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  ملخص

اديميين ف  ادة األآ ة الق ة ممارس ة درج ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ه ة ه ات األردني ي الجامع
ة وعال ادة التحويلي مية القي دريس الرس ة الت ين أعضاء هيئ ا بتمك م قته ة، ت ق هدف الدراس ولتحقي

ة    الدراسة جريتأواالستبانة  استخدام   ى عين ادة األ         عل ع الق اديميين تكونت من جمي ة   في  آ الجامع
ع ة، بواق ة مؤت وك جامع ة اليرم ة وجامع دًا)٢٨٨( األردني ي  عضو)٧٧٣( و قائ دريس ف ة ت  هيئ

سبة                   ة بن ة عشوائية ممثل ارهم بطريق م اختي ة، ت  الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤت
ى   و )%٣٠( ة عل تملت الدراس ستقل ه  اش ر م ادة    ومتغي ة الق ة ممارس اديمييندرج ادة األآ  القي

دريس   اء هيدرجة ممارسة أعض  و، ومتغير تابع هالتحويلية في الجامعات األردنية الرسمية     ة الت ئ
من خالل   ةداتم تحليل بيانات األ   و .مكان العمل لى متغير وسيط وهو     إضافة  ، باإل للتمكين الوظيفي 

تخدام امج اإل اس صائيالبرن ة   و )SPSS( ح وافر عالي ة ت ن درج ة ع ائج الدراس شفت نت ادة لآ لقي
متوسطة لممارسة  التحويلية لدى القادة األآاديميين في الجامعات األردنية الرسمية، ودرجة توافر           

ة ذات         ،  أعضاء هيئة التدريس للتمكين الوظيفي     آما وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابي
د مستوى        ين           )  ≥٠.٠١(داللة إحصائية عن ة وب ادة التحويلي اديميين للقي ادة األآ ين ممارسة الق ب

يم    أمن   توصيات   مجموعة   واقترحت الدراسة . التمكين الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس     ا تعم همه
الي          يم الع ين في مؤسسات التعل ع المعني ة  ،نتائج الدراسة على جمي د دورات تدريبي ألعضاء    وعق

ى                     املين عل ع الع شجيع جمي ده، وت وظيفي وفوائ ين ال هيئة التدريس وللقادة، لشرح وتوضيح التمك
   .المشارآة في عمليات التدريب

  .الجامعاتين الوظيفي، التمك  القيادة التحويلية،: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to investigate the level of practicing 
transformational leadership among academic leaders in official Jordanian 
universities, and its relationship with teaching staff empowerment. To 
achieve the study aim, a questionnaire was used to measure the 
transformational leadership of the academic leaders and the job 
empowerment of teaching staff. The study sample consists of (288) 
academic leaders in University of Jordan, Yarmouk University and 
Mu'tah University, and (773) teaching staff members were selected 
randomly in the mentioned universities, representing (30%) of the total 
number. The study findings revealed that academic leaders in official 
Jordanian universities have higher degree of transformational leadership. 
Findings also revealed that there is a significant positive relationship on 
(≤ 0.01) between leaders practicing transformational leadership and 
teaching staff members job empowerment. The study suggests to 
generalize its results, spread it in higher education institutes, performing 
training courses for leaders and teaching staff members. The study also 
recommends performing similar survey studies on other populations to 
verify the possibility of results generalization. 

Key words : transformational leadership, empowerment and 
universities. 

  
  لمقدمةا

ة في                  المتغيرات البيئي ؤ ب برزت الحاجة إلى القيادة التحويلية، عندما أصبح من الصعب التنب
ة         األدوار المثالي ام ب المؤسسات، فكان البد من وجود قادة يقومون بتزويد المؤسسات بالرؤى والقي

ادة التحو  إذ بها األفراد العاملون في المؤسسات،   هتديالتي يمكن أن ي   ستند القي ى    ت ة إل تثارة يلي  اس
شارآة في وضع األهداف             ى تحسين األداء والم ستمر عل زهم الم املين وتحفي راد الع درات األف ق

ؤثر                  ي تعترض العمل وت ة للمشكالت الت ول اإلبداعي داف، وإن     في   والبحث عن الحل ق األه تحقي
اعي   القيادة الفاعلة والناجحة تمثل نوعا من العالقات التي تنشأ بين القادة والعاملي   ن في موقف جم

ستمد                   فيمعين، وتهدف إلى إحداث التأثير       د ي إن القائ ا ف داف، ومن هن ى تتحقق األه املين حت  الع
ك      لى النهوض وتسعى القيادة التحويلية إ    .سلطته من رضا ومشارآة الجماعة     ابعين وذل  بشعور الت

ة والمساو             حتكام إلى أ  من خالل اال   ة والعدال ل الحري ة مث يم أخالقي ار وق سالم واإل   اةفك سانية  وال  ،ن
يس        د ول دات الشخصية للقائ يم والمعتق ادل  من فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من الق مصالح مع   ال تب
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د التحويلي ،المرؤوسين تقامة، هعملب يتحرك فالقائ ة واالس ة راسخة آالعدال  من خالل نظم قيمي
ة   أنها  ب تلك القيم، على   (Burns)طلق  وي يم الداخلي يم الد   ،الق ة  والق اوض        هي  اخلي يم ال يمكن التف  ق

 يير الشخصية يوحد القائد التحويلي     ومن خالل التعبير عن تلك المعا      ،فرادحولها أو تبادلها بين األ    
ستطيع أهاعأتب دافهم وي داتهم وأه ر معتق دري،( ن يغي ى  و).٢٠٠٢ الب ة عل ادة التحويلي ز القي ترآ

ة وا             اء رؤي ى بن د عل ذ            األهداف البعيدة المدى مع التأآي ى تنفي شجيع الموظفين عل ز وت ضحة وحف
ديل        ر وتع ى تغيي ت عل س الوق ي نف ل ف ة والعم ك الرؤي ة  تل ة القائم تالءماألنظم ة  ل ذه الرؤي  ه

امري( رف ).٢٠٠١ ،الع ةوتع ادة التحويلي ا القي ى  : " بأنه د اإلداري إل عي القائ دى س اءم  االرتق
ل ع   ذاتي والعم وير ال از والتط ل اإلنج ن أج يه م ستوى مرؤوس ات  بم وير الجماع ة وتط ى تنمي ل

ي وضعها            تلقد تم  ).٣١ ،٢٠٠٦ ،الهواري( "والمنظمة آكل  ة الت ادة التحويلي ة القي  دراسة نظري
ة   ) Bass, 1985(وقام بتكييفها باس  )Burns, 1978( بيرنز بشكل آبير في المؤسسات التربوي

وود   ه ليث م تبع ادة   )Leithwood, 1993; Leithwood, 1995(ث ياق إع من س ة ض هيكل
ى         درة عل ا وق ة وآاريزم ديهم رؤي أن ل ادة ب ة الق ادة التحويلي صف القي ة، وت سات التربوي المؤس

ي ز العقل و  ،التحفي از، والتحصيل والنم ة، واإلنج ى اإلبداعي ز عل  .Bass, Avolio(  والترآي
1994(.  

وود تخدم ليث ة   ) Leithwood, 1995( واس ادة التحويلي ة لوصف القي ر عمومي ى أآث معن
وي،           ضمن سي  اء            إذاق التغيير وإعادة البناء في المجال الترب ى بن ادرة عل ا ق صفها بأنه زام  ي  االلت

  ).٢٠٠٤، رانيمالع( طراءواإل و المؤسسة وتنمية مقدرة المعلميننح

ة            تم  ت ،وفي ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة األعمال والضغوط المرافقة للمنافسة العالمي  ه
ول           المفاهيم اإلد ببناء  المنظمات   أة أن ت  يارية الحديثة لتحقيق الميزة التنافسية، وبالتالي ليست مفاج

الي   يم الع ة والتعل ن المؤسسات التربوي د م ق  االعدي شرية عن طري ا الب ًا بموارده ًا ملحوظ هتمام
وظيفي، ويه            فعيلت ى تحسين األداء والرضا ال ال عل ر فع تم  مفهوم تمكين الموظفين، لما له من أث

شارآتهم في            ل رئيس بإ  مفهوم التمكين بشك   زهم وم قامة وتكوين الثقة بين اإلدارة والعاملين وتحفي
  ).٢٠٠٣، ناصر( اتخاذ القرار وآسر الحدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية بين اإلدارة والعاملين

مًا                        يًا وحاس صرًا أساس شكل عن دريس ي ة الت ين أعضاء هيئ وم تمك ام بمفه وال شك أن االهتم
شرآا ي ظل االًةصاخوبت، للمؤسسات وال ة  ف ة الحديث اهيم اإلداري ق المف ى وتطبي اه نحو تبن تج

ة        در ( آإدارة الجودة الشاملة، وإعادة هندسة العمليات اإلداري ألداء      )ةالهن شامل ل  إذ. ، والتخطيط ال
ذلك           ا ل ة، وفق ة الحديث اهيم اإلداري ق المف يمثل تمكين العاملين أحد المتطلبات األساسية لنجاح تطبي

إن ا ةف ى ب لمؤسسات التربوي ة إل ة ماس ع  حاج تالءم م ة ت ة حديث ات إداري ة وممارس ة تنظيمي ثقاف
  .المتطلبات والتطورات المعاصرة

ى مجموعة أو                        ال أو الحاالت والظروف إل ة األعم ل طوعي لملكي ه نق ين بأن ويعرف التمك
ون   ن، ويمتلك يط ممك ي مح بة ف ة المناس ع الحال ل م ى التعام درة عل ديهم الق راد ل سلطة أف  ال

ة، واإلدارة   زام والثق ة وااللت ل، والدافعي ات العم م لمتطلب درة والفه ارة والق سؤولية والمه والم
اتهم،    داعاتهم وطاق م إلطالق إب ة له ة الكافي ل المناسب واإلتاح ع العم يط ال يمن ي مح صادقة ف ال
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ين ع و ة التمك ز عملي صادر ا   ترتك وير م راء تط سب خب رد ح دى الف ة ل سفة الفردي ى الفل ة ل لطاق
د   ال، ألن الم تراتيجيات األعم ن واضعي اس ر م ل الكثي ن قب ا م ساء فهمه ن ي شرية، ولك  ينريالب

ادهم،       ة       ويشعرون بأن هذه العملية تعني فقدان للقوة حسب اعتق د من عملي ين هي أبع ة التمك عملي
صالحية، إذ  اء الموظف ال ة   إإعط ي والثق ستوى التقن ة والم ضم المعرف ع ت رة أوس شمل دائ ا ت نه

صحيح أن تعطي الموظف    ب ال ي القال أنها إذا وضعت ف ن ش ة م ارات الذاتي ذه المه ذات، وه بال
شودة،     أفضل النتائج على صعيد عمله، وآل مؤسسة ترغب في النجاح وتضع             دافها المن أمامها أه

ا ن ذه األعليه ا، وت شر ه املين فيه ع الع ين جمي داف ب ي  ه ا ف داف وتحقيقه اء األه ب حصر بن جن
ر لدى جهة واحدة، يؤثر بشكل      د أظهرت التجربة أن احتكار السلطة واتخاذ القرا       شخص واحد، فق  

