر، والرتبة العلمية، 

وعدد سنوات الخدمة( وتقدير درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية لخ ائص القيادة التحويلية 

ومستوا الروي المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة. حي  جمعت بياناتها من خ ل 

 .عضو هيئة تدريس ) 143(محورًا وزعت عل  عينة مكونة من  )١١ (استبانة احتوت عل 

 ،وألهرت النتائم توافر محاور خ ائص القيادة التحويلية لدا رؤساء األقسام العلمية بدرجة كبيرة
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األقسام يمارسون محاور القيادة التحويلية بدرجة كبيرة عدا محوري خ ائص )التحفيز وأن رؤساء 

عنرد  والتشجيع، والرؤية والرسالة( ح   عل  موافقة بدرجة متوسطة ، ووجود فروق دالة إح ائياً 

بين اتجاهات أفراد العينة حول خ ائص القيادة التحويلية باخت ا متييري  (α ≤ 0.05مستوا )

 )العمر، وسنوات الخدمة( وعدم وجود فروق دالة إح ائيًا باخت ا متيير )الرتبة العلمية(. 

بين   (α ≤ 0.01)كما بينت النتائم  وجود ع قة طردية ذات دالاللة إح ائية عند مستوا 

 الروي المعنوية لدا األعضاء. ا القيادة التحويلية ومستو خ ائص  ممارسة الرؤساء لمحاور

 

"مدا توافر سمات القيادية التحويلية لدا  ( بعنوان:2010أبو شعبان، أبوسمرة، والطيطي )دراسة  .6

 .مديري مدارس مدينة القدس"

وجهة هدفت التعرا ال  مدا توافر سمات القيادية التحويلية لدا مديري مدارس مدينة القدس من 

نلر المعلمين. وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس مدينة القدس للعام الدراسي 

( مدرسة، في حين 133( معلما ومعلمة، موزعين عل  )2264، والبالغ عددهم )2006-2007

ومعلمة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية. واستخدم  ( معلما368)تكونت عينة الدراسة من 

وألهرت نتائم الدراسة أن درجة توافر سمات القيادة التحولية  .الباح ون االستبانة، كأداة للدراسة

لدا مديري مدارس مدينة القدس من وجهة نلر المعلمين كانت متوسطة، حي  بلغ المتوسل 

( وفا مقياس ليكرت الخماسي، كما ألهرت نتائم 3.8.الدراسة ) الحسابي للدرجة الكلية ألداة

الدراسة  أن هناد فروقًا ذات داللة إح ائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدا توافر سمات 

القيادة التحولية لدي المديرين تعزا لمتييري الجنس، والمؤهس العلمي، في حين لم تلهر فروق 

  أفراد عينة الدراسة تعزا لمتييري السلطة المشرفة، وسنوات الخبرة.دالة إح ائيًا في تقديرات 
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( بعنوان: "ع قة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدا رؤساء األقسام 2010دراسة خلف ) .7

  .األكاديميين في الجامعة اإلس مية بيزة"

ات األكاديمية هدفت التعرا إل  مدا توافر خ ائص وسمات القيادة التحويلية لدا القياد

بالجامعة اإلس مية بيزة )عمداء الكليات ونوابهم( وع قتها باإلبداع اإلداري لديهم ، واستخدمت 

االستبانة اداة للدراسة تضمنت اربعة مجاالت هي: الجاذبية أو التأ ير الم الي، والحفز اإللهامي، 

رئيس قسم أكاديمي ( 50)عددها واالعتبار الفردي، واالست ارة الفكرية ،  ووزعت عل  عينة بلغ 

تم اختيارهم باسلوة الح ر الشامس لمجتمع الدراسة المتم س برؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة 

اإلس مية بيزة، وتو لت الدراسة إل  أن هناد ممارسة للقيادة التحويلية من قبس القيادات 

في  %80.6ر القيادة التحويلية بنسبة األكاديمية في الجامعة اإلس مية بيزة، حي  تتوافر عنا 

تقديرات أفراد العينة، وقد احتس عن ر التأ ير الم الي المرتبة األول  بين العنا ر األربعة بوزن 

   .% 79.63، فيما احتس عن ر االست ارة الفكرية المرتبة الرابعة بوزن نسبي % 82.89نسبي

ويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية ( بعنوان: "ع قة القيادة التح2010دراسة الرقة ) .8

  .بقطاع  زة"

هدفت التعرا ال  الع قة بين القيادة التحويلية بابعادها االربعة ) التا ير الم الي، الحفز 

االلهامي، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع 

ع الدراسة من العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع  ز)ة، وقد اعتمد  زة ، وتم اختيار مجتم

 وليفة( استبانة عل  األكاديميين ب660عل  االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، وتم توزيع )

( استبانة 567إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية بالطريقة الطبقية العشوائية، وتم استرداد )

لت الدراسة إل  النتائم اآلتية: توافر عنا ر التمكين في الجامعات %85.90بنسبة ) (، وتو )

إذ توافرت بعض العنا ر بدرجة كبيرة وأخرا بدرجة متوسطة، وأن األنماط السلوكي)ة  ،الفلسطينية
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االعتبارات الفردية( متوافرة في الجامعات و الحفز الفكري، و الحفز االلهامي، و )التأ ير الم الي، 

الفلسطينية قيد الدراسة، وأشارت الدراسة إل  وجود ع قة إيجابية بين القيادة التحويلية بابعادها 

 االربعة وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع  ز)ة.

ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة في دولة درجة "( بعنوان: 2010والتنم ) دراسة الشريفي .9

  ".المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نلر معلميهماإلمارات العربية 

هدفت التعرا ال  درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة في دولة اإلمارات العربية 

معلًما   (690)وقد تكونت عينة البح  من  معلميهم، للقيادة التحويلية من وجهة نلرالمتحدة 

ية من جميع المناطا التعليمية في دولة اإلمارات العربية ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائ

( لقياس درجة ممارسة القيادة   MLQالمتحدة . واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامس ) 

 .تية. وقد تم التأكد من  دقها و باتهااالتحويلية بعد ترجمتها إل  العربية وتكييفها للبيئة اإلمار 

رجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة في دولة اإلمارات ن دأوتو لت الدراسة إل  

بلغ  العربية المتحدة للقيادة التحويلية بشكس عام كانت مرتفعة من وجهة نلر المعلمين، حي 

وبدرجة ممارسة مرتفعة . وجاء  (  (3.81عن األداة ككس عينة الإلجابات أفراد المتوسل الحسابي 

( وبدرجة ممارسة مرتفعة. فيما 4.47بالرتبة األول ، بمتوسل حسابي )بعد "االعتبارية الفردية" 

( ، اضافة لذلد الهرت النتائم 3.32جاء بعد "التأ ير الم الي" بالرتبة األخيرة، بمتوسل حسابي )

( في درجة ممارسة مديري المدارس α ≤ 0.01  )فروقا ذات داللة إح ائية عند مستوا 

الجنس ل الم  مارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية تعزا لمتييرال انوية الخا ة في دولة اإل

المؤهس العلمي ل الم المؤهس العلمي ماجستير فما فوق، ولم توجد فروق ذات  االنا ، ولمتيير

 داللة إح ائية تعزا لمتيير الخبرة.
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هيئة درجة ممارسة عمداء الكليات واعضاء "( بعنوان : 2011دراسة الخوالدة وجرادات ) .10

 ".التدريس في جامعة جرش لسلود القيادة التحويلية

هدفت استق اء درجة ممارسة عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش لسلود 

( 140القيادة التحويلية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم )

وطالبة، واختيرت عينة عشوائية  ا( طالب3800م )عضوًا وجميع طلبة الجامعة والبالغ عدده

( طالبًا وطالبة. واستخدمت استبانة القيادة متعددة 380( عضو هيئة تدريس و )130بمعدل )

وتو لت الدراسة ال  ان درجة ممارسة عمداء الكليات واعضاء  .( اداة للدراسةMLQالعوامس )

ت ال   ة التأ ير الم الي، والتحفيز العقلي، هيئة التدريس لسلود القيادة التحويلية عل  المجاال

( الستجابات اعضاء هيئة 3.26متوسطة وبمتوسل حسابي بلغ ) تواالعتبارية الفردية جاء

( الستجابات الطلبة،  كما تو لت الدراسة ال  ان هناد فروقا ذات داللة 3.23التدريس و )

تقديرات اعضاء هيئة التدريس تعزا لمتيير الجنس  بين (   0.05)عند مستوا  اح ائية

ومتيير الرتبة العملية ومتيير الخبرة  ،ومتيير الكلية ل الم الكليات االنسانية ،ل الم االنا 

ل الم ا حاة الخبرات الطويلة، وان هناد فروقًا في تقديرات الطلبة لدرجة الممارسة تعزا 

ستوا الدراسي ل الم طلبة السنة االول  وطلبة السنة لمتيير الجنس ول الم االنا  ولمتيير الم

واو ت الدراسة بتدرية العمداء واعضاء  .ولم تلهر الدراسة فروقًا عائدة لمتيير الكلية ،ال ال ة

 هيئة التدريس عل  مهارات القيادة التحويلية وتقديم تيذية راجعة لهم عن ممارساتهم القيادية.

ممارسة مديري مدارس التعليم العام للقيادة التحويلية "( بعنوان: 2011دراسة اليامدي ) .11

 . "بمحافلة المخواة

التعرا ال   درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام للقيادة التحويلية  حاولت هذه الدراسة

بمحافلة المخواة في المملكة العربية السعودية من وجهة نلرهم، وتم استخدام االستبانة أداة 
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ستة مجاالت هي: تطوير رؤية مشتركة للمدرسة ، تحديد األهداا وأولوياتها  للدراسة وشملت

حسة حاجات المدرسة وحاجات المجتمع المحلي، بناء  قافة مشتركة داعمة للتييير داخس 

المدرسة، تقديم نموذج سلوكي يحتذا، االست ارة الفكرية وتوقع مستويات أداء عليا من العاملين، 

مديرا يم لون مسحا شام   (110)وزعت عل  عينة الدراسة المكونة من هيكلية التييير. حي  

وألهرت النتائم أن ممارسة مديري مدارس  .لجميع مديري مدارس التعليم العام بمحافلة المخواة 

التعليم العام بمحافلة المخواه للقيادة التحويلية من وجهة نلرهم كانت بدرجة منخفضة بمتوسل 

بين  (  0.05)عند مستوا  ألهرت وجود فروق ذات دالل)ة إح ائية، كما (2.5)حسابي 

متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام 

بمحافلة المخواة ألبعاد القيادة التحويلية وفقًا لمتيير المؤهس العلمي ل الم مديري المدارس الذين 

لمتيير التخ ص العلمي ل الم مديري المدارس الذين تخ  هم  مؤهلهم بكالوريوس، ووفقاً 

سنوات  (10)تربوي، ووفقًا لمتيير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية ل الم الذين خبرتهم 

 فأك ر.

( بعنوان: "مدا ممارسة القيادة االدارية االكاديمية بالجامعات الفلسطينية 2012دراسة الدية ) .12

 .و عوباتها وسبس تنميتها" للقيادة التحويلية

التعرا ال  مدا ممارسة  القيادة التحويلية من وجهة نلر اعضاء هيئة  سعت هذه الدراسة

التدريس وال عوبات التي تواجه هذه الممارسة واك ر السبس التي تسهم في تفعيلها، ، وتم استخدام 

االستبانة أداة لجمع البيانات واشتملت عل  اربعة مجاالت لقياس ممارسة القيادة االدارية 

 ير الم الي، والحفز االلهامي، واالست ارة الفكرية، واالهتمام أة التحويلية هي: التاالكاديمية للقياد

( من اعضاء الهيئة 284وز)عت االستبانة عل  عينة عشوائية طبقية  تكونت من )و   بالفرد،

التدريسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع  زة، وألهرت النتائم ان درجة ممارسة القيادات 
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، وان هناد بعض %52.8الكاديمية للقيادة التحويلية متوسطة بوزن نسبي بلغ االدارية ا

 ≥ αعنرد مستوا )ال عوبات في هذه الممارسة، كما بينت النتائم عدم وجود فروق دالة اح ائيا 

اعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة القيادات االدارية لسلوكيات  اتبين متوسطات تقدير  (0.05

ة تبعا للمتييرات الديميرافية )الجنس والكلية وسنوات الخدمة والدرجة العلمية( في القيادة التحويلي

 حين لهرت فروق دالة اح ائيا تبعا لمتيير الجامعة. 

"درجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة الشرق األوسل من ( بعنوان: 2012دراسة شقوارة ) .13

  ."فيهاوجهة نلر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلداري)ة 

درجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة الشرق األوسل  ال  تعر)االهدا جاءت هذه الدراسة ب

نت عينة الدراسة من ) ( 95من وجهة نلر أعضاء الهيئتين التدريسي)ة واإلدارية فيها. وقد تكو)

مع الدراسة عضوًا من أعضاء الهيئتين التدريسي)ة واإلداري)ة في الجامعة، تم اختيارهم من مجت

كس  التي حددها  وتضمنت االبعاد االربعة ،بالطريقة العشوائي)ة. واستخدمت االستبانة اداة للدراسة

حي  أشارت النتائم إل  أن درجة ممارسة القيادة  .للقيادة التحويلية (1992)باس وافوليو من 

ية واإلداري)ة فيها كان التحويلي)ة في جامعة الشرق األوسل من وجهة نلر أعضاء الهيئتين التدريس

ل الحسابي بين  مرتفعًا جدًا، أما عل  مستوا األبعاد األربعة للقيادة التحويلية، فقد تراوي المتوس)

(، ومرتفع لُبعد رعاية األفراد بمتوسل 4.39مرتفع جدًا لُبعد الدافعي)ة اإللهامية بمتوسل حسابي )

وق ذات داللة إح ائي)ة عند مستوا (. في حين لم تكشف الدراسة عن وجود فر 4.09حسابي )

(α ≤ 0.05 ( بين استجابات أفراد العي)نة عل     ة أبعاد للقيادة التحويلي)ة، في حين كشفت عن

( لُبعد الدافعي)ة اإللهامية ول الم α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللررة إح ائيررة عند مستوا )

 أعضاء هيئة التدريس.
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بعنوان: "القيادة التحويلية لدا القادة االكاديميين في الجامعات ( 2012بو دية )أدراسة الرقاد و  .14

 وع قتها بتمكين اعضاء هيئه التدريس"  ةالرسمي ةردنيألا

 ةالتحويلي ةللقياد ةالرسمي ةكاديميين في الجامعات االردنيألالقاده ا ةهدفت التعرا ال  ممارس 

حي  وزعت عل  عينه  ،بانة اداة للدراسةوع قتها بتمكين اعضاء هيئه التدريس, واستخدمت االست

وجامعة اليرمود، وجامعة مؤته، بواقع  ،تكونت من جميع القادة االكاديميين في الجامعة االردنيه

 ةعشوائي ةتدريس في الجامعات ال   ، تم اختيارهم بطريق ةعضو هيئ ( 773)قائدا و (288)

 ةتوافر عالية للقيادة التحويلية لدا القادة عن درج ةوكشفت نتائم الدراس .%30بنسبة  ةمم ل

اس ليكرت يوفا مق (4.08)بمتوسل حسابي بلغ  ةالرسمي ةين في الجامعات االردنيياالكاديم

الخماسي, ودرجة توافر متوسطة لممارسة اعضاء هيئة التدريس للتمكين الوليفي بمتوسل حسابي 

عند مستوا   ةذات دالله اح ائي ةايجابيارتباطية  ةلهرت النتائم وجود ع قأكما  (،3.61)بلغ 

(α ≤ 0.01) عضاء ألوبين التمكين الوليفي  ةالتحويلي ةين للقياديكاديمألبين ممارسة القادة ا

 .هيئه التدريس

ع قة القيادة التحويلية بالمناخ التنليمي في المدارس "( بعنوان: أ2012دراسة عواد ) .15

  ".نلر المديرينالحكومية ال انوية  في فلسطين من وجهات 

التعرا ال  واقع القيادة التحويلية في المدارس الحكومية ال انوية في فلسطين،  حاولت هذه الدراسة

من وجهات نلر المديرين فيها،  هماوالتعرا ال  الع قة بين ها،والتعرا ال  واقع المناخ التنليمي في

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين في المدارس الحكومية ال انوية في المحافلات الشمالية من 

مديرا تم اختيارهم بالطريقة  (288) ، في حين تكونت عينة الدراسة من( مديراً 562)فلسطين  وعددهم 

( فقرة  موزعة عل  ستة مجاالت لقياس  43بانه( من ) الطبقية العشوائية، وتكونت أداة الدراسة )االست

واقع القيادة التحويلية هي: رؤية المدرسة، واهداا الجماعة، واداء المعلمين، ونماذج العمس، ودعم 
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 ( فقرة لقياس واقع المناخ التنليمي من وجهات نلر المدراء.27المعلمين، والتحفيز الفكري، و) 

ع القيادة التحويلية في المدارس الحكومية ال انوية في فلسطين من لهرت نتائم الدراسة أن واقأو 

وجهات نلر المديرين بمستوا عال جدا حي  بلغ المتوسل العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع 

بين (   0.05)عند مستوا (، ووجود ارتباط ايجابي دال اح ائيا 4.3عبارات المجاالت الستة )

لمناخ التنليمي في المدارس الحكومية ال انوية في فلسطين من وجهات نلر القيادة التحويلية وا

المديرين، كما بينت النتائم عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في تقديرات أفراد العينة بين 

متوسطات مجاالت واقع القيادة التحويلية والمناخ التنليمي في المدارس الحكومية ال انوية في 

نلر المديرين  تعزا لمتييرات: المؤهس العلمي، والخبرة، والتخ ص، ووجود  فلسطين من وجهات

 فروق تعزا لمتيير الجنس.

القيادة التحويلية وع قتها بتفويض السلطة في مدارس وكالة "( بعنوان : ة2012دراسة عواد ) .16

 ".اليو  في الضفة اليربية من وجهات نلر المعلمين والمعلمات فيها

درجة ممارسة القيادة التحويلية وتفويض السلطة في مدارس وكالة اليو  في هدفت التعرا ال  

من وجهات نلر المعلمين والمعلمات فيها، وتكون مجتمع  ، وتحديد الع قة بينهما،الضفة اليربية

الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس التابعة لوكالة اليو  في الضفة اليربية وعددهم 

معلما ومعلمة.  واستخدمت االستبانة  (782)هم عينة عشوائية مكونة من ، اختيرت من(1941)

( فقرة  موزعة عل  اربعة مجاالت لقياس درجة ممارسة  30اداة للدراسة حي  تكونت من ) 

( 61القيادة التحويلية هي: الجاذبية، والتحفيز وااللهام، واالست ارة الفكرية، واالهتمام الفردي، و) 

ممارسة تفويض السلطة في مدارس وكالة اليو  في الضفة اليربية.  وتو لت  فقرة لقياس درجة

 ،أن درجة ممارسة القيادة التحويلية في مدارس وكالة اليو  في الضفة اليربية عالية ال  الدراسة

(، 3.73حي  بلغ المتوسل العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع عبارات المجاالت االربعة )
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بين تقديرات المعلمين والمعلمات (   0.05)عند مستوا ايجابي دال اح ائيا  ووجود ارتباط

للقيادة التحويلية وتفويض السلطة في مدارس وكالة اليو  في الضفة اليربية، كما الهرت النتائم  

عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية متوسطات وجهات نلر المعلمين والمعلمات حول القيادة 

مدارس وكالة اليو  في الضفة اليربية تعزا لمتييري :الجنس والمؤهس العلمي، التحويلية في 

 ووجود فروق تعزا لمتييري المنطقة التعليمية والخبرة التعليمية.

