فهٍطٍُ ـ غىج
أكاقًَُح اإلقانج وانٍُاٌح نهكناٌاخ انعهُا
تهَايط انكناٌاخ انعهُا انًّرهن
يع ظايعح األلًٕ

يخطهباث انقُادة انخحىَهُت وعالقخها مبخرجاث انعًم
نذي املذراء انعايني يف انشرطت انفهضطُنُت بقطاع غزة

إعـذاد انباحث
أمحذ عبذ إبراهُى انقذرة

إشراف
أ .د .ياجذ حمًذ انفرا

ُقُدمتُىذهُالدراسةُاستكماالًُلمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُ"القيادةُواإلدارة" ُ
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ب

(منُاآليةُُ114منُسورةُطوُ(

قال النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم:
" ال تزال طائفة من أمتي عمى الحق ظاىرين لعدوىم قاىرين ال يضرىم من
خالفيم إال ما أصابيم من ألواء حتى يأتييم أمر اهلل وىم كذلك ,قالوا يا رسول
اهلل أين ىم قال :ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمسندُاإلمامُأحمد

خ

إىداء,,,
 إلى نور اليدى الذي أسأل اهلل أن ألقاه عمى الحوض....
حبيبي محمد صمى اهلل عميو وسمم.
 إلى دعوة السماء التي تربيت في كنفيا....
اإلخوان المسممون ,حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
إلى الذين صدقوا فسبقوا....
الشيداء األطيار.
 إلى من أطمع أن أدخل الجنة برضاىما....
أبي ,أمي أطال اهلل عمرىما.

 إلى رفيقة الدرب الصابرة ....

زوجتي الغالية :آالء.
 إلى مقمة العين ونبض القمب....
بناتي الغاليات :آية ,تقى ,نور ,ىدى.
 إلى أىمي الكرام البررة....
إخواني ,وأعمامي ,وأخوالي مع كل الحب والتقدير.

ولكم جميعاً مني خالص الشكر والدعاء.

الباحث /أحمد عبد إبراىيم القدرة

ز

شكر و تقدير
الحمد هللُالذيُبنعمتوُتتمُالصالحات والصبلة والسبلم عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبيناُوسيدنا محمدُ
وعمى آلو وصحبو أجمعينُوبعدُ ،،
الً وأخي ُاًر عمى توفيقو بإتمام ىذا البحثُ،ثمُأتوجو بالشكر والتقديرُوالعرفان
بداي ُةً فإنني أحمد اهلل عزُوجل أوُ
ألستاذي القديرُاألستاذُالدكتور /ماجد محمد الف ار ُمشرفُىذاُالبحثُ،والذيُكانُلنصحوُوارشادهُالدورُ
الكبيرُفيُإنجازُىذهُالدراسةُ .
كما أتوجو بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة والتحكيم الدكتور/أحمد عبدالفتاح كموب (مناقشاً
خارجياً) ،والدكتُور /محمد إبراىيم المدىون (مناقشاً داخمياً) عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه ُالدراسةُ
القيمةُوالتي أثرت الدراسةُوعالجتُالثغراتُ
والحكمُعميياُ،وعمى توجيياتيماُالسديدة ونصائحيما العممية ّ
فيياُ,والشكرُموصولُلؤلستاذُماىرُنبيلُالقدرةُعمىُتكرموُبتدقيقُرسالتيُلغويُاً.
وختامُاًُأتقدمُبعظيمُاالمتنانُإلىُكلُمنُ:أصدقائيُالكرامُالذينُطالماُشجعواُونصحواُوكانواُمعيُدائماًُ
وسيبقونُ,وأخصُمنيمُاإلخوةُالكرامُفيُقيادةُالشرطةُالفمسطينيةُ .
ُ
ُ

واهلل ولي التوفيق,,،
ُ

ض

ممخص الدراسة
ىدفتُالدراسةُإلىُالتعرفُعمىُمستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُ
ُ،واستخدمُالباحثُلتحقيقُذلكُالمنيجُالوصفيُ
لدىُالمدراءُالعامين ُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة ُ
ُمدراء ُالدوائر ُفي ُجياز ُالشرطةُ
التحميميُ ،حيث ُقام ُباستطبلع ُأراء ُمجتمع ُالدراسة ُوالمتمثل ُفي ُ
الفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُوالبالغ ُعددىم ُ(ُ )211مدير ُدائرةُ ،وذلك ُمن ُخبلل ُتوزيع ُاستبانة ُصممت ُليذاُ
الغرضُلقياسُمدىُاستجابةُالمبحوثينُلمتغيراتُالدراسةُ،وقدُتمُتوزيعُ(ُ)131استبيانُبطريقةُالعينةُ
العشوائيةُالطبقيةُ,وتمُتحميلُالنتائجُباستخدامُبرنامجُالتحميلُاإلحصائيُ(ُ .)SPSS
ولقدُت ُوصمتُالدراسةُإلىُعدةُنتائج أىمياُ :
 يمتمك ُالمدراء ُالعام ُون ُبالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُبنسبةُ
(.)%79.5
اءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُبمغُ(.)%81.8
ُ
 مستوىُمخرجاتُالعملُلدىُالمدر
 ارتبطتُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزةُبنسبةُ(.)%86.6
ُوكانتُأىم توصيات الدراسةُ :
 االستمرارُفيُممارسةُنمطُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ
غزةُ .
 تعزيزُممارساتُالقيادةُالتحويميةُفيُجميعُالمستوياتُاإلداريةُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبغزةُ .
 تدعيمُسياسةُاالىتمامُبمخرجاتُالعملُبشكلُأفضلُإضافةُإلىُمخرجاتُاألداء.

غ

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.
ؾ
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.1اإلطار العام لمدراسة
* مقدمة:
ُُُُُ باتتُأجيزةُالشرطةُالمعاصرةُتواجوُتحدياتُىائمةُفرضتياُمتغيراتُالعصرُالراىنُبتقدمُوسائموُ
العممية ُوالتكنولوجيةُ ,األمر ُالذي ُاستوجب ُعمى ُأجيزة ُاألمن ُأن ُتطور ُوتنمي ُمن ُقدرات ُومعارفُ
ومياراتُالقائمينُعميياُلمواجيةُىذهُالتحدياتُ(عرابيُ .)2013ُ,
ُُُُُ ويعد ُالعنصر ُالبشري ُأىم ُالموارد ُوأثمنيا ُألي ُمؤسسةُ ،والبحث ُعن ُالعنصر ُالبشري ُالمتميزُ
والخبلق ُوالتعامل ُمعيم ُواكتساب ُوالئيم ُواخبلصيم ُلمعمل ُأصبح ُمطمباً ُصعباً ُلكل ُمؤسسةُ ،بحيثُ
تصدرت ُاألىداف ُالرئيسة ُوالمنشودة ُألغمب ُالمؤسسات ُوالشركات ُ(الدىمشيُ .)2011ُ ,لذلك ُفقدُ
أصبح ُاالىتمام ُبالموارد ُالبشرية ُورعايتيا ُأىم ُظاىرة ُتشغل ُبال ُالمسؤولين ُفي ُالجياز ُاألمني ُفيُ
الوقتُالحاضرُ,ويرجعُذلكُإلىُكونُالمواردُالبشريةُالشرطيةُتمثلُعنص ُاًرُميماًُمنُعناصرُاإلنتاجُ
(عرابيُ .)2103ُ,
ُُُُُ ُوتعد ُالقوة ُالعاممة ُاليوم ُأكثر ُتطو اًر ُوتنوعاً ُواطبلعاً ُمن ُأي ُوقت ُمضىُ ,ونتيجة ُلذلك ُلم ُيعدُ
أسموب ُاإلدارة ُالمسيطر ُوالمتحكمُ -أسموب ُاإلدارة ُالقديمُ -يصمح ُليذه ُالقوى ُالعاممة ُبعد ُاآلن؛ ُألنُ
المرؤوسين ُيبحثون ُفي ُالنياية ُعن ُشيء ُمختمفُ -ومحسنُ -في ُالقيادة ُالتنظيمية ُوالمؤسسية ُفيمُ
يطالبونُبقا ئدُالُيحرزُالنتائجُفقطُ,بلُيكتسبُثقةُواحترامُالفريقُالذيُيقوده ُ(ببلنشر ُ ُوميوتشينيكُ,
ُ ُُُ.)2010
وىكذا ُبرز ُنمط ُالقيادة ُالتحويمية ُالقائم ُعمى ُمواءمة ُالوسائل ُمع ُالغايات ُواعادة ُتشكيلُ
المنظمات ُلتحقيق ُالتطمعات ُاإلنسانيةُ ،ويقوم ُىذا ُاألسموب ُالقيادي ُعمى ُإدراك ُالحاجاتُ ،واستثمارُ
أقصىُطاقاتُالمرؤوسينُ،بيدفُالوصولُإلىُأفضلُأداءُممكنُ(الشكرةُ .)2013ُ,
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ُُُُُوبالتاليُفإنُسعيُالقيادةُالتحويميةُلتغييرُواقعُالمنظمةُوالوصولُبياُإلىُمكانةُمرموقة ُالُبدُ
منُأنُيصاحبوُتغييرُحقيقيُفيُمخرجاتُىذهُالمنظمةُعبرُتحسينياُواالستفادةُالقصوىُمنُىذهُ
المخرجاتُ .
ُُُُُفجودة ُوصبلحية ُمخرجاتُاألداء ُومخرجات ُالعمل ُتعتبرُمكونُأساسيُمنُمكوناتُأي ُنظامُ
يسعىُلموصولُإلىُجودةُوادارةُاألداءُ(ُ.)Koontz & Thomas, 2012وفيُىذاُالبحثُيتمُتسميطُ
الضوء ُعمى ُأىم ُالموارد ُالبشرية ُفي ُمؤسسة ُالشرطة ُوىم ُالمدراء ُالعام ُون ُوالذين ُيمثمون ُقادة ُىذهُ
المؤسسةُ ,وتعتبر ُق ارراتيم ُمن ُاألىمية ُبمكان ُحيث ُغالباً ُما ُتنعكس ُىذه ُالق اررات ُوتؤثر ُفي ُالحياةُُ
اليومية ُوتقربنا ُأو ُتبعدنا ُعن ُالرفاىية ُالمنشودةُ .وقد ُدرس ُالباحث ُمستوى ُتوفر ُمتطمبات ُالقيادةُ
التحويمية ُلدى ُىؤالء ُالمدراء ُالعامين ُفي ُجياز ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُوعبلقة ُذلك ُبمستوىُ
مخرجاتُالعملُلدييمُ ُ.
وعميوُفقدُجاءتُىذهُالدراسةُلتمقيُالضوءُعمىُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُ
العملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ .

 1.1مشكمة الدراسة:
يعيش ُجياز ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُتحديات ُكبيرة ُوظروف ُمتغيرة ُوغير ُمستقرةُ,
فأفراده ُومقراتو ُوامكاناتو ُالموجستية ُعرضو ُمستمرة ُلمعدوان ُالصييونيُ ,وكذلك ُفإن ُآثار ُالحصارُ
المفروضُعمىُقطاعُغزةُتصيبُمؤسسةُالشرطةُكحالُسائرُالمؤسساتُفيُالقطاع ُفآثارهُالُتنتييُ
عندُالضعفُفيُتمبيةُاإلحتياجاتُالتدريبيةُالخارجيةُوالحرمانُمنُامتبلكُبعضُالوسائلُواألدواتُ
الحديثةُالتيُتساعدُفيُخفضُمعدالتُالجريمةُوالمساعدةُفيُمواجيتياُ ُ.
ىذهُالتحدياتُوماُيقابمياُمنُتطمعاتُأفرادُالشعب ُلقيامُجيازُالشرطةُبدورهُفيُحفظُاألمنُ
واألمانُُوالثقةُالتيُأولوىاُلمجيازُفيُقدرتوُعمىُكشفُالجرائمُوالتعاملُمعُاألحداثُاألمنيةُ,جعمتُ
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الميمةُالممقاةُعمىُقيادةُالشرطةُ–ُالمدراءُالعامونُ–ُميمةُكبيرةُتحتاجُإلىُُقيادةُتستطيعُأنُتحققُ
النجاحات ُوتمبيُالطموحات ُوأنُتواجوُالتحديات ُوأنُتكون ُقادرةُعمىُصنعُالتغييرُ ُ,وتمتمكُالقدرةُ
عمىُاالستفادةُواالستثمارُالجيدُلنتائجُالعممياتُاإلداريةُوالميدانية ُفيُكلُمراحمياُسواءُفيُالمراحلُ
األوليةُ"مخرجاتُاألداء"ُأوُفيُالمراحلُالمتوسطةُ"متغيراتُالعمل"ُأوُحتى ُفي ُمرحمة ُاألمدُالطويلُ
"األثر"ُ .
وىنا ُاستشعر ُالباحث ُبمشكمة ُالدراسة ُفتناول ُفي ُدراستو ُمستوى ُتوفر ُمتطمبات ُالقيادةُ
التحويمية ُ ومستوى ُمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُُ ،ليقومُ
ببحثوُلئلجابةُعمىُالسؤالُالرئيسيُالتاليُُ :
ما مستوى توفر متطمبات القيادة التحويمية وعالقتيا بمستوى مخرجات العمل لدى المدراء
العامين في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة ؟ُ ُ

 1.2أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1تحديدُمستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُبقطاعُغزة.
 .2تحديدُمستوىُمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُبقطاعُغزة.
 .3معرفةُالعبلقةُبينُمستوىُالقيادةُالتحويميةُومستوىُمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُ
الشرطةُبقطاعُغزة.
 .4التوصل ُإلى ُمجموعة ُمن ُالتوصيات ُالتي ُيمكن ُأن ُتساعد ُفي ُالنيوض ُبمستوى ُالقيادةُ
التحويميةُلدى ُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبيدفُتحسينُمستوىُمخرجاتُالعملُ
لدييمُ .
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 1.3أىمية الدراسة:
تكمنُأىميةُالدراسةُفيُالجوانبُالتاليةُ :
 األىميةُالعمميةُ :

 .1موضوع ُجديد ُفي ُالبحث ُبحسب ُعمم ُالباحث ُحيث ُيبحث ُفي ُالعبلقة ُبين ُمستوى ُالقيادةُ
التحويمية ُومستوى ُمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُجياز ُالشرطة ُوبالتالي ُسيمثلُ
إضافةُجديدةُلممكتباتُوالدراساتُالمستقبمية.
 .2البحث ُيعالج ُفجوة ُعممية ُفي ُالحديث ُعن ُمخرجات ُالعملُ ,حيث ُأنو ُبحسب ُعمم ُالباحثُ
البحثُاألولُبالمغةُالعربيةُالذيُتطرقُلموضوعُمخرجاتُالعمل.
 األىميةُالعممية:
 .1استفادة ُالباحث ُمن ُالبحثُفي ُمجال ُعممو ُحيث ُأنو ُيعمل ُبمنصب ُ"مدير ُعام" ُفي ُجيازُ
الشرطة ُالفمسطينية ُوىو ُجزء ُمن ُالفئة ُالتي ُيستيدف ُالبحث ُقياس ُمستوى ُتوفر ُالقيادةُ
التحويميةُومخرجاتُالعملُلدييا.
اطبلعُالقيادةُالعامةُلمشرطةُعمىُمدىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُلدى ُالمدراء ُالعامينُ
ُ
.2
وعبلقةُذلكُبمخرجاتُالعملُلدييمُ .

 1.4متغيرات الدراسة:
تتمثلُمتغيراتُالدراسةُفيماُيميُوتمثلُبالشكلُ(ُ :)1.1

 .1المتغيرُالمستقلُ:مستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُ(العازمي.)2006ُ,

 التأثٌر المثالً
 الدافع اإللهامً أو التحفٌز الملهم
 التحفٌز الفكري
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 االهتمام بالمشاعر الفردٌة
 .2المتغيرُالتابعُ:مستوىُمخرجاتُالعملُ(ُ .(Saqer, 2011

 الرضا الوظٌفً
 الفعالٌة
 الجهد اإلضافً
انرأشُه انًصانٍ

يرطهثاخ انمُاقج انرؽىَهُح

انرؽفُى انفكهٌ

يـفهظـاخ انـعـًـم

انكافع اإلنهايٍ

الشكل()1.1

انهضا انىظُفٍ

انفعانُح

انعهك اإلضافٍ

االتهرًاو
تانًّاعه انفهقَح

الشكل جرد بواسطة الباحث

 1.5فرضيات الدراسة:
فيُضوءُمشكمةُالدراسةُوأىدافياُيتمُصياغةُالفرضياتُالتاليةُ :
 الفرضيةُالرئيسيةُاألولىُ :
 الُتوجدُعبلقة ُذاتُداللةُإحصائية ُعندُمستوىُداللة ) (α≤0,05بينُمستوىُتوفرُ
متطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزةُ
وبينُمستوىُمخرجاتُالعملُلدييم.
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ويتفرعُعنياُالفرضياتُالفرعيةُالتالية:
 .1الُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)α≤0,05بينُمستوىُتوفرُمتطمباتُ
القيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجُ
الرضاُالوظيفيُلدييم.
 .2الُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)α≤0,05بينُمستوىُتوفرُمتطمباتُ
القيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجُ
الفعاليةُلدييم.
 .3الُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)α≤0,05بينُمستوىُتوفرُمتطمباتُ
القيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُوبينُمستوىُمخرجُ
الجيدُاإلضافيُلدييمُ .
 الفرضيةُالرئيسيةُالثانية:
 ال ُتوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )α≤0,05في ُاستجابةُ
ُتعزى ُلممتغيرات ُالشخصية ُالتالية(ُ :العمرُ -المؤىل ُالعممي– ُسنواتُ
المبح ُوثين ُ
الخدمة–ُطبيعةُالعمل–ُالرتبةُالعسكرية) ُ
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انفصم انثانٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

اإلطار اننررٌ
 2.1المبحث األول :القيادة.
 2.2المبحث الثاني :القيادة التحويمية.
 2.3المبحث الثالث :مخرجات العمل.
 2.4المبحث الرابع :الشرطة الفمسطينية.

8

املبحث األول
انقُادة
*المقدمة.
2.1.1

تعريف القيادة.

2.1.2

نظريات القيادة.

 2.1.2.1نظرية الرجل العظيم.
 2.1.2.2نظرية السمات.
 2.1.2.3النظرية الموقفية.
 2.1.2.4النظرية التفاعمية.
2.1.2.5

نظريات القيادة الحديثة.
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2.1القيادة
مقدمة:
يتناول ُالمبحث ُاألول ُمن ُالفصل ُالثاني ُموضوع ُالقيادةُ ,ويعد ُىذا ُالمبحث ُمقدمة ُومدخلُ
لممبحثُالثانيُفيُالفصلُذاتو ُوالذيُيتناولُالقيادةُالتحويميةُ,حيثُأنوُالبدُمنُالوقوفُعمىُمفيومُ
ونظرياتُالقيادةُبشكلُعامُقبلُالتخصصُفيُنمطُالقيادةُالتحويميةُوقدُتطرقُالمبحثُإلىُتعريفُ
ُ
القيادةُ,نظرياتُالقيادةُ(الرجلُالعظيمُ,السماتُ,الموقفيةُ,التفاعميةُ,الحديثة)ُ .

 2.1.1تعريف القيادة:
ُُُُُلقد ُشغمت ُظاىرة ُالقيادة ُالجنس ُالبشري ُمنذ ُفترة ُطويمة ُمن ُالزمن ُوكان ُطبيعياً ُأن ُيصدرُ
بصددىاُآراءُكثيرةُ,وأنُتقدمُحولياُبحوثُعديدةُلموقوفُعمىُطبيعتياُوأبعادىاُومقوماتيا ُ(العجميُ,
ُ)2008وقدُوردتُالعديدُمنُتعريفاتُالقيادةُأذكرُمنيماُماُيميُ ُُُُُُ:
فيعرفياُماكرُيجرُبأنيا"ُالقيادةُىيُتأثيرُشخصيُمتبادلُيظيرُبوضوحُفيُحاالتُمعينةُمنُخبللُ
االتصالُبينُالقائدُوالمرؤوسينُغايتوُتحقيقُاألىدافُالمنشودة"ُ(جمجومُ .)1991ُ,
كماُعرفياُ(العمايرة ُُ )2002,بأنيا"ُخاصيةُمنُخصائصُالجماعةُتوكلُمسؤوليةُالقيامُبأنواعُمنُ
النشاطاتُاليامةُلفردُأوُجماعةُ،يتسمُبخصائصُشخصيةُمعينةُ،كالسيطرةُ،وضبطُالنفسُ،وميزاتُ
جديةُمعينةُُ،وغيرىاُمنُالميزات"ُ .
ُويعرفياُأيضُاًُ(العجرميُوالمدىونُ)2011ُ,بأنياُ"ُقدرةُالفردُفيُالتأثيرُعمىُشخصُأوُمجموعةُمنُ
األشخاصُ،وتوجيييمُوارشادىمُمنُأجلُكسبُتعاونيمُوحفزىمُعمىُالعملُبأعمىُدرجةُمنُالكفايةُ
فيُسبيلُتحقيقُاألىدافُالموضوعة"ُ .
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ويعرف ُجميك ُالقيادة ُبأنيا ُ" ُمجموعة ُمن ُالسموك ُوالتنظيمات ُوالتصرفات ُمن ُطرف ُالرئيسُُُُُُُُُُ

أو ُالمدير ُيقصد ُبيا ُالتأثير ُعمى ُاألفراد ُمن ُأجل ُتعاونيم ُفي ُتحقيق ُاألىداف ُالمطموبة"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(الف ارُ .)2010ُ,
ويعرفيا ُ(خمفُ )2010ُ ,بأنيا ُ" ُعممية ُتأثير ُعمى ُسموك ُاآلخرين ُلموصول ُإلى ُتحقيق ُاألىدافُ
المشتركةُوُالمرغوبة"ُ .

 2.1.2نظريات القيادة:
حازت ُدراسة ُموضوع ُالقيادة ُعمى ُاىتمام ُالكثير ُمن ُالباحثين ُوالعمماء ُسعياً ُمنيم ُلمعرفةُ
ُُُُُُ ُ
األسباب ُالتي ُتدفع ُاألفراد ُوالجماعات ُإلى ُاالنقياد ُلشخص ُما ُدون ُغيرهُ ،وكذلك ُمعرفة ُالصفاتُ
والسماتُليذاُالشخصُوالدوافعُالتيُتقفُخمفُتوجوُاألفرادُوالجماعاتُالتباعوُوالطرقُواألساليبُ
التيُيتبعياُلمتأثيرُفيُاألفرادُوالجماعاتُبيدفُتحقيقُاألىدافُالمنشودةُ,ولكلُماُسمفُفقدُظيرتُ
نظرياتُالقيادةُوالتيُتسعىُلتفسيرُعمميةُالقيادةُوتسميطُالضوءُعمىُأركانياُوأىمياُالقائدُواألتباعُ
والموقفُوأبرزُىذهُالنظرياتُىيُ -:

ُ2.1.2.1نظرية الرجل

العظيمُ(ُ (The Great Man Theory

تقومُىذهُالنظريةُعمىُاالفتراضُالقائلُبأنُالتغيراتُالجوىريةُالعميقةُالتيُطرأتُعمىُحياةُ
المجتمعات ُاإلنسانية ُإنما ُتحققت ُعن ُطريق ُأفراد ُولدوا ُبمواىب ُوقدرات ُفذه ُغير ُعادية ُتشبو ُفيُ
مفعولياُقوةُالسحرُ،وانُىذهُالمواىبُوالقدراتُالُتتكررُفيُأناسُكثيرينُعمىُمرُالتاريخُ(العجميُ,
ُ .)2008
ويذكر ُجيرالد& ُوروبرتُُبأنُىذهُالنظريةُتبينُأنُالقادةُالعظماء ُيتمتعونُبعددُمنُالخصائصُالتيُ
تجعميمُمختمفينُعنُباقيُالبشرُ .وتقررُىذهُالنظريةُأنُتمكُالخصائصُالُتتغيرُبمضيُالوقتُوالُ
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معُتغيرُالجماعاتُ ,وعمىُذلكُفإنُىذهُالنظريةُتقررُأنُالقادةُالعظماءُ ُيتقاسمونُتمكُالخصائصُ
بصرفُالنظرُعنُالدورُالتاريخيُالذيُأدوهُ(ُناصرُ .)2010ُ,
وبالرغمُمنُأنُىذهُالنظريةُمنُأقدمُالنظرياتُالمفسرةُلمقيادةُ،حيثُسادتُفيُأواخر ُالقرنُالثامنُ
عشرُالميبلديُإالُأنُذلكُماُزالُيمقيُبظبللوُعمىُكثيرُمنُالباحثينُوالعمماءُ .
وقدُواجيتُىذهُالنظريةُعددُمنُاالنتقاداتُوأىمياُ -:
أُ–ُأنياُليستُمرتبطةُبشخصُالقائدُبقدرُماُترتبطُبظروفُالجماعةُ .
بُ-الُتكونُصحيحةُإالُإذاُكانتُالجماعةُمستعدةُلقبولُالتغييرُ .
جُ-قدرةُالقائدُعمىُالتغيرُترتبطُبالزمنُالذيُيحتلُفيوُمركزُالقيادةُ(جمجومُ .)1991ُ,
د ُ -أن ُبعض ُىؤالء ُاألفذاذ ُالذين ُنجحوا ُفي ُدفع ُجماعاتيم ُإلى ُاألمام ُعجزوا ُفي ُبعضُ
الظروفُعنُتحقيقُأيُتقدمُمعُنفسُالجماعةُوعجزواُفيُبعضُالوقتُعنُقيادةُجماعاتُأخرىُ
غيرُجماعاتيمُاألصميةُ(العجميُ .)2008ُ,
ىـُ -أنيا ُتتعارض ُمع ُضرورة ُأن ُيصقل ُالقائد ُاإلداري ُمياراتو ُمن ُخبلل ُالتعميم ُوالتدريبُ
والخبرةُالتيُيكتسبياُمنُخبللُتفاعموُمعُالمواقفُاإلداريةُالمختمفةُ(ناصرُ .)2010ُ,

ُ2.1.2.2نظرية

السماتُ(ُُ )ُTheory Traits

ُُُُُتنادي ُىذه ُالنظرية ُعمى ُأن ُالقواد ُيولدون ُقواداًُ ،وأنو ُال ُيمكن ُلمشخص ُالذي ُال ُيممك ُصفاتُ
القيادةُأنُيصيرُقائدُاًُ,فالممكُواألميرُواإلقطاعيُوالرأسماليُكلُىؤالءُيولدونُقواداً ُألنُلدييمُمنُ
الصفاتُالوراثيةُماُيجعميمُأىبلً ُليا ُ(العجميُ.)2008ُ,وقدُسادتُىذهُالنظريةُبينُالباحثينُحتىُ
نيايةُالحربُالعالميةُالثانيةُوكانُاليدفُىوُالتوصلُإلىُتحديدُسماتُالقيادةُ(االغاُ.)2011ُ,وتقومُ
النظريةُعمىُأنُالفردُالذيُيممكُمجموعةُمنُالصفاتُالشخصيةُمثلُُ:الذكاءُوالدىاءُوالحزمُوالقدرةُ
عمىُالتعاونُوالحماسُوالشجاعةُوالمبادأةُوالقدرةُعمىُالتكيفُيعتبرُقائداًُ،حيثُإنوُغالباً ُماُتكونُ
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ىذه ُالسما ت ُذات ُجذور ُعميقة ُفي ُنفسو ُوال ُيمكن ُاكتسابيا ُفي ُفترة ُوجيزة ُمن ُالتدريب ُواإلعدادُ
(خمفُ .)2010ُ,
ُُُُُأماُاالنتقاداتُالتيُوجيتُليذهُالنظريةُفيذكرىاُ(العجارمةُ)2012ُ,بأنياُ -:
أ-صعوبةُالوصولُإلىُمعيارُصادقُلقياسُسماتُالقائدُ .
ب-قدُيفقدُالقائدُسمةُأوُأكثرُ،ومعُذلكُفإنوُينجحُفيُقيادتوُ .
ت-عدم ُواقعية ُنظرية ُالسماتُ ،وذلك ُألنيا ُتؤكد ُضرورة ُتوافر ُكل ُالسمات ُالقيادية ُالتي ُذكرىاُ
أنصارىاُأوُمعظمياُفيمنُيشغلُمناصبُقياديةُ،وذلكُأمرُالُيمكنُتطبيقوُ .
ث-تجاىل ُنظرية ُالسمات ُلمطبيعة ُالموقفيةُ ،بمعنى ُأنيا ُلم ُتعط ُأىمية ُألثر ُعوامل ُالموقف ُفيُ
القيادةُ،كماُأنياُتجاىمتُدورُالظروفُاالجتماعيةُوالسياسيةُالمحدودةُفيُصناعتوُالقائدُ .
ُُُُُوعمىُالرغمُمنُكلُالمآخذُواالنتقاداتُالموجيةُلنظريةُالسماتُ،فإنُذلكُالُيعنيُعدمُوجودُ
عبلقةُبينُالسماتُالشخصيةُوالنجاحُفيُالقيادةُ،ألنُالقيادةُلياُسماتياُالتيُربماُتختمفُمنُمكانُ
آلخرُومنُزمانُآلخرُلكنُذلكُالُيعنيُعدمُوجودُعبلقةُبينُالسماتُوالقيادةُ,وذلكُماُأكدتوُالكثيرُ
من ُالبحوث ُوالدراسات ُوفقاً ُلبيترولو ُ(ُ )Petrwlloفي ُدراسة ُالقيادة ُوالسموك ُالشخصي ُالتي ُأجراىاُ
عامُ(()1961أبوُعبيدةُ .)2010ُ,
2.1.2.3

النظرية

الموقفيةُ(ُ )The Situational Theory

ُُُُُ تتمحور ُىذه ُالنظرية ُحول ُمفيوم ُمفاده ُأن ُنجاح ُأنماط ُالقيادة ُاإلدارية ُيرتبط ُبمدى ُمبلءمتياُ
لمموقفُأيُأنوُكمماُكانُالخطُالقياديُالذيُيتبعوُالقائدُاإلداريُمتبلئماً ُمعُمتطمباتُالموقفُالذيُ
يواجيو ُكمماُازدادتُفرصُنجاحوُفيُالقيادةُوالعكسُصحيحُ(خمفُ,)2010ُ,وعميوُفإنوُميماُتكنُ
إمكاناتُالفردُفإنياُوحدىاُغيرُكفيمةُبأنُتجعلُمنوُقائداًُ،وكذلكُالموقفُوحدهُالُيكفيُلظيورُالقائدُ
إن ُلم ُيتمتع ُبسمات ُوصفات ُخاصةُ ،وعميو ُفإن ُالقيادة ُعممية ُتفاعمية ُبين ُالنواحي ُالشخصيةُ
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والظروف ُاالجتماعية ُ(مغاريُُ .)2009ُ ,والشكل(ُ )1-2يوضح ُعوامل ُالمواقف ُالمؤثرة ُفي ُسموكُ
القائدُ .
شكم ( :)1.3يوضح عوامم انمواقف انمؤثرة في سهوك انقائذ
ـٕائٓ انًكَه :
 ـٕائٓ
انّفُٕح .
 انؽاظاخ وانكوافع .
 الخبرات الماضٌة






عىايم انعًاعح .
ذًُُح انعًاعح .
تهُكم انعًاعح .
يهاو انعًاعح .






والتعزٌزات

ٌهىن انًكَه ( انمائك )
يإشه فٍ





ـٕائٓ انًهؤوٌٍُ.
ـٕائٓ انّفُٕح .
انؽاظاخ وانكوافع .
انفثهاخ انًاضُح
وانرعىَىاخ.






ٌهىن انًهؤوٌٍُ :
انكافع
اإلَراظُح
انهضا
طٍ انمُك
انغُاب

عىايم انًُظًح:
أٌاي انمىج
انمىاعك وانٍُاٌاخ
االؼرهاف
انىلد

انًٕكنَ :أه2111 ,

ُ2.1.2.4النظرية

التفاعميةُ(ُُ )Interactive theory

ُُُُُذكرُاألفنديُأنوُنتيجةُلبلنتقاداتُالتيُتعرضتُلياُالنظرياتُالسابقةُُ،ظيرتُالنظريةُالتفاعميةُ
والتيُتجمعُبينُكلُمن ُنظريةُالسماتُوالنظريةُالموقفيةُ ,فالقيادةُالناجحةُفيُىذهُالنظريةُالُتعتمدُ
عمىُالسماتُالتيُيتمتعُبياُالقائدُفيُموقفُمعينُُ،لكنُتعتمدُعمىُقدرةُالقائدُفيُالتفاعلُمعُأفرادُ
الجماعة ُ(الرقبُ.)2010ُ,القيادةُإذنُفيُمفيومُىذهُالنظريةُتتوقفُعمىُالشخصيةُوعمىُالمواقفُ
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ُوعمىُالوظائفُوعمىُالتفاعلُبينيماُجميعاًُ(العجميُ.)2008ُ,ونختمُبقولُكنعان(ُ)1992أنوُوعمىُ
الرغم ُمن ُأن ُالنظرية ُالتفاعمية ُتبدو ُواقعية ُفي ُتحميميا ُلخصائص ُالقيادة ُوأنيا ُأسيمت ُايجابياً ُفيُ
تحديد ُخصائص ُالقيادة ُاإلدارية ُ ،إال ُأن ُالتطورات ُالحديثة ُفي ُمجال ُاإلدارة ُكشفت ُعن ُعدم ُكفايةُ
نظريةُالرجلُالعظيمُأوُنظريةُالسماتُأوُالنظريةُالموقفيةُأوُالنظريةُالتفاعميةُفيُتحديدُخصائصُ
القيادةُالتيُتحققُالفاعميةُاإلداريةُ(الشريفُ .)2004ُ,

ُ2.1.2.5نظريات القيادة

الحديثة ُ

ُُُُُتعددت ُالمداخل ُوالنظريات ُلموضوع ُالقيادة ُاإلداريةُ ,والتي ُعرضت ُفي ُنظريات ُالسماتُ
ونظريات ُالسموك ُوالنظريات ُالموقفيةُ ،لكن ُالبيئة ُالمتغيرة ُإضافة ُإلى ُتعقيد ُالعمميات ُوالتراكيبُ
التنظيمية ُالجديدة ُلممنظمات ُوما ُرافق ُذلك ُمن ُأفكار ُواتجاىات ُفمسفية ُفرض ُنظرة ُمتجددة ُلمقيادةُ
اإلداريةُفيُمنظماتُاألعمالُ(الديبُ,)2012ُ,وأدىُذلكُإلىُظيورُالنظرياتُالحديثةُفيُالقيادةُ .
ونتطرقُىناُلذكرُبعضُنظرياتُالقيادةُالحديثةُوىيُ :
-1القيادةُالتبادليةُُ/اإلجرائيةُ .
-2القيادةُالمتساميةُُ/المتعاليةُ .
-3القيادةُالتحويميةُ .
-4نظريةُالمسارُ–ُاليدفُ .
وسيتناولُالباحثُنظريةُالقيادةُالتحويميةُمنُنظرياتُالقيادةُالحديثةُبالتفصيلُكونياُموضوعُدراستوُ
األساسيُ .
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املبحث انثانٍ
انقُادة انخحىَهُت
*المقدمة.
 2.2.1نشأة وتطور القيادة التحويمية.
 2.2.2مفيوم القيادة التحويمية.
 2.2.3أنماط القيادة التحويمية.
 2.2.4عناصر القيادة التحويمية.
 2.2.5طريقة تفكير القائد التحويمي.
 2.2.6خصائص القائد التحويمي.
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 2.2القيادة التحويمية
المقدمة:
ُُُُُيتناول ُالمبحث ُالثاني ُنمط ُالقيادة ُالتحويمية ُومتطمبات ُتحقيقوُ ,حيث ُتعد ُمتطمبات ُالقيادةُ
التحويميةُىيُالمتغيرُالمستقلُفيُالدراسةُ,وقدُتناولُالمبحثُ ُ:نشأةُوتطورُالقيادةُالتحويميةُ,مفيومُ
القيادة ُالتحويميةُ ,أنماط ُالقيادة ُالتحويميةُ ,عناصر ُالقيادة ُالتحويميةُ ,طريقة ُتفكير ُالقائد ُالتحويميُ,
خصائصُالقائدُالتحويميُ .

 2.2.1نشأة وتطور القيادة التحويمية:
ُُُُُفي ُعام ُ(ُ )1978ظير ُأول ُمفيوم ُلمقيادة ُالتحويمية ُعمى ُيد ُالعالم ُالسياسي ُاألمريكي ُبيرنزُ
(ُ،)Burnsثمُتوالتُالمفاىيمُوالنصوصُفيُالقيادةُالتحويميةُكإضافاتُأوُاسياماتُإلىُأعمالُبيرنزُ
منُقبلُعددُمنُالباحثينُوالعمماءُ(عيسىُ .)2008ُ,
ُُُُُوقدُشيدتُالقيادةُالتحويميةُتطو اًرُممحوظاً ُمنُخبللُإسياماتُباسُعندماُوضعُنظريةُمنيجيةُ
لمقيادة ُالتحويميةُ ،ووضع ُليا ُنموذج ُومقاييس ُلقياس ُعوامل ُالسموك ُالقيادي ُوىو ُما ُيعرف ُبمقياسُ
(ُ )MLQالذي ُتضمن ُثبلثة ُعناصر ُلمقيادة ُالتحويمية ُوىي ُالكاريزما ُوالتشجيع ُاإلبداعي ُواالىتمامُ
بالفردُ،ثمُأضافُباسُفيُ(ُ)1990مكوناًُرابعاًُأطمقُعميوُالدافعيةُالمستوحاةُ,وفيُعام(ُ)1993قدمُ
كلُمنُباسُوافوليوُنموذجاًُأكثرُحداثةُلمقيادةُالتحويميةُواإلجرائيةُ،يتضمنُسبعةُعناصرُثبلثةُمنياُ
تحددُالقيادةُاإلجرائيةُواألربعةُاألخرىُتحددُالقيادةُالتحويميةُ(اليبللي.)2001ُ,
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 2.2.2مفيوم القيادة التحويميةُ :
عرفياُبيرنزُ"ُصاحبُالنظريةُ"ُبأنياُ:نمطُمنُالقيادةُيسعىُالقائدُمنُخبللوُإلىُالوصولُ
إلىُالدوافعُالكامنةُوالظاىرةُلدىُاألفرادُالتابعين ُلوُ،ثمُيعملُعمىُإشباعُحاجاتيمُ،واستثمارُأقصىُ
طاقاتيمُ،بيدفُتحقيقُتغيرُمقصود"ُ(العتيبيُ .)2006ُ,
ويعرفياُُ Bassبأنياُ":القيادةُالتيُتعملُعمىُتوسيعُوتعاظمُاىتماماتُالمرؤوسينُوحاجاتيمُإلىُماُ
ىوُأبعدُمنُاىتماماتيمُالشخصيةُمنُأجلُمصمحةُالمنظمةُ"ُ(الغامديُ .)2011ُ,
ويعرفياُ(الغامديُ)2011ُ,بالقولُ":يرتكزُجوىرُالقيادةُالتحويميةُعمىُالقدرةُعمىُمواءمةُالوسائلُمعُ
الغاياتُواعادةُتشكيلُالمؤسساتُلتحقيقُأغراضُإنسانيةُعظيمةُوتطمعاتُأخبلقية"ُ .
وكذلك ُيعرفيا ُالزعيبر ُ بأنيا ُ"عممية ُتغير ُاألفراد ُوتحوليم ُوىي ُتركز ُعمى ُالقيم ُواألخبلق ُوالمعاييرُ
واألىدافُطويمةُاألجلُوتشملُالقيادةُالتحويميةُعمىُتقويمُُدوافعُاألفرادُواشباعُحاجاتيمُومعاممتيمُ
بإنسانيةُ"ُ(الزعبيرُ .)2014ُ,
نُبالشرطة ُعمىُ
ُ
ويعرفياُالباحثُإجرائياً ُبأنيا"ُ:نمطُالقيادة ُالذيُ ُيستطيعُمنُخبللوُالمدراءُالعام ُو
إحداث ُالتغيير ُوالتأثير ُعمى ُالعاممين ُبيدف ُاستثمار ُأقصى ُالطاقات ُوالقدرات ُلدييم ُعبر ُتنميتياُ
وتطويرىاُلموصولُإلىُاألىدافُالمرجوةُ"ُ .

