ِأثر القيادة التحويلية في زيادة فعالية المنظمات
العامة
(دراسة مسحية على المصرف التجاري فرع  4بمدينة حماة)
االطار العام للبحث
الملخص
هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر القيادة التحويلية في زيادة فعالية المنظمات العامة

واعتبار ان القيادة التحويلية لها تأثير واضح في تحسين اداء المنظمة ومن الوسائل الهامة

والفعالة في تحقيق النجاح والنمو وزيادة فعالية المنظمات .ولتحقيق اهداف الدراسة قام
الباحث بتصميم استبيان شمل ( )27سؤال بحثي لجمع البيانات االولية من عينة الدراسة

المكونة من ( ) 43مفردة ،وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البينات واختبار الفرضيات
باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSS 17.0وتم التوصل الى عدد من

النتائج من اهمها:

 -1وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقل بعد
التأثير المثالي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل الدراسة.

 -2وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط متوسطة وطردية بين المتغير المستقل بعد
الحفز االلهامي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل الدراسة.
 -3وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط متوسطة وطردية بين المتغير المستقل بعد
االستثارة الفكرية والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل الدراسة.
 -4وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقل بعد
االعتبار الفردي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل الدراسة.

وقد تم اقتراح عدة توصيات في نهاية البحث

كلمات مفتاحية :القيادة التحويلية ،المنظمات ،المصارف.

1.

2.

3.

4.

Abstract
This study was conducted to investigate the influence of
Transformational leadership on increasing the effectiveness of public
organizations, supposing that transformational leadership has a clear
impact in improving the performance of the organization as well as it
is an important and effective means to achieve success and growth
and to increase the effectiveness of organizations.
To achieve the objectives of the study, the researcher designed a
questionnaire of 27 questions to collect preliminary data from a
sample containing 43 participants. During the process data were
collected and analyzed and hypotheses were tested out using SPSS
17.0. A number of findings were obtained from this study, the most
important are:
There is a significant influence and a strong and direct relation
between the independent variable which is the ideal effect and the
dependent variable increasing the effectiveness of the organization
under study.
There is an abstract influence and a moderate and direct relation
between the catalysis inspirational independent variable and the
dependent variable increasing the effectiveness of the organization
under study.
There is a significant influence and a moderate direct relation between
the intellectual arousal independent variable and the dependent
variable increasing the effectiveness of the organization under study.
There is a significant influence and a strong direct relation between
the individual considered independent variable and the dependent
variable increasing the effectiveness of the organization under study.
Several recommendations have proposed at the end of the search
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 -1/1مقدمة عامة للدراسة

اصبحت عملية زيادة فعالية قدرات المنظمات في الوقت الحاضر من اهم االولويات

لإلدارة في عالم يتسم بالمنافسة والتغيرات المتسارعة ،فان لم تستطع المنظمات ان تواكب
هذه التغيرات سوف تجد نفسها في وضع حرج ،لذلك تسعى الكثير من المنظمات الى تبني

االساليب القيادية والنظريات االدارية الحديثة التي تزيد وترفع من قدرات وفعالية المنظمات

وادائها ،وان القيادة التحويلية تعتبر اليوم من أكثر النظريات القيادية شهرة لتحويل المنظمات
الى االفضل ،وهو النوع الذي تحتاجه المنظمات اليوم في ظل التطور والتسارع الكبير.
ويؤكد ذلك (العامري )2002 ،فهي تقوم على إحداث تغييرات جذرية عن طريق إقناع

المرؤوسين للنظر إلى ما هو أبعد من مصالحهم الذاتية من أجل الصالح العام للمنظمة،
وتوسيع اهتماماتهم وتعميق مستوى إدراكهم وقبولهم لرؤية وأهداف المنظمة عن طريق

التأثير المثالي  ،واالهتمام الفردي.
 -2/1اهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على اثر القيادة التحويلية في عملية رفع كفاءة المنظمات

واعتبار ان القيادة التحويلية من االساليب القيادية الناجحة لتحقيق الفعالية والكفاءة

للمنظمات وتحسين ادائها وتحقيق تقدمها:

الهدف الرئيسي :دراسة العالقة بين القيادة التحويلية ،وبين زيادة فعالية المنظمات محل
الدراسة .ويتفرع عن الهدف الرئيسي االهداف الفرعية التالية:

الهدف الفرعي األول :دراسة العالقة بين التأثير المثالي ،وبين زيادة فعالية المنظمات محل
الدراسة.

الهدف الفرعي الثاني :دراسة العالقة بين الحفز االلهامي ،وبين زيادة فعالية المنظمات
محل الدراسة.

الهدف الفرعي الثالث :دراسة العالقة بين االستثارة الفكرية ،وبين زيادة فعالية المنظمات
محل الدراسة.

الهدف الفرعي الرابع :دراسة العالقة بين االعتبار الفردي ،وبين زيادة فعالية المنظمات
محل الدراسة.
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 -3/1اهمية البحث:

االهمية النظرية :تأتي االهمية النظرية من خالل مساهمة هذه الدراسة في اغناء المكتبة

العربية بموضوع القيادة التحويلية التي بحاجة اليه جميع المنظمات والمؤسسات للدور الكبير

الذي يقوم به في تقدم ونمو المنظمات.

االهمية العملية :تأتي االهمية العملية من خالل الفائدة التي يمكن ان يحصل عليها

المديرون والقياديون في المنظمات والذين يسعون الى تحسين قدرات منظماتهم ومما يزيد من
اهمية هذه الدراسة ارتباط هذا النمط القيادي برفع وزيادة فعالية وكفاءة المنظمات الذي
تسعى جميعها دون استثناء الى زيادة قدراتها وكفاءتها وفاعليتها.
 -4/1مشكلة البحث:

يفرض العالم في الوقت الحاضر ضغوطاً على المنظمات بشكل عام خدمية وادرية

وانتا جية وفي كافة المجاالت نتيجة التطور الهائل والحاصل في العالم اجمع وهذا ما يدفع

بالمنظمات إلعادة النظر في تقديمها للخدمات لمواكبة هذا التطور وما يحتاج اليه من قيادة
ناجحة وفاعلة ،والقيادة التحويلية واحدة من اكثر نظريات القيادة شموال لتحويل المنظمات
نحو مست وى افضل وفق االساليب االدارية الحديثة المناسبة والمالئمة لمواكبة التطورات
وتلبية الطموحات ولذلك تتمحور مشكلة الدراسة حول االسئلة التالية:

السؤال البحثي الرئيسي :هل هناك اثر للقيادة التحويلية في عملية زيادة فعالية المنظمات؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:

السؤال الفرعي األول :هل هناك اثر للتأثير المثالي في عملية زيادة فعالية المنظمات؟
السؤال الفرعي الثاني :هل هناك اثر للحفز االلهامي في عملية زيادة فعالية المنظمات؟
السؤال الفرعي الثالث :هل هناك اثر لالستثارة الفكرية في عملية زيادة فعالية المنظمات؟
السؤال الفرعي الرابع :هل هناك اثر لالعتبار الفردي في عملية زيادة فعالية المنظمات؟
 -5/1فرضيات البحث:
تصاغ الفرضية االساسية كما يلي :الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية

للقيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثالي ،الحفز اإللهامي ،االستثارة الفكرية ،االعتبار
الفردي) في زيادة فعالية المنظمات بحماة محل الدراسة وفق مستوى الداللة .∝= 0.05
ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لبعد التأثير المثالي في زيادة فعالية
المنظمات محل الدراسة وفق مستوى الداللة .∝= 0.05

