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لقبوله اإلشراف على هذا العمل و نصائحه و " شنيني حسين " و إمتناني إلى األستاذ الفاضل الدكتور 

  توجيهاته و على ما تكرم علي من سعة صدر و نصح و إرشاد

أتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة المناقشة الموقرة لقبولهم مناقشة هذه األطروحة و كما ال يفوتني أن 

  .تحملهم عناء قراءتها و إثرائها بتوجيهاتهم و تصويباتهم السديدة 

  جامعة غرداية لمساهمتهم في الدراسة  و عمال أساتذةإطارات و و عرفاني لكل و أقدم شكري 

  . الطيبات على دعمهم المتواصل قصد تحقيق النجاحكما ال أنسى جميع زمالئي في بلدية 
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  : ملخص

  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي ، 

جامعة غرداية من أجل دراسة احلالة ، باإلضافة إىل التعرف على داللة الفروق يف استجابات هيئة  مت إختيارو 

 )188(لدرجة ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية و ممارسة اإلبداع التنظيمي ، حيث تكونت العينة من التدريس 

رئيسية لدراسة أستخدم االستبيان كأداة بطريقة عشوائية ، و لتحقيق أهداف ا اختريتمن هيئة التدريس الدائمني 

املتوسطات احلسابية و  استخدمت، و  وهي الصدق و الثبات هذا األخري الذي مت التحقق من خصائصه 

و حتليل التباين األحادي و املتعدد و اختبار طوكي للمقارنات البعدية ، و ) T( االحنرافات املعيارية و اختبار

يف توصلت نتائج الدراسة بعد التحليل اإلحصائي أن درجة ممارسة القيادات اإلدارية لسلوكيات القيادة التحويلية 

ا ، كما بينت النتائج أنه مرتفعة ، كما أن درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي كانت مرتفعة أيضاملؤسسة حمل الدراسة 

يف درجة ممارسة القيادات اإلدارية لسلوكيات القيادة التحويلية تبعا ملتغري اجلنس  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

و السن و اخلربة املهنية ، كما توجد فروق يف درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي تبعا ملتغري اجلنس و السن و اخلربة 

وجد فروق يف كل من بعد سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي تبعا للمستوى العلمي املهنية ، فيما ال ت

القيادات اإلدارية باجلامعة على األساليب اإلدارية احلديثة و قيادة  تدريببزيادة توجيه و ، و أوصت الدراسة 

  . املؤسسات اجلامعية على ضوء مدخل القيادة التحويلية يف ضل بيئة تتصف بالتغيري الدائم 

  .تأثري مثايل إبداع تنظيمي ،قيادة حتويلية ، إبداع ، قيادة ،  :الكلمات المفتاحية 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of transformative leadership 

behaviors on organizational creativity, and the University of Guardaia was 

selected for the study of the case, in addition to identifying the significance of 

differences in the responses of the faculty to the degree of practicing 

transformative leadership behaviors and practicing organizational creativity, 

where The sample consisted of (188) permanent faculty selected in a random 

way, and to achieve the objectives of the study, I used the questionnaire as a key 

tool of the latter, whose have been verified Honesty and fortitude, and used 

mathematical averages and standard deviations and test (T) and analysis of 

mono and multiple contrast and toki test for dimensional comparisons, and the 

results of the study after statistical analysis found that the degree of exercise of 



 

VI 
 

management leadership behaviors transformational behaviors in the institution 

The study is high, and the degree of practice of organizational creativity was 

also high, as the results showed that there are statistically significant differences 

in the degree of management practice of transformative leadership behaviors 

according to the change of gender, age and professional experience, as well as 

differences in the degree of practice of creativity The study recommended 

increasing the guidance and training of the university's administrative leaders on 

modern management methods and leading university institutions. In light of the 

entrance of transformative leadership in the light of an environment 

characterized by constant change . 

Keywords: Leadership, transformative leadership, creativity, organizational                      

creativity, perfect impact.
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 ب 
 

  :  توطئة -أ

إن أي مؤسسة تطمح للنجاح والتفوق عن مثيال�ا �دف إلجياد إدارة فعالة قادرة على التأثري يف العاملني 

إلجناز األعمال بكفاءة ومتيز ، وتتطلب عملية التأثري قيادة تواجه التغريات املتالحقة واملستجدات احمليطة باملؤسسة 

دة تعد مبثابة حجر األساس لنجاح وتطور املؤسسات يف على املستويني الداخلي واخلارجي ، وعليه فإن القيا

ومن هنا أولت املؤسسات وا�تمعات املعاصرة أمهية عظمى لدور القيادة ملا هلا من تأثري يف بقاء . عصرنا احلايل 

 املؤسسات و استمرارها يف ظل تنوع ثقافا�ا و أهدافها ومواردها ، ولعل جناح الدول يف حتقيق تطلعا�ا يرتبط

بقدرة مؤسسا�ا على إجناز املهام وتقدمي اخلدمات على أحسن وجه ، وعلى خلق ثقافة تنظيمية تستهدف 

الكفاءة والفعالية ومنظومة من القيم واالجتاهات و أخالقيات العمل وحتقيق مستوى من الرضي مما يؤدي إىل 

   .زيادة الدافعية يف العمل وتعظيم الوالء والشعور باالنتماء للمؤسسة 

إن مفاهيم اإلبداع واالبتكار من املفاهيم األساسية اليت تستند إليها القيادة التحويلية حيث تؤمن مبشاركة          

العاملني وبناء ثقافة تنظيمية قائمة على اإلبداع يف حل املشكالت ومساندة املرؤوسني يف ابتكار البدائل وتقدير 

وعليه يعد اإلبداع الوسيلة . تية واإلبداعية مبا حيقق املشاركة الفاعلة مسامها�م وحتفيزهم من خالل التنمية الذا

ويؤكد حرمي بان اإلبداع مورد قيم ومهم ينبغي تعزيزه وتطويره وبقدر ما . إلحداث التغيري والتطوير يف املؤسسات 

ورها املستمر ، تويل املؤسسات اهتمامها وعنايتها لإلبداع بقدر ما سيكون لذلك تأثريا على ازدهارها وتط

فاملؤسسات تواجه حتديات كبرية كالعوملة والثورة املعلوماتية والتعامل مع قوى بشرية متعددة الثقافات مما يتطلب 

إدارة اإلبداع يف املؤسسات بشكل عام و مؤسسات التعليم العايل بشكل خاص كو�ا بيئة ديناميكية تتميز 

اخلارجية وتعتمد على مهارات و إمكانات جمموعة العمل ، األمر الذي بالتنوع والتباين يف مكونا�ا الداخلية و 

يتطلب توفر قيادات مبادرة قادرة على إنتاج ثقافة تنظيمية تؤمن بقدرات ومبادرات العاملني كأساس إلثراء وتطوير 

  .  العمل 

ا وبراجمها وزيادة تواجه املؤسسات اجلامعية الكثري من التحديات املتمثلة يف عدد املستفيدين من خدما�

املنافسة فيما بينها على حتقيق النجاح والتميز ، واحلاجة امللحة للوفاء باحتياجات الطلبة والعاملني ، واالهتمام 

بتطوير العالقات املهنية والشخصية بني العاملني و استقطاب الكوادر اإلدارية املؤهلة والكفؤة يف ظل تزايد 

، األمر الذي يتطلب استخدام القيادات ألساليب قيادية تتناسب مع متطلبات الضغوط السياسية واالقتصادية 

األدوار واألهداف املطلوب حتقيقها وذلك من خالل التأثري االجيايب يف العاملني ملواجهة االحتياجات البيئية 

  . املستجدة واملستمرة لتطوير أساليب العمل 

ة وسياسا�ا وأهدافها وبراجمها نتيجة تنوع احتياجات الطلبة وا�تمع ، إن التغيري يف حاجات البيئة اجلامعي         

التباين يف مستويات املنافسة ونوعية الربامج و  إىليستدعي االستجابة بإبداعية حيث يشري الوضع الراهن 
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إدارة تلك املؤسسات اإلمكانات املادية و البشرية ، األمر الذي يشكل حتديا أمام القيادات اإلدارية القائمة على 

  .والعاملني فيها ، فالقيادة هي املسؤولة عن النجاح و اإلخفاق الذي تعيشه املؤسسات اجلامعية 

مما سبق ميكن استخالص أن قوة وتطور أي مؤسسة تكمن يف قدرات و اهتمام قيادا�ا بتطوير أداء           

ن من يتولون مناصب عليا عليهم أن يهتموا أل. ع  واالبتكار ية حتايب اإلبدا العاملني ومتكينهم وتنمية ثقافة تنظيم

بقدرات العاملني لديهم وتنمية أساليب اختاذ القرار وحل املشكالت وإنتاج األفكار اجلديدة والعمل بروح الفريق 

ب مبتكر الواحد وصوال لإلبداع الذي يشري إىل مجيع التصرفات واألفعال اليت ميارسها الفرد يف موقع العمل بأسلو 

.  

  : الدراسة إشكالية -ب

�دف الدراسة إىل التعرض ملوضوع القيادة التحويلية و أثره على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسات اجلامعية  

، مت اختيار جامعة غرداية منوذجا وهذا لإلجنازات الكبرية اليت حققتها اجلامعة رغم  املهمةكونه من املوضوعات 

   :اإلشكالية الرئيسية كاآليتوقد مت صياغة حداثتها  

  ما مدى تأثير سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة ؟         

حبيث يتم دراسة مدى تأثري كل سلوك من سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي واستخراج          

النسب وحتليلها والوصول إىل النتائج والتوصيات باإلضافة إىل استنباط املعوقات اليت حتول إىل عدم الوصول إىل 

 .يعترب مفتاح الريادة يف مجيع امليادين األهداف املرجوة وهي حتقيق اإلبداع بأعلى مستوى ألنه 

  

  : الفرعية التساؤالت -ت

  . ما مدى توافر سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ؟   - 1

  .   ما مدى توافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة  ؟    - 2

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل  - 3

  .   ؟  0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

) الفردي  االعتبارالفكرية ،  االستثارةاملثايل ، التحفيز اإلهلامي ،  التأثري( ما أثر سلوكيات القيادة التحويلية  - 4

  .؟  0.05بداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة على اإل

حول متغريات الدراسة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى  - 5

  .  ؟ ) اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ( تعزى للبيانات الشخصية 

  

  :الدراسة  فرضيات -ث

  .يوجد مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة  - 1

  .يوجد مستوى مقبول لتوافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة  - 2
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حمل الدراسة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة - 3

  .       0.05عند مستوى الداللة 

املثايل ،  التأثري( لسلوكيات القيادة التحويلية  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 4

  .على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ) الفردي  االعتبارالفكرية ،  االستثارةالتحفيز اإلهلامي ، 

  : و تندرج حتت هذه الفرضية ، فرضيات فرعية هي 

للتأثري املثايل على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  1- 4

  .حمل الدراسة 

يف للتحفيز اإلهلامي على اإلبداع التنظيمي  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  2- 4

  .املؤسسة حمل الدراسة 

لالستثارة الفكرية على اإلبداع التنظيمي يف  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  3- 4

  .املؤسسة حمل الدراسة 

لالعتبار الفردي على اإلبداع التنظيمي يف  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : 4- 4

  .ةاملؤسسة حمل الدراس

حول متغريات الدراسة تعزى  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى  - 5

  ) .  اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ( للبيانات الشخصية 

ات القيادة حول سلوكي 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى :  1- 5

  ) . العلمي ، عدد سنوات اخلربة  اجلنس ، السن ، املستوى( التحويلية تعزى للبيانات الشخصية

حول ممارسة أبعاد  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى :  2- 5

  .)لمي ، عدد سنوات اخلربة اجلنس ، السن ، املستوى الع( اإلبداع التنظيمي تعزى للبيانات الشخصية 

  

  : الدراسة أهداف -ج

  .حتليل طبيعة العالقة بني سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي جبامعة غرداية  - 1

  .التعرف على مستوى ممارسة منط القيادة التحويلية لدى القادة يف جامعة غرداية  - 2

  .املؤسسة حمل الدراسة التعرف على مستوى اإلبداع التنظيمي يف  - 3

بيان ضرورة حتقيق اإلبداع التنظيمي ألنه صمام األمان ملواكبة وجما�ة التغريات البيئية داخلية كانت أو  - 4

  .خارجية 

  .حماولة كشف معوقات ممارسة هذا النمط القيادي يف املؤسسة حمل الدراسة  - 5
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  : الدراسة أهمية -ح

أمهية العنصر البشري يف املنظمات اإلدارية بصفة عامة ،ويف املؤسسات تنبثق أمهية هذه الدراسة من 

اجلامعية بصفة خاصة ، باعتباره الركيزة األساسية لبلوغ األهداف وحتقيق الغايات التنظيمية ، كما انه العنصر 

  .األساسي احملدد ملدى فاعلية األداء وكفاءات يف املنظمات 

احلالية من أمهية موضوعها ، فالقيادة التحويلية مدخل مشويل يستخدم أيضا تنبع أمهية هذه الدراسة 

لوصف مدى واسع من القيادة ترتاوح من احملاوالت الدقيقة للتأثري يف األتباع على املستوى الفردي ، إىل احملاوالت 

ية خاصة وصاحب والقائد التحويلي شخص له رؤ . األكثر اتساعا للتأثري يف املنظمات كلها والثقافات بأمجعها 

رسالة ، ويرى الشيء البعيد برؤية جديدة ، ويرى أن هدف وظيفته ووجوده يف احلياة هو نقل الناس من حوله 

  .نقلة حضارية 

 وتكمن األمهية النظرية هلذه الدراسة يف نظر الباحث يف ما ستضيفه إىل رصيد املعرفة يف جمال أدبيات

يتها التطبيقية فتكمن يف أمهية معرفة واقع هذا النمط القيادي اجلدير ، أما أمهأمناط القيادة خاصة التحويلية 

  .بالدراسة يف مؤسساتنا الوطنية بصفة عامة واملؤسسات اجلامعية جمال البحث وعالقته باإلبداع التنظيمي 

كما تتأكد األمهية العملية هلذه الدراسة يف نظر الباحث فيما ميكن أن تسفر عنه من نتائج وتوصيات 

ألن هذه املؤسسات هي دعامة ا�تمع  األخرىيستفيد منها املسؤولون جبامعة غرداية واملؤسسات اجلامعية 

  . احلديث 

  
  : الموضوع مبررات اختيار -خ

  .امليل لدى الباحث هلذا النوع من املواضيع احلديثة واليت تتسم باحليوية ألنه يتعلق باملورد البشري  - 1

يكتسب أمهية عظمى ملا له من تأثري يف بقاء املؤسسات و استمرارها يف ظل تنوع موضوع القيادة الذي  - 2

  .ثقافا�ا و أهدافها ومواردها 

الدور املهم الذي تلعبه املؤسسات اجلامعية يف بناء ا�تمعات وتطوير الثقافات وحماولة التعرف على دور  - 3

  .جامعة غرداية يف ا�تمع 

شهدها العامل من األزمات املالية والسياسية مما أدى جبميع الدول إىل مراجعة التطورات احلديثة اليت ي - 4

  . ملواكبة هذه التغريات خاصة على مستوى املسؤولني والقادة  رتاتيجية املتبعة ورسم خطط بديلةاإلس

ات يف وجه لكل املؤسسات واملنظم مفتاح الريادةالقيادة التحويلية هي قيادة حاضنة لإلبداع الذي نعتربه  - 5

  .خمتلف التغريات البيئية 

  .حماولة رسم خمطط أو وضع منوذج لتوجيه القيادات صوب طريق حتقيق اإلبداع  - 6
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  :حدود الدراسة  -د

  :الحدود الزمنية 

إىل  03/10/2019من أشهر  04منذ توزيع االستبيان حىت اسرتجاعه ، حوايل  استمرت دراسة احلالة  

31/01/2020 .   

  :المكانية الحدود 

و التجارية وعلوم التسيري ، كلية كلية العلوم االقتصادية : و مجيع كليا�ا وهي يف جامعة غرداية ، متثلت   

احلقوق و العلوم السياسية ، كلية اآلداب و اللغات ، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، كلية علوم الطبيعة و 

  . لتكنولوجيا احلياة و علوم األرض ، كلية العلوم و ا

  : الحدود البشرية 

  .ستاذة أأستاذ و  188: حيث مت اختيار عينة عشوائية تقدر بـــــ .متثلت يف هيئة التدريس جبامعة غرداية   

  : الحدود الموضوعية 

  و املتغري التابع ) سلوكيات القيادة التحويلية ( متثلت يف دراسة العالقة و التاثري بني املتغري املستقل   

  . ) اإلبداع التنظيمي ( 

  

  :منهج البحث  -ذ

قصد اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و اإلشكاليات الفرعية مت اعتماد املنهج الوصفي يف اجلانب املتعلق   

باألدبيات النظرية و الدراسات السابقة من خالل عرض املفاهيم النظرية اليت متس القيادة التحويلية باإلضافة إىل 

 حتليل نتائج االستبيان و كذا اختبار فرضيات الدراسة اإلبداع التنظيمي ، كما مت اعتماد منهج دراسة احلالة يف

( املعتمدة ، كما مت االستعانة باألدوات اإلحصائية قصد حتليل االستبيان ، منها بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي 

باإلضافة إىل معامل االرتباط بريسون و معامالت الثبات لقياس ) املتوسطات احلسابية ، االحنرافات املعيارية 

،  Anova، وصوال إىل االحندار البسيط و املتعدد و حتليل التباين أحادي الطرف صدق و ثبات أداة الدراسة 

  .قصد استخراج النتائج و حتليلها  SPSS اإلحصاءو قد مت استخدام برنامج 

  : البحث صعوبات -ر

باملوضوع ، إال أنه جا�تنا رغم حصولنا على جمموعة كبرية من املراجع و كذا الدراسات السابقة املتعلقة   

وزيع االستبيان على العينة ، بعض الصعوبات و أهم هذه الصعوبات كانت يف اجلانب التطبيقي و خاصة عند ت

الن الدراسة كانت تتمحور حول القيادات يف اجلامعة فدوما هناك بعض اإلحراج و احليادية يف الرأي ، هلذا 

ينة مقبولة للتحليل قصد استخراج النتائج و اختبار الفرضيات و معاجلة استغرقنا مدة معتربة حىت نتحصل على ع

  . اإلشكاليات و صوال إىل النتائج 
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  : البحث تقسيمات -ز

  :متت معاجلة إشكالية املوضوع من خالل أربعة فصول كما يلي   

من سلوكيات القيادة تناول األدبيات النظرية للدراسة حيث تطرقنا للمفاهيم العامة لكل : الفصل األول  - 

  .التحويلية و كذا اإلبداع التنظيمي 

تناول عرض و تقييم الدراسات السابقة أي األدبيات التطبيقية حيث مت عرض الدراسات : الفصل الثاين  - 

  .السابقة اليت هلا عالقة مبتغريات الدراسة مث تبيني ما مييز دراستنا احلالية عنها 

حيث مت تقدمي املنهجية املتبعة يف دراسة  دراسة احلالةاألدوات املطبقة يف و قة تناول الطري: الفصل الثالث  - 

  .احلالة ، مث قمنا باختبار مدى صدق و ثبات أداة الدراسة و كذا تقدمي و حتليل خصائص عينة الدراسة 

تناول عرض النتائج و مناقشتها حيث بدأنا بعرض النتائج املتوصل إليها من خالل عملية : الفصل الرابع  - 

.إىل مناقشة النتائج التحليل اإلحصائي ، مث اختبار الفرضيات و صوال 



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل األول
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  تمهيد 

  

تعترب القيادة اإلدارية من أهم الوظائف باملنظمات ملا هلا قدرة على التأثري يف املرؤوسني و توجيههم حنو 

وحنن يف فجر األلفية الثالثة ، أصبح التغيري و كيفية قيادته بنجاح من أهم املواضيع حتقيق األهداف املسطرة ، 

، و أن سرعته و زمان أن التغيري حيدث يف كل مكان : عة اليت تشغل عقلية القيادات اإلدارية و ذلك ألسباب مقن

و حتقيق يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة التغيري ،  نظماتامليف إزدياد و تعقد ، و أن مستقبل جناح 

يف ورمبا تكون القيادة و التغيري من أعظم التحديات اليت تواجه املنظمات اإلبداع التنظيمي قصد ضمان الريادة ، 

  .الوقت احلاضر 

إىل التطرق و ظيفة القيادة و نظريا�ا باإلضافة و من خالل هذا الفصل سنحاول االطالع أكثر على 

  : ، ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل أربعة حماور  لإلبداع التنظيمي و أبعاده و مستوياته

  .اإلطار املفاهيمي للقيادة : املبحث األول 

  .ماهية القيادة التحويلية : املبحث الثاين 

  .اإلبداع التنظيمي : املبحث الثالث 

  .أثر القيادة التحويلية يف بناء اإلبداع التنظيمي  : املبحث الرابع 
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  : اإلطار المفاهيمي للقيادة  : المبحث األول 

  .  القيادةسنتطرق اىل أهم مفاهيم و نظريات : مفهوم القيادة ونظرياتها : المطلب األول 

  :  مفهوم القيادة :الفرع األول 

القيادة ظاهرة قدمية ارتبطت بتاريخ البشر ، فحيثما كانت هناك مجاعة تضم أفرادا توزعوا العمل بينهم   

كانت هناك قيادة تتوىل التنسيق جلهودهم ، و قد متكنت بعض ا�تمعات من التقدم و الرقي وبناء دول عظمى 

التاريخ بفضل توفر قيادة واعية استطاعت التجاوب بسرعة ووعي مع حتديات العصر  و إمرباطوريات على مر

الذي تعيشه ، وبالرغم من التطور التكنولوجي و الرقي املادي الذي بلغته البشرية يف زمالئنا هذا إال أن القيادة 

  .تظل هي العامل األساسي لتقدم ا�تمعات و الدول و اجلماعات 

ائد العسكري و اجلماعات املقودة ، فنجد القائد السياسي و الق باختالفقيادة و ختتلف جماالت ال

  .إخل ، وما جيمع بني مجيع أشكال القيادة هو الفكر و السلوك القيادي الذي يتمتع به القائد . ..القائد اإلداري 

  : تعريف القيادة  -1

القيادة إىل االختالف يف حتديد مفهوم لقد أدى اهتمام الكثري من العلماء و الكتاب بدراسة موضوع 

  .واحد لذلك سنحاول سرد بعض التعاريف األكثر تفصيال و دقة 

  .1" فن استقطاب قدرات اآلخرين من اجل أداء األعمال املنوطة �م حبماس و ثقة" تعرف القيادة على أ�ا 

فراد رغم الفروق بينهم إىل عملية تأثري متبادل يؤدى عن طريق تضافر األ: فالقيادة هي ) Bigors(حسب 

  2.توجيه النشاط اإلنساين سعيا وراء مسألة مشرتكة 

  3"  .حتقيق اهلدف املنشود باجتاهاآلخرين  ادي يف توجيه و تنسيق ورقابة عملهي نشاط املسؤول القي"أيضا و 

  .ركز هذا التعريف على حتقيق األهداف و أغفل جوهر القيادة ، روح القيادة 

بأ�ا عملية التأثري على مجاعة يف موقف معني ووقت معني و ظروف " )  James Gribbin(كما عرفها 

األفراد و دفعهم للسعي برغبة لتحقيق أهداف املنظمة ماحنة إياهم خربة املساعدة يف حتقيق أهداف  الستثارةمعينة 

 4.مشرتكة ، و الرضا عن نوع القيادة املمارسة 

تسعى للتأثري على أفعال األفراد و  اجتماعيةمن هذا التعريف يتضح أن الباحث صنف القيادة كعملية 

  . سلوكا�م و اجتاها�م للعمل و حب العمل لتحقيق أهداف مشرتكة مسطرة 

                                                           
  . 115، ص  2009، دار هومة للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ،  مبادئ اإلدارةجال الدين عويسات ،  1
  . 15، ص  2010، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، مصر ،  القيادةحسني عبد احلميد أمحد رشوان ،  2
  . 176 ، ص 2009، دار املسرية للنشر ، األردن ،  مبادئ اإلدارة العامةعبد العزيز صاحل بن حبتور ،  3
  . 216، ص  2006، دار حامد للنشر ، الطبعة األوىل ، األردن ،  مبادئ اإلدارة الحديثةحسني كرمي ،  4
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  1. "أو مجاعات حنو األهداف املرغوبة حركة تنطوي على التأثري على سلوك اآلخرين أفرادنشاط أو "و القيادة هي

بأ�ا العملية اليت من خالهلا تؤثر على سلوك األفراد و اجلماعات ، وذلك من أجل دفعهم للعمل : " تعرف أيضا 

  2" .برغبة واضحة لتحقيق أهداف حمددة 

أ�ا قدرة الفرد على التأثري على شخص أو مجاعة و توجيههم و إرشادهم " ): Renssis Likert(و يعرفها 

  .  3"حتفيزهم للعمل بأعلى درجة من الكفاءة من أجل حتقيق األهداف املرسومة لنيل تعاو�م و 

هي اجلسر الذي يستعمله املسؤولون ليؤثروا على سلوك و توجهات " و تعرف القيادة أيضا بأ�ا 

  4"املرؤوسني لريبطوا بني حتقيق أهداف املنظمة و أهداف الفرد 

  .القيادة هي حتمل املسؤولية جتاه األفراد  من هذا التعريف جند أن الباحث ركز على أن

   .  5"على أ�ا عملية التأثري يف أشخاص آخرين لتحقيق أهداف معينة " )Beach(و عرفها 

من خالل هذا التعريف نستخلص إن القيادة مرتبطة بالدور و النشاط الذي يقوم به القائد و املتمثل يف القدرة 

  .صد حتقيق األهداف املنشودةعلى التأثري يف املرؤوسني و ذلك ق

هي نوع من القدرة أو املهارة يف التأثري على املرؤوسني حبيث يرغبون يف أداء و إجناز ما " )Kahn(و كذا عرفها 

  .6"حيدده القائد 

 .من هذا التعريف جند أن الباحث إعترب القيادة مهارة يتم من خالهلا التأثري على األفراد 

  . 7"النشاط الذي ميارسه املدير ليجعل مرؤوسيه يقومون بفعل فعال " كما تعرف على أ�ا 

من ) األفراد ( من خالل التعاريف السابقة ميكننا أن نعرف القيادة هي عملية التأثري على املرؤوسني 

  . طرف القائد ، قصد حتقيق أهداف معينة 

  : و للقيادة عناصر أساسية هي 

 الفرد املؤثر؛ 

 عملية التأثري؛ 

  األفراد املستهدفون؛ 

 وسيلة تواصل؛ 

                                                           
. 91، ص  2012منصوري عيسى ، القيادة وفعالية القيادة اإلدارية ، الدار املصرية للعلوم للنشر و التوزيع ، مصر ،   1 

2Franck riboud,He leadership, Harvard business revien, nouveaux horizons,Paris,1999,p5 . 
  . 333، ص  2011،  عبد الرزاق الرحاحلة ، زكرياء أمحد العزام ، السلوك التنظيمي يف املنظمات ، مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن 3
  . 18، ص  2000اج الفين ، اململكة العربية السعودية ، حممد أكرم العدلوين ، طارق السويدان ، القيادة ، قرطبة لإلنت 4
و النفسية ، العددان السادس و العشرون  حيدر على حيدر ، األمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس املتوسطة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ، جملة البحوث الرتبوية 5

  . 92، ص  2005، العراق ،  و السابع و العشرون ، اجلامعة املستنصرية
  . 533، ص  2002، مؤسسة حورس للنشر ، مصر ،  )البناء ، العمليات ، النمط اإلداري  (حممد حافظ حجازي ، املنظمات العامة  6
  . 8، ص  2007، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ) أساسيات ، نظريات ، مفاهيم ( سهيل أمحد عبيدات ، القيادة  7



 -------------------------اإلطار النظري للدراسة: الفصل األول 
 

5 
 

 داهلدف املنشو. 

عند ممارسته للقيادة يرتكز القائد على عدة مصادر متكنه من زيادة قوة التأثري على املرؤوسني و توجيه 

عند )  John French &B.Raven(سلوكهم قصد حتقيق اهلدف ، و قد تطرق إليها جون و رفان 

  1: تناوهلم ملوضوع القيادة و قد حدداها يف مخسة مصادر أساسية هي كالتايل 

لرغبات القائد سيؤدي إىل حصوله  االمتثالوتعتمد على إدراك الفرد داخل املنظمة بأنه عند  :قوة المكافأة  -

ايب حني يتلقى الفرد مقابال على عوائد إجيابية قد تكون معنوية أو مادية ، و هو ما يصطلح عليه بالتحفيز اإلجي

  .إزاء العمل الذي يقوم به ، كالعالوات و املكافآت ، و الشكر و الثناء 

و تقيده بأوامر و  التزامهو تعتمد على اخلوف ، حيث يدرك الفرد بان عدم  :قوة اإلكراه أو العقاب  -

يصطلح عليه بالتحفيز السليب ، و قد توجيهات القائد ميكن أن تؤدي إىل قيام القائد بفرض عقوبة عليه ، و هو 

  .يكون أيضا ماديا أو معنويا كاخلصم و اإلنذار و احلرمان من العالوات و الكفاءات 

و تسمى أيضا بقوة الشرعية، و هذا النوع من املصادر يستمد قوته من املنصب الوظيفي الذي  :قوة السلطة -

  .يشغله القائد باهليكل التنظيمي للمنظمة

اليت ميتلكها الفرد ، ) الفنية ، اإلدارية و السلوكية ( تعتمد على املعرفة ، اخلربة ، املهارة و القدرة  :خبرة قوة ال -

  .له  امتثاهلماألفراد و زمالئه له و  احرتامو توافر هذه املهارات يف القائد سيزيد من 

و هي القوة املستمدة من جاذبية القائد و إعجاب األفراد به و تقديرهم له ملا يتمتع به من  :قوة اإلعجاب -

  .خصائص و مسات شخصية تثري لديهم اإلعجاب و اإلقتداء به

من هذا نستنتج أن للقيادة مخسة مصادر أساسية يعتمد عليها القائد من أجل التأثري يف املرؤوسني ، إال أن بعض 

  .ا مصدر آخر و املتمثل يف قوة إمتالك املعلومة ، إال انه ميكن أن تنطوي حتت قوة اخلربة و املهارة الباحثني أضافو 

  :الفرق بين القيادة و اإلدارة و الرئاسة  -2

هناك العديد من املصطلحات القريبة ملصطلح القيادة يف علم اإلدارة ، و اليت تستعمل يف بعض األحيان لإلشارة 

  .ة ، و من أهم هذه املصطلحات اإلدارة و الرئاسة إىل عملية القياد

  :الفرق بين القيادة و اإلدارة  -أ

، فهي 2"بأن تتنبأ و ختطط و تنظم و تصدر األوامر و تنسق و تراقب " تعين اإلدارة حسب هنري فايول 

حسب اخلطة احملددة املوارد املتاحة  استغاللاحملددة لصالحيات و نطاق السلطة لدى األفراد ، و تنظم و تراقب 

أما القيادة فهي عملية التأثري يف نشاطات املرؤوسني و سلوكهم لتحقيق أهداف معينة ، فاهلدف األساسي . 

                                                           
  . 199، ص  3، ط 2009حسني حرمي ، السلوك التنظيمي ، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  1
 2013ذر،بسكرة ، علوم السياسية ، جامعة حممد خيمجال حدار ، اإلدارة املوقفية و تطبيقا�ا يف اإلدارة العمومية اجلزائرية ، أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية ، كلية احلقوق و ال 2

  .26،ص
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للقيادة هو إعطاء بعد آخر للعمل اجلماعي من خالل إرساء روح الفريق داخل مجاعات العمل ، من هنا فإن 

  .مفهوم اإلدارة يف جوهره أمشل من القيادة 

بني القيادة و اإلدارة ال يرجع إىل درجة العموم  ألن  االختالفأن )  Macormik(رى ماكورميك  كما ي

العالقة بينهما ليست عالقة العام باخلاص أو الكل باجلزء ، و لكن الفرق يكمن يف طبيعة ما يعين به كل منهما ، 

فمصطلح اإلدارة يشري بدرجة أكرب إىل السياسات و اإلجراءات و البناء التنظيمي ، يف حني أن القيادة تتعلق 

  . 1بالعالقات الشخصية بني القادة و املرؤوسني 

و آخرون بني القيادة و اإلدارة ، حيث وجدوا أن اإلدارة �تم بالتخطيط ووضع  (Kotter)كما وضح كوتر 

املوازنات اخلاصة بالفرتات املقبلة ، و حتديد خطوات التنفيذ و ختصيص املوارد الضرورية هلذا التنفيذ ، بينما �تم 

بتنمية الرؤية املستقبلية ووضع إسرتاتيجيات إلجناز تلك الرؤية ، كما تقوم اإلدارة بتوظيف و تنظيم املوارد القيادة 

البشرية من خالل وضع اهليكل التنظيمي ، و حتديد املسؤوليات ، و تفويض السلطات و بناء نظام ملتابعة التنفيذ 

، و تقوم القيادة مبأل الفراغات و إيصال األفكار  من أجل تصحيح األخطاء االحنرافاتبشكل تفصيلي و حتديد 

، من أجل فهم الرؤية املستقبلية و العمل على حتقيقها ، و أخريا  احتاداتاجلديدة للمرؤوسني و الذين يشكلون 

تعمل اإلدارة على حتقيق املخططات من خالل الرقابة و حل املشاكل ، و تقوم القيادة بتوجيه املرؤوسني و 

لتغلب على كل املعوقات من جهة و حتقيق تغيريات جوهرية و مفيدة من جهة أخرى ، وهكذا أكد  حتفيزهم ل

  2.كوتر أن القيادة مكملة لإلدارة و ليست بديال هلا 

  : و ميكن تلخيص أهم الفروقات بني القائد و املدير يف اجلدول التايل 

  يوضح الفرق بني القائد و املدير) 1-1(جدول رقم 

  المدير  القائد

 ملهم ذو توجه روحي و عاطفي -1

 متحمس ذو عاطفة قوية -2

 و توليد األفكار اجلديدة االبتكارقادر على  -3

 مرن و يستجيب للتغريات -4

 مستبصر يركز على املستقبل  -5

 قادر على اإلحياء و إثارة احلماس -6

 مبدع -7

 يتميز باجلرأة و اإلقدام -8

 جترييب  -9

 مفكر ذو توجه عقالين واقعي  -1

 مشاور لآلخرين و يقدم النصح -2

 مثابر و جاد يف العمل و يركز على التطبيق  -3

 متجه حلل املشكالت بطريقة منهجية  -4

 عقالين يركز على حتليل الواقع  -5

 واقعي املزاج و حبسب املواقف  -6

 حتليلي  -7

 معينة و هيكل ثابت روتيينمنظم على أساس إجراءات  -8

 سلطوي ملتزم بالقوانني  -9

                                                           
حافظة جده باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية ، سعيد بن حممد آل عاتق الغامدي ، النمط القيادي ملدير املدرسة و أثره على االلتزام التنظيمي للمعلمني باملدارس الثانوية احلكومية مب 1

  .  23، ص  2009معة أم القرى ، السعودية ، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط ، كلية الرتبية ، جا
  . 418، ص  2005حسن إبراهيم بلوط ، املبادئ و اإلجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ،  2
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  مبادر للتغيري -10

  يتمتع بقوة الشخصية  -11

  ميثل مصلحة ا�موعة اليت يقودها  -12

  حيافظ على الوضع الراهن و االستقرار -10

  قوة موقع وظيفي  -11     

  ميثل مصلحة املنظمة إىل يعمل �ا  – 12     

  

، دار احلامد ، عمان  المؤسسات التربويةاإلتصال اإلداري و أساليب القيادة اإلدارية في على عياصرة و حممد حممود العودة الفاضل ، :  المصدر

  . 79، ص  2006، األردن ، 

بإمكان كل مدير أن يكون قائدا لكن ليس بإمكان كل قائد أن يكون مديرا ، لكن العكس إذا كان 

بالنسبة للشق األول فاألمر منوط باملركز الوظيفي فبإمكان املدير العمل ، احلديث عن القيادة و اإلدارة كعملية 

على اكتساب صفات و سلوكيات القائد يف حني ان القائد ال  يستطيع إمتالك قوة السلطة مىت شاء ، أما الشق 

ه ، أما اإلدارة فليس الثاين فعملية القيادة حتتوي على قدرة إدارة املواقف اليت يتعرض هلا املسؤول عند اجنازه ملهام

املرؤوسني داخل املنظمة ، فقوة  الستمالةبالضرورة أن يكون هناك استغالل للقدرات الشخصية و املهارات العقلية 

  .السلطة تعترب القوة األساسية عند عملية اإلدارة 

  :الفرق بين القيادة و الرئاسة  -ب

السلطة الرمسية املمنوحة للرئيس ، فالعالقة بني الرئاسة هي مباشرة مهام ووظائف التنظيم اعتمادا على 

الرئيس و املرؤوسني هي عالقة رمسية حتددها اللوائح و األوامر و القوانني الداخلية ، حيث يصدر إليهم األوامر يف 

وإن خالفوا األوامر تعرضوا للمسائلة ، فالرئيس مفروض على .�ا  االلتزامحدود السلطة املمنوحة له و عليهم 

  .1ماعة و يتقبل األعضاء رئاسته و سلطته خوفا من العقاب اجل

جوهريا عن الرئاسة ، حيث تعتمد الرئاسة على ما يف يدها من سلطة تستند  اختالفاهنا القيادة ختتلف 

إليها بالدرجة األوىل يف مباشرة مهام ووظائف التنظيم و غالبا ما تكون ممارسة السلطة وفق نوع سلطة اجلزاء ، 

القيادة هي قدرات طبيعية كامنة يف الفرد ترتبط بشخصية وال تعتمد على السلطة كما يف حالة الرئاسة ، و  بينما

  . االقتناعإمنا تعتمد بشكل أساسي على سلطة الثقة و القدرة على اإلقناع و 

  يوضح الفرق بني القيادة و الرئاسة) 2-1(جدول رقم 

  الرئاسة  القيادة

 تستند على قوة القائد  -1

 تظهر من اجلماعة -2

 تعمل يف مواقف غري رمسية عادية وغري روتينية -3

شخصية القائد و اجلماعة ذا�ا هي مصدر  -4

 قو�ا

 تستند على السلطة اليت يكفلها النظام الرمسي  -1

 واجبة على اجلماعة -2

 تعمل يف مواقف رمسية وروتينية و دائمة و منظمة -3

فرد يف التنظيم املقرر له در قو�ا هي الوظيفة اليت يشغلها المص -4

 رمسيا 

                                                           
، رسالة  العراق –نية في المنظمات الحكومية في محافظة الناصرية دراسة ميدا -القيادة اإلدارية و أثرها في إدارة الموارد البشرية إستراتيجياصالح هادي احلسيين ،  1

  . 58، ص  2009ماجستري يف إدارة األعمال ، كلية اإلدارة و االقتصاد ، األكادميية العربية يف الدمنارك ، 
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  .الرئيس هو الذي حيدد األهداف للجماعة دون أي مشاورة  -5  يتم حتديد أهداف اجلماعة بالتشاور مع األفراد  -5

األنماط القيادية و السمات الشخصية لمديري المدارس و عالقتها بالروح المعنوية للمعلمين في نواف بن سفر بن مفلح العتييب ، :  المصدر

، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، السعودية ، ) دراسة ميدانية تحليلية(محافظة الطائف التعليمية 

  . 15، ص  2008

  : القيادة  خصائص و أهمية -2

  :خصائص القيادة  -1

ان القيادة ضرورية للتفاعالت بني القائد و املرؤوسني ، فالقائد رقيب و منظم  و موجه للمرؤوسني يف 

سلوكهم و مواقفهم حنو حتقيق أهداف مشرتكة ، و هذا يعين أن القيادة نشاطات و تأثري و تعاون و هدف 

  1:حيوي هلذا ميكن حصر خصائصها يف ما يلي 

  القيادة تؤثر يف األفراد و اجلماعات ليسلكوا حنو هدف مشرتك تسعى اجلماعة لتحقيقه و التأثري يأيت

 .عادة عن طريق املناقشة و اإلقناع ال عن طريق األمر و الفرض 

  ،القيادة نشاط و حركة الن القائد يتعامل مع أشخاص لديهم قدرات جسمية و عقلية و وجدانية

 .بناءا ال توجيها جتريبيا الذي يوجه هذه القدرات توجيهافالقائد الناجح هو 

 نشطوا ألجل حتقيق اهلدف املنشود القيادة هدف حيوي و من مث فواجب القائد أن حيفز املرؤوسني حىت ي 

  القيادة تعاون و على القائد أن يبث روح التعاون بني املرؤوسني خاصة عند تنفيذ األهداف املشرتكة. 

 

  :القيادة أهمية  -2

تعترب القيادة معيارا هاما يف احلكم على مدى فعالية و جناعة املنظمة ، و تربز أمهية القيادة من خالل 

  2:جانبني 

 :بالنسبة للمنظمة من خالل  -أ 

  القيادة أداة أساسية يف تسيري العمل داخل املنظمة ، فمن خالهلا يتم حتديد األهداف و توجيه جهود

 .فعاليتها ، إضافة إىل ختصيص املوارد و توزيعها  األفراد إىل حتقيق

  تتحمل القيادة مسؤولية اإلبقاء على إستمرارية املنظمة من خالل القدرة على مواجهة الصعوبات

 .والتحديات التنظيمية و التكنولوجية 

 حتياجات القيادة مسؤولة عن حتقيق التكامل اخلارجي بني املنظمة و بيئتها اخلارجية من خالل توفري إ

 .املنظمة من املوارد املتاحة 

                                                           
  . 65، ص  2008شر والتوزيع ، األردن ، حممد حسنني العجمي ، االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية و التنمية البشرية ، دار املسرية للن 1
تنظيم و عمل ، كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية : ، مذكرة ماجستري يف علم اإلجتماع ، ختصص  القيادة النسوية و عالقتها بأداء العاملين في المؤسسةنسرين تواليت ،   2

  . 17،18، ص  2014جامعة احلاج  خلضر باتنة ، 
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  القيادة مسؤولة كذلك عن حتقيق التكامل للمنظمة من خالل الربط و التنسيق بني جهود املوظفني و

 .املوارد األخرى املتاحة ، حىت يتسىن للمنظمة بلوغ األهداف املرجوة 

 ع إسرتاتيجيات راشدة يف عملية تعمل القيادة على تدعيم السلوك اإلجيايب و التقليل من السلبيات ووض

 .حتريك حمفزة حنو هدف رفيع 

 :بالنسبة للموظفني من خالل  -ب 

  التعلم و اجلدارة ، حيث يثمن القادة مسألة التعلم لدى املوظفني فهم حريصون على وضوح فكرة تعلم

 .فكرة الفشل  انتشاراإلنسان من أخطائه و تصحيحها و عدم 

 ل شعور كل فرد بأنه يستطيع املسامهة و لو بالقليل يف جناح التنظيم ، مما الشعور باألمهية ، من خال

 . االعتزازمينحه الشعور باألمهية و تكسبه الشعور بالثقة و 

  روح اجلماعة ، حيثما كلما كانت هناك قيادة تكون اجلماعة و اإلحتاد حىت مع وجود خالفات ، فهناك

  .جنازها على أحسن صورة شعور باجلماعة و األعمال املشرتكة يتم إ

  1: و عليه فإن أمهية القيادة تكمن يف    

 أ�ا حلقة الوصل بني العاملني و بني خطط املنظمة و تصورا�ا املستقبلية. 

  قدر�ا على السيطرة على مشكالت العمل و حلها ، و حسم اخلالفات و الرتجيح بني اآلراء. 

 اجلوانب السلبية قدر اإلمكان  تدعيم القوى اإلجيابية يف املنظمة و تقليص. 

  تنمية و تدريب و رعاية األفراد، إذ أ�م رأس املال األهم و املورد األغلى. 

  وضع إسرتاتيجيات لتحريك املرؤوسني حنو أهداف عالية. 

  مواكبة املتغريات احمليطة و توظيفها خلدمة املنظمة. 

  تسهل للمنظمة حتقيق األهداف املرسومة. 

  اجلانب االجتماعي و إلبراز أمهية التعاون االجتماعي الرتكيز على. 

 

  :وظائف القيادة  -3

نوع اجلماعة و  اختالفتتحدد الوظائف األساسية للقيادة يف جمموعة من املهام و ختتلف هذه الوظائف 

  2:طبيعتهم ومن الوظائف اليت تقوم �ا القيادة ما يلي 

ئد قدرة من املعرفة الواعية اليت جتعله املصدر املوضوعي حيث يتوفر يف القا:  القائد كمصدر للتفكير .1

 .لألفراد مجاعته و قائدها الروحي 

                                                           
  . 14، ص  2010، دار اليزوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  قيادة اإلداريةالبشري عالق ،  1

  . 104، ص  2006، دار احلامد ، عمان ، األردن ،  االتصال اإلداري و أساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربويةعلى عياصرة و حممد حممود العودة الفاضل ، 2
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يكون القائد يف الغالب مصدر املعرفة و اخلربة يف اجلماعة ففي بعض اجلماعات تكون : القائد كخبير  .2

 .القيادة ملن يتميز باملعرفة القيمة و اإلدارية 

وىل القائد وضع السياسة العامة للجماعة و حيدد األهداف حيث يت: القائد كمبرمج للسياسة  .3

 .اإلسرتاتيجية و التكتيكية هلا 

 .فالقائد يتوىل وضع اخلطط و أساليب العمل و وسائل التنفيذ و الربنامج الزمين :القائد كمخطط  .4

و يقدم  فهو ميثل السلوك القيادي النموذجي يف العالقة مع ا�موعة :القائد كنموذج و قدوة ورمز  .5

 .املثل األعلى و القدرة للتعامل يف حتمل املسؤولية و ضبط العمل و بذل اجلهد 

فهو يقوم ضمن واجباته القيادية بوظيفة تنظيم العالقات : القائد كمسيطر على العالقات الداخلية  .6

 .الداخلية للجماعة بدور املسيطر و الوسيط بني األفراد و املنظمة 

فهو يتميز بقدرته يف كيفية منح اجلزاء و  :التقويمات اإليجابية و السلبية القائد كمصدر إلصدار  .7

 .العقاب من خالل اخلربة و توفر عامل العدالة 

فهو يقوم بتمثيل اجلماعة يف عالقتها اخلارجية للتعبري عن حاجا�ا و  :القائد كممثل خارجي للجماعة  .8

 .إلتزاما�ا مع اآلخرين 

بالدور األبوي اإلنساين لكل عضو يف اجلماعة ، حيث يتعرف على أوضاع كل  يقوم :القائد كراع أبوي  .9

فرد و معاناته الشخصية و يساعد يف عالج مشاكله و هو أيضا يهتم بأفراد ا�موعة و يرعى مصاحلهم 

 . 