 2.2.3أنماط القيادة التحويمية:
ذكرُبيرنزُعدةُأنماطُلمقيادةُالتحويميةُوىيُُ :
 القيادةُالعقبلنيةُُ Intellectual leader ship
 القيادةُاإلصبلحيةُُ Reform leader ship
 القيادةُالثوريةُُ Revolutionary leader ship
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 القيادةُالبطوليةُُ Heroes leader ship
 القيادةُااليدلوجيةُُ Ideological leader ship
ويرىُالكثيرونُأنوُالُيوجدُاختبلفاتُواضحةُبينُىذهُاألنماطُُفجميعياُيتمحورُفيُالمبادئُالرئيسةُ
لمقيادة ُالتحويمية ُ(الديبُ .)2012ُ ,كما ُأنو ُمن ُخبلل ُالمقارنة ُبين ُأنماط ُالقيادة ُالتحويمية ُنجد ُأنياُ
تشترك ُفي ُأنيا ُتقوم ُعمى ُالتأثير ُفي ُاألتباع ُواستنياض ُىمميم ُوذلك ُمن ُخبلل ُدوافع ُ[العقبلنيةُ،
اإلصبلحُ،الثورةُ،البطولةُ،األيدولوجيةُ]ُسعياًُلتحقيقُالتحولُالمطموبُ .
ُ

 2.2.4عناصر القيادة التحويمية:
فيُعامُ(ُ)1993قدمُ"ُ"Bassباالشتراكُمعُ"ُ"Avolioنموذجاً ُأكثرُحداثةُلمقيادةُالتحويميةُ
يتضمنُأربعةُعناصرُتحددُالقيادةُالتحويميةُ(اليبلليُ .)2001ُ,وىذهُالعناصرُاألربعةُيطمقُعميياُ
(ُُ)ُfour ISحيثُيبدأُكلُعنصرُمنياُبالحرفُ((ُ)Iالعازميُ)2006ُ,وىيُعمىُالنحوُالتاليُ -:
أ-التأثير المثاليُ(ُ .)Idealize Influence
ُُُُُويطمقُعميياُأيضاً ُ(ُالتأثيرُالكرزماتيكيُأوُالجاذبيةُالقياديةُ،ويسمكُالقادةُوفقاً ُليذهُالخاصيةُ
نموذجاًُيحاكيوُاآلخرونُمعُمرورُالوقتُ،فيصبحواُأىبلًُلئلعجابُواالحترامُوالثقةُ(الديبُ .)2012ُ,
ووفقاً ُلتعريفُباسُوافيميوُفإن ُدافع ُالتأثير ُالمثاليُىو ُعبارة ُعن ُاستخدام ُالنفوذ ُمصحوباً ُبالسموكُ
الجيدُواالحترامُالمتبادلُبينُالقائدُوفريقُالعملُبشرطُأنُيقاسمُالقائدُفريقُالعملُفيُجميعُالمخاطرُ
المحدقة ُبالمؤسسة ُ(ُ .)Ying, 2009وعميو ُفإن ُخبرات ُالقائد ُومقدرتو ُالذىنية ُتجعل ُمنو ُمصدرُ
ُوقدوة ُ وتمكنو ُمن ُالتأثير ُفي ُاآلخرين ُذلك ُالتأثير ُالذي ُيحدث ُبموجب ُاالتصال ُوالتواصلُ
إعجاب ُ
المستمرينُمعُالعاممينُفيُموقعُالعملُ(الغزاليُ .)2012ُ,

19

ُُُُُُوختامُاً ُفإنو ُيتضح ُمما ُسبق ُأنو ُمتى ُما ُأيقن ُاألتباع ُبالمثالية ُلدى ُالقائد ُفإن ُتأثيرىا ُينطمقُ
ليجوب ُأرجاء ُالمنظمةُ ،فيحمل ُالجميع ُإلى ُاستنياض ُاليمم ُوالعمل ُالدُؤوب ُوالحرص ُالشديد ُعمىُ
نجاحُوصولُالقائدُوالمنظمةُإلىُاألىدافُالمنشودةُ .
بُ-الدافع اإلليامي أو التحفيز المميمُ(ُُ )Inspirational Motivation
ُُُُُ يعتبر ُالدافع ُاإلليامي ُمن ُاألبعاد ُالرئيسة ُلمقيادة ُالتحويمية ُحيث ُتوضع ُالرؤية ُضمن ُقناعاتُ
عاليةُوامتبلكُلمثقةُفيُتحقيقياُويتحدثُصاحبُىذاُالدافعُبتفاؤلُوحماسُحولُالمستقبلُمعُعدمُ
تجاىلُاالحتياجاتُالواقعيةُالبلزمةُإلنجازُىذهُاألىدافُالمستقبميةُ(ُ .)Ying, 2009
ُُُُُوسميت ُبالحفز ُالمميم ُُ ،ويتضمن ُإليام ُاألتباعُ ،واستثارة ُىمميمُ ،واذكاء ُالحماس ُلدييم ُنحوُ
اإلنجازُوذلكُمنُخبللُتقديمُرؤيةُمقنعةُلممستقبلُواظيارُالتفاؤلُوالحماسُفيُالعملُوتوفيرُنوعُ
منُالتحديُوالمعنىُفيُعملُاألتباعُواستثارةُروحُالفريقُلدييمُواإلشادةُبالنتائج ُاإليجابية ُ(عايشُ,
ُ .)2009سيماُأن ُالتحفيزُىوُمولد ُالنشاط ُوالفاعميةُفي ُالعملُ ،وىوُمنُالطرق ُالنشطة ُلمحصولُ
عمىُأفضلُماُلدىُالغيرُ،سواءُتعمقُذلكُباألمورُالماديةُأوُالمعنويةُ(الفقيُ .)2011ُ,
ُُُُُوأورد ُ Aldag & Kunzwharaفيُ(ُ)2003أنُالقادةُالتحويميينُفيُإطارُىذاُالبعدُيستميمونُ
مرؤوسييم ُويثيرونيم ُبالمسؤوليات ُالجديدة ُويحدثونيم ُعن ُالمستقبل ُبتفاؤلُ ،كما ُأنيم ُيغرسون ُالثقةُ
لدييم ُبأن ُميام ُالمنظمة ُالمستقبمية ُسوف ُتنجزُ ،فيم ُيجعمون ُالتابعين ُيشعرون ُبالقيمة ُوالثقةُ
ويجعمونيم ُمتأكدين ُأن ُبإمكان ُقائدىم ُتجاوز ُالعقبات ُوالصعوباتُ ،وأن ُبإمكانو ُمساعدتيم ُلمواجيةُ
التحدياتُواغتنامُالفرصُالجديدةُ(اآلغاُ .)2011ُ,
ُوعميوُفإ نُجوىرُعمميةُالتحولُتبدأُمنُخبللُتحديدُرؤيةُمميمةُلممنظمةُتحملُفيياُمنُالتحدياتُماُ
إنُاستطاعتُالمنظمةُاجتيازهُفإنياُتحولُمكانتياُوقدراتياُإلىُمرتبةُغيرُمتوقعةُلمنُاستقرأُتاريخُ
تطُورىاُ .
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جُ-التحفيز الفكري(ُُ )Intellectual Simulation
ُُُُُمنُالض ُروريُأنُنتأملُونتفحصُالدوافعُاألساسيةُالفرديةُالتيُتحركُالناسُ،لكنُأكثرُالناسُ
ِ
ُبقدرُكاف ُأوُيكونُالخميطُالناتجُعنُدافعينُفأكثرُأكبرُ
لدييمُأكثرُمنُدافعُ،وقدُيكونُالدافعُقوياً
تأثي ُاًرُ(الفقيُ .)2011ُ,
ُُُُُفالتحفيز ُالفكري ُىو ُالسموك ُالذي ُيثير ُالمشاعر ُالقوية ُويشجع ُاألتباع ُعمى ُاستخراج ُاألفكارُ
االبتكارية ُوالخبلقة ُلحل ُالمشاكلُ ،مما ُيشكل ُتحدياً ُلموضع ُالراىن ُفضبلً ُعن ُتعزيز ُالتبادل ُالجيدُ
لؤلفكارُالجديدةُُ.كذلكُفإنُالتحفيزُالفكريُيشيرُإلىُسموكُالقائدُالذيُيعززُذكاءُالموظفينُبالمعرفةُ
والرعايةُوالتعممُواالبتكارُفيُإيجادُالحمولُ(ُ .)Ying, 2009
ُُُُُ ويرتبطُبعمميةُتطويرُالسموكُاإلبداعيُالخبلقُلمتابعينُقبولُالقائدُالتحويميُبماُيمكنُصدورهُ
عنيمُمنُأخطاءُوينظرُإليياُعمىُأنياُفرصُلمتعممُتمشياً ُمعُمبدأُالتعممُعنُطريقُالخطأُ(حمدانُ,
ُ .)2009
ُُُُُوبيذا ُنبلحظ ُنشاط ُحيوي ُداخل ُالمنظمة ُلتطوير ُنماذج ُوأساليب ُعمميا ُالتقميدي ُإلى ُنماذجُ
وأساليب ُأكثر ُفعالية ُوانتاجية ُمما ُيدفع ُبالقائد ُوالعاممين ُإلى ُاختيار ُوتبني ُىذه ُالنماذج ُواألساليبُ
والسعيُالمستمرُأيضاُإلىُتطويرىاُمجددُاًُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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دُ-االىتمام بالمشاعر الفردية(ُ )Individualize Consideration
ُُُُُالتواصل ُمن ُأىم ُالميارات ُاإلنسانية ُالتي ُتجعل ُلحياة ُاإلنسان ُمعنىُ ،وىو ُيكسب ُعضويةُ
الجماعةُ ،ويساعد ُفي ُتكوين ُعبلقات ُبين ُالجنس ُالبشريُ ،وحين ُيفيم ُالمرء ُنفسو ُيتمكن ُمن ُفيمُ
اآلخرينُويتفاعلُمعيمُلخيرُالجميعُ(تركستانيُ .)2008ُ,
غباتُأتباعوُوحاجاتيمُ،ويحممياُويتنبأُبياُ،دونُأنُيشعرىمُأنيمُ
ُ
ُُُُُحيثُينبغيُلمقائدُأنُيبلحظُر
موضعُلممبلحظةُ،وبالتاليُيوكلُالميماتُإلييمُوفقُاًُلخصائصيمُواستعداداتيمُالشخصيةُ،عبلوةُعمىُ
أنوُيطمعُبدورُالموجوُوالمعممُليمُ(خمفُ .)2010ُ,
ُُُُُىؤالءُالقادةُالتح ُويميونُيعترفونُبأنُالفروقُالفرديةُالمتنوعةُفيُكلُفردُتصحبُبنقاطُقوةُونقاطُ
ضعف(ُقيود)ُ،وقدُاقترحُُRiggo & Bassفيُ(ُ)2006بأنُمنيجيةُالتنميةُالبشريةُىيُقمبُالقيادةُ
التحويميةُوالتيُتؤديُإلىُتق ُويةُاليمةُوااللتزامُورفعُالكفاءةُ(ُ .)Ying, 2009
ُُُُوعميو ُفإن ُ إيمان ُالقائد ُالتحويمي ُبالمثالية ُوالتحفيز ُالمميم ُوالتحفيز ُالفكري ُيدفعو ُوبكل ُقوة ُإلىُ
ضرورة ُامتبلك ُعبلقات ُإنسانية ُمع ُأتباعو ُوفيم ُدقيق ُلقدراتيم ُليتمكن ُوفق ُذلك ُمن ُتحويل ُمسارُ
المنظمةُإلىُالمكانةُالرائدةُالتيُخططُلياُ .
ُ

 2.2.5طريقة تفكير القائد التحويمي:
ُُُُُإنو ُيرى ُشيء ُبعيد ُبرؤية ُجديدة ُيعتبر ُأنو ُىوُصاحبياُوأحياناً ُيشعر ُأنُوظيفتو ُوالمبرر ُمنُ
وجوده ُفي ُالحياة ُىو ُنقل ُالناس ُمن ُحولو ُنقمة ُحضارية ُُ .إن ُأىدافو ُعالية ُوالمعايير ُالتي ُيطمبياُ
مرتفعةُوىوُمنُأجلُذلكُيتمتعُباحترامُاآلخرينُويرىُفيُنفسوُقدوةُ,وعادةُماُنجدُالناسُتقمدهُوتحبُ
أنُتنتميُإليوُ,إنُطريقتوُفيُالتفكيرُوتصرفاتوُتمكُتجعلُليذاُالقائدُجاذبيةُشخصيةُنمخصياُفيُ
كممةُواحدةُكماُىيُفيُالمغةُاإلنجميزيةُ( charismaاليواريُ .)2011ُ,
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 2.2.6خصائص القائد التحويمي:
ُُُُُوقدُأوردُ(اليواريُ)2011ُ,خصائصُالقائدُالتحويميُعمىُالنحوُالتاليُ :
-1القائدُالتحويميُينظرُإلىُنفسوُعمىُأنوُوكيلُتغييرُ,والتغييرُفيُنظرهُرحمةُوليستُنقطةُوص ُولُ .
ُ -2القائد ُالتحويمي ُشخص ُشجاع ُمحب ُلممخاطرة ُالمحسوبة ُفي ُمواجية ُالواقع ُوفي ُنقل ُالحقائقُ
والمشاعرُلآلخرينُ .
ُ -3القائد ُالتحويمي ُيؤمن ُبقيمة ُالناسُ ،إنو ُليس ُدكتاتو ُاًرُ ،صحيح ُإنو ُقوي ُولكنو ُحساس ُلمشاعرُ
البشرُوفيُالنيايةُفيوُيسعىُلتزويدُالبشرُبالطاقةُ"ُ ."empowerment
ُ -4القائدُالتحويميُموجوُبالقيمُاألخبلقيةُالمحوريةُويتصرفُفيُضوءُتمكُالقيمُ ,إنوُيخمقُحضارةُ
إنجازُمبنيةُعمىُقيمُإنجازُُ،فاإلنجازُغيرُالعاديُالُيأتيُصدفوُ .
ُ-5القائدُالتحويميُيتعممُطولُالعمرُوعندماُيخطئُينظرُإلىُالخطأُعمىُأنوُتجربةُاستفادُمنياُ .
ُ-6القائدُالتحويميُقادرُعمىُالتعاملُمعُالغموضُوالمواقفُالمعقدةُإنوُباحثُيعملُبنظرياتُويقومُ
بعملُفرضياتُ(ُ)hypothesosويختبرُالفرضياتُويضعُفيياُنظرياتُجديدةُ .
ُ -7القائدُالتحويميُصاحبُرؤية(ُ)visionaryقادرُعمىُأنُيحممُ،وقادرُعمىُترجمةُىذهُاألحبلمُ
والرؤىُلآلخرينُليتقاسموىاُمعاُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

املبحث انثانث
خمرجاث انعًم
*المقدمة
 2.3.1مدخل إلى مخرجات العمل.
 2.3.2مفيوم مخرجات العمل.
 2.3.3التمييز بين مخرجات األداء ومخرجات العمل .
 2.3.4نموذج (.)ITO
 2.3.5عناصر مخرجات العمل:
 .1الرضا الوظيفي.
 .2الفعالية.
 .3الجيد اإلضافي.
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 1.1مخرجات انعمم Outcomes
المقدمة:
يتناول ُالمبحث ُالثالث ُمن ُالفصل ُالثاني ُالحديث ُعن ُمخرجات ُالعمل(ُ )Outcomesكونياُ
المتغير ُالتابع ُفي ُالدراسة ُوقد ُتناول ُالمبحث ُالمحاور ُالتاليةُ :مدخل ُإلى ُمخرجات ُالعملُ ,مفيومُ
مخرجات ُالعملُ ,التمييز ُبين ُمخرجات ُاألداء ُومخرجات ُالعملُ ,نموذج ُ(ُ ,)ITOعناصر ُمخرجاتُ
العملُ .

 2.3.1مدخل إلى مخرجات العمل:
لقد ُجاءت ُدعوات ُحركة ُاإلدارة ُالعامة ُالجديدة ُ(ُ )New Public Managementوالتيُ
تتبنىُمفاىيمُتحويلُالتفكيرُحولُقياسُاألداءُالحكوميُمنُالتركيزُعمىُالرقابةُاإلداريةُوالمعموماتُ
التيُتتعمقُبالمدخبلتُوالعممياتُوالمخرجاتُإلىُالتركيزُعمىُالنتائجُوالىُالمعموماتُحولُعناصرُ
عمميةُالتحويلُأوُاإلنتاجُ.إذُلمُيعدُالتركيزُعمىُالقياسُباعتبارهُعمبلًُمنُأعمالُالرقابةُُكافياًُلمحكمُ
عمىُالكفاءةُ,ولمُيعدُالتركيزُعمىُالمدخبلتُ(ُ)In Putأوُالمخرجاتُ(ُ)Out Putكافياًُلقياسُاألداءُ
الحكومي ُبدقةُ ,فقد ُاقترح ُبعض ُعمماء ُاإلدارة ُالتمييز ُبين ُالمخرجات ُ ُ(ُ )Out Putوالمخرجاتُ
ةُالخروجُ
ُ
المنجزةُجزئياًُ(ُ)Through Putلموصولُإلىُمقاييسُأداءُفعالةُُ,وذىبُآخرونُإلىُضرور
من ُالمقاييس ُالتي ُتعتمد ُعمى ُالحدود ُالضيقة ُلؤلداء ُإلى ُالقياس ُالذي ُيعتمد ُعمى ُالنتائجُُُُُُُُُ
((ُ)Out Comesالكرديُُوالغامديُ .)2009ُ,
وبالرجوعُإلىُماُأوردهُ(ُ)Koontz &Thomas,ُ2012حولُمخرجاتُالعملُحيثُنقبلُرأيُ
ُ )2003(Joyceبأن ُ"جودة ُوصبلحية ُمخرجات ُاألداء ُومخرجات ُالعمل ُتعتبر ُمكون ُأساسي ُمنُ
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مكوناتُأيُنظامُيسعىُلموصولُإلىُجودةُوادارةُاألداءُ"وكذلكُ أريُ (2009)ُ Callahan&Koby
"بأنُصناعُالقرارُيحتاجونُلتحديدُكيفيةُتعديلُأدواتُالسياساتُوالبرامجُوذلكُلتحقيقُاألىدافُوأنُ
ىذا ُاألمر ُيتم ُعبر ُقياس ُمخرجات ُالعمل(ُ .) Callahan&Koby, 2009))Out Comesوأختتمُ
(ُ)Koontz &Thomas,ُ2012القولُبأنُالمديرُأوُالمحملُالذيُالُيستطيعُأنُيفرقُبينُمخرجاتُ
األداءُومخرجاتُالعملُفإنوُمنُشأنوُأنُيفوتُالفرصةُلتحسينُاألداءُوذلكُبسببُعدمُوضعيا ُأوُ
استخدامياُفيُالمكانُالمناسبُ .
ُ,وىوُ
وفيُىذاُالمبحثُيسمطُالباحثُالضوءُعمىُجزء ُمنُمخرجاتُالعممياتُفيُالمنظمات ُ
مخرجاتُالعمل(ُ)Out Comesأوُكماُيفضلُالبعضُتسميتياُبالنتائجُالمتوسطةُالمدىُوالتيُتعتبرُ
واحدةُمنُأىمُمخرجاتُالعممياتُفيُالمنظماتُالناجحةُوالتيُعادةُماُتكونُمخرجاتياُفيُمستوياتُ
ثبلثة ُُ :مخرجات ُفورية(ُ )Out Putsومخرجات ُمتوسطة ُالمدى(ُ )Out Comesومخرجات ُبعيدةُ
ليذهُالعممياتُوىوُماُيسمىُباألثر(ُ .)Impact

 2.3.2مفيوم مخرجات

العمل(:)Out Comes

عرفُُ :)2012(ُKoontz &Thomas
يُ
 مخرجات ُاألداء(:ُ )Out Putsىي ُالمنتجات ُأو ُالخدمات ُالتي ُتنتج ُمن ُأنشطةُ
البرنامجُ .
 مخرجات ُالعمل(ُ :)Out Comesىي ُالسموكيات ُأو ُالظروف ُالناتجة ُوالتي ُتتأثرُ
بعواملُإضافيةُخارجية(.)Koontz &Thomas,ُ2012
ُ
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أيا يععى انًٕطهؽاخ األٌاٌُح فٍ انرمُُى واإلقانج انمائًح عهً انُرائط فُعهفها :
 يفهظاخ األقاء(:)Out Putsتهٍ انًُرَعاخ وانٍهع انهأًٌانُح وانفكياخ
ُّ
انركـم يٍ
انًرأذُّح يٍ انرك ّـم اإلًَائٍ؛ ولك ذًّم أَضا ً يا َُعُى عٍ
ذغُُّهاخ ذإ ّقٌ ئنً ؼٕائم (يُرعاخ).
 يفهظاخ انعًم( :)Out Comesيفاعُم لُٕهج األظم أو يرىٌطح
يفهظاخ ُّ
ُ
ذكـم يا.
األظم ،أؼكشرها أو َُؽر ًَم أٌ ذُؽ ِكشها
 األشه( : )Impactيفاعُم طىَهح األظم ،ئَعاتُح وٌهثُح ،أ ّونُّح وشاَىَح،
َُؽ ِكشُها انرك ّـ ُم اإلًَائ ٍّ تطهَمح يثا ِِهج أو غُه يثاِهج ،يمٕىقج أو غُه
يمٕىقج (.)Kirk&Other,2002
عرفياُالباحثُإجرائيُاًُ :
ُوي ُ
ُوالتي ُتنتج ُعنُ
 مخرجات ُاألداء(ُ :)Out Putsىي ُالخدمات ُواألنشطة ُاألمنية ُ
األعمالُالتيُيقومُبياُالمدراءُالعامونُبالشرطةُوعادةُماُتكونُفوريةُ .
 مخرجات ُالعمل(ُ :)Out Comesىي ُالسموكيات ُالوظيفية ُالتي ُتنتج ُعن ُاألعمالُ
التيُيقومُبياُالمدراءُالعامونُبالشرطةُوعادةُماُتحتاجُإلىُوقتُمتوسطُلظيورىا.
ُ

 2.3.3التمييز بين مخرجات األداء ومخرجات العمل:
ُُُُُإن ُتأثيرات ُكبلً ُمن ُمخرجات ُاألداء ُومخرجات ُالعمل ُعمى ُصناعة ُالقرار ُوتوزيع ُالموارد ُتبدوُ
متداخمةُ,ونتجُعنُىذا ُالتداخلُمطالباتُبأنُيتمُاتخاذُإجراءاتُواعادةُمراجعةُلمتفريقُبينيماُ,عمىُ
المراجعاتُبالحسبانُالنتائجُالمتحققةُ(ُ)Mc phee, 2005والجدولُ(ُ)2.1
أنُتأخذُىذهُاإلجراءاتُو ُ
يميزُبينُمخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعملُُ,كماُأنُالشكل(ُ)2.2يمثلُمزيداًُمنُالتوضيحُلمفرقُبينُ
مخرجاتُاألداءُومخرجاتُالعملُ .
ُ
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جدول( :)2.1التمييز بين مخرجات األداء ومخرجات العمل
الخاصية

مخرجات األداء Output

مخرجات العمل Outcome

اليدف/الغرض

ماُسيتمُإنتاجو/تسميمو؟

ماُىوُاليدف؟ ُ

الشكل/النظام

المنتجُالمصنعُبشكلُحقيقي

األثرُالقابلُلمقياس

التوصيف/التخصيص

بناءُالميزاتُوالخصائصُالميمة

يحددُالخصائصُالسبعة

التصنيف

اسم

صفةُالسمُفاعل

آلية التخميق

منتجُقابلُلمتسميم

توليدُأوُتخميق

الثقة

منُالممكنُالتسميمُبوجودُوتحققُ

منُغيرُالممكنُالتأكدُمنُتحقيقُاألثر

المنتج
اإلدارة

منُالممكنُالتحكمُبالمنتج

منُالممكنُالتأثيرُفقطُعمىُالتوليد/التخميق

طريقة القياس

عبرُاختباراتُقياسُالمزاياُوالخصائصُ

عبرُمقياسُأوُأكثرُممكنُالتوافقُعميياُوعمىُ

المرتبطةُبجودةُالمنتج

مكوناتياُوأبعادىا

المحسوسية

المنتجاتُممموسة

النتائجُغيرُممموسة(لكنُيمكنُقياسو)

الظيور

مستحيمةُبدونُتنفيذُعممية

ممكنةُفيُبعضُالحاالتُ,حتىُفيُظلُعدمُتنفيذُ

وقت الظيور

تظيرُمباشرةُبعدُتنفيذُالعممية

عممية
بشكلُعامُ,تتأخرُفيُالظيورُلماُبعدُتنفيذُ
العممية

)ُ Source: (Zwikael &Smyrk, 2011

28

ولممزيدُمنُالتمييزُنأخذُالمثالُالتاليُ :
 مثالُتطبيقيُ:و ازرةُالداخميةُواألمنُالوطنيُالشكلُ()2.2

األظهىج
األيُُح+
انًعكاخ.

ؼًالخ
أيُُح+
يراتعاخ
أيُُح

االٌرعاتح
انفىنَح
نإلِاناخ
وانرعايم
يعها

انرمهُم
يٍ ٍَثح
انعهائى
فٍ
انًعرًع

t
Input

Activities

Out put

Out comes

ُ
ُ

ذؽمُك
انهفاتهُح
+األيٍ
نهًىاطٍ

Impact

الشكلُجردُبواسطةُالباحث ُ
ُ
 2.3.4نموذج (:The Input-Transform-Outcome Model )ITO
ُُُُُأوضح ُكل ُمن ُ(ُ )Zwikael&Smyrk, 2011نموذج(ُ )ITOوقد ُأشا ار ُإلى ُأن ُىذا ُالنموذجُ
يوضحُكيفُتتحولُالمدخبلت(ُ)Inputإلىُمخرجاتُالعمل(ُ,)Out comeوقدُنتجُىذاُالنموذجُبعدُ
االعتراضاتُعمىُنموذج(ُ)IPOوالمعبرُعنوُبالشكل(ُ ,)2.3حيثُأنُىذاُالنموذجُحصرُمخرجاتُ
العمميات ُالتي ُتتم ُعمى ُالمدخبلت(ُ )Inputفي ُصنف ُواحد ُمن ُالمخرجات ُوىي ُالمخرجاتُ
الفورية(مخرجاتُاألداء(ُ .))Out Put
شكلُ(ُ:)2.3نموذجُ(ُ )IPO
Out put
)(Artefacts

ُ

Process
)(Work

ُ Source :Zwikael&Smyrk, 2011
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In put
)(Economic
)Resource

وقد ُتم ُتطوير ُنموذج(ُ )IPOبإضافة ُعنصرين ُجديدين ُعمى ُمخرجات ُالعمميات ُوىما ُاالنتفاعُُُُ
(ُ)utilizationومخرجاتُالعمل(ُ)Out comeوليعبرُعنُالنموذجُالجديدُبالشكل(ُ)2.4والذيُيعبرُ
عنُزيادةُاالستثمارُفيُالمخرجاتُالناتجةُعنُالعممياتُالتيُاستيدفتُُُُالمدخبلت(ُُ .)ُInput
ُ
الشكل( :)2.4نموذجُ(ُ )ITO
Target
Outcomes

ُ

Input
Utilization

Out put

Process
)(work
Input

Target
Outcomes

ُ Source:ُZwikael&Smyrk, 2011

 2.3.5عناصر مخرجات العمل (:)outcome
ُُُُُإن ُمخرجات ُاألداء ُومخرجات ُالعمل ُىي ُاألساس ُألنظمة ُقياس ُاألداء ُوان ُالتعرف ُالصحيحُ
عمىُمخرجاتُاألداءُومخرجات ُالعملُيشكلُتحديُلمشراكةُالعامة ُ(ُ,)Koontz&Thomas,ُ 2012
ويرى ُ)1995(ُBass&Avolioأنوُيمكنُقياسُدرجةُمخرجاتُالعملُ(ُ)outcomeمنُخبللُتحديدُ
مدىُالتزامُالمنظمةُوقيادتياُوالعاممينُبياُبالعناصرُالتاليةُ(ُ .(Saqer, 2011
ُ
ُ
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أوالً -الرضا الوظيفي (ُ :)Job Satisfaction
ُُُُُيعتبر ُالعنصر ُالبشري ُمن ُأىم ُالعناصر ُالمؤثرة ُفي ُإنتاجية ُالعمل ُفيو ُدعامة ُاإلنتاج ُ ُوتحددُ
ميارتوُمدىُكفايةُالتنظيمُ ُوكفاءتوُ ُ،وقدُترتبُعمىُإىمالُالعنصرُالبشريُفيُبعضُالمجتمعاتُوُ
إنتاجيتياُوىذاُماُيدعوُإلىُدراسةُالرضاُالوظيفيُلماُلوُمنُأىميةُ
ُ
المؤسساتُأنُتخمفتُونقصتُ
تطبيقيةُ ُومحميةُ(فمبمانُ .)2009ُ,
ُُُُُوقدُذكرتُليكرت(ُُ)ُ Likertأنوُيصعبُتحقيقُمستوىُإنتاجُرفيعُعمىُمدىُطويلُمنُالزمنُ
فيُظلُظروفُعدم ُالرضاُ،وُأشارهُإلىُأنُالجمعُبينُزيادةُاإلنتاجُوعدمُالرضاُفيُآنُواحدُالبدُ
أنُيؤديُإلىُتسريبُالعناصرُالرفيعةُالمستوىُفيُالمنظمةُإضافةُإلىُتدنيُمستوىُمنتجاتياُ ُومنُثمُ
ٍ
بأنُمنُأوضحُالدالالتُعمىُتدنيُظروفُالعملُفيُمنظمة ُماُيتمثلُفيُ
فإنُثمةُنوعاً ُمنُاالتفاق ُ
انخفاضُمستوىُالرضاُلدىُالعاممينُ(الجريدُ .)2007ُ,
ُ.1مفيوم الرضا الوظيفي ُ
يعرف ُ(الطيبُ )2008ُ ,الرضا ُالوظيفي ُأنو" ُالشعور ُباالرتياح ُو ُالسرور ُالناتج ُمن ُإشباعُ
ُُُُُ ُ
الحاجاتُذاتُالقيمةُعندُالفردُ"ُوُيكملُمعقبُاً ُوُىذاُالشعورُماُىوُإالُردُفعلُنفسيُلمعاملُتجاهُ
عمموُفيُوقتُماُ،وُىوُشعورُثابتُنسبيُاًُوُقدُيتغيرُتبعُاًُلتغيرُالظروفُوُالعواملُالمؤثرةُفيوُ .
أماُ(الجريدُ)2007ُ,فيعرفوُبأنوُُ"ُ:شعورُداخميُيشعرُبوُالفرد(ُعاملُموظفُ،رجلُأمن)ُتجاهُماُ
يقومُبوُمنُعملُ،وُذلكُإلشباعُاحتياجاتوُوُرغباتوُوُتوقعاتوُفيُبيئةُعممو"ُ .
النفسيُتجاهُالعملُوالعاممينُيظيرُمنُ
ُ
وُيعرفو ُ(الخيريُ )2008ُ,بأنوُ":عبارةُعنُشعُورُباالرتياحُ
خبللوُسموكوُالخارجيُفيُحرصوُعمىُحسنُالتعاونُوزيادةُاإلنتاجيةُ ُوذلكُنتيجة ُلماُيحصلُعميوُ
منُحوافزُماديةُ ُومعنويةُمنُالمنظمةُأوُالمؤسسةُالتيُيعملُبيا"ُ .
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ُ.2العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي ُ
ُُُُُتتعددُالعواملُالمؤثرةُفيُالرضاُالوظيفيُوُتتناسبُمعُمجموعُالعواملُالمؤثرةُإيجابيُاًُعمىُزيادةُ
الرضاُالوظيفيُلدىُالموظفُ ُ،وقدُأوردُالطيبُ(ُُ)2008فيُدراستوُىذهُالعواملُوىيُ :
أُ–ُعواملُذاتية(متعمقةُبالفردُنفسو)ُوأىمياُ :
ُ-1الجنسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-2العمرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-3الحالةُاالجتماعية ُ
ُ-4المستوىُالتعميميُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-5المستوىُالوظيفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-6مدةُالخدمة ُ
ُ-7شخصيةُالفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-8أىميةُالعملُلمفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-9قدرةُالفرد ُ
ُ-10قيمُالفردُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-11الدافعية ُ
املُمرتبطةُبالوظيفةُوُأىمياُ :
ُ
بُُُ-عو
ُ-1األمرُالنقديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-2الحوافزُالمادية ُ
ُ-3األمنُالوظيفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-4فرصُالترقية ُ
ُ-5العبلقاتُمعُاآلخرين ُ
جـُُ-عواملُمرتبطةُبتصميمُالعملُوُطبيعةُتصميمُالوظيفةُوُدرجةُإثرائياُ .
املُتنظيميةُوأىمياُ :
ُ
دُ-عو
ُ-1ساعاتُالعملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-2ظروفُالعمل ُ
ُ-3سياساتُوُأساليبُوُإجراءاتُالعملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-4نمطُالقيادةُوُاإلشراف ُ
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ىـُُ-عواملُبيئيةُوأىمياُ :
ُ-1االنتماءُاالجتماعيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-2نظرةُالمجتمع ُ
.3مقاييس الرضا الوظيفي ُ
ُُوعميو ُف إن ُمستوى ُالرضا ُالوظيفي ُلدى ُالموظف ُىو ُأمر ُنسبي ُيتأثر ُدائما ُبمؤثرات ُإيجابية ُأوُ
سمبيةُ ،وعمى ُالمنظمة ُدراسة ُىذه ُالمؤثرات ُبشكل ُمستمرُ ُ ,وتعزيز ُالمؤثرات ُاإليجابية ُمنياُ ُ ,ومراعاةُ
اتُووضعُاألنظمةُوالموائحُ,كماُأنناُحينُنتحدثُعنُالرضاُالوظيفيُ
ُ
ىذهُالمؤثراتُحينُاتخاذُالق ارر
الناتجُعنُنمطُالقيادةُفيُالمنظمةُفإنناُنتطمعُإلىُتأثيراتُشخصيةُالقائدُعمىُالعاممينُبعيداً ُعنُ
بعضُاألنظمةُالثابتةُفيُالمؤسسةُكنظامُالترقياتُوالرواتبُ .
وُقدُأوردُ(ُفممبانُ)2009ُ,نوعانُمنُمقاييسُالرضاُوىماُ :
ُ -1المقاييس ُالموضعيةُ :وىو ُيقيس ُالرضا ُمن ُخبلل ُاآلثار ُالسموكية ُلو ُمثل ُالغياب ُ ُوتركُ
الخدمةُ ُ،ويستخدمُوحداتُقياسُموضعيةُ .
ُ -2المقاييس ُالذاتيةُ :وىوُيقيس ُالرضا ُمباشرةُلكن ُبأساليب ُتقدير ُذاتية ُ ُوذلك ُبسؤالُاألفرادُ
عن ُمشاعرىم ُتجاه ُالجوانب ُالمختمفة ُلمعمل ُأو ُعن ُمدى ُما ُيوفره ُالعمل ُمن ُإشباع ُحاجاتيم ُومنُ
أمثمتيا(مقياس ُقوائم ُاالستقصاءُ ,مقياس ُرسم ُالوجوُ ,طريقة ُالمبلحظة ُالمباشرة ُلمسموكُ ,طريقةُ
المقاببلتُالشخصيةُ,طريقةُتحميلُالظواىر)ُ .
ُ
ُ
ُ
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ثانياً -الفعالية(:)Effectiveness
ُُُُُُُُُُيعد ُشستر ُبارنارد ُ(ُ )1938أول ُمن ُتبنى ُمفيوم ُالفعالية ُفي ُكتابو ُوظائف ُالمديرينُ
ُوأىدافيم ُالتي ُيسعون ُإلى ُتحقيقيا ُمنُ
التغيريينُ ،وان ُدراستو ُعن ُالعبلقة ُبين ُتوجيات ُاألعضاء ُ
انضماميمُإلىُمنظمةُمعينةُ،وأىدافُتمكُالمنظمةُىيُالتيُقادتوُإلىُتحديدُمفيومُالفعالية ُ(النوريُ
ُ
ُوآخرين.)2009ُ,
ُ.1تعـريف الفعالية ُ
ُُُُُُُُُُُيعتبرُ )1938(ُ Barnadىو ُأول ُمن ُحاول ُأن ُيقدم ُتعريفاً ُلمفعالية ُحيث ُعرف ُالفعاليةُ
بأنيا"ُتحقيقُاليدفُالمحددُ،وعرفُالعملُالفعالُبشكلُعامُبأنوُالعملُالذيُينجزُاليدفُالذيُتمُ
تحديده ُمسبقاً" ُو ُتعرف ُالمنظمة ُالعربية ُلمعموم ُاإلدارية ُ(1947م) ُالفعالية ُبأنيا ُ"مدى ُصبلحيةُ
العناصرُالمستخدمةُ(المدخبلت)ُلمحصولُعمىُالنتائجُالمطموبةُ(المخرجات)"ُُ)ُالكردي.)2014ُ,
ُُُُُأما ُُ)1998(ُ Goyalفيعرفياُبأنياُ"ُمخرجاتُالنظامُالتيُتمثلُسببُوجودُالنظامُوُأنُتكونُ
فاعلُيتضمنُأنُتقومُباألشياءُالصحيحةُالتيُتحققُالنتائجُالمرغوبةُوىيُمقاييسُجودةُالمخرجات"ُ
(الفاعوريُ .)2012ُ,
ُ.2الفعالية و الكفاءة ُ
ُُُُُيعتبرُمفيومُالكفاءةُمبلزمُاً ُلمفيومُالفاعميةُ ,ولكنُالُيجبُأنُيستخدماُبالتبادلُ.فقدُتك ُونُ
المنظمةُفعالةُ ُولكنياُليستُكفؤُاً ُأيُأنياُتحققُأىدافياُولكنُبخسارةُ,وعدمُكفاءةُالمنظمةُيؤثرُ
سمبُاً ُعمى ُفاعميتيا( ُكرديُ ,ب.تُ .).وقد ُأورد ُ(الفاعوريُ )2012ُ ,جيود ُالباحثين ُلمتميز ُبينُ
مصطمحُالكفاءةُوُمصطمحُالفاعميةُوُلخصياُفيماُيميُ :
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أُ-يعدُكلُمنُالكفاءةُوالفعاليةُمنُالمقاييسُاألساسيةُفيُقياسُأداءُالمنظماتُأوُالنشاطاتُالتيُ
تنجزىاُ .
بُ-بالرغمُمنُأىميةُىذينُالمصطمحينُبالنسبةُلمنظماتُاألعمالُُ ُ،وتبلزمُوجودىماُإالُأنيماُ
ُ
مصطمحينُغيرُقابمينُلمتبادلُأوُالترادفُ .
تُ-تتعمق ُالفاعمية ُبمخرجات ُالنظام ُ ُوتحقيق ُاألىداف ُفي ُحين ُتتعمق ُالكفاءة ُباستعمال ُالمواردُ
ُ
لتحقيقُالمخرجات(ُالنتائجُ)ُ .
ثُ-الكفاءةُمؤشرُمنُالمؤشراتُالمستخدمةُفيُقياسُالفعاليةُأحياناُ ُومنُثمُفإنُمفيومُالفعالية
ُُُ ُ
)ُيوضحُدورُكلُمنُالكفاءةُوالفعاليةُفيُاالرتقاءُفيُاألداءُ .
ُ
أوسعُمنُمفيومُالكفاءةُُ.والشكـل(2.5
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الشكـل ( :)2.5يوضح دور كل من الكفاءة و الفعالية في االرتقاء في األداء
نأي انًال

اإلَراض

انعًم

انهتػ

انًىانق األونُح

انمًُح انًضافح

انًعهىياخ

نلى األعًال

انصمافح

عائك انٍهى

انركُىنىظُا

انًكاَح فٍ انٍىق

األداء

انكفاءة

انفعانية

االستمرار واننمو

انًٕكن :يىقتهه2111 ,

ُ .ُ3مداخل دراسة الفعالية
ُُُُإنُاليدفُمن ُدراسةُمداخلُالفعالية ُىوُاالستفادةُواالختيار ُاألمثلُلمنموذجُالمطموبُتنفيذهُ
لتحقيقُفعاليةُالمنظمةُ ُ,وقدُلخصُالباحثُمداخلُدراسةُالفعاليةُإلىُ :
ُأ-مدخلُاليدف(ُ )Goal Approach
ُُُُُيعد ُالنموذج ُاألساس ُلمفيومُالفعاليةُ,وقد ُبني ُىذا ُالمدخل ُعمى ُفكرةُرئيسةُمفادىا ُأن ُكلُ
المنظمات ُتمتمك ُعددُاً ُمن ُاألىداف ُوتحقيق ُىذه ُاألىداف ُىو ُمعيار ُلقياس ُفعالية ُالمنظمةُ
(المتنيُ ُ.)2009ُ,
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بُُ-مدخلُمواردُالنظام(ُ )System Resources Approach
ُ
اردُالنظامُُ ُ ,وقدُركزُعمىُالعممياتُداخلُ
مدخلُمو ُ
ُ
ُُُُُقدمُكل ُمنُ Yuchtman &Seashore
المنظمةُ ,واعتب ار ُأن ُالمعايير ُالواجب ُاستخداميا ُىي ُ(تخصيص ُالمواردُ ,مرونة ُالمنظمةُ ,تكيفُ
المنظمةُ,القدرةُعمىُالتعاملُمعُالنزاعُ,تناسقُالوحداتُالفرعية)ُ(المتنيُ ُ.)2009ُ,
جُ -مدخلُالعممياتُالداخميةُ(ُ )ُInternal Processes Approach
ُ
ُُُُُتعني ُالفعالية ُوفق ُىذا ُالمدخل ُحالة ُالتكامل ُبين ُالمنظمة ُوالموارد ُالبشريةُ ،مما ُيقود ُإلىُ
انسيابية ُالعمميات ُوكفاءتيا ُوجودتيا ُ ُويركز ُعمى ُاآلليات ُالداخمية ُلممنظمة ُوفعاليتيا ُفي ُاستخدامُ
مواردىاُالتيُتصبُفيُتحقيقُمظاىرُالصحةُالتنظيميةُ(المتنيُ .)2009ُ,
د-مدخلُالمنتفعينُالمتعددين(ُ )Multiple Constituency Approach
ُُُُُيعدُنموذجاًُمعدالًُعمىُمدخلُاليدفُ,وينظرُىذاُالمدخلُإلىُالمنظمةُالفاعمةُعمىُأنياُتمكُ
المنظمة ُالتي ُتمتمك ُالمعمومات ُعن ُتوقعات ُأصحاب ُالمصالحُ ,وتقوم ُبتحديد ُأنشطتيا ُالداخميةُ
وأىدافياُباالعتمادُعمىُتمكُالمعموماتُ(النوريُوآخ ُرونُ .)2009ُ,
هُ -مدخلُالقيمُالمتنافسةُ(ُ )Competing Value Approach
ُ
ُُُُتقومُفكرةُىذا ُالمدخلُعمىُحلُالتجاذباتُالمتعارضةُبينُوجياتُالنظرُالمتعددةُألصحابُ
المصالحُوبينُأىدافُالمنظمةُ(النوريُوآخ ُرونُ ُ.)2009ُ,
وُ -النموذجُالبيئيُالحيوي(ُ )The Population Ecology model
ُُُُُقدمُالنموذجُكلُمن ُُ Betton &Dessفيُعام ُ(ُ ,)1985حيثُقدمواُثبلثةُعواملُأساسيةُ
ترتبطُبالنموذجُوىيُ :
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ُالعاملُاألولُ :ىوُالقصورُالييكميُحيثُأنُالعواملُالداخميةُ(الكمفُالفارقةُ ,تركيبُاالتصاالتُ,
السياسات ُالداخميةُ ,أعراف ُأصحاب ُالمصالح ُالمينية) ُوعناصر ُالبيئة ُالخارجية ُ(قيود ُالدخولُ
والخروج ُمن ُالسوقُ ,محدودية ُالرشدُ ,الشرعية ُاالجتماعية) ُتعيق ُبشكل ُمشترك ُقدرة ُالمنظمة ُأوُ
الصناعةُأوُالقطاعُفيُالتبنيُالناجحُلمتغييرُفيُالبيئةُاالجتماعيةُ .
أماُالعاملُالثانيُ:فيوُنوعُالتنظيمُ,والتحققُمنُنوعُالتنظيمُىوُأكثرُمنُسؤالُعنُالتصنيفُفيوُ
يتضمنُإيضاحُلتطورُاألشكالُواآللياتُالمتنوعةُالتيُيتمُمنُخبللياُتحديدُتفاصيلُالبقاءُ .
والعامل ُالثالثُ :يتضمن ُاختيار ُالبيئة ُوالتي ُيقصد ُبيا ُخصائص ُمواصفات ُالبيئة ُوتأثيرىا ُعمىُ
بقاءُالمنظمةُ(النوريُوآخ ُرونُ ُ.)2009ُ,
زُ -مدخلُالبناءُاالجتماعيُ(ُ )Social Construction Approach
ُُُُُقدم ُُ )1995( Scottىذا ُالمدخل ُووفقاً ُليذا ُالمدخل ُإن ُالحقيقة ُتخمق ُعبر ُ(االعتقاداتُ,
المعرفةُ ,تصرفات ُاألفراد) ُوأن ُاألفراد ُيتحدد ُسموكيم ُبالحقيقة ُالمدركة ُمن ُقبميمُ ,واالختبلفُ
األساسيُبينُىذاُالمدخلُومدخلُالمنتفعينُالمتعددينُأنوُالُيتوقعُمنُاألفرادُأنُيتصرفواُبشكلُ
رشيدُأو ُعقبلنيُفيُداخلُالمنظمةُ,وأنُفعاليةُالمنظمةُتقاسُعبرُتقديرُأصحابُالمصالحُلياُ,
أيُأنُفعاليةُالمنظمةُتقاسُبمدىُرضاُأصحابُالمصالحُ(النوريُوآخ ُرونُ .)2009ُ,
وتمخيصاً ُلما ُسبق ُنورد ُالجدول(ُ )2.2والذي ُيحدد ُنوع ُالمدخل ُالذي ُيمكن ُاستخدامو ُوفقاًُ
لممعطياتُالمتاحةُ .
ُ
ُ
ُ
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جدول ( :)2.2نوع المدخل الذي يمكن استخدامو وفقاً لممعطيات المتاحة.