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لبعد الحفز االلهامي في زيادة فعالية

المنظمات محل الدراسة وفق مستوى الداللة .∝= 0.05

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لبعد االستثارة الفكرية في زيادة فعالية

المنظمات محل الدراسة وفق مستوى الداللة .∝= 0.05
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لبعد االعتبار الفردي في زيادة فعالية

المنظمات محل الدراسة وفق مستوى الداللة .∝= 0.05
 -6/1متغيرات البحث:

المتغير التابع

المتغير المستقل

القيادة التحويلية
التأثير المثالي

زيادة فاعلية المنظمات

الحفز االلهامي
االستثارة الفكرية
االعتبار الفردي

 -7/1مجتمع البحث

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في فرع

المصرف التجاري

السوري ( )4في مدينة حماة ،وعلى اختالف مسمياتهم الوظيفية ،ونظ ًار لإلمكانية من حيث

الوقت والجهد للقيام بمسح شامل لمجتمع الدراسة ،والذي يبلغ حجمه ( )43موظفاً ،فقد قام

الباحث باعتماد مجتمع الدراسة كحصر شامل ،وخاصة ان المسح الشامل يعطي نتائج

دقيقة جدًا ،مقارنة مع النتائج الت ي تعطيها دراسة العينة المأخوذة من المجتمع الكلي ،وقد تم

توزيع ( )43استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد ( )40استبانة صالحة للدراسة وذلك
بنسبة استجابة بلغت ( )%93مما يعكس مدى تجاوب الموظفين مع البحث وهذا يدل على
وعيهم ألهمية الدراسة.
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 -8/1منهجية البحث:

ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،من اجل تحليل البيانات عن الظاهرة

المدروسة بعد جمعها واهم مصادر البيانات الثانوية هي:

أ -الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث.
ب -الدوريات العلمية والعربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث.
ج -الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث (عربية ،أجنبية).
د -منشورات الو ازرات واإلدارات المختلفة.
ه -مواقع االنترنيت التخصصية.

ومن الجانب الميداني القيام بدراسة مسحية لجمع البيانات األولية الالزمة من خالل تصميم
قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من األسئلة أو العبارات الالزمة لقياس متغيرات البحث،

واختبار فرضيات البحث ،وذلك باستخدام األساليب والبرامج اإلحصائية المناسبة SPSS
.17.0
 -9/1حدود البحث:

 حدود زمانية  :تم انجاز هذه الدراسة خالل الفترة الزمنية المتمثلة في العام ( 2015م).

 حدود مكانية :تقتصر هذه الدراسة على فرع المصرف التجاري السوري  4في مدينة حماة.
 حدود موضوعية :وهي الحدود التي تتعلق بأثر القيادة التحويلية وزيادة فعالية المنظمات
وتتمثل متغيرات البحث المدروسة بالمتغيرات المستقلة التالية (التأثير المثالي ،الحفز

اإللهامي ،االستثارة الفكرية ،االعتبار الفردي) والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمات .
 -10/1الدراسات السابقة:

نتناول في هذه الفقرة أهم الدراسات التي تناولت موضوع البحث وعلى أهم النتائج التي

توصلت إليها وسوف يتم التعرف على هذه الدراسات من خالل العرض اآلتي:
 -1/10/1الدراسات العربية:

 -)1دراسة (ابو هداف )2011،عنوان الدراسة :دور القيادة التحويلية في تطوير فاعلية
المعلمين التدريسية بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

الدرسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة التحويلية وفاعلية المعلمين التدريسية
هدفت هذه ا

الدرسة استخدم الباحث
بالمدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بقطاع غزة ،ولتحقيق أهداف ا

المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبانة مكونة من( )66فقرة ،موزعة في ستة
مجاالت :هي ) امتالك القائد الطالقة الفكرية للتطوير الرؤية المستقبلية  -سلوك القائد

التحويلي -دور القائد في تحقيق أهداف المدرسة  -بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير
والتطوير -دور القائد في هيكلة التغيير رسم خطة التغيير -دور القائد في تشجيع اإلبداع

الدرسة من جميع معلمي المدارس اإلعدادية بوكالة
واالبتكار لدى العاملين) .وتكون مجتمع ا
الدرسة عن
الدرسة ) )412معلماً ومعلمة ،وقد أسفرت ا
الغوث في قطاع غزة ،وبلغت عينة ا

النتائج االتية:

 -1توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث بين متوسطات

أفرد العينة في امتالك سمات القيادة التحويلية وفاعلية المعلمين التدريسية في
درجات ا
المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بقطاع غزة.

 -2توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح االقل من))5
سنوات بين متوسطات درجات أفارد العينة في امتالك سمات القيادة التحويلية
وفاعلية المعلمين التدريسية في المدارس اإلعداديَّة بوكالة الغوث بقطاع غزة.
أفرد العينة في امتالك
 -3توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات ا
سمات القيادة التحويلية وفاعلية المعلمين التدريسية في المدارس اإلعداديَّة بوكالة
الغوث بقطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة رفح.
 )2دراسة (الحربي )2012 ،عنوان الدراسة :درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام
بالهيئة الملكية للقيادة التحويلية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين.

هدفت هذه الدراسة لكشف العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية
للقيادة التحويلية ،وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين ،والتعرف على مستوى ممارسة القيادة
التحويلية من قبل مديري تلك المدارس ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين بهذه المدارس وقد
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بمدارس التعليم العام بالهيئة الملكية

بالجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية ،وقد سحب الباحث عينة عشوائية طبقية من
مجتمع الدراسة بلغ حجمها ( )300عضو هيئة تدريس من المجتمع االصلي للدراسة الذي
يبلغ حجمه ( )1552ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة نذكر:
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 ممارسة مديري المدارس للقيادة التحويلية بأبعادها االربعة جاء في المرتبة االولى اسلوبالتشجيع الفكري بمتوسط ( 4.07من  5درجات) يليه االهتمام الفردي ( )4.03يليه الجاذبية

( )3.92واخي اًر االلهام (.)3.78

 -وجود التزام تنظيمي للمعلمين بأبعاده الثالثة االلتزام االستمراري وااللتزام الوجداني وااللتزام

االخالقي.

 )3دراسة (إيمان )2014،عنوان الدراسة :تأثير القيادة التحويلية على أداء المنظمة دراسة
حالة على مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ،اوماش  -الجزائر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم القيادة التحويلة وتوضيح تأثير القيادة التحويلية
بأبعادها المختلفة على اداء المنظمة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب .ومن أبرز النتائج

التي توصلت إليها الدراسة نذكر:

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية (التأثير المثالي) على أداء المنظمة. يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية (التحفيز اإللهامي) على أداء المنظمة. يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية )االستثارة الفكرية) على أداء المنظمة. -يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية (االعتبار الفردي) على أداء المنظمة.

 )4دراسة (العزام والجداية )2014،عنوان الدراسة :أثر القيادة التحويلية في التعلم التنظيمي

في قطاع البنوك التجارية األردنية في إقليم الشمال.