  :الحديثة للقيادة  االتجاهاتالنظريات و : الفرع الثاني 

ون ، و خباصة يف العلوم السلوكية و العلوم اإلدارية ، منذ أمد بعيد حاول الكتاب و الباحث :نظريات القيادة  -1

تفسري و شرح اخلصائص و السمات و الفروق اليت متيز القائد عن غريه ، و تطورت نتيجة هذه الدراسات و 

ساعد على األحباث املكثفة الكثري من النظريات و النماذج اليت حتاول إبراز املقومات و العوامل و اخلصائص اليت ت

النتائج و ( جناح و فاعلية القيادة ، و استخدمت هذه الدراسات و النظريات معايري خمتلفة لقياس فاعلية القيادة 

األداء و اإلنتاجية ، و الرضا عن العمل ، : ، و أمهها ) اآلثار املرتتبة على تأثري الرئيس على سلوك مرؤوسيه 

  .حهم ، قصد حتقيق األهداف املنشودة وإشباع حاجات و مشاعر األفراد ، ورفع رو 

  :ميكن تصنيف نظريات القيادة حسب تطورها التارخيي إىل ثالث جمموعات هي 

 نظريات السمات 

  النظريات السلوكية 

  النظريات الشرطية ، املوقفية. 
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و يطلق البعض على ا�موعتني األوىل و الثانية بالنظريات التقليدية ، أما ا�موعة الثالثة فيسميها البعض 

  : بالنظريات احلديثة ، و سنتطرق فيما يلي مبزيد من التفصيل هلذه النظريات 

  : نظريات السمات :  1-1

 1: اإلنسان العظيم  _ نظرية الرجل : 1- 1-1

كارليل نظريته عن الرجل العظيم يف القرن التاسع عشر و تفرتض هذه النظرية أن   قدم الفيلسوف توماس

القائد هو إنسان عظيم ،وأن هذه العظمة هي موهبة ، و هذه النظرية من أوىل و أقدم النظريات لتفسري 

  .القيادة ، و تركز على القيادات العسكرية و قيادات الدول 

ائد هو الشخص الذي ميلك تأثريا قويا و إجيابيا على اآلخرين و املفكرون األوائل أن الق أعتربفقد 

استخدموا مثاال على ذلك القادة العسكريني و السياسيني الذين حظوا حبب ووالء أعداء كبرية من الناس ، 

وحققوا أعماال عظيمة ، وبرزوا كأشخاص عظام وعندما حاول املفكرون حتديد كيف وصل هؤالء القادة اىل 

انة افرتضوا أن ذلك حصل نتيجة موهبة نادرة منحها اهللا هلؤالء القادة ، أي أ�م افرتضوا أن القيادة هذه املك

هي مسة و موهبة إما أن ميلكها الفرد أو ال ميلكها ، فكما قد ميلك البعض موهبة الصوت الرخيم أو اجلمال 

  .إخل ميلك آخرون هذه املوهبة املهمة ...الباهر 

تصلح كثريا لإلدارة كعلم أل�ا تعين أننا حنتاج أن نبحث عن هؤالء القلة املوهوبني و و هذه النظرية ال 

نعطيهم املسؤوليات اإلدارية ، و تعين أننا لن نستطيع أن �يئ قادة لتغطية حاجة األعداد اهلائلة من اإلداريني 

  .الذين حتتاجهم منظمات األعمال ، ألن هذه املوهبة نادرة 

  :  سماتنظرية ال: 2- 1-1

ترجع القيادة يف هذه النظرية إىل صفات أو مسات شخصية تتوفر يف القائد ، من هذه السمات أو الصفات 

الثبات ، البسالة ، اإلقدام و اجلرأة و املهارة يف إختاذ القرارات و لذلك مسيت هذه النظرية بنظرية : الشخصية 

يصبحون قادة أل�م ولدوا وهم حيملون صفات القادة أي الرجل العظيم ، أل�ا تقوم على أساس أن بعض األفراد 

أن القائد يولد و ال يصنع و قد بدأت أوىل احملاوالت لفهم القيادة مبحاولة اكتشاف اخلصائص احملددة اليت يشرتك 

 2.فيها القادة 

أن هناك بعض السمات  1974رفقة زمالئه يف جامعة أوهايو سنة )  Stogdhil( و أيضا فقد توصل 

  3: اليت تتوافر يف القادة الذين يؤدون دورهم القيادي بطريقة فعالة يف غالبية املواقف و من أمهها 

  درة على التحدث و فصاحة اللسان ،تتضمن قوة الذكاء ،الق  :القدرة على القيادة  -

                                                           
  . 82، مرجع سابق ، ص  اإلتصال اإلداري و أساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربويةحممود العودة الفاضل ،على عياصرة و حممد 1
ل ، جامعة الشرق ، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ، كلية األعما أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية إتخاذ القرار في شركات التأمين الدوليةحافظ عبد الكرمي الغزايل ،  2

  .  13، ص  2012األوسط  ، األردن ، 
  . 17، ص  2007، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ،  القيادة اإلداريةنواف كنعان ،  3
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  .عليم ، الثقافة و املعرفة باإلضافة إىل املهارات و القدرة على اجناز األعمال برباعة تشمل الت:  مهارة اإلنجاز -

  .و تتطلب املبادأة ، الثقة بالنفس ، املثابرة ، السيطرة ، و الرغبة يف التفوق و الطموح :  تحمل المسؤولية -

  .كيف و تتطلب النشاط ، الطيبة ، التعاون ، و القدرة على الت:  روح المشاركة -

  .و تتطلب مستوى ذهنيا جيدا و مهارة يف تلبية حاجات مرؤوسيه :  القدرة على تفهم الموقف -

  

  1: القادة الناجحني هم الذين ميتلكون مسات و خصائص أمهها )  Ordway Tead(أما حسب العامل     

  .الطاقة الفيزيائية  - 

  .احلس بالفرص  - 

  .احلماس  - 

  .الرفق و التعاطف  - 

  2: مزايا نظرية السمات : 3- 1-1

بعد مجع املعلومات و احلقائق حول اجلوانب املختلفة للموقف ، فان اإلداري  :القرار  اتخاذالقدرة على  - 

  .الناجح يشتغل تفكريه بسرعة حول اإلجراء الفعال الذي جيب اختاذه و تنفيذه 

قة على اإلقناع و لديه الثقة يف األهداف اليت جيب أن يتصف القائد باملقدرة الفائ :القدرة على اإلقناع  - 

  .يعرضها ، و يقدر املرؤوسني هذه الثقة و لديهم اإلحساس بذلك 

حيث يفرتض أن يكون القائد ملهما لتابعيه ، فمثال القائد الفعال هو  :القدرة على تحفيز و تشجيع األفراد  - 

تفع أو غري العادي ، و لكن هذا قد يتحقق لدى مجاعة الذي حيفز األفراد حنو األداء املتوسط إىل األداء املر 

  .العمال من خالل التشجيع التلقائي و اإلخالص يف العمل 

املهارات االتصالية غري العادية للقائد ، و اليت تعين قدرته على نقل و توصيل الفكرة  : االتصالالقدرة على  - 

  .بكفاءة ، و يتم هذا بطريقة شفوية يف العادة 

القائد الناجح هو الذي يدرك جوانب القوة و الضعف يف مرؤوسيه و  :تفويض السلطة و الثقة بالمرؤوسين  - 

�ا من مهام ، فهو يؤمن بإخالصهم ووالئهم و تعاو�م و يتوقع املزيد  االضطالعاحلدود اليت ميكن للمرؤوسني 

  .منهم 

ئدهم هو ذلك الشخص الذي ميكنهم اللجوء إليه حبيث أن يشعر املرؤوسني بان قا :غرس الثقة في اآلخرين  - 

  .  دائما و التحدث معه و لديهم الثقة به و بقدرته على توجيههم يف االجتاه السليم 

  

                                                           
، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، قسم إدارة األعمال ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،  أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملين دراسة حالة مجمع صيدالصاحل جيلح ،  1

  . 49،ص 2006جامعة جلزائر،
  . 17-16، ص  2002، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، مصر ،  السلوك التنظيميعبد الغفار حنفي عبد السالم أبو قحف ، 2
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  : الموجهة لنظرية السمات  االنتقادات:4- 1-1

  1: أمهها  االنتقاداتوجهت هلذه النظرية رغم أمهيتها الكثري من 

  .لدى الفرد  اكتشافهاحصرها و وجود عدد كبري من السمات يصعب  - 

  .اختالف أمهية النسبة لكل مسة من وقت إىل آخر  - 

  .عدم سهولة قياس السمات بدقة و عدم إمكانية حتديد الدرجة املطلوبة من كل مسة  - 

  .هناك العديد من القادة الناجحني ال يتمتعون مبثل هذه الصفات  - 

  . إن الكثري من السمات اليت افرتضت النظرية أ�ا ال توجد اال يف القادة ، قد تتوافر يف غري القادة  - 

  .إنه ال يوجد إمجاع بني أنصار النظرية على جمموعة حمددة من السمات  - 

عظمها ات أو متتسم بعدم الواقعية فمن غري املمكن العثور على األشخاص الذين تتوافر فيهم كل هذه السم - 

و مع ذلك ال ميكن إغفال هذه النظرية ألن السمات موجودة ، و الناس مييلون دوما للنظر إىل باألعداد املطلوبة 

  .السمات كمعايري لتمييز القادة 

  

  2:النظريات السلوكية :  1-2

طوير قادة بدأت هذه املرحلة يف أحباث القيادة أثناء احلرب العاملية الثانية ، حينما تزايد االهتمام بت

  : عسكريني ، و ظهرت و تطورت مرحلة النظريات السلوكية نتيجة حدثني هامني 

  .إخفاق نظريات السمات يف تقدمي تفسري واضح مقبول لفاعلية القيادة  - 1

  .ظهور حركة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة نتيجة دراسات هوثورن  - 2

ب آخر و هو السلوك القيادي بدال من السمات ، و هكذا حتول إهتمام الكتاب و الباحثني إىل جان

و تفرتض هذه الدراسات و النظريات . استنادا إىل افرتاض أن سلوك القائد يؤثر مباشرة يف فاعلية مجاعة العمل 

أن العامل احملدد لفاعلية القيادة هو القائد ، و لكن ليس مساته ، بل سلوكه الذي يتكون من حمصلة تفاعل 

و هذا التحول . ة و التصرفات اليت يبديها يف العمل و اليت تشكل أسلوبا أو منطا عاما لقيادته جمموعة األنشط

و ) موروثة ( يعترب هاما ملا ينطوي عليه من اعتقادا بأن السلوك ميكن تعلمه و تغيريه ، بينما السمات تعترب نسبيا 

اليت مكنت القادة من التأثري بفاعلية ) لقيادة أساليب ا( هكذا سعى الباحثون إىل حتديد و تعريف أمناط السلوك 

  .على اآلخرين 

  : و سنتطرق ألهم الدراسات اليت ركزت على اجلانب السلوكي يف القيادة 

فيما بعد إىل السلوك  االهتمامكانت الدراسات الرائدة اليت وجهت :  Iowa دراسات جامعة أيوا :1- 1-2

 Ronald Lippitt , Ralph: القيادي هي الدراسة اليت قام �ا جمموعة من الباحثني يف جامعة أيوا و هم 

                                                           
  . 243، ص  2009، إثراء للنشر و التوزيع ، األردن ، ) مفاهيم معاصرة ( فرحيات و آخرون ، السلوك التنظيمي خيضر كاظم محود ال 1
  . 203، ص  2009سلوك األفراد و اجلماعات يف منظمات األعمال ، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، : حسني كرمي ، السلوك التنظيمي  2
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K white , Kurt Lewin  حتت إشراف األخري الذي يعترب األب الروحي ملفهوم حركية ، أو ديناميكية

  .اجلماعة 

سن العاشرة من العمر ، يف أندية اهلواة  ، و قسم التالميذ لقد أجريت التجارب على عدد من التالميذ يف 

و مت ) . وفق تعليمات القائمني على التجربة ( إىل جمموعات يشرف على كل منها قائد يتبع منطا قياديا حمددا 

  :تطبيق ثالثة أمناط من السلوك القيادي 

  ده ، مبا يف ذلك حتديد األنشطة و حيتفظ القائد جبميع القرارات يف ي: ، املنفرد  االستبداديالنمط

القرارات ، و اعتمد الثواب والعقاب الذي  اختاذاإلجراءات و توزيعها على األفراد ، و عدم إشراك األعضاء يف 

 .أعطاه القائد صورة شخصية و كان القائد حمور االتصاالت يف اجلماعة 

   مجيعها مبشاركة اجلماعة و تشجيع و  فكان عكس ذلك ، حيث يتم اختاذ القرارات: النمط الدميقراطي

و  االتصاالتمعاونة من القائد الذي استخدم الثواب و العقاب بصورة موضوعية ، و كانت هناك حرية أكرب يف 

 .التفاعل بني األفراد

  فيه يرتك القائد األمور و اختاذ القرارات و توزيع العمل للجماعة ، ومل يقم : النمط املتسيب ، املتساهل

 . جهد يف توجيههم أو متابعة عملهم ، ومل يقدم املدح أو النقد ألحد بأي 

  1: يلي  و من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات ما

  كانت ا�موعات اليت اتبعت منط القيادة التسلطي ، الفردي أعلى إنتاجية من اجلماعة اليت اتبعت النمط

  .بني األفراد ميارس الضغط عليهم الدميقراطي ، وذلك نتيجة لوجود قائد 

  متيزت اجلماعة ذات النمط الدميقراطي عن اجلماعات ذات النمط التسلطي بدرجة أعلى يف نواحي

االبتكار يف األنشطة ، و الدافعية ، و الثبات يف مستوى األداء ، وروح الفريق ، و التفاعل االجتماعي و الرضا 

  .يف العمل 

 مط املتسيب ، املتساهل أدت إىل نتائج منخفضة يف مجيع النواحي السابقة اجلماعة اليت استخدمت الن.  

  2: من أمهها  االنتقاداتكما وجهت للدراسة بعض 

  أن النتائج السابقة كانت نتيجة دراسات و جتارب أجريت على أطفال غري ناضجني ، و ال ميكن

  .اعتبارهم ميثلون األفراد الناضجني العاملني يف املنظمات 

 هجية البحث و الدراسة مل تكن حمكمة و صارمة ، فهنالك متغريات مل ختضع للتحكم و مل يعزل من

  .أثرها 

  كما أن من الصعب توقع احلصول على نتائج مشا�ة إذا ما أعيدت التجربة يف جمتمع و ثقافة غري

  .الثقافة األمريكية 

                                                           
  . 186، ص  2009اإلدارة احلديثة ، دار حامد للنشر ، الطبعة الثانية ، األردن ، حسني كرمي ، مبادئ 1
  .  85، ص  2018مراد فليون ، القيادة التحويلية يف تطوير مهارات املوظفني ، مركز الكتاب األكادميي ، الطبعة األوىل ، عمان ، األردن ،  2
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 املتخصصني يف علوم النفس و بدأت جمموعة من الباحثني: )OHIO(دراسات جامعة أوهايو  :2- 1-2

يف جامعة أوهايو ، مباشرة بعد احلرب العاملية الثانية ، يف أوائل األربعينات ، قصد معرفة  االقتصادو  االجتماع

السلوك القيادي املصاحب للمهام القيادية ، و الذي حيقق أهداف األفراد و املنظمة ، و هذا عن طريق 

وظائف و تصرفات و أفعال القائد ، و من خالل التحليالت اإلحصائية للمرؤوسني تركزت حول  استجابات

  1:املتكررة لإلجابات ، توصل الباحثني التمييز بني بعدين مها 

 هو السلوك املهتم بالعمل من ناحية التنظيم ، و حتديد أدوار العاملني ، : باألهداف و العمل  االهتمام

و هيكلة املهام ، ووضع معايري األداء ، و الضغط على املرؤوسني ، للحصول على األداء األفضل ، مع 

 .عدم املرونة يف تصميم نشاطات العاملني 

 االحرتامو هو السلوك الذي يعرف معىن الصداقة و الثقة ، و : حباجات األفراد و عالقا�م  االعرتاف 

 . ورغبات العاملني  الهتماماملتبادل ، أي السلوك الذي يعطي أولوية 

تفتقد للمنهجية العلمية ( على الرغم من بعض التحفظات من جانب بعض الكتاب حول منهجية الدراسة 

أ�ا أكدت على أمهية البعدين ، العمل و األفراد يف تقييم  و لكن كان هلذه الدراسة أمهية خاصة يف) الصارمة 

و ) اليت ركزت على العمل ( القيادة ، و عملت من ناحية أخرى على سد الفجوة بني احلركة العلمية يف اإلدارة 

  ) .اليت ركزت على العالقات اإلنسانية ( العالقات اإلنسانية 

يف الوقت الذي كان فيه باحثو جامعة أوهايو جيرون دراسا�م ، بدأت : دراسات جامعة ميتشيغان  :3- 1-2

 , Kahn , Katzمجاعة من الباحثني يف جامعة ميتشيغان برناجما من األحباث املكثفة حول القيادة ، و هم 

Likert  . اهم وجود منطني رئيسني للقيادة يؤثران يف أداء التابعني ورض إىلوتوصلوا من خالل من هذه األحباث

  2: مها ) مرادفان لبعدي أوهايو ( عن أنفسهم و عن العمل و مها 

  القائد على األمور الفنية للعمل ، حسب اخلطة املوضوعة  اهتمامحيث يرتكز : القيادة املهتمة بالعمل

على عدد من املعايري و النظم و األساليب اليت جتعله يتبىن تصورا مفاده أن العاملني عبارة  اعتمادامن طرفه 

 .أي أن العمال وسيلة لتحقيق الغاية .عن آالت للقيام مبا يكلفون به من أعمال 

  حاجاته  حيث ينظر القائد لألفراد بأن هلم أمهية ذاتية و يؤكد على فردية العامل و:القيادة املهتمة باألفراد

  .  الشخصية ، و يعمل على حتفيزهم و ضمان رفاهيتهم ، قصد حتقيق أهداف املؤسسة 

  :من أهم نتائج هذه الدراسات ما يلي 

  يتميز املشرفون الذين حققوا أعلى أداء بأ�م يهتمون باجلوانب اإلنسانية من مشكالت العاملني و

 .يات أداء عالية يسعون لبناء مجاعات عمل فاعلة �دف إىل حتقيق مستو 

                                                           
   52، ص  2017، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر ،  دراسة ميدانية: عالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري القيادة التحويلية و كمال الدين حسن على بابكر ،   1

. 53كمال الدين حسن على بابكر ، مرجع سابق ، ص    2 
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بالرغم أن مصدر دراسات جامعة هارفارد هو نفسه مع دراسات أوهايو و : دراسات جامعة هارفارد  :4- 1-2

يف  اعتمداSlater و  Balesحيث أن  باختالفميتشغان اال أن مدخل فريق باحثي هارفارد تناول املوضوع 

خل املعمل من خالل مالحظة سلوكهم بواسطة حبوثهما للقيادة على دراسة جمموعات صغرية غري واقعية دا

مالحظنيّ ، و قام بيلز بدراسة ثالثني جمموعة جتريبية حلل املشكالت يف جمال العالقات اإلنسانية يقبله كل 

  1: ا�موعات ذات العدد القليل يظهر فيها نوعني من القادة مها  أناألعضاء ، و انتهى بيلز و معانوه إىل 

  ول أن حيقق األهداف من خالل ممارسة الضغوط على العاملني مما يولد الكراهية و حيا: قائد املهمة

 .املتتالية و يكون مهه إجناز العمل  االقرتاحاتالتذمر لدى بعضهم ، و هو كثري احلديث و ميدهم باألنظمة و 

  قرب منهم ، و حيرص على إلغاء مجيع احلواجز بينه و بني العاملني قصد الت:  االجتماعيةقائد املشاعر

تقدمي الدعم و املساعدة هلم ، و يعمل على فض النزاعات فيما بينهم ، و يسعى جاهدا للتغلب على 

 .الصراعات الناشئة داخل ا�موعة قصد ضمان متاسكها 

بشكل واسع و نالت قبوال كبريا ، إىل  انتشرتتستند هذه النظرية اليت  :نظرية الشبكة اإلدارية  :5- 1-2

الكاتبني روبرت بليك و جان موتون ، و تعتمد النظرية على تفاعل بعدي أو منطي القيادة اللذين مت تطويرمها يف 

لذلك حددا مخسة أمناط قيادية  استناداباإلنسان ، و  االهتمامباإلنتاج و  االهتمام: الدراسات السابقة و مها 

دة ألحد املديرين عاليا يف أحد البعدين و منخفضا يف االثنني أو عاليا فيهما كما توضح ذلك يكون منط القيا

  .الشبكة 

  موتون اإلدارية –شبكة بليك ) : 1- 1: (شكل رقم 

)1-9(                )9-9(  

                  

                  

                  

        )5-5(          

                  

                  

                  

)1-1(                )9-1(  

  

  

، رسالة ماجستري يف الرتبية ، ختصص اإلدارة  النمط القيادي لمديري الثانويات و عالقته بدافعية اإلنجاز لدى األساتذةعمار شوشان ، : المصدر

  . 38، ص  2009و التسيري الرتبوي ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، جامعة باتنة ، 

                                                           
.  54كمال الدين حسن على بابكر ، مرجع سابق ، ص    1 
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  :و أما األمناط القيادية اخلمسة فهي 

  و هو الذي يرتك األمور دون ما تدخل فيها ، و ال يهتم سواء  ) :1-1(القائد المنسحب ، التسيبي

 .ج أو اإلنسان ، فهو ينسحب من العملية القيادية باإلنتا 

  لإلنتاج و العمل ، العمل أوال و أخريا ، و  اهتمامهو هو الذي يعطي كل  ) :1- 9(القائد المهتم باإلنتاج

 .يعطي أدىن إهتمام للعالقات اإلنسانية 

  الذي يوجه اهتماما متوسطا لكل من اإلنتاج و الناس ، و لكن هذا  ) :5-5(القائد الوسط ، المعتدل

القائد يواجه حرجا و صعوبة يف احلفاظ على التوازن بني هذين البعدين ، و إذا ما واجهته مشكلة سرعان ما 

 .يضحي بأحد البعدين لصاحل اآلخر 

  و مشاعرهم و العالقات  و الرتكيز على الناس االهتمامالذي يعطي كل  ) :9-1(االجتماعيالقائد

 .، وال يعطي اهتماما يذكر لإلنتاج و العمل  االجتماعية

  و هو الذي يهتم باإلجناز من خالل األفراد امللتزمني ، والتفاعل و الرتابط بني  ) :9-9(القائد المثالي

كيد على أمهية سلوك و تشرتك هذه األمناط القيادية مجيعها يف التأ.  االحرتاماألفراد مما يؤدي إىل الثقة و 

ومن ناحية أخرى تؤكد هذه النظرية على أمهية التدريب و ) اإلنتاج واإلنسان ( القائد فيما يتعلق بالعاملني 

التطوير ، و تستخدم الشبكة على نطاق واسع ملعرفة أسلوب القيادة لدى األفراد مث وضع برامج التدريب 

 1.القيادة املثالية  إىلاملناسبة لتحسني فاعلية القيادة و الوصول 

على أمناط القيادة املختلفة اليت متخضت عنها الدراسات سالفة الذكر ، قام  اعتمادا:نظرية المشاركة :6- 1-2

  2: على عاملني  باالعتمادروبرت تاننبوم و وارين مشيدت بتصنيف أمناط السلوك القيادي 

  السلطة من قبل املدير القائد  استخداممدى. 

  املسموحة للمرؤوسني يف عملية صنع القرارات مدى احلرية. 

ومن الواضح أن لدى القائد بدائل كثرية من السلوك القيادي تتدرج على خط ممتد حسب السلطة اليت 

  : ميارسها القائد و مدى احلرية اليت يتيحها ملرؤوسيه كما يوضحه الشكل التايل 

  

  

  

  

                                                           
  . 38، مرجع سابق ، ص عالقته بدافعية اإلنجاز لدى األساتذة النمط القيادي لمديري الثانويات و،  عمار شوشان1
  ، رسالة ماجستري  أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة و عالقتها بالنمو المهني لدى العاملين في المملكة العربية السعوديةناصر حممد إبراهيم جمممي،2

  . 34،ص 2003السعودية،يف علم النفس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، 
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  "تاننباوم و شميدت "  أنواع السلوك القيادي في نموذج) : 2- 1(شكل رقم 

  قيادة متجهة حنو العاملني                                         قيادة متجهة حنو السيطرة                       

  

  

  

  

              

                

  

أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة و عالقتها بالنمو المهني لدى العاملين في ناصر حممد إبراهيم جمممي، :  المصدر

  . 35،ص 2003، رسالة ماجستري يف علم النفس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، السعودية، المملكة العربية السعودية

  1: و تشري األرقام إىل السلوك القيادي للمدير من النمط الدكتاتوري إىل النمط الدميقراطي ، كما يلي 

  و هو النوع املتسلط الذي يتخذ القرار بنفسه و يأمر بتنفيذه دون نقاش و هو متسلط  :اإلداري المستبد

 جدا ،

  و هو النوع املسوق الذي يتخذ القرار و يقنع املرؤوسني به و هو متسلط ، :اإلداري المساوم 

  و هو النوع املستقصي الذي يبين قراره بعد متحيص آراء املرؤوسني ، متسلط إىل حد ما ،  :اإلداري المحاور 

  ني النمط وهو النوع التجرييب الذي يطرح قرارا مؤقتا قابال للتغيري ، و هو وسط ب : االستشارياإلداري

 الدميقراطي و املتسلط ،

  و هو الباحث الذي يعرض املشكلة للنقاش مث حيلل املقرتحات و اآلراء و يتخذ القرار  :اإلداري المحلل

 املناسب ، و هو بدرجة أعلى من الدميقراطية ، 

  اذ القرار ، وهو وهو النوع املبتعد عن املسؤولية الذي يعرض القضية و يدعو املرؤوسني إلخت:اإلداري الموجه

 بدرجة أعلى من الدميقراطية ،

  وهو النوع املتساهل الذي يرتك احلرية للمرؤوسني يف إختاذ القرار يف ضوء احلدود املعلنة ، :اإلداري التسيبي

 . وهو قائد متسيب 

ليكرت نتائج نظرية جامعة ميتشغان األمريكية ، حيث توصل  طور الباحث رنسيس:نظرية ليكرت  :7- 1-2

  2: القرارات هي  اختاذإىل طرح أربعة أمناط للقيادة بناء على أسلوب 

                                                           
  . 35، مرجع سابق ، ص  ناصر حممد إبراهيم جمممي1
  . 189، ص  2009حسني كرمي ، مبادئ اإلدارة احلديثة ، دار حامد للنشر ، الطبعة الثانية ، األردن ،  2

درجة السلطة التي یستخدمھا 

 المدیر

 المتاحة للمرؤوسین الحریةدرجة 

42 3 1 5 6 7
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  و فيه يكون القائد أقل مركزية من سابقه ، حيث يسمح ببعض املشاركة من قبل :النمط التسلطي النفعي

 . لثقة ضعيفة بني القادة واملرؤوسني املرؤوسني و يقبل بعض اقرتاحا�م ، و لكن تبقى ا

  وفيه يركز القائد على اإلجناز فقط ، و ال يظهرون ثقة  باملرؤوسني ، و ال :  االستغاليلالنمط التسلطي

 .القرارات ، و يعتمدون على التهديد و العقاب لفرض الطاعة و اهليمنة  اختاذيتشاركون معهم يف 

  القرار ،   اختاذقبل  استشار�مللمرؤوسني ، وحيرص على  احرتامد ثقة و و يظهر فيه القائ:  االستشاريالنمط

 .كما يقوم بتفويض السلطة للمرؤوسني خاصة فيما خيص القرارات الدورية و الروتينية 

  القرارات على نطاق  باختاذيف هذا النمط يبدي القائد ثقة كبرية باملرؤوسني ، و يسمح هلم : النمط املشارك

 .املتبادل ، و حيفزهم قصد حتقيق أهداف املنظمة  االتصالواسع ، و يشجعهم على 

  : اليت مت توجيهها هلذه الدراسات كما يلي  االنتقاداتميكن تلخيص           

  األداء و ( تفرتض دراسات أمناط القيادة ضمنيا أن هناك عالقة سببية بني منط القيادة و متغريات الفاعلية

و لكن الدراسات مل تتم مبنهجية علمية .صحة أو عدم صحة الفرضية  اختبار، و حتاول الدراسات ) الرضا 

 .دقيقة و صارمة ، فلم تستخدم التصميم التجرييب احملكم 

  أمهلت دراسات أمناط القيادة املتغريات األخرى اخلاصة باملوقف و غريه و إعتربت أن فاعلية القيادة حتددها

 .املتغريات اخلاصة بسلوك القائد فقط 

  قامت كل دراسات أمناط القيادة على منوذج شديد التبسيط للعالقة بني سلوك القائد و فاعلية هذا السلوك

ضمين بأن هنالك منطا أمثل للقيادة هو الذي حيقق  افرتاضيف حتقيق اإلنتاجية ورضا املرؤوسني فهناك 

و يعين إغفال . ة و خطية بني أمناط القيادة املستخدمة و متغريات الفاعلية وإن هناك عالقة مباشر . الفاعلية 

 .الوضع املعقد لعملية القيادة 

  و من الناحية املنهجية ال جيوز جتميع متغريات . كانت متغريات أمناط القيادة متثل متغريات سلوكية مركبة

 .سلوكية ختتلف كما و نوعا 

  جترييب قوي على العالقة بني منط القيادة و متغريات الفاعلية أخفقت الدراسات يف تقدمي برهان.  

توصلت هذه النظريات إىل أن خصائص القائد ال ترتبط بسمات شخصية عامة ،  :النظريات الموقفية : 1-3

و إمنا بسمات و خصائص معينة ترتبط مبوقف معني ، إال أن ذلك ال يعين أن املوقف هو الذي حيقق القائد ، و 

  1:عوامل املوقف هي اليت ترسم مسات القائد ، من أهم هذه النظريات ما يلي إمنا 

توصل العامل فريديريك فيدلر إىل وضع منوذج أمساه منوذج الظروف املتغرية لفاعلية :  نظرية فيدلر: 1- 1-3

ملوقف املتعلقة القيادة و الذي أكد فيه أن فاعلية القائد مرتبطة مبدى مواءمة املوقف الذي يعيشه ، و دراسة ا

  : فيدلر أن مواءمة املوقف تتوقف على ثالث عناصر أساسية  أستخلصبالتنظيم ، و 

                                                           
  . 56، مرجع سابق ، ص  يةدراسة ميدان: القيادة التحويلية و عالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري كمال الدين حسن على بابكر ،   1
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  طبيعة العالقة املوقفية بني القائد و أفراد اجلماعة اليت يشرف عليها ، مدى ثقة املرؤوسني بالقائد

 .ووالئهم له 

  مدى السلطة و القوة اليت متنحاه إياه وظيفته. 

  درجة تصميم العمل ووضوحه و تكراره ، و حتديد املهام و أساليب العمل و معايري األداء   . 

أن مالءمة منط القيادة لتحقيق أعلى إنتاجية يتوقف على مدى سهولة و  أكتشفو هكذا يرى فيدلر بأنه 

القة القائد باملرؤوسني ، و ع( يسر ظروف عمل اجلماعة ، و يعتقد أنه يف الظروف املفضلة أو غري املفضلة للقائد 

يكون األسلوب األنسب هو ) تصميم العمل ، و قوة أو مركز القائد مجيعها عالية جدا أو منخفضة جدا 

للعمل حتت إشراف  استعداداألسلوب الذي يهتم بالعمل ، و يعزى سبب ذلك إىل أن املرؤوسني يكونون على 

و يف حالة الظروف غري املفضلة ، يستلزم األمر التوجيه الدقيق و  قيادة القائد املوجه يف حالة الظروف املفضلة ،

أما بالنسبة للظروف املتوسطة ، العادية و . تدخل القائد ، و خبالف ذلك سينشأ اإلرباك و الفوضى يف العمل 

سب فاألسلوب األن) العمل ليس واضحا ، و العالقة سيئة ، و القوة ضعيفة ( حيث أن هذه املتغريات خمتلطة 

  .  القرارات  اختاذهو الذي يهتم بالعالقات اإلنسانية ، و منح األفراد فرصة املشاركة يف 

تنتسب هذه النظرية للكاتبني روبرت هاوس و مارتن إيفانز ، و الفكرة :نظرية المسار و الهدف  :2- 1-3

دافهم الشخصية و الروابط و املركزية فيها هي كيفية تأثري القائد على إدراك املرؤوسني ألهداف العمل ، و أه

  .املسارات بني جمموعيت األهداف 

إن القائد الناجح الفعال يقوم بدور فعال يف مساعدة العاملني و دعمهم و مؤازر�م قصد حتقيق أهدافهم اليت 

، ) أهداف املنظمة ( بتحقيق أداء معني ) أهداف شخصية ( يرغبو�ا و ذلك بربط حصوهلم على هذه األهداف 

  1.يرتتب على ذلك رضا العاملني ، ورفع مستوى دافعيتهم وزيادة إنتاجيتهم  حيث

  : و قد خلص هاوس إىل متييز أربعة أمناط قيادية و اليت يلجأ القادة إىل تبنيها يف ظل معطيات هذه النظرية وهي 

  و العمل على  ماحتياجا�بالعاملني و  اهتمامايف هذا النمط يبدي القائد : القيادة الداعمة و املشجعة

 .حتفيزهم 

  و حيدد القائد يف هذا النمط ما هو متوقع من املرؤوسني عمله : القيادة التوجيهية. 

  القرارات  اختاذيف هذا النمط من القيادة يتشاور القائد مع املرؤوسني و يشركهم يف : القيادة املشاركة. 

  ة و يوجه املرؤوسني إلجنازها و هو منط يضع فيه القائد أهدافا عالي: القيادة املنجزة. 

و ما مييز هذه النظرية عن غريها أن القائد نفسه ميكن أن يستخدم فعليا هذه األمناط يف مواقف خمتلفة ، أما 

  : املتغريات املوقفية اليت حدد�ا النظرية فهي 

  .اخلصائص الشخصية للمرؤوسني  - 

                                                           
ت االقتصادية اجلزائرية ، أطروحة دكتوراه ختصص صورية بوطرفة ، القيادة التحويلية و دورها يف إدارة التغيري التنظيمي يف املؤسسة اإلقتصادية ، دراسة مقارنة بني جمموعة من املؤسسا 1

  . 16، ص  2016يري ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التس
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  ) .خصائص تتعلق بظروف العمل (  الضغوط و املتطلبات البيئية اليت تواجه املرؤوسني - 

بالنشرد ، و  مت تطوير هذه النظرية من قبل الكاتبني بول هريسي و كينث: بالنشارد  –نظرية هيرسي :3- 1-3

و تتفق مع النظريات املوقفية األخرى يف أنه ليس . هي حماولة لدمج ما توصلت إليه األحباث يف نظرية واحدة 

  1.األفضل ، و أ�ا تؤكد على أمهية متغريات املوقف هنالك منط قيادي واحد هو 

املرؤوسني إلجناز العمل ،  استعدادو حددت النظرية املتغري املوقفي على أنه نضج املرؤوسني و يطلق البعض عليه 

  : و ميزت أربعة أساليب قيادية هي 

  بصورة متدنية سلوك يهتم بدرجة عالية بالعمل و بالعالقات : أسلوب األخبار ، اإلعالم. 

  يهتم بكل من العمل و العالقات بدرجة عالية : اإلقناع. 

  يهتم بدرجة عالية بالعالقات ، و بدرجة متدنية بالعمل : املشارك. 

  يهتم بدرجة متدنية بالعالقات ، و بدرجة متدنية بالعمل : التفويض. 

  ألفراد إلجناز العمل ا استعدادو هكذا يتوقع أصحاب النظرية أنه كلما زاد مستوى نضج و 

هدفت هذه النظرية إىل البحث عن احملددات األساسية لسلوك القائد و مدى تأثريه : نظرية هالبن  :4- 1-3

  2:يف أداء املرؤوسني و درجة رضاهم عن العمل ، و قد حدد هالنب بعدين أساسيني للنمط القيادي مها 

  يقصد به سلوك القائد لتحديد تعامله مع : املبادرة لتحديد العمل و تنظيمه أم ما يطلق عليه هيكلة املهام

 .داخل املنظمة  اتصالاملرؤوسني و عالقته �م ، و طرق القيام بالعمل ، و توفري قنوات 

  ملرؤوسني ، و خيلق جو من و يعين سلوك القائد الذي يراعي و يتفهم مشاعر ا: اإلهتمام باملشاعر اإلنسانية

الثقة و اإلحرتام و التفاهم بينه و بني مرؤوسيه ، و حيرتم مشاعرهم و أفكارهم ، و حيفزهم من أجل حتقيق 

 .أهدافهم 

اليت وجهت إىل النظريات التقليدية للقيادة إىل بروز  االنتقاداتأدت : اإلتجاهات الحديثة في القيادة :  2

  : رؤوسني بدرجة أكرب من صفات القائد ، و من أبرز هذه النظريات احلديثة جند أمناط قيادية ركزت على امل

بدأت هذه النظرية على يد الباحث جورج جراين سنة ): اإلجرائية أو التفاعلية ( نظرية القيادة التبادلية :2-1

، الذي أقام نظريته على مفهوم أن العاملني داخل املنظمات ال يتم معاملتهم معاملة واحدة من قبل  1975

القادة ، وإمنا يتم قضاء وقت أكرب مع جمموعة حمددة ، مث طورها هو و الباحث سكندورا لتصف كيف يتمكن 

و القيادة .هم بني العاملني من خالل عدد من التبادالت الضمنية مع العاملني معهم القادة من حوز مكانت

التبادلية هي قيادة توجه جهود املرؤوسني بكل ما هو إجيايب من خالل املهام و املكافآت و نظام احلوافز، و ترتكز 

عني ، و عليه فإن القائد يف هذا اإلطار املتبادل بني القائد و التاب االتفاقالقيادة التبادلية على أساس بناء عالقة 

                                                           
  . 17صورية بوطرفة ، القيادة التحويلية و دورها يف إدارة التغيري التنظيمي يف املؤسسة اإلقتصادية ، مرجع سابق ، ص 1
  . 191حسني كرمي ، مبادئ اإلدارة احلديثة ، مرجع سابق ، ص 2
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يهتم بتوضيح أدوار املرؤوسني و متطلبات املهام املوكلة إليهم و يضع اهليكل املالئم و نظام التحفيز املطلوب ، و  

ببناء عالقات تعزز العمل مع املرؤوسني ، مبعىن أن القيادة التبادلية تتمتع بالقدرة على إرضاء  االهتمامكذلك 

  باألعراف و القيم التنظيمية  االلتزامني كمدخل لتحسني اإلنتاجية ، كما أن هلا الرغبة يف توليد املرؤوس

  1.للمؤسسة 

  2: و ميكن حصر خصائص القيادة التبادلية يف ما يلي 

 ، تقوم على أساس التبادل بني القائد و املرؤوسني 

 م ،التبادل على أساس توضيح املطلوب من املرؤوسني و التعاطف معه 

 ، القائد التباديل يدعم املرؤوسني بشروط أو بقانون الرتغيب و الرتهيب 

  أي التدخل عند الضرورة ، باالستفتاءيتبع هذا القائد أسلوب اإلدارة ، 

  يركز على حتسني الرضا الوظيفي. 

ة عالية و قياديد أن ميتلك مواصفات و قدرات و هي قيادة تفرض على القائ :نظرية القيادة اإللهامية  :2-2

مؤثرة على املرؤوسني بشكل فائق ، حيث ينشر احلماس قصد حتقيق أهداف املنظمة ، و هناك من يعتربها 

. يتمثل يف أن مفهوم القيادة اإلهلامية يقوم على خصائص القائد امللهم  االختالفحتديث لنظرية السمات ، لكن 

اليت تثري التحفيز و اإلعجاب و القبول ، مما يزيد من جناح  و يعترب اإلهلام شكل من أشكال اجلاذبية الشخصية و

  3.و تأثري القائد على مرؤوسيه 

و يتمتع القائد امللهم بالرؤية املستقبلية و الثقة العالية يف النفس و اليت جتعله ال يتزعزع عن مبادئه و معتقداته 

و يعترب مناضال يف سبيل حتقيق أهدافه بكل الوسائل و الطرق ، و  االتصالبسهولة ، كما يتميز بفنون و مهارات 

  4.يعمل على حتفيز املرؤوسني و غرس الثقة و حب املبادرة فيهم ، قصد التوصل إىل معدالت أداء مرتفعة مجاعيا 

  5: و قد قدم الباحث هاوس بعض خصائص اجلماعة يف ظل القيادة اإلهلامية كما يلي 

 حة معتقدات القائد ،ثقة املرؤوسني يف ص 

 ، إطاعة املرؤوسني للقائد إطاعة عمياء برغبة خالصة 

 ، تعايش املرؤوسني الوجداين مع الرسالة التنظيمية للمنظمة ، و تركيزهم على حتقيق أعلى مستويات األداء 

 ، شعور املرؤوسني بقدر�م على اإلسهام يف جناح رسالة اجلماعة 

  وسني و القائد ،التشارك يف املعتقدات بني املرؤ 

  عند املرؤوسني و الذي ينبع من صدق القائد  االنتماءالشعور احلماسي و حب. 

                                                           
  . 85، ص  2014، الطبعة الثانية ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  الفعالةالقيادة اإلدارية بالل خلف السكارنة ،  1
  . 89، ص  2010، الطبعة الثانية ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  اإلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية و التنمية البشريةحممد حسنني العجمي ،  2

. 259، ص  2008، الدار اجلامعية اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر ،  السلوك التنظيميحممد إمساعيل بالل ،   3 
  . 372، ص  2007، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  السلوك التنظيميمجال الدين حممد املرسي ، ثابت عبد الرمحان إدريس ،  4
  . 278، ص  2001نظمات ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، راوية حسن ، السلوك التنظيمي يف امل 5
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يعد هذا املدخل حديث لدراسة نظرية القيادة حيث مت تطويره من قبل كل من : نظرية القيادة التحويلية  :2-3

قادة األكثر فاعلية هم القادرون عامل السياسة جيمس برينز  و عامل النفس برنارد باس ، حيث توصال إىل أن ال

على حث املرؤوسني ملستويات من اإلجناز تزيد عن توقعا�م و توقعات قاد�م ، و ينجز القادة التحويليون هذه 

النتيجة من خالل رفع أمهية األهداف التنظيمية ، توضيح وسائل إجنازها ، و إقناع املرؤوسني بتجاوز مصاحلهم 

  1.داف ا�موعة الشخصية من أجل حتقيق أه

و تطوير على  اختبارلقد ظلت نظرية القيادة التحويلية اليت قدمها برينز يف كتابه بعنوان القيادة حمل دراسة و       

مدار عقدين من الزمان من قبل كثري من العلماء و الباحثني ، و اجروا عليها كثريا من التعديالت ، وقدم باس و 

 )أفوليو تطويرا للنظرية ، وكانت جهودمها موجهة حنو التوصل إىل بناء إستبانة متعددة العناصر للقيادة 

Multifactor Leadership Questionnaire)  لدراسة تأثري القادة على حياة  استخدامهاميكن

  2. املنظمات و أدائها

و يستطيع القائد التحويلي أن حيفز جمموعته من خالل زيادة إملامهم بأمهية وقيمة أعماهلم ووضع مصلحة 

  3:الفريق أو مصلحة املنظمة فوق املصلحة الفردية أو اخلاصة و يتطلب ذلك ثالثة مراحل 

 مرة للتغيري ،الشعور باحلاجة املست 

 ، وضع رؤيا جديدة 

  تنفيذ التغيري و إقناع ا�موعة و قبوهلا به. 

  .الضروري لتنفيذ التغريات بنجاح  االلتزامو كل هذه اخلطوات حتتاج إىل املهارات و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 87، مرجع سابق ، ص  القيادة اإلدارية الفعالةبالل خلف السكارنة ،  1
  . 22صورية بوطرفة ، القيادة التحويلية و دورها يف إدارة التغيري التنظيمي يف املؤسسة اإلقتصادية ، ص  2
  . 251، ص  2009خرون ، السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة ، دار إثراء ، األردن ، خضري كاظم محود الفرجيات و آ 3
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  :ماهية القيادة التحويلية : المبحث الثاني 

تعترب القيادة التحويلية كمستوى متطور من القيادة السحرية و أمشل منها ، و مسيت حتويلية الن القادة من      

خالهلا يعملون على حتويل األفراد و املؤسسات إىل مستويات أعلى و أرقى و حتقيق اإلبداع من حيث األداء و 

  1.اإلنتاجية و الكفاءة 

  : قيادة التحويلية نشأة و مفهوم ال: المطلب األول 

  :نشأة القيادة التحويلية :  الفرع األول

م على  1978ظهر مفهوم القيادة التحويلية يف �اية العقد الثامن من القرن العشرين و بالتحديد يف عام 

يد عامل التاريخ والسياسة األمريكي جيمس ماكروجر برينز ، يف كتابه القيادة الذي يصنف من قبل الكثريين  

عن القائد  1976ل كتاب تناول هذا املوضوع بعمق ، و لكن روبرت هاوس كان قد كتب يف عام كأفض

بأنه املمهد للطريق أمام ظهور  العتبارهالكارزماتيكي ذي الشخصية اجلذابة سابقا برينز مما دفع ببعض الكتاب 

س هاوس نظريته عن القيادة نظرية القيادة التحويلية ، اليت تعتمد على الشخصية اجلذابة للقائد ، فقد أس

، عن األفراد الذين ميتلكون ملكات خاصة أمهها القيم  1947الكارزماتية على أساس نظرية ماكس ويرب 

و جاء برينز بعد هاوس ليعيد النظر أيضا فيما كتبه ويرب و يقرر بأن ما كان ويرب يتحدث عنه كقائد .األخالقية 

حتويل تابعيه و لكنه ال يسيطر عليهم عرب قيادة بريوقراطية و إمنا  ذي شخصية جذابة إمنا هو قائد يعمل على

بواسطة األخالق و إعالء قيم احلرية و العدالة و املساواة ملا فيه خري اجلميع ، و قد وضع برينز القائد التحويلي يف 

و قد بلغت . خالق رأس اهلرم القيادي ألنه يعمل على حتويل التابعني إىل قادة و قد حيول القادة لوكالء لأل

األحباث اليت كتبت يف هذا املوضوع كما ذكر باس حوايل املائتني حبث لدراسة أثر القيادة التحويلية من نواح 

متعددة تشمل تأثري القيادة على رضا العاملني ، و تأثريها يف جناح أو فشل املنظمة ، و كذلك تأثريها يف حتديد 

  2. السياسات اليت حتكم املنظمات 

  : مفهوم القيادة التحويلية :  الفرع الثاني

على الرغم من كثرة و تعدد األحباث يف موضوع القيادة التحويلية إال أن الباحثني مل يتفقوا على تعريف 

تعريفا�م لسلوكيات القيادة التحويلية ، إال أ�م يتفقون يف املفاهيم  اختالفحمدد هلذا املصطلح و على الرغم من 

و هي يف جمملها لن خترج عن كون القائد التحويلي يف أي منظمة يعمل على إجياد رؤية جديدة العامة هلا 

وواضحة ، و يشجع تطور األفراد ، و يعمل على تزويدهم بتغذية راجعة يف جمال عملهم بشكل دوري ، يتخذ 

و العدالة و الثقة املتبادلة يف أجواء القرارات بناء على اإلمجاع ، و يرفع الروح املعنوية لألفراد عرب مفاهيم  التعاون 

  . املنظمة 

  
                                                           

  .  93مراد فليون ، القيادة التحويلية يف تطوير مهارات املوظفني ، مرجع سابق ، ص  1
  . 98، ص ماجدة بنت إبراهيم اجلارودي ، قيادة التحويل يف املنظمات ، قرطبة للنشر و التوزيع ، الرياض ، السعودية  2
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  : و يف ما يلي أهم التعريفات للقيادة التحويلية 

مع آخرين بطريقة متكن القادة  بااللتحامعلى أ�ا عملية حتدث عندما يقوم شخص أو أكثر ) برينز ( عرفها      

رغبات ، حاجات و ( لدوافع و السلوكيات و التابعني من رفع بعضهم اآلخر ملستويات أعلى من األخالق و ا

  1) .طموحات ، قيم التابعني األساسية 

فالقيادة التحويلية هي عبارة عن سلسلة من األعمال اليت يقوم �ا القياديون ليحفزوا ) برينارد باس ( أما عند      

القادة ، فهم حيركون فيهم  مرؤوسيهم على إجناز أعمال مل يكن من املتوقع أن يعملوها أصال بدون وجود هؤالء

و ينجح القادة . غريزة التحديات للقيام بأعمال غري متوقعة و إحراز نتائج و إجنازات عالية القيمة و رفيعة املقام 

بعث مشاعر مرؤوسيهم قدما ، و إقناعهم بأمهية و قيمة نتائج أعماهلم ، ودفع هؤالء  استطاعوايف ذلك إذا ما 

عن خدمة مصاحلهم الشخصية و خيدموا مصلحة اجلماعة بواسطة توظيف حاجا�م و املرؤوسني لكي يتنزهوا 

  2. طموحا�م الفردية للمصلحة العامة 

   3"جمموع من القدرات و الطاقات اليت تسمح بالتغيري و حتقيق هذا التغيري بصورة فعالة " و القيادة التحويلية هي 

مزيج من اجلاذبية و اإلهلام و الذكاء ، إذ ميارس القائد التحويلي تأثري كبري على األفراد و يتسم " و هي أيضا 

بالقدرات املرتفعة على إحداث التغيري و التعامل مع خمتلف األزمات ، و دفع املنظمة إىل حتقيق مستويات غري 

  .4" عادية من اإلجنازات 

حديث يعمل على حتقيق أهداف مشرتكة بني كل من القادة و األفراد للوصول إىل  منط قيادي" كما تعرف بأ�ا 

  . 5"رؤية مجاعية مشرتكة ، عن طريق عالقة تكافلية فيما بينهم 

القيادة اليت هلا قدرة فائقة على اإلحياء و التواصل مع املرؤوسني و حتفيزهم و توجيههم :" و القيادة التحويلية هي 

  6"ميكن من جهود ، لصاحل املنظمة لغرض اإلرتقاء باألداء للقيام بأفضل ما 

حتويل املنظمة من الوضع احلايل إىل الوضع املنشود ، من خالل تعزيز قيم التغيري ، و حتفيز العاملني و " و هي 

  7."تطوير مهارا�م ، و الرتكيز على القيم املشرتكة قصد حتقيق الغايات املنشودة 

  

                                                           
.  100، مرجع سابق ، ص قيادة التحويل في المنظماتماجدة بنت إبراهيم اجلارودي ،  1 

. 100، مرجع سابق ، ص  قيادة التحويل في المنظماتماجدة بنت إبراهيم اجلارودي ،   2 
  . 274، مرجع سابق ، ص السلوك التنظيمي في المنظماتراوية حسن ،3
  . 248، ص  2006، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع ، مصر ،  اإلدارة اإلستراتيجيةبت عبد الرمحان إدريس ، مجال الدين حممد املرسي ، ثا 4
  . 247، ص  2007، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن ،  إدارة األعمالصاحل مهدي حمسن العامري ، طاهر حمسن منصور الغاليب ،  5