النموذج

المفهوم

متى يكون مفيد

نموذج الهدف

المنظمة هً فاعلة إذا حققت أهدافها

عندما تكون األهداف محددة

Goal Model

المحددة

بتوقٌت وواضحة وقابلة للقٌاس

موارد النظام

الحصول على الموارد المطلوبة

System Resource
العملٌات الداخلٌة

تنسٌق الوظائف بدون جهد

Internal Processes
أصحاب المصالح االجتماعٌة
Strategic Constituencies
القٌم المتنافسة

ٌرجى إرضاء جمٌع أصحاب المصالح
توازن المبادالت

Competing Values
الشرعٌة

البقاء من خالل تشجٌع األنشطة

Legitimacy

الشرعٌة

التوجه نحو األخطاء

ترابط المدخالت والمخرجات
بوضوح
ترابط األداء مع العملٌات بوضوح
ٌمتلك أصحاب المصالح قوة
المنظمة
مواجهة الضغوط المتناقضة
البقاء أو االنسحاب من االهتمام

غٌاب مؤشرات الفعالٌة

األخطاء القاتلة

نظام األداء المرتفع

تقٌٌم التماٌز من خالل المقارنة مع

المقارنة بٌن المنظمات المتشابهة

High performing systems

المنظمات المتشابهة

هً حالة مطلوبة

Fault-Driven

ُُ Source: Zwikael & Smyrk, 2011
ُ
ُ
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ثالثاً:الجيد اإلضافي(:)Extra Effort
ُُُُُيعد ُالجيد ُاإلضافي ُالعنصر ُالثالث ُمن ُعناصر ُمخرجات ُالعمل(ُ ,)Out comesويعكسُ
الجيدُاإلضافيُإلىُأيُدرجةُيبذلُالعاممونُجيداًُخارجُعنُالجيدُالعاديُ,وذلكُنتيجةُأثرُالقيادةُ
عمىُالعاممين ُ(ُ ُ,)Snodgrass,ُ 2006ويقولُ (1978)ُ Burnsأنُنمطُالقائدُالتحويميُيشجعُ
المرؤوسين ُعمى ُبذل ُالمزيد ُمن ُالجيدُ ,وأن ُيقوموا ُبأعمال ُأكثر ُمما ُكان ُمتوقعُ
منيم )ُ .)Limsila&Ogunlna, 2007ولفيم ُطبيعة ُالجيد ُاإلضافي ُنقف ُعند ُمفيومو ُوعبلقتوُ
ببعضُالسموكياتُالتنظيميةُ .
 .1مفيوم الجيد اإلضافي:
ُُُُُيعرفو ُ (2006( Snodgrassبأنوُ:محاولةُالعاممون ُلفعلُأكثرُمماُىوُمتوقعُمنيمُ ُ ,رغبةُ
فيُتحقيقُالنجاحُومواجيةُالصعابُ(ُ .)Snodgrass,ُ2006
ويعرفوُ Wegnerبأنوُ :مقدرة ُالقادة ُلجعل ُاآلخرين ُيبذلون ُأكثر ُمما ُىو ُمتوقع ُمنيمُ ,ويكون ُونُ
حريصينُعمىُالنجاحُومواجيةُالصعابُ(ُ .)Saqer, 2012
 .2الجيد اإلضافي وعالقتو ببعض السموكيات التنظيمية:
ُُُُُلفيمُطبيعةُوأىميةُالجيدُاإلضافيُفإنناُنتتبعُعبلقتوُببعضُالسموكياتُالتنظيميةُ,وقدُاختارُ
الباحث ُثبلثة ُسموكيات ُتنظيمية ُوىي(:سموك ُالمواطنة ُالتنظيميةُ ,االلتزام ُالتنظيميُ ,الوالءُ
التنظيمي).
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أ -الجيد اإلضافي وسموك المواطنة التنظيمية
ُُُُُعرف ُ)1995( Organسموكُالمواطنةُالتنظيميةُبأنوُ:السموكُالتطوعيُاالختياريُالذيُالُ
يندرج ُتحت ُنظام ُالحوافزُالرسميُفي ُالمنظمة ُواليادفُإلى ُتعزيزُأداء ُالمنظمة ُوزيادة ُفعاليتياُ
وكفاءتياُ(العامريُ .)2003ُ,
ُُُُُُوقدُعدد ُ)2008(ُ Bectonثبلثة ُأبعادُرئيسة ُلسموكُالمواطنةُالتنظيميةُ,وأشارُإلىُأنُ
البعد ُالثالث ُىوُ :استمرار ُالجيد ُاإلضافي ُعمى ُالرغم ُمن ُالظروف ُالصعبةُ ,وأخذ ُزمام ُالمبادرةُ
لمقيام ُبكل ُما ُىو ُضروري ُلتحقيق ُأىداف ُالمنظمة ُحتى ُوان ُكانت ُليست ُجزءاً ُمن ُالواجباتُ,
وتطوير ُالمعرفة ُوالنشاطات ُمن ُخبلل ُاالستفادة ُمن ُالفرص ُالمتاحة ُداخل ُالمنظمة ُوخارجياُ
(القحطانيُ .)2014ُ,
ُُُُُكماُذكرُكلُمنُُ)1986(ُ Brif & Motordilwoعدداًُمنُأنماطُسموكُالمواطنةُالتنظيميةُ
وأذكرُمنياُنمطينُوىماُ :
 -1نمط ُبذل ُجيود ُمضاعفة ُفي ُالعمل ُوتجنب ُمضيعة ُالوقت ُفي ُأحاديث ُجانبية ُأوُ
فتراتُاستراحةُطويمةُومتكررةُأوُزياراتُداخميةُوخارجيةُالُعبلقةُلياُبالعمل.
 -2التطوع ُلمقيام ُبأعمال ُإضافية ُمن ُأجل ُمساعدة ُالمنظمة ُكاالشتراك ُفي ُالمجان ُأوُ
بعضُالمشاريعُالمتعمقةُبالعمل ُأوُالتغمبُعمىُالصعوباتُالتيُتواجوُالعممياتُالتنظيميةُوحمايةُ
المنظمةُمنُاألخطارُ(العامري.)2003ُ,
ُ
ُ
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ب -الجيد اإلضافي وااللتزام التنظيمي
عرف ُ(العوفيُ )2005ُ ,االلتزام ُالتنظيمي ُبأنوُ :حالة ُنفسية ُتتمثل ُفي ُتمسك ُالفردُ
بمنظمتوُوبذلُقصارىُالجيدُوااللتزامُلتحقيقُذلكُ .
كما ُعرف ُعبد ُالناصر(ُ )1993االلتزام ُالتنظيمي ُبأنوُ :الرغبة ُالداخمية ُلدى ُالفرد ُفيُ
المنظمة ُلبذل ُأقصى ُدرجات ُالجيد ُفي ُالعمل ُوالنابع ُمن ُاإليمان ُالتام ُبأىداف ُوقيمُ
المنظمة ُوالرغبة ُالشديدة ُبالمحافظة ُعمى ُعضويتيا ُوذلك ُبيدف ُالمحافظة ُعمىُ
استم ارريتياُوتطويرىاُ(حنونوُ .)2006ُ,
ويوردُخطابُ(ُ)1988أنُالشعورُبااللتزامُالتنظيميُيؤديُإلىُعددُمنُالنتائجُاإليجابيةُ
بالنسبةُلممنظمةُكانخفاضُمعدلُدورانُالعملُواستقرارُالعمالةُواالنتظام ُفيُالعملُوبذلُ
المزيدُمنُالجيدُواألداءُ,مماُيؤثرُعمىُانخفاضُتكمفةُالعملُوزيادةُاإلنتاجيةُوتحقيقُ
النموُواالزدىارُلممنظمةُ(العوفيُ .)2005ُ,
ج -الجيد اإلضافي والوالء التنظيمي
ُُُُُُتعددت ُتعاريف ُالوالء ُالتنظيمي ُبتعدد ُالمداخل ُالفكرية ُألصحابيا ُلكنيا ُوانُ
اختمفت ُنوعاً ُما ُع ن ُبعضيا ُإال ُأنيا ُتدور ُبمجمميا ُحول ُفكرة ُمدى ُارتباط ُالفرد ُبقيمُ
ومعتقدات ُوأىداف ُالمنظمة ُودرجةُاستعدادهُلبذل ُالجيدُفيُسبيل ُنجاحُواستمرار ُىذهُ
المنظمةُ,يرافقُذلكُكموُالرغبةُالقويةُفيُاالستمرارُفيُالعملُبيذهُالمنظمة ُ(العامريُ,
ُ .)2003
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ُُُُُُُُُوقدُعرفو ُ(أبوُالعبلُ )2009ُ,بأنوُ:درجةُتطابقُالفردُمعُمنظمتوُوارتباطوُبياُورغبتوُفيُ
بذلُأكبرُعطاءُأوُجيدُممكنُلصالحُالمنظمةُالتيُيعملُفيياُ,معُرغبةُقويةُفيُاالستمرارُ
بعضويةُالمنظمةُ .
ُُُُُوقدُأشارُ)1974(ُPorterأنُالفردُالذيُيظيرُمستوىُعاليُمنُالوالءُالتنظيميُباتجاهُُُ
المنظمةُالتيُيعملُبياُيكونُلديوُ(أبوُالعبلُ :)2009ُ,
 اعتقادُقويُبقبولُأىدافُوقيمُالمنظمة.
 استعدادُلبذلُأقصىُجيدُممكنُلخدمةُالمنظمة.
 رغبةُقويةُفيُالمحافظةُعمىُاستمرارُعمموُفيُالمنظمة.
ومن ُخبلل ُاالطبلع ُعمى ُما ُتقدم ُمن ُدور ُالجيد ُاإلضافي ُفي ُكل ُمن ُ(سموك ُالمواطنةُ
التنظيميةُ,االلتزام ُالتنظيميُ,الوالءُالتنظيمي)ُيخمص ُإلىُأنُبذلُالجيدُاإلضافيُىوُسموكُ
يتخذهُالعاممونُنتيجةُالتأثرُبسموكياتُمثلُسموكُالمواطنةُأوُااللتزامُأوُاالنتماءُالوظيفيُأوُ
بتأثرهُبنمطُقيادةُالمنظمةُمماُيدفعُالعاممينُإلىُبذلُجيدُإضافيُأكبرُمنُالجيدُالمطموبُ
منيمُوذلكُرغبةُفيُنجاحُالمنظمةُوتحقيقُأىدافياُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

املبحث انرابع
انشرطت انفهضطُنُت
*مقدمة.
2.4.1

تعريف الشرطة.

2.4.2

اختصاصات جياز الشرطة.

2.4.3

وظائف الشرطة.

2.4.4

المستويات اإلدارية في ىيكمية جياز الشرطة.

2.4.5

إحصائيات شرطية.
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 2.4الشرطة الفمسطينية
* مقدمة:
ُُُُ تعتبر ُالشرطة ُمن ُأىم ُأجيزة ُالدولة ُُ ,ومع ُتطور ُالحياة ُاالجتماعية ُتعددت ُوظائف ُالشرطةُ
وميامياُ ,فالشرطة ُكانت ُوما ُزالت ُوستبقى ُتتطمع ُلمقيام ُبأعمال ُواجراءات ُتيدف ُإلى ُحفظ ُالنظامُ
واألمنُالعامُفيُالمجتمعُ.فالشرطةُإذنُىيُبوجوُعامُأداةُالدولةُفيُصونُاألمنُواقرارُالنظامُالعامُ
وتنفيذ ُالقوانين ُالتي ُتسنيا ُالدولة ُلصالح ُمواطنييا ُوفقاً ُلمضوابط ُالمحددة ُلذلك ُ(كموبُ.)2011ُ ,
اختصاصاتُجيازُالشرطةُ,وظائف الشرطةُ,المستوياتُاإلداريةُ
ُ
ويتناولُىذاُالمبحثُتعريفُالشرطةُ,
فيُىيكميةُجيازُالشرطةُ,إحصائياتُشرطيةُ .

 2.4.1تعريف الشرطة:
ُُُُُ الشرطة ُىي ُ:ىيئة ُمدنية ُنظامية ُتؤدي ُواجبيا ُفي ُخدمة ُالشعب ُوتكفل ُلممواطن ُالطمأنينةُ
واألمنُ ,وتسير ُعمى ُحفظ ُالنظام ُالعام ُواآلداب ُوتتولى ُتنفيذ ُما ُتفرضو ُعمييا ُالقوانين ُوالموائح ُمنُ
واجباتُ(كموب.)2011ُ,
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 2.4.2اختصاصات جياز الشرطة:
ُُُُ نص ُمشروع ُقانون ُىيئة ُالشرطة ُالفمسطيني ُعمى ُأن ُالشرطة ُالوطنية ُالفمسطينية ُىيئة ُمدنيةُ
نظاميةُوحددُاختصاصاتياُفيماُيميُ(كموبُ :)2010ُ,
 المحافظةُعمىُاألمنُالعامُ .
 المحافظةُعمىُالنظامُالعامُ .
 المحافظةُعمىُاآلدابُالعامةُُ .
 حمايةُأرواحُوممتمكاتُالمواطنينُ .
 كفالةُالطمأنينةُواألمنُواالستقرارُلجميعُالمواطنينُُ .
 حمايةُالممتمكاتُوالمنشآتُالعامةُ .
 منعُالجريمةُ .
 ضبطُالجريمةُ .
 تنفيذُماُتفرضوُالقوانينُوالموائحُ .


تنفيذُأحكامُالقضاء.
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 2.4.3وظائف الشرطة:
ُ إن ُالشعور ُباألمن ُىو ُحاجة ُمن ُالحاجات ُاألساسية ُلئلنسانُ .وقد ُعبر ُالقرآن ُالكريم ُعنُ
اُر َّ
ُى َذاُ
ب َ
ضرورةُاألمنُفيُالحياةُ,بلُوضعُاألمنُقريناً ُلمغذاءُبالنسبةُلئلنسانُقالُتعالىُ((ُ َفْم َي ْعُب ُدو َ
ُخو ٍ
ِ
ِ
ف ُ(ُ ))4سورةُقريشُ ,فاإلنسانُبقدرُحاجتوُلمطعامُ
اْل َب ْي ِت ُ(ُ)3الَِّذيُأَ ْ
ط َع َميُ ْم ُم ْن ُ
آم َنيُ ْم ُم ْن َ ْ
ُو َ
ُجوٍع َ
بحاجةُإلىُاألمنُوىذاُماُيبرزُمكانةُووظيفةُالشرطةُالمقدسة ُ(إمامُ.)1998ُ,وتتمثلُوظائفُجيازُ
الشرطةُبأربعُوظائفُرئيسوُوىيُ :
.1الوظيفةُاإلداريةُلمشرطةُ :
ُُُُُُ تشملُجميعُاألعمالُالوقائيةُالتيُتيدفُإلىُمنعُوقوعُالجريمةُوماُتتخذهُو ازرةُالداخميةُمنُ
تدابيرُواجراءات ُ تقملُفرصُارتكابياُ,ويعتبرُالضبطُاإلداريُبماُيقومُبوُمنُحفظُالنظامُالعامُفيُ
المجتمع ُنوعاً ُىاماً ُمن ُالخدمات ُالعامة ُبالرغم ُمن ُخصوصياتوُ .ويمكن ُالقول ُبأن ُدور ُالشرطةُ
اإلداريُيمكنُتأسيسوُعمىُالقاعدتينُالتاليتينُ :
 وضع ُقواعد ُتنظيمية ُسواء ُكانت ُلوائح ُأو ُنظم ُأو ُأوامر ُتستيدف ُتحقيق ُأي ُغرض ُمنُ
األغراضُالتيُيشممياُمدلولُالنظامُالعامُ .
 تنفيذُماُتفرضوُالقوانينُمنُتكاليفُبأنُتتولىُىيئةُالشرطةُمساعدةُمختمفُأعمالُالضبطُ
اإلداري ُاألخرى ُمثل ُأعمال ُ(سمطة ُاألراضيُ ,البمدياتُ ,سمطة ُالطاقة ُ....إلخ) ُ(كموبُ,
.)2010
ُ
ُ
ُ
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.2الوظيفةُالقضائيةُلمشرطةُ :
ُُُُُ وىيُالوظيفةُالتيُتمارسياُنيابةُعنُالسمطةُالقضائيةُولمصمحتياُ,وتتمثلُىذهُالوظيفةُالقضائيةُ
باإلجراءاتُالتيُتقومُبياُالشرطةُعقبُوقوعُالجريمةُبقصدُمعرفةُالفاعلُوالبحثُعنُاألدلةُوماُيتبعُ
ذلكُمنُإجراءاتُالضبطُوالتفتيشُوصوالًُإلىُالحقيقةُوتقديمُالفاعلُلجيةُالقضاءُ(كموبُ .)2013ُ,
.3الوظيفةُاالقتصاديةُلمشرطةُ :
ُُُُُتتمثلُالوظيفةُاالقتصاديةُلمشرطةُفيُحمايةُاالقتصادُالوطنيُويقصدُبياُُ(كموبُ :)2013,
 مكافحةُالجرائمُاالقتصادية.
 سرقةُالكيرباءُوالماء.
 الغشُوالتدليسُالتجاريُ .
.4الوظيفةُاالجتماعيةُلمشرطةُ :
ُُُُُإن ُمسؤولية ُاألفراد ُ تجاه ُاألمن ُيعززىا ُويقوييا ُالدور ُاالجتماعي ُلمشرطة ُُ ,وبالرغم ُمن ُالدورُ
المعروفُلمشرطةُإالُأنياُبدأتُتقومُبدورُاجتماعي ُ(ُكأعمالُالنجدةُفيُالكوارثُ,حمايةُأخبلقياتُ
المجتمعُ,تعزيزُالقيمُ,إيضاح ُالمخاطر...إلخ) ُوعميوُفإنُالوظيفةُاالجتماعيةُبمعناىاُالشموليُتجمعُ
جميعُ وظائفُالشرطةُ,وقدُسميتُىذهُالوظيفةُباالجتماعيةُلماُلياُمنُدورُإصبلحيُأوُتربويُأوُ
إنسانيُ(كموب.)2010ُ,
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2.4.4

المستويات اإلدارية في ىيكمية جياز الشرطة:

ُُُُُمنُخبللُاالطبلعُعمىُىيكميةُالشرطةُالفمسطينيةُوبالرجوعُإلىُماُأورده ُ(كموبُ )2011ُ,فإنُ
المستوياتُاإلداريةُلمشرطةُتقعُفيُثبلثةُمستوياتُإداريةُوىيُ :
.1مستوياتُاإلدارةُالعمياُ :
ويوضحيا ُالشكل ُ(ُ )2.6حيث ُتشمل ُكبلً ُمن ُ(مدير ُعام ُالشرطة ُ– ُنوابو ُُ -مساعديو ُ– ُمدراءُ
اإلداراتُالمركزيةُ–ُمدراءُشرطةُالمحافظاتُ–ُمدراءُالوحداتُفيُالشرطة)ُ .
.2مستوياتُاإلدارةُالوسطىُ :
ويوضحُنموذجُعنياُالشكلُ(ُ)2.7حيثُتشملُكبلًُمنُ(مدراءُمركزُالشرطةُ–ُمدراءُأفرعُاإلداراتُ
المتخصصةُ–ُمدراءُالدوائرُفيُاإلداراتُالمركزيةُوالمحافظات)ُ .
.3مستوياتُاإلشرافُاألولُ(اإلدارةُالدنيا) ُ
ويوضحُنموذجُعنياُالشكل(ُ)2.8حيثُتشملُكبلً ُمنُ(مدراءُاألقسامُ– ُمسؤوليُفرقُالدورياتُ–ُ
ضباطُاإلشراف)ُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الشكل( :)2.6مستويات اإلدارة العميا بجياز الشرطة
يكَه عاو انّهطح

ُ
ُ
َائة يكَه
انّهطح

ُ

يفرُ عاو
انّهطح

ُ
انّإوٌ
انماَىَُح

ُ
ُ

يٍاعك نإلقاناخ
انًرفٕٕح

انعاللاخ انعايح
واإلعالو

يٍاعك نهّإوٌ
اإلقانَح وانًانُح

انًثاؼس انعايح

أيٍ انّهطح

انرفطُظ
وانرطىَه

انركـم وؼفع
انُظاو

يٍاعك نهًؽافظاخ

يكافؽح
انًفكناخ

انّهطح
انعُائُح انكونُح

يٍاعك انعًهُاخ
وانركنَة

يكرة يكَه
انّهطح

األقنح انعُائُح

يٍاعك نإلقاناخ
انُظايُح

ُ
انٍُائُح

ُ

انّإوٌ
اإلقانَح

انثهكَاخ

ُ
انًعاته
وانؽكوق
ُ

انًّال

انعًهُاخ

غىج

انركنَة

انمضائُح
انؽهاٌاخ

انًانُح
انىٌطً
انرُظُى
واإلقانج

ـاَُىًَ

ُ
نفػ

تهُكٌح
انًرفعهاخ
االذٕاالخ
َاقٌ انضثاط

ُ

المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(ُسبتمبر2014-م) ُ
ُ
ُ
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انثؽهَح
انًهون وانُعكج

شكل ( :)2.7مثال عهى مستوى اإلدارة الوسطى بجياز الشرطة
يكَه ِهطح يؽافظح غىج

ُ
ُ
َائة انًكَه

يكرة اإلقانج

األيٍ

يفرُ
انرؽمُماخ

انعًهُاخ

ُ

انّإوٌ
اإلقانَح
وانًانُح

ُ
يهكى انهيال

ُ

يهكى
انّعاعُح

يهكى انُّؿ
انهضىاٌ

يهكى انىَرىٌ

يهكى انّاطئ

ُ
انًثاؼس

انٍُائُح

انعاللاخ انعايح

انًكافؽح

أيٍ انّهطح

المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(سبتمبر2014-م) ُ
شكل ( :)2.8مثال عهى مستوى اإلشراف األول بجياز الشرطة
يكَه يهكى انهيال

ُ
ُ
َائة انًكَه

اإلقانج

انعًهُاخ واأليٍ

انّإوٌ اإلقانَح وانًانُح

ُ
ُ
انرؽمُك

انرُفُم

انّكاوي

انكونَاخ

انُظانج

ُ
ُ
انًثاؼس

أيٍ انّهطح

انًكافؽح

المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(سبتمبر2014-م) ُ

51

انعاللاخ انعايح

 2.4.5إحصائيات شرطيةُ :
 .1أعداد المنتسبين خالل األعوام الستة األخيرة:
ُُُُُيظير ُالجدول ُ(ُ )2.3إحصائيات ُجياز ُالشرطة ُالعددية ُلمسنوات ُمن ُُ 2009حتىُ
ُ2014والحظُالثباتُالنسبيُلؤلعدادُ,وبالرجوعُإلى(موقعُو ازرةُالداخميةُواألمنُالوطنيُبتاريخُ
ُ)2014-4-29يتبينُأنُعددُسكانُقطاعُغزةُلمعامُُ2014بمغُ(ُ)1867744وبذلكُتكونُ
نسبة ُأفراد ُالشرطة ُألعداد ُالسكان ُلمعام ُُ 2014ىي ُشرطي ُلكل ُُ 227مواطن ُ(استرجاعُ,
موقعُو ازرةُالداخميةُواألمنُالوطنيُ .)2014ُ,
جدول( :)2.3إحصائيات جياز الشرطة العددية

ُ

إحصائٌة الشرطة خالل األعوام من 2014-2009
السنة
م
2009
1
2010
2
2011
3
2012
4
2013
5
2014
6
المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(ُديسمبرُ )2014-

العدد
8507
8530
8471
8118
8214
8221

ُ
 .2توزيع األعداد الشرطية عمى محافظات القطاع:
يظير ُالجدول(ُ )2.4توزيع ُاألعداد ُالشرطية ُعمى ُمحافظات ُقطاع ُغزةُ ,ويبلحظ ُالتناسبُ
الطرديُمعُأعدادُالسكانُفيُالمحافظاتُ .
ُ
ُ
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الجدول( :)2.4توزيع األعداد الشرطية عمى المحافظات
م
1
2
3
4
5

إحصائٌة الشرطة حسب المحافظة لعام 2014م
العدد
المحافظة
1547
محافظة شمال غزة
3110
محافظة غزة
1130
محافظة الوسطى
1356
محافظة خانٌونس
1078
محافظة رفح
8221
مجموع
المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(ُديسمبرُ )2014-

 .3توزيع ضباط الشرطة بحسب الرتبة العسكرية:
يظيرُالجدول(ُ)2.5توزيعُضباطُالشرطةُبحسبُالرتبةُالعسكريةُفيُجيازُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ
غزةُلمعامُُ,2014ويبلحظُالتسمسلُاليرميُلمرتبُالعسكريةُوالذيُيرتبطُبالبناءُالييكميُلمجياز.
جدول( )2.5توزيع ضباط الشرطة بحسب الرتبة العسكرية
م
1
2
3
4
5
6

إحصائٌة الشرطة حسب الرتب السامٌة لعام 2014م
العدد
الرتبة
1
لواء
3
عمٌد
38
عقٌد
81
مقدم
263
رائد
1040
نقٌب
1426
مجموع
المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(ُديسمبرُ )2014-

ُ
ُ
ُ
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 .4أعداد المدراء في جياز الشرطة:
يظير ُالجدول ُ(ُ )2.6أعداد ُالمدراء ُفي ُجياز ُالشرطة ُالفمسطيني ُبقطاع ُغزة ُلمعام ُُ,2014
موزعينُعمىُالمستوياتُاإلداريةُالثبلثةُفيُالجيازُ .
جدول ( )2.6أعداد المدراء في جياز الشرطة
م
1
2
3

إحصائٌة الشرطة للمدراء والدوائر واألقسام لعام 2014م
العدد
الوصف
36
عدد المدراء العامون
211
عدد مدراء الدوائر
881
عدد رؤساء األقسام
المصدرُ:التنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ(ُديسمبرُ )2014-

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

الفصل الثـالـث

ُ

الدراسات السابقة

ُ
ُ

* مقدمة.
 3.1الدراسات المحمية.
 3.2الدراسات العربية.
 3.3الدراسات األجنبية.
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 3.3الدراسات السابقة
* مقدمة:
ييدفُىذاُالفصلُإلى ُعرضُمجموعةُمنُالدراساتُالمحميةُوالعربيةُواألجنبيةُذاتُالعبلقةُ
بموضوع ُ ُالدراسةُ ،والمتمثل ُفي ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراءُ
العامينُبالشرطةُالفمسطينيةُفيُقطاعُغزةُ،إنُالغرضُمنُعرضُالبحوثُوالدراساتُالسابقةُيتمثلُ
في ُمدى ُاالستفادة ُمنيا ُفي ُالدراسة ُالحالية ُمن ُناحية ُاألىداف ُأو ُنتائج ُالدراسة ُأو ُأدوات ُالدراسةُ
وغيرىا ُحيث ُتختمف ُالدراسات ُالتي ُتناولت ُالقيادة ُالتحويمية ُومخرجات ُالعمل ُبناء ُعمى ُاختبلفُ
الباحثينُ ،وتوجياتيمُ ،وتنوع ُثقافاتيمُ ،وىناك ُعدة ُدراسات ُتناولت ُىذا ُالموضوع ُمن ُزوايا ُمختمفةُ،
وقسم ُالباحث ُالدراسات ُالسابقةُإلى ُدراسات( ُمحميةُ ,عربيةُ ,أجنبية) ُوسيتم ُاستعراض ُالدراساتُمنُ
الحديثُإلىُالقديمُوىيُكالتاليُ :
ُ

 3.1الدراسات المحمية:
 .1النجار(ُ )2012بعنوان ُ" ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة
وعالقتيا بالقيادة التحويمية" ُ
ىدفت ىذه الدراسة ُإلى ُالكشف ُعن ُطبيعة ُالعبلقة ُاالرتباطية ُبين ُضغوط ُالعمل ُوالقيادةُ
التحويميةُلدى ُمديريُالمدارسُالحكوميةُبمحافظاتُغزةُمنُوجيةُنظرىمُ،وكذلكُمعرفةُأثرُكلُ
من ُالمتغيرات ُ(النوعُ ،المرحمة ُالتعميميةُ ،سنوات ُالخدمةُ ،فترة ُالدوام ُالدراسي) ُعمى ُمتوسطاتُ
تقديراتيمُليذهُالعبلقةُواستخدمتُالباحثةُالمنيجُالوصفيُالتحميميُمستخدموُبذلكُاستبانتينُوكانُ
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ُومديرةُ ,وتم ُأخذ ُعينة ُعشوائية ُبنسبة ُُ %82,8من ُمجموعُ
ُ
عدد ُمجتمع ُالدراسة ُ(ُ )397مدي ار
مجتمع ُالدراسة ُواستخدام ُالبرنامج ُاإلحصائي ُ(ُ )SPSSلموصول ُإلى ُالمعالجاتُاإلحصائيةُوقدُ
توصمتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُالنتائج أىمياُ :
ُ -1حصمت ُدرجة ُممارسة ُمديري ُالمدارس ُالحكومية ُلمقيادة ُالتحويمية ُعمي ُوزن ُنسبي ُقدرهُ
ُ%82.93بدرجةُكبيرةُجداُ .
ُ-2توجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُتقديراتُأفرادُعينةُالدراسةُحولُدرجةُممارسةُ
مديري ُالمدارس ُالحكوميةُلمقيادة ُالتحويمية ُفي ُالمجالينُ(التأثير ُالمثاليُ،االعتبارُالفردي) ُتعزيُ
إلي ُمتغير ُسنوات ُالخدمة ُوكانت ُلصالح ُاألقل ُخدمةُ ،بينما ُتوجد ُفروق ُفي ُمجالي ُ(الحفرُ
اإللياميُ،االستثارةُالفكرية)ُتعزيُإليُمتغيرُسنواتُالخدمةُ .
ُوكانتُأىم توصيات الباحثة ما يميُ :
-1أن ُتنمح ُو ازرة ُالتربية ُوالتعميم ُالثقة ُوالصبلحيات ُالبلزمة ُلمديري ُالمدارس ُلممارسة ُالقيادةُ
التحويميةُ .
ُ-2توفرُاإلمكانياتُالماديةُوالتقنيةُالبلزمةُسواءُلمديرُالمدرسةُأوُالطبلبُ .
ُ

 .2دراسةُالديبُ(ُ )2012بعنوان"ُ:مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفمسطينية
لمقيادة التحويمية وصعوباتيا وسبل تنميتيا"
ىدفت الدراسة ُإلى ُالتعرف ُعمى ُمدى ُممارسة ُالقيادات ُاإلدارية ُاألكاديمية ُبالجامعاتُ
الفمسطينيةُلمقيادةُالتحويميةُمنُوجيةُنظرُأعضاءُالييئةُالتدريسيةُ،ومعرفةُالصعوباتُالتيُتواجوُ
ىذه ُالممارسة ُومعرفة ُأكثر ُالسبل ُأىمية ُفي ُبعض ُالمقترحات ُالتي ُقد ُتسيم ُفي ُتفعيل ُىذهُ
الممارسةُ،وذلكُمنُخبللُاستخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميميُ،وقدُتمُتطبيقُالدراسةُعمىُعينةُمنُ
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أعضاء ُالييئة ُالتدريسية ُمن ُالجامعات ُالفمسطينية ُ(جامعة ُاألزىر– ُجامعة ُالقدس ُالمفتوحة–ُ
الجامعة ُاإلسبلمية– ُجامعة ُاألقصى) ُوالتي ُبمغ ُقواميا ُ()248عضو ُىيئة ُتدريسيةُ ،والتي ُجاءُ
أبرزُنتائجياُفيُالنقاطُالتاليةُ :
ُ.1أنُالوزنُالنسبيُلدرجةُممارسةُالقياداتُاإلداريةُاألكاديميةُلمقيادةُالتحويميةُبمغُ(ُ .)52.8%
ُ.2جاءتُالنتائجُبأنُالوزنُالنسبيُلمصعوباتُبمغُ(ُُ .)%73.9
وقد أوصت الدراسة باآلتي:
 .1العملُعمىُبناءُمعاييرُواضحةُتتفقُعميياُالجامعاتُفيُاختيارُالقيادةُ .
 .2قيام ُالجيات ُالمسُؤولة ُالعميا ُبالجامعات ُبكل ُما ُمن ُشأنو ُزيادة ُوتفعيل ُامتبلك ُالقياداتُ
اإلداريةُاألكاديميةُبالجامعاتُلسماتُوخصائصُالقيادةُالتحويمية.
ُ
 .3دراسة ُاألغا ُ( )2011بعنوان" تصوير مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى مديري
المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة "
ىدفت الدراسة ُإلى ُتقديم ُتصور ُمقترح ُلتنمية ُميارات ُالقيادة ُالتحويمية ُلدى ُمديري ُالمدارسُ
اإلعدادية ُبوكالة ُالغوث ُبقطاع ُغزةُ .وقد ُاستخدم ُالباحث ُأداتين ُلجمع ُبيانات ُالدراسة ُوىمُ
االستبانة ُوالمقابمة ُالشخصية ُوكان ُعدد ُعينة ُالدراسة ُ"ُ "425معمم ُومعممة ُما ُنسبتوُ
ُ%ُ16.15منُمجتمعُالدراسةُ .
وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية :
 .1القيادةُالتحويميةُىيُقيادةُالقرنُالواحدُوالعشرين.
 .2القيادةُالتحويميةُىيُأكثرُنظرياتُالقيادةُوأنماطياُانسجاماُمعُالقيادةُاإلسبلميةُالمبثوثةُ
معالمياُفيُكتبُالتراثُاإلسبلميُبأنواعو.
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 .3درجة ُممارسة ُالمدراء ُالمميزين ُلممدارس ُاإلعدادية ُبوكالة ُالغوث ُبمحافظات ُقطاع ُغزةُ
لمياراتُالقيادةُالتحويميةُكانتُكبيرةُ"."%81.00
 .4الميارةُاألكثرُشيوعاُبينُأوساطُالمديرينُالمميزينُلممدارسُاإلعداديةُكانتُ"ُإليامُالرؤيةُ
المشتركةُ"ُوكانتُنسبتيا"ُ."%81.8
 .5درجة ُممارسة ُالمديرين ُالمميزين ُلمميارات ُالمختمفة ُتنازليا ُكانت ُكالتالي ُ( ُإليام ُالرؤيةُ
المشتركةُ ،الخطاب ُالتحويميُ ،تعديل ُالسموك ُبالقيمُ ،العمل ُالجماعي ُالتعاونيُ ،الفيمُ
واالعتذار).
وقد قدم الباحث التوصيات التالية :
 .1ضرورة ُتطوير ُميارات ُالقيادة ُالتحويمية ُلدى ُمديري ُالمدارس ُاإلعدادية ُبوكالة ُالغوثُ
وتشغيلُالبلجئينُبمحافظاتُغزةُ.
 .2ضرورةُتوجيوُالباحثينُنحوُدراسةُمياراتُالقيادةُالتحويميةُمنُجوانبُأخرى.
ُ
 .4خمف ُ(ُ )2010بعنوان ُ" عالقة القيادة التحويمية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام
األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزةُُ .
ىدفت ىذه الدراسة ُإلى ُاإلجابة ُعن ُالسؤال ُالرئيس ُفييا ُوىو ُ" ُما ُىي ُالعبلقة ُبين ُامتبلكُ
القيادات ُاألكاديمية ُلعناصر ُالقيادة ُالتحويمية ُوتنمية ُالقدرات ُاإلبداعية ُلدى ُرؤساء ُاألقسامُ
األكاديميين ُبالجامعة ُاإلسبلمية ُبغزة ُ؟؟"وقد ُاستخدم ُالباحث ُالمنيج ُالوضعي ُالتحميمي ُوكانُ
عددُمجتمعُالدراسةُ"ُ"50وكانت نتائج الدراسة عمى النحو التاليُ :
 .1توجدُممارسةُلمقيادةُالتحويميةُمنُقبلُالقياداتُاألكاديميةُفيُالجامعةُاإلسبلمية ُبغزةُبنسبةُ
تساويُُ .ُ%80.06
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 .2حاز ُ عنصرُ"ُالجاذبيةُ"ُالتأثيرُالمثاليُ"ُمنُعناصرُالقيادةُالتحويميةُالمرتبةُاألولى ُبنسبةُ
ُ%82.89بينماُاحتلُعنصرُ"ُاالستثارةُالفكريةُ"ُالمرتبةُالرابعةُبوزنُنسبيُُ .%79.63
 .3ال ُتوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُإجابات ُالمبحوثين ُحول ُعبلقة ُالقيادة ُالتحويميةُ
باإلبداع ُاإلداري ُلدى ُرؤساء ُاألقسام ُاالكاديميين ُبالجامعة ُاإلسبلمية ُبقطاع ُغزة ُتعزىُ
لممتغيراتُالديموغرافيةُوالشخصيةُ"ُالعمرُُ،سنواتُالخبرةُُ،المؤىلُالعمميُ"ُ .
وكانت التوصيات التي أوردىا الباحث ىي:
 .1أنُتقومُالجامعةُبعقدُدورةُتدريبيةُوورشُعملُلزيادةُوعيُالقياداتُاألكاديميةُبأسموبُالقيادةُ
التحويميةُوفوائدىاُعمىُالمدىُالبعيدُفيُتطويرُأداءُالمرؤوسينُ .
 .2ضرورةُاىتمامُالجامعةُبالمستجداتُاإلدارية ُوانشاء ُإدارة ُخاصةُبتنميةُالموادُالبشريةُلتقومُ
بدورىاُفيُتنميةُالمياراتُاإلدارية ُاإلبداعية ُلدىُالعاممينُواثارة ُدافعيةُالعاممينُنحوُاألداءُ
األفضلُوتحفيزىمُلمتقدمُوالتطوير.
ُ
 .5الرقب ُ(ُ )2010بعنوان"ُ :عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة"
ىدفت ىذه الدراسة ُإلى ُالتعرف ُعمي ُالعبلقة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا ُاألربعة ُ(التأثيرُ
المثاليُ،الحفر ُاإللياميُ،الحفرُالفكريُ،االعتباراتُالفردية)ُوتمكينُالعاممينُبالجامعاتُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزةُ،اعتمدُالباحثُعميُاالستبانةُكأداةُرئيسيةُلجمعُالبياناتُ،وتمُتوزيعُعدد(ُ)660استبانةُ.
وكانتُأىم نتائج الدراسة:
أن ُسموكياتُ(التأثيرُالمثاليُ،الحفرُالفكريُ،االعتباراتُالفردية)ُمتوفرةُفيُالجامعاتُالفمسطينيةُقيدُ
الدراسةُُ ,وأشار ُإلى ُوجود ُعبلقة ُإيجابية ُبين ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويمية ُوتمكين ُالعاممين ُفي ُالجامعاتُ
61

الفمسطينيةُ،وكشفتُالدراسةُعنُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُحولُعبلقةُالقيادةُالتحويميةُبتمكينُ
العاممينُفيُالجامعاتُالفمسطينيةُتعزيُلمتغيرُ(طبيعةُالعملُ،الجنسُ،اسمُالجامعةُ،سنواتُالخدمة)ُ
وقدُخرجتُالدراسةُبعدة توصيات أىميا:
 .1زيادةُاالىتمامُبحاجاتُالعاممينُالشخصيةُوالعممية.
 .2تشجيعُالمديرينُعمىُالقيامُبممارسةُعممياتُالتفويضُوالتمكينُوخمقُمناخُتنافسُبينيم.
 .3تعزيز ُثقافة ُتشجيع ُالعاممين ُفي ُتقديم ُاألفكار ُوزيادة ُالدورات ُالتدريبية ُفي ُالجامعاتُ
الفمسطينية ُالخاصة ُ بالقائد ُالتحويميُ ،واالىتمام ُبسموكيات ُوعناصر ُالقيادة ُالتحويمية ُلزيادةُ
تمكينُالعاممين.