الدرسة إلى التعرف على أثر القيادة التحويلية في التعلم التنظيمي في قطاع البنوك
هدفت ا

التجارية األردنية في إقليم الشمال ،من حيث) مستوى المنظمة ،مستوى الجماعة ،مستوى
الدرسة
الدرسة البنوك التجارية األردنية في إقليم الشمال ،وتكونت عينة ا
الفرد) وشمل مجتمع ا
الدرسة قام الباحثان بتطوير استبانة تكونت من
من  300موظف وموظفة .ولتحقيق أهداف ا

إحدى وستين فقرة .ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة نذكر:

 أن القيادة في المصارف تركز في ممارساتها على بعض خصائص القيادة التحويليةفنجد أن نمط القدوة الحسنة يمارس بشكل واضح وجاء بالمرتبة االولى ،حيث يلعب
القادة دور القدوة الحسنة للمرؤوسين من أجل أن يتبعوا خطاهم بالعمل والممارسات،
وهذا يدل على أن القادة في هذه البنوك مدركون ألهمية هذا الدور للقائد التحويلي من
أجل النهوض بالمؤسسات التي يقودونها.

 -بينت الدراسة ايضاً وجود عالقة ارتباط طردية بين خصائص القيادة التحويلية والتعلم

التنظيمي على المستوى الفردي حيث إن المرؤوسين يتبعون قادتهم ويتأثرون بهم
وبتصرفاتهم.

 بينت الدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمجاالت خصائص القيادة التحويلية(الحفز الذهني ولعب األدوار) في التعلم التنظيمي ،على كل من المستوى الفردي وعلى

المستوى الجماعي وعلى مستوى المنظمة.
 -2/10/1الدراسات األجنبية:
 )1دراسة ( :)2007،Ejmoforعنوان الدراسة :مهارات القيادة التحويلية لإلدارة المدرسية
ورضا المعلمين في نيجيريا.

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين ادراك المعلمين لمهارات القيادة التحويلية ومدى
رضاهم عن وظيفتهم كما هدفت الى توضيح العالقة بين خصائص القيادة التحويلية وقابلية
المعلمين لممارسة هذا النمط من القيادة ،وقد شملت عينة الدراسة ( )518معلماً و()48

مدي اًر من معلمي ومديري المدارس الث انوية في نيجيريا وقد خلصت الدراسة الى وجود عالقة

قوية بين كل من إتباع المعلم لخصائص القيادة التحويلية وبين رضاه الوظيفين كما بينت

الدراسة أن عدد سنوات الخبرة في المدرسة تزيد من قدرة المعلم على تبني منهج القيادة
التحويلية واتباعها.
 )2دراسة ( (Singh, 2008عنوان الدراسة :العالقة بين القيادة التحويلية والتعلم التنظيمي
في المصارف التجارية في الهند.
الدرسة إلى معرفة العالقة بين نمط القيادة التحويلية والتعلم التنظيمي في البنوك
هدفت ا
التجارية في الهند ،تم استخدام العينة العشوائية الطبقية لجمع البيانات ،واشتملت عينة

الدارسة على ( )500موظف من مستوى مدير في البنوك التجارية الهندية ،وخلصت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،منها:

كبير في تحول البنوك الهندية إلى منظمات
ا
دور
 -1إن القيادة التحويلية لعبت ا
متعلمة من خالل حفز العاملين للعمل بكامل طاقاتهم لتحقيق رؤية المنظمة.
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إشرك العاملين في بلورة رؤية المنظمة هي من أهم األعمال
 -2أظهرت الدراسة أن ا
التي قامت بها القيادة التحويلية لتحويل البنوك إلى منظمات متعلمة.

 -3بينت الدراسة أهمية االستثارة الفكرية للعاملين من خالل القيادة التحويلية لكي
يفكر العاملون بطريقة ابداعية وبالتالي تعزيز التعلم التنظيمي واستم ارريته في بيئة
مضطربة.

 )3دراسة ( )2010، Moolenaar& othersعنوان الدراسة :اختبار العالقة بين القيادة

التحويلية وشبكة العالقات االجتماعية والمناخ المدرسي اإلبداعي.

هدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين القيادة التحويلية وشبكة العالقات االجتماعية والمناخ

المدرسي اإلبداعي ،تكونت عينة الدراسة من ( )702معلم ،و( )51مدي اًر للمدارس األساسية
في إحدى مديريات التعليم الهولندي ،حيث استخدم الباحثون نموذج تحليل شبكة العالقات
بإجرء تحليل كمي لهذه االستبانة بالمقارنة بمقياس ليكرت للقيادة
ا
االجتماعية ،ثم قاموا

التحويلية والمناخ المدرسي.
الدرسة وجود تناسب طردي بين القيادة التحويلية والمناخ المدرسي اإلبداعي،
وأظهرت نتائج ا
وارتبطت أيض ًا بالمناخ اإلبداعي مقدرة المدير على إدامة شبكة العالقات اإلنسانية.

وكلما حرص المديرون على بناء عالقة حميمية قريبة من المعلمين ،وتعاملوا معهم بالحب
والتقدير ،كلما سعى المعلمون إلى إحداث تغيير إيجابي في المدرسة.

 )4دراسة ( )2015،Smithعنوان الدراسة :مزايا وعوائق تطبيق القيادة التحويلية في

المختبرات العلمية .تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اراء المرؤوسين من اسلوب القيادة الحالية
واالسلوب المفضل لديهم وماهي المزايا والعوائق التي تحول دون تنفيذ القيادة التحويلية،

واعتمدت الدراسة على استبيان من ثالثة أجزاء ،االول يركز على أسلوب القيادة ،والثاني
دراسة اسلوب القيادة الحالية وما هو االسلوب االفضل في المختبرات العلمية ،واالخير على

مزايا وعوائق تنفيذ القيادة التحويلية .ولقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج:

 وجود أثر للقيادة التحويلية على الرضا الوظيفي واالداء وااللتزام التنظيمي وتفضيلاسلوب القيادة التحويلية من قبل الموظفين.

 ركزت الدراسة على ان المعوقات هي مقاومة التغيير وعدم وجود العمل الجماعي من قبلالمرؤوسين وتحميلهم مسؤولية كبيرة دون حصولهم على مزايا تقابل هذه المسؤولية ،وان
ووجود قائد في مثل هذه المعوقات يكون مفيداً.

 -تقييم الدراسات السابقة وأوجه االختالف بينها وبين الدراسة الحالية:

هناك قلة في عدد األبحاث المنشورة في البيئة العربية والتي تتطرق إلى العالقة بين

القيادة التحويلية وفاعلية المنظمات ،فالعديد من الدراسات السابقة وضحت اثر القيادة
التحويلية على التغيير التنظيمي والرضا الوظيفي وغيره ،وأخرى تطرقت إلى القيادة التحويلية
واالبداع االداري ،كما أن النتائج التي يمكن ان نتوصل إليها من خالل هذه الدراسة قد يكون

لها تأثير كبير ومهم في المنظمات التي تعتمد على القيادة التحويلية ،والدور الفعال لها

وامكانية االستفادة منها وبالتالي الوصول إلى رفع فاعلية المنظمة ونجاحها وقدرتها على

الحفاظ على كيان مرموق ومتميز.

وان من أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يتعلق بالجوانب التالية:
 -1بيئة الدراسة :أجريت العديد من الدراسات السابقة على المنظمات االمريكية واالوربية
باإلضافة إلى العديد من المنظمات العربية في القطاع الخدمي والسلعي مثل المدارس

والجامعات وغيرها ،اما بدراستنا الحالية فسوف يتم تطبيق هذه الدراسة على المصرف

التجاري في حماة ،وبحسب علم الباحث لم يقم أحد من الباحثين في مثل هذه الدراسة على
المصارف بحماة.