القيادة التحويلية وع قتها بال قافة التنليمية لدا عمداء كليات "بعنوان:  (2013دراسة بدي ) .17

 ".المجتمع الخا ة في األردن

الكشف عن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدا العمداء ومستوا ال قافة  الدراسة ال سعت هذه 

التنليمية في كليات المجتمع الخا ة في االردن وبيان الع قة بينهما، وتكون مجتمع الدراسة من 

فردا،  (320)وعددهم  ،جميع اعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الخا ة في مدينة عمان

عضو هيئة تدريس، وقام الباح  بت ميم  (185)عشوائية مكونة من  عينة منهماختيرت 

فقرة لقياس  (29)استبانتين، االول  لتحديد مستوا ممارسة العمداء للقيادة التحويلية وتكونت من 

 ير الم الي، والتحفيز االلهامي، والتحفيز الفكري، واالعتبارات الفردية؛ أاربعة مجاالت هي: الت

الهرت نتائم الدراسة أن درجة  .فقرة لقياس مستوا ال قافة التنليمية( 27)ة مكونة من وال اني

متوسطة، حي  بلغ المتوسل  للقيادة التحويلية ممارسة عمداء كليات المجتمع الخا ة في االردن

( ، ووجود ارتباط 3.3العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع عبارات المجاالت االربعة )

قافة التنليمية لدا  بين القيادة التحويلية وال (  0.05)عند مستوا  دال اح ائياايجابي 

 عمداء كليات المجتمع الخا ة في االردن من وجهة نلر اعضاء هيئة التدريس.
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"دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية  :( بعنوان2013دراسة شقوارة ) .18

   ."دراسة تحليليةللجامعات الخا ة في األردن: 

هدفت استق اء دور القيادة التحويلي)ة في تعزيز المسؤولي)ة المجتمعي)ة للجامعات األردني)ة  

ة، و  القادة اإلداريين في  منحي  وزعت عل  عينة  استخدمت االستبانة اداة للدراسةالخا )

ة البالغ عددها  نت من )  ،جامعة (18)الجامعات األردني)ة الخا ) فردًا من أ س ( 153وتكو)

  .من هذه الجامعات ( استبانة وز)عت عل  أفراد مجتمع الدراسة195)

القادة اإلداريين في الجامعات األردنية الخا ة يمارسون القيادة وقد كشفت نتائم الدراسة أن 

ية، الدافعية اإللهامي)ة(  ، االست ارة العقلرعاية األفرادالم الي،  )التأ يربأبعادها األربعة  التحويلية

كما وفا مقياس ليكرت الخماسي،   (4.33)حي  بلغ المتوسل الحسابي  ،بدرجة مرتفعة جدا

( بين أبعاد القيادة   0.05)ذات داللة إح ائي)ة عند مستوا بينت النتائم وجود ع قة 

التحويلية وأبعاد المسؤولية المجتمعة من وجهة نلر القادة اإلداريين في الجامعات األردنية 

( بين   0.05)فيما بينت النتائم عدم وجود فروق ذات داللة إح ائي)ة عند مستوا الخا ة، 

 ري المركز الوليفي والخبرة.اإلداريين ألبعاد القيادة التحويلي)ة ُتعزا لمتيي)  القادةدرجة ممارسة 

درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات القيادة التحويلية لدا "( بعنوان: 2013)دراسة الفار  .19

 ".مديري المدارس الحكومية ال انوية في فلسطين

تحديد الكفايات االدارية لمديري المدارس ال انوية  في ضوء احتياجاتهم التدريبية  الدراسة هدفت

ونلرية القيادة التحويلية، ولتحقيا هذا الهدا قامت الباح ة بت ميم استبانتين، االول  اليجاد 

فقرة لقياس خمسة مجاالت هي: التخطيل،  (36)درجة توافر الكفايات االدارية تكونت من 

فقرة لقياس كفايات  (87)والرقابة والتوجيه، واتخاذ القرارات، والتقويم؛ وال انية مكونة من والتنليم، 

القيادة التحويلية في  مانية مجاالت هي: رسم الرؤية، ووضع االهداا، وتقديم التيذية الراجعة، 
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لفردية، وهيكلية داء، واالعتبارات األوتنمية المهارات الوليفية، واالست ارة الذهنية، ور د ومتابعة ا

 التييير، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية ال انوية في الضفة اليربية،

ومديري التربية والتعليم، ورؤساء اقسام االدارات التربوية في الضفة، حي  تم اختيار عينة مكونة 

جميع و طريقة العشوائية، م بالهمديرا تم اختيار  (67)تي: آلوزعت عل  النحو ا ،فردا (99) من

 فردا.   (32)وعددهم  أقسام االدارات التربويةمديري التربية ورؤساء 

الهرت نتائم الدراسة  أن درجة توافر الكفايات االدارية ال زمة لمديري المدارس ال انوية مرتفعة 

ة والتقويم، وقد في مجاالت التنليم والتخطيل واتخاذ القرارات، ومتوسطة في مجالي التوجيه والرقاب

( 3.76بلغ المتوسل العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع عبارات المجاالت الخمسة  )

بدرجة مرتفعة، فيما كانت درجة توافر كفايات القيادة التحويلية لمديري المدارس ال انوية متوسطة 

ل  جميع عبارات  في المجاالت ال مانية، وقد بلغ المتوسل العام الستجابات عينة الدراسة ع

 ( بدرجة متوسطة2.91المجاالت ال مانية )

 ةوع قتها بالروي المعنوي ةالتحويلي ةالقياد( بعنوان : "درجة ممارسة 2013دراسة مددين ) .20

  .العضاء هيئه التدريس بالجامعات السعوديه"

هدفت التعرا ال  درجة ممارسة القيادة التحويلية وع قتها بالروي المعنوية ألعضاء هيئة 

عل  عينة من الكوادر االكاديمية من اعضاء هيئة  الدراسة جريتأالتدريس بالجامعات السعودية, 

بود وجامعة ت ،التدريس ذكورا و إنا ًا حسة الرتبة العلمية بجامعة ام القرا في المنطقة اليربية

واستخدمت االستبانه أداة وجامعة الملد خالد في المنطقة الجنوبية.  ،في المنطقة الشمالية

عبارة موزعة عل   مانية مجاالت لقياس درجة ممارسة  (61)للدراسة الميدانية تكونت من 

 عبارة لقياس مستوا الروي المعنوية. (24)خ ائص القيادة التحويلية ، و 
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ان درجة ممارسة الخ ائص المتعلقة بالقيادة التحويلية متوفرة بدرجة كبيرة وبي)نت نتائم الدراسة 

حي  بلغ المتوسل العام الستجابات عينة الدراسة  ،لدا القيادات الجماعية بالجامعات السعودية

, وان مستوا الروي المعنوية العضاء هيئة (3.86عل  جميع عبارات المحاور ال مانية )

ع قة ارتباطيه موجبة ذات داللة . وكذلد وجود  (4.14 ) حسابي بلغالتدريس مرتفع بمتوسل 

 ،إح ائية بين مجاالت القيادة التحويلية ال مانية ومستوا الروي المعنوية ألعضاء هيئة التدريس

عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية بين متوسطات استجابات افراد عي)نة فيما بينت النتائم 

ة القيادات األكاديمية للقيادة التحويلية, وحول مستوا الروي المعنوية الدراسة حول درجة ممارس

 العضاء هيئة التدريس تعزا لمتييرات: الجنس, الجامعة, الكلية, الرتبة العلمية, سنوات الخبرة.

درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة "عنوان: ( ب2014دراسة سميرات والمقابلة ) .21

 ".وع قتها بدافعية المعلمين نحو عملهمللقيادة التحويلية 

درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة للقيادة  جاءت هذه الدراسة بهدا التعرا ال 

التحويلية وع قتها بدافعية المعلمين نحو عملهم، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين 

فردا، في حين تكونت  1620وعددهم  والمعلمات في المدارس ال انوية الخا ة في مدينة عمان 

معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقه الطبقية العشوائية. وقد استخدمت  324عينة الدراسة من 

بت ميم استبانتين، االول  للكشف عن درجة ممارسة  اناالستبانة اداة للدراسة، حي  قام الباح 

فقرة ؛ وال انية مكونة من  (30)نت من المدارس ال انوية الخا ة للقيادة التحويلية وتكو  ي مدير 

والهرت النتائم أن درجة ممارسة مديري  .فقرة لقياس مستوا دافعية المعلمين نحو عملهم (23)

المدارس ال انوية الخا ة في العا مة عمان للقيادة التحويلية  متوسطة ، حي  بلغ المتوسل 

( بدرجة متوسطة، ووجود ارتباط ايجابي 83.3العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع الفقرات )

بين درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة (   0.05)عند مستوا دال اح ائيا 
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للقيادة التحويلية ومستوا دافعية المعلمين نحو عملهم من وجهة نلر المعلمين، كما بينت النتائم 

نلر المعلمين والمعلمات حول درجة عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في متوسطات وجهات 

 ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة للقيادة التحويلية في العا مة عمان تعزا لمتييرات:

 الجنس، والمؤهس العلمي، والخبرة التعليمية.

درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدا مدراء المدارس "( بعنوان: 2014دراسة كنعان ) .22

المعلمين في محافلات  نلر ة وع قتها باالنتماء المهني للمعلمين من وجهةالحكومية ال انوي

 ."شمال فلسطين

لتعرا ال  درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدا مدراء المدارس الحكومية ل جاءت الدراسة

كومية ال انوية في فلسطين، وتحديد الع قة بين القيادة التحويلية واالنتماء المهني في المدارس الح

ال انوية في فلسطين من وجهة نلر المعلمين والمعلمات فيها في محافلات شمال فلسطين، 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة 

تير ، اخ( فردا12575)التربية والتعليم الفلسطينية في محافلات شمال الضفة اليربية وعددهم 

معلما ومعلمة، واستخدمت االستبانة أداة  للدراسة الميدانية  (550)منهم عينة عشوائية مكونة من 

( فقرة  موزعة عل   مانية مجاالت لقياس درجة توافر سمات القيادة 73حي  احتوت عل  )

، واالنضباط ارة الفكرية التحويلية هي: التا ير الم الي، والحافز االلهامي، واالعتبار الفردي، واال

( فقرة لقياس 50الوليفي، واخ قيات الوليفة، والع قات االنسانية، والع قات االجتماعية، و) 

 درجة توفر االنتماء المهني من وجهة نلر المعلمين. 

وبينت نتائم الدراسة أن درجة توافر سمات القيادة التحويلية متوفرة بدرجة عالية لدا مدراء 

وسل العام الستجابات عينة الدراسة عل  جميع عبارات المجاالت ال مانية المدارس حي  بلغ المت

بين درجة توفر سمات  (  0.05)عند مستوا  (، ووجود ارتباط ايجابي دال اح ائيا3.9)
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القيادة التحويلية لدا مدراء المدارس الحكومية ال انوية واالنتماء المهني لدا المعلمين. كما 

وجود فروق ذات داللة إح ائية في تقديرات  أفراد العينة لدرجة توفر الهرت النتائم  عدم 

سمات القيادة التحويلية لدا مدراء المدارس الحكومية ال انوية من وجهة نلر المعلمين تعزا 

لمتييرات : المؤهس العلمي، وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة ، والمحافلة، ووجود فروق تعزا 

 لمتيير الجنس.

( بعنوان : "مدا ممارسة القيادات االدارية بالجامعة الجزائرية لسلوكيات 2014ي )دراسة واد .23

 .دراسة ميدانية بجامعة عنابة" –القيادية التحويلية ومعوقات ممارستها 

هدفت التعرا ال  مدا ممارسة القيادات االدارية لسلوكيات القيادة التحويلية ومعوقاتها في 

هيئة التدريس لدرجة ممارسة  أعضاء عرا ال  الفروق في استجاباتالجامعة الجزائرية، وكذلد الت

فقرة موزعة  (36)القيادة التحويلية ومعوقاتها، حي  استخدمت الدراسة االستبانة التي تكونت من 

عل  خمسة ابعاد هي: التا ير الم الي، والتحفيز وااللهام، والتشجيع االبداعي، واالهتمام الفردي، 

تو لت الدراسة ال  ان درجة  فردًا. (150)عل  عينة عشوائية تكونت من والتمكين، وطبقت 

ممارسة القيادة االدارية لسلوكيات القيادة التحويلية منخفضة حي  بلغ المتوسل الحسابي الحسابي 

حسة مقياس ليكرت ال   ي وبدرجة ضعيفة،  (1.59)العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية 

 ير ألبعد الت السلود القيادي التحويلي باخت ا االبعاد حي  كان متوسطاً وتفاوتت درجة ممارسة 

وضعيفا في بعد االهتمام الفردي في المرتبة  (1.74)الم الي في الرتبة االول  بمتوسل قدره 

، كما ان درجة معوقات القيادة التحويلية كانت مرتفعة (1.39)رة بمتوسل قدره يخألالخامسة وا

حسة مقياس ليكرت ال   ي، كما بينت النتائم عدم وجود فروق  (2.35)بمتوسل حسابي قدره 

ذات داللة اح ائية في درجة ممارسة القيادات االدارية لسلوكيات القيادة التحويلية تبعا لمتييرات 

 بة الوليفية. الجنس والكلية وسنوات العمس والرت
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 الدراسات االجنبية:  2.3.2. 

 Transformational Leadership and Teacher“ بعنوان:  (Lucks,2002) ةدراس .1

Motivation Across New York City Public Schools”. 

 هدفت تحديد الع قة بين ممارسة القيادة التحويلية في المدارس العامة في مدينة نيويورد وبين

ولتحديد إل  أي مدا يمكن للقيادة التحويلية أن تؤ ر في  ،في تلد المدارس المعلميندافعية 

الفرضية: أن اتجاه القائد نحو القيادة التحويلية يزيد دافعية المعلمين  ، من خ ل اختبارالدافعية

من مدارس مدينة نيويورد ( مدرسة 1080في ) عينة الدراسة من المعلمين جاءتللعمس. و 

وأداة مسم الرضا   (MLQ)واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامس اختيرت بالطريقة العشوائية، 

لجمع البيانات. وبينت النتائم عدم وجود دليس عل  ان القيادة التحويلية لها أ ر في  أداتينالوليفي 

ة. كما ألهرت النتائم أن القائد بح يدافعية المعلمين في المدارس، وبذلد رفضت الفرضية ال

دافعية   يختلف عن  يره من القادة الذين يستخدمون أنماًطا قيادية اخرا للتأ ير في التحويلي ال

 العاملين نحو العمس .

بعنرررروان:  ( Geijsel, Sleegers, Leithwood & Jantzi, 2003)دراسررررة  .2

“Transformational leadership effects on teachers’ commitment and effort 

toward school reform”.  

هدفت التعرا ال  تأ ير القيادة التحويلية في التزام المعلمين والجهد نحو اإل  ي المدرسي . وقد 

أجريت الدراسة في هولندا وكندا، وتكونت عينة الدراسة الهولندية من مدارس ال فوا ال انوية 

( 1442( مدرسة  انوية، وضمت عينة الدراسة الكندية )45من )ومعلمة  ا( معلم2000وشملت )

معلمًا ومعلمة يعملون في مدارس إعدادية و انوية ، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبيان لقياس 
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القيادة التحويلية، وألهرت النتائم وجود ع قة ارتباطية إيجابية بين أبعاد القيادة التحويلية والكفاءة 

الشخ ية، وتقدير الذات، و ناعة القرار، والجهد اإلضافي،  واألهداا بالنفس، الذاتية، وال قة

ن هناد أوااللتزام بالتييير، ومبادرات اإل  ي المدرسي في المدارس ال انوية الهولندية والكندية، و 

بناء ن أبين المشاركة في  نع القرار والتطوير المهني وااللتزام بالتييير، و  ةرتباطية إيجابياع قة 

         الرؤية له تأ ير مهم في تقديم المعلمين للجهود اإلضافية في المدارس الهولندية والكندية.

بعنوان:  Hoyt & Blascovich, 2003) . دراسة 3   

“Transformational and transactional leadership in virtual and physical 

environments, small group research”. 

هدفت اختبار نمطي القيادة التحويلية والقيادة التبادلية في بيئتين مختلفتين؛ البيئة الواقعية والبيئة 

طالبًا تم اختيارهم  (144)االفتراضية، وقد تم إجراء هذه الدراسة عل      مجموعات يم لون 

يع استبانة خا ة تم توز و بشكس عشوائي من جامعة سانتا باربرا في الواليات المتحدة األمريكية، 

عل  هؤالء الطلبة لتقييم السلود القيادي لمديريهم، واقت رت الدراسة عل  القيادات النسائية من 

التي تركز عل  االست ارة العقلية  –خ ل أداة المقابلة. وقد أشارت النتائم إل  أن القيادة التحويلية 

مجموعة في المنلمات مقارنة تسهم في رفع األداء النوعي والرضا، فضً  عن تماسد ال –

بالقيادة التبادلية، بينما تسهم القيادة التبادلية في رفع األداء الكمي مقارنة بالقيادة التحويلية، 

وأشارت النتائم أيضًا إل  أن نسبة عالية من أفراد العينة يؤكدون عل  أن التفاعس الحقيقي للقائد 

لنتائم أن القيادة التحويلية  ير فاعلة في مع المرؤوسين يرفع مستوا الرضا، كما ألهرت ا

 المهمات ق يرة المدا. 
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 ,Transformational leadership”( بعنوان:Zhou & Shine, 2003دراسة ) .4

Conservation and Creativity: Evidence from Korea”.  

ا إن كانت هدفت توضيم مدا تأ ير سلود القيادة التحويلية عل  إبداع العاملين، وكذلد للتعر) 

بداع العاملين، إذ تم س  الحوافز وقيم العاملين  تتوسل الع قة بين سلود القيادة التحويلية وا 

ن مجتمع  المتيير المستقس بسلود القيادة التحويلية والمتيير التابع بإبداع العاملين، وقد تكو)

شركة  ناعية في ( 46( من العاملين ومشرفيهم بقسم البحو  والتطوير في )209الدراسة من )

كوريا، وُ م)مت استبانة لجمع البيانات، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائم منها وجود ع قة 

إيجابية بين نمل القيادي التحويلي وبين تنمية القدرات اإلبداعية للعاملين، وأن التحفيز يتوسل 

ملين، وألهرت النتائم أيضًا أن الع قة بين النمل القيادي التحويلي وتنمية القدرات اإلبداعية للعا

 القيم الخا ة بالعاملين تؤدي الدور الوسيل بين القيادة التحويلية واإلبداع. 

 Teacher satisfaction with principal“( بعنوان:  ,Rugg 2005) دراسة  .5

transformational leader behavior”. 

التحويلية، وذلد باستخدام استمارة هدفت فحص مدا رضا المعلم عن ممارسات المدير للقيادة 

(. وتكون مجتمع الدراسة Multifactor leadership questionnaireالقيادة متعددة العوامس )

( استمارة عبر البريد 1479( مدرسة من المدارس الحكومية في الهند، وقد تم توزيع ) 295من )

الدراسة ال  ان هنالد ع قة  ( استمارة تم اختيارها بشكس عشوائي. وتو لت650بينما جمع )

بين رضا المعلم ونمل القيادة التحويلية لدا المديرين، حي  تبين أن المعلمين أك ر رضا مع 

الدرجة المرتفعة من نمل القيادة التحويلية، كما تبين انه ال توجد فروقات بين رضا  ي المديرين ذو 

لمدرسة، والجنس، والعمر أو سنوات الخبرة المعلمين والمديرين التحويليين تعزا للموقع الجيرافي ل

 للمعلم.
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 Transformational leadership and”( بعنوان:Piccolo& Colquitt, 2006دراسة ) .6

job behaviors: The mediating role of core job characteristics”. 

هدفت التعرا إل  اآلليات التي تستطيع القيادة التحويلية من خ لها أن تؤ ر في مستوا األداء  

التنليمي والمواطنة التنليمية، وبشكس أك ر تحديدًا تلقي هذه الدراسة الضوء عل  دور التحفيز 

لتحويلية، الداخلي، وفا أنموذج خ ائص الوليفة وااللتزام باألهداا في زيادة فعالية القيادة  ا

نت من ) ( 283وتم ت ميم استبانة خا ة لجمع البيانات، وزعت عل  عينة الدراسة التي تكو)

( %11) من والية فلوريدا في الواليات المتحدة االمريكية، مختلفةاقت ادية   مولفًا من قطاعات

 ،رية( يعملون بالتد%9( يعملون بولائف الحاسوة، و )%10منهم يعملون بولائف إدارية، و )

والباقي يعملون بال ناعة، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائم منها أن القائد الذي يمارس 

األنماط السلوكي)ة للقيادة التحويلية المختلفة )التأ ير الم الي، والتحفيز اإللهامي، والحفز الفكري، 

تشمس )التنوع، ورعاية األفراد( يدرد مرؤوسوه المستويات المرتفعة من خ ائص الوليفة التي 

وأهمية الوليفة، واالستق لية، والتيذية الراجعة( وكذلد تو لت إل  أن التحفيز الداخلي يرتبل 

ل  وجود ارتباط إح ائي بين أنموذج خ ائص الوليفة وااللتزام  إح ائيًا بأداء مهمات العمس، وا 

 باألهداا التي تنعكس عل  الشعور بالمواطنة التنليمية.

 The satisfaction and dissatisfaction of“( بعنوان: Shandrina, 2007دراسة ) .7

African and American women administrators using transformational 

leadership practices”.  

 وال تي يمارسن  الرضا وعدم الرضا لدا السيدات االداريات من أ س افريقي هدفت التعر)ا إل 

، وكذلد اكتشاا األسلوة القيادي األفضس لتمكين العاملين، وقد كانت سلود القيادة التحويلية

عينة الدراسة من النساء األمريكيات من أ س أفريقي، واستخدمت المقابلة وسيلة لجمع البيانات 
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امرأة  (70)ادة التحويلية، حي  تمت مقابلة التي تم إعدادها وتكييف أسئلتها لتركز عل  سمات القي

افريقي، وتو لت الدراسة للعديد من النتائم، منها؛ أن معلم القائدات اللواتي  امريكية من ا س

شملتهم الدراسة يمارسن سلود القيادة التحويلية، وأن النساء األمريكيات من أ ول أفريقية يرين 

أن األسلوة القيادي التحويلي ُيعد األسلوة األفضس لتمكين المرؤوسين، خ فًا للنمل القيادي 

 لي، وتو لت إل  وجود ع قة طردية بين القيادة التحويلية والرضا الوليفي.التباد

 

 An analysis of the relationship between job”( بعنوان:John, 2008دراسة ) .8

satisfaction, leadership and intent to leave within an engineering 

consulting firm”.  

ين القيادة التحويلية والرضا الوليفي، واستخ ص الع قة بين هدفت استق اء طبيعة الع قة ب

القيادة التحويلية والميس لترد العمس، وقد ُ م)مت استبانة خ ي ًا لجمع البيانات تضمنت 

( التي وضعها "باس وافوليو"، حي  وزعت عل  عينة من MLQاستبانة القيادة متعددة العوامس )

تخدم المنهم المسحي االرتباطي، وتم س المتيي)ر المستقس مولفي شركة استشارات هندسية، واس

)بسلود القيادة التحويلية، والمتيير التابع بالرضا الوليفي، والميس لترد العمس(، وخرجت الدراسة 

بالعديد من النتائم منها أن القادة يمارسون سلود القيادة التحويلية بشكس مرتفع مقارنة بسلود 

لود المتسية، كما ألهرت النتائم وجود ع قة إيجابية بين ممارسات القيادة القيادة التبادلية والس

التحويلية وبين مستوا الرضا الوليفي المدرد، ووجود ع قة ارتباط إيجابية بين الرضا الوليفي 

والنمل القيادي المدرد من ِقبس العاملين، وكذلد وجود ع قة ارتباط إيجابية بين الميس لترد 

 ل القيادي المدرد من قبس العاملين.العمس والنم
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 Presidents as transformational or“( دراسة بعنوان: Basham, 2010دراسة ) .9

transactional leaders in higher education”." 

