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�  
  
ْمــَت َعَلــي َوَعَلــى َواِلــَدي َوَأْن َأْعَمــَل َصــاِلًحا َتْرَضــاُه َرب َأْوِزْعِنــي َأْن َأْشــُكَر ِنْعَمَتــَك الِتــي َأْنعَ " 

اِلِحينَ  19: النمل( " َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الص(  
  
َأن اللّـَه َسـِميٌع َذِلَك ِبَأن الّلـَه َلـْم َيـُك ُمَغيـًرا نْعَمـًة َأْنَعَمَهـا َعَلـى َقـْوٍم َحتـى ُيَغيـُروْا َمـا ِبَأنُفِسـِهْم وَ "

  )53: األنفال(" َعِليمٌ 
  
ٍم َحتـى َلُه ُمَعقَباٌت من َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمـِر الّلـِه ِإن الّلـَه َال ُيَغيـُر َمـا ِبَقـوْ " 

  )119: النساء("   َمَرد َلُه َوَما َلُهم من ُدوِنِه ِمن َوالٍ ُيَغيُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد الّلُه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفالَ 
  
  ). 24:السجدة( "َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلما َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنونَ "

  
  صدق اهللا العظيم
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  شكر وتقدير
  

ومــداد كلماتــه علــى مــا أنعــم علــى مــن إكمــال ورضــا نفســه وزنــة عرشــه الحمــد هللا عــدد خلقــه 
المعلــم األول محمــد بــن عبــد اهللا وعلــى آلــه وصــحبه  م علــى نبــي األمــةوأصــلي وأســل لهــذه الدراســة

  .أجمعين
فمـازال فضـل اهللا العظـيم يتـوالى علـي بـأن أعـانني أن ، وأنا على مشارف إنهاء هذه الرسـالة

  .أخط بقلمي كلمات الشكر والثناء لذوى الفضل الذين أفاضوا على بنصحهم، وسخروا لي علمهم
لذا يسعدني  ." اهللاال يشكر  الناسال يشكر من " : اهللا عليه وسلم يقول رسولنا الكريم صلى

 التجـارةكليـة و وعمادة الدراسـات العليـا ، أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى رئاسة الجامعة اإلسالمية بغزة
وأخـص بالشـكر كافـة أعضـاء الهيئـة التدريسـية الكـرام ، لـي فرصـة إكمـال دراسـتي العليـا واأتاح الذين

الذي أشرف على رسـالتي وأفـادني عبد عطية بحر  يوسف/وأخص منهم الدكتور رة األعمالإدابقسم 
، فغمرنـي بعلمـه الزاخـر وعطائـه الـوافر، بالنصح والرأي السديد منذ أن كانت هذه الرسالة مجرد فكـرة

فبــارك اهللا لــه فــي علمــه وعملــه وجــزاه اهللا ، حتــى اســتطعت أن أشــق طريقــي لتــرى هــذه الرســالة النــور
  .ر الجزاءخي

وذلك لتفضـلهما  كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكرام
وأرجــو مــن اهللا أن تســاهم مالحظــاتهم الســديدة فــي إغنــاء هــذه ، بقبــول المشــاركة فــي مناقشــة الرســالة

  .فجزاهم اهللا خيراً ، الرسالة وٕاثرائها
تعــاونهم ولمــا قــدموه مــن جهــد ووقــت فــي تحكــيم  كمــا أتقــدم بالشــكر للســادة المحكمــين علــى

  .االستبانة
 لرؤســــاء األقســـــام األكــــاديميين فـــــي الجامعــــة اإلســـــالمية بغـــــزةكمــــا أقـــــدم عظــــيم االمتنـــــان 

  . اتهم الفعالة في تطبيق االستبانةالستجاب
الي والصـبر علـى انشـغ، قدم لي الدعم والرعاية كل منوأتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى 

ل اهللا تعــالى أن يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتهم، وأن يجــزيهم كــل الخيــر أأســ، ثنــاء دراســتيعــنهم أ
  .والتوفيق والنجاح

وأخيــرًا كــل التقــدير لمــن يســتحق الشــكر والثنــاء ولــم يبخــل علــى بالعطــاء والــدعاء وأســال اهللا 
  .العلي القدير أن يجزيهم عني خير الجزاء

  محمد كريم خلف/ الباحث 
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 اتقائمة المحتوي

  الصفحة  الموضوع

  II  قرآن كريم

  III  إهداء

  IV  شكر وتقدير

  XII  الدراسة ملخص

Abstract  XIV 

  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  2  المقدمة

  3  الدراسة مشكلة

  5  الدراسة فرضيات

  5  الدراسة متغيرات

  6  الدراسة أهداف

  6  الدراسة أهمية

  8  الدراسة مصطلحات

  9  ةالدراس منهجية

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

  11  القيادة األول المبحث

  11  تمهيد

  12  :القيادة تعريف: أوالً 

  14  القيادة أهمية: ثانياً 

  15  القيادي والسلوك اإلدارية القيادة نظريات: ثالثاً 
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  الصفحة  الموضوع

  22  القيادة التحويلية: الثاني المبحث

  23  التحويلية القيادة تعريف: أوالً 

  24  التحويلية القيادة عناصر: اً ثاني

  25  التحويلية القيادة أنماط: ثالثاً 

  27  التحويلي القائد خصائص: رابعاً 

  27  :بوسنر و كوزس حسب التحويلي القائد سمات

  29  :التحويلي القائد يفكر كيف: خامساً 
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  45  :الجماعي المستوى على اإلبداع مراحل: ثامناً 
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  الصفحة  الموضوع
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 لـدى اإلبداعيـة القـدرات تـوافر ومـدى التحـويلي القيـادي السـلوك بـين العالقـة:عاشـراً 

   .العاملين
46 
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  الصفحة  الموضوع

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

-Sample K -1 سـمرنوف-كولمجروف اختبار(الطبيعي التوزيع اختبار

S).(  
84  

  84  الدراسة فقرات تحليل

  104  البحث فرضيات اختبار

  سادسالفصل ال

 النتائج والتوصيات 

  111  والتوصيات النتائج

  118  المراجع

  118   العربية المراجع: أوالً 

  121  األجنبية المراجع: ياً ثان

  123  المالحـق
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  قائمة الجداول
 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  71  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر   )1(
  72  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية  )2(
  72  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي  )3(
  73  الدراسة حسب متغير سنوات الخبرةتوزيع عينة   )4(
  75  مقياس اإلجابة على الفقرات  )5(
  77- 76  الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  )6(
  78- 77  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  )7(
معامـــل اإلرتبـــاط بـــين معـــدل كـــل محـــور مـــن المحـــاور مـــع المعـــدل   )8(

  الكلي لفقرات االستبانة
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  80  )طريقة التجزئة النصفية(ثبات معامل ال  )9(
  80  )طريقة الفا كرونباخ(معامل الثبات   )10(
  81  يوضح أطوال الفقرات  )11(
  84  إختبار التوزيع الطبيعي  )12(
  85  )الجاذبية(تحليل فقرات   )13(
  87  )الحفز اإللهامي(تحليل فقرات   )14(
  89  )اإلعتبار الفردي(تحليل فقرات   )15(
  91  )اإلستثارة الفكرية(فقرات تحليل   )16(
  93  )األصالة(تحليل فقرات   )17(
  94  )الطالقة الفكرية(تحليل فقرات   )18(
  96  )المرونة الذهنية(تحليل فقرات   )19(
  97  )الحساسية للمشكالت(تحليل فقرات   )20(
  99  )القدرة على التحليل والربط(تحليل فقرات   )21(
  100  )باإلتجاهاإلحتفاظ (تحليل فقرات   )22(
  102  )قبول المخاطرة(تحليل فقرات   )23(
  104  تحليل جميع المحاور  )24(
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  105  معامل اإلرتباط   )25(
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  سنوات الخبرة
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تحليــــل التبــــاين األحــــادي للفــــروق بــــين المتوســــطات حســــب متغيــــر   )28(
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109 
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  شكالاألقائمة 
 

  الصفحة  شكلعنوان ال  شكلرقم ال

  18  نظرية الشبكة اإلدارية   )1(
 

    

  
  المالحققائمة   

 

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  124  أعضاء لجنة تحكيم اإلستبانة  )1(

  125  رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية قائمة بأسماء  )2(

  128  في شكلها النهائياإلستبانة   )3(
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  ملخص الدراسة
  "رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية ىعالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لد"

  :هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات  امتالكعالقة بين ال هيما  

  بالجامعة اإلسالمية بغزة؟ اإلبداعية لدى رؤساء األقسام األكاديميين

أما مجتمع الدراسة .لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليو 
). م2010/2009(لجامعة اإلسالمية بغزة للعام الدراسي فتكون من رؤساء األقسام األكاديميين با

  .رئيس قسم أكاديمي 50والبالغ عددهم 

الموزعة  تاالستبيانامن استبيان ) 45( وتم استرداد , وتم استخدام عينة الحصر الشامل 
  رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزةعلى 

  :التالية  و توصلت الدراسة إلى النتائج
المية بغزة توجد ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية في الجامعة اإلس .1

  ).%80,6( تساويبنسبة 
المرتبة األولى بوزن  من عناصر القيادة التحويلية ) "التأثير المثالي" الجاذبية(احتل عنصر .2

بوزن  الرابعة المرتبة )الفكرية االستثارة(احتل عنصر ،بينما)%82.89(نسبي
  .في تقديرات أفراد العينة )%79.63(نسبي

يتوافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة بنسبة  .3
  . %)83,94( تساوي

من عناصر اإلبداع المرتبة األولى بوزن  )القدرة على التحليل والربط(احتل عنصر .4
المرتبة السابعة بوزن ) خاطرةقبول الم(، بينما احتل عنصر )%88.33(نسبي
  .في تقديرات أفراد العينة )%80.58(نسبي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة التحويلية  .5
للمتغيرات  ىباإلبداع اإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية تعز 

 ).سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، رالعم(الديموغرافية والشخصية 
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  :بناء على النتائج سالفة الذكر في هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

أن تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لزيادة وعي القيادات األكاديمية بأسلوب  .1
  .القيادة التحويلية وفوائدها على المدى البعيد في تطوير أداء المرؤوسين

من قبل إدارة الجامعة باإلبداع والمبدعين وتشجيع العمل اإلبداعي من  االهتمامضرورة  .2
خالل التحفيز الفكري والعاطفي والمادي لما له أثر كبير في تحسين البيئة التعليمية 

  .بالجامعة
ضرورة اهتمام إدارة الجامعة بالمستجدات اإلدارية وٕانشاء إدارة خاصة بتنمية الموارد  .3

بدورها في تنمية المهارات اإلدارية واإلبداعية لدى العاملين، وٕاثارة دافعية  البشرية لتقوم
  .العاملين نحو األداء األفضل وتحفيزهم للتقدم والتطوير

التركيز على تنمية قادة التغيير في الجامعة واالهتمام بتنمية مهاراتهم حتى يتم مساعدتهم  .4
وعملياته ونواتجه، فيسعون فيما بعد  في تكوين رؤية واضحة عن ماهية التغيير ودوافعه

  .إلى ترجمتها وبلورتها في برامج تنفيذية عملية قابلة للتطبيق في الجامعة بصورة تعاونية
محاولة توفير التسهيالت المادية والفنية والتقنية المساعدة لعملية التغيير وتنفيذها من قبل  .5

 .إدارة الجامعة وكذلك التعليم العالي
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Abstract 
 

"The Relationship Between Transformational Leadership and Managerial 
Creativity (descriptive study on academic heads of departments at the 
Islamic University of Gaza)" 
The research aimed at answering the following main question: 
What's the relationship between the Possession of academic leaders of 
transformational leadership and developing Managerial Creativity for 
heads academic departments at the Islamic University of Gaza? 
 
To achieve the objectives of the study the researcher used descriptive 
analytical approach , the study population consists of all academic heads of 
departments at The Islamic University of Gaza for the academic year 
(2009/2010). Who are 50 academic Departments heads. 
Comprehensive inventory sample was used and 45 questionnaires were 
retrieved from heads of  academic Departments.  
The study revealed the following results: 

1. The Practice of transformational leadership by academic leaders in 
The  Islamic University of Gaza by(  80.6  % ) as estimated by study 
respondents. 

2.  (charisma) Occupied first rank of transformational leadership 
elements with a relative weight (82.89%), while (intellectual 
stimulation) occupied fourth rank aiming at relative weight(79.63%) 
as estimated by study respondents. 

3. possession of managerial creativity by the heads of academic 
departments of Islamic University of Gaza by over( 83.94%). 

4. The(ability to analysis and link)  occupied first rank of managerial 
creativity elements with relative weight (88.33%), while the fourth 
element (assumption to risk) ranked seventh with relative weight 
(80.58%) as estimated by study respondents. 

5. There is no statistically significant differences between respondents 
answers about Transformational leadership relationship with 
Academic heads of departments creativity at the Islamic University 
due to personal and demographic variables (age, years of experience 
and qualifications). 

Accordingly , the researcher's major recommendations were: 
1. The University should arrange courses and workshops to increase 

awareness of academic leaders with transformational leadership style 
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and its long-term benefits in improving the performance of their 
subordinates. 

2. The University management need to bay  Attention and to encourage 
creativity by creative intellectual ,emotional and material stimulation 
because of its significant impact in improving the learning 
environment on campus.  

3. The Need of the University Management to bay attention to 
administrative developments and to establish a special Department 
for human resource management for its role in the development of 
managerial skills and creativity among employees, and directing  
them towards better performance and motivation for progress and 
development . 

4. The Need of the University Management to focus on the 
development of leaders of the change in the University and to  
concern for the development of skills so as to assist in the formation 
of a clear vision of what a change and motivation and its operations 
and products, seek subsequently translated and developed in the 
executive programs can be applied in the University cooperatively.  

5. Attempting to provide material and technical facilities and technical 
assistance to the process of change, implemented by the 
Administration of the University and Higher Education. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة

, فالعصــر الــذي نحيـاه عبــارة عــن مرحلـة تحــول مــن قـرن إلــى قــرن,إن مشـكلة القيــادة أمـر فــي غايــة األهميـة 
, صـة تشـكل ضـغوط كبيـرة إلحـداث التغييـرات الالزمـةوالمتغيـرات المحيطـة بالجامعـات عامـًة والجامعـة اإلسـالمية خا

ــاء العقــول القــادرة علــى االبتكــار والتجديــد والتصــور  وفــي هــذا الصــدد يؤكــد علمــاء اإلدارة وكتاباهــا علــى أهميــة انتق
فالعقول المطلوبة للجامعات هي العقـول التـي تتفاعـل بـداخلها القـوى المـؤثرة علـى التعلـيم كمـا تتفاعـل تلـك , الصحيح

  .قوى في البيئة الخارجيةال

فالقيـادة اإلداريـة أصـبحت المعيـار الـذي يحـدد نجـاح ، ٕان القيادة من أهم الموضـوعات إثـارة فـي علـم اإلدارةو 
والقيادة التربوية تعتبـر جـوهر العمـل اإلداري ألنهـا تمثـل عـامال مهمـا فـي نجـاح أو فشـل اإلدارة ، أي مؤسسة تعليمية

ولقـد ذهـب كثيـر مـن علمـاء اإلدارة إلـى القـول بـأن القيـادة ، مباشر على العملية التعليميـةالتعليمية لما فيها من تأثير 
ــاح اإلدارة، و  قــوم بــدور تن أهميتهــا ودورهــا نــابع مــن كونهــا أهــي جــوهر العمليــة اإلداريــة، وقلبهــا النــابض، وهــي مفت

 .وتعمل كأداة محركة لتحقيق أهدافها، أساس يؤثر في عناصر العملية اإلدارية فتجعل اإلدارة أكثر دينامكية وفاعلية
  )41: 2004، الكردي(

وقـدرة ، إن اإلدارة التربويـة فـي جوهرهـا هـي عمليـة قيـادة بالمقـام األولبل أن الكثير مـن علمـاء اإلدارة يقـول 
فالقيـادة  ،لتطويرهـا ياتها والسـعي الـدائمو على التأثير في البشر اآلخرين وحفزهم إلنجاز أهداف المؤسسة التربوية وأول

عصـر ، ومراعـاة أن العصـر الحـالي، إلـى اإلمـام عليميـةهي عملية تعلـم تعاونيـة مشـتركة تسـهم فـي دفـع المؤسسـة الت
 وهـذا مـا يفـرض تحـدياً  .ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يتطلب هندسة العالقات إضافة إلى هندسـة العمليـات

يراعي قابلية القيادة للتعلم والتطوير وٕاعادة الصياغة ، طار فكري حديثة ضمن إعليمييتمثل بتطوير القيادة الت رئيساً 
مـن أن القيـادة هـي عمليـة صـناعة يمكـن إعـادة  ذلـك انطالقـاً ، مسـتجداته وتقنياتـه بما ينسجم مع متطلبات العصر و

  )7: 2000، منىو  اداتجر ( .مما يمكنها من إدارة مؤسسات المستقبل بكفاية وفاعلية، اختراعها والتفكير فيها وتشكيلها

فهنـاك القيـادة الديمقراطيـة ، عمداء الكليات ورؤساء األقسام والمديرونهذا وتختلف أنماط القيادة التي يتبعها 
 الدراسـيوتسعى إلى تهيئة المناخ ، ومشاركة المعلمين في اتخاذ القرار التي تحرص على العالقات اإلنسانية السليمة

بإنجـاز  وهنـاك القيـادة األوتوقراطيـة التـي تهـتم كثيـراً ، دهم لتحقيق األهداف المنشودةلبذل أقصى جهو  درسينلحفز الم



3 
 

وهنـاك القيـادة  .تبـاع أسـاليب توجيـه األعمـال بواسـطة األوامـرإ و ، واالستبداد بالرأي والمركزية في اتخـاذ القـرار، العمل
ـــى إعطـــاء الم ـــدراً  درســـينالترســـلية التـــي تحـــرص عل ـــة فـــي ممارســـة أع ق ـــع المســـئوليات مـــن الحري مـــالهم وتتـــرك جمي

  )79: 1996، آل ناجي( .درسينللم

ومــن األنمــاط القياديــة التــي أفرزهــا التقــدم العلمــي والتطــور وتعتبــر األســاليب الســابقة أســاليب قديمــة وتقليديــة 
والسياسـة  وهو من األساليب التي ظهرت حديثا في مجـال القيـادة علـى يـد عـالم التـاريخ، القيادة التحويليةالتقني نمط 

ومـن أهـم مـا يميـز ، واألتبـاع األمريكي بيرنز، ويقوم هذا األسـلوب علـى أسـاس وجـود عالقـة مشـتركة لكـل مـن القـادة
نمط القيادة التحويلية القدرة العالية على قيادة المنظمة في مواجهة التحديات والتطورات الحديثة من خالل التأثير في 

  .إلبداعيةوتنمية قدراتهم ا المرؤوسينسلوكيات 

ولشعور الباحث من خالل عرضه السابق بأن القيادة التحويلية هي األسلوب المالئـم لهـذه المرحلـة نظـرا لمـا 
تشتمل عليـه مـن عناصـر وخصـائص ومهـام تمكـن القائـد إذا مارسـها مـن إدارة التغييـر فـي منظمتـه بنجـاح وتحويلهـا 

دة ويستجيب للتحديات المعاصرة والمستقبلية تم اختيار وضع جديد ومختلف يلبي الطموحات والمتطلبات المستج إلى
  .عنوان البحث

حيـث ,قـرارات مهمـة بشـكل يـومي  اتخـاذوٕان القيادات األكاديمية بالجامعات غالبـا مـا يواجهـون تحـديا أثنـاء  
رامج تقـــع علـــى عـــاتقهم مســـؤوليات تتعلـــق بالعـــاملين فـــي األقســـام وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس والتغيـــرات التنظيميـــة والبـــ

   .والمناهج وطرق التدريس وتنمية الطالب وٕاقامة عالقات إيجابية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي

والجامعــة اإلســـالمية مـــن المؤسســـات التعليميـــة الرائـــدة محليــًا مـــن حيـــث تبنيهـــا للوســـائل واألســـاليب الحديثـــة 
جديـدة  إبداعيـةالتطـورات والبحـث عـن أسـاليب مما يتطلب منها أن تواكـب المسـتجدات و , المتبعة في تحقيق أهدافها 

بـالرغم مـن وجـود الـدور الكبيـر والفعـال و  ,لالبتكـاروالعمل على حسن استغالل الموارد البشرية المؤهلة وفـتح المجـال 
إال أن القليل من الدراسـات , للقيادات األكاديمية وكذلك لرئيس القسم والحاجة الماسة لإلبداع في العمل الذي يقوم به

ومن أجل هذا كان التركيـز علـى دراسـة نمـط القيـادة , تناولت السلوك القيادي الفعال على مستوى القيادات األكاديمية
التحويليــة وكــذلك العالقـــة بــين نمــط القائـــد التحــويلي ومــدى تـــوافر القــدرات اإلبداعيــة وتنميتهـــا لــدي رؤســاء األقســـام 

مـن أهـم الوظـائف التـي تـؤثر فـي  باعتبارهـاهـذه الوظيفـة للدراسـة  األكاديميين فـي الجامعـة اإلسـالمية وقـد تـم إختيـار
   .العملية التعليمية بشكل مباشر

 : مشكلة الدراسة

 مـن تتطلـب التـي مـن المشـكالت العديـد وأحجامهـا وأنواعهـا مهامهـا اخـتالف علـى تواجـه عامـة إن المنظمـات

 فـي والخطـأ المحاولـة علـى القـائم التقليـدي المـنهج علـى ادمن االعتمـ التقليل في التفكير ضرورة فيها والعاملين قياداتها

   الشأن هذا في اإلبداعي المنهج توظيف المشكالت ومحاولة حل
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 ولـذلك المرؤوسـين مـن مخصصـة يفـرز أنواًعـا العمل بيئة في القيادي النمط أن على وترونجورو براون ويؤكد

 الـنمط مقـدمتها وفـي بهـا يعمـل التـي البيئـة لخصـائص عيـةطبي نتيجـة اإلبـداع يكـون مـن قـدًرا يملـك الـذي الموظـف فـإن

 )31: 2000آل خليفة والربيعان، ( .القيادي

 وفـتح الحديثـة والتطـورات مواجهـة التحـديات علـى العاليـة بالقـدرة يتسـم الـذي التحـويلي القيـادة نمـط وبخاصـة

 .المتسارعة والتحوالت المحيطة لتغيراتا لمواكبة والتجديد قنوات التطوير فتح خالل من واإلبداع لالبتكار المجال

 لتشـجيعه المناسـبة البيئـة اإلبـداعي وتـوفير المـنهج وتوظيـف المشـكالت لمواجهـة الحاجـة فـإن فيـه الشـك ومـا

 ذلك إلى الحاجة أن إال ,المنظمات لكافة ضروري مطلب وتطويره هتالالزمة لتنمي والوسائل المبدعين األشخاص وٕايجاد

  .تواجهها التي والتغيرات التحديات التعليمية لكثرة ماتالمنظ في أكبر تكون

 األرض وتهيئـة اآلفـاق يسـعى لفـتح الـذي التحـويلي القيـادة نمـط لدراسـة الباحـث حـرص كـان ذلـك ضـوء وعلـى

 بواجبـاتهم القيـام مجـال فـي وٕابـداعات مـن قـدرات رؤسـاء األقسـام األكـاديميين لـدى مـا لتقـديم المالئـم والمنـاخ الخصـبة

 .بهم المناطة الواألعم

 :التالي التساؤل في الدراسة مشكلة صياغة يمكن سبق ومما

بالجامعـة  لـدى رؤسـاء األقسـام األكـاديميين اإلبداعية القدرات وتنمية التحويلية القيادة بين العالقة هي ما

  اإلسالمية بغزة؟
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  فرضيات الدراسة
  :الفرضية األولى  •

 )العمداء ونوابهم(بين امتالك القيادات األكاديمية 0.05ى داللة هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو "
بالمهـــارات والقـــدرات  )رؤســـاء األقســـام( بالجامعـــة اإلســـالمية خصـــائص وســـمات القائـــد التحـــويلي وتمتـــع مرؤوســـيهم

  "اإلبداعية 
  :الفرضية الثانية •

 ىلتحويليـة باإلبـداع اإلداري لـدبين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة اتوجد فروق ذات داللة إحصائية "
  : للمتغيرات الديموغرافية والشخصية التالية ىالجامعة اإلسالمية تعز  فيرؤساء األقسام األكاديميين 

o السن. 

o  االجتماعيةالحالة. 

o سنوات الخبرة. 

o المؤهل العلمي.   

  متغيرات الدراسة
القـدرة , باالتجـاه االحتفـاظ, األصالة, مشكالتالحساسية لل, المرونة, الطالقة(اإلبداع اإلداري: المتغير التابع •

  )وقبول المخاطرة ,على التحليل والربط
  سمات وخصائص القيادة التحويلية: المتغير المستقل •

  :هي Bass & Avolioعناصر وفق التحويلية تتضمن أربعة  أن القيادة االعتبارمع األخذ في 
  ).المثاليالتأثير (الجاذبية  .1
  .اإللهاميالحفز  .2
  .تثارة الفكريةاالس .3
 . االعتبار الفردي .4
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 : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي
بالجامعـــة اإلســـالمية لســـمات وخصـــائص القائـــد  يـــةاألكاديم اتالقيـــاد امـــتالكواقـــع التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين  .1

 .وذلك من خالل بالجامعة اإلسالمية بغزة رؤساء األقسام األكاديميين اإلداري لدى اإلبداع وتوافر التحويلي

لدى القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة  التحويلية القيادة وسمات خصائص توافر مدى على التعرف .2
 .)عمداء الكليات ونوابهم(

 رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة لدى اإلبداعية القدرات توافر مدى على التعرف .3

 اتالقيـاد امـتالكواقع  رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة تجاه ءآراتباين  التعرف على مدى .4
والحالة  عمرال(المتغيرات الديموغرافية  بتباين بالجامعة اإلسالمية لسمات وخصائص القائد التحويلي يةاألكاديم

   .)والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة االجتماعية
رؤسـاء  امـتالكواقـع تجـاه  بالجامعـة اإلسـالمية بغـزة األكـاديمييناألقسـام  رؤسـاء آراء تبـاين مدى على التعرف .5

والحالــة  عمــرال( المتغيــرات الديموغرافيــة بتبــاين اإلبداعيــة القــدراتبالجامعــة اإلســالمية  يــةاألكاديم األقســام
  .)والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة االجتماعية

 :أهمية الدراسة

قــوم بدراســة نمــط جديــد مــن أنمــاط القيــادة وهــو نمــط القيــادة التحويليــة وأثرهــا ت تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا
 .وتنمية اإلبداع لديهم اإلداريينرؤساء األقسام الفاعل في تطوير أداء 

 : هما جانبين من الدراسة هذه أهمية وتبرز

 :العلمية األهمية .1

 أحـد القيـادة كـون موضـوع لـهتتناو  الـذي الموضـوع أهميـة مـن الدراسـة لهـذه العلميـة األهميـة تسـتمد .أ 

 أن حيث المجال بهذا المهتمين قبل بالغ من باهتمام تحظى تزال وال حظيت التي المهمة الموضوعات

 وترسـم تحركهـا التـي القيـادات علـى رئـيس بشـكل يعتمـد منظماتها واسـتمرارها وتطور المجتمعات تقدم

 .إبداعية ومواهب هابتكاري قدرات من القيادات تلك تملك وما خططها وسياساتها

 .العربي اإلداري في الفكر والدراسة البحث من نصيبه يأخذ لم الذي التحويلي القائد نمط وبخاصة .ب 

 تسـعى التـي المهمـة بأحد الجوانب الحديث القيادي النمط هذا ارتباط هو أهمية الدراسة هذه يزيد ومما .ج 

 مـن يعـد الـذي، اإلداري اإلبـداع وهـو أال لـدى المـوظفين لتوفرهـا المالئـم المناخ لتهيئة المنظمات كافة

 قـدرات مـن بهـا للعـاملين يتـوافر مـا علـى قـائم ذلـك أن حيـث المنظمـات وتطورهـا تقـدم مقـاييس أهـم

 موضـوع القيـادة تناولـت التـي الدراسـات أوائـل مـن تعـد قـد الدراسـة هـذه أن كمـا .وٕامكانـات إبداعيـة

 .لمؤسسات التعليمية بغزةا في إحدى اإلداري باإلبداع وعالقتها التحويلية
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 :العملية األهمية .2

 ومـدى المنظمـات علـى أداء وتـأثيره القيـادي الـدور أهميـة مـن العمليـة الناحيـة مـن الدراسـة أهميـة تنبع

 تحتـاج أنهـا حيـث .الخصـوص وجـه علـى نحن بصددها والمؤسسة التعليمية التي عام بشكل واستمرارها بقائها

 تنمية عملها تقتضي طبيعة لكون واإلبداع والتجديد االبتكار على ومشجعون قادة مبادرون إلى غيرها من أكثر

 التـي المتسـارعة والتطـورات هـذه التحـوالت مواكبـة أجـل مـن المـوظفين مـن ابتكاريـه وعقليـات إبداعيـة قـدرات

 مـع امواالنسـج التوافـق لتحقيـق إدارتهـا طبيعـة فـي تحويليـة وجـود قيـادات تسـتلزم والتـي الحيـاة طبيعـة فرضـتها

 .وفاعلية بكفاءة أهدافها تحقيق ثم ومن معها التعامل وطرق العالم في التحديات والتغيرات
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 : مصطلحات الدراسة

 :القيادة •

وذلـك ، ينانو قـبحيـث يجعلهـم يقبلـون قيادتـه طواعيـة دونمـا إلـزام ، هي قدرة تأثير شخص ما علـى اآلخـرين "
ممــا يتــيح لــه القــدرة علــى ، عــن آمــالهم وطموحــاتهم وكونــه معبــراً ، افهمالعتــرافهم التلقــائي بقيمــة القائــد فــي تحقيــق أهــد

وٕاقناعهم بأن تحقيقهم ألهـداف التنظـيم يعـد ، وكسب تعاون العاملين معه وتحقيق التجانس فيما بينهم، قيادة الجماعة
  )12 :1998، الخطيب وآخرون( .ألهدافهم لهم وتحقيقاً  شخصياً  نجاحاً 

 :القيادة التحويلية •

عمليــة يســعى مــن خاللهــا كــل مــن القائــد والتــابعيين إلــى رفــع كــل منهمــا اآلخــر إلــى أعلــى مســتويات هــي  "
  )166: 2002، مصطفى(. " الدافعية واألخالق

مــن خــالل التوظيــف ، هــي قيــادة الجهــد المخطــط والمــنظم للوصــول إلــى تحقيــق األهــداف المنشــودة للتغييــر "
   ."الفنية والتقنية المتاحة للمؤسسة التعليميةالعلمي السليم للموارد البشرية والمادية و 

 وحفـز وتشـجيع رؤيـة واضـحة بنـاء علـى التأكيـد مـع المـدى البعيـدة األهـداف علـى تركـز التـي القيـادة وهـي

العامري، ( "الرؤية هذه لتالءم القائمة األنظمة وتعديل تغيير الوقت على نفس في والعمل الرؤية تلك تنفيذ على الموظفين
2001 :7(   
اإلنجـاز  أجـل مـن مرؤوسـيه بمسـتوى االرتقـاء إلـى اإلداري القائـد سـعي مـدى": بأنهـا التحويليـة القيـادة البعض ويعرف

  )45:1996 ،لهواريا( ككل والمنظمة الجماعات وتطوير تنمية على والعمل الذاتي والتطوير
  : ثالبح هذا في التحويلية بالقيادة ويقصد

والتطوير والعمل  لإلبداع المالئمة البيئة وخلق مرؤوسيه االرتقاء بمستوى على" ئبهعميد الكلية ونا" القائد قدرة"
 ."المرؤوسين لدى وتطويرها اإلبداعية القدرات وتشجيع على تنمية

o اإلداري اإلبداع : 

 واألصالة والمرونة الطالقة من بأكبر قدر يتميز جديد عمل أو فكرة عنها ينتج متعددة مراحل ذات عملية هو"

والجماعـات  األفـراد وٕامكانـات قـدرات حسـب وتطويرهـا تنميتهـا الممكـن اإلبداعيـة مـن القـدرة وهـذه للمشـكالت الحساسيةو 
  1999 : 8)  ، هيجان ("والمنظمات

 السـتخدام الجماعـة أو للفـرد الـذاتي المسـتوى علـى إنسـانية محاولـة: "بأنـه اإلداري اإلبـداع يعـرف مـن وهنـاك

 خـدمات تقـديم أو سـلًعا القيـام بإنتـاج مـن بيئيـة ومتغيـرات مـؤثرات مـن بهـا يحـيط ومـا والذهنيـة العقليـة التفكير والقدرات

  )204:  2002، حمود( المنفعة للمجتمع بتحقيق تتسم وان أنتجت وان يسبق لم جديدة
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 : البحث هذا في اإلداري باإلبداع ويقصد

 والقـدرات التفكيـر الحديثـة أساليب استخدام على ةفي الجامعة اإلسالمية بغز  األكاديميينرؤساء األقسام  قدرة"

 تتسـم وان اسـتخدمت يسـبق وان لـم إلـيهمجديدة لتسيير األعمال الموكلة  وأساليب طرق وٕايجاد وابتكار والذهنية العقلية

 ".العامة المنفعة بتحقيق

  :منهجية الدراسة
نـه يتناسـب مـع الظـاهرة موضـع البحـث، في إجراء الدراسـة نظـرًا أل استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

وكان االعتماد على المصادر األولية والثانوية في جمع البيانات إلجراء الدراسة، حيث تم استخدام المصادر الثانوية 
والمتمثلــة فــي الدراســات والمراجــع والمقــاالت والوثــائق علــى االنترنــت وأيضــًا األبحــاث الســابقة لكتابــة اإلطــار النظــري 

  .للدراسة

وتم استخدام المصادر األولية لجمع البيانات باستخدام األدوات العلمية المالئمة لجمع البيانات بمـا فـي ذلـك 
فـي دراسـات سـابقة  اسـتخدامهابإسـتبانات تـم  باالسـتعانةاستبانه تـم تصـميمها خصيصـا ألغـراض هـذه الدراسـة وذلـك 

 وفقــا لقواعــد البحــث العلمــي االســتبانة للتحكــيم وتــم عــرض، 2009),العجلــة(ودراســة )2006,العــازمي (منهــا دراســة 
ثــم إعــادة صــياغتها فــي ضــوء المالحظــات التــي ، بعرضــها علــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي كليــة التجــارة 

وتــم معالجــة البيانــات األوليــة باســتخدام أســاليب ، أبــدوها حــول فقــرات االســتبانة وثباتهــا بواســطة معامــل ألفــا كرونبــاج
  .صائي المناسبة ألهداف الدراسة الستخراج النتائجالتحليل اإلح
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  الثانيالفصل 

  النظري للدراسةاإلطار 
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  المبحث األول

  القيادة

  : تمهيد
وأنــه مــا مــن شــك فــي أن نجــاح رســم الخطــط وصــناعة .القيــادة هــي علــم وفــن شــأنها فــي ذلــك شــأن اإلدارة

 .كــن أن يكــون إال بتوجيــه القيــادات اإلداريــة الحكيمــة ورقابتهــاالسياســات اإلداريــة ووضــعها فــي موضــع التنفيــذ ال يم
وتعتبـر القيـادة مـن أهـم ظـواهر التفاعــل  .فالقيـادة الناجحـة أسـاس ضـروري ألي تنظـيم ابتـداء باألسـرة وانتهــاًء بالدولـة

والــروح  ألن القــادة يقومــون بــدور رئــيس فيــه إذ يــؤثرون فــي توجيــه نشــاط الجماعــة وفــي مــدى إنتاجهــا, االجتمــاعي 
  )17: 2004,حسن(.السائدة بين أفرادها

والقيادة ظاهرة اجتماعية ذات جذور عميقة تتصـل بطبيعـة اإلنسـان وتراثـه الثقـافي ومشـاركته لمـن حولـه فـي 
والقائـد اإلداري النـاجح أو . والقائد اإلداري هو الذي يقود التنظيم ويحقق فيه التنسيق بين وحداتـه وأعضـائه، مجتمعه

قائد هو الذي يجعل إدارته أكثر ديناميكية وحركية وتبـرز أهميـة القائـد مـن أنـه يقـع عليـه العـبء األكبـر فـي المدير ال
تحقيق أهداف المنظمة، فالقيادة بشكل عام تعني القـدرات واإلمكانـات االسـتثنائية المتـوفرة فـي الشـخص الموجـود فـي 

  .ثير فيهم ابتغاء تحقيق الهدفموقع القيادة والتي من خاللها يستطيع توجيه تابعيه والتأ

 )46: 2001عليوة،( :ويمكن تصنيف القيادة إلى

التي تنظم ) القوانينو  أي اللوائح(لمنهج التنظيم  وهي القيادة التي تمارس مهامها وفقا: القيادة الرسمية .1
قبل  مسؤولياته محددة منو  يمارس مهامه من هذا المنطلق تكون سلطاته أعمال المنظمة، فالقائد الذي

  .اللوائح المعمول بهاو  والقوانين مركزه الوظيفي

مواهبهم و  األفراد في التنظيم وفقا لقدراتهم وهي تلك القيادة التي يمارسها بعض: القيادة غير الرسمية .2
الوظيفي، فقد يكون البعض منهم في مستوى اإلدارة التنفيذية أو اإلدارة  القيادية وليس من مركزهم ووضعهم

اإلقناع و  المناقشةو  الحركةو  قوة شخصيته بين زمالؤه وقدرته على التصرفو  أن مواهبه القيادية الالمباشرة إ
مواهب قيادية تشكل قوة  يجعل منه قائدا ناجحا، فهناك الكثير من النقابيين في بعض المنظمات يملكون

  .ضاغطة على اإلدارة في تلك المنظمات

الرسمية  المنظمة فالقيادة الرسمية وغير عنه في ال غنىً القيادة وبشكل عام فإن كال من هذين النوعين من 
  .قلما أن تجتمعان في شخص واحدو  المنظمة متعاونان في كثير من األحيان لتحقيق أهداف
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حولها وفقا لنوعية الفكر الذي يتبناه الكتاب ومجال تخصصهم  راءولقد تعددت تعريفات القيادة واختلفت اآل
المغربي (.ولكنها ترتكز على عملية التأثير في اآلخرين لتحقيق غايات وأهداف معينة, لعمل وخبراتهم في مجال ا

,2006 :420 .(  

  :تعريف القيادة :أوالً 
  :معنى القيادة وأصولها

فإن  وبذلك المنشود، الهدف إلى بالجماعة للوصول بعمل قام أي)قاد (الفعل من مشتقة في اللغة العربية القيادة
 بالعمـل قائـدهم أمـر ينفـذون الـذين هـم والمقودون األوامر، يصدر الذي هو فالقائد ومقودين، قائد بين القةع هي القيادة

 .86):1992,كنعان( إليها يسعون التي األهداف لتحقيق يوصلهم الذي

لوجـــــدنا أن كلمـــــة , لتحديـــــد معنـــــى القيـــــادة  انطـــــالقالفكـــــر اليونـــــاني والالتينـــــي كنقطـــــة  إلـــــىوٕاذا رجعنـــــا 
ألن الفعـــل )Arendt"(آرنـــدت"وذلـــك كمـــا ذكـــر ".يفعـــل أو يقـــوم بمهمـــة مـــا"مشـــتقة مـــن الفعـــل ) Leadership(قيـــادة

ومعنـاه يحـرك أو يقـود وكـان )Agere(يتفق مع الفعل الالتينـي , بمعنى يبدأ أو يقود أو يحكم  )Archein(اليوناني 
بدايــة يقــوم بهــا شــخص : جــزأين إلــىنقســم الســائد فــي الفكــرين يقــوم علــى أن كــل فعــل مــن األفعــال الســابقة ي االعتقــاد

: وظيفتين متباينتين إلىإلى أن العالقة بين القائد واألتباع تنقسم  "آرندت"وذهب .ومهمة أو عمل ينجزه آخرون, واحد
  .)18:2004 ,حسن( .ووظيفة تنفيذ األوامر وهي واجبة على أتباعه  ,وظيفة إعطاء األوامر وهي من حق القائد

كانـت تنطـوي علـى عالقـة اعتماديـة متبادلـة " قيـادة"أن كلمـة  إلى" آرندت"ا التحليل يخلص واستنتاجا من هذ
)Inter dependence relation (وأن هـذه العالقـة يترتـب عليهـا تمثيـل  - وبـين مـن ينجـزه  ,بـين مـن يبـدأ بالفعـل

وهــذا حــق , فتــه إعطــاء األوامــرووظي –وهــو القائــد  –مــن يتــولى القيــام بالعمــل : يمثــل الــدور األول .دوريــن متبــاينين
. ووظيفتهم تنفيذ األوامر وهذا واجـب علـيهم –وهم األتباع  –من ينجزون العمل : ويمثل الدور الثاني. مقصور عليه

, والمخـاطر التـي يتحملهـا فـي سـبيله, تتجسـد فـي روح المبـادرة بالفعـل - وهو القائد –وأن قوة ومقدرة من يبدأ بالفعل 
  ).18:2004 ,حسن( .إنجازه لهذه المهمةأكثر من تجسدها في 

قولــه أن مفهــوم القيــادة يقصــد بــه قــدرة تــأثير شــخص مــا علــى  )القريــوتي( إلــى) 20:2004 ,حســن( ويرجــع
التلقـائي بقيمـة القائـد فـي تحقيـق  العتـرافهموذلـك   ,قـانوني إلـزامحيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ودونما , اآلخرين

  .الجماعة بالشكل الذي يريده قيادةآمالهم وطموحاتهم مما يتيح له القدرة على أهدافهم وكونه معبرا عن 

ٕاصــدار و  وٕاصــدار القـرار اتخـاذفـي مجــال  وتعـرف القيـادة اإلداريــة بأنهـا النشــاط الـذي يمارسـه القائــد اإلداري
بقصد تحقيق هدف  الةواالستمالسلطة الرسمية وعن طريق التأثير  باستخدام اآلخريناإلشراف اإلداري على و  األوامر
 اآلخــرينعلــى ســلوك  الســلطة الرســمية وبــين التــأثير اســتخدامفالقيــادة اإلداريــة تجمــع فــي هــذا المفهــوم بــين  معــين،

   ).45: 2001عليوة، ( للتعاون لتحقيق الهدف استمالتهمو 
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 )38: 2004حسن، ( :اإلدارية القيادة أسس أهم

 .األهداف وتحديد العمل خطة عوض في الحرية من أكبر قدًرا المرؤوسين إعطاء •

 .بنائها وقوة وتضامنها الجماعة تماسك على الحفاظ •

  .الجماعة حول المتمركزة القيادة •
أي تلـك العمليـة التـي تتميـز بالتـأثير علـى , اآلخرينويمكن تعريف القيادة بصفة عامة بأنها فن التأثير على 

   .أهداف الجماعة الناس حتى يكدوا ويكافحوا عن رغبة أكيدة صادقة لتحقيق

ويتسـم هـذا الـدور بـأن , رئيس يقوم به القائـد أثنـاء تفاعلـه مـع غيـره مـن أفـراد الجماعـة اجتماعيوالقيادة دور 
فــي ســـبيل بلــوغ هـــدف  االجتمـــاعيوتوجيـــه ســلوكهم  اآلخــرين يالتـــأثير فــمــن يقــوم بـــه يكــون لـــه القــوة والقـــدرة علــى 

  )21:2004 ,حسن( .الجماعة

  : ادة هيوبهذا يتضح أن القي
   ."المرغوبةو  تأثير على سلوك اآلخرين للوصول إلى تحقيق األهداف المشتركة عملية" 
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  أهمية القيادة :ثانياً 
 كـان أًيـا المنظمـات كـل فـي ضـرورة باعتبارها القيادة أهمية توضيح يمكن للقيادة، السابقة التعريفات خالل من

 مـن جهـودهم وتوحيد وتوجيههم المرؤوسين تحفيز من القيادة تؤديه افيم األهمية هذه وتتمثل .تمارسه الذي النشاط نوع

 السليمة القيادة وجود فإن لذا معينة، أهداف بتحقيق مرتبط المنظمات وجود أساس أن إذ المرجوة األهداف تحقيق أجل

 للمرؤوسـين، افاألهـد هـذه توضـيح فـي دورهـا خـالل مـن وذلـك كبيـرة، أهميـة يشـكل المهمـة، بهـذه القيـام علـى القـادرة

 الحاجات إشباع وبين المواقف بين بالتوفيق بينها التعارض وتقليص األهداف، هذه تحقيق في التوازن على والمحافظة

 .وتعقدها التنظيمية األهداف تنويع على المترتبة المشكالت مواجهة على القيادة وقدرة التنظيم، ومتطلبات

 أكثـر اإلدارة اإلداريـة،فتجعل العمليـة جوانـب كافـة في أساسي بدور متقو  كونها من أيًضا القيادة أهمية وتتجلى

 تنظيم أي نجاح ضوئه على يحدد .الذي المعيار القيادة أصبحت كما أهدافها لتحقيق لها محركة كأداة تعمل وهي فعالية

  111) .:1992,كنعان( إداري

 كلًيـا مـردوًدا مجملهـا فـي تشـكل مشتركة وأهداًفا واجتماعية وٕانسانية تنظيمية أبعاًدا المنحنى بهذا القيادة وتأخذ

 كل ألن المنظمة، لنجاح مصدر الناجحة القيادة إن بل بدونه، إداري عمل أي نجاح توقع يمكن ال إذ اإلدارية، للعملية

 تتـيح التـي بالدرجـة االسـتيعاب ذلـك وتسـتثمر المنظمـة، مكونـات مختلـف تسـتوعب شخصـية يتطلـب اإلدارة فـي عمـل

  .119:2001) ,القحطاني(المكونات  تلك من القصوى ادةاالستف

 مسـؤوليات خـالل مـن لـإلدارة اإلنسـاني الجانب في خاص بشكل تبرز القيادة أهمية أن القول يمكن سبق، مما

 ام مناقشة في المرؤوسين واحترام مرؤوسيه، وبين بينه المتبادل التفاهم على القائمة اإلنسانية العالقات تطوير في القائد
 وحفـز مجموعتـه نشاط في جهود من يبذله لما المناسب بالتقدير فرد كل وٕاشعار القيمة، اقتراحاتهم وتقبل شؤونهم يمس

 ,كنعـان( ومتطلبـاتهم المرؤوسـين حاجـات وٕاشـباع العمـل فـي طاقاتهم أقصى لتقديم ورضا، بحماس العمل على العاملين
108:1992(.   

