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 :النبي حممد صلى اهلل عليه وسلمقال 

رىم من الحق ظاىرين لعدوىم قاىرين ال يض " ال تزال طائفة من أمتي عمى

, قالوا يا رسول حتى يأتييم أمر اهلل وىم كذلك  خالفيم إال ما أصابيم من ألواء

 "ين ىم قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدساهلل أ

مسندُاإلمامُأحمدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 ,,,إىداء

 ....إلى نور اليدى الذي أسأل اهلل أن ألقاه عمى الحوض 

 يو وسمم.محبيبي محمد صمى اهلل ع                                      

  يا....التي تربيت في كنف السماء دعوةإلى 

  .اإلسالمية "حماس", حركة المقاومة اإلخوان المسممون

 إلى الذين صدقوا فسبقوا....

 الشيداء األطيار.                              

 أطمع أن أدخل الجنة برضاىما... من إلى. 

 ما.ىأطال اهلل عمر  أبي, أمي                                         
  رفيقة الدرب الصابرة إلى.... 

 .آالء :زوجتي الغالية                                

 مقمة العين ونبض القمب... إلى. 

 ., ىدىبناتي الغاليات: آية, تقى, نور                                

  البررة أىمي الكرامإلى.... 

 إخواني, وأعمامي, وأخوالي مع كل الحب والتقدير.                              
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 رتقدي شكر و
محمدُ نبيناُوسيدنا والمرسمين األنبياء أشرف عمى والسبلم والصبلة هللُالذيُبنعمتوُتتمُالصالحات الحمد

ُأجمعينُوبعد،، وصحبو آلو وعمى
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ُفيُإنجازُىذهُالدراسة.ُالكبير

 )مناقشاً  كموب عبدالفتاحأحمد /الدكتور والتحكيم المناقشة لجنة ألعضاء والتقدير الشكر بخالص أتوجو كما
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 .لؤلستاذُماىرُنبيلُالقدرةُعمىُتكرموُبتدقيقُرسالتيُلغوياًُُوالشكرُموصول,ُفييا

نواُمعيُدائمًاُاعواُونصحواُوكأصدقائيُالكرامُالذينُطالماُشجأتقدمُبعظيمُاالمتنانُإلىُكلُمن:ُُوختاماًُ

ُ.رامُفيُقيادةُالشرطةُالفمسطينيةاإلخوةُالك,ُوأخصُمنيمُوسيبقون
ُ
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 ,,واهلل ولي التوفيق،
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دراسةممخص ال  

مخرجاتُالعملُقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمستوىُتوفرُمتطمباتُالُالتعرفُعمىىدفتُالدراسةُإلىُ

المنيجُالوصفيُلتحقيقُذلكُاستخدمُالباحثُ،ُُوفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُلدىُالمدراءُالعامين

ُ ُبُحيثالتحميمي، ُقام ُأراء ُالدراسةاستطبلع ُمدُرُمجتمع ُفي ُوالمتمثل ُالدوائر ُاء ُالشرطةُفي جياز

ُبقطاعُغزة ُ)ُالفمسطينية ُمديرُدائرة211والبالغُعددىم صممتُليذاُُاستبانةمنُخبللُتوزيعُُوذلكُ،(

ُالدراسةلقياسُمدىُاستجابةُالمبحوثينُلمتغيراتُالغرضُ (ُاستبيانُبطريقةُالعينة131ُوقدُتمُتوزيعُ)،

ُ(.SPSSاإلحصائيُ)وتمُتحميلُالنتائجُباستخدامُبرنامجُالتحميلُ,ُالطبقيةالعشوائيةُ

ُ:ىمياأ نتائجصمتُالدراسةُإلىُعدةُولقدُتُو

 ُالعامُيمتمك ُالبُنُوالمدراء ُغزة ُبقطاع ُالفمسطينية ُُطمباتمتشرطة ُالتحويمية ةُنسببالقيادة

(79.5%). 

 (%81.8)بمغُطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُلدىُالمدراءُالعامينُبالشُرُمستوىُمخرجاتُالعمل. 

 ُارتبطتُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينية

 .(%86.6)بقطاعُغزةُبنسبةُ

ُ:الدراسة أىم توصياتُكانتُو

 ُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُفيُممارسةُنمطُالقيادةُالتحويميةُلدىُاالستمرار

ُ.غزة

 ُُغزة.الشرطةُالفمسطينيةُبُجميعُالمستوياتُاإلداريةُفيُالتحويميةُفيتعزيزُممارساتُالقيادة

 ىتمامُبمخرجاتُالعملُبشكلُأفضلُإضافةُإلىُمخرجاتُاألداء.تدعيمُسياسةُاال 
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Abstractt 

     The study aims to identify the level of the availability of requirements for 

transformational leadership, and their relationship to the outcomes of the 

general managers' work in the Palestinian police of the Gaza Strip. The 

researcher uses the analytical descriptive approach to achieve this. The 

researcher polled the study from the directors of Palestinian police in the 

Gaza Strip they are  (122) general managers, through the  a questionnaire that 

designed to measure the respondents to the variables of the study. Also, the 

researcher have been distributed (131) questionnaire in a manner of stratified 

random sample. The results were analyzed through statistical analysis 

program (SPSS). 

The result of the study: 
 The study shows, that the general managers who works in the Palestinian 

police in Gaza Strip, own the requirements of transformational leadership 

by (79.5%). 

 The study shows, that the general managers who works in the Palestinian 

police in Gaza Strip, own the work outcomes by (81.8%). 

 The study shows the correlation between the transformational leadership 
requirements of the general managers and the work outcomes by (86.6%). 

Recommendations of the study: 
 To continue practicing the transformational leadership method in the 

Palestinian police in Gaza Strip style. 

 To promote practicing the transformational leadership at all levels of 

management in the Palestinian police in Gaza. 

 To strengthen the care of outcomes work better, in addition, to the 

performance outcomes. 

 To further more studies on the transformational leadership and the 

outcomes work and their relationship with other variables. 
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ُالجيدُاإلضافيُُُ
132ُ

5.9ُ
ُ ُ)المتوسط ُاالحتمال ُوقيمة ُلجميعSigالحسابي ُمجاالتُُ.( فقرات

ُ"المتغيرُالمستقلُ"ُمخرجاتُالعملُ
133ُ

135ُُةُالتحويميةُوالرضاُالوظيفيُُُمعاملُاالرتباطُبينُالقياد5.10ُُ

136ُُمعاملُاالرتباطُبينُالقيادةُالتحويميةُوالفعالية5.11ُ

138ُُمعاملُاالرتباطُبينُالقيادةُالتحويميةُوالجيدُاإلضافي5.12ُُُ

140ُُمعاملُاالرتباطُبينُالقيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل5.13ُُُُ

142ُُيوضحُنتائجُتحميلُالتباينُوفقًاُلمتغيرُالعمر5.14ُُُُ

145ُُيوضحُنتائجُتحميلُالتباينُوفقًاُلمتغيرُالمؤىلُالعممي5.15ُُُُ

147ُُلممقارناتُالمتعددةLSDُُُيوضحُنتائجُاختبار5.16ُُ
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149ُُيوضحُنتائجُتحميلُالتباينُوفقًاُلمتغيرُسنواتُالخدمة5.17ُُُُ

150ُُلممقارناتُالمتعددةLSDُُُيوضحُنتائجُاختبار5.18ُُ

153ُُيوضحُنتائجُتحميلُالتباينُوفقًاُلمتغيرُسنواتُالخدمة5.19ُُُُ

156ُُلعينتينُمستقمتين"ُوفقاُلمتغيرُ"ُطبيعةُالعمل"ُُُُ-Tُُنتائجُاختبارُ"5.20ُُ

157ُُنتائجُتحميلُاالنحدار5.21ُُُ
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 اإلطار العام لمدراسة.1                 

 مقدمة:* 

باتتُأجيزةُالشرطةُالمعاصرةُتواجوُتحدياتُىائمةُفرضتياُمتغيراتُالعصرُالراىنُبتقدمُوسائموُُُُُُ

ُقدراتُومعارفُ ُوتنميُمن ُتطور ُأن ُاألمن ُالذيُاستوجبُعمىُأجيزة ُاألمر ُوالتكنولوجية, العممية

ُ(.2013,ُ)عرابيُلمواجيةُىذهُالتحدياتومياراتُالقائمينُعميياُ

ُالبشريُالمتميزُُُُُُ ُالعنصر ُوالبحثُعن ُأليُمؤسسة، ُوأثمنيا ُالموارد ُالبشريُأىم ُالعنصر ويعد

ُبحيثُ ُلكلُمؤسسة، ُصعبًا ُلمعملُأصبحُمطمبًا خبلصيم ُوا  ُواكتسابُوالئيم والخبلقُوالتعاملُمعيم

ُألغ ُوالمنشودة ُالرئيسة ُاألىداف ُتصدرت ُالمؤسسات ُفقدُلُ.(2011ُ,)الدىمشيُوالشركاتمب ذلك

ُاالىتم ُورعايتياأصبح ُالبشرية ُبالموارد ُفيُُام ُاألمني ُالجياز ُفي ُالمسؤولين ُبال ُتشغل ُظاىرة أىم

ُميمًاُمنُعناصرُاإلنتاجُالوقتُالحاضر,ُويرجعُذلكُإلىُكونُالمواردُالبشريةُالشرطيةُتمثلُعنصراًُ

ُ(.2103ُ)عرابي,

ُُوُُُُُ ُالعاممة ُالقوة ُيعدُتعد ُلذلكُلم ُونتيجة ُمنُأيُوقتُمضى, ُواطبلعًا ُوتنوعًا ُأكثرُتطورًا اليوم

ُالمسيطرُوالمتحكم ُالقديمُ-أسموبُاإلدارة ُاآلنُ-أسموبُاإلدارة ُبعد ُالقوىُالعاممة ؛ُألنُيصمحُليذه

ُمختمف ُشيء ُعن ُالنياية ُفي ُيبحثون ُفيمُُ-ومحسنُ-المرؤوسين ُوالمؤسسية ُالتنظيمية ُالقيادة في

ميوتشينيك,ُُوُببلنشر)ُئدُالُيحرزُالنتائجُفقط,ُبلُيكتسبُثقةُواحترامُالفريقُالذيُيقودهيطالبونُبقا

2010.)ُُُُ

ُ ُنمط ُبرز ُالتحويميةوىكذا ُتشكيلُُالقائمُالقيادة عادة ُوا  ُالغايات ُمع ُالوسائل ُمواءمة عمى

ُواستثمارُ ُاألسموبُالقياديُعمىُإدراكُالحاجات، ُىذا ُويقوم المنظماتُلتحقيقُالتطمعاتُاإلنسانية،

ُ(.2013)الشكرة,ُُأقصىُطاقاتُالمرؤوسين،ُبيدفُالوصولُإلىُأفضلُأداءُممكن
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ُإلىُمكانوبالتاليُفإنُسعيُالقيادةُالتحويميةُلتغييرُواقعُاُُُُُ الُبدُُةمرموقةُلمنظمةُوالوصولُبيا

ُالقصوىُمنُىذهُ ُالمنظمةُعبرُتحسينياُواالستفادة منُأنُيصاحبوُتغييرُحقيقيُفيُمخرجاتُىذه

ُالمخرجات.

جودةُوصبلحيةُمخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعملُتعتبرُمكونُأساسيُمنُمكوناتُأيُنظامُفُُُُُ

دارةُاألداء طُيسميتمُتوفيُىذاُالبحثُُ(.Koontz & Thomas, 2012)ُيسعىُلموصولُإلىُجودةُوا 

ُالعام ُالمدراء ُوىم ُالشرطة ُفيُمؤسسة ُالبشرية ُالموارد ُعمىُأىم ُىذهُُوالضوء ُقادة ُيمثمون نُوالذين

ُفيُالحياةُُ ُالقراراتُوتؤثر ُتنعكسُىذه ُما ُبمكانُحيثُغالبًا ُمنُاألىمية ُقراراتيم ُوتعتبر المؤسسة,

ُ ُتبعدنا ُأو ُوتقربنا ُالقيادةُاليومية ُمتطمبات ُتوفر ُمستوى ُالباحث ُدرس ُوقد ُالمنشودة. ُالرفاىية عن

ُالعامال ُالمدراء ُلدىُىؤالء ُذلكُبمستوىُتحويمية ُوعبلقة ُبقطاعُغزة ُالفمسطينية ينُفيُجيازُالشرطة

ُمخرجاتُالعملُلدييم.ُ

بمخرجاتُحويميةُوعبلقتياُوعميوُفقدُجاءتُىذهُالدراسةُلتمقيُالضوءُعمىُمتطمباتُالقيادةُالت

ُ.العملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة

 مشكمة الدراسة: 1.1

ُمستقرة ُوغير ُمتغيرة ُوظروف ُكبيرة ُتحديات ُغزة ُبقطاع ُالفمسطينية ُالشرطة ,ُيعيشُجياز

ُالصييوني ُلمعدوان ُمستمرة ُعرضو ُالموجستية ُوامكاناتو ُومقراتو ُالحصارُفأفراده ُآثار ُفإن ُوكذلك ,

فآثارهُالُتنتييُُالمفروضُعمىُقطاعُغزةُتصيبُمؤسسةُالشرطةُكحالُسائرُالمؤسساتُفيُالقطاع

بعضُالوسائلُواألدواتُالضعفُفيُتمبيةُاإلحتياجاتُالتدريبيةُالخارجيةُوالحرمانُمنُامتبلكُعندُ

ُُ.والمساعدةُفيُمواجيتياُالحديثةُالتيُتساعدُفيُخفضُمعدالتُالجريمة

لقيامُجيازُالشرطةُبدورهُفيُحفظُاألمنُُتطمعاتُأفرادُالشعبقابمياُمنُىذهُالتحدياتُوماُي

,ُجعمتُالتيُأولوىاُلمجيازُفيُقدرتوُعمىُكشفُالجرائمُوالتعاملُمعُاألحداثُاألمنيةالثقةُُوواألمانُ
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ةُتستطيعُأنُتحققُكبيرةُتحتاجُإلىُُقيادميمةُُ–المدراءُالعامونُُ–عمىُقيادةُالشرطةُالميمةُالممقاةُ

ُقادرةُعمىُصنعُالتغييرُوأنُتكونُتواجوُالتحدياتوأنُُوتمبيُالطموحاتُالنجاحات وتمتمكُالقدرةُُ,

فيُكلُمراحمياُسواءُفيُالمراحلُُعمىُاالستفادةُواالستثمارُالجيدُلنتائجُالعممياتُاإلداريةُوالميدانية

األمدُالطويلُُمرحمةُفيُاألوليةُ"مخرجاتُاألداء"ُأوُفيُالمراحلُالمتوسطةُ"متغيراتُالعمل"ُأوُحتى

ُ."األثر"

ُ ُبمشكمة ُالباحث ُاستشعر ُوىنا ُفي ُفتناول ُُدراستوالدراسة ُتوفر ُالقيادةُمستوى متطمبات

ُ ُبقطاعُغزةالتحويمية ُالفمسطينية ُالعامينُفيُالشرطة ُليقومُُومستوىُمخرجاتُالعملُلدىُالمدراء ،

ُببحثوُلئلجابةُعمىُالسؤالُالرئيسيُالتاليُ:

مخرجات العمل لدى المدراء  متطمبات القيادة التحويمية وعالقتيا بمستوىما مستوى توفر 

ُُن في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة ؟يالعام

 أىداف الدراسة: 1.2

 :التالية األىداف تحقيق إلى الدراسة ىذه تسعى

 .بقطاعُغزةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةمستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُُتحديد .1

 لدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُبقطاعُغزة.ُمخرجاتُالعملتحديدُمستوىُ .2

لُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالعبلقةُبينُمستوىُالقيادةُالتحويميةُومستوىُمخرجاتُالعممعرفةُ .3

 .بقطاعُغزةُالشرطة

4. ُ ُإالتوصل ُيمكن ُالتي ُالتوصيات ُمن ُمجموعة ُالقيألى ُالنيوضُبمستوى ُفي ُتساعد ادةُن

ُنُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبيدفُتحسينُمستوىُمخرجاتُالعمليالمدراءُالعامُالتحويميةُلدى

ُ.لدييم
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 أىمية الدراسة: 1.3

ُفيُالجوانبُالتالية:تكمنُأىميةُالدراسةُ
 :ُاألىميةُالعممية

ُالبحثُبحسب .1 ُفي ُجديد ُالباحثُُموضوع ُالقيادةُعمم ُمستوى ُبين ُالعبلقة حيثُيبحثُفي

ُ ُومستوىُمخرجاتُالعمل ُوبالتاليُسيمثلُالتحويمية ُالشرطة ُفيُجياز ُالعامين لدىُالمدراء

 إضافةُجديدةُلممكتباتُوالدراساتُالمستقبمية.

ُُالبحث .2 ُحيثُأنو ُالحديثُعنُمخرجاتُالعمل, ُفي ُعممية ُفجوة ُالباحثيعالج ُبحسبُعمم

 البحثُاألولُبالمغةُالعربيةُالذيُتطرقُلموضوعُمخرجاتُالعمل.

 :األىميةُالعممية 

ُالباحث .1 ُفيُجيازُُاستفادة منُالبحثُفيُمجالُعمموُحيثُأنوُيعملُبمنصبُ"مديرُعام"

ُالقيادةُ ُتوفر ُمستوى ُقياس ُالبحث ُيستيدف ُالتي ُالفئة ُمن ُجزء ُوىو ُالفمسطينية الشرطة

 التحويميةُومخرجاتُالعملُلدييا.

العامينُُمدراءالُلدىتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُعمىُمدىُةُطاطبلعُالقيادةُالعامةُلمشُر .2

ُ.لدييممخرجاتُالعملُوعبلقةُذلكُب

 متغيرات الدراسة: 1.4

ُ:(1.1وتمثلُبالشكلُ)ُتتمثلُمتغيراتُالدراسةُفيماُيمي

 .(2006,ُ)العازميُمستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةالمتغيرُالمستقل:ُ .1

 المثالً التأثٌر 

 دافع اإللهامً أو التحفٌز الملهمال 

 الفكري زٌحفتال 
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  بالمشاعر الفردٌةاالهتمام 

ُ.Saqer, 2011))ُمستوىُمخرجاتُالعملُ:التابعُالمتغير .2

 ًالرضا الوظٌف 

 الفعالٌة 

 ًالجهد اإلضاف 

 (1.1الشكل)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل جرد بواسطة الباحث               

 

 الدراسة: فرضيات 1.5

ُ:افياُيتمُصياغةُالفرضياتُالتاليةمشكمةُالدراسةُوأىدفيُضوءُ

 األولىُالفرضيةُالرئيسية:ُ

 ُعندُمستوىُداللةُإحصائيةذاتُداللةُُتوجدُعبلقةال (α≤0,05) ُبينُمستوىُتوفر

ُالعام ُلدىُالمدراء ُالتحويمية ُيمتطمباتُالقيادة ُفيُالشرطة ُبقطاعُغزةُن الفمسطينية

 .لدييممخرجاتُالعملُُوبينُمستوى

ُح
ىَه

ؽ
انر

ج 
اق

مُ
 ان

خ
ثا
طه

ير
 

م
خ انـعـًـ

ظـا
ه
ف

يـ
 

تهرًاو اال

 تانًّاعه انفهقَح

 انرؽفُى انفكهٌ

 انكافع اإلنهايٍ

 رأشُه انًصانٍان

 انعهك اإلضافٍ

 انفعانُح

 انهضا انىظُفٍ
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 :التاليةُالفرضياتُالفرعيةويتفرعُعنياُ

توفرُمتطمباتُ(ُبينُمستوىα≤0,05ُعندُمستوىُداللةُ)ُإحصائيةذاتُداللةُُتوجدُعبلقةالُ .1

ُقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُب

 لدييم.ُالرضاُالوظيفي

(ُبينُمستوىُتوفرُمتطمباتα≤0,05ُعندُمستوىُداللةُ)ُإحصائيةذاتُداللةُُتوجدُعبلقةالُ .2

ُطينيةُبقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمس

 لدييم.ُالفعالية

(ُبينُمستوىُتوفرُمتطمباتα≤0,05ُعندُمستوىُداللةُ)ُإحصائيةذاتُداللةُُتوجدُعبلقةالُ .3

ُطينيةُبقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمس

ُلدييم.ُالجيدُاإلضافي

 انيةالفرضيةُالرئيسيةُالث: 

 ُتوجد ُُفروقُال ُداللة ُ)ُإحصائيةذات ُداللة ُمستوى α≤0,05ُعند ُاستجابةُ( في

ُتعُزُوالمبح ُالتاليةُىثين ُالشخصية ُالعُ-)العمرُ:لممتغيرات سنواتُُ–يممالمؤىل

ُ(الرتبةُالعسكريةُ–لعملطبيعةُاُ–الخدمة
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 القيادة2.1

 :ةمقدم

ُومدخلُ ُالمبحثُمقدمة ُىذا ُويعد ُالقيادة, ُالثانيُموضوع ُالفصل ُمن ُالمبحثُاألول يتناول

والذيُيتناولُالقيادةُالتحويمية,ُحيثُأنوُالبدُمنُالوقوفُعمىُمفيومُُلممبحثُالثانيُفيُالفصلُذاتو

التحويميةُوقدُتطرقُالمبحثُإلىُتعريفُياتُالقيادةُبشكلُعامُقبلُالتخصصُفيُنمطُالقيادةُونظُر

ُ.(,ُالسمات,ُالموقفية,ُالتفاعمية,ُالحديثةالرجلُالعظيمالقيادة,ُنظرياتُالقيادةُ)

 :تعريف القيادة 2.1.1

ُيصدرُُُُُُ ُأن ُطبيعيًا ُوكان ُالزمن ُمن ُطويمة ُفترة ُمنذ ُالبشري ُالجنس ُالقيادة ُظاىرة ُشغمت لقد

,ُ)العجميُبحوثُعديدةُلموقوفُعمىُطبيعتياُوأبعادىاُومقوماتيابصددىاُآراءُكثيرة,ُوأنُتقدمُحولياُ

ُُُُُُُوقدُوردتُالعديدُمنُتعريفاتُالقيادةُأذكرُمنيماُماُيمي:ُ(2008

يعرفياُماكرُيجرُبأنيا"ُالقيادةُىيُتأثيرُشخصيُمتبادلُيظيرُبوضوحُفيُحاالتُمعينةُمنُخبللُف

ُ(.1991,ُىدافُالمنشودة"ُ)جمجوماالتصالُبينُالقائدُوالمرؤوسينُغايتوُتحقيقُاأل

ُ نُبأنيا"ُخاصيةُمنُخصائصُالجماعةُتوكلُمسؤوليةُالقيامُبأنواعُمُ(2002,ُالعمايرة)كماُعرفيا

ُ،ُوميزاتوضبطُالنفسُ،النشاطاتُاليامةُلفردُأوُجماعة،ُيتسمُبخصائصُشخصيةُمعينة،ُكالسيطرة

ُ".جديةُمعينةُ،ُوغيرىاُمنُالميزات

التأثيرُعمىُشخصُأوُمجموعةُمنُبأنياُ"ُقدرةُالفردُفيُُ(2011,ُ)العجرميُوالمدىونُيضاًُأُيعرفياُو

رشادىمُمنُأجلُكسبُتعاونيمُوحفزىمُعمىُالعملُبأعمىُدرجةُمنُالكفايةُاأل شخاص،ُوتوجيييمُوا 

ُالموضوعة".ُاألىداففيُسبيلُتحقيقُ
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ُ ُوالتنظيمات ُالسموك ُمن ُمجموعة "ُ ُبأنيا ُالقيادة ُجميك ُالرئيسويعرف ُطرف ُمن ُُُُُُُُُُوالتصرفات

ُاألُأو ُعمى ُالتأثير ُبيا ُيقصد ُاألالمدير ُتحقيق ُفي ُتعاونيم ُأجل ُمن ُالمطموبة"فراد ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىداف

ُ.(2010,ُ)الفرا

ُاآلُ(2010ُ,)خمفُويعرفيا ُسموك ُعمى ُتأثير ُعممية "ُ ُتحقيبأنيا ُإلى ُلموصول ُاألىدافُخرين ق

ُ."المشتركةُوُالمرغوبة

 

 :نظريات القيادة 2.1.2

ُلمعرفةُُتحاُزُُُُُُ ُمنيم ُسعيًا ُوالعمماء ُالباحثين ُمن ُالكثير ُاىتمام ُعمى ُالقيادة ُموضوع دراسة

ُد ُلشخصُما ُاالنقياد ُإلى ُوالجماعات ُاألفراد ُتدفع ُالتي ُغيرهاألسباب ُالصفاتُون ُمعرفة ُوكذلك ،

ُالشخصُوالدوافعُالتيُت تباعوُوالطرقُواألساليبُالقفُخمفُتوجوُاألفرادُوالجماعاتُوالسماتُليذا

التيُيتبعياُلمتأثيرُفيُاألفرادُوالجماعاتُبيدفُتحقيقُاألىدافُالمنشودة,ُولكلُماُسمفُفقدُظيرتُ

ُالقائدُواألتباعُ نظرياتُالقيادةُوالتيُتسعىُلتفسيرُعمميةُالقيادةُوتسميطُالضوءُعمىُأركانياُوأىميا

ُ-ىي:ذهُالنظرياتُوالموقفُوأبرزُى

The Great Man Theoryُ))ُنظرية الرجل العظيم2.1.2.1ُ

تقومُىذهُالنظريةُعمىُاالفتراضُالقائلُبأنُالتغيراتُالجوىريةُالعميقةُالتيُطرأتُعمىُحياةُ

ُ ُغير ُبمواىبُوقدراتُفذه ُولدوا ُأفراد ُتحققتُعنُطريق ُإنما ُفيُالمجتمعاتُاإلنسانية ُتشبو عادية

نُىذهُالمواىبُوالقدراتُالُتتكررُفيُأناسُكثيرينُعمىُمرُالتاريخُ)العجميالسحرمفعولياُقوةُ ,ُ،ُوا 

2008).ُ

يتمتعونُبعددُمنُالخصائصُالتيُُماءوروبرتُُبأنُىذهُالنظريةُتبينُأنُالقادةُالعظُ&جيرالدُويذكر

بمضيُالوقتُوالُوتقررُىذهُالنظريةُأنُتمكُالخصائصُالُتتغيرُُ.اقيُالبشرتجعميمُمختمفينُعنُب
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يتقاسمونُتمكُالخصائصُُماءُوعمىُذلكُفإنُىذهُالنظريةُتقررُأنُالقادةُالعظُ,معُتغيرُالجماعات

ُ.(2010ُ,)ُناصرُبصرفُالنظرُعنُالدورُالتاريخيُالذيُأدوه

القرنُالثامنُُأواخر،ُحيثُسادتُفيُنظرياتُالمفسرةُلمقيادةوبالرغمُمنُأنُىذهُالنظريةُمنُأقدمُال

ُ.وُعمىُكثيرُمنُالباحثينُوالعمماءبلديُإالُأنُذلكُماُزالُيمقيُبظبللعشرُالمي

ُ-:لنظريةُعددُمنُاالنتقاداتُوأىمياوقدُواجيتُىذهُا

ُ.أنياُليستُمرتبطةُبشخصُالقائدُبقدرُماُترتبطُبظروفُالجماعةُ–أُ

ُ.الُتكونُصحيحةُإالُإذاُكانتُالجماعةُمستعدةُلقبولُالتغييرُ-ب

ُ(.1991,ُالتغيرُترتبطُبالزمنُالذيُيحتلُفيوُمركزُالقيادةُ)جمجومقدرةُالقائدُعمىُُ-ج

ُبعضُُ-د ُفي ُعجزوا ُاألمام ُإلى ُجماعاتيم ُدفع ُفي ُنجحوا ُالذين ُاألفذاذ ُبعضُىؤالء أن

الظروفُعنُتحقيقُأيُتقدمُمعُنفسُالجماعةُوعجزواُفيُبعضُالوقتُعنُقيادةُجماعاتُأخرىُ

ُ.(2008,ُيرُجماعاتيمُاألصميةُ)العجميغ

ُوالتدريبُُ-ـى ُالتعميم ُمنُخبلل ُاإلداريُمياراتو ُالقائد ُيصقل ُأن ُتتعارضُمعُضرورة أنيا

ُ.(2010,ُوالخبرةُالتيُيكتسبياُمنُخبللُتفاعموُمعُالمواقفُاإلداريةُالمختمفةُ)ناصر

ُ(Theory Traitsُ)ُُنظرية السمات2.1.2.2ُ

ُوأنوُُُُُُ ُيولدونُقوادًا، ُالنظريةُعمىُأنُالقواد ممكُصفاتُالُيمكنُلمشخصُالذيُالُيتناديُىذه

ُأنُيصيرُقائداًُ ُألنُلدييمُمنُالقيادة ُفالممكُواألميرُواإلقطاعيُوالرأسماليُكلُىؤالءُيولدونُقوادًا ,

.ُوقدُسادتُىذهُالنظريةُبينُالباحثينُحتىُ(2008,ُ)العجميُالصفاتُالوراثيةُماُيجعميمُأىبًلُليا

.ُوتقومُ(2011,ُاليدفُىوُالتوصلُإلىُتحديدُسماتُالقيادةُ)االغانيايةُالحربُالعالميةُالثانيةُوكانُ

النظريةُعمىُأنُالفردُالذيُيممكُمجموعةُمنُالصفاتُالشخصيةُمثلُ:ُالذكاءُوالدىاءُوالحزمُوالقدرةُ

ُماُتكونُ عمىُالتعاونُوالحماسُوالشجاعةُوالمبادأةُوالقدرةُعمىُالتكيفُيعتبرُقائدًا،ُحيثُإنوُغالبًا
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ُالسما ُالتدريبُواإلعدادُىذه ُمن ُوجيزة ُفترة ُفي ُاكتسابيا ُيمكن ُوال ُنفسو ُفي ُعميقة تُذاتُجذور

ُ.(2010,ُ)خمف

ُ-:بأنياُ(2012,ُأماُاالنتقاداتُالتيُوجيتُليذهُالنظريةُفيذكرىاُ)العجارمةُُُُُ

ُ.معيارُصادقُلقياسُسماتُالقائدُلىإصعوبةُالوصولُ-أ

ُ.جحُفيُقيادتوفإنوُين،ُومعُذلكُوُأكثرأقدُيفقدُالقائدُسمةُ-ب

ُالسمات-ت ُنظرية ُواقعية ُالسمعدم ُتوافرُكل ُضرورة ُتؤكد ُوذلكُألنيا ُالتيُذكرىاُ، اتُالقيادية

ُ.،ُوذلكُأمرُالُيمكنُتطبيقومعظمياُفيمنُيشغلُمناصبُقياديةُأوأنصارىاُ

ُالموقفيةتجاى-ث ُالسماتُلمطبيعة ُتعطُأىملُنظرية ُلم ُبمعنىُأنيا ُيةُألثرُعواملُالموقفُفي،

ُ.ياسيةُالمحدودةُفيُصناعتوُالقائدجتماعيةُوالس،ُكماُأنياُتجاىمتُدورُالظروفُاالالقيادة

،ُفإنُذلكُالُيعنيُعدمُوجودُالنتقاداتُالموجيةُلنظريةُالسماتوعمىُالرغمُمنُكلُالمآخذُواُُُُُ

،ُألنُالقيادةُلياُسماتياُالتيُربماُتختمفُمنُمكانُسماتُالشخصيةُوالنجاحُفيُالقيادةعبلقةُبينُال

آلخرُومنُزمانُآلخرُلكنُذلكُالُيعنيُعدمُوجودُعبلقةُبينُالسماتُوالقيادة,ُوذلكُماُأكدتوُالكثيرُ

ُلبيترولوُ ُوالسموكُالشخصيُاPetrwllo)منُالبحوثُوالدراساتُوفقًا ُالقيادة ُفيُدراسة جراىاُألتيُ(

ُ(.2010,ُ()أبوُعبيدة1961عامُ)

ُ(The Situational Theory)ُالنظرية الموقفية 2.1.2.3

ُيرتبطُبمدىُمبلُُُُُ ُاإلدارية ُأنُنجاحُأنماطُالقيادة ُمفاده ُمفيوم ُحول ُالنظرية ُىذه متياُءتتمحور

لمموقفُأيُأنوُكمماُكانُالخطُالقياديُالذيُيتبعوُالقائدُاإلداريُمتبلئمًاُمعُمتطمباتُالموقفُالذيُ

,ُوعميوُفإنوُميماُتكنُ(2010,ُكمماُازدادتُفرصُنجاحوُفيُالقيادةُوالعكسُصحيحُ)خمفُيواجيو

ئدُمكاناتُالفردُفإنياُوحدىاُغيرُكفيمةُبأنُتجعلُمنوُقائدًا،ُوكذلكُالموقفُوحدهُالُيكفيُلظيورُالقاإ

ُخاصة ُوصفات ُبسمات ُيتمتع ُلم ُالنإن ُبين ُتفاعمية ُعممية ُالقيادة ُفإن ُوعميو ُا، لشخصيةُواحي
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ُا ُ)مغاريُجتماعيةالوالظروف 1ُ-2)الشكلُوُ.(2009, ُعوامل ُيوضح ُسموكُ( ُفي ُالمؤثرة المواقف

ُالقائد.

 يوضح عوامم انمواقف انمؤثرة في سهوك انقائذ :(1.3شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111, َأهانًٕكن: 

 

ُ(Interactive theory)ُُالنظرية التفاعمية2.1.2.4ُ

أنوُنتيجةُلبلنتقاداتُالتيُتعرضتُلياُالنظرياتُالسابقةُ،ُظيرتُالنظريةُالتفاعميةُُذكرُاألفنديُُُُُ

فالقيادةُالناجحةُفيُىذهُالنظريةُالُتعتمدُُ,نظريةُالسماتُوالنظريةُالموقفيةُوالتيُتجمعُبينُكلُمن

عمىُالسماتُالتيُيتمتعُبياُالقائدُفيُموقفُمعينُ،ُلكنُتعتمدُعمىُقدرةُالقائدُفيُالتفاعلُمعُأفرادُ

.ُالقيادةُإذنُفيُمفيومُىذهُالنظريةُتتوقفُعمىُالشخصيةُوعمىُالمواقفُ(2010,ُ)الرقبُالجماعة

 ـٕائٓ انًكَه :

 ٓـٕائ

 انّفُٕح .

. انؽاظاخ وانكوافع 

 الخبرات الماضٌة

 والتعزٌزات

. عىايم انعًاعح 

. ذًُُح انعًاعح 

. تهُكم انعًاعح 

يهاو انعًاعح . 

 ٌهىن انًهؤوٌٍُ :

 انكافع 

 اإلَراظُح 

انهضا 

 طٍ انمُك 

انغُاب 

 

 ٌهىن انًكَه ) انمائك (

 يإشه فٍ

 انًُظًح:عىايم 

 أٌاي انمىج 

 انمىاعك وانٍُاٌاخ 

 االؼرهاف 

انىلد 

ًهؤوٌٍُـٕائٓ ان. 

ٕائٓ انّفُٕح .ـ 

. انؽاظاخ وانكوافع 

 انفثهاخ انًاضُح

 .وانرعىَىاخ
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(ُأنوُوعمى1992ُ)كنعانُونختمُبقولُ.(2008,ُعمىُالوظائفُوعمىُالتفاعلُبينيماُجميعًاُ)العجميُو

ُ ُأسيمتُايجابيًا ُوأنيا ُلخصائصُالقيادة ُفيُتحميميا ُواقعية ُتبدو ُالتفاعمية ُالنظرية ُأن ُمن فيُالرغم

ُاإلدارية ُكفايةُتحديدُخصائصُالقيادة ُكشفتُعنُعدم ُفيُمجالُاإلدارة ُإالُأنُالتطوراتُالحديثة ،

نظريةُالرجلُالعظيمُأوُنظريةُالسماتُأوُالنظريةُالموقفيةُأوُالنظريةُالتفاعميةُفيُتحديدُخصائصُ

ُ.(2004,ُالفاعميةُاإلداريةُ)الشريفالقيادةُالتيُتحققُ

ُنظريات القيادة الحديثة2.1.2.5ُ

ُُُُُُ ُالمداخل ُاإلداريةتعددت ُالقيادة ُلموضوع ُالسماتُُ,والنظريات ُنظريات ُفي ُعرضت والتي

ُالموقفيةون ُوالنظريات ُالسموك ُظريات ُلكن ُُةبيئال، ُإضافة ُوالتراكيبُُإلىالمتغيرة ُالعمميات تعقيد

ُلمقيادةُ ُمتجددة ُفرضُنظرة ُواتجاىاتُفمسفية ُأفكار ُرافقُذلكُمن ُلممنظماتُوما ُالجديدة التنظيمية

ُ,ُوأدىُذلكُإلىُظيورُالنظرياتُالحديثةُفيُالقيادة.(2012,ُ)الديبُظماتُاألعمالمناإلداريةُفيُ

ُ:بعضُنظرياتُالقيادةُالحديثةُوىيُونتطرقُىناُلذكر

ُالقيادةُالتبادليةُ/ُاإلجرائية.-1

ُ.القيادةُالمتساميةُ/ُالمتعالية-2

ُالقيادةُالتحويمية.-3

ُ.اليدفُ–نظريةُالمسارُ-4

القيادةُالتحويميةُمنُنظرياتُالقيادةُالحديثةُبالتفصيلُكونياُموضوعُدراستوُوسيتناولُالباحثُنظريةُ

ُاألساسي.
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 القيادة التحويمية 2.2

 :المقدمة
 

ُُُُُُ ُتحقيقو, ُومتطمبات ُالتحويمية ُالقيادة ُنمط ُالثاني ُالمبحث ُالقيادةُيتناول ُمتطمبات ُتعد حيث

مفيومُ,ُنشأةُوتطورُالقيادةُالتحويميةُالتحويميةُىيُالمتغيرُالمستقلُفيُالدراسة,ُوقدُتناولُالمبحث:ُ

ُالتحويمية ُالقيادة ُالتحويمية, ُالقيادة ُأنماط ُالتحويمية, ُالقيادة ُعناصر ُالتحويمي, ُالقائد ُتفكير ,ُطريقة

ُ.خصائصُالقائدُالتحويمي

 :نشأة وتطور القيادة التحويمية 2.2.1

ُُُُُ(ُ ُعام ُبيرنز1978ُفي ُاألمريكي ُالسياسي ُالعالم ُيد ُعمى ُالتحويمية ُلمقيادة ُمفيوم ُأول ُظير )

(Burnsُثم،)ُُتوالتُالمفاىيمُوالنصوصُفيُالقيادةُالتحويميةُكإضافاتُأوُاسياماتُإلىُأعمالُبيرنز

ُ.(2008,ُ)عيسىُمنُقبلُعددُمنُالباحثينُوالعمماء

سياماتُباسُعندماُوضعُنظريةُمنيجيةُإوقدُشيدتُالقيادةُالتحويميةُتطورًاُممحوظًاُمنُخبللُُُُُُ

ُنموذجُ ُليا ُووضع ُالتحويمية، ُيعرفُبمقياسُلمقيادة ُما ومقاييسُلقياسُعواملُالسموكُالقياديُوىو

(MLQُُواالىتمام ُاإلبداعي ُوالتشجيع ُالكاريزما ُوىي ُالتحويمية ُلمقيادة ُعناصر ُثبلثة ُتضمن ُالذي )

(ُقدم1993ُ(ُمكونًاُرابعًاُأطمقُعميوُالدافعيةُالمستوحاة,ُوفيُعام)1990)ُبالفرد،ُثمُأضافُباسُفي

جًاُأكثرُحداثةُلمقيادةُالتحويميةُواإلجرائية،ُيتضمنُسبعةُعناصرُثبلثةُمنياُكلُمنُباسُوافوليوُنموذ

 .(2001,ُ)اليبلليُتحددُالقيادةُاإلجرائيةُواألربعةُاألخرىُتحددُالقيادةُالتحويمية
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ُمفيوم القيادة التحويمية: 2.2.2

خبللوُإلىُالوصولُعرفياُبيرنزُ"ُصاحبُالنظريةُ"ُبأنيا:ُنمطُمنُالقيادةُيسعىُالقائدُمنُ

،ُواستثمارُأقصىُ،ُثمُيعملُعمىُإشباعُحاجاتيملوُإلىُالدوافعُالكامنةُوالظاىرةُلدىُاألفرادُالتابعين

ُ.(2006,ُ)العتيبيُ"،ُبيدفُتحقيقُتغيرُمقصودطاقاتيم

:"ُالقيادةُالتيُتعملُعمىُتوسيعُوتعاظمُاىتماماتُالمرؤوسينُوحاجاتيمُإلىُماُبأنياBassُويعرفياُ

ُ(.2011,ُ)الغامديُبعدُمنُاىتماماتيمُالشخصيةُمنُأجلُمصمحةُالمنظمةُ"أىوُ

يرتكزُجوىرُالقيادةُالتحويميةُعمىُالقدرةُعمىُمواءمةُالوسائلُمعُُ"(ُبالقول:2011,ُالغامدي)ُعرفياوي

عادةُتشكيلُالمؤسساتُلتحقيقُأغراضُإنسانيةُعظيمةُوتطمعاتُأخبلقية". ُالغاياتُوا 

ُالزعيبر ُواألخبلقُوالمعاييرُُوكذلكُيعرفيا ُوىيُتركزُعمىُالقيم ُوتحوليم ُاألفراد ُتغير ُ"عممية بأنيا

شباعُحاجاتيمُومعاممتيمُ واألىدافُطويمةُاألجلُوتشملُالقيادةُالتحويميةُعمىُتقويمُُدوافعُاألفرادُوا 

ُ(.2014الزعبير,ُ)ُبإنسانيةُ"

ُ"نمطُالقيادة ُبأنيا: ُالباحثُإجرائيًا عمىُُطةنُبالشُرُوخبللوُالمدراءُالعاميستطيعُمنُُالذيُُويعرفيا

ُالتغيير ُلدييمُوالتأثيرُإحداث ُوالقدرات ُالطاقات ُأقصى ُبيدفُاستثمار ُالعاممين ُتنميتياُُعمى عبر

ُ".ُلموصولُإلىُاألىدافُالمرجوةُوتطويرىا

 :أنماط القيادة التحويمية 2.2.3

ُذكرُبيرنزُعدةُأنماطُلمقيادةُالتحويميةُوىيُ:

 ُالقيادةُالعقبلنيةIntellectual leader shipُ

 ُالقيادةُاإلصبلحيةReform leader shipُ

 ُالقيادةُالثوريةRevolutionary leader shipُ
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 ُالقيادةُالبطوليةHeroes leader shipُ

 ُالقيادةُااليدلوجيةIdeological leader shipُ

فيُالمبادئُالرئيسةُويرىُالكثيرونُأنوُالُيوجدُاختبلفاتُواضحةُبينُىذهُاألنماطُُفجميعياُيتمحورُ

ُالتحويمية ُ)الديبُلمقيادة ُأنيا2012ُ, ُنجد ُالتحويمية ُبينُأنماطُالقيادة ُمنُخبللُالمقارنة ُأنو ُكما .)