. 93، ص  2010، دار اليازوري ، األردن ،  نظرية المنظمة مدخل العمليات طاهر حمسن منصور ، نعمة عباس اخلفاجي ،  6 
يف العربية للعلوم ، جامعة نا ة، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلسرتاتيجي القيادة اإلستراتيجية و دورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األمنيةصاحل بن سعد املربع ،  7

  .   19، ص  2008األمنية ، كلية  الدراسات العليا ، الرياض ، السعودية ، 
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يعمل القادة على احلصول على الكثري من أتباعهم عن طريق رفع مستوى الوعي بأمهية هي أن " و تعرف أيضا 

أعماهلم ، و بإقناعهم بتسخري مصاحلهم الشخصية لصاحل املنظمة و مهمتها ، و برفع توقعات اإلجناز إىل آفاق 

  1" .أعلى 

الله إىل الوصول إىل الطاقات الظاهرة منط من القيادة يسعى القائد من خ" كما تعرف القيادة التحويلية بأ�ا      

  2" .أقصى طاقا�م �دف حتقيق التغيري  استثمارو الكامنة لدى املرؤوسني ، و يعمل على إشباع حاجا�م و 

من هذه التعاريف فإن القيادة التحويلية هي قدرة املسؤولني على إهلام املرؤوسني ، و حتفيزهم و خلق مناخ      

  . االبتكارهم من أجل حتقيق أعلى مستويات األداء بل الوصول إىل مرحلة اإلبداع و مليء باملنافسة بين

  :  مبادئ و أنماط القيادة التحويلية :المطلب الثاني 

  : مبادئ القيادة التحويلية :  الفرع األول

  3: مبادئ القيادة التحويلية ممثلة فيما يلي  فإن) كوهلر و بانكوسكي (حسب  

حتتوي على عدد من العناصر املرتابطة و املتفاعلة بني األفراد ، فالقائد  باعتبارها:المنظمة كنظام  اعتبار -1

التحويلي هنا يدرك أن دوره ينبغي أن ينصب على حتسني العمليات اإلدارية ، و هذا من خالل تبين و تطوير 

  .يري نظم إدارية فعالة مما ميكنه من التقليل من اخلسائر الناجتة عن التغ

تعين اإلسرتاتيجية هنا منط املنظمة لتحقيق األهداف  :إيجاد إستراتيجية للمنظمة و تبليغها لآلخرين  -2

املنشودة ، و لتحقيق ذلك جيب على القائد التحويلي العمل مع اآلخرين إلجياد الرؤية و الرسالة و القيم و البناء 

، و هذه اإلسرتاتيجية جيب أن تكون معلنة جلميع  استغاللن املوارد البشرية أحس باستغاللالتنظيمي و األهداف 

  .املوظفني 

نظاما موحدا و  باعتبارهامن خالل إجياد األسلوب اإلداري املناسب للمؤسسة  :تأسيس نظام إداري  -3

  . األساليب و املبادئ و املعتقدات اإلدارية الغامضة و املتناقضة  استبعادمتكامال من خالل 

ينبغي على القائد التحويلي وضع برنامج تدرييب لكل من اإلداريني و  :وتدريب كل المساهمين تطوير  -4

ستطاعتهم املسامهة يف حتسني ، و بذلك فبإ االرتقاءعن تطوير األداء و حباجة إىل  مسؤولونالعاملني ، فجميعهم 

  .األداء وزيادة فاعليته 

اإلجراء الذي  الختيارلتحويلي العاملني معه قدرا من احلرية مينح القائد ا :تمكين األفراد و فرق العمل  -5

يعتقدون أنه األنسب لتطوير العملية اإلدارية و حتسينها بصفة مستمرة ، سواء كان هذا التصرف على النحو 

  .الفردي أو من خالل العمل اجلماعي 

                                                           
  . 226، ص  2013، دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن ،  إدارة المعرفة الطريق إلى التميز و الريادةعمر أمحد مهشري ،  1
  . 63، ص  2012مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ،  ، القيادة في المنظمات غير الربحيةباي دمي ، و آخرون ،  2

. 98، مرجع سابق ، ص  القيادة التحويلية في تطوير مهارات الموظفين مراد فليون ،  3 
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النشاطات و النتائج و يركز بصفة يهتم القائد التحويلي بتقييم املخرجات و  :تقييم العمليات اإلدارية  -6

مستمرة على مؤشرات اجلودة ، و مجع املعلومات عن النقاط املهمة يف العملية اإلدارية اليت تكفل له اإلحاطة 

  . الشاملة 

يعمل القائد التحويلي على إجياد نظام فعال للتقدير و  :التقدير و المكافأة على التحسين المستمر  -7

  .  م مبن يبذلون اجلهود و الوقت و يضحون من أجل املصلحة العامة املكافأة ، فهو يهت

يدرك القائد التحويلي أمهية التحسني املستمر للمحافظة على اإلجنازات ، فهو  :بث روح التغيير المستمر  -8

ير مهارا�م يقر مبسؤوليته يف إحداث التغيري ، و من مث تأدية دور فعال بث روح التغيري يف اآلخرين ، و هذا لتطو 

  .            و حتسني العمليات اإلدارية على حنو مستمر 

  :أنماط القيادة التحويلية :  الفرع الثاني

    1: أن هناك عدة أمناط للقيادة التحويلية ، من أمهها ) برينز(يرى 

معارف و قيم يف هذا اإلطار يستخدم لإلشارة إىل تبين أفكار و ) عقلي ( مصطلح : القيادة العقالنية  -1

معينة ، فالشخص الذي يتعامل مع نوعية األفكار و يعمل على التوحيد بينها من خالل تصور منظم يعد عقالنيا 

، و القائد العقالين هو الذي تتوافر لديه القدرة على تغيري ا�تمع من خالل تقدميه ألفكار و نظريات جديدة ، 

  .ا تؤدي إىل تغيري األفكار و الفلسفة و تعد القيادة العقالنية قيادة حتويلية أل�

بسبب احلاجة إىل تأييد قوي من األتباع  استثنائيةتتطلب هذه القيادة مهارات أساسية : القيادة اإلصالحية  -2

إلحداث تغيري هادف يف الوضع القائم ، و لكي يكون الشخص قائدا إصالحيا حقيقيا فإنه حيتاج فقط إىل 

و بالرغم من كون القيادة .ن لديه الرغبة يف إصالح ا�تمع أو على األقل جانب منه السري بالتدريج و أن تكو 

ملحوظ  اجتماعياإلصالحي حتقيق تغيري اإلصالحية متثل جزءا من القيادة التحويلية ، فقد ال يستطيع القائد 

ح عملية متداخلة بني و السياسي احمليط به ، إضافة إىل أن اإلصال االجتماعيبسبب تقبله يف الغالب للبناء 

التحويلية واإلجرائية ، فهي حتويلية يف مغزاها و إجرائية من خالل إجراءا�ا و نتائجها ، كما أ�ا ال تسعى من 

  .حيث اجلوهر إىل تغيري النظم املوجودة تغيريا كليا 

بأكمله ،  االجتماعي الثورة عكس اإلصالح ألن الثورة تعين إحداث حتول شامل يف النظام: القيادة الثورية  -3

من أن مثل هذا التحول الكامل غالبا ما يكون نادرا ، كما أن القيادة ) برينز ( و على الرغم من ذلك حيذر 

الثورية الناجحة غالبا ما تكون أكثر ندرة ، و يؤكد أن أهم خطوة جيب حتقيقها قبل حتول ا�تمع تتمثل يف إجياد 

  : ن حتويلية و ناجحة البد أن تتوافر هلا عدة خصائص منها رؤية مشرتكة ، و أن القيادة الثورية لكي تكو 

                                                           
  . 82ع سابق ، ص ، مرج دراسة ميدانية: القيادة التحويلية و عالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري كمال الدين حسن على بابكر ،   1
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  من خالل املخاطرة و بذل اجلهد و  االلتزامأن تكون القيادة مكرسة متاما لتحقيق اهلدف ، و مستعدة لنشر

 .الوقت 

   القيادة الثورية مثلها مثل أي قيادة ذكية جيب أن ختاطب رغبات اجلماهري و حاجا�م و طموحا�م ، و

 .ك الدوافع اليت قد تكون كامنة ، و لكن ميكن حتريكها من خالل وسائل الدعاية و أحداث السياسة كذل

  القيادة الثورية تتطلب الصراع شا�ا شأن أي قيادة ، لكن مستوى الصراع يف القيادة الثورية يكون أعلى بكثري منه يف أي منط

 .آخر من أمناط القيادة 

 لدى كل من القادة و  االجتماعيات القيادة الثورية رفع مستوى الوعي السياسي و بشكل جممل جيب أن تتضمن عملي

  .األتباع

  : أبعاد القيادة التحويلية و أهميتها:  المطلب الثالث 

  : أبعاد القيادة التحويلية :  الفرع األول

ليست حمدودة و لقد حدد باس و أفوليو أربعة عناصر للقيادة التحويلية و شدد على أن هذه العناصر 

غري مقتصرة على املستوى اإلداري األعلى بل ميكن يف خمتلف املستويات اإلدارية يف املنظمة و هي على النحو 

  :التايل 

 إىلالتأثري املثايل هو ذلك السلوك الذي يشجع املرؤوسني على النظر : 1) التأثير المثالي ( التأثير الكاريزمي : أ 

يف خلق القيم اليت تلهم ) الكاريزمي ( حتقيق األهداف ، و يتمثل جوهر التأثري املثايل  القادة كنماذج  فعالة قصد

مبفهوم الكاريزما و القيادة  االرتباطو يعد مفهوم التأثري الكاريزمي شديد . و توفر معاين العمل للمرؤوسني 

قتضاها مثل عليا حيتذى �ا الكاريزمية ، فالكاريزما هي جمموعة الصفات و السلوكيات اليت يصبح القادة مب

املرؤوسني ، إىل جانب أ�م يكونون حمل إعجاب و تقدير و ثقة اآلخرين ،فالقائد الكاريزمي يتوافر لديه درجات 

مرتفعة من املثابرة و الروح املعنوية و القيم األخالقية اليت جتعل اجلميع يلتفون حوله و يتأثرون به إىل جانب مقدرته 

 استخدامهيم املرؤوسني من خالل توفري الرؤية املثالية و اإلحساس العميق بالرسالة و عدم  بق االرتقاءعلى 

و تعرب الكاريزماتية عن قوة الشخصية اليت حتدث درجة عالية من .للسلطة الرمسية مبا حيقق مصاحله الشخصية 

تبين قيمه و أهدافه و سلوكه و الثقة به و الوالء و االلتزام و االعرتاف للقائد ، و تعرف التابعني بالقائد ورسالته و 

بصدق معتقداته ، وكذلك احلالة اليت يلهم �ا القائد و كثريا ما ترتبط القيادة الكاريزماتية باألزمة و إجياد احللول 

فس الواقعية هلا ، إذ يكون التابعني منفتحني للقائد و أن القادة الكاريزماتيني يتصفون بقوة الشخصية و الثقة بالن

كما يعمل القائد التحويلي على تقدمي مصاحل .و اللباقة و التعبري العاطفي فضال عن ميلهم لتقبل املخاطرة 

سلطاته يف  استغاللاآلخرين على مصاحله الشخصية و القيام بتصرفات ذات طابع أخالقي ، حبيث يتجنب 

  م به اآلخرين و ثقتهم وإعجا� احرتامحتقيق مكاسب شخصية و بذلك حيصل على 

                                                           
1Bruce J .Avolio&Others,Re-examinig the components of transformational and transactional 

leadershipusing the Multifactor,Journal of Occupational and Organizational Psychology,1999,p 450 
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و نعين باإلهلام هنا القدرة على بث احلركة و الوعي و احلافزية عند 1) :الدافع اإللهامي ( الحافز اإللهامي : ب 

األفراد ، القيادة امللهمة هي اليت تستطيع وضع األهداف اليت قد تبدو عسرية لآلخرين يف إطار قابل للتحقيق ، و 

فهما للمحيط الذي يعمل به و فهما لقدرات و حاجات و تطلعات  القائد امللهم ميتلك يف العادة حساسية و

إن القائد الذي .اآلخرين حبيث يستطيع أن يوظف هذا الفهم يف بث روح العمل و النشاط و التحدي اإلجيايب 

حافز يعتمد على احلافز اإلهلامي لديه القدرة على حتفيز املرؤوسني إىل مستوى األداء األعلى فالقادة املمارسون لل

اإلهلامي مييلون إىل أن يكونوا قادرين على توصيل الرؤية املستقبلية اليت سيكون التابعني قادرين على قبوهلا و 

بتوقعات التابعني ، و بالتايل يستطيعون احلصول على أداء  االرتقاءيناضلون من أجلها إىل جانب قدر�م على 

و يعمل القادة التحويليون على إهلام و حتفيز املرؤوسني من خالل توفري التحدي .يفوق األداء املخطط من التابعني

فية بني املتفاعلة اليت ختلق الروابط الثقا االتصاالتيف العمل إىل جانب بناء العالقات القوية و ذلك من خالل 

  .املشاركني و تؤدي إىل حتويل قيم الطرفني إىل قيم مشرتكة 

إن القادة التحويليني يف إطار هذا البعد يستلمون مرؤوسيهم و يثريو�م باملسؤوليات اجلديدة و حيدثوهم  

عن املستقبل بتفاؤل ، كما أ�م يغرسون الثقة لديهم بأن األهداف سيتم حتقيقها و بان مهام املنظمة املستقبلة 

جيعلو�م متأكدين أن بإمكان قائدهم جتاوز  سوف تنجز ، فهم جيعلون التابعني يشعرون بالقيمة و الثقة و

أن  bassو يرى .الفرص اجلديدة اغتنامالعقبات و الصعوبات ، وان بإمكانه مساعد�م ملواجهة التحديات و 

هناك جمموعة من األدوات اليت يستعني �ا القائد احملفز اإلهلامي وذلك خللق رؤية مشرتكة بينه و بني املرؤوسني 

  :هي 

  .، واليت تؤثر على العالقة بني القائد و املرؤوسني  لالتصالوهي الشكل املتكامل :  اللغة –أ 

  .وهي األفكار ، املشاعر اليت تشكل الرؤية اخلاصة بالقائد : الرموز  –ب 

  .صورة الشيء يف الذهن  انطباعوهي : الصور الذهنية  –ج 

القائد التحويلي ألفكار جديدة تثري  ابتكارىل و يشري إ: 2) التشجيع اإلبداعي ( الفكرية  االستثارة: ج 

التابعني ملعرفة املشاكل و تشجيعهم على تقدمي احللول احملتملة هلا وبطرق إبداعية و دعم النماذج اجلديدة و 

اخلالفة ألداء العمل ، فالقادة التحويليون حيددون الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف للمنظمة و تنمية 

الكامل من قبل  بااللتزامالتعبري هلا و عليه فاملشاكل تدرك و حتدد هلا حلوال عالية اجلودة و تنفيذ )  توليد( 

التابعني فالقادة التحويليون يثريون األفكار اجلديدة ، و يشجعون حل املشكالت بطريقة خالقة من قبل التابعني 

لذي يروج التشجيع اإلبداعي بني املرؤوسني على نشر و يعمل القائد ا.و يدعمون املداخل اخلالقة يف إجناز العمل

و اإلبداع يف بيئة العمل وعلى تشجيع املرؤوسني على إعادة النظر يف أساليب العمل القدمية و تعزيز  االبتكارروح 

                                                           
 األوسط ،، رسالة ماجستري إدارة أعمال ، جامعة الشرق  التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة و أثرهما على أداء المنظمةدور أسلوب القيادة حممد إبراهيم خليل العطوي ، 1

  . 36ص ، 2010ألردن ، ا
  . 29، ص 2009،  األردن،  1د، العد األعماليف إدارة  األردنية، ا�لة  تأثير ثقافة التمكين و القيادة التحويلية على المنظمة المتعلمةعبري محود الفاعوري ، 2
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مزيد  األفكار اإلبداعية وال يعتمد القائد املروج للتشجيع اإلبداعي على االنتقاد اهلدام ألخطاء املرؤوسني لتقدمي

فإن القائد  االعتباروبالتايل و من خالل قيام القائد بأخذ مقرتحات املرؤوسني يف .من احللول اإلبداعية للمشاكل 

التحويلي يستطيع خلق املناخ الذي يشعر فيه األعضاء باألمان عند تقدمي أفكار جديدة للعمل و إن هذا املناخ 

  .  يؤدونه  يزيد اإلحساس لدى املرؤوسني مبعىن العمل الذي

هي جمموعة السلوكيات اليت يستطيع القائد من خالهلا : 1) بالمشاعر الفردية  االهتمام( الفردي  االعتبار: د 

شخصي لكل مرؤوس ، وذلك من خالل التعرف على مستوى احلاجات و الرغبات اخلاصة  اهتمامأن يعطي 

 االهتمامأن  Bassولقد أكد . بكل مرؤوسيه و مراعاة الفروق الفردية بني املرؤوسني عند إشباع هذه احلاجات 

على هؤالء األفراد و أن باألفراد يعد خدمة و تضحية و إيثار من القيادة التحويلية كي ال يكون جمرد سلطة رقابية 

معهم على حنو دائم ، و أ�ا مسؤولة عن تقدمي التدريب و التعليم  االتصالهذه القيادة تعمل على إثار�م و 

 باجتاههماملستمرين هلم ومنحهم الفرص املختلفة ، فالقادة التحويليون يركزون االنتباه حول تطوير مرؤوسيهم 

أن  Kirk brideو يرى .أيضا على األهداف املشرتكة املمكن حتقيقها  ليكونوا حتويليني أيضا ، و مؤكدين

  : الفردية  لالعتباراتهناك جمموعة مؤشرات 

 بني األفراد فيما يتعلق بنواحي القوة و الضعف ، االختالفاتإدراك  - 1

 .اجليد للمرؤوسني  االستماع - 2

 .تشجيع املرؤوسني على تبادل وجهات النظر  - 3

 .لذايت الرتويج لفكر التطوير ا - 4

  :أهمية القيادة التحويلية :  الفرع الثاني

كبري من قبل عدد من الباحثني و أصبحت من أكثر نظريات   باهتماملقد حظيت القيادة التحويلية 

القيادة شهرة ضمن املداخل احلديثة للقيادة ، و حسب سريجيوفاين تربز أمهية القيادة التحويلية يف مؤسسات 

  2:التعليم العايل من خالل 

 .أ�ا قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية على درجة عالية من األمهية  - 1

     من أجل نشر املعرفة الناجتة عن اخلربة بالعمل يف مؤسسات  االجتماعية إعداد الطاقات الفردية و احلاجة إىل - 2

 . التعليم      

 .احلاجة إىل القيادة الرمزية ، مع الرتكيز على وجود مناذج من األهداف و السلوكيات املهمة  - 3

    احلاجة إىل القيادة الثقافية اليت يقصد �ا قيام القادة بتوضيح و تعزيز القيم و املعتقدات و اجلوانب الثقافية  - 4

  .اليت تسمح للمؤسسة التعليمية بتطوير و تنمية شخصية متفردة لنفسها مع مرور الوقت     
                                                           

  . 17، ص  2010، رسالة ماجستري إدارة أعمال ، فلسطني، عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةأمحد صادق حممد الرقب ، 1
، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية و التخطيط ،  رى في ضوء مدخل القيادة التحويليةتطوير أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أم القالردادي ،  مساح بنت حامد جريبيع2

  . 31،30، ص  2014جامعة أم القرى ، السعودية ، 
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  : يم العالي متطلبات بناء القيادة التحويلية في مؤسسات التعل:المطلب الرابع 

  :متطلبات بناء القيادة التحويلية :  الفرع األول

جمموعة تتألف من تسع قيم أساسية ينتهجها و يطبقها القادة )  Sergiovanni(سريجيوفاين اقرتح 

الناجحون الذين يتفهمون احلاجة املاسة للتنسيق بني اجلوانب التنظيمية و تلك املعنية بالثقافة املؤسسية لتحقيق 

  1: التغيري الناجح يف مؤسسة التعليم العايل و هي كالتايل 

مجيع السلوكيات و املمارسات القيادية اليت تسعى إىل نقل و إيصال   تشمل :القيادة بالغايات و األهداف  -1

كل املعاين املهمة و ذات القيمة و املرتبطة بأهداف التنظيم للعاملني يف أحنائه كافة ، إن توضيح الغايات يساعد 

دافعيتهم ملواصلة  الناس على إدراك املغزى و اهلدف من وراء عملهم و تقدير أمهيته ، و يسهم يف حتفيزهم و إثارة

  . أدائهم بنجاح و متيز 

تتمثل بإتاحة الفرص و الوسائل و اآلليات املناسبة أمام هيئة العاملني يف املنظمة  :القيادة بالتمكين  -2

للمسامهة يف صناعة القرارات الرتبوية ، فعندما يشعر األفراد بأن لديهم القوة و القدرة إلختاذ قرار ما خبصوص أمر 

و أ�م حيظون بالثقة و التقدير لقدر�م على معاجلة املوقف حبكمة و عقالنية ، فإ�م غالبا ما يؤدون  يهمهم ،

هذه املهمة على النحو األفضل ، و عندما يستثمر قادة املنظمات الكفايات اليت يتمتع �ا العاملون معهم بشكل 

اف التنظيم ، فإن العائد الرتبوي غالبا ما يكون مناسب ، و يعدو�م و يؤهلو�م للمسامهة الفاعلة يف حتقيق أهد

  .عظيما 

تؤكد على دور القائد كداعم و حمفز و مسهل لألداء و اإلجناز ، فقادة  :القيادة كقوة دافعة لإلنجاز  -3

املنظمات الذين يتسمون بالفاعلية ال حيكمون من خالل إصدار األوامر و التعليمات و بإستخدام سلطة الثواب 

اب ، و إمنا بالرتكيز على ما ميكن أن حيققه العاملون معهم من جناح فيدعمون جهودهم و يوفرون هلم و العق

املناخ املناسب لإلجناز والتميز ، و هذا ما يعكس وجهة نظر إجيابية إلستخدام السلطة و توظيفها يف املسار 

  .الصحيح 

تضمن نشر األدوار و املهام و الصالحيات ترتبط بالتمكني ، و ت :القيادة بنشر السلطة و تفويضها  -4

  .القيادية بني العاملني يف املنظمة ، مما ينعكس إجيابا على تطوير العملية الرتبوية مبختلف أبعادها و جماال�ا 

ختتلف الرقابة يف املؤسسات الرتبوية عنها يف الشركات مثال ، فهي تتجاوز  :القيادة بالرقابة النوعية  -5

ربامج و الضبط و القواعد و األوامر ، لتغدو أكثر إهتماما مبواقف املعلمني جتاه عملهم و إجتاها�م اإلهتمام بال

حنوه ، فالرقابة النوعية تعين مبعتقدات الناس و كيفية تطابقها و إنسجامها مع أدوارهم و مهما�م ، و تسعى إىل 

  . قيقهم لغايا�م تعرف مدى الرضا الذي يشعرون به أثناء إجنازهم ألهدافهم و حت

                                                           
  . 115، ص  112، مرجع سابق ، ص قيادة التحويل في المنظماتماجدة بنت إبراهيم اجلارودي ،  1
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تلخص جهود التغيري الرامية إىل حتويل العاملني يف املؤسسات الرتبوية من  : القيادة بالتحويل و التطوير  -6

كو�م ملتزمني بشكل حمدود جتاه غايات املؤسسة و أهدافها إىل مهنيني ملتزمني يشاركون يف صياغة الرؤية العامة 

يا�ا ، و يتسموا باحلماس و الدافعية و املسامهة الفاعلة و التأثري اإلجيايب للمؤسسة و يف حتديد أهدافها و أولو 

  .     على خمرجات التنظيم املؤسسي و نواجته 

تتضمن اإلبتعاد عن تعقيد األمور و جتنب املبالغة يف اإلجراءات و األنظمة و : القيادة بالبساطة و الوضوح  -7

صغرية احلجم تعد أفضل و أكثر مالءمة لتسهيل عمليات اإلتصال املباشر ، التعليمات ، و كمثال فإن املنظمات 

و لبناء و تدعيم عالقات عمل جيدة و قوية، وذلك مقارنة باملنظمات الكبرية و الضخمة اليت تكون فيها 

العالقات غري مباشرة ، مما يضطرها إىل إجياد تنظيمات صغرية داخل املنظمة نفسها ، أو تشكيل فرق عمل 

  .متعددة للحد من معوقات اإلتصال و صعوبته يف مثل هذه التنظيمات الكبرية 

يتضمن هذا املفهوم التأكيد بشكل قوي على القيم : القيادة باإللتزام بالقيم العليا للمؤسسة التربوية  -8

ة و اليت ال تقبل املؤسسية ، وينص ببساطة على جمموعة القيم العليا اجلوهرية اليت بنيت عليها املؤسسة الرتبوي

املساومة بشأ�ا ، و بعد أن يتم إعالن هذه القيم و توضيحها و التأكيد عليها يف أحناء املؤسسة ، تتاح هنالك 

جماالت عدة مناسبة و فرص متعددة لتطبيق هذه القيم من قبل املهنيني و املختصني يف املؤسسة من خالل 

م و متيزهم يف هذا ا�ال ، و املطلوب هو اإللتزام �ذه القيم العليا وإذا ما براجمهم الرتبوية املتنوعة ، و إبراز طاقا�

الصحيح ، إذ ال  مت تبديلها أو إساءة التعبري عنها ، فإن القائد يتدخل و يعمل على إحداث التغيري يف اإلجتاه

ىل حتقيقها أو الغايات يسمح بأن تتعارض الرؤية العامة للمؤسسة مع الوظيفة األساسية اليت ينبغي أن تسعى إ

  .السامية اليت يتوخى أن تنتهجها خلدمة طلبتها و جمتمعها احمللي 

تتطلب تفكريا متعمقا ينعكس على األداء ،  باعتبارهاتنظر للقيادة : القيادة بالتفكير المتعمق و المركب  -9

أ�م يعملون ضمن إطار متعدد  و تصف القادة الناجحني بأ�م يتميزون بأسلوب التفكري املركب الذي يؤكد على

األبعاد ، فعندما يستخدمون أسلوب حل املشكالت فهم يأخذون خمتلف الظروف احمليطة بعني االعتبار ، و 

ذلك بعكس القادة الذين ال يتميزون بالتفكري املركب ، فهم مييلون إىل إختاذ القرارات بسرعة كبرية و التفكري 

  .  عدة مهمة ذات عالقة باملوضوع قيد البحث بنمط خطي ثابت و يتجاهلون نقاطا 

  :مهام القائد التحويلي في مؤسسات التعليم العالي :  الفرع الثاني

 & Bass ) أكدت خمتلف األحباث اليت مت إجراؤها يف موضوع القيادة التحويلية كدراسة باس و أفيليو 

Avilio)  و بينس و نانس)Bennis & Nanus ( و كوزوس و بوزنر)Kouzes & Posner  (  و

و غريهم أكدت على نقاط مهمة تعترب من وظائف القيادة ) Kenneth Leithwood(ليثود  كينث

  1:التحويلية و هي بالطبع يف نفس الوقت مهام القائد التحويلي يف مؤسسات التعليم العايل و هي 
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يعمل القائد التحويلي على البحث عن رؤية و آفاق مستقبلية للمؤسسة التعليمية ، و  :تطوير رؤية مشتركة  -1

أن يعمل القائد على بث هذه الرؤية و نشرها بني العاملني معه ، و يقصد �ذا البعد إىل أي درجة يستطيع القائد 

سعى املؤسسة إىل حتقيقها ، خلق احلماس لدى العاملني معه للتغيري و جعلهم يدركون الغايات الرئيسية اليت ت

ومساعد�م يف فهم الدور اإلجتماعي األمشل للمؤسسة التعليمية و الذي تشتق منه الرؤية املشرتكة خبصوصها ، 

وأن ينشر يف كافة أحناء التنظيم املؤسسي إحساس بضرورة املهمة و حيويتها ،  و حيث العاملني معه على 

 احرتامباملؤسسة التعليمية و  االعتزازيغرس لديهم شعورا بالفخر و اإلخالص و تكريس جهودهم للتحويل ، و 

أن يكسب ثقة العاملني معه و يعزز إميا�م  أستطاعو ينجح القائد التحويلي يف مهمته إذا .القواعد السائدة فيها 

. إليه كنموذج و قدوة  بالرؤية اليت حيملها و بالقيم اليت يتبناها ، مما يدفعهم ليطوروا شعورا قويا جتاهه و ينظروا

  .فيسعون لكي مياثلوه يف الرؤية و يتطابقوا معه 

على القائد التحويلي أن يركز على تشجيع التعاون بني : جماعي ألهداف المؤسسة و أولوياتها  اتفاقبناء  -2

، قابلة واضحة : العاملني يف املؤسسة التعليمية و جعلهم يعملون معا لصياغة أهداف مشرتكة تتصف بكو�ا 

للتحقيق ، تشكل حتديا حقيقيا هلم لكي يسعوا إلجنازها ، و احلرص الوصول إىل إتفاق مجاعي خبصوص أولوية 

حتقيق هذه األهداف ، ويشمل هذا البعد تطوير وسائل و آليات مناسبة لتحديد مهمات العاملني يف املؤسسة 

  .عها التعليمية وواجبا�م ، و تساعدهم يف حتديد أهدافهم و مراج

تتضمن الثقافة املؤسسية املشرتكة ، جمموعة القواعد السلوكية :بناء ثقافة مشتركة داخل المؤسسة التعليمية  -3

و القيم و املعتقدات و املسلمات اليت يشرتك �ا أعضاء املؤسسة التعليمية كافة ، و عادة تساهم الثقافة املؤسسية 

ويشمل بناء .وجهات التطويرية و تعزيز املشاريع و التجديدات الرتبوية املتينة واملشرتكة يف دعم املبادرات و الت

الثقافة املؤسسية من قبل القائد التحويلي سلوكيات و ممارسات �دف إىل تطوير قواعد السلوك العام و النظام 

ية الذي ينبغي أن و القيم و املعتقدات و املسلمات اليت تركز على الطالب بإعتباره حمور العملية التعليم املؤسسي

توجه مجلة الربامج و املشاريع الرتبوية إىل إعداده و تنميته منوا سليما متكامال ، و �يئته للتعايش الفاعل يف عصر 

  .ثورة املعلومات و املعلوماتية 

جيب أن ميثل القائد التحويلي مثاال حيا للعاملني معه كي حيذوا ) :السلوك النموذجي ( نمذجة السلوك  -4

ذوه و يتبعوه ، حبيث يعكس هذا املثال القيم اليت يتبناها القائد و يناصرها ، و يعزز مثل هذا السلوك إميان ح

و ميارس القائد التحويلي عادة أمناطا من .املعلمني بطاقا�م و إحساسهم بقدر�م على إحداث التأثري و التغيري 

الثقة بآرائهم ، واإلستقامة ، إضافة إىل القيم األدائية ، مثل إحرتام اآلخرين و : السلوك تعزز القيم األساسية مثل 

الدقة والوضوح و غريها ، و غالبا ما يشارك القائد التحويلي يف خمتلف النشاطات و الفعاليات ، ويساهم 

  .بالتعاون مع العاملني يف املؤسسة التعليمية يف التخطيط للمناسبات و األحداث املختلفة 
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على القائد التحويلي أن يهتم باحلاجات الفردية للعاملني يف :ت و الفروق الفردية للعاملين مراعاة الحاجا -5

للفروق الفردية فيما بينهم و خباصة ما يتعلق باحلاجة للنمو و التطوير املهين ، و  االستجابةاملؤسسة التعليمية ، و 

ل توفري الربامج و الفرص التأهيلية و التدريبية و السعي لإلرتقاء مبستوى قدرا�م و جتديد كفايا�م املهنية من خال

التوجيه املالئم هلم ، و تفويضهم الصالحيات املناسبة لتحمل مسؤولية تنفيذ برامج و مشاريع و مهمات تربوية 

و ميوهلم و رغبا�م اخلاصة و حفزهم  اهتماما�موتشجيعهم لتجريب أساليب و ممارسات حديثة تتفق و .جديدة 

  . من اخلربات الرتبوية اليت مروا �ا لإلفادة 

على حتفيز العاملني يف املؤسسة التعليمية إلعادة  يعمل القائد التحويلي: العقالنية و الفكرية  االستمالة -6

النظر يف عملهم ومراجعته و تقوميه ، و التفكري اجلاد العملي يف كيفية أدائه بشكل أفضل ، وتنمية روح التنافس 

بدائل و أساليب جديدة و متطورة ألداء العمل ، و  ابتكارالبناء فيما بينهم مما يساهم يف  الختالفااإلجيايب و 

 اهتمامهميشمل هذا البعد تزويد العاملني بالتغذية الراجعة حول أدائهم إلقناعهم مبراجعة ممارسا�م و إثارة 

للمقارنة بني أدائهم احلايل و املمارسات املنشودة و املرتبطة بطبيعة التحدي الذي تتضمنه برامج التطوير و 

اإلصالح الرتبوي ، و األدوار املتغرية و املتجددة للعاملني يف امليدان الرتبوي يف عصر ثورة املعلومات و العوملة و 

  .عاملية املعرفة 

درجة عالية من التميز و  باستمرارعلى القائد التحويلي أن يتوقع :ن العاملين توقع مستويات أداء عليا م -7

األداء النوعي العايل اجلودة من قبل العاملني يف املؤسسة التعليمية و تتضمن هذه التوقعات عناصر التحفيز و 

تصبو املؤسسة إىل التحدي للعاملني إلجناز األهداف املتفق عليها ، كما توضح هذه التوقعات الفرق بني ما 

كما يقوم القائد بإيضاح األمور فيما يتعلق مبا جيب أن ينجزه العاملون من أجل أن . حتقيقه و بني ما أجنز فعال 

تتم مكافآ�م ، و أن يوفر هلم التغذية الراجعة الضرورية فيما يتصل بأدائهم ، و يقدم هلم احلوافز و املكافآت 

عماهلم بتميز وفقا ملا إتفق عليه ، أو بذلوا اجلهد املطلوب حتقيقا ملؤشرات األداء و املناسبة يف حال قيامهم بأداء أ

  .اإلجناز املوضوعة سابقا

على القائد التحويلي أن يوجه جل املمارسات القيادية اهلادفة إىل �يئة البنية التحتية  :هيكلة التحويل  -8

حتسني بيئة العمل و ظروفه مبا يتيح فرصا حقيقية ألعضاء  املناسبة لدعم املبادرات التجديدية و التطويرية ، و

املؤسسة التعليمية للمسامهة يف التخطيط و صنع القرارات املتعلقة بقضايا �مهم و تؤثر عليهم ، إضافة إىل حل 

إتاحة املشكالت بصورة مجاعية ، و من السلوكيات املرتبطة �ذا البعد قيام قائد التحويل بصنع الفرص املناسبة و 

احلرية للعاملني معه لإلفادة من خربا�م و معارفهم و جتار�م و استثمارها إىل أقصى حد ممكن ، إذ إن تشجيعهم 

من خالل إستخدام هذه األساليب يساهم يف دفعهم حنو التغيري و التجديد و التطوير ، و حفزهم لبذل أقصى 

 .م طاقا�م لتطبيق أساليب و ممارسات جديدة يف جمال عمله
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  : التحديات التي تواجه القيادات التحويلية في المنظمات :  الفرع الثالث

يف ظل التقدم العلمي و التطور التكنولوجي اهلائل ، فرضت التحوالت العاملية أمام القيادات التحويلية 

قد حددت هذه العديد من التحديات اليت فرضت على هؤالء القادة مواجهتها بعقالنية و حكمة و بعد نظر ، و 

  1:التحديات فيما يلي 

يعد عنصر املنافسة من أهم التحديات اليت أفرز�ا التغريات العاملية ، و بالتايل أصبح على كل : المنافسة  -1

املنظمات أن �يئ نفسها  للسيطرة على أكرب مساحة من السوق ، و ذلك من خالل العمل على خفض التكلفة 

أصبح على القيادات التحويلية للتغلب على حتد املنافسة العمل على اإلحتفاظ  إىل أقل حد ممكن ، و من هنا

مبوقعها يف السوق و تنميته ، و تأكيده يف مواجهة كل التحديات و املتغريات ، و ذلك عن طريق البحث و 

  .التطوير الذي يؤدي إىل التميز و التفوق بإعتباره السبيل الوحيد للبقاء يف وجه املنافسة 

أدى التقدم التكنولوجي السريع يف املعلومات و اإلتصاالت إىل أن أصبح العامل أشبه ما يكون : العولمة  -2

بقرية حمدودة األبعاد ، و هكذا حتول العامل إىل كيان واحد صغري ، خاصة من حيث اإلتصاالت و املعامالت 

ة ، و ملواجهة هذا التحدي فإن على القيادات املالية و التجارية و السياسية و اإلقتصادية و العسكرية و الثقافي

اإلدارية أن تستعد إلستعاب و مواجهة حتدي العوملة ، و ذلك من خالل إحداث التحول الالزم لتحقيق فرصة 

التعايش يف مناخ شديد املنافسة و منفتح يف نفس الوقت ، إن القيادات العاملية يف تعاملها مع العوملة ، حتاول 

ء أعماهلا يف أقل وقت ممكن ، و تسعى لتعظيم الفائدة من اإلمكانيات املتاحة هلا و ختفيض اإلسراع يف أدا

  . التكاليف و إستثمار األموال املعطلة 

املوارد املتاحة  استخدامتصبح احلاجة ماسة بشكل أكرب إىل : القدرة على اإلستخدام األمثل للموارد  -3

، و يعد ذلك أحد التحديات اليت تواجه القيادات اإلدارية  االستقراربشكل أمثل ، عندما تسود املنافسة و عدم 

العاملية التحويلية ، و هنا جيب البحث عن احللول املثلى للمشكالت و حماولة تطبيقها ، و ذلك خبالف املنهج 

تبديد أي  التقليدي الذي يبحث عن احللول املناسبة ، فعلى القيادات اإلدارية عدم ترك أي فرصة تضيع ، و عدم

  .مورد أو السماح بأي هدر ، مع التأكيد على ضرورة معاملة الوقت كأحد املوارد اليت جيب احملافظة عليها 

لقد أصبحت اجلودة يف السلعة أو اخلدمة هي مقياس التقدم و التميز و اإلزدهار عند : الجودة الشاملة  -4

على املستوى العاملي ، خاصة يف املناقصات ، و عقد  الكثري من املنظمات ، كما أصبحت اجلودة سالح املفاضلة

العاملية و قد أصبحت اجلودة أيضا هدفا لكل املنظمات  االتفاقياتإىل  لالنضمامالصفقات ، و عند املفاوضة 

لكي تتجاوز مبنتجا�ا احلدود اجلغرافية ، و من هنا بدأ القادة اإلداريون التحويليون يسعون للحصول على شهادة 

  .  زو املختلفة اإلي

                                                           
، مذكرة ماجستري يف علم النفس ، كلية العلوم اإلنسانية و  مدى ممارسة القيادات اإلدارية بالجامعة الجزائرية لسلوكيات القيادة التحويلية و معوقات ممارستهاملني وادي ،  1

  . 64، ص  2014جتماعية ، جامعة سطيف ، اجلزائر ، اإل
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تشكل التكنولوجيا و منتجا�ا احلديثة ، أحد أكرب التحديات اليت تواجه القيادات  :التحديات التكنولوجية  -5

و تبين تلك اآلالت  استخداماإلدارية التحويلية يف العصر احلاضر ، و ذلك ملعرفة مدى قدرة تلك القيادات على 

األمثل ، و توظيفها لتطوير اإلنتاج و املنتجات ، و ختفيض التكلفة وزيادة اجلودة ، إن  استخدامهاو التقنيات و 

القيادات اإلدارية تدرك بأن التطوير التكنولوجي هو أحد مفاتيح البقاء و اإلستمرارية ،أل�ا حتقق عددا من 

لعمالة املاهرة حمل األقل مهارة و املميزات اهلائلة ، كتخفيض الوقت الالزم لإلنتاج و ختفيض التكلفة و إحالل ا

أفكار حديثة لتطويرها ، و تبقى حتديات التكنولوجيا من أهم التحديات اليت تواجه  بابتكارتطوير املنتجات 

القيادات اإلدارية التحويلية ، أل�ا تؤثر على أساليب و طرق اإلدارة ، و على معايري التقييم ، وعلى دورة 

  .اتيجيات املتبعة يف املنظمة املنتجات ، و على اإلسرت 

القرار يف هذا العصر يتسم بأنه يتم يف عامل متغري غري مستقر ، مما  اختاذإن  :القرار في عالم متغير  اتخاذ -6

جيعل التحدي أمام القيادات اإلدارية متوقف على مدى قدر�م على العمل يف ضوء رؤية مستقبلية واضحة و آلية 

حبيث ميكن من خالهلا التعامل مع التحديات بشكل أفضل ، إن التحدي أمام القيادات و إسرتاتيجية مالئمة ، 

اإلدارية يف هذا احلال ال يتوقف فقط على إختاذ القرار إمنا أيضا على مدى توافق القرار مع توجيهات القيادات و 

  .  تيجياتاخلطة اليت وضعوها للمنظمة و املتمثلة يف الرؤية و الرسالة واألهداف و اإلسرتا
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  : اإلبداع التنظيمي ماهية : الثالثالمبحث 

  : مفهوم وخصائص و أنواع اإلبداع : المطلب األول 

  : مفهوم اإلبداع :  الفرع األول

هناك العديد من املفاهيم اليت ترادف مفهوم اإلبداع كاالخرتاع ومع أن املفهومني مرتابطان إال أ�ما 

فاالخرتاع يعين إدخال شيء جديد يف العامل مل يسبق املخرتع شخص آخر إليه سواء من خالل اإلنتاج خمتلفان ، 

املادي أو غري املادي و يف بعض األحيان يعترب استخدام التكنولوجيا املتطورة من قبل املنظمات إبداعا على الرغم 

  .ء من عملية اإلبداع من أن االخرتاع هو األساس ، و لكن ميكن أن يكون االخرتاع هو جز 

و منذ القدمي جند أن اإلنسان سواء كان يعمل يف منظمة أو ال يعمل حياول جاهدا أن يبدع و خيرتع يف كل        

ا�االت و ذلك من أجل التكيف مع خمتلف الظروف من ناحية و من أجل إجياد الظروف املرغوبة من ناحية 

  .أخرى 

  : يف ما يلي أهم التعاريف لإلبداع و . و كلمة اإلبداع يف اللغة العربية تعين بدع و بدع الشيء أي أنشأه 

اإلبداع بأنه إحالل مستمر للقدمي بواسطة اجلديد ، بتقدمي " Peter Drucker عرف بيرت دراكر

  .1"شيء ما أو تقدميه بطريقة أفضل

تكوين الفرضيات و اختبارها و توصيل النتائج ، و قد  عملية" و يرى موريس شتاين إن اإلبداع هو 

  .2"يظهر اإلبداع يف جانب منها ، أو يف مجيع جوانب هذه العملية 

  

اإلبداع قدرة أو نشاط معريف ينتج عنه طريقة جديدة و غري مسبوقة من قبل "  solos و يعرفه سولسو

  3."يف رؤية املشكالت أيا كان نوعها على حنو جديد و غري مألوف 

اإلبداع هو كل عمل يتفق عن طريقة جديدة و يتكشف عن رؤية شيء ما أو " و يرى على ماضي أن 

  4." ن تألف مع الفكر و الروح و القلب عالقة معينة و جعل الطريقة و الشيء ذات معا

اإلبداع ظاهرة متعددة الوجوه أكثر من اعتبارها مفهوما " و يقول ماكينون و هو من أعالم الباحثني 

  .5" نظريا حمددا 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ختصص نظم املعلومات اإلدارية ، كلية الدراسات اإلقتصادية و اإلدارية ، جامعة  نظم المعلومات و المعرفة و أثرها في اإلبداعنازم حممود حممد ملكاوي ، 1

  . 107، ص  2007دمشق ، سوريا ، 
  . 239، ص  2008، شركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات ، مصر ،  تنمية اإلبداع و التفكير اإلبداعي في المؤسسات التربويةن ، نزيه محدي و آخرو  2
و أداء متميز يف القطاع احلكومي ، ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حن العوامل المؤثرة في اإلبداع في المنظمات الحكومية و آليات تفعيل أثرها اإليجابيالسعيد عواشرية ،  3

  . 6، ص  2009نوفمرب  04معهد اإلدارة العامة ، السعودية ، 
،  2008، ورقة حبثية ، كلية العلوم اإلقتصادية ، جامعة عبد الرمحان مرية ، جباية ، اجلزائر ، أثر اإلبداع في تغيير إستراتيجيات المنظمة الحديثةبومصباح نبيل ، فنان الطيب ، 4

  . 12ص 
  . 297، ص  2011، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، األردن ،  السلوك التنظيميزاهد حممد ديري ، 5
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العملية اليت ينتج عنها عمل جديد مقبول ذو فائدة أو مرض لدى جمموعة من " و يعرف اإلبداع أيضا على أنه 

  . 1" الناس 

على أنه يشري إىل القدرات اليت تكون مميزة لألشخاص املبدعني ، فالقدرات " كما عرف جيلفورد اإلبداع 

  .2" اإلبداعية حتدد ما إذا كان الفرد ميلك القدرة على إظهار السلوك اإلبداعي أم ال 

بب يف إحالل طريقة أو و عليه فإن عملية اإلبداع تعين عملية القفز و التحول من القدمي إىل اجلديد الذي يتس

  .أسلوب أو إجراء جديد بدال من الطريقة أو األسلوب القدمي 

  :خصائص اإلبداع : الفرع الثاني 

إن اإلبداع يأخذ أشكاال متعددة تتواءم مع املخرجات اليت تأيت من عملية اإلبداع اليت تكون ضمن 

  3: أشكال متعددة كالتايل 

و هو اإلتيان مبا هو خمتلف عن اآلخرين من املنافسني املباشرين و غريهم حيث  :اإلبداع يعني التمايز  -1

  .ينشئ شرحية سوقية من خالل اإلستجابة املتفردة حباجا�ا عن طريق اإلبداع 

و هو اإلتيان باجلديد كليا أو جزئيا يف مقابل احلالة القائمة ، كما ميثل مصدر  :اإلبداع يمثل الجديد  -2

  .ل احملافظة على حصة الشركة السوقية و تطويرها التجدد من أج

و هو أن يكون مبثابة وضع أشياء معروفة و قدمية يف توليفة جديدة يف نفس  :اإلبداع هو التوليفة الجديدة  -3

  .أو نقلها إىل جمال آخر مل تستخدم فيه من قبل ) توليفة األشياء ( ا�ال 

و يف هذا متييز لصاحب اإلبداع بأنه األول يف التوصل  :السوق  اإلبداع هو أن تكون المتحرك األول في -4

فإن ) اإلبداع اجلزئي ( إىل الفكرة و املنتج و السوق عن اآلخرين و هم املقلدون ، و حىت يف حالة التحسني 

صاحب التحسني يكون األوىل مبا أدخل على املنتج من تعديالت ، و هذه هي مسة السبق يف اإلبداع أي أن 

  .ن صاحب اإلبداع أسرع من منافسيه ، يف التوصل و اإلدخال إىل ما هو جديديكو 

و هو ميثل منطا من أمناط اإلبداع الذي يستند على قراءة : الفرص  اكتشافاإلبداع هو القدرة على  -5

 الكتشافقدرات املنتج اجلديد يف خلق طلب فعال و  الكتشافجديدة للحاجات والتوقعات ، و رؤية خالقة 

لسوق اجلديد الذي هو غري موجود حىت اآلن ، وال دالئل على حجمه و خصائصه ، و هلذا ترى الشركات ا

  .   الفرص ماال تراه الشركات األخرى املنافسة  اكتشافاملبدعة يف 

  

  

      

                                                           
  . 43، ص  2004حممود حسن حسين ، دار املريخ ، السعودية ، : تعريب  –دليل إنتقادي للمنظمات  –إدارة أنشطة االبتكار و التغيير نيجل كينج ، نيل أندرسون ، 1
  . 298، مرجع سابق ، ص  السلوك التنظيميزاهد حممد ديري ،2
  . 20، ص  2011، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، األردن ،  اإلبداع اإلداريبالل خلف السكارنه ،  3
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  1:و يصنف بعض الباحثني اخلصائص اليت يتصف �ا املبدعون إىل 

املبدعون بعض اخلصائص املعرفية مثل القدرة اللغوية و القدرة حيث يظهر األفراد :الخصائص المعرفية  -1

  :  احلسابية ، أو القدرة على التعامل مع الرموز ا�ردة ، و فيما يلي بعض هذه اخلصائص

  حيث يظهر األطفال منذ الصغر يف األسرة و يف املدرسة : القدرة على التعامل مع األلفاظ و الرموز المجردة

األعداد و  استخدامالكلمات يف مجل تامة كما يظهرون قدرة واضحة يف  استخدامالقدرة على  القدرة اللغوية و

مدلوال�ا بشكل متقن رغم حداثة سنهم ، لذلك من أهم القدرات اليت يتصف �ا املبدع هي قدرته على فهم 

 .بشكل صحيح  استخدامهاالرموز و 

  و فيما يظهر الطفل رغبته يف التعرف على البيئة اليت حتيط به ، حيث يقوم الطفل بطرح  : االستطالعحب

أسئلة لفهم البيئة تلك ، و من واجب األسرة و أفراد العائلة و املدرسة أن جتيب على تساؤالت الطفل و تشجعه 

و اإلنتباه و التعرف إىل  على طرح األسئلة ألن ذلك يشجعه على إكتساب املعلومات ، و تنمية قدرة املالحظة

 املشكالت و تفسري ما حيدث حوله من ظواهر 

  و تعين أن الفرد حيب العمل لوحده و ذلك كي يتمكن من بناء صورة متكاملة عن : اإلستقاللية في العمل

تعرف املشكلة و يقوم جبمع املعلومات الالزمة مث يضع الفروض و خيتربها و ذلك للوصول إىل النتائج ، و ذلك لي

على قدرته يف مواجهة املشكالت و ألنه يقوم حبل املشكالت إنطالقا من دافع داخلي موجود عنده وليس من 

 .أجل الثواب أو العقاب الذي يستخدمه املعلمون إلثارة دافعية الطالب العاديني للعمل 

 حلل أو إلتقا�ا مهما كانت شدة و يعين قدرة الفرد الرتكيز يف املشكلة و ذلك للوصول إىل ا :باإلتجاه  اإلحتفاظ

و الشخص الذي يتصف �ذه الصفة يصعب إنتزاعه . أو قوة املشتتات اليت حتاول إبعاده عن املشكلة األصلية 

من عمله قبل إمتامه العمل ، كلما زادت نسبة ذكاء الفرد فإن قوة تركيز الفرد تزداد و هذا يدل أن الفرد املبدع 

 .أو املشكلة ملدة أطول مما حيتفظ الفرد العادي يف نفس اإلجتاه حيتفظ بالتفكري يف العمل 

  يتصف األفراد املبدعون بأ�م حيبون القراءة و املطالعة للكتب املتنوعة و املتعمقة ، و حىت قبل تعلم  :قدرة لغوية

حصيلتهم اللغوية القراْءة فإ�م يظهرون مستويات متقدمة من التطور اللغوي و القدرة اللفظية ، و غالبا تكون 

متقدمة على األفراد من نفس السن ، و هذا يدل إىل أ�م يدركون أكثر مما يدركه أبناء سنهم حيث يذكر 

 . املفاهيم  أداركأن األطفال يتلفظون مبا يدركون مما يعكس قدر�م على التفكري و  (Piaget)بياجيه

و امليول و الرغبات اليت مييل إليها األفراد ، و �تم  االجتاهاتو نعين �ا القيم و :  االنفعاليةالخصائص  -2

ودها حمدود جدا يف ، و هذه اخلصائص وج االجتماعيةبالنواحي الوجدانية و الشخصية و  االنفعاليةاخلصائص 

يعين  و إن منو الفرد يف الناحية املعرفية ال. اخلصائص املعرفية اليت تركز كثريا على الناحية املعرفية املناهج بعكس 

  االنفعاليةبالضرورة منوه يف الناحية 

                                                           
  .  41، ص  2016ار الكتاب اجلامعي ، العني ، اإلمارات العربية املتحدة ، زيد اهلويدي ، اإلبداع ، د 1
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أن املبدعني يتميزون بالشجاعة و عدم )  Perkins( وقد وجدت أغلب الدراسات و منهم بركنز 

اخلوف و الشعور باألمان و الثقة بالنفس ، لذلك فهم يدركون العالقات مع اآلخرين و يكونون قادرين على 

الت اآلخرين و يقدمون هلم املساعدة و يطورون نظام قيم يف مرحلة الضبط و التحكم الذايت و يهتمون مبشك

 االنفعايلمبكرة من العمر و حياكمون سلوكيا�م على أساس ذلك النظام القيمي ، و هذا يدل على نضجهم 

يف العمل و  االنضباطو  االستطالعلألفراد العاديني ، و من اخلصائص األخرى حب  االنفعايلأكثر من النضج 

إليه و الرتكيز على املهمات و عدم التشتت ، توفر الدافعية الذاتية ، القدرة على التأثري يف اآلخرين ،  نتماءاال

باحلياة اإلجتماعية و اهلوايات ، عدم التمسك باألعراف و العادات ، و امليل  االهتمامالذهين و عدم  االنشغال

  . للعزلة عن اآلخرين 

  :أنواع اإلبداع : الفرع الثالث

  : ميكن تصنيف اإلبداع إىل نوعني 

يشتمل على تغيريات يف اهليكل التنظيمي ، و تصميم األعمال ، وعمليات املنظمة ، و :اإلبداع اإلداري  -1

  .سياسات و إسرتاتيجيات جديدة ، و نظم رقابة جديدة و غريها 

يشمل تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو تغيريات يف التقنيات اليت  ) :التقني ( اإلبداع الفني  -2

  1.تستخدمها املنظمة ، وتغيريات يف أساليب اإلنتاج ، و إدخال احلاسوب يف العمل ، وغريها 

لقد ركزت املنظمات على اإلبداع التقين أكثر بكثري من اإلبداع اإلداري ، ونتج عن ذلك فجوة تنظيمية 

ة على أداء املنظمة ، ووجدت الدراسات أن املنظمات اليت تقل فيها الفجوة بني اإلبداع اإلداري أثرت بصورة سلبي

و اإلبداع الفين كان مستوى أدائها أفضل ، كما كشفت األحباث أن اإلبداع اإلداري مييل إىل تشجيع إبداعات 

  .تقنية الحقة عكس اإلبداع التقين ال مييل إىل تشجيع إبداعات إدارية 

بني نوعني من اإلبداع ، حيث يعترب املنظمة مبدعة  (Marquis)و من ناحية أخرى مييز الكاتب ماركيز      

حينما تعتمد تقنية جديدة يف عملها ، أما قيام باقي املنظمات بتقليد هذا التغيري نفسه فيعتربه إبداعا بالتبين أو 

  2.تقليدا 

  : بداع أساسا لتصنيف اإلبداع و قد صنف اإلبداع إىل فقد إعتمد ناتج اإل (Knight)أما الكاتب كنايت 

  إبداع منتوج ، خدمة. 