ي  ر ف سات، وآبي ات المؤس ل أمخرج ي العم سلطة ف ار ال ذويب احتك و ت ين ه اس التمك ن أس
ألوف أن                     إلدارة، إذ من الم الجماعي، إال أن التمكين ال يعني التنازل عن الصالحيات األساسية ل

ي                      يرى المديرون التقليديو   ي عن سلطاتهم الت ازل أو التخل واع التن وع من أن ه ن ن التمكين على أن
ين هو          وهذا يبدو جلياً  . تخولهم بها مراآزهم   ة التمك أول تحد يواجه عملي ين، ف ق التمك  عندما يطب

ديهي                       ى عن بعض صالحياته، إذ من الب فهم اإلدارة ألبعاد هذه العملية، إذ يخشى المدير أن يتخل
شارآة  رى الم ه أن ي ى من ي هي أدن وظفين، أو للخطوط الت ادة المؤسسة للم سليم قي ا ت ى أنه  .عل

س ازلون عن م ديرين ال يتن ة أن الم ن ؤووالحقيق دون م ذلك يزي م ب ين، فه دأ التمك اع مب لياتهم بإتب
س       ام بم اال للقي م مج تح له ه يف ضل، إذ إن رارات أف اذ ق رص اتخ ة،   ؤوف ر فاعلي شكل أآث لياتهم ب

دير رغ الم التمكين يف اذ الف ة التخطيط التخ ة التطوير لعملي سة لعملي رارات الرئي م  ،ق ة دع وعملي
 .)٢٠٠٨ أبو المجد،(ء العاملين على اختالف مستوياتهم هؤال

  
   وأسئلتهامشكلة الدراسة

ه       أو إيجاباً  يقوم القائد التربوي بأدوار إدارية فنية متعددة، تنعكس سلباً          على أداء العاملين مع
ين ن إداري دريس وأعضاء م ة ت ارًاهيئ رك أث ي ، وتت م واضحة ف لوك اته ات ، وس دعت التوجه

   . تعرف بالقيادة التحويلية،الحديثة في مجال القيادة في المنظمات إلى نوع من القيادة

عت ي       س اديميين ف ادة األآ دى الق ة ل ادة التحويلي ة القي ن درج شف ع ى الك ة إل ذه الدراس  ه
ور مشكلة الدراسة        ،  تمكين أعضاء هيئة التدريس   الجامعات األردنية الرسمية وعالقتهما ب     ذا تتبل ل

  : باإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية

     اديميين    ما درجة ممارسة ادة األآ ة       الق ة   ل  الرسمية  في الجامعات األردني ادة التحويلي  من   لقي
  ؟وجهة نظرهم

        دريس     ما درجة التمكين الوظيفي لدى أعضاء ة الت ية من   ة الرسم  في الجامعات األردني     هيئ
  ؟ة نظرهموجه

         ة ة ذات دالل ين   إهل هناك عالق اديميين         حصائية ب ادة األآ دى الق ة ل ادة التحويلي ممارسة القي
  ؟ودرجة التمكين الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
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  هدف الدراسة

ة الرسمية          هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة القادة األآاديميين في الجامعات األردني
  . أسئلة الدراسةعنوذلك باإلجابة  .ويلية وعالقتهما بتمكين أعضاء هيئة التدريسلقيادة التحل

  
  أهمية الدراسة

ق              أتكمن   راء األدب النظري المتعل ين      الق ب همية الدراسة من خالل إث ة، والتمك ادة التحويلي ي
  :اآلتية يؤمل أن تفيد منها الجهات  ومن خالل نتائجها المتوقعة والتيالوظيفي،

 اديميين،  "ممثلة  واألهلية   الرسمية   الجامعات دريس      و بالقادة األآ ة الت ك     ،أعضاء هيئ تم ذل  وي
  . إليها الدراسةتوصلت والنتائج التي مهارات القيادة التحويلية،فادة من من خالل اإل

 ي األردن الي ف يم الع ق: مؤسسات التعل ن خالل تطبي ك م تم ذل ق وي ة لتحقي ادة التحويلي  القي
 .نالتمكين لدى الموظفي

  ة في    واأل تبني أصحاب القرار في الجامعات الرسمية  الباحثتانأمل  تإذ  : أصحاب القرار هلي
ارات األردن ادة ال لمه ؤثر القي ي ت ة والت ًاإتحويلي ى أداء أيجاب دريس  عل ة الت ضاء هيئ ع

ات      مي ومتطلب دود دوره الرس دى الموظف ح ى تع ود إل ا يق ات مم ي الجامع وظفين ف والم
 .المهام المطلوبة منهبشكل يفوق  ،وظيفته

  
  مصطلحات الدراسة

ة ادة التحويلي ة  تعرف: )Transformational Leadership( :القي ادة التحويلي القي
ستويات     خر إ آل منهما اآل  ن إلى رفع    وعملية يسعى من خاللها القائد والتابع     "نها  على أ  ى م لى أعل

ة واأل  ذه الدراس   . )Burns, 1978: 20( ".خالق الدافعي درة    وألغراض ه ه ق ادة  ة يعرف بأن الق
اديميين  وض و  األآ ى النه سعي إل ى ال ابعين عل ادة والت ع الق ستويات رف ى الم ى أعل ة   إل المعنوي

ادرة     العدالة والمساواة، و  والتماس المثل العليا والقيم األخالقية مثل        ام المب اذ زم والتي سوف    . اتخ
  .غرض لهذا الالباحثتانه تأعديتم قياسها باستخدام المقياس الذي 

شكل          : Empowerment)( :التمكين الوظيفي  سلطة ب التمكين نقل طوعي للمسؤولية وال
رار           متكافئ ين   . من المديرين إلى المرؤوسين ودعوة للعاملين للمشارآة في سلطة اتخاذ الق والتمك

ا               مإشراك جميع األفراد في صنع نجاح المنظ       شرية له األفراد آعناصر ب ام ب ي االهتم ذا يعن ة، وه
ساعية          آماله يم المؤسسة ال ة وق ة في ثقاف ا وطموحاتها، وبالتالي يشكل مفهوم التمكين حجر الزاوي

يح الفرصة           .)٢٠٠٣ أفندي،( .لتمكين أفرادها  ي تت وألغراض هذه الدراسة يعرف بأنه العملية الت
ا                      ديم أفضل م ة، وتق ة والجماعي دراتهم الفردي ادة ق دريس لزي ة الت اديميين وأعضاء هيئ  للقادة األآ

 المقياس المعد قاسهوالذي  .لديهم في مجال المشارآة بالمعلومات والقرارات اإلدارية في الجامعة        
  .نيالباحثتمن قبل 
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  دود الدراسةح

  :تتحدد نتائج الدراسة بما يلي

 سام      (  القادة األآاديميين   هذه الدارسة على   تقتصرا وابهم ورؤساء األق عضاء  وأ )العمداء ون
  .٢٠١٠/٢٠١١ للعام  الرسميةات األردنيةهيئة التدريس في الجامع

  المتغيرات ة ب دود متعلق ة تتناول: ح ادة التحويلي ر القي ة متغي ين ، الدراس ر التمك  ومتغي
  . ومكان العمل ،الوظيفي

    درجة ممارسة    لقياسة  استباني  وه:  المستخدمة في جمع البيانات     الدراسة بأداةحدود متعلقة
ة الرسمية    في الجامعات األ   القادة األآاديميين    ة و  لردني ادة التحويلي اس ممارسة    لقي ة لقي الثاني

  .لتمكين الوظيفيأعضاء هيئة التدريس ل
  

  األدب النظري

  : النحو التاليىألدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة، علل يتناول هذا الجزء وصفًا

  القيادة التحويلية

ي  ادة الكفؤة أحتعد القيادة جوهر العملية اإلدارية ومحورها، وتمثل القي     د المعايير الرئيسة الت
سبة للمؤسسة يمكن              طتها التمييز ب   اسيمكن بو  ادة بالن ر الناجحة، والقي ين المنظمات الناجحة وغي

ا                    سيقها وفق ات الفعل ورد الفعل وتن تشبيهها بالدماغ بالنسبة لإلنسان، فهي التي تقوم بتوجيه عملي
ي     التي تعمل فيها، للظروف المحيطة، فهي تتأثر وتؤثر في البيئة   رات والتحديات الت ونتيجة للتغي

بدأ االهتمام واضحا في النمط      ظهرت في العصر الحالي والمتطلبات الجديدة للمنظمات واألفراد،       
رة القيادي الفعال، وارتباط ذلك بالمواقف     دأ البحث يخرج من إ     المتغي ا وب سمات    وعوامله طار ال

ى التك  جماوالنمط القيادي إلى دور العاملين وال   د عل ى     عة والبيئة وقدرة القائ ز عل دأ الترآي ف، وب ي
ام              االتجاهات الحديثة للقيادة،   دة اهتم ة، فهي ولي ادة الحديث ات القي ة من نظري وتعد القيادة التحويلي

الي           الطرق واألس رن العشرين ب سعينيات من الق ات والت ي الثمانيني ي ت  بالعلماء في فترت  ساعد الت
ال     االنطالق نظمة، وبث حياة جديدة فيها، وقد آانت نقطة     القائد على تطوير الم    ك هي أعم  في ذل

وان     ،)Burns, 1978( بيرنز ا بعن ا مهم سبعينيات آتاب ادة ( حيث آتب بيرنز في ال ه  )القي   ذآر في
دا         ون مع د أن يك ى القائ ب عل ه فيج ارج، وعلي داخل والخ ن ال ائي م شكل البن ذ ال ادة تأخ أن القي

د،وجاهزا إلجراء التخطيط  ل األم ز الطوي ى ) Burns(  وصنف بيرن ا إل ه له ادة حسب فهم القي
ادل              : نمطين رئيسين  دا يتب األول وأطلق عليه القيادة التبادلية، وهي عملية تتضمن في جوهرها قائ

رة،                   ة آبي د ذات أهمي أو يعد بتبادل الخدمات والوظائف مقابل تحقيق األهداف المنشودة، والتي تع
) Burns(  حاجات القادة والتابعين، أما النمط الثاني، فقد أطلق عليه بيرنز       ألنها ترآز على إشباع   

ى الوصول        ه إل د من خالل دوافع الظاهرة    القيادة التحويلية، وهو نمط من القيادة يسعى القائ ى ال إل
، واستثمار أقصى طاقاتهم بهدف     حاجاتهموالكامنة لدى األفراد والتابعين له، ثم يعمل على إشباع          

د في مساعدة          تحقيق   ى دور القائ ز عل ادي في الترآي تغيير مقصود، ويتمثل جوهر هذا النمط القي
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ى  املين عل راد الع راطاألف دافها المن االنخ ا وأه ان بحاجاته ة، واإليم ي المنظم ام ف  شودةـ الت
)Leithwood, et al, 1999.(  