 .6دراسةُعيسى(ُ )2008بعنوان  ":دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية
في محافظات غزة"
ىدفت الدراسة ُإلىُاإلجابةُعنُالسؤالُالرئيسُالتاليُ "ُ :ماُدورُالقيادةُالتحويميةُفيُتطويرُأداءُ
مديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزةُ؟" ُُولئلجابةُعنُأسئمةُالدراسةُاستخدمتُالباحثةُالمنيجُ
الوصفي ُالتحميميُ .أما ُمجتمع ُالدراسة ُفتكون ُمن ُجميع ُمديري ُالمدارس ُالثانويةُفي ُمحافظات ُغزةُ
(ُ .)2007والبالغ ُعددىم ُُ 117مدي اًر ُومديرة ُ ُلمعام ُالدراسي( ُُ ,)2008كما ُبمغت ُعينة ُالدراسةُ
(ُُ)ُ110مدي اًرُومديرةُمنُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزةُ ُ.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التاليةُُ :
 .1توجدُممارسةُلمقيادةُالتحويميةُفيُتطويرُأداءُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُ
غزةُبنسبةُأقلُمنُُ .%60
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 .2احتلُالمجالُالخامس(االستثارةُالفكريةُوتوقعُمستوياتُأداءُعمياُمنُالعاممين)ُالمرتبةُ
األولىُبوزنُنسبي(ُ،)48.82بينماُاحتلُالمجالُالرابعُ(تقديمُنموذجُسموكيُيحتذىُ
بو)ُالمرتبةُالسادسةُبوزنُنسبي(ُ)42.24فيُتقديراتُأفرادُالعينةُ .
 .3ال ُتوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )α=0.05ممارسة ُالقيادةُ
التحويميةُتعزىُلمتغيرُالجنسُوسنواتُالخدمةُوالمؤىلُالعمميُوالتخصصُ .
ُوبناءُعمىُالنتائجُسالفةُالذكرُفيُىذهُالدراسةُتوصي الباحثة بما يميُ :
 .1التركيز ُعمى ُتنمية ُقادة ُالتغيير ُفي ُالمدرسة ُواالىتمام ُبتنمية ُمياراتيم ُحتى ُيتمُ
مساعدتيم ُفي ُتكوين ُرؤية ُواضحة ُعن ُماىية ُالتغيير ُودوافعو ُوعممياتو ُونواتجوُ،
فيسعون ُفيما ُبعد ُإلى ُترجمتيا ُوبمورتيا ُفي ُبرامج ُتنفيذية ُعممية ُقابمة ُلمتطبيق ُفيُ
المدرسةُبصورةُتعاونيةُ .
 .2محاولةُتوفيرُالتسييبلتُالماديةُوالفنيةُوالتقنيةُالمساعدةُلعمميةُالتغييرُوتنفيذىاُمنُ
قبلُو ازرةُالتربيةُوالتعميمُالعالي.
ُ

 3.2الدراسات العربية:
 .1دراسة ُالشكرة ُ( )2013بعنوان"ُ :دور القيادة التحويمية في تحسين مستوى األداء لدى العاممين
باإلدارة العامة لممرور".
ُمستوى ُاألداء ُلدى ُالعاممينُ
ُ
ىدفت الدراسة إلىُ :معرفة ُدور ُالقيادة ُالتحويمية ُفي ُتحسين
باإلدارةُالعامةُلممرورُ,وكانُمجتمعُالدراسةُىمُضباطُاإلدارةُالعامةُلممرورُبالرياضُمنُرتبةُمبلزمُ
حتىُعقيدُوبمغُعددىمُ(ُ)236ضابطُاًُوكانتُعينةُالدراسة(ُُ)151ضابطُاًُمنيمُ،وقدُاستخدمُالباحثُ
المنيجُالوصفيُواستخدمُاالستبانةُكأداةُلجمعُبياناتُالدراسةُوكانتُأىم نتائج الدراسةُ :
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ارسةُالسموكُالقياديُالتحويميُلدىُالقياداتُباإلدارةُالعامةُلممرورُبالرياضُ .
ُ-1تسودُمم ُ
ُ-2تتوافرُعدةُمبلمحُلتحسينُاألداءُالوظيفيُباإلدارةُالعامةُلممرورُيأتيُفيُمقدمتياُ :
 يعتبرُاإلنجازُفيُالعملُمنُالقيمُالوظيفيةُفيُإدارتناُ .
 ىناكُاىتمامُبقدراتُوامكاناتُاألشخاصُومجموعاتُالعملُ .
 ىناكُرؤيةُمشتركةُتجمعُبينُأىدافُوغاياتُاإلدارةُوالعاممينُ .
ُ-3وجودُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُواقعُممارسةُالقياداتُباإلدارةُالعامةُلممرورُلمسموكُ
التحويميُوتحسينُاألداءُلمعاممينُباإلدارةُالعامةُلممرورُ .
وكانت أىم التوصيات:
ُ-1االستمرارُفيُممارسةُأسموبُالقيادةُالتحويميةُباإلدارةُالعامةُلممرورُ .
القيادةُالتحويميةُفيُتحسينُمستوىُاألداءُلمعاممينُفيُقطاعاتُ
ُ
 -2إجراءُدراساتُحولُدورُ
أخرى ُلمعرفةُمدى ُإمكانيةُتعميمُىذهُالدراساتُواالستفادةُمنياُفيُتحسينُأداءُالعاممينُفيُ
ُ
تمكُالقطاعات.
ُ
 .2دراسة ُالغزالي(ُ )2112بعنوان ":أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار في
شركات التأمين األردنية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى ُالكشف ُعن ُأثر ُالقيادة ُالتحويمية ُعمى ُفاعمية ُعممية ُاتخاذ ُالقرار ُفيُ
شركاتُالتأمينُاألردنيةُ .ولتحقيقُىدفُالدراسةُقامُالباحثُبتصميمُاستبانةُتكونتُمنُ(ُُ)ُ ٩٣فقرةُ
وذلك ُلجمع ُالبيانات ُاألولية ُمن ُعينة ُالدراسة ُالتي ُتكونت ُمن ُالمديرين ُالعاممين ُفي ُاإلدارة ُالعمياُ
والوسطىُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُإذُتمُتوزيعُ(ُُ)ُ٩٨٣استبانةُ .
وتوصمتُالدراسةُإلى نتائج من أىمياُ :
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 .1أن ُمستوى ُتوافر ُالقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا(التأثير ُالمثاليُ ،التحفيزُ ،االعتبارية ُالفرديةُ،
االستثارةُالفكريةُ،التمكين)ُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُكانُمرتفعاُُ .
 .2أنُمستوىُتوافرُفاعميةُعمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُكانُمرتفعاُ .
ُاالعتباريةُ
ُ
 .3وجود ُأثر ُذيُداللة ُإحصائيةُلمقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا(التأثير ُالمثاليُ ،التحفيز،
الفرديةُ ،االستثارة ُالفكريةُ ،التمكين) ُعمى ُفاعمية ُعممية ُاتخاذ ُالقرار ُفي ُشركات ُالتأمينُ
األردنيةُعندُمستوىُداللةُُ(ُُ .)αُ≥1.15
 .4أن ُالتأثير ُالمثالي ُكانت ُلو ُنسبة ُالتأثير ُاألكبر ُمن ُبين ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويمية ُفي ُفاعميةُ
عمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُ .
وتم الخروج بالتوصيات التاليةُ :
 .1تعزيزُاالعتمادُعمىُأسموبُالقيادةُالتحويميةُفيُإدارةُشركاتُالتأمينُاألردنيةُوذلكُلزيادةُ
فاعميةُعمميةُاتخاذُالقرارُفيُشركاتُالتأمينُاألردنيةُ .
 .2تعزيز ُاعتماد ُمفيوم ُالتأثير ُالمثالي ُلدى ُالقادة ُالعاممين ُفي ُشركات ُالتأمين ُاألردنية ُوذلكُ
بالتصرفُكنماذجُيسعىُالعاممونُلمحاكاتيا.

 .3دراسة ُالغامدي(ُ )2111بعنوان ُ":القيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الوالء التنظيمي لدى
الضباط الميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة"
ىدفت الدراسة ُإلى ُاإلجابة ُعمى ُالسؤال ُالرئيس ُالتالي"ُ :ما ُعبلقة ُالقيادة ُالتحويمية ُبمستوياتُ
الوالءُالتنظيميُلدىُالضباطُالميدانيينُبقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمة؟" ُ
وتكونُمجتمعُالدراسةُمنُجميعُالضباطُالميدانيينُ،ممنُيحممونُالرتبُالتالية( ُرائدُ،نقيبُ،مبلزمُ
أولُُ،مبلزم) ُالذينُيعممونُبقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمةُواإلداراتُوالقطاعاتُوالوحداتُ
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الميدانيةُالتابعةُلياُ،البالغُعددىمُ(ُُ)ُ٣٥٩ضابطاًُ.وقدُاعتمدتُالدراسةُعمىُالمنيجُالوصفيُ،وتمُ
استخدامُاالستبانةُكأداةُلجمعُالبيانات.وكانت أىم النتائجُ :
 .1أفراد ُالدراسة ُيرون ُأن ُالقيادات ُبقيادة ُحرس ُالحدود ُبمنطقة ُمكة ُالمكرمة ُيمارسونُ
السموكُالقياديُالتحويميُبأبعادهُاألربعةُبدرجةُمتوسطةُ،حيثُبمغُالمتوسطُالحسابيُ
ليذاُالمحورُ(ُُ .)٩.٩٨
 .2وجود ُعبلقة ُطردية ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستويات( ُُ )ُ ٓ.11فأقل ُبين ُالسموكُ
القيادي ُالتحويمي ُبأبعاده ُاألربعة ُومستويات ُالوالء ُالتنظيمي ُلدى ُالضباط ُالميدانيينُ
بقيادةُحرسُالحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمةُ .
 .3عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستويات(ُُ)ُ 1.15فأقلُفيُاتجاىاتُأفرادُ
الدراسةُحولُمحاورُالدراسةُباختبلفُمتغيرُسنواتُالخبرةُ .
 .4وجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستويات(ُ )ُ 1.11فأقل ُفي ُاتجاىات ُأفرادُ
الدراسة ُالحاصمين ُعمى ُبكالوريوس ُواتجاىات ُأفراد ُالدراسة ُالحاصمين ُعمى ُدراساتُ
عمياُحولُمحاورُالدراسةُلصالحُالحاصمينُعمىُدراساتُعمياُ .
 .5وجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُفي ُاتجاىات ُأفراد ُالدراسة ُحول ُمحور ُممارسةُ
القيادات ُلمسموك ُالقيادي ُالتحويمي ُبأبعاده ُاألربعة ُتعزى ُالختبلف ُمتغيرات ُ(الرتبةُ،
مجالُالعمل)ُ .
وكانت أھم التوصيات:
 .1العملُعمىُتبنيُالسموكُالقياديُالتحويميُمنُقبلُالقياداتُبحرسُالحدودُ،وذلكُمنُ
خبللُإعدادُوتنفيذُبرامجُتدريبيةُإلكسابُالقياداتُمياراتُ،وخصائصياُ .
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 .2حث ُالقيادات ُبحرس ُالحدود ُعمى ُدعم ُوتشجيع ُأسموب ُالعمل ُالجماعي ُفي ُحلُ
مشكبلت ُالعملُ ،من ُخبلل ُنشر ُثقافة ُالحوار ُاإليجابي ُفي ُتبادل ُاألفكار ُواآلراءُ،
وتقبلُاآلراءُالمختمفةُوالتوفيقُبينياُ .
 .3العمل ُعمى ُالتوفيق ُبين ُأىداف ُحرس ُالحدود ُوأىداف ُمنتسبيوُ ،عن ُطريق ُاالىتمامُ
بالعنصر ُالبشريُ ،والوقوف ُعمى ُاحتياجاتو ُالوظيفية ُوالشخصيةُ ،ومراعاة ُالفروقُ
الفرديةُفيُالقدراتُوالمياراتُعندُتوزيعُالميام.

 .4دراسة حمدان (" )2009السموك القيادي التحويمي لمقيادات الوسطي وعالقتو باألداء في
الشرطة".
ىدفت الدراسة ُإلى ُالتعرفُعميُأثرُالسموكُالقياديُالتحويميُلمقياداتُالوسطى ُعمى ُاألداءُ
في ُالشرطةُ ,وقد ُاستخدم ُالباحث ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميمي ُمستخدمُاً ُاالستبانة ُكأداة ُلمبحثُ
العمميُ ,وقدُكانُمجتمعُالدراسةُىوُجميعُالضباطُالعاممينُفيُشرطة ُمدينةُالرياضُمنُرتبةُ
مقدمُفأدنى ُوالذينُبمغُعددىم ُ( ُُ)ُ 229ضابطُاً ُوكانُنسبةُالمستجيبُمنيمُىمُُ .%82.5وقدُ
كانتُأبرز النتائج التي توصمتُإليياُالدراسةُىيُ :
 .1أن ُأفراد ُالدراسة ُموافقون ُعمى ُتوفير ُخاصية ُواحدة ُمن ُخصائص ُالقائد ُالتحويمي ُفيُ
القيادات ُاألمنية ُفي ُقطاع ُالشرطة ُبدرجة ُكبيرة ُوىي ُخاصية ُ(التمتع ُبالسمات ُاألخبلقيةُ
الجيدة)ُ .
 .2أن ُأفراد ُالدراسة ُموافقون ُبدرجة ُكبيرة ُوتتمثل ُفي ُُ 16خاصية ُمن ُخصائص ُالقائدُ
التحويميُفيُالقياداتُاألمنيةُفيُشرطةُالرياضُ .
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 .3أنُأفرادُالدراسةُموافقونُبدرجةُكبيرةُوتتمثلُفيُممارسةُالقادةُفيُشرطةُمدينةُالرياضُ
لسموكُالقائدُالتحويميُ .
 .4أنُأفرادُالدراسةُموافقونُبدرجةُكبيرةُوتتمثلُفيُممارسةُالقادةُفيُشرطةُالرياضُلستةُ
عشرُسموكُاًُلمقائدُالتحويميُ .
 .5أنُأفرادُالدراسةُموافقونُعمي ُأىمية ُاألساليبُوالمقترحاتُلتفعيلُأداةُالقيادة ُالتحويميةُ
فيُقطاعُالشرطةُفيُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُ .
 .6عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائية ُعندُمستوى ُ(ُ)α≥.05فيُاتجاىاتُأفراد ُالدراسةُ
حولُ(مدىُممارسةُالقادةُفيُشرطةُمدينةُالرياضُسموكُالقائدُالتحويمي)ُ .
وكانت أىم توصيات الدراسة ىي:
 .1العمل ُعمى ُكل ُما ُيدعم ُتمتع ُالقيادات ُاألمنية ُفي ُقطاع ُالشرطة ُبخصائص ُالقائدُ
التحويميُ .
 .2العمل ُعمى ُوضع ُالسبل ُالمناسبة ُلمحد ُمن ُالمعوقات ُالتي ُتحد ُمن ُتمتع ُالقياداتُ
األمنيةُفيُقطاعُالشرطةُبخصائصُالقائدُالتحويميُ .
 .3العملُعميُتطبيقُاألساليبُوالمقترحاتُالمناسبةُلتفعيلُأداءُالقيادةُالتحويميةُفيُقطاعُ
الشرطة.

 .5دراسةُالبيبلل( )2008بعنوان " :متطمبات تطبيق القيادة التحويمية في األجيزة األمنية بالمممكة
العربية السعودية – دراسة ميدانية عمى الضباط العاممين بمديرية األمن العام بمدينة الرياض "
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 .1التعرفُعمىُأىمُمبر ارتُتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُاألجيزةُاألمنيةُبالمممكة.
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 .2تحديدُأىمُمتطمباتُالقيادةُالبلزمةُلتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُمديريةُاألمنُالعامة.
الماليةُوالفنيةُالبلزمةُلتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُمديريةُاألمنُ
ُ
 .3تحديدُأىمُالمتطمباتُالماديةُو
العام.
 .4معرفةُأىمُالمياراتُالمقترحةُلبناءُالقياداتُالتحويميةُفيُالمممكةُوتنميتيا.
وقدُتمتُالدراسةُعبرُأسموب ُالحصرُالشاملُلمجتمعُالدراسةُوالذيُيبمغُعدده( ُُ )276فرداُمنُ
رتبةُمبلزمُحتىُلواءُ.وقدُخمصتُالدراسة إلى النتائج التالية:
 .1اتضحُأنُأفرادُالعينةُيوافقونُعمىُمبر ارتُتطبيقُالقيادةُالتحويميةُفيُاألجيزةُاألمنية.
 .2اتضح ُأن ُالمتوسط ُالعام ُلمحور ُالمتطمبات ُالقيادية ُالبلزمة ُلتطبيق ُالقيادة ُالتحويمية ُفيُ
المديريةُالعامةُلؤلمنُمنُوجيةُنظرُالعاممينُيعدُ"موافقُ".
 .3اتضح ُأن ُالمتوسط ُالعام ُلمحور ُالمتطمبات ُالمادية ُوالمالية ُوالفنية ُالبلزمة ُلتطبيق ُالقيادةُ
التحويميةُيعدُ"ُموافقُ".
 .4اتضح أنُالمتوسطُالعامُلمحورُمتطمباتُالثقافةُالتنظيميةُالبلزمةُلتطبيقُالقيادةُالتحويميةُ
يعدُ"ُموافقُ".
 .5اتضح ُأن ُالمتوسط ُالعام ُلمحور ُالميارات ُالمقترحة ُلبناء ُالقيادات ُالتحويمية ُاألمنية ُيعدُ
"موافقُ".
وكانتُأىم توصيات الدراسة:
 .1أىمية ُاستخدام ُقادة ُالمنظمات ُاألمنية ُلنموذج ُالقيادة ُالتحويمية ُلدعم ُاإلحساس ُبالمسئوليةُ
وتحفيزىم ُنحو ُالرقابة ُالذاتية ُخبلل ُأدائيم ُألعماليم ُووجباتيم ُوالعمل ُعمى ُتشجيع ُااللتزامُ
الجماعيُوجودةُالعمل.

68

 .2استخدامُعناصرُومعاييرُالقيادةُالتحويميةُلتعزيزُإدارةُالتغييرُكميارةُعصريةُوالتحولُنحوُ
القيادةُالتحويمية.
 .3تفعيلُدورُالثقافةُالتنظيميةُفيُتعزيزُدورُالقيادةُالتحويميةُفيُالمنظمةُاألمنيةُ.
 .4انتياج ُالقيم ُاإليجابية ُلمقيادة ُالتحويمية ُفي ُالمنظمات ُاألمنية ُلتحسين ُاألداء ُانسجاما ُمعُ
المرحمةُالقادمة.
 .5تؤكدُعمىُماُجاءُفيُدراسةُ(الغامديُ)2005ُ,بضرورةُإنشاءُمعيدُإعدادُالقادةُبحيثُيأخذُ
الحديثُوأنُيتمُتدريبُالقادةُالحاليينُعمىُقيادةُ
ُ
بعينُاالعتبارُالتغيراتُفيُالفكرُاإلداري ُ
التغيير.
ُ
 .3دراسةُالبريمي(ُ)2007بعنوانُ":الرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية " دراسة ميدانية عمى
عينة من موظفات الشرطة النسائية بالشارقة " ُ
ُُُُُىدفت الدراسةُإلىُالتعرفُعمىُدرجةُالرضاُالوظيفيُلدىُموظفاتُالشرطةُالنسائيةُبالشارقةُ ُ.
ولقدُكانت نتائجُىذهُالدراسةُالتيُطبقتُعمىُعينةُبمغتُ(ُُ)ُ156مبحوثةُعنُمجموعةُمن النتائجُ
لعلُمنُأبرزىاُماُيميُ :
 .1بالنسبة ُ ُلمحور ُالرضا ُعن ُالمستقبل ُالوظيفي ُومحور ُالرضا ُعن ُالراتب ُوالمزايا ُالوظيفيةُ
ومحور ُالرضا ُعن ُالتطور ُفي ُالعملُ ،فقدُتبين ُأن ُالقرار ُالعام ُبالنسبة ُلعبارات ُىذا ُالمحورُ
ىو ُ"متوسط"ُ ،مما ُيعني ُأن ُآراء ُأفراد ُالعينة ُيتأرجح ُبين ُالموافقة ُوعدم ُالموافقة ُعمى ُىذهُ
العباراتُ .
 .2أما ُبخصوص ُالنتائج ُالمتعمقة ُبأثر ُالمتغيرات ُالشخصية ُعمى ُالرضا ُالوظيفيُ ،فقد ُتبين ُأنُ
تأثيرُعمىُعباراتُمحورُالرضاُعنُمحتوىُالعملُ،ومحورُالرضاُ
أكثرُالمتغيراتُالشخصيةُ ُُاً
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عن ُالتطور ُفي ُالعملُ ،ومحور ُالرضا ُعن ُالعبلقات ُفي ُالعملُ ،ومحور ُالرضا ُعن ُالمسارُ
الوظيفيُىيُالشعورُبالسعادةُفيُالعملُ.أماُعباراتُمحورُالرضاُعنُالمستقبلُالوظيفيُفقدُ
ُتأثير ُعمييا ُىي ُالشعور ُبالسعادة ُفي ُالعمل ُوالجنسيةُ
تبين ُأن ُأكثر ُالمتغيرات ُالشخصية ًا
تأثيرُىيُ
والرتبةُ .وعبارات ُمحور ُالرضا ُعن ُالراتب ُوالمزايا ُالوظيفية ُاألخرى ُأكثرُالمتغيرات ُ ًا
متغيرُالجنسيةُ .
 .3وبالنسبة ُلنتائج ُالدراسة ُالخاصة ُبالعبلقات ُاالرتباطية ُبين ُالمتغيرات ُالشخصية ُومجموعاتُ
المحاور ُالمتعمقة ُبالرضا ُالوظيفيُ ،فقد ُتوصمت ُإلى ُنتائج ُعدة ُأىمياُ ،وجود ُعبلقة ُارتباطُ
طرديةُمعنويةُبينُالشعورُبالسعادةُفيُالعملُوبينُجميعُمحاورُالرضاُالوظيفيُالمتمثمةُفيُ
الرضا ُعن ُمحتوى ُالعمل ُوالمستقبل ُالوظيفي ُوالراتب ُوالمزايا ُالوظيفية ُوالتطور ُفي ُالعملُ
والعبلقاتُاالجتماعيةُوالمسارُالوظيفي.

 .7دراسة ُالقحطاني(ُ )2006بعنوان ":سبل تحسين فعالية القيادة الميدانية بمراكز حرس الحدود(
دراسة عمى العاممين بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير)" ُ
ىدفت الدراسة ُإلى ُمعرفة ُواقع ُالقيادة ُالميدانية ُبمراكز ُحرس ُالحدود ُومعرفة ُمعوقاتيا ُوسبلُ
تحسين ُفعاليتياُ ،وفي ُسبيل ُذلك ُتمت ُصياغة ُالتساؤل ُالرئيس ُالتاليُ :ما ُىي ُسبل ُتحسين ُفعاليةُ
القيادةُالميدانيةُبمراكزُحرسُالحدود؟ ُ
وقدُاستخدمُالباحثُالمنيجُالوصفيُالتحميميُلوصفُالمشكمةُوتحميمياُ,وطبقُأداةُالبحث"ُاالستبانة"ُ
عمىُعينةُالدراسةُوكانت نتائج الدراسةُتشيرُإلىُماُيميُ :
 .1أنُالقيادةُالميدانيةُبمراكزُحرسُالحدودُمتوسطةُالفعالية.
 .2ذكرُعددُمنُوسائلُتحسينُفعاليةُالقيادةُالميدانية.
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 .8دراسةُبنيُعيسى(ُ )2005بعنوانُ":أثر القيادة التحويمية عمى األداء في المؤسسات العامة في
األردن " :دراسة ميدانية" ُ
ىدفت الدراسة ُإلى ُمعرفة ُأثر ُالقيادة ُالتحويمية ُعمى ُاألداء ُفي ُالمؤسسات ُالعامة ُفي ُاألردنُ،
وتمثل ُالمتغير ُالمستقل ُبأبعاد ُالقيادة ُالتحويمية ُوىيُ :الكاريزماتيكيةُ ،الدافعية ُواإلليامُ ،التشجيعُ
اإلبداعيُ ،واالىتمام ُبالمشاعر ُالفرديةُ ،وش ّكل ُاألداء ُالمتغير ُالتابع ُفي ُىذه ُالدراسةُ ،كما ُىدفتُ
الدراسةُإلىُمعرفةُأثرُالعواملُالشخصيةُوالوظيفيةُفيُاتجاىاتُالعاممينُنحوُأثرُالقيادةُالتحويميةُ
عمىُاألداءُفيُالمؤسساتُالعامةُ،باإلضافةُإلىُمعرفةُمدىُتوفرُخصائصُالقيادةُالتحويميةُفيُإدارةُ
ىذهُالمؤسساتُ.وكانتُأىم نتائج ىذه الدراسةُ :
 .1وجود ُأثرُإيجابيُلمقيادة ُالتحويمية(الكارزماتيكيةُ ،الدافعية ُواإلليامُ ،التشجيعُ ُاإلبداعيُ،
االىتمامُبالمشاعرُالفردية)ُعمىُاألداءُفيُالمؤسساتُالعامةُ .
 .2عدم ُوجود ُفروق ُفي ُاتجاىات ُالعاممين ُنحو ُأثر ُالقيادة ُالتحويمية ُعمى ُاألداء ُتعزىُُُُُ
ل(ُالجنسُ،العمرُ،المؤىلُالعمميُ،المسمىُالوظيفي)ُ .
 .3وجودُفروقُفيُاتجاىاتُالعاممينُنحوُأثرُالقيادةُالتحويميةُعمىُاألداءُتعزىُل(الخبرةُ
العممية)ُ .
 .4تتمتعُالمؤسساتُالعامةُاألردنيةُبمستوىُمتوسطُمنُخصائصُالقيادةُالتحويميةُ .
ونظراُلمنتائجُاإليجابيةُالتيُتوصمتُإليياُالدراسةُلتأثيرُالقيادةُالتحويميةُعمىُاألداءُفيُالمؤسساتُ
العامةُوأىميتياُوفائدتياُلممؤسساتُفقدُتمُتقديمُأىم التوصيات التاليةُ :
 .1استخدامُأسموبُومبادئُالقيادةُالتحويميةُفيُالعملُلماُلياُمنُدورُإيجابيُفيُرفعُ
مستوىُاألداءُفيُالمؤسساتُالعامةُاألردنيةُ .
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 .2عقد ُندوات ُوورشات ُعمل ُلمقادة ُاإلداريين ُتتضمن ُالتدريب ُعمى ُمبادئ ُالقيادةُ
التحويميةُ،وتعريفيمُبأىميةُتطبيقُىذهُالمبادئُمنُأجلُتحسينُأداءُمؤسساتيمُ .
 .3االىتمام ُبحاجات ُالعاممين ُالشخصية ُوالعممية ُواتاحة ُالفرصة ُليم ُلممشاركة ُفي ُبناءُ
الرؤياُالمستقبميةُلمؤسساتيم.
ُ

 3.3الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ُ)2014(ُGoncuبعنوانُ"ُآثار القيادة األبوية و التحويمية عمى النتائج " ُ
)ُوالقيادةُالتحويمية ُ(ُ)TL
ىدفت الدراسة ُإلىُالبحثُعنُمدىُارتباطُنموذجُالقيادةُاألبوية ُ(ُ PL
معُسموكُالمواطنةُالتنظيميةُ(ُ)OCBلدىُالموظفينُ .
ُوالشائعة ُفي ُالثقافات ُالشرقية ُفعالة ُبنفس ُدرجة ُالفعالية ُلمقيادةُ
ُوقد ُكانت النتائج ُأن ُالقيادة ُاألبوية ُ
التحويمية ُالمنتشرة ُفي ُالثقافات ُالغربية ُمن ُحيث ُالحصول ُعمى ُالنتائج ُُوأن ُالقيادة ُاألبوية ُو ُالقيادةُ
التحويميةُلياُأثرُعمىُسموكُالمواطنةُالتنظيميةُلكلُمنُالقادةُوُأعضاءُالفريق .

 .2دراسة ُُ )2013ُ (Hussein & Omarبعنوان ":عالقة القيادة التحويمية بالرضا الوظيفي
باستخدام أسموب نمذجة المعادلة الييكمية (ُ " ) SEM
ىدفت الدراسة ُإلىُالتحققُتجريبياً ُمنُالعبلقةُبينُالقيادةُالتحويميةُعبرُأبعادىا(ُالكاريزميةُ,
الدافعيةُالمميمةُ,التحفيزُالفكريُ،العبلقاتُالفرديةُ)ُمعُالرضاُالوظيفيُ .
و ُقد ُاستجاب ُُ %55شخص ُمن ُمؤسسة ُأكاديمية ُفي ُماليزيا ُلبلستبيان ُالذي ُوزع ُو ُقد ُتم ُتحميلُ
البيانات ُعبر ُطريقة ُالتحميل ُالعاممي ُالتأكيدي( ُُ )ُ CFAو ُباستخدام ُ( ُُ ُ )SPSSونمذجة ُالمعادلةُ
الييكميةُالمنقحةُ(ُُ .)ُSEM
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و ُقد ُأشارت النتائج ُإلى ُارتباط ُكبير ُبين ُالرضا ُالوظيفي ُو ُبين ُبعدين ُمن ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويميةُ
وأىميماُالتحفيزُالفكريُبينماُكانتُباقيُاألبعادُترتبطُبعبلقةُذاتُأىميةُمعُالرضاُالوظيفيُ .
ُ
 .3دراسة ُُ )2012(ُ Nordinبعنوان ":سموك القيادة التحويمية و فعالية مخرجات العمل في
مؤسسات التعميم العالي "
ىدفت الدراسةُإلىُدراسةُالعبلقةُبينُالسموكُالقياديُالتمويميُوُاآلثارُ"ُالمخرجاتُ"ُفيُأوساطُ
األكاديميين ُفي ُم ُؤسسة ُالتعميم ُالعالمي ُالماليزيةُ ُ .وذلك ُعبر ُاستخدام ُعينة ُعنقودية ُشارك ُفيياُ
( ُُ )ُ 169من ُىيئة ُالتدريس ُمن ُجامعة ُما ار ُلمتكنولوجياُ ُ .وكانت ُنتيجة الدراسة ُعن ُوجود ُعبلقةُ
إيجابيةُبينُمخرجاتُالقيادةُوُنمطُالقيادةُالتحويميةُ .
ُ
 .4دراسةُُُHanyshaوآخرونُ(ُ)ُ2012بعنوان "ُ:القيادة التحويمية والرضا الوظيفي " ُ
ىدفت ىذه الدراسةُإلىُاكتشافُتأثيرُأبعادُالقيادةُالتحويميةُعمىُالرضاُالوظيفيُلؤلتباعُ ُ,وقدُ
استخدمت ُمنيج ُالمسح ُلجميع ُالبيانات ُمن ُالمستجابينُ ُ .وكانت ُنتائج الدراسة ُتشير ُإلى ُالتحفيزُ
ُوالعبلقات ُالشخصية ُتؤثر ُبشكلُكبير ُعمىُالرضا ُالوظيفيُأماُالتأثير ُالمثالي ُوُاإلليامُلمُ
الفكري ُ
يظيرُتأثيرىماُعمىُالرضاُالوظيفيُ .
ُ
 .5دراسةُُ)2011(ُSaqerبعنوانُ ":دراسة العالقة بين نمط القيادة التحويمية ومخرجات العمل لدى
المدراء في وكالة غوث وتشغيل الالجئين"
ُُُُُىدفت الدراسة ُإلىُتحميلُأثرُنمطُالقياديةُالتحويميةُالمدركُعمىُالمخرجاتُالتنظيميةُ:الرغبةُ
في ُبذل ُمزيد ُمن ُالجيدُ ،والرضا ُعن ُنمط ُالقيادي ُالمستخدمُ ،وفعالية ُالرؤساءُ ،من ُوجية ُنظرُ
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األونروا ُفيُمناطقُعممياتياُ
ُ
المرؤوسينُ.اشتممتُعينةُالدراسةُعمىُُ 589موظفُاً ُمحميُاً ُمنُموظفيُ
الخمسُ(غزةُ -الضفةُالغربيةُ -األردنُ– ُسورياُ– ُلبنان)ُ،والذينُقامواُبتعبئةُاستبانةُُتحتويُعمىُ
تحديدُنمطُالقيادةُالتحويميةُ،والمخرجاتُالتنظيميةُ،الذيُقامُبتطويرهُ( Avolio and Bass, 1995
ُ .)& 1997
وقد ُخمصت الدراسة ُإلىُأنوُلمُيكنُلدىُالمسؤُولين ُفي ُوكالة ُالغوثُ ،منُوجية ُنظر ُالمرؤوسينُ،
نمطُقيادةُتحويميةُواضحُ،وكذلكُعدمُوجودُمستوىُعالُمنُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيدُ،أوُرضاُ
أو ُمدى ُفاعمية ُرؤسائيمُ .كذلك ُكانت ُىناك ُعبلقة ُموجبةُ ،بين ُنمط ُالقيادة ُالتحويمية ُوكل ُمنُ
المخرجاتُالتنظيمية ُالثبلثةُ.وقدُأوضحتُالدراسةُأنوُلمُيكنُىناكُفروقاً ُذاتُداللةُإحصائيةُفيُ
عزىُ
إدراكُأفرادُالعينةُلنمطُالقيادةُالتحويميةُلدى ُرُؤسائيمُُ،وكذلك ُمستوىُالمخرجاتُالتنظيميةُ،تُ ُ
لممتغيرات ُالشخصية ُ(مكان ُالعمل ُ– ُالجنس ُ– ُالعمر ُ– ُالحالة ُاالجتماعيةُ -عدد ُأفراد ُالعائمة ُ–ُ
مستوىُالتعميمُ–ُعددُالدوراتُالتدريبية)ُ،باستثناءُمستوىُالتعميمُحيثُكانتُالعبلقةُموجبةُ .
 .6دراسة ُُ )2011( KHANبعنوانُ ":األساليب التحويمية و التبادلية و دعو يعمل ألعضاء ىيئة
التدريس و أثرىا عمى الرضا و الجيد اإلضافي بين الطمبة  :دراسة عمى مؤسسات التعميم العالي" ُ
ىدفت الدراسة ُإلىُتحديدُأسموبُقيادةُعنصرُالتدريسُمنُبينُاألساليبُالثبلثة ُ(ُالتحويميُ،
عماُإذاُكانُىذاُاألسموبُيسيمُفيُتحقيقُالرضاُوالنفعُببذلُالجيدُاإلضافيُ
ُ
)ُو
التبادليُ،دعوُيعمل ُ
مؤسساتُالتعميمُالعاليُالعامةُوالخاصةُ .
ُ
ُوقدُجمعتُالبياناتُعبرُاستبيان(ُُ)ُMLQالذيُوزعُعمىُ
وأشارت النتائج ُإلىُأنُالييئةُالتعميميةُالبدُأنُتكونُأكثرُامتبلكاً ُلمقيادةُالتمويميةُوُالتبادليةُوُذلكُ
بيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُاإلضافيُبينماُتشيرُإليُنمطُدعوُيعملُلمُيكنُذاُجدوىُأوُ
عبلقةُمعُالرضاُوُالجيدُاإلضافيُبلُكانتُعبلقةُسمبيةُ .
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وآخرين(ُ )2010بعنوان ُ" ُتحديد العالقة بين قدرات اإلدراك لدى أصحاب الباجات
 .7دراسة ُُ ُ Ucar
الزرقاء و مخرجات العمل في المنظمة عبر استخدام استبانة التحميل ُ "ُMLQ
ُمخرجات ُالعمل ُمن ُقبل ُبعضُ
ىدفت الدراسة ُإلى ُالتحقق ُمن ُالعبلقة ُبين ُالقيادة ُو ُ
األكاديميينُ،حيثُأنُطبيعة ُالعبلقة ُبين ُالقيادة ُوُمخرجات ُالعمل ُيعدُمصدر ُقمق ُلؤلكاديميينُ
بشكلُعامُوُكذلكُلعالمُاألعمالُبشكلُخاصُ.حيثُعبرُالبحثُعنُالقادةُالموجودينُفيُمجالُ
اإلنتاجُبالقادةُأصحابُالباجاتُالزرقاءُ.وُقدُتمُالحصولُعمىُالمعموماتُعبرُتوزيعُ(ُُ)ُ 296
موظفُاً ُمنُأصحابُاليافاتُالزرقاءُوُالعاممينُفيُمجالُاألغذيةُوُالصناعاتُالتحويميةُوُذلكُ
عبرُاستبيانُ"ُ"MLQوُالذيُيوضعُالعبلقةُبينُسموكياتُالقيادةُمعُمخرجاتُالعمل ُ(ُالكفاءةُ،
الرضاُالوظيفيُ،الجيدُاإلضافي)ُ ُ .وقدُكانتُنتيجة البحث ُوجودُعبلقةُقويةُبينُسموكياتُالقيادةُ
وُبينُمخرجاتُالعملُبأبعادىاُالثبلثةُ .
ُ
 .8دراسةُ )2010( Pihie & Sadeghiبعنوان " :القيادة التحويمية و تأثيرىا المتوقع عمى فعالية
القائد "
ُوعبلقة ُذلك ُمعُ
ىدفت الدراسة ُإلى ُمحاولة ُلتحديد ُأساليب ُقيادة ُرؤساء ُاألقسام ُاألكاديمية ُ
فعاليةُالقيادةُفيُجامعاتُالبحوثُالماليزيةُ"ُبروسياُ"ُ .وقدُتم ُاستخدامُاستبيانُ)ُ ُ )MLQوطبقُ
عمىُ(ُ)ُ298منُالمحاضرينُفيُثبلثُجامعاتُ .
وأشارت النتائج ُإلىُأنُرأيُالمحاضرينُفيُرؤوسُىذهُاألقسامُاألكاديميةُأنوُكانُلدييمُأنماطُقياديةُ
مختمفةُمثلُالقيادةُالتحويميةُ،القيادةُالتبادليةُ،قيادةُدعوُيعملُ ُ .وقدُأكدتُالدراسةُعمىُأنُالقيامُبأعمالُ
مكافأةُالوحداتُ،التأثيرُالمثاليُ،الدافعيةُالمينيةُ،النظرةُالفرديةُوُالتحفيزُالفكريُتؤديُإلىُتنبؤُكبيرُ
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ُ%وأظيرتُكذلكُالدراسةُ
فيُفعاليةُالقيادةُُ .وأكدتُالعواملُالسابقةُارتباطيماُبفعاليةُالقيادةُبنسبةُُ 82
بأنُمكافأةُالوحداتُكانُلياُتأثيراتُىامةُعمىُفعاليةُالقيادةُ .
ُ
 .9دراسةُُ)2009(ُ Turpinبعنوان ":آثار سموكيات القيادة التحويمية عمى عوامل فعالية التدريس
والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي من وجية نظر معممي التربية الخاصة " ُ
ىدفت الدراسة ُإلىُالبحثُفيُماُإذاُكانتُسموكياتُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبقوةُمعُالمتغيراتُ
الخاصةُبفعاليةُالتدريسُ,والرضاُالوظيفيُ،وااللتزامُالتنظيميُمنُوجيةُنظرُمعمميُالتربيةُالخاصةُ.
وقدُأجريت ُالدراسةُعمىُ(ُ )121منُمعمميُالتربيةُالخاصةُمنُالمنطقةُ(سبعةُمنُالكمنويمثُلواليةُ
فيرجينا)ُ .
وأكدت نتائجُكشفُالتحميلُالعمميُالتأكيديُأنُالدعمُاإلداريُكانُمعترفُبسموكُالقيادةُالتحويميةُفيُ
معظم ُاألحيان ُمن ُقبل ُالمشاركين ُفي ُىذه ُالدراسةُ .وأشار ُتحميل ُارتباط ُبيرسون ُأن ُالدعم ُاإلداريُ
يرتبطُإلىُحدُكبيرُفيُعواملُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيميُ.ومعُذلكُ،كانُالدعمُاإلداريُغيرُ
مرتبطُُبشكلُكبيرُفيُشعورُالمدرسينُبفاعميةُالتعميمُ.وكذلكُفإنُفاعميةُالتدريسُلياُعبلقةُكبيرةُ
مشتركةُمعُالرضاُالوظيفيُلممعممينُ.وتشيرُىذهُالنتائجُإلى ُأنُأعمىُالمعممينُالذينُأعطواُتقاريرُ
أعمىُ أرواُفيياُشعورىمُبفاعميةُالتعميمُ،كانتُمستوياتُتقاريرُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيميُىيُ
األعمىُ .كما ُأن ُأعمى ُمعامل ُارتباط ُىو ُبين ُعوامل ُالرضا ُالوظيفي ُوااللتزام ُالتنظيمي ُفي ُىذهُ
الدراسةُ .ىذه ُالنتائج ُتشير ُإلى ُأن ُتصورات ُمعممي ُالتعميم ُالخاص ُبالنسبة ُ ُلمدعم ُاإلداري ُتزدادُ،
وكذلكُمستوياتُرضاىمُالوظيفيُوالتزاميمُالتنظيمي؛ُمماُيزيدُمنُاحتمالُأنُمعمميُالتربيةُالخاصةُ
سيبقونُفيُوظائفيمُالتدريسيةُالحاليةُوذلكُبسببُوجودُسموكياتُالقيادةُالتحويميةُ .
ُ
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آخرينُ(ُ)2009بعنوانُ"ُ:القيادة التحويمية واإلبداع التنظيمي دراسة
 .11دراسةُُ OOI HUI YINGو ُ
لمـشركات متعددة الجنسيات في ماليزياُ"
ىدف البحث ُإلى ُدراسة ُالعبلقة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُواإلبداع ُ ُالتنظيميُ .وبحثت ُالدراسةُ
أيضا ُالدور ُالوسيط ُالذي ُيقوم ُبو ُالفريق ُالمتماسك ُعمى ُالعبلقة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُ ُواإلبداعُ
التنظيميُ.أظيرت نتائج ُىذهُالدراسةُأنُتأثيرُالقيادةُالتحويميةُكانُإيجابيا ُفيُاالبتكارُالتنظيميُ.
ومعُذلكُفإ نُاالعتباراتُالفرديةُوأبعادُالتحفيزُالفكريُلمقيادةُالتحويميةُأظيرتُتأثيرُأكبرُعمىُ
االبتكارُالتنظيميُ.كماُكانُىناكُإيجابيةُجزئيةُوعبلقةُىامةُبينُالقيادةُالتحويميةُوتماسكُالفريقُ
باإلضافةُإلىُذلكُ،تمُالتنبؤُباإلبداعُالتنظيميُمنُخبللُتماسكُالفريقُ.أشارُاختبارُالتوسطُإلىُ
اُ،قدمُىذاُالبحثُآثارُعديدةُلممديرينُ
أنُتماسكُالفريقُلعبُدورُالوسيطُفيُىذهُالعبلقةُ.وأخير
ُُاً
والقادةُالطموحينُباإلضافةُإلىُالمنظماتُالتيُُتتجوُنحوُاإلبداعُ .
ُ
 .11دراسة ُ)2008(ERKUTLUبعنوان ":تأثير القيادة التحويمية في المنظمات عمى فعالية القادة :
دراسة عمى الحالة التركية "
ىدفت الدراسة ُإلىُدراسةُتأثيرُسموكياتُقيادةُالمنظماتُعمىُفعاليةُالقيادةُوأجريتُكعينةُعمىُ
قيادةُفنادقُبوتيكُ ُ.وقدُوزعتُىذهُاالستبانةُعمىُمجموعةُمن(ُ )722شخصاً ُفيُ(ُ )61منُفنادقُ
بوتيكُبيدفُتقيمُالمستوىُاألولُمنُالمديرينُ.وكانت النتيجة ىناكُعبلقةُميمةُبينُسموكياتُالقيادةُ
تبطُمعُمخرجاتُالعملُوالرضاُالوظيفيُبشكلُ
ُ
التحويميةُوفعاليةُالقيادةُوأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُتر
ُ
كبيرُ .
ُ
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 .11دراسةُُ)2007)ُOgunlana & Limsilaبعنوان" ارتباط األداء بأسـاليب مخرجات العمل لمقيادة
و التزام المرؤوسين "
ىدفت الدراسة ُإلى ُمعرفة ُكيفية ُتأثير ُالعبلقة ُبين ُااللتزام ُالتنظيمي ُ ُوبين ُمخرجات ُالعملُ
لمقيادةُعمىُمشاريعُالبناءُفيُتايمندُ ُ،وكيفُيمكنُأنُتؤثرُسموكياتُالقيادةُعمىُاألداءُبيدفُتحسينُ
خرجاتُ
أداءُالعملُ ُ .وقدُتمُاستخدامُاستبيانُ(ُُ)Avolio & Bassالمعروفُبـ(ُُ)ُ MLQلقياسُم ُ
القيادةُواستخدامُاستبيانُااللتزامُ(ُُ)ُ OCQلقياسُااللتزامُالتنظيميُ ُ.وقدُتمُتوزيعُ(ُُ)ُ 156استبيانُ
ُ
عمىُالمستطمعينُوُالذينُيمثمون(ُمديريُالمشاريعُوالميندسينُالمعماريين)ُالعاممينُفيُمشاريعُالبناءُ
تشيرُإلىُأنُأسموبُالقيادةُالتحويميةُلوُعبلقةُإيجابيةُعمىُمخرجاتُ
ُ
فيُتايمندُ ُ.وكانتُنتائج الدراسةُ
امُالتنظيميُوعمىُاألداءُبشكلُكـبيرُ .
ُ
العملُوُااللتز
ُ
 .11دراسةُُُ)2006) Snodgrassبعنوانُ" تصورات لعالج البرامج التوظيفية عبر أساليب القيادة و
مخرجات القيادة "
ىدفت الدراسة ُكانُلمتحقيقُفيُتصوراتُلعبلجُالبرامجُالتوظيفيةُمنُخبللُأساليبُالقيادةُوُ
مخرجات ُالعملُ ُ .وقد ُتم ُجمع ُالبيانات ُمن ُخبلل ُأساليب ُالقيادة ُومخرجات ُالعملُ .و ُقد ُتم ُجمعُ
البياناتُمنُخبللُتوزيعُاستبانةُ(ُ)MLQوُقدُشممتُالعينةُ(ُ)151مستيدفُاًُممنُينتمونُإلىُبرامجُ
العبلجُالوظيفيُالمينيةُالمعتمدةُفيُالوالياتُالمتحدةُلمعامُُ 2116الدراسيُ ُ.وقدُتمُاختيارىمُبطريقةُ
عشوائيةُمنُبينُ(ُ)511منُالمستيدفينُ .
ُوكانت ُالنتيجة الرئيسية لمدراسة ُأن ُامتبلك ُقيادة ُتحويمية ُجيدة ُيعطينا ُتنبؤ ُبأنُمكونات ُمخرجاتُ
العملُجيدةُ ُ.وقدُدعمتُالدراسةُالدراساتُالسابقةُبضرورةُتعينُأنماطُمختمفةُمنُالقيادةُوُبالذاتُ
النمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُتأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالفعاليةُوُالرضاُ
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وُالجيدُاإلضافيُ ُ .وكذلكُتثبتُنتائجُىذاُالبحثُأنُأسموبُالقيادةُالتحويميةُلديةُعبلقةُإيجابيةُمعُ
مخرجات ُالعملُ ُ .وكذلك ُفإن ُالقيادة ُالتبادلية ُليا ُنفس ُالعبلقة ُالسابقة ُباستثناء ُتوزيع ُالمكافآت ُفيُ
أوقاتُالطوارئُ ُ .وبذلكُنؤكدُعمىُفعاليةُنمطُالقيادةُالتحويميةُوُالتبادليةُوُبعبارةُأخرىُينبغيُعمىُ
مديريُالبرامجُدعمُالقيادةُالتح ُويميةُوُاالىتمامُبمكافآتُالطوارئُ .ختامُاً ُيحتاجُمدراءُبرنامجُالعبلجُ
الوظيفيُاإلدراجُمجموعةُكاممةُمنُأساليبُالقيادةُوُذلكُلتوعيةُاألفرادُبمخرجاتُالعملُالمطموبُ
منيمُ .
ُ
 .11دراسةُُ )2004(ُ Rafferty& Griffinبعنوان" :أبعاد القيادة التحويمية :المفاىيمية و ممحقات
التجريبية "
ُاقترحت ُأن ُتكون ُاألبعاد ُىـيُ
ىدفت الدراسة ُإلى ُالتوقف ُعمى ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويميةُ ُ ,وقد ُ
(ُالرؤيةُ،االتصاالتُالمميمةُ،التحفيزُالفكريُ،القيادةُالداعمةُ،التقديرُالشخصي)ُ .
ُوقدُأظيرت الدراسةُعبلقةُفريدةُوُكبيرةُمعُمجموعةُمنُمخرجاتُالعملُوُقدُدعمتُالدراسةُاألبعادُ
الخمسةُلمقيادةُالتحويميةُ .
ُ
وآخرين(ُبُُ.تُ) ":دراسة لفعالية القيادة التحويمية في الواليات المتحدة و
 .11دراسةُُ ُSpreitzer
تايوان"
ىدفت الدراسة ُإلى ُالبحث ُكيف ُيمكن ُأن ُتختمف ُفعالية ُالقيادة ُالتحويمية ُاعتماداً ُعمى ُالقيمُ
الثقافيةُلمفردُ،وُقدُتمُفحصُالفرضياتُعمىُالزعماءُمنُآسياُوُأمريكاُالشماليةُبينُأبعادُالقيادةُ
التحويميةُوُبينُفعاليةُالقيادةُُ .
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وكانت النتائج ُتشيرُإلىُدعمُوجودُالعبلقةُبينُاألبعادُاألربعةُلمقيادةُالتحويميةُمعُفعاليةُالقيادةُ،وُ
كذلكُفإنُالقيادةُالتحويميةُمرتبطةُبشكلُإيجابيُمعُالفعاليةُبغضُالنظرُعنُالثقافةُ .
ُ