ُفيُاأل ُعمىُالتأثير ُتقوم ُأنيا ُدوافعتشتركُفي ُوذلكُمنُخبلل ]العقبلنية،ُُتباعُواستنياضُىمميم

ُالمطموب.سعيًاُلتحقيقُالتحولُُ[ُةاأليدولوجياإلصبلح،ُالثورة،ُالبطولة،ُ

ُ

 :عناصر القيادة التحويمية 2.2.4

ُأكثرُحداثةُلمقيادةُالتحويميةAvolioُ"ُباالشتراكُمعُ"Bass(ُقدمُ"1993فيُعامُ) "ُنموذجًا

وىذهُالعناصرُاألربعةُيطمقُعميياُُ.(2001,ُةُالتحويميةُ)اليبللييتضمنُأربعةُعناصرُتحددُالقياد

ُ(four ISُ(ُُحيثُيبدأُكلُعنصرُمنياُبالحرف)I)ُ(ُوىيُعمىُالنحوُالتالي:2006,ُي)العازم-ُ

ُ(.Idealize Influence)ُالتأثير المثالي-أ

ُ)ُالتأثيرُاُُُُُ ُليذهُالخاصيةُلكرزماتيكيُأوُالجاذبيةُالقياديةويطمقُعميياُأيضًا ،ُويسمكُالقادةُوفقًا

ُ.(2012,ُ)الديبُالحترامُوالثقةفيصبحواُأىبًلُلئلعجابُوانموذجًاُيحاكيوُاآلخرونُمعُمرورُالوقت،ُ

ُبالسموكُ ُالنفوذُمصحوبًا ُعنُاستخدام ُلتعريفُباسُوافيميوُفإنُدافعُالتأثيرُالمثاليُىوُعبارة ووفقًا

جميعُالمخاطرُالجيدُواالحترامُالمتبادلُبينُالقائدُوفريقُالعملُبشرطُأنُيقاسمُالقائدُفريقُالعملُفيُ

ُ ُمصدرُُ.(Ying, 2009)ُبالمؤسسةالمحدقة ُمنو ُتجعل ُالذىنية ُومقدرتو ُالقائد ُخبرات ُفإن وعميو

ُوالتواصلُُةإعجابُوقدُو ُالذيُيحدثُبموجبُاالتصال ُفيُاآلخرينُذلكُالتأثير ُالتأثير ُمن وتمكنو

ُ.(2012,ُالمستمرينُمعُالعاممينُفيُموقعُالعملُ)الغزالي



21 

 

ُأنوُفإنوُختاماًُُوُُُُُ ُسبق ُينطمقُُيتضحُمما ُتأثيرىا ُفإن ُلدىُالقائد ُبالمثالية ُاألتباع ُأيقن متىُما

ُالجم ُفيحمل ُالمنظمة، ُليجوبُأرجاء ُالدُإلىيع ُوالعمل ُعمىُُؤاستنياضُاليمم وبُوالحرصُالشديد

ُ.لىُاألىدافُالمنشودةإنجاحُوصولُالقائدُوالمنظمةُ

ُ(Inspirational Motivation)ُُالتحفيز المميم أوالدافع اإلليامي ُ-ب

ُقناعاتُُُُُُ ُالرؤيةُضمن ُحيثُتوضع ُالتحويمية ُلمقيادة ُالرئيسة ُاإللياميُمنُاألبعاد ُالدافع يعتبر

ُالدافعُبتفاؤلُوحماسُحولُالمستقبلُمعُعدمُ عاليةُوامتبلكُلمثقةُفيُتحقيقياُويتحدثُصاحبُىذا

ُ.(Ying, 2009)ُنجازُىذهُاألىدافُالمستقبميةةُإلتجاىلُاالحتياجاتُالواقعيةُالبلزم

ُاألتباعوسميتُبالحفُُُُُ ُإليام ُويتضمن ،ُ ُالمميم ُىممز ُواستثارة ُنحوُيم، ُالحماسُلدييم ذكاء ُوا  ،

ظيارُالتفاؤلُوالحماسُفيُالعملُوتوفيرُنوعُاإل نجازُوذلكُمنُخبللُتقديمُرؤيةُمقنعةُلممستقبلُوا 

,ُ)عايشُاإليجابيةُتائجمنُالتحديُوالمعنىُفيُعملُاألتباعُواستثارةُروحُالفريقُلدييمُواإلشادةُبالن

ُالنشاطُوالفُ.(2009 ُأنُالتحفيزُىوُمولد ،ُوىوُمنُالطرقُالنشطةُلمحصولُاعميةُفيُالعملسيما

ُ(.2011,ُ)الفقيُعمىُأفضلُماُلدىُالغير،ُسواءُتعمقُذلكُباألمورُالماديةُأوُالمعنوية

البعدُيستميمونُطارُىذاُإأنُالقادةُالتحويميينُفيُ(2003ُفيُ)ُ Aldag & Kunzwharaوأوردُُُُُ

ُالثقةُ ُيغرسون ُأنيم ُكما ُبتفاؤل، ُالمستقبل ُعن ُويحدثونيم ُبالمسؤولياتُالجديدة ُويثيرونيم مرؤوسييم

ُوالثقةُ ُبالقيمة ُيشعرون ُالتابعين ُيجعمون ُفيم ُتنجز، ُسوف ُالمستقبمية ُالمنظمة ُميام ُبأن لدييم

ُ ُوأن ُالعقباتُوالصعوبات، ُتجاوز ُقائدىم ُبإمكان ُمتأكدينُأن ُلمواجيةُويجعمونيم ُمساعدتيم بإمكانو

ُ(.2011ُ,غااآل)ُحدياتُواغتنامُالفرصُالجديدةالت

نُجوىرُعمميةُالتحولُتبدأُمنُخبللُتحديدُرؤيةُمميمةُلممنظمةُتحملُفيياُمنُالتحدياتُماُعميوُفإُو

إنُاستطاعتُالمنظمةُاجتيازهُفإنياُتحولُمكانتياُوقدراتياُإلىُمرتبةُغيرُمتوقعةُلمنُاستقرأُتاريخُ

ُ.رىاطُوت
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ُ(Intellectual Simulation)ُالتحفيز الفكريُ-ج

نُأكثرُالناسُساسيةُالفرديةُالتيُتحركُالناس،ُلكوريُأنُنتأملُونتفحصُالدوافعُاألمنُالضُرُُُُُ

،ُوقدُيكونُالدافعُقويًاُبقدرُكاِفُأوُيكونُالخميطُالناتجُعنُدافعينُفأكثرُأكبرُلدييمُأكثرُمنُدافع

ُ(.2011,ُ)الفقيُتأثيراًُ

ُاألتباعُعمىُاستخراجُاألفكارُُُُُُ ُويشجع ُالقوية ُالمشاعر ُالسموكُالذيُيثير ُالفكريُىو فالتحفيز

ُالجيدُ ُالتبادل ُتعزيز ُعن ُفضبًل ُالراىن ُلموضع ُتحديًا ُيشكل ُمما ُالمشاكل، ُلحل ُوالخبلقة االبتكارية

ذكاءُالموظفينُبالمعرفةُُلؤلفكارُالجديدةُ.ُكذلكُفإنُالتحفيزُالفكريُيشيرُإلىُسموكُالقائدُالذيُيعزز

ُ.(Ying, 2009)ُعممُواالبتكارُفيُإيجادُالحمولوالرعايةُوالت

ُيمكنُصدورهُُُُُُ ويرتبطُبعمميةُتطويرُالسموكُاإلبداعيُالخبلقُلمتابعينُقبولُالقائدُالتحويميُبما

,ُ)حمدانخطاءُوينظرُإليياُعمىُأنياُفرصُلمتعممُتمشيًاُمعُمبدأُالتعممُعنُطريقُالخطأُأعنيمُمنُ

2009.)ُ

ُنبلحظُُُُُ ُنماذجُُوبيذا ُإلى ُالتقميدي ُعمميا ُوأساليب ُنماذج ُلتطوير ُالمنظمة ُداخل ُحيوي نشاط

ُ ُفعالية نتاجيةوأساليبُأكثر ُُوا  ُوالعاممين ُبالقائد ُيدفع ُالنماذجُواألساليبُُإلىمما ُوتبنيُىذه اختيار

ُ.لىُتطويرىاُمجدداًُإُأيضاوالسعيُالمستمرُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ(Individualize Consideration)بالمشاعر الفرديةاالىتمام ُ-د

ُُُُُُ ُلحياة ُتجعل ُالتي ُاإلنسانية ُالميارات ُأىم ُمن ُعضويةُُاإلنسانالتواصل ُيكسب ُوىو معنى،

ُفيمُ ُمن ُيتمكن ُنفسو ُالمرء ُيفيم ُوحين ُالجنسُالبشري، ُعبلقاتُبين ُتكوين ُفي ُويساعد الجماعة،

ُ.(2008ُ,)تركستانيُآلخرينُويتفاعلُمعيمُلخيرُالجميعا

،ُدونُأنُيشعرىمُأنيمُحاجاتيم،ُويحممياُويتنبأُبياحيثُينبغيُلمقائدُأنُيبلحظُرغباتُأتباعوُُوُُُُُ

عبلوةُعمىُُ،لخصائصيمُواستعداداتيمُالشخصيةُموضعُلممبلحظة،ُوبالتاليُيوكلُالميماتُإلييمُوفقاًُ

ُ.(2010,ُ)خمفُنوُيطمعُبدورُالموجوُوالمعممُليمأ

فردُتصحبُبنقاطُقوةُونقاطُُيعترفونُبأنُالفروقُالفرديةُالمتنوعةُفيُكلُيميونالتحُوىؤالءُالقادةُُُُُُ

(ُبأنُمنيجيةُالتنميةُالبشريةُىيُقمبُالقيادة2006ُفيُ)Riggo & Bassُ(،ُوقدُاقترحُضعف)ُقيود

ُ(.Ying, 2009)ُيةُاليمةُوااللتزامُورفعُالكفاءةالتحويميةُوالتيُتؤديُإلىُتقُو

ُإلىُإنُفُوعميوُُُُ ُقوة ُوبكل ُالفكريُيدفعو ُوالتحفيز ُالمميم ُوالتحفيز ُالتحويميُبالمثالية ُالقائد إيمان

ُمسارُ ُليتمكنُوفقُذلكُمنُتحويل ُلقدراتيم ُدقيق ُوفيم ُأتباعو ُمع ُامتبلكُعبلقاتُإنسانية ضرورة

ُ.لىُالمكانةُالرائدةُالتيُخططُلياالمنظمةُإ
ُ

 :طريقة تفكير القائد التحويمي 2.2.5

ُيشعرُأنُوظيفتوُوالمبررُمنُُُُُُ ُوأحيانًا ُيعتبرُأنوُىوُصاحبيا ُبرؤيةُجديدة إنوُيرىُشيءُبعيد

ُالتيُيطمبياُ ُوالمعايير ُعالية ُإنُأىدافو .ُ ُنقمةُحضارية ُالناسُمنُحولو ُنقل ُىو ُفيُالحياة وجوده

قمدهُوتحبُمرتفعةُوىوُمنُأجلُذلكُيتمتعُباحترامُاآلخرينُويرىُفيُنفسوُقدوة,ُوعادةُماُنجدُالناسُت

ُالقائدُجاذبيةُشخصيةُنمخصياُفيُ أنُتنتميُإليو,ُإنُطريقتوُفيُالتفكيرُوتصرفاتوُتمكُتجعلُليذا

ُ.(2011,ُ)اليواريcharisma ُاإلنجميزيةكممةُواحدةُكماُىيُفيُالمغةُ
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 خصائص القائد التحويمي: 2.2.6

ُ:التاليلقائدُالتحويميُعمىُالنحوُ(ُخصائصُا2011,ُوقدُأوردُ)اليواريُُُُُ

ُ.لُوغييرُفيُنظرهُرحمةُوليستُنقطةُوصالقائدُالتحويميُينظرُإلىُنفسوُعمىُأنوُوكيلُتغيير,ُوالت-1

ُالحقائقُُ-2 ُنقل ُوفي ُالواقع ُفيُمواجية ُالمحسوبة ُالتحويميُشخصُشجاعُمحبُلممخاطرة القائد

ُوالمشاعرُلآلخرين.

ُليسُدكتاتوراًُاُ-3 ُإنو ُالناس، ُبقيمة ُالتحويميُيؤمن ُحساسُلمشاعرُلقائد ُقويُولكنو ُإنو ُصحيح ،

ُ"."empowermentالبشرُوفيُالنيايةُفيوُيسعىُلتزويدُالبشرُبالطاقةُ

إنوُيخمقُحضارةُُ,لمحوريةُويتصرفُفيُضوءُتمكُالقيمالقائدُالتحويميُموجوُبالقيمُاألخبلقيةُاُ-4

ُ.نجازُغيرُالعاديُالُيأتيُصدفواإلفُ،ُنجازإنجازُمبنيةُعمىُقيمُإ

ُ.الخطأُعمىُأنوُتجربةُاستفادُمنياالقائدُالتحويميُيتعممُطولُالعمرُوعندماُيخطئُينظرُإلىُُ-5

القائدُالتحويميُقادرُعمىُالتعاملُمعُالغموضُوالمواقفُالمعقدةُإنوُباحثُيعملُبنظرياتُويقومُُ-6

ُ(ُويختبرُالفرضياتُويضعُفيياُنظرياتُجديدة.hypothesosبعملُفرضياتُ)

،ُوقادرُعمىُترجمةُىذهُاألحبلمُ(ُقادرُعمىُأنُيحممvisionary)لتحويميُصاحبُرؤيةالقائدُاُ-7

ُوالرؤىُلآلخرينُليتقاسموىاُمعا.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 Outcomesمخرجات انعمم  1.1

 :المقدمة

ُمخرجاتُالعمل)     ُالحديثُعن ُالثاني ُالفصل ُالمبحثُالثالثُمن كونياُُ (Outcomesيتناول

ُ ُالتابع ُالتالية:المتغير ُالمحاور ُالمبحث ُتناول ُوقد ُالدراسة ُالعملُفي ُمخرجات ُإلى ُمفيوممدخل ,ُ

ُمخرجاتُالعمل ُومخرجاتُالعمل, ُبينُمخرجاتُاألداء ُالتمييز ,(ُ ُ(ITOنموذج ُمخرجاتُ, عناصر

ُ.العمل

 :مدخل إلى مخرجات العمل 2.3.1

(ُ ُالجديدة ُالعامة ُاإلدارة ُحركة ُدعوات ُجاءت ُوالتيNew Public Managementُلقد )

األداءُالحكوميُمنُالتركيزُعمىُالرقابةُاإلداريةُوالمعموماتُتتبنىُمفاىيمُتحويلُالتفكيرُحولُقياسُ

لىُالمعموماتُحولُعناصرُ التيُتتعمقُبالمدخبلتُوالعممياتُوالمخرجاتُإلىُالتركيزُعمىُالنتائجُوا 

عمميةُالتحويلُأوُاإلنتاج.ُإذُلمُيعدُالتركيزُعمىُالقياسُباعتبارهُعمبًلُمنُأعمالُالرقابةُُكافيًاُلمحكمُ

(ُكافيًاُلقياسُاألداءOut Putُ(ُأوُالمخرجاتُ)In Putفاءة,ُولمُيعدُالتركيزُعمىُالمدخبلتُ)عمىُالك

(ُ ُ ُالمخرجات ُبين ُالتمييز ُاإلدارة ُبعضُعمماء ُاقترح ُفقد ُبدقة, ُوالمخرجاتOut Putُالحكومي )

جُ(ُلموصولُإلىُمقاييسُأداءُفعالةُ,ُوذىبُآخرونُإلىُضرورةُالخرُوThrough Putالمنجزةُجزئيًاُ)

ُالنتائجُ ُعمى ُيعتمد ُالذي ُالقياس ُإلى ُلؤلداء ُالضيقة ُالحدود ُعمى ُتعتمد ُالتي ُالمقاييس ُُُُُُُُمن

(Out Comes2009ُ,الغامديُوُ(ُ)الكردي.)ُ

(ُحولُمخرجاتُالعملُحيثُنقبلُرأيُ,2012ُKoontz &Thomas)وبالرجوعُإلىُماُأوردهُ

Joyce(2003ُ ُمنُ( ُأساسي ُمكون ُتعتبر ُالعمل ُومخرجات ُمخرجاتُاألداء ُوصبلحية ُ"جودة بأن
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دارةُاألداءُ"مكوناتُأيُنظامُيسعىُ ُCallahan&Kobyُ (2009) يوكذلكُرألموصولُإلىُجودةُوا 

"بأنُصناعُالقرارُيحتاجونُلتحديدُكيفيةُتعديلُأدواتُالسياساتُوالبرامجُوذلكُلتحقيقُاألىدافُوأنُ

ُ ُىذا ُيتم ُوأختتم((Callahan&Koby, 2009 (Out Comes)عبرُقياسُمخرجاتُالعملاألمر .ُ

(2012ُKoontz &Thomas,ُ)ُأنُالمديرُأوُالمحملُالذيُالُيستطيعُأنُيفرقُبينُمخرجاتُبالقول

أوُُاألداءُومخرجاتُالعملُفإنوُمنُشأنوُأنُيفوتُالفرصةُلتحسينُاألداءُوذلكُبسببُعدمُوضعيا

ُ.استخدامياُفيُالمكانُالمناسب

ىوُ,ُُومنُمخرجاتُالعممياتُفيُالمنظماتُوفيُىذاُالمبحثُيسمطُالباحثُالضوءُعمىُجزء

(ُأوُكماُيفضلُالبعضُتسميتياُبالنتائجُالمتوسطةُالمدىُوالتيُتعتبرOut Comesُ)مخرجاتُالعمل

فيُمستوياتُماُتكونُمخرجاتياُواحدةُمنُأىمُمخرجاتُالعممياتُفيُالمنظماتُالناجحةُوالتيُعادةُ

ُمخرجاتُفورية :ُ ُالمدىOut Puts)ثبلثة ُومخرجاتُمتوسطة )(Out Comesُُومخرجاتُبعيدة )

ُ(.Impactليذهُالعممياتُوىوُماُيسمىُباألثر)

 :(Out Comes)مخرجات العمل مفيوم 2.3.2

ُ:Koontz &Thomasُ(2012)ُفعُري

 (ُاألداء Out Putsُمخرجات ُأو ُالمنتجات ُ:ىي ُأنشطةُ( ُمن ُتنتج ُالتي الخدمات

ُالبرنامج.

 (ُالعمل ُالظOut Comesمخرجات ُالسموكياتُأو ُىي ُتتأثرُ(: ُوالتي روفُالناتجة

 .(,2012ُKoontz &Thomas)ضافيةُخارجيةإبعواملُ

ُ
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 فُعهفها : واإلقانج انمائًح عهً انُرائط يععى انًٕطهؽاخ األٌاٌُح فٍ انرمُُىأيا 

 (يفهظاخ األقاءOut Puts): ٍفكياخانهأًٌانُح وانٍهع انو ًُرَعاخانته 

م اإلًَائٍ؛ ولك ذًّمان ـّ م يٍ  ًرأذُّح يٍ انرك ُـّ أَضاً يا َُُعى عٍ انرك

 .)يُرعاخ( ذإّقٌ ئنً ؼٕائم ذغُُّهاخ

 (يفهظاخ انعًمOut Comes:)  يفاعُم لُٕهج األظم أو يرىٌطح

م أٌ ًَ م يا. األظم، أؼكشرها أو َُؽر ُـّ  ذُؽِكشها يفهظاُخ ذك

 األشه(Impact : )،ُّح وشاَىَح، أّون يفاعُم طىَهح األظم، ئَعاتُح وٌهثُح

مُ  ـّ ٍّ  َُؽِكشُها انرك هج أو غُه يثاِهج، يمٕىق اإلًَائ ِِ ج أو غُه تطهَمح يثا

 .(Kirk&Other,2002) يمٕىقج

 

ُ:الباحثُإجرائياًُُيافعُريُو

 (ُاألداء ُالخدماتُ:(Out Putsمخرجات ُُوواألنُىي ُاألمنية ُشطة ُتنتج عنُالتي

ُ.وعادةُماُتكونُفوريةُبالشرطةُالُالتيُيقومُبياُالمدراءُالعاموناألعم

 (مخرجاتُالعملOut Comesُىيُالسموكيات :)ُُ الُالتيُتنتجُعنُاألعمالوظيفية

 .لظيورىاُمتوسطبالشرطةُوعادةُماُتحتاجُإلىُوقتُُالتيُيقومُبياُالمدراءُالعامون

ُ
 :ومخرجات العمل التمييز بين مخرجات األداء 2.3.3

ُتبدوُُُُُُ ُالموارد ُالقرارُوتوزيع ُمنُمخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعملُعمىُصناعة إنُتأثيراتُكبًل

عادةُمراجعةُلمتفريقُبينيما,ُعمىُإالتداخلُمطالباتُبأنُيتمُاتخاذُُمتداخمة,ُونتجُعنُىذا جراءاتُوا 

(2.1ُ(ُوالجدولُ)Mc phee, 2005)ُاجعاتُبالحسبانُالنتائجُالمتحققةأنُتأخذُىذهُاإلجراءاتُوالمُر

(ُيمثلُمزيدًاُمنُالتوضيحُلمفرقُبين2.2ُ),ُكماُأنُالشكلُيميزُبينُمخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعمل

ُ.مخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعمل
ُ
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 يز بين مخرجات األداء ومخرجات العمليم: الت(2.1جدول)

Source: (Zwikael &Smyrk, 2011)ُ

 Outcome مخرجات العمل  Outputمخرجات األداء الخاصية

 اليدف/الغرض

 

ُماُىوُاليدف؟ /تسميمو؟إنتاجوماُسيتمُ

 الشكل/النظام

 

 األثرُالقابلُلمقياس المنتجُالمصنعُبشكلُحقيقي

 التوصيف/التخصيص

 

 يحددُالخصائصُالسبعة بناءُالميزاتُوالخصائصُالميمة

 صفةُالسمُفاعل اسم التصنيف

 ية التخميقآل

 

 توليدُأوُتخميق منتجُقابلُلمتسميم

منُالممكنُالتسميمُبوجودُوتحققُ الثقة

 المنتج

 منُغيرُالممكنُالتأكدُمنُتحقيقُاألثر

 منُالممكنُالتأثيرُفقطُعمىُالتوليد/التخميق منُالممكنُالتحكمُبالمنتج دارةاإل

عبرُاختباراتُقياسُالمزاياُوالخصائصُ طريقة القياس

 المرتبطةُبجودةُالمنتج

عميياُوعمىُُعبرُمقياسُأوُأكثرُممكنُالتوافق

 مكوناتياُوأبعادىا

 )لكنُيمكنُقياسو(النتائجُغيرُممموسة المنتجاتُممموسة المحسوسية

ممكنةُفيُبعضُالحاالت,ُحتىُفيُظلُعدمُتنفيذُ مستحيمةُبدونُتنفيذُعممية الظيور

 عممية

بشكلُعام,ُتتأخرُفيُالظيورُلماُبعدُتنفيذُ تظيرُمباشرةُبعدُتنفيذُالعممية وقت الظيور

 العممية



29 

 

ُ:ولممزيدُمنُالتمييزُنأخذُالمثالُالتالي

 (2.2الشكلُ)ُالوطنيُواألمنُوزارةُالداخمية:ُمثالُتطبيقي 

  

 

ُ

ُ

 

ُالباحثُجردُبواسطةُشكلال

ُ

 :The Input-Transform-Outcome Model (ITOنموذج ) 2.3.4

ُكلُُُُُ ُنموذجZwikael&Smyrk, 2011)ُمنُأوضح )(ITOُ ُىذا ُأن ُإلى ُأشارا ُوقد النموذجُ(

لنموذجُبعدُ(,ُوقدُنتجُىذاُاOut come)(ُإلىُمخرجاتُالعملInputيوضحُكيفُتتحولُالمدخبلت)

ُالنموذجُحصرُمخرجاتُُ,(2.3(ُوالمعبرُعنوُبالشكل)IPOاالعتراضاتُعمىُنموذج) حيثُأنُىذا

ُالمدخبلت) ُعمى ُتتم ُالتي Inputُالعمميات ُمن ُواحد ُصنف ُفي ُوىي( المخرجاتُُالمخرجات

ُ.((Out Put)الفورية)مخرجاتُاألداء

ُ(IPO):ُنموذجُ(2.3شكلُ)

ُ

Source :Zwikael&Smyrk, 2011 ُ

األظهىج 
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 يعها

انرمهُم 

يٍ ٍَثح 

انعهائى 

فٍ 

 انًعرًع

ذؽمُك 

انهفاتهُح 

+األيٍ 

 نهًىاطٍ

t Input Activities Out put Out comes Impact 

Process 

(Work) In put 

(Economic) 

Resource) 

Out put 

(Artefacts) 
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ُنموذج) ُتطوير ُتم IPOُوقد ُوىما ُالعمميات ُمخرجات ُعمى ُجديدين ُعنصرين ُبإضافة االنتفاعُُُُ(

(utilization(ُومخرجاتُالعمل)Out come(ُوليعبرُعنُالنموذجُالجديدُبالشكل)ُوالذيُيعبر2.4ُ)

ُ(.Inputُالمدخبلت)ُُُُُعنُزيادةُاالستثمارُفيُالمخرجاتُالناتجةُعنُالعممياتُالتيُاستيدفت

ُ

ُ(ITOنموذجُ) :(2.4الشكل)

                                                                                                                        

                                                                                                         

ُ

                                                                                                          

 

Zwikael&Smyrk, 2011 ُSource:ُ

 :(outcomeعناصر مخرجات العمل ) 2.3.5

ُُُُُُ ُومخرجاتُالعملُىيُاألساسُألنظمة ُالتعرفُالصحيحُإنُمخرجاتُاألداء ن ُوا  قياسُاألداء

ُ,(,2012ُKoontz&Thomas)ُالعملُيشكلُتحديُلمشراكةُالعامةُعمىُمخرجاتُاألداءُومخرجات

(ُمنُخبللُتحديدoutcomeُأنوُيمكنُقياسُدرجةُمخرجاتُالعملُ)Bass&Avolio ُ(1995ُ)ويرى

ُ.Saqer, 2011))ُالتاليةُوقيادتياُوالعاممينُبياُبالعناصرمدىُالتزامُالمنظمةُ

ُ

ُ

Process 

(work) 
Utilization Out put 

Input 

Input 

rgetTa 

Outcomes 

rgetTa 

Outcomes 
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ُ:(Job Satisfactionالرضا الوظيفي ) -أوالً 

ُفيُإنُُُُُ ُالمؤثرة ُالعناصر ُأىم ُالبشريُمن ُالعنصر ُاإلنتاجُُويعتبر ُدعامة ُفيو ُالعمل تحددُتاجية

المجتمعاتُوُقدُترتبُعمىُإىمالُالعنصرُالبشريُفيُبعضُ،ُُوكفاءتوارتوُمدىُكفايةُالتنظيمُُومي

ُُوالمؤسساتُأنُتخمفتُونقصتُ ُالوظيفيُإنتاجيتيا ُيدعوُإلىُدراسةُالرضا ُما ُلوُمنُأىميةُىذا لما

ُ.(2009ُ,فمبمان)ُمحميةتطبيقيةُُو

(ُأنوُيصعبُتحقيقُمستوىُإنتاجُرفيعُعمىُمدىُطويلُمنُالزمنLikertُُ)ُوقدُذكرتُليكرتُُُُُ

واحدُالبدُ،ُوُأشارهُإلىُأنُالجمعُبينُزيادةُاإلنتاجُوعدمُالرضاُفيُآنُالرضاُفيُظلُظروفُعدم

منُثمُتياُُوأنُيؤديُإلىُتسريبُالعناصرُالرفيعةُالمستوىُفيُالمنظمةُإضافةُإلىُتدنيُمستوىُمنتجا

بأنُمنُأوضحُالدالالتُعمىُتدنيُظروفُالعملُفيُمنظمٍةُماُيتمثلُفيُُتفاقاالفإنُثمةُنوعًاُمنُ

ُ.(2007ُ,جريدال)ُانخفاضُمستوىُالرضاُلدىُالعاممين

ُالوظيفيمفيوم الرضا ُ.1

ُالطيب)ُفيعُرُُُُُ ُأنوُ(2008, ُالوظيفي ُإشباعُالرضا ُمن ُالناتج ُالسرور ُو ُباالرتياح ُالشعور "

وُىذاُالشعورُماُىوُإالُردُفعلُنفسيُلمعاملُتجاهُُالقيمةُعندُالفردُ"ُوُيكملُمعقباًُالحاجاتُذاتُ

ُ.المؤثرةُفيوُلتغيرُالظروفُوُالعواملُوُقدُيتغيرُتبعاًُُفيُوقتُما،ُوُىوُشعورُثابتُنسبياًُعمموُ

(ُتجاهُماُبوُالفرد)ُعاملُموظف،ُرجلُأمنفيعرفوُبأنوُ:ُ"ُشعورُداخميُيشعرُُ(2007)الجريد,ُُأما

ُ."وُرغباتوُوُتوقعاتوُفيُبيئةُعممويقومُبوُمنُعمل،ُوُذلكُإلشباعُاحتياجاتوُ

العاممينُيظيرُمنُالنفسيُتجاهُالعملُُورُباالرتياحُ:"ُعبارةُعنُشعُوبأنوُ(2008,ُ)الخيريُوُيعرفو

لماُيحصلُعميوُُذلكُنتيجةسنُالتعاونُوزيادةُاإلنتاجيةُُوخبللوُسموكوُالخارجيُفيُحرصوُعمىُح

ُ."معنويةُمنُالمنظمةُأوُالمؤسسةُالتيُيعملُبيامنُحوافزُماديةُُو
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ُالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفيُ.2

عمىُزيادةُُمجموعُالعواملُالمؤثرةُإيجابياًُلوظيفيُوُتتناسبُمعُتتعددُالعواملُالمؤثرةُفيُالرضاُاُُُُُ

ُ:فيُدراستوُىذهُالعواملُوىيُُ(2008)ُالطيبُقدُأوردالوظيفيُلدىُالموظف،ُُوُالرضا

ُ:(ُوأىميامتعمقةُبالفردُنفسوعواملُذاتية)ُ–أُ

ُالحالةُاالجتماعيةُ-3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُالعم-2ُُالجنسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-1

ُمدةُالخدمةُ-6المستوىُالوظيفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-5المستوىُالتعميميُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-4

ُقدرةُالفردُ-9أىميةُالعملُلمفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-8شخصيةُالفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-7

ُالدافعيةُ-11قيمُالفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-10

ُتبطةُبالوظيفةُوُأىميا:عواملُمُرُُ-بُ

ُالحوافزُالماديةُ-2األمرُالنقديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-1

ُفرصُالترقيةُ-4األمنُالوظيفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-3

ُالعبلقاتُمعُاآلخرينُ-5

ُ.عةُتصميمُالوظيفةُوُدرجةُإثرائياعواملُمرتبطةُبتصميمُالعملُوُطبيُ-جـُ

ُ:أىمياعواملُتنظيميةُُوُ-د

ُظروفُالعملُ-2ساعاتُالعملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-1

ُنمطُالقيادةُوُاإلشرافُ-4سياساتُوُأساليبُوُإجراءاتُالعملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-3
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ُوأىميا:ُعواملُبيئيةُ-ىـُ

ُنظرةُالمجتمعُ-2ُُُُُُُُُُُُُُُُُاالنتماءُاالجتماعيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-1

ُمقاييس الرضا الوظيفي.3

ُأوُفُوعميوُُ ُبمؤثراتُإيجابية ُدائما ُيتأثر ُنسبي ُأمر ُالموظفُىو ُلدى ُالوظيفي ُالرضا ُمستوى إن

ُالمؤثراتُبشكلُمستمر ُىذه ُدراسة ُمنياُوُ,سمبية،ُوعمىُالمنظمة مراعاةُُوُ,تعزيزُالمؤثراتُاإليجابية

,ُكماُأنناُحينُنتحدثُعنُالرضاُالوظيفيُالموائحالقراراتُووضعُاألنظمةُُوهُالمؤثراتُحينُاتخاذُىذ

ُنتطمعُ ُعنُشخصيةُإلىُتأثيراتُالناتجُعنُنمطُالقيادةُفيُالمنظمةُفإننا القائدُعمىُالعاممينُبعيدًا

ُ.فيُالمؤسسةُكنظامُالترقياتُوالرواتبُالثابتةبعضُاألنظمةُ

ُ:مقاييسُالرضاُوىما(ُنوعانُمن2009ُ,ُ)ُفممبانُوُقدُأورد

ُالمقاييسُالموضعيةُ-1 ُمنُخبلل ُيقيسُالرضا ُوىو ُالغيابُُو: ُمثل ُلو ُالسموكية تركُاآلثار

ُيستخدمُوحداتُقياسُموضعية.الخدمة،ُُو

ُلكنُبأساليبُتقدير:ُوىوُيقيسُالمقاييسُالذاتيةُ-2 ُمباشرة ُُوُالرضا ذلكُبسؤالُاألفرادُذاتية

ُ ُالجوانبُالمختمفة ُتجاه ُالعملُمنُإشباعُحاجاتيمعنُمشاعرىم ُيوفره ُومنُلمعملُأوُعنُمدىُما

ُالمبا)أمثمتيا ُالمبلحظة ُطريقة ُالوجو, ُرسم ُمقياس ُاالستقصاء, ُقوائم ُُشرةمقياس طريقةُلمسموك,

ُ.المقاببلتُالشخصية,ُطريقةُتحميلُالظواىر(

ُ

ُ

ُ
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 :(Effectiveness)الفعالية -ثانياً 

ُبارناُُُُُُُُُُ ُشستر ُيعد ُالمديرينُُ(1938)رد ُوظائف ُكتابو ُفي ُالفعالية ُمفيوم ُتبنى ُمن أول

ُ ُتوجيات ُبين ُالعبلقة ُعن ُدراستو ن ُوا  ُُوالتغيريين، ُإلاألعضاء ُيسعون ُالتي منُُتحقيقياُىأىدافيم

)النوريُُأىدافُتمكُالمنظمةُىيُالتيُقادتوُإلىُتحديدُمفيومُالفعاليةانضماميمُإلىُمنظمةُمعينة،ُُو

 (.2009ُ,آخرينُو

ُالفعاليةتعـريف ُ.1

ُلمفعاليةُحيثُعرفُالفُBarnadُ(1938)عتبريُُُُُُُُُُُ ُتعريفًا عاليةُىوُأولُمنُحاولُأنُيقدم

زُاليدفُالذيُتمُ،ُوعرفُالعملُالفعالُبشكلُعامُبأنوُالعملُالذيُينجبأنيا"ُتحقيقُاليدفُالمحدد

ُ ُمسبقًا" ُ)ُوتحديده ُاإلدارية ُلمعموم ُالعربية ُالمنظمة ُ"مدى1947تعرف ُبأنيا ُالفعالية ُصبلحيةُم(

 (.2014الكردي,ُُ(ُُ"()المخرجاتُالمطموبةُت(ُلمحصولُعمىُالنتائجالمدخبل)ُالعناصرُالمستخدمة

(ُفيعرفياُبأنياُ"ُمخرجاتُالنظامُالتيُتمثلُسببُوجودُالنظامُوُأنُتكون1998ُ)Goyalُُأماُُُُُ

ُجودةُالمخرجات"فاعلُيتضمنُأنُتقومُباألشياءُالصحيحةُالتيُتحققُالنتائجُالمرغوبةُوىيُمقاييسُ

ُ.(2012ُ,)الفاعوري

ُالفعالية و الكفاءةُ.2

ُبالتبادلولكنُالُُ,لمفيومُالفاعميةُاًُيعتبرُمفيومُالكفاءةُمبلزمُُُُُ نُ.ُفقدُتكُويجبُأنُيستخدما

ُليستُكفالمنظمةُفعالةُُو ُتحققُأىدافياُولكنُبخسارةأُؤاًُلكنيا ,ُوعدمُكفاءةُالمنظمةُيؤثرُيُأنيا

ُكرديُسمباًُ ُفاعميتيا) ُعمى ُأوردُ.(ب.ت., ُبينُُ(2012ُ,)الفاعوريُوقد ُلمتميز ُالباحثين جيود

ُ:مصطمحُالفاعميةُوُلخصياُفيماُيميمصطمحُالكفاءةُوُ



35 

 

ُالتيالمنظماتُأوُالنشاطاتُالمقاييسُاألساسيةُفيُقياسُأداءُُيعدُكلُمنُالكفاءةُوالفعاليةُمنُ-أ

ُ.تنجزىا

ُإالُأنيماُنسبةُلمنظماتُاألعمالُ،ُُوالطمحينُببالرغمُمنُأىميةُىذينُالمصُ-ُب تبلزمُوجودىما

ُ.مصطمحينُغيرُقابمينُلمتبادلُأوُالترادف

ُبمخرجاتُُ-ُت ُُوتتعمقُالفاعمية ُبالنظام ُتتعمقُالكفاءة ُالمواردُتحقيقُاألىدافُفيُحين استعمال

ُ.)ُالنتائجُ(لتحقيقُالمخرجات

 نُمفيومُالفعاليةإمنُثمُفاناُُوالكفاءةُمؤشرُمنُالمؤشراتُالمستخدمةُفيُقياسُالفعاليةُأحيُ-ُثُُُ

ُ.االرتقاءُفيُاألداءالفعاليةُفيُ(ُيوضحُدورُكلُمنُالكفاءةُُو2.5)الشكـلُوُأوسعُمنُمفيومُالكفاءة.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 يوضح دور كل من الكفاءة و الفعالية في االرتقاء في األداء :(2.5كـل )الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111, يىقتهه :انًٕكن

 مداخل دراسة الفعاليةُ.3ُ

األمثلُلمنموذجُالمطموبُتنفيذهُُىوُاالستفادةُواالختيارُدراسةُمداخلُالفعاليةُنُاليدفُمنإُُُُ

ُإلى:قدُلخصُالباحثُمداخلُدراسةُالفعاليةُُو,ُلتحقيقُفعاليةُالمنظمة

ُ(Goal Approach)مدخلُاليدف-ُأ

ُالفعاليةُعديُُُُُ ُأنُكلُالنموذجُاألساسُلمفيوم ُرئيسةُمفادىا ُالمدخلُعمىُفكرة ُبنيُىذا ُوقد ,

ُعدد ُتمتمك ُالمنظمةُاًُالمنظمات ُفعالية ُلقياس ُمعيار ُىو ُاألىداف ُىذه ُوتحقيق ُاألىداف ُمن

ُُ.(2009)المتني,ُ

 اإلَراض

 انهتػ

 انمًُح انًضافح

 نلى األعًال

 عائك انٍهى

 انًكاَح فٍ انٍىق

 نأي انًال

 انعًم

 انًىانق األونُح

 انًعهىياخ

 انصمافح

 انركُىنىظُا

 انكفاءة
 األداء

 االستمرار واننمو

 انفعانية
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ُ(System Resources Approach)مدخلُمواردُالنظامُُ-ُب

العممياتُداخلُقدُركزُعمىُُوُ,دُالنظامُاُرمدخلُمُوYuchtman &Seashoreُنمُقدمُكلُُُُُ

ُتكيفُالمنظمة ُالمنظمة, ُمرونة ُىيُ)تخصيصُالموارد, ُالواجبُاستخداميا ُأنُالمعايير ُواعتبرا ,

ُُ.(2009)المتني,ُُ(تناسقُالوحداتُالفرعيةُ,نزاعالمنظمة,ُالقدرةُعمىُالتعاملُمعُال

ُ(Internal Processes Approachُمدخلُالعممياتُالداخميةُ)ُ-ُج

ُالتكامُُُُُ ُحالة ُالمدخل ُوفقُىذا ُالفعالية ُالبشريةتعني ُوالموارد ُالمنظمة ُبين ُإلىُُ،ل ُيقود مما

ُوجودتياانس ُالعممياتُوكفاءتيا ُفيُاستخدامُُوُيابية ُوفعاليتيا ُلممنظمة يركزُعمىُاآللياتُالداخمية

ُ.(2009)المتني,ُُفيُتحقيقُمظاىرُالصحةُالتنظيميةُالتيُتصبمواردىاُ

ُ(Multiple Constituency Approach)مدخلُالمنتفعينُالمتعددين-د

يعدُنموذجًاُمعداًلُعمىُمدخلُاليدف,ُوينظرُىذاُالمدخلُإلىُالمنظمةُالفاعمةُعمىُأنياُتمكُُُُُُ

ُال ُتمتمك ُالتي ُتوقعاتُأصحابُالمنظمة ُالداخميةُالمصالحمعموماتُعن ُأنشطتيا ُبتحديد ُوتقوم ,

ُ.(2009ون,ُ)النوريُوآخُرُوأىدافياُباالعتمادُعمىُتمكُالمعمومات

ُ(Competing Value Approachمدخلُالقيمُالمتنافسةُ)ُ-ُه

المدخلُعمىُحلُالتجاذباتُالمتعارضةُبينُوجياتُالنظرُالمتعددةُألصحابُُتقومُفكرةُىذاُُُُ

ُُ.(2009ون,ُ)النوريُوآخُرُالمصالحُوبينُأىدافُالمنظمة

ُ(The Population Ecology modelالنموذجُالبيئيُالحيوي)ُ-و

حيثُقدمواُثبلثةُعواملُأساسيةُُ,(1985)ُعامفيBetton &Dessُُ ُقدمُالنموذجُكلُمنُُُُُ

ُوىي:ترتبطُبالنموذجُ
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,ُاالتصاالتتركيبُُ,العواملُالداخميةُ)الكمفُالفارقةىوُالقصورُالييكميُحيثُأنُُ:العاملُاألولُ

ُالخارجيُ,الداخميةُالسياسات ُالبيئة ُوعناصر ُالمينية( ُالمصالح ُأصحاب ُالدخولُأعراف ُ)قيود ة

ُالرشدُ,والخروجُمنُالسوق ُأوُُ,محدودية ُالمنظمة ُتعيقُبشكلُمشتركُقدرة ُاالجتماعية( الشرعية

ُالصناعةُأوُالقطاعُفيُالتبنيُالناجحُلمتغييرُفيُالبيئةُاالجتماعية.

رُمنُسؤالُعنُالتصنيفُفيوُوالتحققُمنُنوعُالتنظيمُىوُأكثُ,فيوُنوعُالتنظيمُ:أماُالعاملُالثاني

ُيتمُمنُخبللياُتحديدُتفاصيلُالبقاء.يضاحُلتطورُاألشكالُواآللياتُالمتنوعةُالتيُإيتضمنُ

ُالثالث ُخصائصُمواصفاتُاُ:والعامل ُبيا ُوالتيُيقصد ُالبيئة ُعمىُيتضمنُاختيار ُوتأثيرىا لبيئة

ُُ.(2009ون,ُ)النوريُوآخُرُبقاءُالمنظمة

ُ(Social Construction Approachمدخلُالبناءُاالجتماعيُ)ُ-ز

ُالمدخلُScott(1995) ُقدمُُُُُ ُُىذا ُالمدخل ُليذا ُ)االعتقادات,ُووفقًا ُعبر ُتخمق ُالحقيقة إن

ُيُ,المعرفة ُاألفراد ُوأن ُاألفراد( ُمنتصرفات ُالمدركة ُبالحقيقة ُسموكيم ُواالختبلفُقبميمُتحدد ,

لُاألساسيُبينُىذاُالمدخلُومدخلُالمنتفعينُالمتعددينُأنوُالُيتوقعُمنُاألفرادُأنُيتصرفواُبشك

ُ,قاسُعبرُتقديرُأصحابُالمصالحُلياالمنظمة,ُوأنُفعاليةُالمنظمةُتعقبلنيُفيُداخلُُرشيدُأو

ُ.(2009ون,ُ)النوريُوآخُرُظمةُتقاسُبمدىُرضاُأصحابُالمصالحأيُأنُفعاليةُالمن

ُالجدول ُنورد ُسبق ُلما ُوفقًا2.2ُ)وتمخيصًا ُاستخدامو ُيمكن ُالذي ُالمدخل ُنوع ُيحدد ُوالذي )

ُلممعطياتُالمتاحة.

