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Transformational leadership and its role in promoting administrative creativity
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:ملخص

 وبينت أهم نتائج.هدفت الدراسة اىل التعرف على دور القيادة التحويلية يف تعزيز االبداع اإلداري يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة
) وهى نسىب مرتفعة وأن مستوى73.2( الدراسة توافر أبعاد القيادة التحويلية يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة جاء بوزن نسىب
 كما بينت النتائج أيضاً وجود عالقة اجيابية بني أبعاد القيادة التحويلية و.) وهو مستوى مرتفع71.1(  جاء بوزن نسىب,االبداع اإلداري
 وقد أوصى الباحث بضرورة توافر.)0.661 (  حيث بلغ مستوى العالقة,االبداع اإلداري يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة
 والعمل على تشجيع.مقومات القيادات التحويلية لتعزيز القدرات اإلبداعية لدى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة
.املبادرات الشخصية واالفكار االبداعية ودعمها واسنادها ومكافأهتا
. االبداع اإلداري,  القيادة التحويلية:كلمات مفتاحية

. MI, TL : JEL تصنيف

Abstract:
The aim of the study is to identify the role of transformational leadership in promoting
administrative creativity in Palestinian universities in the Gaza Strip. The most important
results of the study showed the availability of transformational leadership dimensions in
Palestinian universities in the Gaza Strip, which came with a relative weight (73.2), which is
relatively high, and that the level of administrative creativity came with a relative weight
(71.1), which is a high level. The results also showed the existence of a positive relationship
between the dimensions of transformational leadership and administrative creativity in
Palestinian universities in the Gaza Strip, where the relationship level reached (0.661).
Keywords: Transformational Leadership; administrative creativity.
Jel Classification Codes: : TL, MI.
Résumé:
L'étude visait à identifier le rôle du leadership transformationnel dans la promotion de la créativité
administrative dans les universités palestiniennes de la bande de Gaza. Les résultats les plus
importants de l'étude ont montré la disponibilité de dimensions de leadership transformationnel
dans les universités palestiniennes de la bande de Gaza, ce qui est venu avec un poids relatif (73,2),
qui est relativement élevé, et que le niveau de créativité administrative est venu avec un poids relatif
(71,1), qui est un niveau élevé. Les résultats ont également montré l'existence d'une relation positive
entre les dimensions du leadership transformationnel et de la créativité administrative dans les
universités palestiniennes de la bande de Gaza, où le niveau de relation a atteint (0,661).
Mots-clés: leadership transformationnel; créativité administrative.
Codes de classification de Jel: : TL, MI.
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جــالل انفــل شــيخ العيــد ،أشــرف عبــد العزيــز ســالمة ،أشــرف ســليمان الصــويف ،القيــادا التيويليــة ودورهــا يف تعزيــز االاــداد اإلدارا دراســة ميداىيــة علـ
اجلامعات الفلسطينية يف قطاد غزا