 -2هدف الدراسة :تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة حول أثر القيادة التحويلية
على التغير التنظيمي وغيرها ولكنها لم تتطرق إلى دراسة أثر القيادة التحويلية لرفع فاعلية
المنظمات وتحليل أثرها في فاعلية المنظمات من خالل وضع القيادة التحويلية كمتغير

وسيط.
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االطار النظري
القيادة التحويلية
 -1/2تمهيد

لقد اصبحت المجتمعات في وقتنا الحاضر اكثر تعقيداً من ذي قبل ولذلك اصبحت

الحاجة الى قيادة ادارية فعالة اكثر تطو اًر تتعامل مع عالم سريع التغير وهذا يتطلب قادة

تحويليين يعملون على اقناع العاملين في منظماتهم برسالة واستراتيجية المنظمة والهدف
المنشود الذي تسعى اليه ،حيث اشار ( )1998،Bassإلى أن القائد يحفز التابعين ويجعلهم
أكثر إدراكاً ألهمية اإلنجاز ،أي زيادة وعيهم بأهمية وقيمة مخرجات المنظمة ،من خالل

استثارتهم ليتجاوزوا اهتمامهم الذاتي من أجل المنظمة أو الفريق ،وتزيد القيادة التحويلية من

تحفيز التابع وأدائه أكثر من القيادة التبادلية.

وسيتناول الباحث في االطار النظري مفهوم القيادة التحويلية واهميته وابعاده وخصائصه

ومحدداته وفاعلية المنظمة وادائها.

 -2/2مفهوم القيادة والقيادة التحويلية:

لقد تعددت وتنوعت تعريفات القيادة تبعاً لوجهة نظر المفكرين والباحثين ومع ذلك تشترك
اغلب التعريفات بان جوهر القيادة هو التأثير على االخرين ،وتعتبر القيادة أحدى ظواهر

التفاعل االجتماعي فيرى ( الغزو )2010،القادة يقومون بدور رئيسي من خالل التأثير
على الجماعة واعمالهم وانشطتهم وخلق روح من التكافل بين جميع أفراد المنشاة.

أما ( )2004،frankفقد عرف القيادة بأنها العملية التي يتم بمقتضاها التأثير في االخرين
من اجل تحقيق أهداف المنظمة .وأما ( النمر )2011،فعرف القيادة بأنها القدرة على التأثير
في سلوك أفراد الجماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة.

وقد ظهر مصطلح القيادة التحويلية في كتاب القيادة ) )1978،Burnsليتم التمييز بين
القادة الذين يعملون على اقامة عالقة ذات هدف وتحفيز مع موظفيهم من القادة الذين

يعتمدون بشكل كبير على عملية تبادل المنافع للحصول على نتائج ،ويرى ايضاً أن القائد

التحويلي يعمل على ترويج مجموعة من القيم االخالقية والمثل العليا مثل العدالة والمساواة

والسالم واالنسانية.

 وقد عرف ( )2004،Rafferty&Griffinالقيادة التحويلية هي استخدام القائد لعنصرالجاذبية والصفات الشخصية ذات العالقة ليرفع من التطلعات ويحول األفراد والنظم ألنماط

من األداء ذي المستوى العالي .أما ( (1995،Fairholmفقد عرف القيادة التحويلية بأنها

تللك القيادة التي تستخدم اإللهام والرؤى المشتركة والقيم لرفع القائد والمرؤوسين إلى أعلى
األفرد إلى مضاعفة
ا
مستويات التفكير والتحفيز ورفع الروح المعنوية فالقيادة هنا تدفع

جهودهم المالئمة لتحقيق األهداف المشتركة .وأما )الهواري (1996،فقد عرف القيادة
التحويلية مدى سعي القائد اإلداري إلى االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل االنجاز والتطوير
الذاتي والعمل على تنمية وتطوير الجماعات والمنظمات ككل .اما (العامري )2002،فقد
عرف القيادة التحويلية بأنها التي تركز على األهداف البعيدة المدى مع التأكيد على بناء

رؤية واضحة ،وحفز الموظفين وتشجيعهم على تنفيذ تلك الرؤية

ويرى الباحث أن القيادة التحويلية هي استخدام القائد التأثير على المرؤوسين لرفع مستوى

السلوك واالنجاز االيجابي وتطويرهم فكريا وعملياً وتطوير المنظمات التي يعملون بها.

 -3/2اهمية القيادة التحويلية:

ان االهتمام الكبير بدراسة القيادة التحويلية له تأثير واضح في نجاح المنظمة ونموها فتركز
على اهداف اساسية تسعى للوصول اليها من خالل التغير الجذري في المرؤوسين وتظهر
النتائج االيجابية على مستوى االفراد والمنظمة .ويتجلى االهتمام الكبير بالقيادة التحويلية
عندما تعيش المنظمات في بيئة مضطربة سريعة التغيير او في ظل المنافسة الحادة التي

تشهدها االسواق المعاصرة .ويرى معظم الدارسين في مجال القيادة التحويلية ان لها اهمية
كبيرة تبرز من خالل (:)2001،Anderson
 -رفع مستوى االداء التنظيمي.

 االستجابة الفاعلة للتغيرات الحاصلة في مناخ عمل المنظمات والتقلبات الجارية فيحاجات العاملين والمتعاملين مع المنظمة ورغباتهم.

 رفع مستوى ثقة العاملين بالمنظمة واشعارهم بروح المواطنة واالنتماء وتبعث في نفوسهمالدافعية االزمة لتحقيق االداء المتميز.
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 -4/2خصائص القيادة التحويلية

يوجد العديد من الخصائص التي تميز القائد التحويلي عن غيره من القادة وأشار

) (1989،Bennisالى عدة خصائص للقائد التحويلي منها:

 -1القائد التحويلي هو شخص قادر على تكوين رؤية المنظمة ورسالتها وايصال هذه الرؤية
بطريقة تستثير وتدفع المرؤوسين العتناقها.

 -2يرى القائد التحويلي أن المبرر من وجوده هو نقل االفراد نقلة حضارية ،فهو يتمتع بثقة
الصرعات الداخلية.
ا
ذاتية عالية ،ويتمتع بوعي خال من
 -3للقائد التحويلي حضور واضح ونشاط بدني متفاعل ،إذ أنه يشارك االفراد مشكالتهم
ويقدم لهم الحلول المالئمة.

 -4يستطيع القائد التحويلي التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة.

 -5يسعى القائد التحويلي إلى الوصول بمرؤوسيه إلى تحقيق إنتاجية عالية تفوق األهداف
المخطط لها وتفوق ما هو متوقع منهم كأفراد ومن المنظمة.
 -6القائد التحويلي عنصر تغيير ومحب للمخاطر المحسوبة وال يحب االستقرار الذي ال
يؤدي إلى التطوير.