ُ

ُ

ُ
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 المدخل الذي يمكن استخدامو وفقًا لممعطيات المتاحة.نوع  :(2.2جدول )

 

 النموذج

 

 متى يكون مفيد المفهوم

 نموذج الهدف

Goal Model 

فاعلة إذا حققت أهدافها  هً المنظمة

 المحددة

األهداف محددة  تكون عندما

 بتوقٌت وواضحة وقابلة للقٌاس

 موارد النظام

System Resource 
 المطلوبة الموارد على الحصول

ترابط المدخالت والمخرجات 

 بوضوح

 العملٌات الداخلٌة

Internal Processes 

 تنسٌق الوظائف بدون جهد

 
 ترابط األداء مع العملٌات بوضوح

 أصحاب المصالح االجتماعٌة

Strategic Constituencies 
 ٌرجى إرضاء جمٌع أصحاب المصالح

ٌمتلك أصحاب المصالح قوة 

 المنظمة

 المتنافسةالقٌم 

Competing Values 
 مواجهة الضغوط المتناقضة توازن المبادالت

 الشرعٌة

Legitimacy 

البقاء من خالل تشجٌع األنشطة 

 الشرعٌة
 البقاء أو االنسحاب من االهتمام

 التوجه نحو األخطاء

Fault-Driven 
 األخطاء القاتلة غٌاب مؤشرات الفعالٌة

 نظام األداء المرتفع

High performing systems 

تقٌٌم التماٌز من خالل المقارنة مع 

 المنظمات المتشابهة

المقارنة بٌن المنظمات المتشابهة 

 هً حالة مطلوبة

ُ Source: Zwikael & Smyrk, 2011ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 :(Extra Effortالجيد اإلضافي)ثالثًا:

ُُُُُُ ُاإلضافييعد ُالثالثُمنُعنصالُالجيد ُ(Out comesمخرجاتُالعمل)رُعناصر ويعكسُ,

نتيجةُأثرُالقيادةُُجيدًاُخارجُعنُالجيدُالعادي,ُوذلكُونالجيدُاإلضافيُإلىُأيُدرجةُيبذلُالعامم

ُُو(,2006ُSnodgrass)ُعمىُالعاممين نُنمطُالقائدُالتحويميُيشجعُأBurnsُ (1978)يقولُ,

ُالجيد ُمن ُالمزيد ُبذل ُعمى ُبالمرؤوسين ُيقوموا ُوأن ُمتوقعاعمأ, ُكان ُمما ُأكثر ُل

ُاإلضافيُُ.( (Limsila&Ogunlna, 2007منيم ُالجيد ُطبيعة نقفُعندُمفيوموُوعبلقتوُولفيم

ُببعضُالسموكياتُالتنظيمية.

 الجيد اإلضافي: مفيوم .1

ُرغبةُُلفعلُأكثرُمماُىوُمتوقعُمنيم,ُونبأنو:ُمحاولةُالعاممSnodgrass ((2006ُ يعرفوُُُُُ

ُ.(,2006ُSnodgrass)ُفيُتحقيقُالنجاحُومواجيةُالصعاب

ُويكونُوWegnerُويعرفو ُمنيم, ُمتوقع ُىو ُمما ُأكثر ُيبذلون ُاآلخرين ُلجعل ُالقادة ُمقدرة نُبأنو:

ُ.(Saqer, 2012)ُريصينُعمىُالنجاحُومواجيةُالصعابح

 :عالقتو ببعض السموكيات التنظيميةالجيد اإلضافي و  .2

السموكياتُالتنظيمية,ُوقدُاختارُفيمُطبيعةُوأىميةُالجيدُاإلضافيُفإنناُنتتبعُعبلقتوُببعضُلُُُُُ

ُثبلث ُوىيُةالباحث ُتنظيمية ُاال:سموكيات ُالتنظيمية, ُالمواطنة ُالوالءُ)سموك ُالتنظيمي, لتزام

 .(التنظيمي
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 اإلضافي وسموك المواطنة التنظيميةالجيد  - أ

(ُسموكُالمواطنةُالتنظيميةُبأنو:ُالسموكُالتطوعيُاالختياريُالذيُال1995ُ) Organ عرفُُُُُ

ُفعاليتياُ ُالحوافزُالرسميُفيُالمنظمةُواليادفُإلىُتعزيزُأداءُالمنظمةُوزيادة يندرجُتحتُنظام

ُ(.2003ُ,العامري)ُوكفاءتيا

لسموكُالمواطنةُالتنظيمية,ُوأشارُإلىُأنُُأبعادُرئيسةُة(ُثبلث2008)ُ Becton وقدُعددُُُُُُ

ُالثالثُىو ُالمبادرةُالبعد ُزمام ُوأخذ ُمنُالظروفُالصعبة, ُاإلضافيُعمىُالرغم ُالجيد ُاستمرار :

ُ ُبكل ُىولمقيام ُلتحُما ُأىدافقضروري ُكانتُليستُجزءُيق ن ُحتىُوا  ُالواجبات,ُالمنظمة ُمن ًا

ُوخارجيا ُالمنظمة ُداخل ُالمتاحة ُالفرص ُمن ُاالستفادة ُخبلل ُمن ُوالنشاطات ُالمعرفة ُوتطوير

ُ(.2014ُ,القحطاني)

عددًاُمنُأنماطُسموكُالمواطنةُالتنظيميةُُBrif & Motordilwoُ(1986) ُمنُكماُذكرُكلُُُُُ

ُوأذكرُمنياُنمطينُوىما:

ُالوقت -1 ُفيُالعملُوتجنبُمضيعة ُمضاعفة ُأوُُنمطُبذلُجيود فيُأحاديثُجانبية

 فتراتُاستراحةُطويمةُومتكررةُأوُزياراتُداخميةُوخارجيةُالُعبلقةُلياُبالعمل.

ُلمقيام -2 ُإُالتطوع ُكاالبأعمال ُالمنظمة ُمساعدة ُأجل ُمن ُأوُضافية ُالمجان ُفي شتراك

أوُالتغمبُعمىُالصعوباتُالتيُتواجوُالعممياتُالتنظيميةُوحمايةُُبعضُالمشاريعُالمتعمقةُبالعمل

 (.2003,ُالعامري)ُالمنظمةُمنُاألخطار

ُ

ُ
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 الجيد اإلضافي وااللتزام التنظيمي - ب

ُُعرف ُالفردُااللُ(2005)العوفي, ُتمسك ُفي ُتتمثل ُنفسية ُحالة ُبأنو: ُالتنظيمي تزام

ُلتزامُلتحقيقُذلك.واالبمنظمتوُوبذلُقصارىُالجيدُ

ُ ُالناصرُعرفكما ُُااللتزامُ(1993)عبد ُبأنو: ُفيُالتنظيمي ُالفرد ُلدى ُالداخمية الرغبة

ُوقيمُ ُبأىداف ُالتام ُاإليمان ُمن ُوالنابع ُالعمل ُفي ُالجيد ُدرجات ُأقصى ُلبذل المنظمة

ُعمىُ ُالمحافظة ُبيدف ُوذلك ُعضويتيا ُعمى ُبالمحافظة ُالشديدة ُوالرغبة المنظمة

ُ(.2006,ُحنونو)ُاستمراريتياُوتطويرىا

التنظيميُيؤديُإلىُعددُمنُالنتائجُاإليجابيةُُبااللتزام(ُأنُالشعور1988ُ)ُخطابُويورد

فيُالعملُوبذلُُواالنتظامبالنسبةُلممنظمةُكانخفاضُمعدلُدورانُالعملُواستقرارُالعمالةُ

ُيؤثرُعمىُانخفاضُتكمفةُالعملُ ُمما ُاإلنتاجيةُوتحقيقُالمزيدُمنُالجيدُواألداء, وزيادة

ُ.(2005,ُ)العوفيُلممنظمةُواالزدىارالنموُ

 الجيد اإلضافي والوالء التنظيمي - ج

نُُُُُُُ ُوا  ُلكنيا ُألصحابيا ُالفكرية ُالمداخل ُبتعدد ُالتنظيمي ُالوالء ُتعاريف تعددت

ُ ُعاختمفتُنوعًا ُبقيمُما ُمدىُارتباطُالفرد ُحولُفكرة ُتدورُبمجمميا ُإالُأنيا نُبعضيا

ُلبذلُالجيدُفيُسبيلُنجاحُواستمرارُىذهُ ومعتقداتُوأىدافُالمنظمةُودرجةُاستعداده

,ُالعامري)ُيرافقُذلكُكموُالرغبةُالقويةُفيُاالستمرارُفيُالعملُبيذهُالمنظمةالمنظمة,ُ

2003).ُ
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ظمتوُوارتباطوُبياُورغبتوُفيُبأنو:ُدرجةُتطابقُالفردُمعُمنُ(2009)أبوُالعبل,ُُوقدُعرفوُُُُُُُُُ

بذلُأكبرُعطاءُأوُجيدُممكنُلصالحُالمنظمةُالتيُيعملُفييا,ُمعُرغبةُقويةُفيُاالستمرارُ

ُ.بعضويةُالمنظمة

ُُأنُالفردُالذيُيظيرُمستوىُعاليُمنُالوالءُالتنظيميُباتجاهُPorterُ(1974ُ)وقدُأشارُُُُُ

ُ:(2009)أبوُالعبل,ُُالمنظمةُالتيُيعملُبياُيكونُلديو

 .اعتقادُقويُبقبولُأىدافُوقيمُالمنظمة 

 .استعدادُلبذلُأقصىُجيدُممكنُلخدمةُالمنظمة 

 .رغبةُقويةُفيُالمحافظةُعمىُاستمرارُعمموُفيُالمنظمة 

ُاال ُخبلل ُالمواطنةُومن ُ)سموك ُمن ُكل ُفي ُاإلضافي ُالجيد ُدور ُمن ُتقدم ُما ُعمى طبلع

إلىُأنُبذلُالجيدُاإلضافيُىوُسموكُُيخمصالتنظيمي,ُالوالءُالتنظيمي(ُُااللتزامالتنظيمية,ُ

فيُأوُالوظيُاالنتماءأوُُااللتزامنتيجةُالتأثرُبسموكياتُمثلُسموكُالمواطنةُأوُُيتخذهُالعاممون

المنظمةُمماُيدفعُالعاممينُإلىُبذلُجيدُإضافيُأكبرُمنُالجيدُالمطموبُبتأثرهُبنمطُقيادةُ

ُ.حُالمنظمةُوتحقيقُأىدافيامنيمُوذلكُرغبةُفيُنجا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الشرطة الفمسطينية 2.4

 :مقدمة* 

ُالشرطةُُُُُ ُوظائف ُتعددت ُاالجتماعية ُالحياة ُتطور ُومع ,ُ ُالدولة ُأجيزة ُأىم ُمن ُالشرطة تعتبر

ُ ُبأعمال ُلمقيام ُتتطمع ُزالتُوستبقى ُكانتُوما ُفالشرطة جراءاتومياميا, ُالنظامُُوا  تيدفُإلىُحفظ

قرارواألمنُالعامُفيُالمجتمع.ُفالشرطةُإذنُىيُبوجوُعامُأداةُالدولةُفيُصونُاألمنُ النظامُالعامُُوا 

ُلذلك ُالمحددة ُلمضوابط ُوفقًا ُمواطنييا ُلصالح ُالدولة ُتسنيا ُالتي ُالقوانين ُ)كموبُوتنفيذ ,2011.)ُ

المستوياتُاإلداريةُ,ُالشرطة وظائف,ُطةاختصاصاتُجيازُالشُر,ُتعريفُالشرطةويتناولُىذاُالمبحثُ

ُإحصائياتُشرطية.,ُفيُىيكميةُجيازُالشرطة

 تعريف الشرطة: 2.4.1

ُالطمأنينةُُُُُُ ُلممواطن ُوتكفل ُالشعب ُخدمة ُفي ُواجبيا ُتؤدي ُنظامية ُمدنية ُ:ىيئة ُىي الشرطة

ُ ُعمييا ُتفرضو ُما ُواآلدابُوتتولىُتنفيذ ُالعام ُوتسيرُعمىُحفظُالنظام القوانينُوالموائحُمنُواألمن,

 (.2011,ُ)كموبُواجبات
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 اختصاصات جياز الشرطة: 2.4.2

ُمدنيةُُُُُ ُىيئة ُالفمسطينية ُالوطنية ُالشرطة ُأن ُعمى ُالفمسطيني ُالشرطة ُىيئة ُقانون نصُمشروع

ُ:(2010,ُ)كموبنظاميةُوحددُاختصاصاتياُفيماُيميُ

 .ُالمحافظةُعمىُاألمنُالعام

 ُُالعام.المحافظةُعمىُالنظام

 .ُُالمحافظةُعمىُاآلدابُالعامة

 .ُحمايةُأرواحُوممتمكاتُالمواطنين

 .ُُكفالةُالطمأنينةُواألمنُواالستقرارُلجميعُالمواطنين

 .ُحمايةُالممتمكاتُوالمنشآتُالعامة

 .ُمنعُالجريمة

 .ُضبطُالجريمة

 .ُتنفيذُماُتفرضوُالقوانينُوالموائح

 .تنفيذُأحكامُالقضاء 
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 الشرطة:وظائف  2.4.3

ُعنُُ     ُالكريم ُالقرآن ُعبر ُوقد ُلئلنسان. ُاألساسية ُالحاجات ُمن ُحاجة ُىو ُباألمن ُالشعور إن

َُىَذاُ)ضرورةُاألمنُفيُالحياة,ُبلُوضعُاألمنُقرينًاُلمغذاءُبالنسبةُلئلنسانُقالُتعالىُ )َُفْمَيْعُبُدواَُربَّ

فاإلنسانُبقدرُحاجتوُلمطعامُُسورةُقريش,ُ((4ِمْنَُخْوٍفُ)(ُالَِّذيَُأْطَعَمُيْمُِمْنُُجوٍعَُوآَمَنُيْم3ُاْلَبْيِتُ)

وتتمثلُوظائفُجيازُُ(.1998,ُ)إمامُبحاجةُإلىُاألمنُوىذاُماُيبرزُمكانةُووظيفةُالشرطةُالمقدسة

ُالشرطةُبأربعُوظائفُرئيسوُوىي:

ُ:.الوظيفةُاإلداريةُلمشرطة1

ُالداخميةُمنُُُُُُُ ُتتخذهُوزارة تشملُجميعُاألعمالُالوقائيةُالتيُتيدفُإلىُمنعُوقوعُالجريمةُوما

جراءاتتدابيرُ ُيقومُبوُمنُحفظُالنظامُالعامُفيُُوا  تقملُفرصُارتكابيا,ُويعتبرُالضبطُاإلداريُبما

ُال ُمن ُىامًا ُنوعًا ُخصوصياتوالمجتمع ُمن ُبالرغم ُالعامة ُاُ.خدمات ُدور ُبأن ُالقول لشرطةُويمكن

ُاإلداريُيمكنُتأسيسوُعمىُالقاعدتينُالتاليتين:

 ُتستيدفُتح ُأوامر ُأو ُنظم ُأو ُكانتُلوائح ُسواء ُتنظيمية ُقواعد ُأيُغرضُمنُقوضع يق

ُاألغراضُالتيُيشممياُمدلولُالنظامُالعام.

 ُتنفيذُماُتفرضوُالقوانينُمنُتكاليفُبأنُتتولىُىيئةُالشرطةُمساعدةُمختمفُأعمالُالضبط

ُ ُأعمالاإلداري ُمثل ُ....إلخ(ُاألخرى ُالطاقة ُسمطة ُالبمديات, ُاألراضي, ,ُ)كموبُ)سمطة

2010). 

ُ

ُ

ُ
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ُ:الوظيفةُالقضائيةُلمشرطة.2

وىيُالوظيفةُالتيُتمارسياُنيابةُعنُالسمطةُالقضائيةُولمصمحتيا,ُوتتمثلُىذهُالوظيفةُالقضائيةُُُُُُ

باإلجراءاتُالتيُتقومُبياُالشرطةُعقبُوقوعُالجريمةُبقصدُمعرفةُالفاعلُوالبحثُعنُاألدلةُوماُيتبعُ

ُ.(2013)كموب,ُُالضبطُوالتفتيشُوصواًلُإلىُالحقيقةُوتقديمُالفاعلُلجيةُالقضاءُإجراءاتذلكُمنُ

ُ:الوظيفةُاالقتصاديةُلمشرطة.3

ُ:(2013)كموب,ُُفيُحمايةُاالقتصادُالوطنيُويقصدُبياتتمثلُالوظيفةُاالقتصاديةُلمشرطةُُُُُُ

 افحةُالجرائمُاالقتصادية.كم 

 .سرقةُالكيرباءُوالماء 

 شُوالتدليسُالتجاريغال.ُ

ُ:الوظيفةُاالجتماعيةُلمشرطة.4

ُُُُُُ ُاألفراد ُالدورُإنُمسؤولية ُمن ُوبالرغم ,ُ ُاالجتماعيُلمشرطة ُالدور ُويقوييا ُيعززىا ُاألمن تجاه

)ُكأعمالُالنجدةُفيُالكوارثُ,حمايةُأخبلقياتُُالمعروفُلمشرطةُإالُأنياُبدأتُتقومُبدورُاجتماعي

وعميوُفإنُالوظيفةُاالجتماعيةُبمعناىاُالشموليُتجمعُُالمخاطر...إلخ(ُإيضاحالمجتمع,ُتعزيزُالقيم,ُ

وظائفُالشرطة,ُوقدُسميتُىذهُالوظيفةُباالجتماعيةُلماُلياُمنُدورُإصبلحيُأوُتربويُأوُجميعُ

 .(2010,ُ)كموبُإنساني
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 المستويات اإلدارية في ىيكمية جياز الشرطة: 2.4.4

فإنُُ(2011,ُ)كموبُلفمسطينيةُوبالرجوعُإلىُماُأوردهمنُخبللُاالطبلعُعمىُىيكميةُالشرطةُاُُُُُ

ُالمستوياتُاإلداريةُلمشرطةُتقعُفيُثبلثةُمستوياتُإداريةُوىي:

ُ:مستوياتُاإلدارةُالعميا.1

(ُ ُالشكل ُ)م2.6ويوضحيا ُمن ُكبًل ُتشمل ُحيث )ُ ُالشرطة ُعام ُُ–دير مدراءُُ–ُيومساعدُ-نوابو

ُمدراءُالوحداتُفيُالشرطة(.ُ–مدراءُشرطةُالمحافظاتُُ–اإلداراتُالمركزيةُ

ُ:الوسطىُ.مستوياتُاإلدارة2

مدراءُأفرعُاإلداراتُُ–(ُحيثُتشملُكبًلُمنُ)مدراءُمركزُالشرطة2.7ُويوضحُنموذجُعنياُالشكلُ)

ُمدراءُالدوائرُفيُاإلداراتُالمركزيةُوالمحافظات(.ُ–المتخصصةُ

ُ.مستوياتُاإلشرافُاألولُ)اإلدارةُالدنيا(3

ُالشكل)نويوضحُنموذجُع ُ–مسؤوليُفرقُالدورياتُُ–(ُحيثُتشملُكبًلُمنُ)مدراءُاألقسام2.8ُيا

ُضباطُاإلشراف(.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



51 

 

 : مستويات اإلدارة العميا بجياز الشرطة(2.6الشكل)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(م2014-سبتمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)ُ

ُ

ُ

 يكَه عاو انّهطح

َائة يكَه 

 انّهطح

 انعًهُاخ

انّإوٌ 

 انماَىَُح

يفرُ عاو 

 انّهطح
 انًثاؼس انعايح أيٍ انّهطح

يكافؽح 

 انًفكناخ

يكرة يكَه 

 انّهطح

انّهطح 

 انكونُح انعُائُح

انركـم وؼفع 

 انُظاو

انرفطُظ 

 وانرطىَه

يٍاعك نإلقاناخ 

 انًرفٕٕح

يٍاعك نهّإوٌ 

 اإلقانَح وانًانُح
 يٍاعك نهًؽافظاخ

يٍاعك انعًهُاخ 

 وانركنَة
 خيٍاعك نإلقانا

 انُظايُح

 انثهكَاخ

 انٍُائُح

انًعاته 

 وانؽكوق

انعاللاخ انعايح 

 واإلعالو

 انًانُح

انرُظُى 

 واإلقانج

انّإوٌ 

 اإلقانَح

 غىج

 ـاَُىًَ

 انىٌطً

 انًّال 

 انركنَة

تهُكٌح 

 انًرفعهاخ

 االذٕاالخ

 َاقٌ انضثاط

 انمضائُح

 انثؽهَح

 انًهون وانُعكج

 انؽهاٌاخ

 األقنح انعُائُح

 نفػ



51 

 

 بجياز الشرطة وسطىاإلدارة ال ىمستو مثال عهى  :(2.7شكل )

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(م2014-سبتمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)

 بجياز الشرطة اإلشراف األول ىمستو مثال عهى  :(2.8شكل )

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(م2014-سبتمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)

 يكَه ِهطح يؽافظح غىج

 َائة انًكَه

 يهكى انهيال

يفرُ  انعًهُاخ األيٍ يكرة اإلقانج

 انرؽمُماخ
انّإوٌ 

اإلقانَح 

 وانًانُح

يهكى انُّؿ  يهكى انّاطئ

 انهضىاٌ
 يهكى انىَرىٌ

 أيٍ انّهطح انٍُائُح انعاللاخ انعايح انًكافؽح انًثاؼس

يهكى 

 انّعاعُح

 يكَه يهكى انهيال 

 َائة انًكَه

 انرؽمُك

 انّإوٌ اإلقانَح وانًانُح انعًهُاخ واأليٍ اإلقانج

 انكونَاخ انّكاوي انُظانج

 انعاللاخ انعايح أيٍ انّهطح انًكافؽح انًثاؼس

 انرُفُم
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ُرطية:ش إحصائيات 2.4.5

 :أعداد المنتسبين خالل األعوام الستة األخيرة .1

ُُُُُ(ُ ُالجدول 2.3ُيظير ُُإحصائيات( ُمن ُلمسنوات ُالعددية ُالشرطة حتى2009ُُجياز

والحظُالثباتُالنسبيُلؤلعداد,ُوبالرجوعُإلى)موقعُوزارةُالداخميةُواألمنُالوطنيُبتاريخ2014ُُ

(ُوبذلكُتكون1867744ُبمغُ)2014ُأنُعددُسكانُقطاعُغزةُلمعامُُيتبين(29-4-2014ُ

ُ ُلمعام ُالسكان ُألعداد ُالشرطة ُأفراد ُلك2014ُنسبة ُىيُشرطي ُ)227ُل استرجاع,ُمواطن

ُ(.2014موقعُوزارةُالداخميةُواألمنُالوطني,ُ

 جياز الشرطة العددية إحصائيات(: 2.3جدول)

 

ُ

ُ(2014-ديسمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)ُ

ُ

 :توزيع األعداد الشرطية عمى محافظات القطاع .2

ُ 2.4ُالجدول)يظير ُعمى ُالشرطية ُاألعداد ُتوزيع ُغزة,ُمحافظات( ُالتناسبُُقطاع ويبلحظ

ُالطرديُمعُأعدادُالسكانُفيُالمحافظات.

ُ

ُ

 2014-2009من  األعوامالشرطة خالل  إحصائٌة

 العدد السنة م

1 2009 8507 

2 2010 8530 

3 2011 8471 

4 2012 8118 

5 2013 8214 

6 2014 8221 
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 المحافظاتتوزيع األعداد الشرطية عمى  :(2.4الجدول)

 م2014الشرطة حسب المحافظة لعام  إحصائٌة

 العدد المحافظة م

 1547 محافظة شمال غزة 1

 3110 محافظة غزة 2

 1130 محافظة الوسطى 3

 1356 محافظة خانٌونس 4

 1078 محافظة رفح 5

 8221 مجموع

ُ(2014-ديسمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)ُ

 

 :ضباط الشرطة بحسب الرتبة العسكريةتوزيع  .3

فيُجيازُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُُتوزيعُضباطُالشرطةُبحسبُالرتبةُالعسكرية(2.5ُيظيرُالجدول)

 رتبطُبالبناءُالييكميُلمجياز.,ُويبلحظُالتسمسلُاليرميُلمرتبُالعسكريةُوالذيُي2014غزةُلمعامُ

 العسكرية( توزيع ضباط الشرطة بحسب الرتبة 2.5جدول)

 م2014الشرطة حسب الرتب السامٌة لعام  إحصائٌة

 العدد الرتبة م

 1 لواء 1

 3 عمٌد 2

 38 ٌدقع 3

 81 مقدم 4

 263 رائد 5

 1040 نقٌب 6

 1426 مجموع

ُ(2014-ديسمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)ُ

ُ

ُ

ُ
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 :أعداد المدراء في جياز الشرطة .4

(ُ ُالجدول 2.6ُيظير ُالشرطة( ُجياز ُفي ُالمدراء ُُأعداد ُلمعام ُغزة ُبقطاع ,2014ُالفمسطيني

ُ.توياتُاإلداريةُالثبلثةُفيُالجيازسموزعينُعمىُالم

 ( أعداد المدراء في جياز الشرطة2.6جدول )

 م2014لعام   واألقسامالشرطة للمدراء والدوائر  إحصائٌة

 العدد الوصف م

 36 نوعدد المدراء العام 1

 211 مدراء الدوائرعدد  2

 881 األقسامعدد رؤساء  3

ُ(2014-ديسمبرالمصدر:ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ)ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثـالـث

 الدراسات السابقة 

 مقدمة.  *    

 محمية.الدراسات ال 3.1

 عربية.الالدراسات    3.2

 جنبية.األدراسات ال   3.3

 السابقة.التعقيب عمى الدراسات    3.4
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 لدراسات السابقةا 3.3

 مقدمة:* 

ُذاتُالعبلقةعرضُمجموعةُمنُالدراساتُالمحميةُوالعربيةُواألجنبيةُُإلىييدفُىذاُالفصلُ

ُب ُفي ُوالمتمثل ُالدراسة، ُ ُالمدراءُموضوع ُلدى ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة متطمبات

ُيتمثل،ُإنُالغرضُمنُعرضُالبحوثُوالدراساتُالسابقةُفيُقطاعُغزةةُالعامينُبالشرطةُالفمسطيني

ُأوُأدواتُالدراسةُ ُنتائجُالدراسة ُاألىدافُأو ُالحاليةُمنُناحية ُفيُالدراسة ُمنيا فيُمدىُاالستفادة

ُ ُتناولت ُالتي ُالدراسات ُتختمف ُحيث ُالعملوغيرىا ُومخرجات ُالتحويمية ُاختبلفُُالقيادة ُعمى بناء

ُوتوجياتي ُمختمفةالباحثين، ُزوايا ُالموضوعُمن ُدراساتُتناولتُىذا ُوىناكُعدة ُثقافاتيم، ُوتنوع ،ُم،

ُالباحثُالدراساتُالسابقةُإلى ُُوقسم ُمحمية, نُاستعراضُالدراساتُمُيتموسُ(أجنبيةُ,عربيةدراسات)

ُ:مُوىيُكالتالييقديثُإلىُالحدال
ُ

 محمية:ال دراساتال 3.1
 

مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة  ى" ضغوط العمل لدُنبعنواُ(2012النجار) .1

ُوعالقتيا بالقيادة التحويمية"

ُبينُضُىإلُىدفت ىذه الدراسة      ُاالرتباطية ُالعبلقة ُطبيعة ُوالقيادةُالكشفُعن ُالعمل غوط

وجيةُنظرىم،ُوكذلكُمعرفةُأثرُكلُمديريُالمدارسُالحكوميةُبمحافظاتُغزةُمنُُىالتحويميةُلد

ُ ُ)النوع، ُالمتغيرات ُامن ُسنوات ُالتعميمية، ُعمالمرحمة ُالدراسي( ُالدوام ُفترة متوسطاتُُىلخدمة،

تقديراتيمُليذهُالعبلقةُواستخدمتُالباحثةُالمنيجُالوصفيُالتحميميُمستخدموُبذلكُاستبانتينُوكانُ
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ُ ُ)عدد ُالدراسة ُومديُر397مجتمع ُمديرا ُُة,( ُبنسبة ُعشوائية ُعينة ُأخذ ُمجموع82,8ُوتم %ُمن

ُالبرنامجُاإلحصائيُ)مجتمعُالدراسةُواستخ ُلموصولُإلSPSSدام المعالجاتُاإلحصائيةُوقدُُى(

ُ:النتائج أىمياتوصمتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُ

ُقدرهُُ-1 ُنسبي ُوزن ُعمي ُالتحويمية ُلمقيادة ُالحكومية ُالمدارس ُمديري ُممارسة ُدرجة حصمت

ُ%ُبدرجةُكبيرةُجدا.82.93

بينُمتوسطاتُتقديراتُأفرادُعينةُالدراسةُحولُدرجةُممارسةُُإحصائيةتوجدُفروقُذاتُداللةُُ-2

ُتعزيُ ُاالعتبارُالفردي( ُالتحويميةُفيُالمجالينُ)التأثيرُالمثالي، ُلمقيادة مديريُالمدارسُالحكومية

ُ)الحفرُ ُمجالي ُفي ُفروق ُتوجد ُبينما ُخدمة، ُاألقل ُلصالح ُوكانت ُالخدمة ُسنوات ُمتغير إلي

ُتعزيُإليُمتغيرُسنواتُالخدمة.ُاإلليامي،ُاالستثارةُالفكرية(

ُأىم توصيات الباحثة ما يمي:كانتُُو

ُالقيادةُ-1 ُلممارسة ُالمدارس ُلمديري ُالبلزمة ُوالصبلحيات ُالثقة ُوالتعميم ُالتربية ُوزارة ُتنمح أن

ُالتحويمية.

ُتوفرُاإلمكانياتُالماديةُوالتقنيةُالبلزمةُسواءُلمديرُالمدرسةُأوُالطبلب.ُ-2
ُ

 ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفمسطينية ى"مدبعنوان:ُُ(2012دراسةُالديبُ) .2

 "لمقيادة التحويمية وصعوباتيا وسبل تنميتيا

ُُىدفت الدراسة      ُعمى ُالتعرف ُبالجامعاتُإلى ُاألكاديمية ُاإلدارية ُالقيادات ُممارسة مدى

التدريسية،ُومعرفةُالصعوباتُالتيُتواجوُالفمسطينيةُلمقيادةُالتحويميةُمنُوجيةُنظرُأعضاءُالييئةُ

ُىذهُ ُتفعيل ُفي ُتسيم ُقد ُالتي ُبعضُالمقترحات ُفي ُأىمية ُالسبل ُأكثر ُومعرفة ُالممارسة ىذه

وقدُتمُتطبيقُالدراسةُعمىُعينةُمنُُالممارسة،ُوذلكُمنُخبللُاستخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميمي،
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ُ)جام ُالفمسطينية ُالجامعات ُمن ُالتدريسية ُالييئة ُاألزىرأعضاء ُالمفتوحةُ–عة ُالقدس ُ–جامعة

ُاإلسبلمية ُبُ–الجامعة ُوالتي ُاألقصى( ُ)جامعة ُقواميا ُتدريسية248مغ ُىيئة ُجاءُ(عضو ُوالتي ،

ُ:قاطُالتاليةأبرزُنتائجياُفيُالن

ُ(.52.8.ُأنُالوزنُالنسبيُلدرجةُممارسةُالقياداتُاإلداريةُاألكاديميةُلمقيادةُالتحويميةُبمغُ)1%

ُ%(.73.9بأنُالوزنُالنسبيُلمصعوباتُبمغُ)ُ.ُجاءتُالنتائج2ُ

 وقد أوصت الدراسة باآلتي:

ُالعملُعمىُبناءُمعاييرُواضحةُتتفقُعميياُالجامعاتُفيُاختيارُالقيادة. .1

ُالجياتُالمس .2 ُوتفعيلُامتبلكُالقياداتُُؤقيام ُزيادة ُمنُشأنو ُبالجامعاتُبكلُما ُالعميا ولة

 القيادةُالتحويمية.ُاإلداريةُاألكاديميةُبالجامعاتُلسماتُوخصائص

ُ

3. ُ ُاألغا " تصوير مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى مديري بعنوان( 2011)دراسة

 المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة "

ُلدىُمديريُالمدارسُُإلىُىدفت الدراسة ُالتحويمية ُمياراتُالقيادة ُتصورُمقترحُلتنمية تقديم

ُغزةُاإلعدادية ُالغوثُبقطاع ُوىمُُ.بوكالة ُالدراسة ُبيانات ُلجمع ُأداتين ُالباحث ُاستخدم وقد

"ُ ُالدراسة ُعينة ُعدد ُوكان ُالشخصية ُوالمقابمة ُما425االستبانة ُومعممة ُمعمم نسبتوُُ"

ُ.%ُمنُمجتمعُالدراسة16.15ُ

 النتائج التالية : إلىت الدراسة وقد خمص

 .ىيُقيادةُالقرنُالواحدُوالعشرينُالقيادةُالتحويمية .1

كثرُنظرياتُالقيادةُوأنماطياُانسجاماُمعُالقيادةُاإلسبلميةُالمبثوثةُأالقيادةُالتحويميةُىيُ .2

 بأنواعو.ُاإلسبلميمعالمياُفيُكتبُالتراثُ
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ُلممدارسُ .3 ُالمميزين ُالمدراء ُممارسة ُغزةُُاإلعداديةدرجة ُالغوثُبمحافظاتُقطاع بوكالة

 %".81.00لمياراتُالقيادةُالتحويميةُكانتُكبيرةُ"

ليامُالرؤيةُإكانتُ"ُُاإلعداديةالمديرينُالمميزينُلممدارسُُأوساطشيوعاُبينُُاألكثرالميارةُ .4

 %".81.8المشتركةُ"ُوكانتُنسبتيا"ُ

ُلممياراتُ .5 ُالمميزين ُالمديرين ُممارسة ُكدرجة ُتنازليا ُالمختمفة ُالرؤيةُإُ)انتُكالتالي ليام

ُبالقيم ُالسموك ُتعديل ُالتحويمي، ُالخطاب ُالتعاونيالمشتركة، ُالجماعي ُالعمل ُالفيمُ، ،

 (.واالعتذار

 د قدم الباحث التوصيات التالية :وق

1. ُ ُالمدارس ُمديري ُلدى ُالتحويمية ُالقيادة ُميارات ُتطوير ُالغوثُُاإلعداديةضرورة بوكالة

 وتشغيلُالبلجئينُبمحافظاتُغزةُ.

 .أخرىضرورةُتوجيوُالباحثينُنحوُدراسةُمياراتُالقيادةُالتحويميةُمنُجوانبُ .2

ُ

2010ُ)ُخمف .4 ُبعنوان  األقساملدى رؤساء  اإلداري" عالقة القيادة التحويمية باإلبداع (

ُ.ُبغزة اإلسالميةاألكاديميين في الجامعة 

ُبينُامتبلكُعجابةُاإلُلىإُىدفت ىذه الدراسة ُىيُالعبلقة ُما ُوىوُ" نُالسؤالُالرئيسُفييا

ُ ُُاألكاديميةالقيادات ُالقدرات ُوتنمية ُالتحويمية ُالقيادة ُُاإلبداعيةلعناصر ُرؤساء ُاألقساملدى

ُ ُالباحثُالمنيجُالوضعيُالتحميميُوكانُُاإلسبلميةاألكاديميينُبالجامعة ُاستخدم ُ؟؟"وقد بغزة

ُ:وكانت نتائج الدراسة عمى النحو التالي"50ُعددُمجتمعُالدراسةُ"

بغزةُبنسبةُُاإلسبلميةتوجدُممارسةُلمقيادةُالتحويميةُمنُقبلُالقياداتُاألكاديميةُفيُالجامعةُ .1

ُ%ُ.80.06تساويُ
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بنسبةُُاألولىعنصرُ"ُالجاذبيةُ"ُالتأثيرُالمثاليُ"ُمنُعناصرُالقيادةُالتحويميةُالمرتبةُُحاز .2

ُ.%79.63االستثارةُالفكريةُ"ُالمرتبةُالرابعةُبوزنُنسبيُُ%ُبينماُاحتلُعنصرُ"82.89

3. ُ ُداللة ُذات ُفروق ُتوجد ُُإحصائيةال ُالتحويميةُُإجاباتبين ُالقيادة ُعبلقة ُحول المبحوثين

ُ ُُاإلداريباإلبداع ُرؤساء ُُاألقساملدى ُبالجامعة ُتعزىُُاإلسبلميةاالكاديميين ُغزة بقطاع

ُ.سنواتُالخبرةُ،ُالمؤىلُالعمميُ"ُ،لممتغيراتُالديموغرافيةُوالشخصيةُ"ُالعمرُ

 وردىا الباحث ىي:أوكانت التوصيات التي 

نُتقومُالجامعةُبعقدُدورةُتدريبيةُوورشُعملُلزيادةُوعيُالقياداتُاألكاديميةُبأسموبُالقيادةُأ .1

ُ.المرؤوسينُأداءالتحويميةُوفوائدىاُعمىُالمدىُالبعيدُفيُتطويرُ

نشاءُاإلداريةضرورةُاىتمامُالجامعةُبالمستجداتُ .2 خاصةُبتنميةُالموادُالبشريةُلتقومُُإدارةُوا 

ثارةلدىُالعاممينُُاإلبداعيةُاإلداريةبدورىاُفيُتنميةُالمياراتُ ُاألداءدافعيةُالعاممينُنحوُُوا 

 .وتحفيزىمُلمتقدمُوالتطويرُاألفضل

ُ

الفمسطينية ات "عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعُبعنوان:ُ(2010الرقبُ) .5

 "بقطاع غزة

ُُىلإُىدفت ىذه الدراسة      ُبأبعادىا ُالتحويمية ُالقيادة ُبين ُالعبلقة ُعمي ُ)التأثيرُالتعرف األربعة

ُالحفر ُالحفرُالفكري،ُاالعتباراتُالفردية(ُوتمكينُالعاممينُبالجامعاتُالفمسطينيةُُالمثالي، اإلليامي،

ُاستبانة.ُ(660)وتمُتوزيعُعددُ،رئيسيةُلجمعُالبياناتبانةُكأداةُبقطاعُغزة،ُاعتمدُالباحثُعميُاالست

 :أىم نتائج الدراسةوكانتُ

سموكياتُ)التأثيرُالمثالي،ُالحفرُالفكري،ُاالعتباراتُالفردية(ُمتوفرةُفيُالجامعاتُالفمسطينيةُقيدُُأن

ُإلأُوُ,الدراسة ُُىشار ُعبلقة ُالعاممينُفيُالجامعاتُإوجود ُوتمكين ُالتحويمية ُالقيادة ُأبعاد ُبين يجابية
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حولُعبلقةُالقيادةُالتحويميةُبتمكينُُإحصائيةالفمسطينية،ُوكشفتُالدراسةُعنُوجودُفروقُذاتُداللةُ

سنواتُالخدمة(ُُ،اسمُالجامعةُ،تعزيُلمتغيرُ)طبيعةُالعمل،ُالجنسالعاممينُفيُالجامعاتُالفمسطينيةُ

 :بعدة توصيات أىمياالدراسةُوقدُخرجتُ

 زيادةُاالىتمامُبحاجاتُالعاممينُالشخصيةُوالعممية. .1

 القيامُبممارسةُعممياتُالتفويضُوالتمكينُوخمقُمناخُتنافسُبينيم.ُىتشجيعُالمديرينُعم .2

ُالجامعاتُ .3 ُفي ُالتدريبية ُالدورات ُوزيادة ُاألفكار ُتقديم ُفي ُالعاممين ُتشجيع ُثقافة تعزيز

ُ ُالخاصة ُلزيادةُالفمسطينية ُالتحويمية ُالقيادة ُوعناصر ُبسموكيات ُواالىتمام ُالتحويمي، بالقائد

 تمكينُالعاممين.

 

 يةالمدارس الثانو  يري:" دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مد بعنوانُ(2008دراسةُعيسى) .6

 في محافظات غزة"

القيادةُالتحويميةُفيُتطويرُأداءُماُدورُُ"ُإلجابةُعنُالسؤالُالرئيسُالتالي:إلىُاُىدفت الدراسة     

ولئلجابةُعنُأسئمةُالدراسةُاستخدمتُالباحثةُالمنيجُُُ"مديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزةُ؟

ُفتكونُمنُجميعُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزة ُمجتمعُالدراسة ُأما ُالوصفيُالتحميمي.

(2007ُ ُعددىم ُوالبالغ ُلمعام117ُ(. ُ ُومديرة ُالدراسيُمديرًا ُالدراسة2008ُ) ُعينة ُبمغت ُكما ,)

ُُ(ُمديرًاُومديرةُمنُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزة.110ُ)ُ

ُ:ُتوصمت الدراسة إلى النتائج التاليةو 

توجدُممارسةُلمقيادةُالتحويميةُفيُتطويرُأداءُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُ .1

ُ%.60غزةُبنسبةُأقلُمنُ
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المرتبةُُ(عُمستوياتُأداءُعمياُمنُالعاممين)االستثارةُالفكريةُوتوقالخامساحتلُالمجالُ .2

ُاحتلُالمجالُ(48.82)األولىُبوزنُنسبي ُالرابعُ)تقديمُنموذجُسموكيُيحتذى،ُبينما

ُفيُتقديراتُأفرادُالعينة.(42.24ُ)(ُالمرتبةُالسادسةُبوزنُنسبيبو

3. ُ ُداللة ُمستوى ُعند ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُتوجد ُالقيادةُُ(α=0.05)ال ممارسة

ُالتحويميةُتعزىُلمتغيرُالجنسُوسنواتُالخدمةُوالمؤىلُالعمميُوالتخصص.

ُ:توصي الباحثة بما يميبناءُعمىُالنتائجُسالفةُالذكرُفيُىذهُالدراسةُُو

ُيتمُ .1 ُحتى ُمياراتيم ُبتنمية ُواالىتمام ُالمدرسة ُفي ُالتغيير ُقادة ُتنمية ُعمى التركيز

ُ ُرؤية ُتكوين ُفي ُونواتجو،ُمساعدتيم ُوعممياتو ُودوافعو ُالتغيير ُماىية ُعن واضحة

ُفيُ ُلمتطبيق ُقابمة ُعممية ُتنفيذية ُبرامج ُفي ُوبمورتيا ُترجمتيا ُإلى ُبعد ُفيما فيسعون

ُالمدرسةُبصورةُتعاونية.

محاولةُتوفيرُالتسييبلتُالماديةُوالفنيةُوالتقنيةُالمساعدةُلعمميةُالتغييرُوتنفيذىاُمنُ .2

 ميمُالعالي.قبلُوزارةُالتربيةُوالتع

ُ

 عربية:ال دراساتال 3.2

ُبعنوان (2013)ُالشكرةُدراسة .1 العاممين  ىاألداء لد ىالقيادة التحويمية في تحسين مستو "دور :

 .باإلدارة العامة لممرور"

ُُى:ىدفت الدراسة إل ُفي ُالتحويمية ُالقيادة ُدور ُمستُومعرفة ُلدُىتحسين ُالعاممينُىاألداء

لممرورُبالرياضُمنُرتبةُمبلزمُوكانُمجتمعُالدراسةُىمُضباطُاإلدارةُالعامةُُ,باإلدارةُالعامةُلممرور

منيم،ُوقدُاستخدمُالباحثُُاًُضابطُ(151ُ)وكانتُعينةُالدراسةُاًُ(ُضابط236عقيدُوبمغُعددىمُ)ُىحت

ُأىم نتائج الدراسة:الوصفيُواستخدمُاالستبانةُكأداةُلجمعُبياناتُالدراسةُوكانتُُالمنيج
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ُالقياداتُباإلدارةُالعامةُلممرورُبالرياض.ُىسةُالسموكُالقياديُالتحويميُلداُرتسودُممُ-1

ُتتوافرُعدةُمبلمحُلتحسينُاألداءُالوظيفيُباإلدارةُالعامةُلممرورُيأتيُفيُمقدمتيا:ُ-2

 ُُفيُالعملُمنُالقيمُالوظيفيةُفيُإدارتنا.ُاإلنجازيعتبر

 ُمكاناتىناكُاىتمامُبقدرات ُل.األشخاصُومجموعاتُالعمُوا 

 ُبينُأىدافُوغاياتُاإلدارةُوالعاممين.ُعىناكُرؤيةُمشتركةُتجم

بينُواقعُممارسةُالقياداتُباإلدارةُالعامةُلممرورُلمسموكُُإحصائيةوجودُعبلقةُذاتُداللةُُ-3

ُالتحويميُوتحسينُاألداءُلمعاممينُباإلدارةُالعامةُلممرور.

 :أىم التوصياتوكانت 

ُالقيادةُالتحويميةُباإلدارةُالعامةُلممرور.االستمرارُفيُممارسةُأسموبُُ-1

األداءُلمعاممينُفيُقطاعاتُُىالقيادةُالتحويميةُفيُتحسينُمستُودراساتُحولُدورُُإجراء -2

إمكانيةُتعميمُىذهُالدراساتُواالستفادةُمنياُفيُتحسينُأداءُالعاممينُفيُُىلمعرفةُمدُىأخُر

 .تمكُالقطاعات

ُ

ُالغزالي) .2 القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار في :"أثر  بعنوانُ(2112دراسة

 شركات التأمين األردنية"

ُفيُىدفت ىذه الدراسة       ُالقرار ُاتخاذ ُعممية ُعمىُفاعمية ُالتحويمية ُالقيادة ُأثر إلىُالكشفُعن

(ُفقرة٩٣ُُولتحقيقُىدفُالدراسةُقامُالباحثُبتصميمُاستبانةُتكونتُمنُ)ُُشركاتُالتأمينُاألردنية.