 .1مقدمة:
تعتبر القيادة التحويلية احدى الوظائف املهمة والضرورية لتحقيق األهداف التنظيمية واملديرين سواء كانوا في اإلدارة
ً
ً
العليا أو الوسطى أو املباشرة  ,ويمكن أن يؤثروا ايجابيا أو سلبيا مع اتجاهات وتوقعات مرؤوسيهم ويمكن أن يشجعوا أو
يحبطوهم أو يعمقوا والئهم أو ان يبددوه .
ونظرا للتغيرات املستمر في بيئة العمل التنافسية فان املنظمات بحاجة الى حلول ابتكارية من خالل نجاح املدراء والعاملين
في التوصل أفكار جديدة وحلول متميزة وأداء لألعمال بأساليب وطرق جديدة.
و يعتبر االبداع اإلداري من أكثر املوضوعات حداثة وأهمية في مجال إدارة كونه مجموعة من األفكار التي تتصف بالجديدة والتي
تساهم بحل املشكالت التي تواجه املنظمات و عامل أساس ي في تحسين كفاءة املنظمة .ويرى الباحث ان االبداع اإلداري امر
حتمي وخاصة للجامعات التي تتطلع ملواكبة التطور العلمي والتقني  ,كون االبداع يدعم قوة أي جامعة في تميزها بين الجامعات
على املستوى املحلى والدولي.
.1.1مشكلة الدراسة:
ً
ً
يعتبر االبداع اإلداري من أكثر املوضوعات حداثة واهمية في مجال اإلدارة عموما واإلدارة العربية خصوصا وخاصة في ظل
التحديات العاملية ,وازدياد حدة املنافسة بين املنظمات ومنها الجامعات وخاصة الجامعات الفلسطينية التي تواجه بيئة تنافسية
ً
ً
متغيرة لذا أصبحت حاجة الجامعات لإلبداع متطلبا اجباريا اذا ما ارادت االستمرارية والبقاء والنمو والتطور ,كون االبداع هو
املجال األكثر أهمية في تعزيز التفاعل في املنظمات وتحقيق أهدافها املستمدة من البيئة املحيطة وكون االبداع هو عنصر مهم في
مواجهة تلك املتغيرات في البيئة التنافسية .فقد تبين للباحث أن هنالك ضعف وعدم معرفة لدى الكثير من القيادات االكاديمية
باألنماط القيادية التي يجب أن يستخدموها في التعامل مع املرؤوسين و تعزيز املهارات القدرات اإلبداعية لدى املرؤوسين في
الجامعات  ,ولحل هذه املشكلة أمكن للباحث صياغة املشكلة في السؤال الرئيس التالي :
 ما دور القيادة التحويلية في تعزيز االبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟وينبثق عن السؤال الرئيس ي مجموعة من التساؤالت الفرعية ,وهي على النحو التالي:
 ما مدى توافر أبعاد القيادة التحويلية لدى قيادة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
 ما مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ؟
 ما عالقة أبعاد القيادات التحويلية في تعزيز االبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
 .2.1أهداف الدراسة:
 التعرف على مدى توافر عناصر القيادة التحويلية لدى القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة .
 التعرف على مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
 الكشف عن العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية (التأأثير املثأالي  ,الدافعيأة امللهمأة  ,الحأافز الفكأري ,و االهتمأام الشص أ ي
واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية .
 .3.1فروض الدراسة:
 الفـرض الرئيس األول  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين دور القيادة التحويلية فيتعزيز االبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة .وينبثق عنه عدة فروض ,وهى-:
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين التأثير املثالي (الكارزمى وبين االبداع اإلداري في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين الدافعية امللهمة وبين االبداع اإلداري في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
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 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين الحافز الفكري وبين واالبداع اإلداري في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين االهتمام الشص ي وبين االبداع اإلداري في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .4.1أهميـة البحـث:
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها ,لذلك يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل الجوانب التالية:
 .1.4.1األهميـة العلميـة:
 تبأأرز األهميأأة النظريأأة لهأأذه الدراسأأة مأأن اإلث أراء العلمأأي الأأذي تضأأيفه فأأي مجأأاالت مفأأاهيم القيأأادة التحويليأأة واالبأأداع
اإلداري ,وتوضيح عالقة عناصر القيادة التحويلية في االبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية.
ً
خصوصأا فأي أدبيأات الدراسأة العربيأة ,حيأث يتسأم
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيوية موضوعها ,وندرتأه النسأبية
موضوع القيادة التحويلية بالحداثة.
 .2.4.1األهميـة العمليـة:
 من خالل البحث تستطيع القيادات اإلدارية والتحويلية في الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة التعرف على
القدرات في االبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية.
 لفت أنظار إدارة الجامعات الفلسطينية إلى أهمية القيادات التحويلية في تعزيز االبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات
الفلسطينية.
 .2القيادة التحويلية
.1.2مفهوم القيادة التحويلية:
تعتبر القيادة التحويلية إحدى األنماط القيادية التي ال يركز فيها القائد على ممارسة السلطة بقدر ما يهتم بمنح القوة والتمكين
املرؤوسين واتباعه في العمل وتطويرهم ,كون القيادة التحويلية هي األكثر قدرة على احداث التطوير للمنظمات إذ كانت هذه
ً
ً
املنظمات في حاجة إلى قيادات ادارية أكثر من حاجتها الى مديرين .وان القيادة التحويلية تجعل للقادة تأثيرا عظيما على مبادئ
وأفعال مرؤوسيهم ما يؤدى الى زيادة تطلعهم الى املستقبل وزيادة ثقتهم في انفسهم والتعبير بوضوح عن رؤيتهم االستراتيجية
ملستقبل املنظمة (حرينبرج وبارون ,4..2 ,صفحة 244
 .2 .2تعريف القيادة التحويلية:
قد عرفها (فليب ساريز بأنها العملية التى يتم فيها الحصول على التزام العاملين بتحقيق االهداف في اطار القيم والرؤية املشتركة
وهى مهم بشكل خاصة في ادارة التغيير (ساريز ,4..2 ,صفحة . 0.
كما عرف (اشتيوى القيادة التحويلية بأنها "هم أشصاص استثنائيون لديهم القدرات العقلية والعاطفية والتي يمكن
استخدامها لنقل وتحويل املنظمة من وضع إلى اخر  ,مع إقناع املرؤوسين بذلك مع أخذ املصاطر بالحسبان (اشتيوي,4.02 ,
صفحة  2وعرف (جاد الرب القيادة التحويلية بأنها " نمط قيادي يسعى للتأثير الفعال في اتجاهات وقناعات املرؤوسين وجعلهم
جزء من منظومة العمل بما يمكنهم من تبني أنظمة وأساليب العمل واملشاركة في تحقيق أهداف املنظمة .ويعرف) الشريدى
القيادة التحويلية بأنها "العملية التي تحفز النشاط الهادف لدى اآلخرين والتأثير في معتقداتهم الشصصية .وبذلك فإن القائد
األكاديمي هو القائد الذي يوجه العاملين للعمل بروح الفريق ,ويحفزهم لتحقيق أهداف املنظمة وإنجاز املهام (الشريدي,
 ,4.02صفحة . 2
ً