ويرى الباحث ان الخصائص الواجب توافرها بالقادة التحويلين عديدة وأن على القادة

االستفادة من هذه الخصائص واالطالع عليها ليحققوا االنجاز االفضل لمنظماتهم فالقائد
التحويلي يجب ان يكون لديه حب التعلم المستمر والتمسك بالقيم االخالقية.
 -5/2ابعاد القيادة التحويلية
يتفق معظم الباحثين والدارسين على ابعاد القيادة التحويلية وتشير معظم الدراسات على

انه يتكون من اربعة ابعاد اساسية ( )1994،Bass&Avolioوهي:

 -1التأثير المثالي :هو امتالك القائد لرؤية واضحة واالحساس المتين بالرسالة العليا للمنظمة
وغرس روح الفخر واالعتزاز في نفوس مرؤوسيه كما يؤدي الى تحقيق الثقة واالحترام من

قبلهم ( .)1994،Bassويحدث التأثير المثالي عندما يتصرف القادة كأنماط أو رموز للدور
أو المنصب الذي يشغلونه ،إذ ينظر العاملون إليهم على أنهم مثال لألخالق و القيم ويبدون
مشاعر اإلعجاب واالحترام والثقة تجاههم بجانب ذلك فإن سلوك القائد وممارساته التي
تأثير على العاملين معه()2003،Woods
تجسد الحرص على المصالح العامة تجعله أكثر
اً

 -2الحفز االلهامي :هو تصرف القائد بطرق تعمل على خلق روح التحدي في المرؤوسين
حيث هذه التصرفات ترسم توقعات عالية وواضحة للمرؤوسين وتشجع روح الفريق وااللتزام
باألهداف التنظيمية (.)1994،Bass &Avolio

 -3االستثارة الفكرية :وهي قدرة القائد على زيادة وعي مرؤوسيه فكرياً ،ليمتلكوا األفكار الخالقة
التي تجعل االفراد يثيرون التساؤالت التي تساهم في إعادة تشكيلهم الفكري لفهم مشكالت
العمل ،واالستماع ألفكارهم واقتراحاتهم والحلول المنطقية لتلك المشكالت.
 -4االعتبار الفردي :هي اهتمام القائد شخصياً بمرؤوسيه واالستجابة لهم وتوزيع المهام عليهم
حسب حاجاتهم وقدراتهم والعمل على تدريبهم وارشادهم لتحقيق مزيد من النمو والتطور
( .)2006، Bass& Riggioحيث يركز القائد على معرفة جوانب القوة والضعف في أداء

مرؤوسيه وبالتالي العمل على تدريبهم وارشادهم لالرتقاء بمستوى ادائهم وتحسينه وتطويره
وبناء الثقة لديهم.

 -5التمكين :أحد العناصر الهامة للقيادة التحويلية ويقوم على اساس أن يتم تفويض الموظفين
سلطة اتخاذ بعض القرارات ليتمكنوا من االستجابة لطلبات العمالء ومشاكلهم واحتياجاتهم.
وفي دراستنا هذه لم نقوم بتحليل التمكين واقتصرنا على االبعاد االربعة رغم اهميته في

الكثير من الدراسات إذ ان الكثير من الدراسات حددت اربع ابعاد للقيادة التحويلية منها
(( )1994،Bass&Avolioالهاللي ( (2001،التأثير المثالي ،الحفز االلهامي  ،االستثارة

الفكرية ،االعتبار الفردي) .

 -6/2وظائف القائد التحويلي:

لقد درس العديد من الباحثين والدارسين الوظائف التي يجب ان يقوم بها القائد التحويلي

ويرى (الهواري )1996،ان القائد التحويلي يقوم بالوظائف التالية:

 -1ادراك الحاجة الى التغيير  :بما أن القائد التحويلي يسعى للتغيير فهو يقوم بأقناع
الناس بحاجتهم للتغيير من خالل شبكة فكرية مع أشخاص فاعلين ومؤثرين لتدعيم

التغيير وان يتعامل مع المقاومة للتغيير على أساس فردي ألن التغيير فيه تهديد
لألفرد.
ا
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 -2تحديد الرؤية المستقبلية :يجب على القائد التحويلي كتابة وصياغة طموحه ورسالته
التي سيحقق من خاللها النقلة الحضارية للجميع.

 -3اختيار نموذج التغيير :يختار القائد التحويلي نموذج التغيير المالئم لمنظمته من بين
النماذج المتاحة التي يتوقع أن تثبت فاعليتها تحت ظروف معينة وبحيث تكون
مالئمة للواقع العملي.

 -4إعادة تشكيل ثقافة المنظمة :يقوم القائد التحويلي بتكييف األنماط والسلوك والعادات
والقيم والمشاعر السائدة بين العاملين بما يالئم البرنامج الجديد ألنه ال يمكن أن يتم

التغيير في ظل الثقافة التنظيمية السائدة مهما كانت مناسبة ألن الوضع أصبح
يختلف تماما.

 -5إدارة الفترة االنتقالية :وتمثل أصعب مهام القائد التحويلي ألنها تتطلب التخلص من
القديم والوهم بعظمة هذا القديم وأن يتعامل مع كل مشكلة تظهر بسبب التغيير
باسترتيجية مناسبة.
ا

 -6تنفيذ التغيير ومتابعته :يقوم القائد التحويلي بتنفيذ التغيير أي وضع أجندة التغيير
موضع التنفيذ والعناية بالمتأرجحين والمترددين ،ومن الضروري االصرار لتنفيذ

التغيير.

ومن المالحظ االهمية الكبيرة للوظائف السابقة الذكر ويمكن ان نضيف عليها التعامل مع
الغموض وتبسيط االجراءات ودور القائد التحويلي في خلق فرق العمل وخلق الميزة

التنافسية للمنظمات.
 -7/2مفهوم الفعالية

لقد نال مفهوم فعالية المنظمات اهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين لتوضيح هذا

المفهوم واالسباب التي تؤدي الى تحقيق الفعالية وتعددت اآلراء حوله وهذا ما نراه بوضوح
من خالل التعاريف المختلفة للفعالية فعرف (حريم )2010،الفعالية بأنها مدى تحقيق

المنظمة ألهدافها .وأما (بن نوار )2006 ،يرى الفعالية قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها
وتعتمد هذه القدرة والمعايير المستخدمة في قياسها .وأما ( )2006،plauchetيرى الفعالية
هي القدرة على تحقيق النشاط المرتقب والوصول الى النتائج المرتقبة ،وأما ( Rosenzweig
 ) 1972،et alيرى الفعالية قدرة المؤسسة على تحقيق األهداف من خالل زيادة حجم

المبيعات ،وتحقيق رضا العمالء والعاملين داخل المؤسسة ،وتنمية الموارد البشرية ونمو
الربحية.

ونجد انه يمكن ربط الفعالية بمخرجات المنظمة فهي تمثل العالقة بين االهداف المحققة

واألهداف المحددة:
الفعالية = األهداف المحققة

× 100

االهداف المحددة

او

قيمة المخرجات الفعلية

× 100

قيمة المخرجات المخططة

فالفعالية تتحقق عندما يكون هناك رؤيا واضحة وأهداف محددة واستراتيجيات ومبادئ وقيم
وتنمية وتطوير وغير ذلك من سمات القيادة .وتتحقق الكفاءة عندما يكون هناك تخطيط

وتنظيم وادارة للوقت ورقابة ومتابعة (بورقبة.)2011،

ويرى الباحث ان الفعالية هي قدرة المنظمة على االستخدام االمثل للموارد للوصول للنتائج
واالهداف بأقل التكاليف.

ومن المبادئ األساسية للفعالية (:)1994، Drucker
 -1يعرف المدير الفاعل كيفية إدارة الوقت.
 -2التركيز على النتائج وليس على العمل.

 -3أن يكون البناء حول نقاط القوة وليس نقاط الضعف.
 -4يركز على المناطق التي بها االداء المتميز ويعطي نتائج بارزة ومميزة.