في  القيادة التحويلية والقيادة التبادلي)ة من حي رؤساء الجامعات  آراءاستق اء  الدراسة هدفت 

( خبيرًا من 52واستخدم في الدراسة أسلوة "دلفي" باالعتماد عل  تحليس أداء ). التعليم العالي

( 41خبراء التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية، وألهرت النتائم أن الخبراء اختاروا )

محكًا تضم العديد من الممارسات والمفاهيم اإلدارية الناجحة الواجة توافرها في رؤساء مؤسسات 

 يم العالي )الجامعات(، وخل ت الدراسة إل :التعل

 أن التمييز بين القيادة التبادلي)ة والقيادة التحويلية ليس بالوضوي المعتمد تقليديًا. -

 أن  البية رؤساء مؤسسات التعليم العالي ُيفضلون ممارسة القيادة التحويلية. -

 أهداا.ُيقدر رؤساء الجامعات الحاجة الماسة لوجود رؤية ورسالة و  -

 ُيقدر رؤساء الجامعات وجود بيئة جامعية متميزة تدعمها ال قة. -

التحدي الرئيس لرؤساء الجامعات هو إجراء تييير في ال قافة التقليدية والتاريخية في  -

 الجامعات.

 An Investigation of“( بعنوان: Livingston, 2010دراسة ) .10

transformational leadership in a virtual learning environment”.  

، وقد من وجهة نلر الطلبة القيادة التحويلية في بيئة التعلم االفتراضية واقعهدفت الكشف عن 

( طلبة في  فوا التعلم عن ُبعد في مساق إدارة األعمال في 107تكونت عينة الدراسة من )

( التي وضعها MLQامس )كلية مجتمع بجنوة كاليفورنيا، واستخدمت استبانة القيادة متعددة العو 

" اداة للدراسة، حي  ألهرت النتائم أن طلبة إدارة األعمال يتوقعون من 2000"باس وافوليو

أساتذتهم االفتراضيين أن يكونوا قادة تحويليين وليسوا قادة عاديين وسلبيين، وألهرت كذلد أن 
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ولكن ليس بالدرجة التي ( أستاذًا استوعبوا المطلوة منهم، 13األساتذة االفتراضيين وعددهم )

توقعها الطلبة من كونهم قادة تحويليين، كما ألهرت النتائم عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية 

 في توقعات القيادة تعزا لمتييرات الجنس، ومستوا الطلبة.

 Transformational“بعنوان:  (Sadeghi & Pihie 2012)دراسة  .11

Leadership and its Predictive Effect on Leadership Effectiveness”. 

في الجامعات الماليزية،  الدور المتوقع من القيادة التحويلية في فاعلية القيادةهدفت تحديد 

"، وطبقت 2000( التي وضعها "باس و افوليوMLQباستخدام استبانة القيادة متعددة العوامس )

الهرت النتائم تطبيا مزيم من و  .قائدا اكاديميا في     جامعات بح ية ماليزية (298)عل  

االنماط القيادية في الجامعات الماليزية المبحو ة ومنها القيادة التحويلية وان ابعاد االنماط القيادية 

من التيير في فعالية القيادة في  %82ومنها االبعاد االربعة للقيادة التحويلية تفسر ما نسبته 

سة اهمية القيادة التحويلية في زيادة فعالية القيادة وبالتالي الهرت الدرا .الجامعات الماليزية

 الجامعية.

 A Quantitative Case Study of“بعنوان:  (Boating, 2014)دراسة  .12

Transformational Leadership Charecteristics of Vally View University in 

Gana”. 

فالي فيو الياني)ة، واستخدت هدفت قياس مدا توافر خ ائص القيادة التحويلية لقادة جامعة 

" في جمع البيانات، 2000( التي وضعها "باس و افوليوMLQاستبانة القيادة متعددة العوامس )

يم لون كامس  ،من قيادات الطلبة 33وكذلد عل   ،من القادة االكاديميين (306)ووزعت عل  

ميين يمتلكون خ ائص القيادة ان القادة االكادي الدراسة بينت نتائمو مجتمع الدراسة في الجامعة، 

، بينما كان امت د الطلبة لخ ائص (3.51)التحويلية بدرجة متوسطة بمتوسل حسابي بلغ 
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وهم بحاجة لتدرية من اجس ت حيم نقاط  (،2.97)القيادة التحويلية ضعيفا بمتوسل حسابي بلغ 

 الضعف.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 4.3.2.  

 ذات ع قة بموضوع دراستها حول ( دراسة أجنبية12عربية، و ) دراسة (23)استعرضت الباح ة 

، وقد تم عرض هذه الدراسات وفا ترتية زمني من االقدم مختلفةالقيادة التحويلية احريت في بيئات 

حاولت  .2014واحد  دراسة عام  2001عام  عرضتها الباح ة ال  االحد ، فكانت اقدم دراسة

المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومدارس، باالضافة ال  ب المتعلقة تالباح ة اختيار الدراسا

مؤسسات اخرا اقت ادية وعامة، كان الهدا من استعراضها معرفة ع قة القيادة التحويلية ببعض 

ويعتبر هذا العدد، و يره، من الدراسات ذات الع قة بموضوع الدراسة مؤشرا عل   المتييرات االخرا.

 يادة التحويلية وارتباطها بالعديد من المتييرات. اهمية الق

 وقد اعتمدت معلم الدراسات التي تم استعراضها المنهم الو في التحليلي، واالستبانة لجمع البيانات،

( ذات  Bass and Avoliosوقد اعتمدت معلم الدراسات السابقة االستبانة التي وضعها كس من )

ة، وهذا ما تبارات الفردياالع، و  ارة الفكريةستاإل، التحفيز اإللهامي، التأ ير الم الي االربعة مجاالت:

اعتمدته الباح ة في دراستها هذه، في حين اضافت بعض الدراسات ابعاد اخرا م س: التمكين والتيذية 

 الراجعة. 

المختلفة في بابعادها   واجمعت الدراسات السابقة التي تم تناولها عل  اهمية ممارسة القيادة التحويلية

االيجابي في تنمية وتطوير االداء النوعي للعاملين، وزيادة  الجامعات والمؤسسات المختلفة، ودورها

تمسكهم بالعمس، وتحقيا رضاهم الوليفي، ورفع روحم المعنوية ،وتنمية مقدراتهم االبداعية و قافتهم 

ا االسلوة من القيادة هو االسلوة التنليمية، وتحسين المناخ التنليمي وع قات العمس فيها، وان هذ
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االفضس لتمكين العاملين، وبالتالي يسهس عملية التييير التنليمي داخس المؤسسات. ولذلد خل ت 

 معلم الدراسات ال  ضرورة تدرية القادة فيها عل  سلود القيادة التحويلية.

، ودراسة الخوالدة  2001تها كدراسة اليامدي سبقوتتفا هذه الدراسة مع  الدراسات السابقة التي 

، ودراسة 2014، ودراسة وادي 2012، ودراسة شقوارة 2012، ودراسة الدية 2011وجرادات 

2014Boating,  في التركيز عل  دراسة القيادة التحويلية في الجامعات والكشف عن واقع ممارسة ،

 يين لسلوكيات القيادة التحويلية وامت كهم لخ ائ ها.    جامعالقادة ال

 واقع ممارسة القيادة التحويلية فيتحاول التعرا ال  وما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها في انها 

، كجامعتين تتبعان جامعتي القدس والقدس المفتوحة الجامعات الفلسطينية، من خ ل دراسة ميدانية في

منلور القيادة نفسها، وليس من  ،اعضاء هيئة التدريس آراءوتركز عل   نمطين مختلفين من التعليم،

فجميع الدراسات المحلية التي تناولت موضوع القيادة التحويلية طبقت عل  الجامعات في قطاع  زة او 

القيادة التحويلية في جامعة القدس المفتوحة،  ، ولم تع ر الباح ة عل  أية دراسات حولعل  المدارس

 او مقارنتها بجامعة تتبع نلامًا تعليميًا يختلف عنها اخت فًا كليًا. 

وقد استفادت الباح ة من الدراسات السابقة في مجاالت عدة: بناء االستبانة، عرض االطار النلري، 

. فقد كان لكس باح  خبراته الخا ة االط ع عل  الدراسات السابقة فيها، عرض النتائم وتفسيرها

 التي أضافت للباح ة خبرات بح ية ومعرفية جديدة.
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 لفصل الثالث: ا
______________________________________________________ 

 الدراسة يةمنهج

 مقدمة 1.3

، ومجتمعهرررا وعينتهرررا، وأداة الدراسرررة، وكيفيرررة التحقرررا مرررن  ررردقها مرررنهم الدراسرررةتضرررمن هرررذا الف رررس 

 و باتها، واجراءات تطبيا الدراسة، وحدودها ومحدداتها، وأسالية المعالجة االح ائية لبيانات الدراسة.  

 منهج الدراسة  2.3

عضاء هيئة التدريس في أ والمعلومات المراد الح ول عليها من آراء  ،انط قًا من طبيعة هذه الدراسة

واقع  حولجامعتي القدس والقدس المفتوحة، ومن خ ل أسئلة الدراسة والفرضيات المنب قة عنها، 

ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية، استخدمت الباح ة المنهم الو في الذي يعتمد 

ها و فًا دقيقًا ويعب)ر عنها تعبيرًا كيفيًا عل  دراسة الواقع أو اللاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بو ف

 .، واستخدمت الباح ة هذا المنهم نلرا لم ءمته لطبيعة هذه الدراسةوكمياً 

 الدراسة مجتمع 3.3

فري  عضراء هيئرة التردريس المتفرر ينأ جميرع ب (Target Populationالمسرتهدا) مجتمع الدراسرة تم س

فرري حررين تم ررس ، ( عضررواً 2600وعررددهم يقررارة) ،2014/2015للعررام الجررامعي  الجامعررات الفلسررطينية

 جميرررع أعضررراء هيئرررة التررردريس المتفرررر ين،ب( Accessible Populationمجتمرررع الدراسرررة المتررروافر)

( عضرررو هيئرررة 740فررري جرررامعتي القررردس والقررردس المفتوحرررة البرررالغ عرررددهم ) ،النررراطقين بالليرررة العربيرررةو 

عضو هيئة تدريس،  (400)بلغ عددهم في  جامعة القدس و  2014/2015تدريس في العام الجامعي 

االح رررائيات التررري ح رررلت عليهرررا  وفرررا ،عضرررو هيئرررة تررردريس (340)وفررري جامعرررة القررردس المفتوحرررة 
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)وزارة التربية والتعليم العالي  الباح ة من الجامعتين، واح ائيات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 (. 2015الفلسطينية، 

 عينة الدراسة 4.3

عضرراء هيئررة الترردريس فرري جررامعتي القرردس والقرردس المفتوحررة، أ مررن )طبقيررة( تررم اختيررار عينررة عشرروائية 

 حي  تم تحديد حجمها وفقا لمدخس رابطة التربية األمريكية باستخدام المعادلة التالية:

 * N*K (1- K)     ²χ  
n =   ________________________  

{σ² (N-1) + χ² * K (1- K)}  
 حجم العينة.:   nحي  أن 

N: .حجم المجتمع 
K:  (.0.05وهي )نسبة المجتمع 
σ²: ( 0.05درجة الدقة المر وبة = σ.) 
Χ²  قة عند مستوا  3.841 =مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوا ال قة المر وة وهي 

0.95. 
حير  ترم   مفرردة، 253وبتطبيا المعادلرة السرابقة علر  مجتمرع الدراسرة كران حجرم العينرة المطلروة هرو 

  توزيعها عل  الجامعتين وفقا لتم يس كس جامعة في مجتمع الدراسة: 
 عضو هيئة تدريس 137جامعة القدس                                 

 عضو هيئة تدريس 116 جامعة القدس المفتوحة                      
 253المجموع                                     

منا ررررفة برررررين  اسررررتبانة 300الباحررررر  بتوزيررررع  تولضررررمان الح ررررول علرررر  هرررررذا العرررردد أو أك ررررر قامرررر 

وقد بذلت الباح ة مع أفراد عينة الدراسة جهدًا كبيرًا من اجس استرجاع أكبر عدد ممكن مرن  الجامعتين.

( اسررررتبانة  ررررالحة للتحليررررس 222الترررري وزعررررت علرررريهم،  وقررررد اسررررتطاعت الباح ررررة اسررررترداد )االسررررتبانات 

 ( من مجتمع الدراسة.%30وهذا العدد يم س ما يقارة ) ،االح ائي

 مصادر جمع البيانات 5.3

 استخدمت الباح ة م درين أساسيين لجمع البيانات:
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لمعالجة الجوانة التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباح ة إل  جمع البيانات األولي)ة المصادر األولية: 

عضاء هيئة أ من خ ل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة،  ممت خ ي ًا لهذا اليرض، ووز)عت عل  

 التدريس في الجامعتين.

م ادر البيانات ال انوية ات)جهت الباح ة في معالجة اإلطار النلري للدراسة إل  المصادر الثانوية: 

التي تتم )س في الكتة والمراجع العربية واألجنبي)ة ذات الع قة، والدوريات والمقاالت والتقارير، 

واألبحا  والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبح  والمطالعة في مواقع اإلنترنت 

أداة الدراسة، وبناء أسئلة الدراسة وفرضياتها،  في بناء االستبانة، وقد ساعدت هذه الم ادر المختلفة.

 كما استفادت الباح ة من هذه الم ادر في تفسير نتائم الدراسة.

 داة الدراسةأ 6.3

باالستعانة باالطار بت ميم أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة من النوع الميلا، قامت الباح ة 

 في جامعتي القدس والقدس المفتوحة، القيادة التحويلية لقياس واقع ممارسة ،النلري والدراسات السابقة

 (Bass and Avolio, 1994)المباداء االولية التي وضعها رواد القيادة التحويلية، م س انط قا من 

 جزئين: في ستبانةاال ، وجاءت( 2013دراسة شقوارة )، وجاءت محاورها في عدة دراسات عربية ك

ت المستقلة للدراسة )الجنس، الجامعة، المؤهس العلمي، الجامعة التي : يتعلا بالمتييراالجزء األول

 .تخرج منها، الخبرة(

 فقرة،(  64)  تضمنت ، وهي عبارة عن أربعة أبعاد،بعاد القيادة التحويليةأ: يتعلا بالجزء الثاني

، واألبعاد األربعة هي: التأ ير الم الي، والتحفيز االلهامي، تتناسة مع واقع الجامعات الفلسطينية

 واالست ارة الفكرية، واالعتبارات الفردية.  
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 داةاأل صدق 7.3

(، كما  2003 دق االداة )االستبانة( يعني "التأكد من أنها سوا تقيس ما أعدت لقياسه" ) العساا، 

يق د بال دق " شمول االستمارة لكس العنا ر التي يجة أن تدخس في التحليس من ناحية، ووضوي 

 .(2007فقراتها ومفرداتها من ناحية  انية، بحي  تكون مفهومة لكس من يستخدمها" )عبيدات، 

من أعضاء  (،1محكمًا ،)ملحا رقم  13عل   ها عرضوللتحقا من  دق أاداة الدراسة قامت الباح ة ب

واإلدارة التربوي)ة في  ،المتخ  ين في العلوم اإلداري)ة، والقياس والتقويم، والتربيةهيئة التدريس 

ومدا  فقراتها،من حي  وضوي  يا ة  ،إلبداء آرائهم حول فقرات االستبانة الجامعات الفلسطينية،

الذي تنتمي إليه، وطلة منهم إبداء الن م بإدخال أي تعدي ت يرونها مناسبة أو  بعدم ئمتها لل

 يرونها مكررة أو  ير ضرورية.فقرات جديدة لزيادة شمولية االستبانة، وحذا أي  فقراتإضافة أي 

حي  تم  ،وفي ضوء الم حلات التي ح لت عليها الباح ة قامت بعرضها عل  مشرا الرسالة

ضيف أالمحكمين، حي  ( فأك ر من %75)عليها جمع أالتي  عل  فقرات االستبانة تإجراء التعدي 

بعاد القيادة أمتيير "المشاركة في العمس االداري" للمتييرات المستقلة، وتم حذا بعض الفقرات من 

في  ورتها  وا بحت االستبانةوتعديس  يا ة بعضها واضافة بعض الفقرات،  ،التحويلية أو دمجها

 ، وهي كالتالي:(2 رقم )ملحا ،ربعةألبعاد ايفقرة ل )48( تتكون منة النهائي

ن من     عشرة فقرة ) ،الُبعد األول: التأ ير الم الي  .(13-1وتكو)

ن من ا نتا عشرة  فقرة ) ،الُبعد ال اني: التحفيز االلهامي   .( 25-14وتكو)

ن من ا نت ،االست ارة الفكريةالُبعد ال ال :   .(37-26عشرة  فقرة ) يوتكو)

ن من  ،االعتبارات الفرديةالُبعد الرابع:     .(48-38حدا عشرة فقرة )إوتكو)
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كان لتوجيهات المحكمين، واقتراحاتهم، وآرائهم دور فع)ال في الحكم عل   دق االستبانة و ح)ة و 

نت آراؤهم داللة لل دق اللاهري ل ستبانة ، وقد ُحسبت نسبة  مين بنائها، إذ كو) االت)فاق بين آراء المحك)

رًا إح ائيًا عل   دق االستبانة ) دق المحتوا   .(مؤش)

، قامررت الباح ررة بحسرراة معررام ت ل سررتبانةوللتعرررا علرر  مرردا االتسرراق الررداخلي )ال رردق البنررائي( 

الدرجرة بعاد القيرادة التحويليرة مرع أارتباط بيرسون لمعرفة درجة ارتباط كس فقرة من الفقرات لكس بعد من 

بعرراد مررع الدرجررة الكليررة اال الكليررة للبعررد الررذي تنتمرري إليرره االفقرررة، وكررذلد معامررس االرتبرراط لكررس بعررد مررن

( ومررن الم حررظ أن جميررع 2.3( والجرردول )1.3ل سررتبانة )جميررع االبعرراد(، كمررا يوضررم ذلررد الجرردول )

 .≥α) 0.01)وا الداللة ذات ارتباط إيجابي ذو داللة إح ائية عند مست جاءت العبارات في الجدولين

 : معام ت االرتباط1.3 رقم  جدول
 معامل االرتباط رقم العبارة البعد معامل االرتباط رقم العبارة البعد

 االول:
 التأثير التثالي 

 ال ال :  **0.790 1
 لفكردماالمتثارة ا

 

26 0.835** 
2 0.814** 27 0.843** 
3 0.864** 28 0.803** 
4 0.815** 29 0.800** 
5 0.811** 30 0.845** 
6 0.803** 31 0.786** 
7 0.809** 32 0.773** 
8 0.781** 33 0.797** 
9 0.734** 34 0.792** 
10 0.775** 35 0.808** 
11 0.821** 36 0.740** 
12 0.828** 37 0.810** 
13 0.787** 

 ال اني:
 التحفيز االلهامي 

 

 الرابع:  **0.759 14
 االعت اراس الفرددم

38 0.836** 
15 0.752** 39 0.811** 
16 0.748** 40 0.436** 
17 0.750** 41 0.749** 
18 0.801** 42 0.786** 
19 0.773** 43 0.790** 
20 0.761** 44 0.827** 
21 0.786** 45 0.826** 
22 0.813** 46 0.783** 
23 0.838** 47 0.718** 
24 0.796** 48 0.819** 
25 0.820** 

 ≥α) 0.01)دال إح ائيا عند مستوا الداللة  **
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 معامل ارتباط ابعاد القيادة التحويلية مع الدرجة الكلية  :2.3 رقم جدول

 معامم االرت اط ال عي س

 **0.933 التأثير التثالي 1
 **0.957 التحفيز االلهامي 2
 **0.953 االمتثارة الفكردم 3
 **0.936 االعت اراس الفرددم 4

 ≥α) 0.01)دال إح ائيا عند مستوا الداللة  **

يتبين من الجدولين السابقين ان  معام ت االرتباط  إيجابية وذات داللة إح ائية عند مستوا الداللة و 

(0.01 (α≤الررداخلي بررين جميررع فقرررات ومجرراالت ن أداة الدراسررة قررد تحقررا لهررا االتسرراق ، ممررا يؤكررد ا

 االستبانة، لذلد يمكن االعتماد عليها في التطبيا الميداني ل ستبانة.

 داة األثبات 8.3 

داة التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا إذا تكرر تطبيقها عل  األشخاص ذاتهم أليعني  بات ا

من أجس البرهنة عل  أن االستبانة تقيس ما أعد)ت من أجله، والتأك)د من  باتها، قامت الباح ة بإجراء 

. وعل  الر م من عدم وجود Cronbach Alphaاختبار  بات االستبانة باستخدام معامس كرونباخ ألفا 

( Alpha ≥ 0.60لكن من الناحية التطبيقية ُيعد ) Alphaقواعد قياسية بخ وص القيم المناسبة 

يبين نتائم  بات  (3.3)والجدول (. Sekaran, 2013العلوم اإلنسانية )بمعقوال في البحو  المتعلقة 

 الدرسة.أداة 

 س كرونباخ ألفا(ممعامس  بات االتساق الداخلي ألبعاد استبانة القيادة التحويلية )باستخدام معا :3.3 رقم جدول

 ال عي الر م
عيد الف راس 

(N) 

 (αالفا ) كرون اخ

 0.953 13 التأثير التثالي 1

 0.942 12 التحفيز االلهامي 2

 0.950 12 االمتثارة الفكردم 3

 0.930 11 االعت اراس الفرددم 4

 0.983 48 دتيع االبعاد
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( للبعرد 0.953( للبعرد الرابرع و )0.930( تراوحرت برين )α( أن قيمة ألفرا )3.3)رقم يتبي)ن من الجدول 

بأع ه علر  تمترع أداة الدراسرة ب رورة عامرة بمعامرس  برات عرال جردا   كرونباخ ألفااالول وتدل مؤشرات 

وهرررذا يررردل علررر  أنررره يمكرررن اعتمررراد النترررائم التررري  ( وبمقررردرتها علررر  تحقيرررا أ رررراض الدراسرررة،0.983)

  الميداني ل ستبانة. ح لت عليها الباح ة من التطبيا

 إجراءات تطبيق الدراسة 9.3

بعد الح ول عل  خطاة من عمادة معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس بتسهيس مهمة الباح ة 

جمع البيانات من جامعتي القدس والقدس المفتوحة، قامت الباح ة بتوزيع االستبانات عل  اعضاء ل

هيئة التدريس في الجامعتين، حي  سل)مت االستبانات باليد إل  كس عضو هيئة تدريس في جامعة 

ات ال  القدس وفروع جامعة القدس المفتوحة القريبة م س رام هللا والقدس، فيما تم تسليم االستبان

المساعدين االكاديميين في الفروع البعيدة م س الخليس وجنين ونابلس الذين قاموا بتوزيعها عل  اعضاء 

استبانة في  (150)استبانة في جامعة القدس و (150)هيئة التدريس في تلد الفروع، حي  تم توزيع 

االح ائي عل   استبانة  الحة للتحليس (118)و  (104)جامعة القدس المفتوحة، جمع منها 

من مجتمع الدراسة ،  %30من عينة الدراسة و  %88استبانة  تم س نسبة  (222)بمجموع ، التوالي

 .2015/2016الف س االول للعام الدراسي  نهاية يوما تم في 20واستيرق توزيع االستبانات وجمعها 

وبعد ذلد أدخلت البيانات إل  ذاكرة الحاسوة واستخدمت الحقيبة اإلح ائي)ة للعلوم االجتماعي)ة 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS)  إلجراء المعالجات اإلح ائية

 المناسبة.