ُالعمياُ ُاإلدارة ُفي ُالعاممين ُالمديرين ُالتيُتكونتُمن ُالدراسة ُعينة ُمن ُالبياناتُاألولية ُلجمع وذلك

ُ.(ُاستبانة٩٨٣ُنيةُإذُتمُتوزيعُ)ُوالوسطىُفيُشركاتُالتأمينُاألرد

ُ:نتائج من أىميا وتوصمتُالدراسةُإلى
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ُالتحفي .1 ُالمثالي، ُبأبعادىا)التأثير ُالتحويمية ُالقيادة ُتوافر ُمستوى ُالفردية،ُأن ُاالعتبارية ز،

ُاالستثارةُالفكرية،ُالتمكين(ُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُكانُمرتفعاُ.

ُأنُمستوىُتوافرُفاعميةُعمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُكانُمرتفعا. .2

ُاالعتباُر .3 ُالتحفيز، ُبأبعادىا)التأثيرُالمثالي، ُالتحويمية ُلمقيادة ُأثرُذيُداللةُإحصائية يةُوجود

ُالتأمينُ ُشركات ُفي ُالقرار ُاتخاذ ُعممية ُفاعمية ُعمى ُالتمكين( ُالفكرية، ُاالستثارة الفردية،

ُ(.αُ≤1.15األردنيةُعندُمستوىُداللةُُ)ُ

ُفيُفاعميةُ .4 ُالتحويمية ُالقيادة ُالتأثيرُاألكبرُمنُبينُأبعاد ُنسبة ُالمثاليُكانتُلو أنُالتأثير

ُاألردنية.عمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُ

ُ:وتم الخروج بالتوصيات التالية

ُالتحويميةُفيُإدارةُشركاتُالتأمينُاألردنيةُوذلكُلزيادةُ .1 تعزيزُاالعتمادُعمىُأسموبُالقيادة

ُفاعميةُعمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُاألردنية.

ُالعاممينُفيُشركاتُالتأمينُ .2 ُالمثاليُلدىُالقادة ُالتأثير ُمفيوم ُوذلكُتعزيزُاعتماد األردنية

 بالتصرفُكنماذجُيسعىُالعاممونُلمحاكاتيا.

 

ُالغامدي) .3 ُُ(2111دراسة "القيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الوالء التنظيمي لدى :بعنوان

 الضباط الميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة"

ُالرئيسُالتالي:إلىُاإلُىدفت الدراسة      ُعمىُالسؤال ُ"ُجابة ُبمستوياتُما ُالتحويمية ُالقيادة عبلقة

ُ"الوالءُالتنظيميُلدىُالضباطُالميدانيينُبقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمة؟

رائد،ُنقيب،ُمبلزمُُوتكونُمجتمعُالدراسةُمنُجميعُالضباطُالميدانيين،ُممنُيحممونُالرتبُالتالية)

الذينُيعممونُبقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمةُواإلداراتُوالقطاعاتُوالوحداتُُأولُ،ُمبلزم(
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(ُضابطًا.ُوقدُاعتمدتُالدراسةُعمىُالمنيجُالوصفي،ُوتم٣٥٩ُُالميدانيةُالتابعةُليا،ُالبالغُعددىمُ)ُ

ُ:النتائج أىموكانت .تاستخدامُاالستبانةُكأداةُلجمعُالبيانا

ُالقي .1 ُأن ُيرون ُالدراسة ُيمارسونُأفراد ُالمكرمة ُمكة ُبمنطقة ُحرسُالحدود اداتُبقيادة

السموكُالقياديُالتحويميُبأبعادهُاألربعةُبدرجةُمتوسطة،ُحيثُبمغُالمتوسطُالحسابيُ

ُ(.٩.٩٨)ُُليذاُالمحور

2. ُ ُمستويات) ُعند ُإحصائية ُذاتُداللة ُعبلقةُطردية ُفأقلُبينُالسموك11ُُ.ٓوجود )

ُومس ُاألربعة ُبأبعاده ُالميدانيينُالقياديُالتحويمي ُالتنظيميُلدىُالضباط توياتُالوالء

ُبقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمة.

(ُفأقلُفيُاتجاىاتُأفراد1.15ُُعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستويات)ُ .3

ُالدراسةُحولُمحاورُالدراسةُباختبلفُمتغيرُسنواتُالخبرة.

ُمستويات) .4 ُعند ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُأفرادُُ(1.11ُوجود ُاتجاىات ُفي فأقل

ُدراساتُ ُالحاصمينُعمى ُالدراسة ُبكالوريوسُواتجاىاتُأفراد ُعمى ُالحاصمين الدراسة

ُعمياُحولُمحاورُالدراسةُلصالحُالحاصمينُعمىُدراساتُعميا.

ُممارسةُ .5 ُمحور ُحول ُالدراسة ُأفراد ُاتجاىات ُفي ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق وجود

ُ ُالتحويمي ُالقيادي ُلمسموك ُاألربالقيادات ُ)الرتبةبأبعاده ُالختبلفُمتغيرات ُتعزى ،ُعة

ُمجالُالعمل(.

 :التوصيات مھأوكانت 

العملُعمىُتبنيُالسموكُالقياديُالتحويميُمنُقبلُالقياداتُبحرسُالحدود،ُوذلكُمنُ .1

ُبرامجُتدريبيةُإلكسابُالقياداتُميارات،ُوخصائصيا.ُخبللُإعدادُوتنفيذ
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2. ُ ُدعم ُعمى ُالحدود ُبحرس ُالقيادات ُحلُحث ُفي ُالجماعي ُالعمل ُأسموب وتشجيع

ُنشر ُخبلل ُمن ُالعمل، ُواآلراء،ُُمشكبلت ُاألفكار ُتبادل ُفي ُاإليجابي ُالحوار ثقافة

ُوتقبلُاآلراءُالمختمفةُوالتوفيقُبينيا.

ُوأىدافُمن .3 عنُطريقُاالىتمامُُسبيو،تالعملُعمىُالتوفيقُبينُأىدافُحرسُالحدود

ُا ُاحتياجاتو ُعمى ُوالوقوف ُالبشري، ُالفروقُبالعنصر ُومراعاة ُوالشخصية، لوظيفية

 الفرديةُفيُالقدراتُوالمياراتُعندُتوزيعُالميام.

 

( "السموك القيادي التحويمي لمقيادات الوسطي وعالقتو باألداء في 2009دراسة حمدان ) .4

 الشرطة".

األداءُُىعمُىالتعرفُعميُأثرُالسموكُالقياديُالتحويميُلمقياداتُالوسطُىإلُىدفت الدراسة     

ُالشرطة ُفي ُالتح, ُالوصفي ُالمنيج ُالباحث ُاستخدم ُلمبحثُُمستخدماًُُييمموقد ُكأداة االستبانة

مدينةُالرياضُمنُرتبةُُةُىوُجميعُالضباطُالعاممينُفيُشرطةوقدُكانُمجتمعُالدراسُ,العممي

وقدُُ%.82.5وكانُنسبةُالمستجيبُمنيمُىمُُاًُضابط(229ُُُ)ُوالذينُبمغُعددىمُىمقدمُفأدن

ُإليياُالدراسةُىي:ُأبرز النتائج التي توصمتكانتُ

ُموافقونُعم .1 ُالدراسة ُأفراد ُالتحويميُفيُُىأن ُمنُخصائصُالقائد ُواحدة توفيرُخاصية

ُ ُكبيرة ُبدرجة ُالشرطة ُقطاع ُفي ُاألمنية ُاألخبلقيةُُخاصيةُوىيالقيادات ُبالسمات )التمتع

ُالجيدة(.

2. ُ ُفي ُوتتمثل ُكبيرة ُبدرجة ُموافقون ُالدراسة ُأفراد ُخصائصُالقائد16ُُأن ُمن خاصية

ُ.شرطةُالرياضالتحويميُفيُالقياداتُاألمنيةُفيُ
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أنُأفرادُالدراسةُموافقونُبدرجةُكبيرةُوتتمثلُفيُممارسةُالقادةُفيُشرطةُمدينةُالرياضُ .3

ُلسموكُالقائدُالتحويمي.

رةُوتتمثلُفيُممارسةُالقادةُفيُشرطةُالرياضُلستةُأنُأفرادُالدراسةُموافقونُبدرجةُكبي .4

ُلمقائدُالتحويمي.ُاًُعشرُسموك

ُالتحويميةُ .5 ُالقيادة ُالدراسةُموافقونُعميُأىميةُاألساليبُوالمقترحاتُلتفعيلُأداة أنُأفراد

ُفيُقطاعُالشرطةُفيُالمممكةُالعربيةُالسعودية.

الدراسةُُأفراديُاتجاىاتُف(αُ≤.05)ُعندُمستوىُإحصائيةعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُ .6

ُ.(ممارسةُالقادةُفيُشرطةُمدينةُالرياضُسموكُالقائدُالتحويميُىحولُ)مد

 وكانت أىم توصيات الدراسة ىي:

ُعم .1 ُبخصائصُالقائدُُىالعمل ُالشرطة ُقطاع ُفي ُاألمنية ُالقيادات ُتمتع ُيدعم ُما كل

ُالتحويمي.

ُالقياداتُُىعمُملالع .2 ُتمتع ُمن ُتحد ُالتي ُالمعوقات ُمن ُلمحد ُالمناسبة ُالسبل وضع

ُاألمنيةُفيُقطاعُالشرطةُبخصائصُالقائدُالتحويمي.

لقيادةُالتحويميةُفيُقطاعُالعملُعميُتطبيقُاألساليبُوالمقترحاتُالمناسبةُلتفعيلُأداءُا .3

 .الشرطة

 

منية بالمممكة جيزة األالتحويمية في األدة " متطمبات تطبيق القيا: بعنوان (2008)بللبيدراسةُال .5

 من العام بمدينة الرياض "عمى الضباط العاممين بمديرية األ دراسة ميدانية –العربية السعودية 

 :لىإوقد ىدفت ىذه الدراسة      

 .منيةُبالمممكةجيزةُاألتُتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُاألىمُمبرراأالتعرفُعمىُ .1
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 .منُالعامةالقيادةُالتحويميةُفيُمديريةُاألُمتطمباتُالقيادةُالبلزمةُلتطبيقُأىمتحديدُ .2

ُاألمننيةُالبلزمةُلتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُمديريةُفالالمتطمباتُالماديةُوالماليةُُوُأىمُتحديد .3

 .العام

 .ىمُالمياراتُالمقترحةُلبناءُالقياداتُالتحويميةُفيُالمممكةُوتنميتياأمعرفةُ .4

فرداُمنُُ(276ُ)الحصرُالشاملُلمجتمعُالدراسةُوالذيُيبمغُعددهُأسموبوقدُتمتُالدراسةُعبرُ

 :النتائج التالية إلىالدراسة تُوقدُخمصُرتبةُمبلزمُحتىُلواء.

 .األمنيةجيزةُتُتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُاألفرادُالعينةُيوافقونُعمىُمبرراأنُأاتضحُ .1

2. ُ ُأاتضح ُلمحور ُالعام ُالمتوسط ُفيُن ُالتحويمية ُالقيادة ُلتطبيق ُالبلزمة ُالقيادية المتطمبات

 .المديريةُالعامةُلؤلمنُمنُوجيةُنظرُالعاممينُيعدُ"موافقُ"

3. ُ ُاُأناتضح ُلمحور ُالعام ُوالالمتوسط ُوالمالية ُالمادية ُالقيادةُفلمتطمبات ُلتطبيق ُالبلزمة نية

 التحويميةُيعدُ"ُموافقُ".

القيادةُالتحويميةُاتُالثقافةُالتنظيميةُالبلزمةُلتطبيقُالمتوسطُالعامُلمحورُمتطمبأنُ اتضح .4

 .يعدُ"ُموافقُ"

5. ُ ُُأناتضح ُالتحويمية ُالقيادات ُلبناء ُالمقترحة ُالميارات ُلمحور ُالعام يعدُُاألمنيةالمتوسط

 "موافقُ".

 ىم توصيات الدراسة:أوكانتُ

ُالمنظماتُاألأ .1 ُقادة ُاستخدام ُىمية ُلدعم ُالتحويمية ُالقيادة ُلنموذج بالمسئوليةُُاإلحساسمنية

ُ ُخبلل ُالذاتية ُالرقابة ُنحو ُألعمالُأدائيموتحفيزىم ُتشجيع ُعمى ُوالعمل ُووجباتيم ُااللتزاميم

 .الجماعيُوجودةُالعمل
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دارةُالتغييرُكميارةُعصريةُوالتحولُنحوُإعاييرُالقيادةُالتحويميةُلتعزيزُاستخدامُعناصرُوم .2

 .القيادةُالتحويمية

 ُ.األمنيةةُفيُالمنظمةُةُفيُتعزيزُدورُالقيادةُالتحويميتفعيلُدورُالثقافةُالتنظيمي .3

4. ُ ُالقيم ُالتحويميُاإليجابيةانتياج ُلمقيادة ُالمنظمات ُفي ُاألُاألمنيةة ُمعُلتحسين ُانسجاما داء

 .المرحمةُالقادمة

عدادُالقادةُبحيثُيأخذُإنشاءُمعيدُإبضرورةُُ(2005ُ,الغامدي)تؤكدُعمىُماُجاءُفيُدراسةُ .5

قادةُالحاليينُعمىُقيادةُنُيتمُتدريبُالأالحديثُُوُاإلداريبعينُاالعتبارُالتغيراتُفيُالفكرُ

 .التغيير

ُ

 عمى ميدانية دراسة" النسائية  الشرطة لدى الوظيفي الرضا(ُبعنوان:"2007ُدراسةُالبريمي) .3

ُ" بالشارقة النسائية الشرطة موظفات من عينة

ُُ.بالشارقةُالنسائيةُموظفاتُالشرطةُلدىُالوظيفيُالرضاُدرجةُعمىُالتعرفُإلىُالدراسةىدفت ُُُُُ

ُالنتائج منُمجموعةُعنُمبحوثةُ(156ُ)ُُبمغتُعينةُعمىُطبقتُالتيُالدراسةُىذهُكانت نتائجُولقد

ُ:يميُماُأبرزىاُمنُلعل

ُالوظيفيةُوالمزاياُالراتبُعنُالرضاُومحورُالوظيفيُالمستقبلُعنُالرضاُلمحورُُبالنسبة .1

ُالمحورُىذاُلعباراتُبالنسبةُالعامُالقرارُأنُفقدُتبينُالعمل،ُفيُالتطورُعنُالرضاُومحور

ُيعنيُ،"متوسط"ُىو ُالموافقةُيتأرجحُالعينةُأفرادُآراءُأنُمما ُعمىُىذهُالموافقةُوعدمُبين

ُ.العبارات

ُأنُتبينُفقدُوظيفي،الُالرضاُعمىُالشخصيةُالمتغيراتُبأثرُالمتعمقةُالنتائجُبخصوصُأما .2

ُالرضاُومحورُالعمل،ُمحتوىُعنُالرضاُمحورُعباراتُعمىُاًُتأثيُرُالشخصيةُالمتغيراتُأكثر
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ُالمسارُعنُالرضاُومحورُالعمل،ُفيُالعبلقاتُعنُالرضاُومحورُالعمل،ُفيُالتطورُعن

ُفقدُالوظيفيُالمستقبلُعنُالرضاُمحورُعباراتُأما.ُالعملُفيُبالسعادةُالشعورُىيُالوظيفي

ُتأثيًراُالمتغيراتُأكثرُأنُتبين ُوالجنسيةُالعملُفيُبالسعادةُالشعورُىيُعميياُالشخصية

ُىيُتأثيًراُأكثرُالمتغيراتُاألخرىُالوظيفيةُوالمزاياُالراتبُعنُالرضاُمحورُوعباراتُ.والرتبة

ُ.الجنسيةُمتغير

ُومجموعاتُالشخصيةُالمتغيراتُبينُاالرتباطيةُبالعبلقاتُالخاصةُالدراسةُلنتائجُوبالنسبة .3

ُتوصمتُالوظيفي،ُبالرضاُالمتعمقةُالمحاور ُارتباطُعبلقةُوجودُأىميا،ُعدةُنتائجُإلىُفقد

ُالمتمثمةُفيُالوظيفيُالرضاُمحاورُجميعُوبينُالعملُفيُبالسعادةُبينُالشعورُمعنويةُطردية

ُالوظيفيةُوالراتبُالوظيفيُوالمستقبلُالعملُمحتوىُعنُالرضا ُالعملُفيُوالتطورُوالمزايا

 .الوظيفيُوالمسارُاالجتماعيةُوالعبلقات

 

ُالقحطاني) .7 ُبعنوان2006دراسة ) الحدود حرس بمراكز الميدانية فعالية القيادة تحسين :" سبل(

ُ"(عسير بمنطقة الحدود حرس بقيادة العاممين عمى دراسة

ُمعرفةُىدفت الدراسة      ُُحرسُبمراكزُالميدانيةُالقيادةُواقعُإلى ُوسبلُمعوقاتياُومعرفةالحدود

ُالرئيسُصياغةُتمتُذلكُسبيلُوفيُفعاليتيا،ُتحسين ُالتاليُالتساؤل ُفعاليةُتحسينُسبلُىيُما:

ُالحدود؟ُحرسُبمراكزُالميدانيةُالقيادة

"ُاالستبانة"ُمشكمةُوتحميميا,ُوطبقُأداةُالبحثوقدُاستخدمُالباحثُالمنيجُالوصفيُالتحميميُلوصفُال

ُتشيرُإلىُماُيمي:ُوكانت نتائج الدراسةعمىُعينةُالدراسةُ

 أنُالقيادةُالميدانيةُبمراكزُحرسُالحدودُمتوسطةُالفعالية. .1

 تحسينُفعاليةُالقيادةُالميدانية.ُوسائلذكرُعددُمنُ .2
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في  أثر القيادة التحويمية عمى األداء في المؤسسات العامة":بعنوانُُ(2005دراسةُبنيُعيسى) .8

ُاألردن: " دراسة ميدانية"

ُفيُاألردن،ُُىدفت الدراسة      ُفيُالمؤسساتُالعامة ُعمىُاألداء ُالتحويمية ُالقيادة ُأثر إلىُمعرفة

ُالمست ُالمتغير ُالكاريزماتيكيةوتمثل ُوىي: ُالتحويمية ُالقيادة ُبأبعاد ُالداقل ُالتشجيعُ، ُواإلليام، فعية

ُالفردية ُبالمشاعر ُواالىتمام ُىاإلبداعي، ُفي ُالتابع ُالمتغير ُاألداء ُوشّكل ُىدفتُ، ُكما ُالدراسة، ذه

ثرُالقيادةُالتحويميةُأالدراسةُإلىُمعرفةُأثرُالعواملُالشخصيةُوالوظيفيةُفيُاتجاىاتُالعاممينُنحوُ

التحويميةُفيُإدارةُعمىُاألداءُفيُالمؤسساتُالعامة،ُباإلضافةُإلىُمعرفةُمدىُتوفرُخصائصُالقيادةُ

ُ:أىم نتائج ىذه الدراسةُوكانتُ.ىذهُالمؤسسات

ُالتحويمية)أُوجود .1 ُ،داعياإلبُالتشجيعُُ،الدافعيةُواإلليامُ،رزماتيكيةالكاثرُإيجابيُلمقيادة

ُ.(ُعمىُاألداءُفيُالمؤسساتُالعامةاالىتمامُبالمشاعرُالفردية

ُتعزى .2 ُاألداء ُعمى ُالتحويمية ُالقيادة ُأثر ُنحو ُالعاممين ُاتجاىات ُفي ُفروق ُوجود ُُُُُعدم

ُ.المسمىُالوظيفي(،ُالعمر،ُالمؤىلُالعممي،ُل)ُالجنس

)الخبرةُوجودُفروقُفيُاتجاىاتُالعاممينُنحوُأثرُالقيادةُالتحويميةُعمىُاألداءُتعزىُل .3

ُ.(العممية

ُ.توسطُمنُخصائصُالقيادةُالتحويميةتتمتعُالمؤسساتُالعامةُاألردنيةُبمستوىُم .4

ُلمنتائجُاإليجابيةُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةُلتأثيرُالقيادةُالتحويميةُعم ىُاألداءُفيُالمؤسساتُونظرا

ُ:التاليةأىم التوصيات دُتمُتقديمُالعامةُوأىميتياُوفائدتياُلممؤسساتُفق

ُمنُدورُإيجابيُفيُرفعُ .1 ُليا ُالتحويميةُفيُالعملُلما استخدامُأسموبُومبادئُالقيادة

ُ.اءُفيُالمؤسساتُالعامةُاألردنيةمستوىُاألد
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2. ُ ُتتضمن ُاإلداريين ُلمقادة ُعمل ُوورشات ُندوات ُالقيادةُالتدعقد ُمبادئ ُعمى ريب

ُ.بادئُمنُأجلُتحسينُأداءُمؤسساتيموتعريفيمُبأىميةُتطبيقُىذهُالمُ،التحويمية

ُفيُب .3 ُلممشاركة ُليم ُالفرصة تاحة ُوا  ُوالعممية ُبحاجاتُالعاممينُالشخصية ناءُاالىتمام

 .الرؤياُالمستقبميةُلمؤسساتيم

ُ

 جنبية:األ دراساتال 3.3

ُثار القيادة األبوية و التحويمية عمى النتائج "آ"ُبعنوانُGoncu ُ(2014ُ)دراسة .1

(TLُ)ُالقيادةُالتحويمية(ُُوPL)ُدىُارتباطُنموذجُالقيادةُاألبويةإلىُالبحثُعنُمُالدراسةىدفت      

ُ(ُلدىُالموظفين.OCB)ُمعُسموكُالمواطنةُالتنظيمية

ُُو ُُوُكانت النتائجقد ُاألبوية ُلمقيادةُأنُالقيادة ُالفعالية ُبنفسُدرجة ُفعالة ُفيُالثقافاتُالشرقية الشائعة

ُفيُالثقافاتُالغربيةُمنُحيثُالحصولُعمىُ ُالمنتشرة ُالقيادةُُونتائجُالالتحويمية ُاألبويةُو أنُالقيادة

 . التنظيميةُلكلُمنُالقادةُوُأعضاءُالفريقُةالمواطنالتحويميةُلياُأثرُعمىُسموكُ

 

2. ُ Hussein & Omarُدراسة  لقيادة التحويمية بالرضا الوظيفيعالقة ا ":بعنوانُ(2013)

ُ" ( SEM)باستخدام أسموب نمذجة المعادلة الييكمية 

ُ,إلىُالتحققُتجريبيًاُمنُالعبلقةُبينُالقيادةُالتحويميةُعبرُأبعادىا)ُالكاريزميةُىدفت الدراسة

ُ.الوظيفيقاتُالفرديةُ(ُمعُالرضاُ،ُالعبلالتحفيزُالفكريُ,الدافعيةُالمميمة

ُاستجابُ ُقد ُتحميلُخ%ُش55و ُتم ُقد ُلبلستبيانُالذيُوزعُو ُفيُماليزيا ُأكاديمية صُمنُمؤسسة

ُالتأكيديُالبياناتُعبر ُالعاممي ُالتحميل ُطريقة (CFAُُ (ُ ُباستخدام ُو )SPSSُُو ُالمعادلةُ( نمذجة

ُ.(SEMُالييكميةُالمنقحةُ)ُ
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ُ ُالتحويميةُُبينارتباطُكبيرُُإلىُأشارت النتائجوُقد ُالقيادة ُالوظيفيُوُبينُبعدينُمنُأبعاد الرضا

ُ.بلقةُذاتُأىميةُمعُالرضاُالوظيفيالتحفيزُالفكريُبينماُكانتُباقيُاألبعادُترتبطُبعُوأىميما

ُ

3. ُ " سموك القيادة التحويمية و فعالية مخرجات العمل في بعنوان:ُNordinُ(2012)دراسة

 مؤسسات التعميم العالي "

إلىُدراسةُالعبلقةُبينُالسموكُالقياديُالتمويميُوُاآلثارُ"ُالمخرجاتُ"ُفيُأوساطُُالدراسة ىدفت     

ُمُؤ ُفي ُالماليزية.األكاديميين ُالعالمي ُالتعميم ُفيياُُوُسسة ُشارك ُعنقودية ُعينة ُاستخدام ُعبر ذلك

ُ ُال169ُ) ُمنُىيئة ُلمتكنولوجيا( ُمارا ُجامعة ُعبلقةُُنتيجة الدراسةكانتُُوُ.تدريسُمن عنُوجود

ُ.القيادةُوُنمطُالقيادةُالتحويميةإيجابيةُبينُمخرجاتُ

ُ

ُالرضا الوظيفي "" القيادة التحويمية و :ُبعنوان(2012ُُوآخرونُ)Hanyshaُُدراسةُ .4

قدُُوُ,إلىُاكتشافُتأثيرُأبعادُالقيادةُالتحويميةُعمىُالرضاُالوظيفيُلؤلتباعُىدفت ىذه الدراسة

ُلجميع ُالمسح ُمنيج ُالمستجابينُاستخدمت ُمن ُُوُ.البيانات ُالتحفيزُُنتائج الدراسةكانت ُإلى تشير

ُلمُالفكريُُو ُالتأثيرُالمثاليُوُاإلليام ُالوظيفيُأما العبلقاتُالشخصيةُتؤثرُبشكلُكبيرُعمىُالرضا

ُ.اُالوظيفييظيرُتأثيرىماُعمىُالرض

ُ

:" دراسة العالقة بين نمط القيادة التحويمية ومخرجات العمل لدى ُ(ُبعنوان2011)Saqerُدراسةُ .5

 "المدراء في وكالة غوث وتشغيل الالجئين

إلىُتحميلُأثرُنمطُالقياديةُالتحويميةُالمدركُعمىُالمخرجاتُالتنظيمية:ُالرغبةُُىدفت الدراسةُُُُُ

ُال ُوفعالية ُالمستخدم، ُالقيادي ُنمط ُعن ُوالرضا ُالجيد، ُمن ُمزيد ُبذل ُنظرُفي ُوجية ُمن رؤساء،
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فيُمناطقُعممياتياُُااألونرُومنُموظفيُُاًُمحميُاًُموظف589ُ.ُاشتممتُعينةُالدراسةُعمىُنالمرؤوسي

ُبتعبئةُاستبانةُُتحتويُعمىُُ–سورياُُ–األردنُُ-الضفةُالغربيةُ-الخمسُ)غزة لبنان(،ُوالذينُقاموا

 Avolio and Bass, 1995تحديدُنمطُالقيادةُالتحويمية،ُوالمخرجاتُالتنظيمية،ُالذيُقامُبتطويرهُ)

& 1997.)ُ

ُ ُالغوث،ُمنُوجيةُنظرلينُفإلىُأنوُلمُيكنُلدىُالمسؤُوُخمصت الدراسةوقد المرؤوسين،ُُيُوكالة

منُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيد،ُأوُرضاُُواضح،ُوكذلكُعدمُوجودُمستوىُعالُنمطُقيادةُتحويمية

ُمنُ ُوكل ُالتحويمية ُالقيادة ُنمط ُبين ُموجبة، ُعبلقة ُىناك ُكانت ُكذلك ُرؤسائيم. ُفاعمية ُمدى أو

ُذاتُداللةُإحصائيةُفيُوقدُأوضحتُالدراسةُالثبلثة.ُُالتنظيميةالمخرجاتُ أنوُلمُيكنُىناكُفروقًا

ُا ُالتحويميةُلدإدراكُأفراد ُُتعُزُسائيمُ،ُوكذلكرُؤُىلعينةُلنمطُالقيادة ُىمستوىُالمخرجاتُالتنظيمية،

ُ ُالعمل ُ)مكان ُُ–الجنسُُ–لممتغيراتُالشخصية ُُ–العمر ُُ-االجتماعيةالحالة ُالعائمة ُأفراد ُ–عدد

ُدريبية(،ُباستثناءُمستوىُالتعميمُحيثُكانتُالعبلقةُموجبة.عددُالدوراتُالتُ–مستوىُالتعميمُ

 
6. ُ KHAN(2011ُ دراسة ُبعنوان:( األساليب التحويمية و التبادلية و دعو يعمل ألعضاء ىيئة "

ُ"التدريس و أثرىا عمى الرضا و الجيد اإلضافي بين الطمبة : دراسة عمى مؤسسات التعميم العالي

،ُحويمي)ُالتُإلىُتحديدُأسموبُقيادةُعنصرُالتدريسُمنُبينُاألساليبُالثبلثةُالدراسة ىدفت

ضاُوالنفعُببذلُالجيدُاإلضافيُعماُإذاُكانُىذاُاألسموبُيسيمُفيُتحقيقُالُر(ُُوالتبادلي،ُدعوُيعمل

ُ.الخاصةمؤسساتُالتعميمُالعاليُالعامةُُوُالذيُوزعُعمى(MLQُُُ)قدُجمعتُالبياناتُعبرُاستبيانُو

إلىُأنُالييئةُالتعميميةُالبدُأنُتكونُأكثرُامتبلكًاُلمقيادةُالتمويميةُوُالتبادليةُوُذلكُُأشارت النتائجو 

بيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُاإلضافيُبينماُتشيرُإليُنمطُدعوُيعملُلمُيكنُذاُجدوىُأوُ

ُعبلقةُمعُالرضاُوُالجيدُاإلضافيُبلُكانتُعبلقةُسمبية.
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7. ُ ُبعنوان2010ن)يوآخُرUcarُدراسة )ُُ تحديد العالقة بين قدرات اإلدراك لدى أصحاب الباجات "

ُ"MLQُالتحميل  استبانةالزرقاء و مخرجات العمل في المنظمة عبر استخدام 

ُمخُرُىدفت الدراسة      ُو ُالقيادة ُبين ُالعبلقة ُمن ُالتحقق ُبعضُإلى ُقبل ُمن ُالعمل جات

ُالعبلقةُبينُناألكاديميي ُوُمخرجاتُالعملُيعدُمصدرُقمقُلؤلكاديميينُ،ُحيثُأنُطبيعة القيادة

.ُحيثُعبرُالبحثُعنُالقادةُالموجودينُفيُمجالُمُوُكذلكُلعالمُاألعمالُبشكلُخاصبشكلُعا

(296ُُ.ُوُقدُتمُالحصولُعمىُالمعموماتُعبرُتوزيعُ)ُجُبالقادةُأصحابُالباجاتُالزرقاءاإلنتا

ينُفيُمجالُاألغذيةُوُالصناعاتُالتحويميةُوُذلكُمنُأصحابُاليافاتُالزرقاءُوُالعاممُاًُموظف

)ُالكفاءة،ُُ"ُوُالذيُيوضعُالعبلقةُبينُسموكياتُالقيادةُمعُمخرجاتُالعملMLQعبرُاستبيانُ"

وجودُعبلقةُقويةُبينُسموكياتُالقيادةُُنتيجة البحثقدُكانتُُوُ.(اإلضافي،ُالجيدُالرضاُالوظيفي

ُ.وُبينُمخرجاتُالعملُبأبعادىاُالثبلثة

ُ

" القيادة التحويمية و تأثيرىا المتوقع عمى فعالية  :بعنوان Pihie & Sadeghi(2010) دراسةُ .8

 القائد "

ُأساليبُقُإلىُالدراسة دفتى      ُلتحديد ُُومحاولة ُاألكاديمية ُاألقسام ُرؤساء ُذلكُمعُيادة عبلقة

طبقُُوُ((MLQاستخدامُاستبيانُُموقدُتُ.فعاليةُالقيادةُفيُجامعاتُالبحوثُالماليزيةُ"ُبروسياُ"

ُ.(ُمنُالمحاضرينُفيُثبلثُجامعات298ُعمىُ)

يةُإلىُأنُرأيُالمحاضرينُفيُرؤوسُىذهُاألقسامُاألكاديميةُأنوُكانُلدييمُأنماطُقيادُأشارت النتائجو

القيامُبأعمالُأنُقدُأكدتُالدراسةُعمىُُوُ.،ُقيادةُدعوُيعمليادةُالتبادلية،ُالقمختمفةُمثلُالقيادةُالتحويمية

،ُالنظرةُالفرديةُوُالتحفيزُالفكريُتؤديُإلىُتنبؤُكبيرُمكافأةُالوحدات،ُالتأثيرُالمثالي،ُالدافعيةُالمينية
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ُُوُفيُفعاليةُالقيادة. ُبنسبةُأكدتُالعواملُالسابقةُارتباطيما أظيرتُكذلكُالدراسةُ%ُُو82بفعاليةُالقيادة

ُفعاليةُالقيادة.ُأثيراتُىامةُعمىبأنُمكافأةُالوحداتُكانُلياُت

ُ

سموكيات القيادة التحويمية عمى عوامل فعالية التدريس  ثارآ" :بعنوانTurpinُ(2009ُ)دراسةُ .9

ُمي التربية الخاصة "والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي من وجية نظر معم

ُكانتُسموكياتُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبقوةُمعُالمتغيراتُُالدراسة ىدفت      ُإذا إلىُالبحثُفيُما

الخاصةُبفعاليةُالتدريس,ُوالرضاُالوظيفي،ُوااللتزامُالتنظيميُمنُوجيةُنظرُمعمميُالتربيةُالخاصة.ُ

ةُمنُمعمميُالتربيةُالخاصةُمنُالمنطقةُ)سبعةُمنُالكمنويمثُلواليُ(121)الدراسةُعمىُُأجريتوقدُ

ُفيرجينا(.

كشفُالتحميلُالعمميُالتأكيديُأنُالدعمُاإلداريُكانُمعترفُبسموكُالقيادةُالتحويميةُفيُُنتائج وأكدت

ُالدراسة. ُاألحيانُمنُقبلُالمشاركينُفيُىذه ُاإلداريُُمعظم وأشارُتحميلُارتباطُبيرسونُأنُالدعم

ومعُذلك،ُكانُالدعمُاإلداريُغيرُيرتبطُإلىُحدُكبيرُفيُعواملُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيمي.ُ

يةُالتدريسُلياُعبلقةُكبيرةُمعانُفإمدرسينُبفاعميةُالتعميم.ُوكذلكُفمرتبطُُبشكلُكبيرُفيُشعورُال

أنُأعمىُالمعممينُالذينُأعطواُتقاريرُُإلىمشتركةُمعُالرضاُالوظيفيُلممعممين.ُوتشيرُىذهُالنتائجُ

نتُمستوياتُتقاريرُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيميُىيُأعمىُرأواُفيياُشعورىمُبفاعميةُالتعميم،ُكا

ُ ُكما ُىذهُُنأاألعمى. ُفي ُالتنظيمي ُوااللتزام ُالوظيفي ُالرضا ُعوامل ُبين ُىو ُارتباط ُمعامل أعمى

ُ ُتشير ُالنتائج ُىذه ُاإلداريُتزداد،ُُإلىالدراسة. ُلمدعم ُ ُالخاصُبالنسبة ُالتعميم أنُتصوراتُمعممي

يُوالتزاميمُالتنظيمي؛ُمماُيزيدُمنُاحتمالُأنُمعمميُالتربيةُالخاصةُوكذلكُمستوياتُرضاىمُالوظيف

ُ.سيبقونُفيُوظائفيمُالتدريسيةُالحاليةُوذلكُبسببُوجودُسموكياتُالقيادةُالتحويمية

ُ
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التنظيمي دراسة  واإلبداعالقيادة التحويمية (ُبعنوان:ُ"2009ُنُ)يوآخُرOOI HUI YINGُدراسةُ .11

 "ُلمـشركات متعددة الجنسيات في ماليزيا

ُُإلىُالبحث ىدف      ُالتحويمية ُالقيادة ُبين ُالعبلقة ُواإلبداعدراسة ُوبحثتُالدراسةُُ التنظيمي.

ُالوسي ُالدور ُالفريقُالمتماسكُأيضا ُبو ُطُالذيُيقوم ُ ُالتحويمية ُبينُالقيادة ُواإلبداععمىُالعبلقة

بتكارُالتنظيمي.ُفيُاالُإيجابياىذهُالدراسةُأنُتأثيرُالقيادةُالتحويميةُكانُُأظيرت نتائجالتنظيمي.ُ

ُالتحويميةُأظيرتُتأثيرُأكبرُعمىُإومعُذلكُف نُاالعتباراتُالفرديةُوأبعادُالتحفيزُالفكريُلمقيادة

ريقُاالبتكارُالتنظيمي.ُكماُكانُىناكُإيجابيةُجزئيةُوعبلقةُىامةُبينُالقيادةُالتحويميةُوتماسكُالف

ُإلىأشارُاختبارُالتوسطُُ.عُالتنظيميُمنُخبللُتماسكُالفريقباإلضافةُإلىُذلك،ُتمُالتنبؤُباإلبدا

عديدةُلممديرينُُاًُأنُتماسكُالفريقُلعبُدورُالوسيطُفيُىذهُالعبلقة.ُوأخيرا،ُقدمُىذاُالبحثُآثاُر

ُ.اإلبداعلىُالمنظماتُالتيُُتتجوُنحوُإوالقادةُالطموحينُباإلضافةُ

ُ

" تأثير القيادة التحويمية في المنظمات عمى فعالية القادة : :بعنوانERKUTLU (2008ُ)دراسة .11

 دراسة عمى الحالة التركية "

عمىُُةوأجريتُكعينإلىُدراسةُتأثيرُسموكياتُقيادةُالمنظماتُعمىُفعاليةُالقيادةُُىدفت الدراسة     

ُفنادقُبوتيك ُاالستبانةُعمىُمجموعةُمنُو.ُقيادة ُفيُُ(722)قدُوزعتُىذه منُفنادقُُ(61)شخصًا

بينُسموكياتُالقيادةُىناكُعبلقةُميمةُكانت النتيجة وُ.تقيمُالمستوىُاألولُمنُالمديرينُبوتيكُبيدف

الرضاُالوظيفيُبشكلُتحويميةُترتبطُمعُمخرجاتُالعملُُوأنُأبعادُالقيادةُالالتحويميةُوفعاليةُالقيادةُُو

ُ.ركبي

ُ
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" ارتباط األداء بأسـاليب مخرجات العمل لمقيادة بعنوانُ((Ogunlana & Limsilaُ2007دراسةُ .11

 و التزام المرؤوسين "

ُُالدراسة تىدف ُتأثير ُكيفية ُمعرفة ُُوإلى ُالتنظيمي ُااللتزام ُبين ُمخرجاتُالعملُالعبلقة بين

مىُاألداءُبيدفُتحسينُكيفُيمكنُأنُتؤثرُسموكياتُالقيادةُع،ُُوتايمنددةُعمىُمشاريعُالبناءُفيُلمقيا

جاتُخُر(ُلقياسُمMLQُ)ُ(ُُالمعروفُبـAvolio & Bassقدُتمُاستخدامُاستبيانُ)ُوُ.العملأداءُ

(ُاستبيان156ُُقدُتمُتوزيعُ)ُُو.ُ(ُلقياسُااللتزامُالتنظيميOCQُاستخدامُاستبيانُااللتزامُ)ُالقيادةُُو

مينُفيُمشاريعُالبناءُالمعماريين(ُالعامُ)ُمديريُالمشاريعُوالميندسينعمىُالمستطمعينُوُالذينُيمثمون

جاتُتشيرُإلىُأنُأسموبُالقيادةُالتحويميةُلوُعبلقةُإيجابيةُعمىُمخُرُنتائج الدراسةكانتُُوُ.تايمندفيُ

ُ.عمىُاألداءُبشكلُكـبيرالعملُوُااللتزامُالتنظيميُُو

ُ

" تصورات لعالج البرامج التوظيفية عبر أساليب القيادة و (ُُبعنوانSnodgrassُ (2006دراسةُ .11

 مخرجات القيادة "

لُأساليبُالقيادةُوُكانُلمتحقيقُفيُتصوراتُلعبلجُالبرامجُالتوظيفيةُمنُخبلُالدراسة ىدفت

ُُو ُالمخرجاتُالعمل. ُجمع ُتم ُومخرجاتُالعملقد ُأساليبُالقيادة ُخبلل ُجمعُبياناتُمن ُتم ُقد ُو .