 -5اتخاذ ق ار ارت فاعلة وأجراء الخطوات الصحيحة ضمن التسلسل الصحيح.
 -3الدراسة العملية:

 -1/3تصميم استمارة االستقصاء:

حرص الباحث على تصميم قائمة االستبيان بحيث تكون أسئلته واضحة يمكن للمستقصي اإلجابة
عنها ،وتتضمن القائمة خمسة أقسام ،االقسام االربعة االولى تتضمن أسئلة تقيس المتغير المستقل القيادة
التحويلية بأبعادها االربعة وكانت بنود القسم االول موزعة لقياس بعد التأثير المثالي (العبارات من)6 –1
والقسم الثاني بعد الحفز االلهامي (العبارات من )11–7والقسم الثالث بعد االستثارة الفكرية (العبارات من
 )16 –12والقسم الرابع موزعة لقياس بعد االعتبار الفردي (العبارات من )21-17أما القسم الخامس

فيتضمن اسئلة تقيس المتغير التابع وكانت بنوده موزعة لقياس زيادة فعالية المصارف (العبارات من –22

 ) 27ولإلجابة عن أسئلة االستقصاء استخدم الباحث المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وقد تم
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استرداد ( )40قائمة استقصاء ،وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لقياس متوسط إجابات مفردات
العينة على العبارات لجميع متغيرات الدراسة وذلك لبيان درجات الموافقة ،وتم إعطاءها القيم التصاعدية
كما يلي:

جدول رقم ( )1يبين درجات الموافقة لقائمة االستقصاء

غير موافق بشدة
1

غير موافق
2

موافق
4

محايد
3

موافق بشدة
5

َّ
أن
تم تصنيف متوسطات اإلجابات إلى ثالثة مستويات :عال ،متوسط،
ومتدن ،وعلى أساس ّ
كما ّ
درجة محايد هي درجة متوسطة من الموافقة ويقابلها العدد ( ،)3وبناء على ذلك اعتمد الباحث
التصنيف التالي:

جدول رقم ( )2يبين تصنيف اإلجابات

من  1إلى أقل من 2.5
متدن
ّ

المصدر :بازرعة ،محمود صادق ()2005

من  2.5إلى أقل من 3.5
متوسط

من  3.5إلى 5
عالي

لقد تم عرض االستبيان على عدد من االساتذة في قسم إدارة االعمال في جامعتي حماة والجامعة
الوطنية الخاصة وأعطوا الباحث بعض المالحظات عن االستبيان قام الباحث باألخذ بها.

 -2/3صدق وثبات اداة البحث:

قام الباحث بأجراء هذا االختبار بتوزيع قائمة االستقصاء على موظفي المصرف التجاري فرع ()4
محل الدراسة كال على حدا وتفريغ البيانات التي حصلت عليها وتحليلها اعتمادا على البرنامج

االحصائي  SPSS 17.0وكانت الدراسة العملية كما يلي - :لقياس درجة مصداقية وثبات
البيانات نقوم بإيجاد معامل الفا كرونباخ وهو معامل الثبات:
جدول رقم ( )3حساب معاملي الثبات والصدق للبيانات

الرقم
1
2
3
4
5
6

المتغيرات
التأثير المثالي
الحفز االلهامي
االستثارة الفكرية
االعتبار الفردي
زيادة الفعالية
المعامل الكلي

عدد االسئلة
6
5
5
5
6
27

معامل الثبات
0.941
0.866
0.914
0.831
0.910
0.961

المصدر اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات البرنامج االحصائي spss 17.0

معامل الصدق
0.970
0.930
0.969
0.911
0.953
0.980

نالحظ ان قيمة معاملي الثبات والصدق تراوحت بين  0.831و 0.941وهذا يعني ان محاور اسئلة
االستبيان المستخدم في البحث تتمتع بمعدل ثبات عالي لجميع المتغيرات.

 -2/3االحصاءات الوصفية:
يهدف هذا الجزء من البحث الى حساب وتحليل االحصاءات الوصفية لكل عبارة من
عبارات المقاييس ولكل متغير من متغيرات البحث:

جدول رقم ( )4االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول القيادة التحويلية بعد التأثير المثالي x1
الترتيب درجة
االنحراف القيم
الوسط
التكرارات
رقم
الموافقة
المعياري النسبية
الحسابي
السؤال
5
4
3
2 1
قوية
5 0.850
17
18
4
0 1
1
.839
4.25
2

0 1

1

17

21

4.42

.780

0.884

2

قوية

3

0 1

3

10

26

4.50

.847

0.90

1

قوية

4

0 1

2

15

22

4.42

.812

0.884

2

قوية

5

0 1

2

16

21

4.40

.810

0.880

3

قوية

6

0 1

3

18

18

م .الكلي

0 6

15

94

125

4.30
4.38

.822

0.860

4

قوية

0.818

قوية
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تقيس االسئلة من ( 1الى  )6واقع بعد التأثير المثالي للقيادة التحويلية في المصرف محل
الدراسة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ألسئلته بين ( )4.50 -4.25ويدل على ذلك
درجة الموافقة القوية من قبل المستقصى منهم على كل سؤال من اسئلة هذا البعد ،حيث من

المالحظ ان هناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث على هذا البعد تتراوح بين موافق
وموافق بشدة.

جدول رقم ( )5االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول بعد الحفز االلهامي x2

رقم السؤال

الوسط

التك اررات

االنحراف

1

2

3

4

5

الحسابي

المعياري

القيم

النسبية

الترتيب

درجة

الموافقة

1

1

0

6

19

14

4.12

.852

0.824

2

قوية

2

1

0

7

21

11

4.02

.831

0.804

3

قوية

3

1

0

0

31

8

4.12

.647

0.824

2

قوية

4

1

0

3

20

16

4.25

.808

0.85

1

قوية

5

1

0

6

19

14

4.12

.852

0.824

2

قوية

م .الكلي

5

0

22

110

63

4.12

0.798

قوية

المصدر اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات البرنامج االحصائي spss17.0

تقيس االسئلة من ( 1الى  )5واقع بعد الحفز االلهامي في المصرف محل الدراسة حيث
تراوحت المتوسطات الحسابية ألسئلته بين ( )4.25 -4.02ويدل على ذلك درجة الموافقة
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القوية من قبل المستقصى منهم على كل سؤال من اسئلة هذا البعد ،حيث من المالحظ ان
هناك نسبة كبيرة من اجابا ت عينة البحث على هذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة.
جدول رقم ( )6االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول بعد االستثارة الفكرية x3

رقم السؤال

الوسط

التك اررات
1

2

3

4

5

الحسابي

االنحراف

المعياري

القيم

1

1

0

6

24

9

4.00

.784

0.8

4

2

1

0

3

23

13

4.17

.780

0.834

2

قوية

3

1

0

2

24

13

4.20

.757

0.84

1

قوية

4

1

0

4

20

15

4.20

.822

0.84

1

قوية

5

1

0

7

18

14

4.10

.871

0.82

3

قوية

م .الكلي

5

0

22

109

64

4.13

0.802

النسبية

الترتيب

درجة
قوية

الموافقة

قوية
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تقيس االسئلة من ( 1الى  )5بعد االستثارة الفكرية في المصرف محل الدراسة حيث تراوحت
المتوسطات الحسابية ألسئلته بين ( )4.20 -4.00ويدل على ذلك درجة الموافقة القوية من
قبل المستقصى منهم على كل سؤال من اسئلة هذا البعد ،حيث من المالحظ ان هناك نسبة
كبيرة من اجابات عينة البحث على هذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة.