 الدراسة حدود  10.3.

 تم تحديد إطار الدراسة في الحدود التالية:

  2015/2016إجراء الدراسة في الف س الدراسي األول من العام الجامعي الحدود الزمنية: تم  -
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الحدود المكانية: تم إجراء الدراسة في جامعتي القدس والقدس المفتوحة بفروعها في  -

  المحافلات الشمالية في فلسطين.

الحدود البشرية: تم تطبيا الدراسة عل  اعضاء هي ة التدريس المتفر ين الناطقين باللية  -

 .لعربية في جامعتي القدس والقدس المفتوحةا

الحدود االجرائية: تتم س في االجراءات التي حددتها الباح ة واالسالية االح ائية التي   -

 اتبعتها في معالجة البيانات.

 محّددات الدراسة11.3 

د نتائم الدراسة بمقدار  دق أداة الدراسة و باتها، ودرجة تم يس العينة  للمجتمع  - الذي تتحد)

 سحبت منه، ودرجة موضوعية استجابة أفراد عي)نة الدراسة.

 عن تعبئة االستبانة. احجام عدد من اعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس -

 اإلحصائية المعالجة 12.3 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباح ة الرزمة اإلح ائية للعلوم االجتماعي)ة 

(SPSS و ،) :من خ لها قامت باستخدام األسالية اإلح ائية اآلتية 

 التكرارات والنسة المئوية لو ف المتييرات الديميرافية ألفراد عينة الدراسة.  -

 .ةالمستخدم االداةللتأكد من درجة  بات   (Cronbach Alpha)معادلة كرونباخ ألفا  -

عن أسئلة الدراسة ومعرفة األهمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدا اإلجابة  -

 النسبية لمتييرات الدراسة.

بابعادهررا االربعررة فرري  ممارسررة القيررادة التحويليررة واقررع" لعينررة واحرردة وذلررد للتحقررا مررن tاختبررار " -

 .جامعتي القدس والقدس المفتوحة
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للتحقا من الع قة بين تقديرات افراد عينة الدراسة لواقع ممارسة وذلد تين لعين "t"اختبار  -

 القيادة التحويلية في جامعتي القدس والقدس المفتوحة للمتييرات المستقلة ذات المستويين. 

تقديرات افراد عينة لمعرفة داللة الفروق بين  (One Way ANOVA)تحليس التباين االحادي  -

التحويلية في جامعتي القدس والقدس المفتوحة ، للمتييرات المستقلة  الدراسة لواقع ممارسة القيادة

 ذوات المستويات االك ر من مستويين. 

والرذي اسرتخدم لتحديرد الفئرة التري كانرت الفرروق   LSD (Least Square Differences)اختبرار  -

 في اجابات المبحو ين ل الحها.
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 مقدمة 1.4 

، والتي جاءت من خ ل اإلجابة نتائم الدراسةلخ ائص عينة الدراسة، و هذا الف س عرضًا  تضمن

المتعلقة بواقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها،

  .في جامعتي القدس والقدس المفتوحة من وجهة نلر أعضاء هيئة التدريس

 الدراسة عينةخصائص  2.4

في جامعتي القدس والقدس  الدراسةعينة  خ ائص افراد (.46)  -(.41) رقم التالية: ولاوضم الجدت

 الديميرافية  الدراسة في ضوء متييرات المفتوحة

 (.41)، ويبينه الجدول رقم متغير الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس أوالا:

 الجامعة متغيرل تبعاخصائص افراد الدراسة  :(.41) رقم جدول
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير 

 46.8 104 القدس الجامعة
 53.2 118 القدس المفتوحة

 100 222 المجموع
اعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس اعل  بقليس من جامعة  ان نسبة (.41) يتضم من الجدول

 القدس وهي نسة قريبة لنسبة تم يس كس جامعة في مجتمع الدراسة.

 (2.4، ويبينه الجدول رقم ) ثانياا: متغير الجنس

 الجنس متغيرل تبعاالدراسة  عينة خصائص افراد :(.42) رقم جدول
فئات  المتغير

 المتغير

 العينة جميعها كوحدة واحدة جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس

النسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 82.4 183 78.8 93 86.5 90 ذكر الجنس المئوية
 17.6 39 21.2 25 13.5 14 أن  

 100 222 100 118 100 104 المجموع
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بحوالي نسبة االنا   أعل  من تجاءان نسبة الذكور في عينة الدراسة قد  (.42) يتضم من الجدول

( %78.8و ) (%86.5) نسبة الذكور في جامعتي القدس والقدس المفتوحةحي  بليت اربعة اضعاا 

(، وتتوافا هذه النسبة مع نسة العينة الواردة %82.4عل  التوالي فيما بليت النسبة للعينة جميعها )

( حي  زادت نسبة الذكور من عينة اعضاء هيئة التدريس 2012( والدية )2010قة )في دراستي الر 

( في الدراستين، كما توافقت مع نسبة الذكور في الجامعات %80في الجامعات الفلسطينية عن )

 (.%70( والتي بليت حوالي )2011الرسمية االردنية الواردة في دراسة الخوالدة وجرادات )

سبة المنخفضة من االنا  في عينة الدراسة تتوافا مع االح اءات السنوية لمركز وبشكس عام فان الن 

االح اء الفلسطيني الذي يشير في التقرير السنوي ال ادر بعنوان اح ائيات المرأة والرجس في 

فلسطين: قضايا واح اءات ال  ان مشاركة الرجال في القوا العاملة تزيد باك ر من اربعة اضعاا 

  .(2014راة )مركز االح اء الفلسطيني مشاركة الم

 (.43)، ويبينه الجدول رقم ثالثاا: متغير المؤهل العلمي

 المؤهل العلمي متغيرل تبعاخصائص افراد الدراسة  :(.43)رقم جدول 
فئات  المتغير

 المتغير

 العينة جميعها كوحدة واحدة جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس

النسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

المؤهس  المئوية

 العلمي

 58.1 129 41.5 49 76.9 80 دكتوراه

 41.9 93 58.5 69 23.1 24 ماجستير

 100 222 100 118 100 104 المجموع

في جامعة  يشير ال  ان  البية افراد الدراسة (.43)المؤهس العلمي فان الجدول رقم بخ وص متيير  

 لحملة الماجستير،( %23.1)مقابس ( %76.9) محي  بليت نسبته الدكتوراهيحملون درجة  القدس

 ةنسب ( مقابس %58.5كانت النسبة االعل  لحملة الماجستير في جامعة القدس المفتوحة بواقع )بينما 

نسبة المرتفعة لجامعة وقد تا رت نسبة حملة الدكتوراه للعينة جميعها بال .لحملة الدكتوراه( 41.5%)



82 

 

( لحملة الماجستير وهي نسة متوافقة %41.9( مقابس نسبة )%58.1القدس، ولذلد ارتفعت ال  )

( لحملة الدكتوراه في الجامعات %71( والتي بليت )2012نوعا ما مع النسبة الواردة في دراسة خلف )

لسطينية ال  ان هذه الجامعات تسع  نسبة حملة الدكتوراه في الجامعات الف  الفلسطينية، وتعزا ارتفاع

في التخ  ات  دائما ال  توليف اعضاء هيئة تدريس من حملة المؤه ت والكفاءات العلمية العالية

  المختلفة، وتطوير كادرها نحو الح ول عل  هذه الدرجة.  

 (4.4)، ويبينه الجدول رقم رابعاا: متغير الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس 

 :الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس متغيرل تبعاخصائص افراد الدراسة  :(4.4)رقم جدول 
فئات  المتغير

 المتغير

 العينة جميعها كوحدة واحدة جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 النسبة المئوية التكرار

الجامعة التي 

 تخرج منها

 12.6 28 15.3 18 9.6 10 محلية

 47.3 105 61.9 73 30.8 32 عربية

 40.1 89 22.9 27 59.6 62 اجنبية

 100 222 100 118 100 104 المجموع

اعضاء هيئة التدريس الحا لين عل  شهاداتهم من جامعات اجنبية  ان نسبة (.44)يتضم من الجدول 

( مقابس %59.6في جامعة القدس اعل  بك ير من  جامعة القدس المفتوحة حي  بليت النسبة )

( في الجامعتين عل  التوالي، ويعود ذلد ال  ان العديد من التخ  ات التي تدرس في 22.9%)

ية في التدريس باعتبارها تخ  ات علمية  مما يستدعي تعيين جامعة القدس تستخدم اللية االنجليز 

متخ  ين بها حا لين عل  شهاداتهم من جامعات اجنبية، بينما تستخدم اللية العربية في معلم 

التخ  ات التي تدرس في جامعة القدس المفتوحة وهو ما يبرر ارتفاع نسبة الحا لين عل  

معة، وقد انعكست النسة الخا ة بكس جامعة عل  النسة شهاداتهم من جامعات عربية في هذه الجا
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( للحا لين عل  شهاداتهم %40.1( و)%47.3( و )%12.6المئوية للعينة جميعها، حي  بليت )

من جامعات محلية وعربية واجنبية عل  التوالي. عموما تتوافا هذه النسة مع النسة المتعلقة بالمؤهس 

 العلمي في الجامعتين. 

 (.45) ير الخبرة، ويبينه الجدول رقمخامساا: متغ

 متغير الخبرةل تبعا: خصائص افراد الدراسة (.45) رقم جدول
 العينة جميعها كوحدة واحدة جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس فئات المتغير المتغير

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 النسبة المئوية التكرار

 7.7 17 8.5 10 6.7 7 سنوات              5اقس من  الخبرة

 34.7 77 33.9 40 35.6 37               10اقس من -5

 57.7 128 57.6 68 57.7 60 فأك ر 10

 100 222 100 118 100 104 المجموع

فقد تقاربت النسة بشكس كبير بين جامعتي القدس والقدس المفتوحة سنوات الخبرة  بخ وص متيير

 سنوات، حوالي 10حي  تركزت النسة في فئة اعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات التي تزيد عن 

 5لفئة اعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات التي تقس عن  ، بينما كانت النسبة االقس( 58%)

( و خلف 2010وهذه النسة تتوافا مع تلد الواردة في دراسة الرقة ) ، (%8) سنوات حوالي

( حي  كانت النسبة االعل  من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ممن لديهم 2012)

تقريبا، وهي نتيجة منطقية اذا ما قورنت باعمار الجامعات  %53سنوات بواقع  10خبرة تزيد عن 

اعضاء هيئة  دل عل  واقعية ودقة اجاباتعاما، كما ان هذه النتيجة ت 30الفلسطينية التي تجاوزت 

  عل  اداة الدراسة.لتدريس ا
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 (.46) ويبينه الجدول رقمسادساا: متغير المشاركة في العمل االداري في الجامعة، 

 المشاركة في العمل االداري  متغيرل تبعاخصائص افراد الدراسة  :(.46) رقم دولج
فئات  المتغير

 المتغير

 العينة جميعها كوحدة واحدة جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس

النسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

المشاركة في  المئوية

 العمل االداري 

 37.4 83 38.1 45 36.5 38 نعم

 62.6 139 61.9 73 63.5 66 ال

 100 222 100 118 100 104 المجموع

ال   (.46) بمشاركة اعضاء هيئة التدريس في العمس االداري، تشير النتائم في الجدول فيما يتعلا  

تقارة النسة بشكس كبير بين جامعتي القدس والقدس المفتوحة حي  تركزت النسة في فئة اعضاء 

 ، اما نسبة اعضاء هيئة التدريس الذين(%63) هيئة التدريس الذين لم يشاركوا في اعمال ادارية، حوالي

(، وهذا أمر طبيعي، أن تكون نسبة من شاركوا في أعمال إدارية %37.4شاركوا بمهام ادارية فبليت )

في الجامعة أقس ممن لم يشاركوا، إما لكون المنا ة اإلدارية محدودة مقارنة بعدد أعضاء هيئة 

ما لكون المنا ة االدارية في الجامعات تخضع لمعايير معينة تنطبا عل   التدريس في الجامعات، وا 

 شريحة من أعضاء هيئة التدريس دون  يرها.

 أسئلة الدراسة وفرضياتها نتائج  3.4
استجابة أفراد عينة الدراسة عل  فقرات أداة الدراسة ومجاالتها، اعتمدت الباح ة المقياس  درجةلتحديد 

(، 2010الوزني التالي، والذي تم اعتماده في العديد من الدراسات، كدراسات: الشريفي والتنم )

 :(2013(، والفار )2013(، وبدي )2012(، والرقاد وابودية )2011والخوالده وجرادات )

 .(3.67) أعل  من  للفقرة أو المجال : إذا كان المتوسل الحسابيرتفعةمدرجة 

 .(2.34ــ    3.67) : إذا كان المتوسل الحسابي  مح ورًا بين متوسطةدرجة 
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 .(2.34)إذا كان المتوسل الحسابي أقس من  :منخفضةدرجة 

 األول: الدراسة سؤال نتائج 1.3.4

في  عضاء هيئة التدريسأ كما يراهاما واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية  

 ؟الجامعات الفلسطينية

كما  ل جابة عن سؤال الدراسة االول المتعلا بواقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية

في جامعتي القدس  أعضاء هيئة التدريس، من خ ل عينة مم لة من يراها أعضاء هيئة التدريس

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، ، والقدس المفتوحة تم حساة المتوس)

م ذلد. (.47)والجدول   والدرجة الكلية، التحويلية ألبعاد القيادة  يوض)

عضاء كما يراها أواقع ممارسة القيادة التحويلية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :(.47) رقم جدول
 هيئة التدريس

 البعد

 الجامعتين جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة
 الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 واقع

 الممارسة

 0.92 3.50 التأ ير الم الي
 متومطم

 1 ممرتفع 0.77 3.79 ممرتفع 0.49 4.05

 0.80 3.53 التحفيز االلهامي
 متومطم

 3 ممرتفع 0.74 3.76 ممرتفع 0.61 3.97

 0.79 3.53 االست ارة الفكرية
 متومطم

 2 ممرتفع 0.72 3.76 ممرتفع 0.60 3.96

 0.71 3.53 االعتبارات الفردية
 متومطم

 4 ممرتفع 0.69 3.73 ممرتفع 0.63 3.90

  ممرتفع 0.69 3.76 ممرتفع 0.54 3.97 متومطم 0.76 3.52 الدرجة الكلية

ربعة )التأ ير الم الي، التحفيز أل( إل  واقع ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها ا.47يشير الجدول )

كما يراها أفراد عينة الدراسة االلهامي،االست ارة الفكرية، االعتبارات الفردية(، إضافة ال  الدرجة الكلية، 

حسة تقديرات أفراد عينة في جامعتي القدس والقدس المفتوحة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها 

(، وبواقع 0.92 –0.71(، وانحرافات معيارية بين )3.53ررررررر ر3.50في جامعة القدس بين )الدراسة 

ضمن المقياس الوزني المستخدم في الدراسة، وبلغ المتوسل الحسابي  ،ممارسة متوسطة لجميع األبعاد
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تقديرات  وبواقع ممارسة متوسطة. أما بخ وص (0.72( وانحراا معياري )3.52للدرجة الكلية )

(،  4.05ررررررررر3.96عة القدس المفتوحة فتراوحت المتوسطات الحسابية بين )جام أفراد عينة الدراسة في

(، وبواقع ممارسة مرتفعة، أم)ا المتوسل الحسابي للدرجة الكلية 0.49ررررررررر 0.63وانحرافات معيارية بين )

 وبواقع ممارسة مرتفعة.  (0.54( وانحراا معياري )3.97فكان )

ن معًا، فقد ألهرت نتائم الدراسة أن واقع يسة للعينة جميعها، أي الجامعتأما فيما يتعلا بنتائم الدرا

مرتفعة، ليبعاد  جاءت فقد أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين كما يراهاممارسة القيادة التحويلية 

(، 0.69( وانحراا معياري )3.76األربعة والدرجة الكلية، فقد بلغ المتوسل الحسابي للدرجة الكلية )

 (.0.69ررررررررر 0.77(، وانحرافات معيارية بين ) 3.79ررررررررر3.73اوحت المتوسطات الحسابية بين )وتر 

من وذلد الجامعتين لواقع ممارسة القيادة التحويلية،  فيوعند مقارنة استجابات أفراد عينة الدراسة  

 الكلية، ن حل ما يلي:خ ل قيم  المتوسطات الحسابية ألبعاد القيادة التحويلية والدرجة 

 * جاء ُبعد التأ ير الم الي بالمرتبة األول  في جامعة القدس المفتوحة، في حين جاء بالمرتبة الرابعة

 ) األخيرة( في جامعة القدس.

* جاءت المتوسطات الحسابية ليبعاد ال   ة األخرا في جامعة القدس بمتوسطات حسابية متساوية، 

 جاءت متفاوتة في جامعة القدس المفتوحة، أع ها بعد التحفيز االلهاميفي حين  ،وبنفس المرتبة

 (.3.90االعتبارات الفردية ) (، وأدناها بعد3.97) 

*جاءت المتوسطات الحسابية جميعها، ألفراد عينة الجامعتين معًا، بدرجة مرتفعة، وفا المقياس 

 الوزني المستخدم في هذه الدراسة، وكذلد الدرجة الكلية.

 0.05ن المتوسطات الحسابية والدرجة الكلية المرتفعة دالة اح ائيا عند مستوا داللة )ألتحقا من ول

≥ α تم استخدام اختبار ،)"t"   كقيمة اختبار  3.67لعي)نة واحدة، حي  استخدمت القيمةTest 

Valueم ذلد. (.48) ، والجدول  يوض)
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 اعضاء هيئة التدريسكما يراها واقع ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ل "t"نتائج اختبار: (.48جدول )

 البعد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 التحسوبم "t" المعياري
DF 

 درداس الحردم

Sig* 

 مستوى الياللم

 0.77 3.79 التأ ير الم الي
2.48 

221 0.014 

 0.74 3.76 التحفيز االلهامي
2.02 

221 0.044 

 0.72 3.76 االست ارة الفكرية
2.05 

221 0.042 

 0.69 3.73 االعتبارات الفردية
1.978 

221 0.049 

 0.035 221 2.12 0.69 3.76 الدرجة الكلية

 .( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى    *

 لممارسة أبعاد القيادة التحويلية المتوسطات الحسابية قيم جميعألهرت نتائم التحليس اإلح ائي أن  

القيادة  ألبعاد المحسوبة "t"تراوحت قيم  إذ  ،( 0.05) داللةالعند مستوا ذات داللة اح ائية 

، فيما بليت 0.049و  0.014تراوي بين وبمستوا داللة  2.48و  1.978بين ة االربعالتحويلية 

 . 0.035وبمستوا داللة  2.12للدرجة الكلية  المحسوبة "t"قيمة 

وقيم المتوسطات الحسابية   (3.67 )الفروق بين قيمة المتوسل الحسابي ن أوعليه يمكن القول  

لتقديرات أفراد عينة الدراسة في الجامعتين لممارسة القيادة التحويلية هي فروق دالة اح ائيًا عند 

 .مستوا الداللة المحدد

فتبينها الجداول أبعاد القيادة التحويلية أما بخصوص استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات  

 الالحقة:
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 .(.49)، ويبينه الجدول رقم بعد التأثير المثالي أوالا:

 التأثير المثالي بعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات :(.49) رقم جدول

 الفقرة ت

 عينة الجامعتين* جامعة القددس المفتوحةعينة  جامعة القددسعينة 
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1 
سًا بال قة احسا إدارة الجامعة لدي

 بالنفس.
 1.01 4.02  ممرتفع 0.67 4.26 ممرتفع 1.23 3.74

 ممرتفع

2 
بالحسبان النتائم األخ قية  تأخذ

 للقرارات التي تتخذها.
 0.95 3.94 ممرتفع 0.69 4.18 ممرتفع 1.11 3.67

 ممرتفع

 ممرتفع 0.82 3.93 ممرتفع 0.66 4.13 ممرتفع 0.91 3.70 تؤكد عل  اللباقة المهنية 3

4 
 مشترد فهم وجود أهمية عل  ركزت

  الجامعة ألهداا
 0.84 3.91 ممرتفع 0.56 4.10 ممرتفع 1.03 3.70

 ممرتفع

 ممرتفع 0.96 3.90  ممرتفع 0.64 4.21 متومطم 1.13 3.54  همواحترامالعاملين  ةب ق  حلت 5

6 
ال قة بين العاملين في  بناءتعمس عل  

 الجامعة
 0.93 3.85 ممرتفع 0.74 4.04 متومطم 1.12 3.64

 ممرتفع

 ممرتفع 1.02 3.81 ممرتفع 0.65 4.13 متومطم 1.24 3.45 يوجد لديها رؤية واضحة للمستقبس  7

8 
 زيادةل قناعاإل عل  القدرة متلدت
 للعمسة حماسال

 0.90 3.70 ممرتفع 0.63 3.99 متومطم 1.04 3.38

 ممرتفع

9 
تستخدم االسالية المهنية الجراء 

 التيييرات المطلوبة. 
 0.99 3.67 ممرتفع 0.81 3.91 متومطم 1.1 3.39

 ممرتفع

10 
تت را بشكس نموذجي في ادائها 

 االداري 
 1.05 3.67 ممرتفع 0.65 4.02 متومطم 1.56 3.27

 ممرتفع

11 
تعتمد اسلوة التيذية الراجعة في 

 ادائها
 0.99 3.66 ممرتفع 0.81 3.90 متومطم 1.11 3.38

 متومطم

12 
 تحقيا بهدا الذاتية هام الحتتجاوز 
 العامة الم لحة

 1.01 3.66 ممرتفع 0.82 3.96 متومطم 1.09 3.32

 متومطم

13 
عل  توفير االحتياجات تحرص 

 كما توفرها لنفسها الشخ ية للعاملين
 1.07 3.54 ممرتفع 0.80 3.81 متومطم 1.24 3.24

 متومطم

 ممرتفع 0.77 3.79 ممرتفع 0.49 4.05 متومطم 92. 3.49 الدرجة الكلية للبعد

 مرتبة تنازلياا * 

 إل  اآلتي: ( .49)تشير بيانات الجدول 

 تتراوحإذ "التأ ير الم الي"،  بعدمن خ ل   ادةيالقأفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة  استجابات تتفاوت -

وواقع ( 4.02 -3.54بين )تقديرات أفراد عينة الدراسة في الجامعتين )معًا( ل ةالحسابي اتمتوسطال

وكما يبدو من ترتية هذه الفقرات  ، ومرتفعة لبقية الفقرات،13 و12و 11 اتللفقر  ممارسة متوسطة
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سًا احسا ا ادارة الجامعة، أن الفقرة التي ن ها " لد(.49)الجدول  في  عل  أساس واقع الممارسة

( وواقع ممارسة مرتفعة، في حين 4.02رتبة األول  وبمتوسل حسابي )ماحتلت البال قة بالنفس " 

عل  توفير االحتياجات الشخ ية األخيرة الفقرة التي ن ها " تحرص ال ال ة عشر و رتبة مال جاءت في

أما عل  مستوا  ( وواقع ممارسة متوسطة،3.54" وبمتوسل حسابي )كما توفرها لنفسها للعاملين

لممارسة الجامعتين المشمولتين في عينة الدراسة فقد كانت جامعة القدس المفتوحة األك ر تقديرًا لواقع ا

وواقع ممارسة مرتفعة،  (4.26 -3.81بين ) تتراوح ةحسابي اتوبمتوسط هذا البعد،فقرات بالخاص 

( 3.74 -3.24لفقرات هذا البعد في جامعة القدس بين ) ةالحسابي اتمتوسطال تفي حين تراوح

  وواقع ممارسة بين متوسطة ومرتفعة.