 )2: 2002ساف، الع( :في القيادة أهمية تكمن وعليه،

 .المستقبلية وتصوراتها المؤسسة خطط وبين العاملين بين الوصل حلقة ّأنها .1

 .والسياسات واالستراتيجيات المفاهيم كافة داخلها تنصهر التي البوتقة ّأنها .2

 .اإلمكان قدر السلبية الجوانب وتقليص المؤسسة في اإليجابية القوى تدعيم عملية ّأنها .3

 .راءاآل بين والترجيح الخالفات وحسم وّحلها، العمل مشكالت لىع السيطرة على قدرتها .4

 .للمؤسسة مورد أهم باعتبارهم ورعايتهم وتدريبهم األفراد تنمية على قدرتها .5

 .المؤسسة لخدمة وتوظيفها المحيطة المتغيرات مواكبة على قدرتها .6

 .للمؤسسة المرسومة األهداف تحقيق عملية تسهيل على قدرتها .7
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  يات القيادة اإلدارية والسلوك القيادينظر : ثالثاً 
وبالتالي تحدد األسباب  اآلخرينتأثير بعض األشخاص في  لقد تعددت نظريات القيادة التي تحاول أن تفسر

على كتجربة بالواليات المتحدة التي أجريت  )Hawthorn( هوثورن تعتبر تجاربو . التي تجعل من شخص ما قائدا
القيادي، كما أن كتاب شيستر برنارد اإلنساني و لبداية الحقيقية لدراسة السلوك هي ا اإلشرافيأهمية المناخ 

Barnard  عن وظائف المديرين الذي قاد االهتمام بدراسة اتجاهات البحث في موضوع القيادة، وذلك لمنحه أدوارًا
ة اإلدارية حسب تطورها للمدير داخل التنظيمات، وسوف نتناول فيما يلي أهم نظريات القياد وٕاستراتيجيةمتميزة 

  :التاريخي والتنظيمي

 :The Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم  .1

استنادا إلى أن القائد ال يتميز بسمات تفوق السمات البشرية بل إنه ال  االسمسميت هذه النظرية بهذا 
تركة بنسبة أكبر مما هي سوى تميزه عنهم بامتالكه هذه السمات المش,بالسمات التي يمتلكها  مرؤوسيهيختلف عن 

رية رأيهم على ضوء فكرة اعتبروها مسلمة تقول بأن القيادة ذات طبيعة موروثة ظدعاة هذه الن ابنلقد  .مرؤوسيهعند 
 )29:2004 ,حسن( .بل أن القادة يولدون وقد وهبهم اهللا القيادة كما أوجد فيهم سمات تميزهم عن مرؤوسيهم

 مألوفة غير قدرات من به يتمتعون لما المجتمع في يبرزون العظام جالالر  أن النظرية هذه أصحاب يرىو 
  )263: 2005العميان، (. يواجهونها التي المواقف كانت أيا قادة منهم تجعل وراثية وسمات عظيمة مواهب وامتالكهم

ة يولدون وأن القاد, ويبني دعاة هذه النظرية رأيهم على ضوء مسلمة تقول بأن القيادة ذات طبيعة موروثة 
وأن تظهر نتيجة السمات شخصية ومواهب عظيمة , مرؤوسيهموقد وهبوا القيادة كما توجد فيهم سمات تميزهم عن 

 ,حسن( .أيا كان الموقف الذي يواجهه ,وخصائص وعبقريات غير مألوفة إذا تمتع بها اإلنسان أصبح قائداً 

29:2004(  

 ألن القائد القيادية، المهارة تنمية جدوى بعدم ا تؤمنالتي وجهت لهذه النظرية أنه االعتراضاتومن أهم 
 والقيم والتقاليد بعض العادات العاديين األفراد اكتساب باإلمكان أنه على دلت نتائج الدراسات ولكن يصنع، وال يولد

  .ناجحين قادة يصبحوا أن المستمرة الرعاية هذه بفضل بعد فيما بحيث يمكنهم

 :Trait Theory السمات نظرية .2
بدأت الدراسات الموضوعية في تحليل القيادة بالتركيز على أنفسهم، بحثا عن الخصائص والصفات التي 

وهذه الصفات ممكن أن تكون موروثة أو مكتسبة من وجوده في المجتمع، وطبقًا لهذه .تجعل من شخص معين قائداً 
  .المجموعة النظرية نرى القائد هو الشخص الذي يتصف بخصائص معينة تميزه عن باقي
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ومن هذا , القيادة من خالل وصف األشخاص الذين يمارسونها  إلىوتدور فلسفة هذه النظرية حول النظر 
المنطلق يصبح ممكنا التعرف على األسلوب القيادي الفعال والتنبؤ به من خالل تعريف السمات التي يتميز بها 

  )30: 2004، حسن( .القادة

 والقدرة والدهاء والحزم الذكاء :مثل الشخصية الصفات من مجموعة يملك ذيال الفرد أن على النظرية تقومو 
 على والقدرة واإلنجاز اللغوية والتقدير المسئولية والمهارة الحسنة، والقدوة والمبادأة والشجاعة والحماس التعاون على

 فترة في اكتسابها يمكن وال هنفس في عميقة جذور السمات ذات هذه تكون ما غالباً  إنه حيث قائدًا، يعتبر التكيف
  .واإلعداد التدريب من وجيزة

ولقــد ســعت نظريــة الســمات لتحديــد صــفات شخصــية محــددة للقــادة تــم وضــعها فــي ســت مجموعــات رئيســة، 

  ):2010,ناصف(وهي
وتشتمل هذه الخصائص على العمر والمظهر كالطول والوزن، وتؤكد  ):الجسمية(الخصائص الفسيولوجية  .أ 

لـى أن صـفات الفـرد الجسـمية وخصائصـه العامـة لهـا تـأثير فـي اآلخـرين وتسـاعد القائـد علـى هذه النظريـة ع
 .تحقيق أهداف الجماعة ولكن ليس في كل األحوال وليس في كل المواقف

وتأثيرهــا فــي  مثــل التعلــيم ومســتواه، الحالــة االجتماعيــة واالقتصــادية المحيطــة بــالفرد :الخلفيــات االجتماعيــة .ب 
  .سلوكه وقيادته

أوضــحت الدراســات والبحــوث أن القائــد النــاجح يتمتــع بالقــدرة علــى البــت والــتحكم فــي األمــور، وعــل  :الــذكاء .ج 
وكـذلك القـدرة علـى اسـتعمال الـذكاء والبـت فـي األمـور بحكمـة واسـتيعاب  .اذ القرارات والتزود بالمعلوماتاتخ

  .المشكالت والمؤثرات المحيطة به
ن شخصــية القائــد لهــا تــأثير فــي مقدرتــه علــى القيــادة، فالمــدير أوضــحت الدراســات والبحــوث أ :الشخصــية .د 

الفعال يمتاز بسمات شخصية عامة كاليقظة والثقة بالنفس وتوحد الشخصية واالعتماد على النفس والسيطرة 
 .على الحاجات الشخصية

ــــار لصـــفاته وخ :المهمـــات ذات العالقـــة بالخصـــائص .ه  ــــد تعتبـــر اختبـ صائصـــه المهمـــات التـــي يمارســـها القائـ
الفرديـــة، فالقائـــد يمتـــاز بحاجـــات عاليـــة لإلنجـــاز وتحقيـــق وٕاثبـــات الـــذات، وكـــذلك المســـئوليات والقـــدرة علـــى 

  .يزه بالمبادأة والتوجيه الذاتي، الدافعية العالية والحاجة إلى تحقيق األهدافمهذا باإلضافة إلى ت. تحملها
اون ومشارك فـي نشـاطات عديـدة ومتنوعـة، أن يكون القائد نشيط ومتع :الخصائص أو الصفات االجتماعية .و 

متفاعــل مــع اآلخــرين، وهــذه الصــفات تجعــل القائــد مقبــول مــن الجماعــة تثــق بــه، وتتمســك وتتوحــد معــه، بــل 
  .ينعكس أثره على تماسكها والتحامها بعضها مع بعض

 الســمات جميــع تــوفر صــعوبة :أهمهــا الســمات نظريــة إلــى كثيــرة انتقــادات جهــتقــد و و 
 وعــدم القياديــة، الســمات تحديــد فــي البــاحثين اخــتالف إلــى باإلضــافة واحــد، شــخصفــي  المــذكورة
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 عمليــة فعاليــة فــي المرؤوســين دور وتجاهــل التــابعين، عــن القــادة تميــز الخصــائص التــي تحديــد
ــم كــذلك .القيــادة ــين ل ــة تب ــة النظري  القائــد علــى التــأثير فــي المختلفــة للســمات النســبية األهمي

  2005 :264) العميان،( .ونجاحه

 : The Behavioral Theoryالنظرية السلوكية  .3
لقد قدمت المدرسة السلوكية مدخل آخر لدراسة القيادة، حيث ركزت على ماذا يفعل القائد بدًال من البحث 

لذا فقد تحولت دراسة القيادة من التركيز على السمات إلى دراسة السلوك واألنماط، وبهذا التحول فقد . عن صفاته
مدخل السلوكي الحصول على إجابة ألسئلة مثل ما هي السلوكيات واألفعال والمهارات التي تعمـل على حاول ال

فإن هذا المدخل في . الرفع من كفاءة القائد؟ وطالما أن السلوك واألفعال والمهارات التي يمكن تغييرها واكتسابها
ن فإن البعض يمكن إعداده عن طريق السلوك دراسة القيادة يقوم على افتراض أنه بجانب أن بعض القادة يولدو 

بدأت دراسة سلوك القائد، وذلك  1950ففي عام ,بمعنى أن القيادة يمكن تعلمها . المناسب والمهارات المكتسبة
  )ت.د,ناصف(. لمعرفة سلوك القائد الفعلي، وهو ما دعا كثيرا من علماء النفس السلوكيين لالهتمام بالجانب السلوكي

لدراسات المبكرة ألنماط القيادة كامتداد لروح حركة العالقات اإلنسانية، وما ترتب عليها من ولقد بدأت ا
كما ركزت . إبراز أهمية المناخ اإلشرافي والدور الذي يلعبه المشرف في تحقيق جماعة العمل ألهداف التنظيم

ادة، غير أنها ما لبثت أن تطورت الدراسات األولى ألنماط السلوك القيادي على وجود قوالب محددة ألنماط القي
  .لزيادة فهم أبعاد السلوك القيـادي

على دراسة سلوك القائد وتحليله في أثناء قيامه بالعمل القيادي وتحليل آثاره في  ركزت النظرية السلوكية
ع السلوك الذي فالمهم هنا ليس الخصال أو السمات التي يتمتع بها القائد بقدر ما هو نو , فاعلية الجماعة والمنظمة 

  )2004: 32  ,حسن(. فالتأكيد هنا منصب على الطريقة التي يمارس فيها القائد تأثيره .يسلكه

  : The Two Dimensions Theoryالبعدين  نظرية .4
 في الباحثين من مجموعة قامت حيث القيادة في "أوهايو" والية جامعة دراسات اسم النظرية هذه على يطلق

 لسلوك بعدين تحديد من تمكنوا وقد القيادي، للسلوك أبعاد بناء أجل من أبحاث بإجراء ويلةط ولفترة الجامعة تلك
 )270-269: 2001العميان، (: هما القيادة
 عن ويعبر. والمرؤوسين القائد بين األدوار تحديد به ويقصد: Initiating Structure المھام هيكلية .أ 

 العمل أساليب وتجربة عليهم، والرقابة مرؤوسيه على عهوتوزي تنظيمه بتخطيط العمل القائد اهتمام مدى
 .المبتكرة

 المرؤوسين، ومشاعر وأفكار آراء االعتبار في القائد يأخذ: Consideration ا خرين بمشاعر ا�ھتمام .ب 
 .وصاعد هابط :اتجاهين ذي اتصال وٕاقامة عليهم واالنفتاح الصداقة والثقة، من جواً  وينمي
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 بأن يقضي إذ انتقاد، موضع يكون أن يمكن "أوهايو" والية جامعة دراسات عنه رتأسف الذي النموذج إن
 مقابل في القائد وأن العقاب، ويتجنبوا المكافأة ليأخذوا العمل هيكل ضمن القائد يطلبه ما بإنجاز المرؤوسون يلتزم
 بدقة األداء يقيم أن حتى أو لعقابا أو المكافأة لمرءوسيه يقدم أن حتى يستطيع ال قد القائد لكن تعاطفه، يقدم ذلك

 لقصور أو الشخصي، أو الوظيفي للنفوذ أو الرسمية للسلطة الفتقاره إما مكافآت، تقديم يستطيع ال وقد وموضوعية،
 2007: 74) مصطفى،( .للمنظمة المالية الموارد

 ):The Managerial Gridنموذج بليك وموتون ( ا$دارية الشبكة .5
 البعد بالعاملين االهتمام أساسيين عنصرين على باالعتماد القادة تصنيف على ةاإلداري الشبكة تقوم

 هو الرأسي المحور محورين على اإلدارية الشبكة تقومو  .اإلنتاجي البعد) المهام أداء أو باإلنتاج واالهتمام (اإلنساني
 (9) رقم يعبر حيث رأسية مربعات عةتس إلى مقسمة والشبكة. باإلنتاج االهتمام األفقي والمحور باألفراد االهتمام

 2004 :136-137) حسن،( السلوك من درجة أقل على (1) والرقم السلوك من درجة أعلى على

 على وتعتمد) قيادي أسلوب  (81 القيادة أساليب من مختلفة أنواعاً  تظهر اإلدارية الشبكة أن من وبالرغم
 زوايا على منها أربع :قيادية نماذج خمس على أكدا الباحثان أن إال وباألفراد باإلنتاج االهتمام من متفاوتة درجات
  2005 :270) العميان،(. الوسط في وواحدة الشبكة

  )1رقم شكل(
  اإلدارية الشبكة نظرية يوضح 

 
 
 
 

 
 
  
  

  
  
  
  

  
Source: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/fig04.jpg_cvt.htm 
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 لتنفيذ جهد أقل بذل مع والمرؤوسين العمل من كل على ضئيل تركيز: 1) ،1( لضعيفةا القيادة أسلوب .أ 
 2004 :37) حسن،.(المنظمة عضوية على للمحافظة المطلوب العمل

 إن .بالمرؤوسين ضعيفاً  واهتماماً  باإلنتاج عالياً  اهتماماً  القائد يظهر: 9) ،1( المتسلطة القيادة أسلوب .ب 
 .األدنى الحد إلى األفراد تدخل فيها يقل بطريقة الظروف ل تهيئةخال من تنتج العمل فعالية

 من ناتجة العمل فعالية إن .والعمل المرؤوسين من كل على عال تركيز: 9) ،9( التكاملي القيادة أسلوب .ج 
 ثقة عالقة إيجاد إلى تؤدي التي المنظمة أهداف تحديد في ومشاركين ومستقلين ملتزمين أفراد خالل

 38:2004)ن،حس.(واحترام
 القائد وهدف باإلنتاج ضعيفاً  واهتماماً  باألفراد عالياً  اهتماماً  القائد يظهر: 1) ،9( ا$نسانية القيادة أسلوب .د 

 )2005 :271 العميان،(. العاملين برضااالحتفاظ  هنا
 لىع الحصول يتم األسلوب هذا وفي والمرؤوسين بالعمل معتدل اهتمام: )5،5(المتوازنة القيادة أسلوب .ه 

 المعنوية الروح على المحافظة مع العمل تنفيذ إلى الحاجة بين ما التوازن من خالل المناسب اإلنجاز
  2004 :38) حسن،(. مقبول للمرؤوسين بشكل

 حد للقيادة بأن تسلم جميعها أن إال للقيادة، المفسرة النظريات اختالف عن النظر بغض أنه الباحث رىي
 قد والتي للقائد الشخصية السمات إن القادة، كل في تتوافر أن ينبغي التي المهاراتو  والقدرات المقومات من أدنى
  .أخرى جماعة مع آخر موقف في آخر لقائد وفعالة ضرورية تكون ال قد معين موقف أو جماعة في ضرورية تبدو

  Situational Approach to Leadership:نظرية القيادة الموقفية .6

فقد كان سؤاله الرئيس ما أنواع الناس الذين  1953ريقة دراسة القيادة منذ عام إن المدخل الموقفي أخذ ط
وسلوك المرؤوسين  ,سلوك القائد: يصبحون قادة؟ أي أنواع المواقف ؟وبذلك تكون العناصر المهمة في القيادة هي

أما الموقف فيتمثل في .والعاملون في القسم العلمي مرؤوسين والمدرسونقائد  إذافرئيس القسم العلمي  .والموقف
العمل الجماعي الذي يمارس في القسم العلمي والذي يعتمد على العالقات المتبادلة بين أعضاء القسم العلمي 

هذه العناصر هو القائد الموقفي الذي يجيد تشخيص المواقف والتالؤم معها  إلى استناداً وبذلك يعد القائد .عامة
 حسن،( .ما بين وظائفه القيادية ووضع المرؤوسين ومعطيات الموقفاستنادا إلى مقتضيات الموقف فيجمع 

(40:2004   

متها للموقف أي ئوتتمحور هذه النظرية حول مفهوم مفاده أن نجاح أنماط القيادة اإلدارية يرتبط بمدى مال
ه كلما ازدادت فرص أنه كلما كان الخط القيادي الذي يتبعه القائد اإلداري متالئمًا مع متطلبات الموقف الذي يواجه

  .نجاحه في القيادة والعكس بالعكس



20 
 

 أهمية ينكر ال لكنه .فقط واحد بعامل الفاعلة القيادة تحديد تعذر مبدأ على الموقفي المدخل يقومحيث  
 الذي الموقف سياق في باالعتبار يؤخذ أن يجب كالهما بأن يرى – ذلك من أكثر – أنه بل سلوكه أو القائد سمات
  2007 :62) مصطفى،( .قائدال يعايشه

وتوحي مضامين هذه النظرية من ناحية عملية بأن على اإلدارة أن تهتم بخلق مواقف عملية فيها نوع من 
وال   ,ويبحث عن الحلول للمشكالت, بحيث تجعل الشخص يستعمل عقله في التحليل, والمجال لإلبداع   ,التحدي

بأنها هي التي تفسر سر   ,اآلنقيادية غير متفق عليها حتى  تنتظر اإلدارة ظهور أشخاص يتمتعون بمواصفات
 اهتماموٕاعادة تصميمه بشكل يثير , بالعمل االهتمامومن العناصر التي تشكل وتعزز مهارة القيادة   ,القيادة

 ) 185:2000, القريوتي(.ويشكل تحديا لهم  ,العاملين

وبًا للخروج من غابة نظريات القيادة إذ أنها أسل باعتبارهانظرية الموقف  (Howard Carlisle)وقد عرض
كما أشار إلى .ظروف الموقف الذي يواجهه إلى استناداً تمكن القائد من فهم األسلوب المالئم لحل مشاكل المنظمة 

  40:2004) حسن،( .اآلنالسائد في اإلدارة  االتجاهأن النظرية الموقفية تمثل 

 ,1967(األمريكية في األعوام  الينوىأقيمت في جامعة  التيلقد قاد فيدلر عددًا من الدراسات وكذلك 
والتي أعدت من أبرز الدراسات حول موضوع القيادة كونها اعتمدت منهجا جديدا أخذ في  )1976 ,1971

وبذلك ظهر ما يسمى بالنموذج الموقفي للقيادة  ,الذي يوجد فيه القائد) طبيعة الموقف( االعتبار
والذي أسس على سؤالين يدوران حول ماهية  Contingency Model of leadership Effectivenessالفعالة

وتتوقف .وما هية السمات الشخصية التي تجعل هذا القائد فعاالً  .التي تجعل من شخصًا ما قائداً  العوامل الشخصية
 وهي والتناغم الصحيح بين شخصية القائد ومتغيرات الموقف الثالث االنسجامفاعلية القيادة على 

  :52:2004)حسن،(

 .The leader Member Relationsالعالقات بين القائد والمرؤوسين  �

 .The Leader Position Powerقوة مركز القائد  �

 .Task Structure هيكلية المهمة أو مدى وضوح المهمة �

   Path Goal Theory)الھدف في القيادة المسار( نظرية .7
 أربعة هناك فإن لذلك تحقيقها، وسبل ألهدافهم التابعين تصورات على رالتأثي النظرية هذه وفق القائد يحاول

  :وهي مختلفة مواقف في ولكن القائد يستخدمها أن يمكن القيادي السلوك من نماذج
 المرؤوسين بتعريف القائد يقوم إذ ومتطلباتها، المهام على التركيز وهي: Directive التوجيھي السلوك .أ 

 العميان،( .مكافأة وأساليب عمل وأساليب أداء ومعدالت ومسؤوليات مهام من به مالقيا منهم هو متوقع بما
(274: 2005 
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 ورغباتهم، حاجاتهم يلبي إنسانياً  ونموذجا للتابعين صديقاً  القائد يكون: Supportive المساند السلوك .ب 
 2004 :20) عباس،(. التابعين يواجهها التي المشاكل لمناقشة المفتوح الباب سياسة على ويعتمد

 .القرارات اتخاذ عند واقتراحاتهم المرؤوسين آراءب األخذ ويتضمن: Participative المشارك السلوك .ج 
 2004 :49) حسن،(

مثيرة  أهداف بتحديد هنا القائد يقوم: Achievement Oriented الھدف نحو الموجه السلوك .د 
"Challenging goals" تحقيق في بمرؤوسيه عالية ثقة رويظه في العمل القصوى الطاقة بذل تتطلب 

 2005 :274) العميان،( .األهداف هذه
 وحفز القيادي السلوك بين الربط محاولة يعني الذي والحفز التوقع أساس على والهدف المسار نظرية تقوم
 قومت لآلخرين، قدوة ليكون سلوكه تغيير خالل من العاملين سلوك في التأثير على القائد يعمل حيث المرؤوسين،

 جاموس، أبو( .رغباتهم لتحقيق يقودهم سوف ذلك بأن لتوقعهم واحد طريق في يسيرون لهم والتابعين القادة أن على
(341 :1992  
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  المبحث الثاني

  التحويلية القيادة

  (Transformational Leadership)  

 يميزه ما أهم من والذي التحويليةالقيادة  نمط التقني والتطور العلمي التقدم أفرزها التي القيادية األنماط من

 المرؤوسين سلوكيات في التأثير خالل من الحديثة والتطورات مواجهة التحديات في المنظمة قيادة على العالية قدرته

 تواجه التي المشاكل والصعوبات مواجهة على وتشجيعهم لهم المجال فتح طريق عن اإلبداعية وتنمية قدراتهم

 .منظماتهم

باحثون في مجال اإلدارة والقيادة في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بالطرق لقد اهتم ال
وقد كانت نقطة االنطالق لتحقيق ذلك , وبعث حياة جديدة فيها , واألساليب التي تساعد القائد على تطوير المنظمة 

" تفهم على أساس أنها " بيرنز"يادة عند والق Macgregor Burns"ماكجروجر بيرنز"هي أعمال , لدى العديد منهم 
 "واألخالقيةعملية يسعى من خاللها كل من القائد والتابعين إلى رفع كل منهما األخر إلى أعلى مستويات الواقعية 

  ).:15 2001الهاللي،(
 منات يفي أواخر السبعين يعد مفهوم القيادة التحويلية من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري حيث ظهر

أكد فيه بيرنز على أن أحد الرغبات العالمية الملحة في  ، والذي"القيادة"القرن الماضي على يد بيرنز في كتابه 
على تبادل  الحاجة الشديدة إلى قيادة ابتكاريه مؤثرة تحل محل القيادة التقليدية والتي تعتمد العصر الحالي تتمثل في

  ).27: 2004العمري، ( الً لًبا ال تستمر طويالمنفعة، ومن ثم فهي عالقة غير ثابتة وغا
 القيادة من النوع وهي لتحويل المنظمات، شهرة القيادية النظريات أكثر من اليوم تعتبر التحويلية القيادة إن

 المرؤوسين إقناع طريق عن جذرية تغييرات إحداث على تقوم فهي المتسارع، التغير ذات اليوم منظمات تحتاجه الذي

 مستوى اهتماماتهم وتعميق وتوسيع، للمنظمة العام الصالح أجل من الذاتية مصالحهم من أبعد ما هو إلى للنظر

 اإلبداعي والتشجيع، الفردي واالهتمام، التأثير الكارزماتيكي طريق عن المنظمة وأهداف وقبولهم لرؤية إدراكهم

  )2002العامري،(
وتم , محل دراسة واختبار على مدار العقدين الماضيين "زبيرن"وقد ظلت نظرية القيادة التحويلية التى قدمها 

, دراسة المفاهيم والتراكيب التي تتشكل منها النظرية في مؤسسات غير تربوية من قبل كثير من العلماء والباحثين 
حيث قام هؤالء وغيرهم بدراسة ,  Yukl)1994"(يوكل"و Tichy & Devana)1986" (ديفانا"و"تيكي": نذكر منهم

  .)19: 2001الهاللي، (وأجروا الكثير من التعديالت عليها " بيرنز"يتي القيادة التحويلية والقيادة اإلجرائية عند نظر 
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الوصول إلى الدوافع الكامنة  قد ركز بيرنز على القيادة التحويلية التي يسعى القائد من خاللها إلىو 
 تحويلية تطوًرا ملحوُظا من خالل إسهامات باس عندماوقد شهدت القيادة ال .والظاهرة لدى المرؤوسين التابعين له

السلوك القيادي وهو ما يعرف  وضع نظرية منهجية للقيادة التحويلية، ووضع لها نماذج ومقاييس لقياس عوامل
ثم .التحويلية هي الكاريزما والتشجيع اإلبداعي واالهتمام بالفرد الذي تضمن ثالثة عناصر للقيادة )MLQ(بمقياس 
وفي عام  Inspirational Motivation م مكوًنا رابًعا أطلق عليه الدافعية المستوحاة1990باس في عام أضاف 
ثالثة منها : أكثر حداثة للقيادة التحويلبة واإلجرائية، يتضمن سبعة عناصر قدم كل من باس وأفوليو نموذًجا 1993

  ).19: 2001الهاللي،(يلية القيادة اإلجرائية، واألربعة األخرى تحدد القيادة التحو  تحدد

  تعريف القيادة التحويلية: أوالً 
  :مفهوم التحويل في اللغة

، أي بصير بتحويل األمور، بتشديد الواو، لوّ ح ": في لسان العرب على النحو التالي ورد مفهوم التحويل
يكون :بمعنيين زال عنه إلى غيره وتحول من موضع إلى موضع وحال الشيء نفسه يحول حوالً : وتحول عن الشيء

   )ت.د :ابن منظور( ." ، ويكون تحوالً تغييراً 

  :أما في االصطالح

فلم يتفق الباحثون على تعريف محدد للقيادة التحويلية ويعود السبب في ذلك الختالف الفلسفات ووجهات 
  .ه تعدد التعريفاتاألمر الذي نتج عن، النظر حول القيادة التحويلية حيث تعتبر من المفاهيم الحديثة في اإلدارة

غموض المصطلح وما يعنيه بالنسبة لكل باحث وعلى الرغم من تلك  إلى االختالفاتوربما تعود هذه 
   ).11: 2001الهاللي،( فقد اتفقوا جميعا على ضرورة األخذ بهذه النظرية االختالفات

  :ومن أهم التعريفات التي تناولت القيادة التحويلية

القيادة التي تساعد على إعادة النظر في الرؤية "والذي ينص على أنها )Roberts,1985:1024( تعريف -
القواعد  وتسعى إلعادة هيكلية النظم وبناء، وتعمل على تجديد التزامهم، المتصلة باألفراد ومهماتهم وأدوارهم

 ."العامة التي تسهم في تحقيق غاياتهم

مثل وقيم  إلىلتابعين من خالل جعلهم يتطلعون حفز ا إلىالقيادة التحويلية هي عملية تسعى يقول رشيد  -
فهم , وكالء للتغيير , والقادة التحويليون هم في المقام األول .سامية بدال من التركيز على المصالح الذاتية

 .أو لما ينبغي أن تكون عليه, يمتلكون رؤية مقنعة وصورة متكاملة لما ستكون عليه المنظمة في المستقبل 
  ).474 :2003 ,رشيد ( تمثل إطارا مرجعيا لنشاطاتهم في المنظمةو  ود سلوكهم وقراراتهموهذه الرؤية تق

 ذات الشخصية والصفات الجاذبية لعنصر القائد استخدام" بيلبيني" تعريف حسب - التحويلية القيادة وتعني -

 هي التحويلية فالقيادة .عال مستوى ذات األداء من ألنماط والنظم األفراد ويحول التطلعات من ليرفع، العالقة
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 التنظيمية التغيرات حاالت في يتم ما غالًبا والذي التوقعات يفوق عطاء ليقدموا األفراد على تؤثر إيحائية قيادة

 وضع، الشخصية واالستقامة، األمانة: مثل راسخة أصول ذات مفاهيم على التحويلية القيادة تقومو  .الكبيرة

 التحويلي فالقائد اآلخرين؛ مع والتفاعل الفرد واحترام، بها الحقيقي وااللتزام يةوالمهن االجتماعية للقيم اعتبار

  .)286: 1995، ضرار( واالستقامة، التحفيز، التمكين، القدوة، الجاذبية، الرؤية يملك
 من مرؤوسيه بمستوى االرتقاء إلى اإلداري القائد سعي مدى تعني التحويلية القيادة أن )1996(الهواري ويرى -

  ).31: 1996,الهواري( ككل والمنظمة الجماعات وتطوير تنمية على والعمل الذاتي والتطوير اإلنجاز أجل
قيادة الجهد المخطط والمنظم ، تتضمن قيادة التغيير ": فقد نظرت إلى القيادة التحويلية على أنها مؤتمن أما -

لمي السليم للموارد البشرية والمادية للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة للتغيير من خالل التوظيف الع
 ).1995، مؤتمن( "والفنية المتاحة للمؤسسة التعليمية

 تطوير وتشجيع إلى المرغوب مقابل األداء الحوافز تقديم تتجاوز التي القيادة تلك أنها على كونجر لها وينظر - 

 للمنظمة العليا الرسالة من اأساسيً  جزءً  لتكون الذاتية وتحويل اهتماماتهم وٕابداعًيا فكرًيا المرؤوسين
).(Conger,2002:47 

 إلى القائد والمرؤوسين لرفع المشتركة، والقيم، والرؤى اإللهام، تستخدم التحويلية القيادة أن إلى فيرهولم وأشار -

 جهودهم مضاعفة األفراد إلى تدفع هنا فالقيادة المعنوية؛ ورفع الروح والتحفيز، التفكير، مستويات أعلى

 .Fairholm,1995:65)( المشتركة األهداف لتحقيق ئمةالمال

  التحويلية القيادة عناصر: ثانياً 
يتضمن أربعة  نموذجا أكثر حداثة للقيادة التحويلية "أفيليو"مع  باالشتراك" باس"قدم  1993في العام 

  ).2001:20الهاللي،( :عناصر تحدد القيادة التحويلية وذلك على النحو التالي

 :Idealized Influence) لتأثير المثاليا(الجاذبية  .1

وتهتم بصفة أساسية بتطوير , والثقة من قبل تابعيه  االحتراموتشير إلى أن القائد يحظى بدرجة عالية من 
 ).2001:20الهاللي،( .رؤية جديدة تعد نموذجا للمثل والسلوكيات المشتركة

درة القائد على بناء الثقة فيه وتقديره من ويمثل ق, charisma المهابة) 2003 :475 ,رشيد (وقد سماها 
وبدون هذه الثقة في دوافع القائد . األمر الذي يشكل األساس لقبول التغيير الشامل في المنظمة, قبل أتباعه 

إذ يمكن للمرء أن يقود اآلخرين إذا  .فإن أي محاولة إلعادة توجيه المنظمة قد تفضي الى مقاومة كبيرة, ومقاصده 
, ومثل هؤالء القادة يشكلون قدوة حسنة ألتباعهم ؛ ألنهم يعملون األشياء الصحيحة , عدين إلتباعه جعلهم مست

 . وبعد نظر, وعزيمة , وثقة بالذات ,ويظهرون سلوكا أخالقيا رفيعا ,ويواجهون المواقف الصعبة 
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 :Intellectual Simulation )الفكرية(العقلية االستثارة .2

وأن يبتعدوا , يع األتباع على أن يجعلوا الطرق التي يؤدون بها األشياء محل تساؤل وفيها يهتم القادة بتشج
الموقف الذي يستثير فيه القادة  إلىومن ثم فهي تشير , عن الماضي ويحددوا الحقائق التي يؤمنون بها بوضوح 

 ).2001:20الهاللي،( جهود أتباعهم كي يكونوا مبدعين مبتكرين

 فالقادة التحويليون يحفزون أتباعهم على المبادرة,  الحفز الفكري )476: 2003رشيد، ( وقد سماها
وتحفيز التغيير في أسلوب التفكير , من خالل تشجيعهم على مساءلة المسلمات في العمل , واإلبداع واالبتكار

, الطاقات الخالقة وهكذا يمكن إطالق  .من زوايا عديدة إليهاوتناولها بطرق جديدة ؛ والنظر , بالمشكالت القائمة 
   .والحصول على أفكار جديدة ومبدعة لحل المعضالت من قبل األتباع, وتوسيع اآلفاق 

 :Inspirational Motivation )الحفز اإللهامي(الدافعية المستوحاة .3

ثر حيث إن أفعالهم تؤ , وفيها يكون القادة عبارة عن رموز لزيادة الوعي والفهم باألهداف المرغوبة المتبادلة 
 ).2001:20الهاللي،( تمثل خطواتهم إلىفي األتباع وتدفعهم 

وٕاذكاء الحماس , هممهم  واستثارة, ويتضمن إلهام األتباع ,  الحفز الملهم )2003 :475,رشيد(وقد سماها 
ع وٕاظهار التفاؤل والحماس في العمل وتوفير نو , وذلك من خالل تقديم رؤية مقنعة للمستقبل , لديهم نحو اإلنجاز 

  .واإلشادة بالنتائج اإليجابية روح الفريق لديهم واستثارة, من التحدي والمعنى في عمل األتباع 

 :Individualized Considerationالفردي االعتبار .4

  )2001:20الهاللي،( .ولكن بعدالة, الفردية  االعتباراتوفيه يتم التعامل مع األتباع بطرق مختلفة تراعي 
, ينبغي للقائد أن يالحظ رغبات أتباعه وحاجاتهم ,  الفردي االهتمام )2003 :476,رشيد (وقد سماها 

وفقا لخصائصهم  إليهموبالتالي يوكل المهمات , دون أن يشعرهم أنهم موضع للمالحظة , ويتنبأ بها, ويحللها 
   .عالوة على أنه يضطلع بدور الموجه والمعلم لهم ,واستعداداتهم الشخصية 

  يادة التحويلية أنماط الق: ثالثاً 
  :)2001:26الهاللي،(تتضمن , أن هناك عدة أنماط للقيادة التحويلية" بيرنز"يرى 

    Intellectual Leadership  القيادة العقالنية -أ 

 Reform Leadership      القيادة اإلصالحية -ب 

  Revolutionary Leadership  القيادة الثورية - ج 

 Heroes Leadership      القيادة البطولية -د 

 Ideologues Leadership  القيادة األيديولوجية - ه 

, التداخل بين هذه األنماط وعدم وجود ما يمكن أن يطلق عليه بالحدود القاطعة فيما بينها وعلى الرغم من 
  :وذلك على النحو التالي , من التفصيل بغرض إلقاء مزيد من الضوء عليها  بشيءيمكن تناول بعضها 
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  Intellectual Leadershipالقيادة العقالنية  .1

لإلشارة إلى تبنى أفكار ومعارف وقيم معينة كما  يستخدم هذا اإلطار في" Intellectualعقلي " مصطلح 
فالشخص الذي يتعامل مع األفكار ، يتناول بشكل نقدي قيًما وأهداًفا وغايات تتجاوز الحاجات العملية السريعة

أما الذي يتعامل مع األفكار المعيارية فيعد معلًما أخالقًيا  Theorist والبيانات التحليلية وحدها يعد ُمَنظًرا
Moralist  وأما الشخص الذي يتعامل مع نوعية األفكار ويعمل على التوحيد بينها من خالل تصور منظم فيعد

ديمه ألفكار والقائد العقالني هو ذلك الشخص الذي تتوافر لديه القدرة على تغيير المجتمع من خالل تق. عقالنًيا
  ).2001:26الهاللي،( وتعد القيادة العقالنية قيادة تحويلية ألنها تؤدى إلى تغيير األفكار والفلسفة .ونظريات جديدة

  Reform Leadership    القيادة اإلصالحية .2

أييد بسبب الحاجة إلى ت تعد قيادة الحركات اإلصالحية أكثر أنماط القيادة تطلًبا لمهارات أساسية استثنائية
قوى من األتباع إلحداث تغيير ذي مغزى في الوضع القائم، ولكي يكون الشخص قائًدا إصالحًيا حقيقًيا فإنه ال 

، يحتاج فقط إلى السير بالتدريج ولكن إلى أن تكون لديه أيًضا الرغبة في إصالح المجتمع أو على األقل جانب منه
  :إلصالحية فيما يلي ويمكن إجمال العناصر التي تسهم في فشل القيادة ا

  .سوء فهم وتفسير حاجات األتباع •
  .قد ال يشجع البناء االجتماعي والسياسي على مواجهة القضايا والعمل على حلها •
  .غياب اإلحساس بالهدف العام •

وعلى الرغم من أن القيادة اإلصالحية تشكل جزًءا من القيادة التحويلية فقد ال يستطيع القائد اإلصالحي  
يير اجتماعي ملحوظ، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب تقبله للبناء االجتماعي والسياسي الذي يعمل من تحقيق تغ

هذا باإلضافة إلى أن اإلصالح عملية تقع بين التحويلية واإلجرائية فهي تحويلية في روحها وٕاجرائية في ، خالله
 م الموجودة تغييًرا جوهرًياإجراءاتها ونتائجها، كما أنها ال تسعى من حيث الجوهر إلى تغيير النظ

  ).2001:27الهاللي،(

 Revolutionary Leadership  القيادة الثورية .3

وعلى الرغم ، االجتماعي بأكمله حيث إن الثورة تعنى إحداث تحول شامل في النظام، الثورة عكس اإلصالح
أن القيادة الثورية الناجحة غالًبا ما من أن مثل هذا التحول الكامل غالًبا ما يكون نادًرا كما " بيرنز"من ذلك يحذر 

 Mao"ماو "قد مكث في السلطة لسنوات قليلة فقط كما أن  Linn"لينين "تكون أكثر ندرة ويدلل على ذلك بأن 
وقليلين جًدا غيرهما هم الذين يمكن أن ينظر إليهم كقوى تحويلية، ويؤكد أن أهم خطوة يجب " فيدل كاسترو"و

ع تتمثل في إيجاد رؤية مشتركة وأن القيادة الثورية لكي تكون تحويلية وناجحة البد وأن تحقيقها قبل تحول المجتم
  :تتوافر لها عدة خصائص منها 

  .أن تكون مكرسة تماًما لتحقيق الهدف ونشر االلتزام من خالل المخاطرة وبذل الجهد والوقت •
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ون كامنة ويمكن تحريكها من خالل أن تخاطب رغبات الجماهير وحاجاتهم وطموحاتهم ودوافعهم التي قد تك •
  .وسائل الدعاية وأحداث السياسة

 :28الهاللي،( أن تتضمن عملياتها رفع مستوى الوعي السياسي واالجتماعي لدى كل من القادة واألتباع  •

2001 (.  