  إستحداث عناصر جديدة يف عملية اإلنتاج أو اخلدمة ( إبداع عملية( 

  تغيري يف نظم اإلتصال أو عالقات السلطة ( إبداع هيكلي ( 
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  يشري إىل تعيني عناصر جديدة أو توظيف تقنيات جديدة يف تعديل ( إبداع األفراد ، املوارد البشرية

 ) . سلوك العاملني 

( و إبداع خارجي ) إبداعات تعتمدها املنظمة و مصدرها املنظمة ذا�ا ( إبداع داخلي : كما صنف اإلبداع إىل 

  ) .نقل و تطبيق أفكار من خارج املنظمة 

  : مفهوم اإلبداع التنظيمي و أبعاده و مستوياته : المطلب الثاني 

  : مفهوم اإلبداع التنظيمي :  الفرع األول

هناك عدة تعاريف و مفاهيم لإلبداع التنظيمي و هذا راجع الختالف وجهة نظر الباحثني نذكر من 

  : أمهها 

دمات معينة أو استخدام طرق جديدة قيام منظمة ما بإنتاج سلع أو خ" يعرف اإلبداع التنظيمي بأنه 

  . 1"للمدخالت مل يسبق هلا أن استخدمتها 

  . 2" قدرة املنظمة على إدراك مناذج العمل العالية بطرق ختلق قيم جديدة للزبائن " كما يعرف كذلك على أنه 

االت احلياة و تتعامل عملية فكرية منفردة جتمع بني املعرفة املتألقة و العمل اخلالق ، متس شىت جم" و هو أيضا 

مع الواقع و تسعى حنو األفضل ، فضال عن أن اإلبداع ناتج تفاعل متغريات ذاتية أو موضوعية أو شخصية أو 

  . 3"بيئية أو سلوكية ، يقودها أشخاص متميزون 

ل عملية توليد ، و تبين ، و تنفيذ األفكار ، أو املمارسات اجلديدة داخ" بأنه  Knight-Turveyو يعرفه 

  ، 4" املنظمة 

أساليب و أفكار مفيدة للعمل حبيث تلقى هذه األفكار و األساليب  ابتكارالقدرة على " و اإلبداع التنظيمي هو 

التجاوب األمثل من قبل العاملني حتفز ما لديهم من قدرات و مواهب لتحقيق األهداف اإلنتاجية و األدائية 

  5" األفضل 

ذلك التفكري اإلداري اخلالق الذي يضفي إىل إجياد قيم جديدة سواء كانت علمية أو " كما يعرف بأنه 

  . 6" عملية 

  تشخيص املشكالت ، و إجياد حلول مناسبة لتجاوزها بأسلوب جديد ، عرب ترتيب األفكار املتاحة " و هو أيضا 
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  . 1" طويرها لتقبل إقتصاديا يف صيغة جديدة و عملية صنع سلعة أو خدمة جديدة ، أو ت

هو عملية تطوير و تطبيق األفكار اجلديدة داخل املؤسسات و اإلبداع مصطلح واسع يبدأ من " كما يعرف أيضا 

  2" األصلي للفكرة إىل تطبيقها داخل املؤسسة بشكل مل يسبق له مثيل  االخرتاع

العملية اليت يرتتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة : من هذه التعاريف ميكن أن نستخلص أن اإلبداع التنظيمي هو 

أو منتج أو خدمة جديدة ميكن تبنيها من قبل العاملني يف املنظمة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار ، 

  .حبيث يرتتب عليها إحداث نوع من التغيري يف بيئة أو عمليات أو خمرجات املنظمة 

  : أبعاد اإلبداع التنظيمي :  الفرع الثاني

الباحثني يف حتديد عناصر اإلبداع التنظيمي ، إال أنه ميكن حتديدها حسب  اختالفعلى الرغم من 

  : حسب دراسة العامل األمريكي جيلفورد  أمههاو  3: أغلب املراجع كما يلي 

نية معينة ، فالشخص املبدع متفوق يقصد �ا القدرة على إنتاج عدد كبري من األفكار يف فرتة زم :الطالقة  -1

من حيث كمية األفكار اليت يطرحها عن موضوع معني يف فرتة زمنية ثابتة مقارنة بغريه ، أي لديه قدرة عالية على 

سيولة األفكار و سهولة توليدها ، أي أن الطالقة يقصد �ا غزارة األفكار من حيث الوفرة و الكثرة و التنوع و 

فكرة من هذه األفكار تؤدي إىل حل مباشر للمشكالت أو إىل إنتاج إبداعي و لكن رمبا  هذا ال يعين أن كل

إبداعي ، كما ميكن تقدير أمهية  استثمارعدد قليل من هذه األفكار أو فكرة واحدة جديرة بأن تكون ذات 

ن خالل عدم الطالقة كأحد عناصر اإلبداع التنظيمي لكو�ا احملرك الرئيسي للوصول إىل حل املشكالت م

  . العديد من األفكار  اقرتاحاملبدع أو قنوطه من إجياد أو  استسالم

  : و ميكن تصنيف الطالقة إىل ثالثة أنواع و هي 

  بصورة تدعم التفكري  استحضارهاو هي أسرع إنتاج للكلمات و الوحدات التعبريية و : الطالقة اللفظية

 .اإلبداعي 

  و تعين سرعة إنتاج عدد كبري من األفكار : الطالقة الفكرية . 

  و هي سهولة التعبري عن األفكار و صياغتها يف قالب مفهوم : طالقة التعبريات.  

يقصد �ا النظر إىل األشياء مبنظور جديد غري ما إعتاد عليه الناس ، و هي القدرة على النظر :  المرونة -2

و هي درجة السهولة اليت يغري �ا الشخص موقف أو وجهة نظر معينةو عدم التعصب  للمشكلة من أبعاد خمتلفة
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و ميكن تصنيف املرونة إىل نوعني و . ألفكار حبد ذا�ا ، و للمرونة دور كبري يف اإلبداعات اليت نلمسها و نراها 

  : مها 

  من خالهلا إىل حل مشكلة حمددة  و هي قدرة الفرد على تغيري الوجهة الذهنية اليت ينظر: املرونة التكيفية

مبعىن أ�ا عكس اجلمود الذهين ، و تسمى تكيفية ألن الفرد حيتاج إىل تعديل مقصود يف السلوك ليتفق مع 

 .احلل السليم 

  و هي املرونة اليت تظهر عند الفرد دون حاجة ضرورية يتطلبها املوقف ، فيعطي الشخص : املرونة التلقائية

 .ال تنتمي إىل فئة واحدة و إمنا تنتمي إىل عدد متنوع من الفئات عدد من اإلستجابات 

يعترب اإلحساس باملشكلة أهم عنصر من عناصر التفكري اإلبداعي ، و يعين  :الحساسية للمشكالت  -3

اإلحساس باملشكلة رؤية الكثري من املشكالت يف املوقف الواحد رؤية واضحة و حتديدها حتديدا دقيقا و التعرف 

و يقصد �ا الوعي . حجمها و جوانبها و أبعادها و آثارها و الوعي باألخطار و نواحي القصور فيها  على

بوجود مشكالت أو عناصر ضعف يف البيئة احمليطة أو املوقف و يعين ذلك أن بعض األفراد أسرع من غريهم يف 

ورؤية احلقائق كما هي و إكتشاف و أهم ما يف األمر هنا الواقعية . مالحظة املشكلة و التحقق من وجودها 

العالقات بني هذه احلقائق ، إن التشبع باملشكلة أو املوضوع الذي يهم الشخص هو الذي يوحي باإلبداع و  

  .كلما أجهد الشخص نفسه يف دراسة املشكلة زادت فرص التوصل إىل أفكار جديدة 

املفيدة و غري مألوفة و غري املرتبطة بتكرار أفكار  يقصد �ا القدرة على اإلتيان باألفكار اجلديدة و:األصالة  -4

سابقة ، فاملبدع األصيل ال يكرر أفكار احمليطني به ، و ال يلجأ إىل احللول التقليدية للمشكالت ، و نشري أيضا 

يها أصيلة أي قليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل ا�موعة اليت ينتمي إل استجاباتإىل قدرة الفرد على إنتاج 

  .الفرد لذلك كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها 

  : و تشتمل األصالة على ثالثة جوانب رئيسية و هي 

 أي القدرة على إنتاج أفكار نادرة ؛: غري الشائعة  االستجابة 

 أي القدرة على ذكر تداعيات بعيدة غري مباشرة ؛: البعيدة  االستجابة 

 حيكم عليها باملهارة  استجاباتأي القدرة على إنتاج : املاهرة  االستجابة . 
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  :و تعد األصالة من أهم القدرات املكونة للتفكري اإلبداعي و جند أن 

  األصالة ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية اليت يعطيها الفرد بل تعتمد على قيمة تلك األفكار و نوعيتها و

 .جد�ا 

  إىل نفور الشخص من تكرار تصوراته او أفكاره هو شخصيا بل تشري إىل النفور من تكرار األصالة ال تشري

 .ما يفعله اآلخرون

  األصالة ال تتضمن شروط تقوميية يف النظر إىل البيئة كما ال حتتاج إىل قدر كبري من الشروط التقوميية لنقد

  .  الذات 

  : مستويات اإلبداع التنظيمي :  الفرع الثالث

  1:ثالثة مستويات رئيسية لإلبداع التنظيمي يف املنظمات و هي  هناك

  اإلبداع على مستوى الفرد ، - 1

  اإلبداع على مستوى اجلماعة ،  - 2

  .اإلبداع على مستوى املنظمة  - 3

وهذه املستويات الثالثة ضرورية و هامة و تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف املنظمة ، و سوف 

  : نتناول كال منها بالتفصيل 

إن الركيزة األساسية ألية منظمة هو العنصر البشري الذي متلكه و الذي إذا   :اإلبداع على مستوى الفرد  -1

ن ذهنية و إبداعية جيدة فإنه يعترب ميزة تنافسية هلذه املنظمة ، و ميك كان مؤهال و خبريا و ذا إمكانيات عقلية و

  : أن نفرق بني فردين يف املنظمة 

  .الشخصية املبدعة : الفرد املبدع  –أ 

  .الشخصية غري املبدعة : الفرد العادي  –ب 

العلماء  و قد جرت حماوالت كثرية لتحديد مسات و خصائص الشخصية املبدعة و قد توصل الكثري من

  :إىل حتديد بعض مالمح الشخصية املبدعة و هي على الشكل التايل 

الشخصية املقدامة و حتمل روح املخاطرة و  - الذكاء و احلنكة ، د - حب التعلم ، ج -حب املعرفة ، ب –أ 

ناك مع ذلك جند أن ه. الطموح و التفاعل مع اآلخرين و تبادل اآلراء و األخطار معهم  - اإلستقاللية ، ه

و الثقة بالنفس و اإلستقاللية  االستطالععلى صفات معينة ، كحب  اتفاقاحول بعض من السمات و  اختالفا

  .  و حتمل املخاطرة و املرونة و الذكاء 

و هذا النوع من اإلبداع يتم حتقيقه من خالل مجاعة معينة يف املنظمة قد  :اإلبداع على مستوى الجماعة  -2

اخل ، وعندما يكون اإلبداع على مستوى اجلماعة فإنه يتفوق على .... ، قسم ، جلان ،  تكون مديرية ، دائرة
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اإلبداع الفردي و إن عملية اإلبداع اجلماعي تتأثر بشكل كبري مبكونات اجلماعة و إجتاهات اجلماعة و مدى 

عض و جنس و تنوع اجلماعة إلتزام اجلماعة بالتميز يف األداء و كذلك بدعم و مؤازرة أعضاء اجلماعة لبعضهم الب

  .و اإلنسجام و التكامل بني أهداف اجلماعة و كذلك حجم اجلماعة و عمرها 

هو عبارة عن جمموع اجلهود الفردية و اجلماعية جلميع أعضاء املنظمة يف : اإلبداع على مستوى المنظمة  -3

ت املبدعة على املنظمات اليت يكون فيها جمال التطوير و اإلبداع التنظيمي و بالتايل ميكن أن نطلق صفة املنظما

أعضاء املنظمة كأفراد و مجاعات من األشخاص املميزين يف عملية اإلبداع و تتميز هذه املنظمات ببعض 

 استخداماخلصائص اإلدارية و اهليكلية اليت ختتلف عن مثيال�ا من املنظمات كالبساطة يف اهليكل التنظيمي و 

القيمي بأخالقيات العمل اإلداري و امليل حنو التجربة و دراسة حاجات  االلتزاماألسلوب الدميقراطي يف اإلدارة و 

  .املستهلكني و كذلك بتأييد قوي من قبل اإلدارة لعملية اإلبداع 

  : مراحل العملية اإلبداعية :  الفرع الرابع

  :العملية اإلبداعية متر بأربعة مراحل فإن  ( Graham walles ) قراهام واالسحسب الباحث 

. و تتضمن مجع املعلومات املرتبطة باملشكلة كما تتضمن حتديد املشكلة و فهم عناصرها :مرحلة اإلعداد  -1

كما قد تتضمن حماوالت حلل هذه املشكلة و قد يفيد ذلك يف فهم املشكلة بشكل أفضل و التعرف إىل جزيئات 

  .رتبط بتلك اجلزيئات املشكلة و العالقات اليت ت

ويف هذه املرحلة يكون الشخص املبدع خامال ، و ال يظهر أي نشاط فكري يذكر ، و  :مرحلة اإلحتضان  -2

فيها يستوعب العقل كل املعلومات اليت هلا عالقة باملشكلة ، و خيتلف يف األفكار و املعلومات اليت ليست هلا 

رحلة ، و يكون الفرد املبدع قلقا و متوترا وقد أطلق على هذه املرحلة عالقة ، كما يكون اخليال نشيطا يف هذه امل

اسم مرحلة املخاض ملا يصاحبها من توترات نفسية و تقلبات مزاجية ، و تشري خربات األشخاص املبدعني أن 

أن جيهز اليت يرتكز وعيهم على موضوع آخر ، أو عندما يكاد اإلحباط  األوقاتإجنازا�م اإلبداعية حتدث خالل 

  .عليهم 

وهي املرحلة اليت تتولد فيها األفكار اجلديدة اليت تقود إىل حل املشكلة  ، و :مرحلة اإللهام أو اإلشراق  -3

يقول هويدي إن املبدع جيد ضالته يف هذه املرحلة اليت كان يف خضم البحث عنها ، كما أنه يشعر بنشوة الفرح و 

كمثال على ذلك قول أرمخيدس وجد�ا عندما توصل فجأة إىل كيفية قياس ، و  ) املشكلة(النصر عند حل املسألة 

  .حجم جسم صلب غري منتظم 

الفكرة اجلديدة اليت توصل إليها املبدع ، و  اختبارو هي املرحلة اليت يتم فيها جتريب و  :مرحلة التحقيق  -4

كما على الشخص املبدع أن يتوقع من صحتها ،   يتأكديفضل أن جيرب كل مبدع فكرته قبل أن يعلنها ، و أن 

  .النقد من اآلخرين ، كما عليه أال يستبعد ظهور ما ينقض فكرته أو نظريته يف زمن ما و يف مكان ما 
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إن مرحلة التحقيق تفيد الشخص املبدع يف التعرف إىل مواطن الضعف و القصور يف فكرته أو نظريته 

يات صحيحة رفضت يف البداية وعند مراجعتها بعد زمن ثبتت اجلديدة و يف التاريخ يوجد أمثلة متعددة و نظر 

صحتها ، مثال ذلك تقدمي ارستارخوس لفكرة دوران الشمس و مل يستطيع إقناع اآلخرين إىل أن جاء كوبرنيكس 

 باهتمام عام و أثبت صحة دوران األرض حول الشمس ، كذلك مل حتظ النظرية النسبية ألنشتاين 800بعد 

إىل أن جاءت البحوث التجريبية لتقدمي األدلة  1912إىل عام  1905يلة سبع سنوات من عام خارج أملانيا ط

  . على صحة نظريته بعد أربعة عشر عاما من إعال�ا 

  :تنمية اإلبداع التنظيمي :  الفرع الخامس

  1:تنمية اإلبداع التنظيمي يف املنظمات تتوجب مراعاة متطلبات السلوك اإلبداعي و هي 

يعد اإلنتماء و الوالء من أهم ركائز اإلبداع التنظيمي ، فالفرد الذي حيب : و الوالء التنظيمي  نتماءاال - 1

  منظمته يتفاىن يف خدمتها و تتوافر لديه دوافع اإلبداع أكثر من غريه ؛

لية على يعتمد حتقيق الكفاءة و الفعا: و اإلجتماعية بني األشياء و األشخاص  االقتصاديةإدراك العالقات  - 2

و اإلجتماعية بني هذه املوارد و حسن  االقتصاديةاملوارد املتاحة من خالل إدراك العالقات  استثمارحسن 

  توجيهها لتحسني نوعية املنتجات و اخلدمات اليت تقدمها املنظمة ، و تضخيم عوائدها و منافعها ؛ 

و الذي يعترب من الركائز األساسية اليت تعتمد عليها الغدارة املبدعة ، جتنبا لألسلوب : إتباع املنهج العلمي  - 3

  العشوائي و أسلوب احملاولة و اخلطأ الذي يبدد الوقت و اجلهد و التكلفة ؛ 

ملشاركة يف إختاذ القرارات يف يسهم توفر املناخ التنظيمي القائم التشاور و ا: اإلميان بالرأي و الرأي اآلخر  - 4

  حتسني أساليب العمل و تطويرها مبا ينعكس إجيابا على أمناط العمل اإلداري ؛ 

باملنظمة ، و بالتايل يرفع الروح  االنتماءمما يزيد من معدالت الوالء و : اإلهتمام بالعنصر اإلنساين يف اإلدارة  - 5

  املعنوية و الرضا الوظيفي ، و يقبل العاملون العمل و تظهر إبداعا�م يف ظل املناخ التنظيمي املشجع على ذلك ؛ 

من أهم عوامل جناح املنظمات اإلبداعية إميا�م بضرورة : اإلميان بضرورة التغيري و أمهية التطوير املستمر  - 6

  .حسني املستمر للمنتجات و اخلدمات اليت تقدميها ، فليس هناك حد للتطوير و التحسني التطوير و الت

  :معوقات اإلبداع التنظيمي في المنظمات :  الفرع السادس

إن عملية اإلبداع يف املنظمات حتتاج إىل بيئة مناسبة تشجع على اإلبداع و تؤيده و تسخر له كافة 

و ميكن أن جنمل املعوقات اليت تعرتض .أجل تنمية اإلبداع و إظهاره للمأل اإلمكانيات البشرية و املادية من 

  2: عملية اإلبداع على النحو التايل 

                                                           
  . 172ع سابق ، ص خليل عبد الرمحان املعايضة ، حممد عبد السالم البواليز ، مرج1
  . 302، مرجع سابق ، ص  السلوك التنظيميزاهد حممد ديري ،2
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 االقتصاديو هي تتعلق بالبيئة احمليطة باملنظمة من أنظمة و سياسات تنموية و النشاط  :المعوقات البيئية  -1

 املتعلقة بالتطوير و التحديث الوطين و محاية البيئة و و النظام السياسي يف البلد و كذلك األنظمة و القوانني

  .مكافحة البطالة و الفقر و التخلف 

  .و تتضمن العادات و التقاليد و قيم و أعراف ا�تمع و النظام الثقايف و غريه : المعوقات اإلجتماعية  -2

وجبها املنظمة و ميكن أن تقف عائقا و هي األنظمة و القوانني الداخلية اليت تعمل مب :المعوقات التنظيمية  -3

أمام عملية اإلبداع فالسياسات و األهداف و اإلجراءات و فلسفة اإلدارة قد تكون معيقا لعملية اإلبداع و أيضا 

  .وجود القيادات اإلدارية املتسلطة 

الذي ميكن وهي خاصة بالفرد و تكوينه اجلسمي و الفسيولوجي و اجلانب السلوكي  :المعوقات الشخصية  -4

أن يكون مع اإلبداع أو معيقا لعملية اإلبداع و كذلك الرتبية األسرية و ا�تمعية اليت تكبت الفرد و حتد من 

للمنظمة أو الوالء التنظيمي أو امليل إىل عدم  االنتماءو كذلك ضعف . إمكانياته و من إبداعاته يف املنظمة 

  .معوقات عملية اإلبداع التنظيمي  التعاون مع اآلخرين أو الزمالء كله يعترب من

حيث إن عملية اإلبداع حتتاج إىل أموال كبرية تستثمر يف خدمة املبدعني و هو الذي  :المعوقات المالية  -5

قد ال يتوفر لدى كثري من منظمات األعمال ألن كثريا من منظمات األعمال املعاصرة تعاين من شح يف املوارد 

  .  ية احلالية يف العامل إال أكرب دليل على ذلك املالية و ما األزمة املال
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  :أثر القيادة التحويلية في بناء اإلبداع التنظيمي : الرابعالمبحث 

إن القيادة التحويلية تسعى إىل إحداث نقلة نوعية متكاملة يف القيم و القناعات و التوجهات و الرؤى و 

األهداف و اإلبداع التنظيمي يعمل على مساعدة املنظمة يف مواجهة املشكالت املعاصرة و حتديات املستقبل و 

 فالقائد التحويلي يدرك متاما أمهية ذلك من خالل ما يقدمه من حلول للتعامل مع تلك املشكالت ، و من مث

اإلبداع التنظيمي بالنسبة للمنظمات ، ومن أجل التعرف أكثر على مسامهة القيادة التحويلية يف حتقيق اإلبداع 

  :    التنظيمي سنتطرق هلا بشيء من التفصيل يف ما يلي 

   1:في تحقيق اإلبداع التنظيمي  المثاليمساهمة التأثير :المطلب األول 

إن القائد مييل بطبعه إىل املغامرة احملسوبة و التحدي الذي يدفعه دوما إىل اإلبداع و التجديد ، فهو رائد   

الغامض ، و يبحث عن فرص لإلبداع و النمو و  استكشافللتغيري و مييل إىل اخلروج عن نطاق املألوف إىل 

تكون مسامهة القائد األساسية هي يف إدراك  و عادة ما.التطور ، و يدرك جيدا أن األفكار اجليدة تأيت منه 

لتحدي النظام للحصول على منتجات جديدة و  االستعداداألفكار اجليدة و يف مساندة تلك األفكار و 

  .عمليات و خدمات و نظم جديدة 

و يسلك القائد وفقا هلذا العنصر طريقة جتعل منه منوذجا حياكيه اآلخرون مع مرور الوقت فيصبح أهال    

و الثقة ، فيكون القائد مثال لتوجهات األفراد و طموحا�م و عالقا�م و يعمل على حتسني  االلتزامإلعجاب و ل

و  االحرتامعالقته بأفراد املنظمة و يظهر هلم مستويات عالية من القيم و األخالق الصادقة اليت تبعث يف نفوسهم 

  .التقدير 

و القائد الكاريزمي يتصف بقوة الشخصية و الثقة بالنفس و اللباقة و امليل إىل املخاطرة اليت تزيد من   

لدى العاملني و للوصول إىل ذلك يتجه القائد حنو تصميم بيئة تنظيمية مالئمة تتضمن  االبتكارفرصة اإلبداع و 

  . و التطوير  أساليب و طرق خمتلفة تساعد على تنمية قدرات األفراد يف النمو

للقائد من السمات  االعرتافو  االلتزامتعد اجلاذبية الشخصية اليت حتدث درجة عالية من الوالء ،    

عملهم طواعية أكثر مما هو متوقع منهم  يؤذوااهلامة و املؤثرة يف سلوكه فمن خالهلا يستطيع تشجيع العاملني بأن 

ن و خيلقون الفرص لتحقيق اإلبداع و على عدم التقيد عادة و جيعلهم يؤمنون بتحقيق املستحيل و خيططو 

  .  باملألوف و صوال إىل أفكار و حلول فريدة مالئمة يف الوقت نفسه 

   2:مساهمة التحفيز اإللهامي في تحقيق اإلبداع التنظيمي : المطلب الثاني 

ق له النجاح إذ مل يكن القائد بالعمل و حرصه على أداء املهام بأفضل طريقة ممكنة لن حيق اهتمامإن    

قدوة ملرؤوسيه يف الدقة و الوضوح و تنفيذ التعليمات فعلى القائد أن يوضح لفريقه اهلدف الذي يسعون لتحقيقه 

و يضعه هلم يف صورة مجيلة و مرغوبة مما يبث فيهم روح التفاؤل و يشجعهم على الصمود أما املصاعب و ليس 
                                                           

  . 12، مرجع سابق ، ص  علي فالح الزعيب ، إبراهيم حممد خريس ، إدارة املعرفة و دورها يف اإلبداع التنظيمي يف الشركات األردنية  1
  . 42، مرجع سابق ، ص إدارة اإلبداع و اإلبتكاراتأسامة خريي ،   2
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مثل يف تشكيل الرؤية من مهام القائد وحده بل قد يكون مبشاركة الفريق بالضرورة أن يكون توضيح اهلدف و املت

إال أن تشكيل الرؤية ال يكون له قيمة ما مل يتم إيصاله للجميع بطريقة مقنعة وواضحة جتعل العاملني يؤمنون به و 

لكي يكون قدوة هلم و  يتحمسون له و يتهافتون إىل حتقيقه و التحقيق يتم من قبل القائد أوال مث املرؤوسني ثانيا

  .يلزمهم بتحقيقه 

ومن ناحية أخرى على القائد أن يتمتع مبهارة اإلقناع و املناقشة و احلوار ، فاحلوار له دورا مهما يف   

التنمية الذهنية من حيث اإلقناع أنه يستهدف يف األصل إيضاح النقاط الغامضة لدى املتحاورين ، مما ينتج عنه 

فمن خالل احلوار يكتشفوا نقاط الضعف يف الرأي و يف املواقف الفكرية و بذلك فاإلطالع نوع من النضج العام 

على أفكار اآلخرين ال تساعد على تنمية األفكار فحسب بل و إمنا تعطي نوع من الشعور باألمان و الثقة إذ 

 املالحظة أو فكرة جريئة حنو بناء أفكار جديدة و متنوعة فاإلبداع صناعة العقل حيتاج إىل لالنطالقتوفر جسر 

  .اآلخرين و أعماهلم  اقرتاحاتجتربة شخصية ، و معظم ذلك يتوفر يف العادة من  أو

  1: الفكرية في تحقيق اإلبداع التنظيمي  االستثارةمساهمة : المطلب الثالث 

يتيح القائد ملرؤوسيه هامشا من احلرية للمشاركة يف تشخيص املشكالت و إبداء الرأي و ذلك   

الروح  ارتفاعباإلصغاءملقرتحا�م ، و تنفيذ ما هو جيد منها أو تقدميها لإلدارة العليا ، فاملشاركة تؤثر إجيابا على 

  .سينات و التعديالت التح القرتاحاملعنوية للعاملني و تدفعهم إىل بذل أقصى جهد ممكن 

و القائد يستثري تابعيه عقليا فهو يشجعهم على إعادة دراسة أهدافهم ووسائلهم و ذلك بتقدمي أهداف    

  .جديدة ووسائل ووجهات نظر و بدائل جديدة و رؤية و حتديات فكرية فهو يستثري فكر التابعني 

جمددين و مبتكرين و ذلك بزيادة وعي يتصرف القائد بطريقة جتعله حيرك جهود أتباعه لكي يكونوا    

التابعني حبجم التحديات ، و تشجيعهم على تبين و خلق مداخل و طرق جديدة حلل املشاكل ، وتناول املواقف 

القدمية بطرق ووجهات نظر جديدة ، ووفقا هلذه اخلاصية فإن القائد يتجنب النقد العام ألي عضو يف ا�موعة يف 

ث األعضاء على تقدمي أفكار جديدة و جتريب مناهج جديدة و ال يعرض حالة حدوث خطأ ، و يستح

و مبادراته ،  افرتاضاتهأفكارهم للنقد أبدا و يف املقابل يستحث التابعون القائد على إعادة التفكري حول أرائه و 

  . عنه أو حىت إزالته  االستغناءفال يوجد شيء ثابت و صحيح دائما ال ميكن حتديه و تغيريه و 

  

    2:الفردي في تحقيق اإلبداع التنظيمي  االعتبارمساهمة : المطلب الرابع 

اخلاص مبشاكلهم يؤدي إىل  اهتمامهو  احرتامهاإن إميان القائد بأن العاملني هلم مشاعر و معنويات جيب 

  .نشوء العالقات اإلنسانية الطيبة 

                                                           
  . 83، مرجع سابق ، ص  كفايات القيادة التحويلية لمديري المدارسشهناز إبراهيم الفار ،   1
  . 32، مرجع سابق ، ص  القيادة في المنظمات غير الربحيةباي دمي ، و آخرون ،   2
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مبستوى أدائه و منوه  االرتقاءخاصا حلاجات كل فرد لتطويره و  اهتماماووفقا هلذه السمة يعطي القائد    

فيعمل كمدرب و ناصح و صديق وموجه ، و يهتم بالنواحي الشخصية لكل منهم و خلق فرص جديدة 

لتعليمهم مع األخذ يف اإلعتبار الفروق الفردية فيما بينهم بالنسبة حلاجا�م ورغبا�م ، و النظر إليهم كأشخاص  

 االطمئناناجليد هلم يعطيهم الثقة و  استماعهال النظر إليهم كو�م مرؤوسني أو عماال ، كما أن كاملني بد

  . االبتكارتساعدهم على اإلبداع و 

باإلجنازات حىت ولو كانت بسيطة و يرسل رسائل شكر و تقدير ملن  االحتفالو يشجع القائد على    

يف  االطمئنانو لكنها تشجيع لقلوب الناس و غرس  ليست جمرد متعة و تسلية االحتفاالتيستحق و هذه 

نفوسهم و ليس هذا فقط بل يكون التشجيع باملكافآت اليت ترتبط باألداء ، فعندما جيتهد العامل لرفع اجلودة أو 

تقدمي خدمة جديدة أو عمل أي تغيري مؤثر من أي نوع ال ينسى القائد أن حيتفل �ذه املناسبة و يكافئ العامل 

  . و تلك املكافأة تنمي اإلبداع لدى العاملني باملنظمة االحتفالا ألن هذ
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  : خالصة 

و قد تطرقنا ملتغريي الدراسة و مها املتغري تطرقنا يف هذا الفصل إىل املفاهيم النظرية ملوضوع دراستنا ، 

املستقل و هو سلوكيات القيادة التحويلية و املتغري التابع و هو اإلبداع التنظيمي ، حيث تطرقنا يف البداية إىل أهم 

طرقنا إىل التعاريف و املفاهيم اخلاصة بالقيادة مث القيادة التحويلية اليت تعترب من أهم أمناط القيادة احلديثة ، كما ت

التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، اإلستثارة الفكرية ، اإلعتبار الفردي ، كما : سلوكيات القيادة التحويلية و هي 

عرجنا على املتغري الثاين للدراسة و هو اإلبداع التنظيمي حيث تطرقنا إىل مفهوم اإلبداع و أنواعه و مراحل 

  ويلية يف بناء اإلبداع التنظيمي ظيمي و أبعاده و مستوياته ، و أخريا أثر القيادة التحالعملية اإلبداعية مث اإلبداع التن

و  و لقد تطرقت العديد من الدراسات السابقة إىل متغريات دراستنا احلالية أو أحدها على األقل و هذا

. سيتم سرده يف الفصل الثاين



 

 

يــل الثانــالفص  

ةــقیـات التطبیـــاألدبی  
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  : تمهيد 

  

أي دراسة إن األدبيات التطبيقية للدراسة أو ما تعرف بالدراسات السابقة ، هلا أمهية كبرية يف إجناز 

الدراسة و إعطاء قاعدة معلومات �ا متكن الباحث من حتديد مشكلة تعتمد على منهجية علمية ، و ذلك أل

  .يعتمد عليها من أجل صياغة فرضيات دراسته 

و سوف نتناول يف هذا الفصل عرض و مناقشة جمموعة من األحباث و الدراسات املنشورة املوجودة يف 

  .شكل مذكرات و أطروحات أو مقاالت منشورة يف جمالت حمكمة 

لدراسات السابقة حيث مست كل دراسة متغري واحد و بعد البحث املعمق مت التوصل إىل عدد من ا

و ) . سلوكيات القيادة التحويلية ، اإلبداع التنظيمي ، أو اإلثنني معا ( على األقل من متغريات الدراسة احلالية 

  : كما يلي قد قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة حماور  

  .الدراسات العربية : املبحث األول 

  .راسات األجنبية الد: املبحث الثاين 

  . مقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة :املبحث الثالث 
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  : عرض و تقييم الدراسات السابقة : الفصل الثاني 

  : الدراسات العربية :المبحث األول 

بالنسبة للدراسات السابقة اليت هلا عالقة باملوضوع جندها قليلة على املستوى احمللي عكس الدراسات 

العديد منها هذا املوضوع نظرا ألمهيته يف التسيري األمثل  استهدفتعلى مستوى املشرق العريب و العامل الغريب فقد 

  .للمنظمة مبختلف مواردها 

ت دراسة حالة عينة دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري باملنظما: بعنوان : 1)2018( دراسة يوسف عطية -1

  .من املنظمات 

هدفت هذه الدراسة إىل إجياد مدى تأثري القيادة التحويلية على إدارة التغيري من خالل ثالث حماور   

فردا ينتمي  180أساسية ، هي إدارة مراحل التغيري ، جماالت و أنواع التغيري ، و قد مشلت عينة الدراسة على 

،  االرتباطالتطبيقية كل من مصفوفة خمتلفة ، و قد أستعمل على مستوى الدراسة  اقتصاديةمعظمهم ملنظمات 

املتعدد و النمذجة باملعادالت البنائية قصد التحقق من الفرضيات، و قد توصلت الدراسة للعديد  االحندارمناذج 

من النتائج أمهها أن للقيادة التحويلية أثر على إدارة مراحل التغيري ، و كذلك بالنسبة ملختلف جماالت التغيري ، 

ة و أهداف ، اهليكل التنظيمي ، األفراد ، العمليات ، املنتجات ، التكنولوجية و الثقافة التنظيمية ،  من إسرتاتيجي

كما توصلت الدراسة أيضا أن للقيادة التحويلية تأثري على نوع التغيري ، أيضا وجد أن مراحل التغيري و التغيري 

  .طها ، أما أنواع التغيري فتتأثر بطبيعة النشاط مبجال الثقافة التنظيمية يتأثران حبجم املنظمة و طبيعة نشا

القيادة التحويلية و أثرها يف أداء املؤسسات : بعنوان : 2)2018( دراسة بدوي عبد اهللا الحاج إبراهيم -2

  . 2015إىل  2013السودانية يف الفرتة من  االستثماربالتطبيق على وزارة 

ة و خصائصها و مسا�ا ، مع تبيان أثرها على تفعيل أداء تناولت هذه الدراسة مفهوم القيادة التحويلي   

وزارة  باعتبارهااملؤسسات بشكل عام وذلك بالتطبيق على وزارة اإلستثمار السودانية على وجه اخلصوص ، 

  .اقتصادية مناط �ا قيادة االستثمار يف الدولة السودانية لإلسهام بفعالية يف الدخل القومي 

صمم الباحث استبانه وفق اخلطوات العلمية الستخدامها يف مجع البيانات  و لتحقيق هدف الدراسة

. فردا  80الباحث منه عينة قصدية قوامها  اختارفرد و  194املتعلقة بالدراسة ، و تكون جمتمع الدراسة من 

ة اإلستثمار وجود ممارسة للقيادة التحويلية بأبعادها يف وزار :توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها 

ومن التوصيات . السودانية بدرجة عالية و كذلك وجود أثر للقيادة التحويلية على تفعيل األداء بالوزارة املبحوثة

ضرورة إنتهاج منط القيادة التحويلية يف املؤسسات السودانية للنهوض �ا و : املهمة اليت أوصى �ا الباحث هي 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم التسيري ختصص إدارة  ينة من المنظماتدور القيادة التحويلية في إدارة التغيير بالمنظمات دراسة حالة ع، يوسف عطية1

  .2018، اجلزائر ،  - 3-األعمال ، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر 
، ا�لة العلمية لكلية  2015إلى  2013المؤسسات بالتطبيق على وزارة اإلستثمار السودانية في الفترة من القيادة التحويلية و أثرها في أداء ، بدوي عبد اهللا احلاج إبراهيم2

  . 2018العلوم اإلدارية جبامعة إفريقيا العاملية ، اخلرطوم ، السودان ، العدد الثاين، يناير 
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حث كذلك مبزيد من البحوث األكادميية العلمية املتعلقة بالقيادة التحويلية تطويرها و االستفادة منها و يوصي البا

  . مستقبال 

تبين أسلوب القيادة التحويلية لتحقيق التميز : بعنوان :  1)2018(دراسة ضيف سعيدة ، علة مراد  -3

  .ة اجللفة التنظيمي ، دراسة ميدانية على عينة من العاملني مبديرية توزيع الكهرباء و الغاز بوالي

مصدرا غنيا و ذو كفاءة رائدة يف حتقيق  باعتبارهاهدفت الدراسة إىل إبراز الدور احملوري للقيادة التحويلية   

الباحثان من مشكلة معرب عنها بعدد من التساؤالت الفرعية ، و بغية حتقيق  أنطلقالتميز التنظيمي ، و قد 

) 36(التساؤالت الفرعية استخدم الباحثان استبانه مشلت  أهداف البحث و اإلجابة على اإلشكالية العامة و

موظف من موظفي ) 540(موظف من أصل ) 60(فقرة كأداة رئيسية جلمع املعلومات ، حيث وزعت على 

تقريبا مت إختيارهم بشكل عشوائي من ) %11.11(مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية اجللفة أي ما يعادل 

عدة نتائج  إىلتوصلت الدراسة ) SPSS24(برنامج  باعتمادو بعد املعاجلة اإلحصائية و . ا�تمع املدروس 

أمهها وجود عالقة إحصائية و أثر إجيايب للقيادة التحويلية على التميز التنظيمي ، و أوصت الدراسة مبجموعة 

ر بتقدمي احلوافز لألفراد املتميزين يف األداء ، و الثناء على جهودهم ، و تشجيعهم على توصيات أبرزها االستمرا

العمل اجلماعي بصورة أكرب ، لتعزيز سلوكيات الدافعية اإلهلامية لدى القادة ، مما ينعكس على تطور املؤسسة و 

  .فاعليتها 

قيادة التحويلية يف بناء مفهوم املنظمة أثر ال: بعنوان  : 2)2018(دراسة رأفت طارق غالب أبو عرابي  -4

  .دراسة ميدانية يف أمانة عمان الكربى : املتعلمة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر القيادة التحويلية يف بناء مفهوم املنظمة املتعلمة يف أمانة عمان   

غراض الدراسة ، و قد الكربى ، و قد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي و الذي يتناسب مع أ

، و ) املبىن الرئيسي ( تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف اجلهات اإلشرافية و الرقابية بأمانة عمان الكربى 

) 200(العينة القصدية من جمتمع الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع  اختيارعامل ، و مت ) 350(البالغ عددهم 

التأثري املثايل ، احلفز اإلهلامي ، ( نتائج الدراسة أن القيادة التحويلية جبميع أبعادها  استبانه ، و من أبرز ما أظهرته

تؤثر بشكل إجيايب يف بناء مفهوم املنظمة املتعلمة يف أمانة عمان الكربى و هذا يؤكد مدى ) احلفز الفكري 

  .مسامهة القيادة التحويلية يف بناء املنظمة املتعلمة 

دة توصيات منها زيادة اهتمام أمانة عمان الكربى بنمط القيادة التحويلية و تعزيز و أوصت الدراسة بع  

  .هذا املفهوم لدى مجيع الوظائف اإلشرافية و الرقابية ملا هلا أثر يف حتقيق مفهوم املنظمة املتعلمة و أبعادها 

                                                           
 –دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بوالية الجلفة –نظيمي تبني أسلوب القيادة التحويلية لتحقيق التميز الت، ضيف سعيدة ، علة مراد1

  . 2018، سنة  02جملة العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجللفة ، العدد 
، جملة اإلقتصاد و التنمية البشرية ، كلية عمان  دراسة ميدانية في أمانة عمان الكبرى: أثر القيادة التحويلية في بناء مفهوم المنظمة المتعلمة ، رأفت طارق غالب أبو عرايب2

    . 2018سنة  3العدد  9اجلامعية للعلوم املالية و اإلدارية ، جامعة البلقاء التطبيقية ، ا�لد
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باإلبداع التنظيمي لدى القيادة التحويلية و عالقتها :بعنوان :  1)2018(دراسة علي ضبيان الرشيدي  - 5

  .عمداء ورؤساء األقسام باجلامعات احلكومية و األهلية مبدينة الرياض 

هدفت الدراسة إىل حتديد مستوى تطبيق القيادة التحويلية و تأثريها على اإلبداع التنظيمي يف اجلامعات   

فقرة ، و قد أجري ) 55(ت السعودية و األهلية و لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانت مشل

البحث ميدانيا على مجيع عمداء الكليات و رؤساء األقسام يف مثاين جامعات سعودية حكومية و أهلية مبدينة 

، و من ) %62(استجابة مكتملة البيانات ) 147(، اسرتد الباحث ) 238(الرياض ، و بلغ عدد أفراد العينة 

يع أبعاد القيادة التحويلية متارس مبستوى مرتفع ، و أن ممارسة اإلبداع أهم النتائج اليت توصل إليها البحث أن مج

التنظيمي جبميع أبعاده مبستوى متوسط ، كما توصل البحث إىل أهم التوصيات املتمثلة بضرورة إعادة النظر يف 

تصبح أكثر انسجاما القادة اجلامعيني من رؤساء األقسام و عمداء الكليات ، ل اختياراملعايري اليت يتم يف ضوئها 

مع متطلبات التغريات املعاصرة ، و توافر مناخ تنظيمي يدعم القيادة التحويلية يف اجلامعات السعودية يف 

  .    املبدعني و احلفاظ عليهم  استقطاب

    

الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة بني : بعنوان  : 2)2017(دراسة أماني عبد العاطي عمر الشيخ  -6

  .القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي باملصارف التجارية بوالية اخلرطوم 

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر القيادة التحويلية بأبعادها األربعة ، على اإلبداع التنظيمي بأبعاده    

املختلفة ، و التعرف على أثر القيادة التحويلية على الرضا الوظيفي للعاملني ، التعرف على أثر الرضا الوظيفي 

ا الوظيفي على العالقة بني القيادة التحويلية و اإلبداع اإلبداع التنظيمي باإلضافة إىل معرفة الدور الوسيط للرض