ارتفاع نسبي في االنحرافات المعيارية للفقرات عن األوساط الحسابية  (.49)كما يت)ضم من الجدول  -

أبدته الفئة المشمولة في عينة الدراسة في ادة لبعد "التأ ير الم الي" الذي يممارسة القفي التأييد لواقع 

ًا ، وُيعد) هذا مؤشر  (o.91- 1.56اذ تراوي االنحراا المعياري بين ) جامعة القدس تجاه تلد الفقرات،

عل  عدم اتساق إجابات أو آراء األفراد المشمولين في العينة فيما يتعلا بفقرات هذا البعد، بينما يلهر 

الجدول انخفاضا نسبيًا في االنحرافات المعيارية للفقرات عن األوساط الحسابية في التأييد لواقع 

عينة الدراسة في جامعة القدس  أبدته الفئة المشمولة فيممارسة القادة لبعد "التأ ير الم الي" الذي 

مما ساهم في تخفيض  (،0.82 -0.56اذ تراوي االنحراا المعياري بين ) المفتوحة تجاه تلد الفقرات،

نسبي ل نحراا المعياري لعينة الدراسة جميعها كوحدة واحدة عن االرتفاع الناتم عن االنحراا 

اق في إجابات أو آراء األفراد المشمولين في المعياري لعينة جامعة القدس، وبالتالي يزيد من االتس

 العينة مجتمعة فيما يتعلا بفقرات هذا البعد.
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 .(.410): ويبينه الجدول رقم االلهامي حفيزالت بعد ثانياا:

 االلهاميالتحفيز بعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات :(.410)رقم جدول 

 الفقرة ت

 عينة الجامعتين* جامعة القددس المفتوحةعينة  جامعة القددسعينة 
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1 
تحقيا ال قة بامكانية  يتوفر لديها

 األهداا الموضوعة
 3.95 ممرتفع 0.66 4.12 ممرتفع 0.93 3.75

0.83 

 ممرتفع

 ممرتفع 0.85 3.92 ممرتفع 0.68 4.09 ممرتفع 0.97 3.72 تنلر بتفاؤل نحو المستقبس. 2

3 
د عل  أهمية وجود احساس  تؤك)

 جماعي برسالة الجامعة 
 3.88 ممرتفع 0.71 4.08 متومطم 1.06 3.66

0.91 

 ممرتفع

4 
ت ا بقدرات العاملين عل  انجاز 

 االهداا المحددة
 3.87 ممرتفع 0.83 4.05 ممرتفع 0.89 3.67

0.87 

 ممرتفع

5 
المزيد من  تحقياعل   شجعت

 االنجازات
 3.84 ممرتفع 0.76 4.03 متومطم 1.06 3.64

0.93 

 ممرتفع

 ممرتفع 0.89 3.82 ممرتفع 0.78 4.01 متومطم 0.97 3.61 تقدم الن م واالرشاد للعاملين 6

7 
رؤيتها  الي ال تسع  

 المستقبلي)ة للعاملين
 3.81 ممرتفع 0.81 3.98 متومطم 0.97 3.61

0.90 

 ممرتفع

8 
تحفز العاملين لتحقيا رؤية 

 الجامعة 
 3.71 ممرتفع 0.83 3.98 متومطم 1.09 3.39

1.00 

 ممرتفع

9 
م در الهام رؤيتها تعتبر 

 للعاملين في االلتزام
 3.68 ممرتفع 0.84 3.89 متومطم 1.01 3.44

0.95 

 ممرتفع

10 
عل  انجاز المهام بروي تركز 
 الفريا 

 3.67 ممرتفع 0.83 3.94 متومطم 1.10 3.37

1.01 

 ممرتفع

 متومطم 1.04 3.56 ممرتفع 0.93 3.78 متومطم 1.12 3.32 التحدي لدا العاملين  رويت ير  11

12 
 تعمس عل  تقديم الحوافز للعاملين

 وفا معايير مهنية
 3.42 متومطم 1.02 3.65 متومطم 1.15 3.16

1.11 

 متومطم

 ممرتفع 0.74 3.76 ممرتفع 0.61 3.97 متومطم 0.80 3.53 الدرجة الكلية للبعد

 

 مرتبة تنازلياا * 

 إل  اآلتي: ( .410)تشير بيانات الجدول 

 "،التحفيز االلهامي " بعدمن خ ل  التحويلية ادةيالقأفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة  استجابات تتفاوت -

بين متوسطة وواقع ممارسة ( 3.95 -3.42لفقرات هذا البعد بين ) ةالحسابي اتمتوسطال تتراوح إذ

، أن الفقرة  (.410)وكما يبدو من ترتية هذه الفقرات عل  أساس واقع الممارسة في الجدول  ،ومرتفعة
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رتبة األول  وبمتوسل ماحتلت الال قة بامكانية تحقيا األهداا الموضوعة "  يتوفر لديهاالتي ن ها " 

رتبة األخيرة الفقرة  التي ن ها " تعمس م( وواقع ممارسة مرتفعة، في حين جاءت في ال3.95حسابي )

، متوسطة( وواقع ممارسة 3.42عل  تقديم الحوافز للعاملين وفا معايير مهنية " وبمتوسل حسابي )

 اتبمتوسطو  هذا البعد،فقرات  من خ لك ر تقديرًا لواقع الممارسة أجامعة القدس المفتوحة  وقد جاءت

 اتمتوسطال تفيما تراوح ،مرتفعةبين متوسطة و وواقع ممارسة  (4.12 -3.65بين ) تتراوح ةحسابي

  .يضاأ وواقع ممارسة بين متوسطة ومرتفعة( 3.75 -3.16جامعة القدس بين ) ألفراد عينة ةالحسابي

 الستجابات افراد عينة الدراسةارتفاعا نسبيًا في االنحرافات المعيارية  (.410)كما يت)ضم من الجدول  -

كما لهر في في جامعة القدس المفتوحة  استجابات افراد عينة الدراسة ، بخ افي جامعة القدس

 .البعد األول أيضاً 

 (.411)، ويبينه الجدول رقم  االستثارة الفكرية بعد ثالثاا:

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات:(.411) رقم جدول
 االستثارة الفكرية بعد 

 الفقرة 

 عينة الجامعتين* جامعة القددس المفتوحةعينة  عينة جامعة القددس
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1 
تررررردفع العررررراملين نحرررررو اسرررررتخدام تقنيرررررة 

 المعلومات في العمس
 4.14 مرتفعم 0.64 4.39 مرتفعم 0.91 3.86

0.82 

 مرتفعم

2 

تسررررراعد العررررراملين علررررر  التكيرررررف مرررررع 
التييرررررررات الترررررري تح ررررررس فرررررري انمرررررراط 

 وطرق العمس
 3.97 مرتفعم  0.70 4.24 متومطم 0.84 3.66

0.82 

 مرتفعم

3 
تحررررررررص علررررررر  اي رررررررال المعلومرررررررات 

 ال زمة للعاملين
 3.91 مرتفعم 0.72 4.13 متومطم 1.00 3.65

0.89 

 مرتفعم

4 
 خ قة حلول اكتشاا عل  شجعت

العمس تواجه التي للمشك ت  
 3.72 مرتفعم 0.83 3.87 متومطم 96. 3.54

0.91 

 مرتفعم

5 
تمررررررنم ادارة الجامعررررررة الوقررررررت الكررررررافي 

 ل ستماع ال  افكار العاملين
 3.71 مرتفعم 0.84 3.86 متومطم 1.00 3.54

0.93 

 مرتفعم

6 
ت يرررررر العررررراملين نحرررررو التيييرررررر ب رررررفة 

 مستمرة
 3.69 مرتفعم 0.88 3.85 متومطم 0.90 3.52

0.91 

 مرتفعم

 مرتفعم 0.92 3.69 مرتفعم 0.80 3.92 متومطم 0.97 3.43طرقررررًا مبتكرررررة فرررري كيفيررررة إتمررررام  تقتررررري 7
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 المهم)ات

8 
تشرررجع علررر  طررررري االفكرررار حتررر  لررررو 

 اختلفت مع افكارها
 3.69 مرتفعم 0.85 3.81 متومطم 0.97 3.54

0.92 

 مرتفعم

9 
تح  علر  النلرر إلر  المشرك ت مرن 

 جوانة مختلفة.
 3.68 مرتفعم 0.74 3.86 متومطم 0.94 3.48

0.86 

 مرتفعم

10 
تطررررري رؤيررررة عامررررة لمررررا يجررررة عملرررره 

 وتترد التفا يس للعاملين
 3.67 مرتفعم 0.83 3.90 متومطم 1.03 3.41

0.96 

 مرتفعم

11 
يود  ما عل  باستمرار تعرات

عملهم في تحقيقه العاملون   
 3.64 مرتفعم 0.82 3.83 متومطم 1.02 3.42

0.94 

 متومطم

12 
مناقشرة تعتمد اسلوة النقرد البنراء عنرد 

 االفكار ومعالجة المشك ت
 3.60 مرتفعم 0.79 3.83 متومطم 1.03 3.34

0.94 

 متومطم

 مرتفعم 0.72 3.76 مرتفعم 0.60 3.96 متومطم 0.79 3.53 الدرجة الكلية للبعد

 مرتبة تنازلياا * 

 إل  اآلتي:( .411) تشير بيانات الجدول

االست ارة  " بعدفقرات   من خ ل التحويلية ادةيالقأفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة  استجابات تتفاوت -

( 4.14 -3.60لفقرات هذا البعد في الجامعتين معا بين ) ةالحسابي اتمتوسطال تتراوح إذ "،الفكرية 

رسة في كما يبدو من ترتية هذه الفقرات عل  أساس واقع المماوواقع ممارسة بين متوسطة ومرتفعة، و 

تدفع العاملين نحو استخدام تقنية المعلومات في العمس " ، أن الفقرة  التي ن ها " (.411)الجدول 

رتبة م( وواقع ممارسة مرتفعة، في حين جاءت في ال4.14رتبة األول  وبمتوسل حسابي )ماحتلت ال

"  ومعالجة المشك تتعتمد اسلوة النقد البناء عند مناقشة االفكار األخيرة الفقرة التي ن ها " 

 .متوسطة( وواقع ممارسة 3.60وبمتوسل حسابي )

جامعة  ومن خ ل المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في كس جامعة، فقد جاءت  -

 اتبمتوسطو  هذا البعد،فقرات  من خ ل القيادة التحويلية ك ر تقديرًا لواقع ممارسةأالقدس المفتوحة 

 اتمتوسطال توواقع ممارسة مرتفعة لجميع الفقرات، فيما تراوح (4.39 -3.81ن )بي تتراوح ةحسابي

  وواقع ممارسة بين متوسطة ومرتفعة.( 3.86 -3.34في جامعة القدس بين ) ةالحسابي
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 الستجابات افراد عينة الدراسةارتفاعا نسبيًا في االنحرافات المعيارية  (.411)كما يت)ضم من الجدول  -

كما لهر في في جامعة القدس المفتوحة  استجابات افراد عينة الدراسة ، بخ افي جامعة القدس

 .البعدين األول وال اني

 .(.412)، ويبينه الجدول رقم بعد االعتبارات الفردية اا:رابع

 لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقراتا :(.412)رقم جدول 
 االعتبارات الفرديةبعد

 الفقرة ت

 عينة الجامعتين* جامعة القددس المفتوحةعينة  جامعة القددسعينة 
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1 
المناسبات  تهتم بالمشاركة في

 االجتماعية العضاء هيئة التدريس
 3.98 ممرتفع 0.81 4.11 ممرتفع 0.85 3.83

 

 ممرتفع 0.84

2 

تسند االعمال ال عبة لبعض 
العاملين لقناعتها بامت كهم القدرة 

 عل  انجازها
 3.81 ممرتفع 0.80 4.06 متومطم 0.90 3.53

 

 

 ممرتفع 0.89 

3 
تراعي مشاعر العاملين عند تقديمها 

 الن م والتوجيه 
 3.79 ممرتفع 0.81 3.92 متومطم 0.80 3.64

 

 ممرتفع 0.81

4 
العضاء  شخ يااهتماما  يطتع

المميزين هيئة التدريس  
 3.76 ممرتفع 0.84 3.94 متومطم 0.92 3.56

0.90 

 ممرتفع

5 
 من رأك  كأفراد مع العاملين تعامست

ات عمسجماع في أعضاء نهمكو   
 3.75 ممرتفع 0.79 3.81 ممرتفع 0.82 3.68

0.80 

 ممرتفع

6 
ما يلزم لبناء قدرات العاملين  توفر

 المهنية
 3.74 ممرتفع 0.78 3.92 متومطم 0.89 3.55

0.85 

 ممرتفع

7 
ر االعمال المنجزة مهما كانت  تقد)

  ييرة
 3.72 ممرتفع 0.80 3.90 متومطم 0.92 3.52

0.88 

 ممرتفع

يةالعاملين الشخ  قناعات حترمت 8  ممرتفع 0.86 3.70 ممرتفع 0.78 3.87 متومطم 0.90 3.51 

9 
يئة باعضاء ه شخ يا اهتماماي بدت

الجدد التدريس  
 3.67 ممرتفع 0.90 3.82 متومطم 0.89 3.49

0.91 

 ممرتفع

10 
 ء العاملينآلرا باهتمام  ستمعت

 الشخ ية 
 3.60 ممرتفع 0.85 3.83 متومطم 0.99 3.37

0.95 

 متومطم

11 
 العاملين حاجات بتلبية هتمت

  الشخ ية
 3.52 ممرتفع 0.82 3.70 متومطم 1.01 3.31

0.93 

 متومطم

 ممرتفع 0.69 3.72 ممرتفع 0.63 3.90 متومطم 0.71 3.53 الدرجة الكلية للبعد

 مرتبة تنازلياا * 

 إل  اآلتي: ( .412) تشير بيانات الجدول
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االعتبارات  " بعدفقرات  من خ ل  التحويلية ادةيالقأفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة  استجابات تتفاوت -

( 3.98 -3.52بين ) لفقرات هذا البعد في الجامعتين معاً  ةالحسابي اتمتوسطال تتراوح إذ "، الفردية

مارسة في كما يبدو من ترتية هذه الفقرات عل  أساس واقع الممرتفعة، و و  بين متوسطة وواقع ممارسة

عضاء هيئة ألتهتم بالمشاركة في المناسبات االجتماعية ، أن الفقرة  التي ن ها " (.412)الجدول 

( وواقع ممارسة مرتفعة، في حين جاءت في 3.98رتبة األول  وبمتوسل حسابي )ماحتلت الالتدريس " 

( 3.52" وبمتوسل حسابي )رتبة األخيرة الفقرة التي ن ها " تهتم بتلبية حاجات العاملين الشخ ية مال

 .متوسطةوواقع ممارسة 

القيادة  تقديرًا لواقع ممارسة أعل جامعة القدس المفتوحة  وقد جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة في  -

وواقع  (4.11 -3.70بين ) تتراوح ةحسابي اتبمتوسطو  هذا البعد،فقرات  من خ ل التحويلية

في جامعة  ة لتقديرات أفراد العينةالحسابي اتمتوسطال تراوحممارسة مرتفعة لجميع الفقرات، فيما ت

  وواقع ممارسة بين متوسطة ومرتفعة.( 3.68 -3.31القدس بين )

الستجابات أفراد عينة انخفاضًا نسبيًا في االنحرافات المعيارية  (.412) كما يت)ضم من الجدول -

لجامعة القدس وبين  (1.01 -0.82بين ) ةالمعياري اتاالنحراف تاذ تراوح، لبعدالدراسة لفقرات هذا ا

العينة لهذا جابات أفراد است، وُيعد) هذا مؤشرًا عل  اتساق لجامعة القدس المفتوحة  (0.85 -0.78)

 سواء ضمن الجامعة الواحدة أو عل  مستوا العينة جميعها كوحدة واحدة.البعد، 

 :الثاني الدراسة سؤال نتائج 2.3.4

 فـي الجامعـات الفلسـطينية ممارسـة القيـادة التحويليـةتختلـف تقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع هل 

المؤهـل العلمـي،  الدراسة: الجامعة التي يعمل بهـا عضـو هيئـة التـدريس، الجـنس، متغيرات باختالف

 ؟الخبرة، الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس، والمشاركة في العمل اإلداري 

 :التالية المنب قة عنه الفرضيات ال فرية جابة عن سؤال الدراسة ال اني من خ لالباح ة باإل امتوق
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 :األولى الصفرية الفرضية نتائج

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين(  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 عضو هيئة التدريس. الجامعة التي يعمل بهواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الدراسة ل

 Independent)   لعي)نترين مسرتقلتين "t"ح رة اختبرار ال فرية االول  اسرتخدمت الباالفرضية  الختبار

Sample T-test ،) فرراد عينرة الدراسرة تبعراً تقرديرات أداللة الفروق بين متوسطات  بهدا التعرا ال 

حها الجدول هيئة التدريسالجامعة التي يعمس بها عضو لمتيير   . (.413)، وجاءت النتائم كما يوض)

 متغير الجامعةل افراد عينة الدراسة تبعاا  تقديرات متوسطات بينلفروق ل"t"نتائج اختبار :(.413) رقم جدول

 البعد
المتوسط  العدد الجامعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللةمستوى  ((tقيمة 

sig)) 

 التأثير المثالي
 0.000 5.68- 0.92 3.50 104 القدس

 القدس المفتوحة
118 

4.05 
0.49 

 القدس التحفيز االلهامي
 

104 
3.53 

0.80 -4.63 0.000 

 0.61 3.97 118 القدس المفتوحة

 القدس االستثارة الفكرية
 

104 
3.53 

0.79 -4.54 0.000 

 0.60 3.96 118 القدس المفتوحة

 القدس االعتبارات الفردية
 

104 
3.53 

0.71 -4.13 0.000 

 0.63 3.90 118 القدس المفتوحة

 القدس الدرجة الكلية
104 3.52 

 

0.76 -5.07 0.000 

 0.54 3.97 118 القدس المفتوحة

وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة   (.413)ة في الجدول واردمن النتائم ال يتبين

( 0.05 ) لواقع فراد عينة الدراسة في جامعتي القدس والقدس المفتوحة متوسطات تقديرات أبين

بعاد القيادة ألجميع عضو هيئة التدريس،  تعزا لمتيير الجامعة التي يعمس بهاممارسة القيادة التحويلة 

ي ، بمتوسل حساب، حي  كانت الفروق ل الم جامعة القدس المفتوحةالدرجة الكليةوكذلد  ،التحويلية
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(. وعليه يتم رفض الفرضية 3.52(، في حين جاء المتوسل الحسابي لجامعة القدس )3.97مقداره )

 .ال فرية االول 

 الثانية: الصفرية لفرضيةانتائج 

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين(  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .تعزى لمتغير الجنسواقع ممارسة القيادة التحويلية الدراسة ل

 Independent Sampleلعي)نترين مسرتقلتين )   "t"الباح رة اختبرار  اسرتخدمتالختبار هرذه الفرضرية 

T-test  ) متييررر لافررراد عينررة الدراسررة تبعررا  تقررديراتداللررة الفررروق بررين متوسررطات  بهرردا التعرررا الرر

حها الجدول   . (.414)الجنس، وجاءت النتائم كما يوض)

 متغير الجنسل افراد عينة الدراسة تبعاا  تقديراتمتوسطات  بينالفروق  "t"نتائج اختبار :(.414) رقم جدول

 البعد
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  ((Tقيمة ا

 ((sig  الداللة

 0.310 1.02 0.80 3.81 183 ذكر التأثير المثالي

 0.65 3.68 39 انثى

 0.110 1.61 0.73 3.80 183 ذكر التحفيز االلهامي

 0.78 3.59 39 انثى

 0.059 1.90 0.70 3.80 183 ذكر االستثارة الفكرية

 0.82 3.56 39 انثى

 0.081 1.76 0.66 3.76 183 ذكر االعتبارات الفردية

 0.80 3.55 39 انثى

 ذكر الدرجة الكلية
183 3.79 

 

0.68 1.65 

0.101 

 0.73 3.59 39 انثى

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة  "t" نتائم اختبار (.414)الجدول يبين 

يتضم من خ ل النتائم القيادة التحويلية في جامعتي القدس والقدس المفتوحة تبعًا لمتيير الجنس، و 

تعزا لمتيير  المتوسطاتبين (  0.05)ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة   عدم وجود فروق 
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. وعليه يتم قبول الفرضية 0.05اكبر من  ةجميع قيم مستوا الداللة المحسوب جاءتحي  .الجنس

 ال فرية ال انية.