 التحويلي القائد خصائص: رابعاً 

 من عدد على يحوز أن ينبغي فإنه لاألفض نحو منظمته وتحويل التغيير إدارة التحويلي القائد يستطيع لكي

 ):2004 :33، العمري( يلي ما منها الخصائص

 وتدفع تستثير بطريقة الرؤية هذه وٕايصال للمنظمة ورسالة رؤية خلق على قادر شخص هو التحويلي القائد .1

  .العتناقها المرؤوسين
 ويتمتع عالية، ذاتية بثقة يتمتع فهو حضارية، نقلة الناس نقل هو وجوده من المبرر أن التحويلي القائد يرى .2

  .الداخلية الصراعات من خال بوعي
 الحلول لهم ويقدم مشاكلهم، الناس يشارك حيث متفاعل، بدني ونشاط واضح، حضور التحويلي للقائد .3

 .المناسبة

 .المعقدة والمواقف الغموض مع التعامل التحويلي القائد يستطيع .4

 متوقع هو ما وتفوق األهداف تفوق عالية إنتاجية تحقيق إلى سيهبمرؤو  الوصول إلى التحويلي القائد يسعى .5

  .المنظمة ومن منهم
  .التطوير إلى يؤدي ال الذي االستقرار يحب وال المحسوبة للمخاطر ومحب تغيير عنصر التحويلي القائد .6

  :وبوسنر سمات القائد التحويلي حسب كوزس
 معينين أفراد على حكًرا ليست السمات وهذه حويليالت للقائد رئيسية سمات خمس وبوسنر كوزس من كل قدم

 الخمس السمات هذه قدما وقد.والتغيير القيادة تحدي فيه يقبل موقع أو منظمة أي وفي شخص، لكل متاحة ولكنها

 المنظمات وتحويل اآلخرين وتوجيه لقيادة محاولة في يتبعوه لكي للقادة واسترشادي عملي دليل بمثابة لتكون الرئيسية

 : 2004 :34-35) العمري،( يلي ما على السمات هذه وتشمل استثنائي، إنجاز وتحقيق فضللأل

  (Model the Way) واقعية عملية نماذج رسم .1

 وسلوكهمللجميع  مفهومة معاييرهم أن كما العمل ومعتقدات بقيم يتعلق فيما واضحين التحويليين القادة يعتبر

 النجاح، لتحقيق الفرص ويخلقون ويخططون المستحيل بتحقيق يؤمنون ممرؤوسيه يجعلون إنهم .قيمهم مع يتناغم

 يحتذى مثاالً  وٕانجازاتهم أفعالهم تكون بل الرنانة، والعبارات البليغة األحاديث مجرد على يعتمدون ال التحويليين والقادة

 مدى لمرؤوسيهم تثبت التي يةاليوم تصرفاتهم خالل من لغيرهم نموذج فهم ألقوالهم، ومحققة مطابقة سلوكياتهم وتكون

  .ويقولونه به يؤمنون بما التزامهم



28 
 

  

 Inspire a Shard Vision)(الجماعية  والرؤية اإللهام .2

 تنتظرهم التي الجذابة الفرص ويتخيلون للمستقبل يتطلعون أنهم كما األفق وراء ما إلى التحويليين القادة يتطلع

 رؤيتهم إن.المستحيل تحقيق من يمكنهم مًعا األفراد عمل بأن نويؤمنو  المستقبل هذا عليه سيكون ما ويتصورن

 لذلك التحوييلين، للقادة بالنسبة كافية ليست وحدها الرؤية فإن ذلك ومع لألمام، تدفعهم للمستقبل الشفافة الواضحة

 التحويليين القادة إنف لذلك التزامهم، على يحصلوا لكي المرؤوسين من لآلخرين أفكارهم إلهام على القدرة يملكون فإنهم

 .المرؤوسين وقيم ورؤى وتطلعات وآمال بأحالم معرفة لديهم

 Challenge the Process)(العملية  تحدي .3

 والتجديد، اإلبداع إلى دوًما يدفعهم الذي والتحدي المحسوبة المغامرة إلى بطبعهم يميلون التحويليين القادة إن

 لإلبداع فرص عن يبحثون وهم الغامض، استكشاف إلى المألوف نطاق عن الخروج إلى ويميلون للتغيير رواد فهم

 أن جيًدا يعرفون فإنهم لذلك منهم، بالضرورة تأتي ال الجيدة األفكار كل أن جيًدا يدركون وهم والتطور، والنمو

 تكون ما وعادة.معنى لها حلول إلى التوصل على قدرة أكثر يكونون ربما المشاكل من القريبين اآلخرين األشخاص

 النظام لتحدي واالستعداد األفكار تلك مساندة وفي الجيدة األفكار إدراك في هي األساسية التحويليين القادة مساهمة

 والتغيير اإلبداع أن جيًدا التحويليون القادة ويعرف .جديدة ونظم وخدمات وعمليات جديدة منتجات على للحصول

 يتعلمون كما أخطائهم من ويتعلمون والتحدي العمل يواصلون فهم ذلك معو  .والفشل والمخاطرة التجربة على يشتمالن

 نجاحات ويحققون النجاح مقومات تحمل التي الصغيرة بالخطوات التحويليين القادة يبدأ ما وعادة .نجاحاتهم من

 أكبر مواجهة من همتمكن التي الثقة تبني فإنها الصغيرة االنتصارات هذه تتكرر وعندما البداية، في صغيرة وانتصارات

 .التحديات

 Enable Others to Act)( التصرف من اآلخرين تمكين .4

 تعتمد التحويلية القيادة إن واحد، فرد أعمال خالل من ملموس واقع إلى تتحول وال العظيمة األحالم تتحقق ال

 القرار واتخاذ التصرف من ناآلخري يمكنون التحويليين القادة فإن المنطلق هذا من الجماعي، العمل على أساسي بشكل

 في يعملون من جميع يشركون التحويليين والقادة عملهم، في اإلبداع من تمكنهم التي الصالحيات يمنحونهم ولذلك

 على التعاون يقتصر أن يمكن وال حدود توجد ال اليوم منظمات في أنه يدركون ألنهم النتائج تهمهم من أو المشروع

 والموردين والزبائن والعمالء والمدراء العمل زمالء جميع على يشتمل أن يجب بل ،المخلصين من صغيرة مجموعة

 يعرفون فهم جيد، عمل ألداء لآلخرين الفرص يتيحون التحويليين القادة إن .العمل في رؤية له من وجميع والمواطنين،
 والملكية، الشخصية والصالحية قوةال بشعور يشعروا أن يجب النتائج أفضل تقديم منهم يتوقع الذين أولئك أن جيًدا

 يعملون فهم لذلك مطبًقا، يعد لم الصناعية الثورة انتهجته الذي والسيطرة التحكم أسلوب أن التحويليون القادة ويدرك
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 تيال بالوعود الوفاء على فرد كل مقدرة يقوون التحويليين القادة فإن ولذلك وااللتزام والمقدرة بالقوة يشعرون الناس ليجعلوا

 .نفسه على قطعها

 Encourage the Heart)(التشجيع  .5

 وأحياًنا الطريق، إكمال على القدرة وعدم والملل بالتعب الناس ويشعر وطويل، شاق القمة إلى الوصول إن

 النجاح، تحقيق لمواصلة ودفعهم وتشجيعهم مرؤوسيه استثارة في التحويلي القائد دور يبرز وهنا ويحبطون، يتراجعون

 .لمجهوداتهم التقدير وٕاظهار مرؤوسيه تشجيع في جهًدا التحويلي القائد لوايأ وال

 لمن وتقدير شكر رسائل ويرسلون بسيطة كانت ولو حتى باإلنجازات االحتفال ويشجعون ومساهماتهم
 ليسو  نفوسهم، في االطمئنان وغرس الناس لقلوب تشجيع ولكنها وتسلية متعة مجرد ليست االحتفاالت وهذه .يستحقون

 أو جديدة خدمة تقديم أو الجودة لرفع العامل يجتهد فعندما باألداء، ترتبط التي بالمكافآت التشجيع يكون بل فحسب هذا

 االحتفال هذا ألن العامل ويكافئ المناسبة بهذه يحتفل أن التحويلي القائد ينسى ال نوع أي من مؤثر تغيير أي عمل

  .للمنظمة العصيبة األوقات في والتالحم تماءواالن الجماعة روح تنمي المكافأة وتلك

   :كيف يفكر القائد التحويلي: خامساً 
صاحب رؤية يرى شيء بعيد برؤية جديدة يعتبر : يصف الهواري نمط تفكير القائد التحويلي حيث يقول أنه

يقلده ، قدوة، تفعةأهدافه عالية والمعايير التي يطلبها مر ، صاحب رسالة ينقل تابعيه نقلة حضارية، نفسه صاحبها
، وٕاحساس عال بالذات، ذو مستوى عال من التعبير االنفعالي، ذو ثقة ذاتية عالية، الناس وتحب أن تنتمي إليه

يستنير ويوضح المشاعر بين التابعين ويقدم لهم ، وٕاصرار ذاتي عالي، ذو حضور بدني ديناميكي ونشاط واضح
يدير ، يناقش ويحاور، نحو المجموعة ذو جاذبية شخصية موجهة ذاتياً ، هممتطرفة لمشاكل حلوالً  جذرية وأحياناً  حلوالً 

يستخدم ، يستخدم لغة جديدة، ويستخدم الرموز ليعبر عن تلك العاني يستخدم شعارات ومصطلحات جديدة، بالمعاني
بتقديم رؤى  ويشجعهم على إعادة دراسة أهدافهم ورسائلهم وذلك، يستثير تابعيه عقلياً ، كل األساليب اإللهامية

  .)67-63: 1996، الهواري( يستخدم سيكولوجية الجماهير، يرقى برغبات تابعيه، وأهداف ووسائل وبدائل جديدة

  التحويلي القائد وظائف: سادساً 
 )81:1996، الهواري( :هي رئيسية وظائف بست يقوم التحويلي القائد أن هواري يرى

 على ويعمل للتغيير بحاجتهم بإقناع الناس يقوم فهو تغيير داعية ليالتحوي القائد أن بما :للتغيير الحاجة إدراك .1

 المقاومة مع يتعامل وأن التغيير لتدعيم ومؤثرين فاعلين مع أشخاص فكرية شبكة بناء خالل من الحاجة تلك

 .لألفراد تهديد فيه التغيير ألن فردي على أساس للتغيير

 خالل من سيحقق والتي طموحه ورسالته وصياغة كتابة حويليالت القائد على يجب: المستقبلية الرؤية تقديم .2

 .للجميع الحضارية النقلة ذلك
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 التي المتاحة النماذج من بين لمنظمته المالئم التغيير نموذج التحويلي القائد يختار :التغيير نموذج اختيار .3

 .العملي للواقع مالئمة تكون معينة وبحيث ظروف تحت فاعليتها تثبت أن يتوقع

 السائدة والمشاعر والقيم والسلوك والعادات األنماط بتكييف التحويلي القائد يقوم :المنظمة ثقافة تشكيل ادةإع .4

 مهما السائدة التنظيمية الثقافة ظل في التغيير يتم أن ال يمكن ألنه الجديد البرنامج يالئم بما العاملين بين

 .تماًما يختلف أصبح ألن الوضع مناسبة كانت

 هذا بعظمة والوهم القديم من تتطلب التخلص ألنها التحويلي القائد مهام أصعب وتمثل :االنتقالية ترةالف إدارة .5

 .مناسبة بإستراتيجية التغيير تظهر بسبب مشكلة كل مع يتعامل وأن,القديم

تغيير يقوم القائد التحويلي في المرحلة األخيرة بتنفيذ التغيير أي وضع أجندة ال: تنفيذ التغيير ومتابعته .6
 أنإن اإلصرار ضروري هنا لتنفيذ التغيير ولنا   ,موضع التنفيذ والعناية بالقلقين والمتأرجحين والمترددين

 .نتذكر أن التغيير رحلة وليس نقطة وصول

  المستقبلية  التحديات من التحويلي القائد موقف: سابعاً 
 وعدم، والثبات االستقرار حالة وفي، ء والركودالهدو  حالة في منظمته قيادة، اإلداري القائد على السهل من إنه

 والظروف، مستقرة وغير متغيرة األحوال تصبح عندما أما، متغيرة بيئة وجود عالمية تفرض أو محلية متغيرات وجود

 وأسلوبه موقفه تغيير إلى يحتاج القائد فان، ومحلية كبيرة عالمية ومتغيرات تحديات أمام المنظمة وتصبح، متطورة

 في مجريات األحداث على يفقد السيطرة ال حتى، التغيير على وٕاقباالً  مرونة أكثر بأسلوب تطوري واستبداله اديالقي

 .اإلداري التنظيم أهداف تحقيق يستطيع وحتى، المنظمة

 كوتر بينها كما القرن الجديد متغيرات ظل في التحويلي اإلداري القائد موقف في التغير تلخيص ويمكن
 : يلي كما )128- 127: 2001القحطاني، (

 الرسالة تتحدد أن مع ضرورة، المدى بعيدة جديدة مستقبلية رؤية إيجاد على القائد أسلوب يقوم أن يجب .1

 .إنجازها تساهم في التي االستراتيجيات لها وتوضع واألهداف

 فهم على وتشجيعهم، ينهمب الواحد الفريق روح بث خالل من العاملين على بالتأثير التحويلي القائد يقوم أن البد .2

 .أهدافها انجاز نحو والعمل تحقيقها الستراتيجيات واالستجابة المنظمة ورسالة رؤية

 بالقوة وتزويدهم، بالتغيير المتعلقة اإلنسانية العاملين حاجات إشباع على التحويلي القائد يعمل أن يفترض .3

 .الحاجات تلك إشباع دون تحول التي المعوقات على للتغلب

 وتطوير المنظمة أداء في جوهرية تغييرات لتحقيق، العاملين مع طيبة عالقات بناء التحويلي القائد ولىيت .4

 .المنافسة على قدرتها

 .مبتكرة وطريقة، شخصي وبشكل، بنشاط األهداف تحقيق ويتبنى، العاملين ويشجع ويحفز يفكر اإلداري القائد .5

 .القائمة التنظيماتو  النظم وتغيير لتحسين يمكنه ما القائد ويعمل
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 هو ما إلى باإلضافة، يتبناه أن يجب الذي القيادة وأسلوب، اإلدارة أسلوب بين التحويلي القائد يفرق أن البد .6

 .التغيير متطلبات مع التعامل ليحسن، إدارية مهام من به مكلف

 منطلق من وليس، ظمةوللمن له مساعدتهم إلى الحاجة منطلق من العاملين مع التعامل التحويلي القائد على .7

 المنظمة رؤية تحقيق في سيساعد التفكير في التحول وهذا .التقليدية القيادة عليه تقوم الذي التوجيه

 .فقط التنظيم تهيئة من ال ◌ً  بد المرؤوسين تهيئة على التركيز وبالتالي، واستراتيجياتها

 واإلبداع التغيير بين الجمع خالل من، وقعاتالت يفوق بشكل النتائج تحقيق نحو التوجه التحويليين القادة على .8

  .المخاطرة وروح

  )2001:30الهاللي،( :إمكانية تطبيق القيادة التحويلية في التعليم: ثامناً 

على أهمية القيادة التحويلية وٕامكانية تطبيقها في المؤسسة Tomas Seregiovani" توماس سيرجيوفاني"يؤكد 
  : ن إجمالها فيما يليالتعليمية،وذلك لعدة اعتبارات يمك

  .أنها قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية على درجة عالية من األهمية .1
الحاجة إلى إعداد الطاقات الفردية واالجتماعية من اجل نشر المعرفة الناتجة عن الخبرة بالعمل في  .2

  .ةالمؤسسة التعليمي
  .األهداف والسلوكيات المهمة مع التركيز على Symbolic Leadership الحاجة إلى القيادة الرمزية .3
  .الحاجة إلى القيادة الثقافية وتعزيزها،مما يسمح للمنظمة التعليمية بتطوير وتنمية شخصية متفردة .4
  .الحاجة إلى القيادة اإلنسانية التي تحترم الطاقات والمشاعر الشخصية للعاملين .5
نية والتربوية واإلنسانية هي التي أن األبعاد الف إلى Tomas Seregiovani" توماس سيرجيوفاني"ويذهب  .6

أما األبعاد الرمزية والثقافية فهي التي ,مؤسسة أكثر فعالية  إلىتساعد المؤسسة التعليمية على أن تتحول 
  .تساعد المؤسسة التعليمية على التميز

نحو التالي الجهود البحثية حول القيادة التحويلية في المجال التربوي في أربعة أبعاد على ال إجمالويمكن 
  :)2001:32الهاللي،(

ويتطلــب ذلــك وجــود نــوع مــن , ويتعلــق بتطــوير رؤيــة مشــتركة بالنســبة للمؤسســة التعليميــة  :البعــد األول •
اإلجماع بـين كـل أفـراد المؤسسـة التعليميـة حـول أهـدافها وأولويـات هـذه األهـداف والتمسـك بدرجـة عاليـة 

  .من توقعات األداء للوصول إلى أفضل النتائج
العقليـــة ونمـــاذج  واالســـتثارةويتضـــمن تقـــديم الـــدعم الفـــردي , األفـــرادويـــدور حـــول اهتمـــام  :بعـــد الثـــانيال •

  .للممارسة المهنية في كل مستويات المؤسسة التعليمية
بمعنـى أن يـتم اتخـاذ القـرار بطريقـة ديمقراطيـة وتكـون , ويركـز علـى المشـاركة فـي القيـادة  :البعد الثالـث •

  .الل أنشطة قيادية تشجع المؤسسة على تحقيق األهدافالمسئولية جماعية من خ
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فالقيــادة يجــب أن تســتخدم , ويركــز علــى دور القيــادة فــي تعزيــز ثقافــة المؤسســة التعليميــة :البعــد الرابــع •
وذلك من خالل استخدام رموز وطقوس تعبـر عـن القـيم , آليات متنوعة الستثارة وتعزيز التغيير الثقافي 

المباشــر والمتواصــل حــول المعــايير  االتصــالون القيــادة مطالبــة بــأن تشــارك فــي ومــن هنــا تكــ, الثقافيــة 
   .والقيم والمعتقدات الثقافية باإلضافة لمشاركة اآلخرين في السلطة وتحمل المسئولية

  : المنهج النبويو  القيادة التحويلية في الثقافة اإلسالمية: تاسعاً 
من كتاب اإلدارة في الغرب حول القيادة التحويلية ال وغيرهم  (Tichy)وتكي  (Bass)إن ما كتبه باس 

يقارن بما هو موجود في المنهج القيادي لدى القادة المسلمين العظام الذين يأتي على رأسهم القائد العظيم محمد 
ة والذين سطروا أمثلة مشرقة للسلوك القيادي في مجال القيادة التحويلية والقيادة الشوري, صلى اهللا عليه وسلم 

  .وعملية اتخاذ القرار وغيرها
يشهد بذلك سلوكه , فالنبي القائد محمد صلى اهللا عليه وسلم يعد أعظم قائد تحويلي على مر التاريخ 

النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم  إلىفالمهمة العظيمة التي أوكلت , وخصائصه القيادية العظيمة , القيادي المتميز
خاتم  إلىفقد أوكلت , وأعباؤها ثقيلة, حيث كانت المسئولية جسيمة , يقوم بهالم يكن من السهل ألي إنسان أن 

النبيين صلى اهللا عليه وسلم مهمة تحويل المجتمع الكافر المعظم لألصنام إلى مجتمع مسلم يوحد اهللا سبحانه 
ات عديدة ال ولكون النبي العظيم محمد صلى اهللا عليه وسلم يتمتع بخصائص وصف, وتعالى ويعبده على بصيرة

وتمكن بنصر من اهللا من قهر , فقد قام بحمل األمانة خير قيام وتحقق له الهدف, تتوفر في غيره من بني البشر
الكفر ورفع لواء اإلسالم خفاقا في الجزيرة العربية كلها ولم يغادر الحياة الدنيا حتى أكمل الدين مصداقا لقوله تعالى 

  ) 3المائدة األية ( )يكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينااليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عل(
إلى أن تشكيل الرؤية هي من  )http://www.suwaidan.com(في موقعه اإللكتروني  وأشار السويدان

إذ كان ، وب القيادة التحويليةأن الرسول عليه الصالة والسالم استخدم أسلنجد أهم عناصر القيادة التحويلية ولذلك 
وها هو الرسول القائد عليه الصالة والسالم  .صلى اهللا عليه وسلم دائم التذكير باآلخرة وهي الرؤية النهائية للمسلمين

من األمور الذي  أيضاً  .)مسلمه روا( .قوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض " يحث المسلمين على الجهاد بقوله
سلمين إيصال الرؤية لألتباع واتضح هذا في معركة مؤتة عندما ذكر عبد اهللا بن رواحة المسلمين أكد عليها الم

وما نقاتل الناس  .واهللا إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة:يا قوم ": بالهدف من قتال العدو حيث قال
وٕاما ظهور أو ، الحسنيين فانطلقوا فإنما هي إحدى،  بهإنما نقاتلهم بهذا الذين الذي أكرمنا اهللا، بعدد وال قوة وال كثرة

   .)360ص 4ج :1988,البيهقي( "شهادة
ومن خالل ما سيتم استعراضه في التالي نوجز بعضا من مالمح سلوك القيادة التحويلية للنبي محمد صلى 

عناصر لسلوك القيادة  وزمالؤه من (Bass)اهللا عليه وسلم وخصائصه كقائد تحويلي وذلك ببيان أن ما حدده باس
: هـ1421,الغامدي (التحويلية وخصائص للقائد التحويلي متوفر بجالء في قيادته صلى اهللا عليه وسلم وذلك كما يلي

86-82(  
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 :التأثير القيادي القائم على القدوة والمثال .1

قرآن الكريم في قد أثبت ذلك الو  حيث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان القدوة والمثل األعلى ألصحابه
وقد تميزت شخصيته صلى اهللا عليه وسلم  21األحزاب أية }....لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة{قوله تعالى 

وعن قوة شخصيته صلى اهللا عليه وسلم يقول عليان لقد ، بالمهابة والتقدير واالحترام كيف ال وقد كان خلقه القرآن
فأرتاع من  األعرابمهابا في طلعته دخل عليه بعض ، ثاال للشخصية القويةكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

لكن و  معاشرة الملوك الجبابرةو  ،األكاسرة مع تعودهم على صولة أتوههيبته كما ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين 
سطوة بل  أو هةأبلم يكن ذلك ناتج عن و  أعظم أعينهمفي و  ،أهيبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في نفوسهم 

 أمر إذاكد كتب السيرة النبوية انه كان صلى اهللا عليه وسلم ؤ تو  تواضعه المعروف بته في قوة شخصيته معيكانت ه
رواه ابن " أنا خيركم ألهلي و  خيركم خيركم ألهله" يقول صلى اهللا عليه وسلم ، بتطبيقه على نفسه أبد بأمر أصحابه

   .ماجه
حد السرقة عنها  إلسقاطت حيث حاول بعض الصحابة الشفاعة لها قصة المخزومية التي سرق وفي

فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه  إليهفتوسطوا بأسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرفع القضية 
 عليه فقال أسامة استغفر لي يا رسول اهللا ثم قام رسول اهللا صلى اهللا,أتشفع إلى في حد من حدود اهللا "وقال وسلم 

وسلم عشيتئذ فأثنى على اهللا عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت , الشريف فيهم تركوه وٕاذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد 

وهذا دليل قاطع على عدله وأنه ال يؤثر حتى أقرب الناس إليه  }رواه النسائي{"لقطعت يدها ثم قطع يد تلك المرأة 
 إلىبعث  صلى اهللا عليه وسلمأن النبي  إسحاقومن األمثلة على كونه القدوة الحسنة ما روي عن ابن . على أحد

 يأمر لقد دلني على هذا النبي األمي أنه ال: الجلندي ملك عمان عمرو بن العاص يدعوه لإلسالم فقال الجلندي
وأنه يفي , ويغلب فال يهجر,وأن يغلب فال يبطر, أول تارك له  وال ينهى عن شر إال كان, بخير إال كان أول آخذ به

  .وينجز الوعد وأشهد أنه نبي, بالعهد

 الحفز اإللهامي  .2

يستثير أصحابه ويلهب حماسهم في ميادين القتال وفي التنافس في العبادة للفوز  كان صلى اهللا عليه وسلم
للعشرة المبشرين بالجنة لدليل جلي على تحفيز الرسول  صلى اهللا عليه وسلمجنة والنجاة من النار ولعل بشارته بال

, ألصحابه ومن يأتي بعدهم من المسلمين للعمل بأقصى الطاقات لبلوغ تلك المنزلة العظيمة  صلى اهللا عليه وسلم
سالم وخال سبيله وصاحبه أبا بكر عندما كانا في ومن ذلك وعده لسراقة بن مالك بسواري كسرى إن هو دخل اإل

تقدم ثالثة  امرأةمنكن  ما"كان يوما يعظ النساء فقال لهن صلى اهللا عليه وسلمومن ذلك ما ورد أن الرسول  .الغار
لى اهللا صفهذا دليل على حفزه  }رواه البخاري{"فقالت امرأة واثنين فقال واثنين,من ولدها إال كانوا لها حجابا من النار 

  .للنساء على دفع أبنائهن للجهاد عليه وسلم
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 :استثارة فكرية  .3

ويستثير , مواقف كثيرة تبرز كيف أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يشرك أصحابه في صناعة القرار
حزاب الخندق في غزوة األ تواجههم وما تحديد الموقع في غزوة بدر وحفر التيتفكيرهم في إيجاد الحلول للمشكالت 

 }وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب المتوكلين{يقول اهللا تعالى .إال بعضا من تلك المواقف
  )159:اآلية  ,سورة آل عمران(

ما ورد عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى : من دالئل استثارة التفكير في المنهج النبوي
ه إلى اليمن فقال كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضى بما في كتاب اهللا قال فإن لم اهللا عليه وسلم حين بعث

يكن في كتاب اهللا قال فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
الحمد هللا الذي وفق رسول  وسلم قال أجتهد رأيي ال آلو قال فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدري ثم قال

  )رواه أحمد( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما يرضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بخصوص إيجاد حل لمشكلة كيف يتم جمع الناس للصالة )200ص,هـ 1405(ومن ذلك ما ذكره الهاشمي 

ن هذا األمر وبدأت االقتراحات تتوالى فقد اجتمع النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة يتدارسو , إذا حان وقتها 
   :ومنها
قال بعض الصحابة إذا حان وقت الصالة ترفع راية في مكان مرتفع ليراها الناس إال أن هذا االقتراح لم  •

  .يلق قبوًال ألنه ال يوقظ النائم
ليهود وهذا االقتراح أيضا لم يلق قبوًال ألن ا, وقال بعضهم إذا حان وقت الصالة ينادى لها ببوق  •

 .يستخدمون البوق وينبغي تفرد وتميز األمة اإلسالمية عن غيرها

 .وقال آخرون يدق ناقوس وهذا االقتراح كذلك رفض ألن فيه تقليد للنصارى •

فقبل هذا الرأي بشكل , اقترح بعض الصحابة أنه إذا حان وقت الصالة فينادى لها بشعار إسالمي خاص 
ثم كانت صيغة ,حقيقه للغرض وهو الدعوة للصالة وٕاعالم الناس بدخول وقتها ولت مبدأي ألصالته الفكرية المؤمنة

 .هناا األذان المعروفة بعد ذلك حيث وردت حولها روايات متعددة ال مجال لذكره

ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه "يصفه أبو هريرة رضي اهللا عنه بقوله و 
  )ترمذي في كتاب الجهادأشار إليه ال" (وسلم

 :اإلنساني بالفرد  االهتمام .4

وصفه القرآن الكريم  ,وفي ذلك فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم المثل األعلى في العطف والرحمة والرفق
وبالرحمة في ) 128:اآلية,التوبة( }عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم{بالرحيم في قوله تعالى 

  .)107:اآلية,األنبياء( }رحمة للعالمين  إالوما أرسلناك {لى قوله تعا
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ال يرحم اهللا من ال (السالم الصالة عليه قوله وكان صلى اهللا عليه وسلم يوصي أصحابه بالرحمة من ذلك 
   ]رواه البخاري[ )يرحم الناس

من في السماء  ارحموا من في األرض يرحمكم, الراحمون يرحمهم الرحمن(وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .]رواه الترمذي[ )الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله اهللا ومن قطعها قطعه اهللا,

مسلم , أخرجه البخاري [ )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(بالرعية  االهتماميقول صلى اهللا عليه وسلم في 
  .]والترمذي وأبو داود وأحمد

سول صلى اهللا عليه وسلم برعيته حديث معاوية بن الحكم السلمي اإلنساني من الر  االهتماموفيما يدل على 
بينما أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك "رضي اهللا عنه حيث قال 

فلما  فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم إلىاهللا فرماني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون 
رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله وال بعده 

من كالم الناس  شيءأحسن تعليمًا منه فواهللا ما نهرني وال ضربني وال شتمني قال إن هذه الصالة ال يصلح فيها 
  .]مسلم والنسائي والدارمي وأحمدأخرجه [ "إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

إليه والعناية  االلتفاتوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقه من 
  ). 86-82:هـ1421 ,الغامدي( .حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول اهللا, به
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  اإلبداع اإلداري: المبحث الثالث

 : تمهيد

أو النظر ,جديد غير مألوف شيءوتعني جميعا والدة .والخلق كمترادفات واالبتكار ,فاهيم اإلبداعتستعمل م
فالعامل الماهر هو الذي يعيد تشكيل ما ابتدعه غيره , وهناك فروق بين اإلبداع والمهارة .إلى األشياء بطرق جديدة

  )298: 2000,القريوتي( أما اإلبداع ففيه أصالة وٕاضافة نوعية .بإتقان
 تعريفه حول العلماء بين اتفاق يوجد فال ماهيته تحديد حول النظر وجهات وتتباين اإلبداع مفاهيم تتعدد

 جهة من اإلبداع مفهوم فيها انتشر التي المجاالت وتعدد جهة من نفسها اإلبداعية الظاهرة تعقد إلى ذلك ويعود وماهيته

 واختالف والباحثين العلماء اجتهادات تباين بسبب اإلبداع علموضو  النظرية المنطلقات اختالف إلى أدى مما أخرى

  .الفكرية ومدارسهم والثقافية العلمية مناهجهم وكذلك اهتماماتهم
 يتعلق ما أهمها لعل متعددة مضامين من تحمله لما وذلك االهتمام تجذب التي الكلمات من تعد اإلبداع كلمة

 محددة مجاالت إلى األشخاص ذهن في تنصرف ما كثيراً  المضامين هذه أن غير والتغيير، واالختراع والتجديد بالنبوغ

 بحل الكلمة هذه ترتبط أن المألوف غير من فإنه وبالتالي الصناعة، عالم في واالختراع والشعر، مجاالته، بجميع كالفن

  1999 :11)  ,هيجان( .العمل بيئات في وبخاصة المشكالت
لها داخل عمليات التفكير البشري يمثل أعمق وأوسع وأعقد نوع من واإلبداع من حيث المكانة التي يحت

فقد عده عدد كبير من ,ومن هنا يكون تحديد طبيعة اإلبداع صعبًا أو انه ذو طبيعة خالفية , أنواع هذا التفكير 
إذا كان الذكاء ولكنه يجاوز الذكاء ف, أو أنه الذكاء في أعلى مستوياته , الباحثين شكًال من أشكال الذكاء العالي 

 .شق دروب جديدة وخلق عوامل مبتكرة مباينة للمألوف إلىفإن اإلبداع يتجاوز ذلك ,هو القدرة على حل المشكالت 
 2004 :12) ,حسين(

عنوانا تندرج تحته  رؤى بعينها بقدر ما كان أوحكرا على مفاهيم محددة،  اإلنسانفي حياة  اإلبداعلم يكن و 
لكون كل القدرات تجوهر اإلبداع هو أن الناس جميعًا يمو  وتطلعاته أحوالهفي كل  اإلنسانبالعناصر المتعلقة  جميع

فرد وآخر وبين جماعة وأخرى وأنه ليس هناك اختالف بين الناس إال في درجة  والسمات ولكن بقدر يتفاوت بين
  .السمات والقدرات وجود هذه

ونميز في الحلول التي يتعامل  .حث عن حلول لهاإن عالقة اإلنسان بالبيئة تخلق مشكالت تتطلب منه الب
وأخرى أقل حظا من ذلك أو , بها الناس مع هذه المشكالت حلوًال فيها الكثير من مظاهر الجدة والمخالفة للمألوف 

وفي هذا الصدد يحدد .واإلبداع حتما يكون في الحلول المبتكرة واألساليب الجديدة .أنها تتوافق مع حلول مألوفة
وفي , بمعنى أنه جديد بالنسبة للمجتمع , ن اإلبداع بأنه شيء مبتكر نحكم عليه في ضوء محك اجتماعي ويسلو 

  2004 :12) ,حسين( .بمعنى أنه جديد بالنسبة للشخص نفسه, ضوء محك نفسي
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بل  والتقنيات المتطورة، األدوات إدخال على يقتصر أن ينبغي ال باإلبداع االهتمام الجامعات نحو اتجاه وٕان
للقيادات األكاديمية  يكون أن الطبيعي ومن العاملين، وسلوكيات توجهات في فعلية تغييرات إحداث أن يشمل البد

 ويعتبر ,تسيير شئون الجامعات في المتغيرات أهمية أكثر كونهم المطلوبة، والتوجهات السلوكيات تمثيل في السبق
 فرص إلى األزمات وتحويلها والتعامل مع المختلفة التحديات اجهةمو  من القيادات األكاديمية تمكن هامة أداة اإلبداع

  .لهم المتاحة البسيطة الموارد منفعة يعظم وهو

  :اإلداري واإلبداع اإلبداع مفهوم :أوالً 
 :التاريخية الناحية من اإلبداع مفهوم .1

 حدث لمفهوم الذي الهائل التطور تعكس رئيسية مراحل ثالث رصد يمكن أنه )18 :2002 جروان،( ذكر

 :وهي الماضية العصور مدى على اإلبداع

 :األولى المرحلة .أ 

 على وتستعصي بالغموض تقترن التي الخارقة باألعمال فيها اإلبداع مفهوم ارتبط وقد العصور أقدم منذ وتمتد

 والتركيز والموهبة، والذكاء والعبقرية اإلبداع مفاهيم بين الخلط المرحلة هذه به تميزت ما أبرز ومن .التفسير

 ....والهندسة األدب الرسم مثل الميادين ببعض اإلبداع ربط إلى إضافة اإلبداع، على والفطرة الوراثة دور على

 .وغيرها

 :الثانية المرحلة .ب 

 تفسير حاولت نظريات سيكولوجية بظهور المرحلة هذه اتسمت وقد عشر، التاسع القرن نهايات مع بدأت

 بين الربط عملية وانحسار والتفوق، اإلبداع والموهبة مفاهيم بين التمييز في تقدم وحدوث اإلبداعية، الظاهرة

 في باإلبداع االهتمام دائرة واتساع اإلبداع، في الوراثة أثر الجدل حول وانحسار والخوارق، والغيبيات اإلبداع

  ).18: 2002جروان، ( والطبيعية الحياتية العلوم مجاالت
 :الثالثة المرحلة .ج 

 أنه على اإلبداع لمفهوم ينظر أصبح وفيها الحاضر، العصر حتى وامتدت العشرين القرن تصفمن في بدأت

  .)18: 2002 جروان،( والبيئة والدافعية والشخصية التفكير ونمط والمعرفية العقلية العمليات فيها تندمج توليفة
 :اللغوية الناحية من اإلبداع مفهوم .2

 يكون الذي الشيء :والِبدع والبديع .وبدأه أنشأه :وابتدعه بدًعا يبدعه بدع من العرب لسان في جاء كما اإلبداع

 كل والبدعة كثير رسل قبلي أرسل قد أرسل، من أول كنت ما أي)الرسل من ِبدًعا كنت ما قل :(التنزيل وفي .◌ً  أوال

 ولم الشريعة أصول خالف ما يريد إنما( بدعة محدثة كل (وقوله ضالل، وبدعة هدى، بدعة :بدعتان والبدعة محدثة،

 لم أول أي :األمر هذا في ِبدع وفالن مثال على ال اخترعته الشيء وأبدعت: العجيب المحِدث :والبديع .السنة يوافق
 عن ال المخترع الخالق سبحانه .فهو ومبدعها خالقها أي)واألرض السموات بديع(سبحانه قال كما تعالى واهللا أحد يسبقه

  )6ت، ص.ابن منظور، د( سابق مثالٍ 
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بمعنى اخترع أو ابتكر وأبدع الشيء بمعنى اخترعه  مصدر الفعل أبدعوعليه نخلص أن اإلبداع في اللغة 
  .على غير مثال سابق

  :تعريف اإلبداع :ثانياً 
في  Taylor فقد أشار .تعريف اإلبداع هو أكثر تعريفات المفاهيم المستخدمة في علم النفس صعوبة

وجود عدد يتراوح بين  إلى, Dow Chemical Companyشركة  إلىقدمه , ور في تقرير غير منش ,1988عام
ومما ال شك فيه أن العدد اإلجمالي قد وصل في الوقت الحالي , تعريف مختلف في أدبيات علم النفس 60 إلى 55
  ) 40: 2004، حسني(.عدة أضعاف هذا الرقم إلى

تاب اإلدارة وعلم النفس في تعريفهم لإلبداع كصفة بعض تعريفات اإلبداع التي أوردهاُ ك باستعراضوسنقوم 
  .إنسانية

ويمكن تضمين جميع أبعاد اإلبداع , قبل على هذه الصورة منهو إنتاج شيء جديٍد لم يكن موجودًا اإلبداع  
القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة  من مزيجاإلبداع في تعريف شامل ينص أن 

المجتمع لفرد أو الشركة أو سواء لخبرات ااسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصلية ومفيدة من
   .):22 2002،جروان( أو العالم

واإلبداع فيما يرى جمهرة الباحثين هو السلوك الذي يحدث أمرًا لم يكن موجودًا من قبل بحيث يأتي على 
أي بإيجاز أنه السلوك الذي ينشئ . .ويضيف آخرون إلى ذلك وبحيث يكون مالئمًا لمقتضى الحال. .غير مثال

 ) 6: 1997حنورة، (ئص الجدة والمالئمة واالقتصاد ليس له نظير يتمتع بخصا أمراً 

صاحبه ومن هذه  إلىمن تعريفات اإلبداع وقد عزا كل منها  العديد 21:2006) ,عبد العزيز(وقد أورد 
  :التعريفات ما يلي 

 .اء بعالقات لم تكن موجودة من قبلاإلبداع هو عملية ربط األفكار أو األشي: تعريف آنون •

 .على أنه مفيد يرى أن اإلبداع ينتج عنه عمل جديد يرضي جماعة معينة تقبله : Stien)( تعريف شتاين •

أو نواتج سيكولوجية جديدة  يرى أن اإلبداع هو استعداد الفرد إلنتاج أفكار): Gilford( تعريف جيلفورد •
 .جديدة ارتباطاتويتضمن ذلك إنتاج األفكار القديمة في 

 .جاد حلول جديدة لألفكار والمشكالت والمناهجاإلبداع هو إي: تعريف غسان عبد الحي •

اإلبداع تحسس للمشكالت وٕادراك لمواطن الضعف والقوة والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة : تعريف تورانس •
فرضيات واختبارها وٕاعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول جديدة باستخدام المعطيات 

 .ينلآلخر المتوافرة وتوصيل النواتج 

من التسلسل العادي في  االنشقاقاإلبداع هو المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على : تعريف سيمسون •
  .تفكير مخالف كلية إلىالتفكير 
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العلماء في تحديد مفهوم اإلبداع غير أن هذا االختالف ال ينفي و  ف النقاداختالما سبق نجد  وباستعراض
العملية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة،  التفوق العقلي إذ هو منهو نوع  وجود اتفاق شبه مؤكد على أن اإلبداع

  .مفيدة ومقبولة اجتماعيًا عند التنفيذ
 :اإلداري اإلبداع

 عمل وأساليب أو طرق خدمات أو منتجات أو حلوًال، أو أفكاًرا تكون قد جيدة أشياء إيجاد على القدرة هو

 يمكن التي الفكرية ومعارفه وطالقته قدراته العقلية وعلى وحلها للمشكالت رؤيته في الفرد تميز على يبنى وهو ،مفيدة

 والحلول األفكار توليد على القدرة تنمي التي وعالقات العمل المتفاعلة القدوة والقيادة المالئم المناخ بوجود تطويرها

  )2000 :7أيوب،( المبتكرة
أن اإلبداع هو العملية الخاصة بتوليد منتج فريد وجديد بإحداث تحول من  ويمكن القول حسب تعريف آخر

كما يجب أن يحقق محك القيمة والفائدة والهدف الذي , هذا المنتج يجب أن يكون فريدًا بالنسبة للمبدع ,منتج قائم 
  14:1999), األعسر( وضعه المبدع

 يمكن جديدة خدمة أو منتج أو ممارسه أو فكرة ظهور عليها يترتب التي العملية " انه على لإلبداع ينظر كما

 من نوع إحداث عليها يترتب بحيث القرار، أصحاب قبل من عليهم فرضها أو المنظمة في العاملين قبل من تبنيها

  )283: 1999هيجان، (" المنظمة مخرجات أو عمليات أو بيئة في التغيير

  : اععناصر اإلبد:ثالثاً 
 آراء تعددت فلقد تحديدًا، أكثر بشكل اإلبداع نتعرف على لكي يهاعل التعرف من بد إلبداع الل عناصرهناك 

 وجودها حول متفقون الباحثين من كثيراً  إن القول يمكن خصائص هناك لكن اإلبداع، عناصر تحديد الباحثين في

 :وهي لإلبداع كعناصر

 :(Sensitivity to Problems) للمشكالت الحساسية .1
ويعني ذلك أن  ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف

 يقصد"أو بمعنى آخر  بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكالت والتحقق من وجودهم في الموقف

 زادت المشكلة دراسة في نفسه لفردا أجهد وكلما جوانبها جميع من على المشكلة التعرف هو للمشكالت بالحساسية

  ) 16: 2003الصيرفي، ( "جديدة أفكار إلى موقفاً  أن يرى الشخص تجعل هي قدرة آخر بمعنى، التوصل فرص
 تحتاج حقيقية مشكالت عدة أو مشكلة على ينطوي موقفًا معيناً  أن يرى الشخص تجعل قدرة هي ويمكن القول

   33:1997) الصافي، (هذا تبين اآلخرين على يصعب حين في حل إلى
 أسبابها على والتعرف رؤيتها على غيره من أقدر المشاكل فهو تجاه مفرطة حساسية يمتلك المبدع نحيث أ

 )153: 2004عباس، ( .بها ويؤمن للتفكير دفعته التي األهداف ويدرك أخرى دون قضية في يفكر لماذا بعمق ويعرف
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  :)Fluency(الطالقة  .2

 كمية حيث من متفوق فالشخص المبدع معينة زمنية فترة في األفكار من كبير عدد اجإنت على القدرة وهي

 األفكار سيولة على عالية قدرة لديه أي بغيره، مقارنة ثابتة زمنية فترة في معين موضوع عن يطرحها التي األفكار

   )43: 2003الشقحاء، (. توليدها وسهولة
 إنتاج على القادر الشخص أن بمعنى .اإلبداع موهبة في ةالطالق عامل في األشخاص بين فروق هناك إن

 أفكار إبداع في حظاً  أكبر يكون األخرى، والظروف االعتبارات تساوت إذا فإنه زمنية وحدة في األفكار من كبير عدد

  .)121، 2004: حسن( معنى ذات

  (Originality) :األصالة .3

يكرر أفكار المحيطين به، وال يلجأ  دع بهذا المعنى الفالمب، ويقصد بها القدرة على إنتاج الحلول الجديدة
 يستكشف كي التقليدية التفكير طرق عن اإلنسان يبتعد أن األصالةويقول الصيرفي .إلى الحلول التقليدية للمشكالت

 خلق يف والرغبة الواقع األمر إلى أيضاً  وتشير .عن الرضا عدم بمعنى للتخيل نتيجة هي فاألصالة – األصيلة األفكار

  19:2003), الصيرفي. (مختلف أو جديد يءش
 ينتمي التي المجموعة داخل اإلحصائي بالمفهوم التكرار قليلة أي أصيلة، استجابات إنتاج على الفرد قدرةوهي 

  ).98:1998جروان،( أصالتها درجة زادت الفكرة شيوع درجة قلت كلما لهذا الفرد، إليها
ً  ليس فھو نوع، أي من تطوير أو تعديل أو إضافة دون اآلخرين عن ينقل الذي الشخص وأما  مقلد وإنما مبدعا

 1994: 118) الوهاب، عبد(

   (Flexibility): المرونة .4

 التي االختراعات في كبير دور وللمرونة الناس عليه اعتاد ما غير جديد بمنظور األشياء إلى النظر تعني

 عند الذات إثبات حاجة معها وتشبع العمل صالح تحقق التي لوظيفيا اإلثراء سياسة المرونة أمثلة ومن ونراها نلمسها

  18:2003), الصيرفي.(الموظف
 هذا فإن التغيير، هذا مع التكيف من مقبولة درجة تفرض والتي المنظمات بها تمر التي التغيير لظروف نظراً و 

 المنظمات يشجع ذلك فإن المنظمة، ظروف حسب والتعديل للتكيف قابالً  إبداعه تم الذي الشيء كان كلما أنه يقضي

 يغري قد ذلك أن حيث محددة حاجات مع إال يتمشى ال اإلبداع هذا كان إذا ما عكس على وذلك به، والعمل تبنيه على
 1999 :45)هيجان،( برفضه

   :والتحدي المخاطرة .5
 األساليب أو األفكار بنيت عند الفرد يقوم بها التي األعمال عن الناتجة المخاطر لتحمل االستعداد بها ويقصد

 ) 94: 1994، النمر(نتائجه  مسؤولية وتبني الجديدة
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 وتحريكها الكامنة اإلبداعية والحلول األفكار بمالحظة وذلك األساسية اإلبداع بعمليات المتعلق السلوك وهو

 .دعمها سبيل في المخاطرة وتحمل

   :التحليل على القدرة .6
 إلى موقف أو عمل أي تفتيت على القدرة فرعية، أو مشاكل إلى ئيسيةالر  المشاكل تجزئة على القدرة تعني

 للنحو تصرفاته في مخالفاً  شخصاً " المبدع الشخص ويعتبر .معها ويسهل التعامل تنظيمها ليعاد بسيطة وحدات

 التجريب يحبون وال عمل، أنماط من عليه هم ما على االستمرار ويفضلون التغيير يكرهون الذين الناس، من التقليدي

  )305: 2000 القريوتي،(" منحرفة كظاهرة اإلبداع لظاهرة أحياناً  ينظر بل بالمخاطر مرتبط ألنه واإلبداع

 

  :خصائص اإلبداع:رابعاً 
ويحاولون دوما التفكير  التجريبيميز اإلبداع من يتصفون به بالخروج عن التقليد وحب التغيير وحب 

  .اإلبداع إمكانيةجرى تصنيفها في الخصائص الدالة على  وهناك ظواهر معينة .بطرق جديدة للعمل
   )306: 2000 ,القريوتي(:اإلداريين المبدعين على الدالة الظواهر هذه من عدد يلي وفيما

  )Creative Insight( الخالقة البصيرة .1
 أجوبة اكهن ليس والتي الصحيحة وطرح األسئلة المشاكل، مع للتعامل عديدة بدائل تصور على القدرة تعني 

 ال وهو جمعها في يقضيه الذي الوقت من أكثر المعلومات تحليل في وقتًا أطول المبدع يصرف أن غريباً  وليس عليها
 .بسرعة صبره يفقد وال الحلول تجريب من يمل

  :بالنفس الثقة أو الشجاعة .2
 الفشل، الظواهر أو أو للواقع االستسالم عنه وعدم والدفاع الرأي عن للتعبير الشخصية الجرأة صفة وهي 

  .تصميماً  إال يزيده ال ذلك ولكن يتوقعه، شيء فالفشل

   :والمقترحات راءاآل إبداء في الجرأة .3
 في تتوفر ال صفة وهي. العليا المراجع من الصادرة التعليمات واألوامر مناقشة في الجرأة هذه وتنعكس

  .من غضبهم خوفاً  أو رؤسائهم رضا كسب في طمعاً  كيرتف دونما الموافقات ترديد فن يتقنون إال ال الذين المتملقين

  : التغيير مقتضيات مع التعامل على القدرة .4

  .أركان اإلبداع أحد وهو حلول عن البحث نفسه في تثير ألنها الغامضة المواقف مع التعامل يتحمل فالمبدع
 
 



42 
 

  :والتجديد والتجريب التكيف على القدرة .5

 األمور وانتقاد الشك إلى يميل بل مسلمات، الناس عامة التي يعتبرها ابالقضاي يشك الشخص تجعل سمة وهي

   .الفرد منه انطلق الذي المنظور تعتمد على نسبية أنها على

  :الفردية االستقاللية .6
. اآلخرينكما أنه ال يحب أن يفرض سلطته على , ال يحب الفرد المبدع أن تفرض عليه سلطة الغير

  .الضيقة التي تعتبر مصدرًا لتثبيط الروح المعنوية للعاملينوكذلك فهو بعيد عن الشللية 

  :اإلبداعأهميـة  :خامساً 
في عملية التغيير، فالتطورات المحيطة بنا والناتجة عن ثورة  األساسيةأحد المقومات  اإلداري اإلبداعيعتبر 

ت األفراد، وقلة الموارد وزيادة المعلومات واالنفجار التكنولوجي، وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتنوع حاجا
، وزيادة فعالية االتصاالت، وكبر حجم منظمات األعمال، والتغير في القيم والمبادئ، قد أحدثت األفرادطموح 

التغييرات والتعديالت التي  بإحداثتستجيب لهذه التطورات  أنوأوجدت مشكالت عديدة، لذلك يجب على المنظمات 
الجديدة واألساليب الحديثة التي تستجيب لهذه  األفكاربوجود  إاليمكن تحقيق ذلك  تتواكب مع هذه التطورات وال

   .التغييرات المستمرة
ولكي تستطيع المنظمات االستجابة لهذه التطورات يجب عليها أن تعمل على إنتاج وتوفير عدد كبير من 

 1986:, فضل اهللا ( سريعةوحلول إدارية المبدعين ألن هذه االستجابة تتطلب خياال خصبا وقدرات إبداعية فائقة 
166(.   