ويعرف الباحث إجرائيا القيادة التحويلية بأنها " قدرة القائد على تنمية وتطوير مرؤوسيه تحفيزهم نحو التكيف ومعالجة
التغييرات التي قد تحدث في بيئة العمل من خالل تشجيعهم على العمل الجماعي ,وتقليل من شعورهم بالعزلة بما يحقق أهداف
الجامعة.
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 .3 .2أهمية القيادة التحويلية:
تنبع أهمية القيادة التحويلية من عدة اعتبارات يمكن إجمالها فيما يلى:
 -0التطوير املستمر في مستويات الكفاءة االنتاجية وأهمية استثمارها لصالح العمل .
 -4االعتماد املتزايد في كثير من املنظمات على املنظمات املتخصصة إلنجاز املهام ال تستطيع املنظمات املعنية ذاتها وتعدد
الجهات ذات العالقة التي تتعامل معها املنظمة.
 -0الحاجة الى القيادة االنسانية التي تحترم الطاقات واملشاعر الشصصية للعاملين
 -2الحاجة إلى القيادة الرمزية مع التركيز على األهداف والسلوكيات املهمة ,واعداد الطاقات الفردية من اجل نشر املعرفة
الناتجة عن الصبرة (جاد الرب ,4..2 ,الصفحات . 002-000
 .4 .2عناصرالقيادة التحويلية :
 .1 .4 .2التأثيراملثال (الكاريزما):
وهو ذلك السلوك الذى يشجع املرؤوسين على النظر الى القيادة كنموذج  ,ويمثل جوهر التأثير في خلق القيم التي تلهم وتوفر
ً
معانى العمل للمرؤوسين  ,ويسلك القادة وفق هذه الصاصية طريقة تجعل منهم نموذجا يحاكيه االخرين مع مرور الوقت
ً
فيصبحوا أهال لإلعجاب والثقة واالحترام هذا النهم يؤخذون باعتبارهم حاجات االخرين وايثارها في حاجاتهم الفردية .وان التأثير
املثالي يحدث عندما يستطيع القادة اكتساب ثقة واحترام تابعيهم ولكن يستطيع كسب الثقة واالحترام يجب عليه فعل األشياء
الصحيحة و التضحية في سبيل تحقيق االهداف والقيام بتشجيع التابعين وتحفيزهم حتى يتم انجاز أهداف املنظمة.
 .2 .4 .2الحفزاإللهامى:
وهو يركز هذا البعد على تصرفات وسلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب التحدي وتلك السلوكيات تعمل على ايضاح
التوقعات وتصف اسلوب االلتزام لألهداف التنظيمية واستثارة روح الفريق من خالل الحماسة واملثالية والقائد التحويلي يعتمد
ً
ً
على التحفيز واالثارة عن طريق اعتبار القادة رموزا ومثاال للعاطفة من اجل زيادة الوعى والفهم لألهداف املرغوبة املتبادلة حيث
يتصرف القيادة التحويليين بطريقة عدة تشجع كل التابعين على العمل الصحيح  ,ويحثهم على ان يجعلهم حوله وهنا تنبثق روح
الفريق وينتشر الحماس والتفاؤل بل يحاول القادة أن يقنع التابعين بأهمية التعاون من اجل مستقبل أفضل وجذاب & (Nguni
).Sleegers, 2006, p. 145
 .3 .4 .2االثارة الفكرية" العقلية:
هى عبارة عن تطوير وتنمية اهتمامات املرؤوسين وتحسين ادراكهم وزيادة قدراتهم للتفكير باملشكالت بطرق وأساليب جديدة
ويهتم القادة باستثارة األفكار األتباع بان يجعلوا الطريق الذى يؤدون به االشياء محل تساؤل وان يبتعدوا عن املاض ي ويحددوا
الحقائق التي يؤمنون بها بوضوح وبذلك تشجع الفكر الجديد والحلول للمشاكل ويشترك في عملية تحديد املشاكل وايجاد
الحلول وبالتالي ومن خالل قيام القائد بأخذ املقترحات للمرؤوسين في االعتبار فأن القائد التحويلي يستطيع خلق املناخ الذى
يشعر االعضاء باألمان وعند تقديمهم أفكار جديدة للعمل ) (Griffin & Rafferly, 2004, p. 32وان هذا املناخ الذى يشعر فيه
األعضاء باألمان عند تقديمهم أفكار جديدة للعمل وان هذا املناخ يزيد االحساس لدى املرؤوسين بمعنى العمل الذى يؤدونه
ويوجد عدة طرق وأساليب تساعد على تنشيط على تنشيط الجانب الفكري لألفراد مثل تحدى الواقع النمطي للعمل وايجاد
ً
بيئات تعلم وإثارة لألسئلة االفتراضية لحل املشكالت وتحدى املرؤوسين فكريا ,وتشجعهم على عدم تقديم االنتقاد الساخر
للمرؤوسين ومراعاة ذلك امام األخرين ).(Twigg, 2003, p. 21
 .4 .4 .2االهتمام الشخص ي (الفردي):
ً
ً
ً
يعطى القائد التحويل وفقا لهذه السمة اهتماما خاصا بحاجات كل فرد لتطويره واالرتقاء بمستوى أداءه ونموه  ,فيعمل كمدرب
وناصح وصديق وموجه ويهتم بالنواحي الشصصية لكل منهم وخلق فرص جديدة لتعليمهم والنظر اليهم كأشصاص عاملين وليس
مرؤوسين وأن يكون مستمعا جيدا ويعطيهم الثقة واالطمئنان إذ أرادو قول ش يء (فوليو ,4..0 ,صفحة . 82
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 .5 .2خصائص القيادة التحويلية:
يتصف القادة التحويلين بمجموعة من الصفات والتي منها:
 االهتمام الفردي :اذ يهتم القائد باحتياجات املرؤوسين  ,وبكيفية التعامل مع العاملين على مستوى فردي.
 سحر الشصصية :حيث تكون لدى القائد القدرة على غأرس احأساس القيمأة واالحترام والفخأر وتوضيح الرؤية.
 التحفيز الفكري :حيث يقوم القائد بمساعدة املرؤوسين وتشجيعهم على ان يكونوا مبدعين كما ان هناك صفات اخرى منها
امتالكهم الشجاعة الفائقة ,كما تكون لديهم الثقة وااليمان باملرؤوسين وقدراتهم .
ويمتاز القادة بأنهم يمتلكون رؤيا مستقبلية وهم عاشقون للتعلم الدائم
كما يمتاز القادة التحويلين بما يأتي.(Donnelly, 2003, p. 341) :
 االلهام إذ يقوم التحويلي بتوضيح اهمية األهداف بطريقأة سأهلة وإيصال التوقعات واآلمال العالية .
 العقالنية والذكاء وحل املشاكل التي يوجهونها بتأن.
يتأضح مأن ذلأك ان القأادة التحويلين يمتلكأون مهأارات وصأفات غيأر اعتياديأة كمأا نفهأم ان للقادة التحويلين سلوكيات تمكنهم
من تغيير توجهات منشآتهم وذلك يعني إنهم يمتلكون القدرة على تشصيص الحاجة للتغيير وتوقع ما ستكون عليه الحال بعد
(الشريدي ,4.02 ,الصفحات . 00.-0.1
 .6 .2أهمية القيادة التحويلية:
تعتبر القيادة التحويلية أكثر أنماط القيادة فاعلية باملقارنة مع األنماط القيادية األخرى ,وترجع أهمية نمط القيادة التحويلية
إلي ما يلى:
 قدرتها علي التكيف ومعالجة التغييرات التي تحدث في بيئة العمل التي تتسم بشدة.
 وتعمل على تطوير أداء العاملين ,وتحسين مهاراتهم بصورة مستمرة.
 تشجيعهم العاملين علي العمل الجماعي.
 والتقليل من شعور العاملين بالعزلة الوظيفية .
 تساعد العاملين علي تقديم حلول إبداعية للمشكالت التنظيمية التي تواجههم أثناء العمل.
 تحفز العاملين علي بذل جهود إضافية لتحقيق رسالة املنظمة وأهدافها.
 تعمل على إشراك العاملين داخل الجامعة في وضع األهداف والرؤى املستقبلية للجامعة ,وكذلك اتخاذ القرارات.
 تساعد العاملين علي االعتماد علي التفكير اإلبداعي في حل املشكالت وإنجاز األهداف .
 تعمل علي التعرف علي احتياجات العاملين والعمل علي إشباعها.
 تعمل على تقدم توضيحات مفصلة بمهام وواجبات جميع العاملين بالجامعة.
ً
وترتبط أيضا القيادة التحويلية في تحقيق مجموعة من النتائج اإليجابية علي مستوي الفرد والجامعة مثل تحقيق الرضا
الوظيفي ,وزيادة مستوي االلتزام التنظيمي للمرؤوسين ,واالستعداد لبذل جهود إضافية لتحقيق أهداف الجامعة,
وانخفاض معدل دوران العمل ,وتحقيق ثقة العاملين بالجامعة وإشعارهم بروح املواطنة؛ واالنتماء.
 .3االبداع اإلداري
 .1 .3مفهوم االبداع :