 الثالثة: الصفريةالفرضية  نتائج

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين ( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .المؤهل العلميواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الدراسة ل

 Independent Sampleلعي)نترين مسرتقلتين ) "t" الباح رة اختبرار  اسرتخدمتالختبرار هرذه الفرضرية 

T-test ) لمتييررر  فررراد عينررة الدراسررة تبعرراً تقررديرات أداللررة الفررروق بررين متوسررطات  بهرردا التعرررا الرر

حها الجدول المؤهس العلمي  . (.415)، وجاءت النتائم كما يوض)

 متغير المؤهل العلميل افراد عينة الدراسة تبعاا  تقديراتمتوسطات  بينلفروق ل "t"نتائج اختبار :(.415) رقم جدول

 البعد

المؤهل 

 العلمي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ((tاختبار
مستوى 

 ((sig  الداللة

 0.178 1.35- 0.84 3.75 129 هدكتورا المثاليالتأثير 

 0.66 3.85 93 ماجستير

 0.301 1.04- 0.77 3.72 129 هدكتورا التحفيز االلهامي

 0.69 3.82 93 ماجستير

 0.160 1.41- 0.74 3.70 129 هدكتورا االستثارة الفكرية

 0.69 3.84 93 ماجستير

 0.153 1.44- 0.69 3.67 129 هدكتورا االعتبارات الفردية

 0.71 3.80 93 ماجستير

 الدرجة الكلية
 هدكتورا

129 3.71 

 

0.72 -1.26 0.209 

 0.65 3.83 93 ماجستير

 

عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا  (.415)في الجدول  القيم الواردةمن خ ل  بينيت

تعزا لواقع ممارسة القيادة التحويلية افراد عينة الدراسة  بين متوسطات تقديرات(  0.05)الداللة  
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، حي  كانت جميع قيم للدرجة الكليةوكذلد  ،لمتيير المؤهس العلمي لجميع ابعاد القيادة التحويلية

 وعليه تقبس الفرضية ال فرية ال ال ة.. 0.05اكبر من  ةمستوا الداللة المحسوب

 الرابعة: الصفريةالفرضية  نتائج

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين(  0.05)جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال تو 

 عضو هيئة التدريس. منها الجامعة التي تخرجواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الدراسة ل

بهدا التعرا  One Way ANOVA الختبار هذه الفرضية استخدمت الباح ة تحليس التباين األحادي

الجامعررة الترري تخرررج منهررا لمتييررر  افررراد عينررة الدراسررة تبعرراً تقررديرات أداللررة الفررروق بررين متوسررطات  الرر 

حها الجدول عضو هيئة التدريس  .(.416)، وجاءت النتائم كما يوض)

تبعاا لمتغير اافراد عينة الدراسة  تقديرات متوسطات فروق بينلل نتائج تحليل التباين األحادي :(.416) رقم جدول
 عضو هيئة التدريس الجامعة التي تخرج منها

 البعد
 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

(f) اختبار  قيمة  مستوى الداللة  
(sig) 

 التأ ير الم الي
 0.246 2 0.492 بين المجموعات

 0.602 219 131.83 داخس المجموعات 0.665 0.41
  221 132.322 المجموع الكلي

 التحفيز االلهامي
 0.209 2 0.418 بين المجموعات

 0.546 219 119.568 داخس المجموعات 0.682 0.38
  221 119.986 المجموع الكلي

 االست ارة الفكرية
 0.251 2 0.374 بين المجموعات

 0.907 219 115.5 داخس المجموعات 0.702 0.36
  221 115.874 المجموع الكلي

 االعتبارات الفردية
 0.115 2 0.231 بين المجموعات

 0.48 219 105.358 داخس المجموعات 0.787 0.24
  221 105.589 المجموع الكلي

 0.155 2 0.31 بين المجموعات الدرجة الكلية
 0.48 219 105.226 داخس المجموعات 0.725 0.32

  221 105.536 المجموع الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا  (.416)ة في الجدول واردمن خ ل النتائم ال بينيت

تعزا لواقع ممارسة القيادة التحويلية افراد عينة الدراسة  بين متوسطات تقديرات(  0.05)الداللة  



99 

 

، والدرجة الكلية،لجميع ابعاد القيادة التحويلية  عضو هيئة التدريس، لمتيير الجامعة التي تخرج منها

 وعليه تقبس الفرضية ال فرية الرابعة.. 0.05اكبر من  ةحي  كانت جميع قيم مستوا الداللة المحسوب

 الخامسة: الصفريةالفرضية  نتائج

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين(  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .سنوات الخبرةواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الدراسة ل

  One Way ANOVAالختبررار هررذه الفرضررية اسررتخدمت الباح ررة اختبررار تحليررس التبرراين األحررادي

، سرنوات الخبررةلمتييرر  فراد عينة الدراسة تبعراً تقديرات أداللة الفروق بين متوسطات  بهدا التعرا ال 

حها   .(.417)الجدول وجاءت النتائم كما يوض)

متغير تبعاا لافراد عينة الدراسة  تقديراتمتوسطات  بينلفروق ل نتائج تحليل التباين األحادي :(.417) رقم جدول
 سنوات الخبرة

 البعد
 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

(f)  مستوى الداللة   اختبار قيمة
( sig) 

 التأ ير الم الي
 0.68 2 1.359 المجموعاتبين 

 0.598 219 130.962 داخس المجموعات 0.323 1.14
  221 132.322 المجموع الكلي

 التحفيز االلهامي
 0.161 2 0.323 بين المجموعات

 0.546 219 119.663 داخس المجموعات 0.745 0.30
  221 119.986 المجموع الكلي

 االست ارة الفكرية
 0.357 2 0.713 المجموعاتبين 

 0.526 219 115.16 داخس المجموعات 0.509 0.68
  221 115.874 المجموع الكلي

 االعتبارات الفردية
 0.762 2 1.524 بين المجموعات

 0.475 219 104.065 داخس المجموعات 0.203 1.60
  221 105.589 المجموع الكلي

 0.396 2 0.792 المجموعاتبين  الدرجة الكلية
 0.478 219 104.744 داخس المجموعات 0.438 0.83

  221 105.536 الكلي  المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا  (.417)ة في الجدول واردمن خ ل النتائم البين يت

تعزا  لواقع ممارسة القيادة التحويليةافراد عينة الدراسة  بين متوسطات تقديرات(  0.05)الداللة  
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وعليه تقبس . 0.05اكبر من  ةحي  كانت جميع قيم مستوا الداللة المحسوبسنوات الخبرة، لمتيير 

 الفرضية ال فرية الخامسة.

 السادسة: الصفريةالفرضية  نتائج

متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين(  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .العمل االداري  المشاركة في واقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغيرل الدراسة

 Independent Sampleلعي)نترين مسرتقلتين )  "t"الباح رة اختبرار  استخدمتالختبار هذه الفرضية 

T-test  ) لمتييررر عينررة الدراسررة تبعرراً فررراد تقررديرات أداللررة الفررروق بررين متوسررطات  بهرردا التعرررا الرر 

حها العمس االداري  المشاركة في  . (.418)الجدول ، وجاءت النتائم كما يوض)

 المشاركة في متغيرتبعاا لافراد عينة الدراسة  تقديرات متوسطات بينلفروق ل"t"نتائج اختبار :(.418) رقم جدول
 العمل االداري 

 البعد

في  المشاركة

 العمل االداري

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الداللةمستوى  ((tقيمة اختبار

sig)) 

 التأثير المثالي
 0.194 1.30- 0.87 3.70 83 نعم

 ال
139 

3.84 
0.71 

 0.144 1.47- 0.78 3.67 83 نعم التحفيز االلهامي

 0.70 3.82 139 ال

 0.481 0.71- 0.78 3.72 83 نعم االستثارة الفكرية

 0.69 3.79 139 ال

 0.596 0.53- 0.75 3.69 83 نعم االعتبارات الفردية

 0.65 3.74 139 ال

 الدرجة الكلية
 نعم

83 3.69 

 

0.76 -1.07 0.285 

 0.65 3.80 139 ال



101 

 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة لواقع ممارسة القيادة  "t"نتائم اختبار (.418)يبين الجدول 

النتائم عدم وجود فروق  حي  يتضم من خ ل، داري التحويلية تبعًا لمتيير المشاركة في العمس اال

تعزا لمتيير المشاركة في  بين المتوسطات(  0.05)ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  

قبول . وعليه يتم 0.05اكبر من  ةالعمس االداري، حي  كانت جميع قيم مستوا الداللة المحسوب

 الفرضية ال فرية السادسة.
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 الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 المقــدمــة  1.5

باالسرتعانة بالدراسرات السرابقة،  ،مناقشرة نترائم أسرئلة الدراسرة وفرضرياتهاالباح ة في هذا الف س  تولتنا

وم حلرررة الواقرررع الفلسرررطيني الرررذي تعيشررره الجامعرررات الفلسرررطينية، إضرررافة الررر  االسرررتعانة برررآراء بعرررض 

التربويين العراملين فري جامعرات الروطن، للو رول الر  تفسريرات علميرة وواقعيرة للنترائم التري جراءت فري 

فرري ضرروء  مقترحررات الخا ررة بهررذه الدراسررةبعررض التو رريات وال هررذه الدراسررة. كمررا تضررمن هررذا الف ررس

  نتائجها.

  مناقشة نتائج السؤال األول 2.5

في  عضاء هيئة التدريسأ كما يراهاما واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية   

 لفلسطينية؟؟الجامعات ا

 لواقع ممارسة القيادة تقديرات أفراد عينة الدراسة) في الجامعتين معًا( أن ولألالسؤال األهرت نتائم 

( ، االعتبارات الفرديةالتأ ير الم الي، التحفيز االلهامي، االست ارة الفكريةيلي)ة بأبعادها األربعة )التحو 

  .مرتفعة جاءت بدرجة

وقد تعزا هذه النتيجة ال  التطور العلمي واالداري، وخا ة في لس عالم التكنولوجيا الذي جعس من 

العالم قرية  ييرة، وبالتالي سرعة االط ع عل  كس ما يستجد من تطور في نلريات االدارة والقيادة، 

م في هذا المجال، مما ومحاولة الجامعات الفلسطينية اللحاق بركة هذا التطور، ومحاكاة العالم المتقد

جعلها تطلع عل  أفضس النلريات القيادية، ومحاولة االستفادة منها قدر االمكان. وقد يعزا السبة 

أيضًا ال  الفترة الزمنية الطويلة التي أمضاها العديد من رؤساء الجامعات ومساعديهم في منا بهم، 
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في علم االدارة والقيادة، وقاموا بنقس خبرات وقيامهم بالعديد العديد من الزيارات ال  جامعات متقدمة 

هذه الجامعات ال  الجامعات الفلسطينية، أو أنهم استفادوا من خبرات  الفترة الزمنية التي أمضوها في 

 منا بهم، وقد تكون قد ساعدت عل  تبن  المفاهيم القيادية ذات الع قة بالقيادة التحويلية.

يتها ومشك تها، إال أن الك ير من الجوانة المتعلقة بالقيادة  حيم ان للجامعات الفلسطينية خ و 

 التحويلية ممكن االستفادة منه ونقله من جامعات خارجة عن بيئاتنا التعليمية.

وقد تعزا هذه النتيجة أيضًا، كون واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية مرتفعة، ال  

ينية الستقطاة الطلبة وأعضاء هيئات التدريس ال  برامجها التنافس بين الجامعات الفلسط

وتخ  اتها، وهذا يستدعي قيادة جامعية واعية، حري ة عل  القيام بكس ما يلزم من أجس هذا 

الهدا، سواء من خ ل البيئة الجامعية الحاضنة ألعضاء هيئات التدريس، وتحفيزهم ودعمهم، أم 

 ُيلهر الجامعة بملهر علمي واداري رائد ومتميز. خ ل السلود االداري والقيادي الذي

لت إليه دراسات كس من:  نتيجة هذه الدراسة في هذا الجانة تت)فاو  (، 2010خلف )مع ما تو )

التي بينت درجة مرتفعة من (، 2013(، ومددين )2013(؛ والرقاد وابو دية )2013؛ 2012وشقوارة )

التي  (Basham,2010)دراسة باشام  نتيجة ما اتفقت معك .ممارسة  القيادة التحويلية في الجامعات

ألهرت نتائجها أن نمل القيادة التحويلية يلس أحد األنماط القيادية األك ر فاعلية في المؤسسات 

لهرت اهمية القيادة أالتي   (Sadeghi & Pihie, 2012)التعليمية، وكذلد مع دراسة ساييي وبيهي 

 زيادة فاعلية القيادة الجامعية.بدرجة كبيرة في التحويلية 

( وعيس  2005(، وبني عيس  )2001تختلف مع نتائم دراسات كس من: اليامدي )اال انها 

(، 2012(، والدية )2011(، والخوالدة وجرادات )2010(، وابو شعبان وابوسمرة والطيطي )2008)

، التي تو لت ال   (Boating, 2014)(، وبواتنم  2014(، وسميرات والمقابلة )2013وبدي )

او في المدارس  ،توافر خ ائ ها لدا القادة الجامعيين او ،درجة ممارسة متوسطة للقيادة التحويلية
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، مع ان نتيجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة القدس جاءت متوافقة مع نتائم هذه ال انوية

(، ووادي 2011دراسات: اليامدي ) تختلف عن نتائم نتائم هذه الدراسة بشكس عام  . كما انالدراسات

 .التي بينت درجة منخفضة من ممارسة  القيادة التحويلية في الجامعات( 2014)

أما بخ وص النتائم  المتعلقة بأبعاد القيادة التحويلية، كما جاءت في تقديرات أفراد عينة الدراسة من 

، وبعد االعتبارات الفردية بالمرتبة األخيرةالجامعتين، فقد جاء بعد التأ ير الم الي بالمرتبة األول ، 

 وجميعها بدرجة مرتفعة.

وقد يعزا السبة، كون بعد االعتبارات الفردية جاء بالمرتبة األخيرة، ال   عوبة تلبية ر بات االفراد 

في المؤسسة، أية مؤسسة، ورضا الناس  اية ال تدرد، ومهما حاولت إدارات الجامعات تلبية 

ين الفردية، سواء المادية أم المعنوية، يبق  األمر في  اية ال عوبة. وما تراه االدارة احتياجات العامل

الجامعية في قضية ما، ليس بالضرورة ان يراه العاملون أو أعضاء هيئة التدريس بنفس الكيفية أو 

دًا من بنفس ال ورة. ومن هنا يأتي االخت ا في تقديرات األمور وموازنتها.  حيم أن هذا البعد بع

أبعاد القيادة التحويلية وال بد أن يؤخذ بعين االعتبار، وقد تأخذه إدارات الجامعات فعً  بعين االعتبار، 

 لكن يبق  األمر في إمكانية تنفيذه عل  الوجه الذي يرضي  البية المرؤوسين، وال نقول جميعهم.

ة في المرتبة األخيرة( مع نتيجة دراسة وتتفا نتيجة هذه الدراسة في هذا الجانة) بعد االعتبارات الفردي

(. واختلفت مع نتيجة دراسة كس من 2014(، ووادي)2012(، وشقوارة)2010كس من: الرقة)

 (.2010(، والشريفي والتنم)2012الدية)

 . مناقشة نتائج السؤال الثاني3.5

في الجامعات الفلسطينية  هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة القيادة التحويلية 

باختالف متغيرات الدراسة: الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس، الجنس، المؤهل العلمي، 

 الخبرة، الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس، والمشاركة في العمل االداري؟ 



105 

 

 الفرضيات المنب قة عنه: نتائم وسيتم مناقشة نتائم السؤال ال اني من خ ل

 متغير الجامعة :الفرضية االولى نتيجةمناقشة  1.3.5

 بين متوسطات(   0.05)وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  النتائم ألهرت 

عضو  تعزا لمتيير الجامعة التي يعمس بها لواقع ممارسة القيادة التحويلية فراد عينة الدراسةأ تقديرات

  .جامعة القدس المفتوحةتقديرات أفراد عينة الدراسة في كانت الفروق ل الم هيئة التدريس، و 

ر بة جامعة القدس المفتوحة منافسة الجامعات التقليدية في ميدان  وقد يفسر هذا االخت ا نتيجة

مطًا تعليميًا تفردت العمس الجامعي، وتقديم األفضس لطلبتها وأعضاء هيئاتها التدريسية. كونها تعتمد ن

به دون الجامعات الفلسطينية األخرا، أال وهو التعليم المفتوي والتعليم عن بعد، وكان ينلر ال  

جامعة القدس المفتوحة نلرة تختلف عن الجامعات التقليدية في الوطن من خ ل هذا الجانة، ومن 

ولت هذه الجامعة منذ نشأتها المنافسة، خ ل معدالت طلبتها المتدنية مقارنة بالجامعات التقليدية، فحا

ال بس التقدم والتميز. التميز في جودة التدريس ومشاريع التخرج، والبح  العلمي، والع قات 

المجتمعية. كما أن امتداد هذه الجامعة عل  كامس الوطن الفلسطيني وخارجه، وعدد الطلبة الكبير 

امم التعليمية المتعددة، كس هذا يستدعي من إدارتها ان مقارنة بالجامعات الفلسطينية التقليدية، والبر 

تبح  عن األفضس في مجال اإلدارة والقيادة حت  تتمكن من المنافسة والتقدم والتميز. وقد يعزا 

السبة أيضًا ال  الخبرة التراكمية التي اكتسبتها إدارة جامعة القدس المفتوحة من خ ل الفترة الزمنية 

 في رئاسة الجامعة. الطويلة التي أمضتها

س إليه كس من:  (،  التي الهرت وجود 2012(، والدية )2010الرقة )وتتفا هذه النتيجة مع ما تو )

 نتائم رائهم حول درجة ممارسة القيادة التحويلية، فيما تختلف هذه النتائم معآفروق بين الجامعات في 

 فروق تعزا لمتيير الجامعة. ( التي الهرت عدم وجود 2013( ومدين )2001دراسة اليامدي )
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 متغير الجنس :لثانيةالفرضية ا نتيجةمناقشة  .2.3.5

  )عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  نتيجة الفرضة ال انية ألهرت 

  .تعزا لمتيير الجنس لواقع ممارسة القيادة التحويلية افراد عينة الدراسة تقديرات بين( 0.05

هذه النتيجة ال  أن م حلة ممارسات القيادة من قبس المرؤوسين تأتي من خ ل م حلة  وقد تعزا 

عضو هيئة التدريس ألداء رئيس القسم األكاديمي والعميد.........، وهذا بشكس عام يأتي من خ ل 

، أنلمة وقوانين وتعليمات محددة، ال بد ان يلتزم بها المسؤول ويطبقها عل  أعضاء هيئة التدريس

بيض النلر عن الجنس أو  يره.  كما أن  قافة أعضاء هيئة التدريس من الذكور واالنا  في مجال 

القيادة، وتقديراتهم ألبعادها متشابهة. لهذا جاءت الفروق بين تقديرات الذكور واالنا  لواقع ممارسة 

 القيادة التحويلية  ير دالة اح ائيًا.

س إليه  (، وسميرات والمقابلة 2012(؛ والدية )2008عيس  )كس من: وتتفا هذه النتيجة مع ما تو )

(  التي الهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في ارائهم حول درجة ممارسة 2014(، ووادي )2014)

( وابو شعبان وابوسمرة والطيطي 2010القيادة التحويلية، فيما تختلف هذه النتائم مع دراسة الرقة )

(، والتي 2014(، وكنعان )2011( ، والخوالدة وجرادات )2010والشريفي والتنم ) ( ،2010)

 الهرت فروقا بين الجنسين ل الم الذكور او االنا .

 هل العلميؤ متغير الم :الثالثةمناقشة نتائج الفرضية  3.3.5

بين (   0.05)عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  النتائم ألهرت 

 . العلمي تعزا لمتيير المؤهس ممارسة القيادة التحويلية لواقع افراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات

وقد تعزا هذه النتيجة لكون المؤهس العلمي) دكتوراه أو ماجستير( هو في مجال التخ ص الدقيا  

لمه عضو هيئة التدريس، فقد يكون في الرياضيات أو الفيزياء أو التاريخ. وهذا التخ ص ال  الذي ُيع 

حمس درجة الدكتوراه يضيف ك يرًا في مجال الممارسات القيادية أو االنماط القيادية أو االدارية، فمن ي
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أو الماجستير يقيس واقع الممارسات القيادية في الجامعة بناء عل  السلوكيات التي يلحلها من قبس 

رؤسائه. وبالتالي ما يلحله حامس الماجستير وما يلحله حامس الدكتوراه من ممارسات إدارية أو قيادية 

 هو نفسه، في حين قد يختلفا في التفسير أو ردة الفعس. 

(، 2012(، والدية )2009(، العمر )2008وتتفا هذه النتيجة مع دراسة كس من:  عيس  ) 

(، التي الهرت عدم وجود فروق تعزا للمؤهس العلمي،  2014(، وكنعان )2014وسميرات والمقابلة )

(، 2010والشريفي والتنم )(، 2010دراسة ابو شعبان وابو سمرة والطيطي ) مع نتائمفيما تختلف 

التي الهرت وجود فروق تعزا لمتيير المؤهس (، 2011(، واليامدي )2011الدة وجرادات )والخو 

  العلمي ل الم المؤهس العلمي االعل . 