 اإلبداععلى أنها عامل منافسة بالغ األهمية والحيوية وذلك ألهمية  اإلبداعإدارة  إلىوينظر الكثيرون 
اإلبداع بقدر ما يكون لذلك تأثير بالغ على  إلدارةبالنسبة للمنظمات وبقدر ما تولي المنظمات اهتمامها وعنايتها 

 ).474: 1997, حريم (تمرارها وازدهارها بنائها واس

كما تظهر أهمية اإلبداع والحاجة إليه عندما يدرك متخذو القرار في المنظمة أن هناك تفاوتًا بين أداء 
 ). 390: 2002العميان، (المنظمة الفعلي واألداء المرغوب، مما يحثها على دراسة تبني طرق وأساليب جديدة 

ألفكار اإلبداعية، واستخدامها كأداة للتغيير والتطوير وحل المشاكل التي قد أي أن على المنظمة تبنى ا
  . يعاني منها التنظيم، لتحسين أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بفعالية

منظمة ال تضع اإلبداع اإلداري هدفا رئيسا من أهدافها وال تعمل على تشجيع العاملين على اإلبداع  فأي
اسبة لذلك، سيكون مصيرها التردي واالنهيار لعدم قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات بتوفير الجو والبيئة المن

التي تظهر باستمرار على بيئتها الداخلية والخارجية، كما أن الموظفين في أي منظمة وعلى اختالف مراتبهم 
لف وعدم القدرة على المساهمة لم يجعلوا اإلبداع جزء من حياتهم الوظيفية فسوف يكون مصيرهم التخ إذاالوظيفية 

  ).81: 1995, عساف (في تنمية وتطوير أنفسهم ومنظماتهم 
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فاإلبداع في المنظمات ترتبط أهميته بما يشكله اإلبداع من تحديد المسار وتشكيل وٕاعادة تشكيل الواقع، 
ب جديدة للعمل يؤكد أن فالثورات والتقدم الهائل في جميع المجاالت بما فيها من خلق أهداف جديدة وطرق وأسالي

المديرين والعاملين أمامهم تحديا كبيرا ليصبحوا مبدعين، وذلك من أجل التغلب على المنافسات القوية في عالم 
   .)41: 2006,توفيق ( األفضل والصالح العام االتجاهاألعمال، وقبول التحدي نحو التغيير في 

  : التالي في المنظمات على النحو داعاإلبويمكن إجمال أهم االيجابيات من توافر ظاهرة 
القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة، مما يجعل التنظيم في وضع مستقر، حيث يكون لديه  .1

   .يؤثر على سير العمليات التنظيمية االستعداد لمواجهة هذه التغيرات بشكل ال
ن الخدمات بما يعود بالنفع على التنظيم في التنظيم يساعد على تطور وتحسي اإلبداعيةتوافر البيئة  أن .2

   .واألفراد
الفرصة لهم في اختيار  إتاحةالمساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق  .3

   .تلك القدرات
  . االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات الحديثة .4
  . المادية والبشرية المتاحة واإلمكانياتالمختلفة  اإلنمائيةالتوازن بين البرامج  إحداثرة على القد .5
الفرصة لها في البحث عن الجديد  إتاحةحسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتها عن طريق  .6

   .):62 1992 ,النمر(ة في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات المحيط

  -:السمات الشخصية للمبدعين:سادساً 
 اهتمام جذبت التي الموضوعات الرئيسية من يعتبر المبدع الشخص خصائص موضوع بأن القول يمكن

 لمساعدة بالنسبة ذلك أكان سواء قيمة أو أهمية ذو من البحث النوع هذا ألن وذلك اإلبداع مجال في الباحثين
 1993 :147-148).، هيجان( .المبدعين األشخاص على الحكم أجل من أو ته اإلبداعيةقدر  لتطوير الشخص

 بالفرد نصنفه أن يمكن الفرد إن امتلكها التي الخصائص من عدًدا هناك أن إلى دراسات عدة توصلت وقد
 :أهمها ،خصائص بعدة يتصف المبدع الفرد أن إلى توصلت التي "ماكنون" دراسة الدراسات، هذه ومن المبدع،

 أن حيث اإلبداع والعمر، بين الربط متأنية، دراسة دراستها بعد إال األمور على الحكم عدم االستقالل والتحرر،
 البيئة تجاه العطف بعين النظر وعدم. عند الفرد إبداعية األكثر العمر عاًما هو)(40 -30 بين الواقع العمر

 ) 180- 179: 2000جواد، (. الرسمية
 أو حلول للمشاكل الحالية من إليه يصل فيما لإلبداع للفرد يهيأ ما أهم أن تأكيدها صقر عن وينقل العازمي

 واألصالة، والمرونة، بأنواعها، الطالقة من المنطلق التفكير قدرات أهمها عقلية قدرات من لديه يتوفر ما المتوقعة
والمثابرة  الغموض، تحمل على القدرة :في تمثلةوالم واالنفعالية إلى سمات الدافعية باإلضافة. للمشكالت والحساسية

 الثقة الحسي، الجدية، التفكير ،االندفاعيةالذات،  تقدير والتنوع، الذاتي، واالكتفاء واالستقالل، واإلنجاز، والتنظيم،
  )  237- 326: 1997صقر، ( .التعامل الحر على القدرة في الجماعة، ومكانته الفرد حساسية بالنفس،
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 :اإلبداع وقاتمع :اً بعسا

 عاتق على يضع العاملين بالمنظمات لدى اإلبداع روح تنمية على تؤثر التي العوامل من العديد وهناك
 ليست المشكلة الن المنظمات في اإلبداعي للمناخ الظروف االيجابية تهيئة في كبيرة مسئولية اإلدارية القيادات
 بعض بروز تكمن في المشكلة ولكن، والتغيير اإلبداع على القادرة ةوالعقلي الفكرية القدرات عدم توفر األولى بالدرجة

  .المناسب اإلبداعي المناخ توفير دون حالت اجتماعية أو إدارية أنظمة بسبب القدرات تلك من تحد التي المعوقات
فإنه يصادف نفس الصعوبات التي يواجهها دعاة , ولما كان اإلبداع يمثل أحد أشكال التغيير لألفضل 

ونجدهم منبوذين فيها , ولذلك نجد أن كثيرا من األشخاص المبدعين ال يتسع لهم المجال في مجتماعاتهم.التغيير
مما يؤدي بالدول والبيئات التي تخسرهم , ويهجرونها في أول فرصة متاحة إلى بيئات يمكنهم فيها إظهار مواهبهم 

  2000: 307) ,القريوتي(. الحديث الحقا عن هجرة األدمغة كأحد عوامل التخلف إلى
 المنظمات المختلفة استفادة وتمنع تنميته دون وتحول اإلبداع من تحد التي العوامل من مجموعة وهناك

  :المعوقات ما ذكره علماء اإلدارة كالتالي هذه ومن منه،

  :الجديدة لألفكار المبكر واالنتقاد التنظيمي المناخ سوء .1

 الترقية، ، وأسسالسائد اإلشراف بنمطو  ,العالقات داخل الجهاز اإلداري إن سوء المناخ التنظيمي المتمثل ب
  .2000 :308) القريوتي،( .اإلنسان ويحجمها طاقات ويحبط لإلبداع مواتياً  ليس المتبعة والحوافز التقييم ونظم

   :اإلدراكية المعوقات .2
 رأيه أن إلى الفرد ونظرة الرأي، في لبوالتص المشاكل، أو األمور إلى التقليدية النمطية أو النظرة في وتتمثل

  2004 :131) حسن،(.اآلخر الرأي في التفكير نفسه يكلف فال خطأ، على والباقي صواب على الوحيد

   :البيئية المعوقات .3
 تأييد وعدم بالمكان واكتظاظ المناسب، المكان توفر وعدم الضجيج، مثل الطبيعة في موجودة معوقات وهي

 للمشروع الالزم المادي الدعم وجود وعدم المبدعة، األفكار يقدر ال دكتاتوري رئيس جودوو  لألفكار، الزمالء

 2004 :131) حسن،(.اإلبداعي

   :التعبيرية المعوقات .4
 نتيجة واإلحباط بالفشل الفرد إحساس أمثلتها، ومن نفسه، وللفرد لآلخرين األفكار إيصال على القدرة عدم وهي

  131) :2004 ,حسن(.استخدامها محاولة عند معينة أجنبية ةلغ مع التواصل على قدرته عدم
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   :والعاطفية النفسية المعوقات .5

 انتقاد أو الفشل، من خوفاً  وذلك يتابعونها ال أو يطردونها ولكنهم جديدة، أفكار الناس على تطرأ ما كثيراً 

 هيجان،(.نتائجها من الخوف أو تنفيذها، يةمسئول تحمل على القدرة بعدم االعتقاد أو النفس في الثقة نقص أو اآلخرين،

(417-416: 1999  
  

  : مراحل اإلبداع على المستوى الجماعي: اً ثامن
 هتماًمااو  مكانته يأخذ بدأ حيث العصر، هذا في ملًحا أمراً  الجماعي أو التنظيمي المستوى على اإلبداع يعتبر

 تتداخل أخذت التي واالحتياجات والمتغيرات الظواهر ةكثر  إلى وذلك يرجع، المعاصرة المنظمات من كثير في واسًعا

 يمكن حتى ضخمة وٕامكانيات جهود عظيمة إلى تحتاج ألنها بمفرده مواجهتها للفرد يصعب بحيث التعقيد بصورة بالغة

  .تجاهها إبداعية نتائج إلى والوصول التعامل معها
 يتميز والذي "ويست" نموذج شكالتالم حل في الجماعي اإلبداع عن تتحدث التي النماذج أشهر ومن

 يمكن ربما اإلبداعات كل أن افتراض من ينطلق أنه كما والتنظيمي، الجماعي: المستويين على تطبيقه بإمكانية

 إدارية أم تكنولوجية األنظمة هذه أكانت سواء حالًيا، الموجودة التنظيمية أو الجماعية لألنظمة التغيير من نوًعا اعتبارها

 كما وهي) 254-250: 1999، هيجان( ذلك وضح كما مراحل أربع من " ويست" نموذج ويتكون بينهما مزيًجا أم

  : يلي
 المتوقع األداء بين فجوة هناك يكون عندما لإلبداع الحاجة الجماعة تدرك :اإلبداع إلى الحاجة إدراك مرحلة .1

 حينما اإلبداع إلى الحاجة تبرز قد أو ،الفجوة لهذه كاستجابة يحدث قد اإلبداعي التفكير فإن الحالي واألداء

 .المنظمة وبقاء الستمرار أساسي كمطلب ذاتها بحد اإلبداعات بعض وفائدة أهمية المنظمة أو الجماعة تدرك

 الذين لآلخرين اإلبداعية واألفكار االقتراحات المرحلة هذه تشمل :اإلبداعية األفكار بطرح المبادرة مرحلة .2

 هذه كانت إذا ما حالة وفي الراهن، الوضع تحسين أو المشكلة حل بغرض المنظمة أو العمل جماعة يمثلون

 تفقد وبذلك عنها، والتخلي إجهاضها يعني فهذا قبوال تلقى ال إبداًعا تمثل التي المقترحة واألفكار المبادرات

 .وقودها من جزًءا اإلبداعية العملية

 األفكار وتوظيف بتبني المنظمة أو الجماعة أعضاء بمقدرة المرحلة هذه أهمية تكمن :التطبيق مرحلة .3

 منها المنظمة في التغيير إدخال بموضوع ترتبط خصائص بعدة المرحلة هذه وتتسم، المرغوبة اإلبداعية

 األعمال ممارسات من جزًءا تصبح بحيث فرداتم شروط تحت تطبيقها في التعاون أو اإلبداعية الفكرة مقاومة
 اإلبداعية الفكرة تتعرض أن المتوقع ومن المنظمة، تقدمها التي الخدمات أو والمنتجات اإلجراءات أو اليومية

 فمن النجاح لها يكتب لم وٕاذا بنجاح، التطبيق من لتمكينها التطوير أو التعديالت لبعض المرحلة هذه في

 .آخر بديل في والتفكير إلغاؤها يتم أن المحتمل

 المنظمة من اعتيادًيا جزًءا اإلبداعية الفكرة أو اإلبداعي العمل فيها يصبح التي المرحلة وهي: الثبات مرحلة .4

 تعمل الذي التنظيمي للمناخ تبًعا النجاح عوامل وتعتمد بالمنظمة، الرقابة وٕاجراءات ومعايير بثقافة يرتبط حيث
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 بعض وٕادخال موضوعًيا تقيًما الجديدة الفكرة لتقييم المالئمة الفرصة يوفر الذي هو الجيد فالمناخ الجماعة فيه

 في اإلخفاق إن .المستقبل في والتطوير للتطبيق وصالحة مقبولة لتكون األمر اقتضى إذا عليها التعديالت

 من جديد من البدء ثم ومن الفكرة هذه إلغاء إلى يؤدي قد الحالي النظام في ودمجها الجديدة الفكرة تطويع

  .254) -250: 1999هيجان،( عاإلبدا إلى الحاجة إدراك وهي األولى المرحلة
  

  )137-136 :2004حسن، ( :اإلبداعو  القيادة: اً تاسع
ثم التدخل في محاولة لحلها بشكل جزئي أو اقتالع ,لم تعد مهمة القائد تتمثل في انتظار حدوث المشكالت 

يأخذ بزمام المبادرة القائد الفعال أن  واجباتبحيث أصبح من أهم , ولكن األمر تعدى ذلك بكثير ,جذورها األساسية 
  .وعوضا عن مواجهتها عقب حدوثها, ويفكر ويبدع في كيفية تالفي حدوث المشكالت , ويتوقع ما يمكن أن يحدث 

 :يلي ما واإلبداع االبتكار تشجيع على تساعد التي الهامة العوامل ومن

 .ا4خر للرأي وتقب2ً  للخبرات وتباد.ً  انفتاحاً  أكثر وجعله بالمنظمة العام المناخ تحسين .1
جاد حتى لو بدت غريبة  بشكل ودراستھا أفكارھم وتبني المبدعين ودعم ا.بتكاري، ا9بداعي األداء تشجيع .2

 .Bول وھلة
 .واإلبداع األفكار انطالق دون تحول التي المعقدة الروتينية اإلجراءات من التخلص .3

 باإلثراء يسمى ما وقدراته، وهو لفكره دياتتح تمثل بأعمال وتكليفه المناسب المكان في المناسب الرجل وضع .4

 .الوظيفي

 في تسهم، غير رسمية إيجابية وعالقات مالئم اجتماعي مناخ خلق على تساعد اجتماعية مثيرات استخدام .5

  .عن القوالب الرسمية الجامدة البعيد الحر باإلبداع وتسمح، العمل عالقات وتطوير دعم
 .وتقبلهم ودعمهم لهم لألفكار اإلبداعية المسئولينمساندة  .6

 اإلبداع عوامل توافرت لديه طالما اإلبداع على قادر إنسان كل أن على والتأكيد العاملين، بين بالنفس الثقة بث .7

 .المناسب والمناخ

األفراد على حد و  المنظمات إليهليس مجرد وسيلة ولكنه يعتبر هدفا تسعى  واالبتكاررفع شعار التجديد  .8
 .سواء

 ,العـازمي( .العـاملين لـدى اإلبداعيـة القـدرات تـوافر ومـدى التحـويلي القيـادي السـلوك بـين العالقـة:عاشـراً 

68:2006(  
 وذلك، العاملين لدى اإلبداعية القدرات توافر ومدى التحويلي القيادي السلوك بين العالقة سنستعرض يلي فيما

 : حده على كال التحويلية القيادة عناصر إلى التطرق خالل من
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 :)الشخصية القائد صفات( الكارزماتيكي ثيرالتأ .1

 على فذة بمقدرة القائد يتصف أن يعني ال ذلك ولكن، االبتكار لروح نموذًجا نفسه من يجعل أن القائد يستطيع

 .اآلخرين إلهام وعلى االبتكار أهمية تعليم على قدرته المقصود وٕانما، اإلبداع

 على فالقدرة، واالبتكار لإلبداع المرؤوسين أمام المجال فتح على كبير تأثير لها للقائد الشخصية فالصفات

 يكون أن يجب ولكن، متحمًسا القائد يكون أن يكفي فال، القائد بها يتحلى أن يجب التي األساسية السمات من اإلقناع

  .واالبتكار لإلبداع اآلخرين حماس إثارة على قادًرا

 إنسان كل أن على بالنفس والتأكيد الثقة وبث والمبادأة لتجريبا مبدأ ويشجع، الهمم يبعث أن يستطيع فالقائد

 رفع على تساعد اإلقناع على القائد قدرة أن المناسب كما اإلبداع ومناخه عوامل له توافرت طالما اإلبداع على قادر

 يزيد الذي األمر بها العليا اإلدارة وٕاقناع مطالبهم بعض تبني على قدرته في ثقتهم ؛ نتيجة للمرؤوسين المعنوية الروح

 .للعمل حماسهم من

 غرس القائد يستطيع خاللها فمن القائد سلوك في والمؤثرة الهامة السمات من النظر وبعد، بالنفس الثقة وتعد

 التفكير فرصة لهم ويتيح السابقة والخبرات بالمألوف التقيد عدم على وتشجيعهم، بأنفسهم الموظفين ثقة استعادة أو

  .القرارات بعض واتخاذ الرأي وٕابداء للمشاركة الفرص إتاحة خالل من، والتأمل
 :الملهم التحفيز أو واإللهام الدفع .2

 قدوة يكن لم إذا النجاح له يتحقق لن ممكنة طريقة بأفضل المهام أداء على وحرصه، بالعمل القائد اهتمام إن

 القائد تقديم أن حيث، بعمله القائد اهتمام صور مأه من الوضوح ويعد.التعليمات وتنفيذ، والوضوح، الدقة في لمرؤوسيه

 عليهم يشرف الذين األفراد من يتوقعه وما اإلدارة عليه تكون أن يجب لما شعوره أو، رؤيته عن ومقنعة، واضحة صورة

 يةتنم إلى المرؤوسين يدفع أخرى ناحية ومن، ناحية من إداري كقائد به بالثقة انطباًعا يعطي التصور هذا تحقيق في

 مجز مقابل هناك أن تام بوضوح الموظفين يخبر الذي فالقائد .منهم مطلوب هو ما إلى للوصول وٕامكاناتهم قدراتهم

 قدرة أن ويبدو .ومهارات قدرات من لديهم ما أفضل لتقديم المرؤوسين يدفع هاًما نفسًيا دافًعا يوفر العمل في ابتكار لكل

 اقتراحات، إلى للوصول الكامنة اإلبداعية قدراتهم استثارة على تساعد ظفينالمو  بين التنافس روح إذكاء على القائد
  .واألصالة بالجدة تتسم وأفكار

 :اإلبداعي التشجيع .3

، واالبتكار اإلبداع على العاملين تشجع التي العوامل أهم من لمرؤوسيه القائد يتيحها التي الحرية درجة تعد
 يمثل اإلدارية المشكالت لبعض والحلول االقتراحات وتقديم الرأي وإلبداء، ةللمشارك للمرؤوسين الفرصة إتاحة أن حيث

 تشعر فالمشاركة. ومرؤوسيه القائد بين المتبادلة الثقة لمبدأ وتأكيًدا المرؤوسين وسلوك لمشاعر إيجابية مخاطبة

 وقد المناسبة والحلول يالتوالتعد التحسينات القتراح ممكن جهد أقصى بذل محاولة إلى وتدفعهم بأهميتهم المرؤوسين

 األفراد يشجع اإلدارية المستويات جميع في المشاركة أسلوب إتباع أن على واإلبداع القيادة مجال في األبحاث أكدت

 يعد حلها وكيفية العمل مشكالت بحث في العاملين إشراك عدم أن حين في .إبداعية قدرات من ماليهم إظهار على

  .للعاملين بتكاريةواال اإلبداعية القدرات من االستفادة دون حائالً 
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 الفرد قدرات وتنمية لتطوير آخر مساعًدا عامالً  لمرؤوسيه صالحياته لبعض اإلداري القائد تفويض يعد كذلك 

 عند أو، البسيطة المسائل وعلى، الواجبات تفويض على يقتصر أال يجب مثمًرا التفويض يكون ولكي .اإلبداعية

  .والنفوذ القدرة تفويض إلى ذلك يتعدى إنما فقط المدير انشغال

 :باألفراد االهتمام .4

 بدفء يمتاز مناخ من تحقيقه يمكن ما إلى واإلنتاجية الكفاءة من قدر أعلى تحقيق على المنظمة قدرة تعود

 أن إلى المجال هذا في التجريبية الدراسات أشارت ولقد .واالحترام واأللفة الثقة روح من يسوده وما، اإلنسانية العالقات

 وسلوكه موظفيه مع طيبة إنسانية عالقات بناء في القائد كفاءة هي الحاضر الوقت في الناجحين للقادة سمة أهم

 اجتماعية بيئة خلق اإلداري القائد مسؤوليات من أن على  66:1992) ,النمر( ويؤكد . معهم التعامل في الحسن

 من بذلك يرفع ؛ العمل في بأهميتهم المرؤوسين يشعر الذي فالقائد .التنظيم داخل واالبتكار اإلبداع على تساعد ايجابية
 وزيادة التقدم إلى وبالتالي والتفكير؛ الجهد من مزيد بذل إلى يدفعهم الذي األمر بأنفسهم ثقتهم ومن، المعنوية روحهم

 .اإلنتاج

 لإلبداع التنظيمي المناخ وتطوير تشكيلو  تهيئة في تحويليةال للقيادة الفعال الدور أهمية إلى نخلص سبق ومما

 االتجاهات تطوير على وتشجع الموظفين بقدرات االرتقاء على تساعد سلوكيات تبني على العمل خالل من وذلك ؛

   .لديهم اإلبداعية
  



49 
 

  رابعالمبحث ال 

  الجامعة اإلسالمية بغزة 

، 1954الديني، الذي أنشئ عام انبثاقًا عن معهد فلسطين  1978نشأت الجامعة اإلسالمية بغزة عام 
م الجامعة الوحيدة التي تخدم قطاع غزة الذي يقطن فيه اآلن قرابة مليون ونصف 1991وظلت الجامعة إلى عام 

 . المليون نسمة

كلية الشريعة التي أصبحت الحقًا كلية الشريعة والقانون، وكلية : بدأت الجامعة اإلسالمية بثالث كليات هي
ة اللغة العربية التي أصبحت الحقًا كلية اآلداب، ونظرًا لحاجة لمجتمع الفلسطيني الماسة إلى أصول الدين، وكلي

التربية، والتجارة، والعلوم، ثم افتتحت : م افتتاح ثالث كليات أخرى هي1980التخصصات األخرى فقد تم في عام 
وكلية تكنولوجيا المعلومات مطلع ، م1993- 1992م، وكلية التمريض مطلع العام الدراسي 1992كلية الهندسة عام 

  . م2007- 2006وكلية الطب مطلع العام الدراسي  ،م2005- 2004العام 

، وأعداد طلبتها وخريجيها، واإلداريةوعلى مدار تلك السنوات شهدت الجامعة تطورًا في هيئتيها األكاديمية 
العلمي والتنمية المجتمعية، عالوة على  إلى جانب مرافقها، ووحداتها، ومختبراتها، وخدماتها في مجالي البحث

  .عالقاتها الوطنية واإلقليمية والعالمية

 التربية وزارة بإشراف تعمل العالي، التعليم مؤسسات من مستقلة أكاديمية مؤسسة بغزة اإلسالمية الجامعةو 

 األبيض البحر جامعات رابطةو  اإلسالمية، الجامعات ورابطة العربية، الجامعات اتحاد :في عضو وهي العالي، والتعليم

الجامعة دليل (.واألجنبية العربية الجامعات من بالكثير تعاون عالقات وتربطها للجامعات، الدولي واالتحاد المتوسط،
  )2007,اإلسالمية

 وتضع وتقاليده، الفلسطيني الشعب لظروف ومراعياً  اإلسالمية بالقيم ملتزماً  أكاديمياً  جواً  لطلبتها الجامعة توفر

 وتهتم كما النظري، بالجانب اهتمامها التطبيقي بالجانب وتهتم التعليمية، العملية لخدمة المتاحة اإلمكانيات كل

  )2010 موقع الجامعة اإلسالمية بغزة على اإلنترنت( .التعليمية العملية خدمة في المتوفرة التكنولوجيا وسائل بتوظيف

 :التأسيسية والهيئات المجالس

  :وأهمها شئونها وترعى وتديرها مسيرتها تدعم التي واإلدارية التأسيسية والهيئات المجالس نم عدد للجامعة
 المشرفين هيئة •

 األمناء مجلس •
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 الجامعة مجلس •

 : اإلسالمية الجامعة رسالة

 مواكبة على وتعمل والحضاري، والثقافي العلمي بالمستوى للنهوض تسعى أكاديمية مؤسسة اإلسالمية الجامعة

 المجتمع خدمة في وتساهم العلمي البحث وتشجع التكنولوجي، التطور جانب إلى العالي، التعليم في الحديثة اتاالتجاه

  .)2010-2005 الخطة اإلستراتيجية للجامعة اإلسالمية(اإلسالمية والتعاليم القيم من إطار في وبنائه

 : الجامعة أهـداف

 .عامة الفلسطيني والشعب خاصة غزة قطاع ألبناء العالي التعليم خدمة توفير •

 .الحياة مناحي مختلف في العلمي التقدم مواكبة •

 .الجامعات مع والثقافية العلمية العالقات تقوية •

 .الفلسطيني المجتمع خدمة •

  :الدراسية والمناهج البرامج
 تسعى كذل أجل ومن والتكنولوجية، العلمية واإلنجازات اإلنساني والعطاء العالمية الحضارة الجامعة تواكب

 وللجامعة العالم، من مكان كل في المعرفة حقول تشهده الذي العلمي التطور لمواكبة مناهجها لتحديث دائم بشكل

  .العالمية التقدم بسبل األخذ والتنمية، والتطوير اإلبداع إلى تدعو ثقافة اإلسالمية

  :التعليم لغة
 اللغة وتستخدم العلمية، الميادين في ستخدامهاا وتوظيف الفصحى، العربية باللغة اإلسالمية الجامعة تعنى

  .التخصصات بعض تدريس في اإلنجليزية

 : األكاديمي التبادل

 واإلسالمية والعربية الفلسطينية الجامعات مع المتخصصين واألساتذة الخبرات وتبادل بالتعاون الجامعة تهتم

 وتنظم الجامعات، من بالكثير تربطها وطيدة قاتعال وللجامعة والتكنولوجيا، العلوم مجاالت مختلف في والعالمية

  .الجامعات من عدد مع وتوأمة تعاون اتفاقيات عالقتها

  :األكاديمي النظام
 فصلين إلى بموجبه الدراسية السنة ُتقسم الذي المعتمدة الساعات نظام على الجامعة في الدراسة تعتمد 

 كحد ُيسجل أن الطالب ويستطيع الصيفي، الفصل إلى افةباإلض دراسيًا، أسبوعاً  (16) منهما كل مدة دراسيين

  .أدني كحد ساعة (12)و الواحد، الفصل في ساعة (20)أقصى
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 النصارى الطلبة وُيعفى التخصص، ومتطلبات الكلية ومتطلبات الجامعة متطلبات الدراسية المساقات تشمل

  .الجامعة متطلبات ضمن الكريم القرآن مساقات دراسة من
 ساعة (140) حوالي وهي خطته في المطلوبة الساعات عدد بنجاح ينهي أن بعد الجامعة من البالط يتخرج

  .تقريبا معتمدة ساعة (175)الهندسة، عدا الكليات، جميع في البكالوريوس لدرجة معتمدة

  )البكالوريوس لدرجة(: والتخصصات الكليات
 .صناعية –حاسوب  –كهربائية  –معمارية  –مدنية  :الهندسة •

 .كمبيوتر تعليمي –صيانة حاسوب  –برمجة حاسوب : المعلومات تكنولوجيا •

 –البيئة وعلوم األرض  –فيزياء  –تحاليل طبية  –جيولوجيا  –كيمياء حيوية  –أحياء  –رياضيات  :العلوم •
 .تكنولوجيا حيوية

 .العلوم المالية والمصرفية –إدارة األعمال  –االقتصاد والعلوم السياسية : التجارة •

 –علوم اجتماعية  –اللغة العربية  –علم نفس  –دراسات إسالمية  –كمبيوتر تعليمي  –علوم : التربية •
علوم تطبيقية وتكنولوجيا  –اإلرشاد التربوي والتوجيه النفسي  –رياضيات  –" معلم صف"تربية ابتدائية 

 .التعليم

 –عالقات عامة وٕاعالن  –تاريخ وآثار  –جغرافيا  –خدمة اجتماعية  –لغة إنجليزية  –لغة عربية : اآلداب •
 .صحافة

  الشريعة •

  الدين أصول •
 التمريض •

  )2010 موقع الجامعة اإلسالمية بغزة على اإلنترنت(الطب •

  
  :العليا الدراسات

  :)2010 موقع الجامعة اإلسالمية بغزة على اإلنترنت(التالية التخصصات في الماجستير درجة الجامعة تمنح
 النفسية الصحة - النفس علم -  حياتية علوم - الرياضيات -  الفيزياء -  األعمال دارةإ -  المدنية الهندسة

 -  وعلومه الكريم القرآن -  العربية اللغة -  التاريخ -  التربية أصول -  التدريس وطريق المناهج - والمجتمعية
  .الشرعي القضاء -  المقارن الفقه -  الفقه أصول -  العقيدة -  الشريف الحديث

 النفسية الصحة -  اإلسالمية الدراسات - التربوية اإلدارة :في العالي الدبلوم ودرجة التربية، في العام مالدبلو  

  .والتربوي النفسي اإلرشاد -  والمجتمعية
 العلمية للدراسة الالزمة العلمية األجهزة أفضل فيها تتوفر العلمية المختبرات من كبيراً  عدداً  الجامعة تضم

 باستخدام وتعنى مستمر، بشكل مختبراتها تحديث على الجامعة وتحرص النظرية، الدراسة جانب ىإل التجارب وٕاجراء
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 من كبيراً  عدداً  الجامعة وتوفر الحاسوب، استخدام بتوسيع خاصاً  اهتماماً  وتهتم التعليمية، العملية في التكنولوجيا وسائل

 من لتمكينهم اإلنترنت خدمة لطلبتها الجامعة تقدم ماك العلمي، والبحث التعليمية العلمية لخدمة الحاسوب مختبرات

 خدماتها المكتبة تقدم كما المصادر، مختلف من المعلومات على والحصول األبحاث ومراكز بالمكتبات االتصال

  .المختلفة العلمية المواد من كبير عدد بالجامعة يتوفر حيث والباحثين للطلبة

 : المرافق الجامعية

 إلى الدراسية للقاعات المخصصة المباني من العديد غزة بمدينة الرئيس مقرها في الميةاإلس الجامعة تضم

 المكتبة ومبنى التكنولوجيا، و الهندسة مبنى العلمية، المختبرات مبنى :مثل المتخصصة، المباني من مجموعة جانب

 المساحات بتوفير توسعهاالعمراني ظل في الجامعة وتهتم التدريس وهيئة اإلدارة ومبنى المؤتمرات، ومركز المركزية،

  )2007,الجامعة اإلسالميةدليل (.المناسبة والمساحات والمالعب الخضراء

المختبرات العلمية تتوفر فيها أفضل األجهزة العلمية الالزمة للدراسة العملية  تضم الجامعة عددًا كبيرًا من
وتعنى ، على تحديث مختبراتها بشكل مستمر وتحرص الجامعة، التجارب إلى جانب الدراسة النظرية وٕاجراء

بتوسيع استخدام الحاسوب وتوفر الجامعة  وتهتم اهتمامًا خاصاً ، باستخدام وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية
 كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت، العملية التعليمية والبحث العلمي عددًا كبيرًا من مختبرات الحاسوب لخدمة

كما تقدم ، المصادر لتمكينهم من االتصال بالمكتبات ومراكز األبحاث والحصول على المعلومات من مختلف
من المراجع والدوريات والكتب في مختلف  المكتبة خدماتها للطلبة والباحثين حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير

  .المجاالت

  )2010 رنتموقع الجامعة اإلسالمية بغزة على اإلنت(والمجتمع الجامعة
المجتمع تأكيدًا على رسالتها الحضارية والمساهمة في  تحرص الجامعة اإلسالمية على تفعيل دورها في

أنشطة علمية وعملية بناءة، ولتحقيق ذلك قامت الجامعة بإنشاء عدد من مراكز  به من يقومتنميته، من خالل ما 
  :العلمي والمرافق الهامة ومنها البحث

  .ع والتعليم المستمرعمادة خدمة المجتم •
 .ركز الدراسات البيئية والريفيةم •

 .مركز تحليل األغذية •

 .والتربة مختبرات المواد •

 .وحدة الدراسات التجارية •

 .مختبرات التحاليل الطبية •

 .المكتبة المركزية •

 .لجنة اإلفتاء •



53 
 

 .مركز التقنيات المساعدة •

 .علم النفس مختبر •

 .مركز مصادر التعليم •

 .معلوماتإدارة تكنولوجيا ال •

 .مختبر الصحافة واإلعالم •

  :أنشطة الجامعة المجتمعية
والمؤتمرات  تطوير األداء اإلداري لمؤسسات وشرائح المجتمع من خالل عقد الدورات المتخصصة المساهمة في .1

  .وورش العمل
التحاليل  المعلمين والممرضين والعاملين في مختبرات افتتاح برامج التأهيل أثناء الخدمة لحملة الدبلوم من .2

  .الطبية
  .والمواطنين واالستشارات الهندسية والتجارية والفحوصات للوزارات والمؤسسات ورجال األعمال تقديم الدراسات .3

  )2009موقع الجامعة اإلسالمية بغزة على اإلنترنت(
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  الثالثالفصل 

  الدراسات السابقة

  

  .الدراسات المحلية: أوالً 

  .ةالدراسات العربي: ثانياً 

  .الدراسات األجنبية: ثالثاً 
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  الثالفصل الث

  الدراسات السابقة

  

  
عالقة  إلىلقد تعرض العديد من الباحثين لموضوع القيادة التحويلية ولكن العدد القليل منهم هم من تعرضوا 

يـدة فـي العـالم القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين حيث أن القيـادة التحويليـة تعتبـر مـن المواضـيع الجد
  . العربي

أبرز الجهود ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي استطاع الحصول عليهـا ويعرض الباحث في هذا المبحث 
  : من هذه الدراسات ما يليو  كذلك باإلبداع اإلداريبشكل خاص و  التحويلية نمط القيادةبوجمعها وهي تتعلق 

  :الدراسات المحلية : أوالً 

 تهيئة على )األونروا(بغزة اإلقليمي المكتب لمدراء القيادي النمط أثر" بعنوان )2009, عبد الرحيم(دراسة  .1

 .للعاملين اإلبداعية البيئة

 البيئـة تهيئـة بغزة،علـى اإلقليمـي المكتـب لمـدراء السـائد القيـادي الـنمط أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 ،األوتوقراطي )القيادية األنماط بين من السائد القيادي النمط على التعرف خالل من وذلك .للعاملين المناسبة اإلبداعية
 وتبني تشجيع) التالية الجوانب تشمل والتي للعاملين المناسبة اإلبداعية البيئة وتهيئة( الموجهة غير/الحر الديمقراطي،

 وكـذلك ،)المـألوف عـن لخـروجوا للمشـكالت، الحساسية التحليل، على المخاطرة،القدرة روح المرونة، الطالقة، اإلبداع،

  .العاملين نظر وجهة من معيقات اإلبداع أهم على التعرف

 : الدراسة نتائج أظهرت وقد
 موجبـة ارتباطيـه عالقـة هنـاك أن وجـد حيـث الـديمقراطي الـنمط هـو الغوث وكالة لدى السائد القيادي النمط أن •

 .للعاملين يةاإلبداع البيئة وتهيئة الديمقراطي القيادي النمط بين ضعيفة

 .وملموسة واضحة بصورة اإلبداع تشجيع لسياسة الغوث وكالة تبني عدم •

 يقومـون الـذين لإلبـداع المؤيـدين مـن حتـى أو اإلبداعيـة المقترحـات لتقيـيم مسـئولة جهـة أو نظـام وجـود عـدم •

 .وتوجيههم المبدعين بتشجيع

 اإلبداعيـة والحلـول األفكـار طـرح علـى لعـاملينا األفـراد لتشـجيع المالئمـة المعنويـة أو الماديـة المكافـأة غيـاب •

 .المنظمة تواجه أو تواجههم التي للمشكالت
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 .نظرهم وجهة حسب العاملين على اإلبداع لمعيقات سلبي تأثير أي يوجد ال •

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
  ضرورة تطوير المهارات التنظيمية والقيادية في اإلدارات العليا •
  ية كإسهام في دعم اإلبداع وتبنيهتجريب األفكار اإلبداع •
  جعل اإلبداع مجاال للتنافس بين العاملين في المنظمة •

 

دراسـة "اإلبـداع اإلداري وعالقتـه بـاألداء الـوظيفي لمـديري القطـاع العـام":بعنـوان )2009 ،العجلـة( دراسـة .2
 ".تطبيقية على وزارات قطاع غزة

  .وعالقته بأداء المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة  واقع اإلبداع اإلداري على التعرف إلى الدراسة هدفت

  : الدراسة نتائج أظهرت وقد
 .عالية  بدرجةالمديرون لوزارات قطاع غزة يمتلكون جميع القدرات المميزة للشخصية المبدعة  •

 .المتغيرات التنظيمية قيد الدراسة تساهم بدرجات متفاوتة في توفير المناخ اإلبداعي  •

  .اإلداري بوزارات قطاع غزة بشكل عام مقبولواقع اإلبداع  •
  .ال تتم بشكل فعال وصحيح بما يخدم الموظف والوزارة معابوزارات قطاع غزة عملية تقويم األداء  •
 .بشكل عام مقبولبوزارات قطاع غزة واقع األداء الوظيفي  •

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
 ) األفكار بنك(يسمى ما إنشاء أو لإلبداع حاضنة إدارة إنشاء •

 .والموهوبين المبدعين عن للكشف دقيقة معايير على مبنية إستراتيجية وضع  •

 .القرارات اتخاذ في المرؤوسين ومشاركة السلطة وتفويض الالمركزية إتباع على العمل •

 فـي الثانويـةالمـدارس  مـديري أداء تطـوير فـي التحويليـة القيـادة دور" بعنـوان  )2008,عيسـى(دراسـة  .3

 "ةغز  محافظات

 محافظـات فـي الثانويـة المـدارس مـديري أداء تطـوير في التحويلية القيادة دور على التعرف إلى الدراسة هدفت

 استخدام ضوء في الثانوية المدارس مديري أداء تطوير سبل ,وواقع ممارسة مديري المداس الثانوية للقيادة التحويلية

  .التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة صفيالو  المنهج الباحثة استخدمت وقد,التحويلية القيادة
  

 : الدراسة نتائج أظھرت وقد

 مـن أقـل غـزة بنسـبة محافظـات فـي الثانويـة المـدارس مـديري أداء يـر تطـو فـي التحويليـة للقيـادة ممارسـة توجـد •
)60.(% 
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 نسـبي وزنبـ المرتبـة األولـى العـاملين مـن عليـا أداء مستويات وتوقع( الفكرية االستثارة (الخامس المجال احتل •

 فـي 42.24 نسـبي بـوزن المرتبـة السادسـة) يحتـذى سـلوكي نمـوذج تقـديم (الرابـع المجـال احتـل بينمـا، 48.82

 .العينة أفراد تقديرات

 القيـادة لواقـع ممارسـة تقـديرات المـدراء فـي α ≤ 0.05 داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجد ال •

 .والتخصص العلمي والمؤهل لخدمةا وسنوات الجنس لمتغير تعزى التحويلية

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
 .عقد دورات تدريبية لمديري المدارس للتدريب على الكفايات الفنية الخاصة بدور مدير المدرسة كقائد تربوي •

التركيــز علــى تنميــة قــادة التغييــر فــي المدرســة واالهتمــام بتنميــة مهــاراتهم حتــى يــتم مســاعدتهم فــي تكــوين رؤيــة  •
ضحة عن ماهية التغيير ودوافعه وعملياته ونواتجه ، فيسعون فيما بعد إلى ترجمتها وبلورتها في برامج تنفيذية وا