ً
يصنف بعض الكتاب والباحثين اإلبداع بوصفه بعدا من أبعاد امليزة التنافسية ,ولقد تنوعت آراء الكتاب والباحثين في اإلبداع
فهناك العديد من التعريفات الصاصة باإلبداع ,فقد تم تعريفه بأنه العملية أو النشاط الذي يقوم به الفرد وينتج عنه ناتج أو
ش يء جديد ,كما أن اإلبداع يعني نتاج األفكار املفيدة والقدرة على تبني هذه األفكار ووضعها موضع التطبيق وهو القدرة على
ً
ً
اعادة تشكيل األسواق من خالل كسر قواعد لعبة املنافسة إلنجاز تحسينات القيمة املثيرة للزبائن وتحقيق نموا متصاعدا
ً
للمنظمات )(Schlegelmilch & Kreuz, 2003, pp. 117-132وتم تعريفه ايضا أنه عملية تتضمن نشاطات مختلفة أو السلوك
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اإلبداعي مختلف في كل مرحلة .ويعتمد اإلبداع في املنظمات على االجراءات والسياسات واستراتيجيات محددة توظفها الشركة
لزيادة مقدرتها اإلبداعية حيث تتضمن التغيير في نمط القيادة  ,والتزام اإلدارة العليا باإلبداع وتطوير املهارات اإلبداعية
للعاملين ,تطوير املقدرات التكنولوجية )(Jayaram & Prajogo, 2014, pp. 4424-4439
ويمكن تلصيص أهم ما تستطيع املنظمات تحقيقه من خالل اإلبداع ,واملنافع التي يحققها اإلبداع للمنظمة بما يأتي (Urban,
):2013, pp. 82-96
 مواجهة املنافسة املتزايدة في الحصول على عوامل اإلنتاج وكذلك مواجهة املنافسة من اجل زيادة املبيعات.
 سالمة بيئة العمل وتقليل الحوادث.
 إيجاد حلول للمشكالت من خالل اكتشاف بدائل جديدة ملعالجة ومواجهة املشكالت.
 تطوير أساليب وطرق إنتاج وتوزيع السلع والصدمات وتحقيق مستويات أفضل من الناحيتين الكمية والنوعية في جميع
األنشطة التي تقوم بتأديتها.
 كسب التفوق التنافس ي للمنظمة من خالل تقليل كلف التصنيع ورأس املال من خالل اإلبداع في العمليات ,وسرعة
التكيف ومواكبة التطور وإمكانية التغيير في العمليات اإلنتاجية وتقديم منتجات جديدة.
 تحسين إنتاجية املنظمة عن طريق تحقيق الكفاية والفاعلية في األداء وإنجاز األهداف واستخدام املوارد والطاقة
استخداما اقتصاديا.
 تحقق األفكار اإلبداعية التي يتقدم بها العاملون لإلدارة فوائد ومنافع للمبدعين أنفسهم من خالل املكافآت rewards
املادية واملعنوية التي يحصلون عليها من املنظمات التي تستفيد من تلك األفكار.
 .2 .3أنواع اإلبداع:
وعند الحديث عن اإلبداع البد من اإلشارة الى أنواعه لكي تصبح هناك صورة أوضح عن ما هو املقصود باألبداع  ,طبعا هناك
العديد من الباحثين الذين ميزوا بين انواع االبداع واعطوا مسميات متعددة او حتى أكثر من نوع لكن األغلب ميزوا بين نوعين
رئيسين من اإلبداع على مستوى املؤسسة وهما (جاد الرب ,4..2 ,صفحة . 18
 اإلبداع الفني :وهو االبداع املتعلق باملنتج سواء السلع او الصدمات واملتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج أي بنشاطات املنظمة
األساسية التي ينتج عنها السلع أو الصدمات.
 اإلبداع اإلداري :وهو اإلبداع املتعلق مباشرة بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية في املنظمة ,وبشكل غير مباشر
بنشاطات املنظمة األساسية.
 .3 .3متطلبات االبداع :
هناك عدد من املتطلبات يجب توافرها حتى يتحقق اإلبداع وبالتالي تحقق املنظمة التنمية ملواردها البشرية وتتضمن
هذه املتطلبات ما يلي:
 وجود افراد مبدعين وإدارة داعمة لإلبداع ووجود نظام اتصال فعال .
 بناء استراتيجي متكامل (تخطيط استراتيجي
 توافر منظومة متكاملة من السياسات  :توجيه وتنسيق اتخاذ القرارات ,وتحقيق الترابط والتكامل بين عناصر
املنظمة ,وبينها وبين عناصر املناخ املحيط .
 توافر هياكل تنظيمية مرنة .
 توافر نظام إلدارة الجودة الشاملة.
 توافر نظام إلدارة األداء من تخطيط وتوجيه وتشصيص وتحسين وتطوير وتقييم.
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 .4الدراسات السابقة
 .1 .4الدراسات العلمية املتعلقة بالقيادة التحويلية:
 .1.1 .4دراسة( :عبد4.01 ,
عنوان الدراسة :أثر القيادة التحويلية علي جودة حياة العمل -دراسة تطبيقية علي بعض الجامعات العراقية.
هدفت الدراسة الى التعرف على مدى توافر أبعاد القيادة التحويلية في الجامعات محل الدراسة .ومستوى جأودة حياة العمل
السائدة في الجامعات محأل الدراسأة.
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 وجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية على جودة حياة العمل بناء وجود تباين في إدراك املستق ي منهم ألبعاد القيادة التحويلية حسب الصصائص الديموغرافية (العمر ,املؤهل العلمي,سنوات الصدمة ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب النوع.
 .2.1 .4دراسة( :التويجري: 4.08 ,
عنوان الدراسة" القيادة التحويلية وعالقتها بفعالية اتخاذ القرارات لدى رؤساء األقسام االشراف التربوي بريدة-منطقة القسم
(دراسة ميدانية .
 هدفت الدراسة الى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها الصمسة (التأثير املثالي  ,الحفز واالستثارةالفكرية والتمكين وعالقتها بفعالية اتخاذ القرار في منطقة القسيم التعليمية.
وقد توصلت النتائج الى أن
 هنالك عالقة بين ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها الصمسة (التأثير املثالي ,الحفز واالستثارة الفكرية والتمكين وعالقتهابفعالية اتخاذ القرار في منطقة القسيم التعليمية هيلة التويجى ,القيادة التحويلية وعالقتها بفعالية اتخاذ القرارات لدى
رؤساء األقسام االشراف.
 .3 .1 .4دراسة (القدرة4.00 ,
بعنوان" :متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى املدراء العامين في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة "
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى توفر متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى املدراء العامين في
الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
 ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يمتلك املدراء العامين بالشرطة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة متطلبات القيادة التحويلية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات املبحوثين حول " متطلبات القيادة التحويلية وعالقتهابمخرجات العمل لدى املدراء العامين في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة " تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
 .2 .4الدراسات املتعلقة باإلبداع اإلداري:
 .1 .2 .4دراسة (: 4.02 ,Kaya & Mustafa
بعنوان :أثر القيادة التحويلية على االبداع االدارى في الشركات الصناعية األردنية
أ -أهداف الدراسة :دراسة أثار أساليب القيادة التحويلية ,واملشتركة ,واألخالقية ,واإلدارية واملعامالت على االبداع
التنظيمى من وجهة نظر طالب املاجستير في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط واالقتصاد  ,في معاهد العلوم
االجتماعية  ,وفى جامعة زيرف وقهرمان  ,وحران بتركيا.