نُينتمونُإلىُبرامجُممُاًُ(ُمستيدف151(ُوُقدُشممتُالعينةُ)MLQ)ُاستبانةالبياناتُمنُخبللُتوزيعُ

قدُتمُاختيارىمُبطريقةُُو.ُالدراسي2116ُياتُالمتحدةُلمعامُالعبلجُالوظيفيُالمينيةُالمعتمدةُفيُالوال

ُ.منُالمستيدفين(511ُ)عشوائيةُمنُبينُ

ُتنبؤُبأنُامتبلكُُالرئيسية لمدراسة النتيجةكانتُُو ُيعطينا ُتحويميةُجيدة مخرجاتُُاتأنُمكونقيادة

دعمتُالدراسةُالدراساتُالسابقةُبضرورةُتعينُأنماطُمختمفةُمنُالقيادةُوُبالذاتُقدُ.ُُوالعملُجيدة

لفعاليةُوُالرضاُالنمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُتأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُا
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ُقةُإيجابيةُمعكذلكُتثبتُنتائجُىذاُالبحثُأنُأسموبُالقيادةُالتحويميةُلديةُعبلُوُ.وُالجيدُاإلضافي

ُُو ُمخرجاتُالعمل. ُباستثناء ُالسابقة ُنفسُالعبلقة ُليا ُالتبادلية ُالقيادة ُالمكافآتُفيُكذلكُفإن توزيع

بذلكُنؤكدُعمىُفعاليةُنمطُالقيادةُالتحويميةُوُالتبادليةُوُبعبارةُأخرىُينبغيُعمىُُوُ.أوقاتُالطوارئ

يحتاجُمدراءُبرنامجُالعبلجُُختاماًُُ.يميةُوُاالىتمامُبمكافآتُالطوارئمديريُالبرامجُدعمُالقيادةُالتحُو

فرادُبمخرجاتُالعملُالمطموبُالوظيفيُاإلدراجُمجموعةُكاممةُمنُأساليبُالقيادةُوُذلكُلتوعيةُاأل

ُ.منيم

ُ

: المفاىيمية و ممحقات القيادة التحويمية "أبعاد بعنوان:ُRafferty& Griffinُ(2004)دراسةُ .11

 التجريبية "

ُالتحويميةُمىإلىُالتوقفُعُىدفت الدراسة ُالقيادة ُأبعاد ُاقتُرُو, ُىـيُقد حتُأنُتكونُاألبعاد

ُ.()ُالرؤية،ُاالتصاالتُالمميمة،ُالتحفيزُالفكري،ُالقيادةُالداعمة،ُالتقديرُالشخصي

لدراسةُاألبعادُعبلقةُفريدةُوُكبيرةُمعُمجموعةُمنُمخرجاتُالعملُوُقدُدعمتُاُأظيرت الدراسةقدُُو

ُلمقيادةُالتحويمية.ُخمسةال

ُ

" دراسة لفعالية القيادة التحويمية في الواليات المتحدة و :)ُبُ.ُتُ(نيوآخُرSpreitzerُدراسةُ .11

 تايوان"

ُاعُالدراسةىدفت        ُالتحويمية ُالقيادة ُتختمفُفعالية ُأن ُالبحثُكيفُيمكن ُالقيمُإلى ُعمى تمادًا

ُالثقافيةُلمفرد ُوُأمريكا الشماليةُبينُأبعادُالقيادةُ،ُوُقدُتمُفحصُالفرضياتُعمىُالزعماءُمنُآسيا

ُالتحويميةُوُبينُفعاليةُالقيادةُ.
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،ُوُادةُالتحويميةُمعُفعاليةُالقيادةتشيرُإلىُدعمُوجودُالعبلقةُبينُاألبعادُاألربعةُلمقيُكانت النتائجو

ُ.الفعاليةُبغضُالنظرُعنُالثقافةنُالقيادةُالتحويميةُمرتبطةُبشكلُإيجابيُمعُإكذلكُف

ُ

 :السابقة الدراساتعمى  التعقيب 3.4

ُفيُ ُالتحويميةُومخرجاتُالعملمنُخبللُاستعراضُالدراساتُالسابقة الحظُالباحثُُالقيادة

ُتوافقُفيُاآلراءُبشأنُأىميةُ ُالتحويميةوجود ُإجراءاختبلفُاألماكنُالتيُتمُعمىُالرغمُمنُُالقيادة

القيادةُالتحويميةُعمىُأىميةُالُأنيمُأجمعواُفُالوظائفُوالمؤسساتُوالباحثينُإواختبلُ،الدراساتُبيا

ُ ُاألربعة ُبأبعادىا ُعمىمتمثمة ُُوتأثيرىا ُبشكل ُالمختمفة ُاألحيانُإيجابيالمتغيرات ُأغمب ومعُُ،في

ُالدراساتُ ُالدراساتُاستخدمتُالمنيجُالوصفيُالتحميميمنُالفاستعراضُمنيجية  واضحُأنُمعظم

ُ.عمىُعيناتُمختمفةُوفقاُلمجتمعُالدراسةُااستخدامُاالستبانةُكأداةُلمدراسةُوتمُتنفيذىُباإلضافةُإلى

وقدُاستفادُالباحثُمنُاطبلعوُعمىُالدراساتُالسابقةُوالتيُطبقتُمتغيريُالدراسةُأوُأحدىماُ

,ُواطمعُعمىُالمحاورُعناصرُقياسُمتغيراتُالدراسةُمبلحظتوُلتنوعُ,ُوكذلكعمىُمجتمعاتُمختمفة

ُُُدةُمماُساعدُلمباحثُفيُدراستو.وكذلكُاالستباناتُالمعالنظريةُلمدراساتُالسابقةُ
ُ

ُالتحويميةُومخرجاتُالعملالقياد تناولت التي المحميةُالدراسات تتسمقدُاُو  مباشر بشكلُة

،ُالدراسةُىذه أىمية من يزيد ما وىو حيثُلمُيجدُالباحثُأيُدراسةُتجمعُبينُىذينُالمتغيرينُبالندرة

،ُأماُأخرىُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمتغيراتدراساتُمحميةُقامتُبدراسة6ُُاستعرضُالباحثُحيثُ

,ُحيثُلمُيحصلُالباحثُعمىُأيُدراسةُتجمعُأيضاًُُبالندرةُفقدُاتسمتبخصوصُالدراساتُالعربيةُ

8ُأوردُالباحثُُوُ،وىوُماُيزيدُمنُأىميةُىذهُالدراسةبينُالمتغيرين)القيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل(ُ
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ُ ُتناولتُمتغير ُمتغيراتُأخرىدراساتُعربية ُمع ُالتحويمية ُفكانُالقيادة ُفيُالدراساتُاألجنبية ُأما ،

ُ.ربطتُبينُمتغيريُالدراسةُمعُبعضيماُأوُمعُبعضُاألبعادُالتيُتقيسُأحدىماُدراسة15ُىناكُ
 

ُ ُنوعي ياىجاومن ونتائجيا وأىدافيا ضوعاتيامُو في الدراسات ىذه تنوعتلقد اتياُمجتمعُواتيا

باإلضافةُُالقيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل تتناول أنيا في السابقة الدراسات مع الدراسة ىذه تتفقُو

ُالتحويمية ُكمامختمفة أخرى معُمتغيرات ولكن إلىُبعضُالدراساتُالتيُتناولتُالقيادة  ىذه تتفقُ،

 في المنيج ىذا لمناسبة وذلك التحميميُالوصفي المنيج استخدام حيث من السابقة الدراسات مع الدراسة

ُ.الدراسة أىدافُلتحقيق البلزمة المعمومات عمى الحصول
ُ

ُعمىُنتائجُالدراسُو ُبالباحثُُقامُالسابقة،والتوصياتُُاتبناء ُلمبحثُفيُعبلقةُيذه الدراسة

دراسةُنُالأحيثُُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُفيُجيازُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة,

ُتعتبرُجديدة عمىُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُُوالتيُتيدفُالدراسةُلقياسُمتغيريياُعمىُُوموضوعيا

ُ.مدرائوُالعامين
ُ

ُالدراسات ُندرة ُمن ُجمعتوالعربيةُالمحميةُوبالرغم ُالتي ُالقيادةُُ, ُالدراسة) ُمتغيري بين

ُعمىمنُالربطُبينُبحثوُوبينُىذهُالدراساتُمعتمدًاُالباحثُتمكنُالتحويمية,ُمخرجاتُالعمل(,ُإالُأنُ

ُ:ثبلثةُأبعاد

ُلنفسُالمؤثراتُاألول: ُفيُُالخارجيةُدراساتُعمىُمجتمعاتُتخضع ُالعاممين ُعمى الواقعة

ُمثلُمجتمعُالجامعاتُالفمسطينية.ُجيازُالشرطة

جيازُالشرطةُمثلُشرطةُعمىُمجتمعاتُتشتركُأوُتتشابوُبالوظيفةُمعُوظيفةُثانيًا:ُدراساتُ

ُلسعودية.المرورُوحرسُالحدودُفيُالمممكةُالعربيةُا

ُثالثًا:ُدراساتُعمىُمجتمعاتُاستيدفتُبمتغيريُالدراسةُأوُأحدىما.
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وقدُقارنُالباحثُالنتائجُالتيُتوصلُإليياُمعُالدراساتُالمحميةُوالعربية,ُوواجوُصعوبةُفيُالوصولُ

ُُإلىُدراساتُمحميةُأوُعربيةُتجمعُبينُمتغيريُالدراسة.

متغيريُالدراسةُبالبحثُأوُأحدىماُمعُأحدُمكوناتُالمتغيرُفقدُتناولتُأماُالدراساتُبالمغةُاألجنبيةُ

ُواالطبلعُعمىُاآلخر ُالدراساتُبدراستوُومقارنةُالنتائجُمعُبعضيا ُمكنُالباحثُمنُربطُىذه ُمما ,

ُتوصياتيا.

تتناولُمتغيرُُ_بحدُعممُالباحث_فجوةُعمميةُميمةُحيثُتعدُأولُدراسةُعربيةوقدُعالجتُالدراسةُ

ُالمتغيرُبالقيادةُالتحويميةُوتطبيقيماُعمىُمؤسسةُالشرطةُلعملُبالبمخرجاتُا حثُالعمميُوربطُىذا

ُوىذاُمماُيزيدُمنُقيمةُالدراسةُويميزىا.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الطريقة واإلجراءات. 4

 مقدمة:* 

ُمحوراًُمنيجيُتعدُ  جراءاتيا ُوا  ُالدراسة ُمنُُاًُرئيسُة ُالتطبيقي ُالجانب ُإنجاز ُخبللو ُمن يتم

ُالحصولُ ُيتم ُوعنُطريقيا ُالتحميلُاإلحصائيُلمتُوالمطمُوعمىُالبياناتُالدراسة، ُإلجراء صلُإلىُبة

التيُيتمُتفسيرىاُفيُضوءُأدبياتُالدراسةُالمتعمقةُبموضوعُالدراسة،ُوبالتاليُتحققُاألىدافُُجالنتائ

ُالتيُتسعىُإلىُتحقيقيا.
ُ

,ُتناولُىذاُالفصلُوصًفاُلمجتمعُالدراسةُوعينتيا،ُواألداةُالمستخدمةُوكيفيةُبنائياُوتطويرىاحيثُُُُُ

ُفيُ ُوثباتيا،ُوالمعالجاتُاإلحصائيةُالتيُتمُاستخداميا ُتناولُإجراءاتُالتحققُمنُصدقُاألداة كما

ُتحميلُالبياناتُواستخبلصُالنتائج,ُوفيماُيميُوصفُليذهُاإلجراءات:

 :منيج الدارسة 4.1

خبللوُُمنُأجلُتحقيقُأىدافُالدراسةُقامُالباحثُباستخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميميُالذيُيحاولُمن

ُحولياُ ُتطرح ُالتي ُواآلراء ُمكوناتيا ُبين ُوالعبلقة ُبياناتيا، ُوتحميل ُالدراسة، ُموضوع وصفُالظاىرة

ُوالعممياتُالتيُتتضمنياُواآلثارُالتيُتحدثيا.

ُقائمةُُ(1997ُ,األغا)ُويعرف ُوممارسات ُوظواىر ُأحداث ُ"دراسة ُبأنو ُالتحميمي ُالوصفي المنيج

حثُأنُاُىي،ُدونُتدخلُمنُالباحثُفيُمحتوياتيا،ُويستطيعُالباوموجودةُمتاحةُلمدراسةُوالقياسُكم

 ."ياميتفاعلُمعياُفيصفياُويحم



85 

 

 طرق جمع البيانات: 4.2

 :اعتمدُالباحثُعمىُنوعينُمنُالبيانات

مصادرُالبياناتُالثانويةُوالتيُُىطارُالنظريُلمدراسةُتمُالرجوعُإلالمصادرُالثانوية:ُلمعالجةُاإل .1

تتمثلُفيُالكتبُوالمراجعُالعربيةُواألجنبيةُذاتُالعبلقة،ُوالدورياتُوالمقاالتُوالتقارير،ُواألبحاثُ

 والدراساتُالسابقةُالتيُتناولتُموضوعُالدارسة،ُوالبحثُوالمطالعةُفيُمواقعُاإلنترنتُالمختمفة.

المصادرُاألولية:ُلمعالجةُالجوانبُالتحميميةُلموضوعُالدراسةُتمُجمعُالبياناتُاألوليةُمنُخبللُ .2

ليذاُالغرض.ُاالستبانة  كأداةُرئيسةُلمدراسة،ُصممتُخصيصاًُ

 مجتمع الدراسة: 4.3

ُعددىمُمغب,ُوقدُمدراءُالدوائرُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُجميعُفيمجتمعُالدراسةُمثلُتي

ُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُمديراًُُ(211) ُلمسجبلتُالرسميةُالتابعةُإلدارة ُموزعونُوىمُ،وفقًا

 .56(ُفيُصفحة2.6ُانظرُالجدولُ)ُعمىُالدوائرُوفقًاُلمرتبُالعسكرية

 

ُعينة الدراسة: 4.4

 ُوذلكُُبغرضُُ(ُمديرُدائرة,30)ُاختيارُعينةُاستطبلعيةُبحجمُاالستطبلعية:ُتمالعينة

الصدقُوالثبات،ُوالتحققُمنُصبلحيتيماُُعبرُحسابالتأكدُمنُصبلحيةُأداةُالدراسةُ

 .ةُالتيُتمُالتطبيقُعمييالمتطبيقُعمىُالعينةُاألصمية،ُوقدُتمُاستبعادىمُمنُعينةُالدراس

 ُ ُالدراسة ُتّكونتعينة ُ)ُاألصمية: ُمن ُاألصمية ُالدراسة ُدائرةُ(131عينة ُتمُُمدير وقد

ُالعسكريةُاختيارىم ُالرتبة ُحسب ُالعشوائية ُالطبقية ُالعينة ُالدراسةُُبطريقة ُمجنمع من
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ُاستُرالكمي ُوتم ُجميعُاالستبياناتُ، ُويتضحُمنُخبللُالنقاطُالتاليةُتوزيعُالموزعةداد .

 .بُالبياناتُالشخصيةُلؤلفرادُفيياأفرادُعينةُالدارسةُحس

ُ

 :الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات  4.5

ُ:وفيماُيميُعرضُلخصائصُعينةُالدراسةُوفقُالبياناتُالشخصية

 :توزيع أفراد العينة حسب العمر-1
ماُسنة،ُوىذاُيمثل40ُُإلىُأقلُمن30(ُأنُغالبيةُأفرادُالعينةُأعمارىمُتتراوحُماُبين4.1يبينُجدولُ)

%ُمنُعينةُالدراسة،34.4ُسنةُفأكثرُوىذاُيمثلُماُنسبتو40ُُ%ُمنُعينةُالدراسة،ُثم57.2نسبتوُ

ُسنة.30ُمنُُأقلُ%ُمنُعينةُالدراسة8.4بينماُ

ُفيُجيازُالشرطةُفإنُنسبُتمثيلُأعمارُوُوفقًاُإلحصائياتُالتنظيمُواإلدارةويعزوُالباحثُذلكُإلىُأن

ُ%,40تبمغُُاًُعام39ُُإلى30ُمنُُولمفئةُُ%,45تبمغُُاًُعام29ُأقلُمنُُلفئةُُمينُفيُالجيازالعام

(,ُوعميوُفإنُالباحثُيعزوُالتمثيلُاألكبر2013ُالتنظيمُواإلدارة,ُ%ُ)14ُبمغتُفأكثرُاًُعام40ُولفئةُ

ُالفئةُمنُُ%ُإلىُنسبة57.2بنسبةُُسنة40ُإلىُأقلُمن30ُُلمفئةُالعمريةُمن التمثيلُالنسبيُليذه

فئةُعمىُُسنةُفأكثر40ُُالفئةُالعمريةُُمتوسطُاألعمارُالكميُلجيازُالشرطة،ُبينماُيعزوُتفوقُنسبةُ

أصحابُالخدمةُاألعمىُ(ُوالذيُيوضحُأنُنسبة4.3ُنتائجُالجدول)إلىُُسنة30ُأقلُمنأعمارىمُُمن

ُموجود ُاألقل ُأصحابُاألعمار ُوأن ُالدوائر ُمدراء ُبين ُتمثيبًل ُاألكثر ُفيُالمستوياتُاإلداريةُُوىم ن

ُاألقلُمنُمديرُالدائرة.

ُ

ُ

ُ
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 أفراد العينة حسب العمر(: توزيع 4.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 8.4 11 سنة30ُأقلُمن

 57.2 75 سنة40ُإلىُأقلُمن30ُ

 34.4 45 سنةُفأكثر 40

 0 0ُلمُيجب

 100.0 131 المجموع الكمي

ُ

ُ:توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي-2

ُ%76.5،ُوىذاُيمثلُماُنسبتوُالعينةُيحممونُدرجةُالبكالوريوسُ(ُأنُغالبيةُأفراد4.2يبينُجدولُ)

%،ُوكبًلُمنُحممةُالثانويةُالعامةُوالدراساتُالعمياُوىذاُيمثلُما9.2ُمنُعينةُالدراسة،ُُثمُالدبمومُ

ُ%،ُعمىُالترتيب.6.1%،6.9ُنسبتوُ

(32ُفيُالمادةُرقمُ)ينصُُ,2005وُوفقًاُلقانونُالخدمةُلقوىُاألمنُبتاريخإلىُأنويعزوُالباحثُذلكُ

نوُوفقًاُلقرارُوأُ,المؤىلُالعمميُالمناسبىوُالحصولُعمىُُلضباطالرتبُالترقيةُُأحدُشروطُعمىُأن

ُأعمى( ُفما ُالسامية)رائد ُلمرتب ُالترقية ُفإن ُالضباط ُكبار ُدرجةُُفيياُرطتشيُلجنة ُعمى الحصول

الشرطةُإلتمامُىذاُالشرطُلمحصولُوبالتاليُفيناكُحرصُمنُمدراءُالدوائرُفيُجيازُ.ُسالبكالوريُو

ُواستناداًُ ُالترقيات, ُُعمى ُالجدول 4.5ُ)إلى ُأن ُإلى ُيشير ُوالذي ُفي77.1ُ( ُالدوائر ُمدراء ُمن %

راءُدوبالتاليُفإنُىذاُيفسرُكبرُحجمُحممةُالبكالوريوسُمنُبينُمُالشرطةُيحممونُرتبةُرائدُفماُفوق

ُوقمتُأعدادُحممةُالثانويةُالعامة.ُالدوائر

ُ
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ُحسب المؤىل العمميُ(: توزيع أفراد العينة4.2 جدول )

 النسبة المئوية% العدد المؤىل العممي

 6.9 9 ثانوي

 9.2 12 دبموم

 76.5 100 بكالوريوس

 6.1 8 دراساتُعميا

 1.5 2ُلمُيجب

 100.0 131 المجموع الكمي

 

 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة -3

ُسنوات،8ُأقلُمنُ إلى5 %ُمنُعينةُالدراسةُسنواتُخدمتيم24.4ُ(ُأنُماُنسبتو4.3ُيبينُجدولُ)

 11%ُسنواتُخدمتيم44.3سنة,ُبينما11ُُإلىُأقلُمن8ُ%ُتتراوحُسنواتُخدمتيمُمن29.8ُُوأن

ُسنةُفأكثر.

الطرديُبينُسنواتُالخدمةُفيُالجيازُمعُالخبرةُالمكتسبة,ُحيثُأنوُُاالرتباطإلىُُذلكويعزوُالباحثُ

وبالرجوعُإلىُبطاقاتُالوصفُالوظيفيُلمدراءُالدوائرُفيُالبندُالمخصصُلمشروطُالخاصةُالواجبُ

لمتنظيمُواإلدارةُُ)نجدُشرطُامتبلكُالمرشحُلمخبرةُالكافيةُفيُمجالُالعملُُتوفرىاُفيُشاغلُالوظيفة

ُالمرشحين(2014-رديسمبُ,بالشرطة ُأكثر ُىم ُاألكثر ُأصحابُسنواتُالخدمة ُيكون ُوعميو ُحظاًُُ،

ُ.(4.3لشغلُوظائفُمدراءُالدوائرُفيُالجيازُوىذاُماُيبينوُالجدول)

ُ

ُ
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 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة (:4.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 24.4 32 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 29.8 39 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 44.3 58 سنةُفأكثرُ 11

 1.5 2 لمُيجب

 100.0 131 المجموع الكمي

 

 :توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل -4

(ُ 4.4ُيبينُجدول ُنسبتو ُما ُأن ُبينما45.8ُ( ُ"مكتبي", ُإداري ُ ُعمميم ُطبيعة ُالدراسة ُعينة %ُمن

ُ%ُإداريُوميداني.50.4

,ُدارةُعامةُووحدةُمركزيةإُ(37)نُيتكونُمويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُجيازُالشرطةُفيُقطاعُغزةُ

ُاإلداريُوميدان ُالعمل ُمركزيةإُ(24)يُيمثلُطبيعة ُووحدة ُعامة ُُدارة ُمنيم, ُما ُوىو ,ُ%65نسبتو

ُإُ(13ويمثل) ُمركزية ُووحدة ُعامة ُدارة ُنسبتو ُما ُوىو ُاإلداري ُالعمل ُواإلدارةُ%35ُمنيم )التنظيم

طبيعةُعملُاإلداراتُالعامةُوالوحداتُالشرطيةُفإنُالعينةُتعكسُ(,ُوعميوُم2014-ديسمبربالشرطةُ

ُ.المركزية

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ(: توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل4.4جدول ) 

 النسبة المئوية% العدد طبيعة العمل

 45.8 60 إداريُ"مكتبي"

 50.4 66 إداريُوميداني

 3.8 5ُلمُيجب

 100.0 131 المجموع الكمي

ُ

 :توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية -5

%ُمنُعينة55.0ُ(ُأنُغالبيةُأفرادُالعينةُرتبتيمُالعسكريةُرائدُوىذاُيمثلُماُنسبتو4.5ُيبينُجدولُ)

ُ%ُمقدمُفأعمى.22.1%ُنقيب,ُبينما22.9ُالدراسة،ُ

والخاصُبالييكمياتُوالتعييناتُ(14/2011ُ)ُرقمُقرارُلجنةُكبارُالضباطويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُ

)رائد,ُُأشارُإلىُانحصارُرتبُمدراءُالدوائرُفيُالوزارةُبالرتبُالتاليةُفيُوزارةُالداخميةُواألمنُالوطني

ُعقيد( ُُمقدم, ُذويستثنىُمع ُالنقيبُوىذا ُمنُرتبة ُنتائجُالبحثُالتيُلكُأصحابُالكفاءة يتوافقُمع

ُفوق%ُمنُمدراء77ُتشيرُإلىُأنُ ُفما ُوعميوُفإنُالباحثُيعزوُاالنخفاضُفيُالدوائرُبرتبةُرائد ,

ُنسبةُرتبةُالنقيبُإلىُذلك.

نسبةُرتبةُالرائدُمنُبينُمجموعُوكذلكُيعزوُالباحثُتفوقُرتبةُالرائدُعمىُرتبُمقدمُفأعمىُإلىُأنُ

ُبمغتُ ُعقيد( ُمقدم, ُبمغت75.6ُرتبُ)رائد, ُوالعقيد ُرتبتيُالمقدم ُوأنُنسبة منُالفئة%24.4ُ%ُُ,

ُنتائجُالدراسة.وىذاُيتوافقُمعُُ(2014-ديسمبرُ,)لمتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالمستيدفة

ُ

ُ
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 (: توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية4.5جدول )

 النسبة المئوية% العدد الرتبة العسكرية

 22.9 30 نقيب

 55.0 72 رائد

 22.1 29 مقدمُفأعمى

 0 0ُلمُيجب

 100.0 131 المجموع الكمي

 

 :أداة الدراسة 4.6

ُأكثرُ ُاالستبانة ُوتعرفُلُاألدواتُاستخداماًُتعد ُوانتشارًا، ُاستخدامًا محصولُعمىُالبياناتُمنُاألفراد

ُذاتُأبعادُوبنودُتستخدمُلمحصولُعمىُمعموماتُأوُآراءُيقومُباالستجابةُلياُ ُ"أداة االستبانةُبأنيا:

ُ(.2004،ُ)األغاُواألستاذ"ُةالمفحوصُنفسو،ُوىيُكتابيةُتحريري

ُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُ ُالتحويميةُوعبلقتيا ُ"متطمباتُالقيادة ُلمعرفة ُاالستبانة ُاستخدام ُتم وقد

ُ.العامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة"

 :خطوات بناء االستبانة 

عمىُاألدبُالتربويُوالدراساتُالسابقةُذاتُالصمةُبموضوعُالدراسة,ُواالستفادةُمنياُفيُُاالطبلعُ-1

ُبناءُاالستبانةُوصياغةُفقراتيا.

ُتحديدُالمجاالتُالرئيسةُالتيُشممتياُاالستبانة.ُ-2

ُتحديدُالفقراتُالتيُتقعُتحتُكلُمجال.ُ-3
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رقمُُُممحقُ(ُفقرة,49)(ُمجاالتُو7)وليةُوقدُتكونتُمنُتمُتصميمُاالستبانةُفيُصورتياُاألُ-4

(1.)ُ

ُالتدريسُفيُالجامعمُمحكم(12ُتمُعرضُاالستبانةُعمىُ)ُ-5 نُفيُاتُومختصينُأعضاءُىيئة

ُالوطني. ُواألمن ُالداخمية ُوزارة ُفي ُوالتخطيط ُ)ُالتنظيم ُرقم ُلجنة3ُوالممحق ُأعضاء ُأسماء ُيبين )

ُالتحكيم.

االستبانةُمنُحيثُالحذفُأوُاإلضافةُوالتعديل,ُُراءُالمحكمينُتمُتعديلُبعضُفقراتآفيُضوءُُ-6

ُ(.2)ُرقمُ(ُفقرة,ُممحق49لتستقرُاالستبانةُفيُصورتياُالنيائيةُعمىُ)

 :ُوقدُقسمتُاالستبانةُإلىُقسمينُرئيسينُىما

 ُ،ُالعممي ُالمؤىل ُ)العمر، ُالمستجيب ُعن ُالشخصية ُالبيانات ُعن ُعبارة ُوىو ُاألول: القسم

ُوالرتبةُالعسكرية(.سنواتُالخدمة،ُطبيعةُالعمل،ُ

 ُُمجاالت:7ُفقرة,ُموزعُعمى49ُُالقسمُالثاني:ُيمثلُفيُمجاالتُالدراسة،ُويشتملُعمى

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)المجالُاألول:ُالتأثيرُالمثاليُ

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)دافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميمالمجالُالثاني:ُالُ

 (ُفقرات.7منُ)ُ,ُويتكونالمجالُالثالث:ُالتحفيزُالفكريُ

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)رابع:ُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةالمجالُالُ

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)المجالُالخامس:ُالرضاُالوظيفيُ

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)المجالُالسادس:ُالفعاليةُ

 (ُفقرات.7,ُويتكونُمنُ)المجالُالسابع:ُالجيدُاإلضافيُ

ُ

ُ
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 ُاختبارُالتوزيعُالطبيعي(ُNormality Distribution Test): 

الختبارُماK-S) )ُKolmogorov-Smirnov Testُُسمرنوف-استخدمُالباحثُاختبارُكولمجوروف

ُ.إذاُكانتُالبياناتُتتبعُالتوزيعُالطبيعيُمنُعدمو

 يوضح  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:(4.6جدول )

 المجال م
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.814ُالتأثيرُالمثالي  .1

 0.738ُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم  .2

 0.333ُالتحفيزُالفكري  .3

 0.915 االىتمامُبالمشاعرُالفردية  .4

 0.549ُالرضاُالوظيفي  .5

 0.827ُالفعالية  .6

 0.936 الجيدُاإلضافي  .7

ُ

جميعُمجاالتُالدراسةُلُ(.Sig)(ُأنُالقيمةُاالحتمالية4.6ُضحُمنُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ)يتُو

ُ ُكانت ُمن ُأكبر ُالداللة 0.05مستوى ُُُالتوزيع ُيتبع ُالمجاالت ُليذه ُالبيانات ُتوزيع ُفإن وبذلك

ُ ُالطبيعي ُاالختبارات ُاستخدام ُسيتم ُبيذهُُالمعمميةوبذلك ُالمتعمقة ُالدراسة ُفرضيات ُعمى لئلجابة

ُالمجاالت.

ُ

ُ
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 :ُالمعالجاتُاإلحصائيةُالمستخدمة

 لوصفُعينةُالدراسة.(:Frequencies & Percentagesُ)النسبُالمئويةُوالتكراراتُ .1

ُالمتوسطُالحسابيُوالوزنُالنسبي. .2

(ُوكذلكُطريقةُالتجزئةُالنصفية,ُلمعرفةُثباتCronbach's Alphaُ)ُخكروُنبااختبارُألفاُ .3

ُ.االستبانةفقراتُ

لقياسُدرجةُاالرتباط:ُيقومُُ(Pearson Correlation Coefficientمعاملُارتباطُبيرسونُ) .4

ُبينُمتغيرين ُالعبلقة ُاالختبارُعمىُدراسة ُلحسابُاالتساقُالداخميُىذا ُاستخدامو ُتم ُوقد .

 والصدقُالبنائيُلبلستبانة.

(ُلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدT-Testُ)ُفيُحالةُعينةُواحدةTُاختبارُ .5

قمتُعنُذلك.ُولقدُتمُاستخداموُلمتأكدُمنُُأمُزادتُأو6ُوصمتُإليُالدرجةُالمتوسطةُوىيُ

 داللةُالمتوسطُلكلُفقرةُمنُفقراتُاالستبانة.

(ُلمعرفةُماُإذاُكانُىناكIndependent Samples T-Testُ)ُفيُحالةُعينتينTُاختبارُ .6

 فروقاتُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجموعتينُمنُالبياناتُالمستقمة.

ُاألحادي .7 ُالتباين ُتحميل (ُ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار

ُمنُ ُأكثر ُثبلثُمجموعاتُأو ُبين ُإحصائية ُفروقاتُذاتُداللة ُىناك ُكان ُإذا ُما لمعرفة

 البيانات.

ُ

ُ

ُ

ُ
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 صدق االستبيان: 4.7

(،ُكماُيقصدُبالصدق2010ُصدقُاالستبانةُيعنيُ"ُأنُيقيسُاالستبيانُماُوضعُلقياسو"ُ)الجرجاوي،

"شمولُاالستقصاءُلكلُالعناصرُالتيُيجبُأنُتدخلُفيُالتحميلُمنُناحية،ُووضوحُفقراتياُومفرداتياُ

التأكدُُ(.ُوقدُتم2001منُناحيةُثانية،ُبحيثُتكونُمفيومةُلكلُمنُيستخدميا"ُ)عبيداتُوآخرون،ُ

ُبطريقتين:ُاالستبانةمنُصدقُ

ُ:صدق المحكمين )الصدق الظاىري(ُ-1

مجالُ في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصدُبصدقُالمحكمينُ"ىوُُُُُ

عمىُمجموعةُُاالستبانة(ُحيثُتمُعرض2010ُُ)الجرجاوي،الدراسة" موضوع المشكمة الظاىرةُأو

نُفيُيتُومختصاأعضاءُىيئةُالتدريسُفيُالجامعُمنُاًُمتخصصُ(12)منُالمحكمينُتألفتُمنُ

ُواألمنُالوطني ُالداخمية ُوالتخطيطُفيُوزارة ُالتنظيم ُ(ُ ُالمحكمينُبالممحقُرقم ُوقد3ُوأسماء ،)

ُوقام ُالمحكمين ُالباحثُآلراء ُالمقترحاتُُاستجاب ُفيُضوء ُحذفُوتعديل ُمن ُيمزم ُما بإجراء

ُ(.2انظرُالممحقُرقمُ)ُ-المقدمة،ُوبذلكُخرجُاالستبيانُفيُصورتوُالنيائيةُ

 :((Internal Validityصدق االتساق الداخمي  -2

ُمعُالمجالُالذيُتنتميُاالستبانةيقصدُبصدقُاالتساقُالداخميُمدىُاتساقُكلُفقرةُمنُفقراتُُُُُُ

ُىذهُالفقرة،ُوقدُتمُحسابُاالتساقُالداخميُلبلستبيانُوذلكُمنُخبللُحسابُمعامبلتُوإلي

ُنفسو.ُوالدرجةُالكميةُلممجالُاالستبانةاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُ

(ُمعاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُاألول"ُالتأثيرُالمثاليُ"ُوالدرجة4.7ُجدولُ)يوضحُ

ُ ُلممجال، ُمستوىُداللةالكمية ُعند ُدالة ُالمبينة ُمعامبلتُاالرتباط ُأن ُيبين 0.05ُوالذي ُُوبذلك

ُدقُلماُوضعُلقياسو.يعتبرُالمجالُصا
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول: (4.7جدول )

ُ" التأثير المثالي " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 0.779 .يمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُالتأثيرُفيُاآلخرين  .1

2.  
ُمصمحتوُ ُعمى ُالعامة ُالمصمحة ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يقدم

 الشخصية.
0.712 *0.000 

 0.000* 0.745 يتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينية.  .3

 0.000* 0.813 يتخذُمديرُاإلدارةُالعامةُالقراراتُالصائبةُدائمًا.  .4

 0.000* 0.838 يمثلُمديرُاإلدارةُالعامةُقدوةُيحتذىُبياُلدىُالعاممين.  .5

 0.000* 0.859 لدىُمديرُاإلدارةُالعامةُرؤيةُواضحةُلممستقبلُالميني.  .6

 0.000* 0.870 التحديات.يمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُتساعدهُفيُمواجيةُ  .7

0.05ُاالرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُ* .ُ

ُ

ُ ُ)يوضح ُاإلليامي4.8جدول ُالدافع ُالثاني" ُالمجال ُفقرات ُمن ُفقرة ُكل ُبين ُاالرتباط ُمعامل أوُُ(

ُمستوىُ ُدالةُعند ُوالذيُيبينُأنُمعامبلتُاالرتباطُالمبينة ُلممجال، ُالكمية ُوالدرجة "ُ التحفيزُالمميم

0.05داللةُ ُُلماُوضعُلقياسو.ُاًُوبذلكُيعتبرُالمجالُصادق

ُ



97 

 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني: (4.8جدول )

 أو التحفيز المميم " والدرجة الكمية لممجال " الدافع اإلليامي

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

1.  
ُُلدى ُعمى ُالمقدرة ُالعامة ُاإلدارة ُالحماسةُُاإلقناعمدير وزيادة

 لمعمل.
0.809 *0.000 

2.  
ُالعامةُعمىُالعملُالجماعيُبروحُالفريقُ يحرصُُمديرُاإلدارة

 الواحد.
0.900 *0.000 

 0.000* 0.772 يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعمل.  .3

 0.000* 0.782 يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُطرحُاألفكارُالجديدة.  .4

 0.000* 0.811 يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُروحُالمنافسةُوالتحديُلدىُالعاممين.  .5

 0.000* 0.845 األخطاءُكتجاربُيستفادُمنيا.يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُ  .6

7.  
يربطُمديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُالعملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُ

 المثمى.
0.767 *0.000 

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُُ* .ُ

ُ ُ)يوضح 4.9ُجدول ُالمجال ُفقرات ُمن ُفقرة ُكل ُبين ُاالرتباط ُمعامل )"ُ ُ"ُ الثالث ُالفكري التحفيز

ُوالذيُيبينُأنُمعامبلتُاالرتباطُالمبينةُدالةُعندُمستوىُداللة ُالكميةُلممجال، 0.05ُوالدرجة ُُ

ُلماُوضعُلقياسو.ُاًُالُصادقوبذلكُيعتبرُالمج
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث:(4.9جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال " التحفيز الفكري

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 0.875 .يدعمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمناقشةُالجماعيةُألساليبُالعمل  .1

2.  
ُلدىُ ُالتفكير ُاستثارة ُعمى ُالمقدرة ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يمتمك

ُالعاممين.
0.822 *0.000 

 0.000* 0.859 الرأي.ُإبداءيقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُالعاممينُعمىُ  .3

4.  
ُ ُمواجية ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يجادُاإلشكالياتيحفز ُوا 

 الحمولُليا.
0.766 *0.000 

5.  
ُفيُ ُوالضعف ُالقوة ُنقاط ُلتحديد ُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يسعى

 العمل.
0.763 *0.000 

 0.000* 0.878 لدىُالعاممين.ُاإلبداعيعززُمديرُاإلدارةُالعامةُ  .6

 0.000* 0.749 يشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينية.  .7

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُ*  .ُ

ُ ُ)يوضح ُبالمشاعر4.10ُجدول ُاالىتمام ُالرابع" ُالمجال ُفقرات ُمن ُفقرة ُكل ُبين ُاالرتباط ُمعامل )

ُمستوىُداللةُ ُعند ُدالة ُالمبينة ُمعامبلتُاالرتباط ُأن ُيبين ُوالذي ُلممجال، ُالكمية ُوالدرجة "ُ الفردية

0.05 ُلماُوضعُلقياسو.ُاًُتبرُالمجالُصادقوبذلكُيع
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 االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابعمعامل (4.10جدول )

 " االىتمام بالمشاعر الفردية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 0.704 .يستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُبشكلُجيدُلمعاممينُويحترمُقناعاتيم  .1

 0.000* 0.792 العامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليم.يعبرُمديرُاإلدارةُ  .2

3.  
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُااللتقاءُبالعاممينُوسيولةُالوصولُ

 إليو.
0.581 *0.000 

 0.000* 0.766 يشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعية.  .4

5.  
عمىُتطويرُقدراتيمُمنُخبللُيشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُ

 التدريبُوالتعميم.
0.837 *0.000 

مكاناتويتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُالعاممينُكبًلُحسبُقدراتوُ  .6  0.000* 0.750 .وا 

7.  
ُمنُ ُأي ُاستثناء ُأو ُالتحيز ُعدم ُعمى ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

 العاممين.
0.703 *0.000 

0.05داللةاالرتباطُدالُإحصائيًاُعندُمستوىُ* .ُ

ُالوظيفيُ"4.11ُجدولُ)يوضحُ ُالرضا (ُمعاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُالخامسُ"

ُوالذيُيبينُأنُمعامبلتُاالرتباطُالمبينةُدالةُعندُمستوىُداللة ُالكميةُلممجال، 0.05ُوالدرجة ُ

ُلماُوضعُلقياسو.ُاًُوبذلكُيعتبرُالمجالُصادق
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس:(4.11جدول )

 " الرضا الوظيفي " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

1.  
ُالبلزمةُ ُوالمينية ُالكفاءة ُامتبلكي ُعمى ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

 لمعمل.
0.704 *0.000 

2.  
ُوشعوريُ ُلمعمل ُانتمائي ُتنمية ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 بأىميتو.
0.842 *0.000 

 0.000* 0.804 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتقديمُالتحفيزُوالتشجيعُلي.  .3

 0.000* 0.693 شعاريُباالستقرارُالوظيفي.إيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ  .4

5.  
عمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُ

 لو.
0.800 *0.000 

 0.000* 0.891 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتفويضيُببعضُصبلحياتُالعمل.  .6

7.  
البلزمةُُواإلمكاناتيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُالخدماتُ

 لمقيامُبعممي.
0.806 *0.000 

0.05ُاالرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُ* .ُ

ُوالدرجةُُالفعاليةُ(ُمعاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُالسادسُ"4.12جدولُ)يوضحُ "

ُمستوىُداللة ُعند ُدالة ُالمبينة ُمعامبلتُاالرتباط ُأن ُيبين ُوالذي ُلممجال، 0.05ُالكمية ُُوبذلك

ُلماُوضعُلقياسو.ُاًُيعتبرُالمجالُصادق
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس(4.12جدول )

 " الفعالية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

1.  
ُالتامةُ ُالمعرفة ُامتبلكي ُعمى ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

جراءاتوبأنظمةُالعملُ  .وا 
0.690 *0.000 

2.  
كسابيُالمقدرةُعمىُالقيامُإيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ

 بعمميتيُالمتابعةُوالتوجيو.
0.895 *0.000 

3.  
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُبمواعيدُالحضورُ

 العمل.واالنصرافُفيُ
0.477 *0.000 

4.  
ُوأداءُ ُأدائي ُتطوير ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 العاممين.
0.887 *0.000 

5.  
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُمعُزمبلئيُإلنجازُ

 األعمالُبطريقةُصحيحة.
0.828 *0.000 

6.  
ُ ُأن ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير المياراتُُأتقنيحرص

 والمعارفُالبلزمةُلمعمل.
0.863 *0.000 

7.  
ُعبلقاتُ ُبتبادل ُقيامي ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 التقديرُواالحترامُمعُالعاممين.
0.839 *0.000 

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُُ* .ُ



112 

 

ُمنُفقراتُالمجالُالسابعُ"4.13جدولُ)يوضحُ ُمعاملُاالرتباطُبينُكلُفقرة ُاإلضافيُ( "ُُالجيد

ُداللة ُمستوى ُعند ُدالة ُالمبينة ُاالرتباط ُمعامبلت ُأن ُيبين ُوالذي ُلممجال، ُالكمية ُُُُُُُُُُوالدرجة

0.05 ُُلماُوضعُلقياسو.ُاًُوبذلكُيعتبرُالمجالُصادق

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع:(4.13جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال" الجيد اإلضافي 

 الفقرة الرقم

معامل 

بيرسون 

 االرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 0.757 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعمل.  .1

 0.000* 0.831 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُخمقُإرادةُالنجاحُوالتحديُلدي.  .2

 0.000* 0.770 استغبلليُاألمثلُألوقاتُالعمل.يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ  .3

 0.000* 0.814 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُُتشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعية.  .4

 0.000* 0.843 يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعميقُانتمائيُلمعملُُ.  .5

6.  
ُجيدًاُ ُبذلي ُحين ُوالتقدير ُالثناء ُ ُعمى ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

 إضافيًا.
0.761 *0.000 

7.  
ُغيرُ ُوالندوات ُلمقاءات ُحضوري ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 الرسميةُبيدفُتنميةُقدراتي.
0.841 *0.000 

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُُ* .ُ

ُ
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 Structure Validityالصدق البنائي  -3

ُ ُمقاييسُصدق ُأحد ُالبنائي ُالصدق ُاألداةُيعتبر ُتريد ُاألىدافُالتي ُتحقق ُيقيسُمدى ُالذي األداة

ُلفقراتُاالستبيان.ُ ُالكمية ُبالدرجة ُويبينُمديُارتباطُكلُمجالُمنُمجاالتُالدراسة الوصولُإلييا،

ولمتحققُمنُالصدقُالبنائيُتمُحسابُمعامبلتُاالرتباطُبينُدرجةُكلُمجالُمنُمجاالتُاالستبانةُ

ُ(.4.14فيُجدولُ)ُوالدرجةُالكميةُلبلستبانةُكما

 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت(4.14جدول )

 االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

 المجال الرقم
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 0.000* 0.880ُالتأثيرُالمثالي .1

 0.000* 0.896ُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم .2

 0.000* 0.945ُالتحفيزُالفكري .3

 0.000* 0.942ُاالىتمامُبالمشاعرُالفردية .4

 0.000* 0.910ُالرضاُالوظيفي .5

 0.000* 0.872ُالفعالية .6

 0.000* 0.901ُالجيدُاإلضافي .7

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُُمستوىُداللةُُ* .ُ
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ُإحصائيًا4.14ُيتضحُمنُجدولُ) ُدالة ُأنُجميعُمعامبلتُاالرتباطُفيُجميعُمجاالتُاالستبانة )

0.05ُعندُمستوىُداللةوبدرجةُقويةُ ُلماُوضعتُُقةًُعتبرُجميعُمجاالتُاالستبانةُصادوبذلكُت

ُلقياسو.

ُ:Reliability)) االستبانةثبات  4.8

ُ"أن ُىو ُبثباتُاالستبانة ُ يعطي يقصد متتالية"ُ مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبيان

(،ُويقصدُبوُأيضاُ"إلىُأيُدرجةُيعطيُالمقياسُقراءاتُمتقاربةُعندُكلُمرة2010ُ:97ُ)الجرجاوي،

ُأوُماُىيُدرجةُاتساقوُوانسجاموُواستمراريتوُعندُتكرارُاستخداموُفيُأوقاتُمختمفة"ُ يستخدمُفييا,

ُ(.2002)القحطاني،ُ

ُطريقةُمعاملُألفاُكرونباخ:الدراسةُمنُخبللُُاستبانةمنُثباتُوقدُتمُالتحققُ

 ُُُكروُنباخمعاملُألفاCronbach's Alpha Coefficient:ُ

(4.15ُ)ُُوتشيرُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُُ,االستبانةلقياسُثباتُُخكروُنبافاُتمُاستخدامُطريقةُأل

ُ (.ُكذلكُقيمة0.860ُ،0.913ُمرتفعةُلكلُمجالُحيثُتتراوحُبينُ)ُخكروُنباأنُقيمةُمعاملُألفا

ُ(،ُوىذاُيعنىُأنُمعاملُالثباتُمرتفعُودالُإحصائيا.0.983معاملُألفاُلجميعُفقراتُاالستبانةُ)

(ُقابمةُلمتوزيع.ُويكونُالباحث2ُ)رقمُفيُصورتياُالنيائيةُكماُىيُفيُالممحقُُاالستبانةوبذلكُتكونُ

ُوث ُصدق ُمن ُتأكد ُوصبلحيتياُُاستبانةباتُقد ُاالستبانة ُبصحة ُتامة ُثقة ُعمى ُيجعمو ُمما الدراسة

ُلتحميلُالنتائجُواإلجابةُعمىُأسئمةُالدراسةُواختبارُفرضياتيا.

ُ

ُ
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 االستبانةلقياس ثبات  خكرو نبامعامل ألفا :(4.15جدول )

 م
 المجال

معامل ألفا 

 خكرو نبا

 0.903ُالتأثيرُالمثالي  .1

 0.913ُأوُالتحفيزُالمميمُالدافعُاإلليامي  .2

 0.911ُالتحفيزُالفكري  .3

 0.860ُاالىتمامُبالمشاعرُالفردية  .4

 0.893ُالرضاُالوظيفي  .5

 0.896ُالفعالية  .6

 0.906ُالجيدُاإلضافي  .7

 0.983 جميع مجاالت االستبانة 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 انفصم اخلايش

 حتهُم انبُاناث واخخبار انفرضُاث

 .مقدمة 

 اختبار فرضيات الدراسة 5.1

 إجابة فرضيات الدراسة ومناقشتيا  5.2
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 تحميل البيانات واختبار الفرضيات .5

 مقدمة: *

يتضمنُىذاُالفصلُعرضًاُلنتائجُالدراسة،ُوذلكُمنُخبللُاإلجابةُعنُأسئمةُوفرضياتُالدراسةُ     

التعرفُعمى"ُواستعراضُأبرزُنتائجُاالستبانةُوالتيُتمُالتوصلُإليياُمنُخبللُتحميلُفقراتيا,ُبيدفُ

ُالفمسطينيةُ ُالشرطة ُفي ُالعامين ُالمدراء ُلدى ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة متطمبات

 بقطاعُغزة"".