التنظيمي وذلك بالتطبيق على املصارف التجارية بوالية اخلرطوم ، و مت بناء منوذج الدراسة و فرضيا�ا قصد حتليل 

امج على بر  االعتمادموظف ، مت ) 389(البيانات و تفسري النتائج ، أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

أن الدافعية : توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها . AMOSو برنامج  SPSSالتحليل اإلحصائي 

اإلهلامية هلا أثر ذو داللة معنوية على اإلبداع التنظيمي و عدم و جود أثر للتأثري املثايل و اإلهتمام الفردي على 

و داللة معنوي على اإلبداع التنظيمي و الرضا الوظيفي اإلبداع التنظيمي ، باإلضافة إىل أن للرضا الوظيفي أثر ذ

يتوسط العالقة بني القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي ، و قد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها 

ضرورة تشجيع العاملني على تنمية قدرا�م اإلبداعية و عقد الدورات التدريبية �دف زيادة وعي املديرين بأسلوب 

  .     لقيادة التحويلية و أمهيته ا

                                                           
، ا�لة العربية للدراسات  التحويلية و عالقتها باإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء األقسام بالجامعات الحكومية و األهلية بمدينة الرياض القيادة، علي ضبيان الرشيدي1

  . 2018، سنة  71، العدد  33األمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ا�لد 
، أطروحة دكتوراه  لرضا الوظيفي في العالقة بين القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي بالمصارف التجارية بوالية الخرطومالدور الوسيط ل، أماين عبد العاطي عمر الشيخ2

  . 2017ختصص إدارة األعمال ، كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، السودان ، 
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منوذج بنائي للقيادة التحويلية باجلامعة اجلزائرية دراسة حالة لعينة : بعنوان :  1)2017( دراسة يوسف عطية-7

  .من الطلبة جبامعة أم البواقي و جامعة سطيف 

ميكن أن ميارس أيضا الدراسة بتقدمي منط القيادة التحويلية كأحد أهم األمناط القيادية و الذي  اهتمت  

من طرف األساتذة باجلامعات اجلزائرية ، و بناء منوذج حياكي الواقع وفق طريقة املعادالت البنائية ، للكشف عن 

مدى توفر األساتذة اجلامعيني لسمات هذا النمط و قدرته على إحداث التغيري على مستوى ثقافتهم ، توجها�م 

طالب ، أظهرت النتائج أن مسة واحدة من  400على عينة مكونة من و كذلك أخالقهم ، و قد جرت الدراسة 

كما أوصت الدراسة بضرورة تنمية هذا النمط . أصل أربعة قادرة على إحداث التغيري �م و هي اإلثارة الفكرية 

  .القيادي احلديث و الفعال لدى هيئة التدريس 

دور و أمهية القيادة التحويلية يف إرساء ثقافة : بعنوان  : 2)2017(دراسة اليمين سعادة ، عبود زرقين  -8

  . - دراسة ميدانية  –اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 

إبراز و توضيح دور القيادة التحويلية يف إرساء ثقافة اجلودة الشاملة يف مؤسسات  إىلهدفت الدراسة    

و التجارية و علوم التسيري جبامعة أم البواقي من أجل  االقتصاديةوم الباحثان كلية العل أختارالتعليم العايل ، و قد 

و مت ) 110(الدراسة امليدانية للموضوع ، حيث تكون جمتمع الدراسة من هيئة التدريس بالكلية و الذي بلغ 

فقرة ختص القيادة  14فقرة منها  24و مت استخدام استبانه تتكون من ) 35(عينة عشوائية قدرها  اختيار

فقرات ختص ثقافة اجلودة الشاملة ، قصد مجع البيانات و معاجلتها وفق برنامج املعاجلة  10التحويلية و 

العديد من النتائج من أبرزها انه يتم ممارسة أبعاد القيادة التحويلية  إىلو توصلت الدراسة ) SPSS(اإلحصائية 

ها ، حيث يظهر أن مستوى ممارسة التأثري املثايل و يف الكلية حمل الدراسة لكن بدرجات متباينة بني خمتلف أبعاد

أن  إىلمتوسط باإلضافة  اإلهلاميالفكرية مرتفع ، بينما مستوى ممارسة اإلعتبار الفردي و التحفيز  االستثارة

و أوصت الدراسة . للمستوى املمارس ألبعاد القيادة التحويلية عالقة طردية متوسطة بنشر ثقافة اجلودة الشاملة 

ض التوصيات أمهها احلرص على تعزيز نشر ثقافة اجلودة يف الكلية من خالل العمل على تنمية مهارات األفراد ببع

بالكلية من خالل توفري التدريب الالزم هلم ، و تنمية روح الفريق الواحد بني أعضاء اهليئة التدريسية و املوظفني و 

  . على حتقيقها التعرف على إحتياجات املرؤوسني يف الكلية و العمل 

مدى ممارسة القيادات اإلدارية باجلامعة اجلزائرية لسلوكيات القيادة : بعنوان :  3)2017(دراسة أمين وادي -9

  . - دراسة ميدانية جبامعة عنابة  –التحويلية و معوقات ممارستها 

                                                           
، جملة الدراسات املالية و احملاسبية و  بالجامعة الجزائرية دراسة حالة لعينة من الطلبة بجامعة أم البواقي و جامعة سطيفنموذج بنائي للقيادة التحويلية ،  يوسف عطية1

  . 2017اإلدارية ، خمرب احملاسبة ، املالية ، اجلباية والتأمني ، جامعة أم البواقي ، اجلزائر ، العدد السابع ، جوان 
بحوث اإلقتصادية و جملة ال، -دراسة ميدانية  –دور و أهمية القيادة التحويلية في إرساء ثقافة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ،  اليمني سعادة ، عبود زرقني2

  . 2017، سنة  02، العدد  04العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة العريب بن مهيدي ، أم البواقي ، ا�لد املالية ،كلية 

لة آفاق للعلوم ، جامعة جم،  دراسة ميدانية بجامعة عنابة –مدى ممارسة القيادات اإلدارية بالجامعة الجزائرية لسلوكيات القيادة التحويلية و معوقات ممارستها ،  أمني وادي3

  . 2017العدد السابع ، مارس اجللفة 
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ة التحويلية و هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى ممارسة القيادات اإلدارية لسلوكيات القياد   

من هيئة )  150(معوقا�ا يف اجلامعة اجلزائرية ، و أختريت جامعة عنابة منوذجا ، حيث تكونت العينة من 

التدريس الدائمني أختريت بطريقة عشوائية ، و لتحقيق أهداف الدراسة أستخدم االستبيان كأداة رئيسية ، و 

  .ية أستخدمت املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيار 

أن درجة ممارسة القيادات اإلدارية لسلوكيات القيادة التحويلية منخفضا : و توصلت الدراسة إىل النتائج التالية    

، كما ان درجة معوقات القيادة التحويلية كانت مرتفعة ، و أوصت الدراسة بتدريب القيادات اإلدارية يف اجلامعة 

ات اجلامعية على ضوء القيادة التحويلية يف ضل التطورات التقنية على األساليب اإلدارية احلديثة و قيادة املؤسس

  . املتالحقة 

دراسة  –القيادة التحويلية و عالقتها باإلبداع التنظيمي : بعنوان  : 1)2017(دراسة بوبنديرة عبد العزيز  -10

  . –ميدانية مبؤسسة كوندور بربج بوعريريج 

ة بني القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي من وجهة نظر هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالق  

اإلطارات الوسطى يف مؤسسة كوندور ، و كذلك التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية ، و مستوى اإلبداع 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، و  استخدمالتنظيمي يف مؤسسة كوندور ، و لتحقيق أهداف الدراسة 

إطار من اإلطارات الوسطى ، و ) 120(ستبيان كأداة جلمع البيانات ، و تكونت عينة الدراسة من استخدم اال

بعد التحليل اإلحصائي للبيانات ، توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة القيادة التحويلية يف مؤسسة كوندور 

كوندور كان مرتفعا جدا ، كما  مرتفعة جدا ، و أن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى اإلطارات الوسطى يف مؤسسة  

  إلبداع التنظيمي مبؤسسة كوندور كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بني القيادة التحويلية و ا

دور إدارة املعرفة يف تنمية اإلبداع : بعنوان :  2)2017(دراسة الدرديري أحمد إسماعيل مدني  -11

  .التنظيمي 

إبراز الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة يف تنمية اإلبداع التنظيمي و بقاء و منو  هدفت هذه الدراسة إىل   

املؤسسات و حماولة الرفع من فعاليتها و أدائها يف ظل التحديات الكبرية اليت تواجهها ، حيث تربز أمهية إدارة 

عن طريق إعتماد . ونة املعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة و خلق ميزة تنافسية و جعل املؤسسة أكثر مر 

هل يؤدي تطبيق إدارة املعرفة إىل تنمية : أشكال التنسيق و التصميم و اهليكلة ، و كانت مشكلة الدراسة يف 

اإلبداع التنظيمي يف مؤسسات األعمال ، و أظهرت الدراسة أنه ال ميكن اإلستغناء عن إدارة املعرفة يف املنظمات 

عتمد على إدارة ناجحة للمعرفة ، و أن إدارة املعرفة تساهم يف تعزيز قدرة املنظمة املعاصرة ألن اإلبداع التنظيمي ي

  .على حتقيق أهدافها فيما خيتص باحلصة السوقية و رضا العمالء 

                                                           
جملة أحباث نفسية و تربوية ، خمرب التطبيقات النفسية و –دراسة ميدانية بمؤسسة كوندور ببرج بوعريريج  –إلبداع التنظيمي القيادة التحويلية و عالقتها با،  بوبنديرة عبد العزيز1

  . 2017، جوان  10الرتبوية ، جامعة قسنطينة ، العدد 
، ديسمرب  24لبحوث اإلجتماعية ، جامعة الشهيد محه خلضر ، الوادي ، العدد ، جملة الدراسات و ادور إدارة المعرفة في تنمية اإلبداع التنظيمي،  الدرديري أمحد إمساعيل مدين2

2017 .  
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( عالقة األمناط القيادية باإلبداع التنظيمي : بعنوان :  1)2017(دراسة ناني نبيلة ، عدالي مصعب  -12

  ) .بالبليدة ، اجلزائر  IECOملختصة يف صناعة أغلفة الورق املموج دراسة ميدانية بالشركة ا

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على عالقة األمناط القيادية باإلبداع التنظيمي ، تكونت عينة الدراسة    

، حيث إستخدم الباحثان املنهج  IECOعامال من الشركة املختصة يف صناعة أغلفة الورق املموج ) 30(من 

إىل معاملها السيكومرتية ، خلصت الدراسة إىل وجود عالقة  االطمئنانالوصفي ، و بعد تقنني أدوات الدراسة و 

، بينما توجد عالقة ) α=0.01(إرتباطية طردية بني النمط الدميقراطي و اإلبداع التنظيمي عند مستوى داللة 

لديكتاتوري و اإلبداع التنظيمي غري دالة ، باإلضافة اىل وجود عالقة ارتباطية ضعيفة إرتباطية عكسية بني النمط ا

االهتمام بتنمية و : و أوصت الدراسة بعدة توصيات أمهها . بني النمط الفوضوي و اإلبداع التنظيمي غري دالة 

شرفني و تدريبهم على النمط تطوير قدرات رؤساء أو املشرفني يف املنظمة ، و القيام بدورات تكوينية لصاحل امل

  . الدميقراطي 

دراسة  –القيادة التحويلية و أثرها على الوالء املعياري :بعنوان :  2)2016(دراسة بلقاسم العسالي  -13

  .ميدانية لعينة من األساتذة اجلامعيني بكلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجللفة 

إىل إظهار أثر القيادة التحويلية على الوالء املعياري و قد متت الدراسة امليدانية على عينة هدفت الدراسة    

من األساتذة اجلامعيني بكلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جبامعة اجللفة ، و متثل جمتمع الدراسة 

أستاذ ، مت مجع ) 98(ر عينة عشوائية و قدرت بـــ أستاذ و مت إختيا) 118(يف العدد اإلمجايل لألساتذة بالكلية 

فقرة ختص  21فقرات للبيانات الشخصية ،  05فقرة منها  33البيانات عن طريق تصميم استبانة تتكون من 

فقرات ختص الوالء املعياري ، و قد توصلت الدراسة إىل أن مفهوم القيادة التحويلية  07القيادة التحويلية ، 

تكز على قيم أخالقية راسخة كالعدالة و اإلستقامة ، كما تكمن األمهية احملورية للوالء املعياري مفهوم حديث و ير 

يف اجلانب األخالقي غري املرتبط باملسائل املادية أو النفعية يف عالقة الفرد باملؤسسة ، ووجود مستوى عايل من 

و علوم التسيري جبامعة اجللفة ، كما أوصت الدراسة  الوالء املعياري لدى أساتذة كلية العلوم االقتصادية و التجارية

تشجيع بصفة دورية و مستمرة على توطني القيادة التحويلية و جعلها ثقافة راسخة يف  : ببعض التوصيات أمهها 

  .   كلية االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة اجللفة مما يؤدي اىل التميز وزيادة األداء 

   

  

         

                                                           
بالبليدة ،  IECOدراسة ميدانية بالشركة المختصة في صناعة أغلفة الورق المموج ( عالقة األنماط القيادية باإلبداع التنظيمي ،  دراسة ناين نبيلة ، عدايل مصعب1

  . 2017، جوان  01، العدد  08يف تنمية و إدارة املوارد البشرية ، جامعة حممد ملني دباغني ، سطيف ، ا�لد جملة وحدة البحث ،  )الجزائر 
جملة ،  ييردراسة ميدانية لعينة من األساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التس –القيادة التحويلية و أثرها على الوالء المعياري ،  بلقاسم العسايل2

  . 2016دفاتر إقتصادية ، جامعة زيان عاشور ، اجللفة ،  سنة 
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دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري يف : بعنوان :  1)2016(دراسة خالدية إبراهيم أحمد أبو شريف  -14

 .وزارة الصحة الفلسطينية مبحافظات غزة 

هدفت الدراسة اىل التعرف على دور القيادة التحويلية يف إدارة التغيري يف وزارة الصحة الفلسطينية    

ن جمتمع الدراسة من املوظفني ذوي الوظائف اإلشرافية يف وزارة الصحة الفلسطينية يف مبحافظات غزة ، حيث تكو 

موظفا ، اختريت منهم عينة عشوائية ) 1296(البالغ عددهم ) من رئيس شعبة إىل وكيل وزارة ( حمافظات غزة 

و كانت االستبانة  موظفا ، و قد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،) 297(طبقية نسبية تكونت من 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  - : هي األداة املستخدمة جلمع البيانات ، و توصلت الباحثة اىل النتائج التالية 

بني متوسط تقديرات القيادة التحويلية و بني متوسط تقديرات إدارة التغيري يف وزارة الصحة  0.05عند مستوى 

ع القيادة التحويلية يف وزارة الصحة الفلسطينية يف حمافظات غزة جاء بوزن الفلسطينية يف حمافظات غزة ، و واق

، أي بدرجة موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة ، و كذا خلصت الدراسة اىل عدة ) %62.952(نسيب 

التحويلية ضرورة تبين الوزارة مفهوم القيادة التحويلية ، و توفري سلوكيات و عناصر القيادة  -: توصيات من أمهها 

يف أفرادها ، وذلك أل�ا تعد من أكثر مفاهيم القيادة مالءمة لقيادة التغيري باإلضافة إىل أمهية تبين التغيري يف 

الوزارة ، حىت تتمكن من متابعة ما يستجد يف البيئة اخلارجية ، بغرض رسم خطط التغيري املناسبة لتعزيز البيئة 

  .الداخلية للوزارة 

دراسة حالة مؤسسة (حتليل عالقة التحويلية بأداء املوارد البشرية: بعنوان :2)2015(صباح  دراسة بنوناس-15

  ). اجلزائرية للمياه بسكرة

هدفت الدراسة اىل حتليل عالقة القيادة التحويلية بأداء املوارد البشرية ، طبق البحث على عينة عشوائية    

عامل مبؤسسة اجلزائرية للمياه بسكرة ، استخدمت الباحثة االستبيان كأداة رئيسية جلمع ) 63(مكونة من 

، SPSSتلفة ، عن طريق استخدام برنامج البيانات ، قصد اختبار الفرضية الرئيسية و الفرضيات الفرعية املخ

توصل الدراسة اىل جمموعة من النتائج من أمهها وجود عالقة بني القيادة التحويلية و أداء املوارد البشرية مبؤسسة 

اجلزائرية للمياه بسكرة باإلضافة اىل أن  مستوى كل من القيادة التحويلية لدى قيادات املؤسسة حمل الدراسة و 

رد البشرية كان مرتفعا ، كما أوصت الدراسة باإلستمرار يف تدعيم التواصل املستمر بني القادة و أداء املوا

املرؤوسني من أجل حتقيق التعاون بينهم مما يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة و ضرورة تنمية ممارسات القيادة 

  .   ذا ا�ال التحويلية لدى القادة باملؤسسة من خالل التحاقهم بدورات تدريبية يف ه

  

                                                           
مذكرة ماجستري ، اجلامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطني ، ،  دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير في وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة،  خالدية إبراهيم أمحد أبو شريف1

2016 .  
جملة أحباث إقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ،  )دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه بسكرة(تحليل عالقة التحويلية بأداء الموارد البشرية ،  بنوناس صباح2

  . 2015التسيري ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، العدد الثامن عشر ، ديسمرب 
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تطوير أداء رؤساء األقسام األكادميية : بعنوان  : 1)2014(الردادي  دراسة سماح بنت حامد جريبيع-16

  .جبامعة أم القرى يف ضوء مدخل القيادة التحويلية 

( هدفت الدراسة إىل حتديد متطلبات تطوير أداء رؤساء األقسام األكادميية جبامعة أم القرى يف جماالت   

من وجهة نظر أعضاء التدريس ، و الكشف ) االعتبار الفردي ، و احلفز و االستثارة و التأثري املثايل و التمكني 

متثلت أداة الدراسة يف ) . اجلنس ، الدرجة العلمية ، اخلربة ، التخصص ( عن مدى وجود فروق تعزى ملتغريات 

عضوا من أعضاء هيئة  270و تكونت العينة من فقرة موزعة عل أربعة حماور فرعية  41استبانه مكونة من 

التدريس جبامعة أم القرى ، مت استخدام املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية لوصف استجابات أفراد العينة 

ان استجابة أفراد عينة الدراسة من : حول فقرات و حماور األداة ، توصلت الدراسة اىل العديد من النتائج أمهها 

هيئة التدريس على مجيع متطلبات تطوير أداء رؤساء األقسام األكادميية جبامعة أم القرى جمتمعة و كل  أعضاء

يف ضوء مدخل القيادة التحويلية  ) االعتبار الفردي ، احلفز و االستثارة و التأثري املثايل ، و التمكني ( على حده 

يف ) α=0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة كانت بدرجة عالية ، باإلضافة اىل عدم  وجود فروق ذات دال

استجابات عينة الدراسة حول متطلبات تطوير أداء رؤساء األقسام األكادميية جبامعة أم القرى يف ضوء مدخل 

اجلنس ، الدرجة العلمية ، اخلربة و التخصص ، كما : القيادة التحويلية يف مجيع املتغريات املستقلة للدراسة 

تدريب رؤساء األقسام و أعضاء هيئة التدريس و العاملني على أساليب التشارك و : يات أمهها أوصت بعدة توص

الالمركزية يف القيادة و أساليب التفويض ، ووضع متطلبات القيادة التحويلية اليت أظهرت الدراسة أن درجة 

  .ا العمل اإلستجابة عليها كانت عالية ضمن معايري ترشيح رؤساء األقسام األكادميية هلذ

دور منط القيادة التحويلية يف حتقيق امليزة التنافسية ، : بعنوان : 2)2013(دراسة محمد عبد اهللا محمود  -17

  .ألراء عينة من املديرين يف مستشفيات القطاع اخلاص يف مدينة أربيل  استطالعية دراسة 

الفعلي ، احلفز اإلهلامي ، اإلثارة  التأثري( هدف البحث إىل حتليل دور القيادة التحويلية بأبعادها    

، قدم ) الكلفة ، اجلودة ، اإلبداع ( يف حتقيق أبعاد امليزة التنافسية املتمثلة يف ) الفكرية ، االعتبارات الفردية 

البحث إطارا نظريا مفاهيميا للمتغريين و جرى اختيار مستشفيات القطاع اخلاص ميدانيا إلجراء اجلانب امليداين 

حددت جمموعة من الفرضيات ، كإجابات حمتملة ملشكلة البحث ، واليت جرى اختبارها بأدوات  للبحث ،

 07متعددة ، و مت إعداد استمارة االستبانة وزعت على املدراء العاملني و مدراء األقسام و الشعب يف  إحصائية

مديرا كعينة ) 96(مستشفى ، و بلغ عددهم  11مستشفيات ، من مستشفيات القطاع اخلاص ، من جمموع 

  .للبحث 

                                                           
مذكرة ماجستري ، كلية الرتبية ، قسم اإلدارة ،  أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أم القرى في ضوء مدخل القيادة التحويليةتطوير ،  الردادي مساح بنت حامد جريبيع1

  .2014الرتبوية والتخطيط ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 
،  ألراء عينة من المديرين في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة أربيل ة إستطالعيةنمط القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية ، دراس دور،  حممد عبد اهللا حممود2

  . 2013جملة زانكو للعلوم اإلنسانية ، كلية اإلدارة و اإلقتصاد ، جامعة صالح الدين ، العراق ، ديسمرب 
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توصل البحث اىل ان أبعاد امليزة التنافسية تتأثر و ترتبط بالنمط القيادي التحويلي ، و أوصى البحث   

بضرورة احملافظة على املستويات العالية ألبعاد القيادة التحويلية يف املستشفيات املبحوثة ، و تعزيز هذا النمط 

  .حتقيق عدة أبعاد للميزة التنافسية القيادي ، حيث انه يساهم يف 

درجة ممارسة القيادة التحويلية و عالقتها : بعنوان  : 1)2013(دراسة سحر بنت خلف سلمان مددين  -18

  .بالروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية 

لروح املعنوية ألعضاء هيئة هدفت الدراسة اىل التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية و عالقتها با  

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ، تكون جمتمع الدراسة من كوادر  استخدمتالتدريس باجلامعات السعودية ، 

أكادميية من أعضاء هيئة التدريس ذكورا و إناثا حسب الرتبة العلمية بكل من جامعة أم القرى يف املنطقة الغربية ، 

، أما عينة ) 735(لشمالية ، و جامعة امللك خالد يف املنطقة اجلنوبية ، و عددهم و جامعة تبوك يف املنطقة ا

  ) .311( الدراسة مت اختيارها عشوائيا و حجمها كان 

أقسام ، القسم األول  03قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة امليدانية و املتمثلة يف االستبانة مكونة من    

عبارة موزعة على مثانية جماالت لقياس درجة ممارسة ) 61(القسم الثاين تكون من احتوى على البيانات األولية ، 

  .عبارة لقياس مستوى الروح املعنوية ) 24(خصائص القيادة التحويلية ، القسم الثالث تكون من 

ية بني جماالت القيادة التحويل إحصائيةتوجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة : من أهم نتائج الدراسة    

و مستوى الروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس و كذلك بني القيادة التحويلية ككل و مستوى الروح املعنوية لدى 

أعضاء هيئة التدريس ، كما أن أفراد عينة الدراسة يرون أن درجة ممارسة اخلصائص املتعلقة بالقيادة التحويلية 

عات السعودية حيث بلغ املتوسط العام الستجابات عينة متوفرة بدرجة كبرية لدى القيادات اجلامعية باجلام

تعزيز دور : كما أوصت الدراسة جبملة توصيات أبرزها ) .3.86(الدراسة على مجيع عبارات احملاور الثمانية 

مؤسسات التعليم العايل يف اختيار قيادات جامعية حتويلية ذات رؤية واضحة ، قادرة على التغيري ، وذات 

توجه اجلامعات السعودية حنو ترسيخ  استمراريةة قادرة على تشجيع التابعني و استثارة أفكارهم ، و شخصية إهلامي

ثقافة القيادة التحويلية لدى القيادات اجلامعية من خالل إقامة برامج توعوية للتعريف بأمهية القيادة التحويلية و 

  . أبعادها و أمهيتها يف العمل اإلداري 

عالقة القيادة التحويلية بتمكني : بعنوان  : 2)2013(امز بدير ، نهاية التلباني أحمد الرقب ، ر  -19

  العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة ،

التأثري املثايل ، احلفز ( هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني القيادة التحويلية بأبعادها األربعة    

و متكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ، حيث ) اإلهلامي ، احلفز الفكري ، االعتبارات الفكرية 

                                                           
أطروحة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية ،  المعنوية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعوديةدرجة ممارسة القيادة التحويلية و عالقتها بالروح ،  سحر بنت خلف سلمان مددين1

  . 2013والتخطيط ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 
،  ) العلوم اإلنسانية ( جملة جامعة النجاح لألحباث ،  طاع غزةعالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية في ق،  أمحد الرقب ، رامز بدير ، �اية التلباين2

  .2013، لسنة  4، العدد  27كلية اإلقتصاد و العلوم اإلدارية ، جامعة األزهر ، غزة ، ا�لد 
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جمتمع البحث من العاملني يف اجلامعات بقطاع غزة ، استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ، مت اختبار 

هناك بعض : حيث استخدمت اإلستبانة كأداة رئيسية جلمع البيانات ، و توصل الباحثون إىل النتائج من بينها 

عناصر التمكني حباجة إىل املزيد من االهتمام و التعزيز مثل عدم احلاجة إىل موافقة اإلدارة حلل مشكالت العمل 

باإلضافة إىل القيادة اإلدارية يف . %62.50، القدرة على تغيري ظروف العمل بنسبة  %64.09 بنسبة

،  %63.81اجلامعات قيد الدراسة تعمل على تعزيز إدراك العاملني لفهم املشكالت و إجياد احللول املناسبة هلا 

  . تزيد من مدركات العاملني للتمكني و أن السلوكات اليت تنتهجها القيادة التحويلية يف اجلامعات قيد الدراسة 

سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع : بعنوان : 1)2010(دراسة شريف أحمد حسن  عباس  -20

  .دراسة تطبيقية على شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية  –التنظيمي 

ية على اإلبداع التنظيمي يف شركات تصنيع هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري سلوكيات القيادة التحويل     

األدوية البشرية األردنية ، و التعرف إىل االختالف يف تصور العاملني يف شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية 

لسلوكيات القيادة التحويلية بإختالف خصائصهم الشخصية و الوظيفية ، و لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

فقرة وذلك جلمع املعلومات األولية من عينة الدراسة ، و يف ضوء ذلك جرى مجع ) 55(ة مشلت بتصميم إستبان

، تكونت عينة  SPSS و حتليل البيانات و إختبار الفرضيات بإستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية

ليب اإلحصائية لتحقيق فرد من موظفي اإلدارة الوسطى ، و مت إستخدام العديد من األسا) 100(الدراسة من 

أهداف الدراسة و بعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة و فرضيا�ا توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج  

أن مستوى توفر سلوكيات القيادة التحويلية لدى املديرين العاملني يف شركات تصنيع األدوية البشرية : كان أمهها 

بين اإلبداع يف شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية كان متوسطا ، و أوصت و مستوى ت.األردنية كان مرتفعا 

تعزيز اإلمكانيات القيادية فيما يتعلق بالقدرة العالية على إقناع العاملني و القدرة : الدراسة بعدة توصيات أمهها 

للعاملني إلجناز أعماهلم يف العالية على إستشراف املستقبل و إثارة روح احلماس للعاملني و توفري مناخ مريح 

  .  شركات صناعة األدوية األردنية البشرية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، رسالة ماجستري  دراسة تطبيقية على شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية –سلوكيات القيادة التحويلية وأثرها على اإلبداع التنظيمي شريف أمحد حسن عباس ،  1

  . 2010ة الشرق األوسط للدراسات العليا ، عمان ، األردن ، ختصص إدارة األعمال ، قسم إدارة األعمال ، كلية األعمال ، جامع
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  : الدراسات األجنبية : الثاني  المبحث

كيف تعمل القيادة التحويلية خالل تفاعالت :  1)2015(و آخرون  Nale Lehmannدراسة  -1

  .الفريق ، حتليل العملية السلوكية 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن ديناميكيات التواصل بني القائد و األتباع أثناء تفاعالت الفريق ، من وجهة     

لفريق ) إجتماع  30(عينة الدراسة و املتمثلة يف  اختيارنظر القيادة التحويلية كحل للمشكالت اإلجتماعية ، مت 

احثون برتميز أسلوب القيادة التحويلية و التفاعالت حل املشكالت مت تصويره بالفيديو من منظمتني ، قام الب

) وحدة سلوكية يف ا�موع  30128(بالكامل  اجتماعا�مالسلوكية اللفظية للقادة و ألعضاء الفريق على مدار 

الوظيفي حلل املشكالت من  باالتصال، توصلت الدراسة إىل أن القيادة التحويلية كانت مرتبطة بشكل إجيايب 

الفريق ، توسطت هذه العالقة اإلجيابية من خالل التواصل الذي يركز على حلول القادة ، و كشف  قبل أعضاء

التحليل املتسلسل أن أفكار القادة التحويليون و حلوهلم أدت إىل إطالق بيانات حلول الحقة من قبل أعضاء 

  .  ة اإلتصال القوي بني القائد و األتباع الفريق ، و أن القيادة التحويلية تعزز من أداء الفريق باإلعتماد على خاصي

 االبتكارقابلية التوظيف و : بعنوان :  2)2015(و آخرون Claudia M.Van derدراسة  -2

  .أمهية التفاعل بني القيادة التحويلية و الشخصية :  االجتماعي

شرفني املباشرين موظف ، و امل) 314(أجريت هذه الدراسة على عينة مزدوجة من املوظفني و عددهم     

اخلطي  االحندارالباحثون منوذج  أستخدممشرفا ، يعملون يف شركة هولندية كبرية تنتج مواد البناء ، و قد ) 334(

  .فرضيات الدراسة  الختبارو املعادلة اهليكلية 

توصلت الدراسة إىل أن القيادة التحويلية مرتبطة بشكل إجيايب بتصنيفات املوظف و املشرف على قابلية     

التوظيف ، عالوة على ذلك هناك بعض الدالئل على أن القيادة التحويلية تعزز قابلية التوظيف يف بعض املواقف 

إدارية ، و أثبتت نتائج الدراسة العالقة اإلجيابية  بني فئات العمال مع أو بدون وظيفة االختالفات، مما يدل على 

  . بني القيادة التحويلية و تقييمات املشرف على قابلية التوظيف بالنسبة للعمال الذين ليس لديهم وظيفة إدارية 

الدور الوسيط :تعقيد املهام و القيادة التحويلية : بعنوان:  3)2015(و آخرون  Edina Dociدراسة  -3

  .الذايت األساسي للقادة للتقييم 

                                                           
1 Nale Lehmann , How transformational leadership works during team interaction : A behavioral process analysis 

,leadership Quartery Journal,International Journal of Political,Social and Behavioral 

Sciences,Netherlands,June2015 . 
2  Claudia M.Van der ,Employability and Social Innovation , The Importance of Interaction between 

Transformational and Personal Leadership,Emerald Publishing,Human Resource Management, Social Innovation 

and Technology,Advanced Series in Management , Volume 14, pp.55-72, August 2015 . 
3 Edina Doci , Task Complexity and Transformational Leadership : The Mediating Role of Leaders Core Self – 

Assessment, Leadership Quarterly Journal, International Journal of Political , Social, and Behavioral Sciences, 

volume 26 , Issue 03 , June 2015 . 
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العالقة بني تعقيد املهام و ظهور سلوك القيادة التحويلية ، عن طريق جتربة معملية على  اختبارهدفت الدراسة إىل 

، و مت توجيههم حلل ) تضم قائدا واحد و مرؤوسني ( مشاركا ، من جمموعات من ثالثة  111عينة مكونة من 

متفاوته من تعقيد املهام ، أشارت النتائج إىل أن تعقيد املهام كان مرتبطا سلبا ثالث مهام لصنع القرار مبستويات 

بسلوك القيادة التحويلية ، و أن هذه العالقة توسطت جزئيا يف التقييمات الذاتية األساسية حلالة القائد ، مبعىن 

أل�م يفتقرون إىل املوارد النفسية آخر عندما يواجه القادة املهام املعقدة للغاية فإ�م يتصرفون بطرق أقل حتوال 

  .  البحوث املستقبلية  اجتاهاتللقيام بذلك و تناقش القيود و 

تأثري سلوك القيادة : بعنوان  : 1)2014(و آخرون  Amin AkhavanTabassiدراسة -4

  .التحويلية على العالقة بني ظروف الفريق و أداء الفريق 

فرقة عمل مبجال البناء  94متت هذه الدراسة وفق منهجية النمذجة باملعادالت البنائية على عينة مكونة من      

 كافرتاضعلى أساس أن هذا القطاع يعتمد بشكل أساسي على أسلوب الفرق خالل دورة حياة املشروع ، و  

و اإلبداعية ، و قد مت مجع البيانات على  ظروف العمل حتدد بشكل أساسي أداء األفراد و إبراز قدرا�م الفنية

أساس ثالث مصادر األول ميثل تقييم أعضاء الفريق لسلوك القيادة التحويلية للقائد ، الثاين قادة الفرق يقيمون 

ظروف العمل و املصدر الثالث كل مشرف على قائد فريق يقوم بتقييم أداء الفريق ، و قد توصلت الدراسة إىل 

ن ظروف العمل هلا تأثريات كبرية مباشرة و غري مباشرة على أداء فريق العمل ، يف حني أن منط نتيجة مفادها أ

  .  القيادة التحويلية يعترب عامل وسيط ، حيسن العالقة بني ظروف الفريق و أداء الفريق 

اء القيادة التحويلية جودة العالقات و أد: بعنوان  : 2)2013(و آخرون  Min Z.Carterدراسة  -  5

  األفراد خالل التغيري التنظيمي التدرجيي املستمر ، 

مديرا ، و قد توصلت إىل جمموعة من النتائج من أمهها أن  78موظفا و  251متت الدراسة على عينة مكونة من 

 للتغريات السريعة ، و أن املدراء باملستوى االستجابةجودة العالقات جد مهمة يف ظل التغيري التدرجيي املستمر و 

التنفيذي عليهم أن يكونوا قادة حتويليني خالل التغيري التنظيمي و ذلك لتوليد عالقات جيدة مع األفراد ، األمر 

     التعاون و القيام مبهام أخرى خارج املهام   : مثل وكلة إليهم و غري املوكلة إليهم الذي من شأنه حتسن أداء املهام امل

املتكرر يقوي العالقة بني األفراد و القادة و جيعل األداء يرتفع إىل مستويات  كما توصلت الدراسة أيضا أن التغيري

  .  جد عالية ، كما تؤكد الدراسة على أن هذا الوضع جد مهم يف ظل البيئة املتغرية 

                                                           
1 Amin AkhavanTabassi ,The Impact of Transformational leadership Behavior on the Relationship between Team 

Condition and Team Performance , International Conference on Innovation and Technoligy Management, 

Singapore , 23-25 Septembre 2014 . 
2 Min Z.Carter , Transformational Leadership, Relationship Quality and Individual Performance during 

Progressive and Continuous Organizational change , journal of Organizational Behavior , Volume 34 , Issue 07 , 

Octobre 2013 . 
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تطوير القيادة التحويلية الربط بني التغيري : بعنوان : 1(2012)و آخرون Claire Mason دراسة -6

  .كي  النفسي و السلو 

هدفت الدراسة إىل معرفة ما إذا كان القادة الذين يتحسن سلوكهم القيادي التحويلي بعد التدريب يظهرون ردود 

قائدا  56تكونت عينة البحث من . فعل نفسية خمتلفة مقارنة بالقادة الذين ال يتحسن سلوكهم القيادي 

اإلستبيان حول الكفاءة الذاتية للقادة و التأثري  يشاركون يف برنامج تدريب على القيادة التحويلية ، مت إعداد

  .اإلجيايب و أخذ املنظور و سلوك القائد التحويلي قبل التدريب و بعده 

أن القادة الذين شاركوا يف برنامج التدريب أظهروا حتسنا يف : توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها    

حتصلهم على تصنيفات حمسنة  أستوجبإىل زيادة فعاليتهم الذاتية ، مما  سلوكهم القيادي التحويلي ، باإلضافة

لسلوك القيادة التحويلية من املشرفني و أعضاء الفريق و زمالئهم ، و التغيري يف سلوك القيادة التحويلية يرتبط 

  . بالتغيري يف الصفات النفسية للقادة 

القيادة التحويلية و األداء عرب خمتلف املعايري : بعنوان  : 2)2011(و آخرون   Gang Wangدراسة  -7

  .سنة  25و املستويات ، دراسة حتليلية �موعة دراسات سابقة خالل 

عينة مستقلة ، و توصلت الدراسة إىل أن هناك  117دراسة سابقة لــ  113متت الدراسة من خالل حتليل    

و األداء على مستوى األفراد ، و تزيد هذه العالقة قوة كلما تعلق األمر عالقة إجيابية بني كل من القيادة التحويلية 

باألداء السياقي الذي ميثل أداء األفراد فيما يتعلق بالتعاون و القيام باألعمال خارج نطاق املهام املسندة إليهم  ، 

على مستوى الفريق و املنظمة إجيابية بني القيادة التحويلية و األداء  ارتباطو كذلك توصلت الدراسة إىل عالقة 

لكن بقوة أقل ، كما أثبتت الدراسة أن منط القيادة التحويلية له تأثري أحسن بكثري من القيادة التبادلية على أداء 

  .  يف مستوى األفراد ، الفرق و املنظمة ككل 

 معدلة ، التنظيمي واإلبداع التحويلية القيادة: بعنوان :  3)2009(و آخرون  Rabia khanدراسة -8

  . التنظيمي  احلجم حسب

 ترتاوح باكستان يف االتصاالت قطاع من مديرا 296 من مكونة عينة باستخدام الدراسة هذه متت  

 ، التنظيمي اإلبداع على التحويلية للقيادة التأثري حجم إظهار إىل الدراسة هدفت ، سنة  60 و25 بني أعمارهم

 يقلل املنظمة حجم أن اهلرمي املتعدد االحندار مناذج أظهرت وقد ، العالقة تلك حتسني يف املنظمة حجم ودور

 التحويلية القيادة أبعاد استخدام يف حالة ، ونفس النتيجة التنظيمي واإلبداع التحويلية القيادة بني العالقة قوة من

                                                           
1 Claire Mason  , Transformational Leadership Development , LinKing Psychological and Behavioral Change, 

Leadership and Organizational Development Journal , Volume 35 , Issue 03 , 2012 . 
2  Gang Wang  , Transfomational Leadership and Performance Across Different Standards and Levels , Analytical 

Study of a Group of Previous Studies in 25 Years , Management and Organization , volume 36 , Issue 02 , 2011 . 
3 Rabia khan , Transfomational Leadership and Organizational Creativity , modified by organizational size , African 

Journal of Business Administration , Volume 03 , Issue 11 , Novembre 2009 .   
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 ،كما املثايل التأثري باستثناء التنظيميواإلبداع )الفردية  االعتبارات و الفكرية اإلثارة ، امللهم التحفيز(هلا  ممثلة

  .التنظيمي اإلبداع على التحويلية للقيادة واملعنوي االجيايب التأثري الدراسة نتائج أظهرت

تأثري القيادة التحويلية على اإلبداع : بعنوان  : 1)2008(و آخرون  Garcia Moralesدراسة  -9

  .على مستوى التعلم التنظيمي يف قطاع املستحضرات الصيدالنية  اعتماداالتنظيمي و األداء 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري القيادة التحويلية يف مستوى اإلبداع التنظيمي و األداء ، يف قطاع   

  .املستحضرات الصيدالنية 

، و مت منظمة متخصصة مبجال الصناعة الصيدالنية  164الدراسة على عينة تتكون من  اعتمدت  

الفرضيات من خالل النمذجة باملعادالت البنائية ، و قد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها  اختبار

بني كل من القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي ، باإلضافة إىل وجود عالقة إجيابية بني  إجيابيةوجود عالقة : 

مة يف الصناعة الصيدالنية و مجيع العالقات السابقة تصبح أقوى يف ظل القيادة التحويلية و أداء املنظمة املتعل

  . املنظمات اليت متتاز مبستوى أعلى من التعلم 

القيادة التحويلية و سلوك العمل : بعنوان  : 2)2008(و آخرين  Mark Reuversدراسة  -10

  .أمهية الفروق بني اجلنسني  استكشافاإلبداعي ، 

الكشف على العالقة بني منط القيادة التحويلية لدى املدراء و السلوك اإلبداعي هدفت الدراسة إىل   

فرد  335لألفراد بالعمل و دراسة التأثري بني متغريات الدراسة على أساس نوع اجلنس ، تكونت عينة الدراسة من 

قة إجيابية و معنوية وجود عال: ، من جمموع أربعة مستشفيات أسرتالية ، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها 

بني القيادة التحويلية و سلوك العمل اإلبداعي ، كما وجد أن حجم التأثري للقيادة التحويلية على املتغري التابع 

عندما يكون املدراء ذكورا أقوى منه عند اإلناث ، كما مل تتوصل الدراسة إىل إثبات الفرضية املتعلقة بالتفاعل 

  .التحويلية ، نوع اجلنس للقائد ، و نوع اجلنس عند الفرد الثالثي ملتغريات القيادة 

  

  

  

  

                                                           
1 Garcia Morales , The impact of Transformational Leadership on organizational creativity and performance 

depending on the level of organizational learning in the pharmaceutical sector , Journal of Organizational change 

Management , Volume 21 , Issue 02 , 2008 . 
2 MarkReuvers , Transformational Leadership And Innovative Work Behaviour : Exploring The Relevance Of 

Gender Differences, Journal Creativity and Innovation Management , Vol 17 N03,2008,pp227-244. 
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  : مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة : الثالث  المبحث

حاولنا تلخيص أوجه املقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية حيث 

  منها خالل إطالعنا عليها  استفدناسنتطرق ألهم النقاط اليت ، كما  االختالفسنوضح نقاط التشابه ، و نقاط 

  يبين نقاط التشابه و نقاط االختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة) 1- 2(الجدول رقم 

  الدراسات السابقة  الدراسة الحالية  

من حيث 

الزمان و 

  المكان

، أما  2012/2017 أجنزت دراستنا حول الفرتة الزمانية

  . بالنسبة للحدود املكانية فكانت جبامعة غرداية 

 2008متت يف بيئة عربية أو أجنبية و كانت بني 

، حيث مشلت الدراسات األماكن  2018و 

اجلزائر ، السودان ، األردن ، السعودية ، :التالية 

  العراق ، فلسطني ، هولندا ، ماليزيا ، باكستان    

من حيث 

  العينة

متثلت عينة الدراسة يف هيئة التدريس جبامعة غرداية و اليت 

  .أستاذ و أستاذة من خمتلف الكليات  200بلغ عددها 

الدراسات على عينات عشوائية   بعضركزت 

كانت من املوظفني يف أغلبها ، كما استخدمت 

قصدية و هذا حسب بعض الدراسات العينة ال

  .  وجهة نظر الباحث

من حيث 

  الدراسةمنهج 

متاشيا مع طبيعة املوضوع واإلشكالية املطروحة ارتأينا 

االعتماد على املنهج الوصفي حملاولة الوصول إىل معرفة 

مستوى كل من سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع 

التنظيمي يف املؤسسة ، ومنهج دراسة احلالة من خالل 

 إسقاط اجلانب النظري على واقع املؤسسة املدروسة ،

مستعملني أداة اإلستبانة جلمع املعلومات قصد دراستها و 

 .إىل أدايت املقابلة الشخصية واملالحظة  باإلضافةحتليلها ، 

  

تنوعت خمتلف الدراسات من حيث املنهج 

املنهج الوصفي و التحليلي و املستخدم منها 

الوصفي التحليلي ، منها ما استخدمت دراسة 

دراسة امليدانية ، احلالة و منها ما استخدمت ال

أما يف ما خيص أدوات الدراسة فاستخدمت 

إىل  مها االستبيان كأداة أساسية باإلضافةمعظ

  .املقابلة و املالحظة 

من حيث نوع 

  القطاع

الدراسة إحدى مؤسسات قطاع التعليم العايل و  استهدفت

  هي جامعة غرداية 

استهدفت خمتلف الدراسات قطاعات خمتلفة منها 

و املؤسسات العمومية سواء اخلاصة و العامة 

  .خدماتية  أو إنتاجية

من حيث 

  المتغيرات

سلوكيات القيادة : دراستنا على متغريين إال و مها  اعتمدت

 االستثارةالتأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، ( التحويلية 

، و املتغري الثاين هو اإلبداع ) الفكرية ، اإلعتبار الفردي 

الطالقة ، املرونة ، احلساسية للمشكالت ، ( التنظيمي 

  )   األصالة 

  :تناولت الدراسات السابقة متغريات خمتلفة منها 

  القيادة التحويلية و إدارة التغيري ،  -

  القيادة التحويلية و أداء املنظمات ، -

  التحويلية و التميز التنظيمي ،القيادة  -

  القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي، -

  حويلية و ثقافة اجلودة الشاملة القيادة الت -

  .القيادية و اإلبداع التنظيمي  األمناط -

الدراسات السابقة  عنمن إعداد الباحث بناء :  المصدر
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  : خالصة 

من خالل هذا الفصل قمنا بعرض الدراسات السابقة العربية و األجنبية اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة 

كما قمنا بتقييمها و استخراج أوجه التشابه و أو هلا على األقل عالقة مبتغري من متغريات الدراسة ،  احلالية ، 

لى ضرورة توفر سلوكيات القيادة التحويلية لدى االختالف مع الدراسة احلالية ، وتوصلنا إىل أن معظمها ركزت ع

و هذا قصد حتقيق الريادة عن طريق اإلبداع القادة ، و ضرورة اعتماد منهج القيادة التحويلية يف املنظمة ، 

  .التنظيمي 

 على عينة من أساتذة جامعة غرداية سوف نقوم بدراسة احلالة ) الثالث و الرابع ( الفصلني القادمني  و من خالل



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الثــالث

 الطریقـــة واألدوات
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  : الطريقة واألدوات

  :تمهيد

يهتم هذا الفصل بتحديد خطوات و إجراءات و منهجية الدراسة امليدانية، حيث مت القيام أوًال بتقدمي 

باستعمال أدوات ) االستبيان(الطريقة املتبعة مث بعدها مت االختبار و التحقق من مدى صدق و ثبات أداة الدراسة 

  الدراسةإحصائية خمتلفة، و بعدها مت تقدمي و حتليل خصائص عينة 

  :الطريقة  :المبحث األول  

  :و ذلك كما يلي  دراسة احلالةنستعرض يف هذا احملور اخلطوات املتبعة يف 

  :  الدراسة مشكلة :المطلب األول 

، وهذا قصد حتقيق الريادة يف خمتلف يعترب املورد البشري من أهم موارد املؤسسة يف العصر احلديث 

التأثري يف األكفاء من أجل القادة  استقطابو  استهدافاملؤسسات على مواكبة هلذا تعمل خمتلف ا�االت ، و 

إشكاليتها الرئيسية  من هذا املنطلق قمنا بإجراء دراسة حالة مت صياغة . قصد الوصول للهدف املنشود املرؤوسني 

  :كما يلي 

  ما مدى تأثير سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة ؟         

  

  :و منه ميكننا طرح أسئلة الدراسة كما يلي 

  . ما مدى توافر سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ؟   - 1

  .   ما مدى توافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة  ؟    - 2

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل  - 3

  .   ؟  0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

) ثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي التأثري امل( ما أثر سلوكيات القيادة التحويلية  - 4

  .؟  0.05على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة 

حول متغريات الدراسة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى  - 5

  .  ؟ ) نس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة اجل( تعزى للبيانات الشخصية 
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  الدراسة نموذج :المطلب الثاني 

  :نقوم بتقسيم املتغريات إىل نوعني و ذلك حسب ما هو موضح يف الشكل املوايل 

  نموذج الدراسة) :  1-3( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث بناء على متغريات الدراسة: المصدر 

  :  الدراسة فرضيات :المطلب الثالث 

  :من خالل منوذج الدراسة ميكن طرح فرضيات الدراسة كما يلي   

  :الفرضية الرئيسية 

H0 :سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة تؤثر  ال.  

H1  : سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة تأثريا إجيابيا تؤثر.  

 التابع المتغير   قلالمست المتغير

 التأثير المثالي

 التحفيز اإللهامي

 االستثارة الفكرية

 االعتبار الفردي

لية
حوي

الت
ة 

اد
قي

 ال
ت

كيا
لو

 س

 الطالقة

 المرونة

 الحساسية للمشكالت

 األصالة

مي
ظي

لتن
ع ا

دا
إلب

 ا

H1 H2 

H 1-4  

H3 

H5 

 البيانات الشخصية

H 2-4  

H 3-4  

H 4-4  
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  :الفرضية الفرعية األولى 

H0  :سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة لممارسة  ال توجد.  