 .عملية قابلة للتطبيق في المدرسة بصورة تعاونية

 ".الفلسطينية في الوزارات المديرين لدى االبتكار مستوى": بعنوان )م 2008 ,الفرا(دراسة .4

 اسـتخدمت وقـد، الفلسـطينية الـوزارات لـدى المـديرين بـين اإلبـداع مسـتوى علـى رفالتعـ إلـى الدراسة هذه هدفت

  : وهي اإلبداع مستوى لقياس كمؤشر المتغيرات من العديد الدراسة
 المبدع العمل نحو التوجيه •

  اإلبداعية القدرات تطوير •
  االبتكار ثقافة بناء •
  جديدة ألفكار التعلم إدارة •
  . القرارات واتخاذ االبتكار اجل من المؤسسة تنظيم •

 :الدراسة هذه نتائج أهم من وكان

 .الفلسطينية الوزارات لدى اإلبداع من مقنع مستوى وجود •

 .األفكار النسياب تعطيل هناك •

 .العمل تعيق الفلسطينية الوزارات في بها المعمول والتشريعات اللوائح •

 .المرؤوسين مع المباشر االتصال يشجعون ال المديرون •

 القرارات اتخاذ أو فيها اإلبداع تدعم ال للوزارات ظيميةالتن الهياكل •
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 وزارة فـي لـدى المـدراء واالبتكـار االسـتراتيجي التفكيـر بـين العالقـة دراسـة" :بعنوان )2006 نافع،( دراسة .5

 ،"غزة قطاع في الصحة

 الفلسـطينية صـحةال وزارة مؤسسـات فـي االسـتراتيجي االبتكار والتفكيـر بين العالقة دراسة :إلى الدراسة هدفت 

ونـوابهم  والمـدراء العـامين المـدراء وظـائف تشمل والتي المختلفة اإلدارية الوظائف في خالل موظفيها من غزة قطاع في
  .العامة والدوائر اإلدارات من والمكونة الثالثة الرئيسية أقسامها من كل في األقسام ورؤساء

 :اآلتي الدراسة نتائج أظهرت وقد

 مـع أعلـى فيهـا بدرجـة موجـود اإلسـتراتيجي التفكيـر أن إال الصـحة وزارة فـي االبتكـار مـن ضـعيفة درجـة وجـود •

 .والتفكير اإلستراتيجي االبتكار بين االرتباط من عالية درجة وجود

 .أخرى جهة والبيئة من االبتكار وبين جهة من المؤسسة وثقافة االبتكار بين االرتباط من عالية درجة وجود •

 .اإلستراتيجي التفكير أو لالبتكار دعم أي تقدم وال للغاية سلبية الصحة رةوزا في البيئة أن •

 مسـتوى إلى أن نعزيها يمكن اإلستراتيجي، والتفكير االبتكار من كل في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم •

 الـذي القسـم أو الموظـف فيهـا التـي يعمـل المحافظـة أو السـابقة الخبـرة أو الـوظيفي الموقـع أو الدراسـي المؤهـل

 .الموظف فيه يعمل

  :الدراسات العربية:ثانيا 

  : " القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع ": بعنوان )2006، العازمي( دراسة .1
اإلداري لــدى العــاملين  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين ســمات القائــد التحــويلي وتــوافر اإلبــداع

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي وتمثلـت عينـة .المملكة العربية السعوديةفي  المدنيين بديوان وزارة الداخلية
  .الدراسة بالعاملين المدنيين وديوان وزارة الداخلية

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 
إن تسعة وعشرون سمة وخاصية من سمات وخصائص القيـادة التحويليـة متـوفرة بدرجـة كبيـرة لـدى القيـادات  •

 .تغييرات سريعة وجذرية بإحداثأهمها االهتمام  نية في وزارة الداخليةالمد

بــين امــتالك القيــادات اإلداريــة لســمات  α ≥0.01عنــد مســتوى  وجــود عالقــة طرديــة متوســطة دالــة إحصــائياً  •
 .وخصائص القائد التحويلي وامتالك مرؤوسيها لمهارات وقدرات إبداعية

حـول امـتالك القيـادات لسـمات وخصـائص القيـادة  α ≥ 0.05وى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست •
التحويليــة بــين أصــحاب المــؤهالت العلميــة دون الثــانوي وأصــحاب المــؤهالت العلميــة األعلــى مــنهم لصــالح 

 .أصحاب المؤهالت الدنيا

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
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لقيـادات المدنيـة بـديوان وزارة الداخليـة الجهات المسئولة بكل ما هو من شـأنه زيـادة وتفعيـل امـتالك ا قومتأن  •
 .لسمات وخصائص القيادة التحويلية

  .توحيد الجهود وتنسيقها لزيادة فاعلية ممارسة القيادات المدنية بديوان وزارة الداخلية للقيادة التحويلية •

ارة العالقــة بــين خصــائص القيــادة التحويليــة ومــدى تــوفر مبــادئ إد ": بعنــوان )2004، العمــري(دراســة  .2
  : " الجودة الشاملة

 .هدفت الدراسة على التعرف علـى العالقـة بـين خصـائص القيـادة التحويليـة ومـدى تـوفر مبـادئ إدارة الجـودة
و اســتخدم الباحــث .طورهــا بنفســه إضــافة إلــى مقيــاس بــاس وأفوليــو اســتبانهواعتمــد الباحــث فــي جمــع البيانــات علــى 

  .التحليلي المنهج الوصفي
  

  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
إن مســتوى الســلوك القيــادي التحــويلي للمــدير يــن فــي المؤسســات العامــة قيــد الدراســة ال يرقــى إلــى المســتوى  •

 .المأمول

 وذات داللة إحصائية بين خصائص القيادة التحويلية إجماالً ، كما توصل إلى أن هناك عالقة قوية وايجابية •
 .ابية قوية ذات داللة إحصائية مع إدارة الجودة الشاملة بشكل عامترتبط بعالقات ايج

الموظـــف نحـــو تـــوفر عناصـــر الســـلوك القيـــادي التحـــويلي لـــم تتـــأثر بشـــكل  آراءكمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى أن  •
 .جوهري بأعمارهم أو بمرتباتهم الوظيفية أو مؤهالتهم العلمية أو خبراتهم

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
من برامج القيادة التحويلية التي تقدمها مراكز ومعاهـد التـدريب المتخصصـة والجامعـات فـي الـدول  االستفادة •

  .المتقدمة 
أن يتم البدء في تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة في اإلدارات التي يتمتع فيها المديرون بخصائص القيـادة  •

  .التحويلية حتى يكتب لها النجاح
 .في المؤسسات العامة على كيفية تطبيق مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة تدريب القيادات اإلدارية  •

 علـى دراسة مسحية اإلداري اإلبداع بمستوى القيادية األنماط عالقة" :بعنوان ) 2003، الشقحاء( دراسة .3

  "بالرياض للجوازات العامة المديرية في العاملين

 :إلى الدراسة هدفت

 .للجوازات العامة المديرية في السائدة ةالقيادي األنماط على التعرف •

 .المديرية في العاملين لدى اإلداري اإلبداع مستوى تحديد •
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 .فيها للعاملين اإلبداعي ومستوى للقادة القيادية األنماط بين العالقة تحديد •

 :اآلتي الدراسة نتائج أظهرت وقد

 األولـى المرتبـة فـي جـاء الديمقراطي النمط أن إال للقيادة المختلفة األنماط للجوازات العامة المديرية في تمارس •

 .نسبياً  ضعيفة الحر بدرجة والنمط األوتوقراطي النمط من كل يليه متوسطة بدرجة

 .متوسطة بصورة اإلداري اإلبداع عناصر ةمارسم •

 ارياإلد ومسـتوى اإلبـداع )الحـر المتسـلط، الـديمقراطي،( القياديـة األنمـاط بـين إيجابيـة طرديـة عالقـة وجـود •

 .العمل القرار وتخطيط اتخاذ عملية في المرؤوسين لمشاركة ذلك يرجع للعاملين،

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي •

 .ضرورة االهتمام باإلبداع اإلداري من خالل تنمية مهارات الموظفين في عناصر اإلبداع  •

 .عالةضرورة عقد دورات تدريبية بهدف تنمية مهارات القيادة إلتباع أساليب إدارية ف •

دراسة حول السلوك القيادي التحويلي وسلوك المواطنة التنظيمية في " : بعنوان )2002، العامري(دراسة  .4
  :"  األجهزة الحكومية السعودية

هـــدفت الدراســـة إلـــى دارســـة الســـلوك القيـــادي التحـــويلي وســـلوك المواطنـــة التنظيميـــة فـــي األجهـــزة الحكوميـــة 
المفــردات غيــر "وتــم اختيــار مفــردات الدراســة بأســلوب . نة فــي جمــع البيانــاتالســعودية واعتمــد الباحــث علــى االســتبا

موظـف فــي  )600( وقـد تكونـت عينــة الدراسـة مـن. واسـتخدم الباحـث المــنهج الوصـفي التحليلـي ."االحتماليـة الهادفـة
  .مختلف األجهزة الحكومية بمدينة الرياض

  : وتوصلت الدراسة إلى أن
والــروح ، الســلوك الحضــاري، وعــي الضــمير، الكياســة، اإليثــار: عــاده المختلفــةســلوك المواطنــة التنظيميــة بأب •

  .متدن في هذه األجهزة " الرياضية
  .كما أنه توصل إلى أن السلوك القيادي التحويلي ال يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين •
التحـويلي وسـلوك ذات داللـة إحصـائية بـين السـلوك القيـادي موجبـة كذلك توصلت الدراسة إلـى وجـود عالقـة  •

 .المواطنة التحويلية

أسـلوب القيـادة التحويليـة كمـدخل لتحسـين أداء مـدير المدرسـة فـي  ": بعنـوان) 2002، مصطفى(دراسة  .5
  : " مصر

هدفت الدراسة إلى تحليل الوضع الراهن ألداء مـدير المدرسـة المصـرية والوقـوف علـى أبـرز نظريـات القيـادة 
واعتمد الباحث  .وبيان مفهوم القيادة التحويلية ومتطلبات تطبيقها في البيئة المدرسيةالسائدة في المؤسسات التعليمية 

  . استخدام المنهج الوصفي التحليلي
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  :وتوصلت الدراسة إلى

وضع مجموعة من االعتبارات والمتطلبات التي تساعد على تطوير أداء مدير المدرسة فـي ضـوء التحـديات  •
  .ليةالحاضرة وٕادراك التحديات المستقب

اســتخدام نظريتــي القيــادة التحويليــة واإلجرائيــة فــي بعــض الكليــات  ": بعنــوان )2001، الهاللــي( دراســة .6
  : " الجامعية

هدفت الدراسة إلى فهم كيفية إدراك عمـداء بعـض الكليـات الجامعيـة ورؤسـاء األقسـام العلميـة وأعضـاء هيئـة 
وتضــمنت  .البحــث تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي ولمعالجــة موضــوع .التــدريس للقيــادة التحويليــة واإلجرائيــة

وتم  .الدراسة عينة من رؤساء وعمداء أقسام هيئة تدريس من كليات مختلفة بجامعات المنصورة وطنطا وعين شمس
  .للقيادة متعددة السلوكيات تم بناؤها في ضوء استبانه باص وأفوليو للقيادة متعددة السلوكيات استبانهاستخدام 

  :لت الدراسة إلى النتائج التاليةوتوص
أن عمداء الكليات ورؤساء األقسام كـانوا تحـويليين فـي أنمـاطهم القياديـة أكثـر مـن اسـتخدامهم لـنمط القياديـة  •

 . اإلجرائية

 .أن العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس كانوا ديمقراطيين من حيث نمط القيادة •

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
 مسـتويات لتحديـد ء مقارنات بين أنماط القيادة في األقسام العلميـة المختلفـة بمؤسسـات التعلـيم الجـامعيإجرا •

 القيـادة نظريـات ظـل فـي االنسـجام هـذا تطوير والعمل على المشتركة التنظيمية واألهداف الرؤى في االنسجام

 .الحديثة

 االعتبـار في يأخذ تكنولوجًيا منهًجا يتضمن حيثب الجامعي التعليم مؤسسات في القيادة لتنمية برنامج تصميم •

  . اإلجرائية والقيادة التحويلية للقيادة الممارسات أفضل

 راءدراســة اســتطالعية آل: القيــادة التحويليــة فــي المؤسســات العامــة ": بعنــوان )2001، العــامري(دراســة  .7
  :"  الموظفين

  
والكشـف عـن ، ة وشـرح أبعادهـا وخصائصـها المختلفـةهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم القيادة التحويلي

والتعـرف علــى رؤيـة المـوظفين عــن مـدى الحاجــة ، التحويليــة مـدى تمتـع المــديرين بالمؤسسـات العامــة بسـمات القيـادة
وبيان العالقة بـين اتجاهـات المـوظفين ، إلى أجزاء تغيير في المؤسسات العامة وٕالى أي مدى سيتم قبول هذا التغيير

، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، غييــر ورؤيــتهم لمــدى تمتــع المــديرين بســمات القيــادة التحويليــةنحــو الت
مؤسسة عشـوائية فـي  15وتم اختيار ، وتكون مجتمع دراسته موظفي المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية
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متســاوية متضــمنة المــوظفين فــي مختلــف  مدينــة الريــاض وتــم اختيــار مفــردات الدراســة مــن هــذه المؤسســات بنســب
  .كونت عينة الدراسة فرداً  600حيث تم اختيار ، المستويات اإلدارية

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي
 .أن هذه الدراسة أبرزت أهمية موضوع القيادة التحويلية للمنظمات العربية إجماالً  •

ايجابيـة جمـة علــى مختلـف الجوانـب التنظيميــة كالرضـا الـوظيفي للعــاملين واألداء  وأن للقيـادة التحويليـة آثــاراً  •
 .التنظيمي ككل

وقد أوضح الباحث أن نتائج التحليل اإلحصائي بينت أن المـديرين فـي المؤسسـات العامـة يتمتعـون بمسـتوى 
يؤكد على أهمية التغيير وضـرورته ن االتجاه العام أفراد مفردات الدراسة أمتدني في كل خصائص القيادة التحويلية و 

 .للمؤسسات العامة

كــذلك توصــل الباحــث فــي دراســته إلــى أن المــوظفين الــذين يــرون أن المؤسســات العامــة التــي يعملــون فيهــا 
 .بحاجة إلى التغيير وتطوير في شتى مجاالتها يرون أن المديرين يتمتعون بمستوى أقل من السمات القيادة التحويلية

احــث أن نتــائج التحليــل اإلحصــائي بينــت أن هنــاك عالقــة بــين بعــض أبعــاد القيــادة التحويليــة كمــا أوضــح الب
  .وبين متغير مدى قبول التغيير

  الدراسات األجنبية

في نيويورك  الثانويةالقيادة التحويلية وتحفيز المعلم خالل المدارس  ": بعنوان )(Lucks, 2002دراسة  .1
" :  

فـي مدينـة نيويـورك وبـين دافعيـة  الثانويـةة بين القيادة التحويلية في المدارس هدفت الدراسة إلى معرفة العالق
وبشـكل أدق ، المعلمين األصليين في تلك المدارس ولتحديد إلى أي مدى يمكن للقيادة التحويلية أن تؤثر في الدافعية

  .فعية المعلميناختبر الفرضية القائلة أنه كلما اتجه القائد نحو القيادة التحويلية كلما زادت دا
مدرسة من مـدارس مدينـة نيويـورك وتـم اسـتخدام  )1080(عينة الدراسة من المعلمين األصليين في  وتكونت

  .أداة القيادة واإلدارة في المدارس وأداة مسح الرضا الوظيفي

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

ة المعلمـين فـي مـدارس المدينـة وبـذلك تـم رفـض ال يوجد دليل على أن القيادة التحويلية ذات أثـر علـى دافعيـ •
ــة المعلمــين  ــة بأنــه كلمــا اتجــه القائــد نحــو القيــادة التحويليــة كلمــا زادت دافعي الفرضــية الصــفرية للبحــث القائل

 .للعمل

ــأثير علــى  • أن القائــد التحــويلي ال يختلــف مــع غيــره مــن القــادة الــذين يســتخدمون أنمــاط قياديــة أخــرى فــي الت
 .ن نحو العملدافعية المعلمي
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العالقـة بـين القيـادة التحويليـة  ": بعنـوان )Barnett, McCormick & Conners, 1999(دراسـة  .2

  : " واإلجرائية والمتسيبة وبين مخرجات المعلم وٕانتاجه
، وهدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين القيادة التحويلية واإلجرائية والمتسيبة وبين مخرجات المعلـم وٕانتاجـه

مدرسـة تـم اختيارهـا عشـوائيا مـن المـدارس الثانويـة جنـوب وايكـز فـي سـيدني ) 12(نت عينة الدراسة من معلمي وتكو 
ــذي طــوره بــاس ) 124(فــي اســتراليا وبلغــت العينــة   Bassمعلمــا وتــم اســتخدام مقيــاس نمــط القيــادة متعــدد األبعــاد ال

  .ونموذج مسح التكيف في التعليم Avolioوافوليو 

  :دراسة إلىوتوصلت نتائج ال
وقـد عـزى البـاحثون ذلـك  إلى أن المعلمين ال يميزون بين أسـلوب القيـادة التحويليـة وأسـلوب القيـادة اإلجرائيـة •

 .إلى التشابك بين النمطين

  . إلى أن المعلمين ال يميزون بين المثيرات الفكرية والكارزماتية ودافع اإللهام •
معلـــم ومخرجاتـــه وجهـــوده اإلضـــافية والرضـــا الـــوظيفي والفعاليـــة ارتبـــاط القيـــادة التحويليـــة إيجابيـــا بإنتاجيـــة ال •

 . ودافعتيه نحو العمل

الهيكليـة فـي  القيـادة التحويليـة ضـمن جهـود إعـادة ": بعنـوان) Kinatte & Others:1993( دراسـة .3
  : " المدرسة

يعتهــا ضــمن ومعرفــة طب ،هــدفت الدراســة إلــى معرفــة آثــار هــذه القيــادة علــى مــديري المــدارس والعــاملين فيهــا
 289وقد تم استخدام عينة كبيرة من اإلداريين والمعلمين الذين يعلمـون فـي مـدارس يقـارب عـددها  .اإلطار المدرسي

وذلـك ، والنتـائج المرتبطـة بقيـادة التغييـر، وتم جمع المعلومات بوساطة أداتين تناولتا مبادرات إعـادة الهيكليـة .مدرسة
تحليـــل التبـــاين : وتـــم اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية التاليـــة .هـــذه المـــدارس كمـــا يتصـــورها المعلمـــون والمـــديرون فـــي

  .المشترك، وتم استخدام المقابالت واللقاءات المباشرة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 
 وغيـر مباشـرة علـى األهـداف الخاصـة للعـاملين، التـي تـؤثر بـدورها إن للقيادة التحويلية تـأثيرات قويـة مباشـرة •

  .كل مباشر على آرائهم وقناعاتهم ومعتقداتهمبش

إن للظروف المدرسية الداخلية التأثير األقوى والمباشر على معظم العوامل والمتغيرات التابعة التي خضـعت  •
 .للدراسة وهذه الظروف بدورها تتأثر بممارسات القيادة التحويلية السائدة في المدارس

تــرتبط ببنــاء الرؤيــة وبالممارســات التــي تعــزز االلتــزام بأهــداف الجماعــة إن تـأثير ممارســات القيــادة التحويليــة  •
 .وبضرورة تحقيقها
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دراك إ االلتـزام التنظيمـي و : العالقة بين القيادة التحويلية ووالء الموظف ": بعنوان Otto, 1993)(دراسة  .4

  : " الموظف للعدالة التنظيمية
حساسهم إ دي وكل من والء الموظفين والتزامهم التنظيمي و لى معرفة العالقة بين السلوك القياإهدفت الدراسة 

وتوصلت الدراسـة  .ة ميتشجان األمريكيـةيوقد شملت الدراسة منظمتين من قطاع األعمال في وال .بالعدالة التنظيمية
  :لى إ

 حصائية ايجابية بين السلوك القيادي للمدير من جهـة وبـين كـل مـن والء المـوظفينإوجود عالقة ذات داللة  •
 .حساسهم بعدالة التوزيع وعدالة التعامالت من جهة أخرىإ و 

حسـاس بالعدالـة التنظيميــة حصـائية فـي العالقـات بـين السـلوك القيـادي وكـل مـن اإلإوجـود فـروق ذات داللـة  •
 .وااللتزام التنظيمي

 

الل تبادل خبرات المديرين من خ: القيادة التحويلية ": بعنوان )(Leithwood & Jantzi, 1990 دراسة .5
  : "كيفية مساعدة المدراء في إعادة تشكيل ثقافات المدارس وفعالياتها وتحسيناتها التطويرية 

فــان أعضــاء الهيئــة التدريســية غالبــا مــا يتحــدثون ويراقبــون وينفــذون ، فــي ضــوء الثقافــة المدرســية التعاونيــة
المسـتمر يشـجع المعلمـين علـى  كما أن تحمل المسئولية الجماعية والسعي للتحسـين، ويخططون مع بعضهم البعض

  .أن يعلم أحدهم اآلخر ويتبادل معهم التجارب والخبرات حول التعليم بشكل أفضل
مدرسـة متطــورة تحديـد مجموعـة االسـتراتيجيات التـي يسـتخدمها قــادة ) 12(وقـد أشـارت الدراسـة التـي تناولـت 

  :عليها، وهذه االستراتيجيات هي  فظةهذه المدارس لمساعدة معلميهم في بناء ثقافة مهنية تعاونية والمحا
ــاً  • وٕايجــاد الوقــت الــالزم  مشــاركة أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة فــي المدرســة فــي وضــع األهــداف تعاوني

 .يللتخطيط التشارك

 .اختبار المعلمين الجدد مما يتصفون بااللتزام لمهمة المدرسة الرئيسية وأولوياتها •

 .معتقداتها للعاملين من خالل االتصال الشخصي اليومي المستمر معهم توصيل قيم المدرسة وثقافاتها أو •

 .ةتقاسم السلطة مع المعلمين في المدرسة من خالل تفويض السلطة وتشكيل فرق التطوير المدرسي •

القيـادة التحويليـة وكيـف تسـاعد مبـادئ  ": بعنـوان )Leithwood, K. and Others 1992( دراسـة .6
  : "رسية اإلصالح في الثقافة المد

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة الممارســات اإلداريــة فــي المــدارس التابعــة لمدينــة وانتــاريو فــي كنــدا ومعرفــة مــدى 
انجاز تلك المدارس للتعاون الثقافي المدرسي وأهمية التطوير واالسـتراتيجيات المسـتخدمة مـن قبـل اإلداريـين لتطـوير 

  .شخصية لجمع البيانات من قبل اإلداريين في المدارسو استخدم الباحث المقابالت ال.تعاون ثقافي أفضل

  :وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية
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والعالقــة بــين االســتراتيجيات المقدمــة مــن اإلداريــين هــي ، إن المجموعــات المدرســية لــديها تعــاون أكثــر نســبياً 
رســية بمــا فيهــا تقويــة الثقافــة اســتراتيجيات للتــأثير علــى الثقافــات المد )6(ولقــد اســتخدم اإلداريــون ، مباشــرة وبســيطة

االتصال مباشرة ، المدرسية وتوظيف آليات بيروقراطية مختلفة إلنعاش وتدعيم التغيير الثقافي مع تبني طاقم متطور
  .والمعتقدات ومشاركة المسئولين واستخدام الرموز للتعبير عن القيم الثقافية مع المعاير الثقافية والقيم

  : " القيادة التحويلية ": بعنوان )Tichy,and Devanna:1990( دارسة .7
ــة وأبــرز خصائصــها وممارســاتها ــادة التحويلي وفهــم ديناميــات ، هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة القي

وتألفـت عينـة  .وٕادراك الهيكلة والعمليات واإلجراءات المطلوبة إلحداث التغييـر الـذاتي فـي المؤسسـة، التغيير الناجحة
وقــد اســتخدم الباحثــان منحــى  .للتغييــر عملــوا علــى قيــادة التغييــر فــي مؤسســاتهم بنجــاح وتميــز داً قائــ 12الدراســة مــن 

  .الدراسات النوعية وقاموا بإجراء مقابالت ميدانية مع كل فرد من أفراد العينة

  :وتوصلت الدراسة إلى 
م عــن القــادة أن قــادة التغييــر يشــتركون بصــورة واضــحة فــي مجموعــة مــن الخصــائص العامــة التــي تميــزه 

  .اإلداريين التقليديين

 : التعقيب على الدراسات السابقة

تـــم عـــرض العديـــد مـــن ، مــن خـــالل عـــرض الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت القيـــادة التحويليـــة بشـــكل خـــاص
القيــادة  أثــرالدراســات المحليــة والعربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة حيــث ركــزت هــذه الدراســات علــى 

  .تحفيز األداء لدى العاملين في المؤسسات المختلفةويلية في التح
كمــا أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى أهميــة القيــادة التحويليــة لمــا أظهرتــه فــي تحســين اإلدارة وتنميــة أداء 

  .المرؤوسين

  .وقد ظهر العديد من أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

  : التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه : أوالً 

 :من حيث المجتمع والعينة .1

لتتفـق مـع بعـض  رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالميةيتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع 
لــى العــاملين التــي طبقــت ع) 2006(العــازمي الدراســات الســابقة فــي اختيارهــا لمجتمــع الدراســة والعينــة مثــل دراســة 

  .المدنيين في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
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 :من حيث المنهج .2

 اتبعــت الدراســة الحاليــة المــنهج الوصــفي التحليلــي حيــث تشــابهت مــع العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة الهاللــي
، )2002(مصـطفى ودراسـة ، )2002( العـامريودراسـة ) 2004( العمـريودراسـة ، )2006( العازميودراسة ا، )2001(

  .)2003(شقحاء ودراسة ال ,)2008(عيسى ودراسة  ,)2008(عبد الرحيم ودراسة  ,) 2001( ودراسة العامري

 :من حيث المتغيرات .3

المؤهــل العلمــي وســنوات الخدمــة حيــث اتفقــت : فقــد ركــزت معظــم الدراســات الســابقة علــى المتغيــرات التاليــة
ودراســة ، )2006(العــازمي مثــل دراســة  ة الحاليــة فــي اختيارهــا هــذه المتغيــراتالعديــد مــن هــذه الدراســات مــع الدراســ

  .)2008(عيسى ودراسة  ,) 2004( العمري

 :من حيث األداة .4

 تشــابهت الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات فــي اســتخدامها االســتبانة كــأداة للدراســة مثــل دراســة الهاللــي
  .)2002( ة العامريودراس، )2006( ودراسة العازمي، )2001(

  
كما واتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة التي تؤكد على دور القيادة التحويلية في تطـوير 

ــاء بحــال الم المرؤوســينأداء  ودراســة ، )2006( العــازمية إلــى وضــع أفضــل فــي المســتقبل مثــل دراســة ؤسســواالرتق
  .)2008(ودراسة عيسى,)2001(العامري دراسة و  , )2002(العامري ودراسة ، )2004(العمري

  :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: ثانياً 

 :من حيث األهداف .1

لـــدى القيـــادات  القيــادة التحويليـــةعالقـــة تــوافر ســـمات وخصـــائص هــدفت الدراســـة الحاليـــة إلــي الكشـــف عـــن 
فــي حــين هــدفت دراســة  .غــزةب اديميين فــي الجامعــة اإلســالميةتنميــة اإلبــداع لــدى رؤســاء األقســام األكــفــي  األكاديميــة

فــي  التعــرف علــى العالقــة بــين خصــائص القيــادة التحويليــة ومــدى تــوفر مبــادئ إدارة الجــودةإلــى  )2004( العمــري
دارسـة السـلوك القيـادي التـي هـدفت إلـى ) 2002( العـامري، ودراسـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية المؤسسات العامة

التــي هــدفت إلــي  )2002( مصــطفىودراســة ، ويلي وســلوك المواطنــة التنظيميــة فــي األجهــزة الحكوميــة الســعوديةالتحــ
فهـم والتـي هـدفت إلـي  )2001( الهاللـيودراسـة ، بيان مفهوم القيادة التحويلية ومتطلبات تطبيقها في البيئة المدرسية
ـــة ورؤســـاء األقســـام ا ـــات الجامعي ـــة إدراك عمـــداء بعـــض الكلي ـــادة التحويليـــة كيفي ـــة التـــدريس للقي ـــة وأعضـــاء هيئ لعلمي

والتــي هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــين القيــادة التحويليــة وبــين دافعيــة المعلمــين  )Lucks )2002ودراســة  ،واإلجرائيــة
  .األصليين في تلك المدارس
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 : من حيث الموضوع .2

وتنميـة اإلبــداع لـدى رؤسـاء األقســام أداء ركـزت الدراسـة الحاليـة علــى مـدى فاعليـة القيـادة التحويليــة فـي تطـوير 
علــى القيــادة التحويليــة  أثــرفــي حــين بعــض الدراســات الســابقة لــم تركــز علــى ، غــزةب األكــاديميين فــي الجامعــة اإلســالمية

 العمـريدراسة  فمثالً  على سلوك المواطنة أو مبادئ إدارة الجودة أو الدافعيةالقيادة التحويلية  أثربل ركزت على اإلبداع 
فـي بين خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر مبادئ إدارة الجودة فـي المؤسسـات العامـة العالقة ركزت على  )2004(

دارسـة السـلوك القيـادي التحـويلي وسـلوك المواطنـة  ركزت علىالتي ) 2002( العامريودراسة ، المملكة العربية السعودية
فهـم كيفيـة إدراك عمـداء بعـض  ركـزت علـىوالتـي  )2001( الهاللـية ودراسـ، التنظيمية فـي األجهـزة الحكوميـة السـعودية

 )Lucks )2002ودراسة ، الكليات الجامعية ورؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس للقيادة التحويلية واإلجرائية
 .دافعية المعلمين األصليين في المدارس ركزت علىوالتي 

  

 :ةمن حيث البيئة المكانية وحدود الدراس .3

) 2002(طبقــت الدراســة الحاليــة علــى البيئــة الفلســطينية فــي محافظــات غــزة أمــا دراســة أمــا دراســة مصــطفى 
ودراســـة ) 2006( ودراســـة العـــازمي) 2001(أمـــا دراســـة العـــامري ، فهـــي دراســـات مصـــرية) 2001(ودراســة الهاللـــي 

  .يكيةأمر  ةفهي دراس) 2002( Lucksفهي دراسات سعودية أما دراسة ) 2004(العمري 
  .فأجريت هذه الدراسات في بيئات تعليمية وجغرافية تختلف عن البيئة الفلسطينية

  

  :من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلي
وكانـت البـد مـن  المؤسسـات التعليميـة المحليـةحيث تم التعرف على األنماط القيادية المتبعة فـي ، بناء فكرة الدراسة .1

والتــي تســاعد علــى تطــوير أداء  جامعــة اإلســالميةالقيــادة الفاعلــة التــي تناســب بيئــة الطــرح نمــط حــديث مــن أنمــاط 
 .ومواكبة التطورات الحادثة في هذا العصر رؤساء األقسام األكاديميين

كمـا اسـتفاد الباحــث مـن الدراســات األجنبيـة التــي تناولـت الـنمط التحــويلي ووضـحت مــدى فاعليـة هــذا الـنمط فــي  .2
 .يله وكيفية تفاعل العاملين باستخدام هذا النمطتوجيه التغيير وتسه

 .في اختيار عينة الدراسة وتحديدها استفاد أيضاً  .3

 .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة .4

 .اختيار المنهج واألداة للدراسة الحالية .5

 .بناء االستبانة وصياغة الفقرات وتطويرها .6

 .)سنوات الخبرة ,التخصص، العلمي المؤهل ,االجتماعيةالحالة ، السن(واختيار المتغيرات  .7
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  :مما يميز هذه الدراسة عن العديد من الدراسات السابقة ما يلي
واإلبــداع اإلداري وانعكاســه علــى أداء العــاملين  ة التحويليــةركــزت الدراســة الحاليــة علــى مــدى فاعليــة نمــط القيــاد .1

 .إلى وضع أفضل في المستقبل مواالرتقاء به لديهم

معروفـا لـدى الكثيـر ممـن يمارسـونه علـى أرض لـم يكـن والـذي  ة التحويليـةقيـادالتوضيح نمـط سعت الدراسة إلى  .2
 .ؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالميةحفز اإلبداع لدى ر و  أداءتطوير  ودوره في ,الواقع 

بالبيئـة الجامعيـة وحفـز  االرتقـاءركزت الدراسة الحالية على القيادة التحويلية كأحد أهم األنماط المتبعة مـن أجـل  .3
الجامعـة اإلسـالمية كموضـوع للبحـث ألنهـا تملـك الفلسـفة اإلسـالمية الخاصـة  اختيارالعاملين في الجامعات وتم 

  . التي يتوفر بها جميع عناصر القيادة التحويلية
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
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  الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع

  مقدمة
وكــذلك أداة الدراســة المســتخدمة ، وأفــراد مجتمــع الدراســة وعينتهــا، يتنــاول هــذا الفصــل وصــفًا لمــنهج الدراســة

ين أدوات الباحـث فـي تقنـ كما يتضمن هـذا الفصـل وصـفا لإلجـراءات التـي قـام بهـا، وصدقها وثباتها، وطرق إعدادها
  .وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة، الدراسة وتطبيقها

  منهجية الدراسة 
والذي يعرف بأنـه طريقـة فـي لمنهج الوصفي التحليلي ا باستخدام من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث

لدراسة والقياس كمـا هـي دون تـدخل الباحـث فـي مجرياتهـا حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة لأالبحث تتناول 
رؤســاء األقســام  آراء علــى التعــرفوتهــدف هــذه الدراســة إلــى ، ويســتطيع الباحــث أن يتفاعــل معهــا فيصــفها ويحللهــا

 اسـتخدام مـنهج المسـح وقـد تـم، اإلداري باإلبـداع وعالقتهـا التحويليـة القيـادة بالجامعـة اإلسـالمية حـول ناألكـاديميي
الدراســة علــى  اعتمــدتو ، بالجامعــة اإلســالمية نرؤســاء األقســام األكــاديمييمــن خــالل دراســة تطبيقيــة علــى  شــاملال

  :نوعيين أساسيين من البيانات
  :البيانات األولية .1

لدراســـة بعـــض مفـــردات البحـــث وحصـــر وتجميـــع  توذلـــك بالبحـــث فـــي الجانـــب الميـــداني بتوزيـــع اســـتبيانا
 SPSS (Statistical Packageومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج , لبحثالمعلومات الالزمة في موضوع ا

for Social Science)  اإلحصائي واسـتخدام االختبـارات اإلحصـائية المناسـبة بهـدف الوصـول لـدالالت ذات قيمـة
  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

 :البيانات الثانوية .2

تتعلـــق  لخاصـــة أو المتعلقـــة بالموضـــوع قيـــد الدراســـة، والتـــيالمنشـــورات او  الـــدورياتو  مراجعـــة الكتـــبوتمـــت 
م فـي إثـراء الدراسـة بشـكل وأيـة مراجـع قـد يـرى الباحـث أنهـا تسـه، اإلداري باإلبـداع وعالقتهـا التحويليـة القيـادةب

ة السـليم الطرق العلميـةو  نوي الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسسعلمي، وي
  .تحدث في مجال الدراسةو  في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت

  : الدراسةوعينة مجتمع 

وقــد بلــغ حجــم ، بالجامعــة اإلســالمية نرؤســاء األقســام األكــاديميييتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع 
 تاالسـتبيانالوب الحصـر الشـامل وقـد تـم توزيـع ولجمع البيانات تم استخدام أس .موظف وموظفة 50مجتمع الدراسة 
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نظـرا  استبانهلم يتم استبعاد أي  تاالستبيانا، وبعد تفحص استبانه 45وتم استرداد ، جميع أفراد مجتمع الدراسة على
  .استبانه 45الخاضعة للدراسة  تاالستبيانالتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد 

  :كما يلي ل التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسةوالجداو

 سـنة، 40اقل من  -30من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم بين % 17.8أن ) 1(رقم  جدوليبين  :العمر .1
مــن مجتمــع % 17.8و ســنة، 50إلــى اقــل مــن  40مــن مجتمــع الدراســة تراوحــت أعمــارهم بــين % 64.4و

  .سنة فأكثر 50الدراسة بلغت أعمارهم 
  

  )1(دول رقم ج

  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  0.0  0  سنة 30أقل من 

 17.8 8  سنة40 أقل من -30

  64.4  29  سنة 50أقل من  -40
  17.8  8  سنة فأكثر 50

 100.0  45  المجموع

  
ســنة وقــد بلغــت مــا  50ل مــن الــى أقــ40الجــدول أعــاله أن الفئــة العمريــة الغالبــة هــي مــن  خــالل  مــن لــوحظ

مــن عينــة الدراســة وتتميــز هــذه الفئــة العمريــة بالتجربــة و المهــارة اإلداريــة و األكاديميــة الطويلــة والخبــرة  64.4نســبته 
ــة الفعالــة  ــة بحيويــة ونشــاط ,المكتســبة التــى تعتبــر عامــل أساســي فــي تبنــي األســاليب اإلداري و كــذلك تميــز هــذه الفئ

  .رق اإلبداعية في العمل الشباب والنزوع الى الط
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  .أن جميع أفراد المجتمع من المتزوجين) 2(يبين جدول رقم  :االجتماعيةالحالة  .2
  )2(جدول رقم 

  الحالة ا�جتماعية توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  الحالة اإلجتماعية

  0.0 0  أعزب
  100  45  متزوج
  0.0  0  مطلق
  0.0  0  أرمل

 100 45  جموعالم

  
نجد أن جميع أفراد العينة ينتمون الى فئـة المتزوجـون ممـا يعنـي اإلسـتقرار األسـري من خالل الجدول أعاله 

والعائلي مما يبعد المنغصات التي تنجم عن بعض الحاالت اإلجتماعية مثل الطالق أو وفاة شريك الحياة مما يـؤثر 
 .ي على طبيعة أداء األعمال واإلبداع فيهاوبالتال على المزاج العام واإلستقرار األسري

 ،" ماجســـتير" مــن مجتمــع الدراســـة مــؤهلهم العلمــي %  28.9أن ) 3(يبــين جـــدول رقــم  :العلمــي المؤهــل .3
  "  دكتوراه" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي % 71.1و

  
  )3(جدول رقم 

  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 28.9 13  ماجستير

 71.1 32  دكتوراه

 100.0 45  المجموع

  
ممـا يفـرض , عينة الدراسة هم مـن حملـة الـدكتوارة من % 71ما يزيد على  نجد أنمن خالل الجدول أعاله 

والنـزوع الـى  عليهم مواكبة التطور التقني الحاصل في العـالم وعـدم الركـون الـى األسـاليب التقليديـة فـي أداء األعمـال
التغيير واإلبداع في أداء األعمال المناطة بهم بدقة وبسـهولة ويسـر كـذلك طبيعـة العمـل األكـاديمي الـذي يقومـون بـه 

مخصصـــة ومبتكـــرة تـــوفر الوقـــت والجهـــد المبـــذول باإلضـــافة الـــى العمـــل اإلداري تحـــتم علـــيهم القيـــام بالعمـــل بصـــورة 
 .في نفس المجال والتطوير عليها بما يتوافق مع األعمال باإلضافة الى اإلستفادة من تجارب العاملين

 5أقل مـن " بلغت سنوات الخبرة لديهم  الدراسة مجتمعمن %  15.6أن) 4(يبين جدول رقم  :سنوات الخبرة .4
، " ســـنوات 10اقـــل مـــن -6مـــن " بلغـــت ســـنوات الخبـــرة لـــديهم  الدراســـة مجتمـــعمـــن %  22.2و، "ســـنوات
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ــديهم بلغــ الدراســة مجتمــعمــن % 31.1و مــن % 31.1و ،" ســنه 15اقــل مــن -11مــن " ت ســنوات الخبــرة ل
  ."  سنة فأكثر15" بلغت سنوات الخبرة لديهم  الدراسة مجتمع

  )4(جدول رقم 
  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  15.6  7  سنوات 5أقل من 

  22.2  10  سنوات 10اقل من  -6من 
  31.1  14  سنه 15اقل من  -10من 

  31.1  14  سنة فأكثر15
 100.0  45  المجموع

  
ــة الدراســة هــم مــن أصــحاب الخبــرات % 62مــا يربــوا علــى  نجــد أنمــن خــالل الجــدول أعــاله  مــن عين

سـنوات خبـرة ممـا يشـير الـى تميـز هـذه الفئـة فـي أداء األعمـال  10أي بما يزيد على  الطويلة في العمل
وكـذلك ضــرورة التجديـد والتطــوير فـي أليــة أداء األعمـال بمــا يتوافـق ويتناســب مـع التطــور ,المناطـة بهــم 

  .  الحاصل على مدار السنوات التى اكتسبوا فيها الخبرة 
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  :أداة الدراسة 
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .وماتأولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعل استبانهإعداد  .1
 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات .2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف .3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشـاد وتعـديل وحـذف مـا  .4
 .يلزم

 .ينة لجمع البيانات الالزمة للدراسةتوزيع االستبانة على جميع إفراد الع .5

  : كما يليولقد تم تقسيم االستبانة إلى جزأين 
 فقرات 5الدراسة ويتكون من البيانات الشخصية لعينة يتكون من: الجزء األول .1

 :وتم تقسيمه إلى محورين كما يلي اإلداري باإلبداع وعالقتها التحويلية القيادةيتناول  الجزء الثاني .2

 األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائصيناقش : المحور األول .1
 :وقد تم تقسيمه إلى محاور فرعية كما يلي. فقرة 34ويتكون من

 .فقرات 8 ويتكون من )التأثير المثالي( الجاذبية •

 .فقرة 12 ويتكون من الحفز اإللهامي •

 .فقرات 8 االعتبار الفردي ويتكون من •

 .فقرات 8 االستثارة الفكرية ويتكون من •

وقد تم تقسيمه . فقرة 30ويتكون من ،نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدراتيناقش : المحور الثاني .2
 :إلى محاور فرعية كما يلي

 فقرات 3 ويتكون مناألصالة  •

 .فقرات 5 الطالقة الفكرية ويتكون من •

 .قراتف 4 المرونة الذهنية ويتكون من •

 فقرات 4 الحساسية لمشكالت ويتكون من •

 .فقرات 4 القدرة على التحليل والربط ويتكون من •

 .فقرات 5 ويتكون من هاالحتفاظ باالتجا •

 .فقرات 5 قبول المخاطرة ويتكون من •
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 جـًدا متوافرة بدرجة كبيرة تعني"  5" إجابات حيث الدرجة  5مكونة من  وقد كانت ا�جابات على كل فقرة

  )5(حسب جدول رقم  اإلطالق متوافرة على غير تعني "1" و
  

  )5(جدول رقم
  مقياس ا�جابة على الفقرات

  التصنيف
  متوافرة 
 جًدا بدرجة كبيرة

متوافرة بدرجة 
  كبيرة

  متوافرة 
  ما حد إلى

 غير متوافرة
  متوافرة  غير
 اإلطالق على

  1  2  3  4  5  الدرجة

  :ةصدق وثبات االستبان
كمـا يقصـد ، )429: 1995العسـاف، (لتأكد مـن أنهـا سـوف تقـيس مـا أعـدت لقياسـه صدق االستبانة يعني ا

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتهـا ومفرداتهـا مـن " بالصدق 
بالتأكـد مـن  وقـد قـام الباحـث، )179، 2001عبيدات وآخـرون "(ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

  :صدق أداة الدراسة كما يلي

 :بطريقتين ةتم التأكد من صدق فقرات ا$ستبان: ةصدق فقرات ا ستبان . أ

 :)صدق المحكمين(الصدق الظاهري لألداة  )1

) 6(قـــام الباحـــث بعـــرض أداة الدراســـة فـــي صـــورتها األوليـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تألفـــت مـــن 
 متخصصـــين فـــي اإلدارة كليـــة التجـــارة بالجامعـــة اإلســـالمية أعضـــاء مـــن أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية فـــي