لذاُتمُإجراءُالمعالجاتُاإلحصائيةُلمبياناتُالمتجمعةُمنُاستبانةُالدراسة,ُإذُتمُاستخدامُبرنامجُالحزمُ

عمىُنتائجُالدراسةُالتيُسيتمُعرضياُوتحميمياُُ(ُلمحصولSPSSاإلحصائيةُلمدراساتُاالجتماعيةُ)

ُفيُىذاُالفصل.

 

 اختبار فرضيات الدراسة:5.1

لمعرفةُماُإذاُكانُالمتوسطُالحسابيُلدرجةُاالستجابةُلكلTُُفيماُيميُنتائجُاستخدامُاختبارُ

ُأي6ُُفقرةُمنُفقراتُمحاورُاالستبانةُتساويُالقيمةُالمتوسطةُوىيُ أمُتختمفُعنياُاختبلفًاُجوىريًا

(SPSSُ(ُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ)حسبُنتائجُبرنامجSig. P-valueُ)بصورةُواضحة.ُإذاُكانتُ

ُا ُرفضُالفرضية ُيمكن ُال ُالقيمةُفإنو ُمن ُتقترب ُالعينة ُأفراد ُآراء ُالحالة ُىذه ُفي ُويكون لصفرية

ُوىىُ ُ)المحايد( ُكانت6ُالمتوسطة ُإذا ُأما ،Sig. P-value)ُُرفض ُفيتم ُأقلُمنُمستوىُالداللة )

مفُعنُالقيمةُالمتوسطةُالفرضيةُالصفريةُوقبولُالفرضيةُالبديمةُالقائمةُبأنُمتوسطُدرجةُاإلجابةُتخت

هُالحالةُيمكنُتحديدُماُإذاُكانُمتوسطُاإلجابةُيزيدُأوُينقصُبصورةُجوىريةُعنُ،ُوفيُىذ)المحايد(
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القيمةُالمتوسطةُ)المحايد(.ُوذلكُمنُخبللُإشارةُقيمةُاالختبارُفإذاُكانتُاإلشارةُموجبةُفمعناهُأنُ

ُالمتوسطُالحسابيُلئلجابةُُيزيدُعنُالقيمةُالمتوسطةُ)المحايد(ُوالعكسُصحيح.

الدراسةُتمُاستخدامُاختبارُداللةُمعاملُارتباطُبيرسونُوفيُىذهُالحالةُسيتمُاختبارُوالختبارُفرضياتُ

ُالفرضيةُاإلحصائيةُالتالية:

 :ُالفرضيةُالصفرية

ُالُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجالينُمنُمجاالتُالدراسةُموضعُاالىتمام

 :ُالفرضيةُالبديمة

ُمنُمجاالتُالدراسةُموضعُاالىتمامالُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجالينُ

(ُفإنوُالُيمكنSPSSُ(ُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ)حسبُنتائجُبرنامجP-valueُ) .Sig)إذاُكانتُ

ُدال ُذات ُعبلقة ُتوجد ُال ُوبالتالي ُالصفرية ُالفرضية ُمجاالترفض ُمن ُمجالين ُبين ُإحصائية ُلة

فيتمُرفضُالفرضيةُالصفريةُوقبولُ(ُأقلُمنُمستوىُالداللةP-valueُ).Sig)،ُأماُإذاُكانتُالدراسة

ُةُبينُمجالينُمنُمجاالتُالدراسة.الفرضيةُالبديمةُالقائمةُبأنوُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائي

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 :تحميلُفقراتُمجاالتُالدراسة 

ُمستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويمية: (ُأ

 التأثير المثالي أواًل: مجال

درجةُالحيادُ)الدرجةُُىمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإللمعرفةُماُإذاُكانتTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.1منُجدولُ)

يتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينيةُ"ُيساويُُلمفقرةُُالثالثةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

ُالكميةُمن8.47ُُ ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجة ُاختبار84.7ُ%ُ( ُقيمة ،Tُ

لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائيًاُعند0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن21.9ُُتساويُ

0.05مستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذه6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُالحيادُ

ُالفقرة.

7.80ُيتخذُمديرُاإلدارةُالعامةُالقراراتُالصائبةُدائمًاُ"ُيساويُُلمفقرةُُالرابعةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

ُالكميةُمنُ ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجة ُقيمةُاختبار78.0ُ%ُ( ،Tُُتساوي

لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائيًاُعندُمستوى0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن18.5ُُ

0.05داللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُوتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.6ُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُ

أيُأنُالمتوسط8.15ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن24.2ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار81.5ُُالحسابيُالنسبيُيساويُ
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ُعندُمستوىُداللةُ لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُ ُدالةُإحصائيًا 0.05التأثيرُالمثاليُ" ُ،ُُيدل مما

وىذاُيعنيُأن6ُُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُ

ُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

ُالعامُووي ُالمدراء ُامتبلك ُعمى ُذلك ُدل ُن ُغزة ُبقطاع ُالشرطة ُجياز ُالمثاليفي ُالتأثير بنسبةُُلبعد

تأثرُمدراءُالدوائرُفيُجيازُُويعزوُالباحثُذلكُإلىُوالذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويمية.ُ,81.5%

 وقدُحازتُالفقرةُ"ُ,ومثالُيحتذىُبوُفيُالعملُكقدوةُن,ُواتخاذُىؤالءُالمدراءالعامُوُبمدراءىمُالشرطة

يقدمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمصمحةُُوالفقرةُ"""ُُيتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينية

تعبرُبشكلُمباشرُعنُاإلعجابُُات,ُوىيُفقُرأعمىُالتقديراتعمىُُالعامةُعمىُمصمحتوُالشخصية

ُسيكونُلوُانعكاسُبشكلُمباشرُعمىُشخصيةُبشخصية مدراءُالدوائرُُوقناعاتُالمديرُالعامُوىذا

ُ.تحقيقُالنجاحاتُفيُالعملُوبالتالي

ُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُ ُُنتائجوقد ُوالتيُأشارتُإلىُممارسة2011ُدراسةُ)الغامدي, )ُ حرسُقيادة

ُمتوسطة ُاألربعةُبدرجة ُبأبعادىا ُالتحويمية ُلمقيادة ُالمكرمة ُبمكة 2010ُ,)خمفدراسةُوُ,الحدود والتيُ(

بنسبةُُلبعدُالتأثيرُالمثاليُبغزةُاإلسبلميةقسامُاألكاديميينُفيُالجامعةُرؤساءُاألُأشارتُإلىُامتبلك

ُدراسة)الرقب82.89% ُوكذلك ,,2010ُ ُالعاممين ُامتبلك ُإلى ُأشارت ُوالتي ُالفمسطينيةُ( بالجامعات

ُ.بقطاعُغزةُلبعدُالتأثيرُالمثالي

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 من فقرات مجال التأثير المثالي لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (5.1جدول )    

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
ترت

ال
 

1. ُ
ُعمىُُيمتمكُمدير ُالمقدرة ُالعامة اإلدارة

 .التأثيرُفيُاآلخرين
8.15 81.5 20.6 *0.000 5 

2. ُ
ُالمصمحةُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يقدم

 العامةُعمىُمصمحتوُالشخصية.
8.17 81.7 17.0 *0.000 4 

3. ُ
ُبقوةُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يتمتع

 الشخصيةُوالمباقةُالمينية.
8.47 84.7 21.9 *0.000 1 

4. ُ
ُ ُمدير ُالقراراتُيتخذ ُالعامة اإلدارة

 الصائبةُدائمًا.
7.80 78.0 18.5 *0.000 7 

5. ُ
ُيحتذىُ ُقدوة ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يمثل

 بياُلدىُالعاممين.
8.18 81.8 18.6 *0.000 2 

6. ُ
ُواضحةُ ُرؤية ُالعامة ُاإلدارة لدىُمدير

 لممستقبلُالميني.
8.07 80.7 19.2 *0.000 6 

7. ُ
تساعدهُيمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُ

 فيُمواجيةُالتحديات.
8.18 81.8 20.8 *0.000 3 

  0.000* 24.2 81.5 8.15ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ
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 ثانيًا: مجال الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم

لمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ)الدرجةTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.2منُجدولُ)

ُالحسابيُُ- ُ"المتوسط ُاألولى ُُلدىُلمفقرة ُعمىُاإلقناع ُالمقدرة ُالعامة ُاإلدارة ُالحماسةُمدير وزيادة

ُيساويُُلمعمل ُالكميةُمن8.13ُُ" ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجة )81.3ُ%ُ،

لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالة0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن18.3ُُتساويTُُقيمةُاختبارُ

0.05إحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُ ُالحياد ُعنُدرجة ُزاد ُالمتوسطة( ُمنُقبلُأفراد6ُُوىيُ)الدرجة ُيعنيُأنُىناكُموافقة وتعتبرُوىذا

ُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.

فيُالعملُ"ُيقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُُلمفقرةُُالثالثةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

،ُقيمةُاختبارُ%74.8ُ(ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجةُالكميةُمن7.48ُُيساويُ

Tُُالقيمةُاالحتماليةُوأن11.2ُُتساوي.(Sig) ُُالفقرةُدالةُإحصائيًا0.000ُُتساوي لذلكُتعتبرُىذه

0.05عندُمستوىُداللةُ سطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُنُمتُو.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمى6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُدرجةُالحيادُ

ُىذهُالفقرة.

أيُأنُالمتوسط7.87ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن17.3ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار78.7ُُالحسابيُالنسبيُيساويُ

0.000ُ"ُ ُمجال ُمستوىُداللةُ لذلكُيعتبر ُعند ُإحصائيًا ُدالة "ُ ُالمميم ُالتحفيز ُأو ُاإلليامي الدافع
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0.05 ُ،ُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحي ادُمماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذا

ُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.6ُوىيُ

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُنُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُلبعدُُوويدلُذلكُعمىُامتبلكُالمدراءُالعام

ُقدراتُالمدراءُيعزوُالباحثُذلكُإلى%,ُوالذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويمية.ُُو78.7بنسبةُُالمميم

ُىؤالءُوامتبلك,ُئرُفيُالجيازعمىُتحفيزُوزرعُالدافعيةُلدىُمدراءُالدواُفيُجيازُالشرطةُنُوالعام

,ُومواجيةُالتحدياتُالتيُتواجوُالعملُالمدراءُلقدراتُالتحفيزُوالدافعيةُسيؤديُإلىُتحقيقُالنجاحات

"ُعمىُأعمىُلدىُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُاإلقناعُوزيادةُالحماسةُلمعملُ وقدُحازتُالفقرةُ"

ُتعبرُبشكلُمباشرُعنُ%81.3بنسبةُُالتقديرات ُراءُالعامين,المدُالتحفيزُوالدافعيةُلدى,ُوىيُفقرة

الدرجاتُ"ُعمىُأقلُيقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعمل حازتُالفقرة"بينماُ

ُجيازُ%74.8بنسبةُفيُالمجال ُالتيُيعيشيا ُويعزوُالباحثُذلكُإلىُالظرفُاالقتصاديةُالصعبة ,

ُالحالية, ُالمرحمة ُفي ُاالىتمامُالشرطة ُبضرورة ُالتوصية ُإلى ُيدفعنا ُوالحوافزُُوىذا ُالمكافآت بنظام

ُ.بشكلُأكبر

(ُوالتيُأشارتُإلىُممارسةُقيادةُحرس2011ُدراسةُ)الغامدي,ُُُنتائجُالدراسةُمعُنتائجوقدُاتفقتُ

ُ ُمتوسطة, ُاألربعةُبدرجة ُبأبعادىا ُالتحويمية ُلمقيادة ُالمكرمة ُبمكة (2005ُ,بنيُعيسىدراسة)ُوالحدود

,ُوكذلكُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزينُبالمؤسساتُالعامةُباألردنُلبعدُالعامموالتيُأشارتُإلىُامتبلكُ

لدىُشركاتُالتأمينُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُ(ُوالتيُأشارتُإلىُتوفرُبعد2012ُ,دراسةُ)الغزالي

ُ.فيُاألردن

ُ

ُ

ُ
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 لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.2جدول )

 مجال الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم

 الفقرة م
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مديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُُلدىُ .1

ُاإلقناعُوزيادةُالحماسةُلمعمل.

8.13 81.3 18.3 *0.000 1 

يحرصُُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُُ .2

 العملُالجماعيُبروحُالفريقُالواحد.

8.06 80.6 15.7 *0.000 2 

بتشجيعُيقومُمديرُاإلدارةُالعامةُُ .3

ُومكافأةُالمتميزينُفيُالعمل.

7.48 74.8 11.2 *0.000 7 

يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُطرحُُ .4

 األفكارُالجديدة.

7.87 78.7 14.2 *0.000 4 

حُالمنافسةُيعززُمديرُاإلدارةُالعامةُرُوُ .5

 .والتحديُلدىُالعاممين

7.66 76.6 12.2 *0.000 6 

معُُةاإلدارةُالعاميتعاملُمديرُُ .6

 األخطاءُكتجاربُيستفادُمنيا.

7.85 78.5 13.4 *0.000 5 

يربطُمديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُُ .7

 العملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُالمثمى.

8.05 80.5 18.0 *0.000 3 
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  0.000* 17.3 78.7 7.87ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

ُ

 :ثالثًا: مجال التحفيز الفكري

لمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ)الدرجةTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.3منُجدولُ)

ُ"المتوسطُالحسابيُُ- ُالخامسة ُوالضعفُفيُُلمفقرة ُنقاطُالقوة ُلتحديد ُ ُالعامة ُاإلدارة يسعىُمدير

،ُ%80.5ُ(ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10ُ)الدرجةُالكميةُمن8.05ُُالعملُ"ُيساويُ

لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالة0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن16.1ُُتساويTُُقيمةُاختبارُ

0.05إحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُ ُالحياد ُعنُدرجة ُزاد ُالمتوسطة( ُمنُقبلُأفراد6ُُوىيُ)الدرجة ُيعنيُأنُىناكُموافقة وتعتبرُوىذا

ُرة.العينةُعمىُىذهُالفق

يشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينيةُ"ُُلمفقرةُالسابعةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

7.50ُُيساويُ ُمن ُالكمية ُيساوي10ُ)الدرجة ُالنسبي ُالحسابي ُالمتوسط ُأن ُأي ُقيمة75.0ُ%ُ( ،

ُ Tُُاختبار 9.0ُُتساوي ُوأن ُاالحتمالية ُ (Sig).القيمة ُدالة0.000ُُتساوي ُالفقرة ُىذه ُتعتبر لذلك

0.05إحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُ ُالحياد ُعنُدرجة ُزاد ُالمتوسطة( ُمنُقبلُأفراد6ُُوىيُ)الدرجة ُيعنيُأنُىناكُموافقة وتعتبرُوىذا

ُرة.العينةُعمىُىذهُالفق
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أيُأنُالمتوسط7.77ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن15.1ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار77.7ُُالحسابيُالنسبيُيساويُ

0.05التحفيزُالفكريُ"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُ ُ،ُمماُيدل

وىذاُيعنيُأن6ُُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

ُلبعد ُغزة ُبقطاع ُالشرطة ُجياز ُفي ُالعامين ُالمدراء ُامتبلك ُعمى ُذلك ُبنسب ويدل ُالفكري ةُالتحفيز

نُفيُُوقدراتُالمدراءُالعامُويعزوُالباحثُذلكُإلى%,ُوالذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويمية.77.7ُ

ُ ُتحفيز ُعمى ُ ُالشرطة ُوامتبلكُالتفكيرجياز ُالجياز, ُفي ُالدوائر ُمدراء ُلقدراتُُىؤالءُلدى المدراء

يجادتطويرُمنظوماتُوآلياتُالعملُسيؤديُإلىُتحقيقُُالتحفيزُالفكري لمواجيةُُاإلبداعيةاألفكارُُوا 

ُالطموحات ُوتحقيق ُالتحديات "ُ ُالفقرة ُحازت ُوقد ُالقوة, ُنقاط ُلتحديد ُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير ُيسعى

نُبالشرطةُعمىُتحديدُنقاطُُوعنُمقدرةُالمدراءُالعامُ"ُعمىُأعمىُالتقديرات,ُوىيُفقرةُتعبروالضعف

وبالتاليُاستغبللُىذهُالنقاطُوتعزيزىاُبشكلُأكبرُُ,فيُالبيئةُالداخميةُلمجيازُبشكلُجيدُوالضعفُالقوة

ُسيؤديُإلىُالنجاح ُالعامُوىوُما ُأنوُسيكونُلممدراء ُنقاطُالضعفُداخلُُوكما ُعمىُتحديد نُالقدرة

ُاإلنجازاتيضمنُتحقيقُُبشكلُوبالتاليُمعالجتياُ,الجياز ُُوكذلكُحازت, يحفزُمديرُاإلدارةُالفقرة"

وىيُتشيرُبشكلُ,ُفيُالمجالنسبةُمرتفعةُ"ُعمىُيجادُالحمولُلياُالعامةُعمىُمواجيةُاإلشكالياتُواُ 

ُ.نُلمعاممينيعمىُتحفيزُالمدراءُالعاممباشرُ

(ُوالتيُأشارتُإلىُامتبلكُرؤساءُاألقسامُاألكاديميين2010ُ,)خمفُوقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائج

ُ ُالجامعة ُُاإلسبلميةفي ُُبغزة ُالفكرية ُاالستثارة ُلبعد (2010ُ,وكذلكُدراسة)الرقبُ,%79.63بنسبة

ُ ُلبعد ُبقطاعُغزة ُالفكريوالتيُأشارتُإلىُامتبلكُالعاممينُبالجامعاتُالفمسطينية وكذلكُُُ,التحفيز
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2008ُ,عيسىدراسة) ُامتبلك ُإلى ُأشارت ُوالتي )ُ ُغزة ُمحافظات ُفي ُالثانوية ُالمدارس لبعدُمديري

ُ.وكانتُتمثلُالنسبةُاألعمىُبينُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ%48.82بنسبةُُالتحفيزُالفكري

 لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.3جدول )               

 من فقرات مجال التحفيز الفكري                             

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ة )
مالي

الحت
ا

Si
g

). 

يب
ترت

ال
 

1. ُ
ُالمناقشةُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يدعم

 .الجماعيةُألساليبُالعمل
7.79 77.9 12.5 *0.000 4 

2. ُ
ُالمقدرةُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يمتمك

ُعمىُاستثارةُالتفكيرُلدىُالعاممين.
7.58 75.8 11.4 *0.000 6 

3. ُ
ُبتشجيعُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يقوم

 الرأي.ُإبداءالعاممينُعمىُ
7.82 78.2 13.7 *0.000 3 

4. ُ
ُالعا ُاإلدارة ُمدير ُعمىُيحفز مة

يجادُمواجيةُاإلشكاليات  لياحمولُُوا 
8.02 80.2 17.2 *0.000 2 

5. ُ
ُلتحديدُ ُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يسعى

 نقاطُالقوةُوالضعفُفيُالعمل.
8.05 80.5 16.1 *0.000 1 

6. ُ
ُاإلبداعُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يعزز

 لدىُالعاممين.
7.63 76.3 10.7 *0.000 5 
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7. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يشجع

 القيامُباألعمالُغيرُالروتينية.
7.50 75.0 9.0 *0.000 7 

  0.000* 15.1 77.7 7.77ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

 :بالمشاعر الفرديةرابعًا: مجال االىتمام 

لمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ)الدرجةTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.4منُجدولُ)

يعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليمُُلمفقرةُالثانيةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

ُيساويُ ُالكميةُمن8.59ُُ" ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10ُ)الدرجة ُقيمة85.9ُ%ُ( ،

ُوأن26.7ُُتساويTُُاختبارُ ُاالحتمالية ُدالة0.000ُُتساويُ (Sig).القيمة ُالفقرة ُىذه لذلكُتعتبر

0.05لةُإحصائيًاُعندُمستوىُدال نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُ ُالحياد ُعنُدرجة ُزاد ُالمتوسطة( ُمنُقبلُأفراد6ُُوىيُ)الدرجة ُيعنيُأنُىناكُموافقة وتعتبرُوىذا

ُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.

يشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُ"ُُلمفقرةُالرابعةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

،ُقيمةُاختبارُ%77.4ُ(ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجةُالكميةُمن7.74ُُيساويُ

Tُُالقيمةُاالحتماليةُوأن11.2ُُتساوي.(Sig) ُُالفقرةُدالةُإحصائيًا0.000ُُتساوي لذلكُتعتبرُىذه

0.05عندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمى6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُدرجةُالحيادُ

ُىذهُالفقرة.
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أيُأنُالمتوسط8.03ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن19.9ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار80.3ُُالحسابيُالنسبيُيساويُ

0.05ةُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُدالل لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُ ُ،

وىذا6ُُمماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

نُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُلبعدُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُُوويدلُذلكُعمىُامتبلكُالمدراءُالعام

ُ 80.3ُبنسبة ُالتحويمية. ُالقيادة ُأبعاد ُأحد ُيعد ُوالذي ,%ُ ُإلى ُذلك ُالباحث المدراءُُعبلقاتويعزو

ُوامتبلمعُُنُفيُجيازُالشرطةُوالعام ُالدوائرُفيُالجياز, ُالعاممدراء واصلُنُلقدراتُالتُوكُالمدراء

وىذاُُتعاونُوتكاملُوالعملُبروحُالفريقُالواحدُداخلُجيازُالشرطةإلىُتحقيقُسيؤديُُالذيُاإلنساني

ُ ُالجماعية ُبالمسؤولية ُالنجاحاتُوالشعور ُسيعزز ُالعملابدوره ُتجاه "ُ ُحازتُالفقرة ُوقد ُمديرُ, يعبر

,ُ%85.9ُبنسبةُبمغتُُ"ُعمىُأعمىُالتقديراتُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليم

نُتبادلُىذاُنُبالشرطةُُوالمدراءُالعامُبينُطبيعةُالعبلقةوىيُفقرةُتعبرُعنُ ومدراءُالدوائرُلدييم,ُوا 

نجازُاألعمالُوالشعورُسيزيدُمنُالرغبةُفيُإالنوعُمنُالعبلقاتُوبالذاتُباتجاهُمنُينجزونُأعماليمُ

ُومجيوداتي ُمبتقديرُأعماليم ُحازتُالفقرة" ُبينما ُال, ُالعاممينُفيُالمناسباتُيشاركُمديرُاإلدارة عامة

ُالمجالُاالجتماعية ُالدرجاتُفي ُأقل ُعمى ُبمغتُُ" ُاألعباءُ%77.4بنسبة ُكثرة ُإلى ُويعزىُذلك ,

تُاالجتماعيةُبالمناسباوىذاُيدفعناُإلىُالتوصيةُبضرورةُاالىتمامُُن,ُوعمىُعاتقُالمدراءُالعامُالممقاة

ماُتؤثرُعمىُالعاممينُوعبلقاتيمُالمتبادلةُمعُالزمبلءُوالمدراءُوتشعرُأصحابياُُغالباًُُلمعاممينُوالتي

ُ.بيمُاالىتمامبمدىُ

(ُوالتيُأشارتُإلىُامتبلكُالعاممينُبالجامعات2010ُ,ُوقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة)الرقب

(ُوالتيُأشارت2011ُدراسةُ)الغامدي,ُُ,ُوكذلكاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةبقطاعُغزةُلبعدُالفمسطينيةُ
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ُمتوسطة,ُ ُبدرجة ُاألربعة ُبأبعادىا ُالتحويمية ُلمقيادة ُالمكرمة ُبمكة ُالحدود ُحرس ُقيادة ُممارسة ُإلى

ُ ُ)بنيُعيسىوكذلكُدراسة ُباألردن2005ُ, ُوالتيُأشارتُإلىُامتبلكُالعاممينُبالمؤسساتُالعامة )

ُ.االىتمامُبالمشاعرُالفرديةلبعدُ

 لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.4جدول )                

 من فقرات مجال االىتمام بالمشاعر الفردية                           

 الفقرة م
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
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Si
g

). 

يب
ترت

ال
 

1. ُ

يستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُ

جيدُلمعاممينُويحترمُُبشكل

 .قناعاتيم

8.04 80.4 17.1 *0.000 3 

2. ُ

يعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُ

تقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُ

 أعماليم.

8.59 85.9 26.7 *0.000 1 

3. ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ

االلتقاءُبالعاممينُوسيولةُ

 الوصولُإليو.

8.19 81.9 16.4 *0.000 2 
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4. ُ

اإلدارةُالعامةُمديرُُركيشا

فيُالمناسباتُُالعاممين

 االجتماعية.

7.74 77.4 11.2 *0.000 7 

5. ُ

يشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُ

العاممينُعمىُتطويرُقدراتيمُمنُ

 خبللُالتدريبُوالتعميم.

7.97 79.7 15.6 *0.000 4 

6. ُ

يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُ

العاممينُكبًلُحسبُقدراتوُ

مكاناتو. ُوا 

7.96 79.6 18.0 *0.000 5 

7. ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ

عدمُالتحيزُأوُاستثناءُأيُمنُ

 العاممين.

7.75 77.5 12.2 *0.000 6 

 0.000* 19.9 80.3 8.03ُجميع فقرات المجال معاً ُ
 

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

 

 التحويميةالقيادة بشكل عام: مجال 

لمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ)الدرجةTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.5منُجدولُ)
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ُ ُفقرات ُلجميع ُالحسابي ُالمتوسط ُبأن ُالقول ُيمكن ُعام ُ"بشكل ُالمستقل ُالمتغير القيادةُ مجاالت

تساويTُُ%،ُقيمةُاختبار79.5ُُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي7.95ُُ"ُيساويُُالتحويمية

20.3ُُ ُوأن ُاالحتمالية ُ (Sig).القيمة ُ"0.000ُتساوي ُمجال ُيعتبر ُالتحويميةُلذلك ُدالةُُالقيادة "

0.05إحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ ُ،ُمماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمف

ُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.6ُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُالعام ُالمدراء ُامتبلك ُعمى ُذلك ُغزةُوويدل ُبقطاع ُالشرطة ُجياز ُفي ُالتحويميةُلمتطمباتُن ُالقيادة

ويعتبرُ.ُ%ُمنُوجيةُنظرُمدراءُالدوائرُلدييم79.5والمتمثمةُباألبعادُاألربعةُالسابقةُوذلكُبنسبةُ

ُجدًاُلمستوىُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامين,ُسيماُإذاُماُتمُمقارنتياُاًُالباحثُىذاُالتقديرُمناسب

ُ.معياُسواءُفيُمجالُالعملُأوُفيُالبيئةُالمحيطةُالمشتركةبالمنظماتُ

مديريُالمدارسُُممارسةرتُإلىُ(ُوالتيُأشا2012,ُنجاروقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة)ال

ُبمحافظاتُغزة ُالتحويميةُالحكومية ُُُلمقيادة ُ%82.39بنسبة ُاألغا)ُوكذلكُدراسة, ,2011ُ والتيُ(

ُ ُلممدارسُأشارتُأن ُالمميزين ُالمدراء ُممارسة ُالغوثُبمحافظاتُقطاعُغزةُُاإلعداديةدرجة بوكالة

والتيُأشارتُأنُدرجةُممارسةُُ(2010,)خمفُوكذلكُدراسةُ%,81بمغتُُلمياراتُالقيادةُالتحويمية

ُ ُُاألقسامرؤساء ُالجامعة ُفي ُُبغزةُاإلسبلميةاألكاديميين ُبمغت ُالتحويمية ُ%80.06لمقيادة ُوكذلك,

القياداتُباإلدارةُُىالقياديُالتحويميُلدتسودُممارسةُالسموكُوالتيُأفادتُبأنوُ (2013,ُ)الشكرةُدراسة

ُالغامدي)ُ,ُوكذلكُدراسةالعامةُلممرورُبالرياض القياداتُبقيادةُحرسُُوالتيُتشيرُإلىُأن(2011ُ,

,ُوكذلكُ%83.3بنسبةُاألربعةالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمةُيمارسونُالسموكُالقياديُالتحويميُبأبعادهُ

ُ)حمدانُدراسة ُبأن2009, ُأشارت ُوالتي ُمديُبممارسةُ( ُشرطة ُفي ُالقائدُالقادة ُالرياضُلسموك نة

ُ.التحويمي

ُ
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 لجميع فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (5.5جدول )

 القيادة التحويمية"مجاالت المتغير المستقل " 

 المجال
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 0.000* 20.3 79.5 7.95ُالقيادةُالتحويمية

0.05داللةُُىعندُمستُوُ*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُ .ُ

ُ

 :مخرجات العملمستوى  ( ب

 :: مجال الرضا الوظيفيأوالً 

لمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ)الدرجةTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.6منُجدولُ)

ُ"المتوسطُالحسابيُُ- ُالخامسة ُالشكاوىُوالتظمماتُُلمفقرة ُالعامةُعمىُمتابعة يحرصُمديرُاإلدارة

ُ ُيساوي "ُ ُلو 8.37ُُالمرسمة ُمن ُالكمية ُيساوي10ُ)الدرجة ُالنسبي ُالحسابي ُالمتوسط ُأن ُأي )

لذلكُتعتبر0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن20.3ُُتساويTُُ،ُقيمةُاختبار83.7ُ%ُ

ُ ُمستوى ُعند ُإحصائيًا ُدالة ُالفقرة 0.05ُ)داللةىذه ).ُُبأ ُالقول ُيمكن ُدرجةُبذلك ُمتوسط ن

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناك6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ

ُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.
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ُ"المتوسطُالحسابيُُ- ُالسابعة ُالخدماتُواإلمكاناتُُلمفقرة ُعمىُتوفير ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

(ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10ُ)الدرجةُالكميةُمن7.70ُُالبلزمةُلمقيامُبعمميُ"ُيساويُ

لذلكُتعتبر0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن10.6ُُتساويTُُ،ُقيمةُاختبار77.0ُ%ُ

0.05ىذهُالفقرةُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمن6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ

ُرة.قبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفق

أيُأنُالمتوسط8.09ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن19.1ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار80.9ُُالحسابيُالنسبيُيساويُ

)ُ)الرضاُالوظيفيُ"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللة لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُ 0.05 ُ،ُمماُيدل

وىذاُيعنيُأن6ُُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

ُالوظيفي ُالرضا ُعنصر ُنسبة ُتكون ُُوبذلك ُُ%80.9ىي ُأحد ُيعد ُتقيسُُالعناصروالذي ُالتي

ُلكلُمنرجاتُمخ شعورُمدراءُالدوائرُبالرضاُُنسبةالُهعكسُىذت.ُُو(Bass & Avolio)العملُوفقًا

ُ ُُيؤديُإلىعنُالعملُمما ُإلىُُإنجازوالحرصُفيُُاالنتماءزيادة ُوالسعيُبكلُجد ُالمطموبة الميام

ُالباحثُذلكُإلىُتحقيقُاألىدافُالمنشودة ُالمواطنُويعزو ُالعاممُوسموك ُيمتمكيا ُالتي ُالتنظيمية نُة

يحرصُمديرُاإلدارةُ,ُوقدُحازتُالفقرةُ"ُيؤمنونُبأىميةُودورُورسالةُجيازُالشرطةبالجيازُوالذينُ

اىتمامُ"ُعمىُأعمىُالتقديرات,ُوىيُفقرةُتعبرُعنُالعامةُعمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلوُ

نُبالعاممينُوالحرصُعمىُتذليلُالعقباتُوالصعوباتُالتيُتواجييمُفيُالعمل,ُوكذلكُُوالمدراءُالعام

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُ"ُُُ,ُبينماُحازتُالفقرةوالمتابعةُلمقضاياُالتيُيطرحونياباإلنصافُُإشعارىم

ذلكُإلىُُ,ُويعزى"ُعمىُأقلُالدرجاتُفيُالمجالُعمىُتوفيرُالخدماتُواإلمكاناتُالبلزمةُلمقيامُبعممي



125 

 

وىذاُيدفعناُإلىُالتوصيةُُ,االقتصاديةالموجستيةُلمجيازُبسببُالظروفُُاالحتياجاتالنقصُفيُتوفيرُ

إتمامُاألعمالُبنجاح,ُتوفيرُاالحتياجاتُالتيُتساعدُعمىُلمعملُعمىُُبشكلُأكبربضرورةُاالىتمامُ

ُ.وذلكُبالرغمُمنُالتحدياتُالتيُتواجوُالجيازُفيُتوفيرُتمكُاالحتياجات

وجودُمستوىُمتوسطُُإلىُُوالتيُأشارتُُ(2007,ُالبريمي)ُوقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة

ُعنُُالرضاُمن ُالرضا ُومحور ُالوظيفية ُوالمزايا ُالراتب ُعن ُالرضا ُومحور ُالوظيفي ُالمستقبل عن

ُ.موظفاتُالشرطةُالنسائيةُبالشارقةلدىُُالتطورُفيُالعمل

 

 لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.6جدول )

 من فقرات مجال الرضا الوظيفي

 الفقرة م
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1. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 امتبلكيُالكفاءةُوالمينيةُالبلزمةُلمعمل.
8.30 83.0 18.0 *0.000 2 

2. ُ
ُالعامةُعمىُتنميةُ يحرصُمديرُاإلدارة

 انتمائيُلمعملُوشعوريُبأىميتو.
8.29 82.9 19.9 *0.000 3 

3. ُ
ُالعامةُعمىُتقديمُ يحرصُمديرُاإلدارة

 التحفيزُوالتشجيعُلي.
7.93 79.3 16.1 *0.000 6 
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4. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 إشعاريُباالستقرارُالوظيفي.
7.94 79.4 14.2 *0.000 5 

5. ُ
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمتابعةُ

 الشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلو.
8.37 83.7 20.3 *0.000 1 

6. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 تفويضيُببعضُصبلحياتُالعمل.
8.13 81.3 13.9 *0.000 4 

7. ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُ

ُلمقيامُ ُالبلزمة ُواإلمكانات الخدمات

 بعممي.

7.70 77.0 10.6 *0.000 7 

  0.000* 19.1 80.9 8.09ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

 

 :: مجال الفعاليةثانياً 

درجةُالحيادُ)الدرجةُُىمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإللمعرفةُماُإذاُكانتTُُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.7منُجدولُ)

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُالتقديرُُلمفقرةُُالسابعةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

ُ ُيساوي "ُ ُالعاممين ُمع ُ)الدُر8.52ُواالحترام ُمن ُالكمية ُالنسبي10ُجة ُالحسابي ُالمتوسط ُأن ُأي )

لذلك0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن22.0ُُتساويTُُ،ُقيمةُاختبارُ%85.2ُيساوي

ُعندُمستوىُداللةُ ُدالةُإحصائيًا ُالفقرة 0.05تعتبرُىذه ُبذلكُيمكنُالقولُبأ ُ نُمتوسطُدرجةُ.
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وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناك6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ

ُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.

-ُُ ُالحسابي ُ"المتوسط ُالثانية ُالقيامُُلمفقرة ُعمى ُالمقدرة ُإكسابي ُعمى ُالعامة ُاإلدارة يحرصُمدير

(ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبي10ُ)الدرجةُالكميةُمن8.18ُُاويُبعمميتيُالمتابعةُوالتوجيوُ"ُيس

لذلك0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن18.1ُُتساويTُُ،ُقيمةُاختبارُ%81.8ُيساوي

ُعندُمستوىُداللةُ ُدالةُإحصائيًا ُالفقرة 0.05تعتبرُىذه ُبذلكُيمكنُالقولُبأ ُ نُمتوسطُدرجةُ.

وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناك6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ

ُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.

أيُأنُالمتوسط8.39ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

تساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن26.1ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار83.9ُُُالحسابيُالنسبيُيساوي

0.05"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةُُالفعالية لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُ ُ،ُمماُيدلُعمىُأن

ُالحيادُوىيُ ُعنُدرجة ُالمجالُيختمفُجوىريًا ُليذا ُيعنيُأنُىناك6ُُمتوسطُدرجةُاالستجابة وىذا

ُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

%ُوالذيُيعدُأحدُالعناصرُالتيُتقيسُُمخرجاتُالعمل83.9ُىيُُالفعاليةوبذلكُتكونُنسبةُعنصرُ

ُلكلُمنُ) العملُمماُفيُُالفعاليةتعكسُىذهُالنسبةُشعورُمدراءُالدوائرُبُو(.Bass & Avolioُوفقًا

ُ ُزيادة ُإلى ُيؤدي ُاألىدافُالمرحمية ُتحقيق ُوضمان ُوجودتو ُالمطموبُواالستراتيجيةاإلنتاج ُبالشكل

داخلُالجيازُوسيولةُعممياتُالتواصلُحيثُأنُالجيازُيقعُفيُقوةُالعبلقاتُُويعزوُالباحثُذلكُإلى

ُُةوقدُحازتُالفقُرُ,مستوياتُإداريةُفقط4ُ ُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُ" يحرصُمديرُاإلدارة

دوائرُبطبيعةُيرات,ُوىيُفقرةُتعبرُعنُاىتمامُمدراءُال"ُعمىُأعمىُالتقدُيرُواالحترامُمعُالعاممينالتقد

ُالمتبادلة ُالمطموبُالعبلقات ُبالشكل ُالعمل تمام ُوا  ُجودة ُعمى ُالعبلقات ُىذه ُوتأثير ُالجياز ُ,داخل
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ُواالنصرافُفيُالعمليحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُبمواعيدُالحضورُ"ُُحازتُالفقرةُوكذلك

ُعمىُ ُفيُالمجالُدرجاتُمرتفعة" ُالعام, ُعمىُحرصُالمدراء ُِيؤكد نُعمىُاالستغبللُاألمثلُُووىذا

ُ.ألوقاتُالعملُوىذاُجزءُمنُتحقيقُالفعالية

ُالميدانيةُ(ُوالتيُأشارتُإلى2006ُ,ُحطاني)القُوقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة أنُالقيادة

 .متوسطةُالفعاليةبمنطقةُعسيرُُبمراكزُحرسُالحدودُ

 الفعاليةلكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.7جدول )
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1. ُ

ُمدير ُعمىُُيحرص ُالعامة اإلدارة

ُالعملُ ُبأنظمة ُالتامة ُالمعرفة امتبلكي

جراءاتو.  وا 

8.37 83.7 21.9 *0.000 5 

2. ُ

ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

ُبعمميتيُ ُالقيام ُعمى ُالمقدرة إكسابي

 المتابعةُوالتوجيو.

8.18 81.8 18.1 *0.000 7 

3. ُ
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُ

 واالنصرافُفيُالعمل.بمواعيدُالحضورُ
8.51 85.1 19.8 *0.000 2 

4. ُ
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتطويرُ

 أدائيُوأداءُالعاممين.
8.41 84.1 22.7 *0.000 4 
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5. ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُ

ُبطريقةُ ُاألعمال ُإلنجاز ُزمبلئي مع

 صحيحة.

8.44 84.4 23.9 *0.000 3 

6. ُ
ُأنُي ُعمى ُالعامة ُاإلدارة ُمدير حرص

 تقنُالمياراتُوالمعارفُالبلزمةُلمعمل.أ
8.34 83.4 21.7 *0.000 6 

7. ُ

ُالعامةُعمىُقياميُ يحرصُمديرُاإلدارة

ُمعُ ُواالحترام ُالتقدير ُعبلقات بتبادل

 العاممين.

8.52 85.2 22.0 *0.000 1 

  0.000* 26.1 83.9 8.39ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

ُ

 :: مجال الجيد اإلضافيثالثاً 

درجةُالحيادُ)الدرجةُُىلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلTُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.المتوسطةالدرجةُأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.8منُجدولُ)

"ُيساويُُلمفقرةُُاألولىُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملالمتوسطُالحسابيُُ-

ُالكميةُمن8.27ُُ ُأيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساوي10)الدرجة ُاختبار82.7ُ%ُ( ُقيمة ،Tُ

لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائيًاُعند0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن18.8ُُتساويُ

0.05مستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ
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ىذهُوتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمى6ُُوىيُ)الدرجةُالمتوسطة(ُالحيادُ

ُالفقرة.

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُُتشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعيةُُلمفقرةُالرابعةُ"المتوسطُالحسابيُُ-

ُيساويُ ُمن7.60ُُ" ُالكمية ُالنسبيُيساوي10)الدرجة ُالحسابي ُالمتوسط ُأيُأن ُقيمة76.0ُ%ُ( ،

ُوأن10.7ُُتساويTُُاختبارُ ُاالحتمالية ُدالةُلذلكُتعت0.000ُتساويُ (Sig).القيمة ُالفقرة ُىذه بر

0.05إحصائيًاُعندُمستوىُداللةُ نُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ.ُُبذلكُيمكنُالقولُبأ

ُ ُالحياد ُعنُدرجة ُزاد ُالمتوسطة( ُمنُقبلُأفراد6ُُوىيُ)الدرجة ُيعنيُأنُىناكُموافقة وتعتبرُوىذا

ُالعينةُعمىُىذهُالفقرة.

أيُأنُالمتوسط8.04ُُوبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ-

ُالنسبيُيساويُ 80.4ُالحسابي ُُ ُاختبار ُقيمة ،%Tُُ18.3ُُتساوي ُوأن ُاالحتمالية  (Sig).القيمة

0.05"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةُُالجيدُاإلضافي لذلكُيعتبرُمجالُ"0.000ُتساويُ ُ،ُمما

وىذاُيعني6ُُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

ُا ُعنصر ُنسبة ُتكون ُُاإلضافيُدلجيوبذلك ُتقيس80.4ُُىي ُالتي ُالعناصر ُأحد ُيعد ُوالذي %

فيُُنُوعاممدراءُالالُسموكويعزوُالباحثُذلكُإلىُ(.Bass & Avolioُوفقًاُلكلُمنُ)مخرجاتُالعملُ

الرغبةُواالنتماءُلمعملُوالحرصُعمىُاالستغبللُاألمثلُألوقاتُالعمل,ُيؤديُإلىُزيادةُُوالذي,ُالعمل

ُمتوقع ُىو ُمما ُأعمى ُإنتاجيو ُوتحقيق ُاألىدافُالمنشودة ُإنجاز ُإلى ُسيؤدي ُالفقرةمما ُحازت ُوقد ,ُُُُُُ

ُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملُ"ُعمىُأعمىُالتقديرات,ُوىيُفقرةُتعبرُعن

بداعُوتميزُبإزيادةُفيُسموكُالعاممينُباتجاهُجيازُالشرطةُوبالتاليُسيصاحبُىذهُالرغبةُفيُالعملُ

ُدرجاتُ"ُعمىئيُلمعملُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعميقُانتماحازتُالفقرةُُُو,ُلجيازُالشرطة
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ُعمىُعملُالمدراءُالعامفيُالمجالُمرتفعة ُمؤكدًة ُسينتجُعنوُزيادةُفيُُو, ُاالنتماءُمما نُعمىُزيادة

ُ.الجيد

ُا ُُختمفتوقد ُدراسة ُنتائج ُمع ُالدراسة ُلدىsaqer,2011ُ)نتائج ُيكن ُلم ُأنو ُإلى ُأشارت ُوالتي )

واضح،ُوكذلكُعدمُوجودُُقيادةُتحويميةالمسؤولينُفيُوكالةُالغوث،ُمنُوجيةُنظرُالمرؤوسين،ُنمطُ

,ُويعزوُالباحثُذلكُمنُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيد،ُأوُرضاُأوُمدىُفاعميةُرؤسائيمُمستوىُعال

ُ.القيادةُالتحويميةُنمطُولمعاممينُُالجيدُاإلضافيُاإليجابيُبينُرتباطاالإلىُ

ُ

 لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.8جدول )               

 الجيد اإلضافيمن فقرات مجال                                 

 الفقرة م
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1. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 زيادةُرغبتيُفيُالعمل.
8.27 82.7 18.8 *0.000 1 

2. ُ
ُ ُعمىُيحرص ُالعامة ُاإلدارة مدير

 خمقُإرادةُالنجاحُوالتحديُلدي.
8.17 81.7 17.4 *0.000 4 

3. ُ
ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 استغبلليُاألمثلُألوقاتُالعمل.
8.09 80.9 17.6 *0.000 5 
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4. ُ
ُعمىُُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

 تشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعية.
7.60 76.0 10.7 *0.000 7 

5. ُ
ُ ُاإلدارة ُمدير ُعمىُيحرص العامة

 .تعميقُانتمائيُلمعمل
8.22 82.2 17.5 *0.000 2 

6. ُ

ُعمىُُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

ُجيدًاُ ُبذلي ُحين ُوالتقدير الثناء

 إضافيًا.