ك من خالل                 ابعين وذل شعور الت ام االوتسعى القيادة التحويلية إلى النهوض ب ار     حتك ى أفك  إل
 والسالم واإلنسانية، فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من     والمساواةالحرية والعدالة   : وقيم أخالقية مثل  

د التحويلي يتحرك       المرؤوسين تبادل مصالح مع      بالقيم والمعتقدات الشخصية للقائد وليس       ، فالقائ
ة           ه عمل في ة راسخة آالعدال تقامة  من خالل نظم قيمي سم  واالس ز  ، وي يم،    ) Burns( ي بيرن ك الق تل

قيم ال يمكن التفاوض حولها أو تبادلها بين األفراد، ومن خالل التعبير عن تلك      وهي  القيم الداخلية   
دافهم      ،ه أتباع التحويليالمعايير الشخصية يوحد القائد      دري ( . ويستطيع أن يغير معتقداتهم وأه ، الب

٢٠٠٢.(   

ادة     بالبناء على عمل) Bass, 1985(وقام باس  ة القي دم نظري  وأفكار بيرنز المبكرة حيث ق
د ا     ر القائ ث أث ن حي راف م رف اإلش و يع ة، وه شعر  لالتحويلي اع، وي ي األتب زي ف اع  تحفي األتب

ا        بالوالء، والثقة، واإلعجاب، واالحترام نحو القائد التحويلي، ويتم تحفيز         ر مم ق أآث  األتباع لتحقي
ا                 منهم، يتم إلهام األتباع لت     ًاآان متوقع  ر إدراآ م أآث تم جعله ى وي حقيق احتياجات من مستوى أعل

  .لمهارات والمواهب التي يملكونهاإلى الحاجة المؤسسة 

  ة القيادة التحويليعناصر

   الجاذبية(Charisma) :      د ذي حيث تصف سلوك القائ دير      إ يحظى ب   ال رام وتق عجاب واحت
ل     التابعين، ويتطلب ذلك المشارآة في المخاطر من قبل القائد، و      ابعين قب ديم احتياجات الت تق

  .االحتياجات الشخصية للقائد، والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي

   اإللهام(Inspiration) :           ى تصرفات د عل ذا البع ر        وسلوآيات يرآز ه ي تثي د الت  في  القائ
 تعمل على إيضاح التوقعات للتابعين، تصف أسلوب         السلوآيات، وتلك   التحديالتابعين حب   

 .ألهداف التنظيمية، واستثارة روح الفريق من خالل الحماسة والمثاليةباااللتزام 

 ة تثارة الفكري ى  : (Intellectual Stimulation) االس ويلي عل د التح ل القائ ا يعم وفيه
ابعين، ودعم          ل الت ة من قب ة إبداعي البحث عن األفكار الجديدة، وتشجيع حل المشاآل بطريق

 .عملالنماذج الجديدة والخالقة ألداء ال

 الفردي االعتبار (Individualize Consideration) : يتصف بهذا العنصر القائد الذي
ين          ذ بع ة تأخ رق مختلف م بط ل معه تم التعام ذين ي ين ال صيا للمرؤوس ا شخ ي اهتمام يعط

ة              العتبار ا اال ه، ولكن بعدال ائم بذات ي، ( عتبارات الفردية، إذ يعامل آل شخص آفرد ق  الهالل
٢٠٠١.(  

ورث    سالفة      ) Northouse, 2001( هاوس وذآر ن ة ال ة األربع ادة التحويلي أن عناصر القي
ا               ا جميع ضا أنه ية، ويالحظ أي دأ بحرف   ت الذآر هي عناصر أساس ة اإل  ) I( ب ذلك    باللغ ة، ل نجليزي

ة اإل    ا باللغ ق عليه ة اسم  يطل  )The four I's of Transformational Leadership( نجليزي
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ى مستوى عال من الفا        وأن استخدام القيادة التحويل    ؤدي إل ة ي ة،     عي ة يتجاوز التوقعات التنظيمي لي
  .لقيادة التحويليةإلى اوالذي يسمى بالتأثيرات المضافة 

  يادة التحويلية والقائد التحويليخصائص الق

ؤ(أوردت  ا  ) ٢٠٠٣ تمن،م ذه الخصائص ومنه ة  بعض ه داف المنظم وضع وصياغة أه
ى   والسعي   تثا    و .اقه تحقيإل يم االس املين        تقي ردي للع دعم الف ة وال ى توقعات     و.رة العقلي ز عل الترآي

شارآة في       و.عالية من األداء من جميع أطراف العملية التربوية        دعيم الم ة لت تطوير أحوال مالئم
  .القرارات

د أشار     ويتمتع القائد التحويلي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره م            ادة، وق ن الق
ر،              أ:  هذه الخصائص منها   بعضإلى  ) ٢٠٠١( القحطاني ل للتغيي ه وآي ى أن سه عل ى نف نه ينظر إل

يس نقطة وصول      ة ول ارة عن رحل ر في نظره عب ذا التغيي شجاع محب للمخاطرة، وال   .وأن ه
يؤمن . ، وفي نقل الحقائق والمشاعر لآلخرين     لمستقرة، وشجاع في مواجهة الواقع    يحب األحوال ا  

ك    بقيمة الناس، وهو حساس لمشاعرهم، ويس     عى إلى تزويدهم بالطاقة الداعمة للعمل، وهو مع ذل
ة    موجه بالقيم األخالقية، ويتصرف في ضوئها،        .ًاقوي ولكنه ليس ديكتاتوري    ويكّون حضارة مبني

دما       .على قيم اإلنجاز   ر، وعن ة       يخطئ يتعلم طول العم ه تجرب ى أن أ عل ى الخط ا   أ ينظر إل اد منه ف
ة   .للعمل في المستقبل   ذه ا            ) Visionary( صاحب رؤي ة ه ى ترجم م، وعل ى الحل ادر عل ألحالم  ق
   .القائد التحويلي يتميز بالقوة، ويزود العاملين بالطاقة، ويمكنهم من عملهم و.إلى رؤى وواقع

  أهداف القيادة التحويلية

ذه                        ا، وه ق األهداف الموضوعة له ى تحقي سعي للوصول إل ى ال دة إل آل مؤسسة تعمل جاه
وم        ل، يق و           األهداف مؤشرات عم د ممكن ومن خالل ت ة وجه ابع بكل طاق د والت فر اآل من القائ
إلى أن القادة التحويليين ) Leithwood, 1993( ا، ويشير ليثودهالمستلزمات للوصول إلى تحقيق

  :يسعون لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية في المؤسسة وهي

         ي ى التطور المهن املين عل اظ وال: مساعدة الع ة          حف ة تتصف بالمهني ى ثقاف اون من     عل والتع
ضهم     ع بع املين م دث الع الل تح ضًاخ شكل    بع يط ب ر، والتخط ة التعبي الل حري ن خ ، وم

  .ع المسؤولية المشترآة وتطوير العاملين، وإجراء تواصل فاعليتعاوني، تشج

   د من               : زيادة الدافعية للعمل تمكن القائ دما ي تم عن  أهداف   شخصنه إن زيادة دافعية العاملين ت
ي، وإلا وير المهن املين دورتط اء الع داف   ًاعط ن وضوح أه د م شكالت والتأآ ل الم ي ح  ف

 .المؤسسة

   ا    : مساعدة العاملين في حل المشكالت بفاعلية دى األشخاص ألنه إن القيادة التحويلية مهمة ل
ذل                         ة في ب ديهم رغب ق ل دة، وتخل شاطات جدي شارآة في ن ى الم قادرة على حفز العاملين عل

شكل         ى                  المزيد من الجهد، والعمل ب ادرين عل اء، من خالل العمل ضمن جماعة ق ر ذآ أآث
  .تطوير حلول أفضل مقارنة مع عمل المدير وحده
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  القيادة التحويلية في المؤسسات التربوية

الل    وي خ ع الترب ي المجتم ول ف ة القب ادة التحويلي ة القي ت نظري سعينالق ن اتيالت زء م  آج
رات  تجابة للتغيي ى أسفلاالس ى إل ي سياسات من أعل ي) Top-Down Policies( ف  آانت الت

ات    ات اإلصالح              و. سائدة خالل الثمانيني سعينيات في عملي ة في الت ادة التحويلي ة القي ظهرت أهمي
ى مجموعة     التربوي في الواليات المتحدة األمريكية وآان تأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر عل

ا  ر اتجاه ي ظل ظروف صعبة لتغيي ة ف ن المخرجات التربوي يمهم، ت المعم م وق ين ودوافعه لم
اذ و ات اتخ ة، وعملي ة المدرس ية، وثقاف سياسات المدرس رامج وال داف والب أثير األه ذا الت اول ه تن

  .القرار فيها

  التمكين الوظيفي

 وخاصة في ن العظيمآ القر أآثر من موقع في     في زيز وردت آلمة التمكين لغة التقوية أو التع     
شاء " : بقوله تعالى  سورة يوسف عليه السالم     "وآذلك مكنا ليوسف في األرض يتبّوأ منها حيث ي

ة : سورة يوسف  صدق اهللا العظيم      ا اهللا         ،٥٦ اآلي ي منحه ين الت ا مقومات التمك حيث تمثلت فيه
ذلك     . سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف عليه السالم من علم، وحلم، وحكمة، ومعرفة           ا آ وتكرر ذآره

الى   ور      بقوله تع ذين     " في سورة الن ستخلفنهم في              وعد اهللا ال صالحات لي وا ال نكم و عمل وا م  آمن
د                     دلنهم من بع م و ليب األرض آما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له

  .٥٥اآلية : سورة النور. صدق اهللا العظيم "خوفهم أمنا

ين  ات من القرن الماضي ولل    يم به في التسعين   ا، وبرز االهتم  والتمكين مفهوم حديث نسبياً    تمك
ش       ـــفالتمكين هو تحري  : تعاريف متعددة  وانين، وت داع      ـر الفرد من قيود الق ى اإلب زه عل جيعه وتحفي

ا   ه عليه ات      و .)Zemke & Schaf, 1988( والمبادرة ومكافأت ر الطاق ة إطالق وتحري هو عملي
ة            ــالمشعلى  الكامنة من خالل تشجيع الموظفين       ول، وتحمل المخاطر وملكي ارآة في وضع الحل

اج        ـرار، وهو إعط  ـالق ذا يحت الهم، وه ة للموظفين ألداء أعم ى ا اء أعلى درجة من الحري ي  إل لتخل
ـ روقراطيـعن البي  ين و ).Hocutt & Marru & Ston. w. T, 1998( ة في اإلدارة ـــ  التمك

امهم       م وأحك دعم عمله ي ت صادر الت ن الم نهم م ة، وتمكي ة والحري ة الثق راد المنظم اء أف إعط
ذه المجموعة مع            هذا عندما تعطى مجموعة ما    ، ل وقراراتهم قوة مفوضة تتغير عالقات أعضاء ه