 متغير الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس :الرابعةالفرضية  نتيجةمناقشة  .4.3.5

  )عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  نتيجة الفرضية الرابعة ألهرت 

تعزا لمتيير  ممارسة القيادة التحويلية لواقع افراد عينة الدراسة تقديرات بين متوسطات( 0.05

 عضو هيئة التدريس. الجامعة التي تخرج منها

وقد يعزا ذلد ال  أن أفراد عينة الدراسة من خريجي الجامعات المحلية والعربية ال يرون اخت فًا  

كبيرًا بين الجامعات التي درسوا بها وبين الجامعات الفلسطينية التي يعملون بها، فاالنلمة والتعليمات 

م وجود فروق بين والقوانين متشابهة ال  حد ما. أما بخ وص خريجي الجامعات األجنبية، وعد

تقديراتهم وتقديرات زم ئهم من الجامعات المحلية والعربية، فقد يعزا ذلد ال  أنهم فعً  لم يجدوا فرقًا 

بين الممارسات  القيادية في الجامعات الفلسطينية والجامعات األجنبية التي درسوا بها، أو أنهم مع 

وتأقلموا مع الوضع القائم، ولم يعد هناد فرق  مرور الوقت، ونلرًا لللروا التي نعيشها، استحسنوا

 يذكرونه. 
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 متغير سنوات الخبرة :الخامسةالفرضية  نتيجةمناقشة  .5.3.5

  )عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  نتيجة الفرضية الخامسة ألهرت 

تعزا لمتيير سنوات  لواقع ممارسة القيادة التحويلية افراد عينة الدراسة تقديرات بين متوسطات( 0.05

 .الخبرة

ويشعرون  منهم،ان اعضاء هيئة التدريس ي حلون قرة الهيئات االدارية قد تعزا هذه النتيجة ال   

 .واستمرار ذلد خ ل سنوات عملهم ،باهتمامها بهم منذ اللحلة االول  اللتحاقهم بالعمس في الجامعة

 .متقاربة حول ممارسة القيادة التحويلية في جامعاتهم رائهمآلذلد كانت 

(، 2012والدية ) (،2010والشريفي والتنم ) (،2008وتتفا هذه النتيجة مع دراسة كس من: عيس  ) 

والتي الهرت   (2014(، ووادي )2014(، وكنعان )2014(، وسميرات والمقابلة )2013شقوارة )و 

جميعها عدم وجود فروق تعزا لمتيير سنوات الخبرة، بينما تختلف مع دراسة كس من: العمر 

التي الهرت وجود فروق تعزا لمتيير  (،2011، واليامدي ) (2011والخوالدة وجرادات )(، 2009)

  الطويلة. و  المتوسطة سنوات الخبرة  ل الم ا حاة الخبرات

 متغير المشاركة في العمل االداري  :السادسةفرضية ال نتيجةمناقشة  .6.3.5

  )وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة  عدم نتيجة الفرضية السادسة ألهرت 

تعزا لمتيير  لواقع ممارسة القيادة التحويلية افراد عينة الدراسة تقديرات بين متوسطات( 0.05

 .المشاركة في العمس االداري 

هذه النتيجة ال  ان معلم من يشارد في العمس االداري يعود بعد فترة وجيزة عضو هيئة قد ُتعزا و  

تدريس دون مهام ادارية. فرئيس القسم والعميد ونواة رئيس الجامعة ومساعدوه مدتهم محدودة، قد 

ريس، يجدد لبعضهم لدورة أخرا أو لسنة أخرا، ولكنهم في نهاية المطاا يعودون أعضاء هيئة تد

ويحس محلهم زم ء لهم بداًل منهم، وبالتالي الفترة الزمنية الق يرة في العمس االداري سمحت لهم 
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ممارسة العمس االداري والقيادي، وستسمم لزم ئهم القيام بهذا العمس الحقًا. وعليه فلن يكون للمشاركة 

مارسة القيادة التحويلية في في العمس االداري دور حاسم في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع م

 الجامعة.

 والتوصيات . االستنتاجات4.5

 االستنتاجات: 1.4.5

واقع ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية، حي  كشفت  للتعرا ال جاءت هذه الدراسة 

 النتائم التالية:عن فرضياتها  اإلجابات عن أسئلة الدراسة واختبار

التحفيز الم الي،  الفلسطينية القيادة التحويلية بأبعادها األربعة )التأ ير الجامعاتتمارس إدارات . 1

 ست ارة الفكرية، واالهتمامات الفردية( بدرجة مرتفعة.اال االلهامي،

 تقديرات بين متوسطات (   0.05. عدم وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة ) 2

تعزا لمتييرات: الجنس،  ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية واقعلافراد عينة الدراسة 

 والمؤهس العلمي، والجامعة التي تخرج منها، وسنوات الخبرة، والمشاركة في العمس االداري.

افراد  تقديرات بين متوسطات (   0.05. وجود فروق ذات داللة اح ائية عند مستوا الداللة ) 3

التي يعمس  تعزا لمتيير الجامعة ممارسة القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية واقعلعينة الدراسة 

 ل الم جامعة القدس المفتوحة. بها عضو هيئة التدريس،

 جابات اسئلة الدراسة وفرضياتها يمكن التو س ال  االستنتاجات التالية:اومن خ ل مناقشة  وتحليس 

 من خ ل أنماطًا سلوكية دالة عل  القيادة التحويلية، يمارسون  الجامعات الفلسطينية إدارات أن -1

 الخا ة واألهداا والطموحات الُم س بين العمس للتوفيا بيئات وتحويس نقس إل  تسع  أسالية ووسائس

وبأتباعهم، وأنهم عل  معرفة تامة بأدوارهم الحالية والمستقبلية في خدمة الجامعة والعمس عل   بهم
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وبالتالي يمتلكون  قة وتقدير  ،ب ورة م الية، و ت رفون بطريقة مؤ رةيو  ،احتياجاتها تطويرها وتلبية

 واحترام المرؤوسين.

ن وا، أن نمل القيادة التحويلية يلس أحد األنماط القيادية األك ر فاعلية في المؤسسات التعليمية  -2

للمرؤوسين والعمس عل  إشباعها، القيادة التحويلية تقوم عل  إدراد االحتياجات اللاهرة والكامنة 

واست مار أق   طاقات المرؤوسين بهدا تحقيا تييير مق ود، وهذا ما سينعكس عل  توليد الدافعية 

لدا العاملين وبالتالي االرتقاء بالمرؤوسين من أجس اإلنجاز والتطوير الذاتي والعمس عل  تنمية فرق 

 العمس والجامعة ككس.

بالقيادة  المتعلقة المعرفة تنمية في المفيدة القضايا من الدراسة هذه إليها تو لت يالت النتائم تعد  -3

 العديد أفراد بين الع قات وتعزيز ،ومديري الدوائر لدا رؤساء الجامعات والعمداء التحويلي)ة وأبعادها

 .المهمة المواقع من

 التوصيات:  .2.4.5

 هذه الدراسة  وعل  الر م من ممارسة القيادة التحويلية التو س اليها فيبناًء عل  النتائم التي تم 

بعادها االربعة في الجامعات الفلسطينية، اال ان هناد حاجة لتعزيز تلد الممارسة في جميع بأ

 الجامعات من خ ل التو يات والمقترحات التالية:

 ر أوذلد لما لها من  ،الجامعية لسمات وخ ائص القيادة التحويلية األداراتتعزيز امت د  -

 ايجابي في تحسين بيئة العمس الجامعي.

عقد دورات وبرامم تدريبية وورشات عمس العداد القادة الجامعيين في مجال ممارسة القيادة  -

 التحويلية بهدا زيادة تاهيلهم واكسابهم لخ ائ ها.

الحسبان أفضس  ، تتضمن منهجًا تكنولوجيًا يأخذ فيالجامعيينت ميم برامم لتنمية القادة  -

 ممارسات القيادة التحويلية.
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 زيادة االهتمام بحاجات العاملين الشخ ية وتوفيرها. -

 .اشراد ذوي الخبرة والكفاءة من اعضاء هيئة التدريس في مهام ادارية -

 .ابل االجتماعي بين القيادة والعاملينر بناء نوع من الت -

اط االدارية الحدي ة وبخا ة نمل القيادة تحدي  االنلمة والقوانين الجامعية لتتناسة مع االنم -

 التحويلية.

تقويم ممارسة القيادة التحويلية بابعادها المختلفة في الجامعات دوريا ووضع نتيجة التقويم  -

 كمعيار مقارنة جانة القيادة في معايير الجودة.

القيادة تطوير رسالة واهداا الجامعات لتتناسة مع االنماط االدارية الحدي ة وبخا ة نمل  -

 التحويلية.

إعادة النلر في برامم وأسالية التحفيز التي يتبعها القادة العاملون في الجامعات الفلسطينية  -

من خ ل وضع نلام عادل من الحوافز لتشجيع العاملين عل  بذل مزيد من الجهد لتطوير 

 االداء.

كتيذية راجعة حول تعميم نتائم هذه الدراسة عل  رؤساء الجامعات واالدارات المختلفة   -

ممارستهم لسلود القيادة التحويلية، واالستفادة منها في تطوير بيئة العمس بما يخدم اهداا 

 الجامعة. 

تضمين بعض خ ائص القيادة التحويلية ضمن معايير اختيار القادة في الجامعات  -

 الفلسطينية.

 ت في العمس من ح  القيادات الجامعية عل  دعم وتشجيع العمس الجماعي في حس المشك -

 خ ل نشر  قافة الحوار االيجابي في تبادل االفكار وتقبس االراء المختلفة والتوفيا بينها.
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زيادة االهتمام ببناء قيادات ال ف ال اني في الجامعات وتدريبهم وتنمية قدراتهم في االسالية  -

 القيادية المختلفة وخا ة القيادة التحويلية.

تشارد فيه جميع الجامعات الفلسطينية يكون متخ  ًا في مناقشة عقد مؤتمر سنوي مشترد  -

الممارسات القيادية الم ل  وبخا ة القيادة التحويلية، وعرض التجارة الناجحة لتقويمها 

 وتطويرها وتعميمها في الجامعات.

 :توصيات خاصة بالدراسات المقترحة 3.4.5

 فات السلوكي)ة والمهني)ة للقيادة االدارية الستق اء ال ،الجامعات الفلسطينية في دراسة إجراء -

 كرؤساء الجامعات  والعمداء والمدراء .

او  ، داء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينيةأتنمية  فيالقيادة التحويلية  دوردراسة  -

 والئهم وانتمائهم للجامعة.

 .الفلسطينيةمن وجهة نلر االداريين في الجامعات إجراء دراسات مما لة  -
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نشورة، رسالة ماجستير  ير م .التدريسية بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 فلسطين. ،  زة،جامعة األزهر
 ترجمة: عبد الحميد بناء القوى الحيوية.  تنمية القيادة: .(2003. )روسأفوليو، ب(

 .الخزامي(، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع
 القيادة التحويلية وع قتها بال قافة التنليمية لدا عمداء كليات المجتمع .(2013. )حمدبدي، أ 

، المتحدة العربية اإلمارات جامعة  ،التربوية لألبحاث الدولية المجلة. األردنالخا ة في 
 .23 -1 ص ص، 43 العدد

 عم)ان: دار الفكر اساسيات في علم ادارة القيادة. .(2002. )ارق البدري، ط. 
 أثر القيادة التحويلية على األداء في المؤسسات العامة في  .(2005) .حمدبني عيس ، أ

 األردن. ، عمان،رسالة ماجستير  ير منشورة، الجامعة األردنية .األردن
 والتوزيع. . عمان: دار اسامة للنشراالدارة المعاصرة .(2008. )ادل ابت، ع 
  ،برنامج  إعداد القيادات التحويلية في الجامعات السعودية ،(2007) .اجدةمالجارودي(

المملكة العربية  ، الرياض،لملد سعودجامعة ا ،دكتوراه  ير منشورة رسالة .تدريبي مقترح(
 السعودية.

 عم)ان: دار الكندي القيادة: اساسيات ونظريات ومفاهيم .(2004. )اهر محمدحسن، م .
 .للنشر والتوزيع
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  ،عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام  .(2010) .حمد كريممخلف
، الجامعة اإلس مية ،رسالة ماجستير  ير منشورة .بغزةاألكاديميين في الجامعة اإلسالمية 

 فلسطين.  زة،
 درجة ممارسة عمداء الكليات وأعضاء هيئة  .(2011. )حمدو جرادات، م ايدالخوالدة، ع

جامعة  ،مجلة بحوث التربية النوعية .التدريس في جامعة جرش لسلود القيادة التحويلية
  .32 -1 ص ص، (1) ، الجزء23 العدد المن ورة،

 القاهرة: دار النهضة ، 5. طاالدارة العامة في النظرية والممارسة .(1982. )براهيمدرويش، أ
 . العربية

   ،مدى ممارسة القيادة اإلدارية واألكاديمية بالجامعات  .(2012) سامر كمال.الدية
 ، منشورة. رسالة ماجستير  ير الفلسطينية للقيادة التحويلية وصعوباتها وسبل تنميتها

  .فلسطين ،  زة،جامعة األزهر
  ،القيادة التحويلية لدا القادة االكاديميين في  .(2012) .زيزةوابو دية، ع هناءالرقاد

مجلة جامعة النجاح . الجامعات االردنيه الرسميه وع قتها بتمكين اعضاء هيئه التدريس
  .1216-1191 ص ص (،5) ، اال دار26المجلد، )العلوم االنسانية(لالبحاث 

 عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات  .(2010)حمد  ادق. الرقة، أ
  .فلسطين ،  زة،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير  ير منشورة .الفلسطينية بقطاع غّزة

 مجلة البحوث التجارية .الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية .(2003. )ازن فارسرشيد، م ،
  .500-465 ص ص ،(2) ، العدد25 المجلد

 درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية الخا ة   (2014)..اطفعومقابلة  .مرس ،سميرات
العلوم التربوية،  -دراسات مجلة .للقيادة التحويلية وع قتها بدافعية المعلمين نحو عملهم

 .536-513 ص ص ،(1)، ملحا 41 المجلد
  ،األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة  .(2004) . ل عبد الملدطالشريف

جامعة نايف العربية للعلوم  ،. رسالة ماجستير  ير منشورةنظر العاملين بإمارة مكة المكرمة
 األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

  ،الخا ة في درجة ممارسة مديري المدارس ال انوية  .(2010). نالموالتنم،  باسعالشريفي
مجلة علوم  .دولة االمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نلر معلميهم

  .91 -73 ص ص ،45 العدد ، WWW.ULUM.NLانسانية
 درجة ممارسة القيادة التحويلية في جامعة الشرق األوسل من  .(2012) . ناء عليشقوارة، س

 الجزء،مجلة تطوير األداء الجامعي. نلر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلداري)ة فيهاوجهة 
 .29 -1 ص ص(، 1)(، العدد 2)

http://www.ulum.nl/
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 دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية   .(2013) .ناء عليشقوارة، س
، الجنان جامعة ،دكتوراة  ير منشورة رسالة للجامعات الخاصة في األردن: دراسة تحليلية.

 لبنان. طرابلس، 
 درجة ممارسة االدوار القيادية لدى عمداء الكليات في  .(2012. )حمد مطرالشمري، أ

 جامعة الكويت وعالقتها بالتماثل التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم.
 .االردن ، عمان،رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الشرق االوسل

 القاهرة: مكتبة  رية للطباعة  السلوك القيادي وفعالية االدارة.(: 1992. )ريفشوقي، ط
 .والنشر والتوزيع

 أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على الفعالية اإلنتاجية  :(2008) .ميرة الحي، س
 الجزائر. ، باتنة، . رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الحاج الحضرللمرؤوسين

 درجة السلود القيادي للمديرين كما يقدرها المعلمون  .(2002) .حمد عبد القادرعابدين، م
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم . في محافلات وسل الضفة اليربية في فلسطين

 .1472-1429 ص ص (،6) ، العدد(26) المجلد ،اإلنسانية(
 تدرية القيادات الجامعية الفلسطينية كاحد مجاالت تطوير االدارة  .(2009. )ؤادالعاجز، ف

 .302-273 ص ص (،2)17، مجلة الجامعة االسالميةالجامعية في فلسطين. 
 السلود القيادي التحويلي وسلود المواطنة التنليمية في األجهزة  .(2002) .حمدالعامري، أ

-19 ص ص ،(1)(، العدد9) المجلد ،االداريةالمجلة العربية للعلوم . الحكومية السعودية
39.    

 األنماط القيادية وعالقتها بالثـقافة التنظيمية لدى  .(2003) .بد الرحمن فالمالعبادلة، ع
، جامعة مؤتة ،. رسالة ماجستير  ير منشورةالفئات اإلدارية في محافظات جنوب األردن

 األردن. الكرد،
 حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع ، االبتكارية واألداء المتميزالقيادة  .(2004) .هيلةعباس، س

 . عمان: دار وائس للنشر والتوزيع.المتميز
 عمان: دار الفكرالبحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه .(2007. )وقانعبيدات، ذ ..  
 بح  . القيادة التحويلية في ادارة التغيير دور(: ، ا)ذار2005. )عد بن مرزوق العتيبي، س

مقدم للملتق  االداري ال ال : ادارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمس االداري )نحو ادارة 
 ، المملكة العربية السعودية.جدة .متييرة فاعلة(

  ،ةاالتجاهات الحديثة في القيادة االدارية والتنمية البشري .(2008) .حمد حسينمالعجمي 
 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع .
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  ،بنيازي: 2. طمدخل إلى اإلدارة التربوية :(2008) .باسومهدي، ع بد هللاعالعرفي ،
 منشورات جامعة قاريونس.

 منشور عل  ال فحة الشخ ية  مهارات القيادة وصفات القائد. .(2002. )حمدالعساا، أ
 .: السعوديةأحمد عبد المحسن العساا للدكتور

  ،3ط لى البحث في العلوم السلوكية.المدخل ا .(2003. )مدح الم بن العساا ،
 .الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر

 الرياض: اسس االدارة وتطبيقاتها في المجاالت االمنية .(2000. )عد الدينعشماوي، س .
 .مطابع اكاديمية نايف للعلوم االمنية

 القادة درجة ممارسة  .(2011) .دنانواإلبراهيم، ع مالوالعمري، ج دنانالعضايلة، ع
. األكاديميين لعمليات القيادة اإلدارية: دراسة ميدانية من وجهة نلر أعضاء هيئة التدريس

 .268-224 ص ص (،4)(، العدد 26) المجلد ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
 خصائص القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام   :(2009) .مينة بن سليمانالُعمر، أ

المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن العلمية وعالقتها بالروح 
، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس مية ،. رسالة ماجستير  ير منشورةسعود اإلسالمية

 المملكة العربية السعودية. الرياض،
 عمان ،3ط .األعمال منظمات في التنظيمي السلوك .(0502) .ناحمود سلمالعميان م: 

  .والتوزيع للنشر وائس دار
 القيادة التحويلية وعالقتها بتفويض السلطة في مدارس وكالة  .(أ2012. )حمدعواد، أ

رسالة ماجستير  ير  الغوث في الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين والمعلمات فيها.
 .فلسطين ، نابلس،منشورة ، جامعة النجاي

  التنظيمي في المدارس الحكومية  عالقة القيادة التحويلية بالمناخ .(ة2012. )يمعواد، ر
رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة  الثانوية في فلسطين من وجهات نظر المديرين فيها.

  .فلسطين  ، نابلس،النجاي
 وسف ويوسف، أيمن وشاهين، محمد ودرويش، مروان واشتية، عماد و زيادات، عواد، ي

منشورات جامعة القدس  :هللارام  .المسؤولية المجتمعية .(2013) موفا ورحال، عمر
 المفتوحة.

  ،االتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في  .(2006. )حمدم ،الفاضسو لي ععيا رة
 . للنشر والتوزيع دار الحامد :عمان .المؤسسات التربوية
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  ، دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس  .(2008) .ناء محمدسعيس
 ،  زة،الجامعة اإلس مية، رسالة ماجستير  ير منشورة .ةمحافظات غز الثانوية في 

 .فلسطين
  ،لقيادة ممارسة مديري مدارس التعليم العام ل .(2012) .معان بن خلفجأليامدي

 ، مكة المكرمة،جامعة أم القرا  ، يرر منشورة ماجستير رسالة. بمحافظة المخواةالتحويلية 
 المملكة العربية السعودية.

 القيادة التحويلية في الجامعات السعودية : مـدى  .(2001) .عيد بن محمدأليامدي، س
 ،دكتروراه  يرر منشورة رسالة. ممارستها وامتالك خصائصها من قبل القيادات األكاديمية

 المملكة العربية السعودية. ، مكة المكرمة، جامعة أم القرا 
 االدارية وكفايات القيادة التحويلية لدا مديري درجة توافر الكفايات  .(2013. )هنازالفار، ش

 ،االنسانية( لألبحاث)العلوم النجاح جامعة مجلة. المدارس الحكومية ال انوية في فلسطين
 .1414 -1377 ص ص (،7)(، العدد 27) المجلد

 القيادة االدارية: التحول نحو النموذج القيادي العالمي. .(2001. )المالقحطاني، س 
 .الرياض: مرامر للنشر والطباعة

 دراسة السلوك االنساني الفردي السلوك التنظيمي .(2003. )حمد قاسمالقريوتي، م :
 .عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع والجماعي في المنظمات المختلفة.

  ،عمان: دار زهران االتجاهات الحديثة في القيادة االدارية.  .(1997. )لاهر محمودك لدة
 .للنشر والتوزيع

  درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس  .(2014. )ؤيا محمدكنعان، ر
الثانوية وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال 

 .فلسطين، نابلس، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة النجاي فلسطين.
 (.1995كنعان، نواا) .دار ال قافة للنشر والتوزيع. :، عمانالقيادة االدارية 
 ،درجة ممارسة القياده التحويليه وعالقتها بالروح المعنويه  .(2013) .حر خلفس مددين

، دكتروراه  ير منشورة، جامعة ام القرا  رسالة . العضاء هيئه التدريس بالجامعات السعوديه
 .المملكة العربية السعودية مكة المكرمة،

 أثر القيادتين التحويلية والتبادلية في أداء الموارد البشرية  .(2008). ائنكان فوازمرعي، ك
، جامعة عم)ان العربية ،دكتوراه  ير منشورة رسالة. في شركات الصناعات الدوائية األردنية

 األردن. عمان،
 اع اإلداري، اختبار أ ر أبعاد القيادة التحويلية في اإلبد .(2008). بد المحسننعساني، ع

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدرسات  .دراسة تطبيقية عل  المؤسسات التعليمية في سورية
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- 67 ص ص (،1) (، العدد30المجلد)، (سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية )العلمية
87. 