H1  :الدراسة  يوجد مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل.  

  :الفرضية الفرعية الثانية 

H0  : بعاد اإلبداع التنظيمي  يف املؤسسة حمل الدراسة ألتوافر يوجد ال.  

H1  : يوجد مستوى مقبول لتوافر أبعاد اإلبداع التنظيمي  يف املؤسسة حمل الدراسة.  

  :الفرضية الفرعية الثالثة 

H0  : بني سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة

  . 0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

H1  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل

  . 0.05الدراسة عند     مستوى الداللة 

  : الفرضية الفرعية الرابعة

H0  : التأثري املثايل ، ( لسلوكيات القيادة التحويلية  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  . على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ) التحفيز اإلهلامي، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

H1  : التأثري املثايل ، ( لسلوكيات القيادة التحويلية   0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  . على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ) التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

  :الفرضية الفرعية الخامسة 

H0  : حول متغريات الدراسة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى ال

  ) . اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ( تعزى للبيانات الشخصية 
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H1  : سة حول متغريات الدرا 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى

  ) .  اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ( تعزى للبيانات الشخصية 

  الدراسة وحدود مجال :المطلب الرابع 

    . 31/01/2020إىل  03/10/2019أشهر من  04حوايل  :احلدود الزمنية  - 1

 188جامعة غرداية ، و مت اختيار عينة من أساتذ�ا و املقدر عددها بــــ ختص الدراسة : احلدود املكانية  - 2

  .أستاذ و أستاذة 

  الدراسة وعينة مجتمع :المطلب الخامس 

  :  الدراسة مجتمع : الفرع األول

شهد قطاع التعليم بوالية غرداية تطورا متسارعا فمن ملحقة جبامعة اجلزائر بغرداية مع صدور القرار الوزاري    

، إىل مركز جامعي مبوجب املرسوم التنفيذي  24/08/2004املوافق لــــ  1425رجب  08املشرتك املؤرخ يف 

إىل مصاف اجلامعات الوطنية و ذلك  ليتوج ذلك بارتقاء املركز 2005أوت  16املؤرخ يف  05/302رقم 

، و نلخص  2012يونيو  04املوافق لــــ  1433رجب  14املؤرخ يف  12/248مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  : ذلك يف املراحل التالية 

جبامعة اجلزائر ، اشتملت الفروع التالية  2005-2004ابتداء من السنة اجلامعية  افتتحت: ملحقة غرداية  - 1

  .ذع املشرتك لعلم االجتماع و الدميغرافيا و ليسانس تاريخ اجل: 

 11املؤرخ يف  05/302أنشأ املركز اجلامعي بغرداية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : غرداية املركز اجلامعي  - 2

معهد العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية و : ، يتضمن معهدين  2005أوت  16املوافق لــ  1426رجب 

 -األدب العريب ،  - علم االجتماع ،  -التاريخ ،  - : و كانت الفروع املفتوحة هي . العلوم التجارية  معهد

باإلضافة إىل انضمام ملحقة املعهد الوطين للتجارة مبتليلي إىل . العلوم التجارية  - علم النفس ،  - احلقوق ، 

 26املؤرخ يف  10/18جب املرسوم التنفيذي رقم بعد ذلك مت تعديل مرسوم إنشاء املركز مبو . املركز بيداغوجيا 

معهد العلوم  - : بإضافة معهدين حيث أصبح املركز يتكون من  12/01/2010املوافق لـــــ  1431حمرم 

 -معهد اآلداب و اللغات ،  - معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،  - ،  االجتماعيةاإلنسانية و 

  .و احلياة  معهد علوم الطبيعة

املؤرخ يف  12/248املركز اجلامعي بغرداية إىل جامعة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ارتقىمث : جامعة غرداية  - 3 

  -: ، يتضمن إنشاء جامعة غرداية و اليت تشمل الكليات التالية  2012يونيو  04املوافق لـــ  1433رجب  14
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كلية   - كلية اآلداب و اللغات ،   -الطبيعة و احلياة و علوم األرض ، كلية العلوم   - كلية العلوم والتكنولوجيا ، 

كلية احلقوق و العلوم   - كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ،   -،  االجتماعيةالعلوم اإلنسانية و 

  .  السياسية 

لالجتماعات ، مكاتب كما حتوي اجلامعة قاعات للتدريس و قاعات لالنرتنات ، قاعة حماضرات ، قاعات 

  .إدارية و بيداغوجية ، خمابر ، مكتبة مركزية ، قاعات مطالعة ، ميدياتيك ، نوادي ، قاعة التعليم املتلفز 

  

  لجامعة غردايةالمختصر يبين الهيكل التنظيمي ) 2- 3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    مصلحة االستشرافمن إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق :  المصدر

  

  يبين تطور عدد األساتذة و الطلبة بجامعة غرداية ) 1- 3(الجدول رقم 

  مالحظات  عدد الطلبة  ساتذةعدد األ  الموسم الجامعي

  إناث  ذكور

2012/2013  230  3577  3814    

2013/2014  289  4052  4172    

2014/2015  315  4472  4497    

2015/2016  346  5463  5889    

2016/2017  375  6274  6344    

 مديرية الجامعة

 الكليات مجلس اإلدارة نواب المدير المكتبة المركزية األمانة العامة  المجلس العلمي

نيابة مديرية الجامعة 

المكلف بالتكوين 

 العالي في الطورين 

نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين 

العالي للطور الثالث ، التأهيل الجامعي 

 و التعليم العالي لما بعد التدرج

نيابة مديرية الجامعة 

المكلفة بالتنمية و 

 االستشراف و التوجيه

نيابة مديرية الجامعة 

مكلف بالعالقات 

 الخارجية و التعاون



------------------ ------------

 

6820    

6924    

    مصلحة االستشراف

  يبين كليات جامعة غرداية

  من إعداد الطالب بناء على وثائق مكتب املستخدمني

تعترب العينة بأ�ا جزء ممثل �تمع البحث األصلي ، و يشرتط فيها أن تتمتع بنفس خصائص ا�تمع 

جزء من ا�تمع الذي جترى عليه الدراسة ، خيتارها الباحث من أجل متثيل 

لى مجيع أفراد ا�تمع ألن هذا اإلجراء  ا�تمع متثيال صحيحا ، و يتم اللجوء إليها بسبب صعوبة إجراء البحث ع

أستاذ و أستاذة من أساتذة جامعة غرداية مبختلف كليا�ا ، و 

ج ، مت اختيارهم بطريقة عشوائية قصد التوصل إىل نتائ

  .و قد مت حساب عينة الدراسة عن طريق معادلة العامل ريتشارد جيجر 

------------------و األدوات ةالطريق :الثالث
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2018  392  6565  

2019  430  7086  

مصلحة االستشرافمن إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق :  المصدر

  

  

يبين كليات جامعة غرداية) 3- 3(شكل رقم 

من إعداد الطالب بناء على وثائق مكتب املستخدمني:  المصدر

  : عينة الدراسة 

تعترب العينة بأ�ا جزء ممثل �تمع البحث األصلي ، و يشرتط فيها أن تتمتع بنفس خصائص ا�تمع 

جزء من ا�تمع الذي جترى عليه الدراسة ، خيتارها الباحث من أجل متثيل " الذي أخذت منه ، و العينة هي 

ا�تمع متثيال صحيحا ، و يتم اللجوء إليها بسبب صعوبة إجراء البحث ع

  . 1" كثريا من الوقت و اجلهد و املال 

أستاذ و أستاذة من أساتذة جامعة غرداية مبختلف كليا�ا ، و ) 188(و قد تكونت عينة البحث من 

، مت اختيارهم بطريقة عشوائية قصد التوصل إىل نتائ) %46.51(أستاذ ، أي بنسبة ) 430

و قد مت حساب عينة الدراسة عن طريق معادلة العامل ريتشارد جيجر 

                                         
  . 167صياحي األخضر ، مرجع سابق ، ص 

الثالثالفصل   

2017/2018

2018/2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عينة الدراسة  : الفرع الثاني

تعترب العينة بأ�ا جزء ممثل �تمع البحث األصلي ، و يشرتط فيها أن تتمتع بنفس خصائص ا�تمع  

الذي أخذت منه ، و العينة هي 

ا�تمع متثيال صحيحا ، و يتم اللجوء إليها بسبب صعوبة إجراء البحث ع

كثريا من الوقت و اجلهد و املال 

و قد تكونت عينة البحث من 

430(البالغ عددهم 

و قد مت حساب عينة الدراسة عن طريق معادلة العامل ريتشارد جيجر  .صادقة و دالة 

  

                                                          
صياحي األخضر ، مرجع سابق ، ص  1
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  عدد و نسبة االستمارات الموزعة و المسترجعة و القابلة للتحليل اإلحصائي) : 2-3(الجدول 

عدد أفراد   

  ا�تمع

االستمارات   عدد أفراد العينة

  املوزعة

االستمارات 

  احملصلة

االستمارات 

  الصاحلة

االستمارات  

  امللغاة

  02  188  190  200  200  430  العدد

  %46.51 %100  النسبة

 من ا�تمع

100%  

  من العينة

95%  

  من املوزعة

98.95%  

  من احملصلة

1.05%  

  من احملصلة

  من إعداد الباحث: المصدر 

  

  

  البيانات جمع أسلوب : المطلب السادس 

  مصادر جمع المعلومات : الفرع األول 

لقد مت االعتماد يف الشق النظري للدراسة على جمموعة من املصادر كالكتب و ا�الت و الرسائل     

العلمية من ماجستري و دكتوراه و مبختلف اللغات كالعربية و االجنليزية و الفرنسية و اليت نوقشت مبختلف 

د البيانات و املواقع اإللكرتونية ، و اجلامعات ، إضافة إىل القواميس ، و كذا الدوريات و امللتقيات و بعض قواع

  .األحباث و الدراسات السابقة 

: أما عن املصادر امليدانية جلمع املادة العلمية فقد تلخصت يف خمتلف أدوات البحث العلمي املختلفة منها        

  .االستبيان ، املقابلة و املالحظة ، باإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية اخلاصة باجلامعة 

  أدوات جمع البيانات : الفرع الثاني 

للتمكن من الوصول لتحقيق أهداف هذه الدراسة مت استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسية ، 

باإلضافة إىل اعتمادنا على املقابلة قصد التوصل إىل املزيد من البيانات و املعلومات اليت تساعدنا يف حتليل و 

رات االستمارة ، كما مت االعتماد على أداة املالحظة قصد تسجيل كل ما له تفسري إجابات املبحوثني على فق

  .عالقة باملوضوع و الذي يساعدنا يف تفسري و حتليل بعض فقرات االستمارة 

تعترب اإلستبانة األداة الرئيسية للدراسة ، فقد مت اعتمادها يف احلصول على مجلة من املعلومات حول  

  .افة إىل معرفة اخلصائص العامة للعينة مبيدان الدراسة أي جامعة غرداية متغريات الدراسة ، باإلض

جمموعة من األسئلة املدونة ورقيا أو رقميا �دف احلصول على معلومات لظاهرة معينة " و االستبيان هو 

ملعلومات أو ، و يتم إرساله إما عن طريق الربيد العادي أو عرب الربيد اإللكرتوين أو يوضع يف موقع على شبكة ا

يسلم مباشرة لألفراد املعنيني بالدراسة ، و من أهم مميزاته أنه يرتك حرية أكرب للمستجوب يف اإلجابة دون أية 

تأثريات من قبل الباحث كما هو الشأن يف املقابلة ، إضافة لتقليل التكاليف املرتبطة باجلهد و الوقت خصوصا 
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احتمال وجود بعض األسئلة الغامضة اليت قد حتتاج إىل تفسري مما قد  منها الرقمية ، و مما يؤخذ على االستبيان

  1"جيرب املستجوب على عدم قدرته على اإلجابة عليها أو أن جييب إجابة عشوائية 

  :و قد مت تصميم هذا االستبيان لتحقيق األهداف التالية 

التأثري : خالل أبعاد القيادة التحويلية  تشخيص مدى توفر مسات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة من - 

  .املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية و االعتبار الفردي 

الطالقة ، : تشخيص مدى توفر مسات اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة من خالل األبعاد التالية  - 

  .املرونة ، احلساسية للمشكالت و األصالة 

  ) .جامعة غرداية ( القة واألثر بني القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة معرفة الع - 

  مصدر هذه الفروق  اكتشافمعرفة ما إذا كانت هناك فروق يف إجابات املبحوثني تعزى للبيانات الشخصية و  - 

أكرب عدد من الدراسات و البحوث عند تصميم االستبيان حاولنا االطالع على :  تصميم االستبيان -أوال

من اخللفية النظرية للدراسة مت بناء االستبيان ، باإلضافة إىل خربات  انطالقاالسابقة و اليت هلا صلة باملوضوع ، و 

و الذي ) 01امللحق رقم ( أخريا مت تصميم هذا االستبيان املوضح يف .املتخصصني يف ا�ال لالستفادة منها 

  : تكون من قسمني أساسيني 

يتعلق بالبيانات الشخصية و الوظيفية ، و مت من خالله معرفة بعض خصائص مفردات عينة  :القسم األول 

األقدمية يف ( اجلنس ، السن ، املستوى التعليمي ، عدد سنوات اخلربة : الدراسة االجتماعية و الوظيفية و هي 

  ) .العمل 

  : يتعلق مبحاور الدراسة و مها حمورين رئيسيني  :القسم الثاني 

التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، : يتعلق بالقيادة التحويلية و سلوكيا�ا و تضمن أربعة أبعاد و هي : ور األول احمل

  .االستثارة الفكرية و االعتبار الفردي 

الطالقة ، املرونة ، احلساسية للمشكالت و : يتعلق باإلبداع التنظيمي و تضمن أربعة أبعاد و هي :  الثايناحملور 

  : و اجلدول التايل يبني توزيع فقرات حماور الدراسة  .ألصالة ا

  :محاور االستمارة و عدد و نسبة فقرات كل محور ) : 3- 3(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد الفقرات  أرقام العبارات  البعد  إسم المحور

  المحور األول 

  القيادة التحويلية

  12.5  5  5-1  التأثير المثالي

  10  4  9-6  التحفيز اإللهامي

  15  6  15- 10  الفكرية االستثارة

  12.5  5  20- 16  االعتبار الفردي

                                                           
، الطبعة الرابعة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  IMRADة ، التقرير ، املقال وفق طريقة املذكرة ، األطروح: ، الدليل املنهجي إلعداد البحوث العلمية  إبراهيم خبيت1

  . 86، ص  2015التسيري ، املؤسسة و التنمية احمللية املستدامة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، اجلزائر ، 
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  المحور الثاني

  اإلبداع التنظيمي

  12.5  5  25- 21  الطالقة

  12.5  5  30- 26  المرونة

  12.5  5  35- 31  الحساسية للمشكالت

  12.5  5  40- 36  األصالة

  100  40  المجموع

  بيانات االستبيانمن إعداد الباحث انطالقا من : المصدر 

موافق ، ( ثالثي األبعاد و الذي حيتمل ثالث إجابات " ليكارت " مت إعداد أسئلة االستبيان على أساس مقياس 

، و هذا حىت يتسىن لنا حتديد درجة توافق فقرات االستبيان بأكثر دقة ، كما هو مبني يف ) أحيانا ، غري موافق 

  : اجلدول التايل 

  أوزان اإلجابات و األهمية النسبية للوسط الحسابي المرجح) : 4- 3(الجدول رقم 

  المستوى الموافق له  المتوسط المرجح  الوسط  اإلجابة

  ضعيف  1.66إىل  1من   1  غري موافق

  متوسط  2.33إىل  1.67من   2  أحيانا

  مرتفع  3إىل  2.34من   3  موافق

  ، دار صفاء  SPSS Version 15-16حممد خري سليم أبو زيد ، التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برجمية :المصدر               

  . 27، ص 2005للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،                                                    

  

  المقابلة : ثانيا 

اعتمدنا على أسلوب املقابلة الشخصية مع أغلب أفراد العينة ، و هذا للحصول على املعلومات مباشرة من     

أجل شرح األسئلة للوصول إىل إجابات صحيحة و سليمة متكننا من احلصول على بعض املعلومات املرتبطة 

جلمع بني املقابلة املباشرة و اليت متكن و قد اعتمد الباحث على ا. مبوضوع الدراسة و الوصول إىل نتائج دقيقة 

من خالهلا من طرح األسئلة بكل حرية وفق املواقف اخلاصة بالبحث ، و بغية الستكمال بعض املعطيات اليت مل 

يتم إدراجها  ضمن االستبيان فقد مت إجراء مقابالت أيضا مع بعض املستجوبني و املكلفني مبلء االستبيان يف 

ل فرتة التوزيع أو اسرتجاع االستمارات املوزعة و هذا لتسهيل العملية و قيامنا بشرح بعض املؤسسة املعنية خال

  .     املصطلحات الغامضة لبعض املستجوبني ، قصد حتقيق أفضل النتائج 

  المالحظة : ثالثا 

ية مراقبة أو عمل: " تعد املالحظة واحدة من أقدم وسائل مجع املعلومات ، ميكن تعريف املالحظة بأ�ا      

مشاهدة لسلوك الظواهر و املشكالت و األحداث و مكونا�ا املادية و البيئية ، و متابعة سريها و اجتاها�ا و 
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عالقتها ، بأسلوب علمي منظم و خمطط و هادف ، بقصد التفسري و حتديد العالقة بني املتغريات و التنبؤ 

  1." تلبية احتياجاته بسلوك الظواهر و توجيهها خلدمة أغراض اإلنسان و 

فاملنهج الوصفي يقوم على الوصف العلمي و الدقيق للظاهرة املدروسة كما و كيفا يف ظروف و مواقف 

حمددة ، إلبراز سلوك تلك الظاهرة و أبعادها و جوانبها ، و فهم عالقات هذه الظاهرة مع غريها من الظواهر ، 

نتائج ، فاملنهج الوصفي يقوم على مجع البيانات و تصنيفها و  استنادا إىل ما تفرزه البيانات و املعلومات من

تدوينها و حماولة تفسريها و حتليلها ، و من مث استخالص النتائج و معرفة كيفية الضبط و التحكم يف هذه 

الظاهرة مستقبال ، و هذا من خالل إجراء املسح املكتيب و اإلطالع على البحوث النظرية و امليدانية هذا يف 

لشق النظري للدراسة ، أما يف الشق امليداين سيتم حتليل كافة البيانات باستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة ا

ملعاجلتها ، �دف قياس و معرفة تأثري العوامل على إحداث الظاهرة حمل الدراسة مث استخالص النتائج و معرفة  

  . 2لوك الظاهرة حمل الدراسة يف املستقبل كيفية الضبط و التحكم يف هذه العوامل ، و أيضا التنبؤ بس

  البيانات تحليل أساليب :المطلب السابع 

بعد االنتهاء من مراجعة قوائم االستبيان ، قمنا برتميز البيانات ، لتسهيل عملية إدخاهلا يف احلاسوب ، و      

الشروع يف تنفيذ عمليات التحليل املطلوبة و بعد تفريغ االستمارة و ترميز البيانات باستخدام ا�دول 

Exel2007  قمنا باستعمال برنامجSPSS20  ) من أجل التحليل ) احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،

  : اإلحصائي و متت االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية التالية 

و هي التكرارات ، النسب املئوية ، و املتوسطات احلسابية مث االحنرافات :  أساليب اإلحصاء الوصفي -أوال 

من حيث اخلصائص ، درجة املوافقة و درجة الرضا حنو مجيع عبارات املعيارية لتقدمي وصف شامل لبيانات العينة 

  . األجزاء الرئيسية يف موضوع الدراسة 

  .لتمثيل أفراد العينة أو تطور نسبهم من خالل األعمدة البيانية   :الرسومات البيانية و اإلحصائية  -ثانيا 

  .يف كل االختبارات ) %05(ستوى اخلطأ ، أي أن م) %95(مت اعتماد مستوى ثقة  :مستوى الثقة  -ثالثا 

  .لقياس ثبات أداة الدراسة املستخدمة و املتمثلة يف االستبيان  :معامل ألفا كرونباخ  -رابعا 

و يستخدم لقياس عالقة االرتباط بني متغريين أو أكثر ، و مت استخدامه يف  :معامل االرتباط بيرسون  -خامسا 

د عالقة ارتباط بني املتغري املستقل القيادة التحويلية بسلوكيا�ا املختلفة و املتغري الدراسة احلالية ملعرفة مدى وجو 

  .   التابع واملتمثل يف اإلبداع التنظيمي 

للتأكد من عدم وجود ارتباط عايل :  معامل تضخم التباين VIFإجراء اختبار  -سادسا 

(Multicollinearity)  بني املتغريات املستقلة للدراسة .  
                                                           

  .  33، ص 2000، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، مناهج و أساليب البحث العلمي رحبي مصطفى عليان ، عثمان حممد غنيم ،  1
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ،  دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مجمع كوندور ببرج بوعريريجصياحي األخضر ،  2

  . 152، ص 2018ضياف ، املسيلة ، جامعة حممد بو 
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  .ملعرفة العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة  :تحليل االنحدار البسيط و االنحدار المتعدد  -ابعا س

الختبار الفروق يف متوسطات  : (One Way Anova)اختبار تحليل التباين األحادي  - ثامنا 

، املستوى العلمي ، اجلنس ، السن : استجابات عينة الدراسة حول متغريات الدراسة ، وذلك تبعا للمتغريات 

  .عدد سنوات اخلربة 

  . قصد معرفة مصدر الفروق يف إجابات عينة الدراسة :  اختبار توكي للمقارنات البعدية: تاسعا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



------------ ------------------و األدوات ةالطريق :الثالثالفصل   

82 
 

  :  ألدواتا : المبحث الثاني 

  :  الدراسة أداة وثبات صدق :المطلب األول 

بعد إجناز االستبيان يف صورته األولية و للتأكد من أنه  :الظاهري صدق المحتوى أو الصدق : الفرع األول 

،  ) علوم التسيري ، املنهجية ، اإلحصاء ( خيدم أهداف الدراسة مت عرضه على عدد من احملكمني يف التخصص 

، قصد دراسة مدى كفاية االستبيان من حيث عدد الفقرات ، و مشوليته و تنوع )  02امللحق رقم (كما يف 

تواه و تقومي مدى الصياغة اللغوية ، و كذا إبداء أي مالحظات يرو�ا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو حم

احلذف ، و كذا مدى مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه ، هذا باإلضافة إىل عرض هذا االستبيان يف 

ام بالتوزيع النهائي و ذلك للتأكد من وضوح العبارات منوذجه األويل على جمموعة من أفراد عينة البحث قبل القي

  .         بالنسبة إليهم ، و يف النهاية مت إعادة صياغة االستبيان يف شكله النهائي 

قام الباحث بالتحقق من ثبات االستبيان من خالل حساب معامل ألفا  : ثبات االستبيان  :الفرع الثاني 

، حبيث أن هذا املعامل يأخذ قيما ترتاوح بني الصفر و  (Cornback Alpha)كرونباخ معامل الثبات 

الواحد الصحيح ، فإذا مل يكن هناك ثبات يف البيانات فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر ، و على العكس 

حد  إذا كان هناك ثبات تام تكون قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح و كلما اقرتبت قيمة معامل الثبات من الوا

، ومن املعروف أن هذا املعامل يقيس  1كان الثبات مرتفعا و كلما اقرتبت من الصفر كان الثبات منخفضا 

االرتباط بني كل فقرة من فقرات االستبيان على الثبات الكلي جلميع الفقرات ، و يعترب الباحثون أن مستوى قبول 

  : اجلدول التايل  فما فوق ، و النتائج موضحة يف) 0.60(االستبيان حيدد عند 

  معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان) : 5- 3(الجدول رقم 

  ألفا كرونباخ  العبارات  البعد  المحور

  :المحور األول 

  القيادة التحويلية

  0.761   5-1  التأثير المثالي

  0.740   9-6  التحفيز اإللهامي

  0.746  15 - 10  االستثارة الفكرية

  0.830    20 - 16  االعتبار الفردي

  0.928  30 -1  ألفا كرونباخ لمحور القيادة التحويلية 

  :المحور الثاني 

  اإلبداع التنظيمي

  0.613  25 - 21  الطالقة

  0.505  30 - 26  المرونة

  0.745  35 - 31  الحساسية للمشكالت

  0.734  40 - 36  األصالة 

                                                           
  . 38، ص  2009، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،  SPSSاإلحصائيتحليل االستبيان باستخدام البرنامج وليد عبد الرمحان خالد الفرا ،  1
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21 - 40  0.790  

1- 40  0931  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات 

يف هذا املطلب سيتم عرض خصائص أفراد عينة الدراسة من خالل البيانات الشخصية و الوظيفية و املتمثلة 

  : اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ، و قد جاءت كالتايل 

  : جاء توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس كما يف اجلدول التايل 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  %النسبة 

77.7  

22.3  

100% 

  spssمن إعداد الباحث بناء على مخرجات 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  

  من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل

 أستاذ) 146(انوا من الذكور بعدد أن غالبية أفراد العينة ك

، وهذا التفاوت بني اجلنسني ) %22.3(أستاذة أي بنسبة 
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  ألفا كرونباخ لمحور اإلبداع التنظيمي

  كرونباخ اإلجمالي

من إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

    الدراسة عينة خصائص :

يف هذا املطلب سيتم عرض خصائص أفراد عينة الدراسة من خالل البيانات الشخصية و الوظيفية و املتمثلة 

اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ، و قد جاءت كالتايل 

جاء توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس كما يف اجلدول التايل :  التوزيع حسب الجنس

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 6-3(الجدول 

  التكرار

  146  ذكر

  42  أنثى

  188  المجموع

من إعداد الباحث بناء على مخرجات : المصدر 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس) : 4- 3: (الشكل رقم 

  

من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل:  المصدر

أن غالبية أفراد العينة ك) 1-3(الشكل و ) 4-3(يتضح من اجلدول 

أستاذة أي بنسبة ) 42(، أما عدد اإلناث ) 77.7%

  .عشوائية االختيار 

ذكور

146 

الثالثالفصل   

ألفا كرونباخ لمحور اإلبداع التنظيمي

كرونباخ اإلجمالي  ألفا

:المطلب الثاني 

يف هذا املطلب سيتم عرض خصائص أفراد عينة الدراسة من خالل البيانات الشخصية و الوظيفية و املتمثلة     

اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ، و قد جاءت كالتايل : يف 

التوزيع حسب الجنس -1

  

  

  

يتضح من اجلدول 

77.7(أي بنسبة 

عشوائية االختيار يرجع إىل 
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    :جاء توزيع عينة الدراسة حسب السن كما يف اجلدول التايل 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن

  %النسبة 

12.8  

44.1  

38.3 

4.8  

100% 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن

  
  من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل

للفئة العمرية  أن أكرب نسبة من أفراد العينة كانت

من ( ، تليها الفئة العمرية ) %44.1(أستاذ و أستاذة أي بنسبة 

، و جاءت يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية ) %

، و أخريا الفئة العمرية الرابعة ) %12.8(أستاذة أي بنسبة 

هذا يدل على أن متوسط العمر ) .4.8%

و هذا راجع لعمر اجلامعة الفيت ، إن هذه النسبة من الشباب ساعدت اجلامعة 

  . اء بسرعة كبرية ، ألن يف هذا السن يكون فيه الفرد متحمسا للعمل و أكثر التزاما و إنتاجية 
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جاء توزيع عينة الدراسة حسب السن كما يف اجلدول التايل  :لتوزيع حسب السن 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن) 7-3(الجدول 

 

  التكرار

  24  سنة 30أقل من 

  83  سنة 40إلى  30من 

  72  سنة 50إلى  40من 

  9  سنة  50أكثر من 

  188  المجموع

من إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن) : 5- 3(الشكل رقم 

من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل:  المصدر

أن أكرب نسبة من أفراد العينة كانت) 2-3(و الشكل رقم ) 5- 3(يتضح من اجلدول رقم 

أستاذ و أستاذة أي بنسبة ) 83(بعدد ) سنة  40إىل  

%38.3(أستاذ و أستاذة أي بنسبة ) 72(بعدد ) سنة 

أستاذة أي بنسبة أستاذ و ) 24(بعدد ) سنة  30أقل من 

4.8(أساتذة و أستاذات أي بنسبة ) 09(بعدد ) سنة 

و هذا راجع لعمر اجلامعة الفيت ، إن هذه النسبة من الشباب ساعدت اجلامعة .عند أساتذة جامعة غرداية شبايب 

اء بسرعة كبرية ، ألن يف هذا السن يكون فيه الفرد متحمسا للعمل و أكثر التزاما و إنتاجية 

15الى  10من  سنوات 10الى   5من  سنوات 5أقل من 

24 
83 

72 
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لتوزيع حسب السن ا -2

  

أقل من 

من 

من 

أكثر من 

يتضح من اجلدول رقم         

 30من (الثانية 

سنة  50إىل  40

أقل من ( األوىل 

سنة  50أكثر من (

عند أساتذة جامعة غرداية شبايب 

اء بسرعة كبرية ، ألن يف هذا السن يكون فيه الفرد متحمسا للعمل و أكثر التزاما و إنتاجية على االرتق
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  :  جاء توزيع عينة الدراسة حسب املستوى العلمي كما يف اجلدول التايل 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

  %النسبة 

37.8  

55.8  

6.4 

100% 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

  
  من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل

أن أكرب نسبة من أفراد العينة كانت لفئة 

، أما الفئة األخرية فكانت األستاذية بنسبة ) 

كل األساتذة على مواصلة املشوار العلمي حنو األمام و كذلك مما يعين أن 

إجابا�م حول االستبيان اخلاص بالدراسة ستتأثر مبستواهم العلمي ، ألن املؤهل العلمي يساهم إىل حد كبري يف 

املؤهالت هلا  تكوين شخصيا�م و يؤهلهم إىل شغل مناصب قيادية يف خمتلف أقسام اجلامعة ، باإلضافة إىل هذه

  .دور هام يف تثبيت التوجهات و املمارسات القيادية احلديثة و اليت تنعكس على تبين أبعاد القيادة التحويلية 
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جاء توزيع عينة الدراسة حسب املستوى العلمي كما يف اجلدول التايل  :التوزيع حسب المستوى العلمي 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي) 8- 3(الجدول    

  التكرار

  71  ماجستير

  105  دكتوراه

  12  أستاذية

  188  المجموع

من إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

  

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي) 6- 3(الشكل رقم 

من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل:  المصدر

أن أكرب نسبة من أفراد العينة كانت لفئة ) 3- 3(و الشكل رقم ) 6- 3(انطالقا من اجلدول رقم 

) %37.8(، تليها فئة املاجستري بنسبة ) 55.8%(

كل األساتذة على مواصلة املشوار العلمي حنو األمام و كذلك مما يعين أن ، و هذا يدل على حرص  

إجابا�م حول االستبيان اخلاص بالدراسة ستتأثر مبستواهم العلمي ، ألن املؤهل العلمي يساهم إىل حد كبري يف 

تكوين شخصيا�م و يؤهلهم إىل شغل مناصب قيادية يف خمتلف أقسام اجلامعة ، باإلضافة إىل هذه

دور هام يف تثبيت التوجهات و املمارسات القيادية احلديثة و اليت تنعكس على تبين أبعاد القيادة التحويلية 

دكتوراه ماجستیر
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التوزيع حسب المستوى العلمي  -3

 

  

انطالقا من اجلدول رقم 

(الدكتوراه بنسبة 

، و هذا يدل على حرص  ) 6.4%(

إجابا�م حول االستبيان اخلاص بالدراسة ستتأثر مبستواهم العلمي ، ألن املؤهل العلمي يساهم إىل حد كبري يف 

تكوين شخصيا�م و يؤهلهم إىل شغل مناصب قيادية يف خمتلف أقسام اجلامعة ، باإلضافة إىل هذه

دور هام يف تثبيت التوجهات و املمارسات القيادية احلديثة و اليت تنعكس على تبين أبعاد القيادة التحويلية 

  

  

  

  



------------------ ------------

 

  : جاء توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة كما يف اجلدول التايل 

  سب سنوات الخبرة

  %النسبة 

29.8  

37.8  

20.7 

11.7  

100% 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات 

  سنوات الخبرةيوضح توزيع أفراد العينة حسب 

  
  من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل

إىل  05من (أن أكرب نسبة كانت للفئة ذات للخربة 

أقل من (ذات اخلربة و هذا يرجع إىل حداثة اجلامعة ، تليها الفئة 

 15إىل  10من (، و جاءت يف املرتبة الثالثة الفئة ذات اخلربة 

و بنسبة ) 22(بعدد ) سنة 15أكثر من 
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جاء توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة كما يف اجلدول التايل : التوزيع حسب سنوات الخبرة 

سب سنوات الخبرةيوضح توزيع أفراد العينة ح) 9- 3(الجدول    

 

  التكرار

  56  سنوات 05أقل من 

  71  سنوات 10إلى  05

  39  سنوات 15إلى  10

  22  سنوات  15أكثر من 

  188  المجموع

من إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

  

يوضح توزيع أفراد العينة حسب ) : 7- 3(الشكل رقم 

من إعداد الباحث بناء على خمرجات اإلكسل:  المصدر

أن أكرب نسبة كانت للفئة ذات للخربة ) 4- 3(و الشكل رقم ) 7-3(انطالقا من اجلدول رقم 

و هذا يرجع إىل حداثة اجلامعة ، تليها الفئة ) %37.8(بنسبة ) 71(سنوات بعدد 

، و جاءت يف املرتبة الثالثة الفئة ذات اخلربة ) %29.8(و بنسبة ) 56(بعدد 

أكثر من (، و أخريا الفئة ذات اخلربة ) %20.7(و بنسبة ) 39

15الى  10من 
سنوات

 10الى   5من 
سنوات

سنوات 5أقل من 

56 

71 

39 
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التوزيع حسب سنوات الخبرة  -4

  

أقل من 

05من 

10من 

أكثر من 

انطالقا من اجلدول رقم 

سنوات بعدد ) 10

بعدد ) سنوات 05

39(بعدد ) سنة

)11.7%. (  
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  : خالصة 

من خالل هذا الفصل قمنا بعرض و تفصيل اخلطوات املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة امليدانية ، حيث    

من هيئة التدريس جبامعة غرداية ، و قمنا  188متثلت أداة الدراسة يف استبيان مت توزيعه على عينة تتكون من 

  الثبات ، و كذا قياس ) الظاهري  التحكيم( بالتأكد من صدق و ثبات هذه األدلة من خالل صدق احملكمني 

   .  عليها من أجل معاجلة إشكالية الدراسة  االعتماد، و قد توصلنا بأن هذه األداة ميكننا ) معامل ألفاكرونباخ ( 



 

 
 

 الفصل الرابـــع

 النتائـــج ومناقشتھــــا
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  : تمهيد 

النتائج املتوصل إليها بعد حتليل معلومات االستبيان عن طريق يف هذا الفصل الرابع سيتم تقدمي عرض 

األدوات املبينة يف الفصل السابق ، حيث مت استعمال كل من املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية ، و من 

و  أجل اختبار فرضيات الدراسة مت استعمال االحندار البسيط و املتعدد و كذا حتليل التباين أحادي الطرف

  ة حماور كما يلي و قد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث .االختبارات البعدية ، و أخريا مناقشة النتائج املتوصل إليها 

  عرض نتائج الدراسة : املبحث األول 

  اختبار فرضيات الدراسة و اقرتاح منوذج للعالقة : املبحث الثاين 

  .    مناقشة نتائج الدراسة : املبحث الثالث 



 ------------------------------ -النتائج ومناقشتها:رابـــــــعالالفصل 

 

90 
 

  : عرض نتائج الدراسة  :المبحث األول 

سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتليل و عرض النتائج اخلاصة باألسئلة الفرعية للدراسة و اختبار فرضيات 

الدراسة ، إذ مت إجراء التحليل الوصفي و مت حساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و التكرارات و 

  : اردة يف االستبيان ، على النحو اآليت النسب املئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للفقرات الو 

  . ما مدى توافر سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ؟   - 1

  .   ما مدى توافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة  ؟    - 2

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل  - 3

  .   ؟  0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

) التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، اإلستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي ( ما أثر سلوكيات القيادة التحويلية  - 4

  .؟  0.05بداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة على اإل

حول متغريات الدراسة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى  - 5

  ؟ ) اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة ( تعزى للبيانات الشخصية 

ما مدى توافر سلوكيات القيادة التحويلية في : تحليل نتائج السؤال األول  عرض و :المطلب األول 

  المؤسسة محل الدراسة ؟  

ما مدى توافر : سنتطرق فيما يلي إىل عرض و حتليل النتائج اخلاصة بالسؤال الفرعي األول للدراسة 

  : لفقرات ذات األرقام التالية سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ؟ و يتضمن هذا احملور ا

  )  20إىل الفقرة رقم  01قرة رقم من الف( 

و من أجل حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا احملور ، سنقوم حبساب املتوسطات احلسابية و 

  : االحنرافات املعيارية يف اجلداول اآلتية 

  :لمعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر التأثير المثالي المتوسطات الحسابية و االنحرافات ا) : 1- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  2  مرتفع  0.526  2.85 يتمتع مسؤويل بثقة عالية يف نفسه  01

  1 مرتفع  0.295  2.90 يقدم مسؤويل مصلحة اجلماعة على مصاحله الشخصية  02

  5 مرتفع  0.703  2.56 ميتلك هذا األخري رؤية واضحة ملستقبل املؤسسة   03

  4 مرتفع  0.581  2.77 يوفر مسؤويل مناخا يشعر املوظفني باالرتياح  04

  3 مرتفع  0.506  2.82 حيض مسؤويل باحرتام اجلميع  05

   مرتفع  0.385  2.78  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 
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أن االجتاه العام لعنصر التأثري املثايل كان مرتفع ، إذ بلغ املتوسط ) 1- 4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع ، إذ تراوحت ) 0.385(و االحنراف املعياري ) 2.78(احلسايب 

يقدم مسؤويل ) " 2(األوىل العبارة رقم ، حيث جاءت يف املرتبة ) 2.56 -2.90( املتوسطات احلسابية بني 

و جاءت ) .0.295(و احنراف معياري ) 2.90(مبتوسط حسايب " مصلحة اجلماعة على مصاحله الشخصية 

و احنراف معياري ) 2.85(مبتوسط حسايب " يتمتع مسؤويل بثقة عالية يف نفسه ) " 1(الرتبة الثانية العبارة رقم 

مبتوسط حسايب " حيض مسؤويل باحرتام اجلميع ) " 5(ثالثة العبارة رقم ، و جاءت يف الرتبة ال) 0.526(

يوفر مسؤويل مناخا يشعر ) " 4(، و جاءت يف الرتبة الرابعة العبارة رقم ) 0.506(و احنراف معياري ) 2.82(

لعبارة ،و جاءت يف الرتبة اخلامسة ا) 0.581(و احنراف معياري ) 2.77(مبتوسط حسايب " املوظفني باالرتياح 

و احنراف معياري ) 2.56(مبتوسط حسايب " ميتلك هذا األخري رؤية واضحة ملستقبل املؤسسة ) " 3(رقم 

)0.703. (  

  :المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر التحفيز اإللهامي ) : 2- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة      الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  3  مرتفع  0.581  2.77 يعمل مسؤويل على إجياد االنسجام بني املوظفني 01

  2 مرتفع  0.506  2.82 يشعرين مسؤويل بأمهية العمل الذي أقوم به 02

  1 مرتفع  0.386  2.89 مسؤويل احلماس والتفاؤل يف نفوس املوظفني يغرس  03

  4 مرتفع  0.735  2.64 توقعايت حيفزين مسؤويل لتحقيق أداء يفوق  04

   مرتفع  0.424  2.78  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر التحفيز اإلهلامي كان مرتفع ، إذ بلغ ) 2- 4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء  مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع ، إذ ) 0.424(و االحنراف املعياري ) 2.78(املتوسط احلسايب 

 يغرس) " 3(، حيث جاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم ) 2.64 - 2.89(    تراوحت املتوسطات احلسابية بني 

، و ) 0.386(و احنراف معياري  )2.89(مبتوسط حسايب " مسؤويل احلماس والتفاؤل يف نفوس املوظفني

) 2.82(مبتوسط حسايب " يشعرين مسؤويل بأمهية العمل الذي أقوم به ) " 2(جاءت يف املرتبة الثانية العبارة رقم 

يعمل مسؤويل على إجياد االنسجام ) " 1(، و جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة رقم ) 0.506(و احنراف معياري 

، و جاءت يف املرتبة األخرية العبارة رقم ) 0.581(و احنراف معياري ) 2.77(مبتوسط حسايب " بني املوظفني 

  ) .0.735(و احنراف معياري ) 2.64(حسايب مبتوسط " حيفزين مسؤويل لتحقيق أداء يفوق توقعايت) " 4(
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  :المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر االستثارة الفكرية ) : 3- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة      الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  6  متوسط  0.650  1.99  يقرتح مسؤويل طرقا جديدة إلجناز مهام العمل  01

  4  مرتفع  0.734  2.65  يعتمد هذا األخري أسلوب النقد البناء عند إخفاقنا يف حل املشاكل  02

03  
يشجعين مسؤويل على التعبري عن أفكاري حىت ولو كانت متعارضة 

  مع أفكاره 

  2 مرتفع  0.571  2.79

  3 مرتفع  0.677  2.72  يشجعين مسؤويل على املشاركة يف صناعة القرار   04

  1 مرتفع  0.350  2.93  مييز بني وجهات النظر املختلفة عند معاجلته للمشاكل  05

  5 مرتفع  0.639  2.55  حيرك املسؤول يف املوظفني اإلبداع والتجديد املستمر 06

   مرتفع  0.417  2.60  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر االستثارة الفكرية كان مرتفع ، إذ بلغ ) 3- 4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء  مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع إال ) 0.417(و االحنراف املعياري ) 2.60(املتوسط احلسايب 

، حيث جاءت يف ) 1.99 - 2.93( فكانت متوسط ، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) 1(العبارة رقم 

) 2.93(مبتوسط حسايب " مييز بني وجهات النظر املختلفة عند معاجلته للمشاكل) " 5(املرتبة األوىل العبارة رقم 

يشجعين مسؤويل على التعبري عن  ) "3(، و جاءت يف املرتبة الثانية العبارة رقم ) 0.350(و احنراف معياري 

، و جاءت ) 0.571(و احنراف معياري ) 2.78(مبتوسط حسايب " كارهأفكاري حىت ولو كانت متعارضة مع أف

و ) 2.72( مبتوسط حسايب " يشجعين مسؤويل على املشاركة يف صناعة القرار) " 4(يف املرتبة الثالثة العبارة رقم 

لنقد البناء يعتمد هذا األخري أسلوب ا) " 2(، و جاءت يف املرتبة الرابعة العبارة رقم ) 0.677( احنراف معياري 

، و جاءت يف املرتبة ) 0.734(و احنراف معياري ) 2.65(مبتوسط حسايب " عند إخفاقنا يف حل املشاكل

و ) 2.55(مبتوسط حسايب "  حيرك املسؤول يف املوظفني اإلبداع والتجديد املستمر ) "6(اخلامسة العبارة رقم 

يقرتح مسؤويل طرقا جديدة ) " 1(العبارة رقم  و جاءت أخريا يف املرتبة السادسة) 0.639(احنراف معياري 

  ) .0.650(و احنراف معياري ) 1.99(مبتوسط حسايب " إلجناز مهام العمل

  :المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر االعتبار الفردي ) : 4- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  1  مرتفع  0.225  2.95 يلتزم مسؤويل مببدأ املساواة يف تعامله مع مجيع املوظفني 01

  2 مرتفع  0.357  2.92 يقدر مسؤويل إجنازات املوظفني ويثمنها  02

  4 مرتفع  0.556  2.80 يغرس املسؤول الثقة لدى خمتلف املوظفني  03

  3 مرتفع  0.484  2.85 حيرتم املسؤول قناعات املوظفينويهتم ملتطلبا�م ورغبا�م   04
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05 
واالتصال املباشر مع خمتلف املفتوح يعتمد هذا األخري على التواصل 

 املوظفني

  3 مرتفع  0.438  2.85

   مرتفع  0.329  2.87  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر االعتبار الفردي كان مرتفع ، إذ بلغ ) 4-4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفعة ، إذ ) 0.329(و االحنراف املعياري ) 2.87(املتوسط احلسايب 

يلتزم ) " 1(العبارة رقم  ، حيث جاءت يف املرتبة األوىل) 2.80 - 2.95( تراوحت املتوسطات احلسابية بني 

و ) .0.225(و احنراف معياري ) 2.95(مبتوسط حسايب "  مسؤويل مببدأ املساواة يف تعامله مع مجيع املوظفني

و ) 2.92(مبتوسط حسايب "  يقدر مسؤويل إجنازات املوظفني ويثمنها) " 2(جاءت الرتبة الثانية العبارة رقم 

حيرتم املسؤول قناعات املوظفينويهتم ) " 4(الرتبة الثالثة العبارة رقم ، و جاءت يف ) 0.357(احنراف معياري 

، و جاءت يف الرتبة الثالثة كذلك ) 0.484(و احنراف معياري ) 2.85(مبتوسط حسايب "  ملتطلبا�م ورغبا�م

مبتوسط حسايب "  واالتصال املباشر مع خمتلف املوظفنياملفتوح يعتمد هذا األخري على التواصل ) " 5(العبارة رقم 

يغرس املسؤول ) " 3(،و جاءت يف الرتبة الرابعة و األخرية العبارة رقم ) 0.438(و احنراف معياري ) 2.85(

  ) .0.556(و احنراف معياري ) 2.80(مبتوسط حسايب "  الثقة لدى خمتلف املوظفني

  

  

  اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة ؟  ما مدى توافر أبعاد : عرض و تحليل نتائج السؤال الثاني :المطلب الثاني 

ما مدى توافر أبعاد : سنتطرق فيما يلي إىل عرض و حتليل النتائج اخلاصة بالسؤال الفرعي الثاين للدراسة 

قرة رقم من الف: ( اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ؟ و يتضمن هذا احملور الفقرات ذات األرقام التالية 

و من أجل حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا احملور ، سنقوم حبساب )  40إىل الفقرة رقم  21

  : املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية يف اجلداول اآلتية 

  :القة المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر الط) : 5- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  2  مرتفع  0.484  2.85 لدي القدرة على تقدمي األفكار اجلديدة لتطوير العمل بتلقائية  01

 2 مرتفع  0.454  2.85 أمتلك مهارات النقاش واحلوار بطالقة 02

 1 مرتفع  0.472  2.87 لدي القدرة على إعطاء كلمات تتفق مع املعىن املراد التعبري عنه   03

 3 مرتفع  0.442  2.83 أستطيع تقدمي أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية   04

 4 متوسط  0.734  1.73 أستطيع طرح األفكار واحللول السريعة ملواجهة مشاكل العمل  05

     0.331  2.62  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 
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أن االجتاه العام لعنصر الطالقة كان مرتفع ، إذ بلغ املتوسط ) 5-4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء  مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع إال العبارة رقم ) 0.331(و االحنراف املعياري ) 2.62(احلسايب 

، حيث جاءت يف املرتبة األوىل ) 1.73-2.87(متوسط ، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني فكانت ) 5(

و ) 2.87(مبتوسط حسايب "  لدي القدرة على إعطاء كلمات تتفق مع املعىن املراد التعبري عنه) "3(العبارة رقم 

"  ك مهارات النقاش واحلوار بطالقةأمتل) " 2(، و جاءت يف املرتبة الثانية العبارة رقم )0.472(باحنراف معياري 

لدي القدرة على تقدمي " ، و يف املرتبة الثانية كذلك ) 0.454(و احنراف معياري ) 2.85(مبتوسط حسايب 

، و جاءت يف ) 0.484(و احنراف معياري ) 2.85(مبتوسط حسايب "  األفكار اجلديدة لتطوير العمل بتلقائية

و ) 2.83(مبتوسط حسايب "  أستطيع تقدمي أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية ) "4(املرتبة الثالثة الفقرة رقم 

أستطيع طرح األفكار ) " 5(، و جاءت يف املرتبة  الرابعة و األخرية العبارة رقم ) 0.442(احنراف معياري 

  ) . 0.734(و احنراف معياري ) 1.73(مبتوسط حسايب "  واحللول السريعة ملواجهة مشاكل العمل

  :المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر المرونة ) : 6- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  4  متوسط  0.948  1.93  أحرص على إجناز أعمايل بأسلوب متجدد 01