 3.4التعقيب عمى الدراسات السابقة:
من ُخبلل ُاستعراض ُالدراسات ُالسابقة ُفي ُالقيادة ُالتحويمية ُومخرجات ُالعمل ُالحظ ُالباحثُ
وجود ُتوافقُفيُاآلراء ُبشأن ُأىمية ُالقيادة ُالتحويمية ُعمىُالرغمُمن ُاختبلفُاألماكن ُالتي ُتم ُإجراءُ
الدراساتُبياُ ،واختبلفُالوظائفُوالمؤسساتُوالباحثينُإالُأنيمُأجمعواُعمىُأىميةُالقيادةُالتحويميةُ
متمثمة ُبأبعادىا ُاألربعة ُوتأثيرىا ُعمى ُالمتغيرات ُالمختمفة ُبشكل ُإيجابي ُفي ُأغمب ُاألحيانُ ،ومعُ
استعراض ُمنيجية ُالدراسات ُفمن ُالواضح ُأن ُمعظم ُالدراسات ُاستخدمت ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميمي
باإلضافةُإلىُاستخدامُاالستبانةُكأداةُلمدراسةُوتمُتنفيذىاُعمىُعيناتُمختمفةُوفقاُلمجتمعُالدراسةُ .
وقدُاستفادُالباحثُمنُاطبلعوُعمىُالدراساتُالسابقةُوالتيُطبقتُمتغيريُالدراسةُأوُأحدىماُ
عمىُمجتمعاتُمختمفةُ,وكذلك ُمبلحظتوُلتنوع ُعناصرُقياسُمتغيراتُالدراسةُ,واطمعُعمىُالمحاورُ
النظريةُلمدراساتُالسابقةُوكذلكُاالستباناتُالمعدةُمماُساعدُلمباحثُفيُدراستوُ ُُ.
ُ

ُوقدُاتسمت الدراسات ُالمحمية التي تناولت القيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل ُبشكل مباشر
بالندرةُحيثُلمُيجدُالباحثُأيُدراسةُتجمعُبينُىذينُالمتغيرين وىو ما يزيد من أىمية ىذهُالدراسةُ،
حيثُاستعرضُالباحثُُ6دراساتُمحميةُقامتُبدراسةُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمتغيراتُأخرىُ،أماُ
بخصوصُالدراساتُالعربيةُفقدُاتسمت ُبالندرة ُأيضُاًُ,حيثُلمُيحصلُالباحثُعمىُأيُدراسةُتجمعُ
بينُالمتغيرين(القيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل)ُوىوُماُيزيدُمنُأىميةُىذهُالدراسةُُ،وأوردُالباحثُُ8
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دراسات ُعربية ُتناولت ُمتغير ُالقيادة ُالتحويمية ُمع ُمتغيرات ُأخرىُ ،أما ُفي ُالدراسات ُاألجنبية ُفكانُ
ىناكُُ15دراسةُربطتُبينُمتغيريُالدراسةُمعُبعضيماُأوُمعُبعضُاألبعادُالتيُتقيسُأحدىماُ .
لقد ُتنوعت ىذه الدراسات في م ُوضوعاتيا وأىدافيا ونتائجيا ومناىجيا وعيناتيا ُ ُومجتمعاتياُ
ُوتتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تتناول القيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعمل ُباإلضافةُ
إلى ُبعض ُالدراسات ُالتي ُتناولتُالقيادة ُالتحويمية ولكن معُمتغيرات أخرى مختمفةُ ،كما ُتتفق ىذه
الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث استخدام المنيج الوصفيُالتحميمي وذلك لمناسبة ىذا المنيج في
الحصول عمى المعمومات البلزمة لتحقيقُأىداف الدراسةُ .
ُ

ُوبناء ُعمى ُنتائج ُالدراسات ُوالتوصيات ُالسابقةُ ،قام ُالباحث ُبيذه ُالدراسة ُلمبحث ُفي ُعبلقةُ
متطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُفيُجيازُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ,حيثُأنُالدراسةُ
وموضوعياُتعتبرُجديدة ُعمىُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُُوالتيُتيدفُالدراسةُلقياسُمتغيريياُعمىُ
مدرائوُالعامينُ .
ُ

وبالرغم ُمن ُندرة ُالدراسات ُالمحمية ُوالعربيةُ ,التي ُجمعت ُبين ُمتغيري ُالدراسة( ُالقيادةُ
التحويميةُ,مخرجاتُالعمل)ُ,إالُأنُالباحثُتمكنُمنُالربطُبينُبحثوُوبينُىذهُالدراساتُمعتمداًُعمىُ
ثبلثةُأبعادُ :
األولُ :دراسات ُعمى ُمجتمعات ُتخضع ُلنفس ُالمؤثرات ُالخارجية ُالواقعة ُعمى ُالعاممين ُفيُ
جيازُالشرطةُمثلُمجتمعُالجامعاتُالفمسطينيةُ .
ثانياًُ:دراساتُعمىُمجتمعاتُتشتركُأوُتتشابوُبالوظيفةُمعُوظيفةُجيازُالشرطةُمثلُشرطةُ
المرورُوحرسُالحدودُفيُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُ .
ثالثاًُ:دراساتُعمىُمجتمعاتُاستيدفتُبمتغيريُالدراسةُأوُأحدىماُ .
81

وقدُقارنُالباحثُالنتائجُالتيُتوصلُإليياُمعُالدراساتُالمحميةُوالعربيةُ,وواجوُصعوبةُفيُالوصولُ
إلىُدراساتُمحميةُأوُعربيةُتجمعُبينُمتغيريُالدراسةُ ُ.
أماُالدراساتُبالمغةُاألجنبيةُفقدُتناولتُمتغيريُالدراسةُبالبحثُأوُأحدىماُمعُأحدُمكوناتُالمتغيرُ
اآلخر ُ,مماُمكنُالباحثُمنُربطُىذهُالدراساتُبدراستوُومقارنةُالنتائجُمعُبعضياُواالطبلعُعمىُ
توصياتياُ .
وقدُعالجتُالدراسةُفجوةُعمميةُميمةُحيثُتعدُأولُدراسةُعربية_بحدُعممُالباحث_ ُتتناولُمتغيرُ
مخرجاتُالعملُبالبحثُالعمميُوربطُىذاُالمتغيرُبالقيادةُالتحويميةُوتطبيقيماُعمىُمؤسسةُالشرطةُ
وىذاُمماُيزيدُمنُقيمةُالدراسةُويميزىاُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .4الطريقة واإلجراءات
* مقدمة:
تعدُ ُمنيجية ُالدراسة ُواجراءاتيا ُمحو ُاًر ُرئيسُاً ُيتم ُمن ُخبللو ُإنجاز ُالجانب ُالتطبيقي ُمنُ
الدراسةُ ،وعن ُطريقيا ُيتم ُالحصول ُعمى ُالبيانات ُالمطم ُوبة ُإلجراء ُالتحميل ُاإلحصائي ُلمت ُوصل ُإلىُ
النتائج ُالتيُيتمُتفسيرىاُفيُضوءُأدبياتُالدراسةُالمتعمقةُبموضوعُالدراسةُ،وبالتاليُتحققُاألىدافُ
التيُتسعىُإلىُتحقيقياُ .
ُ

ُُُُحيثُتناولُىذاُالفصلُوصفًاُلمجتمعُالدراسةُوعينتياُ،واألداةُالمستخدمةُوكيفيةُبنائياُوتطويرىاُ,
كماُتناولُإجراءاتُالتحققُمنُصدقُاألداةُوثباتياُ،والمعالجاتُاإلحصائيةُالتيُتمُاستخدامياُفيُ
تحميلُالبياناتُواستخبلصُالنتائجُ,وفيماُيميُوصفُليذهُاإلجراءاتُ :

 4.1منيج الدارسة:
منُأجلُتحقيقُأىدافُالدراسةُقامُالباحثُباستخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميميُالذيُيحاولُمنُخبللوُ
وصف ُالظاىرة ُموضوع ُالدراسةُ ،وتحميل ُبياناتياُ ،والعبلقة ُبين ُمكوناتيا ُواآلراء ُالتي ُتطرح ُحولياُ
والعممياتُالتيُتتضمنياُواآلثارُالتيُتحدثياُ .
ويعرف ُ(األغاُ )1997ُ ,المنيج ُالوصفي ُالتحميمي ُبأنو ُ"دراسة ُأحداث ُوظواىر ُوممارسات ُقائمةُ
وموجودةُمتاحةُلمدراسةُوالقياسُكماُىيُ،دونُتدخلُمنُالباحثُفيُمحتوياتياُ،ويستطيعُالباحثُأنُ
يتفاعلُمعياُفيصفياُويحمميا".
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 4.2طرق جمع البيانات:
اعتمدُالباحثُعمىُنوعينُمنُالبيانات:
 .1المصادرُالثانويةُ:لمعالجةُاإلطارُالنظريُلمدراسةُتمُالرجوعُإلى ُمصادرُالبياناتُالثانويةُوالتيُ
تتمثلُفيُالكتبُوالمراجعُالعربيةُواألجنبيةُذاتُالعبلقةُ،والدورياتُوالمقاالتُوالتقاريرُ،واألبحاثُ
والدراساتُالسابقةُالتيُتناولتُموضوعُالدارسةُ،والبحثُوالمطالعةُفيُمواقعُاإلنترنتُالمختمفة.
 .2المصادرُاألوليةُ:لمعالجةُالجوانبُالتحميميةُلموضوعُالدراسةُتمُجمعُالبياناتُاألوليةُمنُخبللُ
اسةُ،صممتُخصيصاُليذاُالغرض.
ً
االستبانةُكأداةُرئيسةُلمدر

 4.3مجتمع الدراسة:
يتمثلُمجتمعُالدراسةُفي ُجميع ُمدراءُالدوائرُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُ,وقدُبمغ ُعددىمُ

(ُ )211مدي ُاًر ُوفقاً ُلمسجبلتُالرسميةُالتابعةُإلدارةُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُالفمسطينيةُ ،وىم ُموزعونُ
عمىُالدوائرُوفقاًُلمرتبُالعسكريةُانظرُالجدولُ(ُ)2.6فيُصفحةُ.56

 4.4عينة الدراسةُ :
 العينةُاالستطبلعيةُ:تم ُاختيارُعينةُاستطبلعيةُبحجمُ(ُ)30مديرُدائرةُ ,وذلكُُبغرضُ
التأكدُمنُصبلحيةُأداةُالدراسةُعبرُحساب ُالصدقُوالثباتُ،والتحققُمنُصبلحيتيماُ
لمتطبيقُعمىُالعينةُاألصميةُ،وقدُتمُاستبعادىمُمنُعينةُالدراسةُالتيُتمُالتطبيقُعمييا.
 عينة ُالدراسة ُاألصميةُ :ت ّكونت ُعينة ُالدراسة ُاألصمية ُمن ُ(ُ )131مدير ُدائرة ُوقد ُتمُ
اختيارىم ُبطريقة ُالعينة ُالطبقية ُالعشوائية ُحسب ُالرتبة ُالعسكرية ُمن ُمجنمع ُالدراسةُ
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ُاسترداد ُجميع ُاالستبيانات ُالموزعةُ .ويتضح ُمن ُخبلل ُالنقاط ُالتالية ُتوزيعُ
الكميُ ،وتم ُ
أفرادُعينةُالدارسةُحسبُالبياناتُالشخصيةُلؤلفرادُفييا.
ُ

 4.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
وفيماُيميُعرضُلخصائصُعينةُالدراسةُوفقُالبياناتُالشخصيةُ :
-1توزيع أفراد العينة حسب العمر:
يبينُجدولُ(ُ)4.1أنُغالبيةُأفرادُالعينةُأعمارىمُتتراوحُماُبين30إلىُأقلُمنُ40سنةُ،وىذاُيمثلُماُ
نسبتوُُ%57.2منُعينةُالدراسةُ،ثمُ 40سنةُفأكثرُوىذاُيمثلُماُنسبتوُُ%34.4منُعينةُالدراسةُ،
بينماُُ%8.4منُعينةُالدراسةُأقلُمنُُ30سنةُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنوُوفقاًُإلحصائياتُالتنظيمُواإلدارةُفيُجيازُالشرطةُفإنُنسبُتمثيلُأعمارُ
العاممينُفيُالجياز ُلفئةُأقلُمنُُُ 29عامُاً ُتبمغُُ ,%45ولمفئةُ ُمنُُ 30إلى ُُ 39عامُاً ُتبمغُُ,%40
ولفئةُُ 40عامُاًُفأكثرُبمغت ُ(ُ%14التنظيمُواإلدارةُ,)2013ُ,وعميوُفإنُالباحثُيعزوُالتمثيلُاألكبرُ
لمفئةُالعمريةُمن ُُ 30إلىُأقلُمنُ 40سنة ُبنسبةُُ%57.2إلىُنسبة ُالتمثيلُالنسبيُليذهُالفئةُمنُ
متوسطُاألعمارُالكميُلجيازُالشرطةُ،بينماُيعزوُتفوقُنسبةُالفئةُالعمريةُُُُ40سنةُفأكثرُعمىُفئةُ
من ُأعمارىمُأقلُمنُ 30سنة ُإلىُنتائجُالجدول(ُ)4.3والذيُيوضحُأنُنسبةُأصحابُالخدمةُاألعمىُ
ىم ُاألكثر ُتمثيبلً ُبين ُمدراء ُالدوائر ُوأن ُأصحاب ُاألعمار ُاألقل ُموجود ُون ُفي ُالمستويات ُاإلداريةُ
األقلُمنُمديرُالدائرةُ .
ُ
ُ
ُ
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جدول ( :)4.1توزيع أفراد العينة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقلُمنُ30سنة

11

8.4

ُ30إلىُأقلُمنُ40سنة

75

57.2

 40سنةُفأكثر

45

34.4

لمُيجب ُ

0

0

المجموع الكمي

131

100.0

ُ
-2توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العمميُ :
يبينُجدولُ(ُ)4.2أنُغالبيةُأفراد ُالعينةُيحممونُدرجةُالبكالوريوسُ،وىذاُيمثلُماُنسبتوُُ%76.5
منُعينةُالدراسةُُ،ثمُالدبمومُُ،%9.2وكبلً ُمنُحممةُالثانويةُالعامةُوالدراساتُالعمياُوىذاُيمثلُماُ
نسبتوُُ،%6.1ُ،%6.9عمىُالترتيبُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنوُوفقاً ُلقانونُالخدمةُلقوىُاألمنُبتاريخُ ,2005ينصُفيُالمادةُرقمُ(ُ)32
عمىُأن ُأحدُشروط ُالترقيةُلرتبُالضباط ُىوُالحصولُعمىُالمؤىلُالعمميُالمناسبُ ,وأنوُوفقاً ُلقرارُ
لجنة ُكبار ُالضباط ُفإن ُالترقية ُلمرتب ُالسامية(رائد ُفما ُأعمى) ُيشترط ُفييا ُالحصول ُعمى ُدرجةُ
البكالوري ُوسُ.وبالتاليُفيناكُحرصُمنُمدراءُالدوائرُفيُجيازُالشرطةُإلتمامُىذاُالشرطُلمحصولُ
عمى ُالترقياتُ ,واستنادُاً ُإلى ُالجدول ُ(ُ )4.5والذي ُيشير ُإلى ُأن ُُ %77.1من ُمدراء ُالدوائر ُفيُ
الشرطةُيحممونُرتبةُرائدُفماُفوقُوبالتاليُفإنُىذاُيفسرُكبرُحجمُحممةُالبكالوريوسُمنُبينُمدراءُ
الدوائرُوقمتُأعدادُحممةُالثانويةُالعامةُ .
ُ
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جدول (  :)4.2توزيع أفراد العينةُحسب المؤىل العممي ُ
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية%

ثانوي

9

6.9

دبموم

12

9.2

بكالوريوس

100

76.5

دراساتُعميا

8

6.1

لمُيجب ُ

2

1.5

المجموع الكمي

131

100.0

 -3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
يبينُجدولُ(ُ)4.3أنُماُنسبتوُُ%24.4منُعينةُالدراسةُسنواتُخدمتيمُ 5إلى أقلُمنُُ8سنواتُ،
وأن ُُ%29.8تتراوحُسنواتُخدمتيمُمنُ8إلىُأقلُمنُُ 11سنةُ,بينماُُ%44.3سنواتُخدمتيم 11
سنةُفأكثرُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُاالرتباطُالطرديُبينُسنواتُالخدمةُفيُالجيازُمعُالخبرةُالمكتسبةُ,حيثُأنوُ
وبالرجوعُإلىُبطاقاتُالوصفُالوظيفيُلمدراءُالدوائرُفيُالبندُالمخصصُلمشروطُالخاصةُالواجبُ
توفرىاُفيُشاغلُالوظيفة ُنجدُشرطُامتبلكُالمرشحُلمخبرةُالكافيةُفيُمجالُالعملُ( ُلمتنظيمُواإلدارةُ
بالشرطةُ ,ديسمبرُ ،)2014-وعميو ُيكون ُأصحاب ُسنوات ُالخدمة ُاألكثر ُىم ُأكثر ُالمرشحين ُحظُاًُ
لشغلُوظائفُمدراءُالدوائرُفيُالجيازُوىذاُماُيبينوُالجدول(ُ .)4.3
ُ
ُ
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جدول ( :)4.3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

5إلى أقلُمنُُ8سنوات

32

24.4

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

39

29.8

ُ11سنةُفأكثر

58

44.3

لمُيجب

2

1.5

المجموع الكمي

131

100.0

 -4توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل:
يبين ُجدول ُ(ُ )4.4أن ُما ُنسبتو ُُ %45.8من ُعينة ُالدراسة ُطبيعة ُعمميم ُ ُإداري ُ"مكتبي"ُ ,بينماُ
ُ%50.4إداريُوميدانيُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُجيازُالشرطةُفيُقطاعُغزةُيتكونُمنُ(ُ )37إدارةُعامةُووحدةُمركزيةُ,
يمثل ُطبيعة ُالعمل ُاإلداري ُوميداني ُ(ُ )24إدارة ُعامة ُووحدة ُمركزية ُمنيمُ ,وىو ُما ُنسبتو ُُ,%65
ويمثل(ُ )13إدارة ُعامة ُووحدة ُمركزية ُمنيم ُالعمل ُاإلداري ُوىو ُما ُنسبتو ُ(ُ %35التنظيم ُواإلدارةُ
بالشرطةُديسمبر2014-م)ُ,وعميوُفإنُالعينةُتعكسُطبيعةُعملُاإلداراتُالعامةُوالوحداتُالشرطيةُ
المركزيةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدول (  :)4.4توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل ُ
طبيعة العمل

العدد

النسبة المئوية%

إداريُ"مكتبي"

60

45.8

إداريُوميداني

66

50.4

لمُيجب ُ

5

3.8

المجموع الكمي

131

100.0

ُ
 -5توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية:
يبينُجدولُ(ُ) 4.5أنُغالبيةُأفرادُالعينةُرتبتيمُالعسكريةُرائدُوىذاُيمثلُماُنسبتوُُ%55.0منُعينةُ
الدراسةُ%22.9ُ،نقيبُ,بينماُُ%22.1مقدمُفأعمىُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُقرارُلجنةُكبارُالضباط ُرقم ُ(ُ)2011/14والخاصُبالييكمياتُوالتعييناتُ
فيُو ازرةُالداخميةُواألمنُالوطنيُأشارُإلىُانحصارُرتبُمدراءُالدوائرُفيُالو ازرةُبالرتبُالتاليةُ(رائدُ,
مقدمُ ,عقيد) ُويستثنى ُمع ُذلك ُأصحاب ُالكفاءة ُمن ُرتبة ُالنقيب ُوىذا ُيتوافق ُمع ُنتائج ُالبحث ُالتيُ
تشيرُإلىُأن ُُ%77من ُمدراء ُالدوائر ُبرتبةُرائدُفما ُفوقُ ,وعميو ُفإن ُالباحث ُيعزوُاالنخفاضُفيُ
نسبةُرتبةُالنقيبُإلىُذلكُ .
وكذلكُيعزوُالباحثُتفوقُرتبةُالرائدُعمىُرتبُمقدمُفأعمىُإلىُأنُنسبةُرتبةُالرائدُمنُبينُمجموعُ
رتب ُ(رائدُ ,مقدمُ ,عقيد) ُبمغت ُُ ,ُ %75.6وأن ُنسبة ُرتبتي ُالمقدم ُوالعقيد ُبمغت ُُ %24.4من ُالفئةُ
المستيدفةُ(لمتنظيمُواإلدارةُبالشرطةُ,ديسمبرُ)2014-وىذاُيتوافقُمعُنتائجُالدراسةُ .
ُ
ُ
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جدول ( :)4.5توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية
الرتبة العسكرية

العدد

النسبة المئوية%

نقيب

30

22.9

رائد

72

55.0

مقدمُفأعمى

29

22.1

لمُيجب ُ

0

0

المجموع الكمي

131

100.0

 4.6أداة الدراسة:
تعد ُاالستبانة ُأكثر ُاألدوات ُاستخدامُاً ُلمحصول ُعمى ُالبيانات ُمن ُاألفراد ُاستخداماً ُوانتشا اًرُ ،وتعرفُ
االستبانةُبأنيا"ُ:أداةُذاتُأبعادُوبنودُتستخدمُلمحصولُعمىُمعموماتُأوُآراءُيقومُباالستجابةُلياُ
المفحوصُنفسوُ،وىيُكتابيةُتحريرية"ُ(األغاُواألستاذُ .)2004ُ،
وقد ُتم ُاستخدام ُاالستبانة ُلمعرفة ُ"متطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراءُ
العامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة"ُ .
 خطوات بناء االستبانة:
ُ-1االطبلعُ عمىُاألدبُالتربويُوالدراساتُالسابقةُذاتُالصمةُبموضوعُالدراسةُ,واالستفادةُمنياُفيُ
بناءُاالستبانةُوصياغةُفقراتياُ .
ُ-2تحديدُالمجاالتُالرئيسةُالتيُشممتياُاالستبانةُ .
ُ-3تحديدُالفقراتُالتيُتقعُتحتُكلُمجالُ .
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ُ -4تمُتصميمُاالستبانةُفيُصورتياُاألوليةُوقدُتكونتُمنُ(ُ)7مجاالتُو(ُ)49فقرةُ ,ممحق ُ ُرقمُ
(ُ .)1
ُ -5تم ُعرض ُاالستبانة ُعمىُ(ُ )12محكم ُمن ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُفي ُالجامعات ُومختصين ُفيُ
التنظيم ُوالتخطيط ُفي ُو ازرة ُالداخمية ُواألمن ُالوطنيُ .والممحق ُرقم ُ(ُ )3يبين ُأسماء ُأعضاء ُلجنةُ
التحكيمُ .
ُ-6فيُضوءُآراءُالمحكمينُتمُتعديلُبعضُفقرات ُاالستبانةُمنُحيثُالحذفُأوُاإلضافةُوالتعديلُ,
لتستقرُاالستبانةُفيُصورتياُالنيائيةُعمىُ(ُ)49فقرةُ,ممحقُرقمُ(ُ .)2
 وقدُقسمتُاالستبانةُإلىُقسمينُرئيسينُىماُ :
 القسم ُاألولُ :وىو ُعبارة ُعن ُالبيانات ُالشخصية ُعن ُالمستجيب ُ(العمرُ ،المؤىل ُالعمميُ،
سنواتُالخدمةُ،طبيعةُالعملُ،والرتبةُالعسكرية)ُ .
 القسمُالثانيُ:يمثلُفيُمجاالتُالدراسةُ،ويشتملُعمىُُ49فقرةُ,موزعُعمىُُ7مجاالتُ :
 المجالُاألولُ:التأثيرُالمثاليُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالثانيُ:الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميمُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالثالثُ:التحفيزُالفكريُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالرابعُ:االىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالخامسُ:الرضاُالوظيفيُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالسادسُ:الفعاليةُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
 المجالُالسابعُ:الجيدُاإلضافيُ,ويتكونُمنُ(ُ)7فقراتُ .
ُ
ُ
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 اختبارُالتوزيعُالطبيعيُ(ُ:)Normality Distribution Test
استخدمُالباحثُاختبارُكولمجوروف-سمرنوف )ُKolmogorov-Smirnov Testُ)K-Sالختبارُماُ
إذاُكانتُالبياناتُتتبعُالتوزيعُالطبيعيُمنُعدموُ .
جدول (:)4.6يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة االحتمالية

المجال

)(Sig.

.1

التأثيرُالمثالي ُ

0.814

.2

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم ُ

0.738

.3

التحفيزُالفكري ُ

0.333

.4

االىتمامُبالمشاعرُالفردية

0.915

.5

الرضاُالوظيفي ُ

0.549

.6

الفعالية ُ

0.827

.7

الجيدُاإلضافي

0.936

ُ
ُويتضحُمنُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)4.6أنُالقيمةُاالحتماليةُ)ُ (Sig.لجميعُمجاالتُالدراسةُ
كانت ُأكبر ُمن ُمستوى ُالداللة ُ ُ   0.05وبذلك ُفإن ُتوزيع ُالبيانات ُليذه ُالمجاالت ُيتبع ُالتوزيعُ
الطبيعي ُوبذلك ُسيتم ُاستخدام ُاالختبارات ُالمعممية ُلئلجابة ُعمى ُفرضيات ُالدراسة ُالمتعمقة ُبيذهُ
المجاالتُ .
ُ
ُ
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 المعالجاتُاإلحصائيةُالمستخدمةُ :
 .1النسبُالمئويةُوالتك ارراتُ(ُ:)Frequencies & Percentagesلوصفُعينةُالدراسة.
 .2المتوسطُالحسابيُوالوزنُالنسبيُ .
 .3اختبارُألفاُكروُنباخ ُ(ُ)Cronbach's Alphaوكذلكُطريقةُالتجزئةُالنصفيةُ,لمعرفةُثباتُ
فقراتُاالستبانةُ .
 .4معاملُارتباطُبيرسونُ(ُ)Pearson Correlation Coefficientلقياسُدرجةُاالرتباطُ:يقومُ
ىذا ُاالختبار ُعمى ُدراسة ُالعبلقة ُبين ُمتغيرينُ .وقد ُتم ُاستخدامو ُلحساب ُاالتساق ُالداخميُ
والصدقُالبنائيُلبلستبانة.
 .5اختبارُُ Tفيُحالةُعينةُواحدة ُ(ُ)T-Testلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُ
وصمتُإليُالدرجةُالمتوسطةُوىيُُ6أمُزادتُأوُقمتُعنُذلكُ.ولقدُتمُاستخداموُلمتأكدُمنُ
داللةُالمتوسطُلكلُفقرةُمنُفقراتُاالستبانة.
 .6اختبارُُTفيُحالةُعينتينُ(ُ)Independent Samples T-Testلمعرفةُماُإذاُكانُىناكُ
فروقاتُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجموعتينُمنُالبياناتُالمستقمة.
 .7اختبار ُتحميل ُالتباين ُاألحادي) ُ)One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ُما ُإذا ُكان ُىناك ُفروقات ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُثبلث ُمجموعات ُأو ُأكثر ُمنُ
البيانات.
ُ
ُ
ُ
ُ
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 4.7صدق االستبيان:
صدقُاالستبانةُيعنيُ"ُأنُيقيسُاالستبيانُماُوضعُلقياسو"ُ(الجرجاويُ،)2010،كماُيقصدُبالصدقُ
"شمولُاالستقصاءُلكلُالعناصرُالتيُيجبُأنُتدخلُفيُالتحميلُمنُناحيةُ،ووضوحُفقراتياُومفرداتياُ
منُناحيةُثانيةُ،بحيثُتكونُمفيومةُلكلُمنُيستخدميا"ُ(عبيداتُوآخرونُ.)2001ُ،وقدُتم ُالتأكدُ
منُصدقُاالستبانةُبطريقتينُ :
ُ-1صدق المحكمين (الصدق الظاىري)ُ :
عددا من المحكمين المتخصصين في مجالُ
ُُُُُيقصدُبصدقُالمحكمينُ"ىو أن يختار الباحث ً
الظاىرةُأو المشكمة موضوع الدراسة"(الجرجاويُ)2010ُ،حيثُتمُعرضُاالستبانةُعمىُمجموعةُ
منُالمحكمينُتألفتُمنُ(ُ)12متخصصُاًُمنُأعضاءُىيئةُالتدريسُفيُالجامعاتُومختصينُفيُ
التنظيم ُوالتخطيط ُفي ُو ازرة ُالداخمية ُواألمن ُالوطني ُ ُوأسماء ُالمحكمين ُبالممحق ُرقم ُ(ُ ،)3وقدُ
استجاب ُالباحث ُآلراء ُالمحكمين ُوقام ُبإجراء ُما ُيمزم ُمن ُحذف ُوتعديل ُفي ُضوء ُالمقترحاتُ
المقدمةُ،وبذلكُخرجُاالستبيانُفيُصورتوُالنيائيةُُ-انظرُالممحقُرقمُ(ُ .)2
 -2صدق االتساق الداخمي ):)Internal Validity
ُُُُُيقصدُبصدقُاالتساقُالداخميُمدىُاتساقُكلُفقرةُمنُفقراتُاالستبانة ُمعُالمجالُالذيُتنتميُ
إليوُىذهُالفقرةُ،وقدُتمُحسابُاالتساقُالداخميُلبلستبيانُوذلكُمنُخبللُحسابُمعامبلت ُ
االرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُاالستبانةُوالدرجةُالكميةُلممجالُنفسوُ .
يوضحُجدولُ(ُ)4.7معاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُاألول"ُالتأثيرُالمثاليُ"ُوالدرجةُ
الكمية ُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلت ُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعند ُمستوى ُداللة ُ ُ   0.05وبذلكُ
يعتبرُالمجالُصادقُلماُوضعُلقياسوُ .
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جدول ( :)4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول
" التأثير المثالي " والدرجة الكمية لممجال ُ

الرقم

.1
.2

الفقرة

يمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُالتأثيرُفيُاآلخرين.
يقدم ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمصمحة ُالعامة ُعمى ُمصمحتوُ

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.779

*0.000

0.712

*0.000

.3

يتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينية.

0.745

*0.000

.4

يتخذُمديرُاإلدارةُالعامةُالق ارراتُالصائبةُدائماً.

0.813

*0.000

.5

يمثلُمديرُاإلدارةُالعامةُقدوةُيحتذىُبياُلدىُالعاممين.

0.838

*0.000

لدىُمديرُاإلدارةُالعامةُرؤيةُواضحةُلممستقبلُالميني.

0.859

*0.000

يمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُتساعدهُفيُمواجيةُالتحديات.

0.870

*0.000

.6
.7

الشخصية.

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05
ُ

يوضح ُجدول ُ(ُ )4.8معامل ُاالرتباط ُبين ُكل ُفقرة ُمن ُفقرات ُالمجال ُالثاني" ُالدافع ُاإلليامي ُأوُ
التحفيز ُالمميم ُ" ُوالدرجة ُالكمية ُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلت ُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعند ُمستوىُ
داللةُ ُ   0.05وبذلكُيعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
ُ
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جدول ( :)4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني
" الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم " والدرجة الكمية لممجال

الرقم

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

الفقرة

لدى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمقدرة ُعمى ُاإلقناع ُوزيادة ُالحماسةُ
لمعمل.
يحرصُُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالعملُالجماعيُبروحُالفريقُ

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.809

*0.000

0.900

*0.000

يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعمل.

0.772

*0.000

يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُطرحُاألفكارُالجديدة.

0.782

*0.000

يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُروحُالمنافسةُوالتحديُلدىُالعاممين.