جدول رقم ()7االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول بعد االعتبار الفردي x4
رقم السؤال

الوسط

التك اررات

االنحراف

1

2

3

4

5

الحسابي

المعياري

القيم

النسبية

الترتيب

درجة

الموافقة

1

0

0

4

25

11

4.17

.594

0.834

3

قوية

2

1

0

2

19

18

4.32

.797

0.864

1

قوية

3

1

0

3

23

13

4.17

.780

0.834

3

قوية

4

1

0

3

21

15

4.22

.800

0.844

2

قوية

5

1

0

5

24

10

4.05

.782

0.810

4

قوية

م .الكلي

4

0

17

112

67

4.18

0.750

قوية
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تقيس االسئلة من ( 1الى  )5بعد االعتبار الفردي في المصرف محل الدراسة حيث تراوحت
المتوسطات الحسابية ألسئلته بين ( )4.32 -4.05ويدل على ذلك درجة الموافقة القوية من
قبل المستقصى منهم على كل سؤال من اسئلة هذا البعد ،حيث من المالحظ ان هناك نسبة

كبيرة من اجابات عينة البحث على هذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة.

جدول رقم ( )8االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين زيادة فعالية المنظمة y1
رقم السؤال

التك اررات

الترتيب

الوسط

االنحراف

القيم

1

2

3

4

5

الحسابي

المعياري

النسبية

درجة
الموافقة

1

1

0

5

32

2

3.85

.622

0.77

3

قوية

2

1

0

4

33

2

3.87

.607

0.774

2

قوية

3

1

0

12

22

5

3.75

.776

0.75

6

قوية

4

1

0

10

25

4

3.77

.733

0.754

5

قوية

5

1

0

9

26

4

3.80

.723

0.76

4

قوية

6

1

0

8

22

9

3.95

.814

0.79

1

قوية

م .الكلي

6

0

48

160

26

3.83

0.71

قوية

المصدر اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات البرنامج االحصائي spss17.0

تقيس االسئلة من ( 1الى  )6زيادة فعالية المنظمة في المصرف محل الدراسة حيث

تراوحت المتوسطات الحسابية ألسئلته بين ( )3.95 -3.75ويدل على ذلك درجة الموافقة
القوية من قبل المستقصى منهم على كل سؤال من اسئلة هذا البعد ،حيث من المالحظ ان

هناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث على هذا البعد تتراوح بين محايد وموافق ونسبة
البأس بها موافق بشدة ،وقد اشرنا في الجدول رقم ( )2تصنيف االجابات من  3.5الى 5

دليل الموافقة القوية.

 -1/2/3دراسة نموذج االنحدار البسيط :
 -1دراسة العالقة بين المتغير المستقل ( x1القيادة التحويلية-التأثير المثالي) والمتغير
التابع ( y1زيادة فعالية المصرف)

-ايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع زيادة الفعالية والمتغير المستقل التأثير المثالي:

(تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البيانات هي االقرب نوعاً ما الى معادلة االنحدار البسيط)
جدول رقم( )9تحليل االنحدار للعالقة بين المتغير المستقل  xمع المتغير التابع y1
Y1
0.745
0.000
40
1
40

X1
1
40
0.745
0.000
40

pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N

X1

Y1

Std.Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.40257

.543

.555

.745a

1

21

Sig.

F

.000a

47.358

Sig.

t

.007
.000

2.839
6.882

Mean
Square
7.675

df

Sum of Squares

Model

1

7.675

Regression

.162

38

6.158

Residual

39

13.833

Total

Standardized
Coefficients
Beta
.745

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.130
.398
.617
.090

Model

Constant x1
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بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين المستقل  x1والتابع  ،0.745 y1وهي عالقة
ارتباط قوية ،واتجاه هذه العالقة طردية وهذا يدل على ان اي زيادة في احد المتغيرين

سيرافقها زيادة في المتغير االخر والعكس صحيح ،كما أن قيمة معامل التحديد  0.555أي

ان المتغير المستقل يؤثر بنسبة  0.555من التغيرات التي طرأت على المتغير التابع

(بمعنى آخر إن التغيرات في المتغير المستقل تفسر ما نسبته  %55.5من تغيرات المتغير
التابع ،وباقي التغيرات تعود لعوامل أخرى ال عالقة للمتغير المستقل بها) .وعند اختبار
معنوية معامل االنحدار ،وجدنا أن قيمة معامل المعنوية  ،sig = 0.00وهي أقل من

مستوى المعنوية  0.05مما يدل على معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع
وبذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.
وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
𝑋𝑏 𝑌 = 𝑎 +
𝑋𝑌 = 1.130 + 0.617
 a=1.130عدد ثابت بداية نقطة االنزياح على خط االنتشار عن مبدأ االحداثيات
 b=0.617ميل مستقيم االنحدار ويحدد هذا المؤشر ميل مستقيم االنحدار

يعتبر هذا النموذج هو النموذج االقرب للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير
المستقل التأثير المثالي.
 -2دراسة العالقة بين المتغير المستقل ( x2الحفز االلهامي) والمتغير التابع ( y2زيادة
فعالية المصرف)

 -ايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع زيادة الفعالية والمتغير المستقل الحفز االلهامي:

(تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البيانات هي االقرب نوعاً ما الى معادلة االنحدار البسيط)
جدول رقم( )10تحليل االنحدار للعالقة بين المتغير المستقل  xمع المتغير التابع y2
X2
1

Y1
0.642
0.000
40
1
40
Std. Error of the
Estimate

40
0.642
0.000
40

pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N

Sig.
.000a

Sig.

t

0.006
0.000

2.918
5.169

Y1

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.397

.413

.642a

1

.46234
F
26.714

X2

Mean square
5.710
.214

df
1
38

Sum of Squares
5.710
8.123

Model
Regression
Residual

39

13.833

Total

Standardized
Coefficients
Beta
0.642

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.394 .478
.591
.114

Model

Constant x2

المصدر :الجدول من اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج spss

بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين  ،0.642وهي عالقة ارتباط متوسطة ،واتجاه هذه
العالقة طردية وهذا يدل على ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقها زيادة في المتغير
االخر والعكس صحيح ،كما أن قيمة معامل التحديد  ،0.413أي ان المتغير المستقل يؤثر

بنسبة  0.413من التغيرات التي طرأت على المتغير التابع (بمعنى آخر إن التغيرات في

المتغير المستقل تفسر ما نسبته  %41.3من تغيرات المتغير التابع ،وباقي التغيرات تعود
لعوامل أخرى ال عالقة للمتغير المستقل بها) .وعند اختبار معنوية معامل االنحدار ،وجدنا
أن قيمة معامل المعنوية  ،sig = 0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يدل على

معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع وبذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية
البديلة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.
وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
𝑋𝑏 𝑌 = 𝑎 +
𝑋𝑌 = 1.394 + 0.591
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يعتبر هذا النموذج هو النموذج االقرب للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير
المستقل الحفز االلهامي.
 -3دراسة العالقة بين المتغير المستقل ( x3االستثارة الفكرية) والمتغير التابع ( y3زيادة
فعالية المصرف)

 ايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع زيادة الفعالية والمتغير المستقل االستثارة الفكرية:(تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البيانات هي االقرب نوعاً ما الى معادلة االنحدار البسيط)
جدول رقم( )11تحليل االنحدار للعالقة بين المتغير المستقل  xمع المتغير التابع y3

X3
1

Y1
0.582
0.000
40
1

40
0.582
0.000
40

40

pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N
pearson correlation
)Sig.(2-tailed
N