7

جــالل انفــل شــيخ العيــد ،أشــرف عبــد العزيــز ســالمة ،أشــرف ســليمان الصــويف ،القيــادا التيويليــة ودورهــا يف تعزيــز االاــداد اإلدارا دراســة ميداىيــة علـ
اجلامعات الفلسطينية يف قطاد غزا

ب -نتائج الدراسة :بينت النتائج وجود ارتباط قوى بين االبداع التنظيمى وأساليب القيادة التحويلية
واملشتركة ,واألخالقية ,واإلدارية واملعامالت على االبداع التنظيمى من وجهة نظر طالب املاجستير في قسم اإلدارة
التربوية والتخطيط واالقتصاد
 .2 .2 .4دراسة 4.02 ,Emad Ali Kasasbeh( :
بعنوان :أثر القيادة التحويلية على االبداع االدارى في الشركات الصناعية األردنية
ت -أهداف الدراسة :استكشاف أثر القيادة التحويلية على االبداع االدارى في الشركات الصناعية األردنية (التعدين
واستخراجه
ث -نتائج الدراسة :بينت النتائج وجود أثر للقيادة التحويلية على االبداع االدارى في الشركات الصناعية األردنية (التعدين
واستخراجه
 .3 .2 .4دراسة )(Hussain K. Hussain, 2014
بعنوان :تأثير القيادة التحويلية على كل من االبتكار االدارى والتسويق املبتكر في الجامعات الحكومية العراقية
أ -أهداف الدراسة :استكشاف تأثير القيادة التحويلية على كل من االبتكار االدارى والتسويق املبتكر في الجامعات الحكومية
العراقية
ب -نتائج الدراسة :بينت النتائج وجود تأثير كبير للقيادة التحويلية في كل من االبتكار اإلداري واالبتكار في السوق  ,وان القيادة
ً
التحويلية تلعب دورا محوريا في تعزيز كل من االبتكار االدارى والتسويق املبتكر ضمن بيئة التعليم العالى.
 .5أسلوب ومنهجية البحث
 .1 .5منهج البحث:
ً
بناء على طبيعة البحث ,واألهداف التي يسعى إليها وستند هذه البحث إلى املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه املنهج املناسب
الذي يحقق أهداف البحث ,فهو يقوم على الرصد واملتابعة الدقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فتأرة زمنيأة
معين أأة أو ع أأدة فت أرات ,م أأن أج أأل التع أأرف عل أأى الظ أأاهرة أو الح أأدث م أأن حي أأث املحت أأوى واملض أأمون ,والوص أأول إل أأى وق ــد اس ــت دم
الباحثين مصدرين أساسين للمعلومات:
 .2 .5مجتمع وعينة الدراسة:
ق أأام الب أأاحثون باس أأتخدام طريق أأة العين أأة الطبقي أأة العش أأوائية حس أأب الجامع أأة لفئ أأات الدراس أأة ال أأثالث (أعض أأاء اإلدارة العلي أأا,
والهيئة التدريسية ومعاونيهم ,والهيئأة اإلداريأة فأي الجامعأات الفلسأطينية فأي قطأاع غأزة هأي( :الجامعأة اإلسأالمية ,جامعأة األزهأر,
جامعة األق ى ,جامعة القدس املفتوحة ,جامعة غزة ,جامعة فلسطين  ,وقد بلغ عأدد أفأراد الدراسأة ( 200موظأف وموظفأة,
وقد أستخدم الباحث طريقة العينة العشوائية املنتظمة ,ويتوزع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجدول التالي:
جدول رقم ( )1توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب مكان العمل
م

مكان العمل

العدد

1

اجلامعة اإلسالمية

49

2

جامعة األزهر

94

3220

0

جامعة القدس املفتوحة

94

3221

9

جامعة األقصى

63

3210

5

جامعة غزة

20

3239

6

جامعة فلسطني

46

3213

911

%133

املصدر :من اعداد الباحثني من واقع الدراسة امليدانية.
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 .3 .5أداة البحـث:
تم إعداد استبانة حول " على القيادة التحويلية دورها في تعزيز االبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة " تم تصميم استبانة ,موجهة إلى اإلداريين العاملين في الجامعات محل الدراسة .وتكونت االستبانة قسمين .حيث
تناول القسم األول القيادة التحويلية  ,وتكونت من أربعة محاور رئيسية من (  02سؤال ,والقسم الثاني تناول محور االبداع
اإلداري وتكون من (  1أسئلة وقد تم استخدام مقياس ليكرت الصماس ي لقياس استجابات املبحوثين لفقرات االستبانة .وتم
توزيع ( 408استبانة العاملين في الجامعات محل الدراسة وتم استرداد ( 4.2استبانة أى بنسبة استرداد(. %20
جدول رقم ( )0درجات مقياس ليكرت اخلماسي
درجة التوافر
الوزن

غري موافق على اإلطالق
1

غري موافق
2

حمايد
3

موافق
4

متاما
موافق ً
5
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 .4 .5صدق وثبات االستبانة:
تتصف األداة بأنها صادقة ملا صممت لقياسه ,وقد قام الباحثون بالتأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 .1.4 .5ثبات االستبانة :يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة النتيجة نفسها لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة
تحت الظروف والشروط نفسها ,أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة ,وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة
توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ,وتم التحقق من ثبات استبانة من خالل معامل ألفا كرونباخ (
 , Cronbach,s Alphaوقد بين جدول رقم ( 8أن معامالت الثبات مرتفعة ,مما يطمئن الباحث إلى استخدام االستبانة.
اجلدول رقم ( )3معامل الثبات (طريقة ألفا كروىباخ)
م