  ،اإلجرائية في استخدام نلريتي القيادة التحويلية والقيادة  .(2001) .لشربيني ه ليأاله لي
 (، العدد7المجلد )، مجلة مستقبل التربية العربية .بعض الكليات الجامعية )دراسة تحليلية(

 .110-81 ص ص ،( 21)
 مالمح مدير المستقبل: من القيادة التبادلية الى القيادة  .(1996) .يدالهواري، س

 القاهرة: مكتبة عين شمس. التحويلية.
 2. ط21التحويلي للعبور بالمنظمات إلى القرن الـ  القائد .(1999) .يدالهواري، س ،

 القاهرة: مكتبة عين شمس.
 مدى ممارسة القيادات االدارية بالجامعة الجزائرية للسلوكيات  .(2014) .مين، لوادي

رسالة ماجستير  .دراسة ميدانية بجامعة عنابة –القيادية التحويلية و معوقات ممارستها
 الجزائر. سطيف،، 2جامعة سطيف ، ير منشورة

 ( .2015وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  .) الدليل االحصائي لمؤسسات التعليم
 ، رام هللا، فلسطين.العالي الفلسطينية
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 المالحق:
 :االستبانةقائمة باسماء محكمي  (:1ملحا رقم )

 

 مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس اسالية تدريس محسن عدسد.  1
 القدسجامعة  ادارة اعمال احمد حرز هللاد.  2
 القدسجامعة  علوم البيئة د. عبد الرحمن التميمي  3
 جامعة القدس المفتوحة ادارة تربوية تيسير ابو ساكورد. أ.  4
 جامعة القدس المفتوحة ا ول تربية الجرجاوي أ.د. زياد  5
 جامعة القدس المفتوحة ادارة اعمال د. فتم هللا  انم 6
 جامعة القدس المفتوحة ادارة اعمال د. ذياة جرارأ. 7
 المفتوحة جامعة القدس قياس وتقويم معزوز ع ونةد.  8
 جامعة القدس المفتوحة ادارة اعمال د. عطية م لم 9
 المفتوحة جامعة القدس قياس وتقويم حمدي ابو جرادد.  10
 جامعة الخليس ادارة عامة د. محمد عوض 11
 جامعة االستق ل ادارة اعمال د. حسين عبد القادر 12
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 (: استبانة القيادة التحويلية2ملحا رقم )
 

 القدس  جامعة

 برنامج الدراسات العليا

 معهد التنمية الريفية المستدامة

 المحترم  ............................حضرة الدكتور  

 وبعد  تحية طيبة
من  التحويلية في الجامعات الفلسطينيةادة يالقواقع ممارسة  تقوم الباح ة بإجراء دراسة بعنوان:
باشراف   ،جامعتي القدس والقدس المفتوحة( في ميدانية)دراسة  وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس

كجزء من متطلبات نيس درجة الماجستير في تخ ص بناء ، المحترم الدكتور محمود ابو سمرة
 من جامعة القدس.  المؤسسات

 هافقرات عن باإلجابة التكر)م راجية منكم وأل راض هذه الدراسة قامت الباح ة ببناء اإلستبانة المرفقة ،
 ستستخدم مإجابتك بأن علماً  المناسة، العمود وفي العبارة أمام( √) إشارة بوضع مرأيك مع يت)فا وبما

 .تامة بسرية وستعامس فقل العلمي البح  أل راض
 مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم

 

 الباحثة
 ميرفت الحسيني
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 :إجابتك( أمام √) إشارةبوضع  األسئلةعن  اإلجابةيرجى 

  انثى ذكر                                                        الجنس:    . 1 

 

 القدس                                 القدس المفتوحة                     الجامعة:   .  2

 

 دكتوراة                                 ماجستير           المؤهل العلمي:     . 3

 

 اجنبية                 عربية                    محلية                الجامعة التي تخرجت منها:    . 4

 

 سنوات فأكثر 10            سنوات    10أقل من -5          سنوات      5أقل من                        :  الخبرة. 5

 

 هل سبق وان عملت في موقع اداري او قيادي في الجامعة؟. 6

 ال  نعم                                                

 

  
   

 ()الكاريزما(البعد األول: )التأثير المثالي
 

 الــــفـــقــــرة #
موافا 
 بشدة

 ير  محايد موافا
 موافا

 ير موافا 
 بشدة

1 
 تحقيا بهدا الذاتية هام الحتتجاوز ادارة الجامعة 

 العامة الم لحة

     

       همواحترامالعاملين  ةب ق   ادارة الجامعة حلت 2

      للعمسة حماسال زيادةل قناعاإل عل  القدرة ادارة الجامعة  متلدت 3

      ال قة بين العاملين في الجامعة بناءعل   تعمس ادارة الجامعة  4

 ألهداا مشترد فهم وجود أهمية عل ادارة الجامعة  ركزت 5
  الجامعة

     

بالحسبان النتائم األخ قية للقرارات التي ادارة الجامعة  تأخذ 6
 تتخذها.

     

 الشخصية المعلومات: األول القسم

 

 التحويلية القيادةأبعاد القسـم الثاني: 
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      سًا بال قة بالنفس.لدا ادارة الجامعة احسا 7

تستخدم ادارة الجامعة االسالية المهنية الجراء التيييرات  8
 المطلوبة. 

     

      تؤكد ادارة الجامعة عل  اللباقة المهنية 9

      ادارة الجامعة عل  توفير االحتياجات الشخ ية للعاملينتحرص  10

      تت را ادارة الجامعة بشكس نموذجي في ادائها االداري  11

       ادارة الجامعةيوجد رؤية واضحة للمستقبس لدا  12

      تعتمد ادارة الجامعة اسلوة التيذية الراجعة في ادائها 13

 

 : )التحفيز االلهامي(الثاني البعد

# 
موافا  الــــفـــقــــرة

 بشدة
 ير  محايد موافا

 موافا
 ير موافا 

 بشدة
14 
 

      التحدي لدا العاملين  رويت ير ادارة الجامعة 

      المزيد من االنجازات تحقياادارة الجامعة عل   شجعت 15

      تنلر ادارة الجامعة بتفاؤل نحو المستقبس. 16

      رؤيتها المستقبلي)ة للعاملين ادارة الجامعة الي ال تسع   17

د  18 عل  أهمية وجود احساس جماعي  ادارة الجامعة تؤك)
 برسالة الجامعة 

     

ال قة بامكانية تحقيا األهداا ادارة الجامعة  يتوفر لدا 19
 الموضوعة

     

      تقدم ادارة الجامعة الن م واالرشاد للعاملين 20

      ادارة الجامعة عل  انجاز المهام بروي الفريا تركز  21

بقدرات العاملين عل  انجاز االهداا ت ا ادارة الجامعة  22
 المحددة

     

      تحفز ادارة الجامعة العاملين لتحقيا رؤية الجامعة  23

      م در الهام للعاملين في االلتزامرؤية الجامعة تعتبر  24
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تعمس ادارة الجامعة عل  تقديم الحوافز للعاملين وفا معايير  25
 مهنية

     

    )االستثارة الفكرية(: الثالث البعد 

 الــــفـــقــــرة #
موافا 
 بشدة

 ير  محايد موافا
 موافا

 ير موافا 
 بشدة

 للمشك تخ قة  حلول اكتشاا عل  ادارة الجامعة  شجعت 26
 العمس تواجه التي

     

 تحقيقه يود العاملون  ما عل  باستمرار ادارة الجامعة  تعرات 27
 عملهم في

     

      طرقًا مبتكرة في كيفية إتمام المهم)اتادارة الجامعة  تقتري 28

عل  النلر إل  المشك ت من جوانة  ادارة الجامعة تح   29
 مختلفة.

     

تعتمد ادارة الجامعة اسلوة النقد البناء عند مناقشة االفكار  30
 ومعالجة المشك ت

     

      ال زمة للعاملينعل  اي ال المعلومات ادارة الجامعة تحرص  31

تشجع ادارة الجامعة عل  طري االفكار حت  لو اختلفت مع  32
 افكارها

     

تطري ادارة الجامعة رؤية عامة لما يجة عمله وتترد  33
 التفا يس للعاملين

     

      تمنم ادارة الجامعة الوقت الكافي ل ستماع ال  افكار العاملين 34

      ب فة مستمرة الجامعة العاملين نحو التيييرت ير ادارة  35

36 
تدفع ادارة الجامعة العاملين نحو استخدام تقنية المعلومات 

 في العمس
     

37 
تساعد ادارة الجامعة العاملين عل  التكيف مع التييرات التي 

 تح س في انماط وطرق العمس
     

    البعد الرابع: االعتبارات الفردية 

# 
موافا  الــــفـــقــــرة

 بشدة
 ير  محايد موافا

 موافا
 ير موافا 

 بشدة
       ء العاملين الشخ يةآلرا باهتمام الجامعة  ادارة ستمعت 38

      العاملين الشخ ية قناعاتادارة الجامعة  حترمت 39

      من أك ر كأفراد العاملين الجامعة مع ادارة تعامست 40
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 عمسات جماع في أعضاء همنكو 

       الشخ ية العاملين حاجات بتلبية الجامعة  ادارة هتمت 41

42 
باعضاء هيئة  شخ يا اهتماماالجامعة  ادارة يبدت

 الجدد التدريس

     

      االعمال المنجزة مهما كانت  ييرةالجامعة  ادارة تقد)ر 43

العضاء هيئة  شخ يااهتماما  الجامعة  ي ادارةطعت 44
 المميزين التدريس

     

      ما يلزم لبناء قدرات العاملين المهنية ادارة الجامعة  توفر 45

تسند ادارة الجامعة االعمال ال عبة لبعض العاملين  46
 لقناعتها بامت كهم القدرة عل  انجازها

     

تهتم ادارة الجامعة بالمشاركة في المناسبات االجتماعية  47
 العضاء هيئة التدريس

     

تراعي ادارة الجامعة مشاعر العاملين عند تقديمها الن م  48
 والتوجيه 

     

 
أية مقترحات أخرى )اذكرها من فضلك(: 

..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 . . . لحسن تعاونكم وتقديري  شكري  مع
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 التنظيم القيادي )اإلداري( للجامعات الفلسطينية (: 3ملحق رقم )
وتتدرج  ،ولة في إدارة الجامعة تأخذ الشكس الهرميؤ جرت العادة في الجامعات أن القيادات المس 

ولة في إدارة الجامعة وفا الهيكلية الهرمية من رئيس الجامعة ، فنواة الرئيس، فالعمداء ؤ القيادات المس
فرؤساء األقسام، وهؤالء جميًعا جامعون في نشاطاتهم بين ال فة األكاديمية وال فة اإلدارية منهم 

لمن ة أعضاء هيئة التدريس أساًسا ويقومون إل  جانة ذلد بنشاطات إدارية، ما لم تتطلة طبيعة ا
أن يكون شا له متفرً ا طيلة قيامه بأعباء القيادة كما هو الحال في من ة رئيس الجامعة، فإن ترد 

 القيادة عاد إل  وليفته كعضو هيئة التدريس 
وما يميز الجامعات الفلسطينية أن لديها استق لية إدارية عل  الر م من وجود نوع من اإلشراا لوزارة 

 (2009)العاجز، ي، وعل  مستوا كس جامعة فإن التنليم اإلداري يتكون من:التربية والتعليم العال
يتشكس مجلس أمناء الجامعة من مجموعة مختارة من العلماء من مختلف أنحاء  مجلس األمناء:• 

البلد، وهم المؤتمنين عل  رعاية الجامعة وضمان تحقيا أهدافها ودعمها والحفاظ عل  جودة العملية 
شكس المجلس من كس من: رئيس مجلس األمناء وأعضاء مجلس األمناء، و الًبا يكون هذا التعليمية. ويت

 التشكيس بقرار سياسي من الدولة.
يتول  مجلس الجامعة إعداد مشاريع أنلمة الجامعة، ومشروع موازنتها، كما يقوم  مجلس الجامعة:• 

في الجامعة حسة االحتياجات باتخاذ اإلجراءات الضرورية لرفع مستوا التعليم والبح  العلمي 
الوطنية، والنلر في مشاريع الخطل الدراسية المقدمة من الكليات ومناقشتها. والتنسيا بين أعمال 
الكليات، ووضع التقوي م الجامعي السنوي، ومنم الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، ورفع ذلد كله 

رئيس الجامعة )كرئيس للمجلس( وعضوية كس  إل  مجلس األمنا ء للم ادقة، ويتشكس في العادة من
 من نواة الرئيس والعمداء .

وهو يهدا إل  المساهمة في تطوير وتقدم المؤسسة وفي بلورة سياستها  المجلس األكاديمي:•  
وأنلمتها األكاديمية، كما يتداول في سياسة وأنلمة المؤسسة األكاديمية التي لها  لة بالمؤسسة ككس 

يد في األمور األكاديمية التي ال تنح ر في كلية بعينها، ويكون هذا المجلس في وعل  وجه التحد
العادة برئاسة نائة الرئيس للشئون األكاديمية وعضوية كس من العمداء وعضوين منتلمين من هيئة 
التدريس برتبة محاضر )مدرس مساعد( فما فوق منتخبين من كس كلية يتم انتخابها من قبس هيئة 

 ي تلد الكليةالتدريس ف
يتكون هذا المجلس في العادة من عميد الكلية كرئيس ومن رؤساء األقسام في الكلية  مجلس الكلية:• 

 كأعضاء ، ويهدا هذا المجلس إل  النلر بأمور الكلية من أعضاء هيئة تدريس وط ة.
همتهم عقد برئاسة رئيس القسم االكاديمي وأعضاء هيئة التدريس من نفس القسم م مجلس القسم:• 

 اإلجتماعات للنلر بأمور القسم ومن  م رفع تو ية لمجلس الكلية أو العميد 
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 القيادات المسئولة عن إدارة الجامعة: 
 ولة التي يجة أن تكون في كس جامعة، وهذه القيادات هي:ؤ هناد مجموعة من القيادات المس 

  (2009)العاجز، 
بقرار من مجلس األمناء، ويفضس فيمن يعين رئيًسا ن ويعف  من من به يوهو يع رئيس الجامعة:• 

للجامعة أن يكون برتبة أستاذ، وتكون مدة تعيينه سنتين قابلتين للتجديد، ورئيس الجامعة مسئول عن 
إدارة شئون الجامعة، كما يتول  شئون اإلع م فيه ا، ويمارس ال  حيات التي تضمن حسن سير 

ين واألنلمة المعمول بها في الجامعة، وهو مسؤول تجاه مجلس العمس في الجامعة وفا أحكام القوان
 األمناء.

وهو أيًضا يعين ويعف  من من به بقرار من مجلس األمناء بناء  نائب الرئيس للشئون األكاديمية:• 
عل  تنسية من رئيس الجامعة، ويفضس أن يكون برتبة أستاذ أو إحدا رتة األستاذية، وتكون مدة 

ذا انتهت مدة خدمته كنائة للرئيس استمر في عضويته في تعيينه في العاد ة سنتين قابلتين للتجديد، وا 
الهيئة التدريسية، وهو مسئول تجاه رئيس الجامعة، ويتول  اإلشراا عل  أعمال الكليات وجميع 
الوحدات األكاديمية بما في ذلد البرامم والمراكز الخا ة ومراكز األبحا ، واإلشراا عل  شئون 

تبة وعل  مكتة القبول والتسجيس وعل  شئون الهيئة التدريسية وعل  مكتة شئون الطلبة، وكذلد المك
تقديم تقرير تف يلي للرئيس باإلضافة إل  ما يكلفه به الرئيس من أعمال، كما أنه يقوم مقام الرئيس 

 ويمارس   حياته في حال خلو من ة الرئيس أو  ياة الرئيس.
ن ويعف  من من به بقرار من مجلس األمناء بناء يوهو يع إلدارية والمالية:نائب الرئيس للشئون ا• 

عل  تنسية من رئيس الجامعة، ويشترط أن تتوافر لديه الشروط العلمية والعملية ال زمة لت ريف 
األمور المالية واإلدارية العامة في المؤسسة، ويكون تعيينه في العادة لمدة أربع سنوات، وهو مسئول 

ذا انتهت خدمته كنائة للرئيس استمر في عضويته بالهيئة التدريسية، وهو يمارس عدة تجاه  الرئيس، وا 
   حيات ومسئوليات منها:

ال  حيات المالية م س اإلشراا عل  إدارة حسابات الجامعة وعل  تطبيا جميع العقود واالتفاقيات  -
، وا عداد الموازنة ومراقبة تنفيذ بنودها وا عداد بين الجامعة وعم ئها، وا عداد التقارير المالية الدورية

 البيانات المالية الختامية في نهاية كس سنة وتقديمها لمدقا حسابات الجامعة.
ال  حيات اإلدارية كاإلشراا عل  إدارة شئون جميع المولفين باست ناء أعضاء هيئة التدريس  -

نهاء   خدمة.والمعيدين والمساعدين واألكاديميين من تعيين وا 
ال  حيات المتعلقة بلوازم الجامعة وأجهزتها كاإلشراا عل  شراء وتسجيس ومراقبة وتخزين اللوازم  -

 وتوزيعها عل  مرافا الجامعة.
ال  حيات المتعلقة بالحرم الجامعي و يانته والخدمات الط بية العامة وخدمات األساتذة  -

 والمولفين.
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وهو يعين ويعف  من من به بقرار من مجلس األمناء بناء عل   نائب الرئيس للتخطيط والتطوير:• 
تنسية من رئيس الجامعة ويفضس أن تتوافر لديه شروط إحدا رتة األستاذية باإلضافة إل  المؤه ت 
العلمية ال زمة لت ريف أمور من به، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو يتول  إعداد 

عل  المستوا الق ير والبعيد ورفع التو يات بشأنها إل  الرئيس، وا عداد دراسات  المخططات للجامعة
تساعد في تقييم المناهم والبرامم المنهجية وال منهجية وتحديد متطلبات الجامعة ليساتذة والمولفين 

داري واألبنية، ودراسة كس ما يتعلا بسياسة قبول الط ة، والميزانية وسياسة التمويس والجهاز اإل
واألكاديمي والخريجين، وكذلد عمس دراسات مقارنة مع الجامعات األخرا وحول حاضر الجامعة 

 ومستقبلها.
ويعين عميد الكلية ويعف  من من به بقرار مجلس األمناء بناء عل  تنسية من  عمداء الكليات:• 

عادة لمدة     سنوات رئيس الجامعة ويفضس أن تتوافر فيه إحدا رتة األستاذية ويكون تعيينه في ال
 قابلة للتجديد، ويكون مسئوال تجاه نائة الرئيس للشئون األكاديمية، وهو يتول  ما يلي:

إدارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة واألنلمة والتعليمات ال ادرة بمقتضاه وقرارات مجلس الكلية  -
 واللجان المخت ة.

نائة الرئيس للشئون األكاديمية عن شؤون التعليم  تقديم تقرير في نهاية كس ف س جامعي إل  -
 والبحو  العلمية وسائر النشاطات في كليته وآية اقتراحات يراها.

رئاسة مجلس الكلية والدعوة إل  اجتماعاته ورفع تو ياته إل  نائة الرئيس للشئون األكاديمية وأية  -
 درة بمقتضاه.  حيات أخرا يمنحه إياها قانون الجامعة أو األنلمة ال ا

وهو يعين ويعف  من من به بقرار من مجلس األمناء بناء عل  تنسية من  عميد شؤون الطلبة:• 
رئيس الجامعة ويفضس أن تتوافر لديه شروط إحدا رتة األستاذية باإلضافة إل  المؤه ت العلمية 

سؤول تجاه نائة ال زمة لت ريف أمور من به، ويكون تعيينه في العادة لمدة     سنوات وهو م
الرئيس للشؤون األكاديمية، ويشرا عل  جميع نشاطات الطلبة في الجامعة بموجة األنلمة الخا ة 

 بذلد، ويرأس لجنة النلام ولجنة المنم الط بية ويدعو إل  اجتماعها.
وهو يعين ويعف  من من به بقرار من مجلس األمناء بناء عل  تنسية من  عميد القبول والتسجيل:• 
جلس الجامعة لمدة     سنوات وهو مسئول تجاه نائة الرئيس للشؤون األكاديمية، ويتول  م

 ال  حيات والمسئوليات التي يحددها له مجلس الجامعة عند التعيين.
وهو يعين ويعف  من من به بقرار من رئيس الجامعة بناء عل  تو ية من مجلس  أمين المكتبة:• 

جميع الشروط العلمية والفنية ال زمة إلدارة شئون المكتبة، ويكون التعيين الجامعة عل  أن تتوافر لديه 
في العادة لمدة     سنوات قابلة للتجديد، وهو مسئول تجاه نائة الرئيس للشئون األكاديمية، ويكون 

 ألمين المكتبة ال  حيات والمسئوليات التي يحددها مجلس الجامعة عند التعيين.
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يعين رئيس القسم ويعف  من من به بقرار من رئيس الجامعة بناء عل   ألقسام":رؤساء الدوائر "ا• 
تو ية من العميد بعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس في الدائرة )القسم( ويكون تعيينه في العادة 
لمدة سنتين، ويكون رئيس الدائرة )القسم( مسئوال عن حسن سير التدريس فيها، والذين يرتبطون به 

رة وعليه أن يقدم إل  عميد الكلية في نهاية كس ف س جامعي تقريًرا  ادًرا عن مجلس القسم مباش
 يتضمن نشاط الدائرة أو أي اقتراحات يرا فيها م لحة القسم ويرفع تو يات مجلس الدائرة إل  العميد
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