X3

Y1

Std. Error of the
R Square
Adjusted R Square
Estimate
.338
.321
.49082
Sum of Squares
df Mean Square
F
Sig.
4.679
1
4.679 19.422 .000a
9.154
38
.241
13.833
39
Sig.

t

0.001
0.000

3.721
4.407

Standardized
Coefficients
Beta
.582

R

Model

.582a
Model
Regression
Residual
Total

1

Model

Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
Constant x3 1.768
.475
.500
.113

المصدر :الجدول من اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج spss

بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين  ،0.582وهي عالقة ارتباط متوسطة ،واتجاه هذه
العالقة طردية وهذا يدل على ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقها زيادة في المتغير

االخر والعكس صحيح ،كما أن قيمة معامل التحديد  ،0.338أي ان المتغير المستقل يؤثر
بنسبة  0.338من التغيرات التي طرأت على المتغير التابع (بمعنى آخر إن التغيرات في

المتغير المستقل تفسر ما نسبته  %33.8من تغيرات المتغير التابع ،وباقي التغيرات تعود

لعوامل أخرى ال عالقة للمتغير المستقل بها) .وعند اختبار معنوية معامل االنحدار ،وجدنا
أن قيمة معامل المعنوية  ،sig = 0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يدل على

معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع وبذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية
البديلة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.

وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
𝑋𝑏 𝑌 = 𝑎 +
𝑋𝑌 = 1.768 + 0.500
يعتبر هذا النموذج هو النموذج االقرب للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير
المستقل االستثارة الفكرية.
 -4دراسة العالقة بين المتغير المستقل ( x4االعتبار الفردي) والمتغير التابع

( y4زيادة

فعالية المصرف)

 ايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع ريادة الفعالية والمتغير المستقل االعتبار الفردي:(تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البيانات هي االقرب نوعاً ما الى معادلة االنحدار البسيط)
جدول رقم( )12تحليل االنحدار للعالقة بين المتغير المستقل  xمع المتغير التابع y4
X4
Y1
pearson correlation
1
0.703
)Sig.(2-tailed
0.000
N
40
40
Y1 pearson correlation
0.703
1
)Sig.(2-tailed
0.000
N
40
40
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.495
.482
.42882
X4

Sig.
.000a

Sig.
0.106
0.000

F
37.229

t
1.657
6.102

Mean Square
6.846
.184
Standardized
Coefficients
Beta
0.703

df
1
38
39

R
.703a

Model
1

Model Sum of squares
Regression
6.846
Residual
6.988
Total
13.833
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.825
0.498
0.718
0.113

Model

Constant x4

المصدر :الجدول من اعداد الباحث اعتماداً على مخرجات برنامج spss

بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين  ،0.703وهي عالقة ارتباط قوية ،واتجاه هذه
العالقة طردية وهذا يدل على ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقها زيادة في المتغير

االخر والعكس صحيح ،كما أن قيمة معامل التحديد  ،0.495أي ان المتغير المستقل يؤثر
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بنسبة  0.495من التغيرات التي طرأت على المتغير التابع (بمعنى آخر إن التغيرات في
المتغير المستقل تفسر ما نسبته  %49.5من تغيرات المتغير التابع ،وباقي التغيرات تعود
لعوامل أخرى ال عالقة للمتغير المستقل بها) .وعند اختبار معنوية معامل االنحدار ،وجدنا أن

قيمة معامل المعنوية  ،sig = 0.00وهي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يدل على
معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع وبذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية
البديلة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.

وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
𝑋𝑏 𝑌 = 𝑎 +
𝑋𝑌 = 0.825 + 0.718
يعتبر هذا النموذج هو النموذج االقرب للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
االعتبار الفردي.

 -4النتائج والتوصيات
 -1/4النتائج
بين هذا البحث القيادة التحويلية وعالقته بزيادة فعالية المنظمات العامة ويأتي هذا الجزء

من البحث الى استخالص اهم االستنتاجات والتوصيات التي خرج بها البحث:

 -1تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى الى وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط قوية
وطردية بين المتغير المستقل بعد التأثير المثالي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل

الدراسة .وهذا ما يتفق مع دراسة ( )2011،obiwuruبان العالقة قوية بين التأثير المثالي
وزيادة فعالية المنظمات وله تأثير ايجابي.
 -2تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية الى وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط متوسطة
وطردية بين المتغير المستقل الحفز االلهامي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل

الدراسة .وهذا ما اشار إليه ) ( Jandaghi & Matin, 2009بدراسته بوجود تأثير معنوي
وعالقة ارتباط ايجابية بين الحفز االلهامي والمنظمات الناجحة.

 -3تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة الى وجود تأثير معنوي عالقة ارتباط متوسطة
وطردية بين المتغير المستقل االستثارة الفكرية والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل
الدراسة .وهذا ما يتفق مع دراسة ( )2014، Saminaالذي اشار الى ارتباط ايجابي دو
داللة أحصائية بين االستثارة الفكرية وزيادة فعالية اداء المنظمات.

 -4تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة الى وجود تأثير عالقة ارتباط قوية وطردية بين
المتغير المستقل االعتبار الفردي والمتغير التابع زيادة فعالية المنظمة محل الدراسة .وهذا ما

اشار اليه ( (2008, Brownبدراسته بوجود عالقة ايجابية بين االعتبار الفردي و زيادة
الفعالية ).)0.92 = R
 -2/4التوصيات:

وضحت هذه الدراسة مفهوم القيادة التحويلية وعالقته بزيادة فعالية المنظمات ويأتي هذا

الجزء الستنتاج اهم التوصيات التي توصل اليها البحث:
 -1اشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين التأثير المثالي وزيادة فعالية المنظمة ويوصي
الباحث الى تعزيز وترسيخ التأثير المثالي للمدير كقائد تحويلي في المصرف وبالتالي

الحفاظ على زيادة الفعالية للمصرف واالستفادة منها في المنظمات والمصارف العامة.

 -2اشارت النتائج الى درجة ارتباط متوسطة بين الحفز االلهامي وزيادة فعالية المصرف محل
الدراسة ويوصي الباحث بضرورة اهتمام المدير اكثر بالحفز االلهامي ( العمل بروح الفريق،
وروح التحدي لدى العاملين وتحقيق نتائج تفوق ما هو متوقع ) لزيادة درجة االرتباط بينهما

وبالتالي زيادة فعالية المصرف محل الدراسة.

 -3اشارت النتائج الى درجة ارتباط متوسطة بين االستثارة الفكرية وزيادة فعالية المصرف محل
الدراسة ويوصي الباحث الى ضرورة

تعزيز المدير لبعد االستثارة الفكرية بصفته قائد

تحويلي ( اقتراح اساليب جديدة في العمل والتعامل مع المواقف الغامضة واقتراح العاملين
حلول للمشكالت المعقدة) لزيادة درجة االرتباط بينهما لتكون ركيزة للعمل المصرفي وصفة

ادارية اساسية وبالتالي زيادة فعالية المصرف محل الدراسة.
 -4اشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين بعد االعتبار الفردي وزيادة فعالية المصرف
ويوصي الباحث المدير بتعزيز وترسيخ بعد االعتبار الفردي في المصرف وبالتالي الحفاظ

على الدرجة القوية لالرتباط التي تساهم بزيادة فعالية المصرف محل الدراسة.

 -5دعم وتعزيز استخدام القيادة التحويلية ألنها تعد من االنماط القيادية االكثر فعالية لنجاح
المنظمات وتحسين قدراتها وكفاءتها.
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