وقـد . أسـماء المحكمـين الـذين قـاموا مشـكورين بتحكـيم أداة الدراسـة) 1(ويوضح الملحق رقم . واإلحصاء
طلــب الباحــث مــن المحكمــين إبــداء آرائهــم فــي مــدى مالئمــة العبــارات لقيــاس مــا وضــعت ألجلــه، ومــدى 

ومدى كفاية العبارات لتغطية .سبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليهوضوح صياغة العبارات ومدى منا
كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعـديل 
ــارات جديــدة ألداة الدراســة، وكــذلك إبــداء آرائهــم فيمــا يتعلــق  صــياغة العبــارات أو حــذفها، أو إضــافة عب

المبحـوثين، إلـى جانـب مقيـاس ليكـارت  المطلوبة من ةالخصائص الشخصية والوظيفي(األولية بالبيانات 
وتركــزت توجيهــات المحكمــين علــى انتقــاد طــول االســتبانة حيــث كانــت تحتــوي . المســتخدم فــي االســتبانة

علـى بعـض العبــارات المتكـررة، كمــا أن بعـض المحكمــين نصـحوا بضــرورة تقلـيص بعــض العبـارات مــن 
  .حاور وٕاضافة بعض العبارات إلى محاور أخرىبعض الم

واســتنادا إلــى المالحظــات والتوجيهــات التــي أبــداها المحكمــون قــام الباحــث بــإجراء التعــديالت التــي اتفــق 
وتقسـيم  عليها معظم المحكمين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخـر منهـا

  . سب عناصر اإلبداعالعبارات الخاصة باإلبداع الى فئات ح
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  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة )2

مفـردة،  25تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمهـا 
  . وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

 القيـادات لـدى التحويليـة القيـادة وسـمات خصـائص: لمحـور األولالصـدق الـداخلي لفقـرات ا •

  :األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
 القيادة وسمات خصائص(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  )6(جدول رقم 

والــذي يبــين أن  ،فقراتــهوالمعــدل الكلــي ل) األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة القيــادات لــدى التحويليــة
ن مســتوى الداللــة لكــل فقــرة اقــل مــن أ،حيــث )0.05(معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 

وبـذلك تعتبـر فقـرات المحـور  ،0.396الجدولية والتي تسـاوي  rمة يالمحسوبة اكبر من ق rوقيمة  0.05
  .صادقة لما وضعت لقياسه األول

  )6(جدول رقم 
األكاديمية بالجامعة  القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص: ي لفقرات المحور ا%ولالصدق الداخل

  اإلسالمية بغزة

المحور   .م
القيمة   معامل ا رتباط  الفقرة  الفرعي

  ا حتمالية

1 

بية
جاذ

ال
  

 0.000 0.778 .به وثقتهم وٕاعجابهم اآلخرين احترام على يحوز

 0.000 0.666 .للمستقبل واضحة رؤية يمتلك  2

 0.000 0.646 .سلوكه في المثلى بالقيم يلتزم  3

 0.000 0.675 .عالية ذاتية بثقة يتمتع  4

 0.000 0.788 به الثقة تعزز قيادية بمهارات يتمتع  5

 0.001 0.604 .شخصية مكاسب في تحقيق نفوذه استغالل عن بنفسه يربأ  6

 0.000 0.726  صاحب قيم وقناعات واضحة وقوية 7

 0.019 0.466  حازم في اتخاذ القرارات  8

9  

مي
لها

 اإل
حفز

ال
  

 0.001 0.626 .اكتشافها عند باألخطاء يعترف

 0.000 0.745  مفيدة عملية تجارب األخطاء يعتبر  10

 0.000 0.729 .الغامضة والمعقدة المواقف مع التعامل على قادر  11

 0.000 0.682 .ى أفضلمستو  على للحفاظ بشجاعة الشدائد يواجه  12

 0.000 0.799 .ملموس واقع إلى الرؤى تحويل على قادر  13

 0.000 0.757 .أفعاله مع أقواله تنسجم  14

 0.001 0.635 .هو متوقع ما تفوق إنتاجية تحقيق إلى يسعى  15

 0.001 0.605 بطرق مبتكرة المشكالت حل على يشجع  16

 0.000 0.852 .المرجوة هدافاأل بتحقيق معه العاملين يفوض  17

 0.000 0.839  الواحد الفريق روح دعم على يعمل  18
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المحور   .م
القيمة   معامل ا رتباط  الفقرة  الفرعي

  ا حتمالية

 0.000 0.858 .للمنظمة األهداف الكلية على معه العاملين يطلع  19

 0.000 0.825 .للعمل أدائهم الجيد عند للموظفين تقديره عن يعبر  20

21  

دي
لفر

ر ا
عتبا

اال
  

 0.000 0.827 .لمرؤوسينلدى ا والثقة وااللتزام الحماس يغرس

 0.000 0.712  بين المرؤوسين الفردية الفروق يراعي  22

 0.000 0.809  بها ويعترف اآلخرين مجهودات يقدر.  23

 0.000 0.757 .أفكاره مع تعارضت حتى لو األفكار عن التعبير على يشجع  24

 0.005 0.542 .إليه يتحدث لمن جيًدا يستمع  25

 0.001 0.632 .الذاتي المستمر ليمالتع يركزعلى  26

 0.000 0.785 .الموظفين تحقيق احتياجات ورغبات على يحرص  27

 0.020 0.463 .عملية التغيير في العاملين مشاركة بأهمية يؤمن  28

29  

رية
لفك

رة ا
ستثا

اال
  

 0.000 0.696 القرارات في اتخاذ المحسوبة المخاطرة من كبير بقدر يسمح

 0.001 0.633 .بالمستقبل تفاؤلال من يزيد  30

 0.003 0.576 والتجديد اإلبداع مرؤوسيه في يستثير  31

 0.000 0.702 .كبير بشكل مرؤوسيه قدرات في يثق  32

 0.000 0.693 .األفضل نحو للتغيير الحاجة مدى يدرك  33

 0.000 0.758 .معه العاملين بمشاعر يحس  34

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية  0.05ة الجدولية عند مستوى دالل rقيمة 
  

  نيرؤساء األقسام األكاديمي لدى اإلبداعية القدرات :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني •
 لدى اإلبداعية القدرات(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني  )7(جدول رقم  

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد  ،فقراتهوالمعدل الكلي ل) نيرؤساء األقسام األكاديمي
المحسـوبة اكبـر مـن  rوقيمـة  0.05، حيـث إن مسـتوى الداللـة لكـل فقـرة اقـل مـن )0.05(مستوى داللـة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  ،0.396الجدولية والتي تساوي  rمة يق
 

  )7(جدول رقم 
  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات: داخلي لفقرات المحور الثانيالصدق ال

المحور   .م
معامل   الفقرة  الفرعي

  القيمة ا حتمالية  ا رتباط

1  

الة
ص

األ
  

 0.005 0.545 .بأسلوب متجدد أعمال من إلي يسند ما أنجز

 0.002 0.591 عن الروتينأجد أن إجراءات العمل بحاجة إلى عملية تطوير مستمرة بعيدا   2

3  
 سير تعترض التي المشكالت في حل اآلخرين تقليد عن االبتعاد أحاول
 العمل

0.445 0.026 
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المحور   .م
معامل   الفقرة  الفرعي

  القيمة ا حتمالية  ا رتباط

4  

رية
لفك

ة ا
الق

لط
ا

  

 0.014 0.485 .العمل جديدة ألساليب أفكار تقديم على القدرة لدي

 0.001 0.605 .العمل في تواجهني التي جديدة للمشكالت حلول تقديم على القدرة لدي  5

 0.009 0.514 .العمل مشاكل لمواجهة والحلول السريعة األفكار طرح على القدرة لدي  6

 0.018 0.470 .ويسر بتلقائية العمل الجديدة لتطوير األفكار تقديم على القدرة لدي  7

 0.002 0.587 .قصيرة زمنيه فترة فكرة خالل من أكثر تقديم على القدرة لدي  8

9  

ة ا
رون

الم
نية

ذه
ل

  

 0.013 0.491 .منه لالستفادة المخالف لرأيي الرأي معرفة على أحرص

 0.002 0.593 .صحته أقتنع بعدم عندما موقفي تغير في أتردد ال  10

 0.023 0.452 .وأخرى فترة بين العمل في أساليب تغييرات إحداث على أحرص  11

 0.006 0.531 .مختلفة من زوايا لألشياء النظر على القدرة لدي  12

13  

الت
شك

للم
ية 

ساس
الح

  

 0.003 0.565 .حدوثها قبل العمل بمشكالت أتنبأ

 0.010 0.504 .حدوثها العمل الممكن مشكالت لمواجهة أخطط  14

 0.070 0.369 .عمل من به أقوم فيما الضعف القصور أو أوجه معرفة على أحرص  15

 ا0خرون في منھا نييعا التي المشك-ت $كتشاف دقيقة أمتلك رؤية  16
 0.014 0.483 .العمل

17  

ربط
 وال

ليل
تح

ى ال
 عل

درة
الق

  

 0.000 0.793 .أفكاري تنظيم على القدرة لدي

 0.001 0.610 .بتنفيذه البدء قبل العمل تفاصيل أحدد  18

 0.003 0.569 العمل مهام تجزئة على القدرة لدي  19

 0.000 0.696  .العمل مهام تحليل على القدرة لدي  20

21  
جاه

الت
 با

اظ
حتف

اال
  

 0.004 0.557  .آخر شخص أي من أكثر عملي مهام على أركز

 0.031 0.431  .جمعتها التي المعلومات دراسة في وقتاً  استغرق ما مشكلة حل عند  22

 0.000 0.778  .تحقيقها وأصرعلى أهدافي عن أتنازل ال  23

 0.029 0.437  .الحياة في علياال والدرجات النجاح لتحقيق قوي دافع أمتلك  24

25  
 بمحاولة اهتمامي من أكثر جديدة أفكار إنتاج على ينصب اهتمامي
  .اآلخرين موافقة على الحصول

0.510 0.009 

26  

طرة
مخا

ل ال
قبو

  

 0.001 0.609  .رحب بصدر اآلخرين انتقادات أتقبل

 0.003 0.564  .النجاح تسبق التي التجربة باعتباره الفشل أتقبل  27

 0.000 0.696  .والبرهان بالحجة أفكاري عن الدفاع على القدرة لدى  28

 0.000 0.820  .العمل لمشكالت حلول عن البحثو  الجديدة واألساليب األفكار بتبني أبادر  29

 0.001 0.617  .لمواجهة االستعداد ولدي أعمال من به أقوم ما مسؤولية أتحمل  30

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية  0.05اللة الجدولية عند مستوى د rقيمة 
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  :البنائي لمحاور الدراسة االتساقصدق  •

ا$رتباط ب1ين مع1دل ك1ل مح1ور م1ن مح1اور الدراس1ة م1ع المع1دل الكل1ي  معامالتيبين ) 8(جدول رقم 

ن أحيــث ، 0.05والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة لفق11رات ا$س11تبانة 
ــة والتــي تســاوي  rمــة يالمحســوبة اكبــر مــن ق rوقيمــة  0.05الداللــة لكــل فقــرة اقــل مــن مســتوى  الجدولي
0.396.  

  )8(جدول رقم 
  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات ا ستبانة معامل ا رتباط بين معدل كل محور

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  محتوى المحور  المحور

  األول
األكاديمية بالجامعة اإلسالمية  القيادات لدى التحويلية ادةالقي وسمات خصائص

  بغزة
0.957 0.000 

 0.000 0.846  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات  الثاني

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Reliability ثبات فقرات ا ستبانة . ب

الدراسـة فيعنـي التأكـد مـن أن اإلجابـة سـتكون واحـدة تقريبـا لـو تكـرر تطبيقهـا علـى األشـخاص  أما ثبات أداة
وقــد أجــرى الباحــث خطــوات الثبــات علــى العينــة االســتطالعية نفســها ). 430: 1995العســاف، (ذاتهــم فــي أوقــات 

  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نبطريقتي

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معـدل : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  )1
 تـــم تصـــحيح معـــامالت االرتبـــاط الرتبـــة لكـــل بعـــد وقـــد األســـئلة الفرديـــة الرتبـــة ومعـــدل األســـئلة الزوجيـــة

حســـب ) Spearman-Brown Coefficient(بـــراون للتصـــحيح  باســتخدام معامـــل ارتبـــاط ســـبيرمان
  =معامل الثبات : المعادلة

1

2

ر+
  حيث ر معامل االرتباط ر

  .يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبانة) 9(جدول رقم 
  )9(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 

  محتوى المحور  المحور
  التجزئة النصفية

معامل ا رتباط   معامل ا رتباط  عدد الفقرات
  المصحح

مستوى 
نويةالمع  

  األول
 لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

األكاديمية بالجامعة اإلسالمية  القيادات
  بغزة

34 0.9056 0.9504 0.000 

  الثاني
رؤساء األقسام  لدى اإلبداعية القدرات

  ناألكاديميي
30 0.8230 0.9029 0.000 

 0.000 0.8144 0.6870 64  جميع الفقرات ا ستبانة

  0.396تساوي  ""23ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة الجدولية  rقيمة 
 
ــاخ )2 ــا كرونب ــة ألف ــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات  :Cronbach's Alpha طريق اســتخدم الباحــث طريقــة ألف

  أن معامالت الثبات مرتفعة) 10(كطريقة ثانية لقياس الثبات و يبين جدول رقم  االستبانة
  )10(جدول رقم 

  )نباخطريقة والفا كرو(معامل الثبات 

 عدد الفقرات  محتوى المحور  المحور
معامل ألفا 
 كرونباخ

  األول
األكاديمية بالجامعة اإلسالمية  القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

  بغزة
34 0.9687 

 0.9075 30  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات  الثاني

 0.9672 64  بانةتجميع فقرات ا س
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  :لجات اإلحصائيةالمعا
قيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التـي تـم تجميعهـا، فقـد تـم اسـتخدام العديـد مـن األسـاليب اإلحصـائية لتح

 Statistical Package for Social Science (SPSS)المناسـبة باسـتخدام الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة
  :دمة في تحليل البياناتوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخ

 2، اإلطالق متوافرة على غير 1(تم ترميز وٕادخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي  .1
، ولتحديـد طـول فتـرة )جـًدا متـوافرة بدرجـة كبيـرة 5، متوافرة بدرجة كبيرة 4، ما حد متوافرة إلى 3، غير متوافرة

، ثــم )4=1-5(المسـتخدم فـي محــاور الدراسـة، تـم حســاب المـدى) ا والعليــاالحـدود الـدني(مقيـاس ليكـرت الخماســي 
بعد ذلك تم إضافة هـذه ، )0.80=4/5(تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي 

ل وجـدو  وذلـك لتحديـد الحـد األعلـى للفتـرة األولـى وهكـذا) وهي الواحد الصحيح( القيمة إلى اقل قيمة في المقياس
 :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 11(رقم 

 )11(جدول رقم

  5.0- 4.20  4.20- 3.40  3.40- 2.60  2.60- 1.80  1.80- 1  الفترة

 متوافرة على غير  التصنيف

 اإلطالق
 غير متوافرة

  متوافرة 

  ما حد إلى

  متوافرة

 بدرجة كبيرة 

  متوافرة 

 جًدا بدرجة كبيرة
 

ف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادهـا والنسب المئوية للتعر  تتم حساب التكرارا .2
 .التي تتضمنها أداة الدراسة ةتجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن كــل عبــارة مــن  Meanالمتوســط الحســابي  .3
، كشـك(يفيد في ترتيب العبـارات حسـب أعلـى متوسـط حسـابي عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه 

علما بان تفسير مدى االستخدام أو مدى الموافقة على العبـارة يـتم كمـا سـبق أوضـحناه فـي النقطـة ) 89: 1996
 .األولى

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسـة  (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري   .4
بارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسـية عـن متوسـطها الحسـابي، ويالحـظ أن لكل ع

االنحــراف المعيــاري يوضــح التشــتت فــي اســتجابات أفــراد الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة إلــى 
بات وانخفض تشـتتها بـين المقيـاس جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجا

 ) إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها(

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .6

  .معادلة سبيرمان براون للثبات .7
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 .)Sample K-S -1(فة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال سمرنوف لمعر -اختبار كولومجروف .8

 ". 3"لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي  One sample T test لمتوسط عينة واحدة tاختبار  .9

 ).دكتوراه، ماجستير/ المؤهل العلمي(للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  .10

 ).العمر، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة(ادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر تحليل التباين األح .11

امـــتالك القيـــادات األكاديميـــة بالجامعـــة اإلســـالمية خصـــائص وســـمات القائـــد اختبـــار بيرســـون لمعرفـــة العالقـــة بـــين  .12
 . التحويلي وتمتع مرؤوسيهم بالمهارات والقدرات اإلبداعية
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  الفصل الخامس

  دراسة الميدانية وتفسيرهانتائج ال

 اختبار التوزيع الطبيعي �

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة �
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  .)(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
ـــار ســـمرنوف -ســـنعرض اختبـــار كـــولمجروف  لمعرفـــة هـــل البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي أم ال وهـــو اختب

ـــا ضـــروري فـــي حالـــة اختبـــار . الفرضـــيات الن معظـــم االختبـــارات المعلميـــة تشـــترط أن يكـــون توزيـــع البيانـــات طبيعي
.05.0( 0.05نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور اكبـر مـن) 12(ويوضح الجدول رقم  >sig (

  .ةمعلميوهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات ال
  )12(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي
 القيمة االحتمالية Zقيمة   عدد الفقرات  عنوان المحور الجزء

  األول
األكاديمية  القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

  بالجامعة اإلسالمية بغزة
34 0.711 0.692 

 0.952 0.518 30  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات  الثاني

 0.660 0.731 64  جميع الفقرات  

  

  تحليل فقرات الدراسة
وتكــون الفقــرة ، لتحليــل فقــرات االســتبانة) One Sample T test(للعينــة الواحــدة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

والتــي  الجدوليــة tلمحســوبة اكبــر مــن قيمــة ا t ايجابيــة بمعنــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قيمــة
، وتكـون الفقـرة سـلبية بمعنـى أن )% 60والـوزن النسـبي اكبـر مـن  0.05اقـل مـن  القيمة االحتماليةأو (2.02تساوي 

أو (2.02  الجدولية والتـي تسـاوي tالمحسوبة أصغر من قيمة  t أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة
القيمـة العينة في الفقرة محايدة إذا كان  آراء، وتكون )% 60والوزن النسبي اقل من  0.05اقل من  تماليةالقيمة االح
  .0.05لها اكبر من  االحتمالية
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األكاديميـة بالجامعـة اإلسـالمية  القيـادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائصتحليل فقرات المحور األول  .أ 

  :بغزة
  :)تأثير المثاليال(الجاذبية:أوالً 

  
  )13(جدول رقم 

  ))التأثير المثالي(الجاذبية(تحليل فقرات 
  

 الفقرات م

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن
ا

  

بي
نس
 ال
زن
لو
ا

  

ة 
يم
ق

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1  
 وثقتهم وٕاعجابهم اآلخرين احترام على يحوز

 .به
4.07 0.720 81.33 9.940 0.000 

 0.000 12.626 80.44 0.543 4.02 .بلللمستق واضحة رؤية يمتلك  2

 0.000 15.538 88.89 0.624 4.44 .سلوكه في المثلى بالقيم يلتزم  3

 0.000 11.231 84.89 0.743 4.24 .عالية ذاتية بثقة يتمتع  4

 0.000 9.487 80.00 0.707 4.00 به الثقة تعزز قيادية بمهارات يتمتع  5

6  
 حقيقفي ت نفوذه استغالل عن بنفسه يربأ

 .شخصية مكاسب
4.24 0.933 84.89 8.946 0.000 

 0.000 12.229 84.44 0.670 4.22  صاحب قيم وقناعات واضحة وقوية  7

 0.000 8.714 78.22 0.701 3.91  حازم في اتخاذ القرارات  8

 0.000 14.532 82.89 0.528 4.14  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" حرية ودرجة " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 

أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 13(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة ))التأثير المثالي(الجاذبية( في فقرات

ممــا يــدل  0.05وهــي اقــل مــن  "0.000 "ومســتوى الداللــة " %88.89" بلــغ الــوزن النســبي "  3"رقــم  فــي الفقــرة .1
 ".  سلوكه في المثلى بالقيم يلتزم  الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.89"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .2
 ." عالية ذاتية بثقة يتمتعالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.89"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 6"رقم  الفقرةفي  .3
 ." شخصية مكاسب في تحقيق نفوذه استغالل عن بنفسه يربأالرئيس المباشر " على أن 
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مـا يـدل م 0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 7"رقم  في الفقرة .4
 ." صاحب قيم وقناعات واضحة وقوية الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"81.33"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .5
 ." به وثقتهم وٕاعجابهم اآلخرين احترام على يحوزالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"80.44"  ن النسـبيبلـغ الـوز   " 2"رقم  في الفقرة .6
 ." للمستقبل واضحة رؤية يمتلكالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"80.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .7
 ." به الثقة تعزز ديةقيا بمهارات يتمتعالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"78.22"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 8"رقم  في الفقرة .8
 ." حازم في اتخاذ القراراتالرئيس المباشر " على أن 

لــوزن او  ،4.14 تســاوي)) التــأثير المثــالي(الجاذبيــة(وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات 
وهـي  14.532المحسـوبة تسـاوي  tوقيمـة % " 60" الـوزن النسـبي المحايـد  مـن وهي اكبـر%  82.89 يساوي النسبي

مما يدل على أن  0.05من  وهي اقل 0.000القيمة االحتمالية تساوي و  ،2.02الجدولية والتي تساوي tأكبر من قيمة 
  .الرئيس المباشر له تأثير ايجابي على موظفيه

ــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بالعنصــر األول مــن ومــن خــالل  النتــائج أعــاله نجــد أن القي
حيث أن إجابات المبحوثين بينت أن المسئول المباشر بدرجة كبيرة )) التأثير المثالي(الجاذبية(عناصر القيادة التحويلية

 سلوكه و يتمتع في المثلى بالقيم للمستقبل و يلتزم اضحةو  رؤية به و يمتلك وثقتهم وٕاعجابهم اآلخرين احترام على يحوز

شخصـية  مكاسـب فـي تحقيـق نفـوذه اسـتغالل عـن بنفسـه و يربـأ بـه الثقـة تعـزز قياديـة بمهـارات عاليـة و يتمتـع ذاتيـة بثقة
ء ممـا يـؤثر إيجابـا علـى رؤسـاوصاحب قيم وقناعـات واضـحة وقويـة وهـو حـازم فـي اتخـاذ القـرارات وذلـك بدرجـة كبيـرة 

بمعنـــى أنـــه بالكاريزمـــا  ويجـــذبهم لشخصـــيته ويجعلهـــم يقتـــدون بأفعالـــه دون أن يطلـــب مـــنهم ذلـــك األقســـام األكـــاديميين
الخاصة بشخصيته يكون له أثر القدوة الحسنة على شخصيات مرؤوسيه وأفعالهم ويجعلهم يتبنون الرؤيـة التـي يتبناهـا 

التـي ) 2006,العـازمي(وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة ,قـع العملـي والنموذج الذي يختاره للتغيير بحيث يكون مالئـم للوا
العبـارات التـي  حسـاببينت تمتع القيادات األمنية بالعنصر األول من عناصر القيادة التحويلية بدرجة كبيرة وذلك بعد 

  . )التأثير المثالي(الجاذبية عنصر تخص
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   الحفز اإللهامي: ثانياً 
  
  )14( جدول رقم
 )الحفز اإللهامي(تحليل فقرات 
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 0.000 6.826 76.00 0.786 3.80 .اكتشافها عند باألخطاء يعترف  1

 0.000 8.027 76.89 0.706 3.84  مفيدة عملية تجارب األخطاء يعتبر  2

3  
الغامضة  المواقف مع تعاملال على قادر

 .والمعقدة
3.80 0.815 76.00 6.588 0.000 

4  
مستوى  على للحفاظ بشجاعة الشدائد يواجه

 .أفضل
3.89 0.804 77.78 7.416 0.000 

 0.000 7.118 75.11 0.712 3.76 .ملموس واقع إلى الرؤى تحويل على قادر  5

 0.000 10.932 81.78 0.668 4.09 .أفعاله مع أقواله تنسجم  6

7  
هو  ما تفوق إنتاجية تحقيق إلى يسعى
 .متوقع

3.98 0.690 79.56 9.499 0.000 

 0.000 7.460 75.11 0.679 3.76 بطرق مبتكرة المشكالت حل على يشجع  8
 األهـداف بتحقيـق معـه العـاملين يفـوض  9

 .المرجوة
4.24 0.802 84.89 10.407 0.000 

 0.000 10.503 85.33 0.809 4.27  دالواح الفريق روح دعم على يعمل  10
 األهـداف الكليـة علـى معـه العـاملين يطلـع  11

 .للمنظمة
4.16 0.824 83.11 9.402 0.000 

12  
 أدائهم الجيد عند للموظفين تقديره عن يعبر

 .للعمل
4.24 0.830 84.89 10.058 0.000 

 0.000 11.893 79.70 0.556 3.99  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" ودرجة حرية " 0.05" ند مستوى داللة الجدولية ع tقيمة 

 

أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 14(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )الحفز اإللهامي( في فقرات

ممـا يـدل  0.05وهي اقـل مـن  "0.000 "ومستوى الداللة  %"85.33"  لوزن النسبيبلغ ا  " 10"رقم  في الفقرة .1
 ." الواحد الفريق روح دعم على يعمل الرئيس المباشر" على أن 
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مما يدل على  0.05وهي اقل من  "0.000"ومستوى الداللة  %"84.89" بلغ الوزن النسبي  " 9"رقم  في الفقرة .2
 . "المرجوة األهداف بتحقيق معه نالعاملي يفوض الرئيس المباشر"أن 

ممـا يـدل  0.05وهي اقـل مـن  "0.000 "ومستوى الداللة  %"84.89"  بلغ الوزن النسبي  " 12"رقم  في الفقرة .3
 ." للعمل أدائهم الجيد عند للموظفين تقديره عن يعبر الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهي اقـل مـن  "0.000 "الداللة  ومستوى %"83.11"  بلغ الوزن النسبي  " 11"رقم  في الفقرة .4
 ." للمنظمة األهداف الكلية على معه العاملين يطلع الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"81.78"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 6"رقم  في الفقرة .5
 ." أفعاله مع أقواله تنسجم الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"79.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 7"رقم  في الفقرة .6
 ." هو متوقع ما تفوق إنتاجية تحقيق إلى يسعى الرئيس المباشر" على أن 

يـدل ممـا  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"77.78"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .7
 ." مستوى أفضل على للحفاظ بشجاعة الشدائد يواجه الرئيس المباشر" على أن

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"76.89"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 2"رقم  في الفقرة .8
 ." مفيدة عملية تجارب األخطاء يعتبر الرئيس المباشر" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"76.00"  النسـبي بلـغ الـوزن  " 1"رقم  في الفقرة .9
 ." اكتشافها عند باألخطاء يعترف الرئيس المباشر" على أن 

ممــا  0.05وهــي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"76.00"  بلـغ الـوزن النســبي  "3" رقــم  فـي الفقـرة .10
 ." الغامضة والمعقدة المواقف مع التعامل على قادر الرئيس المباشر" يدل على أن 

ممـا يـدل  0.05وهي اقل من  "0.000"ومستوى الداللة  %"75.11" بلغ الوزن النسبي  "5" رقم  في الفقرة .11
 ." ملموس واقع إلى الرؤى تحويل على قادر الرئيس المباشر" على أن 

ممــا  0.05وهــي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"75.11"  بلـغ الـوزن النســبي  "8" رقــم  فـي الفقـرة .12
 ."بطرق مبتكرة المشكالت حل على يشجع الرئيس المباشر" يدل على أن 

، والـــوزن النســـبي 3.99تســـاوي ) الحفـــز اإللهـــامي(وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات 
وهـي أكبـر مـن  11.893المحسـوبة تسـاوي  tوقيمـة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد % 79.70يساوي 

ممـا يـدل علـى أن الـرئيس  0.05وهـي اقـل مـن  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 
 .الحفز اإللهاميالمباشر يمتلك 

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بالعنصــر الثــاني مــن 
 حيث أن أراء المبحوثين وضحت أن المسئول المباشـر يعتـرفبدرجة كبيرة ) الحفز اإللهامي(يادة التحويليةعناصر الق
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الغامضـة والمعقـدة و  المواقف مع التعامل على قادر هومفيدة و  عملية تجارب األخطاء اكتشافها و يعتبر عند باألخطاء
أفعاله  مع أقواله ملموس و تنسجم واقع إلى الرؤى تحويل على يقدرمستوى أفضل و  على للحفاظ بشجاعة الشدائد يواجه

 معـه العـاملين بطـرق مبتكـرة و يفـوض المشـكالت حـل علـى هـو متوقـع و يشـجع مـا تفـوق إنتاجيـة تحقيـق إلـى و يسـعى

للمنظمـة و  األهـداف الكليـة علـى معـه العـاملين الواحـد و يطلـع الفريـق روح دعـم علـى المرجـوة ويعمـل األهـداف بتحقيـق
بحيـث يسـتثير  ما يؤثر إيجابا علـى رؤسـاء األقسـام األكـاديميينوهذا  للعمل أدائهم الجيد عند للموظفين تقديره عن ريعب

فيهم الهمم ويحفزهم معنويًا لمواجهة الظـروف الصـعبة التـي تـواجههم فـي العمـل لكـي يصـلوا معـًا الـى الرؤيـة المنشـودة 
 مويمثـــل رمـــزًا لزيـــادة الـــوعي والفهـــ,ن تحقيـــق األهـــداف المنشـــودةويغـــرس فـــيهم اإللهـــام لحـــل المشـــكالت التـــي تحـــول دو 

وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة ,حيــــث أن أفعالــــه تــــؤثر فــــي األتبــــاع وتــــدفعهم ليحــــذوا حــــذوه, باألهــــداف المرغوبــــة
ــاني مــن عناصــر ) 2006,العــازمي( ــة الســعودية تتمتــع بالعنصــر الث ــة فــي وزارة الداخلي حيــث بينــت أن القيــادات األمني
بدرجـة كبيـرة وقـد تبـين ذلـك بعـد حسـاب العبـارات التـي تخـص عنصـر الحفـز " الحفـز اإللهـامي "قيادة التحويليـة وهـو ال

  اإللهامي  
  

   االعتبار الفردي: ثالثاً 
  )15(جدول رقم 
 )االعتبار الفردي(تحليل فقرات 
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1  
لدى  والثقة وااللتزام الحماس يغرس

 .المرؤوسين
4.04 0.706 80.89 9.929 0.000 

 0.000 9.084 79.11 0.706 3.96  بين المرؤوسين الفردية الفروق يراعي  2

 0.000 9.733 83.11 0.796 4.16  بها ويعترف اآلخرين مجهودات يقدر.  3

4  
 حتى لو األفكار عن التعبير على يشجع

 .أفكاره مع ارضتتع
3.80 0.869 76.00 6.178 0.000 

 0.000 11.153 84.44 0.735 4.22 .إليه يتحدث لمن جيًدا يستمع  5

 0.000 8.006 78.22 0.763 3.91 .الذاتي المستمر التعليم على يركز  6

7  
 تحقيق احتياجات ورغبات على يحرص

 .الموظفين
3.82 0.716 76.44 7.700 0.000 

8  
عملية  في العاملين مشاركة يةبأهم يؤمن

 .التغيير
4.20 0.726 84.00 11.086 0.000 

 0.000 12.205 80.28 0.557 4.01  جميع الفقرات 

  2.02تساوي " 44" درجة حرية و  "0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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أفـراد عينـة الدراسـة  آراءين والـذي يبـ) 15(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )االعتبار الفردي( في فقرات

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .1
 ." إليه يتحدث لمن جيًدا يستمعالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 8"رقم  الفقرةفي  .2
 ." عملية التغيير في العاملين مشاركة بأهمية يؤمنالرئيس المباشر " على أن 

دل ممـا يـ 0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"83.11"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .3
 ." بها ويعترف اآلخرين مجهودات يقدرالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"80.89"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .4
 ." لدى المرؤوسين والثقة وااللتزام الحماس يغرسالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"79.11"  النسـبي بلـغ الـوزن  " 2"رقم  في الفقرة .5
 ." بين المرؤوسين الفردية الفروق يراعيالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"78.22"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 6"رقم  في الفقرة .6
 ." الذاتي المستمر لتعليما يركزعلىالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"76.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 7"رقم  في الفقرة .7
 ." الموظفين تحقيق احتياجات ورغبات على يحرصالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"76.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .8
 ." أفكاره مع تعارضت حتى لو األفكار عن التعبير على يشجعالرئيس المباشر " على أن 

، والــوزن النســبي 4.01تســاوي ) االعتبــار الفــردي(وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات 
وهي أكبـر مـن  12.205المحسوبة تساوي  tة وقيم% " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  80.28يساوي 

ممـا يـدل علـى أن الـرئيس  0.05وهـي اقـل مـن  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 
  .المباشر يراعي االعتبار الفردي للمرؤوسين

تمتــع بالعنصــر الثالــث مــن ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة ت
بدرجـة كبيـرة ممــا يـؤثر إيجابـا علـى رؤسـاء األقسـام األكـاديميين بحيــث أن ) اإلعتبـار الفـردي(عناصـر القيـادة التحويليـة

 الفـروق لـدى المرؤوسـين و يراعـي والثقـة وااللتـزام الحمـاس إجابـات المبحـوثين وضـحت أن المسـئول المباشـر يغـرس

 مع تعارضت حتى لو األفكار عن التعبير على بها و يشجع ويعترف اآلخرين مجهودات ريقد.بين المرؤوسين و الفردية

 تحقيـق احتياجـات ورغبـات علـى الـذاتي المسـتمر و يحـرص التعليم إليه و يركز على يتحدث لمن جيًدا أفكاره و يستمع

يشعر المرؤوسين بإهتمام المسئول وذلك بدرجة كبيرة مما  عملية التغيير في العاملين مشاركة بأهمية الموظفين و يؤمن
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ممـا يشـعرهم باألمـان وكـذلك يوكـل المهـام إلـيهم وفقـًا لخصائصـهم  يوبالتـالويحللهـا بهم وأنه يهتم بكل حالة علـى حـدة 
وتتفــق هــذه ,بالتقــدير الــذاتي وتقــدير الجهــود المبذولــة مــنهم وكــذلك القــدرة علــى المشــاركة فــي عمليــة التغييــر المنشــودة 

التــي بينــت تمتــع القيـادات األمنيــة بــوزارة الداخليــة الســعودية بالعنصــر الثالــث مــن ) 2006,العــازمي(راســة النتيجـة مــع د
  . وذلك بعد حساب العبارات التي تتعلق باالعتبار الفردي" االعتبار الفردي"عناصر القيادة التحويلية وهو

   االستثارة الفكرية: رابعاً 
  
  
  )16(جدول رقم 

 )رة الفكريةا ستثا(تحليل فقرات 
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1  
في  المحسوبة المخاطرة من كبير بقدر يسمح
 القرارات اتخاذ

3.42 0.723 68.44 3.919 0.000 

 0.000 11.400 79.11 0.562 3.96 .بالمستقبل التفاؤل من يزيد  2

 0.000 9.578 78.67 0.654 3.93 والتجديد اإلبداع وسيهمرؤ  في يستثير  3

 0.000 9.950 80.00 0.674 4.00 .كبير بشكل مرؤوسيه قدرات في يثق  4

 0.000 14.096 87.11 0.645 4.36 .األفضل نحو للتغيير الحاجة مدى يدرك  5

 0.000 10.319 84.44 0.795 4.22 .معه العاملين بمشاعر يحس  6

 0.000 12.841 79.63 0.513 3.98  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و  "0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 

أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 16(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : النسبي لكل فقرة كما يليتنازليا حسب الوزن  مرتبة )االستثارة الفكرية( في فقرات

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.11"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .1
 ." األفضل نحو للتغيير الحاجة مدى يدركالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05ي اقـل مـن وهـ "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 6"رقم  في الفقرة .2
 ." معه العاملين بمشاعر يحسالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"80.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .3
 ." كبير بشكل مرؤوسيه قدرات في يثقالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"79.11"  النسـبيبلـغ الـوزن   " 2"رقم  في الفقرة .4
 ." بالمستقبل التفاؤل من يزيدالرئيس المباشر " على أن 
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ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"78.67"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .5
 ." والتجديد إلبداعا مرؤوسيه في يستثيرالرئيس المباشر " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"68.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  "1" رقم  في الفقرة .6
 ." القرارات في اتخاذ المحسوبة المخاطرة من كبير بقدر يسمحالرئيس المباشر " على أن 

ــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات  ــةاالســتثارة ال(وبصــفة عامــة يتب ، والــوزن النســبي 3.98تســاوي ) فكري
وهي أكبـر مـن  12.841المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  79.63يساوي 

ممـا يـدل علـى أن الـرئيس  0.05وهـي اقـل مـن  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 
  .مرؤوسيه فكريا المباشر يعمل على استثارة

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بالعنصــر الرابــع مــن 
بدرجة كبيرة مما يؤثر أيجابا على رؤساء األقسـام األكـاديميين مـا يعنـي أن ) االستثارة الفكرية(عناصر القيادة التحويلية

 في بالمستقبل و يستثير التفاؤل من القرارات و يزيد في اتخاذ المحسوبة المخاطرة من كبير بقدر المسئول المباشر يسمح

 األفضـل و يحـس نحـو للتغييـر الحاجـة مـدى كبير و يـدرك بشكل مرؤوسيه قدرات في اإلبداع والتجديد و يثق مرؤوسيه

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع ,مبتكـرين يجعله يستثير فيهم جهود كـي يكونـوا مبـدعينما  ويوسع أفقهم معه  العاملين بمشاعر
والتي بينت تمتع القيادات األمنية بوزارة الداخلية السعودية بالعنصر الرابع من عناصر القيادة ) 2006,العازمي(دراسة 

وتختلـف مـع , وذلك بعد حسـاب العبـارات التـي تتعلـق باالسـتثارة الفكريـةبدرجة كبيرة " الفكرية  االستثارة"التحويلية وهو 
والتــي بينــت أن المــدير ال يعــزز الفعاليــات واألنشــطة التــي تــتم داخــل المدرســة إلثــارة التنــافس )2008,عيســى(ة دراســ

  )االستثارة الفكرية(الشريف بين العاملين 
بدرجــة "بــاس وأفوليــو"وهكــذا نالحــظ تمتــع القيــادات األكاديميــة بجميــع عناصــر القيــادة التحويليــة حســب نمــوذج 

النتـائج الـى كـون القيـادات األكاديميـة فـي الجامعـة اإلسـالمية تتبنـى الفلسـفة اإلسـالمية كـنهج  كبيرة ويعزو الباحث هذه
وذلك واضح مـن خـالل مـا تـم عرضـه مسـبقا مـن تحلـي الرسـول القائـد والقـدوة , للحياة وممارسة هذا النهج كواقع للعمل

ول عليه الصالة والسالم اسـتخدم أسـلوب الرس صلى اهللا عليه وسلم بهذه الصفات كما وضحها السويدان في موقعه أن
  .وكذلك كون القيادات األكاديمية صاحبة تجربة طويلة في ميدان اإلدارة,القيادة التحويلية

 أسـاس علـى أنفسـهم إلـى ينظـرون العمـداء أن بينـت والتـي ) م 2001 ، الهاللـي ( دراسـة مـع النتيجة هذه وتتفق

  .التحويلية القيادة سمات يستخدمون أنهم إلى تشير المتوسط درجة أن حيث تحويليون أنهم
 يتمتعون العامة المؤسسات في المديرين أن بينت والتي) م 2001 ، العامري (دراسة مع النتيجة هذه تختلف بينما

 مسـتوى أن بينـت والتـي )م 2004 ، العمـري( دراسـة مـع تختلـف كمـا التحويليـة القيـادة خصـائص كل في متدني بمستوى

 النتيجـة هـذه وتختلـف المـأمول مسـتوى إلـى يرقـى ال الدراسة قيد العامة المؤسسات في للمديرين التحويلي ديالقيا السلوك

 القيـادة تمـارس السـعودية الجامعـات فـي األكاديميـة القيـادات أن بينـت والتـي ) م 2000 ، الغامـدي (دراسـة مـع كـذلك
 يرتقـي ال التحـويلي القيـادي السـلوك أن بينت والتي )م 2002 ، العامري(دراسة مع تختلف كما متوسطة بدرجة التحويلية
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 للقيـادة ممارسـة والتـي بينـت أنـه توجـد) 2008,عيسـى(و كـذلك تختلـف مـع دراسـة  المـوظفين تطلعـات مسـتوى إلـى

 %).60(من  أقل غزة بنسبة محافظات في الثانوية المدارس مديري لدى التحويلية

  نؤساء األقسام األكاديميير  لدى اإلبداعية القدرات: الثاني المحور .ب 
  :األصالة :أوالً 

أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 17(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )األصالة( في فقرات

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.11"  بلـغ الـوزن النسـبي  "2" رقم  في الفقرة .1
 ." أن إجراءات العمل بحاجة الى عملية تطوير مستمرة بعيدا عن الروتين رئيس القسم بجد"على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"86.67"  بلـغ الـوزن النسـبي  "3" رقم  في الفقرة .2
 ." العمل سير تعترض التي المشكالت في حل اآلخرين تقليد عن االبتعادحاول رئيس القسم ي" على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"83.11"  بلـغ الـوزن النسـبي  "1" رقم  في الفقرة .3
  "  بأسلوب متجدد أعمال من إلي يسند مارئيس القسم ينجز " على أن 

  
  )17(جدول رقم 
 )ألصالةا(تحليل فقرات 

 الفقرات م

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن
ا

  

بي
نس
 ال
زن
لو
ا

  

ة 
يم
ق

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1  
بأسلوب  أعمال من إلي يسند ما أنجز

 .متجدد
4.16 0.601 83.11 12.891 0.000 

2  
أجد أن إجراءات العمل بحاجة الى عملية 

 تطوير مستمرة بعيدا عن الروتين
4.36 0.645 87.11 14.096 0.000 

3  
 في حل اآلخرين تقليد عن االبتعاد أحاول

 العمل سير تعترض التي المشكالت
4.33 0.707 86.67 12.649 0.000 

 0.000 12.891 83.11 0.601 4.16  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و  "0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

، والـــوزن النســبي يســـاوي 4.16تســاوي ) األصـــالة(ي لجميــع فقــرات وبصــفة عامــة يتبـــين أن المتوســط الحســـاب
 tوهي أكبر مـن قيمـة  12.891المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  83.11

  . 0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي
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أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد 
بأسـلوب متجـدد  أعمـال مـن إلـيهم يسـند مـا حيـث أنهـم ينجـزون, بدرجـة كبيـرة) األصـالة(األول مـن عناصـر اإلبـداع 

 تقليـد عـن االبتعـاد  ويجـدون  أن إجـراءات العمـل بحاجـة الـى عمليـة تطـوير مسـتمرة بعيـدا عـن الـروتين ويحـاولون

مـا يعنـي انهـم قـادرون علـى إنتـاج الحلـول الجديـدة ,العمـل بدرجـة كبيـرة سـير تعترض التي المشكالت في حل اآلخرين
ويعزو الباحث ,  األصيلة األفكار كي يستكشفوا التقليدية التفكير طرق عن وبمعنى آخر يبتعدون, المبتكرة غير المقلدة

حملة الدرجات العلمية العليا ويتعرضون لنفس الظروف المتالحقة التغييـر كون رؤساء األقسام جميعهم من  إلىذلك 
والتـي بينـت ) 2009,العجلـة(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ,مما يتطلب منهم أن يكونوا على قدر من التفكير المتجدد

ه الدراسة مـع دراسـة وتختلف هذ,قطاع غزة يمارسون عنصر األصالة بدرجة عالية جداً  بوزاراتأن المديرين العاملين 
  .والتي بينت توفر عنصر األصالة لدى العاملين بمديرية الجوازات بشكل متوسط)2003,الشقحاء(