8.21 82.1 16.2 *0.000 3 

7. ُ

ُعمىُ ُالعامة ُاإلدارة ُمدير يحرص

ُغيرُ ُوالندوات ُلمقاءات حضوري

 الرسميةُبيدفُتنميةُقدراتي.

7.76 77.6 12.1 *0.000 6 

  0.000* 18.3 80.4 8.04ُجميع فقرات المجال معاً ُ

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

 

 :مخرجات العمل ستوىبشكل عام: م

درجةُالحيادُ)الدرجةُُىلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلTُتمُاستخدامُاختبارُ

ُ(.الدرجةُالمتوسطةأمُتختمفُعنياُ)أكبرُمنُأوُأقلُمن6ُُالمتوسطة(ُوىيُ

ُبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُُ(ُيمكنُاستخبلصُماُيمي:5.9منُجدولُ)

ُ ُفقراتُمجاالتُالمتغير ُيساويُُمخرجاتُالعمل "التابع ُالمتوسطُالحسابيُالنسبي8.18ُُ" أيُأن

لذلك0.000ُُتساويُ (Sig).القيمةُاالحتماليةُوأن22.1ُُتساويTُُ%،ُقيمةُاختبار81.8ُُيساويُ

0.05"ُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةُمخرجاتُالعملُيعتبرُمجالُ" ُ،ُمماُيدلُعمىُأنُمتوسط
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وىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمن6ُُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىريًاُعنُدرجةُالحيادُوىيُ

ُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجال.

ُالعام ُالمدراء ُامتبلك ُعمى ُذلك ُلُوويدل ُغزة ُبقطاع ُالشرطة ُجياز ُفي ُالعملُعناصرن ُمخرجات

ُرىمنُوجيةُنظرُمدراءُالدوائرُلدييم.ُوي%81.8ُالسابقةُوذلكُبنسبةُُبالعناصرُالثبلثةوالمتمثمةُ

ُالتقديرُلدىُالمدراءُالعامينُتناسبُالباحث ُمفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُىذا ُإذا ُتمُ,ُسيما ا

ُمعياُسواءُفيُمجالُالعملُأوُفيُالبيئةُالمحيطة.ُةمقارنتياُبالمنظماتُالمشترك

ُا ُُختمفتوقد ُدراسة ُنتائج ُمع ُالدراسة saqer,2011ُ)نتائج ُلدىُُ( ُيكن ُلم ُأنو ُإلى ُأشارت والتي

واضح،ُوكذلكُعدمُوجودُُالمسؤولينُفيُوكالةُالغوث،ُمنُوجيةُنظرُالمرؤوسين،ُنمطُقيادةُتحويمية

ويعزوُالباحثُذلكُُمنُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيد،ُأوُرضاُأوُمدىُفاعميةُرؤسائيمُمستوىُعال

ُ.العملُإلىُاالرتباطُبينُنمطُالقيادةُالتحويميةُومخرجات

 لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :(5.9جدول )

 مخرجات العمل "فقرات مجاالت المتغير المستقل " 

 المجال
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 0.000* 22.1 81.8 8.18ُمخرجاتُالعمل

0.05*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ .ُ

ُ

ُ
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 :فرضيات الدراسة  5.2

 :الفرضية الرئيسية األولى 

0.05عندُمستوىُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُ ُُُمخرجاتُالعملُوُالقيادةُالتحويميةبين

ُالتاليةُ:وينبثقُعنُىذهُالفرضيةُالفرضياتُ

1- ُ ُإحصائية ُداللة ُذات ُعبلقة ُتوجد ُمستوى 0.05عند ُُالتحويمية ُالقيادة الرضاُُوُبين

ُ.الوظيفي

ُ ُ)يبين ُالتحويمية5.10جدول ُالقيادة ُبين ُعامة ُبصورة ُاالرتباط ُمعامل ُأن ُالوظيفيُوُ( ُُالرضا

ُ 0.853ُيساوي ُوأن ،(ُ ُاالحتمالية Sigُالقيمة ُتساوي ).0.000ُُ ُمستُووىي ُمن الداللةُُىأقل

0.05 ُُالرضاُُوُالقيادةُالتحويميةُبينذاتُداللةُإحصائيةُُطرديةوىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقة

ُ.الوظيفي

فإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُالرضاُالوظيفيُمنُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُُوعميو

الباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُُ.ُويعزو%,ُوىيُنسبةُمرتفعة85.3بنسبةُ

ُفريدُبأبعادىاُاألربعة منُأنواعُالقيادةُوالتيُيسعىُالعاممونُلمعملُمعياُبكلُجيدُُاًُتمثلُنموذجًا

ُالتيُتضمنُتحقيقُالرضاُعنُالعمل.ُوالمياريوالنفسيةُواجتياد,ُفييُتمبيُحاجاتُالعاممينُ

ُ ُاتفقتُنتائجُالدراسة ُنتائجُدراسةوقد إلىُُأشارتوالتيُُُ( (Hussein & Omar, 2013 مع

ارتباطُكبيرُبينُالرضاُالوظيفيُوُبينُبعدينُمنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُوأىميماُالتحفيزُالفكريُ

ُالوظيفي ُالرضا ُمع ُأىمية ُذات ُبعبلقة ُترتبط ُاألبعاد ُباقي ُكانت ُبينما ُوكذلك دراسةُ,

Hanysha&Other, 2012))ُُُتؤثرُأنُإلىُوالتيُأشارت ُالفكريُوالعبلقاتُالشخصية التحفيز

ُالرضاُ ُعمى ُتأثيرىما ُيظير ُلم ُاإلليام ُو ُالمثالي ُالتأثير ُأما ُالوظيفي ُالرضا ُعمى ُكبير بشكل

ُوكذلكُدراسةالوظيفي ,ُ(KHAN, 2011ُُوالتيُأشارت ُأنُتكونُأكثرُ( ُالتعميميةُالبد أنُالييئة
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ُوكذلك,ُالتبادليةُوُذلكُبيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُاإلضافيامتبلكًاُلمقيادةُالتحويميةُوُ

ُأفادتُبأنErkutlu, 2008)ُدراسة ُوالتي ُالتحويميةُُ( ُالقيادة ُسموكيات ُبين ُميمة ُعبلقة ىناك

ُ.روفعاليةُالقيادةُوأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبطُمعُمخرجاتُالعملُوالرضاُالوظيفيُبشكلُكبي

 الرضا الوظيفيو  القيادة التحويمية(: معامل االرتباط بين 5.10جدول )

 بيرسونمعامل  المجال

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.752 التأثيرُالمثالي

 0.000* 0.783 الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

 0.000* 0.814 التحفيزُالفكري

 0.000* 0.793 االىتمامُبالمشاعرُالفردية

 0.000* 0.853 القيادة التحويمية

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ* .ُ

0.05عندُمستوىُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُ ُالفعاليةُوُبينُالقيادةُالتحويمية. 
ُ ُ)يبين 5.11ُجدول ُالقيادة ُبين ُعامة ُبصورة ُاالرتباط ُمعامل ُأن يساويُُُالفعاليةُوُالتحويمية(

0.05الداللةُُىوىيُأقلُمنُمستُو0.000ُ.(ُتساويSigُالقيمةُاالحتماليةُ)،ُوأن0.795ُ ُ

 .الفعاليةُوُالقيادةُالتحويميةُبينذاتُداللةُإحصائيةُُطرديةوىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقةُ

منُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُُالفعاليةفإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُُووعمي

ُاألربعةُُ%,79.5 ُبأبعادىا ُالتحويميةُوالمتمثمة ُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادة تقومُويعزو

نجازُجاهُإمياراتُوقدراتُوكذلكُمشاعرُوسموكياتُكمياُتدفعُباتُفيُالعاممينُمماُيكسبيمبالثأثيرُ

ُمطموبُمنُميامُبالطريقةُالصحيحة.األعمالُعمىُأكملُوجو,ُوالقيامُبماُىوُ
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ُات ُدراسوقد ُنتائج ُمع ُالدراسة ُنتائج ُ((Snodgrass, 2006 ُةفقت ُُ ُالدراساتُوالتي دعمت

ُتعينُأنماطُمختمفةُمنُالقيادةُوُبالذاتُالنمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُ السابقةُبضرورة

,ُوكذلكُدراسةُالجيدُاإلضافيتأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالفعاليةُوُالرضاُوُ

Pihie &Sadeghi, 2010))ُُبفعاليةُالقيادةُبنسبةُُأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبطأكدتُوالتي

ُت82 ُالوحداتُكانُليا ُبأنُمكافأة ُالقيادة%ُوُأظيرتُكذلكُالدراسة ,ُأثيراتُىامةُعمىُفعالية

التحويميةُمرتبطةُبشكلُإيجابيُمعُالقيادةُ(ُوالتيُأشارتُأنُ.Spreitzer, w.dُ)ُوكذلكُدراسة

ىناكُعبلقةُُوالتيُأفادتُبأنُ(Erkutlu, 2008)ُذلكُدراسة,ُوكالفعاليةُبغضُالنظرُعنُالثقافة

ميمةُبينُسموكياتُالقيادةُالتحويميةُوفعاليةُالقيادةُوأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبطُمعُمخرجاتُ

ُ.رالعملُوالرضاُالوظيفيُبشكلُكبي

 الفعاليةو  القيادة التحويمية(: معامل االرتباط بين 5.11جدول )

 بيرسونمعامل  المجال

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.704 التأثيرُالمثالي

 0.000* 0.705 الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

 0.000* 0.777 التحفيزُالفكري

 0.000* 0.742 االىتمامُبالمشاعرُالفردية

 0.000* 0.795 القيادة التحويمية

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ* .ُ
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2- ُ ُإحصائية ُذاتُداللة ُعبلقة ُمستوىُتوجد 0.05بينُعند ُُالتحويمية ُالقيادة الجيدُُوُبين

 .اإلضافي

ُعامة5.12ُجدولُ)يبينُ ُأنُمعاملُاالرتباطُبصورة ُالتحويمية( يساويُُالجيدُاإلضافيُوُبينُالقيادة

0.05وىيُأقلُمنُمستويُالداللة0.000ُُ.(ُتساويSigُالقيمةُاالحتماليةُ)،ُوأن0.804ُ ُُوىذا

ُ.الجيدُاإلضافيُوُالقيادةُالتحويميةُبينذاتُداللةُإحصائيةُُطرديةيدلُعمىُوجودُعبلقةُ

منُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُُالجيدُاإلضافيوعميوُفإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُ

%,ُويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُبأبعادىاُاألربعةُتقوم80.4ُبنسبةُ

ُ ُإلىُبالثأثيرُفيُالعاممينُمما ُوكذلكُيدفعيم ُمنُمجيود, ُيمكنُبذلو ُيظيرونُبذلُأقصىُما فإنيم

ُاالنتماء,ُوكلُذلكُوأكثرُيظيرُعبرُسموكياتُمجيودُأكبرُفيُمواجيةُالعقباتُالتيُتواجوُعمميم

ُوالوالءُوالمواطنةُوغيرىاُمنُالسموكياتُالتيُتظيرُعمىُالعاممينُنتيجةُتأثرىمُبنمطُالقيادةُالتحويمية.

أنُالييئةُالتعميميةُأشارتُإلىُوالتيُُ (KHAN, 2011) ةفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسوقدُات

البدُأنُتكونُأكثرُامتبلكًاُلمقيادةُالتحويميةُوُالتبادليةُوُذلكُبيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُ

نُوجودُعبلقةُقويةُبينُسموكياتُالقيادةُوُبيُأكدتُوالتيُ(Ucar, 2010)دراسةُُ,ُوكذلكاإلضافي

ُالثبلثة ُبأبعادىا ُالعمل ُمخرجات ُالعمل()الرضا ُمخرجات ُالفعالية, ُدراسةالوظيفي, ُوكذلك ,ُ

((Snodgrass, 2006ُُُو ُالقيادة ُمن ُأنماطُمختمفة ُتعين ُبضرورة والتيُدعمتُالدراساتُالسابقة

بالذاتُالنمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُتأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالفعاليةُوُ

ُ.الرضاُوُالجيدُاإلضافي

ُ

ُ

ُ
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 الجيد اإلضافيو  القيادة التحويمية(: معامل االرتباط بين 5.12جدول )

 
 المجال

 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.703 التأثيرُالمثالي

 0.000* 0.696 الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

 0.000* 0.782 التحفيزُالفكري

 0.000* 0.780 االىتمامُبالمشاعرُالفردية

 0.000* 0.804 القيادة التحويمية

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ* ُ

ُ

0.05عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -3   مخرجات و  القيادة التحويميةبين

 .العمل

ُ ُ)يبين 5.13ُجدول ُبين ُعامة ُبصورة ُاالرتباط ُمعامل ُأن ُالتحويمية( ُالعملُوُالقيادة ُمخرجات

ُ 0.866ُيساوي ُوأن ،(ُ ُاالحتمالية Sigُالقيمة ُتساوي ُأقل0.000ُ.( ُمستُوُوىي الداللةُُىمن

0.05 ُُمخرجاتُُوُالقيادةُالتحويميةُبينذاتُداللةُإحصائيةُُطرديةوىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقة

ُ.العمل

ُالتحويميةُترتبطُ ُوىيُنسبةُمرتفعة.ُ%,86.6مخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُبوعميوُفإنُالقيادة

ُفعاالًُُاًُتعتبرُنمطويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُبأبعادىاُاألربعةُ

نُىدفُالقيادةُالتحويميةُفيُالوصولُإلىُحالةُمستقبمية منُالطموحاتُيتفقُُمنُأنماطُالقيادة,ُوا 

نماُتحتاجُ تمامًاُمعُطبيعةُمخرجاتُالعملُوالتيُالُيمكنُأنُتنتجُبشكلُمباشرُبعدُالعممياتُوا 
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ُالتحويميونُ.إلىُالمزيدُمنُالجيدُوالوقتُلموصولُإلييا لتغييرُالمسارُالطبيعيُُإنُسعيُالقادة

ُاتُالعمل.جوىذهُىيُمخُرُعلئلنجازاتُيحتاجُمنيمُالتأثيرُالجيدُوتنميةُقدراتُوسموكياتُاألتبا

ُات ُدراسوقد ُنتائج ُمع ُالدراسة ُفقتُنتائج ُعبلقةُُأشارتُإلىوالتيُُ(Nordin, 2013) ة وجود

ُأكدتُوالتيُُ(Ucar, 2010),ُوكذلكُدراسةُإيجابيةُبينُمخرجاتُالقيادةُوُنمطُالقيادةُالتحويمية

ُالثبلثة ُوُبينُمخرجاتُالعملُبأبعادىا ُبينُسموكياتُالقيادة ُقوية ُالوظيفي,ُوجودُعبلقة )الرضا

ُمخرجاتُالعمل( ُوكذلكُدراسةالفعالية, ,ُ(Turpin, 2009)ُُأشارُتحميلُارتباطُبيرسونُوالتي

,ُوكذلكُأنُالدعمُاإلداريُيرتبطُإلىُحدُكبيرُفيُعواملُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيميفيياُ

ُ ُالتحويميةُأكدتُوالتيُ(Erkutlu, 2008)دراسة ُالقيادة ُأبعاد ُالعملُُأن ُمخرجات ُمع ترتبط

ُكبير ُبشكل ُالوظيفي ُدراسةوالرضا ُوكذلك ,ُ(Ogunlana&Limsila, 2007)ُنتائجُُوكانت

ُالتحويميةُلوُعبلقةُإيجابيةُعمىُمخرجاتُالعملُوُااللتزامُ الدراسةُتشيرُإلىُأنُأسموبُالقيادة

أظيرتُالدراسةGriffin&Rafferty, 2006ُُ))ُ,ُوكذلكُدراسة(التنظيميُوعمىُاألداءُبشكلُكـبير

ُ.الدراسةُاألبعادُالخمسةُلمقيادةُعبلقةُفريدةُوُكبيرةُمعُمجموعةُمنُمخرجاتُالعملُوُقدُدعمت

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 مخرجات العملو  القيادة التحويمية(: معامل االرتباط بين 5.13جدول )

 

 المجال

 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.763 التأثيرُالمثالي

 0.000* 0.771 الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

 0.000* 0.838 التحفيزُالفكري

 0.000* 0.819 االىتمامُبالمشاعرُالفردية

 0.000* 0.866 القيادة التحويمية

0.05االرتباطُدالُإحصائيًاُعندُمستويُداللةُ* .ُ

ُ

 :الفرضية الرئيسة الثانية 

(ُ ُداللة ُمستوى ُعند ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُتوجد 0.05ُُىل =αُُاستجابات ُمتوسطات ُبين )

فيُالشرطةُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ

ُالمؤىلُالعم ُتعزىُلممتغيراتُالشخصيةُ)العمر، "ُ مي،ُسنواتُالخدمة،ُطبيعةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة

ُالرتبةُالعسكرية(ُ؟ُالعمل،

ُكالتاليُ:ُيقُعنُتمكُالفرضيةُخمسُفرضياتُوىوينبث

متوسطاتُ(ُبينαُ =0.05ُالفرضيةُاألولىُ:ُالُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ)

استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ

ُ.فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالعمر

ُلئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ".
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"ُتحميلُُُ.(ُالمقابمةُالختبارSigالقيمةُاالحتماليةُ)ُ(ُتبينُأن5.14منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ)

ُُلجميعُمجاالتُالدراسةُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ) المحسوبةُلجميعfُُ(ُُوقيمαُُ=0.05ُُالتباين"

(ُمماُيدلُعمىُُعدمُوجودُفروقُذات3.06ُالجدوليةُوالتيُتساويُ)fُمجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُ

ُوعبلقتياُ ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "ُ ُحول ُالمبحوثين ُاستجابات ُمتوسطات ُبين ُإحصائية داللة

ُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالعمر.

متطمباتُالقيادةُُ"ُمُحولُموضوعُالبحثُُآراءىُمدراءُالدوائرُالمستطمعةُأنويعزوُالباحثُذلكُإلىُ

ُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُ كانتُالتحويميةُوعبلقتيا

وىذاُيدللُعمىُالتقاربُالزمنيُبينُُاًُعام40إلىُأقلُمن30ُُُمنُُفيُالفئةُالعمريةمنيمُُ%57نسبةُ

ةُالتحويميةُومخرجاتُالعملُاعتمدُعمىُدمبحوثين,ُكماُأنُقياسُالعبلقةُبينُمتطمباتُالقياأعمارُال

ُالعام ُالمدراء ُوأسموب ُقدرات ُواألساليبُُوقياس ُالقدرات ُىذه ُفإن ُوبالتالي ُالدوائر, ُمدراء ُباتجاه ن

ُستنعكسُعمىُجميعُالفئاتُدونُتمييزُكونياُقدُصدرتُعنُنفسُالمصدر.

الُتوجدُفروقُذاتُإلىُأنوُأشارتُوالتيُُُ(2010ُ,خمف (اسةُمعُنتائجُدراسةوقدُاتفقتُنتائجُالدُر

ُ ُإداللة ُبين ُعبلقُإجاباتحصائية ُحول ُاإلالمبحوثين ُباإلبداع ُالتحويمية ُالقيادة ُرؤساءُة ُلدى داري

بقطاعُغزةُتعزىُلممتغيراتُالديموغرافيةُوالشخصيةُ"ُالعمرُ،ُُسبلميةاإلكاديميينُبالجامعةُقسامُاألاأل

ُُ."لمؤىلُالعمميسنواتُالخبرةُ،ُا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ(:يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير العمر5.14جدول )

ُمصدرُالتباينُالمجال
مجموعُ
 المربعات

درجةُ
 الحرية

متوسطُ
 المربعات

ُقيمة
" Fُ"ُ

القيمةُ
 االحتمالية

 التأثير المثالي

 

 0.055 2 109. بين المجموعات

 1.044 128 133.686 داخل المجموعات 0.949 0.052

  130 133.795 المجموع

 الدافع اإلليامي

 0.221 2 442. بين المجموعات

 1.548 128 198.121 داخل المجموعات 0.867 0.143

  130 198.563 المجموع

 التحفيز الفكري

 0.222 2 444. المجموعاتبين 

 1.814 128 232.147 داخل المجموعات 885. 122.

  130 232.590 المجموع

االىتمام بالمشاعر 

 الفردية

 2.162 2 4.324 بين المجموعات

 1.350 128 172.812 داخل المجموعات 206. 1.601

  130 177.136 المجموع

 القيادة التحويمية

 0.098 2 196. بين المجموعات

 1.223 128 156.488 داخل المجموعات 923. 080.

  130 156.685 المجموع

 631. 462. 0.734 2 1.469 بين المجموعات الرضا الوظيفي
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3.066ُتساوي0.05ُ"ُومستوىُداللة2ُ،128ُالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"Fُقيمةُ•

 

(ُبينُمتوسطاتαُُ=0.05ُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ)ُالفرضيةُالثانيةُ:

استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ

ُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعمميفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ

ُلئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ".

ُتحميلSigُ(ُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)5.15)منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ .(ُالمقابمةُالختبار"

(ُ ُأكبرُمنُمستوىُالداللة ُلجميعُمجاالتُالدراسة ُ 05.0ُُالتباين" ُوقيم ُ )fُُُلجميع المحسوبة

(ُمماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذات3.06ُالجدوليةُوالتيُتساويُ)fُمجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُ

 1.590 128 203.507 داخل المجموعات

  130 204.976 المجموع

 الفعالية

 1.143 2 2.285 بين المجموعات

 1.105 128 141.492 المجموعاتداخل  359. 1.034

  130 143.778 المجموع

 الجيد اإلضافي

 1.780 2 3.560 بين المجموعات

 1.635 128 209.342 داخل المجموعات 340. 1.088

  130 212.901 المجموع

 مخرجات العمل

 1.151 2 2.303 بين المجموعات

 1.278 128 163.619 داخل المجموعات 409. 901.

  130 165.922 المجموع
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ُوعبلقتياُ ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "ُ ُحول ُالمبحوثين ُاستجابات ُمتوسطات ُبين ُإحصائية داللة

بمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعمميُ

(ُوىي0.045ُاويُ).(ُلوُتسSigباستثناءُماُيتعمقُفيُالرضاُالوظيفيُفقدُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)

fُ(ُوىيُأكبرُمنُقيمة2.755ُالمحسوبةُتساويُ)fُ(ُُوقيمة05.0ُُأقلُمنُمستوىُالداللةُ)

(ُ ُتساوي ُوالتي ُمتوسطات2.67ُالجدولية ُبين ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُوجود ُعمى ُيدل ُمما )

خرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبم

ُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعممي.

ُبينُالمتوسطاتُباستخدامُطريقةُُ ُنتائجُاختبارُالفروقُالمتعددة ُتؤكده ُما لمفروقُوالتيLSDُُوىذا

ةُعندُالمدراءُمنُُمستوياتُالرضاُالوظيفيُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيُىتبينُأنُأدن

ُحممةُالشيادةُالجامعيةُبدرجةُالبكالوريوسُ.

األكثرُتمثيبًلُبينُالمبحوثينُُوىيُ,%77تمثلُُكانتُسالبكالوريُوأنُدرجةُويعزوُالباحثُذلكُإلىُ

نُفيُُوضغوطُالعملُالتيُيتعرضُإليياُالعامموأنُ,ُالذينُتمُاستيدافيمُبالسؤالُحولُموضوعُالدراسة

ُ ُالدوائر ُمدراء ُالجميورمستوى ُمع ُاالحتكاك ُوأىميا ُالمختمفة ُلمظروف ُتوفيرُُنظرًا ُفي والنقص

ُالفئة ُليذه ُالوظيفي ُالرضا ُمستوى ُعمى ُانعكس ُالموجستية ُحممةُاالحتياجات ُشعور ُفإن ُوكذلك ,

فيُعدمُُلوجودُمدراءُدوائرُمنُحممةُالثانويةُوالدبمومُفيُنفسُالمستوىُاإلداريُأسيمُسالبكالوريُو

ُ.الرضاُالوظيفيُلدييم

الُتوجدُفروقُأشارتُإلىُأنوُوالتيُُُ(2008ُ,ُعيسى (نتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسةُختمفتوقدُا

لدىُمدراءُالمدارسُالثانويةُُ(ُممارسةُالقيادةُالتحويمية0.05ذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ)

ُالعمميُوالتخصصُبقطاعُغزة, ُوالمؤىل ُالجنسُوسنواتُالخدمة ُوكذلكُاختمفتُمعُتعزىُلمتغير ,

جاباتُإحصائيةُبينُإالُتوجدُفروقُذاتُداللةُأشارتُإلىُأنوُوالتيُُُ(2010ُ,خمف(ُنتائجُدراسة
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ُعبلق ُحول ُاإلالمبحوثين ُباإلبداع ُالتحويمية ُالقيادة ُاألة ُاألداريُلدىُرؤساء ُبالجامعةُقسام كاديميين

ُالمؤىلُاإل ،ُ ُسنواتُالخبرة ،ُ ُالعمر "ُ ُوالشخصية ُالديموغرافية ُلممتغيرات ُتعزى ُغزة ُبقطاع سبلمية

لضغوطُالعملُلدىُمدراءُالدوائرُفيُجيازُالشرطةُالناتجةُعنُويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُُالعممي"

ُ.كاديمينمدراءُالمدارسُواألبمقارنةُاالحتكاكُمعُالجميورُ

 تحميل التباين وفقًا لمتغير المؤىل العممييوضح نتائج : (5.15جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

 التأثير المثالي

 

 1.927 3 5.781 بين المجموعات

 1.012 125 126.504 داخل المجموعات 0.132 1.904

  128 132.286 المجموع

 الدافع اإلليامي

 1.988 3 5.963 بين المجموعات

 1.540 125 192.493 داخل المجموعات 0.281 1.291

  128 198.456 المجموع

 التحفيز الفكري

 1.550 3 4.649 بين المجموعات

 1.823 125 227.898 داخل المجموعات 469. 850.

  128 232.548 المجموع

 الفرديةاالىتمام بالمشاعر 

 1.110 3 3.330 بين المجموعات

 1.384 125 172.977 داخل المجموعات 495. 802.

  128 176.307 المجموع

 القيادة التحويمية
 1.551 3 4.652 بين المجموعات

1.278 .285 

 1.214 125 151.695 داخل المجموعات
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  128 156.347 المجموع

 الرضا الوظيفي

 4.202 3 12.605 بين المجموعات

 1.525 125 190.645 داخل المجموعات 045. 2.755

  128 203.250 المجموع

 الفعالية

 1.453 3 4.360 بين المجموعات

 1.099 125 137.415 داخل المجموعات 270. 1.322

  128 141.775 المجموع

 الجيد اإلضافي

 1.017 3 3.051 بين المجموعات

 1.666 125 208.287 داخل المجموعات 609. 610.

  128 211.339 المجموع

 مخرجات العمل

 1.950 3 5.851 بين المجموعات

 1.267 125 158.400 داخل المجموعات 208. 1.539

  128 164.250 المجموع

 2.67تساوي 0.05" ومستوى داللة 125، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة  •
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 لممقارنات المتعددة LSDيوضح نتائج اختبار : (5.16جدول )

 (Jالمتوسط) (Iالمتوسط ) المجال
الفرق بين  

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

 الرضا الوظيفي

 ثانوي

 0.727 0.19048- دبموم

 0.093 0.72833 بكالوريوس

 0.508 0.39881 دراسات عميا

 دبموم

 0.016 (*)91881. بكالوريوس

 0.298 0.58929 دراسات عميا

 0.469 0.32952- دراسات عميا بكالوريوس

0.05ُعندُمستوىُداللةُُالفروقُدالة•

ُ

(ُبينُمتوسطاتαُُ=0.05ُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ)ُالفرضيةُالثالثةُ:

استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ

ُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُسنواتُالخدمة.فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ

ُلئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ".

ُتحميلSigُ(ُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)5.17)منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ .(ُالمقابمةُالختبار"

(ُ ُالداللة ُمستوى ُمن ُأقل ُالدراسة ُمجاالت ُلجميع ُ 05.0ُالتباين" ُوقيم ُ )fُُُلجميع المحسوبة

(ُمماُيدلُعمىُوجودُفروقُذاتُداللة3.06ُالجدوليةُوالتيُتساويُ)fُمجاالتُالدراسةُأكبرُمنُقيمةُ

ُبمخرجاتُ ُالتحويميةُوعبلقتيا ُمتطمباتُالقيادة إحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ"

اتُالخدمةُباستثناءُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُسنُو

(ُوىي0.087ُ.(ُلوُتساويُ)Sigالُالتحفيزُالفكريُفقدُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)مجماُيتعمقُفيُ
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(ُ 05.0ُأكبرُمنُمستوىُالداللة ُوقيمة ُ )fُ(ُُتساوي 2.489ُالمحسوبة ُوىيُأقلُمنُقيمة )fُ

ُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطات3.06الجدوليةُوالتيُتساويُ) ُ(ُمما

استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ

ُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُسنواتُالخدمة.

ُبينُالمتوسطاتُباستخدامُطريقةُُ ُنتائجُاختبارُالفروقُالمتعددة ُتؤكده ُما لمفروقُوالتيLSDُُوىذا

ُالذينُسنواتُتبينُأنُمتوس ُالفمسطينية ُالعامينُفيُالشرطة ُلدىُالمدراء طُاالستجاباتُكانُمرتفعًا

تعكسُالخبرةُالمينيةُوالتعاملُسنواتُالخدمةُويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُُ.سنةُفأكثر11ُخدمتيمُمنُ

ُأكبرُمنُالمدراء ُالتدُومعُعدد ُأنُسياسة ُسيما ُوبالتاليُي, ُفيُجيازُالشرطة, ُفإنرُالوظيفيُمتبناه

ُتُوُسنواتُأصحاب ُاألكثر ُقناعاتلدالخدمة ُمنُخبلُتُلدييم ُاكتسابيا تكاكُبعددُحلُالعملُواالتم

ُُأكبرُمنُالمدراءُالعامين.

ُا ُالنجار) نتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسةُتفقتُوقد توجدُفروقُذاتُوالتيُأشارتُإلىُأنوُُ(2012,

ُ ُالمدارسُُإحصائيةداللة ُمديري ُممارسة ُدرجة ُحول ُالدراسة ُعينة ُأفراد ُتقديرات ُمتوسطات بين

ُفيُالمجالينُ)التأثي ُالتحويمية ُلمقيادة ُتعُزالحكومية ُالفردي( ُاالعتبار ُالمثالي، متغيرُسنواتُُىإلُىر

ُية(الخدمةُوكانتُلصالحُاألقلُخدمة،ُبينماُتوجدُفروقُفيُمجاليُ)الحفرُاإلليامي،ُاالستثارةُالفكُر

الُوالتيُأشارتُإلىُأنوُُُ(2008,ُعيسى)ُدراسةاختمفتُمعُنتائجُُو,ُمتغيرُسنواتُالخدمةُىإلُىتعُز

(ُ ُمستوىُداللة ُإحصائيةُعند ُفروقُذاتُداللة ُتعزىُلمتغير0.05ُتوجد ُالتحويمية ُالقيادة ُممارسة )

ُمحافظاتُغزةمديريُالمدارسُالثانويةُفيُلدىُُتُالخدمةُوالمؤىلُالعمميُوالتخصصالجنسُوسنوا

ُاالختبلفُإلىُاالختبلفُفيُطبيعةُالعملُبينُ ُويعزوُالباحثُىذا اإلدارةُفيُالعملُالشرطيُُوإدارة

ُ.مينةُالتدريسُوالتيُغالبًاُماُتمتازُباالستقرار
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 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير سنوات الخدمة:(5.17جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

 التأثير المثالي

 

 3.652 2 7.304 بين المجموعات

 0.995 126 125.308 داخل المجموعات 0.028 3.672

  128 132.612 المجموع

 الدافع اإلليامي

 5.961 2 11.922 بين المجموعات

 1.480 126 186.427 داخل المجموعات 0.020 4.029

  128 198.350 المجموع

 التحفيز الفكري

 4.418 2 8.837 بين المجموعات

 1.775 126 223.706 داخل المجموعات 087. 2.489

  128 232.543 المجموع

 االىتمام بالمشاعر الفردية

 7.504 2 15.008 بين المجموعات

 1.281 126 161.451 داخل المجموعات 004. 5.856

  128 176.459 المجموع

 القيادة التحويمية

 4.940 2 9.880 بين المجموعات

 1.163 126 146.545 داخل المجموعات 016. 4.248

  128 156.426 المجموع

 الرضا الوظيفي

 7.571 2 15.142 بين المجموعات

 1.500 126 189.005 داخل المجموعات 008. 5.047

  128 204.147 المجموع

 011. 4.705 4.891 2 9.782 بين المجموعات الفعالية
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 1.040 126 130.981 داخل المجموعات

  128 140.762 المجموع

 الجيد اإلضافي

 5.003 2 10.006 بين المجموعات

 1.607 126 202.524 داخل المجموعات 048. 3.113

  128 212.530 المجموع

 مخرجات العمل

المجموعاتبين   11.247 2 5.624 

 1.220 126 153.707 داخل المجموعات 012. 4.610

  128 164.954 المجموع

3.06ُتساوي0.05ُ"ُومستوىُداللة2ُ،126ُالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"Fُقيمةُُ•

ُ

 لممقارنات المتعددة LSDيوضح نتائج اختبار : (5.18جدول )

 (Jالمتوسط) (Iالمتوسط ) المجال
الفرق بين  

 المتوسطات

القيمة 

 االحتمالية

 التأثير المثالي

 

 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5
 0.604 0.12374- سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.016 (*)0.53741- سنةُفأكثرُ 11

 0.047 (*)0.41367- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 الدافع اإلليامي
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.560 0.16970 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.062 0.50480- سنةُفأكثرُ 11

 0.008 (*)0.67450- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

االىتمام بالمشاعر 

 الفردية
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.099 0.44849 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.159 0.35314- سنةُفأكثرُ 11
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 0.001 (*)0.80163- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 القيادة التحويمية
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.616 0.12930 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.047 (*)0.47698- سنةُفأكثرُ 11

 0.008 (*)0.60627- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 الرضا الوظيفي
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.274 0.32120 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.084 0.46972- فأكثرُسنةُ 11

 0.002 (*)0.79092- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 الفعالية
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.964 0.01099- سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.014 (*)0.55952- سنةُفأكثرُ 11

 0.010 (*)0.54853- سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 الجيد اإلضافي
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.697 0.11802 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.083 0.48815- سنةُفأكثرُ 11

 0.023 (*)0.60616 سنةُفأكثرُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 مخرجات العمل
 سنوات8ُأقلُمنُ إلى5

 0.589 0.14274 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

 0.040 (*)0.50563- سنةُفأكثرُ 11

 0.005 (*)0.64838- فأكثرسنةُُ 11 سنة11ُإلىُأقلُمن8ُ

0.05ُالفروقُدالةُُعندُمستوىُداللةُُ•

ُ

ُ
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:ُ ُالرابعة ُ)ُالفرضية ُمستوىُداللة ُعند ُإحصائية ُفروقُذاتُداللة ُبين05.0ُتوجد )

ُلدىُ ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "ُ ُحول ُالمبحوثين ُاستجابات متوسطات

ُ"ُتعزىُلمتغيرُالرتبةُالعسكرية.ُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةالمدراءُالعامينُ

ُلئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ".

.(ُالمقابمةُالختبار"Sigُ(ُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)5.19منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ)

ُ ُمن ُأكبر ُمجاالتُالدراسة ُلجميع ُ ُالتباين" ُ)تحميل ُالداللة 05.0ُمستوى ُوقيم ُ )fُُالمحسوبة

(ُمماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروق3.06ُالجدوليةُوالتيُتساويُ)fُلجميعُمجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُ

ذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُ

ُالم ُلدى ُالعمل ُغزةبمخرجات ُبقطاع ُالفمسطينية ُالشرطة ُفي ُالعامين ُالرتبةُُدراء ُلمتغير ُتعزى "

ُُالعسكرية. ُاستيدافيم ُتم ُالذين ُالمبحوثين ُجميع ُأن ُإلى ُالباحثُذلك ُموضوعُويعزو بالبحثُحول

ُ ُالشرطةُُ"الدراسة ُفي ُالعامين ُالمدراء ُلدى ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة متطمبات

,ُمماُيوحدُالميامُوالصبلحياتُلدييمُبغضُيعممونُفيُمستوىُوظيفيُواحدُغزةُ"الفمسطينيةُبقطاعُ

ُدونيا.لنظرُعنُالرتبُالعسكريةُالتيُيتقما

وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُُإلىأشارتُوالتيُُ(2011ُ,الغامدي (اختمفتُمعُنتائجُدراسةوقدُ

ُالقياداتُلمسموكُ ُحولُمحورُممارسة ُالدراسة ُتعزىُاتجاىاتُأفراد ُاألربعة القياديُالتحويميُبأبعاده

تعددُالمستوياتُاإلداريةُويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُإلىُُالختبلفُمتغيراتُ)الرتبةُ،ُمجالُالعمل(

ُ.(2011التيُطبقتُعميياُدراسةُ)الغامدي,ُ

ُ

ُ

ُ
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 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير سنوات الخدمة: (5.19جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

 التأثير المثالي

 

 0.175 2 350. بين المجموعات

 1.043 128 133.446 داخل المجموعات 0.846 0.168

  130 133.795 المجموع

 الدافع اإلليامي

 0.472 2 944. بين المجموعات

0.306 
0.737 

 
المجموعاتداخل   197.618 128 1.544 

  130 198.563 المجموع

 التحفيز الفكري

 0.039 2 079. بين المجموعات

 1.816 128 232.511 داخل المجموعات 979. 022.

  130 232.590 المجموع

 االىتمام بالمشاعر الفردية

 1.236 2 2.472 بين المجموعات

 1.365 128 174.664 داخل المجموعات 407. 906.

  130 177.136 المجموع

 القيادة التحويمية

 0.169 2 338. بين المجموعات

 1.221 128 156.347 داخل المجموعات 871. 138.

  130 156.685 المجموع

 الرضا الوظيفي

 0.170 2 340. بين المجموعات

 1.599 128 204.636 داخل المجموعات 899. 106.

  130 204.976 المجموع

 837. 178. 0.200 2 400. بين المجموعات الفعالية
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 1.120 128 143.378 داخل المجموعات

  130 143.778 المجموع

 الجيد اإلضافي

 0.257 2 514. بين المجموعات

 1.659 128 212.387 داخل المجموعات 857. 155.

  130 212.901 المجموع

 العملمخرجات 

 0.107 2 214. بين المجموعات

 1.295 128 165.708 داخل المجموعات 921. 083.

  130 165.922 المجموع

3.06ُتساوي0.05ُ"ُومستوىُداللة2ُ،128ُالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"Fُقيمةُُ•

ُ

(ُبينαُُ=0.05ُالفرضيةُالخامسةُ:ُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ)

ُلدىُ ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "ُ ُحول ُالمبحوثين ُاستجابات متوسطات

ُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُطبيعةُالعمل.ُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاع

ُلعينتينُمستقمتينُ".ُ-Tُُلئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُ

.(ُالمقابمةُالختبار"Sigُ(ُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ)5.20يُجدولُ)منُالنتائجُالموضحةُف

المحسوبةُلجميعfُُ(ُُوقيم05.0ُتحميلُالتباين"ُُلجميعُمجاالتُالدراسةُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ)

اتُ(ُمماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذ1.96الجدوليةُوالتيُتساويُ)tُمجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُ

ُوعبلقتياُ ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "ُ ُحول ُالمبحوثين ُاستجابات ُمتوسطات ُبين ُإحصائية داللة

ُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُطبيعةُالعمل.

فإنوُيتمُُقيادةُالشرطةُالتكميفُلممدراءُالعامينُمنُقبلأنوُحينُالقيامُبعممياتُُويعزوُالباحثُذلكُإلى

ُالعام ُالمدراء ُقدراتُوميارات ُالمتغيرُُومراعاة ُىذا ُالتكميفُوفق ُيتم ُوبالتالي ُوالمكتبية, ُالميدانية ن
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ُوينتجُعنُذلكُ ىمُحولُموضوعُالبحثُُؤآراُةأنُمدراءُالدوائرُالميدانينُالمستطمعومتغيراتُأخرى,

ُالمباشر ُالعام ُيقيمونُمديرىم ُلتقديراتُقيادةُوىوُممنُيمتمكُالمُكانوا ُوفقًا ياراتُوالقدراتُالميدانية

أصحابُطبيعةُالعملُالمكتبيُالميدانيُكانواُيقيمونُمدراءُذوُمياراتُالشرطة,ُكماُأنُمدراءُالدوائرُ

ُمكتبيةُوميدانية.

وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُأشارتُإلىُوالتيُُ(2011ُ,الغامدي(ُاختمفتُمعُنتائجُدراسةوقدُ

ُتعزىُاتجاىاتُ ُاألربعة ُالقياداتُلمسموكُالقياديُالتحويميُبأبعاده ُحولُمحورُممارسة ُالدراسة أفراد

ويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُإلىُتعددُالمستوياتُاإلداريةُُالختبلفُمتغيراتُ)الرتبةُ،ُمجالُالعمل(

لمستوياتُوبالتاليُاالختبلفُفيُطبيعةُالعملُبينُىذهُاُ(2011التيُطبقتُعميياُدراسةُ)الغامدي,ُ

ُ.المختمفة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُلعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " (5.20جدول رقم )

 " وفقا لمتغير " طبيعة العمل"

 المجال

 المتوسطات
قيمة 

 االختبار

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

إداري 

 مكتبي

إداري 

 وميداني

 0.573 0.564 8.08 8.18 التأثير المثالي

 0.830 0.216 7.83 7.88 الدافع اإلليامي

 0.864 0.172 7.75 7.79 التحفيز الفكري

 0.804 0.249- 8.04 7.99 االىتمام بالمشاعر الفردية

 0.859 0.178 7.92 7.96 القيادة التحويمية

 0.534 0.624 8.00 8.15 الرضا الوظيفي

 0.640 0.469- 8.42 8.34 الفعالية

 0.532 0.627- 8.10 7.95 اإلضافيالجيد 

 0.882 0.149- 8.17 8.14 مخرجات العمل

ُ

 نتائج تحميل االنحدار المقدر لمخرجات العمل من خالل متطمبات القيادة التحويمية

ُ ُبطريقة ُاالنحدار ُنموذج ُاستخدام ُفيStepwiseُُ تم ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات ُأثر ُعمى لتعرف

ُالفمسطينيةُبقطاعُغزةمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُ

ُتبين ُالنموذج ُىذا ُنتائج ُالفُأنُومن ُ)التحفيز ُالتالية ُالمستقمة ُالمتغيرات ُمن ُواالىتمامُكبًل كري,

,ُوالتأثيرُالمثالي(ُالتيُلياُأثرُكمتطمباتُلمقيادةُالتحويميةُفيُُمخرجاتُالعملُلدىُبالمشاعرُالفردية

ُغزة ُبقطاع ُالفمسطينية ُالشرطة ُفي ُالعامين ُُالمدراء ُاستخداميا ُيمكن ُالعملُبؤنلمتوالتي ُبمخرجات

ألفضلُنموذجُتنبؤُتبينُأنُقيمةُمعاملُالتحديدStepwiseُُومنُنتائجُبطريقةُُ,(5.21الجدولُ)

دثُفيُمخرجاتُالعملُترجعُإلىُ%ُمنُالتغيرُالحا76.4ُُوماُنسبتوىذاُيعنيُأن0.764ُُتساويُ

منُالتحفيزُالفكري,ُواالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ,ُوالتأثيرُالمثاليُوالباقيُيرجعُإلىُعواملُأخرى.ُُكل
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ُأنُقيمةُتحميلُتباينُاالنحدارُ 0.000ُوالقيمةُاالحتماليةُتساوي141.042ُُتساويFُُوتبينُأيضا

ُذوُداللةُ ُأثرُ ُيدللُعمىُوجود ُفيُمخُرُإحصائيةوىذا ُالتحويمية جاتُالعملُلدىُلمتطمباتُالقيادة

ُالفمس ُالشرطة ُفي ُالعامين ُاالالمدراء ُالنموذج ُوأن ُبقطاعُغزة, ُبمخرجاتُطينية ُلمتنبؤ ُالمقدر نحدار

ُالعملُمنُخبللُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُُجيدُوصالحُلمتنبؤ.

 نتائج تحميل االنحدار: (5.21جدول)

 معالم النموذج
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

 tاالختبار 

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

قيمة 

معامل 

 التحديد

قيمة 

 fاالختبار 

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

 0.024 2.278 0.964 المقدار الثابت

.764  141.042 0.000 
 0.000 3.769 0.295 التحفيز الفكري

 0.000 4.962 0.366 بالمشاعر الفردية االىتمام

 0.003 3.024 0.243 التأثير المثالي

 

 النموذج االنحدار المقدر:

321 243.0366.0295.0964.0ˆ XXXy  

ŷمخرجات العمل : 

1Xالتحفيز الفكري : 

2X ةبالمشاعر الفردي: االىتمام 

3Xالتأثير الفردي : 
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ُ

 انفصـم انضادس

 اننخائـج وانخىصُــاث 

 مقدمة.  *

 نتائج الدراسة. 5.1

 توصيات الدراسة. 5.2

 الدراسات المقترحة. 5.3

ُ
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 النتـائـج والتـوصيـات.6

 :مقدمة*

ُالنتائجُالتيُتوصمتُإل ُألىم ُالفصلُممخصًا ُيتطرقُإلىُأىمُييتضمنُىذا ُكما ُالدراسة، يا

ُالتحويميةُُمستوىُتحسينيمُفيُرحةُفيُضوءُالنتائج،ُوالتيُقدُتسالتوصياتُالمقت متطمباتُالقيادة

ُ.ومخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُفيُقطاعُغزة

 نتائج الدراسة: 6.1

ُأظيرتُنتائجُالدراسةُماُيمي:

 :متطمبات القيادة التحويميةتوفر مستوى  .1

 ُالعامُيمتمك ُُوالمدراء ُبقطاعُغزة ُالفمسطينية ُُمتطمباتنُبالشرطة ُالتحويمية نسبةُبالقيادة

79.5.%ُ

 ُالعامُيمتمك ُنُبالشُوالمدراء ُبقطاعُغزة ُالفمسطينية ُُبعدلرطة منُأبعادُُ"التأثيرُالمثالي"

 %.81.5ُنسبةبالقيادةُالتحويميةُ

 الُوالمدراءُالعامُيمتمك"ُ ُلبعد لياميُأوُالتحفيزُدافعُاإلنُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة

ُ%.78.7نسبةُب"ُُمنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُالمميم

 ُلبعدُ"الُنُبالشرطةُالفمسطينيةُوالمدراءُالعامُيمتمك ُُمنُأبعادُتحفيزُالفكريبقطاعُغزة "

ُ%.77.7نسبةُبالقيادةُالتحويميةُ

 ُالفمسطينيةُوالمدراءُالعامُيمتمك ُ"االُنُبالشرطة ُلبعد "ُُىتمامُبالمشاعرُالفرديةبقطاعُغزة

 %.80.3نسبةُبمنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ



161 

 

 ُُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُمستوىُتوفرُمتطمبات

ُكماُيمي)غزةُُر لياميُأوُدافعُاإلال,ُىتمامُبالمشاعرُالفرديةاالُ,التأثيرُالمثاليتبتُتنازليًا

ُ.(تحفيزُالفكريال,ُالتحفيزُالمميم

ُ
 مخرجات العمل: ستوىم .2

 ُغزةُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُُلدىُ"مخرجاتُالعملمتغيرُ"مستوى

ُ%.81.8ُبمغ

 المدراءُالعامينُُلدىُمخرجاتُالعملُعناصر"ُُمنُالرضاُالوظيفي"ُعنصرُمستوى

ُ%.83.7ُتونسببمغتُُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُب

 المدراءُالعامينُبالشرطةُُمخرجاتُالعملُلدىُعناصر"ُُمنُالفعالية"ُعنصرُمستوى

ُ%.83.9ُتونسببمغتُُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ

 المدراءُالعامينُُمخرجاتُالعملُلدىُعناصر"ُُمنُالجيدُاإلضافي"ُعنصرُمستوى

 %.80.4ُتونسببمغتُُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ

 ُُبقطاعُغزةُُمخرجاتُالعملمستوىُتوفر ُالفمسطينية ُالعامينُبالشرطة لدىُالمدراء

ُ(.الجيدُاإلضافي,ُالرضاُالوظيفيرتبتُتنازليًاُكماُيمي)الفعالية,ُ

ُ
 مخرجات العمل:بالقيادة التحويمية متطمبات مستوى ارتباط  .3

 لدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُتطارتب

 %.86.6بنسبةُُالفمسطينيةُبقطاعُغزة

 منُبينُعناصرُمخرجاتُُالرضاُالوظيفيبعنصرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُُتارتبط

 %.85.3بنسبةُُالعملُاألخرى
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 منُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُُفعاليةدةُالتحويميةُبعنصرُالمتطمباتُالقياُتارتبط

ُ%.79.5األخرىُبنسبةُ

 ُُتارتبط ُبعنصر ُالتحويمية ُالقيادة ُاإلضافيمتطمبات ُعناصرُُالجيد ُبين من

 %.80.4مخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُ

ُ

 المتغيرات الشخصية: .4

 ُعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُتبين

ُفيُ ُالعامين ُالمدراء ُلدى ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "

 .(طبيعةُالعملُالرتبة,ُُ,)العمرُاتالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيُر

 وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُُتبين

متطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُ

فقدُُ"التحفيزُالفكري"ُسنواتُالخدمةُباستثناءالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيراتُ

ُ.ذاتُداللةُإحصائيةفروقُُوجدُعدمُوجود

 عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُُتبين

ُفيُ ُالعامين ُالمدراء ُلدى ُالعمل ُبمخرجات ُوعبلقتيا ُالتحويمية ُالقيادة ُمتطمبات "

ُلمتغيرات ُتعزى "ُ ُغزة ُبقطاع ُالفمسطينية ُُالشرطة ُالعممي ُالمؤىل ُعنصرباستثناء

ُ"ُفقدُوجدتُفروقُذاتُداللةُإحصائية.الرضاُالوظيفي"
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 توصيات الدراسة: 6.2

ُ ُعرضُفيُضوء ُالدراسـة، ُالتيُتوصمتُإلييا ُوعبلقتياُالنتائج ُالتحويمية ُمتطمباتُالقيادة "

مجموعةُالباحثُ،ُيقترحُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُ

ُالتحويميةُُوتُالتيُتزيدُمنُالتوصيا مستوىُمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُمستوىُالقيادة

ُغزة ُبقطاع ُالفمسطينية ُالالشرطة ُىذه ُإلى ُالتوصل ُتم ُولقد ُاالستب، ُبتحميل ُالقيام ُبعد ُةانتوصيات

ُالدراسُةالخاص ُالدراساتُالمختمفةبيذه ُمن ُغيرىا ُمع ُبالدراسـة ُالخاصة ُالنتائج ُوبمقارنة حيثُُ،ـة،

ُ:الباحثُبالتاليُيوصي

 أواًل : التوصيات المتعمقة بالقيادة التحويمية:

1. ُ ُالتحويمية ُالقيادة ُأسموب ُممارسة ُفي ُالعاميناالستمرار ُالمدراء ُُلدى ُالفمسطينيةُفي الشرطة

 .بقطاعُغزة

2. ُ ُالمستوياتُاإلدارية ُفيُجميع ُالتحويمية ُبقطاعُُفيتعزيزُممارساتُالقيادة ُالفمسطينية الشرطة

 غزة.

فيُالشرطةُالفمسطينيةُقياديةُلدىُالعاممينُتعزيزُعمميتيُالتعميمُوالتدريبُلتنميةُالقدراتُال .3

 بقطاعُغزة.

الشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُالعملُعمىُزيادةُمشاركةُمدراءُالدوائرُفيُعمميةُاتخاذُالقراراتُفيُ .4

ُ.غزة

ُ.بقطاعُغزةُالشرطةُالفمسطينيةتُوالحوافزُفيُآيزُنظامُالمكافالحرصُعمىُتعُز .5

ُإلبداءُالرأيُوالمشاركة.غزةُالشرطةُالفمسطينيةُبُمساحاتُأوسعُلمدراءُالدوائرُفيإعطاءُ .6

بالمشاركةُفيُالمناسباتُُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة ضرورةُاىتمامُالمدراءُالعامين .7

ُجتماعيةُلدىُمرؤوسييم.اال
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خرىُأإجراءُدراساتُحولُدورُالقيادةُالتحويميةُفيُتحسينُمخرجاتُالعاممينُفيُقطاعاتُ .8

 واالستفادةُمنياُفيُتمكُالقطاعات.

 ثانيًا: التوصيات المتعمقة بمخرجات العمل:

 ىتمامُبمخرجاتُالعملُبشكلُأفضلُإضافةُإلىُمخرجاتُاألداء.سياسةُاالتدعيمُ .1

 .فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُزمةُلنجاحُالعمللبلالموجستيةُاُاالحتياجاتالسعيُلتوفيرُ .2

مياراتُالمتابعةُلُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة زيادةُمساحةُالتفويضُإلكسابُمدراءُالدوائر .3

 والتوجيو.

ُمنيااال .4 ُواالستفادة ُتطبيقيا ُالتطوعيُوالحرصُعمى ُالعمل ُبثقافة ُالفمسطينيةُ ىتمام ُالشرطة في

 .ةبقطاعُغُز

ُوعبلقتيماُبمتغيراتُأخرى.مخرجاتُالعملُالتيُتتناولُالدراساتُإجراءُالمزيدُمنُ .5

 الدراسات المقترحة: 6.3

ُفيُوزارةُالداخميةُواألمنُالوطني.ُعملالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُال .1

 القيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُاألداءُفيُجيازُالشرطةُالفمسطينية. .2

 القياديُالتحويميُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينية.السموكُ .3

 أثرُالسموكُالقياديُالتحويميُعمىُنتائجُالعممياتُاإلداريةُبالشرطةُالفمسطينية. .4

 .وزارةُالداخميةُواألمنُالوطنيفيُُُعملمخرجاتُالُسبلُتنمية .5

ُ
ُ
ُ

  



164 

 

 

 املـراجـع

 .الكتب .1

 .الدوريات .2

 الرسائل العممية. .3

 .األجنبيةالمراجع  .4

 

 



165 

 

 عالمراج

 ,ُالسنةُالمطيرة.قرآنُالكريمال

 :الكتب .1

 (ُ.2007ُأبوُالنصر،ُمدحتُمحمد.)ُمصر.ُالقاىرةُأساسيات عمم ومينة اإلدارة.

 :دارُالسبلمُلمطباعةُوالنشر.ُ

 (ُ.2004ُاألغا،ُإحسانُواألستاذ،ُمحمود.)ُغزة،ُفمسطين.مقدمة في تصميم البحث التربوي. 

 ببلنشر,ُُ ُ)كين& ُمارك. ُىبة.ُ(2010ميوتشينيك, ُالصميبي, ُترجمة ُالقيادة. ُحبة .

 جدة:ُمكتبةُالعبيكان.ُ

 (ُ.2008ُتركستاني،ُعبدُالعزيزُعبدالستار.) ُدارُالمفرداتُلمنشرُاالتصالميارات.

 والتوزيع.

 (ُ ُمحمد. ُىشام 1991ُجمجوم، ُلمنشرُسيكولوجيا اإلدارة(. ُالشروق ُدار ُجدة: .

 والتوزيع.

 ُسالم 2010ُتيسير.)ُالشرايدة، .ُالرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عممية(.

 عمان:ُدارُالصفاءُلمنشرُوالتوزيع.

 (ُ.2010صادق،ُآمالُُوفؤادُأبوُحطب.)ُ مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي : في العموم

 .ُالقاىرة:ُمكتبةُاألنجموُالمصرية.ُمصر.النفسية والتربوية واالجتماعية

 (ُ.2008ُعايش،ُأحمدُجميل.)ُعمان:ُدارُالمسيرة.تطبيقات في اإلشراف التربوي.ُ

 (ُ ُكايد. ُالحق, ُُوعبد ُالرحمن, ُعبد ُذوقانُُوعدس, مفيومو  -البحث العمميُ(.2001عبيدات،

 .ُعمان:ُدارُالفكرُلمنشرُوالتوزيع.ُاألردن.وأدواتو وأساليبو
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 (ُ.2008ُالعجمي،ُمحمدُحسنين.)ُاألردن.ُاالتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية.

ُعمان:ُدارُالمسيرةُلمنشرُوالتوزيعُوالطباعة.ُ

 (ُ ُرجاء. 2010ُعبلم، ُالنشرُمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. ُدار ُالقاىرة: ُ .

 لمجامعات.ُمصر.

 (ُ.2002ُالعمايرة،ُمحمدُحسن.)ُلمنشرُوالتوزيعُمبادئ اإلدارة المدرسية .ُعمان:ُدارُالمسيرة

 والطباعة.

 (.ُغزة.5.ُ)طُاإلدارة المفاىيم والممارسات(.2010ُمحمد.ُ)ُالفرا،ُماجد 

 (ُ.2010ُالفقي،ُإبراىيم.)ُالقاىرة:ُالرايةُلمنشرُوالتوزيعُسحر القيادة.. 

 .ُعرابي ُمحمد 2010ُ (كموب، ُمكتبةُُ.البناء التنظيمي لوزارة الداخمية الفمسطينية(. غزة:

 .ومطبعةُدارُاألرقم

 .الشرطة ارات الشخصية واإلدارية لدى ضباطالمي(.2011ُ (كموب،ُمحمدُعرابي.ُ

 .غزة:ُمكتبةُومطبعةُدارُاألرقم

 .غزةُ.دور إدارة الموارد البشرية في تنمية الكوادر الشرطية(.2013ُ (كموب،ُمحمدُعرابي. 

 (ُ ُربو. ُعبد ُمحمود ُالعجرمي, ُإبراىيم. ُمحمد 2011ُالمدىون, ُ.غزةُالقيادة.(.

ُفمسطين.

 (ُ ُسيد. 2011ُاليواري، ُ)ط21اإلدارة األصول واألسس العممية لمقرن ال(. .2ُ.)

 الرياض:ُقرطبةُلمنشرُوالتوزيع.

ُ

ُ

ُ
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 :الدوريات .2

 Kirk,Colin&Others. (2002). ُ معجم المصطمحات األساسية في التقييم واإلدارة القائمة

 .عمى النتائج

 ُالرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية " دراسة ميدانية عمى (.ُ"2007ُ.)إبراىيمالبريمي,ُعائشة

شرطةُالشارقة,ُمركزُبحوثُالشرطة.ُُ".عينة من موظفات الشرطة النسائية بالشارقة 

ُاإلمارات.

 ( .2014الزعبير, إبراىيم) 2014-5-17. تاريخ الزيارة. 

culty.mu.edu/ialzuaiberhttp://www.fa 

 (ُ.1424ُالعامري،ُأحمدُبنُسالم.)ُمحددات وآثار سموك المواطنة التنظيمية في المنظماته.

 ..ُالرياض2,ُالعدد17ُمجمةُجامعةُالممكُعبدالعزيز،ُاالقتصادُواإلدارة,ُمجمد

 (. 2014الكردي, أحمد) 2014-5-23. تاريخ الزيارة. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194069 

 (ُ ُمحمد. ُالغامدي, ُموسى؛ 2119ُالكردي، استراتيجيات قياس األداء الحكومي (.

رجات, بين نماذج الفكر اإلداري وضرورات التغيير) المدخالت, العمميات, المخ

 دوريةُاإلدارةُالعامة،ُالمجمدُالتاسعُواألربعون,ُالعددُالرابع.ُالنتائج, المكونات(.

 ُوآخُر ُنزار, ُأحمد ُ)ُوالنوري, 2119ُن. برز منظري أفاعمية المنظمة في فمسفة (.

ورقةُعملُمنشورة.ُمجمةُكميةُاإلدارةُواالقتصادُبجامعةُبغداد,ُالمجمدُ .الفكر اإلداري

15ُ. 

 (ُ.2001ُاليبللي،ُالشريفي.) استخدام نظريتي القيادة التحويمية واإلجرائية في بعض الكميات

 .21.ُدراسةُميدانية.ُمجمةُمستقبلُالتربيةُالعربية،ُالعددُالجامعية

http://www.faculty.mu.edu/ialzuaiber
http://www.faculty.mu.edu/ialzuaiber
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194069
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194069
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  2014-12-17وزارة الداخمية واألمن الوطني. تاريخ الزيارة .

i.gov.pshttp://www.mo 

 

 :العمميةالرسائل  .3

 (.ُالدين ُصبلح ُمحمد ُالعبل, 2009ُأبو ".ُُضغوط العمل وأثرىا عمى الوالء التنظيمي(."

 .رسالةُماجستير.ُالجامعةُاإلسبلمية,ُكميةُالتجارة,ُقسمُإدارةُاألعمال

 األنماط القيادية في الجامعات وانعكاسيا عمى تفعيل  (.2010.ُ)كفايةُيوسف ،أبوُعبيدة"

 .غزة .ماجستيرُرسالة. العاممين" أداء

 (ُ ُببللُفوزي. 2011ُاالغا، تصور مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى مديري "(.

رسالةُماجستير.ُالجامعةُاإلسبلمية،ُكميةُ ".بوكالة الغوث بمحافظات غزة اإلعداديةالمدارس 

 التربية،ُقسمُأصولُالتربية.ُفمسطين.

 ُماجدُبنُعبدالرحمن.)البيبلل متطمبات تطبيق القيادة التحويمية في األجيزة (.ُ"2008ُ,

دراسة ميدانية عمى الضباط العاممين بمديرية األمن  –األمنية بالمممكة العربية السعودية 

ُالدراساتُُالعام بمدينة الرياض ُكمية ُاألمنية، ُنايفُلمعموم ُجامعة ُ ُماجستير. ُرسالة ."

ُاإلدارية.ُالرياض.العميا،ُقسمُالعمومُ

 ،أداء تطوير في (9001آيزو) الجودة إدارة نظام استخدام فاعمية ."(2004ُ)ُُفواز.ُالتميمي 

 ودرجة فييا العاممين نظر وجية من األردن في والتعميم التربية وزارة في اإلدارية الوحدات

 األردن.ُعمان.ُجامعةُدكتوراه.ُرسالةُ".النظام ىذا عن رضاىم

http://www.moi.gov.ps/
http://www.moi.gov.ps/
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 ُعاطف ُماطل.)ُالجريد, (." التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى 2007بن

ُكميةُالعاممين بشرطة منطقة الجوف" ُاألمنية، ُلمعموم ُنايف ُجامعة ُماجستير. ُرسالة .

 الدراساتُالعميا،ُقسمُالعمومُاإلدارية.ُالرياض.

 ُوسطي السموك القيادي التحويمي لمقيادات ال"(.2009ُ.ُ)إبراىيمحمدانُ،ُعبدُالعزيزُبن

رسالةُماجستير.ُجامعةُنايفُلمعمومُاألمنية،ُكميةُالدراساتُُ."وعالقتو باإلداء في الشرطة

ُالعميا،ُقسمُالعمومُالشرطية.ُالرياض.

 (.ُساميُحماد ين بالجامعات وى االلتزام التنظيمي لدى العاممقياس مست(."2006حنونو,

ُإدارةُُالفمسطينية بقطاع غزة ُقسم ُالتجارة, ُكمية ُاإلسبلمية, ُالجامعة ُماجستير. ُرسالة ."

ُاألعمال.ُغزة.

 ُُكريمُمحمد ،خمف ُم(2010)ُحسني./  لدى اإلداري باإلبداع التحويمية القيادة عالقة".

 الجامعة .ماجستير رسالة ."بغزة اإلسالمية الجامعة في األكاديميين رؤساء األقسام

 غزة.كميةُاإلدارة.ُاإلسبلمية،ُ

 (.ُحسين ُبن ُحسن ُ"2008الخيري, لدى عينو من  الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز(.

ُماجستير.ُُين بمراحل التعميم العام بمحافظتي الميث والقنفذة".المرشدين المدرس رسالة

 جامعةُأمُالقرى,ُكميةُالتربية,ُقسمُعممُالنفس.ُالسعودية.

 (ُ ُكمال. ُسامر ت األكاديمية بالجامعات الفمسطينية مدى ممارسة القيادا" (.2012الديب،

.ُرسالةُماجستير.ُجامعةُاألزىر،ُكميةُالتربية.ُُ"لمقيادة التحويمية وصعوباتيا وسبل تنميتيا

ُفمسطين.
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 (.ُصادق ُأحمد ُ"2010الرقب, عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات (.

ر,ُكميةُاالقتصادُوالعمومُاإلدارية,ُرسالةُماجستير.ُجامعةُاألزىُالفمسطينية بقطاع غزة".

 قسمُإدارةُاألعمال.ُغزة.

 األنماط اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية  "(.2004.ُ)طبللُعبدُالممك،ُالشريف

دراساتُ،ُكميةُالرسالةُماجستير.ُجامعةُنايفُلمعمومُاألمنية. نظر العاممين بإمارة مكة المكرمة"

 .العميا.ُالرياض

 (ُ ُإييابُمحمود. 2008ُالطيب, أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا الوظيفي في شركة (."

.ُرسالةُماجستير.ُالجامعةُاإلسبلمية,ُكميةُالتجارة.ُدراسة حالة" -االتصاالت الفمسطينية

 فمسطين.

 (ُ.2007ُالعازمي،ُمحمدُبزيعُحامد.)"رسالةُُ."القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري

ُماجستير.ُجامعةُنايفُلمعمومُاألمنية،ُكميةُالدراساتُالعميا.ُالرياض.

 ال(ُ األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة "(.2012ُعجارمة،ُموافقُأحمد.

.رسالةُ"وعالقتيا بمستوى جودة التعميم من وجية نظر المعممين في محافظة العاصمة عمان

 وسط،ُكميةُالعمومُالتربوية.ُاألردن.ماجستيرُجامعةُالشرقُاأل

 (.2005العوفي,ُمحمدُبنُغالب".)ُرسالةُالثقافة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي."

 ماجستير.ُجامعةُنايفُلمعمومُاألمنية،ُكميةُالدراساتُالعميا،ُقسمُالعمومُاإلدارية.ُالرياض.

 (ُ ُسناءُمحمد. أداء مديري المدارس  رتطوي دور القيادة التحويمية في"(.2008ُعيسى،

 رسالةُماجستير.ُالجامعةُاإلسبلمية،ُكميةُالتربية.ُفمسطين.ُ."في محافظة غزة

 (ُ ُجمعان. 1432ُالغامدي، ممارسة مديري مدارس التعميم العام لمقيادة التحويمية "ه(.

ُ.ُرسالةُماجستير.ُجامعةُأمُالقرى،ُكميةُالتربية.ُمكةُالمكرمة."بمحافظة المخواة
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 (ُ ُعبدالكريم. ُحافظ 2012ُالغزالي، أثر القيادة التحويمية عمى فعالية اتخاذ القرار في "(.

 رسالةُماجستير.ُجامعةُالشرقُاألوسط,ُكميةُاألعمال.ُاألردن.ُ."شركات الـتأمين األردنية

 (.2012الفاعوري,ُأسماءُمروان"ُ.) أثر فعالية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تمييز األداء

".ُرسالةُماجستير.ُجامعةُالشرقُاألوسط,ُي: دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرىالمؤسس

ُكميةُإدارةُاألعمال,ُقسمُاألعمالُاإللكترونية.ُاألردن.

 (ُ ُفؤاد. ُإيناس ُ"1429فمبمان, الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى ه(.

.ُوالتعميم بمدينة مكة المكرمة" المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية

ُرسالةُماجستير.ُجامعةُأمُالقرى,ُقسمُاإلدارةُالتربوية.ُالسعودية.

 سبل تحسين فعالية القيادة الميدانية بمراكز حرس (.2006ُ,ُأحمدُبنُيحيى.)القحطاني "

.ُُرسالةُماجستير.ُُالحدود) دراسة عمى العاممين بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير( "
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 (: قائمة بأسماء المحكمين3الممحق رقم )
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   األولوة االستبانة(: 1) رقم امللحق

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـوـم

 استبانة

 
 األخ الكريم//                                  حفظه هللا 

 

بدايةُيطيبُليُأنُأتقدمُلسيادتكمُبوافرُالتحيةُوالتقديرُعمىُجيودكمُالمخمصةُفيُخدمةُالدينُ    
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ,,والسدادُُُُُُُُُُُُُُوبعدوالوطنُسائبًلُاهللُعزُوجلُلكمُدوامُالتوفيقُ

بيدفُاستكمالُمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُالقيادةُواإلدارةُمنُأكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُ
ُفيُالبرنامجُالمشتركُمعُجامعةُاألقصى,ُفإننيُأقومُبإجراءُدراسةُتطبيقيةُبعنوان:

ُت وعالقخها مبخرجاث انعًم نذي املذراء انعايني يف انشرطت انفهضطُنُت بقطاع "يخطهباث انقُادة انخحىَه
 غزة"

ُووضعُالتقديرُالمناسبُفيُالخانةُالمخصصةُ ُبتأنيُ, ُقراءتيا ُالمرفقةُبعد يرجىُمنكمُتعبئةُاالستبانة
باتُدقةُلذلكُ.عممًاُبأنُإجاباتكمُلنُتستخدمُإالُألغراضُالبحثُالعمميُفقط,ُوستتوقفُعمىُدقةُاإلجا

ُالنتائجُالتيُستتوصلُإليياُالدراسة.
 يع وافر االحرتاو وانخقذَر

 

 الباحث// أحمد عبد إبراهٌم القدرة                                                                          

 1598856717جوال//                                                                                

www.aboabedallah81@hotmail.com                                                                             
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 أوالً: املعهىياث انشخصُت
 ( في المربع المقابل لإلجابة المناسبة: xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة ) 

 
 

 العمر

 (عام41إلىُأقلُمن31)من  (عام31)أقلُمن 

 ُ ُ
 عامُفأكثر(51ُ)  (عام51إلىُأقلُمن41ُ)من 

 
 

 المؤهل العلمي

 )دبموم(  ()ثانوي 

 ُ ُ
 )دراساتُعميا(  )بكالوريوس( 

 
 

 سنوات الخدمة

 (ُسنوات8ُُُُُُُُإلىُأقلُمن5ُُ)منُ  (ُسنوات5)أقلُمنُ 

 ُ ُ
 سنةُفأكثر(11ُ)  (ُسنة11إلىُأقلُمن8ُُ)منُ 

 
 

 طبيعة العمل

 ميداني  إداريُ"مكتبي" 

 ُ ُ
   إداريُوميداني 

 
 

 الرتبة العسكرية

 رائد  نقيب 

 ُ ُ
 عقيد  مقدم 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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دل عهً املىافقت  11َرجً وضع انذرجت انخٍ حخناصب يع قناعاحك حُث كهًا اقرتبج انذرجت ين 
 انعانُت عهً يا ورد يف انعبارة وانعكش صحُح.

 
 (11-1انذرجت )  ثانًُا: انقُادة انخحىَهُت

  (IDEALIZED INFLUENCE)  المثالي التأثيرُ
 ُ.اآلخرينُفيُالتأثيرُعمىُالمقدرةُالعامةُاإلدارةُمدير ُيمتمكُ .1
 ُالشخصية.ُمصمحتوُعمىُالعامةُالمصمحةُالعامةُاإلدارةُمدير ُيقدمُ .2
 ُالمينية.ُوالمباقةُالشخصيةُبقوةُالعامةُاإلدارةُمدير ُيتمتعُ .3
 ُ.دائمُبشكلُالصائبةُالقراراتُالعامةُاإلدارةُمدير ُيتخذُ .4
 ُالعاممين.ُلدىُبياُيحتذىُقدوةُالعامةُاإلدارةُمدير ُيمثلُ .5
6. ُ

 ُالميني.ُلممستقبلُواضحةُرؤيةُالعامةُاإلدارةُمدير ُلدى
7. ُ

 ُالتحديات.ُمواجيةُفيُتساعدهُخبرةُالعامةُاإلدارةُمدير ُيمتمك

  (INSPIRATIONAL MOTIVATION)  المميم التحفيز أو اإلليامي الدافعُ
1. ُ

 ُلمعمل.ُالحماسةُوزيادةُاالقناعُعمىُالمقدرةُالعامةُاإلدارةُمدير ُلدى
 ُالواحد.ُالفريقُبروحُالجماعيُالعملُعمىُالعامةُاإلدارةُمدير ُيحرصُ .2
 ُالعمل.ُفيُالمتميزينُومكافأةُبتشجيعُالعامةُاإلدارةُمدير ُيقومُ .3
4. ُ

 ُوتطبيقيا.ُتطويرىاُعمىُويعملُالجديدةُاألفكارُطرحُالعامةُمديرُاإلدارةُيحفز
5. ُ

 ُالعاممين.ُلدىُوالتحديُالمنافسةُروحُالعامةُمديرُاإلدارةُيعزز
6. ُ

 ُمنيا.ُيستفادُكتجاربُاألخطاءُمعُالعامةُاإلدارةُمدير ُيتعامل
7. ُ

 ُالمثمى.ُوالمعتقداتُالقيمُوبينُالعملُأىدافُبينُالعامةُاإلدارةُمدير ُيربط

  (INTELLECTUAL SIMULATION) الفكري التحفيزُ
 ُ.العملُألساليبُالجماعيةُالمناقشةُالعامةُاإلدارةُمديرُيدعمُ .1
 ُالعاممين.ُلدىُالتفكيرُاستثارةُعمىُالقدرةُالعامةُاإلدارةُمديرُيمتمكُ .2
3. ُ

 ُالرأي.ُابداءُعمىُالعاممينُبتشجيعُالعامةُاإلدارةُمديرُيقوم
 ُليا.ُالحمولُوايجادُاالشكالياتُمواجيةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحفزُ .4
 ُوالضعف.ُالقوةُلتحديدُنقاطُُالعامةُمديرُاإلدارةُيسعىُ .5
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 ُالعاممين.ُلدىُاالبداعُالعامةُاإلدارةُمديرُيعززُ .6
 ُالروتينية.ُغيرُباألعمالُالقيامُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيشجعُ .7

  (INDIVIDUALIZE CONSIDERATION) الفردية بالمشاعر االىتمامُ
 ُ.قناعاتيمُويحترمُلمعاممينُجيدُبشكلُالعامةُاإلدارةُمديرُيستمعُ .1
 ُأعماليم.ُينجزونُلمنُواحتراموُتقديرهُعنُالعامةُاإلدارةُمديرُيعبرُ .2
 ُإليو.ُالوصولُوسيولةُبالعالمينُااللتقاءُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .3
 ُاالجتماعية.ُالمناسباتُفيُالعاممينُالعامةُاإلدارةُمديرُيشاركُ .4
 ُوالتعميم.ُالتدريبُخبللُمنُقدراتيمُتطويرُعمىُالعاممينُالعامةُاإلدارةُمديرُُيشجعُ .5
 ُوامكاناتو.ُقدراتوُحسبُكبلًُُالعاممينُمعُالعامةُاإلدارةُمديرُيتعاملُ .6
 ُالعاممين.ُمنُأيُاستثناءُأوُالتحيزُعدمُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .7

 (11-1انذرجت )  ثانثًا: خمرجاث انعًم

  (Job Satisfaction) الوظيفي الرضاُ
 ُلمعمل.ُالبلزمةُوالمينيةُالكفاءةُامتبلكيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .1
 ُبأىميتو.ُوشعوريُلمعملُانتمائيُتنميةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .2
 ُلي.ُوالتشجيعُالتحفيزُتقديمُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .3
 ُالوظيفي.ُباالستقرارُاشعاريُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .4
 ُلو.ُالمرسمةُوالتظمماتُالشكاوىُمتابعةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .5
6. ُ

 ُالعمل.ُصبلحياتُببعضُتفويضيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص
7. ُ

 ُبعممي.ُلمقيامُالبلزمةُواالمكاناتُالخدماتُتوفيرُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص

  (Effectiveness) الفعاليةُ
1. ُ

 ُواجراءاتو.ُالعملُبأنظمةُالتامةُالمعرفةُامتبلكيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص
 ُوالتوجيو.ُالمتابعةُبعمميتيُالقيامُعمىُالمقدرةُاكسابيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .2
 ُالعمل.ُفيُواالنصرافُالحضورُبمواعيدُألتزمُأنُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .3
4. ُ

 ُالعاممين.ُوأداءُأدائيُتطويرُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص
5. ُ

 ُصحيحة.ُبطريقةُاألعمالُإلنجازُزمبلئيُمعُتعاونيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص
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 مع وافر التحية والتقدير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ُ
 ُلمعمل.ُالبلزمةُوالمعارفُالمياراتُوامتمكُاتقنُأنُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص

7. ُ
 ُالعاممين.ُمعُواالحترامُالتقديرُعبلقاتُبتبادلُقياميُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرص

ُ (Extra Effort)اإلضافي الجيد بذل 
 ُالعمل.ُفيُرغبتيُزيادةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .1
 ُالعاممين.ُلدىُوالتحديُالنجاحُارادةُخمقُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .2
 ُاالستغبللُاألمثلُألوقاتُالعمل.ُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .3
 ُالتطوعية.ُباألعمالُالقيامُتشجيع ُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .4
 ُإضافيًا.ُجيداًُُيبذلونُلمذينُوالتقديرُالثناء ُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .5

ُأوُترقياتُإلىُاإلضافيُالعملُعمىُالحريصينُالعاممينُترشيح عمىُُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .6
 ُغيرىم.ُعنُامتيازات

الرســميةُالتــيُتيــدفُُغيــرُوالنــدواتُلمقــاءاتُالعــاممينُحضــور عمــىُالعامــةُاإلدارةُمــديرُيحــرصُ .7
 ُلتنميةُقدراتيم.
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النهائوة  االستبانة(: 1) رقم امللحق  

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـوـم

 استبانة

 
 األخ الكريم//                                

 حفظه هللا

 

بدايةُيطيبُليُأنُأتقدمُلسيادتكمُبوافرُالتحيةُوالتقديرُعمىُجيودكمُالمخمصةُفيُخدمةُالدينُ    
والوطنُسائبًلُاهللُعزُوجلُلكمُدوامُالتوفيقُوالسدادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوبعد,,

بيدفُاستكمالُمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُالقيادةُواإلدارةُمنُأكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُ
ُفيُالبرنامجُالمشتركُمعُجامعةُاألقصى,ُفإننيُأقومُبإجراءُدراسةُتطبيقيةُبعنوان:

فهضطُنُت بقطاع "يخطهباث انقُادة انخحىَهُت وعالقخها مبخرجاث انعًم نذي املذراء انعايني يف انشرطت ان
 غزة"

ُووضعُالتقديرُالمناسبُفيُالخانةُالمخصصةُ ُبتأنيُ, ُقراءتيا ُالمرفقةُبعد يرجىُمنكمُتعبئةُاالستبانة
لذلكُ.عممًاُبأنُإجاباتكمُلنُتستخدمُإالُألغراضُالبحثُالعمميُفقط,ُوستتوقفُعمىُدقةُاإلجاباتُدقةُ

ُالنتائجُالتيُستتوصلُإليياُالدراسة.

ُ
 او وانخقذَريع وافر االحرت
 

 الباحث// أحمد عبد إبراهٌم القدرة                                                                          

 1598856717جوال//                                                                  

www.aboabedallah81@hotmail.com                                                                             
                            
 

 
  

http://www.aboabedallah81@hotmail.com/
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 أوالً: املعهىياث انشخصُت
 ( في المربع المقابل لإلجابة المناسبة: xالرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة ) 

 

ُسنةُفأكثر(41ُ(عامُُُُُُُُُُُ)41إلىُأقلُمن31)منُُُُُُُُُُُُُُُُُ(عام31العمرُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)أقلُمن

ُالمؤىلُالعمميُُُُُُُُُثانويُُُُُُُُُُُُُُدبمومُُُُُُُُُُُُُبكالوريوسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدراساتُعميا

ُسنةُفأكثر(11ُ(ُسنةُُُُُُُُُ)11إلىُأقلُمن8ُ)منُُُُ(سنوات8ُُُُإلىُأقلُمن5ُسنواتُالخدمةُُُُُُُُُ)من

ُطبيعةُالعملُُُُُُُُُُُإداريُ"مكتبي"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإداريُوميداني

ُُُُُُُُُُُالرتبةُالعسكريةُُُُُُُُُنقيبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرائدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمقدمُفأعمىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 انخحىَهُت: انقُادة: ثانُاً 
دل على الموافقة  11يرجى وضع الدرجة التي تتناسب مع قناعاتك حيث كلما اقتربت الدرجة من 

 .العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح
 (11-1انذرجت* ) انـفـقـرة

 (Idealize Influence) المثالي المحور األول: التأثير

 ُ.اآلخرينُفيُالتأثيرُعمىُالمقدرةُالعامةُاإلدارةُمديرُيمتمكُ .8

 ُالشخصية.ُمصمحتوُعمىُالعامةُالمصمحةُالعامةُاإلدارةُمدير يقدمُ .9

 ُالمينية.ُوالمباقةُالشخصيةُبقوةُالعامةُاإلدارةُمديرُيتمتعُ .10

 ُ.الصائبةُدائماًُُالقراراتُالعامةُاإلدارةُمدير يتخذُ .11

 ُالعاممين.ُلدىُبياُيحتذىُقدوةُالعامةُاإلدارةُمديرُيمثلُ .12

 ُالميني.ُلممستقبلُواضحةُرؤيةُالعامةُاإلدارةُمدير لدىُ .13

 ُالتحديات.ُمواجيةُفيُتساعدهُخبرةُالعامةُمديرُاإلدارة يمتمكُ .14

 (Inspirational Motivation)  المميم التحفيز أو اإلليامي المحور الثاني: الدافع

 ُلمعمل.ُالحماسةُوزيادةُاالقناعُعمىُالمقدرةُالعامةُاإلدارةُمدير لدىُ .8

 ُالواحد.ُالفريقُبروحُالجماعيُالعملُعمىُالعامةُاإلدارةُمدير يحرصُُ .9

 ُالعمل.ُفيُالمتميزينُومكافأةُبتشجيعُالعامةُاإلدارةُيقومُمديرُ .10
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 ُالجديدة.ُاألفكارُعمىُطرحُالعامةُيحفزُمديرُاإلدارةُ .11

 ُالعاممين.ُلدىُوالتحديُالمنافسةُروحُالعامةُمديرُاإلدارةُيعززُ .12

 ُمنيا.ُيستفادُكتجاربُاألخطاءُمعُالعامةُاإلدارةُمدير يتعاملُ .13

 ُالمثمى.ُوالمعتقداتُالقيمُوبينُالعملُأىدافُبينُالعامةُمديرُاإلدارة يربطُ .14

 (Intellectual Simulation) الفكري المحور الثالث: التحفيز

 ُ.العملُألساليبُالجماعيةُالمناقشةُالعامةُاإلدارةُمديرُيدعمُ .8

 ُالعاممين.ُلدىُالتفكيرُاستثارةُعمىُالمقدرةُالعامةُاإلدارةُمديرُيمتمكُ .9

 ُالرأي.ُابداءُعمىُالعاممينُبتشجيعُالعامةُاإلدارةُمديرُيقومُ .10

 ُليا.ُالحمولُوايجادُاالشكالياتُمواجيةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحفزُ .11

 ُوالضعفُفيُالعمل.ُالقوةُلتحديدُنقاطُُالعامةُمديرُاإلدارةُيسعىُ .12

 ُالعاممين.ُلدىُاالبداعُالعامةُاإلدارةُمديرُيعززُ .13

 ُالروتينية.ُغيرُباألعمالُالقيامُعمىُالعامةُيشجعُمديرُاإلدارةُ .14

 (Individualize Consideration)الفردية بالمشاعر المحور الرابع: االىتمام

 ُ .قناعاتيمُويحترمُلمعاممينُجيدُبشكلُالعامةُاإلدارةُمديرُيستمعُ .8

 ُأعماليم.ُينجزونُلمنُواحتراموُتقديرهُعنُالعامةُاإلدارةُيعبرُمديرُ .9

 ُإليو.ُالوصولُوسيولةُبالعاممينُااللتقاءُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .10

 ُاالجتماعية.ُالمناسباتُفيُالعاممينُالعامةُاإلدارةُمديرُيشاركُ .11

 ُوالتعميم.ُالتدريبُخبللُمنُقدراتيمُتطويرُعمىُالعاممينُالعامةُاإلدارةُمديرُُيشجعُ .12

 ُوامكاناتو.ُقدراتوُحسبُكبلًُُالعاممينُمعُالعامةُاإلدارةُمديرُيتعاملُ .13

 ُالعاممين.ُمنُأيُاستثناءُأوُالتحيزُعدمُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .14
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 انعًم: ثثانثا: خمرجا

 (11-1انذرجت* ) انـفـقـرة

 (Job Satisfaction) الوظيفي األول: الرضا المحور

 ُلمعمل.ُالبلزمةُوالمينيةُالكفاءةُامتبلكيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .8

 ُبأىميتو.ُوشعوريُلمعملُانتمائيُتنميةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .9

 ُلي.ُوالتشجيعُالتحفيزُتقديمُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .10

 ُالوظيفي.ُباالستقرارُاشعاريُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .11

 ُلو.ُالمرسمةُوالتظمماتُالشكاوىُمتابعةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .12

 ُالعمل.ُصبلحياتُببعضُتفويضيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .13

 ُبعممي.ُلمقيامُالبلزمةُواالمكاناتُالخدماتُتوفيرُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .14

 (Effectiveness) المحور الثاني: الفعالية

 ُواجراءاتو.ُالعملُبأنظمةُالتامةُالمعرفةُامتبلكيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .8

 ُوالتوجيو.ُالمتابعةُبعمميتيُالقيامُعمىُالمقدرةُاكسابيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .9

 ُالعمل.ُفيُواالنصرافُالحضورُبمواعيدُالتزاميُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .10

 ُالعاممين.ُوأداءُأدائيُتطويرُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .11

 ُصحيحة.ُبطريقةُاألعمالُإلنجازُزمبلئيُمعُتعاونيُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .12

 ُلمعمل.ُالبلزمةُوالمعارفُالمياراتُأتقنُعمىُأنُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .13

 ُالعاممين.ُمعُواالحترامُالتقديرُعبلقاتُبتبادلُقياميُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .14

ُ(Extra Effort)اإلضافي المحور الثالث: الجيد

 ُالعمل.ُفيُرغبتيُزيادةُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .8
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 الموافقة على دل 11 من الدرجة اقتربت كلما حيث قناعاتك مع تتناسب التي الدرجة وضع يرجى

 .صحيح والعكس العبارة في ورد ما على العالية
 

 يـع وافـر انـخـحـُـت وانـخـقذَــر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُلدي.ُوالتحديُالنجاحُإرادةُخمقُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .9

 ُاستغبلليُاألمثلُألوقاتُالعمل.ُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .10

 ُتطوعية.ُبأعمالُلمقيامُتشجيعي ُعمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .11

 ُ. ُعمىُتعميقُانتمائيُلمعملُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .12

 ُإضافيًا.ُجيداًُُبذليُحينُوالتقديرُالثناء عمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .13

 ُغيرُالرسميةُبيدفُتنميةُقدراتي.ُوالندواتُلمقاءاتُحضوري عمىُالعامةُاإلدارةُمديرُيحرصُ .14
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 (:قائمة بأسماء انمحكمين1انمهحق رقم )

 بسم هللا انرحمن انرحيم
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