0.811

*0.000

يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُاألخطاءُكتجاربُيستفادُمنيا.

0.845

*0.000

الواحد.

يربطُمديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُالعملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُ
المثمى.

0.767

*0.000

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05

يوضح ُجدول ُ(ُ )4.9معامل ُاالرتباط ُبين ُكل ُفقرة ُمن ُفقرات ُالمجال ُالثالث ُ" التحفيز ُالفكري ُ"ُ
والدرجةُالكميةُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلتُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعندُمستوىُداللة ُ ُُ   0.05
وبذلكُيعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
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جدول (:)4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث
" التحفيز الفكري " والدرجة الكمية لممجال

الرقم

.1
.2
.3
.4

.5

الفقرة

يدعمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمناقشةُالجماعيةُألساليبُالعمل.
يمتمك ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمقدرة ُعمى ُاستثارة ُالتفكير ُلدىُ
العاممينُ .
يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُالعاممينُعمىُإبداءُالرأي.
يحفز ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُمواجية ُاإلشكاليات ُوايجادُ
الحمولُليا.
يسعى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُ ُلتحديد ُنقاط ُالقوة ُوالضعف ُفيُ

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.875

*0.000

0.822

*0.000

0.859

*0.000

0.766

*0.000

0.763

*0.000

.6

يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُاإلبداعُلدىُالعاممين.

0.878

*0.000

.7

يشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينية.

0.749

*0.000

العمل.

* االرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05

يوضح ُجدول ُ(ُ )4.10معامل ُاالرتباط ُبين ُكل ُفقرة ُمن ُفقرات ُالمجال ُالرابع" ُاالىتمام ُبالمشاعرُ
الفردية ُ" ُوالدرجة ُالكمية ُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلت ُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعند ُمستوى ُداللةُ
   0.05وبذلكُيعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
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جدول ()4.10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع
" االىتمام بالمشاعر الفردية " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.1

يستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُبشكلُجيدُلمعاممينُويحترمُقناعاتيم.

0.704

*0.000

.2

يعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليم.

0.792

*0.000

الرقم

.3
.4
.5
.6

.7

الفقرة

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُااللتقاءُبالعاممينُوسيولةُالوصولُ
إليو.
يشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعية.
يشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُعمىُتطويرُقدراتيمُمنُخبللُ
التدريبُوالتعميم.
يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُالعاممينُكبلًُحسبُقدراتوُوامكاناتو.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُعدم ُالتحيز ُأو ُاستثناء ُأي ُمنُ
العاممين.

0.581

*0.000

0.766

*0.000

0.837

*0.000

0.750

*0.000

0.703

*0.000

*االرتباطُدالُإحصائياًُعندُمستوىُداللة ُ .   0.05

يوضحُجدولُ(ُ)4.11معاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُالخامسُ"ُالرضاُالوظيفيُ"ُ
والدرجةُالكميةُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلتُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعندُمستوىُداللة ُ ُ   0.05
وبذلكُيعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
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جدول (:)4.11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس
" الرضا الوظيفي " والدرجة الكمية لممجال

الرقم

.1

.2

الفقرة

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُامتبلكي ُالكفاءة ُوالمينية ُالبلزمةُ
لمعمل.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُتنمية ُانتمائي ُلمعمل ُوشعوريُ

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.704

*0.000

0.842

*0.000

.3

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتقديمُالتحفيزُوالتشجيعُلي.

0.804

*0.000

.4

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُإشعاريُباالستقرارُالوظيفي.

0.693

*0.000

.5
.6
.7

بأىميتو.

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُ
لو.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتفويضيُببعضُصبلحياتُالعمل.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُالخدماتُواإلمكانات ُالبلزمةُ
لمقيامُبعممي.

0.800

*0.000

0.891

*0.000

0.806

*0.000

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05

يوضحُجدولُ(ُ)4.12معاملُاالرتباطُبينُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُالسادسُ" ُالفعالية ُ"ُوالدرجةُ
الكمية ُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلت ُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعند ُمستوى ُداللة ُ ُ   0.05وبذلكُ
يعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
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جدول ()4.12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس
" الفعالية " والدرجة الكمية لممجال

الرقم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

الفقرة

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُامتبلكي ُالمعرفة ُالتامةُ
بأنظمةُالعملُواجراءاتو.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُإكسابيُالمقدرةُعمىُالقيامُ
بعمميتيُالمتابعةُوالتوجيو.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُبمواعيدُالحضورُ
واالنصرافُفيُالعمل.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُتطوير ُأدائي ُوأداءُ
العاممين.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُمعُزمبلئيُإلنجازُ
األعمالُبطريقةُصحيحة.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُأن ُأتقن ُالمياراتُ
والمعارفُالبلزمةُلمعمل.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُقيامي ُبتبادل ُعبلقاتُ
التقديرُواالحترامُمعُالعاممين.

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05
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معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.690

0.895

0.477

0.887

0.828

0.863

0.839

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

يوضح ُجدول ُ(ُ )4.13معامل ُاالرتباط ُبين ُكل ُفقرة ُمن ُفقرات ُالمجال ُالسابع ُ" ُالجيد ُاإلضافي ُ"ُ
والدرجة ُالكمية ُلممجالُ ،والذي ُيبين ُأن ُمعامبلت ُاالرتباط ُالمبينة ُدالة ُعند ُمستوى ُداللةُُُُُُُُُُ
ُ   0.05وبذلكُيعتبرُالمجالُصادقُاًُلماُوضعُلقياسوُ .
جدول (:)4.13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع
" الجيد اإلضافي " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.1

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعمل.

0.757

*0.000

.2

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُخمقُإرادةُالنجاحُوالتحديُلدي.

0.831

*0.000

.3

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاستغبلليُاألمثلُألوقاتُالعمل.

0.770

*0.000

.4

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُُتشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعية.

0.814

*0.000

.5

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعميقُانتمائيُلمعملُُ.

0.843

*0.000

الرقم

.6

.7

الفقرة

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُ ُالثناء ُوالتقدير ُحين ُبذلي ُجيداًُ
إضافياً.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُحضوري ُلمقاءات ُوالندوات ُغيرُ
الرسميةُبيدفُتنميةُقدراتي.

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05
ُ
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0.761

0.841

*0.000

*0.000

 -3الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر ُالصدق ُالبنائي ُأحد ُمقاييس ُصدق ُاألداة ُالذي ُيقيس ُمدى ُتحقق ُاألىداف ُالتي ُتريد ُاألداةُ
الوصول ُإليياُ ،ويبين ُمدي ُارتباط ُكل ُمجال ُمن ُمجاالت ُالدراسة ُبالدرجة ُالكمية ُلفقرات ُاالستبيانُ.
ولمتحققُمنُالصدقُالبنائيُتمُحسابُمعامبلتُاالرتباطُبينُدرجةُكلُمجالُمنُمجاالتُاالستبانةُ
والدرجةُالكميةُلبلستبانةُكماُفيُجدولُ(ُ .)4.14
جدول ()4.14معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت
االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

الرقم

معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة
االحتمالية
)(sig

.1

التأثيرُالمثالي ُ

0.880

*0.000

.2

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم ُ

0.896

*0.000

.3

التحفيزُالفكري ُ

0.945

*0.000

.4

االىتمامُبالمشاعرُالفردية ُ

0.942

*0.000

.5

الرضاُالوظيفي ُ

0.910

*0.000

.6

الفعالية ُ

0.872

*0.000

.7

الجيدُاإلضافي ُ

0.901

*0.000

*ُاالرتباطُدالُإحصائياًُعندُُمستوىُداللةُ ُ .   0.05
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يتضح ُمن ُجدول ُ(ُ )4.14أن ُجميع ُمعامبلت ُاالرتباط ُفي ُجميع ُمجاالت ُاالستبانة ُدالة ُإحصائياًُ
وبدرجةُقويةُعندُمستوىُداللة ُ ُ   0.05وبذلكُتعتبرُجميعُمجاالتُاالستبانةُصادق ُةً ُلماُوضعتُ
لقياسوُ .

 4.8ثبات االستبانة (ُ :(Reliability
يقصد ُبثبات ُاالستبانة ُىو ُ"أن يعطي االستبيان ُنفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية"ُ
(الجرجاويُ،)97ُ:2010،ويقصدُبوُأيضاُ"إلىُأيُدرجةُيعطيُالمقياسُقراءاتُمتقاربةُعندُكلُمرةُ
يستخدمُفيياُ,أوُماُىيُدرجةُاتساقوُوانسجاموُواستم ارريتوُعندُتكرارُاستخداموُفيُأوقاتُمختمفة"ُ
(القحطانيُ .)2002ُ،
وقدُتمُالتحققُمنُثباتُاستبانةُالدراسةُمنُخبللُطريقةُمعاملُألفاُكرونباخُ :
 معاملُألفاُكروُنباخُُُ :Cronbach's Alpha Coefficient
تمُاستخدامُطريقةُألفاُكروُنباخُلقياسُثباتُاالستبانةُ,وتشيرُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُُُ(ُ)4.15
أنُقيمةُمعاملُألفاُكروُنباخ ُمرتفعةُلكلُمجالُحيثُتتراوحُبينُ(ُ.)0.913ُ،0.860كذلكُقيمةُ
معاملُألفاُلجميعُفقراتُاالستبانةُ(ُ،)0.983وىذاُيعنىُأنُمعاملُالثباتُمرتفعُودالُإحصائياُ .
وبذلكُتكونُاالستبانة ُفيُصورتياُالنيائيةُكماُىيُفيُالممحقُرقمُ(ُ)2قابمةُلمتوزيعُ.ويكونُالباحثُ
قد ُتأكد ُمن ُصدق ُوثبات ُاستبانة ُالدراسة ُمما ُيجعمو ُعمى ُثقة ُتامة ُبصحة ُاالستبانة ُوصبلحيتياُ
لتحميلُالنتائجُواإلجابةُعمىُأسئمةُالدراسةُواختبارُفرضياتياُ .
ُ
ُ
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جدول (:)4.15معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة
م

المجال

معامل ألفا
كرو نباخ

.1

التأثيرُالمثالي ُ

0.903

.2

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم ُ

0.913

.3

التحفيزُالفكري ُ

0.911

.4

االىتمامُبالمشاعرُالفردية ُ

0.860

.5

الرضاُالوظيفي ُ

0.893

.6

الفعالية ُ

0.896

.7

الجيدُاإلضافي ُ

0.906

جميع مجاالت االستبانة

0.983

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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انفصم اخلايش
حتهُم انبُاناث واخخبار انفرضُاث
 مقدمة.
 5.1اختبار فرضيات الدراسة
 5.2إجابة فرضيات الدراسة ومناقشتيا
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 .5تحميل البيانات واختبار الفرضيات
* مقدمة:
يتضمنُىذاُالفصلُعرضاًُلنتائجُالدراسةُ،وذلكُمنُخبللُاإلجابةُعنُأسئمةُوفرضياتُالدراسةُ
واستعراضُأبرزُنتائجُاالستبانةُوالتيُتمُالتوصلُإليياُمنُخبللُتحميلُفقراتياُ,بيدفُالتعرفُعمى"ُ
متطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزة"".
لذاُتمُإجراءُالمعالجاتُاإلحصائيةُلمبياناتُالمتجمعةُمنُاستبانةُالدراسةُ,إذُتمُاستخدامُبرنامجُالحزمُ
اإلحصائيةُلمدراساتُاالجتماعيةُ(ُ)SPSSلمحصول ُعمىُنتائجُالدراسةُالتيُسيتمُعرضياُوتحميمياُ
فيُىذاُالفصلُ .

5.1اختبار فرضيات الدراسة:
فيماُيميُنتائجُاستخدامُاختبارُُ Tلمعرفةُماُإذاُكانُالمتوسطُالحسابيُلدرجةُاالستجابةُلكلُ
فقرةُمنُفقراتُمحاورُاالستبانةُتساويُالقيمةُالمتوسطةُوىيُُ 6أمُتختمفُعنياُاختبلفاً ُجوىرياً ُأيُ
بصورةُواضحةُ.إذاُكانتُ(ُ)Sig. P-valueأكبرُمنُمستوىُالداللةُ(حسبُنتائجُبرنامجُُ)SPSS
فإنو ُال ُيمكن ُرفض ُالفرضية ُالصفرية ُويكون ُفي ُىذه ُالحالة ُآراء ُأفراد ُالعينة ُتقترب ُمن ُالقيمةُ
المتوسطة ُ(المحايد) ُوىى ُُ ،6أما ُإذا ُكانت ُ)ُ )Sig. P-valueأقل ُمن ُمستوى ُالداللة ُفيتم ُرفضُ
الفرضيةُالصفريةُوقبولُالفرضيةُالبديمةُالقائمةُبأنُمتوسطُدرجةُاإلجابةُتختمفُعنُالقيمةُالمتوسطةُ
(المحايد)ُ،وفيُىذ هُالحالةُيمكنُتحديدُماُإذاُكانُمتوسطُاإلجابةُيزيدُأوُينقصُبصورةُجوىريةُعنُ
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القيمةُالمتوسطةُ(المحايد)ُ.وذلكُمنُخبللُإشارةُقيمةُاالختبارُفإذاُكانتُاإلشارةُموجبةُفمعناهُأنُ
المتوسطُالحسابيُلئلجابةُُيزيدُعنُالقيمةُالمتوسطةُ(المحايد)ُوالعكسُصحيحُ .
والختبارُفرضياتُالدراسةُتمُاستخدامُاختبارُداللةُمعاملُارتباطُبيرسونُوفيُىذهُالحالةُسيتمُاختبارُ
الفرضيةُاإلحصائيةُالتاليةُ :
 الفرضيةُالصفريةُ :
الُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجالينُمنُمجاالتُالدراسةُموضعُاالىتمام ُ
 الفرضيةُالبديمةُ :
الُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجالينُمنُمجاالتُالدراسةُموضعُاالىتمام ُ
إذاُكانتُ(ُ)Sig. (P-valueأكبرُمنُمستوىُالداللةُ(حسبُنتائجُبرنامجُُ)SPSSفإنوُالُيمكنُ
رفض ُالفرضية ُالصفرية ُوبالتالي ُال ُتوجد ُعبلقة ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُمجالين ُمن ُمجاالتُ
الدراسةُ،أماُإذاُكانتُ(ُ)Sig.(P-valueأقلُمنُمستوىُالداللةُفيتمُرفضُالفرضيةُالصفريةُوقبولُ
الفرضيةُالبديمةُالقائمةُبأنوُتوجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمجالينُمنُمجاالتُالدراسةُ .
ُ
ُ
ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 تحميلُفقراتُمجاالتُالدراسة:
ُأ) مستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُ :
أوالً :مجال التأثير المثالي
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلىُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.1يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُُالثالثةُ"ُيتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينيةُ"ُيساويُ(ُ 8.47الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ ،%ُ 84.7قيمة ُاختبار ُُT
تساويُُ 21.9وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائياً ُعندُ
مستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُ
الحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُ
الفقرةُ .
 ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُُالرابعةُ" ُيتخذُمديرُاإلدارةُالعامةُالق ارراتُالصائبةُدائماً ُ"ُيساويُُ7.80(الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ ،%ُ 78.0قيمةُاختبار ُُ Tتساويُ
ُ 18.5وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ
داللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ
(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ8.15أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ81.5قيمةُاختبارُُTتساويُُ24.2وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
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ُ 0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" التأثيرُالمثاليُ"ُدالةُإحصائياً ُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُيدلُ
عمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياً ُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ 6وىذاُيعنيُأنُ
ىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدل ُذلك ُعمى ُامتبلك ُالمدراء ُالعام ُون ُفي ُجياز ُالشرطة ُبقطاع ُغزة ُلبعد ُالتأثير ُالمثالي ُبنسبةُ
ُ,%81.5والذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ.ويعزوُالباحثُذلكُإلىُتأثرُمدراءُالدوائرُفيُجيازُ
الشرطة ُبمدراءىم ُالعام ُونُ,واتخاذُىؤالءُالمدراء ُكقدوة ُومثالُيحتذىُبوُفيُالعملُ,وقدُحازتُالفقرةُ"
يتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينيةُ"ُوالفقرةُ""ُيقدمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمصمحةُ
ُ,وىيُفقرات ُتعبرُبشكلُمباشرُعنُاإلعجابُ
ُ
العامةُعمىُمصمحتوُالشخصية ُعمىُأعمىُالتقديرات
بشخصية ُالمديرُالعام ُوىذاُسيكونُلوُانعكاس ُبشكل ُمباشر ُعمىُشخصية ُوقناعات ُمدراءُالدوائرُ
وبالتاليُتحقيقُالنجاحاتُفيُالعملُ .
وقدُاتفقت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة ُ(الغامديُ )2011ُ ,والتي ُأشارتُإلىُممارسة ُقيادة ُحرسُ
الحدود ُبمكة ُالمكرمة ُلمقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا ُاألربعة ُبدرجة ُمتوسطةُ ُ ,ودراسة(خمفُ )2010,والتيُ
أشارتُإلىُامتبلك ُرؤساءُاألقسامُاألكاديميينُفيُالجامعةُاإلسبلمية ُبغزة ُلبعدُالتأثيرُالمثالي ُبنسبةُ
ُ ,%82.89وكذلك ُدراسة(الرقبُ )2010,والتي ُأشارت ُإلى ُامتبلك ُالعاممين ُبالجامعات ُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزةُلبعدُالتأثيرُالمثاليُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدول ()5.1المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال التأثير المثالي
المتوسط الحسابي
8.17

يتمتع ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُبقوةُ
ُ
.3
الشخصيةُوالمباقةُالمينية.

8.47

يتخذ ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالق ارراتُ
ُ
.4
الصائبةُدائماً.

7.80

يمثل ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُقدوة ُيحتذىُ
ُ
.5
بياُلدىُالعاممين.

8.18

لدى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُرؤية ُواضحةُ
ُ
.6
لممستقبلُالميني.

8.07

يمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُتساعدهُ
ُ
.7
فيُمواجيةُالتحديات.
ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

النسبي

يقدم ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمصمحةُ
ُ
.2
العامةُعمىُمصمحتوُالشخصية.

81.7

84.7

78.0

81.8

80.7

قيمة االختبار
المتوسط الحسابي

8.15

81.5

20.6

17.0

21.9

18.5

18.6

19.2

القيمة االحتمالية ().Sig

يمتمك ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمقدرة ُعمىُ
ُ
.1
التأثيرُفيُاآلخرين.

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

8.18

81.8

20.8

*0.000

8.15

81.5

24.2

*0.000

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
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الترتيب

م

الفقرة

5

4

1

7

2

6

3

ثانياً :مجال الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.2يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
 ُالمتوسط ُالحسابي ُلمفقرة ُاألولى ُ" ُلدى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمقدرة ُعمى ُاإلقناع ُوزيادة ُالحماسةُلمعمل ُ" ُيساويُ(ُ 8.13الدرجةُالكميةُمن ُُ)10أي ُأن ُالمتوسطُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ،%ُ 81.3
قيمةُاختبارُُTتساويُُ18.3وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ
زاد ُعن ُدرجة ُالحياد ُ(الدرجة ُالمتوسطة) ُوىي ُُ 6وتعتبر ُوىذا ُيعني ُأن ُىناك ُموافقة ُمن ُقبل ُأفرادُ
العينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
 ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُُالثالثةُ" ُيقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعملُ"ُيساويُ(ُ7.48الدرجةُالكميةُمنُُ)10أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُ،%ُ74.8قيمةُاختبارُ
ُ Tتساويُُ 11.2وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائياًُ
عندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمت ُوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُ
درجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُ
ىذهُالفقرةُ .
ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ7.87أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ78.7قيمةُاختبارُُTتساويُُ17.3وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
ُ 0.000لذلك ُيعتبر ُمجال ُ" الدافع ُاإلليامي ُأو ُالتحفيز ُالمميم ُ" ُدالة ُإحصائياً ُعند ُمستوى ُداللةُ
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ُ،   0.05مماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياً ُعنُدرجةُالحيادُ
وىيُُ6وىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدلُذلكُعمىُامتبلكُالمدراءُالعام ُونُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُلبعدُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُ
المميم ُبنسبةُُ,%78.7والذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ ُ.ويعزوُالباحثُذلكُإلى ُقدراتُالمدراءُ
العام ُون ُفيُجيازُالشرطة ُعمىُتحفيزُوزرعُالدافعيةُلدىُمدراءُالدوائرُفيُالجيازُ,وامتبلك ُىؤالءُ
المدراءُلقدراتُالتحفيزُوالدافعيةُسيؤديُإلىُتحقيقُالنجاحات ُومواجيةُالتحدياتُالتيُتواجوُالعملُ,
وقدُحازتُالفقرةُ" لدىُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُاإلقناعُوزيادةُالحماسةُلمعملُ"ُعمىُأعمىُ
التقديرات ُبنسبةُُ,%81.3وىيُفقرةُتعبرُبشكلُمباشرُعنُالتحفيزُوالدافعيةُلدى ُالمدراءُالعامينُ,
بينماُحازتُالفقرة" يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعمل"ُعمىُأقلُالدرجاتُ
في ُالمجال ُبنسبةُ ,%74.8ويعزو ُالباحث ُذلكُإلى ُالظرفُاالقتصادية ُالصعبة ُالتي ُيعيشياُجيازُ
الشرطة ُفي ُالمرحمة ُالحاليةُ ,وىذا ُيدفعنا ُإلى ُالتوصية ُبضرورة ُاالىتمام ُبنظام ُالمكافآت ُوالحوافزُ
بشكلُأكبرُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائج ُ ُدراسةُ(الغامديُ)2011ُ,والتيُأشارتُإلىُممارسةُقيادةُحرسُ
الحدود ُبمكة ُالمكرمة ُلمقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا ُاألربعة ُبدرجة ُمتوسطةُ ُ ,ودراسة(بني ُعيسىُ)2005,
والتيُأشارتُإلىُامتبلكُالعاممينُبالمؤسساتُالعامةُباألردنُلبعدُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُ,وكذلكُ
دراسةُ(الغزاليُ)2012,والتيُأشارتُإلىُتوفرُبعدُالدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُلدىُشركاتُالتأمينُ
فيُاألردنُ .
ُ
ُ
ُ
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جدول (:)5.2المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

.1

ُلدىُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُ

8.13

81.3

18.3

القيمة االحتمالية ().Sig

م

*0.000

الترتيب

الفقرة

1

اإلقناعُوزيادةُالحماسةُلمعملُ .
.2

ُ يحرصُُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ

8.06

80.6

15.7

*0.000

2

العملُالجماعيُبروحُالفريقُالواحد.
.3

ُ يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُ

7.48

74.8

11.2

*0.000

7

ومكافأةُالمتميزينُفيُالعملُ .
.4

ُيحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُطرحُ

7.87

78.7

14.2

*0.000

4

األفكارُالجديدة.
.5

ةُالعامةُروحُالمنافسةُ 7.66
ُ
ُيعززُمديرُاإلدار

76.6

12.2

*0.000

6

والتحديُلدىُالعاممين.
.6

ُ يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُ

7.85

78.5

13.4

*0.000

5

األخطاءُكتجاربُيستفادُمنيا.
.7

ُيربطُمديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُ

8.05

العملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُالمثمى.
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80.5

18.0

*0.000

3

ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

7.87

78.7

17.3

*0.000

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
ُ

ثالثاً :مجال التحفيز الفكري:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.3يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
 ُالمتوسط ُالحسابي ُلمفقرة ُالخامسة ُ" ُيسعى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُ ُلتحديد ُنقاط ُالقوة ُوالضعف ُفيُالعملُ"ُيساويُ(ُ 8.05الدرجةُالكميةُمنُُ)10أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ 80.5
قيمةُاختبارُُTتساويُُ16.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ
زاد ُعن ُدرجة ُالحياد ُ(الدرجة ُالمتوسطة) ُوىي ُُ 6وتعتبر ُوىذا ُيعني ُأن ُىناك ُموافقة ُمن ُقبل ُأفرادُ
العينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
 ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُالسابعةُ" ُيشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينيةُ"ُيساوي ُ(ُ 7.50الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساوي ُُ ،%ُ 75.0قيمةُ
اختبار ُُ Tتساوي ُُ 9.0وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ( )Sig.تساوي ُُ 0.000لذلك ُتعتبر ُىذه ُالفقرة ُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ
زاد ُعن ُدرجة ُالحياد ُ(الدرجة ُالمتوسطة) ُوىي ُُ 6وتعتبر ُوىذا ُيعني ُأن ُىناك ُموافقة ُمن ُقبل ُأفرادُ
العينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
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ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ7.77أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ77.7قيمةُاختبارُُTتساويُُ15.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
ُ 0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" التحفيزُالفكريُ"ُدالةُإحصائياً ُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُيدلُ
عمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياً ُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ 6وىذاُيعنيُأنُ
ىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدل ُذلك ُعمى ُامتبلك ُالمدراء ُالعامين ُفي ُجياز ُالشرطة ُبقطاع ُغزة ُلبعد التحفيز ُالفكري ُبنسبةُ
ُ,%77.7والذيُيعدُأحدُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ.ويعزوُالباحثُذلكُإلى ُقدراتُالمدراءُالعام ُونُفيُ
جياز ُالشرطة ُ ُعمى ُتحفيز ُالتفكير ُلدى ُمدراء ُالدوائر ُفي ُالجيازُ ,وامتبلك ُىؤالء ُالمدراء ُلقدراتُ
التحفيزُالفكري ُسيؤديُإلىُتحقيقُتطويرُمنظوماتُوآلياتُالعملُوايجاد ُاألفكارُاإلبداعية ُلمواجيةُ
التحديات ُوتحقيق ُالطموحاتُ ,وقد ُحازت ُالفقرة ُ" ُيسعى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُ ُلتحديد ُنقاط ُالقوةُ
والضعف"ُعمىُأعمىُالتقديراتُ,وىيُفقرةُتعبر ُعنُمقدرةُالمدراءُالعام ُونُبالشرطةُعمىُتحديدُنقاطُ
القوةُوالضعفُفيُالبيئةُالداخميةُلمجيازُبشكلُجيدُ,وبالتاليُاستغبللُىذهُالنقاطُوتعزيزىاُبشكلُأكبرُ
وىو ُما ُسيؤدي ُإلى ُالنجاح ُكما ُأنو ُسيكون ُلممدراء ُالعام ُون ُالقدرة ُعمى ُتحديد ُنقاط ُالضعف ُداخلُ
الجيازُ ,وبالتالي ُمعالجتيا ُبشكل ُيضمن ُتحقيق ُاإلنجازاتُ ,وكذلك ُحازت ُالفقرة" ُيحفز ُمدير ُاإلدارةُ
العامةُعمىُمواجيةُاإلشكالياتُواُيجادُالحمولُلياُ"ُعمىُنسبةُمرتفعةُفيُالمجالُ,وىيُتشيرُبشكلُ
مباشرُعمىُتحفيزُالمدراءُالعامينُلمعاممينُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُ(خمفُ)2010,والتيُأشارتُإلىُامتبلكُرؤساءُاألقسامُاألكاديميينُ
في ُالجامعة ُاإلسبلمية ُبغزة ُ ُلبعد ُاالستثارة ُالفكرية ُبنسبة ُُ ,%79.63وكذلك ُدراسة(الرقبُ)2010,
والتي ُأشارت ُإلى ُامتبلك ُالعاممين ُبالجامعات ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُلبعد ُالتحفيز ُالفكريُ ُ ,وكذلكُ
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دراسة(عيسىُ )2008,والتي ُأشارت ُإلى ُامتبلك ُمديري ُالمدارس ُالثانوية ُفي ُمحافظات ُغزة ُلبعدُ
التحفيزُالفكريُبنسبةُُ%48.82وكانتُتمثلُالنسبةُاألعمىُبينُأبعادُالقيادةُالتحويميةُ .
جدول (:)5.3المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال التحفيز الفكري
المتوسط الحسابي
7.58

.3

يقوم ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُبتشجيعُ
ُ
العاممينُعمىُإبداءُالرأي.

7.82

.4

يحفز ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
مواجيةُاإلشكالياتُوايجادُحمولُليا

8.02

.5

يسعى ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُ ُلتحديدُ
ُ
نقاطُالقوةُوالضعفُفيُالعمل.

8.05

.6

يعزز ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُاإلبداعُ
ُ
لدىُالعاممين.

7.63
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المتوسط الحسابي النسبي

.2

يمتمك ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمقدرةُ
ُ
عمىُاستثارةُالتفكيرُلدىُالعاممينُ .

75.8

78.2

80.2

80.5

76.3

قيمة االختبار

7.79

77.9

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

يدعم ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالمناقشةُ
ُ
الجماعيةُألساليبُالعمل.

*0.000 12.5

*0.000 11.4

*0.000 13.7

*0.000 17.2

*0.000 16.1

*0.000 10.7

الترتيب

م

الفقرة

4

6

3

2

1

5

.7
ُ

يشجع ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
القيامُباألعمالُغيرُالروتينية.

7.50

75.0

*0.000 9.0

جميع فقرات المجال معاً ُ

7.77

77.7

*0.000 15.1

7

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05

رابعاً :مجال االىتمام بالمشاعر الفردية:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.4يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُالثانيةُ"ُيعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليمُ" ُيساويُ(ُ 8.59الدرجةُالكميةُمنُُ)10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساوي ُُ ،%ُ 85.9قيمةُ
اختبار ُُ Tتساوي ُُ 26.7وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ( )Sig.تساوي ُُ 0.000لذلك ُتعتبر ُىذه ُالفقرة ُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ
زاد ُعن ُدرجة ُالحياد ُ(الدرجة ُالمتوسطة) ُوىي ُُ 6وتعتبر ُوىذا ُيعني ُأن ُىناك ُموافقة ُمن ُقبل ُأفرادُ
العينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
 ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُالرابعةُ" ُيشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُ"ُيساويُ(ُ7.74الدرجةُالكميةُمنُُ)10أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُ،%ُ77.4قيمةُاختبارُ
ُ Tتساويُُ 11.2وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائياًُ
عندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُ
درجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُ
ىذهُالفقرةُ .
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ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ8.03أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ80.3قيمةُاختبارُُTتساويُُ19.9وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
ُ 0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" االىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ"ُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُداللةُُ،   0.05
مماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياً ُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ 6وىذاُ
يعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدلُذلكُعمىُامتبلكُالمدراءُالعام ُونُفيُجيازُالشرطةُبقطاعُغزةُلبعدُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ
بنسبة ُُ ,%80.3والذي ُيعد ُأحد ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويميةُ .ويعزو ُالباحث ُذلك ُإلى ُعبلقات ُالمدراءُ
العام ُون ُفي ُجياز ُالشرطة ُمع ُمدراء ُالدوائر ُفي ُالجيازُ ,وامتبلك ُالمدراء ُالعام ُون ُلقدرات ُالتواصلُ
اإلنسانيُالذيُسيؤديُإلىُتحقيقُتعاونُوتكاملُوالعملُبروحُالفريقُالواحدُداخلُجيازُالشرطةُوىذاُ
بدوره ُسيعزز ُالنجاحات ُوالشعور ُبالمسؤولية ُالجماعية ُاتجاه ُالعملُ ,وقد ُحازت ُالفقرة ُ" ُيعبر ُمديرُ
اإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليمُ"ُعمىُأعمىُالتقديراتُبنسبةُبمغتُُ,ُ%85.9
وىيُفقرةُتعبرُعنُطبيعةُالعبلقة ُبين ُالمدراءُالعام ُونُبالشرطةُومدراءُالدوائرُلدييمُ,وانُتبادلُىذاُ
النوعُمنُالعبلقاتُوبالذاتُباتجاهُمنُينجزونُأعماليمُسيزيدُمنُالرغبةُفيُإنجازُاألعمالُوالشعورُ
بتقدير ُأعماليم ُومجيوداتيمُ ,بينما ُحازت ُالفقرة" ُيشارك ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُالعاممين ُفي ُالمناسباتُ
االجتماعية ُ" ُعمى ُأقل ُالدرجات ُفي ُالمجال ُبنسبة ُبمغت ُُ ,%77.4ويعزى ُذلك ُإلى ُكثرة ُاألعباءُ
الممقاة ُعمىُعاتقُالمدراءُالعام ُونُ ,وىذاُيدفعناُإلىُالتوصيةُبضرورةُاالىتمامُبالمناسباتُاالجتماعيةُ
لمعاممينُوالتي ُغالبُاً ُماُتؤثرُعمىُالعاممينُوعبلقاتيمُالمتبادلةُمعُالزمبلءُوالمدراءُوتشعرُأصحابياُ
بمدىُاالىتمامُبيمُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة(الرقبُ)2010ُ,والتيُأشارتُإلىُامتبلكُالعاممينُبالجامعاتُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُلبعدُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ,وكذلكُدراسةُ(الغامديُ)2011ُ,والتيُأشارتُ
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إلى ُممارسة ُقيادة ُحرس ُالحدود ُبمكة ُالمكرمة ُلمقيادة ُالتحويمية ُبأبعادىا ُاألربعة ُبدرجة ُمتوسطةُُ,
وكذلك ُدراسة ُ(بني ُعيسىُ )2005ُ ,والتي ُأشارت ُإلى ُامتبلك ُالعاممين ُبالمؤسسات ُالعامة ُباألردنُ
لبعدُاالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ .
جدول (:)5.4المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال االىتمام بالمشاعر الفردية
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الترتيب

الفقرة

يستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُ
.1

بشكلُجيدُلمعاممينُويحترمُ
ُ

8.04

80.4

17.1

*0.000

3

قناعاتيم.
يعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُ
.2

تقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُ
ُ

8.59

85.9

*0.000 26.7

1

أعماليم.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ
.3

االلتقاءُبالعاممينُوسيولةُ
ُ

8.19

الوصولُإليو.
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81.9

*0.000 16.4

2

يشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُ
.4

العاممينُفيُالمناسباتُ
ُ

7.74

77.4

*0.000 11.2

7

االجتماعية.
يشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُ
.5

العاممينُعمىُتطويرُقدراتيمُمنُ
ُ

7.97

79.7

*0.000 15.6

4

خبللُالتدريبُوالتعميم.
يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُ
.6

العاممينُكبلًُحسبُقدراتوُ
ُ

7.96

79.6

*0.000 18.0

5

وامكاناتوُ .
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ
.7

عدمُالتحيزُأوُاستثناءُأيُمنُ
ُ

7.75

77.5

*0.000 12.2

6

العاممين.
ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

8.03

80.3

*0.000 19.9

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05

بشكل عام :مجال القيادة التحويمية
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.5يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
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بشكل ُعام ُيمكن ُالقول ُبأن ُالمتوسط ُالحسابي ُلجميع ُفقرات ُمجاالت ُالمتغير ُالمستقل ُ" القيادةُ
التحويمية ُ"ُيساويُُ 7.95أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ 79.5قيمةُاختبارُُ Tتساويُ
ُ 20.3وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ( )Sig.تساوي ُُ 0.000لذلك ُيعتبر ُمجال ُ" ُالقيادة ُالتحويمية ُ" ُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُيدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُ
جوىرياًُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ6وىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدل ُذلك ُعمى ُامتبلك ُالمدراء ُالعام ُون ُفي ُجياز ُالشرطة ُبقطاع ُغزة ُلمتطمبات ُالقيادة ُالتحويميةُ
والمتمثمةُباألبعادُاألربعةُالسابقةُوذلكُبنسبةُُ%79.5منُوجيةُنظرُمدراءُالدوائرُلدييمُ.ويعتبرُ
الباحثُىذاُالتقديرُمناسبُاًُجداً ُلمستوىُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُ,سيماُإذاُماُتمُمقارنتياُ
بالمنظماتُالمشتركةُمعياُسواءُفيُمجالُالعملُأوُفيُالبيئةُالمحيطةُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة(النجارُ)2012ُ,والتيُأشارتُإلىُممارسة ُمديريُالمدارسُ
الحكومية ُبمحافظات ُغزة ُلمقيادة ُالتحويمية ُ ُبنسبة ُُ ,%82.39وكذلك ُدراسة ُ(األغاُ )2011ُ ,والتيُ
أشارت ُأن ُدرجة ُممارسة ُالمدراء ُالمميزين ُلممدارس ُاإلعدادية ُبوكالة ُالغوث ُبمحافظات ُقطاع ُغزةُ
لمياراتُالقيادةُالتحويمية ُبمغتُُ ,%81وكذلكُدراسة ُ(خمفُ )2010,والتيُأشارتُأنُدرجةُممارسةُ
رؤساء ُاألقسام ُاألكاديميين ُفي ُالجامعة ُاإلسبلمية ُبغزة ُلمقيادة ُالتحويمية ُبمغت ُُ ,%80.06وكذلكُ
دراسةُ(الشكرة )2013ُ,والتيُأفادتُبأنوُتسودُممارسةُالسموكُالقياديُالتحويميُلدىُالقياداتُباإلدارةُ
العامةُلممرورُبالرياضُ,وكذلكُدراسة ُ(الغامديُ)2011ُ,والتيُتشيرُإلىُأن ُالقياداتُبقيادةُحرسُ
الحدودُبمنطقةُمكةُالمكرمةُيمارسونُالسموكُالقياديُالتحويميُبأبعادهُاألربعة ُبنسبةُ,%83.3وكذلكُ
دراسة ُ(حمدانُ )2009ُ ,والتي ُأشارت ُبأن ُبممارسة ُالقادة ُفي ُشرطة ُمدينة ُالرياض ُلسموك ُالقائدُ
التحويميُ .
ُ
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جدول ()5.5المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات
مجاالت المتغير المستقل " القيادة التحويمية"
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيادةُالتحويمية ُ

7.95

79.5

*0.000 20.3

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

عندُمستوىُداللةُ ُ .   0.05
ُ
*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائيُاًُ
ُ

ب) مستوى مخرجات العمل:
أوالً :مجال الرضا الوظيفي:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإليُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.6يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
 ُالمتوسط ُالحسابي ُلمفقرة ُالخامسة ُ" ُيحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُمتابعة ُالشكاوى ُوالتظمماتُالمرسمة ُلو ُ" ُيساوي ُ(ُ 8.37الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ
ُ،%ُ 83.7قيمةُاختبارُُ Tتساويُُ 20.3وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُ
ىذه ُالفقرة ُدالة ُإحصائياً ُعند ُمستوى ُداللة( ُ ُ .)   0.05بذلك ُيمكن ُالقول ُبأن ُمتوسط ُدرجةُ
االستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُ
موافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
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 ُالمتوسط ُالحسابي ُلمفقرة ُالسابعة ُ" ُيحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُتوفير ُالخدمات ُواإلمكاناتُالبلزمةُلمقيامُبعمميُ"ُيساويُ(ُ7.70الدرجةُالكميةُمنُُ)10أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُ
ُ،%ُ 77.0قيمةُاختبارُُ Tتساويُُ 10.6وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُ
ىذهُالفقرةُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُ
ليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُ
قبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ8.09أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ80.9قيمةُاختبارُُTتساويُُ19.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
ُ0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" الرضاُالوظيفيُ"ُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُداللة(ُ ُ،(   0.05مماُيدلُ
عمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياً ُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ 6وىذاُيعنيُأنُ
ىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
وبذلك ُتكون ُنسبة ُعنصر ُالرضا ُالوظيفي ُىي ُُ %80.9والذي ُيعد ُأحد ُالعناصر ُالتي ُتقيسُُ
مخرجاتُالعملُوفقاً ُلكلُمن(ُ ُ.)Bass & Avolioوتعكسُىذه ُالنسبة ُشعورُمدراءُالدوائرُبالرضاُ
عن ُالعمل ُمما ُيؤدي ُإلى ُزيادة ُاالنتماء ُوالحرص ُفي ُإنجاز ُالميام ُالمطموبة ُوالسعي ُبكل ُجد ُإلىُ
تحقيق ُاألىداف ُالمنشودة ُويعزو ُالباحث ُذلك ُإلى ُسموك ُالمواطنة ُالتنظيمية ُالتي ُيمتمكيا ُالعامم ُونُ
بالجيازُوالذينُيؤمنونُبأىميةُودورُورسالةُجيازُالشرطةُ,وقدُحازتُالفقرةُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُ
العامةُعمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلوُ"ُعمىُأعمىُالتقديراتُ,وىيُفقرةُتعبرُعنُاىتمامُ
المدراءُالعام ُونُبالعاممينُوالحرصُعمىُتذليلُالعقباتُوالصعوباتُالتيُتواجييمُفيُالعملُ,وكذلكُ
إشعارىمُباإلنصافُوالمتابعةُلمقضاياُالتيُيطرحونياُ,بينماُحازتُالفقرةُُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُ
عمىُتوفيرُالخدماتُواإلمكاناتُالبلزمةُلمقيامُبعمميُ"ُعمىُأقلُالدرجاتُفيُالمجالُ,ويعزىُذلكُإلىُ
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النقصُفيُتوفيرُاالحتياجاتُالموجستيةُلمجيازُبسببُالظروفُاالقتصاديةُ,وىذاُيدفعناُإلىُالتوصيةُ
بضرورةُاالىتمامُبشكلُأكبر ُلمعملُعمىُتوفيرُاالحتياجاتُالتيُتساعدُعمىُإتمامُاألعمالُبنجاحُ,
وذلكُبالرغمُمنُالتحدياتُالتيُتواجوُالجيازُفيُتوفيرُتمكُاالحتياجاتُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة ُ(البريميُُ)2007ُ,والتيُأشارت ُ ُإلىُوجودُمستوىُمتوسطُ
من ُالرضا ُعن ُالمستقبل ُالوظيفي ُومحور ُالرضا ُعن ُالراتب ُوالمزايا ُالوظيفية ُومحور ُالرضا ُعنُ
التطورُفيُالعملُلدىُموظفاتُالشرطةُالنسائيةُبالشارقةُ .