  الطالقة الفكرية :ثانيا
أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 18(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 

 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )الطالقة الفكرية( في فقرات
  
  )18(جدول رقم 
  

  )الطالقة الفكرية(تحليل فقرات 
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1  
 جديدة ألساليب أفكار تقديم على القدرة لدي

 .العمل
4.27 0.654 85.33 12.999 0.000 

2  
جديدة  حلول تقديم على القدرة لدي

 .العمل في تواجهني التي للمشكالت
4.38 0.576 87.56 16.057 0.000 

3  
والحلول  األفكار طرح على القدرة لدي

 .العمل مشاكل لمواجهة السريعة
4.38 0.576 87.56 16.057 0.000 

4  
الجديدة  األفكار تقديم على القدرة لدي

 .ويسر يةبتلقائ العمل لتطوير
4.18 0.614 83.56 12.872 0.000 

5  
 فكرة خالل من أكثر تقديم على القدرة لدي
 .قصيرة زمنيه فترة

4.13 0.625 82.67 12.160 0.000 

 0.000 18.914 85.33 0.449 4.27  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و  "0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 2" رقم في الفقرة .1
 ." العمل في تواجهني التي جديدة للمشكالت حلول تقديم على القدرةرئيس القسم له " على أن 

ا يـدل ممـ 0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .2
 ." العمل مشاكل لمواجهة والحلول السريعة األفكار طرح على القدرةرئيس القسم له " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"85.33"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .3
 ." العمل جديدة ألساليب أفكار تقديم على القدرةرئيس القسم له " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"83.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  ي الفقرةف .4
 ." ويسر بتلقائية العمل الجديدة لتطوير األفكار تقديم على القدرةرئيس القسم له " على أن 

ممـا يـدل  0.05قـل مـن وهـي ا "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"82.67"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .5
 ." قصيرة زمنيه فترة فكرة خالل من أكثر تقديم على القدرةرئيس القسم له " على أن 

، والـــوزن النســـبي 4.27تســـاوي ) الطالقـــة الفكريـــة(وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات 
وهي أكبـر مـن  18.914سوبة تساوي المح tوقيمة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  85.33يساوي 

  .0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر 
جديـدة  أفكـار تقـديم على القدرة بيرة جدًا ما يعني أنه يوجد لديهمبدرجة ك) الطالقة الفكرية(الثاني من عناصر اإلبداع 

 طـرح علـى القـدرة العمـل و لـديهم فـي تـواجههم التـي جديـدة للمشـكالت حلـول تقـديم على القدرة العمل و لديهم ألساليب

ويسـر  بتلقائية العمل رالجديدة لتطوي األفكار تقديم على القدرة العمل و لديهم مشاكل لمواجهة والحلول السريعة األفكار
 قـدرة لـديهم حيث أنـه يوجـدقصـيرة وذلـك بدرجـة كبيـرة جـداً  زمنيـه فتـرة فكـرة خـالل مـن أكثـر تقديم على القدرة كما لديهم

تمـر ببيئـة العمـل  التـيالظـروف المتجـددة  إلـىويعـزو الباحـث ذلـك أيضـا  توليـدها وسـهولة األفكـار سـيولة علـى عاليـة
بتهـا فضـُال عـن أن جميـع المبحــوثين مـن الفئـة المتعلمـة المتنـورة وهـم يتمتعـون بــالخبرة رورة مواكلـدى المبحـوثين وضـ

وتتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة , الكافيـــة للتعامـــل مـــع جميـــع المشـــكالت التـــي تـــواجههم فـــي العمـــل بالقـــدر المناســـب
لطالقة الفكرية بدرجـة عاليـة والتي بينت أن المديرين العاملين بوازارات قطاع غزة يتمتعون بعنصر ا) 2009,العجلة(

والتــي بينــت تــوفر عنصــر الطالقــة الفكريــة لــدى العــاملين  )2003,الشــقحاء(وتختلــف هــذه الدراســة مــع دراســة , جــداً 
  .بمديرية الجوازات بشكل متوسط

   :المرونة الذهنية ثالثا
أفـراد عينـة الدراسـة  آراء والـذي يبـين) 19(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 

 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )المرونة الذهنية( في فقرات
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  )19(جدول رقم 

 )المرونة الذهنية(تحليل فقرات 

 الفقرات م
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1  
 لمخالف لرأييا الرأي معرفة على أحرص

 .منه لالستفادة
4.29 0.589 85.78 14.689 0.000 

2  
 أقتنع بعدم عندما موقفي تغير في أتردد ال

 .صحته
4.56 0.693 91.11 15.065 0.000 

3  
 في أساليب تغييرات إحداث على أحرص

 .وأخرى فترة بين العمل
4.16 0.737 83.11 10.515 0.000 

4  
 من زوايا لألشياء النظر على القدرة لدي

 .مختلفة
4.20 0.726 84.00 11.086 0.000 

 0.000 18.002 86.00 0.484 4.30  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و  "0.05" الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

على  مما يدل 0.05وهي اقل من  "0.000 "ومستوى الداللة  %"91.11"  بلغ الوزن النسبي  "2" رقم  في الفقرة .1
 ." صحته يقتنع بعدم عندما موقفه تغير فيرئيس القسم ال يتردد  " أن

مما يدل على  0.05وهي اقل من  "0.000 "ومستوى الداللة  %"85.78"  بلغ الوزن النسبي  "1" رقم  في الفقرة .2
 ." منه لالستفادة المخالف لرأيه الرأي معرفة علىرئيس القسم  يحرص  " أن

ممـا يـدل علـى  0.05وهي اقل من  "0.000 "ومستوى الداللة  %"84.00"  بلغ الوزن النسبي "4" رقم  في الفقرة .3
 ."مختلفة من زوايا لألشياء النظر على القدرةرئيس القسم له " أن

ممــا يــدل  0.05وهـي اقــل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللــة  %"83.11"  بلــغ الـوزن النســبي  "3" رقـم  فـي الفقــرة .4
  ." وأخرى فترة بين العمل في أساليب تغييرات إحداث على حرصيرئيس القسم "  على أن

، والـــوزن النســـبي 4.30تســـاوي ) المرونـــة الذهنيـــة(وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات 
وهـي  18.002المحسـوبة المطلقـة تسـاوي  tوقيمـة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايـد %  86.00يساوي 

  .0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tة أكبر من قيم

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر 
المخـالف  الـرأي معرفـة مـا يعنـي أنهـم يحرصـون علـى,بدرجـة كبيـرة جـداً ) المرونة الذهنيـة(الثالث من عناصر اإلبداع 
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في  تغييرات إحداث على صحته و يحرصون يقتنعون بعدم عندما مواقفهم تغيير في منه و ال يترددون لالستفادة هملرأي
، مـا يعنـي مختلفـة وذلـك بدرجـة كبيـرة جـداً  مـن زوايـا لألشـياء النظـر على القدرة وأخرى و لديهم فترة بين العمل أساليب

 ظـروف حسـب للتكيـف والتعـديل أي يبدعون أشـياء قابلـة  الناس عليه اعتاد ما غير جديد وربمنظ األشياء إلى النظر

ويعزو الباحث ذلك إلى الثقافة السائدة في بيئة العمـل التـي , بها والعمل تبنيها على المنظمات يشجع ذلك و المنظمة،
إلثــراء الــوظيفي التــي تحقــق صــالح وكــذلك سياســة ايعمــل فيهــا رؤســاء األقســام مــن حيــث تبنــي وجهــة النظــر الســليمة 

والتــي بينــت أن المــديرين العــاملين ) 2009,العجلــة(وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة , العمــل معهــا حاجــات المــوظفين
ــــوزارات قطــــاع غــــزة يتمتعــــون بعنصــــر المرونــــة الذهنيــــ وتختلــــف هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة , بدرجــــة عاليــــة جــــداً  ةب

  .صر المرونة الذهنية لدى العاملين بمديرية الجوازات بشكل متوسطوالتي بينت توفر عن )2003,الشقحاء(
  

  

  الحساسية للمشكالت :رابعا
أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 20(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 

  : رة كما يليتنازليا حسب الوزن النسبي لكل فق مرتبة )الحساسية للمشكالت( في فقرات
  
  )20(جدول رقم 

 )الحساسية للمشكالت(تحليل فقرات 
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 0.000 7.091 76.00 0.757 3.80 .حدوثها قبل العمل بمشكالت أتنبأ 1

 العمل الممكن مشكالت لمواجهة أخطط 2

 .حدوثها
4.07 0.618 81.33 11.580 0.000 

 القصور أو أوجه معرفة على أحرص 3

  .عمل من به أقوم فيما الضعف
4.33 0.522 86.67 17.127 0.000 

 التي المشكالت الكتشاف دقيقة أمتلك رؤية 4

 .العمل اآلخرون في منها يعاني
3.98 0.657 79.56 9.987 0.000 

 0.000 13.990 80.89 0.501 4.04  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و "0.05" الجدولية عند مستوى د لة  tقيمة 
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ممــا يــدل  0.05وهـي اقــل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللــة  %"86.67"  بلــغ الـوزن النســبي  " 3"رقـم  فـي الفقــرة .1
 ." عمل من بها يقوم فيما الضعف القصور أو أوجه معرفة على يحرص رئيس القسم " على أن

ممــا يــدل  0.05وهـي اقــل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللــة  %"81.33" النســبي بلــغ الـوزن   " 2"رقـم  رةفـي الفقــ .2
 ." حدوثها العمل الممكن مشكالت لمواجهة يخطط رئيس القسم " على أن

ممــا يــدل  0.05وهـي اقــل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللــة  %"79.56"  بلــغ الـوزن النســبي  " 4"رقـم  فـي الفقــرة .3
 ." العمل ا0خرون في منھا يعاني التي المشك-ت $كتشاف دقيقة متلك رؤيةي ئيس القسمر  " على أن

ممــا يــدل  0.05وهــي اقــل مــن  "0.000 "ومســتوى الداللــة  %"76.00"  بلــغ الــوزن النســبي  " 1"رقــم  فــي الفقــرة .4
 ." حدوثها قبل العمل بمشكالت يتنبأ رئيس القسم"  على أن

، والـوزن النسـبي 4.04تسـاوي ) الحساسية للمشـكالت(الحسابي لجميع فقرات  وبصفة عامة يتبين أن المتوسط
وهي أكبـر مـن  13.990المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  80.89يساوي 

  .0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 

نتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر ومــن خــالل ال
حـدوثها و  قبـل العمـل بمشـكالت أي أنهـم يتنبـأون, بدرجـة كبيـرة) الحساسـية للمشـكالت(الرابـع مـن عناصـر اإلبـداع 

 يقومـون  فيمـا الضـعف ر أوالقصـو  أوجـه معرفة على حدوثها و يحرصون العمل الممكن مشكالت لمواجهة يخططون

مـا يعنـي , العمـل بدرجـة كبيـرة  اآلخرون فـي منها يعاني التي المشكالت الكتشاف دقيقة عمل و يمتلكون رؤية من به
 بعمـق ويعرفـون أسـبابها علـى والتعـرف رؤيتها على غيرهم من أقدر المشاكل وأنهم تجاه مفرطة انهم يمتلكون حساسية

 إلـىويعـزو الباحـث ذلـك , بهـا ويؤمنـون للتفكيـر دفعـتهم التـي األهـداف ويـدركون خـرىأ قضـية دون فـي يفكـرون لمـاذا
سياسة التفويض المتبعة في المؤسسة بحيث يترك للموظف التفكير في المشكالت من جميع الجهات ومن ثم اقتـراح 

ين العــاملين بــوزارات والتــي بينــت أن المــدير ) 2009,العجلــة(وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة , أفضــل الحلــول لتجاوزهــا
وتختلـــــف هـــــذه الدراســـــة مـــــع دراســـــة , قطـــــاع غـــــزة يتمتعـــــون بعنصـــــر الحساســـــية للمشـــــكالت بدرجـــــة عاليـــــة جـــــداً 

  .والتي بينت توفر عنصر الحساسية للمشكالت لدى العاملين بمديرية الجوازات بشكل متوسط)2003,الشقحاء(
  

  
  القدرة على التحليل والربط :خامسا

أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 21(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 
 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )القدرة على التحليل والربط( في فقرات
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  )21(جدول رقم 

 )القدرة على التحليل والربط(تحليل فقرات 
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 0.000 15.736 89.33 0.625 4.47 .أفكاري تنظيم على القدرة لدي 1

 0.000 15.057 87.56 0.614 4.38 .بتنفيذه البدء قبل العمل تفاصيل أحدد 2

 0.000 16.739 89.33 0.588 4.47 العمل مهام تجزئة على القدرة لدي 3

 0.000 15.945 87.11 0.570 4.36  .العمل مهام تحليل على القدرة لدي 4

 0.000 18.794 88.33 0.506 4.42  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و "0.05" الجدولية عند مستوى د لة  tقيمة 

ممـا يـدل  0.05ل مـن وهـي اقـ "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"89.33"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .1
 ." أفكاره تنظيم على القدرةرئيس القسم له  "على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"89.33"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .2
 ." العمل مهام تجزئة على القدرةرئيس القسم له " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 2"رقم  في الفقرة .3
 ." بتنفيذه البدء قبل العمل تفاصيلرئيس القسم يحدد " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"87.11"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .4
 ." لعملا مهام تحليل على القدرةرئيس القسم له " على أن 

، والــوزن 4.42تســاوي ) القــدرة علـى التحليــل والـربط(وبصـفة عامــة يتبـين أن المتوســط الحسـابي لجميــع فقـرات 
وهـي  18.794المحسـوبة تسـاوي  tوقيمـة % " 60" وهي اكبـر مـن الـوزن النسـبي المحايـد %  88.33النسبي يساوي 
  .0.05وهي اقل من  0.000ية تساوي ، والقيمة االحتمال2.02الجدولية والتي تساوي tأكبر من قيمة 

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر 
أفكارهم  تنظيم على القدرة أي أنهم لديهم, بدرجة كبيرة جدًا ) القدرة على التحليل والربط(الخامس من عناصر اإلبداع 

 مهـام تحليـل علـى القـدرة العمـل و لـديهم مهـام تجزئـة علـى القـدرة بتنفيـذه و لـديهم البدء قبل لعملا تفاصيل و يحددون 
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 يكرهـون التغييـر الـذين النـاس، مـن التقليـدي للنحـو تصـرفاتهم فـي مـايعني أنهـم مخـالفون, بدرجـة كبيـرة جـدًا  العمـل

لمتابعـة المسـتمرة فـي بيئـة العمـل والتحليـل ويعزو الباحث ذلـك ل عمل أنماط من عليه هم ما على االستمرار ويفضلون
والتــي ) 2009,العجلـة(وتتفـق هــذه الدراسـة مـع دراسـة , المنطقـي للمشـكالت القائمـة وعـدم إمكانيــة التبـاطؤ فـي حلهـا 

, بينـــت أن المـــديرين العـــاملين بـــوزارات قطـــاع غـــزة يتمتعـــون بعنصـــر القـــدرة علـــى التحليـــل والـــربط بدرجـــة عاليـــة جـــداً 
والتي بينت توفر عنصر القدرة على التحليل والربط  لدى العاملين  )2003,الشقحاء(لدراسة مع دراسة وتختلف هذه ا

  .بمديرية الجوازات بشكل متوسط
  
  

  

  االحتفاظ باالتجاه :سادسا
أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 22(للعينة الواحدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم  tتم استخدام اختبار 

 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )االحتفاظ باالتجاه( راتفي فق
 
  )22(جدول رقم 

 )االحتفاظ باالتجاه(تحليل فقرات 
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 شخص أي من أكثر عملي مهام على أركز 1

  .آخر
4.22 0.560 84.44 14.652 0.000 

 دراسة في وقتاً  استغرق ما مشكلة حل عند 2

  .جمعتها التي المعلومات
3.98 0.543 79.56 12.077 0.000 

 0.000 10.887 85.33 0.780 4.27  .تحقيقها وأصر على أهدافي عن أتنازل ال 3

 والدرجات النجاح لتحقيق قوي دافع أمتلك 4

  .الحياة في العليا
4.44 0.624 88.89 15.538 0.000 

 أكثر جديدة أفكار إنتاج على ينصب اهتمامي 5

 موافقة على الحصول بمحاولة اهتمامي من

   .اآلخرين
3.98 0.723 79.56 9.077 0.000 

 0.000 19.616 83.56 0.403 4.18  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و "0.05" الجدولية عند مستوى د لة  tقيمة 
 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"88.89"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  فقرةفي ال .1
 .".الحياة في العليا والدرجات النجاح لتحقيق قوي دافع يمتلكرئيس القسم " على أن 
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مـا يـدل م 0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"85.33"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .2
 ." تحقيقها ويصر على أهدافه عن يتنازل الرئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"84.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .3
 ." آخر شخص أي من أكثر عمله مهام على يركزرئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"79.56"  سـبيبلـغ الـوزن الن  " 2"رقم  في الفقرة .4
 ." يجمعها التي المعلومات دراسة في وقتاً  يستغرق ما مشكلة حل عندرئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"79.56"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .5
 موافقة على الحصول بمحاولة اهتمامه من أكثر جديدة أفكار إنتاج على اهتمامه ينصبقسم رئيس ال" على أن 
 ." اآلخرين

، والــوزن النســبي 4.18تســاوي ) االحتفــاظ باالتجــاه(وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات 
وهي أكبـر مـن  19.616ة تساوي المحسوب tوقيمة % " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  83.36يساوي 

  .0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي tقيمة 

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر 
 أكثـر عملهـم مهـام علـى أي أنهـم يركـزون, بدرجة كبيـرة) هاالحتفاظ باالتجاالقدرة على (السادس من عناصر اإلبداع 

 أهدافهم عن جمعوها و ال يتنازلون التي المعلومات دراسة في وقتاً  يستغرقون ما مشكلة حل آخر و عند شخص أي من

 علـى ينصـب الحيـاة و إن اهتمـامهم فـي العليـا والـدرجات النجـاح لتحقيـق قوي دافع تحقيقها و يمتلكون ويصرون على

ويعزو الباحث ذلك إلى كون األهـداف ,  اآلخرين موافقة على الحصول بمحاولة اهتمامهم من أكثر جديدة أفكار نتاجإ
) 2009,العجلــة(وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة , ال تحتمــل التــأويالت المختلفــة و  واضــحة جليــة فــي مجتمــع الجامعــة

عــون بعنصــر القــدرة علــى االحتفــاظ باالتجــاه بدرجــة عاليــة والتــي بينــت أن المــديرين العــاملين بــوزارات قطــاع غــزة يتمت
والتي بينت توفر عنصـر القـدرة علـى االحتفـاظ باالتجـاه  لـدى )2003,الشقحاء(وتختلف هذه الدراسة مع دراسة , جداً 

  .العاملين بمديرية الجوازات بشكل متوسط
  

  قبول المخاطرة :سابعا
أفـراد عينـة الدراسـة  آراءوالـذي يبـين ) 23(ج مبينـة فـي جـدول رقـم للعينة الواحدة والنتـائ tتم استخدام اختبار 

 : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة )قبول المخاطرة( في فقرات
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  )23(جدول رقم 
  

 )قبول المخاطرة(تحليل فقرات 

 الفقرات م
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 0.000 13.074 85.78 0.661 4.29  .رحب بصدر اآلخرين انتقادات أتقبل 1

 التي التجربة باعتباره الفشل أتقبل 2

  .النجاح تسبق
3.80 0.757 76.00 7.091 0.000 

 أفكاري عن الدفاع على القدرة لدى 3

  .والبرهان بالحجة
4.33 0.564 86.67 15.856 0.000 

 واألساليب كاراألف بتبني أبادر 4

 لمشكالت حلول عن البحثو  الجديدة

  .العمل

4.33 0.640 86.67 13.984 0.000 

 من به أقوم ما مسؤولية أتحمل 5

  .لمواجهة االستعداد ولدي أعمال
4.62 0.614 92.44 17.729 0.000 

 0.000 13.899 80.58 0.497 4.03  جميع الفقرات 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و "0.05" الجدولية عند مستوى د لة  tقيمة 
 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"92.44"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 5"رقم  في الفقرة .1
 ." لمواجهتها االستعداد ولديه أعمال من به يقوم ما مسؤولية يتحملرئيس القسم  "على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"86.67"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 3"رقم  في الفقرة .2
 ." والبرهان بالحجة أفكاره عن الدفاع على القدرة هلديرئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"86.67"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 4"رقم  في الفقرة .3
 ." العمل لمشكالت حلول عن البحثو  الجديدة واألساليب األفكار بتبني يبادررئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "ومسـتوى الداللـة  %"85.78"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 1"رقم  في الفقرة .4
 ." رحب بصدر اآلخرين انتقادات يتقبلرئيس القسم " على أن 

ممـا يـدل  0.05وهـي اقـل مـن  "0.000 "داللـة ومسـتوى ال %"76.00"  بلـغ الـوزن النسـبي  " 2"رقم  في الفقرة .5
  ." النجاح تسبق التي التجربة باعتباره الفشل يتقبلرئيس القسم " على أن 
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، والوزن النسبي يساوي 4.03تساوي ) قبول المخاطرة(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
 tوهي أكبر مـن قيمـة  13.899المحسوبة تساوي  tمة وقي% " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  80.58

   .0.05وهي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي

ومــن خــالل النتــائج أعــاله نجــد أن رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بالعنصــر 
رحـب  بصـدر اآلخـرين انتقـادات بدرجـة كبيـرة مـا يعنـي أنهـم يتقبلـون )قبـول المخـاطرة(السـابع مـن عناصـر اإلبـداع 

 يبادرون  والبرهان و بالحجة همأفكار  عن الدفاع على القدرة هميالنجاح و لد تسبق التي التجربة باعتباره الفشل ويتقبلون

 أعمـال مـن بـه قومـوني مـا مسـؤولية العمـل و يتحملـون لمشـكالت حلـول عـن البحـثو  الجديدة واألساليب األفكار بتبني

اإلبداعيـة  والحلـول األفكـار بمالحظة وذلك األساسية اإلبداع بعمليات المتعلق وهو السلوك,للمواجهة  االستعداد ولديهم
ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى المسـاحة التـي تمنحهـا بيئـة العمـل مـن , دعمهـا سـبيل في المخاطرة وتحمل وتحريكها الكامنة

وتتفق هذه الدراسة مـع , بشكل يسمح بالمخاطرة المحسوبة والتغيير المحمود العواقب المسئولية وتفويض الصالحيات
والتي بينت أن المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة يتمتعـون بعنصـر قبـول المخـاطرة بدرجـة ) 2009,العجلة(دراسة 

بـول المخـاطرة لـدى العـاملين والتي بينت تـوفر عنصـر ق)2003,الشقحاء(وتختلف هذه الدراسة مع دراسة , عالية جداً 
  .بمديرية الجوازات بشكل متوسط

  
ويمتلكون يتمتعون بالمرونة الذهنية و  من خالل ما سبق نجد ما يدل على أن رؤساء األقسام يتمتعون بطالقة فكرية

الت ولهم يمتلكون الحساسية للمشكو  بدرجة كبيرة جدًا كما يظهرون األصالة في العمل القدرة على اإلحتفاظ باإلتجاه
وهذه الصفات من أهم عناصر اإلبداع اإلداري مما يدل القدرة على التحليل والربط ويقبلون المخاطرة بدرجة كبيرة 

وذلك عائد الى الخبرة الكبيرة  على توافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بشكل عام بدرجة كبيرة
تزيد سنوات الخبرة لديهم ) 4(األقسام األكاديميين حسب جدول رقم من رؤساء  %62.2التي يمتلكونها حيث أن 

ويعزو , كذلك أن النسبة الغالبة منهم ممن تميز بين قرناءه بحصوله على المؤهالت العليا , عن عشر سنوات 
 رفع نم مكنها مماثر النمط القيادي التحويلي الذي تتبعه لقيادات األكاديمية بدرجة كبيرة ألأيضا الباحث ذلك 

 هذه وتتفق. لعملامما يتيح لهم الجو المناسب لإلجتهاد واإلبداع في و  لمرؤوسيها اإلبداعية القدرات مستوى
 دراسة وكذلك,الفلسطينية الوزارات لدى اإلبداع من مقنع مستوى وجودوالتي بينت )2008,الفرا(دراسة  مع النتيجة

 المدنيين العاملين لدى كبيرة بدرجة متوفرة داعيةاإلب القدرات أن بينت والتي ) م 2006 ، يازمالع (
مع دراسة  وتختلف, السعودية وأرجع ذلك الى إمتالك قياداتهم لخصائص وسمات القيادة التحويلية الداخلية بوزارة

وتختلف مع دراسة , واقع اإلبداع اإلداري بوزارات قطاع غزة بشكل عام مقبول أنوالتي بينت ) 2009,العجلة(
  .الصحة وزارة في االبتكار من ضعيفة درجة وجودوالتي بينت  )2006,نافع(
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 حليل محاور الدراسةت .ج 

أن المتوســط الحســابي  والــذي يبــين) 24(للعينــة الواحــدة والنتــائج مبينــة فـي جــدول رقــم  tتـم اســتخدام اختبــار 
 يســاوي الــوزن النســبيو ، 4.13تســاوي  اإلداري باإلبــداع وعالقتهــا التحويليــة القيــادةالمتعلقــة  تالفقــرا لجميــع

 tوهي اكبر من قيمة  20.398المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" الوزن النسبي المحايد  من وهي أكبر% 82.65
 القيـادة ممـا يـدل علـى أن 0.05مـن  وهـي اقـل  0.000تسـاوي  القيمـة االحتماليـةو  ،2.02 الجدوليـة والتـي تسـاوي

  .اإلداري باإلبداع لها عالقة التحويلية
  

  
  )24(دول رقم ج

  تحليل جميع المحاور

 اإلداري باإلبداع وعالقتها التحويلية القيادة م
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 لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص 1

  األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة القيادات
4.28 0.416 85.51 20.557 0.000 

رؤساء األقسام  لدى اإلبداعية القدرات 2
  ناألكاديميي

4.25 0.345 84.99 24.303 0.000 

 0.000 20.398 82.65 0.372 4.13  جميع المحاور 

 2.02تساوي " 44" درجة حرية و "0.05" الجدولية عند مستوى د لة  tقيمة 
 

  :اختبار فرضيات الدراسة 

 :األولى  الفرضية .1

بــين امــتالك القيــادات األكاديميــة  α=05.0ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ال توجــد عالقــة 
  "بالجامعة اإلسالمية خصائص وسمات القائد التحويلي وتمتع مرؤوسيهم بالمهارات والقدرات اإلبداعية 

امعـة اإلسـالمية خصـائص تم اسـتخدام اختبـار بيرسـون إليجـاد العالقـة بـين امـتالك القيـادات األكاديميـة بالج
 "باس و أفوليو"توافر عناصر القيادة التحويلية األربعة حسب  معرفة وذلك من خالل وسمات القائد التحويلي

وتمتــع مرؤوســـيهم ) االعتبــار الفــردي و االســتثارة الفكريــة, الحفــز اإللهــامي,"الكاريزمــا"الجاذبيــة(وهــي لــديهم 
األصـــالة (الل معرفـــة تـــوافر أهـــم عناصـــر اإلبـــداع لـــديهم مثـــل وذلـــك مـــن خـــ بالمهـــارات والقـــدرات اإلبداعيـــة

االحتفــاظ باالتجــاه و , القــدرة علــى التحليــل والــربط, الحساســية للمشــكالت,المرونــة الذهنيــة , الطالقــة الفكريــة,
قيمــة والــذي يبــين أن ال) 25(والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم  α=05.0عنــد مســتوى داللــة  )قبــول المخــاطرة
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وهــي اكبــر مــن  0.504المحســوبة تســاوي  rكمــا أن قيمــة ، 0.05وهــي اقــل مــن  0.000االحتماليــة تســاوي 
ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ، 0.294الجدوليـــة والتـــي تســـاوي  rقيمـــة  ـــدل علـــى وجـــود عالقـــة ذات دالل ممـــا ي

05.0=α  ص وسـمات القائـد التحـويلي وتمتـع بين امتالك القيـادات األكاديميـة بالجامعـة اإلسـالمية خصـائ
إيجابـــًا بتـــوافر القيـــادة التحويليـــة لـــدى  نمـــا يعنـــي تـــأثر المرؤوســـي, مرؤوســـيهم بالمهـــارات والقـــدرات اإلبداعيـــة

رؤســائهم فــي العمــل ممــا ينمــي القــدرات اإلبداعيــة لــديهم ويســهم فــي تنميــة مهــاراتهم وصــقل قــدراتهم ويســاعد 
  .على األداء األمثل في األعمال

بـــين امـــتالك القيـــادات األكاديميـــة  α=05.0لك يثبـــت أنـــه توجـــد عالقـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة وبـــذ
  " بالجامعة اإلسالمية خصائص وسمات القائد التحويلي وتمتع مرؤوسيهم بالمهارات والقدرات اإلبداعية 

 قدرات تنمية في بدرجة كبيرة يسهم التحويلي القائد سمات يمتلك الذي القائد أن إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو •

والتـي ) 2006,العـازمي(وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة  اإلبداعية قدراتهم رفع في يسهم مما وتدريبهم مرؤوسيه
بينت وجود عالقـة طرديـة دالـة إحصـائيا بـين امـتالك القيـادات اإلداريـة لسـمات وخصـائص القيـادة التحويليـة 

 عالقة وجودالتي بينت )2003,الشقحاء(وتتفق أيضا مع دراسة ,رات وقدرات ابداعية وامتالك مرؤوسيهم مها

 يرجـع للعـاملين، اإلداري ومسـتوى اإلبـداع )الحـر المتسـلط، الـديمقراطي،( القياديـة األنمـاط بين إيجابية طردية

 )2001,لعـامريا(وكـذلك تتفـق مـع دراسـة , العمـل القـرار وتخطـيط اتخـاذ عمليـة فـي المرؤوسـين لمشـاركة ذلك
ايجابية جمة على مختلف الجوانب التنظيمية كالرضا الوظيفي للعاملين  أن للقيادة التحويلية آثاراً والتي بينت 

وذات ، أن هنـاك عالقـة قويـة وايجابيـةوالتـي بينـت )2004,العمـري(وتتفـق مـع دراسـة ,واألداء التنظيمي ككـل
ترتبط بعالقات ايجابية قوية ذات داللـة إحصـائية مـع  الً داللة إحصائية بين خصائص القيادة التحويلية إجما

 .إدارة الجودة الشاملة بشكل عام
  
  
  
  )25(جدول رقم 

امتالك القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية خصائص وسمات القائد التحويلي وتمتع بين معامل االرتباط 
  .مرؤوسيهم بالمهارات والقدرات اإلبداعية

  ا$حصاءات  المحور
متع مرؤوسيهم بالمهارات ت

  والقدرات اإلبداعية

امتالك القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية خصائص 
  وسمات القائد التحويلي

 0.504  معامل االرتباط

 0.000  القيمة االحتمالية

 45  حجم العينة

  0.294يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 44" المحسوبة عند درجة حرية  r قيمة
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  :الثانية ةالفرضي .2

 عبــين إجابــات المبحــوثين حــول عالقــة القيــادة التحويليــة باإلبــداتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ال " 
الجامعة اإلسالمية تعزي للمتغيرات الديموغرافيـة والشخصـية  في ناإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميي

   :التالية

 )د مجتمع الدراسة ينتمون إلى فئة واحدةأفرا الغالبية العظمى منتم استثنائها ألن ( .الجنس •

 )تم استثنائها ألن جميع أفراد مجتمع الدراسة ينتمون إلى فئة واحدة.(الحالة االجتماعية •

 .العمر  •

 .سنوات الخبرة •

 . المؤهل العلمي •

  
  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 عثين حـول عالقـة القيـادة التحويليـة باإلبـدابين إجابات المبحـو توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .2.1

 .الجامعة اإلسالمية تعزي لمتغير العمر في ناإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميي
   

  )26(جدول رقم
  "العمر" تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات حسب متغير 

  المحور

  المتوسطات الحسابية لفئات العمر

  Fقيمة 

مال
حت
اال
ة 
يم
الق

  ية

30- 
ن 
 م
قل
أ

40
 

40- 
ن 
 م
قل
أ

50  

50 
ثر
فأك

  

 القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

  األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
4.32 3.99 3.89 1.831 0.173 

 0.155 1.951 4.39 4.18 4.38  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات

 0.201 1.667 4.12 4.08 4.34  جميع الفقرات

  3.22يساوي ) 42، 2(ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة 
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عالقـــة القيـــادة  مجتمـــع الدراســـة حـــول آراءتـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي الختبـــار الفـــروق فـــي 
ــة باإلبــدا ، العمــرتعــزى إلــى متغير  الجامعــة اإلســالمية فــي ناإلداري لــدي رؤســاء األقســام األكــاديميي عالتحويلي

، 0.05االحتمالية لكل محور من المحاور اكبـر مـن  القيمةوالذي يبين أن ) 26(والنتائج مبينة في جدول رقم 
مما  2.41الجدولية والتي تساوي  F  اقل من قيمة لكل محور من المحاور المحسوبة Fوكذلك يتبين أن قيمة 

 لـدى التحويليـة القيـادة وسـمات خصـائص(ن حـول كـل مـنيـدل علـى عـدم وجـود فـروق فـي إجابـات المبحـوثي

يعـزى لمتغيـر  )نرؤسـاء األقسـام األكـاديميي لـدى اإلبداعيـة القـدراتو  األكاديميـة بالجامعـة اإلسـالمية القيـادات
  العمر

 Fوهــي اقــل مــن قيمــة  1.667المحســوبة لجميــع المحــاور مجتمعــة تســاوي  Fوبصــفة عامــة يتبــين أن قيمــة 
 0.05وهـي اكبـر مـن  0.201، كمـا أن القيمـة االحتماليـة لجميـع المحـاور تسـاوي 3.22ساويالجدولية والتي ت

اإلداري لــدي  عممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين إجابــات المبحــوثين حــول عالقــة القيــادة التحويليــة باإلبــدا
الــى أن جميــع  ويعــزو الباحــث ذلــك, الجامعــة اإلســالمية تعــزي لمتغيــر العمــر فــي نرؤســاء األقســام األكــاديميي

رؤســاء األقســام األكــاديميين فــي الجامعــة اإلســالمية يــتم التعامــل معهــم مــن قبــل رؤســائهم فــي العمــل بــنفس 
كـذلك التقـارب النسـبي بـين أعمـار المبحـوثين , الطريقة ويعيشون نفس ظروف العمل بغـض النظـر عـن العمـر

يوجـد بـين المبحـوثين مـن يقـل عمـره عـن عـام  وأنـه ال50الـى أقـل  40حيث تقع النسـبة األكبـر فـي الفتـرة مـن 
  .الثالثين عامًا ما يعني أن جميع المبحوثين قد دخلوا في مرحلة من النضج الفكري والعقلي

  

اإلداري  عبين إجابات المبحـوثين حـول عالقـة القيـادة التحويليـة باإلبـداتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .2.2
  ة اإلسالمية تعزي إلى متغير سنوات الخبرةالجامع في نلدي رؤساء األقسام األكاديميي

عالقـــة القيـــادة  مجتمـــع الدراســـة حـــول آراءتـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي الختبـــار الفـــروق فـــي 
، الجامعـة اإلسـالمية تعـزى إلـى سـنوات الخبـرة فـي ناإلداري لدي رؤسـاء األقسـام األكـاديميي عالتحويلية باإلبدا

، 0.05والذي يبين أن القيمة االحتمالية لكل محور من المحاور اكبـر مـن ) 27(ول رقم والنتائج مبينة في جد
مما  2.41الجدولية والتي تساوي  F  اقل من قيمة لكل محور من المحاور المحسوبة Fوكذلك يتبين أن قيمة 

 لـدى التحويليـة القيـادة وسـمات خصـائص(يـدل علـى عـدم وجـود فـروق فـي إجابـات المبحـوثين حـول كـل مـن

يعـزى لمتغيـر  )نرؤسـاء األقسـام األكـاديميي لـدى اإلبداعيـة القـدراتو  األكاديميـة بالجامعـة اإلسـالمية القيـادات
  .سنوات الخبرة
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  )27(جدول رقم

  "سنوات الخبرة " تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات حسب متغير 

  المحور

  المتوسطات الحسابية 
  لفئات سنوات الخبرة

  Fيمة ق
القيمة 
  االحتمالية

ن 
 م
قل
أ

5  

6- 
ن 
 م
قل
أ

10  

10- 
من
ل 
أق

15   

15 
ثر
فأك
ة 
سن

  

 القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

  األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
4.09 4.16 4.04 3.88 0.672 0.574 

 0.422 0.958 4.15 4.33 4.33 4.18  نرؤساء األقسام األكاديميي لدى اإلبداعية القدرات

 0.459 0.881 4.01 4.18 4.24 4.13  جميع الفقرات

   2.83يساوي ) 41، 3(ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة 
  

 Fوهــي اقــل مــن قيمــة  0.881المحســوبة لجميــع المحــاور مجتمعــة تســاوي  Fوبصــفة عامــة يتبــين أن قيمــة 
 0.05وهـي اكبـر مـن  0.459االحتمالية لجميع المحـاور تسـاوي  ، كما أن القيمة2.83الجدولية والتي تساوي 

اإلداري لــدي  عممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين إجابــات المبحــوثين حــول عالقــة القيــادة التحويليــة باإلبــدا
الجامعة اإلسالمية تعزي لمتغير سنوات الخبرة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى  في نرؤساء األقسام األكاديميي

معظــم أفــراد مجتمــع الدراســة يتمتعــون بفتــرات كافيــة مــن الخبــرة فــي العمــل تــؤهلهم للحكــم الصــحيح علــى كــون 
  .حائزون على خبرة تفوق العشر سنوات % 62وكذلك أن ما نسبته فوق , األمور 

  

 عبين إجابات المبحـوثين حـول عالقـة القيـادة التحويليـة باإلبـداتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .2.3
  .الجامعة اإلسالمية تعزي إلى متغير المؤهل العلمي في نلدي رؤساء األقسام األكاديميي اإلداري

 ععالقـة القيـادة التحويليـة باإلبـدا مجتمـع الدراسـة حـول آراءالختبار الفروق فـي  T تم استخدام اختبار
والنتــائج ، يالجامعــة اإلســالمية تعــزى إلــى المؤهــل العلمــ فــي ناإلداري لــدي رؤســاء األقســام األكــاديميي

، 0.05والذي يبين أن القيمة االحتمالية لكل محور من المحـاور اكبـر مـن ) 28(مبينة في جدول رقم 
الجدوليـة والتـي تسـاوي  T  اقـل مـن قيمـة لكـل محـور مـن المحـاور المحسوبة Tوكذلك يتبين أن قيمة 

 القيـادة سـماتو  خصـائص(مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين حول كل من 2.02

رؤســاء األقســام  لــدى اإلبداعيــة القــدراتو  األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية القيــادات لــدى التحويليــة
من أفـراد % 71ويعزو الباحث هذه النتيجة الى كون مايزيد على ,  يعزى المؤهل العلمي )ناألكاديميي
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نصـب اإلداري مـا يعنـي أنهـم وأنهـم جميعـا يشـغلون نفـس الممجتمع الدراسـة  حاصـلون علـى الـدكتوارة 
  .يتعرضون لنفس ظروف العمل

  

  )28(جدول رقم
  "المؤهل العلمي " تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات حسب متغير 

  المحور

المتوسطات الحسابية لفئات 
  القيمة االحتمالية  Tقيمة   المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير

 القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

  األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
4.10 4.00 0.625 0.535 

رؤساء األقسام  لدى اإلبداعية القدرات
  ناألكاديميي

4.16 4.29 -1.160 0.252 

 0.956 0.055- 4.13 4.13  جميع الفقرات

 

وهـي اقـل  0.005المحسوبة المطلقـة لجميـع المحـاور مجتمعـة تسـاوي  Tوبصفة عامة يتبين أن قيمة 
 0.956، كمــا أن القيمــة االحتماليــة لجميــع المحــاور تســاوي 2.02الجدوليــة والتــي تســاوي Fمــن قيمــة 

ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين إجابــات المبحــوثين حــول عالقــة القيــادة  0.05وهــي اكبــر مــن 
ة تعـــزي لمتغيـــر الجامعـــة اإلســـالمي فـــي ناإلداري لـــدي رؤســـاء األقســـام األكـــاديميي عالتحويليـــة باإلبـــدا

  المؤهل العلمي
بين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة توجد فروق ذات داللة إحصائية مما ذكر أعاله نجد أنه ال 

الجامعــة اإلســالمية تعــزي للمتغيــرات  فــي ناإلداري لــدي رؤســاء األقســام األكــاديميي عالتحويليــة باإلبــدا
  .)المؤهل العلمي,الخبرةسنوات ,العمر( الديموغرافية والشخصية التالية
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات
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   :النتائج •
 اإلبداعيـة القدرات وتوافر بين عناصر وسمات القيادة التحويلية لدى القيادات األكاديمية بالعالقة يتعلق فيما :أوالً 

  :قسام األكاديميينرؤساء األ لدى

بـــين امـــتالك القيـــادات األكاديميـــة بالجامعـــة  α=05.0ى داللـــة تبـــين وجـــود عالقـــة إحصـــائية عنـــد مســـتو  �
 "اإلسالمية خصائص وسمات القائد التحويلي وتمتع مرؤوسيهم بالمهارات والقدرات اإلبداعية 

 :بغزة في الجامعة اإلسالمية توافر عناصر وسمات القيادة التحويلية لدى القيادات األكاديميةب يتعلق فيما :ثانيًا 

  :بأن يرون البحث مجتمع مفردات أن تبين

مـــن عناصـــر القيـــادة  ))التـــأثير المثـــالي(الجاذبيـــة(القيـــادات األكاديميـــة بالجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة تتمتـــع بعنصـــر .1
حيـث أن إجابـات المبحـوثين بينـت أن  ,بدرجة كبيرة ممـا يـؤثر إيجابـا علـى رؤسـاء األقسـام األكـاديميين التحويلية

 بـالقيم للمسـتقبل و يلتـزم واضـحة رؤيـة به و يمتلـك وثقتهم وٕاعجابهم اآلخرين احترام على باشر يحوزالمسئول الم

 نفوذه استغالل عن بنفسه و يربأ به الثقة تعزز قيادية بمهارات عالية و يتمتع ذاتية بثقة سلوكه و يتمتع في المثلى

زم فـي اتخـاذ القـرارات وذلـك بدرجـة شخصـية وصـاحب قـيم وقناعـات واضـحة وقويـة وهـو حـا مكاسـب فـي تحقيـق
رؤساء األقسام األكاديميين ويجذبهم لشخصيته ويجعلهم يقتدون بأفعاله دون أن يطلب منهم  ىكبيرة مما يؤثر عل

ذلــك بمعنــى أنــه بالكاريزمــا الخاصــة بشخصــيته يكــون لــه أثــر القــدوة الحســنة علــى شخصــيات مرؤوســيه وأفعــالهم 
  .بناها والنموذج الذي يختاره للتغيير بحيث يكون مالئم للواقع العملي ويجعلهم يتبنون الرؤية التي يت

ــار الفــردي(القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بعنصــر  .2  مــن عناصــر القيــادة التحويليــة) االعتب
ـــى رؤســـاء األقســـام األكـــاديميين ـــات المبحـــوثين وضـــحت ,بدرجـــة كبيـــرة ممـــا يـــؤثر إيجابـــا عل أن  بحيـــث أن إجاب

 يقـدر.بين المرؤوسين و الفردية الفروق لدى المرؤوسين و يراعي والثقة وااللتزام الحماس المسئول المباشر يغرس

 لمن جيًدا أفكاره و يستمع مع تعارضت حتى لو األفكار عن التعبير على بها و يشجع ويعترف اآلخرين مجهودات

 المـوظفين و يـؤمن تحقيـق احتياجـات ورغبـات علـى صالـذاتي المسـتمر و يحـر  التعلـيم إليه و يركز علـى يتحدث