احملــاور

1

ثبات حمور القيادا التيويلية

معامل االرتباط
0.897

الداللة
.0..1

2

االاداد االدارى

0.883

.0..1

3

الثبات الكلى

0.847

.0..1
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ونستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة البحث (االستبانة  ,صادقة في قياس ما وضعت لقياسه ,كما
أنها ثابتة بدرجة عالية ً
جدا ,مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذا البحث ,ويمكن تطبيقها بثقة ,وبذلك تكون
االستبانة في صورتها النهائية.
 .2 .4 .5اختبارالتوزيع الطبيعى:
تم استخدام اختبار  kolmogorov-Smirnov - Test K-Sلتحيد نوع البيانات  ,وتبين انها تتبع التوزيع الطبيعى  ,حيث أن القيمة
االحتمالية لجميع محاور مجاالت الدراسة( ..200وهى أكبر من مستوى الداللة ( α ≥ 0.05ولذلك تم استخدام االختبارات
العملية لإلجابة عن فرضيات الدراسة
 .5 .5صدق االتساق الداخلي:
يقصد بصدق االتساق الداخلي تجانس املقياس وقدرته علي قياس ما وضع ألجل قياسه ,ويعبر عن العالقة بين الفقرات
واملجاالت ,والفقرات والدرجة الكلية للمقياس .يتم احتساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية
للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة توضح الجداول التالية نتائج االتساق الداخلي لفقرات مقياس القيادة التحويلية.
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جدول رقم ( )1معامالت اإلرتباط اني فقرات جمال القيادا التيويلية والدرجة الكلية للمجال الذى تنتم اليه
م

معامل اريسون لالرتباط

القيمة االحتمالية

اوالً :التأثري املثاىل (الكارزم )
0.762
1
0.766
2
0.763
3
0.658
4
0.754
5
اثلثا :احلافز الفكرا (االاثرا العقلية)
0.767
1
0.669
2
0.648
3
0.771
4
0.760
5

م

معامل اريسون لالرتباط

القيمة االحتمالية

اثىياً :الدافعية امللهمة
0.796
-1
0.735
-2
0.681
-3
0.745
-4
0.618
-5
رااعاً :االهتمام الشخصي
0.672
-1
0.757
-2
0.659
-3
0.694
-4
0.767
-5

.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1

.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
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جدول رقم ( )5معامالت االرتباط اني فقرات جمال االاداد اإلدارا والدرجة الكلية للمجال الذى تنتم اليه
م
1
2
3
4
5

معامل اريسون لالرتباط
0.701
0.646
0.757
0.672
0.757

م
-6

القيمة االحتمالية
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1

-7
-8
-9

معامل اريسون لالرتباط
0.799
0.646
0.711
0.687

القيمة االحتمالية
.0..1
.0..1
.0..1
.0..1
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يوضح جدول ( 2معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات "محاور االستبانأة" من وجهة نظر العاملين في الجامعات محل
الدراسة" ,والدرجة الكلية للمجال ,والذي يبين أن معامالت اإلرتباط املبينة دالة عند مستوي معنوية(  , α ≥ 0.05وبذلك يعتبر
ً
املجال صادقا ملا وضع لقياسه.
 .6 .5صدق االتساق البنائي" ملحاور االستبانة :يبين جدول رقم ( 2معامالت اإلرتباط بين كل محور من محاور الدراسة مع
املعدل الكلي لفقرات االستبانة ,والذي يبين أن معامالت اإلرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ( ...0حيث إن القيمة
االحتمالية لكل فقرة أقل من ( , ...0وقيمة  rاملحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي (. ..020
جدول رقم ( )1معامل اإلرتباط اني معدل كل حمور من حماور الدراسة مع املعدل الكلي لفقرات االستباىة
م

معامل االرتباط

احملــاور

أوالً :القيادا التيويلية

الداللة

1

التأثري املثاىل (الكارزمى)

0.884

.0..1

2

الدافعية امللهمة

0.902

.0..1

3

احلافز الفكرى (االاثرة العقيلية)

0.935

.0..1

4

االهتمام الشخصى

0.803

.0..1

0.866

.0..1

0.811

0.001

مجيع حماور القيادة التحويلية
اثىياً :االاداد اإلدارا
املصدر :اعداد الباحثين حسب مخرجات برنامج spss

قيمة  rاجلدولية عند مستوى داللة  ...0ودرجة حرية " "22تساوي ..3.1
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 .6تحليل واختبارفرضيـات الدراسة
ً
يتضمن هذا عرضا لتحليل البيانات واختبار فروض البحث ,وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث ,واستعراض
أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ,والوقوف على متغيرات البحث.
 .1 .6تحليــل فقــرات االستبـانة:
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلإلجابة عن أسئلة الدراسة ,وتعد الفقرة إيجابية ,بمعنى أن
أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tاملحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية ,والتي تساوي (1.97أو القيمة
االحتمالية أقل من  ...0والوزن النسبي أكبر من  , %2.وتعد الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا
كانت قيمة  tاملحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية ,والتي تساوي (1.97-أو القيمة االحتمالية أقل من  ...0والوزن النسبي أقل
من  , %2.وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كانت القيمة االحتمالية لها أكبر من (. ...0
 .1 .1 .6تحليل فقرات مجال القيادة التحويلية:
 .1 .1 .1.6التأثيراملثالى (الكارزمى):
جدول ( )7يوضح حتليل فقرات احملور األول التأثري املثاىل (الكارزم ):
م.

البي ـ ــان

0

ميتلك رؤية واضحة للمستقبل الوظيفي للمرؤوسني يف
العمل

الوزن

الوسط

قيمة t

االحنراف

االحتمالية
0.000

4

4

يشعر ابلفخر أما األخرين مبستوى اداء مرؤوسيه

3.7

74.0

0.598

15.06

0.000

3

0

يتمتع بثقة عالية ومهارات قيادية تعزز هذه الثقة بينه
وبني مرؤسيه

4.0

79.2

0.999

13.17

0.000

1

2

يسعى اىل استغالل نفوذه من أجل مكاسب شخصية

3.9

78.8

0.9

13.89

0.000

2

3.8

75.9

0.773

6.265

0.000

مجيع الفقرات

احلسايب
3.6

النسيب
71.6

املعيارا
0.868

7.73

القيمة

الرتتيب
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يست لص الباحثين من الجدول السابق رقم ( )7ما يلي:
حصلت الفقرة رقم ( " 0يتمتع بثقة عالية ومهارات قيادية تعزز هذه الثقة بينه وبين مرؤسيه " على أكبر نسبة موافقة  ,بوزن
نسبى ( , 79.2وهى درجة مرتفعة كذالك .وحصلت الفقرة رقم ( " 0يمتلك رؤية واضحة للمستقبل الوظيفي للمرؤوسين في
العمل" .على أدنى نسبة بوزن نسبى ( 71.6ومستوى معنوية أقل من ( , %0وهى درجة مرتفعة .يرى الباحثين ان القيادات
األكاديمية في الجامعات يمتلكون كريزما قيادية من خالل تمتعهم بمهارات قيادية تعزز الثقة بينهم وبين مرؤوسيهم و يمتلكون
رؤية واضحة ملستقبلهم الوظيفي  ,ويشعرون بالفخر أما األخرين بمستوى اداء مرؤوسيه .
 .2 .1.1 .6الدافعية امللهمة :
جدول ( )0يوضح حتليل فقرات حمور( الدافعية امللهمة)
الوسط
احلسايب

الوزن النسيب

االحنراف
املعياري

قيمة t

القيمة االحتمالية

الرتتيب

3.7

73.8

0.9

9.045

0.000

3

2

ميتلك القدرة على التعامل مع املواقف
الغامضة واملعقدة.