جدول (:)5.6المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال الرضا الوظيفي
المتوسط الحسابي
8.29

.3

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُتقديمُ
ُ
التحفيزُوالتشجيعُلي.

7.93
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المتوسط الحسابي النسبي

.2

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتنميةُ
ُ
انتمائيُلمعملُوشعوريُبأىميتو.

82.9

79.3

قيمة االختبار

8.30

83.0

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
امتبلكيُالكفاءةُوالمينيةُالبلزمةُلمعمل.

*0.000 18.0

*0.000 19.9

*0.000 16.1

الترتيب

م

الفقرة

2

3

6

.4

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
إشعاريُباالستقرارُالوظيفي.

7.94

.5

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمتابعةُ
ُ
الشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلو.

8.37

.6

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
تفويضيُببعضُصبلحياتُالعمل.

8.13

79.4

83.7

81.3

*0.000 14.2

*0.000 20.3

*0.000 13.9

5

1

4

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُ
.7

الخدمات ُواإلمكانات ُالبلزمة ُلمقيامُ
ُ

7.70

77.0

*0.000 10.6

7

بعممي.
ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

8.09

80.9

*0.000 19.1

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05

ثانياً :مجال الفعالية:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلىُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.7يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
 ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُُالسابعةُ" ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُالتقديرُ(الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبيُ
واالحترام ُمع ُالعاممين ُ" ُيساوي ُُ ُ 8.52
يساويُ،%ُ 85.2قيمةُاختبارُُ Tتساويُُ 22.0وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُ
تعتبر ُىذه ُالفقرة ُدالة ُإحصائياً ُعند ُمستوى ُداللةُ ُ ُ .   0.05بذلك ُيمكن ُالقولُبأن ُمتوسط ُدرجةُ
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االستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُ
موافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
 ُالمتوسط ُالحسابي ُلمفقرة ُالثانية ُ" ُيحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُإكسابي ُالمقدرة ُعمى ُالقيامُبعمميتيُالمتابعةُوالتوجيوُ"ُيساويُ(ُ 8.18الدرجةُالكميةُمنُُ)10أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُ
يساويُ،%ُ 81.8قيمةُاختبارُُ Tتساويُُ 18.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُ
تعتبر ُىذه ُالفقرة ُدالة ُإحصائياً ُعند ُمستوى ُداللةُ ُ ُ .   0.05بذلك ُيمكن ُالقولُبأن ُمتوسط ُدرجةُ
االستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُالحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُ
موافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ8.39أيُأنُالمتوسطُالحسابيُالنسبيُيساويُُ،%ُ83.9قيمةُاختبارُُTتساويُُ26.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُ
ُ 0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" الفعالية ُ"ُدالةُإحصائياً ُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُيدلُعمىُأنُ
متوسط ُدرجة ُاالستجابة ُليذا ُالمجال ُيختمف ُجوىرياً ُعن ُدرجة ُالحياد ُوىيُُ 6وىذا ُيعنيُأن ُىناكُ
موافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
وبذلكُتكونُنسبةُعنصرُالفعاليةُىيُُ%83.9والذيُيعدُأحدُالعناصرُالتيُتقيسُُمخرجاتُالعملُ
وفقاً ُلكلُمنُ(ُ ُ.)Bass & Avolioوتعكسُىذهُالنسبةُشعورُمدراءُالدوائرُبالفعالية ُفيُالعملُمماُ
يؤدي ُإلى ُزيادة ُاإلنتاج ُوجودتو ُوضمان ُتحقيق ُاألىداف ُالمرحمية ُواالستراتيجية ُبالشكل ُالمطموبُ
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُقوةُالعبلقاتُداخلُالجيازُوسيولةُعممياتُالتواصلُحيثُأنُالجيازُيقعُفيُ
وقدُحازتُالفقرة ُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُ
ُ
ُ 4مستوياتُإداريةُفقطُ ,
التقديرُواالحترامُمعُالعاممين ُ"ُعمىُأعمىُالتقديراتُ,وىيُفقرةُتعبرُعنُاىتمامُمدراءُالدوائرُبطبيعةُ
العبلقات ُالمتبادلة ُداخل ُالجياز ُوتأثير ُىذه ُالعبلقات ُعمى ُجودة ُواتمام ُالعمل ُبالشكل ُالمطموبُ,
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وكذلكُحازتُالفقرةُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُبمواعيدُالحضورُواالنصرافُفيُالعملُ
" ُعمى ُدرجات ُمرتفعة ُفي ُالمجالُ ,وىذا ُيِؤكد ُعمى ُحرص ُالمدراء ُالعام ُون ُعمى ُاالستغبلل ُاألمثلُ
ألوقاتُالعملُوىذاُجزءُمنُتحقيقُالفعاليةُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة ُ(القحطانيُ)2006ُ,والتيُأشارتُإلىُأنُالقيادةُالميدانيةُ
بمراكزُحرسُالحدودُُبمنطقةُعسيرُمتوسطةُالفعالية.
جدول (:)5.7المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال الفعالية
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الترتيب

الفقرة

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
امتبلكي ُالمعرفة ُالتامة ُبأنظمة ُالعملُ
ُ
.1

8.37

83.7

*0.000 21.9

5

واجراءاتو.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
إكسابي ُالمقدرة ُعمى ُالقيام ُبعمميتيُ
ُ
.2

8.18

81.8

*0.000 18.1

7

المتابعةُوالتوجيو.
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُ
ُ
.3
بمواعيدُالحضورُواالنصرافُفيُالعمل.

8.51

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتطويرُ
ُ
.4
أدائيُوأداءُالعاممين.

8.41
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85.1

84.1

*0.000 19.8

*0.000 22.7

2

4

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُ
 .5مع ُُزمبلئي ُإلنجاز ُاألعمال ُبطريقةُ

8.44

84.4

*0.000 23.9

3

صحيحة.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمى ُأنُ
ُ
.6
أتقنُالمياراتُوالمعارفُالبلزمةُلمعمل.

8.34

83.4

*0.000 21.7

6

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُ
بتبادل ُعبلقات ُالتقدير ُواالحترام ُمعُ
ُ
.7

8.52

85.2

*0.000 22.0

1

العاممين.
ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

8.39

83.9

*0.000 26.1

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
ُ

ثالثاً :مجال الجيد اإلضافي:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلىُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.8يمكنُاستخبلصُماُيميُ :
ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُُاألولىُ"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملُ"ُيساويُ(ُ 8.27الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ ،%ُ 82.7قيمة ُاختبار ُُT
تساويُُ 18.8وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُتعتبرُىذهُالفقرةُدالةُإحصائياً ُعندُ
مستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُزادُعنُدرجةُ
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الحيادُ(الدرجةُالمتوسطة)ُوىيُُ 6وتعتبرُوىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذهُ
الفقرةُ .
ُالمتوسطُالحسابيُلمفقرةُالرابعةُ" ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُُتشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعيةُ" ُيساوي ُ(ُ 7.60الدرجة ُالكمية ُمن ُُ )10أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبي ُيساويُ ،%ُ 76.0قيمةُ
اختبار ُُ Tتساوي ُُ 10.7وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ( )Sig.تساوي ُُ 0.000لذلك ُتعتبر ُىذه ُالفقرة ُدالةُ
إحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُُ.   0.05بذلكُيمكنُالقولُبأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذهُالفقرةُقدُ
زاد ُعن ُدرجة ُالحياد ُ(الدرجة ُالمتوسطة) ُوىي ُُ 6وتعتبر ُوىذا ُيعني ُأن ُىناك ُموافقة ُمن ُقبل ُأفرادُ
العينةُعمىُىذهُالفقرةُ .
ُ وبشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُفقراتُالمجالُيساويُُ8.04أيُأنُالمتوسطُالحسابي ُالنسبي ُيساوي ُُ ،%ُ ُ 80.4قيمة ُاختبار ُُ Tتساوي ُُ 18.3وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ()Sig.
تساويُُ0.000لذلكُيعتبرُمجالُ" الجيدُاإلضافيُ"ُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُ
يدلُعمىُأنُمتوسطُدرجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياًُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ6وىذاُيعنيُ
أنُىناكُموافقةُمنُقبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
وبذلك ُتكون ُنسبة ُعنصر ُالجيد ُاإلضافي ُىي ُُ %80.4والذي ُيعد ُأحد ُالعناصر ُالتي ُتقيسُُ
مخرجاتُالعملُوفقاًُلكلُمنُ(ُ.)Bass & Avolioويعزوُالباحثُذلكُإلىُسموكُالمدراءُالعام ُونُفيُ
العملُ,والذي ُيؤديُإلىُزيادةُالرغبةُواالنتماءُلمعملُوالحرصُعمىُاالستغبللُاألمثلُألوقاتُالعملُ,
مما ُسيؤدي ُإلى ُإنجاز ُاألىداف ُالمنشودة ُوتحقيق ُإنتاجيو ُأعمى ُمما ُىو ُمتوقعُ ,وقد ُحازت ُالفقرةُُُُُُ
"ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملُ"ُعمىُأعمىُالتقديراتُ,وىيُفقرةُتعبرُعنُ
زيادةُفيُسموكُالعاممينُباتجاهُجيازُالشرطةُوبالتاليُسيصاحبُىذهُالرغبةُفيُالعملُبإبداعُوتميزُ
لجيازُالشرطةُُ,وحازتُالفقرةُُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعميقُانتمائيُلمعملُ"ُعمى ُدرجاتُ
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مرتفعة ُفيُالمجالُ,مؤكدةً ُعمىُعملُالمدراءُالعام ُونُعمىُزيادةُاالنتماءُمماُسينتجُعنوُزيادةُفيُ
الجيدُ .
وقد ُاختمفت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة ُ(ُ )saqer,2011والتي ُأشارت ُإلى ُأنو ُلم ُيكن ُلدىُ
المسؤولينُفيُوكالةُالغوثُ،منُوجيةُنظرُالمرؤوسينُ،نمطُقيادةُتحويميةُواضحُ،وكذلكُعدمُوجودُ
مستوىُعالُمنُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيدُ،أوُرضاُأوُمدىُفاعميةُرؤسائيمُ,ويعزوُالباحثُذلكُ
إلىُاالرتباطُاإليجابيُبينُالجيدُاإلضافيُلمعاممينُ ُونمطُالقيادةُالتحويميةُ .
ُ
جدول (:)5.8المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال الجيد اإلضافي
المتوسط الحسابي
8.17

.3

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
استغبلليُاألمثلُألوقاتُالعمل.

8.09
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المتوسط الحسابي النسبي

.2

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
خمقُإرادةُالنجاحُوالتحديُلدي.

81.7

80.9

قيمة االختبار

8.27

82.7

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
زيادةُرغبتيُفيُالعمل.

*0.000 18.8

*0.000 17.4

*0.000 17.6

الترتيب

م

الفقرة

1

4

5

.4

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُُ
7.60
ُ
تشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعية.

76.0

.5

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
ُ
تعميقُانتمائيُلمعمل.

82.2

8.22

*0.000 10.7

*0.000 17.5

7

2

يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُُ
.6

الثناء ُوالتقدير ُحين ُبذلي ُجيداًُ
ُ

8.21

82.1

*0.000 16.2

3

إضافياً.
يحرص ُمدير ُاإلدارة ُالعامة ُعمىُ
.7

حضوري ُلمقاءات ُوالندوات ُغيرُ
ُ

7.76

77.6

*0.000 12.1

6

الرسميةُبيدفُتنميةُقدراتي.
ُ

جميع فقرات المجال معاً ُ

8.04

80.4

*0.000 18.3

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05

بشكل عام :مستوى مخرجات العمل:
تمُاستخدامُاختبارُُTلمعرفةُماُإذاُكانتُمتوسطُدرجةُاالستجابةُقدُوصمتُإلىُدرجةُالحيادُ(الدرجةُ
المتوسطة)ُوىيُُ6أمُتختمفُعنياُ(أكبرُمنُأوُأقلُمنُالدرجةُالمتوسطة)ُ .
منُجدولُ(ُ)5.9يمكنُاستخبلصُماُيميُ:بشكلُعامُيمكنُالقولُبأنُالمتوسطُالحسابيُلجميعُ ُ
فقرات ُمجاالت ُالمتغير ُالتابع ُ" مخرجات ُالعمل ُ" ُيساوي ُُ 8.18أي ُأن ُالمتوسط ُالحسابي ُالنسبيُ
يساويُُ،%ُ 81.8قيمةُاختبارُُ Tتساويُُ 22.1وأنُالقيمةُاالحتماليةُ( )Sig.تساويُُ 0.000لذلكُ
يعتبرُمجالُ"ُمخرجاتُالعمل"ُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُداللةُ ُ،   0.05مماُيدلُعمىُأنُمتوسطُ
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درجةُاالستجابةُليذاُالمجالُيختمفُجوىرياًُعنُدرجةُالحيادُوىيُُ 6وىذاُيعنيُأنُىناكُموافقةُمنُ
قبلُأفرادُالعينةُعمىُىذاُالمجالُ .
ويدل ُذلك ُعمى ُامتبلك ُالمدراء ُالعام ُون ُفي ُجياز ُالشرطة ُبقطاع ُغزة ُلعناصر ُمخرجات ُالعملُ
والمتمثمة ُبالعناصر ُالثبلثة ُالسابقة ُوذلكُبنسبةُُ %81.8منُوجية ُنظرُمدراء ُالدوائرُلدييمُ.ويرىُ
الباحث ُتناسب ُىذاُالتقديرُلدىُالمدراءُالعامين ُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ,سيماُإذاُماُتمُ
مقارنتياُبالمنظماتُالمشتركةُمعياُسواءُفيُمجالُالعملُأوُفيُالبيئةُالمحيطةُ .
وقد ُاختمفت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة ُ(ُ ُ )saqer,2011والتي ُأشارت ُإلى ُأنو ُلم ُيكن ُلدىُ
المسؤولينُفيُوكالةُالغوثُ،منُوجيةُنظرُالمرؤوسينُ،نمطُقيادةُتحويميةُواضحُ،وكذلكُعدمُوجودُ
مستوىُعالُمنُالرغبةُفيُبذلُمزيدُمنُالجيدُ،أوُرضاُأوُمدىُفاعميةُرؤسائيمُويعزوُالباحثُذلكُ
إلىُاالرتباطُبينُنمطُالقيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعملُ .
جدول (:)5.9المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع
فقرات مجاالت المتغير المستقل " مخرجات العمل "
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

مخرجاتُالعمل ُ

8.18

81.8

*0.000 22.1

*ُالمتوسطُالحسابيُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
ُ
ُ
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القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

 5.2فرضيات الدراسة

:

 الفرضية الرئيسية األولى:
توجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُ ُ   0.05بينُالقيادةُالتحويميةُ ُومخرجاتُالعمل ُ
وينبثقُعنُىذهُالفرضيةُالفرضياتُالتاليةُُ :
 -1توجد ُعبلقة ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُ ُ   0.05بين ُالقيادة ُالتحويمية ُُوالرضاُ
الوظيفيُ .
يبين ُجدول ُ(ُ )5.10أن ُمعامل ُاالرتباط ُبصورة ُعامة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُُوالرضا ُالوظيفيُُ
ُمستوى ُالداللةُ
ُ
يساوي ُُ ،0.853وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ(ُ ).Sigتساوي ُُ 0.000وىي ُأقل ُمن
ُ   0.05وىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقةُطردية ُذاتُداللةُإحصائيةُبين ُالقيادةُالتحويمية ُُوالرضاُ
الوظيفيُ .
وعميوُ فإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُالرضاُالوظيفيُمنُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُ
بنسبةُُ,%85.3وىيُنسبةُمرتفعةُ.ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُ
بأبعادىاُاألربعة ُتمثلُنموذجاً ُفريدُاً ُمنُأنواعُالقيادةُوالتيُيسعىُالعاممونُلمعملُمعياُبكلُجيدُ
واجتيادُ,فييُتمبيُحاجاتُالعاممينُالنفسيةُوالمياريوُالتيُتضمنُتحقيقُالرضاُعنُالعملُ .
وقد ُاتفقت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة )ُ ُ ) Hussein & Omar, 2013والتي ُأشارت ُإلىُ
ارتباطُكبيرُبينُالرضاُالوظيفيُوُبينُبعدينُمنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُوأىميماُالتحفيزُالفكريُ
بينما ُكانت ُباقي ُاألبعاد ُترتبط ُبعبلقة ُذات ُأىمية ُمع ُالرضا ُالوظيفيُ ,وكذلك ُدراسةُ
)ُ )Hanysha&Other, 2012والتي ُأشارت ُإلى ُأن ُالتحفيز ُالفكري ُوالعبلقات ُالشخصية ُتؤثرُ
بشكل ُكبير ُعمى ُالرضا ُالوظيفي ُأما ُالتأثير ُالمثالي ُو ُاإلليام ُلم ُيظير ُتأثيرىما ُعمى ُالرضاُ
الوظيفيُ,وكذلك ُدراسة ُ(ُ )KHAN, 2011والتيُأشارت ُأن ُالييئةُالتعميميةُالبدُأنُتكونُأكثرُ
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امتبلكاًُلمقيادةُالتحويميةُوُالتبادليةُوُذلكُبيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُاإلضافيُ,وكذلكُ
دراسة ُ(ُ )Erkutlu, 2008والتي ُأفادت ُبأن ُىناك ُعبلقة ُميمة ُبين ُسموكيات ُالقيادة ُالتحويميةُ
وفعاليةُالقيادةُوأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبطُمعُمخرجاتُالعملُوالرضاُالوظيفيُبشكلُكبيرُ .
جدول ( :)5.10معامل االرتباط بين القيادة التحويمية والرضا الوظيفي
المجال

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

التأثيرُالمثالي

0.752

*0.000

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

0.783

*0.000

التحفيزُالفكري

0.814

*0.000

االىتمامُبالمشاعرُالفردية

0.793

*0.000

القيادة التحويمية

0.853

*0.000

*االرتباطُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05

توجدُعبلقةُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُ ُ   0.05بينُالقيادةُالتحويميةُُوالفعالية.
يبين ُجدول ُ(ُ )5.11أن ُمعامل ُاالرتباط ُبصورة ُعامة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُُوالفعالية ُ ُيساويُ
وىيُأقلُمنُمستوى ُالداللةُ ُ   0.05
ُ
ُ،0.795وأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigتساويُُ 0.000
وىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقةُطرديةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالقيادةُالتحويميةُُوالفعالية.
وعميو ُفإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُالفعالية ُمنُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُ
ُ ,%79.5ويعزو ُالباحث ُذلك ُإلى ُأن ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوالمتمثمة ُبأبعادىا ُاألربعة ُتقومُ
بالثأثيرُفيُالعاممينُمماُيكسبيمُمياراتُوقدراتُوكذلكُمشاعرُوسموكياتُكمياُتدفعُباتجاهُإنجازُ
األعمالُعمىُأكملُوجوُ,والقيامُبماُىوُمطموبُمنُميامُبالطريقةُالصحيحةُ .
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وقد ُاتفقت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة ُ)ُ ُ ) Snodgrass, 2006والتي ُدعمت ُالدراساتُ
السابقةُبضرورةُتعينُأنماطُمختمفةُمنُالقيادةُوُبالذاتُالنمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُ
تأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالفعاليةُوُالرضاُوُالجيدُاإلضافيُ,وكذلكُدراسةُ
)ُ )Pihie &Sadeghi, 2010والتيُأكدتُأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبط ُبفعاليةُالقيادةُبنسبةُ
ُ %82و ُأظيرت ُكذلك ُالدراسة ُبأن ُمكافأة ُالوحدات ُكان ُليا ُتأثيرات ُىامة ُعمى ُفعالية ُالقيادةُ,
وكذلكُدراسة ُ( ُُ)Spreitzer, w.d.والتيُأشارتُأنُالقيادةُالتحويميةُمرتبطةُبشكلُإيجابيُمعُ
الفعاليةُبغضُالنظرُعنُالثقافةُ,وكذلكُدراسةُ(ُ)Erkutlu, 2008والتيُأفادتُبأنُىناكُعبلقةُ
ميمةُبينُسموكياتُالقيادةُالتحويميةُوفعاليةُالقيادةُوأنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُترتبطُمعُمخرجاتُ
العملُوالرضاُالوظيفيُبشكلُكبيرُ .
جدول ( :)5.11معامل االرتباط بين القيادة التحويمية والفعالية
المجال

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

التأثيرُالمثالي

0.704

*0.000

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

0.705

*0.000

التحفيزُالفكري

0.777

*0.000

االىتمامُبالمشاعرُالفردية

0.742

*0.000

القيادة التحويمية

0.795

*0.000

*االرتباطُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
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 -2توجد ُعبلقة ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُبين ُ ُ   0.05بين ُالقيادة ُالتحويمية ُُوالجيدُ
اإلضافي.
يبين ُجدولُ(ُ )5.12أنُمعاملُاالرتباطُبصورة ُعامةُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُُوالجيدُاإلضافي ُيساويُ
ُ،0.804وأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigتساويُُ 0.000وىيُأقلُمنُمستويُالداللةُ ُ   0.05وىذاُ
يدلُعمىُوجودُعبلقةُطرديةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالقيادةُالتحويميةُُوالجيدُاإلضافيُ .
وعميوُفإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبعنصرُالجيدُاإلضافي ُمنُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُاألخرىُ
بنسبةُُ,% 80.4ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُبأبعادىاُاألربعةُتقومُ
بالثأثير ُفي ُالعاممين ُمما ُيدفعيم ُإلى ُبذل ُأقصى ُما ُيمكن ُبذلو ُمن ُمجيودُ ,وكذلك ُفإنيم ُيظيرونُ
مجيودُأكبرُفيُمواجيةُالعقباتُالتيُتواجوُعمميمُ,وكلُذلكُوأكثرُيظيرُعبرُسموكياتُاالنتماءُ
والوالءُوالمواطنةُوغيرىاُمنُالسموكياتُالتيُتظيرُعمىُالعاممينُنتيجةُتأثرىمُبنمطُالقيادةُالتحويميةُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة )ُ (KHAN, 2011والتيُأشارتُإلىُأنُالييئةُالتعميميةُ
البدُأنُتكونُأكثرُامتبلكاً ُلمقيادةُالتحويميةُوُالتبادليةُوُذلكُبيدفُتحقيقُالرضاُالوظيفيُوُالجيدُ
اإلضافيُ,وكذلك ُدراسةُ)ُ (Ucar, 2010والتي ُأكدت ُوجودُعبلقةُقويةُبينُسموكياتُالقيادةُوُبينُ
مخرجات ُالعمل ُبأبعادىا ُالثبلثة(الرضا ُالوظيفيُ ,الفعاليةُ ,مخرجات ُالعمل)ُ ,وكذلك ُدراسةُ
(ُ (Snodgrass, 2006والتي ُدعمت ُالدراسات ُالسابقة ُبضرورة ُتعين ُأنماط ُمختمفة ُمن ُالقيادة ُوُ
بالذاتُالنمطُالتحويميُوُذلكُلتحقيقُأقصىُتأثيرُعمىُتصوراتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالفعاليةُوُ
الرضاُوُالجيدُاإلضافيُ .
ُ
ُ
ُ
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جدول ( :)5.12معامل االرتباط بين القيادة التحويمية والجيد اإلضافي
معامل بيرسون
المجال

لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

التأثيرُالمثالي

0.703

*0.000

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

0.696

*0.000

التحفيزُالفكري

0.782

*0.000

االىتمامُبالمشاعرُالفردية

0.780

*0.000

القيادة التحويمية

0.804

*0.000

*االرتباطُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ   0.05
ُ

 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى    0.05بين القيادة التحويمية ومخرجات
العمل.
يبين ُجدول ُ(ُ )5.13أن ُمعامل ُاالرتباط ُبصورة ُعامة ُبين ُالقيادة ُالتحويمية ُ ُومخرجات ُالعملُ
ُمستوى ُالداللةُ
ُ
يساوي ُُ ،0.866وأن ُالقيمة ُاالحتمالية ُ(ُ ).Sigتساوي ُُ 0.000وىي ُأقل ُمن
ُ   0.05وىذاُيدلُعمىُوجودُعبلقةُطرديةُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالقيادةُالتحويميةُ ُومخرجاتُ
العملُ .
وعميوُفإنُالقيادةُالتحويميةُترتبطُبمخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُُ ,%86.6وىيُنسبةُمرتفعةُ.
الًُ
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوالمتمثمةُبأبعادىاُاألربعةُتعتبرُنمطُاً ُفعا ُ
منُأنماطُالقيادةُ,وانُىدفُالقيادةُالتحويميةُفيُالوصولُإلىُحالةُمستقبمية ُمنُالطموحاتُيتفقُ
تماماً ُمعُطبيعةُمخرجاتُالعملُوالتيُالُيمكنُأنُتنتجُبشكلُمباشرُبعدُالعممياتُوانماُتحتاجُ
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إلىُالمزيدُمن ُالجيدُوالوقت ُلموصول ُإليياُ .إنُسعي ُالقادة ُالتحويميون ُلتغييرُالمسار ُالطبيعيُ
وىذهُىيُمخرجاتُالعملُ .
ُ
لئلنجازاتُيحتاجُمنيمُالتأثيرُالجيدُوتنميةُقدراتُوسموكياتُاألتباعُ
وقد ُاتفقت ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة ُ)ُ (Nordin, 2013والتي ُأشارت ُإلى ُوجود ُعبلقةُ
إيجابيةُبينُمخرجاتُالقيادةُوُنمطُالقيادةُالتحويميةُ,وكذلكُدراسةُ)ُُ(Ucar, 2010والتيُأكدتُ
وجود ُعبلقة ُقوية ُبين ُسموكيات ُالقيادة ُو ُبين ُمخرجات ُالعمل ُبأبعادىا ُالثبلثة(الرضا ُالوظيفيُ,
الفعاليةُ ,مخرجات ُالعمل)ُ ,وكذلك ُدراسة ُ(ُ )Turpin, 2009والتي ُأشار ُتحميل ُارتباط ُبيرسونُ
فيياُأنُالدعمُاإلداريُيرتبطُإلىُحدُكبيرُفيُعواملُالرضاُالوظيفيُوااللتزامُالتنظيميُ,وكذلكُ
دراسة ُ(ُ )Erkutlu, 2008والتي ُأكدت ُأن ُأبعاد ُالقيادة ُالتحويمية ُترتبط ُمع ُمخرجات ُالعملُ
والرضا ُالوظيفي ُبشكل ُكبيرُ ,وكذلك ُدراسة ُ(ُ )Ogunlana&Limsila, 2007وكانت ُنتائجُ
الدراسةُتشيرُإلىُأنُأسموبُالقيادةُالتحويميةُلوُعبلقةُإيجابيةُعمىُمخرجاتُالعملُوُااللتزامُ
التنظيميُوعمىُاألداءُبشكلُكـبير)ُ,وكذلكُدراسةُ(ُ(Griffin&Rafferty, 2006أظيرتُالدراسةُ
عبلقةُفريدةُوُكبيرةُمعُمجموعةُمنُمخرجاتُالعملُوُقدُدعمتُالدراسةُاألبعادُالخمسةُلمقيادةُ .
ُ
ُ
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ُ
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جدول ( :)5.13معامل االرتباط بين القيادة التحويمية ومخرجات العمل
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية)(Sig.

المجال

لالرتباط

التأثيرُالمثالي

0.763

*0.000

الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُالمميم

0.771

*0.000

التحفيزُالفكري

0.838

*0.000

االىتمامُبالمشاعرُالفردية

0.819

*0.000

القيادة التحويمية

0.866

*0.000

*االرتباطُدالُإحصائياًُعندُمستويُداللةُ ُ .   0.05
ُ

 الفرضية الرئيسة الثانية:
ىل ُتوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )αُ =ُ 0.05بين ُمتوسطات ُاستجاباتُ
المبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلممتغيراتُالشخصيةُ(العمرُ،المؤىلُالعمميُ،سنواتُالخدمةُ،طبيعةُ
العملُ،الرتبةُالعسكرية)ُ؟ ُ
وينبثقُعنُتمكُالفرضيةُخمسُفرضياتُوىيُكالتاليُُ :
الفرضيةُاألولىُُ:الُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ) α=ُ0.05بينُمتوسطاتُ
استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ
فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالعمرُ .
لئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ"ُ .
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منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)5.14تبينُأن ُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigالمقابمةُالختبار ُُ"ُتحميلُ
التباين"ُُلجميعُمجاالتُالدراسةُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ(ُُ)ُ αُ=ُ 0.05وقيمُُ fالمحسوبةُلجميعُ
مجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُُ fالجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)3.06مماُيدلُعمىُُعدمُوجودُفروقُذاتُ
داللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطات ُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتياُ
بمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالعمرُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأن ُمدراءُالدوائرُالمستطمعة ُآراءىمُحولُموضوعُالبحثُُ"ُ ُمتطمباتُالقيادةُ
التحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُكانتُ
نسبةُُ%57منيمُفيُالفئةُالعمريةُمنُُُ30إلىُأقلُمنُ40عامُاًُوىذاُيدللُعمىُالتقاربُالزمنيُبينُ
أعمارُالمبحوثينُ,كماُأنُقياسُالعبلقةُبينُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُومخرجاتُالعملُاعتمدُعمىُ
قياس ُقدرات ُوأسموب ُالمدراء ُالعام ُون ُباتجاه ُمدراء ُالدوائرُ ,وبالتالي ُفإن ُىذه ُالقدرات ُواألساليبُ
ستنعكسُعمىُجميعُالفئاتُدونُتمييزُكونياُقدُصدرتُعنُنفسُالمصدرُ .
وقدُاتفقتُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة )خمفُُ )2010ُ ,والتيُأشارتُإلىُأنوُالُتوجدُفروقُذاتُ
ُ
داللة ُإحصائية ُبين ُإجابات ُالمبحوثين ُحول ُعبلقة ُالقيادة ُالتحويمية ُباإلبداع ُاإلداري ُلدى ُرؤساءُ
األقسامُاألكاديميينُبالجامعةُاإلسبلميةُبقطاعُغزةُتعزىُلممتغيراتُالديموغرافيةُوالشخصيةُ"ُالعمرُُ،
سنواتُالخبرةُُ،المؤىلُالعممي"ُ ُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدول (:)5.14يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير العمر ُ
المجال ُ
التأثير المثالي

الدافع اإلليامي

التحفيز الفكري

االىتمام بالمشاعر
الفردية

القيادة التحويمية

الرضا الوظيفي

مصدرُالتباين ُ

مجموعُ

المربعات

درجةُ متوسطُ

قيمة ُ

القيمةُ

الحرية المربعات " ُ "ُ Fاالحتمالية

بين المجموعات

.109

داخل المجموعات

133.686

0.949 0.052 1.044 128

المجموع

133.795

130

بين المجموعات

.442

2

داخل المجموعات

198.121

0.867 0.143 1.548 128

المجموع

198.563

130

بين المجموعات

.444

2

داخل المجموعات

232.147

.122 1.814 128

المجموع

232.590

130

بين المجموعات

4.324

2

داخل المجموعات

172.812

.206 1.601 1.350 128

المجموع

177.136

130

بين المجموعات

.196

2

داخل المجموعات

156.488

.080 1.223 128

المجموع

156.685

130

بين المجموعات

1.469

2
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2

0.055

0.221

0.222
.885

2.162

0.098

.462 0.734

.923

.631

الفعالية

الجيد اإلضافي

مخرجات العمل

داخل المجموعات

203.507

1.590 128

المجموع

204.976

130

بين المجموعات

2.285

2

داخل المجموعات

141.492

.359 1.034 1.105 128

المجموع

143.778

130

بين المجموعات

3.560

2

داخل المجموعات

209.342

.340 1.088 1.635 128

المجموع

212.901

130

بين المجموعات

2.303

2

داخل المجموعات

163.619

.901 1.278 128

المجموع

165.922

130

1.143

1.780

1.151
.409

•قيمةُُFالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"ُ"128ُ،2ومستوىُداللةُُ0.05تساويُ 3.066

الفرضيةُالثانيةُُ :توجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)ُ α=ُ 0.05بينُمتوسطاتُ
استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ
فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعممي ُ

لئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ"ُ .
منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)5.15تبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigالمقابمةُالختبار"ُتحميلُ
التباين" ُ ُلجميع ُمجاالت ُالدراسة ُأكبر ُمن ُمستوى ُالداللة ُ( ُ ُ )ُ   0.05وقيم ُُ fالمحسوبة ُلجميعُ
مجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُُ fالجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)3.06مماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذاتُ
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داللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطات ُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتياُ
بمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعمميُ
باستثناءُماُيتعمقُفيُالرضاُالوظيفيُفقدُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigلوُتساويُ(ُ)0.045وىيُ
أقلُمنُمستوىُالداللةُ( ُُ)ُ   0.05وقيمةُُ fالمحسوبةُتساويُ(ُ)2.755وىيُأكبرُمنُقيمةُُf
الجدولية ُوالتي ُتساوي ُ(ُ )2.67مما ُيدل ُعمى ُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطاتُ
استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ
فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالمؤىلُالعمميُ .
وىذاُماُتؤكدهُنتائجُاختبارُالفروقُالمتعددةُبينُالمتوسطاتُباستخدامُطريقةُُُ LSDلمفروقُوالتيُ
تبينُأنُأدنى ُمستوياتُالرضاُالوظيفيُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُعندُالمدراءُمنُُ
حممةُالشيادةُالجامعيةُبدرجةُالبكالوريوسُُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُدرجةُالبكالوري ُوس ُكانت ُتمثلُُ ,%77وىي ُاألكثرُتمثيبلً ُبينُالمبحوثينُ
الذينُتمُاستيدافيمُبالسؤالُحولُموضوعُالدراسةُ,وأنُضغوطُالعملُالتيُيتعرضُإليياُالعامم ُونُفيُ
مستوى ُمدراء ُالدوائر ُنظ اًر ُلمظروف ُالمختمفة ُوأىميا ُاالحتكاك ُمع ُالجميور ُوالنقص ُفي ُتوفيرُ
االحتياجات ُالموجستية ُانعكس ُعمى ُمستوى ُالرضا ُالوظيفي ُليذه ُالفئةُ ,وكذلك ُفإن ُشعور ُحممةُ
البكالوري ُوس ُلوجودُمدراءُدوائرُمنُحممةُالثانويةُوالدبمومُفيُنفسُالمستوىُاإلداريُأسيم ُفيُعدمُ
الرضاُالوظيفيُلدييمُ .
وقدُاختمفت ُنتائجُالدراسةُمعُنتائجُدراسة )عيسىُُ )2008ُ ُ,والتيُأشارتُإلىُأنوُالُتوجدُفروقُ
ذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)0.05ممارسةُالقيادةُالتحويمية ُلدىُمدراءُالمدارسُالثانويةُ
بقطاع ُغزةُ ,تعزى ُلمتغير ُالجنس ُوسنوات ُالخدمة ُوالمؤىل ُالعممي ُوالتخصصُ ,وكذلك ُاختمفت ُمعُ
نتائجُدراسة ُ)خمفُُ )2010ُ ,والتيُأشارتُإلىُأنوُالُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُإجاباتُ
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المبحوثين ُحول ُعبلقة ُالقيادة ُالتحويمية ُباإلبداع ُاإلداري ُلدى ُرؤساء ُاألقسام ُاألكاديميين ُبالجامعةُ
اإل سبلمية ُبقطاع ُغزة ُتعزى ُلممتغيرات ُالديموغرافية ُوالشخصية ُ" ُالعمر ُُ ،سنوات ُالخبرة ُُ ،المؤىلُ
العممي"ُويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُلضغوطُالعملُلدىُمدراءُالدوائرُفيُجيازُالشرطةُالناتجةُعنُ
االحتكاكُمعُالجميورُمقارنةُبمدراءُالمدارسُواألكاديمينُ .
جدول ( :)5.15يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير المؤىل العممي
المجال

التأثير المثالي

مصدر التباين

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

128 132.286
5.963

القيادة التحويمية

3

داخل المجموعات

125 192.493

المجموع

128 198.456
4.649

3

داخل المجموعات

125 227.898

المجموع

128 232.548

بين المجموعات
االىتمام بالمشاعر الفردية

3

125 126.504

بين المجموعات
التحفيز الفكري

المربعات الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

5.781

بين المجموعات
الدافع اإلليامي

مجموع درجة

متوسط

قيمة

القيمة

3.330

3

داخل المجموعات

125 172.977

المجموع

128 176.307

بين المجموعات
داخل المجموعات

4.652

3

1.927
1.012

1.904

1.988
1.540

1.291
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0.281

1.550
1.823

.850

.469

1.110
1.384

.802

.495

1.551
1.278

125 151.695

0.132

1.214

.285

المجموع

128 156.347

بين المجموعات
الرضا الوظيفي

12.605

داخل المجموعات

125 190.645

المجموع

128 203.250

بين المجموعات
الفعالية

4.360

داخل المجموعات
المجموع

128 141.775
3.051

•

3

داخل المجموعات

125 208.287

المجموع

128 211.339

بين المجموعات
مخرجات العمل

3

125 137.415

بين المجموعات
الجيد اإلضافي

3

5.851

3

داخل المجموعات

125 158.400

المجموع

128 164.250

4.202
1.525

1.453
1.099

1.322

.270

1.017
1.666

.610

.609

1.950
1.267

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "125 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي2.67
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2.755

.045

1.539

.208

جدول ( :)5.16يوضح نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجال

المتوسط ()I

المتوسط()J
دبموم

ثانوي
الرضا الوظيفي
دبموم
بكالوريوس

الفرق

بين

القيمة

المتوسطات االحتمالية
-0.19048

0.727

بكالوريوس

0.72833

0.093

دراسات عميا

0.39881

0.508

)*(.91881

0.016

دراسات عميا

0.58929

0.298

دراسات عميا

-0.32952

0.469

بكالوريوس

•الفروقُدالةُعندُمستوىُداللةُُ 0.05
ُ
الفرضيةُالثالثةُُ :توجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)ُ α=ُ 0.05بينُمتوسطاتُ
استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ
فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُسنواتُالخدمةُ .
لئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ"ُ .
منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)5.17تبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigالمقابمةُالختبار"ُتحميلُ
التباين" ُ ُلجميع ُمجاالت ُالدراسة ُأقل ُمن ُمستوى ُالداللة ُ( ُ ُ )   0.05وقيم ُُ fالمحسوبة ُلجميعُ
مجاالتُالدراسةُأكبرُمنُقيمةُُfالجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)3.06مماُيدلُعمىُوجودُفروقُذاتُداللةُ
إحصائية ُبينُمتوسطاتُاستجابات ُالمبحوثين ُحولُ" ُمتطمباتُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجاتُ
ىُلمتغيرُسنواتُالخدمةُباستثناءُ
ُ
العملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعز
ماُيتعمقُفيُمجالُالتحفيزُالفكريُفقدُتبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigلوُتساويُ(ُ)0.087وىيُ
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أكبر ُمن ُمستوى ُالداللة ُ( ُ ُ )   0.05وقيمة ُُ fالمحسوبة ُتساوي ُ(ُ )2.489وىي ُأقل ُمن ُقيمة ُُf
الجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)3.06مماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُ
استجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُ
فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُسنواتُالخدمةُ .
وىذاُماُتؤكدهُنتائجُاختبارُالفروقُالمتعددةُبينُالمتوسطاتُباستخدامُطريقةُُُ LSDلمفروقُوالتيُ
تبين ُأن ُمتوسط ُاالستجابات ُكان ُمرتفعاً ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُالذين ُسنواتُ
خدمتيمُمنُُ11سنةُفأكثرُ.ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنُسنواتُالخدمةُتعكسُالخبرةُالمينيةُوالتعاملُ
مع ُعددُأكبرُمن ُالمدراءُ ,سيماُأن ُسياسة ُالتد ُويرُالوظيفي ُمتبناهُفيُجياز ُالشرطةُ ,وبالتالي ُفإنُ
أصحاب ُسنوات ُالخدمة ُاألكثر ُت ُولدت ُلدييم ُقناعات ُتم ُاكتسابيا ُمن ُخبلل ُالعمل ُواالحتكاك ُبعددُ
أكبرُمنُالمدراءُالعامينُ ُ.
وقدُاتفقت ُ ُنتائج ُالدراسة ُمع ُنتائج ُدراسة (النجارُ )2012ُ ,والتيُأشارتُإلىُأنو ُتوجد ُفروق ُذاتُ
داللة ُإحصائية ُ بين ُمتوسطات ُتقديرات ُأفراد ُعينة ُالدراسة ُحول ُدرجة ُممارسة ُمديري ُالمدارسُ
ُتعزى ُإلى ُمتغير ُسنواتُ
الحكومية ُلمقيادة ُالتحويمية ُفي ُالمجالين ُ(التأثير ُالمثاليُ ،االعتبار ُالفردي) ُ
ةُالفكرية)ُ
الخدمةُوكانتُلصالحُاألقلُخدمةُ،بينماُتوجدُفروقُفيُمجاليُ(الحفرُاإللياميُ،االستثار ُ
تعزىُإلىُمتغيرُسنواتُالخدمةُُ,واختمفتُمعُنتائجُدراسةُ(عيسىُُ)2008ُ,والتيُأشارتُإلىُأنوُالُ
ُ
توجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )0.05ممارسة ُالقيادة ُالتحويمية ُتعزى ُلمتغيرُ
الجنسُوسنواتُالخدمةُوالمؤىلُالعمميُوالتخصص ُلدىُمديريُالمدارسُالثانويةُفيُمحافظاتُغزةُ
العملُالشرطيُواإلدارةُفيُ
ُ
ويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُإلىُاالختبلفُفيُطبيعةُالعملُبينُإدارة ُ
مينةُالتدريسُوالتيُغالباًُماُتمتازُباالستقرارُ .
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جدول (:)5.17يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير سنوات الخدمة
المجال