 5 متوسط  0.915  1.86  أهتم باآلراء املخالفة واالنتقادات لالستفادة منها  02

 2 مرتفع  0.791  2.51 أغري موقفي دون تردد عند االقتناع بعدم صحته   03

 3 مرتفع  0.944  2.09 لدي القدرة على النظر لألشياء من زوايا خمتلفة   04

 1 مرتفع  0.495  2.84 أرفض احللول القدمية حلل املشكالت  05

   مرتفع  0.486  2.27  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر املرونة كان مرتفع ، إذ بلغ املتوسط ) 6- 4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، و جاء مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع إال العبارة رقم ) 0.486(و االحنراف املعياري ) 2.27(احلسايب 

، حيث ) 1.86-2.84(فكانت متوسطة ، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) 2(و العبارة رقم ) 1(

و ) 2.84(مبتوسط حسايب " أرفض احللول القدمية حلل املشكالت ) " 5(جاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم 

 أغري موقفي دون تردد عند االقتناع بعدم صحته) " 3(، و يف الرتبة الثانية العبارة رقم ) 0.495(احنراف معياري 

لدي القدرة ) " 4(، و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم ) 0.791(و احنراف معياري ) 2.51(مبتوسط حسايب " 

، و يف املرتبة الرابعة ) 0.944(و احنراف معياري ) 2.09(مبتوسط حسايب "  على النظر لألشياء من زوايا خمتلفة

و احنراف معياري ) 1.93(مبتوسط حسايب " أحرص على إجناز أعمايل بأسلوب متجدد) " 1(العبارة رقم 
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مبتوسط "  أهتم باآلراء املخالفة واالنتقادات لالستفادة منها) " 2(، ويف املرتبة اخلامسة العبارة رقم ) 0.948(

  ) .0.915(و احنراف معياري ) 1.86(حسايب 

المبحوثين حول عنصر الحساسية المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات ) : 7-4(جدول رقم 

  :للمشكالت 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  3 مرتفع  0.556  2.80  أمتلك قدرات على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها  01

 1 مرتفع  0.295  2.90  أستطيع تقدمي أكثر من حل للمشكلة الواحدة  02

 5 مرتفع  0.703  2.56  أحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فيما أقوم به من عمل   03

04  
املشكالت اليت يعاين منها اآلخرون يف  الكتشافأمتلك رؤية دقيقة 

  العمل

 4 مرتفع  0.581  2.77

 2 مرتفع  0.506  2.82  أحرص على أن أكون واقعي يف رؤية احلقائق   05

   مرتفع  0.383  2.77  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر احلساسية للمشكالت كان مرتفع ، إذ ) 7-4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، إذ  ، و جاء مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع) 0.383(و االحنراف املعياري ) 2.77(بلغ املتوسط احلسايب 

أستطيع ) " 2(، حيث جاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم ) 2.56-2.90( تراوحت املتوسطات احلسابية بني 

، و يف املرتبة ) 0.295(و احنراف معياري ) 2.90(مبتوسط حسايب "  تقدمي أكثر من حل للمشكلة الواحدة

و احنراف ) 2.82(مبتوسط حسايب " قائق أحرص على أن أكون واقعي يف رؤية احل) " 5(الثانية العبارة رقم 

أمتلك قدرات على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها ) " 1(، و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم ) 0.506(معياري 

أمتلك رؤية ) " 4(، و يف املرتبة الرابعة العبارة رقم ) 0.556(و احنراف معياري ) 2.56(مبتوسط حسايب " 

و احنراف معياري ) 2.77(مبتوسط حسايب "  ت اليت يعاين منها اآلخرون يف العملاملشكال الكتشافدقيقة 

أحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فيما أقوم به من ) " 3(، و يف املرتبة اخلامسة العبارة رقم ) 0.581(

  ) .0.703( و احنراف معياري ) 2.56(مبتوسط حسايب "  عمل
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  :الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول عنصر األصالة  المتوسطات) : 8- 4(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتبة  المستوى

  2 مرتفع  0.526  2.85  أحرص على تقدمي أفكار جديدة ومناسبة للعمل 01

 1 مرتفع  0.329  2.88  أطرح أفكار جديدة مل تطرح من قبل  02

 5 مرتفع  0.704  2.53  أقلد اآلخرين يف حل املشكالت وطريقة إجناز األعمال  03

 4 مرتفع  0.593  2.74  أحاول تقدمي أفكار قيمة ترسم نتائج بعيدة املدى   04

 3 مرتفع  0.597  2.76  أمتلك من املهارة ما ميكنين من طرح أفكار مبدعة  05

   مرتفع  0.390  2.76  االتجاه العام  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

أن االجتاه العام لعنصر احلساسية للمشكالت كان مرتفع ، إذ ) 8-4(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، إذ  ، و جاء مجيع مستوى فقرات العنصر مرتفع) 0.390(و االحنراف املعياري ) 2.76(بلغ املتوسط احلسايب 

أطرح ) " 2(، حيث جاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم ) 2.53-2.88( تراوحت املتوسطات احلسابية بني 

، و جاءت يف املرتبة ) 0.526(و احنراف معياري ) 2.85(مبتوسط حسايب " أفكار جديدة مل تطرح من قبل 

و احنراف ) 2.85(مبتوسط حسايب "  لعملأحرص على تقدمي أفكار جديدة ومناسبة ل) " 1(الثانية العبارة رقم 

"  أمتلك من املهارة ما ميكنين من طرح أفكار مبدعة) " 5(، و يف املرتبة الثالثة العبارة رقم ) 0.526(معياري 

أحاول تقدمي ) " 4(، و يف املرتبة الرابعة العبارة رقم )0.597(و احنراف معياري ) 2.76(مبتوسط حسايب 

، و يف املرتبة ) 0.593(و احنراف معياري ) 2.74(مبتوسط حسايب "  ج بعيدة املدىأفكار قيمة ترسم نتائ

و ) 2.53(مبتوسط حسايب "  أقلد اآلخرين يف حل املشكالت وطريقة إجناز األعمال) " 3(اخلامسة العبارة رقم 

  ) .0.704(احنراف معياري 

عالقة ذات داللة إحصائية بين سلوكيات القيادة هل توجد :  الثالثعرض و تحليل نتائج السؤال  :المطلب الثالث 

  ؟  0.05التحويلية و اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة عند مستوى الداللة 

سوف يتم االعتماد على حساب معامل االرتباط بريسون بني متغريات الدراسة ، فإذا كانت القيمة تساوي      

فهي تدل على عدم وجود عالقة  0 املتغريين ، أما إذا كانت تساوي فإ�ا تدل على مدى قوة العالقة بني |1|

فهي عالقة ضعيفة ، و إذا احنصرت |0.30|و |0.1|مطلقا ، أما إذا كانت قيم معامل االرتباط حمصورة بني 

و |0.51|فالعالقة بني املتغريين متوسطة ، أما إذا كانت حمصورة بني |0.50|و |0.31|بني 

  فالعالقة قوية جدا ،|1|و |0.80|، أما إذا كانت حمصورة بني  1فالعالقة قوية |0.80|

                                                           
. 175صياحي األخضر ، مرجع سابق ، ص  1 
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  : يبني عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة ) 9 - 4(و اجلدول 

  مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع ) : 9- 4(الجدول رقم 

 التأثير  المتغيرات

  المثالي

التحفيز 

  اإللهامي

 االستثارة

  الفكرية

 االعتبار

  الفردي

 القيادة

  التحويلية

التأثير 

  المثالي

  0.948  0.816  0.816  0.854  1  االرتباط

  Sig   0.000  0.000  0.000  0.000مستوى الداللة

N  188  188  188 188 188 

التحفيز 

  اإللهامي

  0.894  0.621  0.803  1  0.854  االرتباط

  Sig 0.000    0.000  0.000  0.000مستوى الداللة

N  188 188 188 188 188 

االستثارة 

  الفكرية

  0.941  0.776  1  0.803  0.816  االرتباط

  Sig 0.000  0.000    0.000  0.000مستوى الداللة

N  188 188 188 188 188 

االعتبار 

  الفردي

  0.871  1  0.776  0.621  0.816  االرتباط

  Sig 0.000  0.000  0.000    0.000مستوى الداللة

N  188 188 188 188 188 

اإلبداع 

  التنظيمي

  0.870  0.739  0.735  0.825  0.907  االرتباط

  Sig 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000مستوى الداللة

N  188 188 188 188 188 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

) سلوكيات القيادة التحويلية(يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت االرتباط بني املتغريات املستقلة   

اإلبداع التنظيمي : التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي ، و بني املتغري التابع : 

و  0.735(، و تراوحت قيم معامالت االرتباط بني  0.00، كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

اإلبداع ( حيث تدل على وجود عالقة ارتباط طردية قوية بني مجيع املتغريات املستقلة و املتغري التابع ) 0.907

بريسون أعلى درجة بني التأثري املثايل و اإلبداع التنظيمي حيث بلغ  االرتباط، و بلغ معامل ) التنظيمي 

، مث تلتها عالقة التحفيز اإلهلامي باإلبداع التنظيمي حيث بلغت قيمة  0.00د مستوى الداللة عن) 0.907(

، مث تلتها عالقة االعتبار الفردي باإلبداع التنظيمي حيث بلغت ) 0.000(مبستوى داللة ) 0.825(االرتباط 

فكرية باإلبداع التنظيمي حيث ، و أخريا عالقة االستثارة ال) 0.000(مبستوى داللة ) 0.739(قيمة االرتباط 

أما معامل االرتباط بني متغري القيادة التحويلية ) . 0.000(عند مستوى داللة ) 0.735(بلغت قيمة االرتباط 

  ) .0.000(عند مستوى الداللة) 0.870(وبني اإلبداع التنظيمي فقد بلغ 
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التأثير المثالي ، ( ما أثر سلوكيات القيادة التحويلية : عرض و تحليل نتائج السؤال الرابع  :المطلب الرابع 

على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل ) التحفيز اإللهامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

  .؟  0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

لفرعية ألثر سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي  ينقسم هذا السؤال إىل جمموعة من األسئلة ا

  : كما يلي 

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بني التأثري املثايل و اإلبداع التنظيمي ؟  - أ

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بني التحفيز اإلهلامي و اإلبداع التنظيمي ؟ - ب

  ستثارة الفكرية و اإلبداع التنظيمي ؟هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بني اال- ج

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بني االعتبار الفردي و اإلبداع التنظيمي ؟-د

للتأكد من عدم ) Tolérance(و اختبار التباين املسموح به ) VIF(اختبار معامل تضخم التباين : أوال 

تقلة للدراسة ، أي اختبار ضعف ارتباطها بني املتغريات املس) Multicollinearity(وجود ارتباط عايل 

  . يبعضها البعض ، كشرط أساسي من شروط القيام بتحليل االحندار املتعدد 

  )Tolérance(و اختبار التباين المسموح به  (VIF)معامل تضخم التباين ) : 10- 4(الجدول رقم 

Coefficients 

  Statistique de colinéarité  المتغيرات المستقلة

VIF  Tolérance  

  0.138  7.248  التأثير المثالي

  0.196  5.107  التحفيز اإللهامي

  0.230  4.353  االستثارة الفكرية

  0.246  4.071  االعتبار الفردي

  : a. Variable dépendanteاإلبداع التنظيمي                  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

( لكل املتغريات املستقلة  VIFنالحظ أن قيم معامل تضخم التباين ) 10- 4(من خالل اجلدول 

حيث ) 10(كانت اقل من القيمة ) التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

  ) .7.248(إىل غاية ) 4.071(تراوحت بني 

إذ تراوحت قيمه بني ) 0.05(لتلك املتغريات املستقلة أكرب من  Toléranceكما أن قيم التباين املسموح به 

    .، مما يدل على عدم وجود ارتباط عال بني هذه املتغريات املستقلة ) 0.246(و ) 0.138(

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بين التأثير المثالي و اإلبداع التنظيمي ؟ –أ 

يتم استخدام االحندار البسيط لقياس فيما إذا كان هناك تأثري معنوي لبعد التأثري املثايل على اإلبداع 

  : التنظيمي من خالل اجلدول التايل



-------- -----------------------ج ومناقشتهائالنتا: رابعالالفصل   

99 
 

  نتائج اختبار اثر التأثير المثالي على اإلبداع التنظيمي) 11- 4(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2  

معامل 

  التحديد

F DF 

درجات 

  الحرية

Sig 

مستوى 

  الداللة

  معامالت االنحدار

المتغير 

  المستقل

β   الخطأ

  المعياري

T  Sig 

مستوى 

  الداللة

اإلبداع 

  التنظيمي

التأثري   0.000  187  163.418  0.827  0.907

  املثايل

0.665  0.023  29.384  0.000  

 ) α≥0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

بان منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني التأثري املثايل من ناحية ) 11- 4(يتضح من نتائج اجلدول 

، إن التأثري املثايل ) 163.418(احملسوبة تساوي  Fو اإلبداع التنظيمي من ناحية أخرى معنوي ، إذ أن قيمة 

من التغريات على اإلبداع التنظيمي ، حيث إذا تغري التأثري املثايل بوحدة فإن اإلبداع التنظيمي  )%82.7(يفسر 

على املتغري التابع اإلبداع التنظيمي ، ) التأثري املثايل ( ، و هذا ما يفسر تأثري املتغري املستقل ) 0.907(يتغري بــــــ 

  .     0.000د مستوى الداللة اإلحصائية عن) 29.384(احملسوبة هي  tو هو معنوي لكون قيمة 

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بين التحفيز اإللهامي و اإلبداع التنظيمي ؟ –ب 

يتم استخدام االحندار البسيط لقياس فيما إذا كان هناك تأثري معنوي لبعد التحفيز اإلهلامي على اإلبداع 

  : التنظيمي من خالل اجلدول التايل

  نتائج اختبار اثر التحفيز اإللهامي على اإلبداع التنظيمي) 12- 4(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2  

معامل 

  التحديد

F DF 

درجات 

  الحرية

Sig 

مستوى 

  الداللة

  معامالت االنحدار

المتغير 

  المستقل

β   الخطأ

  المعياري

T  Sig 

مستوى 

  الداللة

اإلبداع 

  التنظيمي

التحفيز   0.000  187  96.627  0.681  0.825

  اإلهلامي

0.550  0.028  19.915  0.000  

 ) α≥0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

بان منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني التحفيز اإلهلامي من ) 12-4(يتضح من نتائج اجلدول 

، إن التحفيز ) 96.627(احملسوبة تساوي  Fناحية و اإلبداع التنظيمي من ناحية أخرى معنوي ، إذ أن قيمة 

غري التحفيز اإلهلامي بوحدة فإن من التغريات على اإلبداع التنظيمي ، حيث إذا ت) %68.1(اإلهلامي يفسر 

على املتغري ) التحفيز اإلهلامي ( ، و هذا ما يفسر تأثري املتغري املستقل ) 0.825(اإلبداع التنظيمي يتغري بــــــ 
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عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 19.915(احملسوبة هي  tالتابع اإلبداع التنظيمي ، و هو معنوي لكون قيمة 

0.000  .  

يتم استخدام االحندار  الفكرية و اإلبداع التنظيمي ؟ االستثارةهل هناك اثر ذو داللة إحصائية بين  –ج 

الفكرية على اإلبداع التنظيمي من خالل اجلدول  االستثارةالبسيط لقياس فيما إذا كان هناك تأثري معنوي لبعد 

  : التايل

  الفكرية على اإلبداع التنظيمي االستثارةنتائج اختبار اثر ) 13- 4(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2  

معامل 

  التحديد

F DF 

درجات 

  الحرية

Sig 

مستوى 

  الداللة

  معامالت االنحدار

المتغير 

  المستقل

β   الخطأ

  المعياري

T  Sig 

مستوى 

  الداللة

اإلبداع 

  التنظيمي

اإلستثارة   0.000  187  118.495  0.540  0.735

  الفكرية

0.498  0.034  14.782  0.000  

 ) α≥0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر     

الفكرية من  االستثارةبان منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني ) 13- 4(يتضح من نتائج اجلدول 

، إن ) 118.495(احملسوبة تساوي  Fناحية و اإلبداع التنظيمي من ناحية أخرى معنوي ، إذ أن قيمة 

من التغريات على اإلبداع التنظيمي ، حيث إذا تغري التحفيز اإلهلامي بوحدة ) %54(الفكرية تفسر  االستثارة

على املتغري ) االستثارة الفكرية ( يفسر تأثري املتغري املستقل ، و هذا ما ) 0.735(فإن اإلبداع التنظيمي يتغري بــــــ 

عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 14.782(احملسوبة هي  tالتابع اإلبداع التنظيمي ، و هو معنوي لكون قيمة 

0.000  .  

  هل هناك اثر ذو داللة إحصائية بين االعتبار الفردي و اإلبداع التنظيمي ؟ –د 

يتم استخدام االحندار البسيط لقياس فيما إذا كان هناك تأثري معنوي لبعد االعتبار الفردي على اإلبداع 

  : التنظيمي من خالل اجلدول التايل

  نتائج اختبار اثر االعتبار الفردي على اإلبداع التنظيمي) 14- 4(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2  

معامل 

  التحديد

F DF 

درجات 

  الحرية

Sig 

مستوى 

  الداللة

  معامالت االنحدار

المتغير 

  المستقل

β   الخطأ

  المعياري

T  Sig 

مستوى 

  الداللة

اإلبداع 

  التنظيمي

االعتبار   0.000  187  123.361  0.546  0.739

  الفردي

0.633  0.042  14.945  0.000  



-------- -----------------------ج ومناقشتهائالنتا: رابعالالفصل   

101 
 

 ) α≥0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر     

بان منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني االعتبار الفردي من ) 14- 4(يتضح من نتائج اجلدول 

، إن االعتبار ) 123.361(احملسوبة تساوي  Fناحية و اإلبداع التنظيمي من ناحية أخرى معنوي ، إذ أن قيمة 

من التغريات على اإلبداع التنظيمي ، حيث إذا تغري االعتبار الفردي بوحدة فإن  )%54.6(الفردي يفسر 

  ، و هذا ما يفسر تأثري املتغري املستقل ) 0.739(اإلبداع التنظيمي يتغري بــــــ 

) 14.945(احملسوبة هي  tعلى املتغري التابع اإلبداع التنظيمي ، و هو معنوي لكون قيمة ) االعتبار الفردي(

  .  0.000مستوى الداللة اإلحصائية  عند

من النتائج اليت أظهر�ا اختبارات الفرضيات الفرعية اختالف نسب التفسري لكل متغري من متغريات 

سلوكيات القيادة التحويلية و لبيان األثر اإلحصائي بني املتغري املستقل املتمثل يف سلوكيات القيادة التحويلية و 

، أي ) STEPWISE(حتليل االحندار املتعدد التدرجيي  باستخداملتنظيمي قام الباحث املتغري التابع اإلبداع ا

يف منوذج ) التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي (وضع كافة املتغريات املستقلة 

  . يمي احندار واحد لقياس تأثري كل منها و أمهيته املعنوية على اإلبداع التنظ

االرتباط (ملعرفة فيما إذا كان منوذج الدراسة و البيانات اليت مت احلصول عليها قادرة على توضيح العالقة 

بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع ، لكن جيب أوال التأكد من أنه ال وجود ملشكلة التعدد اخلطي ، ) املتعدد

) 10(لكل املتغريات املستقلة حيث كانت اقل من القيمة  VIFهلذا قام الباحث حبساب معامل تضخم التباين 

، مما يدل على عدم وجود ارتباط عال بني هذه املتغريات ) 7.248(إىل غاية ) 4.071(حيث تراوحت بني 

  .املستقلة 

  :بعد التحقق من شروط تطبيق االحندار املتعدد نقوم باالختبار كما هو موضح يف اجلدول التايل 

  سلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي ألثر االنحدار المتعدد نتائج اختبار) 15- 4(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

R 

معامل 

  االرتباط

R2  

معامل 

  التحديد

F DF 

درجات 

  الحرية

Sig 

مستوى 

  الداللة

  معامالت االنحدار

المتغير 

  المستقل

β   الخطأ

  المعياري

T  Sig 

مستوى 

  الداللة

اإلبداع 

  التنظيمي

  0.000  8.452  0.079  0.664  الثابت  0.000  187  234.541  0.837  0.915

التأثري 

  املثايل

0.518  0.079  8.791  0.000  

التحفيز 

  اإلهلامي

0.178  0.059  3.953  0.000  

-االستثارة 

0.090  

0.042  -

2.139  

0.034  
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  الفكرية

االعتبار 

  الفردي

0.085  0.052  1.650  0.101  

 ) α≥0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

، أي  0.837كما بلغ معامل التحديد   0.915أن قيمة االرتباط الثنائي هي ) 15-4(يبني اجلدول 

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي يعود إىل املتغريات املستقلة املتمثلة يف التأثري املثايل و  %83.7مبعىن أن 

  .التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبارية الفردية أما الباقي فهو ناتج عن عوامل أخرى 

  . 0.05أقل من  و هو 0.000و مبستوى داللة  234.541احملسوبة بلغت  Fو نالحظ أن قيمة 

كما نالحظ أن تأثري مجيع املعامالت جاء إجيايب أي عالقة طردية إال املعامل اخلاص باالستثارة الفكرية جاء 

( و املتغري التابع ) االستثارة الفكرية ( أي طبيعة العالقة بني هذا املتغري املستقل ) 0.133-(سالب اإلشارة 

  . هذا عند التأثري املتعدد لكل املتغريات املستقلة مع اإلبداع التنظيمي هي عالقة عكسية و ) اإلبداع التنظيمي 

) 0.05(أي أنه أكرب من ) 0.101(جاء ) االعتبار الفردي ( كما نالحظ أن مستوى الداللة للمتغري املستقل 

بشكل  الفردي االعتبارالذي يوضح العالقة بني ) 14- 4(أي انه ليس له داللة ، لكن بالرجوع إىل اجلدول 

و هي أقل من ) 0.000(البسيط و اليت بلغت مستوى الداللة  االحندارالتنظيمي عن طريق  اإلبداعمستقل و 

)0.05. (  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في : عرض و تحليل نتائج السؤال الخامس  :المطلب الخامس 

الجنس ، ( حول متغيرات الدراسة تعزى للبيانات الشخصية  0.05إجابات عينة الدراسة عند المستوى 

  ؟ ) السن ، المستوى العلمي ، عدد سنوات الخبرة 

في إجابات عينة الدراسة حول سلوكيات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -1

  ) التعليمي ، عدد سنوات الخبرة  الجنس ، السن ، المستوى( القيادة التحويلية تعزى للبيانات الشخصية 

سنتطرق من خالل هذا احملور إىل عرض و حتليل النتائج اخلاصة بالسؤال الفرعي اخلامس للدراسة ، و   

فات ذات داللة إحصائية بني اجتاهات عينة الدراسة حنو ممارسة القيادات ذلك لتبيان وجود أو عدم وجود اختال

 test t pour)للعينات املستقلة  Tاألكادميية جلامعة غرداية لسلوكيات القيادة التحويلية ، عن طريق اختبار 

échantillons indépendants) التباين األحادي اختبارو(one-way anova).  

يف إجابات عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –أ 

  : التحويلية تعزى ملتغري اجلنس 
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للعينات املستقلة ، من أجل معرفة و حتديد إذا كان هناك فروق ذات داللة  Tلقد استخدمنا إختبار 

نة الدراسة حول سلوكيات القيادة التحويلية تعزى ملتغري يف إجابات عي 0.05إحصائية عند مستوى معنوية 

  اجلنس ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك 

  للعينات المستقلة لمتغير الجنس  Tنتائج اختبار ) 16- 4(جدول رقم 

  لشرعية املتوسطات Tاختبار  اختبار ليفني لشرعية الفروق    

سلوكيات 

القيادة 

  التحويلية

  F 103Sig t درجات احلرية  

  افرتاض الفروق املتساوية

  افرتاض الفروق غري املتساوية

69.676  0.000  7.433  

4.878  

186  

45.002  

  

  لشرعية املتوسطات Tاختبار

Sig (bilatérale) 95فاصل الثقة   فروق االحنرافات  فروق املتوسطات%  

  األعلى  األدىن

0.000  

0.000  

0.40897  

0.40897  

0.5502  

0.8383  

0.30043  

0.24012  

0.51751  

0.57782  

  

  متوسط اخلطأ املعياري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  N  اجلنس  

سلوكيات 

القيادة 

  التحويلية

1  

2  

146  

42  

2.8434  

2.4345  

0.21682  

0.53070  

0.1794  

0.8189  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

و ) 0.000(عند مستوى داللة ) 69.676(بلغت Fنالحظ أن قيمة ) 16-4(من خالل اجلدول 

 0.05، مما يعين انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05هي أقل من مستوى املعنوية 

  .حمل الدراسة بني أراء عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس حول سلوكيات القيادة التحويلية لدى املؤسسة 

يف إجابات عينة الدراسة حول سلوكيات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –ب 

  : القيادة التحويلية تعزى ملتغري السن 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي  

بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .السن ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك  ملتغري تعزى التحويلية
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  نتائج تحليل التباين األحادي لسلوكيات القيادة التحويلية بالنسبة لمتغير السن ) 17- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

  توجد فروق  0.022  3.274  0.402  3  1.207  بني ا�موعات  السن

  0.123  184  22.612  داخل ا�موعات

  187  23.819  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

يشري اجلدول يف نتائجه انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة 

تعزى ملتغري السن ، أي أن كل األفراد على اختالف سنهم مل تتوحد آراءهم حول  0.05التحويلية عند مستوى 

و هي  0.022عند مستوى الداللة  3.274احملسوبة  fمدى توفر سلوكيات القيادة التحويلية حيث بلغت قيمة 

  . 0.05أقل من مستوى املعنوية 

االختبار البعدي  استخداموملعرفة لصاحل من تعود الفروق يف إجابات املبحوثني بالنسبة ملتغري السن مت 

  : توكي و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

  التحويلية  و متغير السناختبار توكي للمقارنات المتعددة لمحور القيادة ) 18 - 4(الجدول رقم 

Intervalle de confiance 95%   Sig  Std 

Error  

Mean 

Difference 

(I-J)  

  (I)السن         (J )السن

Borne 

supérieure  

Borne inférieur 

.2204 

.0733 

.1303 

.2009 

-.0043 

.0842 

.3552 

.2971 

.2373 

.5803 

.5537 

.4054  

-.2009 

-.3552 

-.5803 

-.2204 

-.2971 

-.5537 

-.0733 

.0043 

-.4054 

-.1303 

-.0842 

-.2373  

.999 

.323 

.358 

.999 

.041 

.228 

.323 

.041 

.905 

.358 

.228 

.905  

.08125 

.08263 

.13702 

.08125 

.05646 

.12303 

.08263 

.05646 

.12394 

.13702 

.12303 

.12394  

.00974 

-.14097 

-.22500 

-.00974 

-.15071* 

-.23474 

.14097 

.15071* 

-.08403 

.22500 

.23474 

.084403  

1                       2 

3 

4 

2                       1 

3 

4 

3                       1 

2 

4 

4                       1 

2 

3  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

، حيث أن متوسط ) 3(و ا�موعة ) 2(لقد أظهر اختبار توكي أن مصادر الفروق كانت بني ا�موعتني 

، و كانت هذه الفروق ) سنة  50إىل  40(و هي فئة من ) 3(لصاحل ا�موعة ) 0.15071(الفروق يساوي 
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ت الفروق غري دالة إحصائيا أما باقي ا�موعات األخرى فكان) .0.041(دالة إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

  . 0.05و مستوى الداللة أكرب من 

يف إجابات عينة الدراسة حول سلوكيات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –ج 

  : القيادة التحويلية تعزى ملتغري املستوى التعليمي 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان يوجد  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي    

 بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة التحويلية) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .املستوى التعليمي ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك  ملتغري تعزى

  سلوكيات القيادة التحويلية بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي نتائج تحليل التباين األحادي ل) 19- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

املستوى 

  التعليمي

ال توجد   0.182  1.718  0.217  2  0.434  بني ا�موعات

  0.126  185  23.385  داخل ا�موعات  فروق

  187  23.819  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر     

يشري اجلدول يف نتائجه انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات 

عند  1.718احملسوبة  fتعزى ملتغري املستوى التعليمي ، حيث بلغت قيمة  0.05القيادة التحويلية عند مستوى 

  . 0.05و هي أكرب من مستوى املعنوية  0.182مستوى الداللة 

يف إجابات عينة الدراسة حول سلوكيات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –د 

  :القيادة التحويلية تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان يوجد  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي    

 بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة التحويلية) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .عدد سنوات اخلربة ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك  ملتغري تعزى

  نتائج تحليل التباين األحادي لسلوكيات القيادة التحويلية بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة ) 20- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

عدد 

سنوات 

  اخلربة

  توجد فروق   0.004  4.518  0.545  3  1.634  بني ا�موعات

  0.121  184  22.185  داخل ا�موعات

  187  23.819  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 
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يشري اجلدول يف نتائجه انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول سلوكيات القيادة 

تعزى ملتغري املستوى التعليمي ، أي أن كل األفراد على اختالف عدد سنوات  0.05التحويلية عند مستوى 

عند  4.518احملسوبة  fبلغت قيمة خرب�م مل تتوحد آراءهم حول مدى توفر سلوكيات القيادة التحويلية حيث 

  . 0.05و هي أقل من مستوى املعنوية  0.004مستوى الداللة 

و ملعرفة لصاحل من تعود الفروق يف إجابات املبحوثني بالنسبة ملتغري سنوات اخلربة مت إستخدام االختبار 

  : البعدي توكي و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

  للمقارنات المتعددة لمحور القيادة التحويلية  و متغير سنوات الخبرةاختبار توكي ) 21 - 4(الجدول رقم 

Intervalle de confiance 95%   Sig  Std 

Error  

Mean 

Difference 

(I-J)  

  (I)اخلربة         (J )اخلربة

Borne 

supérieure  

Borne inférieur 

.1584 

-.0379 

.0899 

.1633 

-.0438 

.0855 

.4135 

.4027 

.3291 

.3631 

.3538 

.1509  

-.1633 

-.4135 

-.3631 

-.1584 

-.4027 

-.3538 

.0379 

.0438 

-.1509 

-.0899 

-.0855 

-.3291  

1.000 

.011 

.402 

1.000 

.008 

.391 

.011 

.008 

.771 

.402 

.391 

.771  

.06206 

.07242 

.08737 

.06206 

.06921 

.08473 

.07242 

.06921 

.09259 

.08737 

.08473 

.09259  

-.00245 

-.22571* 

-.13661 

.00245 

-.22326* 

-.13415 

.22571* 

.22326* 

.08910 

.13661 

.13415 

-.08910 

1                       2 

3 

4 

2                       1 

3 

4 

3                       1 

2 

4 

4                       1 

2 

3  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

، حيث أن متوسط ) 3(و ا�موعة ) 1(أظهر اختبار توكي أن مصادر الفروق كانت بني ا�موعتني  لقد

، و كانت هذه الفروق ) سنة 15إىل  10(و هي فئة من ) 3(لصاحل ا�موعة ) 0.22571(الفروق يساوي 

، حيث أن متوسط ) 3(و ا�موعة ) 2(و بني ا�موعتني ) .0.011(دالة إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

، و كانت هذه الفروق ) سنة  15إىل  10(و هي فئة من ) 3(لصاحل ا�موعة ) 0.22326(الفروق يساوي 

أما باقي ا�موعات األخرى فكانت الفروق غري دالة إحصائيا ) .0.008(دالة إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

  . 0.05و مستوى الداللة أكرب من 

في إجابات عينة الدراسة حول ممارسة  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد فروق ذات  -2

  ) التعليمي ، عدد سنوات الخبرة  الجنس ، السن ، المستوى( اإلبداع التنظيمي تعزى للبيانات الشخصية 
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بداع يف إجابات عينة الدراسة حول ممارسة اإل 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –أ 

  :التنظيمي تعزى ملتغري اجلنس 

للعينات املستقلة ، من أجل معرفة و حتديد إذا كان هناك فروق ذات داللة  Tلقد استخدمنا إختبار  

يف إجابات عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع التنظيمي تعزى ملتغري اجلنس ،  0.05إحصائية عند مستوى معنوية 

  .اصة بذلك و اجلدول التايل يبني النتائج اخل

  

  للعينات المستقلة لمتغير الجنس  Tنتائج اختبار ) 22- 4(جدول رقم 

  لشرعية املتوسطات Tاختبار  اختبار ليفني لشرعية الفروق    

اإلبداع 

  التنظيمي

  F 107Sig t درجات احلرية  

  افرتاض الفروق املتساوية

  افرتاض الفروق غري املتساوية

72.679  0.000  6.583  

4.545  

186  

46.360  

  

  لشرعية املتوسطات Tاختبار

Sig (bilatérale) 95فاصل الثقة   فروق االحنرافات  فروق املتوسطات%  

  األعلى  األدىن

0.000  

0.000  

0.29423  

0.29423  

0.4470  

0.6474  

0.20605  

0.16393  

0.38240  

0.42452  

  

  متوسط اخلطأ املعياري  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  N  اجلنس  

اإلبداع 

  التنظيمي

1  

2  

146  

42  

2.6764  

2.3821  

0.19183  

0.40678  

0.1588  

0.6277  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

و ) 0.000(عند مستوى داللة ) 72.679(بلغت Fنالحظ أن قيمة ) 22- 4(من خالل اجلدول 

 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ، مما يعين انه توجد فروق ذات 0.05هي أقل من مستوى املعنوية 

  .بني أراء عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس حول ممارسة اإلبداع التنظيمي لدى املؤسسة حمل الدراسة 

يف إجابات عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –ب 

  :التنظيمي تعزى ملتغري السن 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي  

بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .السن ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك  ملتغري التنظيمي تعزى

  



-------- -----------------------ج ومناقشتهائالنتا: رابعالالفصل   

108 
 

  نتائج تحليل التباين األحادي لممارسة اإلبداع التنظيمي بالنسبة لمتغير السن ) 23- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

  توجد فروق  0.003  4.940  0.371  3  1.114  بني ا�موعات  السن

  0.075  184  13.830  داخل ا�موعات

  187  14.944  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

يشري اجلدول يف نتائجه انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع 

تعزى ملتغري السن ، أي أن كل األفراد على اختالف سنهم مل تتوحد آراءهم حول  0.05التنظيمي عند مستوى 

و هي أقل  0.003توى الداللة عند مس 4.940احملسوبة  fمدى ممارسة اإلبداع التنظيمي حيث بلغت قيمة 

  . 0.05من مستوى املعنوية 

االختبار البعدي  استخداموملعرفة لصاحل من تعود الفروق يف إجابات املبحوثني بالنسبة ملتغري السن مت 

  : توكي واجلدول املوايل يوضح ذلك 

  متغير السناختبار توكي للمقارنات المتعددة لمحور اإلبداع التنظيمي و ) 24- 4(الجدول رقم 

Intervalle de confiance 95%   Sig  Std 

Error  

Mean 

Difference 

(I-J)  

  (I)السن         (J )السن

Borne 

supérieure  

Borne inférieur 

.3138 

.1891 

.1625 

.0157 

-.0130 

-.0149 

.1460 

.2420 

.1145 

.3931 

.5138 

.3881  

-.0157 

-.1460 

-.3931 

-.3138 

-.2420 

-.5138 

-.1891 

.0130 

-.3881 

-.1625 

.0149 

-.1145  

.092 

.987 

.705 

.092 

.022 

.033 

.987 

.022 

.494 

.705 

.033 

.494  

.06354 

.06462 

.10716 

.06354 

.04415 

.09621 

.06462 

.04415 

.09693 

.10716 

.09621 

.09693  

.14905 

.02153 

-.11528 

-.14905 

-.12752* 

-.26432* 

-.02153 

.12752* 

-.13681 

.11528 

.26432* 

.13681 

1                       2 

3 

4 

2                       1 

3 

4 

3                       1 

2 

4 

4                       1 

2 

3  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

، حيث أن متوسط ) 3(ا�موعة و ) 2(لقد أظهر اختبار توكي أن مصادر الفروق كانت بني ا�موعتني 

، و كانت هذه الفروق ) سنة  50إىل  40(و هي فئة من ) 3(لصاحل ا�موعة ) 0.12752(الفروق يساوي 
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، حيث أن متوسط ) 4(و ا�موعة ) 2(و بني ا�موعتني ) 0.041(دالة إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

سنة ، و كانت هذه الفروق دالة  50هي فئة أكثر من  و) 4(لصاحل ا�موعة ) 0.26432(الفروق يساوي 

أما باقي ا�موعات األخرى فكانت الفروق غري دالة إحصائيا و ) .0.033(إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

  . 0.05مستوى الداللة أكرب من 

ممارسة اإلبداع يف إجابات عينة الدراسة حول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  –ج 

  :التنظيمي تعزى ملتغري املستوى التعليمي 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي  

بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .ستوى التعليمي ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك امل ملتغري التنظيمي تعزى

  نتائج تحليل التباين األحادي ممارسة اإلبداع التنظيمي بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي ) 25- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

املستوى 

  التعليمي

ال توجد   0.162  1.838  0.146  2  0.291  بني ا�موعات

  0.079  185  14.653  داخل ا�موعات  فروق

  187  14.944  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر     

يشري اجلدول يف نتائجه انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة 

عند  1.838احملسوبة  fتعزى ملتغري املستوى التعليمي ، حيث بلغت قيمة  0.05اإلبداع التنظيمي عند مستوى 

  . 0.05و هي أكرب من مستوى املعنوية  0.162مستوى الداللة 

يف إجابات عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  توجد فروق –د 

  :التنظيمي تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة 

من اجل معرفة و حتديد ما إذا كان  (one-way anova)لقد استخدمنا حتليل التباين األحادي  

بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  .عدد سنوات اخلربة ، و اجلدول التايل يبني النتائج اخلاصة بذلك  ملتغري التنظيمي تعزى

  نتائج تحليل التباين األحادي لممارسة اإلبداع التنظيمي بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة ) 26- 4(جدول رقم 

جمموع   مصدر التباين  املتغري

  املربعات

درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى   Fقيمة 

  الداللة

  النتيجة

عدد 

سنوات 

  اخلربة

  توجد فروق   0.003  4.800  0.362  3  1.085  بني ا�موعات

  0.075  184  13.859  داخل ا�موعات
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  187  14.944  ا�موع  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

يشري اجلدول يف نتائجه انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة الدراسة حول ممارسة اإلبداع 

تعزى لعدد سنوات اخلربة ، أي أن كل األفراد على اختالف عدد سنوات خرب�م  0.05التنظيمي عند مستوى 

عند مستوى  4.800احملسوبة  fمل تتوحد آراءهم حول مدى توفر ممارسة اإلبداع التنظيمي حيث بلغت قيمة 

  . 0.05و هي أقل من مستوى املعنوية  0.003الداللة 

االختبار  استخدامو ملعرفة لصاحل من تعود الفروق يف إجابات املبحوثني بالنسبة ملتغري سنوات اخلربة مت 

  : البعدي توكي و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

  المتعددة لمحور اإلبداع التنظيمي و متغير سنوات الخبرةاختبار توكي للمقارنات ) 27- 4(الجدول رقم 

Intervalle de confiance 95%   Sig  Std 

Error  

Mean 

Difference 

(I-J)  

  (I)اخلربة         (J )اخلربة

Borne 

supérieure  

Borne inférieur 

.0872 

-.0154 

-.0266 

.1671 

.0180 

.0079 

.3122 

.2656 

.1478 

.3847 

.3393 

.2316  

-.1671 

-.3122 

-.3847 

-.0872 

-.2656 

-.3393 

.0154 

-.0180 

-.2316 

.0266 

-.0079 

-.1478  

.847 

.024 

.017 

.847 

.110 

.067 

.024 

.110 

.940 

.017 

.067 

.940  

.04905 

.05724 

.06906 

.04905 

.05470 

.06697 

.05724 

.05470 

.07318 

.06906 

.06697 

.07318  

-.03996 

-.16378* 

-.20568* 

.03996 

-.12382 

-.16572 

.16378* 

.12382 

-.04190 

.20568* 

.16572 

.04190 

1                       2 

3 

4 

2                       1 

3 

4 

3                       1 

2 

4 

4                       1 

2 

3  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

، حيث أن متوسط ) 3(و ا�موعة ) 1(اختبار توكي أن مصادر الفروق كانت بني ا�موعتني لقد أظهر 

، و كانت هذه الفروق ) سنة 15إىل  10(و هي فئة من ) 3(لصاحل ا�موعة ) 0.16378(الفروق يساوي 

ث أن متوسط ، حي) 4(و ا�موعة ) 1(و بني ا�موعتني ) .0.024(دالة إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

سنة فأكثر ، و كانت هذه الفروق دالة  15و هي فئة ) 4(لصاحل ا�موعة ) 0.20568(الفروق يساوي 

أما باقي ا�موعات األخرى فكانت الفروق غري دالة إحصائيا و ) .0.017(إحصائيا فقد بلغ مستوى الداللة 

  . 0.05مستوى الداللة أكرب من 
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  :  للعالقة نموذج واقتراح الدراسة فرضيات اختبار :المبحث الثاني 

نقوم هنا باختبار الفرضيات باستعمال املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و حتليل االحندار  

  .املتعدد و كذا حتليل التباين األحادي مث نقوم باقرتاح منوذج للعالقة باستعمال حتليل االحندار املتعدد باملراجل 

  اختبار فرضيات الدراسة   :المطلب األول 

  : اختبار الفرضية األولى  :أوال 

يوجد مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة " نصت الفرضية األوىل على أن 

  :و بعد القيام بدراسة احلالة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل " حمل الدراسة 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لسلوكيات القيادة التحويلية مرتبة ترتيبا تنازليا) 28.4(الجدول 

  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العناصر  الرقم

  مرتفع  0.329  2.87  االعتبار الفردي  01

  مرتفع  0.424  2.78  التحفيز اإلهلامي  02

  مرتفع  0.385  2.78  التأثري املثايل  03

  مرتفع  0.417  2.60  االستثارة الفكرية  04

  مرتفع  0.356  2.75  سلوكيات القيادة التحويلية  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

نالحظ أن املستوى الكلي لسلوكيات القيادة التحويلية جاء مرتفع حيث بلغ ) 28.4(من خالل اجلدول 

، حيث احتل عنصر االعتبار الفردي املرتبة األوىل ) 0.356(باحنراف معياري ) 2.75(املتوسط احلسايب الكلي 

، مث يف املرتبة الثانية عنصر التحفيز اإلهلامي مبتوسط ) 0.329(و احنراف معياري ) 2.87(مبتوسط حسايب 

 و) 2.78(، و بعدها عنصر التأثري املثايل مبتوسط حسايب ) 0.424(و احنراف معياري ) 2.78(حسايب 

و ) 2.60(، و جاء يف املرتبة األخرية عنصر االستثارة الفكرية مبتوسط حسايب ) 0.385(احنراف معياري 

  ) .0.417(احنراف معياري 

  .و هذا ما يفسر وجود مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة     

هلذا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي يوجد مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة     

  : التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة ، و هذا يعين حتقق الفرضية األوىل 

  

  

  : اختبار الفرضية الثانية :يا ثان

يوجد مستوى مقبول لتوافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل " نصت الفرضية الثانية على أن 

  :و بعد القيام بدراسة احلالة حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول التايل " الدراسة 

  

 "يوجد مستوى مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية في المؤسسة محل الدراسة " 
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  المعيارية ألبعاد اإلبداع التنظيمي مرتبة ترتيبا تنازلياالمتوسطات الحسابية و االنحرافات ) 29.4(الجدول 

  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العناصر  الرقم

  مرتفع  0.383  2.77  احلساسية للمشكالت  01

  مرتفع  0.390  2.76  األصالة  02

  مرتفع  0.331  2.62  الطالقة  03

  متوسط  0.486  2.27  املرونة  04

  مرتفع  0.282  2.61  اإلبداع التنظيمي  

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

نالحظ أن املستوى الكلي ملمارسة أبعاد اإلبداع التنظيمي جاء مرتفع حيث ) 29.4(من خالل اجلدول 

، حيث احتل عنصر احلساسية للمشكالت ) 0.282(باحنراف معياري ) 2.61(بلغ املتوسط احلسايب الكلي 

مبتوسط ، مث يف املرتبة الثانية عنصر األصالة ) 0.383(و احنراف معياري ) 2.77(املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 

و احنراف ) 2.62(، و بعدها عنصر الطالقة مبتوسط حسايب ) 0.390(و احنراف معياري ) 2.76(حسايب 

و احنراف معياري ) 2.27(، و جاء يف املرتبة األخرية عنصر املرونة مبتوسط حسايب ) 0.331(معياري 

  . يمي يف املؤسسة حمل الدراسة و هذا ما يفسر وجود مستوى مقبول من ممارسة أبعاد اإلبداع التنظ) .0.486(

هلذا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي يوجد مستوى مقبول من ممارسة أبعاد اإلبداع 

  : التنظيمي يف املؤسسة حمل  الدراسة ، و هذا يعين حتقق الفرضية الثانية 

  

  

  

  : اختبار الفرضية الثالثة  :ثالثا 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية " نصت الفرضية الثالثة على أنه 

، بالرجوع إىل مصفوفة االرتباط بني "  0.05واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة 

سلوكيات (بني املتغريات املستقلة  نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط) 9-4(املتغريين و هو ما يوضحه اجلدول 

: التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي ، و بني املتغري التابع ) : القيادة التحويلية

، و تراوحت قيم معامالت االرتباط بني  0.00اإلبداع التنظيمي ، كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

حيث تدل على وجود عالقة ارتباط طردية قوية بني مجيع املتغريات املستقلة و املتغري ) 0.907و  0.735(

، و بلغ معامل اإلرتباط بريسون أعلى درجة بني التأثري املثايل و اإلبداع التنظيمي حيث ) اإلبداع التنظيمي(التابع 

إلهلامي باإلبداع التنظيمي حيث بلغت ، مث تلتها عالقة التحفيز ا 0.00عند مستوى الداللة ) 0.907(بلغ 

، مث تلتها عالقة االعتبار الفردي باإلبداع التنظيمي حيث ) 0.000(مبستوى داللة ) 0.825(قيمة االرتباط 

، و أخريا عالقة االستثارة الفكرية باإلبداع التنظيمي ) 0.000(مبستوى داللة ) 0.739(بلغت قيمة االرتباط 

 "محل الدراسة يوجد مستوى مقبول لتوافر أبعاد اإلبداع التنظيمي في المؤسسة " 
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أما معامل االرتباط بني متغري القيادة ) . 0.000(عند مستوى داللة ) 0.735(حيث بلغت قيمة االرتباط 

و هذا ما يثبت وجود ) .0.000(عند مستوى الداللة ) 0.870(التحويلية وبني اإلبداع التنظيمي فقد بلغ 

املؤسسة حمل عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف 

إحصائية بني  ، هلذا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي انه توجد عالقة ذات داللة. الدراسة 

و هذا يعين حتقق ،  0.05سلوكيات القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة 

  :  الفرضية الثالثة 

  

  

  

  : اختبار الفرضية الرابعة  :رابعا 

لسلوكيات  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نصت الفرضية الرابعة على أنه 

على اإلبداع التنظيمي ) التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي ( القيادة التحويلية 

  " يف املؤسسة حمل الدراسة 

ربعة فرضيات فرعية ، حيث أن كل فرضية فرعية تربط بني بعد من أبعاد مت تقسيم هذه الفرضية إىل أ

  . القيادة التحويلية باعتباره املتغري املستقل و بني املتغري التابع و هو اإلبداع التنظيمي 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة و اليت نصت على أنه : اختبار الفرضية الفرعية األوىل : أ 

  .للتأثير المثالي على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة  0.05

من خالل دراسة احلالة مت إثبات أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بني بعد التأثري املثايل كبعد من أبعاد القيادة     

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي مصدره التأثري املثايل  %51التحويلية على اإلبداع التنظيمي ، فوجدنا أن 

هلذا نرفض الفرضية الفرعية الصفرية ) 0.05(و هي أقل من ) 0.000(و هي نسبة عالية ، عند مستوى الداللة 

  :  و نقبل الفرضية الفرعية البديلة و هذا يعين حتقق الفرضية الفرعية

  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى و اليت نصت على أنه : حتليل و مناقشة الفرضية الفرعية الثانية : ب 

  .ى اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة للتحفيز اإللهامي عل 0.05الداللة 

  ذات داللة إحصائية بين سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيميتوجد عالقة "

 "0.05في المؤسسة محل الدراسة عند مستوى الداللة 

للتأثير المثالي على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
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من خالل دراسة احلالة مت إثبات أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بني بعد التحفيز اإلهلامي كبعد من أبعاد      

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي مصدره  %17القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي ، فوجدنا أن 

هلذا ) 0.05(و هي أقل من ) 0.000(داللة التحفيز اإلهلامي و الباقي من مصادر أخرى ، عند مستوى ال