3.8

76.1

0.8

13.65

0.000

2

3

يشجع العاملني على حتقيق نتائج أعلى مما

3.8

76.2

0.7

15.17

0.000

1

م.
1

البي ـ ـ ـ ــان
يكافئ األداء املتميز ويقدر االجناز العايل
لدى مرؤوسيه يف العمل
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يتوقعون
4

يسعى اىل حل املشكالت بطريقة مبتكرة

3.5

70.6

1.0

6.115

0.000

4

مجيع الفقرات

3.7

74.2

0.85

10.995

0.000

ـ
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حصلت الفقرة رقم ( " 0يشجع العاملين على تحقيق نتائج أعلى مما يتوقعون " على أكبر نسبة موافقة  ,بوزن نسبى (, 76.2
وهى درجة مرتفعة كذاك .وحصلت الفقرة رقم ( " 2يسعى الى حل املشكالت بطريقة مبتكرة" .على أدنى نسبة بوزن نسبى (70.6
ومستوى معنوية أقل من ( , %0وهى درجة مرتفعة.
يرى الباحثين ان القيادات األكاديمية تعمل على التحفيز من خال مكافئة األداء املتميز ويقدرون االنجاز العالي لدى مرؤوسين ,
ويمتلكون القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة واملعقدة .ويشجعون العاملين على تحقيق نتائج أعلى مما يتوقعون ويسعون
الى حل املشكالت بطريقة مبتكرة.
 . 3 .1 .1 .6الحافزالفكرى (االثارة العقلية):
جدول ( )9يوضح حتليل فقرات حمور احلافز الفكرى (االاثرا العقيلية)
م.

البي ـ ــان

الوسط
احلسايب

الوزن
النسيب

االحنراف
املعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

0

يتيح قدراً من املخاطر لتطبيق األفكار

3.72

74.4

1.063

7.857

0.000

2

3.48

69.6

0.865

7.09

0.000

4

3.64

72.8

0.832

9.884

0.000

3

4.0

79.2

0.999

13.17

0.000

1

3.71

74.00

0.939

9.502

0.000

4
0
2

يساهم يف وضع اخلطط الوقائية للمشكالت
يشجع العاملني على االبداع والتجديد يف األفكار بشكل
مستمر
يسعى لتعزيز ادراك العاملني لفهم املشكالت
مجيع الفقرات
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حصلت الفقرة رقم ( " 4يسعى لتعزيز ادراك العاملين لفهم املشكالت " على أكبر نسبة موافقة  ,بوزن نسبى ( , 79.2وهى درجة
مرتفعة كذاك .وحصلت الفقرة رقم ( " 2يساهم في وضع الصطط الوقائية للمشكالت" .على أدنى نسبة بوزن نسبى (69.6
ومستوى معنوية أقل من ( , %0وهى درجة مرتفعة .
ويرى الباحثين انه تتوافر القدرة لدى القيادات األكاديمية في الجامعات على التحفيز الفكرى من خالل تشجيع العاملين على
االبداع والتجديد في األفكار و تعزيز ادراك العاملين لفهم املشكالت واتاحة قدر من املصاطر لتطبيق األفكار وتشجيع العاملين
على األبداع.
 .4 .1 .1 .6االهتمام الشخص ى:
جدول ( )42يوضح حتليل فقرات حمور "االهتمام الشخص "
م.

البي ـ ــان

الوسط

الوزن

االحنراف

قيمة t

القيمة

ت

0

يهتم مبرؤوسيه من الناحية الشخصية على حد سواء

احلسايب
3.41

النسيب
68.2

املعيارا
0.957

5.035

4

يهتم ابلتعليم الذاتى لدى العاملني لالرتقاء مبستواهم

3.39

67.8

0.977

5.163

0.000

0

يقدر أمهية مشاركة العاملني يف احداث التغيري

3.57

71.4

0.832

9.437

0.000

1

2

يعمل على ااثرة العاملني للعمل بروح الفريق الواحد

3.37

67.4

0.848

5.585

0.000

4

3.435

68.7

0.9035

6.305

0.000

مجيع الفقرات
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االحتمالية
0.000

2
3
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حصلت الفقرة رقم ( " 3يقدر أهمية مشاركة العاملين في احداث التغيير " على أكبر نسبة موافقة ,بوزن نسبى ( , 79.2وهى
درجة مرتفعة كذالك .وحصلت الفقرة رقم ( " 2يعمل على اثارة العاملين للعمل بروح الفريق الواحد" .على أدنى نسبة بوزن
نسبى ( 67.4ومستوى معنوية أقل من ( , %0وهى درجة مرتفعة .
ويرى الباحثين ان القيادات األكاديمية في الجامعات تهتم باملرؤوسين من خالل اهتمامى بالتعليم الذاتى و مشاركتهم في التغيير
واثارتهم للعمل كفريق عمل واحد .
 1.6.تحليل لكافة مجال القيادة التحويلية:
جدول ( )44يوضح حتليل فقرات جمال القيادا التيويلية
م

البي ـ ــان

الوسط احلسايب

الوزن النسيب

االحنراف
املعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

1

التأثري املثاىل (الكارزمى)

3.8

75.9

0.773

6.265

0.000

1

2

الدافعية امللهمة

3.7

74.2

0.85

10.99

0.000

2

3

احلافز الفكري (االاثرة العقلية):

3.71

74

0.939

9.502

0.000

3

4

االهتمام الشخصي

3.435

68.7

0.903

6.305

0.000

4

مجيع أاعادالقيادا التيويلية

3.661

73.2

0.866

8.265

0.000
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يستخلص الباحثون من خالل الجدول السابق ( 00أن الدرجة الكلية ألبعاد القيادة التحويلية جاءت بمتوسط حسابي
( 0.220وبوزن نسبي  , 80.4وهو مستوي مرتفع  ,وهذ إن دل فإنه يدل على أهمية توفر هذه األبعاد في القيادة التحويلية من
أجل تحقيق اإلبداع اإلداري لدى املرؤوسين ( االساتذة واملوظفين والعاملين في الجامعات .
 .4 .تحليل محور اإلبداع اإلداري:
جدول ( )40يوضح حتليل فقرات احملور الثالث (اإلاداد اإلدارا)
م.