بحوا ش      م أص ة، ألنه سلطة الفعلي ون ال ذين يحمل ادة ال ي أه   رالق سلطة، وف ي ال م ف اف دآاء معه
اآم،            ق الح ن الفري زءا م ة ج ذه الحال ي ه ون ف صبح المرؤوس ر ي ى أخ ة، بمعن أي أن  المنظم

سوانياإلداري اد  لي م الق ط ه ستخ   فق ين الم ع المرؤوس ل جمي ريقتهم   ة، ب ضا بط ادة أي م ق دمين ه
، والمعلمون   ةدة بوضع السياسات التربوي    ا الق نن في منظمة تربوية يشارآو    والمرؤوسفة،  الخاص

شارآو   دارس ي ي الم ة،       نف يم الطلب ق بتعل ي تتعل ة الت رارات التربوي اذ الق ة باتخ دير المدرس  م
  .)٢٠٠٤ العمراني،( بشكل عاموبالبرامج المدرسية وبسياسة المدرسة 
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  التمكين الوظيفي وتفويض السلطة

ي                     ا يعن ويض من حيث أن آليهم ين والتف على الرغم من التشابه الكبير بين مصطلحي التمك
ه     اط         تنفيذ المهام من خالل تفويض السلطات لألفراد، إال أن ا في عدة نق ز بينهم من الممكن التميي

سلطة   ويض ال رف تف ث يع ة، حي املين (Delegation of Authority)جوهري نح الع ه م  بأن
ام محددة          ذ مه ة لتنفي رارات ضمن الحدود المطلوب اذ الق ذلك   . القدرة على التصرف، واتخ وهو آ

د            تخويل جز  ى األه ة،  ء من السلطات إلى اآلخرين لتسهيل عملية التنفيذ، والوصول إل اف التنظيمي
ة محددة،    وبذلك فإن التفويض يتعلق بالطلب من الموظف القي            ه ام بمهم ة   وإعطائ سلطة الالزم  ال

ا   وهو .خارج المهام االعتيادية للموظفلذلك، وغالبا هذه المهمة من   العملية التي يمكن من خالله
 من عمله الكلي، ولتأآيد ذلك نجد أن العمل اإلداري من منظور        للمدير أن يعطي لآلخرين جزءاً    

واع            ة أن ى ثالث سة عملية التفويض، إنما يقسم إل ضها ألن الشخص          : هي  رئي ال ال يمكن تفوي أعم
ن          ال يمك وري، وأعم شكل ف ضها ب ن تفوي ال يمك ط، وأعم دير فق و الم ا ه ى إنجازه ادر عل الق
راد تفويضه               توظيفها، في حال آان الموظف مؤهال وقادرا على تحمل المسؤولية في المجال الم

  ).٢٠٠٧ عريقات،( فيه

لمصطلحين إال أن هناك اختالفا آبيرا بينهما، فمشارآة     وعلى الرغم من الترابط الكبير بين ا      
ار الموظفين تتم من خالل أخذ مقترحات الموظفين بعين    نهم  االعتب ين   . ، ولكن دون تمكي ا التمك أم

فيكون بإعطائهم السلطة والمسؤولية عن العمليات التي يقومون بها وعن المنتجات التي تنتج عن               
  .هذه العمليات

دير              وتنبع الحاجة إلى     ى أن الم ة، إل دير في المنظم توزيع السلطة التي تتجمع في مرآز الم
سلطة ضمن     ذه ال ع ه وم بتوزي ه أن يق إن علي الي ف ام، وبالت ن المه د م ه بالعدي ه يجاب م موقع بحك

  .مستويات مختلفة في الهيكل التنظيمي

  التمكينوخصائص وفوائد أهمية 

ى        تنبع أهمية التمكين من حاجة المنظمات إلى تحسي        ن تنافسيتها من خالل تحفيز العاملين عل
ن ادة م ستقل، واإلف ر الم دراتهم اإلبد التفكي ودة اق سين ج ارهم وتح سين أفك الي تح ة، وبالت عي

ع   وظيفي من واق ين ال ة التمك ذلك أهمي أتي آ ة، وت دمها المنظم ي تق ي المخرجات الت ة، الت الحقيق
هدف التطوير والتحسين المستمرين، وهو  عبارة عن استراتيجية ومهارة تنظيمية، تست تقضي بأنه 

ة    ة الداخلي ها البيئ ي تفرض ي الت ا، وه رات ومجابهته ة التغي ا مواآب ب منه ذي يتطل ر ال األم
 والخارجية للمنظمات، فالتمكين يؤدي إلى استجابة الموظفين بسرعة وبشكل إيجابي في التعرف             

  .)٢٠٠٦ العساف،( على المشكالت وإيجاد الحلول لها

رارات، وإتاحة الفرصة                ن  أوحيث   اذ الق ى اتخ عصب التمكين هو جعل العاملين قادرين عل
ي الرؤي     شارآة ف املين للم ام الع ديهم        ةأم ور ل ك أن يط أن ذل ن ش إن م ة، ف ستقبلية للمنظم  الم

ة          ر فاعلي تمكن هو أآث اإلحساس بالفخر، واحترام الذات والمسؤولية، وال شك في أن الموظف الم
ى     ى تحقيق أهدافها، ويبرز هنا دور اإلدارة ومسؤوليتها وهي        في مساعدة المنظمة عل    التي يقع عل
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ي تفصل                  تخلص من الحدود الت عاتقها توفير البيئة المناسبة السليمة لمثل هذا التمكين من خالل ال
  .)Brown and Havery, 2006( ًابعض المستويات اإلدارية عن بعضها

  أبعاد التمكين

شنفري  حدد عطاري   ين، ف ة للتمك   مختلف ًاحدد الباحثون أبعاد   ين   ) ٢٠٠٧(  وال اد التمك  في   أبع
  : بستة أبعاد هيالعملية التعليمية

  م،              : اتخاذ القرار ي تمس عمله وهو درجة إدراك المعلمين بالمشارآة في اتخاذ القرارات الت
ارات أفضل،                     ى خي ال التوصل إل ين، ومن احتم باعتبار أن المشارآة تزيد من وعي المعلم

  .لم أفضلونوعية تع

  و،          مين أن المدرسة  لمع درجة إدراك ال   :النمو المهني م فرص النم وفر له ا ت ون به  التي يعمل
 .والتطور والتعلم المستمر، وتوسيع مهاراتهم من خالل الحياة العملية

 م،               :المكانة ون معه ي، وإعجاب ممن يعمل احترام مهن  درجة إدراك المعلمين أنهم يحظون ب
 .حترمون معرفتهم ودرايتهموأن زمالءهم يدعمونهم وي

 ذات ة ال اد بفاعلي درة :االعتق ارات والق ديهم المه ين أن ل ة إدراك المعلم ى  درج ساعدة عل م
انهم إحداث                       ة للطالب، وبإمك رامج فعال اءة لتطوير ب ديهم الكف تعلم، وأن ل ى ال المتعلمين عل

 .همتغييرات في تعلم

 وعا في جوانب معينةدرجة إدراك المعلمين أن لهم صوتا مسم: االستقاللية. 

 درجة إدراك المعلمين أن لهم تأثيرا وأثرا على الحياة في المدرسة:ريالتأث . 

  تمكين الوظيفيلأساليب ا

  :األساليب التي تساعد في تحقيق التمكين بما يلي) Menon, 2001(لقد حدد 

   ة في الهيكل ا             : أسلوب التمكين الهيكلي ستويات اإلداري لتنظيمي،  وذلك يعني تقليل عدد الم
 .أي من خالل الالمرآزية في أداء العمل

   ة        :أسلوب التمكين من خالل التحفيز ز الكفاي ة تعزي ى خلفي ين عل وع من التمك  ويقوم هذا الن
 .لى تفويض الصالحيات على أنها مصدر لتحفيز العاملينإالذاتية، ومن خالل النظر 

           ادي نمط القي ين من خالل ال نمط ال       :أسلوب التمك د ال د في           حيث يع سلكه القائ ذي ي ادي ال قي
 .ني من أساليب التمكًاالمنظمة أسلوب

  معوقات التمكين

شعور         ) Conger, 1989( لقد أورد ة ال القوة، وقل شعور ب ى ضعف ال ؤدي إل عدة عوامل ت
  :بالفاعلية، وعدم السيطرة على العمل من قبل الموظفين، وبالتالي إعاقة التمكين
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   ة صال، وس    ضعف : عوامل تنظيمي ة في المؤسسة، وعوامل         االت يادة األجواء البيروقراطي
  .تتعلق بضغط المنافسة، وأخرى تتعلق بالضغوطات في مرحلة التحول والتغيير

  الرقابة المباشرة والحثيثة للموظفين، والوصاية عليهم والسلبية في التعامل مع             :نمط القيادة 
 .الموظفين المتمثلة باالهتمام الكبير بالفشل والترآيز عليه

 اإلبداعب عدم تناسب العائد والحوافز مع الجهد المبذول، وعدم ربطه :نظام العوائد. 

   دع                :تصميم العمل ة ال وب من الموظف، وقل دور المطل ي،     م عدم وضوح ال دريب التقن  والت
رص التق    ل، وضعف ف ي العم وع ف ة التن ل، وقل روتين المم داف، وال ة األه دم واقعي م دوع

 .والتطور للموظفين
  

  الدراسات السابقة: ثانيا

داء             ته عن دراسفي  ) ٢٠٠١( الهاللي أشار دى عم ة ل ة والتحويلي ادة التبادلي  أنماط سلوك القي
اطهم        ي أنم ون ف ات تحويلي داء الكلي ل عم ة، أن آ ات الجامعي ي بعض الكلي سام ف اء األق ورؤس

ة، ألن  مالقيادي ا ته ل إدراآ ل وتحوي ى نق سعى إل م يتصرفون بطرق شتى ت ى أنه شير إل ات  ت بيئ
ادة                  للتوفيق   العمل اعهم من خالل سلوك القي م وبأتب بين المثل والطموحات واألهداف الخاصة به

ال زة حول مج ة المتمرآ ة( التحويلي تثارة العقلي ر من ). االس سام تحويليين أآث اء األق ان رؤس وآ
ة الشخصية                 ان مجال الجاذبي ة، وآ اطهم القيادي ا ( آونهم إجرائيين في أنم سلوك  هو ا  ) الكاريزم ل

  .القيادي المستخدم بشكل أآبر

ة في الجامعات             في دراسته عن    ) ٢٠٠١ (لغامديا وأشار ادات األآاديمي  مدى ممارسة القي
ة  ادة التحويلي سعودية للقي ود ال ى وج ة إحصائية فافروقال ة  ذات دالل ادة التحويلي ي عناصر القي

ى     ة إحصائ      تعزى إل روق دال ة، وال توجد ف ر الوظيف ى     يا في سلوك  متغي د التحولي تعزى إل  القائ
ق                  ا يتعل ة إحصائية فيم متغيرات الجامعة والتخصص، آما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل
ائج وجود                       م تظهر النت ا ل ة والتخصص، بينم رات الوظيف بخصائص القائد التحويلي تعزى لمتغي

ص القائد التحويلي يمكن أن تعزى  فروق ذات داللة إحصائية في تمتع القيادات األآاديمية بخصائ     
  .متغير المؤهلإلى 

ى األداء في المؤسسات          عن  ته  دراسفي  ) ٢٠٠٦( بني عيسى ووجد   ة عل أثر القيادة التحويلي
ي األردن  ة ف اك :العام ات        ان هن ي اتجاه روق ف ود ف دم وج ة، وع ادة التحويلي ابي للقي ر إيج أث

ى األداء     ة عل ادة التحويلي ر القي و أث املين نح زىالع ىتع ي،   ال (: إل ل العلم ر، المؤه نس، العم ج
وظيفي ادة التحويل و،)المسمى ال ر القي املين نحو أث ي اتجاهات الع روق ف ى األداء وجود ف ة عل ي

  .لخبرة العلميةاتعزى إلى 

ادة            حول   ) ٢٠٠٩( بةيغرا دراسة   وأشارت سلوك القي ويين ل درجة ممارسة المشرفين الترب
دى  ممارسة درجةالى وجود مستوى أدائهم التحويلية في األردن وعالقتها ب   المشرفين   متوسطة ل
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ة  ادة التحويلي سلوك القي ويين ل ة . الترب دت عالق ةووج ة  ارتباطي ين درج صائيا ب ة إح ة دال  إيجابي
  . ممارسة المشرفين التربويين لسلوك القيادة التحويلية وبين أداء المشرفين التربويين لها

ديري    م حول )Layton, 2003(دراسة اما  دى م ة ل عرفة العالقة بين سلوك القيادة التحويلي
ة             والمدارس المتوسطة ومستوى التعلم عند الطلبة،        ادة التحويلي ين القي ة ب ى وجود عالق أشارت إل

ذل ج     ي ب ين ف ة المعلم دير، ورغب ة الم ول فاعلي ين ح صور المعلم ين، وت ا المعلم ين رض د وب ه
دراسة   وأشارت .م ثقافة مدرسية قائمة على التكيف  ن لديه أن مديري المدارس التحويليي   و. إضافي

زون  ين حول  )Reason, 2006(ري ة ب ة العالق لوآياتمعرف ات وس ة، وتوجه ادة التحويلي  القي
م،   ادة المعل ي قي دارس ف ديري الم ى إم ر،   ل ين العم ة إحصائيا ب ة دال ة ارتباطي ود عالق دم وج ع

رة، و نوات الخب ستوى الدراسي، وس دريوالجنس، والم ين الت م وب سابق للمعل لوآيب ال ادة س  القي
   .التحويلية المدرآة لدى المشارآين في المدرسة

اروس وبينت  ادة ) Bonaros, 2006(دراسة بون ة وزي ادة التحويلي ين القي ة ب وجود عالق
ابي      شكل إيج ة ب ة مرتبط ادة التحويلي ت القي الب، وآان م الط ستوى تعل ا  بم ستوى الرض ادة م زي

ادة             الوظيفي لدى المعلمي   ين للقي ن، ووجود عالقة ارتباطية بين القيادة التحويلية وتصورات المعلم
م في                       ة المعل ين رغب ة وب ادة التحويلي ين القي ة ب الفاعلة لدى مدير المدرسة، ووجود عالقة ارتباطي

افي د إض ذل جه ت  .ب ة وبين ساف دراس ول ) ٢٠٠٦(الع ين "ح ادات االتمك دى القي وظيفي ل ل
ا ي الجامع ة ف وظيفي  األآاديمي تقرار ال ي واالس االلتزام التنظيم ه ب ة وعالقت ة العام ت األردني

سية       ا التدري ة             " الطوعي لدى أعضاء هيئاته ادات األآاديمي دى القي وظيفي ل ين ال أن ممارسة التمك
غ         دى        ) ٥(من أصل     ) ٣.٢٦( في الجامعات األردنية جاء متوسطا، إذ بل وظيفي ل زام ال وفي االلت

اً أعضاء هيئة التدريس جاء      غ   مرتفع ة إحصائيا          ) ٣.٥٤( ، إذ بل ة دال ة إيجابي درجة، ووجود عالق
زام                    ة وااللت ة في الجامعات األردني ادات األآاديمي دى القي بين مستوى ممارسة التمكين الوظيفي ل

التمكين من وجهة   "حول  ) ٢٠٠٦(دراسة ملحم     أآدت .التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها     
دى رؤساء الجامعات             " دنية الحكومية نظر رؤساء الجامعات األر    اع ل ى وجود إجم لمشمولة  اعل

ة    ذورأى بعضهم أن ه . بالدراسة على أهمية مفهوم التمكين وأملهم بتطبيقه   وم يناسب الثقاف ا المفه
ا يحد من       اإلجراءاتالغربية، أما في عالمنا العربي فتعيقه        ة مم  والبيروقراطية، والثقافة التنظيمي

ذا                   . بداعاتهممرونة المدرسين وإ   ق ه ة في التوجهات لتطبي ى عدم وجود جدي وأآدت الدراسة عل
المفهوم، وانشغال الرؤساء بتدبير مواردهم المالية لتغطية نفقاتهم في ظل انحسار الدعم الحكومي           

  .لجامعاتهم

د عامالً     ) Samad, 2007(ماد اس دراسة   أظهرت  ة تع ة التنظيمي ادة والثقاف  ًا إيجابي أن القي
ة       االجتماعير الضمان    تواف ضرورة و . تحديد أبعاد التمكين    في ًامهم  وتفصيل الخصائص الهيكلي

ديهم                       في الشرآة  ا يعزز ل املين مم ين الع ة من تمك ستويات عالي من خالل السعي لتوفير وضع م
ذات،   رام ال تثماراحت شكل األ واس دراتهم بال آت،      ق ة، والمكاف ات والمعرف ادل المعلوم ل، وتب مث

دى الموظفين    وتحسين حس اإلد   ين الموظفين يعزز من سمات شخصية             وأظهرت   . ارة ل أن تمك
ى                    أثير عل م العوامل في الت ر إحدى أه ادرة الشخصية تعتب ار أن المب ة باعتب الموظفين االجتماعي

  .تمكين الموظفين
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  منهج الدراسة

ة ذه الدراس دت ه نهج الوصفي اعتم اطي الم سارين االرتب ى م اد عل ّم االعتم د ت  األول: ، فق
ي، من خالل  سار النظري أسلوب المسح المكتب ي الم داني، حيث استخدم ف اني مي نظري، والث

احثتاطالع  ة  نيالب وافرة ذات العالق سابقة المت ات ال صادر، والدراس ع والم ب والمراج ى الكت  عل
ة لموضوع الدراسة              ة النظري اء الخلفي ك لبن مّ         . بمتغيرات الدراسة، وذل د ت داني فق ا المسار المي  أّم

ا إحصائيًا        اتستخدم االستبانات لجمع البيانات الالزمة حول متغير      ا  الدراسة، والعمل على تحليله
   .للوصول إلى إجابات منطقية وموضوعية تتعلق بأسئلة الدراسة

  
  جتمع الدراسةم

ن     ة م ع الدراس ون مجتم ادة تك اديميينالق ددهماألآ دريس  أو )٧٩٨(  وع ة الت ضاء هيئ  ع
) ١( والجدول). ٢٠١٠/٢٠١١(للعام الدراسي الرسمية عات األردنية    في الجام  )٤٨٨٤( وعددهم

ة الرسمية               مجتمع الدراسة،  يبين دريس في الجامعات األردني ة الت القادة األآاديميين وأعضاء هيئ
  .)٢٠١٠/٢٠١١( عام الدراسيلل

دول ع: )١( ج ن   توزي ة م ع الدراس راد مجتم ي     أف دريس ف ة الت ضاء هيئ اديميين وأع ادة األآ الق
  .)٢٠١٠/٢٠١١( الجامعات األردنية الرسمية للعام الدراسي

 المجموع أعضاء هيئة التدريس نوالقادة األآاديمي الجامعة

 ١٤٣٨ ١٢٩٧ ١٤١ الجامعة األردنية
 ٨٣٣ ٧٥٥ ٧٨ جامعة اليرموك
 ٥٩٦ ٥٢٧ ٦٩ جامعة مؤتة

 ٨٣٨ ٧٥٧ ٨١ جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 ٥٧٦ ٥٠٣ ٧٣ الجامعة الهاشمية
 ٣٠٠ ٢٦٢ ٣٨ جامعة آل البيت

  ٥٣٠ ٣٧٤ ١٥٦ جامعة البلقاء التطبيقية
 ١٩٨ ١٥٨ ٤٠ جامعة الحسين بن طالل
 ١٩٢ ١٦٣ ٢٩ جامعة الطفيلة التقنية

 ١٢١ ٨٨ ٣٣ الجامعة األلمانية األردنية
  ٥٦٨٢ ٤٨٨٤ ٧٩٨ المجموع

 
  عينة الدراسة

ة رسمية،     بعد تحديد مجتمع الدراسة والمتمثل في عشر ج          ار       امعات حكومي  ومن أجل اختي
ة حسب               الباحثتانالعينة بصورة ممثلة قامت      اطق جغرافي ى ثالث من  بتصنيف مجتمع الدراسة إل
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شمال   إ: التقسيم اإلداري المعتمد في األردن وهي      يم ال م حيث   ) شمالي األردن  ( قل ار  ت ة    اختي جامع
وك ادي اليرم ادة األآ ع الق ى جمي ة عل ق الدراس م تطبي د ت ددهم وق الغ ع ا والب م )٧٨( ميين فيه ، وت

س       ا بن غ عددهم    % ٣٠ة باختيار عينة من أعضاء هيئة التدريس فيه نهم حيث بل ذلك  )٢٢٦( م ، وب
وتم   الجامعة األردنية،  حيث تم اختيار  ) وسط األردن ( قليم الوسط إو ،)٣٠٤( بلغ عدد أفراد العينة   

ا والب      اديميين فيه ادة األآ ع الق ى جمي ة عل ق الدراس ددهمتطبي ة  )١٤١( الغ ع ار عين م اختي ، وت
سبة            ا بن دريس فيه ة الت غ عددهم   % ٣٠عشوائية من أعضاء هيئ غ عدد    ) ٣٨٩( حيث بل ذلك بل وب

ا ة فيه راد العين يم، )٥٣٠( أف وبوإقل وبي األردن(  الجن ار) جن م اختي ث ت ة حي ة جامع م مؤت ، وت
الغ ع            ا والب اديميين فيه ادة األآ ع الق ى جمي ذلك عل ة    ) ٦٩( ددهمتطبيق الدراسة آ ار عين م اختي وت

غ عددهم    % ٣٠عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بنسبة        راد     )١٥٨( حيث بل غ عدد أف ذلك بل  وب
ثالث     ) ٢٢٧( العينة ين ) ٢( والجدول  ).١٠٦١( وبلغ مجموع عدد أفراد العينة في الجامعات ال  يب
  . أفراد عينة الدراسة توزيع

دول ع : )٢( ج ن    توزي ة م ة الدراس راد عين ي      أف دريس ف ة الت ضاء هيئ اديميين وأع ادة األآ الق
  .)٢٠١٠/٢٠١١(الجامعات األردنية الرسمية للعام الدراسي 

 المجموع أعضاء هيئة التدريس نوالقادة األآاديمي الجامعة
 ٥٣٠ ٣٨٩ ١٤١ الجامعة األردنية
 ٣٠٤ ٢٢٦ ٧٨ جامعة اليرموك
 ٢٢٧ ١٥٨ ٦٩ جامعة مؤتة
 ١٠٦١ ٧٧٣ ٢٨٨ المجموع

  
   الدراسةعينةوصف 

ى      توضح الجداول التالية وصفا لعينة الدراسة وفقا لما جاء في االستبيانات التيتم توزيعها عل
  .افراد عينة الدراسة

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة األآاديمية: )٣ (جدول

 أعضاء هيئة التدريس القادة األآاديميون
 الرتبة

 نسبة تكرار نسبة تكرار
 ٣٩.١ ٢٤٢ ٣٧.٤ ٨٦ أستاذ

 ٢٧.٩ ١٧٣ ٣١.٣ ٧٢ أستاذ مشارك
 ٣٣.٠ ٢٠٤ ٣١.٣ ٧٢ أستاذ مساعد
 ١٠٠.٠ ٦١٩ ١٠٠.٠ ٢٣٠ المجموع

سبة                    ي الدراسة حيث نالحظ أن ن يوضح الجدول أعاله الدرجات العلمية لكل من أفراد عينت
  .درجة أستاذ أعلى من باقي الدرجات العلمية
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  .اسة حسب مكان العملتوزيع أفراد عينة الدر: )٤( جدول

 أعضاء هيئة التدريس القادة األآاديميون
 الجامعة

 نسبة تكرار نسبة تكرار
 ٣٥.٧ ٢٢١ ٢٧.٠ ٦٢ الجامعة األردنية
 ٤١.٧ ٢٥٨ ٣٩.١ ٩٠ جامعة اليرموك
 ٢٢.٦ ١٤٠ ٣٣.٩ ٧٨ جامعة مؤتة
 ١٠٠.٠ ٦١٩ ١٠٠.٠ ٢٣٠ المجموع

  .تي الدراسة هي من جامعة اليرموكنيوضح الجدول أعاله أن النسبة األآبر من عي
  

  أدوات الدراسة

دف  ل ق ه ةتحقي ر و الدراس و تع اديميين ل   ه ادة األآ ة الق ة ممارس ة  ف درج ادة التحويلي لقي
دريس   وعال ة الت ضاء هيئ ين أع ا بتمك م ،قته تخدام أدات اس ة اس ادة   ا لقي دى الق ة ل ادة التحويلي لقي

اديم دى أعضاء ياألآ وظيفي ل ين ال اس التمك دريسين، وقي ة الت أتي وصٌف . هيئ ا ي  ي ألداتوفيم
  .الدراسة

  األآاديمييناستبانة القادة : أداة الدراسة األولى

رة، ) ٣٦(كون من    تت م  و فق اد                 ت ة باالعتم ادة التحويلي اس درجة ممارسة القي تبانة لقي اء اس  بن
ذلك آدراسة          ي  على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة ب ي  )٢٠٠٤(  العمران سى ، وبن  عي

وظيفي،    والمحور الثاني    ).٢٠٠٩( ، والغرايبة )٢٠٠٦( رة، ) ٢٧( وتكون من    يقيس التمكين ال  فق
سابقة آدراسة العساف            االستبانةتم بناء   و ، )٢٠٠٦(  باالعتماد على األدب النظري والدراسات ال

  ).٢٠٠٧( ، ودراسة عريقات)٢٠٠٦( ودراسة ملحم
  

   الدراسةيصدق أدات

د م التأآ تبت ن صدق اس وظيفي  م ين ال ة، والتمك ادة التحويلي ة صدقبانة القي تخدام طريق  اس
وى ك)(Content Validity المحت ن خالل عرض وذل تبانات م ى االس ن ) ١٣(  عل ًا م محكم

ة في       رة والمعرف وي،        أصحاب الخب ة، والتخطيط الترب ة، وأصول التربي مجاالت اإلدارة التربوي
نفس      م ال ان               من أعضاء هي     ،والقياس والتقويم وعل ة عم ة اليرموك، وجامع دريس في جامع ة الت ئ

م وملحوظاتهم حول مدى سالمة         ،العربية للدراسات العليا، والجامعة األردنية      وذلك إلبداء آرائه
دى مناس      ا، وم ة ومعانيه ياغتها اللغوي ة، وص ا العلمي ث دقته ن حي رات م ـالفق ال ــ بتها لمج

ديل ودم      ـــــالدراس رات ا  ـة وموضوعها، أو تع صياغة اللغوي   ج الفق ديل ال شابهة، أو تع ـ لمت ة، ـــــــ
اء                    الباحثتانقامت  و ّم اإلبق ا، وت ى فقراته واردة عل ع الملحوظات ال غ جمي تبانات وتفري  بجمع االس
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ة                    ين، واستقرت األدوات بصورتها النهائي ة المحكم ة أغلبي ى موافق على الفقرات التي حصلت عل
  .)٣٠( مكين الوظيفي بدال منللت) ٢٧(فقرة للقيادة التحويلية و) ٣٦(على 

  
  الدراسةأدوات ثبات 

ار    م استخدام اختب اخ ألف وآر(ت ـ نب اس  ) Cronbach Alpha اـ ات أداة القي اس مدى ثب  ،لقي
ـقي حيث بلغت س) (مة ـ ة التدري تبانة أعضاء الهيئ ة)٠.٩٤٧(= ية ـالس ا قيم ر )(  بينم  لمتغي

ين الوظي ة   بلغت)٠.٩١٧( = فيـالتمك تب)(قيم اديميين  الس ادة األآ ةو )٠.٩٦٩( =انة الق  قيم
)(      لمتغير أبعاد القيادة التحويلية = )ا           ،)٠.٩٦٥ يم الف رات ق ر من    ) (ويالحظ أن جميع فق أآب

ة   سبة المقبول ات   %) ٦٠(الن ة ألغراض ثب سبه مقبول ل ن ذا يمث اس، وه ات أداة القي ا يعكس ثب مم
ساق داخلياالت ل   ال راض التحلي ة ألغ سبة مقبول ه   ، وبن ق علي ى المتف د األدن اوزت الح ث تج بحي
  .للثبات

  
  ةمتغيرات الدراس

ادة     : المتغير المستقل  .١ اديميين درجة ممارسة الق ة           األآ ة في الجامعات األردني ادة التحويلي  لقي
  .الرسمية

  .درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتمكين الوظيفي: المتغير التابع .٢

  ). القائد وأعضاء هيئة التدريسالتي يعمل بهاالجامعة (  مكان العمل:المتغير الوسيط .٣
  

  المعالجة اإلحصائية

ع  د جم ا  بع تبانات وتفريغه ع      االس صائي لجمي ل اإلح راء التحلي م إج ة  ت ات المجمع  البيان
  ):SPSS( اإلحصائيالبرنامج  حصائية التالية من خالل استخدامساليب اإلباستخدام األ

 ة        للحصول على التكرا   وذلك: حصاء الوصفي اإل رات والنسب المئوية لبعض خصائص عين
ة ذلك الدراس سابية  وآ طات الح اتالمتوس ةواالنحراف ة   المعياري ات عين ة اتجاه  لمعرف
  .الدراسة

 الختبار العالقة بين متغيرات الدراسة  بيرسونمعامل ارتباط.  

 اــاختبار آرونباخ الف (Cronbach Alpha)  دوات الدراسةألقياس ثبات.  

  ١:ياس التالي لتحديد درجة الممارسة وهووتم اعتماد المق

                                                           
)) ١(  الحد األدنى للمقياس–) ٥(الحد األعلى للمقياس: (تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالي ١

   .)٣(عدد الفئات المطلوبة / 
 على نهائية آل فئة) ١.٣٣٣(و من ثم إضافة الجواب 
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  نتائج الدراسة

  االولنتائج السؤال 

ة من    لفي الجامعات األردنية الرسمية   درجة ممارسة القادة األآاديميين   ما ادة التحويلي لقي
  وجهة نظرهم؟

سؤال   ذا ال ن ه ة ع ة   لإلجاب ة لدرج ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ت
مية،       ة الرس ات األردني ي الجامع اديميين ف ادة األآ دى الق ة ل ادة التحويلي ة القي غ   ممارس ث بل حي

اري    )٤.٠٨٥٦(متوسطها الحسابي     انحراف معي ، ونالحظ أن درجة الممارسة    )٠.٥٣١٦٦(  وب
  .دى القادة األآاديميين في الجامعات األردنية الرسمية القيادة التحويلية للدرجة ممارسةمرتفعة 

  :أما بالنسبة للفقرات الخاصة بهذا المتغير فالجدول التالي يوضح نتائجها

دول ادة         : )٥( ج ة للقي ة الممارس ة ودرج ة والرتب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  . الرسميةالتحويلية لدى القادة األآاديميين في الجامعات األردنية

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة ١ ٠.٦٤٥٠٦ ٤.٥٣٠٤ أعزز العمل التعاوني في الجامعة  ١
 مرتفعة ٢ ٠.٧٣٤٣٢ ٤.٤٩١٣ أتعامل مع العاملين بصدق  ٢٦

٣٢  
اذ  د اتخ ي عن ب األخالق أراعي الجان

 القرارات
 مرتفعة ٣ ٠.٧٦٦٣٠ ٤.٣٥٢٢

 مرتفعة ٤ ٠.٦٩٩٨٩ ٤.٣٤٧٨ أحرص على إيجاد رؤية واضحة ١٤
 مرتفعة ٥ ٠.٧٩٨١٠ ٤.٣٤٣٥ أعامل العاملين بالمساواة ٣٣

١٣ 
ى المصلحة         ة عل أقدم المصلحة العام

 الشخصية
 مرتفعة ٦ ٠.٨٧٨٤١ ٤.٣٠٤٣

١٦ 
م    خاص له املين آأش رم الع احت

 مكانتهم في العمل
 مرتفعة ٧ ٠.٧٩٧٠٥ ٤.٢٩١٣

٢٥  
ة أعمل عل اخ يتصف بالثق اء من ى بن

 بيني وبين العاملين
 مرتفعة ٨ ٠.٧٣٦٨٩ ٤.٢٦٠٩

 مرتفعة ٩ ٠.٧٥٠١٨ ٤.٢٤٧٨ أتبنى المبادئ اإلدارية الحديثة ٣٦
 مرتفعة ٩ ٠.٦٩٥٨٢ ٤.٢٤٧٨ أشجع العاملين على اإلبداع ٦
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 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة ١١ ٠.٧٠٧٩٩ ٤.٢٣٠٤ حدد األهداف المنشودة بدقة ٧

٢٤  
صال المع   ى إي ل عل ى  أعم ات إل لوم

 العاملين
 مرتفعة ١٢ ٠.٧٥٢٥٥ ٤.٢٢١٧

 مرتفعة ١٣ ٠.٨٠٦٩٨ ٤.٢١٧٤ أشعر آل فرد من العاملين بأهميته ٣

٢ 
ي     املين ف وير الع ى تط ل عل عم

 الجامعة
 مرتفعة ١٤ ٠.٧٦٣٧٦ ٤.١٩١٣

 مرتفعة ١٥ ٠.٨٠٨٤٥ ٤.١٥٢٢ أتفاعل مع العاملين ٢٧

١٩ 
شعر  ا ي ابي مم ز اإليج ر التعزي أوف

 ن بالتقديرالعاملي
 مرتفعة ١٦ ٠.٦٦٥٢٤ ٤.١٢٦١

 مرتفعة ١٧ ٠.٧٣٦٦٩ ٤.١٠٨٧ أشجع العاملين على تحمل المسؤولية ٢٩

٢١ 
ة     ق إنتاجي ى تحقي املين إل ل بالع أص

 عالية
 مرتفعة ١٧ ٠.٧١٢٥٩ ٤.١٠٨٧

 مرتفعة ١٩ ٠.٨٨٨٣٠ ٤.١٠٠٠ أراعي الفروق الفردية بين العاملين ٩
 مرتفعة ٢٠ ٠.٨٥٦٢٥ ٤.٠٩٥٧ قناعأتميز بمقدرة عالية على اإل ٢٢

١٠ 
ى العمل للوصول       أساعد العاملين عل

 إلى أهداف مشترآة
 مرتفعة ٢١ ٠.٧١٧٠٥ ٤.٠٧٣٩

 مرتفعة ٢١ ٠.٨٣٥٢١ ٤.٠٧٣٩ اآلخرين وأفكارهم أتقبل آراء ١٢
 مرتفعة ٢٣ ٠.٧٦٥٧١ ٤.٠٥٦٥ استجيب لمبادرات العاملين ٨

٣٠ 
ة  از قابل ايير إنج املين مع ع للع أض

 لتحقيقل
 مرتفعة ٢٤ ٠.٧٥٨٧٧ ٤.٠٢٦١

١١ 
ة   ى تجرب املين عل جع الع أش

 استراتيجيات عمل جديدة
 مرتفعة ٢٥ ٠.٧٦٧٧٩ ٣.٩٩٥٧

 مرتفعة ٢٥ ٠.٨١٧٣٨ ٣.٩٩٥٧ أبذل قصارى جهدي لتمكين العاملين ١٥

٣٤  
ر     ة التغيي املين بعملي رك الع أش

 والتطوير
 مرتفعة ٢٧ ٠.٧٩٢٧٩ ٣.٩٨٢٦

٢٠ 
ست ة الم ول الرؤي ع أح ى واق قبلية إل

 ملموس
 مرتفعة ٢٨ ٠.٧١١٢٤ ٣.٩٧٣٩

٢٣ 
شراف    ى است درة عل ك المق أمتل

 المستقبل
 مرتفعة ٢٩ ٠.٧٧٤٥٢ ٣.٩٤٧٨

 مرتفعة ٣٠ ٠.٧٧٧٠٣ ٣.٩٤٣٥ أثق بالعاملين بشكل آبير ٤
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 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

١٨ 
شارآة   ى الم املين عل جع الع أش

 بصناعة القرار
 مرتفعة ٣١ ٠.٨١٤٢٦ ٣.٨٨٢٦

٥  
شكيل    ى ت ي عل ؤثر رؤيت ة ت ثقاف

 الجامعة
 مرتفعة ٣٢ ٠.٨١٨٣٠ ٣.٨٧٣٩

 مرتفعة ٣٣ ٠.٧٦٤٥٧ ٣.٧٤٣٥ أفوض بعض صالحياتي للعاملين ٢٨
 متوسطة ٣٤ ٠.٩٣٣٤٨ ٣.٦٦٠٩ اهتم بحاجات العاملين الشخصية ١٧

٣٥ 
شطة    ق لألن وفير مراف تم بت اه

 االجتماعية في المؤسسة
 متوسطة ٣٥ ٠.٩٦٥٠٨ ٣.٥٣٠٤

 متوسطة ٣٦ ١.١٦٤٣٨ ٣.٣٥٢٢ ر األداءناقش مع العاملين تقاري ٣١
 مرتفعة  ٠.٥٣١٦٦ ٤.٠٨٥٦ الدرجة الكلية

دول  شير الج ى ) ٥(ي ث  ان إل ن حي اس تراوحت م ذا المقي رات ه سابية لفق المتوسطات الح
ة  ة الممارس ين    لدرج مية ب ة الرس ات األردني ي الجامع اديميين ف ادة األآ دى الق ة ل ادة التحويلي لقي

طة  ة والمتوس ة    . المرتفع ة المرتفع رات ذات الدرج دد الفق غ ع د بل درها  ) ٣٣(فق سبة ق رة وبن فق
ا  %) ٩٢( ث توافره ن حي ة المتوسطة م رات ذات الدرج دد الفق غ ع ا بل سبة ) ٣(بينم رات وبن فق

درها  رة  %) ٨(ق اءت الفق د ج ة، مبال) ٢٩(فق ة للممارس ة مرتفع ى وبدرج ة األول غ  رتب إذ بل
سابي  طها الح ا ا) ٤.٥٣(متوس اريوانحرافه رة ). ٠.٦٤٥(لمعي اءت الفق ا ج ي ) ٣١( بينم الت

سابي مبال ط الح غ المتوس د بل ة، وق طة للممارس ة متوس رة وبدرج ة األخي ارتب ) ٣.٣٥٢٢(  له
  ).١.١٦٤٣٨( المعياري هاوانحراف

  نتائج السؤال الثاني

درجة التمكين الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية من               ما
  نظرهم؟وجهة 

ة     ة لدرج ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح سؤال ت ذا ال ن ه ة ع لإلجاب
غ متوسطها      ،يس في الجامعات األردنية الرسمية    التمكين الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدر      حيث بل

سابي اري)٣.٦٠٥٥( الح انحراف معي طة )٠.٥١٣٩٩(  وب وافر متوس ة الت ظ أن درج ، ونالح
  . الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسميةلدرجة التمكين

  :أما بالنسبة للفقرات الخاصة بهذا المتغير فالجدول التالي يوضح نتائجها
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وظيفي          : )٦( جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة توافر التمكين ال
  .ردنية الرسميةلدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األ

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة ١ ٠.٦٠٧٩١ ٤.٦٤١٤ أراقب نفسي ذاتيا ٢٠
 مرتفعة ٢ ٠.٧٥٠٦٨ ٤.٤٧١٧ .أتحمل المسؤولية عن نتائج عملي ٧
 مرتفعة ٣ ٠.٥٥٩١٩ ٤.٤٥٠٧ أنجز المهام بشكل صحيح ١٩

٢٦ 
رجات لدي مسؤولية تجاه مخ

 الجامعة
 مرتفعة ٤ ٠.٨٥٣٠٧ ٤.٣٢٤٧

 مرتفعة ٥ ٠.٨٦١٢٠ ٤.٢٠٣٦ لدي والء للجامعة ٢٥
 مرتفعة ٦ ٠.٧٩٩٠٧ ٤.١٣٥٧ التزم بأداء ما فوض لي من سلطة ١٥
 مرتفعة ٧ ٠.٨٣٠٨٢ ٤.٠٧٤٣ أحقق ذاتي في عملي بالجامعة ٨
 مرتفعة ٨ ٠.٧٨٩٠٧ ٤.٠٥٩٨ أتمتع بالحرية في أداء مهام عملي ١
 مرتفعة ٩ ٠.٨٥٧٤٧ ٣.٨٨٢١ أشعر بعمق الرضا الوظيفي لدي ١٧
 مرتفعة ١٠ ٠.٩٣١٧٣ ٣.٧٦٧٤ يثق القائد بمقدرتي على العمل ١١

٥ 
أشارك بحل المشكالت ضمن حدود 

 .مسؤوليتي
 متوسطة ١١ ٠.٨٦٥٩٧ ٣.٦٦٧٢

١٤ 
احصل على المعلومات المتعلقة 

 بعملي بسهولة
 متوسطة ١٢ ٠.٨٨١٤٠ ٣.٦٦٤٠

 متوسطة ١٣ ٠.٩٠٠١٩ ٣.٦٢٦٨ ل مع القادة ومع زمالء العملأتواص ١٢

٣  
أعمل آعضو في فريق عمل 

 .متكامل
 متوسطة ١٤ ٠.٩٦٨٢٧ ٣.٥٩٢٩

 متوسطة ١٥ ٠.٨٢٢٢٠ ٣.٥٨٩٧ أقدم األفكار الجديدة المبدعة ١٨

١٠ 
تتاح لي فرصة استخدام موارد 

 الجامعة
 متوسطة ١٦ ٠.٨٣٩٧٣ ٣.٥٣٩٦

٢٤ 
ده األلفة المناخ التنظيمي تسو

 والمودة
 متوسطة ١٧ ٠.٨٤٥٨٩ ٣.٥٢٩٩

 متوسطة ١٨ ٠.٩٤٤٠٢ ٣.٥٠٢٤ يوفر القادة وسائل االتصال الحديثة ١٣
 متوسطة ١٩ ٠.٩٨٢٩٠ ٣.٣٧٤٨ أتلقى التشجيع والتحفيز من القادة ١٦
 متوسطة ٢٠ ٠.٩٥٣٦٨ ٣.٢٩٢٤ يسود الجامعة النمط الديمقراطي ٩
 متوسطة ٢١ ١.٤٢٠٢٤ ٣.١٩٨٧ أطلع على تقارير أدائي  ٢٧
 متوسطة ٢٢ ٠.٧٩٩٨٦ ٣.١٠٣٤ أشارك بالعملية اإلدارية مع القادة ٢
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

٢٢ 
أتلقى التدريب المناسب لتطوير 

 مقدرتي
 متوسطة ٢٣ ٠.٩٦٦٢٣ ٣.٠٠٨١

 متوسطة ٢٤ ١.٠٠٣٠١ ٢.٩٢٧٣ أشارك بعملية التغيير بالجامعة ٢١

٢٣ 
تقدم لي المساعدة عندما أخفق في 

 أدائي
 متوسطة ٢٥ ١.٠٢٥٤٦ ٢.٨٦٥٩

 متوسطة ٢٦ ١.٠٧٨٦٦ ٢.٤٤٧٥ أشارك بصناعة القرارات مع القادة ٦
 متوسطة ٢٧ ١.١٠٣٩٩ ٢.٤٠٥٥ .أشارك بوضع أهداف الجامعة ٤

 متوسطة ٣.٦٠٥٥٠.٥١٣٩٩ الدرجة الكلية

دول  شير الج ى ) ٦(ي ث  أن إل ن حي اس تراوحت م ذا المقي رات ه سابية لفق المتوسطات الح
ين                      درجة توافر    ة الرسمية ب دريس في الجامعات األردني ة الت دى أعضاء هيئ وظيفي ل ين ال التمك

طة  ة والمتوس ة    . المرتفع ة المرتفع رات ذات الدرج دد الفق غ ع د بل درها  ) ١٠(فق سبة ق رة وبن فق
ا                 %) ٣٧( رات ذات الدرجة المتوسطة من حيث توافره سبة    ) ١٧(بينما بلغ عدد الفق رات وبن فق

إذ بلغ متوسطها   رتبة األولى وبدرجة مرتفعة للتوافر،    مبال) ٢٠( الفقرة   فقد جاءت %) ٦٣(قدرها  
رة    ). ٠.٦٠٧٩١( وانحرافها المعياري ) ٤.٦٤١٤(الحسابي   ة  موالتي بال  ) ٤( بينما جاءت الفق رتب

غ المتوسط الحسابي   خيرة وبدرجة متوسطة للتوافر، و   األ ا بل ا وانحراف) ٢.٤٠٥٥(  له اري  ه  المعي
)١.١٠٣٩٩.(  

  الثالث ال السؤنتائج

اديميين          حصائية بين إهل هناك عالقة ذات داللة       ادة األآ دى الق ممارسة القيادة التحويلية ل
  ودرجة التمكين الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ؟

 )٠.٠١( تم استخدام معامل ارتباط بيرسون حيث تبين أن هنالك داللة إحصائية عند مستوى            
ادة التحو ة القي ين ممارس ا ب ة م دى  للعالق وظيفي ل ين ال ة التمك اديميين ودرج ادة األآ دى الق ة ل يلي

ادة  )%٢٥.٨( = rأعضاء هيئة التدريس  وقد بلغت قيمة    ما بين ممارسة القيادة التحويلية لدى الق
  . لدى أعضاء هيئة التدريساألآاديميين ودرجة التمكين الوظيفي

  مناقشة النتائج :والأ

ة الرسمية       هرت النتائج أن درجة ممارسة القاد     ظأ ادة  لة األآاديميين في الجامعات األردني لقي
ة آا ةنالتحويلي ذ. ت مرتفع د اتفقت ه ع هوق ٍل النتيجة م ي( من دراسة آ ي ( و )٢٠٠١، الهالل بن

سى ة(و) ٢٠٠٦، عي ات  )٢٠٠٩، غرايب إذ  )Layton, 2003( )Bonaros, 2006(ودراس
ا    ةالدراسة للقياد  أفراد   ممارسةأظهرت جميع هذه الدراسات      ة، آم ادة   أظهرت  التحويلي ة القي  أهمي

ين              و .التحويلية وارتباطها بمتغيرات الدراسة    وافر متوسطة للتمك ى أن درجة الت أشارت النتائج إل
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ة الرسمية                دريس في الجامعات األردني ة الت دى أعضاء هيئ ائج الدراسة     الوظيفي ل د اتفقت نت وق
ع دراسة  ة م ع درااختلفت و) ٢٠٠٦، العساف( الحالي م،( سة م ائج إذ ) ٢٠٠٦ ملح أظهرت النت

. عدم تطبيق للتمكين الوظيفي وأن التمكين الوظيفي يناسب البيئة الغربية وال يناسب بيئتنا العربية             
ضا مع دراسة      ا واختلفت أي ين الموظف يتطلب     إذ )Kay et. al, 2008 (آم  أظهرت أن تمك

    .تغييرات أساسية في ثقافة المنظمة والسلوك التنظيمي

لظأ رت التحلي ستوى أ ه د م صائية عن ة إح ك دالل ة  )٠.٠١( ن هنال ين ممارس ا ب ة م  للعالق
وظي  ين ال ة التمك اديميين ودرج ادة األآ دى الق ة ل ادة التحويلي دريس، القي ة الت دى أعضاء هيئ في ل

وظيفي           العالقة  بلغت قيمة   و ين ال  بين ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة األآاديميين ودرجة التمك
  . وهي عالقة ايجابية ضعيفة)%٢٥.٨(

ى أن      ود إل ة يع ادة التحويلي اديميين للقي ادة األآ ة الق اع ممارس ان أن ارتف رى الباحثت وت
د والنهضة               لالجامعات تعد من المؤسسات الفاعلة في أي بلد،          دم البل ى تق ر عل أثير آبي ما لها من ت

وادر           بها من خالل تحسين نوعية الخريجين، وتلبية متطلبات التنمي          ى آ ة، وحاجة سوق العمل إل
املين        آفؤة   ة الع ة آاف  قادرة على القيام بالمهام التي توآل إليها، ويشترك في تقديم الخدمة الجامعي

اديميين  ولذلك فإن القادة     .نتهاًء بالخدمات المساندة  ابدءًا من أعضاء الهيئة التدريسية و       بحاجة   األآ
ق،  إ ل آفري ى العم تثارةل املواس درات الع سين  ق ى تح شارآة بوضع  األداءين عل الل الم ن خ  م

داف ي  األه ساعد ف ادي م نمط قي ة آ ادة التحويلي ى القي ستوجب اللجوء ال ا ي ا، مم  وطرق إنجازه
  . الموضوعةاألهدافتحقيق 

ان أن   رى الباحثت ين، فت ا يخص التمك ا فيم بابوأم ي  أس طة ف ة متوس ين بدرج وافر التمك  ت
سم   األخرى  باقي بيئات المنظمات ن عال تختلفمعات ن بيئة الجا وأعات الرسمية،   مالجا  والتي تت

ذه الحوافز                ل ه ط مث ذول أو رب د المب داع بالبيروقراطية، وعدم عدالة الحوافز مقارنة بالجه ، باإلب
  .ناهيك عن أن بيئة العمل بشكل عام تتسم بالمنافسة وغياب التعاون بين العاملين

  
  التوصيات

  .ين في مؤسسات التعليم العاليي الدراسة على جميع المعنبتعميم نتائجالباحثتان  يوصت .١

انتوصي  .٢ ةالباحثت د دورات تدريبي يح     بعق شرح وتوض ادة، ل دريس وللق ة الت ضاء هيئ ألع
 .التمكين الوظيفي وفوائده، وتشجيع جميع العاملين على المشارآة في عمليات التدريب

ائج   إجراء دراسات ميدانية مشابهة على مجتمعات أخرى للتحق        .٣ يم النت ق من مدى إمكانية تعم
 .لتي توصلت إليها الدراسة الحالية في مجتمعات أخرىا

ة،           .٤ يم      إجراء دراسات تجريبية على نفس مجتمع الدراسة الحالي ة تعم للتحقق من مدى إمكاني
 .لتي توصلت إليها الدراسة الحالية في مجتمعات أخرىاالنتائج 
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   العربية واألجنبيةلمراجعا

 ريمالقرآن الك . 

  و المجد ال ، أب د جم شرية   . )٢٠٠٨(. محم درات الب ز الق وظيفي ودوره في تعزي ين ال . التمك
 .بيروت. حزم للطباعة والنشر دار ابن. ١ط

  دي ة ، افن املين  " .)٢٠٠٣ (.عطي ين الع ستمر   . تمك دخل للتحسين والتطوير الم ة . "م المنظم
 .القاهرة. العربية للتنمية االدارية

 عمان. دار الفكر. أساسيات في علم إدارة القيادة. )٢٠٠٢(. جيدطارق عبد الم، البدري. 

 سى ي عي رحمن ، بن د ال د عب د محم ي   ". )٢٠٠٦(. أحم ى األداء ف ة عل ادة التحويلي ر القي أث
سات ي األردن المؤس ة ف ة:العام ة ميداني شورة . " دراس ر من ستير غي الة ماج ة . رس الجامع
 . ألردنا. األردنية

 وريني ل، الب ة دخي ية  ". )٢٠٠٦(. ربحي دارس األساس ديري الم دى م اطفي ل ذآاء الع ال
ر    . "عمان وعالقته بأدائهم اإلداري من وجهة نظر معلميهم        الخاصة في   رسالة ماجستير غي

 . األردن. جامعة عمان العربية للدراسات. منشورة

 ة         ". )٢٠٠١(. أحمد بن سالم محمد   ،  العامري ة في المؤسسات العام ادة التحويلي دراسة   :القي
 .السعودية. مرآز البحوث بكلية العلوم اإلدارية. "استطالعية

 ات د، عريق ود أحم ة محم ر". )٢٠٠٧(. زآي ين  أث ي التمك ة ف ل الشخصية والوظيفي  العوام
ة     الوظيفي في    ة األردني الة ماجستير   . "المصارف التجاري ر  رس شورة  غي ة . من ان   جامع عم

  . األردن. العربية للدراسات العليا

 التمكين الوظيفي لدى القيادات األآاديمية في الجامعات       ". )٢٠٠٦(. وسىحسين م ،  العساف 
ا   ضاء هيئاته دى أع وعي ل تقرار الط ي واالس االلتزام التنظيم ه ب ة عالقت ة العام  األردني

  . األردن. عمان العربية للدراسات العليا جامعة. منشورةطروحة دآتوراة غير أ. "التدريسية

 شنفري . عارف ،  عطاري داهللا ،  وال ديريات          ". )٢٠٠٧(. عب املين في م ين والع دير المعلم تق
سية     . "في سلطنة عمان لدرجة تمكنهم من السلطة       التربية ة والنف . )٢(٨. مجلة العلوم التربوي
  . البحرين جامعة

 ي ماعيل  ، العمران د إس دالغني محم وير ". )٢٠٠٤(. عب ادة   أتط لوآات القي اس س داة لقي
 . األردن. الجامعة األردنية. طروحة دآتوراه غير منشورةأ. "التربويةدارة اإل التحويلية في

 في الجامعات  القيادات االآاديمية مدى ممارسة   ". )٢٠٠١(. سعيد محمد بن صالح   ،  الغامدي 
ة ادة التحويلي سعودية للقي شورة. "ال ر من وراه غي ة دآت سعودية. أطروح د. ال ر فه ة األمي  آلي

 . األمنية
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 ة ونس، غرايب سن ي ة". )٢٠٠٩(. ح ادة  درج سلوك القي ويين ل شرفين الترب ة الم  ممارس
م       التحويلية شورة       . "في األردن وعالقتهما بمستوى أدائه ر من وراه غي ة . أطروحة دآت  جامع
 . األردن. العربية للدراسات العليا عمان

 اني سن، القحط ن ح الم ب ة". )٢٠٠١(. س ادة االداري ادي الت. القي وذج القي و النم ول نح ح
 .الرياض.  والنشرعةللطبامرامر . العالمي

 ة   ". )٢٠٠٦(. يحيى،  ملحم ة في األردن           التمكين من وجه . نظر رؤساء الجامعات الحكومي
ؤتمر صادي  م ول اإلداري واالقت داع والتح صاد. "اإلب ة االقت ة آلي وم اإلداري ة. والعل  جامع
 . ٢٠٠٦ نيسان٢٧-٢٥األردن. اليرموك

 ؤتمن ى، م ادة  ". )٢٠٠٣(. من ة لقي دير المدرس داد م رإع شود. التغيي ادي المن لوب القي  األس
 .عمان. مرآز الكتاب األآاديمي. ")٢١( التعايش الفاعل في القرن لتحقيق
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