  :نرفض الفرضية الفرعية الصفرية و نقبل الفرضية الفرعية البديلة و هذا يعين حتقق الفرضية الفرعية 

  

  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى و اليت نصت على أنه : حتليل و مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة : ج 

  .الفكرية على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة  لالستثارة 0.05الداللة 

من خالل دراسة احلالة مت إثبات أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بني بعد التحفيز اإلهلامي كبعد من أبعاد      

ه من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي مصدر  % 09القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي ، فوجدنا أن 

هلذا ) 0.05(و هي أقل من ) 0.000(االستثارة الفكرية  و الباقي من مصادر أخرى ، عند مستوى الداللة 

  :نرفض الفرضية الفرعية الصفرية و نقبل الفرضية الفرعية البديلة و هذا يعين حتقق الفرضية الفرعية 

  

  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى و اليت نصت على أنه : حتليل و مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة : د 

  .على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة  لالعتبار الفردي 0.05الداللة 

من خالل دراسة احلالة مت إثبات أن هناك أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االعتبار الفردي كبعد من أبعاد      

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي مصدره بعد  % 08القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي ، فوجدنا أن 

  االعتبار الفردي و الباقي من مصادر أخرى ، 

هلذا نرفض الفرضية الفرعية الصفرية و نقبل الفرضية ) 0.05(و هي أقل من ) 0.000(ى الداللة عند مستو 

  :الفرعية البديلة و هذا يعين حتقق الفرضية الفرعية 

  

  

  

  

  

على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسةحفيز االلهاميللت 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسةرية لالستثارة الفك 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

على اإلبداع التنظيمي في المؤسسة محل الدراسةلالعتبار الفردي  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
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  :اختبار الفرضية الخامسة  :خامسا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند املستوى " نصت الفرضية اخلامسة على أنه  

  ) "عدد سنوات اخلربة اجلنس،السن،املستوى العلمي،( حول متغريات الدراسة تعزى للبيانات الشخصية  0.05

  : و قصد اختبار هذه الفرضية مت تقسيمها إىل جزئني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة و اليت نصت على أنه : اختبار الفرضية الفرعية األوىل  - أ

الجنس ، السن ( حول سلوكيات القيادة التحويلية تعزى للبيانات الشخصية  0.05الدراسة عند المستوى 

  .  )عدد سنوات الخبرة  ، المستوى العلمي ،

وجود فروق ذات داللة إحصائية لسلوكيات القيادة ) 20- 4(و ) 17- 4(و ) 16- 4(توضح اجلداول 

  . 0.05و هذا ألن مستوى الداللة كان أقل من ) .اجلنس ، السن ، اخلربة املهنية ( التحويلية تعزى إىل  

ة لسلوكيات القيادة التحويلية تعزى إىل املستوى يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي) 19- 4(أما اجلدول 

  . 0.05التعليمي ، و هذا ألن مستوى الداللة كان أكرب من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة واليت نصت على أنه : اختبار الفرضية الفرعية الثانية  - ب

الجنس (تعزى للبيانات الشخصية حول ممارسة أبعاد اإلبداع التنظيمي  0.05الدراسة عند المستوى 

  .  )،السن ،المستوى العلمي ،عدد سنوات الخبرة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملمارسة أبعاد اإلبداع ) 26- 4(و ) 23-4(و ) 22- 4(توضح اجلداول       

  . 0.05و هذا ألن مستوى الداللة كان أقل من ) .اجلنس ، السن ، اخلربة املهنية ( التنظيمي تعزى إىل 

يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملمارسة أبعاد اإلبداع التنظيمي تعزى إىل ) 25- 4(أما اجلدول 

  . 0.05املستوى التعليمي ،و هذا ألن مستوى الداللة كان أكرب من 

  

  

  

  

  

  

  

  



-------- -----------------------ج ومناقشتهائالنتا: رابعالالفصل   

116 
 

  : اقتراح نموذج للعالقة : المطلب الثاني 

إلجياد منوذج رياضي للعالقة التأثريية لسلوكيات القيادة التحويلية على اإلبداع التنظيمي قمنا باستعمال 

  .لكل متغري مستقل على املتغري التابع  التأثرياالحندار اخلطي املتعدد و هذا قصد استخراج معامالت 

التأثري املثايل ، التحفيز ( و املتغريات املستقلة ) ي اإلبداع التنظيم( ميكننا إعطاء منوذج للعالقة بني املتغري التابع 

  : كما هو مبني يف اجلدول التايل ) اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

  االنحداريوضح ملخص نموذج ) 30-4(الجدول 

  

  معامل التحديد  معامل االرتباط  المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

  0.827  0.907  التأثري املثايل  اإلبداع التنظيمي 

  0.681  0.825  التحفيز اإلهلامي

  0.540  0.735  االستثارة الفكرية

  0.546  0.739  االعتبار الفردي

  0.837  0.915  القيادة التحويلية 

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 

  

املستقلة جاءت كبرية ، مما يعين أن تأثريها نالحظ من اجلدول أن معامالت التحديد ملختلف املتغريات 

  .على املتغري التابع كبري ، هلذا نستطيع أن نصوغ منوذج للعالقة بني املتغريين 

  

  معامالت النموذج) 31-4(الجدول 

  

 Bمعامل االنحدار  sigالقيمة االحتمالية   المحسوبة tقيمة  المتغير التابع  النموذج

    الثابت

  

  اإلبداع التنظيمي

8.452  0.000  0.664  

  0.518  0.000  8.791  التأثري املثايل

  0.178  0.000  3.953  التحفيز اإلهلامي

  0.090-  0.034  2.139-  االستثارة الفكرية

  0.085  0.101  1.650  االعتبار الفردي

  spssمن إعداد الباحث بناء على خمرجات : المصدر 
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  : أعاله ميكننا اقرتاح النموذج التايل ) 31-4(من خالل اجلدول 

 

  

: املتغري املستقل :X2،   التأثري املثايل: املتغري املستقل : X1املتغري التابع اإلبداع التنظيمي  ، :  Y: حيث أن 

  .االعتبار الفردي : املتغري املستقل :  X4.االستثارة الفكرية : املتغري املستقل :X3. التحفيز اإلهلامي 

و هو يقرتب من الواحد نستطيع أن نصف النموذج باجلودة العالية ،  R2= 0.837و مبا أن معامل التحديد 

كما . ضافة إىل أنه ميكننا االعتماد عليه يف التنبؤ حيث نتحصل بواسطته على نتائج ذات مصداقية عالية باإل

من التغري يف اإلبداع التنظيمي سببه التغري يف سلوكيات القيادة التحويلية األربع  %83.7ميكن تفسريه بأن 

من التغري يف  %16.3، بينما تبقى ) التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي (

  .نموذج اإلبداع التنظيمي سببه متغريات أخرى أمهلها هذا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y=0.664+0.518X1+0.178X2-0.090X3+0.085X4  
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  : مناقشة نتائج الدراسة  :المبحث الثالث 

  : مناقشة نتائج الفرضية األولى  -1

يوجد مستوى : توصلنا إىل أن الفرضية األوىل صحيحة و اليت تنص على من خالل املبحث السابق 

و هذا من أجل مواكبة البيئة اخلارجية و ، مقبول من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف املؤسسة حمل الدراسة 

اكتساب ميزة تنافسية من خالل مواردها البشرية فهي تشجع كافة املسؤولني على املبادرات اليت تساهم يف عملية 

  . التغيري داخل املؤسسة ، عن طريق اكتساب سلوكيات القيادة التحويلية 

حيث ) 2018بدوي إبراهيم ، (حويلية مع دراسة و هذه النتائج تتفق من حيث درجة ممارسة القيادة الت

توصلت الدراسة إىل أن مستوى توافر سلوكيات القيادة التحويلية لدى املديرين العاملني يف وزارة االستثمار 

يف دراسته باجلامعات ) 2018ضبيان الرشيدي ، (السودانية كان مرتفعا ، و هي نفس النتيجة اليت توصل إليها 

لية مبدينة الرياض ، حيث توصل إىل أن ممارسة عمداء و رؤساء األقسام �ذه اجلامعات ميارسون احلكومية و األه

، حيث ) 2016بلقاسم العسايل ، (مجيع أبعاد القيادة التحويلية مبستوى مرتفع ، كما اتفقت أيضا مع دراسة 

ى أساتذة كلية العلوم االقتصادية أظهرت الدراسة أن هناك مستوى عايل من ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية لد

، و اليت )  2015بنوناس صباح ، ( و التجارية و علوم التسيري جبامعة اجللفة ، باإلضافة إىل اتفاقها مع دراسة 

توصلت إىل أن مستوى القيادة التحويلية لدى قيادات مؤسسة اجلزائرية للمياه ببسكرة كان مرتفعا ، وقد اختلفت 

الذي أظهرت دراسته أن درجة ممارسة القيادات اإلدارية ) 2017أمني وادي ، (مع دراسة نتائج هذه الدراسة 

  .     لسلوكيات القيادة التحويلية يف جامعة عنابة كان منخفضا 

وقد جاء عنصر االعتبار الفردي يف املرتبة األوىل و الذي يعكس أن القيادات يف جامعة غرداية تعطي 

ذلك من خالل التعرف على مستوى احلاجات والرغبات اخلاصة بكل املرؤوسني  اهتماما شخصيا لكل مرؤوس و

و مراعاة الفروق الفردية بينهم عند إشباع هذه احلاجات و بعده عنصر التحفيز اإلهلامي الذي يدل على أن 

حساسية و  القيادات يف جامعة غرداية متلك القدرة على بث احلركة والوعي و احلافزية عند املرؤوسني ، و متلك

فهما للمحيط الذي تعمل به و فهما لقدرات و حاجات و تطلعات املرؤوسني قصد بث روح العمل و النشاط 

و التحدي اإلجيايب ، مث يليه عنصر التأثري املثايل و الذي يبني أن القيادات يف جامعة غرداية تعمل على خلق 

القادة ميثلون مثل عليا حيتذي �ا للمرؤوسني ، إىل جانب القيم اليت تلهم و توفر معاين العمل للمرؤوسني ، و أن 

و أخريا عنصر االستثارة الفكرية و الذي يعكس أن القيادات يف . أ�م يكونون حمل إعجاب و تقدير و ثقة هلم 

جامعة غرداية تعمل على ابتكار أفكار جديدة تثري املرؤوسني ملعرفة املشاكل و تشجيعهم على تقدمي احللول 

  .  تملة هلا و بطرق إبداعية و دعم النماذج اجلديدة و اخلالقة ألداء العمل احمل

  : مناقشة نتائج الفرضية الثانية  -2

يوجد مستوى : من خالل املبحث السابق توصلنا إىل أن الفرضية الثانية صحيحة و اليت تنص على   

، و هذا من أجل حتقيق التميز يف األداء قصد  مقبول لتوافر أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة
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بوبنديرة عبد العزيز (و هذه النتائج تتفق من حيث درجة توافر أبعاد اإلبداع التنظيمي مع دراسة . ضمان الريادة 

حيث توصلت الدراسة إىل أن مستوى ممارسة أبعاد اإلبداع التنظيمي لدى اإلطارات الوسطى يف ) 2017، 

يف ) 2017ناين نبيلة ، عدايل مصعب ، (مرتفعا ، و هي نفس النتيجة اليت توصل إليها  مؤسسة كوندور كان

دراستهما بالشركة املختصة يف صناعة أغلفة الورق املموج بالبليدة  ، حيث توصل الباحثان إىل أن ممارسة أبعاد 

ضبيان (الدراسة مع دراسة اإلبداع التنظيمي عند عمال املؤسسة كان مبستوى مرتفع ، وقد اختلفت نتائج هذه 

الذي أظهرت دراسته أن درجة ممارسة مجيع أبعاد اإلبداع التنظيمي يف اجلامعات احلكومية و ) 2018الرشيدي ، 

 أنو الذي توصل إىل )  2010شريف عباس ، ( األهلية بالرياض كان متوسطا ، كما اختلفت مع دراسة 

  .      األدوية البشرية األردنية كان متوسطا مستوى تبين اإلبداع التنظيمي يف شركات تصنيع 

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  -3

توجد عالقة : أنه من خالل املبحث السابق توصلنا إىل أن الفرضية الثالثة صحيحة و اليت تنص على   

سة عند مستوى ذات داللة إحصائية بني سلوكيات القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدرا

أي أن حتقيق مستوى عايل من اإلبداع التنظيمي يلزمه إكتساب و ممارسة مستوى عايل من  ، 0.05الداللة 

و هو ما انعكس على سلوكيات القيادة التحويلية و هذا ما مت مالحظته يف املؤسسة حمل الدراسة احلالية ، 

و هذه النتائج تتفق من حيث مستوى و طبيعة العالقة بني ، املستوى التعليمي و الثقافة التنظيمية ألفراد املؤسسة 

حيث توصلت الدراسة إىل أن ) 2017بوبنديرة عبد العزيز ، (القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي مع دراسة 

مستوى العالقة بني القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي يف مؤسسة كوندور كان مرتفعا ، و كشفت نتائج 

وقد اختلفت نتائج هذه .سة عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بني القيادة التحويلية و اإلبداع التنظيمي الدرا

الذي أظهرت دراسته أن مستوى العالقة بني القيادة التحويلية و ) 2018ضبيان الرشيدي ، (الدراسة مع دراسة 

  .وسطا اإلبداع التنظيمي يف اجلامعات احلكومية و األهلية بالرياض كان مت

  : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  -4

من خالل املبحث السابق توصلنا إىل أن الفرضية الرابعة  صحيحة و اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو   

التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، ( لسلوكيات القيادة التحويلية  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، و اليت مت تقسيمها إىل ملؤسسة حمل الدراسة التنظيمي يف اعلى اإلبداع ) اإلستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي 

  :  أربعة فرضيات فرعية وهي 

للتأثري  0.05على انه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة تنص الفرضية الفرعية األوىل  – 1.4

املثايل على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ، و يعزى هذا إىل انتهاج هذا السلوك من طرق القادة يف 

ون للمرؤوسني املؤسسة حمل الدراسة بنسبة كبرية و الرتكيز عليه كأهم سلوك ، و هذا ما يعكس أن القادة ميثل
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، مما جيعلهم أهال لإلعجاب و اإلحرتام و الثقة ، و القادة هم الرموز الذين  مناذج  فعالة قصد حتقيق األهداف

قصد حتقيق أداء إبداعي و متميز ، و خاصة  خلق القيم اليت تلهم و توفر معاين العمل للمرؤوسني يعملون على

و هذا ما مت مالحظته يف .و تكوين أكادميي عايل مثل اجلامعة  يف بيئة يكون فيها أغلب املرؤوسني ذو مستوى

و هذا ما يوضح أن القادة متوافقني يف . املؤسسة حمل الدراسة من مستوى أخالقي أكثر منه أكادميي و حبثي 

مي تصرفا�م مع املرؤوسني و ليسوا متسلطني و هم متمسكون باملعايري األخالقية اليت تنبع من ثقافة جمتمع إسال

  .أصيل 

للتحفيز  0.05تنص الفرضية الفرعية الثانية على انه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  – 2.4

اإلهلامي على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ، و يعزى هذا إىل انتهاج القادة يف املؤسسة حمل الدراسة 

و التحدي ملا يقوم به مرؤوسيهم و تغليب روح اجلماعة ، و إظهار إعطاء املعىن : عدة أساليب حتفيزية أمهها 

احلماس و التفاؤل و جعل التابعني يركزون و يفكرون يف حاالت مستقبلية جذابة و متعددة ، و حتفيزهم على 

هم دراسة بدائل خمتلفة جدا و مرغوبة ، و محاس القائد هو مثال على حتفيز العاملني فهذا احلماس يولد يف نفوس

روح الفريق و الرغبة يف حتقيق مصاحل املؤسسة ، فهذا يشري إىل أمهية احلوافز و دورها الكبري يف حتقيق اإلبداع 

التنظيمي ، فنجاح املؤسسة و متيزها و رياد�ا تتوقف على توفر القدر الكايف من الدافعية لدى العاملني ، ورضاهم 

  .ووالئهم للمؤسسة ، مما يدفعهم إىل اإلبداع 

لالستثارة  0.05على انه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الثالثةتنص الفرضية الفرعية  – 3.4

الفكرية على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ، و يعزى هذا إىل انتهاج القادة يف املؤسسة حمل الدراسة 

ين و مبتكرين و ذلك عن طريق زيادة الوعي حبجم طرق جتعلهم حيركون جهود املرؤوسني لكي يكونوا جمدد

التحديات ، و تشجيعهم على تبين و خلق طرق و مداخل جديدة حلل خمتلف املشكالت ، و معاجلة املواقف 

القدمية بطرق و وجهات نظر جديدة ، و الحظنا أن القادة يف املؤسسة حمل الدراسة يتجنبون النقد العام ألي 

لة حدوث خطأ ، بل عكس ذلك فهم يستحثون املرؤوسني على تقدمي أفكار جديدة و عضو يف ا�موعة يف حا

جتريب مناهج جديدة و ال يعرضون أفكارهم للنقد أبدا ، و يدفعون باملرؤوسني إىل إعادة التفكري حول آرائهم و 

ستغناء عنه أو حىت افرتاضا�م و مبادرا�م ، فال يوجد شيء ثابت و صحيح دائما ال ميكن حتديه و تغيريه و اال

  .إزالته 
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لالعتبار  0.05لة تنص الفرضية الفرعية الرابعة على انه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال – 4.4

اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ، و يعزى هذا إىل أن القادة يعطون اهتماما خاصا  الفردي على 

حباجات كل فرد لتطويره و االرتقاء مبستوى أدائه ، فيعملون كمدربني و ناصحني و أصدقاء و موجهني و يهتمون 

مع كل مرؤوس بطريقة معينة ، كما أن بالنواحي الشخصية لكل منهم ، و إدراك الفروق الفردية بينهم ، و التعامل 

فهم حباجة . القادة يتمتعون مبيزة االستماع اجليد مما يعطي للمرؤوسني الثقة و االطمئنان إذا ما أرادوا قول شيء 

ملشاركة القائد أكثر من حاجتهم ألقواله ، لكي يستطيع مساعد�م على تطوير طاقا�م و مداركهم ، مما يدفع 

  .ىل اإلبداع التنظيمي املؤسسة للوصول إ

  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  -5

من خالل املبحث السابق توصلنا إىل أن الفرضية اخلامسة صحيحة و اليت تنص على أنه توجد فروق 

حول متغريات الدراسة تعزى للبيانات  0.05ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة 

 ني فرعيتنيتتقسيمها إىل فرضيو اليت مت ) . ، السن ، املستوى العلمي ، عدد سنوات اخلربة  اجلنس( الشخصية 

  : ومها 

تنص الفرضية الفرعية األوىل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند  -1.5

اجلنس ، السن ، املستوى العلمي ، ( حول سلوكيات القيادة التحويلية تعزى للبيانات الشخصية  0.05املستوى 

  ) .عدد سنوات اخلربة 

بالنسبة للجنس كانت الفروق يف صاحل فئة الذكور على حساب فئة اإلناث ، و هذا ميكن أن يرجع إىل 

اختالف نسبة االحتكاك و اإلختالط بالقائد بني الفئتني و بني فئة الذكور فيما بينها و بني القائد ، باإلضافة إىل 

  .عينة املبحوثة العشوائية تكونت من الذكور أكثر من اإلناث أن ال

سنة و ترجع هذه  50إىل  40أما يف ما خيص السن جاءت الفروق لصاحل الفئة العمرية الثالثة و هي فئة من     

اليت  الفروق إىل أن هذه الفئة متلك القرارات و االجتاهات الرشيدة اليت تنبع من العقود الزمنية اليت عاشتها و

  .  تكسبها مسؤولية يف اختاذ القرار 

 10و أخريا ما خيص عدد سنوات اخلربة جاءت الفروق لصاحل الفئة الثالثة و هي الفئة ذات اخلربة املهنية من    

سنة و هي اخلربة اليت من خالهلا يكتسب أفرادها الرأي الواثق و احلكيم جتاه القائد ، حيث أ�ا مدة  15إىل 

كتشاف مجيع السلبيات و اإلجيابيات يف مجيع األطراف القائدة مهما كانت كفاء�ا و فعاليتها يف عمل تكفي ال 

  .امليدان 
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بإختالف مستواهم التعليمي ينظرون إىل القائد نظرة واحدة و هي املسؤول الذي  و هذا الن املبحوثني

نهم ، و لكل فرد منهم مستوى يؤهله إىل يريد أن يرتقي بأدائهم إىل مستوى اإلبداع ، و يف نفس الوقت هو فرد م

 .أن يشغل منصب القيادة 

  

تنص الفرضية الفرعية األوىل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عينة الدراسة عند  -2.5

اجلنس ،السن ،املستوى العلمي (حول ممارسة أبعاد اإلبداع التنظيمي تعزى للبيانات الشخصية  0.05املستوى 

  ) . ،عدد سنوات اخلربة 

ذكور على حساب فئة اإلناث ، و هذا يرجع إىل أن بعض بالنسبة للجنس كانت الفروق يف صاحل فئة ال

األساتذة يواكبون التطورات و التغريات التكنولوجية باإلضافة إىل حتديث طرق و منهجية التدريس قصد حتقيق 

  .اإلبداع 

سنة و الفئة  50إىل  40أما يف ما خيص السن جاءت الفروق لصاحل الفئة العمرية الثالثة و هي فئة من  

سنة ، و هذه الفروق نرى أ�ا تكونت لدى املبحوثني من هته الفئات حبكم  50رية الرابعة و هي أكثر من العم

  .  مما يكسبها مسؤولية القرار . اخلربة يف جمال التخصص ، باإلضافة إىل املعرفة الصحيحة و األكيدة حمليط العمل 

و أخريا ما خيص عدد سنوات اخلربة جاءت الفروق لصاحل الفئة الثالثة و هي الفئة ذات اخلربة املهنية من    

سنة فأكثر  و حنن نرى أن هته الفروق جاءت بناء  15سنة و الفئة الرابعة و هي الفئة ذات اخلربة  15إىل  10

ف اختصاصا�م و جمال حبثهم ، و كانت انطالقا على إختالف الثقافة التنظيمية لألفراد يف هته الفئات و إختال

بإختالف مستواهم التعليمي  و هذا الن املبحوثني.كادميي العايل من اخلربة املهنية الواسعة يف ميدان التعليم األ

.ميلكون فرص متساوية يف شىت ا�االت قصد حتقيق اإلبداع 
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  :خالصة

  

من خالل هذا الفصل قمنا بعرض نتائج الدراسة امليدانية ، و هذا عن طريق االستعانة ببعض األدوات 

الستخراج النتائج من االستبيان و قد ) املتوسطات احلسابية ، اإلحنرافات املعيارية ، معامل االرتباط ( ائية اإلحص

خلصنا إىل أن هناك اهتمام كبري ملمارسة سلوكيات القيادة التحويلية من طرف القيادات اإلدارية جلامعة غرداية ، 

هناك تأثري ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة التحويلية  و قمنا أيضا باختبار فرضيات الدراسة لنتوصل اىل أن

. على اإلبداع التنظيمي يف جامعة غرداية ، بعدها إقرتحنا منوذجا للعالقة و أخريا مناقشة نتائج الدراسة 
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  : خاتمة 

من خالل إشكالية موضوع الدراسة و اليت متحورت حول معرفة مستوى تأثري القيادة التحويلية على 

اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة ، و إجياد العالقة بني أبعاد القيادة التحويلية و أبعاد اإلبداع التنظيمي ، 

و متت معاجلة و قوة املنافسة يف املستقبل ، و كذا معرفة الطرق و األساليب اليت تضمن للمؤسسة الريادة 

اإلشكالية وفق أربعة فصول جتمع بني اجلانب النظري و التطبيقي ، و بإتباع املنهج و األدوات املناسبة لذلك و 

النظرية و التطبيقية و حتليل البيانات و دبيات األاملبينة سابقا ، توصلت الدراسة باالعتماد على عرض و مراجعة 

   : أمهها ات قصد التوصل إىل حل لإلشكالية و اإلجابة عن تساؤال�ا و فرضيا�ا إىل جمموعة من النتائج املعطي

التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة : تتميز باألبعاد التالية حتويلية للمؤسسة حمل الدراسة قيادة  - 1

ت أفراد العينة حيث كانت هناك موافقة مرتفعة على توفر من إجابا انطالقاالفكرية ، االعتبار الفردي ، و هذا 

االعتبار الفردي يليه التحفيز اإلهلامي مث التأثري املثايل و أخريا : هذه األبعاد ، و جاءت بالرتتيب التنازيل التايل 

  .االستثارة الفكرية 

انطالقا من إجابات أفراد العينة حيث  ، و هذا أبعاد اإلبداع التنظيمي  ميارس هيئة التدريس يف جامعة غرداية  - 2

احلساسية للمشكالت ، : كانت هناك موافقة مرتفعة على توفر هذه األبعاد ، و جاءت بالرتتيب التنازيل التايل 

  .األصالة ، الطالقة و أخريا املرونة 

ستقل سلوكيات توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط قوية جوهرية ذات داللة إحصائية بني املتغري امل - 3

و املتمثلة يف التأثري املثايل ، التحفيز اإلهلامي ، االستثارة الفكرية ، االعتبار الفردي ، و املتغري القيادة التحويلية 

  .الطالقة ، املرونة ، احلساسية للمشكالت ، األصالة : التابع اإلبداع التنظيمي مبختلف أبعاده و هي 

التحويلية بسلوكيا�ا تؤثر بشكل كبري يف اإلبداع التنظيمي ، و هذا بناء على نتائج أثبتت الدراسة أن القيادة  - 4

من اإلبداع التنظيمي يف  %83االحندار املتعدد حيث تبني أن سلوكيات القيادة التحويلية تفسر ما نسبته 

اإلبداع التنظيمي و قد فسر  حيث جاء متغري التأثري املثايل أكثر تفسريا للتباين احلاصل يفاملؤسسة حمل الدراسة ، 

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي ، و  %17، أما التحفيز اإلهلامي فقد فسر ما قيمته  %51ما قيمته 

من التباين احلاصل يف اإلبداع التنظيمي ، و بالنسبة ملتغري   %8بالنسبة ملتغري االعتبار الفردي فقد فسر ما نسبته 

  .لكن سلبا أي بتأثري عكسي  %9فسر ما نسبته  االستثارة الفكرية فقد

يف آراء أفراد  0.05كما توصلت الدراسة فيما خيص وجود الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   - 5

  :عينة الدراسة تعزى للبيانات الشخصية إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول متغري سلوكيات القيادة التحويلية تعزى ملتغري  - 

اجلنس ، السن ، اخلربة املهنية ، يف حني أثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات 
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عينة على اختالف مستواهم العلمي يتفقون يف و هذا يعين أن مجيع أفراد الاملبحوثني تعزى للمستوى التعليمي 

  .وجهة نظرهم اجتاه عبارات حمور سلوكيات القيادة التحويلية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد العينة حول متغري اإلبداع التنظيمي تعزى ملتغري اجلنس ،  - 

ق ذات داللة إحصائية يف إجابات املبحوثني تعزى السن ، اخلربة املهنية ، يف حني أثبتت الدراسة عدم وجود فرو 

للمستوى التعليمي و هذا يعين أن مجيع أفراد العينة على اختالف مستواهم العلمي يتفقون يف وجهة نظرهم اجتاه 

  .عبارات حمور اإلبداع التنظيمي 

  : التوصيات : ثالثا 

  :من التوصيات التالية  جمموعة اقرتاحمما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن  انطالقا

�دف تأهيلهم و يف جامعة غرداية عقد دورات تدريبية عن القيادة التحويلية لرؤساء األقسام و عمداء الكليات  - 

  .إكسا�م خصائص القيادة التحويلية و تعريفهم بأمهية هذا النوع من القيادة قصد حتقيق اإلبداع 

قيادات جامعية حتويلية ذات رؤية واضحة ، قادرة على التغيري ، و  ضرورة اعتماد مؤسسات التعليم العايل على - 

  .حمفزة قصد تشجيع املرؤوسني و استثارة أفكارهم  تكون ذات شخصية إهلامية

و ذلك من خالل البحث عن يف جامعة غرداية التأكيد على تنمية الروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس  - 

  .ا دعم هذا االجتاه الوسائل و األساليب اليت من شأ�

تطوير و تنمية املهارات و القدرات اإلبداعية لدى  يف جامعة غرداية علىضرورة تفعيل دور القيادات األكادميية  - 

  . املرؤوسني و العمل على حتفيزهم باستمرار ، قصد كسب والئهم للمؤسسة 

حتفيز العاملني و االهتمام بتكوين تسهيل إتباع سياسات تفويض السلطات لتمكني القيادات اإلدارية من  - 

إطارات إدارية تتخذ من القيادة التحويلية منهجا ملمارسة العمل مما يكون له مردود إجيايب يف حتقيق العدالة 

  .التنظيمية 

  : آفاق الدراسة : رابعا 

يت ميكن أن تكون اإلشكاليات الانطالقا من النتائج املتوصل إليها و التوصيات اليت تقدميها ميكن طرح العديد من 

  :مشاريع حبث مستقبلية و منها 

  .إليها  إجراء دراسات مماثلة و يف مؤسسات أخرى و مقارنة النتائج املتوصل - 

  .تأثري القيادة التحويلية على اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة االقتصادية  - 

  .املؤسسات العامة دور القيادة التحويلية يف ترقية أداء األفراد يف  - 

  .دور اإلبداع التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 

.و أثرها يف حتقيق اجلودة يف املؤسسات اخلاصة سلوكيات القيادة التحويلية  - 
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النهائي االستبيان) : 01(الملحق رقم   

 جامعة غرداية

والتجارية وعلوم التسيير االقتصاديةكلية العلوم   

 قسم علوم التسيير

 استبيان

  

  :والوظيفيةالبيانات�ال��صية�:  القسم��ول 

��دف��ذا�القسم�إ���التعرف�ع����عض�ا��صائص��جتماعية�والوظيفية�لألساتذة����جامعة�

  .أمام�العبارة�املناسبة) X(غرداية،�لذا�نرجو�منكم�التكرم�بوضع�عالمة�

  :  ا��نـــس -1

  أنثــى                          ذكــر�������         

  :  الســـن -2

  . سنـــة�50أكثـــر�من�             سنــة���50 إ���40منسنة��������������40إ��30مـن�           سنــة���30أقــل�من�        

  

  : العلمي املستوى  -3

  أستاذيةدكتوراه��������������ماجست�����������������������      

  

  : عدد�سنوات�ا����ة -4

  سنة�فأك�� 15 سنة����������15إ����10سنوات����������من��10إ����05سنوات���������من��05أقل�من����  

 

:بعدو  ةــطيب السيدات والسادة أساتذة جامعة غرداية المحترمين؛ تحيـة  

سلوكيات�القيادة�التحو�لية�وأثر�ا�ع����بداع�" وال���تحمل�عنوان�مذكرة�الدكتوراه،�متطلبات��إطـــار�إتمام���

� �للف��ة �غرداية �جامعة �حالة �دراسة ��ذ" 2017-2012التنظي�� �أيديكم �ب�ن �نضع �أن ��ستمارة�سعدنا ���ال�ه

ع���معلومات��ساعدنا����التوصل�إلـــى�نتـــائج�تخدم��عنـــاية�من�أجل�ا��صول��انـرجو�منــكم��جابة�ع���عبارا��

�العل��� �البحث �لغرض �إال ��ستخدم �ولن �سر�ة �تبقى �سوف �املعلومات ��ذه �فإن �ولإلشارة �الدراســة، موضــوع

  .تقبلوا�منا�فائق�الشكر�والتقدير. فقط

  دوح�التجا�ي: الطالب                  



 -------------------------- ---------------المالحق   

137 
 

:الدراسةمحاور  :الثانيالقسم   

:التحويليةالقيادة  :األولالمحور   

االعتبار  ، االستثارة الفكرية ، ، التحفيز اإلهلامي التأثري املثايل(يهدف هذا احملور إىل معرفة مدى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية 

  . أمام درجة سلم القياس اليت ترو�ا متناسبة مع العبارة) X(، لذلك نرجو منكم وضع عالمة  ) الفردي

غ���

 مـوافق
 العبــــارة مـــــوافق أحيانا
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يفوق�توقعا�ي� يحفز�ي�مسؤو���لتحقيق�أداء     09 

�س�ثارة�الفكر�ة: ثالثا  

 10 يق��ح�مسؤو���طرقا�جديدة�إلنجاز�م�ام�العمل�   

 11 �عتمد��ذا��خ���أسلوب�النقد�البناء�عند�إخفاقنا����حل�املشا�ل�   

ع���التعب���عن�أف�اري�ح���ولو��انت�متعارضة�مع�أف�اره� ���ع���مسؤو��     12 

 13 ���ع���مسؤو���ع���املشاركة����صناعة�القرار�   

 14 يم���ب�ن�وج�ات�النظر�املختلفة�عند�معا��تھ�للمشا�ل�   

 15 يحرك�املسؤول����املوظف�ن��بداع�والتجديد�املستمر   

�عتبار�الفردي: رابــــعا  

 16 يل��م�مسؤو���بمبدأ�املساواة�����عاملھ�مع�جميع�املوظف�ن   

 17 يقدر�مسؤو���إنجازات�املوظف�ن�و�ثم��ا�   

 18 �غرس�املسؤول�الثقة�لدى�مختلف�املوظف�ن   

و��تم�ملتطلبا��م�ورغبا��م� قناعات�املوظف�نيح��م�املسؤول�     19 

و�تصال�املباشر�مع�مختلف�املوظف�ناملفتوح��عتمد��ذا��خ���ع���التواصل�     20 
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  :اإلبداع التنظيمي: المحـــــور الثــــاني 

 ، الطالقة،املرونة، احلساسية للمشكالت (يهدف هذا احملور إىل معرفة مستوى أبعاد اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة 

  .أمام درجة سلم القياس اليت ترو�ا متناسبة مع العبارة) X(، لذلك نرجو منكم وضع عالمة  ) األصالة

غ���

 مـوافق
 العبــــارة مـــــوافق أحيانا

ــم
رقـ

 ال

الطالقة:أوال  

 21 لدي�القدرة�ع���تقديم��ف�ار�ا��ديدة�لتطو�ر�العمل�بتلقائية�   

 22 أمتلك�م�ارات�النقاش�وا��وار�بطالقة   

 23 لدي�القدرة�ع���إعطاء��لمات�تتفق�مع�املع���املراد�التعب���عنھ�   
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 25 أستطيع�طرح��ف�ار�وا��لول�السر�عة�ملواج�ة�مشا�ل�العمل�   

املرونة:ثانيا  

 26  أحرص�ع���إنجاز�أعما���بأسلوب�متجدد   

 27  أ�تم�باآلراء�املخالفة�و�نتقادات�لالستفادة�م��ا�   

 28 أغ���موقفي�دون�تردد�عند��قتناع��عدم���تھ�   

 29 لدي�القدرة�ع���النظر�لألشياء�من�زوايا�مختلفة�   

 30 أرفض�ا��لول�القديمة���ل�املشكالت�   

ا��ساسية�للمشكالت: ثالثا  

  31  أمتلك�قدرات�ع���توقع�مشكالت�العمل�قبل�حدو��ا�   

  32  أستطيع�تقديم�أك���من�حل�للمش�لة�الواحدة�   

  33  أحرص�ع���معرفة�أوجھ�القصور�أو�الضعف�فيما�أقوم�بھ�من�عمل�   

  34  أمتلك�رؤ�ة�دقيقة�إلك�شاف�املشكالت�ال����عا�ي�م��ا��خرون����العمل   

  35  أحرص�ع���أن�أ�ون�واق������رؤ�ة�ا��قائق��   

  �صالة: را�عا

  36  أحرص�ع���تقديم�أف�ار�جديدة�ومناسبة�للعمل   

  37  أطرح�أف�ار�جديدة�لم�تطرح�من�قبل�   

  38  أقلد��خر�ن����حل�املشكالت�وطر�قة�إنجاز��عمال   

  39  أحاول�تقديم�أف�ار�قيمة�ترسم�نتائج��عيدة�املدى�   

  40  أمتلك�من�امل�ارة�ما�يمكن���من�طرح�أف�ار�مبدعة�   

ع���أساس�أ��ا�أول�خما����ل��امعة��عد�صدور�املرسوم�التنفيذي��(2017/2012)تم�اختيار�ف��ة�الدراسة�: مالحظة

      .الذي�صنف�ا�كجامعة�مستقلة�بذا��ا

  شاكر�ن�لكم�حسن��عاونكم���
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  لإلستبيان  المحكميناألساتذة قائمة ) : 02(الملحق رقم 

  الجامعة  اإلسم و اللقب   الرقم

  جامعة ورقلة  خالد رجم  01

  ورقلةجامعة   الحاج عرابه  02

  جامعة ورقلة  رشيد مناصرية  03

  جامعة ورقلة  بشير كاوجه  04

  جامعة ورقلة  حكيم بن جروة  05

  جامعة غرداية  سليمان دحو  06
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 معامل الثبات لمختلف المحاور:  )03(الملحق رقم 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,745 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,931 40 
 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,734 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,761 5 
 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,746 6 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,740 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,830 5 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,505 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,790 20 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,613 5 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,928 20 

المرونةمعامل الثبات لمحور   

االعتبار الفرديمعامل الثبات لمحور   

التحفيز اإللهاميمعامل الثبات لمحور   

االستثارة الفكرية معامل الثبات لمحور  

التأثير المثاليمعامل الثبات لمحور   

الكلي لإلستبيانمعامل الثبات   
الحساسية للمشكالت معامل الثبات لمحور  

األصالةمعامل الثبات لمحور   

للمتغير التابعمعامل الثبات   

الطالقةمعامل الثبات لمحور   

للمتغير المستقلمعامل الثبات   
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للقيادة التحويلية واإلبداع التنظيميالمتعدد  االنحدارو  االرتباطمصفوفة : ) 04(الملحق رقم   
 

Corrélations 

 moy01 moy02 moy03 moy04 var01 var02 

moy01 

Corrélation de Pearson 1 ,854
**
 ,816

**
 ,816

**
 ,948

**
 ,907

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 

moy02 

Corrélation de Pearson ,854
**
 1 ,803

**
 ,621

**
 ,894

**
 ,825

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 

moy03 

Corrélation de Pearson ,816
**
 ,803

**
 1 ,776

**
 ,941

**
 ,735

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 

moy04 

Corrélation de Pearson ,816
**
 ,621

**
 ,776

**
 1 ,871

**
 ,739

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 

var01 

Corrélation de Pearson ,948
**
 ,894

**
 ,941

**
 ,871

**
 1 ,870

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 188 188 188 188 188 188 

var02 

Corrélation de Pearson ,907
**
 ,825

**
 ,735

**
 ,739

**
 ,870

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 188 188 188 188 188 188 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,664 ,079  8,452 ,000 

moy01 ,518 ,059 ,707 8,791 ,000 

moy02 ,178 ,045 ,267 3,953 ,000 

moy03 -,090 ,042 -,133 -2,139 ,034 

moy04 ,085 ,052 ,099 1,650 ,101 

a. Variable dépendante : var02 
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  أسئلة المقابلة) : 05(ملحق رقم 

  

  هل يتمتع القائد بثقة عالية يف نفسه و قراراته ؟  - 1

  ؟  باالرتياحهل يوفر القائد املناخ الذي يشعر املوظفني  - 2

  اجلميع ؟   بباحرتامهل حيض القائد  - 3

  هل حيفز القائد املوظفني لتحقيق أداء متميز ؟  - 4

  هل يؤمن بأمهية مشاركة هيئة التدريس يف عملية التغيري ؟  - 5

  هل يشجع القائد على حل املشاكل بطرق جديدة و مبتكرة ؟  - 6

  هل يستثري القائد املوظفني حنو اإلبداع و التجديد ؟  - 7

  هل يقرتح القائد طرق جديدة إلجناز مهام العمل ؟  - 8

  هل يشجع القائد املوظفني على حتمل املسؤولية ؟  - 9

    هل يفوض القائد بعض الصالحيات للموظفني ؟  -10

  ما هي الصعوبات و املعوقات اليت متنع القائد من ممارسة هذه السلوكيات يف رأيك ؟  -11

  القائد ؟  حتت إشرافاملستوى الذي حققته هل أنت راضي على  -12
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 مدير الجامعة

مكلف نائب مدير الجامعة 

بالتكوين العالي في الطورين 

االول و الثاني و التكوين 

المتواصل و الشهادات و 

 التكوين العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكلف 

 وربالتكوين العالي في الط

التاهيل الجامعي و و  الثالث

البحث العلمي و التكوين 

 العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة 

مكلف بالتنمية و 

 االستشراف و التوجيه

نائب مدير الجامعة 

مكلف بالعالقات 

الخارجية و التعاون و 

التنشيط و االتصال و 

 التظاهرات العلمية

المكتبة المركزية  األمانة العامة

 للجامعة

رئيس مصلحة التعليم 

 و التقييم و التدريب

رئيس مصلحة 

 التكوين املتواصل

رئيس مصلحة 

الشهادات و 

 املعادالت

التأهيل رئيس مصلحة 

 اجلامعي

رئيس مصلحة التكوين 

 ملا بعد التدرج و ما بعد

 التدرج املتخصص 

متابعة رئيس مصلحة 

 أنشطة البحث العلمي

رئيس مصلحة 

اإلحصاء و 

 االستشراف

متابعة رئيس مصلحة 

برامج البناء و 

 التجهيز

رئيس مصلحة 

 التوجيه و اإلعالم

التبادل مصلحة 

مابني اجلامعات و 

 التعاون و الشراكة

مصلحة التنشيط و 

االتصال و 

 التظاهرات العلمية

مدير فرعي  املصاحل املشرتكة

للمستخدمني و 

 التكوين

املدير الفرعي 

 للمالية واحملاسبة

مدير فرعي 

لألنشطة العلمية و 

 الثقافية و الرياضية

املدير الفرعي 

للوسائل و 

 الصيانة

مكتب األمن 

 الداخلي

مكتب التنظيم 

 العام
رئيس مصلحة 

 التوجيه

رئيس مصلحة 

البحث 

 البيلوغرايف

رئيس مصلحة 

 املعاجلة

رئيس مصلحة 

 االقتناء

 البهو التكنولوجي

مركز التعليم 

 املكلف للغات

مركز الطبع و 

 السمعي البصري

مركز األنظمة و 

اإلعالم و شبكة 

االتصال و 

التعليم املتلفز و 

 التعليم عن بعد

 فرع الرباجمة

 الصيانةفرع النظافة و 

 فرع الطبع

 فرع السمعي البصري

 فرع األنظمة

 فرع الشبكات

فرع التعليم املتلفز و 

 التعليم عن بعد

رئيس مصلحة 

املستخدمني 

 األساتذة

رئيس مصلحة 

املوظفني 

اإلداريني و 

 التقنيني

رئيس مصلحة 

التكوين و 

حتسني املستوى 

و حتديد 

 املعلومات

رئيس مصلحة 

 املالية و احملاسبة

رئيس مصلحة 

 متويل أنشطة

 البحث

رئيس مصلحة 

مراقبة التسيري 

 و الصفقات

رئيس مصلحة 

األنشطة العلمية 

 و الثقافية

مصلحة رئيس 

األنشطة 

الرياضية و 

 الرتفيهية

رئيس مصلحة 

 الوسائل و اجلرد

رئيس مصلحة 

النظافة و 

 الصيانة

رئيس مصلحة 

 األرشيف

  لجامعة غرداية التنظيميالهيكل   )06(: الملحق رقم 
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  الصفحة  لموضوعا

 III  اإلهداء

  IV  الشكر

  V  امللخص

  VII  قائمة احملتويات

 IX  قائمة اجلداول

  XI  قائمة األشكال

  XI  قائمة املالحق

  أ  مقدمة

  1  اإلطار النظري للدراسة: الفصل األول 

  2  متهيد

  3  اإلطار املفاهيمي للقيادة: املبحث األول 

  3  مفهوم القيادة و نظريا�ا : املطلب األول 

  3  مفهوم القيادة : الفرع األول 

  10  النظريات و االجتاهات احلديثة للقيادة : الفرع الثاين 

  24  ماهية القيادة التحويلية : املبحث الثاين 

  24  نشأة و مفهوم القيادة التحويلية: املطلب األول 

  24  نشأة القيادة التحويلية: الفرع األول 

  24  مفهوم القيادة التحويلية : الفرع الثاين 

  26  مبادئ و أمناط القيادة التحويلية  : املطلب الثاين 

  26  مبادئ القيادة التحويلية : الفرع األول 

  27  أمناط القيادة التحويلية : الفرع الثاين 

  28  أبعاد القيادة التحويلية و أمهيتها : املطلب الثالث 

  28  أبعاد القيادة التحويلية : الفرع األول 

  30  أمهية القيادة التحويلية : الفرع الثاين 

  31  متطلبات بناء القيادة التحويلية يف مؤسسات التعليم العايل  : املطلب الرابع 

  31  متطلبات بناء القيادة التحويلية : الفرع األول 
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  32  مهام القائد التحويلي يف مؤسسات التعليم العايل : الفرع الثاين 

  35  التحديات اليت تواجه القيادات التحويلية يف املنظمات: الفرع الثالث 

  37  اإلبداع التنظيمي ماهية : املبحث الثالث 

  37  مفهوم و خصائص و أنواع اإلبداع  : املطلب األول 

  37  مفهوم اإلبداع : الفرع األول 

  38  خصائص اإلبداع  : الفرع الثاين 

  40  أنواع اإلبداع : الفرع الثالث 

  41  مفهوم اإلبداع التنظيمي و أبعاده و مستوياته: املطلب الثاين 

  41  مفهوم اإلبداع التنظيمي : الفرع األول 

  42  أبعاد اإلبداع التنظيمي : الفرع الثاين 

  44  مستويات اإلبداع التنظيمي : الفرع الثالث 

  45  مراحل العملية اإلبداعية : الفرع الرابع 

  46  تنمية اإلبداع التنظيمي : الفرع اخلامس 

  46  معوقات اإلبداع التنظيمي يف املنظمات: الفرع السادس 

  48  ادة التحويلية يف بناء اإلبداع التنظيمي أثر القي: املبحث الرابع 

  48  مسامهة التأثري املثايل يف حتقيق اإلبداع التنظيمي : املطلب األول 

  48  مسامهة التحفيز اإلهلامي يف حتقيق اإلبداع التنظيمي : املطلب الثاين 

  49  مسامهة االستثارة الفكرية يف حتقيق اإلبداع التنظيمي : املطلب الثالث 

  49  مسامهة االعتبار الفردي يف حتقيق اإلبداع التنظيمي : املطلب الرابع 

  51  خالصة 

  52  األدبيات التطبيقيبة: الفصل الثاني 

  53  متهيد

  54  الدراسات العربية : املبحث األول 

  64  الدراسات األجنبية: املبحث الثاين 

  68  مقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة : املبحث الثالث 

  69  خالصة

  70  الطريقة واألدوات: الفصل الثالث 

  71  متهيد
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  71  الطريقة: املبحث األول 

  71  مشكلة الدراسة : املطلب األول 

  72  منوذج الدراسة: املطلب الثاين 

  72  فرضيات الدراسة: املطلب الثالث 

  74  جمال و حدود الدراسة: الرابع املطلب 

  74  جمتمع و عينة الدراسة : املطلب اخلامس 

  74  جمتمع الدراسة: الفرع األول 

  76  عينة الدراسة: الفرع الثاين 

  77  أسلوب مجع البيانات: املطلب السادس 

  77  مصادر مجع املعلومات: الفرع األول 

  77  أدوات مجع البيانات: الفرع الثاين 

  80  أساليب حتليل البيانات: املطلب السابع 

  82  األدوات: املبحث الثاين 

  82  صدق و ثبات أداة الدراسة: املطلب األول 

  82  صدق احملتوى أو الصدق الظاهري : الفرع األول 

  82  ثبات االستبيان: الفرع الثاين 

  83  خصائص عينة الدراسة : املطلب الثاين 

  87  خالصة

  88  النتائج و مناقشتها: الرابع الفصل 

  89  متهيد

  90  عرض نتائج الدراسة: املبحث األول 

  90  عرض و حتليل نتائج السؤال األول : املطلب األول 

  93  عرض و حتليل نتائج السؤال الثاين : املطلب الثاين 

  96  الثالثعرض و حتليل نتائج السؤال : املطلب الثالث 

  98  الرابععرض و حتليل نتائج السؤال : املطلب الرابع 

  102  اخلامسعرض و حتليل نتائج السؤال :  اخلامساملطلب 

  111  اختبار فرضيات الدراسة و اقرتاح منوذج للعالقة : املبحث الثاين 

  111  اختبار فرضيات الدراسة : املطلب األول 
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  116  اقرتاح منوذج للعالقة : املطلب الثاين 

  118  مناقشة نتائج الدراسة : املبحث الثالث 

  123  خالصة 

  124  اخلامتة 

  127  املراجع

  135  املالحق 

  144  الفهرس

  