البي ـ ــان

قيمة t

الرتتيب

القيمة
االحتمالية
0.000

الوسط
احلسايب
3.56

الوزن
النسيب
71.2

االحنراف
املعياري
1.214

4

5.319

7

68.6

0.733

7.619

0.000

1.17

7.586

0.000

3

5.277

0.000

5

0.010

9
5

-1

تتوافر لدينا القدرة يف اجلامعة على التفكري بكل ما هو
جديد وبشكل مستمر.

-2

تعمل اجلامعة على مجع ومشاركة املعلومات لتطوير
األفكار يف تقدميها خدمات جديدة .

3.43

-3

تعمل اجلامعة على جتديد وتطوير طرق االتصال
بعمالئها إلمدادهم ابملعلومات عن املزااي اليت تقدمها.

3.7

73.0

-4

لدى اجلامعة القدرة على تطوير خدمات الطالب
بشكل مستمر

3.51

70.2

1.125

-5

تقدم اجلامعة مزااي عديدة ومتجددة للمجتمع احمليط
مبا يتناسب مع احتياجاته

3.19

63.8

0.953

2.606

-6

حترص ادارة اجلامعة على احداث التغيري يف أساليب
العمل بني احلني واالخر

3.5

70.2

1.156

6.104

0.000

-7

يتم التخطيط ملوجهة املشاكل العمل يف حال حدوثها

3.72

74.4

1.063

7.857

0.000

2

-8

حترص ادارة اجلامعة على معرفة اوجه القصور والضعف
يف األداء العاملني

3.48

69.6

0.865

7.09

0.000

6

-9

منتلك املهارات الكافية يف النقاش والتحاور والقدرة

4.0

79.2

0.999

13.178

0.000

1

13

جــالل انفــل شــيخ العيــد ،أشــرف عبــد العزيــز ســالمة ،أشــرف ســليمان الصــويف ،القيــادا التيويليــة ودورهــا يف تعزيــز االاــداد اإلدارا دراســة ميداىيــة علـ
اجلامعات الفلسطينية يف قطاد غزا
على االقناع
مجيع الفقرات

71.1

3.565

1.008

7.1646

-

0.000
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يست لص الباحثين من الجدول السابق رقم ( )12ما يلي:
حصلت الفقرة رقم ( " 1نمتلك املهارات الكافية في النقاش والتحاور والقدرة على االقناع " على أكبر نسبة موافقة  ,بوزن نسبى
( , 79.2وهى درجة مرتفعة .وحصلت الفقرة رقم ( " 4تقدم الجامعة مزايا عديدة ومتجددة للمجتمع املحيط بما يتناسب مع
احتياجاته" .على أدنى نسبة بوزن نسبى ( 63.8ومستوى معنوية أقل من ( , %0وهى درجة مرتفعة .ويرى الباحثين أن القيادات
االكاديمية االستراتيجية فى الجامعة تدعم عملية االبداع اإلداري للعاملين .
 .2.6اختبـاروتحليـل فروض البحث:
الفأأرض الرئيس أ ي األول :ال توجأأد عالقأأة ذات داللأأة إحصأأائية عنأأد مسأأتوى داللأأة ( α ≥ ...0بأأين أبعأأاد القيأأادة التحويليأأة و بأأين
االبداع اإلداري .وينبثق عنه مجموعة من الفروض على النحو التالي-:
جدول ( )43يوضح اختبـار وحتليـل فروض البيث
معامل االرتباط

م

الداللة

الفروض
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...0بني التأثري املثايل (الكارزمى) بني االبداع
اإلداري

0.669

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...0بني الدافعية امللهمة وبني االبداع اإلداري.

0.641

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...0بني احلافز الفكري (االاثرة العقلية) وبني
االبداع اإلداري.

0.624

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...0بني االهتمام الشخصي وبني االبداع
اإلداري.

0.674

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ ...0بني القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري

0.661

0.000
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من خالل الجدول السابق تبين ما يلي :
أن قيمة مستوى الداللة ( sig =(0.661أقل من  α=...5حيث يتضح أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α ≥ ...5بين القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري.
 .7النتائــج والتوصيــات
 .1 .7نتائج الدراسة:
من خالل التحليل اإلحصائي واختبار الفروض توصل الباحث الى مجموعة من النتائج وهى كما يلى:
.1.1.7النتائج املتعلقة باملتغيراملستقل(القيادة االستراتيجية):
تبين أن توافر أبعاد القيادة التحويلية في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة جاءت بمتوسط حسابي ( 0.220و بوزن نسبى
( 73.2وهى نسبة مرتفعة .وأن متوسطات أبعاد القيادة التحويلية جاءت كما يلى:
 املتوسط الحسابى لبعد التأثير املثالي (الكارزمى جاء بمتوسط ( 0.2وبوزن نسبى ( 75.9وهو مستوى مرتفع .
 املتوسط الحسابى لبعد الدافعية امللهمة ,جاء بمتوسط ( 0.8وبوزن نسبى ( 74.2وهو مستوى مرتفع .
 املتوسط الحسابى لبعد الحافز الفكري ,جاء بمتوسط ( 0.80و بوزن نسبى ( 74.0وهو مستوى مرتفع .
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 املتوسط الحسابى لبعد االهتمام الشص ي ,جاء بمتوسط ( 0.200و بوزن نسبى ( 73.2وهو مستوى مرتفع.
 .2.1.7النتائج املتعلقة باملتغيرالتابع (االبداع االدارى):
جاء املتوسط الحسابى ملجال االبداع االدارى بمتوسط ( 0.020و بوزن نسبى ( 80.0وهو مستوى مرتفع.
أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α ≥ ...0بين القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري. .2.7التوصيات:
 تدريب وممارسة اإلدارة العليا في الجامعات لألنماط السلوكية الصاصة بالقيادة التحويلية (كاالهتمام الشصص والدافعية
امللهمة والحافز الفكري والتأثير املثالي والعمل على تعزيز القدرات اإلبداعية لدى املوظفين واالداريين في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة.
 حث املدراء في الجامعات على تشجيع العمل الجماعى وزيادة األنشطة التي تنمى صفات التعاون واملشاركة واالصغاء
ً
والتواصل .والعمل أيضا على تشجيع املبادرات الشصصية واالفكار االبداعية ودعمها واسنادها ومكافأتها.
 ضرورة اهتمام القادة في الجامعات باألفكار الفردية والتعامل مع املوظفين وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم ودعم األفكار
اإلبداعية للعاملين التقدير الذاتي للموظفين واإلدرارين في الجامعات .
ً
 عقد الفعاليات املتخصصة في االهتمام باألشصاص املبدعين وتقديرهم ذاتيا للعمل على تنمية قدراتهم وتطوير أدائهم
ومكافآتهم.
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