المسـئول بهـم وأنـه  باهتمـامعمليـة التغييـر وذلـك بدرجـة كبيـرة ممـا يشـعر المرؤوسـين  فـي العاملين مشاركة بأهمية
يوكــل المهــام إلــيهم وفقــًا لخصائصــهم ممــا يشــعرهم باألمــان وكــذلك  يوبالتــاليهــتم بكــل حالــة علــى حــدة ويحللهــا 

  .الجهود المبذولة منهم وكذلك القدرة على المشاركة في عملية التغيير المنشودة  ي وتقديربالتقدير الذات
 مــن عناصــر القيــادة التحويليــة ) الحفــز اإللهــامي(القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بعنصــر .3

لمبحــوثين وضــحت أن المســئول حيــث أن أراء ا, بدرجــة كبيــرة ممــا يــؤثر إيجابــا علــى رؤســاء األقســام األكــاديميين
 المواقف مع التعامل على مفيدة وهو قادر عملية تجارب األخطاء اكتشافها و يعتبر عند باألخطاء المباشر يعترف

 واقـع إلـى الـرؤى تحويـل علـى مسـتوى أفضـل و يقـدر علـى للحفـاظ بشـجاعة الشـدائد الغامضـة والمعقـدة و يواجـه

 المشـكالت حـل علـى هـو متوقـع و يشـجع ما تفوق إنتاجية تحقيق إلى عىأفعاله و يس مع أقواله ملموس و تنسجم

 الواحـد و يطلـع الفريـق روح دعـم علـى المرجـوة ويعمـل األهـداف بتحقيـق معـه العـاملين بطـرق مبتكـرة و يفـوض



112 
 

 للعمـل وهـذا مـا يـؤثر أدائهـم الجيـد عنـد للمـوظفين تقـديره عـن للمنظمـة و يعبـر األهـداف الكليـة علـى معه العاملين
إيجابا على رؤساء األقسام األكاديميين بحيث يستثير فيهم الهمم ويحفزهم معنويًا لمواجهة الظروف الصعبة التي 
تواجههم في العمل لكي يصـلوا معـًا إلـى الرؤيـة المنشـودة ويغـرس فـيهم اإللهـام لحـل المشـكالت التـي تحـول دون 

حيـث أن أفعالـه تـؤثر فـي األتبـاع , باألهـداف المرغوبـة مويمثل رمزًا لزيادة الوعي والفه,تحقيق األهداف المنشودة
  .وتدفعهم ليحذوا حذوه

مــن عناصــر القيــادة التحويليــة  )االســتثارة الفكريــة(القيــادات األكاديميــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة تتمتــع بعنصــر .4
 كبيـر بقـدر شـر يسـمحمـا يعنـي أن المسـئول المبا ,على رؤساء األقسام األكاديميين إيجابابدرجة كبيرة مما يؤثر 

اإلبداع والتجديد و  مرؤوسيه في بالمستقبل و يستثير التفاؤل من القرارات و يزيد في اتخاذ المحسوبة المخاطرة من
معـه  العـاملين بمشـاعر األفضـل و يحـس نحـو للتغييـر الحاجـة مـدى كبيـر و يـدرك بشـكل مرؤوسـيه قدرات في يثق

  .كي يكونوا مبدعين مبتكرين ويوسع أفقهم  ما يجعله يستثير فيهم جهود
بدرجـة كبيـرة مـن  "باس وأفوليـو"ما يعني تمتع القيادات األكاديمية بجميع عناصر القيادة التحويلية حسب نموذج 

ويعــزو الباحــث هــذه النتــائج إلــى كــون القيــادات األكاديميــة فــي الجامعــة اإلســالمية تتبنــى  وجهــة نظــر المبحــوثين
وكذلك كون القيادات األكاديمية صـاحبة تجربـة , ة وممارسة هذا النهج كواقع للعملالفلسفة اإلسالمية كنهج للحيا

  .طويلة في ميدان اإلدارة
  
  

  :رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة لدى اإلبداعية القدراتتوافر ب يتعلق فيما :ثالثاً 
  :بأن يرون البحث مجتمع مفردات أن تبين

مـن عناصـر  )القدرة علـى التحليـل والـربط(كاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة يتمتعون بعنصر رؤساء األقسام األ .1
 أفكـارهم و يحـددون  تنظـيم علـى القـدرة أي أنهم لـديهم, وقد حازت على المرتبة األولى بدرجة كبيرة جداً   اإلبداع

العمـل  مهـام تحليـل علـى القـدرة لـديهم العمـل و مهـام تجزئـة علـى القـدرة بتنفيـذه و لـديهم البـدء قبـل العمـل تفاصـيل
 يكرهـون التغييـر الـذين النـاس، مـن التقليـدي للنحـو تصـرفاتهم فـي يعنـي أنهـم مخـالفون مـا, بدرجـة كبيـرة جـدًا 

عمـل ويعـزو الباحـث ذلـك للمتابعـة المسـتمرة فـي بيئـة العمـل  أنمـاط مـن عليـه هـم مـا علـى االسـتمرار ويفضـلون
  .قائمة وعدم إمكانية التباطؤ في حلها والتحليل المنطقي للمشكالت ال

  مــن عناصــر اإلبــداع )المرونــة الذهنيــة(رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بعنصــر .2
 المخـالف لـرأيهم الـرأي معرفـة مـا يعنـي أنهـم يحرصـون علـى, وقـد حـازت علـى المرتبـة الثانيـةبدرجـة كبيـرة جـدًا 

فـي  تغييـرات إحـداث علـى صـحته و يحرصـون يقتنعون بعـدم عندما مواقفهم تغيير في ددونمنه و ال يتر  لالستفادة
مختلفـة وذلـك بدرجـة كبيـرة جـدًا، مـا  مـن زوايـا لألشـياء النظـر علـى القـدرة وأخـرى و لـديهم فتـرة بـين العمـل أساليب

 حسب للتكيف والتعديل بلة الناس أي يبدعون أشياء قا عليه اعتاد ما غير جديد بمنظور األشياء إلى يعني النظر
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ويعزو الباحث ذلك إلى الثقافة السائدة في بيئـة ,بها  والعمل تبنيها على المنظمات يشجع ذلك و المنظمة، ظروف
العمل التي يعمل فيها رؤساء األقسام من حيث تبني وجهـة النظـر السـليمة وكـذلك سياسـة اإلثـراء الـوظيفي التـي 

  .لموظفينمعها حاجات او تحقق صالح العمل 
 مــن عناصــر اإلبــداع ) الطالقــة الفكريــة(رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بعنصــر .3

 جديدة ألسـاليب أفكار تقديم على القدرة ما يعني أنه يوجد لديهم, وقد حازت على المرتبة الثالثة بدرجة كبيرة جداً 

 األفكار طرح على القدرة العمل و لديهم في تواجههم التي للمشكالت جديدة حلول تقديم على القدرة العمل و لديهم

ويسر كما  بتلقائية العمل الجديدة لتطوير األفكار تقديم على القدرة العمل و لديهم مشاكل لمواجهة والحلول السريعة
 قـدرة لـديهم نـه يوجـدأ حيـث جـداً قصـيرة وذلـك بدرجـة كبيـرة  زمنيـه فترة فكرة خالل من أكثر تقديم على القدرة لديهم

توليدها ويعزو الباحث ذلك أيضا إلى الظروف المتجددة التي تمر ببيئة العمل  وسهولة األفكار سيولة على عالية
عن أن جميع المبحوثين من الفئة المتعلمة المتنورة وهم يتمتعون بالخبرة  المبحوثين وضرورة مواكبتها فضالً لدى 

  .ت التي تواجههم في العمل بالقدر المناسبالكافية للتعامل مع جميع المشكال
مـــن  )االحتفـــاظ باالتجـــاهالقـــدرة علـــى (رؤســـاء األقســـام األكـــاديميين بالجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة يتمتعـــون بعنصـــر .4

 أي مـن أكثـر عملهـم مهـام علـى أي أنهـم يركـزون, وقد حازت على المرتبـة الرابعـة بدرجة كبيرة  عناصر اإلبداع

 أهـدافهم عـن جمعوهـا و ال يتنـازلون التـي المعلومـات دراسـة في وقتاً  يستغرقون ما ةمشكل حل آخر و عند شخص

 ينصـب الحيـاة و إن اهتمـامهم فـي العليـا والـدرجات النجـاح لتحقيـق قـوي دافـع تحقيقهـا و يمتلكـون ويصرون علـى

باحث ذلك إلى كـون ويعزو ال, اآلخرين  موافقة على الحصول بمحاولة اهتمامهم من أكثر جديدة أفكار إنتاج على
  .األهداف واضحة جلية في مجتمع الجامعة وال تحتمل التأويالت المختلفة 

بدرجــة  مــن عناصــر اإلبــداع ) األصــالة(رؤســاء األقســام األكــاديميين بالجامعــة اإلســالمية بغــزة يتمتعــون بعنصــر .5
بأسلوب متجدد ويجـدون  أن  أعمال من إليهم يسند ما حيث أنهم ينجزون, وقد حازت على المرتبة الخامسة كبيرة

فـي  اآلخـرين تقليـد عـن االبتعـاد  إجراءات العمل بحاجة إلـى عمليـة تطـوير مسـتمرة بعيـدا عـن الـروتين ويحـاولون
مـا يعنـي أنهـم قـادرون علـى إنتـاج الحلـول الجديـدة المبتكـرة ,العمـل بدرجـة كبيـرة سير تعترض التي المشكالت حل

ويعـزو الباحـث , األصـيلة  األفكـار كـي يستكشـفوا التقليديـة التفكيـر طـرق عـن وبمعنـى آخـر يبتعـدون, غير المقلدة
ذلـك إلـى كــون رؤسـاء األقســام جمـيعهم مـن حملــة الـدرجات العلميــة العليـا ويتعرضـون لــنفس الظـروف المتالحقــة 

  .التغيير مما يتطلب منهم أن يكونوا على قدر من التفكير المتجدد
مـــن عناصـــر  ) الحساســـية للمشـــكالت(اإلســـالمية بغـــزة يتمتعـــون بعنصـــر رؤســـاء األقســـام األكـــاديميين بالجامعـــة .6

حــدوثها و  قبــل العمــل بمشــكالت أي أنهــم يتنبــأون, وقــد حــازت علــى المرتبــة السادســة  بدرجــة كبيــرة اإلبــداع
 فيمـا الضـعف القصـور أو أوجـه معرفـة علـى حـدوثها و يحرصـون العمـل الممكـن مشـكالت لمواجهـة يخططـون

العمل بدرجة كبيرة  اآلخرون في منها يعاني التي المشكالت الكتشاف دقيقة ل و يمتلكون رؤيةعم من به يقومون 
 أسـبابها علـى والتعـرف رؤيتهـا علـى غيرهم من أقدر المشاكل وأنهم تجاه مفرطة ما يعني أنهم يمتلكون حساسية, 

ويعـزو , بهـا ويؤمنـون للتفكيـر دفعـتهم التـي األهـداف ويـدركون أخـرى قضـية دون فـي يفكـرون لمـاذا بعمـق ويعرفـون
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الباحث ذلك إلى سياسة التفويض المتبعة فـي المؤسسـة بحيـث يتـرك للموظـف التفكيـر فـي المشـكالت مـن جميـع 
  .الجهات ومن ثم اقتراح أفضل الحلول لتجاوزها

 داعمن عناصر اإلب ) قبول المخاطرة(رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة يتمتعون بعنصر .7
 رحب ويتقبلون بصدر اآلخرين انتقادات ما يعني أنهم يتقبلون, وقد حازت على المرتبة السابعة بدرجة كبيرة

 يبادرون  والبرهان و بالحجة أفكارهم عن الدفاع على القدرة النجاح و لديهم تسبق التي التجربة باعتباره الفشل

 أعمال من به يقومون ما مسؤولية العمل و يتحملون كالتلمش حلول عن البحثو  الجديدة واألساليب األفكار بتبني

 والحلول األفكار بمالحظة وذلك األساسية اإلبداع بعمليات المتعلق وهو السلوك,للمواجهة  االستعداد ولديهم

ويعزو الباحث ذلك إلى المساحة التي تمنحها بيئة , دعمها سبيل في المخاطرة وتحمل وتحريكها اإلبداعية الكامنة
 .عمل من المسئولية وتفويض الصالحيات بشكل يسمح بالمخاطرة المحسوبة والتغيير المحمود العواقبال

 

ما يعني تمتع رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة بأهم عناصر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيـرة 
المرونة الذهنية ويمتلكـون القـدرة علـى يتمتعون بطالقة فكرية ويتمتعون ب ثالشخصية حيوذلك من وجهة نظرهم 

االحتفاظ باالتجاه بدرجة كبيرة جدًا كما يظهرون األصالة في العمـل ويمتلكـون الحساسـية للمشـكالت ولهـم القـدرة 
علــى التحليــل والــربط ويقبلــون المخــاطرة بدرجــة كبيــرة وهــذه الصــفات مــن أهــم عناصــر اإلبــداع اإلداري ممــا يــدل 

داري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بشكل عام بدرجة كبيرة وذلك عائد إلى الخبرة الكبيرة على توافر اإلبداع اإل
 رفـع مـن مكنهـا ممـاالتي يمتلكونها و ألثر النمط القيادي التحويلي الـذي تتبعـه القيـادات األكاديميـة بدرجـة كبيـرة 

 .تهاد واإلبداع في العملو مما يتيح لهم الجو المناسب لالج لمرؤوسيها اإلبداعية القدرات مستوى

  
اإلداري لـدي رؤسـاء األقسـام  ععالقـة القيـادة التحويليـة باإلبـدا حـولإجابات المبحـوثين  بتباين يتعلق فيما:رابعًا 

المؤهـل ,سـنوات الخبـرة,عمرال(لمتغيرات الديموغرافية والشخصية لتباين االجامعة اإلسالمية تعزي  في ناألكاديميي

 ):العلمي

ــين إجابــات المبحــوثين حــول عالقــة القيــادة التحويليــة توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تبــين أنــه ال  ب
الجامعة اإلسالمية تعـزي للمتغيـرات الديموغرافيـة  في ناإلداري لدي رؤساء األقسام األكاديميي عباإلبدا

ؤســاء ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن جميــع ر  ,)المؤهــل العلمــي,ســنوات الخبــرة,العمــر( والشخصــية التاليــة
األقســام األكــاديميين فــي الجامعــة اإلســالمية يــتم التعامــل معهــم مــن قبــل رؤســائهم فــي العمــل بــنفس 

كــذلك التقــارب النســبي بــين أعمــار , الطريقــة ويعيشــون نفــس ظــروف العمــل بغــض النظــر عــن العمــر
ـــر فـــي الفتـــرة مـــن  ـــى أقـــل  40المبحـــوثين حيـــث تقـــع النســـبة األكب ـــين 50مـــن إل ـــه ال يوجـــد ب عـــام  وأن

المبحــوثين مــن يقــل عمــره عــن الثالثــين عامــًا مــا يعنــي أن جميــع المبحــوثين قــد دخلــوا فــي مرحلــة مــن 
وأن معظـم أفـراد مجتمـع الدراسـة يتمتعـون بفتـرات كافيـة مـن الخبـرة فـي العمـل  ,النضج الفكري والعقلي

العشـر حـائزون علـى خبـرة تفـوق % 62حيث أن ما نسبته فوق , تؤهلهم للحكم الصحيح على األمور 
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مــن أفــراد مجتمــع الدراســة  حاصــلون علــى الــدكتوارة وأنهــم % 71وكــذلك كــون مــا يزيــد علــى .ســنوات 
  .جميعا يشغلون نفس المنصب اإلداري ما يعني أنهم يتعرضون لنفس ظروف العمل

  

  : التوصيات •
 .مرؤوسيها لدى اإلبداعية والقدرات وتنمية المهارات تطوير في كاديميةاأل القيادات دور تفعيل ضرورة .1

 بـه يقومـون فيمـا الضـعف أو القصـور أوجـه معرفة على رؤساء األقسام األكاديميين على الحرص وتدريب تشجيع .2

 جديـدة أفكـار تقـديم علـى وتدريب رؤساء األقسـام األكـاديميين وتشجيع .العمل مهام تجزئة والعمل على، عمل من

 بأسـلوب أعمـال من يسند إليهم ما انجاز اديميين علىرؤساء األقسام األك وتدريب تشجيع وكذلك .ألساليب العمل

  .متجدد
بالجامعـة  القيـادات األكاديميـة امـتالك وتفعيـل زيـادة شـأنه مـن مـا بكـل المسـئولة العليـا بالجامعـة الجهـات تقـوم أن .3

 .التحويلية القيادة وخصائص لسمات اإلسالمية بغزة

امـتالك رؤسـاء األقسـام األكـاديميين  وتفعيـل زيـادة شـأنه مـن هـو مـا بكـل المسئولة العليا بالجامعـة الجهات تقوم أن .4
 .اإلبداعية بالجامعة اإلسالمية للقدرات

 وسـمات خصـائص المـتالك المبـدئي االسـتعداد فـيهم يتـوافر ممـن والمدربـة المؤهلـة األكاديميـة بـالكوادر االهتمـام .5

 .منها لالستفادة كامنة إبداعية وقدرات مواهب امتالك على القدرة لديهم ممن وكذلك التحويلية القيادة

 التطـورات ظل في وقيادة المنظمات الحديثة اإلدارية األساليب على وتدريبهم القادة إلعداد عقد دورات متخصصة .6

 .المتالحقة التقنية

 إلبراز وتشجيعهم أدائهم وتطوير قدراتهم تنمية على للعمل المبدعين باألشخاص لالهتمام متخصصة عقد فعاليات .7

 .واإلبداع ماديًا ومعنوياً  االبتكارلديهم ومكافئتهم على  ما أفضل

داريــة وٕانشـاء إدارة خاصــة بتنميـة المــوارد البشــرية لتقـوم بــدورها فــي ة بالمســتجدات اإلجامعـضـرورة اهتمــام إدارة ال .8
يــزهم للتقــدم ين نحــو األداء األفضــل وتحفلعــاملٕاثــارة دافعيــة او  ،تنميــة المهــارات اإلداريــة واإلبداعيــة لــدى العــاملين

 .والتطوير

ة واالهتمــام بتنميــة مهــاراتهم حتــى يــتم مســاعدتهم فــي تكــوين رؤيــة جامعــالتركيــز علــى تنميــة قــادة التغييــر فــي ال .9
فيسعون فيما بعد إلى ترجمتها وبلورتهـا فـي بـرامج تنفيذيـة ، واضحة عن ماهية التغيير ودوافعه وعملياته ونواتجه

 .صورة تعاونيةب جامعةعملية قابلة للتطبيق في ال

 إدارة الجامعــةمحاولــة تــوفير التســهيالت الماديــة والفنيــة والتقنيــة المســاعدة لعمليــة التغييــر وتنفيــذها مــن قبــل  .10
 .التعليم العاليكذلك و 
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  المقترحة البحوث المستقبلية

 .عاملينال أداء على وأثرها التحويلية القيادة على للتعرف الميدانية والدراسات البحوث من المزيد إجراء .1

 األساليب وبعض التحويلي القيادي السلوك بين العالقة على للتعرف الميدانية والدراسات البحوث من المزيد إجراء .2

 .الحديثة اإلدارية
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  : المراجع العربية: أوالً 
  : القران الكريم .أ 
 :الكتب .ب 

  .بيروت صادر، دار ."العرب لسان:" ..)ت .د (الدين جمال الفضل، أبي منظور، ابن -

  القاهرة ,الجامعية المعرفة دار :،"العاملة القوى إدارة" ):1992(سليمان  جاموس، أبو -

، تقويم مدى فعالية برنامج اإلدارة العليا للقيادات التربوية في وزارة التربية والتعلـيم): 1998(، أحمد الخطيب وآخرون -
 .عمان، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 .القاهرة والتوزيع، قباء للطباعة والنشر دار اإلبداع في حل المشكالت،: )1999(صفاء األعسر، -

 .بيروت, دار الكتب العلمية, 1ط,دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة): 1988(أحمد , البيهقي -

ـــد ،توفيـــق - ـــداعي: )2006(الـــرحمن  عب ـــإلدارة مركـــز الخبـــرات ،التخطـــيط االســـتراتيجي والتفكيـــر اإلب  بميـــك المهنيـــة ل
 .القاهرة,

المنظمـة العربيـة للتربيـة ، دارة التربويـةالتجـارب العالميـة المتميـزة فـي اإل): 2000(منى ، عزت وعماد الدين، جرادات -
 .تونس، والثقافة والعلوم

. بداعيـةمراحـل العمليـة اإل-تدريبـه-قياسـه-نظرياتـه-معـاييره-اإلبـداع مفهومـه: ) 2002 (فتحـي عبـد الـرحمن جروان، -
 .عمان .دار الفكر

 .اإلمارات الجامعي، الكتاب دار األولى، الطبعة اإلبداع، والتفوق الموهبة ):1998(فتحي جروان، -

 .عمان الحامد، دار ،1 ط تنظيمي، سلوك: (2000) ناجي شوقي جواد، -

   .ان للنشر والتوزيعدار هر : عمان ،األردن ،سلوك األفراد في المنظمات: السلوك التنظيمي: )1997(حسين ،حريم -
 .إربد، كنديدار ال، القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم: )2004( ماهر محمد صالح، حسن -

 .الرياض، للنشر المريخ دار إدارة أنشطة االبتكار والتغيير،: )2004(محمود حسني، -

 .دمشق ,دار عالء الدين للنشر، اإلبداع في رحلة الفائدة واإلمتاع): 2004(مالك حسين، -

 .عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع,1ط,السلوك التنظيمي) :2002(خضير كاظم, مودح -

 .القاهرة، األنجلو المصرية مكتبة اإلبداع من منظور تكاملي،: )1997(مصري حنورة، -

 .2008-2007 الدراسية السنة االسالمية، الجامعة دليل -

  .القاهرة,النشرو  للطباعة غريب مكتبة ،4ط ،التنظيمي السلوك): 2002(علي السلمي، -

 .بيروت، دار ابن حزم، نظريات القيادة: )2006( طارق، السويدان -

 .، دار ابن حزم، بيروتنظريات القيادة: )2006( السويدان، طارق -

 .الرياض، األدبي جازان نادي, األولى الطبعة ،والتطبيق النظرية بين اإلبداعي التفكير: )1997(اهللا عبد الصافي، -

 .عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع, اإلدارة الرائدة): 2003(د الفتاحمحمد عب,الصيرفي -
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 .الرياض ،2ط، ألولا التنفيذي المستوى على اإلشرافية المهارات تنمية): 1999(قاسم ضرار، -

 ارد األولـى، الطبعـة,اإلداري  اإلبـداع لتنميـة تدريبية حقيبة:المتميز واألداء االبتكارين القيادة: )2003( سهيلة عباس، -

   .عمان,والتوزيع  للنشر وائل
 .عمان .دار الثقافة للنشر والتوزيع.المدخل إلى اإلبداع: ) 2006 (سعيد عبد العزيز، -

 .القاهرة شمس، عين مكتبة والخدمات، اإلنتاج في اإلنسانية العالقات):1994(علي الوهاب، عبد -

. حـــث العلمـــي، مفهومـــه، أدواتـــه، وأســـاليبهالب): 2001(عبيـــدات، ذوقـــان، وعـــدس، عبـــد الـــرحمن، عبـــد الخـــالق، كايـــد -
  .دار الفكر: عمان

  .مكتبة العبيكان: الرياض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية): 1995.(العساف صالح حمد -
 الرياض ،القائد وصفات القيادة مهارات ):2002(المحسن عبد بن أحمد العساف، -

 .القاهرة, دار السماح ,  مديرين الجددتنمية المهارات القيادية لل: )2001(السيد ، عليوه -

 القاهرة، ، دار السماحتنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد: )2001(السيد ، عليوه -

 .عمان وائل للنشر، دار الثالثة، الطبعة األعمال، منظمات في التنظيمي السلوك: )2005(محمود العميان، -

  .الرياض، ج القيادي العالميذحول نحو النمو دارية التالقيادة اإل: )2001(سالم ، القحطاني -

، النشـرو  للطباعـة العلـوم دار .العـالمي القيـادة نمـوذج نحـو التحـول: اإلداريـة القيـادة: )2001(سـعيد سـالم القحطـاني، -
 .الرياض

 .عمان, المطابع العسكرية,السلوك التنظيمي : )1993(محمد ,القريوتي  -

لتنظيمـــي دراســــة الســــلوك اإلنســــاني الفـــردي والجمــــاعي فــــي المنظمــــات الســــلوك ا): 2000(محمــــد قاســــم  ،القريـــوتي -
 .عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع ،المختلفة

 .اإلدارة المدرسية الحديثة،عالم الكتاب،الطبعة األولى،القاهرة ):2004(الكردي،أحمد -

دار الطباعة الحرة، . يةمبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماع): 1996. (كشك، محمد بهجت -
 .اإلسكندرية

 .عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة اإلدارية، القيادة: )1992.(نواف كنعان، -

 .المؤلف، القاهرة الناشر، القيادة في الذكاء يكون كيف :الذكي المدير):2007(أحمد مصطفى، -

يـــة والتوجهـــات المســـتقبلية لمـــدير القـــرن الحـــادي اإلدارة األصـــول العلم: )2006.(عبـــد الحميـــد عبـــد الفتـــاح,المغربـــي  -
 المنصورة .المكتبة العصرية. والعشرين

  .الرياض,الفرزدق التجارية  مطابع األولى، الطبعة، والوظائف األسس :العامة اإلدارة ):1997(وآخرون سعود، النمر، -
 عين مكتبة .)الثانية الطبعة( .التحويلية دةإلى القيا التبادلية القيادة من المستقبل مدير مالمح): 1996(سيد ، الهواري -

 .القاهرة .شمس

 .القاهرة .شمس عين مكتبة .التحويلي القائد ؟ الفعال المدير بعد ما: ) 1996 (سيد الهواري، -

 . الرياض األولى، الطبعة المشكالت، لحل اإلبداعي المدخل):1999(الرحمن عبد هيجان، -
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 :الرسائل العلمية .ج 

 المديريـة في العاملين على مسحية دراسة" اإلداري اإلبداع بمستوى القيادية األنماط عالقة (2003): عادل، الشقحاء، -

 .الرياض العربية، نايف جامعة في ماجستير رسالة ،"بالرياض للجوازات العامة

 في ن المدنيينالعاملي على مسحية دراسة"وعالقتها باإلبداع اإلداري التحويلية القيادة): 2006( محمد بزيع، العازمي، -

 .الرياض العربية، نايف جامعة في ماجستير رسالة وزارة الداخلية، ديوان

 وزارات علـى تطبيقيـة دراسـة" القطـاع العـام لمـديري الـوظيفي بـاألداء وعالقته اإلداري اإلبداع): 2009(توفيق, العجلة -

 .اإلسالمية غزةجامعة ال، رسالة ماجستير غير منشورة، "غزة قطاع

دارة الجـــودة إالعالقـــة بـــين خصـــائص القيـــادة التحويليـــة ومـــدى تـــوفر مبـــادئ : )2004(مشـــهور بـــن ناصـــر ، العمـــري -
 .جامعة الملك سعود، الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، الشاملة

 في الجامعات السعودية مدى ممارستها وامتالك خصائصها، التحويلية القيادة): هـ1421(، محمد سعيد بن الغامدي، -

 .مكة المكرمة أم القرى، جامعة في دكتوراه غير منشورة رسالة

  
  :الدوريات والمجالت العلمية .د 

قيــاس إدراك المــدراء للــوالء واإلبــداع فــي العمــل الحكــومي فــي دولــة  ):2000(عصــام ,فاطمــة ,آل خليفــة والربيعــان  -
 .مجلس النشر العلمي ,عالمجلد الساب,العدد األول,إدارة أعمال -المجلة العربية للعلوم اإلدارية  ,الكويت

علــى عينــة مــن طــالب كليــة التربيــة  دراســة تجريبيــة، التفاعــل التنظيمــي وأســلوب القيــادة: )1996(محمــد ، آل نــاجي -
، العــدد الثــامن والثالثــون، المجلــة التربويــة، بجامعــة الملــك فيصــل عــن تــأثير أســاليب القيــادة فــي جامعــة العمــل

 .مجلس النشر العلمي، المجلد العاشر

 السـعودية التجاريـة قطاع البنـوك في المديرين لدى االبتكاري اإلداري السلوك على المؤثرة العوامل )2000(ناديا وب،أي -
 .٥١–١ ص، ٤٠ مج، الرياض، العامة، مجلة اإلدارة,

 .2-1 عدد، 25 مجلد، مجلة البحوث التجارية، الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية: )2003(مازن فارس ، رشيد -

 ،(3) المجلد اإلدارية، للعلوم الدولية المجلة واتخاذ القرارات، المشكالت وحل اإلبتكاري التفكير: )1998( هدى صقر، -
 .المتحدة العربية اإلمارات التنمية اإلدارية، معهد (4) العدد

، السـعودية ميـةالحكو  األجهـزة فـي التنظيميـة وسلوك المواطنـة التحويلي القيادي السلوك) :2002(سالم  احمد، العامري -
 .1عدد، 9مجلد، للعلوم اإلدارية العربية المجلة

  .سبتمبر ،62ع ،مجلة اإلداري ،مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة): 1995( .المعطي عبد ،عساف -
ثرهـا فـي المقومات السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة فـي العـالم العربـي وأ ،)1986( .فضل اهللا ،فضل اهللا -

 .3ع ،المجلة العربية لإلدارة ،توجهات اإلبداع اإلداري
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 .4 عدد، 36 مجلد، رسالة المعلم، جوهر عملية التنمية اإلدارية: إدارة التغيير: )1995( منى، مؤتمن -

 .يناير ،117ع ،مجلة المدير العربي ،دراسة سلوكية ،اإلبداع اإلداري: )1992( .سعود محمد ،النمر -

 ميدانيـة، دراسـة الجامعيـة، الكليـات واإلجرائيـة وبعـض التحويليـة القيـادة نظريتي استخدام ):2001( بينيالشر  الهاللي، -

 .)، أبريل21(ع  العربية، التربية مستقبل مجلة

، العامة اإلدارة .اإلدارة في االجتماعية – النفسية تحليل المهارات اإلداري والقائد المدير (1993) .الرحمن عبد، هيجان -
 .38 -7ص ، (77) ع

   

  

  :المراجع االلكترونية - .ه 

  )www.iugaza.edu.ps  (الموقع اإللكتروني للجامعة اإلسالمية بغزة -
  ) http://www.suwaidan.com(للدكتور السويدان  الموقع اإللكتروني  -

الموقـع اإللكترونـي لجامعـة ,مقـرر القيـادة اإلداريـة فـي المؤسسـات التعليميـة ):2010( مرفـت صـالح ,ناصف -
 .عين شمس

(http://asu.shams.edu.eg/Info_network/WebSites/Applications/education%20deploma/t
est/courses)  
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  )1(ملحق رقم 

  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة

  

  .م  مكان العمل  االسم

  1  غزة_الجامعــــة االسالمية  يوسف عاشور. د.أ

  2  غزة_الجامعــــة االسالمية  ماجد الفرا. د.أ

  3  غزة_الجامعــــة االسالمية  سامي أبو الروس. د

  4  غزة_الجامعــــة االسالمية  رشدي وادي. د

  5  غزة_الجامعــــة االسالمية  سمير صافي. د

  6  غزة_الجامعــــة االسالمية  نافذ بركات. د
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  )2(ملحق رقم 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  األكاديمية الشئون                                        غزة– اإلسالمية الجامعة

  اإلسالمية الجامعة في األقسام رؤساء أسماء
 

 .م الكلية القسم القسم رئيس اسم

 القرآن وعلوم التفسير عنبر محمود.د

 الدين أصول

1 

 2 الشريف الحديث شعبان ابو محمد.د

 3 المعاصرة والمذاهب العقيدة العمصي أحمد. د

 4 اإلسالمية والدعوة الكريم القرآن مركز يالشوبك محمود.د.أ

 5 العليا الدراسات مشرف الزميلي زكريا. د

 6 اإلسالمية الدراسات الثالثيني نهاد. أ

 7 الجنوب فرع منسق األسطل يوسف.أ

 والقانون الشريعة النحال محمد.د

 والقانون الشريعة

8 

 9 اإلسالمية الشريعة قنديل صادق. أ

 10 العليا الدراسات مشرف هربيد بوأ عاطف. أ

 11 الجنوب فرع منسق األسطل فراس. أ

  العربية اللغة تيم محمد. د

 اآلداب

12 

 13  اإلنجليزية اللغة عامر وليد.د

 14 واإلعالم الصحافة عيسى طلعت.د

 15  الجغرافيا ظاهر ابو كامل. د

 16  واآلثار التاريخ شاهين رياض. د.أ

 17  االجتماعية الخدمة شبير وليد. د

 18  العليا الدراسات مشرف بخيت إبراهيم. د

 19  االجتماعية الدراسات مشرف دية ابو عدنان. د

 20 الشفوي التاريخ مركز مشرف شبيكة أبو إبراهيم. أ

 تدريس وطرق مناهج شقير أبو محمد. د
 التربية

21 

 22 النفس علم الطهراوي جميل. د
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 .م الكلية القسم القسم رئيس اسم

 23  التربية أصول المزين مانسلي. د

 24 األساسي التعليم الرنتيسي محمود. د

 ومصرفية مالية علوم/األعمال إدارة بحر يوسف.د

 التجارة

25 

 26 السياسية والعلوم اإلقتصاد قفة بشير. أ

 27 العليا الدراسات مشرف عاشور يوسف. د.أ

 28 التجارية والدراسات البحوث وحدة البحيصي خالد. أ

 29 العملي التدريب مشرف مطير رأفت. أ

 المختبرات لشئون العميد مساعد النبريص كمال. د

 العلوم

30 

 31  الكيمياء  هنية ماجد. د

 32 األحياء القيشاوي عبود. د

 33 األرض وعلوم البيئة الطرشاوي علي. أ

 34  الفيزياء تايه سفيان. د

 35 الرياضيات صالحة رائد. د

 36  الطبية البصريات الطرشاوي محمد. د

 37 العليا الدراسات مشرف العزيز عبد إسماعيل. د.أ

 38 الطبية التحاليل سلمي أحمد. أ

  العملي التدريب رضوان الكريم عبد. د
 التمريض

39 

 40 القبالة البحري عريفة. أ

 المدنية المصري عصام. د

 الهندسة

41 

 42 ماريةالمع النمرة نادر. د

 43 الكهربائية العاطي عبد محمد. د.أ

 44 الحاسوب عاشور وسام. د

 45  الصناعية العايدي جمعة. د

 46 البيئية فول أبو أحمد. د

 47 العليا الدراسات مشرف زيارة محمد. د
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 البرمجيات تطوير بركة ربحي.د

 المعلومات تكنولوجيا

48 

 49 المعلومات اتكنولوجي نظم مرتجى إيهاب. أ

 50 العليا الدراسات مشرف الهليس عالء.د
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  )3(ملحق رقم 

 في صورتها النهائية اإلستبانة

  
  
  
  

 : والوظيفية الشخصية البيانات :أو�ً 
  التي تمثل اإلجابة الصحيحية العبارة أمام (X) عالمة وضع برجاء

 :العمر .أ 

   فأكثر 50     50أقل من  - 40    40 أقل من - 30    30أقل من 

 :الحالة اإلجتماعية  .ب 

   أرمل        مطلق       متزوج      أعزب

 :يالعلم المؤهل  .ج 

  دكتوراه    ماجستير
 :سنوات الخبرة .د 

 فأكثر 15    15 أقل من - 10    10 أقل من -6     5أقل من 

 :التخصص .ه 

 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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  : األساسية البيانات :ياً ثان
   :األول المحور

  : األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة القيادات لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص

 ؟...المباشر رئيسك في التالية والسمات الخصائص تتوافر مدى أي إلى

 .الشخصية نظرك وجهة تمثل التي العبارة أمام (X) عالمة وضع برجاء

  )التأثير المثالي(بيةالجاذ:أوالً 

 العبارة م

متوافرة 

 بدرجة كبيرة
 جًدا

متوافرة 

 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى

  ما حد
 غير متوافرة

متوافرة  غير

 على
 اإلطالق

1 
 وثقـتهم وٕاعجـابهم اآلخرين احترام على يحوز

       .به

      .للمستقبل واضحة رؤية يمتلك 2
      .سلوكه في المثلى بالقيم يلتزم 3

      .عالية ذاتية بثقة يتمتع 4
       به الثقة تعزز قيادية بمهارات يتمتع 5

6 
 فـي تحقيـق نفـوذه اسـتغالل عـن بنفسـه يربـأ

      .شخصية مكاسب

       صاحب قيم وقناعات واضحة وقوية 7
       حازم في اتخاذ القرارات 8

 الحفز اإللهامي: ثانياً 

 العبارة م
متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 جًدا

متوافرة 

 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى

  ما حد
 غير متوافرة

متوافرة  غير
 على

 اإلطالق

      .اكتشافها عند باألخطاء يعترف 9

        مفيدة عملية تجارب األخطاء يعتبر 10

11 
الغامضـة  المواقـف مـع التعامـل علـى قـادر

      .والمعقدة

12 
مسـتوى  علـى للحفـاظ بشـجاعة الشـدائد يواجـه

 .فضلأ
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 العبارة م
متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 جًدا

متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى
  ما حد

 غير متوافرة
متوافرة  غير

 على

 اإلطالق

31 
 .ملموس واقع إلى الرؤى تحويل على قادر

     

      .أفعاله مع أقواله تنسجم 14

15 
هـو  مـا تفـوق إنتاجيـة تحقيـق إلـى يسـعى
      .متوقع

16 
 بطرق مبتكرة المشكالت حل على عيشج

     

17 
 األهـداف بتحقيـق معـه العـاملين يفـوض
       .المرجوة

       الواحد الفريق روح دعم على يعمل 18

19 
 األهـداف الكليـة علـى معـه العـاملين يطلـع

      .للمنظمة

20 
 أدائهـم الجيـد عنـد للمـوظفين تقديره عن يعبر

      .للعمل

 الفردي االعتبار: ثالثاً 

21 
لـــدى  والثقــة وااللتــزام الحمــاس يغــرس

       .المرؤوسين

       بين المرؤوسين الفردية الفروق يراعي 22

        بها ويعترف اآلخرين مجهودات يقدر. 23

24 
 حتـى لـو األفكـار عـن التعبيـر علـى يشـجع

      .أفكاره مع تعارضت

      .إليه يتحدث لمن جيًدا يستمع 25
      .الذاتي المستمر التعليم على يركز 26

27 
 تحقيــق احتياجــات ورغبــات علــى يحــرص

      .الموظفين

28 
عمليـة  فـي العـاملين مشـاركة بأهميـة يـؤمن

 .التغيير
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 الفكرية االستثارة: رابعاً 

 العبارة م

متوافرة 

 بدرجة كبيرة
 جًدا

متوافرة 

 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى

  ما حد
 غير متوافرة

توافرة م غير

 على
 اإلطالق

29 
فـي  المحسـوبة المخاطرة من كبير بقدر يسمح
      القرارات اتخاذ

      .بالمستقبل التفاؤل من يزيد 30

31 
 والتجديد اإلبداع مرؤوسيه في يستثير

     

32 
 .كبير بشكل مرؤوسيه قدرات في يثق

     

33 
 .األفضل نحو للتغيير الحاجة مدى يدرك

     

      .معه العاملين بمشاعر يحس 34
 

 : نرؤساء األقسام األكاديمي لدى اإلبداعية القدرات: الثاني المحور

 ؟ نرؤساء األقسام األكاديمي كأحد اإلبداعية القدرات لديك تتوافر مدى أي إلى
  .الشخصية نظرك وجهة تمثل التي العبارة أمام (X) عالمة وضع برجاء

  

  األصالة

 العبارة م

متوافرة 
 درجة كبيرةب

 جًدا

متوافرة 

 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى

  ما حد
 غير متوافرة

متوافرة  غير
 على

 اإلطالق
بأسـلوب  أعمـال مـن إلـي يسـند مـا أنجـز  1

       .متجدد

أجـــد أن إجـــراءات العمـــل بحاجـــة الـــى عمليـــة  2
 تطوير مستمرة بعيدا عن الروتين

      

 فـي حـل اآلخـرين تقليـد عـن االبتعـاد أحـاول 3
 العمل سير تعترض التي مشكالتال
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 الطالقة الفكرية

 العبارة م

متوافرة 

 بدرجة كبيرة
 جًدا

متوافرة 

 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى

  ما حد
 غير متوافرة

متوافرة  غير

 على
 اإلطالق

 جديـدة ألسـاليب أفكـار تقديم على القدرة لدي 4
 .العمل

      

جديــدة  حلــول تقــديم علــى القــدرة لــدي 5
 .العمل في تواجهني التي التللمشك

      

والحلــول  األفكــار طــرح علــى القــدرة لـدي 6
 .العمل مشاكل لمواجهة السريعة

      

الجديــدة  األفكــار تقــديم علــى القــدرة لــدي 7
 .ويسر بتلقائية العمل لتطوير

      

 فكـرة خـالل مـن أكثـر تقـديم علـى القـدرة لـدي 8
 .قصيرة زمنيه فترة

      

  يةالمرونة الذهن

 العبارة م

متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 جًدا

متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى
  ما حد

 غير متوافرة
متوافرة  غير

 على

 اإلطالق
 المخـالف لرأيـي الـرأي معرفـة علـى أحـرص 9

 .منه لالستفادة
      

 أقتنـع بعـدم عنـدما مـوقفي تغيـر فـي أتـردد ال 10
 .صحته

      

 أسـاليبفـي  تغييـرات إحـداث علـى أحـرص 11
 .وأخرى فترة بين العمل

      

 مـن زوايـا لألشـياء النظـر علـى القـدرة لـدي 12
 .مختلفة
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 الحساسية للمشكالت

 العبارة م

متوافرة 

 بدرجة كبيرة
 جًدا

متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى
  ما حد

 غير متوافرة

متوافرة  غير

 على
 اإلطالق

       .حدوثها قبل العمل بمشكالت أتنبأ 13
 العمـل الممكـن مشـكالت لمواجهـة أخطـط 14

 .حدوثها
      

 القصــور أو أوجـه معرفــة علــى أحـرص 15
       .عمل من به أقوم فيما الضعف

 الت1ي المشك-ت $كتشاف دقيقة أمتلك رؤية 16
       .العمل ا0خرون في منھا يعاني

 القدرة على التحليل والربط

       .أفكاري تنظيم على القدرة لدي 17
       .بتنفيذه البدء قبل العمل تفاصيل أحدد 18
       العمل مهام تجزئة على القدرة لدي 19
        .العمل مهام تحليل على القدرة لدي 20

  باالتجاه االحتفاظ

 شـخص أي مـن أكثر عملي مهام على أركز 21
  .آخر

      

 دراسـة فـي وقتـاً  اسـتغرق مـا مشـكلة حـل عنـد 22
  .جمعتها لتيا المعلومات

      

        .تحقيقها وأصرعلى أهدافي عن أتنازل ال 23
 والـدرجات النجـاح لتحقيـق قـوي دافـع أمتلـك 24

  .الحياة في العليا
      

 جديـدة أفكـار إنتـاج علـى ينصـب اهتمـامي 25
 علـى الحصـول بمحاولـة اهتمـامي مـن أكثـر

  .اآلخرين موافقة
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 قبول المخاطرة

 العبارة م

ة متوافر 

 بدرجة كبيرة
 جًدا

متوافرة 
 بدرجة كبيرة

 متوافرة إلى
  ما حد

 غير متوافرة

متوافرة  غير

 على
 اإلطالق

        .رحب بصدر اآلخرين انتقادات أتقبل 26
 تسـبق التـي التجربـة باعتبـاره الفشـل أتقبـل 27

  .النجاح
      

 بالحجـة أفكـاري عـن الـدفاع علـى القـدرة لـدى 28
  .والبرهان

      

 الجديــدة واألســاليب األفكــار بتبنــي درأبــا 29
  .العمل لمشكالت حلول عن البحثو 

      

 ولـدي أعمال من به أقوم ما مسؤولية أتحمل 30
  .لمواجهة االستعداد

      

  

  

  والتقدير،،،  التحية صادق مع

  
  

  الباحث
 