التأثير المثالي

الدافع اإلليامي

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

7.304

2

3.652

داخل المجموعات 125.308

126

0.995

المجموع 132.612

128

مصدر التباين

بين المجموعات

بين المجموعات 11.922

2

5.961

داخل المجموعات 186.427

126

1.480

المجموع 198.350

128

بين المجموعات
التحفيز الفكري

االىتمام بالمشاعر الفردية

2

4.418

داخل المجموعات 223.706

126

1.775

المجموع 232.543

128

بين المجموعات 15.008

2

7.504

داخل المجموعات 161.451

126

1.281

المجموع 176.459

128

بين المجموعات
القيادة التحويمية

الرضا الوظيفي

الفعالية

8.837

2

4.940

9.880

داخل المجموعات 146.545

126

1.163

المجموع 156.426

128

بين المجموعات 15.142

2

7.571

داخل المجموعات 189.005

126

1.500

المجموع 204.147

128

بين المجموعات

9.782

149

2

4.891

3.672

4.029

2.489

5.856

4.248

5.047

4.705

0.028

0.020

.087

.004

.016

.008

.011

الجيد اإلضافي

مخرجات العمل

داخل المجموعات 130.981

126

المجموع 140.762

128

1.040

بين المجموعات 10.006

2

5.003

داخل المجموعات 202.524

126

1.607

المجموع 212.530

128

بين المجموعات 11.247

2

5.624

داخل المجموعات 153.707

126

1.220

المجموع 164.954

128

3.113

4.610

.048

.012

•ُقيمةُُFالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"ُ"126ُ،2ومستوىُداللةُُ0.05تساويُ 3.06
ُ
جدول ( :)5.18يوضح نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجال

التأثير المثالي

المتوسط ()I

5إلى أقلُمنُُ8سنوات

المتوسط()J

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

الدافع اإلليامي

الفردية

5إلى أقلُمنُُ8سنوات

-0.12374

0.604

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.53741

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.41367

0.047

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.16970

0.560

ُ11سنةُفأكثر

-0.50480

0.062

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.67450

0.008

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.44849

0.099

ُ11سنةُفأكثر

-0.35314

0.159

8إلىُأقلُمنُُ11سنة
االىتمام بالمشاعر

المتوسطات

االحتمالية

0.016

8إلىُأقلُمنُُ11سنة
5إلى أقلُمنُُ8سنوات

الفرق بين

القيمة
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8إلىُأقلُمنُُ11سنة

القيادة التحويمية

5إلى أقلُمنُُ8سنوات

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.80163

0.001

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.12930

0.616

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.47698

0.047

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.60627

0.008

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.32120

0.274

ُ11سنةُفأكثر

-0.46972

0.084

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.79092

0.002

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

-0.01099

0.964

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.55952

0.014

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.54853

0.010

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.11802

0.697

ُ11سنةُفأكثر

-0.48815

0.083

ُ11سنةُفأكثر

)*(0.60616

0.023

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

0.14274

0.589

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.50563

0.040

ُ11سنةُفأكثر

)*(-0.64838

0.005

8إلىُأقلُمنُُ11سنة

الرضا الوظيفي

5إلى أقلُمنُُ8سنوات
8إلىُأقلُمنُُ11سنة

الفعالية

5إلى أقلُمنُُ8سنوات
8إلىُأقلُمنُُ11سنة

الجيد اإلضافي

5إلى أقلُمنُُ8سنوات
8إلىُأقلُمنُُ11سنة

مخرجات العمل

5إلى أقلُمنُُ8سنوات
8إلىُأقلُمنُُ11سنة

•ُالفروقُدالةُُعندُمستوىُداللةُُ 0.05
ُ
ُ

151

الفرضية ُالرابعة ُُ :توجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ( ُ )   0.05بينُ
متوسطات ُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدىُ
المدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُالرتبةُالعسكريةُ .
لئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُتحميلُالتباينُ"ُ .
منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)5.19تبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigالمقابمةُالختبار"ُ
تحميل ُالتباين" ُ ُلجميع ُمجاالت ُالدراسة ُأكبر ُمن ُمستوى ُالداللة ُ( ُ ُ )   0.05وقيم ُُ fالمحسوبةُ
لجميعُمجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُُfالجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)3.06مماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُ
ذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ"ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُ
بمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُ" ُتعزى ُلمتغير ُالرتبةُ
العسكريةُ .ويعزو ُالباحث ُذلك ُإلى ُأن ُجميع ُالمبحوثين ُالذين ُتم ُاستيدافيم ُبالبحث ُحول ُموضوعُ
الدراسة ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطةُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُ" ُيعممونُفيُمستوىُوظيفيُواحدُ,مماُيوحدُالميامُوالصبلحياتُلدييمُبغضُ
النظرُعنُالرتبُالعسكريةُالتيُيتقمدونياُ .
وقدُاختمفتُمعُنتائجُدراسة )الغامديُ)2011ُ,والتيُأشارتُإلىُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُ
اتجاىات ُأفراد ُالدراسة ُحول ُمحور ُممارسة ُالقيادات ُلمسموك ُالقيادي ُالتحويمي ُبأبعاده ُاألربعة ُتعزىُ
الختبلفُمتغيراتُ(الرتبةُُ،مجالُالعمل) ُويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُإلىُتعددُالمستوياتُاإلداريةُ
التيُطبقتُعميياُدراسةُ(الغامديُ .)2011ُ,
ُ
ُ
ُ
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جدول ( :)5.19يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير سنوات الخدمة
المجال

التأثير المثالي

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

.350

2

0.175

بين المجموعات

داخل المجموعات 133.446

128

المجموع 133.795

130

بين المجموعات
الدافع اإلليامي

.944

2

0.472

داخل المجموعات 197.618

128

1.544

المجموع 198.563

130

بين المجموعات
التحفيز الفكري

.079

2

0.039

داخل المجموعات 232.511

128

1.816

المجموع 232.590

130

بين المجموعات
االىتمام بالمشاعر الفردية

2.472

2

1.236

داخل المجموعات 174.664

128

1.365

المجموع 177.136

130

بين المجموعات
القيادة التحويمية

الفعالية

.338

2

0.169

داخل المجموعات 156.347

128

1.221

المجموع 156.685

130

بين المجموعات
الرضا الوظيفي

1.043

.340

2

0.170

داخل المجموعات 204.636

128

1.599

المجموع 204.976

130

بين المجموعات

153

.400

2

0.200

0.168

0.306

.022

.906

.138

.106

.178

0.846

0.737

.979

.407

.871

.899

.837

داخل المجموعات 143.378

128

المجموع 143.778

130

بين المجموعات
الجيد اإلضافي

2

0.257

داخل المجموعات 212.387

128

1.659

المجموع 212.901

130

بين المجموعات
مخرجات العمل

.514

1.120

.214

2

0.107

داخل المجموعات 165.708

128

1.295

المجموع 165.922

130

.155

.083

.857

.921

•ُقيمةُُFالجدوليةُعندُدرجةُحريةُ"ُ"128ُ،2ومستوىُداللةُُ0.05تساويُ 3.06
ُ
الفرضيةُالخامسةُُ:توجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ)ُ α=ُ 0.05بينُ
متوسطات ُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدىُ
المدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُطبيعةُالعملُ .
لئلجابةُعمىُىذهُالفرضيةُتمُاستخدامُاختبارُ"ُُ-ُُTلعينتينُمستقمتينُ"ُ .
منُالنتائجُالموضحةُفيُجدولُ(ُ)5.20تبينُأنُالقيمةُاالحتماليةُ(ُ).Sigالمقابمةُالختبار"ُ
تحميلُالتباين"ُُلجميعُمجاالتُالدراسةُأكبرُمنُمستوىُالداللةُ( ُُ)   0.05وقيمُُfالمحسوبةُلجميعُ
مجاالتُالدراسةُأقلُمنُقيمةُُ tالجدوليةُوالتيُتساويُ(ُ)1.96مماُيدلُعمىُعدمُوجودُفروقُذاتُ
داللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطات ُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتياُ
بمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيرُطبيعةُالعملُ .
ويعزوُالباحثُذلكُإلىُأنوُحينُالقيامُبعممياتُالتكميفُلممدراءُالعامينُمنُقبلُقيادةُالشرطةُفإنوُيتمُ
مراعاة ُقدرات ُوميارات ُالمدراء ُالعام ُون ُالميدانية ُوالمكتبيةُ ,وبالتالي ُيتم ُالتكميف ُوفق ُىذا ُالمتغيرُ
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ومتغيرات ُأخرىُ ,وينتجُعن ُذلك ُأنُمدراء ُالدوائر ُالميدانينُالمستطمعة ُآ ارُؤىم ُحولُموضوعُالبحثُ
كانوا ُيقيمون ُمديرىم ُالعام ُالمباشر ُوىو ُممن ُيمتمك ُالميارات ُوالقدرات ُالميدانية ُوفقاً ُلتقديرات ُقيادةُ
الشرطةُ,كماُأنُمدراءُالدوائرُأصحابُطبيعةُالعملُالمكتبيُالميدانيُكانواُيقيمونُمدراءُذوُمياراتُ
مكتبيةُوميدانيةُ .
وقدُاختمفتُمعُنتائجُدراسةُ)الغامديُ)2011ُ,والتيُأشارتُإلىُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُ
اتجاىات ُأفراد ُالدراسة ُحول ُمحور ُممارسة ُالقيادات ُلمسموك ُالقيادي ُالتحويمي ُبأبعاده ُاألربعة ُتعزىُ
الختبلفُمتغيراتُ(الرتبةُُ،مجالُالعمل) ُويعزوُالباحثُىذاُاالختبلفُإلىُتعددُالمستوياتُاإلداريةُ
التيُطبقتُعميياُدراسةُ(الغامديُ )2011ُ,وبالتاليُاالختبلفُفيُطبيعةُالعملُبينُىذهُالمستوياتُ
المختمفةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدول رقم ()5.20نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقمتين ُ

" وفقا لمتغير " طبيعة العمل"
المتوسطات
المجال

إداري

إداري

مكتبي

وميداني

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

التأثير المثالي

8.18

8.08

0.564

0.573

الدافع اإلليامي

7.88

7.83

0.216

0.830

التحفيز الفكري

7.79

7.75

0.172

0.864

االىتمام بالمشاعر الفردية

7.99

8.04

-0.249

0.804

القيادة التحويمية

7.96

7.92

0.178

0.859

الرضا الوظيفي

8.15

8.00

0.624

0.534

الفعالية

8.34

8.42

-0.469

0.640

الجيد اإلضافي

7.95

8.10

-0.627

0.532

مخرجات العمل

8.14

8.17

-0.149

0.882

ُ

نتائج تحميل االنحدار المقدر لمخرجات العمل من خالل متطمبات القيادة التحويمية
تم ُاستخدام ُنموذج ُاالنحدار ُبطريقة ُ Stepwiseلتعرف ُعمى ُأثر ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُفيُُ
مخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة ُ
ومن ُنتائج ُىذا ُالنموذج ُتبين ُأن ُكبلً ُمن ُالمتغيرات ُالمستقمة ُالتالية ُ(التحفيز ُالفكريُ ,واالىتمامُ
بالمشاعرُالفرديةُ,والتأثيرُالمثالي)ُالتيُلياُأثرُكمتطمباتُلمقيادةُالتحويميةُفيُُمخرجاتُالعملُلدىُ
المدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُوالتي ُيمكن ُاستخداميا ُلمتنبؤ ُبمخرجات ُالعملُ
الجدولُ(ُ ,)5.21ومن ُنتائج ُبطريقةُُ Stepwiseألفضل ُنموذجُتنبؤُتبين ُأن ُقيمةُمعامل ُالتحديدُ
تساويُُ 0.764وىذاُيعنيُأنُماُنسبتو ُُُ%76.4منُالتغيرُالحادثُفيُمخرجاتُالعملُترجعُإلىُ
كلُ منُالتحفيزُالفكريُ,واالىتمامُبالمشاعرُالفرديةُُ,والتأثيرُالمثاليُوالباقيُيرجعُإلىُعواملُأخرىُ.
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وتبينُأيضاُأنُقيمةُتحميلُتباينُاالنحدارُُ Fتساويُُ 141.042والقيمةُاالحتماليةُتساويُُ0.000
ُمخرجات ُالعمل ُلدىُ
وىذا ُيدلل ُعمى ُوجود ُأثر ُ ُذو ُداللة ُإحصائية ُلمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُفي ُ
المدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزةُ ,وأن ُالنموذج ُاالنحدار ُالمقدر ُلمتنبؤ ُبمخرجاتُ
العملُمنُخبللُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُُجيدُوصالحُلمتنبؤُ .
جدول( :)5.21نتائج تحميل االنحدار

معالم النموذج

معامالت

قيمة

االنحدار االختبار t

القيمة

قيمة

االحتمالية

معامل

().Sig

التحديد

المقدار الثابت

2.278 0.964

0.024

التحفيز الفكري

3.769 0.295

0.000

االىتمام بالمشاعر الفردية 4.962 0.366

0.000

3.024 0.243

0.003

التأثير المثالي

النموذج االنحدار المقدر:
yˆ  0.964  0.295 X 1  0.366 X 2  0.243 X 3

̂ : yمخرجات العمل
 : X 1التحفيز الفكري
 : X 2االىتمام بالمشاعر الفردية
 : X 3التأثير الفردي
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.764

قيمة
االختبار f

القيمة
االحتمالية
().Sig

0.000 141.042

ُ

انفصـم انضادس
اننخائـج وانخىصُــاث
* مقدمة.
 5.1نتائج الدراسة.
 5.2توصيات الدراسة.
 5.3الدراسات المقترحة.
ُ
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.6النتـائـج والتـوصيـات
*مقدمة:
يتضمن ُىذا ُالفصل ُممخصاً ُألىم ُالنتائج ُالتي ُتوصمت ُإلييا ُالدراسةُ ،كما ُيتطرق ُإلى ُأىمُ
التوصياتُالمقترحةُفيُضوءُالنتائجُ،والتيُقدُتسيمُفيُتحسين ُمستوى ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُ
ومخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُفيُقطاعُغزةُ .

 6.1نتائج الدراسة:
أظيرتُنتائجُالدراسةُماُيميُ :
 .1مستوى توفر متطمبات القيادة التحويمية:
 يمتمك ُالمدراء ُالعام ُون ُبالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُبنسبةُ
ُ .%79.5
 يمتمك ُالمدراء ُالعام ُون ُبالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُلبعد ُ"التأثير ُالمثالي" ُ ُمن ُأبعادُ
القيادةُالتحويميةُبنسبةُ.%81.5
 يمتمك ُالمدراءُالعام ُونُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُلبعدُ"الدافعُاإللياميُأوُالتحفيزُ
المميم"ُُمنُأبعادُالقيادةُالتحويميةُبنسبةُُ .%78.7
 يمتمك ُالمدراءُالعام ُونُبالشرطةُالفمسطينية ُبقطاعُغزةُلبعدُ"التحفيزُالفكري"ُُمنُأبعادُ
القيادةُالتحويميةُبنسبةُُ .%77.7
 يمتمك ُالمدراء ُالعام ُونُبالشرطةُالفمسطينية ُبقطاع ُغزةُلبعدُ"االىتمامُبالمشاعرُالفردية"ُُ
منُأبعادُالقيادةُالتحويميةُبنسبةُ.%80.3
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ُ مستوىُتوفرُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ
ةُرتبتُتنازلياً ُكماُيمي(التأثيرُالمثاليُ ,االىتمامُبالمشاعرُالفرديةُ,الدافعُاإللياميُأوُ
غز ُ
التحفيزُالمميمُ,التحفيزُالفكري)ُ .
ُ

 .2مستوى مخرجات العمل:
 مستوىُمتغيرُ"مخرجاتُالعمل"ُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ
بمغُُ .%81.8
 مستوى ُعنصر ُ"الرضاُالوظيفي"ُُمنُعناصر ُمخرجاتُالعمل ُلدى ُالمدراءُالعامينُ
بالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُُبمغتُنسبتوُُ .%83.7
 مستوىُعنصرُ"الفعالية"ُُمنُعناصرُمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُُبمغتُنسبتوُُ .%83.9
 مستوى ُعنصر ُ"الجيدُاإلضافي"ُُمنُعناصر ُمخرجاتُالعملُلدى ُالمدراءُالعامينُ
بالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُُبمغتُنسبتوُ.%80.4
 مستوى ُتوفر ُمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُبالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزةُ
رتبتُتنازلياًُكماُيمي(الفعاليةُ,الرضاُالوظيفيُ,الجيدُاإلضافي)ُ .
ُ

 .3مستوى ارتباط متطمبات القيادة التحويمية بمخرجات العمل:
 ارتبطتُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُبنسبةُ.%86.6
 ارتبطتُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبعنصرُالرضاُالوظيفيُمنُبينُعناصرُمخرجاتُ
العملُاألخرىُبنسبةُ.%85.3
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 ارتبطت ُمتطمباتُالقيادةُالتحويميةُبعنصرُالفعالية ُمنُبينُعناصرُمخرجاتُالعملُ
األخرىُبنسبةُُ .%79.5
 ارتبطت ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُبعنصر ُالجيد ُاإلضافي ُمن ُبين ُعناصرُ
مخرجاتُالعملُاألخرىُبنسبةُ.%80.4
ُ
 .4المتغيرات الشخصية:
 تبينُ عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ
" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفيُ
ىُلمتغيراتُ(العمرُ,الرتبةُُ,طبيعةُالعمل).
ُ
الشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعز
 تبين ُوجود ُفروق ُذاتُداللة ُإحصائية ُبين ُمتوسطاتُاستجابات ُالمبحوثين ُحول ُ"ُ
متطمباتُالقيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُ
الفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُتعزىُلمتغيراتُسنواتُالخدمةُباستثناءُ"التحفيزُالفكري"ُفقدُ
وجدُعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُ .
 تبينُ عدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُمتوسطاتُاستجاباتُالمبحوثينُحولُ
" ُمتطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتيا ُبمخرجات ُالعمل ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفيُ
الشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزة ُ" ُتعزى ُلمتغيرات ُالمؤىل ُالعممي ُباستثناء ُعنصرُ
"الرضاُالوظيفي"ُفقدُوجدتُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُ .
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 6.2توصيات الدراسة:
في ُضوء ُعرض ُالنتائج ُالتي ُتوصمت ُإلييا ُالد ارسـةُ "ُ ،متطمبات ُالقيادة ُالتحويمية ُوعبلقتياُ
بمخرجاتُالعملُلدىُالمدراءُالعامينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ"ُُ،يقترحُالباحثُمجموعةُ
من ُالتوصيات ُالتي ُتزيد ُمستوى ُالقيادة ُالتحويميةُ ُومستوىُمخرجات ُالعملُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفيُ
الشرطة ُالفمسطينية ُبقطاع ُغزةُ ،ولقد ُتم ُالتوصل ُإلى ُىذه ُالتوصيات ُبعد ُالقيام ُبتحميل ُاالستبانةُ
الخاصة ُبيذه ُالدراسـةُ ،وبمقارنة ُالنتائج ُالخاصة ُبالد ارسـة ُمع ُغيرىا ُمن ُالدراسات ُالمختمفةُ ،حيثُ
يوصيُالباحثُبالتاليُ :
أوالً  :التوصيات المتعمقة بالقيادة التحويمية:
 .1االستمرار ُفي ُممارسة ُأسموب ُالقيادة ُالتحويمية ُلدى ُالمدراء ُالعامين ُفي ُالشرطة ُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزة.
 .2تعزيز ُممارسات ُالقيادة ُالتحويمية ُفي ُجميع ُالمستويات ُاإلدارية ُفي ُالشرطة ُالفمسطينية ُبقطاعُ
غزة.
 .3تعزيزُعمميتيُالتعميمُوالتدريبُلتنميةُالقدراتُالقياديةُلدىُالعاممينُفيُالشرطةُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزة.
 .4العملُعمىُزيادةُمشاركةُمدراءُالدوائرُفيُعمميةُاتخاذُالق ارراتُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُ
غزةُ .
الحرصُعمىُتعزيزُنظامُالمكافآتُوالحوافزُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُ .
ُ
.5
 .6إعطاءُمساحاتُأوسعُلمدراءُالدوائرُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبغزةُإلبداءُالرأيُوالمشاركةُ .
 .7ضرورةُاىتمامُالمدراءُالعامين فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُبالمشاركةُفيُالمناسباتُ
االجتماعيةُلدىُمرؤوسييمُ .
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 .8إجراءُدراساتُحولُدورُالقيادةُالتحويميةُفيُتحسينُمخرجاتُالعاممينُفيُقطاعاتُأخرىُ
واالستفادةُمنياُفيُتمكُالقطاعات.
ثانياً :التوصيات المتعمقة بمخرجات العمل:
 .1تدعيمُسياسةُاالىتمامُبمخرجاتُالعملُبشكلُأفضلُإضافةُإلىُمخرجاتُاألداء.
 .2السعيُلتوفيرُاالحتياجاتُالموجستيةُالبلزمةُلنجاحُالعملُفيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزة.
 .3زيادةُمساحةُالتفويضُإلكسابُمدراءُالدوائر فيُالشرطةُالفمسطينيةُبقطاعُغزةُلمياراتُالمتابعةُ
والتوجيو.
 .4االىتمام ُبثقافة ُالعمل ُالتطوعي ُوالحرص ُعمى ُتطبيقيا ُواالستفادة ُمنيا في ُالشرطة ُالفمسطينيةُ
بقطاعُغزة.
ُ
 .5إجراءُالمزيدُمنُالدراساتُالتيُتتناولُمخرجاتُالعملُوعبلقتيماُبمتغيراتُأخرىُ .

 6.3الدراسات المقترحة:
 .1القيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُالعملُفيُو ازرةُالداخميةُواألمنُالوطنيُ .
 .2القيادةُالتحويميةُوعبلقتياُبمخرجاتُاألداءُفيُجيازُالشرطةُالفمسطينية.
 .3السموكُالقياديُالتحويميُلدىُالمدراءُالعامينُبالشرطةُالفمسطينية.
 .4أثرُالسموكُالقياديُالتحويميُعمىُنتائجُالعممياتُاإلداريةُبالشرطةُالفمسطينية.
 .5سبلُتنميةُمخرجاتُالعملُُفيُو ازرةُالداخميةُواألمنُالوطني.
ُ
ُ
ُ
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املالحق
الممحق رقم ( :)1االستبانة األولية
الممحق رقم ( :)2االستبانة النيائية
الممحق رقم ( :)3قائمة بأسماء المحكمين
ُ
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امللحق رقم ( :)1االستبانة األولوة
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـوـم
استبانة
األخ الكريم//

حفظه هللا

بدايةُيطيبُليُأنُأتقدمُلسيادتكمُبوافرُالتحيةُوالتقديرُعمىُجيودكمُالمخمصةُفيُخدمةُالدينُ
والوطنُسائبلًُاهللُعزُوجلُلكمُدوامُالتوفيقُوالسدادُُُُُُُُُُُُُُوبعدُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ,,
بيدفُاستكمالُمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُالقيادةُواإلدارةُمنُأكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُ

فيُالبرنامجُالمشتركُمعُجامعةُاألقصىُ,فإننيُأقومُبإجراءُدراسةُتطبيقيةُبعنوانُ :

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

يرجىُمنكمُتعبئةُاالستبانةُالمرفقة ُبعد ُقراءتيا ُبتأنيُُ ,ووضع ُالتقدير ُالمناسب ُفيُالخانة ُالمخصصةُ

لذلكُ.عمماً ُبأنُإجاباتكمُلنُتستخدمُإالُألغراضُالبحثُالعمميُفقطُ,وستتوقفُعمىُدقةُاإلجاباتُدقةُ
النتائجُالتيُستتوصلُإليياُالدراسةُ .

يع وافر االحرتاو وانخقذَر

الباحث //أحمد عبد إبراهٌم القدرة
جوال1598856717//
www.aboabedallah81@hotmail.com
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ً
أوال :املعهىياث انشخصُت

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة (  ) xفي المربع المقابل لإلجابة المناسبة:

العمر

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

طبيعة العمل

(أقلُمن31عام)

(من31إلىُأقلُمن)41عام

ُ

ُ

(من41إلىُأقلُمنُ)51عام

(ُ51عامُفأكثر)

(ثانوي)

(دبموم)

ُ

ُ

(بكالوريوس)

(دراساتُعميا)

(أقلُمنُُ)5سنوات

ُ(منُ5إلىُأقلُمنُُ)8سنواتُُُُُُُُ

ُ

ُ

(منُُ8إلىُأقلُمنُُ)11سنة

(ُ11سنةُفأكثر)

إداريُ"مكتبي"

ميداني

ُ

ُ

إداريُوميداني

الرتبة العسكرية

نقيب

رائد

ُ

ُ

مقدم

عقيد

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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َرجً وضع انذرجت انخٍ حخناصب يع قناعاحك حُث كهًا اقرتبج انذرجت ين  11دل عهً املىافقت

انعانُت عهً يا ورد يف انعبارة وانعكش صحُح.

ً
ثانُا :انقُادة انخحىَهُت

ُ

التأثير المثالي ( )IDEALIZED INFLUENCE

.1

ُيمتمكُ مديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُالتأثيرُفيُاآلخرينُ .

.2

ُيقدمُ مديرُاإلدارةُالعامةُالمصمحةُالعامةُعمىُمصمحتوُالشخصيةُ .

.3

ُيتمتعُ مديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينيةُ .

.4

ُيتخذُ مديرُاإلدارةُالعامةُالق ارراتُالصائبةُبشكلُدائمُ .

.5

ُيمثلُ مديرُاإلدارةُالعامةُقدوةُيحتذىُبياُلدىُالعاممينُ .

.6

ُ

.7

ُ

ُ

الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم ( )INSPIRATIONAL MOTIVATION

.1

ُ

.2

ُيحرصُ مديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالعملُالجماعيُبروحُالفريقُالواحدُ .

.3

ُيقومُ مديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعملُ .

.4

ُ

.5

ُ

.6

ُ

.7

ُ

ُ

التحفيز الفكري( )INTELLECTUAL SIMULATION

.1

ُيدعمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمناقشةُالجماعيةُألساليبُالعملُ .

.2

ُيمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُالقدرةُعمىُاستثارةُالتفكيرُلدىُالعاممينُ .

.3

ُ

.4

ُيحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمواجيةُاالشكالياتُوايجادُالحمولُلياُ .

.5

ُيسعىُمديرُاإلدارةُالعامةُُلتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُ .

لدىُ مديرُاإلدارةُالعامةُرؤيةُواضحةُلممستقبلُالمينيُ .

يمتمكُ مديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُتساعدهُفيُمواجيةُالتحدياتُ .

لدىُ مديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُاالقناعُوزيادةُالحماسةُلمعملُ .

يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُطرحُاألفكارُالجديدةُويعملُعمىُتطويرىاُوتطبيقياُ .

يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُروحُالمنافسةُوالتحديُلدىُالعاممينُ .
يتعاملُ مديرُاإلدارةُالعامةُمعُاألخطاءُكتجاربُيستفادُمنياُ .
يربطُ مديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُالعملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُالمثمىُ .

يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُالعاممينُعمىُابداءُالرأيُ .
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.6

ُيعززُمديرُاإلدارةُالعامةُاالبداعُلدىُالعاممينُ .

.7

ُيشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينيةُ .

ُ

االىتمام بالمشاعر الفردية( )INDIVIDUALIZE CONSIDERATION

.1

ُيستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُبشكلُجيدُلمعاممينُويحترمُقناعاتيمُ .

.2

ُيعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليمُ .

.3

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُااللتقاءُبالعالمينُوسيولةُالوصولُإليوُ .

.4

ُيشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُ .

.5

ُيشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُعمىُتطويرُقدراتيمُمنُخبللُالتدريبُوالتعميمُ .

.6

بلًُحسبُقدراتوُوامكاناتوُ .
ُيتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُالعاممينُك ُ

.7

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُعدمُالتحيزُأوُاستثناءُأيُمنُالعاممينُ .

ً
ثانثا :خمرجاث انعًم

ُ

الرضا الوظيفي( )Job Satisfaction

.1

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُامتبلكيُالكفاءةُوالمينيةُالبلزمةُلمعملُ .

.2

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتنميةُانتمائيُلمعملُوشعوريُبأىميتوُ .

.3

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتقديمُالتحفيزُوالتشجيعُليُ .

.4

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاشعاريُباالستقرارُالوظيفيُ .

.5

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلوُ .

.6

ُ

.7

ُ

ُ

الفعالية ()Effectiveness

.1

ُ

.2

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاكسابيُالمقدرةُعمىُالقيامُبعمميتيُالمتابعةُوالتوجيوُ .

.3

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُأنُألتزمُبمواعيدُالحضورُواالنصرافُفيُالعملُ .

.4

ُ

.5

ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتفويضيُببعضُصبلحياتُالعملُ .
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُالخدماتُواالمكاناتُالبلزمةُلمقيامُبعمميُ .

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُامتبلكيُالمعرفةُالتامةُبأنظمةُالعملُواجراءاتوُ .

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتطويرُأدائيُوأداءُالعاممينُ .
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُمعُزمبلئيُإلنجازُاألعمالُبطريقةُصحيحةُ .
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.6

ُ

.7

ُ

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُأنُاتقنُوامتمكُالمياراتُوالمعارفُالبلزمةُلمعملُ .
يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُالتقديرُواالحترامُمعُالعاممينُ .

بذل الجيد اإلضافي()Extra Effort

ُ

.1

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملُ .

.2

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُخمقُارادةُالنجاحُوالتحديُلدىُالعاممينُ .

.3

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاالستغبللُاألمثلُألوقاتُالعملُ .

.4

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ تشجيعُالقيامُباألعمالُالتطوعيةُ .

.5

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ الثناءُوالتقديرُلمذينُيبذلونُجيدُاًُإضافياًُ .

.6

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ ترشيحُالعاممينُالحريصينُعمىُالعملُاإلضافيُإلىُترقياتُأوُ

.7

ُيحــرصُمــديرُاإلدارةُالعامــةُعمــى حضــورُالعــاممينُلمقــاءاتُوالنــدواتُغيــرُالرســميةُالتــيُتيــدفُ

امتيازاتُعنُغيرىمُ .
لتنميةُقدراتيمُ .

مع وافر التحية والتقدير
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امللحق رقم ( :)1االستبانة النهائوة
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـوـم
استبانة
األخ الكريم//
حفظه هللا
بدايةُيطيبُليُأنُأتقدمُلسيادتكمُبوافرُالتحيةُوالتقديرُعمىُجيودكمُالمخمصةُفيُخدمةُالدينُ
والوطنُسائبلًُاهللُعزُوجلُلكمُدوامُالتوفيقُوالسدادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وبعدُ ,,

بيدفُاستكمالُمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُالقيادةُواإلدارةُمنُأكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُ
فيُالبرنامجُالمشتركُمعُجامعةُاألقصىُ,فإننيُأقومُبإجراءُدراسةُتطبيقيةُبعنوانُ :
"يخطهباث انقُادة انخحىَهُت وعالقخها مبخرجاث انعًم نذي املذراء انعايني يف انشرطت انفهضطُنُت بقطاع
غزة"

يرجىُمنكمُتعبئةُاالستبانةُالمرفقة ُبعد ُقراءتيا ُبتأنيُُ ,ووضع ُالتقدير ُالمناسب ُفيُالخانة ُالمخصصةُ
لذلكُ.عمماً ُبأنُإجاباتكمُلنُتستخدمُإالُألغراضُالبحثُالعمميُفقطُ,وستتوقفُعمىُدقةُاإلجاباتُدقةُ
النتائجُالتيُستتوصلُإليياُالدراسةُ .
ُ
يع وافر االحرتاو وانخقذَر

الباحث //أحمد عبد إبراهٌم القدرة
جوال1598856717//
www.aboabedallah81@hotmail.com
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ً
أوال :املعهىياث انشخصُت

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة (  ) xفي المربع المقابل لإلجابة المناسبة:
العمرُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(أقلُمن31عام)ُُُُُُُُُُُُُُُُُ(من31إلىُأقلُمن)41عامُُُُُُُُُُُ(ُ41سنةُفأكثر) ُ
المؤىلُالعمميُُُُُُُُُثانويُُُُُُُُُُُُُُدبمومُُُُُُُُُُُُُبكالوريوسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدراساتُعميا ُ
سنواتُالخدمةُُُُُُُُُ(من5إلىُأقلُمنُ)8سنواتُُُُُُُُ(من8إلىُأقلُمنُُ)11سنةُُُُُُُُُ(ُ11سنةُفأكثر) ُ
طبيعةُالعملُُُُُُُُُُُإداريُ"مكتبي"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإداريُوميداني ُ
الرتبةُالعسكريةُُُُُُُُُنقيبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرائدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمقدمُفأعمىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ

ً
ثانُا :انقُادة انخحىَهُت:

يرجى وضع الدرجة التي تتناسب مع قناعاتك حيث كلما اقتربت الدرجة من  11دل على الموافقة
العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح.

انذرجت* ()11-1

انـفـقـرة

المحور األول :التأثير المثالي ()Idealize Influence
.8

ُيمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُالتأثيرُفيُاآلخرينُ .

.9

ُيقدم مديرُاإلدارةُالعامةُالمصمحةُالعامةُعمىُمصمحتوُالشخصيةُ .

ُ .10يتمتعُمديرُاإلدارةُالعامةُبقوةُالشخصيةُوالمباقةُالمينيةُ .
ُ .11يتخذ مديرُاإلدارةُالعامةُالق ارراتُالصائبةُدائمُاًُ .
ُ .12يمثلُمديرُاإلدارةُالعامةُقدوةُيحتذىُبياُلدىُالعاممينُ .
ُ .13

لدى مديرُاإلدارةُالعامةُرؤيةُواضحةُلممستقبلُالمينيُ .

ُ .14

يمتمك مديرُاإلدارةُالعامةُخبرةُتساعدهُفيُمواجيةُالتحدياتُ .

المحور الثاني :الدافع اإلليامي أو التحفيز المميم ( )Inspirational Motivation
.8

ُ

.9

ُيحرصُ مديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالعملُالجماعيُبروحُالفريقُالواحدُ .

لدى مديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُاالقناعُوزيادةُالحماسةُلمعملُ .

ُ .10يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُومكافأةُالمتميزينُفيُالعملُ .
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ُ .11

يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُطرحُاألفكارُالجديدةُ .

ُ .12

يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُروحُالمنافسةُوالتحديُلدىُالعاممينُ .

ُ .13

يتعامل مديرُاإلدارةُالعامةُمعُاألخطاءُكتجاربُيستفادُمنياُ .

ُ .14

يربط مديرُاإلدارةُالعامةُبينُأىدافُالعملُوبينُالقيمُوالمعتقداتُالمثمىُ .

المحور الثالث :التحفيز الفكري( )Intellectual Simulation
.8

ُيدعمُمديرُاإلدارةُالعامةُالمناقشةُالجماعيةُألساليبُالعملُ .

.9

ُيمتمكُمديرُاإلدارةُالعامةُالمقدرةُعمىُاستثارةُالتفكيرُلدىُالعاممينُ .

ُ .10

يقومُمديرُاإلدارةُالعامةُبتشجيعُالعاممينُعمىُابداءُالرأيُ .

ُ .11يحفزُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمواجيةُاالشكالياتُوايجادُالحمولُلياُ .
ُ .12يسعىُمديرُاإلدارةُالعامةُُلتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُفيُالعملُ .
ُ .13يعززُمديرُاإلدارةُالعامةُاالبداعُلدىُالعاممينُ .
ُ .14يشجعُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالقيامُباألعمالُغيرُالروتينيةُ .

المحور الرابع :االىتمام بالمشاعر الفردية()Individualize Consideration
.8

ُيستمعُمديرُاإلدارةُالعامةُبشكلُجيدُلمعاممينُويحترمُقناعاتيمُ .

.9

ُيعبرُمديرُاإلدارةُالعامةُعنُتقديرهُواحتراموُلمنُينجزونُأعماليمُ .

ُ .10يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُااللتقاءُبالعاممينُوسيولةُالوصولُإليوُ .
ُ .11يشاركُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُ .
ُ .12يشجعُُمديرُاإلدارةُالعامةُالعاممينُعمىُتطويرُقدراتيمُمنُخبللُالتدريبُوالتعميمُ .
بلًُحسبُقدراتوُوامكاناتوُ .
ُ .13يتعاملُمديرُاإلدارةُالعامةُمعُالعاممينُك ُ
ُ .14يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُعدمُالتحيزُأوُاستثناءُأيُمنُالعاممينُ .
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ثانثا :خمرجاث انعًم:

انذرجت* ()11-1

انـفـقـرة
المحور األول :الرضا الوظيفي( )Job Satisfaction
.8

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُامتبلكيُالكفاءةُوالمينيةُالبلزمةُلمعملُ .

.9

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتنميةُانتمائيُلمعملُوشعوريُبأىميتوُ .

ُ .10يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتقديمُالتحفيزُوالتشجيعُليُ .
ُ .11يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاشعاريُباالستقرارُالوظيفيُ .
ُ .12يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُمتابعةُالشكاوىُوالتظمماتُالمرسمةُلوُ .
ُ .13

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتفويضيُببعضُصبلحياتُالعملُ .

ُ .14

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتوفيرُالخدماتُواالمكاناتُالبلزمةُلمقيامُبعمميُ .

المحور الثاني :الفعالية ()Effectiveness
.8

ُ

.9

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاكسابيُالمقدرةُعمىُالقيامُبعمميتيُالمتابعةُوالتوجيوُ .

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُامتبلكيُالمعرفةُالتامةُبأنظمةُالعملُواجراءاتوُ .

ُ .10يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُالتزاميُبمواعيدُالحضورُواالنصرافُفيُالعملُ .
ُ .11

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتطويرُأدائيُوأداءُالعاممينُ .

ُ .12

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعاونيُمعُزمبلئيُإلنجازُاألعمالُبطريقةُصحيحةُ .

ُ .13

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُأنُأتقنُالمياراتُوالمعارفُالبلزمةُلمعملُ .

ُ .14

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُقياميُبتبادلُعبلقاتُالتقديرُواالحترامُمعُالعاممينُ .

المحور الثالث :الجيد اإلضافي(Effort
.8

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُزيادةُرغبتيُفيُالعملُ .
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ُ )Extra

.9

ُيحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُخمقُإرادةُالنجاحُوالتحديُلديُ .

ُ .10يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُاستغبلليُاألمثلُألوقاتُالعملُ .
ُ .11يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُ تشجيعيُلمقيامُبأعمالُتطوعيةُ .
ُ .12يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمىُتعميقُانتمائيُلمعملُ ُ .
ُ .13

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمى الثناءُوالتقديرُحينُبذليُجيدُاًُإضافياًُ .

ُ .14

يحرصُمديرُاإلدارةُالعامةُعمى حضوريُلمقاءاتُوالندواتُغيرُالرسميةُبيدفُتنميةُقدراتيُ .

يرجى وضع الدرجة التي تتناسب مع قناعاتك حيث كلما اقتربت الدرجة من  11دل على الموافقة
العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح.
يـع وافـر انـخـحـُـت وانـخـقذَــر
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انمهحق رقم (:)1قائمة بأسماء انمحكمين
بسم هللا انرحمن انرحيم
م.

المسمى الوظيفي

االسم

 ُ .1أ.دُ.سميرُصافي ُ

أستاذُ–ُنائبُعميدُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

 ُ .2أ.دُ.عميُشاىين ُ

أستاذُ–ُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

 ُ .3دُ.يوسفُبحر ُ

أستاذُمشاركُ–ُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

 ُ .4دُ.نضالُعبداهلل ُ

أستاذُمساعدُ–عميدُكميةُاإلدارةُوالتمويلُ–ُجامعةُاألقصى ُ

 ُ .5دُ.ياسرُالشرفا ُ

أستاذُمساعدُ–ُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

 ُ .6دُ.إيادُالدجني ُ

أستاذُمساعدُ–ُنائبُعميدُالجودةُوالتطويرُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

 ُ .7دُ.عبدُالناصرُوادي ُ

أستاذُمساعد–ُكميةُالتجارةُ–ُجامعةُاألقصى ُ

 ُ .8دُ.ساميُأبوُالروسُ ُ أستاذُمساعدُ–ُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ
 ُ .9دُ.محمدُاألعرج ُ

أستاذُمساعدُ-مديرُعامُالتعميمُالمينيُوالتقنيُبو ازرةُالتربيةُوالتعميم ُ

ُ .10دُ.خالدُدىميز ُ

أستاذُمساعدُ–ُكميةُالتجارةُ–ُالجامعةُاإلسبلمية ُ

ُ .11مُ.أسامةُقاسم ُ

وكيلُمساعدُلممعموماتيةُوالتخطيطُوالتطويرُو ازرةُالداخمية ُ

ُ .12عقيدُ/عائدُحمادة ُ

مديرُالتنظيمُواإلدارةُبالشرطة